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 ெபாறி வ' அரவி  ஆ�� ;னித2� ேபா�� அ ேற $க�ப.00026.4 



 கதவிைன 4�D ம3ள� ைக எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00027.1 

 Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) அணி ஓைட 

ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) Oக� வ' 

வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) கி%ட� $க�ப.00027.2 

 தைத மணி_ெப.(மணி_ெப.) சி5த உ5தி� தறி இற� தட�ைக சா8�+ $க�ப.00027.3 

 மத மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) எ ன 

ம)த�_ெப.(ம)த�_ெப.) ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைட5த+ அ ேற $க�ப.00027.4 

 4*ைலைய� �றிசி_ெப.(�றிRசி_ெப.) ஆ�கி ம)த�ைத 

4*ைல_ெப.(4*ைல_ெப.) ஆ�கிA $க�ப.00028.1 

 ;*லிய ெந8த*_ெப.(ெந8த*_ெப.) த ைனA ெபா) அ) 

ம)த�_ெப.(ம)த�_ெப.) ஆ�கி $க�ப.00028.2 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) இ* ெபா)3க3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) இைட 

த�மா�� ந�ரா* $க�ப.00028.3 

 ெச* உ� கதியி* ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

விைன என/ ெச ற+ அ ேற $க�ப.00028.4 

 கா�த கா* ம3ள� ெவ3ள� கலிAபைற கற�க� ைகேபா8/ $க�ப.00029.1 

 ேச�த ந��� திவைல ெபா 2� 4�த4� திைரயி  வ �சி $க�ப.00029.2 

 ந��த� ஆ � அைலய ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பா� கிழிய ந�%� 

$க�ப.00029.3 

 ேகா�த கா* ஒ றி  ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) எனA 

A''5த_ெப.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ ேற $க�ப.00029.4 



 க* இைடA பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா5+ 

கட*_ெப.(கட*_ெப.) இைட� கல5த_ெப.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ந��த� $க�ப.00030.1 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) இ* மைறகளா�� இய�; 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ ன� $க�ப.00030.2 

 ெத(*ைலயி  ஒ ேற ஆகி� +ைறெத(�� 

பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) S>/சிA $க�ப.00030.3 

 ப* ெப)R_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) சமய� ெசா*�� ெபா)B� ேபா* பர5த+ 

அ ேற $க�ப.00030.4 

 தா+_ெப.(தா+_ெப.) உ� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ேதா�� ச%பக� 

கா�_ெப.(கா�_ெப.) ேதா�� $க�ப.00031.1 

 ேபா+ அவி> ெபா8ைக_ெப.(ெபா8ைக_ெப.) ேதா�� ;+_ெப.அ.(;+_ெப.அ.) 

மண*_ெப.(மண*_ெப.) தட�க3 ேதா�� $க�ப.00031.2 

 மாதவி ேவலிA :க வன�_ெப.(வந�_ெப.) ேதா�� வய*க3 ேதா�� 

$க�ப.00031.3 

 ஓதிய உட�;_ெப.(உட�;_ெப.) ேதா�� உயி� என உலாய+ அ ேற $க�ப.00031.4 

 வா�க)� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) நா �� வ��த வா மீகி எ பா  

$க�ப.00032.1 

 த��_ெப.அ.(த��_ெப.அ.) கவி ெசவிக3 ஆர� ேதவ)� ப)க/ ெச8தா  

$க�ப.00032.2 

 ஆ�� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

;க>5த_ெப.எ/.(;க>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா�ைட 

அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) எ2� நறவ� மா5தி $க�ப.00032.3 



 1�ைகயா  ேபச* உ-றா  எ ன யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ெமாழிய* 

உ-ேறன $க�ப.00032.4 

 வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) எலா� 4�த�_ெப.(4�த�_ெப.) த�+� மைட எலா� 

பணில� மாந��� $க�ப.00033.1 

 �ர�; எலா� ெச�ெபா  ேமதி� �ழி எலா� கJந��� ெகா3ைள $க�ப.00033.2 

 பர�; எலா� பவள�_ெப.(பவள�_ெப.) சாலிA பரA; எலா� 

அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) பா�க�� $க�ப.00033.3 

 கர�; எலா� ெச5ேத  ச5த� கா எலா� களி வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) ஈ�ட� 

$க�ப.00033.4 

 ஆ� பா8 அரவ� ம3ள� ஆைல பா8 அமைல ஆைல/ $க�ப.00034.1 

 சா� பா8 ஒைத ேவைல/ ச�கி  வா8 ெபா��� ஓைச $க�ப.00034.2 

 ஏ� பா8 தமர� ந�'* எ)ைம_ெப.(எ)ைம_ெப.) பா8 +ழனி இ ன $க�ப.00034.3 

 மா� மா� ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) த�மி  மய��� மா 

ம)த ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) $க�ப.00034.4 

 த%டைல மயி*க3 ஆட� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) விள�க� தா�க� 

$க�ப.00035.1 

 ெகா%ட*க3 4ழவி  ஏ�க� �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) க% விழி�+ 

ேநா�க� $க�ப.00035.2 

 தெண1Dைர எழினி கா�ட� ேத� பிழி மகர யாழி  $க�ப.00035.3 

 வ%�க3 இனி+ பாட_�ைற.எ/.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ம)த�_ெப.(ம)த�_ெப.) வ �-றி)��� மாேதா $க�ப.00035.4 

 தாமைரA_ெப.(தாமைர_ெப.+A_ஒ-.) ப�வ வ%�� தைக( 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தி)(� த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) தா�� $க�ப.00036.1 

 கா4க�A ப�வ மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) க%கB� காம  அ�;� $க�ப.00036.2 



 மா 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) ப�வ வா'A பவள4� வய��_எவ.(வய��_வி.) 

4�+� $க�ப.00036.3 

 நா4த* ப�வ ெம8�� நாம <* ெபா)B� ம ேனா $க�ப.00036.4 

 ந�� இைட உற���_ெப.எ/.(உற��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) இைட 

உற���_ெப.எ/.(உற��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேமதி $க�ப.00037.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) இைட 

உற���_ெப.எ/.(உற��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

உற���_ெப.எ/.(உற��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெச8யா3_வி.4.(ெச8_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.00037.2 

 P� இைட உற���_ெப.எ/.(உற��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) +ைற இைட 

உற���_ெப.எ/.(உற��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இAபி $க�ப.00037.3 

 ேபா� இைட உற���_ெப.எ/.(உற��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) ெபாழி*_ெப.(ெபாழி*_ெப.) இைட 

உற���_ெப.எ/.(உற��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) $க�ப.00037.4 

 பைட உழ எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபா 2� 

பணில�க3 உயி��த 4�+� $க�ப.00038.1 

 இடறிய பர�பி* கா5+� இன�_ெப.(இன�_ெப.) மணி� ெத(ைக�� ெந*�� 

$க�ப.00038.2 

 மிைட ப�� கதி)� மீ2� ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) தைழ� க)�;� வ%�� 

$க�ப.00038.3 



 கைடசிய� 4க4� ேபா+� க% 

மல�5+_வி.எ/.(மல�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒளி)� மாேதா 

$க�ப.00038.4 

 ெத3 விளி/ சிறியா>A பாண�_ெப.(பாண�_ெப.) ேத� பிழி நறவ� மா5தி 

$க�ப.00039.1 

 வ3 விசி� க)வி_ெப.(க)வி_ெப.) ப�ப வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) 

வயி  வழ�� பாட*_ெப.(பாட*_ெப.) $க�ப.00039.2 

 ெவ3ளி ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) மாட�+_ெப.(மாட�_ெப.+அ�+_சா'.) 

உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) வி' ப�� ெபா  

ப3ளி_ெப.(ப3ளி_ெப.) $க�ப.00039.3 

 எ3 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) க)�_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) க% 

ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) இ  +யி* எJA;� அ ேற $க�ப.00039.4 

 ஆைல வா8� க)�பி  ேத2� அ' தைலA பாைள� ேத2� $க�ப.00040.1 

 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வா8� கனியி  ேத2� ெத(ைட இழி_வி.(இழி_வி.) 

இறாலி  ேத2� $க�ப.00040.2 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வா8 

உ��த_ெப.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேத2� 

வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இக5+_வி.எ/.(இக_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓD 

வ�க $க�ப.00040.3 

 ேவைல வா8 ம�Aப உ%� மீ _ெப.(மீ _ெப.) எலா� களி��� மாேதா 

$க�ப.00040.4 

 ப%க3 வா8 மிழ-�� இ  ெசா* கைடசிய� 

பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00041.1 



 க% ைக கா* 4க�_ெப.(4க�_ெப.) வா8 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) கைள அலா* கைள 

இலாைம $க�ப.00041.2 

 உ% க3 வா� கைடவா8 ம3ள� கைளகலா+ உலாவி நி-பா� $க�ப.00041.3 

 ெப%க3 பா* ைவ�த ேநய� பிைழAபேரா சிறிேயா� ெப-றா* $க�ப.00041.4 

 ;+A ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) �ைட�� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) :ெவா� நாவி 

:�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00042.1 

 க+A; உ� ெவறிேய நா��_ெப.எ/.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

க)�கட* தர�க� எ றா* $க�ப.00042.2 

 ம+A ெபாதி மழைல/ ெசLவா8 வா3_ெப.(வா3_ெப.) கைட� க%ணி  ைம5த� 

$க�ப.00042.3 

 வி+A; உற ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ னா� 

மி�திைய விள�ப* ஆேம $க�ப.00042.4 

 ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) தள� கலைவ/ ேச�� ���ம விைர 

ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) சா5+� $க�ப.00043.1 

 �%டல� ேகால ைம5த� �ைட5த ந��� ெகா3ைள சா-றி* $க�ப.00043.2 

 த%டைலA பரA;� சாலி ேவலி�� 

தழ�இய_ெப.எ/.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைவA;� $க�ப.00043.3 

 வ%ட*_ெப.(வ%ட*_ெப.) இ�� 

ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ம%0� ம+கர� 

ெமா8��� மாேதா $க�ப.00043.4 

 ேச* உ%ட ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) கணா'* தி'கி ற ெச�கா* 

அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) $க�ப.00044.1 

 மா* உ%ட நளினA ப3ளி_ெப.(ப3ளி_ெப.) வள��திய மழைலA பி3ைள 

$க�ப.00044.2 



 கா* உ%ட ேச-� ேமதி க �_ெப.(க �_ெப.) உ3ளி� கைனAப/ ேசா�5த 

$க�ப.00044.3 

 பா* உ%� +யிலA ப/ைச� ேதைர தாலா��� ப%ைண_ெப.(ப%ைண_ெப.) 

$க�ப.00044.4 

 �யி*_ெப.(�யி*_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) வ+ைவ_ெப.(வ+ைவ_ெப.) 

ெச8ய� ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) இைட� �னி��� மRைஞ_ெப.(மRைஞ_ெப.) 

$க�ப.00045.1 

 அயி* விழி மகளி�_ெப.) ஆ�� அர�கி2�� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ெச8யA 

$க�ப.00045.2 

 பயி* சிைற அரச அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) ப மல�A ப3ளி_ெப.(ப3ளி_ெப.) 

நி �� $க�ப.00045.3 

 +யி* எழ� +�பி_ெப.(+�பி_ெப.) காைல/ ெசLவழி 4ர*வ 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $க�ப.00045.4 

 ெபா)5திய_ெப.எ/.(ெபா)5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மகளிேரா� 

வ+ைவயி* ெபா)5+வா)� $க�ப.00046.1 

 ப)5ெத(� நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ ன இய* இைசA 

பய _ெப.(பய _ெப.) +8Aபா)� $க�ப.00046.2 

 ம)5தி2� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ேக3வி ெசவி உற மா5+வா)� 

$க�ப.00046.3 

 வி)5தின�_ெப.(வி)5தின�_ெப.) 4க�_ெப.(4க�_ெப.) க%� அ ன விழா 

அணி வி)�;வா)� $க�ப.00046.4 

 க�A; உ� மன4� க%ணி* சிவA; உ� S��� கா�D $க�ப.00047.1 

 உ�A; உ� பைடயி  தா�கி_வி.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உ� 

பைக இ றி/ சீறி $க�ப.00047.2 



 ெவ�A;_ெப.(ெவ�A;_ெப.) இல களிAபி  ெவ�ேபா� ம+ைகய வ �ர 

வா>�ைக_ெப.(வா>�ைக_ெப.) $க�ப.00047.3 

 ம�A பட ஆவி ேபணா வாரண�_ெப.(வாரண�_ெப.) ெபா)�+வா)� 

$க�ப.00047.4 

 எ)ைம_ெப.(எ)ைம_ெப.) நா�_ெப.(நா�_ெப.) 

ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச�க% ஏ-ைறேயா� ஏ-ைற 

சீ-ற�+ $க�ப.00048.1 

 உ)� இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) எ ன� 

தா�கி_வி.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஊ> உற ெந)�கி ஒ றா8 

$க�ப.00048.2 

 வி' இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) Hறா8 ெவ�%டன 

அதைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00048.3 

 அ' இன�_ெப.(இன�_ெப.) �Rசி 

ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மR� உற ஆ��கி றா)� 

$க�ப.00048.4 

 43_ெப.(43_ெப.) அைர 4ள' ெவ3ளி 4ைள இற 4�+� ெபா 2� 

$க�ப.00049.1 

 த3 உற மணிக3 சி5த/ சலRசல� ;ல�ப/ சாலி* $க�ப.00049.2 

 +3ளி மீ _ெப.(மீ _ெப.) +DAப ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

;ைட �'Aப� P�பி  $க�ப.00049.3 

 உ3 வரா* ஒளிAப_�ைற.எ/.(ஒளிAA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ம3ள� உJபக� 

உரA;வா)ம $க�ப.00049.4 

 45+ 4� கனியி  நானா 4திைரயி  4J�த ெந8யி  $க�ப.00050.1 

 ெச5_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) தயி�� க%ட� க%ட� இைடயிைட 

ெசறி5த_ெப.எ/.(ெச'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசா-றி  $க�ப.00050.2 



 த�த�_அ.ெதா.(த�த�_அ.ெதா.) இ* 

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தா4� வி)5ெத(�� 

தம'ேனா�� $க�ப.00050.3 

 அ5தண�_ெப.(அ5தண�_ெப.) அ4த� உ%D அயிற�� அமைல�+ எ��� 

$க�ப.00050.4 

 4ைற அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவாைவ 

ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 4னி உழி 4னி5+ ெவஃ�� 

$க�ப.00051.1 

 இைற அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உயி��� 

ந*��_ெப.எ/.(ந*�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இைச ெகJ 

ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) கா�கA $க�ப.00051.2 

 ெபாைற தவி�5+ உயி���� தெய1வA :தல� த னி* ெபா னி  

$க�ப.00051.3 

 நிைற பர� ெசா'5+_வி.எ/.(ெசா'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ�க� 

ெந�4+� ஆ-�� ெந8தல $க�ப.00051.4 

 எறித)� அ'யி  ��ைம எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வா _ெப.(வா _ெப.) இ�ட ேபா�க3 $க�ப.00052.1 

 �றிகB� ேபா�தி  ெகா*வா� ெகா றெந*_ெப.(ெந*_ெப.) �ைவக3 

ெச8வா�_வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.00052.2 

 வறியவ��� உதவி மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) வி)5+_ெப.(வி)5+_ெப.) உண 

மைனயி  உ8Aபா� $க�ப.00052.3 

 ெநறிகB� ;ைதயA ப%D நிைர�+_வி.எ/.(நிைர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ம%_ெப.(ம%_ெப.) ெநளிய ஊ�வா� $க�ப.00052.4 

 கதி�ப� வயலி  உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) கD கம> ெபாழிலி  

உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) $க�ப.00053.1 



 4தி�பல� மர�தி  உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) 4திைரக3 ;றவி  

உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) $க�ப.00053.2 

 பதிப� ெகாDயி  உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) பDவள� �ழியி  

உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) $க�ப.00053.3 

 ம+ வள�_ெப.(வள�_ெப.) மல'* 

ெகா3B�_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) என ம3ள� ெகா3வா� $க�ப.00053.4 

 ப)வ ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) ப�கய வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) $க�ப.00054.1 

 உ)வ உ%கைண ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) ஆ� என� 

$க�ப.00054.2 

 க)தி_வி.எ/.(க)+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ ெபா� கா4-� 

ைவக�� $க�ப.00054.3 

 ம)த ேவலியி  ைவகின வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) அேரா $க�ப.00054.4 

 ேவைள ெவ ற_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) உழ�திய� 

ெவ�4ைல $க�ப.00055.1 

 ஆைள நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 4னி5தி�� அ�� 

ஒ�பா* $க�ப.00055.2 

 பாைள த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ம+A ப)கிA ப) 

$க�ப.00055.3 

 வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

மத���� ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) எலா� $க�ப.00055.4 

 ஈர ந�� பD5+_வி.எ/.(பD_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ5 நில�ேத சில 

$க�ப.00056.1 

 கா�க3 எ ன வ)� க)ேமதிக3 $க�ப.00056.2 



 ஊ'* நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க �_ெப.(க �_ெப.) 

உ3ளிட ெம 4ைல $க�ப.00056.3 

 தாைர ெகா3ள� தைழAபன சாலிேய $க�ப.00056.4 

 4�D* அ�D* 4ழ��ற வா�கிய $க�ப.00057.1 

 ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) உைல� கJந�� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ந��த� 

தா _த-.�.(தா _த-.�.) $க�ப.00057.2 

 ப�ட ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) க4� ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) 

படAைப_ெப.(படAைப_ெப.) ேபா8 $க�ப.00057.3 

 ந�ட ெச5ெநலி  நா� வள���ேம $க�ப.00057.4 

 S� உைட� தைல� Pநிற வாரண�_ெப.(வாரண�_ெப.) $க�ப.00058.1 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) +ைண� �ைட�� தைக சா* மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

$க�ப.00058.2 

 ேம�� இைமAபன மி  மினியா� என� $க�ப.00058.3 

 H�D  உ8��� �)வி� �ழா� அேரா $க�ப.00058.4 

 ேதா�� ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) தயி� ம�+ ஒலி +3ள(� $க�ப.00059.1 

 ஆய ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) வைள வா8வி�� அர-ற(� $க�ப.00059.2 

 ேத�� O% இைட ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வண�க(� $க�ப.00059.3 

 ஆய ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) அ�ைக வ)5+வா� $க�ப.00059.4 

 �-ற_ெப.எ/.(��_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பா� ெகாழிAபன ேகா3 ெநறி 

$க�ப.00060.1 

 க-றிலாத க)� க% Oைள/சிய� $க�ப.00060.2 



 4-றி* ஆர_�ைற.எ/.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

4க5+_வி.எ/.(4க_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த� 4 றிலி* $க�ப.00060.3 

 சி-றி* ேகாலி/ சிதறிய 4�தேம $க�ப.00060.4 

 +)ைவ ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) பிைண 

ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) +ள�� இலா $க�ப.00061.1 

 வ' ம)A;_ெப.(ம)A;_ெப.) இைண வ  தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏ-ைற 

வா _ெப.(வா _ெப.) $க�ப.00061.2 

 உ)� இD�+_வி.எ/.(இD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என� தா���� 

ஒ*_ஒ.�றி உ'.ெசா.(ஒ*_ஒ.�றி.) ஒலி $க�ப.00061.3 

 ெவ)வி மா* வைர S* மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) மி 2ேம $க�ப.00061.4 

 திைன/ சில�;வ த��_ெப.அ.(த��_ெப.அ.) ெசா* இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) 

கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) $க�ப.00062.1 

 நைன/ சில�;வ நா�_ெப.(நா�_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) :� $க�ப.00062.2 

 ;ைன/ சில�;வ ;3_ெப.(;3_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) வ3ளிேயா� 

$க�ப.00062.3 

 மைன/ சில�;வ ம�கல வ3ைளேய $க�ப.00062.4 

 க �_ெப.(க �_ெப.) உைடA பிD ந��கி� களி-�_ெப.(களி-�_ெப.) 

இன�_ெப.(இன�_ெப.) $க�ப.00063.1 

 வ  ெத(ட�A ப���� வன வா' S> $க�ப.00063.2 

 � � உைட� �ல ம3ள� �Uஉ� �ர*_ெப.(�ர*_ெப.) $க�ப.00063.3 

 இ  +ைண� களி அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) இ'��ேம $க�ப.00063.4 

 வ3ளி_ெப.(வ3ளி_ெப.) ெகா3பவ� ெகா3வன மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

$க�ப.00064.1 



 +3ளி ெகா3வன P�கிய மா�கனி $க�ப.00064.2 

 ;3ளி_ெப.(;3ளி_ெப.) ெகா3வன ெபா  வி' ; ைனக3 $க�ப.00064.3 

 ப3ளி_ெப.(ப3ளி_ெப.) ெகா3வன ப�கய�+ அ னேம $க�ப.00064.4 

 ெகா ைற_ெப.(ெகா ைற_ெப.) ேவ8��ழ* ேகாவல�_ெப.(ேகாவல�_ெப.) 

4 றிலி* $க�ப.00065.1 

 க �_ெப.(க �_ெப.) உற��� �ரைவ_ெப.(�ரைவ_ெப.) கைடசிய� 

$க�ப.00065.2 

 ;  தைலA ;ன�_ெப.(;ன�_ெப.) காA;_ெப.(காA;_ெப.) உைடA ெபா�க'* 

$க�ப.00065.3 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

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

Oைள/சிய� ெசLவழி $க�ப.00065.4 

 ேச�; கா*ெபார/ ெச�கJந��� �ள� $க�ப.00066.1 

 P�;_ெப.(P�;_ெப.) கால/ �' வைள ேம8வன $க�ப.00066.2 

 கா�;_ெப.(கா�;_ெப.) கா* ெபார க% அக* மா*வைரA $க�ப.00066.3 

 பா�;_ெப.(பா�;_ெப.) நா � எனA பா8 ப�5ேதறேல $க�ப.00066.4 

 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) க% பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 

Oதலா��� எலா� $க�ப.00067.1 

 ெபா)5+_வி.(ெபா)5+_வி.) ெச*வ4�_ெப.(ெச*வ�_ெப.+உ�_சா'.) 

க*வி�� :�தலா* $க�ப.00067.2 

 வ)5தி_வி.எ/.(வ)5+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வ5தவ��� ஈத�� 

ைவக�� $க�ப.00067.3 

 வி)5+� அ றி விைழவன யாைவேய $க�ப.00067.4 



 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 4க� தைலA ெப�பி  இ)�;_ெப.(இ)�;_ெப.) ேபா> 

$க�ப.00068.1 

 �ைற கறி� திர3 �Aைப_ெப.(�Aைப_ெப.) ப)Aெபா� $க�ப.00068.2 

 நிைற ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) 4�தி  நிற�+_ெப.(நிற�_ெப.+அ�+_சா'.) 

அ'சி� �ைவ $க�ப.00068.3 

 உைறவ ேகா�ட� இ* ஊ�Dட� ேதாெறலா� $க�ப.00068.4 

 கல�_ெப.(கல�_ெப.) �ர��� நிதிய� கண�கிலா $க�ப.00069.1 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) �ர��� நிைற வள�_ெப.(வள�_ெப.) 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) $க�ப.00069.2 

 பில� �ர��� ெப�த-� அ'ய த� $க�ப.00069.3 

 �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) �ர��� ஒJ�க� �D�� எலா� $க�ப.00069.4 

 H-ற� இ*ைல ஒ� �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) இலாைமயா* $க�ப.00070.1 

 சீ-ற� இ*ைல த� சி5ைதயி* ெசLவியா* $க�ப.00070.2 

 ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) ந*லற� அ*ல+ இலாைமயா* $க�ப.00070.3 

 ஏ-ற� அ*ல+ இழிதக( இ*ைலேய $க�ப.00070.4 

 ெநறிகட5+ பர5தன_வி.4.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

ந��தேம $க�ப.00071.1 

 �றி அழி5தன ���ம� ேதா3கேள $க�ப.00071.2 

 சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) ேத�� ம)��ேல 

$க�ப.00071.3 

 ெவறிய(� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) ெம மல�� H5தேல 

$க�ப.00071.4 

 அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) இ�� ;ைக அ�D* இ�� ;ைக $க�ப.00072.1 



 நக* இ  ஆைல ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) ;ைக நா மைற $க�ப.00072.2 

 ;க�� ேவ3வியி* :� ;ைகெயா� அளா8 $க�ப.00072.3 

 4கிலி  வி�மி 4ழ�கின எ�க0� $க�ப.00072.4 

 இய*;ைட ெபய�வன மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) இைழயி  

$க�ப.00073.1 

 ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) ;ைட ெபய�வன ெவறி அல� �ழலி  $க�ப.00073.2 

 ;ய*_ெப.(;ய*_ெப.) ;ைட ெபய�வன ெபாழி*_ெப.(ெபாழி*_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) விழியி  $க�ப.00073.3 

 கய*_ெப.(கய*_ெப.) ;ைட ெபய�வன கD கம> கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) 

$க�ப.00073.4 

 இைட இற மகளி�க3 எறி;ன* ம�க� $க�ப.00074.1 

 �ைடபவ� +வ� இத>_ெப.(இத>_ெப.) அல�வன �4த� $க�ப.00074.2 

 மைடெபய� அன� என மட நைட_ெப.(நைட_ெப.) அளக� $க�ப.00074.3 

 கைடசிய� 4க�_ெப.(4க�_ெப.) என மல�வன கமல� $க�ப.00074.4 

 விதியிைன ந�வன அயி* விழி பிDயி  $க�ப.00075.1 

 கதியிைன ந�வன அவ�நைட கமலA $க�ப.00075.2 

 ெபாதியிைன ந�வன ;ண� 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) கைல வா> $க�ப.00075.3 

 மதியிைன ந�வன வனிைதய� வதன� $க�ப.00075.4 

 பகலிெனா� இக�வ பட�மணி மடவா� $க�ப.00076.1 

 நகிலிெனா� இக�வ நனிவள� இளந�� $க�ப.00076.2 

 +கிலிெனா� இக�வ �ைத;ைர Oைர கா� $க�ப.00076.3 

 4கிலிெனா� இக�வ கDமண 4ரச�_ெப.(4ரச�_ெப.) $க�ப.00076.4 



 காெரா� நிக�வன கD ெபாழி*_ெப.(ெபாழி*_ெப.) கழனிA $க�ப.00077.1 

 ேபாெரா� நிக�வன ெபால  வைர பைண S> $க�ப.00077.2 

 ந�ெரா� நிக�வன நிைற கட*_ெப.(கட*_ெப.) நிதி சா* $க�ப.00077.3 

 ஊெரா� நிக�வன இைமயவ� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $க�ப.00077.4 

 ெந*_ெப.(ெந*_ெப.) மைல அ*லன நிைரவ) தரள� $க�ப.00078.1 

 ெசா* மைல அ*லன ெத(� கட*_ெப.(கட*_ெப.) அமி�த� $க�ப.00078.2 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) மைல அ*லன நதி த) நிதிய� $க�ப.00078.3 

 ெபா  மைல அ*லன மணி_ெப.(மணி_ெப.) ப� ;ளின� $க�ப.00078.4 

 ப5திைன இைளயவ� பயி* இட�_ெப.(இட�_ெப.) மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) ஊ� 

$க�ப.00079.1 

 க5தைன அைனயவ� கைல தெரJ கழக� $க�ப.00079.2 

 ச5தன�_ெப.(ச5தன�_+ெப.) வன�_ெப.(வந�_ெப.) அல ச%பக� 

வன�_ெப.(வந�_ெப.) ஆ� $க�ப.00079.3 

 ந5தன வன�_ெப.(வந�_ெப.) அல நைற வி' ;றவ� $க�ப.00079.4 

 ேகாகில�_ெப.(ேகாகில�_ெப.) நவி*வன இைளயவ� �தைலA $க�ப.00080.1 

 பா� இய* கிளவிக3 அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) பயி* நடேம 

$க�ப.00080.2 

 ேககய� நவி*வன கிள� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வைளயி  $க�ப.00080.3 

 நா�க3 உமி>வன நைக ;ைர தரள� $க�ப.00080.4 

 பைழய�த� மைனயன பழ� நைற 

Oக)�_ெப.எ/.(Oக�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00081.1 

 உழவ�த� மைனயன உJெத(ழி* ;'�� $க�ப.00081.2 



 மழவ�த� மைனயன மண ஒலி இைசயி  $க�ப.00081.3 

 கிழவ�த� மைனயன கிைள பயி* வைள யாழ $க�ப.00081.4 

 ேகாைதக3 ெசா'வன �ளி� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நறவ� $க�ப.00082.1 

 பாைதக3 ெசா'வன ப)� மணி_ெப.(மணி_ெப.) கனக� $க�ப.00082.2 

 ஊைதக3 ெசா'வன உைற��� அ4த� $க�ப.00082.3 

 காைதக3 ெசா'வன ெசவி Oக� கனிக3 $க�ப.00082.4 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகா3 சாய*க%� இைளஞ� சி5ைத ேபா* $க�ப.00083.1 

 தட�_ெப.(தட�_ெப.) ெகா3 ேசாைலவா8 மல� ெப8 தா>�ழ* $க�ப.00083.2 

 வட�_ெப.(வட�_ெப.) ெகா3 :%4ைல மட5ைதமாெரா�� $க�ப.00083.3 

 ெத(ட�5+ ேபாவன ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) மRைஞக3 $க�ப.00083.4 

 வ%ைம_ெப.(வ%ைம_ெப.) இ*ைல ஓ� வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) 

இ ைமயா* $க�ப.00084.1 

 தி%ைம இ*ைல ேந� ெச�ந� இ ைமயா* $க�ப.00084.2 

 உ%ைம_ெப.(உ%ைம_ெப.) இ*ைல ெபா8 உைர இலாைமயா* $க�ப.00084.3 

 ெவ%ைம இ*ைல ப* ேக3வி ேமவலா* $க�ப.00084.4 

 எ3B� ஏன�� இ���� சாைம�� $க�ப.00085.1 

 ெகா3B�_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெகா3ைளயி* 

ெகாண)� ப%D�� $க�ப.00085.2 

 அ3ள*_ெப.(அ3ள*_ெப.) ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) அள�+ அ4தி  ப%D�� 

$க�ப.00085.3 

 த3B� ந��ைமயி* தைல_ெப.(தைல_ெப.) மய��ேம $க�ப.00085.4 

 உய)� சா�( இலா உயி�க3 ெச8 விைனA $க�ப.00086.1 



 ெபய)�_ெப.எ/.(ெபய�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ப* கதி பிற��மா� 

ேபா* $க�ப.00086.2 

 அயி)� ேத2� இ  பா�� ஆய� ஊ�� $க�ப.00086.3 

 தயி)� ேவ'�� தைல_ெப.(தைல_ெப.) மய��ேம $க�ப.00086.4 

 H� பாட�� �ழலி  பாட�� $க�ப.00087.1 

 ேவ� ேவ� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

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

வ �தி வா8 $க�ப.00087.2 

 ஆ�� ஆ�� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி�5த ஆ� என/ 

$க�ப.00087.3 

 சா�� ேவ3வி�� தைலமய��ேம $க�ப.00087.4 

 1�கி* தா���� 1' ந5+� ேந� $க�ப.00088.1 

 தா�கி* தா���� பைற�� த%0ைம_ெப.(த%0ைம_ெப.) $க�ப.00088.2 

 வ ��கி1� தா���� விளி�� ம3ள� த� $க�ப.00088.3 

 வா�கி* தா���� ஒலியி* மா�ேம $க�ப.00088.4 

 தாலி_ெப.(தாலி_ெப.) ஐ�பைட தJ(� மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) இைட $க�ப.00089.1 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வா8 அ4+ 

ஒJ��_ெப.எ/.(ஒJ�_வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ம�கைளA 

$க�ப.00089.2 

 பாலி  ஊ��வா� ெச�ைக ப�கய� $க�ப.00089.3 

 வா* நிலா உற� �விவ மா2ேம $க�ப.00089.4 

 ெபா-பி* நினறன_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

ெபாலி( ெபா8 இலா $க�ப.00090.1 



 நி-பி  நினறன_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) ந�தி 

மாதரா� $க�ப.00090.2 

 அ-பி  நினறன_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

அற�க3_ெப.(அற�க3_ெப.) அ னவ� $க�ப.00090.3 

 க-பி  நினறன_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) கால 

மா'ேய $க�ப.00090.4 

 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மா நில�_ெப.(நில�_ெப.) +)வி யாவேர 

$க�ப.00091.1 

 ேவைல க%� தா� மீள_�ைற.எ/.(மீ3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ*லவ� 

$க�ப.00091.2 

 சா�� வா�;ன* சர�(� பல $க�ப.00091.3 

 காலி  ஓD�� க%ட+ இ*ைலேய $க�ப.00091.4 

 வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) ேசர ந�� ேவைல கா* ம��+ $க�ப.00092.1 

 ஊ� ேப'2� உைல( இலா நல�_ெப.(நல�_ெப.) $க�ப.00092.2 

 H� ேகாசல� எ 2� ேகா+ இலா $க�ப.00092.3 

 நா� Hறினா�. நகர� H�வா� $க�ப.00092.4 

 ெசLவிய ம+ர� ேச�5த_ெப.எ/.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெபா)ளி  சீ'ய H'ய_ெப.அ.(H'ய_ெப.அ.) 

த��_ெப.அ.(த��_ெப.அ.) ெசா* $க�ப.00093.1 

 வLவிய கவிஞ� அைனவ)� வட<* 4னிவ)� ;க>5த+ 

வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இ* $க�ப.00093.2 

 எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) உலக�ேதா� யாவ)� 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ�வா  

ஆத'�கி ற $க�ப.00093.3 



 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலக�ேதா� இழிவத-� அ)�தி ;'கி ற+ 

அேயா�தி மாநகர� $க�ப.00093.4 

 நில மக3_ெப.(மக3_ெப.) 4கேமா திலகேமா க%ேணா நிைற 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ம�கல நாேணா $க�ப.00094.1 

 இல�:% 4ைலேம* ஆரேமா உயி'  இ)�ைகேயா தி)மக�� 

இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) $க�ப.00094.2 

 மல� ெகா*ேலா மாேயா  மா�பி  ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) மணிக3 ைவ�த 

ெபா  ெப�Dேயா வாேனா� $க�ப.00094.3 

 உலகி ேம* உலேகா ஊழியி  இ�தி உைற�Vளா யா+ என உைரAபா� 

$க�ப.00094.4 

 உைம�� ஒ)பாக�+ ஒ)வ2� இ)வ��� ஒ)தனி� ெகாJந2� மல�ேம* 

$க�ப.00095.1 

 கைமA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ெச*வ� கட(B� உவைம க%Dலா நக� 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) கா%பா  $க�ப.00095.2 

 அைமAப)� காத*_ெப.(காத*_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

பிD�+_வி.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ5த 

அ5தர�_ெப.(அ5தர�_ெப.) ச5திர ஆதி�த� $க�ப.00095.3 

 இைமA; இல� தி'வ� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) அலா* அத2�� 

இய�பலா� ஏ+ ேவ� உளேதா $க�ப.00095.4 

 அயி* 4க� �லிச�+ அமர� ேகா  நக)� அளைக�� எ றிைவ அயனா� 

$க�ப.00096.1 

 பயி* உற(_ெப.(உற(_ெப.) உ-றபD ெப)�பா ைம இAெப)5 தி)நக� 

பைடAபா  $க�ப.00096.2 

 மய  4த* தெய1வ� த/ச)� த�த� மன� ெத(ழி* நாணின� 

மற5தா�_வி.4.(மற_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.00096.3 



 ;ய*_ெப.(;ய*_ெப.) ெத(� ��மி_ெப.(��மி_ெப.) ெந�நிைல 

மாட�+_ெப.(மாட�_ெப.+அ�+_சா'.) இ5நக� ;க�மா� எவேனா $க�ப.00096.4 

 ;%ணிய� ;'5ேதா� ;�வ+ +ற�க� எ 2� ஈ+ அ) மைறA 

ெபா)ேள_ெப.(ெபா)3_ெப.+ஏ_சா'.) $க�ப.00097.1 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) இைட யாவ� இராகவ  அ றி மாதவ� அற�ெத(�� 

வள��தா� $க�ப.00097.2 

 எ%ண)� �ண�தி  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இனி+ 

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

ஏ> உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஆளிட� எ றா* $க�ப.00097.3 

 ஒ%0ேமா இதனி  ேவ� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேபாக� உைறவிட� உ%� 

என உைர�த*_ெதா.ெப.(உைர_வி.+�த*_ெதா.ெப.�றி.) $க�ப.00097.4 

 த�� ேபர)B� த)ம4� +ைணயா� த�பைகA ;ல _ெப.(;ல _ெப.) 

கைள5+_வி.எ/.(கைள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவி��� $க�ப.00098.1 

 ெபா�� மா தவ4� ஞான4� 

;ண�5ேதா�_வி.அ.ெப.(;ண�_வி.+5�_இ.கா.+ஓ�_பட�.ப .) யாவ���� ;கலிட� 

ஆன $க�ப.00098.2 

 ெச�க% மா* பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ%� 

அளAப)� கால�_ெப.(கால�_ெப.) தி)வி  வ �-� 

இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

எ றா* $க�ப.00098.3 

 அ�க%மா ஞால�+ அ5 நக� 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெபா  நக� அமர� 

நா�� யாேதா $க�ப.00098.4 

 அர�_ெப.(அர�_ெப.) எலா� அவண அணி எலா� அவண 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெபற*_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) எலா� அவண $க�ப.00099.1 



 ;ரைச மா* களி�� ;ரவி�� ேத)� :தல�+ யாைவ�� அவண $க�ப.00099.2 

 விர�வா� 4னிவ� வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) இய�க� விRைசய� 

4தலிேனா� எவ)� $க�ப.00099.3 

 உைர ெச8வா�_வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) ஆனா� ஆனேபா+ 

அத2�� உவைமதா  அ'+ அேரா உளேதா $க�ப.00099.4 

 நா*வைக/ ச+ர� விதி4ைற நா�D நனிதவ உய�5தன பனிேதா8 $க�ப.00100.1 

 மா*வைர� �ல�+ யாைவ�� இ*ைல ஆதலா* உவைம ம-� இ*ைல 

$க�ப.00100.2 

 <*வைர� ெத(ட�5+ பய�ெத(�� பழகி Oண�கிய Oவல)� உண�ேவ 

$க�ப.00100.3 

 ேபா*வைக�+ அ*லா* உய�விேனா� உய�5த+ எ னலா� ெபா  

மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) நிைலேய $க�ப.00100.4 

 ேமவ)� உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) 4D( இலாைமயினா* ேவத4� 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வி%_ெப.(வி%_ெப.) 

;கலா* $க�ப.00101.1 

 ேதவ)� ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 4னிவ)� 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ெபாறி 

அட�கிய_ெப.எ/.(அட��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெசயலா* $க�ப.00101.2 

 காவலி* கைல ஊ� க னிைய 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) Sல�தா* காளிைய 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00101.3 

 யாைவ�� ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெப)ைமயா* எ8த-� அ)ைமயா* ஈசைன 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00101.4 



 பRசி வா _ெப.(வா _ெப.) மதிைய ஊ�Dய+ அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

பட� உகி�A ப�கய/ ெச�கா* $க�ப.00102.1 

 வRசிேபா* ம)��* �)�ைபேபா* ெகா�ைக வா�� ேவ8 ைவ�த 

ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) பைண� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.00102.2 

 அ� ெசாலா� பயி�� அேயா�தி மா நக'  அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

உைட�+_வி.எ/.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ � என 

அறிவா _வி.4.(அறி_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.00102.3 

 இRசி வா _ெப.(வா _ெப.) 

ஓ�கி_வி.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இைமயவ� 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) காணிய எJ5த+ ஒ�+ உளேத $க�ப.00102.4 

 ேகாலிைட உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) அள�தலி  பைகஞ� 4D�தைல 

ேகாடலி  ம2வி  $க�ப.00103.1 

 <* ெநறி 

நட���_ெப.எ/.(நட_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெசLைவயி  யா���� ேநா�� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) காவலி  வலியி  

$க�ப.00103.2 

 ேவெலா� வா3_ெப.(வா3_ெப.) வி* பயி-றலி  

ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) S>/சியி  ெவல-� அ) 

வல�தி  $க�ப.00103.3 

 சா*; உைட உய�வி  ச�கர�_ெப.(ச�கர�_ெப.) நட�+� த ைமயி  தைலவ� 

ஒ�+ உளேத $க�ப.00103.4 

 சின�+ அயி* ெகாைல வா3_ெப.(வா3_ெப.) சிைல மJ� 

த%�_ெப.(த%+_ெப.) ச�கர�_ெப.(ச�கர�_ெப.) ேதாமர� 

உல�ைக_ெப.(உல�ைக_ெப.) $க�ப.00104.1 

 கன�+ இைட உ)மி  ெவ)வ)� கவ%க* எ � 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) கணிAபில ெகா+கி  $க�ப.00104.2 



 இன�ைத�� உவண�+ இைறைய�� 

இய���_ெப.எ/.(இய��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) காைல�� இத� 

அல நிைனவா� $க�ப.00104.3 

 மன�ைத�� எறி�� ெபாறி உள எ றா* ம-� இனி உண��+வ+ எவேனா 

$க�ப.00104.4 

 :ணி2� ;கேழ அைம�� எ � 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெபா-பி* 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உயி� 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

;ர���_ெப.எ/.(;ர_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.00105.1 

 யாண�_ெப.(யாண�_ெப.) எ% திைச��� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) அற இைம��� 

இரவித  �ல 4த* நி)ப� $க�ப.00105.2 

 ேசைண�� கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) திைசைய�� 

கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) திகி'�� ெச5தனி� ேகா�� 

$க�ப.00105.3 

 ஆைண�� 

கா���_ெப.எ/.(கா_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) நக)�� அணி என 

இய-றிய+ அ ேறா $க�ப.00105.4 

 அ ன மா மதி���_ெப.(மதி*_ெப.+��_ெகா.ேவ.) ஆழி மா* வைரைய அைல 

கட*_ெப.(கட*_ெப.) S>5தன அகழி_ெப.(அகழி_ெப.) $க�ப.00106.1 

 ெபா  விைல_ெப.(விைல_ெப.) மகளி�_ெப.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) என� 

கீ>ேபா8 ;  கவி என� ெதளி( இ றி $க�ப.00106.2 

 க னிய� அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) என யா���� பD( 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) காAபின+ 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00106.3 



 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெநறி வில��� ெபாறி என எறி�� கரா�த+ நவில* 

உ-ற+ நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) $க�ப.00106.4 

 ஏ�கி ற த� கண�ேகளா�� எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) கா%கிலா 

$க�ப.00107.1 

 நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அக  கிட�ைக நாம ேவைலயா� 

எனா $க�ப.00107.2 

 ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) ெமா%�ெகா%� 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வி%_ெப.(வி%_ெப.) 

ெத(ட�5த � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) எ � $க�ப.00107.3 

 ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) ெநா5+_வி.எ/.(ெநா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தாைர அ� மதி-க% வ ��ேம 

$க�ப.00107.4 

 அ5த மா மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) ;ற�+ அக�+ 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அல�5த_ெப.எ/.(அல�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�3 $க�ப.00108.1 

 க5த� நா� ப�கய�த கான�_ெப.(கான�_ெப.) மான மாதரா� $க�ப.00108.2 

 45+ வா3_ெப.(வா3_ெப.) 4க�கB�� உைட5+ 

ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெமா8�; எலா� $க�ப.00108.3 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா� மைல�க மா 

மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) வைள�த மா2ேம $க�ப.00108.4 

 S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நாRசி* 

S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆைர 

�-��_ெப.எ/.(�-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 4-� பா� எலா� 

$க�ப.00109.1 

 ேபா>5த மா கிட�� இைட� கிட5+_வி.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெபா�� இட�க� மா $க�ப.00109.2 



 தா>5த_ெப.எ/.(தா>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ�க வா'யி* த�Aப 

ஒணா மத�தினா* $க�ப.00109.3 

 ஆ>5த யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மீ+ 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அJ5+கி ற ேபா�ேம 

$க�ப.00109.4 

 ஈ)� வாளி  வா* விதி��+ எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) 

இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) பிைற� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) $க�ப.00110.1 

 ேபர மி னி வா8 வி'�+ எ'5த_ெப.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க% 

பிற�� த�/ $க�ப.00110.2 

 ேசார ஒ ைற ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 4  ெத(ட�5+ சீ� இட�க� மா 

$க�ப.00110.3 

 ேபா'* வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சீ�கி ற ேபா� அர�க� 

ேபா�ேம $க�ப.00110.4 

 ஆB� அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) �ைட� 

�ல�களா அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கரா� $க�ப.00111.1 

 ேகா3 எலா� உலா(கி ற � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) அ ன யாைனயா 

$க�ப.00111.2 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) உலா( ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கத� +ர�க4� தர�க� 

மா $க�ப.00111.3 

 வாB� ேவ�� மீன� ஆக ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

மா2ேம $க�ப.00111.4 

 விளி�; தெற1றி 4-�வி�+ ெவ3ளி க�D உ3 உறA $க�ப.00112.1 

 பளி�� ெபா  தல�+ அக�� அ��+ உறA ப��தலி  $க�ப.00112.2 

 தளி5த க* தல�ெத(� அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) சல�திைன� தனி�+ உற� 

$க�ப.00112.3 



 ெதளி5+_வி.எ/.(ெதளி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உண��+கி-�� எ ற* 

ேதவரா�� ஆவேத $க�ப.00112.4 

 அ ன ந�3 அக  கிட�� S> கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஆழிைய� $க�ப.00113.1 

 + னி_வி.எ/.(+ 2_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ேவ� S> 

கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) P�� வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) 

இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) பிழ�; $க�ப.00113.2 

 எ னலா� இ��; S> கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) எ%ணி* அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.00113.3 

 ெபா னி  மா மதி�� உ��த_ெப.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ேபா�ேம $க�ப.00113.4 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ றி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) எ ன 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4 ன� மா* $க�ப.00114.1 

 ஒ*ைல உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) நா� அள5த தாளி மீ+ உய�5தவா* 

$க�ப.00114.2 

 ம*ல*_ெப.(ம*ல*_ெப.) ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) யா(� ந�தி மா� உறா 

வழ�கினா* $க�ப.00114.3 

 ந*ல_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ஆ� ெசா*�� ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) நா �� 

அ ன வாயிேல $க�ப.00114.4 

 தா இ* ெபா  தல�தி  ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) தவ�திேனா�க3 த�� 

தா3_ெப.(தா3_ெப.) $க�ப.00115.1 

 : உயி��த க-பகA ெபா+�ப� ;�� ஒ+��மா* $க�ப.00115.2 



 ஆவி ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) 

ேசவ*_ெப.(ேசவ*_ெப.) Hவ வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைண5+_வி.எ/.(அைண_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இடா $க�ப.00115.3 

 ஓவியA ;றாவி  மா� இ)�க ஊ� ேபைடேய $க�ப.00115.4 

 க* அD�+_வி.எ/.(அD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ��கி வா8 பளி�� 

அ'5+_வி.எ/.(அ'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) க�D மீ+ $க�ப.00116.1 

 எ* இடA ப��ெபா  ைவ�+_வி.எ/.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இல�� ப* மணி� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) $க�ப.00116.2 

 வி* இட� �யி-றி வா3_ெப.(வா3_ெப.) வி'���_ெப.எ/.(வி'-

வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெவ3ளி மா 

மர�_ெப.(மர�_ெப.) $க�ப.00116.3 

 ;*லிட� கிட�தி வ/சிர�த கா* ெபா)�திேய $க�ப.00116.4 

 மரகத�+ இல�� ேபாதிைக� தல�+ வ/சிர� $க�ப.00117.1 

 ;ைர த;�+ அ��கி மீ+ ெபா  �யி-றி மி  �லா� $க�ப.00117.2 

 நிைர மணி� �ல�தி  ஆளி ந�3வ��த ஒளிேம* $க�ப.00117.3 

 விர( ைக� தல�தி  உ8�த_ெப.எ/.(உ8_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேமதக�தி  மீ+ அேரா $க�ப.00117.4 

 ஏ> ெபாழி-�� ஏ> நிைல� தல� சைம�த+ எ ன <* $க�ப.00118.1 

 ஊ> உற� �வி�+_வி.எ/.(�வி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைம�த_ெப.எ/.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) 

ெச�ெபா  ேவ85+_வி.எ/.(ேவ8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மீ/ 

$க�ப.00118.2 

 S> �ட�/ சிர�+ ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) மணி� த��; ேதா றலா* 

$க�ப.00118.3 



 வா> நில� �ல� ெகாJ5ைத ெமௗலி S�D அ னேவ $க�ப.00118.4 

 தி�கB� க'+ என ெவ%ைம த�-றிய $க�ப.00119.1 

 ச�க ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) �ைத உைட� தவள மாளிைக $க�ப.00119.2 

 ெவ� க)�_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) கா* ெபார ேம�� 

ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00119.3 

 ெபா�� இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) பா* கட*_ெப.(கட*_ெப.) தர�க� 

ேபா�ேம $க�ப.00119.4 

 ;3ளி_ெப.(;3ளி_ெப.) அ� ;ற(_ெப.(;ற(_ெப.) இைற ெபா)5+� மாளிைக 

$க�ப.00120.1 

 த3ள)� தமனிய� தக� ேவ85தன $க�ப.00120.2 

 எ3ள)� கதிரவ  இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) 

�ழா� $க�ப.00120.3 

 ெவ3ளி அ� கி' மிைச வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேபா�ேம $க�ப.00120.4 

 வயிர ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) கா* மிைச மரகத� +லா� $க�ப.00121.1 

 ெசயி� அறA ேபாதிைக கிட�தி/ சி�திர� $க�ப.00121.2 

 உயி�ெபற� �யி-றிய உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) 

நா�டாவ�_�றி.வி.4.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.00121.3 

 அயி� உற இைமAபன அளவி* ேகாDேய $க�ப.00121.4 

 ச5திர கா5த�தி  தல�த ச5தனA $க�ப.00122.1 

 ப5தி ெச8 Pணி ேம* பவளA ேபாதிைக/ $க�ப.00122.2 

 ெச5தனி மணி� +லா� ெசறி5த_ெப.எ/.(ெச'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) �வ�_ெப.(�வ�_ெப.) $க�ப.00122.3 



 இ5திர_ெப.அ.(இ5திர _ெப.) ந�ல�த எ% இ* ேகாDேய $க�ப.00122.4 

 பாடக� கா* அD ப+ம�+ ஒAபன $க�ப.00123.1 

 ேசடைர� தழ�இயின ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வாயின 

$க�ப.00123.2 

 நாடக� ெத(ழிலின ந�( +8யன $க�ப.00123.3 

 ஆடக� ேதா-ற�த அள( இலாதன $க�ப.00123.4 

 ;�கவ� க% இைம ெபா)5+_வி.(ெபா)5+_வி.) உறா+ ஒளி $க�ப.00124.1 

 ெத(�� உட  தய�கி வி%ணவ'  ேதா றலா* $க�ப.00124.2 

 தி�� உற நிைனAபினி* 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) தெய1வ 

வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) $க�ப.00124.3 

 ஒ�க நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைமAபன 

உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) நா�D2ம $க�ப.00124.4 

 அணி இைழ மகளி)� அல�க* வ �ர)� $க�ப.00125.1 

 தணிவன அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெநறி தணி( இலாதன $க�ப.00125.2 

 மணியி2� ெபா னி2� வைன5த அ*ல+ $க�ப.00125.3 

 பணி பிறி+ இய றன பா��� இ*ைலேய $க�ப.00125.4 

 வா _ெப.(வா _ெப.) உற 

நிமி�5தன_வி.4.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இ* ெச*வ�த $க�ப.00126.1 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) உய� ;கழன தய��_வி.(தய��_வி.) ேசாதிய 

$க�ப.00126.2 



 ஊன� இ* அறெநறி உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) எ% 

இலா� $க�ப.00126.3 

 ேகா  நிக� �Dக3த� ெகா3ைக சா றன $க�ப.00126.4 

 அ)வியி* தா>5+ 4�+ அல�� தாம�த $க�ப.00127.1 

 வி' 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) என� ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) 

விராயின $க�ப.00127.2 

 ப) மணி� �ைவயன ப��ெபா  ேகாDய $க�ப.00127.3 

 ெபா) மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) கண�தன மைல�� 

ேபா றன_வி.4.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

$க�ப.00127.4 

 அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) இ� ெகாJ� ;ைக அளா8 மய�கின $க�ப.00128.1 

 4கிெலா� ேவ-�ைம தெரJகலா 4J� $க�ப.00128.2 

 +கிெலா� ெந��ெகாD/ Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) மி 2வ $க�ப.00128.3 

 பக*_ெப.(பக*_ெப.) இ� மி  அணிA பரA;A ேபா றேவ $க�ப.00128.4 

 +D இைடA பைண4ைல� ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) அ னவ� $க�ப.00129.1 

 அD இைண/ சில�;_ெப.(சில�;_ெப.) :%� அர-�� மாளிைக $க�ப.00129.2 

 ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) இைட� தரள ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) ேகாைவ 

S>வன $க�ப.00129.3 

 கD உைட� க-பக� கா ற மாைலேய $க�ப.00129.4 

 கா%வ) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வைர� கதலி� கான�_ெப.(கான�_ெப.) 

ேபா* $க�ப.00130.1 

 ேகா3 நிமி� பதாைகயி  �ழா� தைழ�தன $க�ப.00130.2 

 வா3நிலா மJ�கிட மட�கி ைவக�� $க�ப.00130.3 



 ேச%மதி ேத8வ+ அ�ெகாDக3 ேத8�கேவ $க�ப.00130.4 

 ெபா  திணி ம%டப�_ெப.(ம%டப�_ெப.) அ*ல :� ெத(ட� $க�ப.00131.1 

 ம �க3 அ*லன மாட மாளிைக $க�ப.00131.2 

 � �க3 அ*லன மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெச8 ��Dம� $க�ப.00131.3 

 4 றி*க3 அ*லன 4�தி  ப5தேர $க�ப.00131.4 

 மி  என விள�� என ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) பிழ�; என� $க�ப.00132.1 

 + னிய தமனிய� ெத(ழி* தைழ�த அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.00132.2 

 க னி_ெப.(க னி_ெப.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) நக� நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) 

க+வலா* அேரா $க�ப.00132.3 

 ெபா  உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஆய+ அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) 

;லவ�_ெப.(;லவ�_ெப.) வானேம $க�ப.00132.4 

 எJ� இட�+_ெப.(இட�_ெப.+அ�+_சா'.) 

அக �_வி.எ/.(அக _வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைட ஒ றி எ* ப� 

$க�ப.00133.1 

 ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) இைடA ேபாதலி  ;'ைசA ெபா  நக� $க�ப.00133.2 

 அழ*மணி தி)�திய அேயா�தி ஆBைட $க�ப.00133.3 

 நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) எனA ெபாலி�மா* ேநமி வா �ட� $க�ப.00133.4 

 ஆ85த_ெப.எ/.(ஆ8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேமகைலயவ� அ� ெபா  

மாளிைக $க�ப.00134.1 

 ேவ85த கா� அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) ;ைக உ%ட ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) ேபா8� 

$க�ப.00134.2 

 ேதா85த_ெப.எ/.(ேதா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) Pப� நா� $க�ப.00134.3 



 பா85த_ெப.எ/.(பா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தாைரயி  நிைல பகர* 

ேவ%�ேமா $க�ப.00134.4 

 �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) இைச மட5ைதய� �தைல� ேகாைதய� $க�ப.00135.1 

 மழைல அ� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) இைச மகர யா> இைச $க�ப.00135.2 

 எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) இைச மட5ைதய� இ  ெசா* இ  இைச $க�ப.00135.3 

 பைழய�த� ேச'யி* ெபா)ந� பா�Dைச $க�ப.00135.4 

 க% இைட� கன*ெசா' களி�_ெப.(களி�_ெப.) கா*ெகா� $க�ப.00136.1 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) இைட ெவ��வ ேவ��� ைம5த�க3 $க�ப.00136.2 

 ப%ைணக3 பயி* இட�_ெப.(இட�_ெப.) �ழி பைடAபன $க�ப.00136.3 

 �%ண� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) �ழிகைள� ெத(ட�5+ P�Aபன 

$க�ப.00136.4 

 ப5+க3 மட5ைதய� பயி-�வா� இைட/ $க�ப.00137.1 

 சி5+வ 4�+ இன�_ெப.(இன�_ெப.) அைவ திர��வா� $க�ப.00137.2 

 அ5த� இ* சிலதிய� ஆ-ற �Aைபக3 $க�ப.00137.3 

 ச5திர _ெப.(ச5திர _ெப.) ஒளி ெகட� தைழAப த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) நிலா 

$க�ப.00137.4 

 அர�� இைட மட5ைதய� ஆ�வா� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

$க�ப.00138.1 

 க)�_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) கைட�க% அயி* காம�_ெப.(காம�_ெப.) ெநRசிைன 

$க�ப.00138.2 

 உ)��வ ம-� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) உயி�க3 அ னவ� 

$க�ப.00138.3 

 ம)��* ேபா* ேத8வன வள�வ+ ஆைசேய $க�ப.00138.4 



 ெபாழிவன ேசாைலக3 ;திய_ெப.அ.(;திய_ெப.அ.) ேத _ெப.(ேத _ெப.) சில 

$க�ப.00139.1 

 விைழவன தென1ற�� மிஞX�� ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) என $க�ப.00139.2 

 Oைழவன அ னைவ Oைழய ேநாெவா� $க�ப.00139.3 

 �ைழவன 

A'�5தவ�_வி.அ.ெப.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப .) 

ெகாதி��� ெகா�ைகேய $க�ப.00139.4 

 இற��வ மகர யா> எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

இ னிைச $க�ப.00140.1 

 நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) கிள� பாடலா  நிமி�வ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி 

$க�ப.00140.2 

 கற��வ வ3 விசி க)வி_ெப.(க)வி_ெப.) க% 4கி>�+ $க�ப.00140.3 

 உற��வ மகளிேரா� ஓ+� கி3ைளேய $க�ப.00140.4 

 �ைத வ'/ சிைல Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) ெகாLைவ வா8/சிய� $க�ப.00141.1 

 பத�க� ெத(ழி*ெகா� பழிA; இலாதன $க�ப.00141.2 

 தைத மல�� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) அ ன தாளினா* $க�ப.00141.3 

 உைதபட/ சிவAபன உர(� ேதா3கேள $க�ப.00141.4 

 ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) அ'ய 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெபா)வி* மாநக� $க�ப.00142.1 

 ெத(J தைக மட5ைதய� �ட� விள�� எனA $க�ப.00142.2 

 பJ+ அ� ேமனிையA 

பா����_ெப.எ/.(பா�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஆைசெகா* $க�ப.00142.3 



 எJ+ சி�திர�கB� இைமA; இலாதேவ $க�ப.00142.4 

 தணி மல�� தி)மக3 த���_ெப.எ/.(த��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மாளிைக $க�ப.00143.1 

 இண� ஒளி பரAபி_வி.எ/.(பரA;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) 

+ரAபன $க�ப.00143.2 

 திணி �ட� ெந8 உைட� த� விள�கேமா $க�ப.00143.3 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) விள�� அ*லன மகளி�_ெப.) ேமனிேய $க�ப.00143.4 

 பத�களி* த%0ைம_ெப.(த%0ைம_ெப.) பாணி ப% உற $க�ப.00144.1 

 வித�களி  விதி 4ைற சதி மிதிAபவ� $க�ப.00144.2 

 மத�கிய� அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) சதி வ��+� கா��வ $க�ப.00144.3 

 சத�ைகக3 அ*லன ;ரவி� தா�கேள $க�ப.00144.4 

 4ைளA பன 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) ெவ5 +ய� $க�ப.00145.1 

 விைளAபன அ றி�� ெமலி5+_வி.எ/.(ெமலி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) ெத(�� $க�ப.00145.2 

 இைளAபன O% இைட இைளAப ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) 

4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) $க�ப.00145.3 

 திைளAபன 4�ெத(� ெச�ெபா  ஆரேம $க�ப.00145.4 

 இைட இைட எ�க0� களி அறாதன $க�ப.00146.1 

 நைட_ெப.(நைட_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அ ன�க3 நளின ந��� 

கய*_ெப.(கய*_ெப.) $க�ப.00146.2 

 ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வ%�க3 

பிரச�_ெப.(பிரச�_ெப.) மா5தி�� $க�ப.00146.3 



 கடக' அ*லன மகளி�_ெப.) க%கேள $க�ப.00146.4 

 தழ* விழி யாளி�� +ைண�� தா>வைர $க�ப.00147.1 

 4ைழ விைழ கி' நிக� களி-றி  4�மத $க�ப.00147.2 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) விJ�_ெப.எ/.(விJ_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

விJ�_ெப.எ/.(விJ_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெத(�� ம%0� கீ> 

உற� $க�ப.00147.3 

 �ைழவிJ� அதி* விJ�_ெப.எ/.(விJ_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெகாD� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேத�கேள $க�ப.00147.4 

 ஆ�வா� ;ரவியி  �ர�ைத ஆ�Aபன $க�ப.00148.1 

 S�வா� இக>5த அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ெத(�க* மாைலக3 

$க�ப.00148.2 

 ஓ�வா� இJ��வ ஊட* ஊ� உற� $க�ப.00148.3 

 H�வா� வன 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) ெகாழி�த சா5தேம $க�ப.00148.4 

 இைளA; அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) �ர�களா* இ(ளி பா'ைன� $க�ப.00149.1 

 கிைளAபன அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி 

கிள�5த_ெப.எ/.(கிள�_ெப.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) Pளியி  $க�ப.00149.2 

 ஒளிAபன மணி_ெப.(மணி_ெப.) அைவ ஒளிர மீ+ ேத _ெப.(ேத _ெப.) 

$க�ப.00149.3 

 +ளிAபன �மர�த� ேதாளி  மாைலேய $க�ப.00149.4 

 வில�� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) க' மத�_ெப.(மத�_ெப.) 

ேவ�ைக_ெப.(ேவ�ைக_ெப.) நா�வ $க�ப.00150.1 

 �ல� ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) வா8 �4த� நா�வ 

$க�ப.00150.2 



 கல�கைட கணிA; அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கதி�க3 நா�வ $க�ப.00150.3 

 மல�� கD நா�வ மகளி�_ெப.) H5தேல $க�ப.00150.4 

 ேகாைவ இ5 நகெரா� எ% �றி�கலாத அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.00151.1 

 ேதவ�த� நக'ைய/ ெசA;கி ற+ எ  $க�ப.00151.2 

 யாைவ�� வழ�� இட�+_ெப.(இட�_ெப.+அ�+_சா'.) இகலி இ5 நக� 

$க�ப.00151.3 

 ஆவண� க%டபி  அளைக ேதா-றேத $க�ப.00151.4 

 அதி� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) ஒலிAபன அயி* இைமAபன $க�ப.00152.1 

 கதி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) கா*வ மா மத� 

$க�ப.00152.2 

 4தி�( உற� கம>வன 4�த�_ெப.(4�த�_ெப.) மி 2வ $க�ப.00152.3 

 ம+கர� இைசAபன ைம5த� ஈ�டேம $க�ப.00152.4 

 வைள ஒலி வயி� ஒலி மகர வ �ைணயி  $க�ப.00153.1 

 கிைள ஒலி 4ழ( ஒலி கி னர�+ ஒலி $க�ப.00153.2 

 +ைள ஒலி ப* இய�_ெப.(இய�_ெப.) +ைவ��� ��ைமயி  $க�ப.00153.3 

 விைள ஒலி கட*_ெப.(கட*_ெப.) ஒலி 

ெமலிய_�ைற.எ/.(ெமலி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி�4ேம $க�ப.00153.4 

 ம னவ� த) திைற_ெப.(திைற_ெப.) அள��� ம%டப�_ெப.(ம%டப�_ெப.) 

$க�ப.00154.1 

 அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) நைடயவ� ஆ�� 

ம%டப�_ெப.(ம%டப�_ெப.) $க�ப.00154.2 

 உ ன அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) அ) மைற ஓ+� 

ம%டப�_ெப.(ம%டப�_ெப.) $க�ப.00154.3 



 ப ன அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கைல தெரJ ப�Dம%டப� $க�ப.00154.4 

 இரவியி* �ட� மணி_ெப.(மணி_ெப.) இைம��� ேதாரண� $க�ப.00155.1 

 தெர�வினி* சிறியன திைசக3 ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) விள�� $க�ப.00155.2 

 அ)வியி* ெப'யன ஆைன� தான�க3 $க�ப.00155.3 

 பரைவயி* ெப'யன ;ரவிA ப5திேய $க�ப.00155.4 

 Sளிைக மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) ெத(ட��� ேதாரண 

$க�ப.00156.1 

 மாளிைக மல�வன மகளி�_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) 4க�_ெப.(4க�_ெப.) 

$க�ப.00156.2 

 வாளிக3 அ னைவ மல�வ ம-றைவ $க�ப.00156.3 

 ஆளிக3 அ னவ� நிற�தி  ஆ>பேவ $க�ப.00156.4 

 ம னவ� கழெலா� மா� ெகா3வன $க�ப.00157.1 

 ெபா  அணி� ேத� ஒலி ;ரவி� தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஒலி $க�ப.00157.2 

 இ  நைகயவ� சில�;_ெப.(சில�;_ெப.) ஏ�க ஏ��வ $க�ப.00157.3 

 க னிய� �ைட +ைற� கமல அ னேம $க�ப.00157.4 

 ஊட(� Hட(� உயி'  இ  இைச $க�ப.00158.1 

 பாட(� விறலிய� பாட*_ெப.(பாட*_ெப.) ேக�க(� $க�ப.00158.2 

 ஆட(� அக  ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ஆD அ� மல� $க�ப.00158.3 

 Sட(� ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) ேபா� சில��� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

ெத(* நக� $க�ப.00158.4 

 4ழ��_ஏவ.(4ழ��_வி.) தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) கட க' 4 பி  ஊர(� 

$க�ப.00159.1 



 எJ� �ர�+ இ(ளிேயா� இரத� ஏற(� $க�ப.00159.2 

 பழ�கேணா� இர5தவ� ப'( த��தர $க�ப.00159.3 

 வழ�க(� ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) ேபா� சில��� அ� மா நக� $க�ப.00159.4 

 க'ெயா� க' எதி� ெபா)�தி ைகA பைட $க�ப.00160.1 

 வ' சிைல 4தலிய வழ�கி வா* உைளA $க�ப.00160.2 

 ;ரவியி* ெபா) இ* ெச%� ஆDA ேபா�� கைல $க�ப.00160.3 

 தெரJதலி  ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) ேபா� சில��� 

அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) நக� $க�ப.00160.4 

 ந5தன வன�+ அல� ெகா8+_வி.எ/.(ெகா8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நLவி 

ேபா* $க�ப.00161.1 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) 

வெரா� வாவி ஆD வா8/ $க�ப.00161.2 

 ெச5+வ� அழிதர� ேதற* மா5தி/ S+_ெப.(S+_ெப.) $க�ப.00161.3 

 உ5தலி  ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) ேபா� சில��� 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஒ3_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) நக� $க�ப.00161.4 

 நானா விதமா நளி மாதிர வ �தி ஓD $க�ப.00162.1 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) நா� ேவைலA ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) 

ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) உ%0மா ேபா* 

$க�ப.00162.2 

 ஆனாத மாட�+_ெப.(மாட�_ெப.+அ�+_சா'.) இைட ஆ� ெகாDக3 மீA ேபா8 

$க�ப.00162.3 

 வா _ெப.(வா _ெப.) ஆ� ந%ணிA ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) வ-றிட ந��� 

ம ேனா $க�ப.00162.4 



 வ  ேதாரண�க3 ;ண� வாயி�� வானி  உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) $க�ப.00163.1 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஓ�கி_வி.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ேம* ஓ� 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) இ* என/ ெச�ெபா  இRசி $க�ப.00163.2 

 � � ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) ேதாளா� �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) H�� இைச� 

�Aைப_ெப.(�Aைப_ெப.) எ ன $க�ப.00163.3 

 ஒ ேறா� இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) 

உய�5+_வி.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓ�கின 

உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) நாண $க�ப.00163.4 

 கா�� ;ன4� கட*_ெப.(கட*_ெப.) அ ன கிட��� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 

$க�ப.00164.1 

 ஆ�� �ள2� அ)வி/ �ைன� � �� $க�ப.00164.2 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) வ ��� விர(� மணிA ப5த)� வ �ைண 

வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) $க�ப.00164.3 

 பா�� ெபாழி�� அல ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அறA ப3ளி_ெப.(ப3ளி_ெப.) 

ம ேனா $க�ப.00164.4 

 ெத3 வா� மைழ�� திைர ஆழி�� உ�க நாB� $க�ப.00165.1 

 வ3 வா� 4ரச�_ெப.(4ரச�_ெப.) அதி� மா நக� வாJ� மா�க3 $க�ப.00165.2 

 க3வா� இலாைமA ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) காவ�� இ*ைல யா+� 

$க�ப.00165.3 

 ெகா3வா� இலாைம� ெகா�Aபா�கB� இ*ைல மாேதா $க�ப.00165.4 

 க*லா+ நி-பா� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) இ ைமயி  க*வி 4-ற $க�ப.00166.1 

 வ*லா)� இ*ைல அைவ வ*ல� அ*லா)� இ*ைல $க�ப.00166.2 



 எ*லா)� எ*லாA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

ெச*வ4�_ெப.(ெச*வ�_ெப.+உ�_சா'.) எ8தலாேல $க�ப.00166.3 

 இ*லா)� இ*ைல உைடயா�கB� இ*ைல மாேதா $க�ப.00166.4 

 ஏக� 4த* க*வி 4ைள�+ எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ% இ* ேக3வி $க�ப.00167.1 

 ஆ� அ� 4த* தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) பைண ேபா�கி அ)5தவ�தி  

$க�ப.00167.2 

 சாக� தைழ�+ அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) அ)�பி� த)ம� 

மல�5+_வி.எ/.(மல�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00167.3 

 ேபாக� கனி ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) பJ�த+ ேபா�� அ ேற $க�ப.00167.4 

 அ� மா% நக)�� அரச _ெப.(அரெச _ெப.) அரச��� 

அரச _ெப.(அரெச _ெப.) $க�ப.00168.1 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) மா% தனி� ேகா* உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏழி2� 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.00168.2 

 இ� மா% கைத�� ஓ� இைற ஆய இராம  எ 2� $க�ப.00168.3 

 ெமா8 மா% கழேலா  த)� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற 1��தி 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.00168.4 

 ஆதி மதி�� அ)B� அற2� அைம(� $க�ப.00169.1 

 ஏ+ இ* மிட* வ �ர4� ஈைக�� எ%ணி* யா(� $க�ப.00169.2 

 ந�தி நிைல�� இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) ேநமியிேனா��� 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00169.3 

 பாதி 4J+� இவ-ேக பணி ேக�ப ம ேனா $க�ப.00169.4 



 ெமா8 ஆ�கலி S> 4+ பா'* 

4க5+_வி.எ/.(4க_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தான� $க�ப.00170.1 

 ைக ஆ� ;னலா* நைனயாதன ைக�� இ*ைல $க�ப.00170.2 

 ெம8 ஆய ேவத� +ைற ேவ5த)�� ஏ85த யா)� $க�ப.00170.3 

 ெச8யாத_எதி�.ம.ெப.எ/.(ெச8_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+அ_ெப.எ/.�றி.) யாக� 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

மற5த_ெப.எ/.(மற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாேதா $க�ப.00170.4 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அ பி* தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

பயAபி* $க�ப.00171.1 

 ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

4  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

ெச*கதி உ8��� ந�ரா* $க�ப.00171.2 

 ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

எ னி  ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) Oண�� ேக3வி 

$க�ப.00171.3 

 ஆயA ;�� கா* அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எவ���� 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.00171.4 

 ஈ85ேத கட5தா  இரAேபா� கட*_ெப.(கட*_ெப.) எ% இ* O% <* 

$க�ப.00172.1 

 ஆ85ேத கட5தா  அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) எ 2� அள�க� வாளா* 

$க�ப.00172.2 



 கா85ேத கட5தா  பைக ேவைல க)�+ 4-ற� $க�ப.00172.3 

 ேதா85ேத கட5தா  தி)வி  ெத(ட� 

ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெபௗவ�_ெப.(ெபௗவ�_ெப.) 

$க�ப.00172.4 

 ெவ3ள4� பறைவ�� வில��� ேவசிய� $க�ப.00173.1 

 உ3ள4� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வழி ஓட நி றவ  $க�ப.00173.2 

 த3 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ;க>� தயரதA 

ெபய� $க�ப.00173.3 

 வ3ள* வ3 உைற அயி* ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) 

ம னேன_ெப.(ம ன _ெப.+ஏ_சா'.) $க�ப.00173.4 

 ேநமி மா* வைர மதிலாக ந�3 ;றA $க�ப.00174.1 

 பாம� மா கட*_ெப.(கட*_ெப.) கிட�� ஆகA ப* மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

$க�ப.00174.2 

 வாம� மாளிைக மைல ஆக ம ன-�A $க�ப.00174.3 

 :மி�� அேயா�தி மா நகர� ேபா றேத $க�ப.00174.4 

 ஆ வ)� வ ைம_ெப.(வ ைம_ெப.) ேந� 

அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த��டலா* $க�ப.00175.1 

 ேமவ)� ைக அைட ேவ�� ேத�மா* $க�ப.00175.2 

 ேகா உைட ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம�ட ேகாDயா* 

$க�ப.00175.3 

 ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) அD அணி5த_ெப.எ/.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெபா  கழ�� ேத�மா* $க�ப.00175.4 



 ம%_ெப.(ம%_ெப.) இைட உயி� ெத(�� 

வள�5+_வி.எ/.(வள�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேத8( இ றி� 

$க�ப.00176.1 

 த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) பரAப(� இ)ைள� த3ள(� 

$க�ப.00176.2 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) �ைட மதி அைம�� 

ஆதலா  $க�ப.00176.3 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) இைட மதியிைன மிைக இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

எ பேவ $க�ப.00176.4 

 வயிர வா _ெப.(வா _ெப.) :% அணி மட�க* ெமா8�பினா  $க�ப.00177.1 

 உயி� எலா� த _பதி.ெப.(த _தி'.) உயி� 

ஒAப_�ைற.எ/./உ.உ).(ஒA;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஓ�பலா* $க�ப.00177.2 

 ெசயி� இலா உலகினி* ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வா> $க�ப.00177.3 

 உயி� எலா� உைறவ+ ஓ� உட�;� ஆயினா  $க�ப.00177.4 

 � � என உய'ய �வ(� ேதாளினா  $க�ப.00178.1 

 ெவ றி அ� திகி'_ெப.(திகி'_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ப'தி ஆ� என 

$க�ப.00178.2 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) என உல�_ெப.(உல�_ெப.) இைட உலாவி மீ மிைச 

$க�ப.00178.3 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நி � உயி�ெத(�� ெநD+ 

கா��ேம $க�ப.00178.4 

 எ8 என எJ பைக எ��� இ ைமயா* $க�ப.00179.1 

 ெமா8 ெபா) தின( உ� 4ழ(� ேதாளினா  $க�ப.00179.2 



 ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) 4Jவ+� வறிய  ஓ�;� ஓ� $க�ப.00179.3 

 ெச8 என� கா�+ இனி+ அர�_ெப.(அர�_ெப.) ெச8கி றா  $க�ப.00179.4 

 ஆயவ  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) பக*_ெப.(பக*_ெப.) அயைனேய நிக� 

$க�ப.00180.1 

 Pய மா 4னிவைன� ெத(J+ ெத(* �ல� $க�ப.00180.2 

 தாய)� த5ைத�� தவ4� அ பினா* $க�ப.00180.3 

 ேமய வா _ெப.(வா _ெப.) கட(B� பிற(� ேவ�� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.00180.4 

 எ� �ல� தைலவ�க3 இரவி த னி2� $க�ப.00181.1 

 த� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) விள��ற� தரணி தா�கினா� $க�ப.00181.2 

 ம��ந� இ* என வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இ* ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) 

$க�ப.00181.3 

 இ�� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) அ)ளினா* இனிதி  ஓ�பிேன  

$க�ப.00181.4 

 அ�பதினாயிர� ஆ%� மா%� உற $க�ப.00182.1 

 உ� பைக ஒ��கி இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலைக ஓ�பிேன  $க�ப.00182.2 

 பிறி+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) �ைற இைல எ  பி  

ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) $க�ப.00182.3 

 ம���� எ ப+ ஓ� ம��க� உ%� அேரா $க�ப.00182.4 

 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தவ 4னிவ)� அ5தணாள)� $க�ப.00183.1 

 வ)5+த* இ றிேய வா>வி  ைவகினா� $க�ப.00183.2 

 இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) +ய� உழ��வ� எ  பி  எ ப+ ஓ� $க�ப.00183.3 



 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) +ய� வ)�+� எ  அக�ைத எ றன  

$க�ப.00183.4 

 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) அைற ெசJ� கைட 4�த�_ெப.(4�த�_ெப.) மா 4D 

$க�ப.00184.1 

 அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) த� ேகாமக  அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) Hற�� 

$க�ப.00184.2 

 விைர ெசறி கமல� ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) ெபா��� 

ேமவிய_ெப.எ/.(ேம(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00184.3 

 வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) சேரா)க  மக _ெப.(மக _ெப.) 

மன�தி  எ%ணினா  $க�ப.00184.4 

 அைலகட* ந�வ% ஓ� அன5த  மீமிைச $க�ப.00185.1 

 மைல என விழி +யி* வள)�_ெப.எ/.(வள�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மா 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) $க�ப.00185.2 

 ெகாைல ெத(ழி* அர�க� த� ெகா�ைம_ெப.(ெகா�ைம_ெப.) த��Aெப  எ � 

$க�ப.00185.3 

 உைல( உ�� அமர)�� உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வா8ைமைய $க�ப.00185.4 

 �� ெத(ழி* அர�கரா* ெத(ைல5+ வா _ெப.(வா _ெப.) உVளா� 

$க�ப.00186.1 

 க� அம� கள  அD கல5+_வி.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) Hற�� 

$க�ப.00186.2 

 ப� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 

உண�5த_ெப.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பரம  யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) இனி 

$க�ப.00186.3 



 அ�கில� மாயேனா� அைறதி� எ னேவ $க�ப.00186.4 

 கைற மிட-� இைற ெசால� கட(Vளா�கB� $க�ப.00187.1 

 மைற தெரJ 4னிவ)� வ/சிர ஆ�த�+ $க�ப.00187.2 

 இைறவ2� வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா5+ உய� $க�ப.00187.3 

 நைற மலரவ  இட�_ெப.(இட�_ெப.) ந%ண* ேமயினா� $க�ப.00187.4 

 வடவைர� ��மியி  ந�வ% மா� அ� $க�ப.00188.1 

 �ட� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம%டப�_ெப.(ம%டப�_ெப.) 

+ னி_வி.எ/.(+ 2_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நா 4க� $க�ப.00188.2 

 கட(ைள அDெத(J+ அமர� க% Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) $க�ப.00188.3 

 உைடயவ  அ)ளிய+ உைர�தி�டா� அேரா $க�ப.00188.4 

 பாகசாதன  தைனA பாச�+ ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அட* $க�ப.00189.1 

 ேமகநாத  ;�5+ இல�ைக ேமய நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.00189.2 

 ேச� அற மீ�ட ஓதிம2� ேதவ)� $க�ப.00189.3 

 ஏகிேய ைவ�5த வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) எ8தினா� $க�ப.00189.4 

 இ)ப+ கர�_ெப.(கர�_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஈைர5+ எ 2� 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.00190.1 

 தி) இலி வலி�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) இ � எ�களா* $க�ப.00190.2 

 க) 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) என வள� க)ைண அ� கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

$க�ப.00190.3 



 ெபா)+ இட� தணி�கி  உ%� எ2� ;ண�Aபினா* $க�ப.00190.4 

 திைர ெகJ பேயாததி� +யி�� தெய1வ வா _ெப.(வா _ெப.) $க�ப.00191.1 

 மரகத மைலயிைன வJ�தி_வி.எ/.(வJ�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ெநRசினா* $க�ப.00191.2 

 கர கமல� �வி�+_வி.எ/.(�வி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) $க�ப.00191.3 

 பர கதி உண�5தவ��� உத(� ப%ணவ  $க�ப.00191.4 

 க) 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) 

கா�_ெப.(கா�_ெப.) :�+_வி.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந�� 

$க�ப.00192.1 

 இ) �ட� இ) ;ற�+ ஏ5தி ஏ� அவி> $க�ப.00192.2 

 தி)ெவா�� ெபாலிய_�ைற.எ/.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஓ� ெச�ெபா  

� றி  ேம* $க�ப.00192.3 

 வ)வ ேபா* க�ழ  ேம* வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேதா றினா  $க�ப.00192.4 

 எJ5தன� வி%ணவ��� இைற�� தாமைர/_ெப.(தாமைர_ெப.+/_ஒ-.) 

$க�ப.00193.1 

 ெசJ� தவி� உக5த அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ேத(� 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� $க�ப.00193.2 

 விJ5தன� அDமிைச வி%0Vளாெரா�� $க�ப.00193.3 

 ெத(J� ெத(�� ெத(J� ெத(�� களி +ள��வா� $க�ப.00193.4 

 ஆDன� பாDன� அ��� இ��� ஆ8 $க�ப.00194.1 

 ஓDன� உவைக மா நற( உ%� ஓ�கிலா� $க�ப.00194.2 



 வ �Dன� அர�க� எ � 

உவ���_ெப.எ/.(உவ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வி�மலா* 

$க�ப.00194.3 

 SDன� 4ைற 4ைற +ளவ� தா3_ெப.(தா3_ெப.) மல� $க�ப.00194.4 

 ெபா வைர இழிவ+ ஓ� ;யலி  ெபா-; உற $க�ப.00195.1 

 எ ைன ஆ3 உைடயவ  ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ�பிரா  $க�ப.00195.2 

 ெச னி_ெப.(ெச னி_ெப.) வா _ெப.(வா _ெப.) தட( ம%டப�+/ 

ேச�5+_வி.எ/.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ' $க�ப.00195.3 

 + 2 ெபா  படீ� ேம* 

ெபாலி5+_வி.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேதா றினா  

$க�ப.00195.4 

 விதிெயா� 4னிவ)� வி%_ெப.(வி%_ெப.) உVளா�கB� $க�ப.00196.1 

 மதிதெரJ �லிசி�� ம-� உVளா�கB� $க�ப.00196.2 

 அதிசய4ட  உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய* 

இ)5+ழி $க�ப.00196.3 

 ெகாதி ெகா3 ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) அர�க�த� ெகா�ைம_ெப.(ெகா�ைம_ெப.) 

Hறினா� $க�ப.00196.4 

 ஐயி) தைலயிேனா  அ2ச  ஆதி ஆ� $க�ப.00197.1 

 ெம8 வலி அர�கரா* வி%0� ம%0ேம $க�ப.00197.2 

 ெச8 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

இழ5தன_வி.4.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) தி)வி  

நாயக $க�ப.00197.3 

 உ8திற� இ*ைல எ � உயி�A; வ ��கினா� $க�ப.00197.4 



 எ��� ந�3 வர�களா* அர�க� எ � உளா� $க�ப.00198.1 

 ெபா��� 1(லைக�� ;ைட�+ அழி�தன� $க�ப.00198.2 

 ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க%_ெப.(க%_ெப.) நாயக இனி� த���த* 

இ*ைலேய* $க�ப.00198.3 

 O��வ� உலைக ஓ� ெநாDயி  எ றன� $க�ப.00198.4 

 எ றன� இட� உழ5+_வி.எ/.(உழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைறRசி 

ஏ�த�� $க�ப.00199.1 

 ம ற*_ெப.(ம ற*_ெப.) அ� +ளவினா  

வ)5த*_ெதா.ெப.(வ)5+_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) வRசக� $க�ப.00199.2 

 த� தைல_ெப.(தைல_ெப.) அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) 

இட� தணிAப  தாரணி�� $க�ப.00199.3 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ந�� ேக%� என 

உைர�த*_ெதா.ெப.(உைர_வி.+�த*_ெதா.ெப.�றி.) ேமயினா  $க�ப.00199.4 

 வா _ெப.(வா _ெப.) உVளா� அைனவ)� வானர�க3 ஆ8� $க�ப.00200.1 

 கானி2� வைரயி2� கD தட�தி2� $க�ப.00200.2 

 ேசைனேயா� அவத'�தி�மி  

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என $க�ப.00200.3 

 ஆனன� மல�5தன  அ)ளி  ஆழியா  $க�ப.00200.4 

 மசரத� அைனயவ� வர4� வா>(� ஓ� $க�ப.00201.1 

 நிசரத கைணகளா* ந�� ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) $க�ப.00201.2 

 கசரத +ரக� ஆ3 கட*_ெப.(கட*_ெப.) ெகா3 காவல _ெப.(காவல _ெப.) 

$க�ப.00201.3 



 தசரத  மதைல ஆ8 வ)+�_வி.4.(வா_வி.+�_(?)+�_இ.இ.கா.+உ�_த .ப .) 

தாரணி $க�ப.00201.4 

 வைளெயா� திகி'�� வடைவ த� தர $க�ப.00202.1 

 விைளத) க� உைட வி'ெகா3 பாய�� $க�ப.00202.2 

 இைளயவ� என அD பரவ ஏகி நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) $க�ப.00202.3 

 வைள மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) அேயா�தியி* 

வ)+�_வி.4.(வா_வி.+�_(?)+�_இ.இ.கா.+உ�_த .ப .) எ றன  $க�ப.00202.4 

 எ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+ 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) +3ளினா� $க�ப.00203.1 

 ந றி_ெப.(ந றி_ெப.) ெகா3 ம�கல நாத� 

பாDனா�_வி.4.(பா�_வி.+இ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.00203.2 

 ம � அல� ெசJ� +ள( அணி�� மாயனா� $க�ப.00203.3 

 இ � எைம அளி�தன� எ 2� ஏ�பலா* $க�ப.00203.4 

 ேபாய+ எ� ெபா)ம* எ னா இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) உவைக :�தா  

$க�ப.00204.1 

 Pய மா மல'  ேம(� ெத(* மைற 4க�தினா2� $க�ப.00204.2 

 ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) இ) வி��; உVளா)� த��5த+ எ� சி�ைம எ றா� 

$க�ப.00204.3 

 மா இ) ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) உ%ட<  க�ழ  ேம* சரண� ைவ�தா  

$க�ப.00204.4 

 எ ைன ஆ3 உைடய ஐய  க�ழ  மீ+ 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபாய $க�ப.00205.1 

 பி ன� வானவைர ேநா�கிA பிதாமக  ேப� கி றா  $க�ப.00205.2 



 4 ன� ஏ8 எ%கி  ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

என ெமாழிகி றா  ம-� $க�ப.00205.3 

 அ ன ஆ� எவ)� ந�� ேபா8 அவத'�தி�மி  எ றா  $க�ப.00205.4 

 த) உைட� கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) சா-�வா  

என+ H� $க�ப.00206.1 

 ம)வல��� அசனி அ ன வாலி�� மக2� எ ன $க�ப.00206.2 

 இரவி ம-� என+ H� அ�� அவ-� இைளயவ  எ � ஓத $க�ப.00206.3 

 அ'�� ம-� என+ H� ந�ல  எ � அைற5தி�டானா* $க�ப.00206.4 

 வா� ம-� என+ H� மா)தி என�� ம-ேறா� $க�ப.00207.1 

 கா�� ம-கட�க3 ஆகி� காசினி அதனி  மீ+ $க�ப.00207.2 

 ேபாயிட� +ணி5ேதா� எ றா� ;ய*_ெப.(;ய*_ெப.) 

வ%ண _ெப.(வ%ண _ெப.) ஆதி வாேனா� $க�ப.00207.3 

 ேமயின� எ னி* இ5த ேமதினி�� அவதி உ%ட< $க�ப.00207.4 

 அ)3 த) கமல� க%ண  அ)3 4ைற அல� உVளா2� $க�ப.00208.1 

 இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) தவி� �லிச�தா2� அமர)� இைனய� 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00208.2 

 ம)3 த) வன�தி  ம%ணி  வானர� 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வ5தா�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.00208.3 

 ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) த)� எவ)� த�த� உைற இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;�கா� $க�ப.00208.4 

 ஈ+ 4  நிக>5த வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) என 4னி இதய�+ 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00209.1 



 மாதிர� ெபா)த தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ம ன 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) வ)5த*_ெதா.ெப.(வ)5+_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ஏ> 

ஏ> $க�ப.00209.2 

 :தல� 4J+� 

கா���_ெப.எ/.(கா_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

;த*வைர 

அளி���_வி.எ/.(அளி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேவ3வி $க�ப.00209.3 

 த�+_ெப.(த�+_ெப.) அற 4யலி  ஐய சி5ைத ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) 

த�)�_ெப.எ/.(த��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ றா  $க�ப.00209.4 

 எ ன மா 4னிவ  Hற எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேப� 

உவைக ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00210.1 

 ம னவ� ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) அ5த மா 4னி சரண� 

SD_வி.எ/.(S�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00210.2 

 உ ைனேய ;க*_ெப.(;க*_ெப.) ;�ேக2�� உ�க% 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைடவ+ உ%� ஓ $க�ப.00210.3 

 அ னத-� அDேய  ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

பணி இனி+ அளி�தி எ றா  $க�ப.00210.4 

 மா� அ� �ர�ேகளா� ம-� உVளா� தைம�� 

ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00211.1 

 காசிப  அ)B� ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) விப%டக  க�ைக S�� 

$க�ப.00211.2 

 ஈச2� ;க>த-� ஒ�ேதா  இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) கைல பிற(� 

எ%ணி* $க�ப.00211.3 

 ேத� உைட� த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) ஒAபா  தி) அ)3 ;ைன5த 

ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) $க�ப.00211.4 



 வ) கைல பிற(� ந�தி ம2ெநறி வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இ* 

வா8ைம_ெப.(வா8ைம_ெப.) $க�ப.00212.1 

 த) கைல மைற�� எ%ணி* ச+4க-� உவைம சா ேறா  $க�ப.00212.2 

 தி) கைல உைடய இ5த/ ெசக�+ உVளா� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) ேதரா 

$க�ப.00212.3 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கைல 4க/ சி)�க உய� தவ  

வ)த*_ெதா.ெப.(வா_வி.+)_(?)+த*_ெதா.ெப.�றி.) ேவ%�� $க�ப.00212.4 

 பா5தளி  ம�ட ேகாD ப'�த_ெப.எ/.(ப'_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பா� 

அதனி  ைவ�� $க�ப.00213.1 

 மா5த�க3 வில�� எ � 

உ 2�_ெப.எ/.(உ 2_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மன�த  மா 

தவ�த  எ%ணி* $க�ப.00213.2 

 :5தவி� உக5+ உVளா2� ;ரா'�� ;க>த-� 

ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00213.3 

 சா5தனா* ேவ3வி 4-றி* தனய�க3 உள� ஆ� எ றா  $க�ப.00213.4 

 ஆ�� உைர இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) H�� 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தவ��� அரச _ெப.(அரெச _ெப.) 

ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00214.1 

 :�_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) ெத(J+ வா>�திA :தல� 

ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) $க�ப.00214.2 

 த��� அ� �ண�தா* மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) ெசJ� தவ  யா%ைட 

உ3ளா  $க�ப.00214.3 

 ஈ�� நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) ெகாண)� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

இய�;தி இைறவ எ றா  $க�ப.00214.4 



 ;�+ ஆன ெகா� விைனேயா� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

+யர�_ெப.(+யர�_ெப.) ேபா8 ஒளிAபA ;வன�_ெப.(;வன�_ெப.) தா��� 

$க�ப.00215.1 

 ச�+ ஆன �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) உைடேயா  தயாேவா� 

த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) அளியி  சாைல ேபா*வா  $க�ப.00215.2 

 எ�தா2� ெவல-� அ'யா  ம2 �ல�ேத 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உதி�ேதா  இல�� ெமௗலி 

$க�ப.00215.3 

 உ�தானபாத  அ)3 உேராமபத  எ � உள  இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

உலைக ஆ3ேவா  $க�ப.00215.4 

 அ னவ  தா _த-.�.(தா _த-.�.) ;ர5+ 

அளி���_வி.எ/.(அளி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

தி)நா�D* ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) அள( 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ஆக $க�ப.00216.1 

 மி னி எJ� 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) இ றி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

+யர�_ெப.(+யர�_ெப.) ெப)�த�� ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) <* $க�ப.00216.2 

 ம 2� 4னிவைர அைழ�+ மா தான� ெகா��கி2� வா _ெப.(வா _ெப.) 

வழ�கா+ ஆகA $க�ப.00216.3 

 பி 2� 4னிவர�� ேக�ப� கைல�ேகா�� 4னிவ'  வா _ெப.(வா _ெப.) 

பிலி-�� எ றா� $க�ப.00216.4 

 ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உலகினி* வா> மனித� வில�� எனேவ 

உ 2�_ெப.எ/.(உ 2_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00217.1 

 ேகா+ இ* �ண�+ அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தவைன� ெகாண)� வைக 

யாவ+ என� �ணி��� ேவைல/ $க�ப.00217.2 



 ேசாதி Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) க)ெந�� க% +வ� இத>_ெப.(இத>_ெப.) வா8� 

தரள நைக� +ைண ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) ெகா�ைக $க�ப.00217.3 

 மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) ஏகி அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தவைன� 

ெகாண�+� என வண�க� ெச8தா�. $க�ப.00217.4 

 ஆ�� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) அ�ெமாழி உைரAப 

அரச _ெப.(அரெச _ெப.) மகி>5+_வி.எ/.(மகி>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ��� அணி P� ஆதி ஆய $க�ப.00218.1 

 பா�� உள ம-றைவ அ)ளிA பனிA பிைறையA பழி�தOத* பைண�த ேவ8� 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.00218.2 

 ஏ��� இைட தD��� 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) இ)%ட �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) 

ம)%ட_ெப.எ/.(ம)3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) விழி இலவ/ 

ெசLவா8A $க�ப.00218.3 

 :�ெகாDய�ீ ஏ�� என� ெத(J+ இைறRசி இரத� மிைசA ேபாயினாேர. 

$க�ப.00218.4 

 ஓசைன பல கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இனி ஓ� ஓசைன 

$க�ப.00219.1 

 ஏ� அ� தவ  உைற இட�_ெப.(இட�_ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

எ �ழிA $க�ப.00219.2 

 பா�_ெப.(பா�_ெப.) இைழ மட5ைதய� ப னசாைல 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00219.3 

 ஆ� அ�� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தவ�தவ'  ைவகினா� $க�ப.00219.4 

 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தவ  த5ைதைய அ-ற� ேநா�கிேய $க�ப.00220.1 

 க)� தட�_ெப.(தட�_ெப.) க%ணிய� கைல வலாளனி* $க�ப.00220.2 

 ெபா)5தின� ெபா)5+; வில�� எனாA ;'5+ $க�ப.00220.3 



 இ)5தவ� இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) என 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெச8தன . $க�ப.00220.4 

 அ)�கிய� 4தலிேனா� ஆசன� ெகா��+ $க�ப.00221.1 

 இ)�க என இ)5தபி  இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) Hற�� $க�ப.00221.2 

 4)�� இத>_ெப.(இத>_ெப.) மட5ைதய� 4னிவைன� ெத(ழாA $க�ப.00221.3 

 ெபா)�ெகன எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா8A 

;ைர�3 ;�கன�. $க�ப.00221.4 

 தி)5+_ஏவ.(தி)5+_வி.) இைழயவ� சில தின�க3 த��5+ழி $க�ப.00222.1 

 ம)5தி2� இனியன வ)�ைக வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) மா� $க�ப.00222.2 

 த)� த)� கனிெயா� தாைழ இ  பல� $க�ப.00222.3 

 அ)5தவ அ)5+_ஏவ.(அ)5+_வி.) என அ)ளினா� அேரா. $க�ப.00222.4 

 இ னன ப* பக*_ெப.(பக*_ெப.) 

இற5த_ெப.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி  தி) $க�ப.00223.1 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) மட5ைதய� நைவ இ* 

மாதவ _ெப.(மாதவ _ெப.) $க�ப.00223.2 

 த ைன எ� இட�தி2� சா�த*ேவ%�� எ � $க�ப.00223.3 

 அ னவ  ெத(Jத�� அவெரா� ஏகினா . $க�ப.00223.4 

 வி�4�� உவைகய�_�றி.வி.4.(உவைக_ெப.+அ�_பட�.ப .) 

விய5த_ெப.எ/.(விய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெநRசின� $க�ப.00224.1 

 அ�ம இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) என 

அக�� ந�3 ெநறி $க�ப.00224.2 

 ெச�ைமயி  4னிவர  ெத(டர/ ெச றன� $க�ப.00224.3 

 த� மன�_ெப.(மன�_ெப.) என ம)3 ைதயலா�கேள $க�ப.00224.4 



 வள�_ெப.(வள�_ெப.) நக� 4னிவர  வ)� 4  வானவ  $க�ப.00225.1 

 கள  அம� க� என� க)கி வா _ெப.(வா _ெப.) 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) 

$க�ப.00225.2 

 சளசள என மைழ� தாைர கா றன $க�ப.00225.3 

 �ளெனா�� நதிக3 த� �ைறக3 த�ரேவ. $க�ப.00225.4 

 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) நதிகB� �ள2� ெப�; 

உற� $க�ப.00226.1 

 க)�ெபா�_ெப.(க)�;_ெப.+ஒ�_க).ேவ.) ெச5ெந�� கவி  

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓ�கிட $க�ப.00226.2 

 இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) ;ய*_ெப.(;ய*_ெப.) ககன� மீ+ இைடவிடா+ 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00226.3 

 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) 

ெசா'5த_ெப.எ/.(ெசா'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+ அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

உண�5தன  $க�ப.00226.4 

 காம4� ெவ�ளி�� களிA;� ைக�+ எJ $க�ப.00227.1 

 ேகா 4னி இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) அைட5தன  ெகா* ெகாLைவ வா8� 

$க�ப.00227.2 

 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மல� 4க� தரள வா3_ெப.(வா3_ெப.) நைக� 

$க�ப.00227.3 

 Pம ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) �ழலிய� ;ண��த S>/சியால $க�ப.00227.4 

 எ � எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) மைற 4னிவ� யாெரா�� $க�ப.00228.1 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) 

ேயாசைன ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) S>தர $க�ப.00228.2 



 ம ற*_ெப.(ம ற*_ெப.) அ� �ழலிய� ந�வ% மா தவ� $க�ப.00228.3 

 � றிைன எதி�5தன  �வ(� ேதாளினா  $க�ப.00228.4 

 வ �>�தன  அD மிைச விழிக3 ந�� தர $க�ப.00229.1 

 வா>5தன  இனி என மகிJ� சி5ைதயா  $க�ப.00229.2 

 தா>5+ எJ மாதரா� த�ைம 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ந�� $க�ப.00229.3 

 ேபா>5தனி� என+ இட� ;ண�Aபினா* எ றா  $க�ப.00229.4 

 அரச2� 4னிவ)� அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஆயிைட $க�ப.00230.1 

 வர�_ெப.(வர�_ெப.) 4னி வRச� எ � 

உண�5த_ெப.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாைலவா8 $க�ப.00230.2 

 ெவ)வின� வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) 

ேவ%டலா* $க�ப.00230.3 

 கைர எறியா+ அைல கட�� ேபா றன  $க�ப.00230.4 

 வ3 உ� வயிர வா3_ெப.(வா3_ெப.) ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) ப* 4ைற 

$க�ப.00231.1 

 எ3 அ) 4னிவைன இைறRசி யா'2� $க�ப.00231.2 

 த3 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) +யர4� சைம(� சா-ற�� $க�ப.00231.3 

 உ3 உ� ெவ�ளி ேபா8 ஒளி�த+ ஆ� அேரா $க�ப.00231.4 

 அ)3 �ர5+ அரச2�� ஆசி�� ெகா��+ $க�ப.00232.1 

 உ)3 த) ேத'  மீ+ ஒ*ைல ஏறி ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) $க�ப.00232.2 

 ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) த) 4னிவ)� ெத(டரA ேபாயின  $க�ப.00232.3 



 ம)3 ஒழி உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) உைட வரத மாதவ _ெப.(மாதவ _ெப.) 

$க�ப.00232.4 

 அைட5தன  வள�_ெப.(வள�_ெப.) நக� அல�க'�+ எதி� $க�ப.00233.1 

 மிைட5திட 4னிெயா�� ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) 

ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) ;�� $க�ப.00233.2 

 ஒ��க* இ* ெபா  �ழா�+ உைற�3 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஓ� $க�ப.00233.3 

 மட�க* ஆதன�+ இைட 4னிைய ைவ�தன  $க�ப.00233.4 

 அ)�கிய� 4தலிய கட க3 ஆ-றி ேவ� $க�ப.00234.1 

 உைர��வ+ இல+ என உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

தா _த-.�.(தா _த-.�.) அ)3 $க�ப.00234.2 

 4)�� இத>_ெப.(இத>_ெப.) இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) 

4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) 4க�_ெப.(4க�_ெப.) நலா3 தைன $க�ப.00234.3 

 இ)�ெகா� விதி 4ைற இனிதி  ஈ5தன  $க�ப.00234.4 

 வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) தணிதர வா _ெப.(வா _ெப.) 

வழ�கேவ $க�ப.00235.1 

 உ� +ய� தணி5த+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

ேவ5+_ெப.(ேவ5+_ெப.) அ)3 $க�ப.00235.2 

 ெசறி �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) ேபா-றிட� தி)5+_ஏவ.(தி)5+_வி.) மாதவ�+ 

$க�ப.00235.3 

 அறிஞ  ஆ%� இ)���_ெப.எ/.(இ)��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ந _ெப.அ.(ந*_ெப.அ.) அரச எ றன  $க�ப.00235.4 

 எ ற�ேம 4னிவர  த _பதி.ெப.(த _தி'.) அD இைறRசி ஈ%� ஏகி� 

ெகாண�ெவ  எ னா� $க�ப.00236.1 



 + � கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) 4D ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) அD ேபா-ற/ 

�ம5திரேன 4த*வ� ஆய $க�ப.00236.2 

 வ  திற*_ெப.(திற*_ெப.) ேச� அைம/செரா�� மா மணி� ேத� ஏ�த�� 

வாேனா� வா>�தி_வி.எ/.(வா>�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00236.3 

 இ � எம+ விைன 4D5த+ என/ ெசா'5தா� மல� மா'_ெப.(மா'.) 

இைடவிடாம* $க�ப.00236.4 

 காகள4� ப* இய4� கைன கடலி  ேம* 4ழ�க� கான�_ெப.(கான�_ெப.) 

பாட_�ைற.எ/.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00237.1 

 மாகத�க3 அ) மைற <* ேவதிய�க3 வா>�+ 

எ�Aப_�ைற.எ/.(எ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ம+ர/ ெசLவா8� $க�ப.00237.2 

 ேதாைகய� ப*லா%� இைசAப� கட*_ெப.(கட*_ெப.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) 

;ைட Sழ/ �டேரா  எ ன $க�ப.00237.3 

 ஏகி அ) ெநறி நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உேராமபத  

தி) நா�ைட எதி�5தா  அ ேற $க�ப.00237.4 

 ெகாJ5+ ஓDA பட� கீ��தி� ேகா ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) அைட5தைம 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ-ற� Hற� $க�ப.00238.1 

 கJ5+ ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வ' சிைல� ைக� 

கட*_ெப.(கட*_ெப.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ;ைட Sழ� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) 

கா* ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) $க�ப.00238.2 

 ெசJ� ேதா�� ப* கல2� வி* வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

மாகத�க3 திர%�_வி.எ/.(திர3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

பாட_�ைற.எ/.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00238.3 

 எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உவைக�ட  ேயாசைன 

ெச றா  அரைச எதி�ேகா3 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00238.4 



 எதி� ெகா3வா  வ)கி ற வய ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) தைன� க%0-� 

எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) நாண $க�ப.00239.1 

 அதி�கி ற ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) ேத� 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) பிரா  

இழி5+ழி/ ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அDயி  

வ �ழ_�ைற.எ/.(வ �>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00239.2 

 4தி�கி ற ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) காத*_ெப.(காத*_ெப.) தைழ�+ ஓ�க 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ�க 4ய�கேலா�� 

$க�ப.00239.3 

 கதி� ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �ட� ேவலா  

தைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) உைர�தா  களிAபி  மி�கா  $க�ப.00239.4 

 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மா தவேமா இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ெச8 தவேமா 

யாேதா இ�க% $க�ப.00240.1 

 வா _ெப.(வா _ெப.) ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �ட� 

ேவேலா8 அைட5த+ என மன�_ெப.(மன�_ெப.) மகிழா மணி� ேத� ஏ-றி� 

$க�ப.00240.2 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) ெமௗலி� ேத� ேவ5ைத/ ெசJ நக'* ெகாண�5தா  

தெவ1வ� $க�ப.00240.3 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �ட� வD 

ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) உேராமபத  எ � உைர��� உர(� ேதாளா  

$க�ப.00240.4 

 ஆடகA ெபா  �ட� இைம��� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

மாட�+_ெப.(மாட�_ெப.+அ�+_சா'.) இைட ஓ� ம%டப�ைத அ%ணிA 

$க�ப.00241.1 



 பாடக/ ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ப+ம மல�A பாைவய� ப*லா%� இைசAபA ைப� 

ெபா  படீ�+ $க�ப.00241.2 

 ஏ� +-ற வD ேவேலா  தைன இ)�தி� கட _ெப.(கட _ெப.) 4ைறக3 

யா(� ஈ5+_ெப.(ஈ5+_ெப.) $க�ப.00241.3 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) +-ற மல�� தாரா  வி)5+_ெப.(வி)5+_ெப.) அளிAப 

இனி+ உவ5தா  �ர� நா� ஈ5தா  $க�ப.00241.4 

 ெசLவி ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) சா5+ அளி�+� ேத� 

ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) தைன 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ேச�5த_ெப.எ/.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.00242.1 

 கLைவ உைர�+ அ)Bக என நிக>5த ப'� அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) பிரா  

கழறேலா�� $க�ப.00242.2 

 அLவிய� ந��+ உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தவைன� 

ெகாண�5+ ஆ�க% வி�Aெப  ஆ ற $க�ப.00242.3 

 ெசLவி 4Dேயா8 என�� ேத� ஏறி/ ேசைனெயா�� அேயா�தி ேச�5தா  

$க�ப.00242.4 

 ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) பிரா  

அக ற_ெப.எ/.(அக*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அத  பி  வய 

ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) அ) மைற <* வD( ெகா%ட+ $க�ப.00243.1 

 அ ன 4னிவர  உைற�3 தைன அ0கி அD இைண� தாமைரக3 அ� ெபா  

$க�ப.00243.2 

 ம 2� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 4D 

அணி5+_வி.எ/.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வர 4ைற ெச8திட 

இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) வ)த-� ஒ�த+ $க�ப.00243.3 



 எ ைன என அDேய-� ஓ� வர�_ெப.(வர�_ெப.) அ)B� அDக3 என யாவ+ 

எ றா  $க�ப.00243.4 

 ;ற(_ெப.(;ற(_ெப.) ஒ றி  ெபா)�� ஆக� +ைல ;�க 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தைக த _பதி.ெப.(த _தி'.) ;கழி* 

:�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00244.1 

 அற  ஒ �� தி) மன�தா  அமர�கB�� இட� இைழ��� 

அ(ண�_ெப.(அ(ண�_ெப.) ஆேயா� $க�ப.00244.2 

 திற*_ெப.(திற*_ெப.) உ%ட வD ேவலா  தசரத  எ � உய� கீ��தி/ 

ெச�ேகா*_ெப.(ெச�ேகா*_ெப.) ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) $க�ப.00244.3 

 விற*_ெப.(விற*_ெப.) ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட அேயா�தி நக� 

அைட5+_வி.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) மீட* எ றா  $க�ப.00244.4 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வர�_ெப.(வர�_ெப.) த5தன� இனி� ேத� 

ெகாண�தி என அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தவ�ேதா  அைறதேலா�� 

$க�ப.00245.1 

 ெவL அர� தி �_வி.எ/.(தி _வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) அயி* பைட��� 

�ட� ேவேலா  அD இைறRசி ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) 

ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) $க�ப.00245.2 

 கLைவ ஒழி5+ உய�5தன  எ � அதி� �ர*_ெப.(�ர*_ெப.) ேத� ெகாண�5+ 

இதனி* கைல வலாள $க�ப.00245.3 

 ெசLவி Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) தி)விேனா�� ேபா5+ ஏ�க என ஏறி/ சிற5தா  

ம ேனா $க�ப.00245.4 

 �னி சிைல வயவ2� கர�க3_ெப.(கர�க3_ெப.) HAபிட� $க�ப.00246.1 

 +னி அ� 4னிவர� ெத(ட�5+ S>வர $க�ப.00246.2 



 வனிைத�� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) மைற வD( ேபா � ஒளி� 

$க�ப.00246.3 

 4னிவ2� ெபாறி மிைச ெநறிைய 4 னினா� $க�ப.00246.4 

 அ5தர +5+மி 4ழ�கி ஆ8 மல� $க�ப.00247.1 

 சி5தின� களி�தன� அற4�_ெப.(அற�_ெப.+உ�_சா' ) ேதவ)� $க�ப.00247.2 

 ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ ெகா�� விைன வ �>��� 

ெம8� 4த* $க�ப.00247.3 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ)3 த)வா  எ � எ%ணிேய 

$க�ப.00247.4 

 P+வ� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி அேயா�தி + னினா� $க�ப.00248.1 

 மாதிர� ெபா)த ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) 

ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) 4  $க�ப.00248.2 

 ஓதின� 4னிவர( ஓத ேவ5த2� $க�ப.00248.3 

 காத*_ெப.(காத*_ெப.) எ � அள( அ� கட*_ெப.(கட*_ெப.) உ3 ஆ>5தன  

$க�ப.00248.4 

 எJ5தன  ெபா)�ெகன இரத� ஏறின  $க�ப.00249.1 

 ெபாழி5தன மல� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆசி :�தன $க�ப.00249.2 

 ெமாழி5தன ப* இய�_ெப.(இய�_ெப.) 4ரச�_ெப.(4ரச�_ெப.) 

ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) $க�ப.00249.3 

 விJ5தன த�விைன ேவJ( ேனா�ேம $க�ப.00249.4 

 பிதி�5த+ எ� மன� +ய�A பிற�க* எ �ெகா%� $க�ப.00250.1 



 அதி�5+ எJ 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) உைட அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) ேகாமக  

$க�ப.00250.2 

 4தி�5த_ெப.எ/.(4தி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாதவ� உைட 

4னிைய� க%களா* $க�ப.00250.3 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) அைன�+� ஓ� நைவ இலா உ)A 

$க�ப.00251.1 

 ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) 

அைட5+_வி.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எனA பிற��வா  

தைன/ $க�ப.00251.2 

 �-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சீைர�� உைழயி  

ேதா-ற4� $க�ப.00251.3 

 4-�றA ெபாலித) 1��தியா  தைன $க�ப.00251.4 

 அ%ட�க3 +யர4� அர�க� ஆ-ற�� $க�ப.00252.1 

 வி%DடA ெபாலித)� விைன வலாளைன� $க�ப.00252.2 

 �%Dைக �ைடெயா� �ல( <* 4ைற� $க�ப.00252.3 

 த%ெடா� ெபாலித) தட�ைகயா  தைன $க�ப.00252.4 

 இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா8 இரத� ஆ%� இைண 

ெகா3 தா3_ெப.(தா3_ெப.) மல� $க�ப.00253.1 

 விJ5தன  ேவ5த�த� ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) ெம8�ைமயா* 

$க�ப.00253.2 

 ெமாழி5தன  ஆசிக3 4திய_ெப.அ.(4+_ெப.) நா* மைற� $க�ப.00253.3 

 ெகாJ5+ ேம* பட�தர� ெகாB ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) ஆயினா  

$க�ப.00253.4 

 அய* வ)� 4னிவ)� ஆசி HறிடA $க�ப.00254.1 



 ;ய*_ெப.(;ய*_ெப.) ெபாழி தட� ைகயா* ெத(J+ ெபா�� ந��� $க�ப.00254.2 

 கய*_ெப.(கய*_ெப.) ெபா) விழிெயா�� கைல வலாளைன $க�ப.00254.3 

 இய*ெபா� ெகாண�5தன  இரத� ஏ-றிேய $க�ப.00254.4 

 அD �ர*_ெப.(�ர*_ெப.) 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) அதி� அேயா�தி மா நக� 

$க�ப.00255.1 

 4D உைட ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) அ� 4னிவேனா�� ஓ� $க�ப.00255.2 

 கDைகயி  அைட5தன  கமல வா3_ெப.(வா3_ெப.) 4க $க�ப.00255.3 

 வD( உைட மட5ைதய� வா>�+ எ�Aபேவ $க�ப.00255.4 

 கச� உ� விைன� ெத(ழி* க3வ� ஆ8 உழ* $க�ப.00256.1 

 அச�ட�க3 ஐவைர அ�வ� ஆ�கிய $க�ப.00256.2 

 வசி�ட2� அ) மைற வழ�� ந��கலா $க�ப.00256.3 

 விசி�ட2� ேவ5+_ெப.(ேவ5+_ெப.) அைவ விதியி  ேமவினா� $க�ப.00256.4 

 மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம%டப�_ெப.(ம%டப�_ெப.) ம னி மா� அ� 

$க�ப.00257.1 

 P மணி� தவி� இைட/ �)திேய நிக� $க�ப.00257.2 

 ேகா 4னி�� அரசைன இ)�தி� ெகா3 கட _ெப.(கட _ெப.) $க�ப.00257.3 

 ஏ� உற� தி)�தி ேவ� இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெசAபினா  $க�ப.00257.4 

 சா றவ� சா றவ த)ம மாதவ� $க�ப.00258.1 

 ேபா � ஒளி� ;னித நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) அ)ளி* 

:�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ  $க�ப.00258.2 

 ஆ ற ெத(* �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) இனி அரசி  ைவ�மா* $க�ப.00258.3 



 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) உைடைம�� இழA; இ � 

ஆ� அேரா $க�ப.00258.4 

 எ ன�� 4னிவர  இனிதி  ேநா�� உறா $க�ப.00259.1 

 ம னவ� ம ன ேக3 வசி�ட  எ 2� ஓ� $க�ப.00259.2 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தவ  +ைண நைவ இ* 

ெச8ைகயா* $க�ப.00259.3 

 நி ைன இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலகினி* நி)ப� ேந�வேரா $க�ப.00259.4 

 எ றன ப-பல இனிைம Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) $க�ப.00260.1 

 � � உற> வ' சிைல� �வ(� ேதாளினா8 $க�ப.00260.2 

 ந றி_ெப.(ந றி_ெப.) ெகா3 அ' மக� நட�த எ%ணிேயா $க�ப.00260.3 

 இ � எைன அைழ�த+ இ�� இய�;வா8 எ றா  $க�ப.00260.4 

 என� கைல மா 4க/ சி)�க  இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர $க�ப.00261.1 

 தைன/ ெசால� தரணிப��� அரச _ெப.(அரெச _ெப.) தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

மகி>5+_வி.எ/.(மகி>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00261.2 

 அைன�+ உல�_ெப.(உல�_ெப.) உயிெரா�� அற�க3_ெப.(அற�க3_ெப.) 

உ8ய� த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.00261.3 

 மன� +ய� அக றிட வண�கி� H�வா  $க�ப.00261.4 

 உலA; இ* ப* ஆ%� எலா� உ�க% இ றிேய $க�ப.00262.1 

 தல� ெபாைற ஆ-றிென  தனய� வ5தில� $க�ப.00262.2 

 அலA; ந�� உ��த_ெப.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பா� 

அளி���_வி.எ/.(அளி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ைம5தைர $க�ப.00262.3 



 நலA ;க> ெபற_�ைற.எ/.(ெப�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) இனி ந*க ேவ%�மா* 

$க�ப.00262.4 

 எ ற�� அரச ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இர�க* இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) $க�ப.00263.1 

 ஒ �ேமா உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) ஏJ� ஓ�பி�� 

$க�ப.00263.2 

 வ  திற*_ெப.(திற*_ெப.) ைம5தைர 

அளி���_வி.எ/.(அளி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மா 

மக� $க�ப.00263.3 

 இ � ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இய-�த-� 

எJக_விய�.வி.4.(எJ_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) ஈ%� எ றா  $க�ப.00263.4 

 ஆயத-� உ'யன கலAைப யாைவ�� $க�ப.00264.1 

 ஏெயன� ெகாண�5தன� நி)ப��� ஏ5த�� $க�ப.00264.2 

 Pய ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) பYஇ/ �)தி <* 4ைற 

$க�ப.00264.3 

 சா8( அற� தி)�திய சாைல ;�கன  $க�ப.00264.4 

 4ழ��_ஏவ.(4ழ��_வி.) அழ* 4�ைம�� 4�கி ஆ�தி $க�ப.00265.1 

 வழ�கிேய ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) அ� தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) வா8�த பி  

$க�ப.00265.2 

 தழ�கின +5+மி தா இ* வானக� $க�ப.00265.3 

 விJ�கின� வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) ெவளி இ � எ னேவ 

$க�ப.00265.4 

 4க�_ெப.(4க�_ெப.) மல� ஒளி� தர ெமா8�+ வா _ெப.(வா _ெப.) உVளா� 

$க�ப.00266.1 



 அக�_ெப.(அக�_ெப.) விைர ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மல� Pவி 

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எழ� $க�ப.00266.2 

 தக(_ெப.(தக(_ெப.) உைட 4னி�� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தழலி  

நாAபேண $க�ப.00266.3 

 மக( அ)3 ஆ�தி வழ�கினா  அேரா $க�ப.00266.4 

 அ இைட கனலி* நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ� ெபா  

த�ட� மீ� $க�ப.00267.1 

 Pய ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) �ைத நிக� பி%ட�_ெப.(பி%ட�_ெப.) 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) S> $க�ப.00267.2 

 த� எ'A ப�கி�� சிவ5த_ெப.எ/.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க%0மா8 

$க�ப.00267.3 

 ஏெயனA :த� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) எJ5த+ ஏ5திேய $க�ப.00267.4 

 ைவ�த+ தைர மிைச மறி�+� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி� $க�ப.00268.1 

 ைத�த+ :த� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தவ2� ேவ5தைன $க�ப.00268.2 

 உ8�த_ெப.எ/.(உ8_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

அமி�திைன உ'ய மாத�க�� $க�ப.00268.3 

 அ�த� மரபினா* அளி�தியா* எ றா  $க�ப.00268.4 

 மா4னி அ)3 வழி ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) 

$க�ப.00269.1 

 Pம ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) �' �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) ெத(%ைட� Pய 

வா8� $க�ப.00269.2 

 காம�_ெப.(காம�_ெப.) ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) ெகௗசைல கர�தி  ஓ� பகி� 

$க�ப.00269.3 



 தா� உற அளி�தன  ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) 

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00269.4 

 ைககய  தைனய த _பதி.ெப.(த _தி'.) கர�+� அ�4ைற/ $க�ப.00270.1 

 ெச8ைகயி  அளி�தன  ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எழA $க�ப.00270.2 

 ெபா8ைக�� நதிகB� ெபாழி�� ஓதிம� $க�ப.00270.3 

 ைவ�� ேகாசல ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) ம னேன_ெப.(ம ன _ெப.+ஏ_சா'.) 

$க�ப.00270.4 

 நமி�திர� ந��� உ� நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெகா3 ெமா8�; உைட $க�ப.00271.1 

 நிமி� தி) மர;_ெப.(மர;_ெப.) உளா  4 ன� ந��ைமயி  $க�ப.00271.2 

 �மி�திைர�� அளி�தன  �ர��� ேவ5+_ெப.(ேவ5+_ெப.) இனி/ $க�ப.00271.3 

 சமி�த+ எ  பைக என� தமெரா� ஆ�Aபேவ $க�ப.00271.4 

 பி 2� அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தைக 

பிதி�5+ வ �>5த+ $க�ப.00272.1 

 த ைன�� �மி�திைர தன�� ந*கினா  $க�ப.00272.2 

 ஒ னல��� இட4� ேவ� உலகி  

ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00272.3 

 ம  உயி� தம�� ந�3 வல4� +3ளேவ $க�ப.00272.4 

 வா� ப' ேவ3வி�� மகாைர ந*�வ+ $க�ப.00273.1 

 ஆ� ;ைர ஆ(தி பிற(� அ5தண  $க�ப.00273.2 

 ஓ�பிட 4D5த_ெப.எ/.(4D_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி  

உல�_ெப.(உல�_ெப.) காவல _ெப.(காவல _ெப.) $க�ப.00273.3 



 ஏ�பெலா� எJ5தன  யா)� ஏ�தேவ $க�ப.00273.4 

 4)� அ) ப* இய�_ெப.(இய�_ெப.) 

4ழ�கி_வி.எ/.(4ழ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) $க�ப.00274.1 

 இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) த)� உலக4� இட'  ந��கின $க�ப.00274.2 

 தெர�3 த) ேவ3வியி  கட க3 த��5+ழி $க�ப.00274.3 

 அ)3 த)� அைவயி  வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அரச _ெப.(அரெச _ெப.) 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.00274.4 

 ெச8� 4ைற கட _ெப.(கட _ெப.) 4ைற திற�ப* இ றிேய $க�ப.00275.1 

 ெம8� 4ைற கட(B�� ஈ5+_ெப.(ஈ5+_ெப.) வி%_ெப.(வி%_ெப.) 

உVளா��� $க�ப.00275.2 

 அ�4ைற அளி�+ ந�� அ5தணாள���� $க�ப.00275.3 

 ைக 4ைற அளி�தன  கனக மா'ேய $க�ப.00275.4 

 ேவ5த�க�� அரெசா� ெவ��ைக ேத� ப' $க�ப.00276.1 

 வா85த ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) +கிெலா� வ'ைச�� ஏ-பன $க�ப.00276.2 

 ஈ5தன  ப* இய�_ெப.(இய�_ெப.) +ைவAப ஏகி ந�� $க�ப.00276.3 

 ேதா85தன  சர� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) +ைற க% எ8திேய $க�ப.00276.4 

 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) கற�கிட 4�த 

ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) �ைட $க�ப.00277.1 

 விரசி ேம* நிழ-றிட ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) S>தர $க�ப.00277.2 

 அர�_ெப.(அர�_ெப.) அைவ அைட5+ழி அய2� நா%_ெப.(நா%_ெப.) உற 

$க�ப.00277.3 



 உைரெசறி 4னிவ  தா3_ெப.(தா3_ெப.) 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஓ�கினா  

$க�ப.00277.4 

 அ'ய ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) உைட வசி�ட  

ஆைணயா* $க�ப.00278.1 

 இரைல ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) சி)�கமா இைறவ  தா3_ெப.(தா3_ெப.) 

ெத(ழா $க�ப.00278.2 

 உ'ய ப* பல உைர பயி-றி_வி.எ/.(பயி-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

உ85தன _வி.4.(உ8_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.00278.3 

 ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) தவ இனிA ெப�வ+ யா+ 

எ றா  $க�ப.00278.4 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) அ)ளினா* இட'  

ந��கிேய_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எ/.�றி.+ஏ_சா'.) $க�ப.00279.1 

 உ85தன _வி.4.(உ8_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

அDயேன  எ ன ஒ3_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) தவ  $க�ப.00279.2 

 சி5ைத�3 மகி>/சியா* வா>�தி� ேத� மிைச $க�ப.00279.3 

 வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா தவெரா�� வழி 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏகினா  $க�ப.00279.4 

 வா�கிய +ய� உைட ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) பி ன)� $க�ப.00280.1 

 பா�� உைட 4னிவ� தா3_ெப.(தா3_ெப.) பழி/சி ஏ�த* 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00280.2 

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

உவைகய�_�றி.வி.4.(உவைக_ெப.+அ�_பட�.ப .) ஆசிேயா� எழா $க�ப.00280.3 



 ந��கின� 

இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) ேநமி 

ேவ5தேன $க�ப.00280.4 

 தெரJைவய� 1வ)� சிறி+ நா3_ெப.(நா3_ெப.) ெசZஇ $க�ப.00281.1 

 ம)விய வயாெவா� வ)�த�_ெப.(வ)�த�_ெப.) +8�+ 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.00281.2 

 ெபா)( அ) தி)4க� அ றிA ெபா-; ந�� $க�ப.00281.3 

 உ)வ4� மதியேமா� ஒAப� ேதா றினா� $க�ப.00281.4 

 ஆயிைடA ப)வ�_ெப.(ப)வ�_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ*ைலயி  $க�ப.00282.1 

 மா இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) ;வி மக3_ெப.(மக3_ெப.) மகி>வி  ஓ�கிட 

$க�ப.00282.2 

 ேவ8 ;ன�:ச4� வி%_ெப.(வி%_ெப.) உVளா� ;க> $க�ப.00282.3 

 Pய க��கடக4� எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) +3ளேவ 

$க�ப.00282.4 

 சி�த)� இய�க)� தெரJைவமா�கB� $க�ப.00283.1 

 வி�தக 4னிவ)� வி%_ெப.(வி%_ெப.) உVளா�கB� $க�ப.00283.2 

 நி�த)� 4ைற 4ைற 

ெந)�கி_வி.எ/.(ெந)��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஆ�A; உற� 

$க�ப.00283.3 

 த�+ற* ஒழி5+ ந�3 த)ம� ஓ�கேவ $க�ப.00283.4 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) பக*_ெப.(பக*_ெப.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� 

உதர�+ உ3 ெபாதி5+ $க�ப.00284.1 



 அ) மைற�� உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) அவைன 

அRசன� $க�ப.00284.2 

 க) 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) ெகாJ5+ எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) கா��� 

ேசாதிைய� $க�ப.00284.3 

 தி) உறA பய5தன3 திற�_ெப.(திற�_ெப.) ெகா3 ேகாசைல $க�ப.00284.4 

 ஆைச�� வி��;� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அமர� 

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00285.1 

 வாசவ  4தலிேனா� வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வா>�+ உறA $க�ப.00285.2 

 :ச4� மீன4� ெபாலிய_�ைற.எ/.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந*கினா3 

$க�ப.00285.3 

 மா� அ� ேககய  மா+ ைம5தைன $க�ப.00285.4 

 தைள அவி> த) உைட/ சயிலேகாப2� $க�ப.00286.1 

 கிைள�� அ5தர�_ெப.(அ5தர�_ெப.) மிைச� ெகJமி 

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00286.2 

 அைள ;�� அரவிேனா� அலவ _ெப.(அலவ _ெப.) வா>( உற $க�ப.00286.3 

 இைளயவ3 பய5தன3 இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வ �ரைன $க�ப.00286.4 

 பட� கிள� ப* தைலA பா5த3 ஏ5+ பா� $க�ப.00287.1 

 நட� கிள�தர மைற நவில நாடக�_ெப.(நாடக�_ெப.) $க�ப.00287.2 

 மட�க�� மக4ேம வா>வி  ஓ�கிட $க�ப.00287.3 

 விட�_ெப.(விட�_ெப.) கிள� விழியினா3 மீ��� ஈ றன3 $க�ப.00287.4 



 ஆDன� அர�ைபய� அ4த ஏ> இைச $க�ப.00288.1 

 பாDன� கி னர� +ைவ�த ப* இய�_ெப.(இய�_ெப.) $க�ப.00288.2 

 வ �Dன� அர�க� எ � 

உவ���_ெப.எ/.(உவ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வி�மலா* 

$க�ப.00288.3 

 ஓDன� உலவின� உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) 4-�ேம $க�ப.00288.4 

 ஓDன� அரச _ெப.(அரெச _ெப.) மா�� உவைக 

Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00289.1 

 ஆDன� சிலதிய� அ5தணாள�க3 $க�ப.00289.2 

 HDன� நா[ளா� ேகாB� நி றைம $க�ப.00289.3 

 நாDன� உல�_ெப.(உல�_ெப.) இனி நைவ இ � எ றன� $க�ப.00289.4 

 மா 4னி த ெனா�_ெப.(த _பதி.ெப.+ஒ�_க).ேவ.) ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) 

ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) $க�ப.00290.1 

 ஏ� உ� ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) பD5+_வி.எ/.(பD_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இைச5த_ெப.எ/.(இைச_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) 

ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) $க�ப.00290.2 

 ஆ� 4ைற வழ�கி ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) ஆ�A; 

உற� $க�ப.00290.3 

 ேகாமக� தி) 4க�_ெப.(4க�_ெப.) ��கி ேநா�கினா  $க�ப.00290.4 

 இைற தவி�5தி�க பா� யா%� ஒ� ஏெழா� ஏ> $க�ப.00291.1 

 நிைற நிதி/ சாைல தா> ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

யாைவ�� $க�ப.00291.2 



 4ைற ெகட_�ைற.எ/.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வறியவ� 

4க5+_வி.எ/.(4க_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெகா3க_விய�.வி.4.(ெகா3_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) என $க�ப.00291.3 

 அைற பைற எ றன  அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) ேகாமக  $க�ப.00291.4 

 பைட ஒழி5தி�க த� பதிகேள இனி $க�ப.00292.1 

 விைடெப��க 4D ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) ேவதிய� $க�ப.00292.2 

 நைட_ெப.(நைட_ெப.) உ� நியம4� நைவ இ � 

ஆ�க_விய�.வி.4.(ஆ�_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) $க�ப.00292.3 

 ;ைட ெகJ விழாெவா� ெபாலிக_விய�.வி.4.(ெபாலி_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) 

எ�க0� $க�ப.00292.4 

 ஆைலய� ;+��க அ5தணாள�த� $க�ப.00293.1 

 சாைல�� ச+�க4� சைம�க ச5தி�� $க�ப.00293.2 

 காைல�� மாைல�� கட(ள��� அணி $க�ப.00293.3 

 மாைல�� Pப4� வழ��க எ றன  $க�ப.00293.4 

 எ ;ழி வ3Bவ� யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மீ மிைச $க�ப.00294.1 

 ந _ெப.அ.(ந*_ெப.அ.) பைற அைற5தன� நகர மா5த)� $க�ப.00294.2 

 மி  பிற> O�Aபினா� தா4� வி�மலா* $க�ப.00294.3 

 இ ப�_ெப.(இ ப�_ெப.) எ � அள�க அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) அள�க� 

எ8தினா� $க�ப.00294.4 

 ஆ��தன� 4ைற 4ைற அ பினா* உட*_ெப.(உட*_ெப.) $க�ப.00295.1 

 ேபா��தன� ;ளக� ேவ� ெபாD�த ந�3 நிதி $க�ப.00295.2 

 P��தன� எதி� எதி� ெசா*லினா��� எலா� $க�ப.00295.3 



 த���த  எ � அறி5தேதா அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) த� சி5ைதேய 

$க�ப.00295.4 

 ப%ைண�� ஆய4� திரB� பா�க)� $க�ப.00296.1 

 க% அக  தி) நக� களிA;� ைக�மி�5+ $க�ப.00296.2 

 எ%ெண�� களப4� இJ+� நான4� $க�ப.00296.3 

 �%ண4� Pவினா� வ �தி ேதா�ேம $க�ப.00296.4 

 �5தரA ெபாDகB� ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா- �%ண4� $க�ப.00297.1 

 ச5தன�_ெப.(ச5தன�_+ெப.) ந�ெரா�� 

கல5+_வி.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ைதயலா� $க�ப.00297.2 

 ப5தியி* சிவிறியா* சிதறA பா� மிைச $க�ப.00297.3 

 இ5திரவி* என� கிட5த+_ெதா.ெப.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

எ��ேம $க�ப.00297.4 

 இதைக மா நக� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) அ� நாB� $க�ப.00298.1 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) உ�� களிேயா� சிற5ேத $க�ப.00298.2 

 த�தைம ஒ �� உண�5தில தாவா $க�ப.00298.3 

 ெம8 தவ  நாம� விதிAப மதி�தா  $க�ப.00298.4 

 கரா மைலய� தள� ைக க' எ8�ேத $க�ப.00299.1 

 அரா அைணயி* +யி*ேவா8 என அ நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.00299.2 

 விராவி அளி�+ அ)3 ெம8A ெபா)B�ேக $க�ப.00299.3 

 இராம  எனA ெபய� ஈ5தன  அ ேற $க�ப.00299.4 

 கர�_ெப.(கர�_ெப.) தல� உ-� ஒளி� ெந*லி_ெப.(ெந*லி_ெப.) 

க�Aப_�ைற.எ/./உ.உ).(க�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00300.1 



 விரத�_ெப.(விரத�_ெப.) மைறA ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) ெம85 ெநறி 

க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00300.2 

 வரத  உதி�தி�� ம-ைறய ஒளிையA $க�ப.00300.3 

 பரத  எனA ெபய� ப னின  அ ேற $க�ப.00300.4 

 உல��ந� வRசக� உ�ப)� உ85தா� $க�ப.00301.1 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) ெகாD�� +ய� ந��தன3 இ5த $க�ப.00301.2 

 வில�� அ) ெமா8�பி  விள�� ஒளி நாம� $க�ப.00301.3 

 இல��வ  எ ன இைச�தன  அ ேற $க�ப.00301.4 

 4�+ உ)� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) 4ள' அல�5தா* $க�ப.00302.1 

 ஒ�+ இ)���_ெப.எ/.(இ)��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) உைடய இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஒளியா* 

$க�ப.00302.2 

 எ�தி)��� ெக�� எ பைத எ%ணா/ $க�ப.00302.3 

 ச�+)�க  என/ சா-றின  நாம� $க�ப.00302.4 

 ெபா8 வழி இ* 4னி ;க*_ெப.(;க*_ெப.) த) 4ைறயா* $க�ப.00303.1 

 இLவழி ெபய�க3 இைச�+ழி இைறவ  $க�ப.00303.2 

 ைகவழி நிதி எ2� நதி கைல மைறேயா� $க�ப.00303.3 

 ெம8வழி உவ' நிைற�தன ேம* ேம* $க�ப.00303.4 

 காவி�� ஒளி�த) கமல4� எனேவ $க�ப.00304.1 

 ஓவிய எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) உைட ஒ)வைன அல+ ஓ� $க�ப.00304.2 

 ஆவி�� உடல4� இல+ என அ)ளி  $க�ப.00304.3 



 ேமவின  உல�_ெப.(உல�_ெப.) உைட ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) த� 

ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) $க�ப.00304.4 

 அமி�+_ெப.(அமி�+_ெப.) உ� �தைலேயா� அணி நைட_ெப.(நைட_ெப.) 

பயிலா� $க�ப.00305.1 

 திமிர� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) அற வ) தினகர  என(� 

$க�ப.00305.2 

 தமர� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) உட  வள� ச+� மைற என(� 

$க�ப.00305.3 

 �மர�க3 நிலமக3 �ைற( அற வள� நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.00305.4 

 ச(ளெமா� உபநயன4� 4ைற த)�-� $க�ப.00306.1 

 இ அளவ+ என ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கைர பிறி+ இல வா8 $க�ப.00306.2 

 உவ3 அ) மைறயி  ஒ� ஒழி( அ� கைல�� $க�ப.00306.3 

 தவ3 மதி ;ைன அர  நிக� 4னி தரேவ $க�ப.00306.4 

 யாைன�� இரத4� இ(ளி�� 4த* ஆ $க�ப.00307.1 

 ஏைனய பிற(� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இய*பினி  அைட�-� 

$க�ப.00307.2 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) உ� பைடபல சிைலெயா� பயிலா $க�ப.00307.3 

 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) தனி 4த* கிைளெயா�� 

வளர_�ைற.எ/.(வள�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00307.4 

 அ) மைற 4னிவ)� அமர)� அவனி� $க�ப.00308.1 

 தி)(� அ5நக� உைற ெசன4� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) இடேரா� 

$க�ப.00308.2 



 இ) விைன +ணித)� இவ�களி  இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00308.3 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) அக*கில� 4ைற என 

உ�வா� $க�ப.00308.4 

 ஐய2� இளவ�� அணி நில மக3_ெப.(மக3_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

$க�ப.00309.1 

 ெச8 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) உைடைமக3 தெரJதர நதி�� $க�ப.00309.2 

 ைமதவ> ெபாழி*கB� வாவி�� ம)வி $க�ப.00309.3 

 ெந8 �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) உ�� இைழ என நிைல தி'வா� $க�ப.00309.4 

 பரத2� இளவ�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெநாD பகிரா+ $க�ப.00310.1 

 இரத4� இ(ளி�� இவ'2� மைற <* $க�ப.00310.2 

 உைரத) ெபாJதி2� ஒழிகில� எைன ஆ3 $க�ப.00310.3 

 வரத2� இளவ�� என ம)வினேர $க�ப.00310.4 

 வ �ர)� இைளஞ)� ெவறி ெபாழி*களி  வா8 $க�ப.00311.1 

 ஈரெமா� உைறத) 4னிவர� இைட ேபா8/ $க�ப.00311.2 

 ேசா� ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) அணி நக� +��வ� எதி�வா� $க�ப.00311.3 

 கா� வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) அல� பயி�_ெப.(பயி�_ெப.) 

ெபா)(வ� களியா* $க�ப.00311.4 

 ஏைழய� அைனவ)� இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) தட 

4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) ேதா8 $க�ப.00312.1 

 ேக> கிள� ம+ைகய� கிைளகB� இைனயா� $க�ப.00312.2 



 வாழிய_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இய_விய�.வி.4.�றி.) என 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) மன  உ� கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) 

$க�ப.00312.3 

 தா>�வ� க(சைல தயரத  எனேவ $க�ப.00312.4 

 கட*_ெப.(கட*_ெப.) த) 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) ஒளி� கமல� 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) அலரா $க�ப.00313.1 

 வட வைர�ட  வ) ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) என 

மைற�� $க�ப.00313.2 

 தட(த* அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) அ) தனி 4தலவ2� $க�ப.00313.3 

 ;ைடவ)� இளவ�� என நிக� ;க*வா� $க�ப.00313.4 

 எதி� வ)� அவ�கைள எைம உைட இைறவ  $க�ப.00314.1 

 4தி� த) க)ைணயி  4கமல� ஒளிரா $க�ப.00314.2 

 எ+ விைன இட� இைல இனி+ O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) மைன�� $க�ப.00314.3 

 மதித) �மர)� வலிய� ெகா* எனேவ $க�ப.00314.4 

 அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) ஐய நிைன எம+ அர�_ெப.(அர�_ெப.) என 

உைடேய� $க�ப.00315.1 

 இஃ+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) அல எம+ உயி)ட  

ஏ> $க�ப.00315.2 

 மகிதல� 4Jைத�� உ�க_விய�.வி.4.(உ�_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) இ� 

மலேரா  $க�ப.00315.3 

 உ� பக*_ெப.(பக*_ெப.) அள( என உைர நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

;'வா� $க�ப.00315.4 



 இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ப'� அணி நக� 

உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) யாவ)� 

$க�ப.00316.1 

 ெம8A ;க> ;ைனதர இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வ �ர�க3 $க�ப.00316.2 

 தA; அற அD நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) 

தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஏ�+ற $க�ப.00316.3 

 4Aபர� ெபா)B�� 4த*வ _ெப.(4த*வ _ெப.) ைவ��� $க�ப.00316.4 

 அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) த� ெப)மக  அகில� யாைவ�� $க�ப.00317.1 

 விர� உ� தனி �ைட விள�க_�ைற.எ/.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெவ றி ேச� $க�ப.00317.2 

 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) ஒலி கற�கிட 4னிவ� ஏ�+ற� $க�ப.00317.3 

 கைர ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) அ'ய+ ஓ� களிAபி  

ைவ�� நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.00317.4 

 நைன வ) க-பக நா�� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) நக� $க�ப.00318.1 

 வைன ெத(ழி* மதிமி� மய-�� சி5ைதயா* $க�ப.00318.2 

 நிைனய(� அ'ய+ வி��பி  ந�%ட+ ஓ� $க�ப.00318.3 

 ;ைன மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம%டப�_ெப.(ம%டப�_ெப.) 

ெபாலிய_�ைற.எ/.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.00318.4 

 Pய ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) அ'யைணA 

ெபாலி5+_வி.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேதா றினா  

$க�ப.00319.1 

 ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) இ) வி��; இைட� தி'�� சாரண� $க�ப.00319.2 



 நாயக  இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெகா* எ � அயி��+ 

நா�ட� ஓ� $க�ப.00319.3 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) இ*ைல எ � ஐய� ந��கினார $க�ப.00319.4 

 மட�க* ேபா* ெமா8�பினா  4 ன� ம  உயி� $க�ப.00320.1 

 அட�க�� உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) ேவ� அைம�+� ேதவேரா� 

$க�ப.00320.2 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகா3 நா 4கைன�� பைடAெப  ஈ%� எனா� 

$க�ப.00320.3 

 ெத(ட�கிய ேகாசிக 4னிவ  ேதா றினா  $க�ப.00320.4 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 4னி எ8+த�� மா�பி  அணி 

ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) $க�ப.00321.1 

 அ5தர�_ெப.(அ5தர�_ெப.) தல�+ இரவி அRச ஒளி விRச� $க�ப.00321.2 

 க5த மல'* கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

வர(_ெப.(வர(_ெப.) கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.00321.3 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) என� கD+ 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அD பணி5தா  $க�ப.00321.4 

 பணி5+_வி.எ/.(பணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ெச-�; �யி-றி அவி� ைப� ெபா  $க�ப.00322.1 

 அணி5த_ெப.எ/.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தவி� இ�� அதி  

அ)�திெயா� இ)�தி $க�ப.00322.2 

 இைண5த கமல/ சர% அ)/சைன 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ ேற $க�ப.00322.3 

 +ணி5த+ எ  விைன� ெத(ட�; என� ெத(J+ ெசா*�� $க�ப.00322.4 



 நில�_ெப.(நில�_ெப.) ெச8 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) எ � உண'  அ � 

ெநDேயா8 எ  $க�ப.00323.1 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெச8 விைன உ%� எனி2� அ � நக� 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.00323.2 

 வல� ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வண�க எளிவ5த 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 45+ எ  $க�ப.00323.3 

 �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ெச8 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) எ � இனி+ Hற 4னி H�� 

$க�ப.00323.4 

 எ  அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 4னிவர)� இைமயவ)� இைட\� 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உைடய� ஆனா* $க�ப.00324.1 

 ப* நக4� ந� ெவ3ளிA பனி வைர�� பா* கட�� ப+ம படீ�+ $க�ப.00324.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) நக)� க-பக நா�� அணி நக)� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

மாட அேயா�தி எ 2� $க�ப.00324.3 

 ெபா  நக)� அ*லா+ ;க*_ெப.(;க*_ெப.) உ%ட< இக* 

கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;ல( ேவேலா8 $க�ப.00324.4 

 இ  தளி�� க-பக� ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) ேத _ெப.(ேத _ெப.) இைட 

+ளி��� நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) இ)�ைக 

இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா5+ $க�ப.00325.1 

 நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) தளி��� தனி� �ைடயி  நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) 

ஒ+�கி� �ைற இர5+_வி.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நி-ப ேநா�கி� 

$க�ப.00325.2 

 � � 

அளி���_வி.எ/.(அளி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

�ல�_ெப.(�ல�_ெப.) மணி� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ச�பரைன� �ல�ேதா�� 

ெத(ைல�+ ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00325.3 



 அ � அளி�த_ெப.எ/.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

அ ேறா ;ர5தர  இ � ஆ3கி ற+ அரச எ றா  $க�ப.00325.4 

 உைரெச8த அளவி* அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

4க�_ெப.(4க�_ெப.) ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

உ3ள�தி  ஒ)வரா�� $க�ப.00326.1 

 கைர ெச8த*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) அ'ய+ 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேப� உவைக� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ெப)க� 

கர�க3_ெப.(கர�க3_ெப.) HAபி $க�ப.00326.2 

 அைர� எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பய _ெப.(பய _ெப.) 

எ8தின _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) ம-� இனி/ ெச8வ+ 

அ)Bக எ � $க�ப.00326.3 

 4ைர� எ8+ கைட�தைலயா  4 ெமாழியA பி  ெமாழி�� 4னிவ  

ஆ�ேக $க�ப.00326.4 

 த) வன�+3 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இய-�� தவ ேவ3வி�� 

இைட\றா� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச8ேவா�க3 $க�ப.00327.1 

 ெவ)வர/ ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைட காம 

ெவ�ளி என நி)த� இைட வில�காவ%ண� $க�ப.00327.2 

 ெச) 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) கா�தி என 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) சி�வ�_ெப.(சி�வ�_ெப.) நா*வ'2� 

க'ய_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) ெச�ம* $க�ப.00327.3 

 ஒ)வைன� த5தி�தி என உயி� 

இர���_ெப.எ/.(இர��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெகா��_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) H-றி  உைளய/ 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.00327.4 



 எ% இலா அ)5தவ�ேதா  இய�பிய ெசா* ம)ம�தி  எறி 

ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) பா85த_ெப.எ/.(பா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.00328.1 

 ;%ணி* ஆ� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ;ைழயி* கன*_ெப.(கன*_ெப.) 

Oைழ5தா* என/ ெசவியி* ;�தேலா�� $க�ப.00328.2 

 உ3 நிலாவிய +யர�_ெப.(+யர�_ெப.) 

பிD�+_வி.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ5த ஆ� உயி� 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஊச*_ெப.(ஊச*_ெப.) ஆட� 

$க�ப.00328.3 

 க% இலா  ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இழ5தா  என 

உழ5தா  க�� +யர�_ெப.(+யர�_ெப.) கால ேவலா  $க�ப.00328.4 

 ெத(ைட ஊ-றி* ேத _ெப.(ேத _ெப.) +ளி��� ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) 

தாரா  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) 

+யர�_ெப.(+யர�_ெப.) ந��கிA $க�ப.00329.1 

 பைட\-ற� இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) சிறிய  

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெப'ேயா8 பணி இ+ேவ* பனி ந��� 

க�ைக $க�ப.00329.2 

 ;ைட ஊ-�� சைடயா2� நா 4க2� ;ர5தர2� ;�5+ 

ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00329.3 

 இைட\-��� இைட\� ஆ யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) காAெப  ெப) 

ேவ3வி�� எJக_விய�.வி.4.(எJ_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ றா  

$க�ப.00329.4 

 எ றன  எ ற�� 4னிேவா� எJ5தன  ம%_ெப.(ம%_ெப.) பைட�த 4னி 

இ�தி கால�_ெப.(கால�_ெப.) $க�ப.00330.1 

 அ � என ஆ� என இைமேயா� அயி��தன� ேம* ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) 

கர5த+ அ��� இ��� $க�ப.00330.2 



 நி றன(� தி'5தன மீ நிவ5த ெகாJ�_ெப.அ.(ெகாJ�_ெப.அ.) கைடA ;)வ� 

ெந-றி_ெப.(ெந-றி_ெப.) 4-ற/ $க�ப.00330.3 

 ெச றன வ5த+ நைக�� 

சிவ5தன_வி.4.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ஒ).) க% 

இ)%டன ேபா8� திைசக3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.00330.4 

 க��த மா 4னி க)�ைத உ னி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.00331.1 

 ெபா��தி எ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ;க � 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) மக-� $க�ப.00331.2 

 உ��த* ஆகலா உ�தி 

எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

$க�ப.00331.3 

 ம��திேயா எனா வசி�ட  Hறினா  $க�ப.00331.4 

 ெப8��_ெப.எ/.(ெப8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மா'யா* ெப)� 

ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) ேபா8 $க�ப.00332.1 

 ெமா8 ெகா3 ேவைலவா8 4��� ஆ� ேபா* $க�ப.00332.2 

 ஐய நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) மக-� அளவி* விRைச 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00332.3 

 எ8+ கால�_ெப.(கால�_ெப.) இ � எதி�5த+ எ னேவ $க�ப.00332.4 

 �)வி  வாசக� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெகா-றவ  $க�ப.00333.1 

 தி)வி  ேக3வைன� ெகாண�மி  

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என $க�ப.00333.2 

 வ)க_விய�.வி.4.(வா_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ றன  எ னேலா�� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00333.3 



 அ)� சா�5தன  அறிவி  உ�பரா  $க�ப.00333.4 

 வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�பிைய� த�பி 

த ேனா�_ெப.(த _பதி.ெப.+ஓ�_க).ேவ.) $க�ப.00334.1 

 45ைத நா* மைற 4னி��� கா�D ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) $க�ப.00334.2 

 த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) தனி� தா�� 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இவ��� $க�ப.00334.3 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) த5தன  

இைய5த_ெப.எ/.(இைய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெச8க_விய�.வி.4.(ெச8_வி.+க_விய�.வி.4.) எ றா  $க�ப.00334.4 

 ெகா��த_ெப.எ/.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைம5தைர� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சி5ைத 45+ 

$க�ப.00335.1 

 எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சீ-ற� வி�� இனி+ 

வா>�தி_வி.எ/.(வா>�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ேம* $க�ப.00335.2 

 அ��த ேவ3வி ேபா8 4D�+� நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) எனா $க�ப.00335.3 

 நட�த*_ெதா.ெப.(நட_வி.+�த*_ெதா.ெப.�றி.) ேமயினா  நைவ க% 

ந��கினா  $க�ப.00335.4 

 ெவ றி வா3_ெப.(வா3_ெப.) ;ைட விசி�+ ெம8�ைம ேபா* $க�ப.00336.1 

 எ �� ேத8( உறா� Pணி யா�+ இ) $க�ப.00336.2 

 � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) ேபா � உய� ேதாளி* ெகா-றவி* $க�ப.00336.3 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) தா�கினா  உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) தா�கினா  

$க�ப.00336.4 

 அ ன த�பி�� தா2� ஐயனா� $க�ப.00337.1 

 ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) இ  உயி� வழி� ெகா%டா* என/ $க�ப.00337.2 



 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மாதவ _ெப.(மாதவ _ெப.) ெத(ட�5த சாைய ேபா* $க�ப.00337.3 

 ெபா னி  மாநக�A ;'ைச ந��கினா  $க�ப.00337.4 

 வர�க3 மா� அற� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச8ேதா�க3 வா> $க�ப.00338.1 

 ;ர�க3 ேந� இலா நகர� ந��கிA ேபா8 $க�ப.00338.2 

 அர�கி  ஆ�வா� சில�பி  அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00338.3 

 இர�� வா� ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) சர� எ8தினா� $க�ப.00338.4 

 க)�;_ெப.(க)�;_ெப.) கா* ெபார� கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) வா�5த 

ேத _ெப.(ேத _ெப.) $க�ப.00339.1 

 வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) மீதி�� ம)த ேவலிவா8 $க�ப.00339.2 

 அ)�; ெகா�ைகயா� அ� ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) ஓதி ேபா* $க�ப.00339.3 

 �)�;_ெப.(�)�;_ெப.) வா>வ+ ஓ� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ைவகினா� 

$க�ப.00339.4 

 தாJ� மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தJ(� ெந-றியா* $க�ப.00340.1 

 Sழி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேபா* 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மா* வைரA 

$க�ப.00340.2 

 பாழி மா 4க�� உ/சிA ப/ைச_ெப.(ப/ைச_ெப.) மா $க�ப.00340.3 

 ஏJ� ஏறA ேபா8 ஆ�� ஏறினா� $க�ப.00340.4 

 ேத( மாதவ _ெப.(மாதவ _ெப.) ெத(J+ ேதவ�த� $க�ப.00341.1 

 நா(3 ஆ(தி நய��� ேவ3வியா* $க�ப.00341.2 

 தா(� மா ;ைக தJ(� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) க%� $க�ப.00341.3 



 யாவ+ ஈ+ எ றா  எவ���� ேம* 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.00341.4 

 தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) ேம(� சைட� ேதவ -ெப.(ேதவ _ெப.) ேம* மார  

ேவ3_ெப.(ேவ3_ெப.) $க�ப.00342.1 

 இ�� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ8ய(� எ' த)� 

Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) விழிA $க�ப.00342.2 

 ெபா�� ேகாப�_ெப.(ேகாப�_ெப.) �டA :ைள வ � அ னத  $க�ப.00342.3 

 அ�க� ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ � ெத(�� 

அன�கேன ஆயினா  $க�ப.00342.4 

 வாரண�+ உ'ைவயா  மதனைன/ சின(� நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.00343.1 

 ஈர�_ெப.(ஈர�_ெப.) அ-� அ�க� இ�� உ�தலா* இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) 

எலா� $க�ப.00343.2 

 ஆரண�+ உைற�ளா8 அ�கநா� இ+(� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

$க�ப.00343.3 

 காரண� �றி உைட� காம _ஆ/சிரமேம $க�ப.00343.4 

 ப-� அவா ேவ� ஒ� உ� பைக அறA பிறவி ேபா8 $க�ப.00344.1 

 4-ற வா* உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) ேம* 4�கினா� அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00344.2 

 உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) வானவ  

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேயா� 

ெச8தன _வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) எனி* 

$க�ப.00344.3 

 ெசா-ற ஆ� அளவேதா ம-� இத  P8ைமேய $க�ப.00344.4 



 எ � அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அ5தண  இய�ப�� விய5+ 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) $க�ப.00345.1 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� எJ� ெச5ெநறி/ 

ெச*வெரா� $க�ப.00345.2 

 அ � உைற5+ அல� கதி�A ப)தி ம%Dல� அக  $க�ப.00345.3 

 � றி* நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) ஓ� �� �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) ��கினா� 

$க�ப.00345.4 

 ப)தி வானவ  நில�_ெப.(நில�_ெப.) பைச அறA ப)�வா  $க�ப.00346.1 

 வி)+ ேம* ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உலா� 

ேவனிேல அ*ல+ ஓ� $க�ப.00346.2 

 இ)+ ேவ� இ ைமயா* எ' �ட�� கட(B� $க�ப.00346.3 

 க)தி  ேவ� உ3ள4� காணி* ேவ� நயன4ம $க�ப.00346.4 

 பDயி  ேம* ெவ�ைமையA பக'2� 

பக)�_ெப.எ/.(பக�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நா_ெப.(நா_ெப.) 

$க�ப.00347.1 

 4Dய_�ைற.எ/.(4D_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேவ� 

4Dய_�ைற.எ/.(4D_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 1� இ)B� 

வா _ெப.(வா _ெப.) 4க�� ேவ� $க�ப.00347.2 

 விD�ேம* ெவயி�� ேவ� மைழ�� ேவ� மி னிேனா� $க�ப.00347.3 

 இD�� ேவ� எ னி* ேவ� யாைவ ேவவாதேவ $க�ப.00347.4 

 விR�வா  மைழயி ேம* அ�;� ேவ�� பட/ $க�ப.00348.1 



 ெசRசேவ ெச) 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) அம� ெச�� திற  இலா 

$க�ப.00348.2 

 வRச� த� விைனயினா* மான மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00348.3 

 அRசினா� ெநR�ேபா* எ �� ஆறா+ அேரா $க�ப.00348.4 

 ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) பிள5+_வி.எ/.(பிள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ�க 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உல� 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) க3ளியி  $க�ப.00349.1 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) பிள5+_வி.எ/.(பிள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ�க கா� 

அகி*கB� தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) இலா $க�ப.00349.2 

 ேவ8 பிள5+_வி.எ/.(பிள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ�க 

ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) தரள4� விட அரா $க�ப.00349.3 

 வா8 பிள5+_வி.எ/.(பிள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ�க 

ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) மணி�ேம வன�_ெப.(வந�_ெப.) எலா� $க�ப.00349.4 

 பா)� ஓடா+ ந�டா+ எ2� பாலேத $க�ப.00350.1 

 S)� ஓடா+ Hடா+ அேரா S'ய _ெப.(S'ய _ெப.) $க�ப.00350.2 

 ேத)� ஓடா+ மா மாக� மீ+ ஏறி ேந� $க�ப.00350.3 

 கா)� ஓடா+ ந�3 கா�� ஓடா+ அேரா $க�ப.00350.4 

 க% கிழி�+ உமி> விட� கன*_ெப.(கன*_ெப.) அரா அர�_ெப.(அர�_ெப.) கா� 

$க�ப.00351.1 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) கிழி�+ ஒளி)� மி  அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

ப மணி ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) $க�ப.00351.2 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) கிழி�திட எJ� �ட�க3 ம%_ெப.(ம%_ெப.) 

மக3_ெப.(மக3_ெப.) உட*_ெப.(உட*_ெப.) $க�ப.00351.3 



 ;% கிழி�திட எJ� �)திேய ேபா�ேம $க�ப.00351.4 

 ;J�� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பசிெயா� 

;ரB�_ெப.எ/.(;ர3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேப� அரா $க�ப.00352.1 

 விJ�க வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� வி'�த வாயி  வா8 

$க�ப.00352.2 

 4ழ��_ஏவ.(4ழ��_வி.) தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) க' ;�� 4�கி மீ மிைச 

$க�ப.00352.3 

 வழ�� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதி� �ட மைற( ேதDேய $க�ப.00352.4 

 ஏக ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கன*_ெப.(கன*_ெப.) அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கா�Dனி* $க�ப.00353.1 

 காக4� க'கB� க'5+ சா�பின $க�ப.00353.2 

 மாக ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதி� எ2� வடைவ த�/ �ட $க�ப.00353.3 

 ேமக4� க'5+ இைட வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேபா�ேம $க�ப.00353.4 

 கானக� அ�+ இய�கிய கJதி  ேத�� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) $க�ப.00354.1 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) அக�_ெப.(அக�_ெப.) க'தலி* தைல�ெகா%� ஓDA 

ேபா8 $க�ப.00354.2 

 ேம* நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ5திD* வி��;� 

ேவ� எனா $க�ப.00354.3 

 வானவ��� இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ந�� வைள5த+ 

ஒ�தேத $க�ப.00354.4 



 ஏ85த அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கன*_ெப.(கன*_ெப.) இைட 

எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கான*_ெப.(கான*_ெப.) ேத� 

$க�ப.00355.1 

 கா85த_ெப.எ/.(கா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

க�� வன�_ெப.(வந�_ெப.) 

கா���_ெப.எ/.(கா_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேவனிலி  $க�ப.00355.2 

 ேவ5த2�� அர�_ெப.(அர�_ெப.) வ �-றி)�க/ ெச8த+ ஓ� $க�ப.00355.3 

 பா85த_ெப.எ/.(பா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபா  கா* உைடA பளி��A 

படீேம $க�ப.00355.4 

 தா வ)� இ) விைன ெச-�� த3ள)� $க�ப.00356.1 

 1வைகA பைக அர%_ெப.(அர%_ெப.) 

கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 4�தியி* $க�ப.00356.2 

 ேபாவ+ ;'பவ� மன4� ெபா  விைலA $க�ப.00356.3 

 பாைவய� மன4� ேபா* பைச�� அ-றேத $க�ப.00356.4 

 ெபா' பர* பட� நில�_ெப.(நில�_ெப.) ெபாD5+ கீ> உற $க�ப.00357.1 

 வி'தலி  ெப) வழி விள�கி� ேதா றலா* $க�ப.00357.2 

 அ' மணிA பண�+ அரா அரச _ெப.(அரெச _ெப.) நா�D2� $க�ப.00357.3 

 எ' கதி��� இனி+ ;�� இய�க* ஆயேத $க�ப.00357.4 

 எ'5+_வி.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) எJ ெகா�� 

�ர�_ெப.(�ர�_ெப.) இைனய+ எ8த�� $க�ப.00358.1 

 அ)5தவ  இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) ெப'+_ெப.(ெப'+_ெப.) 

அளவி* ஆ-றைலA $க�ப.00358.2 



 ெபா)5தின� ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) :வி  

ெம*லிய� $க�ப.00358.3 

 வ)5+வ� சிறி+ என மன�தி*_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.+இ*_இட.ேவ.) 

ேநா�கினா  $க�ப.00358.4 

 ேநா�கின  அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 4க�_ெப.(4க�_ெப.) 

ேநா�க_�ைற.எ/.(ேநா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேநா�� உைட $க�ப.00359.1 

 ேகா� �மர)� அD ��க_�ைற.எ/.(���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) $க�ப.00359.2 

 ஆ�கிய விRைசக3 இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) அLவழி 

$க�ப.00359.3 

 ஊ�கின  அைவ அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) உ3ளினா� $க�ப.00359.4 

 உ3ளிய காைலயி  ஊழி� த�ைய�� $க�ப.00360.1 

 எ3B� ெகாJ� கன*_ெப.(கன*_ெப.) எ'�� ெவR�ர� $க�ப.00360.2 

 ெத3B த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) இைட ேசற* ஒ�த+ 

$க�ப.00360.3 

 வ3ள�� 4னிவைன வண�கி� H�வா  $க�ப.00360.4 

 �ழி ப� க�ைக அ� ெத(�க* ெமௗலியா  $க�ப.00361.1 

 விழிபட ெவ5தேதா ேவ�தா  உ%ட< $க�ப.00361.2 

 பழிபட� ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) பைட�த நா�D  ஊ�� $க�ப.00361.3 

 அழிவ+ எ  காரண� அறிஞ H� எ றா  $க�ப.00361.4 

 எ ற�� இராமைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இ  

உயி� $க�ப.00362.1 



 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உழ* வா>�ைகய3 

H-றி  ேதா-ற�த3 $க�ப.00362.2 

 அ றி�� ஐயி) <� ைமய*_ெப.(ைமய*_ெப.) மா $க�ப.00362.3 

 ஒ றிய வலியின3 உ�தி ேக3 எனா $க�ப.00362.4 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) உ)�+ எ�Aபி2� கடைல வா'2� $க�ப.00363.1 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) உ)�+ இDAபி2� 

ேவ%D _நி.எ/.(ேவ%�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) ெச8கி-பா3 $க�ப.00363.2 

 எ% உ)� தெரJ( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) ஈ%D 

ஓ� $க�ப.00363.3 

 ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) உ)� ெகா%ெடன� தி'�� ெப-றியா3 $க�ப.00363.4 

 ெப) வைர இர%ெடா�� பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நRெசா�� $க�ப.00364.1 

 உ)� உற> 4ழ�ெகா�� ஊழி� த�ெயா�� $க�ப.00364.2 

 இ) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெசறி5+_வி.எ/.(ெசறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ கட*_ெப.(கட*_ெப.) உ%டா� எனி  $க�ப.00364.3 

 ெவ)வ) ேதா-ற�த3 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மா2ேம $க�ப.00364.4 

 Sடக அர( உற> Sல� ைகயின3 $க�ப.00365.1 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) உைற வா>�ைகய3 க%ணி* கா%பேர* $க�ப.00365.2 

 ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) ெப%ைமைய அவா(� ேதாளினா8 $க�ப.00365.3 

 தாடைக எ ப+ அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) சழ�கி நாமேம $க�ப.00365.4 

 க* நவி* ேதாளினா8 கமல�ேதா  அ)3 $க�ப.00366.1 

 ம  உயி� அைன�ைத�� வா' வா8 ம��+ $க�ப.00366.2 



 இ  உயி� வள���� ஓ� எ'ெகா3 H-ற� ேந� $க�ப.00366.3 

 அ னவ3 யாவ3 எ � அைறய� ேக�Dயா* $க�ப.00366.4 

 இய�க�த� �ல�+ உளா  உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ�க0� $க�ப.00367.1 

 விய��� ெமா8�பினா  எ'யி  ெவ�ைமயா  $க�ப.00367.2 

 மய�கில  சர  எ2� வல�தினா  அ)3 $க�ப.00367.3 

 +ய�கில  �ேக+ எ � உள  ஓ� P8ைமயா  $க�ப.00367.4 

 அ னவ  மக( இலா+ அய)� சி5ைதயா  $க�ப.00368.1 

 ம  ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மல'  ைவ��� 

$க�ப.00368.2 

 ந*ெந� 4த*வைன வJ�தி_வி.எ/.(வJ�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) $க�ப.00368.3 

 ப  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பக*_ெப.(பக*_ெப.) எலா� 

பயி ற_ெப.எ/.(பயி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பா ைமயா  

$க�ப.00368.4 

 45தின  அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) மைற கிழவ _ெப.(கிழவ _ெப.) 

4-�� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) $க�ப.00369.1 

 சி5தைன எ  என/ சி�வ�_ெப.(சி�வ�_ெப.) இ ைமயா* $க�ப.00369.2 

 ெநா5தன  அ)3க என Oண�� ேக3வியா8 $க�ப.00369.3 

 ைம5த�க3 இைல ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மக3_ெப.(மக3_ெப.) உ%டா� 

எ றா  $க�ப.00369.4 

 : மட மயிலிைனA ெபா)(� ெபா-ெபா�� $க�ப.00370.1 

 ஏ4�� மத மைல ஈ� ஐRஞா� உைட $க�ப.00370.2 



 தாமி� வலி ஒ� உ� தனைய 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.00370.3 

 ேபா என மல� அய  ;க � ேபாயினா  $க�ப.00370.4 

 ஆயவ  அ)3 வழி அல�5த_ெப.எ/.(அல�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தாமைர/_ெப.(தாமைர_ெப.+/_ஒ-.) $க�ப.00371.1 

 ேசயவ3 என வள� ெசLவி க%� இவ�� $க�ப.00371.2 

 ஆயவ  யா�ெகா* எ � ஆ85+_வி.எ/.(ஆ8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) கிைள $க�ப.00371.3 

 நாயக  �5த  எ பவ-� ந*கினா  $க�ப.00371.4 

 காம2� இரதி�� கல5த_ெப.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

கா�சி_ெப.(கா�சி_ெப.) ஈ+ $க�ப.00372.1 

 ஆ� என இய�க2� அண�� அ( )னாB� ேவ� $க�ப.00372.2 

 யாம4� பக�� ஓ� ஈ� இ � எ னலா8� $க�ப.00372.3 

 தா� உ� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) களி சலதி 1>கினா� $க�ப.00372.4 

 ப-பல நா3_ெப.(நா3_ெப.) ெசZஇA ப+ைம ேபா � ஒளி� $க�ப.00373.1 

 ெபா-பினா3 வயி� இைட ;வன�_ெப.(;வன�_ெப.) ஏ�கிட $க�ப.00373.2 

 ெவ-; அணி ;ய�+ மா]ச2� விற*_ெப.(விற*_ெப.) $க�ப.00373.3 

 ம* ெபா) �வா�(� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேதா றினா� $க�ப.00373.4 

 மாய4� வRச4� வர�பி* ஆ-ற�� $க�ப.00374.1 

 தாயி2� பழகினா� தம��� ேத�ெவாணா+ $க�ப.00374.2 



 ஆ8 அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) வள�(ழி அவைர 

ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

$க�ப.00374.3 

 கா8 சின�+ இய�க2� களிAபி  ேம ைமயா  $க�ப.00374.4 

 த�+_ெப.(த�+_ெப.) உ�� அ(ண�க3 த�ைம த��தர $க�ப.00375.1 

 ேமா+ உ� கட*_ெப.(கட*_ெப.) எலா� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ைக 

ெமா%D�� $க�ப.00375.2 

 மாதவ _ெப.(மாதவ _ெப.) உைறவிட� அதனி  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந�3 $க�ப.00375.3 

 பாதவ� அைன�ைத�� பறி�+_வி.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ �சினா  $க�ப.00375.4 

 விைழ( உ� மா தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெவஃகிேனா� வி)�; $க�ப.00376.1 

 உைழ கைல இரைலைய உயி� உ%� 

ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00376.2 

 வைழ 4த* மர  எலா� மDAப மாதவ _ெப.(மாதவ _ெப.) $க�ப.00376.3 

 தழ* எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) விழி�தன  சா�ப� ஆயினா  

$க�ப.00376.4 

 ம-றவ  விளி5தைம ைம5த� த�ெமா�� $க�ப.00377.1 

 ெபா  ெத(D ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கனலி- ெபா��றா $க�ப.00377.2 

 4-�ற 4D��வ  4னிைய எ � எழா $க�ப.00377.3 

 ந-றவ  உைறவிட� அதைன ந%ணினா3 $க�ப.00377.4 

 இDெயா� மட�க�� வளி�� ஏ�கிட� $க�ப.00378.1 



 கD ெகட_�ைற.எ/.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அமர�க3 கதி)� உ�� உற� 

$க�ப.00378.2 

 தD உைட 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) சலிAப அ%ட4� 

$க�ப.00378.3 

 ெவD பட அதி��+ எதி� விளி�+ ம%டேவ $க�ப.00378.4 

 தமி> எ2� அளAப)� சலதி த5தவ  $க�ப.00379.1 

 உமி> கன*_ெப.(கன*_ெப.) விழி வழி ஒJக உ�க'�+ $க�ப.00379.2 

 அழிவன ெச8தலா* அர�க� ஆகிேய $க�ப.00379.3 

 இழிக என உைர�தன  அசனி எRசேவ $க�ப.00379.4 

 ெவ)� ெகாள உலைக�� வி%_ெப.(வி%_ெப.) உVளாைர�� $க�ப.00380.1 

 4)�கி எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) உயி)� உ%� உழ�� 1��க� 

ஆ� $க�ப.00380.2 

 அர�க�க3 ஆயின� அ�கண�தினி* $க�ப.00380.3 

 உ)�கிய ெச�;_ெப.(ெச�;_ெப.) என உமி>க% த�யின� $க�ப.00380.4 

 ஆ�� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெவ�ளி�� அைற5த 

சாப4� $க�ப.00381.1 

 தா�கின� எதி� ெச�� த)�� இலாைமயி  $க�ப.00381.2 

 ந��கின� �மாலிைய ேந�5+ நி-� யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) $க�ப.00381.3 

 ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;த*வ� எ � 

உற(_ெப.(உற(_ெப.) H�5தன� $க�ப.00381.4 

 அவெனா�� பாதல�+ அேனக நா3_ெப.(நா3_ெப.) ெசZஇ� $க�ப.00382.1 

 தவ  உ� தச4க  தன�� மா+ல� $க�ப.00382.2 



 இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) எனA ;ைட�+ 

அழி�+_வி.எ/.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

எ�க0� $க�ப.00382.3 

 பவனனி* தி'�ந� பதகி ைம5த�க3 $க�ப.00382.4 

 மி��_ெப.எ/.(மி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) திற*_ெப.(திற*_ெப.) 

ைம5தைர ேவ� ந���_ஏவ.(ந���_வி.) உறா� $க�ப.00383.1 

 த�� ெத(ழி* 4னிவர  சல�ைத உ னிேய $க�ப.00383.2 

 வ�5+வி  வ� அ' வதி5த+ இLவன� $க�ப.00383.3 

 ;�5தன3 அழெலனA ;J�� ெநRசினா3 $க�ப.00383.4 

 உளA ப)� பிணிA; அறா உேலாப� ஒ �ேம $க�ப.00384.1 

 அளA; அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) �ண�கைள 

அழி���_ெப.எ/.(அழி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஆ� 

ேபா* $க�ப.00384.2 

 கிளA; அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெகா�ைமய அர�கி ேக� இலா $க�ப.00384.3 

 வளAப) ம)த�_ெப.(ம)த�_ெப.) ைவA;_ெப.(ைவA;_ெப.) 

அழி�+_வி.எ/.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மா-றினா3 $க�ப.00384.4 

 இல�ைக அரச _ெப.(அரெச _ெப.) பணி அைம5+ ஒ� இைட\றா $க�ப.00385.1 

 வில�க*_ெதா.ெப.(வில��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) வலி 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என+ ேவ3வி 

நலிகி றா3 $க�ப.00385.2 

 அல�க* 4கிேல இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அ�க நில�_ெப.(நில�_ெப.) எ��� $க�ப.00385.3 



 �ல�ெகௗ◌ா� அட�க_�ைற.எ/.(அட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தி'கி றா3 $க�ப.00385.4 

 4  உல�_ெப.(உல�_ெப.) அளி�+ 4ைற 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உயி� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.00386.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) உண(_ெப.(உண(_ெப.) என� க)+ த ைமயின3 

ைம5த $க�ப.00386.2 

 எ  இனி உண��+வ+ இனி/ சிறி+ நாளி* $க�ப.00386.3 

 ம  உயி� அைன�ைத�� வயி-றி  இ�� எ றா  $க�ப.00386.4 

 அ�� இைறவ  அAப'� உைரAப அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ேகளா 

$க�ப.00387.1 

 ெகா��_ெப.(ெகா��_ெப.) உைற நைற� �ல மல�� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) 

+ள�கா $க�ப.00387.2 

 எ�� உைறவ+ இ�ெத(ழி* இய-�பவ3 எ றா  $க�ப.00387.3 

 ச�� உைற கரம�+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தனி/ சிைல த'�தா  

$க�ப.00387.4 

 ைக வைர என� தைகய_�ைற.எ/.(தைக_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

காைள_ெப.(காைள_ெப.) உைர ேகளா $க�ப.00388.1 

 ஐவைர அக�+ இைட அைட�த 4னி ஐய $க�ப.00388.2 

 இLவைர இ)Aப+ அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) எ பதனி  

4 ; ஓ� $க�ப.00388.3 

 ைமவைர ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) எ'ய வ5த+ என 

வ5தா3_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.00388.4 



 சில�;க3 சில�;_ெப.(சில�;_ெப.) இைட ெசறி�த கழேலா� $க�ப.00389.1 

 நில�;க மிதி�தன3 ெநளி�த �ழி ேவைல/ $க�ப.00389.2 

 சல�;க அன* த�க% அ5தக2� அRசிA $க�ப.00389.3 

 பில�;க நிைல கி'க3 பி  ெத(டர 

வ5தா3_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.00389.4 

 இைற�கைட +D�த ;)வ�த3 எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) எ 2� $க�ப.00390.1 

 பிைற�கைட பிற�கிட மD�த பில வாய3 $க�ப.00390.2 

 மைற�கைட அர�கி வடைவ கன*_ெப.(கன*_ெப.) இர%டா8 $க�ப.00390.3 

 நிைற�கட* 4ைள�+ என ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) விழி�தா3 $க�ப.00390.4 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) க�> தட�_ெப.(தட�_ெப.) களி�_ெப.(களி�_ெப.) 

ைகெயா� ைக தெற1றா $க�ப.00391.1 

 வட�_ெப.(வட�_ெப.) ெகாள 

Oட���_ெப.எ/.(Oட��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இைடயா3 

ம�கி_வி.எ/.(ம��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வாேனா� $க�ப.00391.2 

 இட�கB� ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) திைச�� ஏ> 

உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) எ��� $க�ப.00391.3 

 அட�க�� ந��க உ)� அRச நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ஆ��தா3 

$க�ப.00391.4 

 ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவைர 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நைக 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எவ)� அRச� $க�ப.00392.1 

 H��த Oதி 4�தைல அயி* ெகாDய_ெப.அ.(ெகாDய_ெப.அ.) H-ைறA 

$க�ப.00392.2 



 பா��+_வி.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) 

தி �_வி.எ/.(தி _வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) ப� வா8 4ைழ திற5+ ஓ� 

$க�ப.00392.3 

 வா��ைத உைர ெச8தன3 இD��� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அ னா3 

$க�ப.00392.4 

 கட�க_�ைற.எ/.(கட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

வல�+ என+ காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) இதி* யா(� $க�ப.00393.1 

 ெகட� க) அ��தன  இனி/ �ைவ கிட��� $க�ப.00393.2 

 விட�� அ'+ என� க)திேயா விதி ெகா� உ5தA $க�ப.00393.3 

 பட க)திேயா பக�மி  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப'� 

எ ேற $க�ப.00393.4 

 ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) அைவ இ-� உக விழி�தன3 ;J�கா $க�ப.00394.1 

 மாக வைர இ-� உக உைத�தன3 மதி� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) $க�ப.00394.2 

 பாக�+_ெப.(பாக�_ெப.+அ�+_சா'.) எ2� 4-� எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) 

அ+�கி அயி* ப-றா $க�ப.00394.3 

 ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) உற உ8�+_வி.எ/.(உ8_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எறிவ  எ � எதி� அழ றா3 $க�ப.00394.4 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) 4னிவ-� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

க)�+ எனி2� ஆவி $க�ப.00395.1 

 உ% என வD கைண ெத(��கில  உயி��ேக $க�ப.00395.2 

 +% எ2� விைன� ெத(ழி* ெத(ட�கி உள3 ஏ2� $க�ப.00395.3 

 ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) என மன�திைட ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தைக 

நிைன5தா  $க�ப.00395.4 



 ெவறி5த ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) 

எயி-றா3 தைன $க�ப.00396.1 

 எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெகா*ெவ  எ � ஏ-க(� 

பா��கிலா/ $க�ப.00396.2 

 ெசறி5த_ெப.எ/.(ெச'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) சி5ைத� க)�+ எலா� 

$க�ப.00396.3 

 அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நா* மைற அ5தண  

H�வா  $க�ப.00396.4 

 த�+_ெப.(த�+_ெப.) எ � உ3ளைவ யாைவ�� 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எைம� $க�ப.00397.1 

 ேகா+ எ � உ%Dல3 இ�தைனேய �ைற $க�ப.00397.2 

 யா+ எ � எ%0வ+ இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ெகாDயாைள�� 

$க�ப.00397.3 

 மா+ எ � எ%0வேதா மணிA :ணினா8 $க�ப.00397.4 

 நா%ைமேய உைடயா�A பிைழ�தா* நைக $க�ப.00398.1 

 வா%ைமேய ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ  

திற*_ெப.(திற*_ெப.) ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) $க�ப.00398.2 

 ேதா%ைமேய இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) ேப� ெசால� 

ேதா-�மா* $க�ப.00398.3 

 ஆ%ைம_ெப.(ஆ%ைம_ெப.) எ 2� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ஆ� 

இைட ைவ�ேம $க�ப.00398.4 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) இைட5தா  உைட5+ ஓDனா� $க�ப.00399.1 

 த5திர� பட� தானவ� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) $க�ப.00399.2 



 ம5தர� இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

எனி  ைம5தேரா� $க�ப.00399.3 

 அ5தர�_ெப.(அ5தர�_ெப.) இனி யா+ ெகா* ஆ� ஐயா $க�ப.00399.4 

 ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) காதல ம-�� 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) $க�ப.00400.1 

 இ ன� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உைர�கி ற+ யா+ எனி  $க�ப.00400.2 

 4 ேனா� கால�_ெப.(கால�_ெப.) நிக>5த 4ைறைம ஈ+ $க�ப.00400.3 

 எ ன ஓத* உ-றா  தவ�+ ஈ� இலா  $க�ப.00400.4 

 பி)� எ 2� ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தவ  த _பதி.ெப.(த _தி'.) மைன 

$க�ப.00401.1 

 வ) கய*_ெப.(கய*_ெப.) க% கியாதி வ* ஆ�ர��� $க�ப.00401.2 

 உ)� காத*_ெப.(காத*_ெப.) உற உற(_ெப.(உற(_ெப.) ஆதேல $க�ப.00401.3 

 க)தி_வி.எ/.(க)+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஆவி கவ�5தன  ேநமியா  

$க�ப.00401.4 

 வானக� தனி* ம%ணினி  ம  உயி� $க�ப.00402.1 

 ேபானக� தன�� எ � எ0� ;5திய3 $க�ப.00402.2 

 தானவ3 �மதிA ெபயரா3 தைன $க�ப.00402.3 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) ஒழி�தன  வ/சிர�+ உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ேகா  

$க�ப.00402.4 

 ஆதலா* அ'�� ஆக%டல  தன�� $க�ப.00403.1 

 ஓ+ கீ��தி உ%டாய+ அ*லா+ இைட $க�ப.00403.2 

 ஏத� எ பன எ8திேயா ெசாலா8 $க�ப.00403.3 



 தா+_ெப.(தா+_ெப.) அட�5+ தய�கிய தா'னா8 $க�ப.00403.4 

 கற�� அட* திகி'A பD கா�தவ� $க�ப.00404.1 

 பிற�கைடA ெப'ேயா8 ெப'யாெரா�� $க�ப.00404.2 

 மற�_ெப.(மற�_ெப.) ெகா� இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தைர ம  உயி� 

மா8�+ நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00404.3 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெக��தவ�� ஆ%ைம�� ேவ%�ேமா $க�ப.00404.4 

 சா-�� நா3_ெப.(நா3_ெப.) அ-ற+ எ%ணி� த)ம� 

பா��+_வி.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00405.1 

 ஏ-�� வி%_ெப.(வி%_ெப.) எ ப+ அ றி இவைளA ேபா* $க�ப.00405.2 

 நா-ற�_ெப.(நா-ற�_ெப.) ேக�ட�� தி ன நயAப+ ஓ� $க�ப.00405.3 

 H-� உ%ட< ெசாலா8 H-� உற> ேவலினா8 $க�ப.00405.4 

 ம 2� ப* உயி� வா'� த _பதி.ெப.(த _தி'.) வா8A 

ெப8+_வி.எ/.(ெப8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00406.1 

 தி 2� ; ைமயி  த�ைம எேதா ஐய $க�ப.00406.2 

 பி 2� தா> �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) ேபைதைமA ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) 

இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) $க�ப.00406.3 

 எ 2� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) எளிைமயி  பாலேத $க�ப.00406.4 

 ஈ� இ* ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

பா��+_வி.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைச�ேத  

இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) $க�ப.00407.1 

 சீறி நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ெசA;கி ேற  அேல  $க�ப.00407.2 



 ஆறி நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) அற  அ � 

அர�கிைய� $க�ப.00407.3 

 ேகாறி எ � எதி� அ5தண  Hறினா  $க�ப.00407.4 

 ஐய  அ�� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அற  அ*ல(� $க�ப.00408.1 

 எ8தினா* அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

ெச8க_விய�.வி.4.(ெச8_வி.+க_விய�.வி.4.) எ � ஏவினா* $க�ப.00408.2 

 ெம8ய நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) உைர ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) என� ெகா� 

$க�ப.00408.3 

 ெச8ைக அ ேறா அறR ெச�� ஆ� எ றா  $க�ப.00408.4 

 க�ைக� த��_ெப.அ.(த��_ெப.அ.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) 

நாட _�றி.வி.4.(நா�_ெப.+அ _பட�.ஒ).) க)�+ எலா� $க�ப.00409.1 

 ம�ைக� த� அைனயாB� மன�_ெப.(மன�_ெப.) ெகாளா/ $க�ப.00409.2 

 ெச�ைக/ Sல ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) த�யிைன� த�ய த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

$க�ப.00409.3 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) க% த�ெயா� ேம* 

ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ �சினா3 $க�ப.00409.4 

 ;திய_ெப.அ.(;திய_ெப.அ.) H-� அைனயா3 ;ைக5+ ஏவிய $க�ப.00410.1 

 கதி� ெகா3 1விைல� கால ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) த� 4னி $க�ப.00410.2 

 விதிைய ேம* ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி றவ ேம* உவா $க�ப.00410.3 

 மதியி  ேம* வ)� ேகா3 என வ5தேவ $க�ப.00410.4 

 மா�� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கண�_ெப.(கண�_ெப.) வாளிைய� 

ெத(�ட+� $க�ப.00411.1 



 ேகால வி* கா* �னி�த+� க%Dல� $க�ப.00411.2 

 காலைனA பறி�+_வி.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கDயா3 வி�ட $க�ப.00411.3 

 Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) அ-றன +%ட�க3 க%டன� $க�ப.00411.4 

 அ*லி  மா'_ெப.(மா'.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நிற�தவ3 

$க�ப.00412.1 

 ெசா*லி _நி.எ/.(ெசா*_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) மா�திைரயி* 

கட*_ெப.(கட*_ெப.) P�Aப+ ஓ� $க�ப.00412.2 

 க*லி  மா'ைய� ைக வ��தா3 அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

$க�ப.00412.3 

 வி*லி  மா'யி  வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) வில�கினா  $க�ப.00412.4 

 ெசா* ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) கDய ேவக/ �� 

சர� க'ய_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) ெச�ம* $க�ப.00413.1 

 அ* ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நிற�தினா3 ேம* 

வி�த�� வயிர� � ற� $க�ப.00413.2 

 க* ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெநRசி* 

த�கா+_எதி�.ம.வி.எ/.(த��_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) அA;ற� 

கழ �_வி.எ/.(கழ*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) க*லாA $க�ப.00413.3 

 ;*ல��� ந*ேலா�_�றி.வி.4.(ந*_ெப.+ஓ�_பட�.ப .) 

ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 

எனA ேபாயி-� அ ேற $க�ப.00413.4 

 ெபா  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) ;க�_ெப.(;க�_ெப.) 4கA 

பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) எ 2� $க�ப.00414.1 



 ம  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கால வ  கா-�_ெப.(கா-�_ெப.) அD�த�� 

இD�+_வி.எ/.(இD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வானி* $க�ப.00414.2 

 க* ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மா'_ெப.(மா'.) ெப8ய� கைட உக�+ 

எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) 

$க�ப.00414.3 

 மி ெனா�� அசனிேயா�� வ �>வேத ேபால 

வ �>5தா3_வி.4.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.00414.4 

 ெபாD உைட� கான�_ெப.(கான�_ெப.) எ��� �)திந�� 

ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00415.1 

 தD உைட எயி-�A ேப>வா8� தாடைக தைலக3 ேதா�� $க�ப.00415.2 

 4D உைட அர�க-� அ5நா3 45தி உ-பாத� ஆகA $க�ப.00415.3 

 பD இைட அ-� வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ-றிய� 

பதாைக ஒ�தா3 $க�ப.00415.4 

 கா  தி'5+ ஆழி ஆக� தாடைக கDன மா�ப�+ $க�ப.00416.1 

 ஊ றிய_ெப.எ/.(ஊ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) வா8 

ஊ� ஒJகிய_ெப.எ/.(ஒJ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) 

ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) $க�ப.00416.2 

 ஆ ற அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கான�_ெப.(கான�_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ஆயின+ அ5தி மாைல� $க�ப.00416.3 

 ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச�க� 

வான�_ெப.(வான�_ெப.) ெத(ட�� அ-� வ �>5த+ ஒ�தேத $க�ப.00416.4 

 வாச நா3_ெப.(நா3_ெப.) மலேரா  அ ன மா 4னி பணி மறாத $க�ப.00417.1 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) உலா� கனகA ப�� :% கா��த  க னிA ேபா'* 

$க�ப.00417.2 



 Hசி வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�க� த�க3 �ல�+ உயி� �D�க அRசி 

$க�ப.00417.3 

 ஆைசயா* உழ�� H-�� �ைவ சிறி+ அறி5த+ அ ேற $க�ப.00417.4 

 யா4� எ� இ)�ைக ெப-ேற� உன�� இைட\�� இ*ைல $க�ப.00418.1 

 ேகா மக-� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) தெய1வA பைட�கல� ெகா��தி 

எ னா $க�ப.00418.2 

 மா 4னி உைர�+A பி ன� வி*ெகா%ட மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அனா ேம* 

$க�ப.00418.3 

 : மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாழி5+_வி.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வா>�தி_வி.எ/.(வா>�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) ேபாயினாேர $க�ப.00418.4 

 வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) ேபாய பி ைற 

வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) : மைழயினாேல 

$க�ப.00419.1 

 த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) எ2� கான�_ெப.(கான�_ெப.) ந��கி� தா�க)� 

தவ�தி  மி�ேகா  $க�ப.00419.2 

 ம%ணவ� வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) ேநா8��_ெப.(ேநா8_ெப.+��_ெகா.ேவ.) 

ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) அன சைடய  ெவ%ெண8 $க�ப.00419.3 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெசா*ேல அ ன 

பைட�கல� அ)ளினாேன $க�ப.00419.4 

 ஆறிய அறிஞ  Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அளி�தB�_ெப.(அளி-வி.+�த*_ெதா.ெப.�றி.+உ�_சா'.) 

அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) பா* $க�ப.00420.1 

 ஊறிய உவைக ேயா�� உ�ப�த� பைடக3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.00420.2 



 ேதறிய மன�தா  ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) விைனA பய க3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.00420.3 

 மாறிய பிறAபி* ேதD_வி.எ/.(ேத�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வ)வ ேபா* 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ ேற $க�ப.00420.4 

 ேமவின� பி'த*_ெதா.ெப.(பி'_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) ஆ-ேற� வ �ர 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) விதியி  எ�ைம $க�ப.00421.1 

 ஏவின ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நி-�� இைளயவ  

ேபால எ � $க�ப.00421.2 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) த� பைடக3 ெசAப/ ெசLவி+ எ � அவ2� ேநரA 

$க�ப.00421.3 

 :ைவ ேபா* நிற�தினா-�A ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) ெத(ழி* ;'5த அ ேற 

$க�ப.00421.4 

 இைனயன நிக>5த பி ன�� காவத� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ெச றா� 

$க�ப.00422.1 

 அைனயவ� ேக�க ஆ%� ஓ� அரவ� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ0கி� 

ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00422.2 

 4ைனவ ஈ+ யாவ+ எ � 4 னவ  வினவA பி ன� $க�ப.00422.3 

 விைன அற ேநா-� நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேமலவ  

விள�ப�-றான $க�ப.00422.4 

 மானச ம�வி* ேதா றி_வி.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வ)தலா* சர� எ ேற $க�ப.00423.1 



 ேம* 4ைற அமர� 

ேபா-��_ெப.எ/.(ேபா-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) விJ நதி 

அதனிேனா�� $க�ப.00423.2 

 ஆன ேகாமதி வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அரவ� 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) எ ன அAபா* $க�ப.00423.3 

 ேபானபி  பவ�க3 த����� ;னித மா நதிைய உ-றா� $க�ப.00423.4 

 �ர� ெத(J+ இைறRச-� ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) P 

நதி யாவ+ எ � $க�ப.00424.1 

 வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) 4னித ைன 

அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) வின(ற மல)3 ைவ�� $க�ப.00424.2 

 பிரம  அ � அளி�த_ெப.எ/.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ றிA 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தைக �ச  எ � ஓ+� $க�ப.00424.3 

 அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) ேகா  மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) பா* அளி�தவ� நா*வ� ஆவ� $க�ப.00424.4 

 �ச  �சநாப  ேகா+ இ* �ண�தி  ஆP��த  ெகா-ற�+ $க�ப.00425.1 

 இைச ெகJ வ� எ � ஓ+� இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) ெபய� 

இவ�க3 த� உ3 $க�ப.00425.2 

 �ச  க(சா�பி நாப  �ளி� மேகாதய� ஆP��த  $க�ப.00425.3 

 வைச இ* த ம� வன�_ெப.(வந�_ெப.) ம-ைற வ� கி'விரச� வா>5தார 

$க�ப.00425.4 

 அவ�களி* �சநாப-ேக ஐயி) பதி ம� அ� ெசா* $க�ப.00426.1 

 +வ� இத>� தெரJைவ ந*லா� ேதா றின� 

வள)�_ெப.எ/.(வள�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நாளி* $க�ப.00426.2 



 இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) ெபாழி*_ெப.(ெபாழி*_ெப.) தைல�க% 

ஆய�+_ெப.(ஆய�_ெப.+அ�+_சா'.) எ8+ழி வா� எ8தி� $க�ப.00426.3 

 கவ� மன�தின  ஆ8 அ5த� க னிய� த�ைம 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00426.4 

 ெகாD� தனி மகர� ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

�னி சிைல/ சர�தா* ெநா5ேத  $க�ப.00427.1 

 வD� தட�_ெப.(தட�_ெப.) க%ண ��_ெப.(க%ண ��_ெப.) எ ைன மண�தி� எ � 

உைரAப எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) $க�ப.00427.2 

 அD தல�+ உைர�+ ந�ேரா� அளி�திD  அைண+� எ ன $க�ப.00427.3 

 ஒD�தன  ெவ'ைந வ �>5தா� ஒளி வைள மகளி�_ெப.) எ*லாம $க�ப.00427.4 

 சமிரண  அக ற_ெப.எ/.(அக*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி ன�� 

ைதயலா� தவ>5+_வி.எ/.(தவ>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெச ேற 

$க�ப.00428.1 

 அமி�+_ெப.(அமி�+_ெப.) உ� �தைல மா>கி அரச _ெப.(அரெச _ெப.) மா�� 

உைரAப அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.00428.2 

 நிமி� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) மடவா�� ேத-றி நிைற தவ  Sளி 

ந*��_ெப.எ/.(ந*�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00428.3 

 திமி� அ� பிரமத�த-� அளி�தன  தி) அனாைர $க�ப.00428.4 

 அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) மல�� ைகக3 த�%ட� H  

நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

வா8�தா� $க�ப.00429.1 

 ;வன�_ெப.(;வன�_ெப.) 4-� உைடய ேகா(� ;த*வ� இ*லாைம ேவ3வி 

$க�ப.00429.2 

 தவ�களி  ;'தேலா�� தைக உ� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தழலி  

நாAப% $க�ப.00429.3 



 கவன ேவக� +ர�க� காதி வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உதய� ெச8தான $க�ப.00429.4 

 அ னவ  தன�� ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) அரெசா� 

4D��_ெப.எ/.(4D_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஈ5+_ெப.(ஈ5+_ெப.) 

$க�ப.00430.1 

 ெபா  நக� அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி ன�A 

;க> மேகாதய�தி* வாJ� $க�ப.00430.2 

 ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) காதி�� யா2� க(சிகி எ 2� மா+� 

$க�ப.00430.3 

 4 ன� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உதிAப அ5த 4D 

உைட ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) $க�ப.00430.4 

 பி)�வி  மதைல ஆய ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தைக பிதா(� ஒLவா 

$க�ப.00431.1 

 இ'சிக  எ பவ-� ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) இயலாைள ஈ5தா  

$க�ப.00431.2 

 அ) மைற அவ2� சி* நா3_ெப.(நா3_ெப.) அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) இ ப�_ெப.(இ ப�_ெப.) 

4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00431.3 

 வி' மல�� தவிேசா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) பா* விJ� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மீ%டா  $க�ப.00431.4 

 காதல _ெப.(காதல _ெப.) ேசணி* ந��க� ெகௗசிகி த'�க* ஆ-றா3 

$க�ப.00432.1 

 மீ+ உறA படர* உ-றா3 விJ நதி வDவ� 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00432.2 



 மா தவ��� அர�� ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மா 

நில�+_ெப.(நில�_ெப.+அ�+_சா'.) உ�க% ந��கA $க�ப.00432.3 

 ேபா+க நதியா8 எ னாA : மக _ெப.(மக _ெப.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) ;�கா  

$க�ப.00432.4 

 எ� 4னா3 ந�ைக இ5த இ) நதி ஆயினா3 எ � $க�ப.00433.1 

 அ� 4னி ;கல� ேகளா அதிசய� மிக(� ேதா ற/ $க�ப.00433.2 

 ெச�ம�� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகா(� சிறி+ இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

த��5த_ெப.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி ன� $க�ப.00433.3 

 ைம மலி ெபாழி*_ெப.(ெபாழி*_ெப.) யா+ எ ன மாதவ _ெப.(மாதவ _ெப.) 

Hற* உ-றா  $க�ப.00433.4 

 த�க3 நாயக'* தெய1வ� தா _த-.�.(தா _த-.�.) பிறி+ இ* எ � 

எ%0� $க�ப.00434.1 

 ம�ைகமா� சி5ைத ேபால� Pய+ ம-�� ேகளா8 $க�ப.00434.2 

 எ� க% நா* 

மைற��_ெப.எ/.(மைற_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) அறி(��� பிற���� எ�டா/ $க�ப.00434.3 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) க% மா* 

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேம* நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

ெச8 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச8த+ அ ேற $க�ப.00434.4 

 பா'  பா* வி��பி  பா�� ப-� அறA பDAப+ 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.00435.1 

 ேப� எ பா  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெச8 மாயA 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பிண�� ஓ)�� ேத�வா� $க�ப.00435.2 

 ஆ� எ பா  அமல 1��தி க)திய+ 

அறித*_ெதா.ெப.(அறி_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) ேத-றா� $க�ப.00435.3 



 ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) ஐ�பா  ஊழி� கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இ�டான $க�ப.00435.4 

 ஆனவ  இ�� உைறகி ற அ5 நா3_ெப.(நா3_ெப.) வா8 $க�ப.00436.1 

 ஊன� இ* ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ஒ���� எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) 

ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) $க�ப.00436.2 

 ஏன� எ2� திற*_ெப.(திற*_ெப.) மாவலி எ பா  $க�ப.00436.3 

 வான4� ைவய4� ெவௗ(த*_ெதா.ெப.(ெவௗ(_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) 

ெச8தா  $க�ப.00436.4 

 ெச8தவ _வி.அ.ெப.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ _பட�.ப .) 

வானவ)� ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

ஆ-றா_ெப.எ/.(ஆ-�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00437.1 

 ெந8 தவ> ேவ3விைய 4-றின  

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.00437.2 

 ஐய� இ* சி5ைதய  அ5தண�_ெப.(அ5தண�_ெப.) த�பா* $க�ப.00437.3 

 ைவய4� யா(� வழ�க வலி�தா  $க�ப.00437.4 

 ஆய+ அறி5தன� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) அ5நா3 $க�ப.00438.1 

 மாயைன வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இர5தா� $க�ப.00438.2 

 த�யவ  ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெத(ழி* த�� என நி றா� $க�ப.00438.3 

 நாயக2� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நய5தா  $க�ப.00438.4 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) Oனி�+ உண� காசிப2��� $க�ப.00439.1 



 வா* அதிதி��� ஒ� மா மக( ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.00439.2 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) நிற�+_ெப.(நிற�_ெப.+அ�+_சா'.) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தைக 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓ� $க�ப.00439.3 

 ஆ* அம� வி�தி  அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) �ற3 ஆனா  $க�ப.00439.4 

 4A;' <லின  4Rசிய  விRைச $க�ப.00440.1 

 க-ப+ ஒ� நாவ  அன* ப� ைகய  $க�ப.00440.2 

 அ-;த  அ-;தேர அறி��_வி.4.(அறி_வி.8_இ.இ.கா.+உ�_பட�.ஒ).) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.00440.3 

 சி� பத�_ெப.(பத�_ெப.) ஒAப+ ஒ� ெம8�ெகா� ெச றா  $க�ப.00440.4 

 அ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) வ5த+ 

அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.00441.1 

 ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 45தி விய5+ எதி� 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.00441.2 

 நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) தனி  அ5தண�_ெப.(அ5தண�_ெப.) இ*ைல 

நிைற5ேதா8 $க�ப.00441.3 

 எ  தனி  உ85தவ� யா� உள� எ றான $க�ப.00441.4 

 ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) தைக அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வைக Hற அறி5ேதா  

$க�ப.00442.1 

 ேவ%Dன� ேவ�ைகயி  ேம*பட வ �சி $க�ப.00442.2 



 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைகயா8 இனி 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) உைழ வ5ேதா� $க�ப.00442.3 

 மா%டவ� அ*லவ� மா%;_ெப.(மா%;_ெப.) இல� எ றா  $க�ப.00442.4 

 சி5ைத உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� எ  

ெசய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ றா  $க�ப.00443.1 

 அ5தண  1வD ம%_ெப.(ம%_ெப.) அ)3 உ%ேட* $க�ப.00443.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) திறேலா8 தரேவ%�� எனா 4  $க�ப.00443.3 

 த5தன  எ றன  ெவ3ளி த��தா  $க�ப.00443.4 

 க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

திற�+_ெப.(திற�_ெப.+அ�+_சா'.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ைகதவ� 

ஐய $க�ப.00444.1 

 ெகா%ட*_ெப.(ெகா%ட*_ெப.) நிற� �ற3 எ ப+ ெகா3ேள* $க�ப.00444.2 

 அ%ட4� 4-�� அக%ட4� ேம* நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.00444.3 

 உ%டவ  ஆ� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெகா3 எ றா  

$க�ப.00444.4 

 நின�� இைல எ  ைக நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இட_�ைற.எ/.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00445.1 

 தன�� இயலா_எதி�.ம.வி.எ/.(இய*_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வைக தா>வ+ தா>( இ* $க�ப.00445.2 

 கன� க' ஆன+ ைக�தல� எ னி  $க�ப.00445.3 

 என�� இத  ேம* நல�_ெப.(நல�_ெப.) யா+ ெகா* எ றா  $க�ப.00445.4 

 + னின� + னல� எ ப+ ெசா*லா� $க�ப.00446.1 



 4 னிய_ெப.எ/.(4 2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

ெநறி <லவ� 4  வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00446.2 

 உ னிய தான� உய�5தவ� 

ெகா3க_விய�.வி.4.(ெகா3_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) $க�ப.00446.3 

 எ னி  இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) +ைண யாவ� உய�5தா� 

$க�ப.00446.4 

 ெவ3ளிைய ஆத*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) விள�பிைன ேமேலா� 

$க�ப.00447.1 

 வ3ளிய� ஆக வழ��வ+ அ*லா* $க�ப.00447.2 

 எ3Bவ எ  சில இ  உயிேர2� $க�ப.00447.3 

 ெகா3Bத*_ெதா.ெப.(ெகா3B_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) த�+_ெப.(த�+_ெப.) 

ெகா�Aப+ ந றா* $க�ப.00447.4 

 மா85தவ� மா85தவ� அ*ல�க3 மாயா+ $க�ப.00448.1 

 ஏ5திய_ெப.எ/.(ஏ5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைக ெகா� இர5தவ� எ5தா8 

$க�ப.00448.2 

 வ �5தவ� எ பவ� வ �5தவேர2� $க�ப.00448.3 

 ஈ5தவ� அ*ல+ இ)5தவ� யாேர $க�ப.00448.4 

 அ�Aப அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) பழி ெச8Rஞ)� அ*ல� $க�ப.00449.1 

 ெகா�Aபவ� 4 ; ெகாேட* என 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00449.2 

 த�Aபவேர பைக த�ைம�� அ னா� $க�ப.00449.3 

 ெக�Aபவ� அ ன+ ஒ� ேக� இைல எ றா  $க�ப.00449.4 

 க��ைரயி* தம ைக�+ உள ேபா>ேத $க�ப.00450.1 



 இ�� இைச ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அற  

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 4ய ேறா� $க�ப.00450.2 

 உ3 தெற� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பைக 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) உேலாப� $க�ப.00450.3 

 வி�� இட* எ � வில�கின� தாேம $க�ப.00450.4 

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

ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) ஈவதனி  4 ேன $க�ப.00451.1 

 த�Aப+ நின�� அழகிேதா தக(_ெப.(தக(_ெப.) இ* ெவ3ளி $க�ப.00451.2 

 ெகா�Aப+ வில�� ெகாDேயா� தம+ �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) $க�ப.00451.3 

 உ�Aப+(� உ%ப+(� இ றி ஒழி�� கா% $க�ப.00451.4 

 4Dய_�ைற.எ/.(4D_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) இ� ெமாழி எலா� ெமாழி5+ 

ம5தி' $க�ப.00452.1 

 ெகாDய _ெப.(ெகாDய _ெப.) எ � 

உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெசா* ஒ �� 

ெகா%Dல  $க�ப.00452.2 

 அD ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 1 �� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

அள5+_வி.எ/.(அள_வி.+5�_இ.க.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெகா3க_விய�.வி.4.(ெகா3_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) என $க�ப.00452.3 

 ெநDயவ  �றிய ைக ந�'* ந��Dனான $க�ப.00452.4 

 கய�_ெப.(கய�_ெப.) த)� ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) 

ைகயி* த�%ட�� $க�ப.00453.1 

 பய5தவ�கB� இக> �றள  பா��+_வி.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எதி� $க�ப.00453.2 

 விய5தவ� ெவ)� ெகாள வி��பி  ஓ�கினா  $க�ப.00453.3 



 உய�5தவ��� உதவிய_ெப.எ/.(உத(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உதவி 

ஒAபேவ $க�ப.00453.4 

 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கா* ம%_ெப.(ம%_ெப.) 

எலா� நிர�பி அA;ற� $க�ப.00454.1 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பாவி-� இைல சிறி+ பா� 

எனா $க�ப.00454.2 

 ஒ ற வா _ெப.(வா _ெப.) அக�_ெப.(அக�_ெப.) எலா� ஒ��கி உ�பைர 

$க�ப.00454.3 

 ெவ ற_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) கா* மீ%ட+ ெவளி 

ெபறாைமேய $க�ப.00454.4 

 உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� உ3 அD அட�கி ஓ� அD�� $க�ப.00455.1 

 அல� இலா+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அD�� அ ப  ெம8யதா� 

$க�ப.00455.2 

 இைல �லா� +ழா8 4D ஏக நாயக  $க�ப.00455.3 

 சிைல �லா� ேதாளினா8 சிறிய  சாலேவ $க�ப.00455.4 

 உ'ய+ இ5திர-� என உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஈ5+_ெப.(ஈ5+_ெப.) ேபா8 

$க�ப.00456.1 

 வி' திைரA பா* கட*_ெப.(கட*_ெப.) ப3ளி_ெப.(ப3ளி_ெப.) ேமவினா  

$க�ப.00456.2 

 க'யவ  உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� 

கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தா3_ெப.(தா3_ெப.) இைண 

$க�ப.00456.3 

 தி)மக3 கர�_ெப.(கர�_ெப.) ெத(ட/ 

சிவ5+_வி.எ/.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கா�டேவ $க�ப.00456.4 



 ஆதலா* அ) விைன 

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

$க�ப.00457.1 

 காதலா* 

க%டவ�_வி.அ.ெப.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப .) 

பிறவி கா%�றா� $க�ப.00457.2 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) <* 4ைறைமயா* ேவ3வி 4-�ேவ-� 

$க�ப.00457.3 

 ஈ+ அலா* இ*ைல ேவ� இ)�க* பாலேத $க�ப.00457.4 

 ஈ%� இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இய-�ெவ  யாக� 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) எனா $க�ப.00458.1 

 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) :� பJவ�+ ெநறியி  

எ8திA பி  $க�ப.00458.2 

 ேவ%�வ ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) ேவ3வி ேமவினா  $க�ப.00458.3 

 கா% த� �மரைர� காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) ஏவிேய $க�ப.00458.4 

 எ%0த-� ஆ�க அ'+ இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) 1 �_ெப.(1 �_ெப.) 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.00459.1 

 வி%ணவ��� ஆ�கிய 4னிவ  ேவ3விைய $க�ப.00459.2 

 ம%ணிைன� கா�கி ற ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) ைம5த�க3 $க�ப.00459.3 

 க%ணிைன� கா�கி ற இைமயி* கா�தன� $க�ப.00459.4 

 கா�தன� தி'கி ற காைள_ெப.(காைள_ெப.) வ �ர'* $க�ப.00460.1 

 1�தவ  4J+ உண� 4னிைய 4 னி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.00460.2 

 த�� ெத(ழி* இய-�வ� எ ற த�யவ� $க�ப.00460.3 



 ஏ�த_�ைற.எ/.(ஏ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

�ண�தினா8 வ)வ+ எ � எ றா  $க�ப.00460.4 

 வா��ைத மா� உைர�தில  4னிவ  ெமௗனியா8A $க�ப.00461.1 

 ேபா�� ெத(ழி* �மர2� ெத(J+ ேபா5த பி  $க�ப.00461.2 

 பா��தன  வி��பிைனA ப)வ ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) ேபா* $க�ப.00461.3 

 ஆ��தன� இD�தன� அசனி அRசேவ $க�ப.00461.4 

 எ8தன� எறி5தன� எ'�� ந�)மா $க�ப.00462.1 

 ெப8தன� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) வைர பி��கி வ �சின� $க�ப.00462.2 

 ைவதன� தெழJ�தன� மJ� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓ/சின� $க�ப.00462.3 

 ெச8தன� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அல த�ய மாயேம $க�ப.00462.4 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) ந� பைட�கல� உ)�+ வ �சின $க�ப.00463.1 

 கானக�_ெப.(கானக�_ெப.) மைற�தன கால மா'_ெப.(மா'.) ேபா* $க�ப.00463.2 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) ந� திைர� கட*_ெப.(கட*_ெப.) வி��; ேபா��+ என 

$க�ப.00463.3 

 வானக� மைற�தன வைள5த_ெப.எ/.(வைல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேசைனேய $க�ப.00463.4 

 வி*ெலா� மி 2 வா3_ெப.(வா3_ெப.) மிைட5+ உலாவிடA $க�ப.00464.1 

 ப* இய�_ெப.(இய�_ெப.) கDAபினி  இD��� ப* பைட $க�ப.00464.2 

 ஒ*_ஒ.�றி உ'.ெசா.(ஒ*_ஒ.�றி.) என 

உரறிய_ெப.எ/.(உர�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஊழிA ேப�/சியி  

$க�ப.00464.3 



 வ*ைல வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ5த+ ஓ� மைழ�� 

ேபா றேத $க�ப.00464.4 

 கவ� உைட எயி-றின� கD�த வாயின� $க�ப.00465.1 

 +வ� நிறA ப�கிய� �ழ* க% த�யின� $க�ப.00465.2 

 பவ� சைட அ5தண  பணி�த த�யவ� $க�ப.00465.3 

 இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) என இல��வ-� இராம  கா�Dனா  

$க�ப.00465.4 

 க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) �மர2� கைட� க% த� உக $க�ப.00466.1 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) தைன ேநா�கி� த _பதி.ெப.(த _தி'.) வி*ைல 

ேநா�கினா  $க�ப.00466.2 

 அ%ட� நாயக இனி� கா%D ஈ%� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

$க�ப.00466.3 

 +%ட� வ �>வன என� ெத(J+ ெசா*லினா  $க�ப.00466.4 

 Pம ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) அர�க� த� நிண4� ேசா'�� $க�ப.00467.1 

 ஓம ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கன*_ெப.(கன*_ெப.) இைட உ�� எ � உ னி 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.00467.2 

 தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) க%ண2� சர�கேள ெகா� $க�ப.00467.3 

 ேகா4னி இ)�ைக ஓ� Hட� ஆ�கினா  $க�ப.00467.4 

 நR�_ெப.(நR�_ெப.) அட எJத�� ந��கி நா3_ெப.(நா3_ெப.) மதி/ 

$க�ப.00468.1 

 ெசR_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) சைட� கட(ைள 

அைட��_ெப.எ/.(அைட_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ேபா* $க�ப.00468.2 



 வRசைன அர�கைர ெவ)வி மாதவ� $க�ப.00468.3 

 அRசன வ%ண நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) அபய� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) எ றா� $க�ப.00468.4 

 கவி�தன  கரதல� கல�கZ� என/ $க�ப.00469.1 

 ெசவி� தல� நி��தின  சிைலயி  தெய1வ நா%_ெப.(நா%_ெப.) 

$க�ப.00469.2 

 ;வி� தல� �)தியி  ;ண'_ெப.(;ண'_ெப.) ஆ�கின  $க�ப.00469.3 

 �வி�தன  அர�க� த� சிர�தி  � றேம $க�ப.00469.4 

 தி)மக3 நாயக  தெய1வ வாளி தா _த-.�.(தா _த-.�.) $க�ப.00470.1 

 ெவ) வ) தாடைக பய5த_ெப.எ/.(பய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ �ர�க3 

$க�ப.00470.2 

 இ)வ'* ஒ)வைன� கடலி  இ�ட+ அ�� $க�ப.00470.3 

 ஒ)வைன அ5தக  ;ர�தி  உ8�தேத $க�ப.00470.4 

 +ண��த :5_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) ெத(ைடயலா  பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) 

Pவினா  $க�ப.00471.1 

 கண�+ இைட வி��பிைன� கவி�+� P��தலா* $க�ப.00471.2 

 பிண�+ இைட நட5+_வி.எ/.(நட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) பிDAப� ஈ%� எனா $க�ப.00471.3 

 உண��தின� ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) 4  ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) ஓDனா� 

$க�ப.00471.4 

 ஓDன அர�கைர உ)மி  ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கைண $க�ப.00472.1 

 HDன �ைற�தைல மிைற�+� H�+ 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00472.2 



 ஆDன அலைக�� ஐய  கீ��திையA $க�ப.00472.3 

 பாDன பர5தன_வி.4.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

பறைவA ப5தேர $க�ப.00472.4 

 ப5தைர� கிழி�த+ பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) : 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $க�ப.00473.1 

 அ5தர +5+மி 4கிலி  

ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) $க�ப.00473.2 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) 4தலிய அமர� ஈ%Dன� $க�ப.00473.3 

 �5தர வி*லிைய� ெத(J+ வா>�தினா� $க�ப.00473.4 

 ;னித மா தவ� ஆசியி  : மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாழி5தா� $க�ப.00474.1 

 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கான�+_ெப.(கான�+_ெப.) மர�கB� அல� 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெசா'5த_ெப.எ/.(ெசா'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.00474.2 

 4னி�� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி ேவ3விைய 4ைறைமயி  

4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00474.3 

 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) சி5ைதய  இராம2�� இைனயன இைச�தான 

$க�ப.00474.4 

 பா�கிய� என�� உள+ என நிைன(�� பா ைம $க�ப.00475.1 

 ேபா�கி நி-� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) என 

உண�கிெல  ;வன�_ெப.(;வன�_ெப.) $க�ப.00475.2 

 ஆ�கி ம-� அைவ அகில4� அணி வயி-� அட�கி� $க�ப.00475.3 

 கா���_ெப.எ/.(கா_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேவ3வி கா�தைன எ2� 

க)�ேத $க�ப.00475.4 



 எ � Hறிய பி ன� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) மல�� 

கான�+_ெப.(கான�+_ெப.) $க�ப.00476.1 

 அ � தா _த-.�.(தா _த-.�.) உைற5+ அ)5தவ 4னிவேரா� 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00476.2 

 � � ேபா* �ண�தா  எதி� ேகாசைல �'சி* $க�ப.00476.3 

 இ � யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ெச�� பணி எ  ெகா* பணி என 

இைச�தா _வி.4.(இைச_வி.+��_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.00476.4 

 அ'ய யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ெசாலி  ஐய நி � அ'ய+ 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இ*ைல $க�ப.00477.1 

 ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) கா'ய� உள அைவ 4DAப+ பி ன� $க�ப.00477.2 

 வி'��_ெப.எ/.(வி'_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வா� 

;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ம)த�_ெப.(ம)த�_ெப.) S> மிதிைலய� 

ேகாமா _ெப.(ேகாமா _ெப.) $க�ப.00477.3 

 ;'�� ேவ3வி�� கா%�� நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) 

எJக_விய�.வி.4.(எJ_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எனA ேபானார $க�ப.00477.4 

 அல�;� மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆர�ெத(� அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) அைள 

;ளின� $க�ப.00478.1 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெப8 :% 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) நா�_ெப.(நா�_ெப.) 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வRசி ஆ� ம)��* $க�ப.00478.2 

 ;ல�; ேமகைலA ;+_ெப.அ.(;+_ெப.அ.) மல� ;ைன அற*_ெப.(அற*_ெப.) 

H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) $க�ப.00478.3 

 சில�;_ெப.(சில�;_ெப.) SJ� கா* ேசாைண ஆ� தெரJைவைய/ ேச�5தார 

$க�ப.00478.4 



 நதி�� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) எ8த�� அ)ண  த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

நயன� $க�ப.00479.1 

 கதி��� 45+ உ� கலின� மா  ேதெரா�� கதிேரா  $க�ப.00479.2 

 உதி��� காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

த%ைம_ெப.(த%ைம_ெப.) 

ெச8வா _வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) தன+ உ)வி* 

$க�ப.00479.3 

 ெகாதி��� ெவ�ைமைய ஆ-�வா  ேபா* கட*_ெப.(கட*_ெப.) �ளி�தான 

$க�ப.00479.4 

 கற�� த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) கD 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தா3_ெப.(தா3_ெப.) உைட� கமல�+ $க�ப.00480.1 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெகா3 நா3_ெப.(நா3_ெப.) மல�� ேகாயி*க3 இத>� 

கத( அைடAபA $க�ப.00480.2 

 பிற�� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) வன�_ெப.(வந�_ெப.) வி��A ெபைடெயா� 

களி வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) $க�ப.00480.3 

 உற��கி ற+ ஓ� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மல�/ ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

;�� உைற5தார $க�ப.00480.4 

 இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

ம-ற யா+ என இராகவ  வினவ $க�ப.00481.1 

 விைன எலா� அற ேநா-றவ  விள�;வா  ேம* நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

$க�ப.00481.2 

 தனய� ஆனவ��� இர�கிேய காசிப  தன+ $க�ப.00481.3 

 மைன உளா  தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ;'5தன3 இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) என 

வலி�தா  $க�ப.00481.4 



 அ%ட ேகாளைக�� அA;ற�+ எ ைன ஆ3 உைடய $க�ப.00482.1 

 ெகா%ட*_ெப.(ெகா%ட*_ெப.) ந�3 பத�+ 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஓ� விRைசய� 

ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) $க�ப.00482.2 

 ;%ட]ைக ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) பத�+ இைச ;ண��தன3 ;கழ 

$க�ப.00482.3 

 வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) அறா ம+ மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ைக� ெகா��தன3 

மகி>5+_வி.எ/.(மகி>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00482.4 

 அ ன மாைலைய யா> இைட 

பிணி�+_வி.எ/.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய  

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $க�ப.00483.1 

 க னி_ெப.(க னி_ெப.) மீட�� கச�� உைட 4னி எதி� காணா $க�ப.00483.2 

 எ ைன ஆ3 உைட நாயகி�� இைச எ�Aபவ3 எ � $க�ப.00483.3 

 அ ன3 தா3_ெப.(தா3_ெப.) இைண 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ�த�� அைனயா3 

$க�ப.00483.4 

 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) யாைவ�� 

பைட�+_வி.எ/.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அளி�+ உ%� உமி> 

ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) $க�ப.00484.1 

 இல��_ெப.எ/.(இல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) 

அக�+ இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உயி� யாைவ�� 

ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00484.2 

 திலக வா3_ெப.(வா3_ெப.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) 

ெச னியி*_ெப.(ெச னி_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

SDய_ெப.எ/.(S�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தெரJய* $க�ப.00484.3 



 அல� இ* மா 4னி ெப�க_விய�.வி.4.(ெப�_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) என 

அளி�தன3 அளியா* $க�ப.00484.4 

 தெய1வ நாயகி ெச னியி*_ெப.(ெச னி_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

SDய_ெப.எ/.(S�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தெரJய* $க�ப.00485.1 

 ஐய யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ெபறA ;'5த+ 

எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ-.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) என ஆD $க�ப.00485.2 

 ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) மா4னி 

ெச னியி*_ெப.(ெச னி_ெப.+இ*_இட.ேவ.) SDேய விைன ேபா8 $க�ப.00485.3 

 உ8�� ஆ� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ � 

உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உவ5+ 

உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) நா� அைட5தா  $க�ப.00485.4 

 ெப8��_ெப.எ/.(ெப8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மா 

4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) ெவ3ளிய� பிற�க* மீA 

பிறJ�_ெப.எ/.(பிற>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00486.1 

 ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) மல�5+_வி.எ/.(மல�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கதி'  $க�ப.00486.2 

 ெமா8ய ேசாதிைய மிைல/சிய 4ைறைம ேபா � ஒளி)� $க�ப.00486.3 

 ெம8யிேனா� அயிராவத� களி-றி  ேம* 

விள�க_�ைற.எ/.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00486.4 

 அர�ைப ேமனைக திேலா�தைம உ)Aபசி அன�க  $க�ப.00487.1 

 சர� ெப8 Pணியி* தளி� அD <;ர� தைழAப� $க�ப.00487.2 

 க)�ைப�� �ைவ ைகAபி�த �தைலய� விள' $க�ப.00487.3 

 நிர�; பாடேலா� ஆDன� வ �திக3 

ெந)�க_�ைற.எ/.(ெந)��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00487.4 



 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) மா* வைர தவ>த) கதி� நிலா� க-ைற $க�ப.00488.1 

 ேபாலேவ இ) ;ைடயி2� சாமைர ;ரள� $க�ப.00488.2 

 ேகால� மா மதி �ைற( அற 

நிைற5+_வி.எ/.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒளி �லாவ $க�ப.00488.3 

 ேம* இவ�5+ என ெவ3ளி அ� தனி� �ைட 

விள�க_�ைற.எ/.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00488.4 

 தழ�� ேப'�� �ற�ெடா� பா%D�� ச��� $க�ப.00489.1 

 வழ�� க�பைல ம�கல கீத�ைத மைறAப $க�ப.00489.2 

 4ழ���_ெப.எ/.(4ழ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) மைற 1' ந�� 4ழ�� என உலைக $க�ப.00489.3 

 விJ��மா வ)� விழா அணி க%� உள� விய5தா  $க�ப.00489.4 

 தைன ஒவாதவ  மகி>/சியா* வாசவ  த _பதி.ெப.(த _தி'.) ைக 

$க�ப.00490.1 

 வைன�� மாைலைய ந��ட�� ேதா�Dயா* வா�கி� $க�ப.00490.2 

 +ைன வல�+ அயிராவத�+ எ)�+_ெப.(எ)�+_ெப.) இைட� ெத(��தா  

$க�ப.00490.3 

 பைன_ெப.(பைன_ெப.) ெச8 ைகயினா* 

பறி�+_வி.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அDAப��த+ 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பக�_ெப.(பக�_ெப.) $க�ப.00490.4 

 க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா4னி விழிவழி 

ஒJ��_ெப.எ/.(ஒJ�_வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கனலா* $க�ப.00491.1 

 அ%ட Hட4� சா�பரா8 ஒழி�� எ � 

அழியா_எதி�.ம.ெப.எ/.(அழி_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00491.2 



 வி%�_ெப.(வி%�_ெப.) ந��கின� வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) இ) �ட� 

மீ%ட_ெப.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00491.3 

 எ% திசா4க� இ)%டன �ழ ற+ எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) 

உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) $க�ப.00491.4 

 ;ைக எJ5தன உயி� ெத(�� எயி* ெபாD�தவனி  $க�ப.00492.1 

 நைக எJ5தன நிவ5தன ;)வ� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) Oதலி* $க�ப.00492.2 

 சிைக எJ� �ட� விழியின  அசனி�� திைகAப $க�ப.00492.3 

 மிைக எJ5தி� சதமக ேக3 என ெவ�%டான $க�ப.00492.4 

 :த நாயக  ;வி மக3_ெப.(மக3_ெப.) நாயக  ெபா) இ* $க�ப.00493.1 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாயக  மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) அக�+ இனி+ 

வ �-றி)��� $க�ப.00493.2 

 ஆதி நாயகி வி)A;_ெப.(வி)A;_ெப.) உ� தெரJய* 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைண5த_ெப.எ/.(அைண_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00493.3 

 மாதரா3 வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) ெப-றன  

4ய ற_ெப.எ/.(4ய*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா தவ�தா* 

$க�ப.00493.4 

 இ � நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ெசLவி க%� 

உவைகயி  ஈ5த $க�ப.00494.1 

 ம ற*_ெப.(ம ற*_ெப.) அ� ெத(ைட இக>5தைன நின+ மா நிதி�� 

$க�ப.00494.2 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அலாத ப* வள�கB� உவ' ;�� ஒளிAப� 

$க�ப.00494.3 



 � றி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) +ய� 

உ�க_விய�.வி.4.(உ�_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) என உைர�தன  ெகாதி�ேத 

$க�ப.00494.4 

 அர மட5ைதய� க-பக� நவ நிதி அமி�த/ $க�ப.00495.1 

 �ரபி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ப' மத மைல 4தலிய ெத(ட�� அ-� 

$க�ப.00495.2 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெப)�ெபா)3 இ றிேய உவ' ;�� 

ஒளிAப_�ைற.எ/.(ஒளிAA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00495.3 

 ெவ)வி ஓDன� வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) க%ண  ேமவா'ன 

$க�ப.00495.4 

 ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) மா4னி ெவ�ளியா* 

வி%_ெப.(வி%_ெப.) அக�_ெப.(அக�_ெப.) 4தலா� $க�ப.00496.1 

 ைவய� யாைவ�� வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) நலிதர 

வாேனா� $க�ப.00496.2 

 ைதய*_ெப.(ைதய*_ெப.) பாக2� ச+4க� கட(B� HD/ $க�ப.00496.3 

 ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) தி) உ� மா�பைன/ ேச�5தா� $க�ப.00496.4 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெசா* மா4னி ெவ�ளியா* விைள5தைம 

விள�பி� $க�ப.00497.1 

 கRச நா3_ெப.(நா3_ெப.) மல�� கிழவ2�_ெப.(கிழவ _ெப.+உ�_சா'.) கட(ள� 

பிற)� $க�ப.00497.2 

 தRச� இ*ைல நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) சரணேம சர% என/ சலியா+ 

$க�ப.00497.3 

 அRச* அRச* எ � உைர�தன  உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� அள5ேதா  

$க�ப.00497.4 



 ம�+ ம5தர� வா�கி கைட கயி�_ெப.(கயி�_ெப.) அைட P% $க�ப.00498.1 

 ெம�+ ச5திர _ெப.(ச5திர _ெப.) �ர அ�ர�_ெப.(அ�ர�_ெப.) ேவ� ேவ� 

உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) $க�ப.00498.2 

 ெகா�+ இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) பா* வலிAபவ� ஓடதி ெகா��+� 

$க�ப.00498.3 

 க�+ வா'தி ம�� உற அமி>+ எழ� கைடமின $க�ப.00498.4 

 யா4� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) 

வ)+�_வி.4.(வா_வி.+�_(?)+�_இ.இ.கா.+உ�_த .ப .) ந�� க+� என 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00499.1 

 ேபாமி  எ � அ)3 ;'த�� இைறRசின� 

;க>5தா�_வி.4.(;க>_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.00499.2 

 நாம� இ � என� �னி�தன� ந*�ர( ஒழி5த+ $க�ப.00499.3 

 ஆ� எ2� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) களி +ள�� உ��தலா* அமரர 

$க�ப.00499.4 

 மைல பி��கின� வா�கி பிணி�தன� மதிய� $க�ப.00500.1 

 நிைல ெப��பD ந�டன� ஓடதி நிைர�தா� $க�ப.00500.2 

 அைல ெப��பD பேயாததி கைட5தன� அவனி $க�ப.00500.3 

 நிைல தள�5திட அன5த2� கீ> உற ெநளி�தா  $க�ப.00500.4 

 விற*_ெப.(விற*_ெப.) ெகா3 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) தட� ைகக3 

பரAபி_வி.எ/.(பரA;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மீ வலிAப $க�ப.00501.2 

 மற  இலா 4னி ெவ�ளியி  மைற5தன வரேவ $க�ப.00501.3 

 அற  நிலா� மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) அைடயலா 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தைக அைம�தா  $க�ப.00501.4 



 இற5+_வி.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந��கின யாைவ�� எ�பிரா  

அ)ளா* $க�ப.00502.1 

 பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) �ர அ�ர�_ெப.(அ�ர�_ெப.) த�களி* 

பிண�க/ $க�ப.00502.2 

 சிற5த_ெப.எ/.(சிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேமாகினி மட5ைதயா* 

அ(ண�_ெப.(அ(ண�_ெப.) த� ெச8ைக $க�ப.00502.3 

 +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மா%டன� ஆ� 

அமி�+_ெப.(அமி�+_ெப.) அமர�க3 +8�தா� $க�ப.00502.4 

 ெவ)(� ஆல4� பிைற�� ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) விைடயவ-� 

ஈ5+_ெப.(ஈ5+_ெப.) $க�ப.00503.1 

 த)(� ேவ� உள தைகைம�� சதமக-� அ)ளி $க�ப.00503.2 

 ம)( ெத(* ெப) வள�கB� ேவ� உற வழ�கி� $க�ப.00503.3 

 தி)(� ஆர4� அணி5தன  சீதர 1��தி $க�ப.00503.4 

 அ5த ேவைலயி* திதி ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) +ய� 

உழ5+_வி.எ/.(உழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அழிவா3 $க�ப.00504.1 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) காசிப  மல� அD 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ  ைம5த� 

$க�ப.00504.2 

 இ5திர_ெப.அ.(இ5திர _ெப.) ஆதிய� ;ண�Aபினா* 

இற5தன�_வி.4.(இற_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) என�� ஓ� 

$க�ப.00504.3 

 ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அ)3 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) தைம மD�த��� எ றா3 $க�ப.00504.4 



 எ � Hற�� மக( உன�� அளி�தன� இனி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.00505.1 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பா� இைடAப)வ� ஓ� 

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) த�ர_�ைற.எ/.(த��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00505.2 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மாதவ� ;'திேய* நிைன( 

4-�தி எ � $க�ப.00505.3 

 அ � HறிடA ;'5தன3 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

அைனயா3 $க�ப.00505.4 

 ேக�ட வாசவ  அ னவ�� அDைமயி* கிைட�+ $க�ப.00506.1 

 வா�ட� மா தவ�+ உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) வயி-� உ� மகைவ $க�ப.00506.2 

 வ ��Dேய எJ H� ெச8தி�த�� வி�மி $க�ப.00506.3 

 நா�ட� ந�� தர ம)�+ எ2� நாம4� நவி றா  $க�ப.00506.4 

 ஆய+ இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) அவி� மதி 

அணி5த_ெப.எ/.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00507.1 

 Pயவ  தன�� உைம வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) 

ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெத(*ைல 

$க�ப.00507.2 

 வா�(� ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) க�ைக�� ெபா��கலா வல�த $க�ப.00507.3 

 ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) வள�5+_வி.எ/.(வள�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ)3 

சரவண� எ ப+� தெரJ�தா  $க�ப.00507.4 

 கால  ேமனியி* க)� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) கD5+ உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

அளிAபா  $க�ப.00508.1 



 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ஆ�கலி� ேதெரா�� நிைற கதி�� 

கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) $க�ப.00508.2 

 மாலி  மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) உ5தியி  

அயெனா�_ெப.(அய _ெப.+ஒ�_க).ேவ.) 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00508.3 

 1ல தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 4J மல� 4ைள�தென 4ைள�தா  

$க�ப.00508.4 

 அ�� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய  4த* 1வ)� 

அைனயா� $க�ப.00509.1 

 ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க%_ெப.(க%_ெப.) ஏ-றவ  ெசறி சைடA பJவ�தி  

நிைற ேத _ெப.(ேத _ெப.) $க�ப.00509.2 

 ெபா�� ெகா ைற_ெப.(ெகா ைற_ெப.) ஈ��+ ஒJகலா* ெபா னிையA 

ெபா)(� $க�ப.00509.3 

 க�ைக எ 2� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கைர ெபா) தி) நதி க%டா� 

$க�ப.00509.4 

 இ5த மா நதி�� உ-�ள தைகைமய யா(� $க�ப.00510.1 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) H�க எ � இராகவ  வின(ற எைன ஆ3 

$க�ப.00510.2 

 ைம5த நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) தி) மர;_ெப.(மர;_ெப.) உளா  அேயா�தி 

மா நக� வா> $க�ப.00510.3 

 வி5ைத ேச� ;ய  சகர  இ� ேமதினி ;ர5ேதா  $க�ப.00510.4 

 விற*_ெப.(விற*_ெப.) ெகா3 ேவ5த2�� உ'யவ� இ)வ'* வித�Aைப 

$க�ப.00511.1 

 ெபாைறயி  ந*கிய அசமRச-� அR�மா  ;த*வ _ெப.) $க�ப.00511.2 



 பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ேவ5த2�� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) 

ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) �மதி 4  

பய5த_ெப.எ/.(பய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00511.3 

 அறனி  ைம5த�க3 அ�பதினாயிர� வல�தா� $க�ப.00511.4 

 தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) திற*_ெப.(திற*_ெப.) ;ைன சகர2� தனய� 

ேசவக�க3 $க�ப.00512.1 

 க%� 4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அய மக� ;'த�� 

கன � $க�ப.00512.2 

 வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) +-ற தா�_ெப.(தா�_ெப.) வாசவ-� உண��தின� 

வாேனா� $க�ப.00512.3 

 ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) திற*_ெப.(திற*_ெப.) ப' கபிலன+ இைடயினி* 

ஒளி�தா  $க�ப.00512.4 

 வா( வாசிபி  ெச றன  அR�மா  ம�கிA $க�ப.00513.1 

 :வி  ஓ� இட�_ெப.(இட�_ெப.) இ றிேய நாDன  ;�5+ $க�ப.00513.2 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ேகா மக _ெப.(மக _ெப.) கர5தைம அறி5தில  

திைக�+ $க�ப.00513.3 

 ேம( தாைத த _பதி.ெப.(த _தி'.) தாைதபா* உைர�தன  

மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00513.4 

 ேக�ட ேவ5த2� மதைலய��� அ� ெமாழி கிள�த $க�ப.00514.1 

 வா�ட� மீ� ெகாள/ சகர�க3 வடைவயி  

ம�கி_வி.எ/.(ம��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00514.2 

 நா�ட� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கன*_ெப.(கன*_ெப.) ெபாழிதர நா* 

நில�_ெப.(நில�_ெப.) தடவி� $க�ப.00514.3 



 ேதா�� O�கின� ;வியிைனA பாதல� 

ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00514.4 

 <� ேயாசைன அகல4� ஆழ4� Oட�க� $க�ப.00515.1 

 H� ெச8தன� எ பரா* வட�ண திைசயி  $க�ப.00515.2 

 ஏ�� மாதவ� கபில பி  இ(ளி க%� எ'யி  $க�ப.00515.3 

 சீறி ைவதன� ெச)�கின� ெந)�கின� சின�தா� $க�ப.00515.4 

 1B� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின�+ அ)5தவ  4னி5+ எ' விழிAபA 

$க�ப.00516.1 

 :ைள SD_வி.எ/.(S�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

நைகயினி* எயி* ெபாD5தன ேபா* $க�ப.00516.2 

 ஆB� ைம5த� ஆ� அ�த)� சா�பரா8 அவி5தா� $க�ப.00516.3 

 ேவ3வி ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ேவ5த2�� உைர�தன� ேவ8க3 $க�ப.00516.4 

 உைழ�+ ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) +ய��� ஈ� கா%கில  

உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) ஒழியா $க�ப.00517.1 

 அைழ�+ ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) ைம5தைன 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) கழி5தனேர* $க�ப.00517.2 

 இைழ�த_ெப.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவ3வி இ � 

இழAபேதா என அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00517.3 

 தைழ�த மாதவ� கபில  வா> பாதல� சா�5தா  $க�ப.00517.4 

 வி%�_ெப.(வி%�_ெப.) ந��கின� உட*_ெப.(உட*_ெப.) உ� பிற�க* 

ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) ந�� $க�ப.00518.1 

 க%� +% எ2� மன�தின  கபில மா 4னித  $க�ப.00518.2 



 ;%ட]க ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) தா3_ெப.(தா3_ெப.) ெத(J+ எJ5தன  

;கழ� $க�ப.00518.3 

 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபாதி 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) இ(ளி எ � உ-ற+� �றி�தா  $க�ப.00518.4 

 பJ+ இலாதவ  உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெசா* 

ேக�ட�� ப'வா* $க�ப.00519.1 

 ெத(J+ வா� ப' ெகாண�5+ அவி �ர�கB�� ஈயா $க�ப.00519.2 

 4J+� ேவ3விைய 4-�வி�+ அரச2� 4D5தா  $க�ப.00519.3 

 எJ+ கீ��தியா8 ைம5த2�� அரசிய* ஈ5+_ெப.(ஈ5+_ெப.) $க�ப.00519.4 

 சகர� ெத(�டலா* சாகர� எனA ெபய� தைழAப $க�ப.00520.1 

 மகர வா'தி சிற5த+ மகிதல� 4J+� $க�ப.00520.2 

 நிக'* ைம5தேன ;ர5தன  இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மரபி* $க�ப.00520.3 

 பகிரத  எ2� பா��திவ  வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவத'�தா  $க�ப.00520.4 

 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) யாைவ�� ெபா+ அற� திகி'ைய உ)�D 

$க�ப.00521.1 

 இல� ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) இ)5+ழி இற5தைம வினவ $க�ப.00521.2 

 அலகி* ெத(* 4னி உைர�திட� 

ேக�டன _வி.4.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

அரச _ெப.(அரெச _ெப.) $க�ப.00521.3 

 திலக�_ெப.(திலக�_ெப.) ம%_ெப.(ம%_ெப.) உற 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 



நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

ெமாழி ெசA;� $க�ப.00521.4 

 ெகாDய_ெப.அ.(ெகாDய_ெப.அ.) மா4னி ெவ�ளியி  மD5த எ� �ரவ� 

$க�ப.00522.1 

 4Dய_�ைற.எ/.(4D_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந�3 நிரய�தினி* அJ5தி�� 

4ைறைம $க�ப.00522.2 

 கD�� ஆ� என�� அ)5தவ� அத-� உ� க)ம� $க�ப.00522.3 

 அDக3 சா-�க எ ற�� அ5தண  அைறவா  $க�ப.00522.4 

 ைவய� ஆ3 உைட ம னவ� ம னவ மD5ேதா� $க�ப.00523.1 

 உ8ய_�ைற.எ/.(உ8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந�3 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ஒழி( 

அ� பக*_ெப.(பக*_ெப.) எலா� ஒ)�ேக $க�ப.00523.2 

 ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) மல�� 

கிழவைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ெச8தி $க�ப.00523.3 

 ைநய* எ � இனி+ உைர�தன  நைவ அ� 4னிவ  $க�ப.00523.4 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) யாைவ�� �ம5திர  த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) ந*கி� $க�ப.00524.1 

 ேகா�� மா தவ�+ இம கி' ம)�கினி* ��கி� $க�ப.00524.2 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) ஓ� பதினாயிர� அ)�தவ� கழிAப $க�ப.00524.3 

 1ல தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 4J 4த* கிழவ _ெப.(கிழவ _ெப.) 

45தினேன $க�ப.00524.4 

 நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ெப)5தவ� மகி>5தன  நின+ ந�3 �ரவ� 

$க�ப.00525.1 



 4 ; இற5தன�_வி.4.(இற_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தவ  4னிவி  ஆதலினா* $க�ப.00525.2 

 ம  ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ;வி அதனி* வா _ெப.(வா _ெப.) நதி கD+ 

அ0கி $க�ப.00525.3 

 எ ; ேதா�ேம* இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) கதி ெப�வ� எ � 

இைச�தா _வி.4.(இைச_வி.+��_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.00525.4 

 மாக மா நதி ;வி இைட நட�கி  ம-� 

அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.00526.1 

 ேவக�_ெப.(ேவக�_ெப.) ஆ-�த* க%0த-� அ றி ேவ� அ'தா* 

$க�ப.00526.2 

 ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) பாகைன 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

அ)5தவ� ெத(ட�� எ � $க�ப.00526.3 

 ஏகினா  உல�_ெப.(உல�_ெப.) அைன�+� 

எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) உயி�கB� ஈ றா  $க�ப.00526.4 

 ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) பாகைன 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 4  ெமாழி5தன வ)ட� 

$க�ப.00527.1 

 த�� மா தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ;'த�� தழ* நிற� கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) 

$க�ப.00527.2 

 அ�� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) க)�திைன 4D�+� எ � அக றா  

$க�ப.00527.3 

 க�ைகைய� ெத(ழ� கால�_ெப.(கால�_ெப.) ஐயாயிர� கழி�தா  $க�ப.00527.4 



 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மட�_ெப.(மட�_ெப.) ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உன+ மா தவ�+ எ  

$க�ப.00528.1 

 ெபா) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) வ'  அத  

ேவக�_ெப.(ேவக�_ெப.) ஆ� ெபா�Aபா� $க�ப.00528.2 

 அர  உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெசா* விேனாத� 

ம-� இ 2� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00528.3 

 ெப)�� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ;'க என 

வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) நதி ெபய�5தா3 $க�ப.00528.4 

 கர5ைத_ெப.(கர5ைத_ெப.) ம�தெமா� எ)�� அல� Hவிைள க��ைக 

$க�ப.00529.1 

 நிர5த ெபா  சைட நி மல� ெகாJ5திைன நிைனயா $க�ப.00529.2 

 அர5ைத உ-றவ  இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) அைர ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

ஆ%� $க�ப.00529.3 

 ;'5+ ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெபாலிதர வைர உைற 

;னித  $க�ப.00529.4 

 எதி�5+ நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) நிைன( எ  என இைறRசி எ� 

ெப)ம_ெப.(ெப)மா _ெப.+ண_விளி.ேவ.) $க�ப.00530.1 

 அதி�5+ க�ைக ஈ+ அைற5தன3 எ ற�� அRேச* $க�ப.00530.2 

 பிதி�5திடா வைக கா�+� எ � ஏகிய பி ைற $க�ப.00530.3 

 4தி�5த_ெப.எ/.(4தி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாதவ� இர%டைர 

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 4D�தா  $க�ப.00530.4 

 ெப)� ந�ெரா� :தி�� வா�(� பிற�� $க�ப.00531.1 



 ச)�� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதி� ஒளிைய�� +8�+ ம-� அைத�� 

$க�ப.00531.2 

 ப)க* இ றி�� 4Aபதினாயிர� ப)வ�_ெப.(ப)வ�_ெப.) $க�ப.00531.3 

 4)�_ெப.(4)�_ெப.) காதலி  ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) அ)5தவ� 

4ய றா  $க�ப.00531.4 

 உ5தி அ�;ய�+ உதி�தவ  உைறத)� உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) 

$க�ப.00532.1 

 இ5திர� ஆதிய� உலக4� ந��� உற இைர�+ $க�ப.00532.2 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேதா றின3 வரநதி மைலமக3 

ெகாJந  $க�ப.00532.3 

 சி5திடா+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) சைடயினி* கர5தன  ேசர $க�ப.00532.4 

 ;*_ெப.(;*_ெப.) Oனி� த) பனி என வா _ெப.(வா _ெப.) நதி ;னித  

$க�ப.00533.1 

 ெச னியி*_ெப.(ெச னி_ெப.+இ*_இட.ேவ.) கர5+ ஒளி�த�� வண�கின  

திைக�+ $க�ப.00533.2 

 ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) நி-ற�� 

வ)5த*_ெதா.ெப.(வ)5+_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

சைடய3 வா _ெப.(வா _ெப.) நதி இ � $க�ப.00533.3 

 எ ன வி�டன _வி.4.(வி�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பத�.ஒ).) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) சிறி+ அவனி ேபா5+ இழி5தா3 $க�ப.00533.4 

 இழி5த_ெப.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க�ைக 4  

ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) விைரெவா�� ஏக� $க�ப.00534.1 

 கழி5த_ெப.எ/.(கழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ம னவ� கதி 

ெபற_�ைற.எ/.(ெப�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 4�கிய கதியா* $க�ப.00534.2 



 அJ5+ மாதவ/ ச 2வி  ேவ3விைய அழிAப� $க�ப.00534.3 

 ெகாJ5+ வி�� எ' ெவ�ளிய  �ட�ைகயி* ெகா3ளா $க�ப.00534.4 

 உ%� உவ5தன  மைற 4னி� கண�க3 க%� உவAப� $க�ப.00535.1 

 க%� ேவ5த2� வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 4  

நிக>5தன கழற� $க�ப.00535.2 

 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) என/ ெசவி வழி� 

ெகா��தன _வி.4.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

�தி�+_வி.எ/.(�தி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00535.3 

 வி%�_ெப.(வி%�_ெப.) ந��கின� உட*_ெப.(உட*_ெப.) உ� ெபாDயி  

ேமவினேள $க�ப.00535.4 

 நிரய 4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சகர�க3 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கதி ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.00536.1 

 விைர மல� ெபாழி5+_வி.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) �ழா�க3 $க�ப.00536.2 

 4ைரச� 4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப* 

இய�_ெப.(இய�_ெப.) 4ைற 4ைற +ைவAப $க�ப.00536.3 

 அைரச  அAெபாJ+ அணி மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) அேயா�தி 

மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைட5தா  $க�ப.00536.4 

 அ%ட ேகாளைகA ;ற�த+ ஆ8 அகில� அ � அள5த $க�ப.00537.1 

 ;%ட]க ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) பத�+ இைடA 

பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) : மகனா� $க�ப.00537.2 



 ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த���தமா8 அர  

ெகாளA பகிரத  ெகாணர $க�ப.00537.3 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) தல�+ வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைட5த+ இ� மா நதி ைம5த $க�ப.00537.4 

 சகர�த� ெபா)�� அ)5தவ� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

பக*_ெப.(பக*_ெப.) த3ளிA $க�ப.00538.1 

 பகிரத  ெகாணர51தி�தலா* பகிரதி 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00538.2 

 மகிதல�+ இைட/ ச 2வி  ெசவி விழி வரலா* $க�ப.00538.3 

 நிக'* சானவி எனA ெபய� பைட�த+ இ5 ந��தம $க�ப.00538.4 

 எ � Hற�� வியAபிெனா� உவ5தன� இைறRசி/ $க�ப.00539.1 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த��5தன� க�ைகைய 

விசாைல வா> சிகர� $க�ப.00539.2 

 � � ேபா* ;ய�+ அரச _ெப.(அரெச _ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அD இைண 

��க_�ைற.எ/.(���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00539.3 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) உைர 

விள�பி ம-� அLவயி  

ந��கா_எதி�.ம.வி.எ/.(ந���_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00539.4 

 ப3ளி_ெப.(ப3ளி_ெப.) ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ப�கயA பழன ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) $க�ப.00540.1 

 ெவ3ள வா _ெப.(வா _ெப.) கைள கைள( உ� கைடசிய� மிளி�5த 

$க�ப.00540.2 

 க3ள வா3_ெப.(வா3_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க% 

நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) கய*_ெப.(கய*_ெப.) என� க)தா $க�ப.00540.3 



 அ3ளி நா%_ெப.(நா%_ெப.) உ�� அக  பைண மிதிைலநா� அைட5தா� 

$க�ப.00540.4 

 வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இ* வா _ெப.(வா _ெப.) சிைற மத�க3 4ழ( ஒலி 

வழ�க $க�ப.00541.1 

 அ)�; நா3_ெப.(நா3_ெப.) மல� அேசாக�க3 அல� விள�� 

எ�Aப_�ைற.எ/.(எ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00541.2 

 நர�பி  நா ற ேத _ெப.(ேத _ெப.) தாைர ெகா3 ந�மல� யாழி* $க�ப.00541.3 

 �)�;_ெப.(�)�;_ெப.) பா%_ெப.(பா%_ெப.) ெசய� ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ�வ 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $க�ப.00541.4 

 ப�ட வா3_ெப.(வா3_ெப.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) மட5ைதய� பா�A; எ2� 

Pதா* $க�ப.00542.1 

 எ�ட ஆத'�+ உழ*பவ� இதய�க3 

ெவ�Aப_�ைற.எ/.(ெவ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00542.2 

 வ�ட நா3_ெப.(நா3_ெப.) மைர மல'  ேம* வய*_ெப.(வய*_ெப.) இைட 

ம3ள� $க�ப.00542.3 

 க�ட காவி அ� க% கைட கா��வ கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) $க�ப.00542.4 

 Pவி அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) த� இன�_ெப.(இன�_ெப.) எ � 

நைட_ெப.(நைட_ெப.) க%� ெத(டர� $க�ப.00543.1 

 H(� ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) �யி*_ெப.(�யி*_ெப.) �தைலய� �ைட5த 

த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) வா8 $க�ப.00543.2 

 ஓவி* ���ம/ �வ� உற ஒ ெறா� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஊDA 

$க�ப.00543.3 

 : உற�கி2� ;3_ெப.(;3_ெப.) உற�காதன ெபா8ைக_ெப.(ெபா8ைக_ெப.) 

$க�ப.00543.4 



 4ைறயினி  4+ ேமதியி  4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) வழி பா�� $க�ப.00544.1 

 +ைறயி* நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உய� மா� கனி 

P�கிய சா�� $க�ப.00544.2 

 அைற�� ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) க)�;_ெப.(க)�;_ெப.) 

ஆDய_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ4த4� அழி ேத� 

$க�ப.00544.3 

 நைற�� அ*ல+ நளி� ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ெப)கலா நதிக3 $க�ப.00544.4 

 இைழ��� O% இைட இைடதர 4க� உய� ெகா�ைக $க�ப.00545.1 

 மைழ� க% ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) அர�கினி* வயி'ய� 4ழவ� 

$க�ப.00545.2 

 4ழ��� இ  இைச ெவ)விய ேமா�� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 1' 

$க�ப.00545.3 

 உழ�க வாைளக3 பாைளயி* �திAபன ஓைட $க�ப.00545.4 

 பைட ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க% வா3_ெப.(வா3_ெப.) உைற ;கA பட� 

;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) 1>கி� $க�ப.00546.1 

 கைடய 4  கட*_ெப.(கட*_ெப.) ெசJ தி) எJ�பD கா�D $க�ப.00546.2 

 மிைட�� ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) வைள ;3[ளா�� ஒலிAப 

ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) இயலா� $க�ப.00546.3 

 �ைடய வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) கD மல� �ைடவன 

�ள�க3 $க�ப.00546.4 

 இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நா�Dைன இனி+ 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இRசி S> மிதிைல 

$க�ப.00547.1 



 ;ைன�� ந�3 ெகாDA ;'ைசயி  ;ற�+ 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ��தா� $க�ப.00547.2 

 மைனயி  மா�சிைய அழி�+_வி.எ/.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இழி_வி.(இழி_வி.) மாதவA ப னி $க�ப.00547.3 

 கைன�� ேம�� உய� க)�க* ஓ� ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) இைட� 

க%டார $க�ப.00547.4 

 க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க* மிைச� கா��த  

கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) +க3_ெப.(+க3_ெப.) க+வ $க�ப.00548.1 

 உ%ட ேபைதைம மய�� அற ேவ�ப�� உ)வ�_ெப.(உ)வ�_ெப.) 

$க�ப.00548.2 

 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெம8 உண�பவ  

கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) HDய+ ஒAபA $க�ப.00548.3 

 ப%ைட_ெப.அ.(ப%�_ெப.) வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) ஆ8 

நினறன3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ3_பட�.ப .) மா4னி 

பணிAபா  $க�ப.00548.4 

 மா இ) வி��பி* க�ைக ம%_ெப.(ம%_ெப.) மிைச இழி�ேதா  ைம5த 

$க�ப.00549.1 

 ேமயின உவைகேயா� மி  என ஒ+�கி 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.00549.2 

 த� விைன நய5+_வி.எ/.(நய_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ேகா  

தன��/ ெச�க% $க�ப.00549.3 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) அளி�ேதா  ப னி அகலிைக 

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ றா  $க�ப.00549.4 

 ெபா ைன ஏ� சைடயா  Hற� ேக�ட�� :மி  ேக3வ  $க�ப.00550.1 



 எ ைனேய எ ைனேய இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலகிய* 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) 

$க�ப.00550.2 

 4 ைன ஊ> விைனயினாேலா ந�( ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 4D5த+ 

உ%ட< $க�ப.00550.3 

 அ ைனேய அைனயா�� இLவா� அ��த ஆ� அ)Bக எ றா  

$க�ப.00550.4 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர இராம  Hற அறிவ2� அவைன ேநா�கி/ 

$க�ப.00551.1 

 ெசLவிேயா8 ேக�D ேம* நா3_ெப.(நா3_ெப.) ெசறி �ட�� �லிச�+ 

அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) $க�ப.00551.2 

 அLவிய� அவி�த சி5ைத 4னிவைன அ-ற� 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00551.3 

 நLவி ேபா* விழியினா3 த _பதி.ெப.(த _தி'.) வன4ைல ந0க* உ-றா  

$க�ப.00551.4 

 ைதயலா3 நயன ேவ�� ம மத  சர4� 

பாய_�ைற.எ/.(பா8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00552.1 

 உ8யலா� உ�தி நாD உழ*பவ  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00552.2 

 ைமயலா* அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) 

நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மா 4னி�� அ-ற� 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00552.3 

 ெபா8 இலா உ3ள�தா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) உ)வேம 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;�கான $க�ப.00552.4 



 ;�� அேவளா�� காமA ;+_ெப.அ.(;+_ெப.அ.) மண ம+வி  ேதற* 

$க�ப.00553.1 

 ஒ�க உ%� இ)�தேலா�� உண�5தன3 

உண�5த_ெப.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி 2� $க�ப.00553.2 

 த�க+ அ � எ ன ஓரா3 தா>5தன3 இ)Aப� தாழா $க�ப.00553.3 

 4�கண  அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) 

4னிவ2� 4�கி வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.00553.4 

 சர� த) சாப� அ*லா* த�A; அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) சாப� வ*ல 

$க�ப.00554.1 

 வர�_ெப.(வர�_ெப.) த) 4னிவ  

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ)த�� ெவ)வி மாயா 

$க�ப.00554.2 

 நிர5தர� உலகி* 

நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பழி :%டா3 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.00554.3 

 ;ர5தர  ந��கி ஆ�� ஓ� :ைசயா8A ேபாக* உ-றான $க�ப.00554.4 

 த� விழி சி5த ேநா�கி/ ெச8தைத 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00555.1 

 Pயவ  அவைன நி ைக/ ��சர� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

ெசா*லா* $க�ப.00555.2 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) மாத��� உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) அறி�றி உன�� 

உ%டாக எ � $க�ப.00555.3 



 ஏயின  அைவ எலா� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இைய5தன இைமAபி  4 ன� $க�ப.00555.4 

 எ*ைலயி* நாண�_ெப.(நாண�_ெப.) 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) யாவ���� நைக 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ8தA $க�ப.00556.1 

 ;*லிய பழியிேனா�� ;ர5தர  ேபாயபி ைற $க�ப.00556.2 

 ெம*லியலாைள ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

விைல_ெப.(விைல_ெப.) மக3_ெப.(மக3_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

ந��� $க�ப.00556.3 

 க* இய* ஆதி எ றா  க)� க* ஆ8 ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) வ �>வா3 

$க�ப.00556.4 

 பிைழ�த+ ெபா��த* எ �� ெப'யவ� கடேன எ ப� $க�ப.00557.1 

 அழ* த)� கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) 

அ னா8_ெப.(அ ைன_ெப.+ஆ8_விளி.ேவ.) 4D( இத-� அ)Bக எ ன� 

$க�ப.00557.2 

 தைழ�+ வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) இமி)� த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) தா�� தசரத 

ராம  எ பா  $க�ப.00557.3 

 கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) +க3_ெப.(+க3_ெப.) க+வ இ5த� க* உ)� தவி�தி 

எ றா  $க�ப.00557.4 

 அ5த இ5திரைன� க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அமர�க3 பிரம  4 னா $க�ப.00558.1 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேகாதமைன ேவ%ட ம-� 

அைவ தவி��+ மாறா/ $க�ப.00558.2 

 சி5ைதயி  4னி(_ெப.(4னி(_ெப.) 

த��5+_வி.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 



சிற5த_ெப.எ/.(சிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) க% 

ஆ�க� $க�ப.00558.3 

 த� தம+ உல�_ெப.(உல�_ெப.) ;�கா� ைதய�� கிட5தா3 க*லா8 

$க�ப.00558.4 

 இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) நிக>5த 

வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) இனி இ5த உல��� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.00559.1 

 உ8 வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) அ றி ம-� ஓ� +ய� 

வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) உ�வ+ உ%ட< $க�ப.00559.2 

 ைம வ%ண�+ அர�கி ேபா'  மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வ%ண�+ அ%ணேல 

உ  $க�ப.00559.3 

 ைக வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) அ��� க%ேட  கா* 

வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) இ��� க%ேட  $க�ப.00559.4 

 த�+_ெப.(த�+_ெப.) இலா உதவி ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேசவD�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அD_ெப.+�_ஒ-.) க'ய_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) ெச�ம* 

$க�ப.00560.1 

 ேகா+ இலா� �ண�தா  ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) எலா� 

மன�தி*_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.+இ*_இட.ேவ.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00560.2 

 மாதவ _ெப.(மாதவ _ெப.) அ)3 உ%டாக வழிப� பட� உறாேத $க�ப.00560.3 

 ேபா+ ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) எ � 

ெபா  அD வண�கிA ேபானா  $க�ப.00560.4 

 அ)5தவ  உைற�3 த ைன அைனயவ� அ0கேலா�� $க�ப.00561.1 



 வி)5தின�_ெப.(வி)5தின�_ெப.) த�ைம� காணா வி�மலா* 

விய5த_ெப.எ/.(விய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெநRச  $க�ப.00561.2 

 ப'5+_வி.எ/.(ப'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;��� 

கட _ெப.(கட _ெப.) 4ைற பJ+ உறாம* $க�ப.00561.3 

 ;'5த பி  காதி ெச�ம* ;னித மாதவைன 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00561.4 

 அRசன வ%ண�தா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) அD� +க3_ெப.(+க3_ெப.) க+வா 

4 ன� $க�ப.00562.1 

 வRசி ேபா* இைடயா3 4 ைன வ%ண�த3 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.00562.2 

 ெநRசினா* பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) இலாைள ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

அைழ�தி�க எ ன� $க�ப.00562.3 

 கRச நா3_ெப.(நா3_ெப.) மலேரா  அ ன 4னிவ2� க)�+3 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.00562.4 

 �ண�களா* உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ3ள* 

ேகாதம  கமல� தா3க3 $க�ப.00563.1 

 வண�கின  வல� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஏ�தி_வி.எ/.(ஏ�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மா� அ� க-பி  

மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) $க�ப.00563.2 

 அண�கிைன அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ைக 

ஈ5+_ெப.(ஈ5+_ெப.) ஆ%� அ)5தவெனா�� வாச $க�ப.00563.3 

 மண�_ெப.(மண�_ெப.) கிள� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) கிட�ைக_ெப.(கிட�ைக_ெப.) க%டா� $க�ப.00563.4 



 ைம அ� மல'  நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ெச8 மா தவ�தி  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00564.1 

 ெச8யவ3 இ)5தா3 எ � ெசJ மணி� ெகாDக3 எ 2� $க�ப.00564.2 

 ைககைள ந��D அ5த� கD நக� கமல/ ெச�க% $க�ப.00564.3 

 ஐயைன ஒ*ைல வா எ � அைழAப+ ேபா ற+ அ�மா $க�ப.00564.4 

 நிர�பிய மாட�+_ெப.(மாட�_ெப.+அ�+_சா'.) உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ந�3மணி� 

ெகாDக3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.00565.1 

 தர� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) இ ைம_ெப.(இ ைம_ெப.) உ னி� த)மேம 

++_ெப.(P+_ெப.) ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00565.2 

 வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இ* ேப� அழகினாைள மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

ெச8வா _வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) வ)கி றா  எ � 

$க�ப.00565.3 

 அர�ைபய� வி��பி  ஆ�� ஆடலி  ஆட� க%டா� $க�ப.00565.4 

 தயி� உ� ம�தி* காம சர� பட� தைலAப�� ஊ�� $க�ப.00566.1 

 உயி� உ� காதலா'  ஒ ைற ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஒ)வகி*லா/ 

$க�ப.00566.2 

 ெசயி� உ�� மன�த ஆகி� த�� திர3 ெச�க% சி5த $க�ப.00566.3 

 வயிர வா3_ெப.(வா3_ெப.) ம)A;_ெப.(ம)A;_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 

மைல என மைலவ க%டா� $க�ப.00566.4 

 பக*_ெப.(பக*_ெப.) கதி� மைறய_�ைற.எ/.(மைற_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வான�_ெப.(வான�_ெப.) பா* கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

க�Aப_�ைற.எ/./உ.உ).(க�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00567.1 



 +கி*_ெப.(+கி*_ெப.) ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) மிதிைல 

மாட�+_ெப.(மாட�_ெப.+அ�+_சா'.) உ�ப'* +வ றி 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00567.2 

 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) தட(� ேதா�� நைனவன 

4கிலி  S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00567.3 

 அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) ;ைக க+(� ேதா�� ;ல�வன ஆட� க%டார 

$க�ப.00567.4 

 ஆத'�+ அ4தி* ேகா* ேதா8�+ அவயவ� அைம��� 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) $க�ப.00568.1 

 யா+ என� திைக��� அ*லா* மதன-�� 

எJத_�ைற.எ/.(எJ+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஒ%ணா/ $க�ப.00568.2 

 சீைதைய� த)தலாேல தி)மக3 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00568.3 

 ேபா+ எனA ெபாலி5+_வி.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெபா  

மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) மிதிைல ;�கா� $க�ப.00568.4 

 ெசா* கைல 4னிவ  உ%ட �ட� மணி� கட�� 

+ னி_வி.எ/.(+ 2_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00569.1 

 அ* கல5+_வி.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இல�� ப* 

மீ _ெப.(மீ _ெப.) அ)�பிய_ெப.எ/.(அ)�;_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வா2� ேபால $க�ப.00569.2 

 வி* கைல Oதலினா)� ைம5த)� 

ெவ��+_வி.எ/.(ெவ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந��த $க�ப.00569.3 

 ெபா  கல  கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாட 

ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தெர� அதனி* ேபானா� $க�ப.00569.4 



 தா� மா8 த�க% � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) தட மத அ)வி தா>Aப 

$க�ப.00570.1 

 ஆ�� ஆ8� கலின மா விலாழியா* 

அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓ� ஆறா8/ $க�ப.00570.2 

 ேச�� ஆ8� ேத�க3 ஓட� +கB� ஆ8 ஒ ேறா� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

$க�ப.00570.3 

 மா� மா� ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வாளா கிட�கிலா 

ம�கி* ெச றா� $க�ப.00570.4 

 த%�த* இ றி ஒ றி� தைல_ெப.(தைல_ெப.) தைல 

சிற5த_ெப.எ/.(சிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காத*_ெப.(காத*_ெப.) 

$க�ப.00571.1 

 உ%டபி  கலவிA ேபா'  ஒசி5த ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) மகளிேர ேபா* 

$க�ப.00571.2 

 ப% த) கிளவியா� த� ;லவியி* ப'5த ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) 

$க�ப.00571.3 

 வ%ெடா�_ெப.(வ%+_ெப.+ஒ�_க).ேவ.) 

கிட5+_வி.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேத _ெப.(ேத _ெப.) ேசா� 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தெர�வி* ெச றா� 

$க�ப.00571.4 

 ெந8 திர3 நர�பி* த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மழைலயி  

இய ற பாட*_ெப.(பாட*_ெப.) $க�ப.00572.1 

 ைதவ) மகர வ �ைண த%0ைம_ெப.(த%0ைம_ெப.) தJவி� P�க� 

$க�ப.00572.2 

 ைக வழி நயன� ெச*ல� க% வழி மன4� 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00572.3 



 ஐய O% இைடயா� ஆ�� ஆடக அர�� க%டா� $க�ப.00572.4 

 :சலி  எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) ம)�கி2�� இர�கிA 

ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00573.1 

 மா� உ� பிறவி ேபால வ)வ+ ேபாவ+ ஆகி� $க�ப.00573.2 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) அ� பவள/ ெச�கா8 மரகத� க4கி* 

:%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00573.3 

 ஊசலி* மகளி�_ெப.) ைம5த� சி5ைதேயா� உலவ� க%டா� $க�ப.00573.4 

 வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) அ� மணி�� ெபா 2� ஆர4� கவ' வா�� 

$க�ப.00574.1 

 �ர�+_ெப.(�ர�_ெப.+அ�+_சா'.) இைட அகி�� மRைஞ� ேதாைக�� +�பி� 

ெகா�;� $க�ப.00574.2 

 �ர�; அைண நிரA;� ம3ள� �விA; உற கைரக3 ேதா�� $க�ப.00574.3 

 பரAபிய ெபா னி அ ன ஆவண� பல(� க%டா� $க�ப.00574.4 

 வ3 உகி�� தளி� ைக ேநாவ மாடக� ப-றி வா�5த $க�ப.00575.1 

 க3 என நர�;_ெப.(நர�;_ெப.) வ ��கி� ைகெயா� மன4� H�D $க�ப.00575.2 

 ெவ3ளிய 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) 

ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி)5+_ெப.(வி)5+_ெப.) 

என மகளி�_ெப.) ஈ5த $க�ப.00575.3 

 ெத3 விளி பாணி� த��_ெப.அ.(த��_ெப.அ.) ேத _ெப.(ேத _ெப.) ெசவி ம��+ 

இனி+ ெச றா� $க�ப.00575.4 

 ெகா�; உ� கலின� பா8மா �லா* மக _ெப.(மக _ெப.) 4��கி வி�ட 

$க�ப.00576.1 



 ம%_ெப.(ம%_ெப.) கல�_ெப.(கல�_ெப.) திகி'_ெப.(திகி'_ெப.) ேபால வாளியி  

வ)வ ேமேலா� $க�ப.00576.2 

 ந�பினி  இைட அறாவா8 ஞானிய� உண�வி  ஒ றா8� $க�ப.00576.3 

 க% ;ல�+ இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ � 

தெரJவில தி'ய� க%டா� $க�ப.00576.4 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர� ெபா)த ேவ�� ம மத  சிைல�� வ%D  

$க�ப.00577.1 

 ேக[ளா� கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�ல/ �)B� 

ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) கிைட�� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00577.2 

 ந�3 இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) கள�க� 

ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நிைர மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட 

ெந-றி/ $க�ப.00577.3 

 சாளர� ேதா�� ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ச5திர உதய� க%டா� $க�ப.00577.4 

 பளி�� வ3ள�+ வா��த ப�_ெப.(ப�_ெப.) ந�5_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) ேதற* 

மா5தி $க�ப.00578.1 

 ெவளிAப� நைகய ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ெவறியன 

மிழ-�கி ற $க�ப.00578.2 

 ஒளிAபி2� ஒளி�க ஒ�டா ஊடைல உண��+மா ேபா* $க�ப.00578.3 

 களிAபிைன உண��+� ெசLவி� கமல�க3 பல(� க%டா� $க�ப.00578.4 

 ெம8 வ) ேபாக� ஒ�க உட  உ%� விைல�� 

ெகா3B�_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00579.1 

 ைப அர( அ*�லா� த� உ3ள4� பளி��� ேபால $க�ப.00579.2 



 ைம அ' ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க% ேநா�க� ப�த�� க)கி 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00579.3 

 ைக ;கி* சிவ5+_வி.எ/.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கா��� க5+க� 

பல(� க%டா� $க�ப.00579.4 

 கடக4� �ைழ�� :0� ஆர4� கலி�க O% <* $க�ப.00580.1 

 வடக4� மகர யாJ� வ�Dனி ெகா��+ வாச� $க�ப.00580.2 

 ெத(ைடய* அ� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேசார பளி�� நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

சிவAப� ெத(��A $க�ப.00580.3 

 பைட ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க%ணா� வ�� ஆ�� ஆ� 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) பல(� க%டா� $க�ப.00580.4 

 ப�கய� �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) ஆ�ப*_ெப.(ஆ�ப*_ெப.) பட� 

ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) வ3ைள ந�ல�_ெப.(ந�ல�_ெப.) $க�ப.00581.1 

 ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கிைட தர�க� ெக%ைட_ெப.(ெக%ைட_ெப.) சிைன 

வரா* இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேத�ப� $க�ப.00581.2 

 த�க3 ேவ� உவைம இ*லா அவயவ� தJவி/ சா�� $க�ப.00581.3 

 ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) 

வி)�பி_வி.எ/.(வி)�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஆ�� வாவிக3 பல(� 

க%டா� $க�ப.00581.4 

 இய��� ;ல க3 அ��� இ��� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏக ஏகி $க�ப.00582.1 

 மய��; தி'5+ நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ம���� 

உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ னA 

$க�ப.00582.2 

 ;ய�களி* கலைவ/ சா5+� ;ண� 4ைல/ �வ�� ந��காA $க�ப.00582.3 



 பய�_ெப.(பய�_ெப.) ெகJ �மர� வ�டா�� ஆDட� பல(� க%டா� 

$க�ப.00582.4 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �ட� உ) உ-� அ ன ேமனிய� ேவ%D-� ஈ�� 

$க�ப.00583.1 

 ெநRசின� ஈச  க%ணி* ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) உறா அன�க  அ னா� 

$க�ப.00583.2 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) சிைல கர�த� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ;லவிக3 தி)�தி/ 

ேச5த $க�ப.00583.3 

 �Rசிய� Sழ_�ைற.எ/.(S>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைம5த�க3 �ழா�க3 

க%டா� $க�ப.00583.4 

 பா� ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெசா* 

ைப�கிளிேயா�� பல ேபசி_வி.எ/.(ேப�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.00584.1 

 மாக�+ உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) நாண மல� 

ெகா8��_ெப.எ/.(ெகா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00584.2 

 ேதாைக� ெகா�பி  அ னவ��� அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) 

நைட_ெப.(நைட_ெப.) ேதா-�A $க�ப.00584.3 

 ேபாக� க%� வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) ஆ���� 

ெபாழி*_ெப.(ெபாழி*_ெப.) க%டார $க�ப.00584.4 

 உ�ப��� ஏ�� மாளிைக ஒளி நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) 

பாய_�ைற.எ/.(பா8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00585.1 

 இ�ப�� ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நாக� 

த� நா�D  எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) கா�DA $க�ப.00585.2 



 ப�பிA ெபா��� க�ைகயி  ஆ>5த பைட ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) 

$க�ப.00585.3 

 அ� ெபா  ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) ெபா  மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) 

�-��_ெப.எ/.(�-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அக> க%டா� 

$க�ப.00585.4 

 ெபா னி  ேசாதி ேபாதினி  நா-ற�_ெப.(நா-ற�_ெப.) ெபாலிேவ ேபா* 

$க�ப.00586.1 

 தென1 உ% ேதனி* த��_ெப.அ.(த��_ெப.அ.) �ைவ ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெசா* 

கவி இ ப� $க�ப.00586.2 

 க னி� மாட�+_ெப.(மாட�_ெப.+அ�+_சா'.) உ�ப'  மாேட களி ேபட<� 

$க�ப.00586.3 

 அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) ஆ�� 4  +ைற க%� அ�� அய* நி றா� 

$க�ப.00586.4 

 ெசA;� காைல/ ெச�கமல�ேதா  4த* யா)� $க�ப.00587.1 

 எA_��.(எ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெப%பா�� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உவமிAேபா� 

உவமி��� $க�ப.00587.2 

 அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) தாேன 

ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) ேபா+ இ�� அய* ேவ� ஓ� 

$க�ப.00587.3 

 ஒA; எ�ேக ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) வைக நாD உைர ெச8ேவ� $க�ப.00587.4 

 உைமயா3 ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) உ/சி� கர�_ெப.(கர�_ெப.) 

ைவ���_ெப.எ/.(ைவ_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.00588.1 



 கைம ஆ3 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

க%டவ�_வி.அ.ெப.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப .) 

கா�சி� கைர காணா� $க�ப.00588.2 

 இைமயா நா�ட� ெப-றில� எ றா� இ) க%ணா* $க�ப.00588.3 

 அைமயா+ எ றா� அ5தர வான�தவ� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.00588.4 

 ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) அ� மாைன� 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) அயி* ேவ�� ெகாைல வாB� $க�ப.00589.1 

 பி ற மானA ேப� கய*_ெப.(கய*_ெப.) அRசA பிற> க%ணா3 $க�ப.00589.2 

 � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) ஆட� ேகாவி  

அளி���_வி.எ/.(அளி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

கட*_ெப.(கட*_ெப.) அ றி $க�ப.00589.3 

 அ � அ� மாட�+_ெப.(மாட�_ெப.+அ�+_சா'.) உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) 

அளி���_வி.எ/.(அளி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அ4+ அ னா3 $க�ப.00589.4 

 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேத _ெப.(ேத _ெப.) இ  ெசா* 

ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) ஒAபா3 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெப%ைண� $க�ப.00590.1 

 த)� தா _த-.�.(தா _த-.�.) எ றா* நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) 

இ 2� தரலாேம $க�ப.00590.2 

 அ)5தா அ5த� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) இர5தா* அ4+ எ 2� $க�ப.00590.3 

 ம)5ேத அ*லா+ எ  இனி 

ந*��_ெப.எ/.(ந*�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ஆழி $க�ப.00590.4 

 அைனயா3 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) க%டபி  அ%ட�+ அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

ஆB� $க�ப.00591.1 



 விைனேயா� ேம(� ேமனைக ஆதி மிளி� ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) க% 

$க�ப.00591.2 

 இைனேயா� உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) இ னலி  ஓ� த� 

4க�_ெப.(4க�_ெப.) எ 2� $க�ப.00591.3 

 பனி ேதா8 வானி  ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) மதி�� எ �� 

பக*_ெப.(பக*_ெப.) அ ேற $க�ப.00591.4 

 மல� ேம* நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ� 

ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ைவய�+ இைட ைவகA 

$க�ப.00592.1 

 பலகா�� த� ெம8 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வா��பD ேநா-றா� 

$க�ப.00592.2 

 அல� ஓ இ*லா அ5தணேரா ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அறேமேயா $க�ப.00592.3 

 உலேகா வாேனா உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ெகா*ேலா ஈ+ உணேரமால 

$க�ப.00592.4 

 த� ேந� இ*லா ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) ெச�ைக� தளி� மாேன 

$க�ப.00593.1 

 அ ேன ேதேன ஆ� அ4ேத எ � அD 

ேபா-ற_�ைற.எ/.(ேபா-�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00593.2 

 4 ேன 4 ேன ெமா8 மல� Pவி 4ைற சார $க�ப.00593.3 

 ெபா ேன SJ� :வி  ஒ+�கிA ெபாலிகி றா3 $க�ப.00593.4 

 ெபா  ேச� ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) கா* கி%கிணி ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) 

;ைன ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) $க�ப.00594.1 

 ெகா _ெப.(ெகா _ெப.) ேச� அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) ேமகைல தா��� 

ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) அ னா� $க�ப.00594.2 



 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ேச� ேகால�+ இ  எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) காண/ சத 

ேகாD $க�ப.00594.3 

 மி  ேசவி�க மி  அர�_ெப.(அர�_ெப.) எ 2�பD 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.00594.4 

 ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேவ�� H-ற4� 

எ 2� இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.00595.1 

 ெவ*��_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ/.�றி.) ெவ*�� எ ன 

மத���� விழி ேகா%டா3_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) 

$க�ப.00595.2 

 ெசா*�� த ைம�+ அ � அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) � �� 

�வ)� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) $க�ப.00595.3 

 க*�� ;*�� க%� உ)கA ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) கனி 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.00595.4 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) களி விழி�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) விழ(� ஆ8 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.00596.1 

 க%களி* காணேவ களிA; ந*கலா* $க�ப.00596.2 

 ம�ைகய��� இனிய+ ஓ� ம)5+� ஆயவ3 $க�ப.00596.3 

 எ�க3 நாயக-� இனி யாவ+ ஆ� ெகாேலா $க�ப.00596.4 

 இைழகB� �ைழகB� இ ன 4 னேம $க�ப.00597.1 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபா) க% இைண மட5ைதமாெரா�� $க�ப.00597.2 

 பழகிய எனி2� இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) 

ேதா றலா* $க�ப.00597.3 



 அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) எ2� அைவ�� ஓ� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ெப-றேவ 

$க�ப.00597.4 

 எ% அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) நல�தினா3 இைனய3 நி �ழி $க�ப.00598.1 

 க%ெணா� க% இைண கLவி_வி.எ/.(கL(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஒ ைற ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) $க�ப.00598.2 

 உ%ண(� நிைல 

ெபறா+_எதி�.ம.வி.எ/.(ெப�_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) உண�(� 

ஒ றிட $க�ப.00598.3 

 அ%ண�� ேநா�கினா  அவB� ேநா�கினா3 $க�ப.00598.4 

 ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேநா�� எ2� Oதி 

ெகா3 ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) இைண $க�ப.00599.1 

 ஆ�கிய ம+ைகயா  ேதாளி  ஆ>5தன $க�ப.00599.2 

 வ ��கிய கைன கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ெச�க0� 

$க�ப.00599.3 

 தா�� அண�� அைனயவ3 தன�தி* ைத�தேவ $க�ப.00599.4 

 ப)கிய_ெப.எ/.(ப)�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேநா�� எ2� பாச�தா* 

பிணி�+_வி.எ/.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00600.1 

 ஒ)வைர ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) த� உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) ஈ��தலா* 

$க�ப.00600.2 

 வ' சிைல அ%ண�� வா3_ெப.(வா3_ெப.) க% ந�ைக�� $க�ப.00600.3 

 இ)வ)� மாறிA ;�� இதய�_ெப.(இதய�_ெப.) எ8தினா� $க�ப.00600.4 

 ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) இலா ந�ைக�� வைச இ* ஐய2� $க�ப.00601.1 

 ஒ)�கிய இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) உட-� உயி� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

ஆயினா� $க�ப.00601.2 



 க)�_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

ப3ளியி*_ெப.(ப3ளி_ெப.+இ*_இட.ேவ.) கலவி ந��கிA ேபா8A $க�ப.00601.3 

 A'�5தவ�_வி.அ.ெப.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப .) 

HDனா* ேபச* ேவ%�ேமா $க�ப.00601.4 

 அ5த� இ* ேநா�� இைம அைணகிலாைமயா* $க�ப.00602.1 

 ைப5ெத(D ஓவியA பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேபா றன3 $க�ப.00602.2 

 சி5ைத�� நிைற�� ெம8 நல2� பி  

ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00602.3 

 ைம5த2� 4னிெயா� மைறயA ேபாயினா  $க�ப.00602.4 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) எ2� Oதலவ3 ெப%ைம எ ப�� $க�ப.00603.1 

 நைற கம> அல�கலா  நயன ேகாசர� $க�ப.00603.2 

 மைறத�� மன�_ெப.(மன�_ெப.) எ2� ம�த யாைனயி  $க�ப.00603.3 

 நிைற எ2� அ��ச� நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேபாயேத $க�ப.00603.4 

 மா* உற வ)த�� மன4� ெம8�� த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.00604.1 

 <* உ� ம)��*ேபா* Oட��வா3 ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

$க�ப.00604.2 

 கா* உ� க% வழிA ;�5த காத*_ெப.(காத*_ெப.) ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) 

$க�ப.00604.3 

 பா* உ� பிைர எனA பர5த+ எ��ேம $க�ப.00604.4 

 ேநா� உ� ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) நிைல Oவலகி-றில3 $க�ப.00605.1 

 ஊம'  மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) இைட உ னி வி�4வா3 

$க�ப.00605.2 



 காம2� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) சர� க)�தி* எ8தன  $க�ப.00605.3 

 ேவ� எ' அத  இைட விற� இ�� எ னேவ $க�ப.00605.4 

 நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) இ� �%டல� அதனி* ெந8 விடா $க�ப.00606.1 

 அழ* இடா மிளி�5தி�� அயி* ெகா3 க%ணினா3 $க�ப.00606.2 

 �ழ* இ� H5த�� +கி�� ேசா�தர� $க�ப.00606.3 

 தழ* இ� வ*லிேய ேபால/ சா�பினா3 $க�ப.00606.4 

 தழ�கிய கைலகB� நிைற�� ச�க4� $க�ப.00607.1 

 மJ�கிய_ெப.எ/.(மJ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உ3ள4� அறி(� 

மாைம�� $க�ப.00607.2 

 இழ5தவ3 இைமயவ� கைடய யாைவ�� $க�ப.00607.3 

 வழ�கிய கட*_ெப.(கட*_ெப.) என வறிய3 ஆயினா3 $க�ப.00607.4 

 கல�_ெப.(கல�_ெப.) �ைழ5+ உக ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

நா0�_ெப.எ/.(நா0_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) க% அற $க�ப.00608.1 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) �ைழதர நகி* 4க�தி  ஏ(%� $க�ப.00608.2 

 மல�� உைழ என உயி� வ)5தி/ ேசா�தரA $க�ப.00608.3 

 ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) �ைழ மயிைல� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ'தி  ேபாயினா� 

$க�ப.00608.4 

 காெத(�� �ைழ ெபா) கய*_ெப.(கய*_ெப.) க% ந�ைகத  $க�ப.00609.1 

 பாத4� கர�கB� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ப*லவ� $க�ப.00609.2 

 தாெத(�� �ைழெயா�� அ��த த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) பனி/ $க�ப.00609.3 

 சீத O% +ளி மல� அமளி/ ேச��தினா� $க�ப.00609.4 



 நா3_ெப.(நா3_ெப.) அறா ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மல� அமளி ந%ணினா3 

$க�ப.00610.1 

 :ைள வ � ;ைர பனிA ;ய-�� ேத�பிய $க�ப.00610.2 

 தாள தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மல� 

தைத5த_ெப.எ/.(தைத_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபா8ைக�� $க�ப.00610.3 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) அரா O�கிய மதி�� ேபாலேவ $க�ப.00610.4 

 மைல மிைச� தட�+ உ� மைழ�க% ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) ேபா* $க�ப.00611.1 

 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) 4க�� உதி�5தி�� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க% 

4�+ இன�_ெப.(இன�_ெப.) $க�ப.00611.2 

 சிைல Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) கைட உைற ெசறி�த ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) கணா3 

$க�ப.00611.3 

 உைல 4கA ;ைக நிமி� உயி�Aபி  மா85தேவ $க�ப.00611.4 

 க�ப� இ* ெகா� மன� கான ேவட  ைக $க�ப.00612.1 

 அ�ெபா�_ெப.(அ�;_ெப.+ஒ�_க).ேவ.) ேசா�வ+ ஓ� மயி�� அ னவ3 

$க�ப.00612.2 

 ெவ�; உ� மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) அன* ெவ+Aப 

ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) மல�� $க�ப.00612.3 

 ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) என அமளியி* �ைழ5+ சா85தன3 $க�ப.00612.4 

 ெசா'5தன ந�மல� ���ெகா%� ஏறின $க�ப.00613.1 

 ெபா'5தன கலைவக3 ெபாறியி  சி5தின $க�ப.00613.2 

 எ'5தன கன*_ெப.(கன*_ெப.) �ட இைழயி* ேகா�த <* $க�ப.00613.3 

 ப'5தன க'5தன ப*லவ�கேள $க�ப.00613.4 

 தாதிய� ெசவிலிய� தாய�_ெப.(தாய�_ெப.) தLைவய� $க�ப.00614.1 



 மா +ய� உழ5+_வி.எ/.(உழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உழ5+ அJ�கி 

மா>கினா� $க�ப.00614.2 

 யா+ ெகா* இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) என எ%ண* ேத-றல� 

$க�ப.00614.3 

 ேபா+ உட  அயினி ந�� �ழ-றிA ேபா-றின� $க�ப.00614.4 

 அ)கி* நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைசத)� 

ஆலவ�ட� கா* $க�ப.00615.1 

 எ'யிைன மி��திட இைழ�� மாைல�� $க�ப.00615.2 

 க'�வ த��வ கன*வ கா�டலா* $க�ப.00615.3 

 உ)� ெபா  பாைவ�� ஒ�+� ேதா றினா3 $க�ப.00615.4 

 அ*லிைன வ��த+ ஓ� அல�க* கா�_ெப.(கா�_ெப.) எ2� $க�ப.00616.1 

 வ* எJ அ*லேவ* மரகதA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) $க�ப.00616.2 

 க* எ2� இ) ;ய�_ெப.(;ய�_ெப.) கமல� க% எ2� $க�ப.00616.3 

 வி*ெலா�� இழி5த+ ஓ� ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) எ 2மா* $க�ப.00616.4 

 ெந)�கி உ3 ;�5+ அ) நிைற�� ெப%ைம�� $க�ப.00617.1 

 உ)�கி எ  உயிெரா�� உ%� ேபானவ  $க�ப.00617.2 

 ெபா)A; உற> ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ;ண� ;%ணிய�த+ $க�ப.00617.3 

 க)A; வி* அ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) காம  

அ*லேன $க�ப.00617.4 

 ெப%வழி நலெனா�� பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நாெணா�� $க�ப.00618.1 

 எ% வழி உண�(� நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) எ��� கா%கிேல  

$க�ப.00618.2 



 ம%_ெப.(ம%_ெப.) வழி நட5+_வி.எ/.(நட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அD 

வ)5தA ேபானவ  $க�ப.00618.3 

 க% வழி Oைழ�� ஓ� க3வேன ெகா* ஆ� $க�ப.00618.4 

 இ5திர_ெப.அ.(இ5திர _ெப.) ந�ல�_ெப.(ந�ல�_ெப.) ஒ�+ இ)%ட �Rசி�� 

$க�ப.00619.1 

 ச5திர வதன4� தா>5த_ெப.எ/.(தா>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைககB� 

$க�ப.00619.2 

 �5தர மணி_ெப.(மணி_ெப.) வைர� ேதாBேம அல $க�ப.00619.3 

 45தி எ  உயிைர அ� 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) உ%டேத $க�ப.00619.4 

 பட�5+_வி.எ/.(பட�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒளி 

பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உயி� ப)�� ஆக4� 

$க�ப.00620.1 

 தட�_ெப.(தட�_ெப.) த) தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) தாBேம அல 

$க�ப.00620.2 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) த) மா மத� களி ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேபா* $க�ப.00620.3 

 நட5த+ கிட5த+_ெதா.ெப.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) எ  

உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) ந%ணிேய $க�ப.00620.4 

 உைரெசயி  ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) த� உல�_ெப.(உல�_ெப.) உளா  அல  

$க�ப.00621.1 

 விைர ெசறி தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) இைம��� ெம8�ைமயா  $க�ப.00621.2 

 வ' சிைல� தட� ைகய  மா�பி  <லின  $க�ப.00621.3 

 அர�_ெப.(அர�_ெப.) இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) �மரேன 

ஆக*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ேவ%�� ஆ* $க�ப.00621.4 



 பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைட நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

நிைற பிணி�த_ெப.எ/.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

எ5திர�_ெப.(எ5திர�_ெப.) $க�ப.00622.1 

 கற��; தி'�� எ  க னி_ெப.(க னி_ெப.) மா மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) 

$க�ப.00622.2 

 எறி5த அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) �மரைன இ 2� க%ணி* க%� 

$க�ப.00622.3 

 அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உயி� இழ�க(� ஆ�ேம 

ெகா* ஆ� $க�ப.00622.4 

 எ � இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) இைனயன விள�;� எ*ைவயி* 

$க�ப.00623.1 

 நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) 

இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) எ2� ந��கினா  எ2� $க�ப.00623.2 

 க றிய மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) உ� காம ேவ�ைகயா* 

$க�ப.00623.3 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அல பல 

நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ)�� காைலேய 

$க�ப.00623.4 

 அ ன ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) அவ�� 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காம� த�� $க�ப.00624.1 

 த ைன�� ��வ+ த'�கிலா  என $க�ப.00624.2 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கர�கைள ந��கி 

ஓDAேபா8 $க�ப.00624.3 

 4 ைன ெவ� கதிரவ  கடலி*_ெப.(கட*_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 1>கினா  

$க�ப.00624.4 



 வி' மல�� தென1ற* ஆ� வ �� பாச4� $க�ப.00625.1 

 எ' நிற/ ெச�க)� இ)B� கா�டலா* $க�ப.00625.2 

 அ'யவ�� அன* த)� அ5திமாைல ஆ� $க�ப.00625.3 

 க) நிற/ ெச�மயி� கால  ேதா றினா  $க�ப.00625.4 

 மீ+ அைற பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ஆ� பைற�� கீ> விளி $க�ப.00626.1 

 ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) எ  சில�ெபா�� உதிர/ ெச�க)� $க�ப.00626.2 

 பாதக இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) ெச8 கR�க4� ப-றலா* $க�ப.00626.3 

 சாதக� எ ன(� தைக�+ அ� மாைலேய $க�ப.00626.4 

 கய�க3 எ 2� கன*_ெப.(கன*_ெப.) 

ேதா85+_வி.எ/.(ேதா8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கD நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

மல'  விட�_ெப.(விட�_ெப.) :சி $க�ப.00627.1 

 இய�� தென1ற* ம மத ேவ3_ெப.(ேவ3_ெப.) 

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ;%ணி  இைட Oைழய 

$க�ப.00627.2 

 உய��� உண�(� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) நல4� உ)கி/ ேசா�வா3 உயி� 

உ%ண_�ைற.எ/.(உ%_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00627.3 

 வய���_ெப.எ/.(வய��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வா _ெப.(வா _ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இ+ேவா H-றி  வD( 

எ றா3 $க�ப.00627.4 

 கடேலா மைழேயா 4J ந�ல� க*ேலா காயா ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) 

ேபாேதா $க�ப.00628.1 

 பட� : �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) ந�மலேரா ந�ேலா-பலேமா பானேலா 

$க�ப.00628.2 



 இட� ேச� மடவா� உயி� உ%ப+ யாேதா எ � தள�வா3 4  $க�ப.00628.3 

 அட* ேச� அ�ர�_ெப.(அ�ர�_ெப.) நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) ேபா�� அ5தி 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வ5தேத $க�ப.00628.4 

 ைம வா _ெப.(வா _ெப.) நிற�+_ெப.(நிற�_ெப.+அ�+_சா'.) மீ _ெப.(மீ _ெப.) 

எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) உயி�Aபி  வள� ெச�க�A 

$க�ப.00629.1 

 ைபவா8 அ5திA பட அரேவ எ  நா_ெப.(நா_ெப.) வைள�+A பைக�தியா* 

$க�ப.00629.2 

 எ8வா  ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ைக ஓயா  உயி)� ஒ ேற இனி இ*ைல 

$க�ப.00629.3 

 உ8வா  உற இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பழி :ண உ ேனா� என��A பைக 

உ%ட< $க�ப.00629.4 

 ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) உலகி* பர5த+ேவா ஆழி கிள�5தேதா 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) த� $க�ப.00630.1 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) நிற�ைத_ெப.(நிற�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐெச.ேவ.) 

எ*ேலா)� நிைன�க_�ைற.எ/.(நிைன_வி.+��_ெபா).உ).+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

அ+வா8 நிர�பியேதா $க�ப.00630.2 

 கால  நிற�ைத_ெப.(நிற�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐெச.ேவ.) அRசன�தி* 

கல5+_வி.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) �ைழ�+� காய�தி  

$க�ப.00630.3 

 ேம�� நில�+� ெமJகியேதா விைள��� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) ஆ8 

விைள5தேவ $க�ப.00630.4 

 ெவளி நி றவேரா ேபா8 மைற5தா� வில�க ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) தைம� 

காேண  $க�ப.00631.1 



 எளிய3 ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) எ � இர�காேத எ*லி 

யாம�+_ெப.(யாம�_ெப.+அ�+_சா'.) இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) ஊேட $க�ப.00631.2 

 ஒளி அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) எ8�� ம மதனா� உன�� இ� மாய� உைர�தாேரா 

$க�ப.00631.3 

 அளிெய _�றி.வி.4.(அளி_ெப.+எ -த .ஒ).) 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த�விைனேய அ றி* 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வ5தாேயா $க�ப.00631.4 

 ஆ%� அ�� அைனயா3 இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அJ��� ஏ*ைவ அக* 

வான�_ெப.(வான�_ெப.) $க�ப.00632.1 

 த�%ட நிமி�5த_ெப.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) சீத மணியி  ேவதிைக 

வா8 $க�ப.00632.2 

 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசாதி ெந8 விள�க� 

ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) எ � அ�� அைவ ந��கி� 

$க�ப.00632.3 

 P%ட* ெச8யா_எதி�.ம.ெப.எ/.(ெச8_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) விள�கி  �டரா* இரைவA பக*_ெப.(பக*_ெப.) ெச8தா� 

$க�ப.00632.4 

 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

மா* வைர நி�விA பிணி�த_ெப.எ/.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

பா�பி  மணி_ெப.(மணி_ெப.) தா�பி  $க�ப.00633.1 

 வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) திவைல ெபாதி5த 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) வி��பி  மீனி  ேம* 

விள�க_�ைற.எ/.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00633.2 



 அ)5த_�ைற.எ/.(அ)5+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அமர� 

கல�கிய_ெப.எ/.(கல��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

அ4த� நிைற5த_ெப.எ/.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபா  கலச� 

$க�ப.00633.3 

 இ)5த+ இைட வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ5த+ என 

எJ5த+ ஆழி ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) 

$க�ப.00633.4 

 வ%டா8 அய  நா* மைற பாட_�ைற.எ/.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

மல�5த+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தாமைரA_ெப.(தாமைர_ெப.+A_ஒ-.) ேபா+ 

$க�ப.00634.1 

 ப%� ஆ* இைலயி  மிைச� கிட5+_வி.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

பா)� ந�)� பசி�தா ேபா* $க�ப.00634.2 

 உ%டா  உ5தி� கட*_ெப.(கட*_ெப.) :�த+ ஓத� கட�� 

தா _த-.�.(தா _த-.�.) ேவ� ஓ� $க�ப.00634.3 

 ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) தாமைரயி  மல� :�த+ ஒ�த+ ஆழி 

ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) $க�ப.00634.4 

 ;3ளி�_ெப.(;3ளி_ெப.+�_ஒ-.) �றி இ�� என ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) 

மீ _ெப.(மீ _ெப.) :�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வான�_ெப.(வான�_ெப.) ெபாலி க��*_ெப.(க��*_ெப.) $க�ப.00635.1 

 ந3ளி* ெசறி5த_ெப.எ/.(ெச'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) பிழ�ைப ந�கி 

நிமி�5த_ெப.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நிலா� க-ைற $க�ப.00635.2 

 கி3ைள� கிளவி�� எ  ஆ� ெகா* கீ> பா* திைசயி  மிைச ைவ�த 

$க�ப.00635.3 

 ெவ3ளி� ��ப�+ இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) க4கி  பாைள ேபா � 

வி'5+_வி.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உளதா* $க�ப.00635.4 



 வ%ண மாைல� ைக பரAபி_வி.எ/.(பரA;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உலைக 

வைள5த_ெப.எ/.(வைல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.00636.1 

 உ%ண_�ைற.எ/.(உ%_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ%ணி� 

த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) மதிய�+ உதய�+ 

எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நிலா� க-ைற $க�ப.00636.2 

 வி%0� ம%0� திைச அைன�+� விJ�கி� 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வி' 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ந��A $க�ப.00636.3 

 ப%ைண_ெப.(ப%ைண_ெப.) ெவ%ெண8/ சைடய  த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

;க> ேபா* எ��� பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உளதா* 

$க�ப.00636.4 

 ந��த� அதனி* 4ைள�+ எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) 

எ2� த/ச  $க�ப.00637.1 

 மீ� த _பதி.ெப.(த _தி'.) கர�க3_ெப.(கர�க3_ெப.) அைவ 

பரAபி_வி.எ/.(பரA;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மி� 

ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) நில(_ெப.(நில(_ெப.) ஆ� 

ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) �ைதயா* $க�ப.00637.2 

 கா�த க%ண  மணி_ெப.(மணி_ெப.) உ5தி� கமல நாள�+ இைடA ப%� 

$க�ப.00637.3 

 :�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ%ட� பைழய+ எனA 

;+��வா2� ேபா � உளதா* $க�ப.00637.4 

 விைர ெச8 கமலA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேபா+ வி)�பிA ;�5த 

தி)விெனா�� $க�ப.00638.1 

 �ைர ெச8 வ%D  �ழா� இ'ய� H�பி/ சா�பி� �வி5+ளதா* $க�ப.00638.2 



 உைர ெச8 திகி'_ெப.(திகி'_ெப.) தைன உ)�D ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேகா* 

ஓ/சி உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஆ%ட $க�ப.00638.3 

 அரச _ெப.(அரெச _ெப.) ஒ+�க� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ���; ேபா ற+ அர�� 

ஆ�ப*_ெப.(ஆ�ப*_ெப.) $க�ப.00638.4 

 ந��கா_எதி�.ம.வி.எ/.(ந���_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_வி.எ/.�றி.) மாைய 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) தம�� நிற�_ெப.+ஏ_சா'.) ேதா-�A ;றேம 

ேபா8 $க�ப.00639.1 

 ஏ�கா� கிட��� எறிகட-�� என��� ெகாDைய_ெப.(ெகாD_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) 

ஆனாேய $க�ப.00639.2 

 ஓ�கா நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இ)ளா8 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உலைக விJ�கி ேம  ேம�� 

$க�ப.00639.3 

 வ ��கா நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க) ெந)Aபி  

இைடேய எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) ெந)Aேப $க�ப.00639.4 

 ெகாDைய_ெப.(ெகாD_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) அ*ைல ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

யாைர�� ெகா*கிலா8 $க�ப.00640.1 

 ம�வி* இ  அ4த�ெத(�� 

வ5தைன_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) $க�ப.00640.2 

 பிDயி  ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) நைடA 

ெப%ெணா�_ெப.(ெப%_ெப.+ஒ�_க).ேவ.) எ ற* எைன/ $க�ப.00640.3 

 ��திேயா கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தி�கேள $க�ப.00640.4 

 மீ+ ெமா8�+ எJ ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) நிலவி  கதி� $க�ப.00641.1 



 ேமா+ ம�திைக ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) ேம* பட 

$க�ப.00641.2 

 ஓதிமA ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

கன*_ெப.(கன*_ெப.) உ-� எனA $க�ப.00641.3 

 ேபா+ ெமா8�+ அமளிA ;ர%டா3 அேரா $க�ப.00641.4 

 ந��க� இ றி நிமி�5த_ெப.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நிலா� கதி� 

$க�ப.00642.1 

 தா�க_�ைற.எ/.(தா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தள�5+ ச'5தன3 

$க�ப.00642.2 

 ேச�ைக ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அல�5த_ெப.எ/.(அல�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) 

தாமைரA_ெப.(தாமைர_ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.00642.3 

 :�க3 ப�டன :ைவ�� ப�டன3-

வி.4.(ப�_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.00642.4 

 வாச ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) கலைவ� களி வா' ேம* $க�ப.00643.1 

 :சA :சA ;ல�5+_வி.எ/.(;ல�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;J�கின3 

$க�ப.00643.2 

 வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெவ+�பின3 

ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) $க�ப.00643.3 

 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ேநா8��_ெப.(ேநா8_ெப.+��_ெகா.ேவ.) ம)5+� 

உ%டா� ெகாேலா $க�ப.00643.4 

 தாய'  ப' ேசDய� தா+_ெப.(தா+_ெப.) உ� $க�ப.00644.1 

 வ � அ'� தளி� ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) அைண ேமனியி* $க�ப.00644.2 



 கா8 எ'� க'ய� க'ய� ெகாண�5+ $க�ப.00644.3 

 ஆயிர�தி  இர�D அ��கினா� $க�ப.00644.4 

 க னி_ெப.(க னி_ெப.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) நக'* கம> ேச�ைக உ3 

$க�ப.00645.1 

 அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) இ னண� 

ஆயின3_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) ஆயவ3 $க�ப.00645.2 

 மி னி  மி னிய ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) க%டா  என/ $க�ப.00645.3 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ%ண��� உ-ற+ 

ெசா*�வா� $க�ப.00645.4 

 ஏகி ம னைன� க%� எதி�ெகா%� 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.00646.1 

 ஓைகேயா�� இனி+ ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ8�திடA $க�ப.00646.2 

 ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) :மியி* ெபா  நக� அ ன+ ஓ� 

$க�ப.00646.3 

 மாக மாட�+_ெப.(மாட�_ெப.+அ�+_சா'.) அைனயவ� ைவகினா� $க�ப.00646.4 

 ைவ�� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி மாதவ� யா(� ஓ� $க�ப.00647.1 

 ெச8ைக ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நட5தென� 

த�+_ெப.(த�+_ெப.) அ� $க�ப.00647.2 

 ெமா8 ெகா3 வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 4ள' அ� தாளினா* $க�ப.00647.3 

 ெம8 ெகா3 ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) அ)3 4னி ேமவினா  $க�ப.00647.4 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி�5த 4னிவைன வ3ள�� 

$க�ப.00648.1 



 சி5ைத ஆர_�ைற.எ/.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வண�க�� 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� $க�ப.00648.2 

 அ5த� இ* �ண�தா  ெநD+ ஆசிக3 $க�ப.00648.3 

 த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேகாசிக த  

ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.00648.4 

 ேகாதம  த) ேகா 4னி ேகாசிக $க�ப.00649.1 

 மாதவ _ெப.(மாதவ _ெப.) தைன மா 4க�_ெப.(4க�_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.00649.2 

 ேபா+ ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) ேபாத 

இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) :தல� $க�ப.00649.3 

 ஏ+ ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

எ � இய�பினா  $க�ப.00649.4 

 :5_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) ேச�ைகA ;னிதைனேய ெபா) 

$க�ப.00650.1 

 ஏ85த ேக%ைம/ சதான5த  எ � உைர $க�ப.00650.2 

 வா85த மாதவ _ெப.(மாதவ _ெப.) மா4க� 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) <* $க�ப.00650.3 

 ேதா85த_ெப.எ/.(ேதா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சி5ைத� க(சிக  

ெசா*�வா  $க�ப.00650.4 

 வD�த மாதவ ேக�D இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வ3ள* 

தா _த-.�.(தா _த-.�.) $க�ப.00651.1 

 இD�த ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �ர*_ெப.(�ர*_ெப.) தாடைக யா�ைக�� 

$க�ப.00651.2 



 அ��+ எ  ேவ3வி�� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) சாப4� $க�ப.00651.3 

 4D�+ எ  ெந5ச�+_ெப.(ெந5ச�_ெப.+அ�+_சா'.) இட� 4D�தா  எ றா  

$க�ப.00651.4 

 எ � ேகாசிக  Hறிட ஈ� இலா $க�ப.00652.1 

 வ  தேபாதன  மாதவ நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) அ)3 $க�ப.00652.2 

 இ � தா _த-.�.(தா _த-.�.) உளேத* அ'+ யா+ இ5த $க�ப.00652.3 

 ெவ றி வ �ர��� என(� விள�பி ேம* $க�ப.00652.4 

 எ3 இ* :ைவ�� இ5திர_ெப.அ.(இ5திர _ெப.) ந�ல4� $க�ப.00653.1 

 அ3ள*_ெப.(அ3ள*_ெப.) ேவைல�� அ�;த சால4� $க�ப.00653.2 

 வி3B� வ � உைடA பான�� ேம(� ெம8 $க�ப.00653.3 

 வ3ள* த ைன மதி 4க�_ெப.(4க�_ெப.) ேநா�கிேய $க�ப.00653.4 

 ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மல�� ெத(ைட நாயக நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 

உன�� $க�ப.00654.1 

 அறி(��+ெவ  ேக3 இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அ)5தவ  $க�ப.00654.2 

 இைற எனA ;வி�� ஈ� இ* ப* ஆ%� எலா� $க�ப.00654.3 

 4ைறயினி* ;ர5ேத அ)3 4-றினா  $க�ப.00654.4 

 அரசி  ைவகி அறனி  அைம5+ழி $க�ப.00655.1 

 விர� கா  இைட/ ெச றன  ேவ�ைட ேம* $க�ப.00655.2 

 உைர ெச8 மாதவ�+ ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) வசி�டனா� $க�ப.00655.3 

 பர� வானவ பா* அைண5தா  அேரா $க�ப.00655.4 



 அ)5ததி கணவ _ெப.(கணவ _ெப.) ேவ5த-� அ)�கட  4ைறயி  ஆ-றி 

$க�ப.00656.1 

 இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ)3 த)தி எ ன இ)5+ழி 

இனி+ நி-� $க�ப.00656.2 

 வி)5+_ெப.(வி)5+_ெப.) இனி அைமAெப  எ னா/ �ரபிைய விளி�+ ந�ேய 

$க�ப.00656.3 

 �ர5+ அ)3 அமி�த� எ ன அ)3 4ைற �ர5த+ அனேற $க�ப.00656.4 

 அ� �ைவ�+ ஆய உ%D அரச நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) அனிக�ேதா�� 

$க�ப.00657.1 

 ெப�க_விய�.வி.4.(ெப�_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) என அளி�+ ேவ5ேதா� 

யாவ)� +8�த பி ன� $க�ப.00657.2 

 ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மல�� தா)� வாச� கலைவ�� ந*கேலா�� 

$க�ப.00657.3 

 உ� +ய� தணி�5+_வி.எ/.(தணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) உ8�+_வி.எ/.(உ8_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைர�க* உ-றா  

$க�ப.00657.4 

 மாதவ எJ5திலா8 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) வயA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

பைடக�� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.00658.1 

 ேகா+ அ�� அமி�த� இ�ேகா 

உதவிய_ெப.எ/.(உத(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகா3ைக த னா* 

$க�ப.00658.2 

 த�+_ெப.(த�+_ெப.) அ� �ண�தா* மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) ெசJமைற 

தெரJ5த <ேலா� $க�ப.00658.3 

 ேமத� ெபா)3க3 யா(� ேவ5த)�� எ ைக த னா* $க�ப.00658.4 



 நி-� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) த�வ+ அ றா* ந�� 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) �ரபி த ைன $க�ப.00659.1 

 எ-� அ)3 எ றேலா�� இய�பல  யா+� பி ன� $க�ப.00659.2 

 வ-கைல உைடெய  யாேனா வழ�கெல  வ)வ+ ஆகி* $க�ப.00659.3 

 ெகா* ெகா3 ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) உழவ ந�ேய 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அக*க எ � Hற 

$க�ப.00659.4 

 பணி�த+ ;'ெவ  எ னாA பா��திப  

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெபா�கிA $க�ப.00660.1 

 பிணி�தன  �ரபி த ைனA ெபய�(ழிA பிணிைய வ ��D $க�ப.00660.2 

 மணி� தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேதாளினா-�� ெகா��திேயா மைறக3 யா(� 

$க�ப.00660.3 

 கணி�த எ� ெப)ம_ெப.(ெப)மா _ெப.+ண_விளி.ேவ.) எ ன� கைல மைற 

4னிவ  ெசா*வா  $க�ப.00660.4 

 ெகா��திெல  யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) ம-� 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) �ைடெகJ ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) தாேன 

$க�ப.00661.1 

 பிD�+_வி.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அக*(-ற+ எ னA 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) சின�_ெப.(சின�_ெப.) க+(� ெநRேசா� 

$க�ப.00661.2 

 இD�+_வி.எ/.(இD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ� 4ரச 

ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) ேசைனைய யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) 

இ � $க�ப.00661.3 

 4D��ெவ  கா%D எ னா ெமா8� மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) சிலி��த+ அ ேற 

$க�ப.00661.4 



 பAபர� எயின�_ெப.(எயி _ெப.+அ�_பட�.ப .) சீன� ேசானக� 4தல 

ப*ேலா�_ெப.(ப*ேலா�_ெப.) $க�ப.00662.1 

 ைக பைட அதனிேனா�� கபிைல மா�� உதி�+ ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) 

$க�ப.00662.2 

 +A; உைட/ ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) யா(� ெத(ைல( உற� 

+ணி�தேலா�� $க�ப.00662.3 

 ெவA; உைட� ெகாDய_ெப.அ.(ெகாDய_ெப.அ.) ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) 

தனய�க3 ெவ�%� மி�கார $க�ப.00662.4 

 �ரபியி  வலி இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) அ றா* �)தி <* 

உணர_�ைற.எ/.(உண�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ*ல $க�ப.00663.1 

 வர4னி வRச� எ னா ம-றவ  சிர�ைத இ ேன $க�ப.00663.2 

 அ'�வ� எ னA ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அட��தன� அடர அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.00663.3 

 எ' எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) விழி�தேலா�� 

இற5தன�_வி.4.(இற_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) �மர� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.00663.4 

 ஐயி) பதி ம� ைம5த� அவி5தைம அரச _ெப.(அரெச _ெப.) காணா 

$க�ப.00664.1 

 ெந8 ெபாழி கனலி* ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெகாD� ேத� கடாவி� $க�ப.00664.2 

 ைக ெத(ட� கைணயிேனா�� கா� 4க�_ெப.(4க�_ெப.) வைளய வா�கி 

$க�ப.00664.3 

 எ8தன  4னி�� த _பதி.ெப.(த _தி'.) ைக� த%Dைன எதி�க எ றா  

$க�ப.00664.4 

 கட(ள� பைடக3 ஈறா� க-றன பைடக3 யா(� $க�ப.00665.1 



 விடவிட 4னிவ  த%ட� விJ�கி ேம* விள�க* காணா $க�ப.00665.2 

 வட வைர வி*லி த ைன வண�கின  வJ�தேலா�� $க�ப.00665.3 

 அட* உ� பைட ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஈயா அ னவ  அக றா  அ ேற 

$க�ப.00665.4 

 வி�டன _வி.4.(வி�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பத�.ஒ).) 

பைடைய ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) வி%0Vளா� உலைக 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.00666.1 

 ��டன  எ ன அRசி� +ள�கின� 4னி�� ேதா றி� $க�ப.00666.2 

 கி�Dய பைடைய உ%� கிள�5தன  கிள)� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

$க�ப.00666.3 

 4�ட ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெபாறிக3 சி5தA ெபா) பைட 4ர% 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) இ-ேற $க�ப.00666.4 

 க%டன  அரச _ெப.(அரெச _ெப.) காணா� கைல மைற 4னிவ��� 

அ*லா* $க�ப.00667.1 

 தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) திற*_ெப.(திற*_ெப.) வலி�� ேத�� உள என* சீ'+ 

அ றா* $க�ப.00667.2 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) தல� 4J+� 

கா���_ெப.எ/.(கா_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெமா8�; 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வலி அ � எ னா $க�ப.00667.3 

 ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ;'ய 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) 

ேகா  திைசைய உ-றா  $க�ப.00667.4 

 மா%ட மா தவ�ேதா  ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வலைனேய மன�தி  எ%ணிA $க�ப.00668.1 



 :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா தவ�த  

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) ேகா  

ெபாலி�� ந��ைம $க�ப.00668.2 

 கா%ட�� அமர� ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) +0�� உ� க)�திேனா�� 

$க�ப.00668.3 

 P%Dன  அர�ைபமா)3 திேலா�தைம எ2� ெசா* மாைன $க�ப.00668.4 

 அ னவ3 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) காணா அன�கேவ3 சர�க3 பாய� 

$க�ப.00669.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) 

அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) காத*_ெப.(காத*_ெப.) 

சலதியி  அJ5தி ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) $க�ப.00669.2 

 ப  அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) பக*_ெப.(பக*_ெப.) த��( உ-�A ப'ணத� 

தெரJ5த <லி  $க�ப.00669.3 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) நய�_ெப.(நய�_ெப.) உண�5ேதா  

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நR�_ெப.(நR�_ெப.) என� 

கன � ந�கா  $க�ப.00669.4 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) 4J+ ஆளி 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) விைன என ெவ�%� 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ேபா8 $க�ப.00670.1 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) மக3_ெப.(மக3_ெப.) ஆதி எ � மடவ�*_ெப.(மடவ�*_ெப.) 

த ைன ஏவி� $க�ப.00670.2 

 க% மல� சிவAப உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) க�A; உற� கDதி  ஏகி 

$க�ப.00670.3 

 எ%ம'* வலிய  ஆய எம  திைச த ைன உ-றா  $க�ப.00670.4 



 தென1 திைச அதைன ந%ணி/ ெச8தவ� 

ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெசLவி $க�ப.00671.1 

 வ  திற*_ெப.(திற*_ெப.) அேயா�தி வாJ� ம  தி'ச�� எ பா  

$க�ப.00671.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) +ைண� �)ைவ ந%ணி� த2ெவா�� +ற�க� 

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00671.3 

 இ � என�� அ)Bக எ ன யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அறி5தில  

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) எ றா  $க�ப.00671.4 

 நின�� ஒலா+ ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) ஐய ந�3 

நில�+_ெப.(நில�_ெப.+அ�+_சா'.) யாவ� ஏ2� $க�ப.00672.1 

 மன�� இனியாைர நாD வ�Aப* யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ேவ3வி 

எ ன/ $க�ப.00672.2 

 சின� ெகா�5_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) திறேலா8 4 ன�� ேதசிக  பிைழ�+ 

ேவ� ஓ� $க�ப.00672.3 

 நின�� இத  நாD நி றா8 ந�ச  ஆ8 வி�தி எ றா  $க�ப.00672.4 

 மல� உVளா  ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) ைம5த வழ�கிய சாப� த னா* 

$க�ப.00673.1 

 அல'ேயா  தா2� நா0�_ெப.எ/.(நா0_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வD( இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) 

ேகாமா _ெப.(ேகாமா _ெப.) $க�ப.00673.2 

 ;ல' அ� கமல� ேபா�� ெபாலி( ஒ]இ வதன� :வி* $க�ப.00673.3 

 பல)� ஆ�� இக>த-� ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

பDவ�_ெப.(பDவ�_ெப.) வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ-ற+ 

அ ேற $க�ப.00673.4 



 காெசா� 4D��_ெப.எ/.(4D_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) :0� 

க'ய+ ஆ� கனக� ேபா �� $க�ப.00674.1 

 Pெசா�� அணி�� 45<* ேதா* த)� ேதா-ற� ேபா �� $க�ப.00674.2 

 மாெசா� க)கி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வனA;_ெப.(வனA;_ெப.) அழி5திட ஊ� 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.00674.3 

 சீசி எ � யா)� எ3ள� திைகAெபா� பJவ� ேச�5தா  $க�ப.00674.4 

 கா  இைட/ சிறி+ ைவக* கழி�+ ஓ� நா3_ெப.(நா3_ெப.) ெகௗசிகAேப�� 

$க�ப.00675.1 

 ேகா  இனி+ உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ��கின  

��க_�ைற.எ/.(���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.00675.2 

 ஈன  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) யாவ  எ ைன ேந�5த+ 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இைடயி  எ ன $க�ப.00675.3 

 ேம* நிக> ெபா)3க3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) விள�பின  

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) $க�ப.00675.4 

 இ-றிேதா என ந�� அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இ) ேவ3வி 

4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00676.1 

 ம-� உல�_ெப.(உல�_ெப.) அளிAெப  எ னா மாதவ� த�ைம� Hவ/ 

$க�ப.00676.2 

 �-� உ� 4னிவ� யா)� ெத(�கன� வசி�ட  ைம5த� $க�ப.00676.3 

 க-றில� அரச _ெப.(அரெச _ெப.) ேவ3வி கன*_ெப.(கன*_ெப.) +ைற 

;ைலய-� ஈவான $க�ப.00676.4 



 எ � உைர�+ யா�க3 ஒ*ேலா� எ றன� எ னA ெபா�கிA $க�ப.00677.1 

 ;  ெத(ழி* கிராத� ஆகிA ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எனA 

;கறேலா�� $க�ப.00677.2 

 அ � அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

எயின�_ெப.(எயி _ெப.+அ�_பட�.ப .) 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அடவிக3 ேதா�� ெச றா� 

$க�ப.00677.3 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேவ3விைய�� 

4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நிராசன� 

வ)க_விய�.வி.4.(வா_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ றா  $க�ப.00677.4 

 அரச _ெப.(அரெச _ெப.) இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ;ைலய-� எ ேன அன* 

+ைற 4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ�ைம $க�ப.00678.1 

 விர�க வ*ைல எ பா  விJமி+ எ � இக>5+ ந�கா� $க�ப.00678.2 

 ;ைரைச மா களி-�_ெப.(களி-�_ெப.) ேவ5ைதA 

ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) +ற�க� 

யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) $க�ப.00678.3 

 உைரெச8ேத  தவ�தி  எ ன ஓ�கின  விமான�+ உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) 

$க�ப.00678.4 

 ஆ�� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) +ற�க� 

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அமர�க3 ெவ�%� ந�ச  

$க�ப.00679.1 

 ஈ�� வ5தி�வ+ எ ேன இ) நில�+_ெப.(நில�_ெப.+அ�+_சா'.) இழிக 

எ ன� $க�ப.00679.2 

 தர�கலி* வ �>வா  ம-�� தாபத சரண� எ ன $க�ப.00679.3 

 ஓ�கின  நி* நி* எ ன உைர�+ உ)� ஒ�க ந�கா  $க�ப.00679.4 



 ேபணலா+ இக>5த வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பத�_ெப.(பத�_ெப.) 4தலா ம-ைற/ $க�ப.00680.1 

 ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) 4J+� அைமAப* எ னா/ ெசJ� கதி� ேகா3 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) $க�ப.00680.2 

 மா% ஒளி ெகடா+ தெற1� வட�கவா8 

வ)க_விய�.வி.4.(வா_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ � $க�ப.00680.3 

 தா0ேவா� ஊ�வ எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) சைம��ெவ  எ 2� ேவைல 

$க�ப.00680.4 

 நைற� த) உைடய ேகா2� நா 4க� கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) தா2� 

$க�ப.00681.1 

 கைற� த) கள2� ம-ைற� கட(ள� பிற)� ெத(��A $க�ப.00681.2 

 ெபா��+ அ)3 4னிவ நி ைனA ;க*_ெப.(;க*_ெப.) ;�5தவைனA 

ேபா-��_ெப.எ/.(ேபா-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00681.3 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) திற  ந �_ெப.(ந �_ெப.) தாரா கண�ெத(�� அைமக 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.00681.4 

 அரச மாதவ _ெப.(மாதவ _ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ஆதி 

ஐ5+_ெப.(ஐ5+_ெப.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) தென1பா* 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ  $க�ப.00682.1 

 ;ைர விள�கி�க எ னா� கட(ள� ேபாய பி ன� $க�ப.00682.2 

 நிைரதவ  விைரவி  ஏகி ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கட-� இைறவ  

ைவ�� $க�ப.00682.3 

 உர இட�_ெப.(இட�_ெப.) அதைன 

ந%ணி_வி.எ/.(ந%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உ� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

உஞ-�� காைல_ெப.(காைல_ெப.) $க�ப.00682.4 



 �ைத வ' சிைல வா3_ெப.(வா3_ெப.) தாைன� ேகாமக  அ�ப]ட  

$க�ப.00683.1 

 �ைத த) ெமாழிய  ைவய�+ உயி��� உயி� ஆய ேதா ற* $க�ப.00683.2 

 வைத ;' ;)டேமத� வ�Aப ஓ� ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) ெகா3வா  

$க�ப.00683.3 

 சிைத( இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) கனக� ேத� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அடவிக3 +)வி/ 

ெச றா  $க�ப.00683.4 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) தவ 'சிக  ைவ�� நைன வ)� பJவ� ந%ணி� 

$க�ப.00684.1 

 ெகா-றவ  வினவேலா�� இைச5தன� �மர� த�43 $க�ப.00684.2 

 ெப-றவ3 இளவ* எ-ேக எ றன3 பிதா4  எ றா  $க�ப.00684.3 

 ம-ைறய ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) ந�� ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) 

த ைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00684.4 

 ெகா��+ அ)3 ெவ��ைக ேவ%D-� ஒ-கமா� விJம� � ற $க�ப.00685.1 

 எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எைன வள��த தாைத�� 

எ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெத(J+ 

ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) $க�ப.00685.2 

 த�A; அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ேத'  ஏறி� தைட இல� பட�தேலா�� 

$க�ப.00685.3 

 �ட�� கதி�� கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) வான�+_ெப.(வான�_ெப.+அ�+_சா'.) 

உ/சி_ெப.(உ/சி_ெப.) அ� Sழ* ;�கா  $க�ப.00685.4 

 அLவயி  இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கட _ெப.(கட _ெப.) 

4ைறயி  ஆ-ற/ $க�ப.00686.1 



 ெசLவிய �'சி* தா2� ெச றன  நியம� 

ெச8வா _வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.00686.2 

 அLவிய� அவி�த சி5ைத 4னிவைன ஆ%�� காணா� $க�ப.00686.3 

 கLைவயிேனா�� பாத கமல� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

உ/சி_ெப.(உ/சி_ெப.) ேச��தா  $க�ப.00686.4 

 விறAெபா� வண�க� ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

விடைலைய இனி+ ேநா�கி/ $க�ப.00687.1 

 சிறA;_ெப.(சிறA;_ெப.) உைட 4னிவ  எ ேன தெர�மர* ெசA;க எ ன 

$க�ப.00687.2 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) உண�5ேதா8 எ ற  

அ ைன�� தாைத தா2� $க�ப.00687.3 

 உறA ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேவ5த-� உதவின� 

எ றா  உ-ேறா  $க�ப.00687.4 

 ைம�+னேனா� 4 ேனா3 வழ�கிய 4ைறைம ேகளா� $க�ப.00688.1 

 த�+ற* ஒழி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) 

த�Aெப  நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) உயிைர எ � $க�ப.00688.2 

 ;�திர� த�ைம ேநா�கிA ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேவ5ேதா�� எ னா $க�ப.00688.3 

 அ�த� 4னிவ  Hற அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) ம��+ அகற* 

காணா $க�ப.00688.4 

 எJ� கதிரவ2� நாண/ சிவ5தன  இ) க% ெநRச�_ெப.(ெநRச�_ெப.) 

$க�ப.00689.1 

 ;J�கின  வடைவ த�ய மயி�A ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) ெபாறியி* 

+3ள_�ைற.எ/.(+3B_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00689.2 



 அJ�கலி* சி5ைதய�ீ ந�� அடவிக3 ேதா�� ெச ேற $க�ப.00689.3 

 ஒJ�� அ� ;ளிஞ� ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உ� +ய� 

உ�க_விய�.வி.4.(உ�_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ றா  $க�ப.00689.4 

 மா4னி ெவ�ளி த னா* மDகலா ைம5த� நா*வ� $க�ப.00690.1 

 தா� உ� சவர� ஆக/ சபி�+ எதி� சலி�த சி5ைத $க�ப.00690.2 

 ஏ� உற* ஒழிக_விய�.வி.4.(ஒழி_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) இ ேன 

ெப�க_விய�.வி.4.(ெப�_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) என 

இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) விRைச $க�ப.00690.3 

 ேகா ம)க2�� ந*கிA பி ன)� �றி�க* உ-றா  $க�ப.00690.4 

 அரசேனா� ஏகி \ப� அ�+ அைண��; இ� மைறைய ஓதி  $க�ப.00691.1 

 விர�வ� வி%_ெப.(வி%_ெப.) உVளா)� வி'Rச2� விைட வேலா2� 

$க�ப.00691.2 

 உைர ெசறி ேவ3வி 4-�� உ  உயி��� ஈ� உ%டாகா $க�ப.00691.3 

 பிரச�_ெப.(பிரச�_ெப.) ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) தாரா8 எ னA பழி/ெசா�� 

ெபய�5+_வி.எ/.(ெபய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபானா  $க�ப.00691.4 

 மைற 4னி உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) உற 

ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) ஆய/ $க�ப.00692.1 

 சிைற உ� க�ழ  அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) 4த* 

பிற(� ஊ)�_ெப.எ/.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00692.2 

 இைறவ� ெத(�� அமர� Sழ_�ைற.எ/.(S>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) இளவ* 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) உயி)� ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) $க�ப.00692.3 

 4ைறத) மக4� கா�தா� வடதிைச 4னி�� ெச றா  $க�ப.00692.4 



 வடாதிைச 4னி�� ந%ணி_வி.எ/.(ந%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

மல�� கர�_ெப.(கர�_ெப.) நாசி 

ைவ�+_வி.எ/.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ�� $க�ப.00693.1 

 இடா( பி�கைலயா* ைநய இதய�+ ஊ� எJ�+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00693.2 

 விடா+ ப* ப)வ�_ெப.(ப)வ�_ெப.) நி-ப 1லமா 4க� 

வி%�_ெப.(வி%�_ெப.) $க�ப.00693.3 

 தடா+ இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) படைல_ெப.(படைல_ெப.) 1ட/ சலி�த+ 

எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ-.) தல4� தாவி $க�ப.00693.4 

 எயி* எ'�தவ  யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 

உ'�த_ெப.எ/.(உ'_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

$க�ப.00694.1 

 பயி* உ��+ உ' ேபா��த ந _ெப.அ.(ந*_ெப.அ.) ப%;_ெப.(ப%;_ெப.) எனA 

$க�ப.00694.2 

 ;ய*_ெப.(;ய*_ெப.) வி'�+ எJ5தா* எனA :தல� $க�ப.00694.3 

 �யி*_ெப.(�யி*_ெப.) உ��தி� ெகாJ� ;ைக வி�மேவ $க�ப.00694.4 

 தம� திர%�_வி.எ/.(திர3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) யாைவ�� தா(ற $க�ப.00695.1 

 நிமி�5த_ெப.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ�கதி�� க-ைற�� 

ந���ற� $க�ப.00695.2 

 கம5த மாதிர� காவல�_ெப.(காவ*_ெப.+அ�_பட�.ப .) க%ெணா�� 

$க�ப.00695.3 

 �ம5த நாக4� க% ��;ளி�தேவ $க�ப.00695.4 

 தி'வ நி-ப ெசகதல�+ யாைவ�� $க�ப.00696.1 



 ெவ)வ* உ-றன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

ெவ�கதி� மீ%டன $க�ப.00696.2 

 க)வி_ெப.(க)வி_ெப.) உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ககன� 

எலா� ;ைக $க�ப.00696.3 

 உ)வி உ-றிட உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) +ள�கினா� $க�ப.00696.4 

 ;%ட]க2� ;3_ெப.(;3_ெப.) தி)A பாக2� $க�ப.00697.1 

 �%ைட ஊ�தி �லிசி�� ம-� உள $க�ப.00697.2 

 அ%ட� தா4� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ேவ� $க�ப.00697.3 

 எ% தேபாதன  த ைன 

எதி�5தன�_வி.4.(எதி�_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) 

$க�ப.00697.4 

 பாதி மா மதி SD�� ைப5_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) +ழா8/ $க�ப.00698.1 

 ேசாதியா2� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) P8 மல� ஆளி�� $க�ப.00698.2 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) பாரக� ேவ� இல� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அலா* 

$க�ப.00698.3 

 மா தேபாதன எ ன வழ�கின� $க�ப.00698.4 

 அ ன வாசக� ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உண� 

அ5தண  $க�ப.00699.1 

 ெச னி_ெப.(ெச னி_ெப.) தா>�+ இ) ெச�கமல� 

�வி�+_வி.எ/.(�வி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00699.2 

 உ 2�_ெப.எ/.(உ 2_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) விைன உ-ற+ எ � ஓ�கினா  $க�ப.00699.3 



 + 2 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) த� Sழ�3 ேபாயினா� $க�ப.00699.4 

 ஈ+ 4 ன� நிக>5த+ இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) +ைண 

$க�ப.00700.1 

 மா தவ�+ உய� மா%;_ெப.(மா%;_ெப.) உைடயா� இைல $க�ப.00700.2 

 ந�தி வி�தக  த _பதி.ெப.(த _தி'.) அ)3 ேந�5தனி� $க�ப.00700.3 

 யா+ உம�� அ'+ எ றன  ஈ� இலா  $க�ப.00700.4 

 எ � ேகாதம  காதல _ெப.(காதல _ெப.) Hறிட $க�ப.00701.1 

 ெவ றி வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) வியAெபா� 

உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எழா $க�ப.00701.2 

 ஒ �� மாதவ _ெப.(மாதவ _ெப.) தா3_ெப.(தா3_ெப.) ெத(J+ 

ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00701.3 

 பி ைற ஏ�திA ெபய�5தன  த னிட� $க�ப.00701.4 

 4னி�� த�பி�� ேபா8 4ைறயா* தம�� $க�ப.00702.1 

 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ப3ளிக3 எ8தின� பி  இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) 

$க�ப.00702.2 

 கனி�� ேபா*பவ  க���� தி�கB� $க�ப.00702.3 

 தனி�� தா2� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ைதய�� ஆயினா  $க�ப.00702.4 

 வி%ணி  ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மி  உ) 

இ�4ைற $க�ப.00703.1 

 ெப%ணி  ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெப-ற+ உ%ேட 

ெகாேலா $க�ப.00703.2 

 எ%ணி  ஈ+ அல+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

அறிேய _வி.4.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ _த .ஒ).) இ) $க�ப.00703.3 



 க%ணி  உ3B�_ெப.எ/.(உ3B_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

க)�தி2� கா%பனா* $க�ப.00703.4 

 வ3ள/ ேச�ைக� க'யவ  ைவ��� $க�ப.00704.1 

 ெவ3ளA பா* கட*_ெப.(கட*_ெப.) ேபா* மிளி� க%ணினா3 $க�ப.00704.2 

 அ3ள*_ெப.(அ3ள*_ெப.) : மக3_ெப.(மக3_ெப.) ஆ�� ெகாேலா என+ 

$க�ப.00704.3 

 உ3ள� தாமைர�3 உைறகி றதா* $க�ப.00704.4 

 அ)3 இலா3 எனி2� மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) ஆைசயா* 

$க�ப.00705.1 

 ெவ)B� ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) விட� க%ணி  விJ�கலா* $க�ப.00705.2 

 தெர�3 இலா உலகி* ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வா> $க�ப.00705.3 

 ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) எலா� அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

ெபா  உ) ஆயேவ $க�ப.00705.4 

 :% உலாவிய ெபா  கலச�க3 எ  $க�ப.00706.1 

 ஏ% இ* ஆக�+_ெப.(ஆக�_ெப.+அ�+_சா'.) எJதல எ னி2� $க�ப.00706.2 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) நிலா 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) கனி வா8 மதி 

$க�ப.00706.3 

 காண* ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ஒ� கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

உ%டா� ெகா*ேலா $க�ப.00706.4 

 வ%ண ேமகைல� ேத� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) $க�ப.00707.1 

 க% இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) கதி 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) தா� 

இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) $க�ப.00707.2 



 உ3 நிவ5த நைக�� எ � ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உ%டா* $க�ப.00707.3 

 எ%0� H-றி2�� இ�தைன ேவ%�ேமா $க�ப.00707.4 

 க ன* இ  க)A;/ சிைலயா  விைரA $க�ப.00708.1 

 ெபா ைன 4 னிய_ெப.எ/.(4 2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

:�_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) கைண மா'யா* $க�ப.00708.2 

 எ ைன எ8+ ெத(ைல��� எ றா* இனி $க�ப.00708.3 

 வ ைம_ெப.(வ ைம_ெப.) எ 2� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ஆ� 

இைட ைவ�ேம $க�ப.00708.4 

 ெகா3ைள ெகா3ள� ெகாதி�+ எJ பா-கட* $க�ப.00709.1 

 ப3ள ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) எனA 

பட)�_ெப.எ/.(பட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நிலா $க�ப.00709.2 

 உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) உ3ள உயிைர� +)விட $க�ப.00709.3 

 ெவ3ைள_ெப.(ெவ3ைள_ெப.) வ%ண விட4� உ%டா� ெகா*ேலா 

$க�ப.00709.4 

 ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

வழி அ* வழி எ  மன�_ெப.(மன�_ெப.) $க�ப.00710.1 

 ஆ�ேமா அத-� ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காரண� 

$க�ப.00710.2 

 பா� ேபா* ெமாழிA ைப5_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) ெத(D க னிேய $க�ப.00710.3 

 ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேவ� இத-� ஐ�ற( 

இ*ைலேய $க�ப.00710.4 

 கழி5த_ெப.எ/.(கழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க��*_ெப.(க��*_ெப.) 

அரச _ெப.(அரெச _ெப.) கதி�� �ைட $க�ப.00711.1 
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 உ�கனேவா 4D( இ*ைல ஓ� அ�பிெனா�� அர�கி $க�ப.00747.2 

 ம�களி* அ�� ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ேபா8 வா _ெப.(வா _ெப.) ;�கா  

ம-ைற அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.00747.3 

 ;�க இட�_ெப.(இட�_ெப.) அறி5திேல  ேபா5தன  எ  விைன 4D�ேத 

$க�ப.00747.4 

 ஆ85+_வி.எ/.(ஆ8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏற உண� ஐய அய-ேக�� 

அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) அ'ய $க�ப.00748.1 

 கா85+_வி.எ/.(கா8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏவி* 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) அைன�+� கடேலா�� மைலேயா�� $க�ப.00748.2 

 த�5+ ஏற/ ��கி-�� பைட�கல�க3 ெச8 தவ�தா* $க�ப.00748.3 

 ஈ5ேத2� மன�_ெப.(மன�_ெப.) உ�க இவ-� ஏவ* ெச8�நவா* $க�ப.00748.4 

 ேகாதம  த _பதி.ெப.(த _தி'.) ப னி�� 4 ைன உ)� 

ெகா��த+_வி.4.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.00749.1 

 ேபா+ நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) எனA 

ெபாலி5த_ெப.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபால  

கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) கா* ெபாD க%டா8 $க�ப.00749.2 



 காத*_ெப.(காத*_ெப.) எ  த _பதி.ெப.(த _தி'.) உயி� ேம�� 

இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) க'ேயா  பா* உ%டா* $க�ப.00749.3 

 ஈ+ இவ த  வரலா�� ;ய�_ெப.(;ய�_ெப.) வலி�� என உைர�தா  

$க�ப.00749.4 

 மா-ற� யா+ உைரAப+ மாய வி-� நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) $க�ப.00750.1 

 ேதா-ற ஆ� என மன�_ெப.(மன�_ெப.) +ள��கி றதா* $க�ப.00750.2 

 ேநா-றன3 ந�ைக�� ெநா8தி  ஐய  வி* $க�ப.00750.3 

 ஏ-�ேம* இட�� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ஏ-�� எ றன  $க�ப.00750.4 

 எ றன  ஏ � த _பதி.ெப.(த _தி'.) எதி� நி றாைர 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.00751.1 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) என வண�கின� நா*வ� ஓDன� $க�ப.00751.3 

 ெபா  திணி கா�4க/ சாைல ;�கன� $க�ப.00751.4 

 உ� வலி யாைனைய ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேமனிய� 

$க�ப.00752.1 

 ெசறி மயி�� க* என� திர%ட_ெப.எ/.(திர3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேதாளின� $க�ப.00752.2 

 அ�பதி னாயிர� அள( இ* ஆ-றல� $க�ப.00752.3 

 தறி ம��+ இைடயிைட த%D  தா�கின� $க�ப.00752.4 

 ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நில மக3_ெப.(மக3_ெப.) 4+� ஆ-ற 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உய� $க�ப.00753.1 

 தட�_ெப.(தட�_ெப.) நிமி� வடவைர தா2� நா%_ெப.(நா%_ெப.) உற 

$க�ப.00753.2 



 இட�_ெப.(இட�_ெப.) இைல உல�_ெப.(உல�_ெப.) என வ5த+ எ�க0� 

$க�ப.00753.3 

 கட*_ெப.(கட*_ெப.) ;ைர தி)நக� இைர�+� காணேவ $க�ப.00753.4 

 ச�ெகா� ச�கர�_ெப.(ச�கர�_ெப.) த'�த ெச�ைக அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) 

$க�ப.00754.1 

 சி�க ஏ� அ*லேன* இதைன� த�%�வா  $க�ப.00754.2 

 எ�� உள  ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) இ � ஏ-றி  

இ/_��.(இ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) சிைல $க�ப.00754.3 

 ம�ைகத  தி) மண�_ெப.(மண�_ெப.) வாJமா* எ பா� $க�ப.00754.4 

 ைகதவ� த2 என* கனக� � � எ பா� $க�ப.00755.1 

 எ8தவ  யாவேனா ஏ-றிA ப%� எ பா� $க�ப.00755.2 

 ெச8த+ அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) திைச4க  த�%D_வி.எ/.(த�%�-

வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ � த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.00755.3 

 ெமா8 தவA ெப)ைமயி  4ய-சியா* எ பா� $க�ப.00755.4 

 தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ேம)ைவ� திர�D-ேற 

எ பா� $க�ப.00756.1 

 வ%ண வா _ெப.(வா _ெப.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) ப%� கைட5த ம�+ எ பா� 

$க�ப.00756.2 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) அரவி2�� அரசேனா 

எ பா� $க�ப.00756.3 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) இ� ெநDய வி* வ �>5தேதா எ பா� $க�ப.00756.4 

 எ  இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ெகாண�க என இய�பினா  எ பா� 

$க�ப.00757.1 



 ம னவ� உள� ெகாேலா மதி ெக�டா� எ பா� $க�ப.00757.2 

 4 ைன ஊ> விைனயினா* 4D�க* ஆ� எ பா� $க�ப.00757.3 

 க னி�� இ/சிைல கா0ேமா எ பா� $க�ப.00757.4 

 இ/_��.(இ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) சிைல உைத�த ேகா-� இல�க� யா+ எ பா� 

$க�ப.00758.1 

 ந/� இைல ந�ைகேம* நா�� ேவ5+_ெப.(ேவ5+_ெப.) எ பா� $க�ப.00758.2 

 நி/சய� எ����ெகா* ேநமியா  எ பா� $க�ப.00758.3 

 சி-சில� விதி ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த�ைமதா  

எ பா� $க�ப.00758.4 

 ெமா8�தன� இ னண� ெமாழிய_�ைற.எ/.(ெமாழி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) 4  $க�ப.00759.1 

 உ8�தன� நில�_ெப.(நில�_ெப.) 4+� உB�கி� கீ> உற $க�ப.00759.2 

 ைவ�தன� வா��ந� யாவேரா என� $க�ப.00759.3 

 ைக�தல� விதி��தன� க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேவ5தேர $க�ப.00759.4 

 ேபாதக� அைனயவ  ெபாலி( 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) $க�ப.00760.1 

 ேவதைன த)கி ற வி*ைல ேநா�கி� த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.00760.2 

 மாதிைன ேநா��வா  மன�ைத_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) 

ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00760.3 

 ேகாதம  காதல _ெப.(காதல _ெப.) Hற* ேமயினா  $க�ப.00760.4 

 இைமயவி* வா�கிய ஈச  ப�� உைற $க�ப.00761.1 



 உைமயிைன இக>5தன  எ ன 

ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00761.2 

 கைம அ� சின�த  இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கா�4க� ெகாளா/ 

$க�ப.00761.3 

 சைம�� த�கனா� ேவ3வி சாரேவ $க�ப.00761.4 

 உ�கன ப*ெலா� கர�க3_ெப.(கர�க3_ெப.) ஓDன� $க�ப.00762.1 

 ;�கன� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

;காத_எதி�.ம.ெப.எ/.(;�_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+அ_ெப.எ/.�றி.) Sழ*க3 

$க�ப.00762.2 

 த�க  ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ேவ3வியி* தழ�� ஆறின $க�ப.00762.3 

 4�க% எ% ேதாளவ  4னி(� ஆறினா  $க�ப.00762.4 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) உைட வ' சிைல ச�; உ�ப�த� $க�ப.00763.1 

 நா3_ெப.(நா3_ெப.) உைடைமயி  அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) ந��க� 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.00763.2 

 ேகா3 உைட விைட அனா  �ல�+3 

ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00763.3 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) உைட உழவ  ஓ� ம ன பா* ைவ�தா  $க�ப.00763.4 

 கா�4க வலிைய யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) கழற* ேவ%�� ஓ 

$க�ப.00764.1 

 வா� சைட அர  நிக� வரத ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அலா* $க�ப.00764.2 

 யா� உள� அறிபவ� இவ-�� 

ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00764.3 

 ேத�4க அ*�லா3 ெசLவி ேக3 எனா $க�ப.00764.4 



 இ)�;_ெப.(இ)�;_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) க) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேகா�� இைண ஏ-றி  பைண ஏ-ற $க�ப.00765.1 

 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பியலி* பளி�� Oக� 

பிைண�+_வி.எ/.(பிைண_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அதேனா� 

அைண�+_வி.எ/.(அைண_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஈ���� $க�ப.00765.2 

 வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இ* மணிA ெபா  கலAைப வயிர�தி% ெகாJ 

ம��தி�� $க�ப.00765.3 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) ெபா) இ* நில�_ெப.(நில�_ெப.) ேவ3வி�� அல� இ* 

பல சா* உJேத� $க�ப.00765.4 

 உJகி ற ெகாJ� 4க�தி  உதி�கி ற கதி'  ஒளி $க�ப.00766.1 

 ெபாழிகி ற ;வி மட5ைத_ெப.(மட5ைத_ெப.) உ) ெவளிAப�� எனA 

;ண'_ெப.(;ண'_ெப.) $க�ப.00766.2 

 எJகி ற ெத3 அ4ேதா� எJ5தவB� 

இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ+�கி� $க�ப.00766.3 

 ெத(Jகி ற ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) நல�+A ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) அரசி 

ேதா றினா3 $க�ப.00766.4 

 �ண�கைள எ  H�வ+ ெகா�பிைன/ 

ேச�5+_வி.எ/.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைவ உ8யA $க�ப.00767.1 

 பிண��வன அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) இவைள� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெப-ற+ கா% $க�ப.00767.2 

 கண�_ெப.(கண�_ெப.) �ைழயா3 எJ5தத பி  கதி� வானி* க�ைக எ2� 

$க�ப.00767.3 

 அண�� இழியA ெபாலி( இழ5த_ெப.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஆ� ஒ�தா� ேவ� உ-றா� $க�ப.00767.4 



 சி�திர� இ�� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ஒAப+ எ�� உ%� 

ெச8விைன ஆ* $க�ப.00768.1 

 வி�தக4� விதிவச4� ேவ� ேவ� ஏ ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) கிடAப $க�ப.00768.2 

 அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தி)ைவ அமர� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ஆத'�தா* 

என அறிஞ $க�ப.00768.3 

 இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தி)ைவ நில ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) எ*லா)� 

காதலி�தா� $க�ப.00768.4 

 கலி� தாைன� கடேலா�� ைக� தான� களி-�_ெப.(களி-�_ெப.) 

அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) $க�ப.00769.1 

 ஒலி�+ ஆழி என வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

மண�_ெப.(மண�_ெப.) ெமாழி5தா��� எதி� 

உ��த_ெப.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00769.2 

 ;லி� தாைன� களி-�_ெப.(களி-�_ெப.) உ'ைவA ேபா�ைவயா  ேபா� 

வி*ைல $க�ப.00769.3 

 வலி�தாேன ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) தி) மண�தா  எ � 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) வலி�ேத�. $க�ப.00769.4 

 வ* வி*��� ஆ-றா�க3 மார  ேவ3_ெப.(ேவ3_ெப.) வைள க)�பி  

$க�ப.00770.1 

 ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) வி*��� ஆ-றாரா8� தா� எ�ைம விளி�-றா� 

$க�ப.00770.2 

 க* வி*ேலா� உட  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

கண�_ெப.(கண�_ெப.) �ைழைய� காதலி�+/ $க�ப.00770.3 

 ெசா* வி*லா* உல�_ெப.(உல�_ெப.) அளிAபா8 ேபா� ெச8ய� 

ெத(ட�கினா�. $க�ப.00770.4 



 இ� ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ஈ(தைன ேம* 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00771.1 

 ெச�ம ன� ;க> ேவ�ட ெபா)ேள_ெப.(ெபா)3_ெப.+ஏ_சா'.) ேபா* ேத85த+ 

ஆ* $க�ப.00771.2 

 ெபா� எ ன வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) அல�;� ;'�ழைல� காதலி�த 

$க�ப.00771.3 

 அ� ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) தம+ 

ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ேபா* 

ஆயி-�_வி.4.(ஆ�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ*. $க�ப.00771.4 

 ம* கா���_ெப.எ/.(கா_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மணிA ;ய�+ ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) மழ விைட ேயா  $க�ப.00772.1 

 வி* கா���_ெப.எ/.(கா_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வா3_ெப.(வா3_ெப.) அம)3 ெமலிகி றா  என 

இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00772.2 

 எ* கா���_ெப.எ/.(கா_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 4D 

வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) பைட ஈ5தா� என ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) 

$க�ப.00772.3 

 அ* கா�ைக_ெப.(கா�ைக_ெப.) Hைகைய� க%� அRசின ஆ� என அக றா�. 

$க�ப.00772.4 

 அ � 4த* இ � அள(� ஆ)� இ5த/ சிைல அ)� $க�ப.00773.1 

 ெச �� இல� ேபா8 ஒளி�த ேத� ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) தி'5+� இல� 

$க�ப.00773.2 

 எ �� இனி மண�_ெப.(மண�_ெப.) இ*ைல எ � இ)5ேத� 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ஏ-றி  $க�ப.00773.3 



 ந �_ெப.(ந �_ெப.) மல�� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) சீைத நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

பJ+ ஆகா+_எதி�.ம.வி.எ/.(ஆ�_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) எ றா  

$க�ப.00773.4 

 நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 4னி பக�5த எலா� ெநறி 

உ னி அறிவ2� த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.00774.1 

 ;ைன5த சைட 4D +ள�கிA ேபா� ஏ-றி  4க�_ெப.(4க�_ெப.) பா��தா  

$க�ப.00774.2 

 வைன5+ அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) தி) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

வ3ள�� அ� மாதவ�ேதா  $க�ப.00774.3 

 நிைந5த_ெப.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எலா� 

நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ5த 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) சிைலைய ேநா�கினா  $க�ப.00774.4 

 ெபாழி5த_ெப.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெந8 ஆ�தி வா8 வழி 

ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00775.1 

 எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகாJ� 

கன*_ெப.(கன*_ெப.) எ ன எJ5தா  $க�ப.00775.2 

 அழி5த+ வி* என வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) ஆ��தா� $க�ப.00775.3 

 ெமாழி5தன� ஆசிக3 4Aபைக ெவ றா� $க�ப.00775.4 

 Pய தவ�க3 ெத(ட�கிய ெத(*ேலா  $க�ப.00776.1 

 ஏயவ  வ* வி* இ�Aபத  4 ன� $க�ப.00776.2 

 ேசயிைழ ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) சி5ைத ெத(� எ8யா $க�ப.00776.3 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) வி*ைல அன�க  இ��தா  $க�ப.00776.4 

 கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) சிைல கா* வலி+ எ பா� $க�ப.00777.1 



 நா%_ெப.(நா%_ெப.) உைட ந�ைக நல�_ெப.(நல�_ெப.) கிள� ெச�ேக>A 

$க�ப.00777.2 

 பாணி இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) பட� ெச�ைக படாேத* 

$க�ப.00777.3 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) ம�ைக�� வா>( 

இல3_�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ3_பட�.ஒ).) எ பா� $க�ப.00777.4 

 கர�க3_ெப.(கர�க3_ெப.) �வி�+_வி.எ/.(�வி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ) க%க3 பனிAப $க�ப.00778.1 

 இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) களி�_ெப.(களி�_ெப.) இ/_��.(இ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) 

சிைல ஏ-றில  ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.00778.2 

 நர5த� நைற� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) ந�ைக�� நா4� $க�ப.00778.3 

 4)�� எ'யி* ;க 1>�+� எ பா� $க�ப.00778.4 

 வ3ள* மண�ைத மகி>5தன  எ றா* $க�ப.00779.1 

 ெகா3 என 4 ; ெகா�Aபைத அ*லா* $க�ப.00779.2 

 ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) அைண�தவ  வி*ைல 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) 

$க�ப.00779.3 

 பி3ைள 4  இ�ட+ ேபைதைம எ பா� $க�ப.00779.4 

 ஞான 4னி�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நா%_ெப.(நா%_ெப.) இைல எ பா� 

$க�ப.00780.1 

 ேகா  இவனி* ெகாDயா� இைல எ பா� $க�ப.00780.2 

 மானவ  இ/_��.(இ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) சிைல கா* வைளயாேன* $க�ப.00780.3 

 பனீ தன�தவ3 ேப� இல3_�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ3_பட�.ஒ).) எ பா� 

$க�ப.00780.4 



 ேதாைகய� இ னன ெசா*லிட ந*ேலா�_�றி.வி.4.(ந*_ெப.+ஓ�_பட�.ப .) 

$க�ப.00781.1 

 ஓைக விள�பிட உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) 

உவAப_�ைற.எ/.(உவAA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00781.2 

 மாக மட�க�� மா* விைட�� ெபா  $க�ப.00781.3 

 நாக4� நாக4� நாண நட5தா _வி.4.(நட_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.00781.4 

 ஆடக� மா மைல அ ன+ த ைன� $க�ப.00782.1 

 ேதட அ) மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) சீைத எ2� ெபா  $க�ப.00782.2 

 Sடக வா* வைள S�Dட ந���� $க�ப.00782.3 

 ஏ� அவி> மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ ன 

எ��தா  $க�ப.00782.4 

 த��+_வி.எ/.(த�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைமயாம* இ)5தவ� 

தாளி  $க�ப.00783.1 

 ம��த+� நா%_ெப.(நா%_ெப.) Oதி ைவ�த+� ேநா�கா� $க�ப.00783.2 

 க�Aபினி* யா)� அறி5தில� ைகயா* $க�ப.00783.3 

 எ��த+ க%டன� இ-ற+ ேக�டா� $க�ப.00783.4 

 ஆ� இைடA ;�+� நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) எ � அமர�க3 

கமல�ேதா த  $க�ப.00784.1 

 ேப� உைட அ%ட� ேகாள� பிள5த+ எ � ஏ�கி ைந5தா� $க�ப.00784.2 

 பா� இைட உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) பக�வ+ எ  பாைர� தா�கி $க�ப.00784.3 



 ேவ� என� கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) இD என ெவ)வி-� அ ேற $க�ப.00784.4 

 :மைழ ெசா'5தா� வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) ெபா  

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாழி5த_ெப.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) $க�ப.00785.1 

 பாம மா கட*க3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ப* மணி_ெப.(மணி_ெப.) Pவி 

ஆ��த $க�ப.00785.2 

 ேகா4னி� கண�க3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) Hறின ஆசி ெகா-ற 

$க�ப.00785.3 

 நாம� ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) சனக  இ � எ  ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) விைன 

பய5த+ எ றா  $க�ப.00785.4 

 மாைல�� இைழ�� சா5+� �%ண4� வாச ெந8�� $க�ப.00786.1 

 ேவைல ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) 4�+� ெபா 2� கா�� O% +கி�� 

வ �சிA $க�ப.00786.2 

 பா* வைள அமி�+_ெப.(அமி�+_ெப.) அளாய ப* இய�_ெப.(இய�_ெப.) +ைவAப 

45ந�� $க�ப.00786.3 

 ஓ* கிள�5+_வி.எ/.(கிள�_ெப.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உவா உ-� எ ன 

ஒலி நக� கிள�5த+ அ ேற $க�ப.00786.4 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) இய* மகர வ �ைண� ேத _ெப.(ேத _ெப.) உக நைக�� 

ேதா�� $க�ப.00787.1 

 வி* இட_�ைற.எ/.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வாB� 

வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) 

கிட5+_வி.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நா�ட�+ $க�ப.00787.2 



 எ* இய* மதிய� அ ன 4க�திய� எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) ேதா ற/ 

$க�ப.00787.3 

 ெசா*லிய_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ப)வ�_ெப.(ப)வ�_ெப.) 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேதாைகயி  

ஆDனாேர $க�ப.00787.4 

 உ% நற( அ)5தினா'  சிவ5+_வி.எ/.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஒளி� க)�க% மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) $க�ப.00788.1 

 ;% உ� ;லவி ந��க� ெகாJநைரA ;*லி� ெகா%டா� $க�ப.00788.2 

 ெவ%ணிற ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) ேம* ேம* வி' கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

ப)�மா ேபா* $க�ப.00788.3 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) நிைற ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) 

ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) வறியவ� 

4க5+_வி.எ/.(4க_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெகா%டா� $க�ப.00788.4 

 வயி'ய� ம+ர கீத� ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) அ4த கீத� $க�ப.00789.1 

 ெசயி'ய� மகர யாழி  ேத� பிழி தெய1வ கீத� $க�ப.00789.2 

 பயி�_ெப.(பயி�_ெப.) கிைள ேவயி  கீத� எ � 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) ப)கி வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) 

$க�ப.00789.3 

 உயி� உைட உட�;� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ஓவிய�_ெப.(ஓவிய�_ெப.) 

ஒAப_�ைற.எ/./உ.உ).(ஒA;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நி றா� $க�ப.00789.4 

 ஐய  வி* இ��த_ெப.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) காணிய அமர� நா��� $க�ப.00790.1 

 ைதயலா� இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பா'  மகளிைர� 

தJவி� ெகா%டா� $க�ப.00790.2 



 ெச8ைகயி  வDவி  ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

பாடலி_ெப.(பாட*_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ெதளித* ேத-றா� $க�ப.00790.3 

 ைம அ' ெந��க% ேநா�க� இைம�த�� 

மய�கி_வி.எ/.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நி றா� $க�ப.00790.4 

 தயரத  ;த*வ _ெப.) எ பா� தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) க%ண  

எ பா� $க�ப.00791.1 

 ;ய*_ெப.(;ய*_ெப.) இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எ பா� :ைவ�� ெபா)(� எ பா� $க�ப.00791.2 

 மய* உைட�+_வி.எ/.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ பா� மா2ட  அ*ல  எ பா� $க�ப.00791.3 

 கய*_ெப.(கய*_ெப.) ெபா) கட�3 ைவ�� கட(ேள_ெப.(கட(3_ெப.+ஏ_சா'.) 

கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ பா� $க�ப.00791.4 

 ந�பிைய� காண ந�ைக�� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) நயன� ேவ%�� 

$க�ப.00792.1 

 ெகா�பிைன� கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேதா�� 

�'சி-�� அ னேதயா* $க�ப.00792.2 

 த�பிைய� கா%மி  எ பா� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

உைட�+_வி.எ/.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

எ பா� $க�ப.00792.3 

 இ�ப� இ5 நக'* த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4னிவைன 

இைறR�� எ பா� $க�ப.00792.4 

 இ-� இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) 

ஆக மதிெயா�� எ*லி ந��கA $க�ப.00793.1 



 ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உயி� பி 2� 

கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஆைசயா* சிறி+ 

ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00793.2 

 சி-றிைடA ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) ெகா�ைக/ ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) அ'� 

க'ய_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) க% $க�ப.00793.3 

 ெபா  ெத(D மட5ைத�� அAபா* உ-ற+ ;கல* உ-றா� $க�ப.00793.4 

 ஊச*_ெப.(ஊச*_ெப.) ஆ� உயி'ேனா�� உ)� :� ப3ளி_ெப.(ப3ளி_ெப.) 

ந��கிA $க�ப.00794.1 

 பாசிைழ மகளி�_ெப.) SழA ேபா8 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) பளி�� மாட� 

$க�ப.00794.2 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) இ* தாமைரயி  ெபா8ைக/_ெப.(ெபா8ைக_ெப.+/_ஒ-.) 

ச5திரகா5த� ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00794.3 

 சீத ந�� ெதளி�த ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) :R_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) ேச�ைகைய 

அ'தி  ேச�5தா3 $க�ப.00794.4 

 ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) உ-ற+ எ 2� ெப)ைமயா* 

அ)ைம_ெப.(அ)ைம_ெப.) ஆன $க�ப.00795.1 

 வ%ண4� இைலகளாேல கா�டலா* வா�ட� த��5ேத  $க�ப.00795.2 

 த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) கமல�கா3 எ  தளி� 

நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) உ%ட க%ணி  $க�ப.00795.3 

 உ3 நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) கா�Dன �� எ  உயி� தர உேலாவின �ேர $க�ப.00795.4 

 நா%_ெப.(நா%_ெப.) உலா( ேம)ேவா� நா%_ெப.(நா%_ெப.) உலா( 

பாணி�� $க�ப.00796.1 

 P% உலா( ேதாB� வாளி ஊ� உலா( Pணி�� $க�ப.00796.2 



 வா3_ெப.(வா3_ெப.) நிலாவி  <* உலா(� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மா�;� 

மீள(� $க�ப.00796.3 

 காண* ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) ஆவி காண* ஆ�ேம ெகாலா� 

$க�ப.00796.4 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) தல� கல5+_வி.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இல�� தி�ேகளா� மீ+ S> $க�ப.00797.1 

 வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) அல�; அல�க* த�� ப�கிேயா�� வா�சிைல� 

$க�ப.00797.2 

 ெகா%ட*_ெப.(ெகா%ட*_ெப.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) க%ணி  ெமா%�ெகா%� எ  ஆவிைய 

$க�ப.00797.3 

 உ%ட+ உ%� எ  ெநRசி  இ �� உ%� 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) எ �� உ%� அேரா $க�ப.00797.4 

 பR� அர�� த�யி  ஆவி ப-ற ந�� ெகா-ற வி* $க�ப.00798.1 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சர�க3 ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) அர�க 

ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) காம  எ8யேவ $க�ப.00798.2 

 சRசல� கல5த_ெப.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+ ைதயலாைர 

உ8ய_�ைற.எ/.(உ8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00798.3 

 அRச* அRச* எ கிலாத ஆ%ைம_ெப.(ஆ%ைம_ெப.) எ ன ஆ%ைமேய 

$க�ப.00798.4 

 இைள�கலாத ெகா�ைககா3 எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வி�மி எ  ெச8த�� $க�ப.00799.1 



 4ைள�கலா மதி� ெகாJ5+ ேபா�� வா3_ெப.(வா3_ெப.) 4க�தினா  

$க�ப.00799.2 

 வைள�கலாத வி* ைகயாளி வ3ள* மா�பி  உ3 உற� $க�ப.00799.3 

 திைள�க* ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஆகி* ஆன 

ெச8 தவ�க3 ெச8�மிேன $க�ப.00799.4 

 எ�� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ5த+ இ5த இ5+ 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ  ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) 

உலா8 $க�ப.00800.1 

 அ�கி எ � அன�க  எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ�பி  

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சி5ைத ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) 

$க�ப.00800.2 

 ெபா��கி ற ெகா�ைகேம* விட�_ெப.(விட�_ெப.) ெபாழி5த+ எ னி2� 

$க�ப.00800.3 

 க��*வ5த தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) அ � அக�_ெப.(அக�_ெப.) கள�க� 

இ*ைலேய $க�ப.00800.4 

 அட�5+ வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அன�க  

ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) அழ � சி5+� அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) எ2� $க�ப.00801.1 

 விட�_ெப.(விட�_ெப.) �ைட5த ெம8யி  

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெவ5திடா+ 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

$க�ப.00801.2 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) +ைத5த கா'யாைன அ ன காைள_ெப.(காைள_ெப.) 

தா3_ெப.(தா3_ெப.) அைட5+_வி.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.00801.3 

 உட  ெத(ட�5+ ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆவி 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆ� எ  உ3ளேம $க�ப.00801.4 



 வி%0ேள எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) மா�பி  <லி  மி ெனா� இ� $க�ப.00802.1 

 ம%0ேள இழி5த+ எ ன வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைம5தனா� $க�ப.00802.2 

 எ%0ேள ஏ இ)5தேபா+� யாவ� எ � ேத�கிேல  $க�ப.00802.3 

 க%0ேள ஏ இ)5தேபா+� எ  ெகா* கா%கிலாதேவ $க�ப.00802.4 

 ெப8 கட*_ெப.(கட*_ெப.) பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அய* பிற�க ஒணா ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) 

ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00803.1 

 ஐய ெபா  கல�ெத(� அ�ைக வி�� 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆத� ேபா* $க�ப.00803.2 

 ெமா8 கிட��� அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

4ய�கிடா+ 4 னேம $க�ப.00803.3 

 ைக கட�க_�ைற.எ/.(கட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி�� 

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) க�� உைரAப+ எ  ெகாேலா 

$க�ப.00803.4 

 எ � ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ3 ைந5+ 

ைந5+ இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வி�மி வி�மிேய 

$க�ப.00804.1 

 ெபா  திணி5த ெகா�ைக ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) இட'  1>� 

ேபா>தி வா8 $க�ப.00804.2 

 � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) அ ன சிைல 4றி5த ெகா3ைக க%� �ளி� 

மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) $க�ப.00804.3 

 ஒ �� உ% க% மதி 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) 

ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) ெச8த+ உைர ெச8வா� $க�ப.00804.4 



 வட�கB� �ைழகB� வான வி* இட� $க�ப.00805.1 

 ெத(ட�5+ :�_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) �ழ*கB� +கி�� ேசா�தர $க�ப.00805.2 

 Oட�கிய_ெப.எ/.(Oட��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மி  என ெநா8தி  

எ8தினா3_வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.00805.3 

 ெந�5தட� கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க% 

ந�லமாைலேய $க�ப.00805.4 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அD வண�கில3 

வழ���_ெப.எ/.(வழ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஓைதய3 

$க�ப.00806.1 

 அ5த� இ* உவைகய3 ஆDA 

பாDனா3_வி.4.(பா�_வி.+இ _இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.00806.2 

 சி5ைத�3 மகி>/சி�� ;�5த ெச8ைக�� $க�ப.00806.3 

 �5த' ெசா* என� ெத(J+ ெசா*�வா3 $க�ப.00806.4 

 கயரத +ரக மா� கடல  க*விய  $க�ப.00807.1 

 தயரத  எ2� ெபய�� தனி/ ெச* ேநமியா  $க�ப.00807.2 

 ;ய*_ெப.(;ய*_ெப.) ெபாழி தட ைகயா  ;த*வ _ெப.) :�கைண $க�ப.00807.3 

 மய* விைள மதன-�� வD( ேம ைமயா . $க�ப.00807.4 

 மரமாமர� இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) என வலிய ேதாளினா  

$க�ப.00808.1 

 அரா அைண அமல  எ � அயி���� ஆ-றலா  $க�ப.00808.2 

 இராம  எ ப+ ெபய� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகாெவா�� 

$க�ப.00808.3 



 பரா வ) 4னிெயா�� பதி வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8தினா . $க�ப.00808.4 

 :% இய* ெமா8�பின  ;னித  எ8தவி* $க�ப.00809.1 

 காணிய வ5தன _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

எ ன� காவல _ெப.(காவல _ெப.) $க�ப.00809.2 

 ஆைணயி  அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வி* 

அதைன ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) தைக $க�ப.00809.3 

 நா%_ெப.(நா%_ெப.) இனி+ ஏ-றினா  ந��கி-� உ�பேர. $க�ப.00809.4 

 மா�திைர அளவி* தா3_ெப.(தா3_ெப.) ம��+ 4  பயி* $க�ப.00810.1 

 S�திர� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) என� ேதாளி  வா�கினா  

$க�ப.00810.2 

 ஏ�தின� இைமயவ� இழி5த_ெப.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) : 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $க�ப.00810.3 

 ேவ�+ அைவ ந��� உற 4றி5+ வ �>5தேத $க�ப.00810.4 

 ேகா4னி உட  வ) ெகா%ட*_ெப.(ெகா%ட*_ெப.) எ ற பி  $க�ப.00811.1 

 தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) க%ணினா  எ ற த ைமயா* 

$க�ப.00811.2 

 ஆ� அவேன ெகா* எ � ஐய� ந��கினா3 $க�ப.00811.3 

 வாம ேமகைல இற வள�5த+ அ*�ேல $க�ப.00811.4 

 இ*ைலேய O�A; எ பா� உ%� உ%� எ ன(� $க�ப.00812.1 

 ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) இய*_ெப.(இய*_ெப.) 4ைலகB� வி�ம 

வி�4வா3 $க�ப.00812.2 



 ெசா*லிய_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �றியி  

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ேதா றேல 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.00812.3 

 அ*லேன* இறAப  எ � அக�+3 உ னினா3 $க�ப.00812.4 

 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) உ-� அய�பவ3 அ ன3 

ஆயின3_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.00813.1 

 பாசைட� கமல�ேதா  பைட�த வி* இ�� $க�ப.00813.2 

 ஓைசயி  ெப'ய+ ஓ� உவைக எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.00813.3 

 ேகாசிக-� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெமாழி சனக  H�வா  $க�ப.00813.4 

 உைரெச8 எ�ெப)ம உ  ;த*வ _ெப.) ேவ3விதா  $க�ப.00814.1 

 விைரவி  இ � ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) பக*_ெப.(பக*_ெப.) 

4D�த*_ெதா.ெப.(4D_வி.+�த*_ெதா.ெப.�றி.) ேவ�ைகேயா $க�ப.00814.2 

 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அதி� 

கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) 4ழ��_ஏவ.(4ழ��_வி.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) $க�ப.00814.3 

 அரைச�� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி அைழ�த* ேவ�ைகேயா 

$க�ப.00814.4 

 ம* வலா  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர 

பகர_�ைற.எ/.(பக�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மாதவ _ெப.(மாதவ _ெப.) 

$க�ப.00815.1 

 ஒ*ைலயி* அவ2� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ�த* 

ந �_ெப.(ந �_ெப.) என $க�ப.00815.2 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) இ* உவைகயா  

இைய5த_ெப.எ/.(இைய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆ� எலா� $க�ப.00815.3 



 ெசா*�க எ � ஓைல�� P+� ேபா�கினா  $க�ப.00815.4 

 க�கிய Pத)� காலி* காலி  

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00816.1 

 இD �ர*_ெப.(�ர*_ெப.) 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) அதி� அேயா�தி எ8தினா� 

$க�ப.00816.2 

 அD இைண ெத(ழ இட�_ெப.(இட�_ெப.) இ றி ம ன�த� $க�ப.00816.3 

 4Dெயா� 4D ெபா) வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) 4 னினா� $க�ப.00816.4 

 4க5தன� தி) அ)3 4ைறயி  எ8தினா� $க�ப.00817.1 

 திக>5+ ஒளி� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) இைண ெத(J+ ெச*வைனA 

$க�ப.00817.2 

 ;க>5தன� அரச நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ;த*வ� ேபாய பி  $க�ப.00817.3 

 நிக>5தைத இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) என ெநD+ Hறினா� $க�ப.00817.4 

 Hறிய Pத)� ெகாண�5த ஓைலைய $க�ப.00818.1 

 ஈறி* வ% ;கழினா8 இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) எ றன� $க�ப.00818.2 

 ேவ� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ;ல மக _ெப.(மக _ெப.) 

வி)�பி_வி.எ/.(வி)�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வா�கினா  

$க�ப.00818.3 

 மா� அதி� கழலினா  வாசி எ றன  $க�ப.00818.4 

 இைல 4கA பட�+ அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

எJதி�_வி.எ/.(எJ+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.+�_ஒ-.) கா�Dய 

$க�ப.00819.1 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) மக _ெப.(மக _ெப.) சிைல� ெத(ழி* ெசவியி* 

சா�த�� $க�ப.00819.2 



 நிைல 4க வலய�க3 நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ந��கிட $க�ப.00819.3 

 மைல என 

வள�5தன_வி.4.(வள�_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) வயிர� 

ேதா3கேள $க�ப.00819.4 

 ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) 

த�க  ேவ3வியி* $க�ப.00820.1 

 க-ைற வா� சைட 4D� கணி/சி வானவ  $க�ப.00820.2 

 4-ற ஏ> உலைக�� ெவ ற_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) 1' 

வி* $க�ப.00820.3 

 இ-ற ேப� ஒலி ெகா* அ � இD�த+ இ�� எ றா  $க�ப.00820.4 

 எ � உைர�+ எதி� எதி� இைடவிடா+ ேந� $க�ப.00821.1 

 + றிய கைன கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) Pத� 

ெகா3க_விய�.வி.4.(ெகா3_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எனA $க�ப.00821.2 

 ெபா  திணி கல கB� P�� ேபா�கினா  $க�ப.00821.3 

 � � என உய'ய �வ(� ேதாளினா  $க�ப.00821.4 

 வானவ  �ல�+ எம� வர�தினா* வ)� $க�ப.00822.1 

 ேவனி*_ெப.(ேவனி*_ெப.) ேவ3_ெப.(ேவ3_ெப.) 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ� மிதிைல 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

$க�ப.00822.2 

 ேசைன�� அரச)� ெச*க_விய�.வி.4.(ெச*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) 45+ 

எனா $க�ப.00822.3 

 ஆைன ேம* மண 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) அைறக எ � ஏவினா  $க�ப.00822.4 



 வா� ப' வி' திைர� கடைல வ3Bவ  $க�ப.00823.1 

 ேத� ெபாழி +ழா8 4D/ ெச�க% மாலவ  $க�ப.00823.2 

 ஆ� ப'� உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� 

அள5+_வி.எ/.(அள_வி.+5�_இ.க.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

$க�ப.00823.3 

 சா�;வ  தி'5+ என� தி'5+ சா-றினா  $க�ப.00823.4 

 சா-றிய 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) ஒலி ெசவியி* சா)� 4  $க�ப.00824.1 

 ேகா* ெத(D மகளி)� ேகால ைம5த)� $க�ப.00824.2 

 ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) த) �மர)� ெவ றி ேவ5த)� $க�ப.00824.3 

 கா-�_ெப.(கா-�_ெப.) எறி கட*_ெப.(கட*_ெப.) என� களிAபி  ஓ�கினா� 

$க�ப.00824.4 

 விைட ெபா) நைடயினா  ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) ஓ� $க�ப.00825.1 

 இைட இைல உலகினி* எ ன 

ஈ%Dய_ெப.எ/.(ஈ%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00825.2 

 கைட�க 4Dவினி* எைவ�� கா* படA $க�ப.00825.3 

 ;ைட ெபய� கட*_ெப.(கட*_ெப.) என 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபாயேத $க�ப.00825.4 

 சி* இட�_ெப.(இட�_ெப.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) என/ 

ெசறி5த_ெப.எ/.(ெச'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேத�க3 தா� $க�ப.00826.1 

 ;*லி� �ட� எனA ெபாலி5த_ெப.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேவ5தரா* $க�ப.00826.2 

 எ*லி� கதி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) எறி��� ஓைடயா* $க�ப.00826.3 



 வி*லி�� 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) எனA 

ெபாலி5த_ெப.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவழேம $க�ப.00826.4 

 கா* வி'5+_வி.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ �ைட கண�� இ* 

ஓதிம� $க�ப.00827.1 

 பா* வி'5த+ எனA பறAப 

ேபா றன_வி.4.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

$க�ப.00827.2 

 ேம* வி'5+_வி.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ ெகாDAபடைல 

வி%_ெப.(வி%_ெப.) எலா� $க�ப.00827.3 

 ேதா* உ'5+ உ�வன ேபா � ேதா �மா* $க�ப.00827.4 

 Oட�கிய_ெப.எ/.(Oட��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) +கி*_ெப.(+கி*_ெப.) 

ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) <ைழ� ைக� மைல� $க�ப.00828.1 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) க�> ேசைனைய� கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ஆ� என $க�ப.00828.2 

 இட�பட எ�க0� எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) $க�ப.00828.3 

 தட�_ெப.(தட�_ெப.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ப)கிட� தா>வ ேபா றேவ 

$க�ப.00828.4 

 இைழயிைட இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) எறி��� 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) $க�ப.00829.1 

 தைழயிைட நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) ெகட� 

தவJ�_ெப.எ/.(த>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) $க�ப.00829.2 



 மைழயிைட எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) ெகட_�ைற.எ/.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

மல)�_ெப.எ/.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ� 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $க�ப.00829.3 

 �ைழ(ற 4ழ�கி�� �ழா� ெகா3 ேப'ேய $க�ப.00829.4 

 ம  அணிA ;ரவிக3 மகளி�_ெப.) ஊ�வன $க�ப.00830.1 

 அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) உ5திய திைர ஆ� 

ேபா றன_வி.4.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

$க�ப.00830.2 

 ெபா னணிA ;ண� 4ைலA ;' ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) H5தலா� 

$க�ப.00830.3 

 மி  என மடA பிD ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) ேபா றேவ $க�ப.00830.4 

 இைண அ��+ இைடயிைட ெந)�க ஏைழய� $க�ப.00831.1 

 +ைண 4ைல� ���ம/ �வ�� ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) $க�ப.00831.2 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) வைரA ;ய�+ ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) சா5+� மா>கி 

ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) $க�ப.00831.3 

 அைண எனA ெபாலி5த+ அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கட*ெச* ஆ� அேரா 

$க�ப.00831.4 

 4�தினா* 4J நில(_ெப.(நில(_ெப.) எறி��� ெமா8� மணிA $க�ப.00832.1 

 ப�தியா* இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) பரA;� பாகி2� 

$க�ப.00832.2 

 தி�தியா நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெசா* 

சிவ5த_ெப.எ/.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா8/சிய� $க�ப.00832.3 

 உ�தராச�க� இ�� ஒளி��� H-றேம $க�ப.00832.4 

 வி*லின� வாளின� ெவறி�த �Rசிய� $க�ப.00833.1 



 க*லிைனA பழி�+ உய� கனக� ேதாளின� $க�ப.00833.2 

 வ*லியி  ம)�கின� ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) மாA பிD $க�ப.00833.3 

 ;*லிய களி�_ெப.(களி�_ெப.) என ைம5த� ேபாயினா� $க�ப.00833.4 

 ம ற*_ெப.(ம ற*_ெப.) அ� ;+_ெப.அ.(;+_ெப.அ.) மல� மைழயி  

S>5+_வி.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என� $க�ப.00834.1 

 + � இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) H5தலா� 4க�க3 ேதா றலா* 

$க�ப.00834.2 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அலா 4J மதி 

ஊ)�_ெப.எ/.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மான�ேபா* $க�ப.00834.3 

 ெச றன தரள வா _ெப.(வா _ெப.) சிவிைக ஈ�டேம $க�ப.00834.4 

 ெமா8 திைர� கட*_ெப.(கட*_ெப.) என 

4ழ�கி_வி.எ/.(4ழ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 1��_ெப.(1��_ெப.) 

உைட� $க�ப.00835.1 

 ைககளி* திைச நிைல� களி-ைற ஆ8வன $க�ப.00835.2 

 ைமய*_ெப.(ைமய*_ெப.) உ-� இழி_வி.(இழி_வி.) மத மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

அறாைமயா* $க�ப.00835.3 

 ெத(8யைல� கட5தில Sழி யாைனேய $க�ப.00835.4 

 S� உைட நிைலெயன� ேதா85+� ேதா8கிலா $க�ப.00836.1 

 வா� உைட வன 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) மகளி�_ெப.) சி5ைதேபா* $க�ப.00836.2 

 தாெரா�� சதிெயா�� தா(� 

ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) $க�ப.00836.3 

 பா'ைட மிதி�கில ப'யி  ப5திேய $க�ப.00836.4 

 ஊDய மன�தின� உறாத ேநா�கின� $க�ப.00837.1 



 ந�Dய_ெப.எ/.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உயி�Aபின� ெநறி�த ெந-றிய� 

$க�ப.00837.2 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) அவி> ேகாைத�� 

+ற5த_ெப.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) H5தல� $க�ப.00837.3 

 ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) உயி� என அ)� ேபாயினா� $க�ப.00837.4 

 மா� என� தட�கைளA ெபா)+ மாமர�_ெப.(மாமர�_ெப.) $க�ப.00838.1 

 ஊ� ப�Dட இைட ஒD�+/ சா8�+ உரா8 $க�ப.00838.2 

 ஆ� என/ ெச றன அ)வி பா8 க(3 $க�ப.00838.3 

 தா� என� கன*_ெப.(கன*_ெப.) உமி> த�க% யாைனேய $க�ப.00838.4 

 உJ5+ இட_�ைற.எ/.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) இைல 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ�க0� $க�ப.00839.1 

 அJ5திய உயி��� எலா� அ)3 ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) ஆயினா  

$க�ப.00839.2 

 எJ5தில  எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைடA 

பட)�_ெப.எ/.(பட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேசைனயி  $க�ப.00839.3 

 ெகாJ5+ ேபா8� ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) மிதிைல 

HD-ேற $க�ப.00839.4 

 க%டவ�_வி.அ.ெப.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப .) 

மன�க3 ைக ேகாAப� காதலி  $க�ப.00840.1 

 வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) இமி� ேகாைதய� வதன ராசி ஆ* $க�ப.00840.2 

 ப%Dக3 ப%Dக3 ப'சி* ெச*வன $க�ப.00840.3 

 ;%ட]க� தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேபாவ ேபா றேவ $க�ப.00840.4 

 பா%Dலி  ைவ�த ஓ� பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) த ெனா�� $க�ப.00841.1 



 ஈ%Dய_ெப.எ/.(ஈ%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ பின _�றி.வி.அ.ெப.(அ ;_ெப.+இ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) ஏ�வா  

இைட� $க�ப.00841.2 

 கா%ட�� ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கைட�க% 

அRசன� $க�ப.00841.3 

 ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) தைக�� இனிய+ ஓ� அ4த� ஆயேத $க�ப.00841.4 

 பி3ைள மா  ேநா�கிையA A''5+_வி.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேபாகி றா  $க�ப.00842.1 

 அ3ள*_ெப.(அ3ள*_ெப.) ந�� ம)த�_ெப.(ம)த�_ெப.) ைவA;_ெப.(ைவA;_ெப.) 

அதனி  அ னமா� $க�ப.00842.2 

 ;3B� ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) தாமைரA_ெப.(தாமைர_ெப.+A_ஒ-.) :(� 

ேநா�கினா  $க�ப.00842.3 

 உ3ள4� தா2� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஊச*_ெப.(ஊச*_ெப.) ஆ�வா  $க�ப.00842.4 

 அ�க% ஞால�+ அர�_ெப.(அர�_ெப.) மிைடதலா* $க�ப.00843.1 

 ெபா�� ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) �ைட சாமைர ேபா��தலா* $க�ப.00843.2 

 க�ைக யா� க��த+ கா� என/ $க�ப.00843.3 

 ச�� ேப' 4ழ�கிய_ெப.எ/.(4ழ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தாைனேய 

$க�ப.00843.4 

 அமி�த அ� ெசா* அண�� அைனயா� உயி� $க�ப.00844.1 

 கவ)�_ெப.எ/.(கவ)_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) H�Oதி� க% எ2� 

கால  ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) $க�ப.00844.2 

 �மர� ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) �ளிAப வழ�கலா* $க�ப.00844.3 

 சமர :மி�� ஒ�த+ தாைனேய $க�ப.00844.4 



 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) மிைட5தன Pண� மிைட5+ என $க�ப.00845.1 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) மிைட5தன வா _ெப.(வா _ெப.) மி  மிைட5+ என� 

$க�ப.00845.2 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) மிைட5தன த�மி மிைட5+ என $க�ப.00845.3 

 ஆ3 மிைட5தன ஆளி மிைட5+ என $க�ப.00845.4 

 வா� �லா� 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) ைவ�த க% வா�கிடA $க�ப.00846.1 

 ேப�கிலா+ பிற�� 4க�தினா  $க�ப.00846.2 

 ேத�கிலா  ெநறி அ5த'* ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) $க�ப.00846.3 

 1' மாமத யாைனைய 4�Dனா  $க�ப.00846.4 

 �ழிெகா3 வா�ப' +3ள_�ைற.எ/.(+3B_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஓ� 

ேதாைகயா3 $க�ப.00847.1 

 வJவி வ �ழ�-றாைள ஓ� வ3ள*தா  $க�ப.00847.2 

 எJவி  ந�3 ;ய�தா* எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஏ5தினா  $க�ப.00847.3 

 தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒழியா  தைரதா  ைவயா  

$க�ப.00847.4 

 +ைண�த தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேநாவ� ெத(ட�5+ இைட $க�ப.00848.1 

 கைண� க)�_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) கணினாைள ஓ� காைளதா  $க�ப.00848.2 

 பைண�த ெவ�4ைலA பா8மத யாைனைய $க�ப.00848.3 

 அைண�க ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ைக�� அகலிட� இ* எ றா  $க�ப.00848.4 

 �ழி�� �Rசி மிைச/ �)�;_ெப.(�)�;_ெப.) ஆ��திடA $க�ப.00849.1 



 ெபாழி��_ெப.எ/.(ெபாழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மாமத யாைனயி  

ேபாகி றா  $க�ப.00849.2 

 கழிய_�ைற.எ/.(கழி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) H'ய_ெப.அ.(H'ய_ெப.அ.) எ � 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கா'ைக $க�ப.00849.3 

 விழிைய ேநா�கி� த _பதி.ெப.(த _தி'.) ேவைல�� ேநா�கினா  $க�ப.00849.4 

 தர�க வா� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) தாமைர/_ெப.(தாமைர_ெப.+/_ஒ-.) சீறD� 

$க�ப.00850.1 

 க)�க% வா3_ெப.(வா3_ெப.) உைடயாைள ஓ� காைளதா  $க�ப.00850.2 

 ெந)�� :%4ைல ந�3வைள� ேதாளினி� $க�ப.00850.3 

 ம)��* எ�� மற5த+ ந�� எ றா  $க�ப.00850.4 

 H-ற� ேபா�� ெகாைல க%ணினா* அ றி $க�ப.00851.1 

 மா-ற� ேப�கிலாைள ஒ� வ3ள*தா  $க�ப.00851.2 

 ஆ-� ந�� இைட அ�ைககளா* 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00851.3 

 ஏ-�வா� உைம யாவ� ெகாேலா எ றா  $க�ப.00851.4 

 த3ள அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) பர� 

தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஒ�டக� $க�ப.00852.1 

 ெத3B ேத� �ைழ யாைவ�� தி கில $க�ப.00852.2 

 உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) எ ன� த�வா�� உல�5தன $க�ப.00852.3 

 க3 உ% மா5த'* ைகAபன ேதDேய $க�ப.00852.4 

 அர�த ேநா�கின� அ* திர3 ேமனிய� $க�ப.00853.1 

 ப'�த_ெப.எ/.(ப'_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காவின� பAபர� ஏகினா� 

$க�ப.00853.2 



 தி)�+ Hட�தி* தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) கைணய�ெத(�� $க�ப.00853.3 

 எ)�தி  ஏ5திய_ெப.எ/.(ஏ5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா* 

களி�_ெப.(களி�_ெப.) எ னேவ $க�ப.00853.4 

 பி�த யாைன_ெப.(யைன_ெப.) பிண�கிA பிDயி* ைக $க�ப.00854.1 

 ைவ�த ேமலி)5+ அRசிய ம�ைகமா� $க�ப.00854.2 

 எ8�+ இ��க% உ-றா� ;ைத�தா� இ) $க�ப.00854.3 

 ைக� தல�களி* க% அட�காைமேய $க�ப.00854.4 

 வாம ேமகைலயா� இைட வாலதி $க�ப.00855.1 

 :மி ேதா8 பிD/ சி5த)� ேபாயினா� $க�ப.00855.2 

 காம�_ெப.(காம�_ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) நா3மல�� கான�+3 

$க�ப.00855.3 

 ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) ேம* வ)� ேதைரயி  ஆ8 அேரா $க�ப.00855.4 

 இ�ப� நா�D  தர� அ*ல3 ஈ�� இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

$க�ப.00856.1 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ேகாமக-� எ கி ற+ ஒ��மா* $க�ப.00856.2 

 க�ப மா வர� கா*க3 வைள�+_வி.எ/.(வைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) $க�ப.00856.3 

 ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) அனாைள� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) �திைரேய $க�ப.00856.4 

 ச5த வா��ழ* ேசா�பைவ தா�கலா� $க�ப.00857.1 

 சி5+� ேமகைல சி5ைத�� ெச8கலா� $க�ப.00857.2 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) வி* இ��தா  எ2� இ ெசாைல $க�ப.00857.3 



 ைம5த� ேபச_�ைற.எ/.(ேப�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

களி�+_வி.எ/.(களி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓ�வா� $க�ப.00857.4 

 �ைடய� �%Dைக P�கின� �5திய $க�ப.00858.1 

 நைடய� நாசி ;ைத�த_ெப.எ/.(;ைத_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைக 

நா-றல� $க�ப.00858.2 

 கட களி-ைற�� கா'ைக யாைர�� $க�ப.00858.3 

 அைடய_�ைற.எ/.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அRசிய 

அ5தண�_ெப.(அ5தண�_ெப.) 45தினா� $க�ப.00858.4 

 நா� :�_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) ந�ைகய� க%க3 ந�� 

$க�ப.00859.1 

 ஊற ேந�வ5+ உ)( ெவளிAபட $க�ப.00859.2 

 மா� ெகா%டைன 

வ5தைன_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) ஆகி* 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00859.3 

 ஏ� ேத� என� ைகக3 இழி/�வா� $க�ப.00859.4 

 �ைர�த ேத)� களி�� �திைர�� $க�ப.00860.1 

 நிைர�த வா� 4ர�� ெநளி5+ எ�க0� $க�ப.00860.2 

 இைர�த ேப� ஒலியா* இைட யாவ)� $க�ப.00860.3 

 உைர�+ உண�5தில� ஊம'  ஏகினா� $க�ப.00860.4 

 O% சில�பி_ெப.(சில�பி_ெப.) வல5+ அன O% +கி*_ெப.(+கி*_ெப.) 

$க�ப.00861.1 

 க3 சில�;_ெப.(சில�;_ெப.) க)��ழலா� �J $க�ப.00861.2 

 உ3 சில�;_ெப.(சில�;_ெப.) சில�ப ஒ+�கலா* $க�ப.00861.3 



 ;3_ெப.(;3_ெப.) சில�பி� ெபா8ைக�� ேபா றேத $க�ப.00861.4 

 ெத3 திைரA பரைவ� தி) அ னவ� $க�ப.00862.1 

 O% திைரA ;ைர ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேநா�கிைன� $க�ப.00862.2 

 க%� இைரAபன ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) க% களி $க�ப.00862.3 

 வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) இைரAபன ஆைன மத�கேள $க�ப.00862.4 

 உைழ கலி�தன எ ன உயி�� +ைண $க�ப.00863.1 

 Oைழ கலி�க)� க%ணிய� <;ர $க�ப.00863.2 

 இைழ கலி�தன இ னியமா எJ $க�ப.00863.3 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கலி�+_வி.எ/.(கலி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என 

வாசி கலி�தேவ $க�ப.00863.4 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) களிAப நடAபவ� வா3_ெப.(வா3_ெப.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) 

$க�ப.00864.1 

 உ% களி� கமல�களி  உ3 உைற $க�ப.00864.2 

 தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) களி/ சி� +�பி_ெப.(+�பி_ெப.) என/ 

சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.00864.3 

 க% களி�தன காம  களி�கேவ $க�ப.00864.4 

 எ%ண_�ைற.எ/.(எ%0_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மா�திர4� அ'தா� இைட 

$க�ப.00865.1 

 வ%ண மா� +வ� வா8� கனி வா8/சிய� $க�ப.00865.2 

 தி%ண� ஆ�+ ஒளி� ெசLவிள ந�� இழி_வி.(இழி_வி.) $க�ப.00865.3 

 �%ண� ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

Pளி�� ஆ��தேவ $க�ப.00865.4 



 சி�திர� தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேத� ைம5த� ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) 

$க�ப.00866.1 

 உ8�+_வி.எ/.(உ8_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைரAப நிைனAப உலAபில� 

$க�ப.00866.2 

 இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) திற�தின� எ�தைனேயா பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) 

$க�ப.00866.3 

 ெமா8�+ இைர�+ வழி ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

4 னினா� $க�ப.00866.4 

 �ைச உ� ப'�� ேத)� வ �ர)� �Jமி எ��� $க�ப.00867.1 

 விைசெயா� க�கA ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வ ��கிய Pளி வி�மிA $க�ப.00867.2 

 பைச�� +ளியி  தாைரA ப�5ெத(ைள அைட�த ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) 

$க�ப.00867.3 

 திைச ெத(�� நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மத�ெத(ைள ெச�மி-� அ ேற $க�ப.00867.4 

 ேகடக� தட� ைகயாேல கிள� ஒளி வாB� ப-றி/ $க�ப.00868.1 

 Sடக� தளி�� ைக ம-ைற/ �ட�மணி� தட�ைக ப-றி $க�ப.00868.2 

 ஆடக�+ ஓைட யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அழி மத�+ இJ�க* ஆ-றி* 

$க�ப.00868.3 

 பாடக� காலினாைரA பயA பய� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபானா� $க�ப.00868.4 

 ெச8களி* ம�வி* ந*ந��/ சிைறகளி* நிைறயA 

:�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00869.1 



 ெந8த�� �4தA :(� 

ெநகி>5த_ெப.எ/.(ெநகி>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச�கமல� ேபா+� 

$க�ப.00869.2 

 ைககB� 4க4� வா�� க%கB� கா�ட� க%� $க�ப.00869.3 

 ெகா8+_வி.எ/.(ெகா8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைவ த)தி� எ � 

ெகாJநைர� ெத(Jகி றா)� $க�ப.00869.4 

 ப5திய� ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) நி �� பா� இைட இழி5ேதா� வாச� $க�ப.00870.1 

 ெகா5தள பார� ேசார� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) கல க3 

சி5த/ $க�ப.00870.2 

 ச5த O% +கி�� வ �ழ� தளி�� ைகயா* அைண�+/ சார $க�ப.00870.3 

 வ5த+ ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) எ ன மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) என இ'ய* 

ேபாவா� $க�ப.00870.4 

 �ைடெயா� களி�� ெத(�க* �ழா�கB� ெகாDயி  கா�� $க�ப.00871.1 

 இைட இைட மய�கி_வி.எ/.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ��� 

ெவளி கர5+ இ)ைள/ ெச8யA $க�ப.00871.2 

 பைடகB� 4D��_ெப.எ/.(4D_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) :0� 

பட� ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) பரAபி/ 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00871.3 

 இைட ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கண�தி  உ3ேள இர(_ெப.(இர(_ெப.) உ%� 

பக�� உ%ேட $க�ப.00871.4 

 4)�� இத>_ெப.(இத>_ெப.) 4�த�_ெப.(4�த�_ெப.) 1ர* 4�வலா� 

4க�க3 எ 2� $க�ப.00872.1 

 தி)�கிள� கமலA ேபாதி* த��Dன 

கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) H�வா3 $க�ப.00872.2 



 ெந)�� இைட 

அ����_ெப.எ/.(அ�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ந��க3_பதி.ெப.(ந��க3_4 .ப .) ந���மி  ந���� எ � எ � $க�ப.00872.3 

 அ)�கனி* ஒளி)� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) அகலA 

ேபாவா� $க�ப.00872.4 

 ந�5த_�ைற.எ/.(ந�5+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ) ெநறியி  

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ெந)�கினா* �)��%� 

அ-�� $க�ப.00873.1 

 கா5தின மணி�� 4�+� சி5தின கலாப� 

S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00873.2 

 பா5தளி  அ*�லா�த� ப';ர� ;ல�பA ப�ைம_ெப.(ப�ைம_ெப.) ெபா  

$க�ப.00873.3 

 :5தளி� உைறAப மா>கிA ேபா�� அ'+ எ ன நி-பா� $க�ப.00873.4 

 ெகா-ற ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) இய�க3 எ��� ெகா%டலி  +ைவAபA 

ப%DA $க�ப.00874.1 

 ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஏ� அ னA ;3ளி* 

ேபைதய� ெவ)வி ந��க_�ைற.எ/.(ந���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00874.2 

 4-� உ� பர�க3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 4ைற4ைற பாச�ேதா�� 

$க�ப.00874.3 

 ப-� அற வ �சி ஏகி ேயாகியி* ப'( 

த��5த_ெப.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00874.4 

 கா*ெசறி ேவகA பாக� கா�4க உ%ைட பாரா $க�ப.00875.1 

 வா� சிைற� ெகா�ைக அ ன ��ப4� ம)A;� காணA $க�ப.00875.2 



 பா*ெசறி கடலி*_ெப.(கட*_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பைன�ைக 

மா*யாைன எ ன $க�ப.00875.3 

 ந��/சிைற ப-றி ஏறா நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) � � 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) $க�ப.00875.4 

 அற*_ெப.(அற*_ெப.) இய* H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) க%வா3 அ4+ உ� 

�4த/ ெசLவா8 $க�ப.00876.1 

 விறலியேரா� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) யா> ெசயி'ய� ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) 

ேமலா� $க�ப.00876.2 

 நைற ெசவி ெப8வ+ எ ன ைநவள அ4தA பாட*_ெப.(பாட*_ெப.) $க�ப.00876.3 

 4ைற4ைற ந0கA ேபானா� கி னர மி+ன� ஒAபா� $க�ப.00876.4 

 அ)விெப8 வைரயி* ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அ��ச� நிமிர_�ைற.எ/.(நிமி�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ��� $க�ப.00877.1 

 இ'யலி  சன�க3 சி5+� இள�களி/ ெச�க% யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 

$க�ப.00877.2 

 வி'சிைற� +�பி_ெப.(+�பி_ெப.) ேவ� ஓ� வ �>மத� 

ேதா85+_வி.எ/.(ேதா8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 

$க�ப.00877.3 

 �'�ழ* பDய ஒ-றிA பிDெயா�� ெத(ட�5+ ெச*வ $க�ப.00877.4 

 நிைறமதி� ேதா-ற� க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ந�*_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கடலி-� 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00878.1 

 அைறபைற +ைவAப� ேத)� யாைன�� 

ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) மா(� $க�ப.00878.2 



 கைறெகJ ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) கணா)� ைம5த)� கவினி ஒ*ைல 

$க�ப.00878.3 

 ெநறி இைட படர ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) ேநய ம�ைகய�தா� ெச*வா� 

$க�ப.00878.4 

 ெபா8ைக_ெப.(ெபா8ைக_ெப.) அ� கமல� கானி* ெபாலிவ+ ஓ� 

அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) எ ன� $க�ப.00879.1 

 ைககய� ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) 

கணிைகய�_ெப.(கணிைகய�_ெப.) ஈ�ட� 

ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00879.2 

 ஐயி) <� S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆ8 மணி/ 

சிவிைக த ேம* $க�ப.00879.3 

 தெய1வ ம�ைகய)� நாண� ேத _ெப.(ேத _ெப.) இைச 4ரலA ேபானா3 

$க�ப.00879.4 

 காரண� இ றிேய�� கன*_ெப.(கன*_ெப.) 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) விழி��� க%ணா� $க�ப.00880.1 

 வ �ர ேவ�திர�தா� தா>5+ வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

கR�க�+ ெம8யா� $க�ப.00880.2 

 தாரணி ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) ேமலா� தல�+ உளா� கதி�த ெசா*லா� 

$க�ப.00880.3 

 ஆரண�� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) அD 4ைற 

கா�+A ேபானா� $க�ப.00880.4 

 வி'மணி� தா�க3 :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவச' 

ெவ'நி* ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.00881.1 

 அ'மல�� தட�க% ந*லா� ஆயிர�+ இர�D Sழ� $க�ப.00881.2 



 �)மணி/ சிவிைக த ேம* ெகா%டலி  மி  

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ ன $க�ப.00881.3 

 இ)வைரA பய5த_ெப.எ/.(பய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�ைக யா> இைச 

4ரலA ேபானா3 $க�ப.00881.4 

 ெச�ைகயி* மRைஞ_ெப.(மRைஞ_ெப.) அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) சி� 

கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) :ைவ பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $க�ப.00882.1 

 ச�� உைற கழி�த அ ன சாமைர 4தல தா�கி $க�ப.00882.2 

 இ�� அல+ எ%0�கா* இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) எJதிைர வளாக� 

த னி* $க�ப.00882.3 

 ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) இ*ைல எ ன மட5ைதய� 

ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) ேபானா� $க�ப.00882.4 

 ெவ3ெளயி-� இலவ/ ெசLவா8 

4க�ைத_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) ெவ%மதிய� எ � 

$க�ப.00883.1 

 ெகா3ைளயி* �-��_ெப.எ/.(�-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மீ க3 

�Jமிய அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ஊ�தி $க�ப.00883.2 

 ெத3 அ' பா%D பாணி/ ெசயி'ய� இைச�ேத  சி5த $க�ப.00883.3 

 வ3ளைலA பய5த_ெப.எ/.(பய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�ைக 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) வண�கA ேபானா3 $க�ப.00883.4 

 Hெனா� �றB� சி5+� சிலதிய� �ழா4� 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00884.1 

 பா* நிறA ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) அ னA ;3_ெப.(;3_ெப.) எனA பா'* ெச*ல� 

$க�ப.00884.2 

 ேதெனா� மிஞX�� வ%�� +�பி�� ெத(ட�5+ ெச*லA $க�ப.00884.3 



 : நிைற H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ;ைடபிD நைடயி* 

ேபானா� $க�ப.00884.4 

 +Aபினி  மணியி  ெபா னி  �ட� மரகத�தி  4�தி  $க�ப.00885.1 

 ஒA; அற அைம�த_ெப.எ/.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைப� :% 

ஓவிய�_ெப.(ஓவிய�_ெப.) ;கழ ஏறி $க�ப.00885.2 

 4Aபதி-� இர�D ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 4கி>ெம  ெகா�ைக/ $க�ப.00885.3 

 ெசA; அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தி)வி  ந*லா� ேத� மிைச SழA ேபானா� 

$க�ப.00885.4 

 ெசவிவயி  அமி�த ேக3வி தெவJ�Dனா� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) நாவி  

$க�ப.00886.1 

 அவி ைகயி  

அளி���_வி.எ/.(அளி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந�ரா� 

ஐயி) ேகாD Sழ� $க�ப.00886.2 

 கவிைகயி  ந�ழ* க-பி  அ)5ததி கணவ _ெப.(கணவ _ெப.) ெவ3ைள/ 

$க�ப.00886.3 

 சிவிைகயி  அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) 

ஊ)�_ெப.எ/.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) திைச4க  எ ன/ 

ெச றா  $க�ப.00886.4 

 ெபா) களி�_ெப.(களி�_ெப.) இ(ளி ெபா ேத� ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) 

கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) �மர� 45ந�� $க�ப.00887.1 

 அ)வைர S>5த+ எ ன அ)�பி  4 2� ெச*ல� $க�ப.00887.2 

 தி)வள� மா�ப� தெய1வ/ சிைலயின� ேதர� வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) $க�ப.00887.3 

 இ)வ)� 4னி பி  ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

இ)வ)� எ னA ேபானா� $க�ப.00887.4 



 நி�திய நியம� 4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ேநமியா  

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ெச னி_ெப.(ெச னி_ெப.) $க�ப.00888.1 

 ைவ�தபி  மைற வேலா��� வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) அ� மணி�� ெபா 2� 

$க�ப.00888.2 

 ப�தி ஆ  நிைற�� பா)� ப'(ட  ந*கிA ேபானா  $க�ப.00888.3 

 4�+ அணி வயிரA :ணா  ம�கல 4���த ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.00888.4 

 இ) பிறAபாள� எ%ணாயிர� மணி� கலச� ஏ5தி $க�ப.00889.1 

 அ)� மைற வ)�க� ஓதி அ��ந�� 

ெதளி�+_வி.எ/.(ெதளி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வா>�தி_வி.எ/.(வா>�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00889.2 

 வர  4ைற வ5தா�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) ேகாD ம�கல 

மழைல/ ெசLவா8 $க�ப.00889.3 

 ப)மணி� கலாப�தா� ப*லா%� இைச பரவA ேபானா  $க�ப.00889.4 

 க%Dல  எ ைன எ பா� க%டன  எ ைன எ பா� $க�ப.00890.1 

 �%டல� வ �>5த+ எ பா� ��க_�ைற.எ/.(���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

அ'+ இனி/ ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ பா� 

$க�ப.00890.2 

 உ%� ெகா* எJ/சி எ பா� ஒலி�த+ ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) எ பா� 

$க�ப.00890.3 

 ம%டல ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெந)�கின� 

மய�கி_வி.எ/.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மாேதா $க�ப.00890.4 



 ெபா ெத(D மகளி�_ெப.) ஊ)�_ெப.எ/.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெபால ெகா3 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) 

ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) $க�ப.00891.1 

 �-�� கமல� :�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெத(�கட* 

திைரயி* ெச*ல� $க�ப.00891.2 

 ெகா-ற�_ெப.(ெகா-ற�_ெப.) ேவ3_ெப.(ேவ3_ெப.) ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) 

ெச�ைகA ப�கய� �ழா�க3 H�ப_�ைற.எ/.(H�;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.00891.3 

 ம-� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கதிேரா  எ ன மணிெந�� ேத'* ேபா னா  

$க�ப.00891.4 

 ஆ��த+ வி��ைப 4�D மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அக  திைசக3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.00892.1 

 ேபா��த+ அ�� ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) த�ைம ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) 

க% ;ல� ெகாளாைம $க�ப.00892.2 

 த���த+ ெசறி5த+ ஓD� திைர ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கடைல 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.00892.3 

 P��த+ சகரேரா�� பைக�+ என� Pளி ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) 

$க�ப.00892.4 

 ச�க4� பைண�� ெகா�;� தாள4� காள�ேதா� $க�ப.00893.1 

 ம�கல ேப' ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபெராலி 

மைழைய ஓ�ட� $க�ப.00893.2 

 ெத(�க�� �ைட�� ேதாைகA பி/ச4� �டைர ஓ�ட� $க�ப.00893.3 

 தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) �ைட க%� ஓட� 

ேதவ)� ம)ள/ ெச றா  $க�ப.00893.4 



 ம5திர கீத ஓைத வல� ;' 

4ழ���_ெப.எ/.(4ழ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஓைத 

$க�ப.00894.1 

 அ5தண�_ெப.(அ5தண�_ெப.) ஆசி ஓைத 

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ� 4ரசி  ஓைத 

$க�ப.00894.2 

 க5+ ெகா* களி-றி  ஓைத கDைகய� கவிைத ஓைத $க�ப.00894.3 

 இ5திர_ெப.அ.(இ5திர _ெப.) தி)வ  

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எJ5தன திைசக3 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.00894.4 

 ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) திைசக3 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) த ைனேய ேநா�கி/ 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00895.1 

 வ ��கிய கழ*கா* ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) 

வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைக 

மல�க3_ெப.(மல�க3_ெப.) H�ப� $க�ப.00895.2 

 தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) களி�� ேத)� ;ரவி�� 

பைடஞ� தாB� $க�ப.00895.3 

 ஆ�கிய Pளி வி%0� ம%_ெப.(ம%_ெப.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஆ�கA 

ேபானா  $க�ப.00895.4 

 வ �ர)� களி�� ேத)� ;ரவி�� 

மிைட5த_ெப.எ/.(மிைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

$க�ப.00896.1 

 ேப�விட� இ*ைல ம-ேறா� உல�_ெப.(உல�_ெப.) இ*ைல ெபய��க* ஆகா 

$க�ப.00896.2 



 ந�� உைட ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) யாB� ெநளி�தன3 4+ைக எ றா* 

$க�ப.00896.3 

 பா�ெபாைற ந��கினா  எ � உைர�த+ எAப'� ம ேனா $க�ப.00896.4 

 இ னண� ஏகி ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) ேயாசைன 

இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ெச றா  $க�ப.00897.1 

 ெபா வைர ேபா�� இ5+ சயில�தி  சார*_ெப.(சார*_ெப.) ;�கா  

$க�ப.00897.2 

 வ* மத�_ெப.(மத�_ெப.) களி�� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ெகா�ைக�� மார  

அ�;� $க�ப.00897.3 

 தென1வைர/ சா5+� நா��_ெப.எ/.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேசைன�� இ��த+ அ ேற $க�ப.00897.4 

 ேகாைவ ஆ� வட ெகாJ� �வ� ஒDதர நிவ5த $க�ப.00898.1 

 ஆவி ேவ�டன வ' சிைல அன�க  ேம* 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00898.2 

 :ைவ வா8/சிய� 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) சில�_ெப.(சில�_ெப.) ;ய�ெத(�� 

:�ட $க�ப.00898.3 

 ேதவதார�+� ச5தி2� :�Dன சில மா $க�ப.00898.4 

 ேந� ஒ��கலி* பைகயிைன ந�தியா* 

ெவ*��_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00899.1 

 ேசா�( இட�ெபறா உண�வின  S>/சிேய ேபால� $க�ப.00899.2 

 காெரா�� ெத(ட� கவ��_ெப.(கவ��_ெப.) எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) மராமர� 

�வ�ைட $க�ப.00899.3 

 ேவெரா�� ெகா� கி' என நட5த+ ஓ� ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) $க�ப.00899.4 



 திர%ட_ெப.எ/.(திர3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தா3_ெப.(தா3_ெப.) 

ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெசறி பைண ம)+_ெப.(ம)+_ெப.) இைட ஒDயA 

$க�ப.00900.1 

 ;ர%� பி  வ)� உரெலா� ேபானவ  ேபால $க�ப.00900.2 

 உ)%�_வி.எ/.(உ)3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கா* ெத(ட� பிறகி� 

தறிெயா�� ஒ)�ேக $க�ப.00900.3 

 இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) மாமர�_ெப.(மாமர�_ெப.) இைட இற நட5த+ ஓ� 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $க�ப.00900.4 

 கத�_ெப.(கத�_ெப.) ெகா3 சீ-ற�ைத ஆ-�வா  இனியன கழறிA $க�ப.00901.1 

 பத�_ெப.(பத�_ெப.) ெகா3 பாக2� ம5தி' ஒ�தன  பல <* $க�ப.00901.2 

 வித�களா* அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெம*ெலன 

ெம*ெலன விள�;� $க�ப.00901.3 

 இத�க3 ெகா3கிலா இைறவைன ஒ�த+ ஓ� யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 

$க�ப.00901.4 

 மா� கா%கிலதா8 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) என 

4ழ���_ெப.எ/.(4ழ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00902.1 

 தா� பா8 க' வன க' த%ட�ைத� தடவிA $க�ப.00902.2 

 பா� பி  ெசல� கா* என/ ெச*வ+ ப%� ஓ� $க�ப.00902.3 

 ஆ� ேபாகிய ஆ� ேபா� ஆ� ேபா றேத $க�ப.00902.4 

 பா�த யாைனயி  பத�களி* ப� மத�_ெப.(மத�_ெப.) நாற� $க�ப.00903.1 

 கா�த அ��ச� நிமி�5திட� கா* 

பிD�+_வி.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓDA $க�ப.00903.2 



 :�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஏ> இைலA பாைலையA ெபாDA 

ெபாD யாக� $க�ப.00903.3 

 கா�திர�களா* தல�ெத(�� ேத8�த+ ஓ� களி�_ெப.(களி�_ெப.) 

$க�ப.00903.4 

 அல� இ* யாைனக3 அேனக4� அவ-றிைட 

மிைட5த_ெப.எ/.(மிைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00904.1 

 திலக வா3_ெப.(வா3_ெப.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) பிDகB� �)ைள�� 

ெசறி5த_ெப.எ/.(ெச'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00904.2 

 உலைவ ந�3 வன�+ ஊதேம ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஊத� $க�ப.00904.3 

 தைலவேன ஒ�+A ெபாலி5த+ ச5திர சயில� $க�ப.00904.4 

 தெர�%ட ேமலவ� சிறியவ�/ ேச'2� அவ�த� $க�ப.00905.1 

 ம)%ட_ெப.எ/.(ம)3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த ைமைய மா-�வ� 

எ2� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) வழ�ேக $க�ப.00905.2 

 உ)%ட_ெப.எ/.(உ)3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா8 ெத(�� ெபா  

உ)3 உைர�+ உைர�+ ஓD $க�ப.00905.3 

 இ)%ட க*ைல�� த� நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) ஆ�கிய இரத� $க�ப.00905.4 

 ெகாLைவ ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா8கைள 

இ5திரேகாப� $க�ப.00906.1 

 கLவி_வி.எ/.(கL(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ேநா�கின எ � ெகா* 

கா�� இனமயி*க3 $க�ப.00906.2 

 நLவி ேநா�கிய� நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெகா3 ேமகைல 

ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) சாய*_ெப.(சாய*_ெப.) $க�ப.00906.3 

 ெசLவி ேநா�கின தி'வன ேபா*வன தி'5த $க�ப.00906.4 



 உ8��� வாசிக3 இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அ ன�தி  ஒ+�கி $க�ப.00907.1 

 ெம8� கலாப4� �ைழகB� இைழகB� விள�க� $க�ப.00907.2 

 ெத(�க ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) மர நிழ*பட� +வ றிய Sழ* $க�ப.00907.3 

 ;�க ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) 

:�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) ஆ� 

எனA ெபாலி5தா� $க�ப.00907.4 

 தள� ெகா3 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) என� தளி� அDயி2� 4க�+� 

$க�ப.00908.1 

 வள�_ெப.(வள�_ெப.) ெகா3 மாைலவ%� அலமர வழி வ)5தினரா8 

$க�ப.00908.2 

 விள�� த� உ)A பளி�� இைட ெவளிAபட ேவ� ஓ� $க�ப.00908.3 

 +ள�� பாைறயி* ேதாழிய� அயி��திட� +யி றா� $க�ப.00908.4 

 பிD;�� ஆயிைட மி ெனா�� 

பிற�கிய_ெப.எ/.(பிர��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) 

$க�ப.00909.1 

 பD ;�கா* எனA பDதரA ப';ர� ;ல�ப� $க�ப.00909.2 

 +D ;�� ஆ இைட� தி)மக3 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

+ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00909.3 

 �D ;�கா* என� �D* ;�கா� ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) அ ன மடவா� 

$க�ப.00909.4 

 உ% அ4த� ஊ�D இைளேயா� நக� ெகாண�5த $க�ப.00910.1 

 +% எ2� 4ழ�கின +)�க� தர 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00910.2 



 ம%மக3 த _பதி.ெப.(த _தி'.) மா�பி  அணி வ ன சர� எ னA $க�ப.00910.3 

 ப% இய* வயA ப'க3 ப5தியி  நிைர�தா� $க�ப.00910.4 

 ந�� திைர நிைர�த என ந�3 திைர நிைர�தா� $க�ப.00911.1 

 ஆ�கலி நிைர�த என ஆவண� நிைர�தா� $க�ப.00911.2 

 கா� நிைர என� களி�_ெப.(களி�_ெப.) கா இைட நிைர�தா� $க�ப.00911.3 

 மா)த� நிைர�த என வாசிக3 நிைர�தா� $க�ப.00911.4 

 நD��� மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) எ ன வ)� நLவி விழியா)� $க�ப.00912.1 

 வD��� அயி* வ �ர)� மய�கின� தி'5தா� $க�ப.00912.2 

 இD��� 4ரச� �ரலி  எ��� 4ர* ச�கி  $க�ப.00912.3 

 ெகாD�களி  உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) ேகாநக� அைட5தா� $க�ப.00912.4 

 மிதி�க நிமி� Pளியி  விள�க� அ�� ெம8ைய/ $க�ப.00913.1 

 �ைத�க% OைரையA ெபா)(� P� ெகா� P8தா8 $க�ப.00913.2 

 உதி��தன� இள��மர� ஒவிய'  ஓவ� $க�ப.00913.3 

 ;+�கின� என� த)ண ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) ெபாலி5தா� $க�ப.00913.4 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) உய� தட� கி' 

இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தைர ேச)�_ெப.எ/.(ேச�-

வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00914.1 

 ேகாள' என� க'க3 ெகா-றவ� இழி5தா� $க�ப.00914.2 

 பாைள வி' ஒ�+ உல( சாமைர படA ேபா8 $க�ப.00914.3 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நிைர�த பட 

மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) அைவ ;�கா� $க�ப.00914.4 



 Pசிெனா� ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) பட� உைட� �D*க3 ேதா�� 

$க�ப.00915.1 

 வாச மல� ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) 4க�க3 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

வானி  $க�ப.00915.2 

 மா� இ* மதியி  கதி� வழ�� நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) எ��� $க�ப.00915.3 

 வ �� திைர ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) விJ�கிய+ 

ேபா�� $க�ப.00915.4 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) உற விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வா _ெப.(வா _ெப.) உற 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00916.1 

 க%Oத* ெபா)5தவ) க%ணனி* வ)� கா� $க�ப.00916.2 

 உ%நிற� ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) ெபாDைய வ �சி ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

பாக�+_ெப.(பாக�_ெப.+அ�+_சா'.) $க�ப.00916.3 

 ெவ%நிற ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) ெபாD ;ைன5த மத 

ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) $க�ப.00916.4 

 த�யவெரா� ஒ றிய திற�+_ெப.(திற�_ெப.+அ�+_சா'.) அ) நல�ேதா� 

$க�ப.00917.1 

 ஆயவைர அ5நிைல அறி5தன� +ற5தா�� $க�ப.00917.2 

 ஏய வ)� O% ெபாD பD5+_வி.எ/.(பD_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உட  

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) 

$க�ப.00917.3 

 பா8 ப' விைர5+_வி.எ/.(விைர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உதறி 

நினறன_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) பர5ேத 

$க�ப.00917.4 



 4�ைம ;' வ  கயி�_ெப.(கயி�_ெப.) 

ெகா8+_வி.எ/.(ெகா8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ெமா8�பா* $க�ப.00918.1 

 த�ைம�� உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தைர க%� 

விைரகி ற $க�ப.00918.2 

 அ�ைமயிெனா� இ�ைமைய 

அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெநறி 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00918.3 

 ெச�ைமயவ� எ ன நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெச றன +ர�க� 

$க�ப.00918.4 

 விJ5த_ெப.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பனி அ ன திைர வ ��;ைர 

ேதா�� $க�ப.00919.1 

 கழ�� பயி* ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) க)�க% மிளி�கி ற 

$க�ப.00919.2 

 தழ�� கழி சி5திய_ெப.எ/.(சி5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தர� பயி* 

தர�க�+ $க�ப.00919.3 

 எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைட பிற>5+ ஒளி� 

ெகாJ� கய*க3 எ ன $க�ப.00919.4 

 ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வா' உற வ �சி 

இலேவ2� $க�ப.00920.1 

 கி3ள எJகி ற ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ேகளி'  வி)�பி� $க�ப.00920.2 

 ெத3B ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ஆ� சிறிேத உத(கி ற $க�ப.00920.3 

 உ3ள+ மறா+ உத(� வ3ளைல�� 

ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00920.4 

 + றி ெநறி ப�கிக3 +ள�க அழேலா�� $க�ப.00921.1 



 மி  தி'வ எ ன மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) மிளி� மா�ப� 

$க�ப.00921.2 

 ம ற*_ெப.(ம ற*_ெப.) மண�_ெப.(மண�_ெப.) நா� பட 

மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) Oைழகி றா� $க�ப.00921.3 

 � றி  4ைழ ேதா�� Oைழ ேகாள'க3 ஒ�தா� $க�ப.00921.4 

 ெந)�� அயி* எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) இைணய ெச�மயி'  ெந-றிA 

$க�ப.00922.1 

 ெபா)� �லிக� அAபியன ேபா� மணிக3 

ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00922.2 

 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) களி�_ெப.(களி�_ெப.) அைலA 

;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) கல��வன ெப��� $க�ப.00922.3 

 க)�_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

கல���_ெப.எ/.(கல��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ம+ைகடவைர 

ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00922.4 

 ஒ�க ெநறி உ8Aபவ� உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �றி 

ெகா3ளா $க�ப.00923.1 

 ப�க�_ெப.(ப�க�_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) ெமா8�+ அய* அைல�க 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) பாரா $க�ப.00923.2 

 ைம� க' மத�த விைலமாத� கைல அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) $க�ப.00923.3 

 ;�கவைர ஒ�தன ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) சிைறக3 ஏறா $க�ப.00923.4 

 +கி*_ெப.(+கி*_ெப.) இைட மட5ைதயெரா� ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) 

+வ றிA $க�ப.00924.1 

 பக*_ெப.(பக*_ெப.) இைடய அ�Dலி* ம��+ எ' பரA;� $க�ப.00924.2 

 அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) இ� ெகாJ�;ைக அJ�கலி  4ழ�கா $க�ப.00924.3 



 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) ப� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கடைல ஒ�+ உள+ 

அ� 1P� $க�ப.00924.4 

 கம� உ� ெபா)Aபி  வாJ� விRைசய� காண 

வ5தா�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.00925.1 

 தமைர�� அறியா�_வி.4.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப .) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) திைகA; உ� தைகைம சா ற 

$க�ப.00925.2 

 �மர)� ம�ைகமா)� �Jமலா* வJவி வி%_ெப.(வி%_ெப.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00925.3 

 அமர� நா� இழி5த+ எ னA ெபாலி5த+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ன�க 

ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) $க�ப.00925.4 

 ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) �ைறய/ ேசாதி மி  

நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) பரAப 4 ன� $க�ப.00926.1 

 +யி* உண� ெசLவியா)� +னி�� 4னிவினா)� $க�ப.00926.2 

 �யிெலா�� இனி+ ேபசி/ சில�ெபா�� இனி+ Hவி $க�ப.00926.3 

 மயிலின� தி'வ எ ன� தி'5தன� மகளி�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.00926.4 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) இைண கழ*க3 ஆ�Aப� தா�_ெப.(தா�_ெப.) இைட அளிக3 

ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00927.1 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) ;ைட இல�க/ ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) ேக> 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி வலய� மி ன� $க�ப.00927.2 

 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) என உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

� றி  Sழ*க3 இனி+ ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.00927.3 



 வா3_ெப.(வா3_ெப.) அ' தி'வ எ ன� தி'5தன� ைம5த� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.00927.4 

 �-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கட*க3 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) �ட� மணி� கனக� � ைறA $க�ப.00928.1 

 ப-றிய வைள5த_ெப.எ/.(வைல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ னA 

பர5+வ5+ இ��த_ெப.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $க�ப.00928.2 

 ெகா-றவ� ேதவிமா�க3 ைம5த�க3 ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) அனா� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00928.3 

 உ-றவ� காண* உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) மைல நிைல 

உைர�+� அ ேற $க�ப.00928.4 

 ப�; ேத _ெப.(ேத _ெப.) மிஞX� +�பி_ெப.(+�பி_ெப.) 

பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைச பாD 

ஆட_�ைற.எ/.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00929.1 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) வானக�+ 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஒளி த) த)வி  

ஓ���_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00929.2 

 ெகா�;க3 பைன� ைக ந��D� �ைழெயா�� ஒD�+� ேகா��� $க�ப.00929.3 

 +�பிக3 உயிேர அ ன +ைண மடA பிD�� 

ந*��_ெப.எ/.(ந*�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00929.4 

 ப% மல� பவள/ ெசLவா8A பனி மல�� �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) அ ன 

$க�ப.00930.1 

 க% மல� ெகாD/சிமா���� கணி� ெத(ழி* ;'�� 

ேவ�ைக_ெப.(ேவ�ைக_ெப.) $க�ப.00930.2 



 உ% மல� ெவ��த_ெப.எ/.(ெவ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

+�பி_ெப.(+�பி_ெப.) ;திய_ெப.அ.(;திய_ெப.அ.) ேத _ெப.(ேத _ெப.) உத(� 

நாக� $க�ப.00930.3 

 த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) மல� எ � வான� தாரைக தா(� அ ேற $க�ப.00930.4 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) எ2� பிDேகளா�� 

விள���_ெப.எ/.(விள��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெவ%மதி 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) $க�ப.00931.1 

 Hன* வா _ெப.(வா _ெப.) ேகா� ந��D� ��திட� �4றிA 

பா��_ெப.எ/.(பா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00931.2 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) உ� மைடைய மா-றி/ ெச5திைன� 

�றவ�_ெப.(�றவ�_ெப.) 45தி $க�ப.00931.3 

 வான ந�� ஆ� பா8/சி ஐவன�_ெப.(ஐவன�) வள�Aப� மாேதா $க�ப.00931.4 

 �A;ற-� அ)ைமயா* அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 

வைர சார*_ெப.(சார*_ெப.) ைவகி $க�ப.00932.1 

 ஒA;ற� +ள��கி ற உ�பதி ஆDயி க% $க�ப.00932.2 

 இA;ற�ேத�� கா%பா� �ற�திய� 

இைய5த_ெப.எ/.(இைய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேகால� $க�ப.00932.3 

 அA;ற�ேத�� கா%பா� அர�ைபய� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) மாேதா $க�ப.00932.4 

 உதி உ� +)�தி ஊ+�_ெப.எ/.(ஊ+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உைல 

உ� த��� வாயி  $க�ப.00933.1 

 அதி விட ந�)� ெந8�� உ%கிலா+ ஆவி 

உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00933.2 

 ெகாதி Oைன ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) க% மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) �ற�திய� 

Oதலிேனா� $க�ப.00933.3 



 மதியிைன வா�கி ஒA;� கா%�வ� �றவ�_ெப.(�றவ�_ெப.) ம ேனா 

$க�ப.00933.4 

 ேப0த-� அ'ய ேகால� �)ைள_ெப.(�)ைள_ெப.) அ� பிDக3 

ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00934.1 

 கா0த-� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ேவழ� க ெறா� களி��� 

4 '*_ெப.(4 றி*_ெப.) $க�ப.00934.2 

 ேகா0த-� உ'ய தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) �ழவி�� �றவ�_ெப.(�றவ�_ெப.) 

த�க3 $க�ப.00934.3 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) ெகாD/சி_ெப.(ெகாD/சி_ெப.) 

மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) மகெவா� 

தவJ�_ெப.எ/.(த>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மாேதா $க�ப.00934.4 

 அRசன� கி'யி  அ ன அழி க(3 யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெகா ற 

$க�ப.00935.1 

 ெவRசின�+ அ'யி  தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) கா* �வ�ெடா� விRைச 

ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) $க�ப.00935.2 

 �Rசி அ� தல�+� ந�ல� �ல மணி� தல�+� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 

$க�ப.00935.3 

 பRசி அ� கமல� :�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப�R �வ� 

உைட�+_வி.எ/.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ம ேனா $க�ப.00935.4 

 ெச�கய* அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நா�ட� ெசவி உறா 

4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) ேதா றா $க�ப.00936.1 

 ெபா�� இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) ேசாரா ;)வ�க3 

ெந'யா :வி  $க�ப.00936.2 

 அ�ைக�� மிட�� H�D நர�;_ெப.(நர�;_ெப.) உள�5+ அ4த� ஊ�� 

$க�ப.00936.3 



 ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) பாட*_ெப.(பாட*_ெப.) ேக��� கி னர� 

மய��� மாேதா $க�ப.00936.4 

 க3 அவி> ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) காெத(�� 

உற(_ெப.(உற(_ெப.) ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.00937.1 

 ெகா3ைள வா3_ெப.(வா3_ெப.) க%ணினா� த� ���ம� �ழ�; 

த���_ெப.எ/.(த��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00937.2 

 ெத3ளிய பளி��A பாைற� ெதளி �ைன மணியி* 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00937.3 

 வ3ள4� நற(� எ ன வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இல ெபாலி�� ம ேனா 

$க�ப.00937.4 

 ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) ஆவி ேசார அRசன� வா' ேசார $க�ப.00938.1 

 ஊடலி* சிவ5த_ெப.எ/.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா�ட�+ உ�ப�த� 

அர�ைப மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) $க�ப.00938.2 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) அவி> ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) நி �� 

+ற5த_ெப.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ம5தார 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $க�ப.00938.3 

 வாடல நற( அறா+ வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) வயி  

வய���_ெப.எ/.(வய��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மாேதா 

$க�ப.00938.4 

 மா5தளி� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேமனி�_ெப.(ேமனி_ெப.+�_ஒ-.) 

�ற�திய� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) S�D� $க�ப.00939.1 

 H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) அ� க4கி  பாைள �ழலிேனா� ஒA;� கா%பா� 

$க�ப.00939.2 

 ஏ5திைழ அர�ைப மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) எ' மணி� கடக� வா�கி� $க�ப.00939.3 



 க5த3_ெப.(கா5த3_ெப.) அ� ேபாதி* 

ெப8+_வி.எ/.(ெப8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ைகேகளா� ஒA;� கா%பா� 

$க�ப.00939.4 

 சர� பயி* சாப� அ ன ;)வ�க3 த�மி  

ஆட_�ைற.எ/.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00940.1 

 நர�பிேனா� இனி+ பாD நாடக�_ெப.(நாடக�_ெப.) மயிெலா� ஆ�� 

$க�ப.00940.2 

 அர�ைபய� ெவ��+_வி.எ/.(ெவ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந��த அவி� 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேகாைவ ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) $க�ப.00940.3 

 மர�_ெப.(மர�_ெப.) பயி* க�வ _ெப.(க�வ _ெப.) :ண ம5தி க%� 

உவ���_ெப.எ/.(உவ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மாேதா 

$க�ப.00940.4 

 சா5+ உய� தட�க3 ேதா�� தா+ராக�தி* சா�5த $க�ப.00941.1 

 H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) அ� பிDக3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ���ம� 

அணி5த_ெப.எ/.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா�� $க�ப.00941.2 

 கா5+ இன மணியி  ேசாதி கதிெரா�� 

கல5+_வி.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ �ச/ $க�ப.00941.3 

 ேச5+ வானக� எAேபா+� ெச�கைர 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ ேற $க�ப.00941.4 

 நில மக�� அணிக3 எ ன நிைர கதி� 4�த�_ெப.(4�த�_ெப.) சி5தி 

$க�ப.00942.1 

 மைலமக3 ெகாJந  ெச னி_ெப.(ெச னி_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ �> க�ைக மான $க�ப.00942.2 

 அலகி* ெபா  அல�பி ஓD/ சா5+ ேச� அ)வி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

$க�ப.00942.3 



 உல�_ெப.(உல�_ெப.) அள5தவ  த _பதி.ெப.(த _தி'.) மா�பி  உ�த]க�ைத 

ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00942.4 

 ேகா� உலா� நாகA ேபாேதா� இலவ�க 

மல)�_ெப.எ/.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) H�D/ $க�ப.00943.1 

 S� வா� களி வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) ஓ/சி� P ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) 

ேதற* ெகா3வா� $க�ப.00943.2 

 ேக� இல மகர� யாழி  கி னரமி+ன� பா�� $க�ப.00943.3 

 பாடலா* ஊட* ந���� ப'4கமா�க3 க%டா� $க�ப.00943.4 

 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) களிA; 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ைம5த� ேப� 

எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) ஆக�ேதா�� $க�ப.00944.1 

 ெபா)� +ைண� ெகா�ைக அ ன ெபா)( இ* ேகா��_ெப.(ேகா��_ெப.) 

அ)�பி  மாேட $க�ப.00944.2 

 ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) என� �ைழ�� ெகா�பி  மடA 

ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) வ%�� த�க3 $க�ப.00944.3 

 க)5��ழ*_ெப.(க)��ழ*_ெப.) களி��� வ%�� கDமண� ;ணர� க%டா� 

$க�ப.00944.4 

 பDக�தி  தல� எ � எ%ணிA பட� �ைன 4�கிA ;�க $க�ப.00945.1 

 �DைகA :�கமல� அ ன �ட� மதி 4க�தினா� த� $க�ப.00945.2 

 வடக�ேதா� உ��த_ெப.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) P�� மா� இ* 

ந�� நைனAப ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00945.3 

 கடக� ைக மறி�+� த�மி* க)�கழ* வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ந�கா� $க�ப.00945.4 

 : அைண பல(� க%டா� ெபா  அ' மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) க%டா� 

$க�ப.00946.1 



 ேமவ)� ேகாப�_ெப.(ேகாப�_ெப.) அ ன ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) இைல� 

த�ப* க%டா� $க�ப.00946.2 

 ஆவியி  இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெகா%க�A 

A''5+_வி.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) 

அழி5த_ெப.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) விRைசA $க�ப.00946.3 

 பாைவய� ைவக� த�85த ப*லவ சயன� க%டா� $க�ப.00946.4 

 பான* அ� க%க3 ஆடA பவள�_ெப.(பவள�_ெப.) வா8 

4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) ஆடA $க�ப.00947.1 

 பனீ ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 4ைலயி  இ�ட ெப)விைல 

ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) ஆட� $க�ப.00947.2 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) 4ர � அளக�+ ஆட� தி) மணி� �ைழக3 

ஆட_�ைற.எ/.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00947.3 

 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) மகளி�_ெப.) ஆ�� வாச� நா� 

ஊச*_ெப.(ஊச*_ெப.) க%டா� $க�ப.00947.4 

 �5தர வான மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) +வ� இத>A பவள வா�� $க�ப.00948.1 

 அ5த� இ* �)�;� ேத2� மிஞX�� உ%� அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) 

வி-��_ெப.எ/.(வி*_வி.+�_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.00948.2 

 ைப5ெத(D மகளி�_ெப.) ைக�+ ஓ� பைச இ*ைல எ ன வி�ட $க�ப.00948.3 

 ைம5த'  ந��த த��_ெப.அ.(த��_ெப.அ.) ேத _ெப.(ேத _ெப.) வ3ள�க3 பல(� 

க%டா� $க�ப.00948.4 

 அ* பக*_ெப.(பக*_ெப.) ஆ��� ேசாதிA பளி�� அைற அமளிA பா�க� 

$க�ப.00949.1 



 ம* பக_�ைற.எ/.(ப�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மல�5த_ெப.அ.(மல�5த_ெப.அ.) 

தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

மண5த_ெப.எ/.(மண_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேகால $க�ப.00949.2 

 வி* பைக Oதலினா� த� கலவியி  

ெவ��+_வி.எ/.(ெவ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந��த $க�ப.00949.3 

 க-பக� ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) கலெனா�� கிடAப� க%டா� $க�ப.00949.4 

 ைக என மலரேவ%D அ)�பிய_ெப.எ/.(அ)�;_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

க5த3_ெப.(கா5த3_ெப.) ேநா�கிA $க�ப.00950.1 

 ைப அர( இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ � அRசிA பைட� க%க3 

;ைத�கி றா)� $க�ப.00950.2 

 ெந8 தவ> வயிரA பாைற நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) இைட� 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேபாைத� 

$க�ப.00950.3 

 ெகா8+_வி.எ/.(ெகா8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) த)தி� எ � ெகாJநைர� 

ெத(Jகி றா)� $க�ப.00950.4 

 பி ன�க3 உகி'- ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பி%D அ� 

தளி� ைக� ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00951.1 

 சி ன�க3 4ைலயி  அAபி� ேத _ெப.(ேத _ெப.) மல� ெகா8கி றா)� 

$க�ப.00951.2 

 வ ன�க3 பல(� ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒளி� மைலயி* நி*லா $க�ப.00951.3 

 அ ன�க3 ;�5த எ ன அக  �ைன �ைடகி றா)� $க�ப.00951.4 



 ஈ2�_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ _ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மாைழ 

இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) தளி� ஏ8 ஒளி $க�ப.00952.1 

 ஈ2�_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ _ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மாைழ 

இள5தளி� ஏ இைட $க�ப.00952.2 

 மா2� ேவழ4� நாக4� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

$க�ப.00952.3 

 மா2� ேவழ4� நாக4� மா� எலா� $க�ப.00952.4 

 திமிர மா உட*_ெப.(உட*_ெப.) ���ம/ ேசதக� $க�ப.00953.1 

 திமிர மா ஒ�� ச5+ ஒ�� ேத8��மா* $க�ப.00953.2 

 அமர மாதைர ஒ�+ ஒளி� அ� ெசாலா� $க�ப.00953.3 

 அமர மாதைர ஒ�த+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வானேம $க�ப.00953.4 

 ேப� அவாெவா� மா�ண� ேபரேவ $க�ப.00954.1 

 ேபர ஆெவா� மா�ண� ேபரேவ $க�ப.00954.2 

 ஆர_�ைற.எ/.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வார�திேனா� ம)விேய 

$க�ப.00954.3 

 ஆர_�ைற.எ/.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆர�தி  

ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ)விேய $க�ப.00954.4 

 ;க�� வா3_ெப.(வா3_ெப.) அ'� க%ணிய� ெபா  ;ய�_ெப.(;ய�_ெப.) 

$க�ப.00955.1 

 ;க�� வா3_ெப.(வா3_ெப.) அ'� க%ணிய� :% 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) 

$க�ப.00955.2 

 அகி�� ஆர4� ஆர_�ைற.எ/.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ�� ஓ��ேம 

$க�ப.00955.3 



 அகி�� ஆர4� மாரவ� ேகா��ேம $க�ப.00955.4 

 +  அர�ைப நிர�பிய ெத(*வைர $க�ப.00956.1 

 +  அர�ைபய� ஊ)வி* ேதா �மா* $க�ப.00956.2 

 கி னர� பயி* கீத�க3 எ னலா� $க�ப.00956.3 

 கி னர� பயி*கி றன� ஏைழமா� $க�ப.00956.4 

 ஊ� மாகட மா உற ஊ�� எலா� $க�ப.00957.1 

 ஊ� மாகட மாமத� ஓ�ேம $க�ப.00957.2 

 ஆ� ேச�வன மா வைர ஆ�ேம $க�ப.00957.3 

 ஆ� ேச�வன மாவைர ஆ�ேம $க�ப.00957.4 

 க* இய�� க)� �றம�ைகய� $க�ப.00958.1 

 க*லி அ�� அக> காம�_ெப.(காம�_ெப.) கிழ��_ெப.(கிழ��_ெப.) எடா 

$க�ப.00958.2 

 வ*லிய�க3 ெந)��� ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) எலா� $க�ப.00958.3 

 வ* இய�க3 ெந)�கி_வி.எ/.(ெந)��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

மய��ேம $க�ப.00958.4 

 ேகா3 இப� கய�_ெப.(கய�_ெப.) 1>க� �ளி� கய�_ெப.(கய�_ெப.) 

$க�ப.00959.1 

 ேகாளி ப�கய� ஊ>க� �ைல5த ஆ* $க�ப.00959.2 

 ஆளி ெபா��� மர�_ெப.(மர�_ெப.) ைபய� ஓதிேய $க�ப.00959.3 

 ஆளி ெபா��� அர�ைபய� ஓதிேய $க�ப.00959.4 

 ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) ஆைலய� ஆக உளா3 ெபாலி( $க�ப.00960.1 



 ஆக மா* அய* நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என* 

ஆ�மா* $க�ப.00960.2 

 ேமக மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மிைட5தன ேம* எலா� $க�ப.00960.3 

 ஏக மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

கிட5த+_ெதா.ெப.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) கீ> எலா� $க�ப.00960.4 

 ெபா�� ேத _ெப.(ேத _ெப.) Oக� : மிஞX� ஆ� என $க�ப.00961.1 

 எ��� மாத)� ைம5த)� ஈ%D அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.00961.2 

 +�க மா* வைர/ Sழ*க3 யாைவ�� $க�ப.00961.3 

 த�கி ந��கல� தா� இனி+ ஆ�வா� $க�ப.00961.4 

 இற�க� எ பைத எ%ணில� எ%0�கா* $க�ப.00962.1 

 பிற��� எ பேதா� பைீழய+ ஆதலா* $க�ப.00962.2 

 +ற�க� எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) Pயவேர என 

$க�ப.00962.3 

 மற�ககி-றில� அ னத  மா%;_ெப.(மா%;_ெப.) எலா� $க�ப.00962.4 

 மR� ஆ� மைல வாரண�_ெப.(வாரண�_ெப.) ஒ�த+ வானி  

ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00963.1 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சாைய உைட� கதி� அ�� அத  மீ+ 

பா��_ெப.எ/.(பா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00963.2 

 பRசானன� ஒ�த+ ம-� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

பாய_�ைற.எ/.(பா8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஏ�� $க�ப.00963.3 

 ெசRேசா' எனA ெபாலி(-ற+ ெச�க� வான�_ெப.(வான�_ெப.) $க�ப.00963.4 

 திணி ஆ� சிைன மா மர�_ெப.(மர�_ெப.) யாைவ�� ெச�க� பாய� $க�ப.00964.1 



 தணியாத_எதி�.ம.ெப.எ/.(தணி_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) தளி� ஈ றன ேபா � தாழ $க�ப.00964.2 

 அணி ஆ� ஒளி வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நிர�பலி  

அ�க� எ��� $க�ப.00964.3 

 மணியா* இய ற மைல ஒ�த+ அ� மா� இ* � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) 

$க�ப.00964.4 

 க%0�� இனி+ ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

விள�கிய_ெப.எ/.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கா�சியா�� 

$க�ப.00965.1 

 எ%ண-� அ'+ ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இல�� 

சிர�களா�� $க�ப.00965.2 

 வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) ெகாJ� ச5தன/ ேசதக� மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) 

அணி5த_ெப.எ/.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00965.3 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) க'ேயா தைன ஒ�த+ 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஆ� இ* � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) $க�ப.00965.4 

 ஊ2� உயி)� அைனயா� ஒ)வ��� ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) $க�ப.00966.1 

 ேத2� மிஞX�� சி� +�பி�� ப�பி 

ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00966.2 

 யாைன_ெப.(யைன_ெப.) இன4� பிD�� இக* ஆளி ஏ�� $க�ப.00966.3 

 மா2� கைல�� என மா* வைர 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இழி5தா� $க�ப.00966.4 

 கா* வானக� ேத� உைட ெவ8யவ  கா8 க�� க% $க�ப.00967.1 

 ேகா* மா8 கதி�A ;*_ெப.(;*_ெப.) உைள� ெகா* சின� ேகாள' மா 

$க�ப.00967.2 



 ேம*பா* மைலயி* ;க வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) ேவ� 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00967.3 

 மா* யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஈ�ட� என 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பர5த+ அ ேற $க�ப.00967.4 

 ம5தார� உ5+ மகர5த மண�_ெப.(மண�_ெப.) �லா(� $க�ப.00968.1 

 அ� தா�_ெப.(தா�_ெப.) அரச��� அரச த  அன�க ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) 

$க�ப.00968.2 

 ந5தா+ 

ஒலி���_ெப.எ/.(ஒலி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

நரைலA ெப) ேவைல எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.00968.3 

 ெச5தாமைர :�த+ என� த�ப� எ��த+ அ ேற $க�ப.00968.4 

 த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

கடலி*_ெப.(கட*_ெப.+இ*_இட.ேவ.) தளி சி5+ தர�க� 

நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00969.1 

 வி%ணி* �ட� ெவ%மதி வ5த+ மீ க3 

Sழ_�ைற.எ/.(S>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00969.2 

 வ%ண� கதி� ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) நிலவி  திர3 வா�க�+ ஊ� 

$க�ப.00969.3 

 ஒ3_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) நி�தில� 

ஈ �_வி.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒளி� வா* வைள ஊ�வ+ 

ஒ�ேத $க�ப.00969.4 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) நா� ேவைல ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) மதி 

ஈ2�_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ _ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேவைல 

$க�ப.00970.1 



 ேநானா+ அதைன Oவல-� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ேகாD 

ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) $க�ப.00970.2 

 வா _ெப.(வா _ெப.) நாDய'* ெபாலி மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 4க�க3 எ 2� 

$க�ப.00970.3 

 ஆனா மதிய�க3 மல�5த+ அன�க ேவைல $க�ப.00970.4 

 ம%0� 4ழவி  ஒலி ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) பாட*_ெப.(பாட*_ெப.) 

ஓைத $க�ப.00971.1 

 ப%0� நர�பி* பைகயா இய* பாணி ஓைத $க�ப.00971.2 

 க%0� உைட ேவ8 இைச க% உள� 

ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ேதா�� $க�ப.00971.3 

 வி%0� ம)B�பD வி�மி 

எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ ேற $க�ப.00971.4 

 மணியி  அணி ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வய��_எவ.(வய��_வி.) ஒளி 4�த�_ெப.(4�த�_ெப.) வா�கி $க�ப.00972.1 

 அணி�� 4ைலயா� அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) ஆவி ;ல��+� ந*லா� 

$க�ப.00972.2 

 தணி�� ம+ ம*லிைக� தாம� 

ெவ��+_வி.எ/.(ெவ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வாச� $க�ப.00972.3 

 திணி�� இத>A பி�திைக� க�திைக ேச��+வா)� $க�ப.00972.4 

 ;+� ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) பிணிAேபா� ;ைன பாட*_ெப.(பாட*_ெப.) ஓைத 

$க�ப.00973.1 

 ம+� ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மா5த�_ெப.(மா5த�_ெப.) மடவா'  மிழ-�� ஓைத $க�ப.00973.2 



 ெபா+ ெப%D�_ெப.(ெப%�_ெப.+இ�_பட�.ப .) அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) 

;ைன ேமகைலA :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) ஓைத $க�ப.00973.3 

 கத�_ெப.(கத�_ெப.) ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) களியா* களி�கி ற ஓைத $க�ப.00973.4 

 உ%ணா அ4+ அ ன கைலA ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) உ3ள+ உ%�� 

$க�ப.00974.1 

 ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) ஆ� அ4த� அைனயா� 

மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) ஊட* ேப��+� $க�ப.00974.2 

 ப% ஆ�5த பாட*_ெப.(பாட*_ெப.) ெசவி மா5திA பய _ெப.(பய _ெப.) ெகா3 

ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) $க�ப.00974.3 

 க%ணா* நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) +8�க(� க��*_ெப.(க��*_ெப.) 

கழி5த+ அ ேற $க�ப.00974.4 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) உைட எயி-�� க��*_ெப.(க��*_ெப.) கனகைன 

ெவ�%� ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) $க�ப.00975.1 

 கா  உைட� கதி�க3 எ 2� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

கர�க3_ெப.(கர�க3_ெப.) ஓ/சி� $க�ப.00975.2 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) உைட உதய� எ 2� தமனிய� தறியி* 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00975.3 

 மா2ட மட�க* எ ன� ேதா றின  வய��_எவ.(வய��_வி.) ெவ8ேயா  

$க�ப.00975.4 

 4ைற எலா� 4D�த பி ன� ம ன2� 4'� ேத�ேம* $க�ப.00976.1 

 இைற எலா� வண�கA ேபானா  

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உட  

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) $க�ப.00976.2 



 �ைற எலா� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) �ழி எலா� கJந�� 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00976.3 

 +ைற எலா� கமல� ஆன ேசாைணயா� அைட5த+ அ ேற $க�ப.00976.4 

 அைட5+_வி.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவ%_ெப.(அவ%_ெப.) 

இ��த_ெப.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி ன� அ)�க2� உ�ப�/ 

சார $க�ப.00977.1 

 மட5ைதய� �ழா�ேகளா� ம ன)� ைம5த� தா4� $க�ப.00977.2 

 �ைட5+ வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) 

உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெம :� 

ெகா8+_வி.எ/.(ெகா8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இனி+ 

ஆட_�ைற.எ/.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ைமத�� $க�ப.00977.3 

 தட�கB� ம�(� S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

சா�5தா� $க�ப.00977.4 

 தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) சிைல ;)வ� ஆக/ ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) அ'� 

க)�க% அ�பா* $க�ப.00978.1 

 ;% சில ெச8வ�_வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+அ�_பட�.ப .) எ � ேபாவன 

ேபா ற_ெப.எ/.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மRைஞ_ெப.(மRைஞ_ெப.) $க�ப.00978.2 

 ப% சில�;_ெப.(சில�;_ெப.) அளிக3 

ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நாணினா* பற5த 

ேபா ற_ெப.எ/.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00978.3 

 ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) சில�;_ெப.(சில�;_ெப.) 

ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 

ஒ+��ேதா� ஒ+��� அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) $க�ப.00978.4 



 ெச�ெபா  ெச8 �)B� தெய1வ� �ைழகB� 

ேச�5+_வி.எ/.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மி னA $க�ப.00979.1 

 ப�; ேத _ெப.(ேத _ெப.) அல�ப ஒ*கிA ப%ைணயி  

ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ேநா�கி� $க�ப.00979.2 

 ெகா�ெபா�� ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) அனாைர� 

�றி�+_வி.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உண�த* ேத-றா� 

$க�ப.00979.3 

 வ�; அவி> அல�க* மா�பி  ைம5த)� 

மய�கி_வி.எ/.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நி றா� $க�ப.00979.4 

 பா�_ெப.(பா�_ெப.) இைழA பரைவ அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) ப% த) 

கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) ேத _ெப.(ேத _ெப.) 

$க�ப.00980.1 

 1சிய H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ெமா8�த ேப� அமைல 

ேக��� $க�ப.00980.2 

 Hசின அ*ல ேபச_�ைற.எ/.(ேப�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நாணின �யி*க3 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.00980.3 

 வாசக� வ*லா� 4  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) யாவ� 

வா8 திற�க வ*லா� $க�ப.00980.4 

 நRசி2� ெகாDய_ெப.அ.(ெகாDய_ெப.அ.) நா�ட� அ4+ என 

நய5+_வி.எ/.(நய_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேநா�கி/ $க�ப.00981.1 

 ெசRெசேவ கமல� ைகயா* த�%ட�� 

ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகா�ப� $க�ப.00981.2 

 த� சில�;_ெப.(சில�;_ெப.) அDயி* ெம :/ 

ெசா'5+_வி.எ/.(ெசா'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உட  

தா>5த_ெப.எ/.(தா>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ றா* $க�ப.00981.3 



 வRசிேபா* ம)��லா� மா�� யாவேர வண�கலாதா� $க�ப.00981.4 

 அ�;ய�+ அண�கி  அ னா� அ� மல�� ைகக3 த�%ட $க�ப.00982.1 

 வ�; இய* அல�க* ப�கி வா3_ெப.(வா3_ெப.) அ' ம)B� ேகாளா� 

$க�ப.00982.2 

 த� ;ய வைரக3 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தா>வன 

தளி��த ெம :� $க�ப.00982.3 

 ெகா�;க3 தாJ� எ ற* Hற* ஆ� தைகைம�+ ஒ றா $க�ப.00982.4 

 நதியி2� �ள�+� :வா நளின�க3 �வைளேயா� $க�ப.00983.1 

 மதி Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) வ*லி :Aப_�ைற.எ/.(:A;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மழைல� 

+�பி_ெப.(+�பி_ெப.) $க�ப.00983.2 

 அதிசய� எ8திA ;�� வ �>5தன அைல�கA ேபாகா $க�ப.00983.3 

 ;தியன க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா>+ வி�வேரா 

;+ைம பா�Aபா� $க�ப.00983.4 

 உல� த) வயிர� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ஒJகி 

வா3_ெப.(வா3_ெப.) ஒளி ெகா3 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $க�ப.00984.1 

 மல�5த_ெப.அ.(மல�5த_ெப.அ.) :5_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) ெத(ைடய* 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ைம5த�பா* மயிலி  அ னா� $க�ப.00984.2 

 கல5தவ� ேபால ஒ*கி ஒசி5தன சில ைக வாராA $க�ப.00984.3 

 ;ல5தவ� ேபால நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வைளகில 

:�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகா�ப� $க�ப.00984.4 

 : எலா� ெகா8+_வி.எ/.(ெகா8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெகா3ளA ெபாலி( 

இல +வள ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00985.1 



 யாைவயா� கணவ� க%0�� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) இல 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) எ � எ%ணி� $க�ப.00985.2 

 ேகாைவ�� வட4� நா0�_ெப.எ/.(நா0_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

�ைழகB� �ைழயA :�DA $க�ப.00985.3 

 பாைவய� பணிெம  ெகா�ைப ேநா�கின� 

ப'5+_வி.எ/.(ப'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நி-பா� $க�ப.00985.4 

 +�� ேபாதினி* ேத _ெப.(ேத _ெப.) +ைவ�+ உ%� உழ* 

+�பி_ெப.(+�பி_ெப.) ஈ�ட� $க�ப.00986.1 

 ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) ேகாைதேயா� நைன சி ன4� ந��த ந*லா� 

$க�ப.00986.2 

 ெவ��_ெப.அ.(ெவ��_ெப.அ.) H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) ெமா8�கி றன 

ேவ%டல ேவ%�_ஏவ.(ேவ%�_வி.) ேபா+� $க�ப.00986.3 

 உ�� ேபாக� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) நல _ெப.(நல _ெப.) உ3வழி 

உ%ப� அ ேற $க�ப.00986.4 

 ெம8A ேபாதி  ந�ைக�� இைண ஒAபவ3 ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) 

பளி�கி* $க�ப.00987.1 

 ெபா8A ேபா+ தா�கிA ெபாலிகி றத  ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00987.2 

 இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) எ�ேகா-� உயி� 

அ னவ3 எ ன உ னி� $க�ப.00987.3 

 ைகA ேபாதிேனா� ெந��க% பனி ேசார 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.00987.4 

 ேகா3 உ%ட தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) 4க�தா3 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) ஒ� ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) $க�ப.00988.1 



 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) உ%ட மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

ேதாைகைய/ S�ட_�ைற.எ/.(S��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேநா�கி� 

$க�ப.00988.2 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) உ%ட க/சி* தைக�%ட 4ைல� க% மீ+ $க�ப.00988.3 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) உ%ட க% ந�� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உ%ெடன வார 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.00988.4 

 மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) ேபா* வ)வா3 மன�_ெப.(மன�_ெப.) காணிய 

காத*_ெப.(காத*_ெப.) ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) $க�ப.00989.1 

 ெசயி� த�� மல�� காவி  ஒ� மாதவி/ Sழ* ேசரA $க�ப.00989.2 

 பயி*வா3 இைற ப%� A''5+_வி.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அறியா3_வி.4.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ3_பட�.ஒ).) பைத�தா3 

$க�ப.00989.3 

 உயி� நாD ஒ*�� உட*_ெப.(உட*_ெப.) ேபா* அலம5+ உழ றா3 

$க�ப.00989.4 

 ைம தா> க)�_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) க%க3 சிவA; உற 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேதா றா $க�ப.00990.1 

 ெந8 தா(� ேவலாெனா� ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) 

;ல5+_வி.எ/.(;ல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.00990.2 

 எ8தா+ நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மல� 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) என�� 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ஈ%ட� $க�ப.00990.3 

 ெகா8+_வி.எ/.(ெகா8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஈதி எ � ஓ� �யிைல� 

கர�_ெப.(கர�_ெப.) HAபி நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) 

$க�ப.00990.4 



 ெச�மா5த தெங1கி  இளந�ைர ஓ� ெச�ம* 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00991.1 

 அ�மா இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) 

ெகா�ைகக3 ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ ன 

$க�ப.00991.2 

 எ�மாத� ெகா�ைக�� இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) ஒAபன எ � ஒ� 

ஏைழ $க�ப.00991.3 

 வி�மா ெவ+�பா ெவயரா 4க�_ெப.(4க�_ெப.) ெவ8+ உயி��தா3 

$க�ப.00991.4 

 ேபா� எ ன வ ���� ெபா)A; அ ன ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) ெகா3 

தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.00992.1 

 மார  அைனயா  மல� ெகா8+_வி.எ/.(ெகா8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ)5தாைன வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓ� $க�ப.00992.2 

 கா� அ ன H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) �யி*_ெப.(�யி*_ெப.) அ னவ3 க% 

;ைதAப $க�ப.00992.3 

 ஆ� எ னேலா�� அன* எ ன அயி��+ உயி��தா3 $க�ப.00992.4 

 ஊ-� ஆ� நைற நா3_ெப.(நா3_ெப.) மல� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ஒ)�� வாச/ 

$க�ப.00993.1 

 ேச-றா* விைளயாத ெச5தாமைர� ைகக3 ந��D $க�ப.00993.2 

 ஏ-றா��� உதவா  இைட ஏ5தின  

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒழி5தா  $க�ப.00993.3 

 மா-றா  உதவா  க�வ/ைசய  ேபா* ஒ� ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) 

$க�ப.00993.4 

 ைத�கி ற ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) ேநா�கின3 த _பதி.ெப.(த _தி'.) உயி� 

அ ன ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) $க�ப.00994.1 



 ைம�ெகா%ட க%ணா3 எதி� மா-றவ3 ேப� விள�ப $க�ப.00994.2 

 ெம8 ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நாண�_ெப.(நாண�_ெப.) தைல�ெகா%� ெவ+�பி ெம :� $க�ப.00994.3 

 ைக� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேமா5தா3 

உயி�A; உ%� க'5த+ அ ேற $க�ப.00994.4 

 தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) அரச _ெப.(அரெச _ெப.) 

ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) �ல� ேதவிமா�த� $க�ப.00995.1 

 ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

4க�+3 மிளி� உ%க% எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.00995.2 

 க%� ஆத'Aப� தி'வா  மத�_ெப.(மத�_ெப.) 

கLவி_வி.எ/.(கL(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

உ%ண_�ைற.எ/.(உ%_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.00995.3 

 வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) ஆத'�க� தி' மா மத யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஒ�தா  

$க�ப.00995.4 

 ச5தி� கலா ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) மதி வா3_ெப.(வா3_ெப.) Oதலா3 

தன��� $க�ப.00996.1 

 வ5தி�க* ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மடவா��� 

வ��+ ந*கி_வி.எ/.(ந*�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.00996.2 

 நி5தி�க* ஆகா உ)வ�தின  நி-ப ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) :/ $க�ப.00996.3 

 சி5தி� கலாப மயிலி  க% சிவ5+_வி.எ/.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேபானா� $க�ப.00996.4 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ��� த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

ம  உயிேரேயா பிறி+ ஒ ேறா $க�ப.00997.1 



 க5த� + �� ேசா� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) 

காணா3_வி.4.(கா%_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) கைல ேபணா3 

$க�ப.00997.2 

 அ5த� ேதா�� அ-� உ�� 4�த�_ெப.(4�த�_ெப.) அைவ பாரா3 

$க�ப.00997.3 

 சி5+� ச5த� ேத� மல� நாD� தி'வாB� $க�ப.00997.4 

 யா> ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெசா* ெபா  

அைனயா3 ஓ� இக* ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) $க�ப.00998.1 

 தாழ� தாழா3 தா>5த_ெப.எ/.(தா>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மன�தா3 

தள�கி றா3 $க�ப.00998.2 

 ஆழ�+ உ3B�_ெப.எ/.(உ3B_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) க3ள� 

நிைனAபா3 அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.00998.3 

 Sழ-ேக த _பதி.ெப.(த _தி'.) கி3ைளைய ஏவி� ெத(ட�வா3 உ� 

$க�ப.00998.4 

 அ� தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) அ�+ ஐ�கைண <� 

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஆக/ $க�ப.00999.1 

 சி5தா நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சி5ைதயினா  

ெச8�வ+ ஓரா  $க�ப.00999.2 

 ம5தார� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஈ�திேயா 

மாதவி எ � ஓ� $க�ப.00999.3 

 ச5+ ஆ� ெகா�ைக� தா> �ழலா3பா* தள�வா  உ� $க�ப.00999.4 

 நாD� ேகா%டா3_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) 

�-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) நய5தா3 4னி(_ெப.(4னி(_ெப.) ஆறா3 

$க�ப.01000.1 



 ஊD� காண� கா��� நல�தா3 உட  நி*லா3 $க�ப.01000.2 

 ேதD/ ேதD/ ேச��த ெசJ�: ந�மாைல $க�ப.01000.3 

 SD/ SD� க%ணD ேநா�கி� +வ3வாB� $க�ப.01000.4 

 மறலி�� ஊ% ஆ� வ  கதி� ேவலா  இைடேய 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01001.1 

 உற இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ேகால� ெப-றில+ எ றா* உட  வா>( 

இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.01001.2 

 விறலி�� ஈவா3 ஒ�+ இைழ எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) வி�வாB� 

$க�ப.01001.4 

 வ�பி* ெபா��� ெகா�ைக �ம��� வலி இ றி� $க�ப.01002.1 

 க�பி� கி ற O% இைட ேநாவ� கசிவாB� $க�ப.01002.2 

 ைப�ெபா  கி%ண� ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) விர*_ெப.(விர*_ெப.) தா�கிA 

பயி*கி ற $க�ப.01002.3 

 ெகா�பி*_ெப.(ெகா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) கி3ைளA பி3ைள ஒளிAப� 

�ைழவாB� $க�ப.01002.4 

 த ைன� க%டா3 ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) க%டா3 

தமேரேபா* $க�ப.01003.1 

 + ன� க%டா3 ேதாழைம_ெப.(ேதாழைம_ெப.) எ றா3 +ைண எ றா3 

$க�ப.01003.2 

 உ ைன� க%டா� எ3Bவ� ெபா*லா+ உ� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ � 

$க�ப.01003.3 

 அ ன� க னி�� ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) அளிAபா  அைமவாB� 

$க�ப.01003.4 



 பா� ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெசா* O% 

கைலயா3 த _பதி.ெப.(த _தி'.) பட� அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) $க�ப.01004.1 

 ஆக� க%� ஓ� ஆ� அர( ஆ� எ � அய* ந%0� $க�ப.01004.2 

 ேதாைக�� அRசி� ெகா�பி  ஒ+�கி� +ண� 

ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01004.3 

 சாைக� த ைக� க%க3 ;ைத�+� தள�வாB� $க�ப.01004.4 

 ெபா ேன ேதேன :மகேள கா% எைன எ னா� $க�ப.01005.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ேந� இ*லா3 அ�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெகா8:5 

தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) 1>கி $க�ப.01005.2 

 இ ேன எ ைன� கா0தி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ � இகலி� 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.01005.3 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ந�ல� க% ைகயி  

மைற�+_வி.எ/.(மைற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந�வாB� $க�ப.01005.4 

 வி*லி* ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) நா%_ெப.(நா%_ெப.) உற மி�ேகா  இக* 

அ�க� $க�ப.01006.1 

 ;*லி� ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ெம : மல� தா�கி $க�ப.01006.2 

 அ*லி* ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 4கA ேப� அரவி5த/ 

$க�ப.01006.3 

 ெச*வ� கானி* ெச�கதி� எ ன� தி'வா2� $க�ப.01006.4 

 ெச8யி* ெகா3B�_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெத3 

அ4த/ ெசRசிைல ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) $க�ப.01007.1 

 ைகயி* ெப8யி* காம2� 

நா0�_ெப.எ/.(நா0_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) கவினா� த� $க�ப.01007.2 



 ைமய*_ெப.(ைமய*_ெப.) ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 

மிழ-�� மழைல/ ெசா* $க�ப.01007.3 

 தெய1வA பாட*_ெப.(பாட*_ெப.) ெசா* கைல எ ன� தெரJவா)� 

$க�ப.01007.4 

 ேசாைல� +�பி_ெப.(+�பி_ெப.) ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) 

�ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) ஆக� ெத(ைட ேம(� $க�ப.01008.1 

 ேகாைல� ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ம மத 

ஆய  �றி உ8Aப $க�ப.01008.2 

 ந�ல�+ உ%க% ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) Sழ* நிைர ஆவி  

$க�ப.01008.3 

 மாைலA ேபாதி  மா* விைட எ ன வ)வா)� $க�ப.01008.4 

 ஊ�க� உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) உைடய 4னிவரா* 

$க�ப.01009.1 

 கா�க* ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) காம  ைக வி* எ2� 

$க�ப.01009.2 

 வா�� மா�திர� அ*ல+ வ*லியி* $க�ப.01009.3 

 :� ெகா8வா3 ;)வ� கைட ேபா+ேம $க�ப.01009.4 

 நா� :��ழ* ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) ; ைனேம* 

$க�ப.01010.1 

 ஏறினா  மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏறினா3 $க�ப.01010.2 

 ஊ� ஞான�+ உய�5தவ� ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) 

$க�ப.01010.3 

 வ �� ேச� 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) மாதைர ெவ*வேரா $க�ப.01010.4 



 சிைனயி  ேம* இ)5தா  உ)� ேதவரா* $க�ப.01011.1 

 வைனய(� அ'யா3 வனAபி  தைல_ெப.(தைல_ெப.) $க�ப.01011.2 

 நிைன(� ேநா�க4� ந��கலா  ைககளா* $க�ப.01011.3 

 நைன�� நா3_ெப.(நா3_ெப.) 4றி�� 

ெகா8+_வி.எ/.(ெகா8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந*கினா  $க�ப.01011.4 

 வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) வா> �ழலா3 4க�_ெப.(4க�_ெப.) வாDட� 

$க�ப.01012.1 

 த%�_ெப.(த%+_ெப.) ேபா* ;ய�தா  த�மாறினா  $க�ப.01012.2 

 உ%� ேகாப�_ெப.(ேகாப�_ெப.) எ � உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) $க�ப.01012.3 

 ெத(%ைட வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) +DA; ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

ெசா*லேவ $க�ப.01012.4 

 ஏ�� த ைமய� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வைகயா� எலா� $க�ப.01013.1 

 Pய த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) ேசாைல� +� மல� 

$க�ப.01013.2 

 ேவ�� ெச8ைக ெவ��தன� ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) திைர $க�ப.01013.3 

 பா��_ெப.எ/.(பா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) த��_ெப.அ.(த��_ெப.அ.) 

;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ப%ைண_ெப.(ப%ைண_ெப.) 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ8தினா� $க�ப.01013.4 

 மல�� தட�க3 ேநா�கிA :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) ஆ��+A 

ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.01014.1 

 விைன அ� +ற�க நா�� வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) கண4� நாண 

$க�ப.01014.2 



 அனக)� அண�� அனா)� அ� மல�/ ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) நி �� 

$க�ப.01014.3 

 வன க' பிDேகளா�� வ)வன ேபால 

வ5தா�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.01014.4 

 அ�� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) ப%ைண_ெப.(ப%ைண_ெப.) 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ந�� ஆ�வா  

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதா-ற� $க�ப.01015.1 

 க�ைகவா� சைடேயா  அ ன மா4னி கனல ேம* நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

$க�ப.01015.2 

 ம�ைகமா� H�ட�ேதா�� வானவ��� இைறவ  ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) 

$க�ப.01015.3 

 ெபா�� பா* கடலி*_ெப.(கட*_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேதா-றேம ேபா ற+ 

அ ேற $க�ப.01015.4 

 ஆ� �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) மாத�க3 மல�� 

க% :�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01016.1 

 ைகய ஆ� உ)வ�தா� த� க% மல� �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) 

:�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01016.2 

 ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) தாமைரக3 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) தெரJைவய� 4க�க3 

:�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01016.3 

 ைதயலா� 4க�க3 ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) :�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ ேற 

$க�ப.01016.4 

 தாைள ஏ8 கமல� தாளி  மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) உற� தJ(வா)� $க�ப.01017.1 



 ேதாைளேய ப-றி ெவ-றி� தி) என� ேதா �வா)� $க�ப.01017.2 

 பாைளேய வி'5த+ எ னA பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�� 

உ5+வா)� $க�ப.01017.3 

 வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) மீ _ெப.(மீ _ெப.) 

உகள_�ைற.எ/.(உகB_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அRசி ைம5தைர� தJ(வா)� 

$க�ப.01017.4 

 வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) உண� 

கமJ�_ெப.எ/.(கம>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) �%ண� வாச ெந8 

நான�ேதா�� $க�ப.01018.1 

 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� வ ��வா)� 

ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓ/�வா)� 

$க�ப.01018.2 

 ெத(%ைட வா8A ெப8+_வி.எ/.(ெப8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

Pந��_ெப.(Pந��_ெப.) ெகாJந�ேம* Pகி றா)� $க�ப.01018.3 

 ;%ட]க� ைக HAபிA ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) 

4க5+_வி.எ/.(4க_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைற�கி றா)� 

$க�ப.01018.4 

 மி  ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) இைடயினா)� 

ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

விழியினா)� $க�ப.01019.1 

 சி ன�தி  அளக ப5தி தி) 4க�_ெப.(4க�_ெப.) மைறAப 

ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01019.2 

 அ ன�ைத_ெப.(அ ன�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) 

வ)க_விய�.வி.4.(வா_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ ேனா� 



ஆட_�ைற.எ/.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ � அைழ�கி றா)� 

$க�ப.01019.3 

 ெபா  ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 4ைலயி  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) : 

ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உைளகி றா)� $க�ப.01019.4 

 ப% உள பவள�_ெப.(பவள�_ெப.) ெத(%ைட ப�கய� :�த+ அ ன 

$க�ப.01020.1 

 வ%ணவா8 �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) க% 

ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) இலா� க)�பி  அ னா� $க�ப.01020.2 

 உ3 நிைற கயைல ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந��� தட�க�� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.01020.3 

 க% உள ஆ� ெகா* எ � கணவைர வின(வா)� $க�ப.01020.4 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) ந� நறவ மாைல/ ெசறி �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) தெய1வ� 

அ னா3 $க�ப.01021.1 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) உைட� கனக ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) தட�+ இைட 

ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01021.2 

 நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) நக ந�கி றா3 இ5 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) ேதாழியா� எ � $க�ப.01021.3 

 ஊன� இ* 4ைலயி  ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) உள� 

�ளி�5+_வி.எ/.(�ளி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உத(வாB� $க�ப.01021.4 

 �%டல� தி)வி* வ �ச� �ல மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) மி ன 

$க�ப.01022.1 



 வி%_ெப.(வி%_ெப.) ெத(ட� வைரயி  ைவ�� ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) 

மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) கண�க3 ேபால $க�ப.01022.2 

 வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) உள� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 

ைம5த�த� வயிர� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.01022.3 

 த%�க3 தJ(� ஆைசயா* கைர சா�கி றா)� $க�ப.01022.4 

 அ�� இைட உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

�-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) யாவ+ எ � 

அறித*_ெதா.ெப.(அறி_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) ேத-றா� $க�ப.01023.1 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) கய*_ெப.(கய*_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

நா�ட� சிவA; உற/ சீறிA ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.01023.2 

 ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) ஓ� கமல/ Sழ* மைற5தன3 

மைறய_�ைற.எ/.(மைற_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) 

$க�ப.01023.3 

 ப�கய� 4க�_ெப.(4க�_ெப.) எ � ஓரா+ ஐ�-�A பா��கி றா2� 

$க�ப.01023.4 

 ெபா  ெத(D தளி�ைக/ ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) 

வ%ெடா�_ெப.(வ%+_ெப.+ஒ�_க).ேவ.) 

;ல�பி_வி.எ/.(;ல�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.01024.1 

 எ-றி ந�� �ைட�� ேதா�� ஏ5+ ேப� அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) நி �� 

$க�ப.01024.2 

 க-ைற ேமகைலக3 ந��கி/ சீறD ெகௗவ� காலி- $க�ப.01024.3 

 �-றிய+ அரவ� எ � +0�க�தா* +D�கி றா)� $க�ப.01024.4 



 �ைட5+ ந�ரா�� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) �ழா� ;ைட 

Sழ_�ைற.எ/.(S>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆழி� $க�ப.01025.1 

 தட�_ெப.(தட�_ெப.) ;ய�_ெப.(;ய�_ெப.) 

ெபாலிய_�ைற.எ/.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆ%� ஓ� தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

ெகJ ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.01025.2 

 கைட5த நா3_ெப.(நா3_ெப.) அமி>திேனா�� கடலிைட 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01025.3 

 மட5ைதமா� Sழ_�ைற.எ/.(S>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ம5தர� ேபால மாேதா 

$க�ப.01025.4 

 ெத(D உலா� கமல/ ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ைக� P நைக� +வ��த ெசLவா8 

$க�ப.01026.1 

 ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) உலா� ம)��லா�த� �ழா� அ�+ 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெகா%ட*_ெப.(ெகா%ட*_ெப.) 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.01026.2 

 கD உலா� கமல ேவலி� க% அக  கா  யா-�A $க�ப.01026.3 

 பிD எலா� Sழ_�ைற.எ/.(S>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெப8 மத 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஒ�தா  $க�ப.01026.4 

 கான மா மயி*க3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) களி ெகட� களி��� 

சாய*_ெப.(சாய*_ெப.) $க�ப.01027.1 

 ேசாைன வா� �ழலினா�த� �ழா�+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேதா ற* 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.01027.2 



 வான யா� அதைன ந%ணி_வி.எ/.(ந%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) வயி  வய�கி� 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01027.3 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) எலா� Sழ_�ைற.எ/.(S>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வி' கதி�� 

தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) ஒ�தா  $க�ப.01027.4 

 ேமவ*_ெதா.ெப.(ேம(_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ஆ� தைகைம�+ அ*லா* 

ேவழ_ெப.அ.(ேவழ�_ெப.) வி* தட�ைக வ �ர-� $க�ப.01028.1 

 ஏ எலா� கா��கி ற இைண ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க% ஒ� ஏைழ 

$க�ப.01028.2 

 பாைவமா� பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேகாலA 

ப%ைணயி* ெபாலிவா3 வ%ணA $க�ப.01028.3 

 : எலா� மல�5த_ெப.அ.(மல�5த_ெப.அ.) ெபா8ைக� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

ெபாலிவ ேபா றா3 $க�ப.01028.4 

 மிட* உைட� ெகாDய_ெப.அ.(ெகாDய_ெப.அ.) ேவேல எ ன 

வா3_ெப.(வா3_ெப.) மிளி�வ எ ன/ $க�ப.01029.1 

 �ட� 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) உலா( க%ணா3 ேதாைகய� 

Sழ_�ைற.எ/.(S>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.01029.2 

 மட*_ெப.(மட*_ெப.) உைடA ேபா+ கா��� வள� ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) 

பல(� Sழ� $க�ப.01029.3 

 கட*_ெப.(கட*_ெப.) இைட� 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெம :� க-பக 

வ*லி ஒ�தா3 $க�ப.01029.4 



 ேத� இைட� ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) தெங1� இைட� 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகா�ைக $க�ப.01030.1 

 ஆ� இைட/ ெச �� ெகா3ள_�ைற.எ/.(ெகா3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ஒ%கிலா அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

ேகா%டா3_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.01030.2 

 வா� இைட� தன�_ெப.(தன�_ெப.) மீ+ 

ஆட_�ைற.எ/.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 1>கினா3 வதன� ைம த�� 

$க�ப.01030.3 

 ந�� இைட� ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) எனA ெபாலி5த+ அ ேற 

$க�ப.01030.4 

 மைல கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;ய�க3 மட5ைதமா� 

$க�ப.01031.1 

 கைல கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அக* 

அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) கட�ப� $க�ப.01031.2 

 4ைலக3 த�தமி* 45தி ெந)�கலா* $க�ப.01031.3 

 நிைல கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பர5த+ ந��தேம 

$க�ப.01031.4 

 ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வா8 விள�Aப� க% சிவA; உற 

$க�ப.01032.1 

 ெம8 அராக� அழிய� +கி*_ெப.(+கி*_ெப.) ெநக� $க�ப.01032.2 

 ெத(8யி* மா 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) 

ேதா8தலா* $க�ப.01032.3 



 ெபா8ைக_ெப.(ெபா8ைக_ெப.) காத*_ெப.(காத*_ெப.) ெகாJந)� ேபா றேத 

$க�ப.01032.4 

 ஆன Pயவேரா� உட  ஆDனா� $க�ப.01033.1 

 ஞான ந�ரவ� ஆ�வ� ந �_ெப.(ந �_ெப.) அேரா $க�ப.01033.2 

 ேத2� நாவி�� ேத�� அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) ஆவி�� $க�ப.01033.3 

 மீ2� நாறின ேவ� இனி ேவ%�ேமா $க�ப.01033.4 

 மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) ேவ5த�த� ெம8 அழி சா5ெத(�� $க�ப.01034.1 

 ;�க ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) ���ம� ேபா��தலா* $க�ப.01034.2 

 ஒ�க ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஓDய 

$க�ப.01034.3 

 ெச�க� வானக� ஒ�த+ அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) த��;ன* $க�ப.01034.4 

 காக +%ட ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) கலைவ� களி $க�ப.01035.1 

 ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) உ%ட+ அட�க�� ந��கலா* $க�ப.01035.2 

 பா� அட�5த பனி� கனி வா8/சிய� $க�ப.01035.3 

 ேவகட� ெச8 மணி_ெப.(மணி_ெப.) என மி னினா� $க�ப.01035.4 

 பா8 அ'� திறலா  ப�R சா5தினா* $க�ப.01036.1 

 Pய ெபா  ;ய�+A ெபாதி P� �றி $க�ப.01036.2 

 மீ அ'�+ விள��க ஒ� ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) இய*_ெப.(இய*_ெப.) 

$க�ப.01036.3 

 ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) அ'� க)� க%க3 சிவ5தேவ $க�ப.01036.4 

 கத�ப� நா3_ெப.(நா3_ெப.) விைர க3 அவி> தாெத(�� $க�ப.01037.1 



 த+�; :5திைர� த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ��டதா* 

$க�ப.01037.2 

 நித�ப பார�+ ஒ� ேந� இைழ காம�தா* $க�ப.01037.3 

 ெவ+�;வா3 உட*_ெப.(உட*_ெப.) ெவAப� ெவ+Aபேவ $க�ப.01037.4 

 ைதயலாைள ஒ� தா�_ெப.(தா�_ெப.) அணி ேதாளினா  $க�ப.01038.1 

 ெந8 ெகா3 ஓதியி  ந�� 4க5+_வி.எ/.(4க_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ-றினா  $க�ப.01038.2 

 ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

தாமைர/_ெப.(தாமைர_ெப.+/_ஒ-.) ெச*விைய� த��_ெப.அ.(த��_ெப.அ.) 

;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) $க�ப.01038.3 

 ைகயி  ஆ��� களி�_ெப.(களி�_ெப.) அர�_ெப.(அர�_ெப.) எ னேவ 

$க�ப.01038.4 

 �ளி�� ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) 

ேதா-க_விய�.வி.4.(ேதா*வி_ெப.+க_விய�.வி.4.�றி.) நட5தவ� $க�ப.01039.1 

 ஒளி ெகா3 சீறD ஒ�தனவா� என $க�ப.01039.2 

 விளி( ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மிதிAபன 

ேபா றன_வி.4.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

$க�ப.01039.3 

 நளின� ஏறின நா�_ெப.(நா�_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அ னேம 

$க�ப.01039.4 

 எ'5த_ெப.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சி5ைதய� எ�தைன 

எ ெகேனா $க�ப.01040.1 

 அ'5த H� உகிரா* அழி சா5+ ேபா8� $க�ப.01040.2 

 தெரJ5த ெகா�ைகக3 ெசLவிய <* ;ைட $க�ப.01040.3 



 வ'5த ெபா  கலச�கைள மானேவ $க�ப.01040.4 

 தாழ நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தைக மல�� ைகயினா* 

$க�ப.01041.1 

 ஆழி ம  ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) உைர�தா  

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.01041.2 

 வ �ழியி  கனி வா8 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெம*லிய* $க�ப.01041.3 

 ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) க%ணி* கைட�கணி* ெசா*லினா3 $க�ப.01041.4 

 த3ளி ஓD அைல த�மாறலா* $க�ப.01042.1 

 ெத3B ந�'  4J� ெச5தாமைர $க�ப.01042.2 

 ;3ளி_ெப.(;3ளி_ெப.) மா  அைனயா� 4க�_ெப.(4க�_ெப.) ேபா*கிலா+ 

$க�ப.01042.3 

 உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) நாணி ஒளிAபன ேபா றேவ $க�ப.01042.4 

 இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) 

;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ஆDய_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.01043.1 

 வைன க)� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) ைம5த)� மாத)� $க�ப.01043.2 

 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ந�� வறி+ ஆக 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏறினா� $க�ப.01043.3 

 ;ைன ந�5_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) +கி*_ெப.(+கி*_ெப.) :ெணா�� தா�கினா� 

$க�ப.01043.4 

 ேமவினா� பி'5தா��� அ5த வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) ந�� $க�ப.01044.1 

 தா( த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) மதி த ெனா�� தாரைக $க�ப.01044.2 



 ஓ( வான4� உ3 நிைற தாமைரA_ெப.(தாமைர_ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.01044.3 

 : எலா� �D ேபான+� ேபா றேத $க�ப.01044.4 

 மானி  ேநா�கிய� ைம5தெரா� 

ஆDய_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01045.1 

 ஆன ந�� விைளயாடைல ேநா�கினா  $க�ப.01045.2 

 தா2� அ ன+ காதலி�தா  என $க�ப.01045.3 

 மீன ேவைலைய ெவ8யவ  

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.01045.4 

 ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) இ ைமயினா* அழி5ேத�� த� $க�ப.01046.1 

 ேவ-� ம ன�த� ேம*வ)� ேவ5த�ேபா* $க�ப.01046.2 

 ஏ-� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 4க�ெகௗ◌ா� எ�க0� $க�ப.01046.3 

 ேதா-ற ச5திர _ெப.(ச5திர _ெப.) மீள(� ேதா-றினா  $க�ப.01046.4 

 ெவ%ணிற நற நிைற ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) எ ன(� $க�ப.01047.1 

 ப% நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) ெசறி5+_வி.எ/.(ெசறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இைட பர5த+ எ ன(� $க�ப.01047.2 

 உ3 நிைற காம�_ெப.(காம�_ெப.) மி�� ஒJகி-� எ ன(� $க�ப.01047.3 

 த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) நிைற ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நிலா தைழ�த+ 

எ��ேம $க�ப.01047.4 

 கல5தவ��� இனிய+ ஓ� க3Bமா8A 

A''5+_வி.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01048.1 

 உல5தவ��� உயி� �� விட4� ஆ8 உட  $க�ப.01048.2 

 ;ல5தவ��� உதவி ெச8 ;திய_ெப.அ.(;திய_ெப.அ.) P+� ஆ8 $க�ப.01048.3 



 மல�5த+ ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நிலா மதன  ேவ%டேவ $க�ப.01048.4 

 ஆ� எலா� க�ைகேய ஆய ஆழிதா� $க�ப.01049.1 

 H� பா* கடைலேய ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) � � 

எலா� $க�ப.01049.2 

 ஈ� இலா  கயிைலைய இைய5த_ெப.எ/.(இைய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

எ  இனி $க�ப.01049.3 

 ேவ� யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) ;க*வ+ நிலவி  வ ��கேம $க�ப.01049.4 

 எ3 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) திைசேகளா� யா)� யாைவ�� $க�ப.01050.1 

 ெகா3ைள ெவ%ணிலவினா* ேகால� ேகாடலா* $க�ப.01050.2 

 வ3 உைற வயிர வா3_ெப.(வா3_ெப.) மகர ேகதன  $க�ப.01050.3 

 ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) அணி ஒ�த+ ேவைல ஞாலேம $க�ப.01050.4 

 தய��_வி.(தய��_வி.) தாரைக ;ைர தரள ந�ழ�� $க�ப.01051.1 

 இய�� தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

மிைட5த_ெப.எ/.(மிைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கா� எழினி/ Sழ�� 

$க�ப.01051.2 

 கய�க3 ேபா � ஒளி� பளி�� அ��த கான4� $க�ப.01051.3 

 வய��_எவ.(வய��_வி.) :�ப5த)� மகளி�_ெப.) எ8தினா� $க�ப.01051.4 

 :� கம> ஓதிய� ேபா+ ேபா�கிய $க�ப.01052.1 

 ேச�ைக இ ப/ ெச)/ ெச)��� சி5ைதயா� $க�ப.01052.2 

 ஆ�கிய அமி>+ என அ� ெபா  வ3ள�+ $க�ப.01052.3 

 வா�கிய ப�_ெப.(ப�_ெப.) நறா மா5த* ேமயினா� $க�ப.01052.4 



 மீ _ெப.(மீ _ெப.) உைட வி��பினா� விRைச 

நா�டாவ�_�றி.வி.4.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.01053.1 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) உைட உட�பினா� உ)வ�_ெப.(உ)வ�_ெப.) ஒA; 

இலா�_�றி.வி.4.(இ*_ெப.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.01053.2 

 மா  உைட ேநா�கினா� வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) மா5தினா� $க�ப.01053.3 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) உைட மல'ைட� ேத _ெப.(ேத _ெப.) 

ெப8+_வி.எ/.(ெப8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ னேவ $க�ப.01053.4 

 உ�க பா* ;ைர நறா உ%ட வ3ள4� $க�ப.01054.1 

 ைக� ெகா3 வா3_ெப.(வா3_ெப.) ஒளி பட/ 

சிவ5+_வி.எ/.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கா�ட� த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

$க�ப.01054.2 

 ைம�க0� சிவ5த+ ஓ� மட5ைத_ெப.(மட5ைத_ெப.) வா8வழி $க�ப.01054.3 

 ;�க ேத _ெப.(ேத _ெப.) அமி�தமா8A 

ெபாலி5த_ெப.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா றேவ $க�ப.01054.4 

 தா4� நான4� தைத5த_ெப.எ/.(தைத_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) $க�ப.01055.1 

 Pம� உ% �ழலிய� உ%ட P நைற $க�ப.01055.2 

 ஓம ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �ழி உ� ெந8யி  உ3 உைற $க�ப.01055.3 

 காம ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கனலிைன� கன-றி� கா�D-ேற $க�ப.01055.4 

 விட  ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெநDய 

ேநா�கி  அமி>+ ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இ  

ெசாலா� த� $க�ப.01056.1 



 மட  ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மட2� உ%ேட 

வா3_ெப.(வா3_ெப.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) காணா� 

$க�ப.01056.2 

 தட  ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நிழைலA ெபா  

ெச8 த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) ேதற* வ3ள�+ 

$க�ப.01056.3 

 உட  ஒ�க உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந�ேய உ%0தி 

ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) எ றா3 $க�ப.01056.4 

 அ/ச�_ெப.(அ/ச�_ெப.) O% ம)��லா3 ஓ� அண�� அனா3 அளக ப5தி 

$க�ப.01057.1 

 ந/� ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) க)�க% ெசLவா8 நளி� 4க�_ெப.(4க�_ெப.) 

ம+(3 ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.01057.2 

 பி/சி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ ெச8தா8 இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெப) 

நற( இ)�க வாளா $க�ப.01057.3 

 எ/சிைல Oக�திேயா எ � எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அ)�; 

இல�க_�ைற.எ/.(இல��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந�கா3 $க�ப.01057.4 

 ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) எலா� நைகெச8+ ஏசA ெபா) அ) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

ேவ� ஓ� $க�ப.01058.1 

 மற�_ெப.(மற�_ெப.) உலா� ெகாைல ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) க%ணா3 

மணியி  வ3ள�+ ெவ3ைள_ெப.(ெவ3ைள_ெப.) $க�ப.01058.2 

 நிற_ெப.(நிற�_ெப.) நிலா� க-ைற பாய_�ைற.எ/.(பா8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நிைற5த+ ேபா � ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.01058.3 

 நற( என அதைனA வாயி  ைவ�தன3 நா%_ெப.(நா%_ெப.) உ3 

ேகா%டா3_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.01058.4 



 யா>��� இ  �ழ-�� இ ப�_ெப.(இ ப�_ெப.) அளி�தன இைவயா� 

எ ன� $க�ப.01059.1 

 ேக���_ெப.எ/.(ேக3_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) மழைல/ ெசா* ஓ� கிR�க� 

கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாயா3 $க�ப.01059.2 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) க)��வைள_ெப.(க)��வைள_ெப.) 

ேதா85த_ெப.எ/.(ேதா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) 

நைற/ சாD�3 த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.01059.3 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) கணி  நிழைல� க%டா3 வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) என 

ஓ/�கி றா3 $க�ப.01059.4 

 களி�த_ெப.எ/.(களி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க% மத�Aப ஆ�� ஓ� 

கன��ைழ க3ளி  உ3ளா* $க�ப.01060.1 

 ெவளிAப�கி ற கா�சி_ெப.(கா�சி_ெப.) ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) மதி 

நிழைல_ெப.(நிழ*_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01060.2 

 அளி�தென  அபய� வான�+_ெப.(வான�_ெப.+அ�+_சா'.) அரவிைன அRசி 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.01060.3 

 ஒளி�தைன அRச* எ � ஆ�� இனியன உண��+கி றா3 $க�ப.01060.4 

 அழிகி ற அறிவினாேலா ேபைதைமயாேலா ஆ-றி- $க�ப.01061.1 

 �ழி ஒ றி நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) அ ன 

உ5தியா3 Pய ெச5ேத  $க�ப.01061.2 

 ெபாழிகி ற :வி  ேவ85த ப5தைரA ;ைர�+� கீ> 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01061.3 

 இழிகி ற ெகாJ நிலாைவ நற( என வ3ள�+ ஏ-றா3 $க�ப.01061.4 



 மி  என Oட��கி ற ம)��லா3 ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) 

ெவ3ைள_ெப.(ெவ3ைள_ெப.) $க�ப.01062.1 

 இ  அமி>+ அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) த��_ெப.அ.(த��_ெப.அ.) ெசா* 

இைட த�மாறி எ ன $க�ப.01062.2 

 வ ன ேமகைலைய ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மல�� 

ெத(ைட அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) S>5தா3 $க�ப.01062.3 

 ெபா  அ' மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;' 

�ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) ;ைனய* உ-றா3 $க�ப.01062.4 

 க3 மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ3ள�+3ேள களி��� த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

4க�ைத_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01063.1 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) மதி ம+வி  ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) வ �>5த+ எ � 

ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) உ னி $க�ப.01063.2 

 உ3 மகி> +ைணவேனா�� ஊ�� நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

ெவ�ைம_ெப.(ெவ�ைம_ெப.) ந��கி� $க�ப.01063.3 

 த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) மதி ஆதி ஆகி* த)ெவ  இ5 நறைவ எ றா3 

$க�ப.01063.4 

 எ3 ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேகால 1�கி  ஏ5திைழ 

ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) 4 ைக $க�ப.01064.1 

 த3ள� த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) நறைவ எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) தவி� 

இைட உ��+� ேதறா3 $க�ப.01064.2 

 உ3ள�தி  மய�க�_ெப.(மய�க�_ெப.) த னா* உ3;ற�+ உ%� எ � 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01064.3 



 வ3ள�ைத மறி�+ வா�கி மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிற�_ெப.) இதழி  

ைவ�தா3 $க�ப.01064.4 

 வா _ெப.(வா _ெப.) தைன பி'த*_ெதா.ெப.(பி'_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) 

ஆ-றா_ெப.எ/.(ஆ-�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) 

இன�_ெப.(இன�_ெப.) வ/ைச மா�க3 $க�ப.01065.1 

 ஏ � அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) நிதிய� ேவ�ட 

இரவல�_ெப.(இ�வ*_ெப.+அ�_பட�.ப .) எ ன 

ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.01065.2 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) த) கமல/ ெசLவா8 திற5தன3 

Oகர_�ைற.எ/.(Oக�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நாணி $க�ப.01065.3 

 ஊ றிய_ெப.எ/.(ஊ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கJந�� நாள� தாளினா* 

ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) உ%டா3 $க�ப.01065.4 

 ;3_ெப.(;3_ெப.) உைற கமல வாவிA ெபா) கய*_ெப.(கய*_ெப.) ெவ)வி ஓட 

$க�ப.01066.1 

 வ3 உைற கழி�த வா3ேபா* வ' உற வய��_எவ.(வய��_வி.) க%ணா3 

$க�ப.01066.2 

 க3 உைற மல� ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) களி 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மRைஞ_ெப.(மRைஞ_ெப.) அ னா3 $க�ப.01066.3 

 உ3 உைற அ ப  உ%ணா  என நற( உ%ண* எ%ணா3 $க�ப.01066.4 

 H-� உற> நயன�க3 சிவAப� H  Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) $க�ப.01067.1 

 ஏ-றி வா3_ெப.(வா3_ெப.) எயி�க3 அ+�கி இ  தளி� $க�ப.01067.2 

 மா-� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கரதல� மறி��� மா+ 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) $க�ப.01067.3 

 சீ-ற� ஆ� அபிநய� தெரJ�கி றா'ேன $க�ப.01067.4 



 +D�த வா _ெப.(வா _ெப.) +வ� இத>� ெத(%ைட� P நிலா� $க�ப.01068.1 

 கD�த வா* எயி�க3 அ+�கி� க%களா� $க�ப.01068.2 

 வD�த ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) 

விழி��� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ெம8 $க�ப.01068.3 

 ெபாD�த ேவ� ;ற�+ உ� நறவ� ேபா றேத $க�ப.01068.4 

 கனி� திர3 இத>_ெப.(இத>_ெப.) ெபாழி ெச�ைம க% ;க $க�ப.01069.1 

 நிைனAப+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உைரAப+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஆ� ஒ� 

ேந� இைழ $க�ப.01069.2 

 தனி� தட மைர மல� 4க�+/ சாப4� $க�ப.01069.3 

 �னி�த+ பனி�த+ �ழவி� தி�கேள $க�ப.01069.4 

 இத>� +வ� விட எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) ேத _ெப.(ேத _ெப.) உக $க�ப.01070.1 

 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) மிைச� க/ெசா� கைல�� 1�� அற $க�ப.01070.2 

 அைல �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) ேசா�தர அசதி ஆ�டலா* $க�ப.01070.3 

 கலவி ெச8 ெகாJந)� க3B� ஒ�தேவ $க�ப.01070.4 

 கைன கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) காமனா* கல�க� உ-றைத $க�ப.01071.1 

 அனக2�� அறிவி எ � அறியA ேபா��� ஓ� $க�ப.01071.2 

 இன மணி� கைலயினா3 ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ந��� எ  $க�ப.01071.3 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) என� தா>�திேயா வ)திேயா எ றா3 $க�ப.01071.4 

 மா  அம� ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஓ� ம+ைக 

ேவ5த பா* $க�ப.01072.1 

 ஆன த _பதி.ெப.(த _தி'.) பா�கிய� ஆயினா� எலா� $க�ப.01072.2 

 ேபானவ� ேபானவ� ெத(டரA ேபா�கினா3 $க�ப.01072.3 



 தா2� அ�� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) பிேன தமிய3 ஏகினா3 

$க�ப.01072.4 

 விைர ெச8 :R_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) ேச�ைகயி  அ��த மீ மிைச� $க�ப.01073.1 

 கைர ெசயா ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) அ� கட�ளா3 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

$க�ப.01073.2 

 பிைரச� எ  �தைலயா3 ெகாJந  ேப� எலா� $க�ப.01073.3 

 உைரெச�� கி3ைளைய உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

;*லினா3 $க�ப.01073.4 

 ம ற*_ெப.(ம ற*_ெப.) நா� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) சிைற 

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ� வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) $க�ப.01074.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) +ைண� கி3ைளைய� 

தழ�இ_வி.எ/.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ  ஆவிைய $க�ப.01074.2 

 இ � ேபா8� ெகாண�கிைல எ  

ெச8வா8_வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) என�� $க�ப.01074.3 

 அ றிேலா� ஒ�தி எ � அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

சீறினா3 $க�ப.01074.4 

 வைள பயி* 4  ைக ஒ� மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) அனா3 தன�� $க�ப.01075.1 

 இைளயவ3 ெபய'ைன� ெகாJந  ஈத�� $க�ப.01075.2 

 4ைள எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) இல�கிட 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) வ5த+ 

$க�ப.01075.3 

 களகள உதி�5த+ கய*_ெப.(கய*_ெப.) க% ஆலிேய $க�ப.01075.4 

 ெச-ற� 4  ;'5த+ ஓ� ெச�ம* ெவ�ைமயா- $க�ப.01076.1 



 ப-ற�� அ*�லி* பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேமகைல 

$க�ப.01076.2 

 அ-� உ�� 4�தி 4  அவனி 

ேச�5தன_வி.4.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) $க�ப.01076.3 

 ெபா-ெறாD ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) க% 

ெபாழி5த_ெப.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4�தேம $க�ப.01076.4 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) அவி> H5தலா3 ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) 

ேதா றேலா� $க�ப.01077.1 

 ஊ�ெகேனா உயி� உ)�� ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) ெகட� $க�ப.01077.2 

 H�ெகேனா அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) �ண�க3 

வ �ைணயி* $க�ப.01077.3 

 பா�ெகேனா எனA பல(� ப னினா3 $க�ப.01077.4 

 மாடக� ப-றினா3 மகர� வ �ைண த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.01078.1 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) அவி> மல�� கர�_ெப.(கர�_ெப.) சிவAப� ெத(�டன3 

$க�ப.01078.2 

 பாDன3 ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) பா�� உளா�ேகளா� 

$க�ப.01078.3 

 ஊDன+ உைரெசயா3 உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) உ3ளேத 

$க�ப.01078.4 

 �ைழ�த :�ெகா�; அனா3 ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) Hடைல $க�ப.01079.1 

 இைழ�தன3 அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) இ�ட ேபா+ எலா� $க�ப.01079.2 

 பிைழ�த�� அன�கேவ3 பிைழA; இ* அ�ெபா�� $க�ப.01079.3 

 உைழ�தன3 உயி��தன3 உயி� உ%� எ னேவ $க�ப.01079.4 



 ப5+_ெப.(ப5+_ெப.) அணி விரலினா3 ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) ைப�ளா3 

$க�ப.01080.1 

 �5தர  ஒ)வ பா* ++_ெப.(P+_ெப.) ேபா�கினா3 $க�ப.01080.2 

 வ5தன _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) என� 

கைட அைட�+ மா-றினா3 $க�ப.01080.3 

 சி5தைன தெரJ5தில� சிவ5த_ெப.எ/.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நா�டேம $க�ப.01080.4 

 உ8�த_ெப.எ/.(உ8_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) :� ப3ளியி  ஊட* 

ந���வா  $க�ப.01081.1 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) உ%� ஒ)�தி�� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

அ ப  ேத�கிலா  $க�ப.01081.2 

 ெபா8�த+ ஓ� 1'யா* நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேபா��வா3 $க�ப.01081.3 

 எ�தைன இற5தன கDைக ஈ%� எ றா3 $க�ப.01081.4 

 விைத�த_ெப.எ/.(விைத_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) காதலி  வி�+ ெம85 நிைற $க�ப.01082.1 

 இைதA ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) நைன�திட 4ைள�தேவ எனA $க�ப.01082.2 

 பைத�தன3 ஒ)�த ேம* ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) பR� அD $க�ப.01082.3 

 உைத�த�� ெபாD�தன உேராம ராசிேய $க�ப.01082.4 

 ெபாலி5த_ெப.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

4க�தினா  ெபா�கி� த ைன�� $க�ப.01083.1 

 மலி5த_ெப.எ/.(மலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� உவைகயா  மா-� 

ேவ5தைர $க�ப.01083.2 

 நலி5த வா3_ெப.(வா3_ெப.) உழவ  ஓ� ந�ைக ெகா�ைக ேபா8 $க�ப.01083.3 



 ெமலி5தவா ேநா�கி� த _பதி.ெப.(த _தி'.) ;ய�க3 வ ��கினா  $க�ப.01083.4 

 ஏ85த ேப� எழிலினா  ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.01084.1 

 ேவ85த ேபா* எ�க0� அன�க  ெவ�கைண $க�ப.01084.2 

 பா85த_ெப.எ/.(பா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) :� 

ப3ளியி*_ெப.(ப3ளி_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

ப��த_ெப.எ/.(ப�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப*லவ� $க�ப.01084.3 

 த�85தன ேநா�கினா  திைக��� சி5ைதயா  $க�ப.01084.4 

 ஊ�Dய சா5+ ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உல)�_ெப.எ/.(உல)_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெவ�ைமயா  

$க�ப.01085.1 

 நா�Dைன அளி�தி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ � ந*லவ� $க�ப.01085.2 

 ஆ��� ந��� கலசேம எ ன* ஆன ஓ� $க�ப.01085.3 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) ெத(ழி* ைம5த-� ஓ� ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) 

ெகா�ைகேய $க�ப.01085.4 

 பயி�_ெப.(பயி�_ெப.) உ� கி%கிணி 

பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேமகைல $க�ப.01086.1 

 வயிர வா _ெப.(வா _ெப.) :% அைவ வா�கி ந��கினா3 $க�ப.01086.2 

 உயி� உ� தைலவ பா* ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

உ னினா3 $க�ப.01086.3 

 ெசயி� உ� தி�கைள� த�ய ேநா�கினா3 $க�ப.01086.4 

 ஏ�� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வ ைமைய எ  எ � உ 2+� 

$க�ப.01087.1 



 ஆைல ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) க)�;_ெப.(க)�;_ெப.) அனா  ஒ)வ-� 

ஆ�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) $க�ப.01087.2 

 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) �யி*_ெப.(�யி*_ெப.) 

அனா3 �-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வ ��கிய $க�ப.01087.3 

 மாைலைய நிமி�5தில வயிர� ேதா3கேள $க�ப.01087.4 

 ேசா� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

வ)�த�_ெப.(வ)�த�_ெப.) ெசா*�வா  $க�ப.01088.1 

 மாரைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஓ� மாைத 

ேநா�கினா3 $க�ப.01088.2 

 கா'ைக இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) க)�ைத 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஓ� $க�ப.01088.3 

 ேவ' அ� தெரJயலா  வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) ேநா�கினா3 $க�ப.01088.4 

 சின�_ெப.(சின�_ெப.) ெகJ வா3_ெப.(வா3_ெப.) ைக ஓ� ெச�ம* பா* 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) $க�ப.01089.1 

 கன� �ைழ மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) அனா3 கD+ ேபாயினா3 $க�ப.01089.2 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) �ைழ நறவேமா மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தா ெகாேலா 

$க�ப.01089.3 

 அன�கேன யா� ெகாலேலா அைழ�த Pதேர $க�ப.01089.4 

 ெத(�த) காத-�� ேதா-ற சீ-ற�+ ஓ� $க�ப.01090.1 

 வகி� மதி ெந-றியா3 மைழ�க% ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01090.2 

 உ�த�� உ-ற+ எ  எ � ெகா-றவ  $க�ப.01090.3 



 ந�த�� ந�கன3 நா0�_ெப.எ/.(நா0_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ந��கினா3 $க�ப.01090.4 

 ெபா8�தைல ம)��லா3 ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) ;*லிய $க�ப.01091.1 

 ைக�தல� ந��கினா3 க)�தி  ந��கல3 $க�ப.01091.2 

 சி�திர� ேபா ற_ெப.எ/.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ/ெசய* ஓ� 

ேதா ற-�/ $க�ப.01091.3 

 ச�திர� மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) இைட ைத�த+ ஒ�தேத $க�ப.01091.4 

 இய* ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

வி)�;�_ெப.எ/.(வி)�;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேசDையA 

$க�ப.01092.1 

 ;*லிய ைகயின3 ேபாதி ++_ெப.(P+_ெப.) என/ $க�ப.01092.2 

 ெசா*�வா  உ�� உற நா0�_ெப.எ/.(நா0_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெசா*லல3 $க�ப.01092.3 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) இ* ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) எலா� 

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வி�மினா3 $க�ப.01092.4 

 ஊ� ேப� அ பினா3 ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) உயி� 

$க�ப.01093.1 

 மாறிலா� காதல _ெப.(காதல _ெப.) ெசயைல ம-� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

$க�ப.01093.2 

 நா� :�_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) ேகாைதபா* நவில நா0வா3 $க�ப.01093.3 

 ேவ� ேவ� உற/ சில ெமாழி விள�பினா3 $க�ப.01093.4 

 உ) தெரJ த ைமய உயி)� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) தா� $க�ப.01094.1 

 அ)�தி�� அ�+ைண ஆய ந�'னா� $க�ப.01094.2 



 ஒ)�தி�� ஒ)�த2� உட�;� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) என $க�ப.01094.3 

 ெபா)�+வ� ஆ� எனA ;*லினா� அேரா $க�ப.01094.4 

 ெவதி� ெபா) ேதாளினா3 ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01095.1 

 எதி�த�� த _பதி.ெப.(த _தி'.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 4  

ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.01095.2 

 மதி 4க�_ெப.(4க�_ெப.) க+� என வண�கினா3 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.01095.3 

 ;+ைம ஆதலி  அவ-� அ/ச�_ெப.(அ/ச�_ெப.) :�தேத $க�ப.01095.4 

 +னி வ)� நல�ெத(� ேசா�கி றா3 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) $க�ப.01096.1 

 �னி வ)� Oதலி��� ெகாJந  இ றிேய $க�ப.01096.2 

 தனி வ)� ேதாழி�� தாைய ஒ�தன3 $க�ப.01096.3 

 இனி வ) தென1ற�� இர(� எ னேவ $க�ப.01096.4 

 ஆ�கிய காதலா3 ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) அ5தியி* $க�ப.01097.1 

 தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தெய1வ� உ%� 

எ 2� த ைமய3 $க�ப.01097.2 

 ேநா�கினா3 

நினறன3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ3_பட�.ப .) Oவ ற+ 

ஓ�கில3 $க�ப.01097.3 

 ேபா�கின Pதிேனா� உண�(� ேபா�கினா3 $க�ப.01097.4 

 மறAபில3 ெகாJநைன வர(_ெப.(வர(_ெப.) ேநா��வா3 $க�ப.01098.1 



 பிறAபிெனா� இறA; எனA 

ெபய)�_ெப.எ/.(ெபய�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) சி5ைதயா3 

$க�ப.01098.2 

 +றA; அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) இைட 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மி  எனA 

$க�ப.01098.3 

 ;றAப�� ;�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

:�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) அனா3 

$க�ப.01098.4 

 எJத)� ெகா�ைக ேம* அன�க  

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) $க�ப.01099.1 

 உJத_ெப.எ/.(உJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

;%களி* வைள� ைக ஒ-றினா3 $க�ப.01099.2 

 அJதன3 சி'�தன3 அ-ற� ெசா*லினா3 $க�ப.01099.3 

 ெத(Jதன3 ஒ)�திைய� ++_ெப.(P+_ெப.) ேவ%�வா3 $க�ப.01099.4 

 ஆ��தி�� உ-ற+� அறிஞ��� அ-ற�தா  $க�ப.01100.1 

 வா��ைதயி  உண��+த* மா� அ ேறா மன�_ெப.(மன�_ெப.) $க�ப.01100.2 

 ேவ��தன3 ெவ+�பின3 ெமலி5+_வி.எ/.(ெமலி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

சா85தன3 $க�ப.01100.3 

 பா��தன3 ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) பா�� 

அனாைளேய $க�ப.01100.4 

 தன�களி  இைளயவ� த�மி  4�மD $க�ப.01101.1 

 கன� கன� இைடயிைட களி��� க3வ  ஆ8 $க�ப.01101.2 



 மன�களி  Oைழ5+ அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) மா5+ ேதறைல 

$க�ப.01101.3 

 அன�க2� அ)5தினா  ஆத*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) 

ேவ%�மா* $க�ப.01101.4 

 நைற கம> அல�க* மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) நளி� ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) 

�Rசி ைம5த� $க�ப.01102.1 

 +ைற அறி கலவி/ ெசLவி� ேதாைகய� P� வ �சி $க�ப.01102.2 

 நிைற அக* அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) ;*�� கல  கழி�+ 

அகல_�ைற.எ/.(அக*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந��தா� $க�ப.01102.3 

 அைற பைற அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ந�ரா� அ) மைற�� ஆவேரா 

தா _த-.�.(தா _த-.�.) $க�ப.01102.4 

 ெபா  அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கல2� P�� ;ற�+ உள 

+ற�த*_ெதா.ெப.(+ற�+_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) வ�ேப $க�ப.01103.1 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) த பா* 

அக�+ உள நா0�_ெப.எ/.(நா0_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந��தா3 

$க�ப.01103.2 

 உ  அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) +ற( 

:%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) 

உைட ஒ)வேன ேபா* $க�ப.01103.3 

 த ைன�� +ற��� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) காம�ேத த�கி-� அ ேற 

$க�ப.01103.4 

 ெபா) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) மதன  ேபா*வா  ஒ)வ2� :வி ேம* 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.01104.1 

 தி)வி2�� உவைம சா*வா3 ஒ)�தி�� ேச�ைகA ேபா'* $க�ப.01104.2 



 ஒ)வ)�� ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) ேதாலா� ஒ�தன� உயி)� ஒ ேற 

$க�ப.01104.3 

 இ)வர+ உண�(� ஒ ேற எ றேபா+ யாவ� ெவ*வா� $க�ப.01104.4 

 ெகா3ைளA ேபா� வா3_ெப.(வா3_ெப.) கணா3 அ�� ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) 

ஓ� �மர  அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.01105.1 

 வ3ள� தா�_ெப.(தா�_ெப.) அகல�_ெப.(அகல�_ெப.) த ைன மல�� ைகயா* 

;ைதAப ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01105.2 

 உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) ஆ� உயி� அ னா3ேம* உைத ப�� 

எ � ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) $க�ப.01105.3 

 க3ள�தா* ;ைத�தி எ னா 4 ைனயி* கன � மி�கா3 $க�ப.01105.4 

 பா* உள பவள/ ெசLவா8A பைண 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) நிக��த 

ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.01106.1 

 ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) உள ேநா�கினா3 ஓ� ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) 

இய*_ெப.(இய*_ெப.) ேவைல அ ன $க�ப.01106.2 

 மா* உள சி5ைத ஆ�� ஓ� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உள தட�ைகயா- 

$க�ப.01106.3 

 ேம* உள அர�ைபமாத� எ ப+ ஓ� வி)Aைப ஈ5தா3 $க�ப.01106.4 

 ;ன�+ உைற மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) அனா3 ெகாJந  ெபா8 உைர 

$க�ப.01107.1 

 நிைன�தன3 சீ�வா3 ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) 

ந�Dய_ெப.எ/.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01107.2 

 சின�ெத(� காத*க3 ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா� 

இைட $க�ப.01107.3 



 மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) உைற காதேல வாைக ெகா%டேத 

$க�ப.01107.4 

 ெகாைல உ) அைம5+ என� ெகாDய_ெப.அ.(ெகாDய_ெப.அ.) நா�ட�+ ஓ� 

$க�ப.01108.1 

 கைல உ)( அ*�லா3 கணவ _ெப.(கணவ _ெப.) ;*�வா3 $க�ப.01108.2 

 சிைல உ) அழிதர/ ெசறி5த_ெப.எ/.(ெச'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.01108.3 

 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) உ)வின என 4+ைக ேநா�கினா3 $க�ப.01108.4 

 ���ம� உதி�5தன ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேசா�5தன $க�ப.01109.1 

 ச�கின� 4ர றன கைல�� சாறின $க�ப.01109.2 

 ெபா�கின சில�;க3 :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) இ�டன $க�ப.01109.3 

 ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

ைம5த� உ%ணேவ $க�ப.01109.4 

 +னி உ� ;லவிைய� காத*_ெப.(காத*_ெப.) S> �ட� $க�ப.01110.1 

 பனி என� +ைட�த�� பைத��� சி5ைதயா3 $க�ப.01110.2 

 ;ைன இைழ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) ெபா8 உற��வா3 

$க�ப.01110.3 

 கன(_ெப.(கன(_ெப.) எ2� சல�தினா* கணவ _ெப.(கணவ _ெப.) 

;*லினா3 $க�ப.01110.4 

 வ�ட வா3_ெப.(வா3_ெப.) 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மயி�� ம ன2� $க�ப.01111.1 

 கி�Dய ேபா+ உட*_ெப.(உட*_ெப.) கிைட�கA ;*லினா� $க�ப.01111.2 

 வி�Dல� க��லி  விD( க%Dல� $க�ப.01111.3 



 ஒ�Dய உட*_ெப.(உட*_ெப.) பி'A; உண�கிலாைமயா* $க�ப.01111.4 

 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) களி மா* களி�_ெப.(களி�_ெப.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வ �ர���� $க�ப.01112.1 

 க)� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) மகளி���� கலவிA :சலா* $க�ப.01112.2 

 ெந)�கிய_ெப.எ/.(ெந)��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வன 

4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) �ம�க ேந�கலா $க�ப.01112.3 

 ம)��* ேபா* ேத85த+ அ� மாைல� க��ேல $க�ப.01112.4 

 கைட உற ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெநறி கா%கிலாதவ��� $க�ப.01113.1 

 இைட உ� தி) என இ5+ ந5தினா  $க�ப.01113.2 

 பட� திைர� க)�கட* பரம  மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) இைட/ $க�ப.01113.3 

 �ட� மணி�� அர�_ெப.(அர�_ெப.) என இரவி ேதா றினா  $க�ப.01113.4 

 அடா ெநறி அைறத* 

ெச8யா_எதி�.ம.ெப.எ/.(ெச8_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ) மைற 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�தி $க�ப.01114.1 

 விடா ெநறிA ;லைம/ ெச�ேகா*_ெப.(ெச�ேகா*_ெப.) 

ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) �ைட ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) 

ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) $க�ப.01114.2 

 படா� 4க மைலயி* ேதா றிA ப)வ�_ெப.(ப)வ�_ெப.) ஒ�+ அ)வி ப*�� 

$க�ப.01114.3 

 கடா� நிைற ஆ� பா��_ெப.எ/.(பா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

கடெலா�� க�ைக ேச�5தா  $க�ப.01114.4 

 கA; உைட நாவி  நாக� உலக4� க%ணி* ேதா ற� $க�ப.01115.1 

 +A; உைட மணலி-� ஆகி� க�ைகந�� �)�கி� கா�ட $க�ப.01115.2 



 அA; உைட அன�க ேவைல அக  ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) 

4க5+_வி.எ/.(4க_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மா5த $க�ப.01115.3 

 உA; உைட� கட�� ெத3 ந�� உ% நைச உ-ற+ அ ேற $க�ப.01115.4 

 ஆ%� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபாகி அக  பைண மிதிைல 

எ 2� $க�ப.01116.1 

 ஈ%� ந�� நக'  பா�க� இ) நில� கிழவ _ெப.(கிழவ _ெப.) எ8த� 

$க�ப.01116.2 

 தா%�� மாA ;ரவி� தாைன� த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) அளி/ சனக  எ 2� 

$க�ப.01116.3 

 P% த) வயிர� ேதாளா  ெச8த+ ெசா*ல* உ-றா� $க�ப.01116.4 

 வ5தன _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

அரச _ெப.(அரெச _ெப.) எ ன மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) எJ� 

உவைக ெபா�க� $க�ப.01117.1 

 க5+ அ� களி�� ேத)� கலின மா� கட�� Sழ/ $க�ப.01117.2 

 ச5திர _ெப.(ச5திர _ெப.) இரவித ைன/ சா�வ+ ஓ� 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.01117.3 

 இ5திர_ெப.அ.(இ5திர _ெப.) தி)வ  த ைன எதி�ெகா3வா  

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெச றா  $க�ப.01117.4 

 க�ைக ந�� நாட _�றி.வி.4.(நா�_ெப.+அ _பட�.ஒ).) 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ம-� உள கட*க3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.01118.1 



 ச�� இன�_ெப.(இன�_ெப.) ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சா�வன ேபால/ சாரA 

$க�ப.01118.2 

 ப�கய�+ அண�ைக� த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பா* 

கட*_ெப.(கட*_ெப.) வ)வேத ேபா* $க�ப.01118.3 

 ம�ைகையA பய5த_ெப.எ/.(பய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) வளநக� வ5த+ அ ேற $க�ப.01118.4 

 �லா( அயிலினா  அனிக� ஏ> என உலா� $க�ப.01119.1 

 நிைல �லா� மகர ந�� ெநDய மா கட*_ெப.(கட*_ெப.) எலா� $க�ப.01119.2 

 அல� இ* மா* களி�_ெப.(களி�_ெப.) ேத� ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) ஆ3 என 

விரா8 $க�ப.01119.3 

 உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� நிமி�வேத ெபா)(� ஓ� உவைமேய $க�ப.01119.4 

 ெத(�க* ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) �ைட ெத(ைகA பி/ச� உ�பட விரா8 

$க�ப.01120.1 

 எ��� வி%_ெப.(வி%_ெப.) ;ைததரA பக*_ெப.(பக*_ெப.) 

மைற5+_வி.எ/.(மைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) 

எழA $க�ப.01120.2 

 ப�கய� ெச8ய(� ெவளிய(� பல பட� $க�ப.01120.3 

 த�� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) உைட� தானேம ேபா�ேம $க�ப.01120.4 

 ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) உளாVளா தனி� �ைட உளாVளா �லA $க�ப.01121.1 

 பD உளாVளா கட*_ெப.(கட*_ெப.) பைட உளாVளா பக� $க�ப.01121.2 

 மD இலா அரச _ெப.(அரெச _ெப.) மா�பினி* உளாVளா வள� $க�ப.01121.3 

 4D உளாVளா தெரJ5+ உண�கிலா� 4ள'யா3 $க�ப.01121.4 



 வா� 4க�_ெப.(4க�_ெப.) ெகJ( ெகா�ைகய� க)�_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) 

�ழலி  வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) $க�ப.01122.1 

 ஏ� 4ழ��_ஏவ.(4ழ��_வி.) அரவ� ஏ> இைச 4ழ��_ஏவ.(4ழ��_வி.) 

அரவேம $க�ப.01122.2 

 ேத� 4ழ��_ஏவ.(4ழ��_வி.) அரவ� ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) திைர 

4ழ��_ஏவ.(4ழ��_வி.) அரவேம $க�ப.01122.3 

 கா� 4ழ��_ஏவ.(4ழ��_வி.) அரவ� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) க' 

4ழ��_ஏவ.(4ழ��_வி.) அரவேம $க�ப.01122.4 

 SJ� மா கட*கB� திட� பட� +க3_ெப.(+க3_ெப.) 

பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01123.1 

 ஏJ பா� அக4� உ-� உள+ என-� எளி+ அேரா $க�ப.01123.2 

 ஆழியா  உல�_ெப.(உல�_ெப.) அள5த அ � தா3_ெப.(தா3_ெப.) 

ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) 

$க�ப.01123.3 

 :ைழ ஊ� ஏ ெபாD�+ அA;ற� ேபாயேத $க�ப.01123.4 

 ம  ெந���ைட மிைட5+ அைடய_�ைற.எ/.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வா _ெப.(வா _ெப.) மைறதர� $க�ப.01124.1 

 + னி�� நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) வழ�� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) +ரA; எளி+ 

அேரா $க�ப.01124.2 

 ெபா  இ�� ;வி இ�� ;ைன மணி� கல  எலா� $க�ப.01124.3 

 மி  இ�� வி* இ�� ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) இ�� நில(_ெப.(நில(_ெப.) 

இ�� $க�ப.01124.4 

 தா இ* ம னவ� பிரா  வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) 4ர% சனக  

ஆ� $க�ப.01125.1 



 ஏ வ)� சிைலயினா  எதி� வ)� ெநறி எலா� $க�ப.01125.2 

 P( த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) �%ண4� கனக O% Pளி�� $க�ப.01125.3 

 :வி  ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) தா+_ெப.(தா+_ெப.) உ�� ெபாD�ேம ெபாD 

எலா� $க�ப.01125.4 

 ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) விைர� ேத2� நான4� ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) 

���ம/ $க�ப.01126.1 

 ெசறி அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) ேத8ைவ�� ம மத�+ எ�க)� $க�ப.01126.2 

 ெவறி உைட� கலைவ�� விர( ெசRசா5த4� $க�ப.01126.3 

 ெசறி மத� க�ழி பா8 ேச�ேம ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) எலா� $க�ப.01126.4 

 ம ற*_ெப.(ம ற*_ெப.) அ� ேகாைதயா� மணியி2� ெபா னி2� 

$க�ப.01127.1 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உல(� 

அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) சிைத( இலா நிழலி  ேந� $க�ப.01127.2 

 ெவ ற_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) 

ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) ஒ�� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) விதான4� விரா8 

$க�ப.01127.3 

 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) 

�ைடகளி  நிழ�ேம நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) எலா� $க�ப.01127.4 

 மா� இலா ம+ைகயா  வ) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ேம* $க�ப.01128.1 

 ஊ� ேப� உவைகயா  அனிக� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+ $க�ப.01128.2 

 ஈ� இ* ஓைதயிெனா�� எறி திைரA பரைவ ேம* $க�ப.01128.3 



 ஆ� பா8கி ற+ ஓ� அமைல ேபா* ஆனேத $க�ப.01128.4 

 க5ைதேய ெபா) க'/ சனக2� காதேலா� $க�ப.01129.1 

 உ5த ஓத அ'ய+ ஓ� த ைமெயா� உல�_ெப.(உல�_ெப.) உVளா� $க�ப.01129.2 

 த5ைதேய அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

தகவினா  4 ; த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.01129.3 

 சி5ைதேய ெபா) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேத'  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8தின _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.01129.4 

 எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தி) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேத� 

இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

$க�ப.01130.1 

 ெமா8 ெகா3 தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) பி  

நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) 4  ேசற�� $க�ப.01130.2 

 ைகயி  வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ� என� கDதி  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏறினா  $க�ப.01130.3 

 ஐய2� 4க�_ெப.(4க�_ெப.) 

மல�5+_வி.எ/.(மல�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அக�_ெப.(அக�_ெப.) உற� 

தJவினா  $க�ப.01130.4 

 தJவிநி � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) கிைளைய�� தமைர�� $க�ப.01131.1 

 வJவி* சி5தைனயினா  வ'ைசயி  அளவளா8 $க�ப.01131.2 



 எJக_விய�.வி.4.(எJ_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) 45+ உறா எனா இனி+ 

உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.01131.3 

 உJைவ 45+ அ' அனா  எவ'2� உய'னா  $க�ப.01131.4 

 இ ன ஆ� இ)வ)� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ஆ� ஏக 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.01132.1 

 + 2� மா நக'* நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� வர� 

+ னினா  $க�ப.01132.2 

 த ைனேய அைனயவ  தழைலேய அைனயவ  $க�ப.01132.3 

 ெபா னி  வா� சிைல இறA ;ய�_ெப.(;ய�_ெப.) நிமி��+ அ)ளினா  

$க�ப.01132.4 

 த�பி�� தா2� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) 

ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) நக�A $க�ப.01133.1 

 ப�; தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ;ரவி�� பைடஞ)� ;ைட வர/ $க�ப.01133.2 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபானி  ப�_ெப.(ப�_ெப.) மணி� ேத'  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.01133.3 

 உ�ப)� இ�ப)� உரக)� ெத(ழ உளா  $க�ப.01133.4 

 யாைனேயா பிDேகளா இரதேமா இ(ளிேயா $க�ப.01134.1 

 ஆன ேப� உைற இலா நிைறைவ யா� அறி�வா� $க�ப.01134.2 

 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஏ� சனக  ஏவலி  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

தாைத 4  $க�ப.01134.3 

 ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) 

த� ;ைட வ)� பைடயிேன $க�ப.01134.4 



 காவி�� �வைள�� கD ெகா3 காயா(� ஒ�+ $க�ப.01135.1 

 ஓவிய�_ெப.(ஓவிய�_ெப.) �ைவ ெகடA ெபாலிவ+ ஓ� உ)ெவேட $க�ப.01135.2 

 ேதவ)� ெத(J கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) சி�வ _ெப.(சி�வ _ெப.) 4  பி'வ+ 

ஓ� $க�ப.01135.3 

 ஆவி வ5த+ எ ன வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அரச _ெப.(அரெச _ெப.) மா� அ0கினா  $க�ப.01135.4 

 அனிக� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அD ெத(ழ� கD+ 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) 

ேகா  $க�ப.01136.1 

 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ைப�_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) 

பணி5+_வி.எ/.(பணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJத�� தJவினா  

$க�ப.01136.2 

 ம2 எ2� தைகய  மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) இைட மைற5தன மைல� 

$க�ப.01136.3 

 தனி ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) சிைல இற� தவ> தட�_ெப.(தட�_ெப.) 

கி'கேள $க�ப.01136.4 

 இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ைப�_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) �'சி* 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அD 

பணி5+_வி.எ/.(பணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJத�� $க�ப.01137.1 

 தைள வ)� ெத(ைடய* மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) உற உற� தJவினா  

$க�ப.01137.2 

 கைள( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) +ய� அற� ககன� எ% திைச எலா� 

$க�ப.01137.3 

 விைளத)� ;கழினா  எவ'2� மி�தியா  $க�ப.01137.4 

 க-ைற வா� சைடயினா  ைக� ெகாB� த2 இற� $க�ப.01138.1 



 ெகா-ற�_ெப.(ெகா-ற�_ெப.) ந�3 ;ய�_ெப.(;ய�_ெப.) நிமி��+ அ)B� 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) �'சி* பி  $க�ப.01138.2 

 ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தாயைர�� 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெப-றியி* ெத(J+ 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01138.3 

 உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+ 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) உவைக 

யா� உைரெச8வா� $க�ப.01138.4 

 உ 2 ேப� அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) மி�� ஒJகி ஒ�+ ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) 

க% ந�� $க�ப.01139.1 

 ப 2 தாைரக3 தர� ெத(J+ எJ� பரதைனA $க�ப.01139.2 

 ெபா னி  மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) உற 

அைண�+_வி.எ/.(அைண_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உயி� உறA ;*லினா  

$க�ப.01139.3 

 த ைன அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தாைத 4  தJவினா* எ னேவ 

$க�ப.01139.4 

 க'யவ  பி ; ெச றவ  அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) காதலி* $க�ப.01140.1 

 ெப'யவ  த�பி எ � இைனய+ ஓ� ெப)ைம_ெப.(ெப)ைம_ெப.) 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.01140.2 

 ெபா)( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) �மர� த� ;ைன ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) 

�Rசியா* $க�ப.01140.3 

 இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) ைப�_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) கழ�� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ)வ)� வ)Dனா� 

$க�ப.01140.4 

 ேகா* வ)� ெச�ைம�� �ைட வ)� த%ைம�� $க�ப.01141.1 



 சா* வ)� ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) எ � உண� 

ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தாைத த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.01141.2 

 ேம* வ)� த ைமயா* மிக_�ைற.எ/.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

விள�கின�க3 தா� $க�ப.01141.3 

 நா*வ)� ெபா)( இ* நா மைற எ2� நைடயினா� $க�ப.01141.4 

 சா � என� தைகய_�ைற.எ/.(தைக_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெச�ேகாலினா  

உயி�க3தா� $க�ப.01142.1 

 ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந-றா8 என� க)+ ேப� 

அ)ளினா  $க�ப.01142.2 

 ஆ ற இ/_��.(இ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) இ�தைன�� 

ெமா8�+ அ)� உற� $க�ப.01142.3 

 ேதா றைல� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 4  

ெச*க_விய�.வி.4.(ெச*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) என ெசா*லினா  

$க�ப.01142.4 

 காதேலா அறிகில� க'கைளA ெபா)வினா� $க�ப.01143.1 

 த�+_ெப.(த�+_ெப.) இலா உவைக�� சிறி+ அேரா ெப'+_ெப.(ெப'+_ெப.) அேரா 

$க�ப.01143.2 

 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) S> �Rசி அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) �மர� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ8த�� $க�ப.01143.3 

 தாைதேயா� ஒ�த+ அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தாைனயி  த ைமேய 

$க�ப.01143.4 

 ெத(J+ இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) அ)�� அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) உைடய 

த�பிய� ெத(ட�5+ $க�ப.01144.1 

 அழி(_ெப.(அழி(_ெப.) இ* சி5ைதயி  உக5+ 

ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) மா மிைச வர� $க�ப.01144.2 



 தJ( ச��ட  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பைண தழ�கிட 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01144.3 

 எJத_�ைற.எ/.(எJ+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

தைகய+ ஓ� ேத' _ெப.(ேத�_ெப.+இ _இட.ேவ.) 

ேம*_ெசா.உ).(ேம*_ெசா.உ).) ஏகினா  $க�ப.01144.4 

 பRசி S> ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) அDA பாைவமா� ப%ைணயி  

$க�ப.01145.1 

 மR� S> ெநDய மாளிைகயி  வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இைட விரா8 $க�ப.01145.2 

 நR�_ெப.(நR�_ெப.) S> விழிக3 : மைழயி  ேம* விழ 

நட5+_வி.எ/.(நட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01145.3 

 இRசி S> மிதிைல மா வ �தி ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.01145.4 

 Sடக� +ய*வர� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேசா�தர மல�A $க�ப.01146.1 

 பாடக� பரத <* பகர_�ைற.எ/.(பக�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கட�க' $க�ப.01146.2 

 ேகா� அர�� இட_�ைற.எ/.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எJ� �வி 

தட�_ெப.(தட�_ெப.) ெகா�ைகயா� $க�ப.01146.3 

 ஆ� அர�� அ*லேவ அணி அர�� அய* எலா� $க�ப.01146.4 

 ேபைதமா� 4த* கைடA ேப'ள�ெப%க3 தா� $க�ப.01147.1 

 ஏதியா� மாரேவ3 ஏவ வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ8தினா� 

$க�ப.01147.2 

 ஆதி வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) பிரா  அ0கலா* அணி ெகா3 கா� 

$க�ப.01147.3 



 ஓதியா� வ �தி வா8 உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ஆ� உைர 

ெச8வா� $க�ப.01147.4 

 மா  இன�_ெப.(இன�_ெப.) வ)வ ேபா �� மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) 

இன�_ெப.(இன�_ெப.) தி'வ ேபா �� $க�ப.01148.1 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) மிளி�வ ேபா �� மி  

இன�_ெப.(இன�_ெப.) மிைடவ ேபா �� $க�ப.01148.2 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) சில�பி_ெப.(சில�பி_ெப.) ஆ�Aப/ 

சில�;_ெப.(சில�;_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

;ல�ப_�ைற.எ/.(;ல�;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ��� $க�ப.01148.3 

 :நைன H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ெபா�ெமனA ;�5+ 

ெமா8�தா� $க�ப.01148.4 

 வி'5+_வி.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ �> 

H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) பாரா� ேமகைல 

அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேநா�கா� $க�ப.01149.1 

 ச'5த :� +கி*க3 தா�கா� இைட த�மாற� தாழா� $க�ப.01149.2 

 ெந)�கின� ெந)�கிA ;�� ந���மி  ந���மி  எ � $க�ப.01149.3 

 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கல�_ெப.(கல�_ெப.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ேத _ெப.(ேத _ெப.) Oக� 

அளியி  ெமா8�தா� $க�ப.01149.4 

 க%ணினா* காத*_ெப.(காத*_ெப.) எ 2� ெபா)ைளேய கா%கி ேறா� 

இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.01150.1 

 ெப%ணி  ந��ைமயினா* 

எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பய _ெப.(பய _ெப.) 

இ � ெப�+� எ பா� $க�ப.01150.2 



 ம%ணி  ந�� உல�5+_வி.எ/.(உல�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வான�_ெப.(வான�_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அற 

வற5த_ெப.எ/.(வற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கால�+ $க�ப.01150.3 

 உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந�� க%� 

வ �J�_ெப.எ/.(வ �>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உைழ� 

�ல�_ெப.(�ல�_ெப.) பல(� ஒ�தா� $க�ப.01150.4 

 ப3ள�_ெப.(ப3ள�_ெப.) அ�+ 

பா��_ெப.எ/.(பா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

ந�� அைனயவ� பான* :�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.01151.1 

 ெவ3ள�+A ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) க%ணா� ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) 

சில�;_ெப.(சில�;_ெப.) அல�ப ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) :� $க�ப.01151.2 

 த3ள� த� இைடக3 ேநாவ� தைம வலி�+ அவ பா* 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01151.3 

 உ3ள�ைதA பிD�+� நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) எ � ஓ�கி றா)� 

ஒ�தா� $க�ப.01151.4 

 அர�த� உ%� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

அகலிைக�� அளி�த_ெப.எ/.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தாB� 

$க�ப.01152.1 

 விைர� க)��ழலி�� ஆக வி* இற 

நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ ���� $க�ப.01152.2 

 வைர� தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேதாB� காண ம�கினி  

வ �J�_ெப.எ/.(வ �>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 

$க�ப.01152.3 

 இைர�+ வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அமி>தி  ெமா8��� 

ஈ இன�_ெப.(இன�_ெப.) எ ன* ஆன� $க�ப.01152.4 



 வ �தி வா8/ ெச*கி றா  ேபா* விழி�+ இைமயா+ 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01153.1 

 மாதரா� க%க3 ஊேட வா(� மா  ேத'* 

ெச*வா _வி.4.(ெச*_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.01153.2 

 யாதி2� உய�5ேதா�_வி.அ.ெப.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+ஓ�_பட�.ப .) த ைன 

யாவ���� க%ண  எ ேற $க�ப.01153.3 

 ஓதிய ெபய���� தாேன உ� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) உண��தி வி�டா  

$க�ப.01153.4 

 எ% கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அல� இலா+ இ � 

ஏ��� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ேத� எ � $க�ப.01154.1 

 ெப%க3 த� த�மி* ெநா5+_வி.எ/.(ெநா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேப+� 

கி ற காைல_ெப.(காைல_ெப.) $க�ப.01154.2 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அமர� 

ைவ�� வா _ெப.(வா _ெப.) கட5தாைன� தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.01154.3 

 க% கடவா+ கா�த கா'ைக ெப'யேள கா% $க�ப.01154.4 

 பயி�_ெப.(பயி�_ெப.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) கைல�� ச��� பழிA; அ� 

நல2� ப%;� $க�ப.01155.1 

 ெசயி� இ றி அல�5த_ெப.எ/.(அல�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபா-;� 

சி5ைத�� உண�(� ேத�� $க�ப.01155.2 

 வயிர� ெச8 :0� நா0�_ெப.எ/.(நா0_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மட2� த _பதி.ெப.(த _தி'.) நிைற�� ம-�� $க�ப.01155.3 

 உயி� ஒ �� ஒழிய_�ைற.எ/.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) உ��+_வி.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 



ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தெரJைவ 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.01155.4 

 �ைழ உறா மிளி)� ெக%ைட_ெப.(ெக%ைட_ெப.) ெகா%டலி  

ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) சி5த� $க�ப.01156.1 

 தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) உறா� க)�பி  சாப�+ அன�க  ேவ3_ெப.(ேவ3_ெப.) 

சர�க3 பாய_�ைற.எ/.(பா8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.01156.2 

 இைழ உறாA ;% அறாத இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) 

ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) ேசா�5+ $க�ப.01156.3 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உறா மி னி  அ ன ம)��* ேபா* 

Oட�கி_வி.எ/.(Oட��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.01156.4 

 பR� இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) விரலினா� த� பைட 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க%க3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.01157.1 

 ெசRெசேவ ஐய  ெம8யி* க)ைமைய/ ேச�5தேவா தா� $க�ப.01157.2 

 மR� அன ேமனியா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) மாதரா� த� $க�ப.01157.3 

 அRசன ேநா�க� ேபா�க இ)%டேதா அறிகிேலமா* $க�ப.01157.4 

 மா5தளி� ேமனியா3 ஓ� வா3_ெப.(வா3_ெப.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) மதன  

எ��� $க�ப.01158.1 

 :� +ண� வாளி மா'_ெப.(மா'.) ெபாழிகி ற :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01158.2 

 ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) ேகா  ஆைண ேநா�கா  வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) வி* 

ஆ%ைம_ெப.(ஆ%ைம_ெப.) பாரா  $க�ப.01158.3 

 ஏ5+ இைழயாைர எ8வா  யாவேனா ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) எ றா3 

$க�ப.01158.4 



 ெசா* நல�_ெப.(நல�_ெப.) கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

காம/ �ைவைய ஓ� உ)வ�_ெப.(உ)வ�_ெப.) ஆ�கி $க�ப.01159.1 

 இ  நல�_ெப.(நல�_ெப.) தெரJய வ*லா� எJதிய+ எ ன 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.01159.2 

 ெபா ைன�� ெபா)(� ந�ரா3 ;ைன5தன எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ேபாக� 

$க�ப.01159.3 

 த ைன�� தா�கலாதா3 +கி*_ெப.(+கி*_ெப.) ஒ �� தா�கி 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.01159.4 

 வி* த�� ;)வ� ெந-றி_ெப.(ெந-றி_ெப.) ெவய� வரA பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) 

வி�ம/ $க�ப.01160.1 

 �-� எ��� எறிAப உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) ேசார ஓ� 

ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) 

$க�ப.01160.2 

 ெகா-ற�_ெப.(ெகா-ற�_ெப.) ெச8 ெகாைல ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) எ ன� H-� 

என� ெகாDய_ெப.அ.(ெகாDய_ெப.அ.) க%ணா3 $க�ப.01160.3 

 ம-� ஒ �� கா%கிலாதா3 தமியேனா வ3ள* எ றா3 $க�ப.01160.4 

 ைம� க)�H5த* ெசLவா8 வா3_ெப.(வா3_ெப.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) 

ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) $க�ப.01161.1 

 ெந�கன3 உ)�கி றா3 ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) இைட வRச  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01161.2 

 ;�கன  ேபாகாவ%ண� க% எ2� ;ல� ெகா3 வா�� $க�ப.01161.3 

 சி�ெகன அைட�ேத  ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேச)+� அமளி எ றா3 

$க�ப.01161.4 

 தா�� அண�� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ைத�த 

ேவ3_ெப.(ேவ3_ெப.) சர�க3 பாரா3 $க�ப.01162.1 



 வ ��கிய கல2� P�� ேவ� ேவ� ஆன+ ஓரா3 $க�ப.01162.2 

 ஆ�கிய பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அ னா3 ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) ஆ%� 

அமல  ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $க�ப.01162.3 

 ேநா�� உ�வாைர எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) எ' 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேநா��கி றா3 $க�ப.01162.4 

 களிAபன மத�Aப ந�%� க+Aபிைன அளAப க3ள� $க�ப.01163.1 

 ஒளிAபன ெவளிAப�� ஓடA பா�Aபன_ெப.அ.(பா�Aபன _ெப.) சிவA; உ3 ஊற 

$க�ப.01163.2 

 ெவளி�Aபன க�Aப ஆன ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) கணா3 

ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) $க�ப.01163.3 

 �ளி�Aெபா� காண வ5தா3_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) 

ெவ+Aெபா�� ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) ;�கா3 $க�ப.01163.4 

 க)5��ழ*_ெப.(க)��ழ*_ெப.) பார� வா� ெகா3 கன 

4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) கைல S> அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) $க�ப.01164.1 

 ெந)�கின மைறAப ஆ%� ஓ� ந��� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ெபறா+_எதி�.ம.வி.எ/.(ெப�_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) வி�4� 

$க�ப.01164.2 

 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) க%ணி 

கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேப� 

எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) P%ட $க�ப.01164.3 

 ம)��லி  ெவளிக3 ஊேட வ3ளைல ேநா��கி றா3 $க�ப.01164.4 

 வ'5த வா3_ெப.(வா3_ெப.) அன�க  வாளி மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

கழ றன(� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) $க�ப.01165.1 



 எ'5த_ெப.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) :% இன4� ெகா�ைக 

ெவய��த ேபா+ இழி5த_ெப.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சா5+� 

$க�ப.01165.2 

 ச'5த ேமகைல�� 4�+� ச�க4� 

தா>5த_ெப.எ/.(தா>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) 

$க�ப.01165.3 

 வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) :5_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) 

ெத(ைட�� அ றி ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) இைட அ'+ 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வ �தி $க�ப.01165.4 

 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) க%டா� ேதாேள_ெப.(ேதா3_ெப.+ஏ_சா'.) க%டா� 

ெத(� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) கமல� அ ன $க�ப.01166.1 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) க%டா� தாேள க%டா� தட� ைக க%டா)� அஃேத 

$க�ப.01166.2 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

க%ணா� யாேர வDவிைன 4Dய� க%டா� $க�ப.01166.3 

 ஊ> க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சமய�+ 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) உ)( க%டாைர ஒ�தா� 

$க�ப.01166.4 

 ைதய*_ெப.(ைதய*_ெப.) சி-� இைடயா3 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தா> 

�ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) $க�ப.01167.1 

 உ8ய_�ைற.எ/.(உ8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ம-� 

அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) ஒ��கினா  $க�ப.01167.2 

 ைவய� 4-�� வயி-றி  

அட�கிய_ெப.எ/.(அட��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01167.3 

 ஐயனி* ெப'யா� இனி யாவேர $க�ப.01167.4 



 அல�; பார� �ழலி ஓ� ஆ8 இைழ $க�ப.01168.1 

 சில�;� ேமகைல�� ஒலி ெச8திட $க�ப.01168.2 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெப8 ெகா�பி  

நட5+_வி.எ/.(நட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8தினா3_வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.01168.3 

 ;ல�; ேசDய� ைக மிைசA ேபாயினா3 $க�ப.01168.4 

 அ)A; ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) 4ைலயா3 அ�� ஓ� ஆ8 இைழ 

$க�ப.01169.1 

 இ)A; ெநRசிைனேய2� ஓ� ஏைழ�காA $க�ப.01169.2 

 ெபா)A; வி*ைலA ெபாD ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

;%ணியா $க�ப.01169.3 

 க)A; வி* இ��+_வி.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ3 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கா எ றா3 $க�ப.01169.4 

 ைம தவ>5த_ெப.எ/.(தவ>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க)�க% ஒ� 

வா3_ெப.(வா3_ெப.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) $க�ப.01170.1 

 ெச8 தவ  தனி� ேத� மிைச/ ேசற* வி�� $க�ப.01170.2 

 எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� நி றைமதா  

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.01170.3 

 ைகதவ� ெகா* கன(_ெப.(கன(_ெப.) ெகாேலா எ றா3 $க�ப.01170.4 

 மா+ ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) மன�திைன அ*ல+ ஓ� $க�ப.01171.1 

 ++_ெப.(P+_ெப.) ெப-றில3 இ  உயி� ேசா�கி றா3 $க�ப.01171.2 

 ேபா+ அ'� க% ெபால  �ைழA :% 4ைல/ $க�ப.01171.3 



 சீைத எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ-.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச8தேனளா 

எ றா3 $க�ப.01171.4 

 பJ+ இலா ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அ னா3 பைத�+ 

$க�ப.01172.1 

 அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெவ8+ உயி��+ 

அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) உைட� ேதாழிைய� $க�ப.01172.2 

 ெத(J+ ேசா�5+ அய�வா3 இ5த� ேதா றைல $க�ப.01172.3 

 எJத* ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெகா* 

ம மதனா* எ றா3 $க�ப.01172.4 

 வ%ண வா8 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) 

மானிட-� $க�ப.01173.1 

 எ%0�கா* இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இல�கண� எ8திட $க�ப.01173.2 

 ஒ%0ேமா இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) உண��+கி ேற  

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.01173.3 

 க%ணேன இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) க%D)� பி  எ றா3 

$க�ப.01173.4 

 கனக <;ர� ைக வைளேயா� உக $க�ப.01174.1 

 மன  ெந��பD வாD ஒ� வா3_ெப.(வா3_ெப.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) 

$க�ப.01174.2 

 அனக  இ5 நக� எ8திய+ ஆதியி* $க�ப.01174.3 

 சனக  ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தவA பயனா* 

எ றா3 $க�ப.01174.4 



 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

வ)5தி_வி.எ/.(வ)5+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) �D 

ேபாயிட $க�ப.01175.1 

 பனி வ)� க% ஒ� பாசிைழ அ*�லா3 $க�ப.01175.2 

 4னிவ)� �ல ம ன)� ெமா8A; அற� $க�ப.01175.3 

 தனி வ)� ெகா* கனவி  தைல_ெப.(தைல_ெப.) எ றா3 $க�ப.01175.4 

 ;ன�_ெப.(;ன�_ெப.) ெகா3 கா� மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) ேபா�� ஒ� ெபா  

ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) $க�ப.01176.1 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) ெகா3 காத*_ெப.(காத*_ெப.) மைற�தைல எ%ணினா3 

$க�ப.01176.2 

 அன�க ேவ3_ெப.(ேவ3_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) அறி5தன  

அ-ற� தா _த-.�.(தா _த-.�.) $க�ப.01176.3 

 மன�க3 ேபால 4க4� மைற��ேம $க�ப.01176.4 

 இைண ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க% ஒ� இ5+ 4க�தி : $க�ப.01177.1 

 அைண அைண5+_வி.எ/.(அைண_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இD உ%ட 

அரா எனA $க�ப.01177.2 

 ;ண� நல�_ெப.(நல�_ெப.) கிள� ெகா�ைக ;J�கிட $க�ப.01177.3 

 உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) அJ�க_�ைற.எ/.(அJ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

உயி��தன3 ஆவிேய $க�ப.01177.4 

 ஆ�ப*_ெப.(ஆ�ப*_ெப.) ஒ�+ அ4+ ஊ� ெசL_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வா8/சிய� 

$க�ப.01178.1 

 தா� பைத�+ உயி� உ3 த�மா�வா� $க�ப.01178.2 

 ேத�; சி-றிைட/ சீைதையA ேபா* சிறி+ $க�ப.01178.3 



 ஏ�ப* ெப-றில� எ�ஙன� உ8வேர $க�ப.01178.4 

 ேவ��+ ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) தள�5+ உயி� வி�மேலா� $க�ப.01179.1 

 ஆ��தி உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) மட5ைதய� ஆைர�� 

$க�ப.01179.2 

 த���த  இ�தைன சி5ைதயி* ெச�கணி* $க�ப.01179.3 

 பா��திலா  உ3 ப'( இலேனா எ றா3 $க�ப.01179.4 

 ைவய� ப-றிய ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) எ% இல� $க�ப.01180.1 

 ஐய  ெபா-;�� அள( இைல ஆதலா* $க�ப.01180.2 

 எ8�� ெபா  சிைல மார2� எ ெச8வா  $க�ப.01180.3 

 ைக அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) அ-� உைடவாளி2� ைக ைவ�தா  $க�ப.01180.4 

 நான வா� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) நா'யேரா� அலா* $க�ப.01181.1 

 ேவன* ேவ[ளா� ேம* உைறவா�ேகளா� $க�ப.01181.2 

 ஆன :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) அறி5தில� அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) ேபா8 $க�ப.01181.3 

 வான நாDய� மா�பி2� ைத�தேவ $க�ப.01181.4 

 ம)3 மய��� மட5ைதய� மா�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) $க�ப.01182.1 

 ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) நய5தில  ேபாகி றேத 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.01182.2 

 க)ைண எ ப+ க%� 

அறியா _வி.4.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ _பட�.ஒ).) 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) $க�ப.01182.3 

 ப)ணித  ெகா* ப�ெகாைலயா  எ றா3 $க�ப.01182.4 



 ெத(8யி* ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) 4ைல� +D ேபா* 

இைட $க�ப.01183.1 

 ைந�� ெநா8ய ம)��* ஒ� ந�ைகதா  $க�ப.01183.2 

 ைக�� ெம8�� அறி5தில3 

க%டவ�_வி.அ.ெப.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப .) 

$க�ப.01183.3 

 உ8�� உ8�� என� தள�5+ ஓ8( உ-றா3 $க�ப.01183.4 

 :க ஊச*_ெப.(ஊச*_ெப.) ;'பவ� ேபா* ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) $க�ப.01184.1 

 பா� ேபா* ெமாழியா3 மல�A பாத�க3 $க�ப.01184.2 

 ேச� ேச�தர/ ேசவக  ேத'  பி  $க�ப.01184.3 

 ஏ�� மீB�_ெப.எ/.(மீ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ  

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆ� அேரா $க�ப.01184.4 

 ெப)�த காதலி* ேப+ உ�� மாத'  $க�ப.01185.1 

 ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) ம-� அ�� ஒ)�திைய 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ  $க�ப.01185.2 

 க)�+� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி� க%ட+ உ%ட< எ றா3 

$க�ப.01185.3 

 அ) �தி உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) பி  

நாண�_ெப.(நாண�_ெப.) உ%டா�ேமா $க�ப.01185.4 

 ந�ைக அ�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெபா  நய5தா� உய� $க�ப.01186.1 

 த�க3 இ  உயி)� ெகா��தா�_வி.4.(ெகா�_வி.+��_இ.கா._ஆ�_பட�.ப .) 

தம� $க�ப.01186.2 

 எ�க3 இ  உயி� எ�கB�� ஈகலா $க�ப.01186.3 



 ெவ�க% எ�க% விைள5த+ இவ-� எ றா3 $க�ப.01186.4 

 நாம�தா* அழிவா3 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) $க�ப.01187.1 

 ேசம�+ ஆ� வி* இ��த+ ேத)�கா* $க�ப.01187.2 

 Pம�+ ஆ� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) P ெமாழி� ேதாைகபா* $க�ப.01187.3 

 காம�தா* அ � க*வியினா* எ றா3 $க�ப.01187.4 

 ஆர4� +கி�� கல  யாைவ�� $க�ப.01188.1 

 ேசார இ  உயி� ேசா)� ஒ� ேசா� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) $க�ப.01188.2 

 ேகார வி*லி 4ேன எைன� ெகா*கி ற $க�ப.01188.3 

 மாரேவளி  வலியவ� யா� எ றா3 $க�ப.01188.4 

 மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) இ னண� ெமா8�திட வ3ள* ேபா8� $க�ப.01189.1 

 ேகா+ இ* சி5ைத வசி�ட2� ேகாசிக $க�ப.01189.2 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) பார2� 

ேமவிய_ெப.எ/.(ேம(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ம%டப�_ெப.(ம%டப�_ெப.) $க�ப.01189.3 

 ஏதி ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) �ழா�ெத(�� 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.01189.4 

 தி)வி  நாயக  மி  தி'5தா* என� $க�ப.01190.1 

 +)( இ  மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) +ய*வரA 

$க�ப.01190.2 

 ப)வ ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) பD5த+ ேபா* 

பD5+_வி.எ/.(பD_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01190.3 

 இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) தாB� 4ைறயி  இைறRசினா  $க�ப.01190.4 



 இைறRச அ னவ� ஏ�தின� ஏவ ஓ� $க�ப.01191.1 

 நிைறRச :5தவி� ஏறி நிழ-க3 ேபா* $க�ப.01191.2 

 ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) ெச8 த�பிய)3 ெபாலி5தா  அேரா $க�ப.01191.3 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெச8 காவ-� அேயா�தியி* ேதா றினா  $க�ப.01191.4 

 ஆன மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம%டப�_ெப.(ம%டப�_ெப.) அ ன+ 

$க�ப.01192.1 

 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) தமெரா�� சா�5தன  

$க�ப.01192.2 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) எலா� தன பி  வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) 

ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) மதி $க�ப.01192.3 

 வா _ெப.(வா _ெப.) நிலா உற வ5த+ மானேவ $க�ப.01192.4 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மாதவ� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ேம* $க�ப.01193.1 

 சி5+ ேத _ெப.(ேத _ெப.) மல� மா'_ெப.(மா'.) சிற5திட $க�ப.01193.2 

 அ5தணாள�க3 ஆசிெயா� ஆசன� $க�ப.01193.3 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) 4க�_ெப.(4க�_ெப.) நா%_ெப.(நா%_ெப.) உற 

ஏறினா  $க�ப.01193.4 

 க�க� ெகா�க� கலி�க� �லி�க�க3 $க�ப.01194.1 

 சி�கள அதிப� ேசரல� தென1னவ� $க�ப.01194.2 

 அ�கராச� �லி5த� அவ5திக� $க�ப.01194.3 

 வ�க� மாளவ� ேசாழ�_ெப.(ேசாழ�_ெப.) மராடேர $க�ப.01194.4 

 மான மாகத� ம/ச� மிேல/ச�க3 $க�ப.01195.1 



 ஏைன வ �ர இலாட� வித�Aப�க3 $க�ப.01195.2 

 சீன� தெங1கண� ெச�சக� ேசாமக� $க�ப.01195.3 

 ேசானக ஈச� +)�க� �)�கேள $க�ப.01195.4 

 ஏதி யாதவ� ஏ> திற*_ெப.(திற*_ெப.) ெகா�கண� $க�ப.01196.1 

 ேசதி ராச� தெல��க� க)நட� $க�ப.01196.2 

 ஆதி வான�_ெப.(வான�_ெப.) கவி5த அவனி வா> $க�ப.01196.3 

 ேசாதி ந�3 4D ம ன)� + னினா� $க�ப.01196.4 

 த�� க)�பி2� தி�தி��� இ  ெசாலா� $க�ப.01197.1 

 தா�� சாமைர மா� தய��வ $க�ப.01197.2 

 ஓ�கி_வி.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஓ�கி 

வள�5+_வி.எ/.(வள�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உய� சீ��தியி  

$க�ப.01197.3 

 :�_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) ெகாJ5+ ெபாலிவன ேபா றேவ $க�ப.01197.4 

 �ழ��_ெப.எ/.(�ழ*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வ%�� மிஞX�� 

�)�;� S>5+_வி.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01198.1 

 உழ�� +�பி�� ப�; அற*_ெப.(அற*_ெப.) ஓதிய� $க�ப.01198.2 

 �ழலிேனா� உற� H� ப*லா%� ஒலி $க�ப.01198.3 

 மழைல யா> இைசேயா� மலி5தேவ $க�ப.01198.4 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) க% ஆைனயினா  தனி ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) 

�ைட $க�ப.01199.1 

 தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) த�க3 �ல� ெகாD/ சீைத ஆ� $க�ப.01199.2 



 ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) மா மண�_ெப.(மண�_ெப.) காணிய 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ)3 $க�ப.01199.3 

 ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஓ�கி� தைழAப+ 

ேபா றேத $க�ப.01199.4 

 ஊ� ேப�( இட�_ெப.(இட�_ெப.) இ றி ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஆ� வைக 

$க�ப.01200.1 

 ந�� மா கட*_ெப.(கட*_ெப.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ெந)�கலா* $க�ப.01200.2 

 ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) மா மத ஆைன/ சனக� ேகா  

$க�ப.01200.3 

 நா� எலா� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) நக� ஆயேத 

$க�ப.01200.4 

 ஒழி5த_ெப.எ/.(ஒழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ  இனி 

ஒ3_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) தாைத த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

$க�ப.01201.1 

 ெபாழி5த_ெப.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காத*_ெப.(காத*_ெப.) 

ெத(டரA ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) எலா� $க�ப.01201.2 

 அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெகா%டாடலி  அ ;தா  

$க�ப.01201.3 

 இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உளா���� இராம-�� 

ஒ�தேத $க�ப.01201.4 

 ேதவிய� ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) Sழ_�ைற.எ/.(S>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) இ)�ைக 

ேச�5த_ெப.எ/.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01202.1 



 ஓவிய�_ெப.(ஓவிய�_ெப.) உயி� 

ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ ன 

உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காைல� $க�ப.01202.2 

 தா இ* ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) கவிைக/ ெச�ேகா*_ெப.(ெச�ேகா*_ெப.) 

சனகைன இனி+ ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.01202.3 

 மா இய* ேநா�கினாைள� ெகாண�க என வசி�ட  

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.01202.4 

 உைரெசய� ெத(Jத ைகய  

உவ5த_ெப.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உ3ள�த  ெப%0�� 

$க�ப.01203.1 

 அைரசிைய� த)தி� ஈ%� எ � ஆ8 இைழ அவைர ஏவ� $க�ப.01203.2 

 கைர ெசய-� அ'ய காத*_ெப.(காத*_ெப.) கடாவிட� கD+ ெச றா� 

$க�ப.01203.3 

 பிைரச� ஒ�+ இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசா*லா� ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) 

தாதிய'* ெசா னா�_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.01203.4 

 அமி> இைம� +ைணக3 க%0�� அணி என அைம��மா ேபா* $க�ப.01204.1 

 உமி> �ட�� கல க3 ந�ைக உ)விைன மைறAப+ 

ஓரா�_வி.4.(ஓ�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.01204.2 

 அமி>திைன/ �ைவ ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ ன 

அழகி2�� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ெச8தா� $க�ப.01204.3 

 இமி> திைரA பரைவ ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ஏைழைம 

உைட�+_வி.எ/.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மாேதா $க�ப.01204.4 



 க%ண த  நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) உ3ள� க)�திைன 

நிைற�+ மீ+ இ�� $க�ப.01205.1 

 உ3 நி �� ெகாDக3 ஓD உல�_ெப.(உல�_ெப.) எ��� பர5த+ அ ன 

$க�ப.01205.2 

 வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) ெச8 H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) பார வலய�+ 

மைழயி* ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.01205.3 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மதியி  

ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) :R_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) சிகழிைக� 

ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேவ85தா� $க�ப.01205.4 

 விதிய+ வைகயா* வான மீ _ெப.(மீ _ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) பிைறைய 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01206.1 

 க+ உ�கி ற+ எ ன� ெகாJ5+ ஒளி கஞல� P�கி $க�ப.01206.2 

 மதியிைன� த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) நா_ெப.(நா_ெப.) வைளAப+ 

எ னA $க�ப.01206.3 

 ெபாதி இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) அளக ப5தி 

:�Dய_ெப.எ/.(:��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) :��� இ�டா� $க�ப.01206.4 

 ெவ3ள�தி  சDல�தா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

சிைல இ��த_ெப.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 

$க�ப.01207.1 

 த3ள� த _பதி.ெப.(த _தி'.) ஆவி ேசார� தனிA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

ெப%ைம த ைன $க�ப.01207.2 

 அ3ளி�ெகா%� அக ற_ெப.எ/.(அக*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

காைள_ெப.(காைள_ெப.) அ*ல  ெகா* ஆ� ெகா* எ பா3 $க�ப.01207.3 



 உ3ள�தி  ஊச*_ெப.(ஊச*_ெப.) ஆ�� �ைழ நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) 

உமிழ_�ைற.எ/.(உமி>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) இ�டா� $க�ப.01207.4 

 ேகா  அணி ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) �D 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) க%ட�+ $க�ப.01208.1 

 ஈன� இ* கல க3 த�மி* இையவன அணித* ெச8தா� $க�ப.01208.2 

 மா  அணி ேநா�கினா�த� ம�கல� கJ�+�� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.01208.3 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) அணி ஆன ேபா+ தன�� அணி யா+ மாேதா 

$க�ப.01208.4 

 ேகா% இலா வான மீ க3 இையவன ேகா�த+ எ ேகா $க�ப.01209.1 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) நிலா வய��_எவ.(வய��_வி.) ெசLவி வள� 

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) வகி�5த+ எ ேகா $க�ப.01209.2 

 நாணி* ஆ� நைகயி* நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நளி� 

நிலா� தவ>5த+ எ ேகா $க�ப.01209.3 

 :% நிலா� 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) ேம* 

ஆர_�ைற.எ/.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 4�ைத 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ;க*வ+ எ ேனா $க�ப.01209.4 

 ெமா8 ெகா3 சற�Dைய/ ேச�5த_ெப.எ/.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

4ள'��� ெச�ைம ஈ5த $க�ப.01210.1 

 ைதயலா3 அமி>த ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) தய��_வி.(தய��_வி.) ஒளி 

தJவி�ெகா3ள $க�ப.01210.2 

 ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) :% 4ைலயி* 

ேச�5த_ெப.எ/.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) 



4�த�_ெப.(4�த�_ெப.) சிவ5த_ெப.எ/.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

எ றா* $க�ப.01210.3 

 ெச8யைர/ ேச�5+_வி.எ/.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உளா)� 

ெச8யரா8� திக>வ� அ ேற $க�ப.01210.4 

 ெகாைம உற வ ���கி ற �லிக/ ெசA; அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

ெகா�ைக/ $க�ப.01211.1 

 �ைம உற Oட��கி ற O�Aபினா3 :% ெப8 ேதாB�� $க�ப.01211.2 

 இைம உற இைம��� ெச�ேக> இன மணி_ெப.(மணி_ெப.) 4�திேனா�� 

$க�ப.01211.3 

 அைம உற அைமவ+ உ%டா� ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) ஒA; 

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ �ேற $க�ப.01211.4 

 தைள அவி> ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ஓதி/ சானகி தளி��ைக எ 2� 

$க�ப.01212.1 

 4ள'க3 இராம  ெச�ைக 4ைறைமயி* த�%ட ேநா-ற $க�ப.01212.2 

 அளியன க��*_ெப.(க��*_ெப.) ேபா+� �வியல 

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ � ஆ�� $க�ப.01212.3 

 இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) 

�-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ ன எ' மணி� கடக� 

இ�டா� $க�ப.01212.4 

 சி* இய* ஓதி ெகா�ைக� திர3 மணி� கனக/ ெசAபி* $க�ப.01213.1 

 வ*லி�� அன�க  வி*�� மா மத/ சா5+� த��DA $க�ப.01213.2 

 ப* இய* ெநறியி* 

பா����_ெப.எ/.(பா�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

பர�ெபா)3 எ ன யா���� $க�ப.01213.3 



 இ*ைல உ%� எ ன நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

இைடயி2�� இ��க% ெச8தா� $க�ப.01213.4 

 நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) ெச8 ேகாசிக O% P� ந�வி ந�வாத 

அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) $க�ப.01214.1 

 ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) ெச8 ேமகைல�� தாழ� தாரைக/ ��ைம :�D� 

$க�ப.01214.2 

 திற�_ெப.(திற�_ெப.) ெச8 கா�_ெப.(கா�_ெப.) 

ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசாதி ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) 

ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) ஒளியி* த��5த_ெப.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.01214.3 

 கற��; தி'ய� தா4� க% வJ�� உ-� நி றா� $க�ப.01214.4 

 ஐய ஆ� அனி/சA ேபாதி  அதிக4� ெநா8ய 

ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) $க�ப.01215.1 

 ைப அர( அ*�லா3 த _பதி.ெப.(த _தி'.) பR� இ றிA பJ�த 

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) $க�ப.01215.2 

 ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) :� கமல� ம ன/ ேச��திய 

சில�;_ெப.(சில�;_ெப.) சால $க�ப.01215.3 

 ெநா8யேவ ெநா8ய எ ேற பல பட Oவ*வ+ அ�மா $க�ப.01215.4 

 நR�_ெப.(நR�_ெப.) இைட அமி>த� H�D நா�ட�க3 ஆன எ ன/ 

$க�ப.01216.1 

 ெசRெசேவ ந�%� மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) அ' சிதறி� த�ய $க�ப.01216.2 

 வRச4� கள(� இ றி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) என மத��த க%க3 

$க�ப.01216.3 



 அRசன நிறேமா அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) வ%ணேமா 

அறித*_ெதா.ெப.(அறி_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) ேத-றா� $க�ப.01216.4 

 ெமா8 வள� �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) 

:�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4ள'யி  4ைள�த 45நா3 

$க�ப.01217.1 

 ெம8 வள� மதியி  நாAப% மீ _ெப.(மீ _ெப.) உ%ேட* அைனய+ ஏ8Aப 

$க�ப.01217.2 

 ைவயக மட5ைதமா���� நாக� ேகாைதய���� வான� $க�ப.01217.3 

 தெய1வ ம�ைகய���� ேமலா� திலக�ைத திலக�_ெப.(திலக�_ெப.) 

ெச8தா� $க�ப.01217.4 

 சி ன :/ ெச)�� ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) :/ ேசகரA ேபா+ ேகா+ இ* 

$க�ப.01218.1 

 க னA :� கஞல மீ+ க-பக� ெகாJ5+ மான $க�ப.01218.2 

 மி னA :/ �)�;� வ%�� மிஞX�� +�பிகB� ப�;� $க�ப.01218.3 

 ; ைனA :5_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) தா+_ெப.(தா+_ெப.) மா2� ெபா  ெபாD 

அAபிவி�டா� $க�ப.01218.4 

 ெந8 வள� விள�க� ஆ�D_வி.எ/.(ஆ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ந�ெரா� 

:(� Pவி� $க�ப.01219.1 

 தெய1வ4� பராவி ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) பாரக��� ஈ5+_ெப.(ஈ5+_ெப.) 

ெச�ெபா  $க�ப.01219.2 

 ஐயவி Oதலி* ேச��தி ஆ8 நிற_ெப.(நிற�_ெப.) அயினி �-றி� $க�ப.01219.3 

 ைக வள� மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) அனாைள வல� 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) காA;� இ�டா� $க�ப.01219.4 



 கRச�+� களி��� இ  ேத _ெப.(ேத _ெப.) 

கவ�5+_வி.எ/.(கவ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ0� 

வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) ேபால $க�ப.01220.1 

 அ� ெசா-க3 கி3ைள�� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) அ)ளினா3 அழைக 

மா5தி� $க�ப.01220.2 

 த� ெசா-க3 �ழறி� த� த� தைக த�மாறி நி றா� $க�ப.01220.3 

 மRச���� மாதரா���� மன�_ெப.(மன�_ெப.) எ ப+ ஒ ேற அ ேற 

$க�ப.01220.4 

 இைழ �லா� 4ைலயினாைள இைட உவா மதியி  

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01221.1 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) �லா� ஓதி ந*லா� களி மய��-� நி றா� $க�ப.01221.2 

 உைழ �லா� நயன�தா� மா�� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஒ ேற வி)�ப-� 

ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.01221.3 

 அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) எலா� ஒ)�ேக க%டா* யாவேர ஆ-ற வ*லா� 

$க�ப.01221.4 

 ச�� அ� ைக உைடைமயா�� தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) 

ேகாயிலா�� $க�ப.01222.1 

 எ�� எ��� பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெவLேவ� 

உ3ள�தி  எJதி-� எ ன $க�ப.01222.2 

 அ�� அ�ேக ேதா றலா�� அ)5ததி அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) க-பி  

$க�ப.01222.3 

 ந�ைக�� ந�பி ஒ�தா3 நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) இனிA ;க*வ+ எ ேனா 

$க�ப.01222.4 

 பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேமகைல�� ேகா�த 

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) சாலக4� நாக/ $க�ப.01223.1 



 சிர� ெச8 <;ர4� வ%�� சில�ெபா�_ெப.(சில�;_ெப.+ஒ�_க).ேவ.) 

சில�பி_ெப.(சில�பி_ெப.) ஆ�AபA $க�ப.01223.2 

 ;ர5தர  ேகா* கீ> ஆேனா� அர�ைபய� ;ைடS>5+ எ ன $க�ப.01223.3 

 வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) அ� ��ைம� த��_ெப.அ.(த��_ெப.அ.) ெசா* மட5ைதய� 

ெத(ட�5+ S>5தா� $க�ப.01223.4 

 சி5ெத(� �றB� H2� சிலதிய� �ழா4� தெற1றி $க�ப.01224.1 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அD வண�கி/ �-ற 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி விதான ந�ழ* $க�ப.01224.2 

 இ5+வி  ெகாJ5+ வி%மீ  இன�ெத(�� வ)வ+ எ ன $க�ப.01224.3 

 ந5த* இ* விள�க� அ ன ந�ைக�� நட�க* உ-றா3 $க�ப.01224.4 

 வ*லிைய உயி��த நில ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) 

இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) $க�ப.01225.1 

 ெம*லிய 

உைற���_ெப.எ/.(உைற_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

என அRசி ெவளி எ��� $க�ப.01225.2 

 ப*லவ� மல�� ெத(ைக பரAபின3 என� த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.01225.3 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அணி மணி/ �ட� தவ>5திட நட5தா3 $க�ப.01225.4 

 ெத(J� தைகய_�ைற.எ/.(தைக_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) ெத(ைல5+ களி 

அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) $க�ப.01226.1 

 எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைட 

விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய�வ+ எ ன அய* 

எ��� $க�ப.01226.2 

 ெகாJ5+ உைடய சாமைர �லாவ ஒ� கலாப� $க�ப.01226.3 



 வழ�க நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) மி ன வ)� மRைஞ_ெப.(மRைஞ_ெப.) என 

வ5தா3_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.01226.4 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) 4த* அைன�+ உலகி  ம�ைகய)3 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.01227.1 

 க%மணி என� தைகய_�ைற.எ/.(தைக_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

க னி_ெப.(க னி_ெப.) எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) காண $க�ப.01227.2 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) மரபி* �ட� அ)�திெயா� 

தா _த-.�.(தா _த-.�.) அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) $க�ப.01227.3 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) இழிவ+ ஒAப+ ஒ� விதான நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) 

வ5தா3_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.01227.4 

 க-ைற வி' ெபா  கைட மயி�� +� கலாப� $க�ப.01228.1 

 �-��_ெப.எ/.(�-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

;�க இைழ மி�� இைட +வ றி $க�ப.01228.2 

 வி* தவழ_�ைற.எ/.(தவ>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

நிமிர_�ைற.எ/.(நிமி�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெம8 அணிக3 மி ன/ 

$க�ப.01228.3 

 சி-றிைட Oட�க_�ைற.எ/.(Oட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஒளி� சீறD 

ெபய��தா3 $க�ப.01228.4 

 ெபா னி  ஒளி :வி  ெவறி சா5+ ெபாதி சீத� $க�ப.01229.1 

 மி னி  நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) அ னவ3 த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ஒளி மான $க�ப.01229.2 

 அ ன4� அர�ைபய)� ஆ� அமி>+� நாண $க�ப.01229.3 

 ம  அைவ இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம%டப�_ெப.(ம%டப�_ெப.) அைட5தா3 $க�ப.01229.4 



 சைம�தவைர இ ைம_ெப.(இ ைம_ெப.) மைற தா2� எனலா� 

அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) $க�ப.01230.1 

 �ைம� திர3 4ைல� தெரJைவ P8 வD( க%டா� $க�ப.01230.2 

 அைம� திர3 ெகா3 ேதாளிய)� ஆடவ)� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.01230.3 

 இைம�தில� உயி��தில�க3 சி�திர� என� தா� $க�ப.01230.4 

 அ னவைள அ*ல3 என ஆ� என அயி�Aபா  $க�ப.01231.1 

 க னி_ெப.(க னி_ெப.) அமி>த�ைத எதி� 

க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

வ%ண _ெப.(வ%ண _ெப.) $க�ப.01231.2 

 உ  உயி� நிைலAப+ ஒ� அ)�திெயா� உைழ�+ ஆ%� $க�ப.01231.3 

 இ  அமி>+ எழ� களிெகா3 இ5திரைன_ெப.(இ5திர _ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஒ�தா  

$க�ப.01231.4 

 நற� +ைற 4தி�/சி உ� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அமி>+ பி*�-� 

$க�ப.01232.1 

 அற�தி  விைள( ஒ�+ 4க� உ5தி அ)� உ8��� $க�ப.01232.2 

 நிற� +வ� இத>� �யி*_ெப.(�யி*_ெப.) 

நிைனAபி _நி.எ/.(நிைன_வி.+AA_ெபா).உ).+இ _நி.எ/.�றி.) இைட அ*லா* 

$க�ப.01232.3 

 ;ற�+� உளேதா என மன�ெத(� ;க றா  $க�ப.01232.4 

 எ�க3 ெச8 தவ�தினி* இராம  என 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.01233.1 

 ச�கிெனா� ச�கர�_ெப.(ச�கர�_ெப.) உைட� தனி 4த* ேப� $க�ப.01233.2 



 அ�க% அர�_ெப.(அர�_ெப.) ஆதலி  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

அ*லி_ெப.(அ*லி_ெப.) மல� ;*�� $க�ப.01233.3 

 ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) ஆ� என 

வசி�ட  மகி>( உ-றா  $க�ப.01233.4 

 + � ;' ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) க%� 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) S> வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.01234.1 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ;' ேகாெலா� தனி� திகி'_ெப.(திகி'_ெப.) உ8Aபா  

$க�ப.01234.2 

 எ �� உல�_ெப.(உல�_ெப.) எJ� அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உள  ஏ2� $க�ப.01234.3 

 இ � தி) எ8திய+ என�� என நிைன�தா  $க�ப.01234.4 

 ைநவள� நவி-�� ெமாழி ந%ண வரேலா�� $க�ப.01235.1 

 ைவய� Oக� ெகா-றவ2� மாதவ)� அ*லா� $க�ப.01235.2 

 ைகக3 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ;�கன க)�+ உள+� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.01235.3 

 தெய1வ� என* உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

உட*_ெப.(உட*_ெப.) சி5ைத வச� அ ேறா $க�ப.01235.4 

 மாதவைன 4  ெகாள வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) $க�ப.01236.1 

 பாத மலைர� ெத(J+ க%க3 பனி ேசா)� $க�ப.01236.2 

 தாைத அ)� இ�ட தவிசி* தனி இ)�தா3 $க�ப.01236.3 

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

அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) ெபா  மைன ;�5தா3 $க�ப.01236.4 



 அ/� என நிைன�த_ெப.எ/.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4த* 

அ5தண  நிைன5தா  $க�ப.01237.1 

 ப/ைச_ெப.(ப/ைச_ெப.) மைல ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

பDவ�+ அட* இராம  $க�ப.01237.2 

 ந/� உைட வD� க% மல� ந�ைக இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

எ றா* $க�ப.01237.3 

 இ/_��.(இ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) சிைல 

கிட�க_�ைற.எ/.(கிட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மைல ஏைழ�� இறாேனா 

$க�ப.01237.4 

 எ8ய வி* வைள�த+� இ��த+� உைர�+� $க�ப.01238.1 

 ெம8 விைள( இட�+_ெப.(இட�_ெப.+அ�+_சா'.) 4த* ஐய� விட* உ-றா3 

$க�ப.01238.2 

 ஐயைன அக�+ வDேவ அல ;ற�+� $க�ப.01238.3 

 ைகவைள தி)�+; கைட�கணி  உண�5தா3 $க�ப.01238.4 

 க)� கைட ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க% ஒளி ஆ� நிைற க%ணA 

$க�ப.01239.1 

 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கடலி  ம%ட உயி� 

ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இனி+ உயி���� 

$க�ப.01239.2 

 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கல  அண�� அரசி ஆ� அமி>+ அைன�+� 

$க�ப.01239.3 

 ஒ)�� உட  அ)5தினைர ஒ�+ உட*_ெப.(உட*_ெப.) தD�தா3 $க�ப.01239.4 

 கண�_ெப.(கண�_ெப.) �ைழ க)�தி  உைற க3வ  என* ஆனா  

$க�ப.01240.1 



 வண�� வி* இ��தவ  என� +ய� 

மற5தா3_வி.4.(மர_வி.+5�_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.01240.2 

 அண�� உ�� அவிRைச ெகட_�ைற.எ/.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

விRைசயி  அக�பா� $க�ப.01240.3 

 உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) 

4-� பய _ெப.(பய _ெப.) உ-றவைர ஒ�தா3 $க�ப.01240.4 

 ெகா* உய� களி-�_ெப.(களி-�_ெப.) அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) ேகாமக  

இ)5தா  $க�ப.01241.1 

 க*வி கைர உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 4னி ெகௗசிகைன 

ேமேலா8 $க�ப.01241.2 

 வ*லி ெபா) சி-றிைட மட5ைத_ெப.(மட5ைத_ெப.) மண நாளா� $க�ப.01241.3 

 எ*ைலயி* நல�த பக*_ெப.(பக*_ெப.) எ � உைர 

ெச8க_விய�.வி.4.(ெச8_வி.+க_விய�.வி.4.) எ றா  $க�ப.01241.4 

 வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) உகள� கய*க3 வாவி பD ேமதி $க�ப.01242.1 

 1ைள 4+ைக� க+வ 1'ய வரா* மீ _ெப.(மீ _ெப.) $க�ப.01242.2 

 பாைள வி'ய� �திெகா3 ப%ைண_ெப.(ப%ைண_ெப.) வள நாடா $க�ப.01242.3 

 நாைள என உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) பக*_ெப.(பக*_ெப.) 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) தவ  உைர�தா  $க�ப.01242.4 

 ெசா-ற ெபாJத�+ அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) ைக ெத(J+ எழ� 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.01243.1 

 ஒ-ைற வயிர/ �' ெகா3 ச�கி  ஒலி ெபா�கA $க�ப.01243.2 

 ெபா  தட 4DA ;+_ெப.அ.(;+_ெப.அ.) ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) ெபாழிதரA 

ேபா8 $க�ப.01243.3 

 ந-றவ� அ2/ைச ெகா� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) மைன ;�5தா  $க�ப.01243.4 



 அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) அ'தி* பி'ய அ%ண�� 

அக �_வி.எ/.(அக _வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.01244.1 

 ெபா னி  ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மாடவைர ;�கன  மணிA:% 

$க�ப.01244.2 

 ம னவ� பி'5தன�க3 மாதவ�க3 ேபானா� $க�ப.01244.3 

 மி 2 �ட� ஆதவ2� ேம)வி* மைற5தா  $க�ப.01244.4 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) ப� ;க>/ சனக� ேகா  இனி+ ேபண� $க�ப.01245.1 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ப� களி-�_ெப.(களி-�_ெப.) அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) ஆதி 

இைட க%ட<� $க�ப.01245.2 

 தட�_ெப.(தட�_ெப.) ப� ;ய�த சி� த�பிய�க3 கா�� $க�ப.01245.3 

 உட�ெபா� +ற�க நக� உ-றவைர ஒ�தா� $க�ப.01245.4 

 ேத� அ) நல�த ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) தெற* உ-றா� 

$க�ப.01246.1 

 மா� ஓ� தட�_ெப.(தட�_ெப.) உ-� அதைன 

எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வைக காணா� 

$க�ப.01246.2 

 ஈ� அழி(_ெப.(அழி(_ெப.) உற� தள�ெவா� ஏ4�வ� அ ேற $க�ப.01246.3 

 ஆடக வைள� �யி�� அ5நிைலய3 ஆனா3 $க�ப.01246.4 

 உர( ஏ+� இலா�_�றி.வி.4.(இ*_ெப.+ஆ�_பட�.ப .) உயி� ஈ+� எனா� 

$க�ப.01247.1 

 கரேவ ;'வா� உளேரா கதிேரா  $க�ப.01247.2 

 வரேவ எைன ஆ3 உைடயா  வ)ேம $க�ப.01247.3 



 இரேவ ெகாDயா8 விDயா8 எ2மா* $க�ப.01247.4 

 க) நாயி� ேபா*பவ� காெலா� ேபா8 $க�ப.01248.1 

 வ)� நா3_ெப.(நா3_ெப.) அயேல வ)வா8 மனேன $க�ப.01248.2 

 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) உடேன பி'யா+ உழ*வா8 

$க�ப.01248.3 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) த'யா+ ஒழிவா� உளேரா 

$க�ப.01248.4 

 கைன ஏ> கட*_ெப.(கட*_ெப.) ேபா* க) நாழிைக தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

$க�ப.01249.1 

 விைனேய  விைனயா* விDயாவிD  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.01249.2 

 தனிேய பறவா8 தக(_ெப.(தக(_ெப.) ஏ+� இலா8 $க�ப.01249.3 

 பைன_ெப.(பைன_ெப.) ேம* உைறவா8 பழி :0திேயா $க�ப.01249.4 

 அயி* ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) அன* கா*வன ஆ� நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) ஆ8 

$க�ப.01250.1 

 ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) ஏ என ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) வி'வா8 நிலேவ 

$க�ப.01250.2 

 ெசயி� ஏ+� இலா�_�றி.வி.4.(இ*_ெப.+ஆ�_பட�.ப .) உட*_ெப.(உட*_ெப.) 

ேத8(�வா� $க�ப.01250.3 

 உயி� ேகா3 உ�வா� உளேரா உைரயா8 $க�ப.01250.4 

 ம ற*_ெப.(ம ற*_ெப.) �ளி� வாச� வய��_எவ.(வய��_வி.) அன* வா8 

$க�ப.01251.1 

 மி  ெத(�+ நிலா நைக வ �> மலய� $க�ப.01251.2 

 � றி* �லமா 4ைழயி* �Dவா> $க�ப.01251.3 



 தெர�ேவ தி'வா� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேசவகனா� $க�ப.01252.1 

 இ) ேபா+� விடா� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ ைன ெகாலா� 

$க�ப.01252.2 

 க) மா 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) ேபா*பவ� க னிய� பா* $க�ப.01252.3 

 வ)வா� உளேரா �ல ம னவேர $க�ப.01252.4 

 தெர�ளா விைன த�யவ� ேசரல� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.01253.1 

 அ)ளா ெநறி ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அவா 

அ+ேவா $க�ப.01253.2 

 க)3 ஆ� கடேலா கைர காண அ'தா* $க�ப.01253.3 

 இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) ஆன+தா  எைன ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெகாலா� 

$க�ப.01253.4 

 ப%ேணா ஒழியா பகேலா ;�தா+ $க�ப.01254.1 

 எ%ேணா தவிரா இரேவா விDயா+ $க�ப.01254.2 

 உ3 ேநா ஒழியா உயிேரா அகலா $க�ப.01254.3 

 க%ேணா +யிலா இ+ேவா கடேன $க�ப.01254.4 

 இைடேய வைள ேசாரா எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01255.1 

 அட* ஏ8 மதன  சர� அRசிைனேயா $க�ப.01255.2 

 உட*_ெப.(உட*_ெப.) ஓ8( உற நாB� உற�கைலயா* $க�ப.01255.3 

 கடேல உைர ந��� ஒ� க னி_ெப.(க னி_ெப.) ெகாலா� $க�ப.01255.4 

 என இ னன ப னி இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உைளவா3 $க�ப.01256.1 



 +னி உ னி நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெகா� ேசா�( உ� கா* $க�ப.01256.2 

 மைன த னி  வய���� ைவ�_ஏவ.(ைவ�_வி.) இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) வா8 

$க�ப.01256.3 

 அனக  நிைனகி றன யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) அைறவா� $க�ப.01256.4 

 4  க%� 4DA; அ) ேவ�ைகயினா* $க�ப.01257.1 

 எ  க% +ைண ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இதய�+ எJதிA_வி.எ/.(எJ+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.+A_ஒ-.) 

$க�ப.01257.2 

 பி  க%�� ஒ� ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) கைர க%Dெலனா* $க�ப.01257.3 

 மி  

க%டவ�_வி.அ.ெப.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப .) 

எ�� அறிவா� விைனேய $க�ப.01257.4 

 தி)ேவ அைனயா3 4கேம உயி'  $க�ப.01258.1 

 க)ேவ களிேய விைள காம விைத�� $க�ப.01258.2 

 எ)ேவ மதிேய இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ  ெச8தவா $க�ப.01258.3 

 ஒ)ேவெனா� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) உற(_ெப.(உற(_ெப.) ஆகைலேயா 

$க�ப.01258.4 

 கழியா உயி� உ5திய கா'ைக த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.01259.1 

 விழி ேபால வள�5த+ வ �கிலதா* $க�ப.01259.2 

 அழி ேபா� இைறவ  பட அRசியவ  $க�ப.01259.3 

 பழி ேபால வள�5த+ பா8 இ)ேள $க�ப.01259.4 

 நிைனயா8 ஒ)கா* ெநDேதா ெநறிதா  $க�ப.01260.1 

 வினவாதவ� பா* விைட ெகா%Dைலேயா $க�ப.01260.2 



 ;ன மா  அைனயாெரா� ேபாயின எ  $க�ப.01260.3 

 மனேன எைன ந��� மற5தைனேயா $க�ப.01260.4 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ேநா�� எ' கா* தைக வா3_ெப.(வா3_ெப.) அரவி  

$க�ப.01261.1 

 ப* ேநா�கின+ எ ப+ ப%� ெகா* ஆ� $க�ப.01261.2 

 எ  ேநா�கி2� ெநRசி2� எ �� உளா� $க�ப.01261.3 

 ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) ேநா�கினேத க�வ* விடேம $க�ப.01261.4 

 வ*லா� ;ைன மாளிைக வா� ெபாழிெலா� $க�ப.01262.1 

 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) உள 

ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) எ  மனேமா $க�ப.01262.2 

 க*ேலா எ2� ெநRெசா� க னிய� ஆ� $க�ப.01262.3 

 ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) ஓதிய� தா� விைளயா� இடேம $க�ப.01262.4 

 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ெப)மா2� மன�_ெப.(மன�_ெப.) நிைனவின  

ஆக� $க�ப.01263.1 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) ந� �ழலா3 த _பதி.ெப.(த _தி'.) தி)மண விைன 

நாைள $க�ப.01263.2 

 : ந� மணி_ெப.(மணி_ெப.) வாச� ;ைன நக� அணிவ �� எ � $க�ப.01263.3 

 ஆைனயி  மிைச ஆைண அணி 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) அைறவி�தா  

$க�ப.01263.4 

 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) அைறத�� மான 4திய)� இைளேயா)� $க�ப.01264.1 

 விைர ெசறி �ழலா)� விரவின� விைரகி றா� $க�ப.01264.2 

 உைர ெசறி கிைளேயா�� உவைகயி  உய�கி றா� $க�ப.01264.3 



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

இர(_ெப.(இர(_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கைர க%டா� $க�ப.01264.4 

 அRசன ஒளியா2� அல� மிைச உைற வாB� $க�ப.01265.1 

 எRச* இ* மண�_ெப.(மண�_ெப.) நாைளA ;ண��வ� எனேலா�� 

$க�ப.01265.2 

 ெசR_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) �ட� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) கீறி� தினகர  

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேத� ேம* $க�ப.01265.3 

 மRசைன அணி ேகால� காணிய என 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.01265.4 

 ேதாரண� ந�வா)� P% உைற ெபாதிவா)� $க�ப.01266.1 

 :ரண �ட� எ��� ;ைன +கி*_ெப.(+கி*_ெப.) ;ைனவா)� $க�ப.01266.2 

 கா� அணி ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) கதி� 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணிவா)� $க�ப.01266.3 

 ஆரண மைற வாண��� இ  அ4+ அ�வா)� $க�ப.01266.4 

 அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) நைடயா)� மழ விைட 

அைனயா)� $க�ப.01267.1 

 க னி_ெப.(க னி_ெப.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) நக� வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) 

க4ெகா� ந�வா)� $க�ப.01267.2 

 ப  அ) நிைர 4�த�_ெப.(4�த�_ெப.) ப'யன தெரJவா)� $க�ப.01267.3 

 ெபா  அணி அணிவா)� மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி ;ைனவா)� $க�ப.01267.4 

 ச5தன�_ெப.(ச5தன�_+ெப.) அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) 

நா��_ெப.எ/.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) சா5ெத(� தெர� 

எ��� $க�ப.01268.1 

 சி5தின� தி'வா)� ெசJ மல� ெசா'வா)� $க�ப.01268.2 



 இ5திர_ெப.அ.(இ5திர _ெப.) த2 

நா0�_ெப.எ/.(நா0_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ' மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

நிைர மாட�+_ெப.(மாட�_ெப.+அ�+_சா'.) $க�ப.01268.3 

 அ5த� இ* விைல_ெப.(விைல_ெப.) ஆர� ேகாைவக3 அணிவா)� 

$க�ப.01268.4 

 தள� கிள� மணி_ெப.(மணி_ெப.) கால� தவ> �ட� உமி> த�ப� $க�ப.01269.1 

 இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) �ளி� 4ைள ஆ� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) பாலிைக 

இன�_ெப.(இன�_ெப.) எ��� $க�ப.01269.2 

 விளி�; ெபா  வைக நாற ெவயிெலா� நில(_ெப.(நில(_ெப.) 

ஈ2�_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ _ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01269.3 

 பளி�� உைட உய� தி%ைணA ப�தியி  ைவAபா)� $க�ப.01269.4 

 ம5தர� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) 4 றிலி  

வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) எ��� $க�ப.01270.1 

 அ5த� இ* ஒளி� 4�தி  அக* நிைற ஒளி 

நாறி_வி.எ/.(நா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01270.2 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வான�_ெப.(வான�_ெப.) 

ஈ  அல��வ+ எ னA $க�ப.01270.3 

 ப5த'  நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) வ �சA பட�ெவயி* கDவா)� $க�ப.01270.4 

 வயிர� மி  ஒளி 

ஈ2�_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ _ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மரகத 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேவதி/ $க�ப.01271.1 

 ெசயி� அற ஒளி� த�ப� சிலதிய� ெகாண�வா)� $க�ப.01271.2 

 ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) விரவிய ெபா னி  மிைட ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) மதி 

ேதா�� $க�ப.01271.3 



 எயிலினி* ந�வா)� அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) எ' இ�வா)� $க�ப.01271.4 

 ப%Dயி* நிைற வாசA பனி மல� ெகாண�வா)� $க�ப.01272.1 

 த%டைல இைலேயா� கனி பல த)வா)� $க�ப.01272.2 

 �%டல� ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) வ �ச� �ரைவக3 ;'வா)� $க�ப.01272.3 

 உ%ைட ெகா3 மத ேவழ�+_ெப.(ேவழ�_ெப.+அ�+_சா'.) ஓைடக3 

அணிவா)� $க�ப.01272.4 

 கலைவக3 ;ைனவா)� கைல நல தெரJவா)� $க�ப.01273.1 

 மல� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) மைலவா)� மதி 4க�_ெப.(4க�_ெப.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆD� $க�ப.01273.2 

 திலத� 4  இ�வா)� சிகழிைக அணிவா)� $க�ப.01273.3 

 இல( இத>_ெப.(இத>_ெப.) ெபாலி ேகால� எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) 

ெபற_�ைற.எ/.(ெப�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) இ�வா)� $க�ப.01273.4 

 தAபின மணி_ெப.(மணி_ெப.) கா�� ச�க4� மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) அ னா� 

$க�ப.01274.1 

 ஒAபைன ;' ேபா+� ஊடலி  உ� ேபா+� $க�ப.01274.2 

 +A; உற> இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வாச/ �%ண4� உதி� தா+� $க�ப.01274.3 

 �Aைபக3 என வா'� 

ெகா%டன�_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) 

கைளவா)� $க�ப.01274.4 

 ம னவ� வ)வா)� மைறயவ� நிைறவா)� $க�ப.01275.1 

 இ  இைச மணி_ெப.(மணி_ெப.) யாழி  இைச ம+ Oக�வா)� $க�ப.01275.2 

 ெச னிய� தி'வா)� சிலதிய� ெசறிவா)� $க�ப.01275.3 

 க னலி  மண ஓைல� கDைகக3 தெரJவா)� $க�ப.01275.4 



 கணிைகய�_ெப.(கணிைகய�_ெப.) ெத(�வா)� கைல பல பயி*வா)� 

$க�ப.01276.1 

 பணி பணி எனேலா�� பல இ) நில ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) $க�ப.01276.2 

 அணி ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 4D ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஒ � அைறதலி  

உ�� அ�ெபா  $க�ப.01276.3 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) மைல ெத(க ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) வாயிலி  

மிைடவா)� $க�ப.01276.4 

 ேகடக� ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) வ �ச� கிள� அயி* நில(_ெப.(நில(_ெப.) 

ஈன� $க�ப.01277.1 

 ேகா� உய� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) விRைச� �Rசர� 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ேபால $க�ப.01277.2 

 ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) தி'வா)� அ'ைவய� களி H)� $க�ப.01277.3 

 நாடக�_ெப.(நாடக�_ெப.) நவி*வா)� நைக உயி� கவ�வா)� $க�ப.01277.4 

 கதி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒளி கால� கவ� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) தெரJயா 

ஆ� $க�ப.01278.1 

 எதி� எதி� �ட� வி�4-� எJதலி  இைளேயா)� $க�ப.01278.2 

 ம+ வி' �ழலா)� மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) உைட ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) $க�ப.01278.3 

 அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) என 

ஓரா�_வி.4.(ஓ�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப .) அலமர* உ�வா)� 

$க�ப.01278.4 

 ேத� மிைச வ)வா)� சிவிைகயி* வ)வா)� $க�ப.01279.1 

 ஊ�தியி* வ)வா)� ஒளி மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிைர ஓைட� $க�ப.01279.2 

 கா� மிைச வ)வா)� க'ணியி* வ)வா)� $க�ப.01279.3 



 பா� மிைச வ)வா)� ப%Dயி* வ)வா)� $க�ப.01279.4 

 4�+ அணி அணிவா)� மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி 4னிவா)� $க�ப.01280.1 

 ப�தியி  நிமி� ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா  பலகல  மகி>வா)� $க�ப.01280.2 

 ெத(�+ உ� ெத(ழி* மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) �' �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) 

அணிவா)� $க�ப.01280.3 

 சி�திர� நிைர ேதா�� ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) +கி*_ெப.(+கி*_ெப.) ;ைனவா)� 

$க�ப.01280.4 

 விட�_ெப.(விட�_ெப.) நிக� விழியா)� அ4+ எ2� ெமாழியா)� 

$க�ப.01281.1 

 கிைட ;ைர இதழா)� கிள� நைக ஒளியா)� $க�ப.01281.2 

 தட�_ெப.(தட�_ெப.) 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) ெப'யா)� தனி இைட சிறியா)� 

$க�ப.01281.3 

 ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) அன நைடயா)� பிD என வ)வா)� $க�ப.01281.4 

 உ3 நிைற நிமி� ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) +ைற 

ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ �� $க�ப.01282.1 

 க% உற* அ'+ எ �� க)+த*_ெதா.ெப.(க)+_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) அ'+ 

அ�மா $க�ப.01282.2 

 எ% உ� �ட� வான�+_ெப.(வான�_ெப.+அ�+_சா'.) 

இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) 4D S�� $க�ப.01282.3 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) உ� தி) நா3_ெப.(நா3_ெப.) ஒ�த+ அ� மண நாேள 

$க�ப.01282.4 

 கைர தெரJ( அ'ய+ கனக� ேவ85த+ $க�ப.01283.1 

 வைர என உய�5த+ மணியி  ெச8த+ $க�ப.01283.2 



 நிைர வைள மண விைன நிரA;� ம%டப�_ெப.(ம%டப�_ெப.) $க�ப.01283.3 

 அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) த� அரச2� அ0க* ேமயினா  $க�ப.01283.4 

 ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) �ைட இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நிலா வி'Aப மி  

என� $க�ப.01284.1 

 க% �ைட இன மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெவயி�� கா றிடA $க�ப.01284.2 

 ப% �ைட வ%Dன� பாட_�ைற.எ/.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) மா $க�ப.01284.3 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) �ைட Pளி வி%_ெப.(வி%_ெப.) மைறAப ஏகினா  

$க�ப.01284.4 

 ம�கல 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) மைழயி  

ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) $க�ப.01285.1 

 ச��க3 4ர றன தாைர ேபா� எனA $க�ப.01285.2 

 ெபா�கின மைறயவ� ;க�� நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) மைற $க�ப.01285.3 

 க��லி  

ஒலி���_ெப.எ/.(ஒலி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மா 

கட�� ேபா றேவ $க�ப.01285.4 

 பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேத� களி�_ெப.(களி�_ெப.) பா8 

;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) ப%ைணயி* $க�ப.01286.1 

 தர� தர� நட5தன தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ேவ5தைன $க�ப.01286.2 

 நிர5தர� ெத(J+ எJ� ேநமி ம னவ� $க�ப.01286.3 

 ;ர5தர  ;ைட வ)� அமர� ேபா றன� $க�ப.01286.4 

 அைனயவ  ம%டப�_ெப.(ம%டப�_ெப.) அ0கி அ� ெபானி  $க�ப.01287.1 

 ;ைன மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆதன� ெபாலிய� ேதா றினா  $க�ப.01287.2 



 4ைனவ)� ம ன)� 4ைறயி  ஏறினா� $க�ப.01287.3 

 சனக2� த _பதி.ெப.(த _தி'.) கிைள 

தJவ_�ைற.எ/.(தJவ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஏறினா  $க�ப.01287.4 

 ம ன)� 4னிவ)� வா _ெப.(வா _ெப.) உVளா�கB� $க�ப.01288.1 

 அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) 

அண�� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மாத)� $க�ப.01288.2 

 + னின� +வ றலி* �ட�க3 S>வ)� $க�ப.01288.3 

 ெபா  மைல ஒ�த+ அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெபா) இ* Hடேம 

$க�ப.01288.4 

 ;ய*_ெப.(;ய*_ெப.) உள மி  உள ெபா) இ* மி  உள $க�ப.01289.1 

 இய* மணி_ெப.(மணி_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) உள �ட� 

இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) உள $க�ப.01289.2 

 மய  4த* தி)�திய மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெச8 ம%டப�_ெப.(ம%டப�_ெப.) 

$க�ப.01289.3 

 அய  4த* தி)�திய அ%ட� ஒ�தேத $க�ப.01289.4 

 எ% தவ 4னிவ)� இைறவ� யாவ)� $க�ப.01290.1 

 அ%ட)� பிற)� ;�� அட�கி-� ஆதலி  $க�ப.01290.2 

 ம%டப�_ெப.(ம%டப�_ெப.) ைவய4� வா2� வா8ம��+ $க�ப.01290.3 

 உ%டவ  மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி உதர� ஒ�தேத $க�ப.01290.4 

 தராதல� 4த* உல�_ெப.(உல�_ெப.) அைன�+� த3Bற $க�ப.01291.1 

 விராவின �வி5தன விள�ப ேவ%�ேமா $க�ப.01291.2 

 அரா அைண +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா5+ 

அேயா�தி எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01291.3 



 இராகவ  ெச8திைய இய�;வா� அேரா $க�ப.01291.4 

 ச�� இன�_ெப.(இன�_ெப.) தவ> கட*_ெப.(கட*_ெப.) எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) 

த5தன $க�ப.01292.1 

 சி�க* இ* அ) மைற தெரJ5த த���த�க3 $க�ப.01292.2 

 க�ைகேய 4தலிய கல5த_ெப.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�'னா* 

$க�ப.01292.3 

 ம�கல மRசன� மரபி  ஆDேய $க�ப.01292.4 

 எ �� நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) 4த* யா)� யாைவ�� $க�ப.01293.1 

 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� இ)ளிைன 

ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ந�3 ெநறி $க�ப.01293.2 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மீளா� �றி ேசர/ ேச��தி� 

$க�ப.01293.3 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) தி) நாம�ைத� தா2� சா�திேய $க�ப.01293.4 

 ேகா+ அ� தவ�+� த _பதி.ெப.(த _தி'.) �ல�+ உVளா� ெத(J� 

$க�ப.01294.1 

 ஆதி அ� ேசாதிைய அD வண�கினா  $க�ப.01294.2 

 கா+ இய* கய*_ெப.(கய*_ெப.) விழி� க னிமா�கைள $க�ப.01294.3 

 ேவதிய��� அ) மைற விதியி  ந*கிேய $க�ப.01294.4 

 அழிவ) தவ�திெனா� அற�ைத ஆ��வா  $க�ப.01295.1 

 ஒழி( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) க)ைண ஓ� உ)( 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என $க�ப.01295.2 



 எJத)_வி.(எJ_வி.+த)_+.வி.) வD( 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ)%ட ேமக�ைத� 

$க�ப.01295.3 

 தJவிய_ெப.எ/.(தJவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நில(_ெப.(நில(_ெப.) 

என� கலைவ சா�திேய $க�ப.01295.4 

 ம�கல 4J நிலா மல�5த_ெப.அ.(மல�5த_ெப.அ.) தி�கைளA $க�ப.01296.1 

 ெபா�� இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) க)�கட* :�த+ ஆ� என/ $க�ப.01296.2 

 ெச�கிைட/ சிகழிைக/ ெச�ெபா  மாைல�� $க�ப.01296.3 

 ெத(�க�� +ய*வர/ �ழிய� SDேய $க�ப.01296.4 

 ஏத� இ* இ) �ைழ இர(_ெப.(இர(_ெப.) ந _ெப.அ.(ந*_ெப.அ.) 

பக*_ெப.(பக*_ெப.) $க�ப.01297.1 

 காத*_ெப.(காத*_ெப.) க%� உண�5தன கதி)� தி�கB� $க�ப.01297.2 

 சீைதத  க)�திைன/ ெசவியி  உ3 உற� $க�ப.01297.3 

 ++_ெப.(P+_ெப.) ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உைரAபன ேபா � ேதா றேவ $க�ப.01297.4 

 கா� விட� கள� உைட� கணி/சி வானவ  $க�ப.01298.1 

 வா� சைடA ;ைடயி  ஓ� மதி மிைல/ச� தா _த-.�.(தா _த-.�.) $க�ப.01298.2 

 S� �ட�� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) எலா� 

SDனா _வி.4.(S�_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) என $க�ப.01298.3 

 வ �ரப�ட�ெத(� திலத� மி னேவ $க�ப.01298.4 

 ச�கர�+ அய* வ)� ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) ஆ� என $க�ப.01299.1 

 மி�� ஒளி� கJ�+_ெப.(கJ�+_ெப.) அணி தரள ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) 

ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) $க�ப.01299.2 



 ெமா8� க)�_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) �ழலினா3 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) உ3 

உறA $க�ப.01299.3 

 ;�கன நிைற5+_வி.எ/.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேம* ெபாD�த 

ேபா றேவ $க�ப.01299.4 

 ப5தி ெச8 வயிர�க3 ெபாறியி  பா� உற $க�ப.01300.1 

 அ5த� இ* �ட� மணி_ெப.(மணி_ெப.) அழலி* ேதா றலா* $க�ப.01300.2 

 �5தர� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) அணி வலய� ெத(*ைல நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

$க�ப.01300.3 

 ம5தர� �-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அரைவ மா2ேம 

$க�ப.01300.4 

 ேகாைவ இ  ெப) வட 4�த�_ெப.(4�த�_ெப.) ேகா�தன $க�ப.01301.1 

 காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) ெச8 தட� ைகயி  ந�வ% கா5+வ $க�ப.01301.2 

 1வைக_ெப.(1வைக_ெப.) உல���� 4த*வ _ெப.(4த*வ _ெப.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) என $க�ப.01301.3 

 ஏவ)� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) �றி இ�ட ேபா றேவ $க�ப.01301.4 

 மா%ட ெபா  மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி வலய� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� $க�ப.01302.1 

 ேவ%Dன��� உத(வா  வி)�பி� க-பக� $க�ப.01302.2 

 ஈ%� த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) இைட ஈ ற+ ஆ� என� 

$க�ப.01302.3 

 கா% த� தட� ைகயி* கடக� மி னேவ $க�ப.01302.4 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) உைட மல� மக3_ெப.(மக3_ெப.) திைள��� மா�பினி* 

$க�ப.01303.1 



 தா _த-.�.(தா _த-.�.) இைட 

விள�கிய_ெப.எ/.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தைகயி  ஆர5தா  

$க�ப.01303.2 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) ஒ� �ட� விட 

விள���_ெப.எ/.(விள��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேமக�+_ெப.(ேமக�_ெப.+அ�+_சா'.) $க�ப.01303.3 

 வா _ெப.(வா _ெப.) இ� வி* என வய�கி� கா�டேவ $க�ப.01303.4 

 ந0க(� நிமிர(� 

நட���_ெப.எ/.(நட_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஞான�த� $க�ப.01304.1 

 உண�வினி  ஒளி திக> உ�த]ய� தா _த-.�.(தா _த-.�.) $க�ப.01304.2 

 தணி( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) க)ைண த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

கJ�தி*_ெப.(கJ�+_ெப.+இ*_இட.ேவ.) சா�திய $க�ப.01304.3 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) உமி> கதி� என மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

ேதா ேவ $க�ப.01304.4 

 ேம( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) �ட� என 

விள���_ெப.எ/.(விள��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மா�பி  <* 

$க�ப.01305.1 

 ஏவ)� தெரJ5+ இனி+ உண�மி  ஈ%� என� $க�ப.01305.2 

 ேதவ)� 4னிவ)� தெரJ�கலா 4த* $க�ப.01305.3 

 1வ)� தா _த-.�.(தா _த-.�.) என 4D�த+ ஒ�தேத $க�ப.01305.4 

 �-��_ெப.எ/.(�-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந�3 தமனிய/ ேசாதி 

ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேம* $க�ப.01306.1 

 ஒ-ைற மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) உமி> உதர ப5தன� $க�ப.01306.2 



 ம-�� ஓ� அ%ட4� அய2� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எழA $க�ப.01306.3 

 ெபா  தட�_ெப.(தட�_ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

:�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா றேத $க�ப.01306.4 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) உ� �ட� மணி_ெப.(மணி_ெப.) வய�கி� 

ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01307.1 

 க% உ� க)�_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) அதைன� ைக வள� 

$க�ப.01307.2 

 த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) நிறA பா* கட*_ெப.(கட*_ெப.) தழ�இய+ ஆ� என 

$க�ப.01307.3 

 ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) நிறA ப�� ஒளி விள�க/ சா�திேய $க�ப.01307.4 

 சல� வ) தரள4� தய��� ந�ல4� $க�ப.01308.1 

 அல� வ) நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) உமி> அ� ெபா  க/சினா* $க�ப.01308.2 

 �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) வ) கனக வா _ெப.(வா _ெப.) � ைற 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உட  $க�ப.01308.3 

 வல� வ) கதி� என வாB� வ ��கிேய $க�ப.01308.4 

 4ைக வி' �ட� ஒளி 4�தி  ப�தி வா _ெப.(வா _ெப.) $க�ப.01309.1 

 ெத(ைக வி' ப�Dைக/ �ட)�_ெப.எ/.(�ட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

�-றிட� $க�ப.01309.2 

 தைக உைட வா3_ெப.(வா3_ெப.) எ2� தய��_வி.(தய��_வி.) ெவ8யவ  

$க�ப.01309.3 

 நைக இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) என� ெத(�க* 

நா-றிேய $க�ப.01309.4 

 காெசா� க% நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) கஞல� ைகவிைன $க�ப.01310.1 



 ஏ� அ� கி�;' எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) நிலா 

$க�ப.01310.2 

 வ �சலி  மகரவா8 விள�� வா3_ெப.(வா3_ெப.) 4க�_ெப.(4க�_ெப.) 

$க�ப.01310.3 

 ஆைசைய ஒளிகளா* அள5+_வி.எ/.(அள_வி.+5�_இ.க.+உ_வி.எ/.�றி.) 

கா�டேவ $க�ப.01310.4 

 இனிA பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உலகிைன அளAப+ எ�� 

என� $க�ப.01311.1 

 தனி�தனி த�Aபன ேபா�� சா*பின $க�ப.01311.2 

 OனிA; அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) O% விைன/ சில�;_ெப.(சில�;_ெப.) 

ேநா  கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) $க�ப.01311.3 

 பனிA; அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தாமைரA_ெப.(தாமைர_ெப.+A_ஒ-.) 

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ப-றேவ $க�ப.01311.4 

 இ னண� ஒளி�தர இைமயவ��� எலா� $க�ப.01312.1 

 த ைனேய அைனய+ ஓ� ேகால� தா�கினா  $க�ப.01312.2 

 ப னக மணி_ெப.(மணி_ெப.) விள�� அழ�� பாய�3 $க�ப.01312.3 

 அ னவ� தவ�தினா* அன5த* ந��கினா  $க�ப.01312.4 

 4A பர� ெபா)ளி-�3 4தைல_ெப.(4தைல_ெப.) 1ல�ைத $க�ப.01313.1 

 இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பர� +ைட�தவ� 

எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

இ ப�ைத_ெப.(இ ப�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) $க�ப.01313.2 

 அAபைன அAபி23 அ4த� த ைனேய $க�ப.01313.3 

 ஒAபைன ஒAபைன உைர�க ஒ%0ேமா $க�ப.01313.4 



 ப* பதினாயிர� ப�(� ைப� ெபா2� $க�ப.01314.1 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) இ* நிலெனா� மணிக3 யாைவ�� $க�ப.01314.2 

 ந*லவ��� உதவினா  நவி�� நா* மைற/ $க�ப.01314.3 

 ெச*வ�க3 வா>�+ உற� ேத� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஏறினா  $க�ப.01314.4 

 ெபா  திர3 அ/ச+ ெவ3ளி/ சி*லி ;�� $க�ப.01315.1 

 உ-ற+ வயிர�தி  உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) த�ட+ 

$க�ப.01315.2 

 �-� உ� நவ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

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

$க�ப.01315.3 

 ஒ-ைற ஆழி� கதி�� ேதெரா� ஒ�தேத $க�ப.01315.4 

 <* வ)� தைகயன Oனி��� ேநா ைமய $க�ப.01316.1 

 சா* ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ெசLவிய த)ம� ஆதிய $க�ப.01316.2 

 நாைல�� அைனயன ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) நா �_ெப.(நா �_ெப.) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) $க�ப.01316.3 

 பாலைம ;ண�5தன_வி.4.(;ண�_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

ப�க�_ெப.(ப�க�_ெப.) :%டேவ $க�ப.01316.4 

 அைனய+ ஓ� ேத'னி* அ)ண  

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எனA $க�ப.01317.1 

 பனி வ) மல�� க% அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பரத  ேகா* ெகாள� 

$க�ப.01317.2 

 �னி சிைல� த�பி பி  Hட ஏைனய  $க�ப.01317.3 



 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெபா  கவ' கா* இய�க ஏகினா  $க�ப.01317.4 

 அைம( அ) ேமனியா  அழகி  ஆயேதா $க�ப.01318.1 

 கைம உ� மன�தினா* க)த வ5தேதா $க�ப.01318.2 

 சைம( உற அறி5தில� த�க+ 

ஆ�க_விய�.வி.4.(ஆ�_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) $க�ப.01318.3 

 இைமயவ� ஆயினா� இ�� உளா)ேம $க�ப.01318.4 

 வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) அ�� உலகிைன வலி5+ மா8( இ றி� $க�ப.01319.1 

 திர� பயி* அர�க�த� வ)�க� ேத8( இ � $க�ப.01319.2 

 நிர�பிய+ என� ெகா� நிைற5த_ெப.எ/.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேதவ)� $க�ப.01319.3 

 அர�ைபய� �ழா�ெத(�� ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

ேமயினா� $க�ப.01319.4 

 ெசா'5தன� மல� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) �%ண� Pவின� $க�ப.01320.1 

 வி'5+_வி.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒளி� கா�_ெப.(கா�_ெப.) 

ெபா  P� வ �சின� $க�ப.01320.2 

 ப'5தன� அழகிைனA ப)கினா� ெகா* ஆ� $க�ப.01320.3 

 தெரJ5தில� தி)நக� மகளி�_ெப.) ெச8ைகேய $க�ப.01320.4 

 வ3ளைல ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மகளி�_ெப.) 

ேமனியி  $க�ப.01321.1 

 எ3 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) :% எலா� இ'ய நி-கி றா� $க�ப.01321.2 

 உ3ளன யாைவ�� உதவிA :%ட(� $க�ப.01321.3 

 ெகா3ைளயி* ெகா3க_விய�.வி.4.(ெகா3_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) என� 

ெகா��கி றா� இேன $க�ப.01321.4 



 எRச* இ* உலக�+_ெப.(உலக�_ெப.+அ�+_சா'.) உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) எறி 

பைட அரச ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) $க�ப.01322.1 

 �Rசர� �ழா�தி* �-ற� ெகா-றவ  

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) Hட� $க�ப.01322.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின� த2 வலா2� ேம) மா* வைரயி* 

ேச)�_ெப.எ/.(ேச�-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01322.3 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) �ட�� கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) எ ன� ேத� இைட/ 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேச�5தா  $க�ப.01322.4 

 இரத� ஆ%� இழி5த_ெப.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி ன� இ) 

ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ைக�� $க�ப.01323.1 

 பரத2� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகா(� ப'5தன� ஏ5தA 

ைப5_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) $க�ப.01323.2 

 வரத2� எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ைமத�� மாதவ�� 

ெத(J+ ந�தி $க�ப.01323.3 

 விரத ெம8� தாைத பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மா� 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவைல $க�ப.01323.4 

 சிைல உைட� கய*_ெப.(கய*_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) ஏ5தி ஓ� ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா  ெகா�ப� 

$க�ப.01324.1 

 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) இைட 4கி>Aப� ேத� ேம* 4  திைச 4ைள�த+ 

அ னா3 $க�ப.01324.2 

 அைல கட*_ெப.(கட*_ெப.) பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

பி ைன அவனியி* ேதா றி_வி.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

மீள_�ைற.எ/.(மீ3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.01324.3 



 மைல இைட உதி�கி றா3 ேபா* ம%டப�_ெப.(ம%டப�_ெப.) அதனி* 

வ5தா3_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.01324.4 

 ந றி_ெப.(ந றி_ெப.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) எலா� 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�பிைய� $க�ப.01325.1 

 + � இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) க)�_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) 

கட*_ெப.(கட*_ெப.) +ைவAப� 

ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01325.2 

 ம ற*_ெப.(ம ற*_ெப.) அ� ேகாைதயா3 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) S�Dய 

$க�ப.01325.3 

 அ றி2� இ � உைட�+_வி.எ/.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) எ றா� அேரா $க�ப.01325.4 

 ஒலி கட*_ெப.(கட*_ெப.) உலகினி* உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) நாக'* 

$க�ப.01326.1 

 ெபாலிவ+ ம-� இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) ெபா-; எ றா* 

இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) $க�ப.01326.2 

 மலித) மண�_ெப.(மண�_ெப.) ப� தி)ைவ வாயினா* $க�ப.01326.3 

 ெமலித)� உண�விேன  எ  விள�;ேக  $க�ப.01326.4 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) சசிெயா�� 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) $க�ப.01327.1 

 ச5திர ெமௗலி�� ைதயலா3 உட  $க�ப.01327.2 

 வ5தன _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) மல� 

அய  வா�கினா3 உட  $க�ப.01327.3 

 அ5தர�_ெப.(அ5தர�_ெப.) ;�5தன  அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) காணேவ 

$க�ப.01327.4 



 ந�5த)� கட*_ெப.(கட*_ெப.) என 

நிைற5த_ெப.எ/.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவதிய� $க�ப.01328.1 

 ேதா85த_ெப.எ/.(ேதா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) <* மா�பின� �-ற� 

ெத(* ெநறி $க�ப.01328.2 

 வா85த ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ேவ3வி�� வசி�ட  ைம அற $க�ப.01328.3 

 ஏ85தன கலAைபேயா� இனிதி  

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.01328.4 

 த%Dல� வி'�தன  த)Aைப சா�தின  $க�ப.01329.1 

 ம%டல� விதி 4ைற வ��+ ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) மல� $க�ப.01329.2 

 ெகா%டைவ ெசா'5+_வி.எ/.(ெசா'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ' �Jம 

1�Dன  $க�ப.01329.3 

 ப%� உள மைற ெநறி பரவி/ 

ெச8தன _வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.01329.4 

 ம றலி  வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மண� தவி� ஏறி 

$க�ப.01330.1 

 ெவ றி ெந�5தைக_ெப.(ெந�5தைக_ெப.) வ �ர2� ஆ�வ�+ $க�ப.01330.2 

 இ  +ைண அ ன4� எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இ)5தா� $க�ப.01330.3 

 ஒ றிய ேபாக4� ேயாக4� ஒ�தா� $க�ப.01330.4 

 ேகாமக  4  சனக  �ளி� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ந�� $க�ப.01331.1 

 : மகB� ெபா)B� என ந�� எ  $க�ப.01331.2 

 மா மக3_ெப.(மக3_ெப.) த ெனா�_ெப.(த _பதி.ெப.+ஒ�_க).ேவ.) ம 2தி 

எ னா� $க�ப.01331.3 



 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) அ ன தட ைகயி  ஈ5தா  $க�ப.01331.4 

 அ5தண�_ெப.(அ5தண�_ெப.) ஆசி அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

கல�_ெப.(கல�_ெப.) அ னா� $க�ப.01332.1 

 த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப*லா%� இைச 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) 4D ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) $க�ப.01332.2 

 வ5தைன_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) மாதவ� 

வா>�+ ஒலி ேபால $க�ப.01332.3 

 45திய ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) 4ழ�கின மாேதா $க�ப.01332.4 

 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) : மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ம னவ� ெபா  : 

$க�ப.01333.1 

 ஏைனய� P(� இல�� ஒளி 4�த�_ெப.(4�த�_ெப.) $க�ப.01333.2 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) ந� நா3_ெப.(நா3_ெப.) மல� எ � 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) த�மா* $க�ப.01333.3 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) ந� வானி  விள�கிய+ இAபா� $க�ப.01333.4 

 ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) கன*_ெப.(கன*_ெப.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) வ �ர2� அ5நா3 $க�ப.01334.1 

 ைம அ� ம5திர� 4-�� வழ�கா $க�ப.01334.2 

 ெந8 அைம ஆ(தி யாைவ�� ேந�5தா  $க�ப.01334.3 

 ைதய*_ெப.(ைதய*_ெப.) தளி��ைக தட�ைக பிD�தா  $க�ப.01334.4 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) ப� ேதாளவேனா� இைய ேவ3வி $க�ப.01335.1 

 ெத(ட�கிய ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கன*_ெப.(கன*_ெப.) S>வ) ேபாதி* 

$க�ப.01335.2 

 மட�_ெப.(மட�_ெப.) ப� சி5ைதய3 மா� பிறAபி  $க�ப.01335.3 



 உட�;_ெப.(உட�;_ெப.) உயிைர� ெத(ட�கி றைத ஒ�தா3 $க�ப.01335.4 

 வல� ெகா� த�ைய வண�கின� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.01336.1 

 ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) ;' <லவ� ெச8 ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 

4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01336.2 

 இல�� ஒளி அ�மி மிதி�+ எதி� 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01336.3 

 கல�க* இ* க-பி  அ)5ததி க%டா3 $க�ப.01336.4 

 ம-� உள ெச8வன ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

மகி>5தா� $க�ப.01337.1 

 4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாதவ� 

தா3_ெப.(தா3_ெப.) 4ைற SD� $க�ப.01337.2 

 ெகா-றவைன� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) ��பிடேலா�� $க�ப.01337.3 

 ெபா  ெத(D ைக� ெகா� ெபா  மைன ;�கா  $க�ப.01337.4 

 ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) ேப'க3 

ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) $க�ப.01338.1 

 ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) நா* மைற 

ஆ��தன� வாேனா� $க�ப.01338.2 

 ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) ப* கைல 

ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) ப*லா%� 

$க�ப.01338.3 

 ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) 



ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) அ%ட� 

$க�ப.01338.4 

 ேககய  மா மக3_ெப.(மக3_ெப.) ேக> கிள� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) $க�ப.01339.1 

 தாயி2� அ ெபா� தா>5+ வண�கா $க�ப.01339.2 

 ஆயத  அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அD� +ைண SD� 

$க�ப.01339.3 

 Pய �மி�திைர தா3_ெப.(தா3_ெப.) ெத(ழேலா�� $க�ப.01339.4 

 அ ன4� அ னவ� அ� ெபா  மல�� தா3_ெப.(தா3_ெப.) $க�ப.01340.1 

 ெச னி_ெப.(ெச னி_ெப.) ;ைன5தன3 சி5ைத உவ5தா� $க�ப.01340.2 

 க னி_ெப.(க னி_ெப.) அ)5ததி கா'ைக காணா $க�ப.01340.3 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) மக2�� இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அணி எ றா� $க�ப.01340.4 

 ச�க வைள� �யிைல� தழி நி றா� $க�ப.01341.1 

 அ�கண0�� உ'யா� உளராவா� $க�ப.01341.2 

 ெப%க3 இனிA பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) ஆ� உள� எ றா� $க�ப.01341.3 

 க%க3 களிAப மன�க3 களிAபா� $க�ப.01341.4 

 எ% இல ேகாD ெபா  எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) இ* ேகாD $க�ப.01342.1 

 வ%ண அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கல�_ெப.(கல�_ெப.) 

ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) $க�ப.01342.2 

 க% அக* நாெடா� கா�_ெப.(கா�_ெப.) உய� P�� $க�ப.01342.3 

 ெப%ணி  அண�� அைனயா3 

ெப�க_விய�.வி.4.(ெப�_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ றா� $க�ப.01342.4 



 <* கட*_ெப.(கட*_ெப.) அ னவ� ெசா* கட _ெப.(கட _ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01343.1 

 மா* கட*_ெப.(கட*_ெப.) அ ன மன�தேவளா�� $க�ப.01343.2 

 கா* கட*_ெப.(கட*_ெப.) ேபா* க)ைண� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ப%ைடA 

$க�ப.01343.3 

 பா* கட*_ெப.(கட*_ெப.) அ ன+ ஒ� பாய* அைண5தா  $க�ப.01343.4 

 ப��னி உ�தர� ஆன பக*_ெப.(பக*_ெப.) ேபா+ $க�ப.01344.1 

 அ�க% இ)�கினி* ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) நாம/ $க�ப.01344.2 

 சி�க�_ெப.(சி�க�_ெப.) மண� ெத(ழி* 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) திற�தா* $க�ப.01344.3 

 ம�கல அ�கி வசி�ட  வள��தா  $க�ப.01344.4 

 வ3ள* தன�� இைளேயா�க3 தம��� $க�ப.01345.1 

 எ3ள* இ* ெகா-றவ  எ�பி 

அளி�த_ெப.எ/.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01345.2 

 அ3ள*_ெப.(அ3ள*_ெப.) மல�� தி) அ னவ� த�ைம� $க�ப.01345.3 

 ெகா3B�_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) என� தமெரா� 

�றி�தா  $க�ப.01345.4 

 ெகா85 நிைற தார  �ச�+வசAேப� $க�ப.01346.1 

 ெந85 நிைற ேவலவ  ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) ேந�5தா� $க�ப.01346.2 

 ைம5 நிைற க%ணிய� வா _ெப.(வா _ெப.) உைற ந�ரா� $க�ப.01346.3 

 ெம85நிைற 1வைர 1வ)� ேவ�டா� $க�ப.01346.4 

 ேவ�டவ� ேவ�ட பி  ேவ5த2� ேம* நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.01347.1 



 H�Dய சீ��தி ெகா��தில  அ*லா* $க�ப.01347.2 

 ஈ�Dய ெம8 ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) உ3ளன எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.01347.3 

 ேவ�டவ� ேவ�டைவ ேவ%�_ஏவ.(ேவ%�_வி.) அள( ஈ5தா  $க�ப.01347.4 

 ஈ5+_ெப.(ஈ5+_ெப.) அள( இ*ல+ ஒ� இ ப�_ெப.(இ ப�_ெப.) Oக�5தா  

$க�ப.01348.1 

 ஆ85+_வி.எ/.(ஆ8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உண� ேக3வி 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தவேரா�� $க�ப.01348.2 

 ேவ5த2� அ5 நக� ைவகின  ெம3ள� $க�ப.01348.3 

 ேத85தன நா3_ெப.(நா3_ெப.) சில ெச8த+ உைரAபா� $க�ப.01348.4 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ஒ� 

வைகேய நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) சனக  த) தய�� $க�ப.01349.1 

 நானாவித வ)ேபாக4� Oக�கி ற அ5நா3வா8 $க�ப.01349.2 

 ஆனா மைற ெநறி ஆசிக3 4னி ேகாசிக  அ)ளிA $க�ப.01349.3 

 ேபானா  வடதிைசவா8 உய� ெபா  மா* வைர ;�கா  $க�ப.01349.4 

 அAேபாதினி* 4D ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) அணி மா நக� ெசலேவ 

$க�ப.01350.1 

 இAேபா+ ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) அனிக� தைன 

எJக_விய�.வி.4.(எJ_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ � இனி+ இைசயா� 

$க�ப.01350.2 

 ைகA ேபாதக� நிக� காவல�_ெப.(காவ*_ெப.+அ�_பட�.ப .) �J 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அD க+வ $க�ப.01350.3 

 ஒA; ஓ+ அ) ேத� மீதினி* இனி+ ஏறின  உரேவா  $க�ப.01350.4 



 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ம�கB� ம)ம�கB� நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) 

தJவ_�ைற.எ/.(தJவ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.01351.1 

 ம  ம�கB� அய* ம�கB� வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) ெமா8�திட 

மிதிைல� $க�ப.01351.2 

 ெத(* ம�கB� மன�_ெப.(மன�_ெப.) உ�� உயி� பி'(_ெப.(பி'(_ெப.) 

எ ப+ ஒ� +ய'  $க�ப.01351.3 

 வ ம� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ;க உ8Aப+ ஒ� வழி ;�கன  மறேவா  

$க�ப.01351.4 

 4 ேன ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 4D ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) 

4ைறயி* ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மிதிைல $க�ப.01352.1 

 ந _ெப.அ.(ந*_ெப.அ.) மா நக� உைறவா� மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) பி  ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ந�ேவ $க�ப.01352.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ேந� ;ைரத) த�பிய� தJவி/ 

ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வா> 

$க�ப.01352.3 

 மி  ேந� ;ைர இைடயா[ளா�� இனி+ ஏகின  வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 

$க�ப.01352.4 

 ஏ�� அளைவயி  வ5தன வல4� மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) இட4� 

$க�ப.01353.1 

 காக�_ெப.(காக�_ெப.) 4தலிய 45திய தைட ெச8வன க%டா  $க�ப.01353.2 

 நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) அன  இைட இ�� உள+ இைட\� என நடவா  

$க�ப.01353.3 



 மாக� அணி அணி ேதெரா� 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) ெநறி 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.01353.4 

 நி ேற ெநறி உண�வா  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நிைனவாளைன அைழயா 

$க�ப.01354.1 

 ந ேறா பJ+ உளேதா ந� உைர ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) நய�_ெப.(நய�_ெப.) 

எ ன� $க�ப.01354.2 

 � ேற ;ைர ேதாளா  எதி� ;3ளி  �றி ெகா3வா  $க�ப.01354.3 

 இ ேற வ)� இைட\� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ந றா8வி�� 

எ றா  $க�ப.01354.4 

 எ 2� அளவினி* வானக� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) கீறிட ஒளியா8 

$க�ப.01355.1 

 மி 2�பD ;ைட வ �சிய_ெப.எ/.(வ ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சைடயா  

மJ உைடயா  $க�ப.01355.2 

 ெபா னி  மைல வ)கி ற+ ேபா*வா  அன* கா*வா  $க�ப.01355.3 

 உ 2�_ெப.எ/.(உ 2_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) தழ* விழியா  

உ)� அதி�கி ற+ ஒ� உைரயா  $க�ப.01355.4 

 க�பி�+ அைல எறி ந�� உ� கல�_ெப.(கல�_ெப.) ஒ�+ உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

உைலய� $க�ப.01356.1 

 த�பி�+ உய� திைச யாைனக3 தளர� கட*_ெப.(கட*_ெப.) சலியா $க�ப.01356.2 

 ெவ�பி� தி'தர வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ெவ) உ-� இ'தர ஓ� $க�ப.01356.3 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா  சிைல தெறJயா அயி* 4க வாளிக3 தெரJவா  

$க�ப.01356.4 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) கீ> உற எ ேறா பD ேம* கீ> உற எ ேறா $க�ப.01357.1 



 எ% கீறிய உயி� யாைவ�� யாம _ெப.(யாம _ெப.) வா8 

இட_�ைற.எ/.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ ேறா $க�ப.01357.2 

 ;% கீறிய �)திA ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ெபாழிகி றன ;ைரய� $க�ப.01357.3 

 க% கீறிய கனலா  4னி(_ெப.(4னி(_ெப.) யா+ எ � அய* க)த 

$க�ப.01357.4 

 ேபா'  மிைச எJகி ற+ ஒ� மJவி  சிைக ;ைகய� $க�ப.01358.1 

 ேத'  மிைச மைல S>வ) கதி)� திைச தி'ய $க�ப.01358.2 

 ந�'  மிைச வடைவ கன*_ெப.(கன*_ெப.) ெந�வா  உற 4�கிA $க�ப.01358.3 

 பா'  மிைச வ)கி ற+ ஒ� பD ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �ட� படர 

$க�ப.01358.4 

 பாழிA ;ய�_ெப.(;ய�_ெப.) உய� தி�� இைட அைடயA ;ைட பட� 

அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) $க�ப.01359.1 

 Sழி/ சைட 4D வி%_ெப.(வி%_ெப.) ெத(ட அய* 

ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) மதி ேதா-ற $க�ப.01359.2 

 ஆழிA ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) எ' கா* நில�_ெப.(நில�_ெப.) ஆகாய4� அழி�� 

$க�ப.01359.3 

 ஊழி� கைட 4Dவி* தி' உைம ேக3வைன 

ஒAப_�ைற.எ/./உ.உ).(ஒA;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.01359.4 

 அயி� +-றிய கட*_ெப.(கட*_ெப.) மா நில�_ெப.(நில�_ெப.) அைடய� தனி 

பட)�_ெப.எ/.(பட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01360.1 

 ெசயி� �-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பைடயா  அட* மற 

ம னவ� திலக  $க�ப.01360.2 

 உயி� உ-ற+ ஒ� மர�_ெப.(மர�_ெப.) ஆ� என ஓ� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

உய� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.01360.3 



 வயிரA பைண +ணிய� ெத(� வDவா8 மJ உைடயா  $க�ப.01360.4 

 நி)ப��� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) பழி ப-றிட நில ம னவ� �ல4� 

$க�ப.01361.1 

 க) அ-றிட மJ வா3_ெப.(வா3_ெப.) ெகா� கைள க�� உயி� கவரா 

$க�ப.01361.2 

 இ)ப�ெத() பDகா* எJ கட*_ெப.(கட*_ெப.) ஒ�+ அைல எறி�� 

$க�ப.01361.3 

 �)தி� �ைர ;னலி* ;க 4Jகி� தனி �ைடவா  $க�ப.01361.4 

 கைம ஒAப+ ஒ� தவ4� �� கன*_ெப.(கன*_ெப.) ஒAப+ ஒ� சின4� 

$க�ப.01362.1 

 சைமயA ெப'+_ெப.(ெப'+_ெப.) உைடயா  எதி� த3B-� இைட தள)� 

$க�ப.01362.2 

 அைமய�+_வி.எ/.(அைம_வி.+அ�+_சா'.) உய� பறைவ�� இனி+ ஆ� ஆ� 

வைக சீறா/ $க�ப.01362.3 

 சிைமய� கி' உ)வ� தனி வD வாளிக3 தெரJவா  $க�ப.01362.4 

 ைசய� ;க நிமி� அ�கட* தJ(�பD சைமவா  $க�ப.01363.1 

 ைமயி  உய� மைல <றிய மJவாளவ  

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.01363.2 

 ஐய  தைன அ'தி* த)� அரச _ெப.(அரெச _ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) க%டா  $க�ப.01363.3 

 ெவ8ய  வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) நிப� எ ைன ெகா* என 

ெவ8+�� ஏ*ைவ $க�ப.01363.4 

 ெபா��� பைட இ'ய� கிள� ;)வ� கைட ெந'ய $க�ப.01364.1 



 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) க% ெபாறி சிதற� கD+ உ)� ஏ� என விைடயா/ 

$க�ப.01364.2 

 சி�க�_ெப.(சி�க�_ெப.) என உய� ேத� வ) �மர  எதி� ெச றா  $க�ப.01364.3 

 அ�க% அழக2� இ�� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ஆேரா 

எ2� அளவி* $க�ப.01364.4 

 அைரச  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இைட 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இனி+ ஆராதைன ;'வா  

$க�ப.01365.1 

 விைரெச8 4D பD ேம* உற அD ேம* உற விழ�� $க�ப.01365.2 

 கைர ெச றில  அைனயா  ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 4Dவி  

கன*_ெப.(கன*_ெப.) கா*வா  $க�ப.01365.3 

 4ைரசி  �ர*_ெப.(�ர*_ெப.) பட வ �ரன+ எதி� 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) ெமாழிவா  $க�ப.01365.4 

 இ-� ஓDய சிைலயி  திற�_ெப.(திற�_ெப.) அறிெவ  இனி 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உ  $க�ப.01366.1 

 ெபா  ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) வலி நிைல ேசாதைன ;'வா  நைச உைடேய  

$க�ப.01366.2 

 ெச-� ஓDய திர3 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) உ� தின(� சிறி+ உைடேய  

$க�ப.01366.3 

 ம-� ஓ� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) இைல இ�� 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ  வர(_ெப.(வர(_ெப.) எ றன  உரேவா  

$க�ப.01366.4 



 அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அ ன+ 

பக)�_ெப.எ/.(பக�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அளைவயி  

ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) அய�வா  $க�ப.01367.1 

 ;வன�_ெப.(;வன�_ெப.) 4Jவ+� 

ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

4னிவ-� அ)3 ;'வா8 $க�ப.01367.2 

 சிவ2�_ெப.(சிவ _ெப.+உ�_சா'.) அய  அ'�� அல� சி� மானிட� 

ெபா)Vளா $க�ப.01367.3 

 இவ2� என+ உயி)� உன+ அபய� இனி எ றா  $க�ப.01367.4 

 விளிவா� விளிவ+ த� விைன விைழவா� உைழ அ ேற $க�ப.01368.1 

 களியா* இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அய�கி றன உளேவா 

கன*_ெப.(கன*_ெப.) உமிJ� $க�ப.01368.2 

 ஒளிவா8 மJ உைடயா8 ெபார உ'யா� இைட அ*லா* $க�ப.01368.3 

 எளியா� இைட வலியா� வலி எ  ஆ�வ+ எ றா  $க�ப.01368.4 

 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) மாதவ� உைடயா8 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) பிD ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) என 

ந*��_ெப.எ/.(ந*�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01369.1 

 தனி நாயக� உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏைழ�� உைடயா8 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) தவிரா8 $க�ப.01369.2 

 பனி வா� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ;ைட S> பD நரபாலைர அ)ளா $க�ப.01369.3 

 4னி(_ெப.(4னி(_ெப.) ஆறிைன 4னிகி ற+ 4ைறேயா என ெமாழியா 

$க�ப.01369.4 

 ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) நி றவ� இகJ�பD ந�வி தைல ;ணரா� $க�ப.01370.1 



 திற  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உய� வலி எ ப+ ஒ� 

அறிவி  த) ெசயேலா $க�ப.01370.2 

 அற  நி றத  நிைல நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உய� 

;க> ஒ �வ+ அ ேற $க�ப.01370.3 

 மற  எ ப+ மறேவா8 இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) வலி எ ப+ 

வலிேயா $க�ப.01370.4 

 சல�ேதா� இைய( இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) எ  

மக _ெப.(மக _ெப.) அைனயா  உயி� த;ேம* $க�ப.01371.1 

 உல�ேதா� எதி� ேதாளா8 என+ உறேவா� உயி� உ�ேவ  $க�ப.01371.2 

 நில�ேதா� உய� கதி�வா  உற ெநDயா8 உன+ அDேய  $க�ப.01371.3 

 �ல�ேதா� அற 4Dேய* இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) �ைற 

ெகா%டன _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

எ றா  $க�ப.01371.4 

 எ னா அD விJவாைன�� இகழா எ' விழியாA $க�ப.01372.1 

 ெபா னா� கைல அணிவா  எதி� ;�வா  நிைல உணரா� $க�ப.01372.2 

 த னா* ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

இ ைமைய நிைனயா உயி� தளரா $க�ப.01372.3 

 மி னா* அய�( உ�� வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர( என ெவ8+ உற* உ-றா  

$க�ப.01372.4 

 மான� உைட 4D ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) மதி ேசா�( உற* மதியா  

$க�ப.01373.1 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) அ5நிைல உ�வா  உ� விைன உ%� 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) தவிரா  $க�ப.01373.2 

 ஆன� உைட உைம அ%ணைல அ5நா3 உ� சிைலதா  $க�ப.01373.3 



 ஊன� உள+ அத  ேம* நிைல ேக3 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) என உைரAபா  

$க�ப.01373.4 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கா* வ) கதி� ஆ� என ஒளி கா*வன உைலயா 

$க�ப.01374.1 

 வ) கா� தவ> வட ேம)வி  வலி சா*வன ைவய� $க�ப.01374.2 

 அ)கா விைன ;'வா  உள  அவனா* அைமவனவா� $க�ப.01374.3 

 இ) கா�4க� உள யாைவ�� ஏலாதன ேம* நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.01374.4 

 ஒ றிைன உைமயா3 ேக3வ  உவ5தன  ம-ைற ஒ ைற $க�ப.01375.1 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) அள5த 

ேநமி ெநDய மா* ெநறியி* 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.01375.2 

 எ � இஃ+ உண�5த_ெப.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) இர%D2� வ ைம_ெப.(வ ைம_ெப.) 

எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01375.3 

 ெவ றிய+ யாவ+ எ � வி'Rசைன வினவ அ5நா3 $க�ப.01375.4 

 சீ'+ ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) த�க3 சி5தைன எ ப+ உ னி $க�ப.01376.1 

 ேவ' அ� கமல� ேதா2� இையவ+_வி.4.(இைய_வி.+L_இ.இ.கா.+அ+_பட� 

ஒ).) ஓ� விநய� த னா* $க�ப.01376.2 

 யா'2� உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 1ல�+ 

ஒ)வரா� இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) த�ைம $க�ப.01376.3 

 1' ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைல ேம* இ�� ெமா8 அம� 1�D வி�டா . 

$க�ப.01376.4 

 இ)வ)� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) வி*�� ஏ-றின� 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஏJ� $க�ப.01377.1 



 ெவ)வர� திைசக3 ேபர ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கன*_ெப.(கன*_ெப.) 

ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேம*ேம* $க�ப.01377.2 

 ெச) மைலகி ற ேபா>தி* தி';ர� எ'�த ேதவ -ெப.(ேதவ _ெப.) 

$க�ப.01377.3 

 வ'சிைல இ-ற+ ஆக ம-� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

4னி5+ ம ேன. $க�ப.01377.4 

 மீ��� ேபா� ெத(ட��� ேவைல வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) வில�க 

வ* வி* $க�ப.01378.1 

 ந��Dன  ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ேகா ைக ெந-றியி* க%ண  

ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) $க�ப.01378.2 

 கா�Dய க'ய_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) மா�� கா�4க� அதைனA பா'* 

$க�ப.01378.3 

 ஈ�Dய தவ�தி  மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) இ'சிக-� ஈ5+_ெப.(ஈ5+_ெப.) 

ேபானா . $க�ப.01378.4 

 இ)சிக  எ5ைத�� ஈய எ5ைத�� என��� 

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01379.1 

 வ' சிைல இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ெநா8தி  

வா��தி ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) ம ன $க�ப.01379.2 

 �'சி*க3 நி ெனா� ஒAபா� இ*ைல யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

�றி�த_ெப.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா)� $க�ப.01379.3 

 ;'கிெல  நி ேனா� இ 2� ;க*வ+ ேக�D எ றா  $க�ப.01379.4 

 ஊன வி* இ��த_ெப.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெமா8�ைப 

ேநா��வ+ ஊ�க� அ றா* $க�ப.01380.1 

 மானவ ம-�� ேகளா8 வழிA பைக உைடய  O�பா* $க�ப.01380.2 



 ஈன� இ* எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) சீ-ற� ந��கினா  எ ன 4  ஓ� 

$க�ப.01380.3 

 தானவ  அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) ெகா*ல 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) சலி�+ ம ேனா $க�ப.01380.4 

 1 எJ 4ைறைம பா'* 4D உைட ேவ5ைத எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.01381.1 

 ேம( எJ மJவி  வாயா* ேவ� அற� கைளக�� அ னா� $க�ப.01381.2 

 P எJ �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ெவ3ள� +ைற இைட 4ைறயி  எ5ைத�� 

$க�ப.01381.3 

 ஆவன கட க3 ேந�5ேத  அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) சின�_ெப.(சின�_ெப.) 

அட�கிA ேபா5ேத  $க�ப.01381.4 

 உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� 4னிவ-� ஈ5ேத  உ� பைக ஒ��கிA 

ேபா5ேத  $க�ப.01382.1 

 அல� இ* மா தவ�க3 ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓ� 

அ)வைர இ)5ேத  ஆ%ைட/ $க�ப.01382.2 

 சிைலைய ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

இ��த_ெப.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஓைச ெசவி உற/ சீறி 

வ5ேத _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) $க�ப.01382.3 

 மைல�வ  வ*ைல ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) வா��தி வி*ைல 

எ றா  $க�ப.01382.4 

  றன  எ ன நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இராம2� 

4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.01383.1 



 ந �_ெப.(ந �_ெப.) ஒளி� 4க�த  

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நாரண  வலியி  ஆ%ட 

$க�ப.01383.2 

 ெவ றி வி* த)க எ ன� 

ெகா��தன _வி.4.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.01383.3 

 + � இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) சைடேயா  அRச� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

உற வா�கி/ ெசா*�� $க�ப.01383.4 

 :தல�+ அரைச எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ெபா �வி�தைன எ றா�� 

$க�ப.01384.1 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) வி�+ ஆய ேமேலா  ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) விரத�_ெப.(விரத�_ெப.) :%டா8 $க�ப.01384.2 

 ஆதலி* ெகா*ல* 

ஆகா+_எதி�.ம.வி.எ/.(ஆ�_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) பிைழAப+ அ றா* 

$க�ப.01384.3 

 யா+ இத-� இல�க� ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) இய�;தி 

விைரவி  எ றா  $க�ப.01384.4 

 ந�தியா8 4னி5திேட* ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இ�� யாவ���� $க�ப.01385.1 

 ஆதி யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அறி5த  எ  அல�க* ேநமியா8 

$க�ப.01385.2 

 ேவதியா இ�வேத அ றி ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) மதிA $க�ப.01385.3 

 பாதியா  பிD�த_ெப.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வி* ப-றA 

ேபா+ேமா $க�ப.01385.4 



 ெபா  உைட வைன கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) ெகா3 

ேதாளினா8 $க�ப.01386.1 

 மி  உைட ேநமியா  ஆத*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) 

ெம8�ைமயா* $க�ப.01386.2 

 எ  உள+ உலகி2�� இ��க% யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01386.3 

 உ 2ைட வி*�� உ  உர�+�� ஈ� அ றா* $க�ப.01386.4 

 எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) இைட பJ+ 

எ8திடாம* எ  $க�ப.01387.1 

 ெச8தவ� யாைவ�� சிைத�கேவ என� $க�ப.01387.2 

 ைக அவ%_ெப.(அவ%_ெப.) ெநகி>த�� கைண�� 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.01387.3 

 ைம அ� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) எலா� வா' மீ%டேத $க�ப.01387.4 

 எ%ணிய_ெப.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) எலா� இனி+ 4-�க $க�ப.01388.1 

 ம%ணிய மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிற�_ெப.) வ%ண வ% +ழா8� 

$க�ப.01388.2 

 க%ணிய யாவ���� கைளக% 

ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01388.3 

 ;%ணிய விைட என� ெத(J+ ேபாயி  ஆ  $க�ப.01388.4 

 அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ேபானபி  அமல  ஐ�ண�( 

$க�ப.01389.1 



 ஒழி5+ த _பதி.ெப.(த _தி'.) உயி� உைல5+ உ)�� தாைதையA 

$க�ப.01389.2 

 ெபாழி5த_ெப.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� அ பினா* 

ெத(J+ 4 ; ;�� $க�ப.01389.3 

 இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வா _ெப.(வா _ெப.) +ய�� 

கட*_ெப.(கட*_ெப.) கைர நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஏ-றினா  $க�ப.01389.4 

 ெவளிAப�� உண�வின  விJம� 

ந��கிேய_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எ/.�றி.+ஏ_சா'.) $க�ப.01390.1 

 தளி�A;� மத க'� தாைனயா  இைட� $க�ப.01390.2 

 �ளிA; அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) +ய�� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ேகா� 

க%டவ  $க�ப.01390.3 

 களிA; எ2� கைர இலா� கட�3 ஆ>5தன  $க�ப.01390.4 

 ப'( அ� சி5ைத அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பர�ராம  ைக $க�ப.01391.1 

 வ' சிைல வா�கி ஓ� வைசைய ந*கிய $க�ப.01391.2 

 ஒ)வைன� தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ/சி_ெப.(உ/சி_ெப.) ேமா5+ 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.01391.3 

 அ)வி அ� க% எ2� கலச� ஆ�Dனா  $க�ப.01391.4 

 ெபா8�ைம இ* சி�ைமயி* ;'5த ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) ெத(ழி* 

$க�ப.01392.1 

 4�ைமயி  உலகினா* 4D�க* ஆவேதா $க�ப.01392.2 

 ெம8�ைம இ/_��.(இ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) சி�வேன விைன ெச8ேதா�கB�� 

$க�ப.01392.3 



 இ�ைம�� ம�ைம�� ஈ�� எ றன  $க�ப.01392.4 

 : மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாழி5தன� ;�5த ேதவ)3 $க�ப.01393.1 

 வாம ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) வ)ணைன மான ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைல 

$க�ப.01393.2 

 ேசமி எ � உதவி� த _பதி.ெப.(த _தி'.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.01393.3 

 நாம ந�� அேயா�தி மாநகர� ந%ணினா  $க�ப.01393.4 

 ந%ணின� இ ப�+ ைவ�� நா3_ெப.(நா3_ெப.) இைட $க�ப.01394.1 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) உ� 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

வய��_எவ.(வய��_வி.) தாைனயா  $க�ப.01394.2 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பரதைன 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) தைக 

$க�ப.01394.3 

 எ% அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தைகய+ ஓ� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 

இய�;வா  $க�ப.01394.4 

 ஆைண நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 4+ தாைத ஐய நி- 

$க�ப.01395.1 

 காணிய விைழவ+ ஓ� க)�த  ஆதலா* $க�ப.01395.2 

 ேகணியி* வைள 4ர* ேககய� ;கA $க�ப.01395.3 

 :% ஒளி� மா�ப ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ேபாதி எ றன  $க�ப.01395.4 

 ஏவ�� இைறRசிA ேபா8 இராம  ேசவDA_ெப.(ேச_ெப.அ.+அD_ெப.+A_ஒ-.) 

$க�ப.01396.1 



 :விைன/ ெச னியி*_ெப.(ெச னி_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

;ைன5+_வி.எ/.(;ைன_வி.+5�_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) ேபாயினா  $க�ப.01396.2 

 ஆவி அ�� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அல+ இ*ைல 

ஆதலா* $க�ப.01396.3 

 ஓவலி* உயி� A''5+_வி.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உட*_ெப.(உட*_ெப.) ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ னேவ $க�ப.01396.4 

 உைள வி' ;ரவி� ேத� உதாசி�+ எ � எ0� $க�ப.01397.1 

 வைள 4ர* தாைனயா  ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) ேபாதA ேபா8 $க�ப.01397.2 

 இைளயவ  த ெனா�� ஏJ நா3_ெப.(நா3_ெப.) இைட $க�ப.01397.3 

 நளி� ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ேககயநா� ந%ணினா  $க�ப.01397.4 

 ஆனவ  ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி  

அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) ேகாமக  $க�ப.01398.1 

 ஊபன� இ* ேப� அர�_ெப.(அர�_ெப.) உ8��� நா3_ெப.(நா3_ெப.) இைட 

$க�ப.01398.2 

 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மா தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) உ%� ஆதலா* $க�ப.01398.3 

 ேம* நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நிக>5தன விள�;வா� அேரா $க�ப.01398.4 

 வா _ெப.(வா _ெப.) நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) 

இக5த_ெப.எ/.(இக_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா:த�தி  

ைவA;_ெப.(ைவA;_ெப.) எ��� $க�ப.01399.1 

 ஊ2� உயி)� உண�(� ேபா* 

உ3B�_ெப.எ/.(உ3B_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ;ற2� உள  எ ப 

$க�ப.01399.2 



 H2� சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) ேகா� தா�� ெகா�ைம_ெப.(ெகா�ைம_ெப.) 

இைழAப� ேகா* +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01399.3 

 கா2� கட�� கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைமேயா� 

இ��க% த���த கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) ேவ5ைத $க�ப.01399.4 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) உ�� 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

மைழயி  ஆ�A; உற $க�ப.01400.1 

 ப% உ� பட� சினA ப)ம யாைனயா  $க�ப.01400.2 

 க% உ� கவ'யி  க-ைற �-� உற $க�ப.01400.3 

 எ% உ� S>/சியி  இ)�ைக 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.01400.4 

 ;�க பி  நி)ப)� ெபா) இ* �-ற4� $க�ப.01401.1 

 ப�க4� ெபய�க எனA ப'வி  ந��கினா  $க�ப.01401.2 

 ஒ�க நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

அளி�+ ேயாகி  எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.01401.3 

 ச�கர�தவ  என� தமிய  ஆயினா  $க�ப.01401.4 

 ச5திர-� உவைமெச8 தரள ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) �ைட $க�ப.01402.1 

 அ5தர�+ அள(� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அளி���_வி.எ/.(அளி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஆைணயா  $க�ப.01402.2 

 இ5திர-� இைமயவ� �)ைவ ஏ85த த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.01402.3 

 ம5திர�_ெப.அ.(ம5திர�_ெப.+�_ஒ-.) கிழவைர 

வ)க_விய�.வி.4.(வா_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ � ஏவினா  $க�ப.01402.4 



 : வ) ெபால  கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) ெபா) இ* ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) 

$க�ப.01403.1 

 காவலி  ஆைண ெச8 கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) ஆ� என� $க�ப.01403.2 

 ேதவ)� 4னிவ)� உண)� ேதவ�க3_ெப.(ேதவ�_ெப.+க3_ப .) $க�ப.01403.3 

 1வ'  நா*வ� ஆ� 4னி வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.01403.4 

 �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 4த* ெத( ைம�� கைலயி  �Aைப�� $க�ப.01404.1 

 பல 4த* ேக3வி�� பய2� எ8தினா� $க�ப.01404.2 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) 4த* நலியி2� ந�( ேநா��வா� $க�ப.01404.3 

 சல� 4த* அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) த)ம� தா�கினா� $க�ப.01404.4 

 உ-ற+ ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேம* 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 

உண)� ேகாளா� $க�ப.01405.1 

 ம-� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) விைனயி  வ5த+ 

ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) மா-ற* ஆ-�� 

$க�ப.01405.2 

 ெப-றிய� பிறAபி  ேம ைமA ெப'யவ� அ'ய <�� $க�ப.01405.3 

 க-றவ� மான� ேநா�கி  கவ'மா அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ந�ரா� 

$க�ப.01405.4 

 கால4� இட2� ஏ-ற க)வி�� தெரJ5+ க-ற $க�ப.01406.1 

 <�ற ேநா�கி� தெய1வ� Oனி�+ அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

�றி�+_வி.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேமேலா� $க�ப.01406.2 

 சீல4� ;க>�� ேவ%�� ெச8ைக�� தெரJ5+ெகா%� $க�ப.01406.3 



 பா* வ)� உ�தி யா(� தைலவ-� பய��� ந�ரா� $க�ப.01406.4 

 த� உயி��� உ�தி எ%ணா� தைலமக  ெவ�%ட ேபா+� $க�ப.01407.1 

 ெவ�ைமைய� தா�கி ந�தி விடா+ 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைர��� வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) 

$க�ப.01407.2 

 ெச�ைமயி* திற�ப* ெச*லா� ேத-ற�தா� தெரJ�� கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

$க�ப.01407.3 

 4�ைம�� உணர_�ைற.எ/.(உண�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ*லா� 

ஒ)ைமேய ெமாழி�� ந�ரா� $க�ப.01407.4 

 ந*ல(� த�ய(� நாD நாயக-� $க�ப.01408.1 

 எ*ைலயி* ம)�+வ  இய*பி  எ%0வா� $க�ப.01408.2 

 ஒ*ைல வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ�வன 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ெப-றியி* $க�ப.01408.3 

 ெத(*ைல ந*விைன என உத(� S>/சியா� $க�ப.01408.4 

 அ�பதி  ஆயிர� எனி2� ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) தைக�� $க�ப.01409.1 

 உ�தியி* ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இவ��� உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) எ � 

உ னலா� $க�ப.01409.2 

 ெபற*_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

S>/சிய� தி)வி  ெப�பின� $க�ப.01409.3 

 மறி திைர� கட*_ெப.(கட*_ெப.) என 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) �-றினா� $க�ப.01409.4 

 4ைறைமயி  எ8தின� 45தி அ5த� இ* $க�ப.01410.1 

 அறிவைன வண�கி� த� அரைச� ைக ெத(J+ $க�ப.01410.2 



 இைறயிைட வர 4ைற ஏறி ஏ-ற ெசா* $க�ப.01410.3 

 +ைற அறி ெப)ைமயா  அ)B� 

SDனா�_வி.4.(S�_வி.+இ _இ.கா.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.01410.4 

 அ னவ  அ)3 அைம5+ இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஆ%ைடயி  $க�ப.01411.1 

 ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

4க�_ெப.(4க�_ெப.) மரபி  ேநா�கினா  $க�ப.01411.2 

 உ னிய+ அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

ெபற*_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) உ�தி ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

உள+ $க�ப.01411.3 

 எ  உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ந�� இனி+ 

ேக�க எனா $க�ப.01411.4 

 ெவ8யவ  �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 4த* ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) ேமலவ� 

$க�ப.01412.1 

 ெச8ைகயி  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 4ைற திற�ப* இ றிேய $க�ப.01412.2 

 ைவய� எ  ;ய�திைட O�க3 மா�சியா* $க�ப.01412.3 

 ஐயிர%� ஆயிர�+ ஆ� தா�கிேன  $க�ப.01412.4 

 க னிய��� அைமவ)� க-பி  மாநில� $க�ப.01413.1 

 த ைன இ�தைக தர� த)ம� ைகதர $க�ப.01413.2 

 ம  உயி��� உ�வேத ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ைவகிேன  $க�ப.01413.3 

 எ  உயி��� உ�வ+� ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

எ%ணிேன . $க�ப.01413.4 



 வி)�பிய_ெப.எ/.(வி)�;_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 1A; எ2� 

வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.01414.1 

 இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) பிய* அன5த2� 

இைச5த_ெப.எ/.(இைச_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) யாைன�� $க�ப.01414.2 

 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ெபய�� கி'கB� ெபயர� 

தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01414.3 

 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெபாைற இனி/ சிறி+ ஆ-ற ஆ-றேல . 

$க�ப.01414.4 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) �ல� �ரவ�க3 நைவயி  ந��கினா� $க�ப.01415.1 

 த� �லA ;த*வேர தரணி தா�கA ேபா8 $க�ப.01415.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �லA ;ல _ெப.(;ல _ெப.) 

ெகட_�ைற.எ/.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) ந%ணினா� 

$க�ப.01415.3 

 எ�� உலA; உ�வ� எ � 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ேநா��ேக . $க�ப.01415.4 

 ெவ3ள ந�� உலகினி* வி%ணி* நாக'* $க�ப.01416.1 

 த3 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) பைக எலா� தவி��+ 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

$க�ப.01416.2 

 க3ள'* கர5+ உைற காம�_ெப.(காம�_ெப.) ஆதியா� $க�ப.01416.3 

 உ3 உைற பைகஞ)�� ஒ+�கி வா>ெவேனா $க�ப.01416.4 

 பRசி ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) தளி� அDA பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேகா* 

ெகாள $க�ப.01417.1 



 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின�+ அ(ண�_ெப.(அ(ண�_ெப.) ேத� ப�+� 

ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) உேள-� $க�ப.01417.2 

 எRச* இ* மன�_ெப.(மன�_ெப.) எ2� இJைத 

ஏறிய_ெப.எ/.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01417.3 

 அR� ேத� ெவ*��_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ/.�றி.) ஈ+ 

அ)ைம_ெப.(அ)ைம_ெப.) ஆவேத $க�ப.01417.4 

 ஒ�Dய பைகஞ� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ)�த_ெப.எ/.(உ)_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா� இைடA $க�ப.01418.1 

 ப�டவ� அ*லேர* பரம ஞான� ேபா8� $க�ப.01418.2 

 தெட1டவ� அ*லேர* ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) ஈ%ெடன $க�ப.01418.3 

 வி�டவ� அ*லேர* யாவ� வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) உளா� $க�ப.01418.4 

 இறA; எ2� ெம8ைமைய இ�ைம யாவ���� $க�ப.01419.1 

 மறA; எ2� அதனி  ேம* ேக� ம-� உ%ட< $க�ப.01419.2 

 +றA; எ2� தெப1பேம +ைண ெசயாவிD  $க�ப.01419.3 

 பிறA; எ2� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) பிைழ�க* 

ஆ�ேமா $க�ப.01419.4 

 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) சிறA;_ெப.(சிறA;_ெப.) அைமவ)� +ற(� 

அLவழி� $க�ப.01420.1 

 தெரJR� உற(_ெப.(உற(_ெப.) என 

மி��_ெப.எ/.(மி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெதளி(� ஆ8 வ)� 

$க�ப.01420.2 

 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) சிற�_ெப.(சிற�_ெப.) உள எனி* பிறவி எ 2� 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) $க�ப.01420.3 

 இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) சிைற கட�தலி  இனிய+ யாவேத $க�ப.01420.4 



 இனிய+ ேபா�� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அரைச எ%0ேமா $க�ப.01421.1 

 +னி வ)� நல _ெப.(நல _ெப.) என� ெத(ட�5+ ேதா-கலா $க�ப.01421.2 

 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வ) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பைக 

நைவயி  நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.01421.3 

 தனி அரசா�சியி* தாJ� உ3ளேம $க�ப.01421.4 

 உ�ைம யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உைடைமயி  உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

யாைவ�� $க�ப.01422.1 

 ெச�ைமயி  ஓ�பி ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற4�_ெப.(அற�_ெப.+உ�_சா' ) 

ெச8தென  $க�ப.01422.2 

 இ�ைமயி  உதவி ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) இைச நடாய ந�� $க�ப.01422.3 

 அ�ைம�� உத(த-� அைமய ேவ%�மா*. $க�ப.01422.4 

 இைழ�த_ெப.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த� விைனைய�� 

கட�க_�ைற.எ/.(கட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ%0த* $க�ப.01423.1 

 தைழ�த ேப� அ)3 உைட தவ�தி  ஆ�ேம* $க�ப.01423.2 

 �ைழ�த+ ஓ� அ4+ உைட� ேகார� 

ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ேவ� $க�ப.01423.3 

 அைழ�த த� விட�திைன அ)5த* ஆ�ேமா $க�ப.01423.4 

 க/ைச அ� கட க'� கJ�தி க% உறA $க�ப.01424.1 

 பி/ச4� கவிைக�� ெப8��_ெப.எ/.(ெப8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

இ  நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) $க�ப.01424.2 

 நி/சய� அ � எனி  ெநD+ நா3_ெப.(நா3_ெப.) உ%ட $க�ப.01424.3 

 எ/சிைல Oக)வ+ இ ப�_ெப.(இ ப�_ெப.) ஆ�ேமா $க�ப.01424.4 



 ைம5தைர இ ைமயி  வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இ* கால4� $க�ப.01425.1 

 ெநா5தென  இராம  எ  ேநாைவ ந���வா  $க�ப.01425.2 

 வ5தன _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) இனி 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

வ)5த_�ைற.எ/.(வ)5+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

பிைழ�+ $க�ப.01425.3 

 உ85தென  ேபாவ+ ஓ� உ�தி எ%ணிேன  $க�ப.01425.4 

 இற5தில  ெச)� கள�+ இராம  தாைத தா _த-.�.(தா _த-.�.) $க�ப.01426.1 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

நிர�ப_�ைற.எ/.(நிர�;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 1A; 

அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி ன)� $க�ப.01426.2 

 +ற5தில  எ ப+ ஓ� ெசா* உ%டான பி  $க�ப.01426.3 

 பிற5தில  எ பதி* பிறி+ உ%டா�ேமா $க�ப.01426.4 

 ெப)மக  எ வயி  பிற�க/ சீைதயா� $க�ப.01427.1 

 தி)மக3 மணவிைன தெரJய� 

க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.01427.2 

 அ)மக  நிைற �ண�+ அவனிமா+ எ2� $க�ப.01427.3 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மக3_ெப.(மக3_ெப.) மண4� க%� 

உவAப_�ைற.எ/.(உவAA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உ னிேன  $க�ப.01427.4 

 நிவA; உ� நில _ெப.(நில _ெப.) எ2� நிர�;� ந�ைக�� $க�ப.01428.1 

 சிவA; உ� மல� மிைச/ சிற5த_ெப.எ/.(சிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெச*வி�� $க�ப.01428.2 



 உவA; உ� கணவைன உயி'  

எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01428.3 

 தவA பய _ெப.(பய _ெப.) தா>Aப+ த)ம� அ � அேரா. $க�ப.01428.4 

 ஆதலா* இராம2�� அரைச ந*கி_வி.எ/.(ந*�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.01429.1 

 ேபைதைம�+ ஆ8 வ)� பிறAைப ந���வா  $க�ப.01429.2 

 மா தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெத(ட�கிய வன�ைத ந%0ேவ  $க�ப.01429.3 

 யா+ O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) க)�+ என 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) Hறினா  $க�ப.01429.4 

 திர%ட_ெப.எ/.(திர3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதாளின  இAபD/ 

ெசAப�� சி5ைத $க�ப.01430.1 

 ;ர%� மீ+ இடA ெபா�கிய_ெப.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

உவைகய�_�றி.வி.4.(உவைக_ெப.+அ�_பட�.ப .) ஆ�ேக $க�ப.01430.2 

 ெவ)%� ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) பி'(_ெப.(பி'(_ெப.) எ2� 

வி�4�� நிைலயா* $க�ப.01430.3 

 இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) க றி2�� 

இர���_ெப.எ/.(இர��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஓ� ஆ என இ)5தா� 

$க�ப.01430.4 

 அ ன� ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) அரச2�� 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) அல+ உ�தி $க�ப.01431.1 

 பி ன� இ* என� க)தி�� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) நில வைரAபி* 
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வ%ெடா�_ெப.(வ%+_ெப.+ஒ�_க).ேவ.) ெக%ைடக3 மய�க/ $க�ப.01452.3 

 சாளர�தி2� :�தன தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மல�க3_ெப.(மல�க3_ெப.) 

$க�ப.01452.4 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) தல�த) மதி ெகJ மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) $க�ப.01453.1 

 அ%ட� நாயக  வைர ;ைர அகல�+3 அல�க* $க�ப.01453.2 

 ெத(%ைட வா8/சிய� நிைறெயா�� நாெணா�� ெத(ட�5த $க�ப.01453.3 

 ெக%ைட�� உள கிைள பயி* வ%ெடா�� 

கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01453.4 



 ச'5த : உள மைழெயா� கைல உற� தா>வ $க�ப.01454.1 

 ப'5த : உள பனி� கைட 4�+ இன�_ெப.(இன�_ெப.) பைடAப $க�ப.01454.2 

 எ'5த_ெப.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) : உள இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) இைழ இைட Oைழய $க�ப.01454.3 

 வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) : உள மீ _ெப.(மீ _ெப.) 

உைட வா _ெப.(வா _ெப.) நி �� வ �>வ $க�ப.01454.4 

 வ3 உைற கழி�+ ஒளி�வன வா3_ெப.(வா3_ெப.) நிமி� மதிய� $க�ப.01455.1 

 த3Bற/ �ம5+ எJத)� தமனிய� ெகா�பி*_ெப.(ெகா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

$க�ப.01455.2 

 ;3ளி_ெப.(;3ளி_ெப.) O% பனி ெபாDAபன ெபா  இைடA ெபாதி5த $க�ப.01455.3 

 எ3 உைடA ெபா' விரவின உள சில இளந�� $க�ப.01455.4 

 ஆய+ அLவழி நிக>தர ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.01456.1 

 தாைய 4 னிய_ெப.எ/.(4 2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

க �_ெப.(க �_ெப.) என நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உயி� தளி�Aப� $க�ப.01456.2 

 Pய த�பி�� தா2� அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) �ம5திர  ேத� ேம* 

$க�ப.01456.3 

 ேபா8 அக�_ெப.(அக�_ெப.) �ளி� ;ரவல  இ)5+ழிA ;�கா  $க�ப.01456.4 

 மா தவ  தைன வர 4ைற 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

உழவ  $க�ப.01457.1 

 பாத ப�கய� பணி5தன  பணித�� அைனயா  $க�ப.01457.2 

 காத*_ெப.(காத*_ெப.) ெபா�கிட� க% பனி உ��திட� கனி வா8/ $க�ப.01457.3 



 சீைத ெகா%கைன� தி) உைற மா�பக� ேச��தா  $க�ப.01457.4 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெகா3 ைம5தைன� தJவின  எ ப+ எ  நளி ந�� 

$க�ப.01458.1 

 நில�க3 தா���� நிைலயிைன நிைலயிட நிைன5தா  $க�ப.01458.2 

 வில�க*_ெதா.ெப.(வில��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) அ ன 

தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேதாைள�� ெம8� தி) 

இ)���_ெப.எ/.(இ)��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01458.3 

 அல�க* மா�ைப�� தன+ ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அள5தா  $க�ப.01458.4 

 ஆ%� த _பதி.ெப.(த _தி'.) ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) 

இ]இ_வி.எ/.(இ'_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) உற 

ேநா�கிA $க�ப.01459.1 

 :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா� மJ உைடயவ  

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ;க> ��க_�ைற.எ/.(���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.01459.2 

 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ஐய 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) பய5+_வி.எ/.(பய_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

நி ைன $க�ப.01459.3 

 ேவ%D_வி.எ/.(ேவ%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ8திட விைரவ+ 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உள+ என விள�;� $க�ப.01459.4 

 ஐய சால(� அலசிென  அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 1A;� $க�ப.01460.1 

 ெம8ய+ ஆய+ பிய* இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பர� 

விசி�த $க�ப.01460.2 



 ெத(8ய* மாநில/ �ைம உ� சிைற 

+ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இனி 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.01460.3 

 உ8ய* ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ஓ� ெநறி ;க உதவிட 

ேவ%�� $க�ப.01460.4 

 உ'ைம_ெப.(உ'ைம_ெப.) ைம5தைரA ெப�கி ற+ உ� +ய� 

நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01461.1 

 இ)ைம�� ெபற-� எ ப+ ெப'யவ� இய-ைக $க�ப.01461.2 

 த)ம� அ ன நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

தள�வ+ தகேவா $க�ப.01461.3 

 க)ம� எ  வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) ெச8யி* எ  க��ைர ேகாD. 

$க�ப.01461.4 

 ைம5த ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) �ல மரபினி* மணி_ெப.(மணி_ெப.) 4D 

ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) $க�ப.01462.1 

 த� த� ம�கேள கைட4ைற ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

தா�க_�ைற.எ/.(தா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.01462.2 

 ஐ5ெத(� ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4Aபைக 

ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) அற அக-றி $க�ப.01462.3 

 உ85+ ேபாயின�_வி.4.(ேபா_வி.+இ _இ.கா.+அ�_பட�.ப .) ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ%ணி2� உலவா�. 

$க�ப.01462.4 

 4 ைன ஊ>விைனA பய�தி2� 

4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவ3விA $க�ப.01463.1 



 பி ைன எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நல�தி2� 

அ'தி  நி- ெப-ேற _வி.4.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) $க�ப.01463.2 

 இ ன� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இ5த அரசிய* இ��ைபய  எ றா* 

$க�ப.01463.3 

 நி ைன ஈ �_வி.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உள பய�தினி* 

நிர�;வ + யாேதா $க�ப.01463.4 

 ஒ)�தைலA பர�+ ஒ)�தைலA ப��வி  ஊ�தி $க�ப.01464.1 

 எ)�தி  ஈ�� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இய*வர� 

�ைழ5+ இட� உழ��� $க�ப.01464.2 

 வ)�த�ந��கி அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) அ� 

தி)விைன ம)(� $க�ப.01464.3 

 அ)�தி உ%� என�� ஐய ஈ+ அ)ளிட ேவ%��. $க�ப.01464.4 

 ஆB� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெநறி�� அைமவ)� அைமதி இ � ஆக 

$க�ப.01465.1 

 நாB� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) �ல நாயக  நைற வி' கமல� $க�ப.01465.2 

 தாளி  ந*கிய க�ைகைய� த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

த5ைதயைர $க�ப.01465.3 

 மீ3( இ* இ  உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏ-றினா  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

மக _ெப.(மக _ெப.) ேம* நா3. $க�ப.01465.4 

 ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) ஆனவ� அ*ல� ேம* வானவ��� அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

ஆ� $க�ப.01466.1 

 ெபா னி  வா� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) ;ர5தர  ேபாலிய� அ*ல� $க�ப.01466.2 

 பி 2� மா தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெத(ட�கி ேநா ;_ெப.(ேநா ;_ெப.) 

இைழ�தவ� அ*ல� $க�ப.01466.3 



 ெசா* மறா மகA ெப-றவ� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) +ய� +ற5தா�. 

$க�ப.01466.4 

 அைனய+ ஆதலி  அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) +ய�A 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பர� அரச _ெப.(அரெச _ெப.) $க�ப.01467.1 

 விைனயி  எ வயி  ைவ�தன  என� ெகாளேவ%டா $க�ப.01467.2 

 ;ைன�� மா 4D ;ைன5+_வி.எ/.(;ைன_வி.+5�_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) இ5த 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற�_ெப.(அற�_ெப.) ;ர�க $க�ப.01467.3 

 நிைனய*ேவ%�� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) ெப�வ+ ஈ+ எ றா  $க�ப.01467.4 

 தாைத அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ப'� உைரெசய� 

தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) க%ண  $க�ப.01468.1 

 காத*_ெப.(காத*_ெப.) உ-றில  இக>5தில  கட _ெப.(கட _ெப.) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ � உண�5+� $க�ப.01468.2 

 யா+ ெகா-றவ  ஏவிய+ அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) அ ேறா $க�ப.01468.3 

 ந�தி எ-� என நிைன5+� அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பணி 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.01468.4 

 �)சி*_ெப.(�)சி*_ெப.+ண_விளி.ேவ.) சி5ைதைய மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகா-ற 

ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) �ைடயா  $க�ப.01469.1 

 த)தி இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வர�_ெப.(வர�_ெப.) என/ ெசாலி உயி� உற� 

தJவி/ $க�ப.01469.2 

 �)தி அ ன த _பதி.ெப.(த _தி'.) ம5திர/ �-ற4� �-றA $க�ப.01469.3 



 ெபா)வி* ேம)(� ெபா) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) ேபா8A ;�கா  $க�ப.01469.4 

 நிவ5த அ5தண�_ெப.(அ5தண�_ெப.) ெந�5தைக_ெப.(ெந�5தைக_ெப.) ம னவ� 

நகர�+ $க�ப.01470.1 

 உவ5த_ெப.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைம5த�க3 மட5ைதய� 

உைழய� பி  ெத(டர/ $க�ப.01470.2 

 �ம5திர  தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேத� மிைச/ �5தர� திர3 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

$க�ப.01470.3 

 அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைம5த2� 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைட5தா  $க�ப.01470.4 

 ெவ றி ேவ5தைர வ)க_விய�.வி.4.(வா_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ � 

உவண� வ �-றி)5த_ெப.எ/.(வ �-றி)_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01471.1 

 ெபா  திணி5த ேதா�� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

ெபற*_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) இல/சிைன ேபா�கி $க�ப.01471.2 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) சி�திர நளி 4D கவி�த-� ந*ேலா8 $க�ப.01471.3 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேவ%�வ வர  4ைற 

அைம�க என/ ெசAப $க�ப.01471.4 

 உ'ய மா தவ  ஒ3ளி+ எ � உவ5தன  

விைர5+_வி.எ/.(விைர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓ� $க�ப.01472.1 

 ெபா)( இ* ேத�மிைச அ5தண�_ெப.(அ5தண�_ெப.) �ழா�ெத(�� 

ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.01472.2 

 நி)ப� ேக%மி க3 இராம-� ெநறி 4ைறைமயினா* $க�ப.01472.3 

 தி)(� :மி�� சீைதயி* சிற5தன எ றா  $க�ப.01472.4 



 இைறவ  ெசா* எ2� இ  நற( 

அ)5தின�_வி.4.(அ)5+_வி.+இ _இ.கா.+அ�_பட�.ப .) யா)� $க�ப.01473.1 

 4ைறயி  நி றில� 45+ உ� களி இைட 1>கி $க�ப.01473.2 

 நிைற�� ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) இைட உவைக ேபா8 மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) 

வழி நிமிர_�ைற.எ/.(நிமி�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.01473.3 

 உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வி%_ெப.(வி%_ெப.) அக�_ெப.(அக�_ெப.) உடெலா�� எ8தின� ஒ�தா� 

$க�ப.01473.4 

 ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) சி5ைதய� 

உவைகய�_�றி.வி.4.(உவைக_ெப.+அ�_பட�.ப .) ஒ)வ'  

ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) $க�ப.01474.1 

 த� தம�� உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

என� தைழ�கி ற மன�தா� $க�ப.01474.2 

 4�த ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) �ைட ம னைன 4ைற 4ைற ெத(Jதா� 

$க�ப.01474.3 

 அ�த ந �_ெப.(ந �_ெப.) என அ பிேனா� அறிவிAப+ ஆனா� $க�ப.01474.4 

 1ெவJ 4ைறைம எ� �ல�க3 4-� உறA $க�ப.01475.1 

 : எJ மJவினா* ெபா)+ ேபா�கிய $க�ப.01475.2 

 ேசவக  ேசவக� ெச��த ேசவக-� $க�ப.01475.3 

 ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஈ+ அற  எ றா� அேரா $க�ப.01475.4 

 ேவ� இலா ம ன)� வி)�பி_வி.எ/.(வி)�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) $க�ப.01476.1 



 Hறினா� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகா-றவ  

$க�ப.01476.2 

 ஊறின உவைகைய ஒளி��� சி5ைதயா  $க�ப.01476.3 

 மா�� ஓ� அளைவசா* வா8ைம_ெப.(வா8ைம_ெப.) Hறினா  $க�ப.01476.4 

 மக _ெப.(மக _ெப.) வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) அ பினா* 

மய�கி_வி.எ/.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.01477.1 

 ;கல ந�� ;க ற இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெபா�ம* வாசக� $க�ப.01477.2 

 உகைவயி  ெமாழி5தேதா உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) ேநா�கிேயா $க�ப.01477.3 

 தக(_ெப.(தக(_ெப.) என நிைன5தேதா த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) எ  எ றா  

$க�ப.01477.4 

 இLவைக உைரெசய இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேவ5த�க3 $க�ப.01478.1 

 ெசLவிய நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) தி) மக-�� ேதய�ேதா� $க�ப.01478.2 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அவ��� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) ஆ-ற ஆ-��� $க�ப.01478.3 

 எLவ�_ெப.(எLவ�_ெப.) இ* அ பிைன இனி+ ேக3 எனா $க�ப.01478.4 

 தான4� த)ம4� தவ4� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) ேச� $க�ப.01479.1 

 ஞான4� ந*லவ�A ேப0�_ெப.எ/.(ேப0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ந ைம�� $க�ப.01479.2 

 மானவ ைவய� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) மக-� ைவக�� $க�ப.01479.3 

 ஈன� இ* ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இையக எ னேவ $க�ப.01479.4 



 ஊ)ணி நிைறய(� உத(� மா� உய� $க�ப.01480.1 

 பா� Oக� பJமர� பJ�த+ ஆக(� $க�ப.01480.2 

 கா� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாழிய(� கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) பா8 நதி 

$க�ப.01480.3 

 வா� ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ெப)க(� ம��கி றா�க3 யா� $க�ப.01480.4 

 பைனஅவா� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கரA ப)ம யாைனயா8 $க�ப.01481.1 

 நிைன அவா� த ைமைய 

நிைந5த_ெப.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ம  உயி��� 

$க�ப.01481.2 

 எைனயவா� 

அ பின _�றி.வி.அ.ெப.(அ ;_ெப.+இ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) இராம  

ஈ%� அவ-� $க�ப.01481.3 

 அைனயவா� அ பின_�றி.வி.அ.ெப.(அ ;_ெப.+இ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

அைவ�� எ றன� $க�ப.01481.4 

 ெமாழி5த+ ேக�ட�� ெமா8�+ ெநRசிைனA $க�ப.01482.1 

 ெபாழி5த_ெப.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� உவைகயா  

ெபா�� காதலா  $க�ப.01482.2 

 கழி5த+ ஓ� இட'னா  களி��� சி5ைதயா  $க�ப.01482.3 

 வழி5த க% ந�'னா  ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) H�வா  $க�ப.01482.4 

 ெச�ைமயி* த)ம�தி* ெசயலி* த��கி பா* $க�ப.01483.1 

 ெவ�ைமயி* ஒJ�க�தி* ெம8�ைம ேமவின �� $க�ப.01483.2 

 எ  மக _ெப.(மக _ெப.) எ ப+ எ  ெநறியி  ஈ�� 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.01483.3 



 O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) மக _ெப.(மக _ெப.) ைகயைட 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஊ�� எ றா  

$க�ப.01483.4 

 அரசைர வி��தபி  ஆைண ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) $க�ப.01484.1 

 ;ைர த;_வி.(த;_வி.) நா[ளா� ெபாJ+� ேநா��வா  $க�ப.01484.2 

 உைர தெரJ கணிதைர ஒ)�� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

$க�ப.01484.3 

 வைர ெபா) ம%டப ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) ேபாயினா  $க�ப.01484.4 

 ஆ%� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) நிைல ஆக அறி5தவ� 

$க�ப.01485.1 

 :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) 

:�� அவி> ெகா�ைகய� $க�ப.01485.2 

 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) H5தல� ந�3 கைல தா�கல� 

$க�ப.01485.3 

 ஈ%ட ஓDன� இ�Dைட இ-றில� $க�ப.01485.4 

 ஆ�கி றன� ப% அைட( இ றிேய $க�ப.01486.1 

 பா�கி றன� பா��தவ��ேக கர�_ெப.(கர�_ெப.) $க�ப.01486.2 

 S�கி றன� ெசா*�வ+ ஓ�கிலா� $க�ப.01486.3 

 மா� ெச றன� ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) நா*வேர $க�ப.01486.4 

 க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாதைர� காதலி  

ேநா�கினா3 $க�ப.01487.1 

 ெகா%ட*_ெப.(ெகா%ட*_ெப.) வ%ணைன ந*கிய ேகாசைல $க�ப.01487.2 



 உ%� ேப� உவைகA ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) அ ன+ $க�ப.01487.3 

 ெத(%ைட வாயினி� ெசா*�மி  ஈ%� எ றா3 $க�ப.01487.4 

 ம  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வண�கிடA $க�ப.01488.1 

 ப* ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பக*_ெப.(பக*_ெப.) பா� அளிAபா8 என 

$க�ப.01488.2 

 நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ;த*வ தைன 

ேநமியா  $க�ப.01488.3 

 ெத(* ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 4D S��கி றா  எ றா� $க�ப.01488.4 

 சிற��� ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) மக-� என/ சி5ைதயி* $க�ப.01489.1 

 பிற��� ேப� உவைக கட*_ெப.(கட*_ெப.) ெப�; அற $க�ப.01489.2 

 வற��� மா வடைவ� கன*_ெப.(கன*_ெப.) ஆனதா* $க�ப.01489.3 

 +ற��� ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) எ 2� +0�கேம $க�ப.01489.4 

 அ ன3 ஆ�� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

ெபற*_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ஆர4� $க�ப.01490.1 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) நிதி� �ைவ�� நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ந*கி� 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.01490.2 

 + 2 காத*_ெப.(காத*_ெப.) �மி�திைரேயா�� ேபா8 $க�ப.01490.3 

 மி 2� ேநமிய  ேம( இட�_ெப.(இட�_ெப.) ேமவினா3 $க�ப.01490.4 

 ேமவி ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) மலரா3 நில�_ெப.(நில�_ெப.) மா+ எ2� 

$க�ப.01491.1 

 ேதவிமாெரா�� ேதவ�க3_ெப.(ேதவ�_ெப.+க3_ப .) யாவ���� $க�ப.01491.2 

 ஆவி�� அறி(� 4த* ஆயவ  $க�ப.01491.3 



 வாவி மா மல�A பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) வண�கினா3 $க�ப.01491.4 

 எ  வயி-� அ) ைம5த-� இனி அ)3 $க�ப.01492.1 

 உ  வயி-ற+ எ றா3 உல�_ெப.(உல�_ெப.) யாைவ�� $க�ப.01492.2 

 ம  வயி-றி  அட�கிய_ெப.எ/.(அட��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மாயைன� $க�ப.01492.3 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) வயி-றி  அட��� தவ�தினா3 $க�ப.01492.4 

 எ � இைறRசி அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இ5திைர ேக3வ2�� 

$க�ப.01493.1 

 ஒ �� நா* மைற ஓதிய :சைன $க�ப.01493.2 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) இைழ�+_வி.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ%_ெப.(அவ%_ெப.) ந*ல_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) தவ��� எலா� $க�ப.01493.3 

 க �_ெப.(க �_ெப.) உைடA ப�வி  கட*_ெப.(கட*_ெப.) ந*கினா3 

$க�ப.01493.4 

 ெபா 2� மா மணி�� ;ைன சா5த4� $க�ப.01494.1 

 க னிமாெரா� காசினி ஈ�ட4� $க�ப.01494.2 

 இ ன யாைவ�� ஈ5தன3 அ5தண��� $க�ப.01494.3 

 அ ன தான4� ஆைட�� ந*கினா3 $க�ப.01494.4 

 ந*கி_வி.எ/.(ந*�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நாயக  நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

மல�A பாத�ைதA $க�ப.01495.1 

 ;*லிA ேபா-றி_வி.எ/.(ேபா-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வண�கிA ;ைர 

இலா $க�ப.01495.2 

 ம*ல*_ெப.(ம*ல*_ெப.) மாளிைக� ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) வல� 

ெகாளா� $க�ப.01495.3 



 ெத(*ைல ேநா ;க3 யா(� ெத(ட�கினா3 $க�ப.01495.4 

 கD கம> தா'னா  கணித மா�கைள $க�ப.01496.1 

 4D(ற ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஓ� 4கம  

HறிA பி  $க�ப.01496.2 

 வD மJ வாளவ- கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைம5த-� 

$க�ப.01496.3 

 4D ;ைன கDைக நா3_ெப.(நா3_ெப.) ெமாழிமி  எ றன  $க�ப.01496.4 

 ெபா)5+� நா3_ெப.(நா3_ெப.) நாைள நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ;த*வ-� 

எ றன� $க�ப.01497.1 

 தி)5தினா� அ ன ெசா* ேக�ட ெச8 கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) $க�ப.01497.2 

 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) மா* யாைனயா  

பிைழA; இ* ெச8 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) $க�ப.01497.3 

 வ)5தினா  வ)க_விய�.வி.4.(வா_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) என வசி�ட  

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.01497.4 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) இய* ம�கல நாB� நாைள 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) $க�ப.01498.1 

 வி* இய* ேதாளவ-� ஈ%� ேவ%�வ $க�ப.01498.2 

 ஒ*ைலயி  இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) உ�தி வா8ைம�� $க�ப.01498.3 

 ெசா*�தி ெப'+_ெப.(ெப'+_ெப.) என� ெத(J+ ெசா*லினா  $க�ப.01498.4 

 4னிவ2� உவைக�� தா2� 45+வா  $க�ப.01499.1 

 ம2�ல நாயக  வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) 4 னினா  $க�ப.01499.2 



 அைனயவ  வர(_ெப.(வர(_ெப.) 

ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அல�க* வ �ர2� $க�ப.01499.3 

 இனி+ எதி�ெகா%� த _பதி.ெப.(த _தி'.) இ)�ைக 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.01499.4 

 ஒ*க* இ* தவ�+ உ�தம  ஓ+� <* $க�ப.01500.1 

 ம*� ேக3வி அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வ3ளைல ேநா�கினா  

$க�ப.01500.2 

 ;*� காத*_ெப.(காத*_ெப.) ;ரவல  ேபா�வலா8 $க�ப.01500.3 

 ந*��_ெப.எ/.(ந*�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நானில� நாைள 

நின�� எ றா  $க�ப.01500.4 

 எ � பி 2� இராமைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) $க�ப.01501.1 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) H�வ+ உ%� உ�திA ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 

$க�ப.01501.2 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) ேக��� கைடA பிD ந �_ெப.(ந �_ெப.) என� 

$க�ப.01501.3 

 + � தாரவ- ெசா*�த*_ெதா.ெப.(ெசா*�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) 

ேமயினா  $க�ப.01501.4 

 உ'ய தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேம* உைறவானி2� $க�ப.01502.2 

 வி'��_ெப.எ/.(வி'_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) :த� ஓ� ஐ5தி2� 

ெம8யி2� $க�ப.01502.3 

 ெப'ய� அ5தண�_ெப.(அ5தண�_ெப.) ேப0தி உ3ள�தா*. $க�ப.01502.4 

 அ5தணாள� 4னிய(� ஆ�� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

$க�ப.01503.1 



 சி5ைதயா* அ)3 ெச8ய(� ேதவ'* $க�ப.01503.2 

 ெநா5+_வி.எ/.(ெநா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உளாைர�� 

ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) தவி�5தாைர�� $க�ப.01503.3 

 ைம5த எ%ண_�ைற.எ/.(எ%0_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வர�;� உ%டா� 

ெகாேலா $க�ப.01503.4 

 அைனய� ஆதலி  ஐய இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) த� $க�ப.01504.1 

 விைனயி  ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேமலவ� 

தா3_ெப.(தா3_ெப.) இைண $க�ப.01504.2 

 ;ைன�� ெச னிையயா8A 

;க>5+_வி.எ/.(;க>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ�+தி $க�ப.01504.3 

 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏயின ெச8தியா*. 

$க�ப.01504.4 

 ஆவத-�� அழிவத-�� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.01505.1 

 ஏவ நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

விதி�� எ றா* இனி $க�ப.01505.2 

 யாவ+ எAெபா)3 இ�ைம�� அ�ைம�� $க�ப.01505.3 

 ேதவைரA பர(�_ெப.எ/.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) +ைண சீ��தேத 

$க�ப.01505.4 

 உ)B� ேநமி�� ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) கவ� எஃக4� $க�ப.01506.1 

 ம)3 இ* வாணி�� வ*லவ� 1வ���� $க�ப.01506.2 

 தெர�B� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற4�_ெப.(அற�_ெப.+உ�_சா' ) மன/ 

ெச�ைம�� $க�ப.01506.3 



 அ)B� ந��தபி  ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) உ%டா�ேமா 

$க�ப.01506.4 

 S+_ெப.(S+_ெப.) 45+ற/ 

ெசா*லிய_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா� +ய� $க�ப.01507.1 

 ந�தி ைம5த நின�� இைல ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) 

$க�ப.01507.2 

 ஏத� எ பன யாைவ�� எ8+த-� $க�ப.01507.3 

 ஓ+� 1ல� அைவ என ஓ�திேய. $க�ப.01507.4 

 யாெரா�� பைக ெகா3ளல  எ ற பி  $க�ப.01508.1 

 ேபா� ஒ���� ;க> ஒ��கா+ த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.01508.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஒ��க* 

ெச*லா+_எதி�.ம.வி.எ/.(ெச*_வி.ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) த5தபி  $க�ப.01508.3 

 ேவெரா�� ெகட*_ெதா.ெப.(ெக�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ேவ%ட* 

உ%டா�ேமா $க�ப.01508.4 

 ேகாB� ஐ�ெபாறி�� �ைறயA ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) $க�ப.01509.1 

 நாB� க%� ந���� ேநா ைமயி  $க�ப.01509.2 

 ஆB� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அரேச அர�_ெப.(அர�_ெப.) அ ன+ 

$க�ப.01509.3 

 வாளி  ேம* வ)� மாதவ� ைம5தேன $க�ப.01509.4 

 உைம�� நாத-�� ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) ;3_ெப.(;3_ெப.) ஊ�தி��� 

$க�ப.01510.1 

 இைமA; இ* நா�ட� ஓ� எ�� உைடயா2��� $க�ப.01510.2 



 சைம�த ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) வலி தா�கின� 

ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) $க�ப.01510.3 

 அைம/ச� ெசா* வழி ஆ-�த* ஆ-றேல $க�ப.01510.4 

 எ ;ேதா* உைடயா���� இலா���� த� $க�ப.01511.1 

 வ  பைகA ;ல _ெப.(;ல _ெப.) மா� அற மா8Aப+ எ  $க�ப.01511.2 

 4 ; பி ; இ றி 1 உலக�தி2� $க�ப.01511.3 

 அ பி  அ*ல+ ஒ� ஆ�க� உ%டா�ேமா $க�ப.01511.4 

 ைவய� ம  உயிராக அ� ம 2யி� $க�ப.01512.1 

 உ8ய� தா��� உட*_ெப.(உட*_ெப.) அ ன ம ன2�� $க�ப.01512.2 

 ஐய� இ றி அற�_ெப.(அற�_ெப.) கடவா+ அ)3 $க�ப.01512.3 

 ெம8யி  நி றபி  ேவ3வி�� ேவ%�ேமா $க�ப.01512.4 

 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசா*லின  ஈைகய  எ%ணின  $க�ப.01513.1 

 விைனய  Pய  விJமிய  ெவ றிய  $க�ப.01513.2 

 நிைன�� ந�திெநறி கடவா  எனி* $க�ப.01513.3 

 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ம ன-� அழி(� உ%டா� ெகாேலா 

$க�ப.01513.4 

 சீல� அ*லன ந��கி/ ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா  +ைல� $க�ப.01514.1 

 தால� அ ன தனி நிைல தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.01514.2 

 ஞால ம ன-� ந*லவ� 

ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01514.3 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) அ*ல+ க%0� உ%� ஆ�ேமா $க�ப.01514.4 



 ஓ�வி  ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) விைன ஊ-ற�தினா� உைர $க�ப.01515.1 

 ேப�( இ* ெத(* விதி ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உள+ எ � அேரா $க�ப.01515.2 

 த��( இ* அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) ெச��தலி* ெசLவி ஓ� $க�ப.01515.3 

 ஆ�வ� ம னவ-� ஆ�த� ஆவேத $க�ப.01515.4 

 Pமேக+ ;வி�� என� 

ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01516.1 

 வாம ேமகைல ம�ைகயரா* வ)� $க�ப.01516.2 

 காம�_ெப.(காம�_ெப.) இ*ைல எனி* க�� ேக� எ2� $க�ப.01516.3 

 நாம� இ*ைல நரக4� இ*ைலேய $க�ப.01516.4 

 ஏைன ந�தி இைனயன ைவயகA $க�ப.01517.1 

 ேபானக-� விள�பிA ;ல _ெப.(;ல _ெப.) 

ெகாள �இ_வி.எ/.(ெகா3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01517.2 

 ஆனவ  ெனா�� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ெமௗலியா  $க�ப.01517.3 

 தான� ந%ணின  த�+வ� ந%ணினா  $க�ப.01517.4 

 ந%ணி_வி.எ/.(ந%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நாகைண வ3ளைல நா* 

மைற $க�ப.01518.1 

 ;%ணியA ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ஆ�DA ;லைமேயா� $க�ப.01518.2 

 எ%0� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) விைன 4-�வி�+ ஏ-றினா  $க�ப.01518.3 

 ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) நிற�த த)Aைப வி'�+ அேரா $க�ப.01518.4 

 ஏ-றிட ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) தைக இனி+ இ)5+ழி $க�ப.01519.1 

 <* தட மா�ப2� ெநா8தி  எ8தA ேபா8 $க�ப.01519.2 



 ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) சா* அரச2�� அறிவி�தா  

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.01519.3 

 சா-�க நக� அணி சைம�க எ றன  $க�ப.01519.4 

 ஏவின வ3Bவ� இராம  நாைளேய $க�ப.01520.1 

 :மக3 ெகாJந  ஆ8A ;ைன�� ெமௗலி இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

$க�ப.01520.2 

 ேகா நக� அணிக என� ெகா��� ேப' அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.01520.3 

 ேதவ)� களி ெகாள� தி'5+ சா-றினா� $க�ப.01520.4 

 கவி அைம கீ��தி அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) காைள_ெப.(காைள_ெப.) 

நாைளேய $க�ப.01521.1 

 ;வி அைம மணி_ெப.(மணி_ெப.) 4D ;ைன�� எ ற ெசா* $க�ப.01521.2 

 ெசவி அைம Oக�/சிய+ எனி2� ேதவ�த� $க�ப.01521.3 

 அவி அ4+ ஆன+ அ5நக� உளா��� எலா� $க�ப.01521.4 

 ஆ��தன� களி�தன� ஆDA பாDன� $க�ப.01522.1 

 ேவ��தன� தD�தன� சிலி��+ ெம8� மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) $க�ப.01522.2 

 ேபா��தன� ம னைனA ;க>5+_வி.எ/.(;க>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வா>�தின� $க�ப.01522.3 

 P��தன� ந�3நிதி ெசா*லினா��� எலா� $க�ப.01522.4 

 திணி �ட� இரவிைய� தி)�+� ஆ�� அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.01523.1 

 பணியிைடA ப3ளியா  பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மா�பிைட $க�ப.01523.2 

 மணியிைன ேவகட� வ���� ஆ�� ேபா* $க�ப.01523.3 



 அணி நக� அணி5தன� அ)�தி மா�கேள $க�ப.01523.4 

 ெவ3ளிய க'யன ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேவ� உள 

$க�ப.01524.1 

 ெகா3ைள வா _ெப.(வா _ெப.) ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) நிைர� �ழா�க3 

ேதா �வ $க�ப.01524.2 

 க3 அவி> ேகாைதயா  ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) காணிய $க�ப.01524.3 

 ;3_ெப.(;3_ெப.) எலா� தி) நக� ;�5த ேபா றேவ $க�ப.01524.4 

 ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) �ற�� என வ��த வாைழக3 $க�ப.01525.1 

 அ�� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) கJ�+_ெப.(கJ�+_ெப.) என� 

க4க� ஆ�5தன_வி.4.(ஆ�_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

$க�ப.01525.2 

 த�� ஒளி 4�வலி* தாம� நா றன $க�ப.01525.3 

 ெகா�ைகைய நிக��தன கனக ��பேம $க�ப.01525.4 

 4தி� ஒளி உயி��தன 4�கி� காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

$க�ப.01526.1 

 கதிரவ  ேவ� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கவி  

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) என $க�ப.01526.2 

 மதி ெத(ட நிவ5தன மகர ேதாரண� $க�ப.01526.3 

 ;தியன வல5தன ;தவ ராசிேய $க�ப.01526.4 

 +னி அ� ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) மணி� Pண� ந�� ேதா8 $க�ப.01527.1 

 வனிைத ஓ� Hறின  வD( கா�Dன $க�ப.01527.2 

 ;ைன +கி*_ெப.(+கி*_ெப.) உைற ெத(�� ெபாதி5+ ேதா றின $க�ப.01527.3 

 பனி ெபாதி கதி� என பவள� P%கேள $க�ப.01527.4 



 4�தினி  4J நில(_ெப.(நில(_ெப.) எறிAப ெமா8� மணிA $க�ப.01528.1 

 ப�தியி  இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) பரAப ந�ல�தி  

$க�ப.01528.2 

 ெத(�தின� இ)3வர� P%ட/ ேசாதிட $க�ப.01528.3 

 வி�தக� வி'�த நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ �திேய $க�ப.01528.4 

 ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) மா  ேத�� �ழா� அவனி காணிய 

$க�ப.01529.1 

 வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) எ2� உலகி  வ �> விமான� 

ேபா றன_வி.4.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

$க�ப.01529.2 

 ஓைட மா� கட களி�_ெப.(களி�_ெப.) உதய மா* வைர $க�ப.01529.3 

 ேதட)� கதிெரா�� தி'வ ேபா றேவ $க�ப.01529.4 

 வள�_ெப.(வள�_ெப.) ெகJ தி) நக� ைவ�� ைவக�� $க�ப.01530.1 

 பளி�� உைட ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) �வ�_ெப.(�வ�_ெப.) 

ப��த_ெப.எ/.(ப�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப�தியி* $க�ப.01530.2 

 கிள�5+_வி.எ/.(கிள�_ெப.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ' �ட� 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) இ)ைள� கீறலா* $க�ப.01530.3 

 தள�5தில பி'5தில ச�(க)ர வாகேம $க�ப.01530.4 

 : மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

;+_ெப.அ.(;+_ெப.அ.) ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) �%ண�தி  $க�ப.01531.1 

 P மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தரள�தி  ேதா� இ* ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $க�ப.01531.2 



 தா� இைழ ெந'தலி* தக�5த_ெப.எ/.(தக�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெபா  மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $க�ப.01531.3 

 மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) நிக��தன மாட வ �திேய $க�ப.01531.4 

 காெரா� ெத(ட� மத� களி�_ெப.(களி�_ெப.) ெச றன $க�ப.01532.1 

 வாெரா� ெத(ட� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) ைம5த� ஆ� என $க�ப.01532.2 

 தாெரா� நட5தன பிDக3 தா> கைல� $க�ப.01532.3 

 ேதெரா� 

நட���_ெப.எ/.(நட_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தெரJைவ மா'ேன $க�ப.01532.4 

 ஏ85+ எJ ெச*வ4�_ெப.(ெச*வ�_ெப.+உ�_சா'.) அழ�� இ ப4� 

$க�ப.01533.1 

 ேத85தில அைனய+ தெரJகிலாைமயா* $க�ப.01533.2 

 ஆ85தன� ெப)க(� அமர� இ�ப'* $க�ப.01533.3 

 ேபா5தவ� ேபா5தில� எ 2� ;5தியா* $க�ப.01533.4 

 ஏயின ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மட5ைதமாெரா� ஏகிA அமைல வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) $க�ப.01534.1 

 ஆயிைழ த ைன அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆழி 

ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) ெபாலி�� ஏ*ைவயி* $க�ப.01534.2 

 இ ன*_ெப.(இ ன*_ெப.) ெச8 இராவண  

இைழ�த_ெப.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த�ைம ேபா* $க�ப.01534.3 

 + ன அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெகா� மன� Hனி ேதா றினா3 $க�ப.01534.4 

 ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) Hனி�� +D��� 

ெநRசினா3 $க�ப.01535.1 



 ஊ றிய_ெப.எ/.(ஊ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ�ளியா3 உைள��� 

உ3ள�தா3 $க�ப.01535.2 

 கா � எ' நயன�தா3 கதி��� ெசா*லினா3 $க�ப.01535.3 

 1 �_ெப.(1 �_ெப.) உலகி2��� ஓ� இ��க% 1��வா3 $க�ப.01535.4 

 ெத(%ைட வா8� ேககய  ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) 

ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) ேம* $க�ப.01536.1 

 ம%Dனா3 ெவ�ளியி  மD�த வாயினா3 $க�ப.01536.2 

 ப%ைட_ெப.அ.(ப%�_ெப.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) இராகவ  பாணி வி* உமி> 

$க�ப.01536.3 

 உ%ைட உ%டதைன� த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) உ3Bவா3 $க�ப.01536.4 

 நா- கட*_ெப.(கட*_ெப.) ப�� மணி_ெப.(மணி_ெப.) நளின� :�த+ ஓ� 

$க�ப.01537.1 

 பா* கட*_ெப.(கட*_ெப.) ப� திைரA பவள வ*லிேய $க�ப.01537.2 

 ேபா* கைட�க% அளி ெபாழியA ெபா�� அைண $க�ப.01537.3 

 ேம* கிட5தா3 தைன விைரவி  

எ8தினா3_வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.01537.4 

 எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

ேககய  மட5ைத_ெப.(மட5ைத_ெப.) ஏ� அவி> $க�ப.01538.1 

 ெநா8+ அல� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேநா-ற ேநா பினா* $க�ப.01538.2 

 ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� உவைம சா* 

ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா  சீறD $க�ப.01538.3 

 ைககளி* த�%Dனா3 கால� ேகா3 அனா3 $க�ப.01538.4 



 த�%ட�� உண�5த_ெப.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தெய1வ� க-பினா3 $க�ப.01539.1 

 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க% அன5த)� 

ந���கி-றில3 $க�ப.01539.2 

 1%� எJ ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பழி 4D��� ெவLவிைன 

$க�ப.01539.3 

 P%Dட� க��ைர ெசா*ல* ேமயினா3 $க�ப.01539.4 

 அண�� வா3_ெப.(வா3_ெப.) விட அரா அ0�� எ*ைல�� $க�ப.01540.1 

 �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) ெகடா+ ஒளி வி' �ளி� ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) 

தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) ேபா* $க�ப.01540.2 

 பிண�� வா _ெப.(வா _ெப.) ேப� இட� பிணி�க ந%ண(� $க�ப.01540.3 

 உண��வா8 அ*ைல ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) உற��வா8 எ றா3 

$க�ப.01540.4 

 ெவLவிட� அைனயவ3 விள�ப ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) கணா3 $க�ப.01541.1 

 தெவ1 அ� சிைல ைக எ  சி�வ�_ெப.(சி�வ�_ெப.) ெசLவிய� $க�ப.01541.2 

 அLவவ� +ைற ெத(�� அற�_ெப.(அற�_ெப.) திற�பல� $க�ப.01541.3 

 எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) இட� என�� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ�Aப+ ஈ%� எனா 

$க�ப.01541.4 

 பரா( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ;த*வைரA பய�க யாவ)� $க�ப.01542.1 

 உரா( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) +யைர வி�� உ�தி கா%பரா* 

$க�ப.01542.2 

 விரா( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ;வி�� எலா� ேவதேம அன $க�ப.01542.3 



 இராமைனA பய5த_ெப.எ/.(பய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ-� இட� 

உ%ட< எ றா3 $க�ப.01542.4 

 ஆ>5த ேப� அ பினா3 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) Hற�� $க�ப.01543.1 

 S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த� விைன நிக� Hனி 

ெசா*�வா3 $க�ப.01543.2 

 வ �>5த+ நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) நல�_ெப.(நல�_ெப.) தி)(� வ �5த+ 

$க�ப.01543.3 

 வா>5தன3 ேகாசைல மதியினா* எ றா3 $க�ப.01543.4 

 அ னவ3 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர உைரAப ஆ8 இைழ $க�ப.01544.1 

 ம னவ� ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) எ  கணவ _ெப.(கணவ _ெப.) 

ைம5தேன* $க�ப.01544.2 

 ப ன)� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ;க>A பரத  பா� தனி* $க�ப.01544.3 

 எ  இத ேம* அவ�� 

எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வா>( எ றா3 

$க�ப.01544.4 

 ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) நைக உற ஆ%ைம_ெப.(ஆ%ைம_ெப.) மா� உற� 

$க�ப.01545.1 

 தாடைக எ2� ெபய�� ைதயலா3 பட� $க�ப.01545.2 

 ேகாDய வ' சிைல இராம  ேகா 4D $க�ப.01545.3 

 S�வ  நாைள வா>( இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) என/ ெசா*லினா3 

$க�ப.01545.4 

 மா-ற� அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) உைரெசய 

ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) உ3ள4� $க�ப.01546.1 

 ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) சா* ேகாசைல அறி(� ஒ�தவா* $க�ப.01546.2 



 ேவ-�ைம உ-றில3 வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) தாைத ;�� $க�ப.01546.3 

 ஏ-� அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) இ)தய�+ இ)�கேவ 

ெகாலா� $க�ப.01546.4 

 ஆய ேப� அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) எ2� அள�க� 

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எழ� $க�ப.01547.1 

 ேத8( இலா 4க மதி விள�கி� ேத� உற� $க�ப.01547.2 

 Pயவ3 உவைக ேபா8 மிக/ �ட��� எலா� $க�ப.01547.3 

 நாயக� அைனய+ ஓ� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ந*கினா3 $க�ப.01547.4 

 தெழJ�தன3 உரAபின3 சி� க% த� உக $க�ப.01548.1 

 விழி�தன3 ைவதன3 ெவ8+ உயி��தன3 $க�ப.01548.2 

 அழி�தன3 அJதன3 அ� ெபா  மாைலயா* $க�ப.01548.3 

 �ழி�தன3 நில�ைத அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

ெகாDய_ெப.அ.(ெகாDய_ெப.அ.) Hனிேய $க�ப.01548.4 

 ேவதைன� Hனி பி  ெவ�%� 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.01549.1 

 ேபைதையA பி�தி நி- பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேசெயா�� $க�ப.01549.2 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) +ய�A ப�க நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) ெநD+ உ  

மா-றவ3 $க�ப.01549.3 

 தாதிய��� ஆ3 ெசய� த'�கிேல  எ றா3 $க�ப.01549.4 

 சிவ5த_ெப.எ/.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா8/ சீைத�� 

க'ய_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) ெச�ம�� $க�ப.01550.1 



 நிவ5த ஆசன�+ இனி+ இ)Aப நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

மக _ெப.(மக _ெப.) $க�ப.01550.2 

 அவ5தனா8 ெவ�நில�+ இ)�க* ஆனேபா+ $க�ப.01550.3 

 உவ5தவா� எ  இத-� உ�தி யா+ எ றா3 $க�ப.01550.4 

 மற5தில3 ேகாசைல உ�தி ைம5த2� $க�ப.01551.1 

 சிற5த_ெப.எ/.(சிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

தி)வினி* தி)(� எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.01551.2 

 இற5தில  

இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

எ ெச8+ ஆ-�வா  $க�ப.01551.3 

 பிற5தில  பரத  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ெப-றதா* எ றா3 $க�ப.01551.4 

 சரத� இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ;வி எலா� த�பிேயா�� 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) $க�ப.01552.1 

 வரதேன கா��ேம* வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இ* கால4� $க�ப.01552.2 

 பரத2� இளவ�� பதியி  ந��கிA ேபா8 $க�ப.01552.3 

 விரத மா தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெசய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வி�த*_ெதா.ெப.(வி�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) ந �_ெப.(ந �_ெப.) எ றா3 

$க�ப.01552.4 

 ப% உ� கட க'A பரத  பா� மக3_ெப.(மக3_ெப.) $க�ப.01553.1 

 க% உ� கவினரா8 இனி+ கா�த அ� $க�ப.01553.2 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) உ� 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) உைட ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) 

மாைலயி*_ெப.(மாைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) $க�ப.01553.3 

 எ% உறA பிற5தில  இற�த* ந �_ெப.(ந �_ெப.) எ றா3 $க�ப.01553.4 



 பா�கிய� ;'5திலாA பரத  த ைனA ப%� $க�ப.01554.1 

 ஆ�கிய ெபால  கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) அரச _ெப.(அரெச _ெப.) ஆைணயா* 

$க�ப.01554.2 

 ேத�� உய� க* அத� கD+ ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) இைடA $க�ப.01554.3 

 ேபா�கிய ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) என�� இ � ேபா5ததா*. $க�ப.01554.4 

 ம5தைர பி ன)� வைக5+ H�வா3 $க�ப.01555.1 

 அ5தர�_ெப.(அ5தர�_ெப.) த��5+_வி.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

அளி���_வி.எ/.(அளி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ந�� ைமயா* $க�ப.01555.2 

 த5ைத�� ெகாDய _ெப.(ெகாDய _ெப.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) தா�� 

த�யளா* $க�ப.01555.3 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ஏ பரத  ஏ எ  

ெச8வா8_வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) எ றா3 $க�ப.01555.4 

 அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) இ* பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

பி  அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) இ* 

வள�5+_வி.எ/.(வள�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01556.1 

 அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) இ* ;�5+ ேப� அரசி ஆன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.01556.2 

 கைர ெசய-� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) +ய�� 

கடலி*_ெப.(கட*_ெப.+இ*_இட.ேவ.) வ �>கி றா8 $க�ப.01556.3 

 உைர ெசய� ேக�கிைல உண�திேயா எ றா3 $க�ப.01556.4 

 க*வி�� இளைம�� கண�கி* ஆ-ற�� $க�ப.01557.1 

 வி* விைன உ'ைம�� அழ�� வ �ர4� $க�ப.01557.2 



 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) இ* �ண�கB� பரத-� 

எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01557.3 

 ;*_ெப.(;*_ெப.) இைட உ�க ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அ4த� ேபா�மா* 

$க�ப.01557.4 

 வா8 கயA; உற ம5தைர வழ�கிய ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெசா* 

$க�ப.01558.1 

 கா8 கன*_ெப.(கன*_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெந8 

ெசா'5+_வி.எ/.(ெசா'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என� கத�_ெப.(கத�_ெப.) 

கன-ற� $க�ப.01558.2 

 ேககய��� இைற தி) மக3_ெப.(மக3_ெப.) கிள� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வ'க3 

$க�ப.01558.3 

 ேதா8 கய*_ெப.(கய*_ெப.) க%க3 சிவA; உற ேநா�கின3 ெசா*�� 

$க�ப.01558.4 

 ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) 4ைற� �ல� கதிரவ  4தலிய ேமேலா� 

$க�ப.01559.1 

 உயி� 4த* ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) திற�பி2� உைர திற�பாேதா� 

$க�ப.01559.2 

 மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) 4ைற� �ல�+ உ'ைமைய ம2 4த* மரைப/ 

$க�ப.01559.3 

 ெசயி� உறA ;ைல/ சி5ைதயா* எ  ெசானா8 த�ேயா8 $க�ப.01559.4 

 என�� ந*ைல�� அ*ைல ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ மக  பரத  

$க�ப.01560.1 

 தன�� ந*ைல�� அ*ைல அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) த)மேம ேநா�கி  

$க�ப.01560.2 



 உன�� ந*ைல�� அ*ைல வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஊ>விைன P%ட $க�ப.01560.3 

 மன�� ந*லன_�றி.வி.4.(ந*_ெப.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

ெசா*லிைன மதி இலா மன�ேதா8 $க�ப.01560.4 

 பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இற5+_வி.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா8A ெப�வ+� இழAப+� 

;கேழ* $க�ப.01561.1 

 நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) திற�பி2� நியாயேம திற�பி2� ெநறியி  $க�ப.01561.2 

 திற�_ெப.(திற�_ெப.) திற�பி2� ெச8 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) திற�பி2� ெசயி� 

த�� $க�ப.01561.3 

 மற�_ெப.(மற�_ெப.) திற�பி2� வர  4ைற திற�;த* வழ�ேகா 

$க�ப.01561.4 

 ேபாதி எ  எதி�நி � நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ;  ெபாறி நாைவ/ 

$க�ப.01562.1 

 ேசதியா+ இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ெபா��தென  

;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) சில�_ெப.(சில�_ெப.) 

அறியி _நி.எ/.(அறி_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.01562.2 

 ந�தி அ*ல(� ெநறி4ைற அ*ல(� நிைன5தா8 $க�ப.01562.3 

 ஆதி ஆதலி  அறிவிலி அட��தி எ றா3 $க�ப.01562.4 

 அRசி ம5தைர அக றில3 அ�ெமாழி ேக��� $க�ப.01563.1 

 நR�_ெப.(நR�_ெப.) த���கி2� த��கிலா+ அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

நலி5+ எ ன� $க�ப.01563.2 

 தRசேம உன�� உ� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) உண��+ைக தவிேர  

$க�ப.01563.3 



 வRசி ேபாலி எ � அD மிைச 

வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைர 

வழ���_ெப.எ/.(வழ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01563.4 

 1�தவ-� உ'�+_வி.எ/.(உ'_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அர�_ெப.(அர�_ெப.) எ2� 4ைறைமயி  உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $க�ப.01564.1 

 கா�த ம னனி* இைளய  அ ேறா கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

வ%ண _ெப.(வ%ண _ெப.) $க�ப.01564.2 

 ஏ�+� ந�3 4D ;ைனவத-� இைச5தன  எ றா* $க�ப.01564.3 

 மீ� த)� ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) பரதைன வில��� ஆ� எவேனா 

$க�ப.01564.4 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) நிர�பிய அ)3 உைட அ)5தவ��� ஏ2� $க�ப.01565.1 

 ெபறல)� தி)A ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி  

சி5தைன பிறி+ ஆ� $க�ப.01565.2 

 மற�_ெப.(மற�_ெப.) நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உைம வலிகில� ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) மன�தா* 

$க�ப.01565.3 

 இற* உ��பD இய-�வ� இைடயறா இ ன*_ெப.(இ ன*_ெப.) $க�ப.01565.4 

 ;'�� த _பதி.ெப.(த _தி'.) மக _ெப.(மக _ெப.) அர�_ெப.(அர�_ெப.) எனி* 

:தல� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.01566.1 

 வி'��_ெப.எ/.(வி'_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) சி5தைன� 

ேகாசைல�� உைடைமயா� எ றா* $க�ப.01566.2 

 ப'�� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) �லA ;த*வ-�� உன��� 

இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பா� ேம* $க�ப.01566.3 



 உ'ய+ எ  அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

உதவிய_ெப.எ/.(உத(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) அ*லா* $க�ப.01566.4 

 P%�� இ ன�� வ�ைம�� ெத(ட�தர� +யரா* $க�ப.01567.1 

 ஈ%� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைன இர5தவ��� இ) 

நிதி அவைள $க�ப.01567.2 

 ேவ%D_வி.எ/.(ேவ%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஈதிேயா ெவ3�திேயா 

வி�ம* ேநாயா* $க�ப.01567.3 

 மா%� ேபாதிேயா ம��திேயா எ�ஙன� வா>தி $க�ப.01567.4 

 சி5ைத ெச8ைகயி* திைக�தைன இனி/ சில நாளி* $க�ப.01568.1 

 த� த� இ ைம�� எளிைம�� நி ெகா%� தவி��க $க�ப.01568.2 

 உ5ைத உ ைன உ  கிைளஞ� ம-� உ  �ல�+ உ3Vளா� $க�ப.01568.3 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கா%ப+ உ  மா-றவ3 

ெச*வேமா மதியா8 $க�ப.01568.4 

 காத*_ெப.(காத*_ெப.) உ  ெப)�கணவைன அRசி 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கனி வா8 $க�ப.01569.1 

 சீைத த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) உ  தாைதைய� தெற�கில  இராம  

$க�ப.01569.2 

 மா+ல  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) உ5ைத�� வா>( இனி 

உ%ட< $க�ப.01569.3 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) உ  +ைண யா� உள� பழி படA பிற5தா� $க�ப.01569.4 

 ம-�� O5ைத�� வா _ெப.(வா _ெப.) பைக ெப'+_ெப.(ெப'+_ெப.) உள 

மா-றா�_ெப.(மா-றா�_ெப.) $க�ப.01570.1 



 ெச-றேபா+ இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உதவா� எனி* ெச)வி* 

$க�ப.01570.2 

 ெகா-ற�_ெப.(ெகா-ற�_ெப.) எ ப+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) வழி உ%� 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) Hறா8 $க�ப.01570.3 

 �-ற4� ெகட/ �� +ய�� கட*_ெப.(கட*_ெப.) விழ� +ணி5தா8 $க�ப.01570.4 

 ெக��+_வி.எ/.(ெக�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒழி5தைன உன�� 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ;த*வைன கிள� ந�� $க�ப.01571.1 

 உ��த_ெப.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பா� அக�_ெப.(அக�_ெப.) 

உைடயவ  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மக-� எனேவ $க�ப.01571.2 

 ெகா��த_ெப.எ/.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) �ல� ேகாைம5த� தம��� 

$க�ப.01571.3 

 அ��த த�பி��� ஆ� பிற��� ஆ�ேமா எ றா3 $க�ப.01571.4 

 த�ய ம5தைர இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர ெசAப�� ேதவி $க�ப.01572.1 

 Pய சி5ைத�� தி'5த+ S>/சியி  இைமேயா� $க�ப.01572.2 

 மாைய�� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

வர�_ெப.(வர�_ெப.) உ%ைமயா�� $க�ப.01572.3 

 ஆய அ5தண�_ெப.(அ5தண�_ெப.) 

இய-றிய_ெப.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தவ�தா�� $க�ப.01572.4 



 அர�க� பாவ4� அ*லவ� 

இய-றிய_ெப.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அற4�_ெப.(அற�_ெப.+உ�_சா' ) $க�ப.01573.1 

 +ர�க ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அ)3 

+ற5தன3_வி.4.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ3_பட�.ஒ).) P 

ெமாழி மட மா  $க�ப.01573.2 

 இர�க� இ ைம_ெப.(இ ைம_ெப.) அ ேறா இ � 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலக�க3 இராம  $க�ப.01573.3 

 பர���_ெப.எ/.(பர_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெத(* 

;க> அ4திைனA ப)�கி றனேவ $க�ப.01573.4 

 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) த ைமய3 

ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேககய  

அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) $க�ப.01574.1 

 விைன நிர�பிய Hனிைய வி)�பின3 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01574.2 

 எைன உவ5தைன இனிைய எ  மக2��� அைனயா  $க�ப.01574.3 

 ;ைன�� ந�3 4D ெப��_ெப.எ/.(ெப�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பD 

;க�தி எ றா3 $க�ப.01574.4 

 மாைழ உ% கணி உைரெசய� ேக�ட ம5தைர எ  $க�ப.01575.1 

 ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) வ*ல3 எ  +ைண வ*ல3 எ � அD ெத(Jதா3 

$க�ப.01575.2 

 தாJ� ம  நிைல எ  உைர தைலநி-பி  உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

$க�ப.01575.3 

 ஏJ� ஏJ� உ  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மக-� ஆ��ெவ  எ றா3 

$க�ப.01575.4 



 நாD ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உன�� உைர ெச8ெவ  நளி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

நைகயா8 $க�ப.01576.1 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) இவ�5த தா�/ ச�பர  ெத(ைல(-ற ேவைல 

$க�ப.01576.2 

 ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ெவ றியா  அ)ளிய 

வர�_ெப.(வர�_ெப.) அைவ இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) $க�ப.01576.3 

 ேகாD எ றன3 உ3ள4� ேகாDய ெகாDயா3 $க�ப.01576.4 

 இ) வர�தினி* ஒ றினா* அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இராம  $க�ப.01577.1 

 ெப) வன�திைட ஏ> இ) ப)வ�க3 

ெபய�5+_வி.எ/.(ெபய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01577.2 

 தி'தர/ ெச8தி ஒ றினா* ெசJ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.01577.3 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வழிAப�� உ  மக-� உபாய� ஈ+ எ றா3 

$க�ப.01577.4 

 உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) Hனிைய உவ5தன3 

உயி� உற� தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01578.1 

 நிைர�த மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆர4� நிதிய4� ந��D $க�ப.01578.2 

 இைர�த ேவைல S> உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

மக-� ஈ5தா8 $க�ப.01578.3 

 தைர�� நாயக  தா8_ெப.(தா8_ெப.) இனி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) என� 

தணியா $க�ப.01578.4 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) ெசா*லிைன ந�பிைய நளி� 4D S�ட* $க�ப.01579.1 



 + � கான�தி* இராமைன� +ர�த* இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) $க�ப.01579.2 

 அ � அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ஆ� எனி* அரச _ெப.(அரெச _ெப.) 

4  ஆ� உயி� +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01579.3 

 ெபா றி ந���த*_ெதா.ெப.(ந���_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) ;'ெவ  

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ேபாதி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ றா3 

$க�ப.01579.4 

 Hனி ேபானபி  �ல மல�� �Aைப_ெப.(�Aைப_ெப.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இழி5தா3 $க�ப.01580.1 

 ேசாைன வா� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) க-ைறயி* ெசா)கிய 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $க�ப.01580.2 

 வான வா� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) Oைழத) மதி பிதி�Aபா3 ேபா* $க�ப.01580.3 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) அவா(� வ%Dன� அலமர/ சிைத�தா3 $க�ப.01580.4 

 விைள�� த _பதி.ெப.(த _தி'.) ;க> வ*லிைய ேவ� 

அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) எ ன $க�ப.01581.1 

 கிைள ெகா3 ேமகைல சி5தின3 கி%கிணிேயா�� $க�ப.01581.2 

 வைள +ற5தன3_வி.4.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ3_பட�.ஒ).) 

மதியினி* ம�� +ைடAபா3 ேபா* $க�ப.01581.3 

 அளக வா3_ெப.(வா3_ெப.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

ெபற*_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) திலத4� அழி�தா3 $க�ப.01581.4 

 தா இ* மா மணி� கல  ம-�� தனி� தனி 

சிதறி_வி.எ/.(சித�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01582.1 

 நாவி ந _ெப.அ.(ந*_ெப.அ.) �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) நா* நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

ைதவரA பரAபி� $க�ப.01582.2 



 காவி உ% க%க3 அRசன� கா றிட� க�ழாA $க�ப.01582.3 

 : உதி�5த+ ஓ� ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) எனA ;வி மிைசA ;ர%டா3 

$க�ப.01582.4 

 நLவி வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என 

நாடக_ெப.அ.(நாடக�_ெப.) மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) +யி � எ ன� $க�ப.01583.1 

 கLைவ H�தர/ சனகியா� கD கம> கமல�+ $க�ப.01583.2 

 அLைவ ந���� எ � அேயா�தி 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ� 

மட5ைத_ெப.(மட5ைத_ெப.) $க�ப.01583.3 

 தLைவ ஆ� என� கிட5தன3 ேககய  தனைய $க�ப.01583.4 

 நாழிைக க��லி  ந3 அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

பி ைற $க�ப.01584.1 

 யா> இைச அRசிய அ� ெசா* ஏைழ ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) $க�ப.01584.2 

 வாழிய_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இய_விய�.வி.4.�றி.) எ � அயி* 

ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) + ன 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.01584.3 

 ஆழி ெந��ைக மட�க* ஆளி அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.01584.4 

 வாயிலி* ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நி-ப 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ�� $க�ப.01585.1 

 ஏயின ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மட5ைதமாெரா� ஏகிA $க�ப.01585.2 



 பாய* +ற5த_ெப.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பைட� 

தட�_ெப.(தட�_ெப.) க% ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

$க�ப.01585.3 

 ஆயிைழ த ைன அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆழி 

ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) $க�ப.01585.4 

 அைட5+_வி.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அர5ைத எ ெகா* 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01586.1 

 ெத(ட�5த+ என� +ய�ெகா%� ேசா)� ெநRச  $க�ப.01586.2 

 மட5ைதைய மாைன எ���� 

_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஆைனேய 

ேபா* $க�ப.01586.3 

 தட�_ெப.(தட�_ெப.) ைகக3 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

தழ�இ_வி.எ/.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ��க* உ-றா  $க�ப.01586.4 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெத(ட�5த ெந��ைக த�ைம 

ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01587.1 

 மி  +வ3கி ற+ ேபால ம%ணி*_ெப.(ம%_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

வ �>5தா3_வி.4.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.01587.2 

 ஒ �� இய�பல3 ந�� உயி��க* உ-றா3 $க�ப.01587.3 

 ம ற*_ெப.(ம ற*_ெப.) அ)5ெத(ைட ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) ஆவி 

அ னா3 $க�ப.01587.4 

 அ ன+ க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அல�க* 

ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) அRசி $க�ப.01588.1 



 எ ைன நிக>5த+ இR ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ஏழி* வா>வா� $க�ப.01588.2 

 உ ைன இக>5தவ� மா3வ� உ-ற+ எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.01588.3 

 ெசா னபி  எ  ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) கா%D 

ெசா*லி� எ றா  $க�ப.01588.4 

 வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) உள� தாரவ  வா8ைம_ெப.(வா8ைம_ெப.) ேக�ட 

ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) $க�ப.01589.1 

 ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கணி  ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) ெகா�ைக ேகாAப 

$க�ப.01589.2 

 உ%� ெகாலா� அ)3 எ  க% உ  க% ஒ�கி* $க�ப.01589.3 

 ப%ைடய இ � ப'5+_வி.எ/.(ப'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அளி�தி 

எ றா3 $க�ப.01589.4 

 க3 அவி> ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) க)�+ உணராத 

ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) $க�ப.01590.1 

 ெவ3ள ெந�R�ட� மி னி  மி ன ந�கா  $க�ப.01590.2 

 உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ெச8ெவ  ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

உேலாேவ  $க�ப.01590.3 

 வ3ள* இராம  உ  ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) ஆைண எ றா  

$க�ப.01590.4 

 ஆ றவ  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர Hற ஐய� இ*லா3 $க�ப.01591.1 

 ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� 

அவல�_ெப.(அவல�_ெப.) +ைட�த* உ%ேட* $க�ப.01591.2 



 சா � இைமேயா� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ஆக ம ன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

அ � $க�ப.01591.3 

 ஏ ற வர�க3 இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) ஈதி எ றா3 $க�ப.01591.4 

 வர�_ெப.(வர�_ெப.) ெகாள இ�+ைண ம 2� அ*ல* 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01592.1 

 இர�கிட ேவ%�வ+ இ*ைல ஈவ  எ  பா* $க�ப.01592.2 

 பர� ெகட_�ைற.எ/.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) இ ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) 

ஏ பக�5தி� எ றா  $க�ப.01592.3 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) ெகா3 மன�தவ3 வRச� ஓ�கிலாதா  $க�ப.01592.4 

 ஏய வர�க3 இர%D  ஒ றினா* எ  $க�ப.01593.1 

 ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) அர�_ெப.(அர�_ெப.) ஆ3வ+ சீைத ேக3வ  ஒ றா* 

$க�ப.01593.2 

 ேபா8 வன�_ெப.(வந�_ெப.) ஆ3வ+ எனA ;க � 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.01593.3 

 த�யைவ யாைவயி2� சிற5த_ெப.எ/.(சிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த�யா3 

$க�ப.01593.4 

 நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) எ2� ெகாDயா3 த _பதி.ெப.(த _தி'.) நாவி  ஈ5த 

$க�ப.01594.1 

 ேசாக விட�_ெப.(விட�_ெப.) ெத(டர� +0�க� எ8தா $க�ப.01594.2 

 ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) அட�க�� 

ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அராவி  $க�ப.01594.3 

 ேவக�_ெப.(ேவக�_ெப.) அட�கிய_ெப.எ/.(அட��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) எ ன வ �>5தா  $க�ப.01594.4 



 :தல� உ-� அதனி* ;ர%ட ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) $க�ப.01595.1 

 மா +யர�திைன யாவ� ெசா*ல_�ைற.எ/.(ெசா*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ*லா� $க�ப.01595.2 

 ேவதைன 4-றிட ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெவ5+ 

ெகா*ல  $க�ப.01595.3 

 ஊ+ உைலயி* கன*_ெப.(கன*_ெப.) எ ன ெவ8+ உயி��தா  $க�ப.01595.4 

 உல�5த+ நா_ெப.(நா_ெப.) உயி� ஓட* உ-ற+ உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) 

$க�ப.01596.1 

 ;ல�5த+ க%க3 ெபாD�த ெபா�� ேசா' $க�ப.01596.2 

 சல� தைல_ெப.(தைல_ெப.) மி�க+ த�க+ எ ெகா* எ � எ � $க�ப.01596.3 

 அல5+ அைல�-ற அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ;ல க3 ஐ5+� $க�ப.01596.4 

 ேமவி நில�தி*_ெப.(நில�_ெப.+அ�+_சா'.+இ*_இட.ேவ.) 

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

நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வ �J�_ெப.எ/.(வ �>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01597.1 

 ஓவிய�_ெப.(ஓவிய�_ெப.) ஒAப_�ைற.எ/./உ.உ).(ஒA;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

உயி�A; அட�கி ஓ�� $க�ப.01597.2 

 பாவிைய உ-� எதி� ப-றி எ-ற எ%0� $க�ப.01597.3 

 ஆவி பைதAப_�ைற.எ/.(பைதAA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அல�க% 

எ8+கி றா  $க�ப.01597.4 

 ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) என உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பழி�� 

நா0�_ெப.எ/.(நா0_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01598.1 

 உ3 நிைற ெவAெபா� உயி��+ உயி��+ உலா(� $க�ப.01598.2 



 க%ணினி* ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அய���� வ  ைக ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

$க�ப.01598.3 

 ;% Oைழகி-க உைழ��� ஆைன ேபா*வா  $க�ப.01598.4 

 க�ப ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) களி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அ ன 

ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) $க�ப.01599.1 

 ெவ�பி விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அJ� வி�ம* 

க%� ெவ8+ உ-� $க�ப.01599.2 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ந��கின� ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ேப�வ+ ஒ�த+ 

$க�ப.01599.3 

 அ�பன க%ணவ3 உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) அ னேதயா* $க�ப.01599.4 

 அRசல3 ஐயன+ அ*ல* க%�� உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) $க�ப.01600.1 

 நRசில3 நா%_ெப.(நா%_ெப.) இல3_�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ3_பட�.ஒ).) 

எ ன நாண�_ெப.(நாண�_ெப.) ஆமா* $க�ப.01600.2 

 வRசைன ப%� மட5ைத_ெப.(மட5ைத_ெப.) ேவட� எ ேற $க�ப.01600.3 

 தR� என மாதைர உ3ளலா�க3 த�ேகா� $க�ப.01600.4 

 இ5நிைல நி றவ3 த ைன எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01601.1 

 ெந85 நிைல ேவலவ  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) திைச�த+ உ%ட< 

$க�ப.01601.2 

 ெபா85நிைலேயா�க3 ;ண��த வRச� உ%ட< $க�ப.01601.3 

 அ5நிைல ெசா* என+ ஆைண உ%ைம_ெப.(உ%ைம_ெப.) எ றா  

$க�ப.01601.4 



 திைச�த+� இ*ைல என�� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

த�ேயா� $க�ப.01602.1 

 இைச�த+� இ*ைல 4  ஈ5த இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வர�க3 

$க�ப.01602.2 

 �ைசA ப'ேயா8 த'  இ � ெகா3ெவ  அ ேற* $க�ப.01602.3 

 வைச� திற�_ெப.(திற�_ெப.) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) 

ைவ�+_வி.எ/.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மா3ெவ  எ றா3 

$க�ப.01602.4 

 இ5த ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெசா* அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஏைழ 

H�� 4 ேன $க�ப.01603.1 

 ெவ5த_ெப.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகா�� ;ணி* 

ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) Oைழ5த+ ஒAப/ $க�ப.01603.2 

 சி5ைத தி'5+ திைக�+ அய�5+ வ �>5தா  $க�ப.01603.3 

 ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) அலா+ உயி� ேவ� இலாத 

ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) $க�ப.01603.4 

 ஆ ெகாDயா8 எ2� ஆவி கா�� அ5ேதா $க�ப.01604.1 

 ஓ ெகாDேத அற�_ெப.(அற�_ெப.) எ 2� உ%ைம_ெப.(உ%ைம_ெப.) ஒ �� 

$க�ப.01604.2 

 சாக_�ைற.எ/.(சா(_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எனா எJ� ெம8 தளாD 

வ �J�_ெப.எ/.(வ �>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01604.3 

 மாக4� நாக4� ம%0� 

ெவ ற_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) வாளா  $க�ப.01604.4 

 நா'ய� இ*ைல இR ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ஏJ� எ ன� $க�ப.01605.1 



 H'ய_ெப.அ.(H'ய_ெப.அ.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) ெகா� 

ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) யா2� $க�ப.01605.2 

 :'ய� எ% இைட வ �>வ  எ � ெபா��� $க�ப.01605.3 

 வ �'ய� வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) விJ�கி 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவலா  $க�ப.01605.4 

 ைகெயா� ைகையA 

;ைட���_ெப.எ/.(;ைட_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வா8 கD��� $க�ப.01606.1 

 ெம8 உைர �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) எனA ;J�கி வி�4� $க�ப.01606.2 

 ெந8 எ' உ-ெறன ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) 

அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேசா)� $க�ப.01606.3 

 ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) 4-�� 

நட5த_ெப.எ/.(நட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா8ைம_ெப.(வா8ைம_ெப.) 

ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) $க�ப.01606.4 

 ஒ�Aபி2� அ5தர�_ெப.(அ5தர�_ெப.) உ%ைம_ெப.(உ%ைம_ெப.) ஒ �� 

ஓவா $க�ப.01607.1 

 ம�Aபி2� அ5தர�_ெப.(அ5தர�_ெப.) எ � வா8ைம_ெப.(வா8ைம_ெப.) 

ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) $க�ப.01607.2 

 ெபா�Aபி2� அ5நிைல ேபாகிலாைள வாளா* $க�ப.01607.3 

 இ�Aபி2� ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) இரAப+ எ � 

எJ5தா  $க�ப.01607.4 

 ேகா* ேம* ெகா%�� �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) அக-ற� �றி ெகா%டா� 

$க�ப.01608.1 



 ேபா* ேம* உ-ற+ உ%� எனி  ந �_ெப.(ந �_ெப.) ஆ� ெபாைற எ னா� 

$க�ப.01608.2 

 கா* ேம* வ �>5தா  க5+ ெகா* யாைன� களி ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) 

$க�ப.01608.3 

 ேம* ேம* வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 45தி வண�க 

மிைடதாளா  $க�ப.01608.4 

 ெகா3ளா _வி.4.(ெகா3_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_இ.இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

அர�_ெப.(அர�_ெப.) அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) ெகா%டா�� 

$க�ப.01609.1 

 ந3ளா+ இ5த நா* நில�_ெப.(நில�_ெப.) ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) தனி* 

எ �� $க�ப.01609.2 

 உ3ளா� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ஓத 

உவ���_ெப.எ/.(உவ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ;க> ெகா3ளா8 

$க�ப.01609.3 

 எ3ளா நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வ  பழி ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ  

பய _ெப.(பய _ெப.) எ றா  $க�ப.01609.4 

 வாேனா� ெகா3ளா�_வி.4.(ெகா3_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப .) ம%ணவ� 

உ8யா� இனி ம-� எ  $க�ப.01610.1 

 ஏேனா� ெச8ைக யாெரா� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

அர�_ெப.(அர�_ெப.) ஆ3வா8 $க�ப.01610.2 

 யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) ெசா*ல� 

ெகா3ள_�ைற.எ/.(ெகா3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) இைச5தா  4ைறயாேல 

$க�ப.01610.3 



 தாேன ந*��_ெப.எ/.(ந*�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உ  மக2��� 

தைர எ றா  $க�ப.01610.4 

 க%ேண ேவ%�� எ னி2� ஈய� கடேவ  எ  $க�ப.01611.1 

 உ3 ேந� ஆவி ேவ%D2� இ ேற உன+ அ ேறா $க�ப.01611.2 

 ெப%ேண_ெப.(ெப%_ெப.+ஏ_சா'.) வ%ைம� ேககய  மாேன ெப�வாேய* 

$க�ப.01611.3 

 ம%ேண ெகா3 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ம-ைறய+ ஒ �� மற எ றா  

$க�ப.01611.4 

 வா8 த5ேத _வி.4.(தா_வி.+5�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) எ ேற  இனி 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ஓ அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) மா-ேற  

$க�ப.01612.1 

 ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ ைன 

ேநாவன ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) Oவலாேத 

$க�ப.01612.2 
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நா%_ெப.(நா%_ெப.) அணித-�4  $க�ப.01633.2 

 வ'�த த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) கதி� 4�+ அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இ� ம%_ெப.(ம%_ெப.) 

அைன�+� நிழ-ற_�ைற.எ/.(நிழ-�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேம* $க�ப.01633.3 

 வி'�த ப5த� பி'�த+ ஆ� என மீ _ெப.(மீ _ெப.) ஒளி�தன வானேம 

$க�ப.01633.4 

 நாம வி* ைக இராமைன� ெத(J� நா3_ெப.(நா3_ெப.) அைட5த+ உம�� 

எலா� $க�ப.01634.1 

 காம வி-� உைட க��*_ெப.(க��*_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) கழி5த+ 

எ ப+ க-பியா� $க�ப.01634.2 

 தா� ஒலி�தன ேப' அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஒலி சார*_ெப.(சார*_ெப.) 

மா'_ெப.(மா'.) தழ�கலா $க�ப.01634.3 

 மா மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) எ ன 4 ன� 

மல�5+_வி.எ/.(மல�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ5தன� மாதேர 

$க�ப.01634.4 

 இன மல�� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) வா8 வி'�+ இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வாச 

மா)த� வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 4  $க�ப.01635.1 



 ;ைன +கி*_ெப.(+கி*_ெப.) கைல ேசார ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) ;J�கினா� 

சில :ைவமா� $க�ப.01635.2 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) அ2�க� விட� தனி�தனி வ3ளைலA ;ண� க3ள வ  

$க�ப.01635.3 

 கனவி2�� இைட\� அ��க மய�கினா� சில க னிமா� $க�ப.01635.4 

 சா8 அட�க_�ைற.எ/.(அட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

கல5+_வி.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தய��_வி.(தய��_வி.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) �ல ந ைம�� $க�ப.01636.1 

 ேபா8 அட�க_�ைற.எ/.(அட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெகா�� பழி 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ)�;க> சி5+� 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.01636.2 

 த� அட�கிய_ெப.எ/.(அட��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சி5ைதயா3 

ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) க%� சீ'ய ந�ைகமா� 

$க�ப.01636.3 

 வா8 அட�கின எ ன வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) �வி5த 

வ% �4த�கேள $க�ப.01636.4 

 ெமா8 அராக� நிர�ப_�ைற.எ/.(நிர�;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) 4)�� த�யி  

4ழ�க_�ைற.எ/.(4ழ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேம* $க�ப.01637.1 

 ைவ அராவிய மார  வாளி�� வா* நிலா ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வாைட�� 

$க�ப.01637.2 

 ெம8 அராவிட ஆவி ேசார ெவ+�;� மாத�த� ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) 

ெசவிA $க�ப.01637.3 



 ைப அரா Oைழகி ற 

ேபா றன_வி.4.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) ப% 

கனி5+ எJ பாடேல $க�ப.01637.4 

 ஆழியா  4D S�� நா3_ெப.(நா3_ெப.) இைட ஆன பாவி 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ஓ� இரா_ெப.(இரா_ெப.) $க�ப.01638.1 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) ஆ� எனா 

உய� ேபாதி  ேம* உைற ேபைத�� $க�ப.01638.2 

 ஏJ ேலாக4� எ% தவR ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

க%0� எ�க3 மன�கB� $க�ப.01638.3 

 வாJ� நா3_ெப.(நா3_ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எனா எJ5தன� 

மR� ேதா8 ;ய மRசேர $க�ப.01638.4 

 ஐ உ�� �ட� ேமனியா  எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) காண 1B� அவாவினா* 

$க�ப.01639.1 

 ெகா8 உ�� �ல மா மல�� �ைவ 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ5தன� H�ைம H� 

$க�ப.01639.2 

 ெந8 உ�� �ட� ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) ெந��க% 4கி>�+ ெநRசி* 

நிைனAெபா�� $க�ப.01639.3 

 ெபா8 உற���_ெப.எ/.(உற��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மட5ைதமா� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) ெபா� என வி�மேவ 

$க�ப.01639.4 

 ஆடக� த) :% 4ய�கிட அRசி அRசி அந5தரா* $க�ப.01640.1 

 ஏ� அக�_ெப.(அக�_ெப.) ெபாதி தா�_ெப.(தா�_ெப.) ெபா)5திட யாம ேப' 

இைச�தலா* $க�ப.01640.2 



 ேச� அக�_ெப.(அக�_ெப.) ;ைன ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) 

ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) சி5ைதயி* ெசறி தி%ைமயா* $க�ப.01640.3 

 ஊட* 

க%டவ�_வி.அ.ெப.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப .) 

Hட* க%Dல� ைந�� ைம5த�க3 உ8யேவ $க�ப.01640.4 

 தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ஒலி�தன வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) ஒலி�தன 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஒலி�தன ேப' ஆ� $க�ப.01641.1 

 4ழ( ஒலி�தன ேத� ஒலி�தன 4�+ ஒலி�+ எJ� அ*�லா� $க�ப.01641.2 

 இைழ ஒலி�தன ;3_ெப.(;3_ெப.) ஒலி�தன யா> ஒலி�தன எ�க0� 

$க�ப.01641.3 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஒலி�தன ேபா* 

கலி�த_ெப.எ/.(கலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மன�தி  45+ உ� 

வாசிேய $க�ப.01641.4 

 ைவய� ஏJ� ஒ� ஏJ� ஆ� உயிேரா� Hட 

வழ���_ெப.எ/.(வழ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ� $க�ப.01642.1 

 ெம8ய  வ �ர)3 வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) மா மக _ெப.(மக _ெப.) ேம* 

விைள5த+ ஓ� காதலா* $க�ப.01642.2 

 ைநய ைநய ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ஐ�;ல க3 

அவி5+_வி.எ/.(அவி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அட�கி ந���வா  

$க�ப.01642.3 

 தெய1வ ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) பைட�த ேசெயாளி ேபா* மJ�கின த�பேம 

$க�ப.01642.4 

 வ�கிய� பல ேத _ெப.(ேத _ெப.) விள�பின வாணி 45தின பாணியி  

$க�ப.01643.1 

 ப�கி அ�பர� எ��� வி�மின ப�ைப ப�பின ப* வைக $க�ப.01643.2 



 ெபா�� இய�_ெப.(இய�_ெப.) பல(� கற�கின <;ர�க3 

;ல�ப_�ைற.எ/.(;ல�;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) 

$க�ப.01643.3 

 ச�� இய�பின ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) அல�பின சாம கீத� நிர5தேவ 

$க�ப.01643.4 

 Pப� 4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கா� 

இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) பைக +3ளி ஓDட உ3 எJ� $க�ப.01644.1 

 த�ப� 4-ற(� ந��+ அக �_வி.எ/.(அக _வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என 

ேசய+ ஆ� உயி� ேதய_�ைற.எ/.(ேத8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) $க�ப.01644.2 

 பாப� 4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பைக� 

திற�தினி* ெவ8யவ  $க�ப.01644.3 

 ேகாப�_ெப.(ேகாப�_ெப.) 4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

மிக/ சிவ5தன  ஒ�தன  �ண � றிேல $க�ப.01644.4 

 1வரா8 4தலாகி 1லம+ ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஞால4� ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.01645.1 

 ேதவேதவ� பிD�த_ெப.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா� வி* ஒD�த 

ேசவக� ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) $க�ப.01645.2 

 காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) மா 4D S� ேப� எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) காணலா� 

எ2� ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) H� $க�ப.01645.3 

 பாைவமா� 4க�_ெப.(4க�_ெப.) எ ன 4 ன� 

மல�5த_ெப.அ.(மல�5த_ெப.அ.) ப�கய ராசிேய $க�ப.01645.4 

 இ ன ேவைலயி  ஏJ ேவைல�� ஒ�தேபால இைர�+ 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01646.1 



 அ ன மாநக� ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) மா 4D S�� ைவக* 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ஆ� எனா� $க�ப.01646.2 

 + 2 காத*_ெப.(காத*_ெப.) +ரAப வ5தைவ ெசா*ல* ஆ� வைக 

எ�மேனா��� $க�ப.01646.3 

 உ ன* ஆவன அ*ல எ னி2� 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ெப-றி உண��+வா� 

$க�ப.01646.4 

 �Rசர� அைனயா� சி5ைத ெகா3 இைளயா� $க�ப.01647.1 

 பRசிைன அணிவா� பா* வைள தெரJவா� $க�ப.01647.2 

 அRசன� என வா3_ெப.(வா3_ெப.) அ�;க3 இைடேய $க�ப.01647.3 

 நRசிைன இ�வா� நா3_ெப.(நா3_ெப.) மல� ;ைனவா� $க�ப.01647.4 

 ெபா�கிய_ெப.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உவைக 

ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) ெபாழிதர� கமல� 

:�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01648.1 

 ச�ைக இ* 4க�தா� ந�பி த�பிய� அைனய� ஆனா� $க�ப.01648.2 

 ெச�கய* நறவ� மா5தி� களிAபன சிவ0� க%ணா� $க�ப.01648.3 

 ���ம/ �வ� ந��கா� �வ(� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) �மர� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.01648.4 

 மாத�க3 க-பி  மி�கா� ேகாசைல 

மன�ைத_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) ஒ�தா� $க�ப.01649.1 

 ேவதிய� வசி�ட  ஒ�தா� ேவ� உள மகளி�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.01649.2 

 சீைதைய ஒ�தா� அ னா3 தி)விைன ஒ�தா3 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

ஊ� $க�ப.01649.3 



 சா+ைக மா5த�_ெப.(மா5த�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) தயரத  த ைன 

ஒ�தா� $க�ப.01649.4 

 இமி> திைரA பரைவ ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) எ�க0� 

வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) Hர $க�ப.01650.1 

 உமி>வ+ ஒ�+ உத( காத*_ெப.(காத*_ெப.) உ5திட வ5த+ அ ேற 

$க�ப.01650.2 

 �மி> 4ைல/ சீைத ெகா%க _ெப.(ெகா%க _ெப.) ேகா 4D ;ைனத* 

கா%பா  $க�ப.01650.3 

 அமி>+ உண� �J4கி ற அமர'  அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) 

ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) $க�ப.01650.4 

 பா� இய* பவள/ ெசLவா8A பைண 4ைலA பரைவ 

அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) $க�ப.01651.1 

 ேதாைகய� �ழா4� ைம5த� ��ைம�� +வ றி எ��� $க�ப.01651.2 

 ஏ�மி  ஏ�� எ � எ � இைட இைட நி-ற* அ*லா* $க�ப.01651.3 

 ேபாகில மீளகி*லா ெபா  நக� வ �திெய*லா� $க�ப.01651.4 

 ேவ5தேர ெப'+_ெப.(ெப'+_ெப.) எ பா)� வ �ரேர ெப'+_ெப.(ெப'+_ெப.) 

எ பா)� $க�ப.01652.1 

 மா5தேர ெப'+_ெப.(ெப'+_ெப.) எ பா)� மகளிேர ெப'+_ெப.(ெப'+_ெப.) 

எ பா)� $க�ப.01652.2 

 ேபா5தேத ெப'+_ெப.(ெப'+_ெப.) எ பா)� ;�வேத ெப'+_ெப.(ெப'+_ெப.) 

எ பா)� $க�ப.01652.3 

 ேத�5தேத ேத'  அ*லா* யாவேர தெரJய� க%டா� $க�ப.01652.4 

 �வைளயி  எழி�� ேவலி  ெகா�ைம�� �ைழ�+� H�D� $க�ப.01653.1 

 திவB� அRசன� எ � ஏ85த நRசிைன� தெரJய� த��D� $க�ப.01653.2 



 தவள ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) மதி�3 ைவ�த த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) சா* 

தட�க% ந*லா� $க�ப.01653.3 

 +வB� O% இைடயா� ஆ�� ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) அ� �ழா�தி* 

ெத(�கா� $க�ப.01653.4 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) கிள� :மி எ 2� ந�ைகைய ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) 

+ழாயி  $க�ப.01654.1 

 அல�கலா  ;ண)�_ெப.எ/.(;ண�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) காண 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைட5+_வி.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இலாதா� $க�ப.01654.2 

 இல�ைகயி* நி)தேர இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஏ> 

உலக�+_ெப.(உலக�_ெப.+அ�+_சா'.) வாJ� $க�ப.01654.3 

 வில�க�� ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) விடா மத வில�கேல ஆ* 

$க�ப.01654.4 

 ச5திர� ேகாD எ ன� தரள ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) கவிைக ஓ�க 

$க�ப.01655.1 

 அ5தர�+ அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

ஆ�5+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என� கவ' + ன $க�ப.01655.2 

 இ5திர-� உவைம சா�� இ)நில� கிழவ�_ெப.(கிழவ�_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.01655.3 

 வ5தன�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) ெமௗலி 

S��� ம%டப�_ெப.(ம%டப�_ெப.) மரபி* ;�கா� $க�ப.01655.4 

 4  பய5+_வி.எ/.(பய_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காத*_ெப.(காத*_ெப.) 

;த*வைன 4ைறயிேனா�� $க�ப.01656.1 



 இ* பய _ெப.(பய _ெப.) சிறAபிAபா'  

ஈ%Dய_ெப.எ/.(ஈ%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உவைக P%ட 

$க�ப.01656.2 

 அ-;த  தி)ைவ/ ேச)�_ெப.எ/.(ேச�-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அ)மண� காணA ;�கா� $க�ப.01656.3 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) பய _ெப.(பய _ெப.) தவ�தி  உ8��� நா மைற� 

கிழவ�_ெப.(கிழவ�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.01656.4 

 வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) வி��; P��தா� வி' திைர 

உ��த_ெப.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேகால $க�ப.01657.1 

 ம%ணவ� திைசக3 P��தா� ம�கல� 

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

ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) $க�ப.01657.2 

 க% அக  4ரசி  ஓைத 

க%டவ�_வி.அ.ெப.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப .) 

ெசவிக3 P��த $க�ப.01657.3 

 எ% அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கனக மா'_ெப.(மா'.) எJ திைர� கட*க3 

P��த $க�ப.01657.4 

 விள�� ஒளி மைற�த_ெப.எ/.(மைற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) மி  ஒளி ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) ேகாD $க�ப.01658.1 

 +ள�� ஒளி வி��பி  ஊ)�_ெப.எ/.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

�டைர�� மைற�த_ெப.எ/.(மைற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01658.2 

 அள�க� வா8 4�த 1ர* 4�வலா� அணியி  ேசாதி $க�ப.01658.3 

 வைள�கலா� எ � அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வாேனா� க%ைண�� 

மைற�த_ெப.எ/.(மைற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ ேற $க�ப.01658.4 



 ஆய+ ஓ� அைமதியி க% ஐயைன ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) S�ட-� 

$க�ப.01659.1 

 ஏ�� ம�கல�க3 ஆன யாைவ�� இையய� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01659.2 

 Pய நா* மைறக3 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) பாரக� ெசா*ல� ெத(*ைல 

$க�ப.01659.3 

 வாயி*க3_ெப.(வாயி*_ெப.+க3_ப .�றி.) ெந)�க� 

ந��க_�ைற.எ/.(ந���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மாதவ� கிழவ _ெப.(கிழவ _ெப.) 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.01659.4 

 க�ைகேய 4தல ஆய க னி_ெப.(க னி_ெப.) ஈ� ஆன த���த $க�ப.01660.1 

 ம�கலA ;ன�� நா� வா'யி  ந�)� :'�+ $க�ப.01660.2 

 அ�கியி  விைனயி-� ஏ-ற யாைவ�� 

அைம�+_வி.எ/.(அைம_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ �ர/ $க�ப.01660.3 

 சி�க ஆதன4� ைவ�+/ ெச8வன பிற(� ெச8தா  $க�ப.01660.4 

 கணித� <* உண�5த_ெப.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மா5த�_ெப.(மா5த�_ெப.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ��த+ எ னA $க�ப.01661.1 

 பிணி அற ேநா-�நி ற ெப'யவ  விைரவி  ஏகி $க�ப.01661.2 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) 4D ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) த ைன வ*ைலயி* 

ெகாண�தி எ னA $க�ப.01661.3 

 பணி தைலநி ற காத*_ெப.(காத*_ெப.) �ம5திர  ப'வி  ெச றா  

$க�ப.01661.4 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) ெத(ட நிவ5த ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) 

ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) த� ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) த ைன� $க�ப.01662.1 



 க%Dல  வினவ� ேக�டா  ைககய3 ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) ந%ணி� 

$க�ப.01662.2 

 ெத(%ைட வா8 மட5ைதமா'* 

ெசா*ல_�ைற.எ/.(ெசா*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ம-� அவ)� ெசா*லA 

$க�ப.01662.3 

 ெப%D'* H-ற� அ னா3 பி3ைளைய� ெகாண�க எ றா3 $க�ப.01662.4 

 எ றன3 எ ன� ேக�டா  எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேப� உவைக ெபா�கA $க�ப.01663.1 

 ெபா  திணி மாடவ �தி ெபா)�ெகன ந��கிA ;�கா  $க�ப.01663.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) தி) உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) உ3ேள 

த ைனேய நிைன�� ம-ற� $க�ப.01663.3 

 � � இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) ேதாளினாைன� ெத(J+ வா8 

;ைத�+� H�� $க�ப.01663.4 

 ெகா-றவ� 4னிவ� ம-�� �வலய�+ உ3ளா� உ ைனA $க�ப.01664.1 

 ெப-றவ  த ைனA ேபால ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ப'( இய-றிநி றா� 

$க�ப.01664.2 

 சி-றைவ தா2� ஆ�ேக ெகாண�க என/ ெசAபினா3 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.01664.3 

 ெபா  தட ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) SடA ேபா+தி விைரவி  எ றா  

$க�ப.01664.4 

 ஐய2� அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) ெசா* ேகளா ஆயிர ெமௗலியாைன� 

$க�ப.01665.1 

 ைக ெத(J+ அரசெவ3ள� கட*_ெப.(கட*_ெப.) என� ெத(ட�5+ �-ற� 

$க�ப.01665.2 



 தெய1வ கீத�க3 பாட� ேதவ)� 

மகி>5+_வி.எ/.(மகி>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வா>�த� $க�ப.01665.3 

 ைதயலா� இைர�+ ேநா�க� தாரணி ேத'* ெச றா  $க�ப.01665.4 

 தி) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) Sட/ ேசவக  ெச*கி றா  

எ � $க�ப.01666.1 

 ஒ)வ'  ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) 45த� காதேலா� உவைக உ5த 

$க�ப.01666.2 

 இ) ைக�� இைர�+ ெமா8�தா� இ  உயி� யா���� ஒ றா8A $க�ப.01666.3 

 ெபா) அ) ேத'* ெச*லA ;ற�திைட� க%டா� ேபா*வா� $க�ப.01666.4 

 +% எ2� ெசா*லா3 ெசா*ல/ �ட� 4D 

+ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) Pய $க�ப.01667.1 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) எ2� தி)ைவ 

நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வழி ெகாளா 4 ன� வ3ள* 

$க�ப.01667.2 

 ப% எ2� ெசா*லினா�த� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) எ2� பைண�த ேவ�� 

$க�ப.01667.3 

 க% எ2� கால ேவ�� மிைட ெந��கான� ;�கா  $க�ப.01667.4 

 �%ண4� மல)�_ெப.எ/.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) சா5+� 

கனக4� Pவ_�ைற.எ/.(P(_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01668.1 

 வ%ண ேமகைல�� நா0�_ெப.எ/.(நா0_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வைளகB� P(வா)� $க�ப.01668.2 

 ;% உற அன�க  வாளி ;ைழ�த த� ;ண� ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) 

ெகா�ைக $க�ப.01668.3 



 க% உறA ெபாழி5த_ெப.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காம 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) கJ(வா)� $க�ப.01668.4 

 அ� கண  அவனி கா�த-� ஆ� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

எ ன* ஆேமா $க�ப.01669.1 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) க% அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) 

இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) எ � உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) 

த3Bற ந��கி ைநவா� $க�ப.01669.2 

 ெச�க0� க'ய_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) ேகால ேமனி�� ேத)� 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01669.3 

 எ�க0� ேதா �கி றா  எைனவேரா இராம  எ பா� $க�ப.01669.4 

 இைனய� ஆ8 மகளி�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) இைர�தன� 

நிைர�+_வி.எ/.(நிைர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெமா8�தா� $க�ப.01670.1 

 4ைனவ)� நகர 1P� 4திய)� இைளஞ� தா4� $க�ப.01670.2 

 அைனயவ  ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) க%டா� அ பி2�� 

எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) காணா� $க�ப.01670.3 

 நிைனவின� மன�தா* வாயா* நிக>5த+ நிக>�த* உ-றா� $க�ப.01670.4 

 உ85த+ இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ பா� 

ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) கா%கி-பா8 எ பா� $க�ப.01671.1 

 ைம5த ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ேகாD எ�க3 வா>�ைகநா3 யா(� எ பா� 

$க�ப.01671.2 

 ஐ5+_ெப.(ஐ5+_ெப.) அவி�+ அ'தி* 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) உன�� 

ஆக எ பா� $க�ப.01671.3 

 ைப5+ழா8� தெரJயலா8�ேக ந*விைன பய�க எ பா� $க�ப.01671.4 



 உய� அ)3 ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) க% 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) நிற�ைத_ெப.(நிற�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐெச.ேவ.) 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01672.1 

 ;ய*_ெப.(;ய*_ெப.) ெபாழி ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) எ ன ;%ணிய� 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ பா� $க�ப.01672.2 

 ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) அ)5தவ�க3 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ/_��.(இ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) 

ெச�மைல� த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச*வ� 

$க�ப.01672.3 

 தயரத-� எ ன ைக�மா� உைடய� யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) த�க+ 

எ பா� $க�ப.01672.4 

 வாரண�_ெப.(வாரண�_ெப.) அர-ற 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கரா உயி� மா-�� ேநமி 

$க�ப.01673.1 

 நாரண  ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இ5த 

ந�பித  க)ைண எ பா� $க�ப.01673.2 

 ஆரண� அறித*_ெதா.ெப.(அறி_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) 

ேத-றா_எதி�.ம.ெப.எ/.(ேத-�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஐயைன அ0கி 

ேநா�கி� $க�ப.01673.3 

 காரண� இ றிேய�� க%க3 ந�� க�ழ நி-பா� $க�ப.01673.4 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) மா 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) அனா த  நிைறயிேனா� 

அறி(� நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) $க�ப.01674.1 

 சீல� ஆ��� உ%� ெக�ேட  ேதவ'  அட��வாேனா $க�ப.01674.2 



 காலமா� கணி��� O%ைம� கண�ைக�� 

கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01674.3 

 1லமா8 4D( இலாத 1��தி இ� 4 ப  எ பா� $க�ப.01674.4 

 ஆ�கலி அக>5ேதா� க�ைக அவனியி* ெகாண�5ேதா� 45ைதA $க�ப.01675.1 

 ேபா� ெகJ ;லவ��� ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ�ரைரA 

ெபா)+ ெவ ேறா� $க�ப.01675.2 

 ேப� ெகJ சிறAபி  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ;க> நி-ப+ ஐய  $க�ப.01675.3 

 தர� ெகJ திர3 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;கழிைன� 

தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ பா� $க�ப.01675.4 

 ச5த� இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) தா இ* மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) யா(� $க�ப.01676.1 

 சி5+ர4� இ�� இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) 

ெசறி5த_ெப.எ/.(ெச'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மத ேவழA $க�ப.01676.2 

 ப5திக3 வயAப' ப��ெபானி  ெவ��ைக $க�ப.01676.3 

 ைம5த வறிேயா� ெகாள வழ�� என நிைரAபா� $க�ப.01676.4 

 மி  ெபா)( ேத'  மிைச வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) வ) ேபா>தி* $க�ப.01677.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெபா) இ* க �_ெப.(க �_ெப.) தனி தாவி வர* க%� 

ஆ�� $க�ப.01677.2 

 அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) உ)� சி5ைதெயா�� ஆ உ)�மாேபா* $க�ப.01677.3 

 எ ; உ)கி ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) உ)கி நR�_ெப.(நR�_ெப.) உ)கி நி-பா� 

$க�ப.01677.4 



 ச�திர� நிழ-ற_�ைற.எ/.(நிழ-�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நிமி� தாைனெயா� 

நானா $க�ப.01678.1 

 அ�திர� நிழ-ற_�ைற.எ/.(நிழ-�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ)Vளா� அவனி 

ஆ3வா� $க�ப.01678.2 

 ;�திர� இனிA ெப�த*_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) ;*லி+ என 

ந*ேலா�_�றி.வி.4.(ந*_ெப.+ஓ�_பட�.ப .) $க�ப.01678.3 

 சி�திர� என� தனி திைக�+ உ)கி நி-பா� $க�ப.01678.4 

 கா� மிெனா� உலாய+ என <* கஞ�� மா�ப  $க�ப.01679.1 

 ேத� மிைச ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) கD+ ஏ�த* 

ெச8வாேனா $க�ப.01679.2 

 H� கனக ராசிெயா� ேகாD மணியா�� $க�ப.01679.3 

 P�மி  ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வ �தியிைன எ � ெசா'வா)� $க�ப.01679.4 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) ைகயி* வள�5தில  வள��த+ தவ�தா* $க�ப.01680.1 

 ேககய  மட5ைத_ெப.(மட5ைத_ெப.) கிள� ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ஆள $க�ப.01680.2 

 ஈைகயி* உவ5த_ெப.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இய-ைக இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

எ றா* $க�ப.01680.3 

 ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) ேப� 

உவைக ெசா*ல* அ'+ எ பா� $க�ப.01680.4 

 பாவ4� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) +ய)� ேவ� பறி�� எ பா� $க�ப.01681.1 

 :வலய� இ � தனி அ � ெபா+ எ பா� $க�ப.01681.2 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) பைக உ3ளன இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வ3ள* 

தெற�� எ பா� $க�ப.01681.3 



 ஏவ* ெச�� ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) யாவ+ ெகா* 

எ பா� $க�ப.01681.4 

 ஆ%� இைனய� ஆ8 இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) Hற 

அட* வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.01682.1 

 P%� ;ரவிA ெபா) இ* �5தர மணி� ேத� $க�ப.01682.2 

 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) மாட 

நிைர வ �தி நிைறயA ேபா8A $க�ப.01682.3 

 :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;க> 

ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) உைற ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) ;கேலா�� 

$க�ப.01682.4 

 ஆ�� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) ஆைசயி  கவ' வ �சA $க�ப.01683.1 

 :��ழ* மகளி�_ெப.) ஆ�� ;+� களி ஆ�ட� 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01683.2 

 வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) காத*_ெப.(காத*_ெப.) கா�D 

வி' 4க� கமல படீ�+ $க�ப.01683.3 

 ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) 

SD_வி.எ/.(S�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உவைக வ �-� இ)Aப காணா  

$க�ப.01683.4 

 ேவ�+ அைவ 4னிவேரா� வி)Aெபா� களி��� ெம8ைம_ெப.(ெம8ைம_ெப.) 

$க�ப.01684.1 

 ஏ�+_ஏவ.(ஏ�+_வி.) அைவ 

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

ெச�ெபா  ம%டப�_ெப.(ம%டப�_ெப.) இனிதி  எ8தா  $க�ப.01684.2 



 ஓ�+ அைவ உலக�+_ெப.(உலக�_ெப.+அ�+_சா'.) எ��� உ3ளைவ 

உண�5தா� உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) $க�ப.01684.3 

 :�தைவ வDைவ ஒAபா  சி-றைவ ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) ;�கா  

$க�ப.01684.4 

 ;�கவ  த ைன ேநா�கிA ;ரவல� 4னிவ� யா)� $க�ப.01685.1 

 த�கேத நிைன5தா  தாைத தாமைர/_ெப.(தாமைர_ெப.+/_ஒ-.) சரண� SD� 

$க�ப.01685.2 

 தி�கிைன நிமி��த ேகா* அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) ெச*வேன 

ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா  ேசாதி $க�ப.01685.3 

 மி�� உய� ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) S�ட/ S�த* விJமி+ எ றா� 

$க�ப.01685.4 

 ஆயன நிகJ� ேவைல அ%ண�� அய�5+ ேதறா� $க�ப.01686.1 

 Pயவ  இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) Sழ* +)வின  

வ)த*_ெதா.ெப.(வா_வி.+)_(?)+த*_ெதா.ெப.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01686.2 

 நாயக  உைரயா  வாயா* நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) பக�ேவ  எ னா� $க�ப.01686.3 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) என நிைனவா  4 ேன H-� என� தமிய3 

வ5தா3_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.01686.4 

 வ5தவ3 த ைன/ ெச னி_ெப.(ெச னி_ெப.) ம%_ெப.(ம%_ெப.) உற 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வா8�த $க�ப.01687.1 

 சி5+ரA பவள/ ெசLவா8 ெச�ைகயி* 

;ைத�+_வி.எ/.(;ைத_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ம-ைற/ $க�ப.01687.2 

 �5தர� தட�ைக தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) மட�� உற� +வ%� 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.01687.3 



 அ5தி வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தாைய� 

க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆ  க றி  

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.01687.4 

 நி றவ  த ைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இ)�பினா* இய ற ெநRசி  $க�ப.01688.1 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உழ* H-ற� எ 2� 

ெபய� இ றி� ெகா�ைம_ெப.(ெகா�ைம_ெப.) :%டா3 $க�ப.01688.2 

 இ � என�� உண��த* ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ஏயேத 

எ னி  ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01688.3 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உன�� உ5ைத ைம5த உைர�த+ ஓ� உைர உ%� 

எ றா3 $க�ப.01688.4 

 எ5ைதேய ஏவ ந�ேர உைரெசய 

இையவ+_வி.4.(இைய_வி.+L_இ.இ.கா.+அ+_பட� ஒ).) உ%ேட* $க�ப.01689.1 

 உ85தன _வி.4.(உ8_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

அDேய  எ னி* பிற5தவ� உளேரா 

வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) $க�ப.01689.2 

 வ5த+ எ  தவ�தி  ஆய வ) பய _ெப.(பய _ெப.) ம-� 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உ%ட< $க�ப.01689.3 

 த5ைத�� தா�� ந�ேர தைலநி ேற  பணிமி  எ றா  $க�ப.01689.4 

 ஆழி S> உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) பரதேன ஆள 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ேபா8� $க�ப.01690.1 

 தா> இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) சைடக3 தா�கி� 

தா�க_�ைற.எ/.(தா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ேம- 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01690.2 



 :ழி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கான�_ெப.(கான�_ெப.) ந%ணிA ;%ணிய� 

+ைறக3 ஆD $க�ப.01690.3 

 ஏ> இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ஆ%D  வா எ � இய�பின  

அரச _ெப.(அரெச _ெப.) எ றா3 $க�ப.01690.4 

 இAெபாJ+ எ� அேனாரா* இய�;த-� எளிேத யா)� $க�ப.01691.1 

 ெசAப(அ))� �ண�+ இராம  தி)4க/ ெசLவி ேநா�கி* $க�ப.01691.2 

 ஒAபேத 4 ; பி ; அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வாசக� உணர� ேக�ட 

$க�ப.01691.3 

 அAெபாJ+ அல�5த_ெப.எ/.(அல�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச5தா 

மைரயிைன ெவ ற+ அ�மா $க�ப.01691.4 

 தெர�3 உைட மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) 

ஏவலி* திற�ப* அRசி $க�ப.01692.1 

 இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) உைட உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) தா��� இ ன��� 

இைய5+_வி.எ/.(இைய_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.01692.2 

 உ)3 உைட/ சகட� :�ட உைடயவ  

உ8�த_ெப.எ/.(உ8_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கா� ஏ� $க�ப.01692.3 

 அ)3 உைட ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ந��க அAபர� அக ற+ ஒ�தா  

$க�ப.01692.4 

 ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) பணி அ � ஆகி* O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) 

பணி ம�Aபேனா எ  $க�ப.01693.1 

 பி னவ  ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) அDயேன  ெப-ற+ அ ேறா $க�ப.01693.2 

 எ  இனி உ�தி அAபா* இAபணி தைலேம* 

ெகா%ேட _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) $க�ப.01693.3 



 மி  ஒளி� கான�_ெப.(கான�_ெப.) இ ேற ேபாகி ேற  விைட�� 

ெகா%ேட . $க�ப.01693.4 

 எ � ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அD இைண இைறRசி மீ��� 

$க�ப.01694.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) +ைண� தாைத பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) அ�திைச ேநா�கி� 

தா>5+ $க�ப.01694.2 

 ெபா  திணி ேபாதினாB� :மி�� 

;ல�பி_வி.எ/.(;ல�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ைநய� $க�ப.01694.3 

 � றி2� உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதாளா  

ேகாசைல ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) ;�கா  $க�ப.01694.4 

 �ைழ�கி ற கவ' இ றி� ெகா-ற ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) �ைட�� 

இ றி $க�ப.01695.1 

 இைழ�கி ற விதி 4  ெச*ல� த)ம� பி  

இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஏக $க�ப.01695.2 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) அைனயா  ெமௗலி 

கவி�தன  வ)� எ � எ � $க�ப.01695.3 

 தைழ�கி ற உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) அ னா3 4  

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தமிய  ெச றா  $க�ப.01695.4 

 ;ைன5தில  ெமௗலி �Rசி மRசனA ;னித ந�ரா* $க�ப.01696.1 

 நைன5தில  எ ெகா* எ 2� ஐய�தா3 நளின பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

$க�ப.01696.2 

 வைன5த ெபா  கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) கா* வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) வண�க�� 

�ைழ5+ வா>�தி_வி.எ/.(வா>�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01696.3 



 நிைன5த+ எ  இைட\� உ%ேடாெந�4D ;ைனத-� எ றா3 $க�ப.01696.4 

 ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) அ�ெமாழி Hற�� மானவ  $க�ப.01697.1 

 ெச�ைக HAபி நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) காத*_ெப.(காத*_ெப.) தி) 

மக _ெப.(மக _ெப.) $க�ப.01697.2 

 ப�க� இ* �ண�+ எ�பி பரதேன $க�ப.01697.3 

 +�க மா 4D S�கி றா  எ றா  $க�ப.01697.4 

 4ைறைம அ � எ ப+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உ%� 4�ைமயி  

$க�ப.01698.1 

 நிைற �ண�தவ  நி னி2� ந*லனா* $க�ப.01698.2 

 �ைற( இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) என� Hறின3 

நா*வ���� $க�ப.01698.3 

 ம� இ* அ பினி* ேவ-�ைம மா-றினா3 $க�ப.01698.4 

 எ � பி ன)� ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) ஏவிய+ $க�ப.01699.1 

 அ � எனாைம மகேன உன�� அற  $க�ப.01699.2 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) O�பி�� நானில� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ெகா��+ 

$க�ப.01699.3 

 ஒ றி வாJதி ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) பல எ றா3 $க�ப.01699.4 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெசா* 

ேக��� தைழ�கி ற $க�ப.01700.1 

 Pய சி5ைத அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ேதா� இ* �ண�தினா  $க�ப.01700.2 

 நாயக  எைன ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெநறி உ8Aபத-� $க�ப.01700.3 

 ஏய+ உ%� ஒ� பணி எ � இய�பினா  $க�ப.01700.4 



 ஈ%� உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பணி எ ைன 

எ றவ�� $க�ப.01701.1 

 ஆ%� ஒ� ஏழிெனா� ஏ> அக  கா  இைட $க�ப.01701.2 

 மா%ட மாதவேரா� உட  ைவகிA பி  $க�ப.01701.3 

 மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) வர* 

ேவ%�� எ றா  எ றா  $க�ப.01701.4 

 ஆ�� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வாசக� எ 2� அன* �ைழ $க�ப.01702.1 

 P�� த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெசவியி* ெத(டரா 4ன� $க�ப.01702.2 

 ஏ�கினா3 இைள�தா3 திைக�தா3 மன�_ெப.(மன�_ெப.) $க�ப.01702.3 

 வ ��கினா3 வி�மினா3 விJ5தா3 அேரா $க�ப.01702.4 

 வRசேமா மகேன உைன மா நில�_ெப.(நில�_ெப.) $க�ப.01703.1 

 தRசமாக ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) தா�� எ ற வாசக� $க�ப.01703.2 

 நRசேமா இனி நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) உயி� வா>ெவேனா $க�ப.01703.3 

 அR�� அR�� எ  ஆ)யி� அR�மா* $க�ப.01703.4 

 ைகைய� ைகயி  ெந'��� த _பதி.ெப.(த _தி'.) காதல _ெப.(காதல _ெப.) 

$க�ப.01704.1 

 ைவ�� ஆ* இைல அ ன வயி-றிைனA $க�ப.01704.2 

 ெப8 வைள� தளிரா* பிைச�� ;ைக $க�ப.01704.3 

 ெவ8+ உயி���� விJ��� ;J��மா* $க�ப.01704.4 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) க)ைண எனா 

ந��_ெப.எ/.(ந�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01705.1 



 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைம5தைன 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) �ர�+_ெப.(�ர�_ெப.+அ�+_சா'.) $க�ப.01705.2 

 எ � ேபாவ+ என எJ� இ  உயி� $க�ப.01705.3 

 ெபா ��ேபா+ உ-ற+ உ-ற+ ேபா�ேம $க�ப.01705.4 

 அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) இைழ�த_ெப.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) அரச-� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.01706.1 

 எ  பிைழ�தைன எ � நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஏ��மா* $க�ப.01706.2 

 4 ; இைழ�த_ெப.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ�ைமயி  

4-றிேனா� $க�ப.01706.3 

 ெபா  பிைழ�கA ெபாதி5தன� ேபாலேவ $க�ப.01706.4 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) என�� இைலேயா எ2� ஆவி ைந5+ $க�ப.01707.1 

 இற அ��த+ எ  தெய1வத�கா3 எ2� $க�ப.01707.2 

 பிற உைரAப+ எ  க �_ெப.(க �_ெப.) பி'5+ழி� $க�ப.01707.3 

 கறைவ ஒAப� கைர5+ கல�கினா3 $க�ப.01707.4 

 இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) திற�தி  இட� உ�வா3 தைன� $க�ப.01708.1 

 ைக தல�தி  எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) க-பிேனா8 $க�ப.01708.2 

 ெபா8� திற�தின  ஆ��திேயா ;க*_ெப.(;க*_ெப.) $க�ப.01708.3 

 ெம8�திற�+ ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ேவ5தைன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

எ றா  $க�ப.01708.4 



 ெபா-; உ��தன ெம8�ைம ெபாதி5தன $க�ப.01709.1 

 ெசா* ெபா��த-� உ'யன ெசா*லினா  $க�ப.01709.2 

 க-;_ெப.(க-;_ெப.) உ��திய க-;_ெப.(க-;_ெப.) உைடயா3 தைன $க�ப.01709.3 

 வ-;��தி மன�_ெப.(மன�_ெப.) ெகாள� ேத-�வா  $க�ப.01709.4 

 சிற5த_ெப.எ/.(சிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த�பி தி) உற எ5ைதைய 

$க�ப.01710.1 

 மற5+� ெபா8 இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) ஆ�கி வன�+ 

இைட $க�ப.01710.2 

 உைற5+ த�)�_ெப.எ/.(த��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உ�தி 

ெப-ேற _வி.4.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) இதி  $க�ப.01710.3 

 பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

ெப��_ெப.எ/.(ெப�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேப� எ ப+ யாவேதா 

$க�ப.01710.4 

 வி%0� ம%0� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ேவைல�� ம-�� ேவ� 

$க�ப.01711.1 

 எ%0� :த� எலா� இற5+_வி.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஏகி2� $க�ப.01711.2 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) ஏவ* ம��க அDயேன-� $க�ப.01711.3 

 ஒ%0ேமா இத-� உ3 அழிேய* எ றா  $க�ப.01711.4 

 ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) ஐய அரச த  ஆைண ஆ* 

$க�ப.01712.1 

 ஏக* எ ப+ யா2� உைர�கேல  $க�ப.01712.2 

 சாகலா உயி� தா�க_�ைற.எ/.(தா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ*ேலைன�� 

$க�ப.01712.3 



 ேபாகி  நி ெனா�� ெகா%டைன ேபா� எ றா3 $க�ப.01712.4 

 எ ைன நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இட��கட* 

ைவ��� $க�ப.01713.1 

 ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) ம னைன வ-;��தா+ உட  $க�ப.01713.2 

 + 2 கான�_ெப.(கான�_ெப.) ெத(டர� +ணிவேதா $க�ப.01713.3 

 அ ைனேய அற�_ெப.(அற�_ெப.) பா��கிைலயா� எ றா  $க�ப.01713.4 

 வ' வி* எ�பி இ�ம% அர�_ெப.(அர�_ெப.) ஆ8 அவ-� $க�ப.01714.1 

 உ'ைம_ெப.(உ'ைம_ெப.) மாநில� உ-றபி  ெகா-றவ  $க�ப.01714.2 

 தி)வி  ந��கி� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச�� நா3_ெப.(நா3_ெப.) உட  

$க�ப.01714.3 

 அ)ைம_ெப.(அ)ைம_ெப.) ேநா ;க3 ஆ-�தி ஆ� அ ேற $க�ப.01714.4 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) திைக�கி ற+ எ  ேதவ)� 

$க�ப.01715.1 
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 ;%ேணா� ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) கனேலா 

விடேமா எ னA ;க*வா8 $க�ப.01738.2 

 ெப%ேணா த�ேயா மாயாA ேபேயா ெகாDயா8 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இ� 

$க�ப.01738.3 

 ம%ேணா� உ ேனா� எ  ஆ� வைசேயா வலிேத எ றா  $க�ப.01738.4 

 வாயா* ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) மகைன வன�_ெப.(வந�_ெப.) ஏ� எ னா 

4 ன� $க�ப.01739.1 

 ந�ேயா ெசா னா8 அவேனா நிமி� கா  இைட வ* ெநறியி* $க�ப.01739.2 

 ேபாேயா ;கேலா தவிரா  ;கேழா� உயிைர/ �� ெவ5 $க�ப.01739.3 

 த�ேயா8 நி ேபா* த�ேயா� உளேரா 

ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) எ  எ றா  $க�ப.01739.4 

 தா( இ* 4னிவ  ;கல� தளராநி ற ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) $க�ப.01740.1 

 நாவி* நRச� உைடய ந�ைக த ைன ேநா�கிA $க�ப.01740.2 

 பாவி ந�ேய ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கா  பட�வா8 எ � எ  உயிைர 

$க�ப.01740.3 



 ஏவினாேயா அவ2� ஏகினாேனா எ றா  $க�ப.01740.4 

 க%ேட  ெநRச�_ெப.(ெநRச�_ெப.) கனி( ஆ8� கனி வா8 

விட�_ெப.(விட�_ெப.) நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) ெந�நா3 $க�ப.01741.1 

 உ%ேட  அதனா* ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ  உயிைர 4தேலா� உ%டா8 

$க�ப.01741.2 

 ப%ேட எ' 4  உ ைனA பாவ � ேதவி ஆக� $க�ப.01741.3 

 ெகா%ேட _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) அ*ேல  ேவ� ஓ� 

H-ற� ேதD� ெகா%ேட . $க�ப.01741.4 

 விழி��� க% ேவ� இ*லா ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கா  எ  

கா 4ைளைய/ $க�ப.01742.1 

 �ழி��� விைனயா* ஏக/ S>வா8 எ ைனA ேபா>வா8 $க�ப.01742.2 

 பழி���_ெப.எ/.(பழி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

நாணா8 மாணாA பாவி இனி எ  பல உ  $க�ப.01742.3 

 கJ�தி  நா%_ெப.(நா%_ெப.) உ  மக-�� காAபி  நா%_ெப.(நா%_ெப.) ஆ� 

எ றா  $க�ப.01742.4 

 இ ேன பல(� பக�வா  இர�காதாைள ேநா�கி/ $க�ப.01743.1 

 ெசா ேன _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஏ _த .ஏ ) இ ேற 

இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) எ  தார� அ*ல3 +ற5ேத  

$க�ப.01743.2 

 ம ேன ஆவா  வ)� அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பரத  தைன�� 

மக _ெப.(மக _ெப.) எ � $க�ப.01743.3 

 உ ேன  4னிவா அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எ  

உ'ைம�� ஆகா  எ றா  $க�ப.01743.4 



 எ ைன� க%�� ஏகா வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) இைட\� உைடயா  

$க�ப.01744.1 

 உ ைன� க%�� இலேனா எ றா  உய� ேகாசைலைய $க�ப.01744.2 

 பி ைன� க%தா  அைனயா  பி'ய� 

க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) +யர�_ெப.(+யர�_ெப.) 

$க�ப.01744.3 

 த ைன� க%ேட தவி�வா3 தள�வா  நிைலயி* தள�வா3 $க�ப.01744.4 

 மா-றா3 ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ஆ� எ �� 

கணவ _ெப.(கணவ _ெப.) வர�_ெப.(வர�_ெப.) ஈ5+_ெப.(ஈ5+_ெப.) 

உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) $க�ப.01745.1 

 ஆ-றா+ அய�5தா  எ �� அறி5தா3 அவB� அவைன� $க�ப.01745.2 

 ேத-றா_எதி�.ம.ெப.எ/.(ேத-�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) மகைன� தி'வா  

எ றா3 அரச _ெப.(அரெச _ெப.) $க�ப.01745.3 

 ேதா-றா  ெம8 எ � உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ெசா*�� 

பழி���_ெப.எ/.(பழி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேசா�வா3 $க�ப.01745.4 

 த3ளா நிைல சா* ெம8�ைம தJவா வJவா வைக 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01746.1 

 எ3ளா நிைல H� ெப)ைம��_ெப.(ெப)ைம_ெப.+��_ெகா.ேவ.) இழிவா� 

எ றா* உரேவா8 $க�ப.01746.2 

 வி3ளா நிைல ேச� அ பா* மக ேம* ெமலியி  உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

$க�ப.01746.3 

 ெகா3ளா+_எதி�.ம.வி.எ/.(ெகா3_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_பட�.ஒ).) அ ேறா 

எ றா3 கணவ _ெப.(கணவ _ெப.) �ைறய� �ைறவா3 $க�ப.01746.4 



 ேபாவா+ ஒழியா  எ னா3 ;த*வ _ெப.) அகல� கணவ _ெப.(கணவ _ெப.) 

$க�ப.01747.1 

 சாவா+ ஒழியா  எ � எ � உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) த3B-� அய�வா3 

$க�ப.01747.2 

 காவா8 எ றா3 மகைன� கணவ _ெப.(கணவ _ெப.) ;கJ�� அழிவா3 

$க�ப.01747.3 

 ஆ ஆ உய� ேகாசைலயா� அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) எ  உ-றனேள 

$க�ப.01747.4 

 உண�வா  அைனயா3 உைரயா* உய�5தா  உைரசா* �மர  $க�ப.01748.1 

 ;ணரா  நிலேம வனேம ேபாவாேன ஆ� எ னா $க�ப.01748.2 

 இண� ஆ�த) தா�_ெப.(தா�_ெப.) அரச _ெப.(அரெச _ெப.) இடரா* அய�வா  

விைனேய  $க�ப.01748.3 

 +ைணவா +ைணவா எ றா  ேதா றா* ேதா றா8 எ றா  $க�ப.01748.4 

 க%0� ந�ரா8 உயி)� ஒJக� கழியாநி ேற  $க�ப.01749.1 

 எ%0� ந�� நா மைறேயா� எ'4  நி ேம* ெசா'ய $க�ப.01749.2 

 ம%0� ந�ரா8 வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;னைல மகேன 

விைனேய-� $க�ப.01749.3 

 உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந�ரா8 உதவி உய� 

கா  அைடவா8 எ றா  $க�ப.01749.4 

 பைட மா% அரைசA பல கா* ப�வா8 மJவா* எறிவா  $க�ப.01750.1 

 மிைட மா வலிதா  அைனயா  வி*லா* அ�மா வ*லா8 $க�ப.01750.2 

 உைட மா ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) ;ைன எ � உைரயா உடேன ெகாDேய  

$க�ப.01750.3 



 சைட மா ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) ;ைனய� 

த5ேத _வி.4.(தா_வி.+5�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) அ5ேதா எ றா  $க�ப.01750.4 

 க��தா8 உ)வ�_ெப.(உ)வ�_ெப.) மன4� க%0� ைக�� 

ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.01751.1 

 ெபா��தா8 ெபாைறேய இைறவ  ;ர� 1 �_ெப.(1 �_ெப.) எ'�த ேபா� 

வி* $க�ப.01751.2 

 இ��தா8 தமிேய  எ னா+ எ ைன இ� 1A; இைடேய $க�ப.01751.3 

 ெவ��தா8 இனி நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) வா>நா3 ேவ%ேட  

ேவ%ேட  எ றா  $க�ப.01751.4 

 ெபா னி  4 ன� ஒளி)� ெபா ேன ;கழி  ;கேழ $க�ப.01752.1 

 எ னி  4 ன� வன�_ெப.(வந�_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அைடத-� 

எளிேய  அ*ேல  $க�ப.01752.3 

 உ னி  4 ன� ;�ேவ  உய� வானக� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

எ றா  $க�ப.01752.4 

 ெந�த-� ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெநR�� ேநய�தாேல 

ஆவி $க�ப.01753.1 

 உ�த-� ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உட�� உைடேய  

உ ேபா* அ*ேல  $க�ப.01753.2 

 த�த-� ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) சனக  

ைதய*_ெப.(ைதய*_ெப.) ைகையA ப-றிA $க�ப.01753.3 

 ;�த� க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க%ணா* ேபாக� 

காேண  எ றா  $க�ப.01753.4 

 எ-ேற பக�ேவ  இனி யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) எ ேன உ னி* பி'ய 

$க�ப.01754.1 



 வ-ேற உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எனி2� வாேன 

வ)5தா+_எதி�.ம.வி.எ/.(வ)5+_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) எனி2� 

$க�ப.01754.2 

 ெபா  ேத� அரேச தமிேய  ;கேழ உயிேர உ ைனA $க�ப.01754.3 

 ெப-ேற _வி.4.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) 

அ)ைம_ெப.(அ)ைம_ெப.) அறிேவ  பிைழேய  பிைழேய  எ றா  

$க�ப.01754.4 

 அ3ள*_ெப.(அ3ள*_ெப.) ப3ளA ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) S> அக* மாநில4� 

அர�� $க�ப.01755.1 

 ெகா3ள� �ைறயா நிதியி  �ைவ�� 4தலா� எைவ�� $க�ப.01755.2 

 க3ள� ைகேகசி�ேக உதவிA ;க> ைக� 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01755.3 

 வ3ள*தன� எ  உயிைர 

மா8���_ெப.எ/.(மா8_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மா8���_ெப.எ/.(மா8_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

எ றா  $க�ப.01755.4 

 ஒலி ஆ� கட*_ெப.(கட*_ெப.) S> உலக�+_ெப.(உலக�_ெப.+அ�+_சா'.) உய� 

வா _ெப.(வா _ெப.) இைட நாக'2� $க�ப.01756.1 

 ெபாலியாநி றா� உ ைனA ேபா*வா� உளேரா ெபா ேன $க�ப.01756.2 

 வலி யா� உைடயா� எ றா  மJ வா3_ெப.(வா3_ெப.) உைடயா  வர(� 

$க�ப.01756.3 

 சலியா நிைலயா8 எ றா* தவி�வா� உளேரா எ றா  $க�ப.01756.4 

 ேக�ேட இ)5ேத  எனி2� கிள� வா _ெப.(வா _ெப.) இ ேற 

அைடய_�ைற.எ/.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.01757.1 

 மா�ேட  ஆகி* அ ேறா வ  க% எ  க% ைம5தா $க�ப.01757.2 



 கா�ேட உைறவா8 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

ைகேகசிைய�� க%� இ5 $க�ப.01757.3 

 நா�ேட உைறேவ  எ றா* ந �_ெப.(ந �_ெப.) எ  

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) எ றா  $க�ப.01757.4 

 ெம8 ஆ� தவேம ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ  மிட* 

மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) அ'தி* 

ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01758.1 

 ெச8யா3_வி.4.(ெச8_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ3_பட�.ஒ).) எ 2� ெபா 2� 

நிலமா+ எ 2� தி)(� $க�ப.01758.2 

 உ8யா� உ8யா� ெக�ேவ  உ ைனA பி'யி  விைனேய  $க�ப.01758.3 

 ஐயா ைகேகசிைய ேந� ஆேகேனா நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) எ றா  

$க�ப.01758.4 

 :% ஆ� அணி�� 4D��_ெப.எ/.(4D_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெபா  ஆசன4� �ைட�� $க�ப.01759.1 

 ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) ஆ� மா�;� தி)(� தெரJய� காண� கடேவ  

$க�ப.01759.2 

 மாணா மர வ-கைல�� மானி  ேதா�� அைவ நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 

$க�ப.01759.3 

 காணா+ ஒழி5ேத  எ றா* ந �_ெப.(ந �_ெப.) எ  க)ம� எ றா  

$க�ப.01759.4 

 ஒ ேறா� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஒ � ஒLவா உைரத5+ 

அரச _ெப.(அரெச _ெப.) உயி)� $க�ப.01760.1 

 ெச றா  இ ேறா� எ 2� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) எ8தி� ேத85தா  

$க�ப.01760.2 

 ெம ேதா* மா�பி  4னிவ  ேவ5ேத அயேர* அவைன $க�ப.01760.3 



 இ � ஏகாத வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) தைகெவ  உலேகா� எ னா 

$க�ப.01760.4 

 4னிவ  ெசா*�� அளவி* 4D�� ெகா* எ � அரச _ெப.(அரெச _ெப.) 

$க�ப.01761.1 

 தனி நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உழ* 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) உயிைர/ சிறிேத தைகவா  இ5தA $க�ப.01761.2 

 ;னித  ேபானா* இவனா* ேபாகா+ ஒழிவா  எ னா $க�ப.01761.3 

 மனித  வDவ� ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ம2(� த ைன மற5தா _வி.4.(மற_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.01761.4 

 மற5தா _வி.4.(மற_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) நிைன(� உயி)� 

ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) எ ன ம�கா $க�ப.01762.1 

 இற5தா  ெகா*ேலா அரச _ெப.(அரெச _ெப.) எ னா இட� உ-� அழிவா3 

$க�ப.01762.2 

 +ற5தா  மக _ெப.(மக _ெப.) 4  எைன�� +ற5தா8 ந��� +ைணவா 

$க�ப.01762.3 

 அற5தா  இ+ேவா ஐயா அரச��� அரேச எ றா3 $க�ப.01762.4 

 ெம8யி  ெம8ேய உலகி  ேவ5த��� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ேவ5ேத 

$க�ப.01763.1 

 உ8�� வைக நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) உயிைர ஓ�பா+ இ�ங  ேத�பி  

$க�ப.01763.2 

 ைவய� 4J+� +யரா* ம��� 4னிவ  உட  ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

$க�ப.01763.3 

 ஐய  வ'2� வ)மா* அயேர* அரேச எ றா3 $க�ப.01763.4 



 எ � எ � அரச _ெப.(அரெச _ெப.) ெம8�� இ) தா3_ெப.(தா3_ெப.) 

இைண�� 4க4� $க�ப.01764.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) த _த-.�.(த _த .ஒ).) 

ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ைகயா* ைதவ5தி� 

ேகாசைலைய $க�ப.01764.2 

 ஒ �� தெரJயா ம�ம� உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) 

அரச _ெப.(அரெச _ெப.) ெம3ள $க�ப.01764.3 

 வ  தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) சிைல ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) �'சி* வ)ேம 

வ)ேம எ றா  $க�ப.01764.4 

 வ* மாய� ைகேகசி வா�கா* எ த  உயிைர $க�ப.01765.1 

 4  மா8விAப� +ணி5தா3 எ �� Hனி ெமாழியா* $க�ப.01765.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) மா மக2� தா2� தரணி ெப�மா� உ னி $க�ப.01765.3 

 எ  மா மகைன� கா  ஏ� எ றா3 எ றா3 எ றா  $க�ப.01765.4 

 ெபா  ஆ� வலய� ேதாளா  காேனா ;�த* தவிரா  $க�ப.01766.1 

 எ  ஆ)யிேரா அகலா+ ஒழியா+ இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ேகாசைல 

ேக3 $க�ப.01766.2 

 4  நா3_ெப.(நா3_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மா 4னிவ  ெமாழி�� சாப� 

உள+ எ � $க�ப.01766.3 

 அ5நா3 உ-ற+ எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) அவB�� 

அரச _ெப.(அரெச _ெப.) அைறவா  $க�ப.01766.4 

 ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) கான�+_ெப.(கான�+_ெப.) 

இைடேய ேவ�ைட ேவ�ைக மிகேவ $க�ப.01767.1 

 ஐய ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) க'ேயா� அ'க3 

+)வி� தி'ேவ  $க�ப.01767.2 



 ைகயி- சிைல�� கைண�� ெகா� கா� மி)க� வ)� ஓ� $க�ப.01767.3 

 ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நதியி  கைரவா8/ ெச ேற 

மைறய_�ைற.எ/.(மைற_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நி ேற _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) $க�ப.01767.4 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மா 4னிவ  மைனேயா� ஒளி ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

இலவா8 நயன� $க�ப.01768.1 

 த) மா மகேவ +ைணயா8� தவேம ;' ேபா>தினி  வா8 $க�ப.01768.2 

 அ) மா மகேன ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அக*வா  வ)மா� 

அறிேய _வி.4.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ _த .ஒ).) $க�ப.01768.3 

 ெபா) மா கைண வி�Dட�� ;விமீ+ அலறிA ;ரள. $க�ப.01768.4 

 ;��A ெப) ந�� Oக)�_ெப.எ/.(Oக�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெபா) 

ேபாதக� எ � ஒலிேம* $க�ப.01769.1 

 ைக�க% கைண ெச ற+ அலா* க%ணி* தெரJய� காேண  $க�ப.01769.2 

 அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ைக� க'யி  �ரேல அ � ஈ+ எ ன ெவ)வா 

$க�ப.01769.3 

 ம�க3_ெப.(ம�க3_ெப.) �ர*_ெப.(�ர*_ெப.) எ � அய�ேவ  

மன�_ெப.(மன�_ெப.) ெநா5+_வி.எ/.(ெநா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ%_ெப.(அவ%_ெப.) வ5தெனனா* $க�ப.01769.4 

 ைக�� கட2� ெநகிழ�_�ைற.எ/.(ெநகி>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.+�_ஒ-.) 

கைணேயா� உ)3ேவா� காணா $க�ப.01770.1 

 ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) த2(� மன2� ெவறி+ ஏகிடேவ 

வ �ழா $க�ப.01770.2 

 ஐய  ந�தா  யாவ  அ5ேதா அ)3க எ � அயரA $க�ப.01770.3 



 ெபா8 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

அறியா_ெப.எ/.(அ'_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) ேக3 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ னA ;க*வா . 

$க�ப.01770.4 

 இ) க%கB� இ � யா8��� எ5ைத��� இ�� அவ�க3 $க�ப.01771.1 

 ப)�� ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அக*வா  பட�5ேத  

பJ+ ஆயினதா* $க�ப.01771.2 

 இ) � � அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ;ய�தா8 இப� எ � உணரா+ 

எ8தா8 $க�ப.01771.3 

 உ)�� +யர�_ெப.(+யர�_ெப.) தவி� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ஊழியி  

ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ஈ+ எ ேற. $க�ப.01771.4 

 உ% ந��ேவ�ைக மிகேவ உய��� எ5ைத�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.01772.1 

 த%ண �� ெகா�ேபா8 அளி�+ எ  சா(� உைர�+ உ� ;த*வ _ெப.) 

$க�ப.01772.2 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) மீ+ அைடவா  ெத(Jதா  என(� அவ�பா* விள�; 

எ � $க�ப.01772.3 

 எ% ந��ைமயினா  வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) எதி� ெகா%Dட 

ஏகினனா*. $க�ப.01772.4 

 ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) வரேவ 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வள 

மாதவ _ெப.(மாதவ _ெப.) பா* மகேவா� $க�ப.01773.1 

 அ� த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ0க ஐயா இ+ேபா+ 

அளவா8 $க�ப.01773.2 



 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ�� அ0கா8 எ ேனா 

வ5த+ எ ேற ெநா5ேத� $க�ப.01773.3 

 ச5த� கமJ�_ெப.எ/.(கம>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேதாளா8 

தJவி� ெகாள வா எனேவ. $க�ப.01773.4 

 ஐயா யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ஓ� அரச _ெப.(அரெச _ெப.) 

அேயா�திநகர�+ உ3ேள _வி.4.(உ3B_வி.+ண_எதி�.ம.+ஏ _த .ஒ).) 

$க�ப.01774.1 

 ைம ஆ� களப� +)வி மைற5ேத வதி5ேத  இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) வா8 

$க�ப.01774.2 

 ெபா8யா வா8ைமA ;த*வ _ெப.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ெமா%D�� 

ஓைதயி  ேம* $க�ப.01774.3 

 ைக ஆ� கைண ெச ற+ அலா* க%ணி* தெரJய� காேண . $க�ப.01774.4 

 வ ���%� அல�� �ரலா* ேவழ� �ர*_ெப.(�ர*_ெப.) அ � எனேவ 

$க�ப.01775.1 

 ஓ�ட5+ எதிரா ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) யா� என 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) எலா� உைரயா $க�ப.01775.2 

 வா�ட� த)� ெநRசின  ஆ8 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) வண�கா வாேனா� 

$க�ப.01775.3 

 ஈ�ட� எதி� வ5திடேவ இற5+_வி.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஏகின  வி%_ெப.(வி%_ெப.) இைடேய. $க�ப.01775.4 

 அ��தா8 கைணயா* எனேவ அDேய  த ைன ஐயா $க�ப.01776.1 

 க��ேத அ)ளா8 யாேனா க%ணி* க%ேட  அ*ேல  $க�ப.01776.2 

 ம��தா  இ*லா  வன�_ெப.(வந�_ெப.) ெமா%D�� ஓைதயி  எ8த+ 

அலா* $க�ப.01776.3 



 ெபா��ேத அ)3வா8 எ னா இ)தா3 ெச னி_ெப.(ெச னி_ெப.) ;ைன5ேத . 

$க�ப.01776.4 

 வ �>5தா� அய�5தா� ;ர%டா� விழி ேபாயி-� இ � எ றா� $க�ப.01777.1 

 ஆ>5தா� + ப� கட�3 ஐயா ஐயா எ றா� $க�ப.01777.2 

 ேபா>5தா8 ெநRைச எ றா� ெபா  நா� அதனி* ேபா8 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.01777.3 

 வா>5ேத இ)Aப� த'ேய� வ5ேத� வ5ேத� இனிேய $க�ப.01777.4 

 எ � எ � அய)� தவைர இ) தா3_ெப.(தா3_ெப.) 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) $க�ப.01778.1 

 இ � உ� ;த*வ _ெப.) இனி ந�� ஏ(� பணி ெச8தி�ேவ  $க�ப.01778.2 

 ஒ �� தள�(-� அய]� ஒழிமி  இட� எ றிட�� $க�ப.01778.3 

 வ  தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) சிைலயா8 ேக%ேமா எனேவ ஒ)ெசா* 

வ��தா  $க�ப.01778.4 

 க%03 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேபா* மகைவ இழ5+� உயி� காதலியா 

$க�ப.01779.1 

 உ%ண_�ைற.எ/.(உ%_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இ)5தா* உலேகா� எ  

எ � உைரAபா� $க�ப.01779.2 

 வி%ணி  தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேச)+� யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) 

எ�ேபா* விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) பி'யA $க�ப.01779.3 

 ப%0� ப'மா உைடயா8 அைடவா8 பட�வா  எ னா $க�ப.01779.4 



 தாவா+ ஒளி)� �ைடயா8 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) இ�� 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) சரண� 

$க�ப.01780.1 

 காவா8 எ றா8 அதனா* கDய சாப� க)ேத� $க�ப.01780.2 

 ஏவா மகைவA A''5+_வி.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ � எ� 

ேபா* இட� 

உ-றைன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.01780.3 

 ேபாவா8 அக*வா  எ னாA ெபா  நா� இைட ேபாயினரா*. $க�ப.01780.4 

 சி5ைத தள�(-� அய�த* சிறி+� இலனா8 இ  ெசா* $க�ப.01781.1 

 ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) உள  எ றதனா* மகி>ேவா� 

இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) வ5தெனனா* $க�ப.01781.2 

 அ5த 4னி ெசா-றைம�� அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) வன�_ெப.(வந�_ெப.) 

ஏ�த�� $க�ப.01781.3 

 எ ற  உயி� வ ��த�� இைற�� தவறா எ றா  $க�ப.01781.4 

 இ� மா ெமாழி த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அரச _ெப.(அரெச _ெப.) இட� உ-றி� ேபா>தினி* அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) 

$க�ப.01782.1 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) மா மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) ேகாசைல�� திைகயா 

உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) ஓவினளா* $க�ப.01782.2 

 ெம8� மா ெநறி�� விதியி  விைள(� தள�வி � உண)� $க�ப.01782.3 

 அ� மாதவ2� விைரேவா� அவல�_ெப.(அவல�_ெப.) த) ெநRசின  ஆ8 

$க�ப.01782.4 

 உைரெச8 ெப)ைம_ெப.(ெப)ைம_ெப.) உய� தவ�ேதா� 

ஓ�க*_ெப.(ஓ�க*_ெப.) $க�ப.01783.1 



 ;ைரைச மத களி-றா  ெபா  ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) 4 ன� $க�ப.01783.2 

 4ைரச� 4ழ�க_�ைற.எ/.(4ழ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 4D 

S�ட_�ைற.எ/.(S��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெமா8�+ ஆ%� $க�ப.01783.3 

 அைரச� இனி+ இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அைவயி  ஆயினா  $க�ப.01783.4 

 வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4னிைய 4க�_ெப.(4க�_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) $க�ப.01784.1 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ;�த-� இைட\� உ%டாயேதா $க�ப.01784.2 

 அ5த� இ* ேசாக�+ அJத�ர*தா  எ  ெகா* $க�ப.01784.3 

 சி5ைத ெதளி5ேதா8 ெதளிவி எம��_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+��_ெகா.ேவ.) எ � 

உைர�தா� $க�ப.01784.4 

 ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) பணியினா* ைகேகசி ெம8A ;த*வ _ெப.) 

$க�ப.01785.1 

 பா5த3 மிைச� கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பா� 

அளிAபா  ஆயினா  $க�ப.01785.2 

 ஏ5+ தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) இராம  தி)மட5ைத 

$க�ப.01785.3 

 கா5த  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 4ைற ேபா8� கா�_ெப.(கா�_ெப.) உைறவா  

ஆயினா . $க�ப.01785.4 

 ேகா%டா3_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) வர�_ெப.(வர�_ெப.) 

இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ேககய�ேகா  ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) அவ��� 

$க�ப.01786.1 

 த%டாத ெச�ேகா*_ெப.(ெச�ேகா*_ெப.) தயரத2� தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

அளி�தா  $க�ப.01786.2 



 ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) 4கிைல வன�_ெப.(வந�_ெப.) 

ேபா� எ � ஒ)Aப��தா3 $க�ப.01786.3 

 எ%தா2� ேவ� இ*ைல ஈ+ அ��தவா� எ றா  $க�ப.01786.4 

 வா� ஆ� 4ைலயா)� ம-� உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) மா5த�கB� $க�ப.01787.1 

 ஆராத காத*_ெப.(காத*_ெப.) அரச�கB� அ5தண)� $க�ப.01787.2 

 ேபராத வா8ைமA ெப'ேயா  உைர ெசவியி* $க�ப.01787.3 

 சாராத 4 ன� தயரதைனA ேபா* வ �>5தா� $க�ப.01787.4 

 ;% உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) த�யி* ;ைக உ-� உயி� 

பைதAப_�ைற.எ/.(பைதAA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.01788.1 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) உ-� அய�5+ ம�கி-� உட�;_ெப.(உட�;_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.01788.2 

 க% உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) வா' கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

உ-ற+ அ5நிைலேய $க�ப.01788.3 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) உ-ற+ எ�ம)��� வி�� 

அJத_ெப.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� ஓைச $க�ப.01788.4 

 மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கல4� ம�கல4� சி5தி� 

த� $க�ப.01789.1 

 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ;ைட ெபயர� H-� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

க% சிவAபA $க�ப.01789.2 

 பாத மல� சிவAப� தா� பைத�+A பா� ேச�5தா� $க�ப.01789.3 

 ஊைத எறிய_�ைற.எ/.(எறி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஒசி :�ெகாD ஒAபா� 

$க�ப.01789.4 

 ஆ ஆ அரச _ெப.(அரெச _ெப.) அ)3 இலேன ஆ� எ பா� $க�ப.01790.1 



 காவா அற�ைத இனி� ைகவி�ேவ� யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) எ பா� 

$க�ப.01790.2 

 தாவாத ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) தைல�தைல 

வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ�கினா� $க�ப.01790.3 

 மாவாத� சா8�த மராமரேம ேபா*கி றா� $க�ப.01790.4 

 கி3ைளெயா� :ைவ அJத_ெப.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கிள� 

மாட�+_ெப.(மாட�_ெப.+அ�+_சா'.) $க�ப.01791.1 

 உ3 உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) :ைச 

அJத_ெப.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உ) அறியாA $க�ப.01791.2 

 பி3ைள அJத_ெப.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெப'ேயாைர எ  

ெசா*ல_�ைற.எ/.(ெசா*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.01791.3 

 வ3ள* வன�_ெப.(வந�_ெப.) ;�வா  எ � 

உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா-ற�தா* $க�ப.01791.4 

 ேசதா�ப* ேபா+ அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெச�கனி வா8 

ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) தளவA $க�ப.01792.1 

 ேபா+ ஆ� ப* ேதா றA ;ண� 4ைலேம* :5தரள $க�ப.01792.2 

 மா தா�; அ-� எ ன மைழ� க%ண ��_ெப.(க%ண ��_ெப.) ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) 

உக $க�ப.01792.3 

 நாதா� ப-றா மழைல ந�ைகமா� ஏ�கினா� $க�ப.01792.4 

 ஆ(� அJதன க �_ெப.(க �_ெப.) 

அJத_ெப.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ � 

அல�5த_ெப.எ/.(அல�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01793.1 

 :(� அJத_ெப.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) 

;3_ெப.(;3_ெப.) அJத_ெப.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க3 

ஒJ��_ெப.எ/.(ஒJ�_வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01793.2 



 கா(� அJத_ெப.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) களி�_ெப.(களி�_ெப.) 

அJத_ெப.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கா* வயA ேபா� $க�ப.01793.3 

 மா(� அJதன அ� ம னவைன மானேவ $க�ப.01793.4 

 ஞான ��� உ8கலா  எ னாேத நாயகைன� $க�ப.01794.1 

 கா  ஈ�� எ � உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ைகேகசி�� ெகாDய_ெப.அ.(ெகாDய_ெப.அ.) $க�ப.01794.2 

 Hன��� அ*லா* ெகாDயா� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) உளேரா $க�ப.01794.3 

 ேமன ��� இ றி ெவ� ந�ேர ஆயினா� $க�ப.01794.4 

 ேதறா+ அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) அழி5தா� எ�� உலAபா� ேத� ஓட $க�ப.01795.1 

 ந�� ஆகி/ �%ண� நிைற5த_ெப.எ/.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தெர� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.01795.2 

 ஆ� ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஓDன 

க%ண ��_ெப.(க%ண ��_ெப.) அ) ெநRச�_ெப.(ெநRச�_ெப.) $க�ப.01795.3 

 H� ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஓடாத இ�தைனேய 

�-றேம $க�ப.01795.4 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) உள+ எ பா� மாமல� ேம* $க�ப.01796.1 

 ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) அதனி* ெப'+_ெப.(ெப'+_ெப.) எ பா� $க�ப.01796.2 

 ;% ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெநRைச விதி எ பா� 

:தல�ேதா� $க�ப.01796.3 

 க% ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) 

கடலி*_ெப.(கட*_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ெப'+_ெப.(ெப'+_ெப.) எ பா� 

$க�ப.01796.4 



 ஆளா  பரத  அர�_ெப.(அர�_ெப.) எ பா� ஐய  இனி $க�ப.01797.1 

 மீளா  நம��_பதி.ெப.(ந�_த .ப .+��_ெகா.ேவ.) விதி ெகாDேத கா% எ பா� 

$க�ப.01797.2 

 ேகா3 ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வ5தவா ெகா-ற 4D 

தா _த-.�.(தா _த-.�.) எ பா� $க�ப.01797.3 

 மாளாத ந�மி  மன�_ெப.(மன�_ெப.) வலியா� ஆ� எ பா� $க�ப.01797.4 

 ஆதி அரச _ெப.(அரெச _ெப.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ேககய  

மக3_ெப.(மக3_ெப.) ேம* $க�ப.01798.1 

 காத*_ெப.(காத*_ெப.) 4திர� க)�+ அழி5தா  ஆ� எ பா� $க�ப.01798.2 

 சீைத மணவாள  த ேனா�� த�� கான�_ெப.(கான�_ெப.) $க�ப.01798.3 

 ேபா+� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) அ ேற* ;�+� எ' எ பா� 

$க�ப.01798.4 

 ைகயா* நில�_ெப.(நில�_ெப.) தடவி� க%ண ��_ெப.(க%ண ��_ெப.) ெமJ�வா� 

$க�ப.01799.1 

 உ8யா3 ெபா  ேகாசைல எ � ஓ+வா� ெவ8+ உயி�Aபா� $க�ப.01799.2 

 ஐயா இள�ேகாேவ ஆ-�திேயா ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ பா� $க�ப.01799.3 

 ெந8 ஆ� அழ* உ-ற+ உ-றா� அ5 ந�3 நகரா� $க�ப.01799.4 

 த3 ஊ� ேவ� இ*ைல த _பதி.ெப.(த _தி'.) மக-�A பா� ெகா3வா  

$க�ப.01800.1 

 எ3 ஊறிய க)ம� ேந�5தா3 இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

எ பா� $க�ப.01800.2 

 க3 ஊ� ெசLவா8� கணிைககா% ைகேகசி $க�ப.01800.3 



 உ3 ஊ� காத*_ெப.(காத*_ெப.) இல3_�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ3_பட�.ஒ).) 

ேபா* எ � உ3 அழி5தா� $க�ப.01800.4 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

இய-றி� தா _த-.�.(தா _த-.�.) த�ர_�ைற.எ/.(த��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேந�5தேதா $க�ப.01801.1 

 அ றி உலக�+3 ஆ)யிரா8 வா>வாைர� $க�ப.01801.2 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கைளய� 

�றி�த_ெப.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 

அ+ேவா $க�ப.01801.3 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) வர�_ெப.(வர�_ெப.) 

ெகா��த_ெப.எ/.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நாயக-� 

ந �_ெப.(ந �_ெப.) எ பா� $க�ப.01801.4 

 ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைடய ம%_ெப.(ம%_ெப.) 

அவB�� ஈ5+_ெப.(ஈ5+_ெப.) பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $க�ப.01802.1 

 4-� உைடய ேகாைவA பி'யா+ ெமா8�+ ஈ%D $க�ப.01802.2 

 உ-� உைற+� யா)� உைறயேவ சி* நாளி* $க�ப.01802.3 

 ;-� உைடய கா�_ெப.(கா�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) நா� ஆகிA ேபா� 

எ பா� $க�ப.01802.4 

 எ ேன நி)ப  இய-ைக இ)5தவா $க�ப.01803.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ேந� இலாத தைல_ெப.(தைல_ெப.) மக-�� தாரணிைய 

$க�ப.01803.2 

 4 ேன ெகா��+ 4ைற திற�ப� த�பி��A $க�ப.01803.3 

 பி ேன ெகா��தா* பிைழயாேதா ெம8 எ பா� $க�ப.01803.4 



 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) வ' வி* �மர- 

ெகா��த_ெப.எ/.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நில $க�ப.01804.1 

 மாைத ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) ;ண�வரா� வRசி�த $க�ப.01804.2 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) சி�வைனA பி  

பா��+_வி.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நி-�ேம $க�ப.01804.3 

 சீைத பி'யி2� த�ரா� தி) எ பா� $க�ப.01804.4 

 உ5தா+ ெந8 வா��+ உதவா+ கா* 

எறிய_�ைற.எ/.(எறி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.01805.1 

 ந5தா விள�கி  ந���கி ற ந�ைகமா� $க�ப.01805.2 

 ெச5_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) 

தட�_ெப.(தட�_ெப.) க% ெசLவி அ)3 ேநா�க� $க�ப.01805.3 

 அ5ேதா பி'+ேமா ஆ விதிேய ஓ எ பா� $க�ப.01805.4 

 ேக�டா  இைளேயா  கிள� ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) வர�தினாேல 

$க�ப.01806.1 

 மீ�டா3 அளி�தா3 வன�_ெப.(வந�_ெப.) த�4ைன 

ெவ�ைம_ெப.(ெவ�ைம_ெப.) 4-றி� $க�ப.01806.2 

 த��டாத ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) க% சி� தா8_ெப.(தா8_ெப.) என யாவரா�� 

$க�ப.01806.3 

 1�டாத கால� கைட�த� என 1%� எJ5தா  $க�ப.01806.4 

 க%ணி* கைட� த� உக ெந-றியி* க-ைற நாற $க�ப.01807.1 

 வி%ணி* �ட)�_ெப.எ/.(�ட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) �ட� வ �ய 

ெம8 ந�� வி'Aப $க�ப.01807.2 



 உ3 நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

உயி�A; எ2� ஊைத பிற�க நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.01807.3 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) ெப'ேயா  தன+ ஆதியி  1��தி ஒ�தா  

$க�ப.01807.4 

 சி�க� �)ைள�� இ� த�R�ைவ ஊைன நாயி  $க�ப.01808.1 

 ெவ�க% சி� ��டைன ஊ�ட_�ைற.எ/.(ஊ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வி)�பினாளா* $க�ப.01808.2 

 ந�ைக�� அறிவி  திற�_ெப.(திற�_ெப.) ந �_ெப.(ந �_ெப.) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ந �_ெப.(ந �_ெப.) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ னா� $க�ப.01808.3 

 க�ைக�� இைறவ  கடக� ைக ;ைட�+ ந�கா  $க�ப.01808.4 

 �-� ஆ�5த க/சி* �'ைக ;ைட 

ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01809.1 

 வி* தா�கி வாளிA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ;�D* ;ற�+ வ ��கிA 

$க�ப.01809.2 

 ப-� ஆ�5த ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா  கவச� பனி ேம) ஆ�� ஓ� 

$க�ப.01809.3 

 ;-� ஆ� என ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ஒ� மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) ேபா��க $க�ப.01809.4 

 அDயி* �ட� ெபா  கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) ஆ�கலி நாண ஆ�AபA $க�ப.01810.1 

 ெபாDயி* தட(� சி� நா%_ெப.(நா%_ெப.) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

:ச*_ெப.(:ச*_ெப.) ஓைச $க�ப.01810.2 



 இDயி* ெத(டர� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ஏJ� ம��+ இR 

ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) $க�ப.01810.3 

 4Dவி* �4�� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 4�ைமயி  ேம* 

4ழ�க_�ைற.எ/.(4ழ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.01810.4 

 வா2� நில2� 4த* ஈ� இ* வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இ* :த� $க�ப.01811.1 

 ேம* நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கீ>கா�� வி'5தன 

வ �>வ ேபால� $க�ப.01811.2 

 தா2� த _பதி.ெப.(த _தி'.) த�42� அ*ல+ 4�ைம ஞால�+ 

$க�ப.01811.3 

 ஊ2� உயி)� உைடயா�க3 உைள5+ ஒ+�க $க�ப.01811.4 

 ;விA பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) பர� ெகடA ேபா'* வ5ேதாைர 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.01812.1 

 அவிAபா2� அவி�+ அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) ஆ�ைகைய அ%ட� 

4-ற� $க�ப.01812.2 

 �விAபா2� என�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேகாவிைன� ெகா-ற ெமௗலி 

$க�ப.01812.3 

 கவிAபா2� நி ேற _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) கா��ந� காமி  எ றா  $க�ப.01812.4 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) நா�டாவ�_�றி.வி.4.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ப .) ம%ணவ� 

விRைசய� நாக� ம-�� $க�ப.01813.1 

 எ% நா�டாவ�_�றி.வி.4.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ப .) யாவ)� 

நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) ஒ� 1வ� 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01813.2 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) நா��ந� கா��ந� வ ���ந� வ5தேபா+� $க�ப.01813.3 



 ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) நா�ட� ஒ�ேட  இனிA ேப)�ல�+3 எ னா 

$க�ப.01813.4 

 காைல� கதிேரா  ந� உ-ற+ ஓ� ெவ�ைம_ெப.(ெவ�ைம_ெப.) கா�D 

$க�ப.01814.1 

 ஞால�தவ� ேகாமக  அ5 நகர�+ நாAப% $க�ப.01814.2 

 மாைல/ சிகர� தனி ம5தர ேம) 45ைத $க�ப.01814.3 

 ேவைல� தி'கி ற+ ேபா* தி'கி ற ேவைல $க�ப.01814.4 

 ேவ-�� ெகாDயா3 விைளவி�த விைன�� வி�மி� $க�ப.01815.1 

 ேத-ற� ெதளியா+ அய� சி-றைவ பா* இ)5தா  $க�ப.01815.2 

 ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) +ைண� த�பித  வி* ;ய*_ெப.(;ய*_ெப.) அ%ட 

ேகாள� $க�ப.01815.3 

 கீ-� உ-� உைடயA ப��நா% உ)ேம� ேக�டா  $க�ப.01815.4 

 வ �� ஆ�கிய ெபா  கல  வி* இட_�ைற.எ/.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) மி ன $க�ப.01816.1 

 மாறா� தனி/ ெசா* +ளி மா'_ெப.(மா'.) வழ�கி 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.01816.2 

 கா* தா�க_�ைற.எ/.(தா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;ைக5+ கன � ெபா��� 

$க�ப.01816.3 

 ஆறா� கன*_ெப.(கன*_ெப.) ஆ-�� ஓ� அRசன ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) எ ன 

$க�ப.01816.4 

 மி  ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) சீ-ற� கன*_ெப.(கன*_ெப.) 

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

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01817.1 



 ெபா  ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேமனிA_ெப.(ேமனி_ெப.+A_ஒ-.) ;ய*_ெப.(;ய*_ெப.) 

ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) தட�ைகயாைன $க�ப.01817.2 

 எ  அ�த எ  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இைறேய2� 4னி(_ெப.(4னி(_ெப.) 

இலாதா8 $க�ப.01817.3 

 ச ன�த  ஆகி� த2 ஏ5+த-� ஏ+ எ றா  $க�ப.01817.4 

 ெம8ைய/ சிைதவி�+ நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ேம* 4ைற ந��த 

ெநRச�_ெப.(ெநRச�_ெப.) $க�ப.01818.1 

 ைமயி* க'யா3 எதி� நி ைன அ� ெமௗலி S�ட* $க�ப.01818.2 

 ெச8ய� க)தி� தைட ெச8�ந� ேதவேர2� $க�ப.01818.3 

 +8ைய/ �� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கனலி* ��வா  +ணி5ேத . 

$க�ப.01818.4 

 வல� கா�4க� எ  ைகய+ ஆக அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

வா _ெப.(வா _ெப.) உVளா)� $க�ப.01819.1 

 வில�கா� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வில�கி2� எ  ைக வாளி�� 

$க�ப.01819.2 

 இல�கா எ'வி�+ உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏழிெனா� ஏJ� 

ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) $க�ப.01819.3 

 �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) காவ�� இ � உன�� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

தர� ேகாD எ றா  $க�ப.01819.4 

 இைளயா  இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) Hற இராம  

இைய5த_ெப.எ/.(இைய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�தி $க�ப.01820.1 



 வைளயா வ)� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெநறி நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

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

அ ேற $க�ப.01820.2 

 உைளயா அற�_ெப.(அற�_ெப.) வ-றிட ஊ> வJ 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) சீ-ற� $க�ப.01820.3 

 விைளயாத நில�+_ெப.(நில�_ெப.+அ�+_சா'.) உன�� எ�ங  விைள5த+ 

எ றா  $க�ப.01820.4 

 ந�%டா  அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) உைர�த�� நி�தில� 

ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந��/ $க�ப.01821.1 

 ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) தா _த-.�.(தா _த-.�.) ெத(ட� மா 

நில�_ெப.(நில�_ெப.) நி ன+ எ � உ5ைத ெசAபA $க�ப.01821.2 

 :%டா8 பைகயா* இழ5ேத வன�_ெப.(வந�_ெப.) ேபாதி எ றா* $க�ப.01821.3 

 யா%ேடாஅDேய-� இனி/ சீ-ற� அ�Aப+ எ றா  $க�ப.01821.4 

 நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) க% ப'( இ*லவ� ந�3 வன�+ உ ைன ந��கA 

$க�ப.01822.1 

 ; க%_ெப.(; க%_ெப.) ெபாறி யா�ைக ெபா��+ உயி� ேபா-�ேகேனா 

$க�ப.01822.2 

 எ  க% ;ல� 4  உன�� ஈ5+_ெப.(ஈ5+_ெப.) 

ைவ�+_வி.எ/.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ*ைல எ ற $க�ப.01822.3 

 வ  க% ;ல� தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) தா _த-.�.(தா _த-.�.) ெகா* எ றா  

$க�ப.01822.4 

 பி  �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) ம 2� பய��� அர�_ெப.(அர�_ெப.) எ ற* 

ேபேண  $க�ப.01823.1 



 4  ெகா-ற ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) 4D 

ெகா3க_விய�.வி.4.(ெகா3_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) என� 

ெகா3ள_�ைற.எ/.(ெகா3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 1%ட+ $க�ப.01823.2 

 எ  �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) அ ேறா இக* ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) 

�-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) யாேதா $க�ப.01823.3 

 மி  �-� ஒளி)� ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) த�� ெகா� 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவேலா8 $க�ப.01823.4 

 நதியி  பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) அ � ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) 

;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) இ ைம_ெப.(இ ைம_ெப.) அ-ேற $க�ப.01824.1 

 பதியி  பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) அ � 

பய5+_வி.எ/.(பய_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நைமA ;ர5தா3 $க�ப.01824.2 

 மதியி  பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) அ � மக _ெப.(மக _ெப.) 

பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) அ � ைம5த $க�ப.01824.3 

 விதியி  பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இத-� எ ைன 

ெவ�%ட+ எ றா  $க�ப.01824.4 

 உதி��� உைல�3 உ� த� என ஊைத ெபா�க� $க�ப.01825.1 

 ெகாதி��� மன�_ெப.(மன�_ெப.) எ�ஙன� ஆ-�ெவ  ேகா3 இைழ�தா3 

$க�ப.01825.2 

 மதி��� மதி ஆ8 4த* வானவ���� வZஇ+ ஆ� $க�ப.01825.3 

 விதி��� விதி ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ  வி* 

ெத(ழி* கா%D எ றா  $க�ப.01825.4 

 ஆ8 த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர 

Hற�� ஐய  நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.01826.1 



 வா8 த5தன H�திேயா மைற த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நாவா* $க�ப.01826.2 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) த5த+ அ ேற ெநறிேயா� க% இலாத+ 

ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01826.3 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) எ றா* அவ�ேம* சலி�கி ற+ 

எ ேனா $க�ப.01826.4 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) தாைத�� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) தனி நாயக  

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) வயி-றி* $க�ப.01827.1 

 ெப-றா�� ந�ேய பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) இ*ைல பிற��� ந*க� $க�ப.01827.2 

 க-றா8 இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) கா0தி இ � என� ைக மறி�தா  

$க�ப.01827.3 

 4-றா மதிய� மிைல5தா  4னி5தாைன 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.01827.4 

 வரத  பக�வா  வர�_ெப.(வர�_ெப.) ெப-றவ3 தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ைவய� $க�ப.01828.1 

 சரத� உைடயா3 அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) எ  தனி� தாைத 

ெசAபA $க�ப.01828.2 

 பரத  ெப�வா  இனி யா பைட� கி ற ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) 

$க�ப.01828.3 

 விரத�_ெப.(விரத�_ெப.) இதி  ந*ல+_ெப.(ந*ல+_ெப.) ேவ� இனி யாவ+ 

எ றா  $க�ப.01828.4 

 ஆ றா  பக�வா  பி2� ஐய இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ைவய� 

ைமய*_ெப.(ைமய*_ெப.) $க�ப.01829.1 

 ேதா றா ெநறி வா> +ைண� த�பிையA ேபா� ெத(ைல�ேதா $க�ப.01829.2 



 சா ேறா� ;க> ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) தனி� தாைதைய வாைக ெகா%ட< 

$க�ப.01829.3 

 ஈ றாைள ெவ ேறா இனி இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கத�_ெப.(கத�_ெப.) 

த��வ+ எ றா  $க�ப.01829.4 

 ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெசா* வ*லா  எதி� 

த�பி�� தெவ1வ� ெசா*�� $க�ப.01830.1 

 ெசா*�� �ம5ேத  இ) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) என/ ேசா�பி 

ஓ���_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01830.2 

 க*�� �ம5ேத  கைணA ;�D�� க�� 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01830.3 

 வி*�� �ம�கA பிற5ேத  ெவ�%� எ ைன எ றா  $க�ப.01830.4 

 ந _ெப.அ.(ந*_ெப.அ.) ெசா-க3 த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஆ%� எைனநாB� வள��த தாைத $க�ப.01831.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெசா* கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ-� அர�_ெப.(அர�_ெப.) ஆ3வ+ த�க+ அ றா* $க�ப.01831.2 

 எ  ெசா* கட5தா* உன�� யா+ள+ ஈன� எ றா  $க�ப.01831.3 

 தென1 ெசா* கட5தா  வடெசா* கைல�� எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) 

ேத�5தா  $க�ப.01831.4 

 சீ-ற� +ற5தா  எதி� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

தெரJ5+ ெசA;� $க�ப.01832.1 

 மா-ற� +ற5தா  மைற நா �_ெப.(நா �_ெப.) என வா�க* 

ெச*லா_எதி�.ம.ெப.எ/.(ெச*_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01832.2 

 நா* தெண1 திைர ேவைலயி  ந�பி த _பதி.ெப.(த _தி'.) ஆைண யாேல 

$க�ப.01832.3 



 ஏ-ற� ெத(ட�கா� கடலி*_ெப.(கட*_ெப.+இ*_இட.ேவ.) தணி( 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.01832.4 

 அ னா தைன ஐய2� ஆதிெயா� அ5த� எ � $க�ப.01833.1 

 த னா�� அளA; அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தா2� த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

பா�க� நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01833.2 

 ெபா  மா  உ'யா2� தழ�இ_வி.எ/.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எனA 

;*லிA பி ைன/ $க�ப.01833.3 

 ெசா* மா%;_ெப.(மா%;_ெப.) உைட 

அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) �மி�திைர 

ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) ;�கா  $க�ப.01833.4 

 க%டா3 மக2� மக2� தன க%க3 ேபா*வா� $க�ப.01834.1 

 த%டா வன�_ெப.(வந�_ெப.) ெச*வத-ேக சைம5 தா�க3 த�ைம $க�ப.01834.2 

 ;% தா�� ெநRச�தன3 ஆ8A பD ேம* ;ர%டா3 $க�ப.01834.3 

 உ%டாய + ப� கட-� எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) உண�5திலாதா3 

$க�ப.01834.4 

 ேசா�வாைள ஓD� ெத(J+ ஏ5தின  + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) எ 2� 

$க�ப.01835.1 

 ஈ�வாைள வா�கி மன�_ெப.(மன�_ெப.) ேத-�த-� ஏ-ற 

ெச8வா _வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.01835.2 

 ேபா�வா3 அரச��� இைற ெபா8�தன  ஆ�க கி*ேல  $க�ப.01835.3 

 கா�வா  ெந��கா  இைற க%� இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) மீ3வ  எ றா  

$க�ப.01835.4 

 கா  ;�கிD2� கட*;� கிD2� கலிA ேப� $க�ப.01836.1 



 வா _ெப.(வா _ெப.) ;�கிD2� என�� அ னைவ மா% அேயா�தி 

$க�ப.01836.2 

 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ;�க+ 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எைன யா� நலிகி-�� 

ஈ�டா� $க�ப.01836.3 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) ;�� உயி� ;�� உண� ;�� உைலய-க எ றா  

$க�ப.01836.4 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) ஆ-�கிலா3 தைன ஆ-�கி றா�க3 த� பா* 

$க�ப.01837.1 

 த� ஆ-�கிலா� தனி/ சி5ைதயி  

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெச-ற $க�ப.01837.2 

 ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) ஆ-�கி*லா� உயி�ேபால Oட�� இைடயா� 

$க�ப.01837.3 

 மாயாA பழியா3 தர வ-கைல ஏ5தி 

வ5தா�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.01837.4 

 கா� வான�_ெப.(வான�_ெப.) ஒAபா தைன� கா%ெத(�� கா%ெத(�� 

ேபா8 $க�ப.01838.1 

 ந�ரா8 உ� க%ணி2� ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) அழிகி ற ந�ரா� $க�ப.01838.2 

 ேபரா இட�A ப�� அயலா� உ� பைீழ க%�� $க�ப.01838.3 

 த�ரா மன�தா3 தர வ5தன சீர� எ றா� $க�ப.01838.4 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) நி�தில ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) நைக ஆ�தர வ3ள* 

த�பி $க�ப.01839.1 

 யாண�� தி) நா� இழAபி�தவ� ஈ5த எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.01839.2 



 :ணA பிற5தா2� நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) அைவ 

ேபா� விேலா�� $க�ப.01839.3 

 காணA பிற5ேத2� நி ேற _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) அைவ 

கா��க எ றா  $க�ப.01839.4 

 அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) த5தன ஆதர�ேதா�� ஏ5தி $க�ப.01840.1 

 இ னா இட� த��5+_வி.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உட  ஏ� என 

எ�பிரா�D $க�ப.01840.2 

 ெசா னா*_நி.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ*_நி.எ/.�றி.) அ+ேவ +ைண ஆ� 

என� Pய ந�ைக $க�ப.01840.3 

 ெபா  ஆ� அDேம* பணி5தா  அவB� ;க றா3 $க�ப.01840.4 

 ஆகாத+ அ றா* உன�� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வன�_ெப.(வந�_ெப.) 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அேயா�தி $க�ப.01841.1 

 மா காத*_ெப.(காத*_ெப.) இராம  ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) ைவய� ஈ5+� $க�ப.01841.2 

 ேபாகா உயி�� தாய�_ெப.(தாய�_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) :��ழ* சீைத 

எ ேற $க�ப.01841.3 

 ஏகா8 இனி இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) 

நி-ற�� ஏத� எ றா3 $க�ப.01841.4 

 பி 2� பக�வா3 மகேன இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) பி  

ெச* த�பி $க�ப.01842.1 

 எ 2�பD அ � அDயா'னி* ஏவ* ெச8தி $க�ப.01842.2 

 ம 2� நக��ேக இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) வ5திD  வா 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) அ ேற* $க�ப.01842.3 



 4 ன� 4D எ றன3 பா* 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) ேசார 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.01842.4 

 இ)வ)� ெத(Jதன� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) க �_ெப.(க �_ெப.) ஒ]இ 

$க�ப.01843.1 

 ெவ)வ)� ஆவினி* தா�� வி�மினா3 $க�ப.01843.2 

 ெபா) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) �மர)� ேபாயினா� ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) 

$க�ப.01843.3 

 தி) அைர� +கி*_ெப.(+கி*_ெப.) ஒ]இ/ சீைர சா�திேய $க�ப.01843.4 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) ;ைன சீைரைய� த�பி சா�திட� $க�ப.01844.1 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) ;ைன தெரJயலா  ெச8ைக ேநா�கினா  $க�ப.01844.2 

 வா _ெப.(வா _ெப.) ;ைன இைசயினா8 ம��கிலா+ ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.01844.3 

 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ;க*_ெப.(;க*_ெப.) இைனய+ ஓ� உ�தி ேக3 

எனா $க�ப.01844.4 

 அ ைனய�_ெப.(அ ைனய�_ெப.) அைனவ)� ஆழி ேவ5த2� $க�ப.01845.1 

 4 ைனய� அ*ல� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) +ய'* 1>கினா� $க�ப.01845.2 

 எ ைன�� பி'5தன� இட� உறாவைக $க�ப.01845.3 

 உ ைன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ  ெபா)�� உத(வா8 எ றா  

$க�ப.01845.4 

 ஆ%டைக_ெப.(ஆ%டைக_ெப.) அ�ெமாழி 

பகர_�ைற.எ/.(பக�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ ப2� $க�ப.01846.1 

 P% த� திர3 ;ய�_ெப.(;ய�_ெப.) +ள�க� +% எனா $க�ப.01846.2 

 மீ%ட+ ஓ� உயி� இைட வி�ம வி�4வா  $க�ப.01846.3 



 ஈ%� உன�� அDயேன  பிைழ�த+ யா+ எ றா  $க�ப.01846.4 

 ந�� உள எனி  உள மீ2� ந�ல4� $க�ப.01847.1 

 பா� உள எனி  உள யா(� பா�A;றி  $க�ப.01847.2 

 நா�_ெப.(நா�_ெப.) உள த2 உளா8 நா2� சீைத�� $க�ப.01847.3 

 ஆ� உள� எனி  உள� அ)Bவா8 எ றா  $க�ப.01847.4 

 ைப5ெத(D ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) ெசா* 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பா� மக3_ெப.(மக3_ெப.) 

$க�ப.01848.1 

 ைந5+ உயி� ந��க(� நட�தி_வி.எ/.(நட�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எஎ.�றி.) 

கா  எனா $க�ப.01848.2 

 உ85தன _வி.4.(உ8_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

உ%ைம_ெப.(உ%ைம_ெப.) காவல _ெப.(காவல _ெப.) $க�ப.01848.3 

 ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) எ � 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெசா* வழ�கினா8 எனா 

$க�ப.01848.4 

 மா� இனி எ ைன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) வன�_ெப.(வந�_ெப.) ெகா3வா8 

என $க�ப.01849.1 

 ஏறின ெவ�ளிைய யா+� 4-� உற $க�ப.01849.2 

 ஆறிைன தவி�க_விய�.வி.4.(தவி�_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) என ஐய 

ஆைணயி  $க�ப.01849.3 

 Hறிய ெமாழியி2� ெகாDய+ ஆ� எ றா  $க�ப.01849.4 

 ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைட/ ெச*வேமா யா+� 

த��5+_வி.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எைம� $க�ப.01850.1 



 ைக +ைட�+ ஏக(� கடைவேயா ஐயா $க�ப.01850.2 

 ெந8 +ைட�+ அைடயல� ேநய மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) க% $க�ப.01850.3 

 ைம +ைட�+ உைற ;�� வய� ெகா3 ேவலினா8 $க�ப.01850.4 

 உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி  இராம  

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உைர�க ேந�5தில  $க�ப.01851.1 

 வைர� தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேதாளினா  வதன� ேநா�கினா  $க�ப.01851.2 

 விைர� தட�_ெப.(தட�_ெப.) தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) க%ணி  

மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) ந�� $க�ப.01851.3 

 நிைர�+_வி.எ/.(நிைர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைடயிைட விழ ெநD+ 

நி-கி றா  $க�ப.01851.4 

 அLவயி  அர�_ெப.(அர�_ெப.) அைவ நி �� 

அ பின _�றி.வி.அ.ெப.(அ ;_ெப.+இ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.01852.1 

 எLவ�_ெப.(எLவ�_ெப.) இ* இ)5தவ 4னிவ  

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.01852.2 

 ெசLவிய �மர)� ெச னி_ெப.(ெச னி_ெப.) தா>5தன� $க�ப.01852.3 

 கLைவ அ� ெப)�கட* 4னி�� கா* ைவ�தா  $க�ப.01852.4 

 அ னவ� 4க�திேனா� அக�ைத ேநா�கினா  $க�ப.01853.1 

 ெபா  அைர/ சீைரயி  ெபாலி(� ேநா�கினா  $க�ப.01853.2 

 எ  இனி உண��+வ+ எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

+ ப�தா* $க�ப.01853.3 

 த ைன�� உண�5தில  உண)� த ைமயா  $க�ப.01853.4 

 வா>விைன Oதலிய ம�கல�+ நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.01854.1 



 தா> விைன அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) வர/ சீைர சா�தினா  

$க�ப.01854.2 

 S>விைன நா* 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) ஒ)வ�/ Sழி2� 

$க�ப.01854.3 

 ஊ>விைன ஒ)வரா* ஒழி�க* பாலேதா $க�ப.01854.4 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) விைன அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

தர விைள5தேத�� அ � $க�ப.01855.1 

 இLவிைன இவ வயி  எ8த-பா-�� அ � $க�ப.01855.2 

 எLவிைன நிக>5தேதா ஏவ� எ%ணேமா $க�ப.01855.3 

 ெசLவிதி  ஒ)4ைற தெரJ�� பி  எ றா  $க�ப.01855.4 

 வி* தட�_ெப.(தட�_ெப.) தாமைர/_ெப.(தாமைர_ெப.+/_ஒ-.) 

ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) க% வ �ரைன $க�ப.01856.1 

 உ-� அைட5+_வி.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஐய 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ஒ)வி 

ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01856.2 

 க* தட�_ெப.(தட�_ெப.) கா0தி எ னி* க% அக  $க�ப.01856.3 

 ம* தட�_ெப.(தட�_ெப.) தாைனயா  வா>கிலா  எ றா  $க�ப.01856.4 

 அ னவ  பணி தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏ5தி ஆ-�த* $க�ப.01857.1 

 எ ன+ கட _ெப.(கட _ெப.) அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

இடைர ந���த*-ெதா.ெப.(ந���_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) $க�ப.01857.2 

 நி ன+ கட _ெப.(கட _ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ெநறி�� 

எ றன  $க�ப.01857.3 

 ப னகA பாய�3 ப3ளி_ெப.(ப3ளி_ெப.) ந��கினா  $க�ப.01857.4 



 ெவL அர� பயி* �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) விர( எ றா  அல  $க�ப.01858.1 

 தெவ1வ� அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெசா* 

த��Dனா3 தன�� $க�ப.01858.2 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அர� ெபா)த ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) 

அரச _ெப.(அரெச _ெப.) ஆ8கிலா+ $க�ப.01858.3 

 இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வர�_ெப.(வர�_ெப.) த)வ  எ � ஏ ற+ உ%� 

எ றா  $க�ப.01858.4 

 ஏ றன  எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வர�க3 

ஏவினா3 $க�ப.01859.1 

 ஈ றவ3 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

ெச னி_ெப.(ெச னி_ெப.) ஏ5திேன  $க�ப.01859.2 

 சா � என நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) த��திேயா எ றா  $க�ப.01859.3 

 ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற�_ெப.(அற�_ெப.) நி��த� ேதா றினா  

$க�ப.01859.4 

 எ ற பி  4னிவ  ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

இய�ப_�ைற.எ/.(இய�;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேந�5தில  $க�ப.01860.1 

 நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) 

ெந�1�க% ந�� நில�+_ெப.(நில�_ெப.+அ�+_சா'.) ந��+ உக $க�ப.01860.2 

 � � அன ேதாளவ  ெத(J+ ெகா-றவ  $க�ப.01860.3 

 ெபா  திணி ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) 

வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) ேபாயினா  $க�ப.01860.4 

 �-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சீைரய  ெத(ட�5த 

த�பிய  $க�ப.01861.1 



 4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உவைகய  4ள'A 

ேபாதி2� $க�ப.01861.2 

 �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) இ* 4க�தின  ெகா3ைக 

க%டவ�_வி.அ.ெப.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப .) 

$க�ப.01861.3 

 உ-றைத ஒ)வைக உண��+வா� அேரா $க�ப.01861.4 

 அ5தண�_ெப.(அ5தண�_ெப.) அ)5தவ� அவனி 

காவல�_ெப.(காவ*_ெப.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.01862.1 

 ந5த* இ* நக� உளா� நா�� உளா�க3 த� $க�ப.01862.2 

 சி5ைத எ  ;க*வ+ ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) உ3ள4� $க�ப.01862.3 

 ெவ5தன� ேம* வ)� உ�தி ேவ%டல� $க�ப.01862.4 

 ஐயைன� கா%ட�� அண�� அனா�க3 தா� $க�ப.01863.1 

 ெமா8 இள5_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) தளி�களா* 4ள' ேம* 

விJ�_ெப.எ/.(விJ_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01863.2 

 ைமயலி  ம+கர� கD�� ஆ� என� $க�ப.01863.3 

 ைககளி  மத� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க%க3 எ-றினா� $க�ப.01863.4 

 த�ைம�� உண�5தில� தணிAபி* அ பினா* $க�ப.01864.1 

 அ�ைமயி  இ) விைன அக-றேவா அ ேற* $க�ப.01864.2 

 வி�மிய ேப� உயி� மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இலாைம 

ெகா* $க�ப.01864.3 

 ெச�ம* த _பதி.ெப.(த _தி'.) தாைதயி* சிலவ� 45தினா� $க�ப.01864.4 

 விJ5தன� சில�_ெப.(சில�_ெப.) சில�_ெப.(சில�_ெப.) வி�மி வி�மி ேம* 

$க�ப.01865.1 



 எJ5தன� சில�_ெப.(சில�_ெப.) 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) 

இழி_வி.(இழி_வி.) க%ண ��_ெப.(க%ண ��_ெப.) இைட $க�ப.01865.2 

 அJ5தின� சில�_ெப.(சில�_ெப.) பைத�+ அளக வ*லியி  $க�ப.01865.3 

 ெகாJ5+ எ' உ-� என� +யர�_ெப.(+யர�_ெப.) H�கி றா� $க�ப.01865.4 

 க)�;_ெப.(க)�;_ெப.) அன ெமாழியின� க% பனி�கில� $க�ப.01866.1 

 வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) அ� +ய'னா* மய�கிேய ெகா* ஆ� $க�ப.01866.2 

 இ)�;_ெப.(இ)�;_ெப.) அன மன�தின� எ ன நி றன� $க�ப.01866.3 

 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) இழ5தவ� ேபா�� 

ெப-றியா� $க�ப.01866.4 

 ெந�கன உட*_ெப.(உட*_ெப.) உயி� நிைலயி  நி றில $க�ப.01867.1 

 இ�கண� இ1�கண� எ 2� த ைம�� $க�ப.01867.2 

 ;�கன ;ற�தன ;%ணி* க% மல� $க�ப.01867.3 

 உ�கன ந�� வற5+ உதிர வா'ேய $க�ப.01867.4 

 இ) ைகயி  க' நிக� எ% இற5தவ� $க�ப.01868.1 

 ெப) ைகயி* ெபய��தன� தைலையA ேபணல� $க�ப.01868.2 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ைகயி* 

ெகா%டன�_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) 

உ)��கி றன� $க�ப.01868.3 

 �'ைகயி* க% மல� S � 

ந��கினா�_வி.4.(ந���_வி.+இ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.01868.4 

 சி5தின அணி மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

சிதறி_வி.எ/.(சித�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வ �>5தன $க�ப.01869.1 



 ைப5+ண� மாைலயி*_ெப.(மாைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ப'5த ேமகைல 

$க�ப.01869.2 

 ந5தின� நைகெயாளி விள�க� ந�ைகமா� $க�ப.01869.3 

 �5தர வதன4� மதி��� ேதா-றேவ $க�ப.01869.4 

 அ�பதி னாயிர� அரச _ெப.(அரெச _ெப.) ேதவிய� $க�ப.01870.1 

 ம� அ� க-பின� மைழ�க% ந�'ன� $க�ப.01870.2 

 சி�வைன� ெத(ட�5தன� திற5த வாயின� $க�ப.01870.3 

 எறி திைர� கட*_ெப.(கட*_ெப.) என 

இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஏ�கினா� $க�ப.01870.4 

 க னி_ெப.(க னி_ெப.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) மயி*கB� 

�யி*_ெப.(�யி*_ெப.) கண�கB� $க�ப.01871.1 

 அ ன4� சிைற இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவனி 

ேச�5தன_வி.4.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) $க�ப.01871.2 

 எ ன வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உழ5தன� இராம  

அ*ல+ $க�ப.01871.3 

 ம  உயி�A ;த*வைர ம-�� ெப-றிலா� $க�ப.01871.4 

 கிைளயி2� நர�பி2� நிர�;� ேகழன $க�ப.01872.1 

 அள( இற5+_வி.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உயி��க வி�� 

அர-�� த ைமபா* $க�ப.01872.2 

 ெத(ைளப� �ழலிேனா� யா>��� ேதா-றன $க�ப.01872.3 

 இைளயவ� அ4தி2� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசா-கேள $க�ப.01872.4 

 ;கலிட� ெகா� வன�_ெப.(வந�_ெப.) ேபா�� எ � த� $க�ப.01873.1 



 மக _ெப.(மக _ெப.) வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) இர���� 

மகளி�_ெப.) வா8களா* $க�ப.01873.2 

 அக* மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) ெந�மைன அர�த ஆ�ப*க3 $க�ப.01873.3 

 பக*_ெப.(பக*_ெப.) இைட மல�5த+ ஓ� பழன�_ெப.(பழன�_ெப.) ேபா றேவ 

$க�ப.01873.4 

 திட� உைட� ���ம/ ேச�� சா5த4� $க�ப.01874.1 

 இைட இைட வ%ட*_ெப.(வ%ட*_ெப.) இ�� ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) ஈ��தன 

$க�ப.01874.2 

 மிைட 4ைல� �வ� ஒ]இ ேமகைல� தட�_ெப.(தட�_ெப.) $க�ப.01874.3 

 கட*_ெப.(கட*_ெப.) இைட ;�5த க% க�ழி ஆ� அேரா $க�ப.01874.4 

 த%டைல� ேகாசல� தைலவ _ெப.(தைலவ _ெப.) மாதைர� $க�ப.01875.1 

 க%டன  இரவி�� கமல வா3_ெப.(வா3_ெப.) 4க�_ெப.(4க�_ெப.) 

$க�ப.01875.2 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) தல�+ 

உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ேவ5த-� 

ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) $க�ப.01875.3 

 உ%� இட� உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+ எ  

உறாதன $க�ப.01875.4 

 தாய)� கிைளஞ)� சா�5+ உளா�கB� $க�ப.01876.1 

 ேசய)� அணிய)� சிற5த_ெப.எ/.(சிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாத)� 

$க�ப.01876.2 

 கா8 எ' உ-றன� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெகௗைவய� $க�ப.01876.3 



 வாயி�� 4 றி�� மைறய_�ைற.எ/.(மைற_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெமா8�தன� $க�ப.01876.4 

 இைர�தன� இைர�+ எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ�கி 

எ�க0� $க�ப.01877.1 

 திைரA ெப)�கட* என� ெத(ட�5+ பி  

ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.01877.2 

 உைரAபைத உண�கில  ஒழிAப+ ஓ�கில  $க�ப.01877.3 

 வைரA ;ய�+ அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) மைனைய 

ேநா�கினா  $க�ப.01877.4 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நளி� 4D 

Sட_�ைற.எ/.(S�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) மணிA 

$க�ப.01878.1 

 ெபா  ெந�5ேதெரா�� பவனி ேபானவ  $க�ப.01878.2 

 +  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) சீைர�� 

�-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மீ%�� 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.01878.3 

 ெபா  ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தெர� இைடA ேபாத* ேமயினா  

$க�ப.01878.4 

 அRசன ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அழக-� 

எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01879.1 

 வRசைன க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி  வகி�5+ 

ந��கலா $க�ப.01879.2 

 ெநRசி2� வலி+ உயி� நிைனAப+ எ  சில $க�ப.01879.3 

 நRசி2� வலி+ ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) எ றா� 

சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.01879.4 



 ம%_ெப.(ம%_ெப.) ெகா� வ)� என வழி இ)5த+ 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) $க�ப.01880.1 

 எ%ெகா� �ட� வன�+ எ8த* காணேவா $க�ப.01880.2 

 ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) ெகா� விைன ெசயA 

ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா�Dனி* $க�ப.01880.3 

 க% ெகா� பிற�த�� கைட எ றா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.01880.4 

 4Jவேத பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) உைடய ெமா8�பிேனா  $க�ப.01881.1 

 உJைவ ேச� கான�_ெப.(கான�_ெப.) அ�+ உைறெவ  

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) என $க�ப.01881.2 

 எJவேத எJத* க%� இ)Aபேத 

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01881.3 

 அJவேத அழகி+ இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) எ ற� 

சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.01881.4 

 வல� கD5+ ஏைழய� ஆய ம னைர $க�ப.01882.1 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) கD5+ அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

ெகட_�ைற.எ/.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நய�கZ�க3 

O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) $க�ப.01882.2 

 �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) கD5தா  வலி 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகா%டைல 

$க�ப.01882.3 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) கD5தா[ளா� நிக� எ றா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) 

$க�ப.01882.4 

 தி) அைர �-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சீைர ஆைடய  

$க�ப.01883.1 



 ெபா)( அ)5_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) +ய'ன  ெத(ட�5+ ேபாகி றா  

$க�ப.01883.2 

 இ)வைரA பய5தவ3 ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

கா 4ைள $க�ப.01883.3 

 ஒ)வேனா இவ-� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஊ� உற(_ெப.(உற(_ெப.) 

எ றா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.01883.4 

 4J�கலி  வலிய ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 1' ெநRசிைன $க�ப.01884.1 

 மJ�களி* பிள�+� எ � ஓ�வா� வழி $க�ப.01884.2 

 ஒJ�கிய க%ணினி* க�ழி ஊ-றிைட $க�ப.01884.3 

 இJ�கலி* வJ�கி வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இட� 

உ-றா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.01884.4 

 ெபா  அணி மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி ெம8யி* ேபா�கின� $க�ப.01885.1 

 மி  என மி  என 

விள���_ெப.எ/.(விள��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெம8விைலA 

$க�ப.01885.2 

 ப* நிற� +கிலிைனA பறி�+_வி.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந��கின� 

$க�ப.01885.3 

 சி ன O% +கிலிைனA ;ைனகி றா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.01885.4 

 நிைற மக உைடயவ� ெநறி ெச* ஐ�ெபாறி $க�ப.01886.1 

 �ைற மக �ைறயி2� ெகா�Aப� ஆ� உயி� $க�ப.01886.2 

 4ைற மக _ெப.(மக _ெப.) வன�_ெப.(வந�_ெப.) ;க ெமாழிைய� கா�கி ற 

$க�ப.01886.3 

 இைற மக _ெப.(மக _ெப.) தி) மன�_ெப.(மன�_ெப.) இ)�;_ெப.(இ)�;_ெப.) 

எ றா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.01886.4 



 வா�கிய ம)��ைல வ)�+� ெகா�ைகய� $க�ப.01887.1 

 :�ெகாD ஒ+��வ ேபா* ஒ+�கின� $க�ப.01887.2 

 ஏ�கிய �ரலின� இைண5த கா5தளி* $க�ப.01887.3 

 தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச�ைக த� தைலக3 

ேம* உளா� $க�ப.01887.4 

 தைல� �வ�� அய* மதி 

தவJ�_ெப.எ/.(த>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மாளிைக $க�ப.01888.1 

 நிைல� �வ�� இைட இைட நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ந�ைகமா� $க�ப.01888.2 

 4ைல� �வ�� இழி_வி.(இழி_வி.) க% ந�� ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) ெமா8�+ உக 

$க�ப.01888.3 

 மைல� �வ�� அக(�� மயிலி  மா>கினா� $க�ப.01888.4 

 மR� என அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) ;ைக 

வழ���_ெப.எ/.(வழ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மாளிைக 

$க�ப.01889.1 

 எRச* இ* சாளர�+ 

இர���_ெப.எ/.(இர��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இ  ெசாலா� 

$க�ப.01889.2 

 அRசன� க%ணி  ந�� அ)வி ேசா�தரA $க�ப.01889.3 

 பRசர�+ இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அJ� கிளியி* 

ப னினா� $க�ப.01889.4 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெந��க%களி  நா ற ந��� +ளி $க�ப.01890.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெந�5தாைரக3 தள�தி  வ �>தலா* $க�ப.01890.2 

 ம  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) �மர  மா�� அJ�கி மாட4� $க�ப.01890.3 



 ெபா  ெந��க% �ழி�+ அJவ ேபா றேவ $க�ப.01890.4 

 ம�கைள_ெப.(ம�க3_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) 

மற5தன�_வி.4.(மற_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) 

மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) தாயைரA $க�ப.01891.1 

 ;� இட�_ெப.(இட�_ெப.) அறி5தில� ;த*வ� :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) இ�� 

$க�ப.01891.2 

 உ�கன� உய�கின� உ)கி/ ேசா�5தன� $க�ப.01891.3 

 +�க� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அறிவிைன/ Sைற 

ஆடேவ $க�ப.01891.4 

 காமர� கனி5தென� கனி5த ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) ெமாழி $க�ப.01892.1 

 மா மட5ைதய� எலா� ம�� ேச�தலா* $க�ப.01892.2 

 ேதம) ந���ழ* தி)வி  ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.01892.3 

 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ஒ�+ள தவள மாடேம $க�ப.01892.4 

 மைழ� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ;ைர �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) 

வி'5+_வி.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ம%_ெப.(ம%_ெப.) உற 

$க�ப.01893.1 

 �ைழ� �ல 4க�திய� �ழா� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏகின� $க�ப.01893.2 

 இைழ� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) சிதறிட ஏ உ%� ஓ8( உ�� $க�ப.01893.3 

 உைழ� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) உைழAபன ஒ�+ ஒ�பா* எலா� $க�ப.01893.4 

 ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) அட�கின மைன� � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) ேகா 

4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) $க�ப.01894.1 



 இD அட�கின 4ழ�� இழ5த_ெப.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப* 

இய�_ெப.(இய�_ெப.) $க�ப.01894.2 

 பD அட�க�� நிமி� ப��_ெப.அ.(ப�ைம_ெப.) க% மா'யா* $க�ப.01894.3 

 ெபாD அட�கின மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) ;ற�+ வ �திேய $க�ப.01894.4 

 அ�D�� இழ5தன_வி.4.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

;ைக அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) ;ைக $க�ப.01895.1 

 ெந�D�� இழ5தன_வி.4.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

நிைற5த_ெப.எ/.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பா* கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) 

$க�ப.01895.2 

 வ�D�� இழ5தன_வி.4.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

மகளி�_ெப.) கா* மணி� $க�ப.01895.3 

 ெத(�D�� 

இழ5தன_வி.4.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) மக(� 

ேசாரேவ $க�ப.01895.4 

 ஒளி +ற5தன 4க�_ெப.(4க�_ெப.) உயி� +ற5தென� $க�ப.01896.1 

 +ளி +ற5தன 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) ெத(ைக�� Pயவா� $க�ப.01896.2 

 தளி +ற5த_ெப.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பலி தான யாைன�� 

$க�ப.01896.3 

 களி +ற5தன மல�� க3 உ% வ%Dேன $க�ப.01896.4 

 நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) பி'5தன �ைட ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க% 

ஏைழய� $க�ப.01897.1 

 �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) பி'5தன மல� �மர� தா3_ெப.(தா3_ெப.) இைண 

$க�ப.01897.2 

 கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) பி'5தன சின� காம  வாளி�� $க�ப.01897.3 



 அழ* பி'5தன +ைண A''5த_ெப.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ றிேல $க�ப.01897.4 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஒலி ந��தன ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) 

த%0ைம_ெப.(த%0ைம_ெப.) $க�ப.01898.1 

 வா� ஒலி ந��தன மைழயி  வி�4�� $க�ப.01898.2 

 ேத� ஒலி ந��தன தெர�(� தெண1 திைர $க�ப.01898.3 

 ந�� ஒலி ந��தன ந��த� ேபாலேவ $க�ப.01898.4 

 4ழ( எJ� ஒலி இல 4ைறயி  யா> நர�;_ெப.(நர�;_ெப.) $க�ப.01899.1 

 எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எJ� ஒலி இல இைமAபி* 

க%ணின� $க�ப.01899.2 

 விழ( எJ� ஒலி இல ேவ�� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இல $க�ப.01899.3 

 அழ_�ைற.எ/.(அJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எJ� ஒலி அல+ அரச வ �திேய 

$க�ப.01899.4 

 ெத3 ஒலி/ சில�;க3 சில�;_ெப.(சில�;_ெப.) ெபா மைன $க�ப.01900.1 

 ந3 ஒலி�தில நளி� கைல�� அ னேவ $க�ப.01900.2 

 ;3_ெப.(;3_ெப.) ஒலி�தில ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ெபாழி�� அ னேவ 

$க�ப.01900.3 

 க3 ஒலி�தில மல� களி�� அ னேவ $க�ப.01900.4 

 ெச8 மற5தன ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) 

சிவ5த_ெப.எ/.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா8/சிய� $க�ப.01901.1 

 ைக மற5தன ப��_ெப.அ.(ப�ைம_ெப.) �ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) கா5+ எ' 

$க�ப.01901.2 

 ெந8 மற5தன ெநறி அறிஞ� யாவ)� $க�ப.01901.3 



 ெம8 மற5தன�_வி.4.(மற_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) ஒலி 

மற5த_ெப.எ/.(மற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவதேம $க�ப.01901.4 

 ஆDன� அJதன� அ4த ஏ> இைச $க�ப.01902.1 

 பாDன� அJதன� ப'5த ேகாைதய� $க�ப.01902.2 

 ஊDன� அJதன� உயி'  அ பைர� $க�ப.01902.3 

 HDன� அJதன� �ழா� �ழா� ெகாேட $க�ப.01902.4 

 ந��Dல களி�_ெப.(களி�_ெப.) ைக5 ந�'  வா8 ;த*_ெப.(;த*_ெப.) $க�ப.01903.1 

 :�Dல ;ரவிக3 ;3B� பா�Aபி2�� $க�ப.01903.2 

 ஈ�Dல இைர ;னி-� ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

க ைற�� $க�ப.01903.3 

 ஊ�Dல கறைவ ைந5+ உ)கி/ ேசா�5தேவ $க�ப.01903.4 

 மா5த�_ெப.(மா5த�_ெப.) த� ெமா8�பினி* மகளி�_ெப.) ெகா�ைகயா� 

$க�ப.01904.1 

 ஏ5+ இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ந��கB� வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) 

எ8தின_வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ_பட�.ப .) $க�ப.01904.2 

 சா5த�_ெப.(சா5த�_ெப.) அ� மகிண� த� 4Dயி* ைதயலா� $க�ப.01904.3 

 H5த�� வ�ைமய மல'  Hலேம $க�ப.01904.4 

 ஓைட ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அணி 4னி5தன உய� களி�_ெப.(களி�_ெப.) 

உ/சி/ $க�ப.01905.1 

 Sைட ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அணி 4னி5தன ெத(ட� மைன ெகாDயி  

$க�ப.01905.2 

 ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அணி 4னி5தன அ� ெபா  

ெச8 இRசி $க�ப.01905.3 



 ேமைட ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அணி 4னி5தன ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) 

இைட பிற(� $க�ப.01905.4 

 தி�� ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த�விைனA 

பய _ெப.(பய _ெப.) என/ சி5ைத $க�ப.01906.1 

 ெந�� ேநா��ேவா� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) விைனA பய _ெப.(பய _ெப.) என 

ேந�ேவா� $க�ப.01906.2 

 ப�க�_ெப.(ப�க�_ெப.) ேநா�க* எ  ப)வர* இ ப�_ெப.(இ ப�_ெப.) எ � 

இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) $க�ப.01906.3 

 ஒ�க ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேயாக)� 

அ)5+ய� உழ5தா� $க�ப.01906.4 

 ஓ( இ* ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) உயி� உயி�Aபிேனா� உட*_ெப.(உட*_ெப.) 

பைத�+ உைலய $க�ப.01907.1 

 ேம( ெத(* அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) 

ெகட_�ைற.எ/.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி�ம* ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) 

வி�ம� $க�ப.01907.2 

 தா( இ* ஐ�ெபாறி ம��ற� தயரத  எ ன $க�ப.01907.3 

 ஆவி ந��கி ற+ ஒ�த+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அேயா�தி மா நகர� 

$க�ப.01907.4 

 உய�கி அ5 நக� உைல( உற ஒ)�� உைழ �-ற $க�ப.01908.1 

 மய�கி_வி.எ/.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஏ�கின� 

வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) வயி  வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இல� ெத(டர 

$க�ப.01908.2 

 இய�� ப* உயி��� ஓ� உயி� என 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இராம  $க�ப.01908.3 



 தய��_வி.(தய��_வி.) :% 4ைல/ சானகி இ)5+ழி/ சா�5தா  

$க�ப.01908.4 

 அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தாயேரா� அ)5தவ� 

அ5தண�_ெப.(அ5தண�_ெப.) அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) $க�ப.01909.1 

 ;Jதி ஆDய_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெம8யின� ;ைட 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெபா)மA $க�ப.01909.2 

 பJ+ சீைரயி  உைடயின  வ)�பD பாரா $க�ப.01909.3 

 எJ+ பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அ னா3 மன� +0�கெமா� எJ5தா3 

$க�ப.01909.4 

 எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�ைகைய மாமிய� 

தJவின� ஏ�கிA $க�ப.01910.1 

 ெபாழி5த_ெப.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உ%க% ந��A 

;+_ெப.அ.(;+_ெப.அ.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ஆ�Dன� 

;ல�ப_�ைற.எ/.(;ல�;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.01910.2 

 அழி5த_ெப.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) சி5ைதய3 

அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) எ � 

அறியா3_வி.4.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.01910.3 

 வழி5த ந�� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க%ணின3 வ3ளைல 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01910.4 

 ெபா ைன உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ெபால  கழேலா8 

;க> $க�ப.01911.1 

 ம ைன உ-ற+ உ%ட< ம-� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வ  +ய� 

$க�ப.01911.2 

 எ ைன உ-ற+ இய�; எ � இய�பினா  $க�ப.01911.3 



 மி ைன உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ந��க�+ ேமனியா3 

$க�ப.01911.4 

 ெபா)( இ* எ�பி ;வி ;ரAபா  ;க*_ெப.(;க*_ெப.) $க�ப.01912.1 

 இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) ஆைண�� ஏ5திென  இ � ேபா8� $க�ப.01912.2 

 க)வி_ெப.(க)வி_ெப.) மாமைழ� க* கட�_ெப.(கட�_ெப.) க%� 

நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) $க�ப.01912.3 

 வ)ெவ  ஈ%� வ)5தைல ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ றா  $க�ப.01912.4 

 நாயக  வன�_ெப.(வந�_ெப.) ந%ண* உ-றா  எ �� $க�ப.01913.1 

 ேமய ம%_ெப.(ம%_ெப.) இழ5தா  எ �� வி�மல3 $க�ப.01913.2 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) வ)5தைல ந���ெவ  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

எ ற $க�ப.01913.3 

 த�ய ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெசா* ெசவி �ட� ேத�;வா3 $க�ப.01913.4 

 +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா� என/ ெசா-ற ெசா* 

ேத�ேமா $க�ப.01914.1 

 உைற5த பா* கட*_ெப.(கட*_ெப.) ேச�ைக உட  ஒ]இ $க�ப.01914.2 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) திற�;� எ � ஐய  அேயா�தியி* $க�ப.01914.3 

 பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி ;� பி'(_ெப.(பி'(_ெப.) 

இல3_�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ3_பட�.ஒ).) ஆயினா3 $க�ப.01914.4 

 அ ன த ைமய3 ஐய2� அ ைன�� $க�ப.01915.1 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச8ய� +ணி5த+ 

Pயேத $க�ப.01915.2 

 எ ைன எ ைன இ)�தி எ றா8 எ றா3 $க�ப.01915.3 



 உ ன உ ன உயி� உமிழா நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) 

$க�ப.01915.4 

 வ* அர�க'  மா* வைர ஊ� எJ� $க�ப.01916.1 

 அ* அர�கி  உ)�� அழ* கா�� அத�� $க�ப.01916.2 

 க* அர��� க�ைமய அ*ல நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) $க�ப.01916.3 

 சி* அர�� உ%ட ேசவDA_ெப.(ேச_ெப.அ.+அD_ெப.+A_ஒ-.) ேபா+ எ றா  

$க�ப.01916.4 

 ப'( இக5த_ெப.எ/.(இக_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மன�ெத(� ப-� 

இலா+ $க�ப.01917.1 

 ஒ)(கி றைன ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) அ)�க2� $க�ப.01917.2 

 எ'�� எ ப+ யா%ைடய+ ஈ%� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) $க�ப.01917.3 

 பி'வி2� ��ேமா ெப)�கா� எ றா3 $க�ப.01917.4 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) அ ன ெசா* 

ேக�டன _வி.4.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

அ றி�� $க�ப.01918.1 

 உ3 நிவ5த க)�+� உண�5தன  $க�ப.01918.2 

 க%ணி  ந��� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ைகவிட ேந�கில  $க�ப.01918.3 

 எ%0கி றன  எ  ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) பா-� 

எனா $க�ப.01918.4 

 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேவைல அக* மைன 

எ8தின3_வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.01919.1 

 ;ைன�� சீர� +ணி5+ ;ைன5தன3 $க�ப.01919.2 



 நிைனவி  வ3ள* பி  வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய* 

நினறன3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ3_பட�.ப .) 

$க�ப.01919.3 

 பைனயி  ந�3 கர�_ெப.(கர�_ெப.) ப-றிய ைகயினா3 $க�ப.01919.4 

 ஏைழத  ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

க%டவ�_வி.அ.ெப.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப .) 

யாவ)� $க�ப.01920.1 

 வ �J�_ெப.எ/.(வ �>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ம%_ெப.(ம%_ெப.) இைட 

வ �>5தன� வ �5தில� $க�ப.01920.2 

 வாJ� நா3_ெப.(நா3_ெப.) உள எ ற பி  மா3வேரா $க�ப.01920.3 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ேப'2� உ8�ந� உ8வேர $க�ப.01920.4 

 தாய�_ெப.(தாய�_ெப.) தLைவய� த _பதி.ெப.(த _தி'.) +ைண/ ேசDய� 

$க�ப.01921.1 

 ஆய�_ெப.(ஆய�_ெப.) ம னிய அ பின� எ � 

இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.01921.2 

 த�யி* 1>கின� ஒ�தன� ெச�கணா  $க�ப.01921.3 

 Pய ைதயைல ேநா�கின  ெசா*�வா  $க�ப.01921.4 

 4*ைல�� கட*_ெப.(கட*_ெப.) 4�+� எதி�Aபி2� $க�ப.01922.1 

 ெவ*��_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) நைகயா8 விைள( உ 2வா8 $க�ப.01922.2 

 அ*ைல ேபாத அைம5தைன ஆதலி  $க�ப.01922.3 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இட� 

த)வா8 எ றா  $க�ப.01922.4 



 ெகா-றவ  அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) Hற�� 

ேகாகில�_ெப.(ேகாகில�_ெப.) $க�ப.01923.1 

 ெச-ற+ அ ன �தைலய3 சீ�வா3 $க�ப.01923.2 

 உ-� நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

+யர�_ெப.(+யர�_ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ஒ �ேம 

$க�ப.01923.3 

 எ  +ற5த_ெப.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி  

இ ப�_ெப.(இ ப�_ெப.) ெகாலா� எ றா3 $க�ப.01923.4 

 பிறி+ ஒ� மா-ற� ெப)5தைக ேபசல  $க�ப.01924.1 

 ம�கி_வி.எ/.(ம��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அழ_�ைற.எ/.(அJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ைம5த)� மாத)� $க�ப.01924.2 

 ெச�வி  வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தெர�/ ெச றன  $க�ப.01924.3 

 ெநறி ெபறாைம அ'தினி* ந���வா  $க�ப.01924.4 

 சீைர �-றி� தி) மக3_ெப.(மக3_ெப.) பி  

ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.01925.1 

 1' வி* ைக இைளயவ  4  ெசல� $க�ப.01925.2 

 காைர ஒ�தவ  ேபா�பD க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) $க�ப.01925.3 

 ஊைர உ-ற+ உண��த(� ஒ%0ேமா $க�ப.01925.4 

 ஆ)� பி ன� அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவலி�தில� 

$க�ப.01926.1 

 ேசா)� சி5ைதய� யாவ)� S>5தன� $க�ப.01926.2 



 வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 4  வன�_ெப.(வந�_ெப.) ேம(+� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) எனாA $க�ப.01926.3 

 ேபா� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஒ*_ஒ.�றி உ'.ெசா.(ஒ*_ஒ.�றி.) ஒலி ைக�மிகA 

ேபாயினா� $க�ப.01926.4 

 தாைத வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) ��கின  சா�த�� $க�ப.01927.1 

 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) வி*லவ  தாயைர� ��பிடா $க�ப.01927.2 

 ஆதி ம னைன ஆ-�மி  ந�� எ றா  $க�ப.01927.3 

 மாதரா)� விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மய�கினா� 

$க�ப.01927.4 

 ஏ�தினா� த� மகைன ம)கிைய $க�ப.01928.1 

 வா>�தினா� இைளேயாைன வJ�தினா� $க�ப.01928.2 

 கா�+ ந*�மி  தெய1வத�கா3 எ றா� $க�ப.01928.3 

 நா� தJ�ப அர-றி ந���வா� $க�ப.01928.4 

 அ ன தாய�_ெப.(தாய�_ெப.) அ'தி* 

A''5த_ெப.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி  $க�ப.01929.1 

 4 ன� நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4னிவைன� 

ைகெத(ழா� $க�ப.01929.2 

 த ன+ ஆ� உயி�� த�பி�� தாமைரA_ெப.(தாமைர_ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.01929.3 

 ெபா 2� தா2� ஓ� ேத� மிைசA ேபாயினா  $க�ப.01929.4 

 ஏவிய �'சி* பி  யாவ� ஏகிலா� $க�ப.01930.1 

 மா இய* தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அ� ம ைன ந��கலா� $க�ப.01930.2 

 ேதவிய� ஒழி5தன� தெய1வ� மா நக� $க�ப.01930.3 



 ஓவிய�_ெப.(ஓவிய�_ெப.) ஒழி5தன உயி� இலாைமயா* $க�ப.01930.4 

 ைகக3 ந�� பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கா* ெத(டர� க% 

உ�� $க�ப.01931.1 

 ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) ந�� ெவ3ள�+ ெம3ள/ ேசறலா* 

$க�ப.01931.2 

 உ8ய_�ைற.எ/.(உ8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஏ> 

உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) ஒ றான ந�� உழ* $க�ப.01931.3 

 தெய1வ மீ _ெப.(மீ _ெப.) ஒ�த+ அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) ெச�ெபா  

ேத� அேரா $க�ப.01931.4 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) ;க*_ெப.(;க*_ெப.) 

ெபற_�ைற.எ/.(ெப�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) ஒ+�க 

ேமதிேயா� $க�ப.01932.1 

 ஆ  ;க� கதிரவ  அ�த�_ெப.(அ�த�_ெப.) ;�கன  $க�ப.01932.2 

 கா  ;க� கா%கிேல  எ � க* அத� $க�ப.01932.3 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) ;க 4�கின  எ 2� த ைமயா  $க�ப.01932.4 

 ப��த வா _ெப.(வா _ெப.) மதி ெகா� ப+ம�+ அ%ணேல $க�ப.01933.1 

 வ��த வா3_ெப.(வா3_ெப.) Oதலிய� வதன ராசிேபா* $க�ப.01933.2 

 உ��த_ெப.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க%ண �'ன ஒளி�� ந��கின 

$க�ப.01933.3 

 4கி>�+ அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

இழ5தன_வி.4.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 4ள' 

ஈ�டேம $க�ப.01933.4 

 அ5தியி* ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) ஒளி அவிய வானக� $க�ப.01934.1 



 ந5த* இ* ேககய  பய5த_ெப.எ/.(பய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ந�ைகத  $க�ப.01934.2 

 ம5தைர உைர எ2� க�வி  ம�கிய $க�ப.01934.3 

 சி5ைதயி* இ)%ட+ ெச�ைம 

ந��கிேய_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எ/.�றி.+ஏ_சா'.) $க�ப.01934.4 

 பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மீ _ெப.(மீ _ெப.) 

அ)�பிய_ெப.எ/.(அ)�;_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) 

வானக� $க�ப.01935.1 

 அர5ைத இ* 4னிவர  அைற5த சாப�தா* $க�ப.01935.2 

 நிர5தர� இைமA; இலா ெந��க% 

ஈ%Dய_ெப.எ/.(ஈ%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01935.3 

 ;ர5தர  உ) எனA ெபாலி5த+ எ��ேம $க�ப.01935.4 

 தி) நக��� ஓசைன இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

$க�ப.01936.1 

 விைர ெசறி ேசாைலைய விைரவி  

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.01936.2 

 இரத� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பி  இராம  இ  +ைண 

$க�ப.01936.3 

 உைர ெசறி 4னிவேரா� 

உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) காைலேய 

$க�ப.01936.4 

 வ�ட�_ெப.(வ�ட�_ெப.) ஓ� ஓசைன வைளவி-றா8 ந� $க�ப.01937.1 

 எ3 தைன இட(� ஓ� இட�_ெப.(இட�_ெப.) இலா வைக $க�ப.01937.2 



 ;3_ெப.(;3_ெப.) த� ேசாைலயி  ;ற�+A ேபா��தென $க�ப.01937.3 

 வி�ட+ �'சிைல விடாத ேசைனேய $க�ப.01937.4 

 �யி றன �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) நதியி  Hல�தி* 

$க�ப.01938.1 

 பயி � உய� வா�கA பரAபி* ைப�;லி* $க�ப.01938.2 

 வயி ெறா�� வயி ெறா�� ைவகினா� ஒ �� $க�ப.01938.3 

 அயி றில� +யி றில� அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வி�மினா� $க�ப.01938.4 

 வாவி வி' தாமைரயி  மா மல'  வாச� $க�ப.01939.1 

 காவி வி' நா3_ெப.(நா3_ெப.) மல� 4கி>�+ அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

க%ணா� $க�ப.01939.2 

 ஆவி வி' பா* Oைரயி  ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) அைண ஆக $க�ப.01939.3 

 நாவி வி' Hைழ இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நLவிய� +யி றா� $க�ப.01939.4 

 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பக*_ெப.(பக*_ெப.) 

வ)5தின�_வி.4.(வ)5+_வி.+இ _இ.கா.+அ�_பட�.ப .) பிற��� 

4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) தெங1கி  $க�ப.01940.1 

 �)�ைபக3 ெபா)� ெசவிலி ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) �ற�கி* 

$க�ப.01940.2 

 அ)�; அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெகா�ைக அயி* அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) உ% க% $க�ப.01940.3 

 க)�;_ெப.(க)�;_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) 

ெசா* நவி* க னிய� +யி றா� $க�ப.01940.4 

 : அக�_ெப.(அக�_ெப.) நிைற5த_ெப.எ/.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

;ளின� திர3க3 ேதா�� $க�ப.01941.1 



 மா வகி'  உ% க(%)ண� மடA பிDயி  ைவக/ $க�ப.01941.2 

 ேசவக� அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சி� க% க'க3 

எ ன� $க�ப.01941.3 

 P அக* இ* �5த மற ைம5த�க3 +யி றா� $க�ப.01941.4 

 தக(� மி� தவ4� இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) 

தJவ_�ைற.எ/.(தJவ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உய� ெகாJந� $க�ப.01942.1 

 4க4� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) அ)B� Oக�கில�க3 +ய� 

4�க $க�ப.01942.2 

 அக(� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மயி*க3 உயி� அலசியன அைனயா� 

$க�ப.01942.3 

 மக( 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) வ)ட இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மகளி�க3 

+யி றா� $க�ப.01942.4 

 மாக� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேவதிைகயி* மாதவி ெச8 ப5த�� $க�ப.01943.1 

 ேககய ெந���ல� என/ சில�_ெப.(சில�_ெப.) கிட5தா� $க�ப.01943.2 

 :க வன�_ெப.(வந�_ெப.) 1� ப�க�A ;ளின 4 '*_ெப.(4 றி*_ெப.) 

$க�ப.01943.3 

 ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அ ன நிைரயி* 

சில�_ெப.(சில�_ெப.) +யி றா� $க�ப.01943.4 

 ச�பக ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) ெபாழி*களி* த)ண வRசி� $க�ப.01944.1 

 ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஒசி5தன என/ சில�_ெப.(சில�_ெப.) �ைழ5தா� $க�ப.01944.2 

 வ�; அள( ெகா�ைகெயா� வா�க� வள���� $க�ப.01944.3 

 அ� பவள வ*லிக3 என/ சில�_ெப.(சில�_ெப.) அைச5தா� $க�ப.01944.4 



 ���ம மைல� �ளி� பனி� �Jமி எ ன� $க�ப.01945.1 

 +�க 4ைலயி* +க3_ெப.(+க3_ெப.) உற/ சில�_ெப.(சில�_ெப.) +யி றா� 

$க�ப.01945.2 

 அ�ைக அைணயி* ெபாலி( 

அJ�க_�ைற.எ/.(அJ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 4க�_ெப.(4க�_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.01945.3 

 ப�கய� 4கி>�தன என/ சில�_ெப.(சில�_ெப.) பD5தா� $க�ப.01945.4 

 ஏைனய)� இ னண� உற�கின� உற�கா $க�ப.01946.1 

 மானவ2� ம5தி' �ம5திரைன வா எ � $க�ப.01946.2 

 ஊன� இ* ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) ஒ)�� 

உைடய உ னா* $க�ப.01946.3 

 ேம* நிக>வ+ உ%� அ(L)(ைர ேக3 என விள�;� $க�ப.01946.4 

 :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபர பினாைரA ேபா��வ+ 

அ'+ ேபா�கா+ $க�ப.01947.1 

 ஈ%� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏக* ெபா*லா+ 

எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இரத� இ ேன $க�ப.01947.2 

 P%Dைன மீ3வ+ ஆ�கி  �வ� 

ேத�5+_வி.எ/.(ேத�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ ைன அ�ேக $க�ப.01947.3 

 மீ%டன  எ ன மீ3வ� இ+நி ைன ேவ%D-� எ றா  $க�ப.01947.4 

 ெசLவிய �'சி* Hற� ேத�வலா  ெசA;வா  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

$க�ப.01948.1 

 ெவLவிய தாயி* த�ய விதியினி* ேமெல  ேபாலா� $க�ப.01948.2 

 இLவயி  நி ைன ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இ  உயி� 

த��5+_வி.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ � ஏகி $க�ப.01948.3 



 அLவயி  அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கா%ட-� அைமதலா* அளிய  

எ றா  $க�ப.01948.4 

 ேதவி�� இளவ�� ெத(டர/ ெச*வைனA $க�ப.01949.1 

 : இய* கானக�_ெப.(கானக�_ெப.) ;க உ8�ேத  எ ேகா $க�ப.01949.2 

 ேகாவிைன உட  ெகா� ��கிேன  எ ேகா $க�ப.01949.3 

 யாவ+ H�ேக  இ)�பி  ெநRசிேன  $க�ப.01949.4 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) உைட மல'2� ஒ+�க� த�கிலா $க�ப.01950.1 

 வா� உைட 4ைலெயா� ம+ைக ைம5தைரA $க�ப.01950.2 

 பா� இைட/ ெச��திேன  பைழய_ெப.அ.(பைழைம_ெப.) ந%பிேன  

$க�ப.01950.3 

 ேத'ைட வ5தென _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+எ _த .ஒ).) 

த�திேல  எ ேகா $க�ப.01950.4 

 வ  ;ல� க* மன மதியி* வRசேன  $க�ப.01951.1 

 எ ; உலA; உற உைட5+ 

இர���_ெப.எ/.(இர��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ம ன பா* 

$க�ப.01951.2 

 உ  ;ல�� உ'ய ெசா* உண��த/ ெச*ெகேனா $க�ப.01951.3 

 தென1 ;ல� ேகாமக  Pதி* ெச*ெகேனா $க�ப.01951.4 

 நா* திைச மா5த)� நகர மா�கB� $க�ப.01952.1 

 ேத-றின� ெகாண�வ� எ  சி�வ _ெப.(சி�வ _ெப.) த ைன எ � 

$க�ப.01952.2 

 ஆ-றின அரசைன ஐய ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) எ  

$க�ப.01952.3 



 H-� உற> ெசா*லினா* ெகாைலெச8ேவ  ெகாேலா $க�ப.01952.4 

 அ�கி ேம* ேவ3வி ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ'தி* 

ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

$க�ப.01953.1 

 சி�க ஏ� அக ற+ எ � உண��த/ ெச*ெகேனா $க�ப.01953.2 

 எ�க3 ேகா மக-� இனி எ னி* ேககய  $க�ப.01953.3 

 ந�ைகேய கைட4ைற ந*ல3_�றி.வி.4.(ந*_ெப._அ3_பட�.ஒ).) 

ேபா�மா*. $க�ப.01953.4 

 4D( உற இ னன ெமாழி5த பி ன)� $க�ப.01954.1 

 அD உற� தJவின  அJ�� ேப� அரா $க�ப.01954.2 

 இD உற� +வBவ+ எ 2� இ னல  $க�ப.01954.3 

 பD உறA ;ர%டன  பல(� ப னினா  $க�ப.01954.4 

 தட� ைகயா* எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவ-றJவி� 

க%ண ந�� $க�ப.01955.1 

 +ைட�+ ேவ� இ)�தி ம-� 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெசா*லினா  $க�ப.01955.2 

 அட��� ஐ�ெபாறிெயா� கரண�+ அA;ற� $க�ப.01955.3 

 கட���_ெப.எ/.(கட_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வா* 

உண�வி2�� அ0�� கா�சியா  $க�ப.01955.4 

 பிற�த* ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) பி  ெப�வ யாைவ�� 

$க�ப.01956.1 

 திற�+ளி உண�வ+ ஓ� ெச�ைம உ3ள�தா8 $க�ப.01956.2 



 ;ற�+ உ� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பழி ெபா+ இ � எ8த(� 

$க�ப.01956.3 

 அற�திற� மற�திேயா அவல�_ெப.(அவல�_ெப.) உ%� எனா $க�ப.01956.4 

 4 ; நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைச நிற�இ 4D( 

4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01957.1 

 பி ;� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ�திையA பய��� 

ேப� அற�_ெப.(அற�_ெப.) $க�ப.01957.2 

 இ ப�_ெப.(இ ப�_ெப.) வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ�� 

எனி* இையவ+_வி.4.(இைய_வி.+L_இ.இ.கா.+அ+_பட� ஒ).) அயிைட� 

$க�ப.01957.3 

 + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ�� 

எனி* +ற�க* ஆ�ேமா $க�ப.01957.4 

 நிறA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பைட�கல� நிற�தி  ேந� உற $க�ப.01958.1 

 மறA பய _ெப.(பய _ெப.) விைள���� வ ைம_ெப.(வ ைம_ெப.) அ � 

அேரா $க�ப.01958.2 

 இறAபி2� தி) எலா� இழAப எ8தி2� $க�ப.01958.3 

 +றAபில� அற�_ெப.(அற�_ெப.) என* Sர� ஆவேத $க�ப.01958.4 

 கா  ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) ேசறலி* அ)ைம_ெப.(அ)ைம_ெப.) கா%டலா* 

$க�ப.01959.1 

 வா _ெப.(வா _ெப.) பிற�கிய_ெப.எ/.(பிர��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

;க> ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) ெத(* �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) $க�ப.01959.2 

 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அற�தினி � இJ�கி-� எ பேவா $க�ப.01959.3 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) திற5+ உயி� �D�+ உழ�� ேவலினா8 $க�ப.01959.4 



 விைன�� அ) ெம8�ைமய  வன�+ 

வி�டன _வி.4.(வி�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பத�.ஒ).) 

$க�ப.01960.1 

 மைன�� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ;த*வைன எ ற* 

ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) $க�ப.01960.2 

 தன�� அ)5தவ� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) தைல�ெகா%� ஏ�த* 

$க�ப.01960.3 

 என�� அ)5தவ� இத-� இர�க* எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ந�. $க�ப.01960.4 

 45திைன 4னிவைன� ��கி 4-�� எ  $க�ப.01961.1 

 வ5தைன_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) 4தலிய 

மா-ற� Hறிைன $க�ப.01961.2 

 எ5ைதைய அவெனா�� எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஈ%� 

என $க�ப.01961.3 

 சி5தைன உண��+தி எ � ெசA;வா  $க�ப.01961.4 

 4னிவைன எ�பிைய 4ைறயி* 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

$க�ப.01962.1 

 ;னித ேவதிய���� ேம* உைற ;�ேதளி���� $க�ப.01962.2 

 இனியன இைழ�தி எ � இய�பி எ-பி' $க�ப.01962.3 

 தனிைம�� த���தி எ � உைர�தி த ைமயா* $க�ப.01962.4 

 ெவLவிய+ அ ைனயா* விைள5த+ ஈ%� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

$க�ப.01963.1 

 கLைவ எ � இைற�� த _பதி.ெப.(த _தி'.) க)�தி  ேநா�கல  

$க�ப.01963.2 



 எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) அ)3 எ  

வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) ைவ�த+ இ ெசாலா* $க�ப.01963.3 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அ)3 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) 

அ)Bக எ றியா* $க�ப.01963.4 

 ேவ%Dென  இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வர�_ெப.(வர�_ெப.) எ � 

ேமலவ  $க�ப.01964.1 

 ஈ%� அ)3 எ�பிபா* நி�வி ஏகிைன $க�ப.01964.2 

 :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா தவெனா�� 

ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) ;�� இனி+ $க�ப.01964.3 

 ஆ%டைக_ெப.(ஆ%டைக_ெப.) ேவ5தைன அவல�_ெப.(அவல�_ெப.) ஆ-றிA 

பி . $க�ப.01964.4 

 ஏழிர%� ஆ%�� ந��+ ஈ%ட வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உைன� $க�ப.01965.1 

 தா>�வ  தி) அD தளர* ஈ%� என/ $க�ப.01965.2 

 Sழி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கட களி-�_ெப.(களி-�_ெப.) அரச- ெசா*லிA 

பி  $க�ப.01965.3 

 வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) மாதவ _ெப.(மாதவ _ெப.) 

ெசாலா* மன�_ெப.(மன�_ெப.) தெர���வா8. $க�ப.01965.4 

 4ைறைமயா* எ- பய5தெட��த 1வ���� $க�ப.01966.1 

 �ைற( இலா எ  ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வண�க� HறிA பி  $க�ப.01966.2 

 இைற மக _ெப.(மக _ெப.) +ய� +ைட�+ இ)�தி மா� எ றா  $க�ப.01966.3 

 மைறகைள மைற5+_வி.எ/.(மைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா8 

வன�+ ைவ�வா  $க�ப.01966.4 



 ஆ3விைன ஆைணயி* திற�ப* அ � எனா� $க�ப.01967.1 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) 4த* வண�கிய தனி� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) 

ேத�வலா  $க�ப.01967.2 

 ஊ>விைன வ)� +ய� நிைல எ � உ 2வா  $க�ப.01967.3 

 வா>விைன ேநா�கிைய 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ேநா�கினா  

$க�ப.01967.4 

 அ னவ3 H�வா3 அரச��� அ�ைதய��� $க�ப.01968.1 

 எ 2ைட வண�க� 4  இய�பி யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உைடA 

$க�ப.01968.2 

 ெபா  நிறA :ைவ�� கிளி�� ேபா-�க எ � $க�ப.01968.3 

 உ 2�_ெப.எ/.(உ 2_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ  த�ைகய��� 

உண��+வா8 எ றா3 $க�ப.01968.4 

 ேத� வ(*)லா  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர ேக��� த��� உறி  

$க�ப.01969.1 

 யா� வ(*)லா� உயி� +றA; எளித ேற எனாA $க�ப.01969.2 

 ேபா� வ(*)லா  த��க(� ெபா)மி வி�மினா  $க�ப.01969.3 

 ேசா�( இ(*)லா3 அறிகிலா� +ய���/ ேசா�கி றா  $க�ப.01969.4 

 ஆறின  ேபா* சிறி+ அவல�_ெப.(அவல�_ெப.) அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

வழி $க�ப.01970.1 

 ேவ� இலா அ பினா  விைட த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஈக என $க�ப.01970.2 

 ஏ� ேசவக  ெத(J+ இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ைம5தைன� 

$க�ப.01970.3 



 H�வ+ யா+ என இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) Hறினா  

$க�ப.01970.4 

 உைரெச8+ எ� ேகாமக-� உ�தி ஆ�கிய $க�ப.01971.1 

 தைர ெகJ ெச*வ�ைத� தவிர ம-ெறா) $க�ப.01971.2 

 விைர ெசறி �ழலிமா�� அளி�த_ெப.எ/.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெம8யைன $க�ப.01971.3 

 அைரச  எ � இ ன� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அைறய* பாலேதா 

$க�ப.01971.4 

 கானக�_ெப.(கானக�_ெப.) ப-றி ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ;த*வ _ெப.) கா8 

உணA $க�ப.01972.1 

 ேபானக� ப-றிய ெபா8 இ* ம ன-� இ�� $க�ப.01972.2 

 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அக�_ெப.(அக�_ெப.) ப-றிய +யெரா� இ 2� 

ேபா8 $க�ப.01972.3 

 வானக� ப-றிலா வலிைம_ெப.(வலிைம_ெப.) H� எ றா  $க�ப.01972.4 

 மி 2ட  பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வா3_ெப.(வா3_ெப.) பரத ேவ5த-� எ  $க�ப.01973.1 

 ம 2ட  பிற5திேல  ம%_ெப.(ம%_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ3கி ற $க�ப.01973.2 

 த 2ட  பிற5திேல  த�பி 4  அேல  $க�ப.01973.3 

 எ 2ட  பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) வலிய  எ றியா* $க�ப.01973.4 

 ஆ'ய  இளவைல ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஐய 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.01974.1 

 சீ'ய அ*லன ெசAப* எ ற பி  $க�ப.01974.2 



 பா'ைட வண�கின  பைத��� ெநRசின  $க�ப.01974.3 

 ேத'ைட வி�தக  ேசற* ேமயினா  $க�ப.01974.4 

 H�Dன  ேத�A ெபாறி H�D� ேகா3 4ைற $க�ப.01975.1 

 :�Dன  ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) 

ேபா� ெநறி $க�ப.01975.2 

 கா�Dன  கா�D� த _பதி.ெப.(த _தி'.) க*வி மா�சியா* $க�ப.01975.3 

 ஓ�Dன  ஒ)வ)� உண�(றாமேல $க�ப.01975.4 

 ைதய*த  க-;� த _பதி.ெப.(த _தி'.) தக(� த�பி�� $க�ப.01976.1 

 ைம அ� க)ைண�� உண�(� வா8ைம�� $க�ப.01976.2 

 ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) வி*�ேம 

ேசம� ஆக� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.01976.3 

 ஐய2� ேபாயினா  அ*லி  நாAபேண $க�ப.01976.4 

 ெபா8 விைன�� உத(� வா>�ைக_ெப.(வா>�ைக_ெப.) அர�கைரA 

ெபா)5தி_வி.எ/.(ெபா)5+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ னா� $க�ப.01977.1 

 ெச8 விைன�� உத(� ந�பா* ெச*பவ�� த�Aப+ 

ஏ8���_ெப.எ/.(ஏ8_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.01977.2 

 ைம விள�கியேத அ ன வய��_எவ.(வய��_வி.) இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) 

+ர�க வான�_ெப.(வான�_ெப.) $க�ப.01977.3 

 ைக விள�� எ��த+ எ ன வ5த+ கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) 

தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) $க�ப.01977.4 

 ம)ம�+� த ைன ஊ �� மற� ெகா�� பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) த����� 

$க�ப.01978.1 



 உ)� ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) சிைலயிேனாைர 

ஒ)Aப��+ உதவி நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.01978.2 

 க)ம�தி  விைளைவ எ%ணி� களிAெபா� காண 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01978.3 

 த)ம�தி  வதன� எ னA ெபாலி5த+ தனி ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) 

தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) $க�ப.01978.4 

 கா�;_ெப.(கா�;_ெப.) உய� கான�_ெப.(கான�_ெப.) 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) க'யவ  

வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) ேநா�கி� $க�ப.01979.1 

 ேத�பின �வி5த ேபா�� ெச�கJந�)� ேசைரA $க�ப.01979.2 

 பா�பின தைலய_�றி.வி.4.(தைல_ெப.+இய_�றி.வி.4.�றி.) ஆகிA ப'5தன 

�வி5+ சா85த $க�ப.01979.3 

 ஆ�ப�� எ ற ேபா+ நி றேபா+ அல�வ+ உ%ட< $க�ப.01979.4 

 அRசன� � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) அ ன அழக2� அழக  த ைன 

$க�ப.01980.1 

 எRச* இ* ெபா  ேபா��+ அ ன இளவ�� இ5+ எ பா  $க�ப.01980.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைலA ;)வ�தா3 த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) அD�� ஏ-ப ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) <* 

$க�ப.01980.3 

 பR� இைட ப��தா* அ ன ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) நிலாA பரAபA 

ேபானா� $க�ப.01980.4 

 சி� நிைல ம)�கி  ெகா�ைக 

ஏ5திய_ெப.எ/.(ஏ5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) 

எ 2� $க�ப.01981.1 



 ெநறி இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) ந�ைக சீறD ந��� 

ெகாA:ழி  $க�ப.01981.2 

 நறியன ெத(ட�5+ ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நட5தன நைவ�3 ந���� $க�ப.01981.3 

 உ�வலி அ பி`�� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உ%� என உண�வ+ உ%ட< 

$க�ப.01981.4 

 ப'தி வானவ2� கீ>பா* ப)� வைர ப-றா 4 ன� $க�ப.01982.1 

 தி)வி  நாயக2� தென1பா* ஓசைன இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ெச றா  

$க�ப.01982.2 

 அ)வி பா8 க%0� ;%ணா8 அழிகி ற மன4� தா2� $க�ப.01982.3 

 +'த மா  ேத'* ெச றா  ெச8த+ ெசா*ல* உ-றா� $க�ப.01982.4 

 கDைக ஓ� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) 1 றி* கD மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) 

அேயா�தி க%டா  $க�ப.01983.1 

 அDயிைண ெத(Jதா  ஆதி 4னிவைன அவ2� 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01983.2 

 பD எலா� ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெநRசி* ப)வர* 

உழ5தா  4 ேன $க�ப.01983.3 

 4D( எலா� உண�5தா  அ5ேதா 4D5தன  ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) 

எ றா  $க�ப.01983.4 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உய� பழிைய அRசி 

ேந�5தில  த��க வ3ள* $க�ப.01984.1 

 ஒ �� நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 

உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேநா�கா  த)ம�+�� 

உ�தி பா�Aபா  $க�ப.01984.2 



 ெவ றவ� உளேரா ேமைல விதியிைன எ � வி�மாA $க�ப.01984.3 

 ெபா  திணி ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) 

�ம5திரேனா�� ;�கா  $க�ப.01984.4 

 ேத� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ3ள* 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) எ � த� சி5ைத உ5த 

$க�ப.01985.1 

 ஊ� ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) எ ன ம னைன உைழய� �-றி� $க�ப.01985.2 

 கா� ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேமனியாைன� 

க%Dல� க%ணி* வ-றா $க�ப.01985.3 

 ந�� ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேத�A பாக  நிைல க%ேட நிைலயி* த��5தா� 

$க�ப.01985.4 

 இரத� வ5+-ற+ எ � ஆ�� யாவ)� இய�பேலா�� $க�ப.01986.1 

 வரத  வ5+-றா  எ ன ம ன2� மய�க�_ெப.(மய�க�_ெப.) த��5தா  

$க�ப.01986.2 

 ;ைர த;_வி.(த;_வி.) கமல நா�ட� ெபா)�ெகன விழி�+ 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.01986.3 

 விரத மாதவைன� க%டா  வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) வ5தாேனா எ றா  

$க�ப.01986.4 

 இ*ைல எ � உைர�கலா-றா  ஏ�கின  4னிவ  

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.01987.1 

 ந*லவ  4கேம ந�பி நட5தன  எ 2� மா-ற� $க�ப.01987.2 

 ெசா*ல�� அரச _ெப.(அரெச _ெப.) ேசா�5தா  +ய� உ�� 4னிவ  

நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) $க�ப.01987.3 



 அ*ல* கா%கி*ேல  எ னா ஆ�� 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அகலA ேபானா  $க�ப.01987.4 

 நாயக  பி 2� த _பதி.ெப.(த _தி'.) ேத�A பாகைன 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ந�பி $க�ப.01988.1 

 ேசயேனா அணியேனா எ � உைர�த�� ேத� வலா2� $க�ப.01988.2 

 ேவ8 உய� கான�_ெப.(கான�_ெப.) தா2� த�பி�� மிதிைலA ெபா 2� 

$க�ப.01988.3 

 ேபாயின  எ றா  எ ற ேபா>த�ேத ஆவி ேபானா  $க�ப.01988.4 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) 4த*வராய கட(ள� யா)� ஈ%D/ $க�ப.01989.1 

 ச5திர _ெப.(ச5திர _ெப.) அைனய+ ஆ�� ஓ� மான�தி* 

தைலயி*_ெப.(தைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) தா�கி $க�ப.01989.2 

 வ5தன _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) என மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

களி�+_வி.எ/.(களி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ3ள* $க�ப.01989.3 

 உ5தியா  உலகி  உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) மீ3கிலா 

உலக�+_ெப.(உலக�_ெப.+அ�+_சா'.) உ8�தா� $க�ப.01989.4 

 உயி�A; இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) +DA;� இ*ல  எ � 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ)வ�_ெப.(உ)வ�_ெப.) த�%D_வி.எ/.(த�%�-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.01990.1 

 அயி��தன3 ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ம ன-� 

ஆ� உயி� இ ைம_ெப.(இ ைம_ெப.) ேதறி $க�ப.01990.2 

 மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

ந�ைக ேகாசைல ம�கி_வி.எ/.(ம��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வ �>5தா3_வி.4.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.01990.3 



 ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) �� ேகாைடத னி* எ ; இ(*)லா உயி'  

ேவவா3 $க�ப.01990.4 

 இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ5தணேனா� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ஈ றவ  த ைன ஈனA $க�ப.01991.1 

 ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�ைக கணவனி* 

A''5+_வி.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தெய1வ $க�ப.01991.2 

 ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) இழ5தவ'  வி�மி மணி_ெப.(மணி_ெப.) பி' அரவி  

மா>கி $க�ப.01991.3 

 அ)5+ைண A''5த_ெப.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ றி* 

ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) என அர-ற* உ-றா3 $க�ப.01991.4 

 தாேன தாேன தRச� இலாதா  தக(_ெப.(தக(_ெப.) இ*லா  $க�ப.01992.1 

 ேபானா  ேபானா  எ�கைள ந��+ இAெபாJ+ எ னா $க�ப.01992.2 

 வா _ெப.(வா _ெப.) ந�� �%D ம%_ெப.(ம%_ெப.) அற வ-றி ம�� 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01992.3 

 மீேன எ ன ெம8 த� மாறி விJகி றா3 $க�ப.01992.4 

 ஒ றா ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) நா�� உ8��வ� இ5நா�� உயி� காAபா� 

$க�ப.01993.1 

 அ ேற ம�க3_ெப.(ம�க3_ெப.) 

ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உயி� வா>வா��� அவ� 

உ%ேட $க�ப.01993.2 

 இ ேற வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஈ%� அRச* எனா+ 

எ� மக _ெப.(மக _ெப.) எ பா  $க�ப.01993.3 

 ெகா றா  ந ேறா த5ைதைய எ றா3 �ைலகி றா3 $க�ப.01993.4 



 ேநா�� இ றி ேநா  கதி� வா3_ெப.(வா3_ெப.) ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) இ றி $க�ப.01994.1 

 மா�� ெச*வ ம�களனாேலா மற ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) $க�ப.01994.2 

 கா�� ;3ளி�_ெப.(;3ளி_ெப.+�_ஒ-.) க��கட� நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) கனி 

வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) $க�ப.01994.3 

 ேவ�� ேபா றா  எ � மய�கா விJகி றா3 $க�ப.01994.4 

 வD� தா> H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) ேககய  மாேத மதியாேல $க�ப.01995.1 

 பிD�தா8 ைவய� ெப-றைன ேபரா வர�_ெப.(வர�_ெப.) இ ேன $க�ப.01995.2 

 4D�தா8 அ ேற ம5திர� எ றா3 4கி*வா8 மி  $க�ப.01995.3 

 +D�தா* எ ன ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) 

மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) +வ3கி றா3 $க�ப.01995.4 

 அ)5ேதராைன/ ச�பரைனA ப%� அம� ெவ றா8 $க�ப.01996.1 

 இ)5தா� வாேனா� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) அ)ளாேல இனி+ அ னா� 

$க�ப.01996.2 

 வி)5+_ெப.(வி)5+_ெப.) ஆகி றா8 எ றன3 

ேவழ�+_ெப.(ேவழ�_ெப.+அ�+_சா'.) அர�_ெப.(அர�_ெப.) ஒ ைறA 

$க�ப.01996.3 

 ெப)5தா3 அ பி  S> பிD எ னA பி'(_ெப.(பி'(_ெப.) உ-றா3 

$க�ப.01996.4 

 ேவ3வி/ ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) +8�தி ெகா* ெம8�ைம� 

+ைணயி ைம $க�ப.01997.1 

 S>வி- ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) +8�தி ெகா* ேதாலா ம2 <லி  

$க�ப.01997.2 



 வா>வி- ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) +8�தி ெகா* ம  எ றன3 வாேனா� 

$க�ப.01997.3 

 ேக3வி/ ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) +8�க வயி-� ஓ� கிைள 

த5தா3_வி.4.(தா-வி.+5�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.01997.4 

 ஆழி ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேதவி அ ன 

ப னி அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அர-ற� $க�ப.01998.1 

 ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) அ ன �ம�திைர�� +ள�கி ஏ�கி உயி� ேசார 

$க�ப.01998.2 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) தி'வ+ என� ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) உைல�� ேவைல 

ம-� ஒழி5த_ெப.எ/.(ஒழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.01998.3 

 மாைழ ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) க% ேதவிய)� மயிலி  �ழா�தி  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைர�தா� $க�ப.01998.4 

 +Rசினாைன� த� உயி'  +ைணைய� க%டா� +0�க�தா* $க�ப.01999.1 

 நR�_ெப.(நR�_ெப.) Oக�5தா� என உடல� ந���கி றா� எ றா�� 

$க�ப.01999.2 

 அRசி அJ�கி விJ5திலரா* அ பி* த�க% பிறி+ உ%ட< $க�ப.01999.3 

 வRச� இ*லா மன�தாைன வானி* ெத(ட�வா  மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

வலி�தா� $க�ப.01999.4 

 அள� ெகா3 அள�க� இ)�பரAபி* அ%ட� உலகி* அA;ற�தி* $க�ப.02000.1 

 விள���_ெப.எ/.(விள��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) க-பினா� இவ'  யாவ� என நி றா� $க�ப.02000.2 

 கள�க� ந��த மதி 4க�தா� கான ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) கா* ேகாAப� 

$க�ப.02000.3 



 +ள�க* இ*லா� தனி� � றி* ெத(�க மயிலி* 

S>5+_வி.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ)5தா� $க�ப.02000.4 

 ைக�த ெசா*லா* உயி� இழ5+� ;த*வ _ெப.) பி'5+� கைட ஓட 

$க�ப.02001.1 

 ெம8�த ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) தி) உட�ைபA பி'யா� ப-றி வி�Dலரா* 

$க�ப.02001.2 

 பி�த மய�� ஆ� �ற( எறி�� பிறவிA ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) 

கட*_ெப.(கட*_ெப.) கட�க_�ைற.எ/.(கட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.02001.3 

 உ8�+_வி.எ/.(உ8_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

மீ%ட_ெப.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நாவாயி* தா4� ேபாவா� 

ஒ�கி றா� $க�ப.02001.4 

 மாதரா�க3 அ�பதினாயிர)� உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) வலி�+ இ)Aப� 

$க�ப.02002.1 

 ேகா+ இ* �ண�+� ேகாசைல�� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) மா+� 

�ைழ5+ ஏ�க/ $க�ப.02002.2 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) 4னிவ  விதிெச8த விைனைய 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வி�4வா  $க�ப.02002.4 

 வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4னி�� வர�_ெப.(வர�_ெப.) 

ெகா��+ மகைன ந��த வ க%ைம $க�ப.02003.1 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) த��5தா  என உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ%ணி இர��வா  

$க�ப.02003.2 

 உ5+ கடலி*_ெப.(கட*_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ெப)�கல� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

உைடயாநி-ப� தனி நா8க  $க�ப.02003.3 



 ைந5+ ந��க/ ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ஓரா மீகாமைனA 

ேபா* ைந(-றா  $க�ப.02003.4 

 ெச8ய�கடவ ெசய-� உ'ய சி�வ�_ெப.(சி�வ�_ெப.) ஈ%ைடயா� அ*ல� 

$க�ப.02004.1 

 எ8த� கடவ_�ைற.எ/.(கட(_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 

எ8தா+ இகவா எ ன இய*;_ெப.(இய*;_ெப.) எ னா $க�ப.02004.2 

 ைமய*_ெப.(ைமய*_ெப.) ெகாDயா3 மக _ெப.(மக _ெப.) ஈ%� 

வ5தா*_நி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ*_நி.எ/.�றி.) 4D�+� ம-� எ னா� 

$க�ப.02004.3 

 ைதய*_ெப.(ைதய*_ெப.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவைன� தயில� கடலி  

தைல_ெப.(தைல_ெப.) உ8�தா  $க�ப.02004.4 

 ேதவிமாைர இவ-� உ'ைம_ெப.(உ'ைம_ெப.) 

ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நாளி* ெச5த�யி* 

$க�ப.02005.1 

 ஆவி ந��தி� என ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அ'ைவமா�க3 இ)வைர�� $க�ப.02005.2 

 தா இ* ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) இ)�தி� 

த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) தா�A பரத- 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைணக எ � 

$க�ப.02005.3 

 ஏவினா  ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) ஆைண எJ+� 4ட�க* 

எ��ேதாைர $க�ப.02005.4 

 ேபானா� அவ)� ேககய� ேகா  ெபா மா நகர� ;க ெவ8தி  $க�ப.02006.1 



 ஆனா அறிவி  அ)5தவ2� அற�_ெப.(அற�_ெப.) ஆ� ப3ளிய+ ேச�5தா  

$க�ப.02006.2 

 ேசனாபதியி* �ம5திரேன ெசய-பா-� உ'ய 

ெச8க_விய�.வி.4.(ெச8_வி.+க_விய�.வி.4.) எ னா $க�ப.02006.3 

 ேம* நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) 

ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மா5த���_ெப.(மா5த�_ெப.+��_ெகா.ேவ.) விைள5த+ இனி 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) விள�;வா� $க�ப.02006.4 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) ந�� ேவைல 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) 

இய�ப_�ைற.எ/.(இய�;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) ஏ�த_�ைற.எ/.(ஏ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ம%_ெப.(ம%_ெப.) இைறRச� $க�ப.02007.1 

 P ந�� ஒளி வா3_ெப.(வா3_ெப.) ;ைட இல�க/ �ட� ேத� ஏறி� ேதா றினா  

$க�ப.02007.2 

 வாேன ;�கா  அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ;த*வ _ெப.) 

ம�க3_ெப.(ம�க3_ெப.) அக றா� வ)� அள(� $க�ப.02007.3 

 யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) காAெப  இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

உலைக எ பா  ேபால எறி கதிேரா  $க�ப.02007.4 

 வ)5தா வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) வ)5தினா� 

மற5தா�_வி.4.(மற_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) த�ைம வ3ள�� ஆ�� 

$க�ப.02008.1 

 இ)5தா  எ ேற இ)5தா�க3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) எJ5தா� அ)3 

இ)���_ெப.எ/.(இ)��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02008.2 

 ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) க% 

க)4கிைலA ெபய�5தா� காணா� ேப+-றா� $க�ப.02008.3 



 ெபா)5தா நயன� ெபா)5தி_வி.எ/.(ெபா)5+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நைமA ெபா ற/ S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எனA 

;ர%டா� $க�ப.02008.4 

 எ��� திைச�� ஓ�வா� எJவா� விJவா� இட�� கட�3 $க�ப.02009.1 

 வி�� ந��தா  நைம எ பா� ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) 

விைனயி  விைள( எ பா� $க�ப.02009.2 

 ஒ�DA பட�5த த%டக� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

உலக�+_ெப.(உலக�_ெப.+அ�+_சா'.) உளத ேறா உண�ைவ/ $க�ப.02009.3 

 ���/ ேச�த*_ெதா.ெப.(ேச�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) ஆ-�+ேமா ெத(ட�+� 

ேத'  �வ� எ பா� $க�ப.02009.4 

 ேத'  �வ� ேநா��வா� தி) மா நக'  மிைச� தி'ய $க�ப.02010.1 

 ஊ)�_ெப.எ/.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) திகி'� �றி ஒ-றி 

உவ5தா� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) உயி� 

வ5தா�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.02010.2 

 ஆ)� அRச* ஐய  ேபா8 அேயா�தி அைட5தா  என அசனி� $க�ப.02010.3 

 கா)� கட�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வழி 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ��த எ ன� கD+ 

ஆ��தா� $க�ப.02010.4 

 மான அரவி  வா8� த�ய வைள வா _ெப.(வா _ெப.) ெத(ைள 

வா3_ெப.(வா3_ெப.) எயி-றி  வழி $க�ப.02011.1 

 ஆன க�(�� அ) ம)5தா அ)5+� அ4த� 

ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ85+ $க�ப.02011.2 

 ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபாJதி* ;�5த உயி� 

ெபா��தா� ஒ�தா� ெபா) அ'ய $க�ப.02011.3 



 ேவனி*_ெப.(ேவனி*_ெப.) மதைன மத  அழி�தா  மீ%டா  எ ன 

ஆ%ைடயா� $க�ப.02011.4 

 ஆ� ெச*ல/ ெச*ல� ேத� ஆழி க%டா� அய* அAபா* $க�ப.02012.1 

 ேவ� ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெநறி காணா� 

வி�மாநி ற உவைகயரா8 $க�ப.02012.2 

 மாறி உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) வ���� நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ம%_ெப.(ம%_ெப.) 4J+� $க�ப.02012.3 

 ஏறி ஒ���� எறி கட*_ெப.(கட*_ெப.) ேபா* எயி* மா நகர� எ8தினா� 

$க�ப.02012.4 

 ;�கா� அரச _ெப.(அரெச _ெப.) ெபா  உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ேபானா  

எ 2� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) ேக�டா� $க�ப.02013.1 

 உ�கா� ெநRச�_ெப.(ெநRச�_ெப.) உயி� உ��தா� உ-ற+ எ�மா* உைரAப 

அ'தா* $க�ப.02013.2 

 த�கா  ேபானா  வன�_ெப.(வந�_ெப.) எ 2� தைக�� உண�5தா� மிைக 

ஆவி $க�ப.02013.3 

 அ�கால�ேத அக�ேமா அவதி எ � ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உள+ ஆனா* 

$க�ப.02013.4 

 ம ன-� அ*ல� வன�_ெப.(வந�_ெப.) 

ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைம5த-� அ*ல� 

வா�க_�ைற.எ/.(வா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ'ய $க�ப.02014.1 

 இ ன*_ெப.(இ ன*_ெப.) சிைறயி  இைடAப�டா� இ)5தா� 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ)5தவ2� $க�ப.02014.2 

 உ ன-� அ'ய பழி அRசி அ ேறா ஒழி5த+ யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

எ � $க�ப.02014.3 



 ப ன-� அ'ய பல ெநறி�� பக�5+_வி.எ/.(பக�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

பைதAப_�ைற.எ/.(பைதAA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந��கினா  $க�ப.02014.4 

 ெவ3ள�திைட வா> வட அனைல அRசி ேவைல கடவாத $க�ப.02015.1 

 ப3ள� கடலி  4னி பணியா* ைப�3 நகர� ைவகிட ேம* $க�ப.02015.2 

 வ3ள* தாைத பணியினா* வாேனா� தவ�தா* வய��_எவ.(வய��_வி.) 

இ)ளி  $க�ப.02015.3 

 ந3ளி* ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ' சிைல� ைக ந�பி 

ெச8ைக நட�+வா� $க�ப.02015.4 

 ெவ8ேயா  ஒளி த _பதி.ெப.(த _தி'.) ேமனியி  வி' ேசாதியி  மைறயA 

$க�ப.02016.1 

 ெபா8ேயா எ2� இைடயா[ளா�� இைளயாெனா�� ேபானா  $க�ப.02016.2 

 ைமேயா மரகதேமா மறிகடேலா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 4கிேலா $க�ப.02016.3 

 ஐேயா இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) வD( எ ப+ ஒ� 

அழியா_எதி�.ம.ெப.எ/.(அழி_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) உைடயா  $க�ப.02016.4 

 அளி அ ன+ ஒ� அற*_ெப.(அற*_ெப.) + னிய �ழலா3 கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

அ4தி  $க�ப.02017.1 

 ெதளி( அ ன+ ஒ� ெமாழியா3 நிைற தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) அ ன+ ஒ� 

ெசயலா3 $க�ப.02017.2 

 ெவளி அ ன+ ஒ� இைடயா[ளா�� விைட அ ன+ ஒ� நைடயா  

$க�ப.02017.3 

 களி அ ன4� மட அ ன4� உட  ஆ�வ க%டா  $க�ப.02017.4 

 அR� அ�ைப�� ஐய  தன+ அல� அ�ைப�� அளவா $க�ப.02018.1 



 மRச�கைள ெவல* ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நயன�கைள உைடயா3 $க�ப.02018.2 

 +R��_ெப.எ/.(+R�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) களி வ' வ%�க3 

�ழலி பD �ழல� $க�ப.02018.3 

 கRச�கைள மRச  கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) ந�கி ற+ க%டா3 $க�ப.02018.4 

 மா க5த4� மகர5த4� அளக� த)� மதியி  $க�ப.02019.1 

 பாக�+_ெப.(பாக�_ெப.+அ�+_சா'.) த)� Oதலா[ளா� 

பவள�_ெப.(பவள�_ெப.) த)� இதழா  $க�ப.02019.2 

 ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) தனி வ)கி ற+ மி ேனா� என மிளி� :% 

$க�ப.02019.3 

 நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) தனி வ)கி ற+ பிDேயா� என நடவா $க�ப.02019.4 

 ெத(ைள க�Dய கிைள 4�Dய �)தி/ �ைவ அ4தி  $க�ப.02020.1 

 கிைள க�Dய க)வி� கிள� இைசயி  பைச நறவி  $க�ப.02020.2 

 விைள க�Dயி  ம+'�+ எJ கிளவி� கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) விழி ேபா* 

$க�ப.02020.3 

 கைள க�டவ� தைள வி�� எறி �வைள� ெத(ைக க%டா  $க�ப.02020.4 

 அ)A; ஏ5திய_ெப.எ/.(ஏ5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கலச� +ைண அ4+ 

ஏ5திய_ெப.எ/.(ஏ5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மத மா $க�ப.02021.1 

 ம)A;_ெப.(ம)A;_ெப.) ஏ5திய_ெப.எ/.(ஏ5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

எனலா� 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

ஏ5திய_ெப.எ/.(ஏ5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �ழலா3 $க�ப.02021.2 

 க)Aேப5திர� 4தலாயின க%டா3 இட� 

காணா3_வி.4.(கா%_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.02021.3 



 ெபா)A; ஏ5திய_ெப.எ/.(ஏ5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதாளாெனா� 

விைளயாDனா3 ேபானா3 $க�ப.02021.4 

 ப* ந5+ உ� தரள� ெத(� பட� ப5திக3 ப� ந�� $க�ப.02022.1 

 அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) +யி* வதி த%டைல அய* ந5+ உைற ;ளின� 

$க�ப.02022.2 

 சி ன� த) மல� சி5திய_ெப.எ/.(சி5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெசறி 

ந5தனவன� ந _ெப.அ.(ந*_ெப.அ.) $க�ப.02022.3 

 ெபா  ந5திய நதி க%� உள� மகி>த5தன� ேபானா� $க�ப.02022.4 

 கா* பா8வன 4+ ேமதிக3 கதி� ேம8வன கைட வா8A $க�ப.02023.1 

 பா* பா8வன நைற பா8வன மல� வா8 அளி படர/ $க�ப.02023.2 

 ேச* பா8வன கய*_ெப.(கய*_ெப.) பா8வன ெச�கா* மட 

அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) $க�ப.02023.3 

 ேபா* பா8 ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) மடவா� பD ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நா� 

அைவ ேபானா� $க�ப.02023.4 

 ப'தி ப-றிய ப* பக*_ெப.(பக*_ெப.) 4-றின� $க�ப.02024.1 

 ம)த ைவAபி  வள�_ெப.(வள�_ெப.) ெகJ நா� ஒ]இ/ $க�ப.02024.2 

 �)தி க-� உய� ேதா� இல� �-� உ�� $க�ப.02024.3 

 வி' திைரA ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) க�ைகைய ேமவினா� $க�ப.02024.4 

 க�ைக எ 2� கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) தி) நதி $க�ப.02025.1 

 த�கி ைவ�� தேபாதன� யாவ)� $க�ப.02025.2 

 எ�க3 ெச*கதி வ5த+ எ � ஏ� உறா $க�ப.02025.3 

 அ� க% நாயக- காண வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ%மினா� $க�ப.02025.4 



 ெப%ணி* ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) �ைவயி* 

பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) தம�� $க�ப.02026.1 

 எ%ணி  ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இய�ப)� 

இ ப�ைதA $க�ப.02026.2 

 ப%ணி  ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பர 

அ4ைதA ப�� $க�ப.02026.3 

 க%ணி  ேநா�கினா� உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) களி�கி றா� $க�ப.02026.4 

 எதி� ெகா� ஏ�தின� இ  இைச பாDன� $க�ப.02027.1 

 ெவதி� ெகா3 ேகாலின� ஆDன� வ �ரைன� $க�ப.02027.2 

 கதி� ெகா3 தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) க%ணைன� க%ணினா* 

$க�ப.02027.3 

 ம+ர வா' அ4+ என மா5+வா� $க�ப.02027.4 

 மைனயி  ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ம�கைள_ெப.(ம�க3_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ைவக�� $க�ப.02028.1 

 நிைன�� ெநRசின� க%Dல� ேந�வா� $க�ப.02028.2 

 அைனய� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உற ஆ%� 

எதி�5தா�க3 ேபா* $க�ப.02028.3 

 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) மா தவA ப3ளி_ெப.(ப3ளி_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ8தினா� $க�ப.02028.4 

 ெபாழி��_ெப.எ/.(ெபாழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) க%ண ��A ;+A 

;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ஆ�Dன� $க�ப.02029.1 

 ெமாழி�� இ  ெசாலி  ெமா8� மல� S�Dன� $க�ப.02029.2 

 அழி(_ெப.(அழி(_ெப.) இ* அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) எ2� ஆ� அ4+ ஊ�Dன� 

$க�ப.02029.3 



 வழியி  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ)�த�ைத வ ��Dன� 

$க�ப.02029.4 

 கா�� கானி* கிழ��� கனிகB� $க�ப.02030.1 

 Pய ேதD� ெகாண�5தன� ேதா ற* ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.02030.2 

 ஆய க�ைக அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) 

ஆDைன_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ஐ_4 .ஒ).) $க�ப.02030.3 

 த�ைய ஓ�பிைன ெச8 அ4+ எ றன� $க�ப.02030.4 

 ம�ைகய��� விள�� அ ன மாைத�� $க�ப.02031.1 

 ெச�ைக ப-றின  ேதவ)� + ;_ெப.(+ ;_ெப.) அறA $க�ப.02031.2 

 ப�கய�+ அய  ப%� த _பதி.ெப.(த _தி'.) பாத�தி  $க�ப.02031.3 

 அ� ைகயி  த)� க�ைகயி  ஆDனா  $க�ப.02031.4 

 க னி_ெப.(க னி_ெப.) ந��க)� க�ைக�� ைகெத(ழாA $க�ப.02032.1 

 ப னி ந��க)� பாதக� பா� உVளா� $க�ப.02032.2 

 எ னி  ந���வ� யா2� இ � எ  

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02032.3 

 உ னி  ந��கிென  உ85தென  ஆ� எ றா3 $க�ப.02032.4 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) க% நாக� கர�தின  ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) 

நிற� $க�ப.02033.1 

 க�ைக வா� சைட� க-ைறய  க-;_ெப.(க-;_ெப.) உைட $க�ப.02033.2 

 ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) காண 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ�கி றா  வகி�� 

$க�ப.02033.3 



 தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) SDய_ெப.எ/.(S�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெச*வனி* ேதா றினா  $க�ப.02033.4 

 த3B� ந��A ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) க�ைக� தர�க�தா  $க�ப.02034.1 

 வ3ளி_ெப.(வ3ளி_ெப.) O% இைட மா மலரா[ளா�� $க�ப.02034.2 

 ெவ3ளி ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) நிறA பா-கட* ேமைல நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

$க�ப.02034.3 

 ப3ளி_ெப.(ப3ளி_ெப.) ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

பா ைமயி* ேதா றினா  $க�ப.02034.4 

 வRசி நாணி வண�க மட நைட�� $க�ப.02035.1 

 அRசி அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) ஒ+�க அD�� ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) 

$க�ப.02035.2 

 கRச� ந�'* ஒளிAப� கய*_ெப.(கய*_ெப.) ;கA $க�ப.02035.3 

 பRசி ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) அDA பாைவ�� ஆDனா3 $க�ப.02035.4 

 ேதவ�ேதவ  ெசறி சைட� க-ைற�3 $க�ப.02036.1 

 ேகாைவ மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) எ)�ெகா� ெகா ைறயி  $க�ப.02036.2 

 :(� நாறல3 :�_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) க-ைறயி  

$க�ப.02036.3 

 நாவி நா3_ெப.(நா3_ெப.) மல� க�ைக�� நாறினா3 $க�ப.02036.4 

 Oைர� ெகாJ5+ எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஓ�கி_வி.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) Oட�கலா* $க�ப.02037.1 

 நைர�த H5தலி  ந�ைக ம5தாகினி $க�ப.02037.2 

 உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சீைத தனிைமைய 

உ 2வா3 $க�ப.02037.3 



 திைர� ைக ந��D/ ெசவிலியி  ஆ�Dனா3 $க�ப.02037.4 

 ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) வா� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) க-ைற மைழ� 

�ல�_ெப.(�ல�_ெப.) $க�ப.02038.1 

 த���_ெப.எ/.(த��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந�'ைட� தா>5+ 

�ைழAபன $க�ப.02038.2 

 க�ைக யா-�ட  ஆ�� க'யவ3 $க�ப.02038.3 

 ெபா��� ந�� �ழி ேபாவன ேபா றேவ $க�ப.02038.4 

 �ழி ப�� ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) P�� ஒலி 

ஆ-�� த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.02039.1 

 விழியி* ேச* உக3 வா* நிற_ெப.(நிற�_ெப.) ெவ3ள�+ $க�ப.02039.2 

 4Jகி� ேதா �கி றா3 4த* பா* கட*_ெப.(கட*_ெப.) $க�ப.02039.3 

 அJவ�+_ெப.(அJவ�_ெப.+அ�+_சா'.) அ � எJவா3 என ஆயினா3 

$க�ப.02039.4 

 ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) தா3_ெப.(தா3_ெப.) ப%� த�%டலா* 

$க�ப.02040.1 

 ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) பாதக� த���+ விள�கினா3 

$க�ப.02040.2 

 ஐய  ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எலா� அைள5தா3 இனி $க�ப.02040.3 

 ைவய� மா நரக�திைட ைவ�ேமா $க�ப.02040.4 

 +ைற ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ஆD/ �)திேயா� 

$க�ப.02041.1 



 உைற�3 எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) உைடேயா�_�றி.வி.4.(உைட_ெப.+ஓ�_பட�.ப .) 

உண� $க�ப.02041.2 

 இைறவ- ைகெத(J+ ஏ5+ எ' ஓ�பிA பி  $க�ப.02041.3 

 அறிஞ� காத-� அைம வி)5+_ெப.(வி)5+_ெப.) ஆயினா  $க�ப.02041.4 

 வ)5தி� தா _த-.�.(தா _த-.�.) தர 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ4ைத�� $க�ப.02042.1 

 அ)5+� ந�� எ � அமரைர ஊ�Dனா  $க�ப.02042.2 

 வி)5+_ெப.(வி)5+_ெப.) ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) அட� உ%� 

விள�கினா  $க�ப.02042.3 

 தி)5தினா� வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) 

ச8தன_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) ேத�ேமா 

$க�ப.02042.4 

 ஆய காைலயி  ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) அ�பி�� $க�ப.02043.1 

 நாயக  ேபா�� �க  எ2� நாம�தா  $க�ப.02043.2 

 Pய க�ைக� +ைற வி��_ெப.எ/.(வி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெத( ைமயா  $க�ப.02043.3 

 கா�� வி*லின  க* திர3 ேதாளினா  $க�ப.02043.4 

 +Dய  நாயின  ேதா* ெச)A; ஆ��த ேப� $க�ப.02044.1 

 அDய  அ* ெசறி5த_ெப.எ/.(ெச'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ ன 

நிற�தினா  $க�ப.02044.2 

 ெநDய தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ெந)�கின  ந�� 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) 

$க�ப.02044.3 

 இDயிேனா� எJ5தா* அ ன ஈ�Dனா  $க�ப.02044.4 



 ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) +�த' ேகா� அதி� ேப'ைக $க�ப.02045.1 

 ப�ைப ப�; பைடயின  ப*லவ�+ $க�ப.02045.2 

 அ�ப  அ�பி�� நாத  அழிக(3 $க�ப.02045.3 

 +�பி_ெப.(+�பி_ெப.) ஈ�ட� ;ைர கிைள �-றினா  $க�ப.02045.4 

 காழ� இ�ட �ற�கின  க�ைகயி  $க�ப.02046.1 

 ஆழ� இ�ட ெந�ைமயினா  அைர $க�ப.02046.2 

 தாழ வி�ட ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ேதால  தய��ற/ $க�ப.02046.3 

 Sழ_�ைற.எ/.(S>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி�ட ெத(� ;லி_ெப.(;லி_ெப.) 

வாலினா  $க�ப.02046.4 

 ப* ெத(��த அ ன ப*� கவDய  $க�ப.02047.1 

 க* ெத(��த ன ேபா�� கழலின  $க�ப.02047.2 

 அ* ெத(��த ன �Rசிய  ஆளியி  $க�ப.02047.3 

 ெந-ெறா� ஒ�+ ெந' ;)வ�தினா  $க�ப.02047.4 

 ெப%ைண_ெப.(ெப%ைண_ெப.) வ  ெச��பி* பிற�கி/ ெசறி $க�ப.02048.1 

 வ%ண வ  மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) வா�5+ உய� 4 ைகயா  $க�ப.02048.2 

 க% அக  தட மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) எ2� க*லின  $க�ப.02048.3 

 எ%ெண8 உ%ட இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) ;ைர ேமனியா  $க�ப.02048.4 

 க/ெசா� ஆ��த கைற� கதி� வாளின  $க�ப.02049.1 

 ந/� அராவி  ந��� உ�� ேநா�கின  $க�ப.02049.2 

 பி/ச� ஆ� அ ன ேப/சின  இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) $க�ப.02049.3 

 வ/சிரா�த� ேபா�� ம)�கினா  $க�ப.02049.4 



 ஊ-� ெமா8 நற( ஊெனா� மீ _ெப.(மீ _ெப.) Oக� $க�ப.02050.1 

 நா-ற�_ெப.(நா-ற�_ெப.) ேமய நைக இ* 4க�தினா  $க�ப.02050.2 

 சீ-ற� இ றி�� த� எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேநா��வா  

$க�ப.02050.3 

 H-ற� அRச� �மி�� �ரலினா  $க�ப.02050.4 

 சி)�கிேபர� என� திைர� க�ைகயி  $க�ப.02051.1 

 ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நக� உைற 

வா>�ைகய  $க�ப.02051.2 

 ஒ)�� ேதெனா� மீ _ெப.(மீ _ெப.) உபகார�த  $க�ப.02051.3 

 இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ3ளைல� காண 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.02051.4 

 �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) அA;ற� நி-க/ �� கைண $க�ப.02052.1 

 வி* +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைர வ ��கிய 

வா3_ெப.(வா3_ெப.) ஒழி�+_வி.எ/.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.02052.2 

 அ-ற� ந��த மன�தின  

அ பின _�றி.வி.அ.ெப.(அ ;_ெப.+இ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.02052.3 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) தவA ப3ளி_ெப.(ப3ளி_ெப.) வாயிைல ந%ணினா  

$க�ப.02052.4 

 Hவா 4 ன� இைளேயா  ��கி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.02053.1 

 ஆவா  யா� என அ பி  இைறRசினா  $க�ப.02053.2 



 ேதவா நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) ேசவி�க 

வ5தென _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+எ _த .ஒ).) 

$க�ப.02053.3 

 நாவா8 ேவ��வ  நா8_ெப.(நா8_ெப.) அDேய  எ றா  $க�ப.02053.4 

 நி-றி ஈ%� எ � ;�� ெநDயவ  ெத(J+ த�பி $க�ப.02054.1 

 ெகா-றவ நி ைன� காண� ��கின  

நிமி�5த_ெப.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) H�ட/ $க�ப.02054.2 

 �-ற4� தா2� உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) Pயவ  தாயி  

ந*ல _�றி.வி.4.(ந*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.02054.3 

 எ-�� ந��� க�ைக நாவா8�� இைற �க  ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) 

எ றா  $க�ப.02054.4 

 அ%ண�� வி)�பி_வி.எ/.(வி)�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ பா* 

அைழ�தி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அவைன எ னA $க�ப.02055.1 

 ப%ணவ  வ)க_விய�.வி.4.(வா_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ றா  

ப'வின  விைரவி* ;�கா  $க�ப.02055.2 

 க%ணைன� க%ணி  ேநா�கி� கனி5தன  இ)%ட �Rசி $க�ப.02055.3 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) உறA பணி5+_வி.எ/.(பணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வைள5+_வி.எ/.(விைள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வா8 ;ைத�+_வி.எ/.(;ைத_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.02055.4 

 இ)�தி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ னேலா�� இ)5தில  

எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) ந��த $க�ப.02056.1 

 அ)�திய  ேதவ2� மீ2� அ4தி2�� 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆக� $க�ப.02056.2 



 தி)�திென  ெகாண�5ேத  எ  ெகா* தி) உள� எ ன வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 

$க�ப.02056.3 

 வி)�த மாதவைர ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

4�வல  விள�ப�-றா  $க�ப.02056.4 

 அ'ய தா� உவAப_�ைற.எ/.(உவAA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) அ பினா* 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காத*_ெப.(காத*_ெப.) 

$க�ப.02057.1 

 தெரJதர� ெகாண�5த எ றா* அ4தி2� சீ��த அ ேற $க�ப.02057.2 

 ப'வினி* தழ�இய_ெப.எ/.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ னி* 

பவி�திர� எ� அேனா���� $க�ப.02057.3 

 உ'யன இனிதி  நா4� உ%டென� அ ேற எ றா  $க�ப.02057.4 

 சி�க ஏ� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) பி ன)� 

ெசA;வா  யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) $க�ப.02058.1 

 இ�� உைற5+ எறி ந��� க�ைக ஏ�+� நாைள யாண�A $க�ப.02058.2 

 ெபா��� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) �-ற�ேதா�� ேபா8 

உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இனி+ உ  ஊ'* 

$க�ப.02058.3 

 த�கி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) நாவாேயா�� சா)தி விDய*_ெப.(விDய*_ெப.) 

எ றா  $க�ப.02058.4 

 கா� �லா� நிற�தா  Hற� காதல _ெப.(காதல _ெப.) உண��+வா  

இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.02059.1 

 பா� �லா� ெச*வ நி ைன இ�ஙன� 

பா��த_ெப.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க%ைண $க�ப.02059.2 



 ஈ�கிலா� க3வேன  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இ னலி  இ)�ைக 

ேநா�கி� $க�ப.02059.3 

 த��கிேல  ஆன+ ஐய ெச8�ெவ  அDைம எ றா  $க�ப.02059.4 

 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) வி* �'சி* 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) Hறிய ெகா3ைக ேக�டா  

$க�ப.02060.1 

 சீைதைய ேநா�கி� த�பி தி) 4க�_ெப.(4க�_ெப.) ேநா�கி� த�ரா� $க�ப.02060.2 

 காதல _ெப.(காதல _ெப.) 

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ � க)ைணயி  

மல�5த_ெப.அ.(மல�5த_ெப.அ.) க%ண  $க�ப.02060.3 

 யாதி2� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ந%ப இ)�தி ஈ%� எ�ெமா� எ றா  

$க�ப.02060.4 

 தி) நக� த��5த_ெப.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) மானவ தெரJ�தி எ னA $க�ப.02061.1 

 ப)வர* த�பி HறA ப'5தவ  ைப�3 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02061.2 

 இ) க% ந�� அ)வி ேசார� �க2� ஆ%� இ)5தா  எ ேன $க�ப.02061.3 

 ெப) நில� கிழ�தி ேநா-�� ெப-றில3 ேபா�� எ னா $க�ப.02061.4 

 வி' இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) பைகைய ஓ�D� திைசகைள 

ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) ேம* 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02062.1 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தனி� திகி'_ெப.(திகி'_ெப.) உ5தி உய� ;க> நி�வி 

நாB� $க�ப.02062.2 

 இ) நில�+_ெப.(நில�_ெப.+அ�+_சா'.) எவ���� 

உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) 



இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ)3 ;'5+ வ �5த 

$க�ப.02062.3 

 ெச) வலி வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) எ ன/ ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) கதி�/ 

ெச*வ _ெப.(ெச*வ _ெப.) ெச றா  $க�ப.02062.4 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வா8 நியம� 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மர;ளி 

இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ைவக* $க�ப.02063.1 

 ேவைல வா8 அமி�+_ெப.(அமி�+_ெப.) அ னாB� வ �ர2� வி'�த நாண* 

$க�ப.02063.2 

 மாைலவா8A பா'  பாய* ைவகின� வ' வி* ஏ5தி� $க�ப.02063.3 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) வா8 அள(� த�பி இைமAபில  கா�+ 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.02063.4 

 +�பியி  �ழா�தி* �-��_ெப.எ/.(�-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

�-ற�த  ெத(��த வி*ல  $க�ப.02064.1 

 ெவ�பி ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அழியாநி ற 

ெநRசின  விழி�த க%ண  $க�ப.02064.2 

 த�பி நி றாைன ேநா�கி� தைல_ெப.(தைல_ெப.) மக _ெப.(மக _ெப.) தனிைம 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02064.3 

 அ�பியி  தைலவ _ெப.(தைலவ _ெப.) க%ண ��_ெப.(க%ண ��_ெப.) அ)வி 

ேசா� � றி* நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.02064.4 

 +ற�கேம 4தல ஆய Pயன யாைவேய2� $க�ப.02065.1 

 மற��மா நிைனய* அ�மா வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இல ேதா-�� மா�க3 

$க�ப.02065.2 

 இற��� ஆ� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ பா ேபா* 4 ைன 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) இற5தா  பி னா3 $க�ப.02065.3 



 பிற��� ஆ� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ பா ேபா* பிற5தன  

பிறவா ெவ8ேயா  $க�ப.02065.4 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெசLேவ ேச-றி* 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேத'* 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02066.1 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �ட�/ ெச*வ _ெப.(ெச*வ _ெப.) 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேநா�கின 

வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவ� ஒ� $க�ப.02066.2 

 அRசன ஞாயி�_ெப.(ஞாயி�_ெப.) அ ன ஐயைன ேநா�கி/ 

ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.02066.3 

 வRசி வா> வதன� எ 2� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மல�5த+ அ ேற 

$க�ப.02066.4 

 நா3_ெப.(நா3_ெப.) 4த-� 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) யா(� 

நய5தன _வி.4.(நய_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நாம� $க�ப.02067.1 

 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 4த-� 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வி*லா  மைறயவ� 

ெத(டரA ேபானா  $க�ப.02067.2 

 ஆ3 4த-� அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேக%ைம_ெப.(ேக%ைம_ெப.) அ பைன 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஐய $க�ப.02067.3 

 ேகா3 4த-� அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நாவா8 

ெகாண)தி விைரவி  எ றா  $க�ப.02067.4 



 ஏவிய ெமாழி ேகளா இழி_வி.(இழி_வி.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ெபாழி க%ணா  

$க�ப.02068.1 

 ஆவி�� உைலகி றா  அDயிைண பி'க*லா  $க�ப.02068.2 

 காவியி மல� காயா கட*_ெப.(கட*_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

அைனயாைன� $க�ப.02068.3 

 ேதவிெயா� அDதாழா/ சி5தைன உைர 

ெச8வா _வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.02068.4 

 ெபா8� 4ைற இலரா* எ� ;கலிட� வனேமயா* $க�ப.02069.1 

 ெகா8� 4ைற உ� தாரா8 �ைற( இெல� வலிேயமா* $க�ப.02069.2 

 ெச8� 4ைற �-ேறவ* ெச8�+� அDேயாைம $க�ப.02069.3 

 இ�4ைற உற(_ெப.(உற(_ெப.) எ னா இனி+ இ) ெநD+ எ� ஊ� 

$க�ப.02069.4 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) உள திைன உ%டா* ேதவ)� Oக�த-� ஆ� $க�ப.02070.1 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) உள +ைண நாேயா� உயி� உள விைளயாட� $க�ப.02070.2 

 கா  உள ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ஆட� க�ைக�� உள+ அ ேறா $க�ப.02070.3 

 நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) உள தைன�� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இனி+ இ) 

நாட எ�பா* $க�ப.02070.4 

 ேதா* உள +கி*_ெப.(+கி*_ெப.) ேபா�� �ைவ உள ெத(ட� மRச� 

$க�ப.02071.1 

 ேபா* உள பர% ைவ�� ;ைர உள கD+ 

ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02071.2 

 கா* உள சிைல :0� ைக உள கலி வானி  $க�ப.02071.3 

 ேம* உள ெபா)ேள2� விைரெவா� ெகாண�ேவமா* $க�ப.02071.4 



 ஐயி)ப�ேதா� ஐ5தாயிர� உள� ஆைண $க�ப.02072.1 

 ெச8�ந� சிைல ேவட� ேதவ'  வலியாரா* $க�ப.02072.2 

 உ8�+� அDேயா� எ� �D* இைட ஒ)நா3 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.02072.3 

 ைவ�தி எனி  ேம* ஓ� வா>( இைல பிறி+ எ றா  $க�ப.02072.4 

 அ%ண�� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ேகளா அக�_ெப.(அக�_ெப.) 

நிைற அ)3 மி�கா  $க�ப.02073.1 

 ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) நிற_ெப.(நிற�_ெப.) நைக ெச8தா  வ �ர 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) உைழ யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.02073.2 

 ;%ணிய நதி ஆDA ;னிதைர வழிபா� உ-� $க�ப.02073.3 

 எ%ணிய_ெப.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சில நாளி* ���+� 

இனி+ எ றா  $க�ப.02073.4 

 சி5தைன உண�கி-பா  ெச றன  விைரேவா� $க�ப.02074.1 

 த5தன  ெந�நாவா8 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) நயன�தா  $க�ப.02074.2 

 அ5தண�_ெப.(அ5தண�_ெப.) தைம எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) அ)Bதி� விைட 

எ னா $க�ப.02074.3 

 இ5+வி  OதலாVளா� இளவெலா� இனி+ ஏறா $க�ப.02074.4 

 வி�நதி கD+ எ றா  ெம8 உயி� அைனயா2� $க�ப.02075.1 

 4�கின  ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நாவா8 4' திைர ெந�ந��வா8� 

$க�ப.02075.2 

 கDதினி  மட அ ன� கதி அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நி றா� $க�ப.02075.3 



 இட� உற மைறேயா)� எ' உ�� ெமJ� ஆனா� $க�ப.02075.4 

 பா* உைட ெமாழியாB� பகலவ  அைனயா2� $க�ப.02076.1 

 ேச* உைட ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ந�� சி5தின� 

விைளயாட� $க�ப.02076.2 

 ேதா* உைட நிமி� ேகாலி* +ழவிட எJ� நாவா8 $க�ப.02076.3 

 கா* உைட ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ெஞ%D* ெச ற+ கD+ அ�மா 

$க�ப.02076.4 

 சா5+ அணி ;ளின�தி  தட�_ெப.(தட�_ெப.) 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) உய� 

க�ைக $க�ப.02077.1 

 கா5+ இன மணி_ெப.(மணி_ெப.) மி ன� கD கம> கமல�தி* $க�ப.02077.2 

 ேச5+ ஒளி வி'��_ெப.எ/.(வி'_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெத3 திைர 

எ2� நிமி� ைகயா* $க�ப.02077.3 

 ஏ5தின3 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தாேன ஏ-றின3 இனி+ அAபா* $க�ப.02077.4 

 அ�திைச உ-� ஐய  அ பைன 4க�_ெப.(4க�_ெப.) ேநா�கி/ $க�ப.02078.1 

 சி�திரHட�தி* ெச* ெநறி பக� எ னA $க�ப.02078.2 

 ப�தியி  உயி� ஈ�� ப'வின  அD தாழா $க�ப.02078.3 

 உ�தம அD நாேய  ஓ+வ+ உள+ எ றா  $க�ப.02078.4 

 ெநறி இ�ெநறி வ*ேல  ேநDென  வJவாம* $க�ப.02079.1 

 நறியன கனி கா�� நற( இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) தரவ*ேல  

$க�ப.02079.2 

 உைறவிட� அைமவிAேப  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெநாDவைர உ�ைமA 

$க�ப.02079.3 

 பிறிகிெல  உட  ஏகA ெப��ெவ  எனி* நாேய . $க�ப.02079.4 



 த�யன அைவ யா(� திைசதிைச ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

<றி� $க�ப.02080.1 

 Pயன உைற கான�_ெப.(கான�_ெப.) +)விென  

வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) வ*ேல  $க�ப.02080.2 

 ேமயின ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) நாD� 

த)�ெவ _வி.4.(த)_வி.+�_இ.இ.கா.+எ _த .ஒ).) விைனம-�� 

$க�ப.02080.3 

 ஏயின ெசய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ*ேல  இ)ளி2� ெநறி 

ெச*ேவ . $க�ப.02080.4 

 க*�ெவ  மைல ேம�� கவைலயி  4த* யா(� $க�ப.02081.1 

 ெச*�ெவ  ெநறி Pர�_ெப.(Pர�_ெப.) ெசறி ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) 

தரவ*ேல  $க�ப.02081.2 

 வி*லின� உெள  ஒ �� ெவ)வெல  இ)ேபா+� $க�ப.02081.3 

 ம*லி2� உய� ேதாளா8 மல� அD பி'ேயனா* $க�ப.02081.4 

 தி)(ள� எனி  ம-� எ  ேசைன�� உடேன 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02082.1 

 ஒ)வெல  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேபா+� உைற�ெவ  உள� ஆனா� 

$க�ப.02082.2 

 ம)வல� எனி  4 ேன மா3�ெவ  மிைக அ*ேல  $க�ப.02082.3 

 ெபா) அ) மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா�பா ேபா+ெவ  உட  எ றா  

$க�ப.02082.4 

 அ னவ  உைர ேகளா அமல2� உைர ேந�வா  $க�ப.02083.1 

 எ  உயி� அைனயா8 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இளவ* உ  இைளயா  இ5 

$க�ப.02083.2 



 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) Oதலவ3 நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ேக3 நளி� 

கட*_ெப.(கட*_ெப.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.02083.3 

 உ 2ைடய+ நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) உ  ெத(ழி* உ'ைமயி  

உ3ேள _வி.4.(உ3B_வி.+ண_எதி�.ம.+ஏ _த .ஒ).) $க�ப.02083.4 

 + ;_ெப.(+ ;_ெப.) உள+ எனி  அ ேற �க� உள+ 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) அ றிA $க�ப.02084.1 

 பி ; உள+ இைட ம 2� பி'(_ெப.(பி'(_ெப.) உள+ என உ ேன* 

$க�ப.02084.2 

 4 ; உெள� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நா*ேவ� 4D( உள+ என உ னா 

$க�ப.02084.3 

 அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) உள இனி நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) ஓ� ஐவ�க3 உள� 

ஆேனா�. $க�ப.02084.4 

 பட� உற உள  உ�பி கா  உைற பக*_ெப.(பக*_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.02085.1 

 இட� உ� தைகயாேயா யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) என உ'யா8 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.02085.2 

 �ட� உ� வD ேவலா8 ெசா* 4ைற கடேவ  நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 

$க�ப.02085.3 

 வடதிைச வ)� அ5நா3 நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) உைழ வ)கி ேற . 

$க�ப.02085.4 

 அ�� உள கிைள காவ-� அைமதியி  உள  உ�பி $க�ப.02086.1 

 இ�� உள கிைள காவ-� யா� உள� உைரெச8யா8 $க�ப.02086.2 

 உ  கிைள என+ அ ேறா உ� +ய� உற* ஆேமா $க�ப.02086.3 



 எ  கிைள இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) கா எ  ஏவலி  இனி+ எ றா  

$க�ப.02086.4 

 பணிெமாழி கடவாதா  ப)வர* இகவாதா  $க�ப.02087.1 

 பிணி உைடயவ  எ 2� ேபதின  விைட 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.02087.2 

 அணி இைழ மயிேலா�� ஐய2� இைளேயா2� $க�ப.02087.3 

 திணி மர�_ெப.(மர�_ெப.) நிைற கானி* ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) உ�� ெநறி 

ெச றா� $க�ப.02087.4 

 :'ய� ;ண� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ெபா+ மன�_ெப.(மன�_ெப.) என ம 2� 

$க�ப.02088.1 

 ஈர4� உள+ இ* எ � அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

இளேவனி* $க�ப.02088.2 

 ஆ'ய  வரேலா�� அ4+ அளவிய சீத� $க�ப.02088.3 

 கா� உ� �றி வான�_ெப.(வான�_ெப.) கா�Dய+ அவ%_ெப.(அவ%_ெப.) 

எ��� $க�ப.02088.4 

 ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) நிலேவ ேபா* வி' கதி� 

இைட வ �சA $க�ப.02089.1 

 பயி* மர�_ெப.(மர�_ெப.) நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) ஈனA பனி ;ைர +ளி 

ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) $க�ப.02089.2 

 ;ய*_ெப.(;ய*_ெப.) தர இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) கா* 

: அளவிய+ எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.02089.3 

 மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) நட� ஆ�� வழி இனியன 

ேபானா� $க�ப.02089.4 



 ம றலி  மலி ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) இய* 

மடமாேன $க�ப.02090.1 

 இ  +யி* வதி ேகாப�+ இன�_ெப.(இன�_ெப.) விரவின எ��� $க�ப.02090.2 

 ெகா ைறக3 ெசா' ேபாதி  �Aைபக3 �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) மாைலA 

$க�ப.02090.3 

 ெபா  திணி மணி_ெப.(மணி_ெப.) மானA ெபாலிவன பல காணா8. $க�ப.02090.4 

 பா%_ெப.(பா%_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) ஞXமி� ஆகA ப�� 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) பைண ஆக $க�ப.02091.1 

 நாணின ெத(� பலீி ேகாலின நட� ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

$க�ப.02091.2 

 :% இய* நின சாய*_ெப.(சாய*_ெப.) ெபாலிவ+ பல க%ணி* $க�ப.02091.3 

 காணிய என* ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) களி 

மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) காணா8. 

$க�ப.02091.4 

 ேச5+ ஒளி வி' ெசLவா8A ைப�கிளி ெசறி ேகால� $க�ப.02092.1 

 கா5தளி  மல� ஏறி� ேகா+வ கவி  ஆ)� $க�ப.02092.2 

 மா5 தளி� ந�ேமனி ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) 4 ைக $க�ப.02092.3 

 எ5தின என* ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இய*பின 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) காணா8 $க�ப.02092.4 

 ெந8R ஞXைற ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ேவலி  நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) உ� 

திற�_ெப.(திற�_ெப.) 4-றி� $க�ப.02093.1 

 ைகR ஞXைற நிமி� க%ணா8 க)தின இன�_ெப.(இன�_ெப.) எ ேற 

$க�ப.02093.2 



 ெம8R ஞXைற வி' சாய*_ெப.(சாய*_ெப.) க%� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

விழி க%� $க�ப.02093.3 

 மRைஞ�� மட மா2� வ)வன இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) காணா8. 

$க�ப.02093.4 

 :வல� �ரேவா�� ;ைட தவ> பிட(_ெப.(பிட(_ெப.) 

ஈ2�_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ _ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02094.1 

 மா அல� ெசா' Sழ* +யி* எJ� மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) ஒ றி  $க�ப.02094.2 

 Pவி இ  மண�_ெப.(மண�_ெப.) நாற� +ைண பி' ெபைடதா  

அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) $க�ப.02094.3 

 ேசவெலா� உற ஊD� தி'வத  இய* காணா8. $க�ப.02094.4 

 அ)5ததி அைனயாேள அ4தி2� இனியாேள $க�ப.02095.1 

 ெச)5தியி  மல� தா��� ெசறி இதழி  அேசாக� $க�ப.02095.2 

 ெபா)5திய_ெப.எ/.(ெபா)5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) களி வ%D* 

ெபாதிவன ெபா  ஊ+�_ெப.எ/.(ஊ+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.02095.3 

 இ)5ைதயி  எJ த� ஒ�+ எJவ+ ஒ� இய* பாரா8. $க�ப.02095.4 

 ஏ5+ இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) 4ைலயாேள எJத)� எழிலாேள 

$க�ப.02096.1 

 கா5தளி  4ைக க%ணி* க%� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) களி 

மRைஞ_ெப.(மRைஞ_ெப.) $க�ப.02096.2 

 பா5த3 இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) என உ னி� கLவியபD பாரா� 

$க�ப.02096.3 

 ேத� தள(க3 ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) சி� 

�� நைக காணா8. $க�ப.02096.4 



 � � உைற வய மாவி  �)ைள�� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) சி5திA 

$க�ப.02097.1 

 பி றின என* ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பிD த) 

சி� மா(� $க�ப.02097.2 

 அ றல பி'(_ெப.(பி'(_ெப.) 

ஒ*லா_எதி�.ம.ெப.எ/.(ஒ*�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ%ட�த� 

மைன ஆவி  $க�ப.02097.3 

 க ெறா� விைளயா�� களியன பல காணா8. $க�ப.02097.4 

 அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) ;ைர �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) மாேத அணி இைழ என* 

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02098.1 

 ந��_ெப.எ/.(ந�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மல� நிைற மாைல� 

ெகா�;க3 நதி ேதா�� $க�ப.02098.2 

 +கி*_ெப.(+கி*_ெப.) ;ைர Oைர ந�'* ேதா8வன +ைற ஆ�� $க�ப.02098.3 

 4கி> இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 4ைலயா'* 1>�வ பல காணா8. $க�ப.02098.4 

 4-��� 4ைக கி%D 4ர*கில சி� +�பி_ெப.(+�பி_ெப.) $க�ப.02099.1 

 வி* தி) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) மாேத அ� மல� வி' ேகா�கி  $க�ப.02099.2 

 �-� உ�� மல� ஏறி� +யி*வன �ட� மி 2� $க�ப.02099.3 

 ெபா  தக� உ�� ந�ல�_ெப.(ந�ல�_ெப.) ;ைரவன பல காணா8. $க�ப.02099.4 

 HDய நைற வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) 

ெகா%டன_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

விழிெகா3ளா $க�ப.02100.1 

 1Dய களி ம 2� 4�கின ெநறி காணா $க�ப.02100.2 

 ஆDய_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சிைற மா 

வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) அ5த'  இைச 4 ன� $க�ப.02100.3 



 பாDய_ெப.எ/.(பா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) 

க%ணா வ)வன பல காணா8. $க�ப.02100.4 

 க னிய� அணி ேகால� க-� அறி�ந� எ னA $க�ப.02101.1 

 ெபா  அணி நற ேவ�ைக_ெப.(ேவ�ைக_ெப.) ேகா��க3 ;+_ெப.அ.(;+_ெப.அ.) 

ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) : $க�ப.02101.2 

 அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) நைடயா8 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) அளி வள� அளகA :� $க�ப.02101.3 

 சி ன ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) மல� மான/ சி5+வ பல காணா8. $க�ப.02101.4 

 மண�_ெப.(மண�_ெப.) கிள� மல� வா)� மா)த� 

வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) வாச� $க�ப.02102.1 

 கண�_ெப.(கண�_ெப.) கிள�த) �%ண� க* இைடயன கான�_ெப.(கான�_ெப.) 

அ�+ $க�ப.02102.2 

 அண�கி2� இனியா8 உ  அணி வட�_ெப.(வட�_ெப.) 

4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) 4 '*_ெப.(4 றி*_ெப.) $க�ப.02102.3 

 �ண�� இன�_ெப.(இன�_ெப.) அைவ மான� +�வன பல காணா8. 

$க�ப.02102.4 

 அD இைண ெபாைற க*லா எ � ெகா* அத� எ��� $க�ப.02103.1 

 இைடயிைட மல� சி5+� இன�_ெப.(இன�_ெப.) மர�_ெப.(மர�_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) காணா8 $க�ப.02103.2 

 ெகாDயிெனா� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வாச� ெகா�;க3 �யிேல உ  

$க�ப.02103.3 

 +D ;ைர இைட மான� +வ3வன இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) காணா8 

$க�ப.02103.4 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) ;ைர விழியா8 உ  மல� அD அணி மான� $க�ப.02104.1 



 தா3_ெப.(தா3_ெப.) ;ைர தளி� ைவ�� தைக ஞXமி� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) காணா8 $க�ப.02104.2 

 ேகா3 ;ைர இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) வாச� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) ;ைர 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) காணா8 $க�ப.02104.3 

 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ;ைர இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) ேவயி  ெத(�திக3 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) காணா8 $க�ப.02104.4 

 : நைன சிைன + றிA ;3_ெப.(;3_ெப.) இைடயிைட ப�பி $க�ப.02105.1 

 நா* நிற_ெப.(நிற�_ெப.) நளி� வ*லி ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) நைவ இல ப*கி 

$க�ப.02105.2 

 மா  இன�_ெப.(இன�_ெப.) மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) மாைல� 

�யி*_ெப.(�யி*_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) வதி கான�_ெப.(கான�_ெப.) 

$க�ப.02105.3 

 த� நிக� ெத(ழி* ஆைட� திைர ெபா)வன பாரா8 $க�ப.02105.4 

 எ � ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) மடவாVளா� இனிதினி  விைளயாDA 

$க�ப.02106.1 

 ெபா  திணி திர3 ேதாளா  ேபாயின  ெநறி ேபா+� $க�ப.02106.2 

 ெச ற+ �டபா* அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தி)மைல 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) அ ேறா $க�ப.02106.3 

 எ றன  விைன ெவ ேறா� ேம( இட�_ெப.(இட�_ெப.) எனேலா�� 

$க�ப.02106.4 

 அ)�திய  அக�_ெப.(அக�_ெப.) வி�4� 

அ பின _�றி.வி.அ.ெப.(அ ;_ெப.+இ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) நாளி* $க�ப.02107.1 

 தி)�திய விைன 4-றி-� இ � என* தெரJகி றா  $க�ப.02107.2 



 பர�+வ  எ2� நாமA பர4னி பவ ேநாயி  $க�ப.02107.3 

 ம)�+வ  அைனயாைன வர(_ெப.(வர(_ெப.) எதி�ெகாள 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.02107.4 

 �ைடயின  நிமி� ேகால  �%Dைகயின  1'/ $க�ப.02108.1 

 சைடயின  உ' மானி  ச)ம  ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) மர நா'  

$க�ப.02108.2 

 உைடயின  மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) நா�� உ)வின  உயி� 

ேப0�_ெப.எ/.(ேப0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02108.3 

 நைடயின  மைற நா�� நட� நவி*த) நாவா  $க�ப.02108.4 

 ெச5தழ* ;' ெச*வ _ெப.(ெச*வ _ெப.) திைச 4க 4னி ெசLேவ 

$க�ப.02109.1 

 த5தன உயி� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) உயி� என 

ந*��_ெப.எ/.(ந*�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02109.2 

 அ5தண  உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏJ� அைம எனி  அமர ஈச  $க�ப.02109.3 

 உ5தியி  உதவாேம உதவி� ெத(ழி* வ*லா  $க�ப.02109.4 

 அ�4னி வரேலா�� அழக2� மல� Pவி $க�ப.02110.1 

 4�4ைற ெத(Jதா  அ� 4த*வ2� எதி� ;*லி $க�ப.02110.2 

 இ�4ைற உ)ேவா நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) கா%�வ+ என 

உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) $க�ப.02110.3 

 வி�மின  இழி_வி.(இழி_வி.) க%ண ��_ெப.(க%ண ��_ெப.) விழி வழி உக 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.02110.4 

 அக* இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெநD+ ஆB� அைமதிைய 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) த�ரA $க�ப.02111.1 



 ;க*_ெப.(;க*_ெப.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) எம+ 

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ;ைர இைட 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) நாளி* $க�ப.02111.2 

 தக(_ெப.(தக(_ெப.) இல தவ ேவட� தJவிைன வ)வா  எ  $க�ப.02111.3 

 இக* அ� சிைல வ �ர இைளயவெனா�� எ றா  $க�ப.02111.4 

 உ-�ள ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) உண�(ற 

உைரெச8தா  $க�ப.02112.1 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) தவ 4னி அ5ேதா விதி த)� நைவ எ பா  

$க�ப.02112.2 

 இ-ற+ ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) உ%ேடாஇனி என 

இட�ெகா%டா  $க�ப.02112.3 

 ெப-றில3 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) அ5ேதா ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) நிலமக3 

எ றா  $க�ப.02112.4 

 +A; உ� +வ� வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) P ெமாழி இேவளா�� $க�ப.02113.1 

 அA; உ� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ஆBதி கD+ எ னா 

$க�ப.02113.2 

 ஒA; அ�� மக _ெப.(மக _ெப.) உ ைன உய� வன�_ெப.(வந�_ெப.) உற ஏ� 

எ � $க�ப.02113.3 

 எA_��.(எ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ப'( உயி� உ85தா  எ  +ைண 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எ றா  $க�ப.02113.4 

 அ*ல�� உள இ ப�_ெப.(இ ப�_ெப.) அ0க�� உள அ ேறா $க�ப.02114.1 

 ந*ல(� உள ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

நைவகB� உள அ ேறா $க�ப.02114.2 



 இ*ைல ஒ� பய _ெப.(பய _ெப.) நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) இ � இட� 

உ�� இதி  எ னாA $க�ப.02114.3 

 ;*லின  உடேன ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இனி+ உைற ;ைர ;�கா  $க�ப.02114.4 

 ;�� உைற இட�_ெப.(இட�_ெப.) ந*கிA :சைன 4ைற ேபணி� $க�ப.02115.1 

 த�கன கனி கா�� த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைர த)� 

அ பா* $க�ப.02115.2 

 ெத(�க ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 4ைற Hறி� Pயவ  உயி�ேபா�� 

$க�ப.02115.3 

 ம�களி  அ)3 உ-றா  ைம5த)� மகி>(-றா� $க�ப.02115.4 

 ைவகின� கதி� நா��_ெப.எ/.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அளைவயி  மைறேயா2� $க�ப.02116.1 

 உ8�ெவ  இவெனா� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உட  உைறதலி  

எ பா  $க�ப.02116.2 

 ெச8தன _வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) இனி+ 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ெச*வைன 4க�_ெப.(4க�_ெப.) 4 னா� 

$க�ப.02116.3 

 ெகா8 �ல மல� மா�ப H�வ+ உள+ எ றா  $க�ப.02116.4 

 நிைற�� ந�� மல� ெந��கனி கிழ��_ெப.(கிழ��_ெப.) கா8 

கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02117.1 

 �ைற�� த�யைவ Pயைவ �ைற( இல எ�ேமா� $க�ப.02117.2 

 உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி ஒ)�கினி* உய� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

4ய*வா��� $க�ப.02117.3 



 இைற�� ஈ+ அலா+ இனிய+ ஓ� இட�_ெப.(இட�_ெப.) அ'+ இ 2� 

$க�ப.02117.4 

 க�ைகயா[ளா� க'யவ3 நாமக3 

கல5த_ெப.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02118.1 

 ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) ஆதலி  பி'யெல  தாமைர/_ெப.(தாமைர_ெப.+/_ஒ-.) 

ெச�க% $க�ப.02118.2 

 அ� க% நாயக அய2��� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

ெபற*_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) த���த� $க�ப.02118.3 

 எ�க3 ேபாலிய� தர�த+ அ � இ)�தி ஈ%� எ றா  $க�ப.02118.4 

 :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாதவ _ெப.(மாதவ _ெப.) 

அ�ெமாழி வி)�பின  ;கல $க�ப.02119.1 

 ந�%ட+ அ � இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) நிைற ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) 

நா���� ந� ஆ� $க�ப.02119.2 

 மா%ட சி5ைதய இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி ைவ�ெவ  எ றா* 

$க�ப.02119.3 

 ஈ%ட யாவ)� ெந)��வ� எ றன  இராம  $க�ப.02119.4 

 ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) உ3ளேத ஐய ேக3 ஐயிர%� 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02120.1 

 காவதA ெபாழி-� அA;ற� கழி5தபி  கா%D $க�ப.02120.2 

 ேம( காதலி  ைவ�தி வி%ணி2� இனிதா� $க�ப.02120.3 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ைகெத(J� சி�திர Hட� எ � உளதா*. $க�ப.02120.4 

 எ � காதலி  ஏயின  அD ெத(J+ ஏகி� $க�ப.02121.1 

 ெகா ைற_ெப.(ெகா ைற_ெப.) அ� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) 

ேகாவல�_ெப.(ேகாவல�_ெப.) 4*ைல�� ��கி/ $க�ப.02121.2 



 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெச�கதி�/ ெச*வ2� ந� 

உற/ சி� மா  $க�ப.02121.3 

 க �_ெப.(க �_ெப.) நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உக3 

கைர உைட� காளி5தி க%டா� $க�ப.02121.4 

 ஆ� க%டன� அக�_ெப.(அக�_ெப.) 

மகி>5+_வி.எ/.(மகி>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைறRசின� 

அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02122.1 

 ந�� ேதா8 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமனிய� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) பD5தா� $க�ப.02122.2 

 ஊ�� ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) கனி கிழ�கிேனா� உ%� ந�� உ%டா� 

$க�ப.02122.3 

 ஏறி ஏ�வ+ எ�ஙன� எ ற�� இைளேயா  $க�ப.02122.4 

 வா�� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) +ணி�தன  

மாைணயி  ெகாDயா*_ெப.(ெகாD_ெப.+ஆ*_க).ேவ.) $க�ப.02123.1 

 ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) தெப1ப� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

அைம�+_வி.எ/.(அைம_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அதி  உ�ப'  

உல�ேபா* $க�ப.02123.2 

 வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) 

ேதவிெயா� இனி+ வ �-றி)Aப $க�ப.02123.3 

 ந��கின  அ5த ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நதி இ) ைகயா* 

ந�5தி_வி.எ/.(ந�5+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02123.4 

 ஆைல பா8 வய*_ெப.(வய*_ெப.) அேயா�திய� ஆ%டைக�� இைளயா  

$க�ப.02124.1 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மா* வைர� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) எ2� ம5தர� 

தி'ய� $க�ப.02124.2 



 காைல_ெப.(காைல_ெப.) ேவைலயி  உ-ற+ 

கழி5த_ெப.எ/.(கழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�� கDதி  $க�ப.02124.3 

 ேமைல ேவைலயி* பா85த+ 

மீ%ட_ெப.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�� 

ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) $க�ப.02124.4 

 அைனய� அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ஏறின� அ�கைர 

அைண5தா� $க�ப.02125.1 

 ;ைன�� வ-கைலA ெபா-பின� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ெநறி ேபானா� 

$க�ப.02125.2 

 சிைன�� 1ல4� 4க�� ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ) நில�_ெப.(நில�_ெப.) த�85+ $க�ப.02125.3 

 நிைன�� ெநRச4� ��வேதா� ெந�R�ர� ேந�5தா� $க�ப.02125.4 

 ந��க*_ெதா.ெப.(ந���_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ஆ-றல3 சனகி எ � 

அ%ண�� நிைன5தா  $க�ப.02126.1 

 ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) ெவ8யவ  உ�பதி என� கதி� உ��தா  $க�ப.02126.2 

 தா�� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உலைவக3 

தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

தைழ�த $க�ப.02126.3 

 பா�� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கன*_ெப.(கன*_ெப.) ப�கய வன�களா8A 

பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02126.4 

 வ��+ வி�திய_ெப.எ/.(வி�+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அைனயன வ* 

அயி* பர*க3 $க�ப.02127.1 



 பறி�+_வி.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வி�திய_ெப.எ/.(வி�+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மல� என� �ளி�5தன 

பைச5த $க�ப.02127.2 

 இ��+_வி.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ'5தன வ*லிக3 

இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) தளி� ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.02127.3 

 க��த வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர( எயி-றி  ஊ� அ4+ உக� 

களி�த_ெப.எ/.(களி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02127.4 

 �Jமி ேமக�க3 �4றின �ளி� +ளி ெகாண�5த $க�ப.02128.1 

 4J வி* ேவட)� 4னிவ'  4னிகில� உயிைர� $க�ப.02128.2 

 தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நினறன_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) பசி இல பைக 

இல தணி�5த_ெப.எ/.(தணி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02128.3 

 உJைவயி  4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) மா  இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) 

க �க3 உ%ட $க�ப.02128.4 

 க* அைள� கிட5+_வி.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அக� 

ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய�கி ற கத> 

பா�;_ெப.(பா�;_ெப.) $க�ப.02129.1 

 அ*ல* உ-� இல அைல ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) கிட5தன 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) $க�ப.02129.2 

 வ*ைல உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ேவ8 ;-ெறா�� 

எ'வன மணிவா> $க�ப.02129.3 

 ;*_ெப.(;*_ெப.) எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) 

க னிய� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) எனA 

ெபாலி5த_ெப.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02129.4 



 பட�5+_வி.எ/.(பட�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;*_ெப.(;*_ெப.) 

ப�_ெப.(ப�_ெப.) நிற� க�பள� பரAபி� $க�ப.02130.1 

 கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேபா றன_வி.4.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) ேககய� 

ேதாைகக3 கிளர_�ைற.எ/.(கிள�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $க�ப.02130.2 

 மட5ைதமா� என நாடக�_ெப.(நாடக�_ெப.) வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) 

ெத(�� நவி ற_ெப.எ/.(நவி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02130.3 

 ெத(ட�5+ பாண'* பா�� இைச 4ர றன +�பி_ெப.(+�பி_ெப.) $க�ப.02130.4 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) இ றி�� கனி5தன கனி ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

க5த� $க�ப.02131.1 

 1ல� இ றி�� 4கி>�தன நில _ெப.(நில _ெப.) உற 4J+� $க�ப.02131.2 

 ேகால ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) ஒ�தன ெகா�ப�க3 இ�ப�/ $க�ப.02131.3 

 சீல� அ றி�� ெச8 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ேவ�� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

உளேதா $க�ப.02131.4 

 எயின�_ெப.(எயி _ெப.+அ�_பட�.ப .) த�� இட�_ெப.(இட�_ெப.) இ)Dக3 

இ)Aபிட� ஏ85த $க�ப.02132.1 

 வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) வயி  ெத(�� மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற� 

ேகாப�க3 மல�5த_ெப.அ.(மல�5த_ெப.அ.) $க�ப.02132.2 

 பயி* மர�_ெப.(மர�_ெப.) ெத(�� பி'5தன ேபைடையA பயி)� $க�ப.02132.3 

 �யி*_ெப.(�யி*_ெப.) இர�கின �)5த� 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ)�பின 4)5த� 

$க�ப.02132.4 

 ப5த� ஞா�; உ� பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.) ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 

வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) ப)வ�_ெப.(ப)வ�_ெப.) $க�ப.02133.1 



 த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேக3வைர உயி� உற� தJவின� 

A''5த_ெப.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02133.2 

 க5த ஓதிய� சி5ைதயி* ெகாதி�த+ அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கழேலா� 

$க�ப.02133.3 

 வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+ 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) மன�_ெப.(மன�_ெப.) என� �ளி�5த+ 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வனேம $க�ப.02133.4 

 ெவளி� ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பாைலைய 

ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) எனA ேபானா� $க�ப.02134.1 

 ஒளி� வா _ெப.(வா _ெப.) மதி� �ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

S* வயி-� உைதAபA $க�ப.02134.2 

 பிளி�� ேமக�ைதA பிDெயனA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பைன� தட�ைக 

$க�ப.02134.3 

 களி�_ெப.(களி�_ெப.) ந���� அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) சி�திர Hட�ைத� 

க%டா� $க�ப.02134.4 

 நிைன�� ேதவ���� நம��� ஒ�+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெநறி 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02135.1 

 அனக  அ� கண  ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ெபய� உைட அமல  

$க�ப.02135.2 

 சனக  மா மட மயி-� அ5த/ ச5தன�_ெப.(ச5தன�_+ெப.) 

ெசறி5த_ெப.எ/.(ெச'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02135.3 

 கனக மா* வைர இய*;_ெப.(இய*;_ெப.) எலா� தெரJ( உற� கா��� 

$க�ப.02135.4 

 வாB� ேவ�� வி�� அளாயின அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) க% மயிேல 

$க�ப.02136.1 



 தாளி  ஏல4� தமால4� தைழத) சார*_ெப.(சார*_ெப.) $க�ப.02136.2 

 ந�ள மாைலய +யி*வன ந�� உ%ட கம� S* $க�ப.02136.3 

 காளேமக4� நாக4� தெரJகில காணா8 $க�ப.02136.4 

 �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) என/ ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) வ' 

பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க% �யிேல $க�ப.02137.1 

 ம)வி மா* வைர உ�ப'* �தி�கி ற வ)ைட_ெப.(வ)ைட_ெப.) $க�ப.02137.2 

 �)தி ேபா* ெதளி மரகத� ெகாJR�ட� �-றA $க�ப.02137.3 

 ப)தி வானவ  ப�� ப' ;ைரவன பாரா8 $க�ப.02137.4 

 வட�_ெப.(வட�_ெப.) ெகா3 :% 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) மட�_ெப.(மட�_ெப.) 

மயிேல மத� கத மா $க�ப.02138.1 

 அட��_வி.(அட��_வி.) ேப> வயி-� அர( உ' அைம ெத(�� ெத(ட�கி� 

$க�ப.02138.2 

 தட�க3 ேதா�� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ�வ 

த%டைல அேயா�தி $க�ப.02138.3 

 Oட���_ெப.எ/.(Oட��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மாளிைக� 

+கி*_ெப.(+கி*_ெப.) ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) நிக�Aபன ேநா�கா8 $க�ப.02138.4 

 உவ'வா8 அ றிA பா-கட* 

உதவிய_ெப.எ/.(உத(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ4ேத $க�ப.02139.1 

 +வ'  ந�3 மணி� தட�_ெப.(தட�_ெப.) ெத(�� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ெத(�� +வ றி� $க�ப.02139.2 

 கவ' பா* நிற_ெப.(நிற�_ெப.) வா* ;ைட ெபய�வன கDதி* $க�ப.02139.3 

 பவள மா* வைர அ)விையA ெபா)விய பாரா8 $க�ப.02139.4 

 சல� தைல�ெகா%ட சீய�தா* தனி மத� கத�_ெப.(கத�_ெப.) மா $க�ப.02140.1 



 உல5+ வ �>தலி  சி5தின உதிர�தி  மடவா� $க�ப.02140.2 

 ;ல5த காைல_ெப.(காைல_ெப.) அ-� உ�கன ���மA ெபாதியி* $க�ப.02140.3 

 கல5த_ெப.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4�+ என 

ேவழ_ெப.அ.(ேவழ�_ெப.) 4�+ இைமAபன காணா8 $க�ப.02140.4 

 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா* வைர மதி உற 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 4D நிவ5த $க�ப.02141.1 

 P%� மா மணி/ �ட� சைட� க-ைறயி* 

ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.02141.2 

 மா%ட வா* நிற_ெப.(நிற�_ெப.) அ)வி அ� மழ விைடA பாக  $க�ப.02141.3 

 கா% த�� சைட� க�ைகைய நிக�Aபன காணா8 $க�ப.02141.4 

 ெத(�ட வா� �ைன �ட� ஒளி மணிெயா�� Pவி $க�ப.02142.1 

 வி�ட ெச றன விடா மத மைழயன ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) $க�ப.02142.2 

 வ�ட ேவ�ைகயி  மலெரா�� தைத5தன 

வய���_ெப.எ/.(வய��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02142.3 

 ப�ட� ெந-றியி* �-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேபா*வன பாரா8 $க�ப.02142.4 

 இைழ5த_ெப.எ/.(இைழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) <* இைண மணி� 

�ட� �ம�கி ற+ எ ன� $க�ப.02143.1 

 �ைழ5த <% இைட� �வி இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வன 4ைல� ெகா�ேப 

$க�ப.02143.2 

 தைழ5த ச5தன/ேசாைல த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெசலவிைன� த�Aப 

$க�ப.02143.3 

 Oைழ5+ ேபாகி ற+ ஒ�கி ற மதியிைன ேநா�கா8 $க�ப.02143.4 



 உ)� காதலி* தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மழைல 

வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) ஓ/சி $க�ப.02144.1 

 4)�_ெப.(4)�_ெப.) நா� ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ேதனிைன 4ைழநி �� 

வா�கிA $க�ப.02144.2 

 ெப)� S* இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) பிD�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ம)A;_ெப.(ம)A;_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 

$க�ப.02144.3 

 ப)க வாயினி* ைகயி* நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அளிAப+ பாரா8 $க�ப.02144.4 

 அளி���_வி.எ/.(அளி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

நாயக  மாைய ;�� அட�கின  எனி2� $க�ப.02145.1 

 களிAபி* இ5திய�+ ேயாகிைய� கர�கில  அ+ேபா* $க�ப.02145.2 

 ஒளி�+ நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உள� 

ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) உ)� தெரJகி ற 

$க�ப.02145.3 

 பளி�� அைற சில ப' 4க மா�கைளA பாரா8 $க�ப.02145.4 

 ஆ�கி ற மா மயிலி2� அழகிய_ெப.அ.(அழ�_ெப.) �யிேல $க�ப.02146.1 

 H�கி றில� ெகாD/சிய� த� மன�_ெப.(மன�_ெப.) ெகாதிAப $க�ப.02146.2 

 ஊ�கி றன� ெகாJநைர உ)கின� ேநா�கA $க�ப.02146.3 

 பா�கி றன கி னர மி+ன�க3 பாரா8 $க�ப.02146.4 

 வி*லி வா�கிய சிைல எனA ெபாலி Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) விள�ேக $க�ப.02147.1 

 வ*லி+ ஆ� கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) தா�கலி  வழி5+ இழி_வி.(இழி_வி.) 

பிரச�_ெப.(பிரச�_ெப.) $க�ப.02147.2 



 ெகா*லி வா�கிய � றவ� ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) ெந�1�கவைல 

$க�ப.02147.3 

 க*லி வா�கிய �ழிகைள நிைறAபன காணா8 $க�ப.02147.4 

 ஒ)( இ* ெப%ைம எ � உைர�கி ற உடலி2�� உயிேர $க�ப.02148.1 

 ம)( காதலி  இனி+ உட  ஆDய_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ம5தி $க�ப.02148.2 

 அ)வி ந�� ெகா� வ �ச� தா _த-.�.(தா _த-.�.) அA;ற�+ ஏறி� $க�ப.02148.3 

 க)வி_ெப.(க)வி_ெப.) மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உதி�Aப+ ஓ� க�வைன� 

காணா8 $க�ப.02148.4 

 வ �� பR� இ றி அ4த� ெந8 மா�Dய விள�ேக $க�ப.02149.1 

 சீ� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதி� ெசறி5தன ேப�கல தி'யா $க�ப.02149.2 

 மா� இ* ம%Dல� நிர�பிய மாணி�க மணி�க* $க�ப.02149.3 

 பாைற ம-� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ப'தியி* ெபாலிவன பாரா8 $க�ப.02149.4 

 சீல� இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) எ � அ)5ததி�� 

அ)ளிய தி)ேவ $க�ப.02150.1 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

பD5+_வி.எ/.(பD_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வைள5தன நிமி�வ $க�ப.02150.2 

 ேகால ேவ�ைகயி  ெகா�ப�க3 ெபா  மல� Pவி� $க�ப.02150.3 

 காலினி* ெத(J+ எJவன நிக�Aபன காணா8 $க�ப.02150.4 

 வி*ெகா3 வா3_ெப.(வா3_ெப.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) விள�� இைழ 

இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) தளி�� ெகாJ5ேத $க�ப.02151.1 



 எ* ெகா3 மா* வைர உ�ப'  இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) 

;ன�_ெப.(;ன�_ெப.) 

கா���_ெப.எ/.(கா_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.02151.2 

 ெகா* ெகா3 ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) கணா� �]இ இன�+ எறி �)வி5த� 

$க�ப.02151.3 

 க-க3 வானிைட மீ _ெப.(மீ _ெப.) என விJவன காணா8 $க�ப.02151.4 

 வ'ெகா3 ேநா  சிைல வயவ� த� கணி/சியி  மறி5த $க�ப.02152.1 

 ப'ய_�ைற.எ/.(ப'_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) கா� அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) �ட நிமி� 

ப�� ;ைகA படல� $க�ப.02152.2 

 அ'ய ேவதிய� ஆ�திA ;ைகெயா�� அளவி� $க�ப.02152.3 

 க'ய_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) மா*வைர� ெகாJ5+ என பட�வன காணா8 

$க�ப.02152.4 

 நான� நா3_ெப.(நா3_ெப.) மல� நைற அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) நாவி 

ேத _ெப.(ேத _ெப.) நா��_ெப.எ/.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.02153.1 

 ேசாைன வா� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) �ைம ெபாறா+ இ�� இைட� ேதாகா8 

$க�ப.02153.2 

 வான யா� மீ _ெப.(மீ _ெப.) மல�5தன எனA ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) 

வற5த_ெப.எ/.(வற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02153.3 

 கான யா�க3 கண�_ெப.(கண�_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) இைமAபன காணா8 

$க�ப.02153.4 

 மR� அளாவிய மாணி�கA பாைறயி  மைறவ $க�ப.02154.1 

 ெசRெசேவ ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மரகதA பாைறயி* தெரJவ $க�ப.02154.2 



 விRைச நாDய� ெகாJநெரா� ஊDய விமலA $க�ப.02154.3 

 பR� அளாவிய சீறD/ �வ�க3 பாரா8 $க�ப.02154.4 

 �ழி�த ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா னி  ெத(ைள ;ைர உ5தி இ  +ைணேய 

$க�ப.02155.1 

 ெகாழி�த மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) அ)விெயா� இழிவன ேகால� $க�ப.02155.2 

 அழி�+_வி.எ/.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேமவிய_ெப.எ/.(ேம(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அர�ைபய� 

அற*_ெப.(அற*_ெப.) ;ைர H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) $க�ப.02155.3 

 கழி�+ ந��கிய க-பக ந�மல� காணா8 $க�ப.02155.4 

 அைற கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) சிைல� � றவ� அக  ;ன�_ெப.(;ன�_ெப.) 

காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) $க�ப.02156.1 

 பைற எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

க�வ _ெப.(க�வ _ெப.) நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அDAப+ பாரா8 $க�ப.02156.2 

 பிைறைய எ�Dன3 பிD�+_வி.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இத-� 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) எ னா� $க�ப.02156.3 

 கைற +ைட���� ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ஓ� ெகாD/சிைய� காணா8 

$க�ப.02156.4 

 அ��த ப* பக*_ெப.(பக*_ெப.) அ பைரA பி'5தன� எ ப+ $க�ப.02157.1 

 எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந5தம�� இய�;வ என� 

க'5+ இ)%ட $க�ப.02157.2 

 ெத(��த மாதவி/ Sழலி* S� அரமகளி� $க�ப.02157.3 



 ப��+_வி.எ/.(ப�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ைவகிய_ெப.எ/.(ைவ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப*லவ சயன�க3 பாரா8 

$க�ப.02157.4 

 நிைந5த_ெப.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபாதி2� 

அமி�+_ெப.(அமி�+_ெப.) 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேந'ைழ நிைற 

ேத _ெப.(ேத _ெப.) $க�ப.02158.1 

 வைன5த ேவ�ைகயி* ேகா�கினி* வயி ெத(�� ெத(��+� $க�ப.02158.2 

 �னி5த ஊசலி* ெகாD/சிய� எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

இ  �றிRசி� $க�ப.02158.3 

 கனி5த பாட*_ெப.(பாட*_ெப.) ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ�ணமா வ)வன காணா8 $க�ப.02158.4 

 இல(� இ5திரேகாப4� ;ைர இத>_ெப.(இத>_ெப.) இனியா8 $க�ப.02159.1 

 அல(� O% +ளி அ)வி ந�� அர�ைபய� ஆட� $க�ப.02159.2 

 கலைவ சா5+ ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ���ம� க-பக� 

ெகா��த_ெப.எ/.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02159.3 

 பல(� ேதா8தலி  ப'மள� கம>வன பாரா8 $க�ப.02159.4 

 ெச�ெபானா* ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) �லிக� இ�� 

எJதிய_ெப.எ/.(எJ+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெசA; ஓ� $க�ப.02160.1 

 ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) தா�கிய+ எனA ெபாலி வன4ைல ெகாDேய 

$க�ப.02160.2 

 அ� ெபா  மா* வைர அல� கதி� உ/சி_ெப.(உ/சி_ெப.) 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ0கA $க�ப.02160.3 

 ைப� ெபா  மா 4D மிைல/சிய+ ஒAப+ பாரா8 $க�ப.02160.4 



 மட5ைதமா�களி* திலதேம மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற� திணி க* $க�ப.02161.1 

 ெத(ட�5த பாைறயி* ேவ8 இன�_ெப.(இன�_ெப.) ெசா' கதி� 

4�த�_ெப.(4�த�_ெப.) $க�ப.02161.2 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெத(�� 

கிட5+_வி.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைமAபன எ�� 

இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) ெச�க� $க�ப.02161.3 

 பட�5த வா _ெப.(வா _ெப.) இைட தாரைக நிக�Aபன பாரா8 $க�ப.02161.4 

 �J(� O% ெத(ைள ேவயி2� �றி நர�;_ெப.(நர�;_ெப.) எறி(-� 

$க�ப.02162.1 

 எJ( த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) தமி> யாழி2� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) 

ெசா* கிளிேய $க�ப.02162.2 

 4Jவ+� மல� வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) 4)�� இைட 

மிைட5த_ெப.எ/.(மிைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02162.3 

 பJவ� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கன*_ெப.(கன*_ெப.) க+விய+ ஒAப+ 

பாரா8 $க�ப.02162.4 

 வைளக3 கா5தளி* ெப8தன அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ைக மயிேல 

$க�ப.02163.1 

 ெத(ைள ெகா3 தா> தட� ைக ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) +)�தியி* P�கி 

$க�ப.02163.2 

 அள( இ* 1Aபின� அ)5தவ��� அ)வி ந�� ெகாண�5+ $க�ப.02163.3 

 களப� மா* க' �%Dைக/ ெசா'வன காணா8 $க�ப.02163.4 

 வ�வி  மாவகி� இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) எனA 

ெபாலி5த_ெப.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க% மயிேல 

$க�ப.02164.1 



 இ�� க%ணின� இட� உ�� 1Aபின� ஏக $க�ப.02164.2 

 ெந�� Hன* வா* ந��Dன உ)��� ெநRச� $க�ப.02164.3 

 க�வ _ெப.(க�வ _ெப.) மாதவ��� அ)ெநறி கா��வ காணா8 $க�ப.02164.4 

 பா5த3 ேத� இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) பழிபடA 

பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) 

$க�ப.02165.1 

 ஏ5+� <* மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா�பின� ஆ�தி�� இையய� $க�ப.02165.2 

 H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) 

��கின ெந�Rசிைற ேகாலி� $க�ப.02165.3 

 கா5+ �%ட�தி* அட��_வி.(அட��_வி.) எ' எJA;வ காணா8 $க�ப.02165.4 

 அல�; வா� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) ஆ8 மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) 

ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கலேம $க�ப.02166.1 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெப8 ேவதிய� மா�பி2�� இைய( உற நாD/ $க�ப.02166.2 

 சில�பி_ெப.(சில�பி_ெப.) பRசினி* சி�� அற� தெரJ5த <* ேதமா� 

$க�ப.02166.3 

 பல� ெப8 ம5திக3 உட  வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெகா�Aபன பாரா8 $க�ப.02166.4 

 தெரJைவமா��� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) க�டைள_ெப.(க�டைள_ெப.) என/ 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தி)ேவ $க�ப.02167.1 

 ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) மா� கனி பலா� கனி 

பிற�கிய_ெப.எ/.(பிர��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) 

$க�ப.02167.2 

 அ'ய மா� கனி க�வ க3 அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அளிAப� $க�ப.02167.3 



 க'ய_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) மா கிழ��_ெப.(கிழ��_ெப.) அக>5தன ெகாண�வன 

காணா8 $க�ப.02167.4 

 ஐவன� �ர*_ெப.(�ர*_ெப.) ஏனலி  கதி� இ��� அவைர $க�ப.02168.1 

 ெம8 வண�� உ� ேவ8 இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) அ'சி 

$க�ப.02168.2 

 ெபா8 வண�கிய மா தவ� ;ைர ெத(�� ;�5+ உ  $க�ப.02168.3 

 ைக வண�த வா8� கி3ைள_ெப.(கி3ைள_ெப.) 

த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அளிAபன காணா8 $க�ப.02168.4 

 இD ெகா3 ேவழ�ைத எயி-ெற�� 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உட  விJ��� $க�ப.02169.1 

 கDய மா�ண� க-� அறி5தவ� என அட�கி/ $க�ப.02169.2 

 சைட ெகா3 ெச னிய� தா>( இல� தா� மிதி�+ ஏறA $க�ப.02169.3 

 பDக3 ஆ� என� தா> வைர கிடAபன பாரா8 $க�ப.02169.4 

 அ��; பா8 வைர அ)5தவ� 4D�தவ� +ைண� க% $க�ப.02170.1 

 த��; ேவ85தவ� ஒ�தவ� தம�� வி%_ெப.(வி%_ெப.) த)வா  $க�ப.02170.2 

 வி��; P�Aபன ஆ� என ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) உக 

விள���_ெப.எ/.(விள��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02170.3 

 ப�� ெபா  மான�க3 ேபாவன வ)வன பாரா8 $க�ப.02170.4 

 இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) யாைவ�� ஏ5திைழ�� 

இய�பின  கா�D $க�ப.02171.1 

 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மா* வைர அ)5தவ� எதி� 

வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02171.2 



 விைனயி  ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவதிய� 

வி)5தின  ஆனா  $க�ப.02171.3 

 மைனயி* ெம8 எ2� மாதவ� ;'5தவ  ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) 

$க�ப.02171.4 

 மா இய* உதய� ஆ� +ளப வானவ  $க�ப.02172.1 

 ேமவிய_ெப.எ/.(ேம(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பைக இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) 

அ(ண�_ெப.(அ(ண�_ெப.) வ �5+ உக� $க�ப.02172.2 

 கா இய* �டவைர� காலேநமி ேம* $க�ப.02172.3 

 ஏவிய திகி'_ெப.(திகி'_ெப.) ேபா* இரவி ஏகினா  $க�ப.02172.4 

 ச�கர�_ெப.(ச�கர�_ெப.) தானவ  உடலி* தா��ற $க�ப.02173.1 

 எ�கிய ேசா'யி* பர5த+ எ�க0� $க�ப.02173.2 

 ெச�க� அ த�யவ  வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) 

த��5+_வி.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேவ� $க�ப.02173.3 

 உ�க வா _ெப.(வா _ெப.) தனி எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) ஒ�த+ இ5+ேவ 

$க�ப.02173.4 

 ஆனன� மகளி)�� அளி�த_ெப.எ/.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தாமைரA_ெப.(தாமைர_ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.02174.1 

 : நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 4கி>�தன அல' 

ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி  $க�ப.02174.2 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) என விள�கிய_ெப.எ/.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ3ளி ஆ�ப*_ெப.(ஆ�ப*_ெப.) வ � $க�ப.02174.3 

 வா _ெப.(வா _ெப.) எ2� மணி� தட�_ெப.(தட�_ெப.) 

மல�5த_ெப.அ.(மல�5த_ெப.அ.) எ��ேம $க�ப.02174.4 



 ம5தி�� க�வ2� மர�க3_ெப.(மர�_ெப.+க3_பட�.ப .) ேநா�கின 

$க�ப.02175.1 

 த5தி�� பிDகB� தட�க3 ேநா�கின $க�ப.02175.2 

 நி5ைத இ* ச�5த�க3 ந�ள� ேநா�கின $க�ப.02175.3 

 அ5திைய ேநா�கினா  அறிைவ ேநா�கினா  $க�ப.02175.4 

 ெமா8 உ� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மல� 4கி>�தவா� சில $க�ப.02176.1 

 ைம அ� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மல� மல�5தவா� சில $க�ப.02176.2 

 ஐயெனா� இளவ-�� அ4+ அ னாB��� $க�ப.02176.3 

 ைககB� க%கB� கமல� ேபா றேவ $க�ப.02176.4 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அக றபி  ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) இலா[ளா� $க�ப.02177.1 

 ேவைல வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைறவிட� ேமயதா� 

என� $க�ப.02177.2 

 ேகாைல வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உமி> சிைல� த�பி 

ேகாலிய $க�ப.02177.3 

 சாைல வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) தவ�தி  

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.02177.4 

 ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) ��5தறி நி�வி ேம* 

நிைர�+_வி.எ/.(நிைர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02178.1 

 ஒ��க* இ* ெந�4க� ஒJ�கி ஊ> உற $க�ப.02178.2 

 இ��க* இ* ைக விசி�+ ஏ-றி எ�க0� $க�ப.02178.3 

 4ட�க* இ* வ'/� ேம* வி'/� 1�Dேய $க�ப.02178.4 



 ேத�� அைடA படைலயி  ெசறி( 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பி  $க�ப.02179.1 

 :� கிள� நாணலி  ;*� ேவ85+_வி.எ/.(ேவ8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

கீ>� $க�ப.02179.2 

 P�கிய ேவ8களி* �வ)� �-�றA $க�ப.02179.3 

 ேபா�கி ம%_ெப.(ம%_ெப.) எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைவ ;னலி* த�-றிேய $க�ப.02179.4 

 ேவ� இட�_ெப.(இட�_ெப.) இய-றின  மிதிைல நாD��� $க�ப.02180.1 

 Hறின ெநறி 4ைற �யி-றி� ���ம/ $க�ப.02180.2 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) உற� தி)�தி� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) 

�வ�_ெப.(�வ�_ெப.) $க�ப.02180.3 

 ஆ� இ� மணிெயா� தரள� அAபிேய $க�ப.02180.4 

 மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) உைடA பலீியி  விதான� ேம* வ��+ $க�ப.02181.1 

 அயி* உைட/ �'ைகயா* அ)� P�� 

அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02181.2 

 எயி* இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) கைழகளா* 

இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஆ� இ� $க�ப.02181.3 

 ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) உைடA ;+மல� ெபா-ப/ சி5திேய 

$க�ப.02181.4 

 இ னண� இைளயவ  இைழ�த_ெப.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

சாைலயி* $க�ப.02182.1 

 ெபா  நிற� தி)ெவா�� �D;�கா  அேரா $க�ப.02182.2 



 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) திைச4க  அக�+� 

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) அேனா��� $க�ப.02182.3 

 உ ன)� உயி)B� ஒ�க ைவ�வா  $க�ப.02182.4 

 மாய� ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சி5தைன மா மைற 

$க�ப.02183.1 

 Pய பா-கட* ைவ�5த� ெசா*ல* ஆ� $க�ப.02183.2 

 ஆய சாைல அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

ெபற*_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) அ பினா  $க�ப.02183.3 

 ேநய ெநRசி  வி)�பி_வி.எ/.(வி)�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நிர�பினா  $க�ப.02183.4 

 ேம( கான�_ெப.(கான�_ெப.) மிதிைலய� ேகா  மக3_ெப.(மக3_ெப.) 

$க�ப.02184.1 

 :வி  ெம*லிய பாத4� ேபா5தன $க�ப.02184.2 

 தாவி* எ�பி ைக சாைல சைம�தன $க�ப.02184.3 

 யாைவ யா+� இலா��� இையயாதேவ. $க�ப.02184.4 

 எ � சி5தி�+ இைளயவ- பா��+_வி.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ) $க�ப.02185.1 

 � � ேபால� �வவிய ேதாளினா8 $க�ப.02185.2 

 எ � க-றைன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

ேபா* எனா� $க�ப.02185.3 

 + � தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) க% பனி ேசா�கி றா  $க�ப.02185.4 

 அட)� ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) அளி�தவ  ஆைணயா* $க�ப.02186.1 



 பட)�_ெப.எ/.(பட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

அற�_ெப.(அற�_ெப.) பாலி�+ இரவியி* $க�ப.02186.2 

 �ட)�_ெப.எ/.(�ட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெம8A ;க> SDென  

எ ப+ எ  $க�ப.02186.3 

 இட� உன�� இைழ�ேத  ெந�நா3 எ றா  $க�ப.02186.4 

 அ5த வா8 ெமாழி ஐய  இய�ப�� $க�ப.02187.1 

 ெநா5த சி5ைத இைளயவ  ேநா�கினா  $க�ப.02187.2 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) கா%D இட'2�� அ��ர� $க�ப.02187.3 

 45தி வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 4ைள�த+ அ ேறா 

எ றா  $க�ப.02187.4 

 ஆக ெச8 த�க+ இ*ைல அற�தி* 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02188.1 

 ஏக* எ ப+ அ'+ எ �� எ%ணினா  $க�ப.02188.2 

 ஓைக ெகா%டவ  உ3 இட� ேநா�கினா  $க�ப.02188.3 

 ேசாக ப�க� +ைடA; அ'தா* எனா $க�ப.02188.4 

 பி 2� த�பிைய ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ெப'யவ  $க�ப.02189.1 

 ம 2� ெச*வ�+�� உ%� வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இத-� $க�ப.02189.2 

 எ ன ேக� உ%� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) எ*ைலயி* 

இ ப�ைத_ெப.(இ ப�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) $க�ப.02189.3 

 உ 2 ேம* வ)� ஊதிய�ேதா� எ றா  $க�ப.02189.4 

 ேத-றி� த�பிைய� ேதவ)� ைக ெத(ழ $க�ப.02190.1 



 ேநா-� 

இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) ேநா  

சிைலேயா  இAபா* $க�ப.02190.2 

 ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) மாதவ _ெப.(மாதவ _ெப.) ஆைணயி* ேபானவ� 

$க�ப.02190.3 

 H-றி  உ-ற+ Hற* உ-றா� அேரா $க�ப.02190.4 

 ெபா)( இ* P+வ� ேபாயின�_வி.4.(ேபா_வி.+இ _இ.கா.+அ�_பட�.ப .) 

ெபா8 இலா�_�றி.வி.4.(இ*_ெப.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.02191.1 

 இர(� ந _ெப.அ.(ந*_ெப.அ.) பக�� கD+ ஏகினா� $க�ப.02191.2 

 பரத  ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) உ-றா� பDகா'� எ� $க�ப.02191.3 

 வர(_ெப.(வர(_ெப.) ெசா*�தி� ம னவ-ேக எ றா� $க�ப.02191.4 

 Pத� வ5தன�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) 

உ5ைத ெசா*ேலா� என� $க�ப.02192.1 

 காத*_ெப.(காத*_ெப.) 45தி� களி�கி ற சி5ைதயா  $க�ப.02192.2 

 ேபா+க எ ன உ3 ;�கவ� ைகெத(ழ� $க�ப.02192.3 

 த�+_ெப.(த�+_ெப.) இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) ெகா* தி) 

4Dேயா  எ றா  $க�ப.02192.4 

 வலிய  எ � அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) Hற மகி>5தன  

$க�ப.02193.1 

 இைலெகா3 :% இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) ேகா  எ�பிராெனா�� 

$க�ப.02193.2 

 உைலவி* ெச*வ�தேனா என உ%� என� $க�ப.02193.3 

 தைலயி  ஏ5தின  தா> தட� ைககேள $க�ப.02193.4 



 ம-�� �-ற�+ உளா���� வர 4ைற $க�ப.02194.1 

 உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

வினாவி உவ5த_ெப.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி  $க�ப.02194.2 

 இ-ற+ ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

எJத)_வி.(எJ_வி.+த)_+.வி.) ேமனியா8 $க�ப.02194.3 

 ெகா-றவ  த _பதி.ெப.(த _தி'.) தி)4க� 

ெகா3க_விய�.வி.4.(ெகா3_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ றா� $க�ப.02194.4 

 எ � Hற�� ஏ�தி_வி.எ/.(ஏ�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இைறRசினா  

$க�ப.02195.1 

 ெபா  திணி5த ெபா) இ* தட�ைகயா* $க�ப.02195.2 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வா�கி 

உ)கிய_ெப.எ/.(உ)�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெநRசினா  $க�ப.02195.3 

 + � நா3_ெப.(நா3_ெப.) மல�/ ெச னியி*_ெப.(ெச னி_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

SDனா _வி.4.(S�_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.02195.4 

 SD/ சாதன� ேதா8�+ உைட/ �-� ம%_ெப.(ம%_ெப.) $க�ப.02196.1 

 1� ேதா�D  4ட�க* நிமி��தன  $க�ப.02196.2 

 ஈ� ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) Pத���� $க�ப.02196.3 

 ேகாD ேம�� நிதிய� 

ெகா��தன _வி.4.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.02196.4 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) நிலா நைக 

ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) 

;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) $க�ப.02197.1 



 :ண வா _ெப.(வா _ெப.) உய� காதலி* ெபா�கினா  $க�ப.02197.2 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) நிலா� மல� Pவின  த�4ைன� $க�ப.02197.3 

 காணலா� எ2� ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) கடாவேவ $க�ப.02197.4 

 எJக_விய�.வி.4.(எJ_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

எ � ஏவின  எ8தின _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.02198.1 

 ெத(J+ ேககய� ேகாமக  ெசா*ெலா�� $க�ப.02198.2 

 தJ( ேத'ைட� த�பிெயா� ஏறினா  $க�ப.02198.3 

 ெபாJ+� நாB� �றி�தில  ேபாயினா  $க�ப.02198.4 

 யாைன_ெப.(யைன_ெப.) �-றின ேத� இைர�+ ஈ%Dன $க�ப.02199.1 

 மான ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) �Jமின� வா3_ெப.(வா3_ெப.) உைட� 

$க�ப.02199.2 

 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) S>5தன ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) 4ர றன 

$க�ப.02199.3 

 மீன ேவைலயி  வி�மின ேப'ேய $க�ப.02199.4 

 ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) ெந)�கின ெத(�க* �Jமின $க�ப.02200.1 

 வD ெந��க% மட5ைதய� ஊ� மடA $க�ப.02200.2 

 பிD +வ றின :% ஒளி ேப�5தன $க�ப.02200.3 

 இD +வ றின மி  என எ��ேம $க�ப.02200.4 

 ப%D எ��� பர5தன_வி.4.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

ப* இய�_ெப.(இய�_ெப.) $க�ப.02201.1 

 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இய�பின ெகா%டலி  

ேகாைதயி* $க�ப.02201.2 



 வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) இய�பின வாளியி  வா(�� $க�ப.02201.3 

 ெச%� இய�� ப'�� ெசறி5தேவ $க�ப.02201.4 

 ெத(ைள 4க�தி  �)தி விள�பின $க�ப.02202.1 

 உைள 4க�தின உ�ப'  ஏவிD* $க�ப.02202.2 

 விைள 4க�தன ேவைலயி  மீ+ெச* $க�ப.02202.3 

 வைள 4க�தன வாசி�� வ5தேவ $க�ப.02202.4 

 வி*லி  ேவதிய� வா3_ெப.(வா3_ெப.) ெசறி வி�தக� $க�ப.02203.1 

 ம*லி  ம*ல� �'ைகயி  வ*லவ� $க�ப.02203.2 

 ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) �5த� க-� உய� ெகா-றவ� $க�ப.02203.3 

 ெத(*ைல வாரணA பாக)� �-றினா� $க�ப.02203.4 

 எறி பக�� இன�_ெப.(இன�_ெப.) ஆ�க3 ஏ-� இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

$க�ப.02204.1 

 �றி ெகா3 ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) சிவ* ���:> ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

$க�ப.02204.2 

 ெபாறி மயி�� க(தா'க3 ேபா-��� $க�ப.02204.3 

 ெநறியி  மா�கB� 45தி ெந)�கினா� $க�ப.02204.4 

 நிைற5த_ெப.எ/.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா5த�_ெப.(மா5த�_ெப.) 

ெந)�கின� ெநRசினி* $க�ப.02205.1 

 பற5+ ேபா+� ெகா* எ � பைத�கி றா� $க�ப.02205.2 

 பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெபய�5+_வி.எ/.(ெபய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 4  $க�ப.02205.3 



 உைற5த வா _ெப.(வா _ெப.) உ�வா�கைள ஒ�கி றா� $க�ப.02205.4 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) அைள5த உட-� உயி� ஆ� என� $க�ப.02206.1 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) அைள5+ தJவின த%0ைம_ெப.(த%0ைம_ெப.) 

$க�ப.02206.2 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) அைள5+ ெசவி உற வா��+ என $க�ப.02206.3 

 வா _ெப.(வா _ெப.) அைள5த+ மாகத� பாடேல $க�ப.02206.4 

 ஊ� ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) உமி> ஓைதைய $க�ப.02207.1 

 வ �� ெகா%டன_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

ேவதிய� வா>�+ ஒலி $க�ப.02207.2 

 ஏ� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ� ம*ல� 

இDAபிைன $க�ப.02207.3 

 மா� ெகா%டன_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

வ5திக� ஏ�+_ஏவ.(ஏ�+_வி.) அேரா $க�ப.02207.4 

 ஆ�� கா2� அக* மைல�� கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.02208.1 

 ஏறி ஏ> பக*_ெப.(பக*_ெப.) ந�5திA பி  எ5திர�+ $க�ப.02208.2 

 ஊ� பா� மைட உைட�+_வி.எ/.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஒ3_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) 4ைள $க�ப.02208.3 

 நா� பா8 வய*_ெப.(வய*_ெப.) ேகாசல� ந%ணினா  $க�ப.02208.4 

 ஏ� +ற5த_ெப.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வய*_ெப.(வய*_ெப.) 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ைம5த� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.02209.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) +ற5தன த%டைல ெந*லி2� $க�ப.02209.2 



 ந�� +ற5தன தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ந��+ எனA $க�ப.02209.3 

 பா� +ற5தன3_வி.4.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ3_பட�.ஒ).) 

ப�கய/ ெச*விேய $க�ப.02209.4 

 பிதி�5+ சா� ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) +ைற ம%Dட/ $க�ப.02210.1 

 சித�5+ சி5தி அழி5தன ேத�கனி $க�ப.02210.2 

 4தி�5+_வி.எ/.(4தி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெகா8�ந�_ெசா5ஜு.(ெகா8�_வி.+5_இ.இ.கா.+அ�_பட�.ப .) இ ைமயி  

1��_ெப.(1��_ெப.) அவி>5+_வி.எ/.(அவி>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.02210.3 

 உதி�5+_வி.எ/.(உதி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உல�5தன 

ஒ3_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) மல� ஈ�டேம $க�ப.02210.4 

 ஏ85த கால�_ெப.(கால�_ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) இத-� ஆ� 

என $க�ப.02211.1 

 ஆ85+_வி.எ/.(ஆ8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ம3ள� அ'�ந� 

இ ைமயா* $க�ப.02211.2 

 பா85த_ெப.எ/.(பா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) SதA ப�ந�� ேதறலா* 

$க�ப.02211.3 

 சா85+ ஒசி5+ 4ைள�தன சாலிேய $க�ப.02211.4 

 எ3 �லா� மல� ஏசிய நாசிய� $க�ப.02212.1 

 ;3_ெப.(;3_ெப.) �லா வய*_ெப.(வய*_ெப.) :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) கைடசிய� 

$க�ப.02212.2 

 க�கிலா� கைள காத*_ெப.(காத*_ெப.) ெகாJநேரா� $க�ப.02212.3 

 உ3 கலா� உைடயா'  உய�கினா� $க�ப.02212.4 



 அல�5த_ெப.எ/.(அல�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைப�_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) 

H> அக  �ள� கீழன $க�ப.02213.1 

 மல�5த_ெப.அ.(மல�5த_ெப.அ.) வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) 

வழ�காைமயா* $க�ப.02213.2 

 உல�5த_ெப.எ/.(உல�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வ க%_ெப.(வ க%_ெப.) உேலாப� கைட�தைலA $க�ப.02213.3 

 ;ல�5+_வி.எ/.(;ல�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ப'சில� 

ேபாலேவ $க�ப.02213.4 

 ஓ+கி றில கி3ைள�� ஓதிய $க�ப.02214.1 

 ++_ெப.(P+_ெப.) ெச றில வ5தில ேதாழ� பா* $க�ப.02214.2 

 ேமா+ கி றில ேப' 4ழா விழாA $க�ப.02214.3 

 ேபா+ கி றில ெபா  அணி வ �திேய $க�ப.02214.4 

 பாட*_ெப.(பாட*_ெப.) ந��தன ப% ெத(ட� பா%_ெப.(பா%_ெப.) 

�ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) $க�ப.02215.1 

 ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ந��த அர�ெகா� அக  

;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) $க�ப.02215.2 

 Sட* ந��தன SDைக Sளிைக $க�ப.02215.3 

 மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) ந��தன ம�கல வ3ைளேய $க�ப.02215.4 

 நைக இழ5தன_வி.4.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

வா3_ெப.(வா3_ெப.) 4க�_ெப.(4க�_ெப.) நா� அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) 

$க�ப.02216.1 

 ;ைக இழ5தன_வி.4.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

மாளிைக ெபா�� அழ* $க�ப.02216.2 



 சிைக இழ5தன_வி.4.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

த�விைக ேத� மல�� $க�ப.02216.3 

 ெத(ைக இழ5தன_வி.4.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

ேதாைகய� ஓதிேய $க�ப.02216.4 

 நாவி  ந��த)� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) வள�_ெப.(வள�_ெப.) + னிய 

$க�ப.02217.1 

 :வி ந��+ என நா� ெபாலி( ஒ]இ� $க�ப.02217.2 

 ேதவி ந��+ அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) ெநறி ெச றிட 

$க�ப.02217.3 

 ஆவி ந��த உட*_ெப.(உட*_ெப.) என* ஆயேத $க�ப.02217.4 

 எ ற நா�Dைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இட� 

உழ5+_வி.எ/.(உழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02218.1 

 ஒ �� உ-ற+ உண�5தில  உ 2வா  $க�ப.02218.2 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேக�ப+ ஒ� த��� உள+ 

ஆ� எனா $க�ப.02218.3 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நி � ெநD+ உயி��தா  

அேரா $க�ப.02218.4 

 மீ%�� ஏகி அ� ெம8 எ2� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அணி $க�ப.02219.1 

 :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) 

தி)மக  ;5திதா  $க�ப.02219.2 

 P%� ேத'2� 45+ உற� P%�வா  $க�ப.02219.3 

 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) நக� ேநா�கினா  $க�ப.02219.4 

 அ%ட� 4-�� தி'5+ அய�5தா8 அ4+ $க�ப.02220.1 



 உ%� ேபாதி எ � ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) கதி�/ ெச*வைன $க�ப.02220.2 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) ெத(ட�5+ வில��வ ேபா*வன $க�ப.02220.3 

 க%Dல  ெகாDயி  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கானேம $க�ப.02220.4 

 ஈ��� ந _ெப.அ.(ந*_ெப.அ.) ;க>�� ஈ�Dய யாைவ�� $க�ப.02221.1 

 ேவ�ட ேவ�டவ� ெகா%மி  

விைர5+_வி.எ/.(விைர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என� $க�ப.02221.2 

 ேகா�D மா�கைள� H(வ ேபா*வன $க�ப.02221.3 

 ேக�Dல  4ரசி  கிள� ஓைதேய $க�ப.02221.4 

 க3ைள மா� கவ� க%ணிய  க%Dல  $க�ப.02222.1 

 பி3ைள மா� களி�� பிD ஈ�ட4� $க�ப.02222.2 

 வ3ள* மா�க3 நிதி�� வயி'ய� $க�ப.02222.3 

 ெகா3ைள மா�களி  

ெகா%டன�_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) 

ஏகேவ $க�ப.02222.4 

 காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) கா* 4ைள க%Dல  

$க�ப.02223.1 

 ஆ(� மா(� அழி க(3 ேவழ4� $க�ப.02223.2 

 ேம( காத*_ெப.(காத*_ெப.) நிதியி  ெவ��ைக�� $க�ப.02223.3 

 :வி  வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

ெகா%டன�_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) 

ேபாகேவ $க�ப.02223.4 

 S> அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �)�;� நர�;� த� 

$க�ப.02224.1 



 ஏ> அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இைச 

இைசயாைமயா* $க�ப.02224.2 

 மாைழ உ%க% மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) எ2� சாயலா� $க�ப.02224.3 

 Hைழ ேபா ற_ெப.எ/.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபா)ந� 

�ழா�கேள $க�ப.02224.4 

 ேத)� மா(� களி�� சிவிைக�� $க�ப.02225.1 

 ஊ)�_ெப.எ/.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ப%D�� ஊ)ந� 

இ ைமயா* $க�ப.02225.2 

 யா)� இ றி எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) இல வ �திக3 $க�ப.02225.3 

 வா' இ றிய வா�க ஆ-றிேன $க�ப.02225.4 

 அ ன த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) அகநக� ேநா�கின  $க�ப.02226.1 

 பி ைன அAெப'ேயா�த� ெப)5தைக $க�ப.02226.2 

 ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) ைவ�� வள�_ெப.(வள�_ெப.) நக� ேபா�� ஈ+ 

$க�ப.02226.3 

 எ ன த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) இைளயவேன எ றா  $க�ப.02226.4 

 ேவ-� அட�கல� ஊ� என ெம*லிதா* $க�ப.02227.1 

 S* தட�_ெப.அ.(தட�_ெப.) க)�_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) கா� ;ைர ேதா-ற�தா  

$க�ப.02227.2 

 ேச* தட�க% தி)ெவா�� ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.02227.3 

 பா* தட�கட* ஒ�த+ பா� எ றா  $க�ப.02227.4 

 �) மணி_ெப.(மணி_ெப.) :% அரசிள� ேகாள' $க�ப.02228.1 

 இ) ைக HAபி இைறRசின  எ8திய+ $க�ப.02228.2 



 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வைக�+ அ � உ�+ய� ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) வா> 

$க�ப.02228.3 

 தி)நக�� தி)� த��5தன3 ஆ� எ றா  $க�ப.02228.4 

 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேவைலயி* அ/�ைட� ேத� 

அர%_ெப.(அர%_ெப.) $க�ப.02229.1 

 மைனயி  ந�3 ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ம�கல வாயிைல $க�ப.02229.2 

 நிைன� மா�திர�+ எ8த�� ேநமியா  $க�ப.02229.3 

 தைனய2� த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) சா�விட� ேமவினா  $க�ப.02229.4 

 வி)Aபி  எ8தின _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) திற*_ெப.(திற*_ெப.) ேவ5தைன $க�ப.02230.1 

 இ)A; ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) எ�க0� க%Dல  

$க�ப.02230.2 

 அ)Aப�_ெப.(அ)Aப�_ெப.) அ � இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ � 

ஐ�ற( எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.02230.3 

 ெபா)A;� நாண உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

;ய�தினா  $க�ப.02230.4 

 ஆய காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ஐயைன நாD� 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.02231.1 

 Pய ைகயி* ெத(ழ* உ�வா  தைன� $க�ப.02231.2 

 Hய3 அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ���தி� ஈ%� என 

$க�ப.02231.3 

 ேவ8 ெகா3 ேதாளி ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) விள�பினா3 $க�ப.02231.4 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தாைய அDயி* வண�க�� 

$க�ப.02232.1 



 சி5ைத ஆர� தJவின3_வி.4.(தJ(_வி.+இ _இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) 

த�+_ெப.(த�+_ெப.) இல� $க�ப.02232.2 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) எ  ஐய� எ�ைகய� எ றன3 $க�ப.02232.3 

 அ5த� இ* �ண�தா  உ� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ஆ� எ றா  

$க�ப.02232.4 

 1%� எJ காதலா  4ள'� தா3_ெப.(தா3_ெப.) ெத(ழ $க�ப.02233.1 

 ேவ%Dென  எ8திென  உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) வி�4மா* $க�ப.02233.2 

 ஆ%தைக ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 4D அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) ேகாமக  

$க�ப.02233.3 

 யா%ைடயா  பணி�தி� எ � இ)ைக HAபினா  $க�ப.02233.4 

 ஆனவ  உைரெசய அழி(_ெப.(அழி(_ெப.) இ* சி5ைதயா3 $க�ப.02234.1 

 தானவ� வலி தவ நிமி�5த_ெப.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.02234.2 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) அம� தெரJயலா  ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ைகெத(ழ 

$க�ப.02234.3 

 வானக� எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

வ)5த*_ெதா.ெப.(வ)5+_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

எ றா3 $க�ப.02234.4 

 எறி5தன கDய ெசா* ெசவி�3 எ8த�� $க�ப.02235.1 

 ெநறி5+ அல� �Rசியா  ெநD+ வ �>5தன  $க�ப.02235.2 

 அறி5தில  உயி��தில  அசனி ஏ-றினா* $க�ப.02235.3 

 மறி5+ உய� மராமர� ம%_ெப.(ம%_ெப.) உ-ெற னேவ $க�ப.02235.4 



 வா8 ஒளி மJ�க� த _பதி.ெப.(த _தி'.) மல�5த_ெப.அ.(மல�5த_ெப.அ.) 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $க�ப.02236.1 

 ஆ8 அல� நயன�க3 அ)வி ேசா�தர� $க�ப.02236.2 

 த� எ' ெசவியி* ைவ�+_வி.எ/.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) த�ய ெசா* $க�ப.02236.3 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அல+ உைரெசய நிைனAபேரா எ றா  $க�ப.02236.4 

 எJ5தன  ஏ�கின  இர�கிA பி ன)� $க�ப.02237.1 

 விJ5தன  வி�மின  ெவ8+ உயி��தன  $க�ப.02237.2 

 அழி5தன  அர-றின  அர-றி இ னன $க�ப.02237.3 

 ெமாழி5தன  பி ன)� 4)கி  ெசLவியா  $க�ப.02237.4 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) தைன ேவ� 

அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) அ)ைள� ெகா றைன 

$க�ப.02238.1 

 சிற5த_ெப.எ/.(சிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) அளி� தி)ைவ� ேத� 

அழி�+_வி.எ/.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02238.2 

 இற5தைன ஆ� எனி* இைறவ ந�திைய $க�ப.02238.3 

 மற5தைன உன�� இதி  மா� ேம* உ%ட< $க�ப.02238.4 

 சின� ���; எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ 

காம�_ெப.(காம�_ெப.) த� அவி�+ $க�ப.02239.1 

 இன� ���; யாைவ�� எ-றி யாவ���� $க�ப.02239.2 

 மன�� உ�� ெநறி ெச�� வ3ளிேயா8 

மற5+_வி.எ/.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02239.3 



 உன�� உ�� ெநறி ெசல*_ெதா.ெப.(ெச*_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ஒJ�கி  

பாலேதா $க�ப.02239.4 

 4தலவ  4தலிய 45ைதேயா� பழ� $க�ப.02240.1 

 கைதைய�� ;+�கிய தைலவ _ெப.(தைலவ _ெப.) க% உைட $க�ப.02240.2 

 Oதலவ  சிைல வி*லி  ேநா ைம <றிய $க�ப.02240.3 

 ;த*வைன எ�ஙன� A''5+_வி.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேபாயினா8 $க�ப.02240.4 

 ெசL_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வழி உ)�Dய திகி'_ெப.(திகி'_ெப.) ம னவ 

$க�ப.02241.1 

 எLவழி ம)�கி2� இரவலாள�தா� $க�ப.02241.2 

 இLவழி உலகினி* இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ந%பிேனா� $க�ப.02241.3 

 அLவழி உலகி2� உள� ெகாேலா ஐயா $க�ப.02241.4 

 ப* பக*_ெப.(பக*_ெப.) நிழ-�� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) கவிைகA பா8 

நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) $க�ப.02242.1 

 நி-பன ப* உயி� உண�க ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

$க�ப.02242.2 

 க-பக ந�நிழ* காதலி�திேயா $க�ப.02242.3 

 ம* பக_�ைற.எ/.(ப�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மல�5த_ெப.அ.(மல�5த_ெப.அ.) 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) 

ம னேன_ெப.(ம ன _ெப.+ஏ_சா'.) $க�ப.02242.4 

 இ�ப� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏகிைன 

இ)���_ெப.எ/.(இ)��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) சா�; 

இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02243.1 



 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ  

கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) ஒ+�கினா� ெகாலா� $க�ப.02243.2 

 ச�பர  அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தாைன� 

தானவ� $க�ப.02243.3 

 அ�பர�+ இ ன4� உள� ெகாேலா ஐயா $க�ப.02243.4 

 இய�_ெப.(இய�_ெப.) ெகJ தாைனய� 

இ��த_ெப.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா� திைற_ெப.(திைற_ெப.) 

$க�ப.02244.1 

 உய�கலி  மைறயவ��� உதவி உ�ப'  $க�ப.02244.2 

 அய� ெகJ ேவ3விேயா� அமர��� ஆ�கிய $க�ப.02244.3 

 வய��_எவ.(வய��_வி.) எ' வள��தைன ைவக வ*ைலேயா $க�ப.02244.4 

 ஏ> உய� மத� களி-�_ெப.(களி-�_ெப.) இைறவ ஏகிைன $க�ப.02245.1 

 வாழிய_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இய_விய�.வி.4.�றி.) க'யவ  வறிய  ைக 

எனA $க�ப.02245.2 

 பாழி அ� ;ய�+ நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) பணியி  ந��கலா $க�ப.02245.3 

 ஆழிைய இனி அவ-� அளி�க_�ைற.எ/.(அளி��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

எ%ணிேயா $க�ப.02245.4 

 ப-றிய தவ�தினி* பய5த_ெப.எ/.(பய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைம5த-� 

$க�ப.02246.1 

 4-� உல�_ெப.(உல�_ெப.) அளி�+ அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

4ைறயி  எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02246.2 

 ெகா-றவ  4Dமண� ேகால� காண(� $க�ப.02246.3 

 ெப-றிைல ேபா�� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) 

க%களா* $க�ப.02246.4 



 ஆ-றல  இ னன ப னி ஆவலி�+ $க�ப.02247.1 

 ஊ-� உ� க%ணின  உ)�வா தைன� $க�ப.02247.2 

 ேத-றின3 அ ைனதா  சிறி+ ேதறிய $க�ப.02247.3 

 H-� உற> வ' சிைல� �'சி* H�வா  $க�ப.02247.4 

 எ5ைத�� யா�� எ�பிரா2� எ�42� $க�ப.02248.1 

 அ5த� இ* ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) �ண�+ இராம  ஆதலா* 

$க�ப.02248.2 

 வ5தைன_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) அவ கழ* 

ைவ�தேபா+ அலா* $க�ப.02248.3 

 சி5ைத ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெகா�5_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) +ய� 

த��கலா+ எ றா  $க�ப.02248.4 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர ேக�ட�� அசனி ஏ� என $க�ப.02249.1 

 ெவL உைர வ*லவ3 மீ��� H�வா3 $க�ப.02249.2 

 தெவ1 அ� சிைலயினா8 ேதவி த�பி எ � $க�ப.02249.3 

 இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இ)ேவாெரா�� கான�தா  எ றா3 $க�ப.02249.4 

 வன�தின  எ � அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) இைச�த 

மா-ற�ைத $க�ப.02250.1 

 நிைன�தன  

இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) உ%டா  என $க�ப.02250.2 

 விைன திற�_ெப.(திற�_ெப.) யா+ இனி விைளAப+ இ ன4� $க�ப.02250.3 

 எைன�+ உள ேக�பன + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

எ றா  $க�ப.02250.4 



 ஏ�கின  வி�மேலா� இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஏ5த* அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.02251.1 

 :�கழ* காலவ  வன�+A ேபாய+ $க�ப.02251.2 

 த��� இைழ�ததனிேனா தெய1வ� சீறிேயா $க�ப.02251.3 

 ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) விதியிேனா யாதிேனா எனா 

$க�ப.02251.4 

 த�யன இராமேன ெச8�ேம* அைவ $க�ப.02252.1 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) அ*லேவா 

தல�+ உVளா��� எலா� $க�ப.02252.2 

 ேபாய+ தாைத வி%_ெப.(வி%_ெப.) ;�க பி னேரா $க�ப.02252.3 

 �)�கைள இக>தலி  அ � � றிய $க�ப.02253.1 

 ெச)�கினா* அ � ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தெய1வ�தா�� அ � 

$க�ப.02253.2 

 அ)�கேன அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) ேகாமக  $க�ப.02253.3 

 இ)�கேவ வன�+ அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ஏகினா  

எ றா3 $க�ப.02253.4 

 �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இ*ைலேய* ெகாதி�+ ேவ� 

உVளா� $க�ப.02254.1 

 ெச-ற+� இ*ைலேய* தெய1வ�தா* அ ேற* $க�ப.02254.2 

 ெப-றவ  இ)�கேவ பி3ைள கா  ;க $க�ப.02254.3 

 உ-ற+ எ  பி  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) உல5த+ எ  

எ றா  $க�ப.02254.4 



 வா�கினா* வர�_ெப.(வர�_ெப.) தர� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ைம5தைனA 

$க�ப.02255.1 

 ேபா�கிேன  வன�திைடA ேபா�கிA பா� உன�� $க�ப.02255.2 

 ஆ�கிேன  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ெபா��கலாைமயா* $க�ப.02255.3 

 ந��கினா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) உயி� ேநமி ேவ5+_ெப.(ேவ5+_ெப.) எ றா3 

$க�ப.02255.4 

 SDன மல��கர� ெசா*லி 4  ெசவி $க�ப.02256.1 

 HDன ;)வ�க3 �தி�+� H�+ 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02256.2 

 ஆDன உயி�Aபிேனா� அழ* ெகாJ5+க3 $க�ப.02256.3 

 ஓDன உமி>5தன உதிர� க%கேள $க�ப.02256.4 

 +D�தன கேபால�க3 �-��_ெப.எ/.(�-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

த�/�ட� $க�ப.02257.1 

 ெபாD�தன மயி�� ெத(ைள ;ைக�� ேபா��த+ $க�ப.02257.2 

 மD�த+ வா8 ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மைழ� ைக ம%_ெப.(ம%_ெப.) 

பக_�ைற.எ/.(ப�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.02257.3 

 அD�தன ஒ ெறா� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அசனி அRசேவ $க�ப.02257.4 

 பாத�க3 ெபய�ெத(�� பா)� ேம)(� $க�ப.02258.1 

 ேபாத� ெகா3 ெந�5தனிA ெபா)வி* H�ெபா� $க�ப.02258.2 

 மாத�க� வ) கல�_ெப.(கல�_ெப.) ம�கி� கா* ெபார $க�ப.02258.3 

 ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) ெகா3 கடலினி � உைலவ ேபா றேவ $க�ப.02258.4 



 அRசின� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) அ(ண�_ெப.(அ(ண�_ெப.) அ/ச�தா* 

$க�ப.02259.1 

 +Rசின� ஏைனய� ெசா' மத� ெத(ைள $க�ப.02259.2 

 எRசின திைச க' இரவி மீ%டன  $க�ப.02259.3 

 ெவRசின� H-�� த _பதி.ெப.(த _தி'.) விழி ;ைத�தேத $க�ப.02259.4 

 ெகாDய_ெப.அ.(ெகாDய_ெப.அ.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேகாப�தா* ெகாதி�த 

ேகா3 அ' $க�ப.02260.1 

 கDயவ3 தா8_ெப.(தா8_ெப.) என� க)+கி றில  $க�ப.02260.2 

 ெநDயவ  4னி�� எ � அRசி 

நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) 

$க�ப.02260.3 

 இD உ)� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெவ�ெமாழி இய�;வா  

$க�ப.02260.4 

 மா%டன  எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) எ  த 4  மாதவ� $க�ப.02261.1 

 :%டன  நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ெகா�� ;ண�Aபினா* எ றா* 

$க�ப.02261.2 

 கீ%D* எ  வா8 அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ேக��� 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

$க�ப.02261.3 

 ஆ%டனேன அ ேற அரைச ஆைசயா* $க�ப.02261.4 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இன�_ெப.(இன�_ெப.) இ)5தைன யா2� நி றென  

$க�ப.02262.1 

 ஏ எ2� மா�திர�+ எ-� கி-றிெல  $க�ப.02262.2 

 ஆயவ  4னி�� எ � அRசிேன  அலா* $க�ப.02262.3 



 தா8_ெப.(தா8_ெப.) எ2� ெபய� எைன� த��க- பாலேதா $க�ப.02262.4 

 மாள(� உள  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) 

வ ெசாலா* $க�ப.02263.1 

 மீள(� உள  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ேமய பா� 

$க�ப.02263.2 

 ஆள(� உள  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) பரத  ஆயினா* $க�ப.02263.3 

 ேகா3 அல+ அறெநறி �ைற உ%டா�ேமா $க�ப.02263.4 

 �ழி�ைட� தா�ைட� ெகாDய_ெப.அ.(ெகாDய_ெப.அ.) S>/சியா* $க�ப.02264.1 

 வழி உைட�தா8 வ)� மரைப மா8�+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) $க�ப.02264.2 

 பழி உைட�+_வி.எ/.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ�கின  பரத  

ப%� எ2� $க�ப.02264.3 

 ெமாழி உைட�+_வி.எ/.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ�கலி  

4ைறைம ேவ� உ%ட< $க�ப.02264.4 

 கL( அர( இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) என இ)�தி� க-;_ெப.(க-;_ெப.) 

எ2� $க�ப.02265.1 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) 

அழி�+_வி.எ/.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைம அக�+ேள ைவ�த 

$க�ப.02265.2 

 ெவL அர� ெபா)த ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) அரைச ேவ� 

அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02265.3 

 இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வர�_ெப.(வர�_ெப.) 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�� இனி எ  ேகாDேரா 

$க�ப.02265.4 



 ேநாய�ீ அ*Z� O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) கணவ த  உயி� உ%Y� 

$க�ப.02266.1 

 ேபயேீர ந�� இ ன� இ)�கA ெப�வ �ேர $க�ப.02266.2 

 மாய�ீ மாயா வ  பழி த5த�� 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) த5த�� $க�ப.02266.3 

 தாயேீர ந�� இ 2� என�� எ  த)வ �ேர $க�ப.02266.4 

 ஒ �� ெபா8யா ம னைன வாயா* உயிேரா�� $க�ப.02267.1 

 தி �� த�ரா வ  பழி ெகா%�� தி) 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02267.2 

 எ �� ந�ேர வாழ உவ5த�� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ஏக� 

$க�ப.02267.3 

 க �� தா�� ேபாவன க%�� கழியேீர $க�ப.02267.4 

 இற5தா  த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) ஈ5த வர�தி-� இழி( எ னா $க�ப.02268.1 

 அற5தா  ஈ+ எ � அ னவ  ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) 

அர�_ெப.(அர�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.02268.2 

 +ற5தா  தாயி  S>/சியி  ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) அவேனா�� 

$க�ப.02268.3 

 பிற5தா  ஆ%டா  எ 2� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ னா* 

ெபற*_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ஆேம $க�ப.02268.4 

 மாB� எ ேற த5ைதைய உ னா  வைச 

ேகா%டா3_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.02269.1 

 ேகாB� எ னாேல என* 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) அ ேற* $க�ப.02269.2 



 மீB�_ெப.எ/.(மீ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ ேற எ ைன�� 

ெம8ேய உல�_ெப.(உல�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.02269.3 

 ஆB� எ ேற ேபாயின  அ ேற அர�_ெப.(அர�_ெப.) ஆ3வா  $க�ப.02269.4 

 ஓதா நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெத(* �ல 

ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) அAபா* $க�ப.02270.1 

 யாதா2�தா  ஆக என�ேக பணி 

ெச8வா _வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.02270.2 

 த�தா நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சி5தைன ெச8தா  

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எ னA $க�ப.02270.3 

 ேபாதாேதா எ  தா8_ெப.(தா8_ெப.) இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) அ�மா $க�ப.02270.4 

 உ8யா நி ேற _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) இ ன4� 

எ 4  உட  வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.02271.1 

 ைக ஆ� க*ைலA ;*_ெப.(;*_ெப.) அட� உ%ண� கல�_ெப.(கல�_ெப.) ஏ5தி 

$க�ப.02271.2 

 ெவ8ேயா  நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) இ  சாலியி  

ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) ேசா� அ4+ எ ன $க�ப.02271.3 

 ெந8ேயா� உ%ணா நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) 

நி றா� நிைனயாேரா $க�ப.02271.4 

 வி* ஆ� ேதாளா  ேமவின  ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

கானக�_ெப.(கானக�_ெப.) எ ன $க�ப.02272.1 

 ந*லா  அ ேற +Rசின  நRேச அைனயாைள� $க�ப.02272.2 

 ெகா*ேல  மாேய  வ  பழியாேல �ைற( அ-ேற  $க�ப.02272.3 



 அ*ேலேனா யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) 

உைடயா�ேபா* அJகி ேற  $க�ப.02272.4 

 பாேரா� ெகா3ளா�_வி.4.(ெகா3_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப .) 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உயி� ேபணிA பழி :ேண  $க�ப.02273.1 

 த�ரா+-எதி�.ம.வி.எ/.(த��_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ ேறா + ;� 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஊ'* தி) நி*லா3 $க�ப.02273.2 

 ஆேரா� எ%ணி-� ஆ� உைர ெகா%டா8 அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.02273.3 

 ேவேரா�� ேக� ஆக 4D�+ எ  விைளவி�தா8 $க�ப.02273.4 

 ெகா ேற  நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) எ  த5ைதைய ம-� உ  ெகாைல 

வாயா* $க�ப.02274.1 

 ஒ ேறா கான�+_ெப.(கான�+_ெப.) அ%ணைல உ8�ேத  

உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஆ3வா  $க�ப.02274.2 

 நி ேற _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) எ றா* 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) உ%ட< பழி உ%ட< 

$க�ப.02274.3 

 எ ேற2� தா _த-.�.(தா _த-.�.) எ  பழி மா�� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

உ%ட< $க�ப.02274.4 

 க%ணாேல எ  ெச8விைன இ 2� சில கா%பா� $க�ப.02275.1 

 ம%ணா� பாரா+ எ3Bவ� வாளா பழி :%ேட  $க�ப.02275.2 

 உ%ணா நRச� ெகா*கில+ எ 2� உைர உ%� எ � $க�ப.02275.3 

 எ%ணா நி ேற _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) அ றி இேர  எ  

உயிேராேட $க�ப.02275.4 

 ஏ � உ  பாவி� ��பி வயி-றி  இைட ைவகி� $க�ப.02276.1 



 ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) த�ராA பாதக� 

அ-� எ  +ய� த�ர/ $க�ப.02276.2 

 சா �� தாேன ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற�_ெப.(அற�_ெப.) ஆக� தைக 

ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) $க�ப.02276.3 

 1 �� காண மாதவ� யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) 

4ய*கி ேற . $க�ப.02276.4 

 சிற5தா� ெசா*�� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) உைர 

ெசா ேன _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஏ _த .ஏ ) 

ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.02277.1 

 மற5தா8 ெச8தா8_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) ஆ�தி மாயா 

உயி� த ைன� $க�ப.02277.2 

 +ற5தா8 ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) Pைய�� ஆதி உலக�ேத 

$க�ப.02277.3 

 பிற5தா8 ஆதி ஈ+ அல+ இ*ைல பிறி+ எ றா  $க�ப.02277.4 

 இ னண� இைனயன இய�பி யா2� இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.02278.1 

 ப ன)� ெகா� மனA பாவி பா� இேர  $க�ப.02278.2 

 + ன)� +ய� ெகட� Pய ேகாசைல $க�ப.02278.3 

 ெபா  அD ெத(Jவ  எ � எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேபாயினா  $க�ப.02278.4 

 ஆ%தைக ேகாசைல அ)க� 

எ8தின _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.02279.1 

 மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ம%_ெப.(ம%_ெப.) கிழிதர 

வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேக> கிள� $க�ப.02279.2 



 கா%த� தட�ைகயி  கமல/ சி� அD $க�ப.02279.3 

 :%டன  கிட5தன  ;ல�பினா  அேரா $க�ப.02279.4 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) உளா  எ�4  யா%ைடயா  $க�ப.02280.1 

 வ5த+ தமிெய  இ� ம��க� காணேவா $க�ப.02280.2 

 சி5ைதயி  உ�+ய� த���திரா* எ2� $க�ப.02280.3 

 அ5தர�+ அமர)� அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேசாரேவ 

$க�ப.02280.4 

 அD�தல� க%Dெல  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) எ  ஐயைன $க�ப.02281.1 

 பD�தல� காவல _ெப.(காவல _ெப.) ெபயர- பாலேனா $க�ப.02281.2 

 பிD�திலி� ேபா�� ந�� பிைழ�திரா* எ2� $க�ப.02281.3 

 ெபாD�தல� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) உறA ;ர%� ேசா�கி றா  $க�ப.02281.4 

 ெகாDயவ� யாவ)� �ல�க3 ேவ� அற $க�ப.02282.1 

 ெநாDகில� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

Oவ*வ+ எ�ஙன� $க�ப.02282.2 

 கDயவ3 வயி-றினி* பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

க3வேன  $க�ப.02282.3 

 4D�ெவ  அ)5+ய� 4Dய_�ைற.எ/.(4D_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

எ 2மா* $க�ப.02282.4 

 இரத� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஊ�5+_வி.எ/.(ஊ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

பா� இ)ைள ந����_ெப.எ/.(ந���_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) $க�ப.02283.1 



 வரதனி* ஒளி ெபற_�ைற.எ/.(ெப�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

மல�5த_ெப.அ.(மல�5த_ெப.அ.) ெத(* �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) $க�ப.02283.2 

 பரத  எ � ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) பழி பைட�த+ எ 2மா* $க�ப.02283.3 

 மரகத மைல என வள�5த_ெப.எ/.(வள�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேதாளினா  $க�ப.02283.4 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) ெத(� தாைனயா  வானி* ைவகிட� $க�ப.02284.1 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தைலமக  எ8த� க% இலா 

$க�ப.02284.2 

 நா� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) +ய'ைட ைநவேத எ2� $க�ப.02284.3 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) ெத(� தட�ைக அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) த)மேம 

அனா  $க�ப.02284.4 

 ;ல�; உ� �'சி* த _பதி.ெப.(த _தி'.) ;ல�( ேநா�கினா3 $க�ப.02285.1 

 �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ெபாைற க-;_ெப.(க-;_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) �ம5த ேகாசைல $க�ப.02285.2 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) ெபாைற ஆ-றல  ெநRச�_ெப.(ெநRச�_ெப.) P8+ 

எனா/ $க�ப.02285.3 

 சல� பிறி+ உற மன�_ெப.(மன�_ெப.) தள�5+ H�வா3 $க�ப.02285.4 

 ைம அ� மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மா� 

உளா  அல  $க�ப.02286.1 

 ெச8யேன எ ப+ ேத)� சி5ைதயா3 $க�ப.02286.2 

 ைககய� ேகாமக3 இைழ�த_ெப.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ைகதவ� $க�ப.02286.3 

 ஐய ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அறி5திைல ேபா�மா* எ றா3 $க�ப.02286.4 



 தா3_ெப.(தா3_ெப.) உ� �'சி* அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தா8_ெப.(தா8_ெப.) 

ெசா* ேக�ட�� $க�ப.02287.1 

 ேகா3 உ� மட�கலி* �4றி வி�4வா  $க�ப.02287.2 

 நா3_ெப.(நா3_ெப.) உ� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற�_ெப.(அற�_ெப.) ந��க 

நாவினா* $க�ப.02287.3 

 S3_ெப.(S3_ெப.) உ� க��ைர ெசா*ல* ேமயினா  $க�ப.02287.4 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெகட_�ைற.எ/.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 4ய றவ  

அ)3 இ* ெநRசின  $க�ப.02288.1 

 பிற  கைட நி றவ  பிறைர/ சீறிேனா  $க�ப.02288.2 

 மற�_ெப.(மற�_ெப.) ெகா� ம  உயி� 

ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வா>5தவ  $க�ப.02288.3 

 +ற5த_ெப.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாதவ��� 

அ)5_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) +யர�_ெப.(+யர�_ெப.) S>5+Vளா . $க�ப.02288.4 

 �ரவைர மகளிைர வாளி* ெகா �Vளா  $க�ப.02289.1 

 ;ரவல  உ� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) ;ைனவி* வா'ேனா  $க�ப.02289.2 

 விரவல� ெவ'5 இைட விழி�க மீ%�Vளா  $க�ப.02289.3 

 இரவல�_ெப.(இ�வ*_ெப.+அ�_பட�.ப .) அ)நிதி 

எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெவௗவிேனா  $க�ப.02289.4 

 தைழ�த த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) +ளவிேனா  தைலவ _ெப.(தைலவ _ெப.) 

அ*ல  எ � $க�ப.02290.1 

 அைழ�தவ  அற ெநறி அ5தணாள'* $க�ப.02290.2 

 பிைழ�தவ  பிைழA; இலா மைறையA ேபணலா+ $க�ப.02290.3 



 இைழ�த_ெப.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ  ெபா8 எ2� 

இJைத ெநRசிேனா  $க�ப.02290.4 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) பசி உழ5+_வி.எ/.(உழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உயி� 

தளர� தா _த-.�.(தா _த-.�.) தனிA $க�ப.02291.1 

 பா8 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பா> வயி� 

அளி���_வி.எ/.(அளி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

பாவி�� $க�ப.02291.2 

 நாயக  பட நட5தவ2� ந%0� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.02291.3 

 த� எ' நரக�+� கD+ ெச*க_விய�.வி.4.(ெச*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.02291.4 

 தாளினி* அைட5தவ� த�ைம� த-� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) $க�ப.02292.1 

 ேகா3 உற அRசின  ெகா��த_ெப.எ/.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேபைத�� $க�ப.02292.2 

 நாளி2� அற�_ெப.(அற�_ெப.) மற5தவ2� ந% உ�� $க�ப.02292.3 

 மீள) நர� இைட� கD+ வ �>க யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.02292.4 

 ெபா8� க' Hறிேனா  ேபா)�� அRசிேனா  $க�ப.02293.1 

 ைக ெகாB� அைட�கல� கர5+ வLவிேனா  $க�ப.02293.2 

 எ8�த இட�+_ெப.(இட�_ெப.+அ�+_சா'.) இட� 

ெச8ேதா _வி.அ.ெப.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+ஓ _பட�.ஒ).) எ � இ ேனா� ;�� 

$க�ப.02293.3 

 ெம8� ெகா� நர� இைட விைரவி  வ �>க யா . $க�ப.02293.4 

 அ5தண�_ெப.(அ5தண�_ெப.) உைற�ைள அனலி ஊ�Dேனா  $க�ப.02294.1 

 ைம5தைர� ெகா �Vளா  வழ�கி* ெபா8�+Vளா  $க�ப.02294.2 



 நி5தைன ேதவைர நிக>�திேனா  ;�� $க�ப.02294.3 

 ெவ5+ய� நரக�+ வ �>க யா2ேம $க�ப.02294.4 

 க �_ெப.(க �_ெப.) உயி� ஓ85+ உக� கற5+ பா* உ%ட<  $க�ப.02295.1 

 ம � இைடA பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 

மைற�+_வி.எ/.(மைற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வLவிேனா  

$க�ப.02295.2 

 ந றிைய மற5தி�� நய�_ெப.(நய�_ெப.) இ* நாவிேனா  $க�ப.02295.3 

 எ � இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) உ�� நர� எ ன+ ஆகேவ. 

$க�ப.02295.4 

 ஆ� த _பதி.ெப.(த _தி'.) உட  வ)� அ� ெசா* மாதைர $க�ப.02296.1 

 ஊ� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைல�க� 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) உயி� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓDேனா  $க�ப.02296.2 

 ேசா� த _பதி.ெப.(த _தி'.) அய* உVளா� பசி�க� +8�+Vளா  

$க�ப.02296.3 

 ஏ�� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கதியிைட யா2� ஏறேவ. $க�ப.02296.4 

 எஃ� எறி ெச) 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) ஏ-ற தெவ1வ)�� 

$க�ப.02297.1 

 ஒஃகின  உயி� வள��+_வி.எ/.(வள�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஆைசயா  

$க�ப.02297.2 

 அஃக* இ* அற ெநறி ஆ�கிேயா  $க�ப.02297.3 

 ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) ெவஃகிய ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) வ �> நரகி  

வ �>க யா . $க�ப.02297.4 



 அழி வ)� அரசிய* எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ � $க�ப.02298.1 

 இழி_வி.(இழி_வி.) வ) சி� ெத(ழி* 

இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஆ%� 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.02298.2 

 வழி வ) த)ம�ைத மற5+_வி.எ/.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ம-� 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) $க�ப.02298.3 

 பழி வ) ெநறி பட� பதக  ஆக யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.02298.4 

 தR� என ஒ+�கின� தன+ பா� உVளா� $க�ப.02299.1 

 எRச* இ* ம��கிேனா� இ'ய* ேபா�ற $க�ப.02299.2 

 வRசி ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ��தவ  வாைக 

மீ�ெகாள $க�ப.02299.3 

 அRசின ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) ஆக யா2ேம $க�ப.02299.4 

 க னிைய அழிெசய� க)திேனா  �) $க�ப.02300.1 

 ப னிைய ேநா�கிேனா  ப)கிேனா  நைற $க�ப.02300.2 

 ெபா  இக> களவினி* ெபா)5திேனா  என $க�ப.02300.3 

 இ னவ� உ� கதி எ ன+ ஆகேவ $க�ப.02300.4 

 ஊ% நல உ% வழி நாயி  உ%டவ  $க�ப.02301.1 

 ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) அல  ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) அல  ஆ� ெகா* ஆ� என 

$க�ப.02301.2 

 நாணல  நரக� உ%� எ 2� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) உைர $க�ப.02301.3 

 ேபணல  பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) பழி பித-றி ஆக யா . $க�ப.02301.4 

 ம� இ* ெத(* �ல�கைள மா� இ�� ஏ-றிேனா  $க�ப.02302.1 



 சி� விைல_ெப.(விைல_ெப.) எளியவ� உண(_ெப.(உண(_ெப.) சி5திேனா  

$க�ப.02302.2 

 நறியன அயலவ� நாவி  ந��வர $க�ப.02302.3 

 உ� பத�_ெப.(பத�_ெப.) O�கிய ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ஆக 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.02302.4 

 வி*லி2� வாளி2� வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) ெத(ழி* $க�ப.02303.1 

 ;*லிைட உ��தென  ெபா8�ைம யா�ைகைய/ $க�ப.02303.2 

 சி* பக*_ெப.(பக*_ெப.) ஓ�;வா  ெச�ந� சீறிய $க�ப.02303.3 

 இ* இைட இ� பத�_ெப.(பத�_ெப.) ஏ-க எ  ைகயா*. $க�ப.02303.4 

 ஏ-றவ-� ஒ)ெபா)3 உ3ள+ இ � எ � $க�ப.02304.1 

 மா-றல  உதவல  வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இ* ப* பக*_ெப.(பக*_ெப.) 

$க�ப.02304.2 

 ஆ-றின  உழ-�� ஓ� ஆத _ெப.(ஆத _ெப.) 

எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.02304.3 

 H-� உ� நரகி  ஓ� H� 

ெகா3க_விய�.வி.4.(ெகா3_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) யா . $க�ப.02304.4 

 பிணி�� உ�� 4ைட உட*_ெப.(உட*_ெப.) ேபணிA ேபணலா�� $க�ப.02305.1 

 +ணி��� வயிர வா3_ெப.(வா3_ெப.) தட�ைக P�கிA ேபா8 $க�ப.02305.2 

 மணி� �� நைக இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ம�ைகமா� க%4  $க�ப.02305.3 

 தணி��� பைகஞைர� தா>க எ  தைல. $க�ப.02305.4 



 க)�;_ெப.(க)�;_ெப.) அல� ெச5ெந*_ெப.(ெந*_ெப.) அ� கழனி� கான நா� 

$க�ப.02306.1 

 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) பைக 

கவ�5+_வி.எ/.(கவ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உண ஆவி ேபணிென  

$க�ப.02306.2 

 இ)�;_ெப.(இ)�;_ெப.) அல� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தைள ஈ��த 

காெலா�� $க�ப.02306.3 

 வி)�பல� 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) எதி� விழி�+ 

நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) யா . $க�ப.02306.4 

 த� அன ெகாDயவ3 ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெச8ைகைய $க�ப.02307.1 

 நாயிேன  உண'  ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெநறியி* ந��கலா� $க�ப.02307.2 

 Pயவ��� இட� இைழ�+_வி.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உழ�� 

ேதா� உைட $க�ப.02307.3 

 ஆயவ� வ �>கதி அதனி  வ �>க யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.02307.4 

 Pய வாசக� ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேதா றைல� $க�ப.02308.1 

 த�ய கானக�_ெப.(கானக�_ெப.) தி)வி  

நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 4  $க�ப.02308.2 

 ேபாயினா  வர� க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெபா�மலா3 $க�ப.02308.3 

 ஆய காதலா* அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;*லினா3 

$க�ப.02308.4 

 ெச�ைம ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) 

அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) ெச8ைக�� $க�ப.02309.1 



 அ�ைம த�ைம�� அறித*_ெதா.ெப.(அறி_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) ேத-றினா3 

$க�ப.02309.2 

 ெகா�ைம ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) �4� பா* உக 

$க�ப.02309.3 

 வி�மி வி�மி நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ ��கினா3 $க�ப.02309.4 

 4 ைன O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) �ல 4த�Vளா�க3தா� $க�ப.02310.1 

 நி ைன யாவேர 

நிக����_ெப.எ/.(நிக�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ந��ைமயா� $க�ப.02310.2 

 ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) ம னவா எ � வா>�தினா3 $க�ப.02310.3 

 உ ன உ ன ைந5+ உ)கி வி�4வா3 $க�ப.02310.4 

 ம� இ* ைம5தேன வ3ள* உ5ைதயா� $க�ப.02311.1 

 இ�தி எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) ஏ> 

இர%Dன $க�ப.02311.2 

 சி�வ�_ெப.(சி�வ�_ெப.) ெச8 கட _ெப.(கட _ெப.) 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த���தி எ � $க�ப.02311.3 

 உ�வ* ேமயினா3 உைரயி  ஏயினா3 $க�ப.02311.4 

 அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ஏவினா3 அD இைறRசினா  

$க�ப.02312.1 

 ெபா னி  வா� சைட ;னிதேனா�� ேபா8� $க�ப.02312.2 

 த ைன ந*கி_வி.எ/.(ந*�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) த)� ந*கினா  $க�ப.02312.3 

 ப 2 ெத(* அறA பDவ�_ெப.(பDவ�_ெப.) ேநா�கினா  $க�ப.02312.4 



 ம%ணி ேம* விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அலறி 

மா>�வா  $க�ப.02313.1 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) ஆழியா  அவனி காவலா  $க�ப.02313.2 

 எ%ெண8 உ%ட ெபா  எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) ெகா3 ேமனிைய� $க�ப.02313.3 

 க%ண ந�'னா* கJவி ஆ�Dனா  $க�ப.02313.4 

 ப-றி அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) ப'வி  

வா�கினா� $க�ப.02314.1 

 �-��_ெப.எ/.(�-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நா* மைற +ைற ெச8 

ேக3வியா� $க�ப.02314.2 

 ெகா-ற ம%_ெப.(ம%_ெப.) கைண �4ற ம னைன $க�ப.02314.3 

 ம-� ஒ� ெபா னி  மா மான� ஏ-றினா� $க�ப.02314.4 

 கைர ெச8 ேவைல ேபா* நக' ைக 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02315.1 

 உைர ெச8 :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) இ�� உயி� +ள��ற $க�ப.02315.2 

 அரச ேவைல S>5+_வி.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ைக ெத(ழ $க�ப.02315.3 

 ;ரைச யாைனயி* ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேபாயினா� $க�ப.02315.4 

 ச�� ேப'�� தJ( சி ன4� $க�ப.02316.1 

 எ��� எ��� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஏ��வ $க�ப.02316.2 

 ம��* ேதா8 நக� மகளி�_ெப.) ஆ� எனA $க�ப.02316.3 

 ெபா�� க% ;ைட�+ அJவ ேபா றேவ $க�ப.02316.4 



 மா(� யாைன�� வய��_எவ.(வய��_வி.) ேத�கB� $க�ப.02317.1 

 ேகா(� நா மைற� �J(� 4 ெசல� $க�ப.02317.2 

 ேதவிமாெரா�� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெத3 

திைர $க�ப.02317.3 

 தா( வா� ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) சர� எ8தினா� $க�ப.02317.4 

 எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) <* உVளா� ெமாழி5த 

யாைவ�� $க�ப.02318.1 

 ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த��கல� தி)�தி/ ெச*வைன 

$க�ப.02318.2 

 ெவ8தி  ஏ-றினா� வ �ர O5ைதபா* $க�ப.02318.3 

 ெபா8 இ* மா� கட _ெப.(கட _ெப.) கழி�தி ேபா5+ எ றா� $க�ப.02318.4 

 எ 2� ேவைலயி* எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ �ரைன 

$க�ப.02319.1 

 அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) த�ைமயா* அரச _ெப.(அரெச _ெப.) 

நி ைன�� $க�ப.02319.2 

 + 2 + ப�தா* +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேபாயினா  $க�ப.02319.3 

 4 னேர என 4னிவ  Hறினா  $க�ப.02319.4 

 +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபாயினா  எனேவ 

ேதா ற* ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.02320.1 

 பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேப� அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

பிைழ�த+ எ ற* ேபா* $க�ப.02320.2 

 இற5+_வி.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபாயினா  இ)5த+ ஆ%� 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.02320.3 



 மற5+_வி.எ/.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேவ� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) ஆ� ெகாலா� $க�ப.02320.4 

 இD�க% வா3_ெப.(வா3_ெப.) அரா இைடவ+ ஆ� எனாA $க�ப.02321.1 

 பD�க% வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அக�_ெப.(அக�_ெப.) பைத��� ெநRசினா  $க�ப.02321.2 

 த��க* ஆகலா� +யர�_ெப.(+யர�_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) உேள 

$க�ப.02321.3 

 +D�க வி�மி நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெசா*�வா  $க�ப.02321.4 

 உைரெச8 ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) ம-� உ னி* எ னி* யா� $க�ப.02322.1 

 இரவி த _பதி.ெப.(த _தி'.) �ல�+ எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) 45ைதேயா� 

$க�ப.02322.2 

 பிரத :சைன�� உ'ய ேப� இேல  $க�ப.02322.3 

 அர�_ெப.(அர�_ெப.) ெச8யேவா ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

ஆயிேன  $க�ப.02322.4 

 :வி* நா* 4க  ;த*வ _ெப.) ஆதியா� $க�ப.02323.1 

 தா( இ* ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) த� த)ம ந�தியா* $க�ப.02323.2 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ஆயினா� சி�வ _ெப.(சி�வ _ெப.) ஆகிேய 

$க�ப.02323.3 

 ஆவ நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 

பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவ�த  ஆனவா $க�ப.02323.4 

 + 2 தா3_ெப.(தா3_ெப.) வள�_ெப.(வள�_ெப.) �ம5த தாைழயி* 

$க�ப.02324.1 

 ப 2 வா _ெப.(வா _ெப.) �ைலA பதD ஆயிேன  $க�ப.02324.2 



 எ ைன எ ைனேய ஈ �_வி.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கா�த எ  

$க�ப.02324.3 

 அ ைனயா� என�� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ெச8தவா $க�ப.02324.4 

 எ � Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இட'* 1>�� 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.02325.1 

 + � தாரவ-� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேதா றலா* $க�ப.02325.2 

 அ � ேந� கட _ெப.(கட _ெப.) அைமவ+ ஆ�கினா  $க�ப.02325.3 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நா மைற ெநறிெச8 

ந��ைமயா  $க�ப.02325.4 

 இைழ�� ஆர4� இைட�� மி னிட� $க�ப.02326.1 

 �ைழ�� மா மல�� ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) அனா�க3 தா� $க�ப.02326.2 

 தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) இ* 4%டக�_ெப.(4%டக�_ெப.) தJ( கா  இைட 

$க�ப.02326.3 

 Oைழ�� மRைஞ_ெப.(மRைஞ_ெப.) ேபா* எ'யி* 1>கினா� $க�ப.02326.4 

 அ�கி ந�'2� �ளிர_�ைற.எ/.(�ளி�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ�;ய� 

$க�ப.02327.1 

 தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) 4க�_ெப.(4க�_ெப.) தி) 

விள��ற/ $க�ப.02327.2 

 ச�ைக த��5+_வி.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த� கணவ�பி  ெச�� 

$க�ப.02327.3 

 ந�ைகமா� ;�� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ந%ணினா� $க�ப.02327.4 

 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெச8ைகயா* அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) 

ேகாமக-� $க�ப.02328.1 



 இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) த ைமயா* இையவ 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பி  $க�ப.02328.2 

 மைனயி  எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) மரபி  

வா>விைன $க�ப.02328.3 

 விைனயி  எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஓ� 

பிணியி  ெவஃகலா  $க�ப.02328.4 

 ஐ5+� ஐ5+� நா3_ெப.(நா3_ெப.) ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஆ� என $க�ப.02329.1 

 ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) +ய�� கடலி  

ைவகினா  $க�ப.02329.2 

 த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) த)ம� யாைவ�� $க�ப.02329.3 

 45+ <�Vளா� 4ைறயி  4-றினா  $க�ப.02329.4 

 4-�� 4-�வி�+ உதவி 4�ைம <* $க�ப.02330.1 

 �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) யாைவ�� ெத(டர� ேதா றினா  $க�ப.02330.2 

 ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) மாதவ _ெப.(மாதவ _ெப.) விைன 4D�த 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.02330.3 

 ெகா-ற ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) �மர- HDனா  

$க�ப.02330.4 

 ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) இ றிேய ைவய� ைவக* தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

$க�ப.02331.1 

 ெத( ைம அ � என� +ணி�� ெநRசினா� $க�ப.02331.2 

 அ ன மாநில�+ அறிஞ� த�ெமா�� $க�ப.02331.3 

 4 ைன ம5திர� கிழவ�_ெப.(கிழவ�_ெப.) 45தினா� $க�ப.02331.4 



 வர 4ைற தெரJ5+ உண� மைறயி  மாதவ�+ $க�ப.02332.1 

 அ) மைற 4னிவ2� ஆ%ைடயா  என $க�ப.02332.2 

 விைரவி  வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஈ%Dன� விரகி  

எ8தின� $க�ப.02332.3 

 பரதைன வண�கின� ப'�� ெநRசின� $க�ப.02332.4 

 ம5திர�_ெப.அ.(ம5திர�_ெப.+�_ஒ-.) கிழவ)� நகர மா5த)� $க�ப.02333.1 

 த5திர� தைலவ)� தரணி பால)� $க�ப.02333.2 

 அ5தர 4னிவேரா� அறிஞ� யாவ)� $க�ப.02333.3 

 �5தர� �'சிைல மரபி* �-றினா� $க�ப.02333.4 

 �-றின� இ)5+ழி/ �ம5திரA ெபய�A $க�ப.02334.1 

 ெபா  தட5 ேத�வலா  ;லைம உ3ள�தா  $க�ப.02334.2 

 ெகா-றவ-� உ� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 

�றி�த_ெப.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகா3ைகயா  $க�ப.02334.3 

 4-�ண� 4னிவைன 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) ேநா�கினா  

$க�ப.02334.4 

 ேநா�கினா* �ம5திர  Oவல* உ-றைத $க�ப.02335.1 

 வா�கினா* அ றிேய உண�5த_ெப.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மாதவ _ெப.(மாதவ _ெப.) $க�ப.02335.2 

 கா��தி உல�_ெப.(உல�_ெப.) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

கட _ெப.(கட _ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ஆ� என� $க�ப.02335.3 

 ேகா� �மர2�� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) தெரJய� H�வா  

$க�ப.02335.4 

 ேவதிய� அ)5தவ� வி)�த� ேவ5த�க3 $க�ப.02336.1 



 ஆதிய� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) 

அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கா'ய� $க�ப.02336.2 

 ந�தி�� த)ம4� நி�வ ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.02336.3 

 ேகா+ அ� �ண�தினா8 மன�+3 ேகாDயா* $க�ப.02336.4 

 த)ம� எ � ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 

த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நா��த* $க�ப.02337.1 

 அ)ைம_ெப.(அ)ைம_ெப.) எ ப+ ெப'+_ெப.(ெப'+_ெப.) அறிதி ஐய 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.02337.2 

 இ)ைம�� த)வத-� இையவ+_வி.4.(இைய_வி.+L_இ.இ.கா.+அ+_பட� 

ஒ).) ஈ%� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.02337.3 

 தெர�3 மன�தா� ெச�� ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ஆ�மா* $க�ப.02337.4 

 வ3 உ� வயிர வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�_ெப.(அர�_ெப.) இ* 

ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) $க�ப.02338.1 

 ந3 உ� கதி� இலாA பக�� நா[ளா�� $க�ப.02338.2 

 ெத3 உ� மதி இலா இர(� ேத�த'  $க�ப.02338.3 

 உ3 உைற உயி� இலா உட�� ஒ��ேம $க�ப.02338.4 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) த� உலகி2� த�ைம 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உழ* $க�ப.02339.1 

 மா வலி அ(ண�க3 ைவ�� நா�D2� $க�ப.02339.2 

 ஏ எைவ உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ � 

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

அ னைவ $க�ப.02339.3 



 காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) ெச8 தைலவைர இ ைம_ெப.(இ ைம_ெப.) க%Dல� 

$க�ப.02339.4 

 4ைற தெரJ5+ ஒ)வைக 4Dய_�ைற.எ/.(4D_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேநா��றி  $க�ப.02340.1 

 மைறயவ  வ��தன ம%ணி*_ெப.(ம%_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

வா _ெப.(வா _ெப.) இைட $க�ப.02340.2 

 நிைற ெப)5த ைமயி  நி-ப ெச*வன $க�ப.02340.3 

 இைறகைள இ*லன யாைவ கா%கில� $க�ப.02340.4 

 :�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) மல� அய  

ஆதிA ;%ணிய� $க�ப.02341.1 

 ஏ�+_ஏவ.(ஏ�+_வி.) வா _ெப.(வா _ெப.) ;கழின� இ �கா�� H� 

$க�ப.02341.2 

 கா�தன� பி  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கைளக% இ ைமயா* $க�ப.02341.3 

 ந��த ந�� உைடகல ந�ர+ ஆ�மா* $க�ப.02341.4 

 உ5ைதேயா 

இற5தன _வி.4.(இற_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

உ�4  ந��தன  $க�ப.02342.1 

 வ5த+� அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

வர�தி* ைம5த ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.02342.2 

 அ5த� இ* ேப� அர�_ெப.(அர�_ெப.) அளி�தி அ ன+ $க�ப.02342.3 

 சி5தைன எம��_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+��_ெகா.ேவ.) என� தெரJ5+ Hறினா  

$க�ப.02342.4 

 தRச� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) தா��வா8 என/ $க�ப.02343.1 



 ெசR_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) ெசLேவ 4னிவர  ெசAப� ேக�ட�� $க�ப.02343.2 

 நRசிைன Oக� என ந���வா'2� $க�ப.02343.3 

 அRசின  அய�5தன  அ)வி� க%ணினா  $க�ப.02343.4 

 ந��கின  நா� த�மாறி நா�ட4� $க�ப.02344.1 

 இ��கின  மகளி'  

இர���_ெப.எ/.(இர��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெநRசின  

$க�ப.02344.2 

 ஒ��கிய_ெப.எ/.(ஒ���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உயி'ன  

உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) ைகதர� $க�ப.02344.3 

 ெத(ட�கின  அரச அைவ�� உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) ெசா*�வா  

$க�ப.02344.4 

 1 �_ெப.(1 �_ெப.) உலகி2��� ஓ� 4த*வ _ெப.(4த*வ _ெப.) ஆ8 

4த* $க�ப.02345.1 

 ேதா றின  இ)�க யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) 

S�த* $க�ப.02345.2 

 சா றவ� உைரெசய� த)ம� ஆதலா* $க�ப.02345.3 

 ஈ றவ3 ெச8ைகயி  இJ�� உ%டா�ேமா $க�ப.02345.4 

 அைட( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெகா�ைம_ெப.(ெகா�ைம_ெப.) எ  

அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ெச8ைகைய $க�ப.02346.1 

 நைட_ெப.(நைட_ெப.) வ)� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) ந�� ந �_ெப.(ந �_ெப.) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ றிேர* $க�ப.02346.2 

 இைட வ)� கால�_ெப.(கால�_ெப.) ஈ%� 

இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) ந��+ இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

$க�ப.02346.3 



 கைட வ)� த� ெநறி� கலியி  ஆ�சிேயா $க�ப.02346.4 

 ேவ5+_ெப.(ேவ5+_ெப.) அைவ 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�� விமல  உ5தியி* 

$க�ப.02347.1 

 :�தவ  4தலிய ;வி�3 ேதா றினா� $க�ப.02347.2 

 1�தவ� இ)�கேவ 4ைறைமயா  நில�_ெப.(நில�_ெப.) $க�ப.02347.3 

 கா�தவ� உள� எனி  கா�D� கா%Dரா* $க�ப.02347.4 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெநறி எ னி2� நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) இ5 

நானில $க�ப.02348.1 

 ம  உயி�A ெபாைற �ம5+ இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வா>கிேல  $க�ப.02348.2 

 அ னவ  தைன ெகாண�5+ அல�க* மா 4D $க�ப.02348.3 

 ெத(* ெநறி 4ைறைமயி  S�ட� கா%Dரா* $க�ப.02348.4 

 அ � எனி  அவெனா�� அ'ய கா  இைட $க�ப.02349.1 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இனி+ இ)5தவ� ெநறியி  

ஆ-�ெவ  $க�ப.02349.2 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இனி உைர�கி* எ  உயிைர ந���ெவ  $க�ப.02349.3 

 எ றன  எ ற ேபா+ இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� 

அைவ $க�ப.02349.4 

 ஆ ற ேப� அரச2� இ)Aப ஐய2� $க�ப.02350.1 

 ஏ றன  மணி_ெப.(மணி_ெப.) 4D ஏ5த_�ைற.எ/.(ஏ5+_வி.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஏ5த* ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.02350.2 



 வா _ெப.(வா _ெப.) ெத(ட� தி)விைன ம��தி ம  

இள5_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) $க�ப.02350.3 

 ேதா ற*க3 யா� உள� நி னி  ேதா றினா� $க�ப.02350.4 

 ஆழிைய உ)�D�� அற�க3_ெப.(அற�க3_ெப.) ேபா-றி�� $க�ப.02351.1 

 ேவ3விைய இய-றி�� வள��க ேவ%�ேமா $க�ப.02351.2 

 ஏழிெனா� ஏ> எ2� உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) எRசி2� $க�ப.02351.3 

 வாழிய_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இய_விய�.வி.4.�றி.) 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ;க> எ � வா>�தினா� $க�ப.02351.4 

 �'சி�� த�பிைய� Hவி� ெகா%டலி  $க�ப.02352.1 

 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) அைற5+ இ5நக� 4ைறைம ேவ5தைன� $க�ப.02352.2 

 த)+� ஈ%� எ ப+ சா-றி� தாைனைய $க�ப.02352.3 

 விைரவினி* எJக_விய�.வி.4.(எJ_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) என 

விள�;வா8 எ றா  $க�ப.02352.4 

 ந*லவ  உைரெசய ந�பி Hற�� $க�ப.02353.1 

 அ*லலி* அJ�கிய அ பி  மா நக� $க�ப.02353.2 

 ஒ*_ஒ.�றி உ'.ெசா.(ஒ*_ஒ.�றி.) என ஒலி�ததா* உயி� இ* யா�ைகைய/ 

$க�ப.02353.3 

 ெசா* எ2� அமி>தினா* +ளி�த+ எ னேவ $க�ப.02353.4 

 அவி�த ஐ�;ல�தவ� ஆதியா8 உள $க�ப.02354.1 

 ;வி�தைல உயி� எலா� இராம  ெபா  4D $க�ப.02354.2 

 கவி��� எ � உைர�கேவ களி�தலா* அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

$க�ப.02354.3 



 ெசவிA;ல� Oக�வ+ ஓ� தெய1வ� ேத _ெப.(ேத _ெப.) ெகாலா� 

$க�ப.02354.4 

 ப� 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) அைற5தன� பரத  த�4ைன� $க�ப.02355.1 

 ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) நக�� த)� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

ெகாணர ேசைன�� $க�ப.02355.2 

 4��க எ ற ெசா* 1' மா நக� $க�ப.02355.3 

 உ� பதி ேவைலயி  உதய� ேபா றேத $க�ப.02355.4 

 எJ5த+ ெப)�பைட ஏJ ேவைலயி  $க�ப.02356.1 

 ெமாழி5த ேப� ஊழியி* 4ழ�கி_வி.எ/.(4ழ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

45+ எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.02356.2 

 அழி5த+ ேககய  மட5ைத_ெப.(மட5ைத_ெப.) ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ேபா8� 

$க�ப.02356.3 

 கழி5த+ +ய� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) காத*_ெப.(காத*_ெப.) P%டேவ 

$க�ப.02356.4 

 ப%ணின ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) ேத� பக�_ெப.(பக�_ெப.) ப%D�� $க�ப.02357.1 

 ம%ணிைன மைற�தன வள�5த_ெப.எ/.(வள�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மா�ெகாD $க�ப.02357.2 

 வி%ணிைன மைற�தன வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மா�+க3 $க�ப.02357.3 

 க%ணிைன மைற�தன கமல� ேதாைனேய $க�ப.02357.4 

 ஈச  இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலகிைன 

அழி���_ெப.எ/.(அழி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) எJ� $க�ப.02358.1 



 ஓைசயி  நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உள+ ஒ*ெல  

ேப� ஒலி $க�ப.02358.2 

 காைசயி* க'யவ- காண 1%� எJ� $க�ப.02358.3 

 ஆைசயி  நிமி�5த+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அனிக ராசிேய $க�ப.02358.4 

 பDெயா� தி) நக� +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ப* 

மர�_ெப.(மர�_ெப.) $க�ப.02359.1 

 ெசDெயா� ெத(ட� வன�_ெப.(வந�_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) சீைதயா� $க�ப.02359.2 

 ெகாDெயா�_ெப.(ெகாD_ெப.+ஒ�_க).ெவ.) 

நட5த_ெப.எ/.(நட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

ெகா%ட*_ெப.(ெகா%ட*_ெப.) ஆ� எனA $க�ப.02359.3 

 பிDெயா� நட5தன ெப)�ைக ேவழேம $க�ப.02359.4 

 ேச-� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மைர மல� 

சிற5த_ெப.எ/.(சிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆ� என� $க�ப.02360.1 

 கா* தள� ெபாலித) க னிமாெரா�� $க�ப.02360.2 

 ஏ-� இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) பிD� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) இகலி* 

ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) $க�ப.02360.3 

 ேதா-� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மகளிைர/ �மAப ேபா றேவ $க�ப.02360.4 

 ேவதைன ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) கதி� தணி�க ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) 

மைழ/ $க�ப.02361.1 

 சீத ந�ெரா� ெந��ெகாD�� ெச றன $க�ப.02361.2 

 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைலயவ  ேகால� 

கா%கிலா $க�ப.02361.3 

 மாத'  Oட��வ வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இ* ேகாDேய $க�ப.02361.4 



 ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) மதி மீ/ 

ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) 

ஊ�5+_வி.எ/.(ஊ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என $க�ப.02362.1 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதிரவ  அள( இ* 

1��தி ஆ8 $க�ப.02362.2 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) இைட இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வழி� ெகா%டா* என $க�ப.02362.3 

 எ% அ) ம னவ� களி-றி  ஏகினா� $க�ப.02362.4 

 ேத� மிைச/ ெச ற+ ஒ� சி5+ ெச�4க� $க�ப.02363.1 

 கா� மிைச� கழி5த+ ஆ�கலி ஒ� கா�� கட*_ெப.(கட*_ெப.) $க�ப.02363.2 

 ஏ� மிைச இ(ளிேம* ஏகி-� எ�க0� $க�ப.02363.3 

 பா� மிைசA பட�5த+ பதாதிA ெபௗவேம $க�ப.02363.4 

 தாைர�� ச�க4� தாள� ெகா�ெபா� _ெப.(ெகா�;_ெப.+ஒ�_க).ேவ.) 

$க�ப.02364.1 

 வா� விசி ப�ைப�� +D�� ம-ற(� $க�ப.02364.2 

 ேப'�� இய�பல ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேபைதைமA $க�ப.02364.3 

 :'ய� �ழா�+ இைட அறிஞ� ேபாலேவ $க�ப.02364.4 

 தா அ) நா%_ெப.(நா%_ெப.) 4த* அணி அலா* தைக $க�ப.02365.1 

 ேமவ) கல�கைள ெவ��த_ெப.எ/.(ெவ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேமனிய� $க�ப.02365.2 

 ேதவ)� ம)3 ெகாள� தெரJ�� கா�சிய� $க�ப.02365.3 

 : உதி� ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) என மகளி�_ெப.) ேபாயினா� $க�ப.02365.4 



 அதி� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) அைன�+� கா�தவ  

$க�ப.02366.1 

 விதி வ)� தனி� �ைட மீ+ இலாA பைட $க�ப.02366.2 

 ெபாதி பல கவிைக மீ _ெப.(மீ _ெப.) :�த+ ஆகி�� $க�ப.02366.3 

 கதி� மதி ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

க��*_ெப.(க��*_ெப.) ேபா றேத $க�ப.02366.4 

 ெச*லிய_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+இய_�ைற.எ/.�றி.) ெசலவினா* 

சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) தி�� என/ $க�ப.02367.1 

 ெசா*லிய_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசைனைய/ �ம5தேத 

எனி* $க�ப.02367.2 

 ஒ*ெலாலி ேவைல ந�� உ��த_ெப.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பாைர 

ஓ� $க�ப.02367.3 

 ெம*லிய* எ றவ� ெம8யேர ெகாலா� $க�ப.02367.4 

 த�� ெசRசா5+ அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) கலைவ சா�கில $க�ப.02368.1 

 ���ம� ேகா�Dல ேகாைவ 4�+ இல $க�ப.02368.2 

 ெபா�� இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) ெகா�ைகக3 ;+ைம ேவ� இல 

$க�ப.02368.3 

 தெங1� இளந�� என� தெரJ5த கா�சிய $க�ப.02368.4 

 இ _இ  +ைணயவ� 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) எJ+ சா5தி2� $க�ப.02369.1 

 ம ற*_ெப.(ம ற*_ெப.) அ� தா'2� 

மைற5+_வி.எ/.(மைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இலாைமயா* 

$க�ப.02369.2 

 + � இள�ெகாD 4த* P� 

ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02369.3 



 � � எனA ெபாலி5தன �வ(� ேதா3கேள $க�ப.02369.4 

 நைற அ� ேகாைதய� நா3_ெப.(நா3_ெப.) ெச8 ேகால�தி  $க�ப.02370.1 

 +ைற அற அRசன� +ற5த_ெப.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நா�ட�க3 $க�ப.02370.2 

 �ைற அற நிக��தன ெகா-ற�_ெப.(ெகா-ற�_ெப.) 4-�வா  $க�ப.02370.3 

 கைற அற� கJவிய கால ேவைலேய $க�ப.02370.4 

 வி' மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமகைல விரவி ஆ��கில $க�ப.02371.1 

 தெரJைவய� அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஒலி இ* ேத� என 

$க�ப.02371.2 

 ப';ர� ஆ��கில பவள/ சீறD $க�ப.02371.3 

 அ' இன�_ெப.(இன�_ெப.) ஆ��கிலா� கமல� எ னேவ $க�ப.02371.4 

 ம*கிய ேககய  மட5ைத_ெப.(மட5ைத_ெப.) வாசக� $க�ப.02372.1 

 ந*கிய+ அ'ைவய� ந�வி-ேக ெகாலா� $க�ப.02372.2 

 ;*கிய மல� வட�_ெப.(வட�_ெப.) :%கிலாைமயா* $க�ப.02372.3 

 ஒ*கிய ஒ)வைகA ெபாைற உயி��தேவ $க�ப.02372.4 

 ேகாமக  பி'தலி  ேகால� ந��+ள $க�ப.02373.1 

 தாமைர/_ெப.(தாமைர_ெப.+/_ஒ-.) ெச*வி�� 

தவ�ைத_ெப.(தவ�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) ேமவினா3 $க�ப.02373.2 

 காம2� அ)5+ய�� கடலி*_ெப.(கட*_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 1>கினா  

$க�ப.02373.3 

 ஆ� என நிக>5த+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அளவி* ேசைனேய 

$க�ப.02373.4 



 ம%ைண�� வாைன�� வய��_எவ.(வய��_வி.) தி�ைக�� $க�ப.02374.1 

 உ%ணிய நிமி� கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ ப+ எ  

$க�ப.02374.2 

 க%ணி2� மன�தி2� கமல�+ அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.02374.3 

 எ%ணி2� ெநD+ அவ%_ெப.(அவ%_ெப.) 

எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசைனேய $க�ப.02374.4 

 அைல ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) அற� �D�தலா* 

அக�_ெப.(அக�_ெப.) $க�ப.02375.1 

 நிைலெபற நிைல ெநறி நி��தலா* ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) $க�ப.02375.2 

 மைலயிைன ம%_ெப.(ம%_ெப.) உற அJ�தலா* தமி>� $க�ப.02375.3 

 தைலவைன நிக��த+ அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தய��_வி.(தய��_வி.) 

தாைனேய $க�ப.02375.4 

 அறிஞ)� சிறிய)� ஆதி அ5தமா/ $க�ப.02376.1 

 ெசறி ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தாைன�� தி)(� ந��கலா* $க�ப.02376.2 

 �றியவ  ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) எலா� வயி-றி* 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

$க�ப.02376.3 

 மறி கட*_ெப.(கட*_ெப.) ஒ�த+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அேயா�தி மாநக� 

$க�ப.02376.4 

 ெப)5திைர நதிகB� வய�� ெப�; உ� $க�ப.02377.1 

 மர�கB� மைலகB� ம%0� க% உற� $க�ப.02377.2 

 தி)5தலி* அேயா�தி ஆ� தெய1வ மா நக� $க�ப.02377.3 



 அ)5தெர� ஒ�த+ அAபைட ெச* ஆ� அேரா $க�ப.02377.4 

 தா�க3 தா� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) தா� தாம� தா� தைக $க�ப.02378.1 

 ஏ�க3 கதா� கலைவ தா� கம>5தி � எ பரா* $க�ப.02378.2 

 கா�க3 தா� என மிக� க��த ைக�மைல $க�ப.02378.3 

 வா� கடா� அ*ல+ அ�ம ன  ேசைனேய $க�ப.02378.4 

 ஆ3 உலா� கடலி2� அக ற_ெப.எ/.(அக*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) $க�ப.02379.1 

 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) உலா� �%டல� 4தல ெத(* அணி $க�ப.02379.2 

 ேக3 உலா� மி  ஒளி கிள�5த+ இ*ைலயா* $க�ப.02379.3 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) உலா� Oதலிய� ம)��* அ*லேத $க�ப.02379.4 

 ம�தள�_ெப.(ம�தள�_ெப.) 4தலிய வய��_எவ.(வய��_வி.) ப* 

இய�_ெப.(இய�_ெப.) $க�ப.02380.1 

 ஒ�தன ேசறலி  உைர இலாைமயி  $க�ப.02380.2 

 சி�திர/ �வ�_ெப.(�வ�_ெப.) ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) த��Dய $க�ப.02380.3 

 ப�திைய நிக��த+ அAபைடயி  ஈ�டேம $க�ப.02380.4 

 ஏ� அ� ேகாைதய� விழியி  எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேகா* $க�ப.02381.1 

 ஊ� உற உர�_ெப.(உர�_ெப.) ெத(ைள�+ உயி� உணாவைக $க�ப.02381.2 

 ஆடவ��� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கவச� 

ஆய+ $க�ப.02381.3 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) உைற வா>�ைக_ெப.(வா>�ைக_ெப.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) க%ண  ந%ணேல $க�ப.02381.4 



 கன��ைழ� ேககய  மகளி  க%ணிய $க�ப.02382.1 

 சின�_ெப.(சின�_ெப.) கிட5+_வி.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ'தலி  த�85தேவ ெகாலா� $க�ப.02382.2 

 அன�க  ஐ� ெகா��கைண கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) $க�ப.02382.3 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) கிட5+_வி.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ%கில மகளி�_ெப.) ெகா�ைகேய $க�ப.02382.4 

 இ னண� ெந��பைட ஏக ஏ5த�� $க�ப.02383.1 

 த 2ைட� தி) அைர/ சீைர சா�தினா  $க�ப.02383.2 

 பி  இைளயவெனா�� பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

+ ெபா�� $க�ப.02383.3 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெந�5ேத� மிைச 

நட�த*_ெதா.ெப.(நட_வி.+�த*_ெதா.ெப.�றி.) ேமயினா  $க�ப.02383.4 

 தாய)� அ)5_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தவ�தவ)� த5ைதயி  $க�ப.02384.1 

 ஆய ம5தி'ய)� அள( இ* �-ற4� $க�ப.02384.2 

 Pய அ5தண�கB� ெத(ட�5+ S>வரA $க�ப.02384.3 

 ேபாயின  தி) நக�A ;'ைச வாயிேல $க�ப.02384.4 

 ம5தைர� H-ற4� வழி/ெச*வாெரா�� $க�ப.02385.1 

 உ5திேய ேபாத* க%� இளவ* ஓD 

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02385.2 

 அ5தர�+ ஏ-�வா  அழ � ப-ற�� $க�ப.02385.3 

 �5தர� ேதாளவ  வில�கி/ ெசா*�வா  $க�ப.02385.4 

 4 ைனய� 4ைறெகட 4D�த பாவிைய/ $க�ப.02386.1 



 சி னபி ன� ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ  சின�ைத� 

த��ெவேன* $க�ப.02386.2 

 எ ைன இ � எ  ஐய  +ற��� எ � அலா* $க�ப.02386.3 

 அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) எ � உண�5திெல  ஐய 

நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) எ றா  $க�ப.02386.4 

 ஆதலா* 4னி�� இ � ஐய  அ5த� இ* $க�ப.02387.1 

 ேவதைன� Hனிைய ெவ�%�� எ னி2� $க�ப.02387.2 

 ேகா+ இலா அ)மைற �ல( <* வலா8 $க�ப.02387.3 

 ேபா+� நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) எ � 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ'தி* ேபாயினா  

$க�ப.02387.4 

 ெமா8 ெப)R_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேசைன�� 1' ஞால4� $க�ப.02388.1 

 ைக கல5+_வி.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய* 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கடலி  �-றிட $க�ப.02388.2 

 ஐய2� ேதவி�� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ஆளி�� $க�ப.02388.3 

 ைவகிய_ெப.எ/.(ைவ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசாைலயி* தா2� 

ைவகினா  $க�ப.02388.4 

 அ* அைண ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க% ந�� அ)வி ஆDன  $க�ப.02389.1 

 க* அைண கிழ�ெகா� கனி�� உ%Dல  $க�ப.02389.2 

 வி* அைண�+_வி.எ/.(அைண_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ைவகிய_ெப.எ/.(ைவ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.02389.3 



 ;*_ெப.(;*_ெப.) அைண ம)�கி* தா _த-.�.(தா _த-.�.) ெபாDயி  

ைவகினா  $க�ப.02389.4 

 ஆ%� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) 

தைக அDயி  ஏகினா  $க�ப.02390.1 

 ஈ%Dய_ெப.எ/.(ஈ%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெநறி என� தா2� 

ஏகினா  $க�ப.02390.2 

 P%D� ேத�கB� +ரக ராசி�� $க�ப.02390.3 

 கா%த� க'கB� ெத(டர� காலிேன $க�ப.02390.4 

 : வி' ெபால  கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) ெபா) இ* தாைனயா  $க�ப.02391.1 

 காவி'நா� அ ன கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) நா� ஒ]இ� $க�ப.02391.2 

 தாவர ச�கம� எ 2� த ைமய $க�ப.02391.3 

 யாைவ�� இர�கிட� க�ைக 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.02391.4 

 எ%ண)� �)�;_ெப.(�)�;_ெப.) த� இன�+�� அ*ல+ $க�ப.02392.1 

 க% அக  ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) க�ைக 

எ�க0� $க�ப.02392.2 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) க' 

மத�_ெப.(மத�_ெப.) அ�+ அ)வி பா8தலா* $க�ப.02392.3 

 உ%ண(� �ைடய�� உ'�+_வி.எ/.(உ'_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ � ஆயேத $க�ப.02392.4 

 அD மிைச� Pளி ;�� அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேதவ�த� $க�ப.02393.1 

 4D உறA பர5த+ ஓ� 4ைறைம ேத�5திேல� $க�ப.02393.2 



 ெநD+ உயி��+ உ%ட(� ந�5தி_வி.எ/.(ந�5+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி ற(� $க�ப.02393.3 

 ெபாD மிைசA ;ர%ட(� ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) ஈ�டேம $க�ப.02393.4 

 பாைல ஏ8 நிற�ெத(� ப%� தா _த-.�.(தா _த-.�.) பட� $க�ப.02394.1 

 ஓைல ஏ8 ெந��கட* ஓD-� இ*ைலயா* $க�ப.02394.2 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஏ8 ெந�4D ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) ேசைனயா� 

$க�ப.02394.3 

 ேவைலேய ம��த+ அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) க�ைக ெவ3ளேம 

$க�ப.02394.4 

 கா தைல ந%ணிய காைள_ெப.(காைள_ெப.) பி  பட� $க�ப.02395.1 

 ேதா றைல அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி ெத(ட�5+ ெச றன 

$க�ப.02395.2 

 ஆ றவ� உண��திய_ெப.எ/.(உண��+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ��ேராணிக3 $க�ப.02395.3 

 1 �_ெப.(1 �_ெப.) ப�தாயிர�+ இர�D 4-�ேம $க�ப.02395.4 

 அAபைட க�ைகைய அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஆயிைட� $க�ப.02396.1 

 +A; உைட� கடலி  ந�� �ம5த ேமக�ைத $க�ப.02396.2 

 ஒA; உைட அ%ணேலா� உட-றேவ ெகாலா� $க�ப.02396.3 

 இAபைட எ��த+ எ � எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

சீ-ற�தா  $க�ப.02396.4 

 �க  எ2� ெபய'ய H-றி  ஆ-றலா  $க�ப.02397.1 

 ெத(ைக 4ர% ேசைனைய� +களி  ேநா��வா  $க�ப.02397.2 



 நைக மிக� க%க3 த� நாற நாசியி* $க�ப.02397.3 

 ;ைக உற� �னிA;�� ;)வA ேபா� விலா  $க�ப.02397.4 

 ைம உற(_ெப.(உற(_ெப.) உயி� எலா� இ�தி வா��வா  $க�ப.02398.1 

 ைக உ� கவ� அயி* பிD�த_ெப.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

கால தா  $க�ப.02398.2 

 ஐ ஐ<றாயிர� உ)வ�_ெப.(உ)வ�_ெப.) 

ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) $க�ப.02398.3 

 ெம8 உ� தாைனயா  வி*லி  க*வியா  $க�ப.02398.4 

 க�Dய �'ைகய  கD�த வாயின  $க�ப.02399.1 

 ெவ�Dய ெமாழியின  விழி��� த�யின  $க�ப.02399.2 

 ெகா�Dய +Dயின  �றி��� ெகா�பின  $க�ப.02399.3 

 கி�Dய+ அம� என� கிள)� ேதாளினா  $க�ப.02399.4 

 எலி எலா� இAபைட அரவ� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) என $க�ப.02400.1 

 ஒலி உலா� ேசைனைய உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

Hவினா  $க�ப.02400.2 

 வலி உலா� உலகினி* வாJ� வ3 உகி�A $க�ப.02400.3 

 ;லி_ெப.(;லி_ெப.) எலா� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வழி ;�5த ேபாலேவ 

$க�ப.02400.4 

 ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) அைட தென1 கைர 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேதா றினா  $க�ப.02401.1 

 ஒ)�� அைட ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பைட ஒ*_ஒ.�றி 

உ'.ெசா.(ஒ*_ஒ.�றி.) எ  ஆ�Aபிேனா� $க�ப.02401.2 



 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கைட �க� தனி* அசனி மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

$க�ப.02401.3 

 க)�கட* கிள�5+_வி.எ/.(கிள�_ெப.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என 

கல5+_வி.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) Sழேவ $க�ப.02401.4 

 ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;ளிஞைர ேநா�கி/ 

S>/சியி  $க�ப.02402.1 

 ஊ றிய_ெப.எ/.(ஊ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசைனைய 

உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ஏ-�த-� $க�ப.02402.2 

 ஏ றென  எ  உயி� +ைணவ-� ஈ�வா  $க�ப.02402.3 

 ஆ ற ேப� அர�_ெப.(அர�_ெப.) ந�� அைமதி� ஆ� எ றா  $க�ப.02402.4 

 +D எறி ெநறிகB� +ைற�� �-�ற $க�ப.02403.1 

 ஒD எறி அ�பிக3 யா+� ஓ�டலி� $க�ப.02403.2 

 கD எறி க�ைகயி  கைர வ5ேதா�கைளA $க�ப.02403.3 

 பிD எறி பட எனA ெபய��+� H�வா  $க�ப.02403.4 

 அRசன வ%ண _ெப.(வ%ண _ெப.) எ  ஆ� உயி� நாயக  ஆளாேம 

$க�ப.02404.1 

 வRசைனயா* அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ம ன)� வ5தாேர 

$க�ப.02404.2 

 ெசRசர� எ பன த� உமி>கி றன ெச*லாேவா $க�ப.02404.3 

 உR� இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) ேபா8விD  நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

�க  எ � எைன ஓதாேரா $க�ப.02404.4 

 ஆழ ெந�5திைர ஆ� கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) ேபாவாேரா $க�ப.02405.1 



 ேவழ_ெப.அ.(ேவழ�_ெப.) ெந��பைட க%� வில�கி�� வி*லாVளா 

$க�ப.02405.2 

 ேதாழைம_ெப.(ேதாழைம_ெப.) எ � அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

ெசா*லிய_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெசா* 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெசா* அ ேறா $க�ப.02405.3 

 ஏைழைம ேவட  இற5தில  எ � எைன ஏசாேரா $க�ப.02405.4 

 4 னவ  எ � நிைன5தில  ெமா8 ;லி_ெப.(;லி_ெப.) 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) ஓ� $க�ப.02406.1 

 பி னவ  

நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) 

எ றில  அ னைவ ேபசாேன* $க�ப.02406.2 

 எ  இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எ ைன இக>5த+ 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) 

கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ ேறா $க�ப.02406.3 

 ம னவ� ெநRசினி* ேவட� 

வி��_ெப.எ/.(வி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) சர� வாயாேவா 

$க�ப.02406.4 

 பாவ4� நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெப)�பழி�� பைக 

ந%ேபா�� $க�ப.02407.1 

 ஏவ4� எ பைவ ம%0ல� ஆ3பவ� எ%ணாேரா $க�ப.02407.2 

 ஆ அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ  ஆ� உயி�� 

ேதாழைம_ெப.(ேதாழைம_ெப.) த5தா ேம* $க�ப.02407.3 

 ேபாவ+ ேசைன�� ஆ� உயி)� ெகா� ேபாய ேறா $க�ப.02407.4 



 அ)5தவ� எ  +ைண ஆள இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ;வி 

ஆ3வாேனா $க�ப.02408.1 

 ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) எனி  அ � உயி� வ% ;க> 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பி  மாேயேனா 

$க�ப.02408.2 

 ெபா)5திய_ெப.எ/.(ெபா)5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேக%ைம_ெப.(ேக%ைம_ெப.) உக5தவ� த�ெமா� ேபாகாேதா $க�ப.02408.3 

 இ)5த+� ந �_ெப.(ந �_ெப.) கழி��ெவ  எ கட  இ ேறாேட 

$க�ப.02408.4 

 +�பி�� மா(� மிைட5த_ெப.எ/.(மிைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெப)�பைட S>வா)� $க�ப.02409.1 

 வ�; இய* தா�_ெப.(தா�_ெப.) இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) 

வா3_ெப.(வா3_ெப.) வலி க�ைக 

கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ ேறா $க�ப.02409.2 

 ெவ�பிய ேவட� உள �� +ைற ஓட� வில�கீேரா $க�ப.02409.3 

 ந�பி 4 ேன இனி ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) உயி� மா8வ+ 

ந �_ெப.(ந �_ெப.) அ ேறா $க�ப.02409.4 

 ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பைட� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) தம�� இைர ேபாதா இ/_��.(இ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) $க�ப.02410.1 

 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) கிட�கி� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) வ'  சிைல மா 

ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) $க�ப.02410.2 

 ேசாைன பட� �ட� Sைற பட �ட� வாVளா�� $க�ப.02410.3 

 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) பட� தனி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) பட� திர3 

சாேயேனா $க�ப.02410.4 



 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகாைட� ைக எ  அ ப  

உ��க ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) சீைர $க�ப.02411.1 

 அ � ெகா��தவ3 ைம5த� பல�ைத எ  அ�பாேல $க�ப.02411.2 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

�வி�த_ெப.எ/.(�வி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நிண�_ெப.(நிண�_ெப.) 

ெகா3 பிண� �ைவ ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஓD� $க�ப.02411.3 

 + � திைர� கட*_ெப.(கட*_ெப.) க�ைக ம��+ இைட Pராேதா $க�ப.02411.4 

 ஆ� ெகாDA பைட சாD அற�தவேர ஆள $க�ப.02412.1 

 ேவ� ெகா��த+_வி.4.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) பா� எ2� 

இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ;க> ேமவ �ேரா $க�ப.02412.2 

 நா� ெகா��த_ெப.எ/.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ  நாயக2�� 

இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) ஆB� 

$க�ப.02412.3 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) ெகா��கில� ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

எ��த+ காண �ேரா $க�ப.02412.4 

 மா 4னிவ��� உற(_ெப.(உற(_ெப.) 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வன�திைடேய வாJ� 

$க�ப.02413.1 

 ேகா 4னிய� த�� எ � மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) இைற 

ெகா3ளாேத $க�ப.02413.2 

 ஏ 4ைன உ-றிD* ஏJ கட*_ெப.(கட*_ெப.) பைட எ றா�� $க�ப.02413.3 

 ஆ 4ைனயி  சி� H> என இAெபாJ+ ஆகாேதா $க�ப.02413.4 

 எ பன ெசா*லி_வி.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இ)�;_ெப.(இ)�;_ெப.) அன ேமனிய� ஏேனா� 4  $க�ப.02414.1 



 வ  பைண வி*லின  ம* உய� ேதாளின  வா3_ெப.(வா3_ெப.) வ �ர-� 

$க�ப.02414.2 

 அ ப2� 

நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) 

நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) க%� அ' ஏ� அ ன 

$க�ப.02414.3 

 4 பனி* வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெமாழி5தன  1'ய 

ேத� வ*லா  $க�ப.02414.4 

 க�ைக இ)கைர உைடயா  கண�� 

இற5த_ெப.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நாவாயா  $க�ப.02415.1 

 உ�க3 �ல� தனி நாத-� உயி� +ைணவ  உய� ேதாளா  $க�ப.02415.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) க'யி  ஏ� அைனயா  வி* 

பிD�த_ெப.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவைலயினா  $க�ப.02415.3 

 ெகா��_ெப.(ெகா��_ெப.) அல)� ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) 

த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) தா�� �க  எ 2� �றி உைடயா  $க�ப.02415.4 

 க* கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) தி%ைமயா  

கைர காணா� காதலா  $க�ப.02416.1 

 அ* காணி* க%� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேமனியா  $க�ப.02416.2 

 ம* கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) தி) ெந�5ேதா3 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற�தா8 $க�ப.02416.3 

 நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உ3ள�தா  ெநறி எதி� 

நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) எ றா  

$க�ப.02416.4 



 த 4 ேன அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) +ைணவ  45+ 

உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02417.1 

 ெசா* 4 ேன உவ�கி ற +'� இலா� தி) மன�தா  $க�ப.02417.2 

 ம  4 ேன தழ�இ� ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மன�� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) +ைணவேன* $க�ப.02417.3 

 எ  4 ேன அவ- கா%ெப  யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என எJ5தா  $க�ப.02417.4 

 எ � எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த�பிெயா�� 

எJகி ற காதெலா�� $க�ப.02418.1 

 � � எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெச ற+ என� �ளி� 

க�ைக� கைர ��கி $க�ப.02418.2 

 நி றவைன ேநா�கினா  தி)ேமனி நிைல உண�5தா  $க�ப.02418.3 

 + � க) ந���Rசி எயின�ேகா  +% எ றா  $க�ப.02418.4 

 வ-கைலயி  உைடயாைன மா� 

அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெம8யாைன 

$க�ப.02419.1 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) கைல இ* மதி எ ன நைக 

இழ5த_ெப.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4க�தாைன� $க�ப.02419.2 

 க* கனிய� கனிகி ற +யராைன� க% உ-றா  $க�ப.02419.3 

 வி* ைகயி  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைடவ �ழ 

வி�4-� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒழி5தா  

$க�ப.02419.4 

 ந�பி�� எ  நாயகைன ஒ�கி றா  அய* 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.02420.1 



 த�பிைய�� ஒ�கி றா  தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ேவட� தைலநி றா  

$க�ப.02420.2 

 + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 4D( இ*ைல திைச 

ேநா�கி� ெத(Jகி றா  $க�ப.02420.3 

 எ�ெப)மா  பி பிற5தா� இைழAபேரா பிைழA; எ றா  $க�ப.02420.4 

 உ%� இ��க% ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உைடயா  உைலயாத அ ;ைடயா  

$க�ப.02421.1 

 ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தவேவடேம 

ெகா%D)5தா  �றிA;_ெப.(�றிA;_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.02421.2 

 க%� உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெபய�கி ேற  

காமி க3 ெநறி எ னா� $க�ப.02421.3 

 த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) +ைற_ெப.(+ைற_ெப.) ஓ� நாவாயி* 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தனிேய தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.02421.4 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதிேர ெத(Jதாைன 

வண�கினா  மல� இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.02422.1 

 அ5தண2� தைன 

வண���_ெப.எ/.(வண��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அவ2� 

அவனD வ �>5தா  $க�ப.02422.2 

 த5ைதயி2� களி Hர� தJவினா  தக(_ெப.(தக(_ெப.) 

உைடேயா�_�றி.வி.4.(உைட_ெப.+ஓ�_பட�.ப .) $க�ப.02422.3 

 சி5ைதயி2� ெச னியி2� வ �-றி)��� சீ��தியா  $க�ப.02422.4 



 தJவின ;ளிஞ� ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) தாமைர/_ெப.(தாமைர_ெப.+/_ஒ-.) 

ெச�கணாைன $க�ப.02423.1 

 எJவி2� உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதாளா8 

எ8திய+ எ ைன எ ன $க�ப.02423.2 

 4J+ உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

அளி�த_ெப.எ/.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) 

45ைதேயா� 4ைறயி* நி �� $க�ப.02423.3 

 வJவின  அதைன ந��க ம னைன� ெகாண�வா  எ றா  $க�ப.02423.4 

 ேக�டன _வி.4.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) கிராத� 

ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) கிள�5+_வி.எ/.(கிள�_ெப.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ� உயிர  ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02424.1 

 மீ��� ம%ணதனி* வ �>5தா  வி�மின  உவைக வ ��க� $க�ப.02424.2 

 த��ட அ) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) 

ேசவD�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அD_ெப.+�_ஒ-.) கமலA :வி* $க�ப.02424.3 

 :�Dய_ெப.எ/.(:��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைகய  ெபா8 இ* 

உ3ள�த  ;கல* உ-றா  $க�ப.02424.4 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) உைர 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தாைத 

உதவிய_ெப.எ/.(உத(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தரணி த ைன� 

$க�ப.02425.1 

 த� விைன எ ன ந��+/ சி5தைன 4க�தி* ேத�கிA $க�ப.02425.2 

 ேபாயிைன எ ற ேபா>+ ;கழிேனா8 த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) க%டா* 

$க�ப.02425.3 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) இராம� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ேக> ஆவேரா 

தெரJயி  அ�மா $க�ப.02425.4 



 எ  ;க>கி ற+ ஏைழ எயினேன  இரவி எ பா  $க�ப.02426.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ;க>� க-ைற ம-ைற ஒளிகைள� தவி���மா ேபால 

$க�ப.02426.2 

 ம  ;க> ெப)ைம_ெப.(ெப)ைம_ெப.) O�க3 மரபிேனா� ;க>க3 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.02426.3 

 உ  ;க> ஆ�கி� ெகா%டா8 உய� �ண�+ உர( ேதாளா8 $க�ப.02426.4 

 என இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) அ ன மா-ற� இைவவன பல(� 

HறிA $க�ப.02427.1 

 ;ைன கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) ;ல( ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) ைகA ;ளிஞ� ேகா  

ெபா) இ* காத*_ெப.(காத*_ெப.) $க�ப.02427.2 

 அைனயவ-� அைமவி* ெச8தா  ஆ� அவ-� அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) 

இலாதா� $க�ப.02427.3 

 நிைன( அ)��ண� ெகா� அ ேறா இராம ேம* 

நிமி�5த_ெப.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காத*_ெப.(காத*_ெப.) 

$க�ப.02427.4 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி அவைன 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ)3 த) வா' அ ன 

$க�ப.02428.1 

 ெசLவழி உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) 

தென1 திைச/ ெச�ைக HAபி $க�ப.02428.2 

 எLவழி உைற5தா  ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 4  எ ற�� 

எயின�_ெப.(எயி _ெப.+அ�_பட�.ப .) ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) $க�ப.02428.3 

 இLவழி வ �ர யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) கா��வ* 

எJக_விய�.வி.4.(எJ_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ றா  $க�ப.02428.4 



 கா� என� கD+ ெச றா  க* இைடA 

ப��த_ெப.எ/.(ப�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;*லி  $க�ப.02429.1 

 வா� சிைல� தட�ைக வ3ள* 

ைவகிய_ெப.எ/.(ைவ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப3ளி_ெப.(ப3ளி_ெப.) 

க%டா  $க�ப.02429.2 

 பா� மிைசA பைத�+ வ �>5தா  ப)வர* பரைவ ;�கா  $க�ப.02429.3 

 வா� மணிA ;னலா* ம%ைண ம%0ந�� ஆ��� க%ணா  $க�ப.02429.4 

 இய ற+ எ  ெபா)�Dனா* இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இட� உன�� எ ற 

ேபா>+� $க�ப.02430.1 

 அயி றைன கிழ��� கா�� அ4+ என அ'ய ;*லி* $க�ப.02430.2 

 +யி றைன என(� ஆவி +ற5திெல  

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

$க�ப.02430.3 

 �யி � உய� ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) S�� 

ெச*வ4�_ெப.(ெச*வ�_ெப.+உ�_சா'.) ெகா3ெவ  

யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) $க�ப.02430.4 

 P% தர நிவ5த ேதாளா  பி ன)� ெசா*�வா  அ5 $க�ப.02431.1 

 ந�%டவ  +யி ற Sழ* இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எனி* 

நிமி�5த_ெப.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேநய� $க�ப.02431.2 

 :%டவ  ெத(ட�5+ பி ேன ேபா5தவ  ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) ந��த+ 

$க�ப.02431.3 

 யா%� என இனி+ ேக�டா  எயின�_ெப.(எயி _ெப.+அ�_பட�.ப .) ேகா  

இதைன/ ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.02431.4 



 அ*ைல ஆ%� அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அழக2� அவB� 

+Rச_�ைற.எ/.(+R�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.02432.1 

 வி*ைல ஊ றிய_ெப.எ/.(ஊ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைகேயா�� 

ெவ8+ உயி�Aேபா�� வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.02432.2 

 க*ைல ஆ%� உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதாளா8 

க%க3 ந�� ெசா'ய� க��*_ெப.(க��*_ெப.) $க�ப.02432.3 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) கா%; அள(� 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) இைமA; 

இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) நயன� எ றா  $க�ப.02432.4 

 எ ப�ைத� ேக�ட ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) இராம2�� இைளயா� எ � 

$க�ப.02433.1 

 4 ; ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேதா-ற� ேத� இ* 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) எ �� 4D( இலாத $க�ப.02433.2 

 + ப�+�� ஏ+ ஆேன  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) +ைட�க 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.02433.3 

 அ ப�+�� எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) உ%ட< அழகி+ எ  அDைம எ றா  

$க�ப.02433.4 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இைட அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) தா2� 

அ � அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெபாDயி  ைவகி� $க�ப.02434.1 

 தெவ1 இைடதர நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ���� 

ெசறி கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) ;ளிஞ� ேகாமாஅ  $க�ப.02434.2 

 இLவிைட� க�ைக யா-றி  ஏ-றிைன ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) 

எ�ைம $க�ப.02434.3 



 ெவL இட� கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ-றி ேவ5த பா* வி��த+ 

எ றா  $க�ப.02434.4 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) எனA ;ளிஞ� ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) ந%ணின  

தமைர நாவா8 $க�ப.02435.1 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இனி த)தி� எ ன வ5தன 

சிவ _ெப.(சிவ _ெப.) ேச� ெவ3ளி� $க�ப.02435.2 

 � ெறன� �னி��� அ�ெபா- �வ� என� �ேபர  மான� $க�ப.02435.3 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) என நாணிA பல ேவ� உ)( ெகா%டைனய ஆன 

$க�ப.02435.4 

 ந�ைகய� நைடயி  அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) நா%_ெப.(நா%_ெப.) உ� 

ெசலவி  நாவா8 $க�ப.02436.1 

 க�ைக�� இட�_ெப.(இட�_ெப.) இலாைம மிைட5தன 

கல5த_ெப.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ��� $க�ப.02436.2 

 அ�ெகா� இ�� இழி�தி ஏ-�� அைமதியி  அமர� ைவய�+ $க�ப.02436.3 

 இ�ெகா� அ�� இழி�தி ஏ-�� இ) விைன எ ன* ஆன $க�ப.02436.4 

 வ5தன வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இ* நாவா8 வ' சிைல �'சி* ைம5த 

$க�ப.02437.1 

 சி5தைன யாவ+ எ � சி)�கிேப'ய� ேகா  ெசAப/ $க�ப.02437.2 

 �5தர வ' விலா2� �ம5திர  த ைன 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02437.3 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) 

த ைன ஏ-�தி விைரவி  எ றா  $க�ப.02437.4 



 �'சில+ ஏவலா* அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) �ரகத� ேத� வலா2� 

$க�ப.02438.1 

 வ'ைசயி  வழாைம ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

மர;_ெப.(மர;_ெப.) உளி வைகயி  ஏ-ற� $க�ப.02438.2 

 க' ப' இரத� காலா3 கண�� அ� கைரயி* ேவைல $க�ப.02438.3 

 எ' மணி_ெப.(மணி_ெப.) திைரயி  

வ ���_ெப.எ/.(வ ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) க�ைக ஆ� ஏறி-� 

அ ேற $க�ப.02438.4 

 இD ப� 4ழ�க� ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) இன 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) மகர ந�ைர $க�ப.02439.1 

 4D( உற 4கAப ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) இ�தியி* 

ெமா8Aப_�ைற.எ/.(ெமா8AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேபால� $க�ப.02439.2 

 ெகாDெயா�_ெப.(ெகாD_ெப.+ஒ�_க).ெவ.) வ�க� ேவைல� H�; ஒ� பட�வ 

ேபால $க�ப.02439.3 

 ெநDய ைக எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந��D ந�5தின 

ெந��ைக ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) $க�ப.02439.4 

 ச�க4� மகர மீ2� தரள4� மணி�� த3ளி $க�ப.02440.1 

 வ�க� ந�� கட�� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) வழிA படர மானA $க�ப.02440.2 

 ெபா�� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) களி�_ெப.(களி�_ெப.) <�க� கைர ஓ]இA 

ேபாயி-� அ�மா $க�ப.02440.3 

 க�ைக�� இராம- கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

காதல+ எ ன மாேதா $க�ப.02440.4 

 பா�கி  உ�த'ய� மானA பட� திைர தவழA பா'  $க�ப.02441.1 



 வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) ந�� அJவ�_ெப.(அJவ�_ெப.) த 23 

விJ�_ெப.எ/.(விJ_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மத� க�ழி ெவ3ள�+ 

$க�ப.02441.2 

 ஓ�க*க3 தைலக3 ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ஒளி�+ அவ%_ெப.(அவ%_ெப.) 

உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ��ப� $க�ப.02441.3 

 :��ழ* க�ைக ந�ைக 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) எனA 

ெபாலி5த_ெப.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாேதா $க�ப.02441.4 

 ெகாDRெசா� த��� அ/�� ஆழி�� ேகா�த ெமா��� $க�ப.02442.1 

 ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) �வ�_ெப.(�வ�_ெப.) ெகாD�� யா(� ெநறி வ)� 

4ைறயி  ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02442.2 

 வி��_ெப.எ/.(வி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) �வ* ;ரவிேயா�� 

ேவ� ேவ� ஏ-றி/ ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.02442.3 

 மDRசபி  உட�;_ெப.(உட�;_ெப.) 

H���_ெப.எ/.(H��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) விைன என வயிர� 

ேத�க3 $க�ப.02442.4 

 நா* இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ஆய ேகாD நைவ இ* நாவா8க3 மீதா/ 

$க�ப.02443.1 

 ேச* திர%டைனய ஆய கதிெயா� நிமிர/ 

ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02443.2 

 பா* திர%டைனய ெம8ய பய�_ெப.(பய�_ெப.) திர%டைனய ெநRச 

$க�ப.02443.3 

 கா* திர%டைனய கால க�நைட� கலினA பா8மா $க�ப.02443.4 



 ஊ� உற ெந)�கி ஒட�+ ஒ)வ�4  ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) கி�D/ 

$க�ப.02444.1 

 Sடக� தளி��ைக மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) தJவின� +வ றி� ேதா றA 

$க�ப.02444.2 

 பா� இய* களி ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) யாைனA ப5தி அ� கைடயி  ��த� 

$க�ப.02444.3 

 ேகா�க3 மிைட5த_ெப.எ/.(மிைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ ன 

மிைட5தன �வ(� ெகா�ைக $க�ப.02444.4 

 ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) �ைழ மகளி�_ெப.) நாவா8A ேபா�கி  

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஒ � தா�க_�ைற.எ/.(தா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.02445.1 

 மல�கின� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) பா�� ம�கின� ெவ)வி 

ேநா�க_�ைற.எ/.(ேநா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.02445.2 

 அல�� ந�� ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) த3ளி அழிதர அ��� இ��� 

$க�ப.02445.3 

 கல�கின ெவ)விA பா��_ெப.எ/.(பா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

கய*_ெப.(கய*_ெப.) �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) நிக��த க%க3 $க�ப.02445.4 

 இய*( உ� ெசலவி  நாவா8 இ) ைக�� 

எயின�_ெப.(எயி _ெப.+அ�_பட�.ப .) P%ட� $க�ப.02446.1 

 +ய*வன +�A; வ ���_ெப.எ/.(வ ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

+வைலக3 மகளி�_ெப.) ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) P� $க�ப.02446.2 

 உய*( உ� பரைவ அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) ஒளிA; அற� தளிAப 

உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) $க�ப.02446.3 

 அய�( உ�� ம+ைக ைம5த��� அயா (யி�A; 

அளி�த+_ெதா.ெப.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) அ�மா $க�ப.02446.4 



 இ�கைர இைர�த ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) எறிகட* 

4க5த_ெப.எ/.(4க_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஏகி $க�ப.02447.1 

 அ�கைர அைடய_�ைற.எ/.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ �சி வறியன 

அ0�� நாவா8 $க�ப.02447.2 

 ;�� அைல ஆழி ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ந�� ெபா��தன ேபா�கி ேபா�கி 

$க�ப.02447.3 

 அ�கண� உவ' மீB�_ெப.எ/.(மீ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அக* 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) நிக��த அ�மா $க�ப.02447.4 

 அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) இ� Pப� அ ன ஆ8 மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) பலீி ஆ��த 

$க�ப.02448.1 

 4கி> உைட 4ர% மா� த%�_ெப.(த%+_ெப.) H�; என 4கிலி  வ%ண� 

$க�ப.02448.2 

 +கிெலா� ெத(��த ெச�ெபா  தக� இைட ெத(��த 

4�த�_ெப.(4�த�_ெப.) $க�ப.02448.3 

 ந� ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) ெநDய பாயி  நL என/ 

ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நாவா8 $க�ப.02448.4 

 ஆனன� கமல�+ அ ன மி  அ ன அமி�த/ ெசLவா8� $க�ப.02449.1 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) நைன �ழலா� ஏ�� அ�பிக3 சி5+� 

4�த�_ெப.(4�த�_ெப.) $க�ப.02449.2 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) என வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

க�ைக வி%_ெப.(வி%_ெப.) எனA ப%ைண_ெப.(ப%ைண_ெப.) 

4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02449.3 

 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) மகளி�_ெப.) ஊ�� மானேம நிக��த மாேதா 

$க�ப.02449.4 



 +ளி பட� +ழா( தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேகா* +�A; இ) காலி* 

ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.02450.1 

 நளி� ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) க�ைக யா-றி* ந%�_ெப.(ந%�_ெப.) என/ 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நாவா8 $க�ப.02450.2 

 களி உைட மRைஞ_ெப.(மRைஞ_ெப.) அ ன கன� �ைழ� 

கய*_ெப.(கய*_ெப.) க% மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) $க�ப.02450.3 

 ஒளி� அD� கமல� த�%ட உயி� பைட�தனேவ 

ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.02450.4 

 ைம அ� வி��பி* ம%ணி*_ெப.(ம%_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ம-�� ஓ� உலகி* 

4-�� $க�ப.02451.1 

 ெம8 விைன தவேம அ றி ேம�� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உளேதா கீேழா� 

$க�ப.02451.2 

 ெச8விைன நாவா8 ஏறி� த�%டல� 

மன�தி*_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.+இ*_இட.ேவ.) 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02451.3 

 ெமா8 வி��; ஓட� ஆக� ேதவ'  4னிவ� ேபானா� $க�ப.02451.4 

 அ�பதினாயிர� அ��ேராணி எ � $க�ப.02452.1 

 இ�தி ெச8 ேசைன�� எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) த�� நக� $க�ப.02452.2 

 ம� அ� மா5த)� மகளி�_ெப.) ெவ3ள4� $க�ப.02452.3 

 ெசறி திைர� க�ைக பி  கிட�க/ ெச றேவ $க�ப.02452.4 

 �ழி�+ ந�� வ) +ைற ஆ-ைற/ S> பைட $க�ப.02453.1 

 கழி�+ ந��கிய+ என� க3ள ஆைசைய $க�ப.02453.2 

 அழி�+_வி.எ/.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேவ� அவனி ப%� ஆ%ட 

ேவ5தைர $க�ப.02453.3 



 இழி�+ ேம* ஏறினா  தா2� ஏறினா  $க�ப.02453.4 

 �-ற�தா� ேதவெரா�� ெத(ழ 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேகாசைலைய� ெத(J+ 

ேநா�கி� $க�ப.02454.1 

 ெகா-ற� தா�� �'சி* இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) ஆ� எ � �க  

வினவ� ேகா�க3 ைவ�� $க�ப.02454.2 

 4-ற�தா  4த* ேதவி 1 �_ெப.(1 �_ெப.) 

உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) ஈ றாைன 4  ஈ றாைனA $க�ப.02454.3 

 ெப-ற�தா* ெப��_ெப.எ/.(ெப�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) பிற�தலா* 

+ற5த_ெப.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெப'யா3 எ றா  

$க�ப.02454.4 

 எ ற�ேம அDயி  மிைச ெநD+ 

வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அJவாைன 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) யா� எ � $க�ப.02455.1 

 க �_ெப.(க �_ெப.) பி' காராவி  +ய� உைடய ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) 

வினவ� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) கா* ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) $க�ப.02455.2 

 இ  +ைணவ  இராகவ2�� இல��வ-�� இைளயவ-�� என��� 

1�தா  $க�ப.02455.3 

 � � அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) தி) ெந�5ேதா3 �க  எ பா  

இ5நி ற �'சி* எ றா  $க�ப.02455.4 

 ைநவ �� அZ� ைம5த�� இனி� +யரா* நா� 

இற5+_வி.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கா�_ெப.(கா�_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02456.1 

 ெம8 வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ெபய�5த+(� நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

ஆயி-�_வி.4.(ஆ�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ� அ ேற 



வில�க*_ெதா.ெப.(வில��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.02456.2 

 ைக வ �ர� களி�_ெப.(களி�_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

காைள_ெப.(காைள_ெப.) இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

த ேனா�_ெப.(த _பதி.ெப.+ஓ�_க).ேவ.) 

கல5+_வி.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ந��க3_பதி.ெப.(ந��க3_4 .ப .) $க�ப.02456.3 

 ஐவ �)� ஒ)வ �ரா8 அக* இட�ைத_ெப.(இட�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) 

ெந��கால� அளி�தி� எ றா3 $க�ப.02456.4 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) தாேன எ கி ற அய* 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) தைன 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஐய அ பி  $க�ப.02457.1 

 நிைற5தாைள உைர எ ன ெநறி திற�பா� த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெம8ைய 

நி-ப+ ஆ�கி $க�ப.02457.2 

 இற5தா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) இள5ேதவி யாவ���� ெத(J�ல� ஆ� 

இராம  பி ; $க�ப.02457.3 

 பிற5தா2� உள  எ னA பி'யாதா  தைனA 

பய5த_ெப.எ/.(பய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெப'யா3 எ றா  

$க�ப.02457.4 

 ��� மயான�+ இைட� த _பதி.ெப.(த _தி'.) +ைண ஏக� ேதா ற* +ய�� 

கடலி  ஏக� $க�ப.02458.1 

 க�ைம ஆ� கானக�+_ெப.(கானக�_ெப.+அ�+_சா'.) இைட� க)ைண ஆ� கலி 

ஏக� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) கா* மாய  $க�ப.02458.2 

 ெந�ைமயா* அ � அள5த உல�_ெப.(உல�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) மன�ேத 



நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02458.3 

 ெகா�ைமயா* அள5தாைள யா� இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) எ � 

உைர எ ன� �'சி* H�� $க�ப.02458.4 

 பட� எலா� பைட�தாைளA பழி வள���� ெசவிலிைய� த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

பா>�த பாவி� $க�ப.02459.1 

 �ட'ேல ெந��கால� கிட5ேத-�� உயி�A பார� �ைற5+ 

ேதய_�ைற.எ/.(ேத8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.02459.2 

 உட� எலா� உயி� இலா என� 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உலக�ேத 

ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) அ ேற $க�ப.02459.3 

 இட� இலா 4க�தாைள அறி5திைலேய* இ5 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) எ ைன ஈ றா3 

$க�ப.02459.4 

 எ ன� ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இர�க� இலாைள�� $க�ப.02460.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ைகயி  வண�கின  

தா8_ெப.(தா8_ெப.) என $க�ப.02460.2 

 அ னA ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) சிைற இலதா8� கைர $க�ப.02460.3 

 + னி-� எ ன(� வ5த+ ேதாணிேய $க�ப.02460.4 

 இழி5த_ெப.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தாய�_ெப.(தாய�_ெப.) 

சிவிைகயி  ஏக� தா _த-.�.(தா _த-.�.) $க�ப.02461.1 

 ெபாழி5த_ெப.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க%ண ��A 

;+_ெப.அ.(;+_ெப.அ.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ேபாயினா  $க�ப.02461.2 

 ஒழி5தில  �க2� உட  ஏகினா  $க�ப.02461.3 



 கழி5தன  பல காவத� காலிேன $க�ப.02461.4 

 பர�தி  ந���� பர�+வ  எ 2� ேப� $க�ப.02462.1 

 வர�தி  மி�� உய� மாதவ _ெப.(மாதவ _ெப.) ைவ�_ஏவ.(ைவ�_வி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) $க�ப.02462.2 

 அ)�தி Hர அ0கின  ஆ%� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

$க�ப.02462.3 

 வி)�தி ேவதியேரா� எதி� ேமவினா  $க�ப.02462.4 

 வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா தவ�ேதாைன அ� 

ைம5த2� $க�ப.02463.1 

 த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) ஆ� என� தா>5+ வண�கினா  $க�ப.02463.2 

 இ5+ ேமாலி அ னா2� இர�கினா  $க�ப.02463.3 

 அ5த� இ* நல�+_ெப.(நல�_ெப.+அ�+_சா'.) ஆசிக3 Hறினா  $க�ப.02463.4 

 எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா 4D 

SD_வி.எ/.(S�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நி பா* 

இைய5+_வி.எ/.(இைய_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02464.1 

 அ��த ேப� அர�_ெப.(அர�_ெப.) ஆ%Dைல ஐய ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.02464.2 

 4D�த வா� சைட� க-ைறைய 1� P� $க�ப.02464.3 

 உ��+ ந%0த-� உ-� உள+ யா+ எ றா  $க�ப.02464.4 

 சின� க�5 திற*_ெப.(திற*_ெப.) சீ-ற ெவ5 த�யினா* $க�ப.02465.1 

 மன� க�Aபின  மா தவ�+ ஓ�கைல $க�ப.02465.2 

 என�� அ�Aப+ இய�பிைல ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ தா  $க�ப.02465.3 

 உன�� அ�Aப+ அ றா* உரேவா8 எனா $க�ப.02465.4 



 மைறயி  ேக3வ-� ம  இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) ேதா ற* பி  

$க�ப.02466.1 

 4ைறயி  நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 4+ 

நில�_ெப.(நில�_ெப.) ெகா3கிேல  $க�ப.02466.2 

 இைறவ  ெகா3கில  ஆ� எனி  யா%� எலா� $க�ப.02466.3 

 உைறெவ  கான�+_ெப.(கான�+_ெப.) ஒ)�� உடேன எ றா  $க�ப.02466.4 

 உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாசக� ேக�ட�� உ3 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02467.1 

 இைர�த காத*_ெப.(காத*_ெப.) இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) தவ�ேதா��� 

எலா� $க�ப.02467.2 

 �ைர�த ேமனிெயா� உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) �ளி�5தவா* $க�ப.02467.3 

 அைர�த சா5+ெகா� அAபிய+ எ னேவ $க�ப.02467.4 

 அ ன காத*_ெப.(காத*_ெப.) அ)5தவ� ஆ%தைக $க�ப.02468.1 

 நி ைன ஒAபவ� யா� உள� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அலா* $க�ப.02468.2 

 எ ன வா>�தி�� ஏ*ைவ இரவி�� $க�ப.02468.3 

 ெபா னி  ேம)வி* ேபா8 மைற5தி�டேத $க�ப.02468.4 

 ஆய காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ஐயைன� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

$க�ப.02469.1 

 Pய சாைல ��கின  ேதா� இலா  $க�ப.02469.2 

 ேமய ேசைன�� அைமAெப  வி)5+_ெப.(வி)5+_ெப.) எனா� $க�ப.02469.3 

 த�யி  ஆ(தி ெச�ைகயி  ஓ�கினா  $க�ப.02469.4 



 +ற5த_ெப.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச*வ _ெப.(ெச*வ _ெப.) 

நிைனய� +ற�க�தா  $க�ப.02470.1 

 பற5+ வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பD5த+ ப*சன� 

$க�ப.02470.2 

 பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேவ� ஒ� 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) ெப-றா� என $க�ப.02470.3 

 மற5+_வி.எ/.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ைவகின� 4 ைன� த� 

வா>( எலா� $க�ப.02470.4 

 ந5த* இ* அற�_ெப.(அற�_ெப.) ந5தின� ஆ� என $க�ப.02471.1 

 அ5தர�தி  அர�ைபய� அ பின� $க�ப.02471.2 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� ஏ-றன� ைம5தைர 

$க�ப.02471.3 

 இ5+வி  �ட� ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏகினா� $க�ப.02471.4 

 நான� ந �_வி.அ.(ந �_ெப.) உைர�தா� நளி� வா _ெப.(வா _ெப.) இைட 

$க�ப.02472.1 

 ஆன க�ைக அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ஆ�Dனா� 

$க�ப.02472.2 

 கான மா மணி� க-பக� தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.02472.3 

 ஊன� இ* மல� ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உ��தினா� $க�ப.02472.4 

 ெகா�பி  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) Oட��� 

ெகா3ைகயா� $க�ப.02473.1 



 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபானி  கல ராசி தி)�தினா� $க�ப.02473.2 

 அ�பர�தி  அர�ைபய� அ ெபா�� $க�ப.02473.3 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ேகா  Oக� இ  அமி>+ ஊ�Dனா� $க�ப.02473.4 

 அR� அ��த அமளி அல�தகA $க�ப.02474.1 

 பR� அ��த ப';ரA ப*லவ� $க�ப.02474.2 

 நR�_ெப.(நR�_ெப.) அ��த நயனிய� நLவியி  $க�ப.02474.3 

 +Rச_�ைற.எ/.(+R�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ�தைன ைம5த)� +Rசினா� 

$க�ப.02474.4 

 ஏ5+ ெச*வ�+ இைமயவ� ஆ� என� $க�ப.02475.1 

 H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) தெய1வ மகளி�_ெப.) ெகா%டாDனா� $க�ப.02475.2 

 ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) ஆதி சிவிைகயி  வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.02475.3 

 மா5த�_ெப.(மா5த�_ெப.) கா�� வ'ைச_ெப.(வ'ைச_ெப.) வழாமேல 

$க�ப.02475.4 

 மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) யாவ)� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ேதவிய� 

$க�ப.02476.1 

 ேகா+ இ* ெச*வ�+ ைவகின� ெகாLைவ வா8� $க�ப.02476.2 

 த�+_ெப.(த�+_ெப.) இ* தெய1வ மட5ைதய� ேசDய� $க�ப.02476.3 

 தாதிமா� என� த� பணி ேக�பேவ $க�ப.02476.4 

 ந5+ அ� ந5த_�ைற.எ/.(ந5+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வன�களி* 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) மல�� $க�ப.02477.1 

 க5த� உ5திய க-பக� காவி* நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.02477.2 



 அ5த� வ5தென அ5தி த _பதி.ெப.(த _தி'.) ைக தர $க�ப.02477.3 

 ம5த� 45த நட5த+ வாைடேய $க�ப.02477.4 

 மா � அளி� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) மா மத�_ெப.(மத�_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உண� $க�ப.02478.1 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) தளி��த கவள4� ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) கதி� $க�ப.02478.2 

 கா றெந*_ெப.(ெந*_ெப.) தைழ� க-ைற�� க-பக� $க�ப.02478.3 

 ஈ �_வி.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அளி�க_�ைற.எ/.(அளி��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) Oக�5தன யாைனேய 

$க�ப.02478.4 

 நரகத��� அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

ந*��_ெப.எ/.(ந*�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நல�த ந�� $க�ப.02479.1 

 கர கத� க' கா* நிமி��+ $க�ப.02479.2 

 உ%டன மரக�தி  ெகாJ5+ என வா�5த ;*_ெப.(;*_ெப.) $க�ப.02479.3 

 �ரகத�தி  �ழா�கB� ெகா%டேவ $க�ப.02479.4 

 இ ன� இ னண� யாவ)� இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) $க�ப.02480.1 

 + 2 ேபாக�க3 +8�தன� ேதா ற*தா  $க�ப.02480.2 

 அ ன கா�� கிழ��� உ%� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இராA $க�ப.02480.3 

 ெபா னி  ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெபாD உறA ேபா�கினா  $க�ப.02480.4 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) வ* இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) ந��க�� ந����� 

$க�ப.02481.1 

 1ல� இ* கனவி* தி) 4-� உற $க�ப.02481.2 

 ஏல ந*விைன +8Aபவ��� ஈ�ெச* $க�ப.02481.3 



 கால�_ெப.(கால�_ெப.) எ ன� கதிரவ  ேதா றினா  $க�ப.02481.4 

 ஆறி நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

ஆ-றல� வா>( எனA $க�ப.02482.1 

 பாறி வ �5த+ ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) ப'5தில� $க�ப.02482.2 

 ேதறி 45ைத� த� சி5ைதய� ஆயினா� $க�ப.02482.3 

 மாறி வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ ன மா�சியா� $க�ப.02482.4 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) எ � எJ5த+ க%� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

$க�ப.02483.1 

 ேவைல எ � அனிக� எ � ஏ�கி வி�4ற/ $க�ப.02483.2 

 ேசாைல�� கி'கB� �%ணமா8 எழA $க�ப.02483.3 

 பாைல ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைட5த+ பரத  

ேசைனேய $க�ப.02483.4 

 எJ5த+ +க3_ெப.(+க3_ெப.) அதி  எ'�� ெவ8யவ  $க�ப.02484.1 

 அJ5தின  அவிAப அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெவ�ைம_ெப.(ெவ�ைம_ெப.) 

ஆறினா  $க�ப.02484.2 

 ெபாழி5தன க' மத�_ெப.(மத�_ெப.) ெபாD ெவ� கானக�_ெப.(கானக�_ெப.) 

$க�ப.02484.3 

 இழி5தன வழி நட5+_வி.எ/.(நட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏற 

ஒணாைமேய $க�ப.02484.4 

 வD உைட அயி* பைட ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) 

�ைட $க�ப.02485.1 

 ெசD உைட ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த�A ெபாதி $க�ப.02485.2 



 பD உைடA பர* உைடA பாைல ேம* உய� $க�ப.02485.3 

 ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) உைடA ப5த'  �ளி�5த+ எ��ேம $க�ப.02485.4 

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

ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) பிD எ றா3 

வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) $க�ப.02486.1 

 தி)கிய சீ-ற�தா* ெச�ைமயா8 நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) $க�ப.02486.2 

 க)கிய_ெப.எ/.(க)�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ%ணைல� க%� 

காதலி  $க�ப.02486.3 

 உ)கிய_ெப.எ/.(உ)�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தளி��தன உலைவ 

ஈ�டேம $க�ப.02486.4 

 வ  தெற� பாைலைய ம)த�_ெப.(ம)த�_ெப.) ஆ� என/ $க�ப.02487.1 

 ெச ற+ சி�திர Hட� ேச�5ததா* $க�ப.02487.2 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உைர�+ உயி'2� ஒJ�க� ந �_ெப.(ந �_ெப.) 

எனA $க�ப.02487.3 

 ெபா றிய ;ரவல  ெபா) இ* ேசைனேய $க�ப.02487.4 

 Pளியி  படைல�� +ரக� ேதெரா� $க�ப.02488.1 

 13 இ)R_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) சின� க' 

4ழ���_ெப.எ/.(4ழ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஓைத�� 

$க�ப.02488.2 

 ஆ3 இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) �Jவின� ஆரவார4� $க�ப.02488.3 

 ேகா3 இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) பைட இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

எ � உணர� Hறேவ $க�ப.02488.4 

 எJ5தன  இைளயவ  ஏறினா  நில�_ெப.(நில�_ெப.) $க�ப.02489.1 



 ெகாJ5+ உய�5+_வி.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைனய+ ஓ� 

ெநDய � றி ேம* $க�ப.02489.2 

 ெசJ� திைரA பரைவைய/ சி�ைம 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

$க�ப.02489.3 

 கJ5+ உைட வ' சிைல� கடைல ேநா�கினா  $க�ப.02489.4 

 பரத  இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பைட ெகா� பா� 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

மற�_ெப.(மற�_ெப.) $க�ப.02490.1 

 க)தி_வி.எ/.(க)+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உ3 

கிட5த+_ெதா.ெப.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ஓ� க�( காதலா* 

$க�ப.02490.2 

 விரத�_ெப.(விரத�_ெப.) உ-� இ)5தவ  ேம* 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.02490.3 

 சரத� ம-� இல+ என� தழ�� சீ-ற�தா  $க�ப.02490.4 

 �தி�தன  பா'ைட� �வ� ந�� எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.02491.1 

 மிதி�தன  இராமைன விைரவி  

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.02491.2 

 மதி�தில  பரத  நி ேம* வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) $க�ப.02491.3 

 பதிA ெப)R_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேசைனயி  பரAபினா  எனா $க�ப.02491.4 

 க�Dன  �'ைக�� கழ�� ப* கைணA $க�ப.02492.1 



 ;�D�� ெபா��தன  கவச� :�� 

அைம�+_வி.எ/.(அைம_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02492.2 

 இ�டன  எ��தன  வ'வி* ஏ5தைல� $க�ப.02492.3 

 ெத(�� அD வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெசா*லினா  $க�ப.02492.4 

 இ)ைம�� இழ5த_ெப.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பரத  ஏ5+ ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.02493.1 

 ப)ைம�� அ னவ  பைட�த ேசைனயி  $க�ப.02493.2 

 ெப)ைம�� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) பி ; 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ  $க�ப.02493.3 

 ஒ)ைம�� க%� இனி உவ�தி உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.02493.4 

 பட� எலா� படA ப�� ப)ம யாைனயி  $க�ப.02494.1 

 திட� எலா� உ)�Dன ேத)� ஈ��தன $க�ப.02494.2 

 �ட� எலா� திைர�தன �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ஆ�க3 $க�ப.02494.3 

 கட� எலா� ம�Aபன பல(� கா%Dயா* $க�ப.02494.4 

 க)வி�� ைககB� கவச மா�ப4� $க�ப.02495.1 

 உ)வின உயி'ேனா� உதிர� ேதா8( இல $க�ப.02495.2 

 தி'வன �ட�� கைண திைச� ைக யாைனக3 $க�ப.02495.3 

 ெவ)வர/ ெச8வன கா%D வ �ர ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.02495.4 

 ேகாடக� ேத�ப� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) தாவிய $க�ப.02496.1 

 ஆடக� த�� இைட அலைக அ-� உ� $க�ப.02496.2 



 ேகடக� தட�ைகக3 கLவி� கி5தின $க�ப.02496.3 

 நாடக�_ெப.(நாடக�_ெப.) நDAபன கா%D நாத ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.02496.4 

 ப% 4தி� களி-ெறா� பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேசைனயி  $க�ப.02497.1 

 எ% 4த* அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) 

நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) இைமAபி  ந��கலா* $க�ப.02497.2 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) 4+� உB�க(� ேவைல ஆைடயி  $க�ப.02497.3 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) 4+� ஆ-ற(� கா%D வ3ள* ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.02497.4 

 நிவ5த வா _ெப.(வா _ெப.) �)தியி  ந��த� 

ந�5தி_வி.எ/.(ந�5+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ெம8 $க�ப.02498.1 

 சிவ5த_ெப.எ/.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சாதகெரா� சி� க% 

Hளி�� $க�ப.02498.2 

 கவ5த4� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ைகய+ 

ஆய+ எ � $க�ப.02498.3 

 உவ5தன �னிAபன கா%D உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ேபா*. $க�ப.02498.4 

 Sழி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கட க' +ரக ராசிக3 $க�ப.02499.1 

 பாழி வ  ;ய�+ இக* வயவ� ப�� அற $க�ப.02499.2 

 ஆழி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �)தியா* 

அழி5த_ெப.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) ேவைலக3 $க�ப.02499.3 

 ஏJ� ஒ றாகி நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைரAப� 

கா%Dயா* $க�ப.02499.4 



 ஆ3 அற அல�� ேத� அழிய_�ைற.எ/.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) $க�ப.02500.1 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) அற வ'சிைல +ணிய மா க' $க�ப.02500.2 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) அற� தைல_ெப.(தைல_ெப.) அறA ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) 

தா[ளா�� $க�ப.02500.3 

 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) அற வD�கைண ெத(�Aப� கா%Dயா* $க�ப.02500.4 

 தைழ�த வா _ெப.(வா _ெப.) சிைறயன தைச�� கLவின $க�ப.02501.1 

 அைழ�த வா _ெப.(வா _ெப.) பறைவக3 அல�� ெபா  வD�; $க�ப.02501.2 

 இைழ�த_ெப.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா _ெப.(வா _ெப.) 

பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ;�� இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) மா�பிைடA $க�ப.02501.3 

 ;ைழ�த வா _ெப.(வா _ெப.) ெப)வழி ேபாக� கா%Dயா*. $க�ப.02501.4 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மக3_ெப.(மக3_ெப.) காதலி  உலைக 

ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.02502.1 

 ெப)மக  ஏவலி  பரத  தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

ெப��_ெப.எ/.(ெப�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02502.2 

 இ) நில�_ெப.(நில�_ெப.) ஆ3ைக வி�� இ � எ  ஏவலா* $க�ப.02502.3 

 அ) நர� ஆ3வ+ கா%D ஆழியா8 $க�ப.02502.4 

 எ8திய+ உன�� என நி ைன ஈ றவ3 $க�ப.02503.2 

 ைநத* க%� உவ5தவ3 நைவயி  

ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02503.3 

 ைககய  மக3_ெப.(மக3_ெப.) 

விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அர-ற� கா%Dயா*. 

$க�ப.02503.4 



 அர� �ட அழ* நிமி� அல�க* ேவலினா8 $க�ப.02504.1 

 விரR� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெநாDயி* இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அனிக 

ேவைலைய $க�ப.02504.2 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) �� வD�கைண ஒ றி* 

ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) 4A $க�ப.02504.3 

 ;ர� ��� ஒ)வனி  ெபாலிெவ  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) எ றா  

$க�ப.02504.4 

 இல��வ உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஓ� ஏJ� ஏJ� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.02505.1 

 கல��வ  எ ப+ க)தினா* அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.02505.2 

 வில��வ+ அ'+ அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) விள�ப ேவ%�ேமா 

$க�ப.02505.3 

 ;ல�� உ'�+_வி.எ/.(உ'_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) ;கல� ேக�Dயா* 

$க�ப.02505.4 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) �ல�+ உதி�தவ� நைவயி  ந��கினா� $க�ப.02506.1 

 எ�� உலA;�வ�க3 எ%ணி  யாவேர $க�ப.02506.2 

 த� �ல�+ ஒ)வ)� த)ம� ந��கினா� $க�ப.02506.3 

 ெபா�� உல� திெரௗ◌ா�� ெபா)த ேதாளினா8 $க�ப.02506.4 

 எைன�+ உள மைற அைவ இய�ப* பாலன $க�ப.02507.1 

 பைன� திர3 கர� க'A பரத  ெச8ைகேய $க�ப.02507.2 

 அைன�திற� அ*லன அ*ல அ ன+ $க�ப.02507.3 

 நிைன�திைல எ வயி  ேநய ெநRசினா*. $க�ப.02507.4 



 ெப)மக  ஏவலி  பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காதலி  

$க�ப.02508.1 

 வ)� என நிைனைக�� ம%ைண எ  வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) 

$க�ப.02508.2 

 த)� என நிைனைக�� தவிர� தாைனயா* $க�ப.02508.3 

 ெபா)� என நிைனைக�� ;லைமA பாலேதா $க�ப.02508.4 

 ெபா ெனா�� ெபா) கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) பரத  ேபா5தன  $க�ப.02509.1 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெப)�பைட ந*க* 

அ றிேய $க�ப.02509.2 

 எ ெனா�� ெபா)� என இய�ப- பாலேதா $க�ப.02509.3 

 மி ெனா�� ெபா)(ற 

விள���_ெப.எ/.(விள��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேவலினா8 

$க�ப.02509.4 

 ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) உய� த)ம�தி  ேதைவ/ ெச�ைமயி  $க�ப.02510.1 

 ஆணிைய அ ன+ நிைன�க* ஆ�ேமா $க�ப.02510.2 

 :% இய* ெமா8�பினா8 ேபா5த+ ஈ%� எைன� $க�ப.02510.3 

 காணிய ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) பி 2� 

கா%Dயா* $க�ப.02510.4 

 எ றன  இளவைல ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஏ5த�� $க�ப.02511.1 

 நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) பரத2� 

நிமி�5த_ெப.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசைனையA $க�ப.02511.2 

 பி  த)க எ � த _பதி.ெப.(த _தி'.) பி'(_ெப.(பி'(_ெப.) இ* காதலி  

$க�ப.02511.3 



 த _பதி.ெப.(த _தி'.) +ைண� த�பி�� தா2� 45தினா  $க�ப.02511.4 

 ெத(J+ உய� ைகயின  +வ%ட ேமனிய  $க�ப.02512.1 

 அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அழி க%ணின  

அவல�_ெப.(அவல�_ெப.) ஈ+ என $க�ப.02512.2 

 எJதிய_ெப.எ/.(எJ+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பDவ�_ெப.(பDவ�_ெப.) 

ஒ�+ எ8+வா  தைன $க�ப.02512.3 

 4J+ உண� சி5ைதயா  4Dய_�ைற.எ/.(4D_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேநா�கினா  $க�ப.02512.4 

 கா�A ெபா) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) க%ண  

கா�Dனா  $க�ப.02513.1 

 ஆ�A; உ� வ' சிைல இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ஐய 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.02513.2 

 ேத�A ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பரத  சீறிய $க�ப.02513.3 

 ேபா�A ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேகால�ைதA 

ெபா)5த_�ைற.எ/.(ெபா)5+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேநா�� எனா $க�ப.02513.4 

 எ* ஒ��கிய_ெப.எ/.(ஒ���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) இளவ* 

நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) 

$க�ப.02514.1 

 ம* ஒ��கிய_ெப.எ/.(ஒ���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;ய�தவைன 

ைவ+ எJ� $க�ப.02514.2 

 ெசா*ெலா�� சின�ெத(�� உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) ேசா�தர $க�ப.02514.3 

 வி*ெலா�� க%ணி  ந�� நில�+_ெப.(நில�_ெப.+அ�+_சா'.) வ �ழேவ 

$க�ப.02514.4 



 ேகா+ அற� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) �றிAபி  

எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02515.1 

 நாதைனA பி'5தன3 நல�+_ெப.(நல�_ெப.+அ�+_சா'.) ந��கினா3 

$க�ப.02515.2 

 ேவதைன� தி)மக3 ெமலிகி றா3 வி�_ஏவ.(வி�_வி.) $க�ப.02515.3 

 ++_ெப.(P+_ெப.) எனA பரத2� ெத(J+ ேதா றினா  $க�ப.02515.4 

 அற�தைன நிைன5திைல அ)ைள ந��தைன $க�ப.02516.1 

 +ற5தைன 4ைறைமைய எ 2� ெசா*லினா  $க�ப.02516.2 

 மற5தன _வி.4.(மற_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) மல� 

அD வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ �>5தன  $க�ப.02516.3 

 இற5தன _வி.4.(இற_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

தாைதைய எதி�க%� எ னேவ $க�ப.02516.4 

 உ%� ெகா* உயி� என ஒ��கினா  உ)� $க�ப.02517.1 

 க%டன  

நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) க%ண  

க% எ2� $க�ப.02517.2 

 ;%ட]க� ெபாழி ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) சடா $க�ப.02517.3 

 ம%டல� நிைற5+ேபா8 வழி5+ ேசாரேவ $க�ப.02517.4 

 அயா உயி��+ அJ க% ந�� அ)வி மா�பிைட $க�ப.02518.1 

 உயா உற தி) உள� உ)கA ;*லினா  $க�ப.02518.2 

 நியாய� அ�தைன��� ஓ� நிலய� ஆயினா  $க�ப.02518.3 



 தயா 4த* அற�திைன� தழ�இய+ எ னேவ $க�ப.02518.4 

 ;*லின  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ;ைன5த ேவட�ைதA $க�ப.02519.1 

 ப* 4ைற ேநா�கினா  பல(� உ னினா  $க�ப.02519.2 

 அ*லலி  அJ�கிைன ஐய ஆ3 உைட $க�ப.02519.3 

 ம* உய� ேதாளினா  வலியேனா எ றா  $க�ப.02519.4 

 அ'யவ  உைரெசயA பரத  ஐய நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) $க�ப.02520.1 

 பி'(_ெப.(பி'(_ெப.) எ2� பிணியினா* எ ைனA 

ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

$க�ப.02520.2 

 க'யவ3 வர�_ெப.(வர�_ெப.) எ2� காலனா* தன�� $க�ப.02520.3 

 உ'ய ெம8 நி�விA ேபா8 உ�பரா  எ றா  $க�ப.02520.4 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) இைட அைட5தன  எ ற 

ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) ெசா* $க�ப.02521.1 

 ;% இைட அயி* என/ ெசவி ;கா4ன� $க�ப.02521.2 

 க%ெணா� மன�_ெப.(மன�_ெப.) �ழ* கற�� ேபால ஆ8 $க�ப.02521.3 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) இைட விJ5தன  வானி  உ�பரா  $க�ப.02521.4 

 இ) நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

ேச�5தன _வி.4.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) இைற 

உயி��தில  $க�ப.02522.1 

 உ)� இைன அர( என உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) ந��கினா  $க�ப.02522.2 

 அ)ைமயி  உயி�வர அயா(யி��+ அக�_ெப.(அக�_ெப.) $க�ப.02522.3 

 ெபா)மின  ப* 4ைற ;ல�பினா  அேரா $க�ப.02522.4 



 ந5தா விள�� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நாயகேன நானில�ேதா� 

$க�ப.02523.1 

 த5தா8_வி.4.(தா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) தனி அற�தி  தாேய 

தயாநிைலேய $க�ப.02523.2 

 எ5தா8 இக* ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) ஏேற இற5தைனேய $க�ப.02523.3 

 அ5ேதா இனி வா8ைம�� ஆ� உளேர ம-� எ றா  $க�ப.02523.4 

 ெசா* ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேநா பி  

+ைறேயா  அ)3 ேவ%D_வி.எ/.(ேவ%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.02524.1 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேவ3வி நைவ ந��க_�ைற.எ/.(ந���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.02524.2 

 எ  ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

ெப-ற+ இ  உயி� ேபா8 ந��கேலா $க�ப.02524.3 

 ெகா* ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ-றி� ெகாைல 

ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) H� ேவேலா8 $க�ப.02524.4 

 ம  உயி��� ந*�_ஏவ.(ந*�_வி.) உ'ைம_ெப.(உ'ைம_ெப.) 

ம%_ெப.(ம%_ெப.) பார� நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) �ம�கA $க�ப.02525.1 

 ெபா  உயி���� தாேரா8 ெபாைற உயி��த ஆ� இ+ேவா $க�ப.02525.2 

 உ  உயி���� H-றா8 உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஆள உ-ேறேனா $க�ப.02525.3 

 மி  உயி���� த�வா8 ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) உயி���� 

ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) ேவேலா8 $க�ப.02525.4 

 எ� பர�த+ ஆ�கி அர�'ைம இ5திய�க3 $க�ப.02526.1 



 த� பர�தி* வ �ழா� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

இைழ�த_ெப.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆ� இ+ேவா 

$க�ப.02526.2 

 ச�பரA ேப�� தானவைன� த3ளி/ சதமக-� அ � $க�ப.02526.3 

 அ�பர�தி  ந��கா_எதி�.ம.வி.எ/.(ந���_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அர�_ெப.(அர�_ெப.) அளி�த_ெப.எ/.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஆழியா8 $க�ப.02526.4 

 ேவ%�� திற�தா)� ேவ%டா அரசா�சி $க�ப.02527.1 

 :%� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உல��� இட� 

ெகா��த_ெப.எ/.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;*லேன  $க�ப.02527.2 

 மா%� 4Dவ+ அ*லா* மாயா உட�;_ெப.(உட�;_ெப.) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02527.3 

 ஆ%� வ)வ+ இனி யா� 4க�ேத ேநா�கேவா $க�ப.02527.4 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேசாைல� தி)நா� ைகவி��� $க�ப.02528.1 

 கா  அைட5ேத  எ ன� த'யா+ காவல ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.02528.2 

 வா _ெப.(வா _ெப.) அைட5தா8_வி.4.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) 

இ ன� இ)5ேத  நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) வா>( உக5ேத $க�ப.02528.3 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தெவ1வ� உயி� அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஒ3_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) ேவேலா8 $க�ப.02528.4 

 வ%ைம�� மான4� வானவ���� ேப��ககிலா� $க�ப.02529.1 

 தி%ைம�� ெச�ேகா*_ெப.(ெச�ேகா*_ெப.) ெநறி�� திற�பாத $க�ப.02529.2 



 உ%ைம�� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) உடேன 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏகிைனேய $க�ப.02529.3 

 த%ைம_ெப.(த%ைம_ெப.) தைக மதி��� ஈ5த தனி� �ைடேயா8 $க�ப.02529.4 

 எ � எ��+A ப-பல(� ப னி இட� உழ��� $க�ப.02530.1 

 � � எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா�� �வ(� 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ேகா3 அ'ைய $க�ப.02530.2 

 வ  தட�ைக� த�பிய)� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ம னவ)� $க�ப.02530.3 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ��+� தா�கினா� மா 

வதி�ட  ேத-றினா  $க�ப.02530.4 

 ப  அ'ய ேநா பி  பர�+வேன ஆதியா� $க�ப.02531.1 

 பி 2 சைடேயா)� ேப� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஓ� ஏழி  $க�ப.02531.2 

 ம னவ)� ம5தி'ய� எ*லா)� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைட5தா� $க�ப.02531.3 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) உ'ைம/ ேசைன� தைலேவா)� தா� அைட5தா� 

$க�ப.02531.4 

 ம-�� வர-பால� எ*லா)� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைட5+_வி.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02532.1 

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

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அைமதியினி* 

+ ;_ெப.(+ ;_ெப.) உழ��� $க�ப.02532.2 

 ெகா-ற� �'சி* 4க�_ெப.(4க�_ெப.) ேநா�கி� ேகா மலேரா  $க�ப.02532.3 

 ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெப)ைம� தவ 4னிவ  

ேப�வா  $க�ப.02532.4 



 +ற�த�� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற� +ைற�� அ*ல+ $க�ப.02533.1 

 ;ற�+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) +ைண இைல ெபா)5+� ம 2யி��� 

$க�ப.02533.2 

 இற�த�� பிற�த�� இய-ைக எ பைத $க�ப.02533.3 

 மற�திேயா மைறகளி  வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) 

க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.02533.4 

 உ%ைம_ெப.(உ%ைம_ெப.) இ* பிறவிக3 உலA; இ* ேகாDக3 $க�ப.02534.1 

 த%ைமயி* ெவ�ைமயி* தJவின எ2� $க�ப.02534.2 

 வ%ைமைய ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வலிய 

H-றி பா* $க�ப.02534.3 

 க%ைம�� உள+ என� க)த* ஆ�ேமா $க�ப.02534.4 

 ெப�வத  4  உயி� பி'த*_ெதா.ெப.(பி'_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) கா%Dயா* 

$க�ப.02535.1 

 ம� அ� க-பினி* ைவய� யாைவ�� $க�ப.02535.2 

 அ�வதினாயிர� ஆ%�� ஆ%டவ  $க�ப.02535.3 

 இ�வ+ க%� அவ-� இர�க* ேவ%�ேமா $க�ப.02535.4 

 சீல4� த)ம4� சிைத( இ* ெச8ைகயா8 $க�ப.02536.1 

 Sல4� திகி'�� ெசா*�� 

தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02536.2 

 1ல� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உதவிய_ெப.எ/.(உத(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 1வ��� 

ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) $க�ப.02536.3 



 கால�_ெப.(கால�_ெப.) எ � ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வைல_ெப.(வைல_ெப.) 

கட�க* ஆ�ேமா $க�ப.02536.4 

 க% 4த* கா�சிய கைர இ* ந�ள�த $க�ப.02537.1 

 உ3 4த* ெபா)�� எலா� ஊ-ற� ஆவன $க�ப.02537.2 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) 4த* :த�க3 மா�� எ ற ேபா+ $க�ப.02537.3 

 எ% 4த* உயி��� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இர�க* ேவ%�ேமா 

$க�ப.02537.4 

 ;%ணிய ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ெநயி* ெபா) இ* கால�_ெப.(கால�_ெப.) ஆ� 

$க�ப.02538.1 

 தி%ணிய_ெப.அ.(தி%ணிய_ெப.அ.) தி'யினி* விதி எ  த�யினி* $க�ப.02538.2 

 எ%ணிய_ெப.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) விள�� அைவ 

இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) எRசினா* $க�ப.02538.3 

 அ%ணேல அவிவத-� ஐய� யாவேதா $க�ப.02538.4 

 இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலக�தி2� இட� உேள 

கிட5+_வி.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02539.1 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலக�தி2� நரகி* ஆ>5+ த� $க�ப.02539.2 

 ெவL விைன +8Aபன வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேயானிக3 $க�ப.02539.3 

 எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) அளவி* 

ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ%ண* ஆ�ேமா $க�ப.02539.4 

 உ%� ெகா* இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) அல+ உதவி 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ெச8வ+ $க�ப.02540.1 

 எ% த� �ண�தினா8 தாைத எ றலா* $க�ப.02540.2 



 ;%ட]க� தனி 4த-�� ேபா�� அ) $க�ப.02540.3 

 வி%�வி  உலகிைட விள�கினா  அேரா $க�ப.02540.4 

 ஐய ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) யா+ ஒ �� அவலிAபா8 அைல $க�ப.02541.1 

 உ8 திற�_ெப.(திற�_ெப.) அவ-� இனி இதனி  ஊ�� உ%ட< $க�ப.02541.2 

 ெச8வன வர  4ைற தி)�தி/ ேச5த பி  $க�ப.02541.3 

 ைகயினா* ஒJ��தி கட _ெப.(கட _ெப.) எலா� எ றா  $க�ப.02541.4 

 வி%0 ந�� ெமா��ளி  விளி�� யா�ைகைய $க�ப.02542.1 

 எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

அJ��த* இJைதA பாலதா* $க�ப.02542.2 

 க%ணி  ந�� உ��தலி  க%ட+ இ*ைல ேபா8 $க�ப.02542.3 

 ம%0 ந�� உ��தி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) மல�� ைகயா* எ றா  

$க�ப.02542.4 

 எ ற பி  ஏ5தைல ஏ5தி ேவ5த)� $க�ப.02543.1 

 ெபா  திணி5+ அன சைடA ;னிதேனா�� ேபா8/ $க�ப.02543.2 

 ெச றன� ெசறி திைரA ;னலி* ெச8க_விய�.வி.4.(ெச8_வி.+க_விய�.வி.4.) 

என $க�ப.02543.3 

 நி றன� இராம2� ெநறிைய ேநா�கினா  $க�ப.02543.4 

 ;�கன  ;னலினி* 4JகிA ேபா5தன  $க�ப.02544.1 

 த�க ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) மைறயவ  சட�� கா�ட� 

தா _த-.�.(தா _த-.�.) $க�ப.02544.2 

 4�ைகயி  ந�� விதி 4ைறயி  ஈ5தன  $க�ப.02544.3 



 ஒ�க நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உயி� ெத(�� 

உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) ந*�வா  $க�ப.02544.4 

 ஆனவ  பிற உள யா(� ஆ-றிA பி  $க�ப.02545.1 

 மான ம5திர�தவ� ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) மாதவ� $க�ப.02545.2 

 ஏைனய� பிற�கB� �-ற ஏகின  $க�ப.02545.3 

 சானகி இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) சாைல 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.02545.4 

 எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவைலயி* தமிய3 

எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02546.1 

 ைதயைல ேநா�கின  சாைல ேநா�கினா  $க�ப.02546.2 

 ைககளி  க%மல� ;ைட�+� கா* மிைச $க�ப.02546.3 

 ஐய  அAபரத  வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அர-றினா  

அேரா $க�ப.02546.4 

 ெவ5+ய� ெத(ட�தர வி�மி வி�மி ந�� $க�ப.02547.1 

 உ5திய நிர5தர� ஊ-� மா-றில $க�ப.02547.2 

 சி5திய_ெப.எ/.(சி5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �'சி* 

அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) ெச�ம* ேச5த க% $க�ப.02547.3 

 இ5திய�களி* எறி கட*_ெப.(கட*_ெப.) உ%� எ னேவ $க�ப.02547.4 

 அ5ெந�� +ய� உ�� அ'ய வ �ரைன� $க�ப.02548.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தட�ைகயா* இராம  

தா�கினா  $க�ப.02548.2 



 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) H5தைல 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நாயக  $க�ப.02548.3 

 எ  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பி'வினா* +Rசினா  எ றா  $க�ப.02548.4 

 +%ெணா2� ெநRசினா3 +ள�கினா3 +ைண� $க�ப.02549.1 

 க% எ2� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க�ழி கா றிட 

$க�ப.02549.2 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) எ2� ெசவிலிேம* ைவ�த ைகயினா3 $க�ப.02549.3 

 ப% எ2� கிளவியா* ப னி ஏ�கினா3 $க�ப.02549.4 

 க* ந� திர3 ;ய� கணவ _ெப.(கணவ _ெப.) பி  

ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.02550.1 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) நக� ஒ�த+ 

நட5த_ெப.எ/.(நட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கான4� $க�ப.02550.2 

 ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) +Rசின  எ ற மா-ற�தா* $க�ப.02550.3 

 அ ன4� +ய�� கட*_ெப.(கட*_ெப.) அD ைவ�தா3 அேரா $க�ப.02550.4 

 ஆயவ3 த ைன ேந�5+ அ�ைக ஏ5தின� $க�ப.02551.1 

 தாய'  4னிவ� த� த)மA ப னிய� $க�ப.02551.2 

 Pய ந�� ஆ�Dன� +யர�_ெப.(+யர�_ெப.) ந��கின� $க�ப.02551.3 

 நாயக- ேச��தின� நைவ�3 ந��கினா� $க�ப.02551.4 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) த)� தெரJய* அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) ெச�ம* 

நா*வைர $க�ப.02552.1 

 ஈ றவ� 1வேரா� இ)ைம ேநா���� $க�ப.02552.2 

 சா றவ� �ழா�ெத(�� த)ம� 

ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02552.3 



 ேதா ற* பா* �ம5திர  ெத(J+ ேதா றினா  $க�ப.02552.4 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) யா%ைடயா  இய�;வ �� எனா $க�ப.02553.1 

 வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தாய�_ெப.(தாய�_ெப.) த� 

வய��_எவ.(வய��_வி.) ேசவD_ெப.(ேச_ெப.அ.+அD_ெப.) $க�ப.02553.2 

 சி5தி நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) 

ேச5த க%ண ந�� $க�ப.02553.3 

 45ைத நா 4க�தவ-�� 45ைதயா  $க�ப.02553.4 

 தாய)� தைலA ெப8+_வி.எ/.(ெப8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தா� 

தழ�இ_வி.எ/.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02554.1 

 ஓ8( இ* + பினா* உரற* ஓ�கினா� $க�ப.02554.2 

 ஆய ேசைன�� அண�� அனா�கB� $க�ப.02554.3 

 த�யி* வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த� ெமJகி  

ேத�பினா� $க�ப.02554.4 

 பி  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வ �ரைரA 

ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெப-றி 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.02555.1 

 ெபா  அனா�கB� சனக  :ைவைய� $க�ப.02555.2 

 + னி_வி.எ/.(+ 2_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) உற� 

ெத(ட�5+ ;*லினா� $க�ப.02555.3 

 இ ன*_ெப.(இ ன*_ெப.) ேவைல ;�� 

இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அJ5+வா� $க�ப.02555.4 

 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வ �ர)� தி) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) மா நக� 

$க�ப.02556.1 

 மா* ைந மா5த)� ம-� உVளா�கB� $க�ப.02556.2 



 ஏைன ேவ5த)� பிற)� யாவ)� $க�ப.02556.3 

 ேகாைன எ8தினா� �ைற�� சி5ைதயா� $க�ப.02556.4 

 பட� ெச8 நாகைணA ப3ளி_ெப.(ப3ளி_ெப.) ந��கினா  $க�ப.02557.1 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெச8 ெத(* �ல�+ இைறவ  ஆதலா* $க�ப.02557.2 

 தட�_ெப.(தட�_ெப.) ெச8 ேத'னா  தா2� ந�'னா* $க�ப.02557.3 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ெச8வா _வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

என� கடலி  1>கினா  $க�ப.02557.4 

 அ � த��5தபி  அரச ேவைல�� $க�ப.02558.1 

 + � ெசRசைட� தவ)� �-ற4� $க�ப.02558.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) +ைண� தி)� த�பிமா�கB� $க�ப.02558.3 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

Sழ_�ைற.எ/.(S>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆ%� 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச�ம* 

தா _த-.�.(தா _த-.�.) $க�ப.02558.4 

 வரத  +Rசினா  ைவய� ஆைணயா* $க�ப.02559.1 

 சரத� நி னேத ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) தா�கலா8 $க�ப.02559.2 

 விரத ேவட� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ  ெகா* ேவ%�வா  $க�ப.02559.3 

 பரத H� எனாA ப'5+_வி.எ/.(ப'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) Hறினா  

$க�ப.02559.4 

 எ ற�� பைத�+ எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ைகெத(ழா $க�ப.02560.1 



 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேதா றைல ெநD+ 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.02560.2 

 அ றி யாவேர அற�+ உVளா� அதி* $க�ப.02560.3 

 பி �வா8 ெகாலா� எ னA ேப�வா  $க�ப.02560.4 

 மன�� ஒ றாதன வர�தி  நி ைன�� $க�ப.02561.1 

 நின�� ஒ றா நிைல நி�வி ேநமியா  $க�ப.02561.2 

 தைன� ெகா றா3 த)� தைனய  ஆதலா* $க�ப.02561.3 

 என�� ஒ றா தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) அ�Aப+ எ%ணினா* $க�ப.02561.4 

 ெமாவ+_ெதா.ெப.(ேநா_வி.+L_இ.இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ஆக 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலைக ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02562.1 

 பாவ கா'யி  பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பாவிேய  

$க�ப.02562.2 

 சாவ+ ஓ�கிேல  தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ெச8ேவ% _வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) அேல  $க�ப.02562.3 

 யாவ  ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பழி 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ�ேவ  $க�ப.02562.4 

 நிைறயி  ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மகளி�_ெப.) 

ந��ைம�� $க�ப.02563.1 

 ெபாைறயி  ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தவ4� 

ெபா�� அ)3 $க�ப.02563.2 



 +ைறயி  ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அற4�_ெப.(அற�_ெப.+உ�_சா' ) ெத(*ைலேயா� $க�ப.02563.3 

 4ைறயி  ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அரசி  

45+ேமா $க�ப.02563.4 

 பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந��ைடA பி'(_ெப.(பி'(_ெப.) 

இ* ெத(* அற�_ெப.(அற�_ெப.) $க�ப.02564.1 

 +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மாதவ� ெத(ட��வா8 

எ றா* $க�ப.02564.2 

 மற5+� ந�தியி* திற�பி வாளி  

ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02564.3 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) தி றா  என அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ஆ3ெவேனா $க�ப.02564.4 

 ெத(ைக இ* அ பினா* இைறவ  

+Rச_�ைற.எ/.(+R�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.02565.1 

 ;ைக�� ெவR�ர� ;�தA ;5தியா* $க�ப.02565.2 

 வைக இ* வRசனா8 அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

ெவௗவ_�ைற.எ/.(ெவௗ(_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.02565.3 

 பைகவேன ெகாலா� இற( பா��கி ேற  $க�ப.02565.4 

 உ5ைத த�ைம�� உல�_ெப.(உல�_ெப.) உறாத ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) 

$க�ப.02566.1 

 த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த�விைன� தா8_ெப.(தா8_ெப.) 

ெச8 த�ைம�� $க�ப.02566.2 



 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ந��க_�ைற.எ/.(ந���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

ெச8க_விய�.வி.4.(ெச8_வி.+க_விய�.வி.4.) எனா/ $க�ப.02566.3 

 சி5ைத யாவ+� தெரJய� Hறினா  $க�ப.02566.4 

 ெசா-ற வாசக� +ணி( உண�5த_ெப.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

பி  $க�ப.02567.1 

 இ-றேதா இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

எ � எ%0வா  $க�ப.02567.2 

 ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) வ �ர யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) விள�ப� ேக3 எனா 

$க�ப.02567.3 

 4-ற ேநா�கினா  ெமாழித* ேமயினா  $க�ப.02567.4 

 4ைற�� வா8ைம�� 4ய�� ந�தி�� $க�ப.02568.1 

 அைற�� ேம ைமேயா� அற2� ஆதியா� $க�ப.02568.2 

 +ைற�3 யாைவ�� �)தி <* விடா $க�ப.02568.3 

 இைறவ� ஏவலா* இையவ கா%Dயா* $க�ப.02568.4 

 பர( ேக3வி�� பJ+ இ* ஞான4� $க�ப.02569.1 

 விர( சீல4� விைனயி  ேம ைம�� $க�ப.02569.2 

 உர விேலா8 ெத(ழ-� உ'ய ேதவ)� $க�ப.02569.3 

 �ரவேர எனA ெப'+_ெப.(ெப'+_ெப.) ேகாDயா* $க�ப.02569.4 

 அ5த ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) �ரவ� ஆ� என/ 

$க�ப.02570.1 

 சி5ைத ேத�( உற தெரJய ேநா�கினா* $க�ப.02570.2 



 த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) தாய�_ெப.(தாய�_ெப.) எ � இவ�க3 தா� அலா* 

$க�ப.02570.3 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) Hற ேவ� எவ)� இ*ைலயா* $க�ப.02570.4 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) வர�_ெப.(வர�_ெப.) ெகாள� த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) 

ஏவலா* $க�ப.02571.1 

 ேமய ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) �ல� த)ம� ேமவிேன  $க�ப.02571.2 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) வர�_ெப.(வர�_ெப.) ெகாள� தவி�த* ந��ைமேயா 

$க�ப.02571.3 

 ஆ8( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ;ல�+ அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) ேமவினா8 

$க�ப.02571.4 

 தைனய� ஆயினா� த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) தாயைர $க�ப.02572.1 

 விைனயி  ந*ல+_ெப.(ந*ல+_ெப.) ஓ� இைசைய ேவ8தேலா $க�ப.02572.2 

 நிைனய* ஓவிடா ெநDய வ  பழி $க�ப.02572.3 

 ;னிதேலா ஐய ;த*வ� ஆத*தா  $க�ப.02572.4 

 இ�ைம ெபா8 உைர�+ இவறி எ5ைதயா� $க�ப.02573.1 

 அ�ைம ெவ�ைம_ெப.(ெவ�ைம_ெப.) ேச� நரக� ஆள 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.02573.2 

 ெகா�ைம ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 4ைல� �ைவயி  ைவகி வா> 

$க�ப.02573.3 

 ெச�ைம ேச� நில�+_ெப.(நில�_ெப.+அ�+_சா'.) அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

ெச8ெவேனா $க�ப.02573.4 

 வர  நி* உ5ைத ெசா* மரபினா* உைட� $க�ப.02574.1 



 தரணி நி ன+ எ � இைய5த_ெப.எ/.(இைய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

த ைமயா* $க�ப.02574.2 

 உரனி  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ'ைம_ெப.(உ'ைம_ெப.) 

ஆதலா* $க�ப.02574.3 

 அர�_ெப.(அர�_ெப.) நி னேத ஆ3க எ ன ேவ $க�ப.02574.4 

 4 ன� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உதி�+ 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 1 றி2� $க�ப.02575.1 

 நி ைன ஒA; இலா ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பா� $க�ப.02575.2 

 எ ன+ ஆகி* யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இ � த5தென  $க�ப.02575.3 

 ம ன ேபா5+ ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) S� எனா 

$க�ப.02575.4 

 மல�கி ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) 

வ)5தி_வி.எ/.(வ)5+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ைவக 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.02576.1 

 உல� ெகா3 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) உன�� உ�வ ெச8திேயா $க�ப.02576.2 

 கல��றா வண� கா�தி ேபா5+ எனாA $க�ப.02576.3 

 ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) �லா( தா3_ெப.(தா3_ெப.) :%� ேவ%Dனா  

$க�ப.02576.4 

 பைச5த சி5ைத ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ப'வி  ைவய� எ  $க�ப.02577.1 

 வச� ெச8தா* அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 4ைறைமேயா வைச�� 

$க�ப.02577.2 



 அைச5த_ெப.எ/.(அைச_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ5ைதயா� அ)ள அ � 

நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) $க�ப.02577.3 

 இைச5த_ெப.எ/.(இைச_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆ%� எலா� இ ெறா� 

ஏ�ேமா $க�ப.02577.4 

 வா8ைம_ெப.(வா8ைம_ெப.) எ 2� ஈ+ அ றி ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) 

$க�ப.02578.1 

 P8ைம எ �� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உ%ைம_ெப.(உ%ைம_ெப.) 

ெசா*�ேமா $க�ப.02578.2 

 த�ைம தா _த-.�.(தா _த-.�.) அதி* த��த*_ெதா.ெப.(த��_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) 

அ றிேய $க�ப.02578.3 

 ஆ8 ெம8 ஆக ேவ� அைறய* ஆவேத $க�ப.02578.4 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ஏவ ஆ%� ஏெழா� ஏ> எனா $க�ப.02579.1 

 வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) வன�+3 ைவக ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.02579.2 

 த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பாரக� த ைன ெம8�ைமயா* 

$க�ப.02579.3 

 அ5த நா3_ெப.(நா3_ெப.) எலா� ஆ3 எ  ஆைணயா* $க�ப.02579.4 

 ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) இ)�கேவ�� மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி 

ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) S�க $க�ப.02580.1 

 எ ன யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இைய5த+ 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) ஏய+ ம��க அRசி $க�ப.02580.2 

 அ ன+ நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ  ஆைணைய ம��கலாேமா $க�ப.02580.3 



 ெசா ன+_வி.அ.ெப.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) ெச8தி ஐய +ய� 

உழ5+_வி.எ/.(உழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அயர* எ றா  $க�ப.02580.4 

 ஒ3ளிேயா  இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) உைர�த�� உைர�க* 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02581.1 

 ப3ள�_ெப.(ப3ள�_ெப.) ந�� ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) அ ன பரதைன 

வில�கிA ப%� $க�ப.02581.2 

 ெத3ளிய �ல�ேதா� ெச8ைக சி�� அற/ சி5ைத 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02581.3 

 வ3ளிேயா8 ேக�D எ னா வசி�ட மா 4னிவ  

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.02581.4 

 கிள� அக  ;ன�3 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ' ஓ� 

ேகழ*_ெப.(ேகழ*_ெப.) ஆ8 $க�ப.02582.1 

 இைள எ2� தி)விைன ஏ5தினா  அேரா $க�ப.02582.2 

 உைள( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெப)ைம_ெப.(ெப)ைம_ெப.) ஓ� எயி-றி  

உ3 ;ைர $க�ப.02582.3 

 வள� இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) இைட ம�வி  

ேதா றேவ. $க�ப.02582.4 

 ஆதிய அைமதியி  இ�தி ஐ�ெப)� $க�ப.02583.1 

 :த4� ெவளி ஒழி�+_வி.எ/.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எைவ�� 

;�க பி  $க�ப.02583.2 

 நாத  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அக  ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) 

ந*கி_வி.எ/.(ந*�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ந%ண)� $க�ப.02583.3 

 ேசாதி ஆ� த ைமயி  +யிற* ேமயினா  $க�ப.02583.4 



 ஏ-ற இ�த ைமயி  அமர��� இ  அ4+ $க�ப.02584.1 

 ஊ-�ைட� கட*வண  உ5தி உ5திய $க�ப.02584.2 

 <-� இத>� கமல�தி  ெநா8தி  யாைவ�� $க�ப.02584.3 

 ேதா-�வி�+ உதவிட 4த*வ _ெப.(4த*வ _ெப.) ேதா றினா  

$க�ப.02584.4 

 அ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) உலகிைன 

அளி�க_�ைற.எ/.(அளி��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆகிய+ $க�ப.02585.1 

 உ  தனி� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 4த* உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) ேவ5த�க3 

$க�ப.02585.2 

 இ � அளவி2� 4ைற இக5+ளா� இைல $க�ப.02585.3 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உள+ உைர இன�_ெப.(இன�_ெப.) உணர� ேக�D யா*. 

$க�ப.02585.4 

 இத இய* இய-றிய_ெப.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �ரவ� 

யா'2� $க�ப.02586.1 

 மத இய* களி-றினா8 ம� இ* விRைசக3 $க�ப.02586.2 

 பதவிய இ)ைம�� பய�கA ப%பினா* $க�ப.02586.3 

 உதவிய_ெப.எ/.(உத(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஒ)வேன உய)� 

எ பரா* $க�ப.02586.4 

 எ றலா* யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உைன 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) விRைசக3 $க�ப.02587.1 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அலாதன பல உதவி-� உ%ைமயா* $க�ப.02587.2 

 அ � என+ இ � என+ ஆைண ஐய ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.02587.3 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) ேபா5+ அளி உன�� உ'ய நா� எ றா  $க�ப.02587.4 



 Hறிய 4னிவைன� �ளி�5த_ெப.எ/.(�ளி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $க�ப.02588.1 

 சீறிய ைககளா* ெத(J+ ெச�கணா  $க�ப.02588.2 

 ஆறிய சி5தைன அறிஞ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உைர $க�ப.02588.3 

 H�வ+ உள+ என� Hற* ேமயினா  $க�ப.02588.4 

 சா றவ� ஆக த _பதி.ெப.(த _தி'.) �ரவ� ஆக தா8_ெப.(தா8_ெப.) 

$க�ப.02589.1 

 ேபா றவ� ஆக ெபா  ;த*வ� ஆக தா _த-.�.(தா _த-.�.) $க�ப.02589.2 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) த) மல� உளா  சி�வ ெச8ெவ  எ � $க�ப.02589.3 

 ஏ றபி  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர ம���� ஈ�டேதா $க�ப.02589.4 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) பணி�+_வி.எ/.(பணி_வி.+��_இ.இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உவ5தன த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) ெச8ெகன $க�ப.02590.1 

 ஏய எAெபா)3கB� இைறRசி ேம* ெகாளா� $க�ப.02590.2 

 த�ய அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ;ைலயனி  ெச8ைக ேத�கிலா $க�ப.02590.3 

 நா8_ெப.(நா8_ெப.) என� தி'வ+ ந*ல+_ெப.(ந*ல+_ெப.) அ*லேதா 

$க�ப.02590.4 

 4  உறA பணி�தவ� ெமாழிைய யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) என 

$க�ப.02591.1 

 ெச னியி*_ெப.(ெச னி_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ெச8ெவ  எ றத  $க�ப.02591.2 

 பி  உறA பணி�தைன ெப)ைமேயா8 என�� $க�ப.02591.3 

 எ  இனி/ ெச8வைக உைரெச8 ஈ�� எ றா  $க�ப.02591.4 



 4னிவ2� உைரAப+ ஓ� 4ைறைம க%Dல� $க�ப.02592.1 

 இனி என 

இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ைம5த2� $க�ப.02592.2 

 அைனயேத* ஆ3பவ� ஆ3க நா� நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) $க�ப.02592.3 

 பனி பட� கா�_ெப.(கா�_ெப.) உட  

பட�த*_ெதா.ெப.(பட�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) ெம8 எ றா  $க�ப.02592.4 

 அLவழி இைமயவ� அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

HDனா� $க�ப.02593.1 

 இLவழி இராமைன இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ�ேம* $க�ப.02593.2 

 ெசLவழி�+ அ � ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) எ � எ%ணினா� $க�ப.02593.3 

 கLைவய� வி��; இைட கழற* ேமயினா� $க�ப.02593.4 

 ஏ�த)� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) �ண�+ இராம  இLவழி $க�ப.02594.1 

 ேபா�+ அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தாைத ெசா* 

;ர���_ெப.எ/.(;ர_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

:�சியா  $க�ப.02594.2 

 ஆ�த ஆ%� ஏழிேனா� ஏJ� அ5நில� $க�ப.02594.3 

 கா�த* உ  கட _ெப.(கட _ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) 

கடைம_ெப.(கடைம_ெப.) எ றன� $க�ப.02594.4 

 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) உைர�த�� ம��க-பால+ அ � $க�ப.02595.1 



 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உைன 

இர5தென _வி.4.(இர5+_வி.+ _இ.கா.+எ _பட�.ஒ).) இனி எ  ஆைணயா* 

$க�ப.02595.2 

 ஆன+ ஓ� அைமதியி  அளி�தி பா� எனா $க�ப.02595.3 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) +ைண 

மல�� தட�ைக ப-றினா . தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) +ைண மல�� தட�ைக ப-றினா  

$க�ப.02595.4 

 ஆ� எனி* ஏ> இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ஆ%D* ஐய ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.02596.1 

 நாம ந�� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நக� 

ந%ணி_வி.எ/.(ந%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நானில� $க�ப.02596.2 

 ேகா 4ைற ;'கிைல எ னி  H� எ'/ $க�ப.02596.3 

 சா� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) சரத� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

ஆைண சா-றிேன  $க�ப.02596.4 

 எ ப+ ெசா*லிய_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பரத  யா+� 

ஓ� $க�ப.02597.1 

 + பில  அவன+ +ணிைவ ேநா�கினா  $க�ப.02597.2 

 அ பின _�றி.வி.அ.ெப.(அ ;_ெப.+இ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

உ)கின  அ ன+ ஆக எ றா  $க�ப.02597.3 

 த ;க> த னி2� ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) த ைமயா  $க�ப.02597.4 

 வி�மின  பரத2� ேவ� ெச8வ+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) $க�ப.02598.1 

 இ ைமயி  அ'+ என எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஏ��வா  $க�ப.02598.2 



 ெச�ைமயி  தி)வD� தல� த5த�க என $க�ப.02598.3 

 எ�ைம�� த)வன இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) ந*கினா  

$க�ப.02598.4 

 அD� தல� இர%ைட�� அJத_ெப.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

க%ணினா  $க�ப.02599.1 

 4D� தல� இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) என 4ைறயி  

SDனா _வி.4.(S�_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.02599.2 

 பD� தல�+ இைறRசின  பரத  ேபாயினா  $க�ப.02599.3 

 ெபாD�தல� இல��� ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) ெகா3 ேமனியா  

$க�ப.02599.4 

 ஈ றவ� 4தலிய எ% இ* �-ற4� $க�ப.02600.1 

 சா றவ� �Jெவா� தவ�+Vளா�கB� $க�ப.02600.2 

 வா _ெப.(வா _ெப.) த) ேசைன�� ம-�� �-�ற $க�ப.02600.3 

 1 �_ெப.(1 �_ெப.) <* கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 4னி�� ேபாயினா  $க�ப.02600.4 

 ப%ைட_ெப.அ.(ப%�_ெப.) <* தெரJ பர�+வ2� ேபாயினா  $க�ப.02601.1 

 ம%� ந�� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நக� மா5த�_ெப.(மா5த�_ெப.) ேபாயினா� 

$க�ப.02601.2 

 வி%�_ெப.(வி%�_ெப.) உைற ேதவ)� விலகிA ேபாயினா� $க�ப.02601.3 

 ெகா%ட*_ெப.(ெகா%ட*_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) ஆைணயா* �க2� 

ேபாயினா  $க�ப.02601.4 

 பா+க� தைல�ெகா� பரத  ைப� ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) $க�ப.02602.1 



 ேமா+ க�ைகயி  கைர கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

45தினா  $க�ப.02602.2 

 ேபா+ உ�� கD ெபாழி*_ெப.(ெபாழி*_ெப.) அேயா�தி ;�கில  $க�ப.02602.3 

 ஓ+ க��லி* ெநD+ உற�க�_ெப.(உற�க�_ெப.) ந��கினா  $க�ப.02602.4 

 ந5தி அ� பதி இைட நாத  பா+க� $க�ப.02603.1 

 ெச5_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) தனி� ேகா* 4ைற ெச��த/ சி5ைதயா  

$க�ப.02603.2 

 இ5திய�கைள அவி�+ 

இ)�த*_ெதா.ெப.(இ)_வி.+��_இ.கா.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ேமயினா  

$க�ப.02603.3 

 அ5தி�� பக�� ந�� அறாத க%ணினா  $க�ப.02603.4 

 � றினி* 

இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

எ 2� ெகா3ைகயா* $க�ப.02604.1 

 நி றவ� நலிவரா* ேநய�தா* எனா� $க�ப.02604.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) +ைண� த�பி�� தா2� ைதய�� $க�ப.02604.3 

 தென1 திைச ெநறியிைன/ ேசற* ேமயினா  $க�ப.02604.4 

 ேபதியா+ நிமி� ேபத உ)வ�_ெப.(உ)வ�_ெப.) பிற>கிலா $க�ப.02605.1 

 ஓதி ஓதி உண)5ெத(�� உண�/சி உத(� $க�ப.02605.2 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) ேவதிய� வி'Rச 4தேலா� தெரJகிலா $க�ப.02605.3 

 ஆதி நாத� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) எ� அறிவி2�� 

அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) அேரா $க�ப.02605.4 

 4�+ இ)�திய தி)�தி அன ெமா85 நைகெயா�� $க�ப.02606.1 



 சி�திர� �னி சிைல� �மர� ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ0கினா� $க�ப.02606.2 

 அ�தி'A ெபய� அ)5தவ  இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அைமதிA $க�ப.02606.3 

 ப�திரA பJமரA ெபாழி*_ெப.(ெபாழி*_ெப.) +வ � பJவ� $க�ப.02606.4 

 தி�� உ�� ெசறி பர� தெரJய 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) திர3 ெபா  $க�ப.02607.1 

 ைக� ���க% மைல ேபா* �மர� காம�_ெப.(காம�_ெப.) 4தலா� 

$க�ப.02607.2 

 4����; அற எறி5த விைன வா* 4னிவைனA $க�ப.02607.3 

 ;�� இைறRசின� அ)5தவ2� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;க�� $க�ப.02607.4 

 �மர� ந�� இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) 

அைட5+_வி.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உத( ெகா3ைக எளிேதா 

$க�ப.02608.1 

 அமர� யாவெரா�� எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) 

உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அளேவா $க�ப.02608.2 

 எம'  யா� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 4ய றன�க3 எ � உ)கின  $க�ப.02608.3 

 தம� எலா� வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) உவ5தைனய 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 4னிவ  $க�ப.02608.4 

 அ ன மா 4னிெயா� அ � அவ%_ெப.(அவ%_ெப.) உைற5+ 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

$க�ப.02609.1 

 ப னி க-பி  அனSைய பணியா* அணிகல  $க�ப.02609.2 



 + 2 Pசிெனா� ச5+ இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) �ம5த சனக  

$க�ப.02609.3 

 ெபா ெனா� ஏகி அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) த%டகவன� ;�த�� 

$க�ப.02609.4 

 எ�ெடா� எ�� மத மா க' இர�D அ'மா $க�ப.02610.1 

 வ�ட ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) க% வைர ஆளி பதினா� வலியி  

$க�ப.02610.2 

 கி�டவி�� இைட கிட5தன ெசறி5த_ெப.எ/.(ெச'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஒ)ைக� $க�ப.02610.3 

 ெத(�ட 4�தைல அயி* ெத(ழி* மிட* கJெவாேட $க�ப.02610.4 

 ெசR�ட�/ ெசறி மயி�/ �)3 

ெசறி5த_ெப.எ/.(ெச'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெசனிய  $க�ப.02611.1 

 நR�_ெப.(நR�_ெப.) ெவ-; உ)( 

ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைட நட5த+ என மா 

$க�ப.02611.2 

 மR� �-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வய��_எவ.(வய��_வி.) கி' வாத விைசயி* $க�ப.02611.3 

 பR� ப�ட+ படA பDயி ேம* 4�கிேய $க�ப.02611.4 

 ;% +ள�கியன க%க3 கன*_ெப.(கன*_ெப.) 

ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) S> 

$க�ப.02612.1 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) +ள�கிட வில�க*க3 ���க ெவயி�� $க�ப.02612.2 

 க%� உள� கதி �ைற5திட ெந��கட* �லா� $க�ப.02612.3 



 ம%_ெப.(ம%_ெப.) +ள�க வய அ5தக  மன�_ெப.(மன�_ெப.) தளரேவ 

$க�ப.02612.4 

 ;�க வா3_ெப.(வா3_ெப.) அ' 4ழ��_ஏவ.(4ழ��_வி.) ெசவியி  ெபாறி 

உறA $க�ப.02613.1 

 ப�க�_ெப.(ப�க�_ெப.) மி 2� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேம) 

சிகர�_ெப.(சிகர�_ெப.) �ைழ பட/ $க�ப.02613.2 

 ெச�க� வா _ெப.(வா _ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) நிக��க எதி� 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ெச)வ�+ $க�ப.02613.3 

 உ�க வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) உதிர�தி  ஒளி� ெச/ைசயிெனாேட $க�ப.02613.4 

 பைடெயா� ஆடவ�க3 பா8 ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) மா* களி�_ெப.(களி�_ெப.) 

ேத� $க�ப.02614.1 

 நைடய வா3_ெப.(வா3_ெப.) அ'க3 ேகா3 உJைவ ந%ணிய எலா� 

$க�ப.02614.2 

 அைடய_�ைற.எ/.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வா' அரவா* அைச அேனக 

வித வ  $க�ப.02614.3 

 ெத(ைடய* மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) +ய*வ5+ உல( ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

ெபாலியேவ $க�ப.02614.4 

 � � + றின என� �4� ேகாப மத மா $க�ப.02615.1 

 ஒ ெறா� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இைட அ��கின தட�ைக உதவA 

$க�ப.02615.2 

 பி � கி ற பிலனி  ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) வாயி  ஒ)பா* $க�ப.02615.3 

 ெம � தி �_வி.எ/.(தி _வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) விளியா+ 

வி'��_ெப.எ/.(வி'_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பசிெயாேட $க�ப.02615.4 



 ப ன காதிப� பணாமணி பறி�+_வி.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைவ ப��+ $க�ப.02616.1 

 அ ன வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) விமான� இைடயி�� அரவிைட� 

$க�ப.02616.2 

 + 2 ேகாளிெனா� தாரைக ெத(��த +ழனி/ $க�ப.02616.3 

 ச னவ �ர� இைட மி 2 தடமா�பிெனா�ேம $க�ப.02616.4 

 ப�; ெச�க� எ' ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ப�க�_ெப.(ப�க�_ெப.) எ'ய� $க�ப.02617.1 

 ��ப� உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) உய� ெந-றியி  

விசி�+ ஒளி �லா $க�ப.02617.2 

 உ�ப)�� அரச _ெப.(அரெச _ெப.) மா* க'யி  ஓைட எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) 

உ% $க�ப.02617.3 

 கி�;'A ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) வைளெயா�� 

கிளரேவ $க�ப.02617.4 

 த�� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) க'ய_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) காளிைம தைழ5+ 

தவழA $க�ப.02618.1 

 ெபா�� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெகா�ைம_ெப.(ெகா�ைம_ெப.) எ ப+ 

;J�கி எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மா $க�ப.02618.2 

 ம�� பாதக� விட�_ெப.(விட�_ெப.) கன*_ெப.(கன*_ெப.) 

வய�கி_வி.எ/.(வய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நிமிர� $க�ப.02618.3 

 க��*_ெப.(க��*_ெப.) :சி வ)கி ற கலிகால� எனேவ $க�ப.02618.4 

 ெச-ற வா3_ெப.(வா3_ெப.) உJைவ வ  ெசறி அத3 தி)�ற/ $க�ப.02619.1 

 �-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வாரண உ'� ெத(�தி ந�வி 

ெத(டர� $க�ப.02619.2 



 ெகா-ற�_ெப.(ெகா-ற�_ெப.) ேம( திைச யாைனயி  மணி��ல� உைட� 

$க�ப.02619.3 

 க-ைற மா�ண� உ'�த_ெப.எ/.(உ'_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உ' க/� 

ஒளிரேவ $க�ப.02619.4 

 ெச�க% அ�க அரவி  ெபா) இல ெச�மணி விரா8 $க�ப.02620.1 

 ெவ�க% அ�க வலய�கB� வில�க விரவி/ $க�ப.02620.2 

 ச�� அண�கிய சலRசல� அல�; தவள� $க�ப.02620.3 

 க�கண�கB� இல�கிய கர�_ெப.(கர�_ெப.) பிறழேவ $க�ப.02620.4 

 45+ ெவ3ளி மைல ெபா னி  மைலேயா�� 4ரணA $க�ப.02621.1 

 ப5த� உ5+ கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) பா�பட ஊ� பட�ேவா  $க�ப.02621.2 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ம%ணி  இைடேயா  

எனி2� வானி  இைடேயா� $க�ப.02621.3 

 சி5ைத�3B� விழி�3B� உள  எ ற திறேலா  $க�ப.02621.4 

 :த� அ�தைன�� ஓ� வD( 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;தி+ எ � 

$க�ப.02622.1 

 ஓத ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உ)வ�த  உ)� 

ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) �ரல  $க�ப.02622.2 

 காதலி�+ அய  அளி�த_ெப.எ/.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கைட 

இ�ட கணிதA $க�ப.02622.3 

 பாத ல�க� மதெவ-; அைவ பைட�த வலியா  $க�ப.02622.4 

 சார வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய* வில�கின  

மர�க3_ெப.(மர�_ெப.+க3_பட�.ப .) தைரயி* $க�ப.02623.1 



 ேபர வ  கி' பிள5+_வி.எ/.(பிள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உக 

வள�5+_வி.எ/.(வள�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இக* ெபறா $க�ப.02623.2 

 வ �ர ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைலயிேனா� எதி� விராத  எ2� 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.02623.3 

 ேகார ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) க% உ)ேம� அன ெகா�5ெத(ழிலினா  

$க�ப.02623.4 

 நி*�� நி*�� என வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நிண�_ெப.(நிண�_ெப.) உ%ட ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) $க�ப.02624.1 

 ப*�� வ* எயி�� மி 2 ப� வா8 4ைழ திற5+ $க�ப.02624.2 

 அ*லி_ெப.(அ*லி_ெப.) ;*�� மல� அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) அைனயாைள 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ைக/ $க�ப.02624.3 

 ெசா*�� எ*ைலயி  4க5+_வி.எ/.(4க_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உய� 

வி��; ெத(டர $க�ப.02624.4 

 காைள_ெப.(காைள_ெப.) ைம5த� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) க%� 

கத�_ெப.(கத�_ெப.) வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) க+வ� 

$க�ப.02625.1 

 ேதாளி* ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைல இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகா� 

ெத(ட�5+ �ட� வா8 $க�ப.02625.2 

 வாளி த�கிய_ெப.எ/.(த��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வல�ைகயவ� வRசைன 

அடா $க�ப.02625.3 

 மீ3தி எ�� அக*தி எ ப+ விள�ப அவ2� $க�ப.02625.4 

 ஆதி நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) வர�தி  என+ ஆவி அகேல  

$க�ப.02626.1 

 ஏதி யாவ+(� இ றி உல�_ெப.(உல�_ெப.) யா(� இகலி* $க�ப.02626.2 



 சாதியாதன(� இ*ைல உயி� த5தென  அடா $க�ப.02626.3 

 ேபாதி� மா+ இவைள உ5தி இனி+ எ � ;கல $க�ப.02626.4 

 வ �ர2� சிறி+ ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) 

ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) நில(_ெப.(நில(_ெப.) உகA $க�ப.02627.1 

 ேபா� அறி5தில  இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) தன+ ெபா-;� 

4ர0� $க�ப.02627.2 

 த�)�_ெப.எ/.(த��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எRசி என ெநRசி  உ� 

சி5ைத தெரJயA $க�ப.02627.3 

 பார ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைலயி  நா%_ெப.(நா%_ெப.) ஒலி பைட�த 

ெபாJேத $க�ப.02627.4 

 இைல ெகா3 ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) அட* இராம  எJ ேமக உ)வ  

$க�ப.02628.1 

 சிைல ெகா3 நா%_ெப.(நா%_ெப.) ெநDய ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ஒலிேய� 

திைரந�� $க�ப.02628.2 

 மைலக3 ந�� தல� நாக� பில� வான�_ெப.(வான�_ெப.) 4த* ஆ� 

$க�ப.02628.3 

 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஏJ� உ)ேம� என ஒலி�+ உரறேவ $க�ப.02628.4 

 வRசக� ெகாDய_ெப.அ.(ெகாDய_ெப.அ.) :ைச ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) ம��� $க�ப.02629.1 

 பRசர� கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) என� கத� பாைவைய விடா $க�ப.02629.2 

 ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) உB�கின  என/ சிறி+ 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நிைனயா $க�ப.02629.3 

 அRசன� கி' அனா  எதி� அர�க  அழலா $க�ப.02629.4 

 ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) 4கA பிணி அறA பைகஞ� ெப�பி  உதிர� $க�ப.02630.1 



 ேதா8 4க�த+ கன�த+ �ட�� �திைரயி  $க�ப.02630.2 

 வா8 4க�திைட நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வட 

ேவைல ப)�� $க�ப.02630.3 

 த� 4க� தி'சிைகA பைட தி'�+ எறியேவ $க�ப.02630.4 

 திைச�� வானவ)� நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) திைச 

மா(� உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) $க�ப.02631.1 

 அைச�� ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) என அ ன அயி* மி னி வர�� $க�ப.02631.2 

 வைச இ* ேம) 4த* மா* வைரக3 ஏழி  வலி சா* $க�ப.02631.3 

 விைசய வா� சிைல இராம  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வாளி விடேவ $க�ப.02631.4 

 இ-ற+ இ ெறா� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அர�க� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 

எ � பகேல $க�ப.02632.1 

 ெவ-ற வி%ணினிைட நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெந�மீ  விJவ ேபா* $க�ப.02632.2 

 �-� அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �ட� எஃக� 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) +ணியா 

$க�ப.02632.3 

 அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க%ட� அைவ ஆைசயின+ 

அ5த� உறேவ $க�ப.02632.4 

 S� ஒ��� அயி* +ணி5+ இ�த* க%� சிறி+� $க�ப.02633.1 

 ேபா� ஒ��கில  மற�ெகா� ;J�கி நி)த  $க�ப.02633.2 

 பா� ஒ���� கர�ெகா� ப)Aபத� எலா� $க�ப.02633.3 

 ேவெரா�� கD+ எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எதி�விைச�+ விட�� $க�ப.02633.4 



 வ�ட�_ெப.(வ�ட�_ெப.) இ�ட கி' அ-� உக வய��_எவ.(வய��_வி.) வயிர� 

$க�ப.02634.1 

 க�� அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கதி�வாளி எதிேர 

கடவலா  $க�ப.02634.2 

 வி�ட வி�ட மைல மீள_�ைற.எ/.(மீ3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெம8யி  விைசயா* $க�ப.02634.3 

 ப�ட ப�ட இட�_ெப.(இட�_ெப.) எ��� உட*_ெப.(உட*_ெப.) ஊ� பட�� 

$க�ப.02634.4 

 ஓ� அராமைர ஒ)��� உண�ேவா� உண�(�� $க�ப.02635.1 

 நாம� ஆ� அவைர ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற�_ெப.(அற�_ெப.) நி��த 

ந0கி� $க�ப.02635.2 

 தா� அரா அைண +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தைர 

நி றவைர ஓ� $க�ப.02635.3 

 மா மராமர� இ��+_வி.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ+ெகா� எ-ற 

வர�� $க�ப.02635.4 

 ஏ� ேசவக  இர%Dெனா� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) கைணயா* 

$க�ப.02636.1 

 ேவ� ேவ� +ணி ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) விJ�தி விைசயா* $க�ப.02636.2 

 மா� மா� நிமி� ேதாளிைட�� மா�பினிைட�� $க�ப.02636.3 

 ஆ�� ஆ�� அயி* ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கைண அJ�த அவ2� 

$க�ப.02636.4 

 ெமா8�த 43_ெப.(43_ெப.) தன+ உட*_ெப.(உட*_ெப.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) 4ைள�த 4�கி� $க�ப.02637.1 



 ைக�தவ-றி  நிமிர� கD+ க றி விசி�� $க�ப.02637.2 

 எ8�த ெம8A ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) ேகழ*_ெப.(ேகழ*_ெப.) என எ��� 

விைசயி  $க�ப.02637.3 

 ைத�த அ�கைண தெறJAப ெம8 சிலி��+ உதறேவ $க�ப.02637.4 

 எ'யி  வா� கைண இராம  விட எ��� நிைலயா+ $க�ப.02638.1 

 உ)வி ஓட மற�_ெப.(மற�_ெப.) ஓ�த* ெசயா உண�வினா  $க�ப.02638.2 

 அ)வி பா��_ெப.எ/.(பா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வைர ேபா* 

�)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ஆ� ெப)கி/ $க�ப.02638.3 

 ெசா'ய ேவக வலி ெக�� உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) ேசா�(�த�� 

$க�ப.02638.4 

 ெம8 வர�தின  மிட* பைட விடA ப�கில  $க�ப.02639.1 

 ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ம-�� இக* எ � 

சின வா3_ெப.(வா3_ெப.) உ)வி வ  $க�ப.02639.2 

 ைக +ணி�+� என 45+ க�கிA பட� ;ய�+ $க�ப.02639.3 

 எ8வி* ம* ெபா)( ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) ஏற 

நி)த  $க�ப.02639.4 

 உ%� எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 4�கி� $க�ப.02640.1 

 த%�_ெப.(த%+_ெப.) எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ெகா� �ம5+ தJவிA 

$க�ப.02640.2 

 ப%� எJ� தன+ வ கதி பதி-றி  4�கி� $க�ப.02640.3 



 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ5தன  

விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அழி 

ெகாJ�_ெப.அ.(ெகாJ�_ெப.அ.) �)தியா  $க�ப.02640.4 

 45+ வா _ெப.(வா _ெப.) 4க� உற� கD+ 4�D 4�கி/ $க�ப.02641.1 

 சி5+ ேசா'ெயா� சா'ைக தி'5தன  அேரா $க�ப.02641.2 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேம)விைன நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

ெத(�� வல� ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உழ*ேவா� 

$க�ப.02641.3 

 இ5+ S'யைர ஒ�+ இ)வ)� ெபாலியேவ $க�ப.02641.4 

 �வண வ%ணெனா� க%ண  மிைசெகா3ள இைச ேதா8 $க�ப.02642.1 

 அவண வி%ணிைட எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

பட�கி றவ  அற�_ெப.(அற�_ெப.) $க�ப.02642.2 

 சிவண அ ன சிைற4  அவெரா� ஏ� ெசலவ�+ $க�ப.02642.3 

 உவண  எ 2� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ம னவ2� ஒ�தன  அேரா 

$க�ப.02642.4 

 மா தயா உைடய த _பதி.ெப.(த _தி'.) கணவ _ெப.(கணவ _ெப.) வRச  

விைனயி  $க�ப.02643.1 

 ேபாதேலா�� அலம5தன3 ;ல�5+_வி.எ/.(;ல�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெபாDயி* $க�ப.02643.2 

 ேகாைதேயா�� ஒசி ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) என விJ5தன3 �ல/ 

$க�ப.02643.3 

 சீைத ேசவ*_ெப.(ேசவ*_ெப.) பிD�%ட சிைற அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) 

அைனயா3 $க�ப.02643.4 

 பி ைன ஏ+� உத(� +ைண ெபறா3 உைர ெபறா3 $க�ப.02644.1 



 மி ைன ஏ8 இைட Oட�கிட 

விைர5+_வி.எ/.(விைர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெத(ட�வா3 

$க�ப.02644.2 

 அ ைனேய அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) அ பி  அறேவா�க3 தைம 

வி�� $க�ப.02644.3 

 எ ைனேய Oக�தி எ றன3 எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

விJவா3 $க�ப.02644.4 

 அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வா8 �ழறி ஆ� உயி� அJ�கி 

உைல�� $க�ப.02645.1 

 எJ+ பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அைனயா3 நிைல 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைளயவ  $க�ப.02645.2 

 ெத(J+ ேதவி +ய�Hர விைளயாட* ெத(ழிேலா $க�ப.02645.3 

 பJ+ வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) என ஊழி4த*வ  

பக�(�� $க�ப.02645.4 

 ஏக நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெநறி 

எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) கD+ ஏறி இனிதி  $க�ப.02646.1 

 ேபாக* ந �_ெப.(ந �_ெப.) என நிைன5தன  

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெபா) இேலா8 $க�ப.02646.2 

 சாக* இ � ெபா)ள � என 

ந��_ெப.எ/.(ந�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) தைகைமேயா  

$க�ப.02646.3 

 ேவக ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கழலி  உ5த�� விராத  விழேவ 

$க�ப.02646.4 

 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) வD வா3ெகா� 

+ணி�+ விைசயா* $க�ப.02647.1 



 மீலி_ெப.(மீளி_ெப.) ெமா8�பின� �தி�த�� ெவ�%� ;)வ� $க�ப.02647.2 

 ேத3 இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) ெந'ய/ சின( ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) 

க% அரவ� $க�ப.02647.3 

 ேகா3 இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) 

�ட)�_ெப.எ/.(�ட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெத(ட�வதி* ��க�� 

$க�ப.02647.4 

 ;% இைடA ெபாழி உயி�A;ன* 

ெபாலி5+_வி.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வர(� $க�ப.02648.1 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) இைடA பட�த*_ெதா.ெப.(பட�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) 

வி�� எJ விக-ப� நிைனயா $க�ப.02648.2 

 எ% உைட� �'சி* எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இைளேயா8 இவைன இ� $க�ப.02648.3 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) இைட� கD+ ெபா�+த* வழ�� என�ேம $க�ப.02648.4 

 மத ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அைனயா  

நில�_ெப.(நில�_ெப.) வகி�5த �ழிவா8 $க�ப.02649.1 

 நத� உலா(� நளிந�� வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) அJ5த நைவ த�� 

$க�ப.02649.2 

 அதவ� ஆ8 ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ெந8 உ%� உலகி* அ ப� க)தி-� 

$க�ப.02649.3 

 உத( ேசவDயினா* அமல  உ5+த�ேம $க�ப.02649.4 

 ப�ட த ைம�� உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பட� 

சாப� இட_�ைற.எ/.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 4  $க�ப.02650.1 

 க�ட வ  பிறவி த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கைட ஆன 

உட*தா  $க�ப.02650.2 



 வி�� வி%ணிைட விள�கின  வி'Rச  என ஓ� $க�ப.02650.3 

 4�ைட_ெப.(4�ைட_ெப.) த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அதனி* வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4த* 4 னவனிேன 

$க�ப.02650.4 

 ெபாறியி  ஒ றி அய* ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

தி' ;5தி உணரா $க�ப.02651.1 

 ெநறியி  ஒ றி நிைலநி ற நிைன( உ%� அதனி2� $க�ப.02651.2 

 பிறி( இ* அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ப%� உைடய 

ெப-றிதனி2� $க�ப.02651.3 

 அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உதவ_�ைற.எ/.(உத(_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந�பைன 

அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பக�வா  $க�ப.02651.4 

 ேவத�க3 அைறகி ற உல�_ெப.(உல�_ெப.) எ��� வி'5தன உ  

$க�ப.02652.1 

 பாத�க3 இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) எ னி* பDவ�க3 எAபDேயா 

$க�ப.02652.2 

 ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) ெகா3 கட*_ெப.(கட*_ெப.) அ றி ஒ றிேனா� 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஒLவாA $க�ப.02652.3 

 :த�க3 ெத(�� உைற5தா* அைவ உ ைனA ெபா���ேமா $க�ப.02652.4 

 க��த கரா� க+வ நிமி� ைக எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெம8 கல�கி_வி.எ/.(கல��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02653.1 

 உ��த_ெப.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) திைச அைன�தி2� 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒலி 

ெகா3ள_�ைற.எ/.(ெகா3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உ� +யரா* $க�ப.02653.2 



 அ��த ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தனி 1ல�+ அ)�பரேம பரேம எ � 

$க�ப.02653.3 

 எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

வாரண�_ெப.(வாரண�_ெப.) அைழAப ந�ேயா அ � ஏ  எ றா8 $க�ப.02653.4 

 ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) காண அக�_ெப.(அக�_ெப.) காணA ெபா+ 4க�தி  அ)3 

ேநா�க� $க�ப.02654.1 

 இற�காத தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) க% எ�ெப)மாஅ  

இய�;தியா* $க�ப.02654.2 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) கா�த-� உன�� ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) ஆ)� 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) +ைண இ றி� $க�ப.02654.3 

 கற�� ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) என� தி'ய 

ந�ேயேயா கடவா8 தா _த-.�.(தா _த-.�.) $க�ப.02654.4 

 +றAபேத ெத(ழி* ஆக� ேதா றிேனா� ேதா றிய�கா* $க�ப.02655.1 

 மறAபேரா த�ைம அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) அ றாகி ம-றவ�ேபா* 

$க�ப.02655.2 

 பிறAபேரா எவ���� தா� ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

பத�_ெப.(பத�_ெப.) ெபற*_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) அ'ேதா 

$க�ப.02655.3 

 இறAபேத பிறAபேத எ2� விைளயா�� இனி+ உக5ேதா8 $க�ப.02655.4 

 பனி நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பிறவி� கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

கட���_ெப.எ/.(கட_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பD 

ப-றி $க�ப.02656.1 



 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சமய�ேதா� எ*லா)� 

ந �_ெப.(ந �_ெப.) எ ன� $க�ப.02656.2 

 தனி நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த�+வ�தி  தைக 

1��தி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ஆகி* $க�ப.02656.3 

 இனி நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4த* 

ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) எ ெகா%� எ ெச8வாேர $க�ப.02656.4 

 ஓயாத மல� அயேன 4த* ஆக உள� 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02657.1 

 மாயாத வானவ���� ம-� ஒழி5த_ெப.எ/.(ஒழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ம  உயி���� $க�ப.02657.2 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ஆதி 4த* தாைத ெநறி 4ைறயா* 

ஈ �_வி.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02657.3 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) ஆவா� யாவேர த)ம�தி  தனி 1��தி $க�ப.02657.4 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ஆதி பர�பர4� நி னேவ உலக�க3 $க�ப.02658.1 

 ஆயாத சமய4� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) அDயேவ அய* இ*ைல 

$க�ப.02658.2 

 த�யா'  ஒளி�தியா* ெவளி நி றா* த��� உ%ட< $க�ப.02658.3 

 வ �யாத ெப) மாய விைளயா��� ேவ%�ேமா $க�ப.02658.4 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) த ைன அறியாத க �_ெப.(க �_ெப.) இ*ைல 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) க ைற $க�ப.02659.1 

 ஆ�� அறி��_வி.4.(அறி_வி.8_இ.இ.கா.+உ�_பட�.ஒ).) உலகி  தாயாகி  

ஐய $க�ப.02659.2 



 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அறிதி எAெபா)B� அைவ உ ைன நிைல 

அறியா_ெப.எ/.(அ'_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02659.3 

 மாைய இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ ெகாேலா வாராேத வரவ*லா8 

$க�ப.02659.4 

 ப ன* ஆ� எ � உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) பலபல(� நிைன�மா* 

$க�ப.02660.1 

 உ  அலா* ெப)5தெய1வ� உய�5+Vளா� ஒJ�க ேற $க�ப.02660.2 

 அ னc�திைய 4தலா� அ5தண�மா�� அ)5தெய1வ� $க�ப.02660.3 

 நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) அலா* இ*லாைம ெநறி நி றா� நிைனயாேரா 

$க�ப.02660.4 

 ெபா) அ'ய சமய�க3 ;க*கி ற ;�ேதளி� $க�ப.02661.1 

 இ) விைன�� உைடயா�ேபா* அ)5தவ� 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இய-�வா� $க�ப.02661.2 

 தி) உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மணிமா�ப 

நின�� எ ைன ெசய-பால $க�ப.02661.3 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) விைன�� இ*லா�ேபா* உற��தியா* உற�காதா8 

$க�ப.02661.4 

 அர( ஆகி/ �ம�தியா* அயி* எயி-றி  ஏ5+தியா* $க�ப.02662.1 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வாயி  விJ��தியா* ஓ� அDயா* ஒளி�தியா* 

$க�ப.02662.2 

 தி) ஆன நிலமகைள இஃ+ அறி5தா* சீறாVளா $க�ப.02662.3 

 ம) ஆ)� +ழா8 அல�க* மணிமா�பி  ைவ�வா3 $க�ப.02662.4 

 ெம8ைய�தா  சிறி+ உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) விதி�த ம 2யி�க3 $க�ப.02663.1 



 உ8ய�தா  ஆகாேதா உன�� எ ன �ைற உ%ட< $க�ப.02663.2 

 ைவய�தா� வான�தா� மJ ஆளி�� அ � 

அளி�த_ெப.எ/.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02663.3 

 ஐய�தா* சிறி+ ஐய� தவி�5தா)� உள�. ஐயா $க�ப.02663.4 

 அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) ஆ8 அ)மைறக3 அைற5தா8 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அைவ உ ைன $க�ப.02664.1 

 4 ன� ஆ� ஓ+வி�தா� எ*லா)� 4D5தாேரா $க�ப.02664.2 

 பி ன� ஆ8 ஒ றாத* பி'5ேதேயா பி'யாேதா $க�ப.02664.3 

 எ ன மா மாய� இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) ஏனமா8 

ம%_ெப.(ம%_ெப.) இட5தா8 $க�ப.02664.4 

 ஒA; இைற�� ெபற*_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) அ'ய ஒ)வா 

4  உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02665.1 

 அA; உைற�3 +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அDேய  

அ)5தவ�தா* அ0�தலா* $க�ப.02665.2 

 இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பிறவி� கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

கட5ேத _வி.4.(கட_வி.+5�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) இனிA பிறேவ  இ) 

விைன�� $க�ப.02665.3 

 +A; உறJ� ந���த �ட�� தி)வDயா* +ைட�தா8 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.02665.4 

 இ-� எலா� இய�பினா  $க�ப.02666.1 

 நி-றேலா�� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஆ� 

$க�ப.02666.2 



 உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ஆ� உண��+ எனா 

$க�ப.02666.3 

 ெவ-றியா  விள�பினா  $க�ப.02666.4 

 க3ள� மாய வா>( எலா� $க�ப.02667.1 

 வி3ள ஞான� வ �� தா3_ெப.(தா3_ெப.) $க�ப.02667.2 

 வ3ள* வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) ேக3 எனா 

$க�ப.02667.3 

 உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) ஆ� உண��தினா  $க�ப.02667.4 

 இ�ப� உ-� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

எ8திேன _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) $க�ப.02668.1 

 ெவ�; வி* ைக வ �ர ேப� $க�ப.02668.2 

 +�;) தனத  S> $க�ப.02668.3 

 அ�பர�+ உேள  அேரா $க�ப.02668.4 

 ஆ� அர�ைப ந�� அர�� $க�ப.02669.1 

 ஊ� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பாடலா* $க�ப.02669.2 

 ஊ� உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) Hட 

இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.02669.3 

 H� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) HDேன  $க�ப.02669.4 

 கர�க வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காமேநா8 $க�ப.02670.1 

 +ர�க வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதாமினா* $க�ப.02670.2 

 இர�க� இ றி ஏவினா  $க�ப.02670.3 

 அர�க  ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) ஆயிேன  $க�ப.02670.4 



 அ ன ய�க  ஆதியா8 $க�ப.02671.1 

 இ ன*_ெப.(இ ன*_ெப.) த�)�_ெப.எ/.(த��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஈைகயா  $க�ப.02671.2 

 நி ன தாளி  ந���� எ � $க�ப.02671.3 

 உ 2�_ெப.எ/.(உ 2_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ-� 

உண��தினா  $க�ப.02671.4 

 வல� ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ5த 

வா _ெப.(வா _ெப.) எலா� $க�ப.02672.1 

 நலிR� தி 2� நாம ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) $க�ப.02672.2 

 ெபாலிRச ெவ றி :0� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.02672.3 

 கிலிRச  ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) ஆயிேன  $க�ப.02672.4 

 அ � 1ல� ஆதியா $க�ப.02673.1 

 இ � கா�� ஏைழேய  $க�ப.02673.2 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) த�+_ெப.(த�+_ெப.) நாடேல  $க�ப.02673.3 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த�ய ேநDேன  $க�ப.02673.4 

 P%ட நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெத( ைமதா  

$க�ப.02674.1 

 ேவ%ட நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) <* $க�ப.02674.2 

 :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) ெகா3 தா3_ெப.(தா3_ெப.) $க�ப.02674.3 

 த�%ட இ � ேதறிேன  $க�ப.02674.4 



 திற�தி  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த�+_ெப.(த�+_ெப.) 

எலா� $க�ப.02675.1 

 அ��த_ெப.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உ ைன ஆதேன  

$க�ப.02675.2 

 ஒ��த த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) ஊழியா8 $க�ப.02675.3 

 ெபா��தி எ � ேபாயினா  $க�ப.02675.4 

 ேத( காத*_ெப.(காத*_ெப.) சீ'ேயா  $க�ப.02676.1 

 ஆவி ேபாயினா  எனாA $க�ப.02676.2 

 : உலா( :ைவேயா� $க�ப.02676.3 

 ஏ வலா)� ஏகினா� $க�ப.02676.4 

 ைக ெகா3 கால ேவலினா� $க�ப.02677.1 

 ெம8 ெகா3 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ெம8ய� வா> $க�ப.02677.2 

 ெமா8 ெகா3 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 4 னினா� $க�ப.02677.3 

 ைவக* தா2� ைவகினா� $க�ப.02677.4 

 �ரவ�_ெப.(�ரவ�_ெப.) �வி ேகா��_ெப.(ேகா��_ெப.) அல� ெகா�பிெனா�� 

$க�ப.02678.1 

 இர(_ெப.(இர(_ெப.) அ�� அ0��ெபாJ+ எ8தினரா* $க�ப.02678.2 

 சரவ�க  இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) க)+�_ெப.எ/.(க)+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.02678.3 

 மரவ�_ெப.(மரவ�_ெப.) கிள� ேகா��_ெப.(ேகா��_ெப.) ஒளி� வாச 

வன�_ெப.(வந�_ெப.) $க�ப.02678.4 

 ெசLேவலவ� ெச றன� ேசர* உ�� $க�ப.02679.1 



 அLேவைலயி  எ8தின _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஆ� $க�ப.02679.2 

 தLவா+ இர(� ெபாலி தாமைரயி  $க�ப.02679.3 

 ெவLேவ� அல� க%ணின  வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) ேகா  

$க�ப.02679.4 

 அ ன/ ெசலவி  பDேம* அய* S> $க�ப.02680.1 

 ெபா னி  ெபாலிவா� அணி :% ஒளிேம* $க�ப.02680.2 

 மி னி  ெசறி க-ைற வி'5தன ேபா* $க�ப.02680.3 

 பி னி/ �ட)�_ெப.எ/.(�ட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பிற> ேப� 

ஒளியா  $க�ப.02680.4 

 வானி* ெபாலி ேதாைகய� க% மல� வா _ெப.(வா _ெப.) $க�ப.02681.1 

 கானி* பட� க% களி வ%ெடா�_ெப.(வ%+_ெப.+ஒ�_க).ேவ.) 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) $க�ப.02681.2 

 ேமனி�_ெப.(ேமனி_ெப.+�_ஒ-.) தி) நாரத  வ �ைண இைச� $க�ப.02681.3 

 ேதனி* பD�� ெசவி வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) உைடயா  $க�ப.02681.4 

 அைனயி  +ைற ஐ�பெத(� ஐ�ப+ <* $க�ப.02682.1 

 விைனயி  ெத(ைக ேவ3வி நிரAபிய மா $க�ப.02682.2 

 4ைனவ  4+ ேதவ'  1வ� அலா� $க�ப.02682.3 

 ;ைன�� 4D + � ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) கழலா  $க�ப.02682.4 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) மா மலரா3 நிக� ேதவிெயா�� $க�ப.02683.1 

 4� மா மத ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) 4  உய� 

தா3_ெப.(தா3_ெப.) $க�ப.02683.2 



 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) மா மிைசயா  வி' ெவ3ளி விள�� $க�ப.02683.3 

 அ� மா மைல அ%ணைலேய அைனயா  $க�ப.02683.4 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அய* நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒளி� 

த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) கதிேரா  $க�ப.02684.1 

 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) எ  எ � ஒளி எRசிட மா 

$க�ப.02684.2 

 வா _ெப.(வா _ெப.) நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பத�_ெப.(பத�_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ)வா8 $க�ப.02684.3 

 ேம* நி ெறன நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒளி� 

ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) �ைடயா  $க�ப.02684.4 

 திைச க�Dய மா* க' தெட1ட மதA $க�ப.02685.1 

 பைச க�Dன கி�Dன ப-பல ேபா� $க�ப.02685.2 

 விைச க�� அழி தானவ� வி�� அக* ேப� $க�ப.02685.3 

 இைச க�Dய ஒ�+ இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) சாமைரயா  

$க�ப.02685.4 

 த��( இ* தி' ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) கதி� த��வ+ ஓ� $க�ப.02686.1 

 ஊ� உ-ற+ எனA ெபாலி ஒ3_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) 4Dயா  $க�ப.02686.2 

 ேபா� வி�தக  ேநமி ெபா��தவ  மா $க�ப.02686.3 

 மா�வி* தி)வி  ெபாலி மாைலயினா  $க�ப.02686.4 

 ெச-றி� கதி'  ெபாலி ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) மணியி  $க�ப.02687.1 



 க-ைற/ �ட� வி�� எ' கR�கியா  $க�ப.02687.2 

 ெவ-றி�தி)வி  �ளி� ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) நைக ேபா* $க�ப.02687.3 

 �-றி� கிள)� �ட� ேதா3வைளயா  $க�ப.02687.4 

 ப* ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) பாட� உ�� $க�ப.02688.1 

 ெத(* ஆ� அணி கா* �ட'  ெத(ைக தா� $க�ப.02688.2 

 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) உடனா8 எழலா* ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.02688.3 

 வி*லா* ஒளி� ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) எனA ெபாலிவா  $க�ப.02688.4 

 மானா உலக5தனி* ம ற*_ெப.(ம ற*_ெப.) ெபா)� $க�ப.02689.1 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) நா� நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெசறி ெத(�கலினா  

$க�ப.02689.2 

 மீேனா� க��+ உய� ெவ றிய ஆ� $க�ப.02689.3 

 வா _ெப.(வா _ெப.) நாDய� க% எ2� வா3_ெப.(வா3_ெப.) உைடயா  

$க�ப.02689.4 

 ெவ*வா  நைசயா* விைசயா* வி��நா3 $க�ப.02690.1 

 எ* வா _ெப.(வா _ெப.) �ட� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இராவண ேம* 

$க�ப.02690.2 

 ெந*வா�� அறாத நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) பிறழா $க�ப.02690.3 

 வ*வா8 மDயா வயிரA பைடயா  $க�ப.02690.4 

 நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) எதி� 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெந�5தவ2� $க�ப.02691.1 

 ெச றா  எதி�ெகா%� சிறA;_ெப.(சிறA;_ெப.) அைமயா $க�ப.02691.2 



 எ  தா _த-.�.(தா _த-.�.) இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) 

எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆ� என�� $க�ப.02691.3 

 ெபா றாத ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) கழேலா  ;க�� $க�ப.02691.4 

 நி னா* இய* ந�தி ெந�5தவ� இ � $க�ப.02692.1 

 எ னா2� விள�ப'+ எ � உண�வா  $க�ப.02692.2 

 அ5 நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) நி ைன அைழ�தனனா* $க�ப.02692.3 

 ெபா  ஆ� சைட மாதவ ேபா+தியா* $க�ப.02692.4 

 எ5தா8 உல�_ெப.(உல�_ெப.) யாைவ�� எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) 

உயி)� $க�ப.02693.1 

 த5தா  உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெநறி 

த5தனனா* $க�ப.02693.2 

 ந5தாத ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தவ நா� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.02693.3 

 வ5தா8_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) எனி  

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) எதிேர வ)வா  $க�ப.02693.4 

 எ*லா உலகி-�� உய�5தைம யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.02694.1 

 ெசா*லா வைக ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) உண� ெத( ைமைய(* $க�ப.02694.2 

 ந*லாBடேன நட ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) என�� $க�ப.02694.3 

 அ*ேல  என வா* அறிவா _வி.4.(அறி_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

அைறவா  $க�ப.02694.4 

 ெசா* ெபா�� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ;கேழா8 ெத(ழி* மா8 

$க�ப.02695.1 

 சி-ப�களி  வ �வன ேச��ெவேனா $க�ப.02695.2 



 அ-ப� க)ேத  எ  அ)5தவேமா $க�ப.02695.3 

 க-ப� பல ெச ற+ கா0தியா* $க�ப.02695.4 

 ெசா-�� தர� அ � இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) S> கழலா8 

$க�ப.02696.1 

 ெப-�� ெப�கி*ல+ ஒ� ெப-றியேத $க�ப.02696.2 

 ம-� எ  பல ெசா* இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

$க�ப.02696.3 

 4-�� பக*_ெப.(பக*_ெப.) தா2� 4D�தனனா* $க�ப.02696.4 

 சி� காைல_ெப.(காைல_ெப.) இலா நிைலேயா தி'யா $க�ப.02697.1 

 ��கா ெந�கா �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) ேவ�படா $க�ப.02697.2 

 உ� கா* கிள� :த� எலா� உகி2� $க�ப.02697.3 

 ம�கா ெநறி எ8+ெவ  வா2ைடயா8 $க�ப.02697.4 

 எ � இ ன விள�பி�� எ*ைலயி வா8 $க�ப.02698.1 

 வ  தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) சிைல வ �ர)� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ0கா $க�ப.02698.2 

 ஒ �� கிள� ஓைதயினா* உண�வா� $க�ப.02698.3 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ ைன ெகா* 

இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) எனா நிைனவா� $க�ப.02698.4 

 ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) ஒ�தன நா* ஒளி� ேகா3 வயிர� $க�ப.02699.1 

 க�ப� க' நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) க%டனமா* 

$க�ப.02699.2 



 இ�ப��தைல மாதவ�பா* இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ஆ� 

$க�ப.02699.3 

 உ�ப��� அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

எ8தின _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) எ � உணரா 

$க�ப.02699.4 

 மாேன அைனயா[ளா� ைம5தைன அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.02700.1 

 : ேந� ெபாழிலி  ;றேன நி�வா $க�ப.02700.2 

 ஆ  ஏ� என ஆ3 அ' ஏ� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) என� $க�ப.02700.3 

 தாேன அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அக  ெபாழி*_ெப.(ெபாழி*_ெப.) 

சா)த�� $க�ப.02700.4 

 க% தா� அைவ ஆயிர4� க+வ� $க�ப.02701.1 

 க% தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேபா* க) ஞாயி�_ெப.(ஞாயி�_ெப.) என� 

$க�ப.02701.2 

 க%டா  இைமேயா� இைற காசினியி  $க�ப.02701.3 

 க% தா _த-.�.(தா _த-.�.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) நா மைறயி  

கனிைய $க�ப.02701.4 

 காணா மன�_ெப.(மன�_ெப.) ெநா5+_வி.எ/.(ெநா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

கவ றனனா* $க�ப.02702.1 

 ஆ3 நாதைன அ5தண�_ெப.(அ5தண�_ெப.) நாயகைன $க�ப.02702.2 

 நா3_ெப.(நா3_ெப.) நாB� வண�கிய ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 4Dயா* 

$க�ப.02702.3 

 P% ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ெகா� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

ெத(Jவா  $க�ப.02702.4 



 +வச� ஆ� ெத(* அம)3 + னாைர/ ெச-�� �)திA 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கடலி  ெசா* ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 

க-பி�+� $க�ப.02703.1 

 திவச� ஆ� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற�தி  ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெநறியி  

உ8�+� தி) அளி�+� வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) அளி�+� சி�காைம� த�க3 

$க�ப.02703.2 

 கவசமா8 ஆ)யிரா8� க%ணா8 ெம8� தவமா8� கைட இலா ஞானமா8� 

காAபாைன� காணா $க�ப.02703.3 

 அவசமா8/ சி5ைத அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அயேல 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) அறியாதா  ேபால 

அறி5த_ெப.எ/.(அ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எலா� ெசா*வா  

$க�ப.02703.4 

 ேதா85+� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) அைன�+� ேதாயா+ 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �டேர ெத(ட�� அ��ேதா� 

�-றேம ப-றி $க�ப.02704.1 

 ந�5த_�ைற.எ/.(ந�5+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ'ய ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

க)ைண�� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) நிலயேம ேவதெநறி 4ைறயி  ேநD 

$க�ப.02704.2 

 ஆ85த_ெப.எ/.(ஆ8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உண�வி  உண�ேவ 

பைகயா* அைலA;%� அDேய� அDேபா-ற அ5நா3 $க�ப.02704.3 

 ஈ5த வர�_ெப.(வர�_ெப.) உதவ_�ைற.எ/.(உத(_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

எ8திைனேய எ5தா8 இ) நில�தேவா நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) இைண 

அD� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) தா� $க�ப.02704.4 

 ேமவாதவ� இ*ைல ேமவின)� இ*ைல ெவளிேயா� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) 

இ*ைல ேம* கீJ� இ*ைல $க�ப.02705.1 



 1வாைம இ*ைல 1�தைம�� இ*ைல 4த* இைடேயா� ஈ� இ*ைல 

4 ெனா� பி  இ*ைல $க�ப.02705.2 

 ேதவா இ�� இLேவா நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ெத( � நிைல எ றா* 

சிைல ஏ5தி வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ�ைம/ ேசவDக3 

ேநாவ� $க�ப.02705.3 

 காவா+ ஒழியி  பழி ெப'ேதா அ ேற* க)�_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) 

கடலி*_ெப.(கட*_ெப.+இ*_இட.ேவ.) க%வளரா8 ைக�மா�� உ%ட< 

$க�ப.02705.4 

 நாழி நைவ த�� உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� ஆக நளின�+ 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நா 4கனா� தாேம $க�ப.02706.1 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) பல பல(� 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அள5தா* ஒ �� உலவாA 

ெப)��ண�த உ�தமேன ேம* நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.02706.2 

 தாழி தைர ஆக� த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) தயி� ந�� ஆக� தடவைரேய ம�+ 

ஆக� தாமைர�ைக ேநாவ $க�ப.02706.3 

 ஆழி கைட5+ அ4த� எ�கB�ேக ஈ5தா8 அ(ண�க3தா� 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) அDைம அ*லாைம உ%ட< $க�ப.02706.4 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 1ல�+ 

உ)வ�_ெப.(உ)வ�_ெப.) பல ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

உண�(� உயி)� பிறி+ ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) $க�ப.02707.1 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ� அ�� கால�+ 

அ5நிைலய+ ஆகி� திற�+_ெப.(திற�_ெப.+அ�+_சா'.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) தா _த-.�.(தா _த-.�.) ஆகி/ ெசRெசேவ 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02707.2 



 ந �_ெப.(ந �_ெப.) ஆய ஞான� தனி�ெகாJ5ேத ந�க3 நைவ த����� 

நாயகேம ந*விைனேய ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.02707.3 

 நி றாைர� கா�தி அயேலாைர� கா8தி நிைல இ*லா� த�விைன�� 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) த5த+ அ ேற $க�ப.02707.4 

 வ*ைல வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இ*லாத மாயவிைனத னா* மய�கினேரா� 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மதிமய�கி ேம* 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.02708.1 

 அ*ைல இைறயவ  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ஆதி எனA ேப+-� அலம)ேவ� 

4 ைன அறAபய  உ%டாக $க�ப.02708.2 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) வலய�க3 நி 2ைழ எ � அ5நா3 எ'ேயாைன� 

த�%D_வி.எ/.(த�%�-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எJவ� என 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02708.3 

 ெத(*ைல 4த* 4னிவ� SB-ற ேபாேத ெத(ைக 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஐய� +ைட�திைலேயா 

எ5தா8 $க�ப.02708.4 

 இ னன பல நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ�தின  

இய�பா� $க�ப.02709.1 

 + 2த* இைட உள+ என நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) +ணிவா  

$க�ப.02709.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) நிக� 4னிவைன� தர விைட எ னாA $க�ப.02709.3 

 ெபா  ஒளி� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 4DA ;ர5தர  ேபானா  $க�ப.02709.4 

 ேபானவ  அகநிைல ;லைமயி  உண�வா  $க�ப.02710.1 

 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) தைலவைன வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) 

எதி�ெகா%டா  $க�ப.02710.2 



 ஆனவ  அD ெத(ழ அ)3வர அJதா  $க�ப.02710.3 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) உைட இடவைக தJவின  Oைழவா  $க�ப.02710.4 

 ஏைழ�� இளவ�� வ)க_விய�.வி.4.(வா_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) என 

இனிதா $க�ப.02711.1 

 வாழிய_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இய_விய�.வி.4.�றி.) அவெரா�� 

வ5தன _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

மகி>வா* $க�ப.02711.2 

 ஊழியி  4த* 4னி உைற�ைள அ0க $க�ப.02711.3 

 ஆழியி* அறி+யிலவ  என மகி>வா  $க�ப.02711.4 

 அLவயி  அழக2� ைவகின  அறிஞ  $க�ப.02712.1 

 ெசLவிய அற(ைர ெசவிவயி  Oகரா $க�ப.02712.2 

 நLவியி  விழியெவௗ◌ா�� நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) இ)ைள� 

$க�ப.02712.3 

 கLவிய_ெப.எ/.(கL(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நிசி 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கைட��� அளவி* $க�ப.02712.4 

 விலகி�� நிழலின  ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) வி' அயி* 

வா3_ெப.(வா3_ெப.) $க�ப.02713.1 

 இலகி� �டரவ  இைசயன திைச ேதா8 $க�ப.02713.2 

 அலகிட* அ'ய த _பதி.ெப.(த _தி'.) அவி� கரநிைரயா* $க�ப.02713.3 

 உலகி� நிைற இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) உைறயிைன உ'வா  $க�ப.02713.4 

 ஆயிைட அறிஞ2� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எதி� அJவ� 

$க�ப.02714.1 

 த�யிைட Oைழவ+ ஒ� ெதளிவிைன உைடயா  $க�ப.02714.2 



 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) விைட த)ெகன நி�வின  ெநறியா* $க�ப.02714.3 

 கா8 எ' வர 4ைற கDதினி* இ�வா  $க�ப.02714.4 

 வ' சிைல உழவ2� மைற உழவைன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.02715.1 

 ;' ெத(ழி* எைன அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ;க�தி என�� 

$க�ப.02715.2 

 தி)மக3 தைலவ ெச8 தி)விைன உற யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

$க�ப.02715.3 

 எ' ;க நிைன�ெவ  அ)3 ெகன இைறவ  $க�ப.02715.4 

 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) வ)� அைமதியி  

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

எவேனா $க�ப.02716.1 

 மா  வ) தனி உ' மா�பிைன என�� $க�ப.02716.2 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) வ) ெகாDயவ  விற*_ெப.(விற*_ெப.) அ� மறேவா  

$க�ப.02716.3 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) வ)� உவைகயி  உைர நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

;'வா  $க�ப.02716.4 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 4க�_ெப.(4க�_ெப.) உள தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

அய��ெவ  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.02717.1 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) வ)திெகா* எ2� நிைல 

உைடேய  $க�ப.02717.2 

 ேபாயின இ) விைன ;க�� விதியா* $க�ப.02717.3 

 ேமயிைன இனி ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) விைன இைல விறேலா8 $க�ப.02717.4 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) அ)ளின  இ�திெச8 பகலா $க�ப.02718.1 



 வ5தன _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) ம)(தி 

மல� அய  உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $க�ப.02718.2 

 த5தன  என அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) சாரெல  உரேவா8 

$க�ப.02718.3 

 அ5த� இ* உய� பத�_ெப.(பத�_ெப.) அைடதைல 4ய*ேவ  $க�ப.02718.4 

 ஆதலி  இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

ெபற_�ைற.எ/.(ெப�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ)3 என உைரயா� $க�ப.02719.1 

 காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) அெவௗ◌ா� கத> எ' 4JகிA $க�ப.02719.2 

 ேபாதைல ம)வின  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெநறி ;கலா $க�ப.02719.3 

 ேவத4� அறிவ) மி� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) உண�ேவா  $க�ப.02719.4 

 ேதவ)� 4னிவ)� உ�வ+ தெரJேவா� $க�ப.02720.1 

 யாவ)� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) விைர மல� அய  4தேலா� $க�ப.02720.2 

 ஏவ)� அறிவினி* இ) விைன ஒ)விA $க�ப.02720.3 

 ேபாவ+ க)+�_ெப.எ/.(க)+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அ) ெநறி ;�கா  $க�ப.02720.4 

 அ%ட4� அகில4� அறிவ)� ெநறியா* $க�ப.02721.1 

 உ%டவ  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெபய� உண��ந� உ� ேப� $க�ப.02721.2 

 எ% தவ ெநD+ எனி  இ�தியி* அவைன� $க�ப.02721.3 

 க%டவ�_வி.அ.ெப.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப .) 

உ� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) க)+வ+ எளிேதா $க�ப.02721.4 

 அைனயவ  இ�தியி  அைம( ேநா�கின� $க�ப.02722.1 



 இனியவ�_�றி.வி.4.(இனிய_ெப.+அ�_பட�.ப .) இ னலி  

இர���_ெப.எ/.(இர��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெநRசின� 

$க�ப.02722.2 

 �னிவ) தி%சிைல� �மர� ெகா�ெபா�� $க�ப.02722.3 

 ;னிதன+ உைற�3 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ'தி* 

ேபாயினா� $க�ப.02722.4 

 மைலகB� மர�கB� மணி� க- பாைற�� $க�ப.02723.1 

 அைல ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) நதிகB� அ)வி/ சார�� $க�ப.02723.2 

 இைல ெசறி பJவ4� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) Sழ�� $க�ப.02723.3 

 நிைல மி� தட�கB� இனி+ ந��கினா� $க�ப.02723.4 

 ப%ைடய அய  த) பாலகி*ல)� $க�ப.02724.1 

 4%ட)� ேமான)� 4தலிேனா�க3 அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

$க�ப.02724.2 

 த%டக வன�+ உைற தவ�+Vளா� எலா� $க�ப.02724.3 

 க%டன� இராமைன� களி��� சி5ைதயா� $க�ப.02724.4 

 கைன வ) க�Rசின�+ அர�க� காய_�ைற.எ/.(கா8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ஓ� $க�ப.02725.1 

 விைன பிறி+ இ ைமயி  ெவ+�;கி றன� $க�ப.02725.2 

 அன* வ) கானக�+_ெப.(கானக�_ெப.+அ�+_சா'.) அ4+ அளாவிய 

$க�ப.02725.3 

 ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) உயி� வ)� 

உலைவ ேபா*கி றா� $க�ப.02725.4 

 ஆ8 வ)� ெப)வலி அர�க� நாமேம $க�ப.02726.1 



 வா8 ெவ]இ அலம)� ம��க� ந��கினா� $க�ப.02726.2 

 த� வ) வன�திைட இ��� த��5த+ ஓ� $க�ப.02726.3 

 தா8வர ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க றி  

த ைமயா� $க�ப.02726.4 

 கர�க (அ))� க�5 ெத(ழி* அர�க� கா8தலி  $க�ப.02727.1 

 ெபார-� இட�_ெப.(இட�_ெப.) இ ைமயி  ;J�கி/ ேசா)ந� $க�ப.02727.2 

 அர�க� எ  கடலிைட ஆ>கி றா� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) $க�ப.02727.3 

 கர�கல�_ெப.(மர�கல�_ெப.) ெப-ெறன ம��க� ந��கினா� $க�ப.02727.4 

 தெரJR� உற ேநா�கின� ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெச8தவ� $க�ப.02728.1 

 அ)R_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) சிறA;_ெப.(சிறA;_ெப.) 

உதவ_�ைற.எ/.(உத(_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) ைகதர $க�ப.02728.2 

 வி'R� உறA ப-றிய பிறவி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) +ய�A $க�ப.02728.3 

 ெப)Rசிைற வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) ெப-றைனய ெப-றியா� $க�ப.02728.4 

 ேவ%Dன ேவ%Dன��� 

அளி���_வி.எ/.(அளி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெம8�தவ� $க�ப.02729.1 

 :%�ள� ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) ெபாைறயி  

ஆ-றலா* $க�ப.02729.2 

 1%� எJ ெவ�ளிைய 4தலி  

ந��கினா�_வி.4.(ந���_வி.+இ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.02729.3 

 ஆ%� உைற அர�கரா* அைலA;%டா� அேரா $க�ப.02729.4 



 எJ5தன� எ8தின� இ)%ட ேமக�தி  $க�ப.02730.1 

 ெகாJ5தென நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) �'சி* வ �ரைனA $க�ப.02730.2 

 ெபாழி5+_வி.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ காதலி  

ெபா)5தினா� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.02730.3 

 ெத(J5ெத(�� ெத(J5ெத(�� ஆசி ெசா*�வா� $க�ப.02730.4 

 இனிய+ ஓ� சாைல ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏகி 

இLவயி  $க�ப.02731.1 

 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) உைற எ � அவ-� அைமய ந*கி� தா� 

$க�ப.02731.2 

 தனி இட�_ெப.(இட�_ெப.) சா�5தன� த�கி மாதவ� $க�ப.02731.3 

 அைனவ)� எ8தின� அ*ல* ெசா*�வா  $க�ப.02731.4 

 எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4னிவைர இைறRசி 

ஏ�+_ஏவ.(ஏ�+_வி.) உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.02732.1 

 ஐய2� 

இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) அ)3 

எ  எ ற�� $க�ப.02732.2 

 ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) காவல _ெப.(காவல _ெப.) ைம5த வ5த+ ஓ� 

$க�ப.02732.3 

 ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) ெவ� ெகா�5ெத(ழி* விைள( 

ேக3 எனா $க�ப.02732.4 

 இர�க� எ � ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) இலாத 

ெநRசின� $க�ப.02733.1 



 அர�க� எ � உள� சில�_ெப.(சில�_ெப.) அற�தி  ந��கினா� $க�ப.02733.2 
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 வ*லிய� பல தி' வன�+ மா  என $க�ப.02734.1 

 எ*லி�� பக�� ெநா5+_வி.எ/.(ெநா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஆ-றெல� $க�ப.02734.2 
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 வ5தைன_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 
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 ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) உைட ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) ;த*வ 

ேபா�கிலா $க�ப.02737.2 

 இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) உைட ைவகேல� இரவி ேதா றினா8 $க�ப.02737.3 

 அ)3 உைட வ �ர நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) அபய� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) எ றா� $க�ப.02737.4 

 ;க*_ெப.(;க*_ெப.) ;�5திலேர* ;ற�+ அ%ட�தி  $க�ப.02738.1 

 அக*வேர2� எ  அ�ெபா�_ெப.(அ�;_ெப.+ஒ�_க).ேவ.) வ �>வரா* 

$க�ப.02738.2 

 தக(_ெப.(தக(_ெப.) இ* + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) தவி)தி� ந�� எனA 

$க�ப.02738.3 

 பகலவ  �ல ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) பணி�கி றா  $க�ப.02738.4 

 ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) வ �ய(� யா8 +ய� ேமவ(� $க�ப.02739.1 

 ஏ5த* எ�பி வ)5த(� எ  நக� $க�ப.02739.2 

 மா5த�_ெப.(மா5த�_ெப.) வ  +ய� Hர(� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 
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 மற5த_ெப.எ/.(மற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;*ல� வலி ெத(ைலேய  

எனி  $க�ப.02740.2 

 இற5+_வி.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபாகி2� 

ந �_ெப.(ந �_ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) அ*ல+ $க�ப.02740.3 



 பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

ெப��_ெப.எ/.(ெப�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேப� எ ப+ யாவேதா 

$க�ப.02740.4 

 நிவ5த ேவதிய� ந�வி)� த�யவ� $க�ப.02741.1 

 கவ5த ப5த� களி நட� க%Dட $க�ப.02741.2 

 அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வி*�� அ)�கைண� 

Pணி�� $க�ப.02741.3 

 �ம5த ேதாB� ெபாைற� +ய� த�)மா* $க�ப.02741.4 

 ஆ(�� ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) அ5தண��� 

ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) $க�ப.02742.1 
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ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) $க�ப.02742.2 
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 S� அ��தவ2� �ட� ேநமி�� $க�ப.02743.1 

 ஊ� அ��த_ெப.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஒ)வ2� ஓ�பி2� 

$க�ப.02743.2 

 ஆ� அற�திெனா� அ றி நி றா� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

$க�ப.02743.3 

 ேவ� அ�Aெப  ெவ)வ மி  ந�� எ றா  $க�ப.02743.4 

 உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாசக� 

ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓ�கிட $க�ப.02744.1 

 இைர�த காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) ஏகிய இ னல� $க�ப.02744.2 



 தி'�த ேகாலின� ேத� மைற பாDன� $க�ப.02744.3 

 நி)�த� ஆDன� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) விள�;வா� 

$க�ப.02744.4 

 ேதா ற* ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 4னியி  ;வன� ெத(ைக $க�ப.02745.1 

 1 �_ெப.(1 �_ெப.) ேபா*வன 4Aப+ ேகாD 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02745.2 

 ஏ ற ேபா+� எதி� அல எ றலி  $க�ப.02745.3 

 சா � அேரா எ� தவA ெப) ஞானேம $க�ப.02745.4 

 அ ன+ ஆகலி  ஏயின ஆ%� எலா� $க�ப.02746.1 

 இ ன*_ெப.(இ ன*_ெப.) கா�+ இ�� இனி+ உைறவா8 என/ $க�ப.02746.2 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாதவ� 

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ெத(J+ உய� $க�ப.02746.3 

 ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) ைம5த2� 

ைவகினா  $க�ப.02746.4 

 ஐ5+� ஐ5+� அைமதியி  ஆ%� அவ%_ெப.(அவ%_ெப.) $க�ப.02747.1 

 ைம5த� த�+_ெப.(த�+_ெப.) இல� ைவகின� மாதவ� $க�ப.02747.2 

 சி5ைத எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அக�திய- ேச�க 

என $க�ப.02747.3 

 இ5+ ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) த ெனா�� ஏகினா� 

$க�ப.02747.4 

 விட ரக�கB� ேவ8 ெசறி கான4� $க�ப.02748.1 

 பட)�_ெப.எ/.(பட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) சி* ெநறி ைபAபய 

ந��கினா� $க�ப.02748.2 



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

ேமனி/_ெப.(ேமனி_ெப.+/_ஒ-.) �த��கண  எ 2� 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) $க�ப.02748.3 

 இட� இலா  உைற ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ8தினா� $க�ப.02748.4 

 அ)�க  அ ன 4னிவைன அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி/ $க�ப.02749.1 

 ெச)�� இ* சி5ைதய� ேசவD_ெப.(ேச_ெப.அ.+அD_ெப.) தா>த�� $க�ப.02749.2 

 இ)�க ஈ%� எ � இனியன Hறினா  $க�ப.02749.3 

 ம)� ெகா3 ேசாைலயி* ைம5த)� ைவகினா� $க�ப.02749.4 

 ைவ�� ைவகலி  மாதவ _ெப.(மாதவ _ெப.) ைம5த பா* $க�ப.02750.1 

 ெச8ைக யாைவ�� ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) ெச*வ ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.02750.2 

 எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

ெச8த+ எ�தவ� எ றன  $க�ப.02750.3 

 ஐய2� அவ-� 

அ பின _�றி.வி.அ.ெப.(அ ;_ெப.+இ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

H�வா  $க�ப.02750.4 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) வழி� ேதா றின� 

$க�ப.02751.1 

 4 ைன ேயா)3 உய� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 4-றினா� $க�ப.02751.2 

 உ னி  யா� உள� உ  அ)3 

எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02751.3 

 எ னி  யா� உள� இ- பிற5தா� எ றா  $க�ப.02751.4 



 உவைம ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதா ற* உைர�� 

எதி� $க�ப.02752.1 

 நவைம ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந-றவ  

ெசா*�வா  $க�ப.02752.2 

 அவ� இலா வி)5+_ெப.(வி)5+_ெப.) 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ னா* அைம $க�ப.02752.3 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) எலா� 

ெகா3க_விய�.வி.4.(ெகா3_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) த�கைணயா எ றா  

$க�ப.02752.4 

 மைறவலா  எதி� வ3ள�� H�வா  $க�ப.02753.1 

 அைறவ+ ஈ%� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அக�திய- கா%ப+ ஓ� $க�ப.02753.3 

 �ைற கிட5த+_ெதா.ெப.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) இனி என� 

Hறினா  $க�ப.02753.4 

 ந*லேத நிைன5தா8 அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) நா2� 4  

$க�ப.02754.1 

 ெசா*�வா  +ணிகி ற+ ேதா ற* ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.02754.2 

 ெச*க_விய�.வி.4.(ெச*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) ஆ%� அவ- ேச)தி 

ேச�5த_ெப.எ/.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி  $க�ப.02754.3 

 இ*ைல நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) 

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) கி*லாதேவ. $க�ப.02754.4 

 அ றி�� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) வரவிைன ஆத'�+ $க�ப.02755.1 

 இ � கா�� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ4�மா* 

அவ- $க�ப.02755.2 



 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேச)தி ேச)த* 

ெசLவிேயா8 $க�ப.02755.3 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) ேதவ���� யாவ���� ந �_ெப.(ந �_ெப.) எனா 

$க�ப.02755.4 

 வழி�� Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) 

அக* ஆசிக3 $க�ப.02756.1 

 ெமாழி�� மாதவ _ெப.(மாதவ _ெப.) ெமா8� மல�� தா3_ெப.(தா3_ெப.) 

ெத(ழாA $க�ப.02756.2 

 பிழி�� ேதனி  பிற�� அ)வி� திர3 $க�ப.02756.3 

 ெபாழி��_ெப.எ/.(ெபாழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) விைரவினி* ேபாயினா� $க�ப.02756.4 

 ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) தைகய� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) அைட5தைம அறி5தா  $க�ப.02757.1 

 ஈ%� உவைக ேவைல +ைண ஏ> உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) 

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.02757.2 

 மா%ட வரத  சர% வண�க எதி� 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.02757.3 

 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தமிழா* உலைக ேநமியி  

அள5தா  $க�ப.02757.4 

 ப%� அ(ண�_ெப.(அ(ண�_ெப.) 1>கின� படா�க3 என வாேனா� $க�ப.02758.1 

 எ% தவ எம��_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+��_ெகா.ேவ.) அ)3க என� �ைற இரAப� 

$க�ப.02758.2 

 க%� ஒ)ைக வா'ன  4க5+_வி.எ/.(4க_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

கட*_ெப.(கட*_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.02758.3 



 உ%� அவ�க3 பி  உமி>க எ ற�� உமி>5தா  $க�ப.02758.4 

 Pய கட _ெப.(கட _ெப.) ந�� அDசி*_ெப.(அDசி*_ெப.) உ%� 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) +ர5தா  $க�ப.02759.1 

 ஆய அதனா* அம)� ெம8�ைடய 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.02759.2 

 மாய விைன வா3_ெப.(வா3_ெப.) அ(ண  வாதவித  வ ைம� $க�ப.02759.3 

 காய� இனி+ உ%� உலகி  ஆ� இட� கைள5தா  $க�ப.02759.4 

 ேயாக� உ� ேப� உயி�க3 தா� உைல( உறாம* $க�ப.02760.1 

 ஏ�� ெநறி யா+ என மிதி�+ அDயி  ஏறி $க�ப.02760.2 

 ேமக ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தவ> வி5த� எ2� 

வி%_ெப.(வி%_ெப.) ேதா8 $க�ப.02760.3 

 நாகம+ நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) உற நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) என 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.02760.4 

 1� அர( S�� 4தேலா  உைரயி  1வா $க�ப.02761.1 

 மா� இ* தவ ஏ� என வடா+ திைச ேம* நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.02761.2 

 ந�ச� உற வானி  ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மா மலய� ேநரா $க�ப.02761.3 

 ஈச  நிகரா8 உல�_ெப.(உல�_ெப.) சீ� 

ெபற_�ைற.எ/.(ெப�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) இ)5தா  $க�ப.02761.4 

 உழ��� மைற நாலி2� உய�5+_வி.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஓ+� $க�ப.02762.1 

 வழ�கி2� மதி� கவியி2� மரபி  நாD $க�ப.02762.2 

 நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) ெபாலி கணி/சி மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ெந-றி_ெப.(ெந-றி_ெப.) உமி> ெச�க% $க�ப.02762.3 



 தழ* ;ைர �ட�� கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) 

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தமி> த5தா  $க�ப.02762.4 

 வி%ணினி* நில�தினி* விக-ப உலகி* ேப� $க�ப.02763.1 

 எ%ணினி* இ)�கினி* 

இ)���_ெப.எ/.(இ)��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) என யா)� 

$க�ப.02763.2 

 உ3 நிைன க)�திைன உறA ெப�ெவனா* எ  $க�ப.02763.3 

 க%ணினி* என� ெகா� களிA;�� மன�தா  $க�ப.02763.4 

 இைர�த மைற நா கிெனா� 

இைய5த_ெப.எ/.(இைய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பிற யா(� $க�ப.02764.1 

 நிைர�த ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ஞான நிமி� க*லி* ெந�நா3 இ�� 

$க�ப.02764.2 

 அைர�+� அயனா)� அறியாத ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) ேந� 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02764.3 

 உைர�+ உத(மா* எ2� உண�/சியி  உவAபா  $க�ப.02764.4 

 உ85தன� இைமAபில� உயி��தன� தவ�ேதா� $க�ப.02765.1 

 அ5தண�_ெப.(அ5தண�_ெப.) அற�தி  ெநறி நி றன�க3 ஆனா� $க�ப.02765.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) திற*_ெப.(திற*_ெப.) அர�க� விட ேவ� 4த* 

அ�Aபா  $க�ப.02765.3 

 வ5தன _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

ம)�+வ  என� தனி வலிAபா  $க�ப.02765.4 

 ஏைன உயிரா� உலைவ யா(� இைட ேவவி�+ $க�ப.02766.1 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) Oக� அர�க� உ)ைம/ �� சின�தி  $க�ப.02766.2 



 கான அனைல� கD+ அவி�+ உல�_ெப.(உல�_ெப.) அளிAபா  $க�ப.02766.3 

 வான மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வ5த+ என ைம5+� மன�தா  $க�ப.02766.4 

 க%டன  இராமைன வர� க)ைண HரA $க�ப.02767.1 

 ;%ட'க வா3_ெப.(வா3_ெப.) நயன� ந�� ெபாழிய 
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 ;ர5தர  4தலிய ;லவ�_ெப.(;லவ�_ெப.) யாைர�� $க�ப.02792.1 

 நிர5தர� ேநா��ெவ  ேநமியா2� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) $க�ப.02792.2 

 வர�_ெப.(வர�_ெப.) த)� இைறவ2� மJ வலாள2� $க�ப.02792.3 



 கர5தில� எ ைன யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) எ �� கா%ெபனா* 

$க�ப.02792.4 

 காம  எ பவைன�� க%ணி  ேநா�கிேன  $க�ப.02793.1 

 தாமைர/_ெப.(தாமைர_ெப.+/_ஒ-.) ெச�க% இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

தட�ைக வ �ர�க3 $க�ப.02793.2 

 :ம) ெபால� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) ெபாDயிேனா�� ஒA; $க�ப.02793.3 

 ஆ� என அறிகிெல  ஆ�ெகாலா� இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) 

$க�ப.02793.4 

 உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஒ)1 �� த� உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) 

ஆ���� $க�ப.02794.1 

 அல� அ�� இல�கண� 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெம8யின� $க�ப.02794.2 

 மல�மக�� உவைமயாVளா�� 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இ/_��.(இ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) 

$க�ப.02794.3 

 சிைல வலி வ �ரைர� தெரJகிேல  எனா $க�ப.02794.4 

 க)மைல ெச�மைல அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கா�சிய� $க�ப.02795.1 

 தி) மகி> மா�பின� ெச�க% வ �ர�தா� $க�ப.02795.2 

 அ)ைம_ெப.(அ)ைம_ெப.) ெச8 �ண�தி  எ  +ைணவ  ஆழியா  

$க�ப.02795.3 

 ஒ)வைன இ)வ)� ஒ�+ளா� அேரா $க�ப.02795.4 

 எனA பல நிைனAபின  மன�+3 எ%0வா  $க�ப.02796.1 

 சினA பைட வ �ர�ேம* ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அ பினா  $க�ப.02796.2 



 கனA பைட வ' சிைல� காைள_ெப.(காைள_ெப.) ந��க3 யா� $க�ப.02796.3 

 மனAபட என�� உைர வழ��வ �� எ றா  $க�ப.02796.4 

 வினவிய காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ெம8�ைம அ*ல+ 

$க�ப.02797.1 

 ;ைன மல�� தாரவ� ;க*கிலாைமயா* $க�ப.02797.2 

 கைன கட*_ெப.(கட*_ெப.) ெந�நில� காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) ஆழியா  

$க�ப.02797.3 

 வைன கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) தயரத  ைம5த� யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) 

எ றா� $க�ப.02797.4 

 உைர�த�� ெபா�கிய_ெப.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உவைக 

ேவைலய  $க�ப.02798.1 

 தைர�தைல இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவ�� தJ(� 

காதல _ெப.(காதல _ெப.) $க�ப.02798.2 

 விைர� தட�_ெப.(தட�_ெப.) தா'னி� ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) 

ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.02798.3 

 வைர�தட� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) இைண வலியேவா எ றா  $க�ப.02798.4 

 மற�க_�ைற.எ/.(மற��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 4-றாத த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

வா8ைம_ெப.(வா8ைம_ெப.) கா�+ அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

$க�ப.02799.1 

 +ற�க� உ-றா  என இராம  ெசா*ல�� $க�ப.02799.2 

 இற�க� உ-றா  என ஏ�க� 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.02799.3 

 உற�க�_ெப.(உற�க�_ெப.) உ-றா  என உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) ந��கினா  

$க�ப.02799.4 



 தJவின� எ��தன� தட�ைகயா* 4க�_ெப.(4க�_ெப.) $க�ப.02800.1 

 கJவின� இ)வ)� க%ணி  ந�'னா* $க�ப.02800.2 

 வJவிய இ  உயி� வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ம ன2� 

$க�ப.02800.3 

 அழி(� ெநRசின  அர-றினா  அேரா $க�ப.02800.4 

 பரவ* அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெகாைட��� நி த  பனி��ைட��� 

ெபாைற��� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ப%;_ெப.(ப%;_ெப.) ேதா-ற 

$க�ப.02801.1 

 கரவ* அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) க-பக4� உ�பதி�� கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

இட4� களி�+_வி.எ/.(களி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வாழA $க�ப.02801.2 

 ;ரவல�த� ;ரவலேன ெபா8Aபைகேய ெம8�� அணிேய ;கழி  வா>ேவ 

$க�ப.02801.3 

 இரவல)� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற4�_ெப.(அற�_ெப.+உ�_சா' ) யா2� 

இனி எ பட ந��+ ஏகினாேய $க�ப.02801.4 

 அல�கார� என உல��� அ4+ 

அளி���_வி.எ/.(அளி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) தனி� 

�ைடயா8 ஆழி S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02802.1 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

கிட�க_�ைற.எ/.(கிட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நிைலயாத நிைல உைடேய  

ேநய ெநRசி  $க�ப.02802.2 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) காண நட5தைனேயா நாயகேன த�விைனேய  ந%பி  

நி �� $க�ப.02802.3 

 வில�� ஆேன  ஆகலினா* வில�கிேன  இ 2� உயி� வி�Dேலனா* 

$க�ப.02802.4 



 தயி� உைட��� ம�+ எ ன உலைக நலி ச�பரைன� தD5த அ5நா3 

$க�ப.02803.1 

 அயி� கிட��� கட*_ெப.(கட*_ெப.) வலய�தவ� 

அறிய_�ைற.எ/.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

உட*_ெப.(உட*_ெப.) நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) ஆவி எ � $க�ப.02803.2 

 ெசயி� கிட�த*_ெதா.ெப.(கிட_வி.+�த*_ெதா.ெப.�றி.) 

ெச8யாத_எதி�.ம.ெப.எ/.(ெச8_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+அ_ெப.எ/.�றி.) தி)மன�தா8 

ெசAபினா8 திற�பா நி ெசா* $க�ப.02803.3 

 உயி� கிட�க_�ைற.எ/.(கிட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உடைல வி��; 

ஏ-றினா� உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) 

இற5த_ெப.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) H-றினாேர $க�ப.02803.4 

 எJவ+ ஓ� இைச ெப)க இAெபாJேத ஒA; அ'ய எ'�� த�யி  $க�ப.02804.1 

 விJவேத நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) மட ெம*லியலா� 

த�ைமAேபா* நில�தி  ேம* 

வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02804.2 

 அJவேத யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) எ னா அறி(-றா  என 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ�� அவைர 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02804.3 

 4Jவ+ ஏ> உல�_ெப.(உல�_ெப.) உைடயா  ைம5த மீ� ேக%மி  என 

4ைறயி* ெசா*வா  $க�ப.02804.4 

 த�க  மைன வயி-� உதி�தா� ஐ�பதி ம� தட�_ெப.அ.(தட�_ெப.) 

ெகா�ைக� ைதயலா)3 $க�ப.02805.1 

 ெத(�க பதி 1வைர அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) காசிப2� 

;ண�5தன _வி.4.(;ண�_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ேதாைகமா)3 $க�ப.02805.2 



 மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) அதிதிA ெபயரா3 4Aப�+ 4�ேகாD 

வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) ஈ5தா3 $க�ப.02805.3 

 ைம� க)�_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) க% திதி எ பா3 அதி  இர�D அ�ர�தைம 

வயி� வா8�தா3 $க�ப.02805.4 

 தானவேர 4தேலாைர� த2A பய5தா3 மதி எ பா3 மனித�த� ஊ� 

$க�ப.02806.1 

 ஆன வ)ண�க3 அவயவ�+ அைடேவ பய5தனளா* �ரபி எ பா3 

$க�ப.02806.2 

 ேத2(ட  க5த)வ� ம-�3ள பிற பய5தா3 தெரJ��� 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) $க�ப.02806.3 

 மான4ைட� �ேராதவைச கJைத மைர ஒ�ைட பிற வயி� வா8�தா3 

$க�ப.02806.4 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ;ைர��_ெப.எ/.(;ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

�ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) விநைத வா _ெப.(வா _ெப.) இD மி  அ)ண2ட  

வயிநேதய  $க�ப.02807.1 

 தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ;ைர��_ெப.எ/.(;ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

சிைற� Hைக பா� 4த* ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) த�ைம ஈ றா3 $க�ப.02807.2 

 இைழ ;ைர��_ெப.எ/.(;ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) தா�பிைர 

ஊ���)வி சிவ* காைட�ட  பிற(� ஈ றா3 $க�ப.02807.3 

 கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) எ2� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) 

பய5தா3 ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) உடேன ெசD 4தலா� 

க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.02807.4 

 ெவ)�D எJ� கண பணAைப வியாள� எலா� க�+)வா� மி 2� ஈ றா3 

$க�ப.02808.1 



 ம)�D எJ� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

தைலய_�றி.வி.4.(தைல_ெப.+இய_�றி.வி.4.�றி.) ;ய�க� எலா� �ைத 

எ 2� மா+ த5தா3_வி.4.(தா-வி.+5�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.02808.2 

 அ)�ைட எ2� அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) பய5தா3 ஓ5தி 

உ��; அணி*க3 4தலாய எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.02808.3 

 தெர��D�� மா+ இைள ஈ5தா3 ெசலசர� 

ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பல(� தெரJ��� 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) $க�ப.02808.4 

 அதிதி திதி த2 அ)�ைட �ைத கைழேய �ரபி அணி விநைத ஆ ற 

$க�ப.02809.1 

 மதி இைள க�+)(டேன �ேராதவைச தா�பிைர ஆ� மடநலா�க3 

$க�ப.02809.2 

 விதி4ைறேய இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) அைன�+� பய5தன�க3 

விநைத �த  அ)ண  ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

$க�ப.02809.3 

 ;+_ெப.அ.(;+_ெப.அ.) மதி ேச� Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) அர�ைபதைனA ;ணர 

உதி�தன� யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) ;வனி மீேத $க�ப.02809.4 

 அ)ண த  ;த*வ _ெப.) யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

பட)�_ெப.எ/.(பட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) பட�ேவ  ஆழி $க�ப.02810.1 

 இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) ெமா8�; ெகட� +ர5த தயரத-� இ  உயி�� 

+ைணவ  இைமேயாேரா�� $க�ப.02810.2 

 வ)ண�க3 வ��தி�ட கால�ேத 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உதி�ேத  கJகி  

ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) $க�ப.02810.3 



 த)ண�ெகா3 ேப� ஒளிய�ீ ச�பாதி பி ன� வ) சடா� எ றா  $க�ப.02810.4 

 ஆ%� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ஈ+ உைர 

ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அRசலி�த மல�� ைகயா� 

அ பிேனா�� $க�ப.02811.1 

 1%ட ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) + ப�தா* 4ைற4ைறயி  நிைற 

மல�� க% ெமா8�த ந�ரா� $க�ப.02811.2 

 :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

;க> நி�வி� த�ெபா)�டா* ேம* உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ;�க தாைத 

$க�ப.02811.3 

 மீ%டன  வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) அவைன� 

க%டனேர ஒ�தன� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

வில�க*_ெதா.ெப.(வில��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ேதாளா� $க�ப.02811.4 

 ம)வினிய �ண�தவைர இ) சிறகா* உற� 

தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ம�கா3 ந�ேர $க�ப.02812.1 

 உ'ய கட _ெப.(கட _ெப.) விைனேய-�� உத(வ �� உட*_ெப.(உட*_ெப.) 

இர%��� உயி� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஆனா  $க�ப.02812.2 

 பி'ய(� தா _த-.�.(தா _த-.�.) பி'யாேத இனிதி)��� 

உட*_ெப.(உட*_ெப.) ெபாைற யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) பைீழ பாரா+ 

$க�ப.02812.3 

 எ' அதனி  இ ேற ;�� இறேவேன* இ�+யர� மறேவ  எ றா  

$க�ப.02812.4 

 எ � உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

எ)ைவ_ெப.(எ)ைவ_ெப.) அரசைன� $க�ப.02813.1 

 + � தாரவ� ேநா�கி� ெத(J+ க% $க�ப.02813.2 

 ஒ �� 4�த�_ெப.(4�த�_ெப.) 4ைற 4ைறயா8 உக $க�ப.02813.3 



 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ம-� இன ந��ைம 

நிக>�தினா� $க�ப.02813.4 

 உ8விட�+ உதவ-� உ'யா2� த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.02814.1 

 ெம8 விட� க)தா+ வி%_ெப.(வி%_ெப.) ஏறினா  $க�ப.02814.2 

 இLவிட�தினி* எ�ெப)மாஅ  எைம� $க�ப.02814.3 

 ைகவிD* பிைன யா� கைளக% உளா� $க�ப.02814.4 

 தாயி  ந��க)� த5ைதயி  த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) நக� $க�ப.02815.1 

 வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வன�_ெப.(வந�_ெப.) ;�5+ எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.02815.2 

 ேநா�� ந��கின� O னி  எ  எ�கைள $க�ப.02815.3 

 ந��� ந���திேயா ெநறி ந��கலா8 $க�ப.02815.4 

 எ ற ெசா*ல� இர5+_வி.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அழி ெநRசின� 

$க�ப.02816.1 

 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ �ரைர 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.02816.2 

 அ � அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) எ னி  அேயா�தியி  ஐய மீ� 

$க�ப.02816.3 

 ெச றபி  அவ- ேச��ெவ  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) எ றா  

$க�ப.02816.4 

 ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) வி%_ெப.(வி%_ெப.) அைட5தா  எனி  

வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ந�� $க�ப.02817.1 



 ஏ5+� ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) இனி+ அளியா+ இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) 

$க�ப.02817.2 

 ேபா5த+ எ ைன ;�5த எ  ;5தி ேபா8� $க�ப.02817.3 

 கா5+கி ற+ க��ைரய�ீ எ றா  $க�ப.02817.4 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) தானவ� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) திற*_ெப.(திற*_ெப.) 

நாக� ேவ� $க�ப.02818.1 

 ஏவ� ஆக இட� இைழ�தா� எனி  $க�ப.02818.2 

 : அரா( ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) கதி� ேவலின �� $க�ப.02818.3 

 சாவ� ஆ�கி� த)ெவ  அர�_ெப.(அர�_ெப.) எ றா  $க�ப.02818.4 

 தாைத Hற�� த�பிைய ேநா�கினா  $க�ப.02819.1 

 சீைத ேக3வ  அவ2� த _பதி.ெப.(த _தி'.) சி-றைவ $க�ப.02819.2 

 மாதரா* வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச8ைக 

வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இலா $க�ப.02819.3 

 ஓத ேவைல ஒழி( இ � உண��தினா  $க�ப.02819.4 

 உ5ைத உ%ைமய  ஆ�கி உ  சி-றைவ $க�ப.02820.1 

 த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெசா*ைல� தைல� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தாரணி $க�ப.02820.2 

 வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த�பி�� 

உதவிய_ெப.எ/.(உத(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ3ளேல $க�ப.02820.3 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) வ*ல+ யாவ� வ*லா� எனா $க�ப.02820.4 

 அ*லி� தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) க%ணைன அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) 

உறA $க�ப.02821.1 



 ;*லி ேமா5+ ெபாழி5த_ெப.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க% 

ந�'ன  $க�ப.02821.2 

 வ*ைல ைம5த அ� ம ைன�� எ ைன�� $க�ப.02821.3 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) இ* ;க> எ8+வி�தா8 எ றா  $க�ப.02821.4 

 பி ன)� அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெப'யவ  ெப8 வைள $க�ப.02822.1 

 அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) அ ன அண�கிைன ேநா�கினா  $க�ப.02822.2 

 ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) ைம5த 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) 

$க�ப.02822.3 

 இ ன3 எ ன இய�;தியா* எ றா  $க�ப.02822.4 

 அ* இ��+_வி.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அன தாடைக ஆதியா 

$க�ப.02823.1 

 வி* இ��த+ இைட என ேமைல நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.02823.2 

 ;*_ெப.(;*_ெப.) இ��த+ யா(� ;க � த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.02823.3 

 ெசா* இ��தன  ேதா ற* பி  ேதா றினா  $க�ப.02823.4 

 ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உவ5தன  ேக>கிள� 

ெமௗலியா  $க�ப.02824.1 

 ேதா�� அல�கலின �� +ற5த�� வள�_ெப.(வள�_ெப.) $க�ப.02824.2 

 நா�D  ந�வி)� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) தா2� 

இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.02824.3 

 கா�D* ைவ�தி� கா��ெவ  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) எ றா  

$க�ப.02824.4 



 இைறவ எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அக�திய  

ஈ5+ள+ $க�ப.02825.1 

 அைற�� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ-றி  அக  கைர� 

$க�ப.02825.2 

 +ைற�3 உ%� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) Sழ* அ/Sழ* ;�� $க�ப.02825.3 

 உைற+� எ றன  உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) உைற�வா  

$க�ப.02825.4 

 ெப'+� ந �_ெப.(ந �_ெப.) அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெப)5+ைற ைவகி 

ந�� $க�ப.02826.1 

 ;'தி� மாதவ� ேபா+மி  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.02826.2 

 தெரJ(��+ெவ  எ � அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) சிைற $க�ப.02826.3 

 வி'��_ெப.எ/.(வி'_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந�ழலி* 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி%_ெப.(வி%_ெப.) ெச றன  

$க�ப.02826.4 

 ஆய Sழ* அறிய_�ைற.எ/.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உண��தி 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.02827.1 

 Pய சி5ைதய ேதா� இ* �ண�தினா  $க�ப.02827.2 

 ேபாய பி ைனA ெபா) சிைல வ �ர)� $க�ப.02827.3 

 ஏய ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) இனி+ 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ8தினா� $க�ப.02827.4 

 வா�A ெபா  ெகா�ைக ம)கிைய ம�கைள_ெப.(ம�க3_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) 

$க�ப.02828.1 



 ஏ�Aப/ சி5தைன இ�� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வர�க�த� $க�ப.02828.2 

 சீ�Aைப/ சி�� அற� ேதறின  ேச�ைகயி* $க�ப.02828.3 

 பா�AைபA 

பா����_ெப.எ/.(பா�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

பறைவயி* பா��கி றா  $க�ப.02828.4 

 ;வியி2�� அணியா8 ஆ ற ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 

த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;ல�தி-� 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02829.1 

 அவி அக� +ைறக3 தா�கி ஐ5திைண ெநறி அளாவி/ $க�ப.02829.2 

 சவி உற� ெதளி5+_வி.எ/.(ெதளி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) எ � ஒJ�க4� தJவி/ சா ேறா� $க�ப.02829.3 

 கவி என� கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேகாதா வ'யிைன 

வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) க%டா� $க�ப.02829.4 

 வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) உைற கமல/ ெசLவி வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

4க�_ெப.(4க�_ெப.) ெபாலிய_�ைற.எ/.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வாச� 

$க�ப.02830.1 

 உ%� உைற �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) க% ஒ)�� 

உற ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஊழி  $க�ப.02830.2 

 தெண1 திைர� கர�தி  வா'� தி) மல� Pவி/ ெச*வ�� $க�ப.02830.3 

 க%� அD பணிவ+ எ னA ெபாலி5த+ கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) யா� 

$க�ப.02830.4 

 எJ(� காதலா* இ�� இைர�+ இைர�+ ஏ�கி ஏ�கிA $க�ப.02831.1 

 பJவ நா3_ெப.(நா3_ெப.) �வைள/ ெசLவி� க% பனி 

பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேசார $க�ப.02831.2 



 வJ இலா வா8ைம_ெப.(வா8ைம_ெப.) ைம5த� வன�+ உைற 

வ)�த�_ெப.(வ)�த�_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02831.3 

 அJவ+� ஒ�ததா* அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அல�� ந�� ஆ� ம ேனா 

$க�ப.02831.4 

 நாள� ெகா3 நளினA ப3ளி_ெப.(ப3ளி_ெப.) நயன�க3 அைமய ேநமி 

$க�ப.02832.1 

 வாள�க3 உைறவ க%� ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

ெகா�ைக ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02832.2 

 ந�ள� ெகா3 சிைலேயா  ம-ைற ேந'ைழ ெநDய ந�பி $க�ப.02832.3 

 ேதாளி க% மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

ைவ�+_வி.எ/.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ ன �ட� மணி� தட�க3 

க%டா3 $க�ப.02832.4 

 ஓதிம� ஒ+�க� க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உ�தம  

உைழய3 ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02833.1 

 சீைதத  நைடைய ேநா�கி/ சிறிய+ ஓ� 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) ெச8தா  

$க�ப.02833.2 

 மா+ அவ3தா2� ஆ%� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந�� 

உ%� மீB�_ெப.எ/.(மீ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02833.3 

 ேபாதக� நடAப ேநா�கிA ;திய+ ஓ� 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) :�தா3 

$க�ப.02833.4 

 வி* இய* தட�ைக வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) ந�� ஆ-றி  

பா�க� $க�ப.02834.1 

 வ*லிக3 Oட�க� க%டா  ம�ைகத  ம)��* 

ேநா�க_�ைற.எ/.(ேநா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.02834.2 



 எ*லி அ� �வைள� கான�+_ெப.(கான�+_ெப.) இைட இைட 

மல�5+_வி.எ/.(மல�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02834.3 

 அ*லி_ெப.(அ*லி_ெப.) அ� கமல� க%டா3 அ%ண*த  வD( க%டா3 

$க�ப.02834.4 

 அைனய+ ஓ� த ைமயா* அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அ)வி ந�� ஆ-றி  

பா�க�A $க�ப.02835.1 

 பனி த) பDவA பRசவD எ2� ப)வ/ ேசாைல� $க�ப.02835.2 

 தனி இட�_ெப.(இட�_ெப.) அதைன ந%ணி� த�பியா* சைம�கAப�ட 

$க�ப.02835.3 

 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) :Rசாைல 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

இராம  இAபா* $க�ப.02835.4 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிற�_ெப.) நி)த� 

ேவ5தைன $க�ப.02836.1 

 1ல நாச� ெபற_�ைற.எ/.(ெப�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 4D��� 

ெமா8�பினா3 $க�ப.02836.2 

 ேமைல நா3_ெப.(நா3_ெப.) உயிெரா�� 

பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

விைள $க�ப.02836.3 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) ஓ�5+ உட  உைற கDய ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) அனா3 

$க�ப.02836.4 

 ெச�;_ெப.(ெச�;_ெப.) அராக� பட/ 

ெசறி5த_ெப.எ/.(ெச'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) H5தலா3 $க�ப.02837.1 



 ெவ�; அராக� தனி விைள5த_ெப.எ/.(விைள_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெம8யினா3 $க�ப.02837.2 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ஆனவ���� ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) தவ���� ஓத ந�� 

$க�ப.02837.3 

 இ�ப� ஆனவ���� ஓ� இ�தி ஈ��வா3 $க�ப.02837.4 

 ெவ8யேதா� காரண� உ%ைம_ெப.(உ%ைம_ெப.) ேமயினா3 $க�ப.02838.1 

 ைவக�� தமிய3 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வன�+ ைவ�வா3 

$க�ப.02838.2 

 ெநா8தி  இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� Oைழ�� 

ேநா ைமயா3 $க�ப.02838.3 

 எ8தின3_வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) இராகவ  

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) Sழ*வா8 $க�ப.02838.4 

 எ% த�� இைமயவ� அர�க� எ�க3ேம* $க�ப.02839.1 

 வி%டன� வில��தி எ ன ேமைல நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.02839.2 

 அ%டச�+ அ)5+யி* +ற5த_ெப.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஐயைன� $க�ப.02839.3 

 க%டன3 த _பதி.ெப.(த _தி'.) கிைள�� இ�தி கா��வா3 $க�ப.02839.4 

 சி5ைதயி  உைறபவ-� உ)வ�_ெப.(உ)வ�_ெப.) த��5ததா* $க�ப.02840.1 

 இ5திர-� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) நயன� ஈச-� $க�ப.02840.2 

 45திய மல��க% ஓ� 1 �_ெப.(1 �_ெப.) நா �_ெப.(நா �_ெப.) 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.02840.3 

 உ5தியி  உல�_ெப.(உல�_ெப.) அளி�தா-� எ � உ 2வா3 $க�ப.02840.4 

 க-ைற அ� சைடயவ  க%ணி* கா8தலா* $க�ப.02841.1 



 இ-றவ  அ �ெத(�� இ �கா�� தா _த-.�.(தா _த-.�.) $க�ப.02841.2 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அந�க  ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) உ)A 

$க�ப.02841.3 

 ெப-றன  ஆ� எனA ெபய��+� எ%0வா3 $க�ப.02841.4 

 தர�களி  அைம5+ தா>5+ அழகி  சா�பின $க�ப.02842.1 

 மர�கB� நிக��கல மைல�� ;*லிய $க�ப.02842.2 

 உர�களி  உய� திைச ஓ�;� ஆைனயி  $க�ப.02842.3 

 கர�கேள இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) மணி� 

கர�_ெப.(கர�_ெப.) எ � உ 2வா3 $க�ப.02842.4 

 வி* மைல வ*லவ  வ �ர� ேதா[ளா�� $க�ப.02843.1 

 க* மைல நிக��கல கனி5த ந�ல�தி  $க�ப.02843.2 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) மைல அ*ல+ நாம ேம)(� $க�ப.02843.3 

 ெபா  மைல ஆதலா* ெபா)வலா+ எ பா3 $க�ப.02843.4 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) உய� தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) தள�க3 

த�ெமா�� $க�ப.02844.1 

 ேக3 உய� நா�ட�+� கி'யி  ேதா-ற�தா  $க�ப.02844.2 

 ேதா[ளா� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ெசல� ெத(ட�5+ ேநா��றி  $க�ப.02844.3 

 ந�ளிய அ*ல க% ெநDய மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) எ பா3 $க�ப.02844.4 

 அதிக� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒளி)� 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அழக  வா3_ெப.(வா3_ெப.) 4க�_ெப.(4க�_ெப.) 

$க�ப.02845.1 



 ெபாதி அவி> தாமைரA_ெப.(தாமைர_ெப.+A_ஒ-.) :ைவ ஒAபேதா $க�ப.02845.2 

 கதி� மதி ஆ� எனி* கைலக3 ேத�� அ� $க�ப.02845.3 

 மதிெயனி  மதி��� ஓ� ம� உ%� எ 2மா* $க�ப.02845.4 

 எவ  ெசய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அழைக எ8திேனா  $க�ப.02846.1 

 அவ� ெசய� தி) உட�;_ெப.(உட�;_ெப.) அலச ேநா-கி றா  $க�ப.02846.2 

 நவ� ெசய� தைகய_�ைற.எ/.(தைக_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) இ5 நளின 

நா�ட�தா  $க�ப.02846.3 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெசய� தவ  

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தவ  எ  எ கி றா3 

$க�ப.02846.4 

 உ��த_ெப.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�� ஆைடய3 உ)வ/ 

ெசLவிய3 $க�ப.02847.1 

 பிD�த) நைடயின3 ெப%ைம ந �_ெப.(ந �_ெப.) 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.02847.2 

 அD�தல� த�%டலி  அவனி�� அ� மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) $க�ப.02847.3 

 ெபாD�தன ேபா�� இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ;*_ெப.(;*_ெப.) எ � 

உ 2வா3 $க�ப.02847.4 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) நிலா 4�வலா  வய��_எவ.(வய��_வி.) ேசாதிைய� 

$க�ப.02848.1 

 காணலேன ெகாேலா கதி'  நாயக  $க�ப.02848.2 

 ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) எலா� ;*_ெப.(;*_ெப.) ஒளி ெச��தி/ சி5ைதயி  

$க�ப.02848.3 

 நாணல  மீமிைச நட�கி றா  எ றா3 $க�ப.02848.4 



 �A;ற-� அ'ய மா� � ைற 

ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) உய� $க�ப.02849.1 

 இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேதாளவ  இதJ�� 

ஏ-ப+ ஓ� $க�ப.02849.2 

 ஒA; என உலகேம* உைர�க ஒ%0ேமா $க�ப.02849.3 

 +Aபினி* +A;ைட யாைத/ ெசா*�ேக  $க�ப.02849.4 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) கைல மதி உற வய��_எவ.(வய��_வி.) ந�பித  

$க�ப.02850.1 

 எ* கைல தி) அைர எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஏ4ற 

$க�ப.02850.2 

 வ-கைல ேநா-றன மா� இலா மணிA $க�ப.02850.3 

 ெபா  கைல ேநா-றில ேபா�மா* எ பா3 $க�ப.02850.4 

 ெத(ைட அைம ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மைழ� ெத(�க* ஆ� என� 

$க�ப.02851.1 

 கைட �ழ � இைட ெநறி க'ய_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) �Rசிைய/ $க�ப.02851.2 

 சைட எனA ;ைன5தில  எ னி* ைதயலா� $க�ப.02851.3 

 உைட உயி� யாைவ�� உைட�மா* எ றா3 $க�ப.02851.4 

 நாறிய நைக அணி ந*ல_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ;*லினா* $க�ப.02852.1 

 ஏறிய_ெப.எ/.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெசLவியி  இய-�ேமா எனா 

$க�ப.02852.2 

 மா� அக* 4J மணி�� அரசி  மா�சிதா  $க�ப.02852.3 

 ேவ� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மணியினா* விள��ேமா எ பா3 $க�ப.02852.4 

 கர5தில  இல�கண� எ��+� கா�Dய $க�ப.02853.1 



 பர�த) நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 4க  பழிA; உ-றா  அேரா $க�ப.02853.2 

 இர5+_வி.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இைண அDA ெபாD�� ஏ-கலாA 

$க�ப.02853.3 

 ;ர5தர  உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� ;ர�கி றா  எ பா3 $க�ப.02853.4 

 ந��த4� பரைவ�� ��க_�ைற.எ/.(���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெநRசிைட� 

$க�ப.02854.1 

 ேகா�த அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) உண�விைட� �ளிAப மீ�ெகாள $க�ப.02854.2 

 ஏ�த(� ப'வி  ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஈகலா  ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 

$க�ப.02854.3 

 கா�தவ  ;க> என� ேத�� க-பினா3 $க�ப.02854.4 

 வா _ெப.(வா _ெப.) தனி* வைர5த+ ஓ� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 

ஓவிய�_ெப.(ஓவிய�_ெப.) $க�ப.02855.1 

 ேபா றன3 

நினறன3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ3_பட�.ப .) ;J��� 

ெநRசின3 $க�ப.02855.2 

 ேதா ற*த  �ட� மணி� ேதாளி* நா�ட�க3 $க�ப.02855.3 

 ஊ றின3 பறி�க ஓ� ஊ-ற� ெப-றில3 $க�ப.02855.4 

 நினறன3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ3_பட�.ப .) 

இ)5தவ  ெநDய மா�பக� $க�ப.02856.1 

 ஒ �ெவ  அ � எனி  அ4த� உ%கி2� $க�ப.02856.2 

 ெபா �ெவ  ேபா�� இனி அ'+ ேபா � எனா/ $க�ப.02856.3 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� நி-ப+ ஓ� ெச8ைக 

ேத�வா3 $க�ப.02856.4 



 எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) உைட அர�கி எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) 

உயி)� இ�ட+ ஓ� $க�ப.02857.1 

 வயி� உைடயா3 என ம���� ஆதலா* $க�ப.02857.2 

 �யி*_ெப.(�யி*_ெப.) ெத(ட� �தைல ஓ� ெகாLைவ/ ெசLவி வா8 

$க�ப.02857.3 

 மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) ெத(ட� இயலி ஆ8 ம)வ* ந �_ெப.(ந �_ெப.) எனா 

$க�ப.02857.4 

 ப�கய/ ெச*விைய மன�+A பாவியா $க�ப.02858.1 

 அ�ைகயி  ஆய ம5திர�ைத ஆ85தன3 $க�ப.02858.2 

 தி�களி  சிற5+_வி.எ/.(சிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒளி� 4க�த3 

ெசLவிய3 $க�ப.02858.3 

 ெபா�� ஒளி வி��பினி* ெபாலிய� ேதா றினா3 $க�ப.02858.4 

 பRசி ஒளி� விR� �ளி� ப*லவ� அ2�க/ $க�ப.02859.1 

 ெசRெசவிய கRச� நிமி� சீறDய3 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02859.2 

 அ� ெசா* இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மRைஞ_ெப.(மRைஞ_ெப.) என 

அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) என மி 2� $க�ப.02859.3 

 வRசி என நRச� என வRச மக3_ெப.(மக3_ெப.) 

வ5தா3_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.02859.4 

 ெபா  ஒJ� :வி* உைற :ைவ எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) :ைவ $க�ப.02860.1 

 பி 2 எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) ெகா3 வா3_ெப.(வா3_ெப.) இைண பிற>5+ ஒளி� 

4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) ஓ� $க�ப.02860.2 

 க னி_ெப.(க னி_ெப.) எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) ெகா%ட+ கைல� தட மணி� ேத� 

$க�ப.02860.3 



 மி  அழி(_ெப.(அழி(_ெப.) இ* த ைமய+ வி%_ெப.(வி%_ெப.) இழிவ+ 

எ ன $க�ப.02860.4 

 கானி  உய� க-பக� உயி��த கதி� வ*லி $க�ப.02861.1 

 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) விைள 

காம�_ெப.(காம�_ெப.) நிைற வாச� $க�ப.02861.2 

 ேதனி  ெமாழி உ-� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசLவி 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓ� $க�ப.02861.3 

 மானி  விழி ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) வ5த+ என 

வ5தா3_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.02861.4 

 <;ர4� ேமகைல�� <�� அற*_ெப.(அற*_ெப.) ஓதிA $க�ப.02862.1 

 : 4ர�� வ%�� இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) :சலி�� ஓைச 

$க�ப.02862.2 

 தா� உைர ெச8கி ற+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ைதய*_ெப.(ைதய*_ெப.) 

வ)� எ னா� $க�ப.02862.3 

 ேகாமக2� அ�திைச �றி�+_வி.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� 

விழி�தா  $க�ப.02862.4 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) அ)ள வ5த+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) அ4த� எ ன $க�ப.02863.1 

 வ%ண 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைட வண�க வ) 

ேபா>த�+ $க�ப.02863.2 

 எ% அ)ளி ஏைழைம +ைட�+ எJ� ெம8Rஞான� $க�ப.02863.3 



 க% அ)3ெச8 க%ண  இ) க%ணி  எதி� க%டா  $க�ப.02863.4 

 ேப� உைழய நாக� உலகி  பிறி+ வானி  $க�ப.02864.1 

 பா� உைழயி  இ*ல+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) 

உ)( பாரா $க�ப.02864.2 

 ஆ� உைழ அட��� அழகி-� அவதி உ%ட< $க�ப.02864.3 

 ேந� இைழய�_�றி.வி.அ.ெப.(இைழ_ெப.+அ�_பட�.ப .) யாவ� 

இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) ேந� என நிைன5தா  $க�ப.02864.4 

 அLவயி  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) அக�+ உைடய அ னா3 $க�ப.02865.1 

 ெசLவி 4க�_ெப.(4க�_ெப.) 4 னி அD ெச�ைகயி  இைறRசா 

$க�ப.02865.2 

 ெவLவிய ெந��க% அயி* வ �சி அய* பாரா $க�ப.02865.3 

 நLவியி  ஒ+�கி இைற நாணி அய* 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.02865.4 

 த�+_ெப.(த�+_ெப.) இ* வர(_ெப.(வர(_ெப.) ஆக தி) 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) வர(_ெப.(வர(_ெப.) ேசேயா8 $க�ப.02866.1 

 ேபாத உள+ எ� உைழ ஓ� ;%ணியம+ அ ேறா $க�ப.02866.2 

 ஏ+ பதி ஏ+ ெபய� யாவ� உற(_ெப.(உற(_ெப.) எ றா  $க�ப.02866.3 

 ேவத4த* ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) 

அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) த _பதி.ெப.(த _தி'.) நிைல 

வி'Aபா3 $க�ப.02866.4 

 :விேலா  ;த*வ _ெப.) ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) 

;த*வி_ெப.(;த*வி_ெப.) 4A ;ர�க3 ெச-ற $க�ப.02867.1 



 ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) வேலா  +ைணவ  ஆன ெச�ைகேயா  

த�ைக_ெப.(த�ைக_ெப.) தி�கி  மா $க�ப.02867.2 

 எலா� ெத(ைல�+ ெவ3ளி மைல 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

1 �� $க�ப.02867.3 

 காவேலா  பி ைன காம வ*லியா� க னி_ெப.(க னி_ெப.) எ றா3 

$க�ப.02867.4 

 அL(ைர ேக�ட வ �ர . ஐ�� மன�தா  ெச8ைக $க�ப.02868.1 

 ெசLவி+ அ � அறித*_ெதா.ெப.(அறி_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) 

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) சிறிதி  எ � உணர/ 

ெச�க% $க�ப.02868.2 

 ெவL() அைம5ேதா  த�ைக_ெப.(த�ைக_ெப.) எ ற+ ெம8�ைம 

ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.02868.3 

 இL() இைய5த_ெப.எ/.(இைய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) இய�;தி இய*பி  எ றா  $க�ப.02868.4 

 Pயவ  பணியா4 ன� ெசா*�வா3 ேசா�( இலா3 அ� $க�ப.02869.1 

 மாய வ* அர�கேரா� வா>விைன மதி�கலாேத  $க�ப.02869.2 

 ஆ8(� மன�ேத  ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அற�_ெப.(அற�_ெப.) தைலநி-ப+ ஆேன  $க�ப.02869.3 

 த�விைன த�ய ேநா-�� ேதவ'* ெப-ற+ எ றா3 $க�ப.02869.4 

 இைமயவ� தைலவேன�� எளிைமயி  ஏவ* 

ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02870.1 

 அைமதியி  உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 1 �� ஆ3பவ  

த�ைக_ெப.(த�ைக_ெப.) ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.02870.2 



 �ைம உ� ெச*வ�ேதா�� ேதா றைல +ைண�� இ றி� $க�ப.02870.3 

 தமிைய ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) வ)த-� 

ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) எ  

ைதய*_ெப.(ைதய*_ெப.) எ றா  $க�ப.02870.4 

 வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) உைர�தேலா�� 

ெம8 இலா3 விமல யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) 

$க�ப.02871.1 

 சீ'ய� அ*லா� மா��/ ேச�கிெல  ேதவ�பா�� $க�ப.02871.2 

 ஆ'ய 4னிவ�பா�� அைட5தென  இைறவ ஈ%� ஓ� $க�ப.02871.3 

 கா'ய� உ%ைம_ெப.(உ%ைம_ெப.) நி ைன� காணிய 

வ5ேத _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) எ றா3 $க�ப.02871.4 

 அ னவ3 உைர�தேலா�� ஐய2� அறித-� ஒLவா $க�ப.02872.1 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) மகளி�_ெப.) சி5ைத 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெநறிA பால அ*ல $க�ப.02872.2 

 பி  இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) தெரJ�� எ னாA ெப8 வைள� ேதாளி 

எ பா* $க�ப.02872.3 

 எ ன கா'ய�ைத ெசா* அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) இைய�ேம* 

இைழAப* எ றா  $க�ப.02872.4 

 தா� உ� காம� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) தா�கேள உைரAப+ எ ப+ 

$க�ப.02873.1 

 ஆ� என* ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) அ றா* அ)��ல 

மகளி���_ெப.(மகளி�_ெப.+��_ெகா.ேவ.) அ�மா $க�ப.02873.2 

 ஏ� உ�� உயி��� 5ேவ _வி.4.(ேநா_வி.+L_இ.இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) எ  

ெச8ேக  யா)� இ*ேல  $க�ப.02873.3 



 காம  எ � ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) 

ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வ ைமைய� கா�தி 

எ றா3 $க�ப.02873.4 

 ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) உற ந�%� 

மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெசLவ' 

சிதறி_வி.எ/.(சித�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ெவLேவ� $க�ப.02874.1 

 ஏ% உற மிளி�5+ நானா வித�_ெப.(வித�_ெப.) ;ர%� இ)%ட 

வா3_ெப.(வா3_ெப.) க% $க�ப.02874.2 

 :% இய* ெகா�ைக அ னா3 அ�ெமாழி ;கறேலா�� $க�ப.02874.3 

 நா%_ெப.(நா%_ெப.) இல3_�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ3_பட�.ஒ).) ஐய  

ெநா8ய3 ந*லB� அ*ல3 எ றா  $க�ப.02874.4 

 ேபசல  இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ3ள* உ3ள�தி  

ெப-றி ஓரா3 $க�ப.02875.1 

 :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) அர-�� H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) 

ெபா8� மக3_ெப.(மக3_ெப.) ;க ற எ க% $க�ப.02875.2 

 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) க%� அ)ளி-� உ%ட< அ � என* உ%ட< 

எ 2� $க�ப.02875.3 

 ஊசலி  உலா(கி றா3 மீ��� ஓ� உைரைய/ ெசா*வா3 $க�ப.02875.4 

 எJத)_வி.(எJ_வி.+த)_+.வி.) ேமனியா8 ஈ%� எ8திய+ அறி5திலாேத  

$க�ப.02876.1 

 4J+ உண�4னிவ� ஏவ* ெச8 ெத(ழி* 4ைறயி  4-றிA $க�ப.02876.2 

 பJ+ அ� ெப%ைமேயா�� இளைம�� பயனி � ஏகA $க�ப.02876.3 

 ெபாJெத(� நாB� வாளா கழி5தன ேபா�� எ றா3 $க�ப.02876.4 



 நி5தைன அர�கி ந�தி நிைல இலா3 விைன ம-� 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02877.1 

 வ5தன3_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ3_பட�.ஒ).) 

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ ேற வ3ள�� 

மன�+3 ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.02877.2 

 �5த' மரபி-� ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெத( ைமயி  

+ணிவி-� அ றா* $க�ப.02877.3 

 அ5தண�_ெப.(அ5தண�_ெப.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அரச'* 

வ5ேத _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) எ றா  $க�ப.02877.4 

 ஆரண மைறேயா  எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) அ)5ததி� க-பி  எ�ேமா8 

$க�ப.02878.1 

 தாரணி ;ர5த சால கட�கட� மரபி  ைதய*_ெப.(ைதய*_ெப.) $க�ப.02878.2 

 ேபா� அணி ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) ெகா3 ேவலா8 ெபா)5தைல இக>த-� 

ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.02878.3 

 காரண� இ+ேவ ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) எ  உயி� கா%ெப  

எ றா3 $க�ப.02878.4 

 அ)�திய3 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) Hற அக�+ உ� நைகயி  

ெவ3ைள� $க�ப.02879.1 

 �)�+_ெப.(�)�+_ெப.) எJகி ற ந�ல� ெகா%ட*_ெப.(ெகா%ட*_ெப.) 

உ%டா�ட� ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.02879.2 

 வ)�த�_ெப.(வ)�த�_ெப.) ந���_ஏவ.(ந���_வி.) அர�க� த�மி* மா2ட� 

மண�த* ந�ைக $க�ப.02879.3 



 ெபா)�த�_ெப.(ெபா)�த�_ெப.) அ � எ � சாலA ;லைமேயா� ;க*வ� 

எ றா  $க�ப.02879.4 

 பராவ)R சிர�ைத ஆ)� ப�தியி  பய�ைத ஓரா+ $க�ப.02880.1 

 இராவண  த�ைக_ெப.(த�ைக_ெப.) எ ற+ ஏைழைமAபால+ எ னா 

$க�ப.02880.2 

 அராவைண அமல  அ னா8_ெப.(அ ைன_ெப.+ஆ8_விளி.ேவ.) அறிவி�ேத  

4 ன� ேதவ�A $க�ப.02880.3 

 பராவினி* ந��கிேன _வி.4.(ந���_வி.+இ _இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பழிப� பிறவி எ றா3 $க�ப.02880.4 

 ஒ)வேனா உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 1 றி-� ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தைலவ _ெப.(தைலவ _ெப.) ஊ�கி  $க�ப.02881.1 

 ஒ)வேனா �ேபர  நி ேனா� உட  பிற5தவ�க3 அ னா� $க�ப.02881.2 

 த)வேர* ெகா3ெவ  அ ேற* தமிைய ேவ� இட�+/ சா�தி $க�ப.02881.3 

 ெவ)(வ  ந�ைக எ றா  ேவத�தி  அறிைவ ெவ றா  $க�ப.02881.4 

 கா5த�Aப� எ ப+ உ%டா* காதலி  

கல5த_ெப.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சி5ைத $க�ப.02882.1 

 மா5த���� மட5ைதமா���� மைறகேள வ��த H�ட�_ெப.(H�ட�_ெப.) 

$க�ப.02882.2 

 ஏ5த* ெபா  ேதாளினா8 இஃ+ இைய5தபி  என�� 1�த $க�ப.02882.3 

 ேவ5த���� வி)Aபி-றா�� ேவ�� ஓ� உைர உ%� எ றா3 $க�ப.02882.4 

 4னிவேரா� உைடய� 4 ேன 4தி�பைக 4ைறைம ேநா�கா� $க�ப.02883.1 

 தனிைய ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ஆதலா* ம-� அவெரா�� தJவ-� 

ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.02883.2 



 விைனய� ஈ+ அ*ல+ இ*ைல வி%0� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ஆ�சி 

ஆ�கி $க�ப.02883.3 

 இனியரா8 அ ன� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ  

ஏவலி  நி-ப� எ றா3 $க�ப.02883.4 

 நி)த�த� அ)B� ெப-ேற _வி.4.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

ெப-ேற _வி.4.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) நி ேனா� $க�ப.02884.1 

 ஒ)வ)R ெச*வ�+ யா%�� உைறய(� 

ெப-ேற _வி.4.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) ஒ ேறா $க�ப.02884.2 

 தி)நக� த��5த_ெப.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி ன�/ ெச8 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) பய5த+ எ னா $க�ப.02884.3 

 வ' சிைல வD�த ேதாளா  வா3_ெப.(வா3_ெப.) எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) 

இல�க_�ைற.எ/.(இல��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந�கா  $க�ப.02884.4 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) இைட இ�ப� நாக� வி'Rசேன 4தேலா��� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.02885.1 

 க%ணிைட ஒளியி  பா�க�� கD கம> சாைல நி �� $க�ப.02885.2 

 ெப%ணிைட அரசி ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

வர�தா* பி ன� $க�ப.02885.3 

 ம%ணிைட மணியி  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வRசிேய ேபா*வா3 வ5தா3_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) 

$க�ப.02885.4 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) �ட உண��_ஏவ.(உண��_வி.) ேப> வா8 

உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) இலி உ)வ�_ெப.(உ)வ�_ெப.) 

நா��_ெப.எ/.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02886.1 



 வா _ெப.(வா _ெப.) �ட�/ ேசாதி ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைட வய�க*-

ெதா.ெப.(வய��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02886.2 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) �ட� வி%0� ம%0� 

வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா� அர�க� எ 2� 

$க�ப.02886.3 

 கா  �ட 4ைள�த க-பி  கனலிைய� க%ணி  க%டா3 $க�ப.02886.4 

 ம) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) H5தலாைள வன�+ 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வாரா  $க�ப.02887.1 

 உ) இ�� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) உைடய� ஆக ம-ைறேயா� 

யா)� இ*ைல $க�ப.02887.2 

 அரவி5த மல)3 நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அD இைண 

பDயி* ேதாய� $க�ப.02887.3 

 தி) இ�� வ)வா3 ெகா*ேலா எ � அக�_ெப.(அக�_ெப.) திைக�+ 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.02887.4 

 ப%;_ெப.(ப%;_ெப.) உற ெநD+ ேநா�கிA பைட��ந� சி�ைம அ*லா* 

$க�ப.02888.1 

 எ% பிற�� அழகி-� எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) இ*ைல ஆ� எ � 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.02888.2 

 க% பிற ெபா)ளி* 

ெச*லா_எதி�.ம.ெப.எ/.(ெச*_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) க)�+ எனி  

அஃேத க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02888.3 

 ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) பிற5ேத2�� எ றா* எ ப�� பிற)�� எ றா3 

$க�ப.02888.4 



 ெபா) திற�தாைன ேநா�கிA :ைவைய 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.02889.1 

 க)த ம-� இனி ேவ� இ*ைல கமல�+� கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) தாேன 

$க�ப.02889.2 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) திற�+_ெப.(திற�_ெப.+அ�+_சா'.) 

உணர_�ைற.எ/.(உண�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உ)வி2�� 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 1 றி  $க�ப.02889.3 

 இ) திற�தா���� ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) 

இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) எ றா3 $க�ப.02889.4 

 ெபா ைனA ேபா* ெபா) இ* ேமனிA_ெப.(ேமனி_ெப.+A_ஒ-.) :ைவA: 

வ%ண�தா  இ� $க�ப.02890.1 

 மி ைனA ேபா* இைடயாVளா�� ேம(� ெம8 உைடய  அ*ல  

$க�ப.02890.2 

 த ைனA ேபா* தைகேயா� இ*லா� தளிைரA ேபா* அDயினாB� 

$க�ப.02890.3 

 எ ைனA ேபா* இைடேய வ5தா3_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) 

இக>விAெப  இவைள எ னா $க�ப.02890.4 

 வ)� இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) மாய� வ*ல3 வRசைன 

அர�கி ெநRச�_ெப.(ெநRச�_ெப.) $க�ப.02891.1 

 தெரJ( இல� ேத�� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) சீ'ேயா8 

ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

அ றா* $க�ப.02891.2 



 உ) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ெம8ய+ அ றா* ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) 

Oக� வா>�ைகயாைள $க�ப.02891.3 

 ெவ)விென  எ8திடாம* வில��தி வ �ர எ றா3 $க�ப.02891.4 

 ஒ3ளி+ உ  உண�(� மி ேன உ ைன ஆ� ஒளி��� மீ�டா� $க�ப.02892.1 

 ெத3ளிய நல�தினா* உ  சி5தைன தெரJ5த+ அ�மா $க�ப.02892.2 

 க3ள வ* அர�கி ேபாலா� இவB� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) கா%D எ னா 

$க�ப.02892.3 

 ெவ3ளிய 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) 4�த�_ெப.(4�த�_ெப.) ெவளிAபட 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ந�கா  $க�ப.02892.4 

 ஆயிைட அ4தி  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ)5ததி� 

க-பி  அ� ெசா* $க�ப.02893.1 

 ேவ8 இைட ேதாளினாB� வ �ரைன/ ேச)�_ெப.எ/.(ேச�-

வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேவைல $க�ப.02893.2 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இைட வ5த+ எ ைன நி)த�த� 

பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) எ னா� $க�ப.02893.3 

 கா8 எ' அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) க3ள உ3ள�தா  கதி�தேலா�� 

$க�ப.02893.4 

 அRசின3 அRசி அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) மி  இைட அலச ஓDA 

$க�ப.02894.1 

 பRசி  ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) அDக3 ேநாவA பைத�தன3 ப)வ� கால 

$க�ப.02894.2 

 மR� இைட வய�கி� 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பவள�தி  

வ*லி எ ன� $க�ப.02894.3 



 �Rசர� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) �வ(� 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) தJவி�ெகா%டா3 $க�ப.02894.4 

 வைள எயி-றவ�ேகளா� வ)� விைளயா�� எ றா�� $க�ப.02895.1 

 விைளவன த�ைமேய ஆ� எ பைத 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 

$க�ப.02895.2 

 உைளவன இய-ற* ஒ*ைல உ  நிைல உண)மாயி  $க�ப.02895.3 

 இைளயவ  4னி�� ந�ைக ஏ�தி விைரவி  எ றா  $க�ப.02895.4 

 ெபா-; உைட அர�கி :வி* ;னலினி* ெபா)Aபி* வாJ� $க�ப.02896.1 

 அ-; உைட உ3ள�தா)� அந�க2� அமர� ம-�� $க�ப.02896.2 

 எ-ெபற� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச8கி றா� எ ைன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

இக>வ+ எ ேன $க�ப.02896.3 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெபாைற ெநRசி  இ*லா� க3விைய ந/சி எ றா3 

$க�ப.02896.4 

 த ெனா�� ெத(ட�( இலாேத� எ ன(� தவிரா3 தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.02897.1 

 க* ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மன�தி ெசா*�� க3ள வாசக�க3 எ னா 

$க�ப.02897.2 

 மி ெனா� ெத(ட�5+ 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) ேபா* மிதிைல ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) $க�ப.02897.3 

 ெபா ெனா�� ;னித  ேபா8 அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) :� ெபாழி- சாைல 

;�கா  $க�ப.02897.4 



 ;�க பி  ேபாய+ எ 2� உண�வின3 ெபாைற�3 

நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02898.1 

 உ�க+ ஆ� உயிர3 ஒ �� உயி��தில3 ஒ��கிநி றா3 $க�ப.02898.2 

 த�கில  மன�+3 யா+� தJவில  சல4� 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.02898.3 

 ைம� க)��ழலினா3 மா�� அ பினி* வலிய  எ பா3 $க�ப.02898.4 

 நி றில3 அவைன/ ேச)�_ெப.எ/.(ேச�-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெநறியிைன நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபானா3 

$க�ப.02899.1 

 இ � இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) 

;*ேல  எனி  உயி� இழAெப  எ னாA $க�ப.02899.2 

 ெபா  திணி சரள/ ேசாைலA பளி�கைறA ெபா+�ப� ;�கா3 $க�ப.02899.3 

 ெச ற+ ப'தி ேம*பா* ெச�க� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ��த+ அ ேற $க�ப.02899.4 

 அழி5த_ெப.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) சி5ைதய3 ஆ8 அய�வா3 

வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) $க�ப.02900.1 

 ெமாழி5த காம� க��கன* 1%டதா* $க�ப.02900.2 

 வழி5த நாக�தி  வ  ெத(ைள வா3_ெப.(வா3_ெப.) எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) 

$க�ப.02900.3 

 இழி5த_ெப.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கா� விட�_ெப.(விட�_ெப.) 

ஏ�வ+ எ னேவ $க�ப.02900.4 

 தாடைக� ெகாDயா3 தட மா�பிைட $க�ப.02901.1 

 ஆடவ��� அரச _ெப.(அரெச _ெப.) அயி* அ�;ேபா* $க�ப.02901.2 

 பாடவ� ெத(ழி* ம மத  பா8 கைண $க�ப.02901.3 



 ஓட உ�கி உயி� உைள5தா3 அேரா $க�ப.02901.4 

 கைல உவாமதிேய கறி ஆக வ  $க�ப.02902.1 

 சிைலயி  மாரைன� தி 2� நிைனAபினா3 $க�ப.02902.2 

 மைலய மா)த� ஆ� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கால ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) 

$க�ப.02902.3 

 உைலய மா�பிைட ஊ றிட ஓ�மா* $க�ப.02902.4 

 அைல��� ஆழி அட�கிட அ�ைகயா  $க�ப.02903.1 

 மைல� �ல�களி  P���� மன�தினா3 $க�ப.02903.2 

 நிைல��� வானி* ெந�மதி ந�3 நிலா $க�ப.02903.3 

 மைல�க ந���� மி��கின3 மா5+வா3 $க�ப.02903.4 

 : எலா� ெபாD ஆக இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) :மி�3 $க�ப.02904.1 

 கா எலா� ஒDAெப  என� கா5+வா3 $க�ப.02904.2 

 ேசவேலா� உைற ெச5தைல அ றிலி  $க�ப.02904.3 

 நாவினா* வலி எRச_�ைற.எ/.(எR�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந���வா3 

$க�ப.02904.4 

 அைண( இ* தி�கைல_ெப.(தி�க3_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) O�க அராவிைன� 

$க�ப.02905.1 

 ெகாண�ெவ  ஓD என� ெகாதி�+ உ 2வா3 $க�ப.02905.2 

 பைண இ  ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) ேம* பனி 

மா)த� $க�ப.02905.3 

 ;ணர ஆ� உயி� ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;J��வா3 

$க�ப.02905.4 



 ைககளா* த _பதி.ெப.(த _தி'.) கதி� இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) ெகா�ைக 

ேம* $க�ப.02906.1 

 ஐய த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) பனி அ3ளின3 அAபினா3 $க�ப.02906.2 

 ெமா8 ெகா3 த�யிைட ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

4)�கிய $க�ப.02906.3 

 ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) பாைறயி* ெவ%ெண8 

நிக���மா* $க�ப.02906.4 

 அளி���_வி.எ/.(அளி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெம8 

உயி� கா5+ அழ* அRசின3 $க�ப.02907.1 

 �ளி��� ந�)� ெகாதி�+ எழ� H�மா* $க�ப.02907.2 

 விளி��� ேவைலைய ெவ�க% அந�கைன $க�ப.02907.3 

 ஒளி�க* ஆ� இட�_ெப.(இட�_ெப.) யா+ என உ 2மா* $க�ப.02907.4 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கா� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

ேதா றி2� மா மணி� $க�ப.02908.1 

 க5+ காணி2� ைக�தல� HA;மா* $க�ப.02908.2 

 இ5+ கா5த�தி  ஈர ெந��க�� $க�ப.02908.3 

 ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கா5த ெவ+A;� ேமனியா3 

$க�ப.02908.4 

 வாம மா மதி�� பனி வாைட�� $க�ப.02909.1 

 காம2� தைன� க%� உணராவைக $க�ப.02909.2 

 நாம வா3_ெப.(வா3_ெப.) எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) ஓ� கத 

நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) வா> $க�ப.02909.3 

 ேசம மா* வைரயி  4ைழ ேச)மா* $க�ப.02909.4 



 அ ன காைல_ெப.(காைல_ெப.) அழ* மி��+ ஏற�� $க�ப.02910.1 

 4 னி  4�மDயா8 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) 

ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உக $க�ப.02910.2 

 இ னவா ெச8வ+ எ � 

அறியா+_எதி�.ம.வி.எ/.(அறி_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) $க�ப.02910.3 

 ெபா னி  வா� தளி'* ;ர%டா3 அேரா $க�ப.02910.4 

 வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெவளிAபட ெவ8யவ3 $க�ப.02911.1 

 கா� ெகா3 ேமனிைய� க%டனளா� என/ $க�ப.02911.2 

 ேசா)� ெவ3�� +0�ெக2� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உ)A 

$க�ப.02911.3 

 ேப)�கா* ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பிணியிைடA ேப)மா* $க�ப.02911.4 

 ஆக� ெகா�ைகயி  ஐய  எ � அRசன $க�ப.02912.1 

 ேமக�ைத� தJ(� அைவ ெவ5தன $க�ப.02912.2 

 ேபாக� க%� ;ல�;� அA; ைமயா3 $க�ப.02912.3 

 ேமாக�+�� ஓ� 4D(� உ%டா� ெகாேலா $க�ப.02912.4 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கன*_ெப.(கன*_ெப.) உ-றன3 

ஒ�+� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) $க�ப.02913.1 

 ஏைழ ஆவி இற5தில3 எ பரா* $க�ப.02913.2 

 ஆழியாைன அைட5தன3 பி ைன�� $க�ப.02913.3 

 வாழலா� எ2� ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ம)5திேன $க�ப.02913.4 

 வRசைன� ெகா� மாைய வள���� எ  $க�ப.02914.1 



 ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) ;�ெகன தாவ�ைத ந��� எ2� $க�ப.02914.2 

 அRசன� கி'ேய அ)ளா8 எ2� $க�ப.02914.3 

 நR�_ெப.(நR�_ெப.) ந�கின3 ேபால ந���வா3 $க�ப.02914.4 

 காவிேயா கயேலா எ2� க% இைண� $க�ப.02915.1 

 ேதவிேயா தி)ம�ைகயி  ெசLவியா3 $க�ப.02915.2 

 பாவிேயைன�� 

பா����_ெப.எ/.(பா�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெகாேலா எ2� $க�ப.02915.3 

 ஆவி ஓயி2� ஆைசயி  ஓ8( இலா3 $க�ப.02915.4 

 மா%ட க-;_ெப.(க-;_ெப.) உைடயா3 மல� மா�பக� $க�ப.02916.1 

 ஆ%� இ)���_ெப.எ/.(இ)��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந*லா3 

மக3_ெப.(மக3_ெப.) எ 2மா* $க�ப.02916.2 

 ேவ%டகி-பி  அ*லா* அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) ெம8யிைட� 

$க�ப.02916.3 

 த�%டகி-ப+ அ ேறா தெற�� காமேம $க�ப.02916.4 

 ஆ ற காத*_ெப.(காத*_ெப.) அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) உற எ8+ழி 

$க�ப.02917.1 

 1 �_ெப.(1 �_ெப.) உேலாக4� 

1��_ெப.எ/.(1�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அர�கரா� $க�ப.02917.2 

 ஏ ற கா� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) ந��க இராகவ  $க�ப.02917.3 

 ேதா றினா  என ெவ8யவ  ேதா றினா  $க�ப.02917.4 

 விDய*_ெப.(விDய*_ெப.) கா%டலி  ஈ%� த _பதி.ெப.(த _தி'.) உயி� 

க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ8யா3 $க�ப.02918.1 



 பD இலா3 ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) உ3ளள( எைன 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) பாரா  $க�ப.02918.2 

 கDதி  ஓDென  எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ*ைல� 

கர5+ அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) காத*_ெப.(காத*_ெப.) 

$க�ப.02918.3 

 வDவி* நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) உட  வா>வேத மதி என மதியா 

$க�ப.02918.4 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேநா�கின3 வ3ள* ேபா8 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மணி� தட�தி* $க�ப.02919.1 

 ச5தி ேநா�கின  இ)5த+ க%டன3 த�பி $க�ப.02919.2 

 இ5+ ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) Oதலிைய� கா�+ 

அய* இ)%ட $க�ப.02919.3 

 க5த� ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசாைலயி* 

இ)5த+ காணா3_வி.4.(கா%_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.02919.4 

 தனி இ)5தன3 சைம5த+ எ  சி5தைன தா>(-� $க�ப.02920.1 

 இனி இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என�� எ%0வ+ இ* 

என எ%ணா� $க�ப.02920.2 

 +னி இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ* மன�தின3 

ேதாைகைய� ெத(ட�5தா3 $க�ப.02920.3 

 கனி இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) ெபாழி*_ெப.(ெபாழி*_ெப.) கா�+ அய* 

இ)5தவ  க%டா  $க�ப.02920.4 

 நி* அYஇ என� க�கின  ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) என நிைன5தா  $க�ப.02921.1 

 வி* எடா+ அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

வய��_எவ.(வய��_வி.) எ' ஆ� என 

வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02921.2 



 சி* வ* ஓதிைய/ ெச�ைகயி* தி)�றA ப-றி $க�ப.02921.3 

 ஒ*ைல ஈ��+ உைத�+ ஒளி கிள� �-� வா3_ெப.(வா3_ெப.) உ)வி 

$க�ப.02921.4 

 ஊ�கி� தா�கி வி%_ெப.(வி%_ெப.) பட�ெவ  எ � உ)�+ எJவாைள 

$க�ப.02922.1 

 <�கி ெநா8தினி  ெவ8+ இைழேய* என Oவலா $க�ப.02922.2 

 1��� கா+� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 4ர% 4ைல� க%கB� 

4ைறயா* $க�ப.02922.3 

 ேபா�கிA ேபா�கிய சின�ெத(�� ;' �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) வி�டா  

$க�ப.02922.4 

 அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கண�+ 

அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) வா8 திற5+ அர-றிய அமைல 

$க�ப.02923.1 

 தி�� அைன�தி2� ெச ற+ ேதவ�த� ெசவி�� $க�ப.02923.2 

 ;�க+ உ-ற+ ;க*வ+ எ  1��_ெப.(1��_ெப.) எ2� ;ைழ\� 

$க�ப.02923.3 

 உ�க ேசா'யி  ஈர�_ெப.(ஈர�_ெப.) உ-� உ)கிய+ உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

$க�ப.02923.4 

 ெகாைல +மி�+ உய� ெகா��_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) கதி� வாளி  

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ெகாDயா3 $க�ப.02924.1 

 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) +மி�+ உய� 1�கிைன ந��கிய 4ைறைம 

$க�ப.02924.2 

 மைல +மி�தென இராவண  மணி_ெப.(மணி_ெப.) உைட ம�ட� $க�ப.02924.3 



 தைல_ெப.(தைல_ெப.) +மி�த-� நா3_ெப.(நா3_ெப.) ெகா%ட+ ஒ�த+ ஓ� 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) $க�ப.02924.4 

 அதிர மா நில�+_ெப.(நில�_ெப.+அ�+_சா'.) அD பைத�+ அர-றிய அர�கி 

$க�ப.02925.1 

 கதி� ெகா3 கால ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) கர  4த* நி)த� 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதA ேபா� $க�ப.02925.2 

 எதி� இலாதவ� இ�தியி  நிமி�தமா 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ%� $க�ப.02925.3 

 உதிர மா'_ெப.(மா'.) ெப8 கா� நிற_ெப.(நிற�_ெப.) ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) ஒ�+ 

உய�5தா3 $க�ப.02925.4 

 உய)� வி%ணிைட ம%ணிைட 

விJ�_ெப.எ/.(விJ_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

கிட5+_வி.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைழ��� $க�ப.02926.1 

 அய)� ைக �ைல�+ அலம)� ஆ� உயி� ேசா)� $க�ப.02926.2 

 ெபய)�_ெப.எ/.(ெபய�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) பிற5ேத  ப�ட பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) எனA பித-�� 

$க�ப.02926.3 

 +ய)� அRசி 4  ெத(ட�5திலா� ெத(* �DA பிற5தா3 $க�ப.02926.4 

 ஒ-�� 1�கிைன உைல உ� த� என உயி���� $க�ப.02927.1 

 எ-�� ைகயிைன நில�தினி* இைண� தட�_ெப.அ.(தட�_ெப.) ெகா�ைக 

$க�ப.02927.2 

 ப-��_ெப.எ/.(ப-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

பா����_ெப.எ/.(பா�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெம8 

ெவய���� த _பதி.ெப.(த _தி'.) ப) வலி� காலா* $க�ப.02927.3 



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

ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேபா8/ ேசா' ந�� ெசா'தர/ 

ேசா)� $க�ப.02927.4 

 ஊ-� மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) ந�� அ)வியி  

ஒJகிய_ெப.எ/.(ஒJ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �)தி/ $க�ப.02928.1 

 ேச-� ெவ3ள�+3 தி'பவ3 ேதவ)� இ'ய� $க�ப.02928.2 

 H-�� உ��� த _பதி.ெப.(த _தி'.) �ல�திேனா� ெபய� எலா� 

Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02928.3 

 ஆ-�கி-கில3 ப-பல ப னி நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைழ�தா3 $க�ப.02928.4 

 நிைல எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நில�+_ெப.(நில�_ெப.+அ�+_சா'.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இ)�க� தாபத�க3 $க�ப.02929.1 

 சிைல எ��+� தி'�� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) சிறி+ அ ேறா 

ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) எதி� $க�ப.02929.2 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

விழியாைம/ சைமAபேத தழ* எ��தா  $க�ப.02929.3 

 மைல எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தனி மைலேய 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) காண வாராேயா $க�ப.02929.4 

 ;லிதாேன ;ற�+ ஆக� ��D ேகா�படா+ எ ன $க�ப.02930.1 

 ஒலி ஆழி உல�_ெப.(உல�_ெப.) உைர��� உைர ெபா8ேயா ஊழியி2� 

$க�ப.02930.2 

 சலியாத 1வ���� வானவ���� தானவ���� $க�ப.02930.3 

 வலியாேன யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ப�ட வலி காண வாராேயா 

$க�ப.02930.4 



 ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆைன�� 

அர�_ெப.(அர�_ெப.) உ5தி அமர� கண�ெத(�� அட�5த $க�ப.02931.1 

 ேபா�� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) இ5திரைனA ெபா)+ அவைனA ேபா� 

ெத(ைல�+ $க�ப.02931.2 

 ேவ��தாைன உயி� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

மீ%டாைன ெவ'5 ப%� $க�ப.02931.3 

 பா��தாேன யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ப�ட பழி 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பாராேயா $க�ப.02931.4 

 கா-றிைன�� ;னலிைன�� கனலிைன�� க��_ெப.அ.(க��_ெப.அ.) கால� 

$க�ப.02932.1 

 H-றிைன�� வி%ணிைன�� ேகாளிைன�� பணி ேகாட-� $க�ப.02932.2 

 ஆ-றிைன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ஈ%� இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) 

மா2டவ��� ஆ-றா+ $க�ப.02932.3 

 மா-றிைனேயா உ  வல�ைத/ சிவ _ெப.(சிவ _ெப.) தட�ைக 

வா3_ெப.(வா3_ெப.) ெகா%டா8 $க�ப.02932.4 

 உ)A பDவ�_ெப.(பDவ�_ெப.) ம மதைன ஒ�+ளேர 

ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) உ  $க�ப.02933.1 

 ெச)A; அDயி* ெபாD ஒLவா மானிடைர/ சீ�திேயா $க�ப.02933.2 

 ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) அDயி* ெபாD 

சிதற_�ைற.எ/.(சித�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நிைற5த_ெப.எ/.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மத� திைச 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $க�ப.02933.3 

 ம)A;_ெப.(ம)A;_ெப.) ஒDயA ெபா)A; இDய� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) நிமி��த 

வலிேயாேன $க�ப.02933.4 



 ேத _ெப.(ேத _ெப.) உைடய ந�5தெரJய* ேதவைர�� தெற�� 

ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) $க�ப.02934.1 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) உைடய இராவண-�� த�பிய���� தவி�5தேதா 

$க�ப.02934.2 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) உைடய உட�பினரா8 எ� �ல�ேதா��� 

உண(_ெப.(உண(_ெப.) ஆய $க�ப.02934.3 

 மா2டவ� ம)�ேக ;�� ஒ��கினேதா வலி அ�மா $க�ப.02934.4 

 மர  ஏ�� ெந��கானி  மைற5+_வி.எ/.(மைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) தாபத�க3 

$க�ப.02935.1 

 உரேனேயா அட* அர�க� ஓ8ேவேயா உ-� எதி�5தா� $க�ப.02935.2 

 அரேனேயா அயேனேயா அ'ேயேயா எ2� ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) 

$க�ப.02935.3 

 கரேனேயா யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ப�ட ைகயற( காணாேயா 

$க�ப.02935.4 

 இ5திர2� மல� அய2� இைமயவ)� பணி ேக�ப/ $க�ப.02936.1 

 �5த' ப*லா%� இைசAப உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏJ� ெத(J+ ஏ�த/ 

$க�ப.02936.2 

 ச5திர _ெப.(ச5திர _ெப.) ேபா* தனி� �ைட� கீ> ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

இ)���_ெப.எ/.(இ)��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) சைவ ந�ேவ 

$க�ப.02936.3 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அDேய  நாணா+ 

4க�_ெப.(4க�_ெப.) கா�ட வ*ேலேனா $க�ப.02936.4 

 உர  ெந'5+ விழ எ ைன உைத�+ உ)�D 1��_ெப.(1��_ெப.) அ'5த 

$க�ப.02937.1 



 நர  இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

பா��க_�ைற.எ/.(பா���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;ல�;வேதா $க�ப.02937.2 

 கர  இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வன�_ெப.(வந�_ெப.) 

அ ேறா இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) பட(� கடேவேனா $க�ப.02937.3 

 அர  இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மைல 

எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ%ணாேவா அ%ணாேவா 

$க�ப.02937.4 

 நைசயாேல 1��_ெப.(1��_ெப.) 

இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நாண�_ெப.(நாண�_ெப.) இலா 

நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) ப�ட $க�ப.02938.1 

 வைசயாேல நின+ ;க> மா�%ட+ ஆகாேதா $க�ப.02938.2 

 திைசயாைன விைச கல�க/ ெச)/ 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ம)A;_ெப.(ம)A;_ெப.) ஒசி�த 

$க�ப.02938.3 

 இைசயாேல நிைற5த_ெப.எ/.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;ய�+ 

இராவணேவா இராவணேவா $க�ப.02938.4 

 கான�_ெப.(கான�_ெப.) அதி  இைட இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) காெத(� 

1��_ெப.(1��_ெப.) உட  அ'ய $க�ப.02939.1 

 ஈனமதா* பாவிேய  இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) மDய� கடேவேனா $க�ப.02939.2 

 தானவைர� க) அ��+/_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.+/_ஒ-.) 

சதமகைன� தைளயி�� $க�ப.02939.3 

 வானவைரA பணி ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ம)காேவா ம)காேவா $க�ப.02939.4 



 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கால�+ உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏJ� உ)�+ எதிர� 

த2 ஒ றா* $க�ப.02940.1 

 தி)காத சின�_ெப.(சின�_ெப.) தி)கி� திைச அைன�+� 

ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) <றி $க�ப.02940.2 

 இ) காலி* ;ர5தரைன இ)R_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) சிைறயி  இ�வி�த 

$க�ப.02940.3 

 ம)காேவா மானிடவ� வலி காண வாராேயா $க�ப.02940.4 

 க* ஈ)� பைட� தட�ைக அட* கர Pடண� 4தலா $க�ப.02941.1 

 அ* ஈ)� �ட� மணிA :% அர�க� �ல�+ அவத'�த�� $க�ப.02941.2 

 ெகா* ஈ)� பைட� ��பக)ணைனAேபா* �வலய�+3 $க�ப.02941.3 

 எ*Z)� உற��திேரா யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அைழ�த* ேகள �ேரா 

$க�ப.02941.4 

 எ � இ ன பல ப னி இக* அர�கி 

அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இர�கிA $க�ப.02942.1 

 ெபா  + 2� பDயக�+A ;ர3கி ற ெபாJதக�+ $க�ப.02942.2 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ5த நதியக�+ நிைற 

தவ�தி  �ைற 4D�+ $க�ப.02942.3 

 வ  தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ைக/ சிைல ெந�5ேதா3 மரகத�தி  மைல 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.02942.4 

 வ5தாைன 4க�_ெப.(4க�_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வயி� அைல�+ மைழ� 

க%ண ��_ெப.(க%ண ��_ெப.) $க�ப.02943.1 

 ெச5தாைர� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ெகா� ெசJநில�ைத/ ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) 

ஆ�கி $க�ப.02943.2 



 அ5ேதா உ  தி)ேமனி�� அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) 

இைழ�த_ெப.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ  பிைழயா* 

$க�ப.02943.3 

 எ5தா8 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ப�டபD இ+கா% எ � எதி� விJ5தா3 

$க�ப.02943.4 

 வி'5தாய H5தலா3 ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) விைன 

யாதா2� $க�ப.02944.1 

 ;'5தா3 எ ப+ தன+ ெபா) அ'ய தி) மன�தா* $க�ப.02944.2 

 தெரJ5தா  இ � இைளயாேன இவைள ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

ெசவிெயா� 1��_ெப.(1��_ெப.) $க�ப.02944.3 

 அ'5தா  எ ப+� உண�5தா  அ�மைன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) யா� 

எ றா  $க�ப.02944.4 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர 

ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அட* அர�கி அறியாேயா 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ ைன $க�ப.02945.1 

 தெவ1 உைர எ ேறா� உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) இ*லாத சீ-ற�தா  

$க�ப.02945.2 

 ெவL இைல ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) இராவணனா� வி%_ெப.(வி%_ெப.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 4தலாக $க�ப.02945.3 

 எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) 

உைடயா2�� உட  பிற5ேத  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) எ றா3 

$க�ப.02945.4 

 தா� இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தைக அர�க� 

;க*_ெப.(;க*_ெப.) ஒழிய� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) இய-ற $க�ப.02946.1 



 யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) Sழ-� எ  

ெசய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ5த�� என�� $க�ப.02946.2 

 ேவ� இ)5தி* என� கன�� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) காம 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பிணி�� $க�ப.02946.3 

 மா ம)5ேத ெந)நலி2� வ5திலேனா யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) எ றா3 

$க�ப.02946.4 

 ெச�கய* ேபா* க) ெந��க% ேதம) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02947.1 

 ந�ைக இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) என ெந)ந*_ெப.(ெந)ந*_ெப.) 

நட5தவேரா நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) எ ன� $க�ப.02947.2 

 ெகா�ைககB� �ைழ� கா+� ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) 1��� �ைற�+ 

அழி�தா* $க�ப.02947.3 

 அ�க% அரேச ஒ)வ��� அழியாேதா அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) எ றா3 

$க�ப.02947.4 

 1ர* 4�வல  இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ெமா8�பிேனா  

4க�_ெப.(4க�_ெப.) ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.02948.1 

 வ �ர விைர5தைன இவ3த  வி�_ஏவ.(வி�_வி.) கா+� ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) 

1��� $க�ப.02948.2 

 ஈர நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

இைழ�த_ெப.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) 

எ  எ � இைற வினவ/ $க�ப.02948.3 

 Sர ெந�5தைக_ெப.(ெந�5தைக_ெப.) அவைன அD வண�கி/ ெசா*�வா  

$க�ப.02948.4 



 ேத�ட� தா _த-.�.(தா _த-.�.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) எயி-றி* தி னேவா 

த�விைனேயா� $க�ப.02949.1 

 H�ட�_ெப.(H�ட�_ெப.) தா _த-.�.(தா _த-.�.) ;ற�+ உளேதா 

�றி�த_ெப.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 

உண�5திலனா* $க�ப.02949.2 

 நா�ட� தா _த-.�.(தா _த-.�.) எ' 

உமிழ_�ைற.எ/.(உமி>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந*லா3 ேம* ெபா*லாதா3 

$க�ப.02949.3 

 ஓ�ட5தா3 அ'தி  இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) உட � 

எJ5தா3 என உைர�தா  $க�ப.02949.4 

 ஏ-ற வைள வ' சிைலேயா  இய�பா4  இக* அர�கி $க�ப.02950.1 

 ேச-ற வைள த _பதி.ெப.(த _தி'.) கணவ _ெப.(கணவ _ெப.) அ)� இ)Aப/ 

சின�_ெப.(சின�_ெப.) தி)கி/ $க�ப.02950.2 

 S* தவைள_ெப.(தவைள_ெப.) ந�� உழ��� +ைற ெகJ ந�� வள நாடா 

$க�ப.02950.3 

 மா-றவைள� க%ட�கா* அழலாேதா மன�_ெப.(மன�_ெப.) எ றா3 

$க�ப.02950.4 

 ேபDA ேபா� வ* அர�க� ெப)��ல�ைத ஒ)�� அவிAபா  $க�ப.02951.1 

 ேதDA ேபா5தன� இ � த� மா-ற� சில விள�பி $க�ப.02951.2 

 வ �DAேபாகாேத இ� ெம8 வன�ைத வி�� 

அகல_�ைற.எ/.(அக*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.02951.3 

 ஓDAேபா எ � உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உைர 

கட5தா-� அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) உைரAபா3 

$க�ப.02951.4 

 நிைர திைர எ � இ*லாத நா 4கேன 4த* அமர� $க�ப.02952.1 



 கைர இற5ேதா�_வி.அ.ெப.(இற_வி.+5�_இ.கா.+ஓ�_பட�.ப .) இராவண-�� 

கர�_ெப.(கர�_ெப.) இ���� �D எ றா* $க�ப.02952.2 

 விைர��_வி.எ/.(விைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ந �_ெப.(ந �_ெப.) அ � ேவ� ஆக 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உைர��� $க�ப.02952.3 

 உைர உள+ Oம�� உ�தி உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) உளேத* எ � 

உைரAபா3 $க�ப.02952.4 

 ஆ�க'ய 1��_ெப.(1��_ெப.) உ�ைக அ'�%டா3 எ றாைர $க�ப.02953.1 

 நா��_ெப.(நா��_ெப.) அ'�� தய4கனா� நாக'க� அ*லாைம $க�ப.02953.2 

 1��_ெப.(1��_ெப.) அ'5+_வி.எ/.(அ'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) �ல�ைத_ெப.(�ல�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) 

4த* அ'5த�� இனி உம��A $க�ப.02953.3 

 ேபா�� அ'+ இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அழைக எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

;*லிைடேய உ��த�ேர $க�ப.02953.4 

 வா _ெப.(வா _ெப.) காAேபா� ம%_ெப.(ம%_ெப.) காAேபா� மா நாக� வா> 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $க�ப.02954.1 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) காAேபா� இனி� த�க3 தைல_ெப.(தைல_ெப.) கா�+ 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ�க3 $க�ப.02954.2 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) கா�க உ'யா� யா� எ ைன உயி� ந�� கா�கி  $க�ப.02954.3 

 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) காAெப  அ*லா* அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

இராவணனா� உள� எ றா* $க�ப.02954.4 

 காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) க-;_ெப.(க-;_ெப.) 

அைம5தா� த� ெப)ைம_ெப.(ெப)ைம_ெப.) தா� கழறா� $க�ப.02955.1 

 ஆவ*_ெப.(ஆவ*_ெப.) ேப� அ பினா* அைறகி ேற  ஆ� அ ேறா 

$க�ப.02955.2 



 ேதவ���� வலியா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) தி)� த�ைகயா3 

இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) ஈ%� $க�ப.02955.3 

 ஏவ���� வலியா3 எ � இைளயா2�� இய�பேீரா $க�ப.02955.4 

 மாA ேபா'* ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) காAேப  வா _ெப.(வா _ெப.) �ம5+ 

ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ*ேல  $க�ப.02956.1 

 PA ேபா*வ கனி பல(� �ைவ உைடய தர வ*ேல  $க�ப.02956.2 

 காAேபாைர� ைக�+ எ  ந�� க)திய+ 

த)ேவ _வி.4.(த)_வி.+L_இ.இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) 

$க�ப.02956.3 

 :A ேபா�� ெம*லியலா* ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) எ ேனா ;க*வ �ேர 

$க�ப.02956.4 

 �ல�தா�� நல�தா�� �றி�தனேவ ெகாண�த�க $க�ப.02957.1 

 வல�தா�� மதியா�� வDவா�� மட�தா�� $க�ப.02957.2 

 நில�தா)� வி��பா)� ேந'ைழயா� எ ைனAேபா* $க�ப.02957.3 

 ெசால�தா  இ�� உ'யாைர/ ெசா*Zேரா வ*Zேர* $க�ப.02957.4 

 ேபா�கின �� எ  நாசி ேபா8�+ எ  ந�� ெபா��கிலிேர* $க�ப.02958.1 

 ஆ��ெவ  ஓ� ெநாD வைரயி  அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) அைமெவ  

அ)3H)� $க�ப.02958.2 

 பா�கிய� உ%� எனி  அதனா* ெப%ைம�� ஓ� பJ+ உ%ட< $க�ப.02958.3 

 ேம�� உய)� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 1��_ெப.(1��_ெப.) மட5ைதய��� 

மிைக அ ேறா $க�ப.02958.4 

 வி%டாேர அ*லாேரா ேவ%டாதா� நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 

ேவ%D _நி.எ/.(ேவ%�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.02959.1 



 உ%டாய காதலி  எ  உயி� எ ப+ உம+ அ ேறா $க�ப.02959.2 

 க%டாேர காதலி��� க�டழ�� விட�_ெப.(விட�_ெப.) அ ேறா $க�ப.02959.3 

 ெகா%டாேர ெகா%டா�� உ)Aெப-றா* ெகா3ள �ேரா $க�ப.02959.4 

 சிவ2�_ெப.(சிவ _ெப.+உ�_சா'.) மல�� திைச4க2� தி)மா�� தெற� 

�லிச�+ $க�ப.02960.1 

 அவ2� அ��+ ஒ றாகி நி ற ன உ)ேவாேன $க�ப.02960.2 

 ;வன�_ெப.(;வன�_ெப.) அைன�ைத�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) :�கைணயா* உயி� 

வா���_ெப.எ/.(வா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02960.3 

 அவ2� உன�� இைளயாேனா இவேன ேபா* அ)3 இலனா* $க�ப.02960.4 

 ெபா  உ)வA ெபா) கழZ� ;ைழ காண 1��_ெப.(1��_ெப.) அ'வா  

ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) ேவ� உ%ட< $க�ப.02961.1 

 இ  உ)வ�_ெப.(உ)வ�_ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ�� இ)5ெத(ழி�� 

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ம)�ேக ஏகா3 அAபா* $க�ப.02961.2 

 பி  இவைள அய* ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) பாரா� எ ேற அ'5த�� 

பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெச8த�ேரா $க�ப.02961.3 

 அ னதைன அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ ேறா 

அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) இர�D :%ட+ நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 

அறிவிேலேனா $க�ப.02961.4 

 ெவA; அழியா_எதி�.ம.ெப.எ/.(அழி_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ெவ�ளி ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) அர�க� ஈ+ 

அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெவ�%� ேநா�கி  

$க�ப.02962.1 



 அAபழியா* உல�_ெப.(உல�_ெப.) அைன�+� O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) 

ெபா)�டா* அழி5தனவா� அற�ைத $க�ப.02962.2 

 ஒA; அழிய/ ெச8கிலா� உய� �ல�+� ேதா றிேனா� 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02962.3 

 இAபழிைய� +ைட�+ உதவி இனி+ இ)�தி� எ ெனா�� எ � இைறRசி 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.02962.4 

 நா� அறியா� +ய� இைழ�த_ெப.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நைவ அர�கி நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) த ைன 

ந*��_ெப.எ/.(ந*�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02963.1 

 தாடைகைய உயி� கவ�5த_ெப.எ/.(கவ�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சர� 

இ)5த+ அ றி�� நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ேம-ெகா%� $க�ப.02963.2 

 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) தைகய_�ைற.எ/.(தைக_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) +� 

மல�� தா�_ெப.(தா�_ெப.) இக* அர�க� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ெத(ைலAபா  

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

நி ேற _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) $க�ப.02963.3 

 ேபா� அகலA ;*_ெப.(;*_ெப.) ஒJ�ைக வ* அர�கி எ � இைறவ  ;க�� 

பி 2� $க�ப.02963.4 

 தைர அளி�த_ெப.எ/.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தனி ேநமி� தயரத  

த _பதி.ெப.(த _தி'.) ;த*வ� யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) தா8ெசா* தா�கி 

$க�ப.02964.1 

 விைர அளி�த_ெப.எ/.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கா  ;�5ேத� 

ேவதிய)� மா தவ)� ேவ%ட ந�%� $க�ப.02964.2 



 கைர அளி�த-� அ'ய பைட� கட*_ெப.(கட*_ெப.) அர�க� 

�ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ெத(ைல�+� க%டா8 ப%ைட_ெப.அ.(ப%�_ெப.) 

$க�ப.02964.3 

 வைர அளி�த_ெப.எ/.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �ல மாட நக� 

;�ேவ� இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) தெரJய மன�ெகா3 எ றா  

$க�ப.02964.4 

 ெநறி� தாைர ெச*லாத_எதி�.ம.ெப.எ/.(ெச*_வி.ஆ�_எதி�.ம.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நி)த� எதி� நி*லாேத ெநDய ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) $க�ப.02965.1 

 மறி�தா� ஈ%� இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) 

மானிடவ� எ னா+ வ*ைல ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) 

$க�ப.02965.2 

 ெவறி� தாைர ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) அர�க� விற*_ெப.(விற*_ெப.) இய�க� 

4தலின� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) மிடேலா� எ � $க�ப.02965.3 

 �றி�தாைர யாவைர�� ெகாண)திேய* நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) எதிேர 

ேகா�� எ றா  $க�ப.02965.4 

 ெகா*லலா� மாய�க3 �றி�தனேவ ெகா3ளலா� 

ெகா-ற�_ெப.(ெகா-ற�_ெப.) 4-ற $க�ப.02966.1 

 ெவ*லலா� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) இய-�� விைன 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) கட�கலா� ேம*வா8 ந��கிA $க�ப.02966.2 

 ப* எலா� உற� ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ப�வாய3 எ னா+ பா��தி ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.02966.3 

 ெந*_ெப.(ெந*_ெப.) எலா� �ர5+ 

அளி���_வி.எ/.(அளி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந�� 

நாட ேக3 எ � நி)தி H�� $க�ப.02966.4 



 கா�;_ெப.(கா�;_ெப.) அறி��_வி.4.(அறி_வி.8_இ.இ.கா.+உ�_பட�.ஒ).) 

ேதாளாைள� ைகவிY� எ னி2� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) மிைகேயா 

க3வ� $க�ப.02967.1 

 ஆ� ெபாறி இ* அட* அர�க� அவேராேட ெச)/ 

ெச8வா _வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) அைம5த�ராயி  

$க�ப.02967.2 

 தா� ெபாறியி  பல மாய� த)� ெபாறிக3 

அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவ-ைற� த�Aெப  

$க�ப.02967.3 

 பா�;_ெப.(பா�;_ெப.) அறி��_வி.4.(அறி_வி.8_இ.இ.கா.+உ�_பட�.ஒ).) 

பா�பி கா* என ெமாழி�� பழெமாழி�� பா��கிZேரா $க�ப.02967.4 

 உள� ேகாட*_ெப.(ேகாட*_ெப.) உைன இைழ�தா3 உள3 

ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) எ 2திேய* நி)தேரா�� $க�ப.02968.1 

 கள� ேகாட-� உ'ய ெச)� க%ணிய�கா* ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 1ேவ� 

கல5த_ெப.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காைல� $க�ப.02968.2 

 �ள�_ெப.(�ள�_ெப.) ேகா�� எ றி+(� உ�ேகாேள எ � உண)� 

�றி�ேகா3 இ*லா $க�ப.02968.3 

 இள�ேகாேவா� எைன இ)�தி  இ)ேகாB� சிைற ைவ�தா-� இைளேய  

எ றா3 $க�ப.02968.4 

 ெப)��லா உ� நக��ேக ஏ�� நா3_ெப.(நா3_ெப.) ேவ%�� உ)A பிDAேப  

ந ேற $க�ப.02969.1 

 அ)�கலா� உ-� அ'5தா  எ னி2� ஈ�� இைளயவ தா  அ'5த நாசி 

$க�ப.02969.2 

 ஒ)�� இலா இேவளா�� உைறெவேனா எ பாேன* இைறவ ஒ �� 

$க�ப.02969.3 



 ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) இலாதேவளா�� அ ேறா ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) வா>5த+ எ பா8 

$க�ப.02969.4 

 எ றவ3ேம* இைளயவ தா  இல�� இைலேவ* கைட�கணியா இவைள 

ஈ%�� $க�ப.02970.1 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கைளேய� எ றா* 

ெநD+ அைல��� அ)3 எ  ெகா* ேகாேவ எ ன $க�ப.02970.2 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) அ+ேவ ஆ� அ ேறா ேபாகாேள* ஆக என நாத  Hற 

$க�ப.02970.3 

 ஒ �� இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) என�� இர�கா� உயி� இழAெப  

நி-கி  என அர�கி உ னா $க�ப.02970.4 

 ஏ-ற ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) 1��� இ) கா+� 

4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) இழ5+� வாழ 

$க�ப.02971.1 

 ஆ-�வேன வRசைனயா* உைம உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) ப'� 

அறிவா _வி.4.(அறி_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) அைம5த+ அ ேறா 

$க�ப.02971.2 

 கா-றினி�� கனலினி�� கDயாைன� ெகாDயாைன� கரைன உ�க3 

$க�ப.02971.3 

 H-�வைன இAெபாJேத ெகாண�கி ேற  எ � சல� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபானா3 $க�ப.02971.4 

 இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா� கர  தா3_ெப.(தா3_ெப.) 

இைணயி  மிைச/ $க�ப.02972.1 

 ெசா'5த_ெப.எ/.(ெசா'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசா'ய3 

H5தல3_�றி.வி.4.(H5த*_ெப.+அ3_பட�.ஒ).) P�;_ெப.(P�;_ெப.) என� 

$க�ப.02972.2 



 தெரJ5த 1�கின3 

வாயின3_�றி.வி.4.(வா8_ெப.+இ _ெபா).உ).+அ3_பட�.ஒ).) ெச�க� ேம* 

$க�ப.02972.3 

 வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) என 

விJ5தா3 அேரா $க�ப.02972.4 

 அJ��� நா3_ெப.(நா3_ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ � அ5தக  

ஆைணயா* $க�ப.02973.1 

 தழ�� ேப' என� தனி�+ ஏ��வா3 $க�ப.02973.2 

 4ழ���_ெப.எ/.(4ழ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) இD�த ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) த�யினா* $க�ப.02973.3 

 ;J��� நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) எனA ;ர%டா3 அேரா $க�ப.02973.4 

 வா�கி  ேகாபA ;ைக 45+ வாயினா  $க�ப.02974.1 

 ேநா�கி� Hசல� O ைன இ�த ைமைய $க�ப.02974.2 

 ஆ�கிA ேபானவ� ஆ�ெகா* எ றா  

அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) $க�ப.02974.3 

 1�கி  ேசா' 4ழ�இ� ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

க%ணினா  $க�ப.02974.4 

 இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) மானிட� தாபத� 

ஏ5திய_ெப.எ/.(ஏ5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.02975.1 

 வ' வி* வா3_ெப.(வா3_ெப.) ைகய� ம மத  ேமனிய� $க�ப.02975.2 

 த)ம ந�ர� தயரத  காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) $க�ப.02975.3 

 ெச)வி* ேந)� நி)தைர� ேத�வா� $க�ப.02975.4 

 ஒ �� ேநா�கல� உ  வலி ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

$க�ப.02976.1 



 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நி��+� நிைனAபினா� 

$க�ப.02976.2 

 ெவ றி ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) ைக நி)தைர ேவ� அற� $க�ப.02976.3 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந���+� எ � உண� 

ெகா3ைகயா� $க�ப.02976.4 

 ம%ணி*_ெப.(ம%_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ேநா�க) வானினி* ம-றினி  

$க�ப.02977.1 

 எ%ணி* ேநா�� உறி  யாவ)� ேந�கிலாA $க�ப.02977.2 

 ெப%ணி  ேநா�� உைடயா3 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) 

எ  $க�ப.02977.3 

 க%ணி  ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உைரAப)� 

கா�சியா3 $க�ப.02977.4 

 க%� ேநா�க)� கா'ைகயா3 தைன� $க�ப.02978.1 

 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபாவ  இல�ைகய� 

ேகா�� எனா $க�ப.02978.2 

 வி%�_ெப.(வி%�_ெப.) ேம* விJ5ேதைன ெவ�%� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.02978.3 

 +%ட� ஆ�கின� 1��_ெப.(1��_ெப.) என/ ெசா*லினா3 $க�ப.02978.4 

 ேக�டன _வி.4.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) உைர 

க%டன  க%ணினா* $க�ப.02979.1 

 ேதா�ட O�கி* ெத(ைள உ�� 1�கிைன $க�ப.02979.2 



 கா�� எனா எJ5தா  எதி� 

க%டவ�_வி.அ.ெப.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப .) 

$க�ப.02979.3 

 நா�ட� த�ய உலைக ந���வா  $க�ப.02979.4 

 எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏJ� 

எ'5+_வி.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) உகA $க�ப.02980.1 

 ெபாழி5த_ெப.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேகாப� 

கன*_ெப.(கன*_ெப.) உகA ெபா��வா  $க�ப.02980.2 

 கழி5+ேபாயின� மானிட� எ 2�கா* $க�ப.02980.3 

 அழி5தேதா இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அ)�பழி எ 2மா* $க�ப.02980.4 

 வ)க_விய�.வி.4.(வா_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) ேத� எ2� மா�திைர மா� 

உVளா� $க�ப.02981.1 

 இ) ைக மா* வைர ஏழிெனா� ஏ> அனா� $க�ப.02981.2 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ைகயா* உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏ5+� உர�தினா� 

$க�ப.02981.3 

 த)க இAபணி எ� வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

எ றா� $க�ப.02981.4 

 Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) மJ� ேதாமர� 

ச�கர�_ெப.(ச�கர�_ெப.) $க�ப.02982.1 

 காலபாச� கைத ெபா) ைகயினா� $க�ப.02982.2 

 ேவைல ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ெவ) உ�� ஆ�Aபினா� $க�ப.02982.3 

 ஆலகால� திர%ட ன ஆ�ைகயா� $க�ப.02982.4 

 ெவ�; ேகாப� கனல� வில�கினா� $க�ப.02983.1 



 ந�பி எ� அDைம�ெத(ழி* ந �_ெப.(ந �_ெப.) எனா $க�ப.02983.2 

 உ�ப�ேம* இ � உ)�தைன ேபாதிேயா $க�ப.02983.3 

 இ�ப�ேம* இனி யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) உெளேமா எ றா� $க�ப.02983.4 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) ெசா*லினி� நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 

இ/_��.(இ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) சிறா�க3 ேம* $க�ப.02984.1 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா� ெசயி  

ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) சி'Aபரா* $க�ப.02984.2 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேசா' �D�+ 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) ெகா3ைகைய $க�ப.02984.3 

 ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) மீBதி� ெம*லியேலா� 

எ றா  $க�ப.02984.4 

 எ னேலா�� வி)�பி_வி.எ/.(வி)�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இைறRசினா� $க�ப.02985.1 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா%_ெப.(நா%_ெப.) இலி 

அ5தக  ++_ெப.(P+_ெப.) என $க�ப.02985.2 

 அ ன3 பி  பட�வா� என ஆயினா� $க�ப.02985.3 

 ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) ைவ�_ஏவ.(ைவ�_வி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) ந%ணினா� $க�ப.02985.4 

 +மிலA ேபா� வ* அர�க���/ ��Dனா3 $க�ப.02986.1 

 அமல� ெத(* ெபய� ஆயிர�+ ஆழியா  $க�ப.02986.2 

 நிமலA பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) நிைனவி  

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

$க�ப.02986.3 

 கமல� க%ணைன� ைகயினி* கா�Dனா3 $க�ப.02986.4 



 எ-�வா� பிD�+_வி.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ5தின� எ �ந� 

$க�ப.02987.1 

 ப-�வா� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பாச�தி  எ �ந� $க�ப.02987.2 

 4-�வா� இைற ெசா* 4ைறயா* எனா/ $க�ப.02987.3 

 �-றினா� வைர S>5த ன ேதா-ற�தா� $க�ப.02987.4 

 ஏ�+_ஏவ.(ஏ�+_வி.) வா8ைம_ெப.(வா8ைம_ெப.) இராம  இளவைல� 

$க�ப.02988.1 

 கா�தி ைதயைல எ � த _பதி.ெப.(த _தி'.) க-பக� $க�ப.02988.2 

 :�த+ அ ன ெபா) இ* தட�ைகயா* $க�ப.02988.3 

 ஆ�த நாணி  அ)வைர வா�கினா  $க�ப.02988.4 

 வா�கி வா[ளா� வாளி ெப8 ;�D�� $க�ப.02989.1 

 தா�கி� தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) க%ண  

அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) சாைலைய $க�ப.02989.2 

 நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இLவழி ேந�மி  அடா எனா 

$க�ப.02989.3 

 வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) ேதாள  மைலதைல ேமயினா  $க�ப.02989.4 

 மJ(� வாB� வய��_எவ.(வய��_வி.) ஒளி 4/சிைக� $க�ப.02990.1 

 கJ(� கால ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) த� அ ன கா�சியா� $க�ப.02990.2 

 எJவி  ந�3 தட� ைக எJ நா ைக�� $க�ப.02990.3 

 தJ(� வாளிகளா* தல� சா��தினா  $க�ப.02990.4 

 மர�க3ேபா* ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வா[ளா� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) விழ 

$க�ப.02991.1 



 உர�களா  அட�5தா� உரேவா  வி�_ஏவ.(வி�_வி.) $க�ப.02991.2 

 சர�க3 ஓDன ைத�க அர�க�த� $க�ப.02991.3 

 சிர�க3 ஓDன த�யவ3 ஓDனா3 $க�ப.02991.4 

 ஒளி� ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) கர-� உ-ற+ உண��தினா3 $க�ப.02992.1 

 �ளி� ேகாப ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேகா3 அ'மா அட� $க�ப.02992.2 

 களி�_ெப.(களி�_ெப.) எலா� பட� ைக தைலேம* உறA $க�ப.02992.3 

 பிளிறி ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பிD அ ன 

ெப-றியா3 $க�ப.02992.4 

 அ�� அர�க� அவி5+_வி.எ/.(அவி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒழி5தா� 

எனA $க�ப.02993.1 

 ெபா�� அர�த� விழி வழி ேபா5+ உக $க�ப.02993.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கரA ெபயேரா  ெவ�%டா  விைட/ $க�ப.02993.3 

 ச�கர-�� த�Aப)5 த ைமயா  $க�ப.02993.4 

 அைழ எ  ேத� என�� ஆ�� வ  ேபா�A பைட $க�ப.02994.1 

 உைழய� ஓD ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெநாD ஓ�க*_ெப.(ஓ�க*_ெப.) ேம* 

$க�ப.02994.2 

 மைழயி  மா 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) எ-�தி� வ* எ றா  $க�ப.02994.3 

 4ைழயி  வா3_ெப.(வா3_ெப.) அ' அRச 4ழ��வா  $க�ப.02994.4 

 ேப' ஓைச பிற�த�� ெப�; உ�� $க�ப.02995.1 

 மா'_ெப.(மா'.) ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இல வ5தென� 

$க�ப.02995.2 

 ேத'  ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) திர%ட+ ேதவ�த� $க�ப.02995.3 



 ஊ)�_ெப.எ/.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நாக� 

உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) உைல5தேவ $க�ப.02995.4 

 ேபா�A ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பைட ெபா�ெம  4ழ�கமா $க�ப.02996.1 

 ந��� தர�க� ெந�5தட� ேதா3களா $க�ப.02996.2 

 ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ5த+ இ�தியி  ஆ�கலி� 

$க�ப.02996.3 

 கா�� க)�கட* கா* கிள�5+_வி.எ/.(கிள�_ெப.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ னேவ $க�ப.02996.4 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) + றி வி��; கர5தென $க�ப.02997.1 

 ந�D_வி.எ/.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ��� நிர5த ெந��ெகாD 

$க�ப.02997.2 

 ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ�க3 பசி எ � 

உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.02997.3 

 ஆ�கி ற அலைகயி  ஆடேவ $க�ப.02997.4 

 தறியி  ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தா> தட� ைக� 

+ைண� $க�ப.02998.1 

 �றி ெகாளா மத ேவழ� �J அனா� $க�ப.02998.2 

 ெசறிவி  வா[ளா� வா3_ெப.(வா3_ெப.) இைட ேத85+ உ�� $க�ப.02998.3 

 ெபாறியி  கா  எ��� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கன*_ெப.(கன*_ெப.) 

ெபா�கேவ $க�ப.02998.4 

 4)� இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) 4ழ��ற� தா�� ஒலி 

$க�ப.02999.1 



 உ)3 திர%�_வி.எ/.(திர3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ� ேத� ஒலி�3 

;க $க�ப.02999.2 

 அ)3 திர%ட_ெப.எ/.(திர3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ)�க  

த _பதி.ெப.(த _தி'.) ேம* அழ � $க�ப.02999.3 

 இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) திர%�_வி.எ/.(திர3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஈ%Dய+ எ னேவ 

$க�ப.02999.4 

 தைலயி*_ெப.(தைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) மா�ண� 

தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தாரணி $க�ப.03000.1 

 நிைல நிலா+ 4+ைக ெநளிA; உற $க�ப.03000.2 

 உைல( இ* ஏ> உலக�தி2� 

ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03000.3 

 மைல எலா� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மா� ெத(�க எ னேவ $க�ப.03000.4 

 வ*லிய� �ழா�ேகளா மைழயி  ஈ�டேமா $க�ப.03001.1 

 ஒ*_ஒ.�றி உ'.ெசா.(ஒ*_ஒ.�றி.) இப� ெத(�திேயா 

ஓ���_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஓ�கேலா 

$க�ப.03001.2 

 அ*ல ம-� அ'களி  அனிகேம எனA $க�ப.03001.3 

 ப* பதினாயிர� பைட� ைக வ �ரேர $க�ப.03001.4 

 ஆளிக3 :%டன அ'க3 :%டன $க�ப.03002.1 

 மீளிக3 :%டன ேவ�ைக_ெப.(ேவ�ைக_ெப.) :%டன $க�ப.03002.2 

 ஞாளிக3 :%டன ந'க3 :%டன $க�ப.03002.3 

 Hளிக3 :%டன �திைர_ெப.(�திைர_ெப.) :%டன $க�ப.03002.4 



 ஏ-றின� ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

ஏன� ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

$க�ப.03003.1 

 கா-�_ெப.(கா-�_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) கJைத 

ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) $க�ப.03003.2 

 பா-றின� ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

பணில� ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

$க�ப.03003.4 

 ேத'ன� +வ றின சி�க% ெச�4க� $க�ப.03004.1 

 கா'ன� ெந)�கின காலி  கா* வ) $க�ப.03004.2 

 தா'ன� �Jமின தைட இ* H-� அ ன $க�ப.03004.3 

 ேப� இன�_ெப.(இன�_ெப.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) எனA ெபய)� காைலேய 

$க�ப.03004.4 

 மJ�கB� அயி*கB� வயிர வா3கB� $க�ப.03005.1 

 எJ�கB� ேதாமர� ெத(ைக�� ஈ�D�� $க�ப.03005.2 

 4J� க�� 4�%D�� த%�� 4�தைல� $க�ப.03005.3 

 கJ�கB� உல�ைக�� காலபாச4� $க�ப.03005.4 

 �5த4� �லிச4� ேகா�� பால4� $க�ப.03006.1 

 அ5த� இ* சாப4� சர4� ஆழி�� $க�ப.03006.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெத(ழி* வலய4� விள�� ச�க4� $க�ப.03006.3 

 ப5த4� கAபணA பைட�� பாச4� $க�ப.03006.4 

 ஆதிய அ)�க2� அன�� அR��� $க�ப.03007.1 



 ேசாதிய ேசா'�� P(� + னிய $க�ப.03007.2 

 ஏதிக3 மிைட5தன இைமயவ��ெகலா� $க�ப.03007.3 

 ேவதைன ெகா��தன வாைக ேவ85தன $க�ப.03007.4 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) களி-றி  ஆ-றல� 

$க�ப.03008.1 

 மாயி) ஞால�ைத விJ��� வாயின� $க�ப.03008.2 

 த� எ' விழியின� நி)த� ேசைனயி  $க�ப.03008.3 

 நாயக� பதி மேரா� அ��த நா*வேர $க�ப.03008.4 

 ஆறிேனா� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) $க�ப.03009.1 

 Hறின ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) பைட 

�றி�த_ெப.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அAபைட $க�ப.03009.2 

 ஏறின+ ஏழின+ இர�D எ பரா* $க�ப.03009.3 

 ஊறின ேசைனயி  ெத(�தி உ 2வா� $க�ப.03009.4 

 உர�தின� உ)ெமன உர�� வாயின� $க�ப.03010.1 

 கர�+ எறி பைடயின� கமல�ேதா  த)� $க�ப.03010.2 

 வர�தின� மைல என மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) +யி � எJ $க�ப.03010.3 

 சிர�தின� த)�கின� ெச)��� சி5ைதயா� $க�ப.03010.4 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) அளவிட 

நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேமனிய� $க�ப.03011.1 

 க% அளவிட* அ) மா�ப� காலினா* $க�ப.03011.2 



 ம%_ெப.(ம%_ெப.) அளவி�� ெந�வல�த� வானிைட $க�ப.03011.3 

 எ% அளவிட* அ)R_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெச) 

ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) ஏறினா� $க�ப.03011.4 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) 4தலிேனா� எறி5த மாA பைட $க�ப.03012.1 

 சி5தின தெறJ�+ உக/ ெசறி5த_ெப.எ/.(ெச'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேதாளினா� $க�ப.03012.2 

 அ5தக  அD ெத(J+ அட��� ஆைணயா� $க�ப.03012.3 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தழ* உ)(ெகா%டைனய ேமனியா� $க�ப.03012.4 

 Sல4� பாச4� ெத(ட�5த ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) மயி�/ $க�ப.03013.1 

 சால4� த�க0� எயி�� தா�கினா� $க�ப.03013.2 

 ஆல4� ெவளி+ எ2� நிற�த� ஆ-றலா* $க�ப.03013.3 

 கால2� கால  எ � அயி���� கா�சியா� $க�ப.03013.4 

 கழலின� தா'ன� கவச மா�பின� $க�ப.03014.1 

 நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) உ� :ணின� ெநறி�த ெந-றிய� $க�ப.03014.2 

 அழ* உ� �Rசிய� அமைர ேவ�� 

உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03014.3 

 எழ* உ�� மன�தின� ஒ)ைம எ8தினா� $க�ப.03014.4 

 ம)A;_ெப.(ம)A;_ெப.) இறா மத� களி-�_ெப.(களி-�_ெப.) அமர� ம ன2� 

$க�ப.03015.1 

 வி)A;_ெப.(வி)A;_ெப.) உறா 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) எதி� 

விழி�கி  ெவ5நி�� $க�ப.03015.2 

 உ)A ெபாறா+ உைல(�� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) 

தி2� $க�ப.03015.3 



 ெச)A ெபறா� தின( உ� சிகர� ேதாளினா� $க�ப.03015.4 

 �Rசர� �திைர_ெப.(�திைர_ெப.) ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) �ர�� ேகா3 அ' 

$க�ப.03016.1 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின� கரD நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

ேவ�ைக_ெப.(ேவ�ைக_ெப.) யாளி எ � $க�ப.03016.2 

 அR�ற� கன*_ெப.(கன*_ெப.) ;ைர 4க�த� ஆ�கலி $க�ப.03016.3 

 நR�_ெப.(நR�_ெப.) ெத(�ெகனA ;ைர நயன�தா�கB� $க�ப.03016.4 

 எ% ைகய� எJ ைகய� ஏJ� எ��� ஆ8� $க�ப.03017.1 

 க% கன*_ெப.(கன*_ெப.) ெசா'த)� 4க�த� காலின� $க�ப.03017.2 

 வ% ைகயி  வைள�+_வி.எ/.(வைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உயி� 

வா' வாயி  இ�� $க�ப.03017.3 

 உ% ைகயி  உவைகய�_�றி.வி.4.(உவைக_ெப.+அ�_பட�.ப .) உலA; 

இலா�கB� $க�ப.03017.4 

 இய�க'* பறி�தன அ(ண�_ெப.(அ(ண�_ெப.) இ�டன $க�ப.03018.1 

 மய�� உ��+ அமரைர வலியி  வா�கின $க�ப.03018.2 

 +ய�� இ* க5த�Aபைர� +ர5+ வா'ன $க�ப.03018.3 

 நயA; உ� சி�தைர நலி5+ வLவின $க�ப.03018.4 

 ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) கவிைக வா _ெப.(வா _ெப.) 

ெத(�க* �Rசர� $க�ப.03019.1 

 பD�� பதாைக மீ விதான� ப*வைக $க�ப.03019.2 

 இைட இலா+ எ�க0� இைசய_�ைற.எ/.(இைச_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

மீமிைச $க�ப.03019.3 



 மிைடதலி  உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) இழ�கேவ 

$க�ப.03019.4 

 எJவெரா� எJவ� ஆ� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஏெழா� ஏ> $க�ப.03020.1 

 தJவிய_ெப.எ/.(தJவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ றிய� தைலவ� 

தாைனய� $க�ப.03020.2 

 மJவின� வாளின� வய��_எவ.(வய��_வி.) Sல�த� $க�ப.03020.3 

 உJைவெயா� அ'ெயன உட-�� சீ-ற�தா� $க�ப.03020.4 

 வி*லின� வாளின� இதழி மீ+ இ� $க�ப.03021.1 

 ப*லின� ேம)ைவA 

பறி���_ெப.(பறி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஆ-றல� 

$க�ப.03021.2 

 ;*லின� திைசெத(�� ;ரவி� ேத'ன� $க�ப.03021.3 

 ெசா*லின 4D���� +ணிவி  ெநRசினா� $க�ப.03021.4 

 Pடண  தி'சிரா� ேதா ற* ஆதிய� $க�ப.03022.1 

 ேகா� அைண 4ரசின� �ளி� ேசைனய� $க�ப.03022.2 

 ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) உயி� கவ� அல�க* ேவலின� $க�ப.03022.3 

 பாடவ நிைலயின� பல)� �-றின� $க�ப.03022.4 

 ஆ � அைம எறி பைட அJவ�+_ெப.(அJவ�_ெப.+அ�+_சா'.) ஆ�கலி 

$க�ப.03023.1 

 வா _ெப.(வா _ெப.) ெத(ட� ேம)ைவ வைள�த+ ஆ� என $க�ப.03023.2 

 ஊ றின ேத'ன  உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேதாளின  $க�ப.03023.3 

 ேதா றின  யாவ)� +0�க� எ8தேவ $க�ப.03023.4 



 அ��; உ� மத க' ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) ஆடக� $க�ப.03024.1 

 த��; உ� சய5தன� அர�க� தா3_ெப.(தா3_ெப.) தர $க�ப.03024.2 

 வி��; உ� Pளியா  ெவ%ைம ேமயின $க�ப.03024.3 

 ப�� ப' பகலவ  ைப�ெபா  ேத� அேரா $க�ப.03024.4 

 வன�_ெப.(வந�_ெப.) +க3_ெப.(+க3_ெப.) ப�டன மைலயி  

வா _ெப.(வா _ெப.) உய� $க�ப.03025.1 

 கன� +க3_ெப.(+க3_ெப.) ப�டன கட*க3 P�5தன $க�ப.03025.2 

 இன�_ெப.(இன�_ெப.) ெத(� Pளியா* இைசAப+ எ  இனி/ $க�ப.03025.3 

 சின�_ெப.(சின�_ெப.) ெத(� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெச*லேவ $க�ப.03025.4 

 நிைல மிைச வி��பிைட ெந)�கலா* ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) $க�ப.03026.1 

 மைலமிைச மைலயின� வ)வ ேபா* மைல� $க�ப.03026.2 

 தைலமிைச� தைலமிைச� தாவி/ ெச றன� $க�ப.03026.3 

 ெகாைல மிைச நR�_ெப.(நR�_ெப.) என� ெகாதி��� ெநRசினா� $க�ப.03026.4 

 வ5த+ ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) வ3ளிேயா  

ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) மாயா $க�ப.03027.1 

 ப5த மா விைனய� மாளA ப-� அ� ெப-றிேயா���� $க�ப.03027.2 

 உ5த) நிைலய+ ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உட  

உைற5+ உயி�க3 த�ைம $க�ப.03027.3 

 அ5தக-� 

அளி���_வி.எ/.(அளி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) ேபா* அர�கி 4  ஆக அ�மா $க�ப.03027.4 



 P'ய� �ரலி  வானி  4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 

+0�க� ெகா3ள_�ைற.எ/.(ெகா3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.03028.1 

 வா� சிைல ஒலியி  அRசி உ)ெமலா� ம��க� 

ெகா3ள_�ைற.எ/.(ெகா3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.03028.2 

 ஆ�கலி ஆ�Aபி _நி.எ/.(ஆ�A;_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) உ�கி அைச( உற அர�க� 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $க�ப.03028.3 

 ேபா� வன�+ இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) உைறவிட� ;�க+ அ ேற $க�ப.03028.4 

 வா8 ;ல�5+_வி.எ/.(;ல�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அழி5த_ெப.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) ெம8யி  வ)�த�த 

வழியி  யா%�� $க�ப.03029.1 

 ஓ8( இல நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ ���� 

உயி�Aபின உைல5த க%ண $க�ப.03029.2 

 த�யவ� ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேச�5தைம தெரJய/ ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.03029.3 

 ேவ8 தெரJ5+ உைரAப ேபா ற_ெப.எ/.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

;3[ளா� வில��� அ�மா $க�ப.03029.4 

 Pளியி  படைல_ெப.(படைல_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெத(ட�(ற மர4� P�� 

$க�ப.03030.1 

 தாளிைட ஒD�� ஓைச சடசட ஒலிAப� கான�+_ெப.(கான�+_ெப.) $க�ப.03030.2 

 ஆளி�� அ'�� அRசி இ'த)� அமைல 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03030.3 



 மீலி_ெப.(மீளி_ெப.) ெமா8�பி  அ)Rேசைன ேம*வ5த+ உள+ எ � உ னா 

$க�ப.03030.4 

 மி  நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சிைலய  வ �ர� 

கவச�த  விசி�த வாள  $க�ப.03031.1 

 ெபா  நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வD�பி  வாளிA 

;�Dல  ;ைக�� ெநRச  $க�ப.03031.2 

 நி* நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கா%D 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ெச8 நிைல என 

வி)�பி_வி.எ/.(வி)�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ேநரா $க�ப.03031.3 

 4  நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி  வ5ேதாைன 

ேநா�கின  ெமாழிய* உ-றா  $க�ப.03031.4 

 ெநறி� ெகா3 மாதவ��� 4 ேன ேந�5தென  நி)த� ஆவி $க�ப.03032.1 

 பறி��ெவ  யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) எ ற பழெமாழி பJ+ 

உறாேம $க�ப.03032.2 

 ெவறி� ெகா3 :��ழலினாைள வ �ர ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ேவ%Dேன  

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.03032.3 

 �றி�ெகா� கா�தி இ ேன ெகா*ெவ  இ��Jைவ எ னா $க�ப.03032.4 

 மர�_ெப.(மர�_ெப.) பட� கான�_ெப.(கான�_ெப.) எ��� அத� பட 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

$க�ப.03033.1 

 கர  பைட எ ப+ எ%ணி� க) நிற� கமல� க%ண  $க�ப.03033.2 

 சர� பட� ;�D* க�D/ சாப4� த'�தா  த3ளா $க�ப.03033.3 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) பட� ேதாளி  மீளா� கவச� இ�� உைடவா3 ஆ��தா  

$க�ப.03033.4 



 மீள)R ெச)வி* வி%0� ம%0� எ ேம* வ5தா�� $க�ப.03034.1 

 நா3_ெப.(நா3_ெப.) உல5+ அழி�ம ேற நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) உன�� 

உைரAப+ எ ேன $க�ப.03034.2 

 ஆளியி  +Aபினா8 இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அம� என�� அ)ளிநி � 

எ  $க�ப.03034.3 

 ேதாளிைன� தி 2கி ற ேசா�பிைன� +ைட�தி எ றா  $க�ப.03034.4 

 எ ற�� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) இைச5தன  

இராம  ஏ5+� $க�ப.03035.1 

 � � அன ேதாளி  ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) உ3ள�தி  உணர� 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.03035.2 

 அ றி�� அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) ஆைண ம��கில  அ� ைக HAபி 

$க�ப.03035.3 

 நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) 

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) க%ண ��_ெப.(க%ண ��_ெப.) 

நில _ெப.(நில _ெப.) உறA ;ல�கி றா3பா* $க�ப.03035.4 

 �ைழ உ� மதிய� :�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) அனா3 �ைழ5+ ேசார� $க�ப.03036.1 

 தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) உ� சாைல நி �� தனி/ சிைல த'�த ேம) $க�ப.03036.2 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) என 4ழ��கி ற வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�க� காண $க�ப.03036.3 

 4ைழயி* நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மட�கலி  4னி5+ 

ெச றான $க�ப.03036.4 



 ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதா ற* த ைன/ 

��Dன3 கா�D/ ெசா னா3_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) 

$க�ப.03037.1 

 வா ெத(ட� 1�கி*_ெப.(1�கி*_ெப.) 

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வய��_எவ.(வய��_வி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) த� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ ன� 

$க�ப.03037.2 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) ெத(ட� 

�ல�ைத_ெப.(�ல�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

ெத(ைல��மா சைம5+நி றா3 $க�ப.03037.3 

 ஏ � வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி�5த 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இக* 

இராம  எ ேற $க�ப.03037.4 

 க%டன  கனக� ேத�ேம* கதிரவ  

கல�கி_வி.எ/.(கல��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ந��க_�ைற.எ/.(ந���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.03038.1 

 வி%தனி* நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ றி� 

கரென2� வில�க*_ெதா.ெப.(வில��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ேதாளா  

$க�ப.03038.2 

 ம%� அம� யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ� மானிட  வலிைய ந��கி� 

$க�ப.03038.3 

 ெகா%டன _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

வாைக எ � பைடஞைர� �றி�+/ 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.03038.4 



 மானிட  ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வலி ெகJ ேசைன�� அ�மா 

$க�ப.03039.1 

 கா  இட�_ெப.(இட�_ெப.) இ*ைல எ 2� க��ைர 

கல5த_ெப.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) 

$க�ப.03039.2 

 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உைட ெவ றி எ னா� யாவ)� க%� நி-றி� 

$க�ப.03039.3 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) உைட இவைன யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) 

உ%�ெவ  உயிைர எ றா  $க�ப.03039.4 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர 

ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) அக�ப  எ � 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க*வி/ $க�ப.03040.1 

 ெசLவிேயா  ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ஐய ெசA;ெவ  ெச)வி* சால 

$க�ப.03040.2 

 ெவLவியராத* ந ேற வ �ர)3 ஆ%ைம_ெப.(ஆ%ைம_ெப.) வ �ர $க�ப.03040.3 

 இLவயி  உளவா� த�ய நிமி�த� எ � இய�ப�-றா  $க�ப.03040.4 

 �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெசா'5தன ேமக�க3 �4றிA 

$க�ப.03041.1 

 ப)தி வானவ  ஊ� வைளA;%ட+ பாரா8 $க�ப.03041.2 

 க)+ வ �ர நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) மிைச� 

கா�ைகயி  கண�க3 $க�ப.03041.3 

 ெபா)+ வ �>வன ;ல�;வ நில�படA ;ர3வ $க�ப.03041.4 

 வாளி  வா8கைள ஈ வைள�கி றன வயவ� $க�ப.03042.1 



 ேதாB� நா�ட4� இட�_ெப.(இட�_ெப.) +D�கி றன P�கி $க�ப.03042.2 

 மீலி_ெப.(மீளி_ெப.) ெமா8�; உைட இ(ளி வ �>கி றன விரவி $க�ப.03042.3 

 ஞாளிேயா� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைள�கி ற 

ந'� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) பலவா* $க�ப.03042.4 

 பிD எலா� மத�_ெப.(மத�_ெப.) ெப8திடA ெப)�க(3 ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) 

$க�ப.03043.1 

 ஒD�மா* ம)A;_ெப.(ம)A;_ெப.) உலக4� க�பி��� உய� 

வா _ெப.(வா _ெப.) $க�ப.03043.2 

 இD�� வ �>5தி�� எ'5தி�� ெப)5திைச எவ���� $க�ப.03043.3 

 4Dயி  மாைலக3 ;லாெலா� 4J4ைட 

நா��_ெப.எ/.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03043.4 

 இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆகலி  மானிட  

ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) எ � இவைன $க�ப.03044.1 

 நிைனய* ஆவெத( � அ � அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ந�தியாநி ற 

$க�ப.03044.2 

 விைன எலா� ெச8+� ெவ*லலா� த ைமய  அ*ல  $க�ப.03044.3 

 ;ைன�� வாைகயா8 ெபா��தி எ  உைர எனA ;க றா  $க�ப.03044.4 

 உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாசக� ேக�ட�� 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� உைலய/ $க�ப.03045.1 

 சி'�+ ந �_ெப.(ந �_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ேசவக� தெவ1வைர� 

ேதய_�ைற.எ/.(ேத8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.03045.2 

 அைர�த அ�மியா� அல�� எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

அம�ேவ%D $க�ப.03045.3 

 இைர�+ வ ���வ மானிட-� எளியேவா எ றா  $க�ப.03045.4 



 எ 2� மா�திர�ேத எறி பிD என இDயா $க�ப.03046.1 

 ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) மதைலைய 

வைள5தன வன�+ $க�ப.03046.2 

 மி 2� வா* உைள மட�கைல 4னி5தன ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) 

$க�ப.03046.3 

 + னினா* என/ �� சின�+ அர�க�த� ெத(�தி $க�ப.03046.4 

 வைள5த_ெப.எ/.(வைல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) வைள5த+ 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இராம  ைக வ'வி* $க�ப.03047.1 

 விைள5த_ெப.எ/.(விைள_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபாைர�� ஆவ+� 

விள�;+� விைசயா* $க�ப.03047.2 

 ;ைள5த பா8 ப' ;ர%டன ;க�4கA :�ைக $க�ப.03047.3 

 உைள5த மா* வைர உ)� இD பட ஒD5தென1ன $க�ப.03047.4 

 Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) அ-றன அ-றன �ட� மJ� ெத(ைக வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

$க�ப.03048.1 

 1ல� அ-றன அ-றன 4ர% த%�_ெப.(த%+_ெப.) பி%D $க�ப.03048.2 

 பால� அ-றன அ-றன பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ப�வா8 

$க�ப.03048.3 

 ேவ�� அ-றன அ-றன வி*ெலா� ப*ல� $க�ப.03048.4 

 ெத(D +ணி5தன ேதா[ளா� ேதாமர� +ணி5த $க�ப.03049.1 

 அD +ணி5தன கட களி�_ெப.(களி�_ெப.) அ/ெசா� 

ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேத� $க�ப.03049.2 

 ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) +ணி5தன �ரகத� +ணி5தன �ல மா $க�ப.03049.3 



 4D +ணி5தன 4ைளெயா� +ணி5தன 4சல� $க�ப.03049.4 

 க)வி_ெப.(க)வி_ெப.) மாெவா� கா� மத� ைக�மைல� கண�P� $க�ப.03050.1 

 உ)வி மாதிர�+ ஓDன �� சர� உதிர� $க�ப.03050.2 

 அ)வி மாைலயி*_ெப.(மாைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) பிற�கின+ அவனியி* 

அர�க� $க�ப.03050.3 

 தி) இ* மா�பக� திற5தன +ற5தன சிர�க3 $க�ப.03050.4 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ப�+ <றாயிர� ேகாD எ � உணரா� $க�ப.03051.1 

 + � ப�திய இராகவ  ��சர� +ரAப/ $க�ப.03051.2 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ப�திர� 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) என மைல 

திர%�_வி.எ/.(திர3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ ன� $க�ப.03051.3 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ப�தியி* �வி�தன 

பிணA ெப)�� ற� $க�ப.03051.4 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கா� 

உலைவக3 கத> எ' க+வ/ $க�ப.03052.1 

 S� ெகா%டன_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

என� ெத(ட� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) மீ� 

ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.03052.2 

 ஆ�கி றன அ��ைற அயி* அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) வி%_ெப.(வி%_ெப.) ேம* 

$க�ப.03052.3 

 ஓ�கி றன உயிைர�� ெத(ட�வன 

ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.03052.4 

 ைகக3 வா[ளா� கள� பட� கJத+ அற� கவச $க�ப.03053.1 



 ெம8க3 ேபா>பட� தா3_ெப.(தா3_ெப.) விழ 

மிக_�ைற.எ/.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நி)த� 

$க�ப.03053.2 

 ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

சி5திட� திைச உற/ ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.03053.3 

 ைதயலா� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) விழி என� ெகாDயன சர�க3 $க�ப.03053.4 

 மா'_ெப.(மா'.) ஆ�கிய வD� கைண வைர ;ைர நி)த� $க�ப.03054.1 

 ேப� யா�ைகயி  ெப)�கைர வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) ெத(�� 

பிற�க $க�ப.03054.2 

 ஏ' ஆ�கின ஆ�க3 இய-றின நிைறய/ $க�ப.03054.3 

 ேசா' ஆ�கின ேபா�கின வன�_ெப.(வந�_ெப.) எ2� ெத( ைம $க�ப.03054.4 

 அைல மித5தன �)தியி  ெப)�கட* அர�க� $க�ப.03055.1 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) மித5தன ெந�5தD மித5தன தட�ைக $க�ப.03055.2 

 மைல மித5தன வா� ப' மித5தன வயA ேபா�/ $க�ப.03055.3 

 சிைல மித5தன மித5தன ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) ெந�5ேத�க3 $க�ப.03055.4 

 ஆய காைலயி  அன* விழி�+ 

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இக* அர�க� $க�ப.03056.1 

 த�ய வா� கைண 4தலிய தெற� சினA பைடக3 $க�ப.03056.2 

 ேமய மா* வைர ஒ றிைன வைள�தன ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) $க�ப.03056.3 

 Pய தாைரக3 ெசா'வனவா� என/ ெசா'5தா� $க�ப.03056.4 

 ெசா'5த_ெப.எ/.(ெசா'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப* பைட +ணி பட� 

+ணி பட/ சர�தா* $க�ப.03057.1 



 அ'5+_வி.எ/.(அ'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா5தன சி5திட� திைசதிைச 

அக-றி $க�ப.03057.2 

 ெந'5+ பா�மக3 ெநளி(ற வன�_ெப.(வந�_ெப.) 4-�� 

நிைறய_�ைற.எ/.(நிைற_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.03057.3 

 வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) மயி�� 

க)5தைல மைல என வ �>�தா _வி.4.(வ �>_வி.+��_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.03057.4 

 கவ5த ப5த�க3 களி�தன �ளி�த ைக� மைலக3 $க�ப.03058.1 

 சிவ5+_வி.எ/.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

பா85த_ெப.எ/.(பா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

�)தியி* தி)கிய சின�தா* $க�ப.03058.2 

 நிவ5த ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெத(ழி* நி)த�த� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

நிண�_ெப.(நிண�_ெப.) தெவJ�D $க�ப.03058.3 

 உவ5த_ெப.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ  கJ+_ெப.(கJ+_ெப.) 

உயி� �ம5+ உB�கிய+ உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) $க�ப.03058.4 

 ம)3 த)� களி வRசைன வைள எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�க� 

$க�ப.03059.1 

 க)ட  அR�� க%மணி காக4� 

கவ�5த_ெப.எ/.(கவ�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03059.2 

 இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) த)� ;ர�+ இJைதய� பJ+ உைர�� எளிேதா 

$க�ப.03059.3 

 அ)3 த)� திற�+_ெப.(திற�_ெப.+அ�+_சா'.) அற  அ றி வலிய+ 

உ%டாேமா $க�ப.03059.4 

 ப*லாயிர� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) கீறிய பகேலா  என ஒளி)� $க�ப.03060.1 



 வி*லாளைன 4னியா ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) அயி* ஆ� என விழியா� 

$க�ப.03060.2 

 க* ஆ� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கண மா 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) கைடநா3 

விJவன ேபா* $க�ப.03060.3 

 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெத(ைடயா உட  எ8தா� 

விைன ெச8தா� $க�ப.03060.4 

 எறி5தா� என எ8தா� என நிைன5தா� என 

எறிய_�ைற.எ/.(எறி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.03061.1 

 அறி5தா� என அறியாவைக அயி* வாளியி  அ��தா  $க�ப.03061.2 

 ெசறி5தாைர�� பிறி5தாைர�� ெச��தாைர�� சின�தா* $க�ப.03061.3 

 மறி5தாைர�� வலி�தாைர�� மD�தா  சிைல பிD�தா  $க�ப.03061.4 

 வான�தன கடலி  ;ற வலய�தன மதி S> $க�ப.03062.1 

 மீன�தன மிளி� �%டல மி+ன�தன மிட* ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

$க�ப.03062.2 

 கான�தன மைலய�தன திைச 

�-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க'யி  $க�ப.03062.3 

 தான�தன கா��தன சர� உ5திய சிரேம $க�ப.03062.4 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) ேமலன மைல ேமலன மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ேமலன மதி 

ேதா8 $க�ப.03063.1 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) ேமலன ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ேவைலயி  ேம* கீழன 

மிடேலா� $க�ப.03063.2 

 ;% ேமலன �)திA ெபா) திைர யா�க3 ெபா�க� $க�ப.03063.3 



 தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேம)ைவ 

ந��_ெப.எ/.(ந�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மா�பிைன உ)வி� தி' 

சரேம $க�ப.03063.4 

 ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) தா'ன� அனலி  சிைக ெபாதி க%ணின� எவ)� 

$க�ப.03064.1 

 வல� தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வD 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பைட வி�வா� சர மைழயா* $க�ப.03064.2 

 உல5தா� உட*_ெப.(உட*_ெப.) கடேலா� உற உலவா உட*_ெப.(உட*_ெப.) 

உ-றா� $க�ப.03064.3 

 அல5தா� நிசிசர� ஆ� என இைமேயாெரா�� ஆ��தா� $க�ப.03064.4 

 ஈர* ெசறி கமல�தன இரத� திர3 ;ளின� $க�ப.03065.1 

 வ �ர� க' 4தைல� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) மித�கி றன உதி��� $க�ப.03065.2 

 பார� �ட� மிைட பாசைட பட�கி றன பல வா* $க�ப.03065.3 

 1'� திைர உதிர� கட*_ெப.(கட*_ெப.) 4Jகி� கJ+_ெப.(கJ+_ெப.) எJேம 

$க�ப.03065.4 

 அைழ�தா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) அய��தா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) அழி5தா� 

சில�_ெப.(சில�_ெப.) கழி5தா� $க�ப.03066.1 

 உைழ�தா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) உயி��தா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) உ)%டா� 

சில�_ெப.(சில�_ெப.) ;ர%டா� $க�ப.03066.2 

 �ைழ�+ ஆ> திைர� �)தி� கட*_ெப.(கட*_ெப.) �ளி�தா� 

சில�_ெப.(சில�_ெப.) ெகாைலவா8 $க�ப.03066.3 

 மைழ�தாைரக3 படA பா'ைட மD5தா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) உைட5தா� 

$க�ப.03066.4 

 உைட5தா�கைள நைக ெச8தன� உ)3 ேத'ன� உட  ஆ8 $க�ப.03067.1 



 அைட5தா� பைட� தைலவ �ர�க3 பதினா*வ)� அயி* வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

$க�ப.03067.2 

 மிைட5+ ஆ� ெந��கட* தாைனய� மிட* வி*லின� வி' ந�� $க�ப.03067.3 

 கைட5தா� ெவ) உற மீ+ எJ க� ஆ� என� ெகாDயா� $க�ப.03067.4 

 நாக� தனி ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வி*லிைய நளி� 4A;ர� 4 னா3 

$க�ப.03068.1 

 மாக�திைட வைள(-றன� என வ3ளைல மதியா� $க�ப.03068.2 

 ஆக�+_ெப.(ஆக�_ெப.+அ�+_சா'.) எJ கன*_ெப.(கன*_ெப.) க%வழி உக 

உ-� எதி� அழ றா� $க�ப.03068.3 

 ேமக�திைன நிக� வி*லிைய வைள�தா� ெச) விைள�தா� $க�ப.03068.4 

 எ8தா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) எறி5தா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) மJ ஓ/சின� 

எJவா* $க�ப.03069.1 

 ெபா8தா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) ;ைட�தா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) கிைட�தா� 

பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) ெபா)Aபா* $க�ப.03069.2 

 ெப8தா� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) பிதி��தா� எ' பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 

வா3_ெப.(வா3_ெப.) எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�க� $க�ப.03069.3 

 ைவதா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) தெழJ�தா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) மைலயா� 

என வைள�தா� $க�ப.03069.4 

 ேத� :%டன வில�� யாைவ�� சிைல :%� எJ ெகாைலயா* $க�ப.03070.1 

 பா� :%டன மத மா க' பலி :%டன ப' மா� $க�ப.03070.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) :%டன உட*_ெப.(உட*_ெப.) :%Dல 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதி� தழிவ5+ $க�ப.03070.3 

 ஊ� :%டன பி'5தாெலன இ'5தா� உயி� உைல5தா� $க�ப.03070.4 



 மா* ெபா�தின மறேவா� உட*_ெப.(உட*_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபா�தின 

வழி ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) $க�ப.03071.1 

 பா* ெபா�தின நதியி* கிள� பD ெபா�தின பட� வா _ெப.(வா _ெப.) 

$க�ப.03071.2 

 ேம* ெபா�தின �J வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) விழி ெபா�தின� விைர 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) $க�ப.03071.3 

 கா* ெபா�தின� நம  P+வ� கD+ உ-� உயி� கவ�வா� $க�ப.03071.4 

 ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) ஏறின ெச) ேவ�� எJ பி�+ ஏறின� பில வா8 $க�ப.03072.1 

 நா8_ெப.(நா8_ெப.) ஏறின தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேம* ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

ந' ஏறின எ' கா* $க�ப.03072.2 

 வா8 ஏறின வD வாளியி  வா _ெப.(வா _ெப.) ஏறின� 

வ5தா�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.03072.3 

 த� ஏ� இக* அ'ேய� என 4கிேல� என/ ெசறி5தார $க�ப.03072.4 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) சி5தின விழி சி5தின தழ* சி5தின தைர ேம* 

$க�ப.03073.1 

 மைல சி5தினபD சி5தின வ) சி5+ர� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ேபா* $க�ப.03073.2 

 சிைல சி5தின கைண சி5தின திைச சி5தின. திைச\� $க�ப.03073.3 

 உைல சி5தின ெபாறி சி5தின உயி� சி5தின உடல� $க�ப.03073.4 

 பைடA ெப)5தைலவ)� பைட�த ேத�கB� $க�ப.03074.1 

 உைட� தட�_ெப.(தட�_ெப.) பைடகB� 

ஒழிய_�ைற.எ/.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உ-� எதி� $க�ப.03074.2 

 விைட�+ அட�5+ எதி��தவ� வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) வாளியா* $க�ப.03074.3 

 4ைட� தட�_ெப.அ.(தட�_ெப.) �)தியி  கடலி  1>கினா� $க�ப.03074.4 



 �-� உற ேநா�கின� ெத(ட�5த ேசைனயி* $க�ப.03075.1 

 அ-றில தைல_ெப.(தைல_ெப.) எ2� ஆ�ைக க%Dல� $க�ப.03075.2 

 தெற1றின� எயி�க3 தி)கினா� சின�_ெப.(சின�_ெப.) $க�ப.03075.3 

 4-றின� இராமைன 4�� ேத'னா� $க�ப.03075.4 

 ஏழி) ேத)� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைமAபி  4 ; 

இைட/ $க�ப.03076.1 

 Sழ_�ைற.எ/.(S>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ  கைணகளா* +ணிய <றினா  

$க�ப.03076.2 

 ஆழி�� ;ரவி�� ஆB� அ-� அைவ $க�ப.03076.3 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கா* எறி 

ஓ�க*_ெப.(ஓ�க*_ெப.) ஒ�தேவ $க�ப.03076.4 

 அழி5தன ேத� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) அவனி கீ%� உக 

$க�ப.03077.1 

 இழி5தன� வ' சிைல எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ைகயின� $க�ப.03077.2 

 ஒழி5தில� சர�கைள உ)மி  ஏ� எனA $க�ப.03077.3 

 ெபாழி5தன� ெபாழி கன*_ெப.(கன*_ெப.) ெபாD��� க%ணினா� $க�ப.03077.4 

 <றிய சர� எலா� O��க வாளியா* $க�ப.03078.1 

 ஈ� ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) சிைல ஏெழா� ஏைழ�� $க�ப.03078.2 

 ஆறிெனா� ஆ�� ஓ� இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) அ�பினா* 

$க�ப.03078.3 

 H�ெச8+ அம�� ெத(ழி* ெகாதிAைப ந��கினா  $க�ப.03078.4 



 வி* இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைனவ)� ெவ�ளி 

மீ�ெகாள� $க�ப.03079.1 

 க* உய� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வைர கDதி  ஏ5தினா� $க�ப.03079.2 

 ஒ*ைலயி  உ)�+ உய� வி��பி  

ஓ�கி_வி.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03079.3 

 எ* உய� ெபாறி உக எறித* ேமயினா� $க�ப.03079.4 

 கைலகளி  ெப)�கட* கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

க*வியா  $க�ப.03080.1 

 இைல ெகா3 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஏழிர%� 

வா�கினா  $க�ப.03080.2 

 ெகாைல ெகா3 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைலெயா� ;)வ� ேகா�Dனா  

$க�ப.03080.3 

 மைலகB� தைலகB� விJ5த_ெப.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ம%ணிேன $க�ப.03080.4 

 பைட� தைல� தைலவ�க3 பட�� ப* பைட $க�ப.03081.1 

 ;ைட�+ அட�5+ எதி� அழ* 

;ைர��_ெப.எ/.(;ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) க%ணினா� 

$க�ப.03081.2 

 கிைட�தன� அர�க�க3 கீJ� ேம�� ெமா8�+ $க�ப.03081.3 

 அைட�தன� திைசகைள அமர� அRசினா� $க�ப.03081.4 

 4ழ�கின ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பைண 1' மா* க' $க�ப.03082.1 

 4ழ�கின வ' சிைல 4��� நா%_ெப.(நா%_ெப.) ஒலி $க�ப.03082.2 

 4ழ�கின ச�ெகா� ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) ெமா8�+ உற $க�ப.03082.3 



 4ழ�கின அர�க�த� 4கிலி  ஆ�A; அேரா $க�ப.03082.4 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பைட நி)த� 

வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி%ணிைட 

மிைட5த_ெப.எ/.(மிைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 

$க�ப.03083.1 

 அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) இைட அ��க/ சி5தி அ-றன ப�� எ � அRசி 

$க�ப.03083.2 

 உ�ப)� இ'ய* ேபானா� உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� உைல5+ சா85த 

$க�ப.03083.3 

 க�ப� இ* திைசயி* நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

களி�� க% இைம�த அ ேற $க�ப.03083.4 

 அ�தைல� தாைனயி  அள( இ* ஆ-றல  $க�ப.03084.1 

 4�தைல� �'சி* ெபா  4Dய  4�கணா  $க�ப.03084.2 

 ைக�தைல/ Sலேம அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கா�சியா  $க�ப.03084.3 

 ைவ� தைலA பகழியா* மைழெச8 வி*லினா  $க�ப.03084.4 

 அ னவ  ந� உற ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஆழி ஈ+ $க�ப.03085.1 

 எ ன வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ�க0� இைர�த 

ேசைன�3 $க�ப.03085.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) நிக� வ �ர2� தமிய  வி*லின  $க�ப.03085.3 

 +  இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) இைடய+ ஓ� விள�கி* ேதா றினா  $க�ப.03085.4 

 ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாளின  உ)மி  

ஆ�Aபின  $க�ப.03086.1 

 வ ��கிய கவச�த  ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) க%ணின  

$க�ப.03086.2 



 ஆ�� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அணி�� எதி� அணிக3 ஆக 

ேந� $க�ப.03086.3 

 தா�கின  இராம2� சர�தி  தாைனயா* $க�ப.03086.4 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) இைட அ-றன தைல�� அ-றன $க�ப.03087.1 

 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) இைட அ-றன ெத(ைட�� அ-றன $க�ப.03087.2 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) இைட அ-றன மJ(� அ-றன $க�ப.03087.3 

 ேகா3 இைட அ-றன �ைட�� அ-றன $க�ப.03087.4 

 ெகாDெயா�_ெப.(ெகாD_ெப.+ஒ�_க).ெவ.) ெகாDR� அறA ;ரவி� H�� அறA 

$க�ப.03088.1 

 பDெயா� பD5தன ப)தி� ேத�Aபைண $க�ப.03088.2 

 ெநDய வ  கட க' ;ர%ட ெந-றியி  $க�ப.03088.3 

 இDெயா� 4றி5+ வ �> சிகர�_ெப.(சிகர�_ெப.) எ னேவ $க�ப.03088.4 

 அ-றன சிர� என அறித*_ெதா.ெப.(அறி_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) ேத-றல� 

$க�ப.03089.1 

 ெகா-ற ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைல/ சர� ேகா�+ வா��வா� 

$க�ப.03089.2 

 இ-றவ� இறாதவ� எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வி%ணிைனA $க�ப.03089.3 

 ப-றின மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) எனA பைட வழ��வா� $க�ப.03089.4 

 ேகடக� தட�ைகய கி'யி  ேதா-ற�த $க�ப.03090.1 

 ஆடக� கவச�த கவ5த� ஆ�வ $க�ப.03090.2 

 பாடக�+ அர�ைபய� ம)ளA ப* வித $க�ப.03090.3 



 நாடக� ெத(ழிலிைன நDAப ஒ�தேவ $க�ப.03090.4 

 கவ' ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) �ைட எ2� Oைரய ைக�மைல/ 

$க�ப.03091.1 

 �வ'ன கவ5த� ஆ> �ழிய த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) +ைறA $க�ப.03091.2 

 பவ� இனA ப� மணி_ெப.(மணி_ெப.) �வி��� ப%ைணய $க�ப.03091.3 

 உவ'ையA ;+�கின உதிர ஆ� அேரா $க�ப.03091.4 

 ச%ட ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) க��கைண தDய� தா� சில $க�ப.03092.1 

 தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) திற*_ெப.(திற*_ெப.) வைள எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) 

அர�க� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ஆ8 $க�ப.03092.2 

 வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) உழ* ;'�ழ* மட5ைத_ெப.(மட5ைத_ெப.) மாெரா�� 

$க�ப.03092.3 

 க%டன� த� உட*_ெப.(உட*_ெப.) கவ5த நாடக�_ெப.(நாடக�_ெப.) 

$க�ப.03092.4 

 ஆ8 வைள மகளிெரா� அமர� ஈ�ட�த� $க�ப.03093.1 

 Pய ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) க��கைண +ணி�த த�க3 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.03093.2 

 ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) ஒ)தைல ெகாளA பிண�கி வா8 விடா $க�ப.03093.3 

 நா8_ெப.(நா8_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தைலெகாள நைக உ-றா� 

சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.03093.4 

 தெரJ கைண 1>கலி  திற5த மா�பின� $க�ப.03094.1 

 இ)விைன கட5+ேபா8 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) எ8தினா� $க�ப.03094.2 

 நி)த�த� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பைட ெநD+ நி றவ  $க�ப.03094.3 

 ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) எ � உ3ள�தி  உைல(-றா� சிலர $க�ப.03094.4 



 ைக� க' அ னவ  பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) க%டக� $க�ப.03095.1 

 ெம8� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ேவெரா�5 +ணி�+ வ �>�தின $க�ப.03095.2 

 ைம� க) மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வRச  

மா%;_ெப.(மா%;_ெப.) இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.03095.3 

 ெபா8� க' Hறிய ெகா�Rெசா* ேபாலேவ $க�ப.03095.4 

 அ� சிைற அ�பத� அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

கீட�ைத� $க�ப.03096.1 

 தR� என� த மய� ஆ��� த ைமேபா* $க�ப.03096.2 

 வRசக�+ அர�கைர வைள�+_வி.எ/.(வைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ3ள*தா  $க�ப.03096.3 

 ெசRசர� P8ைமயா* ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ஆ�கினா  $க�ப.03096.4 

 வல� ெகா3 ேபா� மானிட  வலி5+ ெகா றைம $க�ப.03097.1 

 அல�க* ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) இராவண-� அறிவிAபா� என/ $க�ப.03097.2 

 சல� ெகா3 ேபா� அர�க�த� உ)�க3 தா�கின $க�ப.03097.3 

 இல�ைகயி  உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) �)தியா� அேரா $க�ப.03097.4 

 S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பைட பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) �-�றA $க�ப.03098.1 

 ேபா>5+ உயி� �D�தலி  ;ரளA ெபா�கினா  $க�ப.03098.2 

 தா>5தில  4�தைல� தைலவ _ெப.(தைலவ _ெப.) ேசா'யி  $க�ப.03098.3 

 ஆ>5த ேத� அ�பர�+ ஓ�D ஆ��கி றா  $க�ப.03098.4 



 ஊ றிய_ெப.எ/.(ஊ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேத'ன  உ)மி  

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கைண $க�ப.03099.1 

 வா _ெப.(வா _ெப.) ெத(ட� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) என 

வா8ைம_ெப.(வா8ைம_ெப.) யாவ���� $க�ப.03099.2 

 சா � என நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) த)ம� அ னவ  $க�ப.03099.3 

 ேதா ற*த  தி) உ) மைறய� Pவினா  $க�ப.03099.4 

 Pவிய சர� எலா� +ணிய ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கைண $க�ப.03100.1 

 ஏவின  இராம2� ஏவி ஏழி) $க�ப.03100.2 

 : இய* வாளியா* ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) ெகா3 ேத� 

அழி�+_வி.எ/.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03100.3 

 ஆவி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பாகைன 

அழி�+_வி.எ/.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மா-றினா  $க�ப.03100.4 

 அ றி�� அ�கண�+ அமர� ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எழA $க�ப.03101.1 

 ெபா  தெரJ வD�; உைடA ெபா) இ* வாளியா* $க�ப.03101.2 

 வ  ெத(ழி* த�யவ  ம�ட மா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) $க�ப.03101.3 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஒழி�+_வி.எ/.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இர%ைட�� உ)�Dனா  அேரா $க�ப.03101.4 

 ேத� அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி� தி'சிரா எ2� $க�ப.03102.1 

 ேப� அழி5ததனி2� மற�_ெப.(மற�_ெப.) பிைழ�தில  $க�ப.03102.2 

 வா� அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இமி> சிைல வைளய 

நா��ழி� $க�ப.03102.3 



 கா� அழி5தா* என� கைண வழ�கினா  $க�ப.03102.4 

 ஏ-றிய Oதலின  இ)%ட கா� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $க�ப.03103.1 

 ேதா-றிய வி*ெலா�� ெத(டர மீமிைச� $க�ப.03103.2 

 கா-�_ெப.(கா-�_ெப.) இைட அழி�தென� கா�4க�ைத�� $க�ப.03103.3 

 மா-ற)� பகழியா* அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) 

மா-றினா  $க�ப.03103.4 

 வி* இழ5தன  எ னி2� விழி�த வா3_ெப.(வா3_ெப.) 4க�தி  

$க�ப.03104.1 

 எ* இழ5தில  இழ5தில  ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கத�_ெப.(கத�_ெப.) 

இD��� $க�ப.03104.2 

 ெசா* இழ5தில  ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) வலி இழ5தில  ெசா'�� 

$க�ப.03104.3 

 க* இழ5தில  இழ5தில  கற�� என� தி'த* $க�ப.03104.4 

 ஆ3 இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) <� உள என அ5தர�+ 

ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) $க�ப.03105.1 

 13 இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) ெப) மாய ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெச) 

4ய*வாைன� $க�ப.03105.2 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) இர%ைட�� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கைணகளா* தD5+ $க�ப.03105.3 

 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) இர%ைட�� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கைணகளா* +ணி�தா  $க�ப.03105.4 

 அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தா[ளா� ேதாளின  அயி* 

எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) இல�கA $க�ப.03106.1 



 ெபா-ைற மா 4ைழA ;லா*_ெப.(;லா*_ெப.) உைட வாயினி  ;�5+ 

$க�ப.03106.2 

 ப-ற ஆத'Aபா தைன ேநா�கின  ப'யா  $க�ப.03106.3 

 ெகா-ற வா� சர�+ ஒழி5த+ ஓ� தைலைய�� �ைற�தா  $க�ப.03106.4 

 தி'சிரா எ2� சிகர�_ெப.(சிகர�_ெப.) ம%_ெப.(ம%_ெப.) ேச�த�� சி5தி 

$க�ப.03107.1 

 நி)த� ஓDன� Pடண  வில�க(� நி*லா� $க�ப.03107.2 

 ப'தி வாளின� ேகடக� தட� ைகய� 

பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03107.3 

 �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ந�'ைட வா� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) 

ெகாJ�_ெப.அ.(ெகாJ�_ெப.அ.) �ட� ெத(ட�க $க�ப.03107.4 

 கண�தி  ேம* நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ைக ;ைட� தா�AபA $க�ப.03108.1 

 பண�தி  ேம* நில�_ெப.(நில�_ெப.) �ழி உற� கா*ெகா� பைதAபா� 

$க�ப.03108.2 

 நிண�தி  ேம* விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அJ5தின� சில�_ெப.(சில�_ெப.) சில�_ெப.(சில�_ெப.) நிவ5த $க�ப.03108.3 

 பிண�தி ேம* விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ)%டன� உயி�ெகா� பிைழAபா� $க�ப.03108.4 

 ேவ85த வா[ளா� ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) இைட மிைடதலி  ஓ�ட� 

$க�ப.03109.1 

 ஓ85+ளா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) உல5தன� உதிரந�� ஆ-றி* $க�ப.03109.2 

 பா85+_வி.எ/.(பா8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கா* பறி5+ ஒJகின� 

சில�_ெப.(சில�_ெப.) சில�_ெப.(சில�_ெப.) பய�தா* $க�ப.03109.3 



 ந�5தினா� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) �)திஅ� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ;�� 

நிைலயா� $க�ப.03109.4 

 க/�� வாB� த� கா* ெத(ட�5+ ஈ�வன காணா� $க�ப.03110.1 

 அ/ச�_ெப.(அ/ச�_ெப.) எ ப+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உ)(ெகா%டா* என 

அழிவா� $க�ப.03110.2 

 உ/ச வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ைக/ ��சர� நி)த� ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) உ)வ� 

$க�ப.03110.3 

 த/� நினறன_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

க%டன� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி� தவி�5தா� $க�ப.03110.4 

 ம%D ஓDன� சில�_ெப.(சில�_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கட க' 

வயி-�A $க�ப.03111.1 

 ;% திற5த மா 4ைழயிைட வா[ளா�� ;�வா� $க�ப.03111.2 

 ெத(%ைட ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கவ5த�ைத� 

+ைணவ ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ�ைம� $க�ப.03111.3 

 க%Dேல  எனA ;க*_ெப.(;க*_ெப.) என� ைக தைல� ெகா3வா� $க�ப.03111.4 

 அைனய� ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அர�கைர 

ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) ெத(ழி-� 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03112.1 

 விைனய� ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மனி�தைர 

ெவ)வ மி  எ னா $க�ப.03112.2 

 நிைன�� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உம�� உைரAப+� உ%� எ � 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.03112.3 

 +ைன�� வா� ப'� ேத'ன  Pடண  

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.03112.4 



 ப/ைச_ெப.(ப/ைச_ெப.) ஆ� எனA பய�_ெப.(பய�_ெப.) 

மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) உ%� என வாJ� $க�ப.03113.1 

 ெகா/ைச மா5தைர� ேகா* வைள மகளி)� Hடா� $க�ப.03113.2 

 நி/சய� எ2� கவச� தா _த-.�.(தா _த-.�.) நிைலநி-பத றி $க�ப.03113.3 

 அ/ச�_ெப.(அ/ச�_ெப.) எ 2� ஈ+ ஆ� உயி��� அ)5_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

+ைண ஆேமா $க�ப.03113.4 

 : அரா( ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) ;ர5தரேனா�தா  ெபா றா $க�ப.03114.1 

 1வேரா�தா  4 னி � 4�Dய 4ைனயி* $க�ப.03114.2 

 ஏவ� ஓDனா� இரா�கத� Oம�� இைட5+ 

ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03114.3 

 ேதவேரா� க-� அறி5+ளிேரா மன�_ெப.(மன�_ெப.) திைக�த�� $க�ப.03114.4 

 இ�� ஒ� மானிட-� இ�தைன வ �ர�க3 இைட5த�� $க�ப.03115.1 

 உ� ைக வா[ளா� ;க> இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஊ� 

;க*_ெப.(;க*_ெப.) உ-ற�� $க�ப.03115.2 

 ெகா�ைக மா�பிைட� �ளிA;ற� களிA; உ� ெகாJ�க% $க�ப.03115.3 

 ந�ைகமா�கைளA ;*�திேரா நல�_ெப.(நல�_ெப.) Oக�வ �� $க�ப.03115.4 

 ெச�;_ெப.(ெச�;_ெப.) கா�Dய க% இைண பா* என� ெதளி5த�� $க�ப.03116.1 

 ெவ�; கா�Dைட Oைழெத(�� ெவ'5 உறA 

பா85த_ெப.எ/.(பா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03116.2 

 ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) கா��திேரா தட மா�பிைட� �ளி�த $க�ப.03116.3 

 அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) கா��திேரா �ல ம�ைகய��� அ�மா $க�ப.03116.4 

 ஏ�க� இ�� இத  ேம�� உ%ேட இக* மனித  $க�ப.03117.1 



 ஆ��� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சம�+_ெப.(சம�_ெப.+அ�+_சா'.) 

ஆ%ைம_ெப.(ஆ%ைம_ெப.) அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அமர���� அ'தா� 

$க�ப.03117.2 

 தா�க)� ;ய�+ உ� �ல� தைலமக  த�ைக_ெப.(த�ைக_ெப.) $க�ப.03117.3 

 1�ெகா� அ றி உ� 4+ெகா�� ேபா� பழி 4ய ற�� $க�ப.03117.4 

 ஆ� அ வா>�ைகயி* வணிகரா8 அைமதிேரா அயி* ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) 

$க�ப.03118.1 

 வ �ர வா3_ெப.(வா3_ெப.) ெகாJ என ம��+ உJதிேரா ெவறிA ேபா�� 

$க�ப.03118.2 

 த�ர_�ைற.எ/.(த��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வா>�ைகயி  தெவ1வைர/ 

ெச)விைடA பறி�த_ெப.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03118.3 

 வ �ர வா3_ெப.(வா3_ெப.) ைகய�ீ எ�ஙன� வா>திேரா விள�ப�ீ $க�ப.03118.4 

 எ � தா2� த _பதி.ெப.(த _தி'.) எறி கட- ேசைன�� இைற ந�� $க�ப.03119.1 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கா%D� எ  ெந�Rசிைல 

வலி என ேநரா/ $க�ப.03119.2 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தா�கின  ேதவ)� 

ம)3ெகா%� திைக�தா� $க�ப.03119.3 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) கா�தி எ � இராம2� எதி�ெசல 

நட5தா _வி.4.(நட_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.03119.4 

 ஊ� அ�A;%ட ெமா8பைட ைகெயா�� 

உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03120.1 

 ேகா� அ�A;%ட �Rசர� ெகாDRெசா� ெகாDயி  $க�ப.03120.2 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) அ�A;%ட கா* இய* ேத� கதி�/ சாலி $க�ப.03120.3 

 S� அ�A;%ட என� கJ�+_ெப.(கJ�+_ெப.) அ�A;%ட +ரக� $க�ப.03120.4 



 +)வி ஓDன உயி�நிைல ��சர� +ர5த $க�ப.03121.1 

 க)வி_ெப.(க)வி_ெப.) ஓDன க/ைச�� கவச4� கழல $க�ப.03121.2 

 அ)வி ஓDன என அழி �)தியா� ஒJக $க�ப.03121.3 

 உ)வி ஓDன ேகடக� த�ெடா�� உடல� $க�ப.03121.4 

 ஆ85த_ெப.எ/.(ஆ8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க�கப�திர�க3 ;�� 

அர�கர+ ஆவி $க�ப.03122.1 

 ேதா85த_ெப.எ/.(ேதா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதா8( இலாA 

பிைற4க/ சர� சிர� +மி�த $க�ப.03122.2 

 கா85த_ெப.எ/.(கா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

சர� நி)த�த� கவச மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) உ)வA $க�ப.03122.3 

 பா85த_ெப.எ/.(பா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வRசக� இதய4� 

பிள5தன ப*ல� $க�ப.03122.4 

 Pடண  வி�_ஏவ.(வி�_வி.) ��சர� யாைவ�� +ணியா $க�ப.03123.1 

 மா� நி றவ� வழ�கிய பைடகB� மா-றா $க�ப.03123.2 

 ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

ெகா%டன _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

அளAப)� ெப)வலி அர�க� $க�ப.03123.3 

 HDநி ற அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) �ைர கட*_ெப.(கட*_ெப.) வற3பட� 

�ைற�தா  $க�ப.03123.4 

 ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ5தன� 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) அ)வைர மர�ேதா� $க�ப.03124.1 

 ஈ��+ எJ5தன �)தியி  ெப) நதி இராம  $க�ப.03124.2 

 P��த ெசRசர� திைசெத(�� திைசெத(�� ெத(ட�5+ $க�ப.03124.3 



 ேபா��த ெவRசின�+ அர�கைரA ;ர�Dன ;வியி* $க�ப.03124.4 

 ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மா*வைர� 

ெத(ைக என� +வ றிய நிண/ேச� $க�ப.03125.1 

 ஆ ற பா> வயி-� அலைகையA ;க*வ+ எ  அம�ேவ�� $க�ப.03125.2 

 ஊ றினா� எலா� உைல5தன� ஒ*ைலயி* ஒழி5தா� $க�ப.03125.3 

 கா ற இ 2யி� கால2� கவ�5+_வி.எ/.(கவ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெம8 மற5தா _வி.4.(மற_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.03125.4 

 களி�_ெப.(களி�_ெப.) ேத� ப' க��தவ� 4D�தைல கவ5த� $க�ப.03126.1 

 ஒளி� ப* பைட த� �ல�+ அர�க�த� உடல� $க�ப.03126.2 

 ெவளி� ேச� நிண�_ெப.(நிண�_ெப.) 

பிற�கிய_ெப.எ/.(பிர��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ��கலி  மீதா� 

$க�ப.03126.3 

 �ளி� ேத� கD+ ஓ�Dன  Pடண  ெகாதி�தா  $க�ப.03126.4 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெகாளாதவ� ஆ�ைகக3 

அ��கிய_ெப.எ/.(அ���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ��க* $க�ப.03127.1 

 பிற�கி ந�%டன கணிAபில ெப)�க� விைசயா* $க�ப.03127.2 

 கற�� ேபா � உள+ ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) 

பிணA ெப)�கா�D* $க�ப.03127.3 

 இற��� ஏ�� அ�ேத� ப�ட+ யா+ என இைசAபாம $க�ப.03127.4 

 அ'தி  எ8தின _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) ஐைய5+ 

ெகா8 உைளA ப'யா* $க�ப.03128.1 

 உ)B� ஆழிய+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தனி� ேத'ன  

ேமக�+_ெப.(ேமக�_ெப.+அ�+_சா'.) $க�ப.03128.2 



 இ)ளி  ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இ5+வி  

ெபாலிகி ற இராம  $க�ப.03128.3 

 தெர�B� வா� கைண� H-� எதி� ஆவி ெச ெற ன $க�ப.03128.4 

 ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதைர�� சிைல உைட 

மைல என� ேத�ேம* $க�ப.03129.1 

 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) Pடண  த ைன�� ேந)ற 
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 வல�ைக வ �>த�� ம-ைற� ைகயா* ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) $க�ப.03154.1 



 உல�ைக_ெப.(உல�ைக_ெப.) வான�+_ெப.(வான�_ெப.+அ�+_சா'.) உ)� என 

ஓ/சினா  $க�ப.03154.2 

 இல��வ-� 4  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இராம2� 

$க�ப.03154.3 

 வில�கினா  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதி� 

வாளியா* $க�ப.03154.4 

 விரா( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) க� ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) 

எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) இ-ற பி  $க�ப.03155.1 

 அரா அழ ற+ அைனயவ  ஆ-றலா* $க�ப.03155.2 

 மராமர� ைகயி* வா�கி வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.03155.3 

 இராம  அ�� ஒ� தனி� கைண ஏவினா  $க�ப.03155.4 

 வர�_ெப.(வர�_ெப.) அர�க  பைட�தலி  மாையயி  $க�ப.03156.1 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) உைட� த ைமயா* உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏைழ�� 

$க�ப.03156.2 

 பர� 4)�கிய_ெப.எ/.(4)��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பாவ�தினா* 

வல� $க�ப.03156.3 

 கர�_ெப.(கர�_ெப.) என� கர  க%ட� உ-றா  அேரா $க�ப.03156.4 

 ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ5தன� ஆDன� பாDன� 

$க�ப.03157.1 

 P��+ அைம5தன� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) Pமல� $க�ப.03157.2 

 த���த2� ெபாலி5தா  கதிேரா  திைச $க�ப.03157.3 

 ேபா��த ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) பனி ேபா�கிய+ எ னேவ $க�ப.03157.4 



 4னிவ� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 4ைற 4ைற 

ெமா8A; உற $க�ப.03158.1 

 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) சி5ைத இராம2� ஏகினா  $க�ப.03158.2 

 அனிக ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சம�+_ெப.(சம�_ெப.+அ�+_சா'.) ஆ� உயி� 

ேபாக� தா _த-.�.(தா _த-.�.) $க�ப.03158.3 

 தனி இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உட*_ெப.(உட*_ெப.) 

அ ன ைதய*_ெப.(ைதய*_ெப.) பா* $க�ப.03158.4 

 வி%ணி* ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ8யவ� 

ேமனியி* $க�ப.03159.1 

 ;%ணி  ந�)� ெபாDகB� ேபா8 உக $க�ப.03159.2 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) வ �ரைன� த�பி�� அ ன4� $க�ப.03159.3 

 க%ணி  ந�'னி* பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) கJவினா� $க�ப.03159.4 

 1�த� ஒ றி* 4D5தவ� ெமா8 ;% ந�� $க�ப.03160.1 

 ந��த� ஓD ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) திைர ேந� உற� $க�ப.03160.2 

 ேகா�த ேவைல� �ர*_ெப.(�ர*_ெப.) என வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

$க�ப.03160.3 

 ஏ�த_�ைற.எ/.(ஏ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) இனி+ 

இ)5தா  அேரா $க�ப.03160.4 

 இ�� நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) உைர�+� 

இராவண  $க�ப.03161.1 

 த�ைக_ெப.(த�ைக_ெப.) த ைக வயி� தக��தன3 $க�ப.03161.2 

 க��*_ெப.(க��*_ெப.) அ ன கரைன� 

தழ�இ_வி.எ/.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

$க�ப.03161.3 



 ெபா�� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �)திA ;ர%டா3 அேரா $க�ப.03161.4 

 ஆ�கிேன  மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) எ  $க�ப.03162.1 

 1�கிேனா� 4Dய_�ைற.எ/.(4D_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 4D5திேல  

$க�ப.03162.2 

 வா�கினா* உ�க3 வா>ைவ�� நாைள�� $க�ப.03162.3 

 ேபா�கிேன  ெகாDேய  எ � ேபாயினா3 $க�ப.03162.4 

 அல�க* ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) ைக அர�கைர ஆ� அற� $க�ப.03163.1 

 �ல�க3 ேவ� அ�Aபா  �றி�தா3 உயி� $க�ப.03163.2 

 கல�� Sைற வ  ேபா� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கா* என $க�ப.03163.3 

 இல�ைக மா நக� ெநா8தி  

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8தினா3_வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.03163.4 

 இைர�த ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பைட அர�க� இற5ததைன மற5தன3 

ேபா� இராம  +�க $க�ப.03164.1 

 வைரA ;ய�தி  இைட� கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� 

ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) கவ-ற ஆ-றா3 ஆகி� 

$க�ப.03164.2 

 திைரA பரைவA ேப� அகழி� தி) நக'* கD+ ஓD/ சீைத 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) $க�ப.03164.3 

 உைரAெப  என/ S�Aபணைக வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) 

இ)5தா  இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப'� உைர�+� 

ம ேனா $க�ப.03164.4 

 நிைல இலா உலகினிைட நி-பன(� நடAபன(� ெநறியி  ஈ5த $க�ப.03165.1 



 மல'  ேம* நா 4க-�� வ�A; அ'+ OனிAப+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இ* ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) $க�ப.03165.2 

 உைல( இலா வைக உழ5த_ெப.எ/.(உழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த)ம� 

என நிைந5த_ெப.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எலா� உத(� த/ச  

$க�ப.03165.3 

 ;ல _ெப.(;ல _ெப.) எலா� தெரJAப+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ;ைன 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம%டப�_ெப.(ம%டப�_ெப.) அதனி* 

ெபாலிய_�ைற.எ/.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ம ேனா $க�ப.03165.4 

 ;லியி  அத3 உைடயா2� ெபா  ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ;ைன5தா2� 

:வினா2� $க�ப.03166.1 

 நலி��_ெப.எ/.(நலி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வல�தா� அ*ல� 

ேதவ'  இ�� யாவ� இனி நா�ட* ஆவா� $க�ப.03166.2 

 ெமலி��_ெப.எ/.(ெமலி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இைட தD��� 

4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) ேவ8 இள5_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) அ'�க% ெவ றி மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) $க�ப.03166.3 

 வலிய ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ;லவியி2� வண�காத 

ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) நிைர 

வய�க_�ைற.எ/.(வய��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ம ேனா $க�ப.03166.4 

 ப%� அல�� திைச� களி-றி  பைண ம)Aபி  இைண ஒDயA பட�5த ெபா  

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.03167.1 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) தல�க3 உற வ ��கி ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) உதய மா* 

வைரயி  விள�க_�ைற.எ/.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மீதி* 

$க�ப.03167.2 

 �%டல�க3 �ல வைரைய வல� வ)வா  இரவி 

ெகாJ�_ெப.அ.(ெகாJ�_ெப.அ.) கதி� S> க-ைற $க�ப.03167.3 



 ம%டல�க3 ப னிர%�� நா* ஐ5+_ெப.(ஐ5+_ெப.) ஆ8A 

ெபாலி5த_ெப.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) என 

வய�க_�ைற.எ/.(வய��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ம ேனா $க�ப.03167.4 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) உலா� 4J மணிக3 வய��_எவ.(வய��_வி.) ஒளியி  

ெத(ைக வழ�க வயிர� � ற� $க�ப.03168.1 

 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) எலா� பD �ம5த விட அரவி  பட� நிைரயி  

ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆ ற $க�ப.03168.2 

 நா3_ெப.(நா3_ெப.) எலா� ;ைட தய�க நாம ந�� இல�ைகயி* 

தா _த-.�.(தா _த-.�.) நல�க இ�ட $க�ப.03168.3 

 ேகா3 எலா� கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) சிைற அ ன நிைற ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) �லவ 

ம ேனா $க�ப.03168.4 

 ஆ8( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெப)வலி அர�க� ஆதிேயா� $க�ப.03169.1 

 நாயக� நளி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) ந%ணலா* 

$க�ப.03169.2 

 ேத8( உற� ேத8( உறA 

ெபய�5+_வி.எ/.(ெபய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெசR_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) 

�ட� $க�ப.03169.3 

 ஆ8 மணிA ெபால  கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) அD 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ�Aபேவ $க�ப.03169.4 

 1வைக_ெப.(1வைக_ெப.) உலகி2� 4த*வ� 45ைதேயா� $க�ப.03170.1 

 ஓவல� உதவிய_ெப.எ/.(உத(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப'சி  

ஓ�க*_ெப.(ஓ�க*_ெப.) ேபா* $க�ப.03170.2 

 ேதவ)� அ(ண)� 4தலிேனா� திைச $க�ப.03170.3 

 Pவிய ந�மல�� �Aைப_ெப.(�Aைப_ெப.) + னேவ $க�ப.03170.4 



 இ ன ேபா+ இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ பைத $க�ப.03171.1 

 உ னல� கர�_ெப.(கர�_ெப.) தல� �ம5த உ/சிய� $க�ப.03171.2 

 மி  அவி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 4D விRைச ேவ5த�க3 $க�ப.03171.3 

 + னின� 4ைற 4ைற +ைறயி* �-றேவ $க�ப.03171.4 

 ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) திற�+_ெப.(திற�_ெப.+அ�+_சா'.) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மா-ற� Hறி2� $க�ப.03172.1 

 த�கைள ஆ� என� தாJ� ெச னிய� $க�ப.03172.2 

 அ�ைக�� உ3ள4� �வி5த ஆ�ைகய� $க�ப.03172.3 

 சி�க ஏ� என� திற*_ெப.(திற*_ெப.) சி�த� ேசரேவ $க�ப.03172.4 

 அ னவ  அைம/சைர ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஆ%� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) $க�ப.03173.1 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெமாழி பக'2� ந���� சி5ைதய� $க�ப.03173.2 

 எ ைனெகா* பணி என இைறR�கி றன� $க�ப.03173.3 

 கி னர� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பய�_ெப.(பய�_ெப.) 

கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெநRசின� $க�ப.03173.4 

 பிரகர ெந�5திைசA ெப)5த%� 

ஏ5திய_ெப.எ/.(ஏ5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03174.1 

 கரதல�+ அ%ணைல� க%ணி  

ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03174.2 

 நரகின� ஆ� என ந���� நாவின� $க�ப.03174.3 

 உரக�க3 த� மன�_ெப.(மன�_ெப.) உைல5+ Sழேவ $க�ப.03174.4 

 திைச உ� க'கைள/ ெச��+� ேதவ2� $க�ப.03175.1 



 வைச உற� கயிைலைய மறி�+ வா _ெப.(வா _ெப.) எலா� $க�ப.03175.2 

 அைச உறA ;ர5தர  அட��த ேதா3களி  $க�ப.03175.3 

 இைசயிைன� +�;) இைசயி  ஏ�தேவ $க�ப.03175.4 

 ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) உய� ெநறி4ைற திற�ப* இ றிேய $க�ப.03176.1 

 பாணிக3 பணி ெசயA பJ+ இ* ப%ணிைட $க�ப.03176.2 

 வ �ைணயி  நர�பிைட விைள5த_ெப.எ/.(விைள_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேதமைற $க�ப.03176.3 

 வாணியி  நாரத  ெசவியி  வா��கேவ $க�ப.03176.4 

 ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) எ  +)�தி 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) த)(� விRைச $க�ப.03177.1 

 நாக4� �ர5த த��_ெப.அ.(த��_ெப.அ.) ேத _ெப.(ேத _ெப.) 

ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) ;னேலா� அளாவி� $க�ப.03177.2 

 ேதாைகய� +கிலி* ேதா�� எ ப+ ஓ� +0�க�ேதா�� $க�ப.03177.3 

 சீகர மகர ேவைல காவல _ெப.(காவல _ெப.) சி5த ம ேனா $க�ப.03177.4 

 நைற மல�� தா+� ேத2� நளி� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ம�ட ேகாD 

$க�ப.03178.1 

 4ைற 4ைற இைறRச/ சி5தி 4'5+ உ�� மணி�� 4�+� $க�ப.03178.2 

 தைறயிைட உகாத 4 ன� தா�கின  

தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வா�கி� $க�ப.03178.3 

 +ைற ெத(�� ெத(ட�5+ நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

சமீரண  +ைடAப ம ேனா $க�ப.03178.4 

 மி 2ைட ேவ�திர� ைகய� ெம8;க� $க�ப.03179.1 



 +  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கR�க� +கில� ேசா�( இல� $க�ப.03179.2 

 ெபா ெனா� ெவ3ளி�� ;ர5தர ஆதிய��� $க�ப.03179.3 

 இ  இய* 4ைற 4ைற இ)�ைக ஈயேவ $க�ப.03179.4 

 Sலேம 4தலிய +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

�-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03180.1 

 ேசைலயா* ெசறிய_ெப.எ/.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா8 

;ைத�த_ெப.எ/.(;ைத_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச�ைகய  $க�ப.03180.2 

 ேதா* உைட ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பைண +ைவ��� ேதா� எலா� 

$க�ப.03180.3 

 கால  வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

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

நா3_ெப.(நா3_ெப.) கDைக Hறேவ $க�ப.03180.4 

 நய�_ெப.(நய�_ெப.) கிள� நான� ெந8 அளாவி ந5த* இ* $க�ப.03181.1 

 விய  க)A:ர� ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) பRசி மீ� ெகாள �இ� $க�ப.03181.2 

 கய�களி* மைர மல�� கா�_ெப.(கா�_ெப.) 

:�+_வி.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என $க�ப.03181.3 

 வய��_எவ.(வய��_வி.) எ'� கட(B� விள�க� மா�டேவ $க�ப.03181.4 

 அதிசய� அளிAபத-� அ)3 அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) $க�ப.03182.1 

 ;தி+ அல� க-பக� த)(� ெபா8 இலா� $க�ப.03182.2 

 கதி�ெந� மணிகB� கறைவ ஆ கB� $க�ப.03182.3 

 நிதிகB� 4ைற 4ைற நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ந��டேவ $க�ப.03182.4 



 �%டல� 4தலிய �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ெகா3 ேப� அணி $க�ப.03183.1 

 ம%Dய ேப� ஒளி வய�க_�ைற.எ/.(வய��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ �சலா* 

$க�ப.03183.2 

 உ%� ெகா* இர(_ெப.(இர(_ெப.) இனி உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஏழி2� 

$க�ப.03183.3 

 எ% திைச ம)�கி2� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) இ � எ னேவ $க�ப.03183.4 

 க�ைகேய 4தலிய கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) க னிய� $க�ப.03184.1 

 ெகா�ைகக3 �ம5+ இைட ெகாDயி  ஒ*கிட/ $க�ப.03184.2 

 ெச�ைகயி  அ'சி�� மல)�_ெப.எ/.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

சி5தின� $க�ப.03184.3 

 ம�கல� 4ைற 4ைற Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வா>�தேவ $க�ப.03184.4 

 ஊ)வி* ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உயி�ெப8 

ஓவிய�_ெப.(ஓவிய�_ெப.) $க�ப.03185.1 

 கா'னி* ெச)�கிய கலாப மRைஞ_ெப.(மRைஞ_ெப.) ேபா* $க�ப.03185.2 

 வா� விசி க)விேயா� வ��த பாணியி  $க�ப.03185.3 

 நா'ய� அ)நட� நDAப ேநா�கிேய $க�ப.03185.4 

 இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

உலக�க3 இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) ஒ �� 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.03186.1 

 அ)5தவ� உைடைமயி  அள( இ* ஆ-றலி* $க�ப.03186.2 

 ெபா)5திய_ெப.எ/.(ெபா)5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இராவண  ;)வ� 

கா�4க� $க�ப.03186.3 



 க)5_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) தட�_ெப.அ.(தட�_ெப.) க%ணிய� க%ணி  

ெவ3ள�ேத $க�ப.03186.4 

 த�ைக�� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி� 

தைலயி*_ெப.(தைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03187.1 

 ெச�ைகய3 ேசா'யி  தாைர 

ேச�5+_வி.எ/.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) 

$க�ப.03187.2 

 ெகா�ைகய3 1�கின3 �ைழ இ* காதின3 $க�ப.03187.3 

 ம��லி  ஒலிபட� திற5த 

வாயின3_�றி.வி.4.(வா8_ெப.+இ _ெபா).உ).+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.03187.4 

 4ைட உைட வாயினா* 4ைறயி�� 

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ $க�ப.03188.1 

 கைட �க� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ஒலி கா�ட� கா5+வா3 $க�ப.03188.2 

 �டதிைச/ ெச�க'  ேச5த H5தலா3 $க�ப.03188.3 

 வடதிைச வாயிலி  வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேதா றினா3 $க�ப.03188.4 

 ேதா ற�� ெத(* நக� அர�க� ேதாைகய� $க�ப.03189.1 

 ஏ � எதி� வயி� அைல�+ 

இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஏ�கினா� $க�ப.03189.2 

 1 �_ெப.(1 �_ெப.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) உைடயவ  

த�ைக_ெப.(த�ைக_ெப.) 1��_ெப.(1��_ெப.) 

இல3_�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.03189.3 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) தனியவ3 வர� த'�க வ*லேரா $க�ப.03189.4 



 ெபா)�ெகன ேநா�கின� ;க*வ+ ஓ�கில� $க�ப.03190.1 

 அர�க)� இைர�தன� அசனி ஆ� என� $க�ப.03190.2 

 கர�ெத(� கர�கைளA ;ைட�+ க%களி* $க�ப.03190.3 

 ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) விழி�+ 

வா8 மD�+ நி-கி றா� $க�ப.03190.4 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) ேமலேதா உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� $க�ப.03191.1 

 அ5தண  ேமலேதா ஆழியானேதா $க�ப.03191.2 

 ச5திர ம(லிபா* த��ேம ெகாேலா $க�ப.03191.3 

 அ5தர�_ெப.(அ5தர�_ெப.) எ � 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அழ*கி றா� 

சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.03191.4 

 ெசA;ற-� உ'யவ� தெவ1வ� யா� உள� $க�ப.03192.1 

 4A;ற�+ உலக4� அட�க_�ைற.எ/.(அட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 1Dய 

$க�ப.03192.2 

 இA;ற�+ அ%ட�ேதா��� இையவ+_வி.4.(இைய_வி.+L_இ.இ.கா.+அ+_பட� 

ஒ).) அ � இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.03192.3 

 அA;ற�+ அ%ட�ேதா� ஆ� எ றா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.03192.4 

 எ ைனேய இராவண  த�ைக_ெப.(த�ைக_ெப.) எ ற பி  $க�ப.03193.1 

 அ ைனேய எ � அD வண�க* அ றிேய $க�ப.03193.2 

 உ னேவ ஒ%0ேமா ஒ)வரா* இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

$க�ப.03193.3 



 த ைனேய அ'5தன3 தா _த-.�.(தா _த-.�.) எ றா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) 

$க�ப.03193.4 

 ேபா� இலா  ;ர5தர  ஏவ* :%டன  $க�ப.03194.1 

 ஆ� உலா� ேநமியா  ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) ேதா-�A ேபா8 $க�ப.03194.2 

 ந�'னா  ெந)Aபினா  ெபா)Aபினா  இனி $க�ப.03194.3 

 ஆ� ெகா* ஆ� ஈ+ என அைறகி றா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.03194.4 

 ெசா* பிற5தா��� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) +ணிய ஒ%0ேம 

$க�ப.03195.1 

 இ* பிற5தா� தம�� இையவ ெச8தில3 $க�ப.03195.2 

 க-;_ெப.(க-;_ெப.) இற5தா3 என� கர  ெகாலா� 

இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) $க�ப.03195.3 

 ெபா-; இற5த_ெப.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆ�கின  ;க � 

எ றா� சிலர $க�ப.03195.4 

 த�+ உ� சி5ைதய� தள)� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) 

$க�ப.03196.1 

 பி�+ உற வ*லேர பிைழA; இ* S>/சியா� $க�ப.03196.2 

 4�திற�+ உலைக�� 4D�க எ%0வா� $க�ப.03196.3 

 இ�திற� ;ண��தன� எ கி றா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.03196.4 

 இனி ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) க-ப� உ%� எ னி  அ றிேய $க�ப.03197.1 

 வைன கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) வய��_எவ.(வய��_வி.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) வ*லேரா $க�ப.03197.2 

 பனி வ) கானிைடA பழிA; இ* ேநா ;_ெப.(ேநா ;_ெப.) உைட $க�ப.03197.3 

 4னிவர� ெவ�ளியி  4D; எ றா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.03197.4 



 கைர அ� தி)நக�� க)�க% ந�ைகமா� $க�ப.03198.1 

 நிைர வைள� தளி�கைள ெந'�+ ெந�கன� $க�ப.03198.2 

 பிைர உ� பா* என நிைலயி* பி றிய $க�ப.03198.3 

 உைரயின� ஒ)வ�4  ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) 45தினா� $க�ப.03198.4 

 4ழவினி* வ �ைணயி* 4ர* ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) யாழினி* $க�ப.03199.1 

 தJவிய_ெப.எ/.(தJவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �ழலினி* ச�கி* 

தாைரயி* $க�ப.03199.2 

 எJ �ர*_ெப.(�ர*_ெப.) இ றிேய எ �� இ*ல+ ஓ� $க�ப.03199.3 

 அJ �ர*_ெப.(�ர*_ெப.) பிற5த+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இல�ைக�� 

அ � அேரா $க�ப.03199.4 

 க3Bைட வ3ள4� களி�த_ெப.எ/.(களி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

+�பி�� $க�ப.03200.1 

 உ3ள4� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வழி� 

கிட�க_�ைற.எ/.(கிட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஓDனா� $க�ப.03200.2 

 ெவ3ள4� நா%_ெப.(நா%_ெப.) உற 

வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க%ணினா� $க�ப.03200.3 

 த3B�� ம)�கின� தழ�இ� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ�கினா� $க�ப.03200.4 

 நா5தக உழவ�ேம* நா��� த%ட�த� $க�ப.03201.1 

 கா5திய மன�தின� ;லவி ைக மிக_�ைற.எ/.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.03201.2 

 ேச5த க% அதிக4� சிவ5+_வி.எ/.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந�� உக 

$க�ப.03201.3 



 ேவ5த2�� இைளயவ3 தாளி  வ �>5தன� $க�ப.03201.4 

 ெபா  தைல_ெப.(தைல_ெப.) மரகதA :க� ேந�(ற/ $க�ப.03202.1 

 �-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

வட�_ெப.(வட�_ெப.) P���_ெப.எ/.(P��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஊசலி  $க�ப.03202.2 

 4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆடலி  

4னி(_ெப.(4னி(_ெப.) உ-� ஏ�கினா� $க�ப.03202.3 

 சி-றிைட அலமர� தெர�( ேச�கி றா� $க�ப.03202.4 

 எJ என மைல என எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேதா3கைள� $க�ப.03203.1 

 தJவிய_ெப.எ/.(தJவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வைள� தளி� 

ெநகிழ�_�ைற.எ/.(ெநகி>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.+�_ஒ-.) 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $க�ப.03203.2 

 4J 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) இ) கய*_ெப.(கய*_ெப.) 4�தி  

ஆலிக3 $க�ப.03203.3 

 ெபாழிதர/ சில�_ெப.(சில�_ெப.) உள� ெபா)மி வி�4வா� $க�ப.03203.4 

 ெந85 நிைலய_�றி.வி.4.(நிைல_ெப.+அ_பட�.ப .) ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) 

அரச _ெப.(அரெச _ெப.) ேந)நைர இ*லா  $க�ப.03204.1 

 இ5நிைல உண�5தெபாJ+ எ5நிைலய  எ னா $க�ப.03204.2 

 ைம5நிைல ெந��க% மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வா _ெப.(வா _ெப.) நிைலய+ 

ஆகA $க�ப.03204.3 

 ெபா85நிைல ம)�கின� ;ல�பின� ;ர%டா� $க�ப.03204.4 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) தைலவ)� கனவி  இ  �ைவ 

மற5தா�_வி.4.(மற_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.03205.1 



 கன� தைலவ)� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) ச'5+ கைல ேசார $க�ப.03205.2 

 நன� தைலய_�றி.வி.4.(தைல_ெப.+இய_�றி.வி.4.�றி.) ெகா�ைகக3 

த+�பிட நட5தா� $க�ப.03205.3 

 அன5த* இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) அJ�கி 

அய�கி றா� $க�ப.03205.4 

 அ�ைகயி  அர  கயிைல 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) திற*_ெப.(திற*_ெப.) 

ஐய  $க�ப.03206.1 

 த�ைக_ெப.(த�ைக_ெப.) நிைல இ�� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ெகா* 

எ � தள�கி றா� $க�ப.03206.2 

 ெகா�ைக இைண ெச�ைகயி  மைல5+ �ைல ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) 

$க�ப.03206.3 

 ம�ைகய�க3 ந�ைக அD வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

விJகி றா� $க�ப.03206.4 

 இல�ைகயி* வில��� இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) எ8த* இல 

எ �� $க�ப.03207.1 

 வல� ைகயி* இல���_ெப.எ/.(இல��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அயி* ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) உள  எ ன $க�ப.03207.2 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) ைகயி* அக ற+ெகா* ந�மி  என ைந5தா� 

$க�ப.03207.3 

 கல�க* இ* க)�க% இைண வா' க�>கி றா� $க�ப.03207.4 

 எ � இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ  +ய� இல�ைக 

நக� எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.03208.1 

 நி றவ� இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) தவெரா� 

ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெநறி ேதட� $க�ப.03208.2 



 � றி  அD வ5+பD ெகா%ட*_ெப.(ெகா%ட*_ெப.) என 

ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) $க�ப.03208.3 

 ெபா  திணி க)5��ழ*_ெப.(க)��ழ*_ெப.) விJ5தன3 ;ர%டா3 

$க�ப.03208.4 

 1Dன+ இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) படைல_ெப.(படைல_ெப.) 1(ல�� 4-ற/ 

$க�ப.03209.1 

 ேசட2� ெவ)�ெகா� சிர� �ைவ ெநளி�தா  $க�ப.03209.2 

 ஆDன �ல� கி' அ)�க2� அயி��தா  $க�ப.03209.3 

 ஓDன திைச� க'க3 உ�ப)� ஒளி�தா� $க�ப.03209.4 

 வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வலய�க3 மிைட 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) படர மீ+ இ�� $க�ப.03210.1 

 எ'5த_ெப.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நயன�க3 எயிறி  

;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) எ'Aப $க�ப.03210.2 

 ெந'5த ;)வ�க3 ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ெந-றியிைன 4-ற� $க�ப.03210.3 

 தி'5த ;வன�க3 விைன ேதவ)� அய��தா� $க�ப.03210.4 

 தென1 திைச நம தெனா� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.03211.1 

 இ � இ�தி வ5த+ நம��_பதி.ெப.(ந�_த .ப .+��_ெகா.ேவ.) என 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03211.2 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உட*_ெப.(உட*_ெப.) ந��க 

உயி� வி�மி நிைல நி*லா+ $க�ப.03211.3 

 ஒ �� உைரயாட* இல� உ�ப'ெனா� இ�ப� $க�ப.03211.4 

 மD�த பில வா8க3 ெத(�� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

;ைக 45த� $க�ப.03212.1 



 +D�த ெத(ட� மீைசக3 �� ெகாள உயி�Aப� $க�ப.03212.2 

 கD�த கதி� வா3_ெப.(வா3_ெப.) எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) மி  கனல 

ேமக�+_ெப.(ேமக�_ெப.+அ�+_சா'.) $க�ப.03212.3 

 இD�த உ)4 ஒ�+ உரறி யாவ� ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

எ றா  $க�ப.03212.4 

 கானிைட அைட5+_வி.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;வி 

காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) ;'கி றா� $க�ப.03213.1 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) உைட ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெகாDயிேனா  அைனய� 

ேம* கீ> $க�ப.03213.2 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) உைட உட�;_ெப.(உட�;_ெப.) உைடைமேயா� உவைம 

இ*லா� $க�ப.03213.3 

 மானிட� தD5தன�க3 வா3_ெப.(வா3_ெப.) உ)வி எ றா3 $க�ப.03213.4 

 ெச8தன�க3 மானிட� என� திைச அைன�+� $க�ப.03214.1 

 எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நைகவ5த+ எ' சி5தின க% 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.03214.2 

 ெநா8+ அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) வலி�ெத(ழி* Oவ ற ெமாழி 

ஒ ேறா $க�ப.03214.3 

 ெபா8 தவி� பய�ைத ஒழி ;�க ;க*_ெப.(;க*_ெப.) எ றா  $க�ப.03214.4 

 ம மதைன ஒAப� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வட ேம)� 

$க�ப.03215.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) மத  அழிAப� திர3 ேதாளி  வலி த னா* $க�ப.03215.2 

 எ  அதைன இAெபாJ+ இைசAப+ உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏழி  $க�ப.03215.3 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) மத  அழிAப� ஒ� இைமAபி  

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வி*லா*. $க�ப.03215.4 



 வ5தைன_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) 

4னி�தைலவ�பா* உைடய� வான�+_ெப.(வான�_ெப.+அ�+_சா'.) 

$க�ப.03216.1 

 இ5+வி  4க�த� எறி ந�'* எJ� நாள� $க�ப.03216.2 

 க5த மலைரA ெபா)( க%ண� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) ைகய� $க�ப.03216.3 

 அ5த� இ* தவ� ெத(ழில� ஆ� அவைர ஒAபா� $க�ப.03216.4 

 வ-கைலய� வா�கழல� மா�பி  அணி <ல� $க�ப.03217.1 

 வி* கைலய� ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) உைற நாவ� தளி� ெம8ய� $க�ப.03217.2 

 உ-� அைலய� உ ைன ஒ� +க3_ெப.(+க3_ெப.) தைன�� உ னா� 

$க�ப.03217.3 

 ெசா* கைல என� ெத(ைல( இ* Pணிக3 �ம5தா�. $க�ப.03217.4 

 ஆ�� மன�_ெப.(மன�_ெப.) அRசின� அர�கைர என/ 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03218.1 

 ஏ�� ெநறி அ5தண�_ெப.(அ5தண�_ெப.) 

இய�ப_�ைற.எ/.(இய�;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.03218.2 

 ேவ�� எ2� O�க3 �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ேவெரா�� அட�க� $க�ப.03218.3 

 ேகா�� என 45ைத ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) SBற( ெகா%டா�. $க�ப.03218.4 

 மார� உளேர இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) ஓ� உலகி  வா>வா� $க�ப.03219.1 

 வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) உளேர அவ'  வி*லதனி  வ*லா� $க�ப.03219.2 

 ஆ� ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) அ னவைர ஒAபவ�க3 ஐயா $க�ப.03219.3 

 ஓெரா)வேர இைறவ� 1வைர�� ஒAபா�. $க�ப.03219.4 

 தரா வலய ேநமி உழவ  தயரதA ேப�A $க�ப.03220.1 



 பராவ) நல�+_ெப.(நல�_ெப.+அ�+_சா'.) ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ைம5த� 

பழி இ*லா� $க�ப.03220.2 

 விராவ) வன�+ அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) விள�ப 

உைறகி றா� $க�ப.03220.3 

 இராம2� இல��வ2� எ ப� ெபய� எ றா3 $க�ப.03220.4 

 ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

த�ைக_ெப.(த�ைக_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாசி வD வாளா* $க�ப.03221.1 

 அ'5தவ)� மானிட� அ'5+� உயி� வா>வா� $க�ப.03221.2 

 வி)5+_ெப.(வி)5+_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வா[ளா�� 

விழி�+ இைற�� ெவ3கா+ $க�ப.03221.3 

 இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

இராவண2� இ  உயி� ெகா� இ 2� $க�ப.03221.4 

 ெகா-ற�_ெப.(ெகா-ற�_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வலியா* 

அர�_ெப.(அர�_ெப.) ெகா%ேட _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) 

$க�ப.03222.1 

 உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) பய _ெப.(பய _ெப.) ம-� 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

ஒ*கா_எதி�.ம.ெப.எ/.(ஒ*�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) உைர 

இற5ேத _வி.அ.ெப.(இற_வி.+5�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) $க�ப.03222.2 

 4-ற உலக�+_ெப.(உலக�_ெப.+அ�+_சா'.) 4த* வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) 4D 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.03222.3 

 அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபாJத�+ 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ெபா)5+� என* ஆேம $க�ப.03222.4 

 1B� உள+ ஆய பழி எ வயி  4D�ேதா� $க�ப.03223.1 



 ஆB� உளவா� அவர+ ஆ� உயி)� உ%டா� $க�ப.03223.2 

 வாB� உள+ ஓத விட�_ெப.(விட�_ெப.) உ%டவ  
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 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஊடா�� 

வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) இராமைன� த)தி எ பா*. $க�ப.03242.4 

 த)வ+ விதிேய எ றா* தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெப'+_ெப.(ெப'+_ெப.) 

உைடயேர2� $க�ப.03243.1 

 வ)வ+ வ)� நா3_ெப.(நா3_ெப.) அ றி 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ைகHட வ-ேறா $க�ப.03243.2 

 ஒ)ப+ 4க4� க%0� உ)வ4� மா�;� ேதா3க3 $க�ப.03243.3 

 இ)ப+� பைட�த ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) எ8+வ+ இனி 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ5தா8 $க�ப.03243.4 

 இ னவ3 த ைன உ பா* உ8Aப* எ � எ��க* 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03244.1 

 எ ைன அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இராம  த�பி இைட ;�5+ இல�� 

வாளா* $க�ப.03244.2 



 4 ைன 1��_ெப.(1��_ெப.) 

அ'5+_வி.எ/.(அ'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வி�டா  4D5த+ எ  

வா>( 4  நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) $க�ப.03244.3 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி  உயிைர ந�Aபா  

+ணி5தென  எ ன/ ெசா னா3_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) 

$க�ப.03244.4 

 ேகாப4� மற2� மான� ெகாதிA;� எ � 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.03245.1 

 பாப� நி றிட�+ நி*லாA ெப-றி ேபா* ப-� வி�ட $க�ப.03245.2 

 த�ப� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஒ ைற உ-றா* எ னலா� ெசயலி* ;�க 

$க�ப.03245.3 

 தாப4� காம ேநா�� ஆ� உயி� கல5த. அ ேற $க�ப.03245.4 

 கரைன�� மற5தா _வி.4.(மற_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

த�ைக_ெப.(த�ைக_ெப.) 1�கிைன� கD5+� 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.03246.1 

 உரைன�� மற5தா _வி.4.(மற_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) பழிைய�� 

மற5தா _வி.4.(மற_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) 

$க�ப.03246.2 

 அரைன�� ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காம  

அ�பினா* 4 ைனA ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.03246.3 

 வரைன�� மற5தா . ேக�ட ம�ைகைய 

மற5+_வி.எ/.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இலாதா  $க�ப.03246.4 

 சி-றிைட/ சீைத எ 2� நாம4� சி5ைத தா2� $க�ப.03247.1 



 உ-� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ஒ றா8 நி றா* ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

ஒழி�+_வி.எ/.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ ைற உ ன $க�ப.03247.2 

 ம-� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மன4� உ%ட< மற�கலா� வழி ம-� யாேதா 

$க�ப.03247.3 

 க-றன� ஞான� இ ேற* காம�ைத� கட�கலாேமா $க�ப.03247.4 

 மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) உைட/ சாயலாைள வRசியா 4 ன� 

ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03248.1 

 எயி* உைட இல�ைக நாத  இதய�_ெப.(இதய�_ெப.) ஆ� சிைறயி* 

ைவ�தா  $க�ப.03248.2 

 அயி* உைட அர�க  உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) அLவழி ெம3ள ெம3ள 

$க�ப.03248.3 

 ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) உைட நாளி* 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ%ெண8 ேபா* 

ெவ+�பி-�. அ ேற $க�ப.03248.4 

 விதிய+ வலியினா2� ேம* உள விைளவினா2� $க�ப.03249.1 

 பதி உ� ேக� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ��கிய 

பய�தினா2� $க�ப.03249.2 

 கதி உ� ெபாறியி  ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) 

காம�_ெப.(காம�_ெப.) ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) க*வி ேநா�கா $க�ப.03249.3 

 மதி இலி மைறய/ ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த�ைம 

ேபா* வள�5த+. அ ேற $க�ப.03249.4 

 ெபா  மய� ஆன ந�ைக மன�_ெப.(மன�_ெப.) ;கA ; ைம 

:%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03250.1 

 த ைமேயா அர�க  த ைன அய��த+ ஓ� தைகைமயாேலா $க�ப.03250.2 



 ம மத  வாளி Pவி நலிவ+ ஓ� வல�த  ஆனா  $க�ப.03250.3 

 வ ைமைய மா-�� ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) காம�ேத வதி5த+. அ ேற 

$க�ப.03250.4 

 எJ5தன  இ)�ைக நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ%� 

ஏ> உலக�+Vளா)� $க�ப.03251.1 

 ெபாழி5தன� ஆசி ஓைச 4ழ�கின ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) எ��� $க�ப.03251.2 

 ெபாழி5தன� :வி  மா'_ெப.(மா'.) 

ேபாயின�_வி.4.(ேபா_வி.+இ _இ.கா.+அ�_பட�.ப .) ;ற�ேதா� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.03251.3 

 அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அழி சி5ைதேயா�� ஆடக� 

ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) ;�கா  $க�ப.03251.4 

 :வினா* ேவ85+_வி.எ/.(ேவ8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபா�� ேப� அமளிA பா�க�� 

$க�ப.03252.1 

 ேதவிமா� �J(� ந��கி/ 

ேச�5தன _வி.4.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

ேச�தேலா�� $க�ப.03252.2 

 நாவி நா� ஓதி நLவி நயன4� �ய4� ;��A $க�ப.03252.3 

 பாவியா� ெகா��த_ெப.எ/.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ�ைம_ெப.(ெவ�ைம_ெப.) பயAபயA பர5த+ அ ேற $க�ப.03252.4 

 <�க* ஆகலாத காத*_ெப.(காத*_ெப.) <� <� ேகாDயா8A $க�ப.03253.1 

 :�க_�ைற.எ/.(:��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வாச வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) வ �� 

சீ� ந�� ெபாதி5த ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) $க�ப.03253.2 



 ேச�ைக வ � க'5+ தி�கய�க3 எ��� 

ெவ ற_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

$க�ப.03253.3 

 தா+_ெப.(தா+_ெப.) ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

சீத� ேம( சா5+ ச5த ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) தளி� $க�ப.03254.1 

 ேபா+ ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ��தேபா+ 

ெபா�� த� ம)5தினா* $க�ப.03254.2 

 ேவ+ ெகா%ட+ எ ன ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெவ5+ வி�4 த� $க�ப.03254.3 

 ஊ+ வ  +)�திேபா* உயி��+ உயி��+ உய�கினா  $க�ப.03254.4 

 தாவியா+ த�+_ெப.(த�+_ெப.) எனா+ ைதயலாைள ெம8 உறA $க�ப.03255.1 

 பாவியாத ேபா+ இலாத பாவி மாைழ பான* ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) $க�ப.03255.2 

 காவி ஆன க%ணி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) காண 1B� ஆைசயா* $க�ப.03255.3 

 ஆவி சால ெநா5+_வி.எ/.(ெநா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெநா5+ 

அJ��வா2� ஆயினா  $க�ப.03255.4 

 பர� கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாதிர� 

ப'�த_ெப.எ/.(ப'_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பாழி யாைனயி  $க�ப.03256.1 

 கர�_ெப.(கர�_ெப.) கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) ஒD5+ 

அட�க_�ைற.எ/.(அட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெவ ற_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) 

காவல _ெப.(காவல _ெப.) $க�ப.03256.2 

 மர�_ெப.(மர�_ெப.) �ைட5த +�பிேபா* அந�க  வாளி வ5+-

வ5+_அ.ெதா.(வ5+-வ5+_அ.ெதா.) $க�ப.03256.3 



 உர�_ெப.(உர�_ெப.) �ைட5+ 

ெநா5+_வி.எ/.(ெநா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெநா5+ உைள5+ உைள5+ 

ஒ��கினா  $க�ப.03256.4 

 ெகா ைற_ெப.(ெகா ைற_ெப.) + � ேகாைதேயா� ஒ� 

ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ  

ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) இைட $க�ப.03257.1 

 நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) உ%� க%ட+ எ � 

அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அJ��� ந��ைமயா  

$க�ப.03257.2 

 ம ற*_ெப.(ம ற*_ெப.) த�� அல�க* மார  வாளி ேபால ம*லிைக� 

$க�ப.03257.3 

 தென1ற* வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி�5தேபா+ 

சீ�வா2� ஆயினா  $க�ப.03257.4 

 அ னகாைல அ��நி � எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அJ�� சி5ைதயா  $க�ப.03258.1 

 இ ன ஆ� ெச8ெவ  எ � ஒ� எ% இலா  இர��வா  $க�ப.03258.2 

 ப 2 ேகாD த�ப மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) பாைலயா> பழி�த ெசா* 

$க�ப.03258.3 

 ெபா  அனா� எ��க_�ைற.எ/.(எ���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ�� ஒ� 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ஊ� ேபாயினா  $க�ப.03258.4 

 மாணி�க� பனச� வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) மரகத� வயிர� ேதமா $க�ப.03259.1 

 ஆணி ெபா  ேவ�ைக_ெப.(ேவ�ைக_ெப.) ேகா�க�_ெப.(ேகா�க�_ெப.) 

அரவி5த ராக� :க� $க�ப.03259.2 

 ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

ந�ல�_ெப.(ந�ல�_ெப.) சால� �)வி5த� தெங1� ெவ3ளி $க�ப.03259.3 



 பாணி� த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) பளி�� நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) பாடல� பவள�. 

ம ேனா $க�ப.03259.4 

 வா _ெப.(வா _ெப.) உற நிவ5த ெச�ேக> மணிமர� +வ றி மாக $க�ப.03260.1 

 மீெனா� மல�க3_ெப.(மல�க3_ெப.) த�மி* ேவ-�ைம தெரJத* ேத-றா� 

$க�ப.03260.2 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) உ� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) நாAப% ெச�ெபா  

ம%டப�+3 ஆ%� ஓ� $க�ப.03260.3 

 பா*நிற அமளி ேச�5தா  ைப�3 உ-� உய�கி ைநவா  $க�ப.03260.4 

 கனிகளி  மல'  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க3 உ%� 

களிெகா3 அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) $க�ப.03261.1 

 வனிைதய� மழைல இ ெசா* கி3ைள�� �யி�� வ%�� $க�ப.03261.2 

 இனியன மிழ-�கி ற யாைவ�� இல�ைக ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) 

$க�ப.03261.3 

 4னி�� எ � அவி5த வாய 1�ைகய� 

ேபா ற_ெப.எ/.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ ேற $க�ப.03261.4 

 ப)வ�தா* வாைடவ5த ப��பனி அந�க  வாளி $க�ப.03262.1 

 உ)விA ;�� ஒளி�த ;%ணி* �ளி�த�� உைள5+ வி�மி $க�ப.03262.2 

 இ)+�தா  யா+ அடா எ � இய�பின  இய�பேலா�� $க�ப.03262.3 

 ெவ)விA ேபா8/ சிசிர� நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ேவனி*_ெப.(ேவனி*_ெப.) வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ��த+ அ ேற $க�ப.03262.4 

 வ  பைண மர4� த�ய மைலகB� 

�ளிர_�ைற.எ/.(�ளி�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆJ� $க�ப.03263.1 



 ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) பனி எ'5த+ எ றா* ேவனிைல விள�ப* ஆேமா 

$க�ப.03263.2 

 அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) எ2� விட�_ெப.(விட�_ெப.) உ%டாைர 

ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) ஆ� ம)5+� உ%ட< $க�ப.03263.3 

 இ ப4� + ப�தா2� உ3ள�ேதா� 

இைய5த_ெப.எ/.(இைய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ ேற $க�ப.03263.4 

 மாதிர�+ இ�தி கா�� த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) 

எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைமய*_ெப.(ைமய*_ெப.) 

$க�ப.03264.1 

 ேவதைன ெவAப� ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேவனி�� 

ெவ+A;� காைல_ெப.(காைல_ெப.) $க�ப.03264.2 

 யா+ இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) இ�� இதனி  4 ைன/ சிசிர� 

ந �_ெப.(ந �_ெப.) இதைன ந��கி� $க�ப.03264.3 

 Hதி�_ெப.(Hதி�_ெப.) ஆ� ப)வ�_ெப.(ப)வ�_ெப.) த ைன� ெகாண)தி� 

விைரவி  எ றா  $க�ப.03264.4 

 Hதி�_ெப.(Hதி�_ெப.) வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) 

ெகாதி�தன �வ(� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

$க�ப.03265.1 

 சீத4� ��ேமா 4 ைன/ சிசிரேம கா% இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

எ றா  $க�ப.03265.2 

 ஆதியா8 அR�� அ ேற அ)3 அல+ இய-ற எ ன $க�ப.03265.3 

 யா+� இ�� இ)+ 

ஆகா+_எதி�.ம.வி.எ/.(ஆ�_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) யாைவ�� 

அக-�க எ றா  $க�ப.03265.4 



 எ ன�� இ)+ எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ஏகின யா(� த�த� $க�ப.03266.1 

 ப ன அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ப)வ�_ெப.(ப)வ�_ெப.) 

ெச8யா_எதி�.ம.ெப.எ/.(ெச8_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேயாகி ேபா* 

ப-� ந��த $க�ப.03266.2 

 பி ன)� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) பிணி4த* 

பாச� வ �சி� $க�ப.03266.3 

 +  அ)5தவ�தி  எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

+ற�க�ேபா* ேதா றி-�. அ ேற $க�ப.03266.4 

 Hல�தா� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) �ளி�Aெபா� 

ெவ+A;� ந��க_�ைற.எ/.(ந���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.03267.1 

 ந�ல�+ ஆ� அர�க  ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெந8 இ றி எ'5த+ அ ேற 

$க�ப.03267.2 

 கால�தா* வ)வ+ ஒ ேறா காம�தா* கன�� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) த�/ 

$க�ப.03267.3 

 சீல�தா* அவிவ+ அ றி/ ெச8ய�தா  

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) உ%ட< $க�ப.03267.4 

 நார� உ%� எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) வைளய� நான/ $க�ப.03268.1 

 சார� உ%D)5த சீத/ ச5தன�_ெப.(ச5தன�_+ெப.) தளி� 

ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) தாேதா� $க�ப.03268.2 

 ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) உ%D)5+� சி5ைத அய�கி றா  அய* நி றாைர 

$க�ப.03268.3 

 ஈர�_ெப.(ஈர�_ெப.) உ%� எ ப� ஓD இ5+ைவ� ெகாண�தி� எ றா  

$க�ப.03268.4 



 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின�+ அர�க  ஆ%ட விய  நக� மீ+ ேபா+� 

$க�ப.03269.1 

 ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) 

ஒ+��கி ற நிைறமதிேயாைன ேநD $க�ப.03269.2 

 அRசைல வ)தி_வி.4.(வா_வி.+)�_(?)+இ_4 .ஒ).) நி ைன அைழ�தன  

அரச _ெப.(அரெச _ெப.) எ ன/ $க�ப.03269.3 

 சRசல� +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

தா _த-.�.(தா _த-.�.) அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) ச5திர _ெப.(ச5திர _ெப.) 

உதி�க* உ-றா  $க�ப.03269.4 

 அயி� உற� கல5த_ெப.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ந�� ஆழி 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆழி ந��+/ $க�ப.03270.1 

 ெசயி� உற� கல5த+ ஆ%� ஓ� ேத8( 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா>தி* $க�ப.03270.2 

 வயிர� உ-� உைட5+ 

ெச ேறா�_வி.அ.ெப.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+ஓ�_பட�.ப .) வலியவ- ெச*�மா 

ேபா* $க�ப.03270.3 

 உயி� தெற� கால  எ பா  ஒ�தன  உதய� ெச8தா  $க�ப.03270.4 

 பரா வ)� கதி�க3 எ��� பரAபி_வி.எ/.(பரA;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

மீA பட�5+_வி.எ/.(பட�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வானி* $க�ப.03271.1 

 தராதல�+ எவ)� ேபணா அவைனேய சலி��� ந�ரா* $க�ப.03271.2 

 அரா அைண� +யி�� அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

ஓ�5+ அ-ற� ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.03271.3 



 இராவண  உயி�ேம* உ8�த_ெப.எ/.(உ8_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

திகி'�� எ ன* ஆனா  $க�ப.03271.4 

 அ)� உ� பாலி  ேவைல அ4+ எலா� அைள5+ வா'A $க�ப.03272.1 

 ப)கின பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

பா85த_ெப.எ/.(பா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நிலா/ �ட�A பனிெம  

க-ைற $க�ப.03272.2 

 ெந' உ� ;)வ/ ெச�க% அர�க-� ெந)Aபி  நாAப% $க�ப.03272.3 

 உ)கிய_ெப.எ/.(உ)�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ3ளி அ3ளி வ �சினா* 

ஒ�த+. அ ேற $க�ப.03272.4 

 மி  நில�_ெப.(நில�_ெப.) தி'5த+ அ ன விJ நிலா மிதிைல 

S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03273.1 

 ெச5ெந* அ� கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) 

நாட _�றி.வி.4.(நா�_ெப.+அ _பட�.ஒ).) தி)மக3 ெசLவி ேகளா 

$க�ப.03273.2 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெத(ைல5+ ேசா)� அர�கைன 

நாB� ேதாலா� $க�ப.03273.3 

 + னல  ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) 

ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;க> என/ ��ட+ அ ேற 

$க�ப.03273.4 

 க)� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) கால  அR�� காவல _ெப.(காவல _ெப.) க��+ 

ேநா�கி� $க�ப.03274.1 

 த)� கதி�/ சீத யா�ைக/ ச5திர _ெப.(ச5திர _ெப.) த)தி� எ ன $க�ப.03274.2 

 4)�கிய கனலி  1' விட�திைன 4க��� சீ-ற�+ $க�ப.03274.3 

 அ)�கதி� அ)�க த ைன ஆ� அைழ�த��க3 எ றா  $க�ப.03274.4 



 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி/ சிலத� அRசி ஆதியா8 அ)3 இ*லாைர 

$க�ப.03275.1 

 இLவழி த)+� எ ப+ இய�பலா� இய*பி-� அ றா* $க�ப.03275.2 

 ெசLவழி� கதிேரா  எ �� ேத' _ெப.(ேத�_ெப.+இ _இட.ேவ.) 

ேம*_ெசா.உ).(ேம*_ெசா.உ).) அ றி வாரா  $க�ப.03275.3 

 ெவL வழி�+ எனி2� தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) விமான�தி  ேமல+ எ றா� 

$க�ப.03275.4 

 பண� தா> அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) பணிெமாழியா��� அ ;ப�டா� ப�� 

காம� $க�ப.03276.1 

 �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) தா _த-.�.(தா _த-.�.) 4 ன� அறியாதா  

ெகாதியாநி றா  மதியாேல $க�ப.03276.2 

 த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) அ� தாமைரயி  தனிA பைகஞ  எ 2� 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) ஒ)தாேன $க�ப.03276.3 

 உண�5தா  உண�(-� அவ ேம* இ�� உயி� 

த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ8�க உைர 

ெச8வா _வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.03276.4 

 ேதயா நி றா8 ெம8 ெவB�தா8 உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) க��தா8 

நிைலதி'5+ $க�ப.03277.1 

 காயா நி றா8 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ந��� க%டா� ெசா*ல� ேக�டாேயா 

$க�ப.03277.2 

 பாயாநி ற மல� வாளி பறியாநி றா� இ ைமயா* $க�ப.03277.3 

 ஓயா நி ேற _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) உயி� கா�த-� 

உ'யா� யாவ� உ�பதிேய $க�ப.03277.4 



 ஆ-றா� ஆகி* த�ைம� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அட�காேரா எ  ஆ� 

உயி���� $க�ப.03278.1 

 H-றா8 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �ல/ சனகி 

�வைள_ெப.(�வைள_ெப.) மல�5த_ெப.அ.(மல�5த_ெப.அ.) தாமைர��� 

$க�ப.03278.2 

 ேதா-றா8 அதனா* அக�_ெப.(அக�_ெப.) க'5தா8 ெமலி5தா8 ெவ+�ப� 

ெத(ட�கினா8 $க�ப.03278.3 

 மா-றா�_ெப.(மா-றா�_ெப.) ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) க%� அழி5தா* 

ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) ஆக வ-றாேமா $க�ப.03278.4 

 எ னA ப னி இட� உழவா இரேவா� இவைன� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அக-றி $க�ப.03279.1 

 4 ைனA பக�� பகேலா2� 

வ)க_விய�.வி.4.(வா_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ றா  ெமாழியா4  

$க�ப.03279.2 

 உ ன-� அ'ய உ�பதி�� இர(� ஒளி�த ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெநாDயி* 

$க�ப.03279.3 

 ப ன-� அ'ய பகலவ2� பக�� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பர5தவா* $க�ப.03279.4 

 இ)�கி  ெமாழியா� எ' 4க�தி  ஈ5த ெந8யி  அவி� ெச�ெபா  

$க�ப.03280.1 

 உ)�கி அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கதி� 

பாய_�ைற.எ/.(பா8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அன*ேபா* வி'5த+ உய� கமல� 

$க�ப.03280.2 

 அ)�க  எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அைம5+ அட�கி 

வாழா+ அடாத ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) எ8தி/ $க�ப.03280.3 



 ெச)�கி இைடேய தி) இழ5த_ெப.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 
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 நா3_ெப.(நா3_ெப.) மதி�� அ*ல+ ந�வ% 

எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03290.1 

 ஆைணயி* திற�கிலா அல'* பா8வன $க�ப.03290.2 

 மா% விைன பய படா மா5த�_ெப.(மா5த�_ெப.) வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) ேச� 

$க�ப.03290.3 

 பாண'* தள�5தன பாட*_ெப.(பாட*_ெப.) +�பிேய $க�ப.03290.4 

 அ) மணி/ சாளர� அதனி  ஊ� ;�� $க�ப.03291.1 

 எ' கதி� இ  +யி* எJAபி எ8த(� $க�ப.03291.2 

 ம)[ளா� தெர�3 உ�� நிைலய� ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) 

$க�ப.03291.3 



 தெர�3 உற ெம8Aெபா)3 ெதளி5திலா'ேன $க�ப.03291.4 

 ஏவலி  வ ைமைய எ%ண* ேத-றல� $க�ப.03292.1 

 நாவல� இய-றிய_ெப.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நாளி  நாம 

<* $க�ப.03292.2 

 காவலி  Oனி�+ உண� கணித மா�கB� $க�ப.03292.3 

 H(� ேகாழி�� +யி*( ெகா%டேவ $க�ப.03292.4 

 இைனயன உலகினி* நிகJ� எ*ைலயி* $க�ப.03293.1 

 கைன கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) அர�க2� க%ணி  ேநா�கினா  $க�ப.03293.2 

 நிைன(�� மன�ைத�� ெந)Aபி* த�8��மா* $க�ப.03293.3 

 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தி�கேள ஆ�மா* 

எ றா  $க�ப.03293.4 

 தி�ேகளா அ � இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ெச*வ ெச�கதி� 

$க�ப.03294.1 

 ெபா�� உைளA ப/ைச_ெப.(ப/ைச_ெப.) அ� ;ரவி� ேதரதா* $க�ப.03294.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதி� ��வேத அ றி ெம8 உற� $க�ப.03294.3 

 த�� த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) கதி� �ட� தகா+ எ றா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) 

$க�ப.03294.4 

 ந�ல/ சிகர� கி' அ னவ  நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ8ேயா  $க�ப.03295.1 

 ஆல�தி2� ெவ8ய  அக-றி அர-�கி ற $க�ப.03295.2 

 ேவைல� �ரைல� தவி�ெக � வில�கி ேமைல $க�ப.03295.3 

 மாைலA பிைறA பி3ைளைய H(தி� வ*ைல எ றா  $க�ப.03295.4 
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 ெவ�;� தமிேய  4  விள�� என� 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ ேற 

$க�ப.03305.4 

 ம)3 ஊ� வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மய�ேகா மதி 

ம-�� உ%ட< $க�ப.03306.1 

 தெர�ளா+ இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ ேனா திணி ைம 

இைழ�தா�� ஒLவா $க�ப.03306.2 

 இ)d� இ) �%டல� ெகா%�� இ)%ட ந�ல/ $க�ப.03306.3 

 �)Vளா�� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ� �ட� மா மதி 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ ேற 

$க�ப.03306.4 

 ;ைடெகா%� எJ ெகா�ைக�� அ*��� ;*கி 

நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.03307.1 

 இைட க%Dல� அ*ல+ எ*லா உ)(� தெரJ5தா� $க�ப.03307.2 

 விட�_ெப.(விட�_ெப.) O�கிய க% உைடயா� 

இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) ெம*ல_வி.அ.(ெம ைம_ெப.) ெம*ல 

$க�ப.03307.3 

 மட�_ெப.(மட�_ெப.) ம�ைகயரா8 எ  மன�தவ� ஆயினாேர $க�ப.03307.4 

 ப%ேட உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏழி2� உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) பைட� 

கணாைர� $க�ப.03308.1 

 க%ேட  இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ேபா*வ+ ஒ� 

ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) உ)� க%Dேலனா* $க�ப.03308.2 

 உ%ேட எனி  ேவ� இனி எ�ைக உண��தி 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03308.3 



 வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) ஏ� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மடவா3 

இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ ேற $க�ப.03308.4 

 :%� இAபிணி யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உ�கி ற+ 

தா _த-.�.(தா _த-.�.) ெபாறாதா3 $க�ப.03309.1 

 ேத%D� ெகா�வ5தன3 ெச8வ+ ஒ� மா�� உ%ட< $க�ப.03309.2 

 கா%ட-� இனியா3 உ)� க%டவ� 

ேக���_ெப.எ/.(ேக3_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஆ-றா* $க�ப.03309.3 

 ஈ%� இAெபாJேத விைர5+_வி.எ/.(விைர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ�ைகைய� H(க எ றா  $க�ப.03309.4 

 எ றா  என�� கD+ ஏகின� H(� எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) $க�ப.03310.1 

 வ  தா3_ெப.(தா3_ெப.) நி)த� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ேவ� அற மா8�த* 

ெச8வா3_வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.03310.2 

 ஒ றாத காம�கன* உ3 தெறேலா�� நாசி $க�ப.03310.3 

 ெபா  தா> �ைழ த ெனா�� ேபா�கின3 ேபா8A ;�5தா3 $க�ப.03310.4 

 ெபா8 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெநRசி* ெகாDயா3 

;�5தாைள ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03311.1 

 ெந8 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) H� வாளவ  ேந� உற 

ேநா�� ந�கா8 $க�ப.03311.2 

 ைம நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) க% 

மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ  4 ன� $க�ப.03311.3 

 இ5நி றவ3 ஆ� ெகா* இய�பிய சீைத எ றா  $க�ப.03311.4 



 ெச5தாமைர� க%ெணா�� ெச�கனி வாயிேனா�� $க�ப.03312.1 

 ச5+ ஆ� தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேதா[ளா�� தா> தட� ைகேகளா�� 

$க�ப.03312.2 

 அ� தா�_ெப.(தா�_ெப.) அகல�ெத(�� அRசன� � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) 

எ ன $க�ப.03312.3 

 வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

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

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வ* வி* இராம  எ றா3 $க�ப.03312.4 

 ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) பா* உ) நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) க%ட+ ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ஈ%� $க�ப.03313.1 

 எ%பா�� இலாத+ ஒ� ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) உ) எ றி எ ேன $க�ப.03313.2 

 க% பா* உ�� மாைய கவ-�த* க-ற 

ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $க�ப.03313.3 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) பாலவேர ெகா* விைளAபவ� மாைய எ றா  $க�ப.03313.4 

 ஊ �� உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) அA;ற� ஒ றி2� ஓட* இ றி 

$க�ப.03314.1 

 ஆ �� உள+ ஆ� ெநD+ ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) கன-ற நி றா8�� 

$க�ப.03314.2 

 ஏ � உ  எதிேர விழி ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

இட�க3 ேதா�� $க�ப.03314.3 

 ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அைனயா3 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ெத(* ெநறி�+ 

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ றா3 $க�ப.03314.4 



 அ னா3 அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) Hற அர�க2� அ ன+ ஆக 

$க�ப.03315.1 

 நி னா* அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இராமைன� கா%��� ந�� எ  எ றா  

$க�ப.03315.2 

 எ5நா3 அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எ ைன 

இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) த��( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

இ ன*_ெப.(இ ன*_ெப.) ெச8தா  $க�ப.03315.3 

 அ5நா3 4த* யா2� அய��தில  

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ றா3 $க�ப.03315.4 

 ஆ� ஆ� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) அ���� எ  ஆ�ைகெயா� ஆவி 

ைநய $க�ப.03316.1 

 ேவமா* விைனேய-� இனி எ  விDவா�� எ ன� $க�ப.03316.2 

 ேகாமா _ெப.(ேகாமா _ெப.) உல��� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) �ைறகி ற+ எ ேன $க�ப.03316.3 

 : மா% �ழலா3 தைன வL(தி ேபாதி எ றா3 $க�ப.03316.4 

 எ றா3 அக றா3 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அர�க2� ஈ� அழி5தா  

$க�ப.03317.1 

 ஒ றா2� உண�5தில  ஆவி உைல5+ ேசா�5தா  $க�ப.03317.2 

 நி றா)� ந��கின� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உள 

நாளினாேல $க�ப.03317.3 

 ெபா றா+ உள  ஆயின  அ�+ைண ேபா�� அ ேற $க�ப.03317.4 

 இற5தா� பிற5தா� என இ  உயி� 

ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) 

$க�ப.03318.1 



 மற5தா _வி.4.(மற_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) உண�5தா  

அவ%_ெப.(அவ%_ெப.) மா� நி றாைர ேநா�கி� $க�ப.03318.2 

 கற5தா* என ந��த) ச5திர கா5த�தாேல $க�ப.03318.3 

 சிற5+_வி.எ/.(சிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ம%டப�_ெப.(ம%டப�_ெப.) ெச8க_விய�.வி.4.(ெச8_வி.+க_விய�.வி.4.) 

என/ ெசA;க எ றா  $க�ப.03318.4 

 வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

வா _ெப.(வா _ெப.) உைற த/ச  மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) 

உண�5தா  $க�ப.03319.1 

 சி5தா விைன அ றி�� ைகவிைனயா�� ெச8தா  $க�ப.03319.2 

 அ� தாம ெந�5தறி ஆயிர�தா* 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03319.3 

 ச5+ ஆ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம%டப�_ெப.(ம%டப�_ெப.) தாமைரேயா2� 

நாண $க�ப.03319.4 

 கா5த� அ4தி  +ளி கா*வன கால மீனி  $க�ப.03320.1 

 ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) ஒளி அ றி�� ேமெலா� கீ> வி'�தா  

$க�ப.03320.2 

 : தென1ற* ;�5+ உைற சாளர4� ;ைன5தா  $க�ப.03320.3 

 ஏ5+� மணி� க-பக/ சீதள� கா இைழ�தா  $க�ப.03320.4 

 ஆணி�� அைம ெபா  ைக மணி/ �ட� ஆ8 விள�க� $க�ப.03321.1 

 ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) உ-� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) சீAபன தெய1வ 

மட5ைதமா�க3 $க�ப.03321.2 

 :ணி- ெபாலிவா� ;ைட ஏ5திடA ெபா�� ேதாளா  $க�ப.03321.3 



 மாணி�க மான�திைட ம%டப�_ெப.(ம%டப�_ெப.) காண 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.03321.4 

 அ* ஆயிர ேகாD அ��கிய+ ஒ�தேத2� $க�ப.03322.1 

 ந*லா� 4க�_ெப.(4க�_ெப.) ஆ� நளி� வா* நில(_ெப.(நில(_ெப.) 

ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நாமA $க�ப.03322.2 

 ப* ஆயிர ேகாD பனி �ட� ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) $க�ப.03322.3 

 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) உட  ஆ8 இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) ஓD இ'5த+ 

அ ேற $க�ப.03322.4 

 ெபா-; உ-றன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) மா 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒ ப+� :வி  

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03323.1 

 க-ப� த)வி  கதி� நா3_ெப.(நா3_ெப.) நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) க-ைற நாற 

$க�ப.03323.2 

 அ* ப-� அழியA பக*_ெப.(பக*_ெப.) ஆ�கியதா* அ)�க  $க�ப.03323.3 

 நி-ப� ெதளிகி ற+ ந�3�ட� ேம ைம அ ேறா $க�ப.03323.4 

 ஊ� ஓைச 4த* ெபாறி யாைவ�� ஒ றி  ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

$க�ப.03324.1 

 ேதறா நிைல உ-ற+ ஓ� சி5ைதய  ெச8ைக ஓரா  $க�ப.03324.2 

 ேவ� ஆய பிறA; இைட ேவ�ைக விசி�த+ ஈ�Aப $க�ப.03324.3 

 மா� ஓ� உட*_ெப.(உட*_ெப.) ;�� என ம%டப�_ெப.(ம%டப�_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;�கா  $க�ப.03324.4 

 த%ட* இ* தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச8ேவா� தா� ேவ%Dன தாயி  

ந*��_ெப.எ/.(ந*�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03325.1 



 ம%டல மகர ேவைல அ4ெத(�� வ5த+ எ னA $க�ப.03325.2 

 ப% த) �)�;_ெப.(�)�;_ெப.) ேச)�_ெப.எ/.(ேச�-

வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ப�_ெப.(ப�_ெப.) மர�_ெப.(மர�_ெப.) உயி��த 

ைப� ெபா  $க�ப.03325.3 

 த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) தளி� மல'* 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சீதள/ ேச�ைக சா�5தா  

$க�ப.03325.4 

 ேந� இைழ மகளி�_ெப.) H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) நிைற நைற வாச� 

ந�5தி_வி.எ/.(ந�5+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03326.1 

 ேவ' அ� சரள/ ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ேவனிலா  

வி)5+_ெப.(வி)5+_ெப.) ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.03326.2 

 ஆ�கலி அJவ�_ெப.(அJவ�_ெப.) 

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அமி>+ என 

ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) ஆவி $க�ப.03326.3 

 த�'2� உதவ-� ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) தென1ற* 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ��த+ அ ேற $க�ப.03326.4 

 சாளர�+ ஊ� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தவ>த�� 

த'�த* ேத-றா _வி.4.(ேத-�_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.03327.1 

 ந�3 அர�த�க3 சி5தி ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) உக 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந�ரா  $க�ப.03327.2 

 வா> மைனA ;�5த+ ஆ�� ஓ� மா�ண� வர� க%ட ன $க�ப.03327.3 

 ேகா3 உற� ெகாதி�+ வி�மி உைழயைர� Hவி/ 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.03327.4 



 Hவலி  உயி��த சி* ந�� உலகிைன� �A;-� எ ன� $க�ப.03328.1 

 ேதவ'  ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) எ ைன இ ன�� ெசய� த�காேனா 

$க�ப.03328.2 

 ஏவலி  அ றி� தென1ற* எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) வழி 

எ8தி-� எ னா� $க�ப.03328.3 

 காவலி  உைழய� த�ைம� ெகாண)தி� கDதி  எ றா  $க�ப.03328.4 

 அLவழி உைழய� ஓD ஆ%� அவ�� ெகாண�தேலா�� $க�ப.03329.1 

 ெவLவழி அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச�க% 

ெவ) உற ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ெவ8ேயா  

$க�ப.03329.2 

 ெசLவழி தென1றலா-�� தி)�தின �� ந��ெகா* எ ன $க�ப.03329.3 

 இLவழி இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காைல� தைட 

அவ-� இ*ைல எ றா� $க�ப.03329.4 

 ேவ%Dய_ெப.எ/.(ேவ%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெச8வா _வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) ெவ)வா� எ றா* $க�ப.03330.1 

 மா%ட+ ேபா�� ெகா3ைக யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உைட 

வ ைம_ெப.(வ ைம_ெப.) வ*ைல� $க�ப.03330.2 

 ேத%Dன�� திைசக3 ேதா�� ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) உற விைசயி  ெச*�-� 

$க�ப.03330.3 

 ஈ%� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) த ைனA ப-றி இ)Rசிைற 

இ�தி� எ றா  $க�ப.03330.4 

 கா-றிேனா  த ைன வாளா 4னிதலி  க%ட+ இ*ைல $க�ப.03331.1 



 H-�� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ ைன இ ேன 

���மா* �றி�த_ெப.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆ-றா* 

$க�ப.03331.2 

 ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) த)� க)�க% சீைத ெம8 அ)3 ;ைனேய  எ றா* 

$க�ப.03331.3 

 ஆ-றலா* அ��த+ எ%0� அைம/சைர� ெகாண�தி� எ றா  $க�ப.03331.4 

 ஏவின சிலத� ஓD ஏ எ2� +ைணயி* எ��� $க�ப.03332.1 

 Hவின� Hவேலா�� ��கின� ெகாD� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேத�ேம* 

$க�ப.03332.2 

 மாவினி* சிவிைக த ேம* மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) மத�_ெப.(மத�_ெப.) 

களி-றி  ைவய� $க�ப.03332.3 

 ேதவ)� வான�_ெப.(வான�_ெப.) த னி* ேதவ)� சி5ைத சி5த $க�ப.03332.4 

 வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ம5தி'யேரா� மா� அற 

மன�தி  எ%ணி/ $க�ப.03333.1 

 சி5ைதயி* நிைந5த_ெப.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெச8ைகய  ெதளி( 

இ* ெநRச  $க�ப.03333.2 

 அ5தர�_ெப.(அ5தர�_ெப.) ெச*வ+ ஆ%� ஓ� விமான�தி* ஆ)� இ றி 

$க�ப.03333.3 

 இ5திய� அட�கி நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா]ச  

இ)�ைக ேச�5தா  $க�ப.03333.4 

 இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா]ச  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

இராவண  எ8தேலா�� $க�ப.03334.1 



 ெபா)5திய_ெப.எ/.(ெபா)5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பய�த  சி5ைத 

ெபா)4-� ெவ)(கி றா  $க�ப.03334.2 

 க)5தட மைல அ னாைன எதி�ெகா%� கட க3 யா(� $க�ப.03334.3 

 தி)5திட/ ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெசLவி� 

தி)4க� ேநா�கி/ ெசA;� $க�ப.03334.4 

 ச5த மல�� த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) க-பக ந�ழ* தைலவ-�� $க�ப.03335.1 

 அ5தக2��� அRச அ���� அர�_ெப.(அர�_ெப.) ஆ3வா8 $க�ப.03335.2 

 இ5த வன�+ எ  இ ன*_ெப.(இ ன*_ெப.) இ)�ைக�� எளிேயா'  

$க�ப.03335.3 

 வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க)�+ எ  ெசா*�தி எ றா  

ம)3கி றா  $க�ப.03335.4 

 ஆன+ அைன�+� ஆவி த'�ேத  அய�கி ேற  $க�ப.03336.1 

 ேபான+ ெபா-;� ேம ைம�� அ-ேற  ;கேழா�� $க�ப.03336.2 

 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) உன�� இ � 

எ�ங  உைர�ேக  இனி எ  ஆ $க�ப.03336.3 

 வானவ)��� நாண அ���� வைச அ�மா $க�ப.03336.4 

 வ ைம_ெப.(வ ைம_ெப.) த'�ேதா� மானிட� ம-� அ�� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) வாளா* $க�ப.03337.1 

 நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ம)கி��� நாசி இழ��� நிைல ேந�5தா� 

$க�ப.03337.2 

 எ  மர;��� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) மர;��� இத ேம* ஓ� 

$க�ப.03337.3 

 ; ைம தெரJAபி  ேவ� இனி ம-� எ  ;க> ேவேலா8 $க�ப.03337.4 



 தி)� சின�தா� 4திர மைல5தா�_வி.4.(மைல_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) 

சிறிேயா� நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.03338.1 

 ப)கின  எ றா* ெவ றி நல�தி* பழி அ ேறா $க�ப.03338.2 

 இ)ைக �ம5தா8 இனிதி  இ)5தா8 இக* ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) உ  

$க�ப.03338.3 

 ம)க� உல5தா� ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) 

மைல5தா _வி.4.(மைல_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) வ' வி*லா* 

$க�ப.03338.4 

 ெவA; அழியா+_எதி�.ம.வி.எ/.(அழி_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) எ  

ெநR�� உல5ேத  விளிகி ேற  $க�ப.03339.1 

 ஒA; அழி(_ெப.(அழி(_ெப.) எ ேற ேபா� 

ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ஒ*ேல  உட  வாJ� 

$க�ப.03339.2 

 +A; அழி ெசLவா8 வRசிைய ெவௗவ� +ைண ெகா%D�� $க�ப.03339.3 

 இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பழி நி னா* த�'ய வ5ேத . 

இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) எ றா  $க�ப.03339.4 

 இ/_��.(இ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) ெசா* அைன�+� 

ெசா*லி_வி.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அர�க  எ'கி ற 

$க�ப.03340.1 

 கி/சி  உ)�� இ�� உ8�தன  எ ன� கிளரா4  $க�ப.03340.2 

 சி/சி என� த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெம8/ ெசவி ெபா�தி� தெர�ம5தா  

$க�ப.03340.3 

 அ/ச�_ெப.(அ/ச�_ெப.) அக-றி/ ெச-ற மன�ேதா� அைறகி றா  

$க�ப.03340.4 



 ம னா ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) வா>ைவ 

4D�தா8 மதி அ-றா8 $க�ப.03341.1 

 உ னா* அ � ஈ+ ஊ>விைன எ ேற உண�கி ேற  $க�ப.03341.2 

 இ னாேத2� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

உைரAப  இத� எ ன/ $க�ப.03341.3 

 ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) அ ேற 

அ னவ2��� +ணி( எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.03341.4 

 அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கர�ேதா� உ  

தைல_ெப.(தைல_ெப.) ந�ேய அன* 4-றிA $க�ப.03342.1 

 ப-றிைன உ8�தா8 ப-பல கால�_ெப.(கால�_ெப.) பசி Hர $க�ப.03342.2 

 உ-� உயி� உ3ேள ேதய_�ைற.எ/.(ேத8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உல5தா8 

பிைன அ ேற $க�ப.03342.3 

 ெப-றைன ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) பி  அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

இழ5தா* ெபறலாேமா $க�ப.03342.4 

 திற� திறனாேல ெச8 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 4-றி� தி) உ-றா8 $க�ப.03343.1 

 மற� திறனாேல ெசா*�தி ெசா* ஆ8 மைற வ*லா8 $க�ப.03343.2 

 அற� திறனாேல எ8திைன_வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஐ_4 .ஒ).) அ ேறா 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ந��� $க�ப.03343.3 

 ;ற� திறனாேல பி 2� இழ�கA ;�வாேயா $க�ப.03343.4 

 நார� ெகா%டா� நா� கவ�5தா� நைட_ெப.(நைட_ெப.) அ*லா $க�ப.03344.1 

 வார� ெகா%டா� ம-� ஒ)வ-� ஆ8 மைன வாJ� $க�ப.03344.2 

 தார� ெகா%டா� எ � இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) த�ைம� த)ம� 

தா _த-.�.(தா _த-.�.) $க�ப.03344.3 



 ஈ)� க%டா8 க%டக� உ85தா� எவ� ஐயா $க�ப.03344.4 

 அ5தர�_ெப.(அ5தர�_ெப.) உ-றா  அகலிைக ெபா-பா* அழி(-றா  

$க�ப.03345.1 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) ஒAபா� எ�தைனேயா� தா� 

இழி;_வி.எ/.(இழி_வி.+ண_இ.கா.+;_வி.எ/.�றி.) உ-றா� $க�ப.03345.2 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) தி) ஒAபா� எ�தைனேயா� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

தி) உ%பா� $க�ப.03345.3 

 ம5திர� அ-றா� உ-ற+ உைர�தா8 மதி அ-றா8 $க�ப.03345.4 

 ெச8தாேய2� த�விைனேயா�� பழி அ*லா* $க�ப.03346.1 

 எ8தா+ எ8தா+ எ8தி  இராம  உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஈ றா  $க�ப.03346.2 

 ைவதா* அ ன வாளிக3 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ  வழிேயா�� 

$க�ப.03346.3 

 ெகா8தா  அ ேற ெகா-ற�_ெப.(ெகா-ற�_ெப.) 4D�+ உ  �J 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.03346.4 

 எ  தா _த-.�.(தா _த-.�.) எ ேன எ%ணைலேயா ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

கர  எ பா  $க�ப.03347.1 

 நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) தாைன�� ேம* உள  எ 2� நிைல அ�மா 

$க�ப.03347.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) தாைன� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேதெரா� மாள� த2 

ஒ றா* $க�ப.03347.3 

 ெகா றா  4-�� ெகா*ல 

மன�தி*_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.+இ*_இட.ேவ.) �றிெகா%டா  

$க�ப.03347.4 



 ெவ8ேயா� யாேர வ �ர விராத  +ைண ெவ8ேயா� $க�ப.03348.1 
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$க�ப.03369.4 

 ;ற�+ இனி உைரAப+ எ ேன ;ரவல  ேதவி த ைன� $க�ப.03370.1 

 திற�+_ெப.(திற�_ெப.+அ�+_சா'.) உழி அ றி வRசி�+ எ8+த* சி�ைம�+ 

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03370.2 

 அற�+ உள+ ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ ேற 

அம��தைல ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ  $க�ப.03370.3 

 மற� +ைற வள��தி ம ன எ ன மா]ச  

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.03370.4 



 ஆனவ  உைர�க ந�க_ெப.எ/.(ந�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அர�க� ேகா  

அவைர ெவ*ல� $க�ப.03371.1 

 தாைன�� ேவ%�ேமா எ  தட�ைக வா3_ெப.(வா3_ெப.) த�க+ அ ேறா 

$க�ப.03371.2 

 ஏைனய� இற�கி* தா2� தமியளா8 இற��� அ ேற $க�ப.03371.3 

 மா  அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) ஆதலாேல மாையயி  

வலி�+� எ றா  $க�ப.03371.4 

 ேதவிைய� த�%டா 4 ன� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) சர�தி  சி5திA $க�ப.03372.1 

 ேபா� வைக ;ண�Aப  எ � ;5தியா* ;க*கி ேற-�� $க�ப.03372.2 

 ஆ� வைக ஆயி-�_வி.4.(ஆ�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ*ைல ஆ� 

விதி விைளைவ ஓ�வா� $க�ப.03372.3 

 ஏவிய ெச8வ+ அ*லா* இ*ைல ேவ� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) எ � எ%ணா 

$க�ப.03372.4 

 எ ன மா மாய� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ம-� இய-�வ+ இய�;க 

எ றா  $க�ப.03373.1 

 ெபா னி  மா  ஆகிA ;�� அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெபா ைன மா* 

;ண��+க எ ன $க�ப.03373.2 

 அ ன+ ெச8ெவ  எ னா மா]ச  அைம5+ ேபானா  $க�ப.03373.3 

 மி 2� ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) அர�க� ேகா2� ேவ� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

ெநறியி* ேபானா  $க�ப.03373.4 

 ேம* நா3_ெப.(நா3_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) வி* வலி 

க%டைமயா* $க�ப.03374.1 

 தானாக அைம5+ சைம5திலனா* $க�ப.03374.2 



 மா  ஆ�தி எ றவ  வா3_ெப.(வா3_ெப.) வலியா* $க�ப.03374.3 

 ேபானா  மன4� ெசய�� ;க*வா� $க�ப.03374.4 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) 

நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ�� வ �ரைர ேவ� 

$க�ப.03375.1 

 அR� உ-� ம��� உ�� ஆ> �ழி ந�� $க�ப.03375.2 

 நR�_ெப.(நR�_ெப.) உ-�ழி மீனி  ந��� உ�வா  $க�ப.03375.3 

 ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) உ-ற+ ஒ� ெப-றி நிைனA; அ'தா* $க�ப.03375.4 

 அ�கால4� ேவ3வியி  அ � ெத(ட�5+ $க�ப.03376.1 

 எ�கா�� நலி5+� ஒ� ஈ� ெபறா  $க�ப.03376.2 

 4�காலி  4D5தி�வா  4ய*வா  $க�ப.03376.3 

 ;�கா  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இராகவ  ைவ�_ஏவ.(ைவ�_வி.) 

;ன�_ெப.(;ன�_ெப.) $க�ப.03376.4 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) மான� இலாத தய��_வி.(தய��_வி.) ஒளி சா* 

$க�ப.03377.1 

 மி  மான4� ம%0� விள��வ+ ஓ� $க�ப.03377.2 

 ெபா  மா  உ)வ�_ெப.(உ)வ�_ெப.) ெகா� ேபாயினனா* $க�ப.03377.3 

 ந _ெப.அ.(ந*_ெப.அ.) மா  அைனயா3 தைன நா��வா  $க�ப.03377.4 

 கைல மா  4தலாயின க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

எலா� $க�ப.03378.1 

 அைல மா2�� ஆைசயி  வ5தனவா* $க�ப.03378.2 

 நிைல மா மன வRசைன ேநய� இலா $க�ப.03378.3 



 விைல_ெப.(விைல_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) க% யா)� 

விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என $க�ப.03378.4 

 ெபா8 ஆ� என ஓ+ ;றR ெசாலினா* $க�ப.03379.1 

 ைநயா இைட ேநாவ நட5தி�வா3 $க�ப.03379.2 

 ைவேதவி த _பதி.ெப.(த _தி'.) வா* வைள 4 ைக எ2� $க�ப.03379.3 

 ெகா8யா மலரா* மல� ெகா8��வா3 $க�ப.03379.4 

 உ%டாகிய ேக� உைடயா� +யி*வா8 $க�ப.03380.1 

 எ% தா2� இைய5+_வி.எ/.(இைய_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இையயா 

உ)வ�_ெப.(உ)வ�_ெப.) $க�ப.03380.2 

 க%டா� என* ஆ� வைக க%டனளா* $க�ப.03380.3 

 ப%� ஆ)� உறா இட� பா��வா3 $க�ப.03380.4 

 காணா இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ைகதவ� எ � உணரா3 $க�ப.03381.1 

 ேபணாத நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெகா� ேபணினளா* $க�ப.03381.2 

 வாணா3 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இராவண  மாBதலா* $க�ப.03381.3 

 வ �> நாளி* அற�_ெப.(அற�_ெப.) ;வி ேம(தலா* $க�ப.03381.4 

 ெந-றிA பிைறயா3 4ன� நி றிட�� $க�ப.03382.1 

 4-றிA ெபாழி காதலி  45+�வா3 $க�ப.03382.2 

 ப-றி� த)க எ ெப  எனA பைதயா $க�ப.03382.3 

 ெவ-றி/ சிைல வ �ரைன ேமவினளா* $க�ப.03382.4 

 ஆணிA ெபானி  ஆகிய+ ஆ8 கதிரா* $க�ப.03383.1 

 ேசணி* �ட�கி ற+ தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ெசவி கா* $க�ப.03383.2 



 மாணி�க மய�+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மா  உளதா* $க�ப.03383.3 

 காண� த�� எ றன3 ைகெத(Jவா3 $க�ப.03383.4 

 இ�மா  இ5நில�தினி* இ*ைல எனா $க�ப.03384.1 

 எ�மா  இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) என/ சிறி+ எ%ண* ெசயா  

$க�ப.03384.2 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) மா  அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) ெசா* 

ெகா� ேத� மலேரா  $க�ப.03384.3 

 அ�மா2� அ)�திய  ஆயினனா* $க�ப.03384.4 

 ஆ%� அ�� இைளேயா  உைரயாDனனா* $க�ப.03385.1 

 ேவ%�� என* ஆ� விைள( அ � இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எனாA 

$க�ப.03385.2 

 :% +R� ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) ேபா8 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) $க�ப.03385.3 

 கா%�� என வ3ள* க)�+ உண�வா  $க�ப.03385.4 

 காய� கனக� மணி_ெப.(மணி_ெப.) கா* ெசவி வா* $க�ப.03386.1 

 பா��_ெப.எ/.(பா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உ)ேவா� 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ப%;_ெப.(ப%;_ெப.) எனலா* $க�ப.03386.2 

 மாய� என* அ றி மன� ெகாளேவ $க�ப.03386.3 

 ஏ�� இைற ஐ�ற( எ ற அளேவ $க�ப.03386.4 

 நி*லா உலகி  நிைல ேந�ைமயினா* $க�ப.03387.1 

 வ*லா)� உண�5தில� ம  உயி�தா� $க�ப.03387.2 

 ப* ஆயிர ேகாD பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உளவா* 

$க�ப.03387.3 



 இ*லாதன இ*ைல இள��மரா $க�ப.03387.4 

 எ  எ � நிைன5த+ இைழ�+_வி.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உள� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) $க�ப.03388.1 

 க ன�களி  ேவ� உள கா0+மா* $க�ப.03388.2 

 ெபா னி  ஒளி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

ெபா)5திய_ெப.எ/.(ெபா)5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஏ> $க�ப.03388.3 

 அ ன�க3 பிற5த+ அறி5திைலேயா $க�ப.03388.4 

 4ைற�� 4D(� இல ெமா8 உயி� எ � $க�ப.03389.1 

 இைறவ  இைளயாெனா� இய�பினனா* $க�ப.03389.2 

 பைற�� +ைண அ ன+ ப* ெநறி ேபா8 $க�ப.03389.3 

 மைற�� என ஏைழ வ)5தினளா* $க�ப.03389.4 

 அைனயவ3 க)�ைத உ னா அRசன� � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.03390.1 

 ;ைன இைழ கா�� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) எ � ேபாயினா  

ெபாறாத சி5ைத� $க�ப.03390.2 

 கைன கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) த�பி பி ; ெச றன  

கட�க_�ைற.எ/.(கட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஒ%ணா $க�ப.03390.3 

 விைன என வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா  எதி� விழி�த+ அ ேற 

$க�ப.03390.4 

 ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாைன 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) Oதி உைட மதியி  

ஒ �� $க�ப.03391.1 



 P�கில  ந �_ெப.(ந �_ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ றா  

அத  ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) ெசா*ல* 

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03391.2 

 ேச�ைகயி  அர( ந��கிA பிற5த+ ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03391.3 

 பா�கிய� உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) அ ேறா அ ன+ பJ+ ேபாேமா 

$க�ப.03391.4 

 எ  ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ ன* 

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இைளயவ இதைன 

ேநா�கா8 $க�ப.03392.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

எ ப+ அ*லா* தைன ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

உவைம உ%ட< $க�ப.03392.2 

 ப* ந�க_ெப.எ/.(ந�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தரள� 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ப��;* ேம* 

பட)�_ெப.எ/.(பட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) நா_ெப.(நா_ெப.) $க�ப.03392.3 

 மி  ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெச�ெபா  

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெவ3ளியி  

விள���_ெப.எ/.(விள��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

;3ளி_ெப.(;3ளி_ெப.) $க�ப.03392.4 

 வ' சிைல மைற வேலாேன மா  இத  வDைவ 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03393.1 

 அ'ைவய� ைம5த� யாேர ஆதர� H�கிலாதா� $க�ப.03393.2 



 உ)கிய_ெப.எ/.(உ)�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மன�த 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஊ�வன பறAப யா(� 

$க�ப.03393.3 

 வி' �ட� விள�க� க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வி�Dலி  வ �>வ காணா8 $க�ப.03393.4 

 ஆ'ய  அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) Hற அ ன+ த ைன ேநா�கி/ 

$க�ப.03394.1 

 சீ'ய+ அ � இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ � சி5ைதயி* 

ெதளி5த_ெப.அ.(ெதளி(_ெப.) த�பி $க�ப.03394.2 

 கா'ய� எ ைன ஈ%�� க%ட+ கனக மாேன* $க�ப.03394.3 

 ேவ' அ� தெரJய* வ �ர மீ3வ+ ஏ ேம ைம எ றா  $க�ப.03394.4 

 அ-� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) பகரா 4 ன� அழகைன 

அழகியாB� $க�ப.03395.1 

 ெகா-றவ  ைம5த ம-� இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) �ைழ( உைட உைழைய 

வ*ைல $க�ப.03395.2 

 ப-றிைன த)தி ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) பதியிைட அவதி எ8தA 

$க�ப.03395.3 

 ெப-�ழி இனி+ உ%டாடA ெபற-� அ)5தைகைம�+ எ றா3 $க�ப.03395.4 

 ஐய O% ம)��* ந�ைக அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) உைரெச8ய 

ஐய  $க�ப.03396.1 

 ெச8ெவ  எ � அைமய ேநா�கி� ெதளி( உைட/ ெச�ம* ெசA;� 

$க�ப.03396.2 

 ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) வ* அர�க� வRச� வி)�பினா� 

விைனயி  ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03396.3 



 ைகதவ மா  எ � அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) கா0தி கைடயி  எ றா  

$க�ப.03396.4 

 மாயேம* மD�� அ ேற வாளியி  மD5த ேபா+ $க�ப.03397.1 

 கா8 சின�தவைர� ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

கட _ெப.(கட _ெப.) கழி�ேதா4� ஆ+� $க�ப.03397.2 

 Pயேத* ப-றி� ேகா�� 

ெசா*லிய_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இர%D  

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) $க�ப.03397.3 

 த�யேத உைர�தி எ றா  ேதவைர இ��க% த��Aபா  $க�ப.03397.4 

 பி  நி றா� எைனய� எ �� உண�கில� 

பிD�த_ெப.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாய� $க�ப.03398.1 

 எ  எ �� ெதளித* ேத-றா� யாவ+ ஈ+ எ �� ஓரா� $க�ப.03398.2 

 4  நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4ைறயி  நி றா� 

4னி5+ள ேவ�ட� 4-ற* $க�ப.03398.3 

 ெபா  நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வயிர� ேதாளா8 

;கJைட� தர� அ � எ றா  $க�ப.03398.4 

 பைக உைட அர�க� எ �� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) எ �� பயி�� மாய� 

$க�ப.03399.1 

 மிைக உைட�+_வி.எ/.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ �� 

:%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) விரத�ைத வி�+� எ றா* 

$க�ப.03399.2 

 நைக உைட�+_வி.எ/.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ ேற ஆதலி  

ந �_ெப.(ந �_ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ னா� $க�ப.03399.3 



 தைக உைட� த�பி�� அ5நா3 ச+4க  தாைத 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.03399.4 

 அ��த(� எ%ணி/ ெச8த*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) அ%ணேல 

அைமதி அ ேறா $க�ப.03400.1 

 வி��+_வி.எ/.(வி�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இத  பி  நி றா�க3 

பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) உள� எனி2� வி*லா* $க�ப.03400.2 

 ெத(��த ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) Pவி� 

ெத(ட�5தென  விைர5+_வி.எ/.(விைர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03400.3 

 ப���ெவ  அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) அ � 

ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) ப-றிென  ெகாண�ெவ  எ றா  

$க�ப.03400.4 

 ஆயிைட அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) அ னா3 அ4+ 

உ��+_வி.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.03401.1 

 வாயிைட மழைல இ ெசா* கிளியினி* �ழறி மா>கி $க�ப.03401.2 

 நாயக ந�ேய ப-றி ந*கைல ேபா�� எ னா/ $க�ப.03401.3 

 ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) அ'� �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) 4�த�_ெப.(4�த�_ெப.) 

சி5+; சீறிA ேபானா3 $க�ப.03401.4 

 ேபானவ3 ;லவி ேநா�கிA ;ரவல  ெபால  ெகா3 தாரா8 $க�ப.03402.1 

 மா  இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) நாேன ப-றி வ*ைலயி  வ)ெவ  

அ ேற $க�ப.03402.2 

 கா  இய* மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) அ னாைள� கா�தைன இ)�தி எ னா 

$க�ப.03402.3 



 ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) ந� சர4� வி*�� வா�கின  விைரய* உ-றா  

$க�ப.03402.4 

 4 ன4� மகவா8 வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 1வ'* 

ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ேபானா  $க�ப.03403.1 

 அ ன மா]ச  எ ேற அயி��தென  இதைன ஐயா $க�ப.03403.2 

 இ ன4� கா%D வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) ஏ� என 

இ)ைக HAபிA $க�ப.03403.3 

 ெபா  அனா3 ;�க சாைல கா�தன  ;ற�+ 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.03403.4 

 ம5திர�+ இைளேயா  ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வா8ெமாழி மன�+� 

ெகா3ளா _வி.4.(ெகா3_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_இ.இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.03404.1 

 ச5திர-� உவைம சா ற வதன�தா3 சல�ைத ேநா�கி/ $க�ப.03404.2 

 சி5+ரA பவள/ ெசLவா8 4�வல  சிகர/ ெசLவி/ $க�ப.03404.3 

 �5தர� ேதாளினா  அ� மானிைன� ெத(டர* உ-றா  $க�ப.03404.4 

 மிதி�த+ ெம*ல_வி.அ.(ெம ைம_ெப.) ெம*ல ெவறி�த+ ெவ)வி மீதி* 

$க�ப.03405.1 

 �தி�த+ ெசவிைய ந��D� �ரபத� உர�ைத� H�D $க�ப.03405.2 

 உதி�+ எJ� ஊைத உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) எ � 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) உ)வ/ 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03405.3 

 கதி�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) க*வி ேவேற கா��வ+ ஒ�த+ அ ேற 

$க�ப.03405.4 



 ந��Dனா  உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 1 �� 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அள5த பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

$க�ப.03406.1 

 மீ��� தா3_ெப.(தா3_ெப.) ந��ட-� அ�மா ேவ�� ஓ� அ%ட� உ%ட< 

$க�ப.03406.2 

 ஓ�Dனா  ெத(ட�5த த ைன ஒழி( அற 

நிைற5த_ெப.எ/.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

$க�ப.03406.3 

 கா�Dனா  அ றி அ � அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) க�Aைப யா� கணி�க- 

பாலா� $க�ப.03406.4 

 � றிைட இவ)� ேமக� �Jவிைட� 

�தி���_ெப.எ/.(�தி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) Hட/ 

$க�ப.03407.1 

 ெச றிD  அக�� தாழி  த�%ட* ஆ� தைகைம�+ 

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03407.2 

 நி றேத ேபால ந���� நிதிவழி ேநய� ந���� $க�ப.03407.3 

 ம ற*_ெப.(ம ற*_ெப.) அ� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) எனA ேபாயி-� அ�மா $க�ப.03407.4 

 காய� ேவ� ஆகி/ ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

க)ம� ேவ� ஆயி-�_வி.4.(ஆ�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ ேற 

$க�ப.03408.1 

 ஏ�ேம எ னி  4 ன� எ%ணேம இளவ-� உ%ேட $க�ப.03408.2 

 ஆ�ேம* உ�த* 

ெச*லா+_எதி�.ம.வி.எ/.(ெச*_வி.ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) அர�க� 

ஆனவ�க3 ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03408.3 



 மாயேம ஆயேத நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 

வ)5திய+_ெதா.ெப.(வ)5+_வி.+இ_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) எ றா  வ3ள* 

$க�ப.03408.4 

 ப-�வா  இனி அ*ல  பகழியா* $க�ப.03409.1 

 ெச-� வானி* ெச��த* உ-றா  என $க�ப.03409.2 

 ம-� அ�மாய அர�க  மன�_ெப.(மன�_ெப.) ெகாளா $க�ப.03409.3 

 உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ேவக�தி  உ�ப'  

ஓ�கினா  $க�ப.03409.4 

 அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கண�தினி* ஐய2� 

ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.03410.1 

 ச�கர�தி*_ெப.(ச�கர�_ெப.+அ�+_சா'.+இ*_இட.ேவ.) தைக( அ'+ ஆய+ 

ஓ� $க�ப.03410.2 

 ெச�க� ேமனிA_ெப.(ேமனி_ெப.+A_ஒ-.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ெச��தினா  

$க�ப.03410.3 

 ;�க ேதய� ;�� இ  உயி� ேபா�� எனா $க�ப.03410.4 

 ெந�� இைல/ சர� வRசைன ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) உறA $க�ப.03411.1 

 ப�ட+ அAெபாJேத ப� வாயினா* $க�ப.03411.2 

 அ�ட தி�கி2� அA;ற4� ;க $க�ப.03411.3 

 வி�� அைழ�+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) � � என வ �>5தன  $க�ப.03411.4 

 ெவ8யவ  த _பதி.ெப.(த _தி'.) உ)ெவா� வ �>த�� $க�ப.03412.1 

 ெச8ய+ அ � என/ ெசAபிய த�பிைய $க�ப.03412.2 

 ஐய  வ*ல  எ  ஆ� உயி� வ*ல  நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 

$க�ப.03412.3 



 உ8ய_�ைற.எ/.(உ8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ5தவ _வி.அ.ெப.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ _பட�.ஒ).) 

வ*ல  எ � உ னினா  $க�ப.03412.4 

 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ந�ள�+ அர-றின  

வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ5 $க�ப.03413.1 

 ந�ச  ேமனிைய நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உற 

ேநா�கினா  $க�ப.03413.2 

 மா� இ* மாதவ _ெப.(மாதவ _ெப.) ேவ3வியி* 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா $க�ப.03413.3 

 ]சேன இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எ ப+� ேதறினா  

$க�ப.03413.4 

 ;ைழ�த வாளி உர�_ெப.(உர�_ெப.) ;கA ;*லிேயா  $க�ப.03414.1 

 இைழ�த_ெப.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாையயி  எ  

�ரலா* எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03414.2 

 அைழ�த+ உ%� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய� ெவ8+மா* $க�ப.03414.3 

 மைழ� க% ஏைழ எ � உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) வ)5தினா  $க�ப.03414.4 

 மா-ற� இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) மாய� மா]ச  எ � 

$க�ப.03415.1 

 ஏ-ற� 4  உண�5தா  இ)5தா  என+ $க�ப.03415.2 

 ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) ேத)� அறிவின  ஆதலா* $க�ப.03415.3 

 ேத-�மா* இைளேயா  என� ேதறினா  $க�ப.03415.4 

 மா3வேத ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) ஆக 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) அல  $க�ப.03416.1 



 S>வ+ ஓ� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) உ%� 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெசா*லினா* $க�ப.03416.2 

 13வ+ ஏத� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 4Dயா 4ன� $க�ப.03416.3 

 மீ3வேத நல _ெப.(நல _ெப.) எ � 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) மீ%டன  $க�ப.03416.4 

 ச�� அ��த தனி� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ேமனியா-� $க�ப.03417.1 

 அ�� அ��த நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) அைற5தன� $க�ப.03417.2 

 ெகா��_ெப.(ெகா��_ெப.) அ��த மல�� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) 

ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) அனா�� $க�ப.03417.3 

 இ�� அ��த தைகைம இய�;வா� $க�ப.03417.4 

 எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) அைல�+ 4ைழ திற5+ ஏ�கிய $க�ப.03418.1 

 ெசயி� தைல�ெகா%ட ெசா* ெசவி ேச�த�� $க�ப.03418.2 

 �யி*_ெப.(�யி*_ெப.) தல�திைட உ-ற+ ஒ� ெகா3ைகயா3 $க�ப.03418.3 

 வயி� அைல�+ விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

மய�கினா3 $க�ப.03418.4 

 பிD�+_வி.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந*�_ஏவ.(ந*�_வி.) 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைழ எனA ேபைதேய  $க�ப.03419.1 

 4D�தென  4த* வா>( என ெமா8 அழ* $க�ப.03419.2 

 ெகாDA பD5த+ என ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேகா3 அரா $க�ப.03419.3 

 இD�� உைட5த+ எனA ;ர%� ஏ�கினா3 $க�ப.03419.4 

 �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) வ �5த �ண�தி  எ� ேகாமக  $க�ப.03420.1 

 ம-ைற வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�க  ;' மாையயா* $க�ப.03420.2 



 இ-� வ �>5தன  எ ன(� எ  அய* $க�ப.03420.3 

 நி-றிேயா இைளேயா8 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

எ றா3 $க�ப.03420.4 

 எ%ைமயா� உலகினி* இராம-� ஏ-ற� ஓ� $க�ப.03421.1 

 தி%ைமயா� உள� என/ ெசAப- பாலேரா $க�ப.03421.2 

 ெப%ைமயா* உைரெசயA ெப�திரா* என $க�ப.03421.3 

 உ%ைமயா  அைனயவ�� உணர� Hறினா  $க�ப.03421.4 

 ஏJேம கட*_ெப.(கட*_ெப.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏJ� ஏJேம $க�ப.03422.1 

 SJ� ஏ> மைல அைவ ெத(ட�5த Sழ*வா8 $க�ப.03422.2 

 வாJ� ஏைழய� சி�வலி�� வா3_ெப.(வா3_ெப.) அம� $க�ப.03422.3 

 தாJேம இராகவ  தனிைம ைதயZ� $க�ப.03422.4 

 பா� எனA ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) எனA பவன� வா _ெப.(வா _ெப.) 

கன*_ெப.(கன*_ெப.) $க�ப.03423.1 

 ேப� என அைவ அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 4னியி* 

ேப)மா* $க�ப.03423.2 

 கா� என� க'ய_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கமல� 

க%ணைன $க�ப.03423.3 

 யா� என� க)தி_வி.எ/.(க)+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இட'  ஆ>கி ற�� $க�ப.03423.4 

 இைட5+ேபா8 நிசிசர-� இராம  எLவ�_ெப.(எLவ�_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03424.1 

 அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+ அைழ��ேம 

அைழ��மா� எனி  $க�ப.03424.2 



 மிைட5த_ெப.எ/.(மிைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� அ%ட�க3 ேமல 

கீழன $க�ப.03424.3 

 உைட5+ ேபா� அய  4த* உயி)� வ ��மா* $க�ப.03424.4 

 மா-ற� எ  பக�வ+ ம%0� வான4� $க�ப.03425.1 

 ேபா-ற_�ைற.எ/.(ேபா-�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ  தி';ர� எ'�த ;�கவ  

$க�ப.03425.2 

 ஏ-றி நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி* இ-ற+ எ�பிரா  

$க�ப.03425.3 

 ஆ-றலி  அைமவ+ ஓ� ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) உ%ைமேயா $க�ப.03425.4 

 காவல _ெப.(காவல _ெப.) ஈ%� ந�� க)தி-� எ8+ேம* $க�ப.03426.1 

 1வைக_ெப.(1வைக_ெப.) உலக4� 

4D��_ெப.எ/.(4D_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 45+ உள $க�ப.03426.2 

 ேதவ)� 4னிவ)� 4தல ெசLவிேயா� $க�ப.03426.3 

 ஏவ)� வ �வ� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற4�_ெப.(அற�_ெப.+உ�_சா' ) 

எR�மா*. $க�ப.03426.4 

 பர�க_�ைற.எ/.(பர��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ  பக�வ+ பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) 

ப%ணவ  $க�ப.03427.1 

 +ர�க அ�� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) பட� ெத(ைல5+ ேசா�கி ற 

$க�ப.03427.2 

 அர�க  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அர-றினா  அத-� 

$க�ப.03427.3 

 இர�க� உ-� இர�கலி� இ)�தி� ஈ%� எ றா  $க�ப.03427.4 



 எ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இய�ப�� 

எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சீ-ற�த3 $க�ப.03428.1 

 ெகா றன இ னல3 ெகாதி��� உ3ள�த3 $க�ப.03428.2 

 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

நிைல இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ெநறியி-� அ � எனா $க�ப.03428.3 

 வ  த�க%ணின3 வயி��+� H�வா3 $க�ப.03428.4 

 ஒ)பக* பழகினா� உயிைர ஈவரா* $க�ப.03429.1 

 ெப)மக  உைல(� ெப-றி ேக��� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.03429.2 

 ெவ)வைல நி றைன ேவ� எ  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இனி 

$க�ப.03429.3 

 எ' இைட கD+ வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இறAெப  

ஈ%� எனா $க�ப.03429.4 

 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) வன�திைட� தா(� அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) 

ேபா* $க�ப.03430.1 

 Pம ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கா�� எ' ெத(ட�கி றா3 தைன/ $க�ப.03430.2 

 ேசம வி* �மர2� வில�கி/ சீறDA $க�ப.03430.3 

 : 4க ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) ;*லி/ ெசா*�மா* 

$க�ப.03430.4 

 +R�வ+ எ ைன ந�� ெசா-ற ெசா*ைல யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

$க�ப.03431.1 

 அR�ெவ  ம��கிெல  அவல�_ெப.(அவல�_ெப.) 

த��5+_வி.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இனி $க�ப.03431.2 

 இR� இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) அDயேன  ஏ�கி றென  $க�ப.03431.3 



 ெவRசின� விதியிைன ெவ*ல வ*லேமா $க�ப.03431.4 

 ேபாகி ேற  அDயேன  

ெபா)5தி_வி.எ/.(ெபா)5+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேக� $க�ப.03432.1 

 ஆகி ற+ அரச _ெப.(அரெச _ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) ஆைண ந�� ம��+ 

$க�ப.03432.2 

 ஏ� எ ற�� இ)�கி ற�� தமியி� எ � பி  $க�ப.03432.3 

 ேவகி ற சி5ைதயா  விைடெகா%� ஏகினா  $க�ப.03432.4 

 இ)Aபேன* எ' இைட இறAபரா* இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) 

$க�ப.03433.1 

 ெபா)A; அைனயா  இைடA ேபாெவேன எனி  $க�ப.03433.2 

 அ)Aப�_ெப.(அ)Aப�_ெப.) இ* ேக� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைட��_ெப.எ/.(அைட_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஆ)யி� 

$க�ப.03433.3 

 வி)Aபேன-� எ  ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) எ � 

வி�மினா  $க�ப.03433.4 

 அற�தனா* அழி(_ெப.(அழி(_ெப.) இல+ 

ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) ஆ�கலா� $க�ப.03434.1 

 இற5+_வி.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பா� இவ��� உ�� இதனி  

இLவழி $க�ப.03434.2 

 +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா� இதைனேய +ணிெவ  

ெத(* விைனA $க�ப.03434.3 

 பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா5+ இ+ப�� ேபைதேய  

எனா $க�ப.03434.4 



 ேபாவ+ ;'வ* யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ;�5த+ உ%� எனி  

$க�ப.03435.1 

 காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) ெச8 எ)ைவயி  தைலவ _ெப.(தைலவ _ெப.) 

க%0�� $க�ப.03435.2 

 ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

கா���_ெப.எ/.(கா_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ � 

அறிவி�+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி� $க�ப.03435.3 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ெச8 தவ�தினா* ெச�ம* ஏகினா  $க�ப.03435.4 

 இைளயவ  ஏக�� இற( பா��கி ற $க�ப.03436.1 

 வைள எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) இராவண  வRச� 4-�வா  $க�ப.03436.2 

 4ைள வ'� த%�_ெப.(த%+_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 1 �� 

4Aபைக� $க�ப.03436.3 

 தைள அ' தவ�தவ� வD(� தா�கினா  $க�ப.03436.4 

 ஊ% இலனா� என உல�5த_ெப.எ/.(உல�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேமனிய  $க�ப.03437.1 

 ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) ெநறி வ5த+ ஓ� வ)�த/ ெச8ைகய  $க�ப.03437.2 

 பாணியி  அள5+_வி.எ/.(அள_வி.+5�_இ.க.+உ_வி.எ/.�றி.) இைச 

பD�கி றா  என $க�ப.03437.3 

 வ �ைணயி  இைசபட ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) பா�வா  $க�ப.03437.4 

 :A ெபாதி அவி>5தன நைடய  :தல� $க�ப.03438.1 

 த�A ெபாதி5தா� என 

மிதி���_ெப.எ/.(மிதி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெச8ைகய  $க�ப.03438.2 



 காA;_ெப.(காA;_ெப.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ந��� உ�� கால  

ைகயின  $க�ப.03438.3 

 1A; எ2� ப)வ4� 4னிய 4-றினா  $க�ப.03438.4 

 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மணிெத(ட� தவ�தி  மாைலய  $க�ப.03439.1 

 ஆைமயி  இ)�ைகய  

வைள5த_ெப.எ/.(வைல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆ�ைகய  $க�ப.03439.2 

 நாம <* மா�பின  ந0கினா  அேரா $க�ப.03439.3 

 P மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) அ)5ததி 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) Sழ*வா8 $க�ப.03439.4 

 ேதா� அ� சாைலயி  வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) + னினா  $க�ப.03440.1 

 நா_ெப.(நா_ெப.) 4த* �ழறிட ந��� ெசா*லினா  $க�ப.03440.2 

 யாவி� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இ)�ைக�3 இ)5+ள �� எ றா  

$க�ப.03440.3 

 ேதவ)� ம)3 ெகாள� தெரJ5த ேமனியா  $க�ப.03440.4 

 ேதாைக�� இLவழி� ேதா� இ* சி5தைன/ $க�ப.03441.1 

 ேச� அ� ேநா பின� எ 2� சி5ைதயா3 $க�ப.03441.2 

 பா� இய* கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ஓ� பவள� ெகா�ப� ேபா � $க�ப.03441.3 

 ஏ�மி  ஈ%� என எதி� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8தினா3_வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.03441.4 

 ெவ-; இைட மத�_ெப.(மத�_ெப.) என விய���� ேமனிய  $க�ப.03442.1 

 அ-பினி  திைர ;ர3 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ேவைலய  $க�ப.03442.2 

 ெபா-பி2�� அணியிைனA ;கழி  ேச�ைகைய� $க�ப.03442.3 



 க-பி2�� அரசிைய� க%ணி* ேநா�கினான $க�ப.03442.4 

 P�க* இ* �யி*_ெப.(�யி*_ெப.) ெகJ 

ெசா*லி _நி.எ/.(ெசா*_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) உ�ப'  $க�ப.03443.1 

 ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அழகினா3 

உ)வ�_ெப.(உ)வ�_ெப.) கா%ட�� $க�ப.03443.2 

 ஏ�கின  மனநிைல யா+ எ � உ 2வா� $க�ப.03443.3 

 வ ��கின_வி.4.(வ ���_வி.+இ _இ.கா.+அ_பட�.ப .) 

ெமலி5தன_வி.4.(ெமலி_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) வ �ர� 

ேதா3கேள $க�ப.03443.4 

 ;ன மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) சாயலி  எழிலி* :நைற/ $க�ப.03444.1 

 �ைன ம��+ உ%� இைச 4ர�� +�பியி  $க�ப.03444.2 

 இன�_ெப.(இன�_ெப.) என� களி�+ள+ எ ப+ எ  

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.03444.3 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) என� களி�த+ க%ணி  மாைலேய $க�ப.03444.4 

 ேசயித>� தாமைர/_ெப.(தாமைர_ெப.+/_ஒ-.) ேச�ைக 

த��5+_வி.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) 

$க�ப.03445.1 

 ேமயவ3 மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிற�_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

கா0த-� $க�ப.03445.2 

 ஏ�ேம இ)ப+ இ�� இைமA; இ* நா�ட�க3 $க�ப.03445.3 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) இ*ைல எ � அ*ல* 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.03445.4 

 அைர கைட இ�ட 4�ேகாD ஆ�(� $க�ப.03446.1 



 ;ைர த;_வி.(த;_வி.) தவ�தி  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) பைட�த ேபா+ேம 

$க�ப.03446.2 

 நிைர வைள 4 ைக இ5 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ந�ைகயி  $க�ப.03446.3 

 கைர அ� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) நல� கட-� எ � உ னினா  $க�ப.03446.4 

 ேதவ)� அ(ண)� ேதவி மாெரா�� $க�ப.03447.1 

 Hவ* ெச8 ெத(ழிலின� �Dைம ெச8திட $க�ப.03447.2 

 1(லக4� இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) 4ைறயி  ஆள 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.03447.3 

 ஏவ* ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ8�வ  இனி எ � 

உ னினா  $க�ப.03447.4 

 உைள( உ� +ய� 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) ஒளி 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ஆ� எனி  $க�ப.03448.1 

 4ைள எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) இல�கி�� 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) எ ப�� 

$க�ப.03448.2 

 தைள அவி> �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) இவ� க%� 

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ  $க�ப.03448.3 

 இைளயவ�� அளிAப  எ  அர�_ெப.(அர�_ெப.) எ � எ%ணினா  

$க�ப.03448.4 

 ஆ%ைடயா  அைனயன உ னி ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ேம* $க�ப.03449.1 

 1%� எJ சி5தைன 4ைற இேலா  தைன $க�ப.03449.2 

 கா%ட�� க%ணி  ந�� +ைட�த க-பினா3 $க�ப.03449.3 

 ஈ%� எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ)B� எ � 

இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) Hறினா3 $க�ப.03449.4 



 ஏ�தின3 எ8த�� இ)�தி� ஈ%� என $க�ப.03450.1 

 ேவ�திர�+ ஆசன� விதியி  ந*கினா3 $க�ப.03450.2 

 மா� தி' த%�_ெப.(த%+_ெப.) அய* ைவ�த வRச2� $க�ப.03450.3 

 :� ெத(ட� சாைலயி  இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேபா>திேன $க�ப.03450.4 

 ந��கின மைலகB� மர2� நா_ெப.(நா_ெப.) 

அவி5+_வி.எ/.(அவி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03451.1 

 அட�கின பறைவ�� வில��� அRசின $க�ப.03451.2 

 பட� �ைற5+ ஒ+�கின பா�;� பாதக� $க�ப.03451.3 

 க�5 ெத(ழி* அர�கைன� 

கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) க%ணிேன 

$க�ப.03451.4 

 இ)5தவ  யாவ+ இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இ)�ைக இ�� உைற 

$க�ப.03452.1 

 இ)5தவ  யாவ  ந�� யாைர எ ற�� $க�ப.03452.2 

 வி)5தின�_ெப.(வி)5தின�_ெப.) இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி விர� 

இலா�_�றி.வி.4.(இ*_ெப.+ஆ�_பட�.ப .) எனA $க�ப.03452.3 

 ெப)5தட� க%ணவ3 ேபச* ேமயினா3 $க�ப.03452.4 

 தயரத  ெத(* �ல� தைலவ _ெப.(தைலவ _ெப.) த�பிேயா� $க�ப.03453.1 

 உய� �ல�+ அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ெசா* 

உ/சி_ெப.(உ/சி_ெப.) ஏ5தினா  $க�ப.03453.2 

 அய�( இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி 



உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ னவ  

$க�ப.03453.3 

 ெபய'ைன� தெரJ�தி� ெப)ைமய�ீ எ றா3 $க�ப.03453.4 

 ேக�டென  க%Dெல  ெகJ( க�ைக ந�� $க�ப.03454.1 

 நா� இைட ஒ)4ைற ந%ணிேன  மல� $க�ப.03454.2 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) தட�_ெப.அ.(தட�_ெப.) க%ணி  ந�� யாவ� மா 

மக3_ெப.(மக3_ெப.) $க�ப.03454.3 

 கா�Dைட அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) பக*_ெப.(பக*_ெப.) கழி�கி ற�� 

எ றா  $க�ப.03454.4 

 அனக மா ெநறி பட� அDக3 O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) அலா* $க�ப.03455.1 

 நிைனவ+ ஓ� தெய1வ� ேவ� இலாத ெநRசினா  $க�ப.03455.2 

 சனக  மா மக3_ெப.(மக3_ெப.) ெபய� சனகி கா��த  $க�ப.03455.3 

 மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) எ றன3 ம� இ* 

க-பினா3 $க�ப.03455.4 

 அLவழி அைனயன உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆ8 

இைழ $க�ப.03456.1 

 ெவLவழி வ)5தினி� விைள5த_ெப.எ/.(விைள_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

1Aபினி� $க�ப.03456.2 

 இLவழி இ) விைன கட�க_�ைற.எ/.(கட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

எ%ணினி� $க�ப.03456.3 

 எLவழி நி �� இ�� எ8தின �� எ றா3 $க�ப.03456.4 

 இ5திர-� இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) எJத* ஆகலா/ $க�ப.03457.1 

 �5தர  நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) மரபி* ேதா றினா  $க�ப.03457.2 



 அ5தர�ேதா�� எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) 

உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) ஆ3கி றா  $க�ப.03457.3 

 ம5திர�+ அ)மைற ைவ�� நாவினா . $க�ப.03457.4 

 ஈச  ஆ%� இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� இல�� 

மா*வைர $க�ப.03458.1 

 ஊசி ேவெரா�� பறி�+_வி.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ���� 

_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஊ-ற�தா  

$க�ப.03458.2 

 ஆைசக3 �ம5த ேப� ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) ஆைனக3 $க�ப.03458.3 

 :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) ெச8 ம)AபிைனA ெபாDெச8 ேதாளினா . $க�ப.03458.4 

 நி-பவ� கைட�தைல நிைற5+_வி.எ/.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேதவேர $க�ப.03459.1 

 ெசா* ப�� ம-றவ  ெப)ைம_ெப.(ெப)ைம_ெப.) ெசா*��கா* $க�ப.03459.2 

 க-பக� 4தலிய நிதிய� ைகயன $க�ப.03459.3 

 ெபா-; அக�_ெப.(அக�_ெப.) மான ந�� இல�ைகA ெபா  நக�. $க�ப.03459.4 

 ேமனைக திேலா�தைம 4தல ஏைழய� $க�ப.03460.1 

 வானக� +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவ த  மா�சியா* 

$க�ப.03460.2 

 ஊன� இ* அைடAைப கா* வ)ட* ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) ெச)A; 

$க�ப.03460.3 

 ஆனைவ 4த* ெத(ழி* அவர+ ஆ�ேம. $க�ப.03460.4 

 ச5திர _ெப.(ச5திர _ெப.) இரவி எ பவ�க3தா� 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.03461.1 



 சி5தைன வழி நிைல தி'வ� ேத� உைட $க�ப.03461.2 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) 4தலிய அமர� ஈ%� 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.03461.3 

 க� த� ேகாயிலி  காவலாளேர. $க�ப.03461.4 

 ெபா  நகர�தி2� ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) ெகா3 நாக� த� $க�ப.03462.1 

 ெத(* நகர�தி2� ெத(ட�5த மா நில�+_ெப.(நில�_ெப.+அ�+_சா'.) 

$க�ப.03462.2 

 எ5 நகர�தி2� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ஈ%� 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.03462.3 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) நகர�தன நைவ இலாதன. $க�ப.03462.4 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) உைட மல� உளா  

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ5த� இ* $க�ப.03463.1 

 நா3_ெப.(நா3_ெப.) உைட வா>�ைகய  நா' பாக�த  $க�ப.03463.2 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) உைட� தட�ைகய  வா' ைவ�த ெவ� $க�ப.03463.3 

 ேகா3 உைட/ சிைறயின  �ண�க3 ேம ைமயா . $க�ப.03463.4 

 ெவ�ைம_ெப.(ெவ�ைம_ெப.) த�� ஒJ�கின  

வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேக3விய  $க�ப.03464.1 

 ெச�ைமேயா  ம மத  திைக��� ெசLவிய  $க�ப.03464.2 

 எ�ைமேயா� அைனவ)� இைறவ� எ � எ0� $க�ப.03464.3 

 4�ைமேயா� ெப)ைம�� 4-�� ெப-றியா . $க�ப.03464.4 

 அைன�+ உலகி2� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�ைகய� $க�ப.03465.1 



 எைனA பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

தன+ அ)ளி  இ/ைசேயா� $க�ப.03465.2 

 நிைன�+_வி.எ/.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) உ)க(� 

உதவ_�ைற.எ/.(உத(_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேந�கில  $க�ப.03465.3 

 மன�� இனியா3 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) நா�வா . 

$க�ப.03465.4 

 ஆ%ைடயா  அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

வ �-றி)5த_ெப.எ/.(வ �-றி)_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ5நக� $க�ப.03466.1 

 ேவ%D_வி.எ/.(ேவ%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) சி* பக*_ெப.(பக*_ெப.) 

உைறத*_ெதா.ெப.(உைற_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) ேமயிேன  $க�ப.03466.2 

 ந�%டென  இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவ- பி'�� 

ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) இேல  $க�ப.03466.3 

 மீ%டென  எ றன  விைனய� உ 2வா  $க�ப.03466.4 

 ேவத4� ேவதிய� அ)B� ெவஃகலா/ $க�ப.03467.1 

 ேசதைன ம  உயி� தி 2� த� விைனA $க�ப.03467.2 

 பாதக அர�க� த� பதியி  ைவ�த-� $க�ப.03467.3 

 ஏ+ எ  உடல4� மிைக எ � எ%0வ �� $க�ப.03467.4 

 வன�திைட மாதவ� ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) ைவகலி� $க�ப.03468.1 

 ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) தி) நா�� இைடA ;னித� ஊ�;க $க�ப.03468.2 

 நிைன�திலி� அறெநறி நிைன�கிலாதவ� $க�ப.03468.3 

 இன�திைட ைவகினி� எ  ெச8த�� எ றா3 $க�ப.03468.4 



 ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) 

உைர�த*_ெதா.ெப.(உைர_வி.+�த*_ெதா.ெப.�றி.) ேக�ட 

வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இலா  ம�வி* த��5தா� $க�ப.03469.1 

 ெவ�க% வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�க� எ ன ெவ)வல� ெம8�ைம ேநா�கி  

$க�ப.03469.2 

 தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) 4க�தினா8 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ேதவ'* த�ய� அ*ல� $க�ப.03469.3 

 எ�க3 ேபாலிய��� ந*லா� நி)தேர ேபா�� எ றா  $க�ப.03469.4 

 ேசயிைழ அ ன ெசா*ல� த�யவ�/ 

ேச�த*_ெதா.ெப.(ேச�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) ெச8தா* $க�ப.03470.1 

 Pயவ� அ*ல� ெசா*லி _நி.எ/.(ெசா*_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) ெத(* ெநறி 

ெத(ட�5ேதா� எ றா3 $க�ப.03470.2 

 மாய வ* அர�க� வ*ல� ேவ%�_ஏவ.(ேவ%�_வி.) உ) வ'�க எ ப+ 

$க�ப.03470.3 

 ஆயவ3 அறித*_ெதா.ெப.(அறி_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) ேத-றா3 ஆகலி  அய* 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) எ%ணா3 $க�ப.03470.4 

 அயி��தன3 ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ � ஓ� 

ஐ�ற( அக�+� ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.03471.1 

 ெபய��+ அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) +ைட�க எ%ணிA பிறி+ உற 

ேபச�-றா  $க�ப.03471.2 

 மய�� அ�� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 1 றி  வா>பவ��� 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வ*ேலா� $க�ப.03471.3 

 இய-ைகயி  நி-ப+ அ*லா* இய-றலா� ெநறி எ  எ றா  $க�ப.03471.4 



 திற�_ெப.(திற�_ெப.) தெரJ வRச  அ/ெசா* ெசAப�� ெசAப� மி�கா3 

$க�ப.03472.1 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) த) வ3ள* ஈ%� இ�� அ)5தவ� 4ய�� நாB3 

$க�ப.03472.2 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) தைலதி'5த வா>�ைக_ெப.(வா>�ைக_ெப.) அர�க� த� 

வ)�க� ேதா�� $க�ப.03472.3 

 இற5தன�_வி.4.(இற_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) 4Dவ� 

பி ன� இட� இைல உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ றா3 $க�ப.03472.4 

 மானவ3 உைர�தேலா�� மானிட� அர�க� த�ைம $க�ப.03473.1 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) என மிளி)� க%ணா8 ேவ� அற ெவ*வ� எ னி  

$க�ப.03473.2 

 யாைனயி  இன�ைத_ெப.(இன�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 4ய* 

ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பி 2� 

$க�ப.03473.3 

 H  உகி�_ெப.(உகி�_ெப.) மட�க* ஏ-ைற� �)ைள_ெப.(�)ைள_ெப.) மா  

ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ றா  

$க�ப.03473.4 

 மி  திர%�_வி.எ/.(திர3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ப�கி விராத2� ெவ�ளி ெபா�க� $க�ப.03474.1 

 க றிய மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) ெவ றி� கர  4த* 

கண�கிேலா)� $க�ப.03474.2 

 ெபா றிய :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) ஒ �� ேக�Dலி� ேபா�� எ றா3 

$க�ப.03474.3 

 அ � அவ��� அ��த+ உ னி மைழ�க% ந�� அ)வி ேசா�வா3 $க�ப.03474.4 



 வா3_ெப.(வா3_ெப.) அ' வ3ள* 

ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா  

கண�_ெப.(கண�_ெப.) நி)த� அ னா� $க�ப.03475.1 

 ேக3 ஒ� மD� மா�� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) கிள) மா�� $க�ப.03475.2 

 நாைளேய கா%D� அ ேற நைவ இலி� உண�கிZேரா $க�ப.03475.3 

 மீ3 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) த)ம� த ைன ெவ*�ேமா 

பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) எ றா3 $க�ப.03475.4 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) இைட அ4+ அளாய அ ன ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) 

சில ெசா* மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $க�ப.03476.1 

 தா2ைட/ ெசவிக3 ஊ� தவ> உற தளி��+ வ ���� $க�ப.03476.2 

 ஊ2ைட உட�பினா2� உ)ெகJ மான� 

ஊ ற_�ைற.எ/.(ஊ �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.03476.3 

 மானிட� வலிய� எ ற மா-ற�தா* சீ-ற� ைவ�தா  $க�ப.03476.4 

 சீறின  உைர ெச8வா _வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) சி� வலிA ;*லிேயா�க�� $க�ப.03477.1 

 ஈ� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மனித  ெச8தா  எ � 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இய�பினாேய* $க�ப.03477.2 

 ேத�தி நாைளேய அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இ)ப+ தி%ேதா3 

வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) $க�ப.03477.3 

 வ �றிய ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) :ைள வ � என வ �வ  அ ேற $க�ப.03477.4 

 ேம)ைவA பறி�க ேவ%D _நி.எ/.(ேவ%�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) வி%ணிைன 

இD�க ேவ%D _நி.எ/.(ேவ%�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.03478.1 



 ந�'ைன� கல�க_�ைற.எ/.(கல��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேவ%D _நி.எ/.(ேவ%�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) ெந)Aபிைன அவி�க 

ேவ%D _நி.எ/.(ேவ%�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.03478.2 

 பா'ைன எ��க_�ைற.எ/.(எ���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேவ%D _நி.எ/.(ேவ%�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) பல விைன/ சில ெசா* ஏழா8 

$க�ப.03478.3 

 யா� என� க)தி/ ெசா னா8 இராவண-� அ'+ எ  எ றா  $க�ப.03478.4 

 அர%_ெப.(அர%_ெப.) த) திர3 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) சால உள எனி  

ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) உ%ட< $க�ப.03479.1 

 கர%ட ந�� இல�ைக ேவ5ைத/ சிைற ைவ�த கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) கா* 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.03479.2 

 திர%ட_ெப.எ/.(திர3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

வன�ைத எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) சிறிய+ ஓ� ப)வ�_ெப.(ப)வ�_ெப.) 

த னி* $க�ப.03479.3 

 இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) 

அ ேறா மJவினா* எறி5தா  எ றா3 $க�ப.03479.4 

 எ � அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) உைர�தேலா�� எ'5தன 

நயன� தி�கி* $க�ப.03480.1 

 ெச றன திர3 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) வான�_ெப.(வான�_ெப.) த�%Dன 

ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ைக $க�ப.03480.2 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஒ� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அD�த 

ேமக�+_ெப.(ேமக�_ெப.+அ�+_சா'.) உ)� என எயி-றி  ஓளி $க�ப.03480.3 

 ெம றன ெவ�ளி ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி�ட+ 

மாய ேவட� $க�ப.03480.4 



 இ)விைன +ற5த_ெப.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேமேலா� அ*ல  

ெகா* இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எ � 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03481.1 

 அ'ைவ�� ஐய� எ8தா ஆ� இவ தா  எ � ஒ �� $க�ப.03481.2 

 தெரJ( அ) நிைலயளாக� த� விட�+ அரவ� தாேன $க�ப.03481.3 

 உ) ெகJ சீ-ற� ெபா�கிA பண� வி'�+ உய�5த+ ஒ�தா  $க�ப.03481.4 

 ஆ-ற ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) +யர�+ அ னா3 ஆ%� 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) அல�க% ேநா�கி  

$க�ப.03482.1 

 ஏ-ற� எ  நிைன�க* ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

எதி� எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இய�பலா�� 

$க�ப.03482.2 

 மா-ற� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இ*ைல 

ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) விைன இ*ைல 

வ'�க* ஆகா� $க�ப.03482.3 

 H-ற� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) கால�+ உயி� என� �ைல( 

ேகா%டா3_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.03482.4 

 வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) ஏவ* 

ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெவ ற_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) எ  வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) 

பாரா8 $க�ப.03483.1 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) இைடA ;Jவி  வாJ� மானிட� வலிய� எ றா8 

$க�ப.03483.2 

 ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) எனA பிைழ�தா8 அ*ைல உ ைன 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) பிைச5+ தி ன $க�ப.03483.3 



 எ%0ெவ  எ%ணி* பி ைன எ  உயி� இழAெப  எ றா  $க�ப.03483.4 

 �ைல( உற* அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) 4 ன� யாைர�� ��பிடா எ  

$க�ப.03484.1 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) மிைச ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) எ ன� தனி�தனி இனி+ 

தா�கி $க�ப.03484.2 

 அல� இ* :% அர�ைப மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) அD 4ைற ஏவ* 

ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.03484.3 

 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஈேரJ� ஆB� ெச*வ�+3 உைறதி எ றா  

$க�ப.03484.4 

 ெசவிகைள� தளி�� ைகயாேல சி��ற/ ேசம� ெச8தா3 $க�ப.03485.1 

 கவி2� ெவRசிைல� ைக ெவ றி� கா��த  க-பிேனைன $க�ப.03485.2 

 ;வி இைட ஒJ�க� ேநா�கா8 ெபா�� எ'A ;னித� ஈ�� $க�ப.03485.3 

 அவிைய நா8_ெப.(நா8_ெப.) ேவ�ட+ எ ன எ  ெசானா8 அர�க எ னா 

$க�ப.03485.4 

 ;*_ெப.(;*_ெப.) Oைன ந�'  ெநா8தாA ேபாதேல ;'5+ 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03486.1 

 இ  உயி� இழ�த* அRசி இ* பிறA; 

அழித*_ெதா.ெப.(அழி_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) உ%ேட $க�ப.03486.2 

 மி  உயி��+ உ)மி  சீ�� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கைண விரவா4 ன� 

$க�ப.03486.3 

 உ  உயி��� உ�தி ேநா�கி  ஒளி�தியா* ஓD எ றா3 $க�ப.03486.4 

 எ � அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) உைர�க 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இர�க� இ* அர�க  

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.03487.1 



 உ  +ைண� கணவ _ெப.(கணவ _ெப.) அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உய� திைச �ம5த ஓ�க*_ெப.(ஓ�க*_ெப.) 

$க�ப.03487.2 

 வ  திற*_ெப.(திற*_ெப.) ம)Aபி  ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) மD�த எ  

மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

வ5தா*_நி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ*_நி.எ/.�றி.) $க�ப.03487.3 

 � � இைட� ெத(��+ வி�ட :�கைண ெகா* 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) எ றா  $க�ப.03487.4 

 அண�கி2�� அண�� அனா8 நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) அக�+A 

ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.03488.1 

 உண�கிய உட�பிேன2�� உயி'ைன உதவி உ�ப�� $க�ப.03488.2 

 கண�_ெப.(கண�_ெப.) �ைழ மகளி���_ெப.(மகளி�_ெப.+��_ெகா.ேவ.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பத�_ெப.(பத�_ெப.) 

ைக�ெகா3 எ னா $க�ப.03488.3 

 வண�கின  உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) தா��� மைலயி2� வலிய ேதாளா  

$க�ப.03488.4 

 தைற வா8 அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அD தாJத�� $க�ப.03489.1 

 கைற வா3_ெப.(வா3_ெப.) பட ஆவி கல�கின3 ேபா* $க�ப.03489.2 

 இைறவா இைளேயா8 என ஏ�கினளா* $க�ப.03489.3 

 ெபாைறதா  உ)வான+ ஒ� ெபா-; உைடயா3 $க�ப.03489.4 

 ஆ%� ஆ இைட த�யவ  ஆ8 இைழைய� $க�ப.03490.1 

 த�%டா  அய  ேம* உைர சி5ைதெசயா� $க�ப.03490.2 



 P% தா _த-.�.(தா _த-.�.) என* ஆ� உய� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

வலியா* $க�ப.03490.3 

 கீ%டா  நில�_ெப.(நில�_ெப.) ேயாசைன கீெழா� ேம* $க�ப.03490.4 

 ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) உய� ேத� மிைச 

ேகா* வைளயா3 $க�ப.03491.1 

 க%டா3 தன+ ஆ� உயி� க%Dலளா* $க�ப.03491.2 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) தா _த-.�.(தா _த-.�.) உ�� மி னி  மய�கினளா* 

$க�ப.03491.3 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) தா _த-.�.(தா _த-.�.) வழியா எJவா  விைரவா  

$க�ப.03491.4 

 வி�_ஏவ.(வி�_வி.) ேத� என ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கன*_ெப.(கன*_ெப.) 

ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அழி�� $க�ப.03492.1 

 ெகாDேபா* ;ர3வா3 �ைலவா3 அய�வா3 $க�ப.03492.2 

 +Dயா எJவா3 +யரா* அJவா3 $க�ப.03492.3 

 கDதா அறேன இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) கா எ2மா* $க�ப.03492.4 

 மைலேய மரேன மயிேல �யிேல $க�ப.03493.1 

 கைலேய பிைணேய களிேற பிDேய $க�ப.03493.2 

 நிைலயா உயிேர  நிைல ேதறினி� ேபா8 $க�ப.03493.3 

 உைலயா வலியா� உைழ ந�� உைரய�ீ $க�ப.03493.4 

 ெசR_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) ேசவகனா� நிைல ந�� தெரJவ �� $க�ப.03494.1 

 மRேச ெபாழிேல வன ேதவைதகா3 $க�ப.03494.2 

 அRேச* என ந*�திேர* அDேய  $க�ப.03494.3 



 உRசா* அ+தா  இழிேவா உைரய�ீ $க�ப.03494.4 

 நி)த ஆதிய� ேவ� அற ந�*_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) ேபா* 

$க�ப.03495.1 

 சர தாைரக3 வ �சினி� சா�கிலிேரா $க�ப.03495.2 

 வரதா இைளேயா8 ம� ஏ+� இலாA $க�ப.03495.3 

 பரதா இைளேயா8 பழி :0திேரா $க�ப.03495.4 

 ேகாதாவ'ேய �ளி�வா8 �ைழவா8 $க�ப.03496.1 

 மாதா அைனயா8 மனேன ெதளிவா8 $க�ப.03496.2 

 ஓதா+ உண�வா� உைழ ஓDைன ேபா8 $க�ப.03496.3 

 ந�தா  விைனேய  நிைல ெசா*லைலேயா $க�ப.03496.4 

 45+� �ைனகா3 4ைழ வா> அ'கா3 $க�ப.03497.1 

 இ5த நிலேனா�� எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைக நா* 

$க�ப.03497.2 

 ஐ5+� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ப�+� அைல5+ உைலய/ $க�ப.03497.3 

 சி5+�பD க%� சி'�தி�வ ��. $க�ப.03497.4 

 எ � இ ன பல(� ப னி இ'ய* உ-� அர-�வாைளA $க�ப.03498.1 

 ெபா  + 2 ;ண� ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) ெகா�ைகA 

ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) �ழா8 ேபா'* எ ைன� $க�ப.03498.2 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ ைன மீ�ப� ெகா* 

அ� மானிட� ெகா3க_விய�.வி.4.(ெகா3_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ னா 

$க�ப.03498.3 

 வ  தி%ைக எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந�கா  

வா>�ைக_ெப.(வா>�ைக_ெப.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) வறி+ வ �>Aபா  $க�ப.03498.4 



 வா�கினா* அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) 

ெசா*ல_�ைற.எ/.(ெசா*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மாையயா* வRச மா  

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) $க�ப.03499.1 

 ஆ�கினா8 ஆ�கி உ ைன ஆ)யி� 

உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) H-ைறA 

$க�ப.03499.2 

 ேபா�கினா8 ;�5+ ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேபாகி றா8 ெபா)+ நி ைன� $க�ப.03499.3 

 கா��மா கா%D ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) கடவ* உ  ேதைர 

எ றா3 $க�ப.03499.4 

 மீ��� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உைர 

ெச8வா3_வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

வ �ரேன விைரவி* ம-� உ  $க�ப.03500.1 

 H�டரா� அர�க� த�ைம� 

ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ�ைக ெகா�ைக 

1��� $க�ப.03500.2 

 வா�Dனா� வன�தி* உ3ளா� மானிட� எ ற வா��ைத $க�ப.03500.3 

 ேக��� இ� மாய� ெச8த+ அ/ச�தி  கிள�/சி அ ேறா $க�ப.03500.4 

 ெமாழித)� அளவி* ந�ைக ேக3 இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 4ர% 

இ* யா�ைக $க�ப.03501.1 

 இழி_வி.(இழி_வி.) த) மனிதேராேட யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ெச) ஏ-ப* 

எ றா* $க�ப.03501.2 

 விழி த)� ெந-றியா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெவ3ளி ெவ-; 

எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதா��A $க�ப.03501.3 



 பழி த)� அதனி  சாலA பய _ெப.(பய _ெப.) த)� வRச� எ றா  

$க�ப.03501.4 

 பாைவ�� அதைன� ேகளா� த� �லA பைகஞ� த�பா* $க�ப.03502.1 

 ேபாவ+ �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) வாளி  ெபா)வ+ நாண�_ெப.(நாண�_ெப.) 

ேபாலா� $க�ப.03502.2 

 ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) க-பினாைர வRசி��� ஆ-றேல 

ஆ� $க�ப.03502.3 

 ஏவ� எ  பழிதா  எ ேன இர�க� இ* அர�க��� எ றா3 $க�ப.03502.4 

 எ 2� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ேவைல இ  க% எ�� அடா ேபாவ+ 

எ�ேக $க�ப.03503.1 

 நி* நி* எ � இD�த ெசா*ல  ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) இைடA பரA;� 

க%ண  $க�ப.03503.2 

 மி  என விள���_ெப.எ/.(விள��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வ �ர� 

+%ட�த  ேம) எ 2� $க�ப.03503.3 

 ெபா  ெந��� ற� வானி  வ)வேத ேபா�� ெம8யா  $க�ப.03503.4 

 :ழியி  உதிர வி%ணி* ;ைடA; உற 

கிள�5+_வி.எ/.(கிள�_ெப.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03504.2 

 ஆழி�� உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) ஒ றா8 அழிதர 4J+� 

வ ���_ெப.எ/.(வ ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03504.3 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கா-�_ெப.(கா-�_ெப.) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ ன இ) சிைற ஊைத 

ேமாத_�ைற.எ/.(ேமா+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.03504.4 

 சாக_�ைற.எ/.(சா(_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ  தைலெயா� மர4� தாழ ேம* 

$க�ப.03505.1 



 ேமக4� வி%ணி  மீ/ ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மீமிைச 

$க�ப.03505.2 

 மாக ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) க�ழ  ஆ� வ)கி றா  என $க�ப.03505.3 

 நாக4� பட� ஒளி�+ ஒ+�கி ைநயேவ $க�ப.03505.4 

 யாைன�� யாளி�� 4தல யாைவ�� $க�ப.03506.1 

 கா  ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மர�ெத(� P� க* 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) $க�ப.03506.2 

 ேம* நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ) சிைற வ �/சி  

ஏறலா* $க�ப.03506.3 

 வான4� கான4� மா� ெகா3ளேவ $க�ப.03506.4 

 உ�தம  ேதவிைய உலெகா� ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) ேத� $க�ப.03507.1 

 ைவ�தைன ஏ�வ+ எ�� வானிேனா� $க�ப.03507.2 

 இ�தைன திைசைய�� மைறAெப  ஈ%� எனாA $க�ப.03507.3 

 ப�திர/ சிைறகைள வி'���_ெப.எ/.(வி'-

வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ப%பினா  $க�ப.03507.4 

 வ5தன _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

எ)ைவயி  ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) மா%;_ெப.(மா%;_ெப.) இலா  

$க�ப.03508.1 

 எ5திர� ேத� ெசல( ஒழி��� ஈ�Dனா* $க�ப.03508.2 

 சி5+ர� கா* சிர� ெச�க� 1Dய $க�ப.03508.3 

 க5தர� கயிைலைய 

நிக����_ெப.எ/.(நிக�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

கா�சியா  $க�ப.03508.4 



 ஆ%� உ-� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அண�கிைன அRச* எனா� 

$க�ப.03509.1 

 த�%�-றில  எ � உண� சி5ைதயினா  $க�ப.03509.2 

 1%� உ-� எJ ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கத�_ெப.(கத�_ெப.) 4-றிலனா8 

$க�ப.03509.3 

 மீ%�-� உைரயாடைல ேமயினனா* $க�ப.03509.4 

 ெக�டா8 கிைளேயா�� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) வா>ைவ எலா� 

$க�ப.03510.1 

 ��டா8 இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ ைன ெத(ட�கிைன 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.03510.2 

 ப�டா8 எனேவ ெகா� ப�தினிைய $க�ப.03510.3 

 வி�� ஏ�தியா* விளிகி றிைலயா*. $க�ப.03510.4 

 ேபதா8 பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) 

ெச8தைன_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) ேப� 

உலகி  $க�ப.03511.1 

 மாதா அைனயாைள மன�ெகா� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.03511.2 

 யா+ ஆக நிைன�தைன எ%ண� இலா8 $க�ப.03511.3 

 ஆதார� நின�� இனி யா� உளேரா $க�ப.03511.4 

 உ8யாம* மைல5+ உம� ஆ)யிைர $க�ப.03512.1 

 ெம8யாக இராம  வி)5+_ெப.(வி)5+_ெப.) இடேவ $க�ப.03512.2 

 ைக ஆர_�ைற.எ/.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

4க5+_வி.எ/.(4க_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெகா� அ5தகனா� 

$க�ப.03512.3 



 ஐயா ;தி+ உ%ட+ அறி5திைலேயா $க�ப.03512.4 

 ெகா� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) க' ெகா*லிய வ5தத  ேம* $க�ப.03513.1 

 வி��_ெப.எ/.(வி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உ%ைட கடாவ 

வி)�பிைனேய $க�ப.03513.2 

 அ�� எ ப+ உண�5திைல 

ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) வ  $க�ப.03513.3 

 க� உ%� உயி'  நிைல கா0திேயா $க�ப.03513.4 

 எ*லா உலக�கB� இ5திர2� $க�ப.03514.1 

 அ*லாதவ� 1வ)� அ5தக2� $க�ப.03514.2 

 ;*வா8 ;லி_ெப.(;லி_ெப.) க%ட+ ேபா*வ� அலா* $க�ப.03514.3 

 வி*லாளைர ெவ*��_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ/.�றி.) மி��� 

உளேரா $க�ப.03514.4 

 இ�ைம�� உறேவா�� இற5+_வி.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அழி�� $க�ப.03515.1 

 ெவ�ைம� ெத(ழி* இ�� இத ேம* இைலயா* $க�ப.03515.2 

 அ�ைம�� அ) மா நரக� த)மா* $க�ப.03515.3 

 எ�ைம�� இதமாக இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ%ணிைன 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.03515.4 

 4� ேதவ'* 1ல 4த* ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) ஆ� $க�ப.03516.1 

 அ�ேதவ� இ� மானிட� ஆதலினா* $க�ப.03516.2 

 எ�ேதவெரா� எ%0வ+ எ%ண� இலா8 $க�ப.03516.3 

 பி�+ ஏறிைன ஆத*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) பிைழ�தைனயா*. 

$க�ப.03516.4 



 ;ர� ப-றிய ேபா� விைடேயா  அ)ளா* $க�ப.03517.1 

 வர�_ெப.(வர�_ெப.) ெப-ற(� ம-� உள விRைசகB� $க�ப.03517.2 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) 

ெப-றன_வி.4.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) ஆவன 

உ%ைமயிேனா  $க�ப.03517.3 

 சர� ப-றிய சாப� வி��_ெப.எ/.(வி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

தைனேய. $க�ப.03517.4 

 வா _ெப.(வா _ெப.) ஆ3பவ  ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) வைள�த விலா  

$க�ப.03518.1 

 தாேன வ'  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த�A; அ'தா* 

$க�ப.03518.2 

 நாேன அவ%_ெப.(அவ%_ெப.) உ8Aெப  இ5 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) Oதைல 

$க�ப.03518.3 

 ேபா ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) கD+ எ � ;க றிட�� $க�ப.03518.4 

 ேக�டா  நி)த��� இைற ேக> கிள� த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.03519.1 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) தாைர ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) உக வா8 மDயா 

$க�ப.03519.2 

 ஓ�டா8 இனி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) உைர ெச8�நைர $க�ப.03519.3 

 கா�டா8 கD+ எ � கன � உைரயா $க�ப.03519.4 

 வ)� ;%டர� வாளி உ  மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) உ)விA $க�ப.03520.1 

 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ;% திறவா வைக ேப)தி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.03520.2 

 இ)�;_ெப.(இ)�;_ெப.) உ%ட நி� மீ3கி2� எ  உைழயி  $க�ப.03520.3 



 க)�;_ெப.(க)�;_ெப.) உ%ட ெசா* மீ3கில3 கா0தியா*. $க�ப.03520.4 

 எ 2� அளவி* பய�_ெப.(பய�_ெப.) 4 னி  இர�D 

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.03521.1 

 அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) அய�கி ற+ 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அர�க  யா�ைக 

$க�ப.03521.2 

 சி ன� உ�� இAெபாJேத சிைல ஏ5தி ந�க3 $க�ப.03521.3 

 ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) மக _ெப.(மக _ெப.) வ5தில  எ � 

வ)5த*_ெதா.ெப.(வ)5+_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $க�ப.03521.4 

 4�+ உ�கன ேபா* 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) 

4ைல�க% வ �ழ� $க�ப.03522.1 

 த�+-� அயேர* தைல_ெப.(தைல_ெப.) தால பல�தி  ஏ�� $க�ப.03522.2 

 ெகா�+ ஒAபன ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

ெகா%டன_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) எ ற 

ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) $க�ப.03522.3 

 ப�தி-�� இ ேற பலி ஈவ+ பா��தி எ றா  $க�ப.03522.4 

 இDA; ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 4ழ�கி  

இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) சிைற வ �சி எ-றி $க�ப.03523.1 

 4DA ப�திகைளA பD இ�� 4ழ��_ஏவ.(4ழ��_வி.) +%ட� $க�ப.03523.2 

 கDAப� கD+ உ-� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) கா%த�� 

ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ �ைண� $க�ப.03523.3 

 ெகாDA ப-றி ஒD�+ உய� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ஆசி 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.03523.4 



 அ�காைல அர�க  அர�� உ)�� அ ன க%ண  $க�ப.03524.1 

 எ�கால4� இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) ஒ� ஈ� 

அழி(_ெப.(அழி(_ெப.) உ-றிலாதா  $க�ப.03524.2 

 ந�கா  உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏJ� ந��கிட நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) அ ன 

$க�ப.03524.3 

 ைக� கா�4க�ேதா� கைடA ;)வ� �னி�தா  $க�ப.03524.4 

 ச%டA பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) எயி-றா  சர தாைர 

மா'_ெப.(மா'.) $க�ப.03525.1 

 ம%ட/ சிறகா* அD�தா  சில வ3 உகிரா* $க�ப.03525.2 

 க%டA ப��தா  சில கால2� காண உ��� $க�ப.03525.3 

 +%டA பைடயா* சிைல +%ட +%ட�க3 க%டா  $க�ப.03525.4 

 மீ��� அ0கா ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ெவ�க% அந5த 

நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) $க�ப.03526.1 

 வா��� க�ழ  என வ  தைல_ெப.(தைல_ெப.) ப�தி  மீ�� $க�ப.03526.2 

 ந���� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 1��_ெப.(1��_ெப.) எ2� ேநமிய  ேசம 

வி* கா* $க�ப.03526.3 

 ேகா��� அளவி* மணி� �%டல� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ5தா  $க�ப.03526.4 

 எJ5தா  தட மா�பினி* ஏழிெனா� ஏJ வாளி $க�ப.03527.1 

 அJ5தா+ கழ றிடA ெப8+_வி.எ/.(ெப8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ��த அர�க  $க�ப.03527.2 

 ெபாழி5தா  ;க�_ெப.(;க�_ெப.) வாளிக3 மீள(� ேபா�/ சடா� $க�ப.03527.3 



 விJ5தா  என அRசின� வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) ெவ8+ உயி��தா� 

$க�ப.03527.4 

 ;%ணி* ;+_ெப.அ.(;+_ெப.அ.) ந�� ெபாழியA ெபாலி ;3ளி  

ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) $க�ப.03528.1 

 ம%ணி*_ெப.(ம%_ெப.+இ*_இட.ேவ.) கரேன 4தேலா� உதிர�தி  வா' 

$க�ப.03528.2 

 க%ணி� கட*_ெப.(கட*_ெப.) எ � Oக�5த+ கா � 

மீள_�ைற.எ/.(மீ3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.03528.3 

 வி%ணி* ெபாலிகி ற+ ஒ� ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) 

ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) ஒ�தா  $க�ப.03528.4 

 ஒ�தா  உடேன உயி��தா  உ)�தா  

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.03529.1 

 ப�ேதா� ப�தி  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ப�தியி* த�தி 1�கா* 

$க�ப.03529.2 

 ெகா�தா நக�தா* �ைடயா சிைறயா* ;ைடயா $க�ப.03529.3 

 4�+ ஆர_�ைற.எ/.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) கவச�ைத�� 1�� அ��தா  

$க�ப.03529.4 

 அ��தாைன அர�க2� ஐ�பெத(� ஐ�ப+ அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) $க�ப.03530.1 

 ெசறி�தா  தட மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ெசறி�த�� 

ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) அRசி $க�ப.03530.2 

 ெவறி�தா� ெவறியா4  இராவண  வி*ைலA ப*லா* $க�ப.03530.3 

 பறி�தா  பறைவ�� இைற வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) 

ப%ைண_ெப.(ப%ைண_ெப.) ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.03530.4 



 எ* இ�ட ெவ3ளி� கயிைலA ெபா)A; ஈசேனா�� $க�ப.03531.1 

 ம* இ�ட ேதாளா* எ��தா  சிைல வாயி  வா�கி $க�ப.03531.2 

 வி* இ�� உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) எனA ெபாலி5தா  

$க�ப.03531.3 

 ெசா* இ�� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) வலி யா� உள� 

ெசா*ல_�ைற.எ/.(ெசா*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ*லா� $க�ப.03531.4 

 மீளா நிற�+_ெப.(நிற�_ெப.+அ�+_சா'.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) க%ணவ  

வி%ணி  ஓட $க�ப.03532.1 

 வாளா* ஒ��தா  சிைல வா8 இைட நி �� வா�கி� $க�ப.03532.2 

 தாளா* இ��தா  தழ* வ%ண _ெப.(வ%ண _ெப.) தட�ைக வி*ைல� 

$க�ப.03532.3 

 ேதாளா* இ��தா  +ைண� தாைத த _பதி.ெப.(த _தி'.) அ பி  ேதாழன 

$க�ப.03532.4 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ப�Aபா  தன+ ஆ-ற��� ஏ-ற 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) வி* $க�ப.03533.1 

 1ல� ஒDA; உ%ட+ க%� 4னி5த ெநRச  $க�ப.03533.2 

 ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) மிட-றா  ;ர� அ�ட+ ஒ� அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) 

ேபா�� $க�ப.03533.3 

 Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) எ��தா  எறி5தா  மற�_ெப.(மற�_ெப.) 

ேதா-றிலாதா  $க�ப.03533.4 

 ஆ-றா  இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எ � உணரா+ என+ 

ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) கா% எ � $க�ப.03534.1 



 ஏ-றா  எ)ைவ�� இைற 4�தைல எஃக� மா�பி  $க�ப.03534.2 

 ேம*தா  இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ெச8பவ� யா� என வி%0 

Vளா�க3 $க�ப.03534.3 

 ேதா-றா+ நி றா� தம ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ;ைட ெகா�D ஆ��தா� 

$க�ப.03534.4 

 ெபா  ேநா�கிய� த� ;ல _ெப.(;ல _ெப.) 

ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ; கேணா)� 

$க�ப.03535.1 

 இ  ேநா�கிய� இ* வழி எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) வி)5+� $க�ப.03535.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) உைட ேயாகிய� த�ைம/ சா�5த $க�ப.03535.3 

 ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) ேநா�கிய� ேநா�க4� ஆ� என மீ%ட+ 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) $க�ப.03535.4 

 ேவக�_ெப.(ேவக�_ெப.) 4ட  ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) இழ5தா  பைட ேவ� 

எடா4  $க�ப.03536.1 

 மாக� மைற�� பD ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வய��_எவ.(வய��_வி.) மா  ேத�A $க�ப.03536.2 

 பாக  தைலையA பறி�+A பட� க-பினா3 பா* $க�ப.03536.3 

 ேமாக� பைட�தா  உைள( எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) எறி5தா  $க�ப.03536.4 

 எறி5தா  தைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இராவண  ெநRசி  ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) $க�ப.03537.1 

 அறி5தா  4னி5+ ஆ%ட+ ஒ� ஆடக� த%�_ெப.(த%+_ெப.) வா�கி 

$க�ப.03537.2 



 ெபாறி5தா�� எ'யி  சிைக 

ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எழA ;ைட�தா  

$க�ப.03537.3 

 மறி5தா  எ)ைவ�� இைற மா*வைர ேபால ம%ேம* $க�ப.03537.4 
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 க%ேம* ஒளி�� ெத(டரா வைக தா _த-.�.(தா _த-.�.) கடாவி 

$க�ப.03538.2 

 வி%ேம* எJ5தா  எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 
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 விJ5தா  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ேத� மிைச 
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 த�85+ ஆ� அற வ �சி அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) 
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 கா85தா  கவ�5தா  உயி� கால2� ைக விதி��தா  $க�ப.03540.4 

 தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேத� 

அழி�+_வி.எ/.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ�� 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) 
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 வி%தா  மைறAப/ ெசறிகி றன வி* இலாைம $க�ப.03541.2 

 ம%� ஆ� அம�தா  வழ�காைமயி  வ/ைசமா�க3 $க�ப.03541.3 

 ப%டார� ஒ�கி றன வ3 உகிரா* பறி�தா  $க�ப.03541.4 

 மா/ சி/சிர* பா85தென மா�பி2� ேதா3க3 ேம�� $க�ப.03542.1 

 ஓ/சி/ சிறகா* ;ைட�தா  உைலயா 

விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03542.2 
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 ேபா/� இ�தைன ேபா�� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) எனA ;க றா  $க�ப.03542.4 

 அLேவைலயிேன 4னி5தா  4னி5+ ஆ-றல  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

$க�ப.03543.1 

 ெவLேவ* அர�க  விடலா� பைட ேவ� காணா  $க�ப.03543.2 

 இLேவைலயிேன இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இ  உயி� 

உ%ெப  எ னா/ $க�ப.03543.3 

 ெசLேவ பிைழயா ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) உைற த���+ 

எறி5தா  $க�ப.03543.4 

 வலியி  தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேதா-றில  மா-ற அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

தெய1வ வாளா* $க�ப.03544.1 



 நலி��_ெப.எ/.(நலி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

எ ற+ அ றி�� வா>�ைக_ெப.(வா>�ைக_ெப.) நாB� $க�ப.03544.2 

 ெமலி��_ெப.எ/.(ெமலி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) கைட ெச �ள+ 

ஆகலி  வி%ணி  ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) $க�ப.03544.3 

 �லிச� எறிய/ சிைற அ-ற+ ஒ� � றி  வ �>5தா  $க�ப.03544.4 

 வி'5+_வி.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ� சிைற கீ> உற 

வ �>5தன  ம%ணி  வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) $க�ப.03545.1 

 இ'5தா� இழ5தா3 +ைண எ ன 4னி� கண�க3 $க�ப.03545.2 

 ப'5தா� பட� வி%�வி  நா�டாவ�_�றி.வி.4.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ப .) 

ைப�ெபா  மா'_ெப.(மா'.) $க�ப.03545.3 

 ெசா'5தா� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சீைத +ள�க� உ-றா3 

$க�ப.03545.4 

 ெவ3�� அர�க  ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வி%_ெப.(வி%_ெப.) ;க 

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மி�கா  $க�ப.03546.1 

 ெத(3கி  தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா  என/ ேசா�5+ 

ைநவா3 $க�ப.03546.2 

 உ3�� உயி���� உய��� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) சா�; 

காணா3_வி.4.(கா%_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.03546.3 

 ெகா3 ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) ஒDய� ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) வ �>5த+ ேபா* 

�ைல5தா3 $க�ப.03546.4 

 வ  +ைண உள  என வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ம ன2� $க�ப.03547.1 

 ெபா றின  என�� இனிA ;க*_ெப.(;க*_ெப.) எ  எ கி றா3 $க�ப.03547.2 



 இ  +ைண A''5+_வி.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ ன*_ெப.(இ ன*_ெப.) 

எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03547.3 

 அ றி* அ� ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) என அர-றினா3 அேரா $க�ப.03547.4 

 பி னவ  உைரயிைன ம��+A ேபைதேய  $க�ப.03548.1 

 அ னவ  தைன� கD+ அக-றிேன  ெபா) $க�ப.03548.2 

 ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) சிைற அற மய�கிேன  விதி $க�ப.03548.3 

 இ ன4� எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) விைன இய-�ேமா எனா 

$க�ப.03548.4 

 அ*ல* உ-ேறைன வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அRச* 

எ ற இ5 $க�ப.03549.1 

 ந*லவ  ேதா-பேத நரக  ெவ*வேத $க�ப.03549.2 

 ெவ*வ+� பாவேமா ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) ெபா8��ேமா $க�ப.03549.3 

 இ*ைலேயா அற�_ெப.(அற�_ெப.) என 

இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஏ�கினா3 $க�ப.03549.4 

 நா%_ெப.(நா%_ெப.) இேல  உைர ெகா� 

நட5த_ெப.எ/.(நட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�பிமீ� $க�ப.03550.1 

 ந�3 நிைல அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெநறி நி �Vளா��� எலா� $க�ப.03550.2 

 ஆணிைய உ5ைதய��� அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ பைன� $க�ப.03550.3 

 காணிய வ� என� கல�கி_வி.எ/.(கல��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வி�மினா3 $க�ப.03550.4 

 எ* இய* வி��; இைட இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேநமியா8 $க�ப.03551.1 



 ெசா*லிய_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அற ெநறி ெத(ட�5த 

ேதாழைம_ெப.(ேதாழைம_ெப.) $க�ப.03551.2 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) இய* அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கட _ெப.(கட _ெப.) 

கழி�த ந�பிையA $க�ப.03551.3 

 ;*�திேயா எனA ெபா)மிA ெபா�கினா3 $க�ப.03551.4 

 க-;_ெப.(க-;_ெப.) அழியாைம எ  கடைம_ெப.(கடைம_ெப.) 

ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) $க�ப.03552.1 

 ெபா-; அழியா_எதி�.ம.ெப.எ/.(அழி_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) வல� 

ெபா)5+� ேபா� வலா  $க�ப.03552.2 

 வி* பழி�%ட+ விைனயிேன  

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03552.3 

 இ* பழி�%ட+ எ � இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 
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 வா�கின  ேத'ைட ைவ�த ம%ெணா�� $க�ப.03553.3 

 வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) மீ�ெகா� வி%ணி  ஏகினா  

$க�ப.03553.4 
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 க%ெணா� மன�_ெப.(மன�_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) �ழ ற 

க-பினா3 $க�ப.03554.2 

 உ3 நிைற உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) 

அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ �� ஓ�5தில3 

$க�ப.03554.3 



 ம%_ெப.(ம%_ெப.) இைட த ைன�� 

மற5+_வி.எ/.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சா�பினா3 $க�ப.03554.4 
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;ல�5+_வி.எ/.(;ல�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெசா*�வா  $க�ப.03555.4 
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 ெபா  ெத(D�� இ5நிைல ;�த- பாலேதா $க�ப.03557.2 

 உ-றைத இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) எ � உணரகி-றிேல  

$க�ப.03557.3 

 சி-றைவ வRசைன 4Dய/ ெச8தேதா $க�ப.03557.4 

 பR� அைண பா�;_ெப.(பா�;_ெப.) அைண ஆகA ப3ளி_ெப.(ப3ளி_ெப.) ேச� 

$க�ப.03558.1 

 அRசன வ%ணேன இராம  ஆதலா* $க�ப.03558.2 

 ெவRசின அர�கனா* ெவ*ல-பாலேனா $க�ப.03558.3 

 வRசைன இைழ�தன  க3ள மாையயா*. $க�ப.03558.4 



 ேவ� அற அர�கைர ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பழி $க�ப.03559.1 

 த�)�_ெப.எ/.(த��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ  சி�வ2� த�%ட 

அR�மா* $க�ப.03559.2 

 ஆ'ய  ேதவிைய அர�க  ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) மல�A $க�ப.03559.3 

 ேப� உல�_ெப.(உல�_ெப.) அளி�தவ  பிைழA; இ* சாப�தா*. $க�ப.03559.4 

 ப)� சிைற இ னன ப னி உ 2வா  $க�ப.03560.1 

 அ)Rசிைற உ-றனளா� எனா மன�_ெப.(மன�_ெப.) $க�ப.03560.2 

 ெபா)� சிைற அ-றேத* :ைவ க-;_ெப.(க-;_ெப.) எ2� $க�ப.03560.3 

 இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) சிைற இறா+ என இட)� ந��கினா  $க�ப.03560.4 

 அ� சிைற� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) யா� 

அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேசா�( உற $க�ப.03561.1 

 வRசிைய மீ�கிேல  எ 2� மான4� $க�ப.03561.2 

 ெசRெசேவ ம�க3பா* ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

காத�� $க�ப.03561.3 

 ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) உற� +யி றன  உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) 

ந��கலா  $க�ப.03561.4 

 வRசிைய அர�க2� வ*ைல ெகா%�ேபா8/ $க�ப.03562.1 

 ெசRெசேவ தி) உ) த�%ட அR�வா  $க�ப.03562.2 

 நR�_ெப.(நR�_ெப.) இய* அர�கிய� ந�வ% ஆயிைட/ $க�ப.03562.3 

 சிR�ப வன�திைட/ சிைற ைவ�தா  அேரா $க�ப.03562.4 

 இ5நிைல இைனயவ  ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

இய�பினா� $க�ப.03563.1 



 ெபா  நிைல மானி  பி  ெத(ட�5+ ேபாகிய $க�ப.03563.2 

 ம  நிைல அறிக என ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) ஏவிய $க�ப.03563.3 

 பி  இைளயவ  நிைல ேப�வா� அேரா $க�ப.03563.4 

 ஒ)மக3 தனிைமைய உ னி உ3 உ�� $க�ப.03564.1 

 ப)வர* மீதிடA பைத��� ெநRசினா  $க�ப.03564.2 

 ெப)மக  தைன� தனிA A''5+_வி.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேப+ உ�� $க�ப.03564.3 

 தி)நக�� த�)�_ெப.எ/.(த��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பரத  ெச8ைகயா  $க�ப.03564.4 

 தெண1 திைர� கல�_ெப.(கல�_ெப.) என விைரவி* ெச*கி றா  

$க�ப.03565.1 

 ;%ட]க� தட�_ெப.(தட�_ெப.) கா�_ெப.(கா�_ெப.) 

:�+_வி.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

$க�ப.03565.2 

 ெகா%ட*_ெப.(ெகா%ட*_ெப.) வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இழி5தன ேகால�தா  தைன $க�ப.03565.3 

 க%டன  மன�_ெப.(மன�_ெப.) என� களி��� க%ணினா  $க�ப.03565.4 

 +% எ2� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர ெத(டர� ேதாைக�� 

$க�ப.03566.1 

 ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) எ2� ேபைதைம மய�கA ேபதினா* $க�ப.03566.2 

 உ3நிைற ேசா)� எ � ஊசலா�� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.03566.3 
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 ;  ெசா-க3 த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப� வா8 அர�க  

உைர ெபா8 எனா+ ;ல�வா3 $க�ப.03567.1 

 வ  ெசா-க3 த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மடம�ைக ஏவ 

நிைல ேதர வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ம)ேள $க�ப.03567.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெசா* கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

தள�கி ற ெநRச�_ெப.(ெநRச�_ெப.) உைடேய  ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) 

தனிேய $க�ப.03567.3 

 எ  ெசா* கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மன4� 

தள�5த_ெப.எ/.(தள�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இளவ �ர  

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இய*ேப. $க�ப.03567.4 

 எ � உ னி எ ைன விதியா� 4DAப+ என 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இைறையA $க�ப.03568.1 

 ெபா  + 2 வி* ைக வய வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;ைனதா3 இைறR� ெபாJதி* 

$க�ப.03568.2 

 மி  + 2 <லி  மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) அJ5த 

விைரேவா� ;*லி உ)கா $க�ப.03568.3 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ னி 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நிைல எ ெகா* எ � 

ெநDேயா  விள�ப ெநாDவா  $க�ப.03568.4 

 இ*லா நில�தி  இையயாத ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெசா* 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வRசி எLவ�_ெப.(எLவ�_ெப.) உற 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.03569.1 

 வ* வா8 அர�க  உைரயா�� எ ன மதியா3 ம��க� உ�வா3 $க�ப.03569.2 



 நி*லா+ ம-� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) அறி ேபாதி எ ன ெநDேயா8 

;ய�தி  வலி எ  $க�ப.03569.3 

 ெசா*லா* மன�தி  அைடயா3 சின�தி  4Dேவா� 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) +வ3வா3 $க�ப.03569.4 

 ஏகா+ நி-றி எனி  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ெந)Aபி  இைட வ �>ெவ  

எ � 4�கா $க�ப.03570.1 

 மா கானக�தி  இைட ஓடேலா�� மன�_ெப.(மன�_ெப.) அRசி வRச 

விைனேய  $க�ப.03570.2 

 ேபாகா+ இ)�கி  இறவா+ இ)�ைக ;ணரா3 என ெகா� உணரா $க�ப.03570.3 

 ஆகா+_எதி�.ம.வி.எ/.(ஆ�_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) இற�ைக அற  

அ � என�ெகா� இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) வ5த+ எ ன அமல  $க�ப.03570.4 

 சாவா+ இ)�த*_ெதா.ெப.(இ)_வி.+��_இ.கா.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) ஆன+ உ-ற+ அஃேதா த��க 

4Dயா+ $க�ப.03571.1 

 ஆ ஆ அல�க% உ�வா3 உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெபா)Vளா அக�தி  அைடயா $க�ப.03571.2 

 காவா நில�தி  வ)� ஏத� ம-� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ஒழியா+ 

ைக�ெகா� அகலA $க�ப.03571.3 

 ேபாவா� பி'�க 4ய*வா� ;ண��த ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ � தெர�ளா 

$க�ப.03571.4 

 வ5தா8_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) திற�தி  உள+ அ � 

�-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) மடவா3 ம��க� உ�வா3 $க�ப.03572.1 

 சி5தா�ல�ெத(� உைரெச8த ெச8ைக அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

த�+� அ � ெதளிவா8 $க�ப.03572.2 



 45ேத த��க ஒழியா+ எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

விைனேய  4D�த 4Dவா* $க�ப.03572.3 

 அ5ேதா ெக��த+ என உ னி உ னி அழியாத உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) 

அழிவா  $க�ப.03572.4 

 பாணி�க நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

பய _ெப.(பய _ெப.) ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) எ ைன 

பயி* :ைவ அ ன �யிைல� $க�ப.03573.1 

 காணி* கல5த_ெப.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) +ய� 

த�)�_ெப.எ/.(த��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ றி அய* இ*ைல எ � 

க�கி/ $க�ப.03573.2 

 ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) உ-� 

அக ற_ெப.எ/.(அக*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெநறி ஊ� 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சிைல வாளி அ ன விைச 

ேபா8 $க�ப.03573.3 

 ஆணிA ப��ெபா  அைனயா3 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அவி� 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வ*ைல அ0கா $க�ப.03573.4 

 ஓD வ5தன _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

சாைலயி  ேசாைலயி  உத(� $க�ப.03574.1 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) இவ�5த :R_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) �'� �ழலா3 தைன 

காணா  $க�ப.03574.2 

 H� த 2ைடய+ பி'5தா)யி� �றியா $க�ப.03574.3 

 ேநD வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) க%Dல+ என 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.03574.4 



 ைக�த சி5ைதய  கண�_ெப.(கண�_ெப.) �ைழ அண�கிைன� காணா+ 

$க�ப.03575.1 

 உ8�+_வி.எ/.(உ8_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வா>தர ேவ� 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) இலா  
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 ம%_ெப.(ம%_ெப.) �ழ ற+ மா* வைர �ழ ற+ மதிேயா� $க�ப.03576.1 

 எ% �ழ ற+ �ழ ற+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) எறி கட*_ெப.(கட*_ெப.) 
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 வி%_ெப.(வி%_ெப.) �ழ ற+ ேவத4� �ழ ற+ வி'Rச  $க�ப.03576.3 

 க% �ழ ற+ �ழ ற+ கதிெரா�_ெப.(கதி�_ெப.+ஒ�_க).ேவ.) மதி�� 

$க�ப.03576.4 

 அற�ைத/ சீ��ெகா* அ)ைளேய சீ��ெகா* அமர� $க�ப.03577.1 

 திற�ைத/ சீ��ெகா* 4னிவைர/ சீ��ெகா* த�ேயா� $க�ப.03577.2 

 மற�ைத/ சீ��ெகா* எ  ெகாேலா 4D( எ � மைறயி  $க�ப.03577.3 

 நிற�ைத/ சீ��ெகா* ெந�5தைகேயா  என ந��கா $க�ப.03577.4 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அ5ெநDயவ  மனநிைல தி'ய 

$க�ப.03578.1 

 1ல காரண�தவெனா�� உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� 4-�� $க�ப.03578.2 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) ஆ� என� கைடயி�� கண�� 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெபா)3க3 $க�ப.03578.3 

 ேமல கீ> உற� கீழன ேம* உ�� ேவைல $க�ப.03578.4 



 ேத'  ஆழி�� தெரJ5தன� த�%�த* அRசிA $க�ப.03579.1 

 பா'ேனா� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அக ற+� 

பா��தன� பய _ெப.(பய _ெப.) இ � $க�ப.03579.2 

 ஓ)� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) ஈ+ எ  எ ப+ உர  இலாதவ� ேபா* 

$க�ப.03579.3 

 Pர�_ெப.(Pர�_ெப.) ேபாத* 4  ெத(ட�+� எ � இைளயவ  ெத(ழ�� 

$க�ப.03579.4 

 ஆ� அேத இனி அைமவ+ எ � அமல2� ெம8யி* $க�ப.03580.1 

 தாம வா� கைணA ;�D�� 4தலிய தா�கி $க�ப.03580.2 

 வாம மா* வைர மர  இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) மDதர வயவ� 

$க�ப.03580.3 

 :மி ேம* அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ேத� 

ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

ெநறி ேபானா� $க�ப.03580.4 

 ம%ணி  ேம* அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ேத� 

ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �வ� எலா� மா85+ 

$க�ப.03581.1 

 வி%ணி  ஓ�கிய+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நிைல ெம8 உற 

ெவ5த_ெப.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03581.2 

 ;%ணி  ஊ� உ� ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) என மன�_ெப.(மன�_ெப.) மிகA 

;J�கி $க�ப.03581.3 

 எ%ணி  நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) இனி/ ெச8வ+ எ  இளவேல எ றா  

$க�ப.03581.4 

 தெற1� ேநா�கிய+ எ2� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) தெரJ5த+ அ�தி% 

ேத� $க�ப.03582.1 



 ம-� ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) திர3 ;ய�+ 

அ%ணேல வான�_ெப.(வான�_ெப.) $க�ப.03582.2 

 வி-� ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பகழியி  ெநD+ 

அ � வி�மி $க�ப.03582.3 

 நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேநா�� 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ  பய�த+ எ � இைளயவ  ேந�5தா  

$க�ப.03582.4 

 ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ னேத க)ம� எ � 

அ�திைச ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03583.1 

 ஏகி ேயாசைன இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ெச றா� இைட எதி�5தா� 

$க�ப.03583.2 

 மாக மா* வைர கா* ெபார மறி5த+ மானA $க�ப.03583.3 

 பாக வ �ைணயி  ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

கிட5த+_ெதா.ெப.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) பா� ேம* $க�ப.03583.4 

 க%� க%டகேரா�� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கா'ைக ெபா)�டா* 

$க�ப.03584.1 

 அ%ட� ஆதிய��� ஆ� அம� விைள5த+ எ � அயி��தா� $க�ப.03584.2 

 +%ட வாளினி* �ட�� ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) +ணி5த+ எ � உணராA 

$க�ப.03584.3 

 ;%ட]க� க% ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) வரA ;ரவல  ;க*வா  $க�ப.03584.4 

 ேநா�கினா* ஐய ெநா8+ இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) 

எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) O5ைத_ெப.(O5ைத_ெப.) 

$க�ப.03585.1 

 1�கினா* இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 4றி5தைம 4D5ததா  

ெமா8�பி  $க�ப.03585.2 



 தா�கினா  ந� அ��த+ தெரJகில� தமிய  $க�ப.03585.3 

 யா�ைக ேத�பி�� எ%ண)� ப)வ�க3 இற5தா . $க�ப.03585.4 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) சால(� ந��� அ) மி��கின  நா4� $க�ப.03586.1 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) Hடலா� 

ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) எலா� த�Aப+ திடனா* $க�ப.03586.2 

 ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) மீ�கி2� மீ��மா* 

ேவ� உற எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03586.3 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தா>�+ 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) பய _ெப.(பய _ெப.) இைல எ ற�� ெநDேயா  

$க�ப.03586.4 

 ெத(ட�வேத நல�_ெப.(நல�_ெப.) ஆ� எனA பDமிைச/ �-றிA $க�ப.03587.1 

 பட)�_ெப.எ/.(பட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) கா* என� கற�� என/ 

ெச*�வா� பா��தா� $க�ப.03587.2 

 மிட*ெகா3 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைல வி%_ெப.(வி%_ெப.) இ� வி* 

4றி5+ எ ன $க�ப.03587.3 

 கடலி  மா� உய� திைர என� 

கிட5த+_ெதா.ெப.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) க%டா� $க�ப.03587.4 

 சிைல கிட5ததா* இல��வ ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ந�� கைட5த $க�ப.03588.1 

 மைல கிட5தன வலிய+ வDவினா* மதியி  $க�ப.03588.2 

 கைல கிட5தன கா�சிய+ இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) கD�+ ஒD�தா  

$க�ப.03588.3 

 நிைல கிட5தவா ேநா�� என ேநா�கின  

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.03588.4 



 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பி ன)� 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ெநறி கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உற நிமிர/ $க�ப.03589.1 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேநா�கின� தி'சிைக� திணி 

ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) $க�ப.03589.2 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ப* கைண மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உ� ;�D* ஓ� 

இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) $க�ப.03589.3 

 � � ேபா* அவ%_ெப.(அவ%_ெப.) 

கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க%� அதிசய� ெகா%டா� 

$க�ப.03589.4 

 மறி�+� ெச றன� வா _ெப.(வா _ெப.) இைட வய��_எவ.(வய��_வி.) உற 

வழ�கி $க�ப.03590.1 

 எறி��� ேசாதிக3 யாைவ�� ெத(�கன எனலா8 $க�ப.03590.2 

 ெநறி� ெகா3 கானக�_ெப.(கானக�_ெப.) மைறதர நி)த� ேகா  ெநRசி* 

$க�ப.03590.3 

 பறி�+_வி.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ �சிய_ெப.எ/.(வ ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கவச4� 

கிட5த+_ெதா.ெப.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) பா��தா� $க�ப.03590.4 

 கா  கிட5த+_ெதா.ெப.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) மைறதர� கா* 

வய� கலி மா $க�ப.03591.1 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உழி 

சாரதி கிட5+ழி சா�5தா� $க�ப.03591.2 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) கிட5+_வி.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒளி� 

உதிர4� கிட5+ழி உலகி* $க�ப.03591.3 



 வா _ெப.(வா _ெப.) கிட5த+_ெதா.ெப.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

ேபா ற_ெப.எ/.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேத� கிட5+ழி 

வ5தா�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.03591.4 

 க%� அல�� த� ைக�தல� விதி��தன� கவி  ஆ� $க�ப.03592.1 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) தல� +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ�தியி  வி' கதி� ெவ8ேயா  $க�ப.03592.2 

 ம%டல� பல ம%ணிைட� கிட5தன மணியி  $க�ப.03592.3 

 �%டல� பல �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) :%களி  

�விய*_ெப.(�விய*_ெப.) $க�ப.03592.4 

 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) அணி��ல� பல உள �%டல� ெத(�தி $க�ப.03593.1 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) இைமAபன பல உள மணி_ெப.(மணி_ெப.) 4D பலவா* 

$க�ப.03593.2 

 நா3_ெப.(நா3_ெப.) அைன�ைத�� கட5தன  தமிய  ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

தாைத $க�ப.03593.3 

 யாளி ேபா*பவ� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) உள� ெபா)தன� இைளேயா8 

$க�ப.03593.4 

 தி)வி  நாயக  உைர ெசய/ �மி�திைர சி�க�_ெப.(சி�க�_ெப.) $க�ப.03594.1 

 த)வி  ந�ளிய ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) பல தைல_ெப.(தைல_ெப.) பல எ றா* 

$க�ப.03594.2 

 ெபா)+ தாைதைய இ�தைன ெநறி�ெகா� ேபானா  $க�ப.03594.3 

 ஒ)வேன அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இராவண  ஆ� என 

உைர�தா  $க�ப.03594.4 

 மட�3 நா�Dய தா�_ெப.(தா�_ெப.) இைளேயா  ெசாைல மதியா $க�ப.03595.1 

 மிட�3 நா�ட�க3 த� உக ேநா�கின  விைரவா  $க�ப.03595.2 



 உட�3 நா�Dய �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) அ� பரைவயி  உ�ப�� $க�ப.03595.3 

 கட�3 நா�Dய மைல அ ன தாைதைய� க%டா  $க�ப.03595.4 

 +3ளி ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) ெச5தாமைர நயன�க3 ெசா'ய� $க�ப.03596.1 

 த3ளி ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அமல  

த _பதி.ெப.(த _தி'.) தனி உயி�� த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) $க�ப.03596.2 

 வ3ளிேயா  தி) ேமனியி* தழ* நிற_ெப.(நிற�_ெப.) 

வ%ண _ெப.(வ%ண _ெப.) $க�ப.03596.3 

 ெவ3ளி ஓ�கலி* அRசன மைல என வ �>5தா  $க�ப.03596.4 

 உயி��தில  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நாழிைக உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) 

இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) ெகா* எ � $க�ப.03597.1 

 அயி��த த�பி ;�� அ� ைகயி  எ��தன  அ)விA $க�ப.03597.2 

 ;ய*_ெப.(;ய*_ெப.) கல5த_ெப.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�� 

ெதளி�த�� ;%ட]க� க% $க�ப.03597.3 

 ெபய��+A ைபA பய அய�( த��5+_வி.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இைனயன ேப��_ெப.எ/.(ேப�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03597.4 

 த� தாைதயைர� தைனய� ெகாைல ேந�5தா� $க�ப.03598.1 

 45+ ஆேர உ3ளா� 4D5தா  4ைன ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) 

$க�ப.03598.2 

 எ5தா8 ஓ எ-� ஆக ந��� இற5தைனேயா $க�ப.03598.3 

 அ5ேதா விைனேய  அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) H-ற� ஆேனேன 

$க�ப.03598.4 

 பி  உ�வ+ ஓராேத ேப+�ேவ  ெப%பாலா3 $க�ப.03599.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) உ�வ* த��Aபா  தனி உ�வ+ ஓராேத $க�ப.03599.2 



 உ  உற(_ெப.(உற(_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) த���தா8 ஓ� உற(� 

இ*லாேத  $க�ப.03599.3 

 எ  உ�வா  ேவ%D_வி.எ/.(ேவ%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இட� 

உ�ேவ  எ5தாேய $க�ப.03599.4 

 மா%ேடேன அ ேறா மைறேயா� �ைற 4DAபா  $க�ப.03600.1 

 :%ேட  விரத�_ெப.(விரத�_ெப.) அதனா* உயி� ெபா�Aேப  $க�ப.03600.2 

 ந�%ேட  மர�ேபால நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஒழி5த_ெப.எ/.(ஒழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ; ெத(ழிேல  

$க�ப.03600.3 

 ேவ%ேட  இ� மா மாயA ; பிறவி ேவ%ேடேன $க�ப.03600.4 

 எ  தார� ப-� உ%ண_�ைற.எ/.(உ%_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஏ றாைய/ 

சா ேறாைய� $க�ப.03601.1 

 ெகா றா2� நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) ெகாைல 

உ%� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) கிட5தா8 $க�ப.03601.2 

 வ  தா3_ெப.(தா3_ெப.) சிைல ஏ5தி வாளி� கட*_ெப.(கட*_ெப.) �ம5+ 

$க�ப.03601.3 

 நி ேற2� நி ேற _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மர�ேபா* நி ேறேன. $க�ப.03601.4 

 ெசா* உைடயா� எ ேபா* இனி உளேரா ெத(* விைனேய  $க�ப.03602.1 

 இ* உைடயா3 காண இற� உைடயா8 எ% இலாA $க�ப.03602.2 

 ப* உைடயா8 உ ைனA பைட உைடயா  

ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அகல_�ைற.எ/.(அக*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.03602.3 



 வி* உைடேய  நி ேற _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) 

விற*_ெப.(விற*_ெப.) உைடேய  அ*ேலேனா $க�ப.03602.4 

 அ னா பலபல(� ப னி அJ� மய��� $க�ப.03603.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ேந� இலாதா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) த�பி�� 

அ�த ைமயனா $க�ப.03603.2 

 உ னா உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) சிறி+ உ3 4ைளAபA ;3_ெப.(;3_ெப.) 

அர�� $க�ப.03603.3 

 இ னா உயி�Aபா  இ)வைர�� ேநா�கினா  $க�ப.03603.4 

 உ-ற+ உணரா+ உயி� உைலய ெவ8+ உயி�Aபா  $க�ப.03604.1 

 ெகா-றவைர� க%டா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) 

�ளி�A; உ-றா  $க�ப.03604.2 

 இ-ற இ) சிற�� இ 2யி)� ஏ> உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) 

$க�ப.03604.3 

 ெப-றனேன ஒ�தா  ெபய��ேத  பழி எ றா  $க�ப.03604.4 

 பா�கிய�தா* இ � எ  பய _ெப.(பய _ெப.) இ* பழி யா�ைக $க�ப.03605.1 

 ேபா��கி ேற  க%0-ேற  ;%ணியேர வ�மி  எ � $க�ப.03605.2 

 தா�கி_வி.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அர�க  ம�ட� 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) தக��த $க�ப.03605.3 

 1�கினா* உ/சி_ெப.(உ/சி_ெப.) 4ைற 4ைறேய ேமா�கி றா  $க�ப.03605.4 

 வRசைனயா* வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வர(_ெப.(வர(_ெப.) எ ப+ எ 2ைடய $க�ப.03606.1 

 ெநRசகேம 4 ன� நிைனவி�த+ ஆனா�� $க�ப.03606.2 

 அ� ெசா* மயிைல அ)5ததிைய ந��கினிேரா $க�ப.03606.3 



 எRச* இலா ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) இ)வ �)� எ � உைர�தா  

$க�ப.03606.4 

 எ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இய�ப�� 

இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகாமக  $க�ப.03607.1 

 ஒ �� ஆ%� உ� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) ஒழி( உறா வைக $க�ப.03607.2 

 வ  திற*_ெப.(திற*_ெப.) மாய� மா  வ5த+ ஆதியா $க�ப.03607.3 

 நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) நிக>5த+ நிரAபினா  

அேரா $க�ப.03607.4 

 ஆ-றேலா  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர அைறய ஆைணயா* 

$க�ப.03608.1 

 ஏ-� உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) எ)ைவ_ெப.(எ)ைவ_ெப.) ேவ5த2� $க�ப.03608.2 

 மா-ற)� +ய� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) மன� ெகாளா வைக 

$க�ப.03608.3 

 ேத-�த* ந �_ெப.(ந �_ெப.) என 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெசA;வா  $க�ப.03608.4 

 அதிசய� ஒ)வரா* அைம�க* ஆ�ேமா $க�ப.03609.1 

 +தி அ� பிறவியி  இ ப + ப�தா  $க�ப.03609.2 

 விதி வய� எ பைத ேம-ெகா3ளா விD _நி.எ/.(வி�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) 

$க�ப.03609.3 

 மதி வலியா* விதி ெவ*ல வ*லேமா $க�ப.03609.4 

 தெரJ(� + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஊ ற/ சி5ைதைய $க�ப.03610.1 



 இ'( ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒழி�ம+ இJைத 

ந�ரதா* $க�ப.03610.2 

 பி'(_ெப.(பி'(_ெப.) ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� ெப�விAபா  தைல_ெப.(தைல_ெப.) $க�ப.03610.3 

 அ'( ெச8 விதியினா��� அ'+ உ%டா�ேமா $க�ப.03610.4 

 அல�க0� இ ப4� அ0�� நா3_ெப.(நா3_ெப.) அைவ $க�ப.03611.1 

 வில��வ� எ ப+ ெம8யி-� ஆ�ேமா $க�ப.03611.2 

 இல�� 4A;ர�கைள எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி*லியா� 

$க�ப.03611.3 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) கல அ�+ இர5த+ தவ�தி  பாலேதா $க�ப.03611.4 

 ெபா�� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேகா3 அரா வி��; :�தன $க�ப.03612.1 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதி�/ ெச*வைன விJ�கி ந���மா* $க�ப.03612.2 

 அ� க%மா ஞால�ைத விள��� ஆ8 கதி� $க�ப.03612.3 

 தி�கB� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 4ைற 

வள)�_ெப.எ/.(வள�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேத�மா*. $க�ப.03612.4 

 அ5தர�_ெப.(அ5தர�_ெப.) வ)த�� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) த��த�� 

$க�ப.03613.1 

 �5தர� ேதாளினி� ெத( ைம ந�ரவா* $க�ப.03613.2 

 ம5திர இைமயவ� �)வி  வா8 ெமாழி $க�ப.03613.3 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) 

உ-றன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

எ%ண_�ைற.எ/.(எ%0_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஒ%0ேமா $க�ப.03613.4 

 தைட�� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெப)வலி/ ச�பரA ெபய�� $க�ப.03614.1 



 கைட� ெத(ழி* அ(ணனா* �லிச� ைகயினா  $க�ப.03614.2 

 பைட�தன  பழி அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) வி* 

வலா8 $க�ப.03614.3 

 +ைட�தன  O5ைத_ெப.(O5ைத_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) �வ(� 

ேதாளினா*. $க�ப.03614.4 

 பி3ைள/ ெசா* கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) அனாைளA பி'(ற* 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ெப-றி $க�ப.03615.1 

 த3B-ற அற4�_ெப.(அற�_ெப.+உ�_சா' ) ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) +யர4� 

த5தேதயா* $க�ப.03615.2 

 க3ளA ேபா� அர�க� எ 2� கைளயிைன� 

கைள5+_வி.எ/.(கைள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வா>தி $க�ப.03615.3 

 ;3ளி-�� ;ல _ெப.(;ல _ெப.) இ* ேப8��� தா8_ெப.(தா8_ெப.) அ ன 

;ல( ேவேலா8 $க�ப.03615.4 

 வ��க% வா� H5தலாைள இராவண  ம%ணிேனா�� $க�ப.03616.1 

 எ��தன  ஏ�வாைன எதி�5+ என+ ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03616.2 

 த��தென  ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) தவ�+ அர  

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாளா* $க�ப.03616.3 

 ப��தன  இ�� வ �>5ேத  இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) இ � ப�ட+ 

எ றா  $க�ப.03616.4 

 Hறின மா-ற� ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெசவி�+ைள ��கா 4 ன� $க�ப.03617.1 

 ஊறின உதிர� ெச�க% உயி��தன உயி�A;/ ெச5த� $க�ப.03617.2 



 ஏறின ;)வ� ேம* ேம* இ'5தன �ட�க3 எ��� $க�ப.03617.3 

 கீறின+ அ%ட ேகாள� கிழி5தன கி'க3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.03617.4 

 ம%ணக� தி'ய நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா* வைர 

தி'ய ம-ைற� $க�ப.03618.1 

 க% அக  ;ன�� கா�� கதிெரா�� தி'ய� காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) 

$க�ப.03618.2 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) அக�_ெப.(அக�_ெப.) தி'ய ேமைல வி'Rச2� தி'ய 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.03618.3 

 எ% அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெபா)3க3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) எ ப+ 

தெரJ5த+ அ ேற $க�ப.03618.4 

 �றி�த_ெப.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ�ேகாப� யா� ேம* 

ேகா3 உ�� ெகா* எ � அRசி $க�ப.03619.1 

 ெவறி�+ நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) வி�4�கி ற ேவைல 

$க�ப.03619.2 

 ெபாறிA பிதி� படைல/ ெச5த�A ;ைகெயா� ெபாDAபA ெபா� எ � $க�ப.03619.3 

 எறிAப+ ஓ� 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) 

ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) இராம2� இய�ப* 

உ-றா  $க�ப.03619.4 

 ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) தனி ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) த ைனA 

ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�க  ப-றி� $க�ப.03620.1 

 ெகா%டன _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

ஏக ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ேகாBற� ���க* 

ெச*லா_எதி�.ம.ெப.எ/.(ெச*_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03620.2 



 எ% திைச இ�தியான உலக�க3 இவ-ைற இ ேன $க�ப.03620.3 

 க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வானவ�ேகளா�� 

கைள�மா� இ � கா%D. $க�ப.03620.4 

 தாரைக உதி) மா�� தனி�கதி� பிதி)மா�� $க�ப.03621.1 

 ேப� அக* வான�_ெப.(வான�_ெப.) எ��� பிற�� எ' பிற��மா�� 

$க�ப.03621.2 

 ந�ெரா� நில2� கா�� நி ற(� தி'5த யா(� $க�ப.03621.3 

 ேவெரா�� அழி� மா�� வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) விளி� மா��. 

$க�ப.03621.4 

 இ�கண� ஒ றி* நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஏழிேனா� 

ஏJ சா ற $க�ப.03622.1 

 மி�கன ேபா � ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

உலக�க3 வ �� மா�� $க�ப.03622.2 

 தி�� உைட அ%ட ேகாளA ;ற�த(� த�5+ ந�'  $க�ப.03622.3 

 ெமா��ளி  உைட� மா�� கா% என 4னி�� ேவைல $க�ப.03622.4 

 ெவR�ட�� கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) 

மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேம)வி* மைறய�-றா  

$க�ப.03623.1 

 எRச* இ* திைசயி* நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

யாைன�� இ'ய* ேபாய $க�ப.03623.2 

 +Rசின உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) எ ப+ எ  

+ணி5த ெநRசி  $க�ப.03623.3 

 அRசின  இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகா(� அய* உVளா��� அவதி 

உ%ட< $க�ப.03623.4 



 இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி நிகJ� ேவைல எ)ைவக�� இைறவ  

யா+� $க�ப.03624.1 

 ெசLவிேயா8 4னிய* வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) 

ேதவ)� 4னிவ� தா4� $க�ப.03624.2 

 ெவLவலி வ �ர நி னா* ேவ�� எ � ஏ4-� உ8வா� $க�ப.03624.3 

 எLவலி ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெவ*வா� 

இராவண  ெசயைல எ றா  $க�ப.03624.4 

 நா3_ெப.(நா3_ெப.) ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கமல�+ 

அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) ந*கின நைவ இ* ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) 

$க�ப.03625.1 

 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) எ னி* க%டைன ெசா*�� உ%ட< $க�ப.03625.2 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) கமல�தாேன 

4தலின� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ப�+ உ3ளா-� $க�ப.03625.3 

 ஆ� ெச8 கி றா�கள றி அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெச8கி றா�க3 யாேர 

$க�ப.03625.4 

 தெண1 திைர உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) த னி* ெச�ந�மா�� ஏவ* 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03626.1 

 ெப%D'  வா>வ� அ ேற இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) அ ேறா 

ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ெப-றி $க�ப.03626.2 

 ப%� உல�_ெப.(உல�_ெப.) அள5ேதா  ந*கA பா-கட* அ4த� அ5 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.03626.3 

 உ%Dல� ஆகி* இ5 நா3_ெப.(நா3_ெப.) அ னவ��� 

உ8த*_ெதா.ெப.(உ8_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) உ%ட< $க�ப.03626.4 

 வ�; இைழ ெகா�ைக வRசி வன�திைட� தமிய3 ைவக� $க�ப.03627.1 



 ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) இைழ மானி  பி  ேபா8� �லAபழி H�D� 

ெகா%Y� $க�ப.03627.2 

 அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) இைழ வ'வி* ெச�ைக ஐய மீ� ஆ�� 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) $க�ப.03627.3 

 உ� பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) எ ப+ அ*லா* உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ெச8 

பிைழ�� உ%ட< $க�ப.03627.4 

 ஆதலா* 4னிவா8 அ*ைல அ)5ததி அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) க-பி  

$க�ப.03628.1 

 காதலா3 +யர�_ெப.(+யர�_ெப.) ந��கி� ேதவ�த� க)�+� 

4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03628.2 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) <* 4ைறயி  யா(� விதி�ளி நி�வி ேவ�� 

$க�ப.03628.3 

 த�+_ெப.(த�+_ெப.) உள +ைட�தி எ றா  

ேசவD�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அD_ெப.+�_ஒ-.) கமல� ேச�வா  $க�ப.03628.4 

 ;ய*_ெப.(;ய*_ெப.) நிற_ெப.(நிற�_ெப.) வ%ண _ெப.(வ%ண _ெப.) ஆ%� 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ;%ணிய  ;க ற ெசா*ைல� $க�ப.03629.1 

 தயரத  பணி ஈ+ எ ன/ சி5ைதயி* 

தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.03629.2 

 அய* இனி 4னிவ+ எ ைன அர�கைர வ)�க� த����� $க�ப.03629.3 

 ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) இனி/ 

ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) எ � எ%ணி� க%ணிய சீ-ற� 

த��5தா  $க�ப.03629.4 

 ஆயபி  அமல  தா2� ஐய ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அைமதி எ ன 

$க�ப.03630.1 



 வா8 இைட ெமாழி5த+ அ றி ம-� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெசய�� 

உ%ட< $க�ப.03630.2 

 ேபாய+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அர�க  எ�ேக ;க*_ெப.(;க*_ெப.) எனA 

;3ளி  ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) $க�ப.03630.3 

 ஓ8வின  உண�(� ேதய_�ைற.எ/.(ேத8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

உைர�தில  உயி)� த��5தா  $க�ப.03630.4 

 சீத� ெகா3 மல� உVளா2� ேதவ)� எ ப+ எ ேன $க�ப.03631.1 

 ேவத�க3 கா% கிலாைம ெவளிநி ேற மைற�� வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 

$க�ப.03631.2 

 பாத�க3 க%ணி* பா��தா  பDவ�_ெப.(பDவ�_ெப.) ெகா3 ெநDய பRச 

$க�ப.03631.3 

 :த�க3 விளி�� நாB� ேபா�� இலா உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ;�கா  

$க�ப.03631.4 

 வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேவைல வி'Rசேன 

4தல ேமேலா� $க�ப.03632.1 

 ஆடவ��� அரசேனா� த�பி�� 

அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேசார $க�ப.03632.2 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) அம� மர4� மா(� க-கB� கைர5+ சா85த $க�ப.03632.3 

 ேசட)� பா'ேனா���� கர�_ெப.(கர�_ெப.) சிர� 

ேச�5த_ெப.எ/.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ ேற $க�ப.03632.4 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) நி றிலாத அர�கனி  

ஆ%ைம_ெப.(ஆ%ைம_ெப.) த��5ேத  $க�ப.03633.1 

 +ற5தென  தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச8ேகேனா +றAெபேனா உயிைர/ 

ெசா*லா8 $க�ப.03633.2 



 பிற5தென  ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெப-றியா* 

ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தாைத $க�ப.03633.3 

 இற5தன _வி.4.(இற_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

இ)5+ேள  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) எ  ெச8ேக  இளவ* எ றா  

$க�ப.03633.4 

 எ ற�� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகா அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

இைறயிைன இைறRசி யா%�� $க�ப.03634.1 

 ெவ றியா8 விதியி  த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) பழி அல விைள5த+ ஒ ேறா 

$க�ப.03634.2 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இனி நிைனவ+ எ ேன 

ெந)�கிய அர�க� த�ைம� $க�ப.03634.3 

 ெகா றபி  அ ேறா ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) ெகா�5+ய�� 

�ளிAப+ எ றா  $க�ப.03634.4 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ஈ+ இய�பி-� எ ைன எ%ைமய  

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஏைழ/ $க�ப.03635.1 

 ச5த வா� �ழலினாைள� +ற5தைன தணிதி ேய2� $க�ப.03635.2 

 உ5ைதைய உயி� ெகா%டாைன உயி� 

ெகா3B�_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஊ-ற� இ*லா/ 

$க�ப.03635.3 

 சி5ைதைய ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) ந �_ெப.(ந �_ெப.) ெச8 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச8ைக எ றா  $க�ப.03635.4 

 அLவழி இளவ* Hற அறிவ2� அய�( 

நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03636.1 



 இLவழி இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ%ணி  

ஏைழைமA பால+ எ னா $க�ப.03636.2 

 ெவLவழி ெபாழி��_ெப.எ/.(ெபாழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

க%ண ��_ெப.(க%ண ��_ெப.) வில�கின  விளி5த தாைத $க�ப.03636.3 

 ெசLவழி உ'ைம_ெப.(உ'ைம_ெப.) யா(� தி)�+வ� சி�வ எ றா  

$க�ப.03636.4 

 இ5தன� எைனய எ ன� கா� அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) ஈ�ட�ேதா�� 

$க�ப.03637.1 

 ச5தன�_ெப.(ச5தன�_+ெப.) �வி�+_வி.எ/.(�வி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேவ%�� த)Aைப�� தி)�திA :(� $க�ப.03637.2 

 சி5தின  மணலி  ேவதி த�+_ெப.(த�+_ெப.) அற இய-றி� ெத3 ந�� $க�ப.03637.3 

 த5தன  தாைத த ைன� தட�ைகயா  எ��+/ சா�வா  $க�ப.03637.4 

 ஏ5தின  இ)ைக த னா* ஏ-றின  ஈம� த _பதி.ெப.(த _தி'.) ேம* 

$க�ப.03638.1 

 சா5ெத(� மல)�_ெப.எ/.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந�)� 

ெசா'5தன  தைலயி  சார*_ெப.(சார*_ெப.) $க�ப.03638.2 

 கா5+ எ' கஞல 1�D� கட _ெப.(கட _ெப.) 4ைற கடவா 

வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) $க�ப.03638.3 

 ேந�5தன  நிர�;� ந `* ம5திர ெநறியி  வ*லா  $க�ப.03638.4 

 தளி��தன களி�த_ெப.எ/.(களி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப/ைச� 

தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) ெகJ( ெச�:� $க�ப.03639.1 

 +ளி�தன அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) எ ன� +3ளி ேசா� ெவ3ள� 

க%ண  $க�ப.03639.2 



 �ளி�தன  ெகா%ட*_ெப.(ெகா%ட*_ெப.) ஆ-�� �ளி�தபி  

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந ன �� $க�ப.03639.3 

 அளி�தன  அர�க�/ ெச-ற சீ-ற�தா  அவல�_ெப.(அவல�_ெப.) த��5தா  

$க�ப.03639.4 

 மீ�� இனி உைரAப+ எ ேன வி'Rசேன 4தல ேம* கீ> $க�ப.03640.1 

 கா�Dய உயி�க3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) அ)5தின 

களி�த_ெப.எ/.(களி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபாலா� $க�ப.03640.2 

 :�Dய_ெப.எ/.(:��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைககளா* 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ;3ளி2�� அரைச� 

ெகா3க_விய�.வி.4.(ெகா3_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ � $க�ப.03640.3 

 ஊ�Dய ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ந�� ஐய  உ%ட ந�� ஒ�த+ அ ேற 

$க�ப.03640.4 

 ப* வைக +ைற�� ேவதA பலி� கட _ெப.(கட _ெப.) பல(� 

4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03641.1 

 ெவ*வைக� �மர  நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேவைலயி  ேவைல சா�5தா  $க�ப.03641.2 

 ெத(*வைக� �ல�தி  வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

+ ப�தா* ;ன�� ேதா85+_வி.எ/.(ேதா8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.03641.3 

 ெச*வைக�� உ'ய எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ெச8�வா  எ ன 

ெவ8ேயா  $க�ப.03641.4 

 அ5தி வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ0�� ேவைல 

அLவழி அவ)� ந��கி/ $க�ப.03642.1 

 சி5+ர/ ெச னி�+ ஆ%� ஓ� ைமவைர/ ேச�ைக ெகா%டா� $க�ப.03642.2 



 இ5திர-� அட�க* 

ெச*லா_எதி�.ம.ெப.எ/.(ெச*_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) இரா�கத� 

எJ5த+ எ ன $க�ப.03642.3 

 ெவ5+ய��� ஊ-ற� ஆய வி' இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) வ ��கி-� அ ேற 

$க�ப.03642.4 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) உக அ)வி சி5தி� தெர�மர* உ�வ ேபால� $க�ப.03643.1 

 கான4� மைல�� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) க%ணி  ந�� உ���� 

க��*_ெப.(க��*_ெப.) $க�ப.03643.2 

 மான4� சின4� தாைத மரண4� ைம5த� சி5ைத $க�ப.03643.3 

 ஞான4� +ய)� த�43 மைல5+ என நலி5த+ அ ேற $க�ப.03643.4 

 ெம8 உற உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) 

ெச*லா_எதி�.ம.ெப.எ/.(ெச*_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) அறிவிைன 

விைனயி  <��� $க�ப.03644.1 

 ெபா8 உ� பிறவிேபாலA ேபா�க அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெபா�� 

க��*_ெப.(க��*_ெப.) $க�ப.03644.2 

 ெந8 உ� ெந)Aபி  வ ��கி நிமி�தர உயி�A; ந�ள� $க�ப.03644.3 

 ைகயற( உ�கி றாரா* காண* ஆ� கைரயி-� அ ேற $க�ப.03644.4 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) தெரJத* 

ேத-றா� இ  நைக சனகி எ 2� $க�ப.03645.1 

 காம) தி)ைவ ந��ேதா 4க�_ெப.(4க�_ெப.) மதி கா%கிலாேதா $க�ப.03645.2 

 ேதம) தெரJய* வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) க% என� தெரJ5த 

ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.03645.3 

 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) க��*_ெப.(க��*_ெப.) ேபா+� �வி5+ இலா� 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) எ ேனா $க�ப.03645.4 



 ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) இய* த�ப� அ ன ேப� எழிலா�D மா�� $க�ப.03646.1 

 ந%ணிய பி'(_ெப.(பி'(_ெப.) 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நைவயினா* நைவ இ* 

உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) $க�ப.03646.2 

 எ%ணிய+ அறித*_ெதா.ெப.(அறி_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) ேத-றா� இைம�தில 

இராம  எ 2� $க�ப.03646.3 

 ;%ணிய  க%0� வ  ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) த�பிக% 

ேபா ற_ெப.எ/.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ ேற $க�ப.03646.4 

 வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) உள� ேகாைத/ சீைத வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

4க�_ெப.(4க�_ெப.) ெபாலிய_�ைற.எ/.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வானி* $க�ப.03647.1 

 க%டென  எ � வ �ர-� ஆ%� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

காத*_ெப.(காத*_ெப.) கா�ட� $க�ப.03647.2 

 த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) தமி>� தென1ற* எ 2� ேகா3 அரா� 

தவJ�_ெப.எ/.(த>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) சார*_ெப.(சார*_ெப.) 

$க�ப.03647.3 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) தல� விள��� ெசLவி ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) மதி 

வி'5த+ அ ேற $க�ப.03647.4 

 களி�ைட அன�க� க3வ  கர5+ உைற க��*_ெப.(க��*_ெப.) 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) $க�ப.03648.1 

 ெவளிப��+ உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ��� விள�கிய நிலவி  

ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) $க�ப.03648.2 

 நளி இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) பிழ�; எ � ஈ%� நRெசா� 

கல5த_ெப.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நாக� $க�ப.03648.3 



 +ைள ஏயி-� ஊற* உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) தா� என/ 

��ட+ அ ேற $க�ப.03648.4 

 இட�ப� மான� + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) இ)3தர எ%ணி  த��5தா  

$க�ப.03649.1 

 விட�_ெப.(விட�_ெப.) பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைனய+ ஆய ெவ%நிலா ெவ+Aப வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.03649.2 

 பட� பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) பா* 

பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

இ  ெசா* $க�ப.03649.3 

 தட�ெப)� க%ணினா3த  தனிைமைய நிைனய* உ-றா  $க�ப.03649.4 

 மD�த வாய  வய���_ெப.எ/.(வய��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

உயி�Aபின  $க�ப.03650.1 

 +D�+ வ ��கி ஒ���� ேதாளின  $க�ப.03650.2 

 ெபாD�த த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) தளி�A :ெவா� மா*க' $க�ப.03650.3 

 ஒD�த ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) அைனயா3 திற�+_ெப.(திற�_ெப.+அ�+_சா'.) 

உ 2வா  $க�ப.03650.4 

 வா�� வி*ல  வ)� வ)� எ � இ) $க�ப.03651.1 

 பா��� ந�3ெநறி பா��தேனளா எ2� $க�ப.03651.2 

 வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) ேவைல வி' திைர ஆ� என $க�ப.03651.3 

 ஓ�கி_வி.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஓ�கி ஒ���� 

உயி�Aபினா  $க�ப.03651.4 

 எ  நிைன5தில3 எ ப+ சா�ேமா $க�ப.03652.1 

 மி  இைன5த எயி-றி  வில�� அனா  $க�ப.03652.2 



 நி* நி* எ � ெந)�கியேபா+ அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

$க�ப.03652.3 

 எ  நிைன5தேனளா என ஏ��மா* $க�ப.03652.4 

 நR�_ெப.(நR�_ெப.) கா�� நைக ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நாக�தி  

$க�ப.03653.1 

 வRச வாயி  மதி என ம��வா3 $க�ப.03653.2 

 ெவRசின� ெச8 அர�க�த� ெவ�ைமைய $க�ப.03653.3 

 அRசினா  ெகா* எ � ஐ��மா* எ பா  $க�ப.03653.4 

 :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மான4� ேபா�க 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) காத�� $க�ப.03654.1 

 P%ட நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைட ேதா� உ�� 

ஆ� உயி� $க�ப.03654.2 

 மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மீ%� ெவ+Aப 

ெவ+�பினா  $க�ப.03654.3 

 ேவ%�ேமா என�� இ ன4� வி* எ பா  $க�ப.03654.4 

 வி*ைல ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ந��_ெப.எ/.(ந�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மிக_�ைற.எ/.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.03655.1 

 க*ைல ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ந��_ெப.எ/.(ந�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) கைட கா* வ) 

$க�ப.03655.2 

 ெசா*ைல ேநா�கி� +0�� எ2� ெத(* மைற $க�ப.03655.3 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) ேநா�கின� யாவ)� ேநா��வா  $க�ப.03655.4 



 Hதி�_ெப.(Hதி�_ெப.) வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

H-றிைன ேநா�கின  $க�ப.03656.1 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ேவ3வி விதி 4ைற 

ேமவிய_ெப.எ/.(ேம(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03656.2 

 சீைத எ வயி  த��5தேனளா எ2� $க�ப.03656.3 

 ேபாதக� எனA ெபா� எ  உயி�Aபினா  $க�ப.03656.4 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ப* உயி� கா�த-� ேந�5த 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.03657.1 

 எ  +ைண� �லம�ைக ஒ� ஏ5+ இைழ $க�ப.03657.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) +ய���� தக(_ெப.(தக(_ெப.) இெல  ஆயிேன  

$க�ப.03657.3 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) ந � எ  வலி என நா0மா* $க�ப.03657.4 

 சா�� த�பி தி)�திய த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) தளி� $க�ப.03658.1 

 த��� அ�� அைவ த�8த�� ெசL_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) 

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03658.2 

 ஆ�� ஆவி ;J�க அJ��மா* $க�ப.03658.3 

 வா�� ெநR�� ;லர மய��வா  $க�ப.03658.4 

 A''5த_ெப.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஏ+ெகா* ேப� அபிமான� 

ெகா* $க�ப.03659.1 

 தெரJ5த+ இ*ைல தி)மல�� க% இைம $க�ப.03659.2 

 ெபா)5த_�ைற.எ/.(ெபா)5+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

க-ப�க3 ேபா��வா  $க�ப.03659.3 



 இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) க%Dல  க��லி  ஈ� 

அேரா $க�ப.03659.4 

 ெவ றி ேவ-ைக இளவைல ேம* எலா� $க�ப.03660.1 

 ஒ �ேபால உலA; இல நா3க3தா� $க�ப.03660.2 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கா%D அ ேற 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க��*_ெப.(க��*_ெப.) தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

$க�ப.03660.3 

 இ � ந�3வத-� ஏ+ எ  எ 2மா* $க�ப.03660.4 

 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

மதியிைன நி�த4� $க�ப.03661.1 

 மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மீ%� ெமலி5தைன 

ெவ3�வா8 $க�ப.03661.2 

 :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) :ணவ3 வா34க� 

ேபாதலா* $க�ப.03661.3 

 ஈ%� சால விள�கிைன எ 2மா* $க�ப.03661.4 

 ந�3 நிலாவி  இைசநிைற த _பதி.ெப.(த _தி'.) �ல�+ $க�ப.03662.1 

 ஆணி ஆய பழி வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) அ ன+ $க�ப.03662.2 

 நாணி நா� கட5தனனா� ெகாேலா $க�ப.03662.3 

 ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) உலா� தனி� ேதரவ  எ 2மா* $க�ப.03662.4 

 ��ட க��*_ெப.(க��*_ெப.) ெநD+ என/ ேசா�கி றா  $க�ப.03663.1 

 4�� அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 4ட�ேகாெனா� $க�ப.03663.2 

 க�D வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�க  கதிேராைன�� $க�ப.03663.3 



 இ�டன ெகா* இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) சிைற எ 2மா* $க�ப.03663.4 

 +Dயி  ேந� இைட ேதா றலளா� எனி  $க�ப.03664.1 

 கDய கா� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) க��லி  க-ப� ேபா8 $க�ப.03664.2 

 4D��_ெப.எ/.(4D_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) 

4D��_ெப.எ/.(4D_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இ� 1' ந�� 

$க�ப.03664.3 

 ெநDய மாநில� எ ன நிைன��மா* $க�ப.03664.4 

 திற�+_ெப.(திற�_ெப.+அ�+_சா'.) இ( )னாதன ெச8தவ�ேதா� உற 

$க�ப.03665.1 

 ஒ��+ ஞால�+ உயி�தைம உ%� உழ* $க�ப.03665.2 

 மற�தினா�க3 வலி5தன� வா>வேர* $க�ப.03665.3 

 அற�தினா* இனி ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) எ  எ 2மா* 

$க�ப.03665.4 

 ேதனி  தெய1வ� தி) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நா%_ெப.(நா%_ெப.) சிைலA 

$க�ப.03666.1 

 : நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ8�� ெபா)கைண 

வ �ர2� $க�ப.03666.2 

 ேம* நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ8ய விமலைன 

ேநா�கினா  $க�ப.03666.3 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8யகிலா  த�மாறினா  $க�ப.03666.4 

 உழ5த_ெப.எ/.(உழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேயாக�+ ஒ)4த* 

ேகாப�தா* $க�ப.03667.1 



 இைழ5த_ெப.எ/.(இைழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேமனி�� 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இர�கினா  $க�ப.03667.2 

 ெகJ5தைக�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வ ைம_ெப.(வ ைம_ெப.) 

கிைட��ேமா $க�ப.03667.3 

 பழ5 +ய���A ப'( உ�� பா ைமயா* $க�ப.03667.4 

 ந�லமான நிற�த  நிைன5தைவ $க�ப.03668.1 

 Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) ஆக� ெத(ைல(�� எ*ைலயி* $க�ப.03668.2 

 1ல� ஆ� மல� 4 னவ  4-��� $க�ப.03668.3 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) ஆ� என� க��*_ெப.(க��*_ெப.) கழி5தேத 

$க�ப.03668.4 

 ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) சில�;_ெப.(சில�;_ெப.) பா-கடலி  

வி)�;�_ெப.எ/.(வி)�;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) +யிைல 

ெவ��+_வி.எ/.(ெவ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அளி�� $க�ப.03669.1 

 க3B� சில�;_ெப.(சில�;_ெப.) :�ேகாைத க-பி  

கடலி*_ெப.(கட*_ெப.+இ*_இட.ேவ.) பDவா-�A $க�ப.03669.2 

 ;3B� சில�;� ெபாழி*_ெப.(ெபாழி*_ெப.) சில�;� ;ன�� சில�;� 

;ைனேகால� $க�ப.03669.3 

 உ3B�_ெப.எ/.(உ3B_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) சி* அ�;� 

சில�பாேவ* உயி� உ%டா�� வைக உ%ட< $க�ப.03669.4 

 மயி�� ெபைட�� உட  தி'ய மா2� கைல�� ம)வி வரA $க�ப.03670.1 

 பயி�� பிD�� கடக'�� வ)வ தி'வ பா��கி றா  $க�ப.03670.2 

 �யி�� க)�;� ெசJ5 ேத2� �ழ�� யாJ� ெகாJ� பா�� $க�ப.03670.3 

 அயி�� அ4+� �ைவ த���த ெமாழிையA பி'5தா  அழியாேனா $க�ப.03670.4 



 4D நா�Dய ேகா�� உதய�+ 4-ற�_ெப.(4-ற�_ெப.) உ-றா  4+க��* 

$க�ப.03671.1 

 விDநா3 க%�� கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) மிழ-�� ெம ெசா* ேகளா வ �ர-� 

ஆ%� $க�ப.03671.2 

 அDநா3 ெச5தாமைர ஒ+��� அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) இலளா* 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அைட�த $க�ப.03671.3 

 கD நா3_ெப.(நா3_ெப.) கமல�+ என அவி>�+� கா��வா ேபா* 

கதி�ெவ8ேயா  $க�ப.03671.4 

 ெபாழிைல ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெபாழி*_ெப.(ெபாழி*_ெப.) 

உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ;3ைள 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) :�ெகா�பி  

$க�ப.03672.1 

 எழிைல ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இளமயிலி  

இயைலேநா��� இய*;_ெப.(இய*;_ெப.) ஆனா3 $க�ப.03672.2 

 �ழைல ேநா�கி� ெகா�ைக இைண� �வ�ைட 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ��வ�D  $க�ப.03672.3 

 ெத(ழிைல ேநா�கி� த 2ைடய_த-.�.(த _த .ஒ).+உைடய_உைட.ேவ.) 

ேதாைள ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) கழிAபா  $க�ப.03672.4 

 அ ன காைல_ெப.(காைல_ெப.) இளவ �ர  அDயி  

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ெநDேயா8 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.03673.1 

 ெபா ைன நாடா+ ஈ%� 

இ)�த*_ெதா.ெப.(இ)_வி.+��_இ.கா.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ;கேழா எ னA 

;கேழா2� $க�ப.03673.2 



 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அர�க  

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

இட�_ெப.(இட�_ெப.) +)வி அறி+� ெத(ட�5+ எ ன $க�ப.03673.3 

 மி 2 சிைலயா� மைலெத(ட�5த ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கான�_ெப.(கான�_ெப.) ேபாயினரா* $க�ப.03673.4 

 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) �ம5த ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க' அ னா� 

$க�ப.03674.1 

 பாசிைழ + � வன�பல பி னா� $க�ப.03674.2 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) அ� � றிெனா� ஆ� கட5தா� $க�ப.03674.3 

 ேயாசைன ஒ பெத(� ஒ ப+ ெச றா� $க�ப.03674.4 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) பD ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தவ�தினி  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03675.1 

 க3 பD ேகாைதைய நாDன� காணா� $க�ப.03675.2 

 உ3 பD ேகாப�_ெப.(ேகாப�_ெப.) உயி�Aெபா� ெபா�கA $க�ப.03675.3 

 ;3_ெப.(;3_ெப.) பD�� �ளி� வா� ெபாழி*_ெப.(ெபாழி*_ெப.) ;�கா� 

$க�ப.03675.4 

 ஆ'ய�_ெப.(ஆ'ய�_ெப.) சி5ைத அல�க% அறி5தா  $க�ப.03676.1 

 நா'ைய எ�க0� நாDன  நாDA $க�ப.03676.2 

 ேப� உல�_ெப.(உல�_ெப.) எ��� உழ � இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) பி னா 

$க�ப.03676.3 

 ேம)வி  ெவ�கதி� மீள_�ைற.எ/.(மீ3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மைற5தா  

$க�ப.03676.4 

 அர%� அ)�� ெசறி அRசன ;Rச� $க�ப.03677.1 



 4ர%டன ேபா* இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) எ�க0� 45த $க�ப.03677.2 

 தெர�%ட அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) இ*லவ� சி5ைதயி  45தி $க�ப.03677.3 

 இ)%டன மாதிர� எ��� இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) $க�ப.03677.4 

 இளி�� அைற இ ெசா* இைய5தன :ைவ $க�ப.03678.1 

 கிளி�� அைற�� ெபாழி*_ெப.(ெபாழி*_ெப.) கிR�க ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) 

$க�ப.03678.2 

 ஒளி கைற ம%Dல� ஒ�+ உள+ ஆ�� ஓ� $க�ப.03678.3 

 பளி�� அைற க%� அதி* ைவக* பயி றா� $க�ப.03678.4 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இைட 

எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) இராம  $க�ப.03679.1 

 ெவL விைடேபா* இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வ �ரைன வ �ர $க�ப.03679.2 

 இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இைட நாDைன ந�� ெகாண�க எ றா  $க�ப.03679.3 

 தெவ1 இைட வி*லவ2� தனி ெச றா  $க�ப.03679.4 

 எ�க0� நாDன  ந�� இைட காணா  $க�ப.03680.1 

 சி�க�_ெப.(சி�க�_ெப.) என� தமிய  தி'வாைன $க�ப.03680.2 

 அ�� அLவன�+3 அேயா4கி ஆன $க�ப.03680.3 

 ெவ�க% அர�கி வி)�பின3 க%டா3 $க�ப.03680.4 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) மதிேயா� ;க*_ெப.(;க*_ெப.) ம5திர நாம/ $க�ப.03681.1 

 ெசா* மதியா அரவி  ெத(ட�கி-பா3 $க�ப.03681.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) மதேனா� த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

ெவ�ைம_ெப.(ெவ�ைம_ெப.) தணி5தா3 $க�ப.03681.3 



 ம மத  ஆ� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எ 2� மன�தா3 

$க�ப.03681.4 

 அJ5திய சி5ைத அர�கி அல�க% $க�ப.03682.1 

 எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உய� காதலி  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.03682.2 

 ;J��� எ  ேநாெவா� ;*�ெவ  அ றி $க�ப.03682.3 

 விJ�� ெவேனா என வி�ம* உழ றா3 $க�ப.03682.4 

 இர5தென _வி.4.(இர5+_வி.+ _இ.கா.+எ _பட�.ஒ).) எ8தியேபா+ 

இைசயா+ $க�ப.03683.1 

 கர5தனேன* நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ  $க�ப.03683.2 

 4ரRசினி* ேமவி 4ய��ெவ  எ � $க�ப.03683.3 

 விைர5+_வி.எ/.(விைர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� 

வ5தன3_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ3_பட�.ஒ).) த�யி2� 

ெவ8யா3 $க�ப.03683.4 

 உயி�Aபி  ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) உமி>கி றன3 ஒ ற $க�ப.03684.1 

 எயி-றி  மைல��ல� ெம � இனி+ 

உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03684.2 

 வயி-ற3 வல�ெகா� மா�ண� வ �� $க�ப.03684.3 

 கயி-றி  அைச�த_ெப.எ/.(அைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) �ழி க%ணா3 $க�ப.03684.4 

 ப-றிய ேகா3 அ' யாளி பணி�க% $க�ப.03685.1 



 தெற1றிய பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) சில�;_ெப.(சில�;_ெப.) தெரJ5தா3 

$க�ப.03685.2 

 இ-� உல�_ெப.(உல�_ெப.) யாைவ�� ஈ� உ�� அ5நா3 $க�ப.03685.3 

 4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஞாயி�_ெப.(ஞாயி�_ெப.) 

ேபா�� 4க�தா3 $க�ப.03685.4 

 ஆழி வற�க 4க�க அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.03686.1 

 1ைழெயனA ெபாலி ெமா8 பில வாயா3 $க�ப.03686.2 

 Hைழ ;ற�+ வி'5த+ ஒ� ெகா�பா* $க�ப.03686.3 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெந)Aபி  உ)�தைன ஒAபா3 $க�ப.03686.4 

 தD தடவA பல தைல_ெப.(தைல_ெப.) தJவ� தா3_ெப.(தா3_ெப.) $க�ப.03687.1 

 ெநD+ அைடய� �ட�ெகJ4 நிண�தா3 $க�ப.03687.2 

 அD தடவA பட அரவ� 

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

$க�ப.03687.3 

 கD தட�_ெப.(தட�_ெப.) உ-றவ3 உ)4 கறிAபா3 $க�ப.03687.4 

 இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) இைற ஒAபன எ ன விழிAபா3 $க�ப.03688.1 

 அைவ �ளிர� கD+ அழ�� எயி-றா3 $க�ப.03688.2 

 �ைவ �ைலய� கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

�விய_�ைற.எ/.(�வி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அைலAபா3 $க�ப.03688.3 

 நைவ இ* ;வி தி) நாண நடAபா3 $க�ப.03688.4 

 ந�3 அரவ� ச' தா>ைக நிைர�தா3 $க�ப.03689.1 

 ஆ3 அரவ� ;லி_ெப.(;லி_ெப.) ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) அைண�தா3 $க�ப.03689.2 



 யாளியிைனA பல தாலி_ெப.(தாலி_ெப.) 

இைச�தா3_வி.4.(இைச_வி.+��_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.03689.3 

 ேகா3 அ'ைய� ெகா� தா>�ைழ இ�டா3 $க�ப.03689.4 

 நினறன3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ3_பட�.ப .) 

ஆைசயி  ந�� க�J� க% $க�ப.03690.1 

 � றி நிக�Aப �ளி�Aப_�ைற.எ/.(�ளி�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) விழிAபா3 

$க�ப.03690.2 
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வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03770.2 

 1%டா* 4 ேன ஆ� உயிேரா�� 4Dயாேத $க�ப.03770.3 

 மீ%ேட ேபாத-� ஆ� எனி  ந �_ெப.(ந �_ெப.) எ  விைன எ றா  

$க�ப.03770.4 

 எ றா  எ னாA பி 2� இைசAபா  இட� த ைன $க�ப.03771.1 

 ெவ றா� அ ேற வ �ர�க3 ஆவா� விரவா'  $க�ப.03771.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) தா8_ெப.(தா8_ெப.) த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) த�4  

எ2� த ைமய� 4 ேன $க�ப.03771.3 

 ெபா றா  எ றா* ந���வ+ அ ேறா ;க> அ�மா $க�ப.03771.4 



 மாேன அ னா3 த ெனா�_ெப.(த _பதி.ெப.+ஒ�_க).ேவ.) த� 4  வைர 

ஆ)� $க�ப.03772.1 

 காேன ைவக� க% +யி* 

ெகா3ளா+_எதி�.ம.வி.எ/.(ெகா3_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_பட�.ஒ).) அய* 

கா�த-� $க�ப.03772.2 

 ஆனா  எ ேன எ றவ� 4 ேன அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) இ றி� 

$க�ப.03772.3 

 தாேன வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) எ றலி  ேவ� ஓ� 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) உ%ட< $க�ப.03772.4 

 எ தா8 உ 4  ஏவிய யா(� இைச இ ன*_ெப.(இ ன*_ெப.) $க�ப.03773.1 

 பி றா+ எ8திA ேப� இைசயாள-� அழி(_ெப.(அழி(_ெப.) உ%ேட* 

$க�ப.03773.2 

 ெபா றா 4 ன� ெபா �தி எ றா3 உைர ெபா8யா $க�ப.03773.3 

 நி றா* அ ேறா நி-ப+ வா8ைம_ெப.(வா8ைம_ெப.) நிைல அ�மா 

$க�ப.03773.4 

 எ  ெப-றாB� யா2� எைன�+ ஓ� வைகயா�� $க�ப.03774.1 

 நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ெப-றா��� 

நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

நிைனA;A பிைழயாம* $க�ப.03774.2 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெபா  ேதாளா8 ந*லவ� ேபண 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.03774.3 

 ெசா* ெப-ேறா�_வி.4.(ேப�_வி.+--_இ.கா.+ஓ�_பட�.ப .) ம-� ஆ)யி� 

ேபணி� +றேவமா*. $க�ப.03774.4 



 ஓ+� கா* அAப* ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 4-� உ-� ஒ)வாத 

$க�ப.03775.1 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) ெசா*�� ேதவ)� வ ��� கைட வ �யா8 $க�ப.03775.2 

 மாத�க� தி �_வி.எ/.(தி _வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) உ85+ 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வன�தி  தைல_ெப.(தைல_ெப.) வாJ� 

$க�ப.03775.3 

 :த� ெகா*லA ெபா �தி ேபா�� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) உ%ட< 

$க�ப.03775.4 

 ேக�டா� ெகா3ளா�_வி.4.(ெகா3_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப .) 

க%டவ�_வி.அ.ெப.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப .) 

ேபணா� கிள� ேபா'* $க�ப.03776.1 

 ேதா�டா� ேகாைத/ ேசா� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) த ைன� +வளாம* 

$க�ப.03776.2 

 மீ�டா  எ 2� ேப� இைச 

ெகா3ளா _வி.4.(ெகா3_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_இ.இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) ெச) 

ெவ*ல $க�ப.03776.3 

 மா�டா  மா%டா  எ றலி  ேம�� வைச உ%ட< $க�ப.03776.4 

 தணி��� த ைம�+ அ � எனி  அ � இ�தைக வாளா* $க�ப.03777.1 

 கணி��� த ைம�+ அ � விட�தி  கன*_ெப.(கன*_ெப.) :த� 

$க�ப.03777.2 

 பிணி��� ைக�� ெப8 பில வா�� பிைழயாம* $க�ப.03777.3 

 +ணி��� வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) கா0தி + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) +ற 

எ றா  $க�ப.03777.4 

 எ னா 4 ேன ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

இள�ேகா இைளேயா-� $க�ப.03778.1 



 4 ேன ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 4 னவ  

அ னானி2� 45+� $க�ப.03778.2 

 த ேந� இ*லா� த�பி த�Aபா� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) இ*ைல $க�ப.03778.3 

 அ ேனா க%டா� உ�ப)� ெவ8+-� அJதாரா* $க�ப.03778.4 

 இைனய� ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இ)வ)� 

4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) இ) க% ேபா* $க�ப.03779.1 

 கைன�� வா�கழ* வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ0க�� கவ5த  

$க�ப.03779.2 

 விைனயி  எ8தினி� யாவ� ெகாலா� எ � வினவ $க�ப.03779.3 

 நிைன�� ெநRசின� இைம�தில� உ)�தன� நி றா� $க�ப.03779.4 

 அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உளா� அல� இக>5தன� 

எ ைன எ � அழ றா  $க�ப.03780.1 

 ெபாழி5த_ெப.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேகாப�த  

;+_ெப.அ.(;+_ெப.அ.) ெபாறி மயி�A;ற� ெபாDAப $க�ப.03780.2 

 விJ��ேவ  என விைரத�� வி%_ெப.(வி%_ெப.) உற வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) 

$க�ப.03780.3 

 எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதா3கைள வா3களா* 

அ'5தன� இ�டா� $க�ப.03780.4 

 ைகக3 அ-� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ஆ� ஒJ�கிய 

கவ5த  $க�ப.03781.1 

 ெம8யி  ேம-ெகா� கிழ�� உற ெப)நதி விர(� $க�ப.03781.2 

 ைசய மா ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தா> வைர� தனி வைர 

த ேனா�_ெப.(த _பதி.ெப.+ஓ�_க).ேவ.) $க�ப.03781.3 



 ஐய� ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� 

எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) உவைமய  ஆனா  $க�ப.03781.4 

 ஆB� நாயக  அ� ைகயி* த�%Dய அதனா* $க�ப.03782.1 

 1B� சாப�தி  45திய த�விைன 4D�தா  $க�ப.03782.2 

 ேதாB� வா�கிய ேதா� உைட யா�ைகைய� +றவா $க�ப.03782.3 

 ந�ள� ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பறைவயி  

வி%_ெப.(வி%_ெப.) உற நிமி�5தா  $க�ப.03782.4 

 வி%ணி* நி றவ  வி'Rசேன 4தலின� யா���� $க�ப.03783.1 

 க%ணி* நி றவ  இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) என� 

க)�+ற உண�5தா  $க�ப.03783.2 

 எ%ணி* அ னவ  �ண�கைள வா8 திற5+ 

இைச�தா _வி.4.(இைச_வி.+��_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.03783.3 

 ;%ணிய� பய�கி �ழி அ'ய+ எAெபா)ேள $க�ப.03783.4 

 ஈ றவேனா எAெபா)B� எ*ைலத�� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற�தி  

$க�ப.03784.1 

 சா றவேனா ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) தவ�தி  தனிAபயேனா $க�ப.03784.2 

 1 �_ெப.(1 �_ெப.) கவடா8 4ைள�+ 

எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 1லேமா $க�ப.03784.3 

 ேதா றி_வி.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ)விைனேய  சாப� 

+ய� +ைட�தா8 $க�ப.03784.4 

 1லேம இ*லா 4த*வேன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 4ய�� $க�ப.03785.1 

 ேகாலேமா யா���� தெரJ( அ'ய ெகா3ைக�தா* $க�ப.03785.2 



 ஆலேமா ஆலி  அைடேயா அைட 

கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03785.3 

 பாலேனா ேவைலA பரAேபா பகராேய $க�ப.03785.4 

 கா%பா���� காணAப� ெபா)��� க% ஆகிA $க�ப.03786.1 

 :%பா8 ேபா* நி-றியா* யா+ ஒ �� :ணாதா8 $க�ப.03786.2 

 மா%பா* உலைக வயி-� ஒளி�+ வா��தியா* $க�ப.03786.3 

 ஆ%பாேலா ெப%பாேலா அAபாேலா எAபாேலா $க�ப.03786.4 

 ஆதிA பிரம2� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ஆதிA பரம2� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.03787.1 

 ஆதி எ2� ெபா)B�� அAபா* உ%டாகி�� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.03787.2 

 ேசாதி/ �ட�A பிழ�;� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ � ெசா*�கி ற 

$க�ப.03787.3 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) உைரெச8தா* ெவ3காேரா ேவ� உ3ளா� $க�ப.03787.4 

 எ%திைச�� தி%�வரா ஏ> ஏ> நிைல வ��த $க�ப.03788.1 

 அ%டA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேகாயி-� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) உைடய $க�ப.03788.2 

 ம%டல�க3 1 றி ேம* நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

மலராத $க�ப.03788.3 

 ;%ட'க ெமா�D  ெபா��ேட ;ைர அ�மா $க�ப.03788.4 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) பா* அமர� வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) ஆ)� காணாத 

$க�ப.03789.1 



 எ%பா* உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ' 

ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ேவ3வி $க�ப.03789.2 

 உ%பா8 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ஊ��வா8 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) ஒ�கி ற $க�ப.03789.3 

 ப%;_ெப.(ப%;_ெப.) ஆ� அறிவா� பகரா8 பரேம�D $க�ப.03789.4 

 நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ந��த ந�'* 4ைள�+ 

எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03790.1 

 ெமா��ேள ேபால 4ர% இ-ற அ%ட�க3 $க�ப.03790.2 

 ஒ�க உய�5+_வி.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ  உேள 

ேதா றி_வி.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஒளி�கி ற 

$க�ப.03790.3 

 ப�க�_ெப.(ப�க�_ெப.) அறித-� எளிேதா பர�பரேன $க�ப.03790.4 

 நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ெச8ைக க%� நிைன5தனேவா ந�3 மைறக3 

$க�ப.03791.1 

 உ  ெச8ைக அ னைவதா� 

ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஒJ�கினேவா 

$க�ப.03791.2 

 எ  ெச8ேத  4 ன� மற�_ெப.(மற�_ெப.) ெச8ைக எ8தினா� $க�ப.03791.3 

 பி  ெச*வ+ இ*லாA ெப)R_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

த5தா8_வி.4.(தா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) $க�ப.03791.4 

 மாயA பிறவி மய* ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மா� இலா� 

$க�ப.03792.1 

 காய�ைத ந*கி� +ய'  கைர ஏ-றிA $க�ப.03792.2 



 ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) ஒ�ேத  ேபைதA பிண�� 

அ��த_ெப.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ�ெப)மா  $க�ப.03792.3 

 நா8_ெப.(நா8_ெப.) ஒ�ேத  எ ன நல _ெப.(நல _ெப.) இைழ�ேத  

நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) எ றா  $க�ப.03792.4 

 எ � ஆ�� இனி+ இய�பி இ � அறிய� H�ெவேன* $க�ப.03793.1 

 ஒ றா+ ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) உ�தி�� என உ னா� $க�ப.03793.2 

 த தாைய� க%0-ற க �_ெப.(க �_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

த ைமயனா8 $க�ப.03793.3 

 நி றாைன� க%டா  ெநறிநி றா� ேந�நி றா  $க�ப.03793.4 

 பாரா8 இைளயவேன ப�ட இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ேவேற 

ஓ� $க�ப.03794.1 

 ேபராள  தானா8 ஒளி 

ஓ���_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெப-றியனா8 

$க�ப.03794.2 

 ேந� ஆகாய�தி* நி-கி றா  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இவைன $க�ப.03794.3 

 ஆரா8 என அவ2� ஆ�ெகாேலா ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ றா  $க�ப.03794.4 

 ச5த� :% அல�க* வ �ர த2 எ2� நாம�ேத  ஓ� $க�ப.03795.1 

 க5த�Aப  சாப�தா* இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கைடAப� பிறவி க%ேட  

$க�ப.03795.2 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ-ற�� மல��ைக த�%ட 4  

உைட வDவ� ெப-ேற _வி.4.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) 

$க�ப.03795.3 

 எ5ைத��� எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ந�ேர இைசAப+ ேக%மி  எ றா  

$க�ப.03795.4 



 கைண உலா� சிைலயின �ைர� கா��ந� இ*ைல ஏ2� $க�ப.03796.1 

 இைண இலா3 த ைன நாட-� ஏயன ெச8த-� ஏ-�� $க�ப.03796.2 

 ;ைண இலாதவ-� ேவைல ேபா�� அ'+ அ னேத ேபா* $க�ப.03796.3 

 +ைண இலாதவ-�� இ றா* பைகA;ல� ெத(ைல�+ ந��க*. $க�ப.03796.4 

 பழிA; அ�� நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ஆ%ைம_ெப.(ஆ%ைம_ெப.) பக�வ+ 

எ  ப+ம படீ�+ $க�ப.03797.1 

 உழிA ெப)5தைகைம சா ற அ5தண  உயி��த எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.03797.2 

 அழிAபத-� ஒ)வனான அ%ண�� அறிதி� அ ேற $க�ப.03797.3 

 ஒழிA; அ)5திற* ப*:த கண�ெத(�� 

உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உ%ைம. 

$க�ப.03797.4 

 ஆய+ ெச8ைக எ ப+ அற�+ைற ெநறியி  எ%ணி� $க�ப.03798.1 

 த�யவ�/ ேச��கிலா+ ெசLவிேயா�/ ேச��+/ 

ெச8த*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) $க�ப.03798.2 

 தாயி2� உயி��� ந*��_ெப.எ/.(ந*�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

சவ'ைய� தைலAப�� அ னா3 $க�ப.03798.3 

 ஏயேதா� ெநறியி  எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இரைலயி  

� ற�_ெப.(� ற�_ெப.) ஏறி. $க�ப.03798.4 

 கதிரவ  சி�வ _ெப.(சி�வ _ெப.) ஆய கனக வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

நிற�தினாைன $க�ப.03799.1 

 எதி� உற தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ந�பி  இனி+ 

அம�5+_வி.எ/.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவனி  

ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03799.2 



 ெவதி� ெபா) ேதாளினாைள நா�த* விJமி+ எ றா  $க�ப.03799.3 

 அதி� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) தா4� அ னேத அைம�� 

எ றா� $க�ப.03799.4 

 ஆனபி  ெத(J+ வா>�தி_வி.எ/.(வா>�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அ5தர�+ அவ2� ேபானா  $க�ப.03800.1 

 மானவ� �மர� தா4� அ�திைச வழி� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏகி� $க�ப.03800.2 

 கான4� மைல�� ந��கி� க��*_ெப.(க��*_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ��த_ெப.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) 

$க�ப.03800.3 

 யாைனயி  இ)�ைக அ ன மத�கன+ இ)�ைக ேச�5தா� $க�ப.03800.4 

 க%ணிய த)த-� ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) க-பக த)(� 

எ ன $க�ப.03801.1 

 உ%ணிய ந*��_ெப.எ/.(ந*�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) உ�ந�� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) $க�ப.03801.2 

 எ%ணிய_ெப.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

இ ப�_ெப.(இ ப�_ெப.) அ றி� + ப�க3 இ*ைலயான $க�ப.03801.3 

 ;%ணிய� ;'5ேதா� ைவ�� +ற�கேம ேபா ற+ அ ேற $க�ப.03801.4 

 அ ன+ ஆ� இ)�ைக ந%ணி_வி.எ/.(ந%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஆ%� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அள( இ* 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) $க�ப.03802.1 

 த ைனேய நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேநா-�� 

சவ'ைய� தைலAப�� அ னா�� $க�ப.03802.2 



 இ  உைர அ)ளி� த�+_ெப.(த�+_ெப.) இ � இ)5தைன ேபா�� எ றா  

$க�ப.03802.3 

 4  இவ-� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ � எ%ண* 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ஓ� 1ல� இ*லா  $க�ப.03802.4 

 ஆ%� அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) அ பி  

ஏ�தி_வி.எ/.(ஏ�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) அ)வி� 

க%ண3_�றி.வி.4.(க%_ெப.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.03803.1 

 மா%ட+ எ  மாயA பாச� வ5த+ வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இ* 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) $க�ப.03803.2 

 :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா தவ�தி  

ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) ேபாய+ பிறவி எ பா3 $க�ப.03803.3 

 ேவ%Dய_ெப.எ/.(ேவ%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகாண�5+ ந*க 

வி)5+_ெப.(வி)5+_ெப.) ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவைல $க�ப.03803.4 

 ஈச2� கமல� ேதா2� இைமயவ� யா)� எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) 

$க�ப.03804.1 

 வாசவ  தா2� ஈ%� 

வ5தன�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) 

மகி>5+_வி.எ/.(மகி>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03804.2 

 ஆ� அ� தவ�தி-� எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) அ0கிய+ இராம-� ஆய 

$க�ப.03804.3 

 :சைன வி)�பி_வி.எ/.(வி)�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ�பா* ேபா+தி 

எ � ேபானா�. $க�ப.03804.4 



 இ)5தென  எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ஈ%� எ8+தி 

எ 2� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) $க�ப.03805.1 

 ெபா)5திட இ �தா  எ  ;%ணிய� :�த+ எ ற $க�ப.03805.2 

 அ)5_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தவ�+ அரசி த ைன அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) உற 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ�க3 $க�ப.03805.3 

 வ)5+� +யர�_ெப.(+யர�_ெப.) த���தா8 அ�மைன 

வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) எ றா  $க�ப.03805.4 

 அனக2� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகா(� அ � 

அவ%_ெப.(அவ%_ெப.) உைற5த பி ைற $க�ப.03806.1 

 விைன அ� ேநா பினாB� ெம8�ைமயி  

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) $க�ப.03806.2 

 +ைன ப'� ேதேரா  ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

+ள�� இ* � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) $க�ப.03806.3 

 நிைன( அ'+ ஆய-� ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெநறி 

எலா� நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெசா னா3_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.03806.4 

 வ ��D2�� அைமவ+ ஆன ெம85ெநறி ெவளியி-� ஆக� $க�ப.03807.1 

 கா���� அறிஞ� எ ன அ னவ3 கழறி-� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.03807.2 

 ேக�டன _வி.4.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) எ ப 

ம ேனா ேக3வியா* ெசவிக3 4-�� $க�ப.03807.3 



 ேதா�டவ� உண�வி  

உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ4த�தி  

�ைவயா8 நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.03807.4 

 பி  அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

உழ5+_வி.எ/.(உழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேயாக�தி  ெப-றியாேல 

$க�ப.03808.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) உட*_ெப.(உட*_ெப.) 

+ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வான�_ெப.(வான�_ெப.) 

தனிைமயி  இனி+ சா�5தா3 $க�ப.03808.2 

 அ ன+ க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) அதிசய� அள( இ � எ8திA $க�ப.03808.3 

 ெபா  அD� கழ*க3 ஆ�AபA ;க ற மா ெநறியி* ேபானா� $க�ப.03808.4 

 த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) எ2� கா2� � �� நதிகB� தவிரA ேபானா� 

$க�ப.03809.1 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) இைட ைவக* ேதா�� வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இலா 

மா�க3 ஆட� $க�ப.03809.2 

 க%ணிய விைனக3 எ 2� க�� அழ* க+வலாேல $க�ப.03809.3 

 ;%ணிய� உ)கி-� அ ன ப�ைப ஆ� ெபா8ைக_ெப.(ெபா8ைக_ெப.) ;�கா� 

$க�ப.03809.4 

 1 �_ெப.(1 �_ெப.) உ) என� �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) 4�ைம ஆ� 4த* 

$க�ப.03810.1 

 ேதா � உ) எைவ�� அ�4தல ெசா*�த-� $க�ப.03810.2 

 ஏ ற உ) அைம5த(� இைடயி* நி ற(� $க�ப.03810.3 

 ஊ � உ) உண�வி2�� உண�(� ஆயினா  $க�ப.03810.4 



 ேத _ெப.(ேத _ெப.) பD மலர+ ெச�க% ெவ� ைக�மா $க�ப.03811.1 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) பDகி ற+ ெதளி( சா ற+ $க�ப.03811.2 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) பD ேமக4� பD5+_வி.எ/.(பD_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ ���� ந�� $க�ப.03811.3 

 வா _ெப.(வா _ெப.) பD5+_வி.எ/.(பD_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) இைட� கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மா%ப+ $க�ப.03811.4 

 ஈ�5த O% பளி�� என� ெதளி5த_ெப.அ.(ெதளி(_ெப.) ஈ�� 

;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) $க�ப.03812.1 

 ேப�5+ ஒளி� நவ மணி_ெப.(மணி_ெப.) பட�5த பி�திைக/ $க�ப.03812.2 

 ேச�5+ழி/ ேச�5+ழி நிற�ைத/ ேச�தலா* $க�ப.03812.3 

 ஓ�5+ உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) இ*லவ� உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) ஒAப+ 

$க�ப.03812.4 

 �வா* மணி� தட�_ெப.(தட�_ெப.) ெத(�� பவள� ேகா* 
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$க�ப.03899.1 

 ;�க அ5த4� நம��_பதி.ெப.(ந�_த .ப .+��_ெகா.ேவ.) உைர ெச�� 

;ைரயேவா $க�ப.03899.2 

 தி�க அ5தர ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) திர3 கர�_ெப.(கர�_ெப.) சின( 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.03899.3 

 அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கவ5த2� 

நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அமர� தா> சவ'ேபா* 

$க�ப.03899.4 

 4ைனவ)� பிற)� ேம* 4D( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

பக*_ெப.(பக*_ெப.) எலா� $க�ப.03900.1 

 இைனய� வ5+�வ� எ � இய*தவ� ;'�வா� $க�ப.03900.2 

 விைன எ2� சிைற +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உய�பத� 

விரவினா� $க�ப.03900.3 

 எைனய� எ � உைர ெச8ேக  இரவித  சி�வேன $க�ப.03900.4 

 மாையயா* மதி இலா நி)த�ேகா  மைனவிைய� $க�ப.03901.1 

 த�ய கா  ெநறியி  உ8�தன  அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

ேத�வா� $க�ப.03901.2 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ஐயா தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

இைழ�+_வி.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைடைமயா* 

ெந�மன� $க�ப.03901.3 

 Pையயா உைடைமயா* உறவிைன� +ணி�வா� $க�ப.03901.4 

 த5தி)5தன� அ)3 தைக ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பைகஞ  ஆ� 

$க�ப.03902.1 



 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) சி�வ2�� இ�தி இ � இைசத)� $க�ப.03902.2 

 ;5தியி  ெப)ைமயா8 ேபாத� எ � உைர ெச8தா  $க�ப.03902.3 

 ம5திர� ெகJ4� <* மர;_ெப.(மர;_ெப.) 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உத(வா  $க�ப.03902.4 

 அ ன ஆ� உைர எலா� அறிவினா* உண��வா  $க�ப.03903.1 

 உ ைனேய உைடய எ-� அ'ய+ எAெபா)3 அேரா $க�ப.03903.2 

 ெபா ைனேய ெபா)(வா8 ேபா+ எனA ேபா+வா  $க�ப.03903.3 

 த ைனேய அைனயவ  சரண� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ0கினா  $க�ப.03903.4 

 க%டன  எ ப ம ேனா கதிரவ  சி�வ _ெப.(சி�வ _ெப.) காம�� 

$க�ப.03904.1 

 �%டல� +ற5த_ெப.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேகால வதன4� 

�ளி���� க%0� $க�ப.03904.2 

 ;%ட'க�க3 :�+A ;ய*_ெப.(;ய*_ெப.) தழ�இA 

ெபாலி5த_ெப.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) 

$க�ப.03904.3 

 ம%டல� உதய� ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மரகத� கி' 

அனாைன $க�ப.03904.4 

 ேநா�கினா  ெநD+ நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

ெநD( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கமல�+ அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) 

$க�ப.03905.1 

 ஆ�கிய உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) அ � ெத(�� 

இ � கா�� $க�ப.03905.2 



 பா�கிய� ;'5த எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) �வி5+ இ) பDவ மாகி 

$க�ப.03905.3 

 ேம�� உய� தட5ேதா3 ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ஆ8 விைள5த_ெப.எ/.(விைள_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

எ பா  $க�ப.03905.4 

 ேதறின  அமர��� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ேதவரா� 

ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) அ ேற $க�ப.03906.1 

 மாறி இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பிறAபி* 

வ5தா�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) மா2ட� 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ம ேனா $க�ப.03906.2 

 ஆ�ெகா3 சDல�தா2� அய2� எ � இவ�க3 ஆதி $க�ப.03906.3 

 ேவ� உள �Jைவ எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) மா2ட� ெவ ற+ எ ேற 

$க�ப.03906.4 

 என நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இவ�கி ற 

காத*_ெப.(காத*_ெப.) ஓத� $க�ப.03907.1 

 கைனகட* கைர நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏறா� க% 

இைண களிAப ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.03907.2 

 அனகைன� ��கினா  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அ%ண�� அ)�தி Hர 

$க�ப.03907.3 

 ;ைன மல�� தட�ைக ந��DA ேபா5+ இனி+ இ)�தி எ றா  $க�ப.03907.4 

 தவா வலி அர�க� எ 2� தகா இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) பைகைய� த3ளி� 

$க�ப.03908.1 



 �வா* அற�_ெப.(அற�_ெப.) நி��த-� ஏ-ற கால�தி  

H�ட�_ெப.(H�ட�_ெப.) ஒ�தா� $க�ப.03908.2 

 அவா 4த* அ��த_ெப.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சி5ைத 

அனக2� அ'யி  ேவ5+� $க�ப.03908.3 

 உவா உற வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

H��_ெப.எ/.(H�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உ�பதி இரவி ஒ�தா� 

$க�ப.03908.4 

 H�ட�_ெப.(H�ட�_ெப.) உ-� 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) �றி�த+ 

ஓ� ெபா)�� 4 னா3 $க�ப.03909.1 

 ஈ�Dய தவ4� பி ன� 4ய-சி�� இைய5த+ ஒ�தா� $க�ப.03909.2 

 வ ��� வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�க� எ 2� த�விைன ேவ'  வா�க� 

$க�ப.03909.3 

 ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உண� க*விேயா� ஞான4� 

கிைட�த+ ஒ�தா� $க�ப.03909.4 

 ஆய+ ஓ� அவதியி க% அ)�க  ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) அரைச 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03910.1 

 த�விைன த�ய ேநா-றா� எ னி  யா� ெச*வ நி ைன $க�ப.03910.2 

 நாயக  உல��� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) எ னலா� நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

மி�ேகாைய $க�ப.03910.3 

 ேமயின  விதிேய ந*கி _நி.எ/.(ந*�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) 

ேமவ*_ெதா.ெப.(ேம(_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

ஆகா+_எதி�.ம.வி.எ/.(ஆ�_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) எ  எ றா  

$க�ப.03910.4 



 ைம அ� தவ�தி  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சவ' 

இ�மைலயி* ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03911.1 

 எ8திைன_வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஐ_4 .ஒ).) 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

இய�பின3 யா�க3 உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.03911.2 

 ைக அ� +யர�_ெப.(+யர�_ெப.) நி னா* கடAப+ 

க)தி_வி.எ/.(க)+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வ5ேத� $க�ப.03911.3 

 ஐய நி த�)� எ ன அ'� �ல�+ அரச _ெப.(அரெச _ெப.) ெசா*வா  

$க�ப.03911.4 

 4ர% உைட� தட�ைக ஓ/சி 4 னவ  பி  வ5ேதைன $க�ப.03912.1 

 இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) நிைலA ;ற�தி  கா�� உல�_ெப.(உல�_ெப.) எ��� 

ெத(டர இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) � � $க�ப.03912.2 

 அர%_ெப.(அர%_ெப.) உைட�தாக உ85ேத  ஆ� உயி� +ற�கலா-ேற  

$க�ப.03912.3 

 சர% உைனA ;�5ேத  எ ைன� தா��த* த)ம� எ றா  $க�ப.03912.4 

 எ ற அ��ர�� ேவ5ைத இராம2� 

இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03913.1 

 உ  தன�� உ'ய இ ப + ப�க3 உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) 4  

நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.03913.2 

 ெச றன ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேம* 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ�வன த��Aப* அ ன 

$க�ப.03913.3 



 நினறன_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) என��� 

நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேந� என 

ெமாழி�� ேநரா $க�ப.03913.4 

 ம-� இனி உைரAப+ எ ேன வானிைட ம%ணி*_ெப.(ம%_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

உ ைன/ $க�ப.03914.1 

 ெச-றவ� எ ைன/ ெச-றா� த�யேர எனி2� உ ேனா� $க�ப.03914.2 

 உ-றவ� என��� உ-றா� உ  கிைள என+ எ  காத*_ெப.(காத*_ெப.) 

$க�ப.03914.3 

 �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) உ  �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

எ  இ  உயி�� +ைணவ  எ றா  $க�ப.03914.4 

 ஆ��த+ �ர��/ ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அRசைன 

சி�வ _ெப.(சி�வ _ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $க�ப.03915.1 

 ேபா��தன ெபாD�த ேராமA ;ளக�க3 :வி  மா'_ெப.(மா'.) $க�ப.03915.2 

 P��தன� வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) 

ெசா'5தன அனக  ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.03915.3 

 வா��ைத எ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) �ல�+ உVளா���� மைறயி2� ெம8 

எ � உ னா $க�ப.03915.4 

 ஆ%� எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அDயி* 

தா>5த_ெப.எ/.(தா>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அRசைன 

சி�க�_ெப.(சி�க�_ெப.) வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) 

$க�ப.03916.1 

 P% திர3 தட5ேதா3 ைம5த ேதாழ2� ந��� 

வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) $க�ப.03916.2 



 ஈ%� O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இனிதி  

O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) இ)�ைக காண $க�ப.03916.3 

 ேவ%�� O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) அ)3 எ  எ றா  வ �ர2� விJமி+ 

எ றா  $க�ப.03916.4 

 ஏகின� இரவி ேச�� இ)வ)� அ'க3 ஏ�� $க�ப.03917.1 

 ஊக ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

Sழ_�ைற.எ/.(S>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெத(ட�5+ 

உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வா>�த_�ைற.எ/.(வா>�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.03917.2 

 நாக4� நர5த� கா(� நளின வாவிகB� 

ந%ணி_வி.எ/.(ந%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03917.3 

 ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) :மிைய�� ஏ�� ;+மல�/ 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ;�கார $க�ப.03917.4 

 ஆர4� அகி�� + றி அவி� பளி�� அைற அளாவி $க�ப.03918.1 

 நார� நினறன_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) ேபா* 

ேதா றி_வி.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நவமணி� தட�க3 

ந��� $க�ப.03918.2 

 பார4� ம)��� தெய1வ� த)( ந��A ப%ைண_ெப.(ப%ைண_ெப.) ஆ�� 

$க�ப.03918.3 

 S� அரமகளி� ஊச*_ெப.(ஊச*_ெப.) +வ றிய ��ைம�+ அ ேற $க�ப.03918.4 

 அய�( இ* ேக3விசா* அறிஞ� ேவைல 4  $க�ப.03919.1 

 பயி*( இ* க*வியா� ெபாலி( இ* பா ைமேபா* $க�ப.03919.2 

 �யி�� மா மணி� �J( ேசாதியா* $க�ப.03919.3 



 ெவயி�� ெவ3ளி ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) மதி�� ேம�படா $க�ப.03919.4 

 ஏய அ ன+ ஆ� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ேசாைலவா8 $க�ப.03920.1 

 ேமய ைம5த)� கவியி  ேவ5த2� $க�ப.03920.2 

 Pய : அைணA ெபாலி5+_வி.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேதா றினா� $க�ப.03920.3 

 ஆய அ பிேனா� அளவளா(வா� $க�ப.03920.4 

 கனி�� க5த4� கா�� Pயந � $க�ப.03921.1 

 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) யாைவ�� ெகாணர யா'2� $க�ப.03921.2 

 ;னித  மRசன� ெத(ழி* ;'5+ பி  $க�ப.03921.3 

 இனி+ இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) வி)5+� ஆயினா  $க�ப.03921.4 

 வி)5+� ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ� ெம8�ைம 

அ பிேனா� $க�ப.03922.1 

 இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ெநா5+_வி.எ/.(ெநா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைறவ  சி5தியா 

$க�ப.03922.2 

 ெபா)5+� ந _ெப.அ.(ந*_ெப.அ.) மைன�� உ'ய :ைவையA $க�ப.03922.3 

 பி'�+ளா8 ெகாேலா ந��� பி  எ றா  $க�ப.03922.4 

 எ ற ேவைலயி* எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மா)தி 

$க�ப.03923.1 

 � � ேபால நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ)ைக 

HAபினா  $க�ப.03923.2 



 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�தியா8 ெநD+ ேக�Dயா* 

$க�ப.03923.3 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உன�� உைரAப+ உ%� 

எனா $க�ப.03923.4 

 நா� ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) ஆ� நைவயி* ஆ�கலி $க�ப.03924.1 

 ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) அ ன ெத(* மைலயி ேம* உளா  $க�ப.03924.2 

 Sலி த _பதி.ெப.(த _தி'.) அ)3 +ைறயி* 4-றினா  $க�ப.03924.3 

 வாலி எ � உளா  வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இ* ஆ-றலா  $க�ப.03924.4 

 கழ�� ேதவேரா� அ(ண�_ெப.(அ(ண�_ெப.) க%ணி  

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03925.1 

 உழ�� ம5தர�+ உ)( ேதய_�ைற.எ/.(ேத8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 4  

$க�ப.03925.2 

 அழ�� ேகா3 அரா அக� த�விட/ $க�ப.03925.3 

 �ழ��_ெப.எ/.(�ழ*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேவைலைய� 

கைட�� ேதாளினா  $க�ப.03925.4 

 நில2� ந�)� மா ெந)A;� கா-�� எ � $க�ப.03926.1 

 உைலவி* :த� நா �_ெப.(நா �_ெப.) உைடய ஆ-றலா  $க�ப.03926.2 

 அைலயி  ேவைல S> கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆழி 

மா $க�ப.03926.3 

 மைலயி  நி �� இ� மைலயி  வா(வா  $க�ப.03926.4 

 கி��வா� ெபாரா� கிைட�கி  அ னவ� $க�ப.03927.1 

 ப�ட ந*வல� பாக�+_ெப.(பாக�_ெப.+அ�+_சா'.) எ8+வா  $க�ப.03927.2 

 எ�� மாதிர�+ இ�தி நாB� உ-� $க�ப.03927.3 



 அ�ட� 1��தி தா3_ெப.(தா3_ெப.) பணி�� ஆ-றலா  $க�ப.03927.4 

 கா* ெசலா+ அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 4 ன� க5த  

ேவ3_ெப.(ேவ3_ெப.) $க�ப.03928.1 

 ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) ெசலா+ அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ெவ றியா  $க�ப.03928.2 

 வா* ெசலாத வா8 அல+ இராவண  $க�ப.03928.3 

 ேகா* ெசலா+ அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) �ைட ெசலா+ 

அேரா $க�ப.03928.4 

 ேம)ேவ 4த* கி'க3 ேவெரா�� $க�ப.03929.1 

 ேப)ேம அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ேப)ேம* 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) $க�ப.03929.2 

 கா)� வான4� கதி)� நாக4� $க�ப.03929.3 

 P)ேம அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) 

ேதா3களா* $க�ப.03929.4 

 பா� இட5த ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ப றி_ெப.(ப றி_ெப.) 

ப%ைட_ெப.அ.(ப%�_ெப.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.03930.1 

 ந�� கைட5த ேப� ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) ேந� உளா  $க�ப.03930.2 

 மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) இட5த மா எனி2� ம-றவ  $க�ப.03930.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) தைகய_�ைற.எ/.(தைக_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ*லேதா $க�ப.03930.4 

 பட�5த ந�3 ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

பரAபி_வி.எ/.(பரA;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மீ+ $க�ப.03931.1 



 அட�5+ பார� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உற அன5த2� 

$க�ப.03931.2 

 கிட5+_வி.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தா��� 

இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கி'ைய ேமயினா  $க�ப.03931.3 

 நட5+_வி.எ/.(நட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தா��� 

இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ;வன�_ெப.(;வன�_ெப.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) எலா� 

$க�ப.03931.4 

 கட*_ெப.(கட*_ெப.) ஒலிAப+� கா* சலிAப+� $க�ப.03932.1 

 மிட* அ)�க� ேத� மீ+ ெச*வ+� $க�ப.03932.2 

 ெத(டர ம-றவ  �ளி�� எ � அலா* $க�ப.03932.3 

 அடலி  ெவ-றியா8 அயலி  ஆபேவா $க�ப.03932.4 

 ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) ஏJப�+ உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) ேம)ைவ� 

$க�ப.03933.1 

 த3ள* ஆன ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) அ'யி  தாைனயா  $க�ப.03933.2 

 உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) ஒ றி எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) உயி)� 

வாJமா* $க�ப.03933.3 

 வ3ளேல அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) வலியி  வ%ைமயா* 

$க�ப.03933.4 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) இDA; உறா வய ெவR_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சீய மா 

$க�ப.03934.1 

 4ைழ இDA; உறா 4ர% ெவ� கா�� ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) $க�ப.03934.2 

 தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) +DA;ற/ சா�(றா+ 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.03934.3 

 விைழவிட�தி  ேம* விளிைவ அRசலா* $க�ப.03934.4 



 ெம8�ெகா3 வாலினா* மிட* இராவண  $க�ப.03935.1 

 ெத(�க ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) உற� ெத(ட� 

ப��த_ெப.எ/.(ப�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

$க�ப.03935.2 

 ;�� இலாத ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெபாழி அர�த ந�� $க�ப.03935.3 

 உ�� இலாத ேவ� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) யாவேதா $க�ப.03935.4 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) தனிA ;த*வ _ெப.) இ  அளி/ $க�ப.03936.1 

 ச5திர _ெப.(ச5திர _ெப.) தைழ�தைனய த ைமயா  $க�ப.03936.2 

 அ5தக  தன�� அ'ய ஆைணயா  $க�ப.03936.3 

 45தி வ5தன _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

இவனி  ெமா8�பிேனா8 $க�ப.03936.4 

 அ னவ  எம��_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+��_ெகா.ேவ.) அரச _ெப.(அரெச _ெப.) 

ஆகேவ $க�ப.03937.1 

 இ னவ  இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) பத�_ெப.(பத�_ெப.) இய-�� 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.03937.2 

 4 னவ  �லA பைகஞ  4�Dனா  $க�ப.03937.3 

 மி  எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) அ(ண  ெவ�ைமயா  

$க�ப.03937.4 

 4�D நி றவ  4ர% உர�திேனா� $க�ப.03938.1 

 ஒ�ட அRசி ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) உைலய ஓDனா  $க�ப.03938.2 

 வ�ட ம%_ெப.(ம%_ெப.) தல�+ அ'+ வா>( எனா $க�ப.03938.3 

 எ�ட)� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பில23 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.03938.4 



 எ8+ காைல_ெப.(காைல_ெப.) அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பில23 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

$க�ப.03939.1 

 ெநா8தி  அ�� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெகாண�ெவ  

ேநா ைமயவா8 $க�ப.03939.2 

 ெச8தி காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) சிறி+ ேபா>+ எனா 

$க�ப.03939.3 

 ெவ8தி  எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) ெவ�ளி 

ேமயினா . $க�ப.03939.4 

 ஏகி வாலி�� இ)+ ஓ� ஏெழா� ஏ> $க�ப.03940.1 

 ேவக ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பில� தடவி ெவ�ைமயா  $க�ப.03940.2 

 ேமாக ெவ றிேம* 4ய*வி  ைவகிட/ $க�ப.03940.3 

 ேசாக� எ8தின _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) +ைண 

+ள�கினா . $க�ப.03940.4 

 அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அJ���� இவைன 

அ பினி* $க�ப.03941.1 

 ெத(J+ இர5+_வி.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ெத(ழி* இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

ஆகலா* $க�ப.03941.2 

 எJ+ ெவ றியா8 அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

ெச8க_விய�.வி.4.(ெச8_வி.+க_விய�.வி.4.) எனA $க�ப.03941.3 

 பJ+ இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ றன  ப'�� ெநRசினா  

$க�ப.03941.4 

 எ � தா2� அLவழி இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) பில� $க�ப.03942.1 



 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 4 னவ  ேத�ேவ  

அவ- $க�ப.03942.2 

 ெகா �ளா  தைன� ெகா*ெவ  அ � எனி  $க�ப.03942.3 

 ெபா �ேவ  எனாA ;�த* ேமயினா  $க�ப.03942.4 

 த��+_வி.எ/.(த�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ*லவா தணி( 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) 

$க�ப.03943.1 

 ெக��+_வி.எ/.(ெக�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேமைலேயா� கிள�+ 

ந�தியா* $க�ப.03943.2 

 அ��த காவ�� அ'க3 ஆைணயா* $க�ப.03943.3 

 ெகா��த+_வி.4.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) உ%� 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

ெகா%டன _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

ெகாலா� $க�ப.03943.4 

 அ ன நாளி* மாயாவி அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பில�+ $க�ப.03944.1 

 இ ன வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) ஊ� 

எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ ன 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) $க�ப.03944.2 

 ெபா னி  மா* வைர ெபா)A; 

ஒழி�+_வி.எ/.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேவ� $க�ப.03944.3 

 உ 2 � � எலா� உட  அ��கிேன� $க�ப.03944.4 

 ேசம� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி/ 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெச�கதி�� $க�ப.03945.1 



 ேகாமக  தைன� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) 

$க�ப.03945.2 

 ேம( � றி  ேம* ைவ�� ேவைல வா8 $க�ப.03945.3 

 ஆவி உ%டன  அவைன அ னவ  $க�ப.03945.4 

 ஒளி�தவ  உயி�� க3ைள உ%� ஊ� $க�ப.03946.1 

 களி�த_ெப.எ/.(களி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாலி�� கDதி  

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.03946.2 

 விளி�+ நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேவ� உைர ெபறா  

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03946.3 

 அளி�தவா� ந �_ெப.(ந �_ெப.) இளவலா� எனா $க�ப.03946.4 

 வா* விைச�+ வா _ெப.(வா _ெப.) வளி_ெப.(வளி_ெப.) 

நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என $க�ப.03947.1 

 கா* விைச�+ அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) கDதி  எ-ற�� 

$க�ப.03947.2 

 ந�*_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) நிற�+_ெப.(நிற�_ெப.+அ�+_சா'.) வி%_ெப.(வி%_ெப.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 4க�ட(� $க�ப.03947.3 

 ேவைல ;�க(� ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) ெவ-; எலா� $க�ப.03947.4 

 ஏறினா  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எவ)� அR�ற/ 

$க�ப.03948.1 

 சீறினா  ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) சிகர�_ெப.(சிகர�_ெப.) 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.03948.2 

 ேவ� இலாத அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) 

உதவ_�ைற.எ/.(உத(_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெம8�ைமயா* $க�ப.03948.3 



 ஆறினா2� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அD வண�கினா  

$க�ப.03948.4 

 வண�கி. அ%ண நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) வர(_ெப.(வர(_ெப.) 

இலாைமயா* $க�ப.03949.1 

 உண�கி உ வழிA படர உ 2ேவ-� $க�ப.03949.2 

 இண�க� இ ைமயா* இைறவ O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) உைட� $க�ப.03949.3 

 கண�க3 காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) உ  கட ைம எ றன� $க�ப.03949.4 

 ஆைண அRசி இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அரைச 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வா> $க�ப.03950.1 

 நா%_ெப.(நா%_ெப.) இலாத எ  நைவைய ந*�வா8 $க�ப.03950.2 

 :% உலா( ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) இைற ெபாறா8 என� $க�ப.03950.3 

 ேகாணினா  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெகா�ைம_ெப.(ெகா�ைம_ெப.) 

Hறினா  $க�ப.03950.4 

 அட* கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

அவைன அRசி ெவ� $க�ப.03951.1 

 �ட* கல�கி_வி.எ/.(கல��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ� 

�ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ஒ��க_�ைற.எ/.(ஒ���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 4  

$க�ப.03951.2 

 கட*_ெப.(கட*_ெப.) கைட5த அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கர தல�களா* 

$க�ப.03951.3 

 உட*_ெப.(உட*_ெப.) கைட5தன  இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

உைல5தன  $க�ப.03951.4 

 ப-றி அRசல  பழிைய ெவRசின� $க�ப.03952.1 



 4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 4ர% 

வலி� ைகயா* $க�ப.03952.2 

 எ-�வா  எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJத�� 

பிைழ�+ $க�ப.03952.3 

 அ-ற� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அக றன  $க�ப.03952.4 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ம-� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) அ+��ேம* $க�ப.03953.1 

 அ5தக-�� ஓ� அரண�_ெப.(அரண�_ெப.) இ*ைலயா* $க�ப.03953.2 

 இ5த ெவ-பி  வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.03953.3 

 45ைத உ-ற+ ஓ� சாப� உ%ைமயா* $க�ப.03953.4 

 உ)ைம எ � இவ-� உ'ய தார� ஆ� $க�ப.03954.1 

 அ) ம)5ைத�� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) வி)�பினா  

$க�ப.03954.2 

 இ)ைம�� +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.03954.3 

 க)ம� இ�� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ� கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) 

எ றன  $க�ப.03954.4 



 ெபா8 இலாதவ  வர 4ைற இ� ெமாழி ;கல $க�ப.03955.1 

 ஐய  ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ெபய� உைட அமர���� அமர  $க�ப.03955.2 

 ைவய� O�கிய வா8 இத>_ெப.(இத>_ெப.) +D�த+ மல�� க% $க�ப.03955.3 

 ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

ஆ�ப*_ெப.(ஆ�ப*_ெப.) அ� ேபா+ என/ 

சிவ5த_ெப.எ/.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03955.4 

 ஈர�_ெப.(ஈர�_ெப.) ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

சி-றைவ ெசா-றன3 எ ன $க�ப.03956.1 

 ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) த�பி��� 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) அர�_ெப.(அர�_ெப.) உ'ைம_ெப.(உ'ைம_ெப.) 

$க�ப.03956.2 

 பார� ஈ5தவ  ப'( இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) 

ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) இைளேயா  $க�ப.03956.3 

 தார� ெவௗவின  எ ற ெசா* த'��� ஆ� உளேதா $க�ப.03956.4 

 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஏழிேனா� ஏJ� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) உயி��� உதவி $க�ப.03957.1 

 வில�� எ னி2� வி* இைட வாளியி  வ ��D� $க�ப.03957.2 

 தைலைமேயா� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) தார4� உன�� இ � 

த)ேவ _வி.4.(த)_வி.+L_இ.இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) $க�ப.03957.3 

 ;லைமேயா8 அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) உைறவிட� கா�� 

எ � ;க றா  $க�ப.03957.4 

 எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� உவைக� 

கட*_ெப.(கட*_ெப.) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) திைர இைரAப $க�ப.03958.1 



 அJ5+ + பி2�� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கைர க%டன  அைனயா  

$க�ப.03958.2 

 விJ5தேத இனி வாலித  வலி என வி)�பா $க�ப.03958.3 

 ெமாழி5த வ �ர-� யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) எ%0வ+ உ%� என 

ெமாழி5தா  $க�ப.03958.4 

 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ஆ%� உைர�+ அ2மேன 4தலிய 

அைம/ச� $க�ப.03959.1 

 நிைன(� க*வி�� ந�தி�� S>/சி�� நிைற5தா� $க�ப.03959.2 

 எைனய� அ னவேரா�� ேவ� 

இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) இரவி 

$க�ப.03959.3 

 தைனய  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி/ சமீரண  மக _ெப.(மக _ெப.) 

உைர த)வா  $க�ப.03959.4 

 உ னிேன  நின+ உ3ள�தி  உ3ளைத உரேவா8 $க�ப.03960.1 

 அ ன வாலிைய� கால2�� அளிAப+ ஓ� ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) 

$க�ப.03960.2 

 இ ன வ �ர�பா* இ*ைல எ � அயி��தைன இனி 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.03960.3 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைவ கைடAபிDAபா8 என/ 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.03960.4 

 ச�� ச�கர� �றி உள தட�ைகயி* தாளி* $க�ப.03961.1 

 எ��� இ�தைன இல�கண� யாவ���� இ*ைல $க�ப.03961.2 



 ெச�க% வி* கர�+ இராம  அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தி) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) மாேல $க�ப.03961.3 

 இ�� உதி�தன  ஈ%� அற�_ெப.(அற�_ெப.) நி��+த-� இ 2� 

$க�ப.03961.4 

 ெச���� வ  திற*_ெப.(திற*_ெப.) தி';ர� த� எழ/ சினவி� $க�ப.03962.1 

 க���� ெவRசின� கால த  கால4� காலா* $க�ப.03962.2 

 அ����_ெப.எ/.(அ�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

;�கவ  ஆ%ட ேப� ஆடக� தனி வி* $க�ப.03962.3 

 இ���� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) அ� மாயவ-� அ றி�� எளிேதா 

$க�ப.03962.4 

 எ ைன ஈ றவ  இL(ல� யாைவ�� ஈ றா  $க�ப.03963.1 

 த ைன ஈ றவ-� அDைம ெச8 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) உன�� அ+ேவ 

$க�ப.03963.2 

 உ ைன ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ-� உ� 

பத�_ெப.(பத�_ெப.) உள+ என உைர�தா  $க�ப.03963.3 

 இ ன ேதா றேல அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இத-� ஏ+ 

உ%� இ1ைறேயா8 $க�ப.03963.4 

 + ;_ெப.(+ ;_ெப.) ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) உட  ேதா �வ  எவ���� $க�ப.03964.1 

 4 ; ேதா றைல அறித-� 4D( எ  எ � 

இய�ப_�ைற.எ/.(இய�;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.03964.2 

 அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) சா � என உைர�தன  ஐய எ  யா�ைக $க�ப.03964.3 

 எ ; ேதா றல உ)கின+ எனி  பிறி+ எவேனா $க�ப.03964.4 

 பிறி+� அ னவ  ெப)வலி ஆ-றைலA ெப'ேயா8 $க�ப.03965.1 



 அறிதி எ னி  உ%� உபாய4� அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) அ) 

மர�க3_ெப.(மர�_ெப.+க3_பட�.ப .) $க�ப.03965.2 

 ெநறியி* நினறன_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

ஏழி* ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உ)வ இ5 ெநDேயா  $க�ப.03965.3 

 ெபாறிெகா3 ெவRசர� ேபாவ+கா% எனA ;க றா  $க�ப.03965.4 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) ந � எனா ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) � ற4� 

நா0�_ெப.எ/.(நா0_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03966.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) +ைண� தனி மா)தி ேதாளிைண 

தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03966.2 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெச�மைல� ��கி 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ெசA;வ+ உளதா* $க�ப.03966.3 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உன�� என இராம2� உைர�தி 

அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) எ றா  $க�ப.03966.4 

 ஏக ேவ%�� இ5 ெநறி என இனி+ 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏகி $க�ப.03967.1 

 மாக� ந�%டன ��கிட 

நிமி�5தன_வி.4.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

மர�க3_ெப.(மர�_ெப.+க3_பட�.ப .) $க�ப.03967.2 

 ஆக ஐ5திேனா� இர%D  ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உ)வ 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) $க�ப.03967.3 

 ேபாகேவ எ த  மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) இட� ேபா� எனA 

;க றா  $க�ப.03967.4 

 ம� இலா  அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) Hற�� வானவ��� இைறவ  

$க�ப.03968.1 



 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

4 னிய_ெப.எ/.(4 2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4ய-சிைய 4 னி 

$க�ப.03968.2 

 எ�>_ெப.(எ�>_ெப.) வலி� தட5 ேதா3களா* சிைலைய நா%_ெப.(நா%_ெப.) 

ஏ-றி $க�ப.03968.3 

 அறிவினா* அளAப அ'யவ-� அ)� 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைண5தா  $க�ப.03968.4 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ேப'2� ேப�வில உலக�க3 உைல5+ $க�ப.03969.1 

 தாJ� கால�+� தா>வில தய��_வி.(தய��_வி.) ேப� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) 

S> $க�ப.03969.2 

 ஆழி மாநில� தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) �ல� கி'க3 $க�ப.03969.3 

 ஏJ� ஆ%� ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வழி நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

என இைய5த_ெப.எ/.(இைய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03969.4 

 கைல க%� ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மதிய4� 

கதிரவ  தா2� $க�ப.03970.1 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) க%� ஓ�த-� அ)5தவ� ெத(ட���� 

சார*_ெப.(சார*_ெப.) $க�ப.03970.2 

 மைல க%ட<� எ ப+ அ*ல+ மல�மிைச அய-�� $க�ப.03970.3 

 இைல க%ட<� என� தெரJAப அ)5_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தர�தன ஏJ� 

$க�ப.03970.4 

 ஒ�க நா3_ெப.(நா3_ெப.) எலா� உழ*வன உைல( இல ஆக $க�ப.03971.1 



 மி�க+ ஓ� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) உள+ என ேவ� க%Dலமா* 

$க�ப.03971.2 

 தி��� வான4� ெசறி5த_ெப.எ/.(ெச'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) த) நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) சீத� $க�ப.03971.3 

 ;�� ந��கலி  தள�( இல இரவி ேத�A ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) $க�ப.03971.4 

 ந�� நா3கB� ேகா3கB� எ ன ேம* 

நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03972.1 

 மா� ேதா-�வ மல� எனA ெபாலிகி ற வள�த $க�ப.03972.2 

 ஓ� மா �ட� ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) மதி�� உ3 க�A; 

உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03972.3 

 ேகா� ேத8�தலி  கள�க� உ-றா* எ2� �றிய $க�ப.03972.4 

 த�+_ெப.(த�+_ெப.) அ�� ெப)R_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) சாைகக3 தைழ�கி ற 

ெசயலா* $க�ப.03973.1 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) எ ன(� த�வன வி��பி2� 

உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03973.2 

 ஆதி அ%ட� 4 ; அளி�தவ  உலகி  அ�� 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ஊ� $க�ப.03973.3 

 ஓதிம� தனிA ெபைடெயா�� ;ைட 

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைறவ $க�ப.03973.4 

 நா-ற�_ெப.(நா-ற�_ெப.) ம*� ேபா+ அைட கனி கா8 4த* நானா 

$க�ப.03974.1 

 வ �-� ம%_ெப.(ம%_ெப.) தல�+ யாைவ�� வ �>கில யா%�� $க�ப.03974.2 



 கா-�_ெப.(கா-�_ெப.) அல�பி2� கலி ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

வா _ெப.(வா _ெப.) இைட� கல5த_ெப.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.03974.3 

 ஆ-றி  வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா8 அைல 

கட*_ெப.(கட*_ெப.) பா8 த)� இய*ப $க�ப.03974.4 

 அDயினா* உல�_ெப.(உல�_ெப.) அள5தவ  அ%ட�+�� அAபா* 

$க�ப.03975.1 

 4Dவி  ேம* ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4Dயன 

ஆதலி  4Dயா $க�ப.03975.2 

 ெநDய மா* எ2� நிைலயன ந�'ைட� 

கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03975.3 

 பDயி  ேம* நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேம) மா* 

வைரயி2� பைழய_ெப.அ.(பைழைம_ெப.) $க�ப.03975.4 

 வ3ள* இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) ைம5த-�� த�பி��� வயி��த 

$க�ப.03976.1 

 உ3ளேம என ஒ றி  ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உ3 வயி�A; உைடய 

$க�ப.03976.2 

 ெத3B ந�'ைட� கிட5+_வி.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பா� 

�ம�கி ற ேசட  $க�ப.03976.3 

 ெவ3ளி ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) பட� �ைட5+ கீ> ேபாகிய ேவர 

$க�ப.03976.4 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தி�கிைன அள5தன 

பைணகளி  ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) $க�ப.03977.1 

 எ � நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

எ � இைசAபன இ) �ட� தி'�� $க�ப.03977.2 



 � றி2�� உய�5+_வி.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அக றன 

ஒ றி2� ��கா $க�ப.03977.3 

 ஒ றி2�� ஒ றி  இைட ெநD+ ேயாசைன உைடய $க�ப.03977.4 

 ஆய மாமர�_ெப.(மாமர�_ெப.) அைன�ைத�� 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அமல  $க�ப.03978.1 

 Pய வா� கைண +ரAப+ ஓ� ஆதர� ேதா ற/ $க�ப.03978.2 

 ேசய வான4� திைசகB� ெசவி� உற� ேதவ��� $க�ப.03978.3 

 ஏ8( இலாத+ ஓ� பய�_ெப.(பய�_ெப.) வர/ சிைலயி  நா%_ெப.(நா%_ெப.) 

எறி5தா  $க�ப.03978.4 

 ஒ�க நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) 

எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) உலக4� அ�� அ�ேக ஓைச $க�ப.03979.1 

 ப�க�_ெப.(ப�க�_ெப.) நி றவ��� உ-ற+ பக�வ+ எAபDேயா $க�ப.03979.2 

 தி�கய�கB� மய�கின திைசகB� திைக�த $க�ப.03979.3 

 ;�� அய பதி சலிA; உற ஒலி�த+ அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெபா) வி* 

$க�ப.03979.4 

 அ'5தம  சிைல நா%_ெப.(நா%_ெப.) ெநD+ ஆ��த�� அமர� $க�ப.03980.1 

 இ'5+ ந��கின� க-ப�தி  இ�தி எ � அயி��தா� $க�ப.03980.2 

 ப'5த த�பிேய பா�� நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

ம-ைறA ப*ேலா�_ெப.(ப*ேலா�_ெப.) $க�ப.03980.3 

 ;'5த த ைமைய உைர ெசயி  பழி அவ�A 

;ண)�_ெப.எ/.(;ண�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.03980.4 



 எ8த* கா%�� ெகா* இ ன� எ � அ'தி  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03981.1 

 ெபா8 இ* மா)தி 4தலிேனா� ;க>(�� ெபாJதி* $க�ப.03981.2 

 ெமா8 ெகா3 வா�சிைல நாணிைன 4ைற உற வா�கி $க�ப.03981.3 

 ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) வாளிைய ஆBைட வி*லி�� 

வி�டா  $க�ப.03981.4 

 ஏJ மா மர�_ெப.(மர�_ெப.) உ)வி� கீ> உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ � 

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

$க�ப.03982.1 

 ஏJ� ஊ� ;�� உ)விA பி  உட  அ��+ இய ற $க�ப.03982.2 

 ஏ> இலாைமயா* மீ%ட+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இராகவ  

பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $க�ப.03982.3 

 ஏJ க%டபி  உ)(மா* ஒழிவ+ அ � இ 2� $க�ப.03982.4 

 ஏJ ேவைல�� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ேம* உய�5தன ஏJ� $க�ப.03983.1 

 ஏJ � ற4� இ)Dக3 எJவ)� ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) $க�ப.03983.2 

 ஏJ� ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) எJவ)� ந��கின எ ப $க�ப.03983.3 

 ஏJ ெப-றேதா இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கைண�� இல�க� எ � 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03983.4 

 அ ன+ ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) அற�தி2�� 

ஆ� உயி�� +ைணவ  $க�ப.03984.1 

 எ 2� த ைமைய ேநா�கின� யாவ)� எைவ�� $க�ப.03984.2 

 ெபா னி  வா� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) ;+_ெப.அ.(;+_ெப.அ.) 

ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) :%� $க�ப.03984.3 



 ெச னி_ெப.(ெச னி_ெப.) ேம* ெகாdஉ அ)�க  ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) இைவ ெசA;� $க�ப.03984.4 

 ைவய� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) வா2� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ம-�� 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) மல'  ேம* $க�ப.03985.1 

 ஐய  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ஆழிேம* ஆழிமா மா�� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.03985.2 

 ெச8ய  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) விைன தெற�� ேத(� 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) நாயிேன  $க�ப.03985.3 

 உ8ய_�ைற.எ/.(உ8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உதவினா8 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 45+ உதவினா8 $க�ப.03985.4 

 எ  என�� அ'ய+ எA_��.(எ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெபா)B� எ-� எளிதலா* 

$க�ப.03986.1 

 உ ைன இ�தைல வி��+_வி.எ/.(வி�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உதவினா� விதியினா� $க�ப.03986.2 

 அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ஒA;ைடய உ  அDய)�� அDய  

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.03986.3 

 ம னவ��� அரச எ � உைர ெச8தா  வைச இலா  $க�ப.03986.4 

 ஆDனா� பாDனா�_வி.4.(பா�_வி.+இ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) அ��� இ��� 

கல5+_வி.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03987.1 

 ஓDனா� உவைக இ  நறைவ உ%� உண�கிலா� $க�ப.03987.2 

 ேநDனா� வாலி காலைன எனா ெநD+ நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.03987.3 

 வாDனா� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) எலா� 

வளர_�ைற.எ/.(வள�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ம-றவ� எலா� $க�ப.03987.4 



 அ%ட4� அகில4� அைடய_�ைற.எ/.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ � 

அன* இைடA $க�ப.03988.1 

 ப%� ெவ5தன ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பைச வற5திD2� 

வா _ெப.(வா _ெப.) $க�ப.03988.2 

 ம%டல� ெத(�வ+ அ� மைலயி  ேம* மைல என� $க�ப.03988.3 

 க%டன  +5+பி� கட*_ெப.(கட*_ெப.) அனா  உட*_ெப.(உட*_ெப.) அேரா 

$க�ப.03988.4 

 தென1;ல� கிழவ _ெப.(கிழவ _ெப.) ஊ� மயிடேமா திைசயி  வா> 

$க�ப.03989.1 

 வ ; உல� க' மD5த+ ெகாேலா மகர மீ _ெப.(மீ _ெப.) $க�ப.03989.2 

 எ ; உலA; உற உல�5த+ ெகாேலா இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எனா 

$க�ப.03989.3 

 அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) உலA; அ'ய ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) உைர 

ெச8வா8_வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) என 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.03989.4 

 +5+பிA ெபய)ைட/ �� சின�+ அ(ண  மீ+ $க�ப.03990.1 

 இ5+ைவ� ெத(ட நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ 

ம)A;_ெப.(ம)A;_ெப.) இைணயினா  $க�ப.03990.2 

 ம5தர� கி' எனA ெப'யவ  மகர ந�� $க�ப.03990.3 

 சி5திட� க) நிற�+_ெப.(நிற�_ெப.+அ�+_சா'.) அ'யிைன� ேத�வா . 

$க�ப.03990.4 

 அ�� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ' எதி�5+ அைமதி எ  

எ ற�� $க�ப.03991.1 



 ெபா�� ெவR_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெச)வினி* ெபா)தி எ � உைர ெசய� 

$க�ப.03991.2 

 க�ைகயி  கணவ _ெப.(கணவ _ெப.) அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கைற 

மிட-� இைறவேன $க�ப.03991.3 

 உ�க3 ெவ� கத வலி�� ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) எ � உைர ெச8தா . 

$க�ப.03991.4 

 கD+ ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவ2� 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

கயிைலைய� $க�ப.03992.1 

 ெகாDய_ெப.அ.(ெகாDய_ெப.அ.) ெகா�பினி  ம��+ எJத�� ��கி 4  

$க�ப.03992.2 

 ெநாDதி நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) �ைற எ  எ ற�� Oவ றன  அேரா 

$க�ப.03992.3 

 4D( இ* ெவR_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெச) என�� அ)3 

ெச8வா _வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 4ய*க எனா. 

$க�ப.03992.4 

 1லேம வ �ரேம 1Dனாேயா� ேபா� $க�ப.03993.1 

 ஏ�ேம ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) பா* ஏ� எனா ஏவினா  $க�ப.03993.2 

 சால நா3_ெப.(நா3_ெப.) ேபா� 

ெச8வா8_வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) ஆதிேய* 

சார*_ெப.(சார*_ெப.) ேபா� $க�ப.03993.3 

 வாலி பா* ஏ� எனா வா _ெப.(வா _ெப.) உVளா� வா _ெப.(வா _ெப.) உளா . 

$க�ப.03993.4 

 அ னவ  விட உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவ2� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ'க3 த� $க�ப.03994.1 



 ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) 

வ)க_விய�.வி.4.(வா_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) ேபா� 

ெச8க_விய�.வி.4.(ெச8_வி.+க_விய�.வி.4.) எனா மைலயிைன/ 

$க�ப.03994.2 

 சி ன பி ன� ப��தி�த�� சினவி எ  $க�ப.03994.3 

 4 னவ  4 ன� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைனயவ  4ைனத��. $க�ப.03994.4 

 இ)வ)� தி'(�� ெபாJதி  இ னவ�க3 எ � $க�ப.03995.1 

 ஒ)வ)� சிறி+ உண�5தில�க3 எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) 

உலக4� $க�ப.03995.2 

 ெவ)வ)� தைகய� ஆ8 விJவ� 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJவரா* $க�ப.03995.3 

 ம)வ அ)5_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தைகய� தானவ�க3 வானவ�க3 தா�. 

$க�ப.03995.4 

 த� எJ5த+ வி��; உற ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) திைச எலா� $க�ப.03996.1 

 ேபா8 எJ5த+ 4ழ�� உட  எJ5த+ ;ைக $க�ப.03996.2 

 ேதாய ந _ெப.அ.(ந*_ெப.அ.) ;ண'�� ெத(ட� தட�_ெப.அ.(தட�_ெப.) 

கி'கB� $க�ப.03996.3 

 சா8 அழி5தன அD� தல� எ�� தி�தலா* $க�ப.03996.4 

 ;ய�� வானக4� அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ;ண'�� ;ண'_ெப.(;ண'_ெப.) 

S> $க�ப.03997.1 

 அய�� வ �> Pளியா* அறிவ)5 தைகயவா $க�ப.03997.2 

 மயனி  மாமக2� வாலி�� மற�+ உடலினா� $க�ப.03997.3 



 இய�� மாமதிய� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) ஆ�� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ8தேவ $க�ப.03997.4 

 அ-ற+ ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச)A ;'(�� 

அளவினி* $க�ப.03998.1 

 ெகா-ற வாலி�� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) �வ( 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) வலிெயா�� $க�ப.03998.2 

 ப-றி ஆைசயி  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பைண ம)A;_ெப.(ம)A;_ெப.) 

இைண பறி�+_வி.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.03998.3 

 எ-றினா  அவ2� வா _ெப.(வா _ெப.) இDயி  

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உரறினா  $க�ப.03998.4 

 தைலயி  ேம* அDபட� கD+ சா8 ெநD+ தா3_ெப.(தா3_ெப.) $க�ப.03999.1 

 உைலய வா8 4ைழ திற5+ உதிர ஆ� ஒJக மா $க�ப.03999.2 

 மைலயி  ேம* உ)� இD�+_வி.எ/.(இD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ ன 

வா _ெப.(வா _ெப.) ம%ெணா�� $க�ப.03999.3 

 �ைலய மாதிைசகB� ெசவி� உற� ��தினா . $க�ப.03999.4 

 கவ' இ�� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) என� கரதல� ெகா� தி'�+ 

$க�ப.04000.1 

 இவ�த�� �)திப�� இைச ெத(�� திைச ெத(�� $க�ப.04000.2 

 +வ� அணி5தன எனA ெபாசி +ைத5தன +ைணA $க�ப.04000.3 

 பவ� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பைண மத�_ெப.(மத�_ெப.) பயி�� வ  

க'கேள. $க�ப.04000.4 

 ;க*_ெப.(;க*_ெப.) கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய* 

உVளா� இய�� ம%Dல� இக5+_வி.எ/.(இக_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.04001.1 



 எைனய(� தவிர ேம* வயிர வ  கரதல�+ 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.04001.2 

 வலி�+ எறிய_�ைற.எ/.(எறி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ � உயி)� 

வி%_ெப.(வி%_ெப.) படர இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) $க�ப.04001.3 

 உட�� இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ப'� அேரா. உயி)� வி%_ெப.(வி%_ெப.) 

படர இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உட�� இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ப'� 

அேரா $க�ப.04001.4 

 4�D வா _ெப.(வா _ெப.) 4க� 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அளவி இ� 4ைட 

உட*_ெப.(உட*_ெப.) $க�ப.04002.1 

 க�D மா* வைரைய வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ�த�� 

க)ைணயா  $க�ப.04002.2 

 இ�ட சாப4� என�� உத(� எ � இய*பினி  $க�ப.04002.3 

 ப�டவா 4Jவ+� ப'வினா* உைர ெச8தா  $க�ப.04002.4 

 ேக�டன _வி.4.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

அமல2� கிள5தவா� எலா� $க�ப.04003.1 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) ெத(ழி* இளவைல இதைன ைம5த 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.04003.2 

 ஓ�� என அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) 

விரலி  உ5தினா  $க�ப.04003.3 

 மீ�� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) வி'Rச  நா� உ-� மீ%டேத 

$க�ப.04003.4 

 ஆ இைட அ'� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) அசனி அR�ற $க�ப.04004.1 

 வா8 திற5+ ஆ��த+ வ3ள* 

ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04004.2 



 நாயக உண��+வ+ உ%� நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) எனா $க�ப.04004.4 

 இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) 

இைய5+_வி.எ/.(இைய_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ)5த+ ஓ� இைட 

$க�ப.04005.1 

 ெவL வழி இராவண  ெகாணர ேமைலநா3 $க�ப.04005.2 

 ெசL_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வழி 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ேதவிேய ெகா* ஆ� $க�ப.04005.3 

 கLைவயி  அர-றின3 கழி5த_ெப.எ/.(கழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) உளா3 $க�ப.04005.4 

 உைழய'  உண��+வ+ உள+ எ � உ னிேயா $க�ப.04006.1 

 �ைழ ெபா) க%ணினா3 �றி�த+ ஓ�5தில� $க�ப.04006.2 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபா) க% இைண வா'ேயா� த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

$க�ப.04006.3 

 இைழ ெபாதி5+ இ�டன3 யா�க3 ஏ-றன� $க�ப.04006.4 

 ைவ�தன� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி வ3ள* நி வயி  $க�ப.04007.1 

 உ8�தன� த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+ உண�தியா* 

எனா� $க�ப.04007.2 

 ைக�தல�+ அ னைவ ெகாண�5+ கா�Dனா  $க�ப.04007.3 

 ெந8�தைல பா* கல5+_வி.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேநய�தா . $க�ப.04007.4 

 தெரJ(ற ேநா�கின  தெரJைவ ெம8 அணி $க�ப.04008.1 

 எ' கன*_ெப.(கன*_ெப.) எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெமJகி  யா�ைக ேபா* $க�ப.04008.2 



 உ)கின  எ கில� உயி)�� ஊ-ற� ஆ8A $க�ப.04008.3 

 ப)கின  எ கில� பக�வ+ எ ெகா* ஆ� $க�ப.04008.4 

 ந*�வ+ எ  இனி ந�ைக ெகா�ைகையA $க�ப.04009.1 

 ;*கிய :0� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ெகா�ைக 

ேபா றன_வி.4.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

$க�ப.04009.2 

 அ*�லி  அணிகB� அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) 

ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) $க�ப.04009.3 

 பல கல  பிற(� அAபDவ� ஆனேவ $க�ப.04009.4 

 வி�ட ேப� உண�விைன விளி�த எ ெகேனா $க�ப.04010.1 

 அ�டன உயிைர அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அணிக3 எ ெகேனா $க�ப.04010.2 

 ெகா�Dன சா5+ என� �ளி�5த_ெப.எ/.(�ளி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

எ ெகேனா $க�ப.04010.3 

 ��டன எ ெகேனா யா+ ெசா*�ேக  $க�ப.04010.4 

 ேமா5திட ந�மல� ஆன ெமா8�பினி* $க�ப.04011.1 

 ஏ5திட உ�த'ய�ைத ஏ85தன $க�ப.04011.2 

 சா5த4� ஆ8 ஒளி தJவA ேபா��தலா* $க�ப.04011.3 

 :5+கி* ஆய அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) :ைவ :%கேள $க�ப.04011.4 

 ஈ��தன ெச�க% ந�� ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) யாைவ�� $க�ப.04012.1 

 ேபா��தன மயி�A;ற� ;ளக� ெபா��ேதா3 $க�ப.04012.2 

 ேவ��தன  எ ெகேனா ெவ+�பினா  எ ேகா $க�ப.04012.3 

 த���தைன அLவழி யா+ ெசA;ேக  $க�ப.04012.4 



 விட�_ெப.(விட�_ெப.) பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைனய+ ஓ� ெவ�ைம_ெப.(ெவ�ைம_ெப.) மீ�ெகாள $க�ப.04013.1 

 ெந��ெபாJ+ உண�விேனா� உயி�A;� 

ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04013.2 

 தட�ெப)� க%ணைன� தா�கினா  தன+ $க�ப.04013.3 

 உட�பினி* ெசறி மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ���ெகா%� ஏறேவ $க�ப.04013.4 

 தா�கின  இ)�தி அ +யர�_ெப.(+யர�_ெப.) தா�கலா+ $க�ப.04014.1 

 ஏ�கிய ெநRசின  இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வி�4வா  $க�ப.04014.2 

 வ ��கிய ேதாளினா8 விைனயிேன  உயி� $க�ப.04014.3 

 வா�கிென  இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அணி வ)வி�ேத எனா $க�ப.04014.4 

 அய  உைட அ%ட�தி  அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ;ற�ைத�� $க�ப.04015.1 

 மய�( அற நாD எ  வலி�� கா�D உ  $க�ப.04015.2 

 உய� ;க>� ேதவிைய உதவ- பாலனா* $க�ப.04015.3 

 +ய� உழ5+_வி.எ/.(உழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய�திேயா �)தி <* 

வலா8 $க�ப.04015.4 

 தி)மக3 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

தெய1வ� க-பினா3 $க�ப.04016.1 

 ெவ)வர/ ெச8+ள ெவ8யவ  ;ய�_ெப.(;ய�_ெப.) $க�ப.04016.2 

 இ)ப+� ஈைர5+ தைல�� நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) 

உ  $க�ப.04016.3 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கைண�� ஆ-�ேமா உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஏJேம 

$க�ப.04016.4 



 ஈ%� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ)3 ஏெழா� ஏ> எனA 

$க�ப.04017.1 

 :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� உலக�க3 வலியி* ;�� 

இைட� $க�ப.04017.2 

 ேத%D அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அர�கைன� தி)கி� ேதவிைய� 

$க�ப.04017.3 

 கா%D யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி� 

ெகாண�வ* காவேலா8 $க�ப.04017.4 

 ஏவ* ெச8 +ைணவேர� யா�க3 ஈ�� 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.04018.1 

 தா அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெப) வலி� த�பி ந�பி 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) $க�ப.04018.2 

 ேசவக� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எனி* சி�க ேநா�க* எ  

$க�ப.04018.3 

 1வைக_ெப.(1வைக_ெப.) உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ெமாழியி  45+ேமா $க�ப.04018.4 

 ெப)ைமேயா� ஆயினா� ெப)ைம_ெப.(ெப)ைம_ெப.) ேபசலா� $க�ப.04019.1 

 க)மேம அ*ல+ பிறி+ எ  க%ட+ $க�ப.04019.2 

 த)ம� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அ*ல+ தனி�+ ேவ� உ%ட< $க�ப.04019.3 

 அ)ைம_ெப.(அ)ைம_ெப.) ஏ+ உன�� 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவல�_ெப.(அவல�_ெப.) 

H�திேயா $க�ப.04019.4 



 4ள' ேம* ைவ�வா  4)க  

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

$க�ப.04020.1 

 தளி� இய* பாக�தா  தட�ைக ஆழியா  $க�ப.04020.2 

 அளவி ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஆவேர அ றி ஐய� இ* $க�ப.04020.3 

 கிளவியா8 தனி�தனி கிைடAபேரா +ைண $க�ப.04020.4 

 எ  உைட/ சி� �ைற 4D�த*_ெதா.ெப.(4D_வி.+�த*_ெதா.ெப.�றி.) ஈ%� 

ஒ]இA $க�ப.04021.1 

 பி  உைட�தாயி2� ஆக ேப+�� $க�ப.04021.2 

 மி  இைட/ சனகிைய மீ�� மீ3+மா* $க�ப.04021.3 

 ெபா  உைட/ சிைலயினா8 

விைர5+_வி.எ/.(விைர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா8 எ றா  

$க�ப.04021.4 

 எ' கதி�� காதல _ெப.(காதல _ெப.) 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) Hற�� $க�ப.04022.1 

 அ)வி அ� க% திற5+ அ பி  ேநா�கினா  $க�ப.04022.2 

 தி) உைற மா�ப2� ெதளி( ேதா றிட $க�ப.04022.3 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வைக உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைரAப+ ஆயினா  

$க�ப.04022.4 

 வில�� எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) ேதாளினா8 விைனயிேன2� 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) $க�ப.04023.1 

 இல�� வி* கர�தின  இ)�கேவ 

அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) $க�ப.04023.2 



 கல  கழி�தன3 இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) க-;_ெப.(க-;_ெப.) 

ேமவிய_ெப.எ/.(ேம(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04023.3 

 ெபால  �ைழ� தெரJைவய� ;'5+Vளா�க3 யா� $க�ப.04023.4 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கி'ெயா�� தட�க3 

த�ெமா�� $க�ப.04024.1 

 :ெணா�� ;ல�பின _வி.4.(;ல�;_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) ேபா�கிேன  $க�ப.04024.2 

 நா%_ெப.(நா%_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) சிைல �ம5+ உழல 

நாணேல  $க�ப.04024.3 

 ஆ� உட  

ெச*பவ�_வி.அ.ெப.(ெச*_வி.+A_ெபா).உ).+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப .) 

அ� ெசா* மாதைர $க�ப.04025.1 

 ேவ� உளா� வலி ெசயி  வில�கி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

சம�+_ெப.(சம�_ெப.+அ�+_சா'.) $க�ப.04025.2 

 ஊ� உற� த� உயி� உ�Aப� எ ைனேய $க�ப.04025.3 

 ேதறின3 +யர�_ெப.(+யர�_ெப.) நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 

த���ககி-றிேல  $க�ப.04025.4 

 க)�கட* ெத(�டன� க�ைக த5தன� $க�ப.04026.1 

 ெபா)� ;லி_ெப.(;லி_ெப.) மாெனா� ;ன�� ஊ�Dன� $க�ப.04026.2 

 ெப)5தைக எ  �ல�+ அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) பி  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

$க�ப.04026.3 

 தி)5+_ஏவ.(தி)5+_வி.) இைழ +யர�_ெப.(+யர�_ெப.) 

நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) த���ககி-றிேல  $க�ப.04026.4 

 இ5திர-� உ'ய+ ஓ� இ��க% த���+ இக* $க�ப.04027.1 



 அ5தக-� அ'ய ேபா� அ(ண  ேத8�தன  $க�ப.04027.2 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ம-� அவனி  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உதி�த 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உேள  $க�ப.04027.3 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) +ய�� ெகா�� பழி வி*லி  தா�கிேன  

$க�ப.04027.4 

 வி)�; எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) எ5ைதயா� ெம8�ைம வ ��ேம* $க�ப.04028.1 

 வ)� பழி எ � யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) 

Sடேல  $க�ப.04028.2 

 க)�;_ெப.(க)�;_ெப.) அழி ெசா*லிையA பைகஞ  ைக� ெகாளA $க�ப.04028.3 

 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பழி SDேன  பிைழ�த+ எ  அேரா $க�ப.04028.4 

 எ ன ெநா5+_வி.எ/.(ெநா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ னன ப னி 

ஏ�கிேய $க�ப.04029.1 

 + ன அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) +யர�+ ேசா�கி றா  தைனA $க�ப.04029.2 

 ப ன அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கதிரவ  ;த*வ _ெப.) ைப�3 

பா��+_வி.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04029.3 

 அ ன ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) +ய� எ2� அள�க� ந��கினா  $க�ப.04029.4 

 ஐய ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ஆ-றலி  ஆறிேன  அல+ $க�ப.04030.1 

 உ8வேன என�� இதி  உ�தி ேவ� உ%ட< $க�ப.04030.2 

 ைவயக�+ இAபழி த�ர_�ைற.எ/.(த��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மா8வ+ 

$க�ப.04030.3 

 ெச8வ  நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) �ைற 4D�+ அ றி/ ெச8கேல  

$க�ப.04030.4 



 எ றன  இராகவ  இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) $க�ப.04031.1 

 வ  திற*_ெப.(திற*_ெப.) மா)தி வண�கினா  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

$க�ப.04031.2 

 � � இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) ேதாளினா8 Hற ேவ%�வ+ 

$க�ப.04031.3 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உள+ அதைன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேக3 எனா $க�ப.04031.4 

 ெகா�5_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) ெத(ழி* வாலிைய� 

ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேகாமக  $க�ப.04032.1 

 க��_ெப.அ.(க��_ெப.அ.) கதிேரா  மக _ெப.(மக _ெப.) ஆ�கி� ைகவள� 

$க�ப.04032.2 

 ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பைட H�Dனால றி ேநட'+ $க�ப.04032.3 

 அ�� பைட அர�க�த� இ)�ைக ஆைணயா8 $க�ப.04032.4 

 வானேதா ம%ணேதா ம-� ெவ-பேதா $க�ப.04033.1 

 ஏைன மா நாக�த� இ)�ைகA பாலேதா $க�ப.04033.2 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) உலா� தெரJயலா8 ெதளிவ+ அ � 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) $க�ப.04033.3 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) உைட மானிட� ஆன+ உ%ைமயா* $க�ப.04033.4 

 எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) உலக�கB� இைமAபி  எ8+வ� 

$க�ப.04034.1 

 வL(வ� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி 

மகி>5த_ெப.எ/.(மகி>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) யாைவ�� $க�ப.04034.2 



 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) விைன வ5தென 

வ)வ�_வி.4.(வா_வி.+L_இ.இ.கா.+அ�_பட�.ப .) மீ3வரா* $க�ப.04034.3 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) உைறவிட� 

அறிய- பாலேதா $க�ப.04034.4 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 4ைறேய 

பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

யாைவ�� $க�ப.04035.1 

 தி) உைற ேவ� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ேதர ேவ%�மா* $க�ப.04035.2 

 வர  4ைற நாDட வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இ றா* உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

$க�ப.04035.3 

 அ)ைம_ெப.(அ)ைம_ெப.) உ%� அளAப அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ஆ%�� 

ேவ%�மா* $க�ப.04035.4 

 ஏJ ப�+ ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ3ள�+ எ� 

பைட $க�ப.04036.1 

 ஊழியி- கட*_ெப.(கட*_ெப.) என உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ேபா���மா* 

$க�ப.04036.2 

 ஆழிைய� �DAபி2� அய  ெச8 அ%ட�ைத� $க�ப.04036.3 

 கீ> ம��+ எ�Aபி2� கிைட�த ெச8�மா* $க�ப.04036.4 

 ஆதலா* அ னேத அைமவ+ ஆ� என $க�ப.04037.1 

 ந�தியா8 நிைன5தென  என நிக>�தினா  $க�ப.04037.2 

 சா+ ஆ� எ ற அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) த2வி  ெச*வ2� $க�ப.04037.3 

 ேபா+� நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) வாலிபா* எ னA ேபாயினா� $க�ப.04037.4 

 ெவ�க% ஆளி ஏ�� மீலி_ெப.(மீளி_ெப.) மா(� ேவக நாக4� $க�ப.04038.1 



 சி�க ஏ� இர%ெடா�� திர%ட_ெப.எ/.(திர3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ ன ெச8ைகயா� $க�ப.04038.2 

 த�� சால� 1ல� ஆ� தமால� ஏல� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேபா* 

$க�ப.04038.3 

 ெபா�� நாக4� +வ � சார*_ெப.(சார*_ெப.) ஊ� ேபாயினா� $க�ப.04038.4 

 உைழ உலா� ெந��க% மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ஊச*_ெப.(ஊச*_ெப.) 

ஊச*_ெப.(ஊச*_ெப.) அ*லேவ* $க�ப.04039.1 

 தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) உலா( ச5+ 

அல�5த_ெப.எ/.(அல�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சார*_ெப.(சார*_ெப.) 

சார*_ெப.(சார*_ெப.) அ*லேவ* $க�ப.04039.2 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உலா( 4 '*_ெப.(4 றி*_ெப.) அ*ல 

ம ற*_ெப.(ம ற*_ெப.) நா� ச%பக� $க�ப.04039.3 

 �ைழ உலா( ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) அ*ல 

ெபா ெச8 � றேம $க�ப.04039.4 

 அற�க3_ெப.(அற�க3_ெப.) 

நா��_ெப.எ/.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேமனியா� அ'� 

கண�ேகளா�� அ�� $க�ப.04040.1 

 இற�� ேபா+� ஏ�ேபா+�. ஈ� இலாத ஓைதயா* $க�ப.04040.2 

 கற�� வா� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) கல  கலிAப 45+ க% 4கி>�+ 

$க�ப.04040.3 

 உற�� ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) ந �_வி.அ.(ந �_ெப.) 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மாக� மீ+ உலா(ேம 

$க�ப.04040.4 

 ந�� நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) ஊ� ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) ஓட ந�)� ஓட ேந� 

$க�ப.04041.1 



 ஆ�� நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) ஓட மான யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஓட ஆளி ேபா� 

$க�ப.04041.2 

 மா� நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) ந�� சார*_ெப.(சார*_ெப.) வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) 

ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வாவி ஊ� $க�ப.04041.3 

 ஓ� நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) ஓட ேவ�ைக_ெப.(ேவ�ைக_ெப.) 

ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) \க� ஓ�ேம $க�ப.04041.4 

 ம)%ட_ெப.எ/.(ம)3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா மைல� தட�க3 

ெச*ல*_ெப.(ெச*ல*_ெப.) ஆவ அ*ல மா* $க�ப.04042.1 

 தெர�%� இலா மத�த யாைன_ெப.(யைன_ெப.) சீறி 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சி5தலா* $க�ப.04042.2 

 இ)%ட கா> அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) தட�ெத(� இ-� 

வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ச5+ 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04042.3 

 உ)%டேபா+ அழி5த_ெப.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேத _ெப.(ேத _ெப.) ஒJ�� ேப� இJ�கிேன $க�ப.04042.4 

 மின* மணி� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) +வ றி வி* 

அல�5+_வி.எ/.(அல�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வி%�லா8 $க�ப.04043.1 

 அன* பரAப* ஒAப_�ைற.எ/./உ.உ).(ஒA;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மீ+ 

இைமAப வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவிAப ேபா* 

$க�ப.04043.2 

 ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) பரAப* 

ஒAப_�ைற.எ/./உ.உ).(ஒA;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபா  பரA;� எ பவா* 

$க�ப.04043.3 

 இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி* தட�ைக 

வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ஏ�கி ற � றேம $க�ப.04043.4 



 ம)வி ஆ�� வாவி ேதா�� வானயா� 

பா��_ெப.எ/.(பா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04044.1 

 இ)வி_ெப.(இ)வி_ெப.) ஆ� தட�க3 ேதா�� ஏ� 

பா��_ெப.எ/.(பா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஆ�ேபா* $க�ப.04044.2 

 அ)வி பா��_ெப.எ/.(பா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

4 '*_ெப.(4 றி*_ெப.) ஒ றி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 

பா��_ெப.எ/.(பா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஏனலி* $க�ப.04044.3 

 �)வி_ெப.(�)வி_ெப.) பா��_ெப.எ/.(பா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஓD ம5தி ேகா� பா��_ெப.எ/.(பா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மா� 

எலா� $க�ப.04044.4 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) இJ�� சார*_ெப.(சார*_ெப.) வா' 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மீ+ 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

$க�ப.04045.1 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) இJ��� அ றி வான�_ெப.(வான�_ெப.) வி* இJ��� 

ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) மதி $க�ப.04045.2 

 H  இJ��� ம-� உலா( ேகா3 இJ��� எ பவா* $க�ப.04045.3 

 வா _ெப.(வா _ெப.) இJ��� ஏல வாச� ம ற*_ெப.(ம ற*_ெப.) நா� 

� றேம $க�ப.04045.4 

 அ ன+ ஆய � றி  ஆ� 

ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) 

ஐ5ெத(� ஐ5+_ெப.(ஐ5+_ெப.) $க�ப.04046.1 

 உ ன* ஆய ேயாசைன��� உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ஏறி இ�ப'* $க�ப.04046.2 

 ெபா னி  நா� இழி5த+ அ ன வாலி வா> ெபா)A; இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

$க�ப.04046.3 



 + னினா�க3 ெச8வ+ எ ைன எ � 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெசா*�வா� $க�ப.04046.4 

 அLவிட�+ இராம  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அைழ�+ வாலி ஆன+ ஓ� 

$க�ப.04047.1 

 ெவL விட�தி  வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேபா�விைள��� ஏ*ைவ ேவ� 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04047.2 

 எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) விட� +ணி5+ அைம5த+ எ க)�+ 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ றன  $க�ப.04047.3 

 தெவ1 அட��� ெவ றியா2� ந �_ெப.(ந �_ெப.) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ � சி5தியா $க�ப.04047.4 

 வா��ைத அ ன+ ஆக வா _ெப.(வா _ெப.) இய�� ேத'னா  

மக _ெப.(மக _ெப.) $க�ப.04048.1 

 ந��� தர�க ேவைல அRச ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) 

நாணேவ $க�ப.04048.2 

 ேவ��+ ம%0Vளா� இ'5+ வி%_ெப.(வி%_ெப.) உVளா�க3 வி�ம ேம* 

$க�ப.04048.3 

 ஆ��த ஓைச ஈச  உ%ட அ%ட� 4-�� உ%டேத $க�ப.04048.4 

 இD�+_வி.எ/.(இD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உரAபி 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா� எதி��திேய* அட�Aப  

எ � $க�ப.04049.1 

 அD� தல�க3 ெகா�D வா8 மD�+ அ��+ அல�� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

$க�ப.04049.2 

 ;ைட�+ நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைள�த 

:ச*_ெப.(:ச*_ெப.) ;�க+ எ ப மி�� இட�_ெப.(இட�_ெப.) $க�ப.04049.3 



 +DAப அ�� உற�� வாலி தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ெசவி ெத(ைள�கேண 

$க�ப.04049.4 

 மா* ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கட க' 4ழ�க� வா3_ெப.(வா3_ெப.) அ' 

$க�ப.04050.1 

 ஓ�Aப+ ெசவி�தல�+ எ ன 

ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04050.2 

 ஆ�A; ஒலி 

ேக�டன _வி.4.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) அமளி 

ேம* ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) $க�ப.04050.3 

 பா-கட* கிட5தேத அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) பா ைமயா  $க�ப.04050.4 

 உ)�தன  ெபார எதி�5+ இளவ* உ-றைம $க�ப.04051.1 

 வைர� தட5 ேதாளினா  மன�தி  எ%ணினா  $க�ப.04051.2 

 சி'�தன  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஒலி திைசயி  

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ;ற�+ $க�ப.04051.3 

 இ'�த+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஒ� ஏெழா� 

ஏைழேய $க�ப.04051.4 

 எJ5தன  வ*விைர5+ இ�தி ஊழியி* $க�ப.04052.1 

 ெகாJ5_ெப.அ.(ெகாJ�_ெப.அ.) திைர� கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

கிள�5+_வி.எ/.(கிள�_ெப.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெகா3ைகயா  $க�ப.04052.2 

 அJ5திய+ அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கி' அ)கி* மா* வைர $க�ப.04052.3 

 விJ5தன ேதா3;ைட விைச�த கா-றிேன $க�ப.04052.4 

 ேபா8A ெபாD�தன மயி�A ;ற�த ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெபாறி $க�ப.04053.1 

 கா8Aெபா� உ-� எJ வட அன�� க% ெகட� $க�ப.04053.2 



 த�A ெபாD�தன விழி ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) நா�D2� $க�ப.04053.3 

 மீA ெபாD�தன ;ைக உயி�A; வ ��கேவ $க�ப.04053.4 

 ைக� ெகா� ைக� தல� ;ைடAப� காவலி  $க�ப.04054.1 

 தி� கய�கB� மத/ ெச)��/ சி5தின $க�ப.04054.2 

 உ�கன உ)� இன�_ெப.(இன�_ெப.) உைல5த உ�ப)� $க�ப.04054.3 

 ெந�கன ெந'5தன நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) � றேம 

$க�ப.04054.4 

 வ5தென _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+எ _த .ஒ).) 

வ5தென  எ ற வாசக� $க�ப.04055.1 

 இ5தி' 4த* திைச எ��� ேக�டன $க�ப.04055.2 

 ச5திர _ெப.(ச5திர _ெப.) 4தலிய தாரைக� �ழா� $க�ப.04055.3 

 சி5தின மணி4D/ சிகர�_ெப.(சிகர�_ெப.) த�%டேவ $க�ப.04055.4 

 வ �சின கர�தி  ேவ� பறி5த ெவ-; இன�_ெப.(இன�_ெப.) $க�ப.04056.1 

 ஆைசைய உ-றன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

அ%டA பி�திைக $க�ப.04056.2 

 :சின ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ெபாD�த 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெபாறி $க�ப.04056.3 

 Hசின  அ5தக  �ைல5த+ உ�பேர $க�ப.04056.4 

 கD�த வா8 எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) உ� கன*க3 கா� வி��; $க�ப.04057.1 

 இD�த வா8 உ�� உ)� இன�தி  சி5தின $க�ப.04057.2 

 தD�+ வ �>வன என� தக�5+ சி5தின $க�ப.04057.3 



 வD�த ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) வலய�தி  வய��_எவ.(வய��_வி.) 

கா�_ெப.(கா�_ெப.) அேரா $க�ப.04057.4 

 ஞால4� நா* திைசA ;ன�� நாக)� $க�ப.04058.1 

 1ல4� 4-றிட 4Dவி* த���� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.04058.2 

 கால4� ஒ�தன  கடலி*_ெப.(கட*_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

தா _த-.�.(தா _த-.�.) கைட $க�ப.04058.3 

 ஆல4� ஒ�தன  எவ)� அRசேவ $க�ப.04058.4 

 ஆ இைட� தாைர எ � அமி>தி  

ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04059.1 

 ேவ8 இைட� ேதாளினா3 இைட வில�கினா3 $க�ப.04059.2 

 வா8 இைடA ;ைக வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) வாலி க% வ)� 

$க�ப.04059.3 

 த� இைட� த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) த�கி றா3 $க�ப.04059.4 

 வில�கைல வி�_ஏவ.(வி�_வி.) வி� விளி�+ளா  உர�_ெப.(உர�_ெப.) 

$க�ப.04060.1 

 கல�கி_வி.எ/.(கல��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) கைட5+ அ4+ க%� என 

$க�ப.04060.2 

 உல�க இ  உயி� �D�+ ஒ*ைல மீ3�வ  $க�ப.04060.3 

 மைல� �ல மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) என மட5ைத_ெப.(மட5ைத_ெப.) H�வா3 

$க�ப.04060.4 

 ெகா-றவ நி ெப)� �வ(� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) வலி�� $க�ப.04061.1 

 இ-றன  4 ைன நா3_ெப.(நா3_ெப.) ஈ� உ%� ஏகினா  $க�ப.04061.2 



 ெப-றில  ெப)5திற* ெபய��+� ேபா�ெசய-� $க�ப.04061.3 

 உ-ற+ ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) +ைண உைடைமயா* எ றா3 

$க�ப.04061.4 

 1 �_ெப.(1 �_ெப.) என 

4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4D( இ* ேப� 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) $க�ப.04062.1 

 ஏ � உட  உ-றன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

என�� ேந� என� $க�ப.04062.2 

 ேதா றி2� ேதா-� அைவ ெத(ைல�� எ றலி  $க�ப.04062.3 

 சா � உள அ னைவ ைதய*_ெப.(ைதய*_ெப.) ேக�Dயா*. $க�ப.04062.4 

 ம5தர ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வைர ம�+ வா�கி $க�ப.04063.1 

 அ5த� இ* கைட கயி�_ெப.(கயி�_ெப.) அைட க* ஆழியா  $க�ப.04063.2 

 ச5திர _ெப.(ச5திர _ெப.) P% எதி� த)�கி  வா��ந� $க�ப.04063.3 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) 4தலிய அமர� ஏைனேயா� $க�ப.04063.4 

 ெபய�(ற வலி�க(� மி��� இ* ெப-றியா� $க�ப.04064.1 

 அய�(ற* உ-றைத ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.04064.2 

 தயி� என� கைட5+ அவ��� அ4த� த5த+ $க�ப.04064.3 

 மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) இய* �யி*_ெப.(�யி*_ெப.) ெமாழி மற�க* ஆவேதா 

$க�ப.04064.4 

 ஆ-றலி  அமர)� அ(ண�_ெப.(அ(ண�_ெப.) யாவ)� $க�ப.04065.1 

 ேதா-றன� ஏைனய� ெசா*ல- பாலேரா $க�ப.04065.2 

 H-�� எ ெபய� ெசால� �ைல�� யா� இனி $க�ப.04065.3 



 மா-றல-� ஆகிவ5+ எதி)� மா%பினா� $க�ப.04065.4 

 ேபைதய� எதி��வ� எனி2� ெப-�ைட $க�ப.04066.1 

 ஊதிய வர�கB� உர4� உ3ளதி* $க�ப.04066.2 

 பாதி�� எ னதா* பைகAப+ எ�ஙன� $க�ப.04066.3 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) +ய� ஒழிக_விய�.வி.4.(ஒழி_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) 

என நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) Hறினா  $க�ப.04066.4 

 அ ன+ ேக�டவ3 அரச ஆயவ-� $க�ப.04067.1 

 இ  உயி� ந�;_ெப.(ந�;_ெப.) அைம5+ இராம  எ பவ  $க�ப.04067.2 

 உ  உயி� ேகாட��� உட  

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) என� $க�ப.04067.3 

 + னிய அ பின� ெசா*லினா� எ றா3 $க�ப.04067.4 

 உைழ�த வ* இ) விைன�� ஊ� கா%கிலா+ $க�ப.04068.1 

 அைழ�+ அய� உலகி2�� அற�தி  ஆ� எலா� $க�ப.04068.2 

 இைழ�தவ-� இய*;_ெப.(இய*;_ெப.) அல இய�பி எ  

ெச8தா8_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) $க�ப.04068.3 

 பிைழ�தைன பாவி உ  ெப%ைமயா* எ றா  $க�ப.04068.4 

 இ)ைம�� ேநா���� இய*பினா-� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

$க�ப.04069.1 

 ெப)ைமேயா இ�� இதி* ெப�வ+ எ  ெகாேலா $க�ப.04069.2 

 அ)ைமயி  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உயி� 

அளி���_வி.எ/.(அளி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஆ�ைட� $க�ப.04069.3 

 த)மேம தவி��ேமா த ைன� தா _த-.�.(தா _த-.�.) அேரா $க�ப.04069.4 



 ஏ-ற ேப� உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஈ றவ3 $க�ப.04070.1 

 மா-றவ3 ஏவ ம-� அவ3த  ைம5த2�� $க�ப.04070.2 

 ஆ-ற அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) உவைகயா* 

அளி�த_ெப.எ/.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஐயைனA $க�ப.04070.3 

 ேபா-றைல இ னன ;க*த- பாைலேயா $க�ப.04070.4 

 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

எலா� ெந)�கி ேந'2� $க�ப.04071.1 

 ெவ றி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைல அலா* பிறி+ ேவ%�ேமா 

$க�ப.04071.2 

 த +ைண ஒ)வ)� த னி* ேவ� இலா  $க�ப.04071.3 

 ;  ெத(ழி* �ர�ெகா� 

;ண)�_ெப.எ/.(;ண�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந�பேனா $க�ப.04071.4 

 த�பிய� அ*ல+ தன�� ேவ� உயி� $க�ப.04072.1 

 இ�ப'  இல+ என எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஏ85தவ  $க�ப.04072.2 

 எ�பி�� யா2� உ-� எதி�5த ேபா'னி* $க�ப.04072.3 

 அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) இைட ெத(���ேமா அ)ளி  ஆழியா  $க�ப.04072.4 

 இ)�தி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இைற இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) இைமA; இ* 

காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) $க�ப.04073.1 

 உ)�தவ  உயி��D�+ உட  வ5தாைர�� $க�ப.04073.2 

 க)�+ அழி�+_வி.எ/.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ8+ெவ  கல�க* 

எ றன  $க�ப.04073.3 



 விைர� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) பி  உைரவிள�ப அRசினா3 $க�ப.04073.4 

 ஒ*ைல/ ெச) ேவ�� உய� ெவ* ;ய ஓ�க*_ெப.(ஓ�க*_ெப.) 

உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) $க�ப.04074.1 

 எ*ைல��� அAபா* இவ�கி ற இர%Dேனா�� $க�ப.04074.2 

 ம*ல*_ெப.(ம*ல*_ெப.) கி'யி தைல 

வ5தன _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) வாலி 

கீ>பா* $க�ப.04074.3 

 ெத(*ைல� கி'யி தைல ேதா-றிய ஞாயி�_ெப.(ஞாயி�_ெப.) எ ன 

$க�ப.04074.4 

 நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) எதி� யாவ)� 

ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) ந��கி அRச� $க�ப.04075.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) வலியா* தனி மா* வைர சா�� 

வாலி $க�ப.04075.2 

 � Q� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ-றன  ேகா3 

அ(ண  �றி�த_ெப.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04075.3 

 வ  P% இைட� ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா 

நரசி�க� எ ன $க�ப.04075.4 

 ஆ��கி ற பி ேன தைன ேநா�கின  தா2� ஆ��தா  $க�ப.04076.1 

 ேவ��கி ற வான�+_ெப.(வான�_ெப.+அ�+_சா'.) உ)� ஏ� ெவறி�+ 

வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04076.2 

 ேபா��கி ற+ எ*லா உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) ெபாதி�(-ற 

:ச*_ெப.(:ச*_ெப.) $க�ப.04076.3 

 கா�� � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) 

நில�_ெப.(நில�_ெப.) தாவிய கா* இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ ன 

$க�ப.04076.4 



 அLேவைல இராம2� அ ;ைட� த�பி�� ஐய $க�ப.04077.1 

 ெசLேவ ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேநா��தி தானவ� 

ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) 

$க�ப.04077.2 

 எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) ேவைல எ� ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) 

எ�காெலா� எ�கால ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) த� $க�ப.04077.3 

 ெவLேவ� உலக�+_ெப.(உலக�_ெப.+அ�+_சா'.) 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ேமனிைய மா2� எ றா  

$க�ப.04077.4 

 வ3ள-� இைளயா  பக�வா  இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

த�4  வா>நா3 $க�ப.04078.1 

 ெகா3ள� ெகா��_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) H-�வைன� ெகாண�5தா  

�ர�கி  $க�ப.04078.2 

 எ3ள-� உ� ேபா� ெசய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ%ணின  

எ 2� எ ன* $க�ப.04078.3 

 உ3ள�தி  ஊ ற_�ைற.எ/.(ஊ �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) உ-றில  ஒ �� எ றா  $க�ப.04078.4 

 ஆ-றா+ பி 2� பக�வா  அற�தா� அJ�க� $க�ப.04079.1 

 ேத-றா+ ெச8வா�கைள� ேத�த*_ெதா.ெப.(ேத�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) 

ெசLவி+ அ றா* $க�ப.04079.2 

 மா-றா  என� த�4ைன� ெகா*லிய 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.04079.3 



 ேவ-றா�க3 திற�+_ெப.(திற�_ெப.+அ�+_சா'.) 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) தRச� எ  வ �ர எ றா  

$க�ப.04079.4 

 அ�தா இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ேக3 என ஆ'ய  H�வா  
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 எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ-.) தாய�_ெப.(தாய�_ெப.) வயி-றி2� பி  

பிற5தா�க3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.04080.3 

 ஒ�தா* பரத  ெப'+_ெப.(ெப'+_ெப.) உ�தம  

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) உ%ட< $க�ப.04080.4 

 வி* தா�� ெவ-; அ ன இல�� எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) ேதாள ெம8�ைம 
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 உ-றா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) அ*லவேர பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) எ ப+ 
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பய _ெப.(பய _ெப.) ெப��_ெப.எ/.(ெப�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெப-றி அ*லா* $க�ப.04081.3 
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 1'� திைச யாைன_ெப.(யைன_ெப.) இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) என 
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 ஒ ேறா� ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 
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 வ  ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) �யவ  தி' ம%_ெப.(ம%_ெப.) 

கல�+_ெப.(கல�_ெப.+அ�+_சா'.) ஆழி எ ன $க�ப.04083.4 

 ேதாVளா� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ேத8�தலி  ெத(* நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

தா�க* ஆ-றா� $க�ப.04084.1 

 தாVளா� தா3_ெப.(தா3_ெப.) ேத8�தலி  

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தழ* பிற�க* $க�ப.04084.2 

 வாVளா� மி  ஓ�வேபா* ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வானி  

ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04084.3 

 ேகாVளா� ேகா3 உ-ெறன ஒ�+ அட�5தா� ெகாதி�தா� $க�ப.04084.4 
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 சி5+ ஓ� அ' ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) க% திேலா�தைம 

காத*_ெப.(காத*_ெப.) ெச-ற $க�ப.04085.3 

 �5ேதாப �5தA ெபய�� ெத(*ைலயிேனா)� ஒ�தா� $க�ப.04085.4 

 கட*_ெப.(கட*_ெப.) ஒ றிெனா� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) மைல�க(� 
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 உட*_ெப.(உட*_ெப.) ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 
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உமி>5த_ெப.எ/.(உமி>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த�யா* $க�ப.04087.1 

 ேமக�க3 எ'5தன ெவ-;� எ'5த_ெப.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தி�கி  $க�ப.04087.2 
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 பாழி� தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேதாளி2� மா�பி2� ைகக3 
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 அLவா8 எJ ேசா' அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ஆைசக3 ேதா�� 

வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04090.2 

 எLவா�� எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகாJR�ட� 
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 ெசLவாைய நிக��தன ெச�கைர ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) $க�ப.04090.4 
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 சி5தி எ�க0� சித�வ ேபா* ெபாறி தெறJAப $க�ப.04091.2 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) மக _ெப.(மக _ெப.) ;ய�கB� இரவி 

ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) உர2� $க�ப.04091.3 

 ச5த வ* ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தட� ைகக3 தா�கலி  தக�வ 

$க�ப.04091.4 

 உர�தினா* ம��+ உ5+வ� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) இ�� உைதAப� 

$க�ப.04092.1 

 கர�தினா* விைச�+ எ-�வ� கDAப� 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இDAப� $க�ப.04092.2 

 மர�தினா* அD�+_வி.எ/.(அD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உரA;வ� 

ெபா)A; இன�_ெப.(இன�_ெப.) வா�கி� $க�ப.04092.3 

 சிர�தி  ேம* எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ���வ� 

தெழJAப� த� விழிAப� $க�ப.04092.4 

 எ�Aப� ப-றி உ-� ஒ)வைர ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) வி�� எறிவ� 
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 ெகா�Aப� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உர�_ெப.(உர�_ெப.) 
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 க�Aபினி* ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கற�� என/ சா'ைக பிற�க� 
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 த�Aப� பி �வ� ஒ �வ� தJ(வ� விJவ� $க�ப.04093.4 

 வாலினா* உர�_ெப.(உர�_ெப.) வ'5தன� ெந'5+ உக வலிAப� $க�ப.04094.1 

 காலினா* ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கா* 

பிணி�+_வி.எ/.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உட-�வ� கழ*வ� 
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 ேவலினா* அற எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என 
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 க% அக�தினி* ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

யாைவ�� ைகயா* $க�ப.04095.2 

 எ% நக பறி�+_வி.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எறிதலி  எ-றலி  
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 வி%_ெப.(வி%_ெப.) அக�திைன மைற�தன மறிகட* 

வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04095.4 

 ெவ)வி/ சா85தன� வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) ேவ� எ ைன 
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 வ* ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) திர3 ;ய�+ அ�திற* 

வாலி $க�ப.04097.2 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த�பிைய� +�பிைய அ' 
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 உய��� ஆ�Aபின  ஒ*ைல வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 
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$க�ப.04099.4 
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 வயி��த ைகயி2� காலி2� கதி�மக  

மய�க_�ைற.எ/.(மய��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04100.3 
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 கD�தல�தி2� கJ�தி2� த _பதி.ெப.(த _தி'.) இ)கர�க3 $க�ப.04102.2 

 ம��+ மீ� ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாலிேம* 

ேகா* ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) வா�கி� $க�ப.04102.3 

 ெத(��+ நாெணா� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) உ��+ இராகவ  +ர5தா  

$க�ப.04102.4 

 கா)� வா� �ைவ� கதலியி  கனியிைன� கழிய/ $க�ப.04103.1 

 ேச)�_ெப.எ/.(ேச�-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஊசியி- ெச ற+ 

நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) எ  ெசAப $க�ப.04103.2 

 ந�)� ந��த) ெந)A;� வ  கா-�� கீ> 

நிமி�5த_ெப.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04103.3 



 பா)� சா� வலி பைட�தவ  உர�ைத_ெப.(உர�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $க�ப.04103.4 

 அல�� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) வலி 

அழி5த_ெப.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

த�பிைய அ)ளா  $க�ப.04104.1 

 வல�ெகா3 பா� இைட எ-�வா  

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா� வாலி $க�ப.04104.2 

 கல�கி_வி.எ/.(கல��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வ*விைச� கா* 

கிள�5+_வி.எ/.(கிள�_ெப.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எறி(ற� கைட� கா* 

$க�ப.04104.3 

 வில�க*_ெதா.ெப.(வில��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ேம)(� ேவ� பறி5தா* 

என வ �>5தா  $க�ப.04104.4 

 ைசய� ேவெரா�� உ)� உற/ சா85தென/ சா85தா  $க�ப.04105.1 

 ைவய� மீதிைட� கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா� 

அ�திற* வாலி $க�ப.04105.2 

 ெவ8யவ  த) மதைலைய மிட*ெகா� 

கவ)�_ெப.எ/.(கவ)_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04105.3 

 ைக ெநகி>5தன  ெநகி>5தில  க��கைண கவ�த* $க�ப.04105.4 

 ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) வ �ரன+ அ�கைண அவ மிட* உர�+ ஊ� 

$க�ப.04106.1 

 உ-ற+ அA;ற�+ உறாத4  உ� வலி கர�தா* $க�ப.04106.2 

 ப-றி வாலி2� காலி2� பறி�+_வி.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அகAப��தா  $க�ப.04106.3 

 ெகா-ற ெவ� ெகா� மறலி�� சிரதல� �ைல5தா  $க�ப.04106.4 



 எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வா _ெப.(வா _ெப.) 4க� 

இD�+_வி.எ/.(இD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உகA ப�Aப* எ � இவ)� 

$க�ப.04107.1 

 உJ5+ ேப) 4  திைச தி'5+ இ�Aப* எ � உ���� $க�ப.04107.2 

 விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பா'ைன ேவெரா�� 

பறிAப* எ � ஓ)� $க�ப.04107.3 

 அJ5+� இ/சர� எ8தவ  ஆ�ெகா* எ � அயி���� $க�ப.04107.4 

 எ-�� ைகயிைன நில�ெத(�� எ'A ெபாறி பறAப/ $க�ப.04108.1 

 �-��_ெப.எ/.(�-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேநா���� �� 

சர�திைன� +ைண� கர�தா* $க�ப.04108.2 

 ப-றி வாலி2� காலி2� வலி உறA பறிAபா  $க�ப.04108.3 

 உ-� உறாைமயி  உைல(�� மைல என உ)B� $க�ப.04108.4 

 ேதவேரா என அயி���� அ�ேதவ� இ/_��.(இ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) ெசய��� 

$க�ப.04109.1 

 ஆவேரா அவ��� ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) உ%ட< எ2� அயேலா� 

$க�ப.04109.2 

 யாவேரா என நைகெச�� ஒ)வேன இைறவ� $க�ப.04109.3 

 1வேரா�� ஒAபா  ெசயலா� என ெமாழி�� $க�ப.04109.4 

 ேநமி தா _த-.�.(தா _த-.�.) ெகாேலா ந�லக%ட  

ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) $க�ப.04110.1 

 ஆ� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ஆ� ெகாேலா அ � எனி  � � 

உ)( அயி�� $க�ப.04110.2 

 நாம இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) வ/சிரA பைட�� எ  ந�வ% $க�ப.04110.3 



 ேபா� எ2� +ைண ேபா+ேமா யா+ எனA ;J��� $க�ப.04110.4 

 வி*லினா* +ரAப அ'+ இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சர� என விய��� $க�ப.04111.1 

 ெசா*லினா* ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 4னிவேரா P%Dனா� எ 2� 

$க�ப.04111.2 

 ப*லினா* கDA;�� பல கா�� த _பதி.ெப.(த _தி'.) உர�ைத� $க�ப.04111.3 

 க*லி ஆ�Aெபா�� 

பறி���_ெப.(பறி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பகழிைய� க%டா  $க�ப.04111.4 

 சர� எ2�பD தெரJ5த+ பலபட/ சலி�+ எ  $க�ப.04112.1 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) எ2� பத�_ெப.(பத�_ெப.) உயிெரா�� உ)விய ஒ ைற� 

$க�ப.04112.2 

 கர�_ெப.(கர�_ெப.) இர%D2� காலி2� வாலி2� கழ-றிA $க�ப.04112.3 

 பரம  அ னவ  ெபய� அறிேவ  எனA பறிAபா  $க�ப.04112.4 

 ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

திற*_ெப.(திற*_ெப.) உைட மன�த  உ3ள�த  $க�ப.04113.1 

 வா�கினா  ம-� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வாளிைய ஆளி ேபா* வாலி 

$க�ப.04113.2 

 ஆ�� ேநா�கின� அமர)� அ(ண)� பிற)� $க�ப.04113.3 

 வ ��கினா�க3 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) வ �ரைர யா� வியவாதா� $க�ப.04113.4 

 1� தெண1 திைர 4'த) கட*_ெப.(கட*_ெப.) என 

4ழ�கி_வி.எ/.(4ழ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04114.1 

 ஈ� ேப� உல�_ெப.(உல�_ெப.) இற5+ள+ ஆ� என-� எளிேதா $க�ப.04114.2 



 கா�� மா ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வில�க�� 

கட5த+_ெதா.ெப.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கடலி  $க�ப.04114.3 

 ஊ� ேபாத* உ-� அதைன ஒ�+ 

உய�5+_வி.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உள+ உதிர� $க�ப.04114.4 

 வாச� தாரவ  மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) எ2� மைல வழ�� அ)வி $க�ப.04115.1 

 ஓைச/ ேசா'ைய ேநா�கின  உட  பிறA; எ 2� $க�ப.04115.2 

 பாச�தா* பிணிA;%ட அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) த�பி�� 

ப��_ெப.அ.(ப�ைம_ெப.) க% $க�ப.04115.3 

 ேநச� தாைரக3 ெசா'தர ெந�நில� ேச�5தா  $க�ப.04115.4 

 பறி�த_ெப.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாளிையA ப) வலி� 

தட�ைகயா* ப-றி $க�ப.04116.1 

 இ�Aெப  எ � ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5தன  ேம)ைவ இ�Aேபா  $க�ப.04116.2 

 4றிAெப  எ னி2� 4றிவ+ அ றா� என ெமாழியாA $க�ப.04116.3 

 ெபாறி�த நாம�ைத அறி�வா  ேநா�கின  ;கேழா  $க�ப.04116.4 

 4�ைம சா* உல��� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 1ல ம5திர�ைத 4-�� 

$க�ப.04117.1 

 த�ைமேய தம��� ந*��_ெப.எ/.(ந*�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

தனிA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

பத�ைத_ெப.(பத�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) தாேன $க�ப.04117.2 

 இ�ைமேய எJைம ேநா8��� ம)5திைன இராம  எ 2� $க�ப.04117.3 

 ெச�ைம ேச� நாம� த ைன� க%களி  தெரJய� க%டா  $க�ப.04117.4 



 இ* அற�_ெப.(அற�_ெப.) +ற5த_ெப.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ந�பி எ�மேனா��� ஆக� த�க3 $க�ப.04118.1 

 வி* அற�_ெப.(அற�_ெப.) +ற5த_ெப.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ேதா றலா* ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) <லி* 

$க�ப.04118.2 

 ெசா* அற�_ெப.(அற�_ெப.) +ற5திலாத S'ய _ெப.(S'ய _ெப.) மர;� 

ெத(*ைல $க�ப.04118.3 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

+ற5த+_ெதா.ெப.(+ற_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) எ னா நைக 

வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) நா%_ெப.(நா%_ெப.) உ3 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.04118.4 

 ெவ3கி�� ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) சா8��� ெவDபட/ சி'��� மீ��� 

$க�ப.04119.1 

 உ3கி�� இ+(� தா _த-.�.(தா _த-.�.) ஓ� ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) அறேமா 

எ � உ 2�_ெப.எ/.(உ 2_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04119.2 

 43கி�� �ழியி* ;�க 1'ெவ� களி ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $க�ப.04119.3 

 ெத(3 ெகா�� கிட5த+_ெதா.ெப.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

எ ன� +ய� உழ5+_வி.எ/.(உழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேசா�வா  $க�ப.04119.4 

 இைற திற�பினனா* எ ேன இழி5+Vளா� இய-ைக எ னி* $க�ப.04120.1 

 4ைற திற�பினனா* எ � ெமாழிகி ற 4க�தா  4 ன� $க�ப.04120.2 

 மைற திற�பாத வா8ைம_ெப.(வா8ைம_ெப.) ம ன��� 4 ன� 

ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04120.3 



 +ைற திற�பாம* கா�க� ேதா றினா  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04120.4 

 க%0-றா  வாலி ந�ல� கா�4கி* கமல� 

:�+_வி.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04121.1 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) உ-� வ'வி* ஏ5தி வ)வேத ேபா�� 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $க�ப.04121.2 

 ;% உ-ற+ அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேசா' ெபாறிெயா�� ெபாDAப 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04121.3 

 எ% உ-றா8 எ  ெச8தா8_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) எ � 

ஏ�வா  இய�ப* உ-றா  $க�ப.04121.4 

 வா8ைம�� மர;� கா�+ ம  உயி� 

+ற5த_ெப.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ3ள* $க�ப.04122.1 

 Pயவ  ைம5தேன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) பரத  4  ேதா றினாேய 

$க�ப.04122.2 

 த�ைமதா  பிறைர� கா�+� தா _த-.�.(தா _த-.�.) ெச8தா* த��� அ � 

ஆேமா $க�ப.04122.3 

 தா8ைம�� அ றி ந�;� த)ம4� 

தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நி றா8 $க�ப.04122.4 

 �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) க*வி ஈ+ 

ெகா-ற�_ெப.(ெகா-ற�_ெப.) ஈ+ உ-� 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04123.1 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

;வன�_ெப.(;வன�_ெப.) 1 �� நாயக� உ ன+ அ ேறா $க�ப.04123.2 



 வல� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) தா��� வ%ைம_ெப.(வ%ைம_ெப.) ஈ+ எ றா* 

தி%ைம $க�ப.04123.3 

 அலமர/ ெச8யலாேமா அறி5தி)5+ அய�5+ளா� ேபா* $க�ப.04123.4 

 ேகா இய* த)ம� உ�க3 �ல�+ உதி�ேதா�க�� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.04124.1 

 ஓவிய�+ எJத_�ைற.எ/.(எJ+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஒ%ணா உ)வ�தா8 

உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) அ ேறா $க�ப.04124.2 

 ஆவிைய சனக  ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ ன�ைத_ெப.(அ ன�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) அமி>தி  

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04124.3 

 ேதவிையA A''5த_ெப.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி ைன 

திைக�தைன ேபா�� ெச8ைக. $க�ப.04124.4 

 அர�க� ஓ� அழி(_ெப.(அழி(_ெப.) 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கழிவேர* அத-� ேவ� ஓ� 

$க�ப.04125.1 

 �ர�� இன�+ அரைச� ெகா*ல ம2ெநறி Hறி-� உ%ட< $க�ப.04125.2 

 இர�க� எ�� உ��தா8 எ பா* எA_��.(எ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) 

பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) க%டா8 அAபா $க�ப.04125.3 

 பர�கழி இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) :%டா* 

;கைழ யா� ப'�க- பாலா� $க�ப.04125.4 

 ஒலி கட*_ெப.(கட*_ெப.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) த னி* ஊ�த) �ர�கி  

மாேட $க�ப.04126.1 

 கலிய+ கால�_ெப.(கால�_ெப.) வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

பர5தேதா க)ைண வ3ளா* $க�ப.04126.2 



 ெமலியவ� பாலேதேயா ஒJ�க4� விJAப� தா2� $க�ப.04126.3 

 வலியவ� ெமலி( ெச8தா* ;க> அ றி வைச இ � ஆேமா $க�ப.04126.4 

 H�� ஒ)வைர�� ேவ%டா� ெகா-றவ 

ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தாைத $க�ப.04127.1 

 :�Dய_ெப.எ/.(:��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) 

ஆ�ேக த�பி��� ெகா��+A ேபா5+ $க�ப.04127.2 

 நா�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) க)ம� 

ெச8தா8_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) எ�பி�� 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அரைச 

ந*கி_வி.எ/.(ந*�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04127.3 

 கா�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) க)ம� 

ெச8தா8_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) க)ம�தா  இத ேம* 

உ%ட< $க�ப.04127.4 

 அைற கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) அல�க* வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ஆயவ� ;'வ+ 

ஆ%ைம� $க�ப.04128.1 

 +ைற என* ஆயி-�_வி.4.(ஆ�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ ேற 

ெத( ைமயி  ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) <-� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.04128.2 

 இைறவ  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ ைன/ ெச8த+ ஈ+ எனி* இல�ைக 

ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) $க�ப.04128.3 

 4ைற அ(*)ல ெச8தா  எ � 4னிதிேயா 4னி(_ெப.(4னி(_ெப.) இலாதா8 

$க�ப.04128.4 

 இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) ேபா� எதி)� காைல_ெப.(காைல_ெப.) இ)வ)� 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) உ-றாேர $க�ப.04129.1 



 ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) ேம* க)ைண P%D ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) ேம* 

ஒளி�+ நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04129.2 

 வ' சிைல �ைழய வா�கி வா8 அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) ம)ம�+ எ8த* 

$க�ப.04129.3 

 த)மேமா பிறி+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஆேமா த�கில+ எ 2� ப�க�. 

$க�ப.04129.4 

 வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) அ � விதி அ � ெம8�ைமயி  $க�ப.04130.1 

 வார� அ � நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ம%ணி2�� எ  

உட*_ெப.(உட*_ெப.) $க�ப.04130.2 

 பார� அ � பைக அ � ப%;_ெப.(ப%;_ெப.) ஒழி5+ $க�ப.04130.3 

 ஈர�_ெப.(ஈர�_ெப.) அ � இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ  ெச8தவா� 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.04130.4 

 இ)ைம ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) யாவ���� ஒ�கி ற 

$க�ப.04131.1 

 அ)ைம_ெப.(அ)ைம_ெப.) ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) அ ேறா 

அற�_ெப.(அற�_ெப.) காAப+ $க�ப.04131.2 

 ெப)ைம_ெப.(ெப)ைம_ெப.) எ ப+ இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ  

பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ேபண* வி�� $க�ப.04131.3 

 ஒ)ைம ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஒ)வ-� 

உதவேலா $க�ப.04131.4 

 ெசயைல/ ெச-ற பைக தெற�வா  தெரJ5+ $க�ப.04132.1 

 அயைலA ப-றி� +ைண அைம5தா8 எனி  $க�ப.04132.2 



 ;யைலA ப-��_ெப.எ/.(ப-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெபா�� அ' ேபா�கி ஓ� $க�ப.04132.3 

 4யைலA ப-�வ+ எ ன 4ய-சிேயா $க�ப.04132.4 

 கா� இய ற நிற�த கள�க� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) $க�ப.04133.1 

 ஊ� இய ற மதி�� உள+ ஆ� என $க�ப.04133.2 

 S'ய _ெப.(S'ய _ெப.) மர;��� ஒ� ெத(* ம� $க�ப.04133.3 

 ஆ'ய  பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ�கிைன ஆ� அேரா 

$க�ப.04133.4 

 ம-� ஒ)�த  வலி5+ அைறHவ 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04134.1 

 உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) எ ைன ஒளி�+ உயி� உ%ட 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.04134.2 

 இ-ைறயி* பிற���� இக* ஏ� என $க�ப.04134.3 

 நி-றி ேபா�� கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நில�+_ெப.(நில�_ெப.+அ�+_சா'.) அேரா $க�ப.04134.4 

 <* இய-ைக�� O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) �ல�+ உ5ைதய� $க�ப.04135.1 

 ேபா* இய-ைக�� சீல4� ேபா-றைல $க�ப.04135.2 

 வாலிையA ப��தா8 அ(*)ைல ம  அற $க�ப.04135.3 

 ேவலிையA ப��தா8 விற*_ெப.(விற*_ெப.) வ �ரேன $க�ப.04135.4 

 தார� ம-� ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ெகாள த _பதி.ெப.(த _தி'.) ைகயி* 

$க�ப.04136.1 

 பார ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைல வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) பழிAபேத 

$க�ப.04136.2 



 ேந)� அ � மைற5+_வி.எ/.(மைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நிரா�த  

$க�ப.04136.3 

 மா�பி  எ8யேவா வி* இக* வ*லேத $க�ப.04136.4 

 எ � தா2� எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) ெபாD பட� $க�ப.04137.1 

 தி �_வி.எ/.(தி _வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) கா5தி விழி வழி� த� உக 

$க�ப.04137.2 

 அ � அ(L)வாலி அைனயன Hறினா  $க�ப.04137.3 

 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நிக>�தினா  $க�ப.04137.4 

 பில� ;�கா8 ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) ெபயரா8 எனாA 

$க�ப.04138.1 

 ;ல�; உ-� உ  வழிA ேபாத* உ-றா  தைன $க�ப.04138.2 

 �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ;�� ஆ ற 4திய� �றி�ெகா3 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.04138.3 

 அல� ெபா  தாரவேன அர�_ெப.(அர�_ெப.) எ ற�� $க�ப.04138.4 

 வான�_ெப.(வான�_ெப.) ஆள எ  த�4ைன ைவ�தவ  $க�ப.04139.1 

 தா2� மாள� கிைளயி  இற� தD5+ $க�ப.04139.2 

 யா2� மா3ெவ  இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அர�_ெப.(அர�_ெப.) ஆ3கிெல  $க�ப.04139.3 

 ஊன� ஆன உைர பக�5த�� என $க�ப.04139.4 

 ப-றி ஆ ற பைட� தைல_ெப.(தைல_ெப.) வ �ர)� $க�ப.04140.1 

 4-� உண�5த_ெப.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4திய)� 

4 ப)� $க�ப.04140.2 



 இ-ற+ உ� அர�_ெப.(அர�_ெப.) எ8தைலேய* என $க�ப.04140.3 

 ெகா-ற ந _ெப.அ.(ந*_ெப.அ.) 4D ெகா%ட+ இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

ேகாதிலா  $க�ப.04140.4 

 வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உ ைன 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மகி>5தன  

$க�ப.04141.1 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) எ  க% இன�தவ� ஆ-றலா* $க�ப.04141.2 

 த5த+ உ  அர�_ெப.(அர�_ெப.) எ � த'�கலா  $க�ப.04141.3 

 45ைத உ-ற+ ெசா*ல_�ைற.எ/.(ெசா*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 4னி5+ 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.04141.4 

 ெகா*ல* 

உ-றைன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) உ�பிைய 

ேகா+ அவ-� $க�ப.04142.1 

 இ*ைல எ ப+ உண�5+� இர�கைல $க�ப.04142.2 

 அ*ல* ெச8ேய* உன�� அபய� பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) $க�ப.04142.3 

 ;*ல* எ ன(� ;*லைல ெபா�கினா8 $க�ப.04142.4 

 ஊ-ற� 4-� உைடயா  உன�� ஆ� அம� $க�ப.04143.1 

 ேதா-�� எ � ெத(J+ உய� ைகயைன� $க�ப.04143.2 

 H-ற� உ%ண� ெகா�Aப  எ � எ%ணினா8 $க�ப.04143.3 

 நா* திைச��� ;ற�ைத�� ந%ணினா  $க�ப.04143.4 

 அ ன த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) அறி5+� அ)ளைல $க�ப.04144.1 

 பி னவ  இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எ ப+� ேபணைல 

$க�ப.04144.2 



 வ னிதா  இ� சாப வர�;ைடA $க�ப.04144.3 

 ெபா  மைல�� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ந%ணலி  

ேபாகைல $க�ப.04144.4 

 ஈர�_ெப.(ஈர�_ெப.) ஆவ+� இ- பிறA; ஆவ+� $க�ப.04145.1 

 வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ஆவ+� க*வியி  ெம85 ெநறி $க�ப.04145.2 

 வார� ஆவ+� ம-� ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ;ண� $க�ப.04145.3 

 தார� ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) தா��� த)�� அேரா 

$க�ப.04145.4 

 மற�_ெப.(மற�_ெப.) திற�ப* வலிய� எனா மன�_ெப.(மன�_ெப.) $க�ப.04146.1 

 ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) திற�ப எளியவ�A ெபா��த* $க�ப.04146.2 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) திற�ப* அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கD 

ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) $க�ப.04146.3 

 திற�_ெப.(திற�_ெப.) திற�ப* ெதளி( உைடேயா��� எ*லா�. $க�ப.04146.4 

 த)ம� இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) எ2� தைக� த ைம�� 

$க�ப.04147.1 

 இ)ைம�� தெரJ5+ எ%ணைல எ%ணினா* $க�ப.04147.2 

 அ)ைம_ெப.(அ)ைம_ெப.) உ�பித  ஆ� உயி� ேதவிையA $க�ப.04147.3 

 ெப)ைம_ெப.(ெப)ைம_ெப.) ந��கிைன எ8தA ெப�திேயா $க�ப.04147.4 

 ஆதலா2� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) என�� ஆ)யி�� 

$க�ப.04148.1 

 காதலா  எனலா2� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) க�டென  $க�ப.04148.2 

 ஏதிலா)� எளிய� எ றா* அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.04148.3 



 த�+_ெப.(த�+_ெப.) த��Aப+ எ  சி5ைத� க)�+ அேரா $க�ப.04148.4 

 பிைழ�த த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எனA ேப� 

எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) $க�ப.04149.1 

 தைழ�த வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) உைர 

ெசய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) த�கிலா+ $க�ப.04149.2 

 இைழ�த_ெப.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாலி 

இய*;_ெப.(இய*;_ெப.) அல இ�+ைண $க�ப.04149.3 

 விைழ� திற�_ெப.(திற�_ெப.) ெத(ழி* எ � விள�;வா  $க�ப.04149.4 

 ஐய O�க3 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) க-பி  

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.04150.1 

 ெபா8 இ* ம�ைகய��� ஏ85த ;ண�/சி_ெப.(;ண�/சி_ெப.) ேபா* $க�ப.04150.2 

 ெச8தில  எைம� ேதமல� ேமலவ  $க�ப.04150.3 

 எ8தி  எ8திய+ ஆக இய-றினா  $க�ப.04150.4 

 மண4� இ*ைல மைற ெநறி வ5தன $க�ப.04151.1 

 �ண4� இ*ைல �ல 4த-� ஒ�தன $க�ப.04151.2 

 உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) ெச �ழி/ 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஒJ�� அலா* 

$க�ப.04151.3 

 நிண4� ெந8�� இண�கிய ேநமியா8 $க�ப.04151.4 

 ெப-றி ம-� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ெப-ற+ ஒ� ெப-றியி  

$க�ப.04152.1 

 �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) உ-றிெல  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ேகாDயா* $க�ப.04152.2 



 ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) உ-ற+ ஒ� ெவ-றியினா8 என/ $க�ப.04152.3 

 ெசா-ற ெசா* தைக�� உ-ற+ ெசா*�வா  $க�ப.04152.4 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெகா3 ேதவ'  

ேதா றி_வி.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நைவ அற $க�ப.04153.1 

 கல�கலா+ அற ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெநறி கா%டலி  $க�ப.04153.2 

 வில�� அலாைம விள�கிய+ ஆதலா  $க�ப.04153.3 

 அல�கலா��� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) அ�Aப+ அ � ஆ� அேரா 

$க�ப.04153.4 

 ெபாறியி  யா�ைகயேதா ;ல _ெப.(;ல _ெப.) 

ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04154.1 

 அறிவி  ேமல+ அ ேறா அற�தா� தா _த-.�.(தா _த-.�.) $க�ப.04154.2 

 ெநறியி  ேநா ைமைய ேந� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உண�5த_ெப.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.04154.3 

 ெப�திேயா பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) உ-� உ� ெப-றிதா  $க�ப.04154.4 

 மா� ப-றி இட�க� வலி�திட $க�ப.04155.1 

 ேகா� ப-றிய ெகா-றவ- Hய+ ஓ� $க�ப.04155.2 

 பா� ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உண�வி  

பய�தினா* $க�ப.04155.3 

 வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வில��� வில�� அேதா $க�ப.04155.4 

 சி5ைத ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற�தி  வழி/ ேச�தலா* $க�ப.04156.1 

 ைப5_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) ெத(D� தி)வி  ப'( ஆ-�வா  $க�ப.04156.2 



 ெவ5 ெத(ழி* +ைற வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) 

ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04156.3 

 எ5ைத�� எ)ைவ�� அர�_ெப.(அர�_ெப.) அ*லேனா $க�ப.04156.4 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) த�+_ெப.(த�+_ெப.) எ � இய* தெரJ 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) $க�ப.04157.1 

 இ றி வா>வ+ அ ேறா வில�கி  இய* $க�ப.04157.2 

 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெநறி 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அறியா_ெப.எ/.(அ'_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெநறி $க�ப.04157.3 

 ஒ �� இ ைம_ெப.(இ ைம_ெப.) உ  வா8ைம_ெப.(வா8ைம_ெப.) 

உண��+மா* $க�ப.04157.4 

 த�க இ ன தகாதன இ ன எ � $க�ப.04158.1 

 ஒ�க உ னல� ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) உய�5+ள $க�ப.04158.2 

 ம�கB� வில�ேக ம2வி  ெநறி $க�ப.04158.3 

 ;�கேவ* அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வில��� ;�ேதளிேர $க�ப.04158.4 

 கால  ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) கD5த கணி/சியா  $க�ப.04159.1 

 பாலி  ஆ-றிய ப�தி பய�தலா* $க�ப.04159.2 

 மாலினா* த) வ  ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) :த�க3 $க�ப.04159.3 

 நாலி  ஆ-ற�� ஆ-�ழி ந%ணினா8 $க�ப.04159.4 

 ேம வ)� த)ம� +ைற ேமவினா� $க�ப.04160.1 

 ஏவ)� பவ�தா* இழி5ேதா�கB� $க�ப.04160.2 

 தா வ)� தவ)� பல த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) சா* $க�ப.04160.3 



 ேதவ)� உள� த�ைம தி)�தினா� $க�ப.04160.4 

 இைனய+ ஆதலி  எ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) �ல�+ யாவ���� 

$க�ப.04161.1 

 விைனயினா* வ)� ேம ைம�� கீ>ைம�� $க�ப.04161.2 

 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) அறி5+� 

அழி�தைன $க�ப.04161.3 

 மைனயி  மா�சி எ றா  ம2 ந�தியா  $க�ப.04161.4 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர அைமய� ேக�ட அ' �ல�+ 

அர�_ெப.(அர�_ெப.) மா%ட $க�ப.04162.1 

 ெசLவிேயா8 அைனய+ ஆக ெச)� கள�+ உ)�+ எ8யாேத $க�ப.04162.2 

 ெவLவிய ;ளிஞ� எ ன வில�கிேய 

மைற5+_வி.எ/.(மைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வி*லா* $க�ப.04162.3 

 எLவிய+ எ ைன எ றா  இல��வ  இய�ப* உ-றா  $க�ப.04162.4 

 4 ; நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) த�பி 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சர%;க 4ைற இ(*)ேலாைய� 

$க�ப.04163.1 

 தென1 ;ல�+ உ8Aப  எ � ெசAபின  ெச)வி* ந��� $க�ப.04163.2 

 அ பிைன உயி)�� ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அைட�கல� யா2� எ றி $க�ப.04163.3 

 எ ப+ க)தி_வி.எ/.(க)+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) 

மைற5+_வி.எ/.(மைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ8த+ எ றா  $க�ப.04163.4 



 கவி �ல�+ அர�� அ ன க��ைர க)�தி* 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.04164.1 

 அவி�� மன�த  ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அற� திற  

அழிய/ ெச8யா _வி.4.(ெச8_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.04164.2 

 ;வி உைட அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) எ ப+ எ%ணின  

ெபா)5தி_வி.எ/.(ெபா)5+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 4 ேன $க�ப.04164.3 

 ெசவி உ� ேக3வி/ ெச*வ _ெப.(ெச*வ _ெப.) ெச னியி  இைறRசி/ 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.04164.4 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) என உயி��� 

ந*கி_வி.எ/.(ந*�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) த)ம4� தக(� சா*;� 

$க�ப.04165.1 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) என நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ந�பி ெநறியினி  ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேந�ைம $க�ப.04165.2 

 நா8_ெப.(நா8_ெப.) என நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

எ�பா* நைவ அற உணரலாேம $க�ப.04165.3 

 த�யன ெபா��தி எ றா  சிறியன சி5தி யாதா  $க�ப.04165.4 

 இர5தன  பி 2� எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) யாவ+� எ%ண* ேத-றா� 

$க�ப.04166.1 

 �ர�� என� க)தி_வி.எ/.(க)+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நாேய  Hறிய 

மன�+� ெகா3ேள* $க�ப.04166.2 

 அர5ைத ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பிறவி எ  

ேநா8��_ெப.(ேநா8_ெப.+��_ெகா.ேவ.) அ) ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ஐயா $க�ப.04166.3 



 வர�_ெப.(வர�_ெப.) த)� வ3ளா* ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ேக3 என மறி�+� 

ெசா*வா  $க�ப.04166.4 

 ஏ( H� வாளியா* எ8+ நா8_ெப.(நா8_ெப.) அDயேன  $க�ப.04167.1 

 ஆவி ேபா� ேவைல வா8 அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) 

த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ)ளினா8 $க�ப.04167.2 

 1வ� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 4த*வ _ெப.(4த*வ _ெப.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 4-�� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ம-�� 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.04167.3 

 பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) த)ம� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

பைக�� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) உற(� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.04167.4 

 ;ர� எலா� எ' ெச8ேதா _வி.அ.ெப.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+ஓ _பட�.ஒ).) 

4தலிேனா� ெபா)( இலா $க�ப.04168.1 

 வர�_ெப.(வர�_ெப.) எலா� உ)வி எ  வைச இலா வலிைம_ெப.(வலிைம_ெப.) 

சா* $க�ப.04168.2 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) எலா� உ)வி எ  உயி� எலா� 

Oக)�_ெப.எ/.(Oக�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) $க�ப.04168.3 

 சர� அலா* பிறி+ ேவ� உள+ அேரா த)மேம $க�ப.04168.4 

 யாவ)� எைவ�� ஆ8 இ)+(� பய2� ஆ8 $க�ப.04169.1 

 :(� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெவறி�� ஒ�+ ஒ)வ 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெபா+ைமயா8 $க�ப.04169.2 

 யாவ  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) யாவ+ எ � அறிவினா� அ)ளினா� 

$க�ப.04169.3 

 தா( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) பத�_ெப.(பத�_ெப.) என�� அ)ைமேயா 

தனிைமேயா8 $க�ப.04169.4 
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 க%� ெகா%ேட _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) இனி� காண 

எ  கடெவேனா $க�ப.04170.2 
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ஒ).) ;J�கி ேநா�கி� $க�ப.04191.1 

 த� உ� ெமJகி  சி5ைத உ)கின  ெச�க% வாலி $க�ப.04191.2 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இனி அய�வா8 அ*ைல எ � த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

ெநRசி* ;*லி $க�ப.04191.3 

 நாயக  இராம  ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந*விைனA 

பய _ெப.(பய _ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ றா  $க�ப.04191.4 

 ேதா ற�� இற�த* தா2� +க3_ெப.(+க3_ெப.) அற� +ணி5+ ேநா�கி  

$க�ப.04192.1 



 1 �_ெப.(1 �_ெப.) உலக�திேனா���� 1ல�ேத 

4D5த_ெப.எ/.(4D_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ ேற $க�ப.04192.2 

 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) உைடைமயா* 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இ�தி 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைச5த+ யா���� 

$க�ப.04192.3 

 சா � என நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) த5தா . 

$க�ப.04192.4 

 பாலைம தவி� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ  ெசா* ப-�தி 

ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) த னி  $க�ப.04193.1 

 ேம* ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெபா)B� இ*லா ெம8A 

ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) வி*�� தா�கி $க�ப.04193.2 

 கா* தைர ேதாய நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) க% ;ல�� 

உ-ற+ அ�மா $க�ப.04193.3 

 மா*த)� பிறவி ேநா8��_ெப.(ேநா8_ெப.+��_ெகா.ேவ.) 

ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) என வண�� ைம5த $க�ப.04193.4 

 எ  உயி��� இ�தி ெச8தா  எ பைத இைற�� எ%ணா+ $க�ப.04194.1 

 உ  உயி��� உ�தி ெச8தி இவ-� அம� உ-ற+ உ%ேட* $க�ப.04194.2 

 ெபா  உயி��+ ஒளி)� :ணா8 ெபா �தி த)ம� 

ேபா-றி_வி.எ/.(ேபா-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04194.3 

 ம 2யி��� உ�தி ெச8வா _வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

மல� அD �ம5+ வா>தி. $க�ப.04194.4 



 எ றன  இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆய உ�திக3 

யா(� ெசா*லி_வி.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04195.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) +ைண� தட�ைக ஆர� தனயைன� 

தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) சால� $க�ப.04195.2 

 � றி2� உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தி%ேதா3 

�ர�� இன�+ அரச _ெப.(அரெச _ெப.) ெகா-றA $க�ப.04195.3 

 ெபா  திணி வயிரA ைப� :% ;ரவல  த ைன 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04195.4 

 ெந8 அைட ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) 

தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ந�*_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) நிற_ெப.(நிற�_ெப.) நி)த� 

எ 2� $க�ப.04196.1 

 +8 அைட கனலி_ெப.(கனலி_ெப.) அ ன ேதாளின  ெத(ழி�� Pய  

$க�ப.04196.2 

 ெபா8 அைட உ3ள�தா���A ;லAபடாA ;லவ ம-� உ  $க�ப.04196.3 

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

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இராம-�� கா��� காைல_ெப.(காைல_ெப.) 

$க�ப.04196.4 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) அD தா>தேலா�� தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) 

தட�கணா2� $க�ப.04197.1 

 ெபா  உைட வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) ந��D ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ெபா��தி எ றா  $க�ப.04197.2 

 எ ன�� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஏJ� ஏ�தின 

இற5+_வி.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வாலி $க�ப.04197.3 

 அ5 நிைல +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வா2�� 

அA;ற�+ உலக  ஆனா  $க�ப.04197.4 



 ைக அவ%_ெப.(அவ%_ெப.) ெநகி>தேலா�� க��கைண கால வாலி 

$க�ப.04198.1 

 ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) அக�+3 

த�கா+_எதி�.ம.வி.எ/.(த��_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) உ)வி ேம�� 

உயர_�ைற.எ/.(உய�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மீA ேபா8 $க�ப.04198.2 

 +8ய ந��� கட�3 ேதா85+_வி.எ/.(ேதா8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) P8 

மல� அமர� S�ட_�ைற.எ/.(S��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04198.3 

 ஐய  ெவ5 விடாத ெகா-ற�+ ஆவ� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைட5த+ அ ேற $க�ப.04198.4 

 வாலி�� ஏகினா  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இலா 

உலகி* இ ப�_ெப.(இ ப�_ெப.) $க�ப.04199.1 

 பாலியா 4 ன� நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப'தி 

ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) ெச�ைக ப-றி $க�ப.04199.2 

 ஆ* இைலA ப3ளியா2� அ�கதேனா� ேபானா  $க�ப.04199.3 

 ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) விழி� தாைர ேக�டா3 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

வ �>5தா3_வி.4.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.04199.4 

 ���ம� ெகா�D அ ன �வி4ைல� �வ�D-� ஒ�கA $க�ப.04200.1 

 ெபா�� ெவ� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ேபா�Aப ;'�ழ* சிவAப ெபா  

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.04200.2 

 அ�� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அல�க* 

மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ;ர%டன3 

அக ற_ெப.எ/.(அக*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச�க� $க�ப.04200.3 



 ெவ�கதி� வி��பி* 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மி  என� 

திகJ�_ெப.எ/.(திக>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெம8யா3 $க�ப.04200.4 

 ேவ8� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) விள' ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) யா> வ �ைண எ � 

இைவ�� நாண $க�ப.04201.1 

 ஏ�கின3 இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வி�மி 

உ)கின3 இ) ைக HAபி $க�ப.04201.2 

 தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கைலக3 ேசா�5+ ச'தர 

�ழ�� தாழ $க�ப.04201.3 

 ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) +யரா3 ப னி இைனயன 

உைர�க�-றா3 $க�ப.04201.4 

 வைர ேச� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) இைட நாB� ைவ�ேவ  $க�ப.04202.1 

 கைர ேசரா இட� ேவைல கா%கேல  $க�ப.04202.2 

 உைர ேச� ஆ� உயிேர எ  உ3ளேம $க�ப.04202.3 

 அைரேச யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) காண 

அRசிேன  $க�ப.04202.4 

 +யராேல ெத(ைலயாத எ ைன�� $க�ப.04203.1 

 பயிராேயா பைகயாத ப%பினா8 $க�ப.04203.2 

 ெசயி� த�ரா விைன ஆன தெய1வேம $க�ப.04203.3 

 உயி� ேபானா* உடலா)� உ8வேரா $க�ப.04203.4 

 நறி+ ஆ� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அமி>+ 

உ%ண_�ைற.எ/.(உ%_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந*கலி  $க�ப.04204.1 

 பிறியா இ  உயி� ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெப-றி 

தா� $க�ப.04204.2 



 அறியாேரா நமனா� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) அ � எனி  

$க�ப.04204.3 

 சிறியாேரா உபகார� சி5தியா� $க�ப.04204.4 

 அண�� ஆ� பாகைன ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ேதா�� உ-� $க�ப.04205.1 

 உண�கா ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) மல� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ3 அ ெபா�� 

$க�ப.04205.2 

 இண�கா கால�_ெப.(கால�_ெப.) இர%ெடா� ஒ றி2� $க�ப.04205.3 

 வண�கா+ இ�+ைண ைவக வ*ைலேயா $க�ப.04205.4 

 வைர ஆ� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ெபாD ஆD ைவ�வா8 $க�ப.04206.1 

 தைர ேமலா8 உ� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) ஈ+ என� $க�ப.04206.2 

 கைரயாேத  இ� :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) க%�� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

$க�ப.04206.3 

 உைரயா8 எ  வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) ஊன� யாவேதா 

$க�ப.04206.4 

 ைநயா நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) 

நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ�ங  $க�ப.04207.1 

 ெம8 வாேனா� தி)நா� ேமவினா8 $க�ப.04207.2 

 ஐயா ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) என+ ஆவி எ ற+� $க�ப.04207.3 

 ெபா8ேயா ெபா8 உைரயாத ;%ணியா $க�ப.04207.4 

 ெச) ஆ� ேதாள நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) சி5ைதேய  எனி  $க�ப.04208.1 

 ம)வா� ெவR_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சர� எைன�� ெவௗ(மா* $க�ப.04208.2 



 ஒ)ேவ23 உைள ஆகி* உ8தியா* $க�ப.04208.3 

 இ)ேவ� உ3 இ)ேவ� இ)5திேல� $க�ப.04208.4 

 எ5தா8 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அமி>+ ஈய யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) எலா� 

$க�ப.04209.1 

 உ85தா� எ � உபகார� உ 2வா� $க�ப.04209.2 

 ந5தா நா3_ெப.(நா3_ெப.) மல� சி5தி ந%ெபா�� $க�ப.04209.3 

 வ5தாேரா எதி� வா _ெப.(வா _ெப.) உVளா� எலா� $க�ப.04209.4 

 ஓயா வாளி ஒளி�+ நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ8வா  

$க�ப.04210.1 

 ஏயா வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இராம  எ � உளா  

$க�ப.04210.2 

 வாயா* ஏயின  எ னி  வா>( எலா� $க�ப.04210.3 

 ஈயாேயா அமி>ேத�� ஈ�வா8 $க�ப.04210.4 

 ெசா-ேற  45+ உற அ ன ெசா* ெகாளா8 $க�ப.04211.1 

 அ-றா  அ ன+ ெச8கலா  எனா $க�ப.04211.2 

 உ-றா8 உ�பிைய ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.04211.3 

 இ-றா8 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உைன எ � கா%ெபேனா $க�ப.04211.4 

 ந�� ஆ� ேம)(� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ெந)�கினா* $க�ப.04212.1 

 மா� ஓ� வாளி உ  மா�ைப ஈ�வேதா $க�ப.04212.2 

 ேதேற  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) மாயேமா $க�ப.04212.3 



 ேவ� ஓ� வாலி ெகா* ஆ� விளி5+ளா  $க�ப.04212.4 

 தைக ேந� வ% ;க> நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

த�பியா� $க�ப.04213.1 

 பைக ேந�வா� உள� ஆன ப%பினா* $க�ப.04213.2 

 உக ேந� சி5தி உல5+ அழி5தவா* $க�ப.04213.3 

 மகேன க%Dைலேயா ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) வா>( எலா� $க�ப.04213.4 

 அ) ைம5+ அ-ற� அக-�� வி*லியா� $க�ப.04214.1 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ைம5த-�� அடாத+ உ னினா� $க�ப.04214.2 

 த)ம� ப-றிய த�கவ��� எலா� $க�ப.04214.3 

 க)ம� க�டைள_ெப.(க�டைள_ெப.) எ ற* க�டேதா $க�ப.04214.4 

 எ றா3 இ னன ப னி இ னேலா� $க�ப.04215.1 

 ஒ றானா3 உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) ஏ+� உ-றிலா3 $க�ப.04215.2 

 நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) அ5நிைல 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ந�திசா* $க�ப.04215.3 

 வ  தா3_ெப.(தா3_ெப.) மா*வைர அ ன மா)தி $க�ப.04215.4 

 மடவாரா* அ� மட5ைத_ெப.(மட5ைத_ெப.) 4 ன� வா> $க�ப.04216.1 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) ேம(�பD ஏவி வாலிபா* $க�ப.04216.2 

 கட _ெப.(கட _ெப.) யா(� கைடக%� க%ணேனா� $க�ப.04216.3 

 உடனா8 உ-ற+ எலா� உண��தினா  $க�ப.04216.4 

 அக�_ெப.(அக�_ெப.) ஏ� அ-� உக மீ+ அ)�கனா� $க�ப.04217.1 

 ;க ேமைல கி' ;�க ேபாதினி* $க�ப.04217.2 



 நகேம ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) �ர�� நாயக  

$க�ப.04217.3 

 4கேம ஒ�த+ 1' ம%Dல� $க�ப.04217.4 

 மைற5தா  மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அ)�க  வ3ளிேயா  $க�ப.04218.1 

 உைற5தா  ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) 

திற�ைத_ெப.(திற�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) உ 2வா  $க�ப.04218.2 

 �ைற5தா  ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) �ைழ5+ அJ��வா  $க�ப.04218.3 

 நிைற5+_வி.எ/.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ� க��லி  ேவைல 

ந�5தினா  $க�ப.04218.4 

 ;த*வ _ெப.) ெபா  ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) ெபா��தலா* $க�ப.04219.1 

 4த*வ _ெப.(4த*வ _ெப.) ேப� உவைக�� 45+வா  $க�ப.04219.2 

 உத(� :மக3 ேசர ஒ3_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) மல�� $க�ப.04219.3 

 கதவ�_ெப.(கதவ�_ெப.) ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) கர�தி  

ந��கினா  $க�ப.04219.4 

 அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

கால�தி*_ெப.(கால�_ெப.+அ�+_சா'.+இ*_இட.ேவ.) அ)�� நாயக  

$க�ப.04220.1 

 மதி சா* த�பிைய வ*ைல ஏவினா  $க�ப.04220.2 

 கதிேரா  ைம5தைன ஐய ைககளா* $க�ப.04220.3 

 விதியா* ெமௗலி மிைல/�வா8 எனா $க�ப.04220.4 

 அAேபாேத அ)3 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ%ண�� $க�ப.04221.1 

 ெம8Aேபா� மா)தி த ைன வ �ர ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.04221.2 



 இAேபாேத ெகாண� இ ன ெச8விைன�� $க�ப.04221.3 

 ஒA; ஆ� யாைவ�� எ � உண��த�� $க�ப.04221.4 

 ம%0� ந�� 4த* ம�கல�கB� $க�ப.04222.1 

 எ%0� ெபா  4D ஆதி யாைவ�� $க�ப.04222.2 

 ந%0� ேவைலயி* ந�பி த�பி�� $க�ப.04222.3 

 தி%ண� ெச8வன ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெச�மைல 

$க�ப.04222.4 

 மைறேயா� ஆசி வழ�க வா _ெப.(வா _ெப.) உVளா� $க�ப.04223.1 

 நைற ேதா8 நா3_ெப.(நா3_ெப.) மல� 

Pவ_�ைற.எ/.(P(_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந*ெநறி�� $க�ப.04223.2 

 இைறேயா த  இைளேயா  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஏ5தைல� 

$க�ப.04223.3 

 +ைறேயா� <*4ைற ெமௗலி S�Dனா  $க�ப.04223.4 

 ெபா மா ெமௗலி ;ைன5+_வி.எ/.(;ைன_வி.+5�_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) ெபா8 

இலா  $க�ப.04224.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) மான� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) தாJ� ேவைலயி* 

$க�ப.04224.2 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) தJ(-� 

நாயக  $க�ப.04224.3 

 ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெசா*லி _நி.எ/.(ெசா*_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) எ*ைலயா  $க�ப.04224.4 



 ஈ%� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏகி 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) இய*;_ெப.(இய*;_ெப.) 

அைம இ)�ைக எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04225.1 

 ேவ%�வ மரபி  எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

விதி4ைற இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வ �ர 

$க�ப.04225.2 

 :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� அர��� ஏ-ற யாைவ�� 

;'5+ ேபா'* $க�ப.04225.3 

 மா%டவ  ைம5தேனா�� வா>தி ந*தி)வி  ைவகி. $க�ப.04225.4 

 வா8ைம_ெப.(வா8ைம_ெப.) சா* அறிவி  வா8�த ம5திர மா5தேரா�� 

$க�ப.04226.1 

 த�ைம த�� ஒJ�கி  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) திற� 

ெத(ழி* மறவேரா�� $க�ப.04226.2 

 P8ைம சா* ;ண�/சி_ெப.(;ண�/சி_ெப.) ேபணி� +க3_ெப.(+க3_ெப.) அ� 

ெத(ழிைல ஆகி/ $க�ப.04226.3 

 ேச8ைமேயா� அணிைம இ றி� ேதவ'  தெரJய நி-றி. $க�ப.04226.4 

 ;ைக உைட�+_வி.எ/.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ னி  உ%� 

ெபா�� அன* அ�� எ � 

உ 2�_ெப.எ/.(உ 2_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04227.1 

 மிைக உைட�+_வி.எ/.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) <ேலா� விைனய4� ேவ%ட- பா-ேற $க�ப.04227.2 

 பைக�ைட/ சி5ைத யா���� பய _ெப.(பய _ெப.) உ� ப%பி  த�ரா 

$க�ப.04227.3 



 நைக�ைட 4க�ைத_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இ  உைர ந*�_ஏவ.(ந*�_வி.) 

நாவா*. $க�ப.04227.4 

 ேதவ)� ம)3த-� ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெசயி� அ� 

ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) உ  

$க�ப.04228.1 

 காவ��� உ'ய+ எ றா* அ ன+ க)தி� கா%D $க�ப.04228.2 

 ஏவ)� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ந%ப� அயலவ� விரவா� எ � 

$க�ப.04228.3 

 1வைக_ெப.(1வைக_ெப.) இயேலா� ஆவ� 4ைனவ���� 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 1 றி . $க�ப.04228.4 

 ெச8வன ெச8த*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) யா%�� த�யன 

சி5தியாம* $க�ப.04229.1 

 ைவவன வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+� வைச இல 

இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) Hற* $க�ப.04229.2 

 ெம8 ெசால* வழ�க* யா(� ேமவின ெவஃக* இ ைம_ெப.(இ ைம_ெப.) 

$க�ப.04229.3 

 உ8வன ஆ�கி� த�ேமா� உய�வன 

உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெச8வா8. $க�ப.04229.4 

 சிறிய� எ � இக>5+ ேநா( ெச8வன ெச8ய* ம-� இ5 $க�ப.04230.1 

 ெநறி இக5+_வி.எ/.(இக_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ஓ� த�ைம இைழ�தலா* உண�/சி ந�%� 

$க�ப.04230.2 

 �றிய+ ஆ� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ஆய Hனியா* �வ(� ேதாளா8 

$க�ப.04230.3 



 ெவறியன எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ெநா8தி  

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) +ய�� கடலி  வ �>5ேத  $க�ப.04230.4 

 ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) ெபா)�டா* 

எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மா5த���_ெப.(மா5த�_ெப.+��_ெகா.ேவ.) மரண� எ ற* $க�ப.04231.1 

 ச�ைக இ � உண�தி வாலி ெச8ைகயா* சா�� இ 2� $க�ப.04231.2 

 அ�� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) திற�தினாேன அ*ல�� பழி�� 

ஆத*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) $க�ப.04231.3 

 எ�களி* கா%D அ ேற இத-� ேவ� உவைம உ%ட< $க�ப.04231.4 

 நாயக  அ*ல  ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) பய5+_வி.எ/.(பய_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

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

ந*��_ெப.எ/.(ந*�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04232.1 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) என இனி+ ேபண� தா��தி தா�� வாைர $க�ப.04232.2 

 ஆய+ த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) ேய2� அற வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இகவா 

வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) $க�ப.04232.3 

 த�யன வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+ ��தியா* 

த�ைமேயாைர. $க�ப.04232.4 

 இற�த�� பிற�த* தா2� எ பன இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) 

யா%�� $க�ப.04233.1 

 திற�+ளி ேநா�கி  ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

விைனதர� தெரJ5த அ ேற $க�ப.04233.2 

 ;ற�+ இனி உைரAப+ எ ேன :வி ேம* ;னித- ேக2� $க�ப.04233.3 

 அற�தினி+ இ�தி வா> நா�� இ�தி அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) 

உ�தி எ ப. $க�ப.04233.4 



 ஆ�க4� ேக�� தா� ெச8 அற�ெத(� பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) ஆய 

$க�ப.04234.1 

 ேபா�கி ேவ� உ%ைம_ெப.(உ%ைம_ெப.) ேதறா� ெபா) 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ;லைம <ேலா� $க�ப.04234.2 

 தா�கின ஒ ேறா� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) த)�� உ�� ெச)வி* த�ேகா8 

$க�ப.04234.3 

 பா�கிய� அ றி எ �� பாவ�ைதA ப-ற* ஆேமா $க�ப.04234.4 

 இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) தைகைம எ ப இய*;ளி மரபி  

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04235.1 

 ம  அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ க% வ)(ழி 

மா'� கால�_ெப.(கால�_ெப.) $க�ப.04235.2 

 பி 2ற 4ைறயி  உ த  ெப)�கட- ேசைனேயா�� $க�ப.04235.3 

 + 2தி ேபாதி எ றா  �5தர  அவ2� ெசா*வா  $க�ப.04235.4 

 �ர�� உைற இ)�ைக எ 2� �-றேம �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) அ*லா* 

$க�ப.04236.1 

 அர�� உ� +ற�க நா���� அர�_ெப.(அர�_ெப.) என* ஆய+ அ ேற 

$க�ப.04236.2 

 மர�_ெப.(மர�_ெப.) கிள� அ)வி� � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) வ3ள* 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) மன�தி  எ�ைம $க�ப.04236.3 

 இர�கிய_ெப.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பணி 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

இ)�தியா* சில நா3_ெப.(நா3_ெப.) எ�பா*. $க�ப.04236.4 

 அ'5தம நி ைன அ%மி அ)B��� உ'ேய� ஆகிA $க�ப.04237.1 



 A''5+_வி.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேவ� 

எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) ெவ�ைமயி  பிறி+ ஒ றாேமா $க�ப.04237.2 

 க)5தட� க%ணினாைள நாட* ஆ� கால�_ெப.(கால�_ெப.) கா�� 

$க�ப.04237.3 

 இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ)3 த)தி எ�ேமா� எ � 

அD இைணயி  வ �>5தா . $க�ப.04237.4 

 ஏ5த�� இதைன� ேகளா இ  இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) நாற $க�ப.04238.1 

 ேவ5+_ெப.(ேவ5+_ெப.) அைம இ)�ைக எ�ேபா* விரதிய� விைழத-� 

ஒLவா $க�ப.04238.2 

 ேபா5+ அவ%_ெப.(அவ%_ெப.) இ)Aபி  எ�ைமA ேபா-றேவ 

ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) ேபாமா* $க�ப.04238.3 

 ேத�5+_வி.எ/.(ேத�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இனி+ இய-�� உ த  

அரசிய* த)ம� த��தி $க�ப.04238.4 

 ஏ> இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ஆ%� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ேபா5+ 

எ' வன�+ இ)�க ஏ ேற  $க�ப.04239.1 

 வாழியா8 அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) ைவ�� வள நக� ைவக* ஒ*ேல  

$க�ப.04239.2 

 பாழி அ� தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) வ �ர பா��திைல ேபா�� 

அ ேற $க�ப.04239.3 

 யா> இைச ெமாழிேயா� அ றி யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உ�� 

இ ப�_ெப.(இ ப�_ெப.) எ ேனா $க�ப.04239.4 

 ேதவி ேவ� அர�க  ைவ�த ேசம�+3 இ)Aப� தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.04240.1 



 ஆவி ேபா* +ைணவேரா�� அளவிட-� அ'ய இ ப�_ெப.(இ ப�_ெப.) 

$க�ப.04240.2 

 ேமவினா  இராம  எ றா* ஐய இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) மா-ற� $க�ப.04240.3 

 1வைக_ெப.(1வைக_ெப.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 4-�� கால�+� 4-ற 

வ-ேறா $க�ப.04240.4 

 இ* அற�_ெப.(அற�_ெப.) +ற5திலாேதா� இய-ைகைய இழ5+� ேபா'  

$க�ப.04241.1 

 வி* அற�_ெப.(அற�_ெப.) +ற5+� வா>ேவ-� இ னன ேம ைம இ*லா/ 

$க�ப.04241.2 

 சி* அற�_ெப.(அற�_ெப.) ;'5+ 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த�ைமக3 த�)மா� 

$க�ப.04241.3 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெத(ட�5த ேநா பி  நைவ அற 

ேநா-ப* நாB�. $க�ப.04241.4 

 அரசிய-� உ'ய யா(� ஆ-�ழி ஆ-றி ஆ ற $க�ப.04242.1 

 திைரெசய-� உ'ய ேசைன� கடெலா�� தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) நா கி  

$க�ப.04242.2 

 விர�க எ பா* நி ைன ேவ%Dென  வ �ர எ றா  $க�ப.04242.3 

 உைரெசய-� எளி+� ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ'+� 

ஆ� ஒJ�கி* நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.04242.4 

 மறி�+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மா-ற� Hறா  வா _ெப.(வா _ெப.) உய� 

ேதா-ற�+ அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.04243.1 



 �றிA;_ெப.(�றிA;_ெப.) அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஒJக* மாேதா ேகா+ இல� ஆத*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) எ னா 

$க�ப.04243.2 

 ெநறிA பட� க%க3 ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ந��வர ெநD+ தா>5+ $க�ப.04243.3 

 ெபாறிAப அ)5_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) உ னா� கவி� 

�ல�+ அரச _ெப.(அரெச _ெப.) ேபானா  $க�ப.04243.4 

 வாலி காதல2� ஆ%� மல� அD வண�கினாைன $க�ப.04244.1 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) மா ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) அ ன ெநDயவ  அ)ளி  

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04244.2 

 சீல� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) உைடைய 

ஆத*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) சி� தாைத எ னா $க�ப.04244.3 

 1லேம த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) O5ைத_ெப.(O5ைத_ெப.) 

ஆ� என 4ைறயி  நி-றி. $க�ப.04244.4 

 எ ன ம-� இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஏ� 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெத(டர எ றா  $க�ப.04245.1 

 ெபா  அD வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ம-� 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ;க> உைட� �'சி* ேபானா  $க�ப.04245.2 

 பி ன� மா)திைய ேநா�கிA ேப� எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) வ �ர ந��� $க�ப.04245.3 

 அ னவ  அர��� ஏ-ற+ ஆ-�தி அறிவி  எ றா  $க�ப.04245.4 

 ெபா8�த*_ெதா.ெப.(ெபா8_வி.+�த*_ெதா.ெப.�றி.) இ* 

உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) ெபாழிகி ற 

;ண�/சியா2� $க�ப.04246.1 



 இ�தைல இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நாேய  ஏயின 

என��� த�க $க�ப.04246.2 

 ைக�ெத(ழி* ெச8ெவ  எ � கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) இைண 

வண���_ெப.எ/.(வண��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) $க�ப.04246.3 

 ெம8�தைல நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர விள�பி வி�டா  

$க�ப.04246.4 

 நிர�பினா  ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) கா�த நிைற அர�_ெப.(அர�_ெப.) இ�தி 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04247.1 

 வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இலா+ அதைன ம-� ஓ� தைலமக  வலிதி  

ெகா%டா* $க�ப.04247.2 

 அ)�;வ நல2� த���� ஆகலி  ஐய நி ேபா* $க�ப.04247.3 

 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ெபாைற அறிவிேனாரா* நிைலயிைனA ெப�வ+ 

அ�மா $க�ப.04247.4 

 ஆ றவ-� உ'ய+ ஆய அரசிைன நி�வி அAபா* $க�ப.04248.1 

 ஏ � என�� உ'ய+ ஆய க)ம4� இய-ற-� 

ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04248.2 

 சா றவ� நி னி  இ*ைல ஆகலா* த)ம� தாேன $க�ப.04248.3 

 ேபா ற_ெப.எ/.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) ேவ%ட அ�தைல ேபாதி எ றா  

$க�ப.04248.4 

 ஆழியா  அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) Hற ஆைண ஈ+ 

ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) அஃேத $க�ப.04249.1 



 வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ;'ேவ  எ � 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மா)தி�� ேபானா  

$க�ப.04249.2 

 Sழிமா* யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அ ன த�பி�� தா2� ெத(*ைல 

$க�ப.04249.3 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) நாயக2� ேவ� ஓ� உய�தட� � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) 

உ-றா  $க�ப.04249.4 

 ஆ'ய  அ)ளி  ேபா8 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அக*மைல அக�த  

ஆய $க�ப.04250.1 

 S'ய _ெப.(S'ய _ெப.) மக2� மான� +ைணவ)� கிைள�� �-ற 

$க�ப.04250.2 

 தாைரைய வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ னா3 

தா8_ெப.(தா8_ெப.) என த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) 45ைத/ $க�ப.04250.3 

 சீ'ய  ெசா*ேல எ ன ெசLவிதி  அர�_ெப.(அர�_ெப.) ெச8தா  $க�ப.04250.4 

 வள அர�_ெப.(அர�_ெப.) எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ம-ைற 

வானர வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) யா)� $க�ப.04251.1 

 கிைளஞ'  உதவ_�ைற.எ/.(உத(_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆைண கிள� திைச 

அளAப ேகVளா� $க�ப.04251.2 

 அள( இல ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) ஆ%ைம_ெப.(ஆ%ைம_ெப.) அ�கத  

அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெகா3 ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) அ�+ $க�ப.04251.3 

 இளவர� இய-ற ஏவி இனிதினி  இ)5தா  இAபா* $க�ப.04251.4 

 வ3ள�� அவ%_ெப.(அவ%_ெப.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏகி மத�கன+ இ)�ைக ஆய 

$க�ப.04252.1 



 ெவ3ள வா _ெப.(வா _ெப.) ��மி� � ற�+_ெப.(� ற�_ெப.+அ�+_சா'.) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) சிைற ேமவி ெம8�ைம $க�ப.04252.2 

 அ3B� காத*_ெப.(காத*_ெப.) த�பி அ பினா* அைம�கA ப�ட $க�ப.04252.3 

 எ3ள* இ* சாைல எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இனிதினி  

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) 

$க�ப.04252.4 

 மா இய* வட திைச நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மானவ  

$க�ப.04253.1 

 ஓவியேம என ஒளி� கவி  �லா� $க�ப.04253.2 

 ேதவிைய நாDய 45தி� தென1 திைச�� $க�ப.04253.3 

 ஏவிய ++_ெப.(P+_ெப.) என இரவி ஏகினா  $க�ப.04253.4 

 ைப அைணA பல தைல_ெப.(தைல_ெப.) பா5த3 

ஏ5திய_ெப.எ/.(ஏ5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04254.1 

 ெமா85 நில� தகளியி* 4ழ��_ஏவ.(4ழ��_வி.) ந��ெநயி  $க�ப.04254.2 

 ெவ8யவ  விள�கமா ேம)A ெபா  தி' $க�ப.04254.3 

 ைம அ�� ெத(�த+ மைழ�த வானேம $க�ப.04254.4 

 க% Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) க%ட�தி  கா�சி_ெப.(கா�சி_ெப.) ஆ� என 

$க�ப.04255.2 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) அக�_ெப.(அக�_ெப.) இ)%ட+ ெவயிலி  

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதி� $க�ப.04255.3 

 த%ணிய_ெப.அ.(த%ணிய_ெப.அ.) 

ெமலி5தன_வி.4.(ெமலி_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) தைழ�த 

ேமகேம $க�ப.04255.4 

 நRசினி  நளி� ெந��கடலி  ந�ைகய� $க�ப.04256.1 



 அRசன நயன�தி  அவி>5த_ெப.எ/.(அவி>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

H5தலி  $க�ப.04256.2 

 வRசைன அர�க�த� வDவி  ெச8ைகயி  $க�ப.04256.3 

 ெநRசினி  இ)%ட+ ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) வானேம $க�ப.04256.4 

 நா�களி  நளி� கட*_ெப.(கட*_ெப.) நார� நா_ெப.(நா_ெப.) உற $க�ப.04257.1 

 ேவ�ைகயி  ப)கிய_ெப.எ/.(ப)�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) மி 2வ $க�ப.04257.2 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) ைகக3 

மய�கிய_ெப.எ/.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச)வி  வா�மதA 

$க�ப.04257.3 

 :�ைகக3 நிைற5த;% திறAப ேபா றேவ $க�ப.04257.4 

 ந�*நிறA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) க' நிைர�த ந���+ என $க�ப.04258.1 

 S*நிற 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) +வ றி S>திைர 

$க�ப.04258.2 

 மா*நிற ெந��கட* வா' 1'வா  $க�ப.04258.3 

 ேம* நிைற5+ள+ என 4ழ�க மி�கேத $க�ப.04258.4 

 அ'Aெப)� ெபயரவ  4தலிேனா� அணி $க�ப.04259.1 

 வி'Aப(� ஒ�தன ெவ-;மீ+ த� $க�ப.04259.2 

 எ'Aப(� ஒ�தன ஏ� இ* ஆைசக3 $க�ப.04259.3 

 சி'Aப(� ஒ�தன தெரJ5த மி  எலா� $க�ப.04259.4 

 மாதிர� க)மக  மா'� கா�மைழ $க�ப.04260.1 

 யாதி2� இ)%ட வி%_ெப.(வி%_ெப.) இ)5ைத� �Aைபயி  $க�ப.04260.2 



 Hதி�_ெப.(Hதி�_ெப.) ெவ�கா* ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) +)�தி� ேகா3 

அைம�+_வி.எ/.(அைம_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04260.3 

 ஊ+ ெவ�கன* உமி> உைல�� ஒ�தேவ $க�ப.04260.4 

 SDன மணி4D� +களி* விRைசய� $க�ப.04261.1 

 H� உைற ந��கிய �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) வா�கB� $க�ப.04261.2 

 ஆ�வ ெபய�ெத(�� ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) யாைனயி  $க�ப.04261.3 

 ஓைடக3 ஒளி பிற>வன(� ஒ�தேவ $க�ப.04261.4 

 A''5+_வி.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைற மகளி)� பில�த 

பா5தB� $க�ப.04262.1 

 எ'5+_வி.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) உயி� ந��கிட இரவியி  கதி� 

$க�ப.04262.2 

 அ'5தன ஆ� என அசனி நா_ெப.(நா_ெப.) என $க�ப.04262.3 

 வி'5தன திைசெத(�� மிைசயி  மி  எலா� $க�ப.04262.4 

 எ%வைக நாக�க3 திைசக3 எ�ைட�� $க�ப.04263.1 

 ந%ணின நா_ெப.(நா_ெப.) வைள�தைனய மி  நக $க�ப.04263.2 

 க%ண  ெம8வD( என� க)� கா�வி��; $க�ப.04263.3 

 உ3நிைற உயி�A; என ஊைத ஊதின $க�ப.04263.4 

 தைலைம�� கீ>ைம�� தவி�த* இ றிேய $க�ப.04264.1 

 மைலயி2� மர�தி2� ம-�� 4-றி2� $க�ப.04264.2 

 விைல_ெப.(விைல_ெப.) நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உளவழி வில��� ேவைசய� $க�ப.04264.3 

 உைல( உ�� மன�_ெப.(மன�_ெப.) என உலாய ஊைதேய $க�ப.04264.4 



 அJ��� மகளி�_ெப.) த� அ ப�� த��5தவ� $க�ப.04265.1 

 ;J��� ;ண�4ைல ெகாதிAபA ;�� உலா8 $க�ப.04265.2 

 ெகாJ��ைற� தைச என ஈ�5+ 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.04265.3 

 விJ��� ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) என வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) வ ��கி-ேற 

$க�ப.04265.4 

 ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ +க3_ெப.(+க3_ெப.) 

வி��; அைட�தலா2� மி  $க�ப.04266.1 

 H��+ எJ வா3_ெப.(வா3_ெப.) எனA 

பிறJ�_ெப.எ/.(பிற>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெகா�பி2� 

$க�ப.04266.2 

 தா�A ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பைணயி  வி%_ெப.(வி%_ெப.) தழ�� 

தாவி2� $க�ப.04266.3 

 ேபா�A ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கள� எனA ெபாலி5த+ உ�பேர 

$க�ப.04266.4 

 இ  நைக/ சனகிையA A''5த_ெப.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஏ5த*ேம* $க�ப.04267.1 

 ம மத  மல�� கைண வழ�கினா  எனA $க�ப.04267.2 

 ெபா ெந�� � றி ேம* 

ெபாழி5த_ெப.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தாைரக3 $க�ப.04267.3 

 மி ெனா�5 +வ றின ேமக ராசிேய $க�ப.04267.4 

 க* இைடAப�� +ளி திவைல கா� இ� $க�ப.04268.1 

 வி* இைட/சர� என விைசயி  வ �>5தன $க�ப.04268.2 



 ெச* இைடAபிற5த ெச�கன*க3 சி5தின $க�ப.04268.3 

 அ* இைட மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

சிற5+_வி.எ/.(சிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அழ* இய-ற* ேபா* 

$க�ப.04268.4 

 ம3ள�க3 ம�பைட மான யாைனேம* $க�ப.04269.1 

 ெவ3ளிேவ* எறிவன ேபா ற_ெப.எ/.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேமக�க3 $க�ப.04269.2 

 த3ள)� +ளிபட� தக�5+ சா8கி' $க�ப.04269.3 

 ;3ளி_ெப.(;3ளி_ெப.) ெவ� கடக' ;ர3வ ேபா றேவ $க�ப.04269.4 

 வானி� த2 ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க)A; வி* மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

$க�ப.04270.1 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) இ� ெகாDயவ  பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) வ �>+ளி $க�ப.04270.2 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) சா�+ைண 

A''5த_ெப.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த ைமய� $க�ப.04270.3 

 ஊ2ைட உட�;_ெப.(உட�;_ெப.) எலா� உ��த+ ஒ�தேத $க�ப.04270.4 

 த���த2� கவிகB� ெசறி5+_வி.எ/.(ெசறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ந�பைக $க�ப.04271.1 

 ேப��தன� இனி எனA ேபசி_வி.எ/.(ேப�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) $க�ப.04271.2 

 ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என 

ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) ஆ8மல� $க�ப.04271.3 

 P��தன ஒ�தன +3ளி ெவ3ளேம $க�ப.04271.4 

 வ%ண வி* கர தல�+ அர�க  ம%ெணா� $க�ப.04272.1 



 வி%ணிைட� கD+ ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஏ�� ேவைலயி* $க�ப.04272.2 

 ெப%ணி2�� அ)�கல� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெப8வைள 

$க�ப.04272.3 

 க% எனA ெபாழி5த+ கால மா'ேய $க�ப.04272.4 

 பரR�ட�A ப%ணவ  ப%� வி%ெத(ட� $க�ப.04273.1 

 ;ர��ட வி�சர� ;ைர��_ெப.எ/.(;ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மி  

இன�_ெப.(இன�_ெப.) $க�ப.04273.2 

 அர� �டA ெபாறிநிமி� அயிலி  ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) $க�ப.04273.3 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) �ட உைள5தன� பி'5+Vளா� எலா� $க�ப.04273.4 

 ெபா)3தரA ேபாயின�A A''5த_ெப.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெபா8 உட-� $க�ப.04274.1 

 உ)3த) ேத� மிைச உயி�ெகா%� உ8�தலா* $க�ப.04274.2 

 ம)3த) பி'வி  ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) மா�ண� ெகட� $க�ப.04274.3 

 க)டைனA ெபா)வின கால மா'ேய $க�ப.04274.4 

 4ழ�கின 4ைற 4ைற 1'ேமக� ந�� $க�ப.04275.1 

 வழ�கின மிைடவன மான யாைனக3 $க�ப.04275.2 

 தழ�கின ெபாழிமத� திவைல தா>தரA $க�ப.04275.3 

 ;J�கின எதி� எதி� ெபா)வ ேபா றேவ $க�ப.04275.4 

 விைசெகா� மா)த� மறி�+ வ �சலா* $க�ப.04276.1 

 அைச(� சி�+ளி அA; மா'யி  $க�ப.04276.2 

 இைச�ற எ8வன இையவவா8 இ)5_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) $க�ப.04276.3 



 திைசெயா� திைச ெச)/ ெச8த*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) 

ஒ�தேவ $க�ப.04276.4 

 விைழ(� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) தரA 

A''5த_ெப.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04277.1 

 உைழ உற உயி� உற உயி���� மாத'  $க�ப.04277.2 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உற மா 4க�_ெப.(4க�_ெப.) 

மல�5+_வி.எ/.(மல�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேதா றின $க�ப.04277.3 

 �ைழ உறA ெபாலி5தன உலைவ� ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) எலா� $க�ப.04277.4 

 பாடல� வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) HரA பகலவ  ப�ைம_ெப.(ப�ைம_ெப.) 

Hர� $க�ப.04278.1 

 ேகாட*க3 ெப)ைம_ெப.(ெப)ைம_ெப.) Hர� �வலய� சி�ைம Hர 

$க�ப.04278.2 

 ஆDன மயி*க3 ேபசா+ அட�கின �யி*க3 $க�ப.04278.3 

 ேக�ற� தள�5தா� ேபா �� தி) உற� கிள�5தா� ேபா �� $க�ப.04278.4 

 நா* நிற/ �)�;� வ%�� நவமணி அணியி  சார� $க�ப.04279.1 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) உற மல�5+_வி.எ/.(மல�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைச5த_ெப.எ/.(அைச_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசயித>� 

க5த3_ெப.(கா5த3_ெப.) ெச_ெப.அ.(சிவ_ெப.) �: $க�ப.04279.2 

 ேவனிைல ெவ ற+ அ�மா கா� என விய5+ 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04279.3 

 மா நில� கிழ�தி ைகக3 மறி�தன 

ேபா ற_ெப.எ/.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ம ேனா $க�ப.04279.4 



 வா3_ெப.(வா3_ெப.) எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அரவ� த�ேபா* 

வா _ெப.(வா _ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வா�5த $க�ப.04280.1 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) உைட� ேகாட*_ெப.(ேகாட*_ெப.) த�ைம� தழ�இயன 

காத*_ெப.(காத*_ெப.) த�க_�ைற.எ/.(த��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.04280.2 

 மீளல அைவ�� அ ன விைழவின உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) வ �5த 

$க�ப.04280.3 

 ேகா3 அர( எ னA பி னி அவ-ெறா�� �ைழ5+ சா85த $க�ப.04280.4 

 எ3 இட_�ைற.எ/.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) இட2� இ றி எJ5தன 

இல�� ேகாப�_ெப.(ேகாப�_ெப.) $க�ப.04281.1 

 த3Bற� தைலவ� த�ைமA 

A'�5தவ�_வி.அ.ெப.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப .) 

தJவ� Pம� $க�ப.04281.2 

 க3 உைட ஓதியா�த� கலவியி* பலகா* கா ற $க�ப.04281.3 

 ெவ3ளைட� த�ப* �Aைப_ெப.(�Aைப_ெப.) சித�5+ என 

வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாேதா $க�ப.04281.4 

 த��கனி நாவ* ஓ���_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) உய� � றி  ெச�ெபா  $க�ப.04282.1 

 வா�கின ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பா'* 

ம%�� மா* யா� மான $க�ப.04282.2 

 ேவ�ைகயி  மல)�_ெப.எ/.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெகா ைற_ெப.(ெகா ைற_ெப.) வி'5தன வ ��� ஈ��+ $க�ப.04282.3 

 தா�கின க�ழி ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தைலமய� 

��வ த�மி* $க�ப.04282.4 



 ந*ெந�� க5த3_ெப.(கா5த3_ெப.) ேபாதி* நைற வி' க��ைக 

ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) : $க�ப.04283.1 

 + னிய ேகாப� ேதா�� 

ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதா-ற� 

+�பி_ெப.(+�பி_ெப.) $க�ப.04283.2 

 இ  இைச 4ர*வ ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இ)நில மக3_ெப.(மக3_ெப.) ைக ஏ5திA $க�ப.04283.3 

 ெபா ெனா�� காைச ந��D� ெகா�Aபேத ேபா ற+ அ�மா $க�ப.04283.4 

 கிைள�+ைள மழைல வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) கி னர� நிக��த மி 2� 

$க�ப.04284.1 

 +ளி� �ர*_ெப.(�ர*_ெப.) ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) வ3 வா�� P'ய� +ைவAப 

ேபா ற_ெப.எ/.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04284.2 

 வைள� ைகய� ேபா ற_ெப.எ/.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மRைஞ_ெப.(மRைஞ_ெப.) ேதா றிக3 அர�கி  மாேட $க�ப.04284.3 

 விள�� இன�_ெப.(இன�_ெப.) ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

கா%ேபா� விழி ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) விைளயி  

ெம : $க�ப.04284.4 

 ேபைட�� ஞXமி�� பாயA ெபய�(றA பிற��� ஓைச $க�ப.04285.1 

 ஊ�ற� தா��� ேதா�� ஒ*_ஒ.�றி உ'.ெசா.(ஒ*_ஒ.�றி.) ஒலி பிறAப ந*லா� 

$க�ப.04285.2 

 ஆ� இய* பாணி�� ஏ-�� அ'ய அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அமி>தA 

பாட*_ெப.(பாட*_ெப.) $க�ப.04285.3 

 ேகாDய� தாள� ெகா�ட* மல�5த_ெப.அ.(மல�5த_ெப.அ.) Hதாள� 

ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04285.4 

 வைழ+� கான யா� மாநில� கிழ�தி ம�க�� $க�ப.04286.1 



 உைழ+� மைலமா� ெகா�ைக �ர5த பா* ஒJ�ைக 

ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04286.2 

 விைழ(� ேவ�ைகேயா�� ேவ%�ந��� 

உதவ_�ைற.எ/.(உத(_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேவ%D� $க�ப.04286.3 

 �ைழெத(�� கனக� 

P���_ெப.எ/.(P��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) க-பக� நிக��த 

ெகா ைற_ெப.(ெகா ைற_ெப.) $க�ப.04286.4 

 : இய* ;றவ� எ��� ெபாறி வ' வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) ேபா�Aப� 

$க�ப.04287.1 

 த�விய களிய வாகி/ ெச)�கிய காம/ ெசLவி $க�ப.04287.2 

 ஓவலி* மர�க3_ெப.(மர�_ெப.+க3_பட�.ப .) ேதா�� உைர�+ அற உ'Rசி 

ஒ%ேக> $க�ப.04287.3 

 நாவிய ெசLவி நாற� கைலெயா�� ;ல5த நLவி $க�ப.04287.4 

 ேத'* ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) திைச ெசல/ 

ெச)�� அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ���� 

$க�ப.04288.1 

 H� எயி-றிய� க% என� �வி5தன �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) $க�ப.04288.2 

 மார  அ னவ� வர(_ெப.(வர(_ெப.) க%� உவ�கி ற மகளி�_ெப.) 

$க�ப.04288.3 

 1ர* ெம �� 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) ஒ�+ அ)�பின 

4*ைல_ெப.(4*ைல_ெப.) $க�ப.04288.4 

 களி��� மRைஞ_ெப.(மRைஞ_ெப.) அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) க%0ள� 

இனெமன� க%0-� $க�ப.04289.1 

 அளி�� ம ன'  ெபா மைழ வழ�கின அ)வி $க�ப.04289.2 



 ெவளி�க% வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கா� 

வி)5+_ெப.(வி)5+_ெப.) என வி)5+_ெப.(வி)5+_ெப.) க%� 

உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) $க�ப.04289.3 

 களி��� ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) 4க�_ெப.(4க�_ெப.) எனA 

ெபாலி5தன கமல� $க�ப.04289.4 

 சரத நா3_ெப.(நா3_ெப.) மல� யாைவ�� �ைட5தன தடவி/ $க�ப.04290.1 

 �ரத <* தெரJ விட�_ெப.(விட�_ெப.) என� ேத _ெப.(ேத _ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெத(�AபA $க�ப.04290.2 

 பரத <* 4ைற நாடக�_ெப.(நாடக�_ெப.) பய _ெப.(பய _ெப.) உறA ப�Aபா  

$க�ப.04290.3 

 இரத� ஈ���� கவிஞைரA ெபா)வின ேதன � $க�ப.04290.4 

 ேநா�கினா* நைம ேநா�� அழிக%ட O% ம)��* $க�ப.04291.1 

 தா�� அண�� அ)R_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) சீைத��� தா�க)5 

+ ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) $க�ப.04291.2 

 ஆ�கினா� உ)வா* எ2� அ)�ெபற* உவைக $க�ப.04291.3 

 வா�கினா* உைரயா� என� களி�தன மா க3 $க�ப.04291.4 

 ந�� ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) உ� ேநய�தா* ெநD+ உறA 

A''5+_வி.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04292.1 

 வா�கி றன ம)3 உ� காதலி  மய�கி� $க�ப.04292.2 

 H� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) நதி� தட�ெத(�� �ைட5தன பD(-� 

$க�ப.04292.3 

 ஆ�கி றன ெகாJநைரA ெபா)வின அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) $க�ப.04292.4 

 கா� எ2� ெபய�� க'யவ  மா�பினி* கதி�4�+ $க�ப.04293.1 



 ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) ஆ� எனA ெபாலி5தன அள�க)� அள�க� $க�ப.04293.2 

 ந�� 4க5த_ெப.எ/.(4க_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா ேமக�தி  அ)� உற 

நிைர�+� $க�ப.04293.3 

 H)� ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) நிற� திைரெயனA பறAபன �ர%ட� 

$க�ப.04293.4 

 ம)வி ந��க*_ெதா.ெப.(ந���_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

ெச*லா_எதி�.ம.ெப.எ/.(ெச*_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மாைலய வானி* $க�ப.04294.1 

 ப)வ ேமக�தி  அ)� உற� �)கின� பறAப $க�ப.04294.2 

 தி)வி  நாயக  இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) என� ேதமைற 

தெரJ��� $க�ப.04294.3 

 ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) மா�பினி  உ�த'ய�திைன 

ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04294.4 

 உற ெவ+A;�� ெகா�5_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) ெத(ழி* ேவனிலா  

ஒழிய_�ைற.எ/.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04295.1 

 திற�_ெப.(திற�_ெப.) நிைனAப)� கா� எ2� ெசLவிேயா  ேசர $க�ப.04295.2 

 நிைற மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) உ� �ளி�Aபினி  ெந�நில 

மட5ைத_ெப.(மட5ைத_ெப.) $க�ப.04295.3 

 ;ற மயி��தல� ெபாD�தன 

ேபா றன_வி.4.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) ப��;* 

$க�ப.04295.4 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) அவா� மல�� திைச4க  4தலின� ெதளி5ேதா� 

$க�ப.04296.1 

 ஞான நாயக  நைவ உற ேநா�கின ந*க� $க�ப.04296.2 



 கான�_ெப.(கான�_ெப.) யாைவ�� பரAபிய க%ணி  

அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) சனக  $க�ப.04296.3 

 மாைன நாD நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைழAபன 

ேபா றன_வி.4.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

மRைஞ_ெப.(மRைஞ_ெப.) $க�ப.04296.4 

 ெசR_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) ெச(L) ேவலவ� ெசறிசிைல� �'சில� இ)%ட 

$க�ப.04297.1 

 �Rசி ேசெயாளி க+(றA ;+நிற� 

ெகா����_ெப.எ/.(ெகா�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.04297.2 

 பRசி ேபா��த ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) அD எனA ெபாலி5தன ப+ம� 

$க�ப.04297.3 

 வRசி ேபாலிய� ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) என Oட�கின வ*லி $க�ப.04297.4 

 ந�யி� அ னவ3 �தைலயி� ஆதலி  ேநDA $க�ப.04298.1 

 ேபாய ைதயைல� த)தி� எ � இராகவ  ;கல� $க�ப.04298.2 

 ேதய� எ�க0� தி'5தன ேபா5+ இைட� ேதD� $க�ப.04298.3 

 Hய ஆ8 �ர*_ெப.(�ர*_ெப.) �ைற5த �ைற5தன �யி*க3. $க�ப.04298.4 

 ெபாழி5த_ெப.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாநில� ;*தர� 

�ம�Dய ;னி-றா $க�ப.04299.1 

 எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆ�பிக3 இடறின ெசறிதயி� 

ஏ85த $க�ப.04299.2 

 ெமாழி5த ேத _ெப.(ேத _ெப.) உைட 4கி>4ைல ஆ8/சிய� 4ழவி* 

$க�ப.04299.3 



 பிழி5த பா*வழி OைரயிைனA ெபா)வின பிடவ�_ெப.(பிடவ�_ெப.) 

$க�ப.04299.4 

 ேவ�ைக_ெப.(ேவ�ைக_ெப.) நாறின ெகாD/சிய� வD� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) 

விைர வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) $க�ப.04300.1 

 ஏ�க நாக4� நாறின Oைள/சிய� ஐ�பா* $க�ப.04300.2 

 ஆ�� நா3_ெப.(நா3_ெப.) 4*ைல_ெப.(4*ைல_ெப.) நாறின ஆ8/சிய� ஓதி 

$க�ப.04300.3 

 ஞா�க� உ-பல� உழ�திய� பி�திைக நாற $க�ப.04300.4 

 ேதைர� ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� 

அ*�லா3 தி) 4க�_ெப.(4க�_ெப.) காணா  $க�ப.04301.1 

 ஆைர� க%� உயி� ஆ-�வா  ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) அழி5தா  $க�ப.04301.2 

 மார-� எ% இ* ப* ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) மல�� கைண வ��த 

$க�ப.04301.3 

 காைர� க%டன  ெவ5 +ய��� ஒ)கைர காணா  $க�ப.04301.4 

 அள( இ* கா� எ2� அAெப)� ப)வ�_ெப.(ப)வ�_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைண5தா* $க�ப.04302.1 

 தள�வ� எ ப+ தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ;'ேவா)��� த�மா* $க�ப.04302.2 

 கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ேதனி2� அமி>தி2� �ைழ�தவ3 வைள� 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.04302.3 

 வளவி உ%டவ  வ)5+�_ெப.எ/.(வ)5+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

எ றா* அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) வ)�ேதா $க�ப.04302.4 

 காவி�� க)��வைள�� ெந8த�� காயா� $க�ப.04303.1 



 :ைவ�� ெபா)வா  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

;ல�பின _வி.4.(;ல�;_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) தள�வா  

$க�ப.04303.2 

 ஆவி�� சிறி+ உ%� ெகாலா� என அய�5தா  $க�ப.04303.3 

 Pவி அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) அ னா3 திற�+_ெப.(திற�_ெப.+அ�+_சா'.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) இைவ ெசா*�� $க�ப.04303.4 

 வா� ஏ� 4ைலயாைள மைற��ந� வா> $க�ப.04304.1 

 ஊேர அறிேய _வி.4.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ _த .ஒ).) உயிேரா� 

உழ*ேவ  $க�ப.04304.2 

 ந�ேர உைடயா8 அ)3 நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) இைலேயா $க�ப.04304.3 

 காேர என+ ஆவி கல��திேயா $க�ப.04304.4 

 ெவA; ஆ� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மி னி  

எயி-ைற_ெப.(எயி�_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ெவ�%� $க�ப.04305.1 

 எA_��.(எ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பா�� வி��பி  இ)%� எJவா8 $க�ப.04305.2 

 அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பாதக வRச அர�கைரேய $க�ப.04305.3 

 ஒAபா8 உயி�ெகா%� அல+ ஓவைலேயா $க�ப.04305.4 

 அயி* ஏ8 விழியா� விைள ஆ� அமி>தி  $க�ப.04306.1 

 �யி*_ெப.(�யி*_ெப.) ஏ8 ெமாழியா�� ெகாணரா8 ெகாDயா8 $க�ப.04306.2 

 +யிேல  ஒ)ேவ  உயி� ேசா�( உண�வா8 $க�ப.04306.3 

 மயிேல எைனந� வலி ஆ�திேயா $க�ப.04306.4 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வாைடெயா� ஆD வலி5+ உயி� ேம* $க�ப.04307.1 

 Oைழவா8 மல�வா8 ெநாDயா8 ெகாDேய $க�ப.04307.2 



 இைழ வா3_ெப.(வா3_ெப.) Oதலா3 இைடேபா* இைடேய $க�ப.04307.3 

 �ைழவா8 என+ ஆவி �ைழ��திேயா $க�ப.04307.4 

 விைழேய  விைழ வான)3 ெம8�ைமயி  

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04308.1 

 இைழேய  உண�ேவ  நைவ இ ைமயினா* $க�ப.04308.2 

 பிைழேய  உயிேரா� பி'5தனரா* $க�ப.04308.3 

 உைழேய அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) உைழயா� உைரயா8 $க�ப.04308.4 

 பயி* பாடக ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) அD பR� அைனயா� $க�ப.04309.1 

 ெசயி� ஏ+� இலாெரா� த�)திேயா $க�ப.04309.2 

 அயிரா+ உடேன அக*வா8 அைலேயா $க�ப.04309.3 

 உயிேர ெக�வா8 உற(_ெப.(உற(_ெப.) ஓ�கிைலேய $க�ப.04309.4 

 ஒ ைறA பகரா8 �ழ��� உைடவா8 $க�ப.04310.1 

 வ  ைதA;� ந�3 வயிர� திைனேயா $க�ப.04310.2 

 ெகா ைற� ெகாDயா8 ெகாண�கி-றிைலேயா $க�ப.04310.3 

 எ ைற�� உறவாக இ)5தைனேய $க�ப.04310.4 

 �ரா அ)�; அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) H�வா3 

எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) ெவ� �)ைள_ெப.(�)ைள_ெப.) 

நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) $க�ப.04311.1 

 விரா( ெவ� க�வி  

ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) இண� 4*ைல_ெப.(4*ைல_ெப.) ெவ8தி  

$க�ப.04311.2 



 உரா அ)5_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) +யர�_ெப.(+யர�_ெப.) ஊ�D உைல( உற 

மைலவ+ ஒ ேறா $க�ப.04311.3 

 இராவண ேகாப�_ெப.(ேகாப�_ெப.) 

நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) இ5திர_ெப.அ.(இ5திர _ெப.) 

ேகாப�_ெப.(ேகாப�_ெப.) ஒ ேறா $க�ப.04311.4 

 ஓைட வா3_ெப.(வா3_ெப.) Oதலினாைள ஒளி�கலா� உபாய� உ னி 

$க�ப.04312.1 

 நாD மா]சனா� ஓ� ஆடக� நLவி ஆனா� $க�ப.04312.2 

 வாைடயா8� H-றினா)� உ)விைன மா-றி 

வ5தா�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.04312.3 

 ேக� S>வா���� ேவ%�� உ)�ெகாள� கிைட�த அ ேற. $க�ப.04312.4 

 அ)விைன அர�க� எ ன அ5தர�_ெப.(அ5தர�_ெப.) அதனி* யா)� 

$க�ப.04313.1 

 ெவ)வர 4ழ��கி ற ேமகேம மி 2கி றா8 $க�ப.04313.2 

 த)வ* எ � இர�கினாேயா தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

மற5த_ெப.எ/.(மற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைதய*_ெப.(ைதய*_ெப.) 

$க�ப.04313.3 

 உ)விைன� கா�D� கா�D ஒளி�கி றா8 ஒளி�கி றாயா* $க�ப.04313.4 

 உ3 நிைற5+_வி.எ/.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உயி���� 

ெவ�ைம_ெப.(ெவ�ைம_ெப.) உயி� �ட உைலேவ  உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) 

$க�ப.04314.1 

 ;% உற வாளி P��த* பJ+ இனிA ேபாதி மார $க�ப.04314.2 

 எ% உ� க*வி உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) இைளயவ  இ ேன 

உ ைன� $க�ப.04314.3 



 க%0�� ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) பி ைன யா� 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) சீ-ற� காAபா� $க�ப.04314.4 

 வி*�� ெவ�கைண�� வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ெவRசம�+ அRசினா� ேம* 

$க�ப.04315.1 

 ;*�ந அ*ல ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) ேபா-றல�� �றி�த* ேபாலா� 

$க�ப.04315.2 

 அ*�� ந _ெப.அ.(ந*_ெப.அ.) பக�� ந��கா8 அன�க ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

அ)ளி* த��5தா8 $க�ப.04315.3 

 ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ � எளிவ5ேதா� 

ேம* ெச��த�� சீ�ைம�+ ஆேமா $க�ப.04315.4 

 எ ன இ�தைகய ப னி ஈ� அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இர��கி ற $க�ப.04316.1 

 த ைன ஒAபாைன ேநா�கி� தைக 

அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய�5த த�பி $க�ப.04316.2 

 நி ைன எ�தைகைய ஆக நிைன5தைன ெநDேயா8 எ னா/ $க�ப.04316.3 

 ெச னியி*_ெப.(ெச னி_ெப.+இ*_இட.ேவ.) �ம5த ைகய  ேத-�வா  

ெசAப* உ-றா  $க�ப.04316.4 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) ந�ளி+ கா)� மா'�� வ5த+ எ ற கவ-சிேயா 

$க�ப.04317.1 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அர�க� வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) 

நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அJ�கிய ந��ைமேயா 

$க�ப.04317.2 

 வாலி ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) மட5ைத_ெப.(மட5ைத_ெப.) 

ைவ�_ஏவ.(ைவ�_வி.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) நாட வார* இலாைமேயா 

$க�ப.04317.3 



 சால <* உண� ேக3வி வ �ர தள�5த+ எ ைன தவ�திேனா8 $க�ப.04317.4 

 மைற +ள�கி2� மதி +ள�கி2� வா2� ஆ> கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

ைவய4� $க�ப.04318.1 

 நிைற +ள�கி2� நிைல +ள��� நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) நி-�ேமா 

$க�ப.04318.2 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) +ள��வ அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேப� 

எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) உைடய ேபைதய� ெப)ைம_ெப.(ெப)ைம_ெப.) 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) $க�ப.04318.3 

 இைற +ள��� ;)வ ெம சிைல இைட +ள��ற இைச�ேமா $க�ப.04318.4 

 அ2ம  எ பவ  அள( 

அறி5தன�_வி.4.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_த .ப .) அறிஞ 

அ�கத  ஆதிேயா� $க�ப.04319.1 

 எைனய� எ ப+ ஓ� இ�தி க%Dல� எJப+ எ � எ0� இய*பினா� 

$க�ப.04319.2 

 விைனயி  ெவ5+ய� விர( தி�கB� விைர( ெச றன எளிதி  

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) $க�ப.04319.3 

 த2 எ2� தி) Oதலி 

வ5தன3_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ3_பட�.ஒ).) சரத� வ  

+ய� தவி�திேய $க�ப.04319.4 

 மைற அறி5தவ� வர(_ெப.(வர(_ெப.) க%� உைம வலி�� வRசக� 

வழிெயா�� $க�ப.04320.1 

 �ைறய_�ைற.எ/.(�ைற_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) இட�கைளெவ  

எ றைன �ைற 4D5த+ விதியினா* $க�ப.04320.2 



 இைறவ அ�� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) இ�தி க%� இனி+ இைச 

;ைன5+_வி.எ/.(;ைன_வி.+5�_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) இைமயவ�க3தா� 

$க�ப.04320.3 

 உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உ�ப)� உதவி 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ)3 

உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) அழி5திட* உ�திேயா $க�ப.04320.4 

 கா+ ெகா-ற�_ெப.(ெகா-ற�_ெப.) நின�� அலா+ பிற��� எLவா� 

கல��ேமா $க�ப.04321.1 

 ேவதைன�� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆத*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) 

வ �ரைத அ � ேபைதைம ஆ� அேரா $க�ப.04321.2 

 ேபா+ பி-பட* உ%� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ஓ� 

ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) அ � 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;ண��திேய* $க�ப.04321.3 

 யா+ உன�� இயலாத+ எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) 

வ)5த*_ெதா.ெப.(வ)5+_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) எ ன இய�பினா  

$க�ப.04321.4 

 ெசா-ற த�பி உைர�� உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உயி� ேசா�( ஒ��கிய_ெப.எ/.(ஒ���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெத(*ைலேயா  $க�ப.04322.1 

 இ-ற இ ன*_ெப.(இ ன*_ெப.) இய�க� எ8திட ைவக* ப-பல ஏக ேம* 

$க�ப.04322.2 

 உ-� நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) விைன� ெகா�� பிணி 

ஒ றி ேம* உட  ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உரா8 $க�ப.04322.3 

 ம-� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பிணி ப-றினாெலன 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி�5த+ மா'ேய $க�ப.04322.4 



 நிைற5தன_வி.4.(நிைற_ெப.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

ெந���ள� ெந)�கின தர�க� $க�ப.04323.1 

 �ைற5தன க)��யி* �ளி�5த_ெப.எ/.(�ளி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

உய� � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) $க�ப.04323.2 

 மைற5தன ெந�5திைச 

வ)5தின�_வி.4.(வ)5+_வி.+இ _இ.கா.+அ�_பட�.ப .) பி'5தா� $க�ப.04323.3 

 உைற5தன மக றி*_ெப.(மக றி*_ெப.) உட  அ றி* உயி� ஒ றி 

$க�ப.04323.4 

 பாசிைழ மட5ைதய� பழிA; இ* அக* அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) $க�ப.04324.1 

 P� ெத(ட� ஊச*_ெப.(ஊச*_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

ெவ�ைம_ெப.(ெவ�ைம_ெப.) ெத(ட�(-ேற $க�ப.04324.2 

 வ �சிய+ வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) எ' 

ெவ5த_ெப.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வி' ;% வ �> $க�ப.04324.3 

 ஆ� இ* அயி* வாளி என ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ;'வா�ேம* $க�ப.04324.4 

 ேவைல நிைற(-றன ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) கதி� ெவ+A;� $க�ப.04325.1 

 சீல� அழி(-ற ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) உ-� உ)( ெசAபி  $க�ப.04325.2 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) அறி(-� உண�த* க ன* அள( அ*லா* 

$க�ப.04325.3 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) பக*_ெப.(பக*_ெப.) உ-ற+ என ஓ�( அ'+ மாேதா 

$க�ப.04325.4 

 ெந*_ெப.(ெந*_ெப.) கிழிய ெந- ெபாதி நிர�பின நிர�பா/ $க�ப.04326.1 

 ெசா-� இழிய_�ைற.எ/.(இழி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந*கிளிக3 ேதாைகயவ� 

P8ெம  $க�ப.04326.2 



 ப-� இழி_வி.(இழி_வி.) மணிAபட� திைரA பரத�_ெப.(பரத�_ெப.) 

4 '*_ெப.(4 றி*_ெப.) $க�ப.04326.3 

 ெபா  கிழி வி'�தன சிைனA ெபா+B ; ைன_ெப.(; ைன_ெப.) $க�ப.04326.4 

 நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) க)� க��*_ெப.(க��*_ெப.) பக*_ெப.(பக*_ெப.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நிைல ந�வா $க�ப.04327.1 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) க)+ சி5ைத 4னி அ5தண'  ஆலிA $க�ப.04327.2 

 பிற�� அ) ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) +ளிபடA ெபய�வி* � றி  

$க�ப.04327.3 

 உற�கல பிற�க* அய* நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

உய� ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) $க�ப.04327.4 

 ச5தி  அைடயி  படைல_ெப.(படைல_ெப.) ேவதிைக தட5ேதா� $க�ப.04328.1 

 அ5தி இ� அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) ;ைக Oைழ5த �ளி� 

அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) $க�ப.04328.2 

 ம5தி +யி* உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 4ைழ வ  

க�வ _ெப.(க�வ _ெப.) அ�க�+ $க�ப.04328.3 

 இ5திய� அவி�த தனி ேயாகியி  

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04328.4 

 ஆ� இ* �ைன வா* அ)வி ஆ8 

இைழய�_�றி.வி.அ.ெப.(இைழ_ெப.+அ�_பட�.ப .) ஐ�பா* $க�ப.04329.1 

 வாச மண�_ெப.(மண�_ெப.) நாற* இல ஆன மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ  கா* 

$க�ப.04329.2 

 ஊச*_ெப.(ஊச*_ெப.) வறி+ ஆன இத% ஒ3_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) மணிக3 

வி%ேம* $க�ப.04329.3 



 வ �ச* இலவான ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) மா'_ெப.(மா'.) +ளி 

வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04329.4 

 க)5தைகய த%சிைனய ைகைத மட*_ெப.(மட*_ெப.) காத*_ெப.(காத*_ெப.) 

$க�ப.04330.1 

 த)5தைகய ேபா+ கிைளயி  ;ைட தய�கA $க�ப.04330.2 

 ெப)5தைகய ெபா  சிற�_ெப.(சிற�_ெப.) ஒ��கி உட*_ெப.(உட*_ெப.) ேபரா+ 

$க�ப.04330.3 

 இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �)கி  

ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) பி'5தவர�3 எ ன $க�ப.04330.4 

 பத�க� 4ழ( ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) இைச ப* ஞXமி� 

ப ன $க�ப.04331.1 

 வித�களி  நD�தி� விக-ப வழி ேம(� $க�ப.04331.2 

 மத�கியைர ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) ைவ�� மர 1ல�+ $க�ப.04331.3 

 ஒ+�கின உைழ��ல� மைழ��ல� உழ�க $க�ப.04331.4 

 விள�� ஒளி அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) ;ைக விJ�� அமளி 

ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) $க�ப.04332.1 

 இைள��� இைட ம�ைகய)� ைம5த�கB� ஏற $க�ப.04332.2 

 தள�த�� மல�� தவி� இக5+_வி.எ/.(இக_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந� 

ச5தி  $க�ப.04332.3 

 ெத(ைள� +யி* உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

+யி*(-ற �ளி� +�பி_ெப.(+�பி_ெப.) $க�ப.04332.4 



 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மல�� தவி� 

இக5+_வி.எ/.(இக_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தைக 

அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) $க�ப.04333.1 

 மாமர  நிைர� ெத(� ெபா+�ப� உைழ ைவக $க�ப.04333.2 

 ேதமர  அ��� இத% இைட/ ெசறி �ர�ைப� $க�ப.04333.3 

 Pம)( எயி-றியெரா� அ ப� +யி*(-றா� $க�ப.04333.4 

 வ3ளி_ெப.(வ3ளி_ெப.) ;ைட �-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

உய� சி� இைல மர�_ெப.(மர�_ெப.) ேதா� $க�ப.04334.1 

 எ3ள) மறி1� �)[ளா� அ%ட�க3 இ)5தா� $க�ப.04334.2 

 க3ள'  ஒளி�+ உழ* ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கJ+_ெப.(கJ+_ெப.) 

ஒ��கி_வி.எ/.(ஒ���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04334.3 

 43_ெப.(43_ெப.) எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) 

தி �_வி.எ/.(தி _வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) பசி 1>கிட 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04334.4 

 சர� பயி* ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) +ளி நிர5த ;ய*_ெப.(;ய*_ெப.) சார 

$க�ப.04335.1 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) ெபய�(_ெதா.ெப.(ெபய�_வி.+(_ெதா.ெப.�றி.) இ* வ  க' 

கர5+ உற ஒ��கா $க�ப.04335.2 

 வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) அக* ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

பிரச�_ெப.(பிரச�_ெப.) ைவக* பல ைவ�� $க�ப.04335.3 

 4ர�பினி* நிர�பல 4ைழR� இைட Oைழ5த $க�ப.04335.4 

 இ�தைகய மா'_ெப.(மா'.) இைட 

+ னி_வி.எ/.(+ 2_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) 

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04336.1 



 ம�தக மணி� ��நைக/ சனக  மா ேம* $க�ப.04336.2 

 உ8�த_ெப.எ/.(உ8_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உண�வ�தின  

ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) இைட உயி�Aபா  $க�ப.04336.3 

 வி�தக  இல��வைன 4 னின  விள�;� $க�ப.04336.4 

 மைழ� க) மி  எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�க  வRசைன $க�ப.04337.1 

 இைழAப (அ))� ெகா�ைக�� எதி�(-� இ னலி  $க�ப.04337.2 

 உைழ�தன3 உைல5+ உயி� உல��� ஒ றி2� $க�ப.04337.3 

 பிைழA; அ'+ என��� ஈ+ எ ன ெப-றிேயா $க�ப.04337.4 

 Pநிற/ ��சர� Pணி P�கிட $க�ப.04338.1 

 வா _ெப.(வா _ெப.) உறA 

பிற�கிய_ெப.எ/.(பிர��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வயிர� ேதா[ளா�� 

$க�ப.04338.2 

 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உற� கடவேத இ+(� இ5நிைல $க�ப.04338.3 

 ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) நிற�+_ெப.(நிற�_ெப.+அ�+_சா'.) உ-ற+ ஒ�+ழி�� 

வ �கிேல  $க�ப.04338.4 

 தெரJ கைண மலெரா� திற5த ெநRெசா�� $க�ப.04339.1 

 அ'ய வ  +யெரா�� யா2� ைவ�ேவ  $க�ப.04339.2 

 எ'�� மி மினி மணிவிள�கி  இ  +ைண $க�ப.04339.3 

 �]இ இன�_ெப.(இன�_ெப.) ெபைடெயா�� +யில� H�D23 $க�ப.04339.4 

 வானக� மி னி2� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 4ழ�கி2� $க�ப.04340.1 

 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அக�_ெப.(அக�_ெப.) ெமலி�ெவ  

எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அரா என� $க�ப.04340.2 



 கானக�_ெப.(கானக�_ெப.) ;�5+ யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 4D�த 

கா'ய� $க�ப.04340.3 

 ேம* ந��_ெப.எ/.(ந�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) கீ> 

ந��_ெப.எ/.(ந�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இனி எ  ேவ%�மா* 

$க�ப.04340.4 

 மற5+_வி.எ/.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ8கேல  மா'_ெப.(மா'.) 

ஈ+ எனி  $க�ப.04341.1 

 இற5+_வி.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வி%_ெப.(வி%_ெப.) ேச�வ+ 

சரத� இAபழி $க�ப.04341.2 

 பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பி  த��வேலா பி ன� 

அ ன+ $க�ப.04341.3 

 +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ�வேலா +ய'  

ைவ�ேவ  $க�ப.04341.4 

 ஈ%� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அர�க�த� இ)�ைக 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) இனி� $க�ப.04342.1 

 கா%டலி  ப-பல கால�_ெப.(கால�_ெப.) கா%�மா* $க�ப.04342.2 

 ேவ%�வ+ அ � இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) வ �ர ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) 

தெற $க�ப.04342.3 

 மா%டன  எ ற+ மா�சிA பால+ ஆ� $க�ப.04342.4 

 ெசA; உ)�� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) இ� மா'/ சீகர� $க�ப.04343.1 

 ெவA; உறA ;ர� �ட ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ �வேதா 

$க�ப.04343.2 



 அA; உ)� ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வா3_ெப.(வா3_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க% ஆ8 இைழ $க�ப.04343.3 

 +A; உ)� �4த வா8 அ4த� +8�த யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

$க�ப.04343.4 

 ெந8 அைட த� எதி� நி�வி நி-� இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

$க�ப.04344.1 

 ைக அைட எ ற அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) சனக  க��ைர $க�ப.04344.2 

 ெபா8 அைட ஆ�கிய ெபாறி இேலெனா� $க�ப.04344.3 

 ெம8 அைடயா+_எதி�.ம.வி.எ/.(அைட_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) இனி 

விளித* ந �_ெப.(ந �_ெப.) அேரா $க�ப.04344.4 

 ேத-�வா8 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) உைளயாக� ேதறி 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04345.1 

 ஆ-�ேவ  நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) உளனாக ஆ8வைள $க�ப.04345.2 

 ேதா-�வா3 அ*ல3 இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) ஆ� 

இனி $க�ப.04345.3 

 மா-�வா� +ய��� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) 

உ%டா�ேமா $க�ப.04345.4 

 வி�ட ேபா� வாளிக3 வி'Rச  வி%ைண�� $க�ப.04346.1 

 ��டேபா+ இைமயவ� 4தல ெத(*ைலேயா� $க�ப.04346.2 

 ப�டேபா+ உலக4� உயி)� ப-� அற� $க�ப.04346.3 

 க�டேபா+ அ*ல+ மயிைல� கா%�ேமா $க�ப.04346.4 

 த)ம� எ ெறா) ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) த ைன அRசி 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.04347.1 



 தெர�ம)கி ற+ ெச�ந� ேதவேரா� $க�ப.04347.2 

 ஒ)ைமயி  வ5தனேர2� உ8கலா� $க�ப.04347.3 

 உ)� என ஒலி ப�� உர விேலா8 எ றா  $க�ப.04347.4 

 இளவ�� உைர ெச8வா _வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

எ%0� நா3_ெப.(நா3_ெப.) இ2� $க�ப.04348.1 

 உள அல Hதி)� இ�தி உ-றதா* $க�ப.04348.2 

 கள(_ெப.(கள(_ெப.) 

ெச8தவ _வி.அ.ெப.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ _பட�.ப .) 

உைற கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.04348.3 

 அளவிய+ அய�வ+ எ  ஆைண ஆயியா8 $க�ப.04348.4 

 திைர ெச8 அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தி%கட* அமி8த� ெச�கணா  

$க�ப.04349.1 

 உைர ெசய� த'2� அ�ெத(ழி* உவ5தில  $க�ப.04349.2 

 வைர 4த* கலAைபக3 மா� நா�D� த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.04349.3 

 �ைர மல�� தட�ைகயா* கைட5+ 

ெகா%டன _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.04349.4 

 மன�தினி  உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� வ��+ வா8A ெப�� $க�ப.04350.1 

 நிைனAபின  ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) ேநமியா  

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) $க�ப.04350.2 

 எைன பல பைட�கல� ஏ5தி யாைர�� $க�ப.04350.3 



 விைனA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) S>/சியி  ெபா)+ ெவ*�மா* 

$க�ப.04350.4 

 க% உைட Oதலின  கணி/சி வானவ  $க�ப.04351.1 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) இைடA ;ர� �ட ெவ�%ட ேமைலநா3 $க�ப.04351.2 

 எ%ணிய_ெப.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) S>/சி�� ஈ�D� 

ெகா%ட(� $க�ப.04351.3 

 அ%ணேல ஒ)வரா* அறிய- பாலேவா $க�ப.04351.4 

 ஆ�ந� யாைர�� +ைணவ� ஆ�கிA பி  $க�ப.04352.1 

 ஏ�� நாளிைட எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ%0வ 

$க�ப.04352.2 

 ேச� உறA ப*4ைற தெர��D/ ெச8தபி  $க�ப.04352.3 

 வாைக எ � ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) வJவ- 

பாலேதா $க�ப.04352.4 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) +ைற திற�பின� அர�க� ஆ-றல� $க�ப.04353.1 

 மற� +ைற நம��_பதி.ெப.(ந�_த .ப .+��_ெகா.ேவ.) என வலி��� 

வ ைமேயா� $க�ப.04353.2 

 திற� +ைற ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெநறி திற�ப* உ%� எனி  $க�ப.04353.3 

 ;ற�+ இனி யா� திற�_ெப.(திற�_ெப.) 

;கJ�_ெப.எ/.(;க>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வாைக�� $க�ப.04353.4 

 ைப5_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) ெத(D�� இட� கைள ப)வ�_ெப.(ப)வ�_ெப.) 

ைபயேவ $க�ப.04354.1 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ��+ உள+ இனி 

வ)�த�_ெப.(வ)�த�_ெப.) ந���வா8 $க�ப.04354.2 



 அ5தண��� ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) அர�க��� ஆ+ேமா $க�ப.04354.3 

 �5தர� த2 வலா8 ெசா*� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ றா  $க�ப.04354.4 

 உ�தி அஃேத என உண�5த_ெப.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஊழியா  $க�ப.04355.1 

 இ�தி உ%ேட ெகா* இ� மா'�� எ ப+ ஓ� $க�ப.04355.2 

 தெற� +ய� உழ5தன  ேதய� ேத8( 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04355.3 

 அ�திைய அைட5த+ அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ப)வ�_ெப.(ப)வ�_ெப.) 

ஆ%� ேபா8 $க�ப.04355.4 

 ம3க* இ* ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) ம)வி 

ம%0Vளா� $க�ப.04356.1 

 உ3கிய ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) எலா� உதவி 

அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+ $க�ப.04356.2 

 எ3க* இ* இரவல��� ஈவ+ இ ைமயா* $க�ப.04356.3 

 ெவ3கிய மா5த'  ெவB�த ேமகேம $க�ப.04356.4 

 த�விைன ந*விைன எ ன� 

ேத-றிய_ெப.எ/.(ேத-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04357.1 

 ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) விைன ெபா)3தைன 

அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெப-ற+ ஓ� $க�ப.04357.2 

 ஆ8விைன ெம8�ண�( அ0க ஆ� அ�� $க�ப.04357.3 

 மாையயி  மா85த+ மா'A ேப� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) $க�ப.04357.4 

 13 அம� ெத(ைல(ற 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) அவி5த ேபா* $க�ப.04358.1 



 ேகா3 அைம கண�_ெப.(கண�_ெப.) 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) �4ற* ஓவின 

$க�ப.04358.2 

 ந�3 அ� கைண என� +ளி�� ந��கின $க�ப.04358.3 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) உைற உ-� என 

மைற5த_ெப.எ/.(மைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மி ெனலா� $க�ப.04358.4 

 த��த_ெப.எ/.(த�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தா3_ெப.(தா3_ெப.) 

ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) கி'க3 தா>வைர $க�ப.04359.1 

 அ��த ந�� ஒழி5தன அ)வி P�கின $க�ப.04359.2 

 எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) <* உ�த'ய�ெத(� 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04359.3 

 உ��த_ெப.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா* நிற� 

+கி*_ெப.(+கி*_ெப.) ஒழி5த_ெப.எ/.(ஒழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேபா றேவ $க�ப.04359.4 

 ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) மாமைலகளி  ;ற�+ வ �தலா* $க�ப.04360.1 

 மாக யா� யாைவ�� வா' அ-றன $க�ப.04360.2 

 ஆைகயா* தக(_ெப.(தக(_ெப.) 

இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அழிவி* 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) $க�ப.04360.3 

 ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆ� ஒJகலா  

ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) ேபாலேவ $க�ப.04360.4 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) திற5+ எJகளி� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

கா�4கி* $க�ப.04361.1 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) திற5+ ஏகலி  ெபாலி5த+ இ5+(� $க�ப.04361.2 



 நட� திற  நவி*(� ந�ைகமா� 4க�_ெப.(4க�_ெப.) $க�ப.04361.3 

 பட� திற5+ ஒ)வலி  ெபாலி�� பா ைமேபா* $க�ப.04361.4 

 பாசிைழ மட5ைதய� பக�� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) 

$க�ப.04362.1 

 :சிய ச5தன�_ெப.(ச5தன�_+ெப.) ;J� ���ம� $க�ப.04362.2 

 1சின 4ய��_ஏவ.(4ய��_வி.) ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) உலா ெமா%� உற 

$க�ப.04362.3 

 வ �சின ந��ெபாD வி%�_ெப.(வி%�_ெப.) வாைடேய $க�ப.04362.4 

 ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) தைலமக  வ)�த�_ெப.(வ)�த�_ெப.) 

மா-�வா  $க�ப.04363.1 

 ந ென�� ப)வ4� ந0கி-� ஆதலா* $க�ப.04363.2 

 ெபா னிைன நாDய ேபா+� எ ப ேபா* $க�ப.04363.3 

 அ ன4� திைசதிைச அக ற_ெப.எ/.(அக*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வி%ணி  வா8. $க�ப.04363.4 

 த� சிைற ஒ��கின தJ(� இ னல $க�ப.04364.1 

 ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) உ� ம�ம)� நிைனA;� ந�%டன $க�ப.04364.2 

 மR� உ� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

A''5த_ெப.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாமயி* $க�ப.04364.3 

 எRசின மிதிைல நா�� அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) எ னேவ $க�ப.04364.4 

 வRசைன� த�விைன மற5த_ெப.எ/.(மற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாதவ� 

$க�ப.04365.1 

 ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) என� ெதளி5தன ந�ர� ந��ெத(�� $க�ப.04365.2 

 பR� என/ சிவ��� ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) பாதA ேபைதய� $க�ப.04365.3 



 அRசன� க% எனA பிற>5த ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

மீ _ெப.(மீ _ெப.) $க�ப.04365.4 

 ஊDய மட5ைதய� வதன� ஒ�தன $க�ப.04366.1 

 தா3ெத(�� மல�5தன 4தி�5த_ெப.எ/.(4தி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $க�ப.04366.2 

 HDன� +வ� இத>� ேகால� 

ெகா%டன_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

$க�ப.04366.3 

 ேச� உ� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) 4ைக 

வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச�கிைட $க�ப.04366.4 

 க*வியி  திக> கண�காய� க�பைலA $க�ப.04367.1 

 ப*வித/ சிறா� எனA பக�வ ப*ல' $க�ப.04367.2 

 ெச* இட�+_ெப.(இட�_ெப.+அ�+_சா'.) அ*ல+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

உைர�த*_ெதா.ெப.(உைர_வி.+�த*_ெதா.ெப.�றி.) ெச8கலா $க�ப.04367.3 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அறிவாள'  அவி5த நா_ெப.(நா_ெப.) எலா� 

$க�ப.04367.4 

 ெசறி;ன* :5_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) +கி*_ெப.(+கி*_ெப.) திைர� ைகயா* 

திைர�+ $க�ப.04368.1 

 உ�+ைண� கா*ம��+ ஓD ஓத ந�� $க�ப.04368.2 

 எ�>வலி� கணவைன எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஆ� 

எலா� $க�ப.04368.3 

 4�வலி�கி றன ேபா ற_ெப.எ/.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

4�தினா* $க�ப.04368.4 

 ெசா* நிைற ேக3வியி  ெத(ட�5த மா5த'  $க�ப.04369.1 



 இ* நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) உ-� 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாத'  $க�ப.04369.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) பயAபய ந��கி� த3ள)� 

$க�ப.04369.3 

 ெபா  நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) ெபா)5தின :க� தா� எலா� $க�ப.04369.4 

 பயி � உட*_ெப.(உட*_ெப.) �ளி�Aப(� பழன�_ெப.(பழன�_ெப.) ந��+ 

அவ%_ெப.(அவ%_ெப.) $க�ப.04370.1 

 இய றன இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) ஏ85த ெம8யின 

$க�ப.04370.2 

 வயி ெத(�� வயி ெத(�� மD�த வாயின $க�ப.04370.3 

 +யி றன இட�க� மா தட�க3 ேதா�ேம $க�ப.04370.4 

 ெகாR�� கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) �தைல HDன 

$க�ப.04371.1 

 அ� சிைற அ�ப�+ அளக ஓளிய $க�ப.04371.2 

 எRச* இ* �ைழயன இைட Oட��வ $க�ப.04371.3 

 வRசிக3 ெபாலி5தன மகளி�_ெப.) மானேவ $க�ப.04371.4 

 அளி�தன 4�+ இன�_ெப.(இன�_ெப.) ேதா-ப மா  அனா� $க�ப.04372.1 

 ெவளி�+ எதி� விழி�க(� ெவ3கி ேம ைமயா* $க�ப.04372.2 

 ஒளி�தன ஆ� என ஒ��� க%ணன $க�ப.04372.3 

 �ளி�தன ம%ணிைட Hன* ந5+ எலா� $க�ப.04372.4 

 மைழபடA ெபா+ளிய ம)த� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $க�ப.04373.1 

 தைழபடA ேப'ைலA ;ைரயி* த��வ $க�ப.04373.2 



 இைழப� ெபைடெயா�� எ3ளி* ந3ளிக3 $க�ப.04373.3 

 ;ைழ அைட�+ ஒ��கின ெபா/ைச மா�க3 ேபா* $க�ப.04373.4 

 அ ன கால�_ெப.(கால�_ெப.) அக�� அளவினி* $க�ப.04374.1 

 4 ன� வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) இளவைல ெமா8�பிேனா8 $க�ப.04374.2 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ*ைலயி  ஊ�கி2� 

P�கின  $க�ப.04374.3 

 ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) வ5தில  எ  

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆ� அேரா $க�ப.04374.4 

 ெபற*_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தி)A 

ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உதவிA 

ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) $க�ப.04375.1 

 திற  நிைன5தில  சீ�ைமயி  

த��5தன _வி.4.(த��_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.04375.2 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

மற5தன _வி.4.(மற_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

அ ;கிட�க ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) $க�ப.04375.3 

 மற  அறி5தில  வா>வி  மய�கினா  $க�ப.04375.4 

 ந றி_ெப.(ந றி_ெப.) ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ) ந�ெபா� நா�_ெப.(நா�_ெப.) 

அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04376.1 

 ஒ �� ெம8�ைம சிைத�+_வி.எ/.(சிைத_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைர 

ெபா8�+ உளா  $க�ப.04376.2 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந���த*-

ெதா.ெப.(ந���_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) �-ற�தி  ந���மா* $க�ப.04376.3 



 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ம-� 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) சி5ைதைய� ேத��வா8 

$க�ப.04376.4 

 ெவ�; க%டக� வி%;க ேவ� 

அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04377.1 

 இ�ப� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வி* $க�ப.04377.2 

 ெகா�;� உ%� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) H-ற4� உ%� உ�க3 

$க�ப.04377.3 

 அ�;� உ%� எ � ெசா*� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ஆைணேய $க�ப.04377.4 

 நRச� அ னவைர நலி5தா* அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.04378.1 

 வRச� அ � ம2வழ�� ஆதலா* $க�ப.04378.2 

 அRசி* ஐ�பதி* ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அறியாதவ  $க�ப.04378.3 

 ெநRசி* நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நிலாவ நி��+வா8 

$க�ப.04378.4 

 ஊ)�_ெப.எ/.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஆB� அர�� 

O��-ற4� $க�ப.04379.1 

 ந�)� ஆBதிேர எனி  ேந�5த நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.04379.2 

 வா)� வாரலிரா� எனி  வானரA $க�ப.04379.3 

 ேப)� மாB� எ2� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) ேப�வா8 $க�ப.04379.4 

 இ ன� நா�+� இ�� இவ���� வலி $க�ப.04380.1 

 + னினாைர என� +ணி5தா� எனி  $க�ப.04380.2 



 உ ைன ெவ*ல உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 1 றி2� 

$க�ப.04380.3 

 நி னலா* பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) இ ைம_ெப.(இ ைம_ெப.) நிக>�+வா8 

$க�ப.04380.4 

 ந�தி ஆதி நிக>�திைன நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.04381.1 

 ேவதியாத ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) ெவ�%� அவ%_ெப.(அவ%_ெப.) 

$க�ப.04381.2 

 சாதியா+ அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) ெசா* தர�த�கைன $க�ப.04381.3 

 ேபாதி ஆதி எ றா  ;க>A :ணினா  $க�ப.04381.4 

 ஆைணSD அDெத(J+ ஆ%� இைற $க�ப.04382.1 

 பாணியா+ பட�ெவ'5 பா>படா� $க�ப.04382.2 

 Pணி P�கி ெத(�சிைல ெத(�� அ)R_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) $க�ப.04382.3 

 ேசணி  ந��கின  சி5ைத�3 ந��கலா  $க�ப.04382.4 

 மா� நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மர2� மைலகB� 

$க�ப.04383.1 

 ந��ெச � ெந�ெநறி ந��கிட $க�ப.04383.2 

 ேவ� ெச றன  ேம ைமயி  ஓ�கி�� $க�ப.04383.3 

 ஆ� ெச றில  ஆைணயி  ஏ�வா  $க�ப.04383.4 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) உற� ெத(ட� ேம)வி  சீ� வைர $க�ப.04384.1 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) உறA ;�� அJ5தின மாதிர� $க�ப.04384.2 

 க% உற� தெரJ(-ற+ க�ெசவி $க�ப.04384.3 



 ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) 

ேசவD_ெப.(ேச_ெப.அ.+அD_ெப.) ஊ றலா* $க�ப.04384.4 

 ெவ�; கா  இைடA ேபாகி ற ேவக�தா* $க�ப.04385.1 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ேதா�� மராமர�+ ஊ� ெச* $க�ப.04385.2 

 அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) ேபா றன  அ � அட* வாலித  $க�ப.04385.3 

 த�பிேம* ெச�� மானவ  த�பிேய $க�ப.04385.4 

 மா� ெவ றி ஒ� மாதிர யாைனயி  $க�ப.04386.1 

 ேச� ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெகD* 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தி�கி  மா $க�ப.04386.2 

 நா�கி ற+ ந%ணிய கா*பிD�+ $க�ப.04386.3 

 ஓ�கி ற+� ஒ�+ள  ஆயினா  $க�ப.04386.4 

 உ)� ெகா3 ஒ%கி' ஒ றி  

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ றிைனA $க�ப.04387.1 

 ெபா)�க எ8தின _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) ெபா  ஒளி� 

ேமனியா  $க�ப.04387.2 

 அ)�க  மா உதய�தி  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ�த�_ெப.(அ�த�_ெப.) ஆ� $க�ப.04387.3 

 ப)Aபத�திைன எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப%பினா* 

$க�ப.04387.4 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) +ைண� தைமய  தனி வாளியி  $க�ப.04388.1 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) உய� 

கி�கி5ைத ேச�5தவ  $க�ப.04388.2 



 � றி  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) � றினி* �A;�� $க�ப.04388.3 

 ெபா  +ள�� உைள/ சீய4� ேபா றன  $க�ப.04388.4 

 க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வானர� காலைன� 

க%டேபா* $க�ப.04389.1 

 ம%D ஓDன வாலி மக-� அம� $க�ப.04389.2 

 ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சீ-ற�+ இைளேயா  

��கினா  $க�ப.04389.3 

 ச%ட ேவக�தினா* எ � சா-��� $க�ப.04389.4 

 அ ன ேதா ற�� ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) ெத(ழிலா  வர(_ெப.(வர(_ெப.) 

$க�ப.04390.1 

 இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) எ � 

அறிவா _வி.4.(அறி_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) எ8திலா  $க�ப.04390.2 

 ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

க)�+ உ� ெகாளா $க�ப.04390.3 

 ெபா னி  வா�கழ* தாைத இ* ேபாயினா  $க�ப.04390.4 

 நள  இய-றிய_ெப.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நாயக� 

ேகாயி�3 $க�ப.04391.1 

 தள மல��தைகA ப3ளியி*_ெப.(ப3ளி_ெப.+இ*_இட.ேவ.) தா>�ழ* 

$க�ப.04391.2 

 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 4ைல/சிய� ஏ5+ அD ைதவர $க�ப.04391.3 

 விைள +யி-� வி)5+_ெப.(வி)5+_ெப.) வி)�;வா  $க�ப.04391.4 

 ெத3ளிேயா� உத( அAெப)R ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) ஆ� $க�ப.04392.1 



 க3ளினா* அதிக� களி�தா  கதி�A $க�ப.04392.2 

 ;3ளி_ெப.(;3ளி_ெப.) மா*ெந�� ெபா வைர ;�க+ ஓ� $க�ப.04392.3 

 ெவ3ளி மா*வைர எ ன விள��வா  $க�ப.04392.4 

 சி5+வார� த) நைற ேத�� அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) $க�ப.04393.1 

 ச5த� மா மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) சாயல� தா> �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) 

$க�ப.04393.2 

 க5த மாமல�� கா�க3 தாவிய $க�ப.04393.3 

 ம5த மா)த� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உற ைவ�வா  

$க�ப.04393.4 

 தி�தியா நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச�கிைட 

வா8/சிய� $க�ப.04394.1 

 4�த வா3நைக 43ெளயி� ஊ�ேத  $க�ப.04394.2 

 பி�+� மா�� பிற(� ெப)�கலா* $க�ப.04394.3 

 ம�த வாரண�_ெப.(வாரண�_ெப.) எ ன மய��வா  $க�ப.04394.4 

 ம�ட �%டல� ஏ8 4க ம%டல�+ $க�ப.04395.1 

 உ� ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) �ட��க-ைற உலாவலா* $க�ப.04395.2 

 பகலவ  �ட� பா8 பனி மா*வைர $க�ப.04395.3 

 தக மல�5+_வி.எ/.(மல�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெபாலி5+_வி.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தய��வா  

$க�ப.04395.4 

 கிட5தன  கிட5தாைன� கிைட�+ இ) $க�ப.04396.1 

 தட�ைக HAபின  தாைர 4 நா3 

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04396.2 



 மட�க* வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) மா-ற� விள�;வா  

$க�ப.04396.3 

 ெத(ட�கினா  அவைன� +யி* ந���வா  $க�ப.04396.4 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ேக3 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இராம-� 

இைளயவ  $க�ப.04397.1 

 சி5ைத�3 ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) சீ-ற� தி)4க� $க�ப.04397.2 

 த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அளிAப த�Aப 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ேவக�த  $க�ப.04397.3 

 வ5தன _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) உ  

மன� க)�+ யா+ எ றா  $க�ப.04397.4 

 இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மா-ற� இைச�தன  எ ப+ 

ஓ� $க�ப.04398.1 

 நிைன( இலா  ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) 

ெந)�க(� $க�ப.04398.2 

 நைன ந�5+ளி நR�_ெப.(நR�_ெப.) மய�க(� $க�ப.04398.3 

 தைன உண�5தில  ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) அைண� த�கினா  

$க�ப.04398.4 

 ஆதலா* அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) ேகாள' $க�ப.04399.1 

 யா+� 4  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இய-�வ+ 

இ ைமயா* $க�ப.04399.2 

 ேகா+ இ* சி5ைத அ2மைன� H(வா  $க�ப.04399.3 

 ேபாத* ேமயின  ேபாதகேம அனா  $க�ப.04399.4 

 ம5திர� தனி மா)தி த ெனா�� $க�ப.04400.1 



 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) திற*_ெப.(திற*_ெப.) பைடவ �ர� விரா8 

வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) $க�ப.04400.2 

 அ5தர�தி  வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ ைனத  

ேகாயிைல $க�ப.04400.3 

 இ5திர-� மக மக  எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.04400.4 

 எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ேம*ெசய� த�க+ எ  

எ ற�� $க�ப.04401.1 

 ெச8தி� ெச8த-� அ)ெந�5 த�யன $க�ப.04401.2 

 ெநா8தி* அ னைவ ந��க(� ேநா��தி� $க�ப.04401.3 

 உ8தி� ேபா�� உதவி ெகா ற�� எனா $க�ப.04401.4 

 மீ��� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) விள�;கி றா3 பைட $க�ப.04402.1 

 H���_ெப.எ/.(H��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ � உைம� 

ெகா-றவ  Hறிய $க�ப.04402.2 

 நா3_ெப.(நா3_ெப.) திற�பி  O�நா3 திற�;� என� $க�ப.04402.3 

 ேக�DZ� இனி� கா%D� கிைட�திரா* $க�ப.04402.4 

 வாலியா� உயி� கால2� வா�க_�ைற.எ/.(வா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி* 

$க�ப.04403.1 

 ேகாலி வாலிய ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) ெகா��தவ� $க�ப.04403.2 

 ேபா�மா* உ�;ற�+ இ)Aபா� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.04403.3 

 சா�மா* உ�க3 த ைமயிேனா��� எலா� $க�ப.04403.4 

 ேதவி ந��க_�ைற.எ/.(ந���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ�ேதவ'  சீ'ேயா  

$க�ப.04404.1 



 ஆவி ந��கின ேபா* அய�வா  அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.04404.2 

 பாவியா+ ப)�தி� ேபா�� O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) $க�ப.04404.3 

 காவி நா3மல�� க%ணிய� காத*ந�� $க�ப.04404.4 

 திற�பின �� ெம8 சிைத�த�� உதவிைய $க�ப.04405.1 

 நிற�ெபாZ� உ�க3 த�விைன ேந�5ததா* $க�ப.04405.2 

 மற�_ெப.(மற�_ெப.) ெச8வா _வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

உறி  மாBதி� ம-� இனிA $க�ப.04405.3 

 ;றRெச8+ ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) எ  எ கி ற 

ேபாதி வா8 $க�ப.04405.4 

 ேகா3 உ��த-� அ'ய �ர�� இன�_ெப.(இன�_ெப.) $க�ப.04406.1 

 ந�3 எJ� ெத(ட)� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வாயிைல� $க�ப.04406.2 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) உ��தி தடவைர த5தன $க�ப.04406.3 

 1B��தி அ��கின ெமா8�பினா* $க�ப.04406.4 

 சி��ற� கைட ேசமி�த ெச8ைகய $க�ப.04407.1 

 ெத(����த மர�த +வ றின $க�ப.04407.2 

 ;�� உ��கிA ;ைட�+� என ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) $க�ப.04407.3 

 மி�� இ��தன ெவ-;� இ��தன $க�ப.04407.4 

 கா�கேவா க)�+ எ � கத�தினா* $க�ப.04408.1 

 :�க_�ைற.எ/.(:��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 1ர* ;ரவல� ;�கவ  

$க�ப.04408.2 

 தா�கண�� உைற தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) தாளினா* $க�ப.04408.3 

 <�கினா  அ�கதவிைன ெநா8தினி  $க�ப.04408.4 



 காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) மாமதி�� கத(� கD $க�ப.04409.1 

 ேம(� வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) 

அ��கிய_ெப.எ/.(அ���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ-ெபா�� 

$க�ப.04409.2 

 ேத( ேசவD_ெப.(ேச_ெப.அ.+அD_ெப.) த�%ட�� த�%ட 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) $க�ப.04409.3 

 பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) ஆ� என ப-� 

அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ-றவா* $க�ப.04409.4 

 ெநா8தி  ேநா  கத(� 4+ வாயி�� $க�ப.04410.1 

 ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க* மதி�� திைச ேயாசைன 

$க�ப.04410.2 

 ஐ இர%D  அள( அD அ-� உக $க�ப.04410.3 

 ெவ8தி  நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �ர��� ெவ)� 

ெகாளா $க�ப.04410.4 

 ப'ய_�ைற.எ/.(ப'_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மா மதி�� பட� வாயி�� 

$க�ப.04411.1 

 ச'ய வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தD�தி  4D�தைல 

$க�ப.04411.2 

 ெந'ய ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) பிளAப ெந�5திைச $க�ப.04411.3 

 இ'ய* உ-றன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

இ-றில இ  உயி� $க�ப.04411.4 

 பகரேவ�� அ'+ ப'5+_வி.எ/.(ப'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ 

$க�ப.04412.1 

 ;க�_ெப.(;க�_ெப.) இ* வானர� அRசிய :சலா* $க�ப.04412.2 



 சிகர மா*வைர ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தி'5+ழி 

$க�ப.04412.3 

 மகர ேவைலைய ஒ�த+ மாநக� $க�ப.04412.4 

 வானர�க3 ெவ)வி மைல ஒ]இ $க�ப.04413.1 

 கா  ஒ)�� படர அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கா�வைர $க�ப.04413.2 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) ெந)�கிய_ெப.எ/.(ெந)��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வானக� மீ _ெப.(மீ _ெப.) எலா� $க�ப.04413.3 

 ேபானபி  ெபாலி( அ-ற+ ேபா றேத $க�ப.04413.4 

 அ ன காைலயி  ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) தைக ஆளி�� $க�ப.04414.1 

 ெபா னி  ந*நக� வ �தியி- ;�கன  $க�ப.04414.2 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தாைரைய/ �-றின� 

நி றவ� $க�ப.04414.3 

 எ ன ெச8�வ+ எ8தின _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

எ றன� $க�ப.04414.4 

 அைன எதி�5+ இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) ஆ8 வைளயாெரா�� $க�ப.04415.1 

 மைனயி  வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) வழியிைன மா-றினா* $க�ப.04415.2 

 நிைன�� வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) அ ந�3 ெநறி ேநா�கலா  $க�ப.04415.3 

 விைனய� ஈ+ எ � அ2ம  விள�பினா  $க�ப.04415.4 

 ந�� எலா� அய* ந���மி  ேந�5+ யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.04416.1 

 வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) வின(வ  எ ற�� 

$க�ப.04416.2 

 ேபர நி றன� யாவ)� ேப�கலா� $க�ப.04416.3 



 தாைர ெச றன3_வி.4.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ப .) தா> 

�ழலாெரா�� $க�ப.04416.4 

 உைரெச8 வானர வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) 

உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைற $க�ப.04417.1 

 அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) வ �தி கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அக  ேகாயிைலA $க�ப.04417.2 

 ;ரைச யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அ( )னா  ;கேலா�� 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) $க�ப.04417.3 

 விைரெச8 வா��ழ* தாைர வில�கினா3 $க�ப.04417.4 

 வில�கி ெம*லிய* ெவ3நைக ெவ3வைள $க�ப.04418.1 

 இல�� O%ணிைட ஏ5+ இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெம 4ைல $க�ப.04418.2 

 �ல�ெகா3 ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) மகளி�_ெப.) �ழா�தினா* $க�ப.04418.3 

 வல�ெகா3 வ �தி ெந�வழி மா-றினா3 $க�ப.04418.4 

 வி*�� வாB� அணிெத(�� மி னிட $க�ப.04419.1 

 ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) அ'��ர* ேமகைல 

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04419.2 

 ப*வைகA ;)வ� ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) ப�பிட $க�ப.04419.3 

 வ*லி ஆய�_ெப.(ஆய�_ெப.) வல�தினி  வ5தேத $க�ப.04419.4 

 ஆ���� <;ர�க3 ேப' அ*�லா� தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேத� �-ற 

$க�ப.04420.1 

 ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) க% வி* ;)வ� ேபா�Aப மட5ைதய� 

மிைட5த_ெப.எ/.(மிைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+ $க�ப.04420.2 



 ேப��க அ)Rசீ-ற� ேபர 4க�_ெப.(4க�_ெப.) ெபய��+ ஒ+�கி பி ன�A 

$க�ப.04420.3 

 பா��க(� அRசினா  அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ப)வைர 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாளா  $க�ப.04420.4 

 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) வதன� சா8�+ த2ெந�5 தைரயி  

ஊ றி_வி.எ/.(ஊ �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04421.1 

 மாமிய� �Jவி  வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) ஆ� என 

ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) நி-ப $க�ப.04421.2 

 :மியி* அண�� அனா�த� ெபா+ இைடA ;�5+ ெபா ேதா3 $க�ப.04421.3 

 Pமன ெந��க% தாைர ந���வா3 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெசா னா3_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.04421.4 

 அ5த� இ* கால�_ெப.(கால�_ெப.) ேநா-ற ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) 

உ%டாயி  அ றி $க�ப.04422.1 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) 4தலிேனா���� எ8த* ஆ� இய*பி-� ஆேம 

$க�ப.04422.2 

 ைம5த நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ� மைனவரA 

ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வா>5ேத� $க�ப.04422.3 

 உ85தன� விைன�� த��5ேத� உ�திேவ� இதனி  உ%ட< $க�ப.04422.4 

 ெவ8தி  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

வ)த*_ெதா.ெப.(வா_வி.+)_(?)+த*_ெதா.ெப.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ெவ)வி 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) 

$க�ப.04423.1 



 ெச8திதா  உண�கிலா+ தி)(ள� தெரJ�தி எ றா� $க�ப.04423.2 

 ஐய ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ஆழிேவ5த  அDயிைண பி'கலாதா8 $க�ப.04423.3 

 எ8திய+ எ ைன எ றா3 இைசயி2� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) 

ெசா*லா3 $க�ப.04423.4 

 ஆ� ெகாேலா உைரெச8தா� எ � அ)3வர சீ-ற� அஃக $க�ப.04424.1 

 பா��லா� 4Jெவ% தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) பக*வ5த 

பDவ�_ெப.(பDவ�_ெப.) ேபா�� $க�ப.04424.2 

 ஏ��லா� 4க�தினாைள இைற4க� 

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

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04424.3 

 தா��லா� அல�க* மா�ப  தாயைர 

நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ைந5தா  $க�ப.04424.4 

 ம�கல அணிைய ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வாச� $க�ப.04425.1 

 ெகா��_ெப.(ெகா��_ெப.) அல� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மா-றி ���ம� 

சா5த�_ெப.(சா5த�_ெப.) ெகா�டாA $க�ப.04425.2 

 ெபா��ெவ� 4ைலக3 :க� கJ�ெத(� மைறயA ேபா��த $க�ப.04425.3 

 ந�ைகைய� க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ3ள* 

நயன�க3 பனிAப நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.04425.4 

 இைனயரா� எ ைன ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இ)வ)� 

எ ன வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04426.1 



 நிைனவினா  அய�A;/ ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெநRசின  ெநD+ நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.04426.2 

 வினவினா�� எதிெரா� மா-ற� விள�ப(� ேவ%�� எ � 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.04426.3 

 ;ைன �ழலா�� வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கா'ய� 

;க*வ+ ஆனா  $க�ப.04426.4 

 ேசைன�� யா2� ேதD� ேதவிைய� த)ெவ  எ � $க�ப.04427.1 

 மானவ-� உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா-ற� 

மற5தன _வி.4.(மற_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

அ)�க  ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) $க�ப.04427.2 

 ஆனவ  அைமதி வ*ைல அறிக என அ)ளி  

வ5ேத _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) $க�ப.04427.3 

 ேம*நிைல அைனயா  ெச8ைக விைள5தவா விள�;க எ றா  $க�ப.04427.4 

 சீ�வா8 அ*ைல ஐய சிறியவ� த�ைம ெச8தா* $க�ப.04428.1 

 ஆ�வா8 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அலா* ம-� ஆ� உள� அய�5தா  அ*ல  

$க�ப.04428.2 

 ேவ�ேவ� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ��� Pதைர 

வி��+_வி.எ/.(வி�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) $க�ப.04428.3 

 ஊ�மா ேநா�கி� தா>�தா  உதவி மா� உதவி உ%ட< $க�ப.04428.4 

 ஆயிர ேகாD Pத� அ'கண� அைழAப ஆைண $க�ப.04429.1 

 ேபாயின�_வி.4.(ேபா_வி.+இ _இ.கா.+அ�_பட�.ப .) ;�+� நாB� ;�5த+ 

;க*_ெப.(;க*_ெப.) ;�ேகா���� $க�ப.04429.2 



 தாயி2� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ந�ேர தணிதிரா* த)ம� அஃதா* 

$க�ப.04429.3 

 த�யன ெச8யா�_வி.4.(ெச8_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ப .) 

ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) யாவேர ெச�ந� ஆவா� $க�ப.04429.4 

 அைட5தவ��� அபய� ந�வி� அ)ளிய அளவி* ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) 

$க�ப.04430.1 

 ெத(ட�5+ O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) பணியி  த��5தா* அ+(�O� ெத(ழிேல 

அ ேறா $க�ப.04430.2 

 மட5ைதத  ெபா)�டா* வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வா3_ெப.(வா3_ெப.) அம�� கள�+ மா%� $க�ப.04430.3 

 கிட5தில� எ னி  பி 2� நி-�ேமா ேக%ைம_ெப.(ேக%ைம_ெப.) அ�மா 

$க�ப.04430.4 

 ெச�ைமேச� உ3ள� த��க3 ெச8தேப� உதவி 

த�ர_�ைற.எ/.(த��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04431.1 

 ெவ�ைமேச� பைக�� மா-றி அர�_ெப.(அர�_ெப.) வ �-றி)�தி வி�ட 

$க�ப.04431.2 

 உ�ைமேய இக>வ� எ னி  எளிைமயா8 ஒழிவ+ ஒ ேறா $க�ப.04431.3 

 இ�ைமேய வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எJைம�� இழAப� அ ேற 

$க�ப.04431.4 

 ஆ%டேபா� வாலி ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) மா-றிய+ அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஆனா* $க�ப.04432.1 

 ேவ%�ேமா +ைணவ� O�பா* வி*லி2� மி�க+ உ%ட< $க�ப.04432.2 

 ேத%�வா�� ேத�கி ற�� ேதவிைய அதைன/ ெசLேவ $க�ப.04432.3 



 :%�நி � உ8த- பாலா� O�கழ* ;�5+ உVளா)� $க�ப.04432.4 

 எ � அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா-ற� யாைவ�� 

இனி+ ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04433.1 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) உண� ேக3வி யாள  அ)3வர நா0� 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.04433.2 

 நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) 

நி-றேலா�� ந��தன  4னி(_ெப.(4னி(_ெப.) எ � உ னா $க�ப.04433.3 

 வ  +ைண வயிர� தி%ேதா3 மா)தி ம)�கி  

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.04433.4 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அD 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா)தி வதன� 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04434.1 

 அ5தமி* ேக3வி ந��� அய��தைன 

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ ேற $க�ப.04434.2 

 45திய ெச8ைக எ றா  4னி(_ெப.(4னி(_ெப.) இ2� 4ைள��� எ � 

அ�� $க�ப.04434.3 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ)Bக எ னா இய�பின  இய�ப_�ைற.எ/.(இய�;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ*லா  $க�ப.04434.4 

 சிைத( அக* காத*_ெப.(காத*_ெப.) தாைய த5ைதைய �)ைவ தெய1வA 

$க�ப.04435.1 

 பதவி அ5தணைர ஆைவ பாலைர பாைவமாைர $க�ப.04435.2 

 வைத ;'�ந���� உ%டா� மா-றலா� மா-ற� மாயா $க�ப.04435.3 



 உதவி ெகா றா��� ஒ றா2� ஒழி�க* ஆ� உபாய� உ%ட< $க�ப.04435.4 

 ஐய O�ேமா�� எ�க3 அ'��ல�+ அரசேனா�� $க�ப.04436.1 

 ெம8�� ேக%ைம_ெப.(ேக%ைம_ெப.) 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ேமைலநா3 விைளவ+ ஆன 

$க�ப.04436.2 

 ெச8ைக எ ெச8ைக அ ேறா அ ன+ சிைத� மாயி  $க�ப.04436.3 

 உ8வைக என��� உ%ட< உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) மா� உ%ட+ அ ேறா 

$க�ப.04436.4 

 ேதவ)� தவ4� ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற�_ெப.(அற�_ெப.) திற4� ம-�� $க�ப.04437.1 

 யாவ)� ந�ேர எ ப+ எ வயி  

கிட5த+_ெதா.ெப.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) எ5தா8 $க�ப.04437.2 

 ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) ேச)�_ெப.எ/.(ேச�-

வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அர%_ெப.(அர%_ெப.) உ%ட< அ)3 உ%� 

அ ேற $க�ப.04437.3 

 1வைக_ெப.(1வைக_ெப.) உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) 

கா���_ெப.எ/.(கா_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெமா8�பின �� 4னி(_ெப.(4னி(_ெப.) உ%டானா* $க�ப.04437.4 

 மற5தில  கவியி  ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) வய� பைட வ)விAபாைர� 

$க�ப.04438.1 

 திற�திற� ஏவி அ னா� ேச�வ+ 

பா��+_வி.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தா>�தா  $க�ப.04438.2 

 அற�+ைண Oம�� உ-றா த  வா8ைம_ெப.(வா8ைம_ெப.) இ � 

அழி�மாகி* $க�ப.04438.3 



 பிற5தில  அ ேற ஒ ேறா நரக4� பிைழAப+ அ றா* $க�ப.04438.4 

 உதவாம* ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உதவி��� ைக�மா� ஆக 

$க�ப.04439.1 

 மத�_ெப.(மத�_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

ைம5த ம-�� உ%டாக வ-ேறா $க�ப.04439.2 

 சிைதயாத ெச)வி* அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) 4 ெச � 

ெச�ந� மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) $க�ப.04439.3 

 உைதயாேன* உைத�%� ஆவி உைலயாேன* உலகி* ம ேனா $க�ப.04439.4 

 ஈ%� இனி நி-ற* எ ப+ இனிய+ ஓ� இய*பி-� அ றா* $க�ப.04440.1 

 ேவ%டல� அறிவேர* O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) ேக%ைமத�� விைனயி-� 

ஆமா* $க�ப.04440.2 

 ஆ%தைக ஆளி ெமா8�பி  ஐய ந�� 

அளி�த_ெப.எ/.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) 

$க�ப.04440.3 

 கா%Dயா* உ 4  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

கவி�ல� ேகாெனா� எ றா  $க�ப.04440.4 

 மா)தி மா-ற� ேக�ட மைல;ைர வயிர� ேதாளா  $க�ப.04441.1 

 த��விைன ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சீ-ற�தா  சி5ைத ெச8தா  

$க�ப.04441.2 

 ஆ'ய  அ)ளி  த��5தா  அ*ல  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ��த 

ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) $க�ப.04441.3 



 ேப�( அ'+ ஆக ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

சி�ைமயா  எ 2� ெப-றி $க�ப.04441.4 

 அைனய+ க)தி_வி.எ/.(க)+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) பி ன� அ' 

�ல�தவைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04442.1 

 நிைன ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மா-ற� இ ேன நிக>�+வ+ உள+ நி பா* 

$க�ப.04442.2 

 இைனயன உைர�த-� ஏ-ற எ%0தி இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ னா $க�ப.04442.3 

 வைனகழ* வயிர� தி%ேதா3 ம  இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) �மர  

ெசா*வா  $க�ப.04442.4 

 ேதவிைய� �றி�+/ ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

சீ-ற4� மான� த��� $க�ப.04443.1 

 ஆவிைய� �றி�+_வி.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஐயைன அதைன� க%ேட  

$க�ப.04443.2 

 ேகா இய* த)ம� ந��க_�ைற.எ/.(ந���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெகா�ைமேயா� உற(_ெப.(உற(_ெப.) HDA $க�ப.04443.3 

 பாவிய��� ஏ-ற ெச8ைக க)+வ  பழி�� பாேர  $க�ப.04443.4 

 ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) எ ைன 

யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) ஆ-றி 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆவி உ-� $க�ப.04444.1 

 நாயக தைன�� ேத-ற நா3பல 

கழி5த_ெப.எ/.(கழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ ேற* $க�ப.04444.2 

 த��� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 1 �� ேதவ)� 

வ �வ� ஒ ேறா $க�ப.04444.3 



 வ ��� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற4�_ெப.(அற�_ெப.+உ�_சா' ) ேபாகா 

விதிைய யா� வில�க*_ெதா.ெப.(வில��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) பாலா� 

$க�ப.04444.4 

 உ ைன� க%� உ�ேகா  த ைன 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

இட�+_ெப.(இட�_ெப.+அ�+_சா'.) உத(� ெப-றி $க�ப.04445.1 

 எ ைன� க%டன  ேபா* க%� இ5நா3 இைட ெநD+ ைவகி $க�ப.04445.2 

 த ைன� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ)5ேத 

தா>�தா  அ � எனி* த2 ஒ றாேல $க�ப.04445.3 

 மி ைன� க%டைனயா3 த ைன நா�த* 

வில�க*_ெதா.ெப.(வில��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) பா-ேறா $க�ப.04445.4 

 ஒ �ேமா வான�_ெப.(வான�_ெப.) அ றி உலக4� பதினா* 

உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) $க�ப.04446.1 

 ெவ றி மா� கட�� ஏ> ஏ> மைல உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) எ னேவயா8 

$க�ப.04446.2 

 நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) ஓ� அ%ட�+ உ3ேள 

எனி  அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ெநDய+ ஒ ேறா $க�ப.04446.3 

 அ � ந�� ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா-ற� 

தா>வி�த* த)ம� அ றா* $க�ப.04446.4 

 தா>வி�த�� அ*Z� ப*நா3 த)�கிய அர�க� த�ைம $க�ப.04447.1 

 வா>வி�த�� இைமேயா��� இ ன*_ெப.(இ ன*_ெப.) வ)வி�த�� மரபி  

த�ரா� $க�ப.04447.2 

 ேக3வி� த�யாள� + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) கிள�வி�த�� பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) 

த ைன $க�ப.04447.3 

 13வி�த�� 4னியாதாைன 4னிவி�த�� 4Dவி  எ றா  $க�ப.04447.4 



 ேதா ற* அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) உைர�தேலா�� மா)தி 

ெத(J+ ெத(*ைல $க�ப.04448.1 

 ஆ ற <* அறிஞ ேபாய ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 

மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) அைடAபா8 அ*ைல $க�ப.04448.2 

 ஏ ற+ 4Dேய� எ னி  இற�+� இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) திற�+�� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.04448.3 

 சா � இனி அறேன ேபா5+ உ  த�4ைன/ சா�தி எ றா  $க�ப.04448.4 

 4 2� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ெசா*லி-� அ ேறா 4ய ற+ 4-�� 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) $க�ப.04449.1 

 இ 2� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இைச�த 

ெச8வா _வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) இைய5தன� எ � 

Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04449.2 

 அ ன+ ஓ� அைமதியா த  அ)3 சிறி+ 

அறிவா _வி.4.(அறி_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04449.3 

 ெபா னி  வா� சிைலயினா2� மா)திேயா�� ேபானா  $க�ப.04449.4 

 அயி* விழி �4த/ ெசLவா8 சிைலOத* அ னA ேபா�கி  $க�ப.04450.1 

 மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) இய* ெகாD�ேத� அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) நைக திணிேவ8 ெம ேதா3 $க�ப.04450.2 

 �யி*_ெப.(�யி*_ெப.) ெமாழி கலச� ெகா�ைக மி  இைட �மி> ஏ� 1�கி  

$க�ப.04450.3 

 ;ய*_ெப.(;ய*_ெப.) இய* H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 

�ழா�ெத(�� தாைர ேபானா3 $க�ப.04450.4 

 வ*ல ம5தி'யேரா� வாலி காதல2� ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) 

$க�ப.04451.1 



 அ*லி_ெப.(அ*லி_ெப.) அ� கமல� அ ன அD 

பணி5+_வி.எ/.(பணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ/ச�_ெப.(அ/ச�_ெப.) 

த��5தா  $க�ப.04451.2 

 வி*லி�� அவைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

விைரவி  எ  வர(_ெப.(வர(_ெப.) வ �ர $க�ப.04451.3 

 ெசா*�தி O5ைத�� எ றா  ந �_ெப.(ந �_ெப.) என� ெத(J+ ேபானா  

$க�ப.04451.4 

 ேபானபி  தாைத ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) ;�� 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெபால�ெகா3 

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) $க�ப.04452.1 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) உறA ப-றி 4-�� ைதவ5+ தட�ைக 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.04452.2 

 மானவ-� இைளேயா  வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ  

வாயிலி  ;ற�தா  சீ-ற� $க�ப.04452.3 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) உய� ேவைல ேம�� ெப'+_ெப.(ெப'+_ெப.) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) விைள5த+ எ றா  $க�ப.04452.4 

 அறி(-� மகளி�_ெப.) ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) அலம)� அமைல 

ேநா�கிA $க�ப.04453.1 

 பி'(-ற மய�க�தா  45+ உ-ற+ ஓ� ெப-றி ஓரா  $க�ப.04453.2 

 ெசறி ெபா  தா�_ெப.(தா�_ெப.) அல�க* வ �ர ெச8தில� �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) 

ந�ைம� $க�ப.04453.3 

 க� உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ெபா)B�� எ ேனா 

காரண� க%ட+ எ றா  $க�ப.04453.4 

 இைய5த_ெப.எ/.(இைய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 



ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ8தைல 

ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.04454.1 

 விய5தைன உதவி ெகா றா8 ெம8 இைல எ ன வ ��கி $க�ப.04454.2 

 உய�5த+ சீ-ற� ம-� ஈ+ உ-ற+ ெச8ைக 4-�� $க�ப.04454.3 

 நய�_ெப.(நய�_ெப.) தெரJ அ2ம  ேவ%ட 

ந*கின _வி.4.(ந*�_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) இ 2� $க�ப.04454.4 

 வ)கி ற ேவக�_ெப.(ேவக�_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வானர வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) 

வாைனA $க�ப.04455.1 

 ெபா)கி ற நகர வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) ெபா  கத( அைட�+ 

� ற�_ெப.(� ற�_ெப.) $க�ப.04455.2 

 அ)� ஒ �� இ*லா வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) வா�கின� அ��கி ம-�� 

$க�ப.04455.3 

 தெரJகி ற சின� த�A ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெச)/ 

ெச8வா _வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) ெச)�கி நி றா� 

$க�ப.04455.4 

 ஆ%தைக அதைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ� 

மல�� கமல� தாளா* $க�ப.04456.1 

 த�%Dன  த�%டா 4 ன� தெற1ெகா� வட��� 

ேதய_�ைற.எ/.(ேத8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04456.2 

 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க* மதி�� ெகா-ற 

வாயி�� நிைர�த � �� $க�ப.04456.3 

 கீ%டன தக�5+ பி ைனA ெபாDெயா�� ெகழ�இய அ ேற $க�ப.04456.4 



 அ5நிைல க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தி%ேதா3 

அ'��ல�+ அனிக� அ�மா $க�ப.04457.1 

 எ5நிைல நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) எ ேக  யா%� 

;�� ஒளி�த+ எ ேக  $க�ப.04457.2 

 இ5நிைல க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ஏ5+ இைழ ஆய�ேதா� $க�ப.04457.3 

 மி  நிைல வி*லினாைன வழி எதி� வில�கி 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.04457.4 

 ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேநா�கா  ைம5த2� 

மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04458.1 

 ெபா�கிய_ெப.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சீ-ற� ப-றிA 

;க*கில  ெபா)மி நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.04458.2 

 ந�ைக�� இனி+ Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நாயக 

நட5த+ எ ேனா $க�ப.04458.3 

 எ�க3பா* எ ன/ ெசா னா3_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) 

அ%ண�� இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.04458.4 

 அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ெப'+_ெப.(ெப'+_ெப.) 

அறி5த_ெப.எ/.(அ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அ னவ  சீ-ற� மா-றி 

$க�ப.04459.1 

 விதி4ைற மற5தா _வி.4.(மற_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) அ*ல  

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின/ ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) $க�ப.04459.2 



 க+� என ெகாண)� ++_ெப.(P+_ெப.) க* அத�/ 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஏவி $க�ப.04459.3 

 எதி�4ைற இ)5தா  எ றா3 இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) இ��A 

;�5த+ எ றா  $க�ப.04459.4 

 ெசா-� உ'�தான எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ெசா*ல�� அ)�க  

ேதா ற* $க�ப.04460.1 

 நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) உ'யா�க3 யாவ� 

அைனயவ� சின�தி  ேந�5தா* $க�ப.04460.2 

 வி-� உ'யா  இ�த ைம ெவ�ளியி  விைரவி  

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04460.3 

 எ-� உைரயா+ ந�� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) இய-றிய+ எ ைன 

எ றா  $க�ப.04460.4 

 உண��திென  4 ன� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) உண�5திைல உண�வி  த��5தா8 

$க�ப.04461.1 

 ;ண�Aப+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இ ைம_ெப.(இ ைம_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மா)தி�� உைர�கA 

ேபாேன  $க�ப.04461.2 

 இண�� ெத(ைக ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபா தா� 

எ�>_ெப.(எ�>_ெப.) வலி� தட5ேதா3 எ5தா8 $க�ப.04461.3 

 கண�திைட அவைன ந��� கா0த* க)ம� எ றா  $க�ப.04461.4 

 உற(%ட சி5ைதயா2� உைரெச8வா  ஒ)வ��� இ ன� $க�ப.04462.1 

 ெபற*_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) உ%ேட அவரா* ஈ%� 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 



ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� உதவி உ-ற+ 

$க�ப.04462.2 

 இற* உ%ட< எ னி  த��வா  

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� இடைர 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.04462.3 

 நற( உ%� மற5ேத  காண நா0வ  ைம5த எ றா  $க�ப.04462.4 

 ஏயின இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) அலா* ம-� ஏழைமA பால+ எ ேனா 

$க�ப.04463.1 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) எ 2� ெதளி( இ ேற* த)ம� எ  ஆ� 

$க�ப.04463.2 

 த�விைன ஐ5தி  ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

அ றி�� தி)�� ந��கா_எதி�.ம.வி.எ/.(ந���_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.04463.3 
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மய���_ெப.எ/.(மய��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ைவ�தா� 

$க�ப.04463.4 

 ெதளி5+_வி.எ/.(ெதளி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த�விைனைய/ ெச-ேறா� 
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 ெநளி5+ உைற ;Jைவ ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நற( 
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$க�ப.04468.3 
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அ%ண-� எதி� ெகாள-� 

இைய5த_ெப.எ/.(இைய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 
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வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) கைட�தைல 
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 Pய தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) பளி�கி  
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 அ�கத  ெபய��+� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ%� 

அDெத(Jதாைன ஐய  $க�ப.04474.1 

 எ�� இ)5தா  O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) ேகாமா _ெப.(ேகாமா _ெப.) 

எ ற�� எதி�ேகா3 எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.04474.2 
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 சி�க ஏ� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வ �ர ெச8தவ/ 

ெச*வ _ெப.(ெச*வ _ெப.) எ றா  $க�ப.04474.4 
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 க% அக  கவ'� க-ைற� கா* உற கைல ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) 

தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) $க�ப.04475.2 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) உற வள�5த+ எ ன ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) �ைட 

விள�க_�ைற.எ/.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ �ர $க�ப.04475.3 

 வ%ண வி* கர�தா  4 ன� கவி� �ல�+ அரச _ெப.(அரெச _ெப.) 
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 அ)�கிய� 4தல ஆய அ)/சைன�� 
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இன�_ெப.(இன�_ெப.) 4கிலி  ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.04476.2 
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 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) மகளி�_ெப.) 
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விள�க_�ைற.எ/.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி%ணி* $க�ப.04477.1 
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$க�ப.04484.2 

 உ8Rசன� இனி என அர�_ெப.(அர�_ெப.) உைர�த�� $க�ப.04484.3 

 அRசன வ%ண2�� அ2ச  H�மா* $க�ப.04484.4 

 வ)�த4� பழி�ேம வயி� மீ�ெகாள $க�ப.04485.1 

 இ)�+� எ றா* எம��_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+��_ெகா.ேவ.) இனிய+ 

யாவேதா $க�ப.04485.2 

 அ)�தி உ%� ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) 

அவல�தா  தழ�இ� $க�ப.04485.3 

 க)�+ ேவ� உ-றபி  அமி>+� ைக��மா* $க�ப.04485.4 

 1�Dய பழி எ2� 4)�� த� அவி�+ $க�ப.04486.1 

 ஆ�Dைன க�ைகந�� அரச _ெப.(அரெச _ெப.) ேதவிைய� $க�ப.04486.2 

 கா�Dைன எனி  எைம� கடலி  ஆ� அமி>+ $க�ப.04486.3 

 ஊ�Dைனயா* பிறி+ உய(� இ*ைலயா* $க�ப.04486.4 

 ப/சிைல கிழ��_ெப.(கிழ��_ெப.) கா8 பரம  O�கிய $க�ப.04487.1 

 மி/சிேல Oக�வ+ ேவ� நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) ஒ �� $க�ப.04487.2 

 ந/சிேல  ந/சிேன  ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

உ%ட $க�ப.04487.3 



 எ/சிேல அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) இத-� ஐய� இ*ைலயா* 

$க�ப.04487.4 

 அ றி�� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உள+ ஐய யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

இனி/ $க�ப.04488.1 

 ெச றன  ெகாண�5+ அைடதி)�தினா* அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

$க�ப.04488.2 

 O _தி'.(O _4 .ஒ).) +ைண� ேகாமக  Oக�வ+ ஆதலா  $க�ப.04488.3 

 இ � இைற தா>�த�� இனி+ அ றா� எ றா  $க�ப.04488.4 

 வானர ேவ5த2� இனிதி  ைவ�த* $க�ப.04489.1 

 மானவ� தைலமக  இட'  ைவகேவ $க�ப.04489.2 

 ஆன+ �ர�� இன�+ எம�க�� ஆ� எனா $க�ப.04489.3 

 ேம* நிைல அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உயி� 

வி�மினா  அேரா $க�ப.04489.4 

 J5தன  ெபா)�ெகன இரவி கா 4ைள $க�ப.04490.1 

 விJ5த_ெப.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க%ண �'ன  

ெவ��த_ெப.எ/.(ெவ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா>வின  $க�ப.04490.2 

 அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய� சி5ைதய  அ2ம-� 

ஆ%� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) $க�ப.04490.3 

 ெமாழி5தன  வர 4ைற ேபாத* 4 2வா  $க�ப.04490.4 

 ேபாயின Pத'  ;�+� ேசைனைய $க�ப.04491.1 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) உட  ெகாண)தி ெநறிவேலா8 எனா $க�ப.04491.2 

 ஏயின  அ2மைன இ)�தி ஈ%� எனா $க�ப.04491.3 

 நாயக  இ)5+ழி� கD+ ந%0வா  $க�ப.04491.4 



 அ�கத  உட ெசல அ'க3 4 ெசல $க�ப.04492.1 

 ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) உ3ள4� வழி�� பி ெசல $க�ப.04492.2 

 ச�ைக இ* இல��வ  தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) த� 

4னி  $க�ப.04492.3 

 ெச�கதிேரா  மக _ெப.(மக _ெப.) கDதி- ெச றன  $க�ப.04492.4 

 ஒ பதினாயிர ேகாD ஊக� த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.04493.1 

 4  ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) பி  

ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஞா�க� ெமா8A; உற $க�ப.04493.2 

 ம  ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கிைளஞ)� ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) �-� 

உற $க�ப.04493.3 

 மி  ெபா) :ணினா  

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேவைலயி* 

$க�ப.04493.4 

 ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) வன�_ெப.(வந�_ெப.) மிைட5தன �மி� ேப'யி  

$க�ப.04494.1 

 இD வன�_ெப.(வந�_ெப.) மிைட5தன பணில� ஏ�கின $க�ப.04494.2 

 தD வன�_ெப.(வந�_ெப.) மிைட5தன தய��_வி.(தய��_வி.) :% ஒளி 

$க�ப.04494.3 

 ெபாD வன�_ெப.(வந�_ெப.) எJ5தன வான�_ெப.(வான�_ெப.) ேபா��தேவ 

$க�ப.04494.4 

 ெபா னினி  4�தினி  ;ைனெம  Pசினி  $க�ப.04495.1 

 மி னின மணியினி  பளி�கி  ெவ3ளியி  $க�ப.04495.2 

 பி னின வி��பி2� ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) ெப�; உற� $க�ப.04495.3 



 + னின சிவிைக ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) கவிைக �-றின $க�ப.04495.4 

 வ �ர2�� இைளயவ  விள�� ேசவD_ெப.(ேச_ெப.அ.+அD_ெப.) $க�ப.04496.1 

 பா'னி* ேசறலி  ப'தி ைம5த2� $க�ப.04496.2 

 தா'னி  ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) தழ�க� தாரணி� 

$க�ப.04496.3 

 ேத'னி* ெச றன  சிவிைக பி ெசல $க�ப.04496.4 

 எ8தின _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) மானவ  

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா*வைர $க�ப.04497.1 

 ெநா8தினி  ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) பி ; 

ஒழிய_�ைற.எ/.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேநா  கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) 

$க�ப.04497.2 

 ஐய வி* �மர2� தா2� அ�கத  $க�ப.04497.3 

 ைக +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய* 

ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) காத*_ெப.(காத*_ெப.) 4  

ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04497.4 

 க%ணிய கணிA; அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெச*வ� காத*_ெப.(காத*_ெப.) 

வி�� $க�ப.04498.1 

 அ%ணைல அDெத(ழ அைண�� அ பினா* $க�ப.04498.2 

 ந%ணிய கவி��ல�+ அரச _ெப.(அரெச _ெப.) நா3ெத(�� $க�ப.04498.3 

 ;%ணிய  ெத(J கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) பரத  ேபா றன  $க�ப.04498.4 

 பிறி( அ)5_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) த�பி�� பி'ய ேப� உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

$க�ப.04499.1 

 இ�தியி* தா _த-.�.(தா _த-.�.) என 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஏ5தைல $க�ப.04499.2 



 அைறமணி� தா'ேனா� ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) பா� ெத(ட $க�ப.04499.3 

 ெசறி மல�/ ேசவD_ெப.(ேச_ெப.அ.+அD_ெப.) 4Dயி  த�%Dனா  $க�ப.04499.4 

 த�%ட�� மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) இைட� தி)(� ேநா(ற $க�ப.04500.1 

 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபா  தட�ைகயா* ெநD+ 

;*லினா  $க�ப.04500.2 

 1%� எJ ெவ�ளி ேபா8 ஒளிAப_�ைற.எ/.(ஒளிAA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

4 ;ேபா* $க�ப.04500.3 

 ஈ%Dய_ெப.எ/.(ஈ%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க)ைண 

த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ)�ைக ஏவிேய $க�ப.04500.4 

 அய* இனி+ இ)�தி நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) அர�� ஆைண�� 

$க�ப.04501.1 

 இய*பினி  இைய5தேவ இனிதி  ைவ�ேம $க�ப.04501.2 

 ;ய*_ெப.(;ய*_ெப.) ெபா) தைட�ைகந� 

;ர���_ெப.எ/.(;ர_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ப* உயி� 

$க�ப.04501.3 

 ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) இலேத �ைட என வினாயினா  $க�ப.04501.4 

 ெபா)Bைட அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர ேக�ட ேபா>+ 

வா _ெப.(வா _ெப.) $க�ப.04502.1 

 உ)Bைட� ேத'னா  ;த*வ _ெப.) ஊழியா8 $க�ப.04502.2 

 இ)Bைட உலகி2�� இரவி அ ன நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) $க�ப.04502.3 

 அ)Bைடேய-� அைவ அ'யேவா எ றா  $க�ப.04502.4 

 பி ன)� விள�;வா  ெப)ைமேயா8 நின+ $க�ப.04503.1 



 இ  அ)3 உதவிய_ெப.எ/.(உத(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) 

எ8திேன _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) $க�ப.04503.2 

 ம னவ நி பணி ம��+ ைவகி எ  $க�ப.04503.3 

 ;  நிைல� �ர�� இய* ;+�கிேன  எ றா  $க�ப.04503.4 

 ெப)5திைச அைன�ைத�� பிைச5+ ேநDேன  $க�ப.04504.1 

 த)� தைக அைம5+� அ�த ைம ெச8திேல  $க�ப.04504.2 

 தி)5+_ஏவ.(தி)5+_வி.) இைழ திற�தினா* ெதளி5த_ெப.அ.(ெதளி(_ெப.) 

சி5ைத ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.04504.3 

 வ)5திைன இ)�க யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) வா>வி  ைவகிேன  

$க�ப.04504.4 

 இைனயன யா2ைட இய*;� எ%ண4� $க�ப.04505.1 

 விைன�� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ஆ%ைம�� விள�ப ேவ%�ேமா 

$க�ப.04505.3 

 வைனகழ* வ'சிைல வ3ளிேயா8 எ றா  $க�ப.04505.4 

 தி) உைற மா�ப2� த��5தேத�� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04506.1 

 ஒ)வ அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) உ  உ'ைமேயா� 

உைர $க�ப.04506.2 

 த) விைன�+ ஆைகயி  தா>வி-� ஆ�ேமா $க�ப.04506.3 

 பரத  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இைனயன பக�திேயா எ றா  $க�ப.04506.4 

 ஆ'ய  பி ன)� ஐய ந �_வி.அ.(ந �_ெப.) உண� $க�ப.04507.1 

 மா)தி எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) வழி ம)வினா  என $க�ப.04507.2 



 S'ய _ெப.(S'ய _ெப.) கா 4ைள ேதா �மா* 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.04507.3 

 ந�� இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) பரைவயி  ெநDய ேசைனயா  $க�ப.04507.4 

 ேகாD ஓ� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

�றி�த_ெப.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) P+வ� $க�ப.04508.1 

 ஓDன� ெந��பைட ெகாண�த* உ-றதா* $க�ப.04508.2 

 நா3தர� �றி�த+� இ � நாைள அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) $க�ப.04508.3 

 ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) அ� தாைனேயா� அவ2� 

எ8+மா* $க�ப.04508.4 

 ஒ பதினாயிர ேகாD உ-ற+ $க�ப.04509.1 

 நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ெப)R_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அ5 ெநDய ேசைன�� $க�ப.04509.2 

 ந �_வி.அ.(ந �_ெப.) உ�� அவதிநா3 நாைள ந%ணிய $க�ப.04509.3 

 பி  ெசய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) த�க+ ேபச* பா-� எ றா  

$க�ப.04509.4 

 வி)�பிய_ெப.எ/.(வி)�;_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இராம2� வ �ர நி-� 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ஓ� $க�ப.04510.1 

 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) ஆ�ேமா அைமதி 

ந �_ெப.(ந �_ெப.) எனா $க�ப.04510.2 

 ெப)�பக* இற5த+ ெபய�தி நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) பைட $க�ப.04510.3 

 ெபா)5+ழி வா என ெத(J+ ேபாயினா  $க�ப.04510.4 

 அ�கத-� இனியன அ)ளி ஐய ேபா8� $க�ப.04511.1 

 த��தி உ5ைதேயா� எ � தாமைர/_ெப.(தாமைர_ெப.+/_ஒ-.) $க�ப.04511.2 



 ெச�கணா  த�பி�� தா2� சி5ைதயி  $க�ப.04511.3 

 ம�ைக�� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி அ � ைவகினா  $க�ப.04511.4 
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 தென1 திைச�க% இராவண  ேச%நக� $க�ப.04559.1 

 எ � இைச�கி ற+ எ  அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) இ னண� $க�ப.04559.2 

 வ  திைச�� இனி மா)தி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அலா* $க�ப.04559.3 

 ெவ றிைச�� உ'யா� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) ேவ%�ேமா $க�ப.04559.4 

 வ3ள* ேதவிைய வRசி�+ 

ெவௗ(விய_ெப.எ/.(ெவௗ(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04560.1 

 க3ள வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�க  ெசல� க%ட+ $க�ப.04560.2 

 ெத3ளிேயா8 அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) தென1 திைச எ ப+ ஓ� 

$க�ப.04560.3 



 உ3ள4� என�� உ%� என உ 2வா8 $க�ப.04560.4 

 தாைர ைம5த2� சா�ப2� தா� 4த* $க�ப.04561.1 

 வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) யாவ)� ேம�ப�� ேம ைமயா* $க�ப.04561.2 

 ேச�க நி ெனா�� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) திற*_ெப.(திற*_ெப.) ேசைன�� 

$க�ப.04561.3 

 ேப�க ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) இர%ெடா�� ெப-றியா* $க�ப.04561.4 

 �ட திைச�க% �ேடண  �ேபர  வா> $க�ப.04562.1 

 வட திைச�க% சதவலி வாசவ  $க�ப.04562.2 

 இட_�ைற.எ/.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) திைச�க% வினத  

விற*_ெப.(விற*_ெப.) த) $க�ப.04562.3 

 பைடெயா� உ-�A பட�க எனA ப னினா  $க�ப.04562.4 

 ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) வானர ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) இர%ெடா�� 

$க�ப.04563.1 

 �-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஓD� +)வி 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மதி $க�ப.04563.2 

 4-� உறாத 4  4-�தி� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இைட $க�ப.04563.3 

 ெகா-ற வாைகயின �� என� Hறினா  $க�ப.04563.4 

 ஈ%� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) 

ஐ5+_ெப.(ஐ5+_ெப.) <� எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) $க�ப.04564.1 

 P%� ேசாதி� ெகா�4D ேதா றலா* $க�ப.04564.2 

 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேநமி ெகா* ஆ� என ேந� 

ெத(ழ $க�ப.04564.3 



 ேவ%�� வி5த மைலயிைன ேம(வ �� $க�ப.04564.4 

 ேதD_வி.எ/.(ேத�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

வைர த��5தபி  ேதவ)� $க�ப.04565.1 

 ஆ�கி ற+ அ�பத� ஐ5திைனA $க�ப.04565.2 

 பா�கி ற+ பல மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ* இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) $க�ப.04565.3 

 ஓ�கி ற ந)மைத உ 2வ �� $க�ப.04565.4 

 வாம ேமகைல வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) 

$க�ப.04566.1 

 காம ஊச*_ெப.(ஊச*_ெப.) களி இைச� க3ளினா* $க�ப.04566.2 

 Pம ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அ�ண� +யி*( உ�� $க�ப.04566.3 

 ஏம Hட� எ2� மைல எ8+வ �� $க�ப.04566.4 

 ெநா8தி  அ�மைல நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

Oமெரா�� $க�ப.04567.1 

 ெபா8ைகயி  கைர பி-படA ேபாதிரா* $க�ப.04567.2 

 ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெப%ைண� 

க'ய_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) ெப%ைண/ சில $க�ப.04567.3 

 ைவக* ேதD� கD+ வழி� ெகா3வ �� $க�ப.04567.4 

 தா��� ஆ� அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) த)வள� ச5தன�_ெப.(ச5தன�_+ெப.) 

$க�ப.04568.1 

 வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) வித�Aப4� 

ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) என $க�ப.04568.2 

 நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நா� ெநDயன பி-பட� 

$க�ப.04568.3 



 ேத�� வா�;ன* த%டக� ேச�திரா* $க�ப.04568.4 

 ப%� அக�திய  ைவகியதாA பக� $க�ப.04569.1 

 த%டக�த+ தாபத� த�ைம உ3 $க�ப.04569.2 

 க%� அக�+ய� த��வ+ கா%Dரா* $க�ப.04569.3 

 4%டக� +ைற எ � ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெமா8 

ெபாழி*_ெப.(ெபாழி*_ெப.) $க�ப.04569.4 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) O��ற ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற�ேதா� 

ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) $க�ப.04570.1 

 ேபால நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெபாலிவ+ :�ெபாழி* 

$க�ப.04570.2 

 சீல ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) வா8 என� த��_ெப.அ.(த��_ெப.அ.) கனி 

$க�ப.04570.3 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) இ றி� கனிவ+ கா%Dரா* $க�ப.04570.4 

 நயன� ந �_வி.அ.(ந �_ெப.) இைமயா� +யிலா� 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) $க�ப.04571.1 

 அயன� இ*ைல அ)�க2�� அLவழி $க�ப.04571.2 

 சயன மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) கலவி� தைல� த)� $க�ப.04571.3 

 பய2� இ ப4� ந�)� பய��மா* $க�ப.04571.4 

 ஆ%� இற5தபி  அ5தர�+ இ5+ைவ� $க�ப.04572.1 

 த�%�கி ற+ ெச�கதி�/ ெச*வ2� $க�ப.04572.2 

 ஈ%� உைற5+ அல+ ஏகல� எ ப+ $க�ப.04572.3 

 பா%�வி  மைல எ 2� ப)Aபத� $க�ப.04572.4 



 4�+ ஈ��+A ெபா  திர�D மணி_ெப.(மணி_ெப.) உ)�D 4+ ந��த� 

4 '*_ெப.(4 றி*_ெப.) ஆய� $க�ப.04573.1 

 ம�+ ஈ��+ மர  ஈ��+ மைல ஈ��+ மா  ஈ��+ வ)வ+ யா���� 

$க�ப.04573.2 

 ;�+ ஈ��தி�� அைலயாம* ;லவ�_ெப.(;லவ�_ெப.) நா� உத(வ+ ;னித� 

ஆன $க�ப.04573.3 

 அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) த���த� அக  ேகாதாவ' எ ப� அ�மைலயி  

அ)கி-� அ�மா $க�ப.04573.4 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஆ� 

கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அAபா* அற�+ ஆேற என� 

ெதளி5த_ெப.அ.(ெதளி(_ெப.) அ)ளி  ஆ�� $க�ப.04574.1 

 ெவL ஆ� ஆ� என� �ளி�5+_வி.எ/.(�ளி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) இய�கா வைக 

இல���_ெப.எ/.(இல��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வி':R 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $க�ப.04574.2 

 எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) ஆ�� உற� +வ றி 

இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) ஓட மணி_ெப.(மணி_ெப.) இைமAப+ இைமேயா� ேவ%ட 

$க�ப.04574.3 

 தெவ1 ஆ� 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) 

தனி� கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �வண�ைத/ ேச�தி� 

மாேதா $க�ப.04574.4 

 �வணநதி கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அAபா* S'ய 

கா5தக� எ ன� ேதா றி_வி.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) $க�ப.04575.1 



 கவ% உமி>க* ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) 

இய���_ெப.எ/.(இய��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) கனவைர�� 

ச5திர கா5தக4� கா%Y� $க�ப.04575.2 

 அவ%_ெப.(அவ%_ெப.) அைவ ந��+ ஏகியபி  அக*நா� பல கட5தா* 

அன5த  எ பா  $க�ப.04575.3 

 உவண பதி�� ஒளி�+ 

உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெகா�கண4� 

�லி5த4� ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ�தி� மாேதா 

$க�ப.04575.4 

 அர  அதிக  உல�_ெப.(உல�_ெப.) அள5த அ' அதிக  எ � உைர��� 

அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) இேலா���A $க�ப.04576.1 

 பரகதி ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைட( அ'ய ப'ேச 

ேபா* ;க*_ெப.(;க*_ெப.) அ'ய ப%பி-� ஆமா* $க�ப.04576.2 

 �ரநதியி  அயல+ வா _ெப.(வா _ெப.) ேதா8 ��மி/ �ட�� ெத(ைகய 

ெத(Jேதா��� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.04576.3 

 வர  அதிக� த)� தைகய_�ைற.எ/.(தைக_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ)5ததி 

ஆ� ெந�மைலைய வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அAபா* $க�ப.04576.4 

 அR�வ)� ெவR_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �ர2� ஆ�� அக  

ெப)R_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) �ைன�� அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) 

ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) $க�ப.04577.1 

 மR� இவ)� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கி'�� வளநா�� பி-படA ேபா8 

வழிேம* ெச றா*_நி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+ஆ*_நி.எ/.�றி.) $க�ப.04577.2 

 நR�_ெப.(நR�_ெப.) வ)� மிட-� அர(�� அமி>+நனி ெகா��+ ஆைய� 

க�ழ  ந%0� $க�ப.04577.3 



 எR� இ* மரகதA ெபா)Aைப இைறRசி அத  ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) சார ஏகி� 

மாேதா $க�ப.04577.4 

 வடெசா-�� தென1ெசா-�� வர�பி-றா8 நா மைற�� ம-ைற <�� 

$க�ப.04578.1 

 இைட ெசா-ற ெபா)�� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) எ*ைலயதா8 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற�+�� ஈறா8 ேவ� $க�ப.04578.2 

 ;ைட �-�5 +ைணயி றிA ;க> ெபாதி5த ெம8ேயேபா* 

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

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04578.3 

 அைட �-��_ெப.எ/.(�-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) த%சார* 

ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவ�கட�தி* 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைடதி� மாேதா 

$க�ப.04578.4 

 இ)விைன�� இைடவிடா எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) விைன�� 

இய-றாேத இைமேயா� ஏ�+� $க�ப.04579.1 

 தி)விைன�� இ�பத� ேத� சி�ைமைய�� 4ைற ஒAப� 

ெதளி5+_வி.எ/.(ெதளி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04579.2 

 க)விைனய+ இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பிறவி�� எ � 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ�� 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

கைள��_ெப.எ/.(கைள_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) கைட இ* ஞான�+ 

$க�ப.04579.3 

 அ)விைனயி  ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பைகஞ� ஆ%� உள� ஈ%� 

இ)5+� அD வண�க- பாலா� $க�ப.04579.4 



 ேதாதவ�தி� P8மைறேயா� +ைற ஆ�� நிைற ஆ�� �)தி� ெத(* <* 

$க�ப.04580.1 

 மாதவ�ேதா� உைறவிட2� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

உற���_ெப.எ/.(உற��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மணி�தட2� 

வான மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) $க�ப.04580.2 

 கீத� ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) கி னர�க3 இ  

நர�;_ெப.(நர�;_ெப.) வ)� ெத(�� கிள��� ஓைத $க�ப.04580.3 

 ேபாதக�தி  மழ� க �� ;லிA பறJ� உற�� இட2� ெபா)5தி-� அ�மா 

$க�ப.04580.4 

 ேகா� உ� மா* வைரயதைன� ���திேர* உ� ெநDய 

ெகா�ைம_ெப.(ெகா�ைம_ெப.) நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.04581.1 

 வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) உ�தி� ஆதலினா* வில��தி� அA;ற�+ ந�� ேம( 

ெத(%ைட $க�ப.04581.2 

 நா� உ�தி� உ-� அதைன நா��தி� அத  பி ைன நளிந��A ெபா னி/ 

$க�ப.04581.3 

 ேச� உ� த%;ன* தெய1வ� தி)நதியி  இ)கைர�� தெரJதி� மாேதா 

$க�ப.04581.4 

 +ற�க� உ-றா� மன�_ெப.(மன�_ெப.) எ ன� +ைறெகJந�� ேசாணா� 

;�5ேதா� ெத(*ைல $க�ப.04582.1 

 மற�க� உ-றா� அக�_ெப.(அக�_ெப.) 

மல�5+_வி.எ/.(மல�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

மைற5+_வி.எ/.(மைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைறவ� 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி ந�� வ*ைல ஏகி $க�ப.04582.2 

 உற�க�_ெப.(உற�க�_ெப.) உ-றா� கன(_ெப.(கன(_ெப.) உ-றா� என 

உண�விெனா�� ஒ+�கி மணியா* ஓ�க*_ெப.(ஓ�க*_ெப.) $க�ப.04582.3 



 பிற�க� உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) மைலநா� நாD அக  

தமி>நா�D* ெபய�தி� மாேதா $க�ப.04582.4 

 தென1 தமி>நா�� அக  ெபாதியி* தி)4னிவ  தமி>/ 

ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) ேச�கி-ற�ேர* $க�ப.04583.1 

 எ �� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) உைறவிடமா� 

ஆதலினா  அ�மைலைய இட�தி�� ஏகிA $க�ப.04583.2 

 ெபா  திணி5த ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ெப)�� ெபா)ைந எ2� தி)நதி பி ; 

ஒழிய_�ைற.எ/.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நாக� $க�ப.04583.3 

 க �_ெப.(க �_ெப.) வள� தடRசார* மேய5திர மா ெந�வைர�� கட�� 

கா%D� $க�ப.04583.4 

 ஆ%� கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைல உவ'�� 

அA;ற�+� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) அவதி ஆக� 

$க�ப.04584.1 

 ேத%D இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைடதி� விைட ேகாD� கD+ எ ன/ ெசA;� ேவைல $க�ப.04584.2 

 ந�%டவ2� மா)திைய நிைற அ)ளா* உற 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ந�தி வ*ேலா8 

$க�ப.04584.3 

 கா%D எனி  �றி ேக�D என ேவ� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கழற* உ-றா  $க�ப.04584.4 

 பா-கட* பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) பவள�ைதA பRசி ஊ�D 

$க�ப.04585.1 

 ேம-பட மதிய� S�D விர�ற நிைர�த 

ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) $க�ப.04585.2 



 கா* தைக விர*க3 ஐய கமல4� பிற(� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.04585.3 

 ஏ-பில எ ப+ அ றி இைண அD�� உவைம உ%ட< $க�ப.04585.4 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ெம8யா உண�தி ஐய நிைரவைள 

மகளி���_ெப.(மகளி�_ெப.+��_ெகா.ேவ.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.04586.1 

 வா8ைமயா* உவைமயாக மதியறி ;லவ�_ெப.(;லவ�_ெப.) ைவ�த 

$க�ப.04586.2 

 ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) ஆ� எ ற ேபா+� அ*லன ெசா*லினா�� 

$க�ப.04586.3 

 யாம யா> மழைலயா3 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ;றவD�� இJ�� ம ேனா 

$க�ப.04586.4 

 விைனவரா* அ'ய ேகாைதA ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) 

ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) கைண�கா* ெம8ேய $க�ப.04587.1 

 நிைனவரா* அ'ய இ 2� ேந�படA ;லவ�_ெப.(;லவ�_ெப.) 

ேபா-��_ெப.எ/.(ேபா-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04587.2 

 சிைன வரா* பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஆவ� ெந*_ெப.(ெந*_ெப.) சிைன ேய2� 

ெசAப� $க�ப.04587.3 

 எைனவரா* பக)�_ெப.எ/.(பக�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஈ�ட� 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உைர�+ இ ப�_ெப.(இ ப�_ெப.) எ ேனா 

$க�ப.04587.4 

 அர�ைப எ � அளக மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) �ற�கி2�� 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஒAபி  $க�ப.04588.1 

 வர�ைப�� கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+ ம-� 

உைர வ��க* ஆேமா $க�ப.04588.2 



 நர�ைப�� அமி>த� நா��_ெப.எ/.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

நறைவ�� ந*ந��A ப%ைண� $க�ப.04588.3 

 க)�ைப�� கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெசா*லா3 

கவா-� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) க)+ க%டா8 $க�ப.04588.4 

 வா� ஆழி� கலச� ெகா�ைக வRசிேபா* ம)��லா3 த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

$க�ப.04589.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆழி� கைலசா� அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) 

தட�_ெப.(தட�_ெப.) கட-� உவைம த�ேகா8 $க�ப.04589.2 

 பா� ஆழி பிட'* த���_ெப.எ/.(த��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

பா5தB� பனி ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) 

ஓ���_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04589.3 

 ஓ� ஆழி� ேத)� ஒLவா உன�� நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) உைரAப+ 

எ ேனா. $க�ப.04589.4 

 ச�டக� த ைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

யாைர�� சைம�க� த�கா3 $க�ப.04590.1 

 இ�Dைட இ)���_ெப.எ/.(இ)��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) இய�ப� 

ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உண�தி எ னி  $க�ப.04590.2 

 க��ைர�+ உவைம கா�ட க% ெபாறி க+வா ைகயி* $க�ப.04590.3 

 ெத(�ட எ-� உணரலா� ம-� உ%� எ2� ெசா*�� இ*ைல. $க�ப.04590.4 

 ஆ* இைல பDவ�_ெப.(பDவ�_ெப.) த���� ஐய O% பலைக ெநா8ய 

$க�ப.04591.1 

 பா* நிற� த�ட� வ�ட� க%ணD பல(� இ ன $க�ப.04591.2 

 ேபா�� எ � உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+� 

;ைன5+ைர ெபா+ைம பா��கி  $க�ப.04591.3 



 ஏ�� எ � இைச�கி  ஏலா இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) வயி-� 

இய-ைக இ 2�. $க�ப.04591.4 

 சி�க* இ* சி� Hதாளி ந5தியி  திர3 : 

ேச�5த_ெப.எ/.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04592.1 

 ெபா�� ெபா  +ைள எ றா�� ;*லி+ ெபா+ைம�+ ஆமா* $க�ப.04592.2 

 அ�� அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) உ5தி 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) �ழி என� கணி�த+ 

உ%டா* $க�ப.04592.3 

 க�ைகைய ேநா�கி/ ேசறி கடலி2� ெநD+ க-ேறா8 $க�ப.04592.4 

 மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ஒJ�� என ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உ%டா* வ*லி ேச� 

வயி-றி* ம-� எ  $க�ப.04593.1 

 உயி� ஒJ�� அத-� ேவ%�� உவைம ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உைர�க 

ேவ%D _நி.எ/.(ேவ%�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.04593.2 

 ெசயி� இ* சி-றிைடயா8 உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) சி� 

ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) Oட�க� த�ர� $க�ப.04593.3 

 �யி*_ெப.(�யி*_ெப.) உ��+ அைமய ைவ�த ெகா3 ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) 

எ � உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேகாD $க�ப.04593.4 

 அ*லி_ெப.(அ*லி_ெப.) ஊ றி�� எ � அRசி அரவி5த� +ற5தா�� 

அ�ெபா  $க�ப.04594.1 

 வ*லி 1 �_ெப.(1 �_ெப.) உளவா* ேகால வயி-றி* ம-� அைவ�� 

மார $க�ப.04594.2 

 வி*லி 1 �_ெப.(1 �_ெப.) உலகி  வாJ� மாத)� ேதா-ற ெம8�ைம 

$க�ப.04594.3 

 ெசா*லி_வி.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஊ றிய_ெப.எ/.(ஊ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா� 



ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) வைரெயன� 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ ேற. 

$க�ப.04594.4 

 ெசA; எ ெப  கலச� எ ெப  ெசL_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

ந�)� ேத�ெவ  $க�ப.04595.1 

 +A; ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) திர3 S+_ெப.(S+_ெப.) எ ெப  ெசா*�ெவ  

+�பி� ெகா�;� $க�ப.04595.2 

 தA; இ றிA பகலி  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ச�கர 

வாக� எ ெப  $க�ப.04595.3 

 ஒA; ஒ �� 4ைல��� காேண  பல 

நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைலெவ  இ 2�. 

$க�ப.04595.4 

 க)�;_ெப.(க)�;_ெப.) க%டா�� மாைல� கா�;_ெப.(கா�;_ெப.) க%டா�� 

ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) $க�ப.04596.1 

 அ)�; க% தாைர ேசா�வ+ அ றி ேவ� அறிவ+ உ%ட< $க�ப.04596.2 

 க)�;_ெப.(க)�;_ெப.) க%� ஆ�� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உவைம ெசா*ல_�ைற.எ/.(ெசா*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04596.3 

 இ)�;_ெப.(இ)�;_ெப.) க%� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

ெநRச�_ெப.(ெநRச�_ெப.) என�� இைல இைசAப+ எ ேனா $க�ப.04596.4 

 4 ைகேய ஒAப+ ஒ �� உ%� 1 �_ெப.(1 �_ெப.) உலக�+3B� 

$க�ப.04597.1 

 எ  ைகேய இJ�க� அ ேற இய�பி2� க5த3_ெப.(கா5த3_ெப.) எ ற* 

$க�ப.04597.2 

 வ  ைக யா> மணி� ைக எ ற* ம-� ஒ ைற உண��த* அ றி $க�ப.04597.3 



 ந _ெப.அ.(ந*_ெப.அ.) ைகயா3 தட�ைக ஆேமா நல�தி ேம* நல4� 

உ%ட< $க�ப.04597.4 

 ஏல� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி%D இள5தளி� 

கிட�க_�ைற.எ/.(கிட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) யாண�� $க�ப.04598.1 

 ேகால� க-பக�தி  காம�_ெப.(காம�_ெப.) �ைழ ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) 

கமல ெம : $க�ப.04598.2 

 <* ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ம)��லா3 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) <;ர� ;ல�;� ேகால� $க�ப.04598.3 

 கா���� ெத(ைல�� எ றா* ைக�� ஒA; ைவ�கலாேமா $க�ப.04598.4 

 ெவ3ளிய 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) ெசLவா8 விள�� இைழ 

இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) ெபா  ெகா�பி  $க�ப.04599.1 

 வ3 உகி��� உவைம ந�மா* மய�( அற வ��கலாேமா $க�ப.04599.2 

 எ3Bதி� ந�ேர 1�ைக எ � 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இவறி எ �� 

$க�ப.04599.3 

 கி3ைளக3 4)�கி  :ைவ� கிழி�� ேம* உைர�கலாேமா $க�ப.04599.4 

 அ�ைக�� அD�� க%டா* அரவி5த� நிைன� மாேபா* $க�ப.04600.1 

 ெச�களி சிதறி_வி.எ/.(சித�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ந�ல�_ெப.(ந�ல�_ெப.) 

ெச)�கிய தெய1வ வா3_ெப.(வா3_ெப.) க% $க�ப.04600.2 

 ம�ைகத  கJ�ைத ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வள� இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) க4�� வா'/ $க�ப.04600.3 

 ச�க4� நிைனதி_வி.4.(நிைன_வி.+�_இ.இ.கா.+இ_4 .ஒ).) யாயி  நைவ 

எ � +ணிதி த�ேகா8 $க�ப.04600.4 



 பவள4� கிைட�� ெகாLைவA பழ2� ைப�_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) �4தA 

:(� $க�ப.04601.1 

 +வ3வில இலவ�_ெப.(இலவ�_ெப.) ேகாப�_ெப.(ேகாப�_ெப.) 4)�� எ � 

இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ெத(ட�க� சால� $க�ப.04601.2 

 தவள� எ � உைர��� வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) 

சிவ5+_வி.எ/.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேத _ெப.(ேத _ெப.) த+�;� 

ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.04601.3 

 �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) உ%க%ணி வ%ண வா8 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) �றி�� அஃேத $க�ப.04601.4 

 சிவ5த+ ஓ� அமி>த� இ*ைல ேத _ெப.(ேத _ெப.) இ*ைல உள எ றா�� 

$க�ப.04602.1 

 கவ�5தேபா+ அ றி உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) நிைனAப ஓ� களிA; 

ந*கா_எதி�.ம.ெப.எ/.(ந*�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04602.2 

 பவ�5த வா3_ெப.(வா3_ெப.) Oதலினா3த  பவள வா8�� உவைம பாவி�+ 

$க�ப.04602.3 

 உவ5தேபா+ உவ5த_ெப.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) உைர�தேபா+ உைர�த+ ஆேமா $க�ப.04602.4 

 4*ைல�� 4)5+� 4�+� 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) எ � 

உைர�தேபா+ $க�ப.04603.1 

 ெசா*ைல�� அமி>+� பா�� ேத2� எ � உைர�க� 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04603.2 

 அ*ல+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

இ*ைல அமி>தி-�� உவைம உ%ட< $க�ப.04603.3 

 வ*ைலேய* அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேகாD மா� 

இலா ஆ� சா ேறா8 $க�ப.04603.4 



 ஓதி�� எ3B� ெத(3ைள� �மிJ� 1��_ெப.(1��_ெப.) 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ றா* $க�ப.04604.1 

 ேசாதிெச8 ெபா 2� மி 2� மணி��ேபா* +ள�கி� ேதா றா $க�ப.04604.2 

 ஏ+(� இ*ைல வ*ேலா� எJ+ேவா��� 

எJத_�ைற.எ/.(எJ+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஒ%ணா $க�ப.04604.3 

 ந�திைய ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ந�ேய 

நிைனதியா* ெநD+ கா%பா8_வி.4.(கா%_வி.+A_இ.இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) 

$க�ப.04604.4 

 வ3ைள க�த'ைக வாம மயி�விைன� க)வி_ெப.(க)வி_ெப.) எ ன 

$க�ப.04605.1 

 பி3ைளக3 உைரAப+ அ*லா* ெப'யவ� உைர�கி  பி�தா� $க�ப.04605.2 

 ெவ3ளிெவ% ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) விJ�தவ� விைள5த+ 

எ ேற $க�ப.04605.3 

 உ3Bதி காைத அ*லா* உவைம��� உவைம உ%ட< $க�ப.04605.4 

 ெப'யவா8A பரைவ ஒLவா பிறி+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேபச_�ைற.எ/.(ேப�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04606.1 

 அ'யவா8 ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) 

அட��வ அ*ல உ%ைம_ெப.(உ%ைம_ெப.) $க�ப.04606.2 

 தெரJய ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) கா* ேநா�கி  தெரJவில தெய1வ� 

எ ன� $க�ப.04606.3 

 க'ய_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) ஆ8 ெவளிய 

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வா3தட� க%க3 

அ�மா $க�ப.04606.4 



 ேக3 ஒ�கி  அ றி ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) கிள�தினா* கீ>ைம�+ ஆமா* 

$க�ப.04607.1 

 ேகா3 ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ னி  

அ*லா* �றி ஒAப� Hறி-� ஆேமா $க�ப.04607.2 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வD கணா3 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ;)வ�+�� உவைம ைவ�கி  $க�ப.04607.3 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) ஒ�க 

வைள5+_வி.எ/.(விைள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நி-ப 

இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) இ*ைல அந�க சாப� $க�ப.04607.4 

 ந*நாB� நளின� நா0�_ெப.எ/.(நா0_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நளி� 

அD Oதைல நாDA $க�ப.04608.1 

 ப* நாB� ப னி ஆ-றா_ெப.எ/.(ஆ-�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) மதி 

எ2� ப%ப+ ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04608.2 

 4 நாளி  4ைள ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) 

4JநாB� �ைறேய ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.04608.3 

 எ5 நாB� வளரா+ எ னி  இைற 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இய*பி-� ஆமா* 

$க�ப.04608.4 

 வைனபவ� இ*ைல அ ேற வன�+3 நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி ைன $க�ப.04609.1 

 அைனயன எனி2� அ5த அழ��� ஓ� அழி(_ெப.(அழி(_ெப.) உ%டாகா 

$க�ப.04609.2 

 விைன ெசய� �ழ ற அ*ல விதிெசய 

விைள5த_ெப.எ/.(விைள_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�ல�_ெப.(ந�ல�_ெப.) 

$க�ப.04609.3 



 ;ைனமணி அளக� எ �� ;+ைமயா� உவைம :ணா $க�ப.04609.4 

 ெகா%டலி  �ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) ஆ�ப*_ெப.(ஆ�ப*_ெப.) �னிசிைல 

வ3ைள ெகா-ற� $க�ப.04610.1 

 ெக%ைட_ெப.(ெக%ைட_ெப.) ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) தரள� எ � 

இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ேக%ைமய 

கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) 

$க�ப.04610.2 

 ம%டல� வதன� எ � ைவ�தன  விதிேய ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.04610.3 

 ;%ட]க�ைத உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

ெபா)5தி_வி.எ/.(ெபா)5+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஓ�வா8 $க�ப.04610.4 

 கா'ைன� கழி�+� க�D க3ளிேனா� ஆவி ஊ�D $க�ப.04611.1 

 ேப� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) பிழ�; ேதா8�+ ெநறி( உற�இA பிற��க-ைற/ 

$க�ப.04611.2 

 ேசா� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) ெத(�தி எ � ��ைம ெச8தைனய+ அ�மா 

$க�ப.04611.3 

 ேந�ைமையA ப)ைம ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நிைறந�� H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) ந��த� $க�ப.04611.4 

 ;*_ெப.(;*_ெப.) இத>_ெப.(இத>_ெப.) கமல� தெய1வA :வி-�� உ%� 

ெபா-பி  $க�ப.04612.1 

 எ*ைலயி  மதி��� உ%டா� கள�க� எ � உைர��� ஏத� $க�ப.04612.2 

 அ*ல(� சிறி+ �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) அக றில அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) 

அ ன $க�ப.04612.3 



 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) இயலாB�� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

நல _ெப.(நல _ெப.) அ றிA பிறி+ உ%� அ றா*. $க�ப.04612.4 

 ம�ைகய��� ஓதி ைவ�த இல�கண� வ%ண வாசA $க�ப.04613.1 

 ப�கய� தவ��� ஐயா நிர�பல ப-றி ேநா�கி  $க�ப.04613.2 

 ெச�கய* க)�க% ெசLவா8� ேதவ)� 

வண���_ெப.எ/.(வண��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) தெய1வ� 

$க�ப.04613.3 

 ெகா�ைக அ��யி��� ஒ �� �ைற( இைல �றி�� அஃேத $க�ப.04613.4 

 �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) பைட�+_வி.எ/.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

யாைழ/ ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) �யிெலா� கிளி�� 

H�D $க�ப.04614.1 

 மழைல�� பிற(� த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வD�த 

ைக�மல'  ேமலா  $க�ப.04614.2 

 இைழெபா)� இைடயினா3 த _பதி.ெப.(த _தி'.) இ ெசா-க3 இையய/ 

ெச8தா  $க�ப.04614.3 

 பிைழயில+ உவைம கா�டA ெப-றில  

ெப��_ெப.எ/.(ெப�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெகா* இ 2� 

$க�ப.04614.4 

 வா _ெப.(வா _ெப.) நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 1 �� வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இ றி 

வள�5த_ெப.எ/.(வள�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவ2� $க�ப.04615.1 

 நா_ெப.(நா_ெப.) நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �ைவ ம-� 

ஒ ேறா அமி>+ அ றி ந*ல+_ெப.(ந*ல+_ெப.) இ*ைல $க�ப.04615.2 



 மீ _ெப.(மீ _ெப.) நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

க%ணினா3த  ெம ெமாழி�� உவைம 

ேவ%D _நி.எ/.(ேவ%�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.04615.3 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) ஒ ேறா அமி>த� ஒ ேறா அைவ ெசவி�� 

இ ப�_ெப.(இ ப�_ெப.) 

ெச8யா_எதி�.ம.ெப.எ/.(ெச8_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04615.4 

 : வ)� மழைல அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) ;ைன மடA பிD எ � இ ன 

$க�ப.04616.1 

 ேதவ)� ம)ள� த�க ெசலவின எனி2� ேதேற  $க�ப.04616.2 

 பாவ)� கிழைம� ெத( ைமA ப)ணித� ெத(��த ப�தி $க�ப.04616.3 

 நாவ)� கிளவி/ ெசLவி நைடவ) நைடய3 ந*ேலா8 $க�ப.04616.4 

 எ5நிற� உைர�ேக  மாவி  இளநிற� 4தி)� ம-ைறA $க�ப.04617.1 

 ெபா  நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) க)�� எ றா* மணிநிற� உவைம ேபாதா 

$க�ப.04617.2 

 மி  நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) நாணி எ��� ெவளிAபடா ஒளி��� 

ேவ%D _நி.எ/.(ேவ%�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.04617.3 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) தாேன 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மல�நிற� சம>��� 

அ ேற $க�ப.04617.4 

 ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) அவைள ஒAபா� ம-� உள� அ*ல� எ 2� 

$க�ப.04618.1 

 ச�ைகயி* உ3ள5 தாேன சா � என� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சா ேறா8 $க�ப.04618.2 



 அ�� அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) அள5+_வி.எ/.(அள_வி.+5�_இ.க.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ)� சா�5+ $க�ப.04618.3 

 தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) 4க�தினா��/ ெசA; எனA 

பி 2� ெசA;� $க�ப.04618.4 

 4 ைன நா3_ெப.(நா3_ெப.) 4னிெயா�� 4திய_ெப.அ.(4+_ெப.) ந�� 

மிதிைலவா8/ $க�ப.04619.1 

 ெச னிந�3 மாைலயா  ேவ3வி காணிய 

ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04619.2 

 அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) ஆ�� +ைற�� அ)� நி றாைள 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.04619.3 

 க னி_ெப.(க னி_ெப.) மாட�திைட� க%ட+� கழ�வா8 $க�ப.04619.4 

 வைர ெச8தா3 வி* இ��தவ  அ மா4னிெயா�� $க�ப.04620.1 

 விரசினா  அ*லேன* வி�வ*யா  உயி� என� $க�ப.04620.2 

 கைரெசயா ேவைலயி- ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) க-பின3 தெரJ5+ 

$க�ப.04620.3 

 உைர ெச8தா3 அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) எலா� 

உணர_�ைற.எ/.(உண�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) உைர 

ெச8வா8. $க�ப.04620.4 

 Sழி மா* யாைனயி  +ைண ம)A;_ெப.(ம)A;_ெப.) இைண என� $க�ப.04621.1 

 ேக> இலா வன4ைல� கி' �ம5+ இைடவ+ ஓ� $க�ப.04621.2 

 வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) வா _ெப.(வா _ெப.) மி  

இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) ெகாDயி  வ5தாைள அ � $க�ப.04621.3 

 ஆழியா  அரச அைவ க%ட+� அைற�வா8 $க�ப.04621.4 



 4 ;நா  அறிகிலா 4னிெந�� கானிேல $க�ப.04622.1 

 எ பிேன ேபா+வா  நிைனதிேயா ஏைழ ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.04622.2 

 இ ப�_ெப.(இ ப�_ெப.) ஆ8 ஆ� உயி��� இனிைய ஆயிைன இனி� 

$க�ப.04622.3 

 + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) ஆ8 4Dதிேயா எ ற+� ெசா*�வா8. $க�ப.04622.4 

 ஆன ேப� அர�_ெப.(அர�_ெப.) இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அடவி ேச�வா8 உன�� $க�ப.04623.1 

 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அலாதன எலா� இனியேவா இனி எனா 

$க�ப.04623.2 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) உலா� ெந�மல�� க%க3 ந�� விழ 

விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04623.3 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) இலா உயி'  

ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய�வ+� உைர ெச8வா8. 

$க�ப.04623.4 

 ம*ல*_ெப.(ம*ல*_ெப.) மாநக� 

+ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ�� நா3_ெப.(நா3_ெப.) மதி 

ெத(�� $க�ப.04624.1 

 க*லி  மாமதி* மணி_ெப.(மணி_ெப.) கைட கட5தி�த* 4  $க�ப.04624.2 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) த��( அ'ய ெவ�கான� யாேதா என/ $க�ப.04624.3 

 ெசா*லினா3 அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) எலா� 

உணர_�ைற.எ/.(உண�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

ெசா*�வா8. $க�ப.04624.4 

 இைனயவா� உைரெசயா இனிதி  ஏ�தி எனா $க�ப.04625.1 



 வைன�� மாமணி ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ேமாதிர� அளி�+ அறிஞ 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) $க�ப.04625.2 

 விைன எலா� 4Dக_விய�.வி.4.(4D_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எனா விைட 

ெகா��+ உதவ�� $க�ப.04625.3 

 ;ைன�� வா� கழலினா  அ)[ளா�� ேபாயினா . $க�ப.04625.4 

 அ�கத� �'சிேலா� அ� சின�+ உழவரா� $க�ப.04626.1 

 ெவ�கத� தைலவ)� வி'கட* பைடெயா�� $க�ப.04626.2 

 ெபா��வி* தைலவைர� ெத(J+ 4 ேபாயினா� $க�ப.04626.3 

 ெச�கதி�/ ெச*வைனA பணி(�� ெச னியா� $க�ப.04626.4 

 ேபாயினா� ேபாயபி  ;ற5 ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) திைசக3ேதா� 

$க�ப.04627.1 

 ஏயினா  இரவி காதல2� ஏயின ெபா)�� $க�ப.04627.2 

 ஆயினா� அவ)� அ�� அ னநா3 அவதியி* $க�ப.04627.3 

 தாயினா� உலகிைன� தைகெந�5 தாைனயா� $க�ப.04627.4 

 � � இைச�தன என� �ல(ேதா3 வலியினா� $க�ப.04628.1 

 மி  திைச�தி�� இைட� ெகாDைய_ெப.(ெகாD_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) நாDன� விரா8 

$க�ப.04628.2 

 வ திைசA பட)�_ெப.எ/.(பட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஆ� 

ஒழிய_�ைற.எ/.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ% தமி> உைட� $க�ப.04628.3 

 தென1 திைச/ ெச �ளா� திற  

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைர ெச8வா� $க�ப.04628.4 

 சி5+ராக�ெத(�� திர3 மணி/ �ட� 

ெசறி5+_வி.எ/.(ெசறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04629.1 



 அ5தி வான�தி  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவி�தலா  அரவிேனா� $க�ப.04629.2 

 இ5+ யா� எ8தலா  இைறவ  மா ெமௗலி ேந� $க�ப.04629.3 

 வி5த நாக�தி  மா� எ8தினா� ெவ8தினா* $க�ப.04629.4 

 அ5 ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) � றேமா� அவி� மணி/ சிகர4� 

$க�ப.04630.1 

 ெபா ெந�� ெகா�4DA ;ைரகB� ;��4  $க�ப.04630.2 

 ந*ெந�5 ேதாைகைய நாDனா� நைவ 

இலா�_�றி.வி.4.(இ*_ெப.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.04630.3 

 ப* ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) ஆ� எ னா ஓ� 

பக*_ெப.(பக*_ெப.) இைட $க�ப.04630.4 

 ம*ல*_ெப.(ம*ல*_ெப.) மாஞால� ஓ� ம� உறா வைகயி  

அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) $க�ப.04631.1 

 சி* அ* ஓதிைய இ)5_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) +ைறவிட� ேதDனா� $க�ப.04631.2 

 ;*லினா� உலகிைனA ெபா+ இலா வைகயினா* $க�ப.04631.3 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) மா கட*கேள ஆ�மா� ஏகினா� $க�ப.04631.4 

 வி%�_ெப.(வி%�_ெப.) ேபா8 இழிவ ேம* நிமி�வ வி%பட�வ ேவ� 

$க�ப.04632.1 

 உ%ட மாமரனி  அ�மைலயி வா8 உைற�ந�� $க�ப.04632.2 

 ம%� பா� அதனி  வா> உயி�க3 அ� மதியிேனா� $க�ப.04632.3 

 க%Dலாதன அய  க%Dலாதன ெகாலா� $க�ப.04632.4 

 ஏகினா� ஓசைன ஏ> ஒ� ஏJ பா� $க�ப.04633.1 

 ேசகர� தென1திைச� கD+ ெச*கி றா� $க�ப.04633.2 



 ேமக மாைலயிெனா�� விரவி ேமதியி  $க�ப.04633.3 

 நா�_ெப.(நா�_ெப.) ேச� ந)மைத யா� ந%ணினா� $க�ப.04633.4 

 அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) ஆ� இட�கB� அமர� நாDய� $க�ப.04634.1 

 + னி_வி.எ/.(+ 2_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஆ� இட�கB� +ற�க� 

ேமயவ� $க�ப.04634.2 

 4 னி ஆ� இட�கB� �)�;_ெப.(�)�;_ெப.) 1�ேத  $க�ப.04634.3 

 ப னி ஆ� இட�கB� பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

�-றினா� $க�ப.04634.4 

 ெபற*_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) அ)5_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

தெரJைவைய நா��_ெப.எ/.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெப-றியா� $க�ப.04635.1 

 அற*_ெப.(அற*_ெப.) ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) H5த�� அளக 

வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) S> $க�ப.04635.2 

 நிைறந�5 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 4க4� நி�தில $க�ப.04635.3 

 4�வ�� கா%பரா* 4J+� கா%கிலா� $க�ப.04635.4 

 ெச)மத யா�ைகய� தி)�� இ* சி5ைதய� $க�ப.04636.1 

 த)ம தயாவிைன� தJ(� த ைமய� $க�ப.04636.2 

 ெபா) மதயாைன�� பிD�� ;�� உழ* $க�ப.04636.3 

 ந)மைத ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நதி�� 

ந��கினா� $க�ப.04636.4 

 தாம Hட� திைர� த���த ச�கம $க�ப.04637.1 

 நாம HடA ெப)5திைசைய ந*கிய $க�ப.04637.2 

 வாம Hட/ �ட�மணி வய���� $க�ப.04637.3 



 ஏமHட� தட�_ெப.(தட�_ெப.) கி'ைய எ8தினா� $க�ப.04637.4 

 மா� உ� கி'கB� மற2� ம-ற(� $க�ப.04638.1 

 S� உ� ெபா  எனA ெபாலி5+_வி.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேதா �றA $க�ப.04638.2 

 பா� உ� �ட� ஒளி பரA;கி ற+ $க�ப.04638.3 

 வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) உ�� உலகி2� 

விள���_ெப.எ/.(விள��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெம8ய+ 

$க�ப.04638.4 

 பறைவ�� ப*வைக வில��� பா� அைம5+ $க�ப.04639.1 

 உைறவன கனக� O% Pளி ஒ�டலா* $க�ப.04639.2 

 நிைறெந� ேம)ைவ/ ேச�5த_ெப.எ/.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�ர 

ஆ8A $க�ப.04639.3 

 ;ற�ெந�� ெபா  ஒளி மிளி)� ெபா-ப+ $க�ப.04639.4 

 பரவிய_ெப.எ/.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கனகO% பராக� பா� உற 

$க�ப.04640.1 

 எ'�ட�/ ெச�மணி ஈ�ட�+ ஊ� வ �> $க�ப.04640.2 

 அ)வி�� நதிகB� அல�� த� இைட $க�ப.04640.3 

 உ)� ெபா  பா8வ ேபா � ஒJ�கி ற+ $க�ப.04640.4 

 விRைசய� பாட�� வி��பி  ெவ3வைளA $க�ப.04641.1 

 பRசி ெம* அDயினா� ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) பாணி�� 

$க�ப.04641.2 

 �Rசர 4ழ�க4� �4� ேப'யி  $க�ப.04641.3 

 மR� இன�_ெப.(இன�_ெப.) உர-ற�� மய��� மா%ப+ $க�ப.04641.4 



 அைனய+ ேநா�கினா� ஆ� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ஆ� அயி* 

$க�ப.04642.1 

 விைனயின  இராவண  

இ)���_ெப.எ/.(இ)��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெவ-; எ2� 

$க�ப.04642.2 

 நிைனவின� உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உவ5+ 

ஓ���_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெநRசின� 

$க�ப.04642.3 

 சின�_ெப.(சின�_ெப.) மிக� கன*ெபாறி சி5+� ெச�கணா� $க�ப.04642.4 

 இ�மைல கா0+� ஏைழ மாைன அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) $க�ப.04643.1 

 ெச�மைல ந���+� சி5ைத� த�+_ெப.(த�+_ெப.) என $க�ப.04643.2 

 வி�ம* உ-� உவைகயி  

விள���_ெப.எ/.(விள��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உ3ள�தா� 

$க�ப.04643.3 

 அ�மைல ஏறினா� அ/ச�_ெப.(அ/ச�_ெப.) ந��கினா� $க�ப.04643.4 

 இ'5தன க'கB� யாளி ஈ�ட4� $க�ப.04644.1 

 வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேகாள'கB� ெவ)வி 

ந��கின $க�ப.04644.2 

 தி'5தன� எ�க0� தி)ைவ� கா%கிலா� $க�ப.04644.3 

 ப'5தன சி5தைன ப'கி றா� என $க�ப.04644.4 

 ஐ�பதி-� இர�D காவத�தினா* 

அக �_வி.எ/.(அக _வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04645.1 

 உ�பைர� ெத(�வ+ ஒ�+ உய�வி  

ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04645.2 



 ெச�ெபா  ந*கி'ைய ஓ� பகலி* ேதDனா� $க�ப.04645.3 

 ெகா�பிைன� க%Dல� �A;-� ஏகினா� $க�ப.04645.4 

 ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) ஓ� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) என 

வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசைனைய� $க�ப.04646.1 

 ெத3Bந�� உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� தி'5+ 

ேதD_வி.எ/.(ேத�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ந�� $க�ப.04646.2 

 எ3 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) மேக5திர�+ எ�மி* 

H��_ெப.எ/.(H�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ � $க�ப.04646.3 

 உ3ளினா� உய�ெந�� ஓ�க*_ெப.(ஓ�க*_ெப.) ந��கினா� $க�ப.04646.4 

 மா)தி 4தலிய வயிர� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) வயA $க�ப.04647.1 

 ேபா�ெகJ வ �ரேர �JமிA ேபாகி றா� $க�ப.04647.2 

 ந�� எ2� ெபய)�_ெப.எ/.(ெபய�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ5 

ெநறியி  ந��கலா* $க�ப.04647.3 

 S'ய _ெப.(S'ய _ெப.) ெவ)(� ஓ� �ர�ைத� + னினா� $க�ப.04647.4 

 ;3_ெப.(;3_ெப.) அைடயா வில�� அ'+ ;*ெலா�� $க�ப.04648.1 

 க3 உைட மர  இல க*�� த�5+ உ�� $க�ப.04648.2 

 உ3ளிைட யா(� O% ெபாDெயா� ஓDய $க�ப.04648.3 

 ெவ3ளிைட அ*ல+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அ'+ $க�ப.04648.4 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ;ல _ெப.(;ல _ெப.) ந���ற 

உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) உறA $க�ப.04649.1 

 ெபா ெபாலி யா�ைகக3 ;J�கிA ெபா��வா� $க�ப.04649.2 

 தென1;ல� த�� எ' நரகி* 

சி5திய_ெப.எ/.(சி5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04649.3 



 எ ; இ*ப* உயி� என ெவ�ைம_ெப.(ெவ�ைம_ெப.) எ8தினா� $க�ப.04649.4 

 ந��Dய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நாவின� 

நில�தி*_ெப.(நில�_ெப.+அ�+_சா'.+இ*_இட.ேவ.) த�%�_ஏவ.(த�%�_வி.) 

ேதா� $க�ப.04650.1 

 ஊ�Dய ெவ�ைமயா* உைல�� காலின� $க�ப.04650.2 

 கா�D2� கா85+_வி.எ/.(கா8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த� காய� 

த�தலா* $க�ப.04650.3 

 S�� அக*ேம* எJ ெபா'யி  +3ளினா� $க�ப.04650.4 

 ஒ+�க*_ெதா.ெப.(ஒ+��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ஆ� நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) 

இைற கா%கிலா+ உயி� $க�ப.04651.1 

 பி+�க* ஆ� உடலின� 4Dவி* பைீழயா� $க�ப.04651.2 

 பத�க3 த�A ப)கிடA பைத�கி றா� பல $க�ப.04651.3 

 வித�களா* ெந��பில வழியி  ேமவினா� $க�ப.04651.4 

 மீ/ ெசல( அ'+ இனி விளியி  அ*ல+ $க�ப.04652.1 

 த�/ ெசல( ஒழிய(� 

த����_ெப.எ/.(த�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) பில $க�ப.04652.2 

 வா8/ ெசல*_ெதா.ெப.(ெச*_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ந �_ெப.(ந �_ெப.) என 

மன�தி  எ%ணினா� $க�ப.04652.3 

 ேபா8/ சில அறி+� எ � அதனி* ;�கன� $க�ப.04652.4 

 அ�கண�+ அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பில�+ அகணி எ8தினா� $க�ப.04653.1 

 தி�கிேனா� உல�_ெப.(உல�_ெப.) உற/ 

ெசறி5த_ெப.எ/.(ெச'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேத�� 

இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) $க�ப.04653.2 



 எ�கிய கதிரவ-� அRசி ஏ� உறA $க�ப.04653.3 

 ;�கேத அைனய+ ஓ� ;ைர ;�� எ8தினா� $க�ப.04653.4 

 எJகில� கா* எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ�� எ% 

இல� $க�ப.04654.1 

 வழி உள+ ஆ� எ2� உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) 

மா-றினா�_வி.4.(மா-�_வி.+இ5_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.04654.2 

 இJகிய ெந8 எ2� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) பிழ�பி23 $க�ப.04654.3 

 4Jகிய ெம8ய� ஆ8 உயி�A; 4�Dனா� $க�ப.04654.4 

 நி றன� ெச8வ+ ஓ� நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ஓ�கில� $க�ப.04655.1 

 ெபா றின� யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) எனA ெபா)4 ;5தியா� $க�ப.04655.2 

 வ திற* மா)தி வ*ைலேயா எைம $க�ப.04655.3 

 இ � இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) கா�க எ � 

இர5+_வி.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) Hறினா� $க�ப.04655.4 

 உ8(��+ெவ  மன�_ெப.(மன�_ெப.) உைலயி� ஊழி  வா* $க�ப.04656.1 

 ெம8 உறA ப-�தி� வி�கிZ� ஏன $க�ப.04656.2 

 ஐய  அ�கண�தினி* அக�� ந�3ெநறி $க�ப.04656.3 

 ைகயினி* தடவி ெவ�காலி  ஏகினா  $க�ப.04656.4 

 ப னிர%� ேயாசைன பட�5த ெம8யின  $க�ப.04657.1 

 மி  இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) �%டல�க3 

வி* இட� $க�ப.04657.2 

 +  இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) ெத(ைல5திட� +'த�+ ஏகினா  $க�ப.04657.3 



 ெபா  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கி'க3 ேபா* 

ெபாலி5த_ெப.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதாளினா  

$க�ப.04657.4 

 க%டன� கDநக� கமல�+ ஒ%கதி� $க�ப.04658.1 

 ம%டல� மைற5+_வி.எ/.(மைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைற5+ 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மா%ப+ $க�ப.04658.2 

 வி%தல� நா0ற விள��கி ற+ $க�ப.04658.3 

 ;%ட'க�தவ3 வதன� ேபா ற+ $க�ப.04658.4 

 க-பக� கான+ கமல� காட+ $க�ப.04659.1 

 ெபா  ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேகா;ரA ;'ைச ;�க+ $க�ப.04659.2 

 அ-;த� அமர)� எ8தலாவ+ $க�ப.04659.3 

 சி-பியா� மய  மன�_ெப.(மன�_ெப.) வ)5தி/ ெச8த+ $க�ப.04659.4 

 இ5திர_ெப.அ.(இ5திர _ெப.) நகர4� இைண இலாத+ $க�ப.04660.1 

 ம5திர மணியினி  ெபா னி  ம%ணினி* $க�ப.04660.2 

 அ5தர�+ எJ�ட� அைவ இ � 

ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) $க�ப.04660.3 

 உ5த)� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) +ர5+ ஒளிர நி-ப+ $க�ப.04660.4 

 ;வி;க> ெச னி_ெப.(ெச னி_ெப.) ேப� அமல  ேதா3;க> $க�ப.04661.1 

 கவிக3த� மைன என� கனக ராசி�� $க�ப.04661.2 

 சவி உைட� P�� ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) சா5+� மாைல�� $க�ப.04661.3 

 அவி� இைழ� �Aைப�� அள( இலாத+ $க�ப.04661.4 

 பயி*�ர* கி%கிணி பத�த பாைவய� $க�ப.04662.1 



 இய*;_ெப.(இய*;_ெப.) உைட ைம5த�க3 இய�� இலாைமயா* $க�ப.04662.2 

 +யில(� ேநா�க(� +ைணய+ அ றிேய $க�ப.04662.3 

 உயி� இலா ஓவிய�_ெப.(ஓவிய�_ெப.) எ ன ஒAப+ $க�ப.04662.4 

 அமி>+ உற> அயினிைய அ��த உ%D�� $க�ப.04663.1 

 தமி>நிக� நறவ4� தனி�த% ேதற�� $க�ப.04663.2 

 இமி>கனிA பிற�க4� பிற(� இ னன $க�ப.04663.3 

 கம>( உற +வ றிய கண�� இ* ெகா�ப+ $க�ப.04663.4 

 க னிெந� மாநகர� அ ன+ எதி�க%டா� $க�ப.04664.1 

 இ5நகர� ஆ� இக* இராவணன+ ஊ� எ � $க�ப.04664.2 

 உ னி உைர ஆDன� உவ5தன� விய5தா� $க�ப.04664.3 

 ெபா னி  ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) அத  ஊ� 

இனி+ ;�கா� $க�ப.04664.4 

 ;�க நகர�+ இனி+ நா�த* ;'5தா� $க�ப.04665.1 

 ம�க3கைட ேதவ�தைல வா _ெப.(வா _ெப.) உலகி  ைவய�+ $க�ப.04665.2 

 ஒ�க உைறேவா� உ)வ�_ெப.(உ)வ�_ெப.) ஓவிய�_ெப.(ஓவிய�_ெப.) அலா* 

ம-� $க�ப.04665.3 

 எ��றியி  உ3ள(� எதி�5தில� தி'5தா� $க�ப.04665.4 

 வாவி உள ெபா8ைக_ெப.(ெபா8ைக_ெப.) உள வாச மல� 

நா��_ெப.எ/.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04666.1 

 கா(� உள காவி விழியா�க3ெமாழி எ ன� $க�ப.04666.2 

 H(� இளெம  �யி*க3 :ைவ கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ேகால� $க�ப.04666.3 



 Pவிமட அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) 

உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) �வ� இ*ைல $க�ப.04666.4 

 ஆய நகர�தி  இய*;_ெப.(இய*;_ெப.) உ3 உற அறி5தா� $க�ப.04667.1 

 மாைய ெகா* என� க)தி_வி.எ/.(க)+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ம-�� 

நிைன( உ-றா� $க�ப.04667.2 

 த�ய பில23 பிறவி ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) அ ேறா $க�ப.04667.3 

 Pய+ +ற�க� என ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) +ணி( உ-றா� $க�ப.04667.4 

 இற5தில� இத-�'ய+ எ%ணியில� ஏ+� $க�ப.04668.1 

 மற5தில� அயி�Aபிெனா� இைமA; உள� மய�க�_ெப.(மய�க�_ெப.) 

$க�ப.04668.2 

 பிற5தவ� ெசய-� உ'ய ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) இ றா* $க�ப.04668.3 

 திற�_ெப.(திற�_ெப.) தெரJவ+ எ  என இைச�தன� திைக�தா� $க�ப.04668.4 

 சா�ப  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

உைர ெச8வா _வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) எJசல�தா* 

$க�ப.04669.1 

 கா�;_ெப.(கா�;_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாளிைய ஒளி�த ப� 

க3வ  $க�ப.04669.2 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) ;க 

அைம�த_ெப.எ/.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபாறி 

ந �_ெப.(ந �_ெப.) 4D( இ றா* $க�ப.04669.3 

 ஏ�ப* இனி ேமைல விதியா* 

4D��_ெப.எ/.(4D_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ றா  $க�ப.04669.4 



 இ � பில  ஈ+ இைடயி  ஏற அ'+ எனி  பா� $க�ப.04670.1 

 தி �_வி.எ/.(தி _வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) சகர��� அதிக� 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

ேச�� $க�ப.04670.2 

 அ � அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) எனி  வRசைன அர�கைர அட�க� 

$க�ப.04670.3 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ+� அRச* என 

மா)தி ெகாதி�தா  $க�ப.04670.4 

 ம-றவ)� ம-� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) மன�ெகாள வலி�தா� 

$க�ப.04671.1 

 உ-றன� ;ர�தி  இைட ஒ3_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) �ட'  உ3 ஓ� $க�ப.04671.2 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) அைன�+� உ) 

ந%ணி_வி.எ/.(ந%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஒளி 

ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04671.3 

 க-ைறவி' ெபா  சைடயினாைள எதி� க%டா� $க�ப.04671.4 

 ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) அலச வ-கைல வ'5+ வ'வாள� $க�ப.04672.1 

 ெபா)� கலச� ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) மா� ;ைட :சA $க�ப.04672.2 

 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கைல மதி�தி) 4க�த பிற> ெச�ேக> 

$க�ப.04672.3 

 க)�_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) கய*களி  பிற> க% 1�கி  Oதி காண 

$க�ப.04672.4 

 ேத� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) ெசறிதி% 

கதலி ெசA;� $க�ப.04673.1 



 ஊ)வி  ஒ��� உற ஒ��கி உற ஒ*�� $க�ப.04673.2 

 ேந� இைட சலிA; அற நி��தி நிமி� ெகா�ைகA $க�ப.04673.3 

 பார� உ3 ஒ��� உற உயி�A; இைட ப'Aப $க�ப.04673.4 

 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மல��� உவைம சா*(� தளி��ைக $க�ப.04674.1 

 :ம)( ெபா  ெசறி �ற�� இைட 

ெபா)5த_�ைற.எ/.(ெபா)5+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04674.2 

 காம�_ெப.(காம�_ெப.) 4த* உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

பைக கா*தளர ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) $க�ப.04674.3 

 நாம� அழிய_�ைற.எ/.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ;ல2� 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) ;*ல $க�ப.04674.4 

 ெநறி5+நிமி� க-ைற நிைற ஓதி ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ந�ல�_ெப.(ந�ல�_ெப.) 

$க�ப.04675.1 

 ெசறி5+_வி.எ/.(ெசறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சைட உ-ற+ தல�தி  

ெநறி ெச*லA $க�ப.04675.2 

 பறி5+ விைன ப-� அற மனA ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) பாச� $க�ப.04675.3 

 பிறி5+ ெபயர� க)ைண க%வழி பிற�க $க�ப.04675.4 

 இ)5தன3 இ)5தவைள எ8தின� இைறRசா $க�ப.04676.1 

 அ)5ததி என�தைகய சீைத அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) ஆகA 

$க�ப.04676.2 

 ப'5தன� பைத�தன� பணி�த �றி ப%பி  $க�ப.04676.3 

 தெரJ5+ உண�தி ம-� இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) ெகா* 

ேதவி எனேலா�� $க�ப.04676.4 



 எ��றிெயா� எ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) 

உைர�ேக  $க�ப.04677.1 

 இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) �றி�ைட� ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) இராம  

மைனயாVளா $க�ப.04677.2 

 அ�� வட�_ெப.(வட�_ெப.) 4�த�_ெப.(4�த�_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) அத  ேந� 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04677.3 

 ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எனி  

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) என மா)தி உைர�தா  

$க�ப.04677.4 

 அ ன ெபாJதி க% அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அண��� அறி(-றா3 

$க�ப.04678.1 

 4  அைனய� ேசற* 4ைற அ � என 4னி5தா3 $க�ப.04678.2 

 +  அ'ய ெபா  நக'யி  உைறவி� அ*Z� $க�ப.04678.3 

 எ ன வர(_ெப.(வர(_ெப.) யாவ� உைரெச8க என 

இைச�தா3_வி.4.(இைச_வி.+��_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.04678.4 

 ேவதைன அர�க� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மாைய விைளவி�தா� $க�ப.04679.1 

 சீைதைய ஒளி�தன� மைற�த_ெப.எ/.(மைற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

;ைர ேத�(-� $க�ப.04679.2 

 ஏத� இ* அற�+ைற நி��திய இராம  $க�ப.04679.3 

 Pத� உலகி* தி'+� எ 2� உைர 

ெசா னா�_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.04679.4 

 எ ற�� இ)5தவ3 எJ5தன3 இர�கி� $க�ப.04680.1 



 � � அைனய+ ஆய+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேப� உவைக 

ேகா%டா3_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.04680.2 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) வர(_ெப.(வர(_ெப.) ஆக நடன�;'வ* எ னா 

$க�ப.04680.3 

 நினறன3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ3_பட�.ப .) 

ெந��க% இைண ந�� க�ழி ெகா3ள_�ைற.எ/.(ெகா3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.04680.4 

 எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) உைழ 

இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

இராம  என யாண�/ $க�ப.04681.1 

 ெசL_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) உைழ ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க% 

அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) ெசAபி�தேலா�� $க�ப.04681.2 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைழ நிக>5ததைன ஆதியிேனா� அ5த� 

$க�ப.04681.3 

 ெவL விைழ( இ* சி5ைத ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மா)தி வி'�தா  

$க�ப.04681.4 

 ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவB� எ 2ைடய ேக� 

இ* தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) இ ேன $க�ப.04682.1 

 கா�Dய+ வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) என 

வி)�பி_வி.எ/.(வி)�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) கா* ந�� $க�ப.04682.2 

 ஆ�D_வி.எ/.(ஆ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அமி>+ அ ன �ைவ இ  

அDசி*_ெப.(அDசி*_ெப.) அ ேபா� $க�ப.04682.3 

 ஊ�D மன  உ3 �ளிர_�ைற.எ/.(�ளி�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) இ  உைர 

உைர�தா3 $க�ப.04682.4 



 மா)தி�� ம-� அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) மல�/ சர% 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04683.1 

 யா� இ நக)�� இைறவ� யா+நி  இய* ேப� $க�ப.04683.2 

 பா�;க> தவ�திைன பணி�+_வி.எ/.(பணி_வி.+��_இ.இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ)Bக எ றா  $க�ப.04683.3 

 ேசா��ழ�� ம-� அவெனா� உ-றபD 

ெசா னா3_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.04683.4 

 <* 4க�_ெப.(4க�_ெப.) Oனி�த ெநறி <�வர ெநா8தா $க�ப.04684.1 

 ேம* 4க�_ெப.(4க�_ெப.) நிமி��+ ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) காெலா� 

விJ�கா $க�ப.04684.2 

 மா  4க நல�தவ  மய  ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தவ�தா* $க�ப.04684.3 

 நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) அளி�+ள+ இ மாநகர� ந*ேலா8 

$க�ப.04684.4 

 அ ன+ இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) தானவ  அர�ைபய)3 ஆ�� ஓ� 

$க�ப.04685.1 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) Oதலினா3 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) 

நய5தன _வி.4.(நய_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

அ(5)ந*லா3 $க�ப.04685.2 

 எ  உயி� அனா3 அவைள யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இரAப $க�ப.04685.3 

 ெபா  உலகி* நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒளி� 

பில�திைட ;ண��ேத . $க�ப.04685.4 

 ;ண�5+_வி.எ/.(;ண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவB� அ னவ2� 

அ றி* விைழேபாக�+ $க�ப.04686.1 



 உண�5தில� ெந��பக* இ� மாநக� உைற5தா� $க�ப.04686.2 

 கண�_ெப.(கண�_ெப.) �ைழயினா[ளா� உய�காத* ஒ)வா+ உ-� 

$க�ப.04686.3 

 இண�கிவ) பாச� உைடேய  உட  இ)5ேத . $க�ப.04686.4 

 இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பல நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

கழி��_ெப.எ/.(கழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ*ைலயினி* 

வ*ேலா8 $க�ப.04687.1 

 தி)5+_ஏவ.(தி)5+_வி.) இைழைய நாDவ) ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) இைற 

சீறிA $க�ப.04687.2 

 ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) திறலினாைன உயி� உ%� பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) 

எ � அ� $க�ப.04687.3 

 4)5+ நிக� 1ர* நைகயாைள�� 4னி5தா . $க�ப.04687.4 

 4னி5+ அவைள உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 4-�� ெமாழிக எ ன 

$க�ப.04688.1 

 கனி5த +வ� வாயவB� எ ைன இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

க%ணா $க�ப.04688.2 

 வைன5+ 4D( உ-ற+ என ம ன2� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.04688.3 

 நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) 

இ)�தி நக� காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) நின+ எ றா . $க�ப.04688.4 

 எ ற�� வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) ஏ�� ெநறி எ5நா3 $க�ப.04689.1 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உைர என�� 4D( எ � உைர ெசயா4  

$க�ப.04689.2 



 வ திறல வானர� இராம  அ)3 

வ5தா*_நி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ*_நி.எ/.�றி.) $க�ப.04689.3 

 அ � 4D( ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இட� 

எ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அக றா  $க�ப.04689.4 

 உ%ண_�ைற.எ/.(உ%_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உள :ச உள 

Sட_�ைற.எ/.(S�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உள ஒ ேறா $க�ப.04690.1 

 வ%ண மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உள ம-�� உள 

ெப-ேற _வி.4.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) $க�ப.04690.2 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) அைவ வி�� உைம அைட5தி�த* 

ேவ%D_வி.எ/.(ேவ%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04690.3 

 எ% அ'ய ப*பக* இ)5தவ� இைழ�ேத  $க�ப.04690.4 

 ஐ இ)ப+ ஓசைன அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பில� 

ஐயா $க�ப.04691.1 

 ெம8 உள+ ேம* உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஏ�� ெநறி காேண  $க�ப.04691.2 

 உ8�� ெநறி உ%� உத(வ �� எனி  உபாய� $க�ப.04691.3 

 ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வைக சி5ைதயி* 

நிைன�தி� சிறி+ எ றா3 $க�ப.04691.4 

 அ ன+ �ய�பிரைப Hற அ2மா2� $க�ப.04692.1 

 ம 2;ல  ெவ �வ)� மா+ அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

மல��தா3 $க�ப.04692.2 

 ெச னியி  வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வானவ�க3 ேச)�_ெப.எ/.(ேச�-

வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04692.3 

 ெபா  உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஈ�வ* நின�� என* ;க றா  $க�ப.04692.4 



 4ைழ�தைல இ)� கடலி  1>கி 4DேவைமA $க�ப.04693.1 

 பிைழ�+ உயி� உயி��க அ)3ெச8த ெப'ேயாேன $க�ப.04693.2 

 இைழ�தி ெசயலாய விைன எ றன� இர5தா� $க�ப.04693.3 

 வJ�த அ'ய மா)தி�� அ ன+ வலிAபா  $க�ப.04693.4 

 ந��க மி  எ2� ெசாைல நவி � நைக நாற $க�ப.04694.1 

 மட�கலி  எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஏ� அ'ய வான�+_ெப.(வான�_ெப.+அ�+_சா'.) 

$க�ப.04694.2 

 ஒ��கலி* பில� தைல_ெப.(தைல_ெப.) திற5+ உலெகா� ஒ ற $க�ப.04694.3 

 ெந��ைகக3 ெபய��+ ெந�வா  உற நிமி�5தா  $க�ப.04694.4 

 எ)�+_ெப.(எ)�+_ெப.) உய� �ட�A;ய� 

இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) எ ன $க�ப.04695.1 

 ம)�+ மக _ெப.(மக _ெப.) இAபD இட5+ உற வள�5தா  $க�ப.04695.2 

 க)�+ நிமி� க%ணி  எதி� 

க%டவ�_வி.அ.ெப.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப .) 

கல�க_�ைற.எ/.(கல��_வி.+அ+�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04695.3 

 உ)�+ உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க)மாவிைன�� ஒ�தா  

$க�ப.04695.4 

 மா வD(ைட� கமல நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) வ���� $க�ப.04696.1 

 P வD(ைட/ �ட� ெகா3 வி%தைல ெத(ைள��� $க�ப.04696.2 

 1 அD �றி�+_வி.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 4ைற 

ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) அD 4D�தா  $க�ப.04696.3 



 : வD(ைடA ெபா)( இ* ேசவD_ெப.(ேச_ெப.அ.+அD_ெப.) ;ைர5தா  

$க�ப.04696.4 

 ஏ> இ)ப+ ஓசைன இட5+ பDயி  ேம* $க�ப.04697.1 

 ஊ> உற எJ5ததைன உ�ப)� ஒ��கA $க�ப.04697.2 

 பாழிெந� வ  பில23 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பட� 

ேம*பா* $க�ப.04697.3 

 ஆழியி* எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ2ம  

ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) என ஆ��தா  $க�ப.04697.4 

 இ �� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ேம*கட* இய�� இ* பில த�வா 

$க�ப.04698.1 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நிைல 

ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உள+ ந�3 Oதலிேயா�� 

$க�ப.04698.2 

 � � ;ைர ேதாளவ� எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெநறி 

ெகா%டா� $க�ப.04698.3 

 ெபா திணி வி��பி  இைட ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) Oதலி ேபானா3 

$க�ப.04698.4 

 மா)தி வலி�தைகைய ேபசி_வி.எ/.(ேப�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

மறேவா)� $க�ப.04699.1 

 பா� இைட நட5+_வி.எ/.(நட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பக*_ெப.(பக*_ெப.) 

எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) படரA ேபா8 $க�ப.04699.2 

 ந�)ைடய ெபா8ைகயினி  ந�3கைர அைட5தா� $க�ப.04699.3 

 ேத)ைட ெந�5தைக�� ேமைலமைல ெச றா  $க�ப.04699.4 



 க%டா� ெபா8ைக� க% அக* ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ந���கைர கா4-� 

$க�ப.04700.1 

 உ%டா� ேத2� ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) கனி கா�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

Sழ* $க�ப.04700.2 

 ெகா%டா� அ ேற இ  +யி* 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �றி உ னி� 

$க�ப.04700.3 

 த%டா ெவ றி� தானவ  வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

தக(_ெப.(தக(_ெப.) இ*லா  $க�ப.04700.4 

 மைலேய ேபா*வா  மா கட*_ெப.(கட*_ெப.) ஒAபா  மற�_ெப.(மற�_ெப.) 

4-ற� $க�ப.04701.1 

 ெகாைலேய ெச8வா _வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) H-ைற 

நிக�Aபா  ெகா�ைம�� ஓ� $க�ப.04701.2 

 நிைலேய ேபா*வா  ந��ைம இலாதா  நிமி� தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) 

$க�ப.04701.3 

 கைலேய ேபா�� கால எயி-றா  கன*_ெப.(கன*_ெப.) க%ணா  

$க�ப.04701.4 

 க)வி_ெப.(க)வி_ெப.) மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ைகக3 தாவி மீ+ $க�ப.04702.1 

 உ)வி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உலவி ஒ-றலா* 

$க�ப.04702.2 

 ெபா) இ* மா'_ெப.(மா'.) ேம* ஒJ� ெபா-பினா* $க�ப.04702.3 

 அ)வி பா8த)� � றேம அனா  $க�ப.04702.4 

 வானவ���� ம-� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) வலி�� ேந� 

$க�ப.04703.1 



 தானவ���ேம அ'ய த ைமயா  $க�ப.04703.2 

 ஆனவ��� அலா* அவெனா� ஆட_�ைற.எ/.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேவ� $க�ப.04703.3 

 ஏனவ���� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

எ%ண_�ைற.எ/.(எ%0_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஒ%0ேமா $க�ப.04703.4 

 பிற�� ப�கியா  ெபய)�_ெப.எ/.(ெபய�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெப�பினி* $க�ப.04704.1 

 கற�� ேபா �ளா  பிைச�� ைகயினா  $க�ப.04704.2 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெகா3 சி5ைதயா� ெநறி ெச* ஆ8வினா* $க�ப.04704.3 

 உற��வாைர வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ*ைல 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.04704.4 

 ெபா8ைக_ெப.(ெபா8ைக_ெப.) எ ன+ எ � உண�5+� ;*லிேயா� 

$க�ப.04705.1 

 எ8தினா�க3 யா� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எேனா எனா $க�ப.04705.2 

 ஐய  அ�கத  அல�க* மா�பினி* $க�ப.04705.3 

 ைகயி  ேமாதினா  காலேன அனா  $க�ப.04705.4 

 ம-� அ� ைம5த2� உற�க�_ெப.(உற�க�_ெப.) மாறினா  $க�ப.04706.1 

 இ-� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெகா* ஆ� இல�ைக 

ேவ5+_ெப.(ேவ5+_ெப.) எனா $க�ப.04706.2 

 எ-றினாைன ேந� எ-றினா  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

$க�ப.04706.3 

 4-றினா  உயி��� அ5த� 4-றினா  $க�ப.04706.4 

 இD உ%� ஆ�க% ஓ� ஓ�க*_ெப.(ஓ�க*_ெப.) இ-ற+ ஒ�+ $க�ப.04707.1 



 அD உ%டா  தள�5+ அலறி வ �>த�� $க�ப.04707.2 

 ெத(Dயி  ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) விைச�+ 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) �-றினா� $க�ப.04707.3 

 பிD உ%டா� என� +யி�� ெப-றியா� $க�ப.04707.4 

 யா� ெகா* ஆ� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இைழ�த+ எ  

எனா� $க�ப.04708.1 

 தாைர ேசயிைன� தனி வினாயினா  $க�ப.04708.2 

 மா)ேதய  ம-� அவ2� வா8ைம_ெப.(வா8ைம_ெப.) சா* $க�ப.04708.3 

 ஆ'யா தெரJ5+ அறிகிேல  எ றா  $க�ப.04708.4 

 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

தைன� தெரJய எ%ணிேன  $க�ப.04709.1 

 P நிவ5த ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) +மிர  எ 2� ேப $க�ப.04709.2 

 ரா  இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஆ> ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) 

ெபா8ைக_ெப.(ெபா8ைக_ெப.) ஆB� ஓ� $க�ப.04709.3 

 தானவ  என/ சா�ப  சா-றினா  $க�ப.04709.4 

 ேவ�� எ8+வா� உள�ெகா* ஆ� எனா� $க�ப.04710.1 

 ேதறி இ +யி* ெசல( த��5+_வி.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உளா� 

$க�ப.04710.2 

 வ �� ெசR�ட�� கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) ேவைலவா8 $க�ப.04710.3 

 நாற நா3_ெப.(நா3_ெப.) மல�A ெப%ைண_ெப.(ெப%ைண_ெப.) நா�வா� 

$க�ப.04710.4 

 ;3_ெப.(;3_ெப.) ைந ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 4ைலA ;ளின� ஏ8 

தட�_ெப.(தட�_ெப.) அ�+ $க�ப.04711.1 



 உ%ண_�ைற.எ/.(உ%_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆ�ப*_ெப.(ஆ�ப*_ெப.) இ  

அ4த� ஊ� வா8 $க�ப.04711.2 

 வ%ண ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) நைக� தரள வா3_ெப.(வா3_ெப.) 4கA 

$க�ப.04711.3 

 ெப%ைண_ெப.(ெப%ைண_ெப.) ந%ணினா� ெப%ைண_ெப.(ெப%ைண_ெப.) 

நா�வா� $க�ப.04711.4 

 +ைற�� ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ� Sழ�� $க�ப.04712.1 

 �ைற�� ேசாைல�� �ளி�5த_ெப.எ/.(�ளி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

சார*_ெப.(சார*_ெப.) ந��/ $க�ப.04712.2 

 சிைற�� ெத3B :5தட4� தெண1 பளி�� $க�ப.04712.3 

 அைற�� ேதDனா� அறிவி  ந�Dனா� $க�ப.04712.4 

 அணி ெகாழி�+ வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எவ)� 

ஆDனா� $க�ப.04713.1 

 பிணி ெகாழி�+ ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பிறவி ேவ'  வ  $க�ப.04713.2 

 +ணி ெகாழி�+ அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) �ழிக3ேதா�� 

ந _ெப.அ.(ந*_ெப.அ.) $க�ப.04713.3 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகாழிAபத  கைரயி  ைவகினா� $க�ப.04713.4 

 ஆ� ெப%ைண_ெப.(ெப%ைண_ெப.) ந�� ஆ�� ஏறினா� $க�ப.04714.1 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) ந%ணினா� மைல கட5+ளா� $க�ப.04714.2 

 வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) ந%ணினா� எ ன 

வ ���_ெப.எ/.(வ ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந�� $க�ப.04714.3 

 நா� ந%ணினா� நைவயி  ந%ணலா� $க�ப.04714.4 



 தச நவA ெபய�/ சரள ச%பக�+ $க�ப.04715.1 

 அசந அA;ல�+ அகணி நா� ஒ]இ $க�ப.04715.2 

 உசநவA ெபய�� கவி உதி�த ேப� $க�ப.04715.3 

 இைச வித�Aபநா� எளிதி  எ8தினா� $க�ப.04715.4 

 ைவத)Aப ம%டலனி* வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;�� 

$க�ப.04716.1 

 எ8+ அ)Aப�_ெப.(அ)Aப�_ெப.) அ�தைன�� எ8தினா� $க�ப.04716.2 

 ெப8 த)Aப� <* பிறJ�_ெப.எ/.(பிற>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேமனியா� $க�ப.04716.3 

 ெச8 தவ�+ளா� வDவி  ேதDனா� $க�ப.04716.4 

 அ ன த ைமயா* அறிஞ� நாD அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) $க�ப.04717.1 

 ெச5ெந* ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) S> தி) ந*நா� ஒ]இ� $க�ப.04717.2 

 த ைன எ%0� அ�தைக ;�5+ளா� $க�ப.04717.3 

 + 2 த%டக� கD+ + னினா� $க�ப.04717.4 

 உ%� அக�+3 ஆ8 

உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஐ�ெபாறி� 

$க�ப.04718.1 

 க%டக��� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கால  ஆயினா� $க�ப.04718.2 

 த%டக�ைத�� தடவி ஏகினா� $க�ப.04718.3 

 4%டக� +ைற கD+ 4-றினா� $க�ப.04718.4 

 அ3ள*_ெப.(அ3ள*_ெப.) ந�� எலா� அமர� மாதரா� $க�ப.04719.1 

 ெகா3ைளமா 4ைல� கலைவ ேகாைதயி* $க�ப.04719.2 



 க3B� நாறலி  கமல ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) வா> $க�ப.04719.3 

 ;3B� மீ _ெப.(மீ _ெப.) உணா ;ல( த��தலா* $க�ப.04719.4 

 �Rசர� �ைட5+ ஒJ� ெகா�பதா* $க�ப.04720.1 

 விRைச ம ன�பா* விரக ம�ைகமா� $க�ப.04720.2 

 நR�_ெப.(நR�_ெப.) வ �ைணயி  நட�+ பாடலா* $க�ப.04720.3 

 அR�வா� க%ந�� அ)வி ஆ� அேரா $க�ப.04720.4 

 க4க வா� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கனக ஊசலி* $க�ப.04721.1 

 �4த வாயினா� �யிைல ஏ�வா� $க�ப.04721.2 

 ச4க வாளி�� த2(ம வா> 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) $க�ப.04721.3 

 அ4த பாடலா� ம)வி யா�வா� $க�ப.04721.4 

 இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆய ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) 

+ைறைய எ8தினா� $க�ப.04722.1 

 நிைன�� ேவைலவா8 ெநD+ ேத�வா� $க�ப.04722.2 

 விைனய வா��ழ* தி)ைவ ேமவலா� $க�ப.04722.3 

 ;ைன�� ேநாயினா� கD+ ேபாயினா� $க�ப.04722.4 

 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேமனியா  ெநDய தாளி  

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04723.1 

 ஈ%� க�ைக வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இழிவ+ எ ன* 

ஆ� $க�ப.04723.2 

 பா%� அ� மைலA பட� வி��பிைன� $க�ப.04723.3 

 த�%�கி ற த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) சிகர�_ெப.(சிகர�_ெப.) எ8தினா� 

$க�ப.04723.4 



 இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) உ��+ மீ+ 

எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெத3நிலா $க�ப.04724.1 

 ம)3 உ��+ வ% �ட� வழ�கலா* $க�ப.04724.2 

 அ)3 உ��திலா அட* அர�க ேம* $க�ப.04724.3 

 உ)3 உ��+ தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) கயிைல ஒ�ததா* $க�ப.04724.4 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) உற நிவ5த ேசாதி ெவ3ளி அ� � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) 

ேமவி� $க�ப.04725.1 

 க% உற ேநா�க* உ-றா� களி உற� கனி5த காம�_ெப.(காம�_ெப.) $க�ப.04725.2 

 ப% உ� கிளவி/ ெசLவா8A பைட உ� ேநா�கினாைள $க�ப.04725.3 

 எ% உ� திற�+� காணா� இட� உ�� மன�த� எ8�தா� $க�ப.04725.4 

 ஊைத ேபா* விைசயி  ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) க% உJைவேபா* வயவ� 

ஓ�க*_ெப.(ஓ�க*_ெப.) $க�ப.04726.1 

 ஆதிைய அக �_வி.எ/.(அக _வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெச*வா� 

அர�கனா* வRசிA; உ%ட $க�ப.04726.2 

 சீைத ேபாகி றா3 H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) வழ� இவ5+ 

;வன�_ெப.(;வன�_ெப.) ேச�5த_ெப.எ/.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.04726.3 

 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேபா* 

கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேகாதாவ'யிைன� ��கி/ 

ெச றா� $க�ப.04726.4 

 எJகி ற திைரயி-றாகி இழிகி ற மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந�� யா� $க�ப.04727.1 

 ெத(Jகி ற சனக  ேவ3வி ெத(ட�கிய �)தி/ ெசா*லா* $க�ப.04727.2 

 உJகி ற ெபாJதி  ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மக�� 



இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) 

$க�ப.04727.3 

 அJகி ற க�ழி மா'_ெப.(மா'.) ஆ� எனA ெபாலி5த+ அ ேற $க�ப.04727.4 

 ஆ� இ* ேப� உலகி* கா%ேபா� அளைவ <* என�� ஆகி� $க�ப.04728.1 

 காெசா� கனக� Pவி� கவி  உற� 

கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கா  யா� $க�ப.04728.2 

 ஏ� ேபா� அர�க  மா�பி  இைடபறி�+ எ)ைவ_ெப.(எ)ைவ_ெப.) 

ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) $க�ப.04728.3 

 வ �சிய_ெப.எ/.(வ ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வடக மீ�ேகா3 ஈ+ என 

விள�கி-� அ ேற $க�ப.04728.4 

 அ5 நதி 4J+� நாD ஆ8 வைள மயிைல யா%�� $க�ப.04729.1 

 ச5நிதி உ-றிலாதா� ெநD+ பி தவிர/ ெச றா� $க�ப.04729.2 

 இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) ஈ+ இலாத+ ஈ+ எ � 

யாைவ�� எ%0� ேகாளா� $க�ப.04729.3 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த�விைனக3 த����� 

�வணக� +ைறயி* ;�கா� $க�ப.04729.4 

 �)�ெபா�_ெப.(�)�;_ெப.+ஒ�_க).ேவ.) ேத2� வ%�� அ ன4� 

+வ � ;3B� $க�ப.04730.1 

 க)�ெபா�_ெப.(க)�;_ெப.+ஒ�_க).ேவ.) ெச5ெந* கா�� கமல வாவிகB� 

ம*கிA $க�ப.04730.2 

 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ம)த�_ெப.(ம)த�_ெப.) 

S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கிட�ைக_ெப.(கிட�ைக_ெப.) 

பி  கிட�க/ ெச றா� $க�ப.04730.3 



 �)�ைப_ெப.(�)�ைப_ெப.) ந�� 4ரR�� ேசாைல� �லி5த4� ;ற�+� 

ெகா%டா� $க�ப.04730.4 

 ெகா�கண� ஏJ� ந��கி� �டகட* தரள� �Aைப/ $க�ப.04731.1 

 ச�� அணி பான* ெந8த*_ெப.(ெந8த*_ெப.) த%;ன* தவிர ஏகி� 

$க�ப.04731.2 

 தி�களி  ெகாJ5+ �-��_ெப.எ/.(�-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

சிமய ந�3 ேகா��� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) $க�ப.04731.3 

 அ� ைகக3 HAப நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ)5ததி�� அ)க� ஆனா� $க�ப.04731.4 

 அ)5ததி�� அ)� ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ%� 

அழகி2�� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ெச8தா3 $க�ப.04732.1 

 இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தி�� உண�5திலாதா� 

ஏகினா� இைடய�_ெப.(இைடய�_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) $க�ப.04732.2 

 ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ததி�� அ)5ேத  மா�� மரகதA ெப)�� � 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04732.3 

 இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அதி* 

த��5+_வி.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெச றா� ேவ�கட�+ 

இ��த_ெப.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) 

$க�ப.04732.4 

 4ைனவ)� மைற வ(*)ேலா)� 45ைநநா� சி5ைத 1%ட $க�ப.04733.1 

 விைனவ)� ெநறிைய மா-�� ெம8 உண�ேவா)� 

வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) $க�ப.04733.2 

 எைனவ)� அமர� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) யாவ)� சி�த� எ ேபா� $க�ப.04733.3 

 அைனவ)� அ)வி ந*ந�� நாB� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ�கி றா� $க�ப.04733.4 



 ெப8த_ெப.எ/.(ெப8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஐ�ெபாறி�� 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) காம4� $க�ப.04734.1 

 ைவத ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெசாலி  ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) 

வா3கணி  $க�ப.04734.2 

 எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வRசக வாளி�� எ% அற/ 

$க�ப.04734.3 

 ெச8தவ� பல ெச8�ந� ேதவரா* $க�ப.04734.4 

 வல� ெகா3 ேநமி மைழநிற வானவ  $க�ப.04735.1 

 அல�� தாளிைண தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ 

மைல $க�ப.04735.2 

 வில��� வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) உ�கி றன ெம8 ெநறி $க�ப.04735.3 

 ;ல� ெகா3வா�க�� அைனய+ ெபா8��ேமா $க�ப.04735.4 

 ஆய � றிைன எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ)5தவ� 

$க�ப.04736.1 

 ேமய ெச*வைர ேமயின� ெம85ெநறி $க�ப.04736.2 

 நாயக தைன நாB� வண�கிய $க�ப.04736.3 

 Pய�_�றி.வி.4.(P8ைம_ெப.+ஓ�_பட�.ப .) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) மல�A 

பாத�க3 SDனா�_வி.4.(S�_வி.+இ _இ.கா.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.04736.4 

 SD_வி.எ/.(S�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஆ%� 

அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) �'�ழ* ேதாைகைய� $க�ப.04737.1 

 ேதD_வி.எ/.(ேத�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வா�;ன* தெண1 திைர� 

த%டக $க�ப.04737.2 

 நா� ந%0கி றா� மைற நாவல� $க�ப.04737.3 



 ேவட� ேமயின� ேவ%�_ஏவ.(ேவ%�_வி.) உ) ேம(வா� $க�ப.04737.4 

 � � S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கட�ெத(�� 

ேகாவல�_ெப.(ேகாவல�_ெப.) $க�ப.04738.1 

 4 '*_ெப.(4 றி*_ெப.) S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

படAைப�� ெமா8 ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) $க�ப.04738.2 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கிட�ைக�� தெண1 திைர 

$க�ப.04738.3 

 ம � S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பரA;� 

ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) எலா� $க�ப.04738.4 

 S* அDA பலவி  தைல_ெப.(தைல_ெப.) P�� ேத _ெப.(ேத _ெப.) 

$க�ப.04739.1 

 ேகா* அDAப ெவ]இ� �ல ம3ள� ஏ�/ $க�ப.04739.2 

 சா* அD�த)� சாலியி  ெவ%4ைள $க�ப.04739.3 

 ேதா* அD� கிைள அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) +ைவAபன $க�ப.04739.4 

 ெச)� உ�� கணி* ேத� �வைள� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) $க�ப.04740.1 

 அ)� உற���_ெப.எ/.(உற��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வய*_ெப.(வய*_ெப.) ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) ஆ8/சிய� $க�ப.04740.2 

 இ) �ற��� பிற�கின வாைழயி* $க�ப.04740.3 

 �)�_ெப.(�)�_ெப.) 

உற���_ெப.எ/.(உற��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) �யி�� 

+யி�மா* $க�ப.04740.4 

 தெர�வி  ஆ�A; உ�� ப*லிய� ேத� மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) $க�ப.04741.1 

 க)விமா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) எ � களிA; உறா $க�ப.04741.2 



 ெபா)ந� த%0ைம�� அ ன4� ேபாகலா $க�ப.04741.3 

 ம)வினா��� மய�க�_ெப.(மய�க�_ெப.) உ%டா�ேம $க�ப.04741.4 

 ேதைர வ  தைல� தெங1� இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) பாைளைய 

$க�ப.04742.1 

 நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) எ � இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) 

ெக%ைட_ெப.(ெக%ைட_ெப.) ந���வ $க�ப.04742.2 

 தாைர வ தைல� த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ஆ�பைல/ 

$க�ப.04742.3 

 ேசைர எ � ;ல�;வ ேதைரேய $க�ப.04742.4 

 ந3ளி வா�� கைட இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நLவிய� $க�ப.04743.1 

 ெவ3ளி வா* வைள வ �சிய_ெப.எ/.(வ ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ%மணி $க�ப.04743.2 

 அ3ளி நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) சிைன ெபா'யாத எ � $க�ப.04743.3 

 உ3ளி ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) 4+கி  உைடAபரா* $க�ப.04743.4 

 ேச�� இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) க�வ _ெப.(க�வ _ெப.) சி� ; ைகயி  

$க�ப.04744.1 

 ேகா�ட ேத� பலவி  கனி� H �ைள $க�ப.04744.2 

 ேதா�� அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபா+�ப'* 

P��ேத  $க�ப.04744.3 

 ஈ�ட� எ ன/ ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஈ 

இன�_ெப.(இன�_ெப.) ெமா8Aபன $க�ப.04744.4 

 ெச*வ� எ �� வட�� கைல தெற1� தமி> $க�ப.04745.1 

 ெசா* வர�பின� எ �� �ளி பட� $க�ப.04745.2 



 ெகா*வ� எ �� ெகா�Aபவ� எ �� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

$க�ப.04745.3 

 இ* வர�பி  தைக� தென�� மீ�டேத $க�ப.04745.4 

 அ ன த%டகநா� கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அக  

$க�ப.04746.1 

 ெபா னிநா� ெபா) இல� எ8தினா� $க�ப.04746.2 

 ெச5ெந�� க)�;� க4�� 

ெசறி5+_வி.எ/.(ெசறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04746.3 

 இ ன*_ெப.(இ ன*_ெப.) 

ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெநறி அ'+ ஏ�வா� 

$க�ப.04746.4 

 ெகாD� தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா8� �J 

நாைரவா> $க�ப.04747.1 

 தட� தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) H  

இள5_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) தாைழயி  $க�ப.04747.2 

 மிட� தா��� வி)A;_ெப.(வி)A;_ெப.) உைட� த��_ெப.அ.(த��_ெப.அ.) கனி 

$க�ப.04747.3 

 இட�வா� ந�5ேதனி  இJ��வா� $க�ப.04747.4 

 �J( மீ _ெப.(மீ _ெப.) வள� ��ட� என� ெகாளா $க�ப.04748.1 

 எJ( பாட*_ெப.(பாட*_ெப.) இமி> க)Aேப5திர�+ $க�ப.04748.2 

 ஒJ� சா-� அக  Hைனயி* ஊ>4ைற $க�ப.04748.3 

 4Jகி ந��� க)�_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) கா�ைக_ெப.(கா�ைக_ெப.) 4ைள��ேம 

$க�ப.04748.4 



 : ெந)�கிய_ெப.எ/.(ெந)��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;3_ெப.(;3_ெப.) 

உ� ேசாைலக3 $க�ப.04749.1 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) ஒ)�� ெசா'தலி  ேத�( இல $க�ப.04749.2 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) ெந)���� ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) என ெவ]இ 

$க�ப.04749.3 

 வானர�க3 மர�களி  ைவ�மா* $க�ப.04749.4 

 தா� நா�வ வாைழக3 தாைழயி  $க�ப.04750.1 

 ேசா� நா�வ P���� மா�கனி $க�ப.04750.2 

 நா� நா�வ நா� வள����� $க�ப.04750.3 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) நா�வ ெச�கJந�� அேரா $க�ப.04750.4 

 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெபா னி அக  ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) நா� 

ஒ]இ $க�ப.04751.1 

 மைனயி  மா�சி �லா� மைலம%டல� $க�ப.04751.2 

 விைனயி  ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப%பின� 

ேமயினா� $க�ப.04751.3 

 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) தென1 தமி>நா� 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ8தினா� $க�ப.04751.4 

 அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தி)�த� நா�Dைன அ%ட� நா� $க�ப.04752.1 

 ஒ�தி)��� எ றா* உைர ஒ��ேமா $க�ப.04752.2 

 எ�திற�தி2� ஏ> உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) ;க> $க�ப.04752.3 

 4�+� 4�தமிJ� த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 4-�ேமா 

$க�ப.04752.4 

 எ ற தென1 தமி>நா�Dைன எ�க0� $க�ப.04753.1 



 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நாD� தி'5+ தி)5தினா� 

$க�ப.04753.2 

 ெபா �வா'* ெபா)5தின� ேபாயினா� $க�ப.04753.3 

 + � அ* ஓதிைய� க%Dல� + பினா� $க�ப.04753.4 

 வ  திைச� களி�_ெப.(களி�_ெப.) அ ன மேக5திர� $க�ப.04754.1 

 � � இைச�த+ வ*ைலயி- HDனா� $க�ப.04754.2 

 தென1 திைச� கட*_ெப.(கட*_ெப.) சீகர மா)த� $க�ப.04754.3 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

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

ெந�ெநறி ந��கினா� $க�ப.04754.4 

 மைழ�த வி%ணக� என 

4ழ�கி_வி.எ/.(4ழ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வா _ெப.(வா _ெப.) 

உற $க�ப.04755.1 

 இைழ�த_ெப.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) திைர� கர�_ெப.(கர�_ெப.) 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இல�ைகயா3 $க�ப.04755.2 

 அைழAபேத க���� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஆழி ேநா�கினா� 

$க�ப.04755.4 

 வி'5+_வி.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந�� எ% திைச ேமவி நாDன �� 

$க�ப.04756.1 

 ெபா)5+தி� மேய5திர�+ எ � ேபா�கிய $க�ப.04756.2 

 அ)5+ைண� கவிகளா� அள( இ* ேசைன�� $க�ப.04756.3 

 ெப)5திைர� கட*_ெப.(கட*_ெப.) எனA ெபய��+� HD-ேற $க�ப.04756.4 



 யாவ)� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) 

எளிதி  எ8தினா� $க�ப.04757.1 

 : வ) ;' �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) ெபா) இ* க-;_ெப.(க-;_ெப.) உைட� 

$க�ப.04757.2 

 ேதவிைய� கா%கிலா� ெச8வ+ ஓ�கிலா� $க�ப.04757.3 

 நா_ெப.(நா_ெப.) உற� �ழறிட நவி*கி றா� அேரா $க�ப.04757.4 

 அ-ற+ ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) அவதி கா�சி�� $க�ப.04758.1 

 உ-றில� இராகவ  உயி)� ெபா �மா* $க�ப.04758.2 

 ெகா-றவ  ஆைண�� �றி�+_வி.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி றன� $க�ப.04758.3 

 இ-ற+ ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

இனி எ � எ%ணினா� $க�ப.04758.4 

 அ)5தவ� ;'+ேமா அ ன+ அ � எனி  $க�ப.04759.1 

 ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) அ) ெந��க� உ%� மா8+ேமா $க�ப.04759.2 

 தி)5திய+ யா+ அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த��+� எ � $க�ப.04759.3 

 இ)5தன� த� உயி��� இ�தி எ%0வா� $க�ப.04759.4 

 கைர ெபா) கட*_ெப.(கட*_ெப.) அய* கனக� மா* வைர $க�ப.04760.1 

 நிைர +வ றிய என ெநD+ இ)5தவ��� $க�ப.04760.2 

 உைர ெச�� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) உள+ என உண��தினா  $க�ப.04760.3 

 அரசிள� ேகாள' அய)� சி5ைதயா  $க�ப.04760.4 

 நாDன� ெகாண)+� நளின�தாைள வா _ெப.(வா _ெப.) $க�ப.04761.1 



 1Dய உலகிைன 4-�� 4�D எ � $க�ப.04761.2 

 ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) திலக2�� அ பினா� எனA $க�ப.04761.3 

 பாடவ� விள�பின� பழியி  1>கிேன� $க�ப.04761.4 

 ெச8+� எ � அைம5த+ ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

த��5தில� $க�ப.04762.1 

 ெநா8+ ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ-ற+ 

Oவலகி-றில� $க�ப.04762.2 

 எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ ப+ ஓ� இைற�� க%Dல� 

$க�ப.04762.3 

 உ8+� எ றா* இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ஓ� உ'ைம�+ ஆ�ேமா 

$க�ப.04762.4 

 எ5ைத�� 4னி�� எ� இைற இராம2� $க�ப.04763.1 

 சி5தைன வ)5+�_ெப.எ/.(வ)5+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அ/ெச8ைக கா%�ேற  $க�ப.04763.2 

 O5+ெவ  உயி'ைன Oண�� ேக3விய�ீ $க�ப.04763.3 

 ;5தியி  உ-ற+ ;க*தி� ஆ� எ றா  $க�ப.04763.4 

 விJமிய+ உைர�தைன விசய� 

வ �-றி)5+_வி.எ/.(வ �-றி)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04764.1 

 எJெவா�� மைலெயா�� இக�� ேதாளினா8 $க�ப.04764.2 

 அJ+ேமா இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) பா>பட� $க�ப.04764.3 

 ெத(J+ேமா ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என/ 

சா�ப  ெசா*லினா  $க�ப.04764.4 



 மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இனி ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) விள�ப மி�க+ எ  $க�ப.04765.1 

 மா%��வ+ நல�_ெப.(நல�_ெப.) என மதி�தன� $க�ப.04765.2 

 ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) தைக அரசிள��மர அ ன+ $க�ப.04765.3 

 ேவ%டலி  நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) உயி��� உ�தி ேவ%�மா* 

$க�ப.04765.4 

 எ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) உைர�த�� 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாலி ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) 

$க�ப.04766.1 

 � � உற>5+ என வள� �வ(� ேதாளின �� $க�ப.04766.2 

 ெபா றி ந�� மDய யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ேபாவேன* 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.04766.3 

 ந றேதா உலக4� நய�க- பாலேதா $க�ப.04766.4 

 சா றவ� பழி உைர�� அRசி� த _பதி.ெப.(த _தி'.) உயி� $க�ப.04767.1 

 ேபா றவ� மDதரA ேபா5+ளா  என $க�ப.04767.2 

 ஆ ற ேப� உல�_ெப.(உல�_ெப.) உVளா� அைறத* 4 ன� 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.04767.3 

 வா _ெப.(வா _ெப.) ெத(ட��ெவ  என மறி�+� H�வா  $க�ப.04767.4 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) இ�தி யா8��� 

எ5ைத��� யாவேர2� $க�ப.04768.1 

 ெசா*ல(� H��_ெப.எ/.(H�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேக�டா*_நி.எ/.(ேக3_வி.+ஆ*_நி.எ/.�றி.) +Rச(� அ���� 

க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04768.2 



 வி*லி�� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகா(� வ �வ+ தி%ண� அ/ெசா* 

$க�ப.04768.3 

 ம*ல*_ெப.(ம*ல*_ெப.) ந�� அேயா�தி ;�கா* வா>வேரா பரத  ம-ேறா� 

$க�ப.04768.4 

 பரத2� பி  உVளா2� பய5+_வி.எ/.(பய_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ��தவ)� ஊ)�_ெப.எ/.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04769.1 

 சரதேம 4Dவ� ெக�ேட  சனகி எ � உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) சா-�� 

$க�ப.04769.2 

 விரத மாதவ�தி  மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) விள�கினா* 

உலக�+_ெப.(உலக�_ெப.+அ�+_சா'.) யா���� $க�ப.04769.3 

 கைர தெரJ( இலாத + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) 

விைள5த_ெப.எ/.(விைள_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆ என� க�>5தா  

$க�ப.04769.4 

 ெபா)A; உற> வயிர� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ெபா) 

சின�+ ஆளி ேபா*வா  $க�ப.04770.1 

 த'A; இலா+ உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா-ற� 

த�Aப)� தைக�த+ ஆய $க�ப.04770.2 

 ெந)Aைபேய விைள�த ேபால ெநRச4� ம�க� 

ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04770.3 

 வி)Aபினா* அவைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

விள�பின  எ%கி  ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) $க�ப.04770.4 

 ந��� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) தாைத�� 

ந��க_�ைற.எ/.(ந���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) �ல� 

$க�ப.04771.1 

 தாய� வ5தவ��� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தைனய� இ*ைலயா* $க�ப.04771.2 



 ஆய+ க)தின� அ ன+ அ � எனி  $க�ப.04771.3 

 நாயக� இ�தி�� நவில- பாலேதா $க�ப.04771.4 

 ஏ� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இLவழி� $க�ப.04772.1 

 ேதாைகைய� க%Dலா வைக�� 

ெசா*லி_வி.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ� $க�ப.04772.2 

 சாைக�� உண��+தி தவி�தி ேசாக� ேபா� $க�ப.04772.3 

 வாைகயா8 எ றன  வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இ* ஆ-றலா  $க�ப.04772.4 

 அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அைவ உைர�தபி  அ2ம  

ெசA;வா  $க�ப.04773.1 

 ;வன�_ெப.(;வன�_ெப.) 1 றி2� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ;ைடயி* 

;�கில� $க�ப.04773.2 

 கவன� மா%டவ� என� க)�+ இலா�_�றி.வி.4.(இ*_ெப.+ஆ�_பட�.ப .) 

என� $க�ப.04773.3 

 தவன ேவக�தின �� சலி�திேரா எ றா  $க�ப.04773.4 

 பி ன)� H�வா  பில�தி* 

வான�தி*_ெப.(வான�_ெப.+அ�+_சா'.+இ*_இட.ேவ.) $க�ப.04774.1 

 ெபா  வைர� ��மியி* ;ற�+3 அ%ட�தி* $க�ப.04774.2 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) ேதவிைய� கா%�� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) எனி* $க�ப.04774.3 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

அவதிைய இைறவ  ெசா*�ேமா $க�ப.04774.4 

 நா�தேல நல�_ெப.(நல�_ெப.) இ 2� நாD அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

$க�ப.04775.1 



 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) அல� �ழலி த _பதி.ெப.(த _தி'.) +ய'* 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அம� $க�ப.04775.2 

 வ �Dய சடா�ைவA ேபால வ ��த* $க�ப.04775.3 

 பாடவ� அ*ல+ பழியி-றா� எ றா  $க�ப.04775.4 

 எ ற�� 

ேக�டன _வி.4.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

எ)ைவ_ெப.(எ)ைவ_ெப.) ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

$க�ப.04776.1 

 பி  +ைண ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பிைழA; இ* 

வா8ைமயா  $க�ப.04776.2 

 ெபா றின  எ ற ெசா* ;ல�;� ெநRசின  $க�ப.04776.3 

 � � என நட5+_வி.எ/.(நட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவ�� ��க* 

ேமயினா  $க�ப.04776.4 

 4ைற உைட எ�பியா� 4D5தவா� எனாA $க�ப.04777.1 

 பைறயி�� ெநRசின  பைத��� ேமனிய  $க�ப.04777.2 

 இைற உைட� �லிச ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) எறிதலா* 4ன� $க�ப.04777.3 

 சிைற அ� மைல என/ 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெச8ைகயா  

$க�ப.04777.4 

 மிட* உைட எ�பிைய வ ���� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சினA $க�ப.04778.1 

 பைட உள� ஆயினா� பா'* யா� எனா $க�ப.04778.2 

 உடலிைன வழி5+ ேபா8 உவ' ந�� உக� $க�ப.04778.3 

 கடலிைனA ;ைர��� அ)வி� க%ணினா  $க�ப.04778.4 



 உJ� கதி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி உமிJ� மி னினா* $க�ப.04779.1 

 மJ�கிய_ெப.எ/.(மJ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெந��கணி  

வழ���_ெப.எ/.(வழ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மா'யா  

$க�ப.04779.2 

 அJ� �ர*_ெப.(�ர*_ெப.) 4ழ�கினா  அவனி ஆ� என $க�ப.04779.3 

 4ழ�கிவ5+ இழிவ+ ஓ� 4கி�� ேபா*கி றா  $க�ப.04779.4 

 வ3ளி�� மர�கB� மைல�� ம%_ெப.(ம%_ெப.) உற� $க�ப.04780.1 

 ெத3B� O% ெபாD பட� கD+ ெச*கி றா  $க�ப.04780.2 

 த3Bவ  கா* ெபார� தரணியி* தவ> $க�ப.04780.3 

 ெவ3ளி அ� ெப)மைல ெபா)(� ேமனியா  $க�ப.04780.4 

 எ8தின _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) இ)5தவ� இ'ய* 

ேபாயினா� $க�ப.04781.1 

 ஐய  அ� மா)தி அழ�� க%ணினா  $க�ப.04781.2 

 ைகதவ நிசிசர க3ள ேவட�ைத $க�ப.04781.3 

 உ8தி ெகா* இனி என உ)�+ 4  

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.04781.4 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கத�_ெப.(கத�_ெப.) 

வ �சிய_ெப.எ/.(வ ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மன�த  வி�மல  

$க�ப.04782.1 

 ெபா�கிய_ெப.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசா' ந�� 

ெபாழி��_ெப.எ/.(ெபாழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) க%ணின  

$க�ப.04782.2 

 ச�ைகயி- சழ�� இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) எ 2� 

த ைமைய $க�ப.04782.3 



 இ�கித வைகயினா* எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேநா�கினா  $க�ப.04782.4 

 ேநா�கின  

நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) Oண�� 

ேக3வியா  $க�ப.04783.1 

 வா�கினா* ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெமாழி வழ��றாத 4  $க�ப.04783.2 

 தா�க_�ைற.எ/.(தா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

சடா�ைவ� த)�கினா* உயி� $க�ப.04783.3 

 ந��கின� யா� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) நிரA;வ �� எ றா  $க�ப.04783.4 

 உ ைன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) உ3ளவா� உைரAபி  உ-ற+ $க�ப.04784.1 

 பி ைன யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) நிரA;த* பிைழA; இ � ஆ�மா* 

$க�ப.04784.2 

 எ ன மா)தி எதி� எ)ைவ_ெப.(எ)ைவ_ெப.) ேவ5த2� $க�ப.04784.3 

 த ைன ஆ� த ைமைய/ சா-ற* ேமயினா  $க�ப.04784.4 

 மி  பிற5தா* என விள�� எயி-றினா8 $க�ப.04785.1 

 எ  பிற5தா��� இைட எ8தலாத எ  $க�ப.04785.2 

 பி  பிற5தா  +ைண A''5த_ெப.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேபைதேய  $க�ப.04785.3 

 4 ; இற5ேத _வி.அ.ெப.(இற_வி.+5�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) என 4Dய� 

Hறினா  $க�ப.04785.4 

 Hறிய வாசக� ேக�ட ேகா+ இலா  $க�ப.04786.1 

 ஊறிய + ப�தி  உவ' உ3 ;கா $க�ப.04786.2 

 ஏறின  உண��தின  இக* இராவண  $க�ப.04786.3 



 வ �றிய வா3_ெப.(வா3_ெப.) இைட விளி5த ஆ� எலா� $க�ப.04786.4 

 அL(ைர ேக�ட�� அசனி ஏ-றினா* $க�ப.04787.1 

 தLவிய கி' என� தைரயி  வ �>5தன  $க�ப.04787.2 

 ெவL உயிரா உயி� பைதAப_�ைற.எ/.(பைதAA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வி�மினா  $க�ப.04787.3 

 இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இய�பினா  $க�ப.04787.4 

 இைளயா ந�3 சிற�_ெப.(சிற�_ெப.) இ றி 

ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உக� $க�ப.04788.1 

 தைள ஆேன  உயி� ேபாத* த�கதா* $க�ப.04788.2 

 வைளயா ேநமிய  வ ைமசா* வலி�� $க�ப.04788.3 

 இைளயாேன இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ ன மாயேமா $க�ப.04788.4 

 மலேரா  நி �ள  ம%0� வி%0� உ%� $க�ப.04789.1 

 உைலயா ந�� அற�_ெப.(அற�_ெப.) இ 2� உ%� அேரா $க�ப.04789.2 

 நிைலயா� க-ப4� நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) இ � 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.04789.3 

 இைலயானா8 இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ ன த ைமேயா 

$க�ப.04789.4 

 உடேன அ%ட� இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) 45+ உயி�� 

$க�ப.04790.1 

 தி� அ5 நா3வ5+ இ)ேவா� உVளா� எைன $க�ப.04790.2 

 விட ந�ேய தனி ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ �ர4� 

$க�ப.04790.3 



 கடேனா எ� க�ழ-�� ேம ைமயா8 $க�ப.04790.4 

 ஒ றா 1 �_ெப.(1 �_ெப.) உலக�+Vளாைர�� $க�ப.04791.1 

 ெவ றா  எ னி2� வ �ர நி-� ேந� $க�ப.04791.2 

 நி றாேன அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அர�க  நி ைன�� $க�ப.04791.3 

 ெகா றாேன இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ ன ெகா3ைகேயா 

$க�ப.04791.4 

 எ � எ � ஏ�கி இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இ னலா* $க�ப.04792.1 

 ெபா �� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) ;�5தேபா+ அவ-� $க�ப.04792.2 

 ஒ �� ெசா*ெகா� உண�/சி ந*கினா  $க�ப.04792.3 

 வ  தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) வைர அ ன மா)தி 

$க�ப.04792.4 

 ேத-ற� ேதறி இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச�கணா  

$க�ப.04793.1 

 H-� ஒAபா  ெகாைல வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�கேனா� $க�ப.04793.2 

 ஏ-�A ேபா� ெச8த+ எ  நிமி�+ என $க�ப.04793.3 

 கா-றி  ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

க��ைர��மா* $க�ப.04793.4 

 எ� ேகாமா _ெப.(ேகாமா _ெப.) அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இராம  இ* 

உளா3 $க�ப.04794.1 

 ெச�ேகாலா  மக3_ெப.(மக3_ெப.) சீைத ெசLவியா3 $க�ப.04794.2 

 ெவ�ேகா* வRச  விைள�த மாையயா* $க�ப.04794.3 

 த� ேகாைனA பி'(-ற த ைமயா3 $க�ப.04794.4 



 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ�� ெகாைல 

வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�கைன� $க�ப.04795.1 

 க%டா  உ�பி அற�_ெப.(அற�_ெப.) கட�கலா  $க�ப.04795.2 

 வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) ஆ� ேகாைதைய 

ைவ�+_வி.எ/.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந���_ஏவ.(ந���_வி.) எனா� 

$க�ப.04795.3 

 தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேதராெனா� எதி�5+ சீறினா  $க�ப.04795.4 

 சீறி� த�யவ  ஏ� ேதைர�� $க�ப.04796.1 

 கீறி� ேதா3க3 கிழி�+ அழி�தபி  $க�ப.04796.2 

 ேதறி� ேதவ�க3_ெப.(ேதவ�_ெப.+க3_ப .) ேதவ -ெப.(ேதவ _ெப.) தெய1வ 

வா3_ெப.(வா3_ெப.) $க�ப.04796.3 

 வ �றA ெபா றின  ெம8�ைமேயா  எ றா  $க�ப.04796.4 

 விளி�தா  அ ன+ ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெம8�ைமேயா8 $க�ப.04797.1 

 ெதளி�+_வி.எ/.(ெதளி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆட�த� த���த மா�� 

உயி� $க�ப.04797.2 

 அளி�தாேன அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ந �_ெப.(ந �_ெப.) 

ந �_ெப.(ந �_ெப.) எனா� $க�ப.04797.3 

 களி�தா  வா' கர5த க%ணினா  $க�ப.04797.4 

 ைப5_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) எ�க3 இராம  ப�தினி 

$க�ப.04798.1 

 ெச5தா3 வRசி திற�+_ெப.(திற�_ெப.+அ�+_சா'.) இற5தவ  $க�ப.04798.2 

 ைம5+ ஆ� எ�பி வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இ* சீ��திேயா� $க�ப.04798.3 



 உ85தா  அ*ல+ உல5த+ உ%ைமேயா $க�ப.04798.4 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) அ னா2ட  எ�பி அ பிேனா� $க�ப.04799.1 

 உற(_ெப.(உற(_ெப.) உ னா உயி� ஒ ற ஓவினா  $க�ப.04799.2 

 ெபற_�ைற.எ/.(ெப�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஒ%ணாத+ ஓ� ேப� ெப-றவ-� 

$க�ப.04799.3 

 இற( எ னா� அதி  இ ப�_ெப.(இ ப�_ெப.) யாவேதா $க�ப.04799.4 

 எ � எ � ஏ�கி இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஈ��;ன* $க�ப.04800.1 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ�� ஆ�த* 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த��5தபி  $க�ப.04800.2 

 வ  தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) வலி மா� இலாதவ  

$க�ப.04800.3 

 + �� தா�_ெப.(தா�_ெப.) அவ��� இ ன ெசா*லினா  $க�ப.04800.4 

 வா>வி�த�� எைன ைம5த� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந�� 

$க�ப.04801.1 

 ஆ>வி�த�� அலி� + ப ஆழிவா8� $க�ப.04801.2 

 ேக3வி� த�விைன கீறின �� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) $க�ப.04801.3 

 ேபா>வி�த�� உைர ெபா8யி  ந��கின �� $க�ப.04801.4 

 எ*Z)� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இராம நாமேம $க�ப.04802.1 

 ெசா*Z� ெசா*ல_�ைற.எ/.(ெசா*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) என�� ஓ� ேசா�( 

இலா $க�ப.04802.2 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ஈரA பய _ெப.(பய _ெப.) ந%0� 

ந*ல_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெசா* $க�ப.04802.3 



 வ*Z� வா8ைம_ெப.(வா8ைம_ெப.) வள���� மா%பின �� $க�ப.04802.4 

 எ றா  அ ன+ கா%�� யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) எனா $க�ப.04803.1 

 நி றா� நி �ழி ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ேமனியா  $க�ப.04803.2 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) ஆ� நாம� நவி � ந*கினா� $க�ப.04803.3 

 வ  ேதாளா  சிைற வான�_ெப.(வான�_ெப.) தாயேவ $க�ப.04803.4 

 சிைற ெப-றா  திக>கி ற ேமனியா  $க�ப.04804.1 

 4ைறெப-� ஆ� உல�_ெப.(உல�_ெப.) எ��� 1Dனா  $க�ப.04804.2 

 நிைறெப-� ஆவி ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) உயி���� வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

$க�ப.04804.3 

 உைற ெப-றா* எனலா� உ�Aபினா  $க�ப.04804.4 

 தெர�%டா  ெம8 ெபய� ெசAபேலா�� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04805.1 

 உ)%டா  உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) பய�ைத 

உ னினா� $க�ப.04805.2 

 ம)%டா� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ேகாைன வா>�தினா� $க�ப.04805.3 

 ெவ)%டா� சி5ைத விய5+ வி�4வா� $க�ப.04805.4 

 அ னாைன� கD+ அRசலி�+ ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.04806.1 

 4 னா3 உ-ற+ 4-�� ஓ+ என/ $க�ப.04806.2 

 ெசா னா�_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) ெசா-ற+ சி5ைத 

ேதா8( உற $க�ப.04806.3 

 த னா* உ-ற+ தா _த-.�.(தா _த-.�.) விள�;வா  $க�ப.04806.4 



 தா8_ெப.(தா8_ெப.) என� தைகய_�ைற.எ/.(தைக_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந%ப�ீ 

ச�பாதி சடா� எ ேப� $க�ப.04807.1 

 ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) ஒளி/ ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) ெச* ேநா�கி  கJகி2�� 

அர�_ெப.(அர�_ெப.) ெச8ேவ� $க�ப.04807.2 

 பா8 திைரA பரைவ ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) பட� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) ப)�� 

ப%பி  $க�ப.04807.3 

 ஆ8 கதி�� கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) ேத� ஊ� அ)ண2�� 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைம5த� $க�ப.04807.4 

 ஆ8 உய� உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) நா� கா%�� எ � அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) 

த3ள $க�ப.04808.1 

 மீ உய� வி��பி  ஊ� ேம�� உற/ 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேவைல $க�ப.04808.2 

 கா8 கதி�� கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) ேதைர� க%0-ேற� க%0றா4  

$க�ப.04808.3 

 த�ைய�� த���� தெய1வ/ ெச�கதி�/ ெச*வ _ெப.(ெச*வ _ெப.) சீற 

$க�ப.04808.4 

 45திய எ�பி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 4)�� அழ* 4��� ேவைல 

$க�ப.04809.1 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) கா�தி எ றா  

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இ) சிைற�� ஏ5தி $க�ப.04809.2 

 வ5தென _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+எ _த .ஒ).) 

மைற�தேலா�� ம-� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) மைறயA 

ேபானா  $க�ப.04809.3 

 ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெம8 இற� த�5+ 

விJ5தென  விளி5திலாேத  $க�ப.04809.4 



 ம%ணிைட விJ5த_ெப.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ ைன 

வா _ெப.(வா _ெப.) இைட 

வய���_ெப.எ/.(வய��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வ3ள* 

$க�ப.04810.1 

 க%ணிைட ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) க)ைணய  சனக  

காத*_ெப.(காத*_ெப.) $க�ப.04810.2 

 ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) இைட ஈ�D  

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வானர� இராம  ேபைர 

$க�ப.04810.3 

 எ% இைட உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) கால�+ இற� 

ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJதி_வி.எ/.(எJ+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ றா  $க�ப.04810.4 

 எ�பி�� இட'  வ �>5தா  ஏய+ ம��க அRசி $க�ப.04811.1 

 அ�பர�+ இய���_ெப.எ/.(இய��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

யாண�� கJகி2�� அரச _ெப.(அரெச _ெப.) ஆனா  $க�ப.04811.2 

 ந�பிமீ� ஈ+ எ� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) ந�� இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) 

நட5த_ெப.எ/.(நட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா-ைற $க�ப.04811.3 

 உ�ப)� உவ�க� த�கீ� உண��+மி  

உணர_�ைற.எ/.(உண�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ றா  $க�ப.04811.4 

 எ ற�� இராம  த ைன ஏ�தின� இைறRசி எ5தா8 $க�ப.04812.1 

 ;  ெத(ழி* அர�க  ம-� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ேதவிைய� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா5தா  $க�ப.04812.2 

 தென1 திைச எ ன உ னி� ேதD_வி.எ/.(ேத�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) 

வ)+�_வி.4.(வா_வி.+�_(?)+�_இ.இ.கா.+உ�_த .ப .) எ றா� $க�ப.04812.3 



 ந �_ெப.(ந �_ெப.) ந�� வ)5த*_ெதா.ெப.(வ)5+_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

ேவ%டா நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

நவி*வ  எ றா  $க�ப.04812.4 

 பா� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) �தைலயாைளA பாதக அர�க  ப-றிA $க�ப.04813.1 

 ேபாகி ற ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) க%ேட  ;�கன  இல�ைக ;�� 

$க�ப.04813.2 

 ேவகி ற உ3ள�தாைள ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைற அக�+ ைவ�தா  

$க�ப.04813.3 

 ஏ�மி  கா%D� ஆ�ேக இ)5தன3 இைறவி இ 2� $க�ப.04813.4 

 ஓசைன ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) <� உ%டா* ஒலி கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

இல�ைக அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஊ� $க�ப.04814.1 

 பாச ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கர�+� H-�� க% ;ல� பரAப அR�� 

$க�ப.04814.2 

 ந�ச  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அர�க  சீ-ற� ெந)A;��� 

ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) ந��க3_பதி.ெப.(ந��க3_4 .ப .) $க�ப.04814.3 

 ஏ� அ� �ண�த�� ேசற* எA_��.(எ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ப'� 

இையவ+_வி.4.(இைய_வி.+L_இ.இ.கா.+அ+_பட� ஒ).) எ றா  $க�ப.04814.4 

 நா* 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ம-ைற 

நா' ஓ� பாக�+_ெப.(பாக�_ெப.+அ�+_சா'.) அ�+ 

அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) $க�ப.04815.1 

 பா* 4கA பரைவA ப3ளிA பா�;_ெப.(பா�;_ெப.) அைண பர  எ றா�� 

$க�ப.04815.2 

 காலி2� ேக�� ேசற* அ'+ இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) $க�ப.04815.3 

 ேம* உம�� உ�வ+ எ%ணி/ ெச*�மி  விளி( இலாத�� $க�ப.04815.4 



 எ*Z)� ேசற* எ ப+ எளித � அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இல�ைக 

1P� $க�ப.04816.1 

 வ*Zேர* ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) ஏகி 

மைற5+_வி.எ/.(மைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவ%_ெப.(அவ%_ெப.) 

ஒJகி வா8ைம/ $க�ப.04816.2 

 ெசா*Zேர +யைர ந��கி� ேதாைகைய� தெர��D மீD� $க�ப.04816.3 

 அ*Zேர* எ  ெசா* ேதறி உண��+மி  அழக-� அ�மா $க�ப.04816.4 

 கா��ந� இ ைமயா* அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கJ�_ெப.(கJ�_ெப.) 

இன�_ெப.(இன�_ெப.) 4J+� க றி/ $க�ப.04817.1 

 ேச�ைக வி�� இ'ய* ேபாகி� தெர�ம)� அதைன� த���கA $க�ப.04817.2 

 ேபா�� என�� அ��த ந%ப�ீ ந*ல+_ெப.(ந*ல+_ெப.) ;'மி  எ னா 

$க�ப.04817.3 

 ேம�� உற விைசயி  ெச றா  சிைறயினா* வி��; ேபா�Aபா  $க�ப.04817.4 

 ெபா8 உைர ெச8யா _வி.4.(ெச8_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ _பட�.ஒ).) 

;3_ெப.(;3_ெப.) அர�_ெப.(அர�_ெப.) எ ேற ;க�-றா� $க�ப.04818.1 

 ைக உைற ெந*லி� த ைமயி  எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) கைர க%டா� 

$க�ப.04818.2 

 உ8 உைர ெப-றா� ந*லைவ எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) உற எ%ணி/ 

$க�ப.04818.3 

 ெச8�மி  ஒ ேறா ெச8வைத ெநா8தி  ெசயவ*Z�. $க�ப.04818.4 

 மாள வலி�ேத� எ �� இ� மாளா வைசேயா�� $க�ப.04819.1 

 மீள(� உ-ேற� அ னைவ 

த�)�_ெப.எ/.(த��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெவளி ெப-ேற� 

$க�ப.04819.2 



 காள நிற�ேதா� ஒAபவ� மாய� கட*_ெப.(கட*_ெப.) தா(-� $க�ப.04819.3 

 ஆB� நல�த�� ஆBமி  எ� ஆ� உயி� அ�மா $க�ப.04819.4 

 S'ய _ெப.(S'ய _ெப.) ெவ-றி� காதலேனா�� �ட� வி* ைக $க�ப.04820.1 

 ஆ'யைன/ ெச ேற ெத(J+ உ-ற+ அைறகி-பி  $க�ப.04820.2 

 சீ'ய+ அ � ேத)த* ெகா-ற/ ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

அ�மா $க�ப.04820.3 

 வா' கடAேபா�_வி.அ.ெப.(கட_வி.+A_இ.இ.கா.+ஓ�_பட�.ப .) யாவ� என� த� 

வலி ெசா*வா� $க�ப.04820.4 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) அைன�+� ேத�தர எ�டா ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

ெம8ய  $க�ப.04821.1 

 :தல� 4-�� ஓ� அD ைவ�+A ெபாலிேபா>+ யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

$க�ப.04821.2 

 மாதிர� எ��� S> பைற ைவ�ேத வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) 

ேம) $க�ப.04821.3 

 ேமாத_�ைற.எ/.(ேமா+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) இைள�ேத தா3_ெப.(தா3_ெப.) 

உைல( உ-ேற  விற*_ெப.(விற*_ெப.) ெமா8�ப�ீ $க�ப.04821.4 

 ஆதலி  இAேப� ஆ�கலி �A;-� அக> இRசி $க�ப.04822.1 

 மீ+ கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) த�யவ� உ��� விைனேயா�� $க�ப.04822.2 

 சீைத தைன� ேத�5+_வி.எ/.(ேத�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ�� உட  

மீB�_ெப.எ/.(மீ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) திற  இ � எ � 

$க�ப.04822.3 

 ஓதி இ��தா  நா� 4க�தா  உத(-றா  $க�ப.04822.4 

 ந�ல  4த* ேப� ேபா�ெகJ ெகா-ற ெந�வ �ர� $க�ப.04823.1 



 சால உைர�தா� வா' 

கட���_ெப.எ/.(கட_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

தக(_ெப.(தக(_ெப.) இ ைம_ெப.(இ ைம_ெப.) $க�ப.04823.2 

 ேவைல கடAெப  மீளமி��� இ � என வி�டா  $க�ப.04823.3 

 வாலி அளி���_வி.எ/.(அளி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வ �ர வயAேபா� வைச இ*லா  $க�ப.04823.4 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) இனி இAேபா+ ஆ� இட� +8�+ இ�� இனி 

யாைரA $க�ப.04824.1 

 ேபா� என ைவAேபா� எ ப+ ; ைம ;க> அ ேற $க�ப.04824.2 

 ேகா 4த*வ��� ஏ� ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெகா-ற� �மரா ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) $க�ப.04824.3 

 நாம� நி��திA ேப� இைச ைத��� நைவ இ*ேலா . $க�ப.04824.4 

 ஆ'ய  4 ன�A ேபா+ற உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

அதனா2� $க�ப.04825.1 

 கா'ய� எ%ணி/ ேசா�( அற 4-�� கடனா2� $க�ப.04825.2 

 மா)தி ஒAபா� ேவ� இைல எ னா அய  ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) 

$க�ப.04825.3 

 சீ'ய  ம* ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ஆ%ைம_ெப.(ஆ%ைம_ெப.) வி'Aபா  

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) ெசA;� $க�ப.04825.4 

 ேமைல வி'Rச  வ �யி2� வ �யா மிைகநாள �� $க�ப.04826.1 

 <ைல நய5+_வி.எ/.(நய_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) O%ணி+ உண�5த�� 

Oவ*த�கீ� $க�ப.04826.2 

 கால2� அR�� கா8சின ெமா8�ப�ீ கட _ெப.(கட _ெப.) நி ற�� $க�ப.04826.3 

 ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) Oக�5தா  ஆ� என ெவ�ேபா� அட�கி-ப�ீ. $க�ப.04826.4 



 ெவA;� ெச5த� ந�� வளியா�� விளியாத�� $க�ப.04827.1 

 ெசA;� தெய1வA ப* பைடயா�� சிைதயாத�� $க�ப.04827.2 

 ஒA; உறி  ஒAபா� O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) அல+ இ*Z� ஒ)காேல 

$க�ப.04827.3 

 �A;றி  அ%ட�+ அA;றேம�� �திெகா3வ ��. $க�ப.04827.4 

 ந*ல(� ஒ ேறா த�ய(� நாD நைவத�ர/ $க�ப.04828.1 

 ெசா*ல(� வ*Z� கா'ய� ந�ேர +ணிகி-ப�ீ $க�ப.04828.2 

 ெவ*ல(� வ*Z� மீள(� வ*Z� மிட* உ%ேட* $க�ப.04828.3 

 ெகா*ல(� வ*Z� ேதா3வலி எ �� �ைறயாத��. $க�ப.04828.4 

 ேம) கி'��� மீ+ உற 

நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெப) 

ெம8ய�ீ $க�ப.04829.1 

 மா'_ெப.(மா'.) +ளி��� தாைர இ���� 

வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) வ*Z� $க�ப.04829.2 

 பாைர எ���� _ெப.எ/.(எ�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேநா ைம வல�த�� பழி அ-ற�� $க�ப.04829.3 

 S'யைன/ ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) ைக அக�+� ெத(டவ*Z�. $க�ப.04829.4 

 அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

திற�+_ெப.(திற�_ெப.+அ�+_சா'.) ஆ� 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அற�+ ஆ� அழியாைம 

$க�ப.04830.1 



 மறி5+ உ)ளA ேபா� வாலிைய 

ெவ*��_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ/.�றி.) மதிவ*Z� 

$க�ப.04830.2 

 ெபாறி5+ இைமயா�ேகா  வ/சிர பாண� ;க1>க $க�ப.04830.3 

 எறி5+ழி இ-� ஓ� ; மயிேர2� இழவாத��. $க�ப.04830.4 

 ேபா� 4  எதி�5தா* 1 உல ேக2� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) ஆகா 

$க�ப.04831.1 

 ஓ�( இ* வல� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஒ*க* இ* வ �ர�+ உய� ேதாள �� $க�ப.04831.2 

 பா� உல�_ெப.(உல�_ெப.) எ��� ேப� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) 

சீ���_ெப.எ/.(சீ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பகேலா  4  

$க�ப.04831.3 

 ேத� 4  நட5ேத ஆ'ய <�� தெரJ(-ற��. $க�ப.04831.4 

 ந�தியி  நி ற�� வா8ைம_ெப.(வா8ைம_ெப.) அைம5த�� நிைனவா2� 

$க�ப.04832.1 

 மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) ேபணா+ வள�5த�� மைற 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.04832.2 

 ஓதி உண�5த�� ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) கட5த�� உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

ஈ2�_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ _ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04832.3 

 ஆதி அய  தாேன என யா+� அைறகி ற��. $க�ப.04832.4 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) அைம5தா-� அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) சிற5த�� 

அதனாேன $க�ப.04833.1 

 க%ணி உண�5த�� க)ம� Oம�ேக கட _ெப.(கட _ெப.) எ ன� $க�ப.04833.2 



 தி%ணி+ அைம5த�� ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 4DAப�ீ 

சிைத( இ றா* $க�ப.04833.3 

 ;%ணிய� ஒ ேற எ �� நிைல��� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) ெகா%Y�. 

$க�ப.04833.4 

 அட�க(� வ*Z� கால�_ெப.(கால�_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

அ ேற* அம� வ5தா*_நி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ*_நி.எ/.�றி.) $க�ப.04834.1 

 மட�க* 4னி5தா* அ ன வல�த�� மதி நாD� $க�ப.04834.2 

 ெத(ட�கிய+ ஒ ேறா 4-�� 4D��� ெத(ழி* அ*லா* $க�ப.04834.3 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகட_�ைற.எ/.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெவLவா8 

ஊ� கிைட�தா* இைடயாத��. $க�ப.04834.4 

 ஈ%Dய_ெப.எ/.(ஈ%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகா-ற�+ 

இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) எ பா  4த* யா)� $க�ப.04835.1 

 :%� நட���_ெப.எ/.(நட_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெநறியா2� ெபாைற யா�� $க�ப.04835.2 

 பா%Dத� ந�ேர பா��+_வி.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இனி+ 

உ8���பD வ*Z� $க�ப.04835.3 

 ேவ%Dய_ெப.எ/.(ேவ%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபாேத ேவ%�வ 

எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) விைன வ*Z�. 

$க�ப.04835.4 

 ஏ�மி  ஏகி எ� உயி� ந*கி_வி.எ/.(ந*�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இைச 

ெகா3ள �� $க�ப.04836.1 

 ஓைக ெகாண�5+ உ� ம ைன�� உ8��பD ெச8ய�ீ $க�ப.04836.2 

 சாகர� 4-�ம தாவி�� ந�� இ�கட* தா(� $க�ப.04836.3 



 ேவக�_ெப.(ேவக�_ெப.) அைம5த�� எ � வி'Rச  மக _ெப.(மக _ெப.) 

வி�டா  $க�ப.04836.4 

 சா�ப  இய�ப� தா> வதன� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) நாAப% $க�ப.04837.1 

 ஆ�ப*_ெப.(ஆ�ப*_ெப.) வி'5தா* அ ன சி'Aபா  அறிவாள  $க�ப.04837.2 

 H�பெலா�� ேச� ைக�கமல�த  �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.04837.3 

 ஏ�ப* வர� த _பதி.ெப.(த _தி'.) சி5ைத தெரJAபா  

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.04837.4 

 ந�யிேர நிைனவி  4 ேன ெந�5திைரA பரைவ ஏJ� $க�ப.04838.1 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) அைன�+� 

ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) ைதயைல� த)த-� 

ஒ�த�� $க�ப.04838.2 

 ேபா8 இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ;'தி எ � ;லைம த�� ; ைம 

கா%ட-� $க�ப.04838.3 

 ஏயினி� எ னி  எ னி  பிற5தவ� யாவ� இ 2� $க�ப.04838.4 

 இல�ைகைய இட5+ ேவேரா� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) த)க எ றா�� $க�ப.04839.1 

 வில�கின� த�ைம எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ேவெரா�� விளிய <றிA 

$க�ப.04839.2 

 ெபால� �ைழ மயிைல� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா+ எனA 

;க றி�டா�� $க�ப.04839.3 

 கல�கலி� உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா-ற� 

4D��வ* கD+ கா%D�. $க�ப.04839.4 



 ஓசைன ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) <�� உ3 அD உ3ளதாக $க�ப.04840.1 

 ஈச  ம%_ெப.(ம%_ெப.) அள5த+ ஏ8Aப இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) 

கட*_ெப.(கட*_ெப.) இனி+ தாவி $க�ப.04840.2 

 வாசவ  4தேலா� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

மைலயி2� இல�ைக வாJ� $க�ப.04840.3 

 ந�சைர எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) <றி நிைன�த+ 4DAப* பி 2�. 

$க�ப.04840.4 

 4-�� ந�� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 4-�� விJ��வா  

4ழ�கி_வி.எ/.(4ழ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 45ந�� $க�ப.04841.1 

 உ-றேத எனி2� அ%ட� உைட5+ேபா8 

உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேத2� $க�ப.04841.2 

 இ-ைற O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) அ)B� எ� ேகா  ஏவ�� 

இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) பா�� $க�ப.04841.3 

 க-ைறவா� சிைறக3 ஆக� க�ழனி  கடAப* கா%D�. $க�ப.04841.4 

 ஈ%� இனி+ உைறமி  யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) எறி 

கட*_ெப.(கட*_ெப.) இல�ைக எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.04842.1 

 மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) 

வ)த*_ெதா.ெப.(வா_வி.+)_(?)+த*_ெதா.ெப.�றி.) கா�� விைட த�மி  

விைரவி  எ னா $க�ப.04842.2 

 ஆ%� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வா>�த_�ைற.எ/.(வா>�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அல� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

அமர� Pவ/ $க�ப.04842.3 



 ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) ெத(ட� சிமய� தெய1வ மேய5திர�+ 

உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ெச றா  $க�ப.04842.4 

 ெபா) அ) ேவைல தா(� ;5தியா  ;வன�_ெப.(;வன�_ெப.) தாய 

$க�ப.04843.1 

 ெப) வD( உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாேயா  

ேம�� உறA ெபய�5த தா3ேபா* $க�ப.04843.2 

 உ) அறி வDவி  உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ஓ�கின  உவைம யா�� 

$க�ப.04843.3 

 தி)வD எ 2� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) யாவ���� தெரJய 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.04843.4 

 பா�நிழ* பரA;� ெபா  ேத� ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) கதி�A ப'தி 

ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) $க�ப.04844.1 

 ேபா� நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) பரA;� ேமேலா� ;க> என உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

;��� $க�ப.04844.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) பரA;� ேதாளா  தட�கட* தாவா 

4 ன� $க�ப.04844.3 

 ந�� நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) உவ' தாவி இல�ைக ேம* 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.04844.4 

 ப� வாய மட�க* ைவ�� பட� வைர 4J+� 1>க $க�ப.04845.1 

 உ� வாய விட�_ெப.(விட�_ெப.) ெகா3 நாக�+ 

ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வா* 

�-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஊழி  $க�ப.04845.2 

 ெந� வாய சிகர ேகாD ெந'வன தெரJய 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.04845.3 



 மக ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) 4+கி* 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ம5தர� என�� 

ஆனா  $க�ப.04845.4 

 மி  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெகா%ட*_ெப.(ெகா%ட*_ெப.) தாளி  

வ ��கிய கழலி  ஆ�Aப� $க�ப.04846.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேதா-ற� வாேனா� க% 

;ல�+ எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) தாவ $க�ப.04846.2 

 வ* ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) சிகர ேகாD மேய5திர� அ%ட� தா��� 

$க�ப.04846.3 

 ெபா  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) Pணி  பாத சிைல எனA 

ெபாலி5+_வி.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.04846.4 

 அல�கலி* ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெபா8�ைம அர( எனA :த� ஐ5+� $க�ப.04847.1 

 வில�கிய_ெப.எ/.(வில��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) விகாரA பா�D  

ேவ�பா� உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) வ ��க� $க�ப.04847.2 

 கல��வ+ எவைர� க%டா* அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) எ ப 

ைகவி* ஏ5தி $க�ப.04847.3 

 இல�ைகயி* ெபா)தா� அ ேற மைறகB�� இ�தி ஆவா� $க�ப.04847.4 

 ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) தைக ஆ%� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வாேனா� 

+ற�க� நா� அ)கி* க%டா  $க�ப.04848.1 

 ஈ%ட+ தா ெகா* ேவைல இல�ைக எ � ஐய� எ8தா $க�ப.04848.2 

 ேவ% த) வி%ணா� எ 2� ெம8�ைம க%� உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) 

மீ�டா  $க�ப.04848.3 



 கா% த� ெகா3ைக உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) இ* என� க)�+3 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.04848.4 

 க%டென  இல�ைக1P� கDெபாழி* கனக நாRசி* $க�ப.04849.1 

 ம%டல மதி�� ெகா-ற வாயி�� மணியி* 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04849.2 

 ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) தள� களப மாட வ �தி�� பிற(� எ னா 

$க�ப.04849.3 

 அ%ட4� திைசக3 எ��� அதிர� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ெகா�D ஆ��தா  

$க�ப.04849.4 

 வ  த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ'ெகா3 

நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) வய��_எவ.(வய��_வி.) அழ* உமிJ� வாய 

$க�ப.04850.1 

 ெபா  த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4ைழக3 ேதா�� ;ற�+ 

உரா8A ;ர%� ேப�வ $க�ப.04850.2 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ5த� இ*லா  

ஊ ற_�ைற.எ/.(ஊ �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெந'5+ கீ> அJ5+� ந�ல� 

$க�ப.04850.3 

 � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) வயி� கீறிA பி+�கின �ட�க3 

மான $க�ப.04850.4 

 ;க*_ெப.(;க*_ெப.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 4ைழ�3 

+R��_ெப.எ/.(+R�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெபா�� உைள/ 

சி�க�_ெப.(சி�க�_ெப.) ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.04851.1 

 உக* அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) க�கி உ3 உற ெந'5த 

ஊழி  $க�ப.04851.2 



 அக* அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) பரைவ நாண அர-�� �ரல ஆகிA 

$க�ப.04851.3 

 பக*_ெப.(பக*_ெப.) ஒளி கரAப வாைன மைற�தன பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.04851.4 

 ெமா8 உ� ெசவிக3 தா>5+ 4+� உற 4ைற கா* த3ள $க�ப.04852.1 

 ைம உ� வி��பி  ஊ� நிமி�5த_ெப.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வாலதிய மRசி  $க�ப.04852.2 

 ெம8 உற� தழ�இய_ெப.எ/.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) எ  பிDெயா�� ெவ)வேலா�� $க�ப.04852.3 

 ைக உற மர�க3_ெப.(மர�_ெப.+க3_பட�.ப .) �-றிA பிளிறின களிந* 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $க�ப.04852.4 

 ெபா பிற> சிைமய� ேகா� ெபாD உறA ெபாறி�� சி5த $க�ப.04853.1 

 மி பிற> ��மி� � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) ெவ'5 உற ெந'�� ேவைல 

$க�ப.04853.2 

 ;  ;ற மயி)� :வா க%;ல� ;ற�+ நாறா $க�ப.04853.3 

 வ  பற>_ெப.(பற>_ெப.) வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) ெகௗவி வ*லிய� இ'5த 

மாேதா $க�ப.04853.4 

 ேத�� உ� சிகர� � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) தி'5+ ெம8 ெந'5+ சி5த� 

$க�ப.04854.1 

 P�� உ� ேதால� வாள� +'த�தி  

எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதா-ற� $க�ப.04854.2 

 தா�� உ� ெச)வி* ேந�5தா� தாளற வ �ச� தாவி $க�ப.04854.3 

 ேம�� உற விைச�தா� எ னA ெபாலி5தன� விRைச ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) 

$க�ப.04854.4 



 தாரைக �ட�க3 ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) எ � 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) தவிர� தா>5+ $க�ப.04855.1 

 பா� இைட அJ5+கி ற பட� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பனி மா� 

� ற�_ெப.(� ற�_ெப.) $க�ப.04855.2 

 H� உகி�� �வ(� ேதாளா  H�; என� �மிழி_ெப.(�மிழி_ெப.) 

ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04855.3 

 ஆ�கலி அJவ�+_ெப.(அJவ�_ெப.+அ�+_சா'.) ஆJ� கல�_ெப.(கல�_ெப.) 

என* ஆயி-�_வி.4.(ஆ�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ ேற $க�ப.04855.4 

 தா+_ெப.(தா+_ெப.) உ� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) 

சா5த�_ெப.(சா5த�_ெப.) ���ம� �லிக� த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) 

ேத _ெப.(ேத _ெப.) $க�ப.04856.1 

 ேபா+ உ� ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) தா+_ெப.(தா+_ெப.) எ � 

இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ெத(ட�க�த யா(� :சி $க�ப.04856.2 

 மீ+ உ� �ைன ந�� ஆD அ)வி ேபா8 உலகி  வ �>வ $க�ப.04856.3 

 ஓதிய � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) கீறி� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ந�� ெசா'வ+ 

ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04856.4 

 கட*_ெப.(கட*_ெப.) உ�� ம�+ இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ ன� கன 

வைர தி'�� காைல_ெப.(காைல_ெப.) $க�ப.04857.1 

 மிட* உ� ;ல க3 ெவ ற_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெம8� தவ� வி��பி  உ-றா� $க�ப.04857.2 

 திட* உ� கி'யி* த�த� ெச8விைன 

4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 4-றா $க�ப.04857.3 

 உட*_ெப.(உட*_ெப.) உ� பாச� வ �சா உ�ப�/ ெச*வாைர ஒ�தா� $க�ப.04857.4 

 ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) இய* � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) கீறி ெவD�த�� 

ந��க� எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04858.1 



 மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) இய* தளி��ைக மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) தழ�இ� ெகாளA 

ெபாலி5த_ெப.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாேனா� $க�ப.04858.2 

 அயி* எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�க  அ3ள� தி'5த நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

அண�� ;*ல� $க�ப.04858.3 

 கயிைலயி* இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதைவ� 

தனி�தனி� க��த* ெச8தா� $க�ப.04858.4 

 ஊறிய நற(� உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) �-ற4� 

உண�ைவ உ%ண/ $க�ப.04859.1 

 சீறிய மன�த� தெய1வ மட5ைதய� ஊட* த��(-� $க�ப.04859.2 

 ஆறின� அR�கி றா� அ பைர� 

தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) 

$க�ப.04859.3 

 ஏறின� இ�� ந��த ைப�_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) கிளி�� இர��கி றா� 

$க�ப.04859.4 

 இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) நிகJ� ேவைல இைமயவ� 

4னிவ� ம-�� $க�ப.04860.1 

 4�திற�+ உலக�தா)� 4ைற4ைற வி��பி  ெமா8�தா� $க�ப.04860.2 

 ெத(�+ உ� மல)�_ெப.எ/.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) சா5+� 

�%ண4� மணி�� Pவி $க�ப.04860.3 

 வி�தக ேசறி எ றா� வ �ர2� விைரவ+ ஆனா  $க�ப.04860.4 

 �� 4னி �D�த ேவைல �A;�� ெகா3ைக�+ 

ஆத*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) $க�ப.04861.1 

 ெவ�வி+ விசய� ைவ�� வில�க*_ெதா.ெப.(வில��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) அல�க* வ �ர $க�ப.04861.2 



 சிறி+ இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ � இகழ* பாைல அ*ைல 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ேசறி எ னா $க�ப.04861.3 

 உ�வலி� +ைணவ� ெசா னா�_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) 

ஒ)Aப�டா  ெபா)Aைப ஒAபா  $க�ப.04861.4 

 இல�ைகயி  அளவி-� அ றா* இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உ) 

எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதா-ற� $க�ப.04862.1 

 வில�க(� உளத � எ � வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) விய5+ 

ேநா�க_�ைற.எ/.(ேநா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04862.2 

 அல�க* தா> மா�ப  4  தா>5+ அD�+ைண அJ�தேலா�� $க�ப.04862.3 

 ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) ெகJ மைல�� தாB� :தல� ;�க மாேதா 

$க�ப.04862.4 

 வா* விைச�+ எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ  

தா3_ெப.(தா3_ெப.) மட�கி மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) ஒ��கி மான� $க�ப.04863.1 

 ேதா* விைச� ேதா3க3 ெபா�க� கJ�திைன/ �)�கி� P%�� $க�ப.04863.2 

 கா* விைச� தட�ைக ந��D க%;ல� க+வா வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) 

$க�ப.04863.3 

 ேம* விைச�+ எJ5தா  உ/சி_ெப.(உ/சி_ெப.) வி'Rச  நா� உ'Rச 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.04863.4 

 ஆயவ  எJதேலா�� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) பைண 

மர�க3_ெப.(மர�_ெப.+க3_பட�.ப .) யா(� $க�ப.04864.1 

 ேவ8 உய� � �� ெவ றி ேவழ4� பிற(� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.04864.2 

 நாயக  பணி இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ னா நளி 

கட*_ெப.(கட*_ெப.) இல�ைக தா4� $க�ப.04864.3 



 பா8வன எ ன வான�_ெப.(வான�_ெப.) பட�5தன பJவ� மான $க�ப.04864.4 

 இைச உைட அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) 

ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவக�தா* 

எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) � �� $க�ப.04865.1 

 பைச உைட மர4� மா(� ப* உயி�� �ல4� வ*ேல $க�ப.04865.2 

 திைச உற/ ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெசறிகட* இல�ைக 

ேச)�_ெப.எ/.(ேச�-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04865.3 

 விைச இல ஆகி� தா>5+ வ �>வன எ ன 

வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04865.4 

 மாெவா� மர4� ம%0� வ*லி�� ம-�� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.04866.1 

 ேபாவ+ ;'5த வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) விைசயினா* ;ண'_ெப.(;ண'_ெப.) 

ேபா��க� $க�ப.04866.2 

 Pவின கீJ� ேம�� P��தன �)தி அ ன $க�ப.04866.3 

 ேசவக  ேசரா 4 ன� ேச+(� இய ற மாேதா $க�ப.04866.4 

 கீ%ட+ ேவைல ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ந�� கீ> உற� 

கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நாக� $க�ப.04867.1 

 ேவ%Dய_ெப.எ/.(ேவ%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ெவளிAபட மணிக3 மி ன 

$க�ப.04867.2 

 ஆ%தைக அதைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அரவி2�� அரச _ெப.(அரெச _ெப.) வா>(� $க�ப.04867.3 

 கா%த� தவ�த  ஆேன  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) என� களிA;� 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.04867.4 



 ெவ8+ வா _ெப.(வா _ெப.) சிைறயினா* ந�� ேவைலைய� கிழிய வ �சி 

$க�ப.04868.1 

 ெநா8தி  ஆ� அ4த� ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேநா ைமேய Oவ�� நாக� $க�ப.04868.2 

 உ8+� நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) எ ப+ எ ேன உ�வலி� க�ழ  ஊழி  

$க�ப.04868.3 

 எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) ஆ� எ � 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அல�க% உ-� இ'ய* 

ேபானா� $க�ப.04868.4 

 +3ளிய மகர மீ க3 +DA; அற/ �ற( P�க $க�ப.04869.1 

 ஓ3ளிய_ெப.அ.(ஓ3ளிய_ெப.அ.) பைனமீ  +Rச� திவைலய+ ஊழி� காலி  

$க�ப.04869.2 

 வ3 உகி�_ெப.(உகி�_ெப.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) விைச ெபார 

ம�கி_வி.எ/.(ம��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வா' $க�ப.04869.3 

 த3ளிய திைரக3 45+ உ-� இல�ைக ேம* 

தவ>5த_ெப.எ/.(தவ>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாேதா $க�ப.04869.4 

 இ��� உ� ெபா)3க3 எ னா� எ%திைச �ம5த யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 

$க�ப.04870.1 

 ந��� உற வி��பி* ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

நாயக  Pத  நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) $க�ப.04870.2 

 ஒ��� உ� காைல_ெப.(காைல_ெப.) வ  கா-�_ெப.(கா-�_ெப.) அDெயா�� 

ஒD�த அ5நா3 $க�ப.04870.3 



 4��� உற� கடலி*_ெப.(கட*_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 4�தைல� கி'ைய 

ஒ�தா  $க�ப.04870.4 

 ெகா�; உ� ;ரவி� தெய1வ� H� Oதி� �லிச�தா-�� $க�ப.04871.1 

 க% ;ல� க+வ* ஆகா ேவக�தா  கட�� ம%0� $க�ப.04871.2 

 உ3பட� HD_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ%ட� உற உள 

ெசலவி  ஒ-ைறA $க�ப.04871.3 

 ;�பக விமான� தா _த-.�.(தா _த-.�.) அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

இல�ைக ேம* ேபாவ+ ஒ�தா  $க�ப.04871.4 

 வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) ஏ�த_�ைற.எ/.(ஏ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) 4னிவர� விய5+ 

வா>�த_�ைற.எ/.(வா>�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04872.1 

 ம%ணவ� இைறRச/ 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மா)தி 

மற�_ெப.(மற�_ெப.) உ3 Hர $க�ப.04872.2 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�க  த ைன 

அ4��ெவ  இ 2� எ னா� $க�ப.04872.3 

 க%0த* ஒழிய/ ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

கயிைலய� கி'ைய ஒ�தா  $க�ப.04872.4 

 மாணியா� ேவட� தா�கி மல� அய-� அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) மா%� ஓ� 

$க�ப.04873.1 

 ஆணியா8 உல��� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) அறAெபா)3 நிரA;� 

அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) $க�ப.04873.2 



 ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) உய� ெந�நா3 

த��5த_ெப.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தி'தைல/ 

சி�வ _ெப.(சி�வ _ெப.) த ைன� $க�ப.04873.3 

 காணிய விைரவி* ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

கனக மா* வைர�� ஒ�தா  $க�ப.04873.4 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கிழி�+ உதிர மீ க3 மறி கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

பாய_�ைற.எ/.(பா8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வான�_ெப.(வான�_ெப.) 

$க�ப.04874.1 

 �ைழ( உற� திைசக3 கீற ேம)(� ���க� ேகா�D  $க�ப.04874.2 

 4ைழ உைட� கி'க3 4-ற 4��வா  4D( கால�+ $க�ப.04874.3 

 அழி(_ெப.(அழி(_ெப.) உற� க��� ேவக� தாைத�� அைனய  ஆனா  

$க�ப.04874.4 

 தட�ைக நா* ஐ5+_ெப.(ஐ5+_ெப.) ப�+� தைலெயா�� உைடயா  தாேன 

$க�ப.04875.1 

 அட�கி ஐ�;ல க3 ெவ ற_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) பய _ெப.(பய _ெப.) அ�தலாேல $க�ப.04875.2 

 ெகட� �றியாகி மாக� கிழ�� எJ வழ�� 

நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04875.3 

 வட�� எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இல�ைக 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ப)தி வானவ2� 

ஒ�தா  $க�ப.04875.4 

 ;ற�+ உற* அRசி ேவ� ஓ� அரண�_ெப.(அரண�_ெப.) ;�� 

உைறத*_ெதா.ெப.(உைற_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) ேபா�கி $க�ப.04876.1 

 மற� ெத(ழி* அர�க  வாJ� மாநக� ம2வி  

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04876.2 



 திற�தைக இராம  எ 2� ேசவக- ப-றி/ 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04876.3 

 அற�தைக அரச _ெப.(அரெச _ெப.) தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேபா� ஆழி�� 

அைனய  ஆனா  $க�ப.04876.4 

 ேக> உலா� 4J நிலாவி* கிள� ஒளி இ)ைள� கீறA $க�ப.04877.1 

 பாழி மா ேம) நாண வி��; இைடA பட�5த ேதாளா  $க�ப.04877.2 

 ஆழி S> உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கன*_ெப.(கன*_ெப.) 4)�க 

உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04877.3 

 ஊழிநா3 வடபா* 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உவா 4J 

மதி�� ஒ�தா  $க�ப.04877.4 

 அட* எ* ஆ� திகி'_ெப.(திகி'_ெப.) மாய-� 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) கா�ட� $க�ப.04878.1 

 �ட* எலா� அ(ண�_ெப.(அ(ண�_ெப.) சி5த� � � என� 

�றி�+_வி.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04878.2 

 திட* எலா� ெத(ட�5+ ெச*ல/ ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) வி��; ஒ+�� 

அ�தெய1வ� $க�ப.04878.3 

 கட*_ெப.(கட*_ெப.) எலா� கட�க� தா(� க�ழ2� அைனய  ஆனா  

$க�ப.04878.4 

 நாலிேனா� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 1 �� ந��� உற அ���� நாக� 

$க�ப.04879.1 



 ேம* இ* ேம* நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கா�� 

ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) Hல�த  

வி%�_ெப.(வி%�_ெப.) $க�ப.04879.2 

 காலினா* அள5த வான 4க�ைட�� கட�க� கால $க�ப.04879.3 

 வாலினா* அள5தா  எ � வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ம)ள/ ெச றா  

$க�ப.04879.4 

 விளி�+A பி  ேவைல தா(� வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) வா* 

ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) எ8��� $க�ப.04880.1 

 அளி� +Aபி  அOம  எ 2� அ)5_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) +ைண 

ெப-றதா�� $க�ப.04880.2 

 களி�+A ;  ெத(ழி* ேம* நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அர�க� க%0�வ� எ ன $க�ப.04880.3 

 ஒளி�+A பி ெச*�� கால  பாச�ைத ஒ�த+ அ ேற $க�ப.04880.4 

 ேம)ைவ 4J+� S>5+_வி.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மீ+ 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ேவக நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) 

$க�ப.04881.1 

 கா�நிற�+ அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) ஏவ� க�ழ  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) காைல/ $க�ப.04881.2 

 ேசா�( உ�� மன�த தாகி/ �-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

�-� ந��கிA $க�ப.04881.3 

 ேப�(�கி றவா�� ஒ�த+ அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பிற�� ேப>வா* 

$க�ப.04881.4 

 � ெறா� �ணி��� ெகா-ற� �வ(�ேதா3 �ர��/ சீய� $க�ப.04882.1 



 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ� ேவக� தி%கா* 

எறிதர� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ைவ�� $க�ப.04882.2 

 மி ெத(ட� வான�+_ெப.(வான�_ெப.+அ�+_சா'.) ஆன விமான�க3 

விைசயி* த�மி* $க�ப.04882.3 

 ஒ ெறா� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உைடய� 

தா�கி_வி.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மா�கட* 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) மாேதா $க�ப.04882.4 

 வல�ைகயி  வயிர ஏதி ைவ�தவ  ைவ�� 

நா��_ெப.எ/.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04883.1 

 கல�கிய+ ஏ�வா த  க)�+ எ  ெகா* எ 2� க-பா* $க�ப.04883.2 

 வில�� அயி* எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 4�கிய 

ேவக�_ெப.(ேவக�_ெப.) ெவ8ேயா� $க�ப.04883.3 

 இல�ைகயி  அள( அ � எ னா இ�ப� நா� இ'5த+ இAபா* $க�ப.04883.4 

 ஓசைன உலA; இலாத உட�;_ெப.(உட�;_ெப.) அைம5+ உைடய எ ன� 

$க�ப.04884.1 

 ேதச4� <�� ெசா*�� திமி�கில கில�ேகளா�� $க�ப.04884.2 

 ஆைசைய உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ேவைல 

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

அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) யா�ைக $க�ப.04884.3 

 வ �சிய_ெப.எ/.(வ ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காலி  வ �5+ மித5தன மீ க3 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.04884.4 

 ெபா) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) உ)வ�+ 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) ேபாகி ற 

ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) ேவக�_ெப.(ேவக�_ெப.) $க�ப.04885.1 



 த)வன தட�ைக த3ளா நிமி�/சிய த�43 

ஒAப_�ைற.எ/./உ.உ).(ஒA;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04885.2 

 ஒ)( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) �ண�+ வ3ள* ஓ� உயி�� த�பி எ 2� 

$க�ப.04885.3 

 இ)வ)� 4 ன�/ ெச றா*_நி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+ஆ*_நி.எ/.�றி.) 

ஒ�தன இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) பா�� $க�ப.04885.4 

 இ5 நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) எறி கா* 

என ஏ�� ேவைல� $க�ப.04886.1 

 தி5நாக� மா வி* ெசறி கீ>�திைச காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) 

ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04886.2 

 ைக5 நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) அ5நா3 கட*_ெப.(கட*_ெப.) வ5த+ ஒ� 

கா�சி_ெப.(கா�சி_ெப.) ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.04886.3 

 ைம5நாக� எ 2� மைல வா _ெப.(வா _ெப.) உற வ5த+ அ ேற 

$க�ப.04886.4 

 மீ ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) ெச�ெபா  4D ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) மி  

இைமAப $க�ப.04887.1 

 ஓயா அ)வி� திர3 உ�த'ய�ைத ஒAப� $க�ப.04887.2 

 த�ேயா� உளராகியகா* அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) த�ைம த��Aபா  

$க�ப.04887.3 

 மாேயா  மகர� கட*நி � எJ� மா%ப+ 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04887.4 

 <* ஏ5+ ேக3வி Oகரா� ;ல _ெப.(;ல _ெப.) ேநா�க* உ-றா� $க�ப.04888.1 

 ேபா* ஏ5தி நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தனி 

ஆ%ைம_ெப.(ஆ%ைம_ெப.) ெபாறா+ ந��க� $க�ப.04888.2 



 கா* ஆ>5+ அJ5தி� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ;��ழி க/ச� 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04888.3 

 மா* ஏ5த_�ைற.எ/.(ஏ5+_வி.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஓ���_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ம5தர ெவ-; மானா $க�ப.04888.4 

 த3ள-� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) சிைற மா� 

தைழAெபா� ஓ�க $க�ப.04889.1 

 எ3ள-� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) இலா+ 

ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04889.2 

 வ3ள* கடைல� ெகடந��கி ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) ெவௗவி $க�ப.04889.3 

 உ3 உ-� எJ� ஓ� உவண�+ அர�_ெப.(அர�_ெப.) ஏ�� 

ஒAப_�ைற.எ/./உ.உ).(ஒA;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04889.4 

 ஆ � ஆ> ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ந�� இைட ஆதிெயா� அ5த� ஆகி� 

$க�ப.04890.1 

 ேதா றா+நி றா  அ)3 ேதா றிட 45+ 

ேதா றி_வி.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04890.2 

 1 �_ெப.(1 �_ெப.) ஆ� உலக�ெத(�� 4-� உயிராய ம-�� 

$க�ப.04890.3 

 ஈ றாைன ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �வண� தனி 

அ%ட� எ ன $க�ப.04890.4 

 இ5ந�'* எ ைன� த)� எ5ைதைய 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ றி $க�ப.04891.1 

 ெச85ந��ைம ெச8ேய  என/ சி5தைன 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெநா8தி  $க�ப.04891.2 



 அ5ந�'* வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4த* அ5தண  ஆதி 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) அ� $க�ப.04891.3 

 45ந�'* 1>கி� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 4ைள�தவா ேபா* 

$க�ப.04891.4 

 :வா* இைட\� ;�5+ ெபாறாத ெநRசி  $க�ப.04892.1 

 ேகா ஆ� 4னி சீறிட ேவைல �ளி�த எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.04892.2 

 1வா 4த* நாயக  மீள_�ைற.எ/.(மீ3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

4ய ற_ெப.எ/.(4ய*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ5நா3 $க�ப.04892.3 

 ேதவ ஆ�ர� ேவைலயி* வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ 

தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) எ ன $க�ப.04892.4 

 நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) ���ம� ஒAபன ந�*_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 

நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) வா85த ந�'  $க�ப.04893.1 

 இற��� பவள� ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) �-றின ெச�ெபா  ஏ85த $க�ப.04893.2 

 பிற��� சிகரA பட� 4 '*_ெப.(4 றி*_ெப.) ெத(�� பிணாேவா� 

$க�ப.04893.3 

 உற���_ெப.எ/.(உற��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மகர�க3 

உயி�Aெபா� உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபர 

$க�ப.04893.4 

 H  S* 4தி� இAபி �ைர�க நிைர�த பாசி_ெப.(பாசி_ெப.) $க�ப.04894.1 

 வா _ெப.(வா _ெப.) S* மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

ஒAப_�ைற.எ/./உ.உ).(ஒA;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வய��_எவ.(வய��_வி.) 

பளி�� 4 '*_ெப.(4 றி*_ெப.) $க�ப.04894.2 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) Sலநாளி* தைக 4�த�_ெப.(4�த�_ெப.) உயி��த 

ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) $க�ப.04894.3 



 மீ S>வ)� அ� 4J ெவ%மதி வ �� சீற $க�ப.04894.4 

 ப*லாயிர� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) கா�_ெப.(கா�_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

பா� இைம��� $க�ப.04895.1 

 க*லா� சிமய� தட�_ெப.(தட�_ெப.) ைக�தல� ந�%� கா�D� $க�ப.04895.2 

 ெத(* ஆ�கலி�3 ;க 1>கி வய��_எவ.(வய��_வி.) ேதா-ற�+ 

$க�ப.04895.3 

 எ* ஆ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஈ�ட� 

4க5+_வி.எ/.(4க_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJகி ற+ எ ன 

$க�ப.04895.4 

 மைனயி* ெபாலி மாக ெந��ெகாD மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஏ8Aப 

$க�ப.04896.1 

 விைனயி* திர3 ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) அ)வி�திர3 P�கி 

வ �ழ_�ைற.எ/.(வ �>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04896.2 

 நிைனவி* கடF� எழேலா�� 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந��கா/ $க�ப.04896.3 

 �ைனயி* பைனமீ  திமிேலா� ெத(ட�5+ 

+3ள_�ைற.எ/.(+3B_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04896.4 

 ெகா� நாெலா� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) �லAபைக �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) 

1 �� $க�ப.04897.1 

 �� ஞான� ெவளிAபட உ85த +ய�� இலா�ேபா* $க�ப.04897.2 

 விட�_ெப.(விட�_ெப.) நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) 4ைழ�தைல வி�ம* 

உழ5+_வி.எ/.(உழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ ��கி $க�ப.04897.3 

 ெந�நா3 ெபாைற உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) உயி�A; 

நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நி-ப $க�ப.04897.4 



 எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஓ�கி_வி.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வி%ேணா� 

ம%_ெப.(ம%_ெப.) ேநா�க_�ைற.எ/.(ேநா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

இல���_ெப.எ/.(இல��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஆD $க�ப.04898.1 

 உJ5+ ஓ� கால�திைட உ�ப'  உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) எ��� $க�ப.04898.2 

 ெகாJ5+ ஓD நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெகாJ�� ைற விய5+ ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.04898.3 

 அJ�கா மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ ெகா* எனா அயி��தா  $க�ப.04898.4 

 ந��ேம* படரா ெந��� � நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி-ற* $க�ப.04899.1 

 சீ�ேம* படரா+_எதி�.ம.வி.எ/.(பட�_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) என/ 

சி5ைத உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெச*வா _வி.4.(ெச*_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.04899.2 

 ேவ� ேம*பட வ தைல கீ>Aபட <�கி வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) 

$க�ப.04899.3 

 ஊ�ேம* படர� கD+ உ�ப'  மீ+ உய�5தா  $க�ப.04899.4 

 உ5தா4  உைல5+ உய� ேவைல ஒளி�த � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) 

$க�ப.04900.1 

 சி5தா�ல� உ-ற+ பி ன)� த��வி* அ பா* $க�ப.04900.2 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஓ�கி_வி.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஆ%� ஓ� சி� மா2ட 

ேவட� ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04900.3 



 எ5தா8 இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ேக3 என இ ன இைச�த+ அ ேற 

$க�ப.04900.4 

 ேவ-�A ;ல�ேதா  அல  ஐய 

வில�க*_ெதா.ெப.(வில��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.04901.1 

 மா-�/ சிைற எ � அ' வ/சிர� மாண ஓ/ச $க�ப.04901.2 

 வ �-�Aபட <றிய ேவைலயி  ேவைல உ8�+� $க�ப.04901.3 

 கா-��� இைறவ  எைன� கா�தன  அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) கா5த. 

$க�ப.04901.4 

 அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) அ)�காதல  ஆதலி  

அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) P%ட $க�ப.04902.1 

 எ னா* உன�� ஈ%� ெசய-� உ'�தாய+ இ ைம_ெப.(இ ைம_ெப.) 

$க�ப.04902.2 

 ெபா னா� சிகர�+ இைற ஆறிைன ேபாதி எ னா $க�ப.04902.3 

 உ னா உய�5ேத  உய�வி-�� 

உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதாளா8 $க�ப.04902.4 

 கா� ேமக வ%ண _ெப.(வ%ண _ெப.) பணி :%டன  காலி  

ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) $க�ப.04903.1 

 ேத�வா  வ)கி றன  சீைதைய� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) உ8யA $க�ப.04903.2 

 ேப�வா  அய* ேசறி இதி* ெப)�ேப� இ* எ ன $க�ப.04903.3 

 ந��ேவைல�� எ ைன உைர�த+ ந�திநி றா8 $க�ப.04903.4 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) தாயி2� ந*ல _�றி.வி.4.(ந*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) 

என�� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எ � நாD $க�ப.04904.1 



 இ-ேற இைற எ8தின _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) ஏய+ 

ேகாD எ னா* $க�ப.04904.2 

 ெபா தா� அக* மா�ப த� இ*�ைழ 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபாேத $க�ப.04904.3 

 உ-றா�ெசய* ம-�� உ%ட< என உ-� உைர�தா  $க�ப.04904.4 

 உைர�தா  உைரயா* இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ஊ� 

இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) எ ப+ உ னி $க�ப.04905.1 

 விைர� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) 4க�_ெப.(4க�_ெப.) 

வி�� விள�க_�ைற.எ/.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 

$க�ப.04905.2 

 சி'�தா  அளேவ சிறி+ அ�திைச/ 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04905.3 

 வைர�தா> ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெபா  ��மி� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

மா� க%டா  $க�ப.04905.4 

 வ)5ேத* இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ  +ைண வானவ  ைவ�த 

காத*_ெப.(காத*_ெப.) $க�ப.04906.1 

 அ)5ேத  இனி யா+� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) நிரAபி 

அ*லா* $க�ப.04906.2 

 ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேத ெமாழி சார நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) பிணி�த_ெப.எ/.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேபாேத $க�ப.04906.3 

 இ)5ேத  Oக�5ேத  இத ேம* இனி ஈவ+ எ ேனா $க�ப.04906.4 

 4 பி  சிற5தா� இைட உ3ளவ� காத*_ெப.(காத*_ெப.) 4-றA $க�ப.04907.1 



 பி பி  சிற5தா� �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) ந �_ெப.(ந �_ெப.) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) யா�ைக�� $க�ப.04907.2 

 எ பி  சிற5+_வி.எ/.(சிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆய+ ஒ� ஊ-ற� 

உ%� எ ன* ஆேம $க�ப.04907.3 

 அ பி  சிற5தாய+ ஒ� :சைன யா�க% உ%ேட $க�ப.04907.4 

 ஈ%ேட கD+ ஏகி இல�ைக 

வில�க*_ெதா.ெப.(வில��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04908.1 

 ஆ%டா  அDைம� ெத(ழி* ஆ-றலி  ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) உ%ேட 

$க�ப.04908.2 

 மீ%டா* Oக�ேவ  நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) வி)5+_ெப.(வி)5+_ெப.) 

என ேவ%D_வி.எ/.(ேவ%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ெம8�ைம 

$க�ப.04908.3 

 :%டா  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) க%;ல� பி-பட 4 ; 

ேபானா  $க�ப.04908.4 

 ெசLவா  கதி)� �ளி� தி�கB� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ைவ�� $க�ப.04909.1 

 ெவLேவ� அரண�கB� மீெனா� ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) ம-�� $க�ப.04909.2 

 எLவா8 உலக�த(� ஈ%D இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

த�மி  $க�ப.04909.3 

 ஒLவாதன ஒ�திட ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கா�� 

ஒ�தா  $க�ப.04909.4 

 ந��ேம* கட*ேம* நிமி�கி ற நிமி�/சி ேநா�காA $க�ப.04910.1 

 பா�ேம* தவ> ேசவD_ெப.(ேச_ெப.அ.+அD_ெப.) பா8 நடவாA பத�+ எ  

$க�ப.04910.2 



 ேத�ேம* �திெகா%டவ  இ�திற� சி5ைதெச8தா  $க�ப.04910.3 

 ஆ�ேம*ெகா* எ � எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அ)�க2� ஐய� உ-றா  $க�ப.04910.4 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) ஒ�+ ஒளி� வா* எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) ஊழி  

ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) இைமAப $க�ப.04911.1 

 ந�3 ஒ�+ உய� ேதாளி  வி��; நிர�; ெம8யி  $க�ப.04911.2 

 ேகா3 ஒ�தவ  ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வி��; இ) H� 

ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04911.3 

 நா3_ெப.(நா3_ெப.) ஒ�த+ ேம* ஒளி கீ> இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) 

$க�ப.04911.4 

 1 �_ெப.(1 �_ெப.) உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

தல�திைட 4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

+ ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) வ �Aபா  $க�ப.04912.1 

 ஏ � உ-� வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) வலி எ�ைம 

உண��+ ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ � $க�ப.04912.2 

 ஆ � உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) வாேனா� �ைறேநர 

அர�கி ஆகி� $க�ப.04912.3 

 ேதா �-� நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) �ரைசA 

ெபய�/ சி5ைத Pயா3 $க�ப.04912.4 

 ேப>வா8 ஒ� அர�கி உ)�ெகா� ெப�பி  ஓ�கி� $க�ப.04913.1 

 ேகா3வா8 அ'யி  �ல�தா8 ெகா��_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) H-�� உ�க 

$க�ப.04913.2 

 வா>வா8 என�� ஆ� இடமா8 வ)வா8 ெகா* எ னா $க�ப.04913.3 



 ந�3வா8 வி��;� தன+ உ/சி_ெப.(உ/சி_ெப.) ெந)�க 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.04913.4 

 த�ேய என* ஆய பசி பிணி த���த* 

ெச8வா _வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.04914.1 

 ஆேய விைர( உ-� எைன அ%மிைன வ%ைமயாள $க�ப.04914.2 

 ந�ேய இனி வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நிண�ெகா3 பிண�� 

எயி-றி  $க�ப.04914.3 

 வாேய ;�வா8 வழி ம-� இைல வானி  எ றா3 $க�ப.04914.4 

 ெப%பா* ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) பசிA பைீழ ஒ��க 

ெநா5தா8 $க�ப.04915.1 

 உ%பா8 என+ ஆ�ைகைய யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உதவ-� ேந�வ* 

$க�ப.04915.2 

 வி%பாலவ� நாயக  ஏவ* 

இைழ�+_வி.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மீ%டா* $க�ப.04915.3 

 ந%பா* என/ ெசா*லின  ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அறிவாள  ந�கா3 

$க�ப.04915.4 

 கா85+_வி.எ/.(கா8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ> உலக�கB� காண 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) யா�ைக த ைன $க�ப.04916.1 

 ஆ�5ேத பசித��வ  இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ஆைண எ � அ ன3 

ெசா னா3_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.04916.2 

 ஓ�5தா2� இக5+_வி.எ/.(இக_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)ேவ  நின+ 

ஊழி* ேப>வா8/ $க�ப.04916.3 

 ேச�5+_வி.எ/.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ�கி ேற  வைலயா� 

எனி* தி றி� எ றா  $க�ப.04916.4 



 அ�காைல அர�கி�� அ%ட� அன5த� ஆகA $க�ப.04917.1 

 ;�கா* நிைறயாத_எதி�.ம.ெப.எ/.(நிைற_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

;ைழA ெப)வா8 திற5+ $க�ப.04917.2 

 வி�கா+ விJ�க நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) 

அ+ேநா�கி வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.04917.3 

 தி�� ஆ� அவ3வா8 சிறிதா�வைக ேசணி* ந�%டா  $க�ப.04917.4 

 ந�%டா  உடேன �)�கா நிமி� வா8 இட�தி  $க�ப.04918.1 

 ஊ%தா  என உ-� ஒ� உயி�A; உயிராத 4 ன� $க�ப.04918.2 

 மீ%டா  அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) க%டன� வி%_ெப.(வி%_ெப.) 

உைறேவா�க3 எ�ைம $க�ப.04918.3 

 ஆ%டா  வல  எ � அல�P8 ெநD+ ஆசி 

ெசா னா�_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.04918.4 

 மி  ேம* பட� ேநா ைமயி  ஆ� உட*_ெப.(உட*_ெப.) வ ��க� ந��கி� 

$க�ப.04919.1 

 த ேமனியளா8 அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) தாயி2� 

அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) தாழ $க�ப.04919.2 

 எ  ேம* 4Dயாதன எ � இனி+ 

ஏ�தி_வி.எ/.(ஏ�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.04919.3 

 ெபா  ேமனிய2� ெநD+ ஆசி 

;ைன5+_வி.எ/.(;ைன_வி.+5�_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) ேபானா  $க�ப.04919.4 

 கீத�க3 இைச�தன� கி னர� கீத� 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04920.1 



 ேபத�க3 இய�பின� ேபைதய� ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) $க�ப.04920.2 

 :த�க3 ெத(ட�5+ ;க>5தன :�ேரச� $க�ப.04920.3 

 ேவத�க3 இய�பின� தென1ற* வி)5+_ெப.(வி)5+_ெப.) 

ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04920.4 

 ம5தார� உ5+ மகர5த�_ெப.(மகர5த�_ெப.) 

மண5த_ெப.எ/.(மண_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) 

$க�ப.04921.1 

 ெச5தாமைர வா3_ெப.(வா3_ெப.) 4க�+/ ெசறி ேவ� சிைதAப� $க�ப.04921.2 

 த�தா� உலக�திைட விRைசய� பாணி தாழா� $க�ப.04921.3 

 க5தார வ �ைண�களி ெசRெசவி தா>5+ O�க $க�ப.04921.4 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கா�நிறA ;ண'_ெப.(;ண'_ெப.) ேவேற�� 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.04922.1 

 ெபா�� ஆ�கலிA ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) தரA ெபாலிவேத ேபா* $க�ப.04922.2 

 இ�� ஆ� கட�தி� எைன எ னா எJ5தா3 $க�ப.04922.3 

 அ�காரதாைர பிறி+ ஆலால� அ னா3 $க�ப.04922.4 

 காத� க�� �றி கண�+ இ�தி க%ணா3 $க�ப.04923.1 

 பாத/ சில�பி  ஒலி ேவைல ஒலி ப�ப $க�ப.04923.2 

 ேவத� ெகாJR�டைர நாD ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ேம*நா3 $க�ப.04923.3 

 ஓத�+ இ  ஊ� வ) ைகடவைன ஒ�தா3 $க�ப.04923.4 

 +%டA பிைற�+ைண என/ �ட� எயி-றா3 $க�ப.04924.1 

 க%ட� திைட� கைற உைட� கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) ைக�மா $க�ப.04924.2 



 4%ட�+ உ'�த_ெப.எ/.(உ'_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உ'யா* 4ள' 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.04924.3 

 அ%ட�தி2�� உைற அைம�தைனய வாயா3 $க�ப.04924.4 

 நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) 

நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைல ெந��கடலி  ந�� 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.04925.1 

 வ  தா3_ெப.(தா3_ெப.) அல�ப 4D வா _ெப.(வா _ெப.) 4க� 

ெவௗவ_�ைற.எ/.(ெவௗ(_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04925.2 

 அ � ஆ8திற�தவ  அற�ைத அ)Vளா�� $க�ப.04925.3 

 தி றா3 ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

எ ப+ தெரJ5தா  $க�ப.04925.4 

 ேப> வா8 அக�+ அல+ ேப� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

1��_ெப.எ/.(1�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04926.1 

 ந�3 வா _ெப.(வா _ெப.) அக�தி  இைட ஏ�� ெநறி காணா  $க�ப.04926.2 

 வா> வா _ெப.(வா _ெப.) அ2�க வள�வா3 பில வயி-ைறA $க�ப.04926.3 

 ேபா>வா  நிைன�+_வி.எ/.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வா8ெமாழி ;க றா  

$க�ப.04926.4 

 சாயா வர�_ெப.(வர�_ெப.) தJவினா8 தழிய பி 2� $க�ப.04927.1 

 ஓயா உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) விைச க%�� 

உண�கி*லா8 $க�ப.04927.2 

 வாயா* அள5+_வி.எ/.(அள_வி.+5�_இ.க.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வா வழி அைட�தா8 $க�ப.04927.3 



 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) யாைர எ ைன இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நிைல எ றா  $க�ப.04927.4 

 ெப%பா* என� க)+ ெப-றி ஒழி உ-றா* $க�ப.04928.1 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) பாலவ���� உயி� வ ��வ+ ெம8ேய $க�ப.04928.2 

 க%பா* அ��க உய� கால  வ)ேம2� $க�ப.04928.3 

 உ%பா* ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ஒழிAப+ 

அ'+ எ றா3 $க�ப.04928.4 

 திற5தா3 எயி-ைற_ெப.(எயி�_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) 

அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) 

இைட ெச றா  $க�ப.04929.1 

 அற5தா  அர-றிய+ அய��+ அமர� எ8�தா� $க�ப.04929.2 

 இற5தா  என�ெகா� ஒ� இைமAபதனி  4 ன� $க�ப.04929.3 

 பிற5தா  எனA ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) ேகாள' ெபய�5தா  $க�ப.04929.4 

 க3வா8 அர�கி கதற� �ட� கண�தி* $க�ப.04930.1 

 ெகா3 வா� தட�ைகய  வி��பி மிைச 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.04930.2 

 43_ெப.(43_ெப.) வா8 ெபா)Aபி  4ைழ 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

மிக_�ைற.எ/.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெநா8தி  $க�ப.04930.3 

 உ3 வா> அர� ெகா� எJ தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) க�ழ  ஒ�தா  

$க�ப.04930.4 

 சாகா வர� தைலவ'* திலக�_ெப.(திலக�_ெப.) 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.04931.1 



 ஏகா அர�கி �ட� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உட  

எJ5தா  $க�ப.04931.2 

 மா கா* விைச�க வட�_ெப.(வட�_ெப.) ம%ணி*_ெப.(ம%_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

உற வாேலா� $க�ப.04931.3 

 ஆகாய�_ெப.(ஆகாய�_ெப.) உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

கதலி�� உவைம ஆனா  $க�ப.04931.4 

 ஆ��தா�க3 வானவ�க3 தானவ� அJ�கா $க�ப.04932.1 

 ேவ��தா� வி'Rச2� விய5+ மல�ெவ3ள� $க�ப.04932.2 

 P��தா  அக  கயிைலயி* ெத(ைல( இேலா2� $க�ப.04932.3 

 பா��தா  4னி தைலவ� ஆசிக3 பக�5தா� $க�ப.04932.4 

 மா%டா3 அர�கி அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) வா8 வயி� 

கா�� $க�ப.04933.1 

 கீ%டா  இைமAபி  இைட ேம)கி' கீழா $க�ப.04933.2 

 ந�%டா  வய� கதி 

நிைனAபி _நி.எ/.(நிைன_வி.+AA_ெபா).உ).+இ _நி.எ/.�றி.) ெநD+ எ னA 

$க�ப.04933.3 

 :%டா  அ)�க  உய� வானி வழி ேபானா  $க�ப.04933.4 

 ெசா-றா�க3 ெசா-ற+ைண பல ெத(ைகய+ அ ேறா $க�ப.04934.1 

 4-றா 4D5த_ெப.எ/.(4D_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வானி  இைட 45ந� $க�ப.04934.2 

 '* தாவி எ-� எனி2� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இனி இல�ைக 

$க�ப.04934.3 

 உ-றா* வில��� இைட\� என உண�5தா  $க�ப.04934.4 



 ஊ� கD+ ஊ�வன ஊறி* அற�_ெப.(அற�_ெப.) உ னா� $க�ப.04935.1 

 ேதற* இ* அர�க�;' த�ைம அைவ த�ரா $க�ப.04935.2 

 ஏ�வைக இ�� உள+ இராம என எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.04935.3 

 மா�� அதி  மா� பிறி+ இ* என மதி�தா  $க�ப.04935.4 

 த��; உைட� கனக� நாRசி* கDமதி* தணி�+ ேநா�கா $க�ப.04936.1 

 அ��; உைடA பிரச� தெய1வ� க-பக நா�ைட அ%மி $க�ப.04936.2 

 வி��; இைட ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) வில�கி ேவ� இல�ைக 1P�A $க�ப.04936.3 

 ப�� ;ைட/ ேசாைல�+ ஆ�ேகா� பவள மா* வைரயி* பா85தா  

$க�ப.04936.4 

 ேம�� உற/ ெச*ேவா  பாய_�ைற.எ/.(பா8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேவைலேம* இல�ைக ெவ-; $க�ப.04937.1 

 <�� உ��+ அ��� இ��� த3Bற 

Oட���_ெப.எ/.(Oட��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேநா ைம 

$க�ப.04937.2 

 ேபா��ற-� இைட\றாகA ;யெலா� ெபாதி5த வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) 

$க�ப.04937.3 

 தா��ற� தக�5+ சா�� கல�_ெப.(கல�_ெப.) என� த�க+ அ ேற $க�ப.04937.4 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) அD உ-� மீ+ வா _ெப.(வா _ெப.) உ� வர�பி  

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) $க�ப.04938.1 

 எ% அD அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) � றி* 

நிைல�+_வி.எ/.(நிைல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 



எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04938.2 

 வி%ணிைட உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ 2� ெம*லிய* 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேநா�க� $க�ப.04938.3 

 க%ணD ைவ�த+ அ ன இல�ைகைய� க%ணி* க%டா  $க�ப.04938.4 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) நக� அதைன 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நளின� ைக மறி�+ நாக� 

$க�ப.04939.1 

 ெபா  நக� இதைன ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

எ ப+ ;*லி+ அ�மா $க�ப.04939.2 

 அ5நக� இதனி  ந ேற* அ%ட�ைத 4J+� ஆ3வா  $க�ப.04939.3 

 இ5நக� இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வாழா  

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) அத-� ஏ+ எ றா  $க�ப.04939.4 

 மா%ட+ ஓ� நில�தி-றா� எ � உண��+த* வா8ைம�+ அ றா* 

$க�ப.04940.1 

 ேவ%Dய_ெப.எ/.(ேவ%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேவ%D _நி.எ/.(ேவ%�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ெவ�A;_ெப.(ெவ�A;_ெப.) 

இ றி விைழ5த +8��� $க�ப.04940.2 

 ஈ%� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) இ ப�_ெப.(இ ப�_ெப.) ஈ� 

இல+ யா%�� க%டா� $க�ப.04940.3 

 ஆ%� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) +ற�க� அஃேத அ)மைற� +ணி(� 

அ�மா $க�ப.04940.4 



 உ3 ;ல� எJ<� எ ப� ஓசைன உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 1 றி* 

$க�ப.04941.1 

 தெட1; உ� ெபா)3க3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) இத  உைழ/ 

ெசறி5த_ெப.எ/.(ெச'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ றா* $க�ப.04941.2 

 O�;ல� Oண�� ேக3வி Oைழவின� எனி2� 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04941.3 

 க% ;ல� வர�பி-றாேம கா�சி�� கைரயி-றாேம $க�ப.04941.4 

 ெபா ெகா%� இைழ�த_ெப.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மணிைய�ெகா� ெபாதி5த $க�ப.04942.1 

 மி ெகா%� அைம�த_ெப.எ/.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெவயிைல�ெகா� சைம�த $க�ப.04942.2 

 எ ெகா%� இய-றிய_ெப.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) என� 

தெரJ( இலாத $க�ப.04942.3 

 வ  ெகா%ட*_ெப.(ெகா%ட*_ெப.) வி�� மதி 4��வன 

மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) $க�ப.04942.4 

 நாக ஆலய�ெகௗ◌ா� நாக� உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) த� $க�ப.04943.1 

 பா� ஆ� ம)��� இல எ ன உய� ப%ப $க�ப.04943.2 

 ஆகாய�_ெப.(ஆகாய�_ெப.) அRச அக* ேம)ைவ அ2��� $க�ப.04943.3 

 மாகா* வழ�� சி� தென1ற* என 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04943.4 

 மாகா'  மி ெகாD மட�கின� அ��கி $க�ப.04944.1 

 மீகார� எ�க0� ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) +க3_ெப.(+க3_ெப.) விள�கி 

$க�ப.04944.2 

 ஆகாய க�ைகயிைன அ�ைகயினி  அ3ளிA $க�ப.04944.3 



 பா� ஆய ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெசா* அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) வ ��ப� 

அகார� $க�ப.04944.4 

 பRசி ஊ�Dய பர�� இைச கி%கிணிA ப+ம/ $க�ப.04945.1 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெசவி/ ெசJ� பவள�தி  ெகாJR_ெப.அ.(ெகாJ�_ெப.அ.) 

�ட� சிதறி_வி.எ/.(சித�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.04945.2 

 மRசி  அRசன நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) 

மைற�+_வி.எ/.(மைற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அர�கிய� வD�த 

$க�ப.04945.3 

 அ� சி* ஓதிேயா� உவைமய ஆ��ற அைமவ $க�ப.04945.4 

 நான நா3_ெப.(நா3_ெப.) மல�� க-பக ந�விைர நா ற $க�ப.04946.1 

 பான� வா8 உற ெவ��த_ெப.எ/.(ெவ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தா3_ெப.(தா3_ெப.) ஆ� உைடA பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) $க�ப.04946.2 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) அவா� விைர/ ெசJ� கJந��� +யி* 

ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04946.3 

 வான யா� த� அரமிய� தல� ெத(�� ம�Aப $க�ப.04946.4 

 �ழ�� வ �ைண�� யாJ� எ � இைனயன �ைழய $க�ப.04947.1 

 மழைல ெம ெமாழி கிளி�� இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அளி�கி ற மகளி�_ெப.) $க�ப.04947.2 

 �ழ��_ெப.எ/.(�ழ*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந*ெந�� தடமணி/ 

�வ�ெத(�� +வ �� $க�ப.04947.3 

 நிழ�� த�ைம�� ேவ-�ைம தெரJவ) 

நிைலய_�றி.வி.4.(நிைல_ெப.+அ_பட�.ப .) $க�ப.04947.4 

 இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மாட�க3 இ5திர-� 

அைமவர எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04948.1 



 மைனயி  மா�சிய_ெப.அ.(மா�சி_ெப.) எ னி  அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) 

ெசா*�� மா� உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.04948.2 

 அைனயவா� எனி  அர�க�த� தி)(��� அளைவ $க�ப.04948.3 

 நிைனயலா� அ றி உவைக�� அ னதா8 

நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.04948.4 

 மணிக3 எ�+ைண ெப'ய(� மா* தி) மா�பி  $க�ப.04949.1 

 அணி�� காசி2� அக றன உள என* அ'தா* $க�ப.04949.2 

 திணி�� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) நக�� தி)மைன தெய1வமா� த/ச  

$க�ப.04949.3 

 +ணிவி  

வ5தன _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) ெத(�� 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) இைழ�த_ெப.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ெத(ழி*க3 $க�ப.04949.4 

 மர�_ெப.(மர�_ெப.) அட�க�� க-பக� மைன எலா� கனக� $க�ப.04950.1 

 அர மட5ைதய� சிலதிய� அர�கிய��� அமர� $க�ப.04950.2 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) அட�கி வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உைழயரா8 உழ*�வ� ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) $க�ப.04950.3 

 தர� அட��வ+ அ � இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தவமா* $க�ப.04950.4 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) எ பவ� யா)� இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தி)நக��� 

இைறவ-� $க�ப.04951.1 

 ஏவ* ெச8பவ� ெச8கிலாதவ� எவ� எ னி  $க�ப.04951.2 



 1வ� த�4B� ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) அ�� உைழயனா 4ய�� 

$க�ப.04951.3 

 தாவி* மாதவ� அ*ல+ பிறி+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) த�ேமா $க�ப.04951.4 

 ேபா� இய றன ேதா-ற எ � இக>தலி* ;ற�ேபா8 $க�ப.04952.1 

 ேந� இய ற வ  திைசெத(�� 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா 

நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) $க�ப.04952.2 

 ஆ'ய  தனி� தெய1வ மா� களி�� ஓ� ஆழி/ $க�ப.04952.3 

 S'ய _ெப.(S'ய _ெப.) தனி� ேத)ேம இ5நக�� ெத(காத $க�ப.04952.4 

 வாJ� ம  உயி� யாைவ�� ஒ)வழி வாJ� $க�ப.04953.1 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) நாயக  தி)வயி� ஒ�+ள+ இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

ஊ� $க�ப.04953.2 

 ஆழி அ%ட�தி  அ)�க த  அல�� ேத�A ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) $க�ப.04953.3 

 ஏJ� அ*லன ஈ%� உள �திைரக3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.04953.4 

 தழ�� ேப'யி  அரவ4� தைக ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

களி�_ெப.(களி�_ெப.) $க�ப.04954.1 

 4ழ���_ெப.எ/.(4ழ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஓைத�� 1'ந�� 

4ழ�ெகா� 4ழ���_ெப.எ/.(4ழ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.04954.2 

 ெகாJ�_ெப.அ.(ெகாJ�_ெப.அ.) �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) ;+� �தைலய� <;ர� 

�ரலி  $க�ப.04954.3 

 வழ���_ெப.எ/.(வழ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேமகைல� 

கி%கிணி வயி ெத(�� மைற�� $க�ப.04954.4 

 மரகத�தி2� ம-� உள மணியி2� வைன5த $க�ப.04955.1 



 �ரகத� தனி� ேத� எலா� இைமA; இ* ப* ேகாD $க�ப.04955.2 

 இரவி ெவ�க நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைம�கி ற 

இய-ைகய எ றா* $க�ப.04955.3 

 நரக� ஒ��மா* ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) +ற�க� 

இ5நக��� $க�ப.04955.4 

 தி)� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின�+ அர�க)� க)நிற� த��5தா� 

$க�ப.04956.1 

 அ)� ேபாகி ற தி�கB� ம� அ-ற+ அழைகA $க�ப.04956.2 

 ப)�� இ5நக�� +  ஒளி பர�தலி* ப��ெபா  $க�ப.04956.3 

 உ)�கி ற+ ேபா � உள+ உல�_ெப.(உல�_ெப.) S> உவ' $க�ப.04956.4 

 அ%ட� 4-ற(� விJ�� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) அக-�� 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அக*வா  $க�ப.04957.1 

 க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தனி� கDநக� ெந�மைன கதி�க�� $க�ப.04957.2 

 உ%� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) எ � உைரA; 

அ'+ ஒAபிD* த�4  $க�ப.04957.3 

 வி%டவா8/ சி� மி மினி எ ன(� விள�கா $க�ப.04957.4 

 ேத2� சா5த4� மா மத/ ெசறி ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) ேச�� 

$க�ப.04958.1 

 வான நா3_ெப.(நா3_ெப.) மல� க-பக மல�கB� வய மா� $க�ப.04958.2 

 தான வா'�� ந�ெரா� ம��தலி* 

தழ�இய_ெப.எ/.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04958.3 

 மீ2� தா2� ஓ� ெவறிமண� கமJமா* ேவைல $க�ப.04958.4 



 தெய1வ� த/சைன ;க>+ேமா ெச�க% வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�க  

$க�ப.04959.1 

 ெம8 ஒ�+ ஆ-றிய தவ�ைதேய விய�+ேமா வி'Rச  $க�ப.04959.2 

 ஐயAபா� இலா வர�ைதேய மதி�+ேமா அறியா� $க�ப.04959.3 

 ெத(8ய* சி5ைதேய� யாவைர யா+ எ � +திAேப� $க�ப.04959.4 

 வா2� நில2� ெப�மா� இனி ம-�� உ%ட< $க�ப.04960.1 

 கா2� ெபாழி�� இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) 

கனக�தினா�� $க�ப.04960.2 

 ஏைன மணியா�� இய-றிய_ெப.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேவ2� யா(� $க�ப.04960.3 

 ேத2� மல)�_ெப.எ/.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) கனி�� தர/ 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச8ைக $க�ப.04960.4 

 ந�)� ைவய4� ெந)A;� ேம* நிமி� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கா�� 

$க�ப.04961.1 

 மா'_ெப.(மா'.) வான4� வழ�கல வா�� த� வள�/சி $க�ப.04961.2 

 ஊ' _நி.எ/.(ஊ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) இ5 ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

ேகா;ர�+ உய�/சி க%� உண�5தா* $க�ப.04961.3 

 ேம) எ�ஙன� விள���ேமா உட*_ெப.(உட*_ெப.) 4-�� ெவ3கி 

$க�ப.04961.4 

 4 ன� யாவ)� இராவண  4னி�� எ � எ%ணிA $க�ப.04962.1 

 ெபா னி  மாநக� மீ/ெசலா  கதி� எனA ;க*வா� $க�ப.04962.2 

 க னி_ெப.(க னி_ெப.) ஆைரயி  ஒளியினி* க%வJ� ��த* $க�ப.04962.3 



 உ னி நா3ெத(�� வில�கின  ேபாதைல 

உணரா�_வி.4.(உண�_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.04962.4 

 த�ய ெச8�ந� ேதவரா* அைனயவ� ேச)�_ெப.எ/.(ேச�-

வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.04963.1 

 வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) இ*ல+ ஓ� வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) அைம��வ  என 

மதியா� $க�ப.04963.2 

 காய� எ 2� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கண�� அ� பத�ைத�� 

கட�க_�ைற.எ/.(கட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.04963.3 

 ஏ�� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) இ�டன  கயிைல அ � 

எ��தா  $க�ப.04963.4 

 கற�� கா* ;கா கதிரவ  ஒளி ;கா மறலி $க�ப.04964.1 

 மற�_ெப.(மற�_ெப.) ;கா+ இனி வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ;கா� எ ைக 

வ�ேப $க�ப.04964.2 
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 இண�� எ' ;ைகெயா�� எJ5த+ எ னேவ $க�ப.04986.4 



 வ%ைம_ெப.(வ%ைம_ெப.) 

ந��கா_எதி�.ம.வி.எ/.(ந���_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மரபி  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.04987.1 

 ெப%ைம ந��காத க-;ைடய ேபைதைய� $க�ப.04987.2 

 தி%ைம ந��காதவ  சிைறைவ�தா  என $க�ப.04987.3 

 ெவ%ைம ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;க> வி'5த+ 

எ னேவ $க�ப.04987.4 

 அLவழி அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) 

பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆயிைட $க�ப.04988.1 

 எLவழி ம)�கி2� அர�க� எ8தினா� $க�ப.04988.2 

 தெவ1 வழி அ5தர� திைசய� ஆைகயா* $க�ப.04988.3 

 ெவLவழி இ)3தர மதி�+ மீ/ெச*வா� $க�ப.04988.4 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) வளநக��� ஏ�வா� எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) 

$க�ப.04989.1 

 ச5திர _ெப.(ச5திர _ெப.) உலகிைன/ சா��வா� சல�+ $க�ப.04989.2 

 அ5தக  உைற�ைள அ0�வா� அயி* $க�ப.04989.3 

 ெவ�ெத(ழி* அர�கன+ ஏவ* ேமயினா� $க�ப.04989.4 

 ெபா  நக� மட5ைதய� விRைசA :ைவய� $க�ப.04990.1 

 ப னக வனிைதய� இய�க� பாைவய� $க�ப.04990.2 

 4 னின பணி4ைற மாறி 45+வா� $க�ப.04990.3 

 மி னின� மிைட5தென வி��பி  மீ ெச*வா� $க�ப.04990.4 

 ேதவ)� அ(ண)� ெச�க% நாக)� $க�ப.04991.1 



 ேமவ)� இய�க)� விRைச ேவ5த)� $க�ப.04991.2 

 ஏவ)� வி��; இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) இ'ய ஈ%Dனா� $க�ப.04991.3 

 தா அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) பணி 4ைற தJ(� த ைமயா� $க�ப.04991.4 

 சி�திரA ப�தியி* ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ெச றன� $க�ப.04992.1 

 இ�+ைண தா>�தன� 4னி�� எ � த� $க�ப.04992.2 

 4�தி  ஆர�கB� 4D��_ெப.எ/.(4D_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மாைல�� $க�ப.04992.3 

 உ�த]ய�கB� ச'ய ஓ�வா� $க�ப.04992.4 

 த�%ட)� த�விைன த��க� த�5+ேபா8 $க�ப.04993.1 

 மா%� அற உல�5த+ மா)திA ெபய� $க�ப.04993.2 

 ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) தைக மா'_ெப.(மா'.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அளி�க_�ைற.எ/.(அளி��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆயிைட $க�ப.04993.3 

 ஈ%� அற�_ெப.(அற�_ெப.) 4ைள�+ என 4ைள�த+ இ5+ேவ $க�ப.04993.4 

 வ5தன _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

இராகவ  Pத  வா>5தன  $க�ப.04994.1 

 எ5ைதேய இ5திரனா� எ � ஏ4�� $க�ப.04994.2 

 அ5த� இ* கீ>�திைச அளக வா3_ெப.(வா3_ெப.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) 

$க�ப.04994.3 

 �5த' 4க�_ெப.(4க�_ெப.) எனA 

ெபாலி5+_வி.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேதா றி-ேற 

$க�ப.04994.4 

 க-ைற ெவ%கவ' ேபா* கடலி  ெவ%திைர $க�ப.04995.1 



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

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அலமரA 

ெபாலி5+_வி.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேதா றி-றா* 

$க�ப.04995.2 

 இ-ற+ எ  பைக என எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) $க�ப.04995.3 

 ெகா-ற ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) �ைட என� �ளி� 

ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) தி�கேள $க�ப.04995.4 

 தெரJ5+ ஒளி� தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) 

�ட�தினா* திைர $க�ப.04996.1 

 4'5+ உய� பா* கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

4க5+_வி.எ/.(4க_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 1'வா  $க�ப.04996.2 

 ெசா'5தேதயா� என� +3B� மீெனா�� $க�ப.04996.3 

 வி'5த+ த%நிலா ேம�� கீJேம $க�ப.04996.4 

 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தவ  �ரபிேய அ5தி வா மிைச $க�ப.04997.1 

 வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� உதயமா மD 

ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) தி�களா $க�ப.04997.2 

 வ)5த*_ெதா.ெப.(வ)5+_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) இ* ப�� கதி� வழ�� 

தாைரயா/ $க�ப.04997.3 

 ெசா'5த_ெப.எ/.(ெசா'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பா* ஒ�த+ நிலவி  

ேதா-றேம $க�ப.04997.4 

 எ% உைட அOம ேம* இழி5த_ெப.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) : 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $க�ப.04998.1 

 ம%ணிைட வ �>கில மறி�+� ேபாகல $க�ப.04998.2 



 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�கைன அRசி ஆ8கதி� 

$க�ப.04998.3 

 வி%ணிைட� ெத(�தின 

ேபா ற_ெப.எ/.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மீ _ெப.(மீ _ெப.) எலா� 

$க�ப.04998.4 

 எ*லியி  நிமி� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) �ைற�� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) $க�ப.04999.1 

 க*லிய நிலவி  ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) 4றி�� ெகௗவின $க�ப.04999.2 

 ;*லிய பைக எனA ெபா)வ 

ேபா றன_வி.4.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

$க�ப.04999.3 

 ம*லிைக_ெப.(ம*லிைக_ெப.) மல�ெத(�� 

வதி5த_ெப.எ/.(வதி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) 

எலா� $க�ப.04999.4 

 வ �� உ� ப�� கதி�� க-ைற ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) நிலா $க�ப.05000.1 

 ஆ� உற எ�க0� Oைழ5+ அளாய+ $க�ப.05000.2 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) உ� கD மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) இல�ைக 

காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) ஊ� $க�ப.05000.3 

 P� உைற இ�ட+ ேபா � ேதா றி-றா* $க�ப.05000.4 

 இக>( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) �ண�+ 

இராம  எ8த+ ஓ� $க�ப.05001.1 

 பகழியி  ெசல( என அOம  ப-றினா* $க�ப.05001.2 

 அக> ;�5+ அர%_ெப.(அர%_ெப.) ;�5+ இல�ைக ஆ�� 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.05001.3 



 ;க> ;�5+ உலாய+ ஓ� ெபாலி(� ேபா றேத $க�ப.05001.4 

 அLவழி அOம2� அ0கலா� வைக $க�ப.05002.1 

 எLவழி எ பைத உண�வி  எ%ணினா  $க�ப.05002.2 

 ெசLவழி ஒ+�கின  ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ஏ�தA ேபா8 $க�ப.05002.3 

 ெவLவழி அர�க� ஊ� ேமவ*_ெதா.ெப.(ேம(_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

ேமயினா  $க�ப.05002.4 

 ஆழி அகழாக அ)கா அமர� வாJ� $க�ப.05003.1 

 ஏ> உலகி  ேமைல ெவளி கா�� 4க� ஏறி� $க�ப.05003.2 

 ேக> அ'ய ெபா ெகா� சைம5+ கிள� ெவ3ள�+ $க�ப.05003.3 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) தி' நாB� உைலயா மதிைல உ-றா  $க�ப.05003.4 

 கல�க* இ* க�� கதி�க3 மீ+ கD+ ஏகா $க�ப.05004.1 

 அல�க* அயி* வRசகைன அRசி எனி  அ றா* $க�ப.05004.2 

 இல�ைக மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) இ�� இதைன ஏற* அ'+ எ ேற $க�ப.05004.3 

 வில�கி அக*கி றன விைர5+_வி.எ/.(விைர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

என விய5தா  $க�ப.05004.4 

 தெவ1 அள( இலாத இைட ேசற* அ'+ அ�மா $க�ப.05005.1 

 அLவள( அக ற+ அர%_ெப.(அர%_ெப.) அ%ட� இைடயாக $க�ப.05005.2 

 எLவளவி  உ%� ெவளி ஈ�� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) எ னா 

$க�ப.05005.3 

 மட�க* அ' ஏ�� மத மா* களி�� நாண $க�ப.05006.1 

 நட5+_வி.எ/.(நட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தனிேய ;�+� ந�பி 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 1P� $க�ப.05006.2 



 அட�க'ய தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அயி* அ5தகன+ ஆைண� $க�ப.05006.3 

 க�5திைசயி  வா8 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) 

எதி� க%டா  $க�ப.05006.4 

 ேம)ைவ நி��தி ெவளி ெச8த+ெகா* வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) 

$க�ப.05007.1 

 ஊ� ;க அைம�த_ெப.எ/.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப�கா*ெகா* 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏJ� $க�ப.05007.2 

 ேசா�( இல நிைல�க ந� வி�ட+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) Pேணா $க�ப.05007.3 

 ந�� ;� கட-� வழிேயா என நிைன5தா  $க�ப.05007.4 

 ஏ> உலகி  வாJ� உயி� யாைவ�� எதி�5தா* $க�ப.05008.1 

 ஊழி 4ைற அ றி உடேன ;�� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ஒ ேறா 

$க�ப.05008.2 

 வாழிய�_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இய�_விய�.வி.4.�றி.) இய�� வழி ஈ+ என 

வ��தா* $க�ப.05008.3 

 ஆழி உள ஏழி  அள( அ � பைக எ றா  $க�ப.05008.4 

 ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) ஒ)<ெறா� இ)<�� மிைடவ �ர� $க�ப.05009.1 

 க3ள விைன ெவL வலி அர�க� இ)ைக�� $க�ப.05009.2 

 43_ெப.(43_ெப.) எயி�� வாB� உற மி ன 4ைற நி றா� $க�ப.05009.3 

 எ3ள'ய காவலிைன அ%ண�� எதி�5தா  $க�ப.05009.4 

 Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) மJ வா[ளா� அயி* ேதாமர� 

உல�ைக_ெப.(உல�ைக_ெப.) $க�ப.05010.1 

 கால வ' வி* பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) கAபண� 4�%D $க�ப.05010.2 

 ேகால கைண ேநமி �லிச� �'ைக �5த� $க�ப.05010.3 



 பால� 4த* ஆ�த� வல�தின� ப'�தா� $க�ப.05010.4 

 அ��ச� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கவ% அ��+ உட*_ெப.(உட*_ெப.) 

விசி��� $க�ப.05011.1 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �ைசய பாச� 4த* 

ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) பயி* ைகய� $க�ப.05011.2 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) அ ன ெசறி �Rசிய� சின�ேதா� 

$க�ப.05011.3 

 ப��னி மல�5+_வி.எ/.(மல�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒளி� பலாச 

வன�_ெப.(வந�_ெப.) ஒAபா� $க�ப.05011.4 

 அள�க அ'தாகிய கண�ெத(� அய*நி-�� $க�ப.05012.1 

 விள�கின� இ)�Dைன விJ�கி ஒளி கால $க�ப.05012.2 

 உள� கDய கால  மன�_ெப.(மன�_ெப.) உ��� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) $க�ப.05012.3 

 இள�க� இ* கட-பைட இ)�ைகைய எதி�5தா  $க�ப.05012.4 

 எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) அமர� எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) 

அ(ண�_ெப.(அ(ண�_ெப.) ஏவ� உள� எ ேன $க�ப.05013.1 

 கLைவ 4+ வாயிலி  ெந��கைட கடAபா� $க�ப.05013.2 

 தெவ1வ� இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) ேசம� 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ேசவக2� யா4� $க�ப.05013.3 

 ெவL அம� ெத(ட�கிD  எனா8 விைள�� எ றா  $க�ப.05013.4 

 க)�கட* கடAப+ அ'+ அ � இநக� காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) $க�ப.05014.1 

 ெப)�கட* கடAப+ அ'+ எ%ண� இைற ேப'  $க�ப.05014.2 

 அ)�கட  4DAப+ அ'தா� அம� கிைடAபி  $க�ப.05014.3 



 ெந)�� அட* விைளAப� ெந�நா3 என நிைன5தா  $க�ப.05014.4 

 வாயி*வழி ேசற* அ'+ அ றி�� வல�ேதா� $க�ப.05015.1 

 ஆயி* அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) ைவ�தவழி ஏக* 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) அ றா* $க�ப.05015.2 

 கா8கதி� இய�� இ* மதிைல� கD+ தாவிA $க�ப.05015.3 

 ேபா8 இ நக� ;�கி�ெவ  எ � ஒ� அய* ேபானா  $க�ப.05015.4 

 நா3நாB� தா ந*கிய காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

1P� $க�ப.05016.1 

 வா>நா3 அ னா3 ேபாவதி  ேமேல வழிநி றா3 $க�ப.05016.2 

 Pணா� எ 2� ேதாBைடயாைன/ �டேராைன� $க�ப.05016.3 

 காணா வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க� ெசவி எ ன� 

கன*_ெப.(கன*_ெப.) க%ணா3 $க�ப.05016.4 

 எ��� ேதாளா3 நா� 4க�தா3 உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏJ� $க�ப.05017.1 

 ெத(��A ேப)� ேசாதி நிற�தா3 �ழ* க%ணா3 $க�ப.05017.2 

 4�DA ேபா'  1(லக�ைத 4தேலா�� $க�ப.05017.3 

 க�D/ சீ�� கால  வல�தா3 கைம இ*லா3 $க�ப.05017.4 

 பாரா நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) எ%திைச ேதா�� 

பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) அAபா* $க�ப.05018.1 

 வாரா நி றாேரா என மா'_ெப.(மா'.) மைழேய_ெப.(மைழ_ெப.+ஏ_சா'.) ேபா* 

$க�ப.05018.2 

 ஆரா நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) <;ர� 

அ/ச�_ெப.(அ/ச�_ெப.) த) தாளா3 $க�ப.05018.3 



 ேவரா நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) மி னி  

இைம��� மிளி�:ணா3 $க�ப.05018.4 

 ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) ெவ�கைத 

பாச� மிளி�ச�க� $க�ப.05019.1 

 ேகா* வா3_ெப.(வா3_ெப.) சாப� 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கர�தா3 வட� ற� 

$க�ப.05019.2 

 ேபா*வா3 தி�க� ேபாழி  எயி-றா3 ;ைக வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) 

$க�ப.05019.3 

 கா*வா3 காணி* கால2� உ��� கத�_ெப.(கத�_ெப.) மி�கா3 $க�ப.05019.4 

 அR� வண�தி  ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உ��தா3 அர( 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.05020.1 

 அR� உவண�தி  ேவக�_ெப.(ேவக�_ெப.) மி��தா3 அ)3 இ*லா3 

$க�ப.05020.2 

 அ� �வண�தி  உ�த'ய�தா3 அைல ஆ)� $க�ப.05020.3 

 அ� � வ3 ந�தி  4�+ ஒளி� ஆர�+ அணிெகா%டா3 $க�ப.05020.4 

 சி5+ ஆர�தி  ெச/ைச அணி5தா3 ெதளி<* யா> $க�ப.05021.1 

 அ� தார�தி  ேந�வ) ெசா*லா3 அைற +�பி_ெப.(+�பி_ெப.) $க�ப.05021.2 

 க5தார�தி  இ  இைச ப னி� களிH)� $க�ப.05021.3 

 ம5தார�தி  மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அல�; ம�ட�தா3 $க�ப.05021.4 

 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) உ��� ஆழி இல�ைக இக* 1P� $க�ப.05022.1 

 ந*லா3 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஊ� ைவ�_ஏவ.(ைவ�_வி.) உைற 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நயன�தா3 

$க�ப.05022.2 



 நி*லா8 நி*லா8 எ � உைர ேநரா நிைனயா4  $க�ப.05022.3 

 வ*ேல ெச றா3 மா)தி க%டா  

வ)க_விய�.வி.4.(வா_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ றா  $க�ப.05022.4 

 ஆகா ெச8தா8_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) அRசைல ேபா�� 

அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) இ*லா8 $க�ப.05023.1 

 சாகா 1ல� தி �_வி.எ/.(தி _வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) உழ*வா�ேம* 

சல� எ னா� $க�ப.05023.2 

 பா� ஆ� இRசிA ெபா மதி* தாவிA பைகயாேத $க�ப.05023.3 

 ேபாகா8_வி.4.(ேபா_வி.+�_இ.இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) எ றா3 ெபா�� அழ* 

எ னA ;ைக க%ணா3 $க�ப.05023.4 

 களியா உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) 

மன�தி*_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.+இ*_இட.ேவ.) கத�_ெப.(கத�_ெப.) 1ள 

$க�ப.05024.1 

 விளியாநி ேற ந�தி நல�தி  விைன ஓ�வா  $க�ப.05024.2 

 அளியா  இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஊ� 

கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நல�தா* 

அைணகி ேற  $க�ப.05024.3 

 எளிேய  உ-றா* யாவ+ உன�� இ�� இழ( எ றா  $க�ப.05024.4 

 எ னா 4 ன� ஏ� என ஏகா+ எதி�மா-ற� $க�ப.05025.1 

 ெசா னாேய ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) யாவ  அடா ெத(* ;ர� அ�டா  

$க�ப.05025.2 

 அ னாேர2� அR�வ� எ8த-� அளி�-றா* $க�ப.05025.3 

 உ னா* எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஊ�ெகா* 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஊ� எ � உற ந�கா3 $க�ப.05025.4 



 ந�காைள� க%� ஐய  மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) ஓ� நைக 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.05026.1 

 ந�கா8 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) யா� யா�ெசால 

வ5தா8_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) உன+ ஆவி $க�ப.05026.2 

 உ�கா* ஏதா� ஓடைல எ றா3 இனி இLc� $க�ப.05026.3 

 ;�கா* அ றிA ேபாகல  எ றா  ;க>ெகா%டா  $க�ப.05026.4 

 வRச� ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) வானர� 

அ*ல  வ) கால  $க�ப.05027.1 

 +R��_ெப.எ/.(+R�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) க%டா* எ ைன 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) S> திைர ஆழி $க�ப.05027.2 

 நRச� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ� க% 

OதைலA ேபா* ந�கி றா  $க�ப.05027.3 

 ெநRச�_ெப.(ெநRச�_ெப.) ெகா%ேட க* என நி ேற நிைனகி றா3 

$க�ப.05027.4 

 ெகா*வா� அ ேற* ேகா3 உ�� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஊ� என* 

ேகா%டா3_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.05028.1 

 ெவ*வா8 ந�ேய* ேவறி என� த _பதி.ெப.(த _தி'.) விழிேதா�� $க�ப.05028.2 

 வ*வா8 ேதா�� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கன*_ெப.(கன*_ெப.) 

ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மதிவானி* $க�ப.05028.3 

 ெச*வா8 எ னா 1விைல ேவைல/ ெசலவி�டா3 $க�ப.05028.4 

 தD�தா� எ ன� த _பதி.ெப.(த _தி'.) எதி� 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) தழ*ேவைல� 

$க�ப.05029.1 



 கD�தா  நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) வி%ணி  4'��� க�ழ  ேபா* 

$க�ப.05029.2 

 ஒD�தா  ைகயா* உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) 

உவAப_�ைற.எ/.(உவAA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உய�கால� $க�ப.05029.3 

 பிD�தா3 ெநRச�_ெப.(ெநRச�_ெப.) +% என எ%ண� பிைழயாதா  

$க�ப.05029.4 

 இ-�/ Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) ந�� எழ* காணா எ' ஒAபா3 $க�ப.05030.1 

 ம-�� தெய1வA ப*பைட ெகா%ேட மைலவாைள $க�ப.05030.2 

 உ-�� ைகயா* ஆ�த� ஒ �� ஒழியாம* $க�ப.05030.3 

 ப-றி� ெகா3ளா வி%ணி* எறி5தா  பழி ஓ�வா  $க�ப.05030.4 

 வழ���_ெப.எ/.(வழ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) தெய1வA 

ப*பைட காணா3_வி.4.(கா%_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) மைலவா  

ேம* $க�ப.05031.1 

 4ழ���_ெப.எ/.(4ழ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) எ ன 4ர-றி 4னிகி றா3 $க�ப.05031.2 

 கழ��� ப5+� � �ெகா� ஆ�� கர�_ெப.(கர�_ெப.) ஓ/சி� $க�ப.05031.3 

 தழ��� ெச5த�/ சி5த அD�தா3 தைக( இ*லா3 $க�ப.05031.4 

 அDயா 4 ன� அ�ைக அைன�+� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ைகயா* 

$க�ப.05032.1 

 பிDயா எ ேன ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) 

இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) ெகா*லி* பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) 

எ னா $க�ப.05032.2 



 ஒDயா ெந5ச�+_ெப.(ெந5ச�_ெப.+அ�+_சா'.) ஓரD 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) உயிேரா�� 

$க�ப.05032.3 

 இDேய� உ%ட மா*வைர ேபா* ம%ணிைட 

வ �>5தா3_வி.4.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.05032.4 

 விJ5தா3 ெநா5தா3 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �)தி/ ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) 

;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ெவ3ள�+ $க�ப.05033.1 

 அJ5தா நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) நா 4கனா� த� 

அ)3 ஊ றி_வி.எ/.(ஊ �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05033.2 

 எJ5தா3 யா)� யாைவ�� எ*லா உலக�+� $க�ப.05033.3 

 ெத(J� தா3_ெப.(தா3_ெப.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) P+வ  4  

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) 

ெசா னா3_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.05033.4 

 ஐய ேக3 ைவய� ந*��_ெப.எ/.(ந*�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அய  அ)3 அைமதியாக $க�ப.05034.1 

 எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இ� 1P� காAெப  

இல�ைகமாேதவி எ ேப  $க�ப.05034.2 

 ெச8ெத(ழி* இJ�கினாேல திைக�+ இ5த/ சி�ைம ெச8ேத  $க�ப.05034.3 

 உ8தி எ � அளி�தியாயி  உண��+வ* உ%ைம_ெப.(உ%ைம_ெப.) 

எ றா3 $க�ப.05034.4 

 எ�தைன கால�_ெப.(கால�_ெப.) காAப* யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இ5த 

1P� எ � அ� $க�ப.05035.1 

 4�தைன வினவிேன-� 4ர%வலி� �ர�� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

உ ைன� $க�ப.05035.2 



 ைக�தல� அதனா* த�%D* கழிவ+ அ � எ ைன� கா%D $க�ப.05035.3 

 சி�திர நகர� பி ைன/ சிைதவ+ தி%ண� எ றா3. $க�ப.05035.4 

 அ னேத 4D5த+ ஐய அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

ெவ*��_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ/.�றி.) 

பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) ேதா-�� $க�ப.05036.1 

 எ 2� ஈ+ இய�ப_�ைற.எ/.(இய�;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேவ%�� 

தைகயேதா இனி ம-� உ னா* $க�ப.05036.2 

 உ னிய எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 4-�� உன��� 4-றாத+ உ%ட< 

$க�ப.05036.3 

 ெபா  நக� ;�தி எ � ;க>5தன3 இைறRசிA ேபானா3 $க�ப.05036.4 

 வ �ர2� வி)�பி_வி.எ/.(வி)�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ெம8�ைமேய விைள�� 

அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) எ � $க�ப.05037.1 

 ஆ'ய  கமல பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) அக�+ உற 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஆ%� 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.05037.2 

 :'ய� இல�ைக 1P�A ெபா மதி* தாவிA ;�கா  $க�ப.05037.3 

 சீ'ய பாலி  ேவைல/ சி�பிைர தெறJ�த+ 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.05037.4 

 வா ெத(ட� மணியி* ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைம 

அ� மாட ேகாD $க�ப.05038.1 

 ஆ ற ேப� இ)ைள/ சீ�+A பக*_ெப.(பக*_ெப.) 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அைம( 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05038.2 



 ஊ றிய_ெப.எ/.(ஊ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உதய�+ 

உ/சி_ெப.(உ/சி_ெப.) ஒ-ைற வா _ெப.(வா _ெப.) உ)ைள� ேதேரா  

$க�ப.05038.3 

 ேதா றின  ெகா*ேலா எ னா அறிவ2� +0�க� 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.05038.4 

 ெமா8�மணி மாட 1P� 4J+ இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) அக-றா 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05039.1 

 ெம8�ைமைய உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நாணா 

மிைக என வில�கிA ேபானா  $க�ப.05039.2 

 இ�மதி* இல�ைக நாAப% எ8+ேம* த 4  

எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05039.3 

 மி�மினி அ*லேனா அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ெவயி*கதி� 

ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) அ�மா $க�ப.05039.4 

 ெபாசி( உ� ப��ெபா  � றி* ெபா மதி* ந�வ% 

:�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05040.1 

 வைச அற விள���_ெப.எ/.(விள��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேசாதி 

மணியினா* அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மாட�+_ெப.(மாட�_ெப.+அ�+_சா'.) $க�ப.05040.2 

 அைச( இ* இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இல�ைக 1P� ஆ� 

இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) இ ைமயாேலா $க�ப.05040.3 

 நிசிசர� ஆயி-�_வி.4.(ஆ�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ�மா ந�3 நக� 

நி)த� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.05040.4 

 எ � அன இய�பி வ �தி ஏ�வ+ இJ�க� எ னா� $க�ப.05041.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) தைக அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) �)�கி மாளிைகயி* சார/ $க�ப.05041.2 



 ெச றன  எ ப ம ேனா ேதவ)�� அ4த� ஈ5த $க�ப.05041.3 

 � � என அேயா�தி ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) ;க> என� �ல( ேதாளா  

$க�ப.05041.4 

 ஆ� +� சாைல ேதா�� ஆைனயி  Hட� ேதா�� $க�ப.05042.1 

 மா� +� மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) ேதா�� வாசியி  ப5தி ேதா�� $க�ப.05042.2 

 கா� +� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ேதா�� க)� கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தாளா  $க�ப.05042.3 

 :�ெத(�� வாவி/ ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெபாறிவ' வ%D* ேபானா  $க�ப.05042.4 

 ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) ஒளிெகா3 நானாவித மணிA 

பி�திA ப�தி $க�ப.05043.1 

 ெசா'�� மா நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) அ�� அ�ேக �-றலா* காலி  ேதா ற* 

$க�ப.05043.2 

 க'யனா8 ெவளிய  ஆகி/ ெச8யனா8� கா��� கா%ட-� $க�ப.05043.3 

 அ'யனா8 எளியனா� த _பதி.ெப.(த _தி'.) அக�+ உைற அழகேன ேபா* 

$க�ப.05043.4 

 ஈ��வா� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) அலா* ம-� ஈ�Dனா* 

இையவ+_வி.4.(இைய_வி.+L_இ.இ.கா.+அ+_பட� ஒ).) 

இ ைம_ெப.(இ ைம_ெப.) $க�ப.05044.1 

 கா��வா� விதியா� அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) கா%கி-பா� 

கா%மி  அ�மா $க�ப.05044.2 

 :�� வா� 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) ெபாறாத ெபா8 இைட ைநயA : ந�� 

$க�ப.05044.3 



 ஆ��வா� அமர� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ஆ�வா� அர�க� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 

$க�ப.05044.4 

 கானக மயி*க3 எ ன� களி மட அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) எ ன $க�ப.05045.1 

 ஆனன கமலA ேபா+ ெபாலிதர அர�க� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) $க�ப.05045.2 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) உ� சரள/ ேசாைல� தெய1வந�� ஆ-�� ெத3 ந�� 

$க�ப.05045.3 

 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) மகளி�_ெப.) ஆ�ட மRசன� ஆ�வாைர 

$க�ப.05045.4 

 இல�கண மரபி-� ஏ-ற எJவைக நர�பி  ந*யா> $க�ப.05046.1 

 அல�தக� தளி��ைக ேநாவ அள5+_வி.எ/.(அள_வி.+5�_இ.க.+உ_வி.எ/.�றி.) 

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

அைம�த_ெப.எ/.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பாட*_ெப.(பாட*_ெப.) 

$க�ப.05046.2 

 கல�� உற 4ழ�கி-� எ � ேசDய� க னிமா� த� $க�ப.05046.3 

 மல�� ைகயா* மாட�+_ெப.(மாட�_ெப.+அ�+_சா'.) உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) 

மைழயி வா8 ெபா�+வாைர $க�ப.05046.4 

 ச5தA :� ப5த� ேவ85த தமனிய அர�கி* த�த� $க�ப.05047.1 

 சி5தி�த+ உத(� தெய1வ மணிவிள�� ஒளி)� ேச�ைக $க�ப.05047.2 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ�+ நி)த மா�க3 விள�பின 

ெநறி வழாம* $க�ப.05047.3 

 க5த�Aப மகளி�_ெப.) ஆ�� நாடக�_ெப.(நாடக�_ெப.) கா%கி றாைர 

$க�ப.05047.4 

 தி)�திய பளி�� ேவதி� ெத3ளிய ேவ*க3 எ ன� $க�ப.05048.1 



 க)�+ இய*;_ெப.(இய*;_ெப.) உைர��� உ%க% க)� 

கய*_ெப.(கய*_ெப.) ெச�ைம கா�ட $க�ப.05048.2 

 வ)�திய ெகாJந� த�பா* வர�பி றி 

வள�5த_ெப.எ/.(வள�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காம�_ெப.(காம�_ெப.) 

$க�ப.05048.3 

 அ)�திய பயி��� ந��ேபா* அ)நற( அ)5+வாைர $க�ப.05048.4 

 ேகாத�� �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) நா�ட� ெகாJந� க% 

வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) ெகா3ள� $க�ப.05049.1 

 P+ள� கனிைய ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) +வ��த 

வா8 ெவ%ைம ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.05049.2 

 மாத)� ைம5த� தா4� ஒ)வ�பா* ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) ைவ�த 

$க�ப.05049.3 

 காத*_ெப.(காத*_ெப.) அ� க3 உ%டா� ேபா* 4ைற4ைற களி�கி றாைர 

$க�ப.05049.4 

 வி* பட� பவளA பாத�+ அல�தக� 

எJதி_வி.எ/.(எJ+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

$க�ப.05050.1 

 ெபா-; அள( இ*லா வாசA ;ைன ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) கலைவ :சி 

$க�ப.05050.2 

 அ-;த வD�க% வாளி�� அRசன� 

எJதி_வி.எ/.(எJ+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ� ெபா  $க�ப.05050.3 

 க-பக� ெகா��க_�ைற.எ/.(ெகா�_வி.+��_ெபா).உ).+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வா�கி� கல  தெரJ5+ அணிகி றாைர $க�ப.05050.4 

 ;லிப� ம+ைக ைம5த� ;+Aபிைழ உயிைரA ;�� $க�ப.05051.1 



 நலி( இைட அ4த வாயா* ந/� உயி��+ அயி* க% ந*லா� $க�ப.05051.2 

 ெமலி( உைட ம)��* மி னி  அலமர/ சில�;_ெப.(சில�;_ெப.) வி�மி 

$க�ப.05051.3 

 ஒலிபட உைத��� ேதா�� மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ;ள� உதி�கி றாைர 

$க�ப.05051.4 

 உ3Bைட மய�கா* உ%க% 

சிவ5+_வி.எ/.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வா8 ெவ%ைம ஊறி� 

$க�ப.05052.1 

 +3ளிைடA ;)வ� ேகாணி� +DAப ேவ� ெபாDAப� 

P���_ெப.எ/.(P��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05052.2 

 ெவ3ளிைட ம)��லா� த� மதி4க� ேவ� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஆகி� 

$க�ப.05052.3 

 க3ளிைட� ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேநா�கி� 

கணவைர� கன*கி றாைர $க�ப.05052.4 

 ஆைலயி* மைலயி* சாலி 4ைளயினி* அ4த வா'/ $க�ப.05053.1 

 ேசாைலயி* +வச� இ*லி* ேசானக� மைனயி* Pய $க�ப.05053.2 

 ேவைலயி* ெகாள ஒணாத ேவ*கணா� �4த/ ெசLவா8 $க�ப.05053.3 

 வா> எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) ஊ� த��ேத  மா5தின� மய��வாைர $க�ப.05053.4 

 நல2� கணவ� த�ைம நைவ உறA 

A''5+_வி.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வி�4� $க�ப.05054.1 

 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) உ� கலைவ த�ய 43_ெப.(43_ெப.) நிலா 4ள'/ 

ெச�ேக> $க�ப.05054.2 

 மல�மிைச மல� :�+_வி.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ ன வைள� 

ைகயா* வதன� தா�கி $க�ப.05054.3 



 அலம)� உயி'ேனா�� ெநD+ உயி��+ அய�கி றாைர $க�ப.05054.4 

 ஏதி அ� ெகாJந� த�பா* எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

காதலாேல $க�ப.05055.1 

 தா+_ெப.(தா+_ெப.) இய�� அமளி/ ேச�ைக உயி� இலா உடலி* சா8வா� 

$க�ப.05055.2 

 மா+ய� காத*_ெப.(காத*_ெப.) P%ட வழியி ேம* ைவ�த க%ணா� 

$க�ப.05055.3 

 Pதிய� 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உயி�வ5+ 

+D�கி றாைர $க�ப.05055.4 

 ச�ெகா� சில�;� <�� பாதசாலக4� தாழA $க�ப.05056.1 

 ெபா�� ப* 4ரச�_ெப.(4ரச�_ெப.) 

ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) இ* உைற தெய1வ� 

ேபா-றி� $க�ப.05056.2 

 ெகா��_ெப.(ெகா��_ெப.) அல� H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) ெசLவா8 

அர�ைபய� பாணி ெகா�D $க�ப.05056.3 

 ம�கல கீத� பாட_�ைற.எ/.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மல�Aபலி 

வ��கி றாைர $க�ப.05056.4 

 இைழெத(ட� வி*�� வாB� இ)[ளா� மைலய யாண�� $க�ப.05057.1 

 �ைழெத(ட� நயன� H�ேவ* �மர� ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) உ)வ� ேகா�D 

$க�ப.05057.2 

 4ைழெத(ட� ச�� ேப' 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) என 

4ழ�க_�ைற.எ/.(4ழ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 1' $க�ப.05057.3 
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உ�ப'  $க�ப.05063.1 
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 தைட�� ம5திர� தைக5த நாக�ேபா* $க�ப.05070.1 

 இைட�ற( அ'ய+ ஓ� உற�க�_ெப.(உற�க�_ெப.) 
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 அைளயி* வா3_ெப.(வா3_ெப.) அ' அைனயவ  யாவேனா 

அறிேய _வி.4.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ _த .ஒ).) $க�ப.05082.2 

 இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வ �ரனா� ஏ5த�� இவ2ட  ெந�நா3 

$க�ப.05082.3 

 உைளய உ3ளேபா� உள+ என உ3ள�தி  உண�5தா  $க�ப.05082.4 

 இவைன இ  +ைண உைடய ேப� இராவண  எ ேன $க�ப.05083.1 

 ;வன�_ெப.(;வன�_ெப.) 1 ைற�� ெவ ற+ ஓ� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 

எனA ;கேல  $க�ப.05083.2 



 சிவைன நா* 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) ஒ)வைன� 

தி)ெந�மாலா� $க�ப.05083.3 

 அவைன அ*ல+ நிக� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) எ ப+� அறிேவா $க�ப.05083.4 

 எ � ைக மறி�+ இைடநி � 

கால�ைத_ெப.(கால�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) 

இழAப+_ெதா.ெப.(இழ_வி.+AA_ெபா).உ).+அ+_ெதா.ெப.�றி.) $க�ப.05084.1 

 அ � ேப�வ+ எ � ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஆயிர�+ அட�கா� 

$க�ப.05084.2 

 + � மாளிைக ஓளிக3 +'� அற� +)வி/ $க�ப.05084.3 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேதDன  

இ5திர_ெப.அ.(இ5திர _ெப.) சி�திைன� த��5தா  $க�ப.05084.4 

 அ�க  மாளிைக கட5+ேபா8 ேம* அதிகாய  $க�ப.05085.1 

 ெத(�க ேகாயி�� த�பிய� இ*ல4� +)வி� $க�ப.05085.2 

 த�க ம5திர� தைலவ�மா மைனகB� தடவிA $க�ப.05085.3 

 ;�� ந��கின  இராகவ  சர� எனA ;கேழா  $க�ப.05085.4 

 இ ன� ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) பைட� தைலவ�க3 இ)�ைகA $க�ப.05086.1 

 ெபா னி  மாளிைக ஆயிர ேகாD�� ;�கா  $க�ப.05086.2 

 க னி_ெப.(க னி_ெப.) மாநக�A ;ற�+ 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) கர5+ உைற கா%பா  

$க�ப.05086.3 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 1 றி23 ந�வண+ 

அகழிைய� ெத(ட�5தா . $க�ப.05086.4 



 தனி� கட� களி�_ெப.(களி�_ெப.) என ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) +ைணயிலா  

தாய $க�ப.05087.1 

 பனி� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கட(3த  ப'பவ� 

+ைடAபா  $க�ப.05087.2 

 இனி� கடA; அ'+ ஏ> கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

கிட5த+_ெதா.ெப.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) எ � 

இைச�தா _வி.4.(இைச_வி.+��_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.05087.3 

 கனி�� அட* கதி� ெத(ட�5தவ  அகழிைய� க%டா  $க�ப.05087.4 

 பாழி ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கிட�� எனA 

பக�வேர* ப* ேப� $க�ப.05088.1 

 ஊழிகால� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� க*லி2� 4Dயா $க�ப.05088.2 

 ஆழி ெவ�சின�+ அர�கைன அRசி ஆ> கட*க3 $க�ப.05088.3 

 ஏJ� இ5நக�/ �லாய ெகா* ஆ� என 

இைச�தா _வி.4.(இைச_வி.+��_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.05088.4 

 ஆய தாகிய அக  ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) அகழிைய அைட5தா  $க�ப.05089.1 

 தாய ேவைலயி  இ)மD விைசெகா� தாவிA $க�ப.05089.2 

 ேபாய கால�+� ேபா�� அ'+ எ ப+ ;க றா  $க�ப.05089.3 

 நாயக  ;க> நட5த_ெப.எ/.(நட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� 

நட5தா _வி.4.(நட_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.05089.4 

 ேம�� நா*வைக ேமக4� கீ>விழ� $க�ப.05090.1 

 P�கினா* அ ன ேதாய�ததா8� +ய� $க�ப.05090.2 

 ஆ�கினா  பைட அ ன அகழிைய $க�ப.05090.3 



 வா�கினா* உைர ைவ�க�� ஆ�ேமா $க�ப.05090.4 

 ஆைன 4�மத4� ப' ஆழி�� $க�ப.05091.1 

 மான ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) ���ம வா'�� $க�ப.05091.2 

 நான� ஆ�5த நைற��ழ* ஆவி�� $க�ப.05091.3 

 ேத2� ஆர4� ேத8ைவ�� நா�மா* $க�ப.05091.4 

 உ ன� நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) மக றி*_ெப.(மக றி*_ெப.) ;தா உளி* 

$க�ப.05092.1 

 அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) வ%டான�க3 ஆழிA;3 

$க�ப.05092.2 

 கி னர� �ர%ட� கி��க� சிர*_ெப.(சிர*_ெப.) $க�ப.05092.3 

 ெச ன� காக�_ெப.(காக�_ெப.) �ணால� சில�;ேம $க�ப.05092.4 

 நல�த மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) நைற அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) நாவி�� $க�ப.05093.1 

 அல�தக� �ழ�;� ெசறி5+_வி.எ/.(ெசறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆDன 

$க�ப.05093.2 

 இல�கண� களிேறா� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) நைட� 

$க�ப.05093.3 

 �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 

பி����_ெப.எ/.(பிD_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஒ� 

ஊட* ெகா���மா* $க�ப.05093.4 

 நற( நாறிய நா3_ெப.(நா3_ெப.) ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $க�ப.05094.1 

 +ைறக3 ேதா�� 4கி>�தன ேதா �மா* $க�ப.05094.2 



 சிைறயி  எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெச*வி_ெப.(ெச*வி_ெப.) 4க�திேனா� $க�ப.05094.3 

 உற(_ெப.(உற(_ெப.) தா� உைடயா� ஒ��கா�ேகளா $க�ப.05094.4 

 பளி�� ெச-றி� �யி-றிய பா8 ஒளி $க�ப.05095.1 

 விளி�;� ெவ3ள4� ெம8 தெரJயா+ ேம* $க�ப.05095.2 

 ெதளி5த_ெப.அ.(ெதளி(_ெப.) சி5ைதய)� சிறியா�ேகளா� $க�ப.05095.3 

 அளி5த_ெப.எ/.(அளி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+ அறித-� 

எளிதாவேரா $க�ப.05095.4 

 ந�லேம4த* ந மணி நி�தில� $க�ப.05096.1 

 ேமல கீழ ப*ேவ� ஒளி வ �சலா* $க�ப.05096.2 

 பாலி  ேவைல 4த* பல ேவைல�� $க�ப.05096.3 

 கா* கல5தனேவா என� கா��ேம $க�ப.05096.4 

 அ ன ேவைல அகழிைய ஆ�கலி $க�ப.05097.1 

 எ னேவ கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இRசி�� பி பட 

$க�ப.05097.2 

 + ன)� கD மாநக� + னினா  $க�ப.05097.3 

 பி ன� எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த ைம�� 

ேப�வா� $க�ப.05097.4 

 க)வி_ெப.(க)வி_ெப.) நாழிைக பாதியி* கால2� $க�ப.05098.1 

 ெவ)வி ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அர�க�த� 

ெவ�பதி $க�ப.05098.2 

 ஒ)வேன ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ப னிர%� ஓசைன� $க�ப.05098.3 



 தெர�( 4�ைம <றாயிர� ேதDனா  $க�ப.05098.4 

 ேவ'�� அட�கின ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) விள�;� 

$க�ப.05099.1 

 பா'�� அட�கின அட�கின+ பாட*_ெப.(பாட*_ெப.) $க�ப.05099.2 

 கா'ய� அட�கின�க3 க�மிய�க3 4�ைம� $க�ப.05099.3 

 P'ய� அட�கின ெத(ட�கின+ உற�க�_ெப.(உற�க�_ெப.) $க�ப.05099.4 

 இற�கின நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) ெகா3 ப' ஏம�_ெப.(ஏம�_ெப.) உற எ��� 

$க�ப.05100.1 

 கற�கின மற�_ெப.(மற�_ெப.) ெகா3 எயி* 

காவல�_ெப.(காவ*_ெப.+அ�_பட�.ப .) +D�க% $க�ப.05100.2 

 பிற�கின ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) �ழல� அ ப� பி'யாேதா� $க�ப.05100.3 

 உற�கின� பிண�கி எதி� ஊDனவ� அ*லா� $க�ப.05100.4 

 வட�_ெப.(வட�_ெப.) த) தட�_ெப.(தட�_ெப.) ெகா3;ய ைம5த� கலவிA ேபா� 

$க�ப.05101.1 

 கட5தன� இைட5தன� களி�த_ெப.எ/.(களி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மயி*ேபா�� $க�ப.05101.2 

 மட5ைதய� தட�_ெப.(தட�_ெப.) தன 4க�� இைட மய�கி� $க�ப.05101.3 

 கிட5தன� நட5த+ ;ண�/சி_ெப.(;ண�/சி_ெப.) த) ேகத� $க�ப.05101.4 

 வாம நைறயி  திற�_ெப.(திற�_ெப.) Oக�5தவ� 

மற5தா�_வி.4.(மற_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.05102.1 

 காம நைறயி  திற�_ெப.(திற�_ெப.) Oக�5தவ� களி�தா� $க�ப.05102.2 

 :ம  அைற வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) உைற இல�� அமளி ;�கா� $க�ப.05102.3 

 Pம நைற இ  +ைற அயி றில� +யி றா� $க�ப.05102.4 



 ப% இைம அைட�த பல க% ெபா)ந� பாட*_ெப.(பாட*_ெப.) $க�ப.05103.1 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) இைம அைட�தன விைள5த+ இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) 

வ �ைண $க�ப.05103.2 

 த%0ைம_ெப.(த%0ைம_ெப.) அைட�தன தழ�� இைச 

வழ���_ெப.எ/.(வழ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05103.3 

 க% இைம அைட�தன அைட�தன கபாட� $க�ப.05103.4 

 வி'5தன நர5த� 4த* ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) மல� வளாக�+ $க�ப.05104.1 

 உ'Rசி வ) தென1ற* உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) உ%� அய* உலாவ/ 

$க�ப.05104.2 

 ெசா'5தன க)� க% வ) +3ளி த) ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) $க�ப.05104.3 

 எ'5தன பி'5தவ�த� எR�தனி ெநRச�_ெப.(ெநRச�_ெப.) $க�ப.05104.4 

 இள�க� இJ+ எRச_�ைற.எ/.(எR�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

விJ�_ெப.எ/.(விJ_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ% அ) விள�ைக� 

$க�ப.05105.1 

 +ள�கிய+ தென1ற* பைக ேசார உய�ேவா'  $க�ப.05105.2 

 அள�கெரா� அள�க'ய ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) உற வ �யா $க�ப.05105.3 

 விள�� என விள���_ெப.எ/.(விள��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெம8 உ� விள�க� $க�ப.05105.4 

 நி�த நியம� ெத(ழி* 4D�+ ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

வான�+_ெப.(வான�_ெப.+அ�+_சா'.) $க�ப.05106.1 

 உ�தம� உற�கின�க3 ேயாகிக3 +யி றா� $க�ப.05106.2 

 ம�தமத ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) களி�_ெப.(களி�_ெப.) உற�கின உற�காA 

$க�ப.05106.3 



 பி�த)� உற�கின� இனிA பிறர+ எ ேனா $க�ப.05106.4 

 ஆயெபாJ+ அ�மதி* அக�+ அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) ைவ�� $க�ப.05107.1 

 Pய தெர� ஒ ெறா� ஒ)ேகாD +)விA ேபா8� $க�ப.05107.2 

 த�யவ  இ)�ைக அய* ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அக> 

இRசி $க�ப.05107.3 

 ேமய+ கட5தன  விைனA பைகைய ெவ றா  $க�ப.05107.4 

 ேபா� இய-ைக இராவண  ெபா  மைன $க�ப.05108.1 

 சீ� இய-ைக நிர�பிய தி�களா� $க�ப.05108.2 

 தாரைக� �Jவி* தைழ�+ 

ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05108.3 

 நா'ய��� உைறவா� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ந%ணினா  $க�ப.05108.4 

 4ய* க)� கைற ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெமா8� 

மதி $க�ப.05109.1 

 அய���� வா3_ெப.(வா3_ெப.) 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) ஆ� அ4+ 

அ னவ� $க�ப.05109.2 

 இய�க� ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) யாவ)� ஈ%Dன� $க�ப.05109.3 

 நய��� மாளிைக வ �திைய ந%ணினா  $க�ப.05109.4 

 தைழ5த ெமா8 ஒளி ெப8� மணி� தா> ெத(�� $க�ப.05110.1 

 இைழ5த_ெப.எ/.(இைழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) <லி2� இ  

இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) காலி2� $க�ப.05110.2 

 Oைழ5+ ெநா8தினி  ெம8 உற ேநா�கினா  $க�ப.05110.3 

 விைழ5த ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) விைன ேவ� அற வ �சினா  $க�ப.05110.4 



 அ�திர� ;ைர யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அர�க  ேம* $க�ப.05111.1 

 ைவ�த சி5ைதய� வா���_ெப.எ/.(வா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

உயி�A; இல� $க�ப.05111.2 

 ப�திர� ;ைர நா�ட� பைதA; அற/ $க�ப.05111.3 

 சி�திர�க3 என இ)5தா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.05111.4 

 அ3ள*_ெப.(அ3ள*_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சர மாரைன அRசிேயா 

$க�ப.05112.1 

 ெம3ள இ  கனவி  பய _ெப.(பய _ெப.) ேவ%Dேயா $க�ப.05112.2 

 க3ள� எ ெகா* அறி5தில� க% 4கி>�+ $க�ப.05112.3 

 உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) இ றி உற��கி றா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) 

$க�ப.05112.4 

 பJதி* ம மத  எ8கைண ப* 4ைற $க�ப.05113.1 

 உJத_ெப.எ/.(உJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகா�ைகய� 

ஊச*_ெப.(ஊச*_ெப.) உயி�Aபின� $க�ப.05113.2 

 அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெச8வ+ எ  ஆைண 

அர�கைன $க�ப.05113.3 

 எJதலா� ெகா* எ � எ%0கி றா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.05113.4 

 ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அ)ளா8 

என+ ஆவிைய� $க�ப.05114.1 

 H(கி றிைல Hறைல ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எனA $க�ப.05114.2 

 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேப�வ ேபா* க% பனிA; உறA $க�ப.05114.3 

 :ைவேயா� ;ல�;கி றா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.05114.4 



 ஈர� தென1ற* இJக ெமலி5+_வி.எ/.(ெமலி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

த� $க�ப.05115.1 

 பார� ெகா�ைகையA பா��+_வி.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ5தA 

பாதக  $க�ப.05115.2 

 வ �ர� ேதா3களி  வ ��க� எ%ணா உயி� $க�ப.05115.3 

 ேசார/ ேசார� +ள��கி றா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.05115.4 

 ந�க_ெப.எ/.(ந�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச�மணி நாறிய ந�3 

நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) $க�ப.05116.1 

 ப�க�_ெப.(ப�க�_ெப.) வ ��� ப3ளியி*_ெப.(ப3ளி_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ப*பக* 

$க�ப.05116.2 

 ஒ�க ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) உல�க உல5தவ� $க�ப.05116.3 

 ெச�க� வா _ெப.(வா _ெப.) த) தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) ஒ�தா� 

சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.05116.4 

 வாளி  ஆ-றிய க-பக வ*லிய� $க�ப.05117.1 

 ேதாளி  நா-றிய P�� அமளி� +யி* $க�ப.05117.2 

 நாளினா* ெசவியி* ;�� நாம யா>� $க�ப.05117.3 

 ேதளினா* திைகA; எ8+கி றா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.05117.4 

 கL( த��கைண ேம)ைவ� கா* 

வைள�+_வி.எ/.(வைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05118.1 

 எLவினா  மைல ஏ5திய_ெப.எ/.(ஏ5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஏ5+ 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.05118.2 

 வL( சா5+ த� மா4ைல 

ெவௗ(விய_ெப.எ/.(ெவௗ(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05118.3 



 ெசLவி க%� �லா(கி றா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.05118.4 

 HD_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நா �_ெப.(நா �_ெப.) உய� 

ேவைல�� ேகா�க நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.05119.1 

 ஆDனா  ;க> அ� ைக நர�பினா* $க�ப.05119.2 

 நாD நா* ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ப%0� நயA; உறA $க�ப.05119.3 

 பாDனா _வி.4.(பா�_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) ;க> பா�கி றா� 

சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.05119.4 

 இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

இய�கிய� ஈ%Dய_ெப.எ/.(ஈ%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05120.1 

 மைன ஒராயிர� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) ேபா8 

$க�ப.05120.2 

 அைனயவ  �ல�+ ஆ8 வைளயா� இட�_ெப.(இட�_ெப.) $க�ப.05120.3 

 நிைனவி  எ8தின _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) ந�தியி  

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.05120.4 

 எ'�ட� மணியி  ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ேக> இளெவயி* இைடவிடா+ 

$க�ப.05121.1 

 வி' இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) ப)கி நாB� விள�� இ றி 

விள���_ெப.எ/.(விள��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மாட�+_ெப.(மாட�_ெப.+அ�+_சா'.) $க�ப.05121.2 

 அ'ைவய� �Jவி  நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஆைச�� தா4ேம ;�� $க�ப.05121.3 

 ஒ)சிைற இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உ3ள�ெத(� ஊ�வா)� 

$க�ப.05121.4 



 நைக எ'� க-ைற தெற1றி நாவி ேதா8�+ அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

ஓதி $க�ப.05122.1 

 ;ைக என� +�பி_ெப.(+�பி_ெப.) �-றA ;+_ெப.அ.(;+_ெப.அ.) மல� ெபா�� 

ேச�ைக $க�ப.05122.2 

 பைக என ஏகி யாண�A பளி�� உைட/ சீதA ப3ளி_ெப.(ப3ளி_ெப.) $க�ப.05122.3 

 மிைக உயிேரா�� காம வி�மலி  ெவ+�;வா)� $க�ப.05122.4 

 சவிப� தைகசா* வான�_ெப.(வான�_ெப.) தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ஆக� $க�ப.05123.1 

 �வி��_ெப.எ/.(�வி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மீ _ெப.(மீ _ெப.) 

ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) ஆக மி ெகாD ம)��* ஆக� $க�ப.05123.2 

 கவி� ஒளி/ ெச�க� க-ைற ஓதியா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உ% க%ணா 

$க�ப.05123.3 

 அவி�மதி ெந-றி_ெப.(ெந-றி_ெப.) ஆக அ5திவா  ஒ�கி றா)� $க�ப.05123.4 

 பான* உ% க%0� வ%ணA பD4ைற மாறA ப%ைண/ $க�ப.05124.1 

 ேசாைன ேபா � அளிக3 ப�;� �'�ழ* க-ைற ேசார $க�ப.05124.2 

 ேம* நிவ5+ எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாட ெவ3நிலா 

4 '*_ெப.(4 றி*_ெப.) 

ந%ணி_வி.எ/.(ந%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05124.3 

 வான மீ _ெப.(மீ _ெப.) ைகயி  வா' மணி� கழ�� ஆ�வா)� $க�ப.05124.4 

 உைழ உைழA பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வான யா-� 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) 

நா��� $க�ப.05125.1 



 �ைழ 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) ஆய�_ெப.(ஆய�_ெப.) 

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) �ளி�Aபில 

எ � ஊD $க�ப.05125.2 

 இைழ ெத(��+ இல���_ெப.எ/.(இல��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மாட�+_ெப.(மாட�_ெப.+அ�+_சா'.) இைட த�மாற ஏறி $க�ப.05125.3 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபா+�+ 

ஒJ��_ெப.எ/.(ஒJ�_வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந�ரா* மRசன� 

ஆ�வா)� $க�ப.05125.4 

 ப னக அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ேக>A பணா 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) வலியி* ப-றி $க�ப.05126.1 

 இ  உயி�� கணவ _ெப.(கணவ _ெப.) ஈ5தா  ஆ� என இ)�தி விRைச 

$க�ப.05126.2 

 ம னவ� 4D��_ெப.எ/.(4D_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) :0� 

மாைல�� பைணய� ஆகA $க�ப.05126.3 

 ெபா னி  ந _ெப.அ.(ந*_ெப.அ.) பலைக/ S+_ெப.(S+_ெப.) +யி*கில� 

ெபா)கி றா)� $க�ப.05126.4 

 தென1 ந� �ட� உ3 பாட*_ெப.(பாட*_ெப.) சி�திய� இைசAப� த�Rெசா* 

$க�ப.05127.1 

 ப னக மகளி�_ெப.) வ3 வா�� த%0ைமA பாணி ேபணA $க�ப.05127.2 

 ெபா  ந� தரளA ப5த�� க-பகA ெபா+�ப�A ெபா  ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

$க�ப.05127.3 

 இ  நைக அர�ைபமாைர ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) க%� 

இ)�கி றா)� $க�ப.05127.4 

 ஆணியி* கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

காத*_ெப.(காத*_ெப.) அக�_ெப.(அக�_ெப.) �ட அ)வி உ%க% $க�ப.05128.1 



 ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) உய� உற�க�_ெப.(உற�க�_ெப.) 

த��5த_ெப.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சி5ைதய� ெச8வ ேதாரா� 

$க�ப.05128.2 

 வ �ைண�� �ழ�� த�த� மிட�� ேவ-�ைமயி* 

த��5த_ெப.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05128.3 

 பாணி த3ளாடA பாட*_ெப.(பாட*_ெப.) அ4+ உகA பா�வா)� $க�ப.05128.4 

 த%டைல வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) அ ன �ற�� இைட 

அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) த�D* $க�ப.05129.1 

 ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) :5_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) 

+கி�� ேகாைவ� கைலகB� ேசார� H��க3 $க�ப.05129.2 

 உ%� அலம5த க%ணா� ஊச*_ெப.(ஊச*_ெப.) இ�� உலா(கி ற 

$க�ப.05129.3 

 �%டல� தி) வி* வ �ச� �ரைவயி* �ழ� வா)� $க�ப.05129.4 

 ந/� என� ெகாDய_ெப.அ.(ெகாDய_ெப.அ.) க%ணா� க3[ளா� 

�)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ந�கிA $க�ப.05130.1 

 பி/ச'* பித-றி அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) :5+கி* கலாப� பறீி� $க�ப.05130.2 

 �/ச'� திற�தி  ஓைச கள� ெகாள� �J� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஈ%D/ $க�ப.05130.3 

 ச/ச'A பாணி ெகா�D நிைற த�மா�வா)� $க�ப.05130.4 

 தயி� நிற� க3 உ%� உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) த3ள� த� 

அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) த3ளA $க�ப.05131.1 

 பயி�_ெப.(பயி�_ெப.) உற� தெய1வ� எ ேம* பD5த+ பா�மி  எ னா 

$க�ப.05131.2 



 உயி� உயி��+ இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ைக�� உ/சிேம* 

உயர_�ைற.எ/.(உய�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந��D $க�ப.05131.3 

 மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) சிலி��+ உடல� Hசி வா8 வி'�+ ஒ��� வா)� 

$க�ப.05131.4 

 இ�திற�+ அர�க� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ஈ') ேகாD ஈ�ட� $க�ப.05132.1 

 ப�தியி  உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ப�திA 

பட� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தெர�(� பா��தா  $க�ப.05132.2 

 சி�திய� உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மாட� 

தெர�(� பி னாக/ ெச றா  $க�ப.05132.3 

 உ�திைச விRைச மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) உைற�ைள 4ைறயி  உ-றா  

$க�ப.05132.4 

 வள�5த_ெப.எ/.(வள�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) 

மக'ைக ெந�4D அர�கைன வர�காணா� $க�ப.05133.1 

 * தள�5த_ெப.அ.(தள�5த_ெப.அ.) சி5ைத த� இைடயி2� Oட�கிட உயிெரா� 

த�மாறி� $க�ப.05133.2 

 கள� தவா ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க)வியி* ைககளி* ெசயி'ய� 

கைல�க%ணா* $க�ப.05133.3 

 அள5த பாட*_ெப.(பாட*_ெப.) ெவL அர( த� ெசவி;க அலமர* உ�கி றா� 

$க�ப.05133.4 

 ;'�� ந*ெநறி 4னிவ)� ;லவ)� ;க*கில� ெபாைறHர $க�ப.05134.1 

 எ'�� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின�+ இக* அ� ெகா�� 

திற*_ெப.(திற*_ெப.) இராவண-� எRஞா �� $க�ப.05134.2 

 ப'�� ெநRசின� இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) என வயி��+ 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) பைகெயா�� பனி�தி�க3 $க�ப.05134.3 



 ெசா'�� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதி� +ைண4ைல� �ைவ �ட� 

ெகாDகளி* +D�கி றா� $க�ப.05134.4 

 சி�� கால�க3 ஊழிக3 ஆ�வைக தி'5+ சி5தைன சி5த $க�ப.05135.1 

 4�� காதலி  ேவதைன உழAபவ� 4ய�கிய 4ைல4 றி* $க�ப.05135.2 

 இ�� சா5த4� எJதிய_ெப.எ/.(எJ+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �றிகB� 

இ  உயி�A ெபாைற ஈர $க�ப.05135.3 

 ம�� வா3_ெப.(வா3_ெப.) க%க3 சிவA; உற ேநா�கின� மய�கின� 

உயி��கி றா� $க�ப.05135.4 

 ஆய விRைசய� மட5ைதய� உைறவிட� ஆ� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) 

அைம ேகாD $க�ப.05136.1 

 Pய மாளிைக ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தெர�� +)விAேபா8� 

ெத(ைல( இ* 1 �_ெப.(1 �_ெப.) உலகி-�� $க�ப.05136.2 

 நாயக  ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேகாயிைல ந%0வா  க%டன  நளி� 

தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) $க�ப.05136.3 

 மாய ந5திய வா3_ெப.(வா3_ெப.) 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தனி மய  மக3_ெப.(மக3_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) $க�ப.05136.4 

 க%� க%ெணா�� க)�ெத(�� கடாயின  காரண� கைட 

நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) $க�ப.05137.1 

 உ%� ேவ� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) சிறA;_ெப.(சிறA;_ெப.) எ�க3 நாயக-� 

உயி'2� இனியாைள� $க�ப.05137.2 

 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா5தவ  ைவ�த+ 

ஓ� உைற�3ெகா* �ல மணி_ெப.(மணி_ெப.) மைன�� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.05137.3 



 வி%�வி  தட மா�பினி  மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒ�த+ 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) என வியA;_ெப.(வியA;_ெப.) உ-றா  

$க�ப.05137.4 

 அர�ைப ேமனைக திேலா�தைம உ)Aபசி ஆதியாயவ� மார  $க�ப.05138.1 

 சர� ெப8 Pணிேபா* தளி� அD கர�_ெப.(கர�_ெப.) ெத(ட/ சாமைர த�மாற� 

$க�ப.05138.2 

 க)�ைப�� �ைவ ைகAபி�த ெசா*லிய� காமர� கனி யாழி  $க�ப.05138.3 

 நர�பி  இ னிைச ெசவி;க நாசியி* க-பக விைர நாற $க�ப.05138.4 

 விைழ( ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேம ைமய� 

ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) கீ>ைமேயா� ெவ�3( 

உ-றா* $க�ப.05139.1 

 பிைழெகா* ந ைமெகா* ெப�வ+ எ � ஐ�� பைீழயா* 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தென1ற* $க�ப.05139.2 

 உைழய� HவA ;�� ஏ� எனA ெபய�வ+ ஓ� ஊசலி  உளதா�� $க�ப.05139.3 

 பைழய� யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) எனA ப%;_ெப.(ப%;_ெப.) அல 

ெச8வேரா ப)ணித� பய _ெப.(பய _ெப.) ஓ�வா� $க�ப.05139.4 

 இ ன த ைமயி  எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) விள�க�க3 

இய*ெகடA ெபாலிகி ற $க�ப.05140.1 

 த ன+ இ  ஒளி தைழ( உற� +யி*ெகாB� ைதயைல� தைக( இ*லா  

$க�ப.05140.2 

 அ ன3 ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சானகி 

இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) என அயி��+ அக�+ எJ 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) த�� $க�ப.05140.3 

 + 2 த _பதி.ெப.(த _தி'.) உயி� உடெலா�_ெப.(உட*_ெப.+ஒ�_க).ேவ.) 

��வ+ ஓ� +ய� உழ5+_வி.எ/.(உழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 



இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.05140.4 

 எ-; வா _ெப.(வா _ெப.) ெத(ட� யா�ைகயா* 

ெப��_ெப.எ/.(ெப�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பய _ெப.(பய _ெப.) 

இழ5தன3 இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) $க�ப.05141.1 

 அ-; வா _ெப.(வா _ெப.) தைள இ* பிறA; அதெனா�� 

இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தெய1வ� $க�ப.05141.2 

 க-;� ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கன� �ைழ 

இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) எனி* கா��த  ;கேழா�� 

$க�ப.05141.3 

 ெபா-;� யா2� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இல�ைக�� அர�க)� 

ெபா �+� இ � எ றா  $க�ப.05141.4 

 மா2ய�� தி)வDவின3 அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) மா�ெகா%டன3 Hறி* 

$க�ப.05142.1 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) இய�கிேயா தானவ� ைதயேலா ஐ��� தைக ஆனா3 

$க�ப.05142.2 

 கா  உய��த தா�_ெப.(தா�_ெப.) இராம ேம* 

ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காத*_ெப.(காத*_ெப.) 

கா'ைகயா��� $க�ப.05142.3 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) உய��தவ  ம)��தா  மீBேமா நிைன5த+ மிைக 

எ றா  $க�ப.05142.4 

 இல�கண�கB� சில உள எ னி2� எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ�கி*லா $க�ப.05143.1 



 அல�க% எ8+வ+ அணிய+ உ%� எ � 

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

இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) யா�ைக $க�ப.05143.2 

 மல�� க)�_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) ேசா�5+ வா8 ெவ]இ/ 

சில மா-ற�க3 பைறகி றா3 $க�ப.05143.3 

 உல��� இ�� இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) கணவ2� 

அழி(� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) விய  நக��� உள+ எ றா  

$க�ப.05143.4 

 எ � உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ� உ� நிைலயினி* 

நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) இ திற  எ னாA $க�ப.05144.1 

 பி � சி5ைதய  ெபய�5தன  அ மைன பி-படA ெப)ேம)� $க�ப.05144.2 

 � � � றிய தைக உற ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெகா-ற�+ மணி� ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) $க�ப.05144.3 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;�கன  இராவண-� 

எ�Aப)� கி' என� திர3 ேதாளா  $க�ப.05144.4 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) +D�தன ெந�வைர +D�தன நி)த�த� �லமாத� 

$க�ப.05145.1 

 ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) +D�தன ம)��* ேபா* க%கB� ;)வ4� 

ெபா  ேதாB� $க�ப.05145.2 

 வல� +D�தன மாதிர� +D�தன தD�+ இ றி ெந�வான� $க�ப.05145.3 

 கல5+_வி.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இD�தன ெவD�தன :ரண 

ம�கல கலச�க3 $க�ப.05145.4 



 ;�� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

;ல _ெப.(;ல _ெப.) ெகா� ேநா�கின  ெபா)வ)� தி) 

உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) $க�ப.05146.1 

 ெந�� நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) 

ந���� அ5ேதா இ5த ெந�நக�� தி) எ னா $க�ப.05146.2 

 எ��ல�களி* யாவேர ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) 

இ)விைன எ*ேலா���� $க�ப.05146.3 

 ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஊ>4ைற அ*ல+ 

வலிய+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இ* என உண�(-றா  $க�ப.05146.4 

 <* ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) Oண�கிய ேக3வியா  

ேநா�கின  மற�_ெப.(மற�_ெப.) H)� $க�ப.05147.1 

 ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

;ைடபர5+ ஈ%Dய_ெப.எ/.(ஈ%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) இைட விய  ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) 

$க�ப.05147.2 

 பா* ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) ப*மணிA ப*தைலA 

பாA; இைடA பட�ேவைல $க�ப.05147.3 

 மா* ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) வதி5தேத அைனய+ 

ஓ� வனAபின  +யி*வாைன $க�ப.05147.4 

 �ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) ஞாயி�_ெப.(ஞாயி�_ெப.) � � இவ�5+ அைனயன 

�)மணி ெந�ேமாலி $க�ப.05148.1 

 இைழேகளா� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இளெவயி* 

எறி�திட இர(_ெப.(இர(_ெப.) எ2� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) வ �ய 

$க�ப.05148.2 



 4ைழெகா3 ேம)வி  4க�� இைட� கனகைன 

4)�கிய_ெப.எ/.(4)��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4ர% சீய� 

$க�ப.05148.3 

 தைழெகா3 ேதா[ளா�� தைலபல 

பரAபி_வி.எ/.(பரA;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 4  +யி*வ+ ஓ� 

தைகயாைன $க�ப.05148.4 

 ஆய ெபா  தல�+ ஆ8வைள அர�ைபய� ஆயிர� அணி 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05149.1 

 Pய ெபா  கவ' திர3 இய�கிட/ �ழிப� ப��கா-றி  $க�ப.05149.2 

 மீய க-பக� ேத _ெப.(ேத _ெப.) +ளி விராயன வ �>ெத(�� ெந�ேமனி 

$க�ப.05149.3 

 த�ய ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெத(D/ சீைதைய நிைனெத(�� உயி��+ உயி� 

ேத8வாைன $க�ப.05149.4 

 �ழ5ைத_ெப.(�ழ5ைத_ெப.) ெவ%மதி� ��மிய  ெந�வைர ���கிய �ல� 

ேதாைள� $க�ப.05150.1 

 கழி5+_வி.எ/.(கழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;�� இைட கர5தன அன�க  

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) க�� கைண பலபாய $க�ப.05150.2 

 உழ5த_ெப.எ/.(உழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

சம�+_ெப.(சம�_ெப.+அ�+_சா'.) உய�திைச யாைனயி  ஒளி� 

ம)A;_ெப.(ம)A;_ெப.) உ-� இ-ற $க�ப.05150.3 

 பழ� தJ�பி2�� இைட இைடேய சில ப�� ;%க3 அ��; ஊற $க�ப.05150.4 

 சா5+ அளாவிய கலைவேம* தவ>(� த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) தமி>A ப�� 

தென1ற* $க�ப.05151.1 

 ஏ85த காமெவ� கன*_ெப.(கன*_ெப.) உயி��+ இ)மD +)�தியி  உயி�A; 

ஏற� $க�ப.05151.2 



 க5த3_ெப.(கா5த3_ெப.) ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) விர*_ெப.(விர*_ெப.) 

சனகிபா* மன�_ெப.(மன�_ெப.) 4த* கரண�க3 கD+ ஓடA $க�ப.05151.3 

 பா5த3 ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4ைழ என� 

�ைழ( உ� ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) பா>ப�டாைன $க�ப.05151.4 

 ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� ஊ�க� 1ள� 

திைசெத(�� �றி�+_வி.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேம* 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.05152.1 

 ம%Dய ெச)வி* மான� ேதா3களா* வா' வா' $க�ப.05152.2 

 உ%ட+ தெவJ�DA ேப>வா8� கைடக3 ேதா� ஒJகிA 

பா��_ெப.எ/.(பா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05152.3 

 அ%ட�த� ;கழி* 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அைமதியாைன 

$க�ப.05152.4 

 ெவ3ளி ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) ேச�ைக 

ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெபாறி 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெவ+�;� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

$க�ப.05153.1 

 ;3ளி_ெப.(;3ளி_ெப.) ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) ெமா��3 எ னA ெபாD�+ 

ேவ� ெகாதி�+A ெபா�க� $க�ப.05153.2 

 க3 அவி> மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) +�பி_ெப.(+�பி_ெப.) வ%ெடா �� க'5+ 

சா�ப $க�ப.05153.3 

 ஓ3ளிய_ெப.அ.(ஓ3ளிய_ெப.அ.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) த�ய உயி��கி ற 

உயி�Aபினாைன $க�ப.05153.4 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) இய*_ெப.(இய*_ெப.) ேநமியானி* சி5ைதெம8� 

தி)வி  ஏகA $க�ப.05154.1 



 :இய* அமளி ேமலாA ெபா8 உற�� உற��வாைன� $க�ப.05154.2 

 காவி அ� க%ணி த _பதி.ெப.(த _தி'.) பா* க%ணிய காத*_ெப.(காத*_ெப.) 

ந�ரா* $க�ப.05154.3 

 ஆவிைய உயி�A; எ � ஓ+� அ�மி இ�� அைர�கி றாைன $க�ப.05154.4 

 மி��_ெப.எ/.(மி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) தைக நிைனA; 4-ற உ) 

ெவளிAப�ட ேவைல $க�ப.05155.1 

 ந��_ெப.எ/.(ந�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) தைக 4க�த  

காத*_ெப.(காத*_ெப.) ந����� மன�த  வா� ேத _ெப.(ேத _ெப.) 

$க�ப.05155.2 

 உ�� தைக ெமாழியா3 4 ன� ஒ)வைக 

உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) உ3ேள $க�ப.05155.3 

 ;�5தன3 அ ேறா எ � மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) 

ெபாD�கி றாைன $க�ப.05155.4 

 ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) ெத(ழி* கலாப மRைஞ_ெப.(மRைஞ_ெப.) 

ேவ�ைக மீ�H)� ஏ2� $க�ப.05156.1 

 � � ஒழி�+_வி.எ/.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)மா� � றி  

அ'தி* ேச� ெகா3ைக ேபால $க�ப.05156.2 

 வ  ெத(ழி* ெகா-றA ெபா  ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) மண5தி�� 

மட5ைத_ெப.(மட5ைத_ெப.) மா�க�� $க�ப.05156.3 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஒழி�+_வி.எ/.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஒ றி  ஏக அ'ய ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ஒJ�கினாைன $க�ப.05156.4 

 தJவா நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க)�கட* மீ+ 

உதயகி'யி* �ட� தய�க $க�ப.05157.1 



 எJவா  எ ன மி  இைம��� ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) 

திகJ�_ெப.எ/.(திக>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இய*பி-றா8 

$க�ப.05157.2 

 4J வானவரா8 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 1 �� 

கா���_ெப.எ/.(கா_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 4த* 

ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) $க�ப.05157.3 

 மJ வா3_ெப.(வா3_ெப.) ேநமி �லிச�தி  வா8ைம_ெப.(வா8ைம_ெப.) 

+ைட�த மா�பாைன $க�ப.05157.4 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) உJத_ெப.எ/.(உJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) வ%�� திைசயாைன மத�_ெப.(மத�_ெப.) +ைத5த வ%�� 

�-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05158.1 

 மா� உJத_ெப.எ/.(உJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) 

கலைவ வய� களி-றி  சி5+ர�ைத மா� ெகா3ள� $க�ப.05158.2 

 ேகா� உJத_ெப.எ/.(உJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மா�ேப_ெப.(மா�;_ெப.+ஏ_சா'.) ேபா* ெகாைல 

உJத_ெப.எ/.(உJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வDேவலி  

ெகா-ற�_ெப.(ெகா-ற�_ெப.) அRசி� $க�ப.05158.3 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) ெத(Jத பைக ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) 4D 

உJ+_வி.எ/.(உJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தJ�; 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சரண�தாைன $க�ப.05158.4 

 க%டன  கா%டேலா�� க)�தி  13 கால/ ெச5த� $க�ப.05159.1 

 வி%டன க%க3 கீ%� ெவD�தன கீJ� ேம�� $க�ப.05159.2 

 ெகா%ட+ ஓ� உ)வ மாேயா  �றளி2� ��கி 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.05159.3 

 தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ப�+� ேதா3க3 இ)ப+� 

தெரJய ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05159.4 



 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) எ  

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேம* 

நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெசா* 

எ  ஆ� $க�ப.05160.1 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) ஆ-� க%ணாைள வRசி�தா  மணி4D எ  

$க�ப.05160.2 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) ஆ-றலா* இD�+� தைலப�+� தக��+ இ � எ  

$க�ப.05160.3 

 ஆ3 ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) கா�ேடேன* அDேயனா8 4Dேயேன 

$க�ப.05160.4 

 நD�+வா> தைகைமயேதா அDைமதா  ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) OதைலA 

$க�ப.05161.1 

 பிD�+வா> அர�கனா� யா க%�� பிைழAபாேரா $க�ப.05161.2 

 ஒD�+ வா _ெப.(வா _ெப.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) அைன�+� 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) ப�+� உைத�+ உ)�D $க�ப.05161.3 

 4D�+ இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஊ� 4D�தா* ேம* 4Dவ+ எ(*)லா� 

4D5+_வி.எ/.(4D_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஒழிக_விய�.வி.4.(ஒழி_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) $க�ப.05161.4 

 எ � ஊ�கி எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) கD�+ இ) கர4� பிைச5+ 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05162.1 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஊ�கி 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைரAபா  ேநமிேயா  

பணி அ றா* $க�ப.05162.2 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஊ�கி ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இைழ�த* 

உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) உைடேயா��� 

உ'�+_வி.எ/.(உ'_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ றா* $க�ப.05162.3 



 பி  P�கி  இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) சாலA பிைழபய��� எனA 

ெபய�5தா  $க�ப.05162.4 

 ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) பா��+_வி.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ%டவ ேபா* ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) அைம5+ள� எனி2� $க�ப.05163.1 

 சீல� பா���'ேயா�க3 எ%ணா+ ெச8பேவா $க�ப.05163.2 

 1ல� பா���றி  உலைக 4Dவி��� 4ைற�+ எனி2� $க�ப.05163.3 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) பா��+_வி.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைற 

ேவைல கடவாத கட*_ெப.(கட*_ெப.) ஒ�தா  $க�ப.05163.4 

 இ-ைறA ேபா�A ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) சீ-ற� எ ேனா� 4D5தி�க 

$க�ப.05164.1 

 க-ைறA :�_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) �ழலாைள/ சிைறைவ�த க%டகைன 

$க�ப.05164.2 

 4-றA ேபா� 4D�த+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) �ர�� எ றா* 4ைன 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.05164.3 

 ெகா-றA ேபா�/ சிைல�ெத(ழி-�� �ைற உ%டா� என� �ைற5தா  

$க�ப.05164.4 

 அ5நிைலயா  ெபய��+ உைரAபா  ஆ8வைள�ைக அணி இைழயா� 

$க�ப.05165.1 

 இ5நிைலயா2ட  +யி*வா� உளர*ல� 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) நிைல�� $க�ப.05165.2 

 ;*_ெப.(;*_ெப.) நிைலய_�றி.வி.4.(நிைல_ெப.+அ_பட�.ப .) காம�தா* 

;ல�கி ற நிைல :ைவ $க�ப.05165.3 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) நிைலயி  உள3 எ 2� நல _ெப.(நல _ெப.) என�� 

ந*�மா* $க�ப.05165.4 



 எ � எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஈ%� இனி ஓ� 

பய _ெப.(பய _ெப.) இ*ைல என நிைனயா� $க�ப.05166.1 
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எனா நய5த_ெப.எ/.(நய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சி5ைதயா3 $க�ப.05211.2 

 உ +ைண� கணவைன உ�த* உ%ைமயா* $க�ப.05211.3 

 அ றி�� ேக�D எ � அைறத* ேமயினா3 $க�ப.05211.4 

 உ  நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) பசA; அற உயி� உயி�A; உற $க�ப.05212.1 

 இ  நிற� தென1 இைச இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ந%பினா* $க�ப.05212.2 

 மி  நிற_ெப.(நிற�_ெப.) ம)��லா8 ெசவியி* ெம*ல_வி.அ.(ெம ைம_ெப.) 

ஓ� $க�ப.05212.3 

 ெபா  நிற� +�பி_ெப.(+�பி_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஊதிA ேபாயதா* $க�ப.05212.4 

 ஆய+ ேத'  உ  ஆவி நாயக  $க�ப.05213.1 

 ஏய+ ++_ெப.(P+_ெப.) வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி)� 

எ 2மா* $க�ப.05213.2 



 த�ய+ த�யவ��� எ8த* தி%ண� எ  $க�ப.05213.3 

 வாய+ ேக3 என மறி�+� H�வா3 $க�ப.05213.4 

 +யிலைல ஆதலி* கன(_ெப.(கன(_ெப.) ேதா றல $க�ப.05214.1 

 அயி* விழி அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அைமய ேநா�கிேன  $க�ப.05214.2 

 பயி*வன பJ+ இல ப'வி  ஆ%டன $க�ப.05214.3 

 ெவயிலி2� ெம8யன விள�ப� ேக�Dயா* $க�ப.05214.4 

 எ%ெண8 த _பதி.ெப.(த _தி'.) 4Dெத(�� இJகி ஈ� இலா� $க�ப.05215.1 

 தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கJைத 

ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேத' _ெப.(ேத�_ெப.+இ _இட.ேவ.) ேம*_ெசா.உ).(ேம*_ெசா.உ).) 

$க�ப.05215.2 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) இராவண  அர�த 

ஆைடய  $க�ப.05215.3 

 ந%ணின  தென1 ;ல� நைவ இ* க-பினா8 $க�ப.05215.4 

 ம�கB� �-ற4� ம-� உVளா�கB� $க�ப.05216.1 

 ;�கன� அA;ல� ேபா5த+ இ*ைலயா* $க�ப.05216.2 

 சி�� அற ேநா�கின  த�ய இ ன4� $க�ப.05216.3 

 மி�கன ேக�க என விள�ப* ேமயினா3 $க�ப.05216.4 

 ஆ%தைக இராவண  வள���� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அன* 

$க�ப.05217.1 

 ஈ%Dல பிற5தவா* இன�_ெப.(இன�_ெப.) ெகா3 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) சித* 

$க�ப.05217.2 



 P%ட) மணிவிள�� அழ�� ெத(* மைன $க�ப.05217.3 

 கீ%டதா* வான ஏ� எறிய� கீைழநா3 $க�ப.05217.4 

 பிD மத�_ெப.(மத�_ெப.) பிற5தன பிற�� ேப'�� $க�ப.05218.1 

 இDபட 4ழ�கின இர�ட* இ றிேய $க�ப.05218.2 

 தD உைட 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) இ றி� தா( இ* 

வா _ெப.(வா _ெப.) $க�ப.05218.3 

 ெவDபட அதி)மா* 

உதி)�_ெப.எ/.(உதி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மீ _ெப.(மீ _ெப.) எலா� $க�ப.05218.4 

 வி* பக*_ெப.(பக*_ெப.) இ றிேய இர(_ெப.(இர(_ெப.) 

வி%�_ெப.(வி%�_ெப.) அற $க�ப.05219.1 

 எ* பக*_ெப.(பக*_ெப.) எறி�+ உள+ எ ன� ேதா �மா* $க�ப.05219.2 

 ம* பக_�ைற.எ/.(ப�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மல�5த_ெப.அ.(மல�5த_ெப.அ.) 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ைம5த� SDய_ெப.எ/.(S�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.05219.3 

 க-பக மாைல�� ;ல( கா�மா* $க�ப.05219.4 

 தி'�மா* இல�ைக�� மதி�� தி�� எலா� $க�ப.05220.1 

 எ'�மா* க5த�Aப நகர� எ�க0� $க�ப.05220.2 

 தெரJ�மா* ம�கல கலச� சி5தின $க�ப.05220.3 

 வி'�மா* விள�கிைன விJ��மா* இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) $க�ப.05220.4 

 ேதாரண� 4றி�மா* +ள�கி/ Sழி மா* $க�ப.05221.1 

 வாரண�_ெப.(வாரண�_ெப.) 4றி�மா* வல�த வா* ம)A;_ெப.(ம)A;_ெப.) 

$க�ப.05221.2 



 ஆரண ம5திர�+ அறிஞ� நா�Dய $க�ப.05221.3 

 :ரண �ட�+ ந�� நறவி* ெபா��மா* $க�ப.05221.4 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) ெத(ட� மதியிைனA 

பிள5+_வி.எ/.(பிள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மீ _ெப.(மீ _ெப.) எJ� 

$க�ப.05222.1 

 ;% ெத(ட� �)தியி* ெபாழி�மா* மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $க�ப.05222.2 

 த%ெடா� திகி'_ெப.(திகி'_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) த2 எ � இ னன 

$க�ப.05222.3 

 ம%� அம� ;'�மா* ஆழி மா� உற $க�ப.05222.4 

 ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) ம�கல� தாலி_ெப.(தாலி_ெப.) ம-� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.05223.1 

 அ� ைகயி  வா��ந� எவ)� இ றிேய $க�ப.05223.2 

 ெகா�ைகயி  வ �>5தன �றி�த_ெப.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஆ-றினா* $க�ப.05223.3 

 இ�� இதி  அ-;த� இ 2� ேக�Dயா* $க�ப.05223.4 

 ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) ேதவி அ� மய  மட5ைதத  $க�ப.05224.1 

 பி  அவி> ஓதி�� பிற�கி வ �>5தன $க�ப.05224.2 

 +  அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) �ட� �ட/ ���ெகா%� ஏறின $க�ப.05224.3 

 இ ன*_ெப.(இ ன*_ெப.) உ%� எ2� இத-� ஏ+ ஈ+ எனா $க�ப.05224.4 

 எ � அன இய�பி ேவ� இ 2� ேக�Dயா* $க�ப.05225.1 

 இ � இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) இAெபாJ+ எJ5த+ ஓ� கனா_ெப.(கனா_ெப.) 

$க�ப.05225.2 

 வ  +ைண� ேகாள' இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) மா� இலா� $க�ப.05225.3 



 � � இைட உJைவ அ� �J�ெகா%� ஈ%Dேய $க�ப.05225.4 

 வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இலா மதக' 

உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வன�_ெப.(வந�_ெப.) $க�ப.05226.1 

 நிர�;ற வைள5தன ெந)�கி ேந�5தன $க�ப.05226.2 

 �ர�; அ� பிண� பட� ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

மா� இலாA $க�ப.05226.3 

 ;ர� ;க இ)5த+ ஓ� மயி�� ேபாயதா* $க�ப.05226.4 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) தி)விள�� அைமய மா�Dய $க�ப.05227.1 

 ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) ஒளி விள�க� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஏ5தி/ ெச8யவ3 

$க�ப.05227.2 

 நாயக  தனி மைன நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ந%0த* $க�ப.05227.3 

 ேமயின3 வ �டண  ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) 

ெசாலா8 $க�ப.05227.4 

 ெபா மைன ;�க அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெபா)வி* ேபாதினி* 

$க�ப.05228.1 

 எ ைன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) உண��திைன 4D5த+ இ* என $க�ப.05228.2 

 அ ைனேய அத �ைற கா% எ � ஆயிைழ $க�ப.05228.3 

 இ ன4� +யி*க என இ)ைக HAபினா3 $க�ப.05228.4 

 இLவிைட அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இராம  

ஏவிய $க�ப.05229.1 

 ெவL விைட அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேபா� வ �ர� Pத2� $க�ப.05229.2 



 அLவிைட எ8தின _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) அ'தி  

ேநா��வா  $க�ப.05229.3 

 ெநாL இைட மட5ைதத  இ)�ைக ேநா�கினா  $க�ப.05229.4 

 அLவயி  அர�கிய� அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) உ-� அ�மேவா $க�ப.05230.1 

 ெசLைவ இ* +யி* நைம/ ெச8த+ ஈ+ எனா $க�ப.05230.2 

 எLவயி  ம)�கி2� எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ ��கினா� $க�ப.05230.3 

 ெவL அயி* மJ எJ/ Sல ெவ�ைகயா� $க�ப.05230.4 

 வயி-றிைட வாயின� வைள5த_ெப.எ/.(வைல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெந-றியி* $க�ப.05231.1 

 �யி-றிய விழியின� ெகாDய_ெப.அ.(ெகாDய_ெப.அ.) ேநா�கின� $க�ப.05231.2 

 எயி-றி2�� இைடயிைட யாைன_ெப.(யைன_ெப.) யாளி ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) 

$க�ப.05231.3 

 +யி*ெகா3 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பில  என� ெத(�ட வாயினா� 

$க�ப.05231.4 

 ஒ)ப+ ைகயின� ஒ-ைற/ ெச னிய� $க�ப.05232.1 

 இ)ப+ தைலயின� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ைகயின� $க�ப.05232.2 

 ெவ)வ) ேதா-ற�த� விகட ேவட�த� $க�ப.05232.3 

 ப)வைர என4ைல பல(� நா-றினா� $க�ப.05232.4 

 Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) ச�கர�_ெப.(ச�கர�_ெப.) ேதா�D 

ேதாமர� $க�ப.05233.1 

 கால ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) கAபண� க-ற ைகயின� $க�ப.05233.2 



 ஆலேம உ)( ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேமனிய� $க�ப.05233.3 

 பாலேம த'�தவ  ெவ)(� பா ைமயா� $க�ப.05233.4 

 க' ப' ேவ�ைக_ெப.(ேவ�ைக_ெப.) மா� கரD யாளி ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) 

$க�ப.05234.1 

 அ' ந' நா8_ெப.(நா8_ெப.) என அணி 4க�தின� $க�ப.05234.2 

 ெவ'5 உ� 4க�தின� விழிக% 1 றின� $க�ப.05234.3 

 ;'த) ெகா�ைமய� ;ைக�� வாயினா� $க�ப.05234.4 

 எ%ணி2�� அளவிட* அ'ய ஈ�Dன� $க�ப.05235.1 

 க%ணி2�� அளவிட* அ'ய கா�சிய� $க�ப.05235.2 

 ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) எனA ெபய�ெகா� தி'�� ெப-றிய� $க�ப.05235.3 

 +% என� +யி* உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) �-றினா� $க�ப.05235.4 

 ஆயிைட உைர அவி5+_வி.எ/.(அவி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அழக  

ேதவி�� $க�ப.05236.1 

 த� அைனயவ� 4க�_ெப.(4க�_ெப.) ேநா�கி� ேத�பினா3 $க�ப.05236.2 

 நாயக  Pத2� விைரவி  ந%ணினா  $க�ப.05236.3 

 ஓ8வில  உய�மரA பைணயி  உ�பரா  $க�ப.05236.4 

 அர�கிய� அயி* 4த* ஏ5+� அ�ைகய� $க�ப.05237.1 

 ெந)�கிய �Jவின� +யி�� ந��கின� $க�ப.05237.2 

 இ)��ந� ம-� இத-� ஏ+ எ  எனA $க�ப.05237.3 



 ெபா)�ெகன அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) இைட 

ெபா)5த_�ைற.எ/.(ெபா)5+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேநா�கினா  $க�ப.05237.4 

 வி' மைழ��ல� கிழி�+ ஒளி)� மி  என� $க�ப.05238.1 

 க)நிற�+ அர�கிய� �Jவி* க%டன  $க�ப.05238.2 

 �)நிற�+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தனி� ெகா%ட*_ெப.(ெகா%ட*_ெப.) 

ஊழியா  $க�ப.05238.3 

 இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) அ�+ 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) எ-� 

இைய5த_ெப.எ/.(இைய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கா5த�ைத $க�ப.05238.4 

 கட�க_�ைற.எ/.(கட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

அர�கிய� காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) �-� உளா� $க�ப.05239.1 

 மட�ெகாD சீைதயா� மாதேர ெகாலா� $க�ப.05239.2 

 கட*+ைண ெநDய த _பதி.ெப.(த _தி'.) க%ணி  ந��A 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) $க�ப.05239.3 

 தட�திைட இ)5த+ ஓ� அ ன� த ைமயா3 $க�ப.05239.4 

 எ3ள)� உ)வி  ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) இல�கண�கB� $க�ப.05240.1 

 வ3ள*த  உைரெயா�� மா� ெகா%Dல $க�ப.05240.2 

 க3ள வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�க  அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

கமல�க%ணனா� $க�ப.05240.3 

 உ3 உைற உயி'ைன ஒளி�+ைவ�தவா $க�ப.05240.4 

 1வைக_ெப.(1வைக_ெப.) உலைக�� 4ைறயி  ந��கிய $க�ப.05241.1 

 பாவி த _பதி.ெப.(த _தி'.) உயி� ெகா3வா  

இைழ�த_ெப.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப%;_ெப.(ப%;_ெப.) 

இதா* $க�ப.05241.2 



 ஆவேத அர( அைண +யிலி  

ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05241.3 

 ேதவேன அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) கமல/ ெச*விேய $க�ப.05241.4 

 வ �Dன+ அ � அற  யா2� வ �கேல  $க�ப.05242.1 

 ேதDன  க%டன  ேதவிேய எனா $க�ப.05242.2 

 ஆDன  பாDன  ஆ%�� ஈ%�� 

பா85+_வி.எ/.(பா8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05242.3 

 ஓDன  உலாவின  உவைக� ேத _ெப.(ேத _ெப.) உ%டா  $க�ப.05242.4 

 மா� உ%ட மணி_ெப.(மணி_ெப.) அனா3 வய��_எவ.(வய��_வி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதி�� $க�ப.05243.1 

 ேத� உ%ட தி�கB� எ ன� ேத85+ உளா3 $க�ப.05243.2 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) உ%ட H5தலா3 க-;� காத�� $க�ப.05243.3 

 ஏ�%ட இ*ைலயா* அற�+�� ஈ� உ%ட< $க�ப.05243.4 

 ;ைனகழ* இராகவ  ெபா  ;ய�ைதேயா $க�ப.05244.1 

 வனிைதய� திலக�தி  மன�தி  மா%ைபேயா $க�ப.05244.2 

 வைனகழ* அரச'  வ%ைம_ெப.(வ%ைம_ெப.) மி�கி�� $க�ப.05244.3 

 சனக�த� �ல�ைதேயா யாைத/ சா-�ேக  $க�ப.05244.4 

 ேதவ)� பிைழ�தில� தெய1வ ேவதிய� $க�ப.05245.1 

 ஏவ)� பிைழ�தில� அற4�_ெப.(அற�_ெப.+உ�_சா' ) ஈ� இ றா* 

$க�ப.05245.2 

 யாவ+ இ�� இனி/ ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) அ'ய+ 

எ�பிரா-� $க�ப.05245.3 



 ஆவ எ  அDைம�� பிைழA; இ றா� அேரா $க�ப.05245.4 

 ேகழிலா3 நிைற இைற கீ%டதா� எனி  $க�ப.05246.1 

 ஆழியா  4னி(_ெப.(4னி(_ெப.) எ2� ஆழி மீ�ெகாள $க�ப.05246.2 

 ஊழியி  இ�தி வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ�� எ � 

உ னிேன  $க�ப.05246.3 

 வாழிய_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இய_விய�.வி.4.�றி.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

இனி வர�பி* நா3_ெப.(நா3_ெப.) எலா� $க�ப.05246.4 

 ெவ�கன* 4Jகி�� ;ல க3 வ ��கி�� $க�ப.05247.1 

 Oங�வ அ)5+வ ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ேநா-பவ� 

$க�ப.05247.2 

 எ�� உள� �ல�தி* வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ*லி  

மா%;ைட $க�ப.05247.3 

 ந�ைகய� மன�தவ� நவில- பாலேதா $க�ப.05247.4 

 ேபண ேநா-ற+ மைனA பிறவி ெப%ைமேபா* $க�ப.05248.1 

 நாண�_ெப.(நாண�_ெப.) ேநா-� உய�5த+ ந�ைக ேதா றலா* $க�ப.05248.2 

 மாண ேநா-� ஈ%� இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆ� எலா� $க�ப.05248.3 

 காண ேநா-றில  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) கமல� 

க%களா* $க�ப.05248.4 

 4னிபவ� அர�கிய� 4ைறயி  ந��கினா� $க�ப.05249.1 

 இனி அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

அலா+ யா)� இ*ைலயா* $க�ப.05249.2 

 தனிைம�� ெப%ைம�� தவ4� இ னேத $க�ப.05249.3 



 வனிைதய��� ஆக ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற�தி  மா%;_ெப.(மா%;_ெப.) 

எலா� $க�ப.05249.4 

 த)மேம கா�தேதா சனக  ந*விைன� $க�ப.05250.1 

 க)மேம கா�தேதா க-பி  காவேலா $க�ப.05250.2 

 அ)ைமேய அ)ைமேய யா� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ஆ-�வா� 

$க�ப.05250.3 

 ஒ)ைமேய எ�மேனா��� உைர�க- பாலேதா $க�ப.05250.4 

 ெச*வேமா அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) த�ைமேயா 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.05251.1 

 அ*�� ந பக�� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அமர� 

ஆ�ெச8வா� $க�ப.05251.2 

 ஒ*�ேமா ஒ)வ��� ஈ+ உ�க% யா+ இனி $க�ப.05251.3 

 ெவ*�ேமா த�விைன அற�ைத ெம8�ைமயா* $க�ப.05251.4 

 எ � இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) இைனயன 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வ%ணவா  

$க�ப.05252.1 

 ெபா  திணி ெந�மரA ெபா+�ப� ;�கவ  $க�ப.05252.2 

 நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி நிக>5த+ எ  எனி* $க�ப.05252.3 

 + � :� ேசாைலவா8 அர�க  ேதா றினா  $க�ப.05252.4 

 சிகர வ% ��மி_ெப.(��மி_ெப.) ெந�வைர எைவ�� ஒ)வழி� திர%டன 

சிவண $க�ப.05253.1 



 மக'ைக வயிர �%டல� அல�; தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) 

திற*_ெப.(திற*_ெப.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ;ைட வய�க/ $க�ப.05253.2 

 சகர  ந�� ேவைல தJவிய_ெப.எ/.(தJவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கதி'* 

தைலெத(�� தைலெத(�� தய��� $க�ப.05253.3 

 வைகய ப* ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) இளெவயி* எறிAப� க���� பக*பட 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.05253.4 

 உ)Aபசி உைடவா3 ஏ5தின3 ெத(டர ேமனைக ெவ3ளைட உதவ/ 

$க�ப.05254.1 

 ெச)Aபிைன� தா�கி� திேலா�தைம 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அர�ைபய� �ழா� ;ைட �-ற� 

$க�ப.05254.2 

 க)A;ர/ சா5+� கலைவ�� 

மல)�_ெப.எ/.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

கல5+_வி.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உமி> ப'மள க5த� 

$க�ப.05254.3 

 ம)A;ைடA ெபா)A; ஏ� மாதிர� களி-றி  வ'�ைகவா8 1�கிைட ம�Aப 

$க�ப.05254.4 

 நான ெந8 விள�� நா* இ) ேகாD ந�ைகய� அ�ைகயா* 

எ�Aப_�ைற.எ/.(எ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05255.1 

 ேம* நிவ5+ எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மணி�ைட 

அணியி  வி' கதி� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) எலா� விJ�க� $க�ப.05255.2 

 கா* 4த* ெத(ட�5த <;ர� சில�ப� கி%கிணி கைலெயா�� கலிAபA 

$க�ப.05255.3 

 பா* நிற�+_ெப.(நிற�_ெப.+அ�+_சா'.) அ ன� �ழா� பட�5தென1னA 

ப-பல ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) படர $க�ப.05255.4 



 ச5திர வதன�+ அ)5ததி இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) ேசாைலயி  தைனேயா 

$க�ப.05256.2 

 வ5த+ இ�� யாேதா யாெரா�� ேபாேமா எ � த� மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

ம��தலா* $க�ப.05256.3 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) 4தேலா� இைமA; இலா நா�ட�+ எைனவ)� 

உயி�A; அவி5+_வி.எ/.(அவி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ)Aப $க�ப.05256.4 

 ந�*_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) நிற� � றி  ெநD+ உற� 

தா>5த_ெப.எ/.(தா>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந��த 

ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) அ)வியி  

நிமி�5த_ெப.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05257.1 

 பா* நிறA ப�D  மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) உ�த'ய� ப%;_ெப.(ப%;_ெப.) 

உறA ப��ெபா  ஆர�தி  $க�ப.05257.2 

 மா* நிற_ெப.(நிற�_ெப.) மணிக3 இைட உறA பிற>5+ வ)கதி� இளெவயி* 

ெபா)வ/ $க�ப.05257.3 

 S*நிற� ெகா%1� கிழி�+ இைட +D��� மி  என மா�பி  <* +ள�க 

$க�ப.05257.4 

 ேதா3ெத(�� ெத(ட�5த மக'ைக வயிர� கி�;' வலயமா/ �ட�க3 

$க�ப.05258.1 

 நா3ெத(�� ெத(ட)� கலி ெகJ வி��பி  நா[ளா� ேகாளிைன ந�க� 

$க�ப.05258.2 

 தா3ெத(�� ெத(ட�5த தழ�� ெபா  கழலி  தைக ஒளி 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) தடவ� $க�ப.05258.3 

 ேக3ெத(�� ெத(ட�5த 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) ெவ%ணிலவி  4க 

மல� இரவி2� கிளர_�ைற.எ/.(கிள�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $க�ப.05258.4 



 த நிற�ேதா� மா�ெகா%� இைம��� ந�வி அ� தைழபட 

உ��த_ெப.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05259.1 

 ெபா  நிற� P� க)வைர ம)�கி* 

தJவிய_ெப.எ/.(தJவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;+ெவயி* ெபா)வ 

$க�ப.05259.2 

 மி  நிற� கதி'* ெச-றிய ப��ெபா  விர*தைல அவி� ஒளி� காசி  

$க�ப.05259.3 

 க* நிற� க-ைற ெந�நிழ* :�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

க-பக 4Jவன� கவின $க�ப.05259.4 

 ச னவ �ர�த ேகாைவ ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) தரள� ஊழியி  இ�தியி* 

தனி�த $க�ப.05260.1 

 ெபா  ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வைரயி* ெத(�திய ேகாB� நாB� ஒ�+ 

இைடயிைட ெபாலிய_�ைற.எ/.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05260.2 

 மி  ஒளி� ெமௗலி உதய மா*வைரயி  �BA பட� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

கதி�/ ெச*வ� $க�ப.05260.3 

 ப னி)வ'2� இ)வ)� தவிர உதி�த+ ஓ�பD ஒளிபரAப $க�ப.05260.4 

 பயி* எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) இர�ைடA பைண ம)A;_ெப.(ம)A;_ெப.) 

ஒDயA பDயினி* ப'பவ� �ம5த $க�ப.05261.1 

 மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) அD�+_வி.எ/.(அD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஒJ�கி  அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மா மத�த மாதிர� 

காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) மா* யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $க�ப.05261.2 

 கயிைலயி* திர%ட_ெப.எ/.(திர3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4ர% 

ெத(ட� தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) கனகன+ உய� 

வர�_ெப.(வர�_ெப.) கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.05261.3 



 அயி* எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அ'யி  �வ� த _பதி.ெப.(த _தி'.) கர�தா* 

அைள5த மா� க'யி  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அRச 

$க�ப.05261.4 

 அ� கய*_ெப.(கய*_ெப.) க)� க% இய�கிய� +ய�� இ* அர�ைபய� 

விRைசய��� அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.05262.1 

 ந�ைகய� நாக மட5ைதய� சி�த நா'ய� அர�கிய� 4தலா� $க�ப.05262.2 

 ���ம� ெகா�ைம� �வி4ைல� கனிவா8� ேகாகில�_ெப.(ேகாகில�_ெப.) 

+ய�5த ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) �தைல $க�ப.05262.3 

 ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) ஈ�ட� மா*வைர 

தழ�இய_ெப.எ/.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மRைஞ_ெப.(மRைஞ_ெப.) 

அ� �J என வய�க_�ைற.எ/.(வய��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05262.4 

 ெத(ைள உ� ;ைழ ேவ8 P�� இைச� கான�_ெப.(கான�_ெப.) +ய* உறா+ 

ஒ)நிைல ெத(டர $க�ப.05263.1 

 இைளயவ� மிட�� இ  நிைல இய�க� கி னர� 4ைற நி��+ 

எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05263.2 

 கிைள உ� பாட*_ெப.(பாட*_ெப.) சி* அ'A பா%D* 

தJவிய_ெப.எ/.(தJவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4ழெவா�� ெகJமி 

$க�ப.05263.3 

 அைள உைற அர(� அ4+ வா8 உ�Aப அ%ட4� ைவய4� அளAப 

$க�ப.05263.4 

 அ ன :R_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) ச+�க� சாமைர உ�க� ஆதியா� வ'ைசயி  

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05264.1 

 உ ன)� ெபா னி  மணியினி* ;ைன5த இைழ��ல� மைழ� க)� 

கைட�க% $க�ப.05264.2 



 மி  இைட/ ெசLவா8� �வி 4ைலA பைண�ேதா3 வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) 

ேத� அ*�லா� தா�கி $க�ப.05264.3 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) நிற� கா'  வர(_ெப.(வர(_ெப.) க%� 

உவ���_ெப.எ/.(உவ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

நாடக_ெப.அ.(நாடக�_ெப.) மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) என நடAப $க�ப.05264.4 

 த5தி' ெநறியி* தா��� க)வி_ெப.(க)வி_ெப.) P�கின� எJவிய சதியி  

$க�ப.05265.1 

 45+� �ணிேலா� இைய(� �ற�D* சி*ல'A பா%Dலி  4ைறயி  

$க�ப.05265.2 

 ம5தர கீத�+ இைசAபத� ெத(ட�5த வைக�� க�டைள_ெப.(க�டைள_ெப.) 

வழாம* $க�ப.05265.3 

 அ5தர வான�+_ெப.(வான�_ெப.+அ�+_சா'.) அர�ைபய� க)�பி  பாடலா� 

அ)� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அகவ $க�ப.05265.4 

 அ5தியி  அன�க  அழ*பட� +ர5த அல� மல�A பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) வா8 

அ��த_ெப.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05266.1 

 ெவ5+� ;%ணி  ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) Oைழ5+ எ ன ெவ%மதிA ப�� 

கதி� விரவ $க�ப.05266.2 

 ம5தமா)த� ேபா8 மல�ெத(�� வா' வய��_எவ.(வய��_வி.) ந�� மா'யி  

வ)ேத  $க�ப.05266.3 

 சி5+ O% +ளிக3 சீகர� திவைல உ)�கிய ெச�;_ெப.(ெச�;_ெப.) என� 

தெறJAப $க�ப.05266.4 

 இைழ ;ைர ம)��* இ�� இ�� என(� இ�கலா வன 

4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) இர�ைட $க�ப.05267.1 



 உைழ ;� ெசAபி  ஒளிதர 

மைற�த_ெப.எ/.(மைற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உ�த]ய�தின� ஒ*கி� 

$க�ப.05267.2 

 �ைழ ;� கமல� ேகா�Dன� 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ��நைக� �4த வா8 

மகளி�_ெப.) $க�ப.05267.3 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ;ைர ஒ%க% ெச�கைட ஈ�ட� மா�பி2� ேதாளி2� 

வய�க_�ைற.எ/.(வய��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05267.4 

 மாைல�� சா5+� கலைவ�� :0� வய��_எவ.(வய��_வி.) O% Pெசா� 

கா�� $க�ப.05268.1 

 ேசாைலயி  ெத(Jதி� க-பக� த)(� நிதிகB� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பி ெத(டரA 

$க�ப.05268.2 

 பாலி  ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) பரைவ� திைர க)� கி'ேம* 

பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என சாமைர 

பைதAப_�ைற.எ/.(பைதAA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05268.3 

 ேவைலநி � உய)� 4யலி* ெவ%மதியி  ெவ%�ைட மீ+ உற 

விள�க_�ைற.எ/.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05268.4 

 ஆ�கலி அகழி_ெப.(அகழி_ெப.) அ)வைர இல�ைக அD ெபய��+ இ� ெத(�� 

அJ5த $க�ப.05269.1 

 ேந� ெபா)� பரைவA பிற> திைர 

தவ>5+_வி.எ/.(தவ>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) திைசெத(�� நிமிர/ 

$க�ப.05269.2 

 சா�( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) க�வி  எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) உைடA 

ப�வா8 அன5த2� தைல_ெப.(தைல_ெப.) த�மாற $க�ப.05269.3 



 1' ந�� ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) இ)நில மட5ைத_ெப.(மட5ைத_ெப.) 4+� 

உB��-றன3 4ரல $க�ப.05269.4 

 ேகடக�ேதா� மJ எJ/ Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) அ��ச� கAபண� கி�ேகா� 

$க�ப.05270.1 

 ஆடக/ �ட�வா3 அயி* சிைல �லிச� 4தலிய ஆ�த� அைன�+� 

$க�ப.05270.2 

 தாடைக�� இர�D எ�>வலி தைழ�த தைகைமய� தடவைர ெபா���� 

$க�ப.05270.3 

 Sடக� தட�ைக/ ��சின�+ அ�ேபா� அர�கிய� தைலெத(�� �மAப 

$க�ப.05270.4 

 வி'தளி� 4ைக :� ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) அைட 4த* ேவ� பழ� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபானா* ேவ85த 

$க�ப.05271.1 

 த) உய� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) திைச ெத(�� க'ய� தழ* உமி> 

உயி�A; 4  தவழ� $க�ப.05271.2 

 தி)மக3 இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) திைச 

அறி5தி)5+� திைகA; உ� சி5ைதயா* ெக��த+ $க�ப.05271.3 

 ஒ)மணி ேந�� ப*தைல அரவி  உைழெத(�� உைழெத(�� உலாவி 

$க�ப.05271.4 

 இைனய+ ஓ� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) எ�>வலி அர�க� ஏ5த* 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ8+கி றாைன $க�ப.05272.1 

 அைனய+ ஓ� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) அRசைன சி�வ _ெப.(சி�வ _ெப.) 

க%டன  அைம(ற ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.05272.2 



 விைனய4� ெசய�� ேம*விைள ெபா)B� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

வழி விள���_ெப.எ/.(விள��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ � 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05272.3 

 வைன கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) இராம  ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ெபய� ஓதி 

இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய* மைற5ேத $க�ப.05272.4 

 ஆயிைட அர�க  அர�ைபய� �J(� அ*ல(� ேவ� அய* 

அகல_�ைற.எ/.(அக*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05273.1 

 ேமயின  ெப%ணி  விள�� எ2� தைகயா3 இ)5+ழி ஆ%� 

அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) ெவ)விA $க�ப.05273.2 

 ேபாயின உயிரளா� என ந��கிA ெபாறி வ' எ�>_ெப.(எ�>_ெப.) வலிA ;ைக� 

க% $க�ப.05273.3 

 கா8 சின உJைவ தி னிய வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

கைலயிள� பிைண என� கைர5தா3 $க�ப.05273.4 

 Hசி ஆவி �ைல(� வாைள�� $க�ப.05274.1 

 ஆைசயா* உயி� ஆ� அழிவாைன�� $க�ப.05274.2 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) இ* க% இைண சா � என� க%டன  $க�ப.05274.3 

 ஊச*_ெப.(ஊச*_ெப.) ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

ஒழி5த_ெப.எ/.(ஒழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உள�தினா  $க�ப.05274.4 

 வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) சானகி 

வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) இராகவ  $க�ப.05275.1 

 வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) நா மைற 

வாழிய�_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இய�_விய�.வி.4.�றி.) 

அ5தண�_ெப.(அ5தண�_ெப.) $க�ப.05275.2 



 வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) ந*லற� எ � உற 

வா>�தினா  $க�ப.05275.3 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ேதா�� உய�(�� கீ��தியா  $க�ப.05275.4 

 அLவிட�+ அ)� எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அர�க  

தா _த-.�.(தா _த-.�.) $க�ப.05276.1 

 எLவிட�+ என�� இ  அ)3 ஈவ+ $க�ப.05276.2 

 ெநாL விட� �யிேல Oவ*க எ றன  $க�ப.05276.3 

 ெவL விட�ைத அ4+ என ேவ%�வா  $க�ப.05276.4 

 ஈச-� ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) ஈ� அழி(-� 

இைற $க�ப.05277.1 

 வாசிAபா� அழியாத மன�தினா  $க�ப.05277.2 

 ஆைசAபா�� அ5நா0� அட��திட� $க�ப.05277.3 

 Hசி� Hசி இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) இைவ Hறினா  $க�ப.05277.4 

 இ � இற5தன நாைள இற5தன $க�ப.05278.1 

 எ  திற�_ெப.(திற�_ெப.) த)� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) இதா* எைன� 

$க�ப.05278.2 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இற5தபி  H�திேயா 

�ைழ $க�ப.05278.3 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இற�கி 

மற�_ெப.(மற�_ெப.) த) ெச�கணா8 $க�ப.05278.4 

 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 1 �� ஒ)�� உட  ஓ�;� எ  $க�ப.05279.1 

 அலகி* ெச*வ�+ அரசிய* ஆைணயி* $க�ப.05279.2 

 திலகேம உ  திற�+_ெப.(திற�_ெப.+அ�+_சா'.) அன�க  த) $க�ப.05279.3 



 கலக� அ*ல+ எளிைம�� கா%Dேயா $க�ப.05279.4 

 :5த% வா� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) ெபா  ெகாJ5ேத ;க> $க�ப.05280.1 

 ஏ5+ ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) இக>5தைன இ  உயி�� $க�ப.05280.2 

 கா5த  மா%Dல  கா�_ெப.(கா�_ெப.) 

கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா8 $க�ப.05280.3 

 வா85+ வா>வ+ மானிட� வா>( அ ேறா $க�ப.05280.4 

 ேநா-கி றா�கB� O%ெபா)3 O%ணிதி* $க�ப.05281.1 

 பா��கி றா)� ெப��_ெப.எ/.(ெப�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

பய _ெப.(பய _ெப.) பா��திேய* $க�ப.05281.2 

 வா�� � றா� 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) எ  ெசா* ம(லியா* $க�ப.05281.3 

 ஏ-கி றாெரா� உட  உைற இ பமா* $க�ப.05281.4 

 ெபா)B� யாJ� விள'�� :ைவ�� $க�ப.05282.1 

 ம)B� நாB� மழைல வழ��வா8 $க�ப.05282.2 

 தெர�B� நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) ெச8த+ உ  சி5ைதயி* 

$க�ப.05282.3 

 அ)B� மி  ம)��� அ'+ ஆ�கிேயா $க�ப.05282.4 

 ஈ%� நாB� இளைம�� எ � இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) 

$க�ப.05283.1 

 மா%� மா%� பிறி+ உ�� மாைலய $க�ப.05283.2 

 ேவ%�� நா3_ெப.(நா3_ெப.) ெவறிேத விளி5தா* இனி $க�ப.05283.3 

 யா%� வா>வ+ இட� உழ5+_வி.எ/.(உழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஆ>திேயா $க�ப.05283.4 



 இழ( என�� உயி� எ8தி2� 

எ8+க_விய�.வி.4.(எ8+_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) $க�ப.05284.1 

 �ைழ 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

சி5தைன ேகாDனா* $க�ப.05284.2 

 பழகி நி-;� ப%;_ெப.(ப%;_ெப.) இைய காம�ேதா� $க�ப.05284.3 

 அழகி2�� இனி யா� உள� ஆவேரா $க�ப.05284.4 

 ெப%ைம�� அழ�� பிறழா மன� $க�ப.05285.1 

 தி%ைம�� 4த* யாைவ�� ெச8யவா8� $க�ப.05285.2 

 க%ைம�� ெபா)5தி� க)ைணAபடா $க�ப.05285.3 

 வ%ைம_ெப.(வ%ைம_ெப.) எ ெகா* சனக  மட5ைதேய $க�ப.05285.4 

 வ ���� கால�+ அலறிய ெம8��ர* $க�ப.05286.1 

 ேக��� கா%ட-� இ)�திெகா* கி3ைள_ெப.(கி3ைள_ெப.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.05286.2 

 நா���கா* ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ந*லற�தி  பய _ெப.(பய _ெப.) 

$க�ப.05286.3 

 ஊ��� கால�+ இக>வ+ உ�� ெகாேலா $க�ப.05286.4 

 த�க+ எ  உயி� வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) உற� தா>கிலா� $க�ப.05287.1 

 ெத(�க ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) ெத(ைல�� ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.05287.2 

 ;�� உய�5த+ எ2� ;க> ேபா�கி ேவ� $க�ப.05287.3 

 உ�க+ எ 2� உ� பழி ேகாDேயா $க�ப.05287.4 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ேதவிய� ேசவD_ெப.(ேச_ெப.அ.+அD_ெப.) ைகெத(J� 

$க�ப.05288.1 



 தா( இ* 1(லகி  தனி நாயக� $க�ப.05288.2 

 ேம(கி ற+ O க% வில�கிைன $க�ப.05288.3 

 ஏவ� ஏைழய� நி னி  இல�� இழா8 $க�ப.05288.4 

 �Dைம 1 �_ெப.(1 �_ெப.) உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) ெச�� 

ெகா-ற�+ எ  $க�ப.05289.1 

 அDைம ேகாD அ)Bதியா* எனா $க�ப.05289.2 

 4Dயி  மீ+ 4கி>�+ உய� ைகயின  $க�ப.05289.3 

 பDயி  ேம* விJ5தா  பழி பா��கலா  $க�ப.05289.4 

 கா85தன சலாைக அ ன உைர வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

க+வா 4 ன� $க�ப.05290.1 

 த�5தன ெசவிக3 உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) தி'5த+ 

சிவ5த_ெப.எ/.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசா' $க�ப.05290.2 

 பா85தன க%க3 ஒ �� ப'5தில3 உயி���� ெப%ைம�� $க�ப.05290.3 

 ஏ85தன வ*ல ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) மா-ற�க3 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெசா னா3_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.05290.4 

 ம*ெலா� திர3ேதா3 வRச  மன�_ெப.(மன�_ெப.) பிறி+ 

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

வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) $க�ப.05291.1 

 க*ெலா�� ெத(ட�5த ெநRச�_ெப.(ெநRச�_ெப.) க-பி ேம* க%ட+ 

உ%ட< $க�ப.05291.2 

 இ*ெலா�� ெத(ட�5த மாத��� ஏ8வன அ*ல 

ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) $க�ப.05291.3 



 ெசா* இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) தெரJய� ேக�D +)�; என� கன � 

ெசா னா3_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.05291.4 

 ேம)ைவ உ)வ ேவ%D _நி.எ/.(ேவ%�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) 

வி%_ெப.(வி%_ெப.) பிள5+_வி.எ/.(பிள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஏகேவ%D  $க�ப.05292.1 

 ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) எJ ;வன�_ெப.(;வன�_ெப.) யா(� 4-�வி�தி�த* 

ேவ%D _நி.எ/.(ேவ%�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.05292.2 

 ஆ'ய  பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) வ*ல+ அறி5தி)5+ அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) 

இலாதா8 $க�ப.05292.3 

 சீ'ய அ*ல ெசா*லி� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ப�+� சி5+வாேயா $க�ப.05292.4 

 அRசிைன ஆதலா* அ � ஆ%தைக அ-ற� 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05293.1 

 வRசைன மா  ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஏவி மாையயா* 

மைற�+_வி.எ/.(மைற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ைவ�தா8 $க�ப.05293.2 

 உRசைன ேபாதி ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) வி�தி உ  �ல�+�� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.05293.3 

 நRசிைன எதி�5த ேபா+ ேநா��ேமா நின+ நா�ட� $க�ப.05293.4 

 ப�+ உள தைல�� ேதாB� பல உள பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) P(� $க�ப.05294.1 

 வி�தக வி*லினா-�� தி)விைளயாட-� ஏ-ற $க�ப.05294.2 

 சி�திர இல�க� ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ*ல+ 

ெச)வி* ஏ-�� $க�ப.05294.3 

 ச�திைய ேபா�� ேம* நா3_ெப.(நா3_ெப.) சடா�வா* தைரயி  வ �>5தா8 

$க�ப.05294.4 



 ேதா-றைன பறைவ�� அ � +3B� ந�� ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) 

ெச னி_ெப.(ெச னி_ெப.) $க�ப.05295.1 

 ஏ-றவ  வாளா* ெவ றா8 இ � எனி  இற�தி அ ேற $க�ப.05295.2 

 ேநா-ற ேநா ;_ெப.(ேநா ;_ெப.) உைடய வா> நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

வர�_ெப.(வர�_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) Oனி�த 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.05295.3 

 H-றி2�� அ ேற வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) சர�+��� �றி�த+ உ%ட< 

$க�ப.05295.4 

 ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைட வாB� நாB� 

பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைட உர2� பி 2� 

$க�ப.05296.1 

 ம-� உைட எைவ�� த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மலரவ  

4தேலா� வா��ைத $க�ப.05296.2 

 வி* ெத(ைட இராம  ேகா�+ வி�த�� வில��%� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.05296.3 

 இ-� உைட5+ இ�த* ெம8ேய விள�கி  4  இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) 

உ%டாேமா $க�ப.05296.4 

 � �ந� எ��தநா3 த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

ேசவD�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அD_ெப.+�_ஒ-.) ெகாJ5தா* உ ைன $க�ப.05297.1 

 ெவ றவ  ;ர�க3 ேவவ� தனி/ சர� +ர5த ேம) $க�ப.05297.2 

 எ  +ைண� கணவ _ெப.(கணவ _ெப.) ஆ-ற-� உர  இலா+ இ-� 

வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05297.3 

 அ � எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஓைச ேக�Dைல ேபா�� 

அ�மா $க�ப.05297.4 



 மைல எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ%திைச 

கா���_ெப.எ/.(கா_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மா�கைள $க�ப.05298.1 

 நிைல ெக��ேத  எ2� மா-ற� ேந)�ந� $க�ப.05298.2 

 சிைல எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைளயவ  நி-க/ 

ேச�5திைல $க�ப.05298.3 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ ன4� மகளி�� தா>திேயா $க�ப.05298.4 

 ஏைழ நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ஒளி�+ைற 

இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) ஆ� என $க�ப.05299.1 

 ஆழி எ� ேகா� மக _ெப.(மக _ெப.) 

அறிய_�ைற.எ/.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.05299.2 

 ஆழி�� இல�ைக�� அழிய� தாJேமா $க�ப.05299.3 

 ஊழி�� தி'�� உ  உயிெரா� ஓ�ேமா $க�ப.05299.4 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின அர�கைர விளி�+ வ ��ேமா $க�ப.05300.1 

 வRசைன ந�ெசய வ3ள* சீ-ற�தா  $க�ப.05300.2 

 எRச* இ* உலெகலா� 

எR��_ெப.எ/.(எ5�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

எR��_ெப.எ/.(எ5�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ � $க�ப.05300.3 

 அR�கி ேற  இத-� அற4�_ெப.(அற�_ெப.+உ�_சா' ) சா � அேரா 

$க�ப.05300.4 

 அ�க% மா ஞால4� வி��;� அRச வா> $க�ப.05301.1 

 ெவ�கணா8 ; ெத(ழி* வில�க ேம-ெகாளா8 $க�ப.05301.2 



 ெச�க% மா* நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) சிவ _ெப.(சிவ _ெப.) எ ேற 

ெகாேலா $க�ப.05301.3 

 எ�க3 நாயகைன�� நிைன5த+ ஏைழ ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.05301.4 

 மா2ய� இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) என மன� ெகா%டா8 எனி  

$க�ப.05302.1 

 கா  உய� வைர நிக� கா��த வ �'ய  $க�ப.05302.2 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மனிதனா* தவ�+ளா� எனி* 

$க�ப.05302.3 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) உய� ெகா ைறயா  த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

ேத�தியா* $க�ப.05302.4 

 இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) எ � இக>5தைன எ னி  யா%� 

எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) $க�ப.05303.1 

 ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) அ ேற உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

அழி���_ெப.எ/.(அழி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஊழியா  $க�ப.05303.2 

 ெச) வ)�கா* அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) ேம ைம ேத�தியா* 

$க�ப.05303.3 

 ெபா) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தி) 

இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ�3 ெபா �வா8 

$க�ப.05303.4 

 ெபா  கணா  த�பி எ � இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேபா�� ெத(ழி* $க�ப.05304.1 

 வி* க% நா%_ெப.(நா%_ெப.) ெபா)த ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

அ(ண�_ெப.(அ(ண�_ெப.) ேவ� உளா� $க�ப.05304.2 



 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) கணா� ந*லற� 

+ற5த_ெப.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நாளி2� $க�ப.05304.3 

 இ* கணா� இற5தில� இற5+_வி.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ந��கினா� $க�ப.05304.4 

 : இேலா  ஆதியாகA ;ல க3 பா� ெநறியி* ேபாகா� $க�ப.05305.1 

 ேதவேரா அ(ண�_ெப.(அ(ண�_ெப.) தாேமா நிைலநி � விைனயி* த��5தா� 

$க�ப.05305.2 

 ஏவ� 1(லகி  ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) எ8தின� இைசயி  ஏழா8 

$க�ப.05305.3 

 பாவேமா 4  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த)மேமா தெரJயA பாரா8 

$க�ப.05305.4 

 இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) க% ஈ5த+ ஓ� ஈச  

யா%�� $க�ப.05306.1 

 அ ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) +8Aபா  

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மாதவ�தி  அ ேற 

$க�ப.05306.2 

 ஒA; அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தி)(� 

நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உறெவா�� உல�க உ னி� 

$க�ப.05306.3 

 தA;தி அற�ைத ஏழா8 த)ம�ைத� காமியாேயா $க�ப.05306.4 

 மற�_ெப.(மற�_ெப.) திற�பாத ேதாலா வலியின� எனி2� மா%டா� 

$க�ப.05307.1 



 அற�_ெப.(அற�_ெப.) திற�பின)� ம�க�� அ)3 திற�பின)� அ ேற 

$க�ப.05307.2 

 பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இற5+_வி.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உழ�� பாசA பிண�� உைடA 

பிணியி* த��5தா� $க�ப.05307.3 

 +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

பைகக3 1 �� +ைட�தவ� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) யா� ெசா*லா8 $க�ப.05307.4 

 தென1 தமி> உைர�ேதா  4 னா� த�+_ெப.(த�+_ெப.) த�� 4னிவ� யா)� 

$க�ப.05308.1 

 ;  ெத(ழி* அர�க��� ஆ-ேற� ேநா-கில� ;�5த ேபாேத $க�ப.05308.2 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ)3 உ னா* 

அ னா� �ைறவ+ சரத� ேகாேவ $க�ப.05308.3 

 எ றன� யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) ேக�ேட  

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அத-� இையவ 

ெச8தா8_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) $க�ப.05308.4 

 உ ைன�� ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ம-� உ  

ஊ-ற4� உைடய நாB� $க�ப.05309.1 

 பி ைன இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அர�க� ேசைனA ெப)ைம�� 4னிவ� 

ேபணி/ $க�ப.05309.2 

 ெசா னபி  உ�ைக 1��� உ�பிய� ேதாB� தாB� $க�ப.05309.3 

 சி னபி ன�க3 ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அதைன 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) சி5தியாேயா $க�ப.05309.4 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) தட�ைகயா* நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ஐ5நா � 

கர4� ப-றி $க�ப.05310.1 



 வா8 வழி �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ேசார� ��தி வா _ெப.(வா _ெப.) சிைறயி* 

ைவ�த $க�ப.05310.2 

 Pயவ  வயிர� ேதா3க3 +ணி�தவ  ெத(ைல5த மா-ற� $க�ப.05310.3 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அறி5திைலேயா ந�தி நிைல அறி5திலாத ந�சா 

$க�ப.05310.4 

 கD��� வ* அர(� 

ேக���_ெப.எ/.(ேக3_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ம5திர� களி�கி ேறாைய $க�ப.05311.1 

 அ���� ஈ+ அடா+ எ � ஆ ற ஏ+ேவா� அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) கா�D 

$க�ப.05311.2 

 இD��ந� இ*ைல உ3ளா� எ%ணிய+ 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உ ைன $க�ப.05311.3 

 4D��ந� எ ற ேபா+ 4D( அ றி 4Dவ+ உ%ட< $க�ப.05311.4 

 எ ற அற�+ உைர ேக�ட�� இ)ப+ நயன� $க�ப.05312.1 

 மி  திறAபன ஒ�தன ெவயி*வி� ப�வா8 $க�ப.05312.2 

 � � இற� தெழJ�+ உரAபின �றிAப+ எ  காம� $க�ப.05312.3 

 தி  திற�ைத�� கட5த+_ெதா.ெப.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

சீ-ற�தி  தைகைம $க�ப.05312.4 

 வள�5த_ெப.எ/.(வள�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தாளின  மாதிர� 

அைன�ைத�� மைறவி�+ $க�ப.05313.1 

 அள5த ேதாளின  அன*ெசா' க%ணின  இவைளA $க�ப.05313.2 

 பிள5+_வி.எ/.(பிள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தி ெப  எ � உட � 

நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) 

அDெபயரா  $க�ப.05313.3 



 கிள�5த_ெப.எ/.(கிள�_ெப.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சீ-ற4� காத�� எதி� 

எதி� கிைடAப $க�ப.05313.4 

 அ னகாைலயி* அOம2� அ)5ததி� க-பி  $க�ப.05314.1 

 எ ைன ஆBைட நாயக  ேதவிைய எ 4  $க�ப.05314.2 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�ச  ைக 

ெத(�வத 4  +ைக�+ உழ�கிA $க�ப.05314.3 

 பி ைன நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) ெச8�ெவ  

எ ப+ பிD�தா  $க�ப.05314.4 

 தனிய  நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) 

தைலப�+� கD+ உக� தா�கிA $க�ப.05315.1 

 பனியி  ேவைலயி* இல�ைகைய� கீ> உறA பா8/சிA $க�ப.05315.2 

 ;னித மா தவ�+ அண�கிைன/ �ம5தன  ேபாெவ  $க�ப.05315.3 

 இனிதி  எ ப+� நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) கர�_ெப.(கர�_ெப.) பிைச5+ இ)5தான $க�ப.05315.4 

 ஆ%� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�க  அக�+ 

அ%ட�ைத அழிAபா  $க�ப.05316.1 

 1%ட கால ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) த� என 

4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சீ-ற� $க�ப.05316.2 

 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காம ந�� ந��த�தி  

அவி(�� நிைலயி* $க�ப.05316.3 

 மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)த ைமயா* 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) இைவ விள�;� $க�ப.05316.4 



 ெகா*ெவ  எ � உட ேற  உ ைன� ெகா*கிெல  �றி�+/ 

ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05317.1 

 ெசா* அள( அவ-��� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) காரண� தெரJய/ 

ெசா*லி _நி.எ/.(ெசா*_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.05317.2 

 ஒ*வ+ ஈ+ ஒ*லா+ ஈ+ எ � என��� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

உலக�+_ெப.(உலக�_ெப.+அ�+_சா'.) உ%ட< $க�ப.05317.3 

 ெவ*வ+� ேதா-ற* தா2� விைளயா�D  

விைள5த_ெப.எ/.(விைள_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேம*நா3 $க�ப.05317.4 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ேக3 உைர�க நி-� ஓ� உயி� என உ'ேயா  த ைன� 

$க�ப.05318.1 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேகா3 இைழ�தா* 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) உயி� விD* 

�-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) H��_ெப.எ/.(H�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.05318.2 

 எ ற  ஆ� உயி)� ந���� எ பைத இையய 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05318.3 

 அ � நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) வRச� ெச8த+ ஆ� என�� அம'  

ேந�வா� $க�ப.05318.4 

 மா  எ ப+ அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மானிட� ஆவா� 

மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05319.1 

 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) எ ப+ அறி5தா* 

வாரா�_வி.4.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) ஏைழைம 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ேநா�க* $க�ப.05319.2 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) எ ப+ அறி5த_ெப.எ/.(அ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெசா*லா8 ேதவ�தா� யாவேர எ� $க�ப.05319.3 



 ேகா  எ ப+ அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பி ைன� 

திற�;வா� �ைறயி  அ*லா* $க�ப.05319.4 

 ெவ ேறா)� இ)Aப யா���� ேமலவ� விளி( இலாேதா� $க�ப.05320.1 

 எ ேறா)� இ)Aப அ ேற இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) ஏவ* 

ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05320.2 

 ஒ ேறா இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 1 �� 

ஆ3கி ற ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) 

$க�ப.05320.3 

 ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) ேதாளா8 இத-� ேவ� ஓ� காரண� வி'Aப+ 

உ%ட< $க�ப.05320.4 

 1வ)� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) தா4� 4ர% உக 4-�� 

ெகா-ற�_ெப.(ெகா-ற�_ெப.) $க�ப.05321.1 

 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ெபா)�Dனா* ஓ� பழி 

ெபறA பய த�� ேநா பி  $க�ப.05321.2 

 ஆ இய* மனித� த�ைம அ�கிேல  அவைர ஈ%ட� $க�ப.05321.3 

 Hவிநி � ஏவ* ெகா3ெவ  கா0தி �தைல/ ெசா*லா8 $க�ப.05321.4 

 சி-றிய* சி�ைம ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) சி�ெத(ழி* மனிதேராேட 

$க�ப.05322.1 

 4-றிய+ ஆய வ �ர 4னி(_ெப.(4னி(_ெப.) எ க% 4ைளயாேத2� 

$க�ப.05322.2 

 இ-ைற இAபகலி* ெநா8தி  இ)வைர ஒ)ைகயாேல $க�ப.05322.3 

 ப-றிென  ெகாண)� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) கா0தி பழிA; இலாதா8 

$க�ப.05322.4 



 பத( இய* மனிதேர2� ைப5ெத(D நி ைன� 

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05323.1 

 உதவிைய உணர_�ைற.எ/.(உண�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேநா�கி  உயி� 

ெகாைல�� உ'ய� அ*ல� $க�ப.05323.2 

 சிைத(ற* அவ��� ேவ%D/ ெச8தி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ேத�5த+ இ றி 

$க�ப.05323.3 

 இத� உன�� ஈேத ஆகி* இய-�வ* கா%D இ 2� $க�ப.05323.4 

 ப3ள ந�� அேயா�தி ந%ணிA பரதேன 4தலிேனா� ஆ%� $க�ப.05324.1 

 உ3ளவ� த�ைம எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) உயி� �D�+ ஊழி� த�யி  

$க�ப.05324.2 

 ெவ3ள ந�� மிதிைலேயாைர ேவ� 

அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) எளிதி  எ8தி� $க�ப.05324.3 

 ெகா3ெவ  நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) உயி)� எ ைன அறி5திைல 

�ைற5த நாVளா8 $க�ப.05324.4 

 ஈ+ உைர�+ அழ � ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

எ'கதி� வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) ேநா�கி� $க�ப.05325.1 

 த�+_ெப.(த�+_ெப.) உயி��� இைழ��� நாB� தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) ஓ� 

இர%D* ேத85த+ $க�ப.05325.2 

 ஆதலி* பி ைன ந�ேய அறி5தவா� அறிதி எ னாA $க�ப.05325.3 

 ேபா+ அ'� க%ணினாைள அக�+ைவ�+ உரAபிA ேபானா  $க�ப.05325.4 

 அR�வி�தா2� ஒ றா* அறி(ற� ேத-றியா2� $க�ப.05326.1 

 வRசியி  ெசLவியாைள வசி�+ எ பா* வ)வ �� அ ேற* $க�ப.05326.2 

 நR�_ெப.(நR�_ெப.) உம�� ஆெவ  எ னா நைக இலா 4க�+A ேப>வா8 

$க�ப.05326.3 



 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின�+ அர�கிமா��� ேவ� ேவ� உைர�+A 

ேபானா  $க�ப.05326.4 

 ேபாயின  அர�க  பி ைனA ெபா�� அரா O�கி� கா ற $க�ப.05327.1 

 Pய ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) மதிய� 

ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேதாைகைய� ெத(ட�5+ �-றி� 

$க�ப.05327.2 

 த�ய வ* அர�கிமா�க3 தெழJ�+ இழி�+ உரAபி/ சி5ைத $க�ப.05327.3 

 ேமயின வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) விள�;வா  

உட � மி�கா� $க�ப.05327.4 

 4 4  நி றா� க% கன*_ெப.(கன*_ெப.) சி5த 4�� உ-றா� $க�ப.05328.1 

 மி மி  எ 2� Sல4� வாB� மிைச ஓ/சி� $க�ப.05328.2 

 ெகா*மி  ெகா*மி  ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

�ைற�+� �ட� ஆர� $க�ப.05328.3 

 தி மி  தி மி  எ � தெழJ�தா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) எ*லாம $க�ப.05328.4 

 ைவய� த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) 

மக _ெப.(மக _ெப.) ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) $க�ப.05329.1 

 ஐய  ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) வ*லா  அறிவாள  

$க�ப.05329.2 

 ெம8 அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) உ பா* ைவ�+ள+ அ*லா* விைன ெவ ேறா  

$க�ப.05329.3 

 ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ; ைம யா+ெகா* 

எ றா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.05329.4 



 ம%ணி*_ெப.(ம%_ெப.+இ*_இட.ேவ.) த�ய மா2ய�� த�த� வழிேயா�� 

$க�ப.05330.1 

 ெப%ணி* த�ேயா8 நி 4த* மா�� பிணிெச8தா8 $க�ப.05330.2 

 ;%ணி* ேகா* இ�டா* அன ெசா*லிA ெபா+ேநா�கா+ $க�ப.05330.3 

 எ%ணி* காணா8 ெம8�ைமைய எ றா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.05330.4 

 ;�க வழி��� ேபா5த வழி��� ;ைக ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) த� $க�ப.05331.1 

 ஒ�க விைதAபா  

உ-றைன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) அ ேறா 

உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) இ*லா8 $க�ப.05331.2 

 இ�கண� இ-றா8 உ  இன�_ெப.(இன�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) இனி 

வாழா $க�ப.05331.3 

 சி�க உைர�ேத� எ � தெழJ�தா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.05331.4 

 ெகா*வா  உ-ேறா�_வி.அ.ெப.(உ�_வி.+--_இ.கா.+ஓ�_பட�.ப .) ெப-றி�� 

யா+� �ைறயாேதா  $க�ப.05332.1 

 ெவ*வா  ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ேகா  தி 2மி  வ� எ பவ� ெம8�� 

$க�ப.05332.2 

 வ*வா8 ெவ8ேயா  ஏவ�� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) ைவ�தா3 $க�ப.05332.3 

 ந*வா8 ந*லா3 க%க3 க�>5ேத ந�கி றா3 $க�ப.05332.4 

 இ ேனா� அ ன எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கால�+ 

இைட நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.05333.1 



 4 ேன ெசா ேன _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஏ _த .ஏ ) 

க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கனாவி  4D( அ�மா 

$க�ப.05333.2 

 பி ேன வாளா ேப+�வ �ேர* பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) எ றா3 $க�ப.05333.3 

 அ ேன ந �_ெப.(ந �_ெப.) எ றா3 அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) அவி( உ-றா� $க�ப.05333.4 

 அறி5தா� அ ன 4/சைட எ பா3 அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ெசா*லA 

$க�ப.05334.1 

 பிறி5தா� சீ-ற� ம னைன அRசிA பிறிகி*லா� $க�ப.05334.2 

 ெசறி5தா� ஆய த�விைன அ னா� தெற* எ%ணா� $க�ப.05334.3 

 ெநறி5+ ஆ� ஓதிA ேபைத�� ஆவி நிைல 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.05334.4 

 கா%ட-� ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) கால4� ஈேத தெற� 

காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) $க�ப.05335.1 

 P%ட-� ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) சி5ைதயினா)� 

+யி*கி*லா� $க�ப.05335.2 

 ேவ%ட� +Rசா� எ � ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) விRைச விைன ெச8தா  

$க�ப.05335.3 

 மா%� அ-றா� ஆ� எ றிட அ னா� மய�( உ-றா� $க�ப.05335.4 

 +Rசாதா)� +R�த* க%டா3 +ய� ஆ-றா3 $க�ப.05336.1 

 ெநRசா* ஒ �� உ8வழி 

காணா3_வி.4.(கா%_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) ெந�கி றா3 

$க�ப.05336.2 



 அRசா நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) ப*ெந� நாB� 

அழி(-றா3 $க�ப.05336.3 

 எRசா அ பா* இ ன பக�5+_வி.எ/.(பக�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஆ�� இட� உ-றா3 $க�ப.05336.4 

 க)ேமக� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) கா அைனயா  

$க�ப.05337.1 

 த)ேம தமிேய  தன+ ஆ� உயி�தா  $க�ப.05337.2 

 உ)� ஏ� உற> ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைல நா%_ெப.(நா%_ெப.) 

ஒலிதா  $க�ப.05337.3 

 வ)ேம உைரயா8 வலி ஆ� விதிேய $க�ப.05337.4 

 க*லா மதிேய கதி� வா3_ெப.(வா3_ெப.) நிலேவ $க�ப.05338.1 

 ெச*லா_எதி�.ம.ெப.எ/.(ெச*_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) இரேவ சி�கா 

இ)ேள $க�ப.05338.2 

 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) எைனேய 4னிவ �� நிைனயா $க�ப.05338.3 

 வி*லாளைன யா+� விளி�திலிேரா $க�ப.05338.4 

 தழ* வ �சி உலாவ) வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) 

தழ�இ_வி.எ/.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05339.1 

 அழ*வ �� என+ ஆவி அறி5திலிேரா $க�ப.05339.2 

 நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) வ �ைர அனா  உடேன ெந�நா3 $க�ப.05339.3 

 உழ*வ �� ெகாDய�ீ உைரயாDலிேரா $க�ப.05339.4 

 வாரா+ ஒழியா  எ2� வ ைமயினா* $க�ப.05340.1 

 ஓ� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேகாD இட��� உைடேவ  $க�ப.05340.2 

 த�ரா ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) வலி ேசவகேன $க�ப.05340.3 



 நாராயணேன தனி நாயகேன $க�ப.05340.4 

 த) ஒ றிய கா  அைடவா8 தவி�ந� $க�ப.05341.1 

 வ)ெவ  சில நாளினி* மாநக�வா8 $க�ப.05341.2 

 இ) எ றைன இ  அ)3தா  இ+ேவா $க�ப.05341.3 

 ஒ)ெவ  தனி ஆவிைய உ%0திேயா $க�ப.05341.4 

 ேப0�_ெப.எ/.(ேப0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உண�ேவ உயிேர 

ெப)நா3 $க�ப.05342.1 

 நா%_ெப.(நா%_ெப.) இ � உழ*வ �� தனிநாயகைன� $க�ப.05342.2 

 கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) +ைண�� கழிவ �ரலி� 

நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) $க�ப.05342.3 

 :0� பழிேயா� ெபா)5+வேதா $க�ப.05342.4 

 4Dயா 4D ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) 4D5திட(� $க�ப.05343.1 

 பD ஏJ� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) +ய� பாவிட(� $க�ப.05343.2 

 மDயா  உட  வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வன�_ெப.(வந�_ெப.) ;�+� $க�ப.05343.3 

 ெகாDயா  வ)� எ � �லா(வேதா $க�ப.05343.4 

 எ � எ � உயி� வி�மி இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அழிவா3 $க�ப.05344.1 

 மி  + 2� ம)��* விள�� இைழயா3 $க�ப.05344.2 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) எ  உயி� உ%� எனி  உ%� இட� 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.05344.3 

 ெபா �� ெபாJேத ;க> :0� எனா $க�ப.05344.4 



 ெபாைற இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ-றி எ  உயி)� 

ேபா-றிேன  $க�ப.05345.1 

 அைற இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) கழலவ  

கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஆைசயா* 

$க�ப.05345.2 

 நிைற இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) ப*பக* நி)த� ந�3 நக�/ $க�ப.05345.3 

 சிைற இ)5ேதைன�� ;னித  த�%�ேமா $க�ப.05345.4 

 உ னின� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) என உண�5+� உ85+ 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.05346.1 

 ெசா னன ெசா னன ெசவியி* P�க(� $க�ப.05346.2 

 ம  உயி� கா�+ இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

ைவகிேன  $க�ப.05346.3 

 எ னி  ேவ� அர�கிய� யா%ைடயா� ெகாேலா $க�ப.05346.4 

 ெசா* பி'யாA பழி �ம5+ P��ேவ  $க�ப.05347.1 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) பிறA; உைடைம�� 

நா0�_ெப.எ/.(நா0_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந �_ெப.(ந �_ெப.) 

அேரா $க�ப.05347.2 

 க-;ைட மட5ைதய� கைத உVளா�க3 தா� $க�ப.05347.3 

 இ* A''5+_வி.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ85தவ� யாவ� 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அலா* $க�ப.05347.4 

 பிற�மைன எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெப%ைணA 

ேப0த* $க�ப.05348.1 



 திற  அல+ எ � உயி��� இைறவ  

த��5தன _வி.4.(த��_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.05348.2 

 ;ற  அல� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) உறA 

ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) ேபா�கி யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.05348.3 

 அற  அல+ இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ேவ� எ  

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ-�ேக  $க�ப.05348.4 

 எAெபாJ+ இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பழியி  

எ8திேன _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) $க�ப.05349.1 

 அAெபாJேத உயி� +ற��� ஆைணேய  $க�ப.05349.2 

 ஒA; அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெப) ம� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஓத 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.05349.3 

 +A; அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ8வ+ +ற�க� 

+ னேவா $க�ப.05349.4 

 அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) அழி சி5ைதய� ஆய ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) $க�ப.05350.1 

 வ பழி �ம�கி2� �ம�க வா _ெப.(வா _ெப.) உய� $க�ப.05350.2 

 + ;_ெப.(+ ;_ெப.) அழி ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ;க>� �ல�+3 

ேதா றிேன  $க�ப.05350.3 

 எ  பழி +ைடAபவ� எ னி  யாவேர $க�ப.05350.4 

 வRசைன மானி  பி  ம ைனA ேபா�கி எ  $க�ப.05351.1 

 மRசைன ைவ+ பி  வழி�ெகா3வா8 எனா $க�ப.05351.2 

 நR�_ெப.(நR�_ெப.) அைனயா  அக�_ெப.(அக�_ெப.) ;�5த ந�ைக 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.05351.3 

 உ8Rசென  இ)�த�� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ெகா3Bேமா $க�ப.05351.4 



 வ* இய* மறவ�_ெப.(மறவ�_ெப.) த� வ)�க� மா� அற $க�ப.05352.1 

 ெவ*லி2� ெவ*க ேபா� விளி5+ வ ��க $க�ப.05352.2 

 இ* இய* அற�ைத யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

இற5+_வி.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வா>5த_ெப.எ/.(வா>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி  $க�ப.05352.3 

 ெசா*லிய_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ பழி அவைர/ 

�-�ேமா $க�ப.05352.4 

 வ)5த*_ெதா.ெப.(வ)5+_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) இ* மான� மா 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மா�சிய� $க�ப.05353.1 

 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தவ மட5ைதய� 4 ; ேபைதேய  $க�ப.05353.2 

 க)� தனி 4கிலிைனA A''5+_வி.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

க3வ� ஊ� $க�ப.05353.3 

 இ)5தவ3 இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) என ஏச நி-ெபேனா 

$க�ப.05353.4 

 அ-;த  அர�க�த� வ)�க� ஆ� அற $க�ப.05354.1 

 வி* பணி ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) சிைறயி  மீ�ட நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.05354.2 

 இ* ;க� த�கைல எ னி  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உைட� $க�ப.05354.3 

 க-பிைன எAப'� இைழ�+� கா��ேக  $க�ப.05354.4 

 ஆதலா* இற�தேல அற�தி  ஆ� எனா/ $க�ப.05355.1 

 சாத* காAபவ)� எ  தவ�தி*_ெப.(தவ�_ெப.+அ�+_சா'.+இ*_இட.ேவ.) 

சா�பினா� $க�ப.05355.2 

 ஈ+ அலா+ இட4� ேவ� இ*ைல எ � ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) $க�ப.05355.3 



 ேபா+ உலா� மாதவிA ெபா+�ப� 

எ8தினா3_வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.05355.4 

 எ8தின3_வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) பி 2� எ%ணாத 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஈ�� $க�ப.05356.1 

 உ8திற� இ*ைல எ � ஒ)Aப�� ஆ�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) $க�ப.05356.2 

 ெகா8தளி�� ெகா�பிைட� ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) இ�ேட தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

$க�ப.05356.3 

 ெப8தி�� ஏ*ைவயி* தவ�தி  ெப-றியா* $க�ப.05356.4 

 க%டன  அOம2� க)�+� எ%ணினா  $க�ப.05357.1 

 ெகா%டன _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

+0�க� ெம8த�%ட� H�வா  $க�ப.05357.2 

 அ%ட� நாயக  அ)3Pத  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) எனா� $க�ப.05357.3 

 ெத(%ைட வா8 மயிலிைன� ெத(J+ ேதா றினா  $க�ப.05357.4 

 அைட5தென  அDயேன  இராம  ஆைணயா* $க�ப.05358.1 

 �ைட5+ உல�_ெப.(உல�_ெப.) அைன�ைத�� 

நா��_ெப.எ/.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெகா�பினா* 

$க�ப.05358.2 

 மிைட5தவ� உலAபில� தவ�ைத_ெப.(தவ�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) 

ேமவலா* $க�ப.05358.3 

 மட5ைத_ெப.(மட5ைத_ெப.) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

ேசவD_ெப.(ேச_ெப.அ.+அD_ெப.) வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேநா�கிேன  $க�ப.05358.4 

 ஈ%� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இ)5தைத இட'  ைவ��� $க�ப.05359.1 

 ஆ%தைக அறி5தில  அத-�� காரண� $க�ப.05359.2 



 ேவ%�ேம அர�க�த� வ)�க� ேவெரா� $க�ப.05359.3 

 மா%Dல ஈ+ அலா* மா� ேவ� உ%ட< $க�ப.05359.4 

 ஐ�ற* உள+ அைடயாள� ஆ'ய  $க�ப.05360.1 

 ெம8�ற உண��திய_ெப.எ/.(உண��+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உைர�� 

ேவ� உள $க�ப.05360.2 

 ைக உ� ெந*லி_ெப.(ெந*லி_ெப.) அ� கனியி* கா%Dயா* $க�ப.05360.3 

 ெந�� விள�� அனா8 நிைனய* ேவ� எ றா  $க�ப.05360.4 

 எ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இைறRச 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இர�க4� 4னி(� 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05361.1 

 நி றவ  நி)த  அ*ல  ெநறி 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெபாறிக3 ஐ5+� $க�ப.05361.2 

 ெவ றவ  அ*ல  ஆகி* வி%ணவ  

ஆத*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) ேவ%�� $க�ப.05361.3 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) உைர�� Pய  நைவ 

இல ேபா�� எ னா $க�ப.05361.4 

 அர�கேன ஆக ேவ� ஓ� அமரேன ஆக அ றி� $க�ப.05362.1 

 �ர�� இன�+ ஒ)வேனதா  

ஆ�க_விய�.வி.4.(ஆ�_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) 

ெகா�ைம_ெப.(ெகா�ைம_ெப.) ஆக $க�ப.05362.2 

 இர�கேம ஆக வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ�� எ�பிரா  

நாம� ெசா*லி_வி.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05362.3 

 உ)�கின  உண�ைவ� த5தா  உயி� இதி  உதவி உ%ட< $க�ப.05362.4 



 என நிைன�+_வி.எ/.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இர���_ெப.எ/.(இர��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ  

உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) க3ள� $க�ப.05363.1 

 மன  அக�+ உைடய� ஆய வRசக� மா-ற� அ*ல  $க�ப.05363.2 

 நிைன( உைட/ ெசா-க3 க%ண ��_ெப.(க%ண ��_ெப.) நில�;கA ;ல�பா 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.05363.3 

 வின(த-� உ'ய  எ னா வ �ர ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) யாவ  எ றா3 

$க�ப.05363.4 

 ஆயெசா* தைலேம* ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ� ைகய  அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நி ைன� $க�ப.05364.1 

 Pயவ  A''5த_ெப.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி ; ேதDய 

+ைணவ  ெத(*ைல� $க�ப.05364.2 

 கா8கதி�/ ெச*வ _ெப.(ெச*வ _ெப.) ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) கவி� 

�ல�_ெப.(�ல�_ெப.) அவ-��� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.05364.3 

 நாயக  ��கி]வ  எ � உள  நைவயி* த��5தா . $க�ப.05364.4 

 ம-றவ  4 ேனா  வாலி இராவண  வலி த _பதி.ெப.(த _தி'.) வாலி  

$க�ப.05365.1 

 இ-� உக� க�D எ��� திைசயி2� 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

பா85த_ெப.எ/.(பா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05365.2 

 ெவ-றிய  ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ேவ%ட ேவைலைய 

வில�க*_ெதா.ெப.(வில��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ம�தி* $க�ப.05365.3 



 �-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) 

ேதய_�ைற.எ/.(ேத8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ4+ எழ� கைட5த ேதாளா  

$க�ப.05365.4 

 அ னவ  த ைன உ�ேகா  அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) ஒ றா* ஆவி வா�கிA 

$க�ப.05366.1 

 பி னவ-� அர�_ெப.(அர�_ெப.) ந*கி� +ைண எனA பிD�தா  எ�க3 

$க�ப.05366.2 

 ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) தன�� நாேய  ம5திர�+ 

உ3ேள _வி.4.(உ3B_வி.+ண_எதி�.ம.+ஏ _த .ஒ).) வானி  $க�ப.05366.3 

 ந*ெந�� காலி  ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) நாம4� அOம  எ ேப  

$க�ப.05366.4 

 எJப+ ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ%ணன 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.05367.1 

 தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ�Aப_�ைற.எ/.(எ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேவைல தனி�தனி 

கட���_ெப.எ/.(கட_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) தாள 

$க�ப.05367.2 

 �Jவின உ� ேகா  ெச8ய� �றி�த+ �றிAபி  உ னி $க�ப.05367.3 

 வJ இல ெச8த-� ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வானர� 

வானி  ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05367.4 

 +A; உ� பரைவ ஏJ� S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பா� 

ஏJ� ஆ>5த $க�ப.05368.1 

 ஒA; உ� நாக� நா��_ெப.எ/.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

உ�ப�நி � இ�ப�கா�� $க�ப.05368.2 



 இA;ற� ேதD_வி.எ/.(ேத�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நி ைன எதி�5தில 

எ னி  அ%ட�+ $க�ப.05368.3 

 அA;ற� ேபா�� ேதட அவதியி  அைம5+ 

ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05368.4 

 ; ெத(ழி* அர�க  ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேபா5த நா3_ெப.(நா3_ெப.) ெபாதி5+ Pசி* $க�ப.05369.1 

 � றி  எ� ம)�கி  இ�ட அணிகல� �றியினாேல $க�ப.05369.2 

 ெவ றியா  அDேய  த ைன ேவ� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) Hறி� $க�ப.05369.3 

 தென1திைச/ ேசறி எ றா  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

அ)3 சிைதவ+ ஆேமா $க�ப.05369.4 

 ெகா-றவ-� ஆ%�� கா�D� ெகா��தேபா+ அ��த 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) $க�ப.05370.1 

 இ-ைறநா3 அள(� அ னா அ � ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இழி�+ ந��த 

$க�ப.05370.3 

 ம-ைற ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அணிக3 கா% உ  ம�கல� கா�த ம ேனா 

$க�ப.05370.4 

 ஆயவ  த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) அ�கத  வாலி 

ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) $க�ப.05371.1 

 ஏயவ  தென1பா* ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) இர%Dேனா� 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

$க�ப.05371.2 



 ேமயின  பட�5+_வி.எ/.(பட�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

த�ர_�ைற.எ/.(த��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) விைனயவ  வி��தா  எ ைனA 

$க�ப.05371.3 

 பா8திைர இல�ைக 1P��� எ றன  பழிைய ெவ றா  $க�ப.05371.4 

 எ8தின_வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ_பட�.ப .) உைர�தேலா�� 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேப� உவைக ஏற $க�ப.05372.1 

 ெவ8+ உற ஒ���� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வா _ெப.(வா _ெப.) உற வி�மி 

ஓ�க $க�ப.05372.2 

 உ8த*_ெதா.ெப.(உ8_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ-றேதா எ � அ)விந�� ஒJ� 

க%ணா3 $க�ப.05372.3 

 அ8ய ெசா* அைனய  ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எAபD�+ அறிவி எ றா3 

$க�ப.05372.4 

 பD எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைர�+� கா��� பD�+ 

அ � பDவ�_ெப.(பDவ�_ெப.) ப%பி  $க�ப.05373.1 

 4D( உள உவைம�� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) இல�கண� உைர�கி  

45தா $க�ப.05373.2 

 +D இைட அைடயாள�தி  ெத(ட�ைவேய ெத(ட�தி எ னா $க�ப.05373.3 

 அD4த* 4D ஈறாக அறி(ற அOம  ெசா*வா  $க�ப.05373.4 

 ேசயித>� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) எ � ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) உVளா� 

$க�ப.05374.1 

 ஏயின� அத +ைண எளிய+ இ*ைலயா* $க�ப.05374.2 

 நாயக  தி)வD �றி�+_வி.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நா��றி  

$க�ப.05374.3 



 பா8திைரA பவழ4� �வைளA ப%பி-றா* $க�ப.05374.4 

 தள�ெகJ க-பக 4கிJ� த%+ைற $க�ப.05375.1 

 இள�ெகாDA பவழ4� கிட�க_�ைற.எ/.(கிட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ  

அைவ $க�ப.05375.2 

 +ள�� ஒளி விர-� எதி� உதி��� S'ய _ெப.(S'ய _ெப.) $க�ப.05375.3 

 இள�கதி� ஒ�கி2� ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஏ5திழா8 $க�ப.05375.4 

 சிறிய(� ெப'ய(� ஆகி� தி�ேகளா $க�ப.05376.1 

 ம� இல ப�+ உள அ*ல ம-� இனி $க�ப.05376.2 

 எறி�ட� வயிரேமா திர�சி_ெப.(திர�சி_ெப.) எ8தில $க�ப.05376.3 

 அறிகிெல  உகி��� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உவைம ஆவன 

$க�ப.05376.4 

 ெபா)5தின நிலெனா� ேபா5+ கா  இைட $க�ப.05377.1 

 வ)5தின எனி  அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) <ைல மா�ெகா%� 

$க�ப.05377.2 

 இ)5த+ நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) 

;வன�_ெப.(;வன�_ெப.) யாைவ�� $க�ப.05377.3 

 ஒ)�� உட  ;ண�வன உண��த- பாலேதா $க�ப.05377.4 

 தா�� அைணA பணில4� 

வைள��_ெப.எ/.(வைள_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) தா��� ந�� 

$க�ப.05378.1 

 வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) அைணA பணிமிைச ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) அ னவ  

$க�ப.05378.2 



 :�கைண�கா-� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ப'�தா  ெபா) $க�ப.05378.3 

 ஆ� கைண�� ஆவேமா ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

அ ைனேய $க�ப.05378.4 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) கிள� பறைவயி  அரச _ெப.(அரெச _ெப.) ஆ� 

எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) $க�ப.05379.1 

 பிற�� எ)�+_ெப.(எ)�+_ெப.) அைணவன 

ெபய)�_ெப.எ/.(ெபய�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெபா-; உைட 

$க�ப.05379.2 

 மற�_ெப.(மற�_ெப.) கிள� மதக'� கர4� நாணின $க�ப.05379.3 

 �ற�கி2�� உவைம இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலகி* H�ேமா 

$க�ப.05379.4 

 வல� �ழி�+ ஒJ� ந�� வழ�� க�ைகயி  $க�ப.05380.1 

 ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) �ழி எ ற�� ; ைம :ெவா� $க�ப.05380.2 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) �ழி�+ எJ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) உ5தி ேந� இனி 

$க�ப.05380.3 

 இலRசி�� ேபா�� ேவ� உவைம யா%� அேரா $க�ப.05380.4 

 ெபா) அ) மரகதA ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) ெகா3 மா*வைர $க�ப.05381.1 

 ெவ) உற வி'5+_வி.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உய� 

வில�க*_ெதா.ெப.(வில��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ஆக�ைதA $க�ப.05381.2 

 பி'(_ெப.(பி'(_ெப.) அற ேநா-றன3 எ னி* பி ைன 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.05381.3 

 தி)வினி* தி) உளா� யாவ� தெய1வேம $க�ப.05381.4 

 ந��� கீ>�திைச நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) யாைனயி  

$க�ப.05382.1 



 ேகா3+� கர�_ெப.(கர�_ெப.) என/ சிறி+ Hறலா� $க�ப.05382.2 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) உ�� மல� என/ �)�;_ெப.(�)�;_ெப.) �-� அறா� 

$க�ப.05382.3 

 தா3+� தட�ைக ேவ� உவைம சா�ேமா $க�ப.05382.4 

 ப/சிைல� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) பக*_ெப.(பக*_ெப.) க%டா* அன 

$க�ப.05383.1 

 ைக/ெசறி 4கி> உகி�_ெப.(உகி�_ெப.) கனக  எ பவ  $க�ப.05383.2 

 வ/சிர யா�ைகைய வகி�5த வ  ெத(ழி* $க�ப.05383.3 

 நி/சய� அ � எனி  ஐய� ந���ேம $க�ப.05383.4 

 திர%Dல ஒளியில தி)வி  ேச�வில $க�ப.05384.1 

 4ர%த) ேம)வி  சிைலயி  1'நா% $க�ப.05384.2 

 ;ர%Dல ;க> இல ெபா)A; எ � ஒ �ேபா � $க�ப.05384.3 

 இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) இல ;ய�கB�� உவைம ஏ-�ேமா $க�ப.05384.4 

 கட*ப� பணில4� க னிA :க4� $க�ப.05385.1 

 மிட-றி2�� உவைம எ � உைர��� ெவ3ளிேயா��� $க�ப.05385.2 

 உட பட ஒ%0ேமா உரகA ப3ளியா  $க�ப.05385.3 

 இட�+_ெப.(இட�_ெப.+அ�+_சா'.) உைற ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இ)�க எ�களா* $க�ப.05385.4 

 அ%ண*த  தி)4க� கமல� ஆெமனி* $க�ப.05386.1 

 க%ணி2�� உவைம ேவ� யா+ கா��ேக  $க�ப.05386.2 

 த%மதி ஆ� என உைர�க� த�கேதா $க�ப.05386.3 



 ெவ%மதி ெபாலி5த+ ெமலி5+_வி.எ/.(ெமலி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேத�மா* $க�ப.05386.4 

 ஆர4� அகி�� ந�வி அக ற_ெப.எ/.(அக*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) அமல  ெசLவா8 $க�ப.05387.1 

 நார� உ%� அல�5த_ெப.எ/.(அல�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச�ேக> 

நளின� எ � உைர�க நா0�_ெப.எ/.(நா0_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.05387.2 

 ஈர4%� அ4த� ஊ�� இ 2ைர இய�பாேத2� $க�ப.05387.3 

 1ர* ெவ%4�வ* :வாA பவழேமா ெமாழிய-பா-ேற $க�ப.05387.4 

 4�த�_ெப.(4�த�_ெப.) ெகா*ேலா 4Jநிலவி  4றியி  திறேனா 4ைற 

அ4த� $க�ப.05388.1 

 ெத(�தி  +3ளி ெவ3ளி இன�_ெப.(இன�_ெப.) ெத(��த ெகா*ேலா +ைற 

அற�தி  $க�ப.05388.2 

 வி�தி  4ைள�த அ��ர�ெகா* ேவேற சிலெகா* ெம8�4கி>�த 

$க�ப.05388.3 

 ெத(�தி  ெத(ைகெகா* யா+ எ � ப*��� உவைம ெசா*�ேக  

$க�ப.05388.4 

 எ3ளா நில�+_ெப.(நில�_ெப.+அ�+_சா'.) இ5திரந�ல�+ 

எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகாJ5+ மரகத�தி  

$க�ப.05389.1 

 வி3ளா 4Jமா நிழ*பிழ�;� ேவ%ட ேவ%�� ேமனியேதா $க�ப.05389.2 

 த3ளா ஓதி ேகாப�ைத� ெகௗவ வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

சா�5த+(� $க�ப.05389.3 

 ெகா3ளா வ3ள* தி)1�கி-� உவைம பி 2� �ணிA; ஆேமா $க�ப.05389.4 



 பனி� க* �ர�+� கர  4தேலா� கவ5தA பைட�� ப*ேப�� $க�ப.05390.1 

 தனி� ைக/சிைல�� வானவ)� 4னிவ� �J(� தனி 

அற4�_ெப.(அற�_ெப.+உ�_சா' ) $க�ப.05390.2 

 இனி� க�� அழி5த+ அர�க��ல� எ � �)தி ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) 

இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) $க�ப.05390.3 

 �னி�க� �னி�த ;)வ�+�� உவைம ந�ேய ேகாDயா* $க�ப.05390.4 

 வ)� நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) தனி ம�(� 

வள�(� ேத8(� வா3_ெப.(வா3_ெப.) அரவ� $க�ப.05391.1 

 ஒ)நா3 கL(� உ�ேகாB� இறA;� பிறA;� ஒழி( 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05391.2 

 இ)நா* பகலி  இல��மதி அல�க* இ)ளி  எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) 

நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) கீ>A $க�ப.05391.3 

 ெப)நா3 நி-பி  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெந-றிA 

ெப-றி�தாகA ெப��_ெப.எ/.(ெப�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ம ேனா 

$க�ப.05391.4 

 ந�%� �ழ � ெந8�+ இ)%� ெநறி5+ 

ெசறி5+_வி.எ/.(ெசறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

ந�ல�_ெப.(ந�ல�_ெப.) $க�ப.05392.1 

 :%� ;'5+ ச'5+ கைட �)%� ;ைக�� ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) :(� 

$க�ப.05392.2 

 ேவ%�� அ*ல என� தெய1வ ெவறிேய 

கமJ�_ெப.எ/.(கம>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந���Rசி 

$க�ப.05392.3 



 ஈ%� சைட ஆயின+ எ றா* மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) எ � 

உைர�த*_ெதா.ெப.(உைர_வி.+�த*_ெதா.ெப.�றி.) இழி( அ ேறா $க�ப.05392.4 

 ;*ல* ஏ-ற தி)மகB� :(� ெபா)5தA ;வி ஏழி  $க�ப.05393.1 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) ஏ-ற ெந�Rெச*வ� எதி�5த ஞா �� 

அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) இ றி $க�ப.05393.2 

 அ*ல* ஏ-ற கானக�+� 

அழியா_எதி�.ம.ெப.எ/.(அழி_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) நைடைய இழி( 

ஆன $க�ப.05393.3 

 ம*ல*_ெப.(ம*ல*_ெப.) ஏ-றி  உள+ எ றா* ம�தயாைன வ)5தாேதா 

$க�ப.05393.4 

 எ ன ெமாழிய_�ைற.எ/.(ெமாழி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ� ெமாழி 

ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ'யி  இ�ட ெமJ� எ ன� 

$க�ப.05394.1 

 த ைன அறியா+_எதி�.ம.வி.எ/.(அறி_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அழிவாைள� தைரயி  வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நாயகனா� $க�ப.05394.2 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �றி உ%� அைடயாள/ 

ெசா*�� உளவா* ெத(Jதைகய $க�ப.05394.3 

 அ னநைடயா8 ேக�க என 

அறிவ _வி.அ.ெப.(அறி_வி.+L_இ.இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) அைறவா  ஆயினா  

$க�ப.05394.4 

 நட�த*_ெதா.ெப.(நட_வி.+�த*_ெதா.ெப.�றி.) அ'+ 

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெநறி நா3க3 சில 

தாய��� $க�ப.05395.1 

 அ��த பணி ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) இ)�தி என அ/�-� $க�ப.05395.2 



 உ��த_ெப.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) +கிேலா�� உயி� உ�க 

உடேலா�� $க�ப.05395.3 

 எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4னிேவா�� அய* 

நி ற+� இைசAபா8 $க�ப.05395.4 

 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4D 

ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) அ)3 ஏ5தி நிைறெச*வ� $க�ப.05396.1 

 :%� அதைன நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ெநறி ேபாத* 

உ� நாளி  $க�ப.05396.2 

 ஆ%� அ5 நக� ஆைரெயா� வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) அகலா4  

$க�ப.05396.3 

 யா%ைடய+ கா  என இைச�த+� இைசAபா8 $க�ப.05396.4 

 எ3 அ'ய ேத�த) �ம5திர  இைசAபா8 $க�ப.05397.1 

 வ3ள* ெமாழி வாசக� என� +ய� 

மற5தா3_வி.4.(மர_வி.+5�_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.05397.2 

 கி3ைளெயா� :ைவக3 வள��த* கிள எ 2� $க�ப.05397.3 

 பி3ைள உைரயி  திற�_ெப.(திற�_ெப.) உண��+தி ெபய��+� $க�ப.05397.4 

 மீ��� உைர ேவ%�வன இ*ைல என ெம8 ேப� $க�ப.05398.1 

 த��Dய+ த��� அ'ய ெச8ைகய+ ெசLேவ $க�ப.05398.2 

 ந��� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) என ேந�5தன  எனா ெநDய ைகயா* 

$க�ப.05398.3 

 கா�Dன  ஒ� ஆழி அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

Oதலி க%டா3 $க�ப.05398.4 

 இற5தவ� பிற5தபய  எ8தின�ெகா* எ ேகா $க�ப.05399.1 



 மற5தவ� அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) வ5தன�ெகா* எ ேகா $க�ப.05399.2 

 +ற5த_ெப.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உயி� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைட ெத(ட�5த+ெகா* 

எ ேகா $க�ப.05399.3 

 திற�_ெப.(திற�_ெப.) தெரJவ+ எ ைனெகா* இ5 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

Oதலி ெச8ைக $க�ப.05399.4 

 இழ5த_ெப.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ;-� 

அர( எதி�5த+ என* ஆனா3 $க�ப.05400.1 

 பழ� தன�_ெப.(தன�_ெப.) 

இழ5தன_வி.4.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

பைட�தவ)� ஒ�தா3 $க�ப.05400.2 

 �ழ5ைதைய உயி��த மலD�� உவைம 

ேகா%டா3_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.05400.3 

 உழ5+_வி.எ/.(உழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) விழி ெப-ற+ ஒ� உயி�A 

ெபாைற�� ஒ�தா3 $க�ப.05400.4 

 வா�கின3 4ைல��ைவயி* ைவ�தன3 சிர�தா* $க�ப.05401.1 

 தா�கின3 மல��க% மிைச ஒ�தின3 தட�ேதா3 $க�ப.05401.2 

 வ ��கின3 ெமலி5தன3 �ளி�5தன3 ெவ+Aேபா� $க�ப.05401.3 

 ஏ�கின3 உயி��தன3 இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) என* ஆேம $க�ப.05401.4 

 ேமா��� 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) 

ைவ�+_வி.எ/.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உற 4ய��� ஒளி� 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ந�� $க�ப.05402.1 



 ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நிைற க% இைண த+�ப 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ந�ள $க�ப.05402.2 

 ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) Oவல� 

க)+�_ெப.எ/.(க)+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஒ �� 

Oவ*கி*லா3 $க�ப.05402.3 

 ேம�� நிமி� வி�மல3 விJ�க��கி றா3 $க�ப.05402.4 

 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) விழி ேந'ைழ 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) மி னி  நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.05403.1 

 :%ட+ ஒளி� ெபா  அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெபா�ம* 

நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) அ�மா $க�ப.05403.2 

 ஆ%தைகத  ேமாதிர� அ��த ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.05403.3 

 த�%�_ஏவ.(த�%�_வி.) அளவி* ேவதிைகெச8 தெய1வமணி ெகா*ேலா 

$க�ப.05403.4 

 இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பசியா* இட� உழ5தவ�க3 

எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05404.1 

 அ)5+� அ4+ ஆகிய+ அற�தவைர அ%4� $க�ப.05404.2 

 வி)5+� என* ஆகிய+ வ ��� உயி� 

மீB�_ெப.எ/.(மீ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05404.3 

 ம)5+� என* ஆகிய+ வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆழி $க�ப.05404.4 

 இ�தைகய3 ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உயி� ஏ� உற 

விள���_ெப.எ/.(விள��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05405.1 

 4�த நைகயா3 விழியி  ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) 4ைல4 றி* $க�ப.05405.2 



 த�தி உக ெம �தைல த3ள உயி� 

த5தா8_வி.4.(தா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) $க�ப.05405.3 

 உ�தம எனா இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வாசக� 

உைர�தா3 $க�ப.05405.4 

 4�ைம ஆ� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4த*வ-�� 

4த*வ _ெப.(4த*வ _ெப.) ++_ெப.(P+_ெப.) ஆ8/ $க�ப.05406.1 

 ெச�ைமயா* உயி� த5தா8��/ ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

எ னா* எளிய+ உ%ேட $க�ப.05406.2 

 அ�ைம ஆ8 அAப  ஆய அ�தேன அ)ளி  வா>ேவ $க�ப.05406.3 

 இ�ைமேய ம�ைம தா2� ந*கிைன இைசேயா� எ றா3 $க�ப.05406.4 

 பாழிய பைண�ேதா3 வ �ர +ைண இேல  ப'( த���த $க�ப.05407.1 

 வாழிய_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இய_விய�.வி.4.�றி.) வ3ளேல 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ம� இலா மன�ேத  எ னி  $க�ப.05407.2 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஓ� பகலா8 ஓ+� யா%� எலா� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

ஏJ� $க�ப.05407.3 

 ஏJ� வ �( உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ஞா �� இ � என 

இ)�தி எ றா3 $க�ப.05407.4 

 மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைர விள�ப* உ-றா3 

விJமிய �ண�ேதா8 வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.05408.1 

 யா%ைடயா  இளவேலா�� எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) வழி 

எ8தி-� உ ைன $க�ப.05408.2 

 ஆ%தைக அDேய  த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) யா� ெசால அறி5த+ எ றா3 

$க�ப.05408.3 



 P% திர%�_வி.எ/.(திர3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாளா  உ-ற+ ெசா*ல* உ-றா  

$க�ப.05408.4 

 உைழ� �ல�+ இைய�� மாய உ)(ெகா%� உ�வ* ெச8தா  $க�ப.05409.1 

 மைழ� க)நிற�+ மாய அர�க  மா]ச  எ பா  $க�ப.05409.2 

 இைழ� தட மா�ப�+ அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) எ8யA ேபா8 ைவய� 

ேச�வா  $க�ப.05409.3 

 அைழ�த வ* ஓைச உ ைன மய�கிய+ அர�க  ெசா*லா* $க�ப.05409.4 

 இ��ர* இளவ* ேகளா+ ஒழிக_விய�.வி.4.(ஒழி_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) 

என இைறவ  இ�டா  $க�ப.05410.1 

 ெம8��ர* சாப� பி ைன விைள5த+ விதியி  ெவ�ைம_ெப.(ெவ�ைம_ெப.) 

$க�ப.05410.2 

 ெபா8��ர* இ � ெபா*லாA ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) பி ; பய��� 

எ பா  $க�ப.05410.3 

 ைக �ர*_ெப.(�ர*_ெப.) வ'வி*லா2� இைளயவ  வர(_ெப.(வர(_ெப.) 

க%டா  $க�ப.05410.4 

 க%டபி  இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 4க�தினா* 

க)�ைத ஓ�5த $க�ப.05411.1 

 ;%ட'க� கணா2� உ-ற+ ;கல� ேக�டா  $க�ப.05411.2 

 வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) உைற சாைல 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

தி)வD( காணா  $க�ப.05411.3 

 உ%� உயி� இ)5தா  இ ன*_ெப.(இ ன*_ெப.) உழ�த-ேக ஏ+ அ ேறா 

$க�ப.05411.4 



 ேத%D ேந� க%ேட  வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) 

த�+_ெப.(த�+_ெப.) இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) எ� ேகா  

ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) $க�ப.05412.1 

 :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெம8 உயிேர 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெபா8 உயி� ேபாேய 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05412.2 

 ஆ%தைக ெநRசி* நி �� அக றிைல அழி(_ெப.(அழி(_ெப.) உ%டாேமா 

$க�ப.05412.3 

 ஈ%� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இ)5தா8 ஆ%� அ�� 

எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) உயி� 

வி��_ெப.எ/.(வி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இராம  $க�ப.05412.4 

 அ5நிைல ஆய அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) ஆ%� 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நி ைன� $க�ப.05413.1 

 + ன)� கா2� யா�� மைலகB� ெத(ட�5+ நாD $க�ப.05413.2 

 இ  உயி� இ றி ஏ�� இய5திரA பDவ�_ெப.(பDவ�_ெப.) ஒAபா  $க�ப.05413.3 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) உயி� ;க>�� வி-ற சடா�ைவ 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சா�5தா  $க�ப.05413.4 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவ ேமனி 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வா _ெப.(வா _ெப.) உய� 

+ய'  ைவகி $க�ப.05414.1 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

இய�; என இல�ைகேவ5த  $க�ப.05414.2 

 �5த' நி ைன/ ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வRசைன 

ெசா*ல/ ெசா*ல_�ைற.எ/.(ெசா*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05414.3 
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 ஏ% இல+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) �ர�� ஈ+ எ � எ%ணலா $க�ப.05438.1 

 ஆணிைய அOமைன அைமய ேநா��வா  $க�ப.05438.2 

 ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) உய� ெப)ைம_ெப.(ெப)ைம_ெப.) ஓ� திற�த+ அ � 

எனா $க�ப.05438.3 

 நா%_ெப.(நா%_ெப.) உ�� உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� அள5த நாயக  

$க�ப.05438.4 



 எ%திைச ம)�கி2� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) யாவி2� $க�ப.05439.1 

 த%ட* இ* உயிெரலா� த ைன ேநா�கின $க�ப.05439.2 

 அ%ட� எ றதி  உைற அமர� யாைர�� $க�ப.05439.3 

 க%டன  தா2� த _பதி.ெப.(த _தி'.) கமல� க%களா* $க�ப.05439.4 

 எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உய� 

ெந�5தைக_ெப.(ெந�5தைக_ெப.) இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) பாத4� 

$க�ப.05440.1 

 அJ5+ற அJ�தலி  இல�ைக ஆ>கட* $க�ப.05440.2 

 விJ5த+ நிலமிைச வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) திைர $க�ப.05440.3 

 தைழ5தன ;ர%டன மீன� தா� எலா� $க�ப.05440.4 

 வRசி அ� ம)��* அ� ம� இ* க-பினா3 $க�ப.05441.1 

 கRச4� ;ைரவன கழ�� க%Dலா3 $க�ப.05441.2 

 +Rசின� அர�க� எ � 

உவ���_ெப.எ/.(உவ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) S>/சியா3 

$க�ப.05441.3 

 அRசிென  இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உ) அட��வா8 எ றா3 

$க�ப.05441.4 

 4Jவ+� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உ)� காண 

4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05442.1 

 �Jவின+ உல�_ெப.(உல�_ெப.) இனி� ���வா8 எ றா3 $க�ப.05442.2 

 எJவி2� எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) இல�� இராம  ேதா3கைள� $க�ப.05442.3 



 தJவின3_வி.4.(தJ(_வி.+இ _இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) ஆெமன� தளி���� 

சி5ைதயா3 $க�ப.05442.4 

 ஆ%தைக அOம2� அ)ளதா� எனா $க�ப.05443.1 

 மீ%டன  வி��; எ2� பத�ைத_ெப.(பத�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) 

மீ/ெச*வா  $க�ப.05443.2 

 கா%ட��� உ'ய+ ஓ� உ)( கா�Dனா  $க�ப.05443.3 

 P%� அ) விள�� அனா3 இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெசா*லினா3 $க�ப.05443.4 

 இட5தா8 உலைக மைலேயா�� இD�தா8 வி��ைப 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) �ம��� $க�ப.05444.1 

 பட5தா> அரைவ ஒ)கர�தா* பறி�தா8 எனி2� பய _ெப.(பய _ெப.) 

இ றா* $க�ப.05444.2 

 நட5தா8 இைடேய எ றா�� நாணா� நின�� நளி கடைல� $க�ப.05444.3 

 கட5தா8 எ றா* எ னா�� கா-றா� அ ன க�ைமயா8 $க�ப.05444.4 

 ஆழி ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ைக ஆ%தைகத  அ)B� 

;கJ�_ெப.எ/.(;க>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அழி(_ெப.(அழி(_ெப.) 

இ றி $க�ப.05445.1 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) பல(� நிைலநி��த-� ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ந�ேய 

உைளயானா8 $க�ப.05445.2 

 பாழி ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) வ �ரா 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ெப)ைம��_ெப.(ெப)ைம_ெப.+��_ெகா.ேவ.) 

ஏ-பA பைக இல�ைக $க�ப.05445.3 

 ஏJ கட-�� அA;ற�த+ 

ஆகா+_எதி�.ம.வி.எ/.(ஆ�_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) இ)5த+ இழி( 

அ ேறா $க�ப.05445.4 



 அறி(� ஈேத உ) ஈேத ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) ஈேத ஐ�;ல�தி  

$க�ப.05446.1 

 ெசறி(� ஈேத ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ஈேத ேத-ற� ஈேத 

ேத-ற�தி  $க�ப.05446.2 

 ெநறி�� ஈேத நிைன( ஈேத ந�தி ஈேத நின�� எ றா* $க�ப.05446.3 

 ெவறிய� அ ேறா �ண�களா* வி'Rச  4தலா� ேமலாேனா� $க�ப.05446.4 

 மி  ேந� எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) வ* அர�க� வ ��க� 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வ �ர-�A $க�ப.05447.1 

 பி ேன பிற5தா  அ*ல+ ஓ� +ைண இலாத பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05447.2 

 உ னாநி ேற உைடகி ேற  ஒழி5ேத  ஐய� உயி� உயி��ேத  

$க�ப.05447.3 

 எ ேன நி)த� எ  ஆவ� ந�ேய எ�ேகா  +ைண ஆனா* $க�ப.05447.4 

 மா%ேட  எனி2� பJ+ அ ேற இ ேற மாய/ சிைறநி �� $க�ப.05448.1 

 மீ%ேட  எ ைன ஒ��தாைர� �ல�ேகளா�� ேவ� அ��ேத  $க�ப.05448.2 

 :%ேட  எ� ேகா  ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) கழ�� ;கேழ அ றிA 

; பழி�� $க�ப.05448.3 

 த�%ேட  எ � மன�_ெப.(மன�_ெப.) மகி>5தா3 தி)வி  4க�+� தி) 

ஆனா3 $க�ப.05448.4 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) ெப'ேயா  அD 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அறிய_�ைற.எ/.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உைரAபா  அ)5ததிேய 

$க�ப.05449.1 



 வ%ண� கடலி  இைட� கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மணலி  பலரா* வானர�தி  $க�ப.05449.2 

 எ%ண-� அ'ய பைட�தைலவ� இராம-� அDயா� 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அவ�த� $க�ப.05449.3 

 ப%ைண�� ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) எனA ேபா5ேத  ஏவ�கடவ 

பணிெச8ேவ . $க�ப.05449.4 

 ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) எJப+ உள+ அ ேறா வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ேவைலA $க�ப.05450.1 

 ப3ள�_ெப.(ப3ள�_ெப.) ஒ)ைக ந�� அ3ளி� �D�கA ேபா+� பா ைமயேதா 

$க�ப.05450.2 

 க3ள அர�க� கD இல�ைக காணா+ ஒழி5ததா* அ ேறா $க�ப.05450.3 

 உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) +ைண�� உளதாவ+ 

அறி5த_ெப.எ/.(அ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி 2� உள+ ஆேமா 

$க�ப.05450.4 

 வாலி இளவ* அவ ைம5த  வச5த  +மி5த  வய� �4த  $க�ப.05451.1 

 ந�ல  இடப  �4தா�க  பனச  சரப  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) சா�ப  

$க�ப.05451.2 

 கால  அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) + ம)ட  கனக  கவய  

கவயா�க  $க�ப.05451.3 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) அறி��_வி.4.(அறி_வி.8_இ.இ.கா.+உ�_பட�.ஒ).) 

நள  ச�க  வி5த  +வி5த  மத  எ ேபா  $க�ப.05451.4 

 த�ப  Pம� தனிAேபேரா  ததியி வதன  சதவலி எ � $க�ப.05452.1 

 இ�ப� உலேகா� எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) 

உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) எ���� 



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

இராம ைக $க�ப.05452.2 

 அ�பி  உத(� பைட�தைலவ� அவைர ேநா�கி  இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

அர�க� $க�ப.05452.3 

 வ�பி  4ைலயா8 உைறயிட(� ேபாதா� கண�� வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) 

உ%ட< $க�ப.05452.4 

 உ%� +ைண எ ன* எளிேதா உலகி  அ�மா $க�ப.05453.1 

 ;%ட'ைக ேபா�� இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

இ ன*_ெப.(இ ன*_ெப.) ;'கி றா3 $க�ப.05453.2 

 அ%ட4த* நாயகன+ ஆவி அைனயாைள� $க�ப.05453.3 

 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அக*வேத க)ம� 

எ � உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.05453.4 

 ேக�D அDேய  உைர 4னி5த)ள* ேக3 ஆ8 $க�ப.05454.1 

 வ ��Dயி�� ேம* அவைன ேவற* விைன அ றா* $க�ப.05454.2 

 ந��D இனி எ  பய _ெப.(பய _ெப.) இராம  எதி� நி ைன� $க�ப.05454.3 

 கா�D அDதா>ெவ  இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) கா%D 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) கால�_ெப.(கால�_ெப.) $க�ப.05454.4 

 ெபா  திணி ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) எ  

ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ெபா)5தி� $க�ப.05455.1 

 + றிய ;ய�+ இனி+ இ)�க +ய� வி�டா8 $க�ப.05455.2 

 இ +யி* விைள�க ஒ� இைமAபி  இைற ைவ�� $க�ப.05455.3 

 � � இைட உைன�ெகா� �திAெப  இைட ெகா3ேள  $க�ப.05455.4 



 அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைட அர�க� 

ெத(ட�வா�க3 உளராேம* $க�ப.05456.1 

 4றி5+ உதிர <றி எ  மன/ சின�_ெப.(சின�_ெப.) 4DAேப  $க�ப.05456.2 

 ெநறி5த_ெப.அ.(ெநறி_ெப.) �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) க%�� ெநDேயா பா* $க�ப.05456.3 

 ெவ��_ெப.அ.(ெவ��_ெப.அ.) ைக ெபயேர  ஒ)வரா�� விளியாேத  

$க�ப.05456.4 

 இல�ைகெயா�� ஏ�திெகா* எ னி2� இட5+ எ  $க�ப.05457.1 

 வல� ெகா3 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ைக�தைலயி* 

ைவ�+_வி.எ/.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� த�Aபா  $க�ப.05457.2 

 வில�கினைர <றி வ' ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைலயிேனா�த� 

$க�ப.05457.3 

 ெபால�ெகா3 கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) தா>�ெவ  

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) அ றா* $க�ப.05457.4 

 அ)5ததி உைர�தி அழக-� அ)� 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ  $க�ப.05458.1 

 ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதவி ெந�வRச� 

சிைறைவAபி* $க�ப.05458.2 

 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) +ய'ேனா�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) ெப�கி*லா3 $க�ப.05458.3 

 இ)5தன3 எனA பக'  எ  அDைம எ  ஆ� $க�ப.05458.4 

 ;% ெத(ட�( அக-றிய ;ய�திெனா� ;�ேக  $க�ப.05459.1 

 வி%டவ� நல�ைத�� வல�ைத�� வி'Aேப  $க�ப.05459.2 



 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ)கி-றிெல  

உயி��� உ�தி ெகா%ேட _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) 

$க�ப.05459.3 

 க%� வ)கி-றிெல  என� கழ�ேகேனா $க�ப.05459.4 

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

மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) S> கD இல�ைகைய இைமAபி  $க�ப.05460.1 

 உ)�கி எ'யா* இக* அர�கைன�� ஒ றா $க�ப.05460.2 

 4)�கி நி)த  �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 4D�+ விைன4-றிA $க�ப.05460.3 

 ெபா)�க அக*க எ னி2� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) இ � 

;'கி ேற  $க�ப.05460.4 

 இ5+ Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) நி ெனா� இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இக* வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 

$க�ப.05461.1 

 சி5ைத உ� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) +ய� தவி�5த ெதளிேவா�� $க�ப.05461.2 

 அ5த� இ* அர�க��ல� அ-� அவிய <றி $க�ப.05461.3 

 ந5த* இ* ;வி�க% இட� பி  கைளத* ந றா* $க�ப.05461.4 

 ேவ� இனி விள�ப உள+ அ � விதியா* இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) 

$க�ப.05462.1 

 ேப� ெபற_�ைற.எ/.(ெப�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ க% அ)3 த5த)B 

பி ேன $க�ப.05462.2 

 ஆ� +ய� அ� ெசா* இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வRசி அDய  

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.05462.3 

 ஏ� கD+ எ � ெத(J+ இ  அD பணி5தா  $க�ப.05462.4 



 ஏய ந*ெமாழி எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) விள�பிய 

$க�ப.05463.1 

 தாைய 4 னிய_ெப.எ/.(4 2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

க �_ெப.(க �_ெப.) அைனயா தன�� $க�ப.05463.2 

 ஆய த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) அ'யத றா* என� $க�ப.05463.3 

 Pய ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) ெசா* இைனயன ெசா*லினா3 $க�ப.05463.4 

 அ'ய+ அ � நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ஆ-ற��� ஏ-றேத $க�ப.05464.1 

 தெரJய எ%ணிைன ெச8வ+� ெச8திேய $க�ப.05464.2 

 உ'ய+ அ � என ஓ�கி ற+ உ%� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) எ  

$க�ப.05464.3 

 ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) ேபைதைம/ சி* மதிA ெப%ைமயா* $க�ப.05464.4 

 ேவைலயி  இைடேய வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெவ8யவ� $க�ப.05465.1 

 ேகாலி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சர� நி ெனா�� ேகா�தேபா+ $க�ப.05465.2 

 ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) அ னவ��� அ*ைல எ-� அ*ைலயா* $க�ப.05465.3 

 சால(� த�மா�� தனிைமேயா8 $க�ப.05465.4 

 அ றி�� பிறி+ உ3ள+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஆ'ய  $க�ப.05466.1 

 ெவ றி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைல மா� உ0� ேவ� இனி $க�ப.05466.2 

 ந றி_ெப.(ந றி_ெப.) எ பேவா வRசி�த நா8_ெப.(நா8_ெப.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.05466.3 

 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வRசைன ந��� 

நிைன�திேயா $க�ப.05466.4 



 ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா'  எ� 

ெகா-றவ  வி* ெத(ழி* $க�ப.05467.1 

 அ%ட� ஏவ)� ேநா�க_�ைற.எ/.(ேநா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ  

ஆ�ைகைய� $க�ப.05467.2 

 க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

அர�க  விழி காக�க3 $க�ப.05467.3 

 உ%டேபா+ அ றி யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உெள  ஆெவேனா 

$க�ப.05467.4 

 ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) நா%_ெப.(நா%_ெப.) உைட விலிய� வி* ெத(ழி* 

$க�ப.05468.1 

 4-ற நா%_ெப.(நா%_ெப.) இ* அர�கிய� 1�ெகா�� $க�ப.05468.2 

 அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நாணின� ஆயினேபா+ அ றிA 

$க�ப.05468.3 

 ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நாண4� ெப-றிய+ 

ஆ�ேமா $க�ப.05468.4 

 ெபா  பிற�க* இல�ைக ெபா)5தல� $க�ப.05469.1 

 எ ; மா*வைர ஆகிலேத எனி  $க�ப.05469.2 

 இ-பிறA;� ஒJ��� இJ�க� இ* $க�ப.05469.3 

 க-;� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) பிற��� எ�ஙன� கா��ேக  

$க�ப.05469.4 

 அ*ல* மா�க3 இல�ைக அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ஆ�ேமா 

$க�ப.05470.1 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) ந��த உலக�க3 யா(� எ  $க�ப.05470.2 



 ெசா*லினா* ��ேவ  அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) Pயவ  

$க�ப.05470.3 

 வி*லி  ஆ-ற-� மா� எ � வ �சிேன  $க�ப.05470.4 

 ேவ�� உ%� உைர ேக3 அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ெம8�ைமேயா8 

$க�ப.05471.1 

 ஏ� ேசவக  ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அ*லா* இைட $க�ப.05471.2 

 ஆ�� ஐ5+_ெப.(ஐ5+_ெப.) ெபாறி நி ைன�� ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) என� 

$க�ப.05471.3 

 H�� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உ)� த�%�த* H�ேமா $க�ப.05471.4 

 த�%Dனா  எனி  இ�தைன ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) பக*_ெப.(பக*_ெப.) 

$க�ப.05472.1 

 ஈ%�ேமா உயி� ெம8யி  இைமAபி  4  $க�ப.05472.2 

 மா%� த��வ  எ ேற நில�_ெப.(நில�_ெப.) வ  ைகயா* $க�ப.05472.3 

 கீ%�ெகா%� எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏகின  

கீ>ைமயா  $க�ப.05472.4 

 ேம( சி5ைத இ* மாதைர ெம8 ெத(D* $க�ப.05473.1 

 ேத( ெபா  தைல_ெப.(தைல_ெப.) சி5+க ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எனA 

$க�ப.05473.2 

 :வி  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;ராதனேன 

;க*_ெப.(;க*_ெப.) $க�ப.05473.3 

 சாவ� உ%� என+ ஆ� உயி� த5ததா* $க�ப.05473.4 

 அ ன சாப� உள+ என ஆ%ைமயா  $க�ப.05474.1 

 மி 2� ெமௗலிய  வ �டண  ெம8�ைமயா  $க�ப.05474.2 



 க னி_ெப.(க னி_ெப.) எ வயி  ைவ�த க)ைணயா3 $க�ப.05474.3 

 ெசா ன+_வி.அ.ெப.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) உ%� +0�க� 

அக-�வா  $க�ப.05474.4 

 ஆய+ உ%ைமயி  நா2� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) அ � எனி  

$க�ப.05475.1 

 மா8ெவ  ம ற அற�_ெப.(அற�_ெப.) வJவா+ எ �� $க�ப.05475.2 

 நாயக  வலி எ%ணி�� நா0ைட� $க�ப.05475.3 

 P8ைம கா�ட(� இ�+ைண P�கிேன  $க�ப.05475.4 

 ஆ%� நி �� அர�க  அக>5+ 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05476.1 

 ஈ%� ைவ�த+ இளவ* 

இய-றிய_ெப.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05476.2 

 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சாைலெயா� நிைலநி ற+ 

$க�ப.05476.3 

 கா%D ஐய நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ெம8 உண� க%களா* $க�ப.05476.4 

 த��( இேல  இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) பக�� 

சிைல $க�ப.05477.1 

 வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ேமனிைய மா2� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வ ���� ந�� 

$க�ப.05477.2 

 நார நா3_ெப.(நா3_ெப.) மல�A ெபா8ைகைய ந%0ேவ  $க�ப.05477.3 

 ேசா)� ஆ� உயி� 

கா���_ெப.எ/.(கா_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

+ணிவினா* $க�ப.05477.4 

 ஆதலா  அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) கா'ய� அ � அய� $க�ப.05478.1 



 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாயக பா* இனி மீ%டைன $க�ப.05478.2 

 ேபாத* கா'ய� எ றன3 :ைவ அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.05478.3 

 ேகா+ இலா2� இைனயன Hறினா  $க�ப.05478.4 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) ந �_ெப.(ந �_ெப.) இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) உைட நாயக  $க�ப.05479.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) +ைணA ெப)5ேதவி தவ� ெத(ழி* $க�ப.05479.2 

 எ � சி5ைத களி�+_வி.எ/.(களி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ�தினா  $க�ப.05479.3 

 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ச�ைக இடெரா� ந��கினா  

$க�ப.05479.4 

 இ)B� ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) இராகவனா* 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.05480.1 

 தெர�B� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இனி/ சி*பக* த���ற* $க�ப.05480.2 

 ம)B� ம னவ-� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ெசா�� வாசக� 

$க�ப.05480.3 

 அ)Bவா8 எ � அDயி  இைறRசினா  $க�ப.05480.4 

 இ 2� ஈ%� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) இ)Aப* 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.05481.1 

 நி ைன ேநா�கிA பக�5த+ ந�திேயா8 $க�ப.05481.2 

 பி ைன ஆவி பிD�ககிேல  அ5த $க�ப.05481.3 

 ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) ஆைண இதைன மன�ெகா3 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.05481.4 



 ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) தா> தி) மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) � அைம5த+ ஓ� 

$க�ப.05482.1 

 தார� தா _த-.�.(தா _த-.�.) அெலேன2� தயா எ2� $க�ப.05482.2 

 ஈர�_ெப.(ஈர�_ெப.) தா _த-.�.(தா _த-.�.) அக�+ இ*ைல எ றா�� 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.05482.3 

 வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) கா�தைல ேவ%�_ஏவ.(ேவ%�_வி.) எ � ேவ%�வா8 

$க�ப.05482.4 

 ஏ�+� ெவ றி இைளயவ-� ஈ+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) $க�ப.05483.1 

 வா��ைத H�தி ம  அ)ளா* எைன� $க�ப.05483.2 

 கா�தி)5த தன�ேக கட _ெப.(கட _ெப.) இைட $க�ப.05483.3 

 ேகா�த ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைற வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) எ � H�வா8 

$க�ப.05483.4 

 தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) ஒ றி  எ  ெச8 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) த��5ததா* 

$க�ப.05484.1 

 இ�� வ5திலேன எனி  யாண�_ெப.(யாண�_ெப.) ந��� $க�ப.05484.2 

 க�ைக ஆ-ற� கைர அDேய-�� த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.05484.3 

 ெச�ைகயா* கட _ெப.(கட _ெப.) 

ெச8க_விய�.வி.4.(ெச8_வி.+க_விய�.வி.4.) எ � ெசA;வா8 $க�ப.05484.4 

 சிற��� மாமிய� 1வ���� சீைத ஆ%� $க�ப.05485.1 

 இற�கி றா3 ெத(Jதா3 எ2� இ ன ெசா* $க�ப.05485.2 

 அற�தி  நாயக பா* அ)3 இ ைமயா* $க�ப.05485.3 

 மற��மாயி2� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) மறேவ* ஐயா $க�ப.05485.4 



 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எைன� கர�_ெப.(கர�_ெப.) 

ப-றிய ைவக*வா8 $க�ப.05486.1 

 இ5த இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பிறவி�� இ) மாதைர/ $க�ப.05486.2 

 சி5ைதயா�� ெத(ேட  எ ற ெசL_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வர�_ெப.(வர�_ெப.) 

$க�ப.05486.3 

 த5தவா� தி)/ெசவி சா-�வா8 $க�ப.05486.4 

 ஈ%� நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ  உயி� மாயி2� 

$க�ப.05487.1 

 மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

ேமனிைய� $க�ப.05487.2 

 த�%ட* ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ஒ� த�விைன த�� 

வர�_ெப.(வர�_ெப.) $க�ப.05487.3 

 ேவ%Dனா3 ெத(J+ எ � விள�;வா8 $க�ப.05487.4 

 அர�_ெப.(அர�_ெப.) வ �-றி)5+_வி.எ/.(வ �-றி)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஆள(� ஆ8 மணிA $க�ப.05488.1 

 ;ரைச யாைனயி  வ �தியி* ேபாத(� $க�ப.05488.2 

 விர� ேகால�க3 காண விதி இேல  $க�ப.05488.3 

 உைர ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ ைன எ  ஊ>விைன 

உ 2ேவ  $க�ப.05488.4 

 த ைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) தள�த-�� $க�ப.05489.1 



 அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ேநா8��� பரத  அ�� ஆ-��� 

$க�ப.05489.2 

 இ ன*_ெப.(இ ன*_ெப.) ேநா8��� அ�� ஏ�வ+ அ றிேய $க�ப.05489.3 

 எ ைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இ�� எ�ஙன� 

எ8+ேமா $க�ப.05489.4 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) யா8 4தலிய கிைளஞ� யா���� எ  $க�ப.05490.1 

 வ5தைன_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) விள�;தி 

கவியி  ம னைன/ $க�ப.05490.2 

 �5தர� ேதாளைன� ெத(ட�5+ கா�+A ேபா8 $க�ப.05490.3 

 அ5த� இ* தி) நக��� அரச _ெப.(அரெச _ெப.) ஆ�� எ பா8 $க�ப.05490.4 

 இ�திற� அைனயவ3 இய�ப_�ைற.எ/.(இய�;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

இ ன4� $க�ப.05491.1 

 த�+ற( ஒழி5திைல ைதய*_ெப.(ைதய*_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எனா 

$க�ப.05491.2 

 எ�திற�+ ஏ+(� இைய5த_ெப.எ/.(இைய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இ  

உைர $க�ப.05491.3 

 ஒ�தன தெரJ(ற உண��தினா  அேரா $க�ப.05491.4 

 வ �வா8 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) ெம8 அஃேத 

$க�ப.05492.1 

 ஓ8வா  இ  உயி� உ8வானா� $க�ப.05492.2 

 ேபா8வா  அ5நக� ;�� அ ேறா $க�ப.05492.3 

 ேவ8வா  ெமௗலி�� ெம8 அ ேறா $க�ப.05492.4 



 ைக�+ ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) சிைற க-ேபாைய 

$க�ப.05493.1 

 ைவ�ேதா  இ  உயி� வா>வானா� $க�ப.05493.2 

 ெபா8�ேதா� வி*லிக3 ேபாவாரா� $க�ப.05493.3 

 இ�ேதா� ஒAப+ யா+ உ%ேட $க�ப.05493.4 

 ந*ேலா8 நி ைன நலி5ேதாைர� $க�ப.05494.1 

 ெகா*ேலா� எ� உயி� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ�ேக $க�ப.05494.2 

 எ*ேலா4� ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ� ேகா2� 

$க�ப.05494.3 

 வி*ேலா�� ெசலேவ%டாேவா $க�ப.05494.4 

 ந�5தா இ னலி  ந�5தாேம $க�ப.05495.1 

 ேத85+ ஆறாத ெப)R_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) 

$க�ப.05495.2 

 ஈ5தா2�� உைன ஈயாேத $க�ப.05495.3 

 ஓ85தா* எ�மி  உய�5தா� யா� $க�ப.05495.4 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) ஆ� ந*விைன ந*ேலாைர� $க�ப.05496.1 

 தி றா�த� �ட� ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) தி ன� $க�ப.05496.2 

 ெகா றா*_நி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+ஆ*_நி.எ/.�றி.) அ*ல+ ெகா3ேள  

நா� $க�ப.05496.3 

 எ றா2�� இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) ஏலாேவா $க�ப.05496.4 

 மா�டாதா� சிைற ைவ�ேதாைய $க�ப.05497.1 



 மீ�டா� எ கில� மீ3வாேம $க�ப.05497.2 

 நா�டா� ந*லவ� ந*<�� $க�ப.05497.3 

 ேக�டா� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர ேக�பாேரா $க�ப.05497.4 

 :%டா3 க-;ைடயா3 ெபா8யா3 $க�ப.05498.1 

 த�%டா வRசக� த�%டா4  $க�ப.05498.2 

 மா%டா3 எ � மன�_ெப.(மன�_ெப.) ேதறி $க�ப.05498.3 

 மீ%டா* வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) விள�காேதா $க�ப.05498.4 

 ெக�ேட ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) உயி� ேகத�தா* $க�ப.05499.1 

 வி�டா8 எ றிD  ெவL அ�பா* $க�ப.05499.2 

 ஒ�டாேரா� உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஓ� ஏJ� $க�ப.05499.3 

 ��டா�� ெத(ைலயா+ அ ேறா $க�ப.05499.4 

 4 ேன ெகா*வா  1(ல�� $க�ப.05500.1 

 ெபா ேன ெபா�கிய_ெப.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேபா�வி*லா  $க�ப.05500.2 

 எ ேன நி நிைல ஈ+ எ றா* $க�ப.05500.3 

 பி ேன ெச�ைம பிDAபாேனா $க�ப.05500.4 

 ேகா3 ஆனா� உயி� ேகாVளா�� $க�ப.05501.1 

 1ளா ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின�_ெப.(சின�_ெப.) 4-� ஆக $க�ப.05501.2 

 மீளாேவ* அய* ேவ� உ%ட< $க�ப.05501.3 

 மாளாேதா ;வி வாேனா�� $க�ப.05501.4 

 தாழி� த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) த�ேமா�� $க�ப.05502.1 



 ஏJ�� ஏ> உல�_ெப.(உல�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) அ � 

$க�ப.05502.2 

 ஆழி� ைகயவ  அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) அ�மா $க�ப.05502.3 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) த� என உ%ணாேதா $க�ப.05502.4 

 ப��தா  வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ப-றாைர� $க�ப.05503.1 

 த��தா  த�விைன த�ேகாைர $க�ப.05503.2 

 எ��தா  ந*விைன எ5நாB� $க�ப.05503.3 

 ெகா��தா  எ � இைச ெகா3ளாேயா $க�ப.05503.4 

 சி* நா3_ெப.(நா3_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இட� த�ராதா8 $க�ப.05504.1 

 இ னா ைவகலி  எ*ேலா)� $க�ப.05504.2 

 ந*நா3 கா0த* ந �_ெப.(ந �_ெப.) அ ேறா $க�ப.05504.3 

 உ னா* ந*லற� உ%டானா* $க�ப.05504.4 

 ;ளி��� க%டக� ;% ந�)3 $க�ப.05505.1 

 �ளி��� ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) �ைட�� ேதா�� $க�ப.05505.2 

 ஒளி��� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) 

$க�ப.05505.3 

 களி��� ந*விைன காணாேயா $க�ப.05505.4 

 ஊழியி  இ�தியி  உ)� எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

என� $க�ப.05506.1 

 ேக>கிள� ��கைண கிழி�த ;%ெபாழி $க�ப.05506.2 



 ஏJ� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைரAப� கா%Dயா* 

$க�ப.05506.4 

 S* இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) ெப)வயி� அைல�+/ ேசா�(�� 

$க�ப.05507.1 

 ஆலி_ெப.(ஆலி_ெப.) அ� க%ணிய� 

அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) ந��தன $க�ப.05507.2 

 வாலி�� கடA; அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) வனAப வா _ெப.(வா _ெப.) உய� 

$க�ப.05507.3 

 தாலி_ெப.(தாலி_ெப.) அ� ெப) மைல தய�க� கா%Dயா* $க�ப.05507.4 

 வி%ணி  ந�ளிய ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கJ+� ெவ�சிைற $க�ப.05508.1 

 எ%ணி  ந�ளிய ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) 

ஈ�ட4� $க�ப.05508.2 

 ;%ணி  ந��A ;ண'யி* பD5+_வி.எ/.(பD_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

:ைவய� $க�ப.05508.3 

 க%ணி  ந�� ஆ-றினி* �ளிAப� கா%Dயா* $க�ப.05508.4 

 கர�_ெப.(கர�_ெப.) பயி* 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) கற�க� 

ைகெத(ட� $க�ப.05509.1 

 நர�;_ெப.(நர�;_ெப.) இய* இமி> இைச நவில நாடக�_ெப.(நாடக�_ெப.) 

$க�ப.05509.2 

 அர�ைபய� ஆDய_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அர�கி  

ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) ெத(ழி* $க�ப.05509.3 

 �ர��க3 4ைற 4ைற �னிAப� கா%Dயா* $க�ப.05509.4 

 ;ைர உ� ;  ெத(ழி* அர�க� ;%ெபாழி $க�ப.05510.1 



 திைர உ� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ஆ� ஈ�Aப/ ெச*வன $க�ப.05510.2 

 வைர உ� பிணA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பிற�க� ம%Dன $க�ப.05510.3 

 கைர உ� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) P�Aப� 

கா%Dயா* $க�ப.05510.4 

 விைன உைட அர�க� ஆ� இ)5ைத 

ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உக/ $க�ப.05511.1 

 சனகி எ � ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தழ* ந�வ% த�கலா  $க�ப.05511.2 

 அனக ைக அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) எ2� அளவி* ஊைதயா* $க�ப.05511.3 

 கனக� ந�� இல�ைக நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ)க� 

கா%Dயா* $க�ப.05511.4 

 தா�� இக* இராவண  தைலயி*_ெப.(தைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) தாவின 

$க�ப.05512.1 

 பா�கிய� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) பழிA; 

இ* ேமனிைய $க�ப.05512.2 

 ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க%கைள Oதிெகா3 

1�கினா* $க�ப.05512.3 

 கா�ைகக3 கவ�5+ெகா%� உ%ண� கா%Dயா* $க�ப.05512.4 

 ேம* உற இராவண-� அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெவ3கிய $க�ப.05513.1 

 ந�*_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) உ� திைச� க' தி'5+ நி-பன $க�ப.05513.2 

 ஆ* உற அைனயவ  தைலைய அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அைவ 

$க�ப.05513.3 

 கா* உற� கைண தD5+ இ�வ கா%Dயா* $க�ப.05513.4 



 ந���+ எJ கண மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வழ�க ந�லவா  $க�ப.05514.1 

 ேவ��த+ எ � இைடயிைட 

வ ���_ெப.எ/.(வ ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) P� ேபா* $க�ப.05514.2 

 ேபா��+ எJ ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) இல�ைகA 

:ழிேயா� $க�ப.05514.3 

 ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ கJ+_ெப.(கJ+_ெப.) 

இைர�+ ஆட� கா%Dயா* $க�ப.05514.4 

 ந�*_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) நிற_ெப.(நிற�_ெப.) அர�க�த� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) 

ந��த� ந�� $க�ப.05515.1 

 ேவைலமி�� ஆ-ெறா� மீள_�ைற.எ/.(மீ3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேவைலS> 

$க�ப.05515.2 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) 4-� உ� கைட உக�+� ந/� அறா� $க�ப.05515.3 

 கால2� ெவ��+_வி.எ/.(ெவ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உயி� கால� 

கா%Dயா* $க�ப.05515.4 

 அண�� இளமகளிெரா� அர�க� ஆ��� $க�ப.05516.1 

 மண�_ெப.(மண�_ெப.) கிள� க-பக/ ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வாவி வா8A 

$க�ப.05516.2 

 பிண�� உ� �ட�4ைற பிD�த_ெப.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மாைலய $க�ப.05516.3 

 கண�_ெப.(கண�_ெப.) கிள� கJ+_ெப.(கJ+_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

�ளிAப� கா%Dயா* $க�ப.05516.4 

 ெசA;ற* எ பல தெய1வ வாளிக3 $க�ப.05517.1 

 இA;ற�+ அர�கைர 4)�கி ஏகின $க�ப.05517.2 

 4A;ற�+ உலைக�� +)வி 4�டலா* $க�ப.05517.3 
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 +A; அற 4)�கி உயி� உ%ப* இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) Sதா* 

$க�ப.05542.4 



 வ5தவ�க3 வ5தவ�க3 மீ3கில� மD5தா* $க�ப.05543.1 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) திற*_ெப.(திற*_ெப.) அர�க2� ெவல-� 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) வல�தா  $க�ப.05543.2 

 45+� எனி  அ னவ  4D�தைல 4சி�+ எ  $க�ப.05543.3 

 சி5ைத உ� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) +ய� தவி��+ இனி+ ெச*ேவ  

$க�ப.05543.4 

 எ � நிைனயா இரவி ச5திர _ெப.(ச5திர _ெப.) 

இய���_ெப.எ/.(இய��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05544.1 

 � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) இ) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) உ)( 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.05544.2 

 அ � உல�_ெப.(உல�_ெப.) எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) இைடெகா3 ஏன� 

என* ஆனா  $க�ப.05544.3 

 + � கD காவிைன அD�ெகா� +ைக�தா  $க�ப.05544.4 

 4D5தன பிள5தன 4'5தன ெந'5த $க�ப.05545.1 

 மD5தன ெபாD5தன மறி5தன 4றி5த $க�ப.05545.2 

 இD5தன தக�5தன எ'5தன க'5த $க�ப.05545.3 

 ஒD5தன ஒசி5தன உதி�5தன பிதி�5த $க�ப.05545.4 

 ேவெரா� மறி5த சில ெவ5த_ெப.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சில 

வி%ணி* $க�ப.05546.1 

 காெரா� ெசறி5த_ெப.எ/.(ெச'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சில காலிெனா� 

ேவைல� $க�ப.05546.2 

 Pெரா� பறி5த சில +�பிெயா� வாேனா� $க�ப.05546.3 



 ஊெரா� மைல5த சில உ�கசில ெந�க $க�ப.05546.4 

 ேசாைன 4த* ம-றைவ �ழ-றிய திைசA ேப� $க�ப.05547.1 

 ஆைன Oகர� �ள�� ஆன அD ப-றா $க�ப.05547.2 

 ேம* நிமிர_�ைற.எ/.(நிமி�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி�டன வி��பி வழி மீA 

ேபா8 $க�ப.05547.3 

 வானவ�க3 ந5தன வன�ைத�� மD�த $க�ப.05547.4 

 அைல5தன கட*_ெப.(கட*_ெப.) திைர அர�க� அக* மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) 

$க�ப.05548.1 

 �ைல5+ உக இD5தன �ல� கி'ேகளா� $க�ப.05548.2 

 மைல5+ ெபாD 

உ-றன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

மய�கி_வி.எ/.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

வான�+_ெப.(வான�_ெப.+அ�+_சா'.) $க�ப.05548.3 

 உைல5+ விJ�_ெப.எ/.(விJ_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மீனிெனா� 

ெவ%மல� உதி�5த_ெப.எ/.(உதி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05548.4 

 4ட��� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ேவெரா� 

4க5+_வி.எ/.(4க_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

4-�� $க�ப.05549.1 

 கட���வைக வ �சின களி�த_ெப.எ/.(களி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

திைசயாைன $க�ப.05549.2 

 மடA பிDயி2�� உதவ_�ைற.எ/.(உத(_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ைமயி* நிமி� 

ைகைவ�+ $க�ப.05549.3 

 இ��கியன ஒ�தன எயி-றி  இைட ஞா*வ $க�ப.05549.4 

 விRைச உலக�தி2� இய�க�மைல ேம�� $க�ப.05550.1 



 +R�த* இ* வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) +ற�க நகர�+� $க�ப.05550.2 

 பRசி அD வRசிய�க3 ெமா8�தன� பறி�தா� $க�ப.05550.3 

 நRச� அைனயா  உைடய ேசாைலயி  ந��: $க�ப.05550.4 

 ெபா  திணி மணிA ப) மர  திைசக3 ேபாவ $க�ப.05551.1 

 மி  தி'வ ஒ�தன ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) கதி)� 

ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05551.2 

 ஒ றிெனா�� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இைட ;ைட�+ உதிர ஊழி* 

$க�ப.05551.3 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) திர3 ஒJ�கி விJ தாரைக�� 

ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05551.4 

 ;3ளிெனா� வ%�� ஞXமி�� களிெகா3 :(� $க�ப.05552.1 

 க3B� 4ைக�� தளி�ேகளா� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) கா�� 

$க�ப.05552.2 

 ெவ3ள ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ேவைல இைட மீ _ெப.(மீ _ெப.) 

இன�_ெப.(இன�_ெப.) விJ�கி� $க�ப.05552.3 

 +3ளின மர பட ெந'5தன +D�த $க�ப.05552.4 

 Pவிய மல��ெத(ைக �ம5+ திைசேதா�� $க�ப.05553.1 

 :வி  மண�_ெப.(மண�_ெப.) நா�வ ;லா*_ெப.(;லா*_ெப.) கம>கிலாத 

$க�ப.05553.2 

 ேதவிய�ேகளா�� உய� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) இனி+ ஆ�� $க�ப.05553.3 

 ஆவி என* ஆய திைர ஆ�கலிக3 அ�மா $க�ப.05553.4 

 இட5த மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேவதி�� 

இ��த_ெப.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கD கா(� $க�ப.05554.1 



 ெத(ட�5தன +ர5தன பD5+_வி.எ/.(பD_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெநறி 

Pர� $க�ப.05554.2 

 கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெசல( எ ப+ 

கட5த+_ெதா.ெப.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) இ) காலா* 

$க�ப.05554.3 

 நட5+_வி.எ/.(நட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெசல*_ெதா.ெப.(ெச*_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) என* ஆகிய+ ந*ந�� 

$க�ப.05554.4 

 ேவனி*_ெப.(ேவனி*_ெப.) விைளயா� �டேரானி  ஒளி வி�4� $க�ப.05555.1 

 வானி  இைட வ �சிய_ெப.எ/.(வ ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) பைண மர�தா* $க�ப.05555.2 

 தானவ�க3 மாளிைக தக�5+ ெபாD ஆய $க�ப.05555.3 

 வான இDயா* ஒD�� மா*வைரக3 மான $க�ப.05555.4 

 எ%ணி* த) ேகாDக3 எறி5தன ெசறி5ேத $க�ப.05556.1 

 த%ண மைழேபா* இைட தைழ5த+ சல�தா* $க�ப.05556.2 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) அ2மா  அட* இராவணன+ அ5நா3 

$க�ப.05556.3 

 வி%0� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) உளதா� என 

விதி�தா  $க�ப.05556.4 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) உைற +ளிAப நிைற ;3_ெப.(;3_ெப.) பல சில�பA 

$க�ப.05557.1 

 : நிைற மணி_ெப.(மணி_ெப.) த) வி��பி மிைச ேபாவ $க�ப.05557.2 



 மீ 4ைற ெந)�க ஒளி வா[ளா� வி* 

வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05557.3 

 வா _ெப.(வா _ெப.) இைட நடாய ெந�மான� என* ஆன $க�ப.05557.4 

 சாக� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மாA பைண தைழ�தன தனிA $க�ப.05558.1 

 நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) அைனயா  எறிய_�ைற.எ/.(எறி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேம* நிமி�வ நாB� $க�ப.05558.2 

 மாக� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வா _ெப.(வா _ெப.) 

இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) வா)� 

$க�ப.05558.3 

 ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) என* ஆய ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மா கடலி  வ �>வ 

$க�ப.05558.4 

 ஊன� உ-றிட ம%ணி  உதி�தவ� $க�ப.05559.1 

 ஞான� 4-�; ந%ணின� வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) என� $க�ப.05559.2 

 தான க-பக� த%டைல வி%தல� $க�ப.05559.3 

 ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;�கன 4  உைற ெபா  நக� 

$க�ப.05559.4 

 மணிெகா3 ��Dம� ம�D�+ ம%டப�_ெப.(ம%டப�_ெப.) $க�ப.05560.1 

 +ணிப��+ அய* வாவிக3 P��+ ஒளி� $க�ப.05560.2 

 திணி �வ��தல� சி5தி/ ெசய-� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) $க�ப.05560.3 

 பணி ப��+_வி.எ/.(ப�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உய� 

� ற�_ெப.(� ற�_ெப.) ப��+_வி.எ/.(ப�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அேரா $க�ப.05560.4 

 ேவ�ைக_ெப.(ேவ�ைக_ெப.) ெச-� மராமர� ேவ� 

பறி�+_வி.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05561.1 



 ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) க-பக� :ெவா� ஒD�+ உரா8A $க�ப.05561.2 

 பா�க� ச%பகA ப�தி பறி�+_வி.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய* 

$க�ப.05561.3 

 மா�கனிA பைண ம�D�+ மா-றிேய $க�ப.05561.4 

 ச5தன�க3 தக�5தன தா3பட $க�ப.05562.1 

 இ5தன�களி  ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ' சி5திட 

$க�ப.05562.2 

 45+ அன�க வச5த  4க�_ெப.(4க�_ெப.) 

ெகட_�ைற.எ/.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05562.3 

 ந5தன�க3 கல�கி_வி.எ/.(கல��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ந��கேவ 

$க�ப.05562.4 

 காமர� கனி வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) கல�கிட $க�ப.05563.1 

 மாமர�க3 மD5தன ம%ெணா� $க�ப.05563.2 

 தா� அர�க அர�� தக�5+ உகA $க�ப.05563.3 

 : மர�க3_ெப.(மர�_ெப.+க3_பட�.ப .) 

எ'5+_வி.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) ெபா'5தேவ $க�ப.05563.4 

 �ைழ�� ெகா�;� ெகாD�� �யி*_ெப.(�யி*_ெப.) �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 

$க�ப.05564.1 

 விைழ�� த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) தளி�/ Sழ�� ெம மல�A $க�ப.05564.2 

 ;ைழ�� வாசA ெபா+�;� ெபால ெகா3 ேத _ெப.(ேத _ெப.) $க�ப.05564.3 

 மைழ�� வ%�� மயி�� மD5தேவ $க�ப.05564.4 

 பவள மா�ெகாD வ �சின ப* மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $க�ப.05565.1 

 +வB� மி  என/ �-றிட/ S>வைர $க�ப.05565.2 



 திவB� ெபா பைண மாமர�_ெப.(மாமர�_ெப.) 

ேச�5தன_வி.4.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) $க�ப.05565.3 

 கவள யாைனயி  ஓைடயி* கா5தேவ $க�ப.05565.4 

 பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ� ஓைச�� ப* மர�_ெப.(மர�_ெப.) $க�ப.05566.1 

 இற எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இD��ர* ஓைச�� 

$க�ப.05566.2 

 அறவ _�றி.வி.4.(அற_ெப.+அ _பட�.ஒ).) 

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ� ஓைச�� அ%ட�தி  

$க�ப.05566.3 

 ;ற நில�ைத�� ைக மிகA ேபாயேத $க�ப.05566.4 

 பாடல� பட� ேகா�ெகா�� ப  இைசA $க�ப.05567.1 

 பாட*_ெப.(பாட*_ெப.) அ� பனி வ%ெடா�� ப* திைர $க�ப.05567.2 

 பா� அல�; உய� ேவைலயி* பா85தன $க�ப.05567.3 

 பா� அல�படA ;3_ெப.(;3_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) பா�Aெபாேட 

$க�ப.05567.4 

 வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) அல�; ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ஆ-றி  மராமர� 

$க�ப.05568.1 

 வ%ட*_ெப.(வ%ட*_ெப.) அ� ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ஆ-றி  மD5தன 

$க�ப.05568.2 

 வி%�_ெப.(வி%�_ெப.) அல�; க� 

ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ%;ன* $க�ப.05568.3 

 வி%�_ெப.(வி%�_ெப.) அல�;க ந�3மர� வ �>5தேவ $க�ப.05568.4 



 தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) 

ெபா8ைக_ெப.(ெபா8ைக_ெப.) ெசR_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) 

ச5தன�_ெப.(ச5தன�_+ெப.) $க�ப.05569.1 

 தா� அைர�தன ஒ�த+ உைக�தலி  $க�ப.05569.2 

 காமர� களி வ%ெடா�� க3[ளா�� $க�ப.05569.3 

 கா மர�கட* :�கட* க%டேவ $க�ப.05569.4 

 சி5+வார� திைசெத(�� ெச றன $க�ப.05570.1 

 சி5+ வா� அ� ;ைர திைர 

ேச�5தன_வி.4.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) $க�ப.05570.2 

 த� +வார� ;தெவா� தா3_ெப.(தா3_ெப.) அற� $க�ப.05570.3 

 த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வார� +க3பட/ சா85தேவ 

$க�ப.05570.4 

 ந5தவான�+ நா3_ெப.(நா3_ெப.) மல� நாறின $க�ப.05571.1 

 ந5த_�ைற.எ/.(ந5+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வான�+_ெப.(வான�_ெப.+அ�+_சா'.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) மல� நாறின 

$க�ப.05571.2 

 சி5+ அ வான�_ெப.(வான�_ெப.) தி'5+ உக/ ெச�மணி $க�ப.05571.3 

 சி5த வா* ந5+ இ'5த திைர� கட*_ெப.(கட*_ெப.) $க�ப.05571.4 

 ;*�� ெபா  பைணA ப* மணிA :மர� $க�ப.05572.1 

 ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இAெபாJேத 

எ2� ெகா3ைகயா* $க�ப.05572.2 

 எ*லி இ�� விள�கிய இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) $க�ப.05572.3 

 வி*�� ஒ�தன வி%_ெப.(வி%_ெப.) உற வ �சின $க�ப.05572.4 



 ஆைன� தான4� ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) அர�க4� 

$க�ப.05573.1 

 பான� தான4� பா8 ப'A ப5தி�� $க�ப.05573.2 

 ஏைன� தா�_ெப.(தா�_ெப.) அணி ேதெரா�� இ-றன $க�ப.05573.3 

 கான�+_ெப.(கான�+_ெப.) ஆ� த) அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) கடாவேவ 

$க�ப.05573.4 

 மய�� இ* ெபா  �ல வ*லிக3 வா'ேந� $க�ப.05574.1 

 இய�� உற� திைசேதா�� எறி5தன $க�ப.05574.2 

 ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) கதி�� க-ைற அ-� உற வ �>5தன $க�ப.05574.3 

 ;ய*_ெப.(;ய*_ெப.) கட*தைல ;�கன ேபா*வன $க�ப.05574.4 

 ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) மாமர4� ெப)�� ற4� $க�ப.05575.1 

 வி'ய வ �சலி  மி  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெபா  மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) 

$க�ப.05575.2 

 ெந'ய மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந�� 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05575.3 

 இ'ய* ேபான+ இல�ைக�� எ�க0� $க�ப.05575.4 

 ெத(%ைட அ� கனிவா8/ சீைத +ய�கினா* எ ைன/ ��டா8 $க�ப.05576.1 

 வி%ட வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) க% 4 ேன வி'ெபாழி* 

இ��+_வி.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ �ச� $க�ப.05576.2 

 க%டைன நி றா8 எ � கா0ேம* அர�க  

கா8த*_ெதா.ெப.(கா8_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) $க�ப.05576.3 



 உ%� என ெவ)வினா ேபா* ஒளி�தன  உ�வி  

ேகாமா _ெப.(ேகாமா _ெப.) $க�ப.05576.4 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) அ� மணி�� ெபா 2� கா5த4� கஞ*வ+ ஆய 

$க�ப.05577.1 

 மா� அ� மர�க3_ெப.(மர�_ெப.+க3_பட�.ப .) ஆக� �யி-றிய மதன/ 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $க�ப.05577.2 

 ஆைசக3 ேதா�� ஐய  ைககளா* அ3ளி அ3ளி $க�ப.05577.3 

 வ �சிய_ெப.எ/.(வ ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) விள�கலாேல விள�கின 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.05577.4 

 கதறின ெவ)வி உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) கல�கின வில�� க%க3 

$க�ப.05578.1 

 �தறின பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ேவைல �ளி�தன �ளி�திலாத $க�ப.05578.2 

 பதறின பைத�த வானி* பற5தன பற5+ பா�வ �>5+ $க�ப.05578.3 

 உதறின சிைறைய மீள_�ைற.எ/.(மீ3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஒ��கின உல5+ 

ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05578.4 

 ேதா�ெடா�� +ைத5த தெய1வ மர�_ெப.(மர�_ெப.) ெத(�� ெத(��த 

;3_ெப.(;3_ெப.) த� $க�ப.05579.1 

 H�ெடா�� +ற�க� ;�க � � என� �வ(� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.05579.2 

 ேச�� அக  ப'தி மா�ப  சீறி�� த�%ட* த னா* $க�ப.05579.3 

 மீ�� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) க)ைணெச8தா* 

ெப��_ெப.எ/.(ெப�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பத�_ெப.(பத�_ெப.) 

விள�ப* ஆேமா $க�ப.05579.4 



 ெபா8� 4ைற அர�க� 

கா���_ெப.எ/.(கா_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

;3_ெப.(;3_ெப.) உைற ;+_ெப.அ.(;+_ெப.அ.) ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $க�ப.05580.1 

 வி�4�� உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) 

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

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வி)�க� ஒ �� $க�ப.05580.2 

 4�4ைற உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 4-�ற 

4Dவ+ ஆன $க�ப.05580.3 

 அ�4ைற ஐய  ைவ�� ஆ* என நி ற+. அ�மா $க�ப.05580.4 

 உ� �ட�/ Sைட�கா��� அரசிைன உயி� ஒAபா2�� $க�ப.05581.1 

 அறி�றி ஆக வி�டா3 ஆதலா  வறிய3 அ5ேதா $க�ப.05581.2 

 ெசறி �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) சீைத�� எ � ஓ� சிகாமணி தெரJ5+ வா�கி 

$க�ப.05581.3 

 எறி கட*_ெப.(கட*_ெப.) ஈவ+ எ ன எJ5தன  இரவி எ பா  $க�ப.05581.4 

 தா> இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) ெபாழி*க3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

+ைட�+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தமிய  

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.05582.1 

 ஏழிெனா� ஏJ நா��_ெப.எ/.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அள5தவ  என�� ஆனா  $க�ப.05582.2 

 ஆழியி  ந�வ% நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) வைர�� அர�� ஒ�தா  $க�ப.05582.3 

 ஊழியி  இ�தி� கால�+ உ)�திர 1��தி ஒ�தா  $க�ப.05582.4 

 இ னன நிகJ� ேவைல அர�கிய� 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெபா�கிA $க�ப.05583.1 



 ெபா மைல எ ன நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

;னிதைனA ;க � ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.05583.2 

 அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ஈ+ எ ன ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

யா�ெகா* எ � அ/ச�_ெப.(அ/ச�_ெப.) உ-றா� $க�ப.05583.3 

 ந 2த* த ைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அறிதிேயா ந�ைக எ றா� $க�ப.05583.4 

 த�யவ� த�ய ெச8த*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) த�யவ� தெரJயி  

அ*லா* $க�ப.05584.1 

 Pயவ� தெரJத* உ%ட< O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) உைட/ Sழ* 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.05584.2 

 ஆய மா  எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ�மா  இைளயவ  

அர�க� ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05584.3 

 மாய� எ � உைர�கேவ�� ெம8 என ைமய*ெகா%ேட  $க�ப.05584.4 

 எ றன3 அர�கிமா�க3 வயி� அைல�+ இ'ய* ேபாகி� $க�ப.05585.1 

 � ற4� உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) வா2� கட*கB� �ைலய ஓட 

$க�ப.05585.2 

 நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) ஓ� சயி�த� க%டா  

ந���வ* இதைன எ னா� $க�ப.05585.3 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) தட�ைகக3 ந��DA ப-றின  தாைத ஒAபா  $க�ப.05585.4 

 க%ெகாள அ'+ மீ+ கா� ெகாள அ'+ தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) கா* 

$க�ப.05586.1 

 எ%ெகாள அ'+ இரா(� இ)3ெகாள அ'+ மாக $க�ப.05586.2 



 வி%ெகாள நிவ5த ேம) ெவ3�ற ெவ+�பி உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) 

$க�ப.05586.3 

 ;%ெகாள உ8�5த+ இAபா� ெபாைறெகாள அ'+ ேபாலா� $க�ப.05586.4 

 ெபா�� ஒளி ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) ஈ�DA 

;திய_ெப.அ.(;திய_ெப.அ.) பா* ெபாழிவ+ 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05587.1 

 தி�கைல_ெப.(தி�க3_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ந��கி ற இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) எலா� 

வா'� தி ன $க�ப.05587.2 

 அ�ைக ப�+ இர�Dயா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) ஆைணயா* 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) மானA $க�ப.05587.3 

 ப�கய�+ ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) தாேன ப�� ெபானா* பைட�த+ அ�மா 

$க�ப.05587.4 

 P% எலா� �ட)�_ெப.எ/.(�ட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

கா�_ெப.(கா�_ெப.) �-� எலா� 4�த�_ெப.(4�த�_ெப.) ெசா ன� 

$க�ப.05588.1 

 ேபண* ஆ� மணியி  பி�தி பிட� எலா� ஒளிக3 வி�ம/ $க�ப.05588.2 

 ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) எலா� 

வி'��_ெப.எ/.(வி'_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) க-ைற/ ேசெயாளி/ 

ெச*வ-� ஏ�� $க�ப.05588.3 

 :ணலா� எ�மேனாரா* ;கழலா� ;+ைம�+ அ ேற $க�ப.05588.4 

 ெவ3ளி அ� கி'ையA ப%� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெத(ழி* அர�க  ேவேரா� $க�ப.05589.1 

 அ3ளின  எ ன� ேக�டா  அ�ெத(ழி-� இழி( ேதா றA $க�ப.05589.2 

 ;3ளி_ெப.(;3ளி_ெப.) மா ேம) எ 2� ெபா  மைல எ�Aபா  ேபால 

$க�ப.05589.3 



 வ3 உகி�� தட�ைக த னா* ம%_ெப.(ம%_ெப.) நி �� வா�கி 

அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) $க�ப.05589.4 

 வி�டன _வி.4.(வி�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பத�.ஒ).) 

இல�ைக த ேம* வி%0ற 

வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) 

$க�ப.05590.1 

 ப�டன ெபாDக3 ஆன ப��தன பா�� 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05590.2 

 ��டன ெபாறிக3 வ �ழ� +ள�கின� அர�க� தா4� $க�ப.05590.3 

 ெக�டன� வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) அ�மா பிைழAபேரா ேக� S>5தா� $க�ப.05590.4 

 ந�� இ� +கில� அ/ச�_ெப.(அ/ச�_ெப.) ெந)Aபி�� ெநRச� ெந��A 

$க�ப.05591.1 

 ப'ீ�� உ)வ� தெற1றிA பிண�கி� தாள� ேப>வா8 $க�ப.05591.2 

 ஊ� இ� :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) ஆர_�ைற.எ/.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

உைள�தன� ஓD உ-றா� $க�ப.05591.3 

 பா� இ� பJவ/ ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) பா'��� ப)வ� 

ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) $க�ப.05591.4 

 அ'ப� சீ-ற�தா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) அ)� 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அDயி  வ �>5தா� 

$க�ப.05592.1 

 க'ப� திைசயி  ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காவலா 

காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) ஆ-ேறா� $க�ப.05592.2 

 கி'ப� �வ(� தி%ேதா3 �ர�� இைட கிழி�+ 

வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05592.3 

 எ'ப� +கிலி  ெநா8தி  இ-ற+ கD கா எ றா� $க�ப.05592.4 



 ெசா*லிட எளிய+ அ றா* ேசாைலைய� காலி* ைகயி* $க�ப.05593.1 

 ;*ெலா� +கB� இ றிA ெபாDபட <றிA ெபா னா* $க�ப.05593.2 

 வி*லி� ேவர� த ைன ேவெரா�� வா�கி வ �ச/ $க�ப.05593.3 

 சி*லிட� ஒழிய� தெய1வ இல�ைக�� சிைத5த+ எ றா� $க�ப.05593.4 

 ஆடக� த)வி  ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ெபாDப��+ அர�க� 

கா���_ெப.எ/.(கா_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.05594.1 

 ேத� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ேவர� வா�கி இல�ைக�� சிைத�த+ 

அ�மா $க�ப.05594.2 

 ேகாடர� ஒ ேற ந �_ெப.(ந �_ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

இரா�கத� ெகா-ற�_ெப.(ெகா-ற�_ெப.) ெசா-ற* $க�ப.05594.3 

 1ட)� ெமாழியா� எ ன ம ன2� 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) ெச8தா  

$க�ப.05594.4 

 ேதவ�க3_ெப.(ேதவ�_ெப.+க3_ப .) பி 2� ம ன அத  உ)/ �ம��� 

தி%ைமA $க�ப.05595.1 

 :வலய�ைத அ ேறா ;க>வ+ ;லவ�_ெப.(;லவ�_ெப.) 

ேபா-��_ெப.எ/.(ேபா-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05595.2 

 1வ'  ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) எ � ;க*கி2� 4D( இலாத 

$க�ப.05595.3 

 ஏவ� அ��ர�ைக ஐய கா0தி இ ேன எ றா� $க�ப.05595.4 

 ம%டல� கிழி5த வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) மறிகட* ேமாைழ ம%ட 

$க�ப.05596.1 

 எ%திைச �ம5த மா(� ேதவ)� இ'ய* 

ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05596.2 



 ெத(%ைட வா8 அர�கிமா�க3 S* வயி� உைட5+ ேசார $க�ப.05596.3 

 அ%ட4� பிள5+_வி.எ/.(பிள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வி%டதா� என 

அ2ம  ஆ��தான $க�ப.05596.4 

 அ)வைர 4ைழயி* 4��� அசனியி  இDA;� ஆழி $க�ப.05597.1 

 ெவ)வ) 4ழ��� ஈச  வி*லி�� ஒலி�� எ ன� $க�ப.05597.2 

 �)மணி ம�ட ேகாD 4D�தைல ����� வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) 

$க�ப.05597.3 

 இ)ப+ ெசவியி`�� Oைழ5த+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஓைச $க�ப.05597.4 

 ;*லிய 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) ேதா றA ெபாறாைம�� சிறி+ 

ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05598.1 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) இ* ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) மா�க3 எ% 

இற5தாைர ஏவி $க�ப.05598.2 

 வ*ைலயி  அகலா வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) வாைன�� வழிைய 

மா-றி� $க�ப.05598.3 

 ெகா*லலி� �ர�ைக ெநா8தி* ப-�தி� ெகாண�தி� எ றா  $க�ப.05598.4 

 Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) 4சல� H�ேவ* ேதாமர� 

த%�_ெப.(த%+_ெப.) பி%D $க�ப.05599.1 

 பாலேம 4தலா�3ள பைட�கல� 

ப'�த_ெப.எ/.(ப'_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைகய� $க�ப.05599.2 

 ஆலேம அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெம8ய� அகலிட� 

அழி(_ெப.(அழி(_ெப.) ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.05599.3 



 கால�_ெப.(கால�_ெப.) ேம* எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

1'� கட*_ெப.(கட*_ெப.) என� கD+ ெச*வா� $க�ப.05599.4 

 நானில� அதனி  உ%� ேபா� என நவிலி  அ/ெசா* $க�ப.05600.1 

 ேதனி2� களிA;/ ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

சி5ைதய�� தெரJ�+� எ னி  $க�ப.05600.2 

 கானி2� ெப'ய� ஓைச கடலி2� ெப'ய� கீ��தி $க�ப.05600.3 

 வானி2� ெப'ய� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மைலயி2� ெப'ய� மாேதா 

$க�ப.05600.4 

 தி)� உ�� சின�+� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) தானவ� எ 2� தெவ1வ� 

$க�ப.05601.1 

 இ) ���; எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இைசயினா� வைச எ � 

எ%ணிA $க�ப.05601.2 

 ெபா) ���; எ � ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) 

;ண�வ+ : உ% வா>�ைக_ெப.(வா>�ைக_ெப.) $க�ப.05601.3 

 ஒ)��� �ர�� எ � எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ெநD+ நா%_ெப.(நா%_ெப.) உழ��� ெநRச� $க�ப.05601.4 

 க�Dய வாள� இ�ட கவச�த� கழல� தி�ைக� $க�ப.05602.1 

 த�Dய ேதாள� ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) தடவிய ைகய� வாைன $க�ப.05602.2 

 எ�Dய 4Dய� தாளா* இடறிய ெபா)Aப� ஈ�D� $க�ப.05602.3 

 ெகா�Dய ேப' எ ன மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) என� �4�� ெசா*லா� 

$க�ப.05602.4 

 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) எறி5த தெய1வ அ�பைட வ��க3 ம-ைற� 

$க�ப.05603.1 



 தானவ� +ர5த ஏதி� தJ�ெபா� தய��� ேதாள� $க�ப.05603.2 

 யாைன�� பிD�� வா' இ�� கயவாய� 

ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05603.3 

 Hன* ெவ%பிைறயி* 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எயி-றின� 

ெகாதி���க%ண� $க�ப.05603.4 

 ச�கர�_ெப.(ச�கர�_ெப.) உல�ைக_ெப.(உல�ைக_ெப.) த%�_ெப.(த%+_ெப.) 

தாைர வா3_ெப.(வா3_ெப.) ப'க� ச�� $க�ப.05604.1 

 4-கர� 4�%D பி%Dபால� ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) 

43_ெப.(43_ெப.) ேகா* $க�ப.05604.2 

 ெபா கர� �லிச� பாச� ;க�மJ எJ ெபா �5த� $க�ப.05604.3 

 வி* க)� கைண வி�ேட� கJ�கைட எJ�க3 மி ன $க�ப.05604.4 

 ெபா  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கஞ�� தெய1வA 

:ணின� ெபா)A;� ேதாள� $க�ப.05605.1 

 மி நி ற பைட�� க%0� ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) வி'�கி ற ெம8ய� 

$க�ப.05605.2 

 எ  எ றா��� எ  எ  எ றா� எ8திய+ அறி5திலாதா� $க�ப.05605.3 

 4  நி றா� 4+� த�யA பி  நி றா� 4��கி றா� $க�ப.05605.4 

 ெவ8+ உ� பைடயி  மி ன� வி*லின� வ �� கால� $க�ப.05606.1 

 ைம உ� வி��பி* 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேமனிய� 

மD��� வாய� $க�ப.05606.2 

 ைகபர5+ உல�_ெப.(உல�_ெப.) ெபா�கி� கைட�க� 

4D��_ெப.எ/.(4D_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) காைலA $க�ப.05606.3 



 ெப8ய எ � எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா'�� 

உவைம சா* ெப)ைம_ெப.(ெப)ைம_ெப.) ெப-றா� $க�ப.05606.4 

 பனி உ� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) சி5தி ேவர4� பறி�த+ அ�மா 

$க�ப.05607.1 

 தனி ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) �ர�� ேபாலா� ந �_ெப.(ந �_ெப.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) த)�� எ கி றா� $க�ப.05607.2 

 இனி ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) பழி ம-� உ%ேடாஇதனி  எ � இைர�+A 

ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05607.3 

 4னி(_ெப.(4னி(_ெப.) உ� 

மன�தி*_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.+இ*_இட.ேவ.) தாவி 45+ற 

4��கி றா� $க�ப.05607.4 

 எ-�� 4ர�� வி* நா%_ெப.(நா%_ெப.) ஏற வி�� 

எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆ�A;� $க�ப.05608.1 

 �-�� கழ�� ச��� தெழJதெழJ�+ உரA;� ெசா*�� $க�ப.05608.2 

 உ-� உட � ஒ றா8 ஓ�கி_வி.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஒலி�+ எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஊழிA ேப�வி* 

$க�ப.05608.3 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) திைர� கட*ேகளா� மைழகைள நா_ெப.(நா_ெப.) அட�க 

$க�ப.05608.4 

 தெர� இட�_ெப.(இட�_ெப.) இ* எ � 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வானிைட/ 

ெச*கி றா)� $க�ப.05609.1 

 ;)வ4� சிைல�� ேகா�DA ;ைக உயி��+ உயி��கி றா)� $க�ப.05609.2 

 ஒ)வ'  ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) 45தி 4ைற ம��+ உ)�கி றா)� 

$க�ப.05609.3 



 வி'( இல+ இல�ைக எ � வழி ெபறா� விளி�கி றா)� $க�ப.05609.4 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) உைற விதி��கி றா)� வாயிைன மD�கி றா)� 

$க�ப.05610.1 

 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) உற� த�D� க*ைல� +க3_ெப.(+க3_ெப.) பட� 

+ைக�கி றா)� $க�ப.05610.2 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) ெபய��+ இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ெபறா+_எதி�.ம.வி.எ/.(ெப�_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) த)�கின� 

ெந)��வா)� $க�ப.05610.3 

 ேகா3 வைள எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) 

தி �_வி.எ/.(தி _வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) த� என� ெகாதி�கி றா)� 

$க�ப.05610.4 

 அைனவ)� மைல என நி றா� அள( அ� பைடக3 பயி றா� $க�ப.05611.1 

 அைனவ)� அம'  உய�5தா� அக* இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெநளிய நட5தா� 

$க�ப.05611.2 

 அைனவ)� வரனி  அைம5தா� அசனியி  அணிக3 அணி5தா� $க�ப.05611.3 

 அைனவ)� அமரைர ெவ றா� அ�ரைர உயிைர அயி றா� $க�ப.05611.4 

 ��கின கவச)� மி ேபா* �ைர கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) உரக)� வ ேபா� 

$க�ப.05612.1 

 4�கின ெபாJதி  உைட5தா� 4+� 

இட_�ைற.எ/.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) 

பயி றா� $க�ப.05612.2 

 இ�கின நிதிகிழவ  ேப� இைச ெகட_�ைற.எ/.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

அளைக எறி5தா� $க�ப.05612.3 

 தெற��ந� இ ைமயி  வ*ேதா3 தின( உற உல�_ெப.(உல�_ெப.) தி'5தா� 

$க�ப.05612.4 



 வைரகைள இட�மி  எ றா* மறிகட* ப)�மி  எ றா* $க�ப.05613.1 

 இரவிைய விழவி�� எ றா* எJமைழ பிழி�மி  எ றா* $க�ப.05613.2 

 அரவின+ அரசைன ஒ ேறா தைரயிெனா� அைர�மி  எ றா* $க�ப.05613.3 

 தைரயிைன எ�� எ�� எ றா* ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) அைமத* சைம5தா� $க�ப.05613.4 

 Pளியி  நிமி� படல� ேபா8 இைமயவ� விழி +ற ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

ேபா� $க�ப.05614.1 

 மீளியி  இன�_ெப.(இன�_ெப.) என வ* தா3_ெப.(தா3_ெப.) விைர 

;லி_ெப.(;லி_ெப.) நிைர என வி%_ெப.(வி%_ெப.) ேதா8 $க�ப.05614.2 

 ஆளியி  அணி என அ ேற* அைல கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

விட�_ெப.(விட�_ெப.) என அRசா $க�ப.05614.3 

 வாளியி  விைச ெகா� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) கா� வைர வ)வன என 

வ5தா�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.05614.4 

 ெபாறி தர விழி உயி� ஒ ேறா ;ைக உக அயி* ஒளி மி  ேபா* $க�ப.05615.1 

 ெசறிதர உ)� அதி�கி றா� திைசெத(�� விைசெகா� ெச றா� $க�ப.05615.2 

 எறித) கைட�க வ கா* இடறிட உ�வி  இன�ேபா8 $க�ப.05615.3 

 மறிதர மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அக* வி%ேபா* வD( அழி ெபாழிைல 

வைள5தா� $க�ப.05615.4 

 வயி� ஒலி வைள ஒலி வ  கா� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஒலி 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) 

ஒலி ம%பா* $க�ப.05616.1 

 உயி� உைல( உற நிமி)� ேபா� உ�� ஒலி ெசவியி  உண�5தா  

$க�ப.05616.2 

 ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) வி' கதிரவ2� ேபா8 ெவ)விட ெவளியிைட 

வி%ேதா8 $க�ப.05616.3 



 கயிைலயி  மைல என நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

அைனயவ� வ)ெத(ழி* க%டா  $க�ப.05616.4 

 இத இய* இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) என 45ேத இைய( உற இனி+ 

தெரJ5தா  $க�ப.05617.1 

 பத இய* அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) பய5தா* அதி  நல பய _ெப.(பய _ெப.) 

உள+ உ%ட< $க�ப.05617.2 

 சித( இய* கD ெபாழி*_ெப.(ெபாழி*_ெப.) ஒ ேற சிதறிய 

ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) த) தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேபா� 

$க�ப.05617.3 

 உத( இய* இனிதி  உவ5தா  எவ'2� அதிக� உய�5தா  $க�ப.05617.4 

 இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) என நி றா� 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) என 4தலி எதி�5தா� $க�ப.05618.1 

 பவனனி  4�கி நட5தா� பக*_ெப.(பக*_ெப.) இர(_ெப.(இர(_ெப.) உற 

மிைடகி றா� $க�ப.05618.2 

 ;வனி�� மைல�� வி��;� ெபா) அ) நக)� உட  ேபா�� $க�ப.05618.3 

 +வனியி* அதிர விட�_ெப.(விட�_ெப.) ேபா* �ட�வி� பைடக3 +ர5தா� 

$க�ப.05618.4 

 மைழகB� மறி கட�� ேபா8 மத�_ெப.(மத�_ெப.) அற 

4ரச�_ெப.(4ரச�_ெப.) அைற5தா� $க�ப.05619.1 

 4ைழகளி  இத>க3 திற5தா� 4தி� ;ைக க+வ 4னி5தா� $க�ப.05619.2 

 பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) இல பட அரவி  ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) பிட� உற அD 

இ�கி றா� $க�ப.05619.3 



 கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) ெத(ட� வன�_ெப.(வந�_ெப.) எ' உ%டா* என எறி 

பைடஞ� கல5தா� $க�ப.05619.4 

 அறவ2� அதைன அறி5தா  அ)கினி* அழகி  அைம5தா� $க�ப.05620.1 

 இற இனி  உத( ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) உய� 

மர�_ெப.(மர�_ெப.) ஒ)ைக இைய5தா  $க�ப.05620.2 

 உற வ) +ைண என ஒ ேறா 

உதவிய_ெப.எ/.(உத(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அதைன உவ5தா  

$க�ப.05620.3 

 நிைற கட*_ெப.(கட*_ெப.) கைட�� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

தா3_ெப.(தா3_ெப.) மைல என ந�வ% நிமி�5தா  $க�ப.05620.4 

 ப)வைர ;ைரவன வ  ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) பனி மைல அ)வி 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கா* $க�ப.05621.1 

 ெசா'வன பல என ம%_ெப.(ம%_ெப.) ேதா8 +ைற ெபா) 

�)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ெசா'5தா� $க�ப.05621.2 

 ஒ)வைர ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) ெத(ட�5தா� உய� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

உைடய உ)%டா� $க�ப.05621.3 

 அ) வைர ெந'ய விJ�_ெப.எ/.(விJ_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேப� 

அசனி�� அைசய_�ைற.எ/.(அைச_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அைற5தா  

$க�ப.05621.4 

 பைற ;ைர விழிக3 பறி5தா� பDயிைட ெநD+ பD5தா� $க�ப.05622.1 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ;ைர எயி�� இழ5தா� பிடெரா� தைலக3 பிள5தா� 

$க�ப.05622.2 

 �ைற உயி� சிதற_�ைற.எ/.(சித�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெந'5தா� �டெரா� 

�)தி_ெப.(�)தி_ெப.) �ைழ5தா� $க�ப.05622.3 



 4ைற 4ைற பைடக3 எறி5தா� 4ைட உட*_ெப.(உட*_ெப.) மறிய 4றி5தா� 

$க�ப.05622.4 

 ;ைடெயா� வி�_ஏவ.(வி�_வி.) கனலி  கா8 ெபாறி இைட மயி�க3 ;ைக5தா� 

$க�ப.05623.1 

 ெத(ைடெயா� 4+� +ணி5தா� �ழிப� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ெசா'5தா� 

$க�ப.05623.2 

 பைட இைட ஒDய ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) பறிதர 

வயி� திற5தா� $க�ப.05623.3 

 இைடயிைட மைலயி  விJ5தா� இக* ெபார 4�கி எJ5தா� $க�ப.05623.4 

 ;ைதபட இ)ளி  மிைட5தா� ெபாDயிைட ெநD+ ;ர%டா� $க�ப.05624.1 

 விைதப�� உயிர� விJ5தா� விளிெயா� விழி�� இழ5தா� $க�ப.05624.2 

 கைதெயா� 4திர மைல5தா�_வி.4.(மைல_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) 

கைணெபாழி சிைலய� கல5தா� $க�ப.05624.3 

 உைதபட உர2� ெந'5தா� உதெறா� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) உமி>5தா� 

$க�ப.05624.4 

 அய* அய* மைலெயா� அைற5தா  அ� பைக அளைக அைட5தா� 

$க�ப.05625.1 

 விய*_ெப.(விய*_ெப.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

மைறய_�ைற.எ/.(மைற_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி'5தா� மிைச 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) அைடய_�ைற.எ/.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

மிைட5தா� $க�ப.05625.2 

 ;ய*_ெப.(;ய*_ெப.) ெத(� கடலி  விJ5தா� ;ைட ;ைட சிைதெவா� 

ெச றா� $க�ப.05625.3 

 உய�(_ெப.(உய�(_ெப.) உற விைசயி  எறி5தா  உடெலா�� 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) +ற5தா� $க�ப.05625.4 



 தெறJ�த வ தைல தெறJ�தன ெசறி �ட�� கவச� $க�ப.05626.1 

 தெறJ�த ைப�கழ* தெறJ�தன சில�ெபா�_ெப.(சில�;_ெப.+ஒ�_க).ேவ.) 

ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) $க�ப.05626.2 

 தெறJ�த ப* மணி_ெப.(மணி_ெப.) தெறJ�தன ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

ெபாறி� திற�க3 $க�ப.05626.3 

 தெறJ�த �%டல� தெறJ�தன க%மணி 

சிதறி_வி.எ/.(சித�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05626.4 

 வா3க3 இ-றன இ-றன வ'சிைல வயிர� $க�ப.05627.1 

 ேதா3க3 இ-றன இ-றன �ட� மJ/ Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) $க�ப.05627.2 

 நா3க3 இ-றன இ-றன நைக எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) ஈ�ட� $க�ப.05627.3 

 தா3க3 இ-றன இ-றன பைட�ைட� தட�ைக $க�ப.05627.4 

 தெறJ�த வ தைல தெறJ�தன ெசறி �ட�� கவச� $க�ப.05628.1 

 தெறJ�த ைப�கழ* தெறJ�தன சில�ெபா�_ெப.(சில�;_ெப.+ஒ�_க).ேவ.) 

ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) $க�ப.05628.2 

 தெறJ�த ப* மணி_ெப.(மணி_ெப.) தெறJ�தன ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

ெபாறி� திற�க3 $க�ப.05628.3 

 தெறJ�த �%டல� தெறJ�தன க%மணி 

சிதறி_வி.எ/.(சித�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05628.4 

 உ�க ப* �ைவ உ�கன +வ�� எ��; உதி�( உ-� $க�ப.05629.1 

 உ�க 4-கர� உ�கன 4�%Dக3 உைட(-� $க�ப.05629.2 

 உ�க ச�கர�_ெப.(ச�கர�_ெப.) உ�கன உட*_ெப.(உட*_ெப.) திற5+ உயி�க3 

$க�ப.05629.3 

 உ�க கAபண� உ�கன உய�மணி ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) $க�ப.05629.4 



 தா3களா* பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) தட�ைககளா* பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) 

தா��� $க�ப.05630.1 

 ேதா3களா* பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) �ட� விழியா* பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) 

ெத(ட)� $க�ப.05630.2 

 ேகா3களா* பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) ��+களா* பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) த�த� 

$க�ப.05630.3 

 வா3களா* பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) மர�களினா* பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) 

மD5தா� $க�ப.05630.4 

 ஈ��கAப�டன� சில�_ெப.(சில�_ெப.) சில� இDA;%� ப�டா� $க�ப.05631.1 

 ேப��கAப�டன� சில�_ெப.(சில�_ெப.) சில� பிD�%� ப�டா� $க�ப.05631.2 

 ஆ��கAப�டன� சில�_ெப.(சில�_ெப.) சில� அD�%� ப�டா� $க�ப.05631.3 

 பா��கAப�டன� சில�_ெப.(சில�_ெப.) சில� பய4%� ப�டா� $க�ப.05631.4 

 ஓD� ெகா றன  சிலவைர உட*_ெப.(உட*_ெப.) உட*_ெப.(உட*_ெப.) 

ேதா�� $க�ப.05632.1 

 HD� ெகா றன  சிலவைர� ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

மர�தா* $க�ப.05632.2 

 சாD� ெகா றன  சிலவைரA பிண� ெத(�� தடவி� $க�ப.05632.3 

 ேதD� ெகா றன  சிலவைர� கற�� என� தி'வா  $க�ப.05632.4 

 4�Dனா� பட 4�Dனா  4ைற 4ைற 4�கி� $க�ப.05633.1 

 கி�Dனா� பட� கி�Dனா  கி' என ெந)�கி� $க�ப.05633.2 

 க�Dனா� பட� க�Dனா  ைககளா* ெம8யி* $க�ப.05633.3 

 த�Dனா� பட� த�Dனா  மைல என� த�வா  $க�ப.05633.4 



 உற�கி2� ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

உண'2� ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மா* 

வி��பி* $க�ப.05634.1 

 பற�கி2� ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

பட'2� ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மி  

பைட�ைக $க�ப.05634.2 

 நிற� க)� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) அர�க� க% ெநறிெத(�� ெபாறிக3 

$க�ப.05634.3 

 பிற�க நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எறி பைடகைள� 

தட�ைகயா* பிைய�� $க�ப.05634.4 

 ேச�� வ%ட�� 1ைள�� நிண4மா8� திணிய $க�ப.05635.1 

 ந�� ேச� ெந��தெர� எலா� ந��தமா8 

நிர�ப_�ைற.எ/.(நிர�;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05635.2 

 ஆ� ேபா* வ)� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

அOமனா* அைலA; உ%� $க�ப.05635.3 

 ஈ� இ* வா8ெத(�� உமி>வேத ஒ�த+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

இல�ைக $க�ப.05635.4 

 க)+ காலி2� ைகயி2� வாலி2� க�D/ $க�ப.05636.1 

 �)திேய அ ன மா)தி மர�திைட +ரAபா  $க�ப.05636.2 

 நி)த� எ5திர�+ இ� க)�;_ெப.(க)�;_ெப.) ஆ� என ெந'வா� $க�ப.05636.3 

 �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) சா� எனA பா8வ+ �ைரகட* Hனி* $க�ப.05636.4 

 எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அர�கைர எறிெத(�� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) உட*_ெப.(உட*_ெப.) எ-ற� $க�ப.05637.1 



 ெகாD� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) மாளிைக இD5தன 

ம%டப�_ெப.(ம%டப�_ெப.) �ைல5த $க�ப.05637.2 

 தட�ைக யாைனக3 மறி5தன ேகா;ர�_ெப.(ேகா;ர�_ெப.) 

தக�5த_ெப.எ/.(தக�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05637.3 

 பிD� �ல�கB� ;ரவி�� அவி5தன ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) $க�ப.05637.4 

 த�த�_அ.ெதா.(த�த�_அ.ெதா.) மாட�க3 த� உடலா* சில�_ெப.(சில�_ெப.) 

தக��தா� $க�ப.05638.1 

 த�த�_அ.ெதா.(த�த�_அ.ெதா.) மாதைர� த� கழலா* சில�_ெப.(சில�_ெப.) 

சைம�தா� $க�ப.05638.2 

 த�த�_அ.ெதா.(த�த�_அ.ெதா.) மா�கைள� த�பைடயா* சில�_ெப.(சில�_ெப.) 

தD5தா� $க�ப.05638.3 

 எ-றி மா)தி தட�ைககளா  விைச�+ 

எறிய_�ைற.எ/.(எறி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05638.4 

 ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) மா� களி�_ெப.(களி�_ெப.) 

அைனயவ  அர�கிய��� அ)ளி $க�ப.05639.1 

 வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) ேநா�கிேய 

ெச*க_விய�.வி.4.(ெச*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ � சிலவைர வி�டா  

$க�ப.05639.2 

 HDனா��� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) உயி� என/ சிலவைர� 

ெகா��தா  $க�ப.05639.3 

 ஊDனா��� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) மைனெத(�� சிலவைர 

உ8�தா  $க�ப.05639.4 

 த) எலா� உட*_ெப.(உட*_ெப.) தெற1றி எலா� உட*_ெப.(உட*_ெப.) 

ச+�க�+ $க�ப.05640.1 



 உ) எலா� உட*_ெப.(உட*_ெப.) உவ' எலா� உட*_ெப.(உட*_ெப.) உ3 ஊ�� 

$க�ப.05640.2 

 க) எலா� உட*_ெப.(உட*_ெப.) காய� எலா� உட*_ெப.(உட*_ெப.) அர�க� 

$க�ப.05640.3 

 தெர� எலா� உட*_ெப.(உட*_ெப.) ேதய� எலா� உட*_ெப.(உட*_ெப.) 

சிதறி_வி.எ/.(சித�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05640.4 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) எலா� உயி� கவ� உ�� கால  ஓ85+ உல5தா  

$க�ப.05641.1 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) எலாைர�� மா)தி சா�ைக தவிரா  $க�ப.05641.2 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) எலா� உயி� ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) எலா� உயி� ேம* ேம* 

$க�ப.05641.3 

 வா _ெப.(வா _ெப.) எலா� உயி� ம-�� எலா� உயி� 

�-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05641.4 

 ஆக இ/_��.(இ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) ெச) விைள(�� அைமதியி  அர�க� 

$க�ப.05642.1 

 ேமாக� உ-றன� ஆ� என 4ைற 4ைற 4னி5தா� $க�ப.05642.2 

 மாக� 4-ற(� மாதிர� 4-ற(� வைள5தா� $க�ப.05642.3 

 ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) ஒ�தன� மா)தி ெவ8யவ  ஒ�தா  $க�ப.05642.4 

 அட* அர�க)� ஆ��தலி  அைல�தலி  அயரA $க�ப.05643.1 

 ;ைட ெப)�+ உய� ெப)ைமயி  க)ைமயி  ெபாலிவி  $க�ப.05643.2 

 மிட* அயி* பைட மீ _ெப.(மீ _ெப.) என வில�கலி  

கல���_ெப.எ/.(கல��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05643.3 

 கட*_ெப.(கட*_ெப.) நிக��தன� மா)தி ம5தர� க��தா  $க�ப.05643.4 



 கரதல�தி2� காலி2� வாலி2� க+வ $க�ப.05644.1 

 நிைர மணி� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெந'5+ உக/ சா85+ உயி� ந�Aபா� 

$க�ப.05644.2 

 �ர� ந���ற அJ+ெகா%� எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) ெத(ட)� $க�ப.05644.3 

 உரக� ஒ�தன� அOம2� க�ழேன ஒ�தா  $க�ப.05644.4 

 மான� உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) த� பைகயினா* 

4னி(_ெப.(4னி(_ெப.) உ-� 

வைள5த_ெப.எ/.(வைல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05645.1 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) உைட� கட*_ெப.(கட*_ெப.) இைடயி2� 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� 

மிைட5த_ெப.எ/.(மிைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05645.2 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) அற� ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

+ைக�க(� ஒழி( இலா நி)த� $க�ப.05645.3 

 ஆைன ஒ�தன� ஆ3 அ' ஒ�தன  அOம  $க�ப.05645.4 

 எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ-றின எறி5தன ஈ��தன இகலிA 

$க�ப.05646.1 

 ெபா8த ��தின ெபா+�தன ெத(ைள�தன ேபா>5த $க�ப.05646.2 

 ெகா8த_ெப.எ/.(ெகா8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �-றின ப-றின �ைட5தன 

ெபாலி5த_ெப.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05646.3 

 அ8ய  ம* ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ;ய�தன ;% அளA; அ'தா* 

$க�ப.05646.4 

 கா�� க)� தட�_ெப.(தட�_ெப.) கட*கB� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) கண2� $க�ப.05647.1 



 ேவ��க ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெச) விைள�+ எJ� 

ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�க� $க�ப.05647.2 

 ேபா�� �ழா� பD :சலி  ஐயைனA ;க>(-� $க�ப.05647.3 

 ஆ���� வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) அமைலேய உய�5த+ அ � 

அம'* $க�ப.05647.4 

 ேம(� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின�+ அர�க�க3 4ைற 4ைற விைசயா* 

$க�ப.05648.1 

 ஏ(� ப* பைட எ�தைன ேகாDக3 எனி2� $க�ப.05648.2 

 P(� ேதவ)� மகளி)� 4னிவ)� 

ெசா'5த_ெப.எ/.(ெசா'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05648.3 

 :(� ;%கB� தெரJ5தில மா)தி ;ய�தி* $க�ப.05648.4 

 ெபய���� சா'ைக கற�� என� திைசெத(�� ெபய�வி  $க�ப.05649.1 

 உய���� வி%மிைச ஓ�கலி  ம%ணி  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உறலி  $க�ப.05649.2 

 அய��+ வ �>5தன� அழி5தன� அர�கரா8 உ3ளா� $க�ப.05649.3 

 ெவய��தில  மிைச உயி��தில  ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.05649.4 

 எRச* இ* கண�� அறி5தில� இராவண  ஏவ $க�ப.05650.1 

 நRச� உ%டவ� ஆ� என அOம  ேம* நட5தா� $க�ப.05650.2 

 +Rசினா� அ*ல+ யாவ)� மற�ெத(�� ெத(ைல(-� $க�ப.05650.3 

 அRசினா� இ*ைல அர�க'* வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ம-� யாேர $க�ப.05650.4 

 வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கி�கர� ஏ எ2� மா�திைர 

மD5தா� $க�ப.05651.1 



 ந5த_�ைற.எ/.(ந5+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வான�+_ெப.(வான�_ெப.+அ�+_சா'.) நாயக� ஓDன� ந��கிA $க�ப.05651.2 

 பி5+ காலின� ைகயின� ெப)�பய� பிட'  $க�ப.05651.3 

 உ5த ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) பிண��ைவ ேம* 

விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைளவா� $க�ப.05651.4 

 விைரவி  உ-றன� வி�ம* உ-� யாெத( �� விள�பா� $க�ப.05652.1 

 கரதல�தினா* ப�ட+� க�� உைர�கி றா� $க�ப.05652.2 

 தைரயி  நி-கில� திைசெத(�� ேநா�கின� சலிAபா� $க�ப.05652.3 

 அரச _ெப.(அரெச _ெப.) ம-றவ� அல�கேண உைர�திட அறி5தா  

$க�ப.05652.4 

 இற5+_வி.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந��கினேரா இ � எ  

ஆைணைய இக>5+ $க�ப.05653.1 

 +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந��கினேரா அ றி 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சம� ெத(ைல5தா� $க�ப.05653.2 

 மற5+_வி.எ/.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந��கினேரா எ ெகா* வ5த+ 

எ � உைர�தா  $க�ப.05653.3 

 நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) ெச)��ற வா8ெத(�� ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) 

உமி>கி றா  $க�ப.05653.4 

 சல� தைல� 

ெகா%டன�_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) ஆய 

த ைமயா� $க�ப.05654.1 

 அல5தில� ெச) கள� அ�+ அRசினா� அல� $க�ப.05654.2 

 ;ல� தெரJ ெபா8� க' ;க�� ; கணா� $க�ப.05654.3 

 �ல�களி  அவி5தன� �ர�கினா* எ றா� $க�ப.05654.4 



 ஏவலி  எ8தின� இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ%திைச� 

$க�ப.05655.1 

 ேதவைர ேநா�கினா  நா0�_ெப.எ/.(நா0_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

சி5ைதயா  $க�ப.05655.2 

 யாவ+ எ � அறி5திலி� ேபா�மா* எ றா  $க�ப.05655.3 

 1வைக_ெப.(1வைக_ெப.) உலைக�� விJ�க 13கி றா  $க�ப.05655.4 

 மீ�� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) உைர�தில� பய�தி  வி�4வா� 

$க�ப.05656.1 

 ேதா�� அல� இன மல�� ெத(�க* ேமாலியா  $க�ப.05656.2 

 வ ��Dய+ அர�கைர எ 2� ெவL(ைர $க�ப.05656.3 

 ேக�டேதா க%டேதா கிள�+வ �� எ றா  $க�ப.05656.4 

 க%டன� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ;ைட 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) க%களா* $க�ப.05657.1 

 தெண1 திைர� கட*_ெப.(கட*_ெப.) என 

வைள5த_ெப.எ/.(வைல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசைனைய $க�ப.05657.2 

 ம%டல� தி'5+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மர�தினா* உயி� $க�ப.05657.3 

 உ%ட+ அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) �ர�� இன�_ெப.(இன�_ெப.) ஒழிவ+ 

அ � எ றா� $க�ப.05657.4 

 H�பின ைகய  நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) � � என� 

�வ(� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.05658.1 

 பா�;_ெப.(பா�;_ெப.) இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) த�க% ச�;மாலி 

எ பவைனA பாரா $க�ப.05658.2 

 வா� ப'� தாைனேயா� வைள�+_வி.எ/.(வைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அத  மறைன மா-றி� $க�ப.05658.3 



 தா�பினி* ப-றி� த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ  மன/ 

சின�_ெப.(சின�_ெப.) தணி�தி எ றா  $க�ப.05658.4 

 ஆயவ  வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஐய 

அளAப)� அர�க� 4 ன� $க�ப.05659.1 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 4D�தி எ � 

ேந�5தைன நிைனவி  எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.05659.2 

 ஏயிைன எ னA ெப-றா* எ னி  யா� உய�5தா� எ னாA $க�ப.05659.3 

 ேபாயின  இல�ைக ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) ேபா�/ சின�_ெப.(சின�_ெப.) 

ேபாவ+ ஒAபா  $க�ப.05659.4 

 த 2ைட� தாைனேயா�� தய4க  த)க எ � ஏய $க�ப.05660.1 

 ம  உைட/ ேசைனேயா�� தாைத 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஈ5த வாளி  $க�ப.05660.2 

 மி  உைடA பரைவேயா�� ேவ� உVளா� சிறAபி  வி�ட $க�ப.05660.3 

 பி  உைட அனிக�ேதா�� ெபய�5தன  ெப)�ேபா� ெப-றா  $க�ப.05660.4 

 உ)� ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 4ழ�கி  ெச�க% 

ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) ஓைட ெந-றிA 

$க�ப.05661.1 

 ப)மி�த கி'யி* 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேவழ4� 

ப+ம�+ அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) $க�ப.05661.2 

 நி)மி�த எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) 4-றி-� எ ன* ஆ� 

நிைலய_�றி.வி.4.(நிைல_ெப.+அ_பட�.ப .) ேநமி/ $க�ப.05661.3 

 ெசா' 4�த மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) SJ� +கி*_ெப.(+கி*_ெப.) ெகாD� 

தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேத� �-ற $க�ப.05661.4 



 கா-றிைன ம)�கி* க�D� கா*வ��+ உயி)� H�D� $க�ப.05662.1 

 H-றிைன ஏ-றி அ ன �லAப' �Jவ� � றி  $க�ப.05662.2 

 P-றினி  எJAபி ஆ%�� ெத(��+ என/ �ழ* ைப�க%ண $க�ப.05662.3 

 ேவ-� இனA ;லிேய� எ ன விய5+ எJ� பதாதி ஈ�ட� $க�ப.05662.4 

 ேதாமர� உல�ைக_ெப.(உல�ைக_ெப.) H�வா3 �ட�மJ �லிச� ேதா�D 

$க�ப.05663.1 

 தா� அர� தி ற_ெப.எ/.(தி _வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) H�ேவ* தழ* 

ஒளிவ�ட� சாப� $க�ப.05663.2 

 காம�_ெப.(காம�_ெப.) த%�_ெப.(த%+_ெப.) எJ�க3 கா5+� கAபண� 

காலபாச� $க�ப.05663.3 

 மாமர வலய� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேகா* 4தலிய 

வய�க_�ைற.எ/.(வய��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மாேதா $க�ப.05663.4 

 எ�திய அயி* ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) �5த� எJ4த* 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஏ5தி� $க�ப.05664.1 

 ��திய திைளAப மீதி* �Jவின மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) மா� 

ெகா%ட*_ெப.(ெகா%ட*_ெப.) $க�ப.05664.2 

 ெபா�+ உ� ெபா)( இ* ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ந�� ெசா'வன ேபாவ ேபால/ 

$க�ப.05664.3 

 சி�திரA பதாைக ஈ�ட� திைச ெத(�� ெசறிவ 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05664.4 

 ப* இய�_ெப.(இய�_ெப.) +ைவAப ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) மாA பணில�க3 

4ரலA ெபா  ேத�/ $க�ப.05665.1 

 சி*லிக3 இDAப வாசி சி'�திட/ ெசறி ெபா  தா)� $க�ப.05665.2 



 வி*�� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைசAப 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 4ழ�க� வி�� 

ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி%_ெப.(வி%_ெப.) ேதா8 

$க�ப.05665.3 

 ஒ*_ஒ.�றி உ'.ெசா.(ஒ*_ஒ.�றி.) ஒலி வானி* ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) உைர 

தெரJ( ஒழி��� ம ேனா $க�ப.05665.4 

 மி  ந� கி'க3 யா(� ேம)வி  விள�கி� 

ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05666.1 

 ெத(* நக� பிற(� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ெபாலி5தன +ற�க� எ ன 

$க�ப.05666.2 

 அ னவ  ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆ�கலி இல�ைக ஆய 

$க�ப.05666.3 

 ெபா  நக� தக�5+ ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ Pளி ேபா�Aப $க�ப.05666.4 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஐ5ெத(� ஐ5+_ெப.(ஐ5+_ெப.) ஆ� ஆழி அ� 

தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேத� அ�ேத��� $க�ப.05667.1 

 ஏயின இர�D யாைன_ெப.(யைன_ெப.) யாைனயி  இர�D பா8மா $க�ப.05667.2 

 ேபாயின பதாதி ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;ரவியி  

இர�D ேபா* ஆ� $க�ப.05667.3 

 த�யவ  தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேத� �-றி� தெற1� என/ 

ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

$க�ப.05667.4 

 வி* மைற� கிழவ�_ெப.(கிழவ�_ெப.) நானா விRைசய� வர�தி  மி�கா� 

$க�ப.05668.1 



 வ* மற� க%ண� ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இலா 

வயிர� ேதாளா� $க�ப.05668.2 

 ெத(* மற� �ல�த� Pணி P�கிய ;ற�த� மா�பி  $க�ப.05668.3 

 க* மைற�+_வி.எ/.(மைற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒளி)� ெச�ெபா  

கவச�த� க�� ேத� ஆ�க3 $க�ப.05668.4 

 ெபா) திைச யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 

ஊ)�_ெப.எ/.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ;னிதைனA ெபா)(� 

ெபா-ப� $க�ப.05669.1 

 �' பைட� ெத(ழி�� ம-ைற அ��ச� ெத(ழி�� ெத(�கா� $க�ப.05669.2 

 நி)தியி* பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) 

ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) இைடA பரA;� க%ண� $க�ப.05669.3 

 ப'தியி* ெபாலி�� ெம8ய� ப� மத� களி-றி  பாக� $க�ப.05669.4 

 0ஏ� ெகJ திைச�� சா' பதிென��� இய*பி  எ%ணிA $க�ப.05670.1 

 ேபா� ெகJ பைட�� க-ற வி�தகA ;லவ�_ெப.(;லவ�_ெப.) ேபா'* 

$க�ப.05670.2 

 ேத� ெகJ மறவ�_ெப.(மறவ�_ெப.) யாைன/ ேசவக� சிர�தி* 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05670.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ெகJ ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) எ 2� த� மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

தாவA ேபானா� $க�ப.05670.4 

 அ5 ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) �-ற அமரைர 

அ/ச�_ெப.(அ/ச�_ெப.) �-ற $க�ப.05671.1 

 ெபா  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேத'* ேபானா  ெபா)A; இைட ெந)Aபி* 

ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05671.2 



 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க%க3 கா5த தா>ெப)� 

கவச� மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) $க�ப.05671.3 

 மி  இட_�ைற.எ/.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெவயி�� 

வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி* இ�� எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.05671.4 

 ந5தன வன�+3 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நாயக  

Pத  தா2� $க�ப.05672.1 

 வ5தில� அர�க� எ 2� மன�தின  வழிைய 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05672.2 

 ச5திர _ெப.(ச5திர _ெப.) 4தல வான மீ _ெப.(மீ _ெப.) எலா� 

தJவ_�ைற.எ/.(தJவ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05672.3 

 இ5திர_ெப.அ.(இ5திர _ெப.) த2வி  

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேதாரண� 

இவ�5+ நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.05672.4 

 ேக> இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) மணி�� ெபா 2� வி��; 

இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) கிழி�+ வ ��க $க�ப.05673.1 

 ஊ> இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) கதி�ேகளா�� ேதாரண�+ 

உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ேமலா  $க�ப.05673.2 

 S> இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) கதி�க3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ேதா-றிட/ 

�ட)�_ெப.எ/.(�ட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேசாதி $க�ப.05673.3 

 ஆழியி  ந�வ% 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ)�கேன 

அைனய  ஆனா  $க�ப.05673.4 

 ெச*ெலா� ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) சி5த� திைர�கட* சிைலA;� 

த�ர_�ைற.எ/.(த��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05674.1 



 க* அைள கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) உயிெரா� விட4� கால $க�ப.05674.2 

 ெகா* இய* அர�க� ெநRசி* �D;க அ/ச�_ெப.(அ/ச�_ெப.) 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.05674.3 

 வி* என இD�க வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) ந��� உற 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ஆ��தா  $க�ப.05674.4 

 நினறன_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) திைச�க% 

ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) களி/ ெச)�� 

ந��க_�ைற.எ/.(ந���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05675.1 

 தென1 திைச நம2� உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) +0�� என சி5தி வானி* 

$க�ப.05675.2 

 ெபா ற* இ* மீ க3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) : என உதிர :(� 

$க�ப.05675.3 

 � ற4� பிள�க_�ைற.எ/.(பிள��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேவைல +ள�� உற 

ெகா�Dனா  ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.05675.4 

 அLவழி அர�க� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) அைல 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கடலி  ஆ��தா� $க�ப.05676.1 

 ெசLவழி/ ேசற* ஆ-றா� பிணA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

� ற�_ெப.(� ற�_ெப.) தெற1றி $க�ப.05676.2 

 ெவLவழி� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) ;ைட மிைட5+ 

உய�5+_வி.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ ��க $க�ப.05676.3 

 எLவழி/ ேச�� எ றா� தம� உட�;_ெப.(உட�;_ெப.) இடறி வ �>வா� 

$க�ப.05676.4 

 ஆ%� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அர�க  ெவLேவ� 

அணி வ��+ அனிக� த ைன $க�ப.05677.1 



 1%� இ) ;ைட�� 4 2� 4ைற 4ைற 4�க ஏவி� $க�ப.05677.2 

 P%Dன  தா2� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேத� ேதாரண�+ 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதா ற* $க�ப.05677.3 

 ேவ%Dய+ எதி�5தா  எ ன வ ��கின  விசய� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.05677.4 

 ஐய2� அைம5+ நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

ஆழியா  அளவி  நாம� $க�ப.05678.1 

 ெந8 �ட� விள�கி* 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெந-றிேய 

ெந-றி_ெப.(ெந-றி_ெப.) ஆக $க�ப.05678.2 

 ெமா8 மயி�/ ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 4ர% அயி* 

உகி�_ெப.(உகி�_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) ெமா8�த $க�ப.05678.3 

 ைககேள ைகக3 ஆக கைட��ைழ தி)வா* ஆக $க�ப.05678.4 

 வயி�க3 வா* வைளக3 வி�ம வ' சிைல சிைலAப மாயA $க�ப.05679.1 

 பயி�க3 ஆ�A; எ�Aப_�ைற.எ/.(எ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 1'A ப* 

இய�_ெப.(இய�_ெப.) �4ற ப-றி/ $க�ப.05679.2 

 ெசயி�ெகா3 வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�க� சீ-ற� ெச)�கின� பைடக3 சி5தி 

$க�ப.05679.3 

 ெவயி*க3 ேபா* ஒளிக3 வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ேம* கD+வி�டா� $க�ப.05679.4 

 க)�கட* அர�க�த� பைட�கல� கர�தா* $க�ப.05680.1 

 ெப)�கட* உறA ;ைட�+ இ��+_வி.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உகA பிைச5தா  $க�ப.05680.2 



 வி'5தன ெபாறி� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) என 

ெவ�%� ஆ%� $க�ப.05680.3 

 இ)5தவ  கிட5த+_ெதா.ெப.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ஒ� எJ 

தெரJ5+ எ��தா  $க�ப.05680.4 

 இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

எJ5தன  இழி5தன  உய�5தா  $க�ப.05681.1 

 தி'5தன  ;'5தன  என நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) தெரJயா� 

$க�ப.05681.2 

 வி'5தவ� �வி5தவ� வில�கின� கல5தா� $க�ப.05681.3 

 ெபா)5தின� ெந)�கின� கள� படA ;ைட�தா  $க�ப.05681.4 

 எறி5தன எ8தன இD உ)4 என ேம* $க�ப.05682.1 

 ெசறி5தன பைட�கல� இைட�ைகயி  சிைத�தா  $க�ப.05682.2 

 4றி5தன தெற�� க' 4D5தன தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேத� $க�ப.05682.3 

 மறி5தன ப' நிைர வல�ைகயி  

மைல5தா _வி.4.(மைல_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.05682.4 

 இழ5தன_வி.4.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) 

இழ5தன_வி.4.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) ேகா� $க�ப.05683.1 

 இழ5தன_வி.4.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கர�_ெப.(கர�_ெப.) 

இழ5தன_வி.4.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) விய  

தா3_ெப.(தா3_ெப.) $க�ப.05683.2 

 இழ5தன_வி.4.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

4ழ��_ஏவ.(4ழ��_வி.) ஒலி 



இழ5தன_வி.4.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

மத�_ெப.(மத�_ெப.) பா� $க�ப.05683.3 

 இழ5தன_வி.4.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கத�_ெப.(கத�_ெப.) இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) 

க(3 யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $க�ப.05683.4 

 ெந'5தன தட�_ெப.(தட�_ெப.) �வ�_ெப.(�வ�_ெப.) ெந'5தன 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பா� $க�ப.05684.1 

 ெந'5தன Oக� ;ைட ெந'5தன அத  கா* $க�ப.05684.2 

 ெந'5தன ெகாDRசிக3 ெந'5தன விய தா� $க�ப.05684.3 

 ெந'5தன க��ப' ெந'5தன ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேத� $க�ப.05684.4 

 ஒD5தன உ)%டன உல5தன ;ல5த $க�ப.05685.1 

 இD5தன எ'5தன ெந'5தன எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.05685.2 

 மD5தன மறி5தன 4றி5தன மைலேபா* $க�ப.05685.3 

 பD5தன 4D5தன கிட5தன ப'மா $க�ப.05685.4 

 ெவ)%டன� விய5தன� விJ5தன� எJ5தா� $க�ப.05686.1 

 ம)%டன� மய�கின� மறி5தன� இற5தா� $க�ப.05686.2 

 உ)%டன� உைல5தன� உைழ�தன� பிைழ�தா� $க�ப.05686.3 

 �)%டன� ;ர%டன� ெத(ைல5தன� 

மைல5தா�_வி.4.(மைல_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.05686.4 

 க'ெகா� க'கைள� கள� படA ;ைட�தா  $க�ப.05687.1 

 ப'ெகா� ப'கைள� தல�+ இைடA ப��தா  $க�ப.05687.2 

 வ' சிைல வயவைர வயவ'  மD�தா  $க�ப.05687.3 



 நிைரமணி� ேத�கைள� ேத�களி  ெந'�தா  $க�ப.05687.4 

 1ைள�� உதிர4� 4ழ��_ஏவ.(4ழ��_வி.) இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) 

�ழ�பா8 $க�ப.05688.1 

 மீ3 இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) �ைழபட� க' 

விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அJ5த $க�ப.05688.2 

 தா[ளா�� தைல_ெப.(தைல_ெப.) உக தட�_ெப.(தட�_ெப.) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கி'ேபா* $க�ப.05688.3 

 ேதா[ளா�� நி)தைர வா[ளா�� +ைக�தா  $க�ப.05688.4 

 ம*ெலா� மைல மைல� ேதாளைர வைளவா8A $க�ப.05689.1 

 ப*ெலா�� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கரA பக�ெடா�� ப)� 

தா3_ெப.(தா3_ெப.) $க�ப.05689.2 

 வி*ெலா�� அயிெலா�� விறெலா�� விளி��� $க�ப.05689.3 

 ெசா*ெலா�� உயிெரா�� நில�ெத(�� +ைக�தா  $க�ப.05689.4 

 ;ைக ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெபாறி ;�� திைசெத(�� 

ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) தா�/ $க�ப.05690.1 

 சிைக ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) �ட� 

வி��_ெப.எ/.(வி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேத� ெத(�� ெச றா  

$க�ப.05690.2 

 தைக ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க'ெத(�� ப'ெத(�� ச'�தா  

$க�ப.05690.3 

 நைக ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பைடெத(�� தைலெத(�� 

நட5தா _வி.4.(நட_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.05690.4 

 ெவ றி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ;ரவியி  ெவ'நி2� விரவா� $க�ப.05691.1 



 ம ற*_ெப.(ம ற*_ெப.) அ� தா�_ெப.(தா�_ெப.) அணி மா�பி2� மணி� ேத� 

$க�ப.05691.2 

 ஒ றி  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ றி2� உய� மத 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) தா> $க�ப.05691.3 

 � றி2� கைட உக�+ உ)� என� �தி�தா  $க�ப.05691.4 

 பி'(_ெப.(பி'(_ெப.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேகா* என ெபயரா $க�ப.05692.1 

 இ) விைன +ைட�தவ� அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) என எவ���� $க�ப.05692.2 

 வ) 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) விைல�� என மதி�தன� 

வழ���_ெப.எ/.(வழ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05692.3 

 தெரJைவய� மன�_ெப.(மன�_ெப.) என கற�� என தி'5தா  $க�ப.05692.4 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அ'யி2�� 

அDயவ� அவ சீ� $க�ப.05693.1 

 ந%0வ� எ2� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) நைவ அற� தெரJAபா  

$க�ப.05693.2 

 ம%ணி2� வி��பி2� ம)�கி2� 

மைல5தா�_வி.4.(மைல_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.05693.3 

 க%ணி2� மன�தி2� தனி�தனி கல5தா  $க�ப.05693.4 

 ெகாD� தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேதெரா�� �ரகத� �Jைவ $க�ப.05694.1 

 அD�+_வி.எ/.(அD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தட� 

ைகயி  நில�திைட அைர�தா  $க�ப.05694.2 

 இD�+_வி.எ/.(இD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அதி� கத�+ 

எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) வ  ெபா)AைபA $க�ப.05694.3 



 பிD�+_வி.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தட� 

ைகயி  உயி� உகA பிழி5தா  $க�ப.05694.4 

 க��+ எJ நிற�தின� எயி-றின� கயி-றா� $க�ப.05695.1 

 ெச��+ எ' விழிAபவ� சிைக� கJ வல�தா� $க�ப.05695.2 

 ம��+ எJ மறலிக3 இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) என அதி�5தா� 

$க�ப.05695.3 

 ஒ��+ உ)�திர  என தனி�தனி உைத�தா  $க�ப.05695.4 

 ச�கர�_ெப.(ச�கர�_ெப.) ேதாமர� உல�ைக_ெப.(உல�ைக_ெப.) 

த%�_ெப.(த%+_ெப.) அயி* வா3_ெப.(வா3_ெப.) $க�ப.05696.1 

 மி�கன ேத� ப' �ைட ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) விரவி $க�ப.05696.2 

 உ�கன �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) அ� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) திைர உ)�D 

$க�ப.05696.3 

 ;�கன கட*_ெப.(கட*_ெப.) இைட ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

கர�_ெப.(கர�_ெப.) :�ைக $க�ப.05696.4 

 எ�Dன வி��பிைன எJ பட எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.05697.1 

 4�Dன மைலகைள 4ய�கின திைசைய $க�ப.05697.2 

 ஒ�Dன ஒ ைற ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஊ� 

அD�+_வி.எ/.(அD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைத5+ $க�ப.05697.3 

 த�� 4�� ஆDன தைலெயா� தைலக3 $க�ப.05697.4 

 காேன காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) ேவழ� கண�க3 கத�_ெப.(கத�_ெப.) 

வா3_ெப.(வா3_ெப.) அ' ெகா ற $க�ப.05698.1 

 வாேன எ8த� தனிேய நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மத�_ெப.(மத�_ெப.) மா* வைர ஒAபா  $க�ப.05698.2 



 ேதேன ;ைர க% கனேல ெசா'ய சீ-ற� ெச)�கினா  $க�ப.05698.3 

 தாேன ஆனா  ச�;மாலி கால  த ைமயா  $க�ப.05698.4 

 கா-றி  கDய கலின� ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) நி)த� கள�+ உ�கா� $க�ப.05699.1 

 ஆ-�� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) நிண�ேதா� அ��த அ3ள*_ெப.(அ3ள*_ெப.) 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ெகா3ைள/ $க�ப.05699.2 

 ேச-றி* ெச*லா_எதி�.ம.ெப.எ/.(ெச*_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேத'  

ஆழி ஆJ� நிைல ேதரா $க�ப.05699.3 

 வ �-�/ ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெவளிேயா 

இ*ைல அளிய  விைரகி றா  $க�ப.05699.4 

 ஏதி ஒ றா* ேத)� அஃதா* எளிேயா� உயி� ேகாட*_ெப.(ேகாட*_ெப.) 

$க�ப.05700.1 

 ந�தி அ றா* உட வ5தாைர� 

கா���_ெப.எ/.(கா_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நிைல 

இ*லா8 $க�ப.05700.2 

 சாதி அ ேற* பிறி+ எ  ெச8தி அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) பி  தனி 

நி றா8 $க�ப.05700.3 

 ேபாதி எ றா  :�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மர�_ெப.(மர�_ெப.) ேபா* ;%ணா* ெபாலிகி றா  $க�ப.05700.4 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) ந �_ெப.(ந �_ெப.) உ க)ைண எ னா 

ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) நக ந�கா  $க�ப.05701.1 

 ெபா � வா'  ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) எ றா8 ேபா�� எைன எ னா 

$க�ப.05701.2 

 வ தி% சிைலயி  வயிர� காலா* வD� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) �ட�வாளி 

$க�ப.05701.3 



 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ப�+ <� <றாயிர4� உைதAபி�தா  $க�ப.05701.4 

 ெச8தி ெச8தி சிைல ைக� ெகா%டா* ெவ��_ெப.அ.(ெவ��_ெப.அ.) ைக 

தி'ேவாைர $க�ப.05702.1 

 ெநா8தி  ெவ*வ+ அ'ேதா எ னா 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) உக ந�கா  

$க�ப.05702.2 

 அ8ய  அ��� இ��� காலா* அழி�� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) எ ன 

$க�ப.05702.3 

 எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ8த பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) எJவா* அக*வி�தா  $க�ப.05702.4 

 4-ற 4னி5தா  நி)த  4னியா 4 2� பி 2� 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05703.1 

 உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) உறா+ 

4றியா உதி�கி றைத உ னா $க�ப.05703.2 

 �-��_ெப.எ/.(�-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெந�5ேத� ஓ�D� 

ெத(ட�5தா  ெத(ட)� +ைற காணா  $க�ப.05703.3 

 ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) எJைவ மJவா8 அ�பா* 

அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) வ �>�தினா  $க�ப.05703.4 

 சலி�தா  ஐய  ைகயா* எ8�� சர�ைத உக/ சாD $க�ப.05704.1 

 ஒலி�தா� அமர� க%டா� ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேத'  உ3 ;�� $க�ப.05704.2 

 கலி�தா  சிைலைய� ைகயா* வா�கி� கJ�தினிைட இ�� $க�ப.05704.3 

 வலி�தா  ப�வா8 மD�+ மைலேபா* தைல_ெப.(தைல_ெப.) ம%ணிைட 

வ �ழ_�ைற.எ/.(வ �>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05704.4 



 �தி�+_வி.எ/.(�தி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேத)� ேகா* ெகா3 ஆB� 

ப'�� �ழ�; ஆக $க�ப.05705.1 

 மிதி�+ ெபய��+� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேதாரண�ைத 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ேம-ெகா%டா  $க�ப.05705.2 

 கதி +A; அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கழி5தா� 

ெப)ைம_ெப.(ெப)ைம_ெப.) க%� கள�+ அRசி $க�ப.05705.3 

 உதி�+A ;ல�5த_ெப.எ/.(;ல�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதா* ேபா* 

உ)வ�+ அமர� ஓDனா� $க�ப.05705.4 

 ப'5+_வி.எ/.(ப'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;ல�;� மகளி�_ெப.) காண 

கணவ� பிண� ப-றி $க�ப.05706.1 

 வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �)திA ேபரா� ஈ��+ 

மைனக3 ெத(�� வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05706.2 

 இ'5த+ இல�ைக எJ5த+ அJைக இ � இ�� இவனாேல $க�ப.05706.3 

 ச'5த+ அர�க� வலி எ � 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அற4�_ெப.(அற�_ெப.+உ�_சா' ) தளி��ததா* $க�ப.05706.4 

 ;�கா� அமர� ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) அர�க  ெபா) இ* 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) $க�ப.05707.1 

 வி�கா நி றா� விள�ப* ஆ-றா� ெவ)வி வி�4வா� $க�ப.05707.2 

 ந�கா  அர�க  ந��க* எ றா  ஐய நம� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.05707.3 

 உ�கா� ச�;மாலி உல5தா  ஒ ேற �ர�� எ றா� $க�ப.05707.4 

 எ 2� அளவி  எ'5+_வி.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) வ ��கி 

எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ�ளியா  $க�ப.05708.1 



 உ ன உ ன உதிர� �மிழி_ெப.(�மிழி_ெப.) விழி ஊ� உமி>கி றா  

$க�ப.05708.2 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �ர�ைக 

யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) பிDAப  கD+ ெத(ட�5+ எ றா  

$க�ப.05708.3 

 அ ன+ அ ன+ உண�5த_ெப.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேசைன� தைலவ� ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) அறிவி�தா� $க�ப.05708.4 

 சில5தி_ெப.(சில5தி_ெப.) உ%ப+ ஓ� �ர�கி ேம* ேசறிேய* திறேலா8 

$க�ப.05709.1 

 கல5த_ெப.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா'* 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) க% ;ல� க�� கன*_ெப.(கன*_ெப.) க+வ 

$க�ப.05709.2 

 உல5த மா*வைர அ)வியா� ஒJ�� 

அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஒJ�க $க�ப.05709.3 

 ;ல�5த_ெப.எ/.(;ல�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாமத� 

:���_ெப.எ/.(:_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ ேற 

திைசA :�ைக $க�ப.05709.4 

 இல�� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின�+ அ� சிைற எ�>_ெப.(எ�>_ெப.) 

வலி� க�ழ  $க�ப.05710.1 

 உல�கி  ேம* எJ5த ன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) �ர�கி ேம* உ)�கி  

$க�ப.05710.2 

 அல�க* மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

;ய�_ெப.(;ய�_ெப.) நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ*�� ந _ெப.அ.(ந*_ெப.அ.) பக�� $க�ப.05710.3 

 ����� வ  +ய� ந���மா* ெவ3ளி அ� � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) 

$க�ப.05710.4 



 உ�வ+ எ ெகாேலா உர  அழி(_ெப.(அழி(_ெப.) எ ப+ 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உைடயா� $க�ப.05711.1 

 ெப�வ+ யா+ ஒ �� கா%கில� ேக�கில� ெபய�5தா� $க�ப.05711.2 

 சி�ைம ஈ+ ஒAப+ யா+ ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) �ர�கி ேம* 

ெச*லி _நி.எ/.(ெச*_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.05711.3 

 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) 

:���_ெப.எ/.(:_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ ேற 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 1வ���� 4க�க3 

$க�ப.05711.4 

 அ றி�� உன�� ஆ3 இ ைம_ெப.(இ ைம_ெப.) ேதா �மா* அரச 

$க�ப.05712.1 

 ெவ றி இ*லவ� ெம*லிேயா� தைம/ 

ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி�டா8 $க�ப.05712.2 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இ � கா%Dேய* எைம/ 

ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நய�தி $க�ப.05712.3 

 எ � ைகெத(J+ இைறRசின� அர�க2� இைச5தா  $க�ப.05712.4 

 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 1 றி-�� 4த ைம ெப-ேறா� என உய�5தா� 

$க�ப.05713.1 

 திலக�_ெப.(திலக�_ெப.) ம%_ெப.(ம%_ெப.) உற வண�கின� ேகாயிலி* 

த��5தா� $க�ப.05713.2 

 அலகி* ேத� ப' க'ெயா� ஆ3 

மிைட5த_ெப.எ/.(மிைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா� அர�க� 

$க�ப.05713.3 



 ெத(ைல( இலாத+ க+� என 

வ)க_விய�.வி.4.(வா_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) என/ 

ெசா னா�_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.05713.4 

 ஆைன ேம* 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) அைற5தன� வ3Bவ� அைழ�தா� 

$க�ப.05714.1 

 ேபன ேவைலயி* ;ைட பர5த+ ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $க�ப.05714.2 

 ேசாைன மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) எனA ேபா�A பைண 

+ைவ�த $க�ப.05714.3 

 மீன வா _ெப.(வா _ெப.) இ� வி* எனA பைட� கல�_ெப.(கல�_ெப.) 

மிைட5த_ெப.எ/.(மிைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05714.4 

 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) மா ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

ெபா+�+ உய� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தாள $க�ப.05715.1 

 மான மா-� அ) மா)தி 4னிய நா3_ெப.(நா3_ெப.) உல5+ $க�ப.05715.2 

 ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா-றல� ;க> என� கா* 

ெபாரA ;ர%ட $க�ப.05715.3 

 வான யா-� ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) திைர என வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இல 

பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05715.4 

 விர( ெபா  கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) விசி�தன� ெவ'5 உ-� விள�க/ 

$க�ப.05716.1 

 சர� ஒ��கின ;�D�� சா�தின� சைமய� $க�ப.05716.2 

 க)வி_ெப.(க)வி_ெப.) ;�கன� அர�க� மா ப*லண� கலினA $க�ப.05716.3 

 ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) இ�ட ேத� :�Dன ப)மி�த :�ைக $க�ப.05716.4 



 ஆ� ச8தன_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

ஆைனயி  மத�க3 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஆ-ைற/ $க�ப.05717.1 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) 

ச8தன_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) ேத�களி  

சி*லி அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) ேச-ைற $க�ப.05717.2 

 ந�� ச8தன_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) ;ரவியி  

�ர� ம-ைற ந�-ைற $க�ப.05717.3 

 ஈ� ச8தன_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ப'� கலின மா விலாழி $க�ப.05717.4 

 வழ�� ேத�களி  இDAெபா� வாசியி  ஆ�A;� $க�ப.05718.1 

 4ழ��_ஏவ.(4ழ��_வி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) களி-�_ெப.(களி-�_ெப.) 

அதி�/சி�� ெமா8 கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) ஒலி�� $க�ப.05718.2 

 தழ�� ப* இய�+ அமைல�� கைட �க�+ ஆழி $க�ப.05718.3 

 4ழ���_ெப.எ/.(4ழ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஓைதயி  

4�மட�� எJ5த+ 4�கி $க�ப.05718.4 

 ஆழி� ேத�� ெத(ைக ஐ�பதினாயிர� அஃேத $க�ப.05719.1 

 SழிA :�ைக��� ெத(ைக அவ-� இர�Dயி  ெத(ைகய $க�ப.05719.2 

 ஊழி� கா-�_ெப.(கா-�_ெப.) அ ன ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) ம-� அவ-றி2�� 

இர�D $க�ப.05719.3 

 பாழி� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பைட�கலA 

பதாதியி  ப�தி $க�ப.05719.4 

 H8� த)� ெத(�� த)� ெத(�� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �Jவி  $க�ப.05720.1 



 ந��த� வ5+-வ5+_அ.ெதா.(வ5+-வ5+_அ.ெதா.) இய�கி�� இட  இ றி 

ெந)�க_�ைற.எ/.(ெந)��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05720.2 

 கா8�+ அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதி�A பைட ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஒ � க+வி� 

$க�ப.05720.3 

 ேத8�+ எJ5தன ெபாறி� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) மைழ� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 

த�ய $க�ப.05720.4 

 ப% மணி� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) யாைனயி  ;ைடெத(�� 

பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05721.1 

 ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) மணி� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

இைட உ)� என ஒலிAப $க�ப.05721.2 

 க% மணி� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) கன*_ெப.(கன*_ெப.) என� கா5+வ க+Aபி  

$க�ப.05721.3 

 த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) மணி� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) எJ 

கதி� என� தைழAப $க�ப.05721.4 

 ெத(�க த�;ைட �'�ழ* மட5ைதய� ெத(D�ைக $க�ப.05722.1 

 ம�க3_ெப.(ம�க3_ெப.) தாய�_ெப.(தாய�_ெப.) ம-� யாவ)� த��தன� 

ம�கி_வி.எ/.(ம��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05722.2 

 ஒ�க ஏ�+� �ர�கி2�� உயி� தர ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) $க�ப.05722.3 

 ;�� மீ%Dல� எ � அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இர�கின� ;ல�பி_வி.எ/.(;ல�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05722.4 

 ைக பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அ� கட*_ெப.(கட*_ெப.) இைட� கல5தா� $க�ப.05723.1 

 ெச8ைக தா� வ)� ேத� இைட� கதி� என/ ெச*வா� $க�ப.05723.2 



 ெம8கல5த மா நிக�வ)� உவைமைய ெவ றா� $க�ப.05723.3 

 ஐவ)� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) :த� ஓ� ஐ5+� ஒ�+ அைம5தா� 

$க�ப.05723.4 

 45+ இய�_ெப.(இய�_ெப.) பல கற�கிட 4ைற 4ைற ெபாறிக3 $க�ப.05724.1 

 சி5தி அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) உ� ெகா�� சிைல உ)4 என� தெறJAபா� 

$க�ப.05724.2 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இய�; உ� 4னிவ���� 

அமர���� வலி ஆ� $க�ப.05724.3 

 இ5திய� பைக ஆயைவ ஐ5+� ஒ�+ இைய5தா� $க�ப.05724.4 

 வாசவ  வய� �லிச4� வ)ண  வ  கயி�� $க�ப.05725.1 

 ஏசி* தென1 திைச� கிழவ _ெப.(கிழவ _ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) எ' 

4ைன எJ(� $க�ப.05725.2 

 ஈச  வ  தனி/ Sல4� எ � இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) ஒ �� 

$க�ப.05725.3 

 ஊசி ேபா>வ+ ஓ� வ�/ ெசயா ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

;ய�_ெப.(;ய�_ெப.) உைடயா� $க�ப.05725.4 

 S� தD5தவ  மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) இைடA 

பறி�த_ெப.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ  ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) 

$க�ப.05726.1 

 பா� பய5தவ  அ ன�தி  இறகிைடA 

பறி�த_ெப.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05726.2 

 1' ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிற�_ெப.(சிற�_ெப.) இைட இ��� ெத(��தன 

4��கி $க�ப.05726.3 

 வ �ர SDைக ெந-றியி  அய* இ�� விசி�தா� $க�ப.05726.4 



 ெபா  திணி5த ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) இராவண  மா�ெபா�� ெபா)த 

$க�ப.05727.1 

 அ � இழ5த_ெப.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேகா� 

அ'5+_வி.எ/.(அ'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ�� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

உ� �ைழய� $க�ப.05727.2 

 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ  திைச 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) களி யாைனயி  ெந-றி_ெப.(ெந-றி_ெப.) 

$க�ப.05727.3 

 மி  திணி5த அன ஓைடயி  வ �ர ப�ட�த� $க�ப.05727.4 

 நிதி ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கிழவைன ெந)�கி ந�3 நக�A $க�ப.05728.1 

 பதிெயா�� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தி)A 

பறி�த_ெப.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப%ைடநா3 $க�ப.05728.2 

 விதி என அ னவ  ெவ5 இ�� ஓடேவ $க�ப.05728.3 

 ெபாதிெயா�� வா'ய ெபால  ெகா3 :ணினா� $க�ப.05728.4 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) இைச 

இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ�வா  இக* $க�ப.05729.1 

 த5தி4  கடவின  4�க தா� அத  $க�ப.05729.2 

 ம5தர வா* அD பிD�+_வி.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ*ைலேய* $க�ப.05729.3 

 உ5+தி இனி என வலி5த ஊ-ற�தா� $க�ப.05729.4 

 பா*நி��+ அ5தண  பணிய  ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) $க�ப.05730.1 

 ேகா* நிைன�தில  என உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) Hற�� $க�ப.05730.2 



 ந�*_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) நிற�+_ெப.(நிற�_ெப.+அ�+_சா'.) இராவண  

4னி(_ெப.(4னி(_ெப.) ந���வா  $க�ப.05730.3 

 காலைன� காலினி* ைகயி* க�Dனா� $க�ப.05730.4 

 மைலகைள ந��_ெப.எ/.(ந�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) தட மா�ப� 

மா* கட*_ெப.(கட*_ெப.) $க�ப.05731.1 

 அைலகைள ந��_ெப.எ/.(ந�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேதாள� அ5தக  $க�ப.05731.2 

 ெகாைலகைள ந��_ெப.எ/.(ந�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெகாைலய� ெகா*ல  ஊ+ $க�ப.05731.3 

 உைலகைள ந��_ெப.எ/.(ந�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அன* 

உமிJ� க%ணினா� $க�ப.05731.4 

 ேதா* கிள� திைச ெத(�� உலைக/ 

�-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05732.1 

 சா* கிள� 4ழ��_ஏவ.(4ழ��_வி.) எ' தழ�கி ஏறி2� $க�ப.05732.2 

 கா* கிள�5+_வி.எ/.(கிள�_ெப.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓ�கி2� 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) ைக�ற $க�ப.05732.3 

 மா* கட*_ெப.(கட*_ெப.) கிள'2� ச'��� வ ைமயா� $க�ப.05732.4 

 இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வைக அைனவ)� 

எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தாைனய� $க�ப.05733.1 

 ெமா8 கிள� ேதாரண� அதைன 4-றினா� $க�ப.05733.2 

 ைகெயா� ைக�ற அணி�� க�Dனா� $க�ப.05733.3 

 ஐய2� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) நிைல 

அறிய_�ைற.எ/.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேநா�கினா  $க�ப.05733.4 

 அர�கர+ ஆ-ற�� அள( இ* ேசைனயி  $க�ப.05734.1 



 த)��� அ� மா)தி தனிைம� த ைம�� $க�ப.05734.2 

 ெபா)�� என ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;ர5தர� 

ஆதிய� $க�ப.05734.3 

 இர�க4� அவல4� +ள��� எ8தினா� $க�ப.05734.4 

 இ-றன� அர�க� இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பக*_ெப.(பக*_ெப.) உேள எனா� 

$க�ப.05735.1 

 க-� உண� மா)தி களி��� சி5ைதயா  $க�ப.05735.2 

 4-� உற/ �லாவிய 4D( இ* தாைனைய/ $க�ப.05735.3 

 �-� உற ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) ேதாைள ேநா�கினா  $க�ப.05735.4 

 ; தைல� �ர�� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ேபா�மா* அம� 

$க�ப.05736.1 

 ெவ ற+ வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) ;கைழ ேவெரா�� $க�ப.05736.2 

 தி ற_ெப.எ/.(தி _வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ* அர�கைர� தி)கி� 

தி றதா* $க�ப.05736.3 

 எ றன� அயி��தன� நி)த� எ% இலா�_�றி.வி.4.(இ*_ெப.+ஆ�_பட�.ப .) 

$க�ப.05736.4 

 ஆயிைட அ2ம2� அமர�ேகா  நக� $க�ப.05737.1 

 வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி� ெகாண�5+ ைவ�த மா/ $க�ப.05737.2 

 ேசெயாளி ேதாரண�+ உ�ப�/ ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

$க�ப.05737.3 

 மீ உய� வி��ைப�� கட�க_�ைற.எ/.(கட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ ��கினா  $க�ப.05737.4 



 வ ��கிய வ �ரைன விய5+ ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.05738.1 

 த��� இய* அர�க)� தி)கினா� சின�_ெப.(சின�_ெப.) $க�ப.05738.2 

 வா�கிய சிைலயின� வழ�கினா� பைட $க�ப.05738.3 

 ஏ�கிய ச�� இன�_ெப.(இன�_ெப.) இD�த ேப'ேய $க�ப.05738.4 

 எறி5தன� எ8தன� எ% இற5தன $க�ப.05739.1 

 ெபாறி5+ எJ பைட�கல� அர�க� ெபா�கினா� $க�ப.05739.2 

 ெசறி5தன மயி�A ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) தின( த��(ற/ $க�ப.05739.3 

 ெசாறி5தன� என இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஐய  

P�கினா  $க�ப.05739.4 

 உ-� உட � அர�க)� உ)�+ உட-றின� $க�ப.05740.1 

 ெச-� உற ெந)�கின� ெச)��� சி5ைதய� $க�ப.05740.2 

 ம-ைறய� வ)� ப'� இவைர வ* 

விைர5+_வி.எ/.(விைர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05740.3 

 எ-�வ  என எJ அ2ம  ஏ5தினா  $க�ப.05740.4 

 ஊ�கிய_ெப.எ/.(ஊ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பைடகB� 

உ)�த_ெப.எ/.(உ)_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ �ர)� $க�ப.05741.1 

 தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப'கB� 

த��த_ெப.எ/.(த�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேத�கB� $க�ப.05741.2 

 ேம�� உய� ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) உைட ேமக மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேபா* 

$க�ப.05741.3 

 <�கிய க'கB� ;ரள <�கினா  $க�ப.05741.4 

 வா� மத�_ெப.(மத�_ெப.) க'களி  ேகா� வா�கி மா $க�ப.05742.1 



 ேத� படA 

;ைட���_ெப.எ/.(;ைட_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ேத'  சி*லியா* $க�ப.05742.2 

 வ �ரைர உ)���_ெப.எ/.(உ)��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) வாளினா* $க�ப.05742.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) உைடA ;ரவிைய� +ணிய� தா��மா* $க�ப.05742.4 

 இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ேத� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ைக�தல�+� ஏ5தி 

ேவ� $க�ப.05743.1 

 இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) மா* யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ப�� உ)ள எ-�மா* 

$க�ப.05743.2 

 இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) மா* யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ைக இர%D  ஏ5தி 

ேவ� $க�ப.05743.3 

 இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) பாலி2� வ)� ப'ைய எ-�மா* $க�ப.05743.4 

 மா இ) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வைர வா�கி 

ம%ணி*_ெப.(ம%_ெப.+இ*_இட.ேவ.) இ�� $க�ப.05744.1 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேத� பட அைர��மா* 

அழி�+_வி.எ/.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05744.2 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) களி-ைற ஓ� மர�தினா* 

அD�+_வி.எ/.(அD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05744.3 

 ஏ எ2� மா�திர�+ எ-றி 4-�மா* $க�ப.05744.4 

 உைத��� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) க'கைள உழ��� ேத�கைள $க�ப.05745.1 

 மிதி���_ெப.எ/.(மிதி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வ  

;ரவிைய_ெப.(;ரவி_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ேத8��� வ �ரைர $க�ப.05745.2 

 வதி��� வ* எJவினா* அைர��� ம%_ெப.(ம%_ெப.) இைட $க�ப.05745.3 



 �தி���_ெப.எ/.(�தி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வ  

தைல_ெப.(தைல_ெப.) இைட கD��� ��+மா* $க�ப.05745.4 

 விைசயி  மா  ேத�கB� களி�� வி�� அக  $க�ப.05746.1 

 திைச�� ஆகாய4� ெசறிய/ சி5+மா* $க�ப.05746.2 

 �ைச ெகா3 பா8 ப'ெயா�� ெகா-ற ேவெலா�� $க�ப.05746.3 

 பிைச�மா* அர�கைரA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கர�களா* $க�ப.05746.4 

 த� உ� ெபாறி உைட/ ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) க% ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ைக மா 

$க�ப.05747.1 

 மீ உற� தட� ைகயா* வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) வ ��ேதா� $க�ப.05747.2 

 ஆ8 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ெகாDயன கடலி  ஆ>வன $க�ப.05747.3 

 பா8 உைட ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கல�_ெப.(கல�_ெப.) ப�வ ேபா றேவ 

$க�ப.05747.4 

 தாெரா�� உ)[ளா�� தட� ைகயா* தனி $க�ப.05748.1 

 வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) வி�� எறி5தன கடலி  வ �>வன $க�ப.05748.2 

 வா'யி  எJ�ட�� கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) வானவ  $க�ப.05748.3 

 ேத'ைன நிக��தன ;ரவி� ேத�கேள $க�ப.05748.4 

 வ � உற வி%_ெப.(வி%_ெப.) இைட 4�D வ �>வன $க�ப.05749.1 

 ஆ8 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) திைர� கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

அJவ�+_ெப.(அJவ�_ெப.+அ�+_சா'.) ஆ>வன $க�ப.05749.2 

 ஓ8( இல ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) வா8 உதிர� கா*வன $க�ப.05749.3 

 வா8 இைட எ' உைட வடைவ ேபா றேவ $க�ப.05749.4 



 வ'5+ உற வ*லிதி* �-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வாலினா* $க�ப.05750.1 

 வி'5+_வி.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உற வ �சலி  கடலி  

வ �>5தவ� $க�ப.05750.2 

 தி'5தன� ெசறி கயி-�_ெப.(கயி�_ெப.+�_( )அரவினா* தி' $க�ப.05750.3 

 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) திற*_ெப.(திற*_ெப.) ம5தர� அைனய� ஆயினா� 

$க�ப.05750.4 

 வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) வ தட� ைகயா* 

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

வ �சிய_ெப.எ/.(வ ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05751.1 

 வா� மத க'யினி* ேத'  வாசியி  $க�ப.05751.2 

 1' ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) ;க� கDதி  45தின 

$க�ப.05751.3 

 ஊ' _நி.எ/.(ஊ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

�)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ஆ� ஈ�Aப ஓDன $க�ப.05751.4 

 பிைற� கைட எயி-றின பில�தி  வாயின $க�ப.05752.1 

 கைறA ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ெபாறிேகளா� உமிJ� க%ணன $க�ப.05752.2 

 உ�A; உ� பைடயின உதி�5த_ெப.எ/.(உதி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

யா�ைகக3 $க�ப.05752.3 

 மைற�தன மகர� ேதாரண�ைத வா _ெப.(வா _ெப.) உற $க�ப.05752.4 

 � � உள மர�_ெப.(மர�_ெப.) உள �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ெகா3 ேப� எJ 

$க�ப.05753.1 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அல பல உள உயி� உ%பா  உள $க�ப.05753.2 

 அ றின� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) உள� ஐய  ைக உள $க�ப.05753.3 



 ெபா �வ+ அ*ல+ ;ற�+A ேபாவேரா $க�ப.05753.4 

 4J4த* க%0த* 4)க  தாைத ைக $க�ப.05754.1 

 மJ எனA ெபாலி5+_வி.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒளி� வயிர 

வா _ெப.(வா _ெப.) தனி $க�ப.05754.2 

 எJவினி* ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) அர�க� 

ஈ%Dய_ெப.எ/.(ஈ%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05754.3 

 �Jவிைன� க' என� ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ந��கினா  $க�ப.05754.4 

 உல5த+ தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) உவ5தன� உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) 

$க�ப.05755.1 

 அல5தைல உ-ற+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஆழி இல�ைக $க�ப.05755.2 

 கல5த+ அJ� �ரலி  கட*_ெப.(கட*_ெப.) ஓைத $க�ப.05755.3 

 வல� த) ேதாளவ� ஐவ)� வ5தா�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) 

$க�ப.05755.4 

 ஈ��+ எJ ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) எ�க�_ெப.(எ�க�_ெப.) 

இJ�க_�ைற.எ/.(இJ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05756.1 

 ேத�� +ைண ஆழி அJ5தின� ெச றா� $க�ப.05756.2 

 ஆ��தன� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) அ�பா* 

$க�ப.05756.3 

 எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) க��கைண யாைவ�� எ8தா 

$க�ப.05757.1 

 ெநா8+ அக��பD ைககளி  <றா $க�ப.05757.2 



 ெபா8 தக� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

ெபா)5தி_வி.எ/.(ெபா)5+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேத� $க�ப.05757.3 

 ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க�� ெபாறி 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) சிைத�தா  $க�ப.05757.4 

 உ-� உ� ேத� சிைதயா4  உய�5தா  $க�ப.05758.1 

 4-றின வ �ரைன வானி  4னி5தா  $க�ப.05758.2 

 ெபா  திர3 ந�3 எJ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ெபா��தா  $க�ப.05758.3 

 எ-றின  அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) வி*லினி* ஏ-றா  $க�ப.05758.4 

 4றி5த+ 1' வி* அ� 4றிேய 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05759.1 

 எறி5த அர�க  ஓ� ெவ-ைப எ��தா  $க�ப.05759.2 

 அறி5த_ெப.எ/.(அ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மன�தவ  

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) எJேவ 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05759.3 

 எறி5த அர�கைன இ  உயி� உ%டா  $க�ப.05759.4 

 ஒழி5தவ� நா*வ)� ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

உ)�த_ெப.எ/.(உ)_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05760.1 

 ெகாJ5+ உ� த� என ெவ8�+� ெகா�ப� $க�ப.05760.2 

 ெபாழி5தன� வாளி ;ைக5தன க%க3 $க�ப.05760.3 

 விJ5தன ேசா' அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) மணி� 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.05760.4 

 ஆயிைட வ �ர2� உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) அழ றா  $க�ப.05761.1 



 மாய அர�க� வல�ைத உண�5தா  $க�ப.05761.2 

 மீ எ' உ8Aப+ ஒ� க* ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி�டா  

$க�ப.05761.3 

 த�யவ� அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) சிைலையA ெபாD ெச8தா� $க�ப.05761.4 

 ெத(��த ெத(��த சர�க3 +ர5த $க�ப.05762.1 

 அ��+ அக  மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) அJ5தி 

அக ற_ெப.எ/.(அக*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05762.2 

 மிட* ெத(ழிலா  வி�_ஏவ.(வி�_வி.) ேதெரா� ெநா8தி  $க�ப.05762.3 

 எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)வ தைன வி%ணி  

எறி5தா  $க�ப.05762.4 

 ஏ85+ எJ ேத� இமி> வி%ணிைன எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.05763.1 

 ந�5திய+ ஓD நிமி�5த+ ேவக�_ெப.(ேவக�_ெப.) $க�ப.05763.2 

 ஓ85த+ வ �>வத  4  உய� பா'* $க�ப.05763.3 

 பா85தவ  ேம* உட  மா)தி பா85தா  $க�ப.05763.4 

 மத�த களி-றினி* வா3_ெப.(வா3_ெப.) அ' ஏ� $க�ப.05764.1 

 கத�த+ பா8வ+ ேபா* கதிெகா%� $க�ப.05764.2 

 �தி�+_வி.எ/.(�தி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) மா*வைர ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

�ழ�ப $க�ப.05764.3 

 மிதி�தன  ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின வ �ர)3 வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 

$க�ப.05764.4 

 1%ட சின�தவ� 1வ� 4னி5தா� $க�ப.05765.1 

 P%Dய ேதர� சர�க3 +ர5தா� $க�ப.05765.2 



 ேவ%Dன ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சம�_ெப.(சம�_ெப.) ேவ� விைளAபா� 

$க�ப.05765.3 

 ஈ%� இனி ஏ�தி� எ � எதி� ெச றா� $க�ப.05765.4 

 திர%�_வி.எ/.(திர3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உய� 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) இைண அRசைன சி�க�_ெப.(சி�க�_ெப.) $க�ப.05766.1 

 ம)%�_வி.எ/.(ம)3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வி��; 

உைறேவா�கB� அRச $க�ப.05766.2 

 4ர%த) ேத� அைவ ஆ%� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 1 றி  $க�ப.05766.3 

 இர%ைட இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ைக�� ெகா� எJ5தா  $க�ப.05766.4 

 P�கின பா8 ப' Sத� உைல5தா� $க�ப.05767.1 

 வ ��கின_வி.4.(வ ���_வி.+இ _இ.கா.+அ_பட�.ப .) ேதாளவ� வி%ணி* 

விைச�தா� $க�ப.05767.2 

 ஆ�� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) க%� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) ேபா8 அகலா4  $க�ப.05767.3 

 ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா)தி ஒ*ைலயி* 

உ-றா  $க�ப.05767.4 

 கா* நிமி� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைல ைகயி  இ��தா  $க�ப.05768.1 

 ஆனவ� Pணி�� வாB� அ��தா  $க�ப.05768.2 

 ஏைன ஓ� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பைட இ*லவ� எRசா� $க�ப.05768.3 

 வா _ெப.(வா _ெப.) இைட நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உய� ம*லி  மைல5தா�_வி.4.(மைல_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) 

$க�ப.05768.4 

 ெவ3ைள_ெப.(ெவ3ைள_ெப.) எயி-ற� க��+ உயா ெம8ய� $க�ப.05769.1 



 பி3ள வி'�த பிலA ெப) வாய� $க�ப.05769.2 

 ெகா3ள_�ைற.எ/.(ெகா3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உ)� +ட� ேகா3 அர( 

ஒ�தா� $க�ப.05769.3 

 ஒ3_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) இக* வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) அ)�கைன ஒ�தா  

$க�ப.05769.4 

 தா�; என வாலி  வ'5+ உய� தாVளா� $க�ப.05770.1 

 ஏ�ப* இலா�_�றி.வி.4.(இ*_ெப.+ஆ�_பட�.ப .) இ) ேதா3க3 இ��தா  

$க�ப.05770.2 

 பா�;_ெப.(பா�;_ெப.) என ந��கின� ப�டன� வ �>வா� $க�ப.05770.3 

 ஆ�ப*_ெப.(ஆ�ப*_ெப.) ெந��பைக ேபா* 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.05770.4 

 நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) 

ஏைனய  நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) க%டா  

$க�ப.05771.1 

 � � இைட வா( உ� ேகாள' ேபால $க�ப.05771.2 

 மி  தி' வ  தைல_ெப.(தைல_ெப.) மீ+ �தி�தா  $க�ப.05771.3 

 ெபா றி அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ;வி ேதெரா� ;�கா  

$க�ப.05771.4 

 வRச4� கள(� ெவஃகி வழி அலா வழிேம* ஓD $க�ப.05772.1 

 நRசி2� ெகாDய� ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நைவ 

ெசய-� உ'ய ந�ரா� $க�ப.05772.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின அர�க� ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) ஒ)வேன 

ெவ*லAப�ட $க�ப.05772.3 



 அR� எ2� ;ல க3 ஒ�தா� அவ2� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) ேபா றா  $க�ப.05772.4 

 ெந8 தைல_ெப.(தைல_ெப.) உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) ைக நி)த� அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) ெச)வி* 

ேந�5தா� $க�ப.05773.1 

 உ8தைல உ-� மீ%டா� ஒ)வ)� இ*ைல உ3ளா� $க�ப.05773.2 

 ைக தைலA :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) ெபா�க� க�கின� கால  உ��� $க�ப.05773.3 

 ஐவ)� உல5த த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) அைனவ)� அைமய� க%டா� 

$க�ப.05773.4 

 இ����� இ � ந�ைம� �ர�� என 

இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஏ�கி $க�ப.05774.1 

 ம��� உ�கி ற ெநRசி  மாதைர ைவ+ 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05774.2 

 உ����� ெசா*லா  ஊழி� த� என உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஏJ� 

$க�ப.05774.3 

 �� ெகாள ேநா��வா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெசவி� ெத(ைள த�ய/ 

ெசா னா�_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.05774.4 

 தாைன�� உல5த+ ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) தைலவ)� சைம5தா� தா�கA 

$க�ப.05775.1 

 ேபானபி  மீ3ேவ� யாேம_பதி.ெப.(யா�_த .ப .+ஏ_சா'.) அ+(� ேபா� 

;'கிலாைம $க�ப.05775.2 

 வாைன�� ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) உளாைர 

வ*ைலயி  மDய <றி $க�ப.05775.3 

 ஏைனய� இ ைம_ெப.(இ ைம_ெப.) ேசா�பி இ)5த+ 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) �ர��� எ றா� $க�ப.05775.4 



 ேக�ட�� ெவ�ளி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) த� 

கிள�5+_வி.எ/.(கிள�_ெப.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வில�க*_ெதா.ெப.(வில��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) $க�ப.05776.1 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) அல� தெரJய* மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வ%ெடா�� 

�� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏற $க�ப.05776.2 

 ஊ�� அர�� உ%ட ேபா�� நயன�தா  ஒ)Aப�டாைன� $க�ப.05776.3 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) +ைண ெத(J+ ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) 

த��+_வி.எ/.(த�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைட த)தி எ றா  

$க�ப.05776.4 

 4�கணா  ஊ�தி அ ேற* 1(ல� அDயி* தாேயா  $க�ப.05777.1 

 ஒ�க ஊ� பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) அ ேற* 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) +யி* உரக� அ ேற* 

$க�ப.05777.2 

 தி�கய� அ*ல ஆகி* �ர�கி  ேம* ேசறி ேபாலா� $க�ப.05777.3 

 இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கட _ெப.(கட _ெப.) அDேய-� ஈதி இ)�தி ஈ%� 

இனிதி  எ5தாய $க�ப.05777.4 

 அ%ட� ேகா  த ைனA ப-றி� த)க எனா அDேய  

நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) $க�ப.05778.1 

 ெகா%டைன எ�4  த ைனA பணி என ெநRச�_ெப.(ெநRச�_ெப.) ேகாD 

$க�ப.05778.2 

 உ%ட+ த�)�_ெப.எ/.(த��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ ேற உர  

இலா� �ர�� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஏ2� $க�ப.05778.3 



 எ% திைச ெவ ற_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) ந�ேய ஏ(தி 

எ ைன எ றா  $க�ப.05778.4 

 ெகா8 தளி� ேகா+� வா>�ைக� ேகாடர�+ உ)( 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05779.1 

 ைகதவ� க%ணி ஈ%� ஓ� சி� பழி இைழ��� க-பா  $க�ப.05779.2 

 எ8தின _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) இைமயா 4�க% 

ஈசேன எ றேபா+� $க�ப.05779.3 

 ெநா8தினி* ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) ப-றி� 

த)�ெவ _வி.4.(த)_வி.+�_இ.இ.கா.+எ _த .ஒ).) ெநாDயி  உ பா* 

$க�ப.05779.4 

 +%ட� P% அதனி* 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேகா3 அ' �ட� 

ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) ேகா�� $க�ப.05780.1 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) ெத(�த 

நிமி�5த_ெப.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப றி_ெப.(ப றி_ெப.) 

ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) மைலத* ஆ-றா+ 

$க�ப.05780.2 

 அ%ட�ைத� கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபாகி அA;ற�+ 

அகலி* எ பா* $க�ப.05780.3 

 த%ட�ைத இ�தி அ ேற நி வயி  த5திேலேன* $க�ப.05780.4 

 என இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) இய�பி ஈதி விைட என இைறRசி 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05781.1 

 வைனகழ* வயிர� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ைம5தைன 

மகி>5+_வி.எ/.(மகி>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேநா�கி� $க�ப.05781.2 



 +ைனப'� ேத� ேம* ஏறி/ ேசறி எ � 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.05781.3 

 ;ைன மணி� தா'னா2� ேபா� அணி 

அணி5+_வி.எ/.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபானா  $க�ப.05781.4 

 ஏறின  எ ப ம ேனா இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) இகலி* இ�ட $க�ப.05782.1 

 <ெறா� <� :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெநாறி* வயA 

;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) ேநா  ேத� $க�ப.05782.2 

 Hறின� அர�க� ஆசி �4றின 4ரச� ெகா%1 $க�ப.05782.3 

 ஊறின உர(� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ேப� கடைல 

ஒAப_�ைற.எ/./உ.உ).(ஒA;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05782.4 

 ெபா) கட*_ெப.(கட*_ெப.) மகர� எ%ணி* எ%ணலா� :�ைக ெபா�கி� 

$க�ப.05783.1 

 தி'வன மீ க3 எ%ணி* எ%ணலா� ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா  

தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேத� $க�ப.05783.2 

 உ) உ� மணைல எ%ணி* எ%ணலா� உர(� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) 

$க�ப.05783.3 

 வ) திைர மரபி* எ%ணி* எ%ணலா� வா(� வாசி $க�ப.05783.4 

 ஆ� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) அ��த எ%ணி  ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

�மர� ஆவி $க�ப.05784.1 

 ேவ� இலா� ேதாழ� ெவ றி அர�க�த� ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) ைம5த� 

$க�ப.05784.2 

 ஏறிய_ெப.எ/.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதர� S>5தா� இ�தியி  

யா(� உ%பா  $க�ப.05784.3 



 சீறிய கால�த�யி  ெசறி �ட�/ சிைகக3 அ னா� $க�ப.05784.4 

 ம5திர�_ெப.அ.(ம5திர�_ெப.+�_ஒ-.) கிழவ�_ெப.(கிழவ�_ெப.) ைம5த� மதி ெநறி 

அைம/ச� ம�க3_ெப.(ம�க3_ெப.) $க�ப.05785.1 

 த5திர� தைலவ� ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தனய�க3 

பிற)� தாைத�� $க�ப.05785.2 

 அ5தர�+ அர�ைப மா'* ேதா றின� ஆதி ஆேனா� $க�ப.05785.3 

 எ5திர� ேதர� S>5தா� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) 

இல�க� வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) $க�ப.05785.4 

 ேதாமர� உல�ைக_ெப.(உல�ைக_ெப.) Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) �ட� மJ �லிச� 

ேதா�D $க�ப.05786.1 

 ஏ ம) வ'வி* ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) ேகா* ஈ�D வா3_ெப.(வா3_ெப.) எJ 

வி�ேட� $க�ப.05786.2 

 மா மர�_ெப.(மர�_ெப.) வ �� பாச� வயி� வைள வயிர� த%�_ெப.(த%+_ெப.) 

$க�ப.05786.3 

 காம) கைணய� �5த� கAபண� காலேநமி $க�ப.05786.4 

 எ � இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) 4தல ஆய எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) 

திக> பைடக3 ஈ%D $க�ப.05787.1 

 மி  திர%ட_ெப.எ/.(திர3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ெவயிெலா� நில(_ெப.(நில(_ெப.) வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.05787.2 

 + � இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) Pளி ெபா�கி� +�தலா* இ�தி ெச*லாA 

$க�ப.05787.3 

 ெபா  திணி உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஆன :தல� ஆன மாேதா $க�ப.05787.4 



 காக4� கJ�� ேப�� கால2� கண�� இ* கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

$க�ப.05788.1 

 ேச� உற விைனயி  ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

த�ைம�� ெத(ட�5+ ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.05788.2 

 பா� உள கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) ெசLவா8 பைடவிழி பைண�த ேவ8� 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.05788.3 

 ேதாைகய� மன4� ெத(�க +�பி�� ெத(ட�5+ �-ற $க�ப.05788.4 

 உைழ� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ேநா�கினா�க3 உல5தவ��� உ'ய 

மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) $க�ப.05789.1 

 அைழ�+ அJ �ரலி  ேவைல அமைலயி  அரவ/ ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

$க�ப.05789.2 

 தைழ�+ எJ� ஒலியி  ஓைச ப*லிய� +ைவ�க� தாவி $க�ப.05789.3 

 மைழ� �ர*_ெப.(�ர*_ெப.) இDயி* 

ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா-ற�க3 உைரAப 

ம ேனா $க�ப.05789.4 

 ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) கர மணிக3 

வ ���_ெப.எ/.(வ ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வி' கதி� விJ�க 

ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) $க�ப.05790.1 

 அயி* கர மணிகளா�� அவி� ஒளி ப)க அஃ+� $க�ப.05790.2 

 எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) பிைறக3 

ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இல�� ஒளி ஒ+�க 

யாண�_ெப.(யாண�_ெப.) $க�ப.05790.3 



 உயி�� �ல( இர(� அ � பக*_ெப.(பக*_ெப.) அ � எ � 

உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.05790.4 

 ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேத� 

:%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உைள வயA 

;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) ஒ*கி� $க�ப.05791.1 

 P�கின வ �ழ_�ைற.எ/.(வ �>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேதாB� க%கB� 

இட�+� +3ள_�ைற.எ/.(+3B_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05791.2 

 வ ��கின_வி.4.(வ ���_வி.+இ _இ.கா.+அ_பட�.ப .) ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) 

எ��� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ந��� +ளிக3 வ �>Aப $க�ப.05791.3 

 ஏ�கின காக�_ெப.(காக�_ெப.) ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

இ)ளி* வி%_ெப.(வி%_ெப.) இDAப மாேதா $க�ப.05791.4 

 ெவ3ள ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

Sழ_�ைற.எ/.(S>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி%_ெப.(வி%_ெப.) உVளா� 

ெவ)வி வி�ம $க�ப.05792.1 

 உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) ெநா5+_வி.எ/.(ெநா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ2�கி ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) H-ற4� உ�வ+ உ ன 

$க�ப.05792.2 

 +3ளின �ழ* க% ப* ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ;ைட�+ 

ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05792.3 

 க3 அவி> மாைலயாைன� கா-றி  ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) வர(_ெப.(வர(_ெப.) 

க%டா  $க�ப.05792.4 

 இ5திரசி�ேதா ம-� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இராவணேனேயா எ னா/ 

$க�ப.05793.1 



 சி5ைதயி  உவைக ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

4னி(_ெப.(4னி(_ெப.) உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

�ர��/ சீய� $க�ப.05793.2 

 வ5தன _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 4D5த+ 

அ ேறா மன� க)�+ எ ன 

வா>�தி_வி.எ/.(வா>�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05793.3 

 �5தர� ேதாைள ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இராமைன� ெத(J+ ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.05793.4 

 எ%ணிய_ெப.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) த�43 ஒ)வனா* யா2� ேநா-ற $க�ப.05794.1 

 ;%ணிய� உளதா8 எ� ேகா  தவ�ெத(�� ெபா)5தினாேன* $க�ப.05794.2 

 ந%ணின  நா2� நி ேற _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) 

கால2� ந0கி நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.05794.3 

 க%ணிய க)ம� இ ேற 4D��ெவ  கDதி  எ றா  $க�ப.05794.4 

 பழி இல+ உ) எ றா�� பல தைல_ெப.(தைல_ெப.) அர�க  அ*ல  

$க�ப.05795.1 

 விழி இைட இைம��� ேம*நா3 ேவ5ைத ெவ றா2� அ*ல  $க�ப.05795.2 

 ெமாழியி  ம-றவ��� ேமலா  4ர% ெத(ழி* 4)க  அ*ல  

$க�ப.05795.3 

 அழிவி* ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) �மர  யாேரா அRசன� 

� ற�_ெப.(� ற�_ெப.) அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.05795.4 



 எ றவ  உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வி%_ெப.(வி%_ெப.) ேதா8 இ5திர_ெப.அ.(இ5திர _ெப.) சாப� எ ன 

$க�ப.05796.1 

 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதாரண�தி  

உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா� 

ந�தியாைன $க�ப.05796.2 

 வ  ெத(ழி* அர�க  ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வா3_ெப.(வா3_ெப.) எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) 

இல�க_�ைற.எ/.(இல��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந�கா  $க�ப.05796.3 

 ெகா ற+ இ��ர�� ேபாலா� அர�க� த� �ழா�ைத எ றா  $க�ப.05796.4 

 அ னதா� அ/ெசா* ேக�ட சாரதி ஐய ேக%ேமா $க�ப.05797.1 

 இ னதா� எ னலாேமா உலகிய* இகழ* அ�மா $க�ப.05797.2 

 ம னேனா� எதி�5த வாலி �ர�� எ றா* ம-�� உ%ட< $க�ப.05797.3 

 ெசா ன+_வி.அ.ெப.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) +ணிவி* 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேசறி எ � உணர/ 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.05797.4 

 விட�_ெப.(விட�_ெப.) திர%�_வி.எ/.(திர3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெம8யா  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர 

விள�ப� ேகளா $க�ப.05798.1 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) ;�5+ இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இதெனா� சீ-ற� எRேச  

$க�ப.05798.2 

 ெத(ட�5+ ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 1 �� +)விென  ஒழி( உறாம* $க�ப.05798.3 



 கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பி  �ர�� எ � ஓ+� 

க)ைவ�� கைளெவ  எ றா  $க�ப.05798.4 

 ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அர�க� 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அRசைன�� உ'ய � ைறA $க�ப.05799.1 

 ேபா��த+ ெபாழி5த+ அ�மா ெபாழிபடA ப)வ மா'_ெப.(மா'.) $க�ப.05799.2 

 ேவ��தன� திைச காAபாள� சலி�த+ வி%0� ம%0� $க�ப.05799.3 

 தா�� தனி வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) தா2� தனிைம�� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) ேம* சா�5தா  $க�ப.05799.4 

 எறி5தன� நி)த� ெவ8தி  எ8தின_வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ_பட�.ப .) 

பைடக3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.05800.1 

 4றி5தன வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 4�Dன 4கர 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $க�ப.05800.2 

 மறி5தன மD5த ேத)� மான மா� �J(� ம-�� $க�ப.05800.3 

 ெநறி5தன வர�பி* யா�ைக இல�ைக த _பதி.ெப.(த _தி'.) நிைலயி* ேபர 

$க�ப.05800.4 

 கா8 எ' 4ளி ;*_ெப.(;*_ெப.) கானி* 

கல5+_வி.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என� கா-றி  ெச�ம* 

$க�ப.05801.1 

 ஏ எ2� அளவி* ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

நி)த��� ஓ� எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) இ*ைல $க�ப.05801.2 

 ேபாயவ� உயி)� ேபாகி� தென1;ல� 

பட�த*_ெதா.ெப.(பட�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) 

ெபா8யா+_எதி�.ம.வி.எ/.(ெபா8_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05801.3 

 ஆயிர ேகாD Pத� உள�ெகாேலா நம2�� அ�மா $க�ப.05801.4 



 வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) உ-றா� வாரா நி றா� வ5தவ� வர�பி* 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேபா� $க�ப.05802.1 

 ெபார உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 4�மட�� 

ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.05802.2 

 விரவிA ேபா8� கதிேரா  ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) இ�திேம* எ ன* ஆனா  

$க�ப.05802.3 

 உர(�ேதா3 அர�க� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) எ ; இலா உயி�க3 ஒ�தா� 

$க�ப.05802.4 

 பி3ளAப�டன Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) ஓைட� க' பிற> ெபா  ேத� ப' 

பிைழயாம* $க�ப.05803.1 

 அ3ள*_ெப.(அ3ள*_ெப.) ப�� அழி �)திA ெபா);ன* ஆறாகA பD 

ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) ஆக $க�ப.05803.2 

 வ3ளAப�டன மகர� கட*_ெப.(கட*_ெப.) என மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) 

�-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பதி மறலி�� ஓ� 

$க�ப.05803.3 

 ெகா3ைளAப�டன உயி� எ 2�பD ெகா றா  ஐ�;ல  ெவ றாேறன 

$க�ப.05803.4 

 ேதேர ப�டன எ றா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) சில�_ெப.(சில�_ெப.) தெற� க% 

ெச�4க வயிர� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.05804.1 

 ேபேர ப�டன எ றா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) சில� ப'ேய ப�டன சில எ றா� 

$க�ப.05804.2 

 காேரப�� அைல Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) ஓைட� கடக'ேய ப�டன கD+ எ றா� 

$க�ப.05804.3 



 ேநேர ப�டவ� பட மாேட தனி நி*லா உயிெரா� நி றாேர $க�ப.05804.4 

 ஆழிA ெபா)பைட நி)தA ெப) வலி அடேலா� ஆ8மக3 அ� ேப>வா8� 

$க�ப.05805.1 

 தாழிA ப� தயி� ஒ�தா� மா)தி தனிம�+ எ ப+ ஒ� தைகயானா  $க�ப.05805.2 

 ஏ> இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ;வன4� மிைட வா> உயி�கB� எறி 

ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) இைளயவ� இனமாக $க�ப.05805.3 

 ஊழிA ெபய�வ+ ஒ� ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ஒ�தா� அன* ஒ�தா  மா)த� 

ஒ�தாேன $க�ப.05805.4 

 ெகா றா  உட  வ) �Jைவ சில�_ெப.(சில�_ெப.) பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) 

�ைறகி றா� உட*_ெப.(உட*_ெப.) �ைலகி றா� $க�ப.05806.1 

 பி றா நி றன� உதிரA ெப)நதி ெப)கா 

நினறன_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) அ)� ஆ)� 

$க�ப.05806.2 

 நி றா� நி றில� தனி நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேநமி� ேதெரா�� 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ேநேர $க�ப.05806.3 

 ெச றா  வ  திற*_ெப.(திற*_ெப.) அயி* வா8 அ�;க3 தெரJகி றா  

விழி எ'கி றா  $க�ப.05806.4 

 உ-றா  இ5திரசி�+�� இைளயவ  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நாேள 

பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) உயி� உ%ண� $க�ப.05807.1 

 க-றா2� 4க�_ெப.(4க�_ெப.) எதி� ைவ�தா  

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) க%டா� வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) 

கசி( உ-றா� $க�ப.05807.2 

 எ-ேற மா)தி நிைல எ றா� இனி இைமயா விழியிைன 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) ஒ ேறா $க�ப.05807.3 



 ெப-றா� ந*ல+_ெப.(ந*ல+_ெப.) ெப-றா� எ றன� பிறியா+ எதி� எதி� 

ெசறிகி றா� $க�ப.05807.4 

 எ8தா  வாளிக3 எ' வா8 உமி>வன ஈேர> எதி� அைவ பா� ேசரA $க�ப.05808.1 

 ெபா8தா  மணி_ெப.(மணி_ெப.) எJ ஒ றா* அ � 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ெபாDயா8 உதி�( உற வD வாளி $க�ப.05808.2 

 ெவ8+ ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) பல வி�டா  வ �ர2� 

ேவ� ஓ� பைட இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) மாறா 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) $க�ப.05808.3 

 ைக தாேன ெபா) பைட ஆக� ெத(ட� கா* ஆ� ேத� அத  ேம* ஆனா  

$க�ப.05808.4 

 ேத'* ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� ேகா* 

ெகா3வா  உயி� தி றா  அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெபா) ெசறி 

தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேத� $க�ப.05809.1 

 பா'* ெச ற+ ப'ப�டன அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

வ'வி* சி5திய_ெப.எ/.(சி5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பகழி� ேகா* 

$க�ப.05809.2 

 மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ெச றன சில ெபா  

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) இைட மைற( 

உ-றன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) சில 

அறேவா2� $க�ப.05809.3 

 ேந'* ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) வயிர� �னிசிைல ப-றி� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� உற 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.05809.4 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ைகயா* அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

வயிர/ சிைலதைன உ-�A ப-ற�� உரேவா2� $க�ப.05810.1 



 இ) ைகயா* அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) வலியா 4 ன� 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) இ-� ஓDய+ 

இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) ெபா  ேதாளா  $க�ப.05810.2 

 �'ைகயா* எதி� உ)வி� ��த�� அதைன/ ெசா* ெகா� வ) Pத  

$க�ப.05810.3 

 ெபா) ைகயா* இைட பிதி�வி�தா  4றி ெபாறி ஓ��பD பறியாேவ 

$க�ப.05810.4 

 வாளாேல ெபார* உ-றா  இ-� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

ம%_ெப.(ம%_ெப.) ேசராத4  வயிர� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) $க�ப.05811.1 

 ேதாளாேல ெபார 4�கிA ;�� இைட தJவி� ெகா%ட�� 

உட*_ெப.(உட*_ெப.) 4-�� $க�ப.05811.2 

 ந�3 ஆ� அயி* என மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ைத�தன மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வா* அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

உட*_ெப.(உட*_ெப.) நிமி�( உ-� $க�ப.05811.3 

 மீளாவைக ;ைட �-றி�ெகா%ட+ ப-றி�ெகா%டன  ேம* ஆனா  

$க�ப.05811.4 

 ப-றி� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) வDவா3 என ஒளி� ப* இ-� உக 

நிமி� பட� ைகயா* $க�ப.05812.1 

 எ-றி ெகா%டலி  இைட நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உமி> �ட� இன மி  இன�_ெப.(இன�_ெப.) விJவன எ ன $க�ப.05812.2 

 4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) �%டல� 4தலா� அணி 

உக 4ைழ நா* அர( இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) �ட� நால� 

$க�ப.05812.3 



 ெகா-ற� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) �வ* வயிர� ைக ெகா� ��திA ;ைட 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) �தி 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.05812.4 

 ந��தா8 ஓDன உதிரA ெபா) நதி ந�ராக/ சிைல பா� ஆகA $க�ப.05813.1 

 ேபா8� தா> தெறJ தைச அ' சி5தினபD ெபா�கA ேபா� உயி� ேபாகாம* 

$க�ப.05813.2 

 மீ�தா நிமி� �ட� வயிர� ைக ெகா� பிDயா வி%ெணா� ம%_ெப.(ம%_ெப.) 

காண� $க�ப.05813.3 

 ேத8�தா  ஊழிெயா� உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏ> ேதயி2� 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) ;க> இைற ேதயாதா  

$க�ப.05813.4 

 ;% தா> �)தியி  ெவ3ள�+ உயி�ெகா� ;�கா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) 

சில�_ெப.(சில�_ெப.) ெபா) ேபயி  $க�ப.05814.1 

 ப%டார�+ இைட இ�டா� த� உட*_ெப.(உட*_ெப.) ப�டா'* 

சில�_ெப.(சில�_ெப.) பய�_ெப.(பய�_ெப.) உ5த� $க�ப.05814.2 

 தி%டாD� திைச அறியா_ெப.எ/.(அ'_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) ம�கின� 

ெச�தா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) சில�_ெப.(சில�_ெப.) ெசல( அ-றா� $க�ப.05814.3 

 க%டா� க%ட+ ஒ� திைசேய விைச ெகா� கா*வி�டா� பைட ைகவி�டா� 

$க�ப.05814.4 

 மீனா8 ேவைலயி* உ-றா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) சில�_ெப.(சில�_ெப.) 

ப�_ெப.(ப�_ெப.) ஆ8 வழிவழி ேம8( உ-றா� $க�ப.05815.1 

 ஊனா� பறைவயி  வD( ஆனா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) சில�_ெப.(சில�_ெப.) 

நா மைறயவ� உ) ஆனா� $க�ப.05815.2 

 மானா� க% இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மடவா� ஆயின� 4 ேன த� 

�ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) வகி�( உ-றா� $க�ப.05815.3 



 ஆனா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) சில�_ெப.(சில�_ெப.) ஐயா 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) சர% எ றா� நி றவ� அ' எ றா� $க�ப.05815.4 

 த� தார4� உ�கிைள�� தைம எதி� தJ(5ெத(�� Oம தம� அ*ேலா� 

$க�ப.05816.1 

 வ5ேதா�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஓ�_த .ப .) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

எ � ஏகின� சில�_ெப.(சில�_ெப.) சில�_ெப.(சில�_ெப.) மா2ய� என வா8 

வி�டா� $க�ப.05816.2 

 ம5தார� கிள� ெபாழி*வா8 வ%�க3 ஆனா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) 

சில�_ெப.(சில�_ெப.) ம)3ெகா%டா� $க�ப.05816.3 

 இ5+ ஆ� எயி�க3 அ�வி�தா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) எ'ேபா* �Rசிைய 

இ)3வி�தா� $க�ப.05816.4 

 �%டல� �ைழ4க� ���ம� ெகா�ைகயா� $க�ப.05817.1 

 வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) அைல�+ எJ �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) க-ைற கா* 

வ)ட ஆ8 $க�ப.05817.2 

 வி%�_ெப.(வி%�_ெப.) அல�தக விைர� �4த வா8 வி'தலா* $க�ப.05817.3 

 அ%ட� உ-� உள+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஊ� 

அJத_ெப.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� அமைலேய $க�ப.05817.4 

 கதி� எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) தி)4க� கணவ மா� 

$க�ப.05818.1 

 எதி� எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அD 

விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அJ+ேசா� 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நலா� $க�ப.05818.2 

 அதிநல� ேகாைதேச� ஓதிேயா� அ � அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஊ� 

$க�ப.05818.3 



 உதிர4� தெரJகிலா+ இைட பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஒJகிேய $க�ப.05818.4 

 தா( இ* ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெச) நில�+_ெப.(நில�_ெப.+அ�+_சா'.) 

அD உல5தவ� த� ேம* $க�ப.05819.1 

 ஓவிய�_ெப.(ஓவிய�_ெப.) ;ைர நலா� விJெத(�� சில�_ெப.(சில�_ெப.) 

உயி��+ $க�ப.05819.2 

 ஏ(க%கB� இைம�தன�க3 ஆ� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எலா� 

$க�ப.05819.3 

 ஆவி ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உ) இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ஆதலாேல ெகா* 

ஆ� $க�ப.05819.4 

 ஓDனா� உயி�க3 நா� உட*க3 ேபா* உதவியா* $க�ப.05820.1 

 வ �Dனா� வ �Dனா� மிைட உட*_ெப.(உட*_ெப.) �ைவக3 வா8 $க�ப.05820.2 

 நாDனா� மட�_ெப.(மட�_ெப.) நலா� நைவ இலா ந%பைர� $க�ப.05820.3 

 HDனா� ஊDனா� உ�ப�வா> ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) அனா� $க�ப.05820.4 

 த��� வா3_ெப.(வா3_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) க% தெரJைவ ஓ� 

தி) அனா3 $க�ப.05821.1 

 ஆ�D_வி.எ/.(ஆ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய�வ+ ஓ� அ�தைல� 

�ைறயிைன� $க�ப.05821.2 

 H�D நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ஆ� உயி�� +ைணவ  எ� ேகாைன 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.05821.3 

 கா��வா8 ஆதி எ � அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ைக 

HAபினா3 $க�ப.05821.4 



 ஏ5தினா3 தைலைய ஓ� எJ+ அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) அனா3 $க�ப.05822.1 

 கா5த  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ�வா  உய� 

கவ5த�திைன $க�ப.05822.2 

 ேவ5+_ெப.(ேவ5+_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அலசினா8 வி�தியா* நட� 

எனாA $க�ப.05822.3 

 :5_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) தளி�� ைகயினா* ெம8 உறA ;*லினா3 $க�ப.05822.4 

 நாDனா� நாDேய நைன வ)� ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) அனா� $க�ப.05823.1 

 வாDனா� கணவ� த� மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) உற� தJவிேய $க�ப.05823.2 

 வ �Dனா� அLவயி  ெவ)வி வி%ணவ�க3 தா� $க�ப.05823.3 

 ஓDனா� அரச மா�� அ0கி நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உைர ெச8வா�_வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.05823.4 

 கய*_ெப.(கய*_ெப.) மகி> க%மல� க�ழி கா றிடA $க�ப.05824.1 

 ;ய*_ெப.(;ய*_ெப.) மகி> ;'�ழ* ெபாD அளா(ற $க�ப.05824.2 

 அய  மக _ெப.(மக _ெப.) மக _ெப.(மக _ெப.) மக _ெப.(மக _ெப.) அDயி* 

வ �>5தன3 $க�ப.05824.3 

 மய  மக3_ெப.(மக3_ெப.) வயி� அைல�+ 

அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மா>கினா3 $க�ப.05824.4 

 தா( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தி) நக�� ைதயலா� 4த* $க�ப.05825.1 

 ஏவ)� இைடவிJ5+ இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஏ�கினா� $க�ப.05825.2 

 காவல _ெப.(காவல _ெப.) கா*மிைச 

விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) 

மா� $க�ப.05825.3 



 ேதவ)� அJதன� களி��� சி5ைதயா� $க�ப.05825.4 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர ேக�ட 

ஆ%தைக $க�ப.05826.1 

 ெவL வழி எ' ;க ெவ�ளி வ ��கினா  $க�ப.05826.2 

 எLவழி உலக4� �ைலய இ5திர� $க�ப.05826.3 

 தெவ1 அழிதர உய� விசய/ சீ��தியா  $க�ப.05826.4 

 அர� �ட� ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) தன+ இளவ* 

அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெசா* $க�ப.05827.1 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) �ட எ' உயி��+ ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ஓ�கினா  

$க�ப.05827.2 

 ;ர� �ட வ'சிைலA ெபா)A; வா�கிய $க�ப.05827.3 

 பர� �ட� ஒ)வைனA ெபா)(� பா ைமயா  $க�ப.05827.4 

 ஏறின  வி��பி2�� எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) கா��வா  $க�ப.05828.1 

 ஆ� இ)<� ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) 

:%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆழி� ேத� $க�ப.05828.2 

 Hறின Hறின ெசா-க3 ேகா�தலா* $க�ப.05828.3 

 பறீின ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) திைச பிள5த+ அ%டேம $க�ப.05828.4 

 ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) கழ�� 

தா)� ேப'�� அசனி அRச $க�ப.05829.1 

 ேவ��+ உயி� �ைலய ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெவ+�பின  அமர� 

ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) $க�ப.05829.2 

 சீ��த+ ேபா)� எ னா� ேதவ���� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ஆய $க�ப.05829.3 

 1��திக3 தா4� த�த� ேயாக�தி  4ய-சி வி�டா� $க�ப.05829.4 



 த�பிைய நிைன�� ேதா�� தாைரந�� த+�;� க%ணா  $க�ப.05830.1 

 அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) இய* சிைலைய 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வா8 மD�+ உ)�+ 

ந�கா  $க�ப.05830.2 

 ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) இய* மாய வா>�ைக� �ர�கினா* ��கா 

வா>�ைக_ெப.(வா>�ைக_ெப.) $க�ப.05830.3 

 எ�பிேயா ேத85தா  எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ;க> அ ேறா ேத85த+ எ றா  

$க�ப.05830.4 

 ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) திர%டன(� வி*�� மிைட5த(� ெவ-; எ றா�� 

$க�ப.05831.1 

 H� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ஆ��� வா3_ெப.(வா3_ெப.) ைக� �Jைவ�� 

�ணி�க* ஆ-ேற� $க�ப.05831.2 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) அ)� 

ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெசறிமத/ சி� க% 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $க�ப.05831.3 

 ஆ� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) அR� <-றி  இர�D ேத�� ெத(ைக�� 

அஃேத $க�ப.05831.4 

 ஆய மா� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ%மிய+ அ%ம ஆ%ைம� 

$க�ப.05832.1 

 த�ய வா3_ெப.(வா3_ெப.) நி)த� ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) ேச�5தவ� ேசர� 

ேத'* $க�ப.05832.2 

 ஏ எ2� அளவி  வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

இராவண  இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

யாண�_ெப.(யாண�_ெப.) $க�ப.05832.3 



 வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) ேதா8 ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) ;�கா  அ)வி 

ேசா� வயிர� க%ணா  $க�ப.05832.4 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) இைண வ �>5தா  த�பி�� இர�கினா  த�கணா2� 

$க�ப.05833.1 

 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) இைண ப-றி ஏ5தி� தJவினா  

அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேசா�5தா  $க�ப.05833.2 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) இைண ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க% 

மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) வயி� அைல�+ அலறி மா>க $க�ப.05833.3 

 மீலி_ெப.(மீளி_ெப.) ேபா* ெமா8�பினா2� வில�கின  விள�ப* உ-றா  

$க�ப.05833.4 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) உ�தி ஓரா8 உ-� 

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைளயகி-றி $க�ப.05834.1 

 வ திற* �ர�கி  ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) மர;ளி 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ம ேனா $க�ப.05834.2 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந�� ெபா)தி� எ � 

திற�_ெப.(திற�_ெப.) திற� ெச��தி� த�ய� $க�ப.05834.3 

 ெகா றைன ந�ேய அ ேறா அர�க� த� �Jைவ எ றா  $க�ப.05834.4 

 கி�கர� ச�;மாலி ேக� இலா ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) எ � 

இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.05835.1 

 ைப�கழ* அர�கேரா�� உட  

ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப �தி/ 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $க�ப.05835.2 

 இ�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேப)� மீ%டா� இ*ைலேய* �ர�� 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) எ5தா8 $க�ப.05835.3 

 ச�கர  அய  மா* எ பா� தா� எ2� தர�த+ ஆேமா $க�ப.05835.4 



 தி�கய வலி�� ேம*நா3 தி';ர� த�ய/ ெச-ற $க�ப.05836.1 

 4�கண  கயிைலேயா�� உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

1 �� ெவ றா8 $க�ப.05836.2 

 அ�கைன� ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �ர�கிைன 

ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) கா%D $க�ப.05836.3 

 ;�� இனி ெவ �� எ றா* ;ல�; அ றிA ;லைம�+ ஆேமா $க�ப.05836.4 

 ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) ஐய ெநா8தி  ஆ%� 

எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) �ர�ைக நாேன $க�ப.05837.1 

 ஏ எ2� அளவி* ப-றி� த)�ெவ _வி.4.(த)_வி.+�_இ.இ.கா.+எ _த .ஒ).) 

இட� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஒ �� $க�ப.05837.2 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இனி உழ�க-பாைல அ*ைல ந�� இ)�தி எ � 

$க�ப.05837.3 

 ேபாயின  இல�ைக ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) ேபா�/ சின�_ெப.(சின�_ெப.) 

ேபாவ+ ஒAபா  $க�ப.05837.4 

 உைட5த வ* இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) ேநா-�A ப* உ)�ெகா� 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கதி�� �ழா�க3 $க�ப.05838.1 

 மிைட5தன மிைல/சி_வி.எ/.(மில/�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஆ�� ெம8 

அணி பல(� மி ன� $க�ப.05838.2 

 �ைட5+ ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பைகவ�_ெப.(பைக_ெப.+அ�_பட�.ப .) 

ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) ேதா8 ெகா-றA ேபா� வா3_ெப.(வா3_ெப.) வி* 

வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05838.3 

 அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கா� அர�க� 

தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அகலிட� இட�_ெப.(இட�_ெப.) இ � எ ன 

$க�ப.05838.4 



 ஆழி அ� ேத)� மா(� அர�க)� உ)��� ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) க% 

$க�ப.05839.1 

 Sழி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேகால மா(� +வ றிய நி)த� 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $க�ப.05839.2 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

கடலி*_ெப.(கட*_ெப.+இ*_இட.ேவ.) �-ற ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தனி 

ந�வ% நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05839.3 

 பாழி மா ேம) ஒ�தா  வ �ர�தி  ப ைம த���தா  $க�ப.05839.4 

 ெச றன  எ ப ம ேனா திைசேகளா� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.05840.1 

 ெவ றவ  இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எ றா�� வ �ர�ேத 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 

$க�ப.05840.2 

 அ � அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) அ2மைன அம'  

ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) $க�ப.05840.3 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) என உவைக 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) யாவ)� ந��க� 

உ-றா� $க�ப.05840.4 

 இைல �லா� :ணினா2� இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) பிண� 

�)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ஈர�+ $க�ப.05841.1 

 அல� இ* ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பைடக3 தெற1றி அள( இட-� அ'ய 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05841.2 

 மைலகB� கட�� யா�� கான4� 

ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ம-� ஓ� $க�ப.05841.3 



 உலகேம ஒ�த+ அ�மா ேபா�A ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கள� எ � 

உ னா $க�ப.05841.4 

 ெவA; அைடகி*லா ெநRசி* சிறிய+ ஓ� வி�ம* 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.05842.1 

 அA; அைட ேவைல அ ன ெப)ைமயா� ஆ-றேலா�� $க�ப.05842.2 

 ஒA; அைடகி*லா� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) உல5தன� �ர��� ஒ ேற 

$க�ப.05842.3 

 எA_��.(எ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பைட 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெவ*வ+ இராம  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி��கி* எ றா  $க�ப.05842.4 

 க%ணனா� உயிேர ஒAபா� ைகA பைட�கல�தி* காAபா� $க�ப.05843.1 

 எ%ணலா� தைகைம அ*ல� இற5+_வி.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இைட� கிட5தா� த�ைம $க�ப.05843.2 

 ம%0ேள ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வா8மD�+ உயி��தா  

மாயாA $க�ப.05843.3 

 ;% உேள ேகா* இ�� அ ன மான�தா* ;J��கி றா  $க�ப.05843.4 

 கா  இைட அ�ைத�� உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

�-ற4� கரனா� பா�� $க�ப.05844.1 

 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உைட எ�பி வ �5த இ��க0� பிற(� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.05844.2 

 மானிட� இ)வரா�� வானர� ஒ றினா�� $க�ப.05844.3 

 ஆனிட�+ உள எ  வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) அழகி-ேற அ�ம எ றா  $க�ப.05844.4 



 ந�A; உ%ட உயிர ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) உ%ட நிற�தி* 

ேதா றி_வி.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05845.1 

 ஈ�A; உ%ட-� அ'ய ஆய பிண� �வ� இடற/ 

ெச*வா _வி.4.(ெச*_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.05845.2 

 ேத8A; உ%ட த�பி யா�ைக சிவA; உ%ட க%க3 த�யி* $க�ப.05845.3 

 கா8A; உ%ட ெச�பி* ேதா ற� க�A; உ%ட மன�த  க%டா  

$க�ப.05845.4 

 தா)க  �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) அ ன �)தியி* தனி மா/ சீய� $க�ப.05846.1 

 H� உகி�_ெப.(உகி�_ெப.) அைள5த ெகா-ற� கனக  ெம8� �ழ�பி* ேதா ற� 

$க�ப.05846.2 

 ேத� உக� ைகயி* வ �ர/ சிைல உக வயிர/ ெச�க% $க�ப.05846.3 

 ந�� உக� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) சி5த ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) உக உயி��+ 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.05846.4 

 ெவL இைல அயி*ேவ* உ5ைத ெவ�ைமைய� 

க)தி_வி.எ/.(க)+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வ �ர $க�ப.05847.1 

 வL(த* H-�� ஆ-றா  மா�மா� உலகி  வா>வா� $க�ப.05847.2 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலக�+_ெப.(உலக�_ெப.+அ�+_சா'.) உளா)� 

அR�வ� ஒளி�க ஐயா $க�ப.05847.3 

 எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) 

உ*க�ைத_ெப.(உலக�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) உ-றா8 எ�ைம ந��+ 

எளிதி  எ5தா8 $க�ப.05847.4 

 ஆ-றல  ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ பா* 

அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அய)� ேவைல $க�ப.05848.1 



 சீ-ற� எ � ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) தாேன ேம* நிமி� ெசலவி-� ஆகி� 

$க�ப.05848.2 

 ேதா-றிய + ப ேநாைய உ3dற� +ர5த+ அ�மா $க�ப.05848.3 

 ஏ-ற� சா* ஆணி�� ஆணி எதி� ெசல� கடாய+ எ ன $க�ப.05848.4 

 ஈ%� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) நிக>(ழி இரவி ேத� என� $க�ப.05849.1 

 P%�� ேத' _ெப.(ேத�_ெப.+இ _இட.ேவ.) ேம*_ெசா.உ).(ேம*_ெசா.உ).) 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேதா றைல 

$க�ப.05849.2 

 1%� 4A;ர� �ட 4��� ஈசனி* $க�ப.05849.3 

 ஆ%டைக_ெப.(ஆ%டைக_ெப.) வைனகழ* அ2ம  ேநா�கினா  

$க�ப.05849.4 

 ெவ ேற  இத 4  சில வ �ரைர எ 2� ெம8�ைம $க�ப.05850.1 

 அ ேறா 4�கி� கD+ எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

அைழ�த+ அ�மா $க�ப.05850.2 

 ஒ ேறா இனி ெவ*�த* ேதா-ற* அ�Aப+ உ3ளி $க�ப.05850.3 

 இ ேற அைம�� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இ5திரசி�+� 

எ பா  $க�ப.05850.4 

 க�ேட� ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) கம> க%ணி இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

காைள_ெப.(காைள_ெப.) எ  ைகA $க�ப.05851.1 

 ப�டா* அ+ேவ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இராவண  பா�� 

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05851.2 

 ெக�ேட� என எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ேக� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) க-பினாைள 

$க�ப.05851.3 



 வி�� ஏ�� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) அ றி அர�க)� 

ெவ�ைம_ெப.(ெவ�ைம_ெப.) த��வா� $க�ப.05851.4 

 ஓ ேறா இதனா* வ)� ஊதிய� ஒ%ைமயாைன� $க�ப.05852.1 

 ெகா ேற  எனி* இ5திர2� +ய�ேகாB� ந���� $க�ப.05852.2 

 இ ேற கDெக�ட+ அர�க� இல�ைக 1P� $க�ப.05852.3 

 ெவ ேற  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இராவண  த ைன�� ேவெரா� 

எ றா  $க�ப.05852.4 

 அ�காைல அர�க)� ஆைன�� ேத)� மா(� $க�ப.05853.1 

 4�கா* உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 1 ைற�� 

ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) 4-றிA $க�ப.05853.2 

 ;�கானி  4  ;�� உய� :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) ெப)��� ேவைல $க�ப.05853.3 

 மி�கா2� ெவ�%� ஒ� மராமர� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;�கா  $க�ப.05853.4 

 உைத�%டன யாைன_ெப.(யைன_ெப.) உ)%டன யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 

ஒ ேறா $க�ப.05854.1 

 மிதி�%டன யாைன_ெப.(யைன_ெப.) விJ5தன யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேம* 

ேம* $க�ப.05854.2 

 ;ைத�%டன யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ;ர%டன யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 

ேபாரா* $க�ப.05854.3 

 வைத�%டன யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மறி5தன யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 

ம%ேம* $க�ப.05854.4 

 4D5த_ெப.எ/.(4D_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேத���ல� 4றி5தன 

ேத���ல� 4ர% இ-� $க�ப.05855.1 

 இD5த ேத���ல� இ-றன ேத���ல� அ/� இ-� $க�ப.05855.2 



 ஒD5த ேத���ல� உ�கன ேத���ல� ெந��A $க�ப.05855.3 

 பD5த_ெப.எ/.(பD_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேத���ல� பறி5தன 

ேத���ல� பDயி* $க�ப.05855.4 

 சிர  ெந'5த(� க%மணி சிைத5த(� ெசறிதா3 $க�ப.05856.1 

 தர  ெந'5த(� 4+� இற/ சா85த(� தா�:% $க�ப.05856.2 

 உர  ெந'5த(� உதிர�க3 உமி>5த(� ஒ%ெபா  $க�ப.05856.3 

 �ர  ெந'5த(� ெகா��_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) கJ�+_ெப.(கJ�+_ெப.) 

ஒD5த(� �திைர_ெப.(�திைர_ெப.) $க�ப.05856.4 

 பிD�%டா�கB� பிள�த* உ%டா�கB� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.05857.1 

 ஒD�%டா�கB� தைல_ெப.(தைல_ெப.) உைட5தா�கB� உ)வ� 

$க�ப.05857.2 

 கD�%டா�கB� கJ�+_ெப.(கJ�+_ெப.) இழ5தா�கB� மர�தா* 

$க�ப.05857.3 

 அD�%டா�கB� அ/ச�_ெப.(அ/ச�_ெப.) உ%டா�கB� அர�க� $க�ப.05857.4 

 வ�ட ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைல 

ஓ�Dய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாளி�� வயவ� 

$க�ப.05858.1 

 வி�ட ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) திற*_ெப.(திற*_ெப.) பைடகB� 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ேம* வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.05858.2 

 ��ட ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) இ)�;_ெப.(இ)�;_ெப.) அைடகைல/ 

��கிலாதன ேபா* $க�ப.05858.3 



 ப�ட ப�டன திைசெத(�� ெபாD ஒ�� 

பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05858.4 

 சிைக எJ� �ட� வாளிக3 இ5திரசி�+ $க�ப.05859.1 

 மிைக எJ� சின�+ அ2ம  ேம* வி�டன 

ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05859.2 

 ;ைக எJ5தன எ'5தன க'5தன ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.05859.3 

 நைக எJ5தன அழி5தன வா _ெப.(வா _ெப.) உVளா� நா�ட� $க�ப.05859.4 

 ேத)� யாைன�� ;ரவி�� அர�க)� சி5திA $க�ப.05860.1 

 பா'* வ �>த�� தா _த-.�.(தா _த-.�.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தனி 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பைண�ேதா3 $க�ப.05860.2 

 வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) வ �ர2� 4�வ�� ெவ�ளி�� வ ��க $க�ப.05860.3 

 வா)� வா)� எ � அைழ�கி ற அ2ம ேம* 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.05860.4 

 ;ர5தர  தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெபாதி� எறி5திடA ;ய*_ெப.(;ய*_ெப.) வானி* 

$க�ப.05861.1 

 பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப* உ)� ஏ� 

இன�_ெப.(இன�_ெப.) ெவறி�+ உயி� 

பைதAப_�ைற.எ/.(பைதAA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05861.2 

 நிர5தர� ;வி 4Jவ+� �ம5த ந�� உரக  $க�ப.05861.3 

 சிர� +ள�கிட அர�க  ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைலைய 

நா%_ெப.(நா%_ெப.) எறி5தா  $க�ப.05861.4 

 ஆ%ட நாயக  Pத2� அய2ைட அ%ட� $க�ப.05862.1 

 கீ%ட+ ஆ� என கி' உக ெந�நில� கிழிய $க�ப.05862.2 



 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாதிர� ெவDபட 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

சிைலயி* $க�ப.05862.3 

 :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா%_ெப.(நா%_ெப.) இற 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

;ைட�+ ஆ��தா  $க�ப.05862.4 

 ந*ைல ந*ைல இR ஞால�+ நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந*லா� $க�ப.05863.1 

 இ*ைல இ*ைலயா* எ�>_ெப.(எ�>_ெப.) வலி�� யாெரா�� இகல 

$க�ப.05863.2 

 வ*ைல வ*ைல இ � ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) பைட�+ைட வா> நா�� $க�ப.05863.3 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) எ � இ5திரசி�+(� 

இைச�தா _வி.4.(இைச_வி.+��_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.05863.4 

 நாB�� எ*ைல�� நி)தரா8 

உ*க�ைத_ெப.(உலக�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) 

நலி��_ெப.எ/.(நலி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05864.1 

 ேகாB�� எ*ைல�� ெகா�� ெத(ழி-� எ*ைல�� ெகாDய�ீ $க�ப.05864.2 

 வாB�� எ*ைல�� வ5தன வைகெகா%� 

வ5ேத _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) $க�ப.05864.3 

 ேதாB�� எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இ*ைல எ � 

அ2ம2� ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.05864.4 

 இ/_��.(இ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) சிர�ைதைய� ெத(ைலAெப  எ � 

இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) பைகஞ  $க�ப.05865.1 



 ப/சிர�த� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒJகிட 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) பைதAப_�ைற.எ/.(பைதAA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.05865.2 

 வ/சிர�தி�� வலியன வயிர வா _ெப.(வா _ெப.) கைணக3 $க�ப.05865.3 

 அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) சிர�தி�� மா�பி�� ெசறி�த�� அ2ம  

$க�ப.05865.4 

 �றி+ வா _ெப.(வா _ெப.) எ � �ைற5தில  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

சின�_ெப.(சின�_ெப.) 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.05866.1 

 மறி�� ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) திைர மா கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� வழ�கி/ $க�ப.05866.2 

 சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) தா8_ெப.(தா8_ெப.) 

ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தி) ெமாழி 

ெச னியி*_ெப.(ெச னி_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

SD_வி.எ/.(S�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05866.3 

 ெநறியி* நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) நாயக  ;க> என நிமி�5தா  $க�ப.05866.4 

 பாக�+_ெப.(பாக�_ெப.+அ�+_சா'.) அ*ல+ க%Dல  அ2மைனA பா��தா  

$க�ப.05867.1 

 மாக வ திைச ப�ெத(�� வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இலா உலகி-� $க�ப.05867.2 

 ஏகநாதைன எ�>_ெப.(எ�>_ெப.) வலி� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

பிணி�+_வி.எ/.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஈ��த $க�ப.05867.3 

 ேமகநாத2� மய�கின  ஆ� என விய5தா  $க�ப.05867.4 

 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ �ர2� 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) ைககைள ந��D $க�ப.05868.1 



 ஈ%� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சர� எ8தன எ8திடா 

வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) $க�ப.05868.2 

 மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா8 விழ வ �சி அ�� 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) மிட* தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேத� 

$க�ப.05868.3 

 :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபெயா� சாரதி தைரAபடA 

;ைட�தா  $க�ப.05868.4 

 ஊழி� கா-�_ெப.(கா-�_ெப.) என ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ப'� ேத� 

அவ%_ெப.(அவ%_ெப.) உதவA $க�ப.05869.1 

 பாழி� ேதாளவ  அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேத� மிைசA 

பா85தா  $க�ப.05869.2 

 ஆழிA ப*பைட அைனயன அளAப அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) சர�தா* 

$க�ப.05869.3 

 வாழிA ேபா�வலி மா)தி ேமனிைய மைற5தா  $க�ப.05869.4 

 உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) வாளிக3 உர�+ அட�கின உக 

உதறா� $க�ப.05870.1 

 ெகா-ற மா)தி ம-� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ேத�மிைச� 

�தி�தா  $க�ப.05870.2 

 ப-றி வ ைகயா* பறி�+_வி.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� 

பலகா* $க�ப.05870.3 

 4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ெவ ற_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) ஓ� 1' 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைலயிைன 4றி�தா  $க�ப.05870.4 

 4றி5த வி*லி  வ* ஓைச ேபா8 4Dவத  4 ன� $க�ப.05871.1 



 மறி5+ேபா� இைட வழி� ெகா3வா  வயிர வா3_ெப.(வா3_ெப.) பைடயா* 

$க�ப.05871.2 

 ெசறி5த_ெப.எ/.(ெச'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா _ெப.(வா _ெப.) 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) சிைற அற மைலகைள/ ெசயிரா $க�ப.05871.3 

 எறி5த இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) இ�ட வா _ெப.(வா _ெப.) சிைலயிைன 

எ��தா  $க�ப.05871.4 

 <�<� ேபா� வாளி ஓ� ெத(ைட 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெநா8தி  $க�ப.05872.1 

 மா� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின�+ இராவண  மக _ெப.(மக _ெப.) சிைல 

வைள�தா  $க�ப.05872.2 

 ஊ� த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ேமனியி* பல பட ஒ*கி 

$க�ப.05872.3 

 ஏ� ேசவக  Pத2� சிறி+ ேபா+ இ)5தா  $க�ப.05872.4 

 ஆ��த வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ஆ�ல� க%� அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) 

அழி5தா� $க�ப.05873.1 

 பா��த_ெப.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா)தி தா) 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அ� ைகயி* ப-றா� $க�ப.05873.2 

 P��த வாளிக3 +ணிபட 4ைற4ைற �-றிA $க�ப.05873.3 

 ேபா��த ெபா  ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 4D� 

தைலயிைடA ;ைட�தா  $க�ப.05873.4 

 பார� மாமர�_ெப.(மாமர�_ெப.) 4D உைட� தைலயிைடA பட�� $க�ப.05874.1 

 தாைரயி  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க-ைறக3 �-றின தய�க $க�ப.05874.2 

 ஆர_�ைற.எ/.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மா* வைர அ)வியி* வழி ெகாJ� 

�)தி_ெப.(�)தி_ெப.) $க�ப.05874.3 



 ேசார நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உட  +ள�கின  

அமரைர� ெத(ைல�தா  $க�ப.05874.4 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபாத� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ�த�� நிைற 

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) எயி-ைற� $க�ப.05875.1 

 தி �_வி.எ/.(தி _வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) ேதவ)� அ(ண)� 

4னிவ)� திைகAப� $க�ப.05875.2 

 � � ேபா* ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மா)தி ஆக4� ���க $க�ப.05875.3 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ேபா* அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ேகா�+ எ8தா  $க�ப.05875.4 

 உ8�த_ெப.எ/.(உ8_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

சர� உர�தி�� கர�தி2� ஒளிAப� $க�ப.05876.1 

 ைக�த சி5ைதய  மா)தி அதிக4� கன றா  $க�ப.05876.2 

 வி�தக/ சிைல வி�_ஏவ.(வி�_வி.) கைண விைசயி2� க�கி $க�ப.05876.3 

 அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

ேதெரா�� எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ��தா  $க�ப.05876.4 

 க%ணி  மீ/ ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இைம இைட 

கலAபத  4 ன� $க�ப.05877.1 

 எ%ணி  மீ/ ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

எ�>_ெப.(எ�>_ெப.) வலி திற*_ெப.(திற*_ெப.) உைட இகேலா  $க�ப.05877.2 

 ;%ணி  மீ/ ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபாழி 

;லா*_ெப.(;லா*_ெப.) ப��;ன* ெபாறிAப $க�ப.05877.3 

 வி%ணி  மீ/ ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதெரா�� 

பா�மிைச விJ5தா  $க�ப.05877.4 



 விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பா� அைடயா 4 ன� மி  

அன ெம8யா  $க�ப.05878.1 

 எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மா* வி��; 

எ8தின _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) இைட 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) பைடயி* $க�ப.05878.2 

 ெசJ� த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) மா மணி� ேத� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 

யாைவ�� சிைதய_�ைற.எ/.(சிைத_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05878.3 

 உJ5+ ேப�வத  4  ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மா)தி உைத�தா  

$க�ப.05878.4 

 ஏ� ேத� இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) எதி� 

நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உர  

இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) எ'யி* $க�ப.05879.1 

 சீ� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின�_ெப.(சின�_ெப.) தி)கின  

அ5தர�_ெப.(அ5தர�_ெப.) தி'வா  $க�ப.05879.2 

 ேவ� ெச8வ+ ஓ� விைன பிறி+ இ ைமயா  வி'Rச  $க�ப.05879.3 

 மா� இலாA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பைட�கல� ெத(�Aபதா மதி�தா  

$க�ப.05879.4 

 :(� :நிற அயினி�� த�ப4� ;ைக�� $க�ப.05880.1 

 தா( இ* பாவைனயா* ெகா��+ அ)/சைன சைம�தா  $க�ப.05880.2 

 ேத(� யாைவ�� உலக4� தி)�திய தெய1வ� $க�ப.05880.3 

 ேகாவி* நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) பைட�கல� தட�ைகயி* 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.05880.4 

 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெகா-ற 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைல ெந�நாெணா� H�D/ $க�ப.05881.1 



 ச%ட ேவக�த மா)தி ேதா[ளா� சா�தி $க�ப.05881.2 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) +ள�கிட மாதிர� +ள�கிட மதிேதா8 $க�ப.05881.3 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) +ள�கிட ேம)(� +ள�கிட வி�டா  $க�ப.05881.4 

 தணிA; அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பைட�கல� 

தழ* உமி> த�க% $க�ப.05882.1 

 பணி� �ல�கB�� அரசன+ உ)விைனA ப-றி� $க�ப.05882.2 

 +ணி�க உ-� உய� க�ழ2� +0�� உற �-றிA $க�ப.05882.3 

 பிணி�த+ அAெப) மா)தி ேதா3கைளA பிற�க $க�ப.05882.4 

 தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) எ  யா�ைகைய� திைச4க  பைட 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தி)க $க�ப.05883.1 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) மா)தி அ � த பி  

ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அற�தி  $க�ப.05883.2 

 க%ணி  ந�ெரா�� கன� ேதாரண�ெத(�� கைடநா3 $க�ப.05883.3 

 த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) எ  மாமதி ேகா[ளா�� சா85+ என/ சா85தா  

$க�ப.05883.4 

 சா85த மா)தி ச+4க பைட எ2� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) $க�ப.05884.1 

 ஆ85+_வி.எ/.(ஆ8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ம-� இத  ஆைணைய 

அவமதி�+ அக*ைக $க�ப.05884.2 

 ஏ85த+ அ � என எ%ணின  க%4கி>�+ இ)5தா  $க�ப.05884.3 

 ஓ85த+ ஆ� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) வலி என அர�க  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ-றா  $க�ப.05884.4 

 உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) உயி� 



ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) திைசெத(�� ஒ+�கி 

$க�ப.05885.1 

 அ-ற� ேநா�கின� நி-கி ற வா3_ெப.(வா3_ெப.) எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) 

அர�க� $க�ப.05885.2 

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

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உட*_ெப.(உட*_ெப.) 

�-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெத(ைள 

எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அரைவA $க�ப.05885.3 

 ப-றி ஈ��தன� ஆ��தன� தெழJ�தன� பலரா* $க�ப.05885.4 

 �ர�� ந*வல� �ைற5த+ எ � ஆவல� ெகா�D $க�ப.05886.1 

 இைர��� மா நக� எறிகட* ஒ�த+ எ� ம)��� $க�ப.05886.2 

 திைர��� மா�ண� வா�கி ஒ�த+ ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) $க�ப.05886.3 

 அர�க� ஒ�தன� ம5தர� ஒ�தன  அ2ம  $க�ப.05886.4 

 க��த மா�ண� கனக மா ேமனிையA ப-ற $க�ப.05887.1 

 அற�+�� ஆ�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தனி +ைண என 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ2ம  $க�ப.05887.2 

 மற�+ மா)த� ெபா)த நா3_ெப.(நா3_ெப.) வா�கி எ பா  $க�ப.05887.3 

 ;ற�+/ �-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேம) மா 

மைலைய�� ேபா றா  $க�ப.05887.4 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைர�தன� ைம5த)� 

மகளி)� மைழேபா* $க�ப.05888.1 

 அ5தர�தி2� வி��பி2� திைசெத(�� ஆ�Aபா� $க�ப.05888.2 

 45தி உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� உவைக�� ஓ� கைர 

இைல ெமாழியி  $க�ப.05888.3 



 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) பிணிA; உ%ட நா3_ெப.(நா3_ெப.) ஒ�த+ 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இல�ைக $க�ப.05888.4 

 எ8�மி  ஈ)மி  எறிமி  ேபாJமி  $க�ப.05889.1 

 ெகா8�மி  �ட'ைன� H�H�க3 $க�ப.05889.2 

 ெச8�மி  ம%_ெப.(ம%_ெப.) இைட� ேத8மி  தி 2மி  $க�ப.05889.3 

 உ8�ேம* இ*ைல ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) உயி� எ � ஓ�வா� $க�ப.05889.4 

 ைம� தட�_ெப.(தட�_ெப.) க%ணிய� ைம5த� யாவ)� $க�ப.05890.1 

 ைப� தைல_ெப.(தைல_ெப.) அர( என� கன � ைபதைல $க�ப.05890.2 

 இ�தைன ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ)Aபேதா எனா 

$க�ப.05890.3 

 ெமா8�தன� ெகாைல ெசய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

4ய*கி றா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.05890.4 

 ந/� அைட பைடகளா* நலி��_ெப.எ/.(நலி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஈ�டேதா $க�ப.05891.1 

 வ/சிர உட*_ெப.(உட*_ெப.) மறி கடலி வா8 ம��+ $க�ப.05891.2 

 உ/சியி  அJ�+மி  உ)�+ அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) அ � எனி  

$க�ப.05891.3 

 கி/� இைட இ�� என� கிள�கி றா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.05891.4 

 எ5ைதைய எ�பிைய எ� 4 ேனா�கைள� $க�ப.05892.1 

 த5தைன_வி.4.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) 

ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) என� த��கி றா� 

பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) $க�ப.05892.2 



 அ5தர�+ அமர�த� ஆைணயா* இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

$க�ப.05892.3 

 வ5த+ எ � உயி�ெகாள ம�கினா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) $க�ப.05892.4 

 ஓ�க*_ெப.(ஓ�க*_ெப.) அ� ெப)வலி உயி'  அ பைர $க�ப.05893.1 

 ந��கல� இ ெறா� ந��கினா� இனி $க�ப.05893.2 

 ஏ�கல� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) சிர� இ)�தலா* தி) 

$க�ப.05893.3 

 வா�கல� எ � அJ� மாதரா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) $க�ப.05893.4 

 ெகா%டன�_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) 

எதி�ெச�� ெகா-ற மாநக� $க�ப.05894.1 

 அ%ட� உ-ற+ ெநD+ ஆ���� ஆ�A; அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

$க�ப.05894.2 

 க%ட� உ-�ள அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கணவ��� ஏ�கிய $க�ப.05894.3 

 �%டல 4க�திய��� உவைக Hரேவ $க�ப.05894.4 

 வD உைட� கன*_ெப.(கன*_ெப.) பைட வயவ� மா*க' $க�ப.05895.1 

 ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) உைட� ேத� ப' 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ �சலி  $க�ப.05895.2 

 இDபட/ சிைத5த மா* வைரயி  இ* எலா� $க�ப.05895.3 

 ெபாDபட� கிட5தன க%� ேபாயினா  $க�ப.05895.4 

 4யி�_ெப.(4யி�_ெப.) அைல�+ எJ� 4+ மர�தி  ெமா8�; 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.05896.1 

 கயி�_ெப.(கயி�_ெப.) அைலA; உ%ட+ க%� கா%கிலா+ $க�ப.05896.2 



 எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) அைல�+ எJ� இத>_ெப.(இத>_ெப.) அர�க� ஏைழய� 

$க�ப.05896.3 

 வயி� அைல�+ இ'யலி  மய�கினா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) $க�ப.05896.4 

 ஆ�A; உற அRசின� அட�கினா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) $க�ப.05897.1 

 ேபா�A ;ற/ெசயலிைனA ;க*கி றா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) $க�ப.05897.2 

 பா�A;றA பா�A;றA பய�தினா* பைத�+ $க�ப.05897.3 

 ஊ�A;ற�+ இ'ய* உ-� ஓ�வா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) $க�ப.05897.4 

 கா5+ உ� கத> எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அரவி  க�� 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) $க�ப.05898.1 

 :5+ண� ேச��+ என ெபாலி�� வா3_ெப.(வா3_ெப.) 4க�_ெப.(4க�_ெப.) 

$க�ப.05898.2 

 ேத�5+_வி.எ/.(ேத�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ� ெபா)3ெபற எ%ணி/ 

ெச8�மி  $க�ப.05898.3 

 ேவ5+_ெப.(ேவ5+_ெப.) உற* பJ+ என விள�;வா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) 

$க�ப.05898.4 

 ஒளி வ)� நாக�+�� ஒ*கி அ � த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.05899.1 

 எளிவர( இ � இத  எ%ண� ேவ� எனா� $க�ப.05899.2 

 களிவ) சி5ைதயா* கா%D ந�கைள/ $க�ப.05899.3 

 �ளிகிைல ஆ� என� ெத(Jகி றா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.05899.4 

 ைப�கழ* அ2மைனA பிணி�த_ெப.எ/.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

பா5தைள� $க�ப.05900.1 

 கி�கர� ஒ);ைட கிள�5+_வி.எ/.(கிள�_ெப.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ப-றினா� $க�ப.05900.2 



 ஐ�பதினாயிர� அள( இ* ஆ-றல� $க�ப.05900.3 

 ெமா8�பினி  எ�>வலி� க)ள  4�ைமயா� $க�ப.05900.4 

 தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) திற*_ெப.(திற*_ெப.) அர�க�த� ெச)�� சி5+வா  

$க�ப.05901.1 

 த%ட* இ* த _பதி.ெப.(த _தி'.) உ)� கர5த த ைமயா  $க�ப.05901.2 

 ம%� அம� ெத(ட�கின  வானர�+ உ)� $க�ப.05901.3 

 ெகா%டன _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

அ5தக  ெகா* எ றா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) $க�ப.05901.4 

 அரமிய� தல� ெத(�� அ�ெபா  மாளிைக� $க�ப.05902.1 

 தர� உ� நிைலெத(�� சாளர� ெத(�� $க�ப.05902.2 

 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) எறி கைடெத(�� இைர�+ ெமா8�தன� $க�ப.05902.3 

 நிைரவைள மகளி)� நி)த ைம5த)� $க�ப.05902.4 

 கயிைலயி  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தனி� கணி/சி வானவ  $க�ப.05903.1 

 மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) இய* சீைதத  க-பி  மா�சியா  $க�ப.05903.2 

 எயி* உைட� தி)நக� சிைதAப 

எ8தின _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.05903.3 

 அயி* எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) �ர�கா8 எ பா� 

சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.05903.4 

 அர�ைபய� விRைசநா�� அளக வ*லிய� $க�ப.05904.1 

 நர�பி2� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசா* நாக நாDய� $க�ப.05904.2 

 க)�;_ெப.(க)�;_ெப.) இய* சி�திய� இய�க� க னிய� $க�ப.05904.3 

 வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) அ� ��ைமய� தைலமய�கினா� $க�ப.05904.4 



 ந�� இைட� க% +யி* ெநDய ேநமி�� $க�ப.05905.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) உைட� தனி மல� உலகி  தாைத�� $க�ப.05905.2 

 ஓ� உட*_ெப.(உட*_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த� 

உ)வ�_ெப.(உ)வ�_ெப.) மா-றின� $க�ப.05905.3 

 பா� இைடA ;�5தன� பைக�+ எ பா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) $க�ப.05905.4 

 அர�க)� அர�கிய� �ழா4� அ*லவ� $க�ப.05906.1 

 கர�கில� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மைழ� க%ணி  ந�� 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.05906.2 

 விைர� �ழ*_ெப.(�ழ*_ெப.) சீைதத  ெமலி( ேநா�கிேயா $க�ப.05906.3 

 இர�கேமா அற�தின+ எ%ைமேய ெகாேலா $க�ப.05906.4 

 ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) ெத(ழி* அ2ம2� அவெரா� ஏகினா  $க�ப.05907.1 

 மீ%Dல  ேவற�� வி)�ப* உ-றில  $க�ப.05907.2 

 ஈ%� இ+ேவ ெத(ட�5+ இல�ைக ேவ5தைன� $க�ப.05907.3 

 கா%டேல நல _ெப.(நல _ெப.) என� க)�தி  எ%ணினா  $க�ப.05907.4 

 எ5ைதய+ அ)ளி2� இராம  ேசவD_ெப.(ேச_ெப.அ.+அD_ெப.) $க�ப.05908.1 

 சி5ைத ெச8 நல�தி2� சீைத வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) $க�ப.05908.2 

 த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உள வர�தி2� த�க% பாச4� 

$க�ப.05908.3 

 சி5+ெவ  அய�( உ� சி5ைத சீ'தா* $க�ப.05908.4 

 வைள எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�கைன உ-� ம5திர�+ $க�ப.05909.1 



 அள( உ� 4திய)� அறிய_�ைற.எ/.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ஆைணயா* $க�ப.05909.2 

 விைளவிைன விள�பினா* மிதிைல நாDைய $க�ப.05909.3 

 இளகின  எ வயி  ஈத*_ெதா.ெப.(ஈ_வி._த*_ெதா.ெப.�றி.) ஏ�மா* 

$க�ப.05909.4 

 அ*லPஉ� அவ2ைட� +ைணவ� ஆயினா��� $க�ப.05910.1 

 எ*ைல�� தெரJ( உ�� எ%0� ேதற* ஆ� $க�ப.05910.2 

 வ*லவ  நிைலைம�� மன4� ேதற* ஆ� $க�ப.05910.3 

 ெசா* உக 4க�_ெப.(4க�_ெப.) எ2� ++_ெப.(P+_ெப.) ெசா*லேவ 

$க�ப.05910.4 

 வாலி த _பதி.ெப.(த _தி'.) இ�தி�� மர�+�� உ-ற+� $க�ப.05911.1 

 Hல ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேசைனயி  �ணிA; இலாைம�� $க�ப.05911.2 

 ேமலவ  காதல _ெப.(காதல _ெப.) வலி�� ெம8�ைமயா* $க�ப.05911.3 

 ந�*_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) நிற�+_ெப.(நிற�_ெப.+அ�+_சா'.) இராவண  ெநRசி* 

நி-�மா* $க�ப.05911.4 

 ஆதலா  அர�கைன எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஆ-ற�� 

$க�ப.05912.1 

 ந�தி�� மன�_ெப.(மன�_ெப.) ெகாள நி�வி நி ற(� $க�ப.05912.2 

 பாதியி  ேம* ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) <றி ைபA ைபயA 

$க�ப.05912.3 

 ேபாதேல க)ம� எ � அ2ம  ேபாயினா  $க�ப.05912.4 

 கட(ள��� அரசைன� கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேதா ற�� $க�ப.05913.1 



 ;ைடவ)� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பைடA ;ண'_ெப.(;ண'_ெப.) ேபா��+ 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05913.2 

 விைட பிணிA; உ%ட+ ேபா�� வ �ரைன� $க�ப.05913.3 

 �ைடெகJ ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) இ* 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபாயினா  

$க�ப.05913.4 

 P+வ� ஓDன� ெத(J+ ெத(*ைலநா3 $க�ப.05914.1 

 மாதிர� கட5தவ- ��கி ம ன நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) $க�ப.05914.2 

 காதல _ெப.(காதல _ெப.) மைர மல� கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) வாளியா* 

$க�ப.05914.3 

 ஏதி* வானர� பிணிA; உ%ட+ ஆ� எ றா� $க�ப.05914.4 

 ேக�ட�� கிள��ட� ெக�ட வா _ெப.(வா _ெப.) என $க�ப.05915.1 

 ஈ�� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) விJ�கிய மா�பி  யாைனயி  $க�ப.05915.2 

 ேகா�� எதி� ெபா)த ேப� ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� $க�ப.05915.3 

 ந��Dன  உவைகயி  நிமி�5த_ெப.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெநRசினா  $க�ப.05915.4 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) இ* உவைகயா* இவ�5த ேதாளின  $க�ப.05916.1 

 ;*_ெப.(;*_ெப.) உற மல�5த_ெப.அ.(மல�5த_ெப.அ.) க% �4தA :வின  

$க�ப.05916.2 

 ஒ*ைலயி  ஓD ந�� உைர�+ எ  ஆைணயா* $க�ப.05916.3 

 ெகா*லைல த)க என� H�வ �� எ றா  $க�ப.05916.4 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர Pத)� ஆைணயா* வ)� $க�ப.05917.1 



 தெவ1 உைர ந��கினா  அறிய/ ெசAபினா� $க�ப.05917.2 

 இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர நிக> உழி 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சீைதயா� $க�ப.05917.3 

 ெவL உைர ந��கினா3 நிைல விள�;வா� $க�ப.05917.4 

 இ��தன  கDெபாழி* எ%ணிேலா� பட $க�ப.05918.1 

 ஒ��தன  எ � ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உவ�கி றா3 உயி� $க�ப.05918.2 

 ெவ��தன3 ேசா�( உற வ �ர-� உ-றைத� $க�ப.05918.3 

 க��த* இ* சி5ைதயா3 கவ � Hறினா3 $க�ப.05918.4 

 ஓவிய�_ெப.(ஓவிய�_ெப.) ;ைக உ%ட+ ேபா* ஒளி� $க�ப.05919.1 

 :வி  ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) இய*_ெப.(இய*_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

ெபாD உறA $க�ப.05919.2 

 பாவி ேவட  ைகA பா�A; உறA ேப+ உ�� $க�ப.05919.3 

 Pவி அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) அ னா3 இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) 

ெசா*லினா3 $க�ப.05919.4 

 உ-� உ%டாய வி��ைப உ)வினா8 $க�ப.05920.1 

 4-� உ%டா8 கைல யாைவ�� 4-�ற� $க�ப.05920.2 

 க-� உ%டா8 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) க3ள அர�கனா* $க�ப.05920.3 

 ப-� உ%டா8 இ+ேவா அற�_ெப.(அற�_ெப.) பா ைமேய $க�ப.05920.4 

 கட� கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;�5தைன க%டக� 

$க�ப.05921.1 

 உட� கட5+� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) கட5திைல 

$க�ப.05921.2 



 அட� கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) திர3 ;ய�+ ஐய 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.05921.3 

 இட�க3 த5தைன_வி.4.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இட� ேம�ேம $க�ப.05921.4 

 ஆழி கா�D எ  ஆ� உயி� கா�Dனா8�� $க�ப.05922.1 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) கா��ெவ  எ � உைர�ேத  

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.05922.2 

 வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) கா��� எ � உ%� உ  

வைரA;யA $க�ப.05922.3 

 பாழி கா�D அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) பழி கா�Dனா8 $க�ப.05922.4 

 க%� ேபாயிைன ந�3ெநறி கா�Dட $க�ப.05923.1 

 ம%� ேபா'  அர�கைன மா8�+ எைன� $க�ப.05923.2 

 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) ேபா� எ2� ெகா3ைகைய� $க�ப.05923.3 

 த%Dனா8 என�� ஆ� உயி� த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.05923.4 

 ஏய ப னின3 இ னன த _பதி.ெப.(த _தி'.) உயி� $க�ப.05924.1 

 ேதய� க �_ெப.(க �_ெப.) பிD உற� த��� உ� $க�ப.05924.2 

 தாையA ேபால� தள�5+ மய�5தன3 $க�ப.05924.3 

 த�ைய/ ��ட+ ஒ� க-;_ெப.(க-;_ெப.) எ2� த�யினா3 $க�ப.05924.4 

 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தைகA ெப'ேயாைனA 

பிணி�த_ெப.எ/.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா� $க�ப.05925.1 



 4)5த  ம-ைற உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 1 ைற�� 

$க�ப.05925.2 

 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தவA பயனா* அர�_ெப.(அர�_ெப.) ஆ3கி றா  

$க�ப.05925.3 

 இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.05925.4 

 தல�க3 1 றி-�� பிறி+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மதி தைழ�+ எ ன 

$க�ப.05926.1 

 அல�க* ெவ%�ைட� த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) அவி� 

ஒளி பரAப $க�ப.05926.2 

 வல� ெகா3 ேதாளினா  ம%ணி � வா2ற 

எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05926.3 

 ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) ெகா3 மாமணி ெவ3ளி அ� � � எனA 

ெபாலிய_�ைற.எ/.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05926.4 

 ;3_ெப.(;3_ெப.) உய��தவ  திகி'�� ;ர5தர  அயி�� $க�ப.05927.1 

 த3ளி  4�கணா  கணி/சி�� 

தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தJ�;� $க�ப.05927.2 

 க3 உயி���� ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) �ழலிய� 4கி> 

விர*_ெப.(விர*_ெப.) கதி�வா3 $க�ப.05927.3 

 வ3 உகி�A ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) �றிகB� ;ய�களி  

வய�க_�ைற.எ/.(வய��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05927.4 

 + � ெச�மயி�/ �ட�ெந�� க-ைறக3 

�-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05928.1 



 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தி�� உற நிர*பட� கதி�� 

�ழா� நிமிர_�ைற.எ/.(நிமி�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05928.2 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) சீ-ற�தி  உயி�A; எ2� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

;ைக உயி�Aப� $க�ப.05928.3 

 தென1 திைச��� ஓ� வட அன* தி)�திய+ எ ன $க�ப.05928.4 

 மரகத� ெகாJ� கதிெரா�_ெப.(கதி�_ெப.+ஒ�_க).ேவ.) மாணி�க ெந�வா3 

$க�ப.05929.1 

 நரக ேதய�+3 ந��� உறா இ)ைள�� ந�க/ $க�ப.05929.2 

 சிர� அைன�ைத�� திைசெத(�� திைசெத(�� 

ெச��தி_வி.எ/.(ெச��+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05929.3 

 உரக�ேகா  இனி+ அர�_ெப.(அர�_ெப.) வ �-றி)5தன  

ஒAப_�ைற.எ/./உ.உ).(ஒA;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05929.4 

 �வி�த_ெப.எ/.(�வி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பல மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

�Aைபக3 கைலெயா�� ெகாழிAப/ $க�ப.05930.1 

 �வி/ �ட�� கல  அணி5த_ெப.எ/.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபா  

ேதா[ளா� தய�கA $க�ப.05930.2 

 ;வி� தட�_ெப.(தட�_ெப.) பட� ேம)ைவA ெபா 4D எ ன� $க�ப.05930.3 

 கவி�+ மா* இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) க)� கட*_ெப.(கட*_ெப.) இ)5த+ 

க�Aப_�ைற.எ/./உ.உ).(க�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05930.4 

 சி5+ராக�தி  ெசறி +கி*_ெப.(+கி*_ெப.) க/ெசா� ெசறியA $க�ப.05931.1 

 ப5தி ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) 4�தி  அணிகல  4J நிலாA பரAப 

$க�ப.05931.2 

 இ5+ ெவ%�ைட ந�ழலி* தாரைக இன�_ெப.(இன�_ெப.) :%� $க�ப.05931.3 

 அ5தி வா _ெப.(வா _ெப.) உ��+ அ*� வ �-றி)5த+ ஆ� எ ன $க�ப.05931.4 



 வ%ைம��� தி) மைறக��� வானி2� ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) 

$க�ப.05932.1 

 தி%ைம��� தனி உைற�3 ஆ� 4J4க� திைசயி* $க�ப.05932.2 

 க%ைவ��� ெத(�� களி-ெறா� மாதிர� 

கா���_ெப.எ/.(கா_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.05932.3 

 எ%ம���� ம-ைற இ)வ���� ெப)�பய� இய-ற $க�ப.05932.4 

 ஏக நாயக  ேதவிைய எதி�5தத  பி ைன $க�ப.05933.1 

 நாக� வா> இட�_ெப.(இட�_ெப.) 4த* என நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) 

ைவ�� $க�ப.05933.2 

 மாக� மா* வி��; ஈ� என ந�வண வைரAபி* $க�ப.05933.3 

 ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) மாத�க3 ைம5த'  ேதா றின� �-ற $க�ப.05933.4 

 வானர�கB� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) இ)வ)� மனித� $க�ப.05934.1 

 ஆன ;  ெத(ழிேலா� என இக>கி ற அவ)� $க�ப.05934.2 

 ஏைன நி றவ� இ)Dய� சில�_ெப.(சில�_ெப.) ஒழி5+ யா)� $க�ப.05934.3 

 P நவி ற_ெப.எ/.(நவி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) 

அர�க�த� �Jெவா� �-ற $க�ப.05934.4 

 நர�;_ெப.(நர�;_ெப.) க% அக�+ உ3 உைற நைற நிறA பா%D* $க�ப.05935.1 

 நிர�; சி*ல'A பாணி�� �ற�� 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைசAப $க�ப.05935.2 

 அர�ைப ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) அமி>+ உ��தா* அ ன 

பாட*_ெப.(பாட*_ெப.) $க�ப.05935.3 



 வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இ* இ னிைச ெசவிெத(�� ெசவிெத(�� வழ�க 

$க�ப.05935.4 

 H� பாணியி  இைசெயா�� 4ழெவா�� Hட� $க�ப.05936.1 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) சீ� அD விழி மன�_ெப.(மன�_ெப.) ைகெயா�� 

ெத(ட)� $க�ப.05936.2 

 ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ேநா��றி  

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தவ 4னிவ���� 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05936.3 

 வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) மீ���� ேமனைக ேம*நைக 

விள�க_�ைற.எ/.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05936.4 

 ஊDனா� 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) உ�� நைற 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 4க�_ெப.(4க�_ெப.) உ%ண� $க�ப.05937.1 

 HDனா� 4க� களிநைற ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 4க�_ெப.(4க�_ெப.) �DAபA 

$க�ப.05937.2 

 பாDனா�_வி.4.(பா�_வி.+இ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) 

4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) ஆ� அ4+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

4க�_ெப.(4க�_ெப.) ப)க $க�ப.05937.3 

 ஆDனா� 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) அணி அ4+ 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 4க�_ெப.(4க�_ெப.) 

அ)5த_�ைற.எ/.(அ)5+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05937.4 

 ேதவேரா� இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அரசிய* 

ஒ)4க� ெச��த_�ைற.எ/.(ெச��+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05938.1 

 1வேரா� மா ம5திர� ஒ)4க� 4யலA $க�ப.05938.2 

 பாவகா'த  பாவக� ஒ)4க� பயிலA $க�ப.05938.3 



 :ைவ சானகி உ) ஒ� உ� ஒ)4க� 

ெபா)5த_�ைற.எ/.(ெபா)5+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05938.4 

 க5த3_ெப.(கா5த3_ெப.) ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) விர*_ெப.(விர*_ெப.) சனகி 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) க-;_ெப.(க-;_ெப.) எ2� கடைல $க�ப.05939.1 

 ந�5தி_வி.எ/.(ந�5+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஏ�வ+ எ�ங  எ � 

ஒ)4க� நிைனய/ $க�ப.05939.2 

 சா5+ அளாவிய வன4ைல மகளி�_ெப.) த- S>5தா� $க�ப.05939.3 

 ஏ5+� ஆDயி  ஒ)4க� எழிலிைன 

ேநா�க_�ைற.எ/.(ேநா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05939.4 

 ெபா+�ப� ைவ�_ஏவ.(ைவ�_வி.) ேத _ெப.(ேத _ெப.) ;�� அ)5+த-� 

அக�_ெப.(அக�_ெப.) ;ல)� $க�ப.05940.1 

 மத�ெப8 வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) என/ சனகி ேம* மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ம�கி_வி.எ/.(ம��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05940.2 

 ெவ+�;வா� அக�_ெப.(அக�_ெப.) 

ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அழிவா� நகி* விழிந�� 

$க�ப.05940.3 

 த+�;வா� விழி� தாைரேவ* ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ெத(�� 

தா�க_�ைற.எ/.(தா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.05940.4 

 மா� அளாவிய மகர5த நைற உ%� மகளி�_ெப.) $க�ப.05941.1 

 வ �� அளாவிய 4கி> 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) ெமJகிய சா5தி  $க�ப.05941.2 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) அளாவிய சி� ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) சீகர� தென1ற* 

$க�ப.05941.3 

 ஊ� அளாவிய க� என உட*_ெப.(உட*_ெப.) இைட Oைழய $க�ப.05941.4 



 தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) வா3Oத* மட5ைதய� ேசய' 

கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05942.1 

 அ� கய*_ெப.(கய*_ெப.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) தாமைர�� அல'ேயா  

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05942.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) க% வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) தானவ� எ � 

இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) வி'யாA $க�ப.05942.3 

 ெபா�� ைககளா� தாமைர�� இ5+ேவ ேபா � $க�ப.05942.4 

 இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ%திைச� கிழவைன மா)தி 

எதி�5தா  $க�ப.05943.1 

 க)� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) நாக�ைத 

ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க�ழனி* கன றா  

$க�ப.05943.2 

 தி)5+_ஏவ.(தி)5+_வி.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) இைட வ ��கிய பாச�ைத/ சி5தி 

$க�ப.05943.3 

 உ)5+� நR�_ெப.(நR�_ெப.) ேபா* பவ வயி  பா8ெவ  எ � உ)�தா  

$க�ப.05943.4 

 உற��கி ற ேபா+ உயி� உ%ட* �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) எ � ஒழி5ேத  

$க�ப.05944.1 

 பிற�� ெபா  மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆசன�+ இ)�க(� 

ெப-ேற _வி.4.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) $க�ப.05944.2 

 திற�க3 எ  பல சி5திAப+ இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) சிதறி_வி.எ/.(சித�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.05944.3 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெகா3 ெகா�பிைன மீ�� உட  அக*ெவ  எ � 

அைம5தா  $க�ப.05944.4 



 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) தானவ� 4தலின� ேசவக  ேதவி $க�ப.05945.1 

 காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) க%� இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) இ)5தவ� க% 

;ல _ெப.(;ல _ெப.) க+வA $க�ப.05945.2 

 பாவகா'த  4D தைல_ெப.(தைல_ெப.) பறி�திெல  எ றா* $க�ப.05945.3 

 ஏவதா� இனிேம* ெச�� ஆ3விைன எ றா  $க�ப.05945.4 

 மா� இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ம-� 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ;ண� 

ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) 

மய�கி_வி.எ/.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.05946.1 

 ஊ� இ'5திட 4D�தைல திைசெத(�� உ)�D $க�ப.05946.2 

 ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ��கி ற+ 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ெகாD+ அ�மா $க�ப.05946.3 

 ேதD_வி.எ/.(ேத�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வ5த+ ஓ� �ர�� எ2� 

வாசக� சிறிேதா $க�ப.05946.4 

 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�கைன� க%களி  ேநேர $க�ப.05947.1 

 கா%ட* ேவ%D_வி.எ/.(ேவ%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உயி� �ம5+ எதி� சில கழறி $க�ப.05947.2 

 மீ%ட_ெப.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+ உ%� வைசA 

ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) ெவ றிேல  எனி2� $க�ப.05947.3 

 மா%ட ேபாதி2� ;க> அ றி ம-�� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உ%ட< 

$க�ப.05947.4 

 எ � ேதாளிைட இ��கிய பாச� இ-� ஏக� $க�ப.05948.1 



 � றி ேம* எJ ேகா3 அ'ேய� என� �தியி* $க�ப.05948.2 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) H�வ  எ ப+ சி5தைன 

ெச8யா_எதி�.ம.ெப.எ/.(ெச8_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05948.3 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கா'ய� அ � என ந�தியி  

நிைன5தா  $க�ப.05948.4 

 ெகா*ல� ஆ� வர�த2� அ*ல  ெகா-ற4� $க�ப.05949.1 

 ெவ*ல* ஆ� தர�த2� அ*ல  ேமைல நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.05949.2 

 அ* எலா� திர%�_வி.எ/.(திர3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அன நிற�த  

ஆ-றைல $க�ப.05949.3 

 ெவ*ல* ஆ� இராமனா* பிற)� ெவ*வேரா $க�ப.05949.4 

 எ ைன�� ெவல-� அ'+ இவ2�� ஈ%� 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.05950.1 

 த ைன�� ெவல-� அ'+ என�� தா�கினா* $க�ப.05950.2 

 அ னேவ கால�க3 கழி��_ெப.எ/.(கழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஆதலா* $க�ப.05950.3 

 +  அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெச)� ெத(ழி* ெத(ட�க* Pயேதா 

$க�ப.05950.4 

 ஏJ ேப� உலக�க3 யா(� இ ;_ெப.(இ ;_ெப.) உறA $க�ப.05951.1 

 பாழி வ  ;ய�ேகளா� அர�க  ப* தைல_ெப.(தைல_ெப.) $க�ப.05951.2 

 :ழியி* ;ர�ட* எ  :ணிAபா� என $க�ப.05951.3 

 ஊழியா  விள�பிய உைர�� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உ%டா* $க�ப.05951.4 

 இ�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தி�கேள இ)Aப* யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

என $க�ப.05952.1 



 அ� க% நாயக  தன+ ஆைண Hறிய $க�ப.05952.2 

 ம�ைக�� இ  உயி� +ற�த*_ெதா.ெப.(+ற�+_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

வா8ைமயா* $க�ப.05952.3 

 ெபா�� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெச)விைடA ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) 

ேபா�கினா* $க�ப.05952.4 

 ஆதலா  அம��ெத(ழி* அழகி-� அ � அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

$க�ப.05953.1 

 Pதனா� த ைமேய P8+ எ � உ னினா  $க�ப.05953.2 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாயக  தனி +ைணவ  ெவ றிசா* $க�ப.05953.3 

 ஏதி* வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�கன+ இ)�ைக 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.05953.4 

 த��Dய வா3_ெப.(வா3_ெப.) என� தெற� க% ேதவிய� $க�ப.05954.1 

 ஈ�Dய �J இைட இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேவ5த-�� $க�ப.05954.2 

 கா�Dன  அ2மைன� கடலி  ஆ� அ4+ $க�ப.05954.3 

 ஊ�Dய உ�பைர உைலய ஓ�Dனா  $க�ப.05954.4 

 ;வன�_ெப.(;வன�_ெப.) எ�தைன அைவ அைன�+� ேபா� கட5 $க�ப.05955.1 

 தவைன உ-� அ' உ) ஆன ஆ%தைக $க�ப.05955.2 

 சிவ _ெப.(சிவ _ெப.) என/ ெச�கணா  எ ன/ 

ெச8தவ _வி.அ.ெப.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ _பட�.ப .) 

$க�ப.05955.3 

 இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) என� 

Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 



நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ)ைக HAபினா  

$க�ப.05955.4 

 ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க%களா* ெநாறி* 

கன*_ெப.(கன*_ெப.) ெபாறி $க�ப.05956.1 

 P�கிய அ2ம  ெம8 மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ���ெகாள� $க�ப.05956.2 

 தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உயி�Aெபா�� 

தவ>5த_ெப.எ/.(தவ>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ�;ைக $க�ப.05956.3 

 வ ��கின அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உட*_ெப.(உட*_ெப.) விசி�த பா�பிேன 

$க�ப.05956.4 

 அ ன ஓ� ெவ�ளிய  அமர� ஆதிய� $க�ப.05957.1 

 + னிய + னல� +0�க� �-�ற $க�ப.05957.2 

 எ  இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) வர(_ெப.(வர(_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

யாைர எ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.05957.3 

 த ைமைய வினாயினா . H-றி  த ைமயா  $க�ப.05957.4 

 ேநமிேயா �லிசிேயா ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கணி/சிேயா $க�ப.05958.1 

 தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) கிழவேனா த�க% ப* தைலA $க�ப.05958.2 

 :மி தா�� ஒ)வேனா ெபா)+ 4-�வா  $க�ப.05958.3 

 நாம4� உ)வ4� கர5+ ந%ணினா8 $க�ப.05958.4 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைச�+ உயி� கவ� ந�ல� 

காலேனா $க�ப.05959.1 

 � � இைச�+ அயி* உற எறி5த ெகா-றேனா $க�ப.05959.2 

 தென1திைச� கிழவேனா திைச 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ�சிய� $க�ப.05959.3 



 எ � இைச�கி றவ� யா)3 யாவ  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.05959.4 

 அ5தண�_ெப.(அ5தண�_ெப.) ேவ3வியி  ஆ�கி ஆைணயி  $க�ப.05960.1 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உற வி��த+ ஓ� வய 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) :தேமா $க�ப.05960.2 

 45+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மல� உVளா  இல�ைக 4-� உற $க�ப.05960.3 

 சி5+ என� தி)�திய த�க% தெய1வேமா $க�ப.05960.4 

 யாைர ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ ைன இ�� எ8+ காரண� $க�ப.05961.1 

 ஆ� உைன வி��தவ� அறிய_�ைற.எ/.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ஆைணயா* $க�ப.05961.2 

 ேசா�( இைல ெசா*�தி எ ன/ ெசா*லினா  $க�ப.05961.3 

 ேவெரா�� அமர�த� ;க> விJ�கினா  $க�ப.05961.4 

 ெசா*லிய_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அைனவ)� அ*ெல  

ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.05962.1 

 ;*லிய வலியிேனா� ஏவ* :%Dேல  $க�ப.05962.2 

 அ*லி_ெப.(அ*லி_ெப.) அ� கமலேம அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெச�க% 

ஓ� $க�ப.05962.3 

 வி*லித  Pத  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இல�ைக ேமயிேன  

$க�ப.05962.4 

 அைனயவ  யா� என அறிதி ஆதிேய* $க�ப.05963.1 

 4ைனவ)� அமர)� 1வ� ேதவ)� $க�ப.05963.2 

 எைனயவ� எைனயவ� யாவ� யாைவ�� $க�ப.05963.3 



 நிைன( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) அ)விைன 4D�க நி �Vளா  

$க�ப.05963.4 

 ஈ�Dய வலி�� ேம* நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

இய-றிய_ெப.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தவ4� யாண�� 

$க�ப.05964.1 

 H�Dய பைட�� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

ெகா��த_ெப.எ/.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

வர4� ெகா�;� $க�ப.05964.2 

 த��Dய அறி(� எ8த� தி)�திய பிற(� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.05964.3 

 ந��Dய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) 

ஒ றா* 4தெலா�� ந��க 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.05964.4 

 ேதவ)� பிற)� அ*ல  திைச களி�_ெப.(களி�_ெப.) அ*ல  தி�கி* 

$க�ப.05965.1 

 காவல�_ெப.(காவ*_ெப.+அ�_பட�.ப .) அ*ல  ஈச  கயிைல அ� கி'�� 

அ*ல  $க�ப.05965.2 

 1வ)� அ*ல  ம-ைற 4னிவ)� அ*ல  எ*ைலA $க�ப.05965.3 

 : வலய�ைத ஆ%ட ;ரவல  ;த*வ _ெப.) ேபா* ஆ� $க�ப.05965.4 

 ேபாத4� ெபா)5+_வி.(ெபா)5+_வி.) ேக3விA ;ைர அ� பய2� ெபா8 த�� 

$க�ப.05966.1 

 மாதவ� சா�5த த�ரா வர�கB� ம-�� 4-�� $க�ப.05966.2 

 யா+ அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) நிைன5தா  அ ன பய�தன 

ஏ+ ேவ%D _நி.எ/.(ேவ%�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.05966.3 

 ேவத4� அற2� ெசா*�� ெம8 அற 1��தி வி*ேலா  $க�ப.05966.4 



 காரண� ேக�D ஆயி* கைட இலா மைறயி  க%0� $க�ப.05967.1 

 ஆரண� கா�ட மா�டா அறிவி2�� அறி(� அ ேனா  $க�ப.05967.2 

 ேபா� அண�� இட�க� கLவA ெபா+நி � 4தேல எ ற $க�ப.05967.3 

 வாரண�_ெப.(வாரண�_ெப.) கா�க 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) அமரைர� கா�க 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.05967.4 

 1ல4� ந�(� ஈ�� இ*ல+ ஓ� 4�ைம�+ ஆய $க�ப.05968.1 

 கால4� கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காரண  ைகவி* ஏ5தி/ 

$க�ப.05968.2 

 Sல4� திகி'_ெப.(திகி'_ெப.) ச��� கரக4� 

+ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெத(*ைல $க�ப.05968.3 

 ஆல4� மல)�_ெப.எ/.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெவ3ளிA 

ெபா)A;� வி�� அேயா�தி வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.05968.4 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) நி��தி ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) 

அ)3 �ர5+ அைற5த ந�தி� $க�ப.05969.1 

 திற�_ெப.(திற�_ெப.) தெரJ5+ உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) :ண/ 

ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெநறி ெச��தி� த�ேயா� $க�ப.05969.2 

 இற5+_வி.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உக நாறி� த�ேகா� இட� 

+ைட�+ ஏக ஈ%�A $க�ப.05969.3 

 பிற5தன  த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெபா  பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ஏ�+வா� பிறA; 

அ�Aபா  $க�ப.05969.4 

 அ னவ-� அDைம ெச8ேவ% _வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) 

நாம4� அ2ம  எ ேப  $க�ப.05970.1 



 ந*Oத* த ைன� ேதD_வி.எ/.(ேத�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நா* 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) திைச�� ேபா5த $க�ப.05970.2 

 ம ன'* தென1பா* வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தாைன�� ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) வாலி $க�ப.05970.3 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) மக _ெப.(மக _ெப.) அவ த  Pத  

வ5தென _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+எ _த .ஒ).) தனிேய  

எ றா  $க�ப.05970.4 

 எ ற�� இல�ைக ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) 

இன�_ெப.(இன�_ெப.) எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) நாAப% $க�ப.05971.1 

 மி  தி'5தென1ன ந�� வாலி ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) வி��த Pத $க�ப.05971.2 

 வ  திற*_ெப.(திற*_ெப.) ஆய வாலி வலிய  ெகா* அரசி  

வா>�ைக_ெப.(வா>�ைக_ெப.) $க�ப.05971.3 

 ந �ெகா* எ னேலா�� நாயக  Pத  ந�கா  $க�ப.05971.4 

 அRசைல அர�க பா�வி�� அ5தர�_ெப.(அ5தர�_ெப.) அைட5தா  அ ேற 

$க�ப.05972.1 

 ெவRசின வாலி மீளா  வா�� ேபா8 விளி5த+ அ ேற $க�ப.05972.2 

 அRசன ேமனியா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) அ�கைண ஒ றா* மா>கி� 

$க�ப.05972.3 

 +Rசின  எ�க3 ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) S'ய _ெப.(S'ய _ெப.) 

ேதா ற* எ றா  $க�ப.05972.4 

 எ  உைட ஈ�Dனா* அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வாலிைய 

எ�>_ெப.(எ�>_ெப.) வா8 அ�பா* $க�ப.05973.1 

 இ  உயி� உ%ட+ இAேபா+ யா%ைடயா  இராம  எ பா  $க�ப.05973.2 



 அ னவ  ேதவி த ைன அ�கத  நாட* 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05973.3 

 த ைமைய உைரெச8க எ ன/ சமீரண  தனய  ெசா*வா  $க�ப.05973.4 

 ேதவிைய நாD வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச�கணா-� 

எ�க3 ேகாமா _ெப.(ேகாமா _ெப.) $க�ப.05974.1 

 ஆவி ஒ றாக ந�டா  அ)5+ய� +ைட�தி எ ன $க�ப.05974.2 

 ஓவிய��� எJத_�ைற.எ/.(எJ+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஒ%ணா உ)வ�த  

உ)ைமேயா�� $க�ப.05974.3 

 ேகா இய* ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) 4 ேன ெகா��+ வாலிைய�� 

ெகா றா  $க�ப.05974.4 

 ஆயவ  த ெனா�_ெப.(த _பதி.ெப.+ஒ�_க).ேவ.) ஆ%�� 

தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) ஓ� நா �� ைவகி $க�ப.05975.1 

 ேமய ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

Sழ_�ைற.எ/.(S>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ �-� இனி+ 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 

$க�ப.05975.2 

 ேபா8 இனி நா��_ெப.எ/.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ னA 

ேபா5தன� ;�5த+ ஈ+ எ � $க�ப.05975.3 

 ஏயவ  Pத  ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

இராவண  இதைன/ ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.05975.4 

 உ� �ல� தைலவ _ெப.(தைலவ _ெப.) 

த ேனா�_ெப.(த _பதி.ெப.+ஓ�_க).ேவ.) ஒA; இலா உய�/சியாைன 

$க�ப.05976.1 



 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெகாைல அ�பி* ெகா றா-� ஆ3 ெத(ழி* ேம* 

ெகா%Yேர* $க�ப.05976.2 

 எ�� உலA; உ�� O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) சீ��தி O�ெமா�� இைய5த+ 

எ றா* $க�ப.05976.3 

 ம��லி* ெபாலி5த_ெப.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) மா+ைம உைட�+. மாேதா $க�ப.05976.4 

 த� 4ைன� ெகா*வி�+ அ னா- ெகா றவ-� அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) சா ற 

$க�ப.05977.1 

 உ� இன� தைலவ _ெப.(தைலவ _ெப.) ஏவ யா+ 

எம��_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+��_ெகா.ேவ.) உண��த* உ-ற+ $க�ப.05977.2 

 எ� 4ைன� ++_ெப.(P+_ெப.) 

வ5தா8_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) இக*;' 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) எ ைன $க�ப.05977.3 

 ெநா� என� ெகா*லா� ெநRச�_ெப.(ெநRச�_ெப.) அRசைல Oவ*தி எ றா  

$க�ப.05977.4 

 +ண��த தாரவ  ெசா*லிய_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெசா-கைளA $க�ப.05978.1 

 ;ண��+ ேநா�கிA ெபா+ நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ந�திைய $க�ப.05978.2 

 உண��தினா* அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) உ�� என உ ன 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) $க�ப.05978.3 

 �ண�தினா  உ� இைனயன Hறினா  $க�ப.05978.4 

 ++_ெப.(P+_ெப.) வ5த+ S'ய _ெப.(S'ய _ெப.) கா 4ைள $க�ப.05979.1 

 ஏ+ ஒ றிய ந�தி இைய5தன $க�ப.05979.2 



 சா+ எ � உண�கி-றிேய* த�கன $க�ப.05979.3 

 ேகா+ இற5தன நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) H�வா� $க�ப.05979.4 

 வறி+ வ �>�தைன வா>�ைகைய ம  அற�_ெப.(அற�_ெப.) $க�ப.05980.1 

 சிறி+� ேநா�கைல த�ைம தி)�தினா8 $க�ப.05980.2 

 இ�தி உ-�ள+ ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) இ 2� 

ஓ� $க�ப.05980.3 

 உ�தி ேக�D உயி� ெநD+ ஓ�;வா8 $க�ப.05980.4 

 ேபா8 இ-ற�� O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) ;ல _ெப.(;ல _ெப.) 

ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) 

ேபா-றிய_ெப.எ/.(ேபா-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05981.1 

 வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) த��( அ'+ 

ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

$க�ப.05981.2 

 காயி* த��( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ேக� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

க-பினா3 $க�ப.05981.3 

 த�யி* Pயவைள� +ய� ெச8ததா* $க�ப.05981.4 

 இ � வ �5த+ நாைள/ சிறி+ இைற $க�ப.05982.1 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ �5த+ அ*லா* இைற 

நி-�ேமா $க�ப.05982.2 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) வ �5த+ ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) உண� உ�பைர 

$க�ப.05982.3 

 ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) வ ��கிய வ ��க� 

மி��ததா* $க�ப.05982.4 



 த�ைம ந ைமைய� த���த* ஒ*லா+ எ2� $க�ப.05983.1 

 வா8ைம_ெப.(வா8ைம_ெப.) ந��கிைன மா தவ�தா* 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05983.2 

 P8ைம Pயவ3 த வயி  

ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05983.3 

 ேநா8ைமயா* +ைட�கி றைன ேநா�கலா8 $க�ப.05983.4 

 திற�_ெப.(திற�_ெப.) திற�பிய காம/ ெச)�கினா* $க�ப.05984.1 

 மற5+_வி.எ/.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த�த� மதியி  மய�கினா� 

$க�ப.05984.2 

 இற5+_வி.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இற5+_வி.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ�வேத அலா* $க�ப.05984.3 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) திற�பின� ஆ� உள� ஆயினா� $க�ப.05984.4 

 நாம�+ ஆ>கட* ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ;ர5தவ� $க�ப.05985.1 

 ஈம�தா* மைற5தா� இளமாத� பா* $க�ப.05985.2 

 காம�தா* இற5தா� களிவ%� உைற $க�ப.05985.3 

 தாம� தா'ன� எ%ணி2� சா*வேரா $க�ப.05985.4 

 ெபா)B� காம4� எ � இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) ேபா�கி ேவ� 

$க�ப.05986.1 

 இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) உ%டா� என எ%ணல� ஈத�� $க�ப.05986.2 

 அ)B� காதலி* த��த�� அ*ல+ ஓ� $க�ப.05986.3 

 தெர�3 உ%டா� என எ%ணல� சீ'ேயா� $க�ப.05986.4 

 இ/ைச� த ைமயினி* பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) இ*லிைன $க�ப.05987.1 



 ந/சி நாB� நைக உற நா%_ெப.(நா%_ெப.) 

இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.05987.2 

 ப/ைச_ெப.(ப/ைச_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

;ல�5+_வி.எ/.(;ல�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பழி 

பVஉ�_ெப.எ/.(ப�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.05987.3 

 ெகா/ைச ஆ%ைம�� சீ�ைமயி* H�ேமா $க�ப.05987.4 

 ஓத ந�� உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஆ%டவ� உ +ைணA $க�ப.05988.1 

 ேபாத ந�திய� ஆ� உள� ேபாயினா� $க�ப.05988.2 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ந�தி விதிவழி ேம*வ)� $க�ப.05988.3 

 காத*_ெப.(காத*_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அற�+ 

எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) கட�திேயா $க�ப.05988.4 

 ெவ�A;_ெப.(ெவ�A;_ெப.) உ%டாய ஒ)�திைய ேவ%Dனா* $க�ப.05989.1 

 ம�A; உ%டாய பி  வா>கி ற வா>வினி  $க�ப.05989.2 

 உ�A; உ%டா8 ந� ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நாசிைய $க�ப.05989.3 

 அ�A; உ%டா* அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

என* ஆ�ேம $க�ப.05989.4 

 பாைர [�வ ப* பல ெபா  ;ய�_ெப.(;ய�_ெப.) $க�ப.05990.1 

 ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) ஐR[� தைல_ெப.(தைல_ெப.) உள எ னி2� 

$க�ப.05990.2 

 ஊ� ஐR[�� க�� கன*_ெப.(கன*_ெப.) உ3 ெபாதி $க�ப.05990.3 

 சீைர [� அைவ ேசம� ெச��+ேமா $க�ப.05990.4 

 ;ர� பிைழA; அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) த� ;கA ெபா�கிேயா  $க�ப.05991.1 



 நர�;_ெப.(நர�;_ெப.) இைழ�தன பாடலி  ந*கிய $க�ப.05991.2 

 வர�_ெப.(வர�_ெப.) பிைழ��� மைற பிைழயாதவ  $க�ப.05991.3 

 சர� பிைழ��� எ � எ%0த* சா�ேமா $க�ப.05991.4 

 ஈ� இ* நா%_ெப.(நா%_ெப.) உக எRச* இ* ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) தி) 

$க�ப.05992.1 

 <றி ெநா8திைன ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) Oைழதிேயா 

$க�ப.05992.2 

 ேவ�� இ5 நைக ஆய விைன� ெத(ழி* $க�ப.05992.3 

 ேதறினா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) காமி��� ெசLவிேயா8 $க�ப.05992.4 

 பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உளா� பிறவாத 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பத�_ெப.(பத�_ெப.) $க�ப.05993.1 

 சிற5+_வி.எ/.(சிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உளா� ம-�� ேதவ���� 

ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ஆ8 $க�ப.05993.2 

 இற5+_வி.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உளா� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) 

யா)� இராமைன $க�ப.05993.3 

 மற5+_வி.எ/.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உளா� உள� ஆகில� 

வா8ைமயா* $க�ப.05993.4 

 ஆதலா* த _பதி.ெப.(த _தி'.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

ெபற*_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

ெச*வ4�_ெப.(ெச*வ�_ெப.+உ�_சா'.) $க�ப.05994.1 

 ஓ+ ப* கிைள�� உயி)� ெபற/ $க�ப.05994.2 

 சீைதைய� த)க எ � என/ ெசAபினா  $க�ப.05994.3 

 ேசாதியா  மக _ெப.(மக _ெப.) நி-� என/ ெசா*லினா  $க�ப.05994.4 



 எ ற�� இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) 

ெசா*லிய+_வி.அ.ெப.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) எ-� 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) $க�ப.05995.1 

 � றி* வாJ� �ர�� ெகா* ஆ� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

$க�ப.05995.2 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) ந � என மாநைக 

ெச8தன _வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.05995.3 

 ெவ றி எ � ஒ �தா  அ றி ேவ� இலா  $க�ப.05995.4 

 �ர�� வா��ைத�� மானிட� ெகா-ற4� $க�ப.05996.1 

 இ)�க நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ ெகா* அடா இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) $க�ப.05996.2 

 ;ர�தி23 த)� ++_ெப.(P+_ெப.) ;�5த பி  $க�ப.05996.3 

 அர�கைர� ெகா ற+ அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) உைரயா8 எ றா  

$க�ப.05996.4 

 கா��வா� இ ைமயா* கD காவிைன $க�ப.05997.1 

 வா�Dேன  எ ைன� ெகா*ல வ5தா�கைள $க�ப.05997.2 

 வ ��Dேன  பி 2� ெம ைமயினா* உ த  $க�ப.05997.3 

 மா�� வ5த+ கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மதியினா* $க�ப.05997.4 

 எ 2� மா�திர�+ ஈ%� எ' ந�%� உக $க�ப.05998.1 

 மி 2� வா3_ெப.(வா3_ெப.) எயி-ற  சின�_ெப.(சின�_ெப.) வ ��கினா  

$க�ப.05998.2 

 ெகா மி  எ றன  ெகா*லிய� ேச�த�� $க�ப.05998.3 



 நி மி  எ றன  வ �டண  ந�தியா  $க�ப.05998.4 

 ஆ%� எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) 

அர�கைன $க�ப.05999.1 

 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைகய  வண�கின  

ந�தியா8 $க�ப.05999.2 

 1%ட ேகாப�_ெப.(ேகாப�_ெப.) 4ைறய+ அ � ஆ� என $க�ப.05999.3 

 ேவ%�� ெம8 உைர ைபய விள�பினா  $க�ப.05999.4 

 அ5தண  உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 1 �� ஆதியி  அற�தி  

ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) $க�ப.06000.1 

 த5தவ  அ ;�� ஆ ற தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெநறி 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த�ேகா8 $க�ப.06000.2 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) க)ம� ஆ-�� இைறவ  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

இய�; ++_ெப.(P+_ெப.) $க�ப.06000.3 

 வ5தென _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+எ _த .ஒ).) எ ற 

பி 2� ேகாறிேய மைறக3 வ*ேலா8 $க�ப.06000.4 

 :தலA பரAபி  அ%டA ெபா��D23 ;ற�+3 ெபா8த�� $க�ப.06001.1 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) உ-� இய�� ைவAபி  ேவ� ேவ� 

இட�+_ெப.(இட�_ெப.+அ�+_சா'.) ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) $க�ப.06001.2 

 மாதைர� ெகாைல ெச8தா�க3 உள� என வ'2� 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06001.3 

 Pதைர� ெகா �ளா�க3 யாவேர ெத(*ைல 

ந*ேலா�_�றி.வி.4.(ந*_ெப.+ஓ�_பட�.ப .) $க�ப.06001.4 



 பைகA;ல  அ0கி உ8�தா� பக�5த+ 

பக�5+_வி.எ/.(பக�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ப-றா� $க�ப.06002.1 

 மிைகA;ல  அட�கி ெம8�ைம விள�;த* விரத�_ெப.(விரத�_ெப.) 

:%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06002.2 

 தைகA;ல� க)ம�ேதாைர� ேகாறலி  த�கா� யா���� $க�ப.06002.3 

 நைகA;ல  பிறி+ உ%டாேமா ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 

நைவ உ%டாேம $க�ப.06002.4 

 4�தைல எஃக  ம-ைற 4ரா5தக  4னிவ  4 னா $க�ப.06003.1 

 அ�தைல ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ேநானா அமர���� 

நைகயி-� ஆமா* $க�ப.06003.2 

 ெம8�தைல உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

கா���_ெப.எ/.(கா_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேவ5த 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ேவ-ேறா� ஏவ $க�ப.06003.3 

 இ�தைல எ8தினாைன� ெகா*�த*_ெதா.ெப.(ெகா*�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) 

இJ�க� இ 2� $க�ப.06003.4 

 இைளயவ3 த ைன� ெகா*லா+ இ) ெசவி 1�ெகா� ஈ�5+ $க�ப.06004.1 

 விைள( உைர எ � வி�டா� வ �ரரா8 ெம8�ைம ஓ�வா� $க�ப.06004.2 

 கைளதிேய* ஆவி ந�பா* இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) க%ணி* 

க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06004.3 

 அள( உைரயாம* ெச8தி ஆதி எ � அைமய/ 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.06004.4 

 ந*ல+_ெப.(ந*ல+_ெப.) உைர�தா8 ந�பி 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) நைவ ெச8தாேன ஆனா�� 

$க�ப.06005.1 



 ெகா*ல* பJேத ேபா8 இைட ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) Hறி� ெகாண�தி கD+ 

எ னா� $க�ப.06005.2 

 ெத(*ைல வாைல 1ல� அற/ ��� நகைர/ S>ேபா�கி $க�ப.06005.3 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) கட�க_�ைற.எ/.(கட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வி�மி க3 எ றா  நி றா� இைர�+ எJ5தா� $க�ப.06005.4 

 ய கால�+ அய  பைடேயா� இ)Aப 

ஆகா+_எதி�.ம.வி.எ/.(ஆ�_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) அன* இ�த* 

$க�ப.06006.1 

 Pய பாச� எனA பல(� ெகாண�5+ பிணிமி  ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) எ னா 

$க�ப.06006.2 

 ேமய தெய1வA பைட�கல�ைத வி�டா  அமர� ேபா� ெவ றா  $க�ப.06006.3 

 ஏ எனா4  இைட ;��� ெத(ைடவ  கயி-றா* 

பிணி�+_வி.எ/.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஈ��தா� $க�ப.06006.4 

 வ ��D  ஊச*_ெப.(ஊச*_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பாச� 

அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேத)� விசி 

+ற5த_ெப.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06007.2 

 மா��� ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) ஆய�_ெப.(ஆய�_ெப.) எலா� ம)வி 

வா���_ெப.எ/.(வா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெத(ைட 

அழி5த_ெப.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06007.3 

 :��� வ*லி 1�ட<�� ;ரைச 

இழ5த_ெப.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா� யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 

$க�ப.06007.4 

 ம%ணி*_ெப.(ம%_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வானவைர வலியி  

கவ�5த_ெப.எ/.(கவ�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வர�_ெப.(வர�_ெப.) 

ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06008.1 



 எ%ண-� அ'ய ஏைனயைர இகலி  

பறி�த_ெப.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தம�� 

இைய5த_ெப.எ/.(இைய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06008.2 

 ெப%ணி-� இைச�� ம�கல�தி* 

பிணி�த_ெப.எ/.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கயிேற இைட பிைழ�த 

$க�ப.06008.3 

 க%ணி* க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ  பாச� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) இ��� க�Dனா� $க�ப.06008.4 

 கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) பைடைய� 

கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அற�தி  ஆைண 

கட5ேத _வி.4.(கட_வி.+5�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) ஆகாேம $க�ப.06009.1 

 வி�வி�+ அளி�தா� தெவ1வேர ெவ ேற  அ ேறா 

இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) ெவ றி $க�ப.06009.2 

 ��வி�கி ற+ இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) cைர/ ��க எ � 

உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) +ணி( எ � 

$க�ப.06009.3 

 ந� உ-� அைமய உற ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

4-�� உவ5தா  நைவ அ-றா  $க�ப.06009.4 

 ெநா8ய பாச� ;ர� பிணிAப ேநா ைம இல ேபா* உட*_ெப.(உட*_ெப.) 

Oண�கி $க�ப.06010.1 

 ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) அர�க� ;ற�+ அைலAப வ ��� 

உண�5ேத விைர( இ*லா $க�ப.06010.2 

 ஐய  விRைசதைன அறி5+� அறியாதா  ேபா* அவிRைச எ2� 

$க�ப.06010.3 

 ெபா8ைய ெம8 ேபா* நD�கி ற ேயாகி ேபா றா  ேபாகி றா  $க�ப.06010.4 



 ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) வாயிெலா� விைரவி* 

கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெவ3ளிைடயி  $க�ப.06011.1 

 ேபா5+ ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இைர�கி ற ெபாைறத�� மறவ�_ெப.(மறவ�_ெப.) ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) �-ற 

$க�ப.06011.2 

 ஏ5+ ெந�வா* கிழி �-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 4-�� 

ேதா8�தா� இJ+ எ%ெண8 $க�ப.06011.3 

 கா5+ க�� த�� ெகாB�தினா� ஆ��தா� அ%ட� கDகல�க $க�ப.06011.4 

 ஒ�க ஒ�க உட  விசி�த உலA; இலாத உர பாச� $க�ப.06012.1 

 ப�க�_ெப.(ப�க�_ெப.) ப�க�_ெப.(ப�க�_ெப.) இ) H� ஆ8 <� ஆயிரவ� 

ப-றினா� $க�ப.06012.2 

 ;�க பைடஞ� ;ைட காAேபா� ;ண'� கண�க� ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) ெச*ேவா� 

$க�ப.06012.3 

 தி�கி  அளவா* அய* நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

கா%ேபா��� எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) தெரJ( அ'தால $க�ப.06012.4 

 அ5த நக)� கD கா(� அழிவி�+ அ�க  4தலாேயா� $க�ப.06013.1 

 சி5த <றி/ சீைதெயா�� ேபசி_வி.எ/.(ேப�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

மனித� திற�_ெப.(திற�_ெப.) ெசAப $க�ப.06013.2 

 வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �ர�கி-� உ-றதைன வ�மி  

காண வ� எ � $க�ப.06013.3 

 த� த� தெர�(� வாயி*ெத(�� யா)� அறிய/ சா-றினா� $க�ப.06013.4 

 ஆ��தா� அ%ட�+ அA;ற�+� அறிவிAபா� ேபா* அ�ேகா� இ�� 

$க�ப.06014.1 



 ஈ��தா� 4ரச�_ெப.(4ரச�_ெப.) எ-றினா� இD�தா� தெழJ�தா� எ� 

ம)��� $க�ப.06014.2 

 பா��தா� ஓD/ சானகி��� பக�5தா� அவB� உயி� பைத�தா3 $க�ப.06014.3 

 ேவ��தா3 உல5தா3 வி�மினா3 விJ5தா3 அJதா3 ெவ8+ உயி��தா3 

$க�ப.06014.4 

 தாேய அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) க)ைணயா  +ைணைய யா+� 

தக(_ெப.(தக(_ெப.) இ*லா $க�ப.06015.1 

 நாேய அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வ* அர�க� நலிய� க%டா* ந*காேயா 

$க�ப.06015.2 

 ந�ேய உல��� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) சா � நி-ேக தெரJ�� க-பினா* 

$க�ப.06015.3 

 Pேய  எ னி* ெத(Jகி ேற  எ'ேய அவைன/ �ட* எ றாள 

$க�ப.06015.4 

 ெவB�த ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) நைகயவ3 விள�;� ஏ*ைவயி  

$க�ப.06016.1 

 ஒளி�த ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கனலவ  உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) 

உ�கினா  $க�ப.06016.2 

 தளி��தன மயி�A ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) சிலி�Aப� த%ைமயா* $க�ப.06016.3 

 �ளி��த+ அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) �'சி* வா* எ ; Hரேவ $க�ப.06016.4 

 ம-� இனிA பல எ  ேவைல வட அன* ;வி அளாய $க�ப.06017.1 

 க-ைற ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கனலி_ெப.(கனலி_ெப.) ம-ைற� காய� த� 

4னிவ� கா���_ெப.எ/.(கா_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.06017.2 

 4-�� 4�ைம/ ெச5த� 4A;ர� 4)�க/ ��ட $க�ப.06017.3 



 ெகா-றவ  ெநறறி� க%ணி  வ னி�� 

�ளி�5த_ெப.எ/.(�ளி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ ேற $க�ப.06017.4 

 அ%ட4� கட5தா  அ� ைக அனலி�� �ளி�5த+ அ�கி� $க�ப.06018.1 

 �%ட4� �ளி�5த_ெப.எ/.(�ளி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேமக�+_ெப.(ேமக�_ெப.+அ�+_சா'.) உ)� எலா� 

�ளி�5த_ெப.எ/.(�ளி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகா-ற/ $க�ப.06018.2 

 ச%ட ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதிர ஆகி� தழ�� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) 

விJ��� தா( இ* $க�ப.06018.3 

 ம%டல� �ளி�5த_ெப.எ/.(�ளி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மீளா நரக4� 

�ளி�5த_ெப.எ/.(�ளி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாேதா $க�ப.06018.4 

 ெவ-பினா* இய ற+ அ ன ேமனிைய விJ�கி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) த� 

$க�ப.06019.1 

 நி-பி2� �டா+ நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந��ைமைய 

நிைனவி  ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06019.2 

 அ-பி  நா�_ெப.(நா�_ெப.) அறாத சி5ைத அ2ம2� சனக  

பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $க�ப.06019.3 

 க-பினா* இய ற+ எ பா  ெப'ய+ ஓ� களிAப  ஆனா  $க�ப.06019.4 

 அ-ைற அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இரவி* தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) அறிவினா* 4J+� உ னA $க�ப.06020.1 

 ெப-றில  எனி2� ஆ%� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உ3ள+ 

பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) உறாேம $க�ப.06020.2 

 ம-� உ� ெபாறி 4  ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

மைற5+_வி.எ/.(மைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெச* 

அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) மான� $க�ப.06020.3 

 க-றிலா அர�க� தாேம கா�டலி  தெரJய� க%டா  $க�ப.06020.4 



 4Jவ+� தெரJய ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

4-�� ஊ� 4Dவி* ெச றா  $க�ப.06021.1 

 வJ(� கால�_ெப.(கால�_ெப.) ஈ+ எ � எ%ணின  வலிதி  ப-றி� 

$க�ப.06021.2 

 தJவின� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) <றாயிர� ;ய� தட�ைக தா�ேபா� 

$க�ப.06021.3 

 எJ என நால வி%ேம* எJ5தன  

விJ5த_ெப.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.06021.4 

 இ-ற வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�க� <றாயிரவ)� 

இழ5த_ெப.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதாளா� $க�ப.06022.1 

 4-றினா� உல5தா� ஐய  ெமா8�பிேனா� உடைல 1>க/ $க�ப.06022.2 

 �-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கயி-றிேனா�� 

ேதா �வா  அரவி  �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) $க�ப.06022.3 

 ப-றிய க�ழ  எ னA ெபாலி5தன  வி��பி  பாலா  $க�ப.06022.4 

 + னல� ;ர�ைத 4-�� ��ெத(ழி* ெத(*ைலேயா2� $க�ப.06023.1 

 ப னின ெபா)B� நாணA பாதக� இ)�ைக ப-ற $க�ப.06023.2 

 ம னைன வா>�திA பி ைன வய��_எவ.(வய��_வி.) எ' ம�Aெப  

எ னாA $க�ப.06023.3 

 ெபா  நக� மீேத த ேபா� வாலிைனA 

ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி�டா  $க�ப.06023.4 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) இைற�� உ�க% ெவ8ேயா� தா� இய-ற�� 

ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ ேன $க�ப.06024.1 

 அ னவ��� இ�தி ஆக அணி நக� அழிAப* எ னா/ $க�ப.06024.2 



 ெச5நிற/ சிைகய ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேபா� மJ பி ன�/ ேசற* 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06024.3 

 அ* நிற�+_ெப.(நிற�_ெப.+அ�+_சா'.) அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) Pத  

அன*ெகJ ெகா-ற ந�3 வா* $க�ப.06024.4 

 அA; உற> ேவைல கா�� அல�� ேப� இல�ைக த ைன $க�ப.06025.1 

 எA_��.(எ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ;ற�தள(� த�ய ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கண�+ 

எ'�த ேகா�பா* $க�ப.06025.2 

 +A; உற> ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) ேம)வி* 

�ைழய� ேதாளா* $க�ப.06025.3 

 4A;ர�+ எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேகாேல ஒ�த+ அ� 

1'A ேபா� வா* $க�ப.06025.4 

 உக�கைட உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) யா(� உண��ற ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) நா�ட� $க�ப.06026.1 

 சிைக� ெகாJ�_ெப.அ.(ெகாJ�_ெப.அ.) கனைல 

வ ���_ெப.எ/.(வ ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 4ன� பயி*வா  ேபால 

$க�ப.06026.2 

 மிைக�+ எJ த�ய� ஆேயா� வி'நக� வ �யA ேபா� வா* $க�ப.06026.3 

 தைக�த*_ெதா.ெப.(தைக_வி.+�த*_ெதா.ெப.�றி.) இ* ேநா ைம சா�� தனி 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ேசணி* உ8�தா  $க�ப.06026.4 

 ெவ3ளியி  ெபா னி  நானா விள��ப* மணியி  விRைச $க�ப.06027.1 

 ெத3ளிய கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) த/ச  ைக 

4ய �_வி.எ/.(4ய*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ'தி  

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06027.2 

 த3 அ� மைனக3 ேதா�� 4ைற 4ைற தாவி/ ெச றா  $க�ப.06027.3 



 ஒ3_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) எ'ேயா�� � ற�+_ெப.(� ற�_ெப.+அ�+_சா'.) 

ஊழிவ �> உ)ெமா� ஒAபா  $க�ப.06027.4 

 ந�*_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) நிற_ெப.(நிற�_ெப.) நி)த� யா%�� ெந8 ெபாழி ேவ3வி 

ந��க $க�ப.06028.1 

 பா* வ) பசிய  அ பா  மா)தி வாைலA ப-றி $க�ப.06028.2 

 ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) உ%டவ  அ � 

ஊ�ட_�ைற.எ/.(ஊ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� 

அழிவி  உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.06028.3 

 காலேம எ ன ம ேனா கனலி�� கDதி  உ%டா  $க�ப.06028.4 

 ெகாDையA ப-றி விதான� ெகாBவி தா _த-.�.(தா _த-.�.) $க�ப.06029.1 

 ெநDய Pைண� தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) �வ�_ெப.(�வ�_ெப.) $க�ப.06029.2 

 4Dய/ �-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 4J+� 

4)�கி-றா* $க�ப.06029.3 

 கD ெகா3 மா நக� ேதா�� க�� கன*_ெப.(கன*_ெப.) $க�ப.06029.4 

 வாச* இ�ட எ' மண மாளிைக $க�ப.06030.1 

 1ச 4�D 4J+� 4)�கி-றா* $க�ப.06030.2 

 ஊச*_ெப.(ஊச*_ெப.) இ�� என ஓD உைள5+ உைலA $க�ப.06030.3 

 :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) இ�ட+ இ'ய* ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) எலா� $க�ப.06030.4 

 மணியி  ஆய வய��_எவ.(வய��_வி.) ஒளி மாளிைக $க�ப.06031.1 

 பிணியி* ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) �ட�� க-ைற ெப)�கலா* $க�ப.06031.2 

 திணி ெகா3 த� உ-ற+ உ-றில ேத�கிலா� $க�ப.06031.3 



 அணி வைள� ைக ந*லா� அலம5+ உளா� $க�ப.06031.4 

 வா _ெப.(வா _ெப.) அக�ைத ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ;ைக மா8�தலா* 

$க�ப.06032.1 

 ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தி�� 

அறியா+_எதி�.ம.வி.எ/.(அறி_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) ;ல�பினா� 

$க�ப.06032.2 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) அக�+ மல� சில�_ெப.(சில�_ெப.) 

சி5திய_ெப.எ/.(சி5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06032.3 

 கா  அக�+ மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) அ ன கா�சியா� $க�ப.06032.4 

 H8� ெகாJ� ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) �Rசியி* H5தலி* $க�ப.06033.1 

 மீ/ ெசா'5தன� மாத)� வ �ர)� $க�ப.06033.2 

 ஏ8�த த ைமயினா* எ' இ ைம�� $க�ப.06033.3 

 த�� ெகாB�தின(� தெரJயாைமயா* $க�ப.06033.4 

 இ*லி* த�� வய��_எவ.(வய��_வி.) எ' யாைவ�� $க�ப.06034.1 

 ெசா*லி _நி.எ/.(ெசா*_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) த��5தன ேபா*வன ெத(* உ) 

$க�ப.06034.2 

 ;*லி� 

ெகா%டன_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

மாையA ;ண�A; அற� $க�ப.06034.3 

 க*வி� த� இய*;_ெப.(இய*;_ெப.) 

எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) க)�த� ேபா* 

$க�ப.06034.4 

 ஆய+ அ�� ஒ� �ற3 உ) ஆ8 அD� $க�ப.06035.1 



 தா8_ெப.(தா8_ெப.) அள5+_வி.எ/.(அள_வி.+5�_இ.க.+உ_வி.எ/.�றி.) உலக�க3 

தர� ெகா3வா  $க�ப.06035.2 

 மீ எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க'யவ  ேமனியி* 

$க�ப.06035.3 

 ேபா8 எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பர5த+ 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ;ைக $க�ப.06035.4 

 ந�ல�_ெப.(ந�ல�_ெப.) நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நிற�தன 

கீ>நிைல $க�ப.06036.1 

 மாலி  ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின யாைனைய மா2வ $க�ப.06036.2 

 ேம* விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ' 4-�� 

விJ�கலா* $க�ப.06036.3 

 ேதா* உ'5+ 

கழ றன_வி.4.(கழ*_வி.+ -_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) ேதா* 

எலா� $க�ப.06036.4 

 மீ+ இம� கல5தா* அ ன ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ;ைக $க�ப.06037.1 

 ேசாதி ம�கல� த�ெயா� �-றலா* $க�ப.06037.2 

 ேமதி ம��லி  வ �> ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) வ �> மட $க�ப.06037.3 

 ஓதிம�களி  மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ஒ+�கினா� $க�ப.06037.4 

 ெபாD�+ எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ெபாறி ேபாவன $க�ப.06038.1 

 இD� �ல�களி  வ �>தலி* எ�க0� $க�ப.06038.2 

 ெவD�த ேவைல ெவ+�பிட மீ �ல� $க�ப.06038.3 



 +D�+ ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

;ல�5+_வி.எ/.(;ல�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உயி� ேசா�5தவா* 

$க�ப.06038.4 

 ப)� த� ம��+ உ3 உறA ப-றலா* $க�ப.06039.1 

 அ)� ந�Dய_ெப.எ/.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆடக� தாைரக3 

$க�ப.06039.2 

 உ)கி ேவைலயி  ஊ� ;�� 

உ-றன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) $க�ப.06039.3 

 தி)கி* ெபா  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) த%D* திர%டவா* $க�ப.06039.4 

 உைரயி  45+ உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ' அதா* 

$க�ப.06040.1 

 வைர நிவ5+ அ ன ப  மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாளிைக $க�ப.06040.2 

 நிைர�� ந�3 ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேசாைல�� நி-�ேமா $க�ப.06040.3 

 தைர�� ெவ5த+ ெபா  எ2� த ைமயா* $க�ப.06040.4 

 க*லி2� வலி+ ஆ� ;ைக� க-ைறயா* $க�ப.06041.1 

 எ*லி ெப-ற+ இைமயவ� நா� இய* $க�ப.06041.2 

 வ*லி ேகாலி நிவ5தன மா மணி/ $க�ப.06041.3 

 சி*லி ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) திர%டன ேத� 

எலா� $க�ப.06041.4 

 ேபய� ம றினி* நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பிற�� எ' 

$க�ப.06042.1 

 மாய� உ%ட நற( ம��ததா* $க�ப.06042.2 



 Pய�_�றி.வி.4.(P8ைம_ெப.+ஓ�_பட�.ப .) எ றவ� ைவ�_ஏவ.(ைவ�_வி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) + னினா* $க�ப.06042.3 

 த�ய� அ றி�� த�ைம�� ெச8வரா* $க�ப.06042.4 

 தJ( இல�ைக தழ�� எ' தா8/ ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.06043.1 

 வJ இ* ேவைல உைலயி  ம�கின $க�ப.06043.2 

 எJ� எJ� �ட�� க-ைற ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8தலா* $க�ப.06043.3 

 �J( த%;ன* ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) ெகாதி�தேவ $க�ப.06043.4 

 ஊனி* ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ'ெயா� 

உய��வா� $க�ப.06044.1 

 கானி* ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) கா% எனா $க�ப.06044.2 

 வானி* ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மகளி�_ெப.) 

மய�கினா� $க�ப.06044.3 

 ேவனி*_ெப.(ேவனி*_ெப.) ஓ� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ேத� இைட 

வ �>5தன� $க�ப.06044.4 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) அவா� ெபாழி*_ெப.(ெபாழி*_ெப.) த�A பட/ 

சி5திய_ெப.எ/.(சி5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06045.1 

 ேசாைன மா மல�� +�பி_ெப.(+�பி_ெப.) ெத(ட�5+ அய* $க�ப.06045.2 

 ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த�/ �ட� ;%ட'க� 

தட�_ெப.(தட�_ெப.) $க�ப.06045.3 

 கான�_ெப.(கான�_ெப.) ஆ� என 

வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) க'5தேவ $க�ப.06045.4 



 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) உயி� நாயக  $க�ப.06046.1 

 ம-கட� தெற மா%டன  வா>( இல� $க�ப.06046.2 

 இ* கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இனி ஏகல� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) எனா $க�ப.06046.3 

 வி* கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) 

சில�_ெப.(சில�_ெப.) வ �Dனா� $க�ப.06046.4 

 : க'5+ 4றி ெபாறி ஆ8 அைட $க�ப.06047.1 

 நா_ெப.(நா_ெப.) க'5+ சிைன ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) சா�ப� ஆ8 

$க�ப.06047.2 

 மீ க'5+ ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பைண ேவ� உற� $க�ப.06047.3 

 கா க'5+ க)� க' ஆனேவ $க�ப.06047.4 

 கா� 4J�க எJ� கன*_ெப.(கன*_ெப.) க-ைற ேபா8 $க�ப.06048.1 

 ஊ� 4J�க ெவ+Aப உ)�கின $க�ப.06048.2 

 P� ஒJ�க� அறாைமயி  + 2 ெபா  $க�ப.06048.3 

 ேவ� விJAப+ 

ேபா றன_வி.4.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

வி%_ெப.(வி%_ெப.) எலா� $க�ப.06048.4 
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 நிைன�� மா�திைர யாவ)� ந��கின� 

ந��கா_எதி�.ம.வி.எ/.(ந���_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06071.3 

 விைன இலாைமயி* ெவ5த+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

வில�க*_ெதா.ெப.(வில��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ேம* இல�ைக 

$க�ப.06071.4 

 ஆழி� ேதரவ  அர�கைர அழ* எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06072.1 

 ஏJ�� ஏெழன அ��கிய_ெப.எ/.(அ���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

உலக�க3 எ'�� $க�ப.06072.2 

 ஊழி� கால�_ெப.(கால�_ெப.) வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ-றேதா பிறி+ ேவ� உ%ட< $க�ப.06072.3 

 பாழி� த� �ட ெவ5த+ எ  நக� எனA பக�5தா  $க�ப.06072.4 

 கர�க3_ெப.(கர�க3_ெப.) HAபின� த�கைள� தி)ெவா�� காணா� 

$க�ப.06073.1 

 இர��கி ற வ* அர�க� ஈ+ இய�பின� இைறேயா8 $க�ப.06073.2 

 தர�க ேவைலயி  ெநDய த _பதி.ெப.(த _தி'.) வா* இ�ட தழலா* 

$க�ப.06073.3 

 �ர�� ��ட+ எ � உைர�த�� இராவண  ெகாதி�தா  $க�ப.06073.4 



 இ � ;  ெத(ழி* �ர�� த _பதி.ெப.(த _தி'.) வலியினா* இல�ைக 

$க�ப.06074.1 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மா ந�� எJகி ற+ ெந)A;� 

$க�ப.06074.2 

 தி �_வி.எ/.(தி _வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) ேத�கி�கி ற+ 

ேதவ�க3_ெப.(ேதவ�_ெப.+க3_ப .) சி'Aபா� $க�ப.06074.3 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) ந � ேபா� இராவண  வலி என ந�கா  $க�ப.06074.4 

 உ%ட ெந)Aைப� $க�ப.06075.1 

 க%� எதி� ப-றி� $க�ப.06075.2 

 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைணக எ றா  

$க�ப.06075.3 

 அ%டைர ெவ றா  $க�ப.06075.4 

 உ-� அகலா 4  $க�ப.06076.1 

 ெச-ற �ர�ைகA $க�ப.06076.2 

 ப-�மி  எ றா  $க�ப.06076.3 

 4-�� உண�5தா  $க�ப.06076.4 

 சா� அய* நி றா� $க�ப.06077.1 

 வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) விைர5தா� $க�ப.06077.2 

 ேந)+� எ றா� $க�ப.06077.3 

 ேத'ன� ெச றா� $க�ப.06077.4 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) இக5தா� $க�ப.06078.1 



 வி*ல� ெவ�%டா� $க�ப.06078.2 

 ப* அதிகார� $க�ப.06078.3 

 ெத(*ல� ெபய�5தா� $க�ப.06078.4 

 ந��ெகJ ேவைல நிமி�5தா� $க�ப.06079.1 

 தா�ெகJ தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) சைம5தா� $க�ப.06079.2 

 ேபா�ெகJ மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ;ைன5தா� $க�ப.06079.3 

 ஓ� எJ வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) உய�5தா� $க�ப.06079.4 

 வி%ணிைன ேமைல விள�பா� $க�ப.06080.1 

 ம%ணிைன ஓD வைள5தா� $க�ப.06080.2 

 அ%ணைல ஓD அைண5தா� $க�ப.06080.3 

 க%ணினி* ேவ� அய* க%டா� $க�ப.06080.4 

 ப-�தி� ப-�தி� எ பா� $க�ப.06081.1 

 எ-�தி� எ-�தி� எ பா� $க�ப.06081.2 

 �-�தி� �-�தி� எ பா� $க�ப.06081.3 

 4-றின� 4-�� 4னி5தா� $க�ப.06081.4 

 ஏ* ெகா� வRச� எதி�5தா� $க�ப.06082.1 

 கா* ெகா� ைக ெகா� கா�ேபா* $க�ப.06082.2 

 ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) ெகா� ேகாலின� ெவ�த� $க�ப.06082.3 

 வா* ெகா� தா2� வைள5தா  $க�ப.06082.4 

 பாதவ� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ப��தா  $க�ப.06083.1 

 மாதிர� வாலி  வைள5தா  $க�ப.06083.2 



 ேமாதின  ேமாத_�ைற.எ/.(ேமா+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 4னி5தா� 

$க�ப.06083.3 

 ஏதி�� நாB� இழ5தா� $க�ப.06083.4 

 <றிட மா)தி ெநா5தா� $க�ப.06084.1 

 ஊறிட ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) இ� ;% ந�� $க�ப.06084.2 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) இட_�ைற.எ/.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஊ'� ெச�த� 

$க�ப.06084.3 

 ஆறிட ஓDன+ ஆறா8 $க�ப.06084.4 

 ேதா-றின� +Rசின� அ*லா* $க�ப.06085.1 

 ஏ-� இக* வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) எதி�5தா� $க�ப.06085.2 

 கா-றி  மக _ெப.(மக _ெப.) கைல க-றா  $க�ப.06085.3 

 H-றி2� 4�மD ெகா றா  $க�ப.06085.4 

 மR� உற> ேமனிய� வ  ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.06086.1 

 ெமா8�பின� வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) 4D5தா� $க�ப.06086.2 

 ஐ�பதினாயிர� அ*லா� $க�ப.06086.3 

 ைப� ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ேவைல பட�5தா� $க�ப.06086.4 

 ேதா8�தன  வா* அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ேதாய� $க�ப.06087.1 

 கா8�திய ேவைல கல5தா� $க�ப.06087.2 

 ேபா8�தில� ெபா றின� ேபானா� $க�ப.06087.3 

 ஏ8�+ என ைம5த� எதி�5தா� $க�ப.06087.4 

 �-றின ேத'ன� ேதாலா $க�ப.06088.1 



 வி* ெத(ழி* வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) விைள�தா� $க�ப.06088.2 

 எ-றின  மா)தி எ-ற $க�ப.06088.3 

 உ-� எJ வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) உைல5தா� $க�ப.06088.4 

 வி�� உய� விRைசய� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) த� $க�ப.06089.1 

 வ�ட 4ைல� தி) ைவ�� $க�ப.06089.2 

 ;3_ெப.(;3_ெப.) திர3 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ;ற�+� $க�ப.06089.3 

 ��Dல+ எ ப+ ெசா னா�_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) 

$க�ப.06089.4 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

ெசா*ல_�ைற.எ/.(ெசா*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மகி>5தா  $க�ப.06090.1 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) திற*_ெப.(திற*_ெப.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 

விய5தா  $க�ப.06090.2 

 உ85தென  எ ன உவ5தா  $க�ப.06090.3 

 ைப5ெத(D தா3க3 பணி5தா  $க�ப.06090.4 

 பா��தன3 சானகி பாரா $க�ப.06091.1 

 ேவ��+ எ' ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) �ளி�5தா3 $க�ப.06091.2 

 வா��ைத எ  

வ5தைன_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) எ னாA 

$க�ப.06091.3 

 ேபா�� ெத(ழி* மா)தி ேபானா  $க�ப.06091.4 

 ெத3ளிய மா)தி ெச றா  $க�ப.06092.1 

 க3ள அர�க�க3 க%டா* $க�ப.06092.2 



 எ3ளல� ப-�வ� எ னா $க�ப.06092.3 

 ஒ3_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) எ'ேயா2� ஒளி�தா  $க�ப.06092.4 

 ந���ெவ  விைரவி  எ 2� நிைனவின  ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) 

நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) $க�ப.06093.1 

 ஆ�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ��மி� � ைற அ)�கனி* 

அைண5த_ெப.எ/.(அைண_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஐய  $க�ப.06093.2 

 வ ��கின  உலைக எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) விJ�கின  எ ன 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.06093.3 

 :�_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) ெத(J+ 

வா>�தி_வி.எ/.(வா>�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வி��; இைட� கD+ 

ேபானா  $க�ப.06093.4 

 ைமநாக� எ ன நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) � ைற�� 

மரபி  எ8தி� $க�ப.06094.1 

 ைக நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) அைனேயா  உ-ற+ உண��தின  கண�தி  

காைலA $க�ப.06094.2 

 ைப நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) 

நிக����_ெப.எ/.(நிக�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

வர(_ெப.(வர(_ெப.) 

பா����_ெப.எ/.(பா�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.06094.3 

 ெகா8 நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) ேத _ெப.(ேத _ெப.) 

சி5+� � றிைட� �தி�� 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.06094.4 

 ேபா8 வ)� க)ம� 4-றி-� எ ப+ ஓ� ெபா�ம* 

ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.06095.1 



 வா8 ெவ]இ நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ றி வானர 

வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ம ேனா $க�ப.06095.2 

 பா8வ) ந�ள�+ ஆ�க% இ)5தன� பறைவA பா�A; $க�ப.06095.3 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) வர� க%ட+ அ ன உவைகயி  தளி��தா� அ�மா 

$க�ப.06095.4 

 அJதன� சிலவ� 4  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஆ��தன� சிலவ� அ%மி� $க�ப.06096.1 

 ெத(Jதன� சிலவ� ஆD� +3ளின� சிலவ� அ3ளி $க�ப.06096.2 

 4J+ உற விJ��வா� ேபா* ெமா8�தன� சிலவ� 4-�� $க�ப.06096.3 

 தJவின� சிலவ� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

�ம5தன� சிலவ� தா�கி $க�ப.06096.4 

 ேதெனா� கிழ��� கா�� நறியன அ'தி  

ேதD_வி.எ/.(ேத�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06097.1 

 ேம*4ைற ைவ�ேதா� அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) Oக�5தைன ெமலி( 

த��தி $க�ப.06097.2 

 மான வா3_ெப.(வா3_ெப.) 4கேம எ�க�� உைர�த+ மா-ற� எ � 

$க�ப.06097.3 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) Oக� சாக� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 4ைற4ைற 

சிலவ� த5தா� $க�ப.06097.4 

 தா3களி* மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ேதாளி* தைலகளி* தட�ைக 

த�மி* $க�ப.06098.1 

 வா3களி* ேவலி* வாளி மைழகளி  வகி�5த ;%க3 $க�ப.06098.2 

 நா3க3ேம* உலகி* ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

எ%ணன ந�பி த ைன $க�ப.06098.3 



 ஊ> ெகாள ேநா�கி-ேநா�கி_அ.ெதா.(ேநா�கி-ேநா�கி_அ.ெதா.) உயி� உக 

உைள5+ உயி��தா� $க�ப.06098.4 

 வாலி காதலைன 45தி வண�கின  எ%கி  ம ைன� $க�ப.06099.1 

 கா* உற வண�கிA பி ைன� கட 4ைற கடேவா��� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.06099.2 

 ஏ�ற இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஆ�க% 

இ)5தவ  எதி�5ேதா��� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.06099.3 

 ஞால நாயக  த _பதி.ெப.(த _தி'.) ேதவி ெசா*லின3 ந ைம எ றா  

$க�ப.06099.4 

 எ ற�� கர�க3_ெப.(கர�க3_ெப.) HAபி எJ5தன� இைறRசி� தா>5+ 

$க�ப.06100.1 

 நி றன� உவைக ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி�மல� 

நிமி�5த_ெப.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெநRச� $க�ப.06100.2 

 ெச ற+ 4தலா வ5த+ இ�தியா/ ெசAப* பாைல $க�ப.06100.3 

 வ  திற*_ெப.(திற*_ெப.) உரேவா8 எ ன/ ெசா*�வா  ம)�+ 

ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) $க�ப.06100.4 

 ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) தைக ேதவி உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) அைமய/ ெசா*லிA 

$க�ப.06101.1 

 :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� அைடயாள� ைக 

ெகா%ட+� ;க � ேபா'* $க�ப.06101.2 

 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

அர�கேரா� நிக>5த+� ெந)A;/ சி5தி $க�ப.06101.3 

 மீ%ட+� விள�பா  தா _த-.�.(தா _த-.�.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

ெவ றிைய உைரAப ெவ3கி $க�ப.06101.4 



 ெபா)தைம ;%ேண ெசா*ல_�ைற.எ/.(ெசா*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெவ றைம ேபா5த த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) $க�ப.06102.1 

 உைர ெசய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஊ� த� இ�ட+ 

ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) ;ைகேய ஓத $க�ப.06102.2 

 க)தல� ெப)ைம_ெப.(ெப)ைம_ெப.) ேதவி மீ%Dலா/ ெசயேல கா�ட 

$க�ப.06102.3 

 தெரJதர உண�5தா� பி ன� எ  இனி/ ெச8+� எ றா� $க�ப.06102.4 

 யாவ+� இனி ேவ� எ%ண_�ைற.எ/.(எ%0_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேவ%�வ+ இைற�� இ*ைல $க�ப.06103.1 

 ேசவக  ேதவி த ைன� க%ட+ விைரவி  ெசAபி $க�ப.06103.2 

 ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) +ய� ஆ-றேல ஆ� $க�ப.06103.3 

 ேபாவ+ ;லைம எ னாA ெபா)�ெகன 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபானா� $க�ப.06103.4 

 ேபாயின�_வி.4.(ேபா_வி.+இ _இ.கா.+அ�_பட�.ப .) களிAபிேனா�� ;�கவ  

சிைலயி  நி �� $க�ப.06104.1 

 ஏயின பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) எ ன 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வி%_ெப.(வி%_ெப.) 

பட�5+_வி.எ/.(பட�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தாவி� $க�ப.06104.2 

 கா8 கதி�� கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) வான�+_ெப.(வான�_ெப.+அ�+_சா'.) 

உ/சி_ெப.(உ/சி_ெப.) ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ���� கால�+ $க�ப.06104.3 

 ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) வ �ர)� ேபா8 ம+வன� 

அதி* இ��தா� $க�ப.06104.4 



 ஏத நா3_ெப.(நா3_ெப.) இற5த_ெப.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சால 

எ ப+ ஓ� வ)�த�_ெப.(வ)�த�_ெப.) ெநRச�_ெப.(ெநRச�_ெப.) அ�+ 

$க�ப.06105.1 

 ஆதலா* உண(_ெப.(உண(_ெப.) ேத85+ வ)5தின� அளிய� எ�ைம/ 

$க�ப.06105.2 

 சாத* த���+ அளி�த_ெப.எ/.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ �ர த5த)3 

உண(� எ னA $க�ப.06105.3 

 ேபா+� நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) வாலி ேச8பா* எ � உட  

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபானா� $க�ப.06105.4 

 அ�கத  த ைன அ%மி ம2� இ)ைக HAபி� $க�ப.06106.1 

 ெகா��_ெப.(ெகா��_ெப.) த�� அல�க* மா�ப  2ைட� �ர��/ 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $க�ப.06106.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கத�_ெப.(கத�_ெப.) ஒழி5+ சால 5தின ேவைட ஓD 

$க�ப.06106.3 

 இ�� இத-� அளி�த*_ெதா.ெப.(அளி_வி.+�த*_ெதா.ெப.�றி.) ேவ%�� (* 

உமி> பிரச�_ெப.(பிரச�_ெப.) எ றா  $க�ப.06106.4 

 என அவ2� ேந�5தா  நரைல�� ந��க ஆ��+/ $க�ப.06107.1 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ� பிரச�_ெப.(பிரச�_ெப.) 

P���_ெப.எ/.(P��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெசJ 

வன�_ெப.(வந�_ெப.) அதனி  ஊேட $க�ப.06107.2 

 ஒ றி  4  ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

பா��_ெப.எ/.(பா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஒD��� 

ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) பிரச�_ெப.(பிரச�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.06107.3 



 தி �_வி.எ/.(தி _வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) தி � உவைக H)� 

ேத _ெப.(ேத _ெப.) Oக� அளியி  ெமா8�ேத $க�ப.06107.4 

 ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) வா8�ெகா3B� ேதைன ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) 

உ%� எளிதி* ேபாவா� $க�ப.06108.1 

 ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) ைக� 

ெகா3B�_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேதைன 

ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓDA ேபாவா� 

$க�ப.06108.2 

 ஒ)வேரா� ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) ஒ ற� தJ(வ� விJவ� ஓD 

$க�ப.06108.3 

 ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) ேம* ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) ஏறி ஓைக எ � 

உவைகH�வா� $க�ப.06108.4 

 இ னன நிகJ� காைல_ெப.(காைல_ெப.) எ'விழி�+ 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சீறி $க�ப.06109.1 

 அ5 ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

கா���_ெப.எ/.(கா_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வானர� 

அவைர ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06109.2 

 ம  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கதிேரா  ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) 

ஆைணைய ம��+ ந�வி� $க�ப.06109.3 

 எ  நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ ன ெச8த�� 

O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) உயி��� இ�தி எ ன $க�ப.06109.4 

 4னி�மா* எ�ைம எ� ேகா  எ � அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

ெமாழி5+ ேபா5+ $க�ப.06110.1 

 கனி�� மா ம+ வன�ைத� க�� அழி�தி�ட+ இ � $க�ப.06110.2 



 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) த) கவியி  தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) 

ந%ணலா� ெச8ைக நாண $க�ப.06110.3 

 இனி எமா* ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) இ � எ ன� 

ததி4க-� இய�பினாேர $க�ப.06110.4 

 ேக�டவ  யாவேர அ� ம+வன� ேக� S>5தா� $க�ப.06111.1 

 கா�D� எ � எJ5தா  அ னா� வாலிேச8 4தல க-ேறா� $க�ப.06111.2 

 ஈ�ட� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ��த+ ஆக அ�கத  

ஏவ* த னா* $க�ப.06111.3 

 மா�Dன கவியி  தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ம+வள� உலைவ ஈ�ட�. 

$க�ப.06111.4 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) கிள� ம+ைகயா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) ஆைணயா* 

உ�தி ெகா%ேட $க�ப.06112.1 

 �ர�கின� த�ைமெய*லா� வில�கின� ெகா�ைம_ெப.(ெகா�ைம_ெப.) Hறி� 

$க�ப.06112.2 

 கர�களா* எ-ற ெநா5ேத� காவேலா8 எ னேலா�� $க�ப.06112.3 

 தர� கிள� தாைத ப�ட+ அறி5தில  தனய  ேபா��. $க�ப.06112.4 

 என உைர�+ அனலி  ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைர�+ 

இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ேகாD $க�ப.06113.1 

 கைன கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) கவியி  ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) க* என� 

கல5+_வி.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;*ல $க�ப.06113.2 

 ;ைன ம+/ேசாைல ;�கா  ம+Oக� ;னித/ ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

$க�ப.06113.3 



 அனகைன வா>�தி_வி.எ/.(வா>�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஓD 

அ�கத  அDயி* வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.06113.4 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) வாலி�� ஈ5த இ �ைவ ம+வி  

கான�_ெப.(கான�_ெப.) $க�ப.06114.1 

 அ5தர�தவ���� ேநா�க-� அ'ய எ  ஆைண த ைன/ $க�ப.06114.2 

 சி5திைன கதிேரா  ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) திறலிைன அறிதி அ ேற 

$க�ப.06114.3 

 ம5தர� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாளா8 இ-ற+ உ  

வா>�ைக_ெப.(வா>�ைக_ெப.) இ ேற $க�ப.06114.4 

 ம+வன� த ைன இ ேன மா��வி�தைன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ னா� 

$க�ப.06115.1 

 க+� என வாலி ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) ேம* 

எறி5தன _வி.4.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) க)� 

க* பாைற $க�ப.06115.2 

 அ+தைனA ;ற�ைகயாேல அக-றி அ�கத2� சீறி� $க�ப.06115.3 

 ததி4க  த ைனA ப-றி� ��தின  தட�ைக த னா* $க�ப.06115.4 

 வா8 வழி �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ேசார மணி� ைகயா* மல�க ேமாதிA 

$க�ப.06116.1 

 ேபா8 ெமாழி கதிேரா  ைம5த-� எ � 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) த ைனA ேபா�கி� $க�ப.06116.2 

 த� எJ� ெவ�ளி ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ம-� 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) த ைன� 

$க�ப.06116.3 



 கா8 கன*_ெப.(கன*_ெப.) 

ெபாழி��_ெப.எ/.(ெபாழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ைகயா* ��+தி� 

க�D எ றா  $க�ப.06116.4 

 பிD�தன� ெகாDக3 த னா* பிணி�தன பி 2� 4 2� $க�ப.06117.1 

 இD�தன� அசனி அRச எ�>வலி� கர�க3_ெப.(கர�க3_ெப.) ஓ/சி 

$க�ப.06117.2 

 +D�தன� உட*க3 ேசா�5தா� ெசா*�� ேபா8 ந�)� எ னA $க�ப.06117.3 

 பD�தன  வாலி ைம5த . பய�+ட  அவ)� ேபானா� $க�ப.06117.4 

 அைல ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) �ைட�மா ேபா* ம+� �ைட5+ ஆD த� த� 

$க�ப.06118.1 

 தைலவ�க�� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ேத2� கனிகB� பிற(� த5ேத 

$க�ப.06118.2 

 உைல( உ� வ)�த�_ெப.(வ)�த�_ெப.) த��5தி�� உபவன�+ இ)5தா� 

இAபா* $க�ப.06118.3 

 சிைல வைள�+_வி.எ/.(வைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உல(� ேதேரா  

தெற�� ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) தணி( பா��ேத $க�ப.06118.4 

 4�தைல எஃகினா-�� 4DAப அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) க)ம� 

4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06119.1 

 வி�தக� Pத  மீ%ட+ இ�தியா 

விைள5த_ெப.எ/.(விைள_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) $க�ப.06119.2 

 அ�தைல அறி5த+ எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) அைற5தன� ஆழியா  மா�� 

$க�ப.06119.3 

 இ�தைல நிக>5த+ எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) இய�;வா  எ��+� 

ெகா%டா� $க�ப.06119.4 



 ேச-� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மைர மல�� தி)ைவ� ேத�க என� $க�ப.06120.1 

 கா-றி  மா மக _ெப.(மக _ெப.) 4த* கவியி  ேசைனைய $க�ப.06120.2 

 நா* திைச ம)�கி2� ஏவி நாயக  $க�ப.06120.3 

 ேத-றின  

இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

கவியி  ெச�மேல $க�ப.06120.4 

 கா�வைர இ)5+ள கதி'  காதல _ெப.(காதல _ெப.) $க�ப.06121.1 

 சீ'ய ெசா-களா* தெர��ட ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) கணா  $க�ப.06121.2 

 ஆ)யி� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) உைடய  ஆ� என $க�ப.06121.3 

 ேசா�ெத(�� உயி��+ உயி��+ உணர� ேதா �வா  $க�ப.06121.4 

 த%ட* இ* ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) திைச 1 �� தாயின� $க�ப.06122.1 

 க%Dல� மட5ைதைய எ 2� க��ைர $க�ப.06122.2 

 உ%� உயி� அக�+ என ஒ��க(� உள  $க�ப.06122.3 

 தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) திற*_ெப.(திற*_ெப.) அ2மைன நிைன�� 

சி5ைதயா  $க�ப.06122.4 

 ஆ'ய  அ)5+ய�� கட�3 ஆ>பவ  $க�ப.06123.1 

 சீ'ய+ அ � ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ெச8ைக த��( 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) $க�ப.06123.2 

 1' ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பழிெயா� 4D5த+ ஆ� என/ $க�ப.06123.3 

 S'ய _ெப.(S'ய _ெப.) ;த*வைன ேநா�கி/ ெசா*லினா  $க�ப.06123.4 

 �றி�த_ெப.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) இற5தன 

� ற� தென1 திைச $க�ப.06124.1 



 ெவறி� க)�_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) �ழலிைய நாட* ேமயினா� $க�ப.06124.2 

 மறி�+ இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) வ5தில� மா%�ளா� ெகாேலா $க�ப.06124.3 

 பிறி�+ அவ��� உ-�ள+ எ ைன ெப-றிேயா8 $க�ப.06124.4 

 மா%டன3 அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) மா%ட வா��ைதைய $க�ப.06125.1 

 மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவ��� உைர�தலி  

விளித* ந �_ெப.(ந �_ெப.) எனாA $க�ப.06125.2 

 :%ட+ ஓ� +ய� ெகா� ெபா றினா� ெகா*ேலா $க�ப.06125.3 

 ேத%Dன� இ ன4� தி'கி றா� ெகா*ேலா $க�ப.06125.4 

 க%டன� அர�கைர� க�( ைக� மிக_�ைற.எ/.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.06126.1 

 ம%� அம� ெத(ட�கினா� வRச� மாையயா* $க�ப.06126.2 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) தல� அதனி* ேமவின�ெகா* ேவ� இலா� $க�ப.06126.3 

 த%ட* இ* ெந�Rசிைற� தைளAப�டா� ெகாேலா. $க�ப.06126.4 

 Hறின நா3_ெப.(நா3_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) இ)�ைக 

Hடல� $க�ப.06127.1 

 ஏற* அR�+� என இ ப + ப�க3 $க�ப.06127.2 

 ஆறின� அ)5தவ� அய�கி றா� ெகா*ேலா $க�ப.06127.3 

 ேவ� அவ��� உ-ற+ எ  விள�;வா8 எ றா  $க�ப.06127.4 

 எ � உைர�+ இட� உழ5+_வி.எ/.(உழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ)���_ெப.எ/.(இ)��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஏ*ைவயி* 

$க�ப.06128.1 

 வ  திற*_ெப.(திற*_ெப.) ததி4க  வானைர ஈச  4  $க�ப.06128.2 



 த _பதி.ெப.(த _தி'.) தைலA ெபாழித) �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) த ெனா�� 

$க�ப.06128.3 

 � � எனA பணி5தன  இ)ைக HAபிேய $க�ப.06128.4 

 எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஐய ேக3 இ � நாைளேயா� 

$க�ப.06129.1 

 அழி5த+ ம+வன� அைடய_�ைற.எ/.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ ற�� 

$க�ப.06129.2 

 வழி5தி� �)தியி  வதன� ேநா�கிேய $க�ப.06129.3 

 ெமாழி5தி� அ�� யா� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 4D�+ உVளா� என 

$க�ப.06129.4 

 ந�ல2� �4த2� ெநDய � றேம $க�ப.06130.1 

 ேபா* உய� சா�ப2� ;ண'_ெப.(;ண'_ெப.) ேபா��+ என $க�ப.06130.2 

 ேம* எJ ேசைன�� விைரவி  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உறா/ $க�ப.06130.3 

 சா*; உைட ம+வன� தைன அழிAபேவ $க�ப.06130.4 

 தைக5த அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) ேசைனைய� த3ளி நி ைன�� 

$க�ப.06131.1 

 இக>5 +ைர�+ இைய5தன  வாலி ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) மன�� $க�ப.06131.2 

 உக5தன ;க ற அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர ெபாறாைமேய $க�ப.06131.3 

 ;ைக5+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) பாைறயி  ;ண�A; ந��கிேய $க�ப.06131.4 

 இைம�த*4  வாலிேச8 எழி*ெகா3 யா�ைகைய/ $க�ப.06132.1 

 சைம�தி எ � எறிதரA ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) ைகயா* தைக5+ $க�ப.06132.2 



 அைம� த) கன*_ெப.(கன*_ெப.) என அழ � எ  ப-றிேய $க�ப.06132.3 

 �ைம�+ உயி� பைதAப_�ைற.எ/.(பைதAA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) H� ேபா8 எ றா . $க�ப.06132.4 

 ஏ�பேலா� எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இரவி கா 4ைள 

$க�ப.06133.1 

 பா�;_ெப.(பா�;_ெப.) அைண அமலைன 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ைப5_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) ெத(D $க�ப.06133.2 

 ேம�ப� க-பின3 எ 2� ெம8�ைமைய� $க�ப.06133.3 

 தா� ;க றி�ட+ இ/சல� எ � ஓதினா  $க�ப.06133.4 

 ப% த) கிளவியா3 த ைனA பா�� உற� $க�ப.06134.1 

 க%டன� அ ன+ ஓ� களிAபினா* அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

$க�ப.06134.2 

 வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) உைற ம+வன� 

அழி�+_வி.எ/.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மா5திய+ $க�ப.06134.3 

 அ%ட நாயக இனி அவல�_ெப.(அவல�_ெப.) த��க என $க�ப.06134.4 

 வ5தன�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) தென1 

திைச வாவினா� எனA $க�ப.06135.1 

 ;5தி ெநா5+_வி.எ/.(ெநா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ ைன ெகா* ;கல* 

பால� எ � $க�ப.06135.2 

 எ5ைத�� 

இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) இரவி 

கா 4ைள $க�ப.06135.3 



 ெநா5த அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ததி4க  த ைன ேநா�கிேய $க�ப.06135.4 

 யா� அவ%_ெப.(அவ%_ெப.) இ��தவ� இய�;வா8 என $க�ப.06136.1 

 மா)தி வாலி ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) மயி5த  சா�பவ  $க�ப.06136.2 

 ேசா�( அ� பதிெனJேவா�க3 + னினா� $க�ப.06136.3 

 ஆ�கலி நாண வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ���� 

ேசைனயா� $க�ப.06136.4 

 எ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) உைர�தேபா+ இரவி 

காதல _ெப.(காதல _ெப.) $க�ப.06137.1 

 வ  திற*_ெப.(திற*_ெப.) ததி4க  வதன� ேநா�கிேய $க�ப.06137.2 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உன�� உண��+வ+ உள+ வாலி ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) 

$க�ப.06137.3 

 ;  ெத(ழி* ெச8ைக ேச� ;ண�Aப  அ*லனா* $க�ப.06137.4 

 ெகா-றவ  பணி தைல� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தெண1 திைர 

$க�ப.06138.1 

 �-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) திைச எலா� +)வி� 

ேதாைகையA $க�ப.06138.2 

 ப-றிய பைகஞைர� கD5+ பா�க� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06138.3 

 உ-றன� அவைர யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) உைரAப+ எ ைனேயா 

$க�ப.06138.4 

 அ றி�� வாலி ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ஆதலி  $க�ப.06139.1 

 பி �த* த�+_ெப.(த�+_ெப.) அேரா பிண��� சி5ைதயா8 $க�ப.06139.2 



 ஒ �� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) உணரைல உ�தி ேவ%�ேம* $க�ப.06139.3 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவ தைன/ சர% ேச�தி 

ஈ%� என $க�ப.06139.4 

 வண�கிய ெச னிய  மைற�த_ெப.எ/.(மைற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வாயின  $க�ப.06140.1 

 உண�கிய சி5ைதய  ஒ���� ேமனிய  $க�ப.06140.2 

 கண�ேகளா� ஏகி அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கான�_ெப.(கான�_ெப.) 

ந%ணினா  $க�ப.06140.3 

 மண�_ெப.(மண�_ெப.) கிள� தா'னா  மறி�+� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அேரா $க�ப.06140.4 

 க%டன  வாலி ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) க�( ைக� 

மிக_�ைற.எ/.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.06141.1 

 வி%டவ  ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) எதி� மீ%�ளா  எனி  $க�ப.06141.2 

 உ%D��+� உயி� எ ன உ னினா  $க�ப.06141.3 

 ெத(%� என� ததி4க  ெத(J+ ேதா றினா  $க�ப.06141.4 

 ேபா>5+ அன யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �ைற ெபா��க எனா 

$க�ப.06142.1 

 வ �>5தன  அD மிைச வ �ழ_�ைற.எ/.(வ �>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வாலி 

ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) $க�ப.06142.2 

 தா>5+ ைக ப-றி ெம8 தழ�இ_வி.எ/.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ�ைமயா  

$க�ப.06142.3 

 S>5த+� ெபா��க எனா 4த ைம ெசா*லினா  $க�ப.06142.4 



 யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) 4த* 

�றி�த_ெப.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) இற�த* 

எ%ணிேய $க�ப.06143.1 

 ஏ� உற +ய� +ைட�+ அளி�த_ெப.எ/.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஏ-ற� ேபா* $க�ப.06143.2 

 தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) க%ணவ  +யர�_ெப.(+யர�_ெப.) த3ள 

ந�� $க�ப.06143.3 

 ேபா� என� ெத(J+ 4  அ2ம  ேபாயினா  $க�ப.06143.4 

 வ  திற*_ெப.(திற*_ெப.) �'சி�� 4னி(_ெப.(4னி(_ெப.) மாறினா  

$க�ப.06144.1 

 ெவ றி ெகா3 கதி)� த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெவ�ைம_ெப.(ெவ�ைம_ெப.) 

ஆறினா  $க�ப.06144.2 

 எ � ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) யாவ)� 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபாதேல $க�ப.06144.3 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) என ஏகினா� நைவ�க% ந��கினா� $க�ப.06144.4 

 இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ;ற�+ இராம2� இரவி ேசயிைன $க�ப.06145.1 

 ஒA; உற ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) தாைனய� $க�ப.06145.2 

 தA; அற� க%டன� எ பேரா தகா+ $க�ப.06145.3 

 அA;ற�+ எ பேரா அைறதியா* எ றா  $க�ப.06145.4 

 எ ;ழி அ2ம2� இரவி எ பவ  $க�ப.06146.1 

 தென1 ;ல�+ உள  என� தெரJவ+ ஆயினா  $க�ப.06146.2 



 ெபா  ெபாழி தட�ைக அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெபா) இ* வ �ர2� 

$க�ப.06146.3 

 அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) உ� சி5ைதய  அைமய ேநா�கினா  $க�ப.06146.4 

 எ8தின _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) அ2ம2� 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஏ5த* த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

$க�ப.06147.1 

 ெமா8 கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) ெத(Jகில  4ள' 

ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06147.2 

 ைதயைல ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தைலய  

ைகயின  $க�ப.06147.3 

 ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) தழ�இ_வி.எ/.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ெநD+ இைறRசி வா>�தினா  $க�ப.06147.4 

 தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) திறலவ  

ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) தெரJய ேநா�கினா  

$க�ப.06148.1 

 வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) இய* ஓதி�� வலிய3 ம-� 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.06148.2 

 க%ட+� உ%� அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) க-;� 

ந �_ெப.(ந �_ெப.) என� $க�ப.06148.3 

 ெகா%டன _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

�றிAபினா* உண)� ெகா3ைகயா  $க�ப.06148.4 

 ஆ�� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெச8ைகைய அளைவ ஆ� 

எனா $க�ப.06149.1 

 ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உண�வினா* விைள5த+ 

உ னினா  $க�ப.06149.2 



 வ ��கின_வி.4.(வ ���_வி.+இ _இ.கா.+அ_பட�.ப .) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) மல��க% வி�மின $க�ப.06149.3 

 ந��கின+ அ)5+ய� காத*_ெப.(காத*_ெப.) ந�%டேத $க�ப.06149.4 

 க%டென  க-பி2�� அணிைய� க%களா* $க�ப.06150.1 

 ெத3 திைர அைல கட*_ெப.(கட*_ெப.) இல�ைக� தென1 நக� $க�ப.06150.2 

 அ%ட நாயக இனி� தவி�தி ஐய4� $க�ப.06150.3 

 ப%� உள +ய)� எ � அ2ம  ப 2வா  $க�ப.06150.4 

 உ  ெப)5ேதவி எ 2� உ'ைம��� உ ைனA 

ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06151.1 

 ம  ெப) ம)கி எ 2� வா8ைம��� மிதிைல ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) 

$க�ப.06151.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தனைய எ 2� 

தைகைம��� தைலைம சா றா3 $க�ப.06151.3 

 எ  ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தெய1வ� ஐயா இ ன4� ேக�D எ பா  

$க�ப.06151.4 

 ெபா  அல+ இ*ைல ெபா ைன ஒA; எனA ெபாைறயி* 

நி றா3_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.06152.1 

 த னல+ இ*ைல த ைன ஒA; என� தன�� 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06152.2 

 நி னல+ இ*ைல நி ைன ஒA; என நின�� ேந�5தா3 $க�ப.06152.3 

 எ னல+ இ*ைல எ ைன ஒA; என என��� ஈ5தா3 $க�ப.06152.4 

 உ  �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) உ ன+ ஆ�கி உய� ;க>�� 

ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) ஆய $க�ப.06153.1 



 த _பதி.ெப.(த _தி'.) �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) த ன+ ஆ�கி த ைன 

இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தனிைம ெச8தா  $க�ப.06153.2 

 வ  �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) H-��� ஈ5+_ெப.(ஈ5+_ெப.) 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) �ல�ைத_ெப.(�ல�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) 

வா>வி�+ $க�ப.06153.3 

 எ  �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) என��� த5தா3_வி.4.(தா-

வி.+5�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) எ  இனி/ ெச8வ+ எ�ேமா8 $க�ப.06153.4 

 வி* ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

வ �ர வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) ந�� இல�ைக ெவ-பி* $க�ப.06154.1 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தவ�த3 ஆய 

ந�ைகைய� க%ேட  அ*ேல  $க�ப.06154.2 

 இ* பிறA; எ ப+ ஒ �� இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) ெபாைற எ ப+ 

ஒ �� $க�ப.06154.3 

 க-;_ெப.(க-;_ெப.) எ2� ெபயர+ ஒ �� களி நட� ;'ய� க%ேட  

$க�ப.06154.4 

 க%ணி2� உைள ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ைதய*_ெப.(ைதய*_ெப.) 

க)�தி2� உைள ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) வாயி  $க�ப.06155.1 

 எ%ணி2� உைள ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ெகா�ைக இைண��ைவ த னி  

ஓவா+ $க�ப.06155.2 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) காம  

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அல� அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) 

ெத(ைள�த ஆறாA $க�ப.06155.3 

 ;%ணி�� உைள ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) நி ைனA பி'5தைம ெபா)5தி-� 

ஆேமா $க�ப.06155.4 



 ேவைல�3 இல�ைக எ 2� வி' நக� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) சா� 

வி%_ெப.(வி%_ெப.) ேதா8 $க�ப.06156.1 

 காைல�� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தா2� இ*ல+ ஓ� கனக� க-ப/ 

$க�ப.06156.2 

 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) அ�� அதனி* உ�பி ;*லினா* ெத(��த Pய 

$க�ப.06156.3 

 சாைலயி  இ)5தா3 ஐய தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ஆ� 

ைதய*_ெப.(ைதய*_ெப.) $க�ப.06156.4 

 ம%ெணா�� ெகா%�ேபானா  வா _ெப.(வா _ெப.) உய� க-பினா3 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.06157.1 

 ;%ணிய ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) த�%ட அR�வா  உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

:�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06157.2 

 க% அக  கமல�+ அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) க)�+ இலா3 ெத(�த* 

க%ணி  $க�ப.06157.3 

 எ% அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) H� ஆ8 மா8தி எ ற+ ஓ� ெமாழி உ%� 

எ பா� $க�ப.06157.4 

 த�%Dல  எ 2� வா8ைம_ெப.(வா8ைம_ெப.) திைச4க  

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4�ைட_ெப.(4�ைட_ெப.) 

$க�ப.06158.1 

 கீ%� இல+ அன5த  உ/சி_ெப.(உ/சி_ெப.) கிழி5+ இல+ 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேவைல $க�ப.06158.2 

 மீ%Dல �ட�க3 யா(� விJ5தில ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) ெச8ைக 

$க�ப.06158.3 



 மா%Dல+ எ 2� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) வா8ைமயா  உண�தி ம ேனா 

$க�ப.06158.4 

 ேசாக�தா3 ஆய ந�ைக க-பினா* ெத(Jத-� 

ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.06159.1 

 மாக�தா� ேதவிமா)� வா _ெப.(வா _ெப.) சிறA;_ெப.(சிறA;_ெப.) உ-றா� 

ம-ைறA $க�ப.06159.2 

 பாக�தா3 இAேபா+ ஈச  ம�ட�தா3 ப+ம� தாB� $க�ப.06159.3 

 ஆக�தா3 அ*ல3 மாய  ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ெமௗலி ேமலா3 

$க�ப.06159.4 

 இல�ைகைய 4J+� நாD இராவண  இ)�ைக எ8திA $க�ப.06160.1 

 ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) �ைழயவைர எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ெபா+ உற 

ேநா�கிA ேபா5ேத  $க�ப.06160.2 

 அல�� த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ;�ேக  

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி அண�� அ னாைள� $க�ப.06160.3 

 கல�� ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) திைரயி-� ஆய க%ணி  ந��� 

கடலி*_ெப.(கட*_ெப.+இ*_இட.ேவ.) க%ேட  $க�ப.06160.4 

 அர�கிய� அள( அ-றா�க3 அலைகயி  �J(� அRச $க�ப.06161.1 

 ெந)�கின� காAப நி பா* ேநயேம அ/ச�_ெப.(அ/ச�_ெப.) ந��க $க�ப.06161.2 

 இர�க� எ � ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) தாேன ஏ5+ இைழ வDவ� எ8தி� 

$க�ப.06161.3 

 த)�� உய� சிைற உ-� அ ன தைகய3 அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தமிய3 

அ�மா $க�ப.06161.4 



 மா%;_ெப.(மா%;_ெப.) இற5+_வி.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க-பி  

வா3_ெப.(வா3_ெப.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) நி பா* ைவ�த $க�ப.06162.1 

 ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காத*_ெப.(காத*_ெப.) 

க%களி* தெவJ�D த�ரா� $க�ப.06162.2 

 கா% பிற5தைமயா* ந�ேய க% அக  ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) த 23 

$க�ப.06162.3 

 ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) உ%டைன யாதி அ ேற $க�ப.06162.4 

 அயி�A; இல� கா%பா� 4 2� அறி5தில� எனி2� ஐய $க�ப.06163.1 

 எயி* ;ைன இல�ைக 1P� இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) யா�ைக�� ஏ-ற 

$க�ப.06163.2 

 மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) ;ைர இயலினா)� ைம5த)� நாB� ஆ�ேக 

$க�ப.06163.3 

 உயி�Aெபா�� உயி'ேனா�� ஊச*_ெப.(ஊச*_ெப.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ�வா)� $க�ப.06163.4 

 ைதயைல வண�க-� ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

இைடெப�� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06164.1 

 ஐய நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) 

அல�க* ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) இல�ைக ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) 

$க�ப.06164.2 



 எ8தின _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

இர5+_வி.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இைறRசின  

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந�ைக $க�ப.06164.3 

 ெவ8+ உைர ெசா*ல/ சீறி� ேகாற* ேம*ெகா%� வி�டா  $க�ப.06164.4 

 ஆயிைட அண�கி  க-;� ஐய நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) அ)B� 

ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.06165.1 

 Pய ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற2� எ � இ�� இைனயன ெத(ட�5+ 

காAபA $க�ப.06165.2 

 ேபாயின  அர�கிமாைர/ ெசா*�மி  ெபா+வி  எ றா�� $க�ப.06165.3 

 ஏயின  அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) எலா� எ  ம5திர�+ உற�கி 

இ-றா� $க�ப.06165.4 

 அ ன+ ஓ� ெபாJதி* ந�ைக ஆ)யி� +றAபதாக $க�ப.06166.1 

 உ னின3 ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஏ5தி� ெகா�ெபா�� 

உைறAப/ �-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06166.2 

 த மணி� கJ�தி*_ெப.(கJ�+_ெப.+இ*_இட.ேவ.) சா��+� அளைவயி* 

த��+_வி.எ/.(த�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நாேய  $க�ப.06166.3 

 ெபா  அD வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நி ெபய� ;க ற ேபா>தி* 

$க�ப.06166.4 

 வRசைன அர�க� ெச8ைக இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) என 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) ெகா%ேட�� $க�ப.06167.1 

 அRசன வ%ண�தா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெபய� உைர�+ அளிைய எ பா* 

$க�ப.06167.2 



 +R� உ� ெபாJதி* த5தா8_வி.4.(தா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) 

+ற�க* எ � உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெசா னா3_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.06167.3 

 மR� என வ%ண� ெகா�ைக வழிகி ற மைழ� க% ந�ரா3 $க�ப.06167.4 

 அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) உற� தெரJய/ 

ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� அைடயாள� யா(� 

$க�ப.06168.1 

 ெசறி( உற ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நாேய  

சி5ைதயி* தி)�க� இ ைம_ெப.(இ ைம_ெப.) $க�ப.06168.2 

 4றி( அற எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வ%ண 

ேமாதிர� கா�ட� க%டா3 $க�ப.06168.3 

 இ�தியி* உயி� த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஈ�� 

ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) ஒ�த+ அைனய+ எ5தா8 $க�ப.06168.4 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கண�+ இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) க%ேட  ஒளி 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆழி ஆ ற $க�ப.06169.1 

 தி) 4ைல� தட�+ ைவ�தா3 ைவ�த�� ெச*வ நி பா* $க�ப.06169.2 

 விரக� எ பதனி  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெகாJ� த�யினா* 

ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06169.3 

 உ)கிய+ உடேன ஆறி வலி�த+ �ளி�A; உ3 ஊற $க�ப.06169.4 

 வா�கிய ஆழி த ைன வRச� ஊ� வ5ததா� எ � $க�ப.06170.1 

 ஆ�� உய� மைழ� க% ந�ரா* ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) கலச� 

ஆ�D_வி.எ/.(ஆ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06170.2 

 ஏ�கின3 இ)5த+ அ*லா* இய�பல3 எ8�த ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

$க�ப.06170.3 



 வ ��கின3 விய5த+ அ*லா* இைம�தில3 உயி�A; வி%டா3 $க�ப.06170.4 

 அ னவ��� அDயேன  நி- பி'5தபி  அ��த எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.06171.1 

 ெசா*4ைற அறிய/ ெசா*லி_வி.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) Sழ* $க�ப.06171.2 

 இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) எ � அறிகிலாேம இ�தைன 

தா>�த+ எ ேற  $க�ப.06171.3 

 ம ன நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) வ)�தA பா�� உண��திேன  உயி�A; 

வ5தா3_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.06171.4 

 இ�� உள த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) இைய; உளி 

இையய� ேக�டா3 $க�ப.06172.1 

 அ�� உள த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) அDய2�� 

அறிய/ ெசா னா3_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.06172.2 

 தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இ)Aெப  இ ேன தி) உள� 

த��5த_ெப.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி ைன $க�ப.06172.3 

 ம��ெவ  உயிெரா� எ � உ  மல� அD ெச னி_ெப.(ெச னி_ெப.) 

ைவ�தா3 $க�ப.06172.4 

 ைவ�தபி  +கிலி  ைவ�த மா மணி�� அரைச வா�கி $க�ப.06173.1 

 ைக� தல�+ இனிதி  ஈ5தா3 தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) க%க3 

ஆர_�ைற.எ/.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.06173.2 

 வி�தக கா%D எ � 

ெகா��தன _வி.4.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) <* $க�ப.06173.3 



 உ8�+_வி.எ/.(உ8_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உள கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ;கெழா�� ஒ�க நி-பா  $க�ப.06173.4 

 ைப பயA பய5த_ெப.எ/.(பய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

காம�_ெப.(காம�_ெப.) ப'ணமி�+ 

உய�5+_வி.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06174.1 

 ெம8 உற ெவ+�பி உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) ெமலி( உ� நிைலைய வி�டா  

$க�ப.06174.2 

 ஐய2�� அ�கி 4 ன� அ� ைகயா* 

ப-��_ெப.எ/.(ப-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந�ைக $க�ப.06174.3 

 ைக என* ஆயி-�_வி.4.(ஆ�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ ேற ைக ;�க 

மணியி  கா�சி_ெப.(கா�சி_ெப.) $க�ப.06174.4 

 ெபாD�தன உேராம� ேபா5+ ெபாழி5தன க%ண ��_ெப.(க%ண ��_ெப.) ெபா�கி� 

$க�ப.06175.1 

 +D�தன மா�;� ேதாB� ேதா றின விய�வி  +3ளி $க�ப.06175.2 

 மD�த+ மணிவா8 ஆவி வ)வ+ ேபாவ+ ஆகி� $க�ப.06175.3 

 தD�த+ ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எ ேன யா� உள� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

ேத�வா� $க�ப.06175.4 

 ஆயிைட� கவிேகளா�� அ�கத  4தலி  ஆேயா� $க�ப.06176.1 

 ேமயின� வண�கிA ;�கா� வ �ரைன� கவியி  ேவ5ைத $க�ப.06176.2 

 ேபாயின க)ம� 4-றிA ;�5த+ ஓ� ெபா�ம* த னா* $க�ப.06176.3 

 ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) இ) மதிய� எ ன� திக>த) 4க�த� ஆனா� $க�ப.06176.4 

 ஆ%ைடயி  அ)�க  ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) ஐய ேக3 அ'ைவ ந�பா* 

$க�ப.06177.1 



 கா%ட��� எளிய3 ஆனா3 எ ற�� கால�_ெப.(கால�_ெப.) தாழ 

$க�ப.06177.2 

 ஈ%� இ2� இ)�தி ேபாலா� எ றன  எ றேலா�� $க�ப.06177.3 

 P% திர%�_வி.எ/.(திர3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாளா  ெபா)�ெகன 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.06177.4 

 எJக_விய�.வி.4.(எJ_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ� பைடக3 எ றா  ஏ 

எ2� அளவி  எ��� $க�ப.06178.1 

 4J 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) எ-றி ெகா-ற வ3Bவ  4��க 45திA 

$க�ப.06178.2 

 ெபாழி திைர அ ன ேவைல ;ைட 

பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ னA 

ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06178.3 

 வJவ* இ* ெவ3ள� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) தென1 திைச வள�5த+ 

அ ேற $க�ப.06178.4 

 ந�லைன ெநD+ ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ேநமிேயா  பணிAபா  ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) த� $க�ப.06179.1 

 பா* வ)� ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) த ைனA பைகஞ� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அடரா 

வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) $க�ப.06179.2 

 சா*; உற 4 ன�/ ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ச' 

ெநறி +)விA ேபாதி $க�ப.06179.3 

 மா* த) களி�_ெப.(களி�_ெப.) ேபா�� பைடஞ� பி  

ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) Sழ_�ைற.எ/.(S>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.06179.4 



 எ � உைர�+ எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவைல 

மா)தி இ)ைக HAபிA $க�ப.06180.1 

 ;  ெத(ழி* �ர�� எனா+ எ  ேதாளிைடA ;�தி எ னா� $க�ப.06180.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) பDயி* தா>5தா  அ%ண�� 

சரண� ைவ�தா  $க�ப.06180.3 

 வ  திற*_ெப.(திற*_ெப.) வாலி ேச�� இளவைல வண�கி/ 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.06180.4 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இனி எ ற  ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ேம* ஏ�தி நிமல 

எ ன $க�ப.06181.1 

 வா8 ;ைத�+_வி.எ/.(;ைத_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைறRசி 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாலி காதலைன 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06181.2 

 நாயக-� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகா(� ந �_ெப.(ந �_ெப.) என 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) த _பதி.ெப.(த _தி'.) ேதா3ேம* 

$க�ப.06181.3 

 பா8த�� தைகA; இ* தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) பட�ெநறி பட�5த+ அ ேற 

$க�ப.06181.4 

 க)டனி* விைடயி* 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இ)வ)� 

க�Aப� காலி  $க�ப.06182.1 

 அ)3த) �மர  ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ேம* அ�கத  அல�க* 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ேம* $க�ப.06182.2 

 ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) த)� வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) 

ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெபா�� ஒளி வி��பி* 

த���_ெப.எ/.(த��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06182.3 



 தெர�3 த)� ;லவ�_ெப.(;லவ�_ெப.) வா>�தி/ சி5தின� தெய1வA ெபா  : 

$க�ப.06182.4 

 ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) அதனி* மா�க3 மய��வ� வய 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $க�ப.06183.1 

 எ8திD  எ ப+ உ னி இராகவ  இனிதி  ஏவ $க�ப.06183.2 

 ெப8 கனி கிழ��_ெப.(கிழ��_ெப.) ேத _ெப.(ேத _ெப.) எ � இைனயன 

ெப�த-� ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.06183.3 

 ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மா* வைரேய ஆறா/ ெச றன 

தைகA; இ* ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $க�ப.06183.4 

 வ �ர)� விைரவி* ேபானா� 

வில�க*_ெதா.ெப.(வில��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ேம* இல�ைக ெவ8ேயா� 

$க�ப.06184.1 

 ேசா�( இலா� காவ-பா�� ெப)ைம�� அர0� ெகா-ற� $க�ப.06184.2 

 கா� நிற�+_ெப.(நிற�_ெப.+அ�+_சா'.) அர�க� எ ேபா� 4தலிய கணிA; 

இலாத $க�ப.06184.3 

 வா� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) அ2ம  

ெசா*ல_�ைற.எ/.(ெசா*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வழி ெநD+ எளிதி* ேபானா� 

$க�ப.06184.4 

 அ5 ெநறி ெநD+ ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ'� �ல�+ 

அரசேனா�� $க�ப.06185.1 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெநறி� �மர� 

ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நய5+_வி.எ/.(நய_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உட  

;ண�5த_ெப.எ/.(;ண�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

$க�ப.06185.2 



 இ ென�� பJவ� � றி* பக*_ெப.(பக*_ெப.) எலா� 

இ��த_ெப.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி ன�A $க�ப.06185.3 

 ப னி) பகலி* ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தென1 

திைசA பரைவ க%டா� $க�ப.06185.4 

 ஒ ேற எ னி  ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஏ ஆ� பல எ � உைர�கி  பல ஏ ஆ� 

$க�ப.06186.1 

 அ ேற எ னி  அ ேறயா� ஆேம எ னி  ஆ� ஏ ஆ� $க�ப.06186.2 

 இ ேற எ னி  இ ேறயா� உள+ எ � உைர�கி* உளேதயா� $க�ப.06186.3 

 ந ேற ந�பி �Dவா>�ைக நம��_பதி.ெப.(ந�_த .ப .+��_ெகா.ேவ.) இ�� 

எ  ஓ பிைழA; அ�மா $க�ப.06186.4 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) தி'�� கால�+� உைலயாநிைலய உய�கி'�� 

$க�ப.06187.1 

 வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) வ-றா மறிகட�� 

ம%0� வடபா* வா _ெப.(வா _ெப.) ேதாய $க�ப.06187.2 

 பாழி� தெற1� உ3ளன கி'�� நில2� தாழA 

பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06187.3 

 ஏJ ப�தி  ெப)ெவ3ள� மகர ெவ3ள�+ இ��ததா* $க�ப.06187.4 

 ெபா�கிA பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெப)Rேசைன 

;ற�+� அக�+� ;ைட�-ற/ $க�ப.06188.1 

 ச�கி  ெபாலி5த_ெப.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைகயாைளA 

A''5த_ெப.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி ; தம�� இனமா� 

$க�ப.06188.2 

 ெகா�கி  ெபாலி5த_ெப.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தாமைரயி  

�J(� +யி*( உ-� இத>_ெப.(இத>_ெப.) �வி��� $க�ப.06188.3 



 க��*_ெப.(க��*_ெப.) ெபாJ+� +யிலாத க%ண  கடைல� 

க%0-றா  $க�ப.06188.4 

 ேசய கால�_ெப.(கால�_ெப.) A''5+_வி.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அகல� தி'5தா  மீ%�� ேச�ைகயி  பா* $க�ப.06189.1 

 மாய  வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) இனி வள�வா  

எ � க)தி_வி.எ/.(க)+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வ)� தென1ற* 

$க�ப.06189.2 

 Pய மல�ேபா* Oைர� ெத(ைக�� 4�+� சி5திA ;ைட �)�DA 

$க�ப.06189.3 

 பாய* உதறிA ப�Aபேத ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

திைரயி  பரA; அ�மா $க�ப.06189.4 

 வழி��� க%ண ��_ெப.(க%ண ��_ெப.) அJவ�+_ெப.(அJவ�_ெப.+அ�+_சா'.) 

வRசி அJ�க_�ைற.எ/.(அJ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அட�5த $க�ப.06190.1 

 பழி���_ெப.எ/.(பழி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) காம  

:�கைண��� ப-றாநி றா  ெபா  ேதாைள/ $க�ப.06190.2 

 �ழி��� ெகா*ல  ஒ*_ஒ.�றி உ'.ெசா.(ஒ*_ஒ.�றி.) உைலயி* +3B� 

ெபாறியி  ��� அ ேன $க�ப.06190.3 

 ெகாழி��� கடலி  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) திைரவா8� தென1ற* 

P-�� ��5+ திவைல $க�ப.06190.4 

 ெந ன*_ெப.(ெந ன*_ெப.) 

க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தி)ேமனி இ � பிறி+ 

ஆ8 நிைலதள�வா  $க�ப.06191.1 

 த ைன� க%�� இர�கா+ தனிேய கத�� தட�_ெப.(தட�_ெப.) கட*வா8A 

$க�ப.06191.2 



 பி ன*_ெப.(பி ன*_ெப.) திைரேம* தவ>கி ற பி3ைள� தென1ற* க3 

உயி���� $க�ப.06191.3 

 ; ைன� ���_ெப.அ.(���_ெப.அ.) : ந�R�%ண� :சா+ ஒ)கா* 

ேபாகாேத $க�ப.06191.4 

 சிைல ேம* ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தி) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேதா�� உவைம மைல�� சிறி+ ஏ8Aப 

$க�ப.06192.1 

 நிைல ேம-ெகா%� ெமலிகி ற ெநDேயா  த 4  பD ஏJ� $க�ப.06192.2 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேம* 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க-பினா3 மணிவா8 

எ ன� தனிேதா றி� $க�ப.06192.3 

 ெகாைலேம- ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ� உயி� 

�D��� H-ற� ெகா*ேலா ெகாDA பவள�_ெப.(பவள�_ெப.) $க�ப.06192.4 

 Pர�_ெப.(Pர�_ெப.) இ*ைல மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) Sழ* எ � 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.06193.1 

 வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) வி*லி ெந�மான� ெவ*ல நாB� ெமலிவா2�� 

$க�ப.06193.2 

 ஈர�_ெப.(ஈர�_ெப.) இ*லா நி)தேரா� எ ன உற(_ெப.(உற(_ெப.) உ%� 

உன�� ஏைழ $க�ப.06193.3 

 1ர* 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) �றி கா�D 4�ேத உயிைர 4DAபாேயா 

$க�ப.06193.4 

 இ5+ அ ன Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) இ)5தா3 

ந��கா_எதி�.ம.வி.எ/.(ந���_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_வி.எ/.�றி.) இட� ெகாDேய  

$க�ப.06194.1 



 த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) 

தவAபாைவ தனிைம தகேவா என� தள�5+ $க�ப.06194.2 

 சி5+கி ற ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) தரள� க%ண ��_ெப.(க%ண ��_ெப.) 

த+�ப� திைர�+ எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.06194.3 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ3ள* மல�� தாளி* வ �>வ+ 

ஏ8���_ெப.எ/.(ஏ8_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+_ெப.எ/.�றி.) மறி 

கடேல $க�ப.06194.4 

 ப3ளி_ெப.(ப3ளி_ெப.) அரவி* ேப� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ப��க* ஆகA 

பனி� க-ைற $க�ப.06195.1 

 +3ளி ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) ;ன*ெதளிAப� P ந��� 

�ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) 4ைற �ழ-றி $க�ப.06195.2 

 ெவ3ளி வ%ண Oைர� கலைவ ெவ+�;� அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) 

தி)ேமனி�� $க�ப.06195.3 

 அ3ளி அAப� திைர� கர�தா* அைரAப+ 

ஏ8���_ெப.எ/.(ஏ8_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+_ெப.எ/.�றி.) அணி ஆழி 

$க�ப.06195.4 

 ெகா�ைக� �யிைல� +ய� ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இைமேயா��� உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) �ைற 4-ற 

$க�ப.06196.1 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ைகசிைலய  Pணியின  விடாத 4னிவி  ேம* 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06196.2 

 க�ைக� தி)நா� உைடயாைன� க%� ெநRச�_ெப.(ெநRச�_ெப.) களி Hர 

$க�ப.06196.3 

 அ� ைக� திைரக3 எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓD 

ஆ��த+ ஒ�த+ அணி ஆழி $க�ப.06196.4 



 இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) ஆய க)�கடைல 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அத2�� எJமட�� 

$க�ப.06197.1 

 த ன+ ஆய ெந�மான� +யர�_ெப.(+யர�_ெப.) காத*_ெப.(காத*_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) தைழAப $க�ப.06197.2 

 எ ன+ ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேம*விைள( 

எ � இ)5தா  இராம  இக* இல�ைகA $க�ப.06197.3 

 பி ன+ ஆய கா'ய4� நிக>5த ெபா)B� ேப�வா� $க�ப.06197.4 

 :வ)� அயெனா�_ெப.(அய _ெப.+ஒ�_க).ேவ.) ;�5+ ெபா னக� 

$க�ப.06198.1 

 1வைக_ெப.(1வைக_ெப.) உலகி2� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 4-�ற 

$க�ப.06198.2 

 ஏ( என இய-றின  கண�தி  எ பரா* $க�ப.06198.3 

 ேதவ)� ம)3ெகாள� தெய1வ� த/சேன $க�ப.06198.4 

 ெபா னி2� மணியி2� 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபா-; உைட 

$க�ப.06199.1 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) நக� ேநா�கினா  நாக ேநா�கினா  $க�ப.06199.2 

 4 ைனயி  அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

உைட�+_வி.எ/.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ � ெமா8கழ* 

$க�ப.06199.3 

 ம ன2� உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) 4னி(_ெப.(4னி(_ெப.) மாறினா  $க�ப.06199.4 

 4JA ெப)5தனி 4த* உலகி  45ைதேயா  $க�ப.06200.1 



 எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) �றிகா�D 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஈ5தன  $க�ப.06200.2 

 பழிAப)� உலக�க3 எைவ�� பல 4ைற $க�ப.06200.3 

 அழி�+_வி.எ/.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அழி�+_வி.எ/.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ��வா-� அ'+ 

உ%டா�ேமா $க�ப.06200.4 

 தி)நக� யாைவ�� தி)5த 

ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06201.1 

 ெபா) கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) இராவண  அய-�A :சைன $க�ப.06201.2 

 வர 4ைற இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) வழி� ெகா3வா8 எ றா  $க�ப.06201.3 

 அ'யன த/ச-�� உதவி ஆைணயா  $க�ப.06201.4 

 அLவழி ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) அவி� 

$க�ப.06202.1 

 ெசLவழி/ ெச�மணி� P%க3 ேச��திய $க�ப.06202.2 

 எLவ�_ெப.(எLவ�_ெப.) இ* ம%டப�+ அ'க3 எ5திய $க�ப.06202.3 

 ெவLவழி ஆசன�+ இனி+ ேமவினா  $க�ப.06202.4 

 வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) அ� �-ற4� ம5திர� ெத(ழி* $க�ப.06203.1 

 நிர�பிய 4திய)� ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ந�3 கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

$க�ப.06203.2 

 தர�ெப� தைலவ)� தJவ� ேதா றினா  $க�ப.06203.3 

 அர�ைபய� கவ'ேயா� ஆ�� தா'னா  $க�ப.06203.4 



 4ைனவ)� ேதவ)� ம-�� உ-�Vளா� $க�ப.06204.1 

 எைனவ)� தவி�க_விய�.வி.4.(தவி�_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) என ஏய 

ஆைணயா  $க�ப.06204.2 

 ;ைன�ழ* மகளிேரா� இைளஞ�A ேபா�கினா  $க�ப.06204.3 

 நிைன( உ� கா'ய� நிக>�+� ெநRசினா  $க�ப.06204.4 

 ப%Dத� பைழயவ� கிழவ�_ெப.(கிழவ�_ெப.) ப%பின� $க�ப.06205.1 

 த%டலி* ம5திர� தைலவ� சா�க என� $க�ப.06205.2 

 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உட  

இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

ெகா-ற ஆைணயா  $க�ப.06205.3 

 வ%ெடா�_ெப.(வ%+_ெப.+ஒ�_க).ேவ.) காைல�� வர(_ெப.(வர(_ெப.) 

மா-றினா  $க�ப.06205.4 

 ஆ � அைம ேக3விய� எனி2� ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) ெத(ழி-� $க�ப.06206.1 

 ஏ றவ� ந%பின� எனி2� யாைர�� $க�ப.06206.2 

 வா _ெப.(வா _ெப.) +ைண/ �-ற�+ ம�க3_ெப.(ம�க3_ெப.) த�பிய� 

$க�ப.06206.3 

 ேபா றவ� அ*லைரA ;ற�+A ேபா�கினா  $க�ப.06206.4 

 திைச ெத(�� நி�வின  உல�_ெப.(உல�_ெப.) ேச'2� $க�ப.06207.1 

 பிைசெத(ழி* மறவைர பிறி+ எ  ேப�வ $க�ப.06207.2 

 விைச உ� பறைவ�� வில��� ேவ-ற(� $க�ப.06207.3 

 அைச ெத(ழி* அRசின சி�திர�திேன $க�ப.06207.4 

 தா>/சி இ�� இதனி ேம* த)வ+ எ  இனி $க�ப.06208.1 



 மா�சி ஓ� �ர�கினா* அழித*_ெதா.ெப.(அழி_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) 

மாைல�ேத $க�ப.06208.2 

 ஆ�சி�� அைம(� எ  அர�� ந �_ெப.(ந �_ெப.) எனா/ $க�ப.06208.3 

 S>/சியி  கிழவைர ேநா�கி/ ெசா*�வா  $க�ப.06208.4 

 ��ட+ �ர�� எ' Sைற ஆDட� $க�ப.06209.1 

 ெக�ட+ ெகாDநக� கிைள�� ந%ப)� $க�ப.06209.2 

 ப�டன� ப'பவ� பர5த+ எ�க0� $க�ப.06209.3 

 இ�ட+ இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அ'யைண இ)5த+ எ  

உட*_ெப.(உட*_ெப.) $க�ப.06209.4 

 ஊ�கி றன கிண�_ெப.(கிண�_ெப.) உதிர� ஒ3_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) நக� 

$க�ப.06210.1 

 ஆ�கி றில தழ* அகி�� நாவி�� $க�ப.06210.2 

 H�� ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) H5தலி  �� 

$க�ப.06210.3 

 நா�கி ற+ Oக�5+ இ)5த� நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) எலா� $க�ப.06210.4 

 ம-� இல+ ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) மைல5த 

வானர� $க�ப.06211.1 

 இ-� இல+ ஆகிய+ எ 2� வா��ைத�� $க�ப.06211.2 

 ெப-றில� பிற5தில� எ 2� ேப� அலா* $க�ப.06211.3 

 4-�வ+ எ  இனிA பழியி  1>கிேனா� $க�ப.06211.4 

 எ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இய�ப�� 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைறRசினா  $க�ப.06212.1 



 க றிய க)�கழ* ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) காவல _ெப.(காவல _ெப.) 

$க�ப.06212.2 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உள+ உண��+வ+ ஒ)�� ேக3 எனா $க�ப.06212.3 

 நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) 

நிக>�தின  ;ண�A; இ* ெநRசினா  $க�ப.06212.4 

 வRசைன மனிதைர இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வா3_ெப.(வா3_ெப.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) $க�ப.06213.1 

 பRசி  ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) அD மயிைலA 

ப-�த* $க�ப.06213.2 

 அRசின� ெத(ழி* என அறிவி�ேத  அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

$க�ப.06213.3 

 தR� என உண�5திைல உண)� த ைமேயா8 $க�ப.06213.4 

 கர 4த* வ �ரைர� ெகா ற க3வைர $க�ப.06214.1 

 வி'�ழ* உ�ைக 1��_ெப.(1��_ெப.) அ'5த வ �ரைரA $க�ப.06214.2 

 ப'பவ� ெச8RஞைரA ப��கலா+ ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.06214.3 

 அரசிய* அழி5த+ எ � அய�திேபா�மா* $க�ப.06214.4 

 த%ட� எ � ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெபா)�� உ'ய த�கைர� $க�ப.06215.1 

 க%டவ�_வி.அ.ெப.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப .) 

ெபா�Aபேரா உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) காவல�_ெப.(காவ*_ெப.+அ�_பட�.ப .) 

$க�ப.06215.2 

 வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) அம� அல�கலா8 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வா>வேரா $க�ப.06215.3 

 வி%டவ� உ�வலி அட��� ெவ�ைமேயா� $க�ப.06215.4 



 ெச-றன� எதி� எJ� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) தானவ� $க�ப.06216.1 

 ெகா-ற4� வ �ர4� வலி�� H�� அற $க�ப.06216.2 

 4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 1 �_ெப.(1 �_ெப.) 

உல���� 4த*வ _ெப.(4த*வ _ெப.) ஆய+ $க�ப.06216.3 

 ெவ-றிேயா ெபாைறெகாேலா விள�ப ேவ%�மா* $க�ப.06216.4 

 வில�கின� உயி�ெகட வில�கி மீ3கிலா+ $க�ப.06217.1 

 இல�ைகயி  இனி+ இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ ப�_ெப.(இ ப�_ெப.) +8�+ேம* $க�ப.06217.2 

 �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ெகJ காவல �ர�கி* த��ேமா $க�ப.06217.3 

 உல��� ந�ேம* வர(_ெப.(வர(_ெப.) ஒழி�க* பாலேதா $க�ப.06217.4 

 ேபாயின �ர�கிைன� ெத(ட�5+ேபா8 அவ%_ெப.(அவ%_ெப.) $க�ப.06218.1 

 ஏயின� உயி��D�+ எLவ�_ெப.(எLவ�_ெப.) த��கில� $க�ப.06218.2 

 வாயி2� மன�தி2� ெவ��+_வி.எ/.(ெவ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வா>+ேம* $க�ப.06218.3 

 ஓ�� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) வலி என உணர� Hறினா  $க�ப.06218.4 

 ம-� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) பி  உற மேகாதரA ெபய�� 

$க�ப.06219.1 

 க*தட� ேதாளின  எ'�� க%ணினா  $க�ப.06219.2 

 4-� உற ேநா�கின  4D(� அ னதா* $க�ப.06219.3 

 ெகா-றவ ேக3 என இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

Hறினா  $க�ப.06219.4 

 ேதவ)� அட�கின� இய�க� சி5தின� $க�ப.06220.1 



 தாஅ)� தானவ� த)��� தா>5தன� $க�ப.06220.2 

 யாவ)� இைறவ� எ � இைறR�� ேம ைமய� $க�ப.06220.3 

 1வ)� ஒ+�கின� உன�� ெமா8�பிேனா8 $க�ப.06220.4 

 ஏ-ற� எ  பிறி+ இனி எவ���� இ 2யி� $க�ப.06221.1 

 மா-��� 4ைறைம சா* வலியி  மா%;_ெப.(மா%;_ெப.) அைம 

$க�ப.06221.2 

 H-�வா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) உயி� 

ெகா3B�_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) H-� என� 

$க�ப.06221.3 

 ேதா-� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ஏவ* த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

தைலயி*_ெப.(தைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) S�மா* $க�ப.06221.4 

 ெவ3ளி அ� கி'யிைன விைடயி  பாகேனா� $க�ப.06222.1 

 அ3ளி வி%_ெப.(வி%_ெப.) ெத(ட 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ��த ஆ-றலா8 

$க�ப.06222.2 

 �3ளியி* இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைற �ர�கி  

ேதா3வலி�� $க�ப.06222.3 

 எ3Bதி ேபா�� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ;ய�ைத எ�ெமா�� 

$க�ப.06222.4 

 ம%ணி2� வானி2� ம-�� 4-�� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

$க�ப.06223.1 

 க%ணினி  ந��கின� யாவ� 

க%டவ�_வி.அ.ெப.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப .) 

$க�ப.06223.2 



 ந%ண)� வல�தின� யாவ� நாயக $க�ப.06223.3 

 எ% இல� இற5தவ� எ%ண* ஆவேதா $க�ப.06223.4 

 இ��� இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) இய�;வ+ இ*ைல ஈ%� எைன $க�ப.06224.1 

 வி���ைவ ஆ� எனி* �ர�ைக ேவ� 

அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06224.2 

 ஒ��க) மனிதைர உயி� உ%� உ  பைக $க�ப.06224.3 

 4D��ெவ  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) என 4Dய� Hறினா  

$க�ப.06224.4 

 இ/_��.(இ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) சிர�தவ  உைர�+ இ���� எ*ைவயி  

$க�ப.06225.1 

 வ/சிர�+ எயி-றவ  வ*ைல Hறினா  $க�ப.06225.2 

 அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) சிர�ைத�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) இ � 

ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) $க�ப.06225.3 

 ப/சிர�த� ெபாழி ப)தி� க%ணினா  $க�ப.06225.4 

 ேபா8 இனி மனிசைர� �ர�ைகA :மியி* $க�ப.06226.1 

 ேத�மி  ைககளா* தி மி  எ � எைம $க�ப.06226.2 

 ஏயிைன இ)��வ+ அ றி எ  இனி $க�ப.06226.3 

 ஆ�� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ� வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) 

அயி�A; உ%டா� ெகாேலா $க�ப.06226.4 

 எL_உலக�+� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ஏவ* ேக�கிலா� $க�ப.06227.1 



 தெவ1விைன அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) உன�� 

அDைம ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.06227.2 

 தLவின பணி உளதாக�தா  ெகாேலா $க�ப.06227.3 

 இLவிைன எ வயி  ஈகலா+ எ றா  $க�ப.06227.4 

 நி* நி* எ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) தைன வில�கி 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) $க�ப.06228.1 

 எ 42� எளிய�ேபா* இ��திேயா எனா $க�ப.06228.2 

 ம 4க� ேநா�கின  வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வ ைமயா* $க�ப.06228.3 

 + 4க  எ பவ  இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெசா*லினா  $க�ப.06228.4 

 தி�கய� வலி இல ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ெம*லிய� $க�ப.06229.1 

 4�கணா  கயிைல�� 4ர% இ றாய+ $க�ப.06229.2 

 ம�கB� �ர��ேம வலியவா� எனி  $க�ப.06229.3 

 அ�கட இராவண-� அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஆ-றேல $க�ப.06229.4 

 ெபாலிவ+ ெபா+ உற எ%0� ; ெத(ழி* $க�ப.06230.1 

 ெமலியவ� கட _ெப.(கட _ெப.) நம��_பதி.ெப.(ந�_த .ப .+��_ெகா.ேவ.) 

இ�தி ேவ%�வா� $க�ப.06230.2 

 வலியின� எனி  அவ��� ஒ+�கி வா>+ேமா $க�ப.06230.3 

 ஒலிகழ* ஒ)வ ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) உயி)�� அ பினா* $க�ப.06230.4 

 க%ணிய ம5திர�_ெப.அ.(ம5திர�_ெப.+�_ஒ-.) க)ம� காவல $க�ப.06231.1 



 ம%ணிய* மனிச)� �ர��� ம-�� நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) 

$க�ப.06231.2 

 உ%ணிய அைம5தன உண(�� உ��ேம* $க�ப.06231.3 

 தி%ணிய_ெப.அ.(தி%ணிய_ெப.அ.) அர�க'* த�ர� யாவேர $க�ப.06231.4 

 எ' உற ம�Aப+� எதி�5+Vளா� படA $க�ப.06232.1 

 ெபா) ெத(ழி* யாைவ�� ;'5+ ேபாவ+� $க�ப.06232.2 

 வ)வ+� �ர�� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) வா>�ைக_ெப.(வா>�ைக_ெப.) ஊ� 

கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06232.3 

 அ'+ெகா* இரா�கத��� ஆழி ந�5+த* $க�ப.06232.4 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

இ)�ைக�� அர0� வ ைம�� $க�ப.06233.1 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெத(ழி* தாைனயி  வி'(� வ �ர4� $க�ப.06233.2 

 சி5ைதயி  உண�பவ� யாவேர சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.06233.3 

 உ85+ த� உயி� ெகா� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலக�+3 உளா� 

$க�ப.06233.4 

 ஒ*வ+ நிைனயி2� உ�தி ஓ'2� $க�ப.06234.1 

 ெவ*வ+ வி)�பி2� விைனய� ேவ%D2� $க�ப.06234.2 

 ெச*வ+ அ�� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) உைழ 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

த��5+_வி.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அற� $க�ப.06234.3 

 ெகா*வ+ க)ம� எ � உணர� Hறினா  $க�ப.06234.4 

 காவல _ெப.(காவல _ெப.) க% எதி� அவைன� ைக கவி�+ $க�ப.06235.1 



 யாவ+ உ%� இனி நம��_பதி.ெப.(ந�_த .ப .+��_ெகா.ேவ.) எ ன/ 

ெசா*லினா  $க�ப.06235.2 

 ேகாவ4� வ ைம�� �ர���ேக எனா $க�ப.06235.3 

 மா ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ப�க  எ � ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) 

வ ைமயா  $க�ப.06235.4 

 45தின� 4ர% இல� சிலவ� ெமா8 அம� $க�ப.06236.1 

 ந5தின� த�ெமா� நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நட5தேதா $க�ப.06236.2 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) �ர�� 

இ� த�யி  வ ைமயா* $க�ப.06236.3 

 ெவ5தேதா இல�ைகேயா� அர�க� ெவ�ைம�� $க�ப.06236.4 

 மானிட� ஏ(வா� �ர�� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஊ� $க�ப.06237.1 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) எ'ம�Aப+ நி)த� தாைனேய $க�ப.06237.2 

 ஆனவ� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

�றி�+_வி.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அJ��வா� $க�ப.06237.3 

 ேம* நிக>த�கன விள�ப ேவ%�ேமா $க�ப.06237.4 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நி � 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) சில விள�ப ேந�கில  $க�ப.06238.1 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) இனி நரெரா� �ர�ைக நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) அற� 

$க�ப.06238.2 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

தி �_வி.எ/.(தி _வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) அ*ல+ ஓ� எ%ண� 

H�ேமா $க�ப.06238.3 



 எ றன  இக* �றி�+_வி.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ'�� 

க%ணினா  $க�ப.06238.4 

 திசாதிைச ேபா+� நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) அரச _ெப.(அரெச _ெப.) 

ெச8விைன $க�ப.06239.1 

 உசாவின  உ�கின  ஒழி+� வா>( எ றா  $க�ப.06239.2 

 பிசாச  எ � ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெபய� 

ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெப8கழ* $க�ப.06239.3 

 நிசாசர  உ)A ;ண� ெந)Aபி  ந��ைமயா  $க�ப.06239.4 

 ஆ'ய  த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) ஈ+ ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) 

ஆ8( உ� $க�ப.06240.1 

 கா'ய� ஈ+ எனி  க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஆ-றினா* $க�ப.06240.2 

 சீ'ய� மனிதேர சிறிய� யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) என/ $க�ப.06240.3 

 S'ய _ெப.(S'ய _ெப.) பைகஞ  எ � ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) 

ெசா*லினா  $க�ப.06240.4 

 ஆ3 விைன நிைலைம�� அர�க� ஆ-ற�� $க�ப.06241.1 

 தா>விைன இதனி  ேம* பகர� த�கேதா $க�ப.06241.2 

 S>விைன மனிதரா* ேதா றி-� ஆ� என $க�ப.06241.3 

 ேவ3வியி  பைகஞ2� உைர�+ ெவ3கினா  $க�ப.06241.4 

 ெத(ைக நிற� �ர�� உைட மனித�/ 

ெசா*லி_வி.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ  $க�ப.06242.1 

 சிைகநிற/ Sலித  திற�+/ ெச*லி2� $க�ப.06242.2 



 தைக நிற�+_ெப.(நிற�_ெப.+அ�+_சா'.) எ%ணல  சைமத* 

ந �_ெப.(ந �_ெப.) எனாA $க�ப.06242.3 

 ;ைகநிற� க%ண2� ;க � ெபா�கினா  $க�ப.06242.4 

 ம-� அவ பி  உற ம-ைறேயா�கB� $க�ப.06243.1 

 இ-� இ+ேவ நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

எ%ண_�ைற.எ/.(எ%0_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ம-� இ* எ � $க�ப.06243.2 

 உ-றன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) உ-றன 

உைரAப தாயினா� $க�ப.06243.3 

 ;-� உைற அர( எனA ;J��� ெநRசினா� $க�ப.06243.4 

 ெவ�; இக* அர�கைர வில�கி விைன ேதரா $க�ப.06244.1 

 ந�பிய� இ)�க என நாயகைன 4 னா $க�ப.06244.2 

 எ�பி எனகி-கி* உைர ெச8வ* இத� எ னா� $க�ப.06244.3 

 ��பக)ணA ெபய'னா  இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) �றி�தா  

$க�ப.06244.4 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அய  4த* �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) இத-� 

ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) நி றா8 $க�ப.06245.1 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) மைற ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) 

அைம5தா8 $க�ப.06245.2 

 த�விைன நயA; உ�த* 

ெச8தைன_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) 

தெரJ5தா* $க�ப.06245.3 

 ஏ இன�_ெப.(இன�_ெப.) உற�தைகய இ +ைணயேவேயா $க�ப.06245.4 



 ஓவிய�_ெப.(ஓவிய�_ெப.) 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நக� த� உண உைள5தா8 

$க�ப.06246.1 

 ேகா இய* அழி5த+ என ேவ� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) �ல�ேதா  

$க�ப.06246.2 

 ேதவிைய நய5+_வி.எ/.(நய_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சிைற ைவ�த 

ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ந ேறா $க�ப.06246.3 

 பாவிய� உ��பழி இதி  பழி�� உ%ட< $க�ப.06246.4 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) நக� அழி5த+ என நாணிைன நய�தா* $க�ப.06247.1 

 உ  உயி� என� தைகய_�ைற.எ/.(தைக_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேதவிய�க3 

உ ேம* $க�ப.06247.2 

 இ  நைக தர�தர ஒ)�த  மைன உ-றா3 $க�ப.06247.3 

 ெபா  அD ெத(ழ� ெத(ழ ம��த*_ெதா.ெப.(ம�_வி.+�த*_ெதா.ெப.�றி.) 

;க>ேபாலா� $க�ப.06247.4 

 எ � ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) இ* உைற தவ�திைய இர�கா8 $க�ப.06248.1 

 வ  ெத(ழிலினா8 4ைற +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

சிைற ைவ�தா8 $க�ப.06248.2 

 அ � ஒழிவ+ ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) அர�க� ;க> 

ஐயா $க�ப.06248.3 

 ; ெத(ழிலி  நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) இைச ெபா��த* ;லைம�ேதா 

$க�ப.06248.4 

 ஆ� இ* பர தார� அைவ அ� சிைற அைடAேப� $க�ப.06249.1 

 மா� இ* ;க> காத*_ெப.(காத*_ெப.) உ�ேவ� வளைம HரA $க�ப.06249.2 



 ேப�வ+ வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) இைட ேப0வ+ காம�_ெப.(காம�_ெப.) 

$க�ப.06249.3 

 H�வ+ மானிடைர ந �_ெப.(ந �_ெப.) நம ெகா-ற�_ெப.(ெகா-ற�_ெப.) 

$க�ப.06249.4 

 சி�ட� ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ெச8திைல �ல/சி�ைம 

ெச8தா8_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) $க�ப.06250.1 

 ம�� அவி> மல�� �ழலினாைள இனி ம னா $க�ப.06250.2 

 வி�D�+ ேம* எளிய மா+� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) ெவ*லA 

$க�ப.06250.3 

 ப�D�+ ேம* அ+(� ந �_ெப.(ந �_ெப.) பழி அ றா* $க�ப.06250.4 

 மர  பட� வன�+ ஒ)வேன சிைல வல�தா* $க�ப.06251.1 

 கர  பைட ப��+_வி.எ/.(ப�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவைன 

ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) கைளக�டா  

$க�ப.06251.2 

 நிர�பி�வ+ அ � அ+(� நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) 

இனி ந�பா* $க�ப.06251.3 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) ப�வேத இதனி ேம* உ�தி உ%ட< $க�ப.06251.4 

 ெவ றி�வ� மானிடவேர2� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) த�ேம* 

$க�ப.06252.1 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைடவிடா+ ெநறிெச � 

உற ெந)�கி� $க�ப.06252.2 

 தி றி�த* ெச8கில� எனி  ெச�நேரா�� $க�ப.06252.3 

 ஒ றி�வ� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏJ� உட  ஒ றா� 

$க�ப.06252.4 



 ஊ� பைட ஊ�வத  4 ன� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நாேள $க�ப.06253.1 

 ஏ� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ஏறி நர� வானரைர எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.06253.2 

 ேவ� ெபயராதவைக ேவேரா�� 

அட�க_�ைற.எ/.(அட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.06253.3 

 <�வ+ேவ க)ம� எ ப+ Oவ றா  $க�ப.06253.4 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) உைர 

ெச8தா8_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) �மர 

நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) நிைன5ேத  

$க�ப.06254.1 

 ஒ �� இனி ஆ8த* பJ+ ஒ னலைர எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.06254.2 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெபய�ேவா� நம ெகாDA 

பைடைய எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.06254.3 

 இ � எJக_விய�.வி.4.(எJ_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ க என இராவண  

இைச�தா _வி.4.(இைச_வி.+��_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.06254.4 

 எ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இய�பியி�� 

எ*ைலயினி* வ*ேல $க�ப.06255.1 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பைடேயா� சி� மானிட� 

சினAேபா� $க�ப.06255.2 

 ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) ெபய�வா8 அரச 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ெகா* என வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) $க�ப.06255.3 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) ெப'+_ெப.(ெப'+_ெப.) எ � மக _ெப.(மக _ெப.) ந�� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) நவி றா  $க�ப.06255.4 

 ஈச  அ)3 ெச8தன(� ஏ� அவி> மல�A ேப� $க�ப.06256.1 



 ஆசன� உவ5தவ  அளி�தன(� ஆய $க�ப.06256.2 

 பாச� 4த* ெவ�பைட �ம5+ பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) நி றா� $க�ப.06256.3 

 ஏச உழ*ேவ  ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) யா2� உெள  அ ேறா 

$க�ப.06256.4 

 4-�� 4தலா8 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 1 �� எதி� ேதா றி/ 

$க�ப.06257.1 

 ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) உன+ ஆக விைளயா+ ஒழியி  எ ைனA 

$க�ப.06257.3 

 ெப-�மிைல யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ெநறி பிற5+� இெல  எ றா  

$க�ப.06257.4 

 �ர�� பட ேமதினி �ைற�தைல படA ேபா� $க�ப.06258.1 

 அர�� பட மானிட� அல5தைல படA ேப� $க�ப.06258.2 

 இர�� பட� சீைத பட இ � இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) நி றா� $க�ப.06258.3 

 சிர� �வ� என� ெகாண�த* கா0தி சின�ேதா8 $க�ப.06258.4 

 ெசா* இைட கழி�கில �)�கிய �ர�� எ  $க�ப.06259.1 

 க* இைட கிழி��� உ)மி  க�ைம 

கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06259.2 

 வி* இைட கிழி�த மிட*வாளி ெவ)வி� த� $க�ப.06259.3 

 ப* இைட கிழி�+ இ'வ க%� பய _ெப.(பய _ெப.) உ8Aபா8 $க�ப.06259.4 

 யாைன_ெப.(யைன_ெப.) இல� ேத� ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) யா+� இல� ஏ(� 

$க�ப.06260.1 



 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) இல� 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ஒ �� 

இல� தா� ஓ� $க�ப.06260.2 

 Hன* 4+கி  சி� �ர�� ெகா� ெவ*வா� $க�ப.06260.3 

 ஆனவ)� மானிட� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ஆ%ைம_ெப.(ஆ%ைம_ெப.) 

இனி+ அ ேறா $க�ப.06260.4 

 ந�)� நில2� ெநDய கா�� நிமி� வா2� $க�ப.06261.1 

 ேப� உல�_ெப.(உல�_ெப.) யா(� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

;ைடெபய��ேத $க�ப.06261.2 

 யா)� ஒழியாம* நர� வானர�க3 எ பா� $க�ப.06261.3 

 ேவ)� ஒழியாதவைக ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அல+ மீேள  $க�ப.06261.4 

 எ � அD இைறRசின  எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

விைட ஈேமா $க�ப.06262.1 

 வ  ெத(ழிலினா8 என�� வா3_ெப.(வா3_ெப.) எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) 

வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) $க�ப.06262.2 

 தி றன  4னி5+ நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) த�விைனைய 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.06262.3 

 ெவ றவ'  ந �_ெப.(ந �_ெப.) உண)� வ �டண  விள�;� $க�ப.06262.4 

 <லினா* Oண�கிய அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) ேநா�கின� $க�ப.06263.1 

 ேபா�மா* உ� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) ;க�� :�சிேயா� $க�ப.06263.2 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) ேம* விைளெபா)3 உண)� க-;_ெப.(க-;_ெப.) 

இலாA $க�ப.06263.3 

 பால  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இைனயன பகர- பாைலேயா $க�ப.06263.4 



 க)�+ இலா  க% இலா  ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ைக�ெகா� 

$க�ப.06264.1 

 தி)�+வா  சி�திர� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெசA;வா8 $க�ப.06264.2 

 வி)�த ேமதைகயவ� விைனய ம5திர�+ $க�ப.06264.3 

 இ)�திேயா இளைமயா* 4ைறைம எ%ணலா8 $க�ப.06264.4 

 Pயவ� 4ைறைமேய ெத(ட��� ெத( ைமேயா� $க�ப.06265.1 

 ஆயவ� நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) ம-� 

அ(ண�_ெப.(அ(ண�_ெப.) ஆதியா� $க�ப.06265.2 

 த�யவ� அற�தினா* ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ஆய+ $க�ப.06265.3 

 மாயேமா வRசேமா வ ைமேய ெகாேலா $க�ப.06265.4 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அமரைர 

ெவ ற_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) 

ெத(ழி* $க�ப.06266.1 

 திற�_ெப.(திற�_ெப.) தெரJ5திD  அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) தா2� 

ெச8தவ� $க�ப.06266.2 

 நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) திற�பாவைக இய-�� ந��ைமயா* $க�ப.06266.3 

 மற�_ெப.(மற�_ெப.) +ற5தவ� த)� வர�தி  வ ைமயா* $க�ப.06266.4 

 1வைர ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) 

1 �_ெப.(1 �_ெப.) உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) 4-�ற� 

$க�ப.06267.1 

 காவலி  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த� களிA;� ைக� 

மிக_�ைற.எ/.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.06267.2 

 வ �வ+ 4D( என வ �5த+ அ*ல+ $க�ப.06267.3 



 ேதவைர ெவ றவ� யாவ� த�ைமேயா� $க�ப.06267.4 

 விைனகைள ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) ேம* 

வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) 

க%டவ�_வி.அ.ெப.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப .) 

$க�ப.06268.1 

 எைனவ� எ � இய�;ேக  எLவ�_ெப.(எLவ�_ெப.) த���ைகயா* 

$க�ப.06268.2 

 4ைனவ)� அமர)� 4 2� பி ன)� $க�ப.06268.3 

 அைனயவ� திற�+ள� யாவ� ஆ-றினா� $க�ப.06268.4 

 பி3ைளைம விள�பிைன ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) என 

$க�ப.06269.1 

 ஓ3ளிய_ெப.அ.(ஓ3ளிய_ெப.அ.) ;த*வைன உரAபி எ  உைர $க�ப.06269.2 

 எ3ளைல ஆ� எனி  இய�ப* ஆ-�ெவ  $க�ப.06269.3 

 ெத3ளிய ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) என அரச- ெசAபினா  $க�ப.06269.4 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) யா(� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

எ� 4  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) $க�ப.06270.1 

 வ5தைன� தெய1வ� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ம-�� 4-�� 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.06270.2 

 இ5திரA ெப)�பத� இழ�கி றா8 என $க�ப.06270.3 

 ெநா5தென  ஆதலி  Oவ*வ+ ஆயிேன  $க�ப.06270.4 

 க-� உ�� மா�சி எ க% இ � 

ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) $க�ப.06271.1 

 உ-� உ� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) தெரJ5+ உண�த* ஓயி2� 

$க�ப.06271.2 



 ெசா-�� S>/சியி  +ணி( ேசா'2� $க�ப.06271.3 

 4-�ற� ேக�டபி  4னிதி ெமா8�பிேனா8 $க�ப.06271.4 

 ேகாநக� 4Jவ+� நின+ ெகா-ற4� $க�ப.06272.1 

 சானகி எ2� ெபய� உலகி  த�மைன $க�ப.06272.2 

 யானவ3 க-பினா* ெவ5த+ அ*ல+ ஓ� $க�ப.06272.3 

 வானர� ��ட+ எ � உண�த* மா�சிேயா $க�ப.06272.4 

 எ% ெபா)�� ஒ றி நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எவ)� 

எ%ணினா* $க�ப.06273.1 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) ெபா)�� ஒ றிய உய�(� மீ�சி�� $க�ப.06273.2 

 ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) ெபா)�� அ றி�� பிறி+ உ%டா� எனி  $க�ப.06273.3 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) ெபா)�� அ றி�� வர(� வ*லேவா $க�ப.06273.4 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) உைட ெந��கட* இல�ைக ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) 

4  $க�ப.06274.1 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) உைட ெந�5தவ� தள�5+ சா8வ+ ஓ� $க�ப.06274.2 

 மா2ட மட5ைதயா* எ 2� வா8ெமாழி $க�ப.06274.3 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) உைட அல�கலா8 இ � த��5தேதா $க�ப.06274.4 

 ஏறிய_ெப.எ/.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெந�5தவ� 

இைழ�த_ெப.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.06275.1 

 ஆறிய ெப)��ண�+ அறிவ _வி.அ.ெப.(அறி_வி.+L_இ.இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

ஆைணயா* $க�ப.06275.2 

 Hறிய மனித�பா* ெகா-ற�_ெப.(ெகா-ற�_ெப.) ெகா3ளைல $க�ப.06275.3 



 ேவ� இனி அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) ெவ றி ஆவேதா $க�ப.06275.4 

 ஏய+ பிறி+ உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இய�ப_�ைற.எ/.(இய�;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேவ%�ேமா $க�ப.06276.1 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தனி உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

ஏJ� ந�5+வா8 $க�ப.06276.2 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேதாளவ-� ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) ேதா-றைன 

$க�ப.06276.3 

 ேமயிைன ஆ� எனி  விள�ப ேவ%�ேமா $க�ப.06276.4 

 ேம* உய� கயிைலைய எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேமைல நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.06277.1 

 நா� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ந5திதா  

நவி ற_ெப.எ/.(நவி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சாப�தா* $க�ப.06277.2 

 Hல வா _ெப.(வா _ெப.) �ர�கினா* ���� ேகாள+ $க�ப.06277.3 

 வாலிபா* க%டன� வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இ* ஆ-றலா8 $க�ப.06277.4 

 த� இைட� �ளி�த அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தெய1வ� க-பினா3 

$க�ப.06278.1 

 வா8 இைட ெமாழி5த ெசா* ம��க வ*லேமா $க�ப.06278.2 

 ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) உன�� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) என Oவ �ளா3 

அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) $க�ப.06278.3 

 ஆயவ3 சீைத ப%� அ4தி* ேதா றினா3 $க�ப.06278.4 

 ச�பரA ெபய� உைட� தானவ��� இைறவைன� த2 வல�தா* $க�ப.06279.1 

 அ�பர�+ உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ;�� அம'ைட� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

+மி�+ அமர� உ8ய_�ைற.எ/.(உ8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.06279.2 



 உ�ப)�� இைறவ2�� அர�_ெப.(அர�_ெப.) அளி�+ உதவினா  

ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ேநமி $க�ப.06279.3 

 இ�ப'* பணி ெசய� தயரதA ெபய'னா  இைச வள��தா  $க�ப.06279.4 

 மிட* பைட�+_வி.எ/.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)வனா8 அமர� 

ேகா  விைடயதா8 ெவ'நி  ேமலா8 $க�ப.06280.1 

 உட*_ெப.(உட*_ெப.) பைட�+_வி.எ/.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ(ண�_ெப.(அ(ண�_ெப.) ஆயின� எலா� மDய வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

உ)வினா2� $க�ப.06280.2 

 அட* பைட�+_வி.எ/.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவனிையA 

ெப)வள� த)க எ � அ)ளினா2� $க�ப.06280.3 

 கட*_ெப.(கட*_ெப.) பைட�தவ� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க�ைக த5தவ  

வழி� கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) $க�ப.06280.4 

 ெபா8 உைர�+ உலகினி* சினவினா� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) அறA ெபா)+ 

த ேவ* $க�ப.06281.1 

 ெந8 உைர�+ உைறயி* இ�� அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

வள��+_வி.எ/.(வள�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)வனா8 ெநறியி* 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.06281.2 

 ைம உைர�+ உல( க% மைனவிபா* வர�_ெப.(வர�_ெப.) அளி�தைவ 

மறாேத $க�ப.06281.3 

 ெம8 உைர�+ உயி� ெகா��+ அமர)� ெப�கிலா வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) 

ெப-றா  $க�ப.06281.4 

 அைனயவ  சி�வ�_ெப.(சி�வ�_ெப.) எ�ெப)ம உ  பைகஞ� அ னவைர 

அ�மா $க�ப.06282.1 

 இைனய� எ � உண�திேய* இ)வ)� ஒ)வ)� எதி� இலாதா� $க�ப.06282.2 

 4ைனவ)� அமர)� 4J+ண�5 தவ�கB� 4-�� ம-�� $க�ப.06282.3 



 நிைனவ)5 தைகய� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) விைனயினா* மனிதரா8 

எளிதி  நி றா� $க�ப.06282.4 

 ேகாசிகA ெபய� உைட� �ல 4னி� தைலவ _ெப.(தைலவ _ெப.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) �ளி� மல�A ேப� $க�ப.06283.1 

 ஆசன� தவெனா� எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) உலக4� த)வ  

எ � அைமய�-றா  $க�ப.06283.2 

 ஈசனி* ெப� பைட�கல� இைமA பளவி  எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) 

உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) யா(� $க�ப.06283.3 

 நாச� உ-றிட நடAபன ெகா��தைவ பிD�+ைடய� ந�பா $க�ப.06283.4 

 எ�>வலிA ெபா)வி* ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) அ(ணேரா� அமர� ப%� இக* 

ெச8 கால�+ $க�ப.06284.1 

 உ�திற* க�ழ மீ+ ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அம� ெச8தா  உைடய 

வி*�� $க�ப.06284.2 

 தெற� சின�தவ�க3 4A;ர� ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) உ)�+ 

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ�;� $க�ப.06284.3 

 ��4னிA ெபய'னா  நிைறதவ��� இைற தர� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.06284.4 

 நாவினா* உலைக ந�கி�வ தி�� அளவிட-� உ'ய நாB� $க�ப.06285.1 

 ேம( த�விட� உயி�Aபன ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) ெபாழி எயி-றன 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) $க�ப.06285.2 

 ஆவமா� அ'ய ;-� உைறவ 4-� அறிவ)�� அழி(_ெப.(அழி(_ெப.) 

ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06285.3 



 பாவ கா'ய� உயி�A பத�_ெப.(பத�_ெப.) அலா+ இைர ெபறா 

பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) $க�ப.06285.4 

 ேப)ேமா ஒ)வரா* அவ�களா* அ*ல+ இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

ெப'யேவ2� $க�ப.06286.1 

 நா)� 1'�� அறா ந�4ைட/ சிைலக3 ேபா* நலிவவாேமா $க�ப.06286.2 

 தா)ேவா ேவ0ேவா தா0வா8 உலகிைன� 

தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.06286.3 

 ேம)ேவா மா*வைர� �லெமலா� அ*லேவா வி*� ம ேனா $க�ப.06286.4 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) ஒ)�கிய+ ந��கைட�� வாலிய+ மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) 

உலைக 1��_ெப.எ/.(1�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06287.1 

 மர�_ெப.(மர�_ெப.) ஒ)�கிய கர ஆதிய� விராதன+ மா* வைரக3 மா2� 

$க�ப.06287.2 

 சிர� ஒ)�கின இனி/ ெச) ஒ)� �ள+ எனி* தெவ1வ� எ பா� $க�ப.06287.3 

 பர� ஒ)��வ+ அலா* பிறி+ ஒ)�காத+ ஓ� பைக�� உ%ட< $க�ப.06287.4 

 ெசா* வர�_ெப.(வர�_ெப.) ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) மா 4னிவ� எ பவ�க3 

த� +ைண இலாதா� $க�ப.06288.1 

 ஒ*வர� ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) இ)வேர அமரேரா� 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) யா(� $க�ப.06288.2 

 ெவ*வ� எ ப+ தெரJ5+ எ%ணினா� நி)த� ேவ� 4த�� வ �ய� 

$க�ப.06288.3 

 ெகா*வ� எ � உண�தலா* அவைர 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைணவ+ ஓ� இைச( 

ெகா%டா� $க�ப.06288.4 



 +R�கி றில�களா* இர(� ந பக�� நி- 

ெசா*ல_�ைற.எ/.(ெசா*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஒ*கி $க�ப.06289.1 

 ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அய)� இ5 நி)த� ேப� சனகியா� ெநDய+ ஆய $க�ப.06289.2 

 நR�_ெப.(நR�_ெப.) தி றவ�க3 தா� ந%0வா� நரக� எ � 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $க�ப.06289.3 

 அR�கி றில�க3 நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) அ)3 அலா* சர% இலா 

அமர� ஐயா $க�ப.06289.4 

 ;க*_ெப.(;க*_ெப.) மதி�+ உண�கிலாைமயி  

நம��_பதி.ெப.(ந�_த .ப .+��_ெகா.ேவ.) எளிைம சா* ெபா�ைம Hர 

$க�ப.06290.1 

 நக* மதி�கில ம�Aெபாலிய வா3_ெப.(வா3_ெப.) ஒளி 

இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உதய� ந%0� $க�ப.06290.2 

 பக*_ெப.(பக*_ெப.) மதி�� உவைம 

ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) எலா� இர(_ெப.(இர(_ெப.) 

கா* ப)வ நாளி  $க�ப.06290.3 

 அக* மதி�� உவைமயாயின தேபாதன� உளா� வதன� அ�மா $க�ப.06290.4 

 சி5+ 45+ உலகி2�� இ�தி ;�� உ) ஒளி�+ உழ*த* 

ெச8வா�_வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.06291.1 

 இ5+வி  தி)4க�+ இைறவி ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) உைற�ளா3 

எ றேலா�� $க�ப.06291.2 

 அ5தக  4தலிேனா� அமர)� 4னிவ)� பிற)� அRசா� $க�ப.06291.3 



 வ5+த� உலக4� வான4� க%� 

உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அக*வ� ம ேனா 

$க�ப.06291.4 

 ெசால� தகா� +  நிமி�த�க3 எ�க0� வர�ெத(ட�வ ஒ னா� 

$க�ப.06292.1 

 ெவல�தகா அமர)� அ(ண)� ெச)வி* வி�டன விடாத $க�ப.06292.2 

 �ல�தகா* வய ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) �திைர�� அதி��ர* � �� 

இ �� $க�ப.06292.3 

 வல�த கா* 45+ற� த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) மைன இைடA ;�+� ம ேனா $க�ப.06292.4 

 வாயி2� ப*லி2� ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) வற5+ உலறினா� நி)த� ைவ�� 

$க�ப.06293.1 

 ேபயி2� ெப'+_ெப.(ெப'+_ெப.) ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) ந'கB� ;'த)� 

பிற(� எ%ணி  $க�ப.06293.2 

 ேகாயி�� நகர4� மடநலா� �ழ�� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) �Rசிேயா�� 

$க�ப.06293.3 

 த�யி  ெவ5தி�� அலா* ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நிமி�த� 

ெப��_ெப.எ/.(ெப�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) திற2� உ%ட< 

$க�ப.06293.4 

 சி5த மா நாகைர/ ெச) 

4)�கிய_ெப.எ/.(4)��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கர  தி'சிர�ேதா  

$க�ப.06294.1 

 45தமா  ஆயினா  வாலிேய 4தலிேனா� 4D( க%டா* $க�ப.06294.2 

 அ5த மா  இடவேனா� ஆழிமா வலவ2� பிற)� ஐயா $க�ப.06294.3 



 இ5த மானிடவரா� இ)வேரா� எ%ணலா� ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) யாேர 

$க�ப.06294.4 

 இ ன� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உைரெச8வா  இனி+ேக3 எ�பிரா  

இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) ஆய $க�ப.06295.1 

 அ னவ� த�ெமா�� வானர� தைலவரா8 அ0கி நி றா� $க�ப.06295.2 

 ம 2� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) பைகஞரா� வா _ெப.(வா _ெப.) உVளா� 

அவேரா�� மா�ேகாட* $க�ப.06295.3 

 க ன�_ெப.(க ன�_ெப.) அ � இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

நம��_பதி.ெப.(ந�_த .ப .+��_ெகா.ேவ.) உ�தி எ � உண�த�� க)ம� 

அ றா* $க�ப.06295.4 

 இைச�� ெச*வ4�_ெப.(ெச*வ�_ெப.+உ�_சா'.) உய� �ல�+ இய-ைக�� 

எRச_�ைற.எ/.(எR�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.06296.1 

 வைச�� கீ>ைம�� மீ�ெகாள� கிைளெயா�� மDயா+ $க�ப.06296.2 

 அைசவி* க-பி  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அண�ைக வி�� அ)Bதி 

இத ேம* $க�ப.06296.3 

 விைசய� இ* என/ ெசா*லின  அறிஞ'  மி�கா  $க�ப.06296.4 

 ேக�ட ஆ%தைக கர�ெத(� கரதல� கிைடAபA $க�ப.06297.1 

 :�D வா8ெத(�� பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ெவ%ணிலாA 

ெபாழிய $க�ப.06297.2 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) தவ> ஆர4� 

வய��_எவ.(வய��_வி.) ஒளி மா�;� $க�ப.06297.3 

 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) தட�கB� ���க ந�� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) இைவ 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.06297.4 



 இ/ைச அ*லன உ�திக3 இைச��ெவ  எ றா8 $க�ப.06298.1 

 பி/ச� ெசா*�வ ெசா*லிைன எ  ெப) விறைல� $க�ப.06298.2 

 ெகா/ைச மானிட� ெவ*�வ� எ றைன �றி�த+ $க�ப.06298.3 

 அ/சேமா அவ��� அ பிேனா யாவேதா ஐயா $க�ப.06298.4 

 ஈ�� மானிடA ப��கB�� இைல வர�_ெப.(வர�_ெப.) எ றா8 $க�ப.06299.1 

 த��� ெசாலிைன திைசகைள உலெகா�� ெச)�கா* $க�ப.06299.2 

 தா��� ஆைனைய� த3ளி அ�தழ* நிற�தவைன $க�ப.06299.3 

 ஓ�க*_ெப.(ஓ�க*_ெப.) த ெனா�� எ��க(� வர�_ெப.(வர�_ெப.) 

ெகா%ட+ உ%ட< $க�ப.06299.4 

 மன�ெகா� அ றி�� வறியன வழ�கிைன வாேனா� $க�ப.06300.1 

 சின� ெகா�� பைட ெச)�கள�+ எ ைன எ  

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06300.2 

 என�� நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) ம-� எ ெனா� 

இ�� ஒ)வயி-� உதி�த $க�ப.06300.3 

 உன�� மானிட� வலியரா� தைகைம�� உளேதா $க�ப.06300.4 

 ெசா*�� மா-ற�க3 தெரJ5திைல ப  4ைற ேதா-�� $க�ப.06301.1 

 ெவ*��_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ/.�றி.) ஆ-ற�� 

ஒ)4ைற ெபா��தன  வி%ைண� $க�ப.06301.2 

 க*�� ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) எ  கிைளைய�� எ ைன�� கள�தி* 

$க�ப.06301.3 

 ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மா-றல� உள� 

என� ேகாட�� ேகாVளா $க�ப.06301.4 



 ேதவ'  ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வர�தின+ எ  

ெப)R_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ெச)�ேக* $க�ப.06302.1 

 1வ'* ெப-ற�_ெப.(ெப-ற�_ெப.) உைடயவ  

த ெனா�_ெப.(த _பதி.ெப.+ஒ�_க).ேவ.) 4J+� $க�ப.06302.2 

 காவலி  ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) திகி'ேயா  

த ைன�� கட5த+_ெதா.ெப.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

$க�ப.06302.3 

 ஏவ'* ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வர�தினா* 

இய�;தி இைளேயா8 $க�ப.06302.4 

 ந5தி சாப�தி  நைம அ�� �ர�� எனி  ந�பா* $க�ப.06303.1 

 வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சாப�க3 எைனAபல அைவ 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வலி எ  $க�ப.06303.2 

 இ5தியாதிக3 அவி�தவ� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) இ�தி 

$க�ப.06303.3 

 சி5தியாதவ� யா� அைவ ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) எ  

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06303.4 

 அர�கி* ஆ�வா-� அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) :%� உைட வர�_ெப.(வர�_ெப.) 

அறிேய _வி.4.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ _த .ஒ).) $க�ப.06304.1 

 இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) நி-ப எ வலி அவ வயி  

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.06304.2 

 வர�_ெப.(வர�_ெப.) ெகா3 வாலிபா* ேதா-றென  ம-�� ேவ� 

உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) $க�ப.06304.3 

 �ர�ெகலா� எைன ெவ*��_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ/.�றி.) 

எ � எ�ஙன� ேகாD $க�ப.06304.4 



 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) க%ட2� ேநமி�� ேந�நி � ேந'  $க�ப.06305.1 

 ஏவ�� அ னவ� உைடவலி அவ வயி  

எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06305.2 

 சா�� ந*வர� நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எதி�ெசல* தவி�5+ $க�ப.06305.3 

 வாலி த ைன அ� மனித2� மைற5+நி � எ8தா  $க�ப.06305.4 

 ஊன வி* இ��+_வி.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓ�ைட 

மாமர�+3 அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) ஓ�D� $க�ப.06306.1 

 Hனி S>/சியா* அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உய� வன�_ெப.(வந�_ெப.) 

��கி $க�ப.06306.2 

 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இைழ�திட இ* 

இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ  உயி� �ம��� 

$க�ப.06306.3 

 மானிட  வலி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அலா+ ஆ� உள� மதி�தா� $க�ப.06306.4 

 எ � த _பதி.ெப.(த _தி'.) உைர இழி�+ ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) உண�விலி 

எ னா $க�ப.06307.1 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) ேபா+� நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) 

எJக_விய�.வி.4.(எJ_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ2� அர�கைன ந0கா 

$க�ப.06307.2 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ேக3 இன�_ெப.(இன�_ெப.) உ�தி எ � 

அ பின _�றி.வி.அ.ெப.(அ ;_ெப.+இ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) ஒழியா  

$க�ப.06307.3 

 + � தாரவ  பி ன)� இைனயன 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.06307.4 



 த னி  4 னிய_ெப.எ/.(4 2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) இலா ஒ)தனி� தைலவ _ெப.(தைலவ _ெப.) 

$க�ப.06308.1 

 அ ன மானிட  ஆகிவ5+ அவத'�+ அைம5தா  $க�ப.06308.2 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�ெபா)�� உ�ப�த� 

S>/சியி  +ணிவா* $க�ப.06308.3 

 இ ன� ஏ�திேபா�� எ � அD ெத(J+ இர5தா  $க�ப.06308.4 

 அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) ெசா* 

ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ஆழியா  எ றைன 

ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.06309.1 

 ெகா/ைச� + மதி எ�தைன ேபா� இைட� �ைற5தா  $க�ப.06309.2 

 இ/ைச�� ஏ-றன யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இ�தைன 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) $க�ப.06309.3 

 4/� அ-றா  ெகா* அ� 4J 4தேலா  என 4னி5தா  $க�ப.06309.4 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) தைன இ)Rசிைற இ�டநா3 இைமேயா� 

$க�ப.06310.1 

 த5தி ேகா� இற� தக��த நா3_ெப.(நா3_ெப.) த ைன 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 4 ன� $க�ப.06310.2 

 வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா�ெத(�� +ர5த 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) உலைக/ $க�ப.06310.3 

 சி5த ெவ ற_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

சிறிய ெகா* ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 



ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதவ -ெப.(ேதவ _ெப.) 

$க�ப.06310.4 

 சிவ2�_ெப.(சிவ _ெப.+உ�_சா'.) 

நா 4க�+_ெப.(நா 4க _ெப.+அ�+_சா'.) ஒ)வ2� தி)ெந� மாலா� 

$க�ப.06311.1 

 அவ2� ம-� உள அமர)� உட  உைற5+ அட�கA $க�ப.06311.2 

 ;வன�_ெப.(;வன�_ெப.) 1 �� நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) ஆ%� உள+ 

ஆ%ட அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெபா)வி* $க�ப.06311.3 

 உவ  இலாைமயிேலா வலி ஒ+�கிேயா உைரயா8 $க�ப.06311.4 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ெப)5ேதா3கB� அ�+ைண� தைல�� 

$க�ப.06312.1 

 மாயி)� ;வி உ3ளD அட���� வD(� $க�ப.06312.2 

 த�ய சால(� சிறி+ என நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) தி 2� $க�ப.06312.3 

 ஓ�� மானிட உ)( 

ெகா%டன _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

ெகாலா� ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) $க�ப.06312.4 

 பி�த  ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஈச2� மா�� 

எ  ெபய� ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06313.1 

 எ8�த சி5ைதய� ஏ�ழி ஏ�ழி எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.06313.2 

 ைக�த ஏ-றி2� கடவிய ;3ளி2� 4+கி* $க�ப.06313.3 

 ைத�த வாளிக3 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உள � றி  

வ �> தD�+ இ  $க�ப.06313.4 



 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின�_ெப.(சின�_ெப.) த) ேபா'* எ 2ட  

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேவ%டா $க�ப.06314.1 

 இRசி மா நக� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

உைட�+_வி.எ/.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஈ%� இனி+ இ)�தி 

$க�ப.06314.2 

 அRச* அRச* எ � அய* இ)5தவ� 4க�_ெப.(4க�_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06314.3 

 நRசி  ெவ8யவ  ைக எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ)� என ந�கா  $க�ப.06314.4 

 பி 2� வ �டண  ஐய நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) தர� அலாA ெப'ேயா� 

$க�ப.06315.1 

 4 ைன நா3_ெப.(நா3_ெப.) இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

4னி5திட� கிைளெயா� 4D5தா� $க�ப.06315.2 

 இ ன� உ%� நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) இய�;வ+ இரணிய  எ பா  

$க�ப.06315.3 

 த ைன உ3ளவா ேக�D எ � உைரெசய/ சைம5தா  $க�ப.06315.4 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) க%ணிய ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) எலா� 

வி'Rசேன ஈ5தா  $க�ப.06316.1 

 ேபாத� க%ணிய வர�_ெப.(வர�_ெப.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) தர� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா5தா  $க�ப.06316.2 

 கா+� க%0த* மா* அய  கைட4ைற காணாA $க�ப.06316.3 

 :த� க%ணிய வலி எலா� ஒ)தனி ெபா��தா  $க�ப.06316.4 

 எ-ைற நாளி2� உள  எ2� இைறவ2� அய2� $க�ப.06317.1 



 க-ைற அ� சைட� கட(B� கா�+ அளி�+ 

அழி���_ெப.எ/.(அழி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.06317.2 

 ஒ-ைற அ%ட�தி  அளவேனா அத ;ற�+ உலவா $க�ப.06317.3 

 ம-ைற அ%ட�+� த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெபயேர ெசால வா>5தா  

$க�ப.06317.4 

 பாழி வ  தட�_ெப.(தட�_ெப.) திைச �ம5+ 

ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பைண�ைகA $க�ப.06318.1 

 :ழி வ க' இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) இ)ைக ெகா� ெபா)�+� $க�ப.06318.2 

 ஆழ� கா0த-� அ'யவா8 

அக ற_ெப.எ/.(அக*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� ஆழி $க�ப.06318.3 

 ஏJ� த _பதி.ெப.(த _தி'.) இ)தா3 அள( என� 

கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ�� $க�ப.06318.4 

 வ%ட*_ெப.(வ%ட*_ெப.) தெண1திைர ஆ-�ந�� சில எ � ம)வா  

$க�ப.06319.1 

 ெகா%ட*_ெப.(ெகா%ட*_ெப.) ெகா%டந�� �ளி�A; இல எ � அைவ 

�ைடயா  $க�ப.06319.2 

 ப%ைட� தெண1திைரA பரைவ ந�� உவ� எ � பDயா  $க�ப.06319.3 

 அ%ட�ைதA ெபா+�+ அA;ற�+ அA;ன* ஆ�� $க�ப.06319.4 

 சா)� மான�தி* ச5திர _ெப.(ச5திர _ெப.) தனிAபத� ச'��� $க�ப.06320.1 

 ேத'  ேமவி நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இரவித  

ெப)�பத� ெச��+�_ெப.எ/.(ெச��+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.06320.2 



 ேப'  எ%திைச� காவல�_ெப.(காவ*_ெப.+அ�_பட�.ப .) க)ம4� 

பி����_ெப.எ/.(பிD_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.06320.3 

 ேம) மா*வைர உ/சிேம* அர�_ெப.(அர�_ெப.) வ �-றி)��� $க�ப.06320.4 

 நில2� ந�)� ெவ� கனெலா� கா�� ஆ8 

நிமி�5த_ெப.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06321.1 

 தல23 ந�Dய_ெப.எ/.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அவ-றி  

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தைலவைர மா-றி $க�ப.06321.2 

 உல(� கா-ெறா� கட(ள� பிற)� ஆ8 உலகி  $க�ப.06321.3 

 வலி�� ெச8ைக�� வ)ண த  க)ம4� ஆ-�� $க�ப.06321.4 

 தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) க%ண  தழ* க%ண  ேப� அைவ தவிர 

$க�ப.06322.1 

 நாம� த னேத உலக�க3 யாைவ�� நவில $க�ப.06322.2 

 Pம ெவ� கன*_ெப.(கன*_ெப.) அ5தண�_ெப.(அ5தண�_ெப.) 4தலின� 

ெசா'5த_ெப.எ/.(ெசா'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06322.3 

 ஓம ேவ3வி�3 இைமயவ� ேப� எலா� 

உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06322.4 

 காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) கா��த* +ைட�த* எ � இ�ெத(ழி* 

கடவ_�ைற.எ/.(கட(_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.06323.1 

 1வ)� அைவ 4D�கில� பிD�கில� 4ைறைம $க�ப.06323.2 

 ஏவ� ம-றவ� ேயா�கிய� உ�பத� இழ5தா� $க�ப.06323.3 

 ேதவ)� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) தா3_ெப.(தா3_ெப.) 

அலா* அ)/சைன ெச8யா�_வி.4.(ெச8_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ப .) 

$க�ப.06323.4 



 மரபி  மாெப)� ;ற�கட* மRசன� ம)வி $க�ப.06324.1 

 அரவி  நா�Dைட மகளிேரா� இ  அ4+ 

அ)5தி_வி.எ/.(அ)5+_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06324.2 

 பர(�_ெப.எ/.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) பதியிைடA பக*ெபாJ+ அக-றி $க�ப.06324.3 

 இரவி  ஓல�க� நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) உலக�+3 

இ)���_ெப.எ/.(இ)��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06324.4 

 ப%� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) தானவ� யாவ)� ப-றி� $க�ப.06325.1 

 தெண1 திைர� கட*_ெப.(கட*_ெப.) கைடதர வலிய+ ேதD� $க�ப.06325.2 

 ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ம�திைன� ெகா-ற� 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) �வ(� ேதா�� 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06325.3 

 த%�_ெப.(த%+_ெப.) என� ெகாள* உ-� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

ெநா8+ என� தவி�5தா  $க�ப.06325.4 

 ம%டல� த) கதிரவ  வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா8 

மைற�� $க�ப.06326.1 

 எ% தல� ெத(ட-� அ'யன தடவைர இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) 

$க�ப.06326.2 

 க% தல� ப�� ெபா னவ  4 னவ  காதி* $க�ப.06326.3 

 �%டல�க3 ம-� எ  இனிA ெப)விற* Hற* $க�ப.06326.4 

 ம)�ெகா3 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) 

4தலிய வாேனா� $க�ப.06327.1 

 �)�ேகளா� க-� ஓ+வ+ அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ெகா-ற�_ெப.(ெகா-ற�_ெப.) $க�ப.06327.2 



 �)�� இ* நா மைற ெத( �ெத(�� உைரெத(�� 

ேதா றா+_எதி�.ம.வி.எ/.(ேதா �_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.06327.3 

 இ)���_ெப.எ/.(இ)��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) தெய1வ4� 

இரணியேன நம எ 2� $க�ப.06327.4 

 மய)� ம  ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேசவD_ெப.(ேச_ெப.அ.+அD_ெப.) 

ம%_ெப.(ம%_ெப.) இைட ைவAபி  $க�ப.06328.1 

 அய)� வா3_ெப.(வா3_ெப.) எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) 

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) பண� தைல_ெப.(தைல_ெப.) அந5த  $க�ப.06328.2 

 உய)ேம* அ%ட 4க� த 4D உற உய)� $க�ப.06328.3 

 ெபய)ேம* ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) :த�க3 ஐ5ெத(�� 

ெபய)�_ெப.எ/.(ெபய�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06328.4 

 ெப%ணி  ேப� எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) ஆணினி  அலியினி  பிறிதி  

$க�ப.06329.1 

 உ3 நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

உயி� உ3ளதி  இ*லதி  உலவா  $க�ப.06329.2 

 க%ணி  கா%பன க)+வ யாவி2� கழியா  $க�ப.06329.3 

 ம%ணி  சாகில  வானி2� சாகில  வர�தா* $க�ப.06329.4 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ஆயின� ஏவ)� தி'த)� இய�க� $க�ப.06330.1 

 யாவ� ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) எ%ண(� 

+தி�க(� இய ற $க�ப.06330.2 

 ேகாைவ மா* அய  மா  இட  யாவ)� ெகா*ல $க�ப.06330.3 

 ஆவி த��கில  ஆ-ற�� த��கில  அைனயா  $க�ப.06330.4 



 ந�'  சாகில  ெந)Aபி2� சாகில  

நிமி�5த_ெப.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06331.1 

 மா)த�தி2� ம%ணி  ம-� எவ-றி2� மாளா  $க�ப.06331.2 

 ஓ)� ேதவ)� 4னிவ)� பிற�கB� உைரAப/ $க�ப.06331.3 

 சா)� சாப4� அ னவ  தைன/ 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சாரா $க�ப.06331.4 

 உ3ளி* சாகில  ;ற�தி2� உல�கில  உலவா� $க�ப.06332.1 

 ெகா3ைள� தெய1வ வா _ெப.(வா _ெப.) பைட�கல� யாைவ�� ெகா*லா 

$க�ப.06332.2 

 ந3ளி* சாகில  பகலிைட/ சாகில  நமனா� $க�ப.06332.3 

 ெகா3ள/ சாகில  ஆ� இனி அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) உயி� 

ெகா3வா� $க�ப.06332.4 

 :த� ஐ5ெத(�� ெபா)5திய_ெப.எ/.(ெபா)5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

உண�வினி* ;ணரா $க�ப.06333.1 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) நா கி2� விள�பிய ெபா)3களா* விளியா  

$க�ப.06333.2 

 தாைத த ைன�தா  தனி�ெகாைல Sழி2� சாகா  $க�ப.06333.3 

 ஈ+ அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) நிைல 

எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) உலக�க��� இைறவ  $க�ப.06333.4 

 ஆயவ  தன�� அ)மக  அறிஞ'  அறிஞ�  $க�ப.06334.1 

 Pய�_�றி.வி.4.(P8ைம_ெப.+ஓ�_பட�.ப .) எ பவ� யா'2� மைறயி2� 

Pய  $க�ப.06334.2 

 நாயக  தனி ஞானி ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற�+�� நாத  $க�ப.06334.3 



 தாயினி ம 2யி��� 

அ பின _�றி.வி.அ.ெப.(அ ;_ெப.+இ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) உள  

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) த�ேகா  $க�ப.06334.4 

 வாழியா  அவ தைன� க%� மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

மகி>5+_வி.எ/.(மகி>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ)கி $க�ப.06335.1 

 ஆழி ஐய ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அறிதியா* மைற என அைற5தா  

$க�ப.06335.2 

 ஊழி�� கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உய�கி ற ஆ�ளா  

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $க�ப.06335.3 

 ஏJ� ஏJ� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அDெத(ழ 

அர�_ெப.(அர�_ெப.) வ �-றி)5தா  $க�ப.06335.4 

 எ � ஓ� அ5தண  எ*ைலயி* அறிஞைன ஏவி $க�ப.06336.1 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இவ-� உத(தி மைற என 

நவி றா  $க�ப.06336.2 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ம-� 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) த ெனா�� 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) சிைற ேச�5தா  $க�ப.06336.3 

 அ � நா மைற 4தலிய ஓ+வா  அைம5தா  $க�ப.06336.4 

 ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) ;�� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) உ5ைத 

ேப� உைர எனேலா�� $க�ப.06337.1 

 ேபாத� த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெசவி�ெத(ைள இ) ைககளால ெபா�தி 

$க�ப.06337.2 

 1த�ேகா8 இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ந*தவ� அ � என ெமாழியா 

$க�ப.06337.3 

 ேவத�+ உ/சியி  ெம8Aெபா)3 ெபய'ைன வி'�தா  $க�ப.06337.4 



 ஓ� நேமா நாராயணாய எ � உைர�+ உள� உ)கி $க�ப.06338.1 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) அைம5+ இ) தட�ைக�� தைலயி ேம* தா�கி 

$க�ப.06338.2 

 : நிற� க%க3 ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) உக மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) 

;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) ெபாDAப $க�ப.06338.3 

 ஞான நாயக  

இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

அ5தண  ந��கி $க�ப.06338.4 

 ெக��+_வி.எ/.(ெக�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒழி5தைன எ ைன�� 

உ ைன�� ெக�வா8 $க�ப.06339.1 

 ப��+_வி.எ/.(ப�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒழி5தைன பாவி எ�ேதவ)� 

பக�த-� $க�ப.06339.2 

 அ��த+ அ றிேய அய* ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

பகர_�ைற.எ/.(பக�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

அறிவி  $க�ப.06339.3 

 எ��த+ எ  இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ  

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ றா  $க�ப.06339.4 

 எ ைன உ8வி�ேத  எ5ைதைய உ8வி�ேத  நிைனய $க�ப.06340.1 

 உ ைன உ8வி�+ இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலைக�� உ8விAபா  

அைம5+ $க�ப.06340.2 

 4 ைன ேவத�தி  4த* ெபய� ெமாழிவ+ ெமாழி5ேத  $க�ப.06340.3 

 எ ைன �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) இய�பிய+ 

இய�;தி எ றா  $க�ப.06340.4 



 45ைத வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) யாவ���� 4த*வ���� 4தேலா  

$க�ப.06341.1 

 உ5ைத ம-� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) தி)Aெபய� 

உைரெசய-� உ'ய $க�ப.06341.2 

 அ5தணாள  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) எ னி2� அறிதிேயா ஐயா 

$க�ப.06341.3 

 இ5த இAெபய� உைர�+ எைன� ெக��திட* எ றா  $க�ப.06341.4 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) பாரக  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர 

விள�ப�� விமல  $க�ப.06342.1 

 ஆதி நாயக  ெபய� அ றி யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) பிறி+ 

அறிேய _வி.4.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ _த .ஒ).) $க�ப.06342.2 

 ஓத ேவ%�வ+ இ*ைல எ  உண�வி2�� ஒ �� $க�ப.06342.3 

 ேபாதியாத+� இ*ைல எ � இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) இைவ ;க�� 

$க�ப.06342.4 

 ெத(*ைல நா மைற வர 4ைற +ணிெபா)�� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.06343.1 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) க%டவ  அக�_ெப.(அக�_ெப.) ;�5+ 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகா%ட+ எ  உ3 $க�ப.06343.2 

 இ*ைல ேவ� இனிA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பத�_ெப.(பத�_ெப.) 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அறியாத $க�ப.06343.3 

 வ*ைலேய* இனி ஓ+வி ந�தியி  வழாத $க�ப.06343.4 

 ஆைர/ ெசா*�வ+ அ5தண�_ெப.(அ5தண�_ெப.) அ)மைற அறி5ேதா� 

$க�ப.06344.1 

 ஓர/ ெசா*�வ+ எAெபா)3 உபநிட த�க3 $க�ப.06344.2 



 த�ர/ ெசா*ெபா)3 ேதவ)� 4னிவ)� ெசA;� $க�ப.06344.3 

 ேபைர/ ெசா*�வ+ அ*ல+ பிறி+� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உளேதா 

$க�ப.06344.4 

 ேவத�தா2� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ேவ3வியினா2� ெம8 

உண�5த_ெப.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06345.1 

 ேபாத�தா2� அA;ற�+ள எA_��.(எ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெபா)ளா2� 

$க�ப.06345.2 

 சாதிAபா� ெப��_ெப.எ/.(ெப�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெப)�பத� 

தைல�ெகா%� சைம5ேத  $க�ப.06345.3 

 ஓதி� ேக�ப+ பர�ெபா)3 இ ன� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உளேதா 

$க�ப.06345.4 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) ப-றி�� கனவைர ப-றி�� கைல� ேதா* $க�ப.06346.1 

 1D 4-றி�� 4%D�+� ந��D�� 4ைறயா* $க�ப.06346.2 

 வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) ெப-றவ� ெப-றதி  விJமி+ எ � உைர��� $க�ப.06346.3 

 மா� ெப-றென  ம-� இனிஎ  ெபற_�ைற.எ/.(ெப�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ)5தி_வி.எ/.(வ)5+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06346.4 

 ெசவிகளா* பல ேக�கில� ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) 

ேதவ��� $க�ப.06347.1 

 அவிெகா3 நா மைற அகAெபா)3 ;றAெபா)3 அறிவா� $க�ப.06347.2 

 கவிக3 ஆ�வா� கா%�வா� ெம8Aெபா)3 காலா* $க�ப.06347.3 

 ;விெகா3 நாயக-� அDயவ��� அDைமயி  ;�கா� $க�ப.06347.4 

 என��� நா 4க�+_ெப.(நா 4க _ெப.+அ�+_சா'.) ஒ)வ-�� யா'2� 

உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06348.1 



 தன��� த நிைல அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தனி� தைலவ _ெப.(தைலவ _ெப.) $க�ப.06348.2 

 மன�� வ5தன _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

வ5தன யாைவ�� மைறேயா8 $க�ப.06348.3 

 உன��� இ னதி  ந*ல+_ெப.(ந*ல+_ெப.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இ* என 

உைர�தா  $க�ப.06348.4 

 மா-ற� யா+ ஒ �� உைர�தில  மைறயவ  

ம�கி_வி.எ/.(ம��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06349.1 

 ஏ-ற� எ  என�� இ�தி வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8திய+ எ னா $க�ப.06349.2 

 ஊ-ற� இ*லவ  ஓDன  கனகைன உ-றா  $க�ப.06349.3 

 ேதா-ற வ5தேதா� கன(_ெப.(கன(_ெப.) க%டா  என/ 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.06349.4 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ேக3 என�� இ�ைம��� ம�ைம��� இய�ப/ 

$க�ப.06350.1 

 சி5ைதயா* இைற நிைனத-�� அடாதன ெசAபி $க�ப.06350.2 

 45ைதேய உண�5ேத  ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 4-�� எ � உைர�+ 

உ  $க�ப.06350.3 

 ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) ஓதில  ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) எ � 

உைர�தன  வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.06350.4 

 அ ன ேக�டவ  அ5தண அ5தண��� அடாத $க�ப.06351.1 

 4 ன� யாவ)� ெமாழித)� 4ைறைமயி  படாத $க�ப.06351.2 

 த ன+ உ3B�� உண�/சியா* ;+வ+ த5த+ $க�ப.06351.3 



 எ ன ெசா* அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இய�பிய+ இய�;தி 

எ றா  $க�ப.06351.4 

 அரச _ெப.(அரெச _ெப.) அ னைவ உைரெசய மைறயவ  அRசி $க�ப.06352.1 

 சிரதல� கர�_ெப.(கர�_ெப.) ேச��திடா ெசவி�ெத(ைள 

ேச�5த_ெப.எ/.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06352.2 

 உரக� அ ன ெசா* யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உன�� உைரெசயி  

உரேவா8 $க�ப.06352.3 

 நரக� எ8+ெவ  நா(� ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ�� என நவி றா  $க�ப.06352.4 

 ெகாண�க எ  ைம5தைன வ* 

விைர5+_வி.எ/.(விைர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ றன  ெகாDேயா  

$க�ப.06353.1 

 உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) இ* ெநRசின  ஏவல� கDதினி  ஓD $க�ப.06353.2 

 கணனி  எ8தின� பணி என தாைதைய� க%டா  $க�ப.06353.3 

 +ைண இலா தைன� +ைண என உைடயவ  ெத(Jதா  $க�ப.06353.4 

 ெத(Jத ைம5தைன �ட�மணி மா�பிைட/ �%ண� $க�ப.06354.1 

 எJத_�ைற.எ/.(எJ+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ பிேனா� இ��ற� 

தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மா� இ)�தி $க�ப.06354.2 

 4J+� ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ேவதிய  ேக�கில  4னிய $க�ப.06354.3 

 பJ+ ெசா*லிய+_வி.அ.ெப.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) எ  

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) பக)தி எ றா  $க�ப.06354.4 

 �)தி ஆதியி* ெத(ட�� உ�� எ*ைலயி* 

ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06355.1 



 ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) யாவ���� நாயக  தி)Aெபய� உணர� 

$க�ப.06355.2 

 க)த� ேக�Dட� க��ைர�+ இட�� கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

கட�க_�ைற.எ/.(கட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.06355.3 

 உ'ய ம-� இதி  ந*ல+_ெப.(ந*ல+_ெப.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இ* என 

உைர�தா  $க�ப.06355.4 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ெச8ைகய  அ�ஙன� உைரெசய த�ேயா  $க�ப.06356.1 

 தா இ* ேவதிய  த�கேத உைரெசய� த�கா  $க�ப.06356.2 

 ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

ஆ�க_விய�.வி.4.(ஆ�_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) அ � எனி  அறி�வ� 

எ ேற $க�ப.06356.3 

 யாவ+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர இய�;தி இய�;தி எ றா  

$க�ப.06356.4 

 காம�_ெப.(காம�_ெப.) யாைவ�� த)வ+� அAபத� கட5தா* $க�ப.06357.1 

 ேசம வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) உற/ ெச8வ+� ெச5தழ* 

4க5த_ெப.எ/.(4க_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06357.2 

 ஓம ேவ3வியி  உ�பத� உ8Aப+� ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) $க�ப.06357.3 

 நாம� அ ன+ ேக3 நேமா நாராயணாய $க�ப.06357.4 

 ம%ணி  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேம* மல� அய  

உல�_ெப.(உல�_ெப.) உற வாJ� $க�ப.06358.1 

 எ%ணி* :த�க3 நி-பன தி'வன இவ-றி  $க�ப.06358.2 

 உ3 நிைற5+ள கரண�தி  ஊ�� உள உண�(� $க�ப.06358.3 

 எ%0கி ற+ இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) எ�� எJ�ேத பிறி+ இ*ைல 

$க�ப.06358.4 



 4�க% ேதவ2� நா 4க�+_ெப.(நா 4க _ெப.+அ�+_சா'.) ஒ)வ2� 

4தலா $க�ப.06359.1 

 ம�க3_ெப.(ம�க3_ெப.) கா�� இ� ம5திர� மற5தவ� 

மற5தா�_வி.4.(மற_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.06359.2 

 ;��� கா��வ+ அ'+ இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ெபா+(ற� கா%பா� 

$க�ப.06359.3 

 ஒ�க ேநா�கின� அ*லவ� இத  நிைல 

உணரா�_வி.4.(உண�_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.06359.4 

 ேதா-ற� எ 2� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ெத(*விைன� ெத(� 

கட*_ெப.(கட*_ெப.) �ழிநி � $க�ப.06360.1 

 ஏ-� ந கல  அ)�கல  யாவ���� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) 

$க�ப.06360.2 

 மா-ற ம�கல� மாதவ� ேவத�தி  வர�பி  $க�ப.06360.3 

 ேத-ற ெம8Aெபா)3 தெரJ5த ம-� இதி  இ*ைல 

சிற5த_ெப.எ/.(சிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06360.4 

 உ  உயி���� எ  உயி���� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலக�தி  

உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) $க�ப.06361.1 

 ம 2யி���� ஈ+ உ�தி எ � உண�(ற மதி�+/ $க�ப.06361.2 

 ெசா ன+_வி.அ.ெப.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) இAெபய� எ றன  

அறிஞ'  Pேயா  $க�ப.06361.3 

 மி  உயி���� ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) இரணிய  தழ* 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) விழி�தா  $க�ப.06361.4 

 அ-ைற நா34த* யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உள நா3வைர அAேப� 

$க�ப.06362.1 



 ெசா-ற வாைய�� க)திய_ெப.எ/.(க)+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மன�ைத�� ��� எ  $க�ப.06362.2 

 ஒ-ைற ஆைண ம-� யா� உன�� இAெபய� உைர�தா� $க�ப.06362.3 

 க-ற+ ஆெரா� ெசா*�தி 

விைர5+_வி.எ/.(விைர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என� கன றா  

$க�ப.06362.4 

 4ைனவ� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 4தலின� 1 �_ெப.(1 �_ெப.) 

உலக�+� $க�ப.06363.1 

 எைனவ� உ3ளவ� யாவ)� எ  இ) கழேல $க�ப.06363.2 

 நிைனவ+ ஓ+வ+ எ ெபய� நின�� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ேநர 

$க�ப.06363.3 

 அைனய� அR�வ� ைம5த ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) யா'ைட அறி5தா8 

$க�ப.06363.4 

 மற�ெகா3 ெவRெச) மைல�வா  ப*4ைற 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.06364.1 

 கற��ெவR சிைற� க�ழ த  க�ைமயி  கர5தா  $க�ப.06364.2 

 பிற�� தெண1திைரA ெப)�கட* ;�� இ( )ன� ெபயரா+ $க�ப.06364.3 

 உற��வா  ெபய� உ�தி எ � ஆ� உன�� உைர�தா� $க�ப.06364.4 

 பரைவ O% மண*_ெப.(மண*_ெப.) எ%ணி2� 

எ%ண_�ைற.எ/.(எ%0_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

பரAபி  $க�ப.06365.1 

 �ரவ� ந��ல�+ உ3ளவ� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

ெகா(*)ல� �ைற5தா� $க�ப.06365.2 



 அரவி  நாம�ைத எலி இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஓதினா* அத-� $க�ப.06365.3 

 விர(� ந ைம எ  + மதி விள�; என ெவ�%டா  $க�ப.06365.4 

 வயி-றி23 உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏழிேனா� ஏைழ�� 

ைவ���_ெப.எ/.(ைவ_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.06366.1 

 அயி�A; இ* ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) எ  அ2சைன ஏன� 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.06366.2 

 எயி-றினா* எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ  உயி� 

உ%டவ  நாம� $க�ப.06366.3 

 பயி-றேவா நிைனA பய5த+ நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) எனA பக�5தா  

$க�ப.06366.4 

 ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) யாவ���� எவ-றி-�� உலகி-�� 

4த*வ _ெப.(4த*வ _ெப.) $க�ப.06367.1 

 த)த* கா�+ அைவ தவி��த* எ � இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) 

ெசய� த�ேகா  $க�ப.06367.2 

 க)ம�தா* அ றி� காரண�தா* உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) கா�சி_ெப.(கா�சி_ெப.) 

$க�ப.06367.3 

 தி)விZ ம-� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ�மைறA 

ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) என� தெரJ5தா8 $க�ப.06367.4 

 ஆதி அ5த�க3 இதனி  ம-� இ*ைல ேப� உலகி* $க�ப.06368.1 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) எ�ஙன� அ�ஙன� அைவ 

ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) விதியா* $க�ப.06368.2 

 ேகா+ இ* ந*விைன ெச8தவ� உய��வ� �றி�+� $க�ப.06368.3 



 த�+_ெப.(த�+_ெப.) ெச8தவ� தா>�வ� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

ெம8�ைம தெரJயி  $க�ப.06368.4 

 ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாதவ� உைடைமயி  அ' 

அய  சிவ _ெப.(சிவ _ெப.) எ � $க�ப.06369.1 

 எ8தின� பத�_ெப.(பத�_ெப.) இழ5தன� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) இய-றிA $க�ப.06369.2 

 ெபா8 இ* நாயக� :%டபி  இனி அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ;'த* 

$க�ப.06369.3 

 ெநா8ய+ ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ � ஆ)� 

எ  காவலி  ேநாலா� $க�ப.06369.4 

 ேவ3வி ஆதிய ;%ணிய� தவ�ெத(�� வில�கி $க�ப.06370.1 

 ேக3வி யாைவ�� தவி��தென  இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) 

கிள�பைகைய� $க�ப.06370.2 

 தா>வியாதன ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ � 

அைனயவ� த�பா* $க�ப.06370.3 

 வா>( யா+ அய* எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) வழிA ;ற�ெகா%� 

வா>வா� $க�ப.06370.4 

 ேபைதA பி3ைள ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) பிைழ�த+ ெபா��தென  ெபய��+� 

$க�ப.06371.1 

 ஏ+ இ* வா��ைதக3 இைனயன விள�பைல 4னிவ  $க�ப.06371.2 

 யா+ ெசா*லின  அைவ அைவ இத� என 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06371.3 

 ஓ+ ேபாதி எ � உைர�தன  உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� 

உய�5ேதா _வி.அ.ெப.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+ஓ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.06371.4 



 உைர உள+ உண��+வ+ 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேகாDேய* $க�ப.06372.1 

 விைர உள அல�கலா8 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ேவ3வியி  $க�ப.06372.2 

 கைர உள+ யாவ)� க-�� க*வியி  $க�ப.06372.3 

 பிைர உள+ எ ப+ ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) ேபசினா  $க�ப.06372.4 

 வி�+ இ றி விைளவ+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இ*ைல ேவ5த 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) $க�ப.06373.1 

 பி�+ இ றி உண�திேய* அளைவA ெப8�வ  $க�ப.06373.2 

 உ8�+_வி.எ/.(உ8_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ �� ஒழி( இ றி 

உண�த* பா-� எனா $க�ப.06373.3 

 ைக�+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ெந*லி_ெப.(ெந*லி_ெப.) அ� கனியி  

கா%Dயா* $க�ப.06373.4 

 த 2ேள உலக�க3 எைவ�� த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைவ $க�ப.06374.1 

 த 2ேள நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

தா _த-.�.(தா _த-.�.) அவ-�3 த��வா  $க�ப.06374.2 

 பி  இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) 4  

இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) 

ேப�கில  $க�ப.06374.3 

 ெத(* நிைல ஒ)வரா* +ணிய- பாலேதா $க�ப.06374.4 

 சி�+ என அ)மைற/ சிர�தி  ேதறிய $க�ப.06375.1 

 த�+வ� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) த�ைம� தா� உண� $க�ப.06375.2 

 வி�தக� அறி�வ� ேவ� ேவ� உண� $க�ப.06375.3 



 பி�த)� உள� சில�_ெப.(சில�_ெப.) வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) ெப-றிலா� $க�ப.06375.4 

 அளைவயா  அளAப அ'+ அறிவி  அA;ற�+ $க�ப.06376.1 

 உளைவ ஆ8 உபநிடத�க3 ஓ+வ $க�ப.06376.2 

 கிளவியா* ெபா)3களா* கிள��றாதவ  $க�ப.06376.3 

 களைவ யா� அறி�வா� ெம8�ைம க%Dலா� $க�ப.06376.4 

 1வைக_ெப.(1வைக_ெப.) உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) ஆ8 �ண�க3 

1 �� ஆ8 $க�ப.06377.1 

 யாைவ�� எவ)� ஆ8 எ% இ* ேவ�ப�� $க�ப.06377.2 

 ஓவ* இ* ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நிைல ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) 

ெச8விைன $க�ப.06377.3 

 ேதவ)� 4னிவ)� உணர� ேத�ேமா $க�ப.06377.4 

 சா�கிய� ேயாக� எ � இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) த ைமய $க�ப.06378.1 

 வ ��கிய ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) எலா� ேவ� கா%பன $க�ப.06378.2 

 ஆ�� அைவ உண�5தவ��� அ றி அ னவ  $க�ப.06378.3 

 ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேம* நிைல உணர- 

பாலேதா $க�ப.06378.4 

 க)ம4� க)ம�தி  பய2� அAபய  $க�ப.06379.1 

 த) 4த* தைலவ2� தா2� ஆனவ  $க�ப.06379.2 

 அ)ைம�� ெப)ைம�� அறிவேர* அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

$க�ப.06379.3 

 இ)ைம எ � உைரெச�� கட*நி � ஏ�வா� $க�ப.06379.4 

 ம5திர� மாதவ� எ 2� மாைலய $க�ப.06380.1 



 த5+� பய _ெப.(பய _ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) 4ைறயி  

சா-றிய $க�ப.06380.2 

 ந5த* இ* தெய1வ� ஆ8 

ந*��_ெப.எ/.(ந*�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நா மைற $க�ப.06380.3 

 அ5த� இ* ேவ3விமா�� அவி�� ஆ� $க�ப.06380.4 

 4-பயA பய _ெப.(பய _ெப.) த)� 4 னி 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.06381.1 

 பி-பயA பய _ெப.(பய _ெப.) த)� பி ; ேபா8 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.06381.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) பய _ெப.(பய _ெப.) தா _த-.�.(தா _த-.�.) த)� 

த)ம� இ*ைல அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.06381.3 

 அ-;த மாையயா* அறிகிலா� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) $க�ப.06381.4 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) விைன ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) பய _ெப.(பய _ெப.) 

அ றி உ8��ேமா $க�ப.06382.1 

 இ) விைன எ பைவ இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இ�டைவ $க�ப.06382.2 

 க)தின க)தின கா��கி ற+ $க�ப.06382.3 

 த) பர  அ)3 இனி/ சா � ேவ%�ேமா $க�ப.06382.4 

 ஒ� ஆ(தி கைட4ைற ேவ3வி ஓ�;ேவா� $க�ப.06383.1 

 அரா அைண அமல2�� அளிAபிேர* அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

$க�ப.06383.2 

 சராசர� அைன�தி2� சா)� எ ப+ $க�ப.06383.3 



 பராவ அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) மைறA ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) பய2� 

அ னதா* $க�ப.06383.4 

 ப�தியி  உ3 பய _ெப.(பய _ெப.) பய5த+ அ னதி  $க�ப.06384.1 

 வி�தியி  மி�திக3 எைவ�� ேமலவ� $க�ப.06384.2 

 வ�தியி  வச�தன வர(_ெப.(வர(_ெப.) ேபா�� 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.06384.3 

 ;�தி இ*லாதவ� ;ல�தி-� ஆ�ேமா $க�ப.06384.4 

 எJ�+ இய* நாள�தி  எ% இலா வைக $க�ப.06385.1 

 4J� தனி நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) 4தல 4-� உயி� $க�ப.06385.2 

 வJ�+ அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெபா��ட+ ஓ� ;ைரயி  ைவ�மா* 

$க�ப.06385.3 

 விJ� தனிA ப* இத>_ெப.(இத>_ெப.) விைர உலா� 4கி> $க�ப.06385.4 

 க%ணி2� கர5+ உள  க%� கா��வா  $க�ப.06386.1 

 உ3 நிைற5தி�� உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உ%ைமயா  $க�ப.06386.2 

 ம%ணி2� வானி2� ம-ைற 1 றி2� $க�ப.06386.3 

 எ%ணி2� ெநDயவ  ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) எ% இலா  $க�ப.06386.4 

 சி5ைதயி  ெச8ைகயி  ெசா*லி _நி.எ/.(ெசா*_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) 

ேச�5+ள  $க�ப.06387.1 

 இ5திய� ெத(�� உள  உ-ற+ எ%ணினா* $க�ப.06387.2 

 45ைத ஓ� எJ�+ என வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

4�4ைற/ $க�ப.06387.3 

 ச5தி�� பத4� ஆ8� தைழ�த த ைமயா  $க�ப.06387.4 



 காம4� ெவ�ளி�� 4தல க%ணிய $க�ப.06388.1 

 த�ைம�� வ ைம�� த����� ெச8ைகயா  $க�ப.06388.2 

 நாம4� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) பிற நலிெகாடா 

ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) $க�ப.06388.3 

 ேசம4� பிற�களா- ெசAப- பாலேவா $க�ப.06388.4 

 கால4� க)வி�� இட2� ஆ8 கைடA $க�ப.06389.1 

 பா* அைம பய2� ஆ8 பய _ெப.(பய _ெப.) +8Aபா2� ஆ8 $க�ப.06389.2 

 சீல4� அைவத)� தி)(� ஆ8 உள  $க�ப.06389.3 

 ஆல4� வி�+� ஒ�+ அட��� ஆ%ைமயா  $க�ப.06389.4 

 உ3Bற உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) இனி+ 

உண�5த_ெப.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஓைச ஓ� $க�ப.06390.1 

 ெத3விளி யாழிைட� தெரJ�� ெச8ைகயி  $க�ப.06390.2 

 உ3 உள  ;ற�+ உள  ஒ �� ந%ணலா  $க�ப.06390.3 

 த3 அ) மைறகB� ம)B� த ைமயா  $க�ப.06390.4 

 ஓ� எ2� ஓ� எJ�+ அதனி  உ3 உயி� $க�ப.06391.1 

 ஆ� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அறிவி2�� அறி(� 

ஆயினா  $க�ப.06391.2 

 தாம 1(லக4� தJவி/ சா�தலா* $க�ப.06391.3 

 Pம4� கன��ேபா* ெத(ட�5த ேதா-ற�தா  $க�ப.06391.4 

 காைலயி  ந�மல� ஒ ற� க�Dய $க�ப.06392.1 

 மாைலயி  மல�;ைர சமய வாதிய� $க�ப.06392.2 

 Sைலயி  தி)�� அலா* ெசா*�ேவா��� எலா� $க�ப.06392.3 



 ேவைல�� திைர�� ேபா* ேவ�பா� இலா  $க�ப.06392.4 

 இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) ஓ� த ைமய  இக>(-� 

எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06393.1 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

ெச*வ4�_ெப.(ெச*வ�_ெப.+உ�_சா'.) நாB� நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) 

அற $க�ப.06393.2 

 ம 2யி� இழ�தி எ � அRசி வா>�திேன  $க�ப.06393.3 

 ெசா னவ  நாம� எ � உணர/ ெசா*லினா  $க�ப.06393.4 

 எதி'* நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) 

உைர�தி�த�� எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) உலக4� அRச 

$க�ப.06394.1 

 4தி)� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கத�_ெப.(கத�_ெப.) ெமாழிெகா� 1%ட+ 

4+ கட*_ெப.(கட*_ெப.) க� ஏ8Aப $க�ப.06394.2 

 கதி)� வான4� �ழ றன ெந�நில� க�பி�த கனக  க% $க�ப.06394.3 

 உதிர� கா றன ேதா றின ;ைக� ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) உமி>5தன 

ெகா�5_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) த�ேய $க�ப.06394.4 

 ேவ�� எ ெனா� த)�பைக பிறி+ இனி ேவ%ட* எ  விைனய�தா* 

$க�ப.06395.1 

 ஊறி எ 2ேள உதி�த+ �றிA;_ெப.(�றிA;_ெப.) இனி உண��வ+ உள+ 

அ றா* $க�ப.06395.2 

 ஈ� இ* எ ெப)� பைகஞ2�� அ ;சா* அDெய  

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) எ கி றா  $க�ப.06395.3 

 ேகாறி� எ றன  எ ற�� ப-றின� H-றி2� ெகாைல வ*லா� $க�ப.06395.4 



 � � ேபா* மணிவாயிலி  ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ;ற�+ உ8�தன� 

மJ�H�வா3 $க�ப.06396.1 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ேபா*வன ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) மீ+ 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓ/சின� உயிேரா�� 

$க�ப.06396.2 

 தி �_வி.எ/.(தி _வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) த���+� எ �ந� உ)� என� 

தெழJ��ந� சின ேவழ� $க�ப.06396.3 

 க �_ெப.(க �_ெப.) ;*லிய ேகா3 அ'� �J என� கன*கி ற த�க%ணா� 

$க�ப.06396.4 

 தாயி  ம 2யி��� 

அ பின _�றி.வி.அ.ெப.(அ ;_ெப.+இ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) த ைன 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) எ2� தக(_ெப.(தக(_ெப.) 

இ*ேலா� $க�ப.06397.1 

 ஏ எ  மா�திர�+ எ8தன எறி5தன எறிெத(�� எறிேதா�� $க�ப.06397.2 

 Pயவ தைன� +ைண என உைடய அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஒ)வைன� 

+ னாதா� $க�ப.06397.3 

 வாயி  ைவதன ஒ�தன அ�+ைண மJெவா� ெகாைல வாB� $க�ப.06397.4 

 எறி5த எ8தன எ-றின �-றின ஈ�5தன பைடயா(� $க�ப.06398.1 

 4றி5த O%ெபாD ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) 4D5தன 

4னி(_ெப.(4னி(_ெப.) இலா  4Jேமனி $க�ப.06398.2 

 ெசாறி5த த ைம�� ெச8தில 

ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) Pயவ  +ணி( ஒ றா 

$க�ப.06398.3 



 அறி5த_ெப.எ/.(அ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நாயக  

ேசவD_ெப.(ேச_ெப.அ.+அD_ெப.) மற5தில  அய��தில  

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) நாம� $க�ப.06398.4 

 உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) வா ெப)� பைட�கல� யாைவ�� உ�கன உரேவா8 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) $க�ப.06399.1 

 பி3ைள ேமனி�� ஓ� ஆனி வ5தில+ இனி/ 

ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) எ ெகா* பிறி+ எ ன 

$க�ப.06399.2 

 க3ள உ3ள�த  க�Dன  க)விக3 க+ெமன� கன*_ெப.(கன*_ெப.) 

ெபா�தி� $க�ப.06399.3 

 த3Bமி  என உைர�தன  வயவ)� அ�ெத(ழி* தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

நி றா� $க�ப.06399.4 

 �ழியி* இ5தன� அ��கின� � � என �ட� ெத(�� ெகாண�5+ எ%ெண8 

$க�ப.06400.1 

 இJ+ ெந8 ெசா'5தி�டன� ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) எJ5தி�ட+ வி��; 

எ�ட $க�ப.06400.2 

 அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நி றவ� அய�(ற ஐயைனA 

ெப8தன� அ' எ � $க�ப.06400.3 

 ெத(J+ நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) 

நாயக  தா3_ெப.(தா3_ெப.) இைண �ளி�5த+ ��த�ேய. $க�ப.06400.4 

 கால ெவ�கன* க+விய காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

க-;ைடயவ3 ெசா-ற $க�ப.06401.1 

 சீல ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) உைர/ சீத� மி�� அ��தலி  கிழிெயா� ெந8 

த�-றி $க�ப.06401.2 



 ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) அ ன ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) அர�க�க3 

வய��_எவ.(வய��_வி.) எ' ம��தலி  அ2ம த  $க�ப.06401.3 

 Hல� ஆ� என எ ; உற� �ளி�5த+ அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) �)மணி� 

தி)ேமனி. $க�ப.06401.4 

 ��ட+ இ*ைல நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ேதா றைல �ட�� 

கன*_ெப.(கன*_ெப.) �ழிபட� அJவ�+3 $க�ப.06402.1 

 இ�ட ேபாதி2� எ  இனி/ ெசய�த�க+ எ றன� இக* ெவ8ேயா� 

$க�ப.06402.2 

 க�D த�ைய�� க�Rசிைற இ�மி  அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) க3வைன� 

கவ�5+_வி.எ/.(கவ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ%ண_�ைற.எ/.(உ%_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.06402.3 

 எ��A பா�ைப�� வி�மி க3 எ றன  எ' எJ த�க%ணா . $க�ப.06402.4 

 அன5தேன 4தலாகிய நாக�க3 அ)3 எ  ெகா* என 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.06403.1 

 நிைந5த_ெப.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா�திர�+ 

எ8தின_வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ_பட�.ப .) ெநா8தினி  

ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) உ� ப� வாயா* $க�ப.06403.2 

 வைன5ததா� அ ன ேமனியினா  த ேம* வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) உற ஊ றி/ $க�ப.06403.3 

 சின�_ெப.(சின�_ெப.) தைல� ெகாள� கD�தன +D�தில  தி)Aெபய� 

மறவாதா  $க�ப.06403.4 

 ப�க�_ெப.(ப�க�_ெப.) நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைவ 

பய�தினி  ;ய*_ெப.(;ய*_ெப.) கைற ப��;ன* ப�வாயி  $க�ப.06404.1 

 க�க ெவRசின� க�ழ2� ந���ற 

கLவிய_ெப.எ/.(கL(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கால�+ $க�ப.06404.2 



 ெச�க� ேமக�+/ சி� பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) Oைழ5+ அ( )ன ெச8ைகய வலி 

சி5தி $க�ப.06404.3 

 உ�க ப-�ல� ஒJகின எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) 

;ைரெத(�� அமி>+ ஊறி $க�ப.06404.4 

 SழA ப-றின �-��_ெப.எ/.(�-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எயி-றி  

$க�ப.06405.1 

 ேபாழ� கி-றில எ � ;க றா� $க�ப.06405.2 

 வாழி� தி�கி  மய�கி  மத�_ெப.(மத�_ெப.) தா> $க�ப.06405.3 

 ேவழ�+�� இ�மி  என வி�டா  $க�ப.06405.4 

 பைசயி* த�க* இ* சி5ைதய� ப*ேலா�_ெப.(ப*ேலா�_ெப.) $க�ப.06406.1 

 திைசயி* ெச றன� ெசAபின  எ 2� $க�ப.06406.2 

 இைசயி  த5தன  இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) எ பா  $க�ப.06406.3 

 விைசயி  தி%பைண ெவRசின ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) $க�ப.06406.4 

 ைகயி* கா*களி* மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) 

கJ�தி*_ெப.(கJ�+_ெப.+இ*_இட.ேவ.) $க�ப.06407.1 

 தெய1வA பாச� உறA பிணி ெச8தா� $க�ப.06407.2 

 ைமய*_ெப.(ைமய*_ெப.) கா8 க' 4  உற ைவ�தா� $க�ப.06407.3 

 ெபா8 அ-றா2� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

;க றா  $க�ப.06407.4 

 எ5தா8 ப%� ஒ� இட�க� விJ�க $க�ப.06408.1 

 45தா8 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4த- 

ெபா)ேள_ெப.(ெபா)3_ெப.+ஏ_சா'.) எ � $க�ப.06408.2 

 உ� தா8_ெப.(தா8_ெப.) த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) இன�தவ  ஓத $க�ப.06408.3 



 வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) எ ற  மன�தின  

எ றா  $க�ப.06408.4 

 எ னா 4 ன� இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) களி�� த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

$க�ப.06409.1 

 ெபா  ஆ� ஓைட ெபா)5த_�ைற.எ/.(ெபா)5+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நில�தி  $க�ப.06409.2 

 அ னாைன� ெத(J+ அRசி அக ற+ $க�ப.06409.3 

 ஒ னா� அ�திற� எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உைர�தா� 

$க�ப.06409.4 

 வ* வ �ைர� +யி*வாைன மதி�+ எ  $க�ப.06410.1 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) வ �ர�ைத அழி�த+ ந%0-� $க�ப.06410.2 

 ஒ*வ �� ஒ-ைற உர� க' த ைன� $க�ப.06410.3 

 ெகா*வ �� எ றன  ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) ெகாதிAபா  $க�ப.06410.4 

 த ைன� ெகா*�ந� சா)தேலா�� $க�ப.06411.1 

 ெபா ைன� ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஒளிA 

;க> ெபா8யா $க�ப.06411.2 

 ம ைன� ெகா*லிய வ5த+ வாரா $க�ப.06411.3 

 மி ைன� ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) தி  எயி-றா* $க�ப.06411.4 

 வ �ர� தி%திற* மா�பினி* ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) ேகா� $க�ப.06412.1 

 ஆர� ��தி அJ�திய+ ஆக $க�ப.06412.2 

 வார� த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) �ைல வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) 

மட*_ெப.(மட*_ெப.) S> $க�ப.06412.3 



 ஈர� த%�_ெப.(த%+_ெப.) என இ-றன எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.06412.4 

 ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) ேகா� இ-றன ேமவல� 

ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06413.1 

 க%ேகாட* ெபாறியி  கD+ ஏகி $க�ப.06413.2 

 எ% ேகாட-� அ'+ எ ன ெவ�%டா  $க�ப.06413.3 

 தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேகாைட� கதி'  தெற� க%ணா  $க�ப.06413.4 

 த3ள� த�� இ* ெப)R_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) சயில�ேதா� $க�ப.06414.1 

 எ3ள� க�D எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) விசி�+ 

$க�ப.06414.2 

 க3ள�+ இ�� இவைன� கைர காணா $க�ப.06414.3 

 ெவ3ள�+ உ8�தி�வ �� என வி�டா  $க�ப.06414.4 

 ஒ�D� ெகா*ல உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெவ�%டா  $க�ப.06415.1 

 வி�D�டா  அல  எ � விைர5தா� $க�ப.06415.2 

 க�D� க*ெலா� கா* விைசயி ேபா8 $க�ப.06415.3 

 இ�D�டா� கடலி  ந� எ5தா8 $க�ப.06415.4 

 ந� ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) தனி நாயக  நாம� 

$க�ப.06416.1 

 வி�கி-கி றில  ஆதலி  ேவைல $க�ப.06416.2 

 ம� ஒ�+ அ�� அதி  வ�க4� அ றா8 $க�ப.06416.3 

 ��ைவ� த ைமய+ ஆய+ � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) $க�ப.06416.4 



 ேமா+-� ஆ� திைர ேவைலயி* 1>கா  $க�ப.06417.1 

 மீ+-� ஆ� சிைலமீ+ கிட5தா  $க�ப.06417.2 

 ஆதிA ப%ணவ  ஆயிர நாம� $க�ப.06417.3 

 ஓ+-றா  மைற எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) உண�5தா  $க�ப.06417.4 

 தைலயி*_ெப.(தைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தட� ைகயினா  

த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.06418.1 

 நிைலயி  த��( இ* மன�தி  நிைன5தா  $க�ப.06418.2 

 சிைலயி* த%;னலி* சிைன ஆலி  $க�ப.06418.3 

 இைலயி* பி3ைள எனA ெபாலிகி றா  $க�ப.06418.4 

 அDயா� அDேய  எ2� ஆ�வ� அலா* $க�ப.06419.1 

 ஒDயா வலி யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உைடேய  உெளேனா $க�ப.06419.2 

 ெகாDயா8 �றியா8 �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) ஏ+� இலா8 $க�ப.06419.3 

 ெநDயா8 அDேய  நிைல ேந��திேயா $க�ப.06419.4 

 க3ள� தி'வாரவ� ைகதவ  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.06420.1 

 உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) தெரJயாத உன�� உளேவா $க�ப.06420.2 

 +3B� ெபாறியி  நிைல ேசாதைனதா  $க�ப.06420.3 

 ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) த)� இ  அ4ேத விதிேயா $க�ப.06420.4 

 வ) நா 4கேன 4த* வானவ�தா� $க�ப.06421.1 

 தி) நா மைறயி  ெநறிேய தி'வா� $க�ப.06421.2 

 ெப) நா3_ெப.(நா3_ெப.) தெரJகி றில� ேபைதைமேய  $க�ப.06421.3 



 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) உைன எ�ஙன� உ3Bெவேனா 

$க�ப.06421.4 

 ெச8யாதனேவா இைல த�விைனதா  $க�ப.06422.1 

 ெபா8யாதன வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;ண�5தி�மா* 

$க�ப.06422.2 

 ெம8ேய உயி� த��வ+ ஒ� ேம*விைன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.06422.3 

 ஐயா ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நாB� அய��தைனேயா $க�ப.06422.4 

 ஆயAெப�� ந*ெநறி த� அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) எ � $க�ப.06423.1 

 ஏயAெப�� ஈச�க3 எ%ணிலரா* $க�ப.06423.2 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அA;ற� 

நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) நிைன�கில� 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) $க�ப.06423.3 

 மாயA ெபாறி ;�� மய��வரா* $க�ப.06423.4 

 தாேம தனி நாயகரா8 எைவ�� $க�ப.06424.1 

 ேபாேம ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) எ ற ;ராதன� தா� $க�ப.06424.2 

 யாேம_பதி.ெப.(யா�_த .ப .+ஏ_சா'.) பர� எ றன� எ ற அவ��� 

$க�ப.06424.3 

 ஆேம பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) அல+ ஆ� உளேர 

$க�ப.06424.4 

 ஆதிA பர� ஆ� எனி* அ � என* ஆ8 $க�ப.06425.1 

 ஓ+ அAெபா)3 <*க3 உலA; இலவா* $க�ப.06425.2 

 ேபதிAபன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அைவ ேப�கிைலயா* $க�ப.06425.3 

 ேவதA ெபா)ேள_ெப.(ெபா)3_ெப.+ஏ_சா'.) விைளயா�திேயா $க�ப.06425.4 



 அ�ேபா)கனா� அரனா� 

அறியா�_வி.4.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.06426.1 

 எ�ேபாலிய� எ%ணிD  எ  பலவா $க�ப.06426.2 

 ெகா�ேபா�_ெப.(ெகா�;_ெப.+ஓ�_க).ேவ.) அைட : கனி கா8 எனி2� 

$க�ப.06426.3 

 வ�ேபா மர�_ெப.(மர�_ெப.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) எ2� வாசகேம 

$க�ப.06426.4 

 நி னி  பிறிதா8 நிைலயி  தி'யா $க�ப.06427.1 

 த னி  பிறி+ ஆயினதா� எனி2� $க�ப.06427.2 

 உ னி  பிறி+ ஆயினேவா உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $க�ப.06427.3 

 ெபா னி  பிறி+ ஆகில ெபா-கலேன $க�ப.06427.4 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) எ2� தைக வ5தைனதா  

$க�ப.06428.1 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

த5தைன_வி.4.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) உ� ெநRசின  நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 

$க�ப.06428.2 

 ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) த5தவேன Oவ* த��(� எனா $க�ப.06428.3 

 வா8 த5தன ெசா*லி_வி.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வண�கினனா* $க�ப.06428.4 

 அ�த ைம அறி5த_ெப.எ/.(அ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ)5_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) திறேலா  $க�ப.06429.1 

 உ8�+_வி.எ/.(உ8_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ8�மி  எ 4  என 

உ8�தனரா* $க�ப.06429.2 



 பி�+%ட+ ேப�(�மா ெப�+� $க�ப.06429.3 

 ைக�+� க� நRசி  என� கனலா $க�ப.06429.4 

 இ�டா� க� வ*விட� எ%0ைடயா  $க�ப.06430.1 

 ெத(�டா  Oகரா ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேசா�( இலனா* $க�ப.06430.2 

 க�� ஆ� க� ம�திைக க% ெகாDேயா  $க�ப.06430.3 

 வி�டா  அவ ேம* அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) வ �சினரா* 

$க�ப.06430.4 

 ெவ8யா� 4D( இ*லவ� வ �சியேபா+ $க�ப.06431.1 

 உ8யா  எ2� ேவைலயி  உ3 உைறேவா  $க�ப.06431.2 

 ைக ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) அ*ல கண�� இல எ � $க�ப.06431.3 

 எ8யா உல�_ெப.(உல�_ெப.) யாைவ�� எ%ணினனா* $க�ப.06431.4 

 ஊேனா� உயி� ேவ�படா உபய� $க�ப.06432.1 

 தாேன உைடய  தனி மாையயினா* $க�ப.06432.2 

 யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) உயி� உ%ப* என� கனலா 

$க�ப.06432.3 

 வா _ெப.(வா _ெப.) ஏJ� ந��கிட வ5தனனா* $க�ப.06432.4 

 வ5தாைன வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ  

ம 2யி�தா  $க�ப.06433.1 

 எ5தா8 ெகாள எ%ணிைனேய* இ+தா  $க�ப.06433.2 

 உ5தா அ'+ அ � உல�_ெப.(உல�_ெப.) யா(� உட  $க�ப.06433.3 

 த5தா� ெகாள நி ற+தா  என�� $க�ப.06433.4 



 ஏவேர உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) த5தா� எ  ெபய� 

ஏ�தி_வி.எ/.(ஏ�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வாJ� $க�ப.06434.1 

 1வேர அ*ல� ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) 4னிவேர 4J+� 

ேதா-ற $க�ப.06434.2 

 ேதவேர பிறேர யாேர ெசA;தி தெரJய எ றா  $க�ப.06434.3 

 ேகாவ� 1%� எJ5+� ெகா*லா  கா��ேம* கா�சி_ெப.(கா�சி_ெப.) 

ெகா3வா  $க�ப.06434.4 

 உல�_ெப.(உல�_ெப.) த5தா2� ப*ேவ� உயி�க3 த5தா2� உ3 உ-� 

$க�ப.06435.1 

 உைல( இலா உயி�க3 ேதா�� அ�� அ�ேக உைறகி றா2� $க�ப.06435.2 

 மல'னி* ெவறி�� எ3ளி* எ%ெண�� மான எ��� $க�ப.06435.3 

 அல� இ* ப* ெபா)B� ப-றி 

4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ'கா% அ�தா 

$க�ப.06435.4 

 எ கணா* ேநா�கி� காணா8 எ�க0� உள கா% எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) 

$க�ப.06436.1 

 உ க% நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) அ பி- 

ெசா னா*_நி.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ*_நி.எ/.�றி.) உ�தி எ � ஒ �� 

ெகா3ளா8 $க�ப.06436.2 

 நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) கணா* ேநா�கி� கா%ட-� எளியேனா நின��A 

பி ேனா  $க�ப.06436.3 

 ெபா  கணா  ஆவி உ%ட ;%ட]க� க% அ�மா  $க�ப.06436.4 

 1 �_ெப.(1 �_ெப.) அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) �ண�க3 

ெச8ைக 1 �_ெப.(1 �_ெப.) அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

உ)வ�_ெப.(உ)வ�_ெப.) 1 �_ெப.(1 �_ெப.) $க�ப.06437.1 



 1 �_ெப.(1 �_ெப.) க% �ட�ெகா3 ேசாதி 1 �_ெப.(1 �_ெப.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

1 �_ெப.(1 �_ெப.) $க�ப.06437.2 

 ேதா ற�� இைட�� ஈ�� ெத(ட�கிய ெபா)3க�� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.06437.3 

 சா � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இ+ேவ 

ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) 4D( இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) சரத� 

எ றா  $க�ப.06437.4 

 எ ற�� அ(ண�_ெப.(அ(ண�_ெப.) ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) 

எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அ)�; 

இல�க_�ைற.எ/.(இல��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந�கா  $க�ப.06438.1 

 ஒ ற* இ* ெபா)3க3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ;�� உைறவ  எ றா8 $க�ப.06438.2 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) க%� பி ன� ந*லவா 

;'+ Pணி  $க�ப.06438.3 

 நி �ள  எ னி  க3வ  நிரA;தி நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) எ றா  

$க�ப.06438.4 

 சாணி2� உள  ஓ� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) அ0விைன/ சதH� இ�ட 

$க�ப.06439.1 

 ேகாணி2� உள  மாேம)� � றி2� உள  இ5 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06439.2 

 Pணி2� உள  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெசா*லி2� உள  

இ�த ைம $க�ப.06439.3 

 கா0தி விைரவி  எ றா  ந �_ெப.(ந �_ெப.) என� கனக  

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.06439.4 



 உ�ப���� உன��� ஒ�+ இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

எ��� பர5+ளாைன $க�ப.06440.1 

 க�ப�தி  வழிேய காண கா��தி கா�டா8 ஆகி* $க�ப.06440.2 

 ��ப�தி% க'ைய� ேகா3மா� ெகா ெறன நி ைன� 

ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ  $க�ப.06440.3 

 ெச�;_ெப.(ெச�;_ெப.) ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

�)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ேத�கி உடைல�� தி ெப  எ றா  $க�ப.06440.4 

 எ  உயி� நி னா* ேகாற-� எளிய+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அ � 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 4  $க�ப.06441.1 

 ெசா னவ  ெத(�ட ெத(�ட இட5ெத(�� ேதா றா  

ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.06441.2 

 எ  உயி� யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) மா8Aப* பி 2� வா>( 

உகAப* எ னி  $க�ப.06441.3 

 அ னவ-� அDேய  அ*ேல  எ றன  அறிவி  மி�கா  $க�ப.06441.4 

 நைச திற5+ இல�கA ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ந �_ெப.(ந �_ெப.) ந �_ெப.(ந �_ெப.) எ ன ந�� $க�ப.06442.1 

 விைச திற5+ உ)4 வ �>5த+ எ ன ஓ� Pணி  ெவ றி $க�ப.06442.2 

 இைச திற5+ உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைகயா* 

எ-றினா  எ-றேலா�� $க�ப.06442.3 

 திைச திற5+ அ%ட� கீற/ சி'�த+ அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) ெச�க% சீய� 

$க�ப.06442.4 

 நாD நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) த)ெவ  எ ற ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

அறிவாள  நாB� $க�ப.06443.1 



 ேதD_வி.எ/.(ேத�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நா 4க2� காணா/ 

ேசயவ  சி'�தேலா�� $க�ப.06443.2 

 ஆDனா  அJதா  பாD அர-றினா  சிர�தி* ெச�ைக $க�ப.06443.3 

 SDனா _வி.4.(S�_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) ெத(Jதா  ஓD 

உலெகலா� +ைக�தா  +3ளி $க�ப.06443.4 

 ஆ� அடா சி'�தா8 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ'ெகாேலா அRசிA ;�க $க�ப.06444.1 
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 ந�3 இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) ககன 4�ைட_ெப.(4�ைட_ெப.) ெந�R�வ� 

ேத8Aப ேநமி $க�ப.06465.2 

 ேகா[ளா�� தி'வ+ எ ன� �லமணி� ெகா�� :% மி ன $க�ப.06465.3 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) இைண இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) ப-றி/ 

�ழ-றின  தட�ைக ஒ றா* $க�ப.06465.4 

 �ழ-றிய காைல_ெப.(காைல_ெப.) காதி* P�� �%டல�க3 

நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06466.1 



 கிழ�ெகா� ேம-கி  ஓD விJ5தன 

கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இ �� $க�ப.06466.2 

 அழ*த) கதிேரா  

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உதய�ேதா� 

அ�த�_ெப.(அ�த�_ெப.) ஆன $க�ப.06466.3 

 நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) த)� காைல_ெப.(காைல_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மணி/ �ட'  ந��த� $க�ப.06466.4 

 ேபா றன_வி.4.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

ெபா)விய+ இைனய+ எ � $க�ப.06467.1 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) தனி ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) த ைன உைரெச�� 

தர�தினாேனா $க�ப.06467.2 

 வா த) வ3ள* ெவ3ைள_ெப.(ெவ3ைள_ெப.) வ3 உகி�_ெப.(உகி�_ெப.) வயிர 

மா�பி  $க�ப.06467.3 

 ஊ ற�� உதிர ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) பர5+ள+ 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ��� $க�ப.06467.4 

 ஆயவ  த ைன மாய  அ5தியி  

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெபா  ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) 

$க�ப.06468.1 

 வாயிலி* மணி� கவா ேம* வயிர வா3_ெப.(வா3_ெப.) உகி'  வானி  

$க�ப.06468.2 

 மீ எJ �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) வி' வயிர மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) $க�ப.06468.3 

 த� எழA பிள5+_வி.எ/.(பிள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ேதவ�க3_ெப.(ேதவ�_ெப.+க3_ப .) இ��க% த���தா . $க�ப.06468.4 



 4�கணா  எ%கணா2� 4ள' ஆயிர� கணா2� $க�ப.06469.1 

 தி�க% ஆ� ேதவேரா� 4னிவ)� பிற)� ேதDA $க�ப.06469.2 

 ;�க நா� அறி�றாம* தி'கி றா� ;�5+ ெமா8�தா� $க�ப.06469.3 

 எ�கணா* கா%�� எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) உ)வ�_ெப.(உ)வ�_ெப.) எ � 

இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நி றா�. $க�ப.06469.4 

 ேநா�கினா� ேநா�கினா� 4  ேநா��� 4க4� ைக�� $க�ப.06470.1 

 ஆ�ைக�� தாB� ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ�க0� 

தாேன ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06470.2 

 வா�கினா* மன�தினா* ம-� அறிவினா* அள�க வாரா $க�ப.06470.3 

 ேம�� உய� சீய� த ைன� க%டன� ெவ)( கி றா�. $க�ப.06470.4 

 ப*ெலா� ப*��� எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) ஆயிர� காதA ப�தி $க�ப.06471.1 

 ெசா*லிய_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வதன� ேகாD ேகாD 

ேம* விள�கி� ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.06471.2 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) இ* உ)வி-� 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இ)5தைத எதிர 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06471.3 

 அ*லி_ெப.(அ*லி_ெப.) அ� கமல�+ அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ;க> வி'Aபதானா . $க�ப.06471.4 

 த ைனA பைட�த+(� தாேன எ2� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) $க�ப.06472.1 

 பி ைனA பைட�த+ேவ கா��� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

ெப)ைம_ெப.(ெப)ைம_ெப.) $க�ப.06472.2 

 உ ைனA பைட�தா8 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ றா* உயி� பைடAபா  

$க�ப.06472.3 



 எ ைனA பைட�தா8 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ2� இ+(� 

ஏ�+_ஏவ.(ஏ�+_வி.) ஆேமா $க�ப.06472.4 

 ப* ஆயிர�ேகாD அ%ட� பனி� கட�3 $க�ப.06473.1 

 நி*லாத ெமா��3 என� ேதா �மா* நி 2ைழேய $க�ப.06473.2 

 எ*லா உ)வ4� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ ற�கா* 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உ)வ�_ெப.(உ)வ�_ெப.) $க�ப.06473.3 

 வ*ேல �றி�தா* வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இ ைம_ெப.(இ ைம_ெப.) வாராேதா 

$க�ப.06473.4 

 ேபைர ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெபா)�ேக ப* வைகயா* ேப��+ எ%0� 

$க�ப.06474.1 

 தாைர நிைலைய தமிைய பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) இ*ைல $க�ப.06474.2 

 யாைரA பைட�கி ற+ யாைர அளி�கி ற+ $க�ப.06474.3 

 ஆைர� +ைட�கி ற+ ஐயா அறிேயமா* $க�ப.06474.4 

 நி 2ேள எ ைன நி)மி�தா8 நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) அ)ளா* 

$க�ப.06475.1 

 எ 2ேள எAெபா)B� யாவைர�� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ஈ ேற  

$க�ப.06475.2 

 பி  இேல  4  இேல  எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ெப)மாேன $க�ப.06475.3 

 ெபா 2ேள ேதா றிய+ ஓ� ெபா  கலேன ேபா*கி ேற  $க�ப.06475.4 

 எ � ஆ�� இய�பி இைமயாத எ% கண2� $க�ப.06476.1 

 வ தா3 மJேவா2� யா)� வண�கினா� $க�ப.06476.2 

 நி றா� இ)ம)��� ேநமிA ெப)மா2� $க�ப.06476.3 

 ஒ றாத சீ-ற�ைத உ3ேள ஒ��கினா  $க�ப.06476.4 



 எR��_ெப.எ/.(எ5�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

அைன�+� இAெபாJேத எ � எ � $க�ப.06477.1 

 ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) ந���� ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேதவைர 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06477.2 

 அRச மி  எ னா அ)3 �ர5த ேநா�கினா  $க�ப.06477.3 

 கRச மல� 

பழி���_ெப.எ/.(பழி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ைக 

அபய� கா�Dனா  $க�ப.06477.4 

 :வி* தி)ைவ அழகி  ;ைனகல�ைத $க�ப.06478.1 

 யாவ���� ெச*வ�ைத_ெப.(ெச*வ�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) 

வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) 

ஈ2�_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ _ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

இ ப�ைத_ெப.(இ ப�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) $க�ப.06478.2 

 ஆவி� +ைணைய அ4தி  பிற5தாைள $க�ப.06478.3 

 ேதவ���� த� ேமாைய ஏவினா� பா- 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.06478.4 

 ெச5_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) தாமைரA_ெப.(தாமைர_ெப.+A_ஒ-.) ெபா��D* 

ெச�மா5+ வ �-றி)��� $க�ப.06479.1 

 ந5தா விள�ைக ந�5தா3 இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) ெகாJ5ைத $க�ப.06479.2 

 45தா உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) உயி)� 4ைற 4ைறேய 

$க�ப.06479.3 

 த5தாைள ேநா�கினா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) ஒA; ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

இ*லாதா  $க�ப.06479.4 

 த�+_ெப.(த�+_ெப.) இலா ஆக உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தெய1வ�ைத� $க�ப.06480.1 



 காதலா* ேநா�கினா  க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

4னி� கண�க3 $க�ப.06480.2 

 ஓதினா� சீ��தி உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

பரR�ட)� $க�ப.06480.3 

 ேநாத* ஆ�� இ*லாத அ பைனேய ேநா�கினா  $க�ப.06480.4 

 உ5ைதைய உ 4 ேன ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உடைலA பிள5+_வி.எ/.(பிள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைளய 

$க�ப.06481.1 

 சி5ைத தளரா+_எதி�.ம.வி.எ/.(தள�_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அற�_ெப.(அற�_ெப.) பிைழயா/ ெச8ைகயா8 $க�ப.06481.2 

 அ5த� இலா அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) எ ேம* ைவ�தா8 அளிய�தா8 

$க�ப.06481.3 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) இனி இத-�� ைக�மா� யா+ எ றா  $க�ப.06481.4 

 அயிரா இைமAபிைன ஓ� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) H� இ�ட $க�ப.06482.1 

 ெசயி'  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெபாJதி  உ5ைதைய 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) சீறி $க�ப.06482.2 

 உயி� ேந�ேவ  ேபா* உட*_ெப.(உட*_ெப.) அைளய� க%�� $க�ப.06482.3 

 ெசயி� ேசரா உ3ள�தா8�� எ  இனியா  ெச8ேகேன $க�ப.06482.4 

 ெகா*ேல  இனி உ  �ல�ேதாைர �-ற�க3 $க�ப.06483.1 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) இலாதன ெச8தாேர எ றா�� $க�ப.06483.2 

 ந*ேல  உன�� எ ைன நாணாம* நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) ெச8வ+ 

$க�ப.06483.3 

 ஒ*ைல உளேத* இய�;தியா* எ � உைர�தா  $க�ப.06483.4 



 4 ; ெபறA ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபேறா 4D( 

இ*ைல $க�ப.06484.1 

 பி ; ெப��_ெப.எ/.(ெப�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேப�� உ%ட< 

ெப�ேவேன* $க�ப.06484.2 

 எ ; ெபறாத இழிபிறவி எ8திD2� $க�ப.06484.3 

 அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) ெப��_ெப.எ/.(ெப�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேப� அDேய-� அ)3 எ றா  $க�ப.06484.4 

 அ னாைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ)3 �ர5த 

ெநRசின  ஆ8 $க�ப.06485.1 

 எ  ஆைன வ*ல  என மகி>5த_ெப.எ/.(மகி>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேப� ஈச  $க�ப.06485.2 

 4  ஆன :த�க3 யாைவ�� 4-றிD2� $க�ப.06485.3 

 உ  நா3_ெப.(நா3_ெப.) உலவா8 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ ேபா* உைள 

எ றா  $க�ப.06485.4 

 மி ைன� ெத(J வைள�த+ அ ன மிளி� ஒளியா8 $க�ப.06486.1 

 4 ைன� ெத(J�;�ேக ஆ� அ ேறா 1 உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) 

$க�ப.06486.2 

 எ ைன� ெத(J+ ஏ�தி_வி.எ/.(ஏ�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பய _ெப.(பய _ெப.) 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06486.3 

 உ ைன� ெத(J+ ஏ�தி_வி.எ/.(ஏ�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உ8க 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.06486.4 

 ஏனவ��� ேவ%D _நி.எ/.(ேவ%�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) எளி+ ஒ ேறா எ-� 

அ ப� $க�ப.06487.1 



 ஆனவ�க3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) நின�� அ ப� ஆயினா� $க�ப.06487.2 

 தானவ��� ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ 2� 

தர�தாேயா $க�ப.06487.3 

 வானவ���� ந�ேய இைற ெத(*மைற வ*ேலா8 $க�ப.06487.4 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற4�_ெப.(அற�_ெப.+உ�_சா' ) ெம8�ைம�� 

நா மைற�� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அ)B� $க�ப.06488.1 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) இலா ஞான4� ஈ� இலா எAெபா)B� $க�ப.06488.2 

 ெத(*ைல சா* எ%�ண2� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ெசா* ெத(ழி* 

ெச8க_விய�.வி.4.(ெச8_வி.+க_விய�.வி.4.) $க�ப.06488.3 

 ந*ல_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) உ) ஒளியா8 நாB� வள�க ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.06488.4 

 எ � வர�_ெப.(வர�_ெப.) அ)ளி எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) 

உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) ைக HAப $க�ப.06489.1 

 4 '*_ெப.(4 றி*_ெப.) 4ரச�_ெப.(4ரச�_ெப.) 

4ழ�க_�ைற.எ/.(4ழ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 4D 

S�ட_�ைற.எ/.(S��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.06489.2 

 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அமர� அைனவ �)� ேந�5+ 

இவ2�� $க�ப.06489.3 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ெப)ைம_ெப.(ெப)ைம_ெப.) உ'ைம_ெப.(உ'ைம_ெப.) 

;'க எ றா  $க�ப.06489.4 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ம  உ'ைம_ெப.(உ'ைம_ெப.) ;'ய திைச 4க�ேதா  

$க�ப.06490.1 

 ஓம� இய-ற உைடயா  4D S�ட_�ைற.எ/.(S��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.06490.2 



 ேகா ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 1 

உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) ைக� 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.06490.3 

 நாம மைற ஓதா+ ஓதி நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) உண�5தா  $க�ப.06490.4 

 ஈ+ ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 4  நிக>5த+ எ� 

ெப)மா  எ  மா-ற� $க�ப.06491.1 

 யாதா2� ஆக நிைனயா+ இக>திேய* $க�ப.06491.2 

 த�+_ெப.(த�+_ெப.) ஆ8 விைளத* நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) தி%ண� என/ 

ெசAபினா  $க�ப.06491.3 

 ேமதாவிக�� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ேமலாய ேம ைமயா  $க�ப.06491.4 

 ேக�டன _வி.4.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

இ)5+� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ேக3வி ேதவியி  $க�ப.06492.1 

 ேகா�Dய சி5ைதயா  உ�தி ெகா%Dல  $க�ப.06492.2 

 1�Dய த� என 4�கிA ெபா�கினா  $க�ப.06492.3 

 ஊ�� அர�� ஊ�Dய அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ஒ%கணா  

$க�ப.06492.4 

 இரணிய  எ பவ  எ�மேனா'2� $க�ப.06493.1 

 4ரணிய  அவ தைன 4)�கி 4-றினா  $க�ப.06493.2 

 அரணிய  எ � அவ-� அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) :%டைன $க�ப.06493.3 

 மரண� எ � ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) மா-�� 

வ ைமேயா8 $க�ப.06493.4 

 ஆயவ  வள��த த _பதி.ெப.(த _தி'.) தாைத ஆக�ைத $க�ப.06494.1 



 மாயவ  பிள5திட மகி>5த_ெப.எ/.(மகி>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ைம5த2� $க�ப.06494.2 

 ஏ�� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) பைகவ2�� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ந%; 

ெச8 $க�ப.06494.3 

 ந��ேம நிக� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) நிக��க ேந�வேரா $க�ப.06494.4 

 பாழிசா* இரணிய  ;த*வ _ெப.) ப%;_ெப.(ப%;_ெப.) என/ $க�ப.06495.1 

 S> விைன 4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அவ���� ேதா-ற பி  $க�ப.06495.2 

 ஏைழ ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ  ெப)R_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) எ8திA பி  $க�ப.06495.3 

 வாழேவா க)�+ அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) வ-� ஆ�ேமா $க�ப.06495.4 

 4 ;ற அைனய�பா* ந%; 4-றிைன $க�ப.06496.1 

 வ பைக மனித'  ைவ�த அ பிைன $க�ப.06496.2 

 எ ; உற உ)�தி அJதி ஏ�+தி $க�ப.06496.3 

 உ ;க* அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) பிறி+ உைர�க ேவ%�ேமா 

$க�ப.06496.4 

 ந%ணிைன மனிதைர ந%; :%டைன $க�ப.06497.1 

 எ%ணிைன ெச8விைன எ ைன ெவ*�மா� $க�ப.06497.2 

 உ னிைன அரசி ேம* ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ஊ றிைன $க�ப.06497.3 

 தி%ணி+ உ  ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) ெச�ந� ேவ%�ேமா $க�ப.06497.4 



 அ � வானர� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ேசாைலைய அழிAப� $க�ப.06498.1 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தி றி�மி  என� 

Pதைர� ேகாற* $க�ப.06498.2 

 ெவ றி அ � என வில�கிைன ேம*விைள( 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06498.3 

 + � தாரவ  +ைண என� ேகாடேல +ணி5தா8 $க�ப.06498.4 

 அRசிைன ஆதலி  அம���� ஆ3 அைல $க�ப.06499.1 

 தR� என மனித�பா* ைவ�த சா�பிைன $க�ப.06499.2 

 வRசைன மன�திைன பிறA; மா-றிைன $க�ப.06499.3 

 நRசிைன உட  ெகா� வா>த*_ெதா.ெப.(வா>_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) 

ந ைமேயா $க�ப.06499.4 

 பழியிைன உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ப��கிேல  உைன $க�ப.06500.1 

 ஒழி சில ;க�த* ஒ*ைல ந���தி $க�ப.06500.2 

 விழி எதி� நி-றிேய* விளிதி எ றன  $க�ப.06500.3 

 அழிவிைன எ8+வா  அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) ந��கினா  $க�ப.06500.4 

 எ ற�� இளவ�� எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வா _ெப.(வா _ெப.) இைட/ $க�ப.06501.1 

 ெச றன  +ைணவ)� தா2� சி5தியா $க�ப.06501.2 

 நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) 

பி ன)� ந�தி சா றன $க�ப.06501.3 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அல பல பல உ�தி ஓதினா  $க�ப.06501.4 



 வாழியா8 ேக�Dயா* வா>( ைக� மிக_�ைற.எ/.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.06502.1 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) கா%��� நின+ உயிைர ஓ�கிலா8 $க�ப.06502.2 

 கீ>ைமேயா� ெசா- ெகா� ெக�த* ேந�திேயா $க�ப.06502.3 

 வா>ைமதா  அற�_ெப.(அற�_ெப.) பிைழ�தவ��� வா8��ேமா $க�ப.06502.4 

 ;�திர� �)�க3 நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ெபா)( இ* ேக%ைமய� 

$க�ப.06503.1 

 மி�திர� அைட5+Vளா� ெமலிய� வ ைமேயா� $க�ப.06503.2 

 இ�தைன ேபைர�� இராம  ெவR_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சர� $க�ப.06503.3 

 சி�திர வைத ெசய� க%� த��திேயா $க�ப.06503.4 

 எ�+ைண வைகயி2� உ�தி 

எ8தின_வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ_பட�.ப .) $க�ப.06504.1 

 ஒ�தன உண��திேன  உணர_�ைற.எ/.(உண�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

கி-றிைல $க�ப.06504.2 

 அ�த எ  பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெபா��+ அ)Bவா8 எனா $க�ப.06504.3 

 உ�தம  அ5நக� ஒழியA ேபாயினா  $க�ப.06504.4 

 அனல2� அனில2� அர  ச�பாதி�� $க�ப.06505.1 

 விைனயவ� நா*வ)� விைரவி  

வ5தன�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) $க�ப.06505.2 

 கைனகழ* காலின� க)ம/ S>/சிய� $க�ப.06505.3 

 இைனவ)� வ �டணேனா�� ஏயினா� $க�ப.06505.4 

 அர�க2� ஆ�க% ஓ� அைம/ச� நா*வ)� $க�ப.06506.1 



 �ர�� இன�தவெரா�� மனித� ெகா3ைள ந��� $க�ப.06506.2 

 கைர�க% வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ��தன� எ ற 

காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) $க�ப.06506.3 

 ெபா)�ெகன எJ+� எ � எ%ணிA ேபாயினா� $க�ப.06506.4 

 அள�கைர� கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேம* 

அறி5த_ெப.எ/.(அ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�பி�� $க�ப.06507.1 

 விள�� ஒளி பர�தலி  பாலி  ெவ%கட* $க�ப.06507.2 

 களA ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தாைனைய� க%ணி* ேநா�கினா  

$க�ப.06507.4 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) உைட உட�பின உயி�க3 யாைவ�� $க�ப.06508.1 

 ஏைனய ஒ)தைல நி��தி எ%ணினா* $க�ப.06508.2 

 வானர� ெப'+_ெப.(ெப'+_ெப.) என ம� இ* சி5ைதயா  $க�ப.06508.3 

 Pநிற/ ��பைட� +ைணவ�/ ெசா*லினா  $க�ப.06508.4 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) நி றவ��� அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) 

:%டன  $க�ப.06509.1 

 மற5+� ந ;க> அலா* வா>( ேவ%டல  $க�ப.06509.2 

 பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ  உ�தி 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) பிD�தியா* என� $க�ப.06509.3 

 +ற5தன  இனி/ ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ெசா*�வ �� 

எ றா  $க�ப.06509.4 

 மா�சியி  அைம5த+ ேவ� ம-� இைல $க�ப.06510.1 

 தா�சி இ* ெபா)3த)� த)ம 1��திைய� $க�ப.06510.2 

 கா�சிேய இனி� கட _ெப.(கட _ெப.) எ � க*வி சா* $க�ப.06510.3 



 S�சியி  கிழவ)� +ணி5+ ெசா*லினா� $க�ப.06510.4 

 ந*ல+_ெப.(ந*ல+_ெப.) ெசா*லின �� நா4� ேவ� இனி $க�ப.06511.1 

 அ*ல+ ெச8+ேம* அர�க� ஆ+மா* $க�ப.06511.2 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) இ* ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) �ண�+ இராம  

தா3_ெப.(தா3_ெப.) இைண $க�ப.06511.3 

 ;*�+� ;*லி இAபிறவி ேபா��+� $க�ப.06511.4 

 4 ;ற� க%Dேல  ேக3வி 4 ; இேல  $க�ப.06512.1 

 அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) உற� காரண� 

அறிய_�ைற.எ/.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) கி-றிேல  $க�ப.06512.2 

 எ ; உற� �ளி)� ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) உ)�ேம* 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.06512.3 

 ; ;றA பிறவியி  பைகஞ  ேபா�மா* $க�ப.06512.4 

 ஆதி அ� பரம2�� அ ;� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற $க�ப.06513.1 

 ந�தியி  வழாைம�� உயி��� ேநய4� $க�ப.06513.2 

 ேவதிய� அ)B� நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) வி)�பிA ெப-றென  

$க�ப.06513.3 

 ேபா+� கிழவைன� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 4  
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இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) தாேம அ ேற $க�ப.06593.3 

 மிைகA;ல�+ விைளகி ற+ ஒ)ெபா)ைள� காதலி�கி  விளிஞ� ஆவ� 

$க�ப.06593.4 

 ஆதலா* இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) வர(_ெப.(வர(_ெப.) 

ந*வரேவ என உண�5ேத  அDயேன  உ  $க�ப.06594.1 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) <* என�தைகய தி)(ள�தி  

�றிA;_ெப.(�றிA;_ெப.) அறிேய _வி.4.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ _த .ஒ).) 

எ �வி�டா  $க�ப.06594.2 



 காத*_ெப.(காத*_ெப.) நா 4கனா�� கணிAப'ய கைல அைன�+� 

கதிேரா  4  ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06594.3 

 ஓதினா  ஓத ந�� கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பைக தD5+ 

உலைக உ8ய� ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.06594.4 

 மா)தி விைனய வா��ைத ெசவிம��+ அமி>தி  மா5திA $க�ப.06595.1 

 ேப� அறிவாள ந �_ெப.(ந �_ெப.) ந �_ெப.(ந �_ெப.) எனA பிறைர 

ேநா�கி/ $க�ப.06595.2 

 சீ'+ ேம* இ� மா-ற� ெதளி(ற� ேத�மி  எ ன $க�ப.06595.3 

 ஆ'ய  உைரAப+ ஆனா  அைனவ)� அதைன� ேக�டா� $க�ப.06595.4 

 க)�+ உற ேநா�கிA ேபா5த கால4� ந �_ெப.(ந �_ெப.) 

காத*_ெப.(காத*_ெப.) $க�ப.06596.1 

 அ)�தி�� அரசி  ேம-ேற அறிவி2�� அவதி இ*ைல $க�ப.06596.2 

 ெப)�+ உய� தவ�தினா2� பிைழ�தில  எ 2� ெப-றி $க�ப.06596.3 

 தி)�திய+ ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ ேற 

ந�வயி  ேச�5த_ெப.எ/.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச8ைக 

$க�ப.06596.4 

 ம-� இனி உைரAப+ எ ேனா மா)தி வD�+/ 

ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06597.1 

 ெப-றிேய ெப-றி அ ன+ அ � எனி  பிறி+ ஒ றா2� $க�ப.06597.2 

 ெவ-றிேய ெப�க_விய�.வி.4.(ெப�_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) 

ேதா-க_விய�.வி.4.(ேதா*வி_ெப.+க_விய�.வி.4.�றி.) வ �க வ �யா+ 

வா>க_விய�.வி.4.(வா>_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) $க�ப.06597.3 



 ப-�த* அ றி உ%ட< ;க*_ெப.(;க*_ெப.) எைமA பக�கி றாைன 

$க�ப.06597.4 

 இ � வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) எ � உ%ட< 

எ5ைதைய யாைய 4 ைன� $க�ப.06598.1 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) எ � உ%ட< ;கல+ 

H�கி றா  $க�ப.06598.2 

 ெத( � வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) 

ேப0�_ெப.எ/.(ேப0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) +ைணவ2� அவேன 

பி ைனA $க�ப.06598.3 

 பி �� எ றா�� ந�பா* ;க> அ றிA பிறி+ உ%டாேமா $க�ப.06598.4 

 பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

ெத(ட�கி யா)� +ைல ;�க ெப'ேயா  ெப-றி $க�ப.06599.1 

 மற5த_ெப.எ/.(மற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) உ%ட< 

எ ைன/ சர% எ � வா>கி றாைன� $க�ப.06599.2 

 +ற5த_ெப.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா�� இ � 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) + னினா  S>/சி யாேல 

$க�ப.06599.3 

 இற5த_ெப.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) அ ேறா 

எ �� இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) எ றா  $க�ப.06599.4 

 இைட5தவ��� அபய� யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) எ � இர5தவ��� எறிந�� 

ேவைல $க�ப.06600.1 

 கைட5தவ��� ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) உ%டவ- க%DZேரா $க�ப.06600.2 



 உைட5தவ��� உதவா  ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) உ3ள+ 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஈயா  ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) 

$க�ப.06600.3 

 அைட5தவ��� அ)ளா  ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) 

அற�_ெப.(அற�_ெப.) எ  ஆ� ஆ%ைம_ெப.(ஆ%ைம_ெப.) எ  ஆ� 

$க�ப.06600.4 

 ேபைடையA பிD�+� த ைனA பிD�கவ5+ 

அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) 

$க�ப.06601.1 

 ேவட2�� உதவி ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) விற� 

இைட ெவ5த� 1�DA $க�ப.06601.2 

 பா�� பசிைய ேநா�கி� த _பதி.ெப.(த _தி'.) உட*_ெப.(உட*_ெப.) 

ெகா��த_ெப.எ/.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைப�;3 $க�ப.06601.3 

 வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா��ைத ேவத�தி  

விJமி+ அ ேறா $க�ப.06601.4 

 ேபாதக� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) க றி இட�க� மாA ெபா)த ேபா'  

$க�ப.06602.1 

 ஆதி அ� பரேம யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உ  அபய� எ � அைழ�த 

அ5நா3 $க�ப.06602.2 

 ேவத4� 4D( காணா ெம8A ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) ெவளிவ5+ 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06602.3 

 மா+ய� +ைட�த வா��ைத மறAபேரா மறA; இலாதா� $க�ப.06602.4 

 ம 2யி� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) தாேன வ)வி�+ வள���� மாய  

$க�ப.06603.1 



 த _பதி.ெப.(த _தி'.) அன உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

த)ம4� எைவ�� தாேன $க�ப.06603.2 

 எ னி2� அைட5ேதா�_வி.அ.ெப.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+ஓ�_பட�.ப .) த�ைம 

ஏ� உற இனிதி  ஓ�பி $க�ப.06603.3 

 பி 2� வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) 

அளி���_வி.எ/.(அளி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

எ றா* பிறி+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) சா �� உ%ட< $க�ப.06603.4 

 நRசிைன மிட-� ைவ�த நைக மJ ஆள  நாB� $க�ப.06604.1 

 தR� என 4 ன� தாேன தாைதபா* ெகா��+/ சாத* $க�ப.06604.2 

 அRசிேன  அபய� எ ற அ5தண-� 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ5நா3 $க�ப.06604.3 

 ெவRசின� H-ைற மா-�� ேம ைமயி  ேம ைம உ%ட< $க�ப.06604.4 

 சர% என�� யா�ெகா* எ � சானகி 

அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சா�ப $க�ப.06605.1 

 அர%_ெப.(அர%_ெப.) உன�� ஆெவ  வRசி அRச* எ � அ)ளி  

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06605.2 

 4ர0ைட� ெகாDேயா  ெகா*ல ெமா8 அம� 4D�+ தெய1வ $க�ப.06605.3 

 மரண� எ  தாைத ெப-ற+ எ  வயி _ெசா.உ).(வயி _ெசா.உ).) வழ�� 

அ � ஆேமா $க�ப.06605.4 

 உ8ய_�ைற.எ/.(உ8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நி-� அபய� எ றா  உயிைர� 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) உயி'  ஓ�பா� $க�ப.06606.1 

 ைகய2� ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உதவியி* க)�+ இலா2� 

$க�ப.06606.2 



 ைம உ� ெநறியி  ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

மாமைற வழ�கி* நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.06606.3 

 ெம8யிைனA ெபா8 எ றா2� மீ3கிலா நரகி  வ �>வா� $க�ப.06606.4 

 சீைதைய� �றி�த_ெப.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதேயா 

ேதவைர� த�ைம ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06607.1 

 ேபைதைய� ெகா*ெவ  எ � ேபணிய விரதA ெப-றி $க�ப.06607.2 

 ேவதிய� அபய� எ றா��� அ � நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) வி'�+/ 

ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06607.3 

 காைதைய� �றி�+_வி.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

உைர கட�க* ஆேமா $க�ப.06607.4 

 கா'ய� ஆக அ ேற ஆ�க_விய�.வி.4.(ஆ�_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) 

க)ைணேயா���/ $க�ப.06608.1 

 சீ'ய த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) ேநா�கி  இதனி ேம* சிற5த+ உ%ட< 

$க�ப.06608.2 

 :'யேர2� த�ைமA ;க*_ெப.(;க*_ெப.) ;�5ேதா���A ெபா றா 

$க�ப.06608.3 

 ஆ� உயி� ெகா��+� கா�தா� எ% இலா அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) அ�மா 

$க�ப.06608.4 

 ஆதலா  அபய� எ ற ேபாத�ேத அபய தான� $க�ப.06609.1 

 ஈதேல கடAபா� எ ப+ இய�பின �� எ பா* ைவ�த $க�ப.06609.2 

 காதலா  இனி ேவ� எ%ண� கடவ+ எ  கதிேரா  ைம5த $க�ப.06609.3 

 ேகா+ இலாதவைன ந�ேய எ வயி  ெகாண�தி எ றா  $க�ப.06609.4 



 ஐ�ற( எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

த�)�_ெப.எ/.(த��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அளைவயா8 அைம5த+ 

அ ேற $க�ப.06610.1 

 தெய1வ நாயகன+ உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) ேதறிய அைடேவ ேதறி 

$க�ப.06610.2 

 ைக ;க-� அைமவ+ ஆனா  கDதினி  ெகாண�வ* எ னா $க�ப.06610.3 

 ெம8யி2�� உைற�3 ஆன ஒ)வ பா* விைரவி* ெச றா  $க�ப.06610.4 

 வ)கி ற கவியி  ேவ5ைத மயி5த2�� இளவ* கா�D� $க�ப.06611.1 

 த)க எ றா  அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) நி ைன எதி� ெகாள-� அ)�க  

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06611.2 

 இ)� ற� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாளா  

எ8தின _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) எ னேலா�� 

$க�ப.06611.3 

 தி'கி ற உ3ள� தா2� அக�_ெப.(அக�_ெப.) 

மல�5+_வி.எ/.(மல�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவ 4  ெச றா  

$க�ப.06611.4 

 ெசா*ல)� கால�_ெப.(கால�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) பழகி2� 

Pய�_�றி.வி.4.(P8ைம_ெப.+ஓ�_பட�.ப .) அ*லா� $க�ப.06612.1 

 ;*லல� உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) 

Pய�_�றி.வி.4.(P8ைம_ெப.+ஓ�_பட�.ப .) ெபா)5+வ� எதி�5த ஞா ேற 

$க�ப.06612.2 

 ஒ*ைல வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உண�(� ஒ ற 

இ)வ)� ஒ)நா3 உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06612.3 

 எ*லி�� பக�� ேபால� தJவின� எJவி  ேதாளா� $க�ப.06612.4 



 தJவின� நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) க%ண  த�க3 

$க�ப.06613.1 

 4J 4த* �ல�தி-� ஏ-ற 4ைறைமயா* உவைக 1ள $க�ப.06613.2 

 வJவ* இ* அபய� உ பா* வழ�கின  

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெபா- பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

$க�ப.06613.3 

 ெத(Jதியா* விைரவி  எ � கதிரவ  சி�வ _ெப.(சி�வ _ெப.) 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.06613.4 

 சி�க ஏ� அைனயா  ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வாசக� ெசவி ;கா4  $க�ப.06614.1 

 க��லி  நிற�தினா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) க% மைழ� தாைர கா ற 

$க�ப.06614.2 

 அ�க4� மன�_ெப.(மன�_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) எ ன� 

�ளி�5த+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அக�ைத மி��A $க�ப.06614.3 

 ெபா�கிய_ெப.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உவைக எ னA 

ெபாD�தன உேராமA ;3ளி_ெப.(;3ளி_ெப.) $க�ப.06614.4 

 பR� என/ சிவ��� ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) கா* ேதவிையA பி'�த பாவி 

$க�ப.06615.1 

 வRச2�� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) எ ைன 

வ)க_விய�.வி.4.(வா_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ � அ)3 ெச8தாேனா 

$க�ப.06615.2 

 தR� என� க)தினாேனா தா>சைட� கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) உ%ட 

$க�ப.06615.3 



 நR�_ெப.(நR�_ெப.) என/ சிற5ேத  அ ேறா நாயக  அ)ளி  நாேய  

$க�ப.06615.4 

 ம)B� மன�தினா  எ  வா8ெமாழி ம��தா  வான�_ெப.(வான�_ெப.) 

அ�+ $க�ப.06616.1 

 உ)B� ேத'னா2� இல�ைக மீ+ 

ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ ேற $க�ப.06616.2 

 தெர�B� சி5ைத வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேத-ற� ஈ+ 

ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) 

ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06616.3 

 அ)3 இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) வாயி  ெக�ேட  பிைழAபேரா 

அர�க� ஆேனா� $க�ப.06616.4 

 த��( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) இ ன*_ெப.(இ ன*_ெப.) த�ைம/ 

ெச8யி2� ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) சி5ைதA $க�ப.06617.1 

 ேப� அ)ளாள� த�த� ெச8ைகயி- பிைழAப+ உ%ட< $க�ப.06617.2 

 கா� வைர நி�வி� த ைன� கன*_ெப.(கன*_ெப.) எழ� கல�க� க%�� 

$க�ப.06617.3 

 ஆ�கலி அமர� உ8ய_�ைற.எ/.(உ8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அமி>+ ப%� 

அளி�த+_ெதா.ெப.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) அ ேற $க�ப.06617.4 

 +றவியி  உற(_ெப.(உற(_ெப.) 

:%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) Pயவ� +ைணவ  எ ைன 

$க�ப.06618.1 

 உற(_ெப.(உற(_ெப.) உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ)ளி 

மீளா அைட�கல� உதவினாேன* $க�ப.06618.2 

 அறவிைன இைற�� இ*லா அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) இலா அர�க  எ 2� 

$க�ப.06618.3 



 பிறவியி  ெபய�5ேத  பி 2� நரகினி* பிைழAப தாேன  $க�ப.06618.4 

 தி)�திய உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) ெச�கதி�/ 

ெச*வ _ெப.(ெச*வ _ெப.) ெச�ம* $க�ப.06619.1 

 ஒ)�தைர நல2� த���� ேத'2� உயி'  ஓ�;� $க�ப.06619.2 

 க)�தின  அ ேற த ைன� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) அைட5ேதாைர 

கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06619.3 

 அ)�திய  அமல  தாழா+ ஏ�தி அறிஞ எ றா  $க�ப.06619.4 

 ெமா8தவ> கி'க3 ம-�� பல(ட  4�கி/ 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.06620.1 

 ைம தவ> கி'�� ேம)� � ற4� வ)வ+ எ ன $க�ப.06620.2 

 ெச8தவ� பய5த_ெப.எ/.(பய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) 

திர3 மர�_ெப.(மர�_ெப.) ஏJ� த�ய $க�ப.06620.3 

 எ8தவ  இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) Sழ* இ)வ)� 

எ8த/ ெச றா� $க�ப.06620.4 

 மா��கட� S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைவAபி  

இைளயவ  ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) காAப $க�ப.06621.1 

 நா- கட*_ெப.(கட*_ெப.) உ��த_ெப.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

பா'  நாயக  ;த*வ _ெப.) நாமA $க�ப.06621.2 

 பா-கட* �-ற வி* ைக வடவைர பா�� நி-ப� $க�ப.06621.3 

 கா�� கட*_ெப.(கட*_ெப.) கமல� :�த+ எனA ெபாலிவாைன� க%டா  

$க�ப.06621.4 

 அ3ளி மீ+ உலைக வ ���_ெப.எ/.(வ ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ'� 

�ல/ ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) நாAப% $க�ப.06622.1 



 ெத3Bத% திைரயி-� ஆகிA பிறி+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) திற2� சாரா 

$க�ப.06622.2 

 ெவ3ளி ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) கடலி*_ெப.(கட*_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

ேம* நா3_ெப.(நா3_ெப.) வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) ெத(J+ ேவ%டA 

$க�ப.06622.3 

 ப3ளி_ெப.(ப3ளி_ெப.) த��5+_வி.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ)5தா  எ னA ெபாலித) ப%பினாைன $க�ப.06622.4 

 ேகா0த-� அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேகாலA 

;)வ� ேபா* திைர�� HடA $க�ப.06623.1 

 :0த-� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) 4�தி  ெபாலி மண*_ெப.(மண*_ெப.) 

பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைவAபி  $க�ப.06623.2 

 கா0த-� அ'ய ந�ள ெவ%ைமயி* க)ைம கா�D $க�ப.06623.3 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) சீைத க%ணி  மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

என வய��_எவ.(வய��_வி.) வாைன $க�ப.06623.4 

 பட�மைழ �ம5த காைலA ப)வ வா _ெப.(வா _ெப.) அமர� 

ேகாமா _ெப.(ேகாமா _ெப.) $க�ப.06624.1 

 அட�சிைல +ற5த+_ெதா.ெப.(+ற_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) எ ன ஆர�த�� 

மா�பினாைன� $க�ப.06624.2 

 கட*_ெப.(கட*_ெப.) கைட ம�+� தா�; கழ-றிய+ எ ன� காசி  $க�ப.06624.3 

 �ட� ஒளி வலய� த��5த_ெப.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �5தர� 

ேதாளினாைன $க�ப.06624.4 

 க-ைற ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) நில(_ெப.(நில(_ெப.) ந��கி� க)ைண ஆ� 

அமி>த� கா�� $க�ப.06625.1 

 4-�� கைலயி-� ஆய 4J மதி 4க�தினாைன $க�ப.06625.2 



 ெப-றவ  அளி�த_ெப.எ/.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேமாலி 

இைளயவ  ெபற� தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06625.3 

 சி-றைவ பணி�த ேமாலி ெபாலிகி ற ெச னியாைன $க�ப.06625.4 

 வ �ரைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ�க� 

ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) சிலி�Aப� 

க%ண ��_ெப.(க%ண ��_ெப.) $க�ப.06626.1 

 வார ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) உ)கி ெச�க% அRசன மைல அ � 

ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.06626.2 

 கா�4கி* கமல� :�த+ ஆ� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

க%ண  ெகா* ஆ� $க�ப.06626.3 

 ஆ� அ)3 �ர��� ந�தி அற�_ெப.(அற�_ெப.) நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) க'ேதா 

எ றா  $க�ப.06626.4 

 மி மினி ஒளியி  மா�� பிறவிைய ேவ'  வா�க/ $க�ப.06627.1 

 ெச�மணி ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) ந��கி� தி)வD ;ைன5த 

ெச*வ _ெப.(ெச*வ _ெப.) $க�ப.06627.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) 4னா� கமல�+ அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) 

தாைதயா� சரண� தாழ $க�ப.06627.3 

 எ 4னா� என��/ ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உதவி 

எ � ஏ�ப* உ-றா  $க�ப.06627.4 

 ெப)5தவ� இய-றிேனா���� ேப�( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) பிறவி 

ேநா8��_ெப.(ேநா8_ெப.+��_ெகா.ேவ.) $க�ப.06628.1 

 ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) என 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) தாேன வD�கைண 

ெத(��+� ெகா*வா  $க�ப.06628.2 



 இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) எ ற 

ேபா+ எ  இய�;வ+ எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) 

த��5த_ெப.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06628.3 

 அ)5தவ� உைடய� அ�மா அர�க� எ � அக�+3 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.06628.4 

 கர�க3_ெப.(கர�க3_ெப.) மீ/ �ம5+ 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) கதி�மணி 4Dய  

க*�� $க�ப.06629.1 

 மர�கB� உ)க ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

காதல _ெப.(காதல _ெப.) க)ைண வ3ள* $க�ப.06629.2 

 இர�கின  ேநா��5 ேதா�� இ)நில�+ இைறR� கி றா  $க�ப.06629.3 

 வர�களி  வா' அ ன தா3_ெப.(தா3_ெப.) இைண 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ �>5தா  $க�ப.06629.4 

 அழி5த+ பிறவி எ 2� அக�+ இய* 4க�தி* கா�ட $க�ப.06630.1 

 வழி5த க%ண �'  ம%ணி  மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) உற வண�கினாைனA 

$க�ப.06630.2 

 ெபாழி5த+ ஓ� க)ைண த னா* ;*லின  எ ன 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06630.3 

 எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இனி+ இ)�தி எ னா மல�� 

ைகயா* இ)�ைக ஈ5தா  $க�ப.06630.4 

 ஆழியா  அவைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ)3 

�ர5+ உவைக Hர $க�ப.06631.1 

 ஏழிேனா� ஏழா8 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) எ  

ெபய)�_ெப.எ/.(ெபய�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ5நா3 $க�ப.06631.2 



 வாJ�நா3 அ � கா�� வைள எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�க� ைவ�� 

$க�ப.06631.3 

 தா>கட* இல�ைக/ ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) நி னேத 

த5ேத _வி.4.(தா_வி.+5�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) எ றா  $க�ப.06631.4 

 த���தன+ அ)ைள ேநா�கி/ ெச8தேதா சிறA;A ெப-றா  $க�ப.06632.1 

 H��த ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற�ைத ேநா�கி� �றி�தேதா யா+ ெகா*ேலா 

$க�ப.06632.2 

 வா��ைத அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) உைர�தேலா�� தனி�தனி 

வா>5ேதா� எ னா $க�ப.06632.3 

 ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) உலகி* 

உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) சர அசர� அைன�+� அ�மா $க�ப.06632.4 

 உRசன  அDயேன  எ � ஊ>4ைற 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06633.1 

 அRசன ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அழக2� அ)ளி  

ேநா�கி� $க�ப.06633.2 

 தRச ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) +ைணவனான தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) இலாA 

;கழா  த ைன� $க�ப.06633.3 

 +Rச* இ* நயன�+ ஐய S��தி ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) எ றா  

$க�ப.06633.4 

 விைளவிைன அறி��_வி.4.(அறி_வி.8_இ.இ.கா.+உ�_பட�.ஒ).) ெவ றி 

வ �டண  எ �� வ �யா $க�ப.06634.1 

 அள( அ� ெப)ைம/ ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) அளி�தைன 

ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) ஐய $க�ப.06634.2 



 கள(_ெப.(கள(_ெப.) இய* அர�க  பி ேன 

ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கட ைம 

த�ர_�ைற.எ/.(த��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.06634.3 

 இைளயவ- கவி�த ேமாலி எ ைன�� கவி�தி எ றா  $க�ப.06634.4 

 �கெனா�� ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) ஆேன� 4 ; பி  � � S>வா  

$க�ப.06635.1 

 மகெனா�� அ�வ� ஆேன� எ� உைழ அ பி  

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06635.2 

 அக  அம� காத*_ெப.(காத*_ெப.) ஐய நி ெனா�� எJவ� ஆேன� 

$க�ப.06635.3 

 ;கல)� கான�_ெப.(கான�_ெப.) த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

;த*வரா* ெபாலி5தா  O5ைத_ெப.(O5ைத_ெப.) $க�ப.06635.4 

 ந� இனிA பக�வ+ எ ேன நாயக நாயிேனைன $க�ப.06636.1 

 உட  உதி�தவ�ேகளா�� ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) எ � உைரயா நி றா8 

$க�ப.06636.2 

 அDைமயி* சிற5ேத  எ னா அயி�Aெபா�� அ/ச�_ெப.(அ/ச�_ெப.) ந��கி� 

$க�ப.06636.3 

 ெத(�கழ* ெச�ெபா  ேமாலி ெச னியி*_ெப.(ெச னி_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

S�D� ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.06636.4 

 தி)வD 4Dயி* SD/ ெச�கதி� உ/சி_ெப.(உ/சி_ெப.) 

ேச�5த_ெப.எ/.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06637.1 

 அ) வைர எ ன நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அர�க�த� 

அரைச ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06637.2 

 இ)வ)� உவைக H�5தா� யாவ)� இ ப�_ெப.(இ ப�_ெப.) உ-றா� 

$க�ப.06637.3 



 ெபா) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) அமர� வா>�திA :மைழ ெபாழிவ+ ஆனா� 

$க�ப.06637.4 

 ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) பரைவ 

ஏJ� அவனி�� அமர� நா��_ெப.எ/.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.06638.1 

 வா�� ெத(ழி* ;ண)�_ெப.எ/.(;ண�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

தெய1வ ம�கல 4ர�� ச��� $க�ப.06638.2 

 P��தன கனக மா'_ெப.(மா'.) ெசா'5தன ந�ெம  �%ண� $க�ப.06638.3 

 ேபா��த+ வான�+_ெப.(வான�_ெப.+அ�+_சா'.) அ � அ�� எJ5த+ 

+ழனிA ெபா�ம* $க�ப.06638.4 

 ெமாழி5த ெசா* அமி>த� அ னா3 திற�தினி  4ைறைம 

நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06639.1 

 இழி5த_ெப.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ  மர;� இ ேற உய�5த+ 

எ � இட'* த��5தா  $க�ப.06639.2 

 ெசJ5 தனி மலேரா  பி ைன இராவண  த�ைம/ ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) 

$க�ப.06639.3 

 அழி5த+ எ � அற2� த வா8 ஆவல� ெகா�D-� அ ேற $க�ப.06639.4 

 இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) ஓ� ெசLவி�+ ஆக இராம2� 

இல�ைக ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) $க�ப.06640.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) 

தாேன ெப-றைம பல)� காணA $க�ப.06640.2 

 ப* ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) SழA பகலவ  ேச�� 

ந��� $க�ப.06640.3 

 ம  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) �மர பாD வ ��Dைன வலR 

ெச8க_விய�.வி.4.(ெச8_வி.+க_விய�.வி.4.) எ றா  $க�ப.06640.4 



 அ5த� இ* �ண�தினாைன அDயிைண 4Dயிேனா�� $க�ப.06641.1 

 ச5தன விமான� ஏ-றி வானர� தைலவ� 

தா�க_�ைற.எ/.(தா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.06641.2 

 இ5திர-� அ'ய ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எ � 

ஏ�தி_வி.எ/.(ஏ�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06641.3 

 ம5தர� தட5ேதா3 வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) வலR ெச8தா� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) 

ைவAைப $க�ப.06641.4 

 ேத�வா� ேதட நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேசவD_ெப.(ேச_ெப.அ.+அD_ெப.) தா2� 

ேதD_வி.எ/.(ேத�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06642.1 

 நா�வா  அ � க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) கழ�இய ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ந�� $க�ப.06642.2 

 ஆ�வா� பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) அR�� 

நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ேம* அமர� ஆவா� 

$க�ப.06642.3 

 S�வா� எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) ெசா*�வா� யாவ� க%Y� $க�ப.06642.4 

 இ-ைற நா3_ெப.(நா3_ெப.) அள(� பா'* இ)Dக3 இைமேயா� ஞான� 

$க�ப.06643.1 

 4-றினா� அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) :%டா� ேவ3விக3 4D�+ நி றா� 

$க�ப.06643.2 

 ம-�� மாதவ)� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) இல�ைக ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) $க�ப.06643.3 



 ெப-ற+ ஆ� ெப-றா� எ � விய5தன� ெப'ேயா� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.06643.4 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அD வண�கிய நி)த� 

ம னவ-� $க�ப.06644.1 

 அ5த� இலாத+ ஓ� உைற�3 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி� $க�ப.06644.2 

 த5தன  வி��த பி  இரவி த கதி� $க�ப.06644.3 

 சி5தின ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) எ � எ%ணி� 

த��5தன _வி.4.(த��_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.06644.4 

 ச5தி வ5தைன� ெத(ழி* 4D�+� த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) $க�ப.06645.1 

 ;5தி ெநா5+_வி.எ/.(ெநா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இராம2� உயி�AபA 

:�கைண $க�ப.06645.2 

 சி5தி வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ��தன  மதன  த� 

நிற�+_ெப.(நிற�_ெப.+அ�+_சா'.) $க�ப.06645.3 

 அ5தி வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ��த+ க��த+ 

அ%டேம $க�ப.06645.4 

 மா� தட5 திைசெத(�� மைற5த_ெப.எ/.(மைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வ* இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) $க�ப.06646.1 

 ேகா�த+ க)� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ெகா3ைள 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என $க�ப.06646.2 

 ந��த ந��A ெபா8ைகயி* நிைற5த_ெப.எ/.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நா3மல� $க�ப.06646.3 

 :�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா* மீ களா* ெபாலி5த+ 

அ%டேம $க�ப.06646.4 



 சி* இய* ேகாைதைய நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேத�பிய $க�ப.06647.1 

 வி*லிைய� தி) மன�_ெப.(மன�_ெப.) ெவ+A;� ெவ�ைமயா* $க�ப.06647.2 

 எ*லிைய� கா%ட�� மல�5த_ெப.அ.(மல�5த_ெப.அ.) ஈ�Dனா* $க�ப.06647.3 

 ம*லிைக� கான4� வான�_ெப.(வான�_ெப.) ஒ�தேத $க�ப.06647.4 

 ஒ �� உ� க�Aபிேனா� ஒளியி  வா3_ெப.(வா3_ெப.) உ]இ� $க�ப.06648.1 

 தனிதனி 4க�தினா* எ ைன� தா>�+ அற $க�ப.06648.2 

 ெவ றவ  +ைணவைன இ � ெவ*�ேவ  $க�ப.06648.3 

 எ ற+ ேபால வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ5த+ 

இ5+ேவ $க�ப.06648.4 

 க%ணிைன அA;ற� கர5+ ேபாகி2� $க�ப.06649.1 

 ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) இைற உ%� எனி  பிDAப* ஈ%� என $க�ப.06649.2 

 உ3 நிைற ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ�க0� $க�ப.06649.3 

 ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) நிற_ெப.(நிற�_ெப.) நில(_ெப.(நில(_ெப.) எ2� 

வைலைய வ �சினா  $க�ப.06649.4 

 ;ைட�க வ  திைர எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ���� 

ேபா�� கட*_ெப.(கட*_ெப.) $க�ப.06650.1 

 உைட�க)5 தனிநிற� ஒளி�+� ெகா%டவ  $க�ப.06650.2 

 அைட�க வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) எைன அ'யி  

தாைனயா* $க�ப.06650.3 

 கிைட�க வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) என� கிள�5த+ 

ஒ�தேத $க�ப.06650.4 



 ேம* உக� ெத(�தியா* 4தி�5த_ெப.எ/.(4தி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெம8 எலா� $க�ப.06651.1 

 ேதா* உ��தா* என அரவ� ெத(*கட* $க�ப.06651.2 

 வா�க�தா* இைடA பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ைவA;_ெப.(ைவA;_ெப.) எலா� $க�ப.06651.3 

 பா* உ��தா* என நில(_ெப.(நில(_ெப.) பா85ததா* $க�ப.06651.4 

 ம ற*_ெப.(ம ற*_ெப.) வா8 ம*லிைக_ெப.(ம*லிைக_ெப.) 

எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

$க�ப.06652.1 

 க றிய நிற�த+ நறவி  க%ண+ $க�ப.06652.2 

 � றி  வா8 4ைழயி  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உலாய ெகா�ப+ $க�ப.06652.3 

 தென1ற* எ � ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ;லி_ெப.(;லி_ெப.) உயி��+/ 

ெச றதா* $க�ப.06652.4 

 கர�ெத(�� பாழிமா� கட*_ெப.(கட*_ெப.) கைட5+ளா  $க�ப.06653.1 

 உர�ெத(�� கரெனா�� உ)வ 

ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06653.2 

 மர�ெத(�� ெத(ைள�தவ  மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ம மத  

$க�ப.06653.3 

 சர�ெத(�� பா85தன நிலவி  தாைரவா3 $க�ப.06653.4 

 உடலிைன ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இ  

உயிைர ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உ3 

$க�ப.06654.1 



 இட'ைன ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ம-� 

யா+� ேநா�கல  $க�ப.06654.2 

 கடலிைன ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ�க3வ  

ைவ��� $க�ப.06654.3 

 திட'ைன ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) சிைலைய ேநா��மா* $க�ப.06654.4 

 பணி பJ�+ அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) :% 

அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) ப%பினா* $க�ப.06655.1 

 பிணி பJ�+ அைம5த+ ஓ� பி�தி  உ3ள�தா  $க�ப.06655.2 

 அணி பJ�+ அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4�+ 

அ)�; ெச�மணி $க�ப.06655.3 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) பJ�+ 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா8 

மற�க_�ைற.எ/.(மற��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ*லேனா $க�ப.06655.4 

 ஆய+ ஓ� அளைவயி  அ)�க  ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.06656.1 

 ேத8வ+ எ  கா'ய� நிரA;� சி5ைதைய $க�ப.06656.2 

 ேமயவ  த ெனா�� எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ேம* இனி� $க�ப.06656.3 

 Pய+ நிைன�கிைல எ ன/ ெசா*லினா  $க�ப.06656.4 

 அLவழி உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய�( ந��கின  $க�ப.06657.1 

 ெசLவழி அறிஞைன� ெகாண�தி 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என $க�ப.06657.2 



 இLவழி வ)தி_வி.4.(வா_வி.+)�_(?)+இ_4 .ஒ).) எ � 

இய�ப_�ைற.எ/.(இய�;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.06657.3 

 ெவLவழி வில�கி ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெநறிைய ேமவினா  $க�ப.06657.4 

 ம)� கிள� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) வாச நா3_ெப.(நா3_ெப.) மல� 

$க�ப.06658.1 

 ெந)�கி� தட�_ெப.(தட�_ெப.) என 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�தியா  $க�ப.06658.2 

 தி) கிள� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

பணி5த_ெப.எ/.(பணி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச�மைல $க�ப.06658.3 

 இ)�க ஈ%� எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) $க�ப.06658.4 

 ஆ�கலி இல�ைகயி  அர0� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி $க�ப.06659.1 

 வா�ெகJ கைனகழ* அர�க  வ ைம�� $க�ப.06659.2 

 தா�ெகJ தாைனயி  அள(� த ைம�� $க�ப.06659.3 

 ந��ெகJ த ைமயா8 நிக>�+வா8 எ றா  $க�ப.06659.4 

 எJத�� இ)�தி எ � இராம  ஏயினா  $க�ப.06660.1 

 4J+ உண� ;லவைன 4ள'� க%ணினா  $க�ப.06660.2 

 பJ+ அற வினவிய ெபா)ைளA ப%பினா* $க�ப.06660.3 

 ெத(J+ உய� ைகயினா  தெரJய/ ெசா*லினா  $க�ப.06660.4 

 நிைல�ைட வடவைர �ைலய ேந�5+ அத  $க�ப.06661.1 



 தைல_ெப.(தைல_ெப.) என 

விள�கிய_ெப.எ/.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தமனியA ெப) 

$க�ப.06661.2 

 மைலயிைன 4�4D வா�கி ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) ந�� $க�ப.06661.3 

 அைலகட* இ�டன  அ2ம  தாைதேய $க�ப.06661.4 

 ஏJ <� ேயாசைன அகல�_ெப.(அகல�_ெப.) இ�ட கீ> $க�ப.06662.1 

 ஆழ� <� ேயாசைன ஆழிமா* வைர $க�ப.06662.2 

 வாழியா8 உலகிைன வைள5த_ெப.எ/.(வைல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வ%ணேம_ெப.(வ%ண�_ெப.+ஏ_சா'.) $க�ப.06662.3 

 SJ� மா மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) �ட���� 

ேமலதா* $க�ப.06662.4 

 ம)��ைட விைனய4� ெபாறியி  மா�சி�� $க�ப.06663.1 

 இ)�கD அரண4� பிற(� எ%ணினா* $க�ப.06663.2 

 �)�கி�� எ பல ெசா*லி* 

�-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06663.3 

 க)� கட*_ெப.(கட*_ெப.) அக> அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ந�)� 

கா%Dரா* $க�ப.06663.4 

 வடதிைச வய��_எவ.(வய��_வி.) ஒளி வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) ைவ�ேவா� 

$க�ப.06664.1 

 இைட இல� எ% இ) ேகாD எ பரா* $க�ப.06664.2 

 கைட �க 4Dவினி* கால  எ ப+ எ  $க�ப.06664.3 

 விைடவ) பாகைனA ெபா)(� ெவ�ைமயா� $க�ப.06664.4 

 ேம* திைச வாயிலி  ைவ�� ெவ8யவ��� $க�ப.06665.1 



 ஏ-ற4� உள அவ��� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ேகாD ேம* $க�ப.06665.2 

 H-ைற�� க% ெபாறி ��க� கா%பேர* $க�ப.06665.3 

 ஊ-�� �)திேயா� உயி)� உ%பரா* $க�ப.06665.4 

 தென1 திைச வாயிலி  ைவ�� த�யவ� $க�ப.06666.1 

 எ றவ� எ% இ) ேகாD எ பரா* $க�ப.06666.2 

 � � உற> ெநDயவ� ெகா�ைம_ெப.(ெகா�ைம_ெப.) 

Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ  $க�ப.06666.3 

 வ  திற*_ெப.(திற*_ெப.) யமைன�� அர�_ெப.(அர�_ெப.) மா-�வா� 

$க�ப.06666.4 

 கீ>�திைச வாயிலி  ைவ�� கீழவ� $க�ப.06667.1 

 ஈ�ட4� எ% இ) ேகாD எ பரா* $க�ப.06667.2 

 ேகா�� இ)5_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) திைச நிைல� ��ப� � ைற�� 

$க�ப.06667.3 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) +ைண பிD�+_வி.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அக  தைரயி  எ-�வா� $க�ப.06667.4 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) இைட விழி�தன� 

நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ8யவ� $க�ப.06668.1 

 எ% இ) ேகாDயி  இர�D எ பரா* $க�ப.06668.2 

 ம%ணிைட வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

வ)வ�_வி.4.(வா_வி.+L_இ.இ.கா.+அ�_பட�.ப .) எ றவ� $க�ப.06668.3 

 க% இல� கைர இல� கர5+ ேபாயினா� $க�ப.06668.4 



 பிற�கிய_ெப.எ/.(பிர��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) பி 2� 4 ன)� $க�ப.06669.1 

 உற�கல� உ% பத�_ெப.(பத�_ெப.) உலைவ ஆதலா* $க�ப.06669.2 

 கற�� என� தி'பவ� கண�� ேவ%�ேம* $க�ப.06669.3 

 அைற5+ள+ ஐ இ) <� ேகாDயா* $க�ப.06669.4 

 இAபD மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 1 �_ெப.(1 �_ெப.) 

ேவ� இனி $க�ப.06670.1 

 ஒAப_�ைற.எ/./உ.உ).(ஒA;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெப)ைம�� உைர�க ேவ%�ேமா $க�ப.06670.2 

 ெம8A ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தி) நக� 

கா���_ெப.எ/.(கா_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ8யவ� $க�ப.06670.3 

 4Aப+ ேகாDயி  4�ைம 4-றினா� $க�ப.06670.4 

 சிறA;_ெப.(சிறA;_ெப.) அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெச8திட/ 

ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) எ8தினா� $க�ப.06671.1 

 அறA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பைகஞ�க3 அள( இ* ஆ-றல� 

$க�ப.06671.2 

 உறA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பைக வ'  உத(� உ%ைமய� 

$க�ப.06671.3 

 இறA; இல� எ% இ) <� ேகாDேய $க�ப.06671.4 

 விட�_ெப.(விட�_ெப.) அல விழி எ2� ெவ�ளி� க%ணின� $க�ப.06672.1 

 கட _ெப.(கட _ெப.) அல இைம�த�� எ 2� 

காவல�_ெப.(காவ*_ெப.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.06672.2 

 வடவைர ;ைரவன ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) வாயிலி  $க�ப.06672.3 



 இட�_ெப.(இட�_ெப.) வல� 

வ)பவ�_வி.அ.ெப.(வா_வி.+A_இ.இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப .) எ% 

எ% ேகாDயா* $க�ப.06672.4 

 அ றி�� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அக  

ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) ஆ8 மணி_ெப.(மணி_ெப.) $க�ப.06673.1 

 4 றிலி  ைவ�வா� 4ைறைம HறிD  $க�ப.06673.2 

 ஒ றிய உலைக�� எ���� 

_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஊ-ற�தா� 

$க�ப.06673.3 

 � றி2� வலியவ� ேகாD ேகாDயா* $க�ப.06673.4 

 ேத� பதினாயிர� ப+ம� ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) 4க� $க�ப.06674.1 

 கா� வைர அவ-றி2�� இர�D கா* வய�+ $க�ப.06674.2 

 ஊ� ப' அவ-றி2�� இர�D ஒ�டக� $க�ப.06674.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) வ)� ;ரவியி  இர�D சா�ேம $க�ப.06674.4 

 ேபயின  எ  பல பித-றிA ேப��+ அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

$க�ப.06675.1 

 மா இ) ஞால�+ ைவ�த மாAபைட $க�ப.06675.2 

 ேதயி2� நா3_ெப.(நா3_ெப.) எலா� ேத8�க ேவ%�வ+ $க�ப.06675.3 

 ஆயிர ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) எ � அறி5த+ ஆழியா8 $க�ப.06675.4 

 இல�ைகயி  அர%_ெப.(அர%_ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

பைடயி  எ% இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.06676.1 

 வல�ைகயி  வா3_ெப.(வா3_ெப.) சிவ _ெப.(சிவ _ெப.) 

ெகா��க_�ைற.எ/.(ெகா�_வி.+��_ெபா).உ).+அ_�ைற.எ/.�றி.) வா�கிய 

$க�ப.06676.2 



 அல�க* அ� ேதாளவ  +ைணவ� அ5த� இ* $க�ப.06676.3 

 வல�கB� வர�கB� தவ�தி  வா8�தவ� $க�ப.06676.4 

 +�பி_ெப.(+�பி_ெப.) ஈ�ட4� இரத4� ;ரவி�� ெத(ட�5த $க�ப.06677.1 

 அ� ெபா  மாAபைட ஐ இ) ேகாD 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைம5தா  

$க�ப.06677.2 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா  நா�� உள சி�தைர/ சிைறயிைட ைவ�தா  

$க�ப.06677.3 

 ��ப  எ � உள  ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கதி'2� 

ெகாDயா . $க�ப.06677.4 

 உக� ப* கால4� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெப) வர�_ெப.(வர�_ெப.) 

உைடயா  $க�ப.06678.1 

 �க� ப* ேபா� அலா* ேவ� இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) ெபா) 

பைட� ெத(ைகயா  $க�ப.06678.2 

 நக�_ெப.(நக�_ெப.) ப* எ � இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) இ*ல+ ஓ� 

நரசி�க� அைனயா  $க�ப.06678.3 

 அக�ப  எ � உள  அைல கட*_ெப.(கட*_ெப.) ப)க(� அைமவா . 

$க�ப.06678.4 

 ெபா)Aைப மீதி�� ;ரவி�� :�ைக�� ேத)� $க�ப.06679.1 

 உ)Aப வி* பைட ஒ ப+ ேகாD�� உைடயா  $க�ப.06679.2 

 ெச)A ெப8 வானிைட/ சின� கடா8 கடா8 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெச��த $க�ப.06679.3 



 ெந)Aைப ெவ றவ  நி��ப  எ � உள  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

ெநDேயா . $க�ப.06679.4 

 ேபைய யாளிைய யாைனைய� கJைதையA 

பிணி�த_ெப.எ/.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06680.1 

 ஆய ேத�A பைட ஐ இ) ேகாD 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைம5தா  

$க�ப.06680.2 

 தாைய ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) சலி�தி� 

வRசைன தவிரா $க�ப.06680.3 

 மாையயா  உள  மேகாதர  எ � ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மறேவா . 

$க�ப.06680.4 

 � றி* வா>பவ� ேகாD நா* ஐ5தி2�� இைறவ  $க�ப.06681.1 

 இ � உளா� பி ைன நாைள இலா�_�றி.வி.4.(இ*_ெப.+ஆ�_பட�.ப .) என 

எயி-றா* $க�ப.06681.2 

 தி �ளா  ப%� ேதவைரA ப* 4ைற ெச)வி  $க�ப.06681.3 

 ெவ �ளா  உள  ேவ3வியி  பைகஞ  ஓ� ெவ8ேயா . $க�ப.06681.4 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) உளாைர�� வானி  உ3ளாைர�� வ��தா* $க�ப.06682.1 

 உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நாளினி* ஒளி� பைட� 

தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $க�ப.06682.2 

 எ%ணி  நா* இ) ேகாDய  எ' அRச விழி��� $க�ப.06682.3 

 க%ணினா  உள  S'ய _ெப.(S'ய _ெப.) பைக எ � ஓ� கழலா . 

$க�ப.06682.4 

 ேதவ)� த�க 4னிவ)� திைச 4க  4தலா $க�ப.06683.1 



 1வ)� ப�க�_ெப.(ப�க�_ெப.) ேநா�கிேய ெமாழிதர 4னிவா  $க�ப.06683.2 

 தாவ)� ப�க�_ெப.(ப�க�_ெப.) எ% இ) ேகாDயி  

தைலவ _ெப.(தைலவ _ெப.) $க�ப.06683.3 

 மா ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ப�க  எ � உள  � றி2� வலியா . 

$க�ப.06683.4 

 உ/சிர�+ எ' கதி� என உ)�+ எ' 4க�த  $க�ப.06684.1 

 ந/சிரAபைட நா* இ) ேகாD�� நாத  $க�ப.06684.2 

 4/சிர�+ அயி* தைலவ-�� ெவல-� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

ெமா8�ப  $க�ப.06684.3 

 வ/சிர�+ எயி-றவ  உள  H-�வ _ெப.(H-�வ _ெப.) மா-றா  

$க�ப.06684.4 

 அசRசலA பைட ஐ இ) ேகாDய  அம'  $க�ப.06685.1 

 வச� ெசயாதவ  தா _த-.�.(தா _த-.�.) அ றிA பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) இலா 

வலியா  $க�ப.06685.2 

 இைச5த_ெப.எ/.(இைச_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெவR_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சம�+_ெப.(சம�_ெப.+அ�+_சா'.) இய�கைர 

ேவேரா�� 4  நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.06685.3 

 பிைச5+ ேமா5தவ  பிசாச  எ � உள  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) பி�த  

$க�ப.06685.4 

 சி*லி மாA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேதேரா�� க' ப' 

சிற5த_ெப.எ/.(சிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06686.1 

 வி*லி  மாAபைட ஏ> இ) ேகாD�� ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) $க�ப.06686.2 

 க*லி மாAபD கல��வ  கன*_ெப.(கன*_ெப.) என� கா5தி/ $க�ப.06686.3 



 ெசா*�� மா-ற�த  + 4க  எ � அற�_ெப.(அற�_ெப.) +ற5ேதா . 

$க�ப.06686.4 

 ைக நா�ட ன எறிகட* த�விைட 

உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06687.1 

 அல�க* ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) பைட ஐ இ) ேகாD��� 

அரச _ெப.(அரெச _ெப.) $க�ப.06687.2 

 வல� ெகா3 வா3_ெப.(வா3_ெப.) ெத(ழி* விRைசய� 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ;க> மைற�தா  $க�ப.06687.3 

 வில�� நா�ட�த  எ � உள  ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) உக விழிAபா  

$க�ப.06687.4 

 நாம� நா�Dய சவ� எலா� நா3ெத(�� ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) 

$க�ப.06688.1 

 ஈம நா� இைட இடாம*த  எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) இைட இ�வா  

$க�ப.06688.2 

 தாம� நா�Dய ெகாDA பைடA ப+ம�தி  தைலவ _ெப.(தைலவ _ெப.) 

$க�ப.06688.3 

 Pம நா�ட�த  எ � உள  ேதவைர� +ர5தா  $க�ப.06688.4 

 ேபா'* ம�த2� ெபா)வய ம�த2� ;லவ�_ெப.(;லவ�_ெப.) $க�ப.06689.1 

 ந�'* ம�+ எ2� ெப)ைமய� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கட- பைடயா� 

$க�ப.06689.2 

 ஆ)� அ�தைன வலி உைடயா� இைல அவரா* $க�ப.06689.3 

 ேப)� அ�தைன எ�தைன உலக4� ெப'ேயா8 $க�ப.06689.4 

 இ ன த ைமய� எ�தைன ஆயிர� எ ேக  $க�ப.06690.1 



 அ னவ  ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) +ைணவரா8 அம�� ெத(ழி-� 

அைம5தா� $க�ப.06690.2 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெசா னவ� 

பைட�+ைண இர�Dயி  ெத(ைகயா  $க�ப.06690.3 

 பி ைன எ%0வா  பிரக�த  எ � ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) பி�த  

$க�ப.06690.4 

 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) காவல _ெப.(காவல _ெப.) 

இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) சி5+ர/ ெச னி_ெப.(ெச னி_ெப.) $க�ப.06691.1 

 யாைன_ெப.(யைன_ெப.) கா* �ைல5+ ஆழி ஓ� ஏJ� வி�� 

அகல_�ைற.எ/.(அக*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.06691.2 

 ஏைன வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) இ)�ைக வி�� இ'ய* உ-� அைலய/ 

$க�ப.06691.3 

 ேசாைன மா'யி  �� கைண பல4ைற +ர5தா  $க�ப.06691.4 

 த�பி 4- பக*_ெப.(பக*_ெப.) ச5திர� நா*வ'* தய��� $க�ப.06692.1 

 ��ப மா* க'� ேகா� இ) ைககளா* வா�கி/ $க�ப.06692.2 

 ெச�ெபா  மா* வைர மத�_ெப.(மத�_ெப.) ப�டதா� என� தி'5தா  

$க�ப.06692.3 

 ��ப க ன  எ � உள  ப%� ேதவைர� �ைம�தா  $க�ப.06692.4 

 ேகா3 இர%ைட�� ெகா�Rசிைற ைவ�த அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) �மர  

$க�ப.06693.1 

 1B� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின�_ெப.(சின�_ெப.) அ�+ 

இ5திர_ெப.அ.(இ5திர _ெப.) சி�+ என ெமாழிவா  $க�ப.06693.2 

 ஆB� இ5திர-� அ னவ  பிணி�தத  பி ைன� $க�ப.06693.3 

 தாளி2� உள ேதாளி2� உள இன�_ெப.(இன�_ெப.) தJ�;. $க�ப.06693.4 



 த ைன�� தெற�� த)ம� எ � இைற மன�_ெப.(மன�_ெப.) தாழா  

$க�ப.06694.1 

 4 னவ  தரA ெப-ற+ ஓ� 4J வலி/ சிைலயா  $க�ப.06694.2 

 அ னவ  தன�� இைளயவ  அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெபய� ஒழி�தா  

$க�ப.06694.3 

 பி  ஓ� இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) இலாைமயி  ேப� அதிகாய  $க�ப.06694.4 

 ேதவரா5தக  நரா5தக  தி'சிரா எ 2� $க�ப.06695.1 

 1வ� ஆ� தைக 4த*வரா� தைலவ)� 4ைனயி* $க�ப.06695.2 

 ேபாவரா� தைக அழிவரா� என� தனிA ெபா)வா� $க�ப.06695.3 

 ஆவரா� தைக இராவண-� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

ெபற*_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ;த*வ� $க�ப.06695.4 

 இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) த ைமய� வலி இதா� 

இராவண  எ 2� $க�ப.06696.1 

 அைனயவ  திற�_ெப.(திற�_ெப.) யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அறி அள( 

எலா� அைறெவ  $க�ப.06696.2 

 தைனய  நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 4க  தைக மக _ெப.(மக _ெப.) 

சி�வ-�� தவ�தா* $க�ப.06696.3 

 4ைனவ� ேகா  வர�_ெப.(வர�_ெப.) 4�கணா  வர�ெத(�� உய�5தா  

$க�ப.06696.4 

 எ3 இ* ஐ� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) :த4� யாைவ�� உைடய 

$க�ப.06697.1 

 ;3ளி_ெப.(;3ளி_ெப.) மா  உ' ஆைடய  உைமெயா�� ெபா)5+� 

$க�ப.06697.2 



 ெவ3ளி அ� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கி'யிைன ேவேரா�� வா�கி 

$க�ப.06697.3 

 அ3ளி வி%_ெப.(வி%_ெப.) ெத(ட எ��தன  உலெகலா� அ2�க 

$க�ப.06697.4 

 ஆ ற எ% திைச உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� �ம�கி ற 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $க�ப.06698.1 

 ஊ � ேகா� இற� திர3 ;ய�+ அJ�திய உரேவா  $க�ப.06698.2 

 ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ னேவ 

+0�க� உ-� இ'வ� அ�ெத(�தி $க�ப.06698.3 

 1 �_ெப.(1 �_ெப.) ேகாDயி  ேம* ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 4Aப�+ 

1வ�. $க�ப.06698.4 

 �ல�ேகளா� த� �ல மணி_ெப.(மணி_ெப.) 4Dெயா�� 

�ைறய_�ைற.எ/.(�ைற_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.06699.1 

 அல�க* வா3ெகா� காலேகயைர� ெகா ற அத பி  $க�ப.06699.2 

 இல�ைக ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) எ � உைர�த�� இD உ%ட அரவி  

$க�ப.06699.3 

 கல��மா* இன�_ெப.(இன�_ெப.) தானவ� ேதவிய� க)Aப�. $க�ப.06699.4 

 �ர%ட� ஆ� ந�� அளைகயி  ஒளி�+ உைற �ேபர  $க�ப.06700.1 

 திர%ட_ெப.எ/.(திர3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா�� 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) தி)ெவா� நிதிய4� 

இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06700.2 

 ;ர%� மா திர3 ;லி_ெப.(;லி_ெப.) க%ட+ ஆ� எனA ேபானா  $க�ப.06700.3 

 இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) மான4� இல�ைக மா நகர4� இழ5+. 

$க�ப.06700.4 



 ;%0� ெச8த+ 4+� எனA ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) ெகா��+ ஓD $க�ப.06701.1 

 உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெச8ைக 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தச4க� H-ற� த _பதி.ெப.(த _தி'.) உயி�ேம* 

$க�ப.06701.2 

 ந%0� ெச8ைகய+ என� ெகா� நா3_ெப.(நா3_ெப.) ெத(�� 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.06701.3 

 எ%0� ெச8ைகய  அ5தக  த _பதி.ெப.(த _தி'.) பத�_ெப.(பத�_ெப.) 

இழ5தா . $க�ப.06701.4 

 இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) ந �_வி.அ.(ந �_ெப.) ஆ� அற எJ கதிரவ  

நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ �� $க�ப.06702.1 

 அ)ண  க%கB� க%Dலா இல�ைக ம%� அம'* $க�ப.06702.2 

 ப)ண  த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பாச4� பறிA; 

உ%� பய�தா* $க�ப.06702.3 

 வ)ண  

உ85தன _வி.4.(உ8_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) மகர ந�� 

ெவ3ள�+ மைற5+. $க�ப.06702.4 

 எ � உலA;ற/ ெசா*�ேக  இராவண  எ 2� $க�ப.06703.1 

 � � உலAபி2� உலA; இலா� ேதாளினா  ெகா-ற�_ெப.(ெகா-ற�_ெப.) 

$க�ப.06703.2 

 இ � உலAபி2� நாைளேய உலAபி2� சிலநா3 $க�ப.06703.3 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உலAபி2� நின�� 

அ றிA பிற��� எ �� த�ரா  $க�ப.06703.4 

 ஈ� ப�டவ� எ%ணில� ேதாரண�+ எJவா* $க�ப.06704.1 

 பா� ப�டவ� ப�கட* மணலி2� பலரா* $க�ப.06704.2 



 S� ப�ட+ ெத(*நக� அ�;லி +ர5த $க�ப.06704.3 

 ஆ� ப�ட+ ப�டன� அ2மனா* அர�க� $க�ப.06704.4 

 எ� �ல�தவ� எ%பதினாயிர� இைறவ $க�ப.06705.1 

 கி�கரA ெபய� கி'யன ேதா-ற�த� கிள�5தா� $க�ப.06705.2 

 ெவ� கர�தி2� காலி2� வாலி2� வ ��கி/ $க�ப.06705.3 

 ச�கர-� அழி 4A;ர�தவ� என/ சைம5தா� $க�ப.06705.4 

 ெவ�;� மா� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி�ெபார ெவ�%டா  

$க�ப.06706.1 

 அ�;� ஆயிர�+ ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ;ய�+ அJ�தி $க�ப.06706.2 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) வானக�+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தனி நமைன/ 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ-றா  $க�ப.06706.3 

 ச�; மாலி�� வி*லினா* �)��%� தைலவ $க�ப.06706.4 

 ேசைன� காவல�_ெப.(காவ*_ெப.+அ�_பட�.ப .) ஒ� ஐவ�_ெப.(ஐவ�_ெப.) உள� 

ப%� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) $க�ப.06707.1 

 வாைன� காவ�� மான4� மா-றிய மறவ�_ெப.(மறவ�_ெப.) $க�ப.06707.2 

 தாைன� கா�வ)� கடெலா�� தமேரா�� தா4� $க�ப.06707.3 

 யாைன� கா*ப�ட ெச* என ஒ*ைலயி  அவி5தா� $க�ப.06707.4 

 கா8�த_ெப.எ/.(கா8_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ�கண�+ அர�க�த� 

உட*_ெப.(உட*_ெப.) உ� கைற� ேதா* $க�ப.06708.1 

 ந��த எ�க'  நிைற5+ள க)�கட* ெந)Aபி  $க�ப.06708.2 

 வா8�த அ�கைன வ'சிைல மைலெயா�� வா�கி $க�ப.06708.3 



 ேத8�த அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) �ழ�; உல�5தில இல�ைகயி  

தெர�வி* $க�ப.06708.4 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாமதி* இல�ைகயி  

பரAபினி* +ைக�+/ $க�ப.06709.1 

 சி ன� ஆனவ� கண�கிைன யாவேர தெரJAபா� $க�ப.06709.2 

 இ ன� ஆ� உள� வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ம-� 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) �ட 

எ'5த_ெப.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06709.3 

 அ ன மா நக� அவி5த+ அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) �)தியா* அ � 

$க�ப.06709.4 

 வில�க*_ெதா.ெப.(வில��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ெவ5தவா ேவ� இனி 

விள�;வ+ எவேனா $க�ப.06710.1 

 அல�க* மாைல�� சா5த4� அ �தா  

அணி5த_ெப.எ/.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06710.2 

 கல ேகளா�� அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) சா�திய +கிெலா�� கதி�வா3 

$க�ப.06710.3 

 இல�ைக ேவ5த2� ஏJ நா3_ெப.(நா3_ெப.) வி��பிைட இ)5தா  

$க�ப.06710.4 

 ெநா+ம*_ெப.(ெநா+ம*_ெப.) தி%திற* அர�கன+ இல�ைகைய Oவ ேற  

$க�ப.06711.1 

 அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ம-� அLவழி அரண4� ெப)ைம�� 

அைற5ேத  $க�ப.06711.2 

 இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ம-� அLவழி எ8திய+ இராவண  ஏவA 

$க�ப.06711.3 

 ப+ம�+ அ%ணேல ப%�ேபா* அ5 நக� பைட�தா  $க�ப.06711.4 



 கா5+� வாளியி  கர  4த* வ �ர)� கவியி  $க�ப.06712.1 

 ேவ5+� எ � இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) விளி5தவா 

ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ � 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வில�ைக $க�ப.06712.2 

 த�5தவா க%�� அர�கைர/ ெச)விைட 4)�கிA $க�ப.06712.3 

 ேபா5தவா க%�� நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) இ��A ;�5த+ ;கேழா8 

$க�ப.06712.4 

 ேக3 ெகா3 ேமைலயா  கிள�திய ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) எலா� ேக�டா  

$க�ப.06713.1 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) ெகா3 ேநா�கிையA பா�கிய� பJ�தன மயிைல 

$க�ப.06713.2 

 நா3க3 சால(� ந��கலி  நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

ெகட_�ைற.எ/.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெமலி5த_ெப.எ/.(ெமலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06713.3 

 ேதா3க3 வ ��கி� த _பதி.ெப.(த _தி'.) PதைனA 

பா��+_வி.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.06713.4 

 H�Dனா� பைட பாக�தி  ேம-பட� ெகா றா8 $க�ப.06714.1 

 ஊ�Dனா8 எ' ஊ� 4-�� இனி அ�� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உ%ட< 

$க�ப.06714.2 

 ேக�ட ஆ-றினா* கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ெமாழி/ சீைதைய� கிைட�+� 

$க�ப.06714.3 

 மீ�� இலாத+ எ  வி* ெத(ழி* கா�டேவா வ �ர $க�ப.06714.4 



 நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ெச8 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) வலி நிர�பிய 

இல�ைகைய ேந�5ேதா� $க�ப.06715.1 

 பி  ெச8ேதா� சில அைவ இனிA ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

ெப�ேம $க�ப.06715.2 

 ெபா  ெச8 ேதாளினா8 ேபா�A ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பைடெயா�� 

;�ேகா� $க�ப.06715.3 

 எ  ெச8ேதா� எ � ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ;க> எ8+வா  இ)5ேதா� 

$க�ப.06715.4 

 எ ன+ ஆ�கிய வலிெயா� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இராவண  வலி�� 

$க�ப.06716.1 

 உ ன+ ஆ�கிைன பா�கிய� உ)� ெகா%ட+ ஒAபா8 $க�ப.06716.2 

 4 ன+ ஆ�கிய 1(ல� ஆ�கிய 4தேலா  $க�ப.06716.3 

 பி  அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ஆ�கிய பத�_ெப.(பத�_ெப.) நின�� 

ஆ�கிென  ெப-றா8. $க�ப.06716.4 

 எ � Hற�� எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ) 

நில _ெப.(நில _ெப.) உற இைறRசி $க�ப.06717.1 

 ஒ �� ேபசல  நாணினா* வண�கின  உரேவா  $க�ப.06717.2 

 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வானர� தைலவ)� அர�� 

அ5 ெநDேயா  $க�ப.06717.3 

 ெவ றி ேக�ட�� வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) ெப-றா� என விய5தா� $க�ப.06717.4 

 ெத(ட��� எ னி  இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 1 ைற�� ேதாளா* $க�ப.06718.1 

 அட��� வ%ண4� அழி�த�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) அ றா* $க�ப.06718.2 



 கிட��� வ%ண ெவ� கடலிைன� கிள� ெப)R_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $க�ப.06718.3 

 கட���_ெப.எ/.(கட_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வ%ண4� எ%0தி எ%0 <* க-றா8 $க�ப.06718.4 

 கர5+ நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) த ைமைய அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

ெசல� க)+�_ெப.எ/.(க)+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06719.1 

 பர5த+ உ  தி)� �ல 4த* தைலவரா* ப'வா8 $க�ப.06719.2 

 வர�_ெப.(வர�_ெப.) த)� இ5த மா� கட*_ெப.(கட*_ெப.) பைட 

ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வழி ேவ� $க�ப.06719.3 

 இர5+_வி.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேவ%�தி எறிதிைரA 

பரைவைய எ றா  $க�ப.06719.4 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) இல�ைகய� நாயக  ெமாழி என நய5தா  $க�ப.06720.1 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

+ைணவ)� ;ைட ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உரேவா  

$க�ப.06720.2 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேவைலைய/ ேச�த�� 

வி��; இைட சிவ5த_ெப.எ/.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06720.3 

 � றி  ேம* நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) �தி�தன 

பகலவ  �திைர_ெப.(�திைர_ெப.) $க�ப.06720.4 

 ெகாJ�_ெப.அ.(ெகாJ�_ெப.அ.) கதி�A பைக� ேகா3 இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) 

ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகா3ைக $க�ப.06721.1 

 ெசJR �ட�A பனி� கைல எலா� நிர�பிய தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) 

$க�ப.06721.2 



 ;J�� ெவR_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின�+ அRசனA ெபாறிவ' அரவ� 

$க�ப.06721.3 

 விJ�கி ந��கிய+ ஒ�த+ ேவைல S> ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) $க�ப.06721.4 

 த)ண ம�ைகைய மீ�ப+ ஓ� ெநறி த)க எ 2� $க�ப.06722.1 

 ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) நய5+_வி.எ/.(நய_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) <* ெநறி 

அ��கிய_ெப.எ/.(அ���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;*லி* $க�ப.06722.2 

 க)ைண அ� கட*_ெப.(கட*_ெப.) கிட5தன  க)�கட* 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06722.3 

 வ)ண ம5திர� எ%ணின  விதி4ைற 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06722.4 

 :ழி ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

தி) உ)A ெபா)5த(� ;ைரத�� $க�ப.06723.1 

 வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) ெவ�கதி� மணி4க� 

வ)ட(� வள�5தா  $க�ப.06723.2 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெச றன ஒA; என ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

பக*_ெப.(பக*_ெப.) அைவ ஓ� $க�ப.06723.3 
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ேபா றன_வி.4.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) தய�கி 

$க�ப.06745.4 

 எ��� ெவ3ளிைடA ப��தலி  இJ+ைட இனமீ  $க�ப.06746.1 

 ச�க4� கறி கிழ��_ெப.(கிழ��_ெப.) என இைட இைட� 

தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06746.2 

 அ�க� ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேப� அள� இைட 

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

கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06746.3 

 ெபா�� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) அறA ெபா'5தன 

ேபா ற_ெப.எ/.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06746.4 

 அதி)� ெவ�கைண ஒ ைற ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அட�5+ எ' உ8Aப 

$க�ப.06747.1 

 ெவதி'  ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கா  என 

ெவ5தன மீன� $க�ப.06747.2 

 ெபா+வி  ம 2யி�� �ல�கB� +ணி5தன 

ெபாழி5த_ெப.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06747.3 

 உதிர4� கட*_ெப.(கட*_ெப.) திைரகB� ெபா)வன ஒ)பா* $க�ப.06747.4 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) ெவ� கைண அ��திட தெறJ�+ 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அள�க�A $க�ப.06748.1 

 ப%ைண_ெப.(ப%ைண_ெப.) ெவ�;ன* படA பட ெந)Aெபா�� ப-றி 

$க�ப.06748.2 



 ம%ணி*_ெப.(ம%_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ேவ� உறA ப-றிய ெந�மர� ம-�� 

$க�ப.06748.3 

 எ%ெண8 ேதா85+_வி.எ/.(ேதா8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என எ'5தன 

கி'� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.06748.4 

 தெய1வ நாயக  தெரJகைண திைச4க�+ ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) 

$க�ப.06749.1 

 ைவ( இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ஆ� என பிைழA; இல மன�தி2� 

ெக�க_விய�.வி.4.(ெக�_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) $க�ப.06749.2 

 ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) அ5ெந)A; இைட இைட ெபாறி5+ 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெவறிந��A $க�ப.06749.3 

 ெபா8ைக_ெப.(ெபா8ைக_ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

:�+_வி.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எனA ெபாலி5த+ 

;ண'_ெப.(;ண'_ெப.) $க�ப.06749.4 

 ெசAபி  ேமலவ� சீறி2� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

சிறA;_ெப.(சிறA;_ெப.) ஆத*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) $க�ப.06750.1 

 தA;ேம அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) க%டன� உவ'யி* தணியா 

$க�ப.06750.2 

 உA; ேவைல எ � உல�_ெப.(உல�_ெப.) உ� ெப)�பழி 

நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06750.3 

 அA; ேவைலயா8 நிைற5த+ �ைற5தேதா அள�க� $க�ப.06750.4 

 தாைர உ%ட ேப� அ%ட�க3 அட�க�� தாேன $க�ப.06751.1 

 வா' உ%� அ)3 ெச8தவ-� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வலிேயா $க�ப.06751.2 

 பாைர உ%ப+ பட�;ன* அAெப)� பரைவ $க�ப.06751.3 



 ந�ைர உ%ப+ ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) எ2� அAெபா)3 நி��தா  

$க�ப.06751.4 

 ம�கல� ெபா)5திய_ெப.எ/.(ெபா)5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தவ�+ 

மாதவ� $க�ப.06752.1 

 க���� பக�� அ�கட�3 ைவ�வா� $க�ப.06752.2 

 அ�க� ெவ5தில� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அDக3 

எ%ணலா* $க�ப.06752.3 

 ெபா�� ெவ�கன* எ2� ;னலி* ேபாயினா� $க�ப.06752.4 

 தென1திைச �டதிைச 4தல தி�� எலா� $க�ப.06753.1 

 + றிய ெப)�;ைகA படல� �-றலா* $க�ப.06753.2 

 க றிய நிற�தன கதிரவ  ப' $க�ப.06753.3 

 நினறன_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) ெச றில 

ெநறியி  ந��கின $க�ப.06753.4 

 பிறி5தவ��� உ�+ய� உண)� ெப-றியா* $க�ப.06754.1 

 அறி5தி)5+ அறிகில� அைனய� ஆ� என/ $க�ப.06754.2 

 ெசறி5த_ெப.எ/.(ெச'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த� ெபைடகைள� ேதD� 

த�� ெகாள $க�ப.06754.3 

 மறி5தன க'5தன வாளA ;3_ெப.(;3_ெப.) எலா� $க�ப.06754.4 

 கைம அ� க)�_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

கனலி_ெப.(கனலி_ெப.) ைகபர5+ $க�ப.06755.1 

 அைம வன�_ெப.(வந�_ெப.) ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேபா+ அைறய ேவ%�ேமா $க�ப.06755.2 

 �ைம உ� ெப)�;ைகA படல� �-றலா* $க�ப.06755.3 



 இைமயவ� இைம�தன� விய�A;� எ8தினா� $க�ப.06755.4 

 :/ ெசலாதவ3 நைட_ெப.(நைட_ெப.) ேபா*கிலாைமயா* $க�ப.06756.1 

 ஏ/� எலா� எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எகின� 

யாைவ�� $க�ப.06756.2 

 த� ெசலா ெநறி பிறி+ இ ைமயா* திைச $க�ப.06756.3 

 மீ/ெசலா ;னலவ  ;கழி  வ �5தவா* $க�ப.06756.4 

 ப�;�� ெந��கட* பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) யாைவ�� $க�ப.06757.1 

 உ�ப'  ெச*ல*_ெப.(ெச*ல*_ெப.) உ-� உ)கி வ �>5தன $க�ப.06757.2 

 அ�பர� அ�பர�+ ஏக* ஆ-றல $க�ப.06757.3 

 ப�டன படAபட படாத ;��ல� $க�ப.06758.1 

 ��� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ'� கன*_ெப.(கன*_ெப.) 

படல� �-றலா* $க�ப.06758.2 

 இ��ழி அறிகில இ'ய* ேபாவன $க�ப.06758.3 

 4�ைட_ெப.(4�ைட_ெப.) எ � எ��தன ெவB�த 4�+ எலா� $க�ப.06758.4 

 வ3ளைலA பாவிேய� மனிச  எ � 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06759.1 

 எ3ள* உ-� உைற5தன� எ% இலா� என $க�ப.06759.2 

 ெவ3ளி ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) ப-கைள� கிழி�+ வி%_ெப.(வி%_ெப.) 

உற� $க�ப.06759.3 

 +3ள�-� இ'5தன �ர�� S>5தில $க�ப.06759.4 

 தா� ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) த�ைமக3 உைடய த ைமயா� $க�ப.06760.1 



 மாெந�� கட*_ெப.(கட*_ெப.) இைட 

மைற5+_வி.எ/.(மைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ைவ�வா� $க�ப.06760.2 

 Pெந�� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) 

அ(ண�_ெப.(அ(ண�_ெப.) +Rசினா� $க�ப.06760.3 

 மீ ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கி' என மித5+ வ ��கினா� $க�ப.06760.4 

 த��; இைட வி'5தன எ 2� தாைரய $க�ப.06761.1 

 ப�� ெபானி  மான�க3 உ)கிA பா85தன $க�ப.06761.2 

 அ��; அற வற5தன வான ஆ� எலா� $க�ப.06761.3 

 வி��பிைட விள�கிய_ெப.எ/.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மீ2� 

ெவ5தேவ $க�ப.06761.4 

 ெசறி(� ெச�ைமய த�ைய ஓ�;வ $க�ப.06762.1 

 ெநறி�� ெசலவின தவ�தி  ந�%டன $க�ப.06762.2 

 உ�சின� உறA பல உ)( 

ெகா%டன_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

$க�ப.06762.3 

 �� 4னி என� கட*_ெப.(கட*_ெப.) �D�த H��கைண $க�ப.06762.4 

 ேமாத* அ� கைனகட* 4)��� த�யினா* $க�ப.06763.1 

 :தல� காெவா�� எ'5+_வி.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) 

ெபா மதி* $க�ப.06763.2 

 ேவத�� இல�ைக�� மீளA ேபாயின $க�ப.06763.3 

 Pத  வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) என� +0�க� 

ெகா%டதா* $க�ப.06763.4 

 அ)�கனி* ஒளிவி�� ஆடக� கி' $க�ப.06764.1 



 உ)�� என உ)கின உதிர� ேதா85தன $க�ப.06764.2 

 4)�� என/ 

சிவ5தன_வி.4.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ஒ).) 4'ய 

ெவ5தன $க�ப.06764.3 

 க'� �ைவ நிக��தன பவள� கா�_ெப.(கா�_ெப.) எலா� $க�ப.06764.4 

 ேப)உைட� கி' எனA ெப)�த மீ கB� $க�ப.06765.1 

 ஓ� இட�+_ெப.(இட�_ெப.+அ�+_சா'.) உயி� த'�+ ஒ+�க கி-றில 

$க�ப.06765.2 

 ந�'ைடA ;�� அதி  ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) ந �_ெப.(ந �_ெப.) எனாA 

$க�ப.06765.3 

 பா'ைட� �தி�தன பைத��� ெம8யன $க�ப.06765.4 

 �)3கட* திைரகைள� ெத(ைலய உ%� அன* $க�ப.06766.1 

 ப)கிடA ;னலில பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) பா� இட�_ெப.(இட�_ெப.) $க�ப.06766.2 

 ம)3 ெகாளA பட�வன நாக� ைவA;_ெப.(ைவA;_ெப.) எலா� $க�ப.06766.3 

 இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) ெகட/ ெச றன இரவி ேபா*வன $க�ப.06766.4 

 க)�;ற� கட*ேகளா� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) கா8/சிய $க�ப.06767.1 

 இ)�;_ெப.(இ)�;_ெப.) உற/ ெச*வன இழிவ கீ> உற $க�ப.06767.2 

 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ;ற�+ அ%ட4� உ)வி அA;ற� $க�ப.06767.3 

 ெப)�;ற� கடைல�� ெத(ட�5+ பி ெச*வ $க�ப.06767.4 

 திட* திற5+ உ�� மணி� திர3க3 ேச%நில� $க�ப.06768.1 

 உட*_ெப.(உட*_ெப.) திற5+ உதிர� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ�வ 



ேபா றன_வி.4.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

$க�ப.06768.2 

 கட*_ெப.(கட*_ெப.) திற5+ எ�க0� வ-ற அ�கட* $க�ப.06768.3 

 �ட* திற5தன என� கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேகா3 

அரா $க�ப.06768.4 

 ஆழியி  ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) அற மணிக3 அ�Dய $க�ப.06769.1 

 ேபைழயி  ெபாலி5தன பரைவ ேப�( அறA $க�ப.06769.2 

 :ைழயி  ெபா)கைண உ)வA ;�கன $க�ப.06769.3 

 1ைழயி  ெபாலி5தன 4ர�� ெவ3வைள $க�ப.06769.4 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) <றாயிர� 

பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ந��டலா* $க�ப.06770.1 

 � � <றாயிர� ேகாD ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) 

$க�ப.06770.2 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேத8( உ�வேரா 

;லவ�_ெப.(;லவ�_ெப.) சீறினா* $க�ப.06770.3 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) <� ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) 

உவ' 4�+ எலா� $க�ப.06770.4 

 S� ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஐயேன ெத(ைல��� 

ம 2யி� $க�ப.06771.1 

 வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) 

ெப-றன_வி.4.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) இைட 

மிைட5த_ெப.எ/.(மிைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவ0வி  $க�ப.06771.2 
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 ஈ� இலா வண�க� ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) இர5திட எ8தாேத $க�ப.06792.2 

 சீ�மா க%� வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) திற�திைன� 

தெரJவதாக� $க�ப.06792.3 

 H� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அறிஞ எ றா  வ)ண2� ெத(J+ H�� 

$க�ப.06792.4 

 பா��தனி* ெபாைறயி  மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) ப�தினி�� 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ப%;_ெப.(ப%;_ெப.) 

$க�ப.06793.1 

 வா��ைதயி  அறி5த+ அ*லா* ேதவ�பா* வ5திேல  

நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) $க�ப.06793.2 

 த���த நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ஆைண ஏழா� ெசறிதிைர� 

கடலி*_ெப.(கட*_ெப.+இ*_இட.ேவ.) மீனி  $க�ப.06793.3 

 ேபா�� ெத(ழி* வில�கA ேபாேன  அறி5திேல  ;�5ேத  எ றான 

$க�ப.06793.4 



 எ ற�� இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஐய  இ�திற� 

நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) இ5தA $க�ப.06794.1 

 ெபா ற* இ* பகழி�� அAபா* இல�க� எ  ;கறி எ ன $க�ப.06794.2 

 வ திற* வ)ண  யா2� உலக4� வா>5ேதா� எ ன� $க�ப.06794.3 

 � � என உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதாளா8 

H�வ* எ � H�� $க�ப.06794.4 

 ம னவ ம)கா5தார� எ ப+ ஓ� த�வி  வா>வா� $க�ப.06795.1 

 அ னவ� சத ேகாD��� ேம* உள� அ(ண�_ெப.(அ(ண�_ெப.) ஆேயா� 

$க�ப.06795.2 

 தி னேவ உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) த�5தன என��� 

த�யா� $க�ப.06795.3 

 மி  உமி> கைணைய ெவ8ேயா� ேம* 

ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி�தி எ றா  $க�ப.06795.4 

 ேநD <* தெரJ5+Vளா� த� உண�வி-�� 

நிமிர_�ைற.எ/.(நிமி�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.06796.1 

 ேகாD <� ஆய த�ய அ(ணைர� �ல�ேகளா�� $க�ப.06796.2 

 ஓD <� எ � வி�டா  ஓ� இைம ஒ��கா 4 ன� $க�ப.06796.3 

 பாD <� ஆக <றி மீ%ட+ அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பகழி� தெய1வ� 

$க�ப.06796.4 

 ஆ8விைன உைடய� ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அற�_ெப.(அற�_ெப.) பிைழயாதா��� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.06797.1 

 ஏ8வன நலேன அ றி இ�தி வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைடவ+ உ%ட< $க�ப.06797.2 



 மா8விைன இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 4-�� 

வ)ண ேம* வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சீ-ற� 

$க�ப.06797.3 

 த�விைன உைடயா�மா�ேட த��கிைன/ ெச8த+ அ ேற $க�ப.06797.4 

 பாபேம இய-றினாைரA ப* ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) காத� ஓD� 

$க�ப.06798.1 

 Pபேம ெப)�� வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) எ' எழ/ ��ட+ அ ேற 

$க�ப.06798.2 

 த�பேம அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ஞான� தி)மைற 4னிவ� ெசA;� 

$க�ப.06798.3 

 சாபேம ஒ�த+ அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) த)மேம வலிய+ அ�மா $க�ப.06798.4 

 ெமாழி உன�� அபய� எ றா8 ஆதலா* 4னி(_ெப.(4னி(_ெப.) த��5ேத  

$க�ப.06799.1 

 பழி என�� ஆக எ � பாதக� பரைவ எ 2� $க�ப.06799.2 

 �ழியிைன� க)தி/ ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

�ம%ைடைய� �ைற�+ ந��க_�ைற.எ/.(ந���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.06799.3 

 வழியிைன� த)தி எ றா  வ)ணைன 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வ3ள* $க�ப.06799.4 

 ஆழ4� அகல�_ெப.(அகல�_ெப.) தா2� அளA; அ'+ என��� ஐய 

$க�ப.06800.1 

 ஏ> என அ��கி நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உல���� 

எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) இ*ைல $க�ப.06800.2 

 வாழியா8 வ-றி ந��கி* வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) அ�கால� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.06800.3 



 தாJ� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) தள�(�� தவ�தி  மி�ேகா8 $க�ப.06800.4 

 க* என வலி�+ நி-பி  கண�� இலா உயி�க3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.06801.1 

 ஒ*ைலயி  உல5+ வ ��� இ�ட+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஒJகாவ%ண� 

$க�ப.06801.2 

 எ*ைலயி* கால�_ெப.(கால�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ஏ5+ெவ  

எளிதி  எ5தா8 $க�ப.06801.3 

 ெச*�தி ேச+ எ � ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ  சிர�தி  எ றா . 

$க�ப.06801.4 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ;'+� அ ேற 

நளிகட* ெப)ைம_ெப.(ெப)ைம_ெப.) ந�மா* $க�ப.06802.1 

 இ � இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

த�)�_ெப.எ/.(த��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ னி  எளிவ)� :த� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.06802.2 

 � � ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ��கி ேச+ 

�யி-�தி� எ � Hறி/ $க�ப.06802.3 

 ெச றன  இ)�ைக ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வ)ண2� அ)ளி  ெச றான $க�ப.06802.4 

 அள( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) அறிஞேரா� அர�க� ேகாமக-� $க�ப.06803.1 

 இளவ�� இனி+ உட  இ)�க எ%ணினா  $க�ப.06803.2 

 விைளவன விதி4ைற 4D�க ேவ%�வா  $க�ப.06803.3 

 நள  வ)க_விய�.வி.4.(வா_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ றன  கவி�� 

நாயக  $க�ப.06803.4 



 வ5தன _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) வானர� 

த/ச  ம ன நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) $க�ப.06804.1 

 சி5தைன எ  என ெசறிதிைர� கட*_ெப.(கட*_ெப.) $க�ப.06804.2 

 ப5தைன ெச8�த* பணி நம��_பதி.ெப.(ந�_த .ப .+��_ெகா.ேவ.) என 

$க�ப.06804.3 

 நி5தைன இலாதவ  ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேந�5தன  

$க�ப.06804.4 

 கா'ய� கடலிைன அைட�+� க�டேல $க�ப.06805.1 

 S'ய _ெப.(S'ய _ெப.) காதல 

ெசா*லி_வி.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ  பல $க�ப.06805.2 

 ேம)(� அ0(� ஓ� ேவ� உறாவைக $க�ப.06805.3 

 ஏ� உற இய-�ெவ  ெகாண�தி எ றன  $க�ப.06805.4 

 இளவ�� இைறவ2� இல�ைக ேவ5த2� $க�ப.06806.1 

 அள( அ� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) �ல�+ அர�� அ*லவ� $க�ப.06806.2 

 வைளத)� க)�கட* அைட�க வ� என� $க�ப.06806.3 

 தள� மலி ேசைனைய/ சா�ப  சா-றினா  $க�ப.06806.4 

 க) வைர காத�க3 கண�� இலாதன $க�ப.06807.1 

 இ) ைகயி* ேதா3களி* ெச னி_ெப.(ெச னி_ெப.) ஏ5தின $க�ப.06807.2 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) அைட�க ம-� 

ஒழி5த_ெப.எ/.(ஒழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவைலக3 $க�ப.06807.3 

 வ)வன ஆ� என வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வானர� 

$க�ப.06807.4 



 ேப��தன மைல சில ேப��கA ேப��க 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06808.1 

 ஈ��தன சில சில ெச னி_ெப.(ெச னி_ெப.) ஏ5தின $க�ப.06808.2 

 P��தன சில சில P��க� P��க 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06808.3 

 ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) சில சில 

ஆDA பாDன $க�ப.06808.4 

 கா* இைட ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மைல உ)�D ைககளி  $க�ப.06809.1 

 ேமலிைட இ) மைல ஏ5தி வி%_ெப.(வி%_ெப.) ெத(�� $க�ப.06809.2 

 S* உைட மைழ4கி* S>5+_வி.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

�-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06809.3 

 வா* இைட ஒ)மைல ஈ��+ வ5தவா* $க�ப.06809.4 

 4��கின  த)க என 1 �_ெப.(1 �_ெப.) ேகாDய� $க�ப.06810.1 

 எ��கி2� அ�மைல ஒ)ைக ஏ5தியி�� $க�ப.06810.2 

 அ��கின  த _பதி.ெப.(த _தி'.) வலி கா�D ஆழிைய $க�ப.06810.3 

 ந��கின  நள  எ2� நைவயி* ந��கினா  $க�ப.06810.4 

 மRசினி* திக>த) மைலைய மா� �ர�� $க�ப.06811.1 

 எR�ற� கD+ எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எறியேவ நள  

$க�ப.06811.2 

 விRைசயி* தா�கின  சைடய  ெவ%ெணயி* $க�ப.06811.3 

 தRச� எ ேறா�கைள� தா��� த ைமேபா* $க�ப.06811.4 

 சய� கவிA ெப)�பைட� தைலவ� தா3களா* $க�ப.06812.1 



 4ய* கைற மதி தவ> 1'� � �க3 $க�ப.06812.2 

 அய�கலி  4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) அலறி ஓDன 

$க�ப.06812.3 

 இய�க)� மகளி)� இ'ய* ேபாயினா� $க�ப.06812.4 

 ேவ� உைட ெந��கி' தைலவ� வ �சின $க�ப.06813.1 

 ஓ� இட�+_ெப.(இட�_ெப.+அ�+_சா'.) ஒ றி ேம* ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உக $க�ப.06813.2 

 ந�� இைட நிமி�ெபாறி பிற�க ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஈ+ $க�ப.06813.3 

 ஆ� உைட ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) என வ)ண  அRசினா  $க�ப.06813.4 

 ஆனிற� க%ண  எ � ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) அ�ைகயா* $க�ப.06814.1 

 கா நிற மைல ெகாண�5+ எறிய� கா��கட* $க�ப.06814.2 

 Pநிற 4�தின� +வைலேயா�� ேபா8 $க�ப.06814.3 

 வா நிைற மீெனா� மா� ெகா%டேவ $க�ப.06814.4 

 சி5+ர� தட வைர எறிய_�ைற.எ/.(எறி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேசணிைட 

$க�ப.06815.1 

 45+ற� தெறJ�+ எJ 4�த�_ெப.(4�த�_ெப.) ெத(�தலா* $க�ப.06815.2 

 அ5தர�+ எJ 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) ஆைடயா அக  $க�ப.06815.3 

 ப5த� ஒ�த+ ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ப'தி வானேம $க�ப.06815.4 

 ேவ0வி  ெந�வைர வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மீமிைச/ 

$க�ப.06816.1 

 ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) உ� திவைலயா* 

நைன5த_ெப.எ/.(நைன_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச5+கி* $க�ப.06816.2 



 :% உ�� அ*�லி* ெபா)5திA ேபாதலா* $க�ப.06816.3 

 நாணின� வான நா�� 
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 ஏ+ ேவ%�� எ � எ%0வ+ எ ெகாேலா $க�ப.06839.2 

 Pத  இ�ட மைலயி  +வைலயா* $க�ப.06839.3 

 மீ+ வி�� உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

உ-றன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) மீ கB� 

$க�ப.06839.4 

 ந�ல  இ�ட ெந�வைர ந�3 நில $க�ப.06840.1 

 1ல� 4�டலி  ெமா8;ன* ைக�மிக $க�ப.06840.2 

 Hல� இ�Dய_ெப.அ.(இ�Dய_ெப.அ.) ஆ�கலி ேகா�ததா* $க�ப.06840.3 

 ஓலமி�� எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓD 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� $க�ப.06840.4 



 மயி5த  இ�ட ெந�வைர வா _ெப.(வா _ெப.) உற $க�ப.06841.1 

 உய�5+_வி.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 4�D விழ 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓத ந�� $க�ப.06841.2 

 திய5த� 4�ட திைசநிைல யாைன�� $க�ப.06841.3 

 ெபய�5+_வி.எ/.(ெபய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வி�டைவ யா(� 

பிளி�வ $க�ப.06841.4 

 இல�� வ  சர� ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) ஏ � 

எதி� $க�ப.06842.1 

 வில�கி2� வில�காத வில�கலா* $க�ப.06842.2 

 அல�க% எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ4+ 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆழிைய� $க�ப.06842.3 

 கல�கினா  மக _ெப.(மக _ெப.) மீள� கல�கினா  $க�ப.06842.4 

 ம)�தி  ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) எனA $க�ப.06843.1 

 ெப)�த � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) கரDA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பைட 

$க�ப.06843.2 

 வி)�த  இ�ட விைசயினி  வ �சிய_ெப.எ/.(வ ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.06843.3 

 தி)�த� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

ெச னியி*_ெப.(ெச னி_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ெச றதா* $க�ப.06843.4 

 �4த  இ�ட �ல வைர H�த'  $க�ப.06844.1 

 திமித� இ��� தி'�� திைர� கட*_ெப.(கட*_ெப.) $க�ப.06844.2 

 +மி த� ஊ�;க வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) +3ளினா� $க�ப.06844.3 



 அ4த� இ 2� எJ� எ2� ஆைசயா* $க�ப.06844.4 

 கன சின�+ உ)மி  க��_ெப.அ.(க��_ெப.அ.) கா� வைர $க�ப.06845.1 

 பனச  இ�டன யா(� ப'�கில  $க�ப.06845.2 

 மன சின�த  அன5த2� வா>( 

இக5+_வி.எ/.(இக_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06845.3 

 அ  அசன� ெத(ழி* ேம-ெகா3வ+ ஆயினா  $க�ப.06845.4 

 எ% இ* எ%� இன�_ெப.(இன�_ெப.) இ�ட கி'� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 

$க�ப.06846.1 

 உ%ண_�ைற.எ/.(உ%_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உ%ண/ 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ றிெனா� 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உற $க�ப.06846.2 

 �%ண O%ெபாD ஆகி� ெத(ைல5தன $க�ப.06846.3 

 ;%ணிய� ெபா)5தாத 4ய-சி ேபா* $க�ப.06846.4 

 ஆர_�ைற.எ/.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆயிர ேயாசைன ஆழ4� 

$க�ப.06847.1 

 த�ர_�ைற.எ/.(த��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந�%� 

பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) திமி�கில� $க�ப.06847.2 

 பார மா* வைர ஏறA பைத�+ உட*_ெப.(உட*_ெப.) $க�ப.06847.3 

 ேபரேவ � �� ேவைல�� ேப�5தவா* $க�ப.06847.4 

 �ைல ெகாள� �றி ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெகா3ைகயா  $க�ப.06848.1 

 சிைலக3 ஒ�க 4றி�+/ ெசறி�+ ேந� $க�ப.06848.2 

 மைலக3 ஒ�க அ��கி மண*_ெப.(மண*_ெப.) பட� $க�ப.06848.3 



 தைலக3 ஒ�க� தட(� தட� ைகயா* $க�ப.06848.4 

 தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஆயிர ேகாDய� 

தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06849.1 

 �Jவி வானர� த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கி'� 

�ல�_ெப.(�ல�_ெப.) $க�ப.06849.2 

 எJவி  ந�3 கர�+ ஏ-றிட இ-� இைட $க�ப.06849.3 

 வJவி வ �>வன கா*களி  வா��வா  $க�ப.06849.4 

 மைல �ம5+ வ)வன வானர� $க�ப.06850.1 

 நிைலயி* நினறன_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) ெபறா 

$க�ப.06850.2 

 அைல ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) அ றி�� ஆ%�� 

த� $க�ப.06850.3 

 தைலயி  ேம�� ஓ� ேச+(� த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேபா* $க�ப.06850.4 

 ப)�த_ெப.எ/.(ப)_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா* வைர 

ஏ5திய_ெப.எ/.(ஏ5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப*பைட $க�ப.06851.1 

 நிைர�தலி  சில ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நில�_ெப.(நில�_ெப.) ெபறா $க�ப.06851.2 

 கர�தி  ஏ5திய_ெப.எ/.(ஏ5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கா�வைர க% அக  

$க�ப.06851.3 

 சிர�தி  ேம-ெகா� ந�5தின ெச றவா* $க�ப.06851.4 

 ஆ85+_வி.எ/.(ஆ8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந�ள� அ'+ �ம5தன 

$க�ப.06852.1 



 ஓ85த கால பசியி  உல�5தன $க�ப.06852.2 

 ஏ5+ மா* வைர ைவ�+_வி.எ/.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவ-� 

ஈ%� ேத _ெப.(ேத _ெப.) $க�ப.06852.3 

 மா5தி மா5தி மற5+_வி.எ/.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) +யி றவா* 

$க�ப.06852.4 

 ேபாத* ெச8�ந)� ;�வா�கB� $க�ப.06853.1 

 மாதிர� ெத(�� வானர வ �ர�க3 $க�ப.06853.2 

 ேச+ எ�+ைண ெச ற+ எ பா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.06853.3 

 பாதி ெச ற+ எனA பக�வா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.06853.4 

 �ைற( இ* ���ம4� �ைக� ேத கB� $க�ப.06854.1 

 நிைற மல�� �ல4� நிைற5+_வி.எ/.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ�க0� $க�ப.06854.2 

 +ைறெத(�� கி' P�கின ேதா8தலா* $க�ப.06854.3 

 நைற ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) ஒ�த+ நாம ந�� 

$க�ப.06854.4 

 ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ப* மா* வைர P��+ ெந)�க(� $க�ப.06855.1 

 +��ப* ேவைல +ள�கிய+ இ*ைலயா* $க�ப.06855.2 

 இ��ைப_ெப.(இ��ைப_ெப.) எ�+ைண�� ம��+ எ8த(� $க�ப.06855.3 

 ���ப� தா��� �DA பிற5தா'ேன $க�ப.06855.4 

 ெகாJ5+ உைடA பவள� ெகாDயி  �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) $க�ப.06856.1 

 அJ5த உ8�த_ெப.எ/.(உ8_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ��க* தக�5+ 

அய* $க�ப.06856.2 



 விJ5த_ெப.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பல மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

இ  ஒளி மீமிைச $க�ப.06856.3 

 எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ�க0� 

இ5திர_ெப.அ.(இ5திர _ெப.) வி*லிேன $க�ப.06856.4 

 பJமர� பறி�க பறைவ� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) $க�ப.06857.1 

 தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) 

தனி� தா��வா  $க�ப.06857.2 

 விJத�� ;க*_ெப.(;க*_ெப.) ேவ-� இட�_ெப.(இட�_ெப.) இ ைமயா* 

$க�ப.06857.3 

 அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அர-�� கிைள என ஆனவா* 

$க�ப.06857.4 

 தர வேலா� மல� எ � உயி� 

தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06858.1 

 மர�_ெப.(மர�_ெப.) எலா� கட*_ெப.(கட*_ெப.) வ �>த�� 

வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) எலா� $க�ப.06858.2 

 கர( இலாள� விழ கைளக% இலா $க�ப.06858.3 

 இரவலாள'  எ��� இ'5தவா* $க�ப.06858.4 

 ெத(�� அட�கல ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

+வைலக3 $க�ப.06859.1 

 மி�� அட�க�� ேபாவன மீ _ெப.(மீ _ெப.) �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 

$க�ப.06859.2 

 அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) க)�_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) Pர 

அய* கட*_ெப.(கட*_ெப.) $க�ப.06859.3 



 ;�� அட�கிடA ேபாவன ேபா றேவ $க�ப.06859.4 

 1� வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) 4�மத மாவி  பி  

$க�ப.06860.1 

 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) 

ெகா%டன_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) ேபா* 

ெத(ட�5+ ஆDன $க�ப.06860.2 

 ஓைச ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) � ெறா� அைவ ;க 

$க�ப.06860.3 

 ேவைச ம�ைகயரா� என மீ%டேவ $க�ப.06860.4 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) அர�கிய ேவேரா� ேந� 

பறி�+_வி.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06861.1 

 அலம)� +ய� எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) $க�ப.06861.2 

 வல மர�கைள வி�Dல மா� இலா� $க�ப.06861.3 

 �ல மட5ைதய� எ ன ெகாDகேள $க�ப.06861.4 

 +A; உற� கட*_ெப.(கட*_ெப.) Pய +வைலயா* $க�ப.06862.1 

 அA;ற� கட�� �ைவ அ-றன $க�ப.06862.2 

 எA;ற�+ உ)� ஏ�� �ளி�5தன $க�ப.06862.3 

 உA; உைற�தன ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) 

உ��த_ெப.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�� $க�ப.06862.4 

 4தி� ெந��கி' வ �ழ_�ைற.எ/.(வ �>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 4ழ��ந�� 

$க�ப.06863.1 

 எதி� எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நிர5தர� எ8தலா* 

$க�ப.06863.2 



 மதியவ  கதி'  �ளி� வா85தன $க�ப.06863.3 

 கதிரவ  கன*_ெப.(கன*_ெப.) ெவ�கதி�� க-ைறேய $க�ப.06863.4 

 ந �_வி.அ.(ந �_ெப.) ஒD�+ ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) கி' 

சி5திய_ெப.எ/.(சி5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06864.1 

 ெபா  ெகாD� +வைலA ெபாதி5+ ஓ�வ $க�ப.06864.2 

 வ  ெகாDA பவள�க3 வய�கலா* $க�ப.06864.3 

 மி  ெபாD�த+ 

ேபா றன_வி.4.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

வி%_ெப.(வி%_ெப.) எலா� $க�ப.06864.4 

 ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஓ�ட'  ஒ றி  4  

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ேபா8 $க�ப.06865.1 

 கா�� நா��_ெப.எ/.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மர�கB� 

க-கB� $க�ப.06865.2 

 நா��_ெப.எ/.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நா��� நளி�கட* 

நா�D* ஓ� $க�ப.06865.3 

 :�� ஆ�த* இ*ைல இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) :மியி* $க�ப.06865.4 

 வைரA பரA;� வனA பரA;� உவ�� $க�ப.06866.1 

 தைரA பரA;வ+ எ ன தனி�தனி $க�ப.06866.2 

 உைரA பரA;� உ�கி' ஒ%கவி $க�ப.06866.3 

 கைரA பரA; கட- பரA; ஆனதா* $க�ப.06866.4 

 உ-றதா* அைண ஓ�க*_ெப.(ஓ�க*_ெப.) இல�ைகைய $க�ப.06867.1 

 4-ற 1 �_ெப.(1 �_ெப.) பக*_ெப.(பக*_ெப.) இைட 4-ற(� 

$க�ப.06867.2 



 ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆ�A; வி��; பிள5ததா* 

$க�ப.06867.3 

 ம-� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வான�_ெப.(வான�_ெப.) பிறி+ 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வா _ெப.(வா _ெப.) ெகாேலா 65 $க�ப.06867.4 

 நா�கி ற+ எ  ேவ� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) நாயக  $க�ப.06868.1 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ேச� �ழலா3 +ய� ந���வா  $க�ப.06868.2 

 ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ  4+கி�� என 

ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06868.3 

 ேசட  எ னA ெபாலி5த+ ேச+ேவ $க�ப.06868.4 

 ெம8யி  ஈ�ட�+ இல�ைக ஆ� ெம மக3 $க�ப.06869.1 

 ெபா8ய  ஈ�Dய த�ைம ெபா��கலா3 $க�ப.06869.2 

 ஐய  ஈ�Dய ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) க%� அ பினா* $க�ப.06869.3 

 ைகைய ந��Dய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த ைம�� 

கா��மா* $க�ப.06869.4 

 கான யா� பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க)�கட* 

$க�ப.06870.1 

 ஞான நாயக  ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) நட�தலா* $க�ப.06870.2 

 ஏைன யா� இனி யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அல+ ஆ� எனா $க�ப.06870.3 

 வான யா� இ�ப� வ5த+ மா2மா* $க�ப.06870.4 

 க* கிட5+_வி.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒளி� கா�_ெப.(கா�_ெப.) 

இன�_ெப.(இன�_ெப.) கா5தலா* $க�ப.06871.1 

 ம-கட�க3 வ��த வய��_எவ.(வய��_வி.) அைண $க�ப.06871.2 



 எ* கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) 

இைட இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) $க�ப.06871.3 

 வி* கிட5த+� எ ன விள��மா* $க�ப.06871.4 

 ஆன ேப� அைண அ பி  அைம�தன� $க�ப.06872.1 

 கான வா>�ைக� கவி��ல நாத2� $க�ப.06872.2 

 மான ேவைல இல�ைகய� ம ன2� $க�ப.06872.3 

 ஏைனேயா)� இராமைன எ8தினா� $க�ப.06872.4 

 எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ேயாசைன ஈ%� 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) <� உற $க�ப.06873.1 

 ஐ இர%D  அகல�_ெப.(அகல�_ெப.) அைம5திட/ $க�ப.06873.2 

 ெச8ததா* அைண எ ப+ ெசAபினா� $க�ப.06873.3 

 ைவய நாத  சரண� வண�கிேய $க�ப.06873.4 

 ஆ%தைக�� அ பிெனா� தா _த-.�.(தா _த-.�.) இைட எJ5ேத 

$க�ப.06874.1 

 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைகயினா* அவைர 

ெநRசிெனா� ;*லி $க�ப.06874.2 

 ஈ%ட எJக_விய�.வி.4.(எJ_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ றன  

இைழ�த_ெப.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பDெய*லா� 

$க�ப.06874.3 

 கா%ட* அத  ேம* ெநDய காத*_ெப.(காத*_ெப.) 4தி�கி றா  

$க�ப.06874.4 

 ப%ைட_ெப.அ.(ப%�_ெப.) உைற��� எதி� பைட� கடலி  ைவ�� 

$க�ப.06875.1 



 ெகா%ட*_ெப.(ெகா%ட*_ெப.) என 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

அைணைய� ��கி நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.06875.2 

 அ%ட 4த*வ _ெப.(4த*வ _ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) ஆவி அைனயாைள� $க�ப.06875.3 

 க%டன  எனA ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) காத*_ெப.(காத*_ெப.) 

4தி�கி றா  $க�ப.06875.4 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெப'+_ெப.(ெப'+_ெப.) 

உ னி இ5 ெந��கட* நிர�ப� $க�ப.06876.1 

 � �ெகா� அைட�+ அைண �யி-றிய+ ஒ� ெகா3ைக $க�ப.06876.2 

 அ � உல�_ெப.(உல�_ெப.) த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

4த* அ5தண  அைம�தா  $க�ப.06876.3 

 எ ற ெபாJதி க0� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ � இய�� 

எ றா  $க�ப.06876.4 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 4த* நாயக  வியAபிெனா� உவ5தா  $க�ப.06877.1 

 ஆழ� உைரெச8�� அளேவா இனி அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ஒ ேறா 

$க�ப.06877.2 

 ஆழியி  இல�ைக ெநD+ அ�திைசயி  ஆேம* $க�ப.06877.3 

 ஏJ கட�� கD+ அைடAப� இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) எ றா  

$க�ப.06877.4 

 ெந-றியி* அர�க� பதி ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நிைற 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) <* $க�ப.06878.1 

 க-� உண)� மா)தி கைட��ைழ வர� த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.06878.2 



 ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) ;ைன த�பி ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) பி ; 

ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ �ரA $க�ப.06878.3 

 ெபா  திர3;ய� க)நிற� களி�_ெப.(களி�_ெப.) ேபானா  $க�ப.06878.4 

 இ)�கவி ெகா3 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) இடறி� த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.06879.1 

 ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) வள� தெண1 திைர வய��_எவ.(வய��_வி.) 

ெபாழி*_ெப.(ெபாழி*_ெப.) மான $க�ப.06879.2 

 ஒ)�� நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ேபாயின+ 

உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கைர ஊேட $க�ப.06879.3 

 க)�கட* ;கA ெப)� காவி'_ெப.(காவி'_ெப.) 

க�Aப_�ைற.எ/./உ.உ).(க�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.06879.4 

 ஓதிய �றிசி_ெப.(�றிRசி_ெப.) 4தலாய நில _ெப.(நில _ெப.) 

உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) $க�ப.06880.1 

 ேகா+ இல அ)5+வன ெகா3ைளயி  

4க5+_வி.எ/.(4க_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ-� $க�ப.06880.2 

 யா+� ஒழியாவைக �ம5+ கட*_ெப.(கட*_ெப.) எ8தA $க�ப.06880.3 

 ேபாதலி2� அ ன பைட ெபா னி என* 

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06880.4 

 ஆய+ ெந)�க_�ைற.எ/.(ெந)��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அDயி�� அய* 

இடாம* $க�ப.06881.1 

 ேத�� ெநறி மா� திைர ஊ� விைச ெச*லA $க�ப.06881.2 

 ேபாய சில ெபா��ெத(� ெபா��ெத(� :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) $க�ப.06881.3 

 பா8;ரவி வி%_ெப.(வி%_ெப.) பட�வேபா* இனி+ பா8வ $க�ப.06881.4 



 ெம8 இைட ெந)�க_�ைற.எ/.(ெந)��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெவளி அ-� 

அயலி* வ �J�_ெப.எ/.(வ �>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06882.1 

 ெபா8யிட� இலாத ;னலி* ;க*_ெப.(;க*_ெப.) இலாத $க�ப.06882.2 

 உ8விட� 

அளி���_வி.எ/.(அளி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அ)ளாள� 4ைற உ8�தா� $க�ப.06882.3 

 ைக இைட ெகா�Aப வழிெச ற கைர இ*ைல $க�ப.06882.4 

 இைழ�+_வி.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெவ�கதி'  ெவ��ட� இராம  $க�ப.06883.1 

 மைழ�த 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) அ ன மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வ)டாம* $க�ப.06883.2 

 தைழ�த நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

�ளி� ச5தன�_ெப.(ச5தன�_+ெப.) 

உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06883.3 

 வைழ� த) எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ)� 

வ5தன�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) அேநக� 

$க�ப.06883.4 

 ஓம ெநறிவாண� மைற வா8ைம_ெப.(வா8ைம_ெப.) ஒ)தாேன $க�ப.06884.1 

 ஆ� அரச _ெப.(அரெச _ெப.) ைம5த� தி)ேமனி அலசாேம $க�ப.06884.2 

 : மர  இ��தைவ ெபா)�+வ ெபா)�தி/ $க�ப.06884.3 

 சாமைரயி  வ �சின� பைட� தைலவ� தாேம $க�ப.06884.4 

 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கடக� அ�ைகயி* அக-றி அய�ேவா�� 

$க�ப.06885.1 



 ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) அட 

வள�5த_ெப.எ/.(வள�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) 

ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) உ னா $க�ப.06885.2 

 ஒ)�� அட* உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பட� 

தாைனெயா�� ஓத�+ $க�ப.06885.3 

 இ)�கட* கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கைர ஏறின  

இராம  $க�ப.06885.4 

 ெப)5தவ� 4ய �_வி.எ/.(4ய*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அமர� 

ெப-றி�� வர�தா* $க�ப.06886.1 

 ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) த�பிேயா�� வ  

+ைணவேரா�� $க�ப.06886.2 

 அ)5ததி�� 

வ5தைன_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) ெச8 

அ�ெசா* இளவRசி $க�ப.06886.3 

 இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நக'  ;ற  ஓ� � � இைட 

இ��தா  $க�ப.06886.4 

 ந�லைன இனி+ ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ேநமிேயா  விைரய_வி.அ.(விைரய_வி.அ.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) $க�ப.06887.1 

 பா*வ) ேசைன�� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) இைழ�தியா* பாD எ ன� 

$க�ப.06887.2 

 கா*வைர வண�கிA ேபானா  க*லினா* கடைல� க�D $க�ப.06887.3 

 <*வைர வழி ெச8தா2�� அ5 நிைல ெநா8தி- 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.06887.4 



 ெபா னி2� மணியினா�� நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) ;ைன5த 

ெபா-பி  $க�ப.06888.1 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) அைமய வா�கி நா*வைக/ ச+ர� 

நா�D $க�ப.06888.2 

 இ ன� எ னாத வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) இைறவ-�� பிற���� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.06888.3 

 ந*நக� ெநா8தி  ெச8தா  தாைத�� நா0� 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.06888.4 

 வி*லினா-� இ)�ைக 

ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வி)Aபினா* 

ெபா)Aபி  வ ���� $க�ப.06889.1 

 க*லினா* க*ைல ஒ�க� கடாவினா  கைழகளான $க�ப.06889.2 

 ெந*லினா* அல��� கா�� நிரAபினா  த)Aைப எ 2� $க�ப.06889.3 

 ;*லினா* ெத(��+ வாசA :வினா* 

ேவ85+_வி.எ/.(ேவ8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபானா  $க�ப.06889.4 

 வாயி2� மன�தினா2� 

வா>�தி_வி.எ/.(வா>�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ம 2யி�க�� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.06890.1 

 தாயி2� அ பிேனாைன� தா3_ெப.(தா3_ெப.) உற வண�கி� த�த� 

$க�ப.06890.2 

 ஏயின இ)�ைக ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ% 

திைச ம)��� யா)� $க�ப.06890.3 

 ேபாயின�_வி.4.(ேபா_வி.+இ _இ.கா.+அ�_பட�.ப .) ப னசாைல இராம2� 

இனி+ ;�கா  $க�ப.06890.4 



 பA; ந�� ஆய வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ப)வைர கடலி*_ெப.(கட*_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

பா8/ச� $க�ப.06891.1 

 +A; ந�� ஆய Pய �ட�கB� க��க வ5தி�� $க�ப.06891.2 

 உA; ந�� அக�+� ேதா85த_ெப.எ/.(ேதா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஒளிநிற� விள�க_�ைற.எ/.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அAபா* 

$க�ப.06891.3 

 அA; ந�� ஆ�வா  ேபா* அ)�க2� அ�த�_ெப.(அ�த�_ெப.) ேச�5தா  

$க�ப.06891.4 

 மா* உ� �டக வானி  

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

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06892.1 

 பா* உ� ப�_ெப.(ப�_ெப.) ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) 

ப�கய நயன�+ அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) $க�ப.06892.2 

 ேம* உ� பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) P��க ெவ�%டன  விைரவி  வா�கி� 

$க�ப.06892.3 

 கா* உற வைள�த காம  வி* என� கா�D-� அ ேற $க�ப.06892.4 

 <-� இத>� கமல� த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) O% 

ந�R_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) �%ண� உ%ண� $க�ப.06893.1 

 த�-றி ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) பனிந�� 

ேதா85த_ெப.எ/.(ேதா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சீதள� தென1ற* 

எ 2� $க�ப.06893.2 

 கா-றி2� மாைலயான கனலி2� காம  வாளி� $க�ப.06893.3 



 H-றி2� ெவ�ைம_ெப.(ெவ�ைம_ெப.) கா�D� ெகாதி�த+ 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) �ளி� ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) 

தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) $க�ப.06893.4 

 ெசயி�Aபி2� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) தி)4க�+ 

அண�ைக� த���+ $க�ப.06894.1 

 +யி* �ைவ மற5தா _வி.4.(மற_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) ேதாளி* 

Pநிலா� தவJ�_ெப.எ/.(த>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேதா-ற� 

$க�ப.06894.2 

 மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 

A''5த_ெப.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மான மரகத மைல ேம* 

வ னி $க�ப.06894.3 

 உயி�A; உைட ெவ3ைளA பி3ைள வா3_ெப.(வா3_ெப.) அரா ஊ�வ 

ேபா ற_ெப.எ/.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06894.4 

 ம  ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நகர� மாேட வரவர வயிர/ ெச�ைகA 

$க�ப.06895.1 

 ெபா  ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) திர3 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ஐய  ெம8 

உறA ;J�கி ைந5தா  $க�ப.06895.2 

 ப* ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) காத�ேத�� �ட வ*ல பவள/ ெசLவா8 

$க�ப.06895.3 

 அ5 ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க)�க% த�ைய அ0கினா* தணிவ+ 

உ%ட< $க�ப.06895.4 

 இ-� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) கால�_ெப.(கால�_ெப.) ஆக 

இல�ைகய� ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) ஏவ $க�ப.06896.1 

 ஒ-ற� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அள( ேநா�கி� �ர�� 

என உழ*கி றாைரA $க�ப.06896.2 



 ப-றின  எ ப ம ேனா ப%� தா _த-.�.(தா _த-.�.) பலநா3 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06896.3 

 ந*தவA பய க3 +8Aப 45+ உற ேபா5த ந�பி $க�ப.06896.4 

 ேப�( உ� கவியி  ேசைனA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) த 23 $க�ப.06897.1 

 ஓ�( உ�� மன�த  ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஒ-றைர 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.06897.2 

 ேச�(� பாலி  ேவைல/ சி�+ளி தெறJ�த ேவ2� $க�ப.06897.3 

 ந�'ைன ேவ� ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அ ன�தி  ந�ர  ஆனா  $க�ப.06897.4 

 ெப)ைம�� சி�ைமதா2� 4-�� ெப-றி ஆ-ற $க�ப.06898.1 

 அ)ைமயி  அக �_வி.எ/.(அக _வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) விRைச�3 அட�கி� 

தா4� $க�ப.06898.2 

 உ)வ4� தெரJயா வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) ஒளி�தன� 

உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மாய�+ 

$க�ப.06898.3 

 இ)வைர ஒ)�� கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேயாகி�� எ ன* ஆனா  $க�ப.06898.4 

 H�Dய விர*_ெப.(விர*_ெப.) தி%ைகயா* �ர��க3 இர�க� ��தி 

$க�ப.06899.1 

 மீ�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) விைன ெச8யாம* மாைணயி  

ெகாDயா*_ெப.(ெகாD_ெப.+ஆ*_க).ேவ.) வ ��கிA $க�ப.06899.2 



 :�Dய_ெப.எ/.(:��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைகய� வாயா* �)திேய 

ெபாழிகி றாைர� $க�ப.06899.3 

 கா�Dன  க3வ� எ னா� க)ைணய� கட�� க%டா  $க�ப.06899.4 

 பா�;_ெப.(பா�;_ெப.) இைழA ப3ளி_ெப.(ப3ளி_ெப.) வ3ள* பைகஞ� எ � 

உணரா  ப*ேலா�_ெப.(ப*ேலா�_ெப.) $க�ப.06900.1 

 ேநா� பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெகா*ேலா �ர�� என இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ேநா�கி� $க�ப.06900.2 

 தா� பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெச8தாேர2� தRச� எ � அைட5தா� த�ைம 

$க�ப.06900.3 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெச8ய* ஆேமா நலியலி� 

வி�தி� எ றா  $க�ப.06900.4 

 அக  உறA ெபாலி5த_ெப.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ3ள* 

க)ைணயா* அJத_ெப.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க%ண  

$க�ப.06901.1 

 நக�_ெப.(நக�_ெப.) நிைற கானி  ைவ�� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

இன�தவ)� அ*ல� $க�ப.06901.2 

 தைக நிைற( இ*லா உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) இராவண  

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஒ-ற� $க�ப.06901.3 

 �க  இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அவ2� சார  எ ப+ 

தெரJய/ ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.06901.4 

 க*வி�க% மி�ேகா  ெசா*ல� க) மன நி)த� க3வ� $க�ப.06902.1 

 வ* வி* ைக வ �ர ம-� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வானர� வலிைய 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06902.2 



 ெவ*வி�ைக அ'+ எ � 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) விைனய�தா* எ�ைம 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.06902.3 

 ெகா*வி�க வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) ெம8�ைம 

�ர�� நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) ெகா*க எ றா� $க�ப.06902.4 

 க3ளேர கா%D எ னா ம5திர� க)�தி* 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.06903.1 

 ெத3ளிய தெரJ��� தெவ1வ� த��விைன ேச�தேலா�� $க�ப.06903.2 

 +3ளியி  இரத� ேதா85+_வி.எ/.(ேதா8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெத(* நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) கர5+ ேவறா8 $க�ப.06903.3 

 ெவ3ளி ேபா* இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச�;� ஆ� 

என ேவ�ப�டா� $க�ப.06903.4 

 மி  �லா� எயி-ற� ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ெவ)வ5+ ெவ-பி  நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.06904.1 

 வ கணா� த�ைம ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) நைக 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) ேதா றA $க�ப.06904.2 

 ; கணா� ; க%_ெப.(; க%_ெப.) 

ந����_ெப.எ/.(ந���_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ;ரவல  ேபா5த 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) $க�ப.06904.3 

 எ ெகாலா� தெரJய எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) இய�;தி� அRச* எ றா  

$க�ப.06904.4 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) தெரJ5+ உல�_ெப.(உல�_ெப.) கா�த தவ�திைய� 

த ைன� ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.06905.1 



 ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) தெரJ5+ உணரா  ேதD� ெகா%டவ  Oவல ஆ-றி  

$க�ப.06905.2 

 வா8 தெரJ5+ உணராவ%ண� கழ�வா� 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மாய $க�ப.06905.3 

 ேவ8 தெரJ5+ உைர�க வ5ேதா�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஓ�_த .ப .) 

விைனயினா* வ �ர எ றா� $க�ப.06905.4 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) இ* இல�ைக/ ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) 

இைளயவ-� ஈ5த த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) $க�ப.06906.1 

 ெசா*�தி� மகர ேவைல கவி��ல வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) P��+� $க�ப.06906.2 

 க*லினி* கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா�� கழ�தி� 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) தா>�த $க�ப.06906.3 

 வி*லின� வ5தா�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) எ �� விள�;தி� 

விைனய� மி�கீ�. $க�ப.06906.4 

 ெகா�+ உ� தைலயா  ைவ�� ���; உைட இல�ைக� 

� ற�_ெப.(� ற�_ெப.) $க�ப.06907.1 

 த�+ உ� தடந�� ேவைல தனி* ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) சிைறயி-� 

ஆத*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) $க�ப.06907.2 

 ஒ�+ உற உண�5திலாைம உயிேரா�� உறவிேனா�� $க�ப.06907.3 

 இ�+ைண இ)5த+ எ 2� த ைம�� இய�;வ �ரா*. $க�ப.06907.4 

 ச%ட� ெகா3 ேவகமாக� தனி விைட உவண� தா��� $க�ப.06908.1 

 +%ட� ெகா3 பிைறயா  ெமௗலி� +ளவினாேனா�� ெத(*ைல 

$க�ப.06908.2 



 அ%ட� ெகா3 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) காAபி2� அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

இலாைன� $க�ப.06908.3 

 க%ட�க3 பல(� கா%ப  எ ப+� கழ�வ �ரா*. $க�ப.06908.4 

 த��Dய மJவா3 வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) தாைதைய/ ெச-ேறா  

�-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) $க�ப.06909.1 

 மா�Dய வ%ணேம_ெப.(வ%ண�_ெப.+ஏ_சா'.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

வ)�க4� ம-�� 4-�� $க�ப.06909.2 

 வ ��D எ  தாைத�காக ெம8Aபலி வி��; உ(3)Vளாைர $க�ப.06909.3 

 ஊ��ெவ  உயி�ெகா%� எ 2� வா��ைத�� உண��+வ �ரா* $க�ப.06909.4 

 தா>( இலா� தவ�+ ஓ� ைதய*_ெப.(ைதய*_ெப.) தனி 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) சிைறயி* த�க/ $க�ப.06910.1 

 S>( இலா வRச� S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த ைன� 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) �-ற�ேதா�� $க�ப.06910.2 

 வா>( எலா� த�பி ெகா3ள_�ைற.எ/.(ெகா3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வய��_எவ.(வய��_வி.) எ' நரக� எ 2� $க�ப.06910.3 

 வ �>( இலா/ சிைறயி  ைவAெப  எ ப+� விள�;வ �ரா* $க�ப.06910.4 

 ேநா�கினி� தாைனெய��� Oைழ5தனி� இனி ேவ� ஒ �� $க�ப.06911.1 

 ஆ��வ+ இ*ைலயாயி  அRச* எ ற அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) 

உ%� எ ேற $க�ப.06911.2 

 வா�கினி  மன�தி  ைகயி  ம-� இனி நலியா வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) 

$க�ப.06911.3 

 ேபா��மி  விைரவி  எ றா  உ85தன� எ � ேபானா� $க�ப.06911.4 

 அரவ மா� கட*_ெப.(கட*_ெப.) அRசிய அ/ச4� $க�ப.06912.1 



 உர( ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அைண 

ஓ�Dய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஊ-ற4� $க�ப.06912.2 

 வர(� ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இல�ைகய� 

ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) $க�ப.06912.3 

 இரவி  எ%ணிட ேவ� இ)5தா  அேரா $க�ப.06912.4 

 வா� �லா� 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) மாத)� ைம5த)� $க�ப.06913.1 

 ஆ)� ந��க_�ைற.எ/.(ந���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அறிஞேரா� ஏகினா  

$க�ப.06913.2 

 ேச�க எ னி  அ*லா* இள5தென1ற�� $க�ப.06913.3 

 சா�கிலா ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ம5திர சாைலேய $க�ப.06913.4 

 உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) இ* ெநRசின� ஊம� உைரAெபா)3 $க�ப.06914.1 

 ;ண)�_ெப.எ/.(;ண�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேக3விய� அ*ல� 

ெபாறி இல� $க�ப.06914.2 

 ெகாண)� Hன� �றள� ெகாJR�ட� $க�ப.06914.3 

 +ண)� ந*விள�� ஏ5தின� �-றினா� $க�ப.06914.4 

 நணிய� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மனித� 

நம��_பதி.ெப.(ந�_த .ப .+��_ெகா.ேவ.) இனி� $க�ப.06915.1 

 +ணி�� கா'ய� யா+ என/ ெசா*லினா  $க�ப.06915.2 

 பணி�� தானவ� ஆதிய� ப* 4D $க�ப.06915.3 

 மணியினா* விள���_ெப.எ/.(விள��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மணி� தாளினா  $க�ப.06915.4 

 கால ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கன*_ெப.(கன*_ெப.) ேபா�� கைணகளா* 

$க�ப.06916.1 



 ேவைல ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந��கி 

ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) ;ைர $க�ப.06916.2 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வண�கியவா� எலா� 

$க�ப.06916.3 

 Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) எ ன எ  ெநRைச� ெத(ைள��மா* $க�ப.06916.4 

 கிழிபட� கட*_ெப.(கட*_ெப.) கீ%ட+ மா%ட+ $க�ப.06917.1 

 ெமாழி பைட�த வலி என 1%ட+ ஓ� $க�ப.06917.2 

 பழி பைட�த ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பய�+ அ னவ  $க�ப.06917.3 

 வழி ெகா��த+_வி.4.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) எ  

உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) வ)�+மா* $க�ப.06917.4 

 பைட�த மா* வைர யா(� பறி�+_வி.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேவ� $க�ப.06918.1 

 +ைட�த வானர வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) த� ேதா3கைளA $க�ப.06918.2 

 ;ைட�தவா�� ;ண'ையA ேபா�� அற $க�ப.06918.3 

 அைட�தவா�� எ  உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) அைட�தவா* 

$க�ப.06918.4 

 கா5+ ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) கண�� 

இலா�_�றி.வி.4.(இ*_ெப.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.06919.1 

 தா� த� ஆ-ற��� ஏ-ற தர� தர $க�ப.06919.2 

 ேவ5த ெவ-ைப ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) விர*களா* $க�ப.06919.3 

 ஏ5தி இ�ட+ எ  உ3ள�தி* இ�டதா* $க�ப.06919.4 

 ��டவா க%�� ெத(* நக� ேவைலைய� $க�ப.06920.1 



 த�டவா க%�� தா அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தெவ1வைர� $க�ப.06920.2 

 க�டவா க%�� க% எதிேர வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.06920.3 

 வி�டவா க%�� ேம* எ%ண_�ைற.எ/.(எ%0_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேவ%�ேமா $க�ப.06920.4 

 எ � தாையA பய5ேதா  இய�ப�� $க�ப.06921.1 

 தி �_வி.எ/.(தி _வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) வாைய விழிவழி� த� உக 

$க�ப.06921.2 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) ந � ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ம5திர� 

ந �_ெப.(ந �_ெப.) எனா $க�ப.06921.3 

 எ �� வா>தி இளவெலா� ஏ� எ றா  $க�ப.06921.4 

 ஈனேமெகா* இத� என எ%0றா $க�ப.06922.1 

 ேமான� ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

4-றினா  $க�ப.06922.2 

 ஆன காைல_ெப.(காைல_ெப.) அDயி  இைறRசிய $க�ப.06922.3 

 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) நாத  இைனயன ெசAபினா  $க�ப.06922.4 

 க% வய�தர ேவைல கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.06923.1 

 தி%ைம ஒ �� அலா* திைச காவல�_ெப.(காவ*_ெப.+அ�_பட�.ப .) 

$க�ப.06923.2 

 எ%ம)� இவ-� ஏவ* ெச8கி ற அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) $க�ப.06923.3 

 உ%ைம_ெப.(உ%ைம_ெப.) ஒ �� உண�5திைல ேபா�மா* $க�ப.06923.4 



 Hசி வானர� � � ெகா��கட* $க�ப.06924.1 

 வ �சினா� எ2� வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) விள�;வா8 $க�ப.06924.2 

 ஊசி ேவேரா�� ஓ�கைல ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.06924.3 

 ஈசேனா�� எ��த+� இ*ைலேயா $க�ப.06924.4 

 அ+ெகா� எ  சில ஆ� அம� ேம* இனி $க�ப.06925.1 

 மதி ெக�� தைகேயா� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) உைற $க�ப.06925.2 

 பதி ;�5தன� த�ைமA ப�Aப+ ஓ� $க�ப.06925.3 

 விதி ெகா� உ5த விைள5த+தா  எ றா  $க�ப.06925.4 

 4-�� 1Dய கR�க  1�Dய $க�ப.06926.1 

 ெவ-� அன* ெபாழி க%ணின  ேவ�திர� $க�ப.06926.2 

 ப-��_ெப.எ/.(ப-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ� ைகயின  

பDகார  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06926.3 

 ஒ-ற� வ5தன�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) 

எ ன உண��தினா  $க�ப.06926.4 

 வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) காவல _ெப.(காவல _ெப.) Hற 

வய��_எவ.(வய��_வி.) எ' $க�ப.06927.1 

 ேமய ெவ�க% விற*_ெப.(விற*_ெப.) ெகா3 இரா�கத� $க�ப.06927.2 

 நாயக  ;��+ இ�� என ந �_ெப.(ந �_ெப.) எனA $க�ப.06927.3 

 ேபா8 அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ;��தA ;�5தா� அேரா 

$க�ப.06927.4 



 மைன�க% வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

வண�கினா� $க�ப.06928.1 

 பைன�ைக வ �ர�கி  பட� ேசைனைய $க�ப.06928.2 

 நிைன��5ேதா�� தி��கி�� ெநRசினா� $க�ப.06928.3 

 கைன��5ேதா�� உதிர�க3 க��வா� $க�ப.06928.4 

 ெவ3ள வா' வி'ெவா� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வ �டண� $க�ப.06929.1 

 த3ளவா' நிைலைம�� தாபத� $க�ப.06929.2 

 உ3ளவா�� உைரமி _ஏவ*.(உைர_வி.+மி _4 .ப .) எ றா  உயி� 

$க�ப.06929.3 

 ெகா3ள_�ைற.எ/.(ெகா3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வா8 ெவ)(� 

ெகா��_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) H-� அனா  $க�ப.06929.4 

 அDய� அ5ெந�R ேசைனைய ஆைசயா* $க�ப.06930.1 

 4Dய_�ைற.எ/.(4D_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேநா�க�-ேறா� 

4+ேவைலயி  $க�ப.06930.2 

 பDைய ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வான�_ெப.(வான�_ெப.) பட���� $க�ப.06930.3 

 கDய ேவக� க�ழனி* க%Dல� $க�ப.06930.4 

 Oவல யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) வரேவ%Dய ேநா�கேதா $க�ப.06931.1 

 கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) ேவைல எ2� கைர கா%கிலா+ $க�ப.06931.2 

 அவல�_ெப.(அவல�_ெப.) எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அைட�+ழி ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ� 

$க�ப.06931.3 



 +வைலேய வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெசா*லிய+_வி.அ.ெப.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) இ*ைலேயா 

$க�ப.06931.4 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) ேநா�க(� எ8தில தா� எ2� $க�ப.06932.1 

 ெசா*ைல ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மானிட  

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) எ2� $க�ப.06932.2 

 க*ைல ேநா�கி� கைணகைள ேநா�கி� த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.06932.3 

 வி*ைல ேநா�க�� ெவ5த+ ேவைலேய $க�ப.06932.4 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) உலா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா�ப 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) த�பிேய $க�ப.06933.1 

 ேத� உலா( கதி)� தி'5+ த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.06933.2 

 ேப� உலா(� அளவி2� ெப-றன  $க�ப.06933.3 

 ந�� உலா(� இல�ைக ெந�5தி) $க�ப.06933.4 

 ேச+ ப5தன� 

ெச8தன _வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) எ ற+ 

இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.06934.1 

 ேபா+ வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;+_ெப.அ.(;+_ெப.அ.) 

வலிேயா ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) $க�ப.06934.2 

 ++_ெப.(P+_ெப.) 

வ5தவ _வி.அ.ெப.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ _பட�.ஒ).) 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) வலி 

ெசா*லிய_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06934.3 

 ஏ+ அ5த� இலாத இ)�கேவ $க�ப.06934.4 



 ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

அ)5திய_ெப.எ/.(அ)5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாைலவா8 

$க�ப.06935.1 

 இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தானவ� த�ைம இரவி 4  

$க�ப.06935.2 

 ெப)5தி% மாய-� 

உண��திய_ெப.எ/.(உண��+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெப-றியி* 

$க�ப.06935.3 

 தெரJ5+ கா�Dன  O�பி சின�தினா* $க�ப.06935.4 

 ப-றி வானர வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) பைன� ைகயா* $க�ப.06936.1 

 எ-றி எ�கைளேய ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) உற/ 

$க�ப.06936.2 

 �-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஈ��+ அைல�+/ �ட�ேபா* 

ஒளி� $க�ப.06936.3 

 ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) வ �ர-�� கா�D விள�பினா  $க�ப.06936.4 

 சர�க3 இ�� இவ-றா* ப%� தா _த-.�.(தா _த-.�.) உைட $க�ப.06937.1 

 வர�க3 சி5+ெவ  எ றன  ம-� எைம� $க�ப.06937.2 

 �ர�� அலாைம தெரJ5+� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ெகா-றவ  

$க�ப.06937.3 

 இர�க_�ைற.எ/.(இர��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உ85தன� ஈ+ எ�க3 ஒ-� 

எ றா� $க�ப.06937.4 

 ம-�� யாைவ�� வா8ைமய வானவ  $க�ப.06938.1 

 ெசா-ற யாைவ�� ேசா�( இ றி/ ெசா*லினா� $க�ப.06938.2 



 �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) யாைவ�� ேகா[ளா� 

ந���க_விய�.வி.4.(ந���_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) $க�ப.06938.3 

 இ-ைற நா3_ெப.(நா3_ெப.) 4த* ஆ� உ%டாக எ றா� $க�ப.06938.4 

 ைவதென� ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வி* 

ைக மானிட� மகர ந�ைர $க�ப.06939.1 

 ெநா8தினி  அைட�+ மான� தாைனயா  Oவ ற ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

ஊ� $க�ப.06939.2 

 எ8தின� எ ற ேபாதி  ேவ� இனி 

எ%ண_�ைற.எ/.(எ%0_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேவ%�� $க�ப.06939.3 

 ெச8திற  உ%ட< எ ன ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) காAபாள  ெசA;� 

$க�ப.06939.4 

 வி�டைன_வி.4.(வி�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) மாைத 

எ ற ேபாதி2� ெவ)வி ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) $க�ப.06940.1 

 ப�ட+ எ � இக>வ� வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) ப-றி இAபைகைய� 

த�ர_�ைற.எ/.(த��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.06940.2 

 ஒ�ட* ஆ� ேபா'* ஒ னா� ஒ�D2� உ�பி ஒ�டா  $க�ப.06940.3 

 கி�Dய ேபா+ ெச8வ+ எ  இனி� கிள�த* ேவ%�� $க�ப.06940.4 

 ஆ%� ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ'ேகளா� 

மனிசைர அம'* ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.06941.1 

 மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

இ)�ைக ேச�+� எ ப+ ேம* ெகா%ட<ேம* $க�ப.06941.2 

 ஈ%� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ��தா� எ 2� ஈ+ 

அலா+ உ�தி உ%ட< $க�ப.06941.3 



 ேவ%Dய+ எ8தA ெப-றா* ெவ-றியி  விJமி+ அ ேறா $க�ப.06941.4 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) ஆன அர�க�த� 

தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஐய $க�ப.06942.1 

 ேதயி2� ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) <� ேவ%�மா* சி�ைம எ ேனா $க�ப.06942.2 

 நாயின� சீய� க%டதா� என நடAப+ அ*லா* $க�ப.06942.3 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) உ)�+ 

எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+ �ர�� எதி� நி-ப+ 

உ%ட< $க�ப.06942.4 

 வ5தவ� தாைனேயா� மறி5+ மா� கடலி*_ெப.(கட*_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06943.1 

 சி5தின� இ'5+ ேபாக/ ேசைன�� யா2� 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06943.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெத(ழி* ;'�� ஆ� கா0தி விைட ஈக எ னா 

$க�ப.06943.3 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) 4+� 

க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இராவண-� ஏ85த 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.06943.4 

 மதி ெநறி அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) சா ற மாலியவா  ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

வா8ைம_ெப.(வா8ைம_ெப.) $க�ப.06944.1 

 ெபா+ ெநறி நிைலய+ ஆகA ;ண��+த* ;லைம எ னா $க�ப.06944.2 

 விதி ெநறி நிைலய+ ஆக விள�;கி ேறா)� 

மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06944.3 

 ெச+ ெநறி நிைலயினாேர எ ப+ தெரJய/ ெசா*�� $க�ப.06944.4 



 :ச-� 4ய �_வி.எ/.(4ய*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந�பா* ெபா) 

திைரA ;ண'_ெப.(;ண'_ெப.) ேவலி� $க�ப.06945.1 

 ேதச�+�� இைறவ  ஆன தெசரத  சி�வனாகி $க�ப.06945.2 

 மா� அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசாதி ெவ3ள�+ 

உ/சியி  வர�பி* 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06945.3 

 ஈச-�� ஈச  வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) எ பேதா� 

வா��ைத இ�டா� $க�ப.06945.4 

 அ னவ-� இளவ* த ைன அ)மைற பர� எ � ஓ+� $க�ப.06946.1 

 ந*நிைல நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

த��5+_வி.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நைவ இலா உயி�க3 ேதா�� 

$க�ப.06946.2 

 ெத(*நிைல பி'5தா  எ னA பலவைக 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) Pேயா  $க�ப.06946.3 

 இ  அைண எ ன யா)� இய�;வ� ஏ+ யாேதா $க�ப.06946.4 

 அLவவ��� அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வி*�� 

�லவைர அவ-றி  ஆ ற $க�ப.06947.1 

 ெவL வலி ேவ� வா�கி வி'Rசேன விதி�த ேம* நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

$க�ப.06947.2 

 ெசL_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வழி 

நா0�_ெப.எ/.(நா0_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேசட  தெரJகைண 

ஆக/ ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06947.3 

 கL( அயி* கால ேநமி� கண�ைக�� 

கட5த+_ெதா.ெப.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) எ பா� $க�ப.06947.4 



 வாலி மா மக _ெப.(மக _ெப.) வ5தாைன வானவ��� இைறவ  எ றா� 

$க�ப.06948.1 

 ந�லைன உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெந)Aபி2�� 

அரச _ெப.(அரெச _ெப.) எ றா� $க�ப.06948.2 

 காலேன ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) Pத  

கா-�_ெப.(கா-�_ெப.) எ2� கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) எ றா� $க�ப.06948.3 

 ேம�� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உைர�தா� 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) வி'Rச  ஆ� இனிேம* எ றா� 

$க�ப.06948.4 

 அAபத� அவ2�� ஈ5தா  அர�க� ேவ� அ�Aபதாக $க�ப.06949.1 

 இAபதி எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இராம  எ � எவ)� 

ெசா னா�_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.06949.2 

 ஒAபினா* உைர�கி றாேரா உ%ைமேய_ெப.(உ%ைம_ெப.+ஏ_சா'.) 

உண��தினாேரா $க�ப.06949.3 

 ெசAபி எ  �ர�கா8 வ5தா�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) தனி�தனி 

ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) எ றா� $க�ப.06949.4 

 ஆய+ தெரJ5ேதா� த�க3 அ/சேமா அறிேவா யா���� $க�ப.06950.1 

 ேசயவ3 எளிய3 எ னா சி5ைதயி  இகழ* அ�மா $க�ப.06950.2 

 Pயவ3 அமி>திேனா�� ேதா றினா3 எ �� ேதா றா� $க�ப.06950.3 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) உல��� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) எ ப+� சா-�கி றா� $க�ப.06950.4 

 கானிைட வ5தேத�� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) கடாவேவயா� $க�ப.06951.1 



 மீ _ெப.(மீ _ெப.) உைட அகழி_ெப.(அகழி_ெப.) ேவைல 

வில�க*_ெதா.ெப.(வில��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ேம* இல�ைக 

ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) $க�ப.06951.2 

 தா2ைட வர�ைத எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

த)ம�தி  தைலவ� தாேம $க�ப.06951.3 

 மா2ட வDவ� ெகா%டா� எ ப+ ஓ� வா��ைத இ�டா� $க�ப.06951.4 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) உ-பாத�க3 ஈ�� உள அ��த எ றா� $க�ப.06952.1 

 தாயி2� உயி��� ந*லா3 இ)5+ழி 

அறிய_�ைற.எ/.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) த�ேகா  $க�ப.06952.2 

 ஏயின Pத  எ-ற ப-� வி�� இல�ைக� தெய1வ� $க�ப.06952.3 

 ேபாயின+ எ �� ெசா னா�_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) 

;�5த+ ேபா)� எ றா� $க�ப.06952.4 

 அ�பி2�� இல�க� ஆவா� அரெசா�� அர�க� எ ன $க�ப.06953.1 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) பர�+ அட��� ெம8ய  நாவினி* ெபா8 இலாதா  

$க�ப.06953.2 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ம5தி'��� ேமலா ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 4ழ� 

உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஞான� $க�ப.06953.3 

 த�பிேய சா-றிA ேபானா  எ ப+� சைமய/ 

ெசா னா�_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.06953.4 

 ஈ+ எலா� உண�5ேத  ஆ�� எ �ல� இ�தி உ-ற+ $க�ப.06954.1 

 ஆதியி  இவனா* எ �� உ த  ேம* அ பினா�� $க�ப.06954.2 

 ேவதைன ெநRசி  எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெவ�பி 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) விைளவ 

ெசா ேன _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஏ _த .ஏ ) $க�ப.06954.3 



 சீைதைய வி�தி ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) 

த�)�_ெப.எ/.(த��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இ�த�ைம எ றா  

$க�ப.06954.4 

 ம-� எலா� நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மனித� வானர�க3 வானி* 

$க�ப.06955.1 

 இ-ைற நா3_ெப.(நா3_ெப.) அள(� 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இைமயவ� எ 2� 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) $க�ப.06955.2 

 ெசா-றவா� அ றிேய�� ேதா-றி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ �� ெசா னா8 

$க�ப.06955.3 

 க-றவா ந �_ெப.(ந �_ெப.) ேபா எ � இைனயன கழற* உ-றா  

$க�ப.06955.4 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) மானிடவேரா� �ர�� அல பிறேவ ஆக $க�ப.06956.1 

 :தல வைரAபி  நாக� ;ர�தி  அA;ற�த+ ஆக $க�ப.06956.2 

 கா+ ெவRெச) ேவ�� எ ைன� கா5தின� 

கல5த_ெப.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+� $க�ப.06956.3 

 சீைதத  திற�தி  ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) அம�� ெத(ழி* 

திற�;ேவேனா $க�ப.06956.4 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அல பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) எ  ைக�� உ'யன 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.06957.1 

 ெவ றன ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) விைனயி2� வலிய 

ெவ�ேபா� $க�ப.06957.2 



 4 த)க எ ற ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 4+� ;�� அம'* 4 ன� 

$க�ப.06957.3 

 ெச றன இ � வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �ர�கி ேம* 

ெச*கலாேவா $க�ப.06957.4 

 Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) ஏ8 தட� ைக அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) தா2� ஓ� 

�ர�கா8� ேதா றி_வி.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06958.1 

 ஏ�ேம* இைடவ+ அ*லா* எ ெசய வ*ல  எ ைன $க�ப.06958.2 

 ேவைல ந�� கைட5த ேம* நா3_ெப.(நா3_ெப.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� 

ெவ)வ வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06958.3 

 ஆலேமா விJ�க எ  ைக அயி* 4கA பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) அ�மா 

$க�ப.06958.4 

 அறிகிைல ேபா�� ஐய அம� என�� அRசிA 

ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06959.1 

 எறி �ட� ேநமியா  வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ-கி�� 

எ  ைக வாளி $க�ப.06959.2 

 ெபாறி பட �ட�க3 த�யA ேபாவன ேபா�� இலாத $க�ப.06959.3 

 மறி கட*_ெப.(கட*_ெப.) கைடய 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மணிெகாலா� 

மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) :ண $க�ப.06959.4 

 ெகா-ற வா3_ெப.(வா3_ெப.) இைமேயா� ேகாமா _ெப.(ேகாமா _ெப.) 

�ர�கின+ உ)வ�_ெப.(உ)வ�_ெப.) ெகா%டா* $க�ப.06960.1 

 அ-ைற நா3_ெப.(நா3_ெப.) அவ தா  வி�ட அயி* பைட 

அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) மா-ற $க�ப.06960.2 

 இ-ற வா _ெப.(வா _ெப.) சிைறய 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 



விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேம* 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ ��காA $க�ப.06960.3 

 ெபா-ைற மா* வைரேகளா எ  ;யெந�� ெபா)A;� எ றா  $க�ப.06960.4 

 உ3ளேம ++_ெப.(P+_ெப.) ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

உயி� அனா� உைற�3 நா��_ெப.எ/.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.06961.1 

 க3ள� ஆ� மகளி�_ெப.) ேசார ேநமிA ;3_ெப.(;3_ெப.) கவ-சி 

ந��க_�ைற.எ/.(ந���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.06961.2 

 ெகா3ைள :%� அமர� ைவ�� � ைற�� ெகாD-றி* 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06961.3 

 ெவ3ள ந�� வD5த+ எ ன வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) 

விD5த+ அ ேற $க�ப.06961.4 

 இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) ஓ� த ைம�+ ஆ� எ � 

எ�D�� பா��க_�ைற.எ/.(பா���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அRசி $க�ப.06962.1 

 ெபா மதி* ;ற�+ நாB� ேபாகி றா  ேபா� ேம-ெகா%� $க�ப.06962.2 

 ம னவ��� அரச _ெப.(அரெச _ெப.) 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) வலியமா* எ � தா2� 

$க�ப.06962.3 

 ெத(* நக� கா%பா  ேபால கதிரவ  ேதா-ற� ெச8தா  $க�ப.06962.4 

 அ)5ததி அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ந�ைக அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

வழி இ)5தா3 எ � $க�ப.06963.1 

 ெபா)5திய_ெப.எ/.(ெபா)5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

காத*_ெப.(காத*_ெப.) P%ட ெபா  நக� கா%பா  ேபால $க�ப.06963.2 

 ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) +ைண வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) �-ற த�பி�� பி ; 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.06963.3 



 இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா மைலயி  

உ/சி_ெப.(உ/சி_ெப.) ஏறின  இராம  இAபா* $க�ப.06963.4 

 ெச) மலி வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ேச�5தன� 

ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.06964.1 

 இ) திற*_ெப.(திற*_ெப.) ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) தா��� இைண 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கமல� ைகயா  $க�ப.06964.2 

 ெபா) வலி வய ெவRசீய� யாைவ�� ;லி�� �-ற $க�ப.06964.3 

 அ) வைர இவ�வ+ ஆ�� ஓ� அ' அர�_ெப.(அர�_ெப.) அைனய  ஆனா  

$க�ப.06964.4 

 கத�_ெப.(கத�_ெப.) மி�5+_வி.எ/.(மி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இைர�+A ெபா��� கைனகட* உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.06965.1 

 ;ைத( ெச8 இ)ளி  ெபா��� அர�க�த� ;ர4� ெபா-;� $க�ப.06965.2 

 சிைத( ெச8 �றிைய� கா�D வடதிைச/ சிகர� � றி  $க�ப.06965.3 

 உதய� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ஒழிய� 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) க) ஞாயி�_ெப.(ஞாயி�_ெப.) ஒ�தா  $க�ப.06965.4 

 +மில� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ெச)வி  வாளிA ெப) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

ெசா'ய� ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.06966.1 

 விமல� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) சிைலய  ஆ%� ஓ� ெவ-பிைன ேமய 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.06966.2 

 அமல� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) கர4� கா�� வதன4� க%0� ஆன 

$க�ப.06966.3 



 கமல� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) கா�_ெப.(கா�_ெப.) 

:�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காள மா ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) 

ஒ�தா  $க�ப.06966.4 

 ம* �வ� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) மானவ  மான� இ*லா� $க�ப.06967.1 

 க* �வ� அ��கி வா'� கடலிைன� 

கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கா�சி_ெப.(கா�சி_ெப.) 

$க�ப.06967.2 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) �வ� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ஈ�ட�தி  ந�வ% 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.06967.3 

 ெபா  �வ�� இைடேய 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மரகத� 

� ற�_ெப.(� ற�_ெப.) ேபா றா  $க�ப.06967.4 

 அைண ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கடலி*_ெப.(கட*_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆறிய சீ-ற�+ ஐய  

$க�ப.06968.1 

 பிைண ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க%ணி எ 2� இ 2யி� 

A''5த_ெப.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி ைன $க�ப.06968.2 

 +ைண A''5+_வி.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய)� அ றி* 

ேசவலி  +ள��கி றா  $க�ப.06968.3 

 இைண ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கமல� க%ணா* இல�ைகைய எ8த� 

க%டா  $க�ப.06968.4 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) தி) நகேர ஆதி ேவ� உள நக�க�� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.06969.1 



 வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� உவைம 

Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வJ�+வா  

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) 

$க�ப.06969.2 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) இ)�ைக எ ப� இல�ைகைய எ��+� கா�டா� 

$க�ப.06969.3 

 அ5தர�_ெப.(அ5தர�_ெப.) உண�த* ேத-றா� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கவிA 

;லவ�_ெப.(;லவ�_ெப.) அ�மா $க�ப.06969.4 

 பJ+ அற விள���_ெப.எ/.(விள��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெச�ெபா  தல�திைடA ப'தி நாண $க�ப.06970.1 

 4J+ எ' மணியி  ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

4D5தன 4ைனவரா�� $க�ப.06970.2 

 எJத_�ைற.எ/.(எJ+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ)5_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

தைகய_�ைற.எ/.(தைக_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆய மாளிைக இையய/ 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06970.3 

 ெத(ழி* தெரJகிலவா* த�க% �ட�மணி� க-ைற �-ற $க�ப.06970.4 

 வி'கி ற கதிர ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மிளி�கி ற 

மணிக3 வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.06971.1 

 ெசா'கி ற �ட'  ��ைம வி��;ற� ெத(ட)� ேதா-ற� $க�ப.06971.2 

 அ' ெவ ற_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) மா)தி 

ம��த_ெப.எ/.(ம+_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த�யா* $க�ப.06971.3 

 எ'கி ற+ ஆேய கா% இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) நக� 

இ)5த+ இ 2� $க�ப.06971.4 



 மா� அடA பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மான மரகத� தல�+ 

ைவ�த $க�ப.06972.1 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) இைட/ சைம5த மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) கதி�� தைழ� 

க-ைற �-ற $க�ப.06972.2 

 ஆ� அற� �யி ற_ெப.எ/.(�யி*_வி.+ -_இ.க.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ3ளி 

அக*மைன அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) ஆக $க�ப.06972.3 

 பாசைடA ெபா8ைக_ெப.(ெபா8ைக_ெப.) 

:�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப�கய� நிக�Aப பாரா8 

$க�ப.06972.4 

 த�/ சிைக சிவ0R ேசாதி/ ெச�மணி ெசறிய/ 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06973.1 

 P/ �ட� மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) ஈ%D� +�தலா* க)ைம ேதா றா 

$க�ப.06973.2 

 மீ/ ெச�� ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) வி'�ட� 

இல�ைக ேவவ $க�ப.06973.3 

 கா8/சிய இ)�;_ெப.(இ)�;_ெப.) மான/ ேச5+ ஒளி கஞ*வ காணா8 

$க�ப.06973.4 

 வி* பD திர3 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) வ �ர ேநா��தி ெவ� க% 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $க�ப.06974.1 

 அ* பD நிற�த ேவ2� ஆடக� தல�ைத ஆழ $க�ப.06974.2 

 க* பD வயிர� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) கா* நக�களி  க*லி ைகயா* 

$க�ப.06974.3 

 ெபா  ெபாD ெம8யி  வ �சி ெபா  மைல எ னA ேபாவ $க�ப.06974.4 



 :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) வி* �மர ேநா�கா8 ;க�_ெப.(;க�_ெப.) அற 

விள���_ெப.எ/.(விள��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெபா-பி  

$க�ப.06975.1 

 கா�ைட� கதி'  க-ைற� கா*களா* க+( கி ற $க�ப.06975.2 

 வ �� ெபா  ெகாDக3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) வி��பினி  

வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேமக $க�ப.06975.3 

 மா� அற� +ைட�+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வான�_ெப.(வான�_ெப.) 

விள��வ ேபா*வ மாேதா $க�ப.06975.4 

 <* பட� ெத(ட�5த ைப� ெபா  சி�திர� Oனி�த ப�தி� $க�ப.06976.1 

 ேகா* ப� மைனக3 ஆய �லமணி எைவ�� H�D $க�ப.06976.2 

 சா* ப��+_வி.எ/.(ப�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அர�க  மாட� தனி 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந�வ% சா��தி $க�ப.06976.3 

 மா* கட-� இைறவ  :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேபா � உள+ இ� 1P� $க�ப.06976.4 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெநறி அறிஞ ேநா�கா8 நளி ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

தெர�வி  நாAப% $க�ப.06977.1 

 ப* மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாடA ப�தி நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) படA பட�வ ப%பா* 

$க�ப.06977.2 

 த� நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) தெரJகிலாத ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) சா�கிலாத $க�ப.06977.3 

 இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) ஓ� �ல�த எ � ;லAபடா 

;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.06977.4 

 வ �ர ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) பாரா8 ெம*ெல  பளி�கினா* விள��கி ற 

$க�ப.06978.1 



 மார2� ம)ள/ ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாளிைக 

ம-ேறா� ேசாதி $க�ப.06978.2 

 ேச�த�� தெரJவ அ ேற* தெரJகில தெரJ5த கா�சி_ெப.(கா�சி_ெப.) 

$க�ப.06978.3 

 ந�'னா* இய ற எ ன நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) எJகி ற ந�ர $க�ப.06978.4 

 ேகா*நிற� �னிவி* ெச�ைக� �மரேன �ளி� ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) 

தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) $க�ப.06979.1 

 கா* நிற� கதி'  க-ைற தெற1றிய அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

கா�சி_ெப.(கா�சி_ெப.) $க�ப.06979.2 

 வா* நிற� தரளA ப5த� மரகத� ந�வ% ைவ�த $க�ப.06979.3 

 பா* நிறA பரைவ ைவ�� பரமைன நிக�Aப பாரா8 $க�ப.06979.4 

 ேகா3 அவா( அ' ஏ� அ ன �'சிேல 

ெகா3ள_�ைற.எ/.(ெகா3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேநா�கா8 $க�ப.06980.1 

 நா3_ெப.(நா3_ெப.) அவா� மி ேதா8 மாட�+_ெப.(மாட�_ெப.+அ�+_சா'.) 

உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ஓ� நாக� பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $க�ப.06980.2 

 காள வா� உைறயி  

வா���_ெப.எ/.(வா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) க%ணD வி��பி* 

கLவி_வி.எ/.(கL(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.06980.3 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) அரா விJ�கி� கா�� மதியிைன நிக��த 

வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) $க�ப.06980.4 

 ெகா-ற வா _ெப.(வா _ெப.) சிைல� ைக வ �ர ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) மிைட 

மாட� � ைற $க�ப.06981.1 

 உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) வா _ெப.(வா _ெப.) 

கJ�தவான ஒ�டக� அவ-ற+ உ�ப�/ $க�ப.06981.2 



 ெச-றிய மணிக3 ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �ட'ைன/ 

ெச�கார�தி  $க�ப.06981.3 

 க-ைற அ� தளி�க3 எ ன� 

கLவிய_ெப.எ/.(கL(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நிமி�வ காணா8 

$க�ப.06981.4 

 வாைக ெவR_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைல�ைக வ �ர மல���ழ* ;ல��த 

மாைல� $க�ப.06982.1 

 ேதாைகய� இ�ட Pம�+ அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) ;ைக 4J+� �-ற 

$க�ப.06982.2 

 ேவக ெவ� களி-றி  வ  ேதா* ெம8�றA ேபா��த ைதய*_ெப.(ைதய*_ெப.) 

$க�ப.06982.3 

 பாகனி  ெபாலி5+_வி.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பவள 

மாளிைகையA பாரா8 $க�ப.06982.4 

 காவல _ெப.(காவல _ெப.) பய5த_ெப.எ/.(பய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வ �ர� கா�4க� களிேற க-ற $க�ப.06983.1 

 ேதவ�த� த/ச  ந�ல� காசினா* தி)5த/ 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06983.2 

 ஈவ+ தெரJயா உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) இரா�கத� ஈ�D 

ைவ�த $க�ப.06983.3 

 பாவ ப%டார� அ ன ெச8 � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) பல(� பாரா8 

$க�ப.06983.4 

 பிைண மத��+ அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேநா�க� பா>பட பிD�%� 

அ பி  $க�ப.06984.1 



 +ைணவைரA A''5+_வி.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா5+ 

ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) என� +வB� உ3ளA $க�ப.06984.2 

 பண� அயி�A; எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) பாைவய� ப)வ�_ெப.(ப)வ�_ெப.) 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.06984.3 

 கண மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) �Jவி  ந�ைம� கா%கி றா� த�ைம� காணா8 

$க�ப.06984.4 

 நா> மல�� தெரJய* வ �ர ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) பைட காண 

வான�+_ெப.(வான�_ெப.+அ�+_சா'.) $க�ப.06985.1 

 யா> ெமாழி� தெரJைவ மா)� ைம5த)� ஏ�கி றா� $க�ப.06985.2 

 வா>( இனி/ சைம5த+ அ ேற எ � மா நகைர எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.06985.3 

 பா> ப��+_வி.எ/.(ப�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ'ய* ேபாவா� 

ஒ�கி ற ப'� பாரா8 $க�ப.06985.4 

 இ னவா� இல�ைக த ைன இைளயவ-� இராம  கா�D $க�ப.06986.1 

 ெசா னவா ெசா*லா வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) அதிசய� 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) $க�ப.06986.2 

 அ ன மா நக'  ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) அ'� �லA 

ெப)ைம_ெப.(ெப)ைம_ெப.) கா%பா  $க�ப.06986.3 

 ெச னி_ெப.(ெச னி_ெப.) வா _ெப.(வா _ெப.) தட(� ெச�ெபா  ேகா;ர�+ 

உ�ப�/ ேச�5தா  $க�ப.06986.4 

 கவ� உகA ெபா)த கா8களி� அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.06987.1 



 அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) +ய�கி  மல� 

அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) உற ெவ�;� $க�ப.06987.2 

 �வ�ைடA ெபா)( இ* ேதா3ெகா� அேனக� $க�ப.06987.3 

 �வ�ைட� தனி ஒ� � � என 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.06987.4 

 ெபாலி5த_ெப.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தா� இனி+ ேபா� 

எனேலா�� $க�ப.06988.1 

 மலி5த_ெப.எ/.(மலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�ைக எழிலா* வலி 

நாB� $க�ப.06988.2 

 ெமலி5த_ெப.எ/.(ெமலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதா3க3 வடேம)வி  

ேம�� $க�ப.06988.3 

 வலி5+ ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மிைச 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மன�தா  

$க�ப.06988.4 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா  ெமௗலி சிகர�க3 தய�க $க�ப.06989.1 

 அ�ெபா  ேம) வைர ேகா;ர�_ெப.(ேகா;ர�_ெப.) ஆக $க�ப.06989.2 

 ெவ�; காலிைன விJ�கிட ேம* நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.06989.3 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) மீ+ நிமி� வா�கி ஒ�தா  $க�ப.06989.4 

 ெத(�க :த� அைவ ஐ5ெத(� + னி�� $க�ப.06990.1 

 ஒ�க நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) திைச ஒ பெத(� 

ஒ �� $க�ப.06990.2 

 ப�க4� நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) 

பரAபி_வி.எ/.(பரA;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வியAபா* $க�ப.06990.3 



 மி�� நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �ைட மீ+ 

விள�க_�ைற.எ/.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.06990.4 

 ைக� த)� கவ' விசிய காலா* $க�ப.06991.1 

 ெந8�+ இ)%� உய)� ந�3வைர மீதி* $க�ப.06991.2 

 த�தி வ �J�_ெப.எ/.(வ �>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ)வி� திர3 

சா�� $க�ப.06991.3 

 உ�த]க� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மா�பி  உலாவ $க�ப.06991.4 

 வானக�+ அ4+ உ)Aபசி வாச� $க�ப.06992.1 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) அக� தி) திேலா�தைம ெசLவா8 $க�ப.06992.2 

 ேமனைக� �யிலி  ெம ைமய� யா)� $க�ப.06992.3 

 சானகி�� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

உ��+_வி.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய* சார $க�ப.06992.4 

 வ �ழியி  கனி இத>_ெப.(இத>_ெப.) பைண ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.06993.1 

 ஆழி வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அர 

ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) ஐR[-� $க�ப.06993.2 

 ஏ> இர%Dனி  இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) பயி ேறா� $க�ப.06993.3 

 S> இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ;ைட�� 4ைற �-ற $க�ப.06993.4 

 4ைழ பD5த_ெப.எ/.(பD_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 

43_ெப.(43_ெப.) எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) ஒ3வா3 $க�ப.06994.1 

 இைழ பD5த_ெப.எ/.(பD_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

ெவ%ணில( ஈன $க�ப.06994.2 

 �ைழ பD5த+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) � றி* 4ழ�கா $க�ப.06994.3 



 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) பD5தைனய ெத(�க* 

வய�க_�ைற.எ/.(வய��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.06994.4 

 ஓத <*க3 ெசவியி  வழி உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) $க�ப.06995.1 

 சீைத சீைத என ஆ� உயி� ேதய_�ைற.எ/.(ேத8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.06995.2 

 நாத வ �ைண இைச நாரத� பாட_�ைற.எ/.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.06995.3 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) கீத அமி>+ அ3ளி விJ�க $க�ப.06995.4 

 ெவ�கர�த� அயி* வாளின� வி*ேலா� $க�ப.06996.1 

 ச�கர-�� வலி சா8( இ* வல�ேதா� $க�ப.06996.2 

 அ�� அர�க� சதேகாD அைம5ேதா� $க�ப.06996.3 

 ெபா�� அர�த விழிேயா� ;ைட Sழ_�ைற.எ/.(S>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.06996.4 

 க*லி* அ� ைக உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) கவ�கி-ேபா� $க�ப.06997.1 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) இல�ைக 4தேலா� நைவ இ*ேலா� $க�ப.06997.2 

 ெசா*லி* அ�� ஒ� சத ேகாD ெத(ட�5ேதா� $க�ப.06997.3 

 வி* இல�� பைடேயா� ;ைட வி�ம $க�ப.06997.4 

 பா� இய��ந� வி��; பர5ேதா� $க�ப.06998.1 

 வா� இய�� மைழயி  �ர*_ெப.(�ர*_ெப.) மா2� $க�ப.06998.2 

 ேப' அ� க% 4)� ஆ�ளி ெப��� $க�ப.06998.3 

 P'ய� கடலி  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) +ைவAப 

$க�ப.06998.4 



 நR�� அR�� விழி நாகிய� நாணி $க�ப.06999.1 

 வRசி அR�� இைட விRைசய� வான�+_ெப.(வான�_ெப.+அ�+_சா'.) 

$க�ப.06999.2 

 அ�ெசா* இ �ைவ அர�ைபயேரா�� $க�ப.06999.3 

 பRசம� சிவ0� இ  இைச பாட_�ைற.எ/.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.06999.4 

 நR�_ெப.(நR�_ெப.) க�கி எ' க%ணின� நாம� $க�ப.07000.1 

 கR�க�த� கைத ப-றிய ைகய� $க�ப.07000.2 

 மR� உக� �4� ெசா*லின� வ*வா8� $க�ப.07000.3 

 கிR�க�த� கி' ஒ�தன� �-ற $க�ப.07000.4 

 H8 உைரAப �லமா* வைரேய2� $க�ப.07001.1 

 சா8 உைரAப அ'யவாய தட5ேதா3 $க�ப.07001.2 

 வா8 உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கலைவ� களி 

வாச� $க�ப.07001.3 

 ேவ8 உைரAப+ என வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) விள�ப 

$க�ப.07001.4 

 ேவ�திர�த� எ' வ �சி விழி��� $க�ப.07002.1 

 ேந�திர�த� இைற நி �ழி நி*லா� $க�ப.07002.2 

 கா�திர�த� மைன காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) 

வி)�;�_ெப.எ/.(வி)�;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07002.3 

 S�திர�த� பதினாயிர� �-ற $க�ப.07002.4 

 ேதாரண�த மணி_ெப.(மணி_ெப.) வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) மிைச S* 

$க�ப.07003.1 



 ந�� அைண�த_ெப.எ/.(அைண_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) ஆ� என 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.07003.2 

 ஆரண�ைத அ'ைய மைற 

ேத��_ெப.எ/.(ேத�_ெப.எ/.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07003.3 

 காரண�ைத நிமி� க%ெகா� க%டா  $க�ப.07003.4 

 மD�த வாயின  வழ�� எ' வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.07004.1 

 ெபாD�+ இழி5த_ெப.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) விழிய  

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ேபா>தி  $க�ப.07004.2 

 இD�த வ திைச எ'5த+ ெநRச�_ெப.(ெநRச�_ெப.) $க�ப.07004.3 

 +D�த க%ணிெனா� இட� திர3 ேதா3க3 $க�ப.07004.4 

 ஆக ராகவைன அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி க%டா  $க�ப.07005.1 

 மாக ராக நிைற வா3_ெப.(வா3_ெப.) ஒளிேயாைன $க�ப.07005.2 

 ஏக ராசியினி  எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எதி���� 

$க�ப.07005.3 

 ேவக ரா� என ெவ�பி ெவ�%டா  $க�ப.07005.4 

 ஏைனேயா  இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இராம  என� 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.07006.1 

 ேமனிேய உைர ெச8கி ற+ ெவ றி/ $க�ப.07006.2 

 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வ �ரைர�� தெரJ� எ � $க�ப.07006.3 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) வினாவ எதி� சார  விள�;� $க�ப.07006.4 



 இ�� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) பைட இல�ைகய� 

ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) $க�ப.07007.1 

 த�ைக_ெப.(த�ைக_ெப.) எ ன�� 

4தி�5த_ெப.எ/.(4தி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சல�தா* $க�ப.07007.2 

 அ�ைக வா3ெகா� அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) 

விள���_ெப.எ/.(விள��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07007.3 

 ெகா�ைக நாசி ெசவி ெகா8+_வி.எ/.(ெகா8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

�ைற�தா  $க�ப.07007.4 

 நிற� க)�_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) கட�3 ேநமியி  

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07008.2 

 +ற�க� எ8தியவ)� +றவாத $க�ப.07008.3 

 உற�க�_ெப.(உற�க�_ெப.) எ பதைன ஓட 4னி5தா  $க�ப.07008.4 

 ைக அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெத(ட 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கர�தா  $க�ப.07009.1 

 ஐய வாலிெயா� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அ%ட� ந��க/ $க�ப.07009.2 

 ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ ெச)வினி* 

திக>கி றா  $க�ப.07009.3 

 ெவ8யவ  ;த*வ _ெப.) யா'2� ெவ8யா  $க�ப.07009.4 

 த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) ம-ைற அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

சா�( இல வல�ேதா  $க�ப.07010.1 

 அ5தர�த� அ4+ ஆ�கலி காண $க�ப.07010.2 

 ம5தர�திெனா�� வா�கிேயா�� $க�ப.07010.3 

 �5தரA ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) ேதா3க3 தி'�தா  $க�ப.07010.4 



 நட5+_வி.எ/.(நட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நி றவ  

ந��_ெப.எ/.(ந�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) கதி� 4 ; $க�ப.07011.1 

 ெத(ட�5தவ  உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

�-��_ெப.எ/.(�-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எயி-றி  $க�ப.07011.2 

 இட5+ எJ5தவைன ஒ�தவ  ேவைல $க�ப.07011.3 

 கட5தவ  ச'ைத க%டைன அ ேற $க�ப.07011.4 

 ந�ல  நி றவ  ெந)Aபி  மக _ெப.(மக _ெப.) தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) 

$க�ப.07012.1 

 Sல4� கயி�� இ ைம_ெப.(இ ைம_ெப.) +ணி5+� $க�ப.07012.2 

 ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) உ%டவ  அ�� திற*_ெப.(திற*_ெப.) மி�கா  

$க�ப.07012.3 

 கால  எ ப� இவைன� க)தாதா� $க�ப.07012.4 

 ேவறாக நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) நள  எ 2� 

வில�க*_ெதா.ெப.(வில��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.07013.1 

 ஏறா வ)ண  வழி த5தில  எ � இராம  $க�ப.07013.2 

 சீறாத உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) எJசீ-ற� 

உ��த_ெப.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச5த� $க�ப.07013.3 

 ஆறாத 4 ன� அக  ேவைலைய ஆ� ெச8தா  $க�ப.07013.4 

 4� கால4� ெமா8� மதியா* 4ைறயி  உண�வா  $க�ப.07014.1 

 ;�� ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) எழA ;ண'A ;லேவா� 

கல���_ெப.எ/.(கல��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07014.2 



 அ�கால� உ3ளா  கரD�� அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.07014.3 

 இ�கால� நி �� உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏJ� 

எ��க_�ைற.எ/.(எ���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ*லா  $க�ப.07014.4 

 ேசனாபதித  அயேல இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) � றி  $க�ப.07015.1 

 ஆனா ம)�ேக இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ஆடக� � றி  நி றா� 

$க�ப.07015.2 

 ஏேனா'* இராம  இல��வ  எ 2� ஈ�டா� $க�ப.07015.3 

 வாேனா�த� ம)�+வ� ைம5த� வலி�க% மி�கா� $க�ப.07015.4 

 உவ  கா% �4த  �4தா�க2� ஊ�� 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) கா% $க�ப.07016.1 

 இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) கா% கைவய  கவயா�க2� 

ஈ�� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) கா% $க�ப.07016.2 

 சிவ _ெப.(சிவ _ெப.) கா% அய  கா% எ2� PதைனA 

ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச*வ _ெப.(ெச*வ _ெப.) 

$க�ப.07016.3 

 அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) கா% ெந��ேகச' எ பவ  

ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) மி�கா  $க�ப.07016.4 

 4ரப  ந�ேதாளவ  1' மட�க* எ ன� $க�ப.07017.1 

 கரப* நக�_ெப.(நக�_ெப.) அ னைவ மி  உக� கா5+கி றா  $க�ப.07017.2 

 வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) ப* நக�_ெப.(நக�_ெப.) த ைன�� 

ேவெரா� ேவ%D _நி.எ/.(ேவ%�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) 

வா���_ெப.எ/.(வா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07017.3 



 சரப  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) சதவலி ஆய த�ேகா  $க�ப.07017.4 

 1 �_ெப.(1 �_ெப.) க% இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) 

ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) 1 �_ெப.(1 �_ெப.) 

எயி* எ'�ேதா  $க�ப.07018.1 

 ேபா � நி றவ  பனச  இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ேபா��� எலா� தாேன 

$க�ப.07018.2 

 ஏ � நி றவ  இடப  ம-� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

தன�� எதிேர $க�ப.07018.3 

 ேதா �கி றவ  �ேசடண  அறிெவா�_ெப.(அறி(_ெப.+ஒ�_க).ேவ.) 

ெத(ட�5ேதா  $க�ப.07018.4 

 ெவதி�ெகா3 � � எலா� ேவெரா�� வா�கி ேமதினிைய $க�ப.07019.1 

 4+� ெநா8+ என/ 

ெச8தவ _வி.அ.ெப.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ _பட�.ப .) 

கனைல�� 4னிேவா  $க�ப.07019.2 

 கதிரவ  மக-� இட_�ைற.எ/.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ம)�ேக 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காைள_ெப.(காைள_ெப.) 

$க�ப.07019.3 

 ததி4க  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ச�க  எ � 

உைர�கி ற சி�க�_ெப.(சி�க�_ெப.) $க�ப.07019.4 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) ேக3 இத-� அவதி�� அள(� 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உளேதா $க�ப.07020.1 

 வி%ணி  மீனிைன� �ணிAபி2� ேவைலயி  மீைன $க�ப.07020.2 

 எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ேநா�கி2� இ�கட* 

மணலிைன எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.07020.3 



 க%ணி ேநா�கி2� கண�கில+ எ றன  கா�D $க�ப.07020.4 

 சின�ெகா3 தி%திற* அர�க2� சி�நைக ெச8தா  $க�ப.07021.1 

 ;ன�ெகா3 ; தைல� �ர�கிைனA ;கJதி ேபாலா� $க�ப.07021.2 

 வன�கB� பட� வைரெத(�� தி'த) மானி  $க�ப.07021.3 

 இன�கB� பல எ  ெச�� அ'யிைன எ றா  $க�ப.07021.4 

 எ 2� ேவைலயி  இராவண-� இளவைல இராம  $க�ப.07022.1 

 க னி_ெப.(க னி_ெப.) மாமதி* நக� 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) வலி 

கா%பா  $க�ப.07022.2 

 4 னி வானக� 1D நி றா�கைள 4ைறயா* $க�ப.07022.3 

 இ ன நாம�த� இைனய� எ � இய�;தி எ றா  $க�ப.07022.4 

 நா� த _பதி.ெப.(த _தி'.) �ல� கிைள எலா� நரக�+ ந�வா  $க�ப.07023.1 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ைவ�தா  உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) திேலா�தைம 4தலா� $க�ப.07023.2 

 H� ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) �ழா�திைட� ேகா;ர� 

� ற�+_ெப.(� ற�_ெப.+அ�+_சா'.) $க�ப.07023.3 

 ஏறி நி றவ  ; ெத(ழி* இராவண  எ றா  $க�ப.07023.4 

 க)தி_வி.எ/.(க)+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ம-ெறா � கழ�த* 4ன� 

விழி� கன*க3 $க�ப.07024.1 

 ெபா)+ ;�கன 45+ற S'ய _ெப.(S'ய _ெப.) ;த*வ _ெப.) $க�ப.07024.2 

 �)தி அ னவ  சிவ5த_ெப.எ/.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந*கனி 

எ � ெசா*ல_�ைற.எ/.(ெசா*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07024.3 

 ப)தி ேம* ப%� பா85தவ  ஆெமன பா85தா  $க�ப.07024.4 



 �ைதய�+ ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �ேவல�தி  

உ/சிைய� +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07025.1 

 சிைதய� தி%திற* இராவண� � றிைட/ ெச றா  $க�ப.07025.2 

 தைதய/ ெச�கர� பரAபிய த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெப)5தாைத $க�ப.07025.3 

 உதய� � றி  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ� � றி* 

பா85தவ  ஒ�தா  $க�ப.07025.4 

 ப3ள�_ெப.(ப3ள�_ெப.) ேபா8A ;�� ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) எனA பDயிைடA 

பD5+_வி.எ/.(பD_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07026.1 

 த3B� ெபா  கி' சலிA;ற� ேகா;ர�_ெப.(ேகா;ர�_ெப.) சா�5தா  $க�ப.07026.2 

 ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) ேபா* க%ணி அJத�� இராவண  ேம* 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.07026.3 

 உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) ேபா* ெச�� கJகி2�� அரச2� ஒ�தா  

$க�ப.07026.4 

 க'ய_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) ெகா%டைல க)ைண அ� கடலிைன� காணA 

$க�ப.07027.1 

 ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) க%க3 

ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உவ�கி ற அர�ைபய� 

பிற)� $க�ப.07027.2 

 உ'ய � றிைட உ)� இD வ �>த�� உைல(-� $க�ப.07027.3 

 இ'ய* ேபாயின மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

�ல�_ெப.(�ல�_ெப.) என இ'5தா� $க�ப.07027.4 

 கால இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) சி5+ கதிேரா  மதைல க%0-� $க�ப.07028.1 

 ஏல எதி�ெச � அட* இராவணைன 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07028.2 



 ந�லமைல 4  கயிைல நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) என 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.07028.3 

 ஆலவிட� அ � வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சிவ _ெப.(சிவ _ெப.) 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.07028.4 

 இ�திைசயி  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) எ  என இய�பா  $க�ப.07029.1 

 த�தி எதி� ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) திைச 

ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) உய� தட5ேதா3 

$க�ப.07029.2 

 ப�திெனா� ப�+ைடயவ  உட*_ெப.(உட*_ெப.) 

பைதAப_�ைற.எ/.(பைதAA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07029.3 

 ��தின  உர�தி* நிமி� ைக� +ைண �ளிAப $க�ப.07029.4 

 தி)கிய சின�ெத(� ெச��+ எ' விழி�தா  $க�ப.07030.1 

 ஒ)ப+ திைச�க0� ஒலி�த ஒலி 

ஒAப_�ைற.எ/./உ.உ).(ஒA;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07030.2 

 த) வன�_ெப.(வந�_ெப.) எனA ;ைட தைழ�+ உய� தட�ைக $க�ப.07030.3 

 இ)ப+� எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ)� இD�தென 

அD�தா  $க�ப.07030.4 

 அD�த விர*_ெப.(விர*_ெப.) ப�ட உடல�+ழி இர�த� $க�ப.07031.1 

 ெபாD�+ எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உ��கி எதி� ;�� 

உட*_ெப.(உட*_ெப.) ெபா)5தி_வி.எ/.(ெபா)5+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.07031.2 

 கD�த விைசயி  கD+ எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கதி� 

ேவலா  $க�ப.07031.3 



 4D� தைலக3 ப�தி2� 4க�தி2� உைத�தா  $க�ப.07031.4 

 உைத�தவ  அD�+ைண பிD�+_வி.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கண�தி* $க�ப.07032.1 

 பைத�+ உைல( உற பலதிற�+ இக* 

பரAபி_வி.எ/.(பரA;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07032.2 

 மத� க'ைய உ-� அ' ெந'�+ என 

மய�கி_வி.எ/.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07032.3 

 �ைத� தல  இைட கD+ அD�ெகா� +ைக�தா  $க�ப.07032.4 

 +ைக�தவ  உட*_ெப.(உட*_ெப.) ெபாைற ���ெகாள இ��கி $க�ப.07033.1 

 தைகA(ப)அ) வல�ெத(� தல�திைட அ4�கி $க�ப.07033.2 

 வைகA பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) நிற�+_ெப.(நிற�_ெப.+அ�+_சா'.) எயி�ைடA 

ெபாறி வழ�கி  $க�ப.07033.3 

 �ைகA ெபாழி ;+� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ைக�ெகா� �D�தா  $க�ப.07033.4 

 ைக� ெகா� �D�தவ  உட*_ெப.(உட*_ெப.) கனக ெவ-ைப $க�ப.07034.1 

 ைப� ெகா� விட�+ அர( எனA பல ைக ப-றி $க�ப.07034.2 

 ைம� க� நிற�தவ  மற�ெத(� ;ற�தி* $க�ப.07034.3 

 தி�ெகா� ெபா)A; உற ெந)Aெபா� தி'�தா  $க�ப.07034.4 

 தி'�தவ  உர�தி  உகி�_ெப.(உகி�_ெப.) ெச-�� வைக ��தி $க�ப.07035.1 

 ெப)�+ உய� தட� ைகெகா� அ��+ இைட 

பிD�+_வி.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07035.2 

 க)�+ அழி(ற� தி' திற�+_ெப.(திற�_ெப.+அ�+_சா'.) எயி* கண�+ அ � 

$க�ப.07035.3 



 எ'�தவைன ஒ�தவ  எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அகழி_ெப.(அகழி_ெப.) இ�டா  $க�ப.07035.4 

 இ�டவைன இ�ட அகழி* கDதி  இ�டா  $க�ப.07036.1 

 த�ட உயர�தி  நிமி)� தச 4க�தா  $க�ப.07036.2 

 ஒ�ட உடேன அவ2� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவைன 

உ-றா  $க�ப.07036.3 

 வி�Dல� ;ர%� இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) ஓ� அகழி  வ �>5தா� $க�ப.07036.4 

 விJ5தன� �ழ றன� ெவ�%டன� தி'5தா� $க�ப.07037.1 

 அJ5தின� அJ5தில� அக றில�. அக றா� $க�ப.07037.2 

 எJ5தன� எJ�திலா 

எதி�5தன�_வி.4.(எதி�_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) 

4தி�5தா� $க�ப.07037.3 

 ஒழி5தன� ஒழி5தில� உண�5தில�க3 ஒ �� $க�ப.07037.4 

 அ5தர அ)�க  மக _ெப.(மக _ெப.) ஆழி அக> ஆக $க�ப.07038.1 

 �5தர� உைட� கர�_ெப.(கர�_ெப.) வலிAப ஒ� �ழி ப�� $க�ப.07038.2 

 எ5திர�_ெப.(எ5திர�_ெப.) என� தி' இர�க� இ* அர�க  $க�ப.07038.3 

 ம5தர� என கைட�� வாலிைய�� ஒ�தா  $க�ப.07038.4 

 ஊ�ப� ெச�;ன* உைட5+ அகைழ 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07039.1 

 ஆ� பட�கி றன எனA படர அ னா� $க�ப.07039.2 

 பா� ெபா)கி றன பர5தைவ எனA ேபா8 $க�ப.07039.3 

 ஏறின� வி��பிைட இ'5த உல�_ெப.(உல�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.07039.4 



 Pர ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வானி  மைல�� �டரவ  ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) 

$க�ப.07040.1 

 கா'ெனா� ேம) நிக� கா8 சின அர�க  $க�ப.07040.2 

 தா)ைடய ேதா3க3 பல(� தJவ_�ைற.எ/.(தJவ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.07040.3 

 ஊ'ெனா� ேகா3 க+( தாைதைய�� ஒ�தா  $க�ப.07040.4 

 ெபா�� அம� வி��பிைட உட � ெபா) ேபா>தி* $க�ப.07041.1 

 ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கதிரவ  சி�வைன� திர3 ;ய�தா* $க�ப.07041.2 

 ம�கல வய��_எவ.(வய��_வி.) ஒளி 

மைற�த_ெப.எ/.(மைற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ* அர�க  $க�ப.07041.3 

 ெவ� கதி� கர5த+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) என* 

ஆனா  $க�ப.07041.4 

 <;ர மட5ைதய� கிட5+_வி.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அலற 

ேநானா� $க�ப.07042.1 

 மா;ர� அட�க�� இ'5+ அயர வ  தா3_ெப.(தா3_ெப.) $க�ப.07042.2 

 மீ;ர மட�க* என ெவ� கதிரவ  ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) $க�ப.07042.3 

 ேகா;ர�_ெப.(ேகா;ர�_ெப.) அட�க_�ைற.எ/.(அட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

இDய தனி �தி�தா  $க�ப.07042.4 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உற விJ5த_ெப.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

உ)ைம� ெத(டர ஓடா $க�ப.07043.1 

 மி தெரJ எயி-றி  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) 

விJ�_ெப.எ/.(விJ_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ ன $க�ப.07043.2 

 தி றி�வ  எ � எJ சின� திற*_ெப.(திற*_ெப.) அர�க  $க�ப.07043.3 



 பி  ெத(டர வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ) கர� +ைண 

பிD�தா  $க�ப.07043.4 

 வ5தவைன நி றவ  வலி5+ எதி� 

மைல5தா _வி.4.(மைல_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07044.1 

 அ5தக2� அRசிட நில�திைட அைர�தா  $க�ப.07044.2 

 எ5திர�_ெப.(எ5திர�_ெப.) என� கD+ 

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

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எறி5தா  $க�ப.07044.3 

 க5+க� என� கD+ எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� 

கல5தா  $க�ப.07044.4 

 பD5தன� பர5தன� பர5த+ ஒ� ெந)Aபி  $க�ப.07045.1 

 ெகா�R_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) சின�_ெப.(சின�_ெப.) 4தி�5தன� உர�தி  

மிைச ��த $க�ப.07045.2 

 ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) �வ�_ெப.(�வ�_ெப.) பிள5தன ெந'5த நிமி� 

� ற�_ெப.(� ற�_ெப.) $க�ப.07045.3 

 இD5தன தக�5தன இல�ைக மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) எ��� $க�ப.07045.4 

 ெசறி5+_வி.எ/.(ெசறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உய� கற�� அைனய� 

ேமனிநிைல ேதரா� $க�ப.07046.1 

 பிறி5தன� ெபா)5தின� என� தெரJத* ேபணா� $க�ப.07046.2 

 எறி5தன�க3 எ8தின�க3 இ ன� என 4  

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07046.3 

 அறி5தில� அர�க)� அம��ெத(ழி* அய�5தா� $க�ப.07046.4 



 இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) ஓ� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அளைவயி  

எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) வ%ண _ெப.(வ%ண _ெப.) $க�ப.07047.1 

 ம 2யி� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) காத*_ெப.(காத*_ெப.) 

+ைணவைன வர(_ெப.(வர(_ெப.) காணா  $க�ப.07047.2 

 உ னிய க)ம� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) உ ெனா� 

4D5த_ெப.எ/.(4D_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ னா $க�ப.07047.3 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) 

அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சி5ைத அல�வ5+ தள�5+ 

சா85தா  $க�ப.07047.4 

 ஒ றிய உண�ேவ ஆய ஓ� உயி�� +ைணவ உ ைன $க�ப.07048.1 

 இ றி யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உளனா8 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

இய-�வ+ இையவ+_வி.4.(இைய_வி.+L_இ.இ.கா.+அ+_பட� ஒ).) அ றா* 

$க�ப.07048.2 

 அ றி�� +யர�+ இ�டா8 அமரைர அர�க��� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.07048.3 

 ெவ றி�� ெகா��தா8 எ ைன� ெக��த+ உ  ெவ�ளி எ றா  

$க�ப.07048.4 

 தெய1வ ெவ�பைட�� த�ரா மாய4� வ*ல த�ேயா  $க�ப.07049.1 

 ைகயிைடA ;�கா8 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ேவ� 

எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) வண� கட�தி காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) 

$க�ப.07049.2 

 ைவய� ஓ� ஏJ� ெப-றா* வா>ெவேன 

வாரா8_வி.4.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) 

ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.07049.3 



 உ8வேன தமியேன2�� உயி� த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

உதவிேயாேன $க�ப.07049.4 

 ஒ றாக நிைனய ஒ றா8 விைள5த+ எ  க)ம� அ5ேதா $க�ப.07050.1 

 எ றா2� யாேனா வாேழ . ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இைல என(� ேகேள  

$க�ப.07050.2 

 இ � ஆய பழி�� நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) 

ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெச)�கள�தி* எ ைன� $க�ப.07050.3 

 ெகா றா8 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அ ேறா நி ைன� ெகா*�ேம* 

�ண�க3 த�ேயா  $க�ப.07050.4 

 இற5தைன எ ற ேபா+� இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அர�க� எ பா� $க�ப.07051.1 

 திற�தைன உலகி  ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) பி  உயி� 

த��ெவேன2� $க�ப.07051.2 

 ;ற5த)� ப%பி  ஆய உயிெரா�� ெபா)5தினாைன $க�ப.07051.3 

 மற5தன _வி.4.(மற_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

வலிய  எ பா� ஆதலா* அ+(� மா�ேட  $க�ப.07051.4 

 அழிவ+ ெச8தா8_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) ஐய அ பினா* 

அளிய� ேத2�� $க�ப.07052.1 

 ஒழி( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) உதவி 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உ ைன 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ஒழிய_�ைற.எ/.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வாேழ  $க�ப.07052.2 

 எJப+ ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) த னி  ஈ%� ஒ�ேப� எRசா+ ஏகி/ 

$க�ப.07052.3 



 ெசJநக� அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+� 

இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) +ய� த��வ+ உ%ட< $க�ப.07052.4 

 எ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

இர���_ெப.எ/.(இர��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) கால�+ இ)வ)� 

ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) த�மி* $க�ப.07053.1 

 ெவ றில� ேதா-றிலாரா8 ெவRசம� விைள��� ேவைல $க�ப.07053.2 

 வ திற* அர�க  ெமௗலி மணிகைள வலியி  வா�கி $க�ப.07053.3 

 ெபா றிென  ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) ந �_ெப.(ந �_ெப.) 

எ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெவ3க இவ2� ேபா5தா  

$க�ப.07053.4 

 ெகாJ மணி_ெப.(மணி_ெப.) 4Dக3 ேதா�� 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

மணியி  H�ட�_ெப.(H�ட�_ெப.) $க�ப.07054.1 

 அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய�(�கி றா த  

அD�தல� அதனி* S�D $க�ப.07054.2 

 ெத(J+ அய* நாணி நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

Pயவ� இ)வேரா�� $க�ப.07054.3 

 எJப+ ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) யா�ைக�� ஓ� உயி� எ8தி-� அ ேற 

$க�ப.07054.4 

 எ ; உற� கிழி5த ;%ணி  இழி_வி.(இழி_வி.) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

�)திேயா�� $க�ப.07055.1 

 ; ;ல�+ அர�க த ைன� த�%Dய த�ைம 

ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07055.2 

 அ பைன அமரA ;*லி மRசன� 

ஆ�D_வி.எ/.(ஆ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வி�டா  $க�ப.07055.3 



 த ெப) நயன� எ 2� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ெசா'�� ந�ரா* 

$க�ப.07055.4 

 ஈ�கி ற+ அ ேற எ ற  உ3ள�ைத_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) 

இ��� அ��� $க�ப.07056.1 

 ேப�கி ற+ ஆவி யா�ைக ெபய�கி ற+ இ*ைல பி ைன $க�ப.07056.2 

 ேத�கி ற சி5ைத அ ேறா திைக�தைன எ � ெத3 ந�� $க�ப.07056.3 

 ேசா�கி ற அ)வி� க%ணா  +ைணவைன ேநா�கி/ ெசா*�� $க�ப.07056.4 

 க*லி2� வலிய ேதாளா8 நி ைன அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) க)ைண 

இ*ேலா  $க�ப.07057.1 

 ெகா*�த*_ெதா.ெப.(ெகா*�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) ெச8தா  

ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) ெகா�ைமயா* �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) 

ேபணி $க�ப.07057.2 

 ப*ெப)� பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மா'_ெப.(மா'.) ேவெரா�� பறிய <றி 

$க�ப.07057.3 

 ெவ*லி2� ேதா-ேற  யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) அ*லேனா 

விளி5திலாேத  $க�ப.07057.4 

 ெப)ைம�� வ ைம_ெப.(வ ைம_ெப.) தா2� ேப� எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) 

ஆ%ைம_ெப.(ஆ%ைம_ெப.) தா2� $க�ப.07058.1 

 ஒ)ைமயி  உணர_�ைற.எ/.(உண�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேநா�கி  

ெபாைறயின+ ஊ-ற� அ ேற $க�ப.07058.2 

 அ)ைம�� அட�5+ நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

பழிைய�� அய��தா8 ேபால $க�ப.07058.3 

 இ)ைம�� ெக��தா8 அ ேற எ  

நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ  



ெச8தா8_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.07058.4 

 இ5 நிைல விைரவி  எ8தா+ இ�+ைண தா>�தி 

ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.07059.1 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) சீைதயா* எ  ஞால�தா* 

பய _ெப.(பய _ெப.) எ  ந�பி $க�ப.07059.2 

 உ ைன யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ெத(ட�ெவ  எ ைன� ெத(ட)� 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ றா* $க�ப.07059.3 

 பி ைன எ  இதைன� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

விைளயாD பிைழAப ெச8தா8_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) 

$க�ப.07059.4 

 கா�Dேல கJகி  ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) 

ச8தன_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) கா�ட 

மா�ேட  $க�ப.07060.1 

 நா�Dேல �கனா� ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந ைமைய 

நய�க மா�ேட  $க�ப.07060.2 

 ேக�Dேல நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) க%� கிளிெமாழி 

மாதராைள $க�ப.07060.3 

 மீ�Dேல  தைலக3 ப�+� ெகாண�5திேல  ெவ��ைக வ5ேத . 

$க�ப.07060.4 

 வ பைக நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ�க3 வானர� 

ெத(ழி��� ஏ-ற $க�ப.07061.1 

 ; பைக கா��� யாேனா ;க>A பைக�� ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ேபாலா� 

$க�ப.07061.2 



 எ பைக த���+ எ  ஆவி அரெசா�� என��� 

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07061.3 

 உ பைக உன��� த5ேத _வி.4.(தா_வி.+5�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) உயி� 
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ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ப�வ+ ப�மா பா��தி 

$க�ப.07080.2 

 ேபா�� Pளி +ைடAெப  நாைள அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

உட*_ெப.(உட*_ெப.) ெபாைறயி  நி �� $க�ப.07080.3 

 ேத��+ ஊ� �)தித னா* எ றன  எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) தி னா 

$க�ப.07080.4 

 மா அைண ந�ல� � ற�+_ெப.(� ற�_ெப.+அ�+_சா'.) இளெவயி* வள�5த+ 

எ ன $க�ப.07081.1 

 P அைண �)தி/ ெச�க�/ �வ� உறA 

ெபாலி5த_ெப.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதாளா  $க�ப.07081.2 

 ஏ அைண வ'வி* காம  கைணபட எ'யா 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07081.3 

 : அைண ஆற ேவ� ஓ� ;ைன மணி_ெப.(மணி_ெப.) இ)�ைக ;�கா  

$க�ப.07081.4 

 ெச8வன 4ைறயி  எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

திற�திற� உண�வி  ேதர $க�ப.07082.1 

 ைம அ� மரபி  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அைம/சைர 

வ)க_விய�.வி.4.(வா_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ றா  $க�ப.07082.2 



 ெபா8 எனA பளி�கி  ஆய இ)�ைகயி  ;ற�ைத/ 

�-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07082.3 

 ஐ இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ஆய ேகாD ேப8�கண� காAப+ ஆ�கி 

$க�ப.07082.4 

 அள5+_வி.எ/.(அள_வி.+5�_இ.க.+உ_வி.எ/.�றி.) அறிவ'ய� ஆய அைம/சைர 

அட�க_�ைற.எ/.(அட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07083.1 

 வைள5த+ �ர�கி  ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

வாயி*க3_ெப.(வாயி*_ெப.+க3_ப .�றி.) ேதா�� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07083.2 

 விைள5த+ ெப)�ேபா� எ � வி�ட+ விடா+ 

ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $க�ப.07083.3 

 உைள5தன� எ ன எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ  

ெசய-� உ'ய எ றா  $க�ப.07083.4 

 எJப+ ெவ3ள�+ உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) �ர�கின� 

எயிைல 4-�� $க�ப.07084.1 

 தJவின எ � ெச8ய� த�க+ சைமதி ேபாலா� $க�ப.07084.2 

 அJவ ந�� ேவைல அ ன+ ஆயிர ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) அ ேற 

$க�ப.07084.3 

 உழிைஞைய� +ைட�க ெநா/சி உ/சியி*_ெப.(உ/சி_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

ெகா%ட+ உ  ஊ�. $க�ப.07084.4 

 எJ மJ த%�_ெப.(த%+_ெப.) ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

இைல ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) எ � இ� 

$க�ப.07085.1 

 4J4த- பைடக3 ஏ5தி இரா�கத� 4ைன5த ேபா+ $க�ப.07085.2 



 ெத(J+ த� பைடக3 4  இ�� ஓ�வா� �ர�க3 எ றா* $க�ப.07085.3 

 விJமி+ �ர�� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெவ��_ெப.அ.(ெவ��_ெப.அ.) ைகயா* 

ெகா3B�_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெவ றி 

$க�ப.07085.4 

 ஈ+ இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) நிக>/சி எ னா எ' விழி�+ இDயி  ந�� 

$க�ப.07086.1 

 :தல�+ அD�த ைகய  நி��ப  எ � ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) 

ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07086.2 

 ேவதைன� காம�_ெப.(காம�_ெப.) அ5ேதா ேவெரா�� ெக��த+ எ னா 

$க�ப.07086.3 

 மா+ல� தைலவ _ெப.(தைலவ _ெப.) பி 2� அ பி  ஓ� மா-ற� 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07086.4 

 ;�� எ'ம��+ இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஊைரA ெபாD 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபாயினா-�/ $க�ப.07087.1 

 ச�கர�_ெப.(ச�கர�_ெப.) உ%ட< ைகயி* தச4க  தைலக3 ஆன 

$க�ப.07087.2 

 இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கி' ப�தி  ெமௗலி இனமணி இட5+ 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07087.3 

 ��கி'வ-�� உ%ட< Sல4� வாB� ேவ�� $க�ப.07087.4 

 ெத(ைட� கல5+_வி.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இராம  வாளி 

ேதா �த* 4 ன� ேதா றா $க�ப.07088.1 

 இைட�� அலம)த* ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

4ைலயினா3 த ைன ஈ5+_ெப.(ஈ5+_ெப.) $க�ப.07088.2 



 பைட�கல� உைடய நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) 

பைட இலாA பைடைய ஈ%ட $க�ப.07088.3 

 அைட�கல� ;�வ+ அ*லா* இனிA ;�� அர0� உ%ட< $க�ப.07088.4 

 எ ;ழி மாலித ைன எ' எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ பா* $க�ப.07089.1 

 வ பழி த)தி ேபாலா� வர 4ைற 

அறியா_ெப.எ/.(அ'_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) வா��ைத $க�ப.07089.2 

 அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) அழி சி5ைத த னா* அடாதன அைறய* எ றா  

$க�ப.07089.3 

 பி பழி எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) பி ைனA ேப/� வி�டா  

$க�ப.07089.4 

 கா�Dய கால ேகய� ெகாJ நிண� க-ைற கால� $க�ப.07090.1 

 த��Dய பைட�ைக வ �ர/ ேசைனயி  தைலவ ெத3ளி $க�ப.07090.2 

 ஈ�Dய அர�க� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) இ)<� ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07090.3 

 கீ>�திைச வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) நி-றி நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கிைளயிேனா��. $க�ப.07090.4 

 கால  த _பதி.ெப.(த _தி'.) களிA;� த���த மேகாதர� காைளேய ேபா8 

$க�ப.07091.1 

 மா* ஒ �� மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) வ �ர மாெப)� ப�கேனா�� 

$க�ப.07091.2 

 Hல� ெகா3 �ர�ைக எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ெகா*�தி 

ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) ஆன $க�ப.07091.3 



 நா* ஐ�பேதா�� ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நம  

திைச வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) 

ந%ணி_வி.எ/.(ந%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07091.4 

 ஏ-ற� எ  ெசா*லி_வி.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வ*வி* 

இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) பைகஞ அ5நா3 $க�ப.07092.1 

 கா-றி2�� அரச _ெப.(அரெச _ெப.) ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) க�ைம 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) க%ட+ அ ேற $க�ப.07092.2 

 <-� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ஆய ெவ3ள O _தி'.(O _4 .ஒ).) 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பைடஞ� �-ற $க�ப.07092.3 

 ேம* திைச வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) ேச�தி விDவத  4 ன� வ �ர 

$க�ப.07092.4 

 இ5 ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) இைமயவ��� இ�தி க%டா8 $க�ப.07093.1 

 ;  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) �ர�கி  ேசற* ;*லி+ 

;கJ�_ெப.எ/.(;க>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ றா* $க�ப.07093.2 

 அ5 ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 1ல� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அதெனா�� 

அைம/சேரா�� $க�ப.07093.3 

 ெத(* ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நக' கா�க வி)பா�க எ ன/ 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07093.4 

 கடக' ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) ஆ3 ேத� கமல�ேதா  உல��� இAபா* 

$க�ப.07094.1 

 ;ைட உள ெபா)+ ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா� 

ெபறாA ெபா��கி ற $க�ப.07094.2 



 இைட இைட மிைட5த_ெப.எ/.(மிைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) இ)<� ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07094.3 

 வடதிைச வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) காAேப  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) என 

வ��+ வி�டா  $க�ப.07094.4 

 கல�கிய_ெப.எ/.(கல��_வி.+இ_இ.கா.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

க��*_ெப.(க��*_ெப.) ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க-ப� 

கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07095.1 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) கிள� ேதவ��ேகேயா நா மைற 4னிவ��ேகேயா 

$க�ப.07095.2 

 ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) ெகJ சீைத�ேகேயா ெபா)வலி இராம-ேகேயா 

$க�ப.07095.3 

 இல�ைகய� ேவ5த-ேகேயா எ*லா���� ெச8த+ இ ப�_ெப.(இ ப�_ெப.) 

$க�ப.07095.4 

 அளி�தக( இ*லா ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) அைம5தவ  

ெகா�ைம_ெப.(ெகா�ைம_ெப.) அRசி $க�ப.07096.1 

 ெவளிAபட* அ'+ எ � உ னி ேவதைன உழ��� ேவைல $க�ப.07096.2 

 களி�தவ� களிA; ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) காAபவ� 

த�ைம� க%0-� $க�ப.07096.3 

 ஒளி�தவ� ெவளிAப�� எ ன கதிரவ  உதய� ெச8தா  $க�ப.07096.4 

 உைளA;�� ஓத ேவைல ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) அைல ஒ��க� P�Aப 

$க�ப.07097.1 

 அளAப அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) Pளி �%ண� ஆைசக3 அைலAப 

:ச*_ெப.(:ச*_ெப.) $க�ப.07097.2 



 இைளAப அ)5_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தைலவ� 4 ன� ஏவலி  எயிைல 

4-�� $க�ப.07097.3 

 வைள�தன� விDய த�த� வாயி*க3_ெப.(வாயி*_ெப.+க3_ப .�றி.) ேதா�� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07097.4 

 த5திர� இல�ைக 1P� மதிலிைன� தJவி� தாவி $க�ப.07098.1 

 அ5தர� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) மீ _ெப.(மீ _ெப.) சி5த அ%ட4� கிழிய 

ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07098.2 

 ெச5தனி/ �டேரா  ேச�� த�பி�� 4 ; 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07098.3 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) ெத(J+ 

வா>�த_�ைற.எ/.(வா>�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) இராம2� 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெச றா  $க�ப.07098.4 

 <- கட*_ெப.(கட*_ெப.) ;லவரா�� OனிAப அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

வல�த+ ஆய $க�ப.07099.1 

 ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஆன 

வி'கட* விJ�கி-ேற2� $க�ப.07099.2 

 கா�� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ;ற�த+ ஆக கவி�கட* 

வைள5த_ெப.எ/.(வைல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கா�சி_ெப.(கா�சி_ெப.) 

$க�ப.07099.3 

 பா-கட* அJவ�+_ெப.(அJவ�_ெப.+அ�+_சா'.) உ3ள+ ஒ�த+ 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பதக  1P� $க�ப.07099.4 

 அல� இலா அர�க  ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அகAபட அ'யி  

தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $க�ப.07100.1 

 வைலெகாலா� எ ன �-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வைள�த மாநகர� ம ேனா $க�ப.07100.2 



 கைல�லா� பரைவ ஏJ� கா* 

கிள�5+_வி.எ/.(கிள�_ெப.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கால�+ $க�ப.07100.3 

 உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� ஒ)�� 

HD_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஒ+�கினேவ�� 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07100.4 

 வ3ள�� விைரவி  எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வடதிைச 

வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) 4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.07101.1 

 ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) ஓ� ஏJ ப�+� கணி�த ெவR_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

ேசைனேயா�� $க�ப.07101.2 

 க3ளைன வர(_ெப.(வர(_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) 

கா%கிலாதா  $க�ப.07101.3 

 ஒ3ளிய+ உண�5ேத  எ னா வ �டண-� உைரAப+ ஆனா  $க�ப.07101.4 

 P+வ  ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) த ைன இLவழி விைரவி* P%D 

$க�ப.07102.1 

 மாதிைன வி�திேயா எ � உண��தேவ ம���� 

ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.07102.2 

 கா+த* கட _ெப.(கட _ெப.) எ � உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) க)திய+ 

அற2� அஃேத $க�ப.07102.3 

 ந�தி�� அஃேத எ றா  க)ைணயி  நிைலய� 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.07102.4 

 அர�க� ேகா  அதைன� ேக�டா  அழகி-ேற யா�� எ றா  $க�ப.07103.1 



 �ர�� இன�+ இைறவ  நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

ெகா-றவ-� உ-ற+ எ றா  $க�ப.07103.2 

 இர�கம+ இJ�க� எ றா  இைளயவ  இனி நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) 

அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) $க�ப.07103.3 

 +ர��வ+ அ*லா* ேவ� ஓ� ெசா* உ%ட< எ ன/ 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07103.4 

 ேதசிைய/ சிைறயி* ைவ�தா  ேதவைர இ��க% ெச8தா  $க�ப.07104.1 

 :�ர��� அல�க% ஈ5தா  ம 2யி� ;ைட�+� தி றா  $க�ப.07104.2 

 ஆைசயி  அள(� எ*லா உலக4� தாேன ஆ3வா  $க�ப.07104.3 

 வாசவ  தி)(� ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

வழி அலா வழிேம* ெச*வா _வி.4.(ெச*_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.07104.4 

 வாழியா8 நி ைன அ � வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) அ� +ய'  ைவக 

$க�ப.07105.1 

 S>( இலா மாய� ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ  

ேதவிையA பி'(_ெப.(பி'(_ெப.) S>5தா  $க�ப.07105.2 

 ஏைழபா* இர�க� ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தனி இக* ேம* 

ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07105.3 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) கா%கி-�� வா>நா3 உ5ைதைய உயி� ப%� உ%டா  

$க�ப.07105.4 

 அ னவ  தன�� மாைத விD* உயி� அ)Bவாேய* $க�ப.07106.1 

 எ 2ைட நாம� 

நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அள( 

எலா� இல�ைக 1P� $க�ப.07106.2 



 ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) ந�ேய எ � 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைட5தவ-� வாயா* 

$க�ப.07106.3 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெசா* எ  ஆ� 4 ன� 

SBற( எ  ஆ� ேதா றா* $க�ப.07106.4 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) த) தவ�ைத_ெப.(தவ�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) 

ஆ�� அ)ளினா* அவ-ைற 4-�� $க�ப.07107.1 

 மற5தைன எனி2� ம-� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இல�ைகயி  வளைம 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07107.2 

 இற5+_வி.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ேபாத* த�+_ெப.(த�+_ெப.) எ � இர�கிைன 

எனி2� எ%ணி  $க�ப.07107.3 

 சிற5த+ ேபாேர எ றா  ேசவக  4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) ெச8தா  

$க�ப.07107.4 

 அய��தில  4D(� அஃேத 

ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) அறிஞ� 

ஆ85த_ெப.எ/.(ஆ8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07108.1 

 நய� +ைற <லி  ந�தி நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) 

+ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைமத* ந ேறா 

$க�ப.07108.2 

 ;ய�+ைற வலியேர2� ெபாைறெயா�� 

ெபா)5தி_வி.எ/.(ெபா)5+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வா>த*_ெதா.ெப.(வா>_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) $க�ப.07108.3 

 சய� +ைற அற2� அஃேத எ � இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) சைமய/ 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07108.4 



 மா)தி இ 2� ெச*லி _நி.எ/.(ெச*_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) ம-� 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அ றி 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07109.1 

 சா)ந� வலிேயா� இ*ைல எ ப+ சா)� அ ேற $க�ப.07109.2 

 ஆ� இனி ஏக� த�கா� அ�கத  அைம�� ஒ னா� $க�ப.07109.3 

 வ �ரேம விைளAபேர2� த�+_ெப.(த�+_ெப.) இ றி 

மீள_�ைற.எ/.(மீ3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ*லா  $க�ப.07109.4 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) என அவைன� Hவி ந�பி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

ந%ணலா�பா* $க�ப.07110.1 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) 

உைரயி  ஒ ைற/ ெசAபிைன த)தி எ றா  $க�ப.07110.2 

 அ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அ)ளA 

ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆ%தைக அல�க* 

ெபா ேதா3 $க�ப.07110.3 

 � றி2� உய�5த+ எ றா* மன நிைல Hறலாேம $க�ப.07110.4 

 எ  அவ-� உைரAப+ எ ன ஏ5திைழயாைள வி��� $க�ப.07111.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) உயி� ெப�த*_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) 

ந ேறா அ � எனி  தைலக3 ப�+� $க�ப.07111.2 

 சி ன பி ன�க3 ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெச)�கள� 

ேச�த*_ெதா.ெப.(ேச�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) ந ேறா $க�ப.07111.3 

 ெசா னைவ இர%D  ஒ ேற +ணிக என/ ெசா*லி� எ றான $க�ப.07111.4 

 அற� +ைற அ � வ �ர��� அழ�� அ � ஆ%ைம_ெப.(ஆ%ைம_ெப.) அ � 

$க�ப.07112.1 



 மற� +ைற அ � ேசம� மைற5+_வி.எ/.(மைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உைற5+ ஒ+�கி வா>த*_ெதா.ெப.(வா>_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) $க�ப.07112.2 

 நிற�+_ெப.(நிற�_ெப.+அ�+_சா'.) உற வாளி ேகா�+ ேந� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.07112.3 

 ;ற�+ உற எதிேர வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா�தரA 

;க*தி எ றா  $க�ப.07112.4 

 பா�மிைச வண�கி/ சீய� வி%மிைசA பட�வேத ேபா* $க�ப.07113.1 

 வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ெவR_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைலயி* ேகா�த 

அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) என விைசயி  ேபானா  $க�ப.07113.2 

 மா)தி அ*ல  ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

எ2� மா-ற� ெப-ேற _வி.4.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) 

$க�ப.07113.3 

 யா� இனி எ ேனா� ஒAபா� எ பேதா� இ ப�_ெப.(இ ப�_ெப.) உ-றா  

$க�ப.07113.4 

 அயி* கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ'ய 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அர�கைர� 

கட�க_�ைற.எ/.(கட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆழி� $க�ப.07114.1 

 +யி* கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அேயா�தி 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) ெசா* கடவாத Pத  

$க�ப.07114.2 

 ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) கட5திலாத காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) ேம)வி  

ேம�� ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07114.3 



 எயி* கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இல�ைக 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அர�கன+ இ)�ைக ;�கா  

$க�ப.07114.4 

 அJகி ற க%ண� ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அOம ெகா* எ ன அRசி� $க�ப.07115.1 

 ெத(Jகி ற �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) �-ற 

ெசா*லிய_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) +ைறக3 ேதா�� 

$க�ப.07115.2 

 ெமாழிகி ற வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) வா��ைத 4க�ெத(�� ெசவியி  1>க 

$க�ப.07115.3 

 எJகி ற ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இைய5+_வி.எ/.(இைய_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ)5தாைன� க%டா  

$க�ப.07115.4 

 க* உ%� மர�_ெப.(மர�_ெப.) உ%� ஏைழ� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ஒ �� 

கட5ேத� எ 2� $க�ப.07116.1 

 ெசா* உ%ேட இவைன ெவ*ல� ேதா-�� ஓ� H-�� உ%ேட $க�ப.07116.2 

 எ* உ%ட பைட ைக�ெகா%டா  எதி� உ%ேட இராம  ைகயி* $க�ப.07116.3 

 வி* உ%ேட உ%� எ � 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஆ-ற(� விய5+ 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.07116.4 

 இ � இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) த ைன 

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேநா�கிேன-� எதி�5த ேபா'* 

$க�ப.07117.1 



 ெவ ற_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) எ  தாைத 

மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) வி*லி ேம* கைண 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஏவி� $க�ப.07117.2 

 ெகா றவ  தாேன வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) எ � 

உட  �றிAபி  அ*லா* $க�ப.07117.3 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) த ைன/ 

ெச8யவ*லேரா உயி��� ந*லா� $க�ப.07117.4 

 அணி பறி�+_வி.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அண�கி  ேம* 

ைவ�த ஆைசA $க�ப.07118.1 

 பிணி பறி�+_வி.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இவைன யாவ� 

4DAபவ� பD� க% ேப>வா8A $க�ப.07118.2 

 பணி பறி�+_வி.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மான� க�ழனி  இவைனA 

ப-றி $க�ப.07118.3 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) பறி�+_வி.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) 

யா'2� வலிய  அ ேற $க�ப.07118.4 

 ெந�5தைக_ெப.(ெந�5தைக_ெப.) வி��த Pத  

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) இைவ 

நிர�ப_�ைற.எ/.(நிர�;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07119.1 

 க��_ெப.அ.(க��_ெப.அ.) கன*_ெப.(கன*_ெப.) விட4� H-�� 

கல5+_வி.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கா* கர4� கா�D 

$க�ப.07119.2 



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

ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) மி ன வி'கட* இ)5த+ அ ன $க�ப.07119.3 

 ெகா�5_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) ெத(ழி* மட�க* 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) எதி� 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ��கி 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.07119.4 

 நி றவ  த ைன அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) 

ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நிமிரA 

பா��+_வி.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ�� $க�ப.07120.1 

 இ � இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) யா� எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

க)ம� எ ைன $க�ப.07120.2 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) தி னா 4 ன� H�தி தெரJய எ றா  

$க�ப.07120.3 

 வ திற* வாலி ேச�� வா3_ெப.(வா3_ெப.) எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) 

இல�க_�ைற.எ/.(இல��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந�கா  $க�ப.07120.4 

 :த நாயக  ந�� S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;வி�� 

நாயக  அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) :ேம* $க�ப.07121.1 

 சீைத நாயக  ேவ� உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) தெய1வ நாயக  

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ெசA;� $க�ப.07121.2 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாயக  ேம* 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) விதி�� நாயக . 

தா _த-.�.(தா _த-.�.) வி�ட $க�ப.07121.3 



 Pத  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) பணி�த மா-ற� 

ெசா*லிய_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வ5ேத _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) எ றா  $க�ப.07121.4 

 அர  ெகாலா� அ'ெகாலா� ம-� அய ெகாலா� எ பா� அ றி $க�ப.07122.1 

 �ர�� எலா� H�D ேவைல� ��ட�ைத/ ேச+ க�D $க�ப.07122.2 

 இர��வா  ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) இ ன� அறிதி எ � 

உ ைன ஏ(� $க�ப.07122.3 

 நர  ெகாலா� உலக நாத  எ � 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அர�க  ந�கா  

$க�ப.07122.4 

 க�ைக�� பிைற�� S�� க%0த* கர�+ ேநமி $க�ப.07123.1 

 ச�க4� த'�த மா* ம-� இ5நக� த ைன/ சாரா� $க�ப.07123.2 

 அ�� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) த�ைமய றி மனிச2�� ஆக 

அRசா+ $க�ப.07123.3 

 இ�� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இதைன/ 

ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) Pத  

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) யாவ  எ றா  $க�ப.07123.4 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) ெச�ம* ப%� ஓ� இராவண  எ பா  த ைன/ 

$க�ப.07124.1 

 �5தர� ேதா3ேகளா�� வா* இைட� P�க/ 

�-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07124.2 

 சி5+ர� கி'க3 தாவி� தி'5தன  ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

உ%ண_�ைற.எ/.(உ%_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07124.3 

 ம5தர� கி'யா* ேவைல கல�கினா  ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) எ றா  

$க�ப.07124.4 



 உ5ைத எ  +ைணவ  அ ேற ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

சா �� உ%டா* $க�ப.07125.1 

 நி5தைன இத ேம* உ%ேட ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) Pத  

ஆத*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) $க�ப.07125.2 

 த5தென  நின�� யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) வானர� தைலைம 

தாழா $க�ப.07125.3 

 வ5தைன_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) 

ந �_ெப.(ந �_ெப.) ெச8தா8_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) 

எ 2ைட ைம5த எ றா  $க�ப.07125.4 

 தாைதைய� ெகா றா  பி ேன தைல_ெப.(தைல_ெப.) �ம5+ இ)ைக நா-றி 

$க�ப.07126.1 

 ேபைதய  எ ன வா>5தா8 எ ப+ ஓ� பிைழ�� த��5தா8 $க�ப.07126.2 

 சீைதையA ெப-ேற _வி.4.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) உ ைன/ 

சி�வ2மாகA ெப-ேற _வி.4.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) 

$க�ப.07126.3 

 ஏ+ என�� அ'ய+ எ றா  இ�தியி  எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) க%டா  

$க�ப.07126.4 

 அ5 நர� இ � நாைள அழிவத-� ஐய� இ*ைல $க�ப.07127.1 

 உ  அர�_ெப.(அர�_ெப.) உன��� 

த5ேத _வி.4.(தா_வி.+5�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) ஆBதி ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) $க�ப.07127.2 

 ெபா  அ' �ம5த படீ�+ இைமயவ� 

ேபா-றி_வி.எ/.(ேபா-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07127.3 



 ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) ஆக யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) 

S��ெவ  ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) எ றா  $க�ப.07127.4 

 அ�கத  அதைன� ேகளா அ�ைகேயா� அ�ைக 

தா�கி_வி.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07128.1 

 +�க வ ேதாB� மா�;� இல�ைக�� +ள�க ந�கா  $க�ப.07128.2 

 இ�� நி றா�க�� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) இ�திேய எ ப+ உ னி 

$க�ப.07128.3 

 O�க3பா* நி �� எ�பா* ேபா5தன  O�பி எ றா  $க�ப.07128.4 

 வா8 தர�த�க ெசா*லி_வி.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ ைன 

உ  வச� ெச8வாேய* $க�ப.07129.1 

 ஆ8தர� த�க+ அ ேறா ++_ெப.(P+_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அரச+ ஆ3ைக $க�ப.07129.2 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) தர� ெகா3ேவ  

யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) இத-� இனி நிக�ேவ� எ%ணி  

$க�ப.07129.3 

 நா8_ெப.(நா8_ெப.) தர� 

ெகா3B�_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) சீய� 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அர�_ெப.(அர�_ெப.) எ � ந�கா  $க�ப.07129.4 

 அ�வேன எ னA ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அர�க  அ5ேதா 

$க�ப.07130.1 

 ெத(�வேன �ர�ைக/ சீறி/ �ட�A பைட எ � 

ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07130.2 

 ந�வேன ெச8ய�த�க நா3_ெப.(நா3_ெப.) உல5தா-�� Pத $க�ப.07130.3 



 ப�வேத +ணி5தா8 ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) வ5த+ பக�தி 

எ றா  $க�ப.07130.4 

 Hவி இ � எ ைன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ேபா8 த �ல� 4J+� 

ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07131.1 

 பாவிைய அம)�� அRசி அர%_ெப.(அர%_ெப.) ;�� ப+�கினாைன 

$க�ப.07131.2 

 ேதவிைய வி�க அ ேற* ெச)�கள�+ எதி�5+ த க% $க�ப.07131.3 

 ஆவிைய வி�க எ றா  அ)3 இன�_ெப.(இன�_ெப.) வி�கிலாதா  

$க�ப.07131.4 

 ப)5+_ெப.(ப)5+_ெப.) உணA பா�D யா�ைக 

ப��த_ெப.எ/.(ப�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

பைடஞேரா�� $க�ப.07132.1 

 ம)5தி2� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) மாம  மD5த நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

வன�+3 ைவகி $க�ப.07132.2 

 இ)5+ழி வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

த�ைக_ெப.(த�ைக_ெப.) இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) ெசவி 4ைல�� 1��� 

$க�ப.07132.3 

 அ'5த நா3_ெப.(நா3_ெப.) வ5திலாதா  இனி/ 

ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஆ%ைம_ெப.(ஆ%ைம_ெப.) உ%ட< $க�ப.07132.4 

 கிைளெயா�� பைடஞேரா��. ேக� இலா உயி�க�� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.07133.1 

 கைள அன த�பிமாைர ேவெரா�� கைளய� க%�� $க�ப.07133.2 

 இைளயவ  பி'ய மாய� 

இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 



ஆயிைழையெவௗ(�_ெப.எ/.(ெவௗ(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.07133.3 

 வைள எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�க  ெவ�ேபா��� இனி எதி� வ)வ+ 

உ%ட< $க�ப.07133.4 

 ஏ5திைழ த ைன� க%0-� எதி�5தவ� த�ைம எ-றி $க�ப.07134.1 

 சா5+ எனA ;த*வ _ெப.) த ைன� தைர இைட� ேத8�+ 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) ஊ� $க�ப.07134.2 

 கா5+ எ'ம��+ தா2� காணேவ கடைல� தாவிA $க�ப.07134.3 

 ேபா5த பி  வ5திலாதா  இனிA ெபா)� ேபா)� உ%ட< $க�ப.07134.4 

 உைட� �ல�+ ஒ-ற� த�பா* உயி� ெகா��+ உ3ள� க3ள� $க�ப.07135.1 

 +ைட�+ழி வ)ண  வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெத(J+ழி ெத(ழாத ெகா-ற� $க�ப.07135.2 

 �ைட� ெத(ழி* த�பி ெகா3ள� ெகா��+ழி ேவைல ேகாலி $க�ப.07135.3 

 அைட�+ழி வ5திலாதா  அம��� இனி வ)வ+ உ%ட< $க�ப.07135.4 

 மறிA; உ%ட ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) காண மணி_ெப.(மணி_ெப.) வைர� 

ேதாளி  ைவ�� $க�ப.07136.1 

 ெநறிA ;%ட]க� அ ன 4க�திய� 4 ேன ெந ன*_ெப.(ெந ன*_ெப.) 

$க�ப.07136.2 

 ெபாறிA ;%ட]க� ேபா�� ஒ)வனா* ;ைன5த ேமாலி $க�ப.07136.3 

 பறிA; உ%�� வ5திலாதா  இனிA ெபா)� பா ைம உ%ட< $க�ப.07136.4 

 எ � இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) இய�பி வா எ � ஏவின  எ ைன 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07137.1 



 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உன�� உ�வ+ உ னி� +ணி5+ உைர உ�தி 

பா��கி  $க�ப.07137.2 

 + � இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) �ழைல வி��� ெத(J+ வா> 

�-ற�ேதா�� $க�ப.07137.3 

 ெபா �தி ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) எ பி  வாயிலி* ;றAப� 

எ றா  $க�ப.07137.4 

 ந�'ேல ப�ட S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெந)Aபிேல ப�ட 

ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07138.1 

 பா'ேல ப�ட வானA பரAபிேல ப�ட எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.07138.2 

 ேபா'ேல ப�� வ �ழA ெபா)த ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ஒளி�+A ;�� உ  

$க�ப.07138.3 

 ஊ'ேல ப�டா8 எ றா* பழி என உைளய/ 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07138.4 

 ெசா-ற வா��ைதைய� ேக�ட�� ெத(* உயி� $க�ப.07139.1 

 4-�� உ%ப+ ேபா�� 4னிவி  ஆ  $க�ப.07139.2 

 ப-�மி  கDதி  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பா� மிைச $க�ப.07139.3 

 எ-�மி  என நா*வைர ஏவினா  $க�ப.07139.4 

 ஏவினா� பிD�தாைர எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எழ� 

$க�ப.07140.1 

 தாவினா  அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) த� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேபா8 

அற� $க�ப.07140.2 

 Hவினா  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ேகா;ர வாயிலி* 

$க�ப.07140.3 



 Pவினா  +ைக�தா  இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) ெசா*லினா  

$க�ப.07140.4 

 ஏம�_ெப.(ஏம�_ெப.) சார எளியவ� யாவி)� $க�ப.07141.1 

 Pம� கா*வன வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ��சர� $க�ப.07141.2 

 ேவ� மி  ேபா*வன வ �>வத  4 னேம $க�ப.07141.3 

 ேபாமி  ேபாமி  ;ற�+ எ � ேபாயினா  $க�ப.07141.4 

 அ5தர�திைட ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ5தா  

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.07142.1 

 சி5+ அர�த� +ைத5+ எJ� ெச/ைசயா  $க�ப.07142.2 

 இ5+ வி%_ெப.(வி%_ெப.) நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உளதா� என $க�ப.07142.3 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) அDயி  

வண�கினா  $க�ப.07142.4 

 உ-றேபா+ அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) உ3ள� க)�+ எலா� 

$க�ப.07143.1 

 ெகா-ற வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) உண��+ எ � Hற�� $க�ப.07143.2 

 4-ற ஓதி எ  1��க  4D� தைல_ெப.(தைல_ெப.) $க�ப.07143.3 

 அ-றேபா+ அ றி ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) அறா  எ றா  $க�ப.07143.4 

 :சேல பிறி+ இ*ைல எனA ;ற�+ $க�ப.07144.1 

 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ேதா�� 4ரச�_ெப.(4ரச�_ெப.) அைற5+ என 

$க�ப.07144.2 

 பாசைறA பைறயி  இட�_ெப.(இட�_ெப.) ப-றிய $க�ப.07144.3 

 வாச* ேதா�� 4ைறயி  வ��திரா* $க�ப.07144.4 



 ம-�� நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மைல�� மர�கB� 

$க�ப.07145.1 

 ப-றி வ �சிA பரைவயி  4�4ைற $க�ப.07145.2 

 க-ற ைககளினா* கD மாநக� $க�ப.07145.3 

 �-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அகழிைய� P��திரா* 

$க�ப.07145.4 

 இ�மி  பல மர�_ெப.(மர�_ெப.) எ��� இய�� அற� $க�ப.07146.1 

 த�மி  ேபா��� வ)க_விய�.வி.4.(வா_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) என/ 

சா-�மி  $க�ப.07146.2 

 க�மி  இAெபாJேத கதி�மீ/ ெசலா� $க�ப.07146.3 

 ெகா�மதி* ��மி� தைல� ெகா3ெக றா  $க�ப.07146.4 

 தட�ெகா3 � �� மர�கB� தா�கிேய $க�ப.07147.1 

 மட�க* அ ன அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வானர மாA பைட $க�ப.07147.2 

 இட�க�மா இ'யA ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ஏறிட� $க�ப.07147.3 

 ெத(ட�கி ேவைல அகழிைய� P��ததா* $க�ப.07147.4 

 ஏய ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) எJப+� எ%கட* $க�ப.07148.1 

 ஆய ெவ3ள�+ அகழிைய� P��த�� $க�ப.07148.2 

 Pய ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) +ைண ெச8வ+ ஆ� என $க�ப.07148.3 

 வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) ஊ� ;�� ஊைர வைள5தேத $க�ப.07148.4 

 விைள�� ெவ றி இராவண  ெம8A;க> $க�ப.07149.1 



 4ைளயிேனா�� கைள5+_வி.எ/.(கைள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 4DAப 

ேபா* $க�ப.07149.2 

 தைள அவி>5த_ெப.எ/.(அவி>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெகாJ5_ெப.அ.(ெகாJ�_ெப.அ.) தட5 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $க�ப.07149.3 

 வைளய� வ ைகயி* வா�கின வானர� $க�ப.07149.4 

 ஈளி தார� இய�பிய வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) உைற $க�ப.07150.1 

 பாைள தா+_ெப.(தா+_ெப.) உ� ந�� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ப%ைணய 

$க�ப.07150.2 

 தாள தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) அ ன�க3 தாவிட $க�ப.07150.3 

 வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) தாவின வானர� தாவேவ $க�ப.07150.4 

 இகJ5 த ைமய  ஆய இராவண  $க�ப.07151.1 

 ;கJ�_ெப.எ/.(;க>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேம ைம�� 

ேபாயினவா� என $க�ப.07151.2 

 நிகJ� க3 ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ந�ல�_ெப.(ந�ல�_ெப.) உ��தலா* 

$க�ப.07151.3 

 அகழிதா2� அJவ+ ேபா றேத $க�ப.07151.4 

 த%�_ெப.(த%+_ெப.) இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ைப5_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) 

தா3_ெப.(தா3_ெப.) அறA $க�ப.07152.1 

 ப% தி'5+ சிைதயA பட� சிைற $க�ப.07152.2 

 வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) இ'5தன வா8ெத(�� 4�ைடைய� $க�ப.07152.3 

 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ'5தன அ ன� 

�ழா� எலா� $க�ப.07152.4 



 P�� மாமர4� மைல�� ெத(ட� $க�ப.07153.1 

 ந��� ந��மிைச/ ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெந)�கலா* $க�ப.07153.2 

 ஏ� ேப� அகழி  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இனA பல 

$க�ப.07153.3 

 ஆ� ெச றன ஆ�கலி ேம* அேரா $க�ப.07153.4 

 இJ� மா� க* இ�5ெத(�� இ�5ெத(�� $க�ப.07154.1 

 �ழிக3 ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) �'�+ 

இைட ேதா � ேத _ெப.(ேத _ெப.) $க�ப.07154.2 

 ஒJ� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ஒ�தன ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) ந�� $க�ப.07154.3 

 4Jகி மீ+ எJ� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 4க�ைதேய $க�ப.07154.4 

 த ைம��� தைலயாய தச4க  $க�ப.07155.1 

 ெத( ைமA ேப� அக> வானர� P��ததா* $க�ப.07155.2 

 இ ைம��� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உைடைம��� யாவ���� $க�ப.07155.3 

 வ ைம��� ஒ� வர�;� உ%� ஆ� ெகாேலா $க�ப.07155.4 

 P��த வானர� �3ளி பறி�+_வி.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைட/ 

$க�ப.07156.1 

 சீ��த ேப� அைண த ைன�� சி5தின $க�ப.07156.2 

 வா��த+ அ ன மதிலி  வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07156.3 

 ஆ��த ஆ�கலி காெரா�� அRசேவ $க�ப.07156.4 

 வ�ட ேம) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) என வா _ெப.(வா _ெப.) 4க� 

$க�ப.07157.1 



 எ�ட ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மதி*மிைச ஏறி 

வி%_ெப.(வி%_ெப.) $க�ப.07157.2 

 ெத(�ட வானர� ேதா றின மீ� ெத(க $க�ப.07157.3 

 வி�ட ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) 

வ ��கின_வி.4.(வ ���_வி.+இ _இ.கா.+அ_பட�.ப .) எ னேவ $க�ப.07157.4 

 இ��க ேவ%�வ+ இ*ைல எ% த�� மணி_ெப.(மணி_ெப.) $க�ப.07158.1 

 ெவ��ைக ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேம) 

விJ�கலா* $க�ப.07158.2 

 நி��க ேந�வ) வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ெந)�கலா* $க�ப.07158.3 

 ெபா��கலா+ மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) தைர ;�க+ ஆ* $க�ப.07158.4 

 அைற5த மா 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) ஆைனA பதாைகயா* $க�ப.07159.1 

 மைற5தவா* ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வானக� மாதிர� $க�ப.07159.2 

 �ைற5த Pளி �Jமி வி%_ெப.(வி%_ெப.) ஊ� ;�� $க�ப.07159.3 

 உைற5த+ ஆ�� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) ேபா��� எJ� ஓைதேய 

$க�ப.07159.4 

 ேகா� அல�பின ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) அல�பின $க�ப.07160.1 

 ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) அ� ப'� தா)� அல�பின 

$க�ப.07160.2 

 மா� அல�பின மாமணி� ேத� மணி_ெப.(மணி_ெப.) $க�ப.07160.3 

 பா� அல�பின பா8மத யாைனேய $க�ப.07160.4 

 அர�க� ெத(*�ல� ேவ� அற அ*லவ� $க�ப.07161.1 

 வ)�க� யாைவ�� வா>( உற வ5த+ ஓ� $க�ப.07161.2 



 க)�ெகா3 கால�_ெப.(கால�_ெப.) விதிெகா� கா�Dட $க�ப.07161.3 

 த)�கி உ-� எதி� தா�கின தாைனேய $க�ப.07161.4 

 ப* ெகா�� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பாதவ� ப-றி�� $க�ப.07162.1 

 க* ெகா�� ெச ற+ அ�கவியி  கட*_ெப.(கட*_ெப.) $க�ப.07162.2 

 வி* ெகா�� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) ெகா�� ேவ� உள 

$க�ப.07162.3 

 எ* ெகா�� பைட�� ெகா%ட+ இ�கட* $க�ப.07162.4 

 அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) க-கைள அ3ளின அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) எலா� 

$க�ப.07163.1 

 ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) உைடA பைண H� உற <றின $க�ப.07163.2 

 வ�; உைட� தட மாமர�_ெப.(மாமர�_ெப.) மா%டன $க�ப.07163.3 

 ெச�;க�/ �ட� ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) கண�_ெப.(கண�_ெப.) ெச*லேவ 

$க�ப.07163.4 

 மா� ைக வானர வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) மைல5த க* $க�ப.07164.1 

 தா�கி_வி.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வRச� தைலக3 

தக��தலா* $க�ப.07164.2 

 நா�கி`�� ெசவியி2� நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) வா> $க�ப.07164.3 

 1�கி`�� ெசா'5தன 1ைளேய $க�ப.07164.4 

 அ-க3 ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நிற�த அர�க�த� 

$க�ப.07165.1 

 வி-க3 ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) சர�பட 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ;% ந�� $க�ப.07165.2 

 ப-ேகளா�� ெசா'தர ப-றிய $க�ப.07165.3 



 க-ேகளா�� உ)%ட_ெப.எ/.(உ)3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கவிகேள 

$க�ப.07165.4 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேம) ெந�மதி* ெந-றியி  

$க�ப.07166.1 

 ெவ றி வானர வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) விைச�த க* $க�ப.07166.2 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த�யவ� ஆ� உயி� சி5தின 

$க�ப.07166.3 

 � றி  வ �J�_ெப.எ/.(வ �>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உ)மி  

�Jவிேன $க�ப.07166.4 

 எதி��த வானர� யா�ைகெயா� இ-றன $க�ப.07167.1 

 மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) க%� 

ம%ணி*_ெப.(ம%_ெப.+இ*_இட.ேவ.) மைற5தன $க�ப.07167.2 

 கதி�� ெகா��க% அர�க� கர�களா* $க�ப.07167.3 

 விதி��+ எறி5த வில�� இைல ேவலிேன $க�ப.07167.4 

 கD�த ��தின ைகயி* கJ�+_ெப.(கJ�+_ெப.) அறA $க�ப.07168.1 

 பிD�த_ெப.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ3 உகிரா* பிள( ஆ�கின 

$க�ப.07168.2 

 இD�த எ-றின எ% இ* அர�கைர $க�ப.07168.3 

 4D�த வானர� ெவRசின 4-றின $க�ப.07168.4 

 எறி5+� எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எJ4ைள� 

த%�_ெப.(த%+_ெப.) ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.07169.1 

 அைற5+� ெவL அயி* ஆக�+_ெப.(ஆக�_ெப.+அ�+_சா'.) அJ�தி�� 

$க�ப.07169.2 



 நிைற5த_ெப.எ/.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ�க% அர�க� 

ெந)�கலா* $க�ப.07169.3 

 �ைற5த வானர வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) �J�கேள $க�ப.07169.4 

 ெசAபி  ெச�;ன* ேதா85த_ெப.எ/.(ேதா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெச�ெபா  மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) $க�ப.07170.1 

 +Aபி  ெச8த+ ேபா ற+ S>வைர $க�ப.07170.2 

 �A;-� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) பிண� � � �ம5+ 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07170.3 

 உAபி* ெச ற+ உதிர�+ ஒJ�கேம $க�ப.07170.4 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைர�த 

பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) மய�கின $க�ப.07171.1 

 அ5தர�தி* ெந)�கலி  அ�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) $க�ப.07171.2 

 ப5த� ெப-ற+ ேபா ற+ ப-�த* $க�ப.07171.3 

 இ5திர-�� அ'ய இல�ைகேய $க�ப.07171.4 

 த�� ெவ�கன* ஒ�+� தய�கிய $க�ப.07172.1 

 ெபா�� ெவ��)திA ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ெச�க� 4  $க�ப.07172.2 

 க��*_ெப.(க��*_ெப.) அ ன கவ5த4� ைக 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07172.3 

 அ��� இ��� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆDயவா� 

அேரா $க�ப.07172.4 

 ெகா _ெப.(ெகா _ெப.) நிற� �)தி� �ைட ;�களி  $க�ப.07173.1 

 ெத(* நிற/ சிைறயி* +ளி Pவலா* $க�ப.07173.2 

 ப* நிற�த பதாைகA பரA; எலா� $க�ப.07173.3 



 ெச5_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) நிற�தனவா8 நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) த��5தேவ 

$க�ப.07173.4 

 ெபாழி5த_ெப.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசா'A ;+A 

;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மீ 

$க�ப.07174.1 

 வழி5த மாமதி* ைகவி�� வானர� $க�ப.07174.2 

 ஒழி5த_ெப.எ/.(ஒழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேம)வி  

உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ;�� இ�ப'  $க�ப.07174.3 

 இழி5த_ெப.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா�கட* எ ன இழி5தேத 

$க�ப.07174.4 

 பதண4� மதி�� பைட நாRசி�� $க�ப.07175.1 

 கதன வாயி�� க��� அ�டாைல�� $க�ப.07175.2 

 4தல யாைவ�� ;��-� 4-றின $க�ப.07175.3 

 விதன ெவ�க% இரா�கத� ெவ3ளேம $க�ப.07175.4 

 பா85த_ெப.எ/.(பா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசா'A பரைவயி* ப-பல 

$க�ப.07176.1 

 ந�5தி_வி.எ/.(ந�5+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஏ�� ெந)�� இைட/ சி-சில 

$க�ப.07176.2 

 சா85+ சா85+ சர�பட� த3ள* உ-� $க�ப.07176.3 

 ஓ85+ வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சிலசில ஓDன 

$க�ப.07176.4 

 தழிய வானர மா�கட* சா8த�� $க�ப.07177.1 

 ெபாழி��_ெப.எ/.(ெபாழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெவ�பைடA 

ேபா��கட* ஆ��ததா* $க�ப.07177.2 



 ஒழி�� கால�+ உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 1 �� ஒ�+ 

$க�ப.07177.3 

 அழி�� மா�கட* ஆ�A; எ��தென1னேவ $க�ப.07177.4 

 4ைர�� மா 4)�� 4ர* ச�க4� $க�ப.07178.1 

 உைரெச8 காள4� ஆ�ளி ஓைச�� $க�ப.07178.2 

 விைர�� ப* இய�_ெப.(இய�_ெப.) வி* அரவ�ெத(�� $க�ப.07178.3 

 திைர ெச8 ேவைல�� ஒ� ஆ�ல� ெச8தேவ $க�ப.07178.4 

 ஆய காைல. அைன�+ உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) த)� $க�ப.07179.1 

 நாயக  4க  நாலி  நட5+_வி.எ/.(நட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என 

$க�ப.07179.2 

 ேமய ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வி'கட* வி%�லா� $க�ப.07179.3 

 வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) ஊ� ;றAப�� வ5தேத $க�ப.07179.4 

 ெநDய காவத� எ�� நிர�பிய $க�ப.07180.1 

 பDய வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) ப)Aபத� 

பா85+_வி.எ/.(பா8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என $க�ப.07180.2 

 ெகாDெயா�� ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) �-ற� 

ெகா��த_ெப.எ/.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த%�_ெப.(த%+_ெப.) 

$க�ப.07180.3 

 ஒDய ஊ றின 4�மத ஓ�கேல $க�ப.07180.4 

 Sழி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மத�ப� ெத(8யலி  $க�ப.07181.1 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கா* என 

ஓ�வ $க�ப.07181.2 

 பாழி வா> வயிரA பD ப*4ைற $க�ப.07181.3 



 :ழி ஆ�கின ெபா  ெந�5ேத�கேள $க�ப.07181.4 

 பிD�த_ெப.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வானர� ேப� 

எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) ேதா3களா* $க�ப.07182.1 

 இD�த மாமதி* ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) இல�ைகயா3 $க�ப.07182.2 

 ம��த_ெப.எ/.(ம+_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா�கட* வா(� திைர 

எலா� $க�ப.07182.3 

 �D�+� கா*வன ேபா ற_ெப.எ/.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

�திைரேய $க�ப.07182.4 

 ேக3 இ* ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) கிள��திய ெத(*4ைற $க�ப.07183.1 

 நாB� நாB� நட5தன ந3 இரா_ெப.(இரா_ெப.) $க�ப.07183.2 

 ந�ள� எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஒ)சிைற 

நினறன_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) $க�ப.07183.3 

 மீB�_ெப.எ/.(மீ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மாைல�� ேபா றன� 

வ �ரேர $க�ப.07183.4 

 ப�தி வ  தைலA பா�பி  பர� ெகட_�ைற.எ/.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.07184.1 

 4�தி நா�D  4க�திைன 4-�ற $க�ப.07184.2 

 பி�தி பி-பட வ திைச ேப�(ற $க�ப.07184.3 

 ெத(�தி மீ%Dலவா* ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) Pளிேய $க�ப.07184.4 

 ெந)�கி வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நி)த� ெந)�கலா* 

$க�ப.07185.1 

 �ர�� இனA ெப)5தாைன �ைல5+ ேபா8 $க�ப.07185.2 

 அ)�க  மாமக  ஆ� அம� ஆைசயா* $க�ப.07185.3 



 ெச)�கி நி றவ  நி �ழி/ ெச றதா* $க�ப.07185.4 

 சா85த தாைன� தள�(� சல�+ எதி� $க�ப.07186.1 

 பா85த_ெப.எ/.(பா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தாைனA ெப)ைம�� 

பா��+_வி.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உற� $க�ப.07186.2 

 கா85த_ெப.எ/.(கா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெநRச  

கன*_ெப.(கன*_ெப.) ெசா' க%ணின  $க�ப.07186.3 

 ஏ85த+ அ�� ஒ� மராமர� ஏ5தினா  $க�ப.07186.4 

 வாரண�+ எதி� வாசியி  ேந� வய� $க�ப.07187.1 

 ேத� 4க�தினி* ேசவக� ேம* ெச��+ $க�ப.07187.2 

 ஓ� ஒ)�த��� ஒ)வ'  உ-� உய� $க�ப.07187.3 

 ேதாரண�+ ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) என� ேதா றினா  $க�ப.07187.4 

 களி�� மா(� நி)த)� கா* அற $க�ப.07188.1 

 ஒளி�� மாமணி� ேத)� உ)�D ெவ� $க�ப.07188.2 

 �ளி� ேசா' ஒJக ெகாதி�+ இைட $க�ப.07188.3 

 ெவளி� இலா மரேம ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ �சினா  $க�ப.07188.4 

 அ ன காைல_ெப.(காைல_ெப.) அ'��ல வ �ர)� $க�ப.07189.1 

 ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) 4 ;க வ க%_ெப.(வ க%_ெப.) அர�க)� 

$க�ப.07189.2 

 4  உழ5த_ெப.எ/.(உழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

4ழ��_ஏவ.(4ழ��_வி.) ெப)R_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ெச)� $க�ப.07189.3 

 த னி* வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தைலமய� �-றன� 

$க�ப.07189.4 



 க* +ர5த கள� பட வRசக� $க�ப.07190.1 

 இ-� உல5+ 4D5தவ� எ% இல� $க�ப.07190.2 

 வி* +ர5தன ெவ�கைணயா* உட*_ெப.(உட*_ெப.) $க�ப.07190.3 

 அ-� உல5த �ர��� அன5தேம $க�ப.07190.4 

 க-க3 த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) க�Rெச) $க�ப.07191.1 

 ம-கட�க3 வலி5+ மைல5திட $க�ப.07191.2 

 த-� அட�கி உல5தவ�த� உயி� $க�ப.07191.3 

 தெற1� அட�க_�ைற.எ/.(அட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நிைற5+_வி.எ/.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெசறி5தவா* $க�ப.07191.4 

 பா�கி றன ேப8� கண�_ெப.(கண�_ெப.) பல வித�+ $க�ப.07192.1 

 ஆ�கி ற அ��ைற ஆ> கட-� $க�ப.07192.2 

 ஓ�கி ற உதிர� ;�5+ உட*_ெப.(உட*_ெப.) $க�ப.07192.3 

 நா�கி றன� க-;ைட ந�ைகமா� $க�ப.07192.4 

 யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ப�ட அழி;ன* யா� எலா� $க�ப.07193.1 

 பான* ப�ட பலகைண மா'யி  $க�ப.07193.2 

 ேசாைன ப�ட+ ெசா* அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) வானர/ $க�ப.07193.3 

 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ப�ட+ ப�ட+ ெச�;% ந�� $க�ப.07193.4 

 கா85த_ெப.எ/.(கா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வானர வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) 

கர�தினா* $க�ப.07194.1 

 ேத85த ஆ�ள� ஆனவ� ெச�;% ந�� $க�ப.07194.2 

 பா85த+ ஆைனA ப�கள� பா>பட/ $க�ப.07194.3 



 சா85ததா* நி)த� கட*_ெப.(கட*_ெப.) தாைனேய $க�ப.07194.4 

 த�க3 மாAபைட சா8த�� த� எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.07195.1 

 ெவ�க% வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�க  விைர ேத'ைன $க�ப.07195.2 

 க�கசால� ெத(டர� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ெசFஉ� $க�ப.07195.3 

 வ�க� ஆ� என வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� 

தா�கினா  $க�ப.07195.4 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

தா�கி_வி.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வD�கைண மா 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $க�ப.07196.1 

 சி5தி வானர/ ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) சிைத�த�� $க�ப.07196.2 

 இ5திர� ஆதிய)� திைக�+ ஏ�கினா� $க�ப.07196.3 

 ெநா5+_வி.எ/.(ெநா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) S'ய _ெப.(S'ய _ெப.) 

கா 4ைள ேநா�கினா  $க�ப.07196.4 

 ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வRச  ெநாறி* வய 

மாAப' $க�ப.07197.1 

 வ ��� ேத'னி  மீ+ எழA பா85+_வி.எ/.(பா8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.07197.2 

 P�� Pணி�� வி*�� ெத(ைல�+ 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.07197.3 

 யா�ைக�� சிைத�தி�� எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஏகினா  $க�ப.07197.4 

 மைல �ைல5தென வ/சிர4�D த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.07198.1 

 நிைல �ைல5+ விJதலி  நி �ளா� $க�ப.07198.2 



 �ைல �ைல5+ ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) நக� ேநா�கினா� $க�ப.07198.3 

 அைல கிள�5தென வானர� ஆ��தேவ $க�ப.07198.4 

 வ �ழி ெவ�க% இரா�கத� ெவ�பைட $க�ப.07199.1 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஆழி கிள�5தென ஓ�கின $க�ப.07199.2 

 கீைழ வாயிலி* கி�ட�� 4�Dன� $க�ப.07199.3 

 SJ� வானர வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) +வ றிேய $க�ப.07199.4 

 Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) அயி* ேதாமர� 

ச�கர�_ெப.(ச�கர�_ெப.) $க�ப.07200.1 

 வால� வாளி மைழயி  வழ�கிேய $க�ப.07200.2 

 ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) அ ன அர�க� அட��த�� $க�ப.07200.3 

 கா�� வா�� +மி5த கவி��ல� $க�ப.07200.4 

 ெவ றி வானர வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) விைச�+ எறி $க�ப.07201.1 

 � �� மா மர4� ெகா��காலனி* $க�ப.07201.2 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ �ழ_�ைற.எ/.(வ �>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நி)த�க3 சி5தினா� $க�ப.07201.3 

 ெபா றி வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;ரவி�� :�ைக�� 

$க�ப.07201.4 

 த%�_ெப.(த%+_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) அயி* ச�கர�_ெப.(ச�கர�_ெப.) 

சாயக� $க�ப.07202.1 

 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சீறி நி)த� ெகாதி�+ 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07202.2 

 ;% திற5+ �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) 

ெபாழி5+_வி.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உக $க�ப.07202.3 



 ம%D ஓDன� வானர வ �ரேர $க�ப.07202.4 

 எ'யி  ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) இ)நில� கீJற $க�ப.07203.1 

 வி'ய நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மராமர� ேவெரா�� 

$க�ப.07203.2 

 தி'ய வா�கி நி)த� ெவRேசைன ேபா8 $க�ப.07203.3 

 ெந'ய ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) என வ �சினா  $க�ப.07203.4 

 ேத)� பாக)� வாசி�� ெச�4க� $க�ப.07204.1 

 கா)� யாளி�� சீய4� கா%த� $க�ப.07204.2 

 பா'  வ �ழA ;ைடAப ப��;ணி  $க�ப.07204.3 

 ந�)� வா' அதைன நிைற�தேத $க�ப.07204.4 

 அர�க� ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அ�கள� பா>பட $க�ப.07205.1 

 ெவ)� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓDட 

ெவ�பைட காவல _ெப.(காவல _ெப.) $க�ப.07205.2 

 ெந)�க ேந�5+ ��பா2 ெந�Rசர� $க�ப.07205.3 

 +ர�க வானர/ ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) +ணி5தேத $க�ப.07205.4 

 க%� நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கரDயி  

காவல _ெப.(காவல _ெப.) $க�ப.07206.1 

 எ% திசா4க� ஏ��� இ��ப  ஓ� $க�ப.07206.2 

 ச%ட மா)த� எ ன� தடவைர $க�ப.07206.3 

 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சீறி 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எதி� �A;றா $க�ப.07206.4 



 ெத(��த வாளிக3 வ �J4  S>5+_வி.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எதி� $க�ப.07207.1 

 எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) � ைற இ��ப  எறித�� 

$க�ப.07207.2 

 ஒD�த வி*�� இரத4� ஒ*ெலனA $க�ப.07207.3 

 ப��த_ெப.எ/.(ப�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாசி�� பாக2� பா>பட 

$க�ப.07207.4 

 ேத� அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சிைல�� 

அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உக� $க�ப.07208.1 

 கா� இழி5த_ெப.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உ)� என� 

கா85+_வி.எ/.(கா8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� $க�ப.07208.2 

 பா� கிழி5+ உகA பா85தன  வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) $க�ப.07208.3 

 ேபா� கிழி5+ ;ற�தரA ேபா� ெச8தா  $க�ப.07208.4 

 த�தி மா�பி  வயிர� தட�ைகயா* $க�ப.07209.1 

 ��தி நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ��பா2ைவ 

தா _த-.�.(தா _த-.�.) எதி� $க�ப.07209.2 

 ெமா�தி நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 4D�தைல கீ> உற 

$க�ப.07209.3 

 ப�தி வ  தட5ேதா3 உறA ப-�வா  $க�ப.07209.4 

 கD� தல�+ இ)கா* உற� ைககளா* $க�ப.07210.1 

 பிD�+� ேதாைளA பிற�கலி  ேகா� ேந� $க�ப.07210.2 

 4D�தல�திைன� கL(ற 1ைளக3 $க�ப.07210.3 

 ெவD�+ வ �>தர வ �>�தின  ஆ� அேரா $க�ப.07210.4 



 த _பதி.ெப.(த _தி'.) பைட�தைலவ  பட� த _பதி.ெப.(த _தி'.) எதி� 

$க�ப.07211.1 

 + ;_ெப.(+ ;_ெப.) அைட�த மன�த  �மாலி ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) 

$க�ப.07211.2 

 4  பைட�த 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) அ ன கா�சியா  $க�ப.07211.3 

 வ ; அைட�த வ'சிைல வா�கினா  $க�ப.07211.4 

 வா�கி வா�சிைல வானர மாAபைட $க�ப.07212.1 

 ஏ�க நா%_ெப.(நா%_ெப.) எறி5தி�� இைடய�ீ இ றி� $க�ப.07212.2 

 P�� மா'_ெப.(மா'.) என/ �ட�வாளிக3 $க�ப.07212.3 

 வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) ேதாளின  

வி�டன _வி.4.(வி�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பத�.ஒ).) ஆ� 

அேரா $க�ப.07212.4 

 <�� ஆயிர4� கைண ெநா8தினி  $க�ப.07213.1 

 ேவ� ேவ� ப�தலி  ெவ�பிேய $க�ப.07213.2 

 ஈ� இ* வானர மாAபைட எ�க0� $க�ப.07213.3 

 பாற ந�ல  ெவ�%� எதி� பா�A; உறா $க�ப.07213.4 

 � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� H-� என/ $க�ப.07214.1 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

சிைத�த�� $க�ப.07214.2 

 ெவ றி வி*ல  வி�கைண மா'யா* $க�ப.07214.3 



 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) <� உதி� உ-ற+ அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) � றேம 

$க�ப.07214.4 

 மீ��� அ�� ஓ� மராமர� ேவெரா�� $க�ப.07215.1 

 ஈ�D வான�+_ெப.(வான�_ெப.+அ�+_சா'.) இD என எ-ற�� $க�ப.07215.2 

 ேகா�� வி*�� ெகாD�� வயAப' $க�ப.07215.3 

 :�� ேத)� ெபாD�+க3 ஆயேவ $க�ப.07215.4 

 ேத� இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சிைல�� இழ5திட 

$க�ப.07216.1 

 கா� இழி5த_ெப.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உ)� என� கா5+வா  

$க�ப.07216.2 

 பா� இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ப)வலி� த%ெடா�� 

$க�ப.07216.3 

 ஊ� இழ5த_ெப.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கதி� என ஓDனா  

$க�ப.07216.4 

 வா8 மD�+ அழ* க%ெத(�� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உக $க�ப.07217.1 

 ேபா8 அ��த�� ந�ல  ;ைக5+ எதி� $க�ப.07217.2 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) அ��தவ  த ைகயி* த%ெடா�� $க�ப.07217.3 

 மீ எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வி��; உற வ �சினா  

$க�ப.07217.4 

 அ�பர�+ எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அர�க2� $க�ப.07218.1 

 இ�ப� உ-� எ'யி  தி) ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) ேம* $க�ப.07218.2 



 ெச�;ன* ெபாழிய� கைத ேச��தினா  $க�ப.07218.3 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) த�தம+ உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) ந��கேவ 

$க�ப.07218.4 

 அD�தேலா�� அத-� இைளயா+ 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.07219.1 

 எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த%ைடA 

பறி�+_வி.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எறியா இக* $க�ப.07219.2 

 4D�+� எ � ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ைக ெகா� ேமாதினா  $க�ப.07219.3 

 �D�+ உமி>5+_வி.எ/.(உமி>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என� க�க� 

�)திேய $க�ப.07219.4 

 �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) வா8நி � ஒJக(� Hசல  $க�ப.07220.1 

 நி)த  ந�ல  ெந�வைர மா�பினி* $க�ப.07220.2 

 க)தலாத 4  ��த�� ைக�+ அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

$க�ப.07220.3 

 ெபா)த :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) ;கல ஒ%ணாதேத $க�ப.07220.4 

 ம-� ந�ல  அர�கைன மா� உற/ $க�ப.07221.1 

 �-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வா*ெகா� ேதாளி2� 

மா�பி2� $க�ப.07221.2 

 ெந-றி_ெப.(ெந-றி_ெப.) ேம�� ெந��கர�+ எ-ற�� $க�ப.07221.3 

 இ-� மா* வைர எ ன விJ5தன  $க�ப.07221.4 

 இற5+_வி.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ �>5தனேன பிரக�த  எ � 

$க�ப.07222.1 



 அறி5த_ெப.எ/.(அ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

ஆவல� ெகா�Dனா� $க�ப.07222.2 

 ெவறி5த ெச�மயி� ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) 

ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) $க�ப.07222.3 

 4றி5+ த�த� 4+நக� எ8தினா� $க�ப.07222.4 

 தெற1� வாயிலி* ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நிசாசர� $க�ப.07223.1 

 ம* �லா( வயA ;ய�+ அ�கத  $க�ப.07223.2 

 நி-கேவ எதி� நி றில� ஓDனா� $க�ப.07223.3 

 ெபா  �லா( �பா'ச  ெபா றேவ $க�ப.07223.4 

 <-� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) எ2� ெவ3ள4� ேநா  

கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) $க�ப.07224.1 

 ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) சா* + 4க2� அ�� 

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07224.2 

 ேம* தி%வாயிலி* ேமவின� வ �Dனா� $க�ப.07224.3 

 கா-றி  மாமக  ைக எ2� காலனா* $க�ப.07224.4 

 அ ன காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) அ5த அ5த வாயிலி* 

$க�ப.07225.1 

 + 2 ேபா� க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) P+வ� 

ஓDனா� $க�ப.07225.2 

 ம ன ேக3 என வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வண�கினா� 

$க�ப.07225.3 

 ெச னி_ெப.(ெச னி_ெப.) தா>�க/ ெசவியிைட/ ெசAபினா� $க�ப.07225.4 



 கீைழ வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) கிள� நி)த� பைட $க�ப.07226.1 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) நாளி2� ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

$க�ப.07226.2 

 ஆழி அ ன அன�க� தைலமக  $க�ப.07226.3 

 :ழியா  உயி� ;�க+ வி%_ெப.(வி%_ெப.) எ றா� $க�ப.07226.4 

 ெவ றி ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) ைக நி)த� ெவ�%� 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07227.1 

 தென1திைசA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) வாயிலி* ேச�5+ழி $க�ப.07227.2 

 ெபா றினா  அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) �பா'ச  ேபாயினா� $க�ப.07227.3 

 இ � ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

அறிேயா� எ றா� $க�ப.07227.4 

 வட�� வாயிலி* வ/சிர 4�D�� $க�ப.07228.1 

 �ட�� வாயிலி* + 4க� � ற4� $க�ப.07228.2 

 அட�க)� வல�+ ஐ�ப+ ெவ3ள4� $க�ப.07228.3 

 பட/ சிைத5த+ ந�பைட எ றன� $க�ப.07228.4 

 எ ற வா��ைத எ' உ�� ெந8 என/ $க�ப.07229.1 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சி5ைத ;�த�� சீ-ற� த� 

$க�ப.07229.2 

 க �_ெப.(க �_ெப.) க%ணி  வழி/ �ட� கா றிட $க�ப.07229.3 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நி � ெநD+ உயி��தா  

அேரா $க�ப.07229.4 



 மறி�+� ஆ� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ஆ� உயி� 

வLவினா� $க�ப.07230.1 

 இ��+� H�� எ றா  இைச எ�க0� $க�ப.07230.2 

 நி��+� ந�ல  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெப)R_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

ேசைனைய $க�ப.07230.3 

 ஒ��+ ம-� அவேனா�� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ-றன  $க�ப.07230.4 

 உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ேபாதி  இ)வ)� 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அல $க�ப.07231.1 

 க-ற ேபா�க3 எலா� ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) $க�ப.07231.2 

 ெந-றி_ெப.(ெந-றி_ெப.) ேம* ம-ற அ5 ந�ல  ெந��ைகயா* $க�ப.07231.3 

 எ-ற வ �5தன  எ ன இய�பினா� $க�ப.07231.4 

 அ னவ ெனா�� ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அர�க'* 

$க�ப.07232.1 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) நக��� 

வ5ேதா�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஓ�_த .ப .) ஐய நா�கேள $க�ப.07232.2 

 எ ன எ ன எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) இக* வா8கைள� $க�ப.07232.3 

 தி ன� தி ன எ'5தன தி�� எலா� $க�ப.07232.4 

 மா� நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நி)தைர வ கணா  

$க�ப.07233.1 

 ஓட ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உய�பைடயா  ம-� 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.07233.2 



 ேகா� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெபா)த 

�ர�கினா* $க�ப.07233.3 

 வ �Dனா  எ � மீ��� விள�பினா  $க�ப.07233.4 

 க�ட+ இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) வா>ைவ கைட4ைற $க�ப.07234.1 

 ப�ட+ இ�� ஓ� �ர�� ப��க எ � $க�ப.07234.2 

 இ�ட ெவRெசா* எ'யினி* எ  ெசவி $க�ப.07234.3 

 ��ட+ எ  உைட ெநRைச�� ��டதா* $க�ப.07234.4 

 க)Aைப ேபா* �ர�� எ-ற கதி� �ழ* $க�ப.07235.1 

 ெபா)Aைப ஒAபவ  தா _த-.�.(தா _த-.�.) இ � ெபா றினா  

$க�ப.07235.2 

 அ)Aப�_ெப.(அ)Aப�_ெப.) எ � பைகைய�� ஆ� அழ* $க�ப.07235.3 

 ெந)Aைப�� இக>5தா* அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ந�திேயா 

$க�ப.07235.4 

 நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) அ ன+ ந��நிைற 

க%ணினா� $க�ப.07236.1 

 வ-க� ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) மாA பைட 

ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07236.2 

 ஒ-க� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உதவாம* 

உ�க_விய�.வி.4.(உ�_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) என $க�ப.07236.3 

 வி* ெகா3 ெவ�பைட வ �ரைர ஏவினா  $க�ப.07236.4 

 ம%�கி ற ெச)வி  வழ�� எலா� $க�ப.07237.1 



 க%� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கயிைல இட5தவ  

$க�ப.07237.2 

 ;% திற5தன க%ணின  ெபா�கினா  $க�ப.07237.3 

 தி%திற* ெந�5ேத� தெரJ5+ ஏறினா  $க�ப.07237.4 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ப':%ட+ அதி� �ர*_ெப.(�ர*_ெப.) $க�ப.07238.1 

 மா இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) ேபா ற+ 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) $க�ப.07238.2 

 ேதய� எ��� தி'5த+ தி%திற* $க�ப.07238.3 

 சாய இ5திரேன ப%� த5த+ $க�ப.07238.4 

 ஏ-றி எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இைறRசி 

இட�ைகயா* $க�ப.07239.1 

 ஆ-றினா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) அ�சிைல அ னதி  $க�ப.07239.2 

 மா-ற� எ  ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நா%_ெப.(நா%_ெப.) ஒலி ைவ�த�� 

$க�ப.07239.3 

 H-றினாைர�� ஆ)யி� ெகா3வேத $க�ப.07239.4 

 ம-�� வா பைட வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) மா�பிைட $க�ப.07240.1 

 இ-� இலாதன எ%0� இலாதன $க�ப.07240.2 

 ப-றினா  கவச� பட� மா�பிைட/ $க�ப.07240.3 

 �-றினா  ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) +�ைப�� 

SDனா _வி.4.(S�_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.07240.4 

 ேப)� க-ைற� கவ'A ெப)�கட* $க�ப.07241.1 

 ந�)� ந�� Oைர�� என நி றவ  $க�ப.07241.2 



 ஊ)�_ெப.எ/.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெவ%ைம உவாமதி� கீ> 

உய� $க�ப.07241.3 

 கா)� ஒ�தன  4�தி  கவிைகயா  $க�ப.07241.4 

 ேபா��த ச�கA படக� ;ைட�திட $க�ப.07242.1 

 சீ��த ச�க� கட*_ெப.(கட*_ெப.) உக ேதவ�க3_ெப.(ேதவ�_ெப.+க3_ப .) 

$க�ப.07242.2 

 ேவ��+ அச�க வி��; ெவD�திட $க�ப.07242.3 

 ஆ��த ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) அைற5த 4ரசேம $க�ப.07242.4 

 ேத)� மா(� பைடஞ)� தெற1றிட $க�ப.07243.1 

 1' வ* ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தாைனயி  4-றினா  $க�ப.07243.2 

 ந�� ஒ� ஏJ� 4Dவி* ெந)��� நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.07243.3 

 ேம) மா*வைர எ ன விள�கினா  $க�ப.07243.4 

 ஏ> இைச� க)வி_ெப.(க)வி_ெப.) வ �-றி)5த+ எ னி2� $க�ப.07244.1 

 S> இ)5_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) திைசகைள� +ட��� ெத(*ெகாD 

$க�ப.07244.2 

 வாழிய_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இய_விய�.வி.4.�றி.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

எலா� வைள5+_வி.எ/.(விைள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வா8 இ�� 

$க�ப.07244.3 

 ஊழியி  அ5தக  நாவி  ஓ�கேவ $க�ப.07244.4 

 ேவ0 உய� ெந�வைர அர�க� ேவைல�� ஓ� $க�ப.07245.1 

 ேதாணி ெப-றன� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

கட���_ெப.எ/.(கட_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெத(*ெச)� $க�ப.07245.2 



 காணிய வ5தவ� கல�க� ைக� மிக/ $க�ப.07245.3 

 ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) உய� வி��பிைட அமர� சி5தேவ $க�ப.07245.4 

 க% உ� க)�;ைக க+வ கா� நிற�+_ெப.(நிற�_ெப.+அ�+_சா'.) $க�ப.07246.1 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�க�த� அர�தA ப�கிக3 

$க�ப.07246.2 

 ெவ%நிற� ேகாடலி  உ)வி  ேவ-�ைம $க�ப.07246.3 

 ந%ணின� ேநா�க(� அயி�A; ந*கேவ $க�ப.07246.4 

 கா* ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேத� உய� கதலி�� கர�+ $க�ப.07247.1 

 ஏைனய� ஏ5திய_ெப.எ/.(ஏ5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பதாைக ஈ�ட4� 

$க�ப.07247.2 

 ஆைனயி  ெகாDகB� அளவி� ேதா8தலா* $க�ப.07247.3 

 வான யாெறா� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஒ-றி வ-றேவ $க�ப.07247.4 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேகாD ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) அ�ைக ஆ�த� 

$க�ப.07248.1 

 Pயன �ம5+ பி ெத(டர �-� ஒளி� $க�ப.07248.2 

 ேசயி) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேசம� ேத� தெரJ5+ 

$க�ப.07248.3 

 ஏயின ஆயிர�+ இர�D எ8தேவ $க�ப.07248.4 

 ஊ றிய_ெப.எ/.(ஊ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெப)�பைட உைலய 

உ-� உட  $க�ப.07249.1 

 ஆ ற ேபா� அர�க�க3 

ெந)�கி_வி.எ/.(ெந)��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 



ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07249.2 

 ேதா றின  உல�_ெப.(உல�_ெப.) என� ெத(ட�5+ 

நினறன_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) $க�ப.07249.3 

 1 ைற�� கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) 4-றினா  $க�ப.07249.4 

 ஓ+ உ� க)�கட-� ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

தாைனயா  $க�ப.07250.1 

 த�+_ெப.(த�+_ெப.) உ� சி�ெத(ழி* அர�க  சீ-ற�தா  $க�ப.07250.2 

 ேபா+� ெப)�கள� ;�5+ளா  என� $க�ப.07250.3 

 P+வ� நாயக-� அறிய/ ெசா*லினா� $க�ப.07250.4 

 ஆ�� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அம�� ெத(ழி-� 

அ0கினா  என $க�ப.07251.1 

 வா�கின  சீைதைய எ 2� வ ைமயா* $க�ப.07251.2 

 த��� உ� பி'வினா* ேத85த ேத8( அற $க�ப.07251.3 

 வ ��கின_வி.4.(வ ���_வி.+இ _இ.கா.+அ_பட�.ப .) இராகவ  வ �ர� ேதா3கேள 

$க�ப.07251.4 

 ெத(ைட உ� வ-கைல ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) 

�-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ேம* $க�ப.07252.1 

 ;ைட உ� வயிர வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

ெபாலிய_�ைற.எ/.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ ��கினா  $க�ப.07252.2 

 இைட உ� க)ம�தி  எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) 

க%டவ�_வி.அ.ெப.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப .) 

$க�ப.07252.3 



 கைட உ� ேநா�கினி  கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

கா�சியா  $க�ப.07252.4 

 ஒ�+ உ� சி� �ற3 பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.07253.1 

 வி�தக அ)மைற உவைக மி�� ேம* $க�ப.07253.2 

 ப�+ உள விர*_ெப.(விர*_ெப.) ;ைட 

பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப%;_ெப.(ப%;_ெப.) என/ 

$க�ப.07253.3 

 சி�திர/ ேசவD�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அD_ெப.+�_ஒ-.) கழ�� ேச��தினா  

$க�ப.07253.4 

 : இய* மீ _ெப.(மீ _ெப.) எலா� 

:�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா _ெப.(வா _ெப.) நிக� 

$க�ப.07254.1 

 ேம( இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) கவச� இ�� இ��கி வ ��கின  $க�ப.07254.2 

 ேதவிைய� தி)ம� மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) த��தலா* 

$க�ப.07254.3 

 ேநா( இல3_�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ3_பட�.ஒ).) எ ப+ ேநா�கினா  

ெகாேலா $க�ப.07254.4 

 ந*;ற� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) நளின/ ெச�ைகயி* 

$க�ப.07255.1 

 நி-; உற �-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

கா�சி_ெப.(கா�சி_ெப.) ேநமியா  $க�ப.07255.2 

 க-பக� ெகா�பிைன� க'ய_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) மா�ண� $க�ப.07255.3 

 ெபா-;ற� தJவிய_ெப.எ/.(தJவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) ேபா றதா* $க�ப.07255.4 



 ;ைத இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) ெபாJதி2� 

மல)�_ெப.எ/.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெபா�� ஒளி 

$க�ப.07256.1 

 சிைத( அ)நா3 அல�/ சிவ5த_ெப.எ/.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $க�ப.07256.2 

 இத>_ெப.(இத>_ெப.) ெத(�� வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) வ �-� இ)5த+ ஆ� 

என� $க�ப.07256.3 

 தைத(� நிைர விர*_ெப.(விர*_ெப.) ;�D* தா�கினா  $க�ப.07256.4 

 ப* இய* உல�_ெப.(உல�_ெப.) உ� பாைட பா� அைம5+ $க�ப.07257.1 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) இ* <* கட*_ெப.(கட*_ெப.) ஏற 

ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07257.2 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) இய* நைவ அ� கவிஞ� நா_ெப.(நா_ெப.) வ)� 

$க�ப.07257.3 

 ெசா* என� ெத(ைல( இலா� Pணி P�கினா  $க�ப.07257.4 

 கிள� மைழ� �Jவிைட� கிள�5த_ெப.எ/.(கிள�_ெப.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மி  என $க�ப.07258.1 

 இளவ'� கவ��_ெப.(கவ��_ெப.) இைல ஆெரா� ஏ� ெபற� $க�ப.07258.3 

 +ளெவா� +�ைப�� �ழிய/ 

SDனா _வி.4.(S�_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.07258.4 

 ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உலக4� உயி)� 

உ�;ற� $க�ப.07259.1 

 தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபா)3கB� மைற�� 

தா _த-.�.(தா _த-.�.) எனி  $க�ப.07259.2 



 ந��கிய+ யாவ+ நிைன�கிேல� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

$க�ப.07259.3 

 வா�கிய வ'சிைல ம-� ஒ ேற ெகாேலா $க�ப.07259.4 

 நா- கட*_ெப.(கட*_ெப.) உலக4� வி��;� நா3_ெப.(நா3_ெப.) மல� 

$க�ப.07260.1 

 P��க ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேசைன�� தா2� ேதா றினா  

$க�ப.07260.2 

 மா*கட* வ%ண _ெப.(வ%ண _ெப.) தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

வள)�_ெப.எ/.(வள�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மா* 

இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) $க�ப.07260.3 

 பா- கடேலா�� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி)� 

பா ைம ேபா* $க�ப.07260.4 

 ஊழியி  உ)�திர  உ)( 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

$க�ப.07261.1 

 ஏ> உய� உலக4� எ'�கி றா  என $க�ப.07261.2 

 வாழிய_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இய_விய�.வி.4.�றி.) வ'சிைல� த�பி மாA 

பைட� $க�ப.07261.3 

 Hைழயி  ெந-றி_ெப.(ெந-றி_ெப.) நி றாைன HDனா  $க�ப.07261.4 

 எ ;ழி நி)தரா� ஏJ ேவைல�� $க�ப.07262.1 

 மி ெபாழி எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) உைட கவியி  ெவ3ள4� $க�ப.07262.2 

 தென1;ல� கிழவ2�_ெப.(கிழவ _ெப.+உ�_சா'.) ெச8ைக த��DடA 

$க�ப.07262.3 

 ; ;ல� கள�திைடA ெபா)த ேபா�மா* $க�ப.07262.4 



 +மி5தன தைல_ெப.(தைல_ெப.) �ட� 

ெசா'5த_ெப.எ/.(ெசா'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேத� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 

$க�ப.07263.1 

 அவி5தன ;ரவி�� ஆB� அ-றன $க�ப.07263.2 

 �வி5தன பிண��ைவ �ம5+ ேகா3 நில�_ெப.(நில�_ெப.) $க�ப.07263.3 

 நிமி�5த+ பர5த+ �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ந��தேம $க�ப.07263.4 

 க��_ெப.அ.(க��_ெப.அ.) �ர�� இ)ைகயா* எ-ற கா* வய� $க�ப.07264.1 

 ெகா��_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) �ர� +ணி5தன ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) ��தினா* 

$க�ப.07264.2 

 ஒ��� உர�_ெப.(உர�_ெப.) +ணி5தன� நி)த� ஓDன $க�ப.07264.3 

 ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) �ர�; என நிைற �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ந��தேம 

$க�ப.07264.4 

 தெற1� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) வட�� 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ ன� ேத�கிலாA $க�ப.07265.1 

 ப* �ைவ பர5தன_வி.4.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

�ர��A ப*பிண� $க�ப.07265.2 

 ெபா  �ைவ நிக��தன நி)த� ேபா� சவ� $க�ப.07265.3 

 க* �ைவ நிக��தன மைழ�� கா�Dன $க�ப.07265.4 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி இராவண  அமர� அRச� 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.07266.1 

 ெவLவிழி ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) உக வி*லி  நாணிைன/ $க�ப.07266.2 

 ெசLவழி� ேகாைதயி  தெறJAப/ சி5தின $க�ப.07266.3 

 எLவழி ம)�கி2� இ'5த வானர� $க�ப.07266.4 



 உ)� இD�+ழி உைல5+ ஒளி��� நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) ஒ�+ $க�ப.07267.1 

 இ'ய* உ-றன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) சில 

இற5தவா* சில $க�ப.07267.2 

 ெவ)வ* உ-றன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

சில வி�ம* உ-றன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

$க�ப.07267.3 

 ெபா)கள�+ உயிெரா�� ;ர%� ேபா� சில $க�ப.07267.4 

 ெபார க)நிற ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வி��; ேபா>பட $க�ப.07268.1 

 இர�க� இ* இராவண  எறி5த நாணினா* $க�ப.07268.2 

 �ர�கின� உ-ற+ எ  Hற* த _பதி.ெப.(த _தி'.) �ல�+ $க�ப.07268.3 

 அர�க)� அைனய+ ஓ� அ/ச�_ெப.(அ/ச�_ெப.) எ8தினா� $க�ப.07268.4 

 வ �டண  ஒ)வ2� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வ �ர2� $க�ப.07269.1 

 ேகா� அைண �ர�கி2�� அர�� ெகா-றவ  $க�ப.07269.2 

 நாDன� நி றன� நா� தி�கி2� $க�ப.07269.3 

 ஓDன� அ*லவ� ஒளி�த+ உ�பேர $க�ப.07269.4 

 எ��கி  நானில�ைத ஏ5+� இராவண  எறி5த நாணா* $க�ப.07270.1 

 ந��கினா  உலைக எ பா� ந*கினா  எ ன* பா-ேறா $க�ப.07270.2 

 மி��கினா* மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) வாேனா� ேம�� உய� 

ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) ேம* நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.07270.3 

 ெக���� நா3_ெப.(நா3_ெப.) உ)மி  ஆ�A;� ேக�டன� எ ன� ேக�டா� 

$க�ப.07270.4 



 ஏ5திய_ெப.எ/.(ஏ5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சிகர�_ெப.(சிகர�_ெப.) 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அ�� இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) �லிச� எ ன� 

$க�ப.07271.1 

 கா5திய உ)மி  வி�டா  கவி��ல�+ அரச _ெப.(அரெச _ெப.) அ�க* 

$க�ப.07271.2 

 ந�5த) ெந)A;/ சி5தி நிமி�த�� நி)த��� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.07271.3 

 ேவ5த2� பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஒ றா* ெவ%+க3 ஆ�கி 

வ �>�தா _வி.4.(வ �>_வி.+��_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07271.4 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�க  வி�ட அ�பினா* 

அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சி5தி $க�ப.07272.1 

 தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) சிகர�_ெப.(சிகர�_ெப.) 

ந�� ஆ8� திைசதிைச சி5தேலா�� $க�ப.07272.2 

 க% ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க�5த�� கால கவி��ல�+ 

அரச _ெப.(அரெச _ெப.) ைகயா* $க�ப.07272.3 

 ம%மக3 வயி� கீற மர�_ெப.(மர�_ெப.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) வா�கி� 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07272.4 

 ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா மர�ைத அ�பி  

H�ட�தா* கா�ட� த�க $க�ப.07273.1 

 க%ட� ஆயிர�தி  ேம�� உள என� க%ட� க%டா  $க�ப.07273.2 

 வி%ட வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�க  மீ+ வி��; எ' 

பர�க_�ைற.எ/.(பர��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி�டா  $க�ப.07273.3 

 ப%ைட_ெப.அ.(ப%�_ெப.) மா* வைரயி  மி�க+ ஒ)கி' ப'தி 

ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) $க�ப.07273.4 



 அ�கி'தைன�� ஆ�� ஓ� அ�பினா* 

அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) மா-றி $க�ப.07274.1 

 தி�� இ'தரA ேபா� ெவ ற_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) 

சிைலயிைன வைளய வா�கி $க�ப.07274.2 

 ��கி'வ த  மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ;�க4� ேதா றா 

வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) $க�ப.07274.3 

 உ�கிர வயிர வாளி ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ;�� ஒளி�க எ8தா  $க�ப.07274.4 

 ��கைண ப�தேலா�� +ள�கினா  +ள�கா 4 ன� $க�ப.07275.1 

 �ட திைச வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா)தி ;�5த ெகா3ைக 

$க�ப.07275.2 

 உட  இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அறி5தா  எ ன ஓ� 

இைம ஒ��கா 4 ன� $க�ப.07275.3 

 வட திைச வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) 4 ன  ஆனா  $க�ப.07275.4 

 ப'தி ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) ேதறா 4 ன� ப)வலி அர�க ப* ேபா� $க�ப.07276.1 

 ;'திேயா எ ேனா� எ னா ;ைக எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

விழி�+A ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07276.2 

 வ)திேய வா எ பா  ேம* மைல ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) நிைலயி  வா�கி 

$க�ப.07276.3 

 �)திேய அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாளா* வ �சினா  காலி  

ேதா ற* $க�ப.07276.4 



 மீ எJ ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெவ�க'யி  சி5தி� 

$க�ப.07277.1 

 த� எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி��பி  ஊ� ெச*கி ற 

ெசயைல ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07277.2 

 கா8 கைண ஐ5+� ஐ5+� க�A;ற� ெத(��+� க%D�+ $க�ப.07277.3 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) H� ெச8தா  அமரைர அல�க% ெச8தா  

$க�ப.07277.4 

 மீ�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) சிகர�_ெப.(சிகர�_ெப.) வா�கி வ ���ேதா3 

விைசயி  வ �சி $க�ப.07278.1 

 ஓ�Dனா  ஓ�ட வான�+_ெப.(வான�_ெப.+அ�+_சா'.) உ) மி2� 

ெக�க_விய�.வி.4.(ெக�_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) ஓD $க�ப.07278.2 

 ேகா�� ெவRசிைலயி  வாளி 4  

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெகா-றA ெபா  

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.07278.3 

 :�Dய_ெப.எ/.(:��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வலய�ெத(�� :ழியா8A 

ேபாயி-� அ ேற $க�ப.07278.4 

 ெம8 எ'5+_வி.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) அழ � 

ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ெவ�கணா  வி�மி 

மீ�� ஓ� $க�ப.07279.1 

 ைம வைர வா��வாைன வ'சிைல உைளய வா�கி� $க�ப.07279.2 

 ைகயி2� ேதாளி  ேம�� மா�பி2� கர�க வாளி $க�ப.07279.3 

 ஐ இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) அJ5த எ8தா  

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அைவ ஆ-றி 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.07279.4 



 யா� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ெச8யகி-பா� எ � 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைமேயா� 

ஏ�த_�ைற.எ/.(ஏ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07280.1 

 மா)தி பி 2� ஆ�� ஓ� மராமர� ைகயி  வா�கி $க�ப.07280.2 

 ேவெரா�� �ழ-றி வி�டா  வி�த�� இல�ைக ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) 

$க�ப.07280.3 

 சாரதி தைலைய� த3ளி/ ெச ற+ நி)த� சாய $க�ப.07280.4 

 மாறி ஒ� பாக  ஏற மறிதிைரA பரைவ பி 2� $க�ப.07281.1 

 சீறிய+ அைனய  ஆன ெசறிகழ* அர�க  தெய1வ $க�ப.07281.2 

 <� ேகா* ெநா8தி  எ8தா  அைவ உட*_ெப.(உட*_ெப.) Oைழதேலா�� 

$க�ப.07281.3 

 ஆ� ேபா* ேசா' ேசார அ2ம2� அல�க% உ-றா  $க�ப.07281.4 

 க* ெகா%�� மர�க3_ெப.(மர�_ெப.+க3_பட�.ப .) ெகா%�� ைக� 

ெகா%�� களி�+_வி.எ/.(களி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) வா8/ $க�ப.07282.1 

 ெசா* ெகா%�� மயி'  ;  ேதா* ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ெகா%�� +3ளி 

ெவ3ளிA $க�ப.07282.2 

 ப* ெகா%�� மைலகி றா'* பழிெகா%� பய5த+ 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ஓ� $க�ப.07282.3 

 வி* ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+ விற*_ெப.(விற*_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மீ3தி� ேபாலா� 

$க�ப.07282.4 

 எ � உைர�+ எயி-�A ேப>வா8 எ' உக நைக 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) யாண�A $க�ப.07283.1 



 ெபா  ெத(ட� வD�பி  வாளி கைட உக�+ உ)4 ேபால $க�ப.07283.2 

 ஒ றி  ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அதிக� ஆக ஆயிர ேகாD உ8�தா  

$க�ப.07283.3 

 ெச ற+ �ர��/ ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) கா* எறி கடலி  சி5தி $க�ப.07283.4 

 கல�கிய_ெப.எ/.(கல��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அர�க  வி*லி  

க*வி�� கவிக3 உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07284.1 

 அல�க0� தைலவ� ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

த ைம�� அைமய� க%டா  $க�ப.07284.2 

 இல��வ  எ  ைக வாளி�� இல�� 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இவைன இ � $க�ப.07284.3 

 வில��ெவ  எ ன வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) வி* 

உைட ேம) எ ன $க�ப.07284.4 

 ேதய�தி  தைலவ _ெப.(தைலவ _ெப.) ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) 

சிைலைய நா%_ெப.(நா%_ெப.) எறி5தா  த�ய $க�ப.07285.1 

 மாய�தி  விைனைய வ*லா� நிைல எ ைன 4Dவி* மா'_ெப.(மா'.) 

$க�ப.07285.2 

 ஆய�தி  இD இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ ேற அRசின 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $க�ப.07285.3 

 சீய�தி  4ழ�க� ேக�ட* ேபா றன� ெச�ந� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.07285.4 

 ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) சா* அர�க  தா2� அய* 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வயவ� 

ெநRச�_ெப.(ெநRச�_ெப.) $க�ப.07286.1 



 வ �-� வ �-� ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) த ைம�� 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) த�பி $க�ப.07286.2 

 H-றி  ெவ�;)வ� அ ன சிைல ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) �ர�� ேகளா 

$க�ப.07286.3 

 ஏ-றின  ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) எ ேன 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மனிச  

எ னா $க�ப.07286.4 

 க�� அைம ேத'  ேம�� களி ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) களி-றி  ேம�� 

$க�ப.07287.1 

 வி�� எJ ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) ேம�� ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) 

எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�க� ேம�� $க�ப.07287.2 

 4�Dய மைழயி  +3ளி 4ைற இ றி ெமா8��மா ேபா* $க�ப.07287.3 

 ப�டன பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) எ��� பர5த+ �)திA ெபௗவ�_ெப.(ெபௗவ�_ெப.) 

$க�ப.07287.4 

 நக�களி  ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) ேவழ_ெப.அ.(ேவழ�_ெப.) நைற மத அ)வி 

கா�� $க�ப.07288.1 

 4க�களி* ;�க வாளி அபர�ைத 

4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ெமா8�ப� $க�ப.07288.2 

 அக�களி- கழ �_வி.எ/.(கழ*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேத'  

அ/சிைன உ)வி அAபா* $க�ப.07288.3 

 உக�களி  கைட ெச றா�� ஓ8( இல ஓட�-ற $க�ப.07288.4 

 <�கிய களி�� ேத)� ;ரவி�� <ழி* 

ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07289.1 

 ஆ�கிய அர�க� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஐ இ)ேகாD ைக ஒ�+ $க�ப.07289.2 



 ஓ�கிய பைடக3 வ �சி உட-றிய_ெப.எ/.(உட-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.07289.3 

 பா�கிய� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) த�பிைய/ 

�-��_ெப.எ/.(�-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ப-றி $க�ப.07289.4 

 உ�பைக மனிச  இ � எ� இைறவைன உ�கி-பாேன* $க�ப.07290.1 

 ெவ�வி+ ந�த� வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) எ � ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேம ைம 

ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07290.2 

 எறிபைட அர�க� ஏ-றா� ஏ-ற ைக மா-றா  எ னா $க�ப.07290.3 

 வறியவ� ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) வ%ைம_ெப.(வ%ைம_ெப.) :%டவ  

ேம* ெச ெற ன $க�ப.07290.4 

 அ��தன  அர�க� எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எறி5தன 

அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) அறாத $க�ப.07291.1 

 ெபா��தன  பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மா'_ெப.(மா'.) ெபாழி5தன  உயி'  

ேபாக� $க�ப.07291.2 

 ெவ��தன  நம2� ேவைல உதிர�தி  ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) 

மீள_�ைற.எ/.(மீ3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07291.3 

 மறி�தன மறி5த எ��� பிண�க3 அ� மைலக3 மான $க�ப.07291.4 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) எலா� அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

4-�� தா3_ெப.(தா3_ெப.) எலா� 

அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதாளா� $க�ப.07292.1 

 மைல எலா� அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபா  

தா�_ெப.(தா�_ெப.) மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) எலா� 

அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) Sல�+ $க�ப.07292.2 



 இைல எலா� அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) எலா� 

அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகா-ற/ $க�ப.07292.3 

 சிைல எலா� அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க-ற ெச) எலா� 

அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சி5தி $க�ப.07292.4 

 ேத� எலா� +மி5த மாவி  திறெமலா� +மி5த ெச�க% $க�ப.07293.1 

 கா� எலா� +மி5த வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) எலா� +மி5த 

க%ட� $க�ப.07293.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) எலா� +மி5த 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த2 எலா� +மி5த த�த� 

$க�ப.07293.3 

 ேபா� எலா� +மி5த ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

;க> எலா� +மி5+ ேபாய $க�ப.07293.4 

 அர( இய* த�க% வ தா3 ஆ3 விழ ஆ3 ேம* 

வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07294.1 

 ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) ேம* :�ைக 

வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) :�ைகேம* ெபால  ேத� 

வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07294.2 

 நிரவிய ேத'  ேம ேம* ெந�5தைல 

கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெந8�ேதா� $க�ப.07294.3 

 விரவிய கள�+3 எ��� ெவ3ளிைட அ'+ 

வ �ழ_�ைற.எ/.(வ �>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07294.4 

 க�Aபி  க% அமரேர�� கா�4க�+ அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) ைகயா* 

$க�ப.07295.1 

 ெத(��கி றா  +ர�கி றா  எ � உண�5தில� +ர5த வாளி $க�ப.07295.2 



 இ��� ஒ �� காணா� கா%ப+ எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேகா* ெநா8தி  எ8திA $க�ப.07295.3 

 ப��கி ற பிண�தி  ப�ம* �Aைபயி  பரAேப ப*கா* $க�ப.07295.4 

 ெகா-ற வா3_ெப.(வா3_ெப.) ெகாைல ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) 

Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) ெகா�R_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) சிைல 4தல வாய 

$க�ப.07296.1 

 ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) ெவ�பைடக3 யா(� ெவ5 ெத(ழி* அர�க� ேம* 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07296.2 

 உ-றன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) H-�� 

அRச ஒளி�வன ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) <றா8 $க�ப.07296.3 

 அ-றன அ றி ஒ �� அறாதன இ*ைல அ ேற $க�ப.07296.4 

 � � அன யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மான� �ரகத� ெகாD� ேத� ேகாப 

$க�ப.07297.1 

 வ  திற*_ெப.(திற*_ெப.) ஆளி சீய� ம-ைறய பிற(� 4-�� $க�ப.07297.2 

 ெச றன எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) இ*ைல தி'5தில சிறி+ ேபா+� 

$க�ப.07297.3 

 நினறன_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) இ*ைல 

எ*லா� கிட5தன ெநளி5+ பா�ேம* $க�ப.07297.4 

 சா85த+ நி)த� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) தம�தைல இடறி� த3B-� 

$க�ப.07298.1 

 ஓ85த+� ஒழி5த+ ஓD உல5த+� ஆக அ ேற $க�ப.07298.2 

 ேவ85த+ வாைக வ �ர-� இைளயவ  வ'வி* ெவ�பி� $க�ப.07298.3 

 கா85த+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இல�ைக ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) எ2� கால/ ெச5_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) த� $க�ப.07298.4 



 கா-�_ெப.(கா-�_ெப.) உற> கலின மா  ேத� கDதினி  கடாவி� க%0-� 

$க�ப.07299.1 

 ஏ-றன  இல�ைக ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) எ' விழி�+ இராம  த�பி 

$க�ப.07299.2 

 H-� மா* ெகா%ட+ எ ன� ெகா*கி றா  ��க/ ெச றா  $க�ப.07299.3 

 சீ-ற4� தா2� நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

ெபய�5தில  சிறி+� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) $க�ப.07299.4 

 கா�கி ற எ  ெந��காவலி  வலி ந��கிய க3வா $க�ப.07300.1 

 ேபா�� இ � உன�� அ'தா* எனA ;க றா  ;ைக உயி�Aபா  $க�ப.07300.2 

 ேகா�கி றன ெத(��கி றன ெகாைல அ�;க3 தைலேயா� $க�ப.07300.3 

 ஈ��கி றன கன*_ெப.(கன*_ெப.) ஒAபன எ8தா  இக* ெச8தா  $க�ப.07300.4 

 எ8தா  சர� எ8தாவைக இ-� ஈக என இைடேய $க�ப.07301.1 

 ைவதா* என ைவ+ ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) வD 

வாளியி  அ��தா  $க�ப.07301.2 

 ஐ+ ஆதலி  அ��தா8 இனி அ�Aபா8 என அழி கா� $க�ப.07301.3 

 ெப8தா*_நி.எ/.(ெப8_வி.+தா3_நி.எ/.�றி.) என/ சர மா'க3 ெசா'5தா  

+யி* பி'5தா  $க�ப.07301.4 

 ஆ� �Rசர� அைனயா  

வி��_ெப.எ/.(வி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அயி* வாளிக3 அைவ 

தா� $க�ப.07302.1 

 வ ���� சர- ப)வ�+ இழி_வி.(இழி_வி.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ேபா*வன 

வில�கா� $க�ப.07302.2 

 P��R சர ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ;�Dலி  �ட� ேவலவ-� இைளயா  

$க�ப.07302.3 



 வா��R சர� வா�காவைக அ��தா  அற�_ெப.(அற�_ெப.) ம��தா  

$க�ப.07302.4 

 அAேபாைதயி  அய�( ஆறிய அ2மா  அழ* விழியா $க�ப.07303.1 

 ெபா8A ேபா� சில ;'ேய* இனி என 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைட ;�5தா  $க�ப.07303.2 

 ைகA ேபாதக� என 45+ அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) க�5ேத� 

எதி� நட5தா _வி.4.(நட_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07303.3 

 இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ேபா� ஒழி பி  ேபா� உள 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) ேக3 என 

இைச�தா _வி.4.(இைச_வி.+��_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07303.4 

 ெவ றா8 உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஒ)1 ைற�� ெமலியா 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வலியா* $க�ப.07304.1 

 தி றா8 ெசறிகழ* இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) இைசைய திைச தி'�தா8 

$க�ப.07304.2 

 எ ற�� இ � அழி(_ெப.(அழி(_ெப.) உ வயி  

எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) என இைசயா 

$க�ப.07304.3 

 நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எதிேர உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

அள5தா  என நிமி�5தா  $க�ப.07304.4 

 எ��தா  வல� தட�ைகயிைன அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ேபா8 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.07305.1 

 அ��+ ஆ�� உற அள5தா  தி)வDயி  வD( எ ன $க�ப.07305.2 

 ம��+ ஆ�� உற வள�5தா  என வள�கி றவ  உ)வ�_ெப.(உ)வ�_ெப.) 

$க�ப.07305.3 



 க��தா  என� ெகாDயா-� எதி� 

கா%பா8_வி.4.(கா%_வி.+A_இ.இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) என�கா�டா 

$க�ப.07305.4 

 வி* ஆ�த� 4தலாகிய வய ெவ�பைட மிடேலா� $க�ப.07306.1 

 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) இைட பயி றா8 ;ய�_ெப.(;ய�_ெப.) நா* 

ஐ5திேனா� இைய5தா8 $க�ப.07306.2 

 இ*லா8 ெச) வலியா8 திற*_ெப.(திற*_ெப.) மறேவா8 இனி எதிேர 

$க�ப.07306.3 

 நி*லா8 என நிக>�தா ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ெந)Aபா� என உயி�Aபா  

$க�ப.07306.4 

 ந�3 ஆ%ைமயி  உடேன எதி� நி றா8 இஃ+ ஒ ேறா $க�ப.07307.1 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) ஆ%ைம�� உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏழிெனா� உடேன 

உைட வலி�� $க�ப.07307.2 

 தாளா%ைம�� நிக� ஆ)� இ* தனி ஆ%ைம�� இனி 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) $க�ப.07307.3 

 ேதாளா%ைம�� இைசேயா� உட  +ைடAேப  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

;ைடAபா* $க�ப.07307.4 

 பர�கA பல உைர�+ எ  பட� கயிைலA ெப)வைர��� $க�ப.07308.1 

 அர�� உ-� எ' ெபாறி� க% திைச� க'��� சிறி+ அ2�கா $க�ப.07308.2 

 உர� �Aைபயி  உய�ேதா3 பல உைடயா8 உர  உைடயா8 $க�ப.07308.3 

 �ர��� தனி� கர�தி  ;ைட ;ைடA; ஆ-�தி ெகா*லா� $க�ப.07308.4 

 எ ேதா3 வலி அதனா* எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) எ-ற(� இறவா $க�ப.07309.1 



 நி றா8 எனி  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) பி  எைன நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

ைக�தல நிைரயா* $க�ப.07309.2 

 � ேற ;ைர ேதாளா8 மிட* ெகா� ��+தி ��தA $க�ப.07309.3 

 ெபா ேற  எனி  நி ேனா� எதி� ெபா)கி றிெல  எ றா  $க�ப.07309.4 

 கா'  க'யவ  மா)தி கழற கD+ உகவா $க�ப.07310.1 

 வ �ர-� உ'ய+ ெசா-றைன விறேலா8 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தனி எ  

$க�ப.07310.2 

 ேந� நி-பவ� உளேரா பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) ந�ய*லவ� இனி உ  $க�ப.07310.3 

 ேப)�� உல�_ெப.(உல�_ெப.) அளேவ இனி உளேவா பிற எ றா  $க�ப.07310.4 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஆ�த� உைடயா8 அைல ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) என+ உற(� $க�ப.07311.1 

 ெகா றா8 உய�ேத�ேம* நிமி� ெகா� ெவRசிைல ேகாலி $க�ப.07311.2 

 வ  தாைனயி  உட  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ  

எதி� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) வலியா* $க�ப.07311.3 

 நி றாெயா� நி றா� இனி நிகேரா உைர ெநDேயா8 $க�ப.07311.4 

 4�ேதவ�க3 4தலாயின� 4J1 � உலகிைட�� $க�ப.07312.1 

 எ�ேதவ�க3 எ�தானவ� எதி�வா� இக* எ ேந� $க�ப.07312.2 

 பி�+ ஏறின� அ*லா* இைடேபரா+ எதி� 

மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) $க�ப.07312.3 

 ��ேத என நி றா8 இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) H�� தர� அ றா* 

$க�ப.07312.4 



 ெபா) ைக� தல� இ)ப�+ உள 

;கJ�_ெப.எ/.(;க>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெப'+_ெப.(ெப'+_ெப.) 

உளதா* $க�ப.07313.1 

 வ) ைக�தல மத ெவ�க' வைசப�டன வ)வா8 $க�ப.07313.2 

 இ) ைக�தல� உைடயா8 எதி� இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) 

ெசா-றைன இனிேம* $க�ப.07313.3 

 த)ைக�� உ'ய+ ஓ� ெகா-ற�_ெப.(ெகா-ற�_ெப.) எ  அம�த�க+� 

அ றா* $க�ப.07313.4 

 திைச அ�தைனைய�� ெவ ற+ 

சிைதய_�ைற.எ/.(சிைத_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ;க> தெற�� 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) $க�ப.07314.1 

 வைச ம-� இனி உளேத என+ உயி� ேபா*வ)� மகைன $க�ப.07314.2 

 அைசய� தைர அைரவி�தைன அழி ெச�;ன* அ+ேவா $க�ப.07314.3 

 பைச அ-றில+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) என+ எதி� 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) பக�வா8 $க�ப.07314.4 

 :ணி�+ இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) உைர 

ெச8தைன_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) அதனா* 

உைர ெபா+ேவ $க�ப.07315.1 

 பாணி�த+ பிறி+ எ  சில பக�கி ற+ பழியா* $க�ப.07315.2 

 நாணி� தைல_ெப.(தைல_ெப.) இ�கி றிெல  நனிவ5+ உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

எைவ�� $க�ப.07315.3 

 காண கD+ எதி� ��+தி எ றா  விைனகDயா  $க�ப.07315.4 

 வ �ர�திற� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ந �_ெப.(ந �_ெப.) என வியவா 

மிக_�ைற.எ/.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) விளியா $க�ப.07316.1 



 ேத'* கD+ இவரா 4Jவிழியி* ெபாறி சிதறா $க�ப.07316.2 

 ஆர�ெத(� கவச�+ உட*_ெப.(உட*_ெப.) ெபாDப�� உக 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) மா $க�ப.07316.3 

 மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) கD+ எதி� ��தின  வயிர� 

கர�_ெப.(கர�_ெப.) அதனா* $க�ப.07316.4 

 அயி� உ�கன ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மா* வைர அன* உ�கன விழிக3 

$க�ப.07317.1 

 தயி� உ�கன 4J4ைளக3 தைல_ெப.(தைல_ெப.) உ�கன த'யா $க�ப.07317.2 

 உயி� உ�கன நி)த��ல� உய� வானர� எைவ�� $க�ப.07317.3 

 மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) உ�கன எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) உ�கன 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உ�கன வான�_ெப.(வான�_ெப.) $க�ப.07317.4 

 வி* சி5தின ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நா%_ெப.(நா%_ெப.) நிமி� கைர சி5தின 

வி'ந�� $க�ப.07318.1 

 க* சி5தின �ல மா*வைர கதி� சி5தின 

�ட)�_ெப.எ/.(�ட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07318.2 

 ப* சி5தின மத�_ெப.(மத�_ெப.) யாைனக3 பைட சி5தின� எவ)� $க�ப.07318.3 

 எ* சி5தின எ' சி5தின இகேலா  மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

அகல�_ெப.(அகல�_ெப.) $க�ப.07318.4 

 ைக���+ அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) பட�� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) 

நி)த��� இைற கைறந�� $க�ப.07319.1 

 ைம� �Aைபயி  எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒளி� வயிர� தட 

மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) $க�ப.07319.2 

 தி�கி* சின மத யாைனக3 வய ெவ�பைண ெச)வி* $க�ப.07319.3 



 ;�� இ-றன ேபாகாதன ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) உ�கன ;கழி  $க�ப.07319.4 

 அ3ளாDய கவச�+ அவி�மணி அ-றன திைசேபா8 $க�ப.07320.1 

 வி3ளா ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 4Jமீ  என விழ ெவ�ெபா' 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07320.2 

 உ3 ஆDய_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெந��கா* ெபார 

ஒ��கா உல�_ெப.(உல�_ெப.) உைலய� $க�ப.07320.3 

 த3ளாDய வடேம)வி  சலி�தா  அற�_ெப.(அற�_ெப.) வலி�தா  

$க�ப.07320.4 

 ஆ��தா� வி��; உைறேவா� ெநD+ அ2மா மிைச அதிக� $க�ப.07321.1 

 P��தா� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) 4J ெம மல� இைச ஆசிக3 

ெசா னா�_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.07321.2 

 ேவ��தா� நி)த�க3 வானர� விய5தா� 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) விசய� $க�ப.07321.3 

 த���தா  என உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆDன� 4J 

ெம8�மயி� சிலி��தா� $க�ப.07321.4 

 க-� அ�கியி  ெந�வா�வி  நிைல 

க%டவ�_வி.அ.ெப.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப .) 

கதியா* $க�ப.07322.1 

 ம-� அ�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வD( உ-� 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) மாறா�� காைலA $க�ப.07322.2 

 ப-� அ�� அ)ைமயி  அ ன+ பயி*கி ற+ ஒ� ெசயலா* $க�ப.07322.3 

 உ-� அ�� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ;ற�ேபா8 

உட*_ெப.(உட*_ெப.) ;�5தா* என உண�5தா  $க�ப.07322.4 



 உணரா ெநD+ உயிரா உைர உதவா எ' உமிழா $க�ப.07323.1 

 இைண யா)� இலா8 எ றைன எ8தா வலி 

ெச8தா8_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) $க�ப.07323.2 

 அைணயா8 இனி என+ ஊ> என அடரா எதி�படரா $க�ப.07323.3 

 பைணயா� ;ய�_ெப.(;ய�_ெப.) உைடயா  இைட சில இ�ெமாழி பக�வா  

$க�ப.07323.4 

 வலி எ ப+� உளேத அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) நி பால+ மறேவா8 

$க�ப.07324.1 

 அலி எ பவ� ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) நி றவ� உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏழி2� 

அைட�தா8 $க�ப.07324.2 

 சலி எ � எதி� மலேரா  உைர த5தா* இைற சலிேய  $க�ப.07324.3 

 ெமலி( எ ப+� உண�5ேத  எைன ெவ றா8 இனி விறேலா8 $க�ப.07324.4 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உ%� இனி உைர ேந��வ+ உ  மா�பி  எ  ஒ)ைக 

$க�ப.07325.1 

 � றி  மிைச கைடநா3 

விJ�_ெப.எ/.(விJ_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உ)4 ஏ� என� ��த 

$க�ப.07325.2 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நிைலத)வா8 எனி  

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ேந� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) உளேரா $க�ப.07325.3 

 இ �� உைள எ �� உைள இைல ஓ� பைக எ றா  $க�ப.07325.4 

 எ றா  எதி� ெச றா  இக* அ� மா)தி எைன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.07326.1 

 ெவ றா8 அைலேயா உ  உயி� வ �டா+ உைர 

ெச8தா8_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) $க�ப.07326.2 



 ந றாக_வி.அ.(ந �_ெப.+ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) நிைல ந �_ெப.(ந �_ெப.) என 

ந*கா_எதி�.ம.ெப.எ/.(ந*�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) எதி� நடவா 

$க�ப.07326.3 

 � � ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) திர3 ேதாள உ  

கட _ெப.(கட _ெப.) ெகா3க_விய�.வி.4.(ெகா3_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) என 

ெகா��தா  $க�ப.07326.4 

 உ��கி தனி எதி� நி றவ  உர�தி* தன+ ஒளி� ப* $க�ப.07327.1 

 இ��கி பில ெந�வா8 மD�+ எ' க%ெத(�� 

இழிய_�ைற.எ/.(இழி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07327.2 

 4��கிA ெபாதி நிமி� பல விர*_ெப.(விர*_ெப.) ெந'ய திைச 4'ய� 

$க�ப.07327.3 

 ���கி� கர�_ெப.(கர�_ெப.) ெந�5ேதா3 ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) நிமிர� ெகா� 

��த $க�ப.07327.4 

 ப3ள�கட* ெகா3ளA பட� பD ேப'2� பைதயா  $க�ப.07328.1 

 வ3ளA ெப) ெவ3ள�+ எ�>_ெப.(எ�>_ெப.) வலியா'2� வலியா  

$க�ப.07328.2 

 க3ள� கைற உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) அதி�கழ* ெவ8யவ  

கர�தா* $க�ப.07328.3 

 த3ள தள� ெவ3ளிA ெப)�கி' ஆ� என/ சலி�தா  $க�ப.07328.4 

 சலி�த காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) இைமயவ� உலெகா�� 

சலி�தா� $க�ப.07329.1 

 சலி�தா* அற�_ெப.(அற�_ெப.) சலி�த+ ெம8�ெமாழி தக(� $க�ப.07329.2 

 சலி�த+ அ றி�� ;கெழா� �)தி�� சலி�த $க�ப.07329.3 



 சலி�த ந�தி�� சலி�தன க)ைண�� தவ4� $க�ப.07329.4 

 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) காைலயி  அ'��ல� தைலவ� 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழிேயா� $க�ப.07330.1 

 எைனய� அ னவ� யாவ)� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) �வ� ஏ5தி $க�ப.07330.2 

 நிைனவி  4  ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வி��; ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

ெவளி இ றி ெந)�க_�ைற.எ/.(ெந)��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07330.3 

 விைன இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ � 

அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இராவண  ேம* 

ெசலவி�டா� $க�ப.07330.4 

 ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ைகயின� ஊழியி  இ�தியி  

உலைக $க�ப.07331.1 

 ெம�த மீ+ எJ ேமக�தி  வி��; எலா� மிைடய $க�ப.07331.2 

 ப�+ <� ேகாD�� ேம* பனிப� சிகர�_ெப.(சிகர�_ெப.) $க�ப.07331.3 

 எ�த ேம* ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எறி5தன� பிறி5தன� 

இைமேயா� $க�ப.07331.4 

 த)�கி வ �சிட வி��; இட�_ெப.(இட�_ெப.) இ ைமயி  த�மி  $க�ப.07332.1 

 ெந)��கி றன 

நினறன_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) ெச றில 

நிைற5த_ெப.எ/.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07332.2 

 அ)�க2� மைற5தா  இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) விJ�கிய+ அ%ட� 

$க�ப.07332.3 

 �)�க� உ-றன� அர�க� எ � இைமயவ� S>5தா� $க�ப.07332.4 

 ஒ றி  ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ப�� உைடவன 

இD�+_வி.எ/.(இD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ)� அதிர/ $க�ப.07333.1 



 ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ ெபாறி மி பல 

ெசறி5திட தெய1வ $க�ப.07333.2 

 ெவ றி வி* என விJநிழ* வி'5திட ேம* ேம* $க�ப.07333.3 

 க றி ஓDட� க* மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) நிக��தன க-க3 $க�ப.07333.4 

 இ'5+ ந��கின+ இரா�கதA ெப)�பைட எ��� $க�ப.07334.1 

 வி'5+_வி.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சி5தின 

வான�+_ெப.(வான�_ெப.+அ�+_சா'.) மீேனா� விமான� $க�ப.07334.2 

 ெசா'5த_ெப.எ/.(ெசா'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ�ெபாறி பட 

கட*_ெப.(கட*_ெப.) �வறின ேதா-ற� $க�ப.07334.3 

 க'5த க%டக� க%மணி எ  பல கழறி $க�ப.07334.4 

 இ��த+ இ � உல�_ெப.(உல�_ெப.) எ ப+ ஓ� திமில� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07335.1 

 க��த சி5ைதய  இராவண  அைனய+ க%டா  $க�ப.07335.2 

 ஒ��+ வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ;க>ெகா%ட பாரவி* உைளய 

$க�ப.07335.3 

 அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) 

ந��கின _வி.4.(ந���_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) ஆயிர ேகாDேம* 

அ�பா* $க�ப.07335.4 

 கா�;_ெப.(கா�;_ெப.) எலா� க�5+க3 பட களி�_ெப.(களி�_ெப.) எலா� 

+ணிய $க�ப.07336.1 

 பா�;_ெப.(பா�;_ெப.) எலா� பட யாளி�� உJைவ�� பாற $க�ப.07336.2 



 H�ப* மாமர�_ெப.(மாமர�_ெப.) 

எ'5+_வி.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) உக ��5+க3 ெந��க 

$க�ப.07336.3 

 சா�ப* ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) தடவைர ��கைண 

தDய $க�ப.07336.4 

 உ-றவா எ �� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) <� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) உ)வா 

$க�ப.07337.1 

 இ-றவா எ �� இDA; உ%� ெபாDA ெபாDயாகி $க�ப.07337.2 

 அ-றவா எ �� அர�கைன அ�சிைல� ெகாDேயா  $க�ப.07337.3 

 க-றவா எ �� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ைக�தல� �ைல5தா� 

$க�ப.07337.4 

 அட* +ைட�+� எ � அ'��ல வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) அ � எறி5த 

$க�ப.07338.1 

 திட* +ைட�தன தச4க  கர�_ெப.(கர�_ெப.) அைவ திைச S> $க�ப.07338.2 

 கட*_ெப.(கட*_ெப.) +ைட�தன கள�தி  

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உய�த) :மி $க�ப.07338.3 

 உட*_ெப.(உட*_ெப.) +ைட�தன உதிர4� +ைட�த+ ஒ%;டவி $க�ப.07338.4 

 ெகா*ெவ  இ�கணேம ம-� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வானர� �Jைவ 

$க�ப.07339.1 

 ெவ*ெவ  மானிட� இ)வைர என/ சின�_ெப.(சின�_ெப.) வ ��க $க�ப.07339.2 

 வ*வ  வா�சிைல ப�+ உட  இட� ைகயி* வா�கி $க�ப.07339.3 

 ெத(* வா _ெப.(வா _ெப.) மா'யி  ெத(ட�வன �� சர� +ர5தா  

$க�ப.07339.4 



 ஐ இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) கா�4க�தி2� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $க�ப.07340.1 

 ைகக3 ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) ஐ5தினா�� ெவ�க�Aபினி* ெத(�A;-� 

$க�ப.07340.2 

 எ8ய எRசின வான4� இ)நில வைரA;� $க�ப.07340.3 

 ெமா8 ெகா3 ேவைல�� திைசகB� சர�களா8 

4D5த_ெப.எ/.(4D_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07340.4 

 அ5தி வானக� ஒ�த+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அம� கள� உதிர� 

$க�ப.07341.1 

 சி5தி ேவைல�� திைசகB� 

நிைற5தன_வி.4.(நிைற_ெப.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) சர�தா* 

$க�ப.07341.2 

 ப5தி ப5தியா8 மD5த+ வானரA ப�தி $க�ப.07341.3 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேமக�க3 பD5தன பிணA ெப) 

மைல ேம* $க�ப.07341.4 

 ந�ல  அ�ெபா�_ெப.(அ�;_ெப.+ஒ�_க).ேவ.) ெச றில  நி றில  அனில  

$க�ப.07342.1 

 காலனா� வய�+ அைட5தில  ஏ(%ட கவய  $க�ப.07342.2 

 ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) அ ன+ ஓ� சர�ெத(�� அ�கத  அய�5தா  

$க�ப.07342.3 

 Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) அ ன+ ஓ� வாளியா* ேசா�பின  சா�ப  $க�ப.07342.4 

 ம-�� வ �ர�த� ம)ம�தி  அயி* அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) ம�Aப $க�ப.07343.1 

 ெகா-ற வ �ர4� ஆ%ெத(ழி* ெச8ைக�� �ைற5தா� $க�ப.07343.2 



 �-��_ெப.எ/.(�-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வானரA ெப)�கட* 

ெத(ைல5த+ ெத(ைலயா+ $க�ப.07343.3 

 உ-� நி றவ� ஓDன� இல��வ  உ)�தா  $க�ப.07343.4 

 <� ேகாDய <� <றாயிர ேகாD $க�ப.07344.1 

 ேவ� ேவ� எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) சர� எலா� 

சர�களா* வில�கி $க�ப.07344.2 

 ஏ� ேசவக  த�பி அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இராவண  

எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07344.3 

 ஆ� நா� ெவRசிைலைய�� கைணகளா* அ��தா  $க�ப.07344.4 

 ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

ஆவல� ெகா�Dன� அர�க� $க�ப.07345.1 

 ேவ��+ ெநRச4� ெவ+�பின� விைன அ� 4னிவ� $க�ப.07345.2 

 P��+ நா3மல� ெசா'5தன� இராவண  ேதாைளA $க�ப.07345.3 

 பா��+_வி.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உவ5தன  �னி�த+ 

ந*லற� பாD $க�ப.07345.4 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) ேபா�வலி ந �_ெப.(ந �_ெப.) ேபா� ஆ3 வலி 

வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) $க�ப.07346.1 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) ேநா�க4� ந �_ெப.(ந �_ெப.) ைக� க�ைம�� 

ந �_ெப.(ந �_ெப.) $க�ப.07346.2 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) க*வி�� ந �_ெப.(ந �_ெப.) 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ஆ%ைம�� நல2� $க�ப.07346.3 

 எ � ைக� மறி�+ இராவண  ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ றா  $க�ப.07346.4 



 கானி  அ � இக* கர  பைட 

ப��த_ெப.எ/.(ப�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

க'ேயா  $க�ப.07347.1 

 தா2� இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) த ைன ஓ� த2வல� த னா* 

$க�ப.07347.2 

 வானி* ெவ ற_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) எ  மதைல�� 

வ'சிைல பிD�த_ெப.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07347.3 

 யா2� அ*லவ� யா� உன�� எதி� எ �� 

இைச�தா _வி.4.(இைச_வி.+��_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07347.4 

 வி*லினா* இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெவலAபடா  என/ 

சின�_ெப.(சின�_ெப.) வ ��க $க�ப.07348.1 

 ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நாB� இ � 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) என/ சி5ைதயி* 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07348.2 

 ப*லினா* இத>_ெப.(இத>_ெப.) அ+�கின  ப)வலி� கர�தா* $க�ப.07348.3 

 எ*லி  நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) 

ெகா��த+_வி.4.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) ஓ� 

ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எறி5தா  $க�ப.07348.4 

 எறி5த கால ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) யாைவ�� 

எ'5+_வி.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07349.1 

 ெபாறி5+ ேபா8 உக த� உக விைசயினி- ேபாகி $க�ப.07349.2 

 ெசறி5த_ெப.எ/.(ெச'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தாரவ  மா�பிைட/ 

ெச ற+ சி5ைத $க�ப.07349.3 



 அறி5த_ெப.எ/.(அ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைம5த2� அம� 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கள�திைட அய�5தா  $க�ப.07349.4 

 இ'ய�-ற+ வானரA ெப)�பைட இைமேயா� $க�ப.07350.1 

 ப'ய�-றன� உைல5தன� 4னிவ)� பைத�தா� $க�ப.07350.2 

 வி' திைர� கட-� இர�D 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ��தன� விரவா� 

$க�ப.07350.3 

 தி'ைக ஒ�த+ ம%தல� கதி� ஒளி 

த��5த_ெப.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07350.4 

 அRசினா  அல  அய  த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேவலி2� ஆவி $க�ப.07351.1 

 +Rசினா  அல  +ள�கினா  எ ப+ +ணியா $க�ப.07351.2 

 எR� இ* யா�ைகைய எ��+� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அக*ெவ  எ � 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07351.3 

 நRசினா* ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெநRசினா  

பா�மிைச நட5தா _வி.4.(நட_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07351.4 

 உ3ளி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பிண�+ உதிரந�� ெவ3ள�தி  ஓD 

$க�ப.07352.1 

 அ3ளி அ�ைகக3 இ)ப+� ப-றிA ப%� அர  மா $க�ப.07352.2 

 ெவ3ளி அ�கி' எ��த+ ெவ3கினா  ஏைன $க�ப.07352.3 

 எ3 இ* ெபா மைல எ��க* உ-றா  என எ��தா  $க�ப.07352.4 

 அ��த ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) ஒழி5தில  அ�பர� 

ெச�ெபா  $க�ப.07353.1 



 உ��த_ெப.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நாயக  தாெனன 

உண�தலி  ஒ)�ேக $க�ப.07353.2 

 ெத(��த எ%வைக 1��திைய� +ள�கி ெவ%ெபா)Aைப $க�ப.07353.3 

 எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதா3கB�� எJ5தில  

இராம2�� இைளயா  $க�ப.07353.4 

 தைலக3 ப�ெத(�� தJவிய_ெப.எ/.(தJவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தச4க� தைலவ _ெப.(தைலவ _ெப.) $க�ப.07354.1 

 நிைலெகா3 மாகட* ஒ�தன  கர�_ெப.(கர�_ெப.) ;ைட நிமி)� $க�ப.07354.2 

 அைலக3 ஒ�தன அதி* எJ� இரவிைய ஒ�தா  $க�ப.07354.3 

 இைல ெகா3 த%+ழா8 இல��ேதா3 இராம2�� இைளயா  $க�ப.07354.4 

 எ��க* உ-� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ேமனிைய 

ஏ5+த-� ஏ-ற $க�ப.07355.1 

 மி��� இலாைமயி  இராவண  ெவ8+யி�A; உ-றா  $க�ப.07355.2 

 இ��கி* நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ�மா)தி ;�5+ 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ5தி $க�ப.07355.3 

 த��கலாத+ ஓ� விைசயின  

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய* சா�5தா  $க�ப.07355.4 

 ெத(க ஒ)�கிய ஞான� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) எவ'2� Pயா  

$க�ப.07356.1 

 தக(_ெப.(தக(_ெப.) ெகா%ட+ ஓ� அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) எ2� தனி�+ைண 

அ*லா* $க�ப.07356.2 

 அக( காதலா* ஆ%தைக எ னி2� அ2ம  $க�ப.07356.3 

 மக( ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா8 

மர�_ெப.(மர�_ெப.) ;�� ம5திைய நிக��தா  $க�ப.07356.4 



 ைமய*_ெப.(ைமய*_ெப.) H�மன�+ இராவண  பைடயினா* மய��� 

$க�ப.07357.1 

 ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) அ' ஏ� 

அனா  சிறிதினி* ேதற $க�ப.07357.2 

 ைக�� கா*கB� நயன4� கமலேம அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

$க�ப.07357.3 

 ெபா8 இலாதவ  நி றிட�+ அ2ம2� ேபானா  $க�ப.07357.4 

 ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ;�கன  ;�கவ  ேபா� ேவ�� 

$க�ப.07358.1 

 யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேம* ெச�� ேகா3 அ' ஏ� 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எ ன $க�ப.07358.2 

 வா2Vளா� கண�_ெப.(கண�_ெப.) ஆ��த+ P��த+ மல� ேம* $க�ப.07358.3 

 P நவி ற_ெப.எ/.(நவி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) 

அர�க2� ேத'ைன� +ர5தா  $க�ப.07358.4 

 ேத'* ேபா� அர�க  ெசல/ ேசவக  தனிேய $க�ப.07359.1 

 பா'* ெச*கி ற வ�ைமைய ேநா�கின  ப'5தா  $க�ப.07359.2 

 சீ'* ெச*கி ற+ இ*ைல இ/_��.(இ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) ெச) எ2� திற�தா* 

$க�ப.07359.3 

 வா'  ெப8 கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) மா)தி க+ெமன 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07359.4 

 <� ப�+ைட ெநாறி* ப'� ேத' _ெப.(ேத�_ெப.+இ _இட.ேவ.) 

ேம*_ெசா.உ).(ேம*_ெசா.உ).) O 4  $க�ப.07360.1 



 மா� இ* ேபா� அர�க  ெபார நில�+_ெப.(நில�_ெப.+அ�+_சா'.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) மைலத* $க�ப.07360.2 

 ேவ� கா��� ஓ� ெவ�ைமைய ெம*லிய எனி2� $க�ப.07360.3 

 ஏ� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ஐய எ 2ைட� ேதாளி  ேம* எ றா  

$க�ப.07360.4 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) ந �_ெப.(ந �_ெப.) என நாயக  ஏறின  நாம� 

$க�ப.07361.1 

 � றி  ேம* இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) ேகா3 அ' ஏ� என� 

HD_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07361.2 

 அ � வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ஆசிக3 இய�பின� 

ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07361.3 

 க �_ெப.(க �_ெப.) தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தா8_ெப.(தா8_ெப.) என மா)தி களி�தா  $க�ப.07361.4 

 மாணி ஆ8 உல�_ெப.(உல�_ெப.) அள5த நாளவ  உைட வDைவ $க�ப.07362.1 

 ஆணியா8 உண� மா)தி அதிசய� உ-றா  $க�ப.07362.2 

 காணியாகA ப%� உைடயனா� ஒ)தனி� க�ழ  $க�ப.07362.3 

 நாணினா  ம-ைற அன5த2� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ந��� உ-றா  

$க�ப.07362.4 

 ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) ஒ�தன  மா)தி அத  அக�+ 

உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07363.1 

 நாத  ஒ�தன  எ னிேனா +யி*கில  ந�ப  $க�ப.07363.2 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) ஒ�தன  மா)தி ேவத�தி  சிர�தி  $க�ப.07363.3 

 ேபாத� ஒ�தன  இராம  ேவ� இதி  இைல ெபா)ேவ $க�ப.07363.4 



 த�தியா8 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ றி மா)தி 

தனிைம சா�5த $க�ப.07364.1 

 மி�திைய ேவ� ேநா�கி  எLவண� விள�;� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

$க�ப.07364.2 

 ;�தி H�5+3ளா� ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) ெபா+(றA ;ல�+ 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07364.3 

 ப�திைய ஒ�தா  வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ேமைல� த _பதி.ெப.(த _தி'.) பதேம 

ஒ�தா  $க�ப.07364.4 

 ேம)வி  சிகர�_ெப.(சிகர�_ெப.) ேபா ற+ எ னி2� ெவளி� உ%டாமா* 

$க�ப.07365.1 

 1'ந�� அ%ட� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) வயி-றிைட 4 ன� 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07365.2 

 ஆ'ய-� அேனக மா��க�தா* இட�_ெப.(இட�_ெப.) வலம+ ஆக/ 

$க�ப.07365.3 

 சா'ைக தி'ய* ஆன மா)தி தாமA ெபா  ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.07365.4 

 ஆசி ெசா*லின� அ)5தவ� அற�_ெப.(அற�_ெப.) எ2� தெய1வ� 

$க�ப.07366.1 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) இ* ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

கர�_ெப.(கர�_ெப.) எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ��த+ 

கயிைல $க�ப.07366.2 

 ஈச  நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) எ றிவ� 4தலிய இைமேயா� 

$க�ப.07366.3 

 :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) காணிய 

வ5தன�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) 

அ5தர�_ெப.(அ5தர�_ெப.) ;�5தா� $க�ப.07366.4 



 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) அRசன வ%ண2� அம� 

�றி�+_வி.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைம5தா  $க�ப.07367.1 

 எ%ண)� ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தனிவலி/ சிைலைய 

நா%_ெப.(நா%_ெப.) எறி5தா  $க�ப.07367.2 

 ம%0� வான4� ம-ைறய பிற(� த _பதி.ெப.(த _தி'.) வா8A 

ெப8+_வி.எ/.(ெப8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07367.3 

 உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) கால�+ 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உ)�திர  ஆ�A; ஒ�த+ ஓைத $க�ப.07367.4 

 ஆவி ெச றில� நி றில� அர�கேரா� இய�க� $க�ப.07368.1 

 நா_ெப.(நா_ெப.) உல�5தன� 

கல�கின�_வி.4.(கல��_வி.+இ _இ.கா.+அ�_பட�.ப .) வில�கின� ந��கி 

$க�ப.07368.2 

 ேகாைவ நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� அ%ட4� 

�ைல5தன �ைலயா� $க�ப.07368.3 

 ேதவ ேதவ2� வி'Rச2� சிர தல� �ைல5தா� $க�ப.07368.4 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெவ� கன*_ெப.(கன*_ெப.) ஒAபன +A; அன உ)வ 

$க�ப.07369.1 

 ஆழி ந�ைர�� �DAபன திைசகைள அளAப $க�ப.07369.2 

 வ �ழி  மீ/ெசலி  ம%ைண�� வி%ைண�� ெத(ைளAப $க�ப.07369.3 

 ஏJ ெவRசர� உட  ெத(��+ இராவண  எ8தா  $க�ப.07369.4 

 எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வாளிைய ஏழினா* ஏழிேனா� 

ஏJ $க�ப.07370.1 



 ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெவRசர� 

ஐ5+_ெப.(ஐ5+_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெத(ைடயினி* ேச��தி 

$க�ப.07370.2 

 ெவ8+ கால ெவ�கன*கB� ெவ3�ற ெபாறிக3 $க�ப.07370.3 

 ெப8+_வி.எ/.(ெப8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா�வைக இராகவ  

சிைலயினி* ெப8தா  $க�ப.07370.4 

 வாளி ஐ5ைத�� ஐ5தினா* வி��பிைட மா-றி $க�ப.07371.1 

 ஆளி ெமா8�பி  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அர�க2� ஐ 

இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) $க�ப.07371.2 

 ேதாளி* நா%_ெப.(நா%_ெப.) உற வா�கின  +ர5தன  �)தி $க�ப.07371.3 

 ஆB� நாயக  அவ-ைற�� அவ-றினா* அ��தா  $க�ப.07371.4 

 அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) ம-� 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அய* 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அளAப)� அர�க� 

$க�ப.07372.1 

 ெச��+ வி�டன பைட எலா� கைணகளா* சி5தி $க�ப.07372.2 

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

வ �சிய_ெப.எ/.(வ ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கி'கைள எ' உக <றி 

$க�ப.07372.3 

 ஒ��+ ம-� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) தைலகளா* சில மைல 

உய��தா  $க�ப.07372.4 

 மீ2ைட� க)�கட* ;ைர இரா�கத� வி�ட $க�ப.07373.1 

 ஊ2ைடA பைட இராவண  அ�ெபா�� ஓD $க�ப.07373.2 

 வானர� கட*_ெப.(கட*_ெப.) படாவைக வாளியா* மா-றி $க�ப.07373.3 



 தா2ைட/ சர�தா* அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

மைல தD5தா  $க�ப.07373.4 

 இ�பரா  எனி  வி��பின  

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஓ� இைமAபி* 

$க�ப.07374.1 

 +�ைப_ெப.(+�ைப_ெப.) SDய_ெப.எ/.(S�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

இராவண  4க�_ெப.(4க�_ெப.) ெத(�� 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07374.2 

 ெவ�; வRசக� விழி ெத(�� தி'�� ேம* 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.07374.3 

 அ�பி  4  ெச�� மன�தி-�� 4  ெச�� அ2ம  $க�ப.07374.4 

 ஆ�கி றன கவ5த4� அவ-ெறா�� ஆDA $க�ப.07375.1 

 பா�கி றன அலைக�� ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

பைன�ைக� $க�ப.07375.2 

 ேகா� + றிய க'கB� ப'கB� தைல� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07375.3 

 ஓ�கி றன உலA; இல உதிர ஆ� உவ' $க�ப.07375.4 

 அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆழிய அ�A;%ட அ/சின� 

அ�ேபா� $க�ப.07376.1 

 இ-ற ெகா8 உைளA ;ரவிய ேத���ல� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.07376.2 

 ஒ-ைற வாளிேயா� உ)%டன க)�_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) 

களி-�_ெப.(களி-�_ெப.) ஓ�க*_ெப.(ஓ�க*_ெப.) $க�ப.07376.3 

 �-��_ெப.எ/.(�-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வாசி�� +மி5தன 

அம��கள� ெத(ட�5த $க�ப.07376.4 



 ேத� இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெவRசிைலகB� 

இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெச5த�க% $க�ப.07377.1 

 கா� இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கலின மா� கா*கB� 

இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07377.2 

 S� இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ கவச4� 

இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) +A; 

இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07377.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பி  

இழ5தன� நி)த� த� தைலக3 $க�ப.07377.4 

 அரவி  O% இைட அர�கிய� கணவ� த� 

அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07378.1 

 சிர4� அ னைவ ஆதலி  ேவ-�ைம தெரJயா� $க�ப.07378.2 

 ;ரவியி  தைல_ெப.(தைல_ெப.) :�ைகயி  தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) ெபா)�தி� $க�ப.07378.3 

 கர( இ* இ  உயி� +ற5தன� கவ(ற� 

தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07378.4 

 ஆ�A; அட�கின வா8 எலா� அழ* ெகாJ5+ ஒJகA $க�ப.07379.1 

 பா�A; அட�கின க% எலா� பல வைகA பைடக3 $க�ப.07379.2 

 P�A; அட�கின ைக எலா� Pளியி  படைலA $க�ப.07379.3 

 ேபா�A; அட�கின உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) எலா� 

ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07379.4 

 ஒ �� <-றிேனா� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ெகா�� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

உ)�D $க�ப.07380.1 



 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த��வன எனA பலேகாD�� 

சி5தி $க�ப.07380.2 

 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதெரா�� இராவண  

ஒ)வ2� நி-ப� $க�ப.07380.3 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ �>�தின+ இராகவ  

சர� எ2� H-ற� $க�ப.07380.4 

 ேத)� யாைன�� ;ரவி�� அர�க)� தெற1றி $க�ப.07381.1 

 ேப)� ஓ� இட�_ெப.(இட�_ெப.) இ � என� திைசெத(�� பிற�கி 

$க�ப.07381.2 

 கா)� வான4� ெத(�வன பிண� �ைவ க%டா  $க�ப.07381.3 

 1' ெவRசிைல இராவண  அரா என 4னி5தா  $க�ப.07381.4 

 4ர%ெத(�� சிைல இைமAபினி* 4ைற�ற வா�கி $க�ப.07382.1 

 ;ர%� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) உறA ெபால�ெகா3 நா%_ெப.(நா%_ெப.) 

வல�படA ேபா�கி $க�ப.07382.2 

 திர%ட_ெப.எ/.(திர3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாளிக3 ேசவக  

மரகத/ சிகர�+ $க�ப.07382.3 

 இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ேதாளி2� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ;�� 

அJ5திட எ8தா  $க�ப.07382.4 

 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

4க�தின  4ள' அ� க%ண  $க�ப.07383.1 

 ம� இலாத+ ஓ� வD�கைண ெத(��+ உற வா�கி $க�ப.07383.2 

 இ�தி எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) கா*ெபார ம5தர� இைடயி�� $க�ப.07383.3 

 அ�வ+ ஆ� என இராவண  சிைலயிைன அ��தா  $க�ப.07383.4 



 மா-� ெவRசிைல வா�கின  வD�;ைட ெந�நா% $க�ப.07384.1 

 ஏ-� உறா 4ன� இைட அற� கைணகளா* எ8தா  $க�ப.07384.2 

 கா-றி2� கD+ ஆவன கதி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெந�5ேத� $க�ப.07384.3 

 ஆ-� ெகா8 உைளA ;ரவியி  சிர�கB� அ��தா  $க�ப.07384.4 

 ம-�� ெவ�பைட வா�கின  வழ��றா 4 ன� $க�ப.07385.1 

 அ-� அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உக அயி* 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கைணகளா* அ��தா  $க�ப.07385.2 

 ெகா-ற ெவ%�ைட ெகாDெயா�5 +ணிபட� �ைற�தா  $க�ப.07385.3 

 க-ைற அ� �ட�� கவச4� க�� அற� கழி�தா  $க�ப.07385.4 

 மா-�� ேத� அவ%_ெப.(அவ%_ெப.) வ5தன வ5தன வாரா $க�ப.07386.1 

 வ �-� வ �-� உக ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) உமி> க��கைண வி�டா  

$க�ப.07386.2 

 ேச-�/ ெச�;ன* ப�களA பரAபிைட/ ெச�க% $க�ப.07386.3 

 H-�� ைக எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆDட 

இராவண  ெகாதி�தா  $க�ப.07386.4 

 ெசறி5த_ெப.எ/.(ெச'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப* மணிA ெப)வன� 

திைச பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ'ய $க�ப.07387.1 

 ெபாறி5த வா8 வய� க�R �ட�� கைண ப�� ெபாJதி  $க�ப.07387.2 

 எறி5த கா* ெபார ேம)வி  ெகா�4D இD5+ $க�ப.07387.3 

 மறி5+ வ �>5த+� ஒ�த+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அர�க த  

ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) $க�ப.07387.4 

 மி 2� ப* மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம(லிேம* ஒ)கைண வி�டா  

$க�ப.07388.1 



 அ ன கா8கதி� இரவிேம* பா85த_ெப.எ/.(பா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேபா� அ2ம  $க�ப.07388.2 

 எ ன* ஆய+ ஓ� விைசயினி* 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

தைலயி*_ெப.(தைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) $க�ப.07388.3 

 ெபா னி  மாமணி ம�ட�ைத வ �>�த+ ;ண'_ெப.(;ண'_ெப.) $க�ப.07388.4 

 அ%ட� நாயக  அ�சிைல உைத�த ேப� அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) $க�ப.07389.1 

 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபாகA ேபா8� 

�ைரகட* �ளி�த அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ெகா3ைக $க�ப.07389.2 

 ம%டல� ெத(ட� வய��_எவ.(வய��_வி.) ெவ�கதிரவ  த ைன 

$க�ப.07389.3 

 உ%ட ேகா[ளா�� ஒலிகட* வ �>5த+� 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07389.4 

 ெசா*�� அ�தைன அளைவயி* மணி4D +ற5தா  $க�ப.07390.1 

 எ* இைம�+ எJ மதிய4� ஞாயி�� 

இழ5த_ெப.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07390.2 

 அ*�� ஒ�தன  பக�� ஒ�தன  அம� ெபா)ேம* $க�ப.07390.3 

 ெவ*��_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ/.�றி.) அ�தைன அ*ல+ 

ேதா-றிலா விறேலா  $க�ப.07390.4 

 மா-ற)5 தட மணி4D இழ5த_ெப.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�க  $க�ப.07391.1 

 ஏ-ற� எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) உலக�தி2� உய�5+ள  

எனி2� $க�ப.07391.2 



 ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

கவிஞ  ஓ� அ�கத� உைரAப $க�ப.07391.3 

 ேபா-�_ஏவ.(ேபா-�_வி.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ;க> 

இழ5த_ெப.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� ஒ)வ2� ேபா றா  

$க�ப.07391.4 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) கட5தவ� ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ � உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� 

ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07392.1 

 நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) க'5திட நில�_ெப.(நில�_ெப.) விர*_ெப.(விர*_ெப.) 

கிைள�திட நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.07392.2 

 இற�� க%ணின  எ* அழி 4க�தின  தைலய  $க�ப.07392.3 

 ெவ�� ைக நா-றின  விJ+ைட ஆ* அ ன ெம8ய  $க�ப.07392.4 

 நி றவ  நிைல ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெந�5தைக_ெப.(ெந�5தைக_ெப.) இவைன� $க�ப.07393.1 

 ெகா ற* எ  தனி ெவ��_ெப.அ.(ெவ��_ெப.அ.) ைக 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) என� ெகா3ளா 

$க�ப.07393.2 

 இ � அவி5த+ ேபா�� உ  த�ைம எ � இைசேயா� $க�ப.07393.3 

 ஒ ற வ5தன வாசக� இைனயன உைர�தா  $க�ப.07393.4 

 அற�தினா* அ றி அமர���� அ)Rசம� கட�த* $க�ப.07394.1 

 மற�தினா* அ'+ எ ப+ மன�திைட வலி�தி $க�ப.07394.2 

 பற�தி நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ெந��பதி ;க கிைளெயா�� பாவி 

$க�ப.07394.3 



 இற�தி யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

நிைனகிெல  தனிைம க%� 

இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07394.4 

 உைடA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) �ல�தினெரா�� உறெவா�� உத(� 

$க�ப.07395.1 

 பைட�கல�கB� ம-� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ேதDய பல(� $க�ப.07395.2 

 அைட�+ ைவ�தன திற5+ 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ-�தி 

ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.07395.3 

 கிைட�தி அ*ைலேய* ஒளி�தியா* சி�ெத(ழி* கீேழா8 $க�ப.07395.4 

 சிைறயி* ைவ�தவ3 த ைன வி�� உலகினி* ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

$க�ப.07396.1 

 4ைறயி* ைவ�த நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) த�பிைய இரா�கத� 4த* 

ேப� $க�ப.07396.2 

 இைறயி* ைவ�+_வி.எ/.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவ-� ஏவ* 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ)�திேய* இ 2� 

$க�ப.07396.3 

 தைரயி* ைவ�கிெல  நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

வாளியி  தD5+ $க�ப.07396.4 

 அ*ைலயா� எனி  ஆ� அம� ஏ-� 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ-ற $க�ப.07397.1 

 வ*ைலயா� எனி  உன��ள வலி எலா� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07397.2 

 நி* ஐயா என ேந� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெபா �தி 

எனி2� $க�ப.07397.3 



 ந*ைல ஆ�தி பிைழA; இனி உ%� என நயேவ* $க�ப.07397.4 

 ஆ3 ஐயா உன�� அைம5தன மா)த� அைற5த $க�ப.07398.1 

 :ைள ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) க%டைன இ � 

ேபா8 ேபா��� $க�ப.07398.2 

 நாைள வா என ந*கின _வி.4.(ந*�_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

நா�_ெப.(நா�_ெப.) இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) க4கி  $க�ப.07398.3 

 வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) தா(� ேகாசல நா�ைட வ3ள* $க�ப.07398.4 

 வாரண�_ெப.(வாரண�_ெப.) ெபா)த மா�;� வைரயிைன 

எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதாB� $க�ப.07399.1 

 நாரத 4னிவ-� ஏ-ப நய�பட 

உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா(� $க�ப.07399.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) அணி ம(லி ப�+� ச�கர  

ெகா��த_ெப.எ/.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாB� $க�ப.07399.3 

 வ �ர4� கள�ேத ேபா�� ெவ��_ெப.அ.(ெவ��_ெப.அ.) ைகேயா� இல�ைக 

;�கா  $க�ப.07399.4 

 கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா� வலி யா�மா�ேட 

ெகடாத வானவைர எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.07400.1 

 கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா8 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

1 �� கா�கி ற காவலாள  $க�ப.07400.2 

 ெத(ட�5+ ேபா� பழியிேனா�� P�கிய கர�ேகளா�� $க�ப.07400.3 

 நட5+_வி.எ/.(நட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா8 நகர� ;�கா  

அ)�க2� நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) ேச�5தா  $க�ப.07400.4 

 மாதிர� எைவ�� ேநா�கா  வளநக� ேநா�கா  

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07401.1 



 காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) த�ைம ேநா�கா  கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

ெப)R_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ேநா�கா  $க�ப.07401.2 

 தா+_ெப.(தா+_ெப.) அவி> H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 

தனி�தனி ேநா�க_�ைற.எ/.(ேநா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

தா _த-.�.(தா _த-.�.) அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.07401.3 

 :தல� எ 2� ந�ைக த ைனேய ேநா�கிA ;�கா  $க�ப.07401.4 

 நா3_ெப.(நா3_ெப.) ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நளின� 

அ ன 4க�திய� நயன� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.07402.1 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ைம5த� 

வா��ைத இராகவ  வாளி ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.07402.2 

 ேகா3 ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) சிைற 

ைவ�+_வி.எ/.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ%ட ெகா-றவ-� 

அ-ைறநா3 த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.07402.3 

 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) +ைண 

ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) ெகா�ைக ேநா�� அ��� ெத(ட�கிலாைம 

$க�ப.07402.4 

 ம5திர/ �-ற�தா)� வா0த* �-ற�தா)� $க�ப.07403.1 

 த5திர/ �-ற�தா)� த கிைள/ �-ற�தா)� $க�ப.07403.2 

 எ5திரA ெபாறியி  நி-ப யாவ)� இ றி தாேன $க�ப.07403.3 

 சி5+ர� களி�_ெப.(களி�_ெப.) Hட� ;�ெகன ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) 

ேச�5தா  $க�ப.07403.4 

 ஆ%� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெச�ெபா  படீ�+ 

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

வ)�த�_ெப.(வ)�த�_ெப.) ஆறி $க�ப.07404.1 



 ந�%� உய� நிைனAப  ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) கR�கி 

அய* நி றாைன $க�ப.07404.2 

 ஈ%� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) Pத�த�ைம இLவழி� த)தி எ றா  

$க�ப.07404.3 

 :%ட+ ஓ� பணிய  வ*ைல நா*வைர� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;�கா  $க�ப.07404.4 

 மனகதி வா�ேவக  ம)�த  மாேமக  எ � இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

$க�ப.07405.1 

 விைன அறிெத(ழில� 4 னா வாயில� விரவினாைர $க�ப.07405.2 

 நிைனவத  4 ன� ந�� ேபா8 ெந�5திைச எ��� 

ந�5தி_வி.எ/.(ந�5+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07405.3 

 கைனகழ* அர�க� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ெகாண)தி� கDதி  எ றா  

$க�ப.07405.4 

 ஏ> ெப)�கட�� S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஏ> 

ெப)5த�(� எ% இ* $க�ப.07406.1 

 பாழி அ�ெபா)A;� கீ>பா* அ��த பாதாள� +3B� $க�ப.07406.2 

 ஆழி அ� கி'யி  ேம�� அர�க� ஆனவைர எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.07406.3 

 தா>( இலி� ெகாண�தி� எ றா  அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) தைலேம- ெகா%டா� $க�ப.07406.4 

 1வைக_ெப.(1வைக_ெப.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) உVளா)� 4ைறயி* 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏவ* 

ெச8வா�_வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.07407.1 

 பாவக� இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) எ � தெரJகில� 

பைத�+ வி�ம $க�ப.07407.2 



 P அகலாத ைவ வா8 எஃ� உற� ெத(ைள�ைக யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 

$க�ப.07407.3 

 ேசவக� அைம5த+ எ ன/ ெசறிமல� அமளி ேச�5தா  $க�ப.07407.4 

 ப% நிைற பவள/ ெசLவா8A ைப5ெத(D/ சீைத எ 2� $க�ப.07408.1 

 ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) இைறெகா%ட ெநRசி  நா%_ெப.(நா%_ெப.) 

நிைறெகா%ட பி ன� $க�ப.07408.2 

 க% இைறேகாட* ெச8யா _வி.4.(ெச8_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ _பட�.ஒ).) 

ைகய� கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) �-ற $க�ப.07408.3 

 உ3 நிைற மான� த ைன 

உமி>5+_வி.எ/.(உமி>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ' உயி�Aப+ ஆனான 

$க�ப.07408.4 

 வா _ெப.(வா _ெப.) ந��_ெப.எ/.(ந�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ம%0� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

ந��_ெப.எ/.(ந�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

வயிர� ேதாளா  $க�ப.07409.1 

 நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) ந� பைகஞ� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ந�வ� 

எ � அத-� நாணா  $க�ப.07409.2 

 ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) ந� ெந��க% ெசLவா8 ெம*லிய* மிதிைல 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07409.3 

 சானகி ந�வ3 எ ேற நாண�தா* சா�;கி றா  $க�ப.07409.4 

 ஆ�� அவ த  1தாைத 

ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 1Aபின யா�ைக 

$க�ப.07410.1 

 வா�கிய வ'வி* அ ன மாலியவா  எ � ஓ+� $க�ப.07410.2 



 :�கழ* அர�க  வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) இல�ைக ேவ5ைத� 

$க�ப.07410.3 

 தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அமளி மா�� ஓ� 

தவி�ைடA படீ� சா�5தா  $க�ப.07410.4 

 இ)5தவ  இல�ைக ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) இய-ைகைய 

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07411.1 

 ெபா)5த_�ைற.எ/.(ெபா)5+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ5+-ற ேபா'* 

ேதா-றன  ேபா�� எ னா $க�ப.07411.2 

 வ)5திைன மன4� ேதாB� வாDைன நாB� வாடாA $க�ப.07411.3 

 ெப)5தவ� உைடய ஐய எ  உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெப-றி எ றா  $க�ப.07411.4 

 கைவ உ� ெநRச  கா5தி� கன*கி ற க%ண  ப�+/ $க�ப.07412.1 

 சிைவயி  வா8 எ ன/ ெச5த� உயி�A; உற/ 

சிவ5த_ெப.எ/.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 1�க  $க�ப.07412.2 

 நைவ அ� பாைக அ றி அ4திைன ந�கினா�� $க�ப.07412.3 

 �ைவ அறA ;ல�5த_ெப.எ/.(;ல�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நாவா  

இைனயன ெசா*ல* உ-றா  $க�ப.07412.4 

 ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ெகா-ற� தாபத� த�ேமா� 

எ�ேமா� $க�ப.07413.1 

 அ�க� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ-ற+ ஆக அமர� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ-றா� அ ேற $க�ப.07413.2 



 க�க� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) கள�+ ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

�ல�+�� ஒLவாA $க�ப.07413.3 

 ப�க� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ-ற+ அ றி பழி�� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ-ற+ எ றா  $க�ப.07413.4 

 4ைள அைம தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) S�� 4�கணா  

4த*வ _ெப.(4த*வ _ெப.) ஆக $க�ப.07414.1 

 கிைள அைம ;வன�_ெப.(;வன�_ெப.) 1 �� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உட  கிைட�தேவ2� 

$க�ப.07414.2 

 வைள அைம வ'வி* வாளி ெம8 உற 

வழ���_ெப.எ/.(வழ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.07414.3 

 இைளயவ  தன��� ஆ-றா+ எ  ெப)Rேசைன ந�ப $க�ப.07414.4 

 எறி�த ேபா� அர�க� ஆவி எ% இலா ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) எRசA 

$க�ப.07415.1 

 பறி�த_ெப.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+ எ ைன அ5தA 

ப'பவ� 4+கி* ப-றA $க�ப.07415.2 

 ெபாறி�த ேபா+ அ5நா3 அ5த� Hனி H ேபாக உ%ைட $க�ப.07415.3 

 தெறJ�த ேபா+ ஒ�த+ அ றி சின�_ெப.(சின�_ெப.) 

உ%ைம_ெப.(உ%ைம_ெப.) தெரJ5த+ இ*ைல $க�ப.07415.4 

 மைல உறA ெப'ய� ஆய வா3_ெப.(வா3_ெப.) எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�க� 

தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $க�ப.07416.1 



 நிைல�ற/ ெசறி5த_ெப.எ/.(ெச'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) <-� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) எனி2� ேநேர 

$க�ப.07416.2 

 �ைல உற� �ளி�த வாளி �திைரைய� களி-ைற ஆைள� $க�ப.07416.3 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) உறA ப�ட+ அ*லா* உட*களி* த�கி-� உ%ட< 

$க�ப.07416.4 

 ேபாய பி  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ைகவாளி 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� ;�வ+ அ*லா* $க�ப.07417.1 

 ஓ�� எ � உைர�க* ஆேமா ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெச றா�� ஊழி� 

$க�ப.07417.2 

 த�ைய�� த�8��� ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

திைசைய�� த�8��� ெசா*�� $க�ப.07417.3 

 வாைய�� த�8��� 4 னி  மன�ைத�� த�8��� ம ேனா $க�ப.07417.4 

 ேம)ைவA பிள��� எ றா* வி%_ெப.(வி%_ெப.) 

கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ�� எ றா* $க�ப.07418.1 

 பா'ைன உ)(� எ றா* கட*கைளA ப)�� எ றா* $க�ப.07418.2 

 ஆ)ேம அவ-றி  ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) ஆ-�ேம* அன5தேகாD 

$க�ப.07418.3 

 ேம)(� வி%0� ம%0� கட*கB� ேவ%�� அ ேற $க�ப.07418.4 

 வ'சிைல நாணி* ேகா�+ வா��த* 

வி�த*_ெதா.ெப.(வி�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) ஒ �� $க�ப.07419.1 

 தெரJகில� அமரேர�� ஆ� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

ெச8ைக ேத�வா� $க�ப.07419.2 



 ெபா)சின�+ அர�க� ஆவி ேபாகிய 

ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ � $க�ப.07419.3 

 க)தேவ உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ��� சர�களா8� கா��� அ ேற 

$க�ப.07419.4 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) இய* கவிஞ� நாவி* ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 

�றி�+_வி.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஞான/ $க�ப.07420.1 

 ெசா* என ெச8�3_ெப.(ெச8�3_ெப.) 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெத(ைட என 

ெத(ைடைய ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07420.2 

 எ*ைலயி* ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) த�ரா இைச என பJ+ இலாத 

$க�ப.07420.3 

 ப* அல�காரA ப%ேப கா��த  பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மாேதா $க�ப.07420.4 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) �லிச ேவ�� ஈச  ைக இைல 

1 �_ெப.(1 �_ெப.) எ 2� $க�ப.07421.1 

 ம5திர அயி�� மாேயா  வைள எஃகி  வர(� க%ேட  $க�ப.07421.2 

 அ5தர�_ெப.(அ5தர�_ெப.) ந�ளி+ அ�மா தாபத  அ�;�� 

ஆ-றா_ெப.எ/.(ஆ-�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07421.3 

 ெநா5தென  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அலாதா� யா� அைவ ேநா-ககி-பா� 

$க�ப.07421.4 

 ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) கண�ேகளா� �� கள�+ 

உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெப-றி $க�ப.07422.1 

 ஏயவ  ேதா3க3 எ��� இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) 

இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ேதாB� $க�ப.07422.2 



 மா இ) ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) 4-�� வயி-றிைட ைவ�த மாய  

$க�ப.07422.3 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேதாB� 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) விர*_ெப.(விர*_ெப.) ஒ றி  

ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) 

ஆ-றா_ெப.எ/.(ஆ-�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07422.4 

 சீ��த வ �'யரா8 உ3ளா� ெச�க% மா* எனி2� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.07423.1 

 கா��த வ �'யைன ேந�வா� உள� என� க)த* ஆ-ேற  $க�ப.07423.2 

 பா��தேபா+ அவ2� ம-� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தாபத  த�பி பாத�+ 

$க�ப.07423.3 

 ஆ��த+ ஓ� +கB�� ஒLவா  ஆ� அவ-� ஆ-றகி-பா� $க�ப.07423.4 

 4A;ர� 4)�க/ ��ட 1' ெவRசிைல�� வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.07424.1 

 அ-;த வி*��� ஐயா அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) என� ெகாள�� ஆகா $க�ப.07424.2 

 ஒA; ேவ� உைர�க* ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) இ*ைல 

ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) $க�ப.07424.3 

 தAபின ேபா+� அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) த2 உமி> 

சர�க3 தAபா $க�ப.07424.4 

 உ-ப�தி அயேன ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேபா+ அ'ேய 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07425.1 

 க-ப�தி* அரேன ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

பைகஞைர� கல5த_ெப.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) $க�ப.07425.2 



 சி-ப�தி  ந�மா* ேபச/ சிறியேவா எ ைன� த�ரா� $க�ப.07425.3 

 த-ப�ைத� +ைட�த எ றா* பிறி+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) சா �� உ%ட< 

$க�ப.07425.4 

 �ட�கேதா �ண�கேதேயா ேகாண�தி  பாலேதேயா $க�ப.07426.1 

 தட�த ேப� உலக�ேதேயா வி��பேதா எ��� தாேனா $க�ப.07426.2 

 வட�கேதா ெத-கேதா எ � உண�5திெல  மனித  வ*வி* $க�ப.07426.3 

 இட�தேதா வல�தேதா எ � உண�5திெல  யா2� இ 2� $க�ப.07426.4 

 ஏ-ற� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இ*ைல எ ப+ ஏைழைமA பால+ அ ேற 

$க�ப.07427.1 

 ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) சா* க�ழேனதா  ஆ-�ேம அம'  

ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) $க�ப.07427.2 

 கா-ைறேய ேம-ெகா%டாேனா கனைலேய கடாவினாேனா $க�ப.07427.3 

 H-ைறேய ஊ�கி றாேனா �ர�கி ேம* 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.07427.4 

 ேபா8 இனி�ெத'வ+ எ ேன ெபாைறயினா* உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

ேபா�� $க�ப.07428.1 

 ேவ8 என�தைகய ேதாளி இராகவ  ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07428.2 

 த� என� ெகாDய_ெப.அ.(ெகாDய_ெப.அ.) வ �ர/ ேசவக/ ெச8ைக க%டா* 

$க�ப.07428.3 

 நா8_ெப.(நா8_ெப.) என� த�+� அ ேற காம2� நா4� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.07428.4 

 வாசவ  மாய  ம-ைற மல� உேளா  மJவா3 அ�ைக $க�ப.07429.1 



 ஈச  எ � இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) இளிவ)� இவரா* அ றி $க�ப.07429.2 

 நாச� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ-றேபா+� 

ந*ல+_ெப.(ந*ல+_ெப.) ஓ� பைகையA 

ெப-ேற _வி.4.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) $க�ப.07429.3 

 :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) 

உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) தாரா8 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) இ��A ;�5த+ எ றா  $க�ப.07429.4 

 4  உைர�ேதைன வாளா 4னி5தைன 4னியா உ�பி $க�ப.07430.1 

 இ  உைரA ெபா)B� ேகளா8 ஏ+ உ%� எனி2� ஓரா8 $க�ப.07430.2 

 நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) உைர�� உைர ேவ� உ%ட< 

ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) உைர�தா�� 

ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07430.3 

 மி  உைர�தா�� ஒLவா விள�� ஒளி அல�க* ேவேலா8 $க�ப.07430.4 

 உைளவன எனி2� ெம8�ைம உ-றவ� 4-�� ஓ�5+ $க�ப.07431.1 

 விைளவன ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+� 

ெகா3கிைல வி�தி க%டா8 $க�ப.07431.2 

 கிைளத) �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) 

ேக%ைம_ெப.(ேக%ைம_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) க*வி 

ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) $க�ப.07431.3 

 கைள( அ)5தாைனேயா�� கழிவ+ கா%D எ றா  $க�ப.07431.4 

 ஆயவ  உைர�தேலா�� அA;ற�+ இ)5தா  ஆ ற $க�ப.07432.1 

 மாையக3 பல(� வ*ல மேகாதர  கDதி  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07432.2 



 த� எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ  

இ/_��.(இ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) சி�ைம ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ெசAபி-� எ னா 

$க�ப.07432.3 

 ஓ8(� சி5ைதயா2�� உறாத ேப� உ�தி 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07432.4 

 ந றி_ெப.(ந றி_ெப.) ஈ+ எ � 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நய�திைன 

நய5+_வி.எ/.(நய_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேவ� $க�ப.07433.1 

 ெவ றிேய ஆக ம-�� ேதா-� உயி� 

வி�த*_ெதா.ெப.(வி�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) ஆக $க�ப.07433.2 

 ஒ றிேல நி-ற* ேபாலா� உ�தம-� உ'ய+ ஒ*கிA $க�ப.07433.3 

 பி �ேம* அவ2�� அ ேறா பழிெயா� நரக� பி ைன $க�ப.07433.4 

 தி';ர� எ'ய ஆ�� ஓ� தனி/ சர� +ர5த ெச*வ _ெப.(ெச*வ _ெப.) 

$க�ப.07434.1 

 ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) இA;வன� 1 �� ஓ� அD ஒ��கி� ெகா%ட<  

$க�ப.07434.2 

 ெபா)+ உன�� உைட5+ ேபானா� மா2ட� ெபா)த ேபா��� $க�ப.07434.3 

 ெவ)(தி ேபா�� மான� கயிைலைய ெவ)வ* க%டா8 $க�ப.07434.4 

 ெவ றவ� ேதா-ப� ேதா-ேறா� ெவ*�வ� எவ���� ேமலா8 $க�ப.07435.1 

 நி றவ� தா>வ� தா>5ேதா� உய��வ� ெநறி�� அஃேத $க�ப.07435.2 

 எ றன� அறிஞ� அ ேற ஆ-ற��� எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) உ%ட< 

$க�ப.07435.3 



 ; தவ� இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) ேபாைரA ;க>திேயா ;க>�� ேமேலா8 

$க�ப.07435.4 

 ேதவிைய வி�தி ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) திற*_ெப.(திற*_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

த�)�_ெப.எ/.(த��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ ேற $க�ப.07436.1 

 ஆவிைய வி�வ+ அ*லா* அ*ல+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) உ%ட< $க�ப.07436.2 

 தா அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெப)ைம_ெப.(ெப)ைம_ெப.) அ�மா 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இனி� தா>�த+ எ ேன $க�ப.07436.3 

 காவல வி�தி இ � இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ைகய� 

கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) ெநா8தி  $க�ப.07436.4 

 இனி இைற தா>�தி ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) இல�ைக�� 

யா4� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.07437.1 

 கனி�ைட மர�க3_ெப.(மர�_ெப.+க3_பட�.ப .) ஆக கவி��ல� 

கட���_ெப.எ/.(கட_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) கா%D 

$க�ப.07437.2 

 பனி�ைட ேவைல சி*ந�� ப)கின  இரவி எ ன� $க�ப.07437.3 

 +னி உழ5+_வி.எ/.(உழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய�வ+ எ ேன +ற�தி 

இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) த ைன $க�ப.07437.4 

 4  உன�� இைறவ� ஆன 1வ)� ேதா-றா� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

$க�ப.07438.1 

 பி  உன�� ஏவ* ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 1 �� ெப-றா8 $க�ப.07438.2 

 ;*_ெப.(;*_ெப.) OைனA பனிந�� அ ன மனிதைரA ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 

எ � உ னி $க�ப.07438.3 



 எ  உன�� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ��பக)ணைன இக>5த+ எ5தா8 

$க�ப.07438.4 

 ஆ�� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) த ைன� Hவி ஏ(தி 

எ னி  ஐய $க�ப.07439.1 

 ஓ�கேல ேபா*வா  ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) காணேவ ஒளிAப� அ ேற 

$க�ப.07439.2 

 தா��வ� ெச) 4  எ னி  தாபத� உயிைர� தாேன $க�ப.07439.3 

 வா���_ெப.எ/.(வா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ � 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

மன�+� ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.07439.4 

 ெப�திேய எைவ�� ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) ேப� அறிவாள சீ'+ 

$க�ப.07440.1 

 அறிதிேய எ பா* ைவ�த அ பி2�� அவதி இ*ைல $க�ப.07440.2 

 உ�திேய ெசா னா8 எ னா உ3ள4� ேவ�ப�டா  $க�ப.07440.3 

 இ�திேய விைளவ+ ஆனா* இைட ஒ றா* தைட�� உ%ட< $க�ப.07440.4 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) க)ம� எ னா 

ந�பிைய ந0க ஓD/ $க�ப.07441.1 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) 

த)தி� எ றா  எ ற�� நா*வ� ெச றா� $க�ப.07441.2 

 ெத திைச� கிழவ _ெப.(கிழவ _ெப.) Pத� ேதDன� தி'வ� எ ன $க�ப.07441.3 

 � றி2� உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதாளா  

ெகா-ற மா� ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) ;�கா� $க�ப.07441.4 



 கி�கர� நா*வ� ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கி' அனா  

கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) 

$க�ப.07442.1 

 ம��* ேதா8 வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) சா�5+ ம ன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

உண�தி எ ன $க�ப.07442.2 

 த� ைகயி  எJவினாேல தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெசவி 

தா�கி_வி.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) பி 2� $க�ப.07442.3 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கணா  +யி*கி றாைன ெவ�ளியா* 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெசா னா�_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.07442.4 

 உற��கி ற ��பக ன உ�க3 மாய வா>( எலா� $க�ப.07443.1 

 இற��கி ற+ இ � கா% எJ5திரா8 எJ5திரா8 $க�ப.07443.2 

 கற�� ேபால வி* பிD�த_ெப.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கால Pத� 

ைகயிேல $க�ப.07443.3 

 உற��வா8 உற��வா8 இனி� 

கிட5+_வி.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உற��வா8 $க�ப.07443.4 

 எ �� ஈ� இலா அர�க� இ பமாய வா>( எலா� $க�ப.07444.1 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த�ய 

O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) 4ேனா  

ெத'5+_வி.எ/.(ெத'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த�ைம ேதDனா  

$க�ப.07444.2 

 இ � இற�த* தி%ணமாக இ 2� உ  உற�கேம $க�ப.07444.3 

 அ � அைல�த_ெப.எ/.(அைல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச�ைகயா* 

அைல�+ அைல�+ உண��தினா� $க�ப.07444.4 



 எ � ெசா*ல_�ைற.எ/.(ெசா*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ னவ  

எJ5திராைம க%� ேபா8 $க�ப.07445.1 

 ம ற*_ெப.(ம ற*_ெப.) த�� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மா�ப வ  +8 

எJAபல� $க�ப.07445.2 

 அ � ெகா3ைக ேக%மி  எ � மாெவா� ஆளி ஏவினா  $க�ப.07445.3 

 ஒ றி  ேம* ஒ� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) உழ�கி வி�� எJA;வ ��. 

$க�ப.07445.4 

 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அ � 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆ%� 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேப�5தில  $க�ப.07446.1 

 இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

மீ%ட+ எ � இராவண-� இய�ப�� $க�ப.07446.2 

 விைனய� வ*ல ந��க3_பதி.ெப.(ந��க3_4 .ப .) உ�க3 தாைனேயா� 

ெச மி  எ � $க�ப.07446.3 

 இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ம*ல� ஆயிராைர ஏவி 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இய�பினா  $க�ப.07446.4 

 ெச றன� ப�+ <-�/ சீ'ய வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ஓD $க�ப.07447.1 

 ம ற*_ெப.(ம ற*_ெப.) அ� ெதா�கலா த  மன�தனி* 

வ)�த�_ெப.(வ)�த�_ெப.) மாற $க�ப.07447.2 

 இ � இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 4D��� எ னா 

எ%ணின� எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஈ%ட 

$க�ப.07447.3 

 � றி2� உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதாளா  

ெகா-ற மா� ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) ;�கா� $க�ப.07447.4 



 தி%திற* வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) திற�த�� �வாச 

வாத� $க�ப.07448.1 

 ம%�ற வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) வ)வ+ ேபாவ+ ஆக 

$க�ப.07448.2 

 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ�தட�ைக ப-றி 

�ல�_ெப.(�ல�_ெப.) உைட வலியினாேல $க�ப.07448.3 

 க% +யி* எJAப எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) கD+ 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) ;�கா� $க�ப.07448.4 

 இ�� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) த ைன 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) இ � எJAப* ஆ� வைக ஏ+ எ � $க�ப.07449.1 

 +�க ெவL வா�� 1��� க%� ெம8 +0�க� உ-றா� $க�ப.07449.2 

 அ�ைகக3 த�%ட அRசி ஆ> ெசவி அதனி`� $க�ப.07449.3 

 ச�ெகா� தாைர சி ன� சைம(ற/ சா-ற�-றா� $க�ப.07449.4 

 ேகா� இக* த%�_ெப.(த%+_ெப.) Hட� �5த� வ*ேலா�க3 

HD_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07450.1 

 தாைடக3 ச5+ மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) எ2� அவ-றி* 

தா�கி_வி.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07450.2 

 வாDய ைகய� ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ம னவ-� 

உைரAப பி 2� $க�ப.07450.3 

 ந�Dய_ெப.எ/.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப'க3 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) நிைர�தி�� விைரவி  எ றா  $க�ப.07450.4 

 க��� கவன மா ஓ� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) கDதி  

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07451.1 



 ம�� அற உற��வா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) இைட 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மான $க�ப.07451.2 

 வி�� உற நட�தி_வி.எ/.(நட�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எஎ.�றி.) ஓ�D விைர( 

உள சா' வ5தா�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.07451.3 

 த��� �ற�� ேபால� தட�_ெப.(தட�_ெப.) +யி* ெகா3வ+ ஆனா  

$க�ப.07451.4 

 ெகா8 மல�� ெத(�கலா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) �ைரகழ* 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஐய $க�ப.07452.1 

 உ8யலா� வைகக3 எ � இ�� எJAப* ஆ� வைகேய ெச8+� $க�ப.07452.2 

 க8 எலா� வலி�� ஓ85த கவனமா கா�� ஓ85த $க�ப.07452.3 

 ெச8யலா� வைக ேவ� உ%ட< ெசA;தி தெரJய எ றா� $க�ப.07452.4 

 இைட ேபரா இைளயாைன இைண ஆழி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெந�5ேத� 

$க�ப.07453.1 

 பைட ேபரா வ)�ேபா+� பைதயாத உட�பாைன $க�ப.07453.2 

 மைட ேபரா/ Sல�தா* மJ வா3_ெப.(வா3_ெப.) ெகா0 எறி5தா2� 

$க�ப.07453.3 

 ;ைட ேபரா� +யிலாைன� +யி* எJAA ெகாண�க எ றா . $க�ப.07453.4 

 எ ற�ேம அDவண�கி ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) ஐR[� இரா�கத�க3 

$க�ப.07454.1 

 வ ெத(ழிலா* +யி*கி ற ம னவ த  மா� அ0கி $க�ப.07454.2 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) 

க+A;� உற ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 4சல� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அDAப $க�ப.07454.3 



 ெபா றினவ  எJ5தா- ேபா* ;ைட 

ெபய�5+_வி.எ/.(ெபய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ�� எJ5தி)5தா  

$க�ப.07454.4 

 1வைக_ெப.(1வைக_ெப.) உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) உ�க 4ர% 

திைசA பைன�ைக யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $க�ப.07455.1 

 தாவ)� திைசயி  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சலி�திட 

கதி)� உ�க $க�ப.07455.2 

 : உளா  ;ண'_ெப.(;ண'_ெப.) ேமலா  ெபா)Aபினா  4த*வ� ஆய 

$க�ப.07455.3 

 யாவ)� +0��-� ஏ�க எளிதினி  எJ5தா  வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 

$க�ப.07455.4 

 வி%ணிைன இட�� ேமாலி வி��பிைன 

நிைற���_ெப.எ/.(நிைற_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $க�ப.07456.1 

 க%ெண2� அைவ இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) கட*களி  

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

$க�ப.07456.2 

 எ%ணி2� ெப'ய  ஆன இல�ைகய� ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) 

பி ேனா  $க�ப.07456.3 

 ம%ணிைன அள5+_வி.எ/.(அள_வி.+5�_இ.க.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா* என 

வள�5+_வி.எ/.(வள�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.07456.4 

 உற�க�_ெப.(உற�க�_ெப.) அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி 

நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உண� த�� $க�ப.07457.1 

 வைற�� அைம5தன ஊெனா� வா�கிய $க�ப.07457.2 



 நைற� �ட�க3 ெபறா  கைட ந��வா  $க�ப.07457.3 

 இற�க_�ைற.எ/.(இற��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4க�திைன எ8+வா  

$க�ப.07457.4 

 ஆ� <� சகட�+ அDசி�� $க�ப.07458.1 

 <� <� �ட� க(3)B� O�கினா  $க�ப.07458.2 

 ஏ�கி ற பசிைய எJAபினா  $க�ப.07458.3 

 சீ�கி ற 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) இ) ெச�கணா  $க�ப.07458.4 

 எ)ைம_ெப.(எ)ைம_ெப.) ஏ-ைற ஓ� ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) அ�<-ைற�� 

$க�ப.07459.1 

 அ)ைம_ெப.(அ)ைம_ெப.) இ றிேய 

தி �_வி.எ/.(தி _வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) இைற ஆறினா  $க�ப.07459.2 

 ெப)ைம_ெப.(ெப)ைம_ெப.) ஏ-ற+ ேகா�� எ ேற பிற�� $க�ப.07459.3 

 உ)ைம ஏ-ைறA பிைச5+ எ' ஊ+வா  $க�ப.07459.4 

 இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+� இராவண  

நி ெறன� $க�ப.07460.1 

 ெததி5த_ெப.எ/.(ெத'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேமனிய  

தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) கடலி  திைர $க�ப.07460.2 

 ெந'5த+ அ ன ;)வ�+ ெந-றியா  $க�ப.07460.3 

 ெசா'5த_ெப.எ/.(ெசா'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசா' 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) வா8 வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) P��வா  

$க�ப.07460.4 

 உதிர வா'ேயா� ஊெனா� எ��; ேதா* $க�ப.07461.1 



 உதிர வா' Oக�வ+ ஓ� ஊணினா  $க�ப.07461.2 

 கதிர வா3_ெப.(வா3_ெப.) வயிரA பைண� ைகயினா  $க�ப.07461.3 

 கதிர வா3_ெப.(வா3_ெப.) வயிர� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) காலினா  $க�ப.07461.4 

 இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) பசி�� ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) என எஃகிேனா� 

$க�ப.07462.1 

 இ)�;_ெப.(இ)�;_ெப.) அசி��� அ)5+� எயி-றினா  $க�ப.07462.2 

 வ)� களி-றிைன� தி றன  மா* அறா $க�ப.07462.3 

 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) க(3)ளி* தி'கி ற+ ஓ� ஆைசயா  $க�ப.07462.4 

 Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) ஏக� தி)�திய ேதாளினா  $க�ப.07463.1 

 Sல ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) எனA ெபாலி ேதா-ற�தா  $க�ப.07463.2 

 கால ேம* நிமி�ம�த  கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) ெபா) $க�ப.07463.3 

 கால  ேம* நிமி� ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) மயி�� க-ைறயா  $க�ப.07463.4 

 எயி* தைல� தகர தல�+ இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) $க�ப.07464.1 

 எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) அைல�த_ெப.எ/.(அைல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

கர தல�+ எ-றினா  $க�ப.07464.2 

 அயி* தைல� ெதாட� அ�ைகய  சி�க ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) $க�ப.07464.3 

 அயிறைல� ெதாட� அ�� அக* வாயினா  $க�ப.07464.4 

 உட*_ெப.(உட*_ெப.) கிட5+ழி உ�ப���� உ-� உயி� $க�ப.07465.1 

 �ட* கிட5+_வி.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அட�கா 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேகாளினா  $க�ப.07465.2 

 கட*_ெப.(கட*_ெப.) கிட5த+_ெதா.ெப.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

நி றத ேம* கத> $க�ப.07465.3 



 வட க��கன* ேபா* மயி�A ப�கியா  $க�ப.07465.4 

 தி�� அட�க�� ெவ றவ  சீறிட $க�ப.07466.1 

 மி�� அட�கிய_ெப.எ/.(அட��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ�கதி� 

அ�கிக3 $க�ப.07466.2 

 ;�� அட�கிய_ெப.எ/.(அட��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேம)A ;ைழ என 

$க�ப.07466.3 

 ெதா�� அட�கி� +யி*த) க%ணினா  $க�ப.07466.4 

 கா�;_ெப.(கா�;_ெப.) இற��� கன வைர� ைக�மைல $க�ப.07467.1 

 P�;_ெப.(P�;_ெப.) இற��� மத�தின +8�+ உட*_ெப.(உட*_ெப.) 

$க�ப.07467.2 

 ஓ�;�� 4ைழ எ � உய� 1�கின  $க�ப.07467.3 

 பா�;_ெப.(பா�;_ெப.) 

உற���_ெப.எ/.(உற��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பட� ெசவிA 

பாழியா  $க�ப.07467.4 

 Hயின  O�4  எ � அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) Hற�� 

$க�ப.07468.1 

 ேபாயின  நக� ெபா�ெம � இைர�+ 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07468.2 

 வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) வ*ைல Oைழ5+ மதிெத(�� $க�ப.07468.3 

 ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) 

எ8தின _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) � � அ( )ன 

ெகா3ைகயா  $க�ப.07468.4 

 நிைல கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெந�மதி3 ேகா;ர�+ 

$க�ப.07469.1 



 அைல கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இல�ைகய� 

அ%ணைல� $க�ப.07469.2 

 ெகாைல கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) 

��பக)ண  ஓ� $க�ப.07469.3 

 மைல கிட5த+_ெதா.ெப.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ேபால 

வண�கினா  $க�ப.07469.4 

 வ  +ைணA ெப)5த�பி வண�க�� $க�ப.07470.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) திர%ட_ெப.எ/.(திர3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ஆர� தJவினா  $க�ப.07470.2 

 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) � � ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

ந�3 ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) காெலா�� $க�ப.07470.3 

 ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) � ைற� 

தழ�இ_வி.எ/.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ ன ெச8ைகயா  

$க�ப.07470.4 

 உட  இ)�தி உதிர�ெத(� ஒ3_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) நைற� $க�ப.07471.1 

 �ட  நிைர�தைவ ஊ�D தைச� 

ெகாள �இ_வி.எ/.(ெகா3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07471.2 

 கட*_ெப.(கட*_ெப.) Oைர� +கி*_ெப.(+கி*_ெப.) 

�-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) கதி�� �ழா� $க�ப.07471.3 

 ;ைட நிைர�+_வி.எ/.(நிைர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒளி� ப* கல  

:�Dனா  $க�ப.07471.4 

 ேபர வி�ட ெப) வலி இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) $க�ப.07472.1 

 ஊர வி�ட களி-ெறா�� ஓ�நா3 $க�ப.07472.2 

 ேசார வி�ட �ட�மணி ஓைடைய $க�ப.07472.3 



 வ �ரப�ட� என Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) வ ��கினா  $க�ப.07472.4 

 ெம8 எலா� மிளி� மி ெவயி* வ �சிட $க�ப.07473.1 

 ெத(8யி* வாச� +வ� +ைத5+ 

ஆDய_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07473.2 

 க8யி  நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) என கட*_ெப.(கட*_ெப.) ேமனியி* $க�ப.07473.3 

 தெய1வ� நா� ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) சா5த�_ெப.(சா5த�_ெப.) உ� ேச��தினா  

$க�ப.07473.4 

 விட�_ெப.(விட�_ெப.) எJ5த+ ேபா* ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வி%ணிைன� 

$க�ப.07474.1 

 ெத(ட உய�5தவ  மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) இைட/ �-றினா  $க�ப.07474.2 

 இடப� உ5+� எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) இ) நா �_ெப.(நா �_ெப.) 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.07474.3 

 கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) ஈ5த கவச4� க�Dனா  $க�ப.07474.4 

 அ ன காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ஆய�த� யாைவ�� 

$க�ப.07475.1 

 எ ன காரண�தா* எ � இய�பினா  $க�ப.07475.2 

 மி னி  அ ன ;)வ4� வி%ணிைன� $க�ப.07475.3 

 + 2 ேதாB� இட�_ெப.(இட�_ெப.) +Dயா 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.07475.4 

 வானரA ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தாைனய� மானிட� $க�ப.07476.1 

 ேகா நக�A ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) �-றின� ெகா-ற4� $க�ப.07476.2 

 ஏைன உ-றன� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) இ  

உயி� $க�ப.07476.3 



 ேபானக� ெத(ழி* 4-�தி ேபா8 எ றா  $க�ப.07476.4 

 ஆனேதா ெவRசம� அலகி* க-;ைட/ $க�ப.07477.1 

 சானகி +ய� இன�_ெப.(இன�_ெப.) தவி�5த+ இ*ைலேயா $க�ப.07477.2 

 வான4� ைவய4� வள�5த_ெப.எ/.(வள�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வா ;க> $க�ப.07477.3 

 ேபானேதா ;�5தேதா ெபா �� காலேம $க�ப.07477.4 

 கி�Dயேதா ெச) கிள� ெபா  சீைதைய/ $க�ப.07478.1 

 ��Dயேதா 4ன� ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெசா-களா* $க�ப.07478.2 

 தி�Dயி  விட�_ெப.(விட�_ெப.) அ ன க-பி  ெச*விைய $க�ப.07478.3 

 வி�Dைலேயா இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) விதியி  

வ%ணேம_ெப.(வ%ண�_ெப.+ஏ_சா'.) $க�ப.07478.4 

 க*லலா� உலகிைன வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) க�ட(� $க�ப.07479.1 

 ெசா*லலா� ெப)வலி இராம  ேதா3கைள $க�ப.07479.2 

 ெவ*லலா� எ ப+ சீைத ேமனிையA $க�ப.07479.3 

 ;*லலா� எ ப+ ேபா�மா* ஐயா $க�ப.07479.4 

 ;ல�திய  வழி4த* வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெபா8ய� $க�ப.07480.1 

 �ல�+ இய*;_ெப.(இய*;_ெப.) அழி5த+ ெகா-ற�_ெப.(ெகா-ற�_ெப.) 

4-�ேமா $க�ப.07480.2 

 வல�+ இய* அழிவத-� ஏ+ ைம அ� $க�ப.07480.3 

 நில�+_ெப.(நில�_ெப.+அ�+_சா'.) இய* ந�� இய* எ 2� ந�ரதா* 

$க�ப.07480.4 



 ெகா��தைன இ5திர-� உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) ெகா-ற4� 

$க�ப.07481.1 

 ெக��தைன நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

கிைள�� நி ைன�� $க�ப.07481.2 

 ப��தைன பலவைக அமர� த�கைள $க�ப.07481.3 

 வி��தைன ேவ� இனி வ ��� இ*ைலயா* $க�ப.07481.4 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) உன�� அRசி இ � ஒளி�ததா* அத  $க�ப.07482.1 

 திற�_ெப.(திற�_ெப.) 4ன� உழ�தலி  வலி�� 

ெச*வ4�_ெப.(ெச*வ�_ெப.+உ�_சா'.) $க�ப.07482.2 

 நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) உன�� 

அளி�த+_ெதா.ெப.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) அ�� அதைன 

ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.07482.3 

 இற 4  அ�� யா� உைன எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நா��வா� $க�ப.07482.4 

 தRச4� த)ம4� தக(ேம அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.07483.1 

 ெநRச4� க)ம4� உைர�ேம ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) $க�ப.07483.2 

 வRச4� பாவ4� ெபா8�� வ*ல நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) $க�ப.07483.3 

 உR�ேமா அத-� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) �ைற உ%டா�ேமா $க�ப.07483.4 

 எ � ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைனயன 

இய�பி யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உன�� $க�ப.07484.1 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உள+ உண��+வ+ 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேகாDேய* $க�ப.07484.2 



 ந �_ெப.(ந �_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) நாயக நய�கிலா8 

எனி  $க�ப.07484.3 

 ெபா றிைன ஆகேவ ேகாD ேபா�� இலா8 $க�ப.07484.4 

 காலினி  க)�கட* கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கா-ற+ 

$க�ப.07485.1 

 ேபால வ  �ர�� உள சீைத ேபாகில3 $க�ப.07485.2 

 வாலிைய உர�_ெப.(உர�_ெப.) கிழி�+ ஏக வ*லன $க�ப.07485.3 

 ேகா* உள யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) உேள� �ைற உ%டா�ேமா 

$க�ப.07485.4 

 ைதயைல வி�� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) சரண� தா>5+ 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) $க�ப.07486.1 

 ஐ அ� த�பிேயா� அளவளா(த* $க�ப.07486.2 

 உ8திற� அ � எனி  உள+ ேவ�� ஓ� $க�ப.07486.3 

 ெச8திற� அ ன+ தெரJய� ேக�Dயா* $க�ப.07486.4 

 ப5தியி* ப5தியி* பைடைய வி�� அைவ $க�ப.07487.1 

 சி5+த*_ெதா.ெப.(சி5+_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) க%� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேத�;த* $க�ப.07487.2 

 ம5திர� அ � ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) வலி எலா� உட  $க�ப.07487.3 

 உ5+த* க)ம� எ � உணர� Hறினா  $க�ப.07487.4 

 உ�வ+ தெரJய அ � உ ைன� Hய+ $க�ப.07488.1 

 சி�ெத(ழி* மனிதைர� ேகாறி 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என�� $க�ப.07488.2 

 அறி(ைட அைம/ச  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அ*ைல அRசிைன $க�ப.07488.3 



 ெவறிவி+ உ  வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) எ � இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) 

விள�பினா  $க�ப.07488.4 

 மற�_ெப.(மற�_ெப.) கிள� ெச)வி2�� உ'ைம_ெப.(உ'ைம_ெப.) மா%டைன 

$க�ப.07489.1 

 பிற�கிய_ெப.எ/.(பிர��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தைசெயா� நற(� 

ெப-றைன $க�ப.07489.2 

 இற�கிய க% 4கி>�+ இர(� எ*லி�� $க�ப.07489.3 

 உற��தி ேபா8 என உைளய� Hறினா  $க�ப.07489.4 

 மானிட� இ)வைர வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ம-�� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.07490.1 

 H2ைட� �ர�ைக�� ��பி�� உ8ெத(ழி* $க�ப.07490.2 

 ஊ2ைட உ�பி��� உன��ேம கட _ெப.(கட _ெப.) $க�ப.07490.3 

 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ;'கிேல  

எJக_விய�.வி.4.(எJ_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) 

ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ றா  $க�ப.07490.4 

 த)க எ ேத� பைட சா-� எ  H-ைற�� $க�ப.07491.1 

 வ)க_விய�.வி.4.(வா_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) 4  வான4� ம%0� 

ம-ற(� $க�ப.07491.2 

 இ)ைக வ  சி�வேரா� ஒ றி எ ெனா�� $க�ப.07491.3 

 ெபா)க ெவ�ேபா� எனA ேபாத* ேமயினா  $க�ப.07491.4 

 அ ன+ க%� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) த�பியானவ  

$க�ப.07492.1 

 ெபா  அD வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ெபா��தியா* என $க�ப.07492.2 



 வ* ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) Sல�ைத வல�+ வா�கினா  $க�ப.07492.3 

 இ ன� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உைர உள+ எ ன� Hறினா  $க�ப.07492.4 

 ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) 

வ)ெவ  எ � உைர�கிேல  விதி $க�ப.07493.1 

 நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) பிட� 

பிD�+_வி.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ5த 

நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) $க�ப.07493.2 

 ெபா �ெவ  ெபா றினா* ெபால ெகா3 ேதாளிைய $க�ப.07493.3 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) என நாயக வி�த*_ெதா.ெப.(வி�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) 

ந �_ெப.(ந �_ெப.) அேரா $க�ப.07493.4 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) பைகஞ2� இராம  த�பி ைக $க�ப.07494.1 

 ம5திர அ�பினா* மDத* வா8ைமயா* $க�ப.07494.2 

 த5திர� கா-�_ெப.(கா-�_ெப.) உ� சா�ப* பி ன)� $க�ப.07494.3 

 அ5தர�_ெப.(அ5தர�_ெப.) 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உன�� உ�வ+ 

ஆ-�வா8 $க�ப.07494.4 

 எ ைன ெவ �ள� எனி* இல�ைக காவல $க�ப.07495.1 

 உ ைன ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) உய)த* 

உ%ைம_ெப.(உ%ைம_ெப.) ஆதலா* $க�ப.07495.2 

 பி ைன நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ%0த* 

பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெப8வைள $க�ப.07495.3 

 த ைன ந �_வி.அ.(ந �_ெப.) அளிAப+ தவ�தி  ந �_ெப.(ந �_ெப.) 

அேரா $க�ப.07495.4 



 இ-ைற நா3_ெப.(நா3_ெப.) வைர 4த* யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 4  

ச8தன_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) $க�ப.07496.1 

 �-ற4� உள எனி  ெபா��தி ெகா-றவ $க�ப.07496.2 

 அ-றதா* 4க�தினி* விழி�த* ஆ'ய $க�ப.07496.3 

 ெப-றென  விைட என ெபய�5+_வி.எ/.(ெபய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேபாயினா  $க�ப.07496.4 

 அLவழி இராவண  அைன�+ நா�ட4� $க�ப.07497.1 

 ெசLவழி ந�ெரா�� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ேத�கினா  $க�ப.07497.2 

 எLவழிேயா�கB� இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஏ�கினா� $க�ப.07497.3 

 இLவழி அவ2� ேபா8 வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07497.4 

 இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) பைட கDA; 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ-றி ஏ�க $க�ப.07498.1 

 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பைட இளவேலா� எ ற ேப/சினா* $க�ப.07498.2 

 வ)� பைட வ5த+ வா _ெப.(வா _ெப.) உVளா�க3 த� $க�ப.07498.3 

 �)�;_ெப.(�)�;_ெப.) அைட மல�4D Pளி P��கேவ $க�ப.07498.4 

 ேத��ெகாD யாைனயி  பதாைக ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) உ� $க�ப.07499.1 

 தா��ெகாD எ � இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) தைத5+ வ ���வ 

$க�ப.07499.2 

 ேபா�� ெகா�5_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) Pளி ேபா8� +ற�க� ;�கிட 

$க�ப.07499.3 



 ஆ�Aபன +ைடAபன ேபா ற_ெப.எ/.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஆ�வ $க�ப.07499.4 

 எ% உ� பைட�கல� இJக எ-றிட $க�ப.07500.1 

 ந%0� ெபாறிகB� பைட�� நாயக� $க�ப.07500.2 

 க% உ� ெபாறிகB� க+வ க% அக* $க�ப.07500.3 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) உ� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) எலா� க'5+ வ �>5தவா* 

$க�ப.07500.4 

 ேத�ெசல க'ெசல ெந)�கி/ ெச�4க� $க�ப.07501.1 

 கா�ெசல ேத�ெசல ;ரவி� கா* ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.07501.2 

 தா�ெசல� கைடெசல/ ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தாைன�� $க�ப.07501.3 

 பா� ெசல-� அ'+ என வி��பி* பா85ததா* $க�ப.07501.4 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேகாள' ஆளி ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) $க�ப.07502.1 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) மதக' :த� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) $க�ப.07502.2 

 மா இ) ஞால�ைத/ �மAப வா��வ+ $க�ப.07502.3 

 ஏ8 இ)R_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) �ட�மணி� ேத� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

ஏறினா  $க�ப.07502.4 

 ேதாமர� ச�கர�_ெப.(ச�கர�_ெப.) Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) ேகா* மJ 

$க�ப.07503.1 

 நாம ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) உல�ைக_ெப.(உல�ைக_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

நாRசி* த%�_ெப.(த%+_ெப.) எJ $க�ப.07503.2 

 வாம வி* வ*ைலய� கைணய� ம-� உள $க�ப.07503.3 



 ேசம ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பைட எலா� �ம5+ ெச றவா* $க�ப.07503.4 

 நைற�ைட� த��ெபா� நறிதி  

ெவ5த_ெப.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) 

$க�ப.07504.1 

 �ைற( இ* ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) சகட� ஓ� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

ெகா� $க�ப.07504.2 

 பிைற�ைட எயி-றவ  பி ; ெச றன� $க�ப.07504.3 

 4ைற 4ைற ைக ெகா� 4�கி ந���வா� $க�ப.07504.4 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அல ப-பல� உத(� ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) நைற 

$க�ப.07505.1 

 பி � அ) பில  இைடA ெப8�மா� ேபா* $க�ப.07505.2 

 வ திற* இ) கர�_ெப.(கர�_ெப.) வழ�க மா5திேய $க�ப.07505.3 

 ெச றன  யாவ)� தி��க� எ8தேவ $க�ப.07505.4 

 கண�_ெப.(கண�_ெப.) த) �ர�ெகா� கழிவ+ அ � 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.07506.1 

 நிண�_ெப.(நிண�_ெப.) த) ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தD�� 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) ேந)ேமா $க�ப.07506.2 

 பிண� தைலAப�ட+ ெபய�வ+ எ�� இனி $க�ப.07506.3 

 உண�5த+ H-ற� எ � உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ஓDனா� $க�ப.07506.4 

 பா5தளி  ெந�5தைல வJவி பாெரா�� $க�ப.07507.1 

 ேவ5+_ெப.(ேவ5+_ெப.) என 

விள�கிய_ெப.எ/.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேம) மா*வைர 

$க�ப.07507.2 



 ேபா5த+ ேபா* ெபால5 ேத'* 

ெபா�கிய_ெப.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07507.3 

 ஏ5தைல ஏ5+ எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) இராம  ேநா�கினா  $க�ப.07507.4 

 வ �ைண எ � உண'  அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) அ � 

வி%_ெப.(வி%_ெப.) ெத(�� $க�ப.07508.1 

 ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) உய� ெகாDய+ வய ெவR_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சீயமா* 

$க�ப.07508.2 

 :% ஒளி� மா�பின  யாவ  ேபா�மா* $க�ப.07508.4 

 ேதா[ளா� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ெசல� ெத(ட�5+ ேநா��றி  $க�ப.07509.1 

 நா3_ெப.(நா3_ெப.) பல கழி�மா* ந�வ% 

நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) ஓ� $க�ப.07509.2 

 தாBைட மைல ெகாலா� சமர� ேவ�ட+ ஓ� $க�ப.07509.3 

 ஆ3 என உண�கிேல  ஆ� ெகாலா� 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.07509.4 

 எJ� கதிரவ  ஒளி மைறய_�ைற.எ/.(மைற_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ�க0� 

$க�ப.07510.1 

 விJ�கிய+ இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெம8யினா* ெவ]இ $க�ப.07510.2 

 ;J��� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ெப)�பைட இ'ய* ேபாகி ற+ 

$க�ப.07510.3 

 அJ�க* இ* சி5ைதயா8 யா� ெகாலா� 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.07510.4 



 அர�க  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உ) 

ஒழி�+_வி.எ/.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ'யி  ேசைனைய 

$க�ப.07511.1 

 ெவ)� ெகாள ேதா �வா  

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவடேமா $க�ப.07511.2 

 தெரJ�கிேல  இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உ) தெரJ�� 

வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.07511.3 

 ெபா)�ெகன வ �டண ;கறியா* எ றா  $க�ப.07511.4 

 ஆ'ய  அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) Hற அD இைண இைறRசி ஐய 

$க�ப.07512.1 

 ேப� இய* இல�ைக ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) பி னவ  என�� 

4 ேனா  $க�ப.07512.2 

 கா� இய* கால  அ ன கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) ��பக)ண  எ 2� 

$க�ப.07512.3 

 H'ய_ெப.அ.(H'ய_ெப.அ.) Sல�தா  எ � 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) நிைல Hற* உ-றா  $க�ப.07512.4 

 தவ  Oண�கிய)� ேவத� தைலவ)� உண)� த ைம/ $க�ப.07513.1 

 சிவ _ெப.(சிவ _ெப.) உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அல'  ேமைல� திைச4க  உண)� ேதவ -ெப.(ேதவ _ெப.) $க�ப.07513.2 

 அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கால�+ அ�ர�க3 ப�வ+ 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.07513.3 

 இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 



எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கால�+ இைமயவ� ப�வ� 

எ5தா8 $க�ப.07513.4 

 ஆழியா8 இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ஆ�வா  $க�ப.07514.1 

 ஏைழ வா>( உைட எ� 4ேனா  $க�ப.07514.2 

 தா>( இலா ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) த�பிேயா  $க�ப.07514.3 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) நாB� உற��வா  $க�ப.07514.4 

 காலனா� உயி�� காலனா* $க�ப.07515.1 

 காலி  ேம* நிமி� காலினா  $க�ப.07515.2 

 மாலினா� ெகட_�ைற.எ/.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வாைகேய $க�ப.07515.3 

 Sலேம ெகா� SDனா _வி.4.(S�_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.07515.4 

 தா�� ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நா �_ெப.(நா �_ெப.) 

கா* $க�ப.07516.1 

 ஓ�க*_ெப.(ஓ�க*_ெப.) ஒ றிைன உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ேகா  $க�ப.07516.2 

 வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) ெநRச  விJ5திலா  $க�ப.07516.3 

 P�க நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) �ழ-றினா  

$க�ப.07516.4 

 கழி5த_ெப.எ/.(கழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த�ெயா� காைல�� 

$க�ப.07517.1 

 பிழி5+ சா�ெகா3 ெப-றியா  $க�ப.07517.2 

 அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மீ _ெப.(மீ _ெப.) உக 

ஆழிந�� $க�ப.07517.3 



 இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) காலினி  எ-�வா  

$க�ப.07517.4 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

உர�தினா  $க�ப.07518.1 

 ேம* நிமி�5த_ெப.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மி��கினா  

$க�ப.07518.2 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தவ�தினா  $க�ப.07518.3 

 வா _ெப.(வா _ெப.) உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வர�தினா  $க�ப.07518.4 

 திற�_ெப.(திற�_ெப.) ெகா3 சா' தி'5த நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.07519.1 

 கற�� அலா+ கண�� இலா  $க�ப.07519.2 

 இற�� தாரவ  இ �கா� $க�ப.07519.3 

 உற�கலா* உல�_ெப.(உல�_ெப.) உ85ததா* $க�ப.07519.4 

 Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) உ%� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) S� உVளா� 

$க�ப.07520.1 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) உ%ட+ ைக�ெகா3வா  $க�ப.07520.2 

 ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) உ%டவ  ஆழிவா8 $க�ப.07520.3 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) உ%டவ ந*கினா  $க�ப.07520.4 

 மி னி  ஒ றிய வி%_ெப.(வி%_ெப.) உVளா� $க�ப.07521.1 

 4  நி* எ � அம� 4-றினா� $க�ப.07521.2 

 எ னி* எ �� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) எ%ணிலா� $க�ப.07521.3 

 ெவ னி* அ றி விழி�திலா  $க�ப.07521.4 



 த)ம� அ � இ+தா  இதா* $க�ப.07522.1 

 வ)� நம��_பதி.ெப.(ந�_த .ப .+��_ெகா.ேவ.) உயி� மா8( எனா 

$க�ப.07522.2 

 உ)மி  ெவ8யவ2�� உைர $க�ப.07522.3 

 இ)ைம ேம�� இய�பினா  $க�ப.07522.4 

 ம��த த� 4ைன வா8ைமயா* $க�ப.07523.1 

 ஒ��+� ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) உண��தினா  

$க�ப.07523.2 

 ெவ��+_வி.எ/.(ெவ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மா3வ+ ெம8 எனா 

$க�ப.07523.3 

 இ��+_வி.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

எதி� எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07523.4 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) அ � 

நம��_பதி.ெப.(ந�_த .ப .+��_ெகா.ேவ.) எனா $க�ப.07524.1 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ந�தி உண��தினா  $க�ப.07524.2 

 இ � கால  4  எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.07524.3 

 எ � ெசா*லி_வி.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இைறRசினா  

$க�ப.07524.4 

 எ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) உைர�தேலா�� இரவி 

ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) இவைன இ � $க�ப.07525.1 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

பய2� இ*ைல H�ேம* H�D� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07525.2 



 நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) ;'+� ம-� இ5 நி)த� 

ேகா  இட)� ந���� $க�ப.07525.3 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) என நிைன5ேத  எ றா  நாத2� நல _ெப.(நல _ெப.) 

ஈ+ எ றா  $க�ப.07525.4 

 ஏ�த-� உ'யா� யாேர எ ற�� இல�ைக ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) 

$க�ப.07526.1 

 ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) ம-� அDேய  

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ�� அறிவினா* அவைன 

உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) $க�ப.07526.2 

 ேச� அற� தெர��D ஈ%�/ ேச)ேம* ேச�Aப _ெப.(ேச�Aப _ெப.) எ றா  

$க�ப.07526.3 

 ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) ஒAபா2� ந �_ெப.(ந �_ெப.) 

ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) என விைட�� ஈ5தா  

$க�ப.07526.4 

 த5திர� கடைல ந�5தி_வி.எ/.(ந�5+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பைடைய/ சா�5தா  

$க�ப.07527.1 

 ெவ5திறலவ2�� ஐய வ �டண  விைரவி  உ பா* $க�ப.07527.2 

 வ5தன _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) எ ன/ 

ெசா னா�_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) 

இலா உவைக H�5+_வி.எ/.(H�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07527.3 

 சி5ைதயா* களி�கி றா த  ெசறிகழ* ெச னி_ெப.(ெச னி_ெப.) ேச��தா  

$க�ப.07527.4 

 45தி வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைறRசினாைன 

4க5+_வி.எ/.(4க_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உயி� 1>கA ;*லி 

$க�ப.07528.1 



 உ85தைன ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ேபானா8 என மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

உவ�கி ேற  த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.07528.2 

 சி5தைன 4J+� சி5த ெதளி( இலா�_�றி.வி.4.(இ*_ெப.+ஆ�_பட�.ப .) 

ேபால மீள_�ைற.எ/.(மீ3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07528.3 

 வ5த+ எ  தனிேய எ றா  மைழயி  ந�� வழ�� க%ணா  $க�ப.07528.4 

 அவய� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ெப-றவா�� அமர)� 

ெப�த*_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) 

ஆ-றா_ெப.எ/.(ஆ-�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07529.1 

 உவய ேலாக�தி�3ள சிறA;�_ெப.(சிறA;_ெப.+உ�_சா'.) 

ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உவ5ேத  

உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) $க�ப.07529.2 

 கவிஞ'  அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) மி�கா8 கால  வா8� களி�கி ேற�பா* 

$க�ப.07529.3 

 நைவ உற வ5த+ எ  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அ4+ உ%பா8 

நR�_ெப.(நR�_ெப.) உ%பாேயா $க�ப.07529.4 

 �ல�+ இய*;_ெப.(இய*;_ெப.) அழி5தேத2� �மர ம-� உ ைன� 

ெகா%ேட $க�ப.07530.1 

 ;ல�திய  மர;_ெப.(மர;_ெப.) மாயாA ;%ணிய� ெபா)5தி-� எ னா 

$க�ப.07530.2 

 வல�+ இய* ேதாைள ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

மகி>கி ேற  ம ன வாைய $க�ப.07530.3 

 உல�திைன தி'ய வ5தா8_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) 

உைளகி ற+ உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) அ5ேதா $க�ப.07530.4 

 அறA ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) +ைணவ� த�ைம அபய� எ � 

அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நி ைன� $க�ப.07531.1 



 +றAப+_ெதா.ெப.(+ற_வி.+AA_ெபா).உ).+அ+_ெதா.ெப.�றி.) +ணியா� த�க3 

ஆ� உயி� +ற5தேபா+� $க�ப.07531.2 

 இறA; எ2� பய�ைத வி�டா8 இராம  எ பள(� ம-� 

இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.07531.3 

 பிறA; எ2� ; ைம இ*ைல 

நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ ெகா* ெபய�5த 

வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) $க�ப.07531.4 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) என நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ந�ப-� அDைம ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) தனாேல $க�ப.07532.1 

 மற�_ெப.(மற�_ெப.) என நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

1 �� ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) அற மா-றி ம-�� $க�ப.07532.2 

 திற�_ெப.(திற�_ெப.) என நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

த�ைம இ�ைமேய த��5த_ெப.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச*வ 

$க�ப.07532.3 

 பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) மைன ேநா��ேவைம உற(_ெப.(உற(_ெப.) எனA ெப�தி 

ேபாலா� $க�ப.07532.4 

 ந�தி�� த)ம� நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நிைலைம�� 

;லைமதா2� $க�ப.07533.1 

 ஆதி அ� கட(ளாேல அ)5தவ� ஆ-றிA ெப-றா8 $க�ப.07533.2 

 ேவதிய� ேதவ -ெப.(ேதவ _ெப.) ெசா*லா* விளி( இலா ஆ�A ெப-றா8 

$க�ப.07533.3 

 சாதியி  ; ைம இ 2� தவி�5திைல ேபா�� த�ேகா8 $க�ப.07533.4 

 ஏ-றிய வி*ேலா  யா���� இைறயவ  இராம  

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.07534.1 



 மா-ற அ)5_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) த�பி 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) ம-ைறேயா� 4-�� 

நி றா� $க�ப.07534.2 

 H-ற4� நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) எ�ைம� 

ெகா*லிய விதி�� நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.07534.3 

 ேதா-ற எ� ப�க* ஐய ெவLவலி ெத(ைலய 

வ5தா8_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) $க�ப.07534.4 

 ஐய ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அேயா�தி ேவ5த-� அைட�கல� 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஆ�ேக $க�ப.07535.1 

 உ8கிைல எ னி  ம-� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அர�கரா8 உ3Vளா� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.07535.2 

 எ8கைண மா'யாேல இற5+_வி.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பா> 

4J+� ப�டா* $க�ப.07535.3 

 ைகயினா* எ3 ந�� ந*கி_வி.எ/.(ந*�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

கட _ெப.(கட _ெப.) கழிAபாைர� கா�டா8 $க�ப.07535.4 

 வ)வ+� இல�ைக 1P�A ;ைல எலா� மா%ட பி ைன $க�ப.07536.1 

 தி) உைற மா�பேனா�� ;�5+ பி  எ �� த�ராA $க�ப.07536.2 

 ெபா)வ அ)R_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) +8�கA 

ேபா+தி விைரவி  எ றா  $க�ப.07536.3 

 க)ம� உ%� உைரAப+ எ றா  உைர என கழற�-றா  $க�ப.07536.4 

 இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) உ� சி5ைதேய-�� இ  அ)3 �ர5த 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.07537.1 



 அ)B� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ேச'  ஒ ேறா அவயவ4� 

அளி���_வி.எ/.(அளி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அ றி $க�ப.07537.2 

 ம)3 உ� பிறவி ேநா8��_ெப.(ேநா8_ெப.+��_ெகா.ேவ.) ம)5+� ஆ� மாறி/ 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07537.3 

 உ)B� சகட வா>�ைக_ெப.(வா>�ைக_ெப.) 

ஒழி�+_வி.எ/.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) 

அளி���_வி.எ/.(அளி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அ ேற $க�ப.07537.4 

 என�� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச*வ�+ இல�ைக�� அர�� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.07538.1 

 நின�� நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) த)ெவ  

த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ  ஏவலி  ெநD+ நி-ெப  

$க�ப.07538.2 

 உன�� இதி  உ�தி இ*ைல உ�தம உ பி  

வ5ேத _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) $க�ப.07538.3 

 மன�� ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) +ைட�+ 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மரைப�� விள�� 

வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) $க�ப.07538.4 

 ேபாதேலா அ'+ ேபானா* ;க*_ெப.(;க*_ெப.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) இ*ைல 

வ*ேல $க�ப.07539.1 

 சாதேலா சரத� ந�தி அற�ெத(�� 

தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நி றா8 $க�ப.07539.2 

 ஆதலா* உளதா� ஆவி அநாயேம 

உ��+_வி.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ  ஐய $க�ப.07539.3 



 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) <* மர;�� ஏ-ற ஒJ�கேம 

பிD�க_�ைற.எ/.(பிD��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேவ%�� $க�ப.07539.4 

 த�யைவ ெச8வ�_வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+அ�_பட�.ப .) 

ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) சிற5தவ� 

பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உ-றா� $க�ப.07540.1 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) அைவ த5ைதமா� எ � உண�வேரா த)ம� பா�Aபா� 

$க�ப.07540.2 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அைவ அறிதி அ ேற நின�� 

நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) உைரAப+ எ ேனா $க�ப.07540.3 

 Pயைவ +ணி5த ேபா+ பழி வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெத(ட�வ+ உ%ட< $க�ப.07540.4 

 ம�கைள_ெப.(ம�க3_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) �ரவ� த�ைம மாதைர ம-� உVளாைர 

$க�ப.07541.1 

 ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இ  உயி� அ னாைர 

உதவி ெச8தாேரா� ஒ ற $க�ப.07541.2 

 +�க� இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ெத(ட�/சி எ � +றAபரா* +ணி( 

:%ட<� $க�ப.07541.3 

 மி�க+ நலேன ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வ ��ேப� 

அளி���_வி.எ/.(அளி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அ ேற $க�ப.07541.4 

 த�விைன ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) 

ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அவெனா�� த��� இலாேதா� 

$க�ப.07542.1 

 வ � விைன உ�த* ஐய ேம ைமேயா கீ>ைம தாேனா $க�ப.07542.2 



 ஆ8விைன உைடைய அ ேற அற�திைன 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07542.3 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) விைன ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

அ ேறா ெகா றன  தவ�தி  மி�கா  $க�ப.07542.4 

 க%0த* த�ைம ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) கமல�+ 

4ைள�த தாைத $க�ப.07543.1 

 அ%ண*த  தைலயி  ஒ ைற அ��க எ � அைம5தா  அ ேற 

$க�ப.07543.2 

 ;%0� ;ல( ேவேலா8 பழிெயா�� 

ெபா)5தி_வி.எ/.(ெபா)5+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) பி ைன $க�ப.07543.3 

 எ%0� நரகி  வ �>வ+ அறிஞ)� இய-�வாேரா $க�ப.07543.4 

 உடலிைட� ேதா றி-� ஒ ைற 

அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) அத  உதிர� ஊ-றி 

$க�ப.07544.1 

 �ட* உற/ ��� ேவ� ஓ� ம)5தினா* +யர�_ெப.(+யர�_ெப.) த��வ� 

$க�ப.07544.2 

 கட*_ெப.(கட*_ெப.) இைட ேகா�ட� ேத8�+� கழிவ+ க)ம� அ றா* 

$க�ப.07544.3 

 மட*_ெப.(மட*_ெப.) உைட அல�க* மா�ப மதி உைடயவ��� ம ேனா 

$க�ப.07544.4 

 கா�கலா� O�4  த ைன எனி  அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) க%ட+ 

இ*ைல $க�ப.07545.1 

 ஆ�கலா� அற�ைத ேவேற எ னி2� 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) இ*ைல $க�ப.07545.2 



 த��கலா� ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) சி'�கலா� ெச)வி* ஆவி $க�ப.07545.3 

 ேபா�கலா� ;கலா� பி ைன நர� அ றிA ெபா)5தி-� உ%ட< $க�ப.07545.4 

 மற�_ெப.(மற�_ெப.) கிள� ெச)வி* 

ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) வா>5திைல ம%ணி  

ேமலா $க�ப.07546.1 

 இற�கிைன இ � கா�� இளைம�� வறிேத ஏக $க�ப.07546.2 

 உற�கிைன எ ப+ அ*லா* உ-ற+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உளேதா எ  

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.07546.3 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெகட_�ைற.எ/.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உயிைர ந��+ 

ேம-ெகா3வா  அைம5த+ ஐயா $க�ப.07546.4 

 தி) ம� மா�ப  ந*க அன5த)� 

த��5+_வி.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெச*வA $க�ப.07547.1 

 ெப)ைம�� எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வா>தி ஈ� இலா 

நாB� ெப-றா8 $க�ப.07547.2 

 ஒ)ைமேய அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

ெச8வா8_வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) உ'ைமேய உளேத 

ஒ �� $க�ப.07547.3 

 அ)ைமேய இவ-றி  இ*ைல கால4� அ��த+ ஐயா $க�ப.07547.4 

 ேதவ���� ேதவ -ெப.(ேதவ _ெப.) ந*க இல�ைகயி  

ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) ெப-றா* $க�ப.07548.1 

 ஏவ���� சிறிைய அ*ைல யா� உைன 

நலி��_ெப.எ/.(நலி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஈ�டா� $க�ப.07548.2 

 1வ���� தைலவ� ஆன 1��தியா� அற�ைத 4-�� $க�ப.07548.3 



 காவ-�A ;'5+ நி றா� கா��த ேவட� கா�D $க�ப.07548.4 

 உ  ம�க3_ெப.(ம�க3_ெப.) ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

உ3ளா� உ ெனா�� ஒ)�� 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07549.1 

 எ  ம�க3_ெப.(ம�க3_ெப.) ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

உ3ளா� இ��D�� இ�தி S>5தா  $க�ப.07549.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ம�க3_ெப.(ம�க3_ெப.) 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உ3ளா� தைலெயா�� தி'வ� 

அ ேற $க�ப.07549.3 

 ; ம�க3 த)ம� :ணாA ;லம�க3 த)ம� :%டா* $க�ப.07549.4 

 4னிவ)� க)ைண ைவAப� 1 �_ெப.(1 �_ெப.) உலக�+� 

ேதா றி_வி.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07550.1 

 இனிவ)� பைக�� இ*ைல ஈ� உ%� எ � இர�க*ேவ%டா $க�ப.07550.2 

 +னிவ)� ெச�ந� ஆன ேதவேர +ைணவ� ஆவ� $க�ப.07550.3 

 கனி வ)� கால�+ ஐய :� ெகா8ய� க)தலாேமா $க�ப.07550.4 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாயகேன உ ைன� க)ைணயா* 

ேவ%D_வி.எ/.(ேவ%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வி�டா  $க�ப.07551.1 

 காதலா* எ ேம* ைவ�த க)ைணயா* க)ம� ஈேத $க�ப.07551.2 

 ஆதலா* அவைன� காண அற�ெத(�� திற�பா+ ஐய $க�ப.07551.3 

 ேபா+வா8 ந�ேய எ னA ெபா  அD இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) 

:%டா  $க�ப.07551.4 

 +�பி_ெப.(+�பி_ெப.) அ� ெத(ைடய* மாைல/ �ட�4D பDயி* ேதாய 

$க�ப.07552.1 



 ப�; ெபா  கழ*க3 ைகயா* ப-றின  ;ல�;� ெபா  ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

$க�ப.07552.2 

 த�பிைய எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

த�க% ஊ� $க�ப.07552.3 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ;% ந�� ெசா'ய 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) இைனயன 

விள�ப�-றா  $க�ப.07552.4 

 ந�� ேகால வா>ைவ ந/சி ெநD+ நா3_ெப.(நா3_ெப.) வள��+A பி ைனA 

$க�ப.07553.1 

 ேபா�� ேகால� ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வி�டா-� 
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$க�ப.07556.2 

 உ�ப)� பிற)� ேபா-ற_�ைற.எ/.(ேபா-�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 
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 வ�; இ�ட தெரJய* எ�4  உயி�ெகா%ட பைகைய 
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ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;% உைட ெநRேசா� 
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 ��பி�� வா>கிேல  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) H-ைற�� 

ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

ெகா%ேட _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) $க�ப.07558.4 

 அ2மைன வாலி ேசைய அ)�க  ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) த ைன அ�ெபா  
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 த2 உைடயவைர ேவ� ஓ� ந�லைன சா�ப  த ைன $க�ப.07559.2 

 கனி ெத(ட� �ர�கி  ேசைன� கடைல�� 

கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

1��_ெப.எ/.(1�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07559.3 

 பனி +ைட�+ உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

�-��_ெப.எ/.(�-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ப)தியி  தி'ெவ  
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 ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) க%� அRசி 

ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அமர�ேபா* அ'க3 ஓட 
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 Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 
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ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07560.2 

 ந�ல�_ெப.(ந�ல�_ெப.) ெகா3 கட�� ஓட ெந)Aெபா� கா�� ஓட $க�ப.07560.3 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) ெகா3 உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) ஓட கற�� 

என� தி'வ  கா%D $க�ப.07560.4 

 ெச) விைட அRசா� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ  க% 

எதி� ேச�வ� ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.07561.1 



 க)வைர கனக� � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) எ ன* ஆ� கா�சி_ெப.(கா�சி_ெப.) 

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07561.2 

 இ)வ)� நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) ம-� அ�� ஆ� 

உளா� அவைர எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.07561.3 

 ஒ)வ)� தி'ய ஒ�ேட  உயி� �ம5+ உலகி* எ றா  $க�ப.07561.4 

 தா>�கி-பா8 அ*ைல எ  ெசா* தைல� ெகாள� த�க+ எ � $க�ப.07562.1 

 ேக�கி-பா8 ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அவெரா�� ெகழ�இய ந�ைப 

$க�ப.07562.2 

 ேவ�கி-பா8 இனி ஓ� மா-ற� விள�பினா* விைள( உ%� எ � 
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 S>�கி-பா8 அ*ைல யா)� ெத(ழ நி-பா8 எ ன/ 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07562.4 

 ேபாதி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ஐய பி ைனA ெபா றினா��� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 
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 ேவதிய� ேதவ -ெப.(ேதவ _ெப.) த ைன ேவ%Dைன 
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 ஆ�வ+ ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) கால�+ 

அழிவ+� அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சி5திA 

$க�ப.07564.1 

 ேபா�வ+ அயேல நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 
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 ேச� அற உண�5ேதா�_வி.அ.ெப.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+ஓ�_பட�.ப .) நி னி  
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 ஏ�தி எ�ைம ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இர�கைல 
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எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) இ�கA 

;*லி $க�ப.07565.1 
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ெசா ேன _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஏ _த .ஏ ) $க�ப.07569.3 

 ெச8 திற  இனி ேவ� உ%ட< விதிைய யா� த���ககி-பா� $க�ப.07569.4 
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 இ*ைல ம-� எறிய� த�க எ-�வ 
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 உ5ைதைய மைற5+_வி.எ/.(மைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓ� அ�பா* 

உயி� உ%ட உதவிேயா-�A $க�ப.07591.1 



 ப5தைனA பைகைய/ ெச-�� கா�டைல எ னி  பாேரா� $க�ப.07591.2 

 நி5தைன நி ைன/ ெச8வ�_வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+அ�_பட�.ப .) 

ந*ல+_ெப.(ந*ல+_ெப.) நிைன5தா8 ேநேர $க�ப.07591.3 

 வ5தைன_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) ;'வ� 

அ ேற வ �ரரா8 வைசயி* த��5தா� $க�ப.07591.4 

 இ�தைல வ5த+ எ ைன இராம பா* வாலி  ஈ��+ $க�ப.07592.1 

 ைவ�தைல� க)தி_வி.எ/.(க)+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ � 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ைத�த 

$க�ப.07592.2 

 4�தைல அயிலி  உ/சி_ெப.(உ/சி_ெப.) 4+� உற 1' வா* ேபா* 

$க�ப.07592.3 

 ைக�தல� கா�� P�க� கிட�தைல� 

க)தி_வி.எ/.(க)+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ றா  $க�ப.07592.4 

 அ-� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) உைர�தேலா�� அன* 

விழி�+ அசனி � ற�+_ெப.(� ற�_ெப.+அ�+_சா'.) $க�ப.07593.1 

 உ-ற+ ேபா�� எ 2� ஒலிபட உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) உ�க $க�ப.07593.2 

 ெபா  தட5 ேதாளி  வ �சிA ;ைட�தன  ெபாறியி  சி5தி $க�ப.07593.3 

 இ-ற+ <� Hறா8 எJ4ைன வயிர� த%�_ெப.(த%+_ெப.) $க�ப.07593.4 

 த%�_ெப.(த%+_ெப.) இற� தட�ைக ஓ/சி� 

தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

த�கணாைன� $க�ப.07594.1 

 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இறA;�வ  எ னா� 

தைல�ற� �தி��� காைலA $க�ப.07594.2 

 ;%திறA;ற வலாள  ைகயினா* ;ைக5+ ��த $க�ப.07594.3 



 ம%திறA; எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ �>5தா  மா)தி 

இைமAபி  வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07594.4 

 மறி�தவ  அவைன� த ைக வயிர வா3_ெப.(வா3_ெப.) Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) 

மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) $க�ப.07595.1 

 �றி�+ற எறிய�-ற காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

� ற�_ெப.(� ற�_ெப.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) $க�ப.07595.2 

 பறி�+_வி.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெந-றி_ெப.(ெந-றி_ெப.) 4-றA 

பரAபிைடA பாக�+_ெப.(பாக�_ெப.+அ�+_சா'.) உ3ேள $க�ப.07595.3 

 ெசறி�தென/ �'�க வ �சி� த���தைன 

வா>�தி_வி.எ/.(வா>�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஆ��தா  $க�ப.07595.4 

 தைலயினி* ைத�+ ேவ� ஓ�தைல என 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ5த $க�ப.07596.1 

 மைலயிைன� ைகயி  வா�கி மா)தி வயிர மா�பி  $க�ப.07596.2 

 உைல உற ெவ5த_ெப.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபா ெச8 

க�மிய� Hட� ஒAப� $க�ப.07596.3 

 �ைல உ� ெபாறிக3 சி5த வ �சி ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ெகா�D ஆ��தா  

$க�ப.07596.4 

 அLவழி வாலி ேசைய அ'��ல வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) அRசா� $க�ப.07597.1 

 வLவின� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபானா� 

மா)தி வாைன 4-�� $க�ப.07597.2 

 கLவிய+ அைனய+ ஆ�� ஓ� ெந�வைர கDதி  வா�கி $க�ப.07597.3 

 எLவ�_ெப.(எLவ�_ெப.) இ* ஆ-றலாைன 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 



இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07597.4 

 எறி�ெவ  இதைன நி ேம* இைமA;�� அளவி* ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) 

$க�ப.07598.1 

 மறி�வ+ அ றி வ*ேல மா-றிைன எ னி  வ ைம_ெப.(வ ைம_ெப.) 

$க�ப.07598.2 

 அறி�வ� எவ)� பி ைன யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உ ேனா� அம)� 

ெச8ேய  $க�ப.07598.3 

 பிறி�ெவ  உலகி* வ*ேலா8 ெப)�;க> ெப�தி எ றா  $க�ப.07598.4 

 மா-ற� அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) உைரAப� ேகளா மைல 4ைழ 

திற5த+ எ ன� $க�ப.07599.1 

 H-� உற> ப�வா8 வி3ள நைக�+ ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ெகாண�5த 

� ைற $க�ப.07599.2 

 ஏ-றென  ஏ-ற கால�+ இைற அத-� ஒ-க� எ8தி  $க�ப.07599.3 

 ேதா-றென  உன�� எ  வ ைம_ெப.(வ ைம_ெப.) �)��� எ � அர�க  

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07599.4 

 மா)தி வ*ைல ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) நி* அடா மா�டா8 

ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.07600.1 

 ேப)தி உயி�ெகா%� எ � ெப)�ைகயா* 

ெந)�க_�ைற.எ/.(ெந)��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி�ட $க�ப.07600.2 

 கா� உதி� வயிர� � ைற� கா�தில  ேதா3ேம* ஏ-றா  $க�ப.07600.3 

 ஓ� உதி� <� Hறா8 உ�க+ எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) 

உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) உ�க $க�ப.07600.4 



 இள�க� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இ றி 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இய-ைக 

பா��+_வி.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இவன+ 

ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) $க�ப.07601.1 

 அள��ற- பா�� ஆகா �ல வைர அம'  

ஆ-றா_ெப.எ/.(ஆ-�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07601.2 

 +ள���� நிைலய  அ*ல  �5தர� ேதாள  வாளி $க�ப.07601.3 

 பிள��ேம* பிள��� எ னா மா)தி 

ெபய�5+_வி.எ/.(ெபய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபானா  $க�ப.07601.4 

 எJப+ ெவ3ள� +3ளா� இற5தவ� 

ஒழிய_�ைற.எ/.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) யா)� $க�ப.07602.1 

 4Jவ+� மா3வ� இ ேற இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

வல�+ அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4/S* 

$க�ப.07602.2 

 கJவினி* எ � வாேனா� கல�கினா� ந��கினா� ஓ� $க�ப.07602.3 

 ெபாJதினி* உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 1 �� தி'�� எ � 

உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.07602.4 

 தா�கினா� தா�கினா� த� ைக�தல� சலி�த+ அ றி $க�ப.07603.1 

 <�கினா� ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) இ*ைல ேநா( ெச8தா)� இ*ைல 

$க�ப.07603.2 

 ஆ�கினா  கள�தி  ஆ�� ஓ� �ர�கின+ அD�� இ றிA $க�ப.07603.3 

 ேபா�கினா  ஆ%ைமயாேல ;+�கினா  ;கைழ அ�மா $க�ப.07603.4 

 ச�க�+ ஆ� �ர�� சாய தாபத� எ ன� த�கா� $க�ப.07604.1 



 இ�� உ-றா� அ*லேராதா  ேவ�� ஓ� இல�ைக உ%ட< $க�ப.07604.2 

 எ�� உ-றா� எ�� உ-றா� எ � 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைழ�+ இைமேயா� அRச 

$க�ப.07604.3 

 +�க� ேதா3ெகா�D ஆ��தா  H-ைற�� +0�க� 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07604.4 

 பற5தைல த னி* வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பல 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கவியி  ப%ைண_ெப.(ப%ைண_ெப.) 

$க�ப.07605.1 

 இற5த+ கிட�க_�ைற.எ/.(கிட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இ'தலி  யா)� இ றி 

$க�ப.07605.2 

 வற5த+ ேசா' பாய_�ைற.எ/.(பா8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வள�5த+ மகர 

ேவைல $க�ப.07605.3 

 �ைற5த+ உவா(-� ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) 

கிள�5+_வி.எ/.(கிள�_ெப.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மீ�ெகா%ட+ எ ன 

$க�ப.07605.4 

 � �� க-கB� மர�கB� �ைற5தன �ர�கி  $க�ப.07606.1 

 ெவ றி அ� ெப)Rேசைன ஓ� பாதியி  ேம�� $க�ப.07606.2 

 அ � ேத85த+ எ � உைர�த�� அமர� க%� உவAப/ $க�ப.07606.3 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தா�கின  ஒ)தனி/ 

�மி�திைர சி�க�_ெப.(சி�க�_ெப.) $க�ப.07606.4 

 நா%_ெப.(நா%_ெப.) 

எறி5தன _வி.4.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

சிைலயிைன அர�கிய� ந�ெபா  $க�ப.07607.1 



 :% எறி5தன� பDயிைட இD ெபாD�+ எ ன $க�ப.07607.2 

 ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) எறி5தன திைச ெசவி� எறி5தன அலைக $க�ப.07607.3 

 P% எறி5தன ைகெய��+ ஆDன +ண�ைக $க�ப.07607.4 

 இல��வ  கD+ ஏவின இைர 

ெபறா+_எதி�.ம.வி.எ/.(ெப�_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) இைரAப 

$க�ப.07608.1 

 சிைல� க��கைண ெந��கண� சிைற�ட  ெச*வ $க�ப.07608.2 

 உைல� ெகா��_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) கன*_ெப.(கன*_ெப.) ெவ+�பிட வா8 

எ'5+_வி.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) ஓD $க�ப.07608.3 

 �ல� கய�களி* �ளி�தன �D�தன �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) $க�ப.07608.4 

 அைல பைட�த வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�கைர/ சில கJ�+_ெப.(கJ�+_ெப.) 

அ'வ $க�ப.07609.1 

 சில சிர�திைன� +ணி�+ அைவ திைசெகா%� ெச*வ $க�ப.07609.2 

 ெகாைல பைட�த ெவ� கள�திைட விழா� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபாவ $க�ப.07609.3 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) பைட�தன 

ேபா றன_வி.4.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

வா3_ெப.(வா3_ெப.) ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) சர�க3 $க�ப.07609.4 

 உ)A பத�கைன ஒAபன சில கைண ஓைடA $க�ப.07610.1 

 ெபா)Aபத�கைள உ)வி ம-� அA;ற� ேபாவ $க�ப.07610.2 

 ெச)Aபத� ெபறா அர�க�த� தைல_ெப.(தைல_ெப.) பல சி5தி $க�ப.07610.3 

 ப)Aபத�க3 ;�� ஒளிAபன 4ைழ;� பா�பி  $க�ப.07610.4 

 மி  ;�5தன ப*�Jவா� என மிளி�வ $க�ப.07611.1 



 ெபா  ;�5+ ஒளி� வD�பின க��கைண ேபாவ $க�ப.07611.2 

 4 ; நி றவ� 4க�தி-�� கைட��ைழ 4+கி  $க�ப.07611.3 

 பி ; நி றவ� மிட-றி-�� விைச 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பிறழா $க�ப.07611.4 

 ேபா��த ேப'யி  க%ணன காள�தி  ெபா��ட $க�ப.07612.1 

 ஆ��த வாயன ைகயன ஆைனயி  கJ�த $க�ப.07612.2 

 ஈ��த ேதரன இ(ளியி  தைலயன எவ���� $க�ப.07612.3 

 பா��த_ெப.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேநா�கன கல5தன 

இல��வ  பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $க�ப.07612.4 

 ம)A;_ெப.(ம)A;_ெப.) 

இழ5தன_வி.4.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

களி�_ெப.(களி�_ெப.) எலா� வா* ெசவி 

இழ5த_ெப.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07613.1 

 ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) உ�� க%க3 

இழ5தன_வி.4.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) ெந��கர� 

இழ5த_ெப.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07613.2 

 ெச)A ;�� க��கா�திர� 

இழ5தன_வி.4.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) சிகரA 

$க�ப.07613.3 

 ெபா)A; உ)%டன ஆ� என� தல�திைடA ;ர%ட $க�ப.07613.4 

 நிர5தர� ெத(ைட ெநகி>�தலி  திைச எ��� 

நிைற5த_ெப.எ/.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07614.1 

 சர� தைல�தைலA படAபட மய�கின சா85த $க�ப.07614.2 



 உர�_ெப.(உர�_ெப.) தல�+ற உைழ�தவா* பிைழ�த+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

இ*ைல $க�ப.07614.3 

 �ர� தல�தி2� வி��பி2� மிதி�திலா� �திைர_ெப.(�திைர_ெப.) 

$க�ப.07614.4 

 ப*லவA பைட பட ப� ;ரவிய ப*கா* $க�ப.07615.1 

 வி*�ைட� தைலயா[ளா� Sதைர வ �>�த $க�ப.07615.2 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெச��)தியி  ஈ�A;%ட அ*லா* $க�ப.07615.3 

 ெச*லகி-றில நி றில ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

ேத�க3 $க�ப.07615.4 

 ேபைழ ஒ�+ அக* வாயன ேப8�கண� 4க��� $க�ப.07616.1 

 1ைழ ஒ�தன கJ�+_ெப.(கJ�+_ெப.) அற வ �>5தன 4ைறசா* $க�ப.07616.2 

 ஊைழ ஒ�தன ஒ)கைண ைத�தன உதிர� $க�ப.07616.3 

 தாழி ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெவ��)தியி* மிதAபன 

தைலக3 $க�ப.07616.4 

 ஒ�D நாயக  ெவ றி நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

�றி�+_வி.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒளி�4ைளக3 $க�ப.07617.1 

 அ�D ைவ�தன பாலிைக நிக��தன 

அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07617.2 

 ந�டவா� என வ �>5தன +Dகளி  நைவத�� $க�ப.07617.3 

 வ�ட வா _ெப.(வா _ெப.) கணி* வதி5தன வ)ண சாமைரக3 $க�ப.07617.4 

 எ'5த_ெப.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ�கைண ெந-றியி* 

ப�ெத(�� யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $க�ப.07618.1 



 அ'5த அ��ச�+ அ�ைகயி  க*வியி  அைமயா $க�ப.07618.2 

 தி'5த ேவக�த பாக�க3 த��5தன ெச)ேந� $க�ப.07618.3 

 ;'5த வானர� தாைனயி* ;�கன ;யலி  $க�ப.07618.4 

 ேவனிலா  அ ன இல��வ  வி�கைண வில�க $க�ப.07619.1 

 மான ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�க�த� 

பைட�கல வா' $க�ப.07619.2 

 ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபான வ திைசெத(�� 

ெபாறி��ல� ெபாDAப $க�ப.07619.3 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) எலா� உட  வி��பி  

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உதி�5தென 

வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07619.4 

 கர�_ெப.(கர�_ெப.) �ைட5தன ெத(ட�5+ ேபா8� ெகா8 உைள� க�மா� 

$க�ப.07620.1 

 �ர� �ைட5தன ெவ'5 உற� ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெகா-ற� $க�ப.07620.2 

 திர� �ைட5தன அணி ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேத���ல� �ைட5த 

$க�ப.07620.3 

 அர� �ைட5தன அயி* ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வாளிக3 அ�மா $க�ப.07620.4 

 +ர��� ெம8�ண�( இ)விைனகைள எ2� 

ெசா*லி _நி.எ/.(ெசா*_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.07621.1 

 கர��� வ �ரைத த�ைமைய எ2� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) க%ட<� 

$க�ப.07621.2 

 இர�க� ந��கின� அற�ெத(�� திற�பின� எனி2� $க�ப.07621.3 



 அர�க� ஆ�ைகைய அர�ைபய� தJவின� 

வி)�பி_வி.எ/.(வி)�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07621.4 

 மற� ெகா�5_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) ெத(ழி* அர�க�க3 ம��கிலா 

மைழேபா* $க�ப.07622.1 

 நிற� ெகா��கைண ெந)Aெபா� நிக�வன 

நிமிர_�ைற.எ/.(நிமி�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07622.2 

 இற�க� எ8தின� யாவ)� எ8தின� எனி  அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

$க�ப.07622.3 

 +ற�க� எ பதி  ெப'ய+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உள+ என/ ெசா*ேல� 

$க�ப.07622.4 

 ஒ)வைர� கர�_ெப.(கர�_ெப.) ஒ)வைர/ சிர� ம-� அ�� 

ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) $க�ப.07623.1 

 �ைர கழ*+ைண ேதாளிைண பிற ம-�� ெகாளலா* $க�ப.07623.2 

 விரவல�A ெபறா ெவ�ைமய ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) 

ெவLேவ� $க�ப.07623.3 

 இர(_ெப.(இர(_ெப.) க-றன 

ேபா றன_வி.4.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

இல��வ  பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $க�ப.07623.4 

 சிலவைர� கர�_ெப.(கர�_ெப.) சிலவைர/ ெசவி சில�_ெப.(சில�_ெப.) நாசி 

$க�ப.07624.1 

 சிலவைர� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) சிலவைர� க% ெகாB� ெசயலா* 

$க�ப.07624.2 

 நிலவைர� த) ெபா)3வழி� த%தமி> நிரA;� $க�ப.07624.3 



 ;லவ�_ெப.(;லவ�_ெப.) ெசா* +ைற ;'5த(� 

ேபா றன_வி.4.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) ;�க� 

$க�ப.07624.4 

 அற�தி  இ  உயி� அைனயவ  கைணபட அர�க� $க�ப.07625.1 

 இற�+� இ�� இைற நி-பி  எ � இ'யலி  

மய�கி_வி.எ/.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07625.2 

 திற�திற� பட� திைச ெத(�� திைசெத(�� சி5திA $க�ப.07625.3 

 ;ற�தி  ஓDன� ஓDன �)திேய ேபால $க�ப.07625.4 

 ெச)வி* மா%டவ� ெப)ைம�� இல��வ  

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07626.1 

 வ'வி* ஆ%ைம�� ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

;ல�திய  ம)மா  $க�ப.07626.2 

 தி';ர� ெச-ற ேதவ2� இவ2ேம ெச)வி  $க�ப.07626.3 

 ஒ)விலாள� எ � ஆயிர�கா* 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைர�தா  $க�ப.07626.4 

 பட� ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தட5 த�� இைட� திைசெத(�� பாக� 

$க�ப.07627.1 

 கட(கி ற+ கா-றி2� மன�தி2� கDய+ $க�ப.07627.2 

 அட* வய�ெகா3 ெவRசீய� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஆ��கி ற+ அ�ெபா  $க�ப.07627.3 

 வட ெப)�கி' ெபா)( ேத� ஓ�Dன  

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07627.4 

 ெத(ைளெகா3 வா3_ெப.(வா3_ெப.) Oக/ �ட� ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

ேத�மிைச� ேதா றி_வி.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07628.1 



 வைளெகா3 ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�க  

ெவRெச)� ெத(ழி* மைலய $க�ப.07628.2 

 கிைளெகாளா+ இக* எ � 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மா)தி கிைட�தா  

$க�ப.07628.3 

 இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வ3ளேல ஏ�தி ேதா3மிைச எ றா  

$க�ப.07628.4 

 ஏறினா  இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) ேகாள' இைமயவ� ஆசி $க�ப.07629.1 

 Hறினா� எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ��த+ வானர� 

�J(� $க�ப.07629.2 

 <� ப�+ைடA ப�தியி  ெநாறி* ப' 

:%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07629.3 

 ஆ� ேத'2� அக ற+ அ2ம த  தட5 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.07629.4 

 த னி  ேந� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) தா _த-.�.(தா _த-.�.) அலா+ இ*லவ  

ேதா3ேம* $க�ப.07630.1 

 + 2 ேப� ஒளி இல��வ  

ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதா-ற� $க�ப.07630.2 

 ெபா னி  மா*வைர ெவ3ளி மா*வைர மிைசA ெபாலி5த+ $க�ப.07630.3 

 எ 2மா� அ றி பிறி+ எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இய�;வ+ யாேதா $க�ப.07630.4 

 ஆ�� வ �ரேனா� அம� ெச8வா _வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

அர�க  $க�ப.07631.1 

 தா�� ப*கைணA ;�D�� தைகெபற� க�D $க�ப.07631.2 



 வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) வலி�� ஏய+ வி��பி* வி* 

ெவ3க $க�ப.07631.3 

 வா�கினா  ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வடவைர ;ைரவ+ ஓ� வ'வி* 

$க�ப.07631.4 

 இராம  த�பி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இராவண  த�பி 

நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) இ)ேவ� $க�ப.07632.1 

 ெபாராநி ேற� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) காணிய 

வ5தன�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) ;லேவா� 

$க�ப.07632.2 

 பரா(� ெத(* ெச)4ைற வலி�� உ'யன 

பக�5+_வி.எ/.(பக�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07632.3 

 விரா( ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அம� விைள��+� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) என விள�பா $க�ப.07632.4 

 ெப8 தவ�தி  ஓ� ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) எ�4ட  

பிற5தா3 $க�ப.07633.1 

 ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இ*லவ3 நாசி ெவRசின�தா* $க�ப.07633.2 

 ெகா8த_ெப.எ/.(ெகா8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகா-றவ ம-� 

அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) ெத(�� 

ஈ��த $க�ப.07633.3 

 ைக தல�திைட� கிட�+ெவ  கா��தி எ றா  $க�ப.07633.4 

 அ*லினா* ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நிற�தவ  

அைனய+ பகர_�ைற.எ/.(பக�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07634.1 

 ம*லினா* ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;ய�தவ  

மா-ற�க3 O�பா* $க�ப.07634.2 



 வி*லினா* ெசா*லி _நி.எ/.(ெசா*_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) அ*ல+ ெவ5திற* 

ெவ3க/ $க�ப.07634.3 

 ெசா*லினா* ெசால� க-றில� யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) என/ 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07634.4 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) H� ஆய+ பிள5த+ ெவ-; 

$க�ப.07635.1 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) உற� கிழி5த+ எ � இைமயவ� 

ம�க_�ைற.எ/.(ம��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07635.2 

 க% இர%D2� த� உக� கதி�4கA பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $க�ப.07635.3 

 எ% இர%Dேனா� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

ெத(ைட ெத(��+ எ8தா  $க�ப.07635.4 

 ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) நா�ைட� �ல� க' ��ப�தி* �ளி�த $க�ப.07636.1 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ஆ-றைல ஒ+�கிய உ)� என/ ெச*வ $க�ப.07636.2 

 ெவ�; ெவRசின�+ இராவண-� இைளயவ  வி�ட $க�ப.07636.3 

 அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) ப�திேனா� எ�ைட�� நா கினா* அ��தா  

$க�ப.07636.4 

 அ��த_ெப.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காைலயி  அர�க2� 

அமரைர ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.07637.1 

 ஒ��த+ ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) உ)வ+ திைச4க  உதவA $க�ப.07637.2 

 ெபா��த+ ஆ�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ;க�_ெப.(;க�_ெப.) 4க� 

க��கைணA ;�ேத3 $க�ப.07637.3 

 இ��+_வி.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மா-றி+ வ*ைலேய* 

எ � ேகா�+ எ8தா  $க�ப.07637.4 



 ;'5+ ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) திைசெத(�� 

பகழியி  ;யலா8 $க�ப.07638.1 

 எ'5+_வி.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) ெச*வைத 

ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இராம2�� இைளயா  

$க�ப.07638.2 

 தெரJ5+ ம-� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) த ைன ஓ� தெய1வ ெவ� 

கைணயா* $க�ப.07638.3 

 அ'5+_வி.எ/.(அ'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ �>�த�� ஆயிர உ)/சர� 

அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07638.4 

 ஆ� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ெவ�க��கைண அ2ம  ேம* அJ�தி 

$க�ப.07639.1 

 ஏ� ெவRசர� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) இள��மர  ேம* ஏ-றி $க�ப.07639.2 

 <�� ஐ�ப+� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெத(ைட ெத(��+ 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெநாDயி* $க�ப.07639.3 

 H� தி�ைக�� வி��ைப�� மைற�தன  ெகாDேயா  $க�ப.07639.4 

 மைற�த_ெப.எ/.(மைற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாளிக3 எவ-ைற�� 

அவ-றினா  மா-றி $க�ப.07640.1 

 +ைற� தல5ெத(�� தல5ெத(�� 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேத� �ம��� $க�ப.07640.2 

 ெபாைற�� அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ�க' ப' 

ஆளி மாA :த� $க�ப.07640.3 

 திற�திற�பட� +ணி�+ அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

ேதைர�� சிைத�தா  $க�ப.07640.4 

 ேத� அழி5த+ ெச�கதி�/ ெச*வைன/ 

S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07641.1 



 ஊ� அழி5த+ேபா* +ர5+ ஊ�பவ� உல5தா� $க�ப.07641.2 

 ந�� அழி5திடா ெந�மைழ� �ழா�திைட 

நிமி�5த_ெப.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07641.3 

 பார ெவRசிைல அழி5தென� +மி5த+ அAப)வி* $க�ப.07641.4 

 ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா'ைன 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இ�ேத'ைட/ 

ேச�5த_ெப.எ/.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07642.1 

 ெகா8 உைள� க��_ெப.அ.(க��_ெப.அ.) ேகாள' 4தலிய �Jைவ 

$க�ப.07642.2 

 எ8+ ெகா றனேனா ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ம5திர� இய�பி $க�ப.07642.3 

 ைவ+ ெகா றனேனா என வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) மய�5தா� $க�ப.07642.4 

 ஊ � ேதெரா� சிைல இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) 

கட*_ெப.(கட*_ெப.) கிள�5 ெத(Aபா  $க�ப.07643.1 

 ஏ � ம-� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இ  உயி� �DAப* 

எ � உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $க�ப.07643.2 

 1 �� ெவ றைம�� இ��றி எ ன 4/ சிைக�தா8� $க�ப.07643.3 

 ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெவR�ட�/ Sல 

ெவ�H-றிைன� ெத(�டா  $க�ப.07643.4 

 இழியA பா85தன  இ)நில� 

பிள5+_வி.எ/.(பிள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ) Hறா $க�ப.07644.1 

 கிழியA பா8;ன* கிள�5தென� கிள�சின�+ அர�க  $க�ப.07644.2 

 பழி அAபா* இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) பதாதி எ � 

அ2ம த  பட�ேதா3 $க�ப.07644.3 



 ஒழியA பா�மிைச இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இளவ�� உ-றா  

$க�ப.07644.4 

 உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) காைலயி  இராவண  

த�பிமா� உதவ_�ைற.எ/.(உத(_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07645.1 

 இ-ற தாைனயி  இ)மD இக*பைட ஏவ $க�ப.07645.2 

 4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ ன+ 

4ழ��_ஏவ.(4ழ��_வி.) 45ந�� என 4�கி/ $க�ப.07645.3 

 �-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஆ��த+ �மி�திைர 

சி�க�ைத� ெத(ட�5+ $க�ப.07645.4 

 இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வானர� இ'ய* ேபா8 

மய�கின� எவ)� $க�ப.07646.1 

 ெசா'5த_ெப.எ/.(ெசா'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ�பைட +ணி�திைட� 

த�Aப)5 ெத(ழிலா* $க�ப.07646.2 

 ப'5த அ%ண�� ப'( இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) ஒ);ைட 

படரA $க�ப.07646.3 

 ;'5த அ5ெந�R ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அ� க)�கட* ;�கா  $க�ப.07646.4 

 4)�கி  நா3மல� 4ைக வி'5தா* அ ன 4ர%க% $க�ப.07647.1 

 அர�க� ெச�மயி�� க)5தைல அ��கலி  அைணக3 $க�ப.07647.2 

 ெப)�கினா  ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கன*_ெப.(கன*_ெப.) இைடA 

ெப8+_வி.எ/.(ெப8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெப8+_வி.எ/.(ெப8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ)ைவ_ெப.(எ)ைவ_ெப.) 

$க�ப.07647.3 

 உ)�கினா* அ ன �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ந�� ஆ�க3 ஒ+�க $க�ப.07647.4 



 க'யி  ைககB� ;ரவியி  கா*கB� காலி  $க�ப.07648.1 

 தி'�� ேத�களி  சி*லி�� அர�க�த� சிர4� $க�ப.07648.2 

 ெசா'�� ேசா'யி  +ைறெத(�� +ைறெத(�� �ழிAப $க�ப.07648.3 

 ெந'�� ப*பிணA ெப)�கைர கட5தில ந��த� $க�ப.07648.4 

 ெகா-ற வா3_ெப.(வா3_ெப.) எJ த%�_ெப.(த%+_ெப.) ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) 

ேகா* மJ �லிச� $க�ப.07649.1 

 ம-�� ேவ� உள பைட�கல� இல��வ  வாளி $க�ப.07649.2 

 �-��_ெப.எ/.(�-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஓ�வ ெத(ட�5+ 

இைட +ணி�திட ெத(ைகயா8 $க�ப.07649.3 

 அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) +%ட�க3 படAபட +ணி5தன 

அன5த� $க�ப.07649.4 

 �%டல�கB� ேமாலி�� ஆர4� ேகாைவ $க�ப.07650.1 

 த%ைட ேதா3வைள கடக� எ � இைனயன த�க% $க�ப.07650.2 

 க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க%ட�ெகௗ◌ா�� கைண 

+ர5தன கதி� S> $க�ப.07650.3 

 ம%டல�கைள மா�ெகா%� இைம�தன வானி* $க�ப.07650.4 

 பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ%�ைட சாமைர 

ெந��ெகாD பதாைக $க�ப.07651.1 

 சர� த)� சிைல ேகடக� பி/ச� ெமா8 சர�க3 $க�ப.07651.2 

 +ர5+ ெச*வன �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ந�� ஆ�க3 ேதா�� $க�ப.07651.3 

 நிர5த ேப8�கண� கைரெத(�� �வி�தன 

ந�5தி_வி.எ/.(ந�5+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07651.4 

 ஈ%� ெவRெச) இைனயன நிக>(ழி எவ���� $க�ப.07652.1 



 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) 

எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�க  ம-� ஒ)திைச 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.07652.2 

 :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவRெச) இரவி கா  

4ைளெயா�� ெபா)தா  $க�ப.07652.3 

 கா%த�� என இைமயவ� �J�ெகா%� க%டா� $க�ப.07652.4 

 ெபாறி5+ எJ க%ணின  ;ைக�� வாயின  $க�ப.07653.1 

 ெசறி5+_வி.எ/.(ெசறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ கதிரவ  

சி�வ _ெப.(சி�வ _ெப.) சீறினா  $க�ப.07653.2 

 4றி5தன அர�க  மா 4ர% தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

என $க�ப.07653.3 

 எறி5தன _வி.4.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

வி��பி* மாமைல_ெப.(மாமைல_ெப.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஏ5திேய 

$க�ப.07653.4 

 அ�மைல நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவனி 

எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07654.1 

 ெச�மைல அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெவ�களி�� ேசைனயி  

$க�ப.07654.2 

 ெவ�மைல ேவழ4� ெபா)த ேவ� இனி $க�ப.07654.3 

 எ�மைல உள அவ-� எ�� ெகாணாதன $க�ப.07654.4 

 இLவைக ெந�மைல இழி5த_ெப.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மா�ண� $க�ப.07655.1 

 கLவிய_ெப.எ/.(கL(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நி)த�த� களி�� க�� 

அற $க�ப.07655.2 



 அLவைக மைலயிைன ஏ-� ஓ� அ�ைகயா* $க�ப.07655.3 

 வLவின  அர�க  வா3_ெப.(வா3_ெப.) அ(ண�_ெப.(அ(ண�_ெப.) 

வா>�தினா� $க�ப.07655.4 

 ஏ-� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ைகயினா* இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

ெகா* ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அடா $க�ப.07656.1 

 ஆ-றிய � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) எ � அள( இ* ஆ-றலா  $க�ப.07656.2 

 ந�-றி2� O0�றA பிைச5+ ந���_ஏவ.(ந���_வி.) என $க�ப.07656.3 

 P-றின  இைமயவ� +0�க� எ8தினா� $க�ப.07656.4 

 ெச*ெவேனா ெந��கி' இ 2� 

ேத�5+_வி.எ/.(ேத�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எனா $க�ப.07657.1 

 எ*லவ  கா 4ைள உண)� ஏ*ைவயி* $க�ப.07657.2 

 ெகா* என 

எறி5தன _வி.4.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) �ைற( 

இ* ேநா பிேனா� $க�ப.07657.3 

 ெசா* எனA பிைழA; இலா/ Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) ேசா�( இலா  $க�ப.07657.4 

 ப�டன _வி.4.(ப�_வி.+�_இ.கா.+அ _Aெராஉ.உ).+அ _பட�.ஒ).) ப�டன  

எ � பா��தவ� $க�ப.07658.1 

 வி�� உல�பிட ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வி��பி* ேசற�� $க�ப.07658.2 

 எ�Dன  அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

பிD�+_வி.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ��+_வி.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந��கினா  $க�ப.07658.3 

 ஒ��ேமா மா)தி அற�ைத ஓ�;வா  $க�ப.07658.4 

 சி�திர வன4ைல/ சீைத ேக3வனா� $க�ப.07659.1 



 அ�தி) மிதிைலயி* அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) 

4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07659.2 

 பி�த  ெவRசிைலயிைன இ��த_ெப.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேப� ஒலி $க�ப.07659.3 

 ஒ�த+ Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) அ � இ-ற ஓைசேய $க�ப.07659.4 

 நி)த2� அைனயவ  நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ேநா�கிேய $க�ப.07660.1 

 க)த(� இய�ப(� அ'+ உ  ைக வலி $க�ப.07660.2 

 அ'யன 4DAபத-� அைன�+ நா�D2� $க�ப.07660.3 

 ஒ)தனி உைள இத-� உவைம யா+ எ றா  $க�ப.07660.4 

 எ ெனா� ெபா)திேய* இ 2� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அம� 

$க�ப.07661.1 

 ெசா னன ;'வ* எ � அர�க  ெசா*ல�� $க�ப.07661.2 

 4  இனி எதி��கிேல  எ � 

4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07661.3 

 பி  இக* பJ+ எனாA ெபய�5+_வி.எ/.(ெபய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேபாயினா  $க�ப.07661.4 

 அ-ற+ காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) அர�க  ஆ�த� 

$க�ப.07662.1 

 ெப-றில  ெபய�5தில  அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெப-றியி* 

$க�ப.07662.2 

 ப-றின  பா85+_வி.எ/.(பா8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� ப)தி 

கா 4ைள $க�ப.07662.3 

 எ-றின  ��தின  எ�>ெவ� ைககளா* $க�ப.07662.4 



 அர�க2� ந �_ெப.(ந �_ெப.) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

ஆ%ைம_ெப.(ஆ%ைம_ெப.) 

ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) $க�ப.07663.1 

 த)�� இனி இ ெறா�� சைம��தா  எனா $க�ப.07663.2 

 ெந)�கின  ப-றின  ந��க_�ைற.எ/.(ந���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஒணா 

வைக $க�ப.07663.3 

 உ)�கிய ெச�;_ெப.(ெச�;_ெப.) அன உதிர� க%ணினா  $க�ப.07663.4 

 தி'5தன� சா'ைக ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) க%Dல� $க�ப.07664.1 

 ;'5தன� ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெச) ;ைக�� ேபா��+ 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07664.2 

 எ'5தன உ)� எலா� இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) வா8கB� $க�ப.07664.3 

 ெசா'5தன �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) தா� இைற�� ேசா�5தில� $க�ப.07664.4 

 உ��கின� ஒ)வைர ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) உ-� இக* $க�ப.07665.1 

 4��கின� 4ைற4ைற அர�க  ெமா8�பினா* $க�ப.07665.2 

 ெபா��கிலாவைக ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ;ய�களா* 

பிணி�+_வி.எ/.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07665.3 

 இ��கின  இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) சிறி+ உண�(� 

எRசினா  $க�ப.07665.4 

 ம%� அம� இ ெறா� மட��� ம  இலா� $க�ப.07666.1 

 த%ட* இ* ெப)�பைட சி5+� த�க+ ஓ� $க�ப.07666.2 

 எ%த) க)ம� ம-� இதனி  இ* என $க�ப.07666.3 

 ெகா%டன _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

ேபாயின  நி)த� ேகா நக� $க�ப.07666.4 



 உர-றின பறைவைய_ெப.(பறைவ_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஊ� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07667.1 

 சிர-றின பா�Aபினி  சி5ைத சி5திட $க�ப.07667.2 

 விர*+� ைக�தல�+ அD�+_வி.எ/.(அD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெவ8+யி��+ $க�ப.07667.3 

 அர-றின கவி��ல� அர�க� ஆ��தன� $க�ப.07667.4 

 ந��கின� அமர)� நா_ெப.(நா_ெப.) 

உல�5+_வி.எ/.(உல�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேவ��+ $க�ப.07668.1 

 ஒ��கின� வானர� தைலவ� உ3 4கி>�+ $க�ப.07668.2 

 இ��கின க%ணின� எ'5த_ெப.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெநRசின� $க�ப.07668.3 

 மட�கின ஆ� உயி�A; எ 2� மா%பின� $க�ப.07668.4 

 ;J�கிய ெவRசின�+ அர�க  ேபா�வா  $க�ப.07669.1 

 அJ�க* இ* ேகா3 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) அரவ� ஆயினா  

$க�ப.07669.2 

 எJ� கதி� இரவித  ;த*வ _ெப.) எ%0ற $க�ப.07669.3 

 விJ�கிய மதி என ெமலி5+_வி.எ/.(ெமலி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேதா றினா  $க�ப.07669.4 

 தி�� உற விள��வா  சி�வ _ெப.(சி�வ _ெப.) த�யவ  $க�ப.07670.1 

 ைம�க) நிற�திைட மைற5த_ெப.எ/.(மைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) உ) $க�ப.07670.2 

 மி�க+� �ைற5த+� ஆக ேமக�+A $க�ப.07670.3 



 ;�க+ ;ற�த+ ஆ� மதி�� ேபா றன  $க�ப.07670.4 

 ஒ)�� அம� ;'கிேல  உ ெனா� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) என 

$க�ப.07671.1 

 ெந)�கிய_ெப.எ/.(ெந)��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உைரயிைன 

நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேந�கில  $க�ப.07671.2 

 க)�கட* கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ�கால  கால  

வா> $க�ப.07671.3 

 ெப)�கர� பிைச5+ அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) பி ; 

ெச றன  $க�ப.07671.4 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ெபயரவ  அDயி* வ �>5தன� $க�ப.07672.1 

 நாயக� எம��_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+��_ெகா.ேவ.) இனி யாவ� நா�Dனி* 

$க�ப.07672.2 

 கா8கதி�/ ெச*வைனA பிணி�த_ெப.எ/.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ைகயின  $க�ப.07672.3 

 ேபாயின  அர�க  எ � இைச�த :சலா� $க�ப.07672.4 

 த�யி2� 4தி�(ற/ சிவ5த_ெப.எ/.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

க%ணினா  $க�ப.07673.1 

 கா8கைண சிைலெயா�� கவ�5த_ெப.எ/.(கவ�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ைகயினா  $க�ப.07673.2 

 ஏ எ2� அளவினி* இல�ைக மாநக� $க�ப.07673.3 

 வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) மைழயி  ேமனியா  

$க�ப.07673.4 



 உைடA ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) +ைணவைன உயி'  ெகா%�ேபா8 

$க�ப.07674.1 

 கிைடAப)� ெகாDநக� அைடயி  ேக� என $க�ப.07674.2 

 ெத(ைடA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பகழியி  மா'_ெப.(மா'.) P��+ உற 

$க�ப.07674.3 

 அைடAெப  எ � அைட�தன  வி��பி  ஆ� எலா� $க�ப.07674.4 

 மாதிர� மைற5தன வய��_எவ.(வய��_வி.) ெவ8யவ  $க�ப.07675.1 

 ேசாதியி  கிள�நிைல ெத(ட�த* ஓவின $க�ப.07675.2 

 யா+� வி%பட�கில இய�� கா�மைழ $க�ப.07675.3 

 மீ+ நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அக றன வி��; 

P�5ததா* $க�ப.07675.4 

 மன�தி2� கDய+ ஓ� விைசயி  வா _ெப.(வா _ெப.) 

ெச*வா _வி.4.(ெச*_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07676.1 

 இன� ெகா�� பகழியி  மதிைல 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07676.2 

 நிைன�தைவ ந���த*-ெதா.ெப.(ந���_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) 

அ)ைம_ெப.(அ)ைம_ெப.) இ � என $க�ப.07676.3 

 சின� ெகா�5_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) திறலவ  தி'5+ ேநா�கினா  

$க�ப.07676.4 

 க%டன  வதன� வா8 க% ைக கா* எனA $க�ப.07677.1 

 ;%ட]க� தட�_ெப.(தட�_ெப.) :�+A ெபா சிைல $க�ப.07677.2 

 ம%டல� ெத(ட�5+ ம%_ெப.(ம%_ெப.) 

வய�க_�ைற.எ/.(வய��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ5த+ ஓ� $க�ப.07677.3 



 ெகா%டலி  ெபாலித) ேகால�தா தைன $க�ப.07677.4 

 மD�தவா8 ெகாJ�;ைக வழ�க மா� இத>_ெப.(இத>_ெப.) $க�ப.07678.1 

 +D�தன ;)வ�க3 ���ெகா%� ஏறிட $க�ப.07678.2 

 ெபாD�த த� நயன�க3 ெபா��கலாைமயா* $க�ப.07678.3 

 இD�தவ  தெழJAபினா* இD5த � � எலா� $க�ப.07678.4 

 மா� கவ5த2� வலி ெத(ைல5த வாலி ஆ� $க�ப.07679.1 

 :� கவ�5+_வி.எ/.(கவ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ%ணி�� ேபா�� 

எ � எைன� $க�ப.07679.2 

 தா�க_�ைற.எ/.(தா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ5தைன_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) த ைன இ  உயி� $க�ப.07679.3 

 கா�க வ5தைன_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) காண த�கதா* $க�ப.07679.4 

 உ�பிைய 4னி5திேல  அவ2�� ஊ�தியா� $க�ப.07680.1 

 +�பிைய 4னி5திேல  ேதா-ற வாலித  $க�ப.07680.2 

 த�பிைய 4னி5திேல  சமர� த னி* யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

$க�ப.07680.3 

 அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) இய* சிைலயினா8 ;க> அ � ஆதலா* $க�ப.07680.4 

 ேதDென  தி'5தென  நி ைன தி�� 

இற5+_வி.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07681.1 

 ஓDய+ உ பைட உ�பி ஓ85+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) $க�ப.07681.2 

 பா� உற நட5தன  அ2ம  பாறின  $க�ப.07681.3 



 ஈ��� இவைன� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எளிதி  எ8திேன _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) $க�ப.07681.4 

 கா�கிய வ5தைன_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) 

எ னி  க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ  $க�ப.07682.1 

 பா�கிய� த5த+ நி ைன ப*4ைற $க�ப.07682.2 

 ஆ�கிய ெச) எலா� ஆ�கி எ�4ைனA $க�ப.07682.3 

 ேபா��ெவ  மன�+� காத*_ெப.(காத*_ெப.) ; க%_ெப.(; க%_ெப.) 

ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) $க�ப.07682.4 

 ஏதி ெவ5திறலிேனா8 இைமA; இேலா� எதி� $க�ப.07683.1 

 ேப+ உ� �ர�ைக யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

பிணி�த_ெப.எ/.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைகA பிணி $க�ப.07683.2 

 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ெவR_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைலயினா* ேகாD 

வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) எனி  $க�ப.07683.3 

 சீைத�� ெபய�5தன3 சிைறநி றா� எ றா  $க�ப.07683.4 

 எ ற�� 4�வலி�+ இராம  யா2ைட $க�ப.07684.1 

 இ +ைண ஒ)வைன எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) எ2� $க�ப.07684.2 

 � றிைன அ'5+_வி.எ/.(அ'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) �ைற�கிேல  எனி  $க�ப.07684.3 

 பி றிென  உன�� வி* பிD�கிேல  எ றா  $க�ப.07684.4 

 மீ�� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) கர�களா* 

வில�க*_ெதா.ெப.(வில��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ஆைரைய $க�ப.07685.1 

 1�� அற ந���வா  4ய�� ேவைலயி* $க�ப.07685.2 



 வா�ட� இ* ைவ� தைல_ெப.(தைல_ெப.) வய��_எவ.(வய��_வி.) வாளிக3 

$க�ப.07685.3 

 ேச�� அக* ெந-றியி  இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ேச��தினா  $க�ப.07685.4 

 �-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �)தியி  ெச�க� 

S>5+_வி.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07686.1 

 ெந-றியி  ெந��கைண ஒளிர நி றவ  $க�ப.07686.2 

 4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கதிரவ  4ைள��� 

45+ வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07686.3 

 உ-� எJ� அ)ணன+ உதய� ேபா றன  $க�ப.07686.4 

 � றி  வ �> அ)வியி  �தி�+� ேகா�+ இழி_வி.(இழி_வி.) $க�ப.07687.1 

 ;  தைல� �)திந�� 4க�ைதA ேபா��த�� $க�ப.07687.2 

 இ  +யி* எJ5தென உண�/சி 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07687.3 

 வ  திற*_ெப.(திற*_ெப.) ேதா-றிலா  மய�க�_ெப.(மய�க�_ெப.) 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07687.4 

 ெந-றியி* நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒளி ெநD+ 

இைமAபன $க�ப.07688.1 

 ெகா-றவ  சர� என� �றிAபி  உ னினா  $க�ப.07688.2 

 �-� உற ேநா�கின  ெத(J+ வா>�தினா  $க�ப.07688.3 

 4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபா)�� எலா� 

4D(ளா  தைன $க�ப.07688.4 

 க%டன  நாயக த ைன க%0றா $க�ப.07689.1 



 த%ட* இ* மான4� நா0�_ெப.எ/.(நா0_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

தா�கினா  $க�ப.07689.2 

 வி%டவ  நாசி�� ெசவி�� ேவெரா�� $க�ப.07689.3 

 ெகா%டன _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா8� தமைர� HDனா  

$க�ப.07689.4 

 வானர� ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

மைழ�� ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

$க�ப.07690.1 

 தான4� ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

தவ4� ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

$க�ப.07690.2 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) நர* ேவைல�� ெவ-;� 

ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) $க�ப.07690.3 

 வானவேரா� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அற4�_ெப.(அற�_ெப.+உ�_சா' ) ஆ��தேத $க�ப.07690.4 

 கா5+ இக* அர�க  ெவ�கர�+3 

ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07691.1 

 ஏ5தைல அக�_ெப.(அக�_ெப.) 

மகி>5+_வி.எ/.(மகி>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07691.2 

 ேவ5த2� சானகி இல�ைக ெவRசிைறA $க�ப.07691.3 

 ேபா5தன3 ஆ� எனA ெபா)ம* ந��கினா  $க�ப.07691.4 



 ம�தக� பிள5+_வி.எ/.(பிள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மா� உ)வ 

வா�சிைல $க�ப.07692.1 

 வி�தக  சர� ெத(ட ெமலி( 

ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07692.2 

 சி�திர� ெப�தலி  ெசவி�� 1��� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07692.3 

 அ�திைசA ேபா5தன  அ*ல+ ஒ%0ேமா $க�ப.07692.4 

 அ�கண�+ அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ0க அ�ைக 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07693.1 

 உ�கன  கவி அர�_ெப.(அர�_ெப.) எ 2� உ%ைம�� $க�ப.07693.2 

 மி�� உய� நாசி�� ெசவி�� ேவ� இட�_ெப.(இட�_ெப.) $க�ப.07693.3 

 ;�க+� உண�5தன  உதிரA ேபா�ைவயா  $க�ப.07693.4 

 தா+_ெப.(தா+_ெப.) ராக� தட�� ற� தாைர சா* $க�ப.07694.1 

 Hதி�_ெப.(Hதி�_ெப.) கா* ெந�மைழ ெசா'ய ேகா�+ இழி_வி.(இழி_வி.) 

$க�ப.07694.2 

 ஊைதேயா� அ)விக3 உமி>வ+ ஒ�தன  $க�ப.07694.3 

 மீ+ உ� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) யா� 

ஒJ��_ெப.எ/.(ஒJ�_வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேமனியா  

$க�ப.07694.4 

 எ% உைட� த ைமய  இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ% 

இலாA $க�ப.07695.1 

 ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) உைட த ைமய  ஆய பைீடயா* $க�ப.07695.2 

 ;% உைட/ ெசவிெயா� 1��� ேபா றவா* $க�ப.07695.3 



 க%0ைட� �ழிகB� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) கா*வன $க�ப.07695.4 

 ஏசி�-� எJ� வி��பினைரA 

பா����_ெப.எ/.(பா�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.07696.1 

 நாசிையA 

பா����_ெப.எ/.(பா�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 4  

நட5த_ெப.எ/.(நட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நாBைட $க�ப.07696.2 

 வாசிையA 

பா����_ெப.எ/.(பா�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

இ�ம%ைணA பா���மா* $க�ப.07696.3 

 சீசி உ-ற+ என� த��� ெநRசினா  $க�ப.07696.4 

 எ 4க� கா%பத  4 ன� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.07697.1 

 த 4க� கா%ப+ சரத�தா  என $க�ப.07697.2 

 ெபா 4க� கா%ப+ ஓ� ேதா�� ேபா� இைட $க�ப.07697.3 

 வ 4க� கா%ப+ ஓ� வாB� வா�கினா  $க�ப.07697.4 

 வ �சின  ேகடக� வி��பி  மீ _ெப.(மீ _ெப.) எலா� $க�ப.07698.1 

 Hசின அமர)� �ட� �ழ�பினா� $க�ப.07698.2 

 கா8சின அர�க2� கன றேபா+ அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

$க�ப.07698.3 

 நாசி�� ெசவி�� ெவ��)தி நா றேவ $க�ப.07698.4 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) �ம5+ 

அளி�த+_ெதா.ெப.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ஆ�� 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) $க�ப.07699.1 



 மாயி)� ேகடக� இட�+_ெப.(இட�_ெப.+அ�+_சா'.) வா�கினா  $க�ப.07699.2 

 ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

�ம5+ ேப�வ+ ஓ� $க�ப.07699.3 

 கா8 ஒளி வயிர வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

பிD�த_ெப.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைகயினா  $க�ப.07699.4 

 விதி��தன  வ �சின  வி��பி  மீ _ெப.(மீ _ெப.) எலா� $க�ப.07700.1 

 உதி��தன  உலகிைன அன5த  உ/சிேயா� $க�ப.07700.2 

 அதி��தன  ஆ��தன  ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) $க�ப.07700.3 

 கதி�� தல� S> வடவைரயி  கா�சியா  $க�ப.07700.4 

 வ �சின  ேகடக� 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) 

கா* $க�ப.07701.1 

 Hசின �ர�� ெவ��Jைவ� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07701.2 

 ஆைசக3 ேதா�� வி�� எறிய_�ைற.எ/.(எறி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ� $க�ப.07701.3 

 ஓைச ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) கடைல�� திட� 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓ�மா* $க�ப.07701.4 

 ேபாயின ேகடக� ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேநா�கின  

$க�ப.07702.1 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ெபயரவ  

அறி��_வி.4.(அறி_வி.8_இ.இ.கா.+உ�_பட�.ஒ).) 4 ; 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.07702.2 



 ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) இர%டாயிர� 

ேப0�_ெப.எ/.(ேப0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேகடக� $க�ப.07702.3 

 ஏ எ2� அளவினி* எ8த/ ெச றதா* $க�ப.07702.4 

 ேதாலிைட� +ர�க(� +ைக�க(� �ட� $க�ப.07703.1 

 ேவ�ைட� H-றினா* +ணிய வ �ச(� $க�ப.07703.2 

 கா�ைட� கடெலன/ சி5தி ைகெகட $க�ப.07703.3 

 வா�ைட ெந��பைட இ'5+ மா85ததா* $க�ப.07703.4 

 ஏ�ப�ட+� இைட எதி�5+Vளா� எலா� $க�ப.07704.1 

 H�ப�ட+� ெகாJ�_ெப.அ.(ெகாJ�_ெப.அ.) �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ேகா�+ 

இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07704.2 

 ஆ�ப�ட+� நில�_ெப.(நில�_ெப.) அன5த  உ/சி�� $க�ப.07704.3 

 ேச�ப�ட+� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கண�தி* த��5தவா* $க�ப.07704.4 

 இ��� இைல எதி� இனி இவைன இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி� 

$க�ப.07705.1 

 த��கிைலயா� எனி  �ர�கி  தாைனைய $க�ப.07705.2 

 ஒ��கிைன அர�கைர உய��தினா8 எனா $க�ப.07705.3 

 4��கின  இராமைன/ சா�ப  4 னிேய $க�ப.07705.4 

 அ%ண�� தாைனயி  அழி(� ஆ�� 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.07706.1 

 தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெகா-ற4� வலி�� 

சி5தியா $க�ப.07706.2 

 ந%ணின  நட5+_வி.எ/.(நட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� நமைன 

இ � இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.07706.3 



 க%ணிைட நி��+ெவ  எ 2� க-பினா  $க�ப.07706.4 

 ஆறிேனா� ஏJேகா* அசனி ஏ� என $க�ப.07707.1 

 ஈ� இலா விைசயன இராம  எ8தன  $க�ப.07707.2 

 பா� உ� சிைற என வி��பி* பாறிட $க�ப.07707.3 

 <றினா  வாளினா* Oண�� க*வியா  $க�ப.07707.4 

 ஆடவ��� அரச2� ெத(டர அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி $க�ப.07708.1 

 ேகாைடயி  கதி� என� ெகாDய_ெப.அ.(ெகாDய_ெப.அ.) H��கைண 

$க�ப.07708.2 

 ஈ� உற� +ர5தன  அைவ�� இ-� உக $க�ப.07708.3 

 ேகடகA ;ற�தினா* கிழிய/ சி5தினா  $க�ப.07708.4 

 சி��த+ ஓ� 4�வ�� தெரJய ெச�கணா  $க�ப.07709.1 

 மறி�+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வD�கைண ெத(��க ம-� 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.07709.2 

 ஒ��+ ஒளி� வா3_ெப.(வா3_ெப.) எ2� உர( நாக�ைத $க�ப.07709.3 

 அ��த+ க�ழனி  அமர� ஆ��கேவ $க�ப.07709.4 

 அ-ற+ தட�ைக வா3_ெப.(வா3_ெப.) அ-ற+ இ* என $க�ப.07710.1 

 ம-� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வயிரவா3 கDதி  வா�கினா  $க�ப.07710.2 

 4-றின  4-றின  எ � 45+ 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07710.3 

 உ-றன  ஊழி� த� அவிய ஊ+வா  $க�ப.07710.4 

 அ5 ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வாைள�� +ணி�த ஆ%தைக $க�ப.07711.1 

 ெபா  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேகடக� ;ர�D ேபா��த+ ஓ� $க�ப.07711.2 



 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கவச�+ நாம ெவ�கைண 

$க�ப.07711.3 

 மி ெனா� நிக�Aபன பல(� வ �சினா  $க�ப.07711.4 

 அ5தர�_ெப.(அ5தர�_ெப.) அ ன+ நிகJ� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி 

$க�ப.07712.1 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) தமெரா�� இ'ய* எ8திட $க�ப.07712.2 

 சி5+(� த னிைல �ைலய ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) உற $க�ப.07712.3 

 வ5த+ தச4க  வி��த மாA பைட $க�ப.07712.4 

 வி*விைன ஒ)வ2� இவைன வ ���த-� $க�ப.07713.1 

 ஒ*விைன இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) என� 

க)தி_வி.எ/.(க)+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஊ றினா  $க�ப.07713.2 

 வ*விைன த�யன வ5தேபா+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) $க�ப.07713.3 

 ந*விைன ஒ�த+ நட5த_ெப.எ/.(நட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தாைனேய 

$க�ப.07713.4 

 ேகா�த+ ;ைடெத(�� �திைர_ெப.(�திைர_ெப.) ேதெரா� ஆ3 $க�ப.07714.1 

 :�+_வி.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) மத மைல 

மிைட5த_ெப.எ/.(மிைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா�Aபைட $க�ப.07714.2 

 கா�த+ க)ணைன க%� மாய மா� $க�ப.07714.3 

 H�த2� வ)க_விய�.வி.4.(வா_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) என� கD+ 

Hவினா  $க�ப.07714.4 

 Sழி ெவ� கடக' ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) P%�மா* $க�ப.07715.1 

 ஆழி அ� ேதெரா� மிைட5த_ெப.எ/.(மிைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஆ�கலி $க�ப.07715.2 



 ஏ> இ)ேகாD வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ8தி-� 

எ பரா* $க�ப.07715.3 

 ஊழியி  ஒ)வ2� எதி� ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஊ றினா  $க�ப.07715.4 

 கால4� கால2� கண�� இ* த�ைம�� $க�ப.07716.1 

 1ல� 1 �_ெப.(1 �_ெப.) இைல என வ��+ 

4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07716.2 

 ஞால4� நாக4� வி��;� ந���� $க�ப.07716.3 

 Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அர�க2� வா�கி� 

ேதா றினா  $க�ப.07716.4 

 அர�� இட5தன அ��ைற நDAபன அ*ல எ � இைமேயா)� $க�ப.07717.1 

 மர�_ெப.(மர�_ெப.) கிட5தன மைல��ைவ கிட5தனவா� என மாறாD 

$க�ப.07717.2 

 கர�_ெப.(கர�_ெப.) கிட5தன கா�திர� கிட5தன கைறப��பD கLவி/ 

$க�ப.07717.3 

 சிர� கிட5தன க%டன� க%Dல� உயி�ெகா� தி'வாைர $க�ப.07717.4 

 இ-ற அ*ல(� ஈ�A; உ%ட அ*ல(� இைட இைட 4றி5+ எ��� 

$க�ப.07718.1 

 +-ற அ*ல(� +ணிப�ட அ*ல(� ��ெபாறி� ெத(ைக Pவி $க�ப.07718.2 

 ெவ-ற ெவ�ெபாD ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) அ*ல(� 

ேவ� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) <� 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07718.3 

 அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ*ல(� க%Dல� 

பைட�கல� அ�கள� திடராக $க�ப.07718.4 



 பட�5த ��ப�+A பா85தன பகழிக3 பாகைரA பறி5+ ஓD $க�ப.07719.1 

 �ைட5+ ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) ;��ற� ேத�கிய �)தியா* 

�ட�ேசார� $க�ப.07719.2 

 ெத(ட�5+ ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) ஒ�� +ைணம)A; 

இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த� கா�திர� +ணி ஆகி� 

$க�ப.07719.3 

 கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ*ல+ நட5தன க%Dல� 

கிள� மதக' எ��� $க�ப.07719.4 

 வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆளன விளி(-ற பதாைகய 

ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) உமி> அயி* அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) $க�ப.07720.1 

 ேபா>5த ப*ெந�� ;ரவிய 4ைற 4ைற அ/ெசா�� ெபாறி அ-� $க�ப.07720.2 

 தா>5த_ெப.எ/.(தா>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ3நிண� 

தய��_வி.(தய��_வி.) ெவ� �ழ�; இைட� தைல�தைல மா� ஆD 

$க�ப.07720.3 

 ஆ>5த அ*ல+ ெபய�5தன க%Dல� அதி��ர* மணி� ேத�க3 $க�ப.07720.4 

 ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) த��5தன வைளகJ�+ அ-றன 

அதி� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) �ர*_ெப.(�ர*_ெப.) ந��த $க�ப.07721.1 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) +ணி5தன த�க% ெவ�க' நிைர 

தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பிண�+ 

ஓ�க*_ெப.(ஓ�க*_ெப.) $க�ப.07721.2 

 ேகா� அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ��)தி ந�� 

ஆ�க3 �ழிெத(�� ெகாண�5+ உ5தி $க�ப.07721.3 

 ஓட* அ றி நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உக3வன 

க%Dல� உ)ெகJ ப' எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.07721.4 



 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாயக  ெவ�கைண வழ�க�தி  மி�திைய 

ெவLேவ� இ�� $க�ப.07722.1 

 ஓ+கி ற+ எ  உ�ப)� அர�க� ெவ�கள�+ 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ-றாைர� $க�ப.07722.2 

 காத*_ெப.(காத*_ெப.) வி%ணிைட� க%டன� அ*ல+ கணவ�த� 

உட*_ெப.(உட*_ெப.) நா��_ெப.எ/.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.07722.3 

 மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ெவ3ளேம க%டன� க%Dல� மைலயி2� ெப'யாைர 

$க�ப.07722.4 

 பனிA ப�டா* என� கதி�வரA ப�வ+ ப�ட+ அAபைட ப-றா� $க�ப.07723.1 

 +னிA ப�டா� என� +ல�கின� இைமயவ� யாவ���5 ேதாலாதா  

$க�ப.07723.2 

 இனிA ப�டா  என வ ��கின_வி.4.(வ ���_வி.+இ _இ.கா.+அ_பட�.ப .) 

அர�க)� ஏ�கின� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அ5ேதா 

$க�ப.07723.3 

 தனிA ப�டா  என அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 4க  

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

உைர�தன  தனிநாத  $க�ப.07723.4 

 ஏதிேயா� எதி� ெப)5+ைண இழ5தைன எதி� ஒ)தனி நி றா8 $க�ப.07724.1 

 ந�திேயா2ட  பிற5தைன ஆதலி  நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) உயி� நின�� 

ஈவ  $க�ப.07724.2 

 ேபாதிேயா பி ைற வ)திேயா அ � எனி  ேபா�;'5+ இAேபாேத 

$க�ப.07724.3 

 சாதிேயா உன�� உ�வ+ ெசா*�தி சைம(ற� தெரJ5+ அ�மா $க�ப.07724.4 



 இைழ�த_ெப.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த�விைன இய-றில+ 

ஆகலி  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உைன இைளேயானா* $க�ப.07725.1 

 அைழ�த ேபாதி2� வ5திைல அ5தக  ஆைணயி வழி நி றா8 $க�ப.07725.2 

 பிைழ�ததா* உன�� அ)5தி) நா[ளா� ெப)5+யி* ெந��கால� 

$க�ப.07725.3 

 உைழ�+ வ ��வ+ ஆயிைன எ  உன�� உ�வ+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உைர 

எ றா  $க�ப.07725.4 

 ம-� எலா� நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) வாசி�� 

மான4� மற�+ைற வJவாத $க�ப.07726.1 

 ெகா-ற ந�தி�� �ல4த* த)ம4� எ � இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) 

�DயாகA $க�ப.07726.2 

 ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) O�களா* எ�கைளA 

A''5+_வி.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

ெப)R_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ெசவி 1�ேகா�� $க�ப.07726.3 

 அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ�ைக ேபா* எ 4க� கா�D 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ-றெல  உயி� அ�மா 

$க�ப.07726.4 

 ேநா�� இழ5தன� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) எ�களா* 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வைக நிைல 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07727.1 

 தா�கண�� அைனயவ3 பிற�மைன என� த��தென  த�ேகா� 4  

$க�ப.07727.2 

 வா�� இழ5த+ எ � அய�(�ேவ  ெசவி 

த ெனா�_ெப.(த _பதி.ெப.+ஒ�_க).ேவ.) மா-றாரா* $க�ப.07727.3 



 1��_ெப.(1��_ெப.) இழ5த_ெப.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி  

மீள* எ றா* அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 4D�ேமா 4Dயாதா8 

$க�ப.07727.4 

 உ�க3 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) வா3ெகா� +ணி�+ உயி� 

�D�+ எ�4  உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07728.1 

 ந�ைக ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெகா��கிய 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) நைக ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.07728.2 

 ெச�ைக தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சிர�ெத(�� 
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 இ5+ ெவ3ெளயி� இைம�திட �)தியா� ஒJ�க* 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJெச�க� $க�ப.07747.2 



 அ5தி வ5தென அக* ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வா8 வி'�+ அD 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) கD+ ஒ�D $க�ப.07747.3 

 �5தி வ5தன _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

ெந�நில� �ழிபட �ைரகட* ேகா�+ ஏற $க�ப.07747.4 

 மா�கா* இ றி வா2ற நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

மா� உள எலா� வைள�+_வி.எ/.(வைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ5தி 

$க�ப.07748.1 

 Sைற மா)த� ஆ� என/ �ழி�+ ேம* ெத(ட�கி ற ெத(ழிலாைன 

$க�ப.07748.2 

 ஏ� ேசவக  எ'4கA பகழியா* இ)நில� ெபாைற 

ந��க_�ைற.எ/.(ந���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07748.3 

 ேவ� காைல�� +ணி�தன  அற�ெத(� ேவத�க3 H�தாட $க�ப.07748.4 

 ைக இர%ெடா� கா*கB� +ணி5தன க)வைர ெபா)(� 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.07749.1 

 ெம8 இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) <றாயிர� பகழியா* ெவ'5 உற� ெத(ைள 

ேபாய $க�ப.07749.2 

 ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) க%ெபாழி த�/ சிைக இ)மD 

சிற5த+ தெழJAேபா� $க�ப.07749.3 

 ெப8��_ெப.எ/.(ெப8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வானிைட இDயி2� 

ெப)�த+ வள�5த+ ெப)Rசீ-ற� $க�ப.07749.4 

 பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ைகேகளா� இழ5தவ  பDயிைட 

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

ப�வாயா* $க�ப.07750.1 

 காத� ந�ளிய மைலகைள� கD�+ 

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



எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெவ�கன* 

ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07750.2 

 மீ+ மீ+த  அக�+ எJ கா-றினா* விைசெகா� திைச 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07750.3 

 ஊத ஊதAப�� உல5தன வானர� உ)மி  வ �> உயி� எ ன $க�ப.07750.4 

 த�யினா* ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க% உைடயா  

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) சிைகயினா* திைச த�ய $க�ப.07751.1 

 ேவயினா* திணி ெவ-; ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) நாவினா* வி��;ற 

வைள�+_வி.எ/.(வைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ5தி $க�ப.07751.2 

 ேபயி  ஆ�A;ைடA ெப)�கள� இ'5+ 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) பில� தி'5த+ ேபா�� $க�ப.07751.3 

 வாயினா* ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ �சின  வ3ள�� 

மல��கர� விதி�A;-றா  $க�ப.07751.4 

 ஐய  வி*ெத(ழி-� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) இராவண� அைமவில� 

அ5ேதா யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.07752.1 

 ைக�� கா*கB� இழ5தன  ேவ� இனி உதவ* ஆ� +ைண காேண  

$க�ப.07752.2 

 ைமய*_ெப.(ைமய*_ெப.) ேநா8ெகா� 4D5தவா தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

எ �� வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இ றி வா>வா2�� $க�ப.07752.3 

 உ8�மா� அ'+ எ �� த _பதி.ெப.(த _தி'.) உ3ள�தி  

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

+ய)-றா  $க�ப.07752.4 

 சி5+ர/ ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ப���)தி திைசக3 ெத(�� திைர ஆறா 

$க�ப.07753.1 

 எ5திர� ேத� க' ப' ஆ3 ஈ��+ ஓடA பா��தி)5த $க�ப.07753.2 



 க5தரA ெபா  கி' ஆ%ைம� களி�_ெப.(களி�_ெப.) அைனயா  க%நி ற 

$க�ப.07753.3 

 �5தரA ெபா  ேதாளாைன 4க�_ெப.(4க�_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07753.4 

 ;�� அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

;ற(_ெப.(;ற(_ெப.) ஒ றி  ெபா)�டாக� +ைல ;�க $க�ப.07754.1 

 ைம� கட�_ெப.(கட�_ெப.) கா� மதயாைன வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) வழி வ5த�� $க�ப.07754.2 

 இ�கட க3 உைடய�ீ ந�� எ� விைன த���+ உ�4ைடய $க�ப.07754.3 

 ைக�� அைட5தா  உயி� கா�க� கடவ �� எ கைட� H�டா* $க�ப.07754.4 

 ந�தியா* வ5தெத() ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) த)ம ெநறி அ*லா* 

$க�ப.07755.1 

 சாதியா* வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சி� ெநறி 

அறியா _வி.4.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ _பட�.ஒ).) எ  த�பி 

$க�ப.07755.2 

 ஆதியா8 உைன அைட5தா  அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) உ)� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07755.3 

 ேவதியா இ 2� உன�� அைட�கல� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

ேவ%Dேன  $க�ப.07755.4 

 ெவ*�மா நிைன�கி ற ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) அர�க  ேவேரா�� 

$க�ப.07756.1 



 க*�மா 4ய*கி றா  இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எ 2� 

க� உைடயா  $க�ப.07756.2 

 ஒ*�மா� இய�ேம* உட பிறAபி  பய _ெப.(பய _ெப.) ஒரா  

$க�ப.07756.3 

 ெகா*�மா* அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இவைன �றி�ேகாD 

ேகாடாதா8 $க�ப.07756.4 

 த�பி என நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இர�கி� 

தவிரா  அ�தக( இ*லா  $க�ப.07757.1 

 ந�பி இவ தைன� காணி _நி.எ/.(கா%_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) 

ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இைற ந*கானா* 

$க�ப.07757.2 

 உ�பிைய�தா  உ ைன�தா  அ2மைன�தா  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

ெபாJ+� $க�ப.07757.3 

 எ�பி பி'யானாக அ)Bதி யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ேவ%Dேன  

$க�ப.07757.4 

 1��_ெப.(1��_ெப.) இலா 4க�_ெப.(4க�_ெப.) எ � 4னிவ�கB� 

அமர�கB� $க�ப.07758.1 

 ேநா��வா� ேநா�காைம O _தி'.(O _4 .ஒ).) கைணயா* எ  கJ�ைத 

$க�ப.07758.2 

 ந���வா8 ந��கியபி  ெந�5தைலைய� க)�கட�3 $க�ப.07758.3 

 வர�_ெப.(வர�_ெப.) ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

இனி ம��த*_ெதா.ெப.(ம�_வி.+�த*_ெதா.ெப.�றி.) வழ�� அ � எ � 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வாளி $க�ப.07759.1 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தடRசிைலயி  உய� ெந�நா% உ3 ெகாBவா $க�ப.07759.2 



 சிர� ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

ெகா%டதைன� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) கா-றி  க�� பைடயா* 

$க�ப.07759.3 

 அர� ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க)�கடலி  

அJவ�+3 அJ�தினா  $க�ப.07759.4 

 மா�H� பட�ேவைல மறி மகர� திைர வா�கி $க�ப.07760.1 

 ேம�H� கிழ�H� மி�� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) தி�H� $க�ப.07760.2 

 ேபா�H� தவி��+ இ)க% ;ைகேயா� ;ைக உயி���� $க�ப.07760.3 

 1�H� ;கA;�� 1>கிய+ அ� 4க� � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) $க�ப.07760.4 

 ஆDனா� வானவ�க3 அரமகளி� அ4த இைச $க�ப.07761.1 

 பாDனா�_வி.4.(பா�_வி.+இ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) மாதவ)� ேவதிய)� 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) த��5தா� $க�ப.07761.2 

 HDனா� பைட� தைலவ� ெகா-றவைன �ட� 

கல�கி_வி.எ/.(கல��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07761.3 

 ஓDனா� அட* அர�க� இராவண2�� உண��+வா  $க�ப.07761.4 

 அLவழி க)ண  ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� 

எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) ஆ%ைம_ெப.(ஆ%ைம_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.07762.1 

 ெசLவழி உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) ேதா ற/ ெசAபின� சி�ைம த�ரா 

$க�ப.07762.2 

 ெவLவழி மாைய ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ேவ� 

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ேவ�ைக $க�ப.07762.3 



 இLவழி இல�ைக ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) இய-றிய+ இய�ப* உ-றா� 

$க�ப.07762.4 

 மாதிர� கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதாளா  ம5திர 

இ)�ைக வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07763.1 

 ேமாதர  எ 2� நாம�+ ஒ)வைன 4ைறயி  

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07763.2 

 சீைதைய எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) சி�ைமயி  

த�)�_ெப.எ/.(த��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெச8ைக $க�ப.07763.3 

 யா+ என�� உண��தி இ � எ  இ 2யி� ஈதி எ றா  $க�ப.07763.4 

 உண��+ெவ  இ � ந �_ெப.(ந �_ெப.) ஓ� உபாய�தி  உ�தி மாைய 

$க�ப.07764.1 

 ;ண��+ெவ  சீைத தாேன ;ண�வ+ ஓ� விைனய� 

ேபா-றி_வி.எ/.(ேபா-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07764.2 

 கண�+வ  சனக  த ைன� க�Dன  ெகாண�5+ கா�ட $க�ப.07764.3 

 மண ெத(ழி* ;'�� அ ேற ம)�தைன உ)வ�_ெப.(உ)வ�_ெப.) மா-றி 

$க�ப.07764.4 

 என அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) உைர�தேலா�� 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) இ�கA 

;*லி $க�ப.07765.1 

 அைனயவ  த ைன� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஆ�� அ0�தி அ ப எ னா $க�ப.07765.2 

 ;ைன மல�/ சரள/ ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ேநா�கின  

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபானா  $க�ப.07765.3 



 விைனகைள� க-பி  ெவ ற_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) 

விள�கிைன ெவ)வ* கா%பா  $க�ப.07765.4 

 மி  ஒளி� ம�ட ேகாD ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) ஒளி வி'�+ 

வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07766.1 

 +  இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) இ'5+ ேதா-ப �ட�மணி� ேதாளி* 
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நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) அ றி வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இலாதா8 

$க�ப.07785.4 

 எ றன3 எ றேலா�� எ' உ� க%ண  த ைன� $க�ப.07786.1 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அன மான� 

ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) H-� என/ சீ-ற� 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07786.2 



 ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) எைன இராம  உ ைன 

மீ�ட பி  அவேனா� ஆவி $க�ப.07786.3 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) என வா>தி ேபா* எ � இD உ)� ஒ�க ந�கா  

$க�ப.07786.4 

 இன�+ளா� உலக�+_ெப.(உலக�_ெப.+அ�+_சா'.) உ3ளா� இைமயவ� 

4தலிேனா� எ  $க�ப.07787.1 

 சின�+ளா� யாவ� த��5தா� தயரத  சி�வ _ெப.(சி�வ _ெப.) த ைனA 

$க�ப.07787.2 

 ;ன� +ழா8 மாைலயா  எ � உவ�கி ற ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ;�� 

உ  $க�ப.07787.3 

 மன�+ளா  எனி2� ெகா*ெவ  வாJதி பி ைன ம ேனா $க�ப.07787.4 

 வைள�தன மதிைல ேவைல வ��தன வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) வாயா* 

$க�ப.07788.1 

 உைள�தன �ர�� ப*கா* எ � அக�_ெப.(அக�_ெப.) உவ5த+ உ%ேட* 

$க�ப.07788.2 

 இைள�த O%ம)��* ந�கா8 எ  எதி� எ8தி-� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.07788.3 

 விள�� எதி� வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வி�D* 

பா ைமய விய�க ேவ%டா $க�ப.07788.4 

 ெகா-ற வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�க� த�ைம அேயா�திய� 

�ல�ைத_ெப.(�ல�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) 4-�� $க�ப.07789.1 

 ப-றி ந�� த)தி� அ ேற* ப�5தைல ெகாண�தி� பா'�+ $க�ப.07789.2 

 உ-ற+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இய-�வ �� எ � உ5திேன  உ5ைத ேம�� 

$க�ப.07789.3 



 ெவ-றிய� த�ைம/ ெச*ல/ ெசா*லிென  விைரவி  எ றா  $க�ப.07789.4 

 எ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) 

எ ைன இ�மாய� ெச8தா-� $க�ப.07790.1 

 ஒ �� இ�� அ'ய+ இ*ைல எ ப+ ஓ� +0�க� உ5த $க�ப.07790.2 

 நி �நி � உயி��+ ெநRச�_ெப.(ெநRச�_ெப.) ெவ+�பினா3 ெந)Aைப 

மீள� $க�ப.07790.3 

 தி �_வி.எ/.(தி _வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) தி � உமி>கி றா'  

+ய)�ேக ேச�ைக ஆனா3 $க�ப.07790.4 

 இ�தைல இ ன ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) விதியினா� 

எ ைன இ 2� $க�ப.07791.1 

 அ�தைல அ ன ெச8ய/ சிறியேரா அளிய�_�றி.வி.4.(அளி_ெப.+அ�_பட�.ப .) 

அ�மா $க�ப.07791.2 

 ெபா8�தைல உைடய+ எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) த)மேம ேபா�� எ னா� 

$க�ப.07791.3 

 ைக�தன3 உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) ெவ3ள� க%ணி  ந���கைர இலாதா3 

$க�ப.07791.4 

 ஆய+ ஓ�கால�+ ஆ�க% ம)�தைன/ சனக  ஆ�கி $க�ப.07792.1 

 வா8 திற5+ அர-றA ப-றி மேகாதர  கDதி  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07792.2 

 கா8 எ' அைனயா  4 ன�� கா�Dன  வண�க� க%டா3 $க�ப.07792.3 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) எ' வ �ழ� 

க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பா�A; என� த'�கிலாதா3 

$க�ப.07792.4 



 ைககைள ெந'�தா3 க%ணி* ேமாதினா3 கமல� கா*க3 $க�ப.07793.1 

 ெந8ெய' மிதி�தா* எ ன நில�திைடA பைத�தா3 

ெநRச�_ெப.(ெநRச�_ெப.) $க�ப.07793.2 

 ெம8ெயன எ'5தா3 ஏ�கி வி�மினா3 ந��கி 

வ �>5தா3_வி.4.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.07793.3 

 ெபா8 என உணரா3 அ பா* ;ர%டன3 :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) இ�டா3 

$க�ப.07793.4 

 தெய1வேமா எ 2� ெம8�ைம சிைத5தேதா எ 2� த�ய $க�ப.07794.1 

 ைவவேலா உலைக எ 2� வRசேமா வலிய+ எ 2� $க�ப.07794.2 

 உ8வேலா இ 2� எ 2� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அல 

+யர�_ெப.(+யர�_ெப.) உ-றா3 $க�ப.07794.3 

 ைதயேலா த)மேமேயா ஆ� அத  த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) ேத�வா� 

$க�ப.07794.4 

 எ5ைதேய எ5ைதேய இ � எ ெபா)�� உன��� இ�ேகா3 $க�ப.07795.1 

 வ5தேத எ ைனA ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வா>5தவா� இ+ேவா ம%ேணா� $க�ப.07795.2 

 த5ைதேய தாேய ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த)மேம 

தவேம எ 2� $க�ப.07795.3 

 ெவ5+ய� வ ��கி த� வ �> விற� என 

ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ �>5தா3_வி.4.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.07795.4 

 இ�� உ%டா8 அற�க3_ெப.(அற�க3_ெப.) 

ெச8தா8_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) எதி�5+Vளா� இ)�ைக 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.07796.1 



 ��� உ%டா�� அய�5தா8 ேவ3வி� +ைற எலா� கைர�� க%டா8 

$க�ப.07796.2 

 ம�� உ%டா� மனிச�� தி ற_ெப.எ/.(தி _வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வRசரா* வயிர� தி%ேதா3 $க�ப.07796.3 

 க��%டா8 எ ேன யா2� கா%கி ேற  ேபா�� க%ணா*. $க�ப.07796.4 

 எ � இன பல(� ப னி எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இட'* ேதா85தா3 

$க�ப.07797.1 

 ெபா றின3 ேபா�� எ ன ெபாைற 

அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உயி�A;A ேபாவா3 

$க�ப.07797.2 

 மி  தனிநில�+ வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;ர3கி ற+ 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெம8யா3 $க�ப.07797.3 

 அ றி* அ� ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) ேபால வா8 திற5+ அர-ற�-றா3 

$க�ப.07797.4 

 பிைற�ைட Oதலா��� ஏ-ற பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

இ* கட க3 ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07798.1 

 இைற�ைட இ)�ைக 1P� எ �� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ��கலாத�� $க�ப.07798.2 

 சிைறயிைட� காண ந�)� சிைறெயா�� ேச�5தவாேறா $க�ப.07798.3 

 மைற�ைட வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) 

ந��கா_எதி�.ம.வி.எ/.(ந���_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_வி.எ/.�றி.) வழிவ5த 

ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) ந�ேர $க�ப.07798.4 



 வ சிைறA பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) 

ஊ)�_ெப.எ/.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வானவ  

வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இ* மாயA $க�ப.07799.1 

 ;  சிைறA பிறவி த��Aபா  உள  எனA ;லவ�_ெப.(;லவ�_ெப.) நி றா� 

$க�ப.07799.2 

 எ சிைற ந���வாைர� கா%கிேல  எ னி  

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07799.3 

 உ சிைற ந��க-பாலா� யா)ள� உலக�+_ெப.(உலக�_ெப.+அ�+_சா'.) 

உ3ளா� $க�ப.07799.4 

 ப% ெப-றாேரா� HடாA பைக ெப-றா8 பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) 

பாய_�ைற.எ/.(பா8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07800.1 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) ெப-றா8 எனி2� ந றா* ேவ5தரா8 

உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேமேலா� $க�ப.07800.2 

 எ% ெப-றா8 பழி�� ெப-றா8 இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) நி னா* 

ெப-ற+ அ றா* $க�ப.07800.3 

 ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) ெப-றா8 அதனா* ெப-றா8 யா� இ ன ேப� ெப-றா� 

$க�ப.07800.4 

 �-�%ட பாச நாRசி* �ைமெயா�� S�%� ஆ-ற $க�ப.07801.1 

 எ-�%�� அள-� 

ந��கா_எதி�.ம.வி.எ/.(ந���_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_வி.எ/.�றி.) விJ சி� �%ைட 

எ ன $க�ப.07801.2 

 ப-�%ட நாேள மாளாA பாவிேய  உ�ைம எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.07801.3 

 வி-� உ%ேட  என�� மீB�_ெப.எ/.(மீ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

விதி உ%ட< நரகி  வ �>5தா* $க�ப.07801.4 



 இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 

பைகைய எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ஈ� க%� அள( இ* 

இ ப�_ெப.(இ ப�_ெப.) $க�ப.07802.1 

 ெபா)5திேன  அ*ேல  எ�ேகா  தி)வD ;ைன5ேத  அ*ேல  

$க�ப.07802.2 

 வ)5திேன  ெந�நா3 உ�ைம வழிெயா� 4D�ேத  வாயா* $க�ப.07802.3 

 அ)5திேன  அேயா�தி வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அரச�த� ;கைழ அ�மா $க�ப.07802.4 

 ெகா* என� கணவ-� ஆ�� ஓ� ெகா��பைக ெகா��ேத  

எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) $க�ப.07803.1 

 க* என� திர%ட_ெப.எ/.(திர3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதாைளA 

பாச�தா* க�ட� க%ேட  $க�ப.07803.2 

 இ* என/ சிற5+_வி.எ/.(சிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இர%���� 

இ ன*_ெப.(இ ன*_ெப.) S>5ேத  $க�ப.07803.3 

 அ*ெலேனா எளிெயேனா யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அளிய�ேத  

இற�கலாேத  $க�ப.07803.4 

 இைண அ� ேவ3வி ேம*நா3 

இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஈ �_வி.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) 

$க�ப.07804.1 

 ;ைண உ� திர3ேதா3 ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

:ழியி* ;ரள� க%ேட  $க�ப.07804.2 

 மண விைன 4D�+ எ  ைகைய ம5திர மரபி  ெத(�ட $க�ப.07804.3 



 கணவைன இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) க%டா* அ*ல+ 

கழிகி  ேறேனா $க�ப.07804.4 

 அ ைனமீ� ஐய மீ� எ  ஆ)யி�� த�ைகமீேர $க�ப.07805.1 

 எ ைன ஈ �_வி.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ5ைத�� எ8திய+ யா+� 

ஒ �� $க�ப.07805.2 

 4 ன� ந�� உண�5திZேரா உம��� ேவ� உ-ற+ உ%ட< $க�ப.07805.3 

 + (ன) அ) ெநறியி  வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 
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இ ப�+3 உ8Aபா8 எ னா $க�ப.07824.3 

 ெபா  அDம)�� வ �>5தா  உயி� உகA ெபா)4கி றா  $க�ப.07824.4 

 அL(ைர ேக�ட ந�ைக ெசவிகைள அைமயA ெபா�தி $க�ப.07825.1 

 ெவL(யி��+ ஆவி த3ளி வ ��கின3 ெவ�ளி 

ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07825.2 

 இL(ைர எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) Hறா  இ  உயி� 

வா>�ைக_ெப.(வா>�ைக_ெப.) ேபணி $க�ப.07825.3 

 ெசL(ைர அ � இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ னா/ சீறின3 உைளய/ 

ெசA;� $க�ப.07825.4 

 அற�ெகட வழ�� ந��க_�ைற.எ/.(ந���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அரச�த� 

மர;�� ஆ ற $க�ப.07826.1 



 மற�ெகட ெம8�ைம ேதய_�ைற.எ/.(ேத8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வைசவர 

மைறக3 ஓ+� $க�ப.07826.2 

 திற�ெகட ஒJ�க� � ற ேதவ)� ேபண� த�க $க�ப.07826.3 

 நிற�ெகட இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெசா னா8 

சனக  ெகா* நிைனயி  ஐயா $க�ப.07826.4 

 வழிெகட வ'2� த�த�_அ.ெதா.(த�த�_அ.ெதா.) 

வா>�ைக_ெப.(வா>�ைக_ெப.) ேத85+ இறி2� மா�ப� $க�ப.07827.1 

 கிழிபட அயி*ேவ* வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

கிைடAபி2� சா ேறா� 

ேக���_ெப.எ/.(ேக3_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.07827.2 

 ெமாழிெகா� வா>வ+ அ*லா* 4ைற ெகடA ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ���� $க�ப.07827.3 

 பழிெகா� வா>த*_ெதா.ெப.(வா>_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) 

ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பா��திப� உளேரா 

பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) $க�ப.07827.4 

 ந��� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) கிைள�� ம-� இ5ெந�நில வைரA;� ேநேர 

$க�ப.07828.1 

 மாயி2� 4ைறைம � ற வா>ெவேனா வயிர� தி%ேதா3 $க�ப.07828.2 

 ஆயிர நாம�+ ஆழி ஐய2�� அDைம 

ெச8ேவ% _வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) $க�ப.07828.3 

 நாயிைன ேநா��ேவேனா நா%_ெப.(நா%_ெப.) 

+ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆவி ந/சி $க�ப.07828.4 

 வ'சிைல ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) அ*லா* ைம5த� எ ம)�� 

வ5தா�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.07829.1 



 எ'யிைட வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வி�D* அ*லேரா 

அர��� ஏ-ற $க�ப.07829.2 

 அ'ெயா�� வா>5த_ெப.எ/.(வா>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) அ�கண�+ அJ��� தி 2� $க�ப.07829.3 

 ந'ெயா�� வா>வ+ உ%ட< நாயி2� கைடAப�ட<ேன $க�ப.07829.4 

 அ*ைலேய எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ஆனா8 ஆகதா  அல�க* 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.07830.1 

 வி*ைலேய வா>�தி_வி.எ/.(வா>�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மீ�கி  

மீBதி மீ�சி எ ப+ $க�ப.07830.2 

 இ*ைலேய* இற5+_வி.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த��தி 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) அலா* இய�ப* ஆகா/ $க�ப.07830.3 

 ெசா*ைலேய உைர�தா8 எ �� பழி ெகா%டா8 எ ன/ 

ெசா னா3_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.07830.4 

 வ திற* அர�க  அ ன வாசக� மன�+� ெகா3ளா $க�ப.07831.1 

 நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) 

நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) ேம ேம* நிக>5தவா நிக>க 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 4  $க�ப.07831.2 

 நி றவ  அ*ல  ேபாலா� சனக  இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கண�தி  

நி 4  $க�ப.07831.3 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உயி� �DAெப  எ னா 

�'ைகவா3 உ)வி� 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07831.4 

 எ ைன�� ெகா*லா8 இ ேன இவைன�� ெகா*லா8 இ 2� $க�ப.07832.1 

 உ ைன�� ெகா*லா8 ம-� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலைக�� 

ெகா*லா8 யாேனா $க�ப.07832.2 



 இ 2யி� நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ �� ெகடாA 

;க> எ8+கி ேற  $க�ப.07832.3 

 பி ைன�� எ�ேகா  அ�பி  கிைளெயா�� பிைழயா8 எ றா3 $க�ப.07832.4 

 இர5தன  ேவ%D-� அ*லா* இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) இைழ�த+ உ%ட< $க�ப.07833.1 

 ;ர5தர  ெச*வ�+ ஐயா ெகா*ைக ஓ� ெபா)ளி-ேறாதா  $க�ப.07833.2 

 பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ�பைகைய ெவ றா* 

நி வழிA பட)�_ெப.எ/.(பட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந�ைக 

$க�ப.07833.3 

 அர5ைதய3 ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ ேற 

த5ைதைய நலிவதாயி  $க�ப.07833.4 

 எ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) வில�க 

மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ%� இ)5த+ ஓ� 

இ�தியி க% $க�ப.07834.1 

 � � என ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ��பக)ணைன 

இராம  ெகா*ல $க�ப.07834.2 

 வ திற* �ர�கி  தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) வா _ெப.(வா _ெப.) உற ஆ��த 

ஓைச $க�ப.07834.3 

 ெச றன ெசவியி  ஊ� ேதவ�க3_ெப.(ேதவ�_ெப.+க3_ப .) ஆ�A;� 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07834.4 

 உ�� திற*_ெப.(திற*_ெப.) அமர� 

நா��_ெப.எ/.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வானர \க�ேதா)� 

$க�ப.07835.1 



 மி��_ெப.எ/.(மி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) 

ேவெறா � இ*லா இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) நா%_ெப.(நா%_ெப.) ஒலி�� 

விRச $க�ப.07835.2 

 த�� திற  நிைன5ேத  எ�பி�� அம'ைட� தனிைமAபா� $க�ப.07835.3 

 ;�5+ள+ உ%� எ � உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) ெபா)ம* 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா>தி  $க�ப.07835.4 

 ;ற5த) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 45ந�� இ)R_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) 

சிைறேபா�கி ேபாதA $க�ப.07836.1 

 பற5தன� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) Pத� ெசவி 

ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ைபய 

$க�ப.07836.2 

 திற�திற� ஆக நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கவிA 

ெப)�கடைல/ சி5தி $க�ப.07836.3 

 இற5தன _வி.4.(இற_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) உ�பி 

அ�பி  ெகா றன  இராம  எ றா� $க�ப.07836.4 

 ஊெரா�� ெபா)5தி� 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஒளியவ  எ ன 

ஒ%ெபா  $க�ப.07837.1 

 தாெரா�� ;ைன5த ெமௗலி தைரெயா�� 

ெபா)5த_�ைற.எ/.(ெபா)5+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) த3ளி $க�ப.07837.2 

 பாெரா�� ெபா)5தி_வி.எ/.(ெபா)5+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மராமர� பைணேகளா�� 

$க�ப.07837.3 

 ேவெரா�� பறி5+ ம%ேம* வ �>வேத ேபால வ �>5தா  $க�ப.07837.4 



 பிறி( எ2� பைீழ தா�க3 பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) ெத(ட�கி எ �� $க�ப.07838.1 

 உ�வ+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இ றி ஆவி ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) என 

நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.07838.2 

 எறிவ)� ெச)வி* த�பி த ெபா)�� இற5தா  எ ன $க�ப.07838.3 

 அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவச  ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அர-றினா  அ%ட� 

4-ற $க�ப.07838.4 

 த�பிேயா வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ஆ� தாமைரயி  கா�_ெப.(கா�_ெப.) 

உழ��� $க�ப.07839.1 

 +�பிேயா நா 4க�ேதா  ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) மதைல ேதா றாேலா 

$க�ப.07839.2 

 ந�பிேயா இ5திரைன_ெப.(இ5திர _ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) நாமA ெபாறி +ைட�த 

$க�ப.07839.3 

 எ�பிேயா யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உ ைன இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

உைர�� ேக�ேடேனா $க�ப.07839.4 

 மி  இைலய ேவேலாேன யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உ  விழி காேண  

$க�ப.07840.1 

 நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) நிைல யா+ எ ேன  உயி� ேபணி நி-கி ேற  

$க�ப.07840.2 

 உ  நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ஈ+ ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) 

ஓைட� களி�_ெப.(களி�_ெப.) உ5திA $க�ப.07840.3 

 ெபா 2லக� மீளA ;காேரா ;ர5தரனா� $க�ப.07840.4 



 வ*ெநRசி  எ ைன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ந��+A ேபா8 

வா _ெப.(வா _ெப.) அைட5தா* $க�ப.07841.1 

 இ ன� சிலேரா� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வயி-றி  யா� பிறAபா� 

$க�ப.07841.2 

 மி  அR�� ேவேலா8 விழி அRசி வா>கி றா� $க�ப.07841.3 

 த� ெநRச�_ெப.(ெநRச�_ெப.) தாேம தடவாேரா தானவ�க3 $க�ப.07841.4 

 க* அ ேறா ந�ரா�� கால�+ உ  கா*ேத8��� $க�ப.07842.1 

 ம* ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ேதாளா8 வடேம) மா2டவ  $க�ப.07842.2 

 வி* ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) நி ைன விளிவி�+ள+ எ 2� $க�ப.07842.3 

 ெசா* அ ேறா எ ைன/ ��கி ற+ ேதா றா* $க�ப.07842.4 

 மா%டனவா� Sல4� ச�கர4� வ/சிர4� $க�ப.07843.1 

 த�%Dனவா ஒ �� ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ஆ-றாவா� 

தெறJ�+ $க�ப.07843.2 

 மீ%டனவா� மா2டவ  ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) ெம8 

உ)வ $க�ப.07843.3 

 ந�%டனவா� தா� இ 2� நி றாரா� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07843.4 

 ேநா�� அற(� எ�பிய�க3 மாள(� இ5 ெநா8+ இல�ைக $க�ப.07844.1 

 ேபா�� அற(� மா+லனா� ெபா ற(� எ  பி  பிற5தா3 $க�ப.07844.2 

 1��_ெப.(1��_ெப.) அற(� வா>5ேத  ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) 4ைல� 

கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07844.3 

 ஏ�கறவா* இ ன� இேரேனா உைன இழ5+� $க�ப.07844.4 



 த ைன�தா  த�பிைய�தா  தாைன� தைலவைன� 

தா _த-.�.(தா _த-.�.) $க�ப.07845.1 

 ம ைன�தா  ைம5தைன�தா  மா)த�தி  காதைல�தா  $க�ப.07845.2 

 பி ைன� கரD�� இைறைய�தா  ேப� மா8�தா8 $க�ப.07845.3 

 எ ன�தா  ேக�Dேல  எ  ஆனவா� இ+ேவ $க�ப.07845.4 

 ஏைழ மகளி�_ெப.) அD வ)ட ஈ�5 தென1ற* $க�ப.07846.1 

 வாJ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) அர�கி* :� ப3ளி_ெப.(ப3ளி_ெப.) ைவ�வா8 

$க�ப.07846.2 

 SJ� அலைக +ண�ைகA பைற +ைவAப $க�ப.07846.3 

 :ழி அைணேம* +யி றைனேயா ேபா�� கள�ேத $க�ப.07846.4 

 ெச5ேத  ப)கி� திைச திைச�� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) வாழ $க�ப.07847.1 

 உ85ேத  இனி இ � நா2� உன�� ஆவி $க�ப.07847.2 

 த5ேத _வி.4.(தா_வி.+5�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) 

பி'ேய _வி.4.(பி'_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) தனி ேபாக� தா>�கிேல  

$க�ப.07847.3 

 வ5ேத _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) ெத(டர மத� களிேற 

வ5ேதேன $க�ப.07847.4 

 அ%ட�+ அள(� இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

பக�5+_வி.எ/.(பக�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைழ�+ $க�ப.07848.1 

 ப%ைட� த _பதி.ெப.(த _தி'.) நாம�தி  காரண�ைதA பா'�தா  

$க�ப.07848.2 

 ெத(%ைட� கனிவா8 +DAப மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ெபாDAப $க�ப.07848.3 

 ெக%ைட� தட�_ெப.(தட�_ெப.) க%ணா3 உ3ேள கிBகிB�தா3 $க�ப.07848.4 



 வ ��கினா3 ெகா�ைக ெமலி5த_ெப.எ/.(ெமலி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெமலி( அகல_�ைற.எ/.(அக*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07849.1 

 ஓ�கினா3 உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) உவ5தா3 உயி� ;�5தா3 $க�ப.07849.2 

 த��� இலா� க-பி  தி) மட5ைத_ெப.(மட5ைத_ெப.) ேசDயா� $க�ப.07849.3 

 பா�கினா3 உ-றதைன யாேர பக�கி-பா� $க�ப.07849.4 

 க%டா3 க)ணைன த _பதி.ெப.(த _தி'.) க% 

கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதாளாைன $க�ப.07850.1 

 ேகா%டா3_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) +0�க� அ னவைன� ெகா-றவனா� $க�ப.07850.2 

 த%டாத வாளி தD5த தனி வா��ைத $க�ப.07850.3 

 உ%டா3 உட*_ெப.(உட*_ெப.) தD�தா3 ேவ� ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) 

ஒ�கி றா3 $க�ப.07850.4 

 தா( அ'ய ேப� உலக�+_ெப.(உலக�_ெப.+அ�+_சா'.) எ�பி சவ�ெத(�� 

$க�ப.07851.1 

 யாவைர�� ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ��கி 

எ �� இறவாத $க�ப.07851.2 

 1வைர�� ேமைலநா3 1வா ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) உ%ட $க�ப.07851.3 

 ேதவைர�� ைவAேப  சிைற எ ன/ சீறினா  $க�ப.07851.4 

 அ�கண�+ ம5தி'ய� ஆ-ற சிறி+ ஆறி $க�ப.07852.1 

 இ�கண�+ மா2டவ� ஈர� �)தியா* $க�ப.07852.2 

 4�ைகA ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) உ�Aெப  எ�பி�� என 4னியா $க�ப.07852.3 

 தி�� அைன�+� ேபா� கட5தா  ேபாயினா  த� விழியா  $க�ப.07852.4 



 Hேறா� இனி நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

��பக)ணனா� $க�ப.07853.1 

 பா� ஆ� ெவ� கள�+A ப�டா� எனA பைதயா $க�ப.07853.2 

 ேவ� ஓ� சிைற இவைன ைவ�மி  

விைர5+_வி.எ/.(விைர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ ன $க�ப.07853.3 

 மா� ஓ� திைச ேநா�கிA ேபானா� மேகாதரனா� $க�ப.07853.4 

 வ'சைட ந�மல� வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) பா� இலா� $க�ப.07854.1 

 +'� அைட ;'�ழ* ��ைம 

�-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07854.2 

 ஒ)சைட உைடயவ�� உைடய அ பினா3 $க�ப.07854.3 

 தி'சைட தெர���வா3 இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெசA;வா3 $க�ப.07854.4 

 உ5ைத எ � உன�� எதி� உ)வ�_ெப.(உ)வ�_ெப.) மா-றிேய $க�ப.07855.1 

 வ5தவ _வி.அ.ெப.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ _பட�.ஒ).) 

ம)�த  எ � உள  ஓ� மாையயா  $க�ப.07855.2 

 அ5த� இ* ெகா�5_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) ெத(ழி* அர�கனா� எனா 

$க�ப.07855.3 

 சி5ைதயி  உண��தின3 அ4தி  ெச�ைமயா3 $க�ப.07855.4 

 ந�ைக�� அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) உைர நாB� 

ேத�வா3 $க�ப.07856.1 

 ச�ைக�� இ ன�� +ய)� த3ளினா3 $க�ப.07856.2 

 இ�� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏகிய இல�ைக 

காவல _ெப.(காவல _ெப.) $க�ப.07856.3 



 அ�� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இய-றிய+ 

அைற�வா� அேரா $க�ப.07856.4 

 ெகாJ5+வி�� அழ � எ' மட�க* H�� அற $க�ப.07857.1 

 எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ' ெவ�ளியா  இ) 

ம)�கி2� $க�ப.07857.2 

 ெத(J�தைக அைம/சைர/ �ளி�+ ேநா�� உறா $க�ப.07857.3 

 ெமாழி5தன  இDெயா� 4கி�� சி5தேவ $க�ப.07857.4 

 ஏ�தி� எ� 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) எவ)� எ 2ைட $க�ப.07858.1 

 ேயாக ெவRேசைன�� உதவ_�ைற.எ/.(உத(_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

உ�4ைட/ $க�ப.07858.2 

 சாகர� தாைன�� தJவ/ சா�5+ அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

$க�ப.07858.3 

 ேவக ெவRசிைல� ெத(ழி* வில�கி மீ3கிZ� $க�ப.07858.4 

 எ��தவ� இ)5+ழி எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) யாைர�� 

$க�ப.07859.1 

 ப��+_வி.எ/.(ப�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) 

மீ3+� எ � உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப%பின �� 

$க�ப.07859.2 

 த��திZ� எ�பிைய தா�க_�ைற.எ/.(தா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) கி-றிZ� 

$க�ப.07859.3 

 ெகா��திZ� உ� உயி� வ �ர� ேகா�Dய�ீ $க�ப.07859.4 

 உ�ைமயினி � நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

1 �� எ  $க�ப.07860.1 

 ெவ�ைமயி  ஆ%ட+ ந�� எ  ெவ றியா* $க�ப.07860.2 



 இ�ைமயி  ெந�5தி) எ8தின �� இனி/ $க�ப.07860.3 

 ெச�ைமயி  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உயி� 

த��5+_வி.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த��திரா* $க�ப.07860.4 

 ஆ-றல�_வி.4.(ஆ-�_வி.+அ*_எதி�.ம.+அ�_த .ப .) எ றிேர* எ மி  

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.07861.1 

 ேதா-� அல�வ5+ உக�+ர5+ ெத(* ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

$க�ப.07861.2 

 H-� அலமர உயி� �D��� H�5த எ  $க�ப.07861.3 

 ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) மானிட� ெவ'நி* கா%ெபனா* 

$க�ப.07861.4 

 அ*ல+� உ%� உம�� உைரAப+ ஆ� அம� $க�ப.07862.1 

 ெவ*��_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ/.�றி.) எ றிேர* ேம* 

ெச*வ �� இனி $க�ப.07862.2 

 வ*ல+ மDதேல எ னி  மா�தி� $க�ப.07862.3 

 ெசா*�� O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) க)�+ என 4னி5+ ெசா*லினா  

$க�ப.07862.4 

 நதி கா8 ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மான4� 

நா0�_ெப.எ/.(நா0_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உறா $க�ப.07863.1 

 மதி கா8 �ைட ம னைன ைவ+ உைரயா $க�ப.07863.2 

 விதி காயி2� வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ெவல-� அ'யா  $க�ப.07863.3 

 அதிகாய  எ2� ெபயரா  அைறவா  $க�ப.07863.4 

 வா _ெப.(வா _ெப.) அR�க ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) அR�க மா 

$க�ப.07864.1 



 லா  அR� 4க�தவ  அR�க ேம* $க�ப.07864.2 

 நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) அRசிென  எ � உைன நா0க ேபா� 

$க�ப.07864.3 

 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அRசிென  எ �� இய�;வேதா $க�ப.07864.4 

 ெவ�ைமA ெபா) தானவ� ேம* வலிேயா� $க�ப.07865.1 

 த�ைம� தைளயி* ெகா� த5திெலேனா $க�ப.07865.2 

 உ�ைம� �ைலயA ெபா)� உ�பைர�� $க�ப.07865.3 

 ெகா�ைம� �ய வ�� அைண ெகா%Dெலேனா $க�ப.07865.4 

 கா8A; உ%ட ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பைட ைக உளதா� $க�ப.07866.1 

 ேத8A ;%டவ2� சில சி* கைணயா* $க�ப.07866.2 

 ஆ8A ;%டவ2� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) ெசா* வலதா* 

$க�ப.07866.3 

 ஏ8A ;%டவ2� என எ%ணிைனேயா $க�ப.07866.4 

 உ�பி�� உயி� ஈ� ெச8தா  ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) $க�ப.07867.1 

 த�பி�� உயி� ஈ� சைம�+ அவைன� $க�ப.07867.2 

 க�பிAப+ ஒ� வ +ய� க%Dெலேன* $க�ப.07867.3 

 ந�பி�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ந மகேனா இனி நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 

$க�ப.07867.4 

 கி�DA ெபா)+ அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கிள� ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

எலா� $க�ப.07868.1 

 ம�D�+ உய� வானர� வ  தைலைய $க�ப.07868.2 

 ெவ�D� தைர இ�� இ) வி*லினைர� $க�ப.07868.3 



 க�D� த)ெவ  இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) கா0தியா* $க�ப.07868.4 

 ேசைன� கடேலா� இைட ெச*க_விய�.வி.4.(ெச*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) 

எனி2� $க�ப.07869.1 

 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இAெபாJேத தனி ஏக எனி2� $க�ப.07869.2 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) ஒ�த+ ெசா*�தி தா விைட எ  $க�ப.07869.3 

 றா  இ�திற� உ னி அர�க�பிரா  $க�ப.07869.4 

 ெசா னா8 இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ந �_ெப.(ந �_ெப.) 

+ணி5தைன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.07870.1 

 அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) உயி� த5தைனயா� எனி  

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.07870.2 

 பி நா3 அ இராம  எ2� ெபயரா  $க�ப.07870.3 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ஆ)யி� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சைம��ெவனா* 

$க�ப.07870.4 

 ேபாவா8 இ+ேபா+ ெபால� கழேலா8 $க�ப.07871.1 

 1வாயிர ேகாDயேரா� 4ர% $க�ப.07871.2 

 கா ஆ� க' ேத� ப' காவலி  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.07871.3 

 ஏவாதன யாைவ�� ஏவினனா* $க�ப.07871.4 

 ��ப� ெகாDேயா2� நி��ப2� ேவ� $க�ப.07872.1 

 அ� ெபா  கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) அக�ப2� உ  

$க�ப.07872.2 

 ெச�ெபா  ெபாலி ேத� அய* ெச*�வரா* $க�ப.07872.3 



 உ�ப���� ெவல-� அ'யா� உரேவா�_�றி.வி.4.(உர(_ெப.+ஓ�_பட�.ப ) 

$க�ப.07872.4 

 ஓ� ஏ� சிவ-� உள+ ஒA; உளவா� $க�ப.07873.1 

 வா� ஏ� வயA ப' ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) வ  $க�ப.07873.2 

 ேபா� ஏறிட ஏ�வ :% உ� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) $க�ப.07873.3 

 ேத� ஏ�தி த5தென  ெவ5 திறேலா8 $க�ப.07873.4 

 ஆ� அ�தைன மா(ைட அ�தைன ேத� $க�ப.07874.1 

 ேசம�தன பி ;ைட ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ�� 

$க�ப.07874.2 

 ேகா ம�த ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க' ேகாDெயா�� $க�ப.07874.3 

 ேபா� அ�தைன ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ;ரவி� கடேல $க�ப.07874.4 

 எ ேற விைட ந*க இைறRசி எழா $க�ப.07875.1 

 வ தா3 வயிர/ சிைல ைக� ெகா� வா3_ெப.(வா3_ெப.) $க�ப.07875.2 

 ெபா தா> கவச� ;�தா 4கிலி  $க�ப.07875.3 

 நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) இைமேயா�க3 

ெநளி5தனரா* $க�ப.07875.4 

 ப*ேவ� பைட�கல� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பகேலா  $க�ப.07876.1 

 எ* ேவ� தெரJAப ெகா� ஏகினனா* $க�ப.07876.2 

 ெசா* ேவ� தெழJ��ந� �-�� அ(�)மா $க�ப.07876.3 

 வி* ேவ� தெரJA;�� ேமனியினா  $க�ப.07876.4 

 இைழ அRசன மா*களி� எ% இ* அ' $க�ப.07877.1 

 4ைழ அRச 4ழ�கின 4�4ைற ந�� $க�ப.07877.2 



 உைழ அRச 4ழ�கின நா%_ெப.(நா%_ெப.) ஒலி ேகா3 $க�ப.07877.3 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அRச 4ழ�கின மா 4ரேச $க�ப.07877.4 

 ஆ��தா� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வான�_ெப.(வான�_ெப.) ந��க அD 

$க�ப.07878.1 

 ேப��தா� நில மா மக3_ெப.(மக3_ெப.) ேப�வ3 என $க�ப.07878.2 

 P��தா� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ேவைலக3 Pளியினா* $க�ப.07878.3 

 ேவ��தா� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) க%� வி��; உைறேவா� 

$க�ப.07878.4 

 அD ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மத� களி 

யாைனகளி  $க�ப.07879.1 

 பிDேயா� நிக��தன பி ;ற� 4  $க�ப.07879.2 

 தDேயா� +ட�கிய தாைரய ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) $க�ப.07879.3 

 ெகாDேயா�_ெப.(ெகாD_ெப.+ஓ�_க).ேவ.) +ட�கிய ெகா%4 எலா� 

$க�ப.07879.4 

 தா� ஆDன மா* க'யி  ;ைட தா> $க�ப.07880.1 

 மாறாDன மா மத�_ெப.(மத�_ெப.) ம%�தலா* $க�ப.07880.2 

 ஆ� ஆDன பா8 ப' யாைனகB� $க�ப.07880.3 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) ஆDன ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) ெநறி 

ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எலா� $க�ப.07880.4 

 ேத� ெச றன ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) கதிேராெனா� ேச� $க�ப.07881.1 

 ஊ� ெச றன ேபா* ஒளி ஓைடகளி  $க�ப.07881.2 

 கா� ெச றன கா� நிைற ெச றன ேபா* $க�ப.07881.3 



 பா� ெச றில ெச றன பா8 ப'ேய $க�ப.07881.4 

 ேம)�தைன ெவ-; இன�_ெப.(இன�_ெப.) ெமா8�+ 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) $க�ப.07882.1 

 பா'* ெச�மா� படA பட)�_ெப.எ/.(பட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.07882.2 

 ேத� �-றிடேவ ெகா� ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

4ர% $க�ப.07882.3 

 ேபா� 4-� கள�திைட ;�கனனா* $க�ப.07882.4 

 க%டா  அ இராம  எ2� களிமா $க�ப.07883.1 

 உ%டாDய ெவ�கள  ஊ�)வ $க�ப.07883.2 

 ;%தா  உ� ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) ;J�க� உற� $க�ப.07883.3 

 தி%டாDன  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சின� திறேலா  

$க�ப.07883.4 

 மைல க%டன ேபா* வ) ேதா[ளா� தா3_ெப.(தா3_ெப.) $க�ப.07884.1 

 கைல க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க)�கட* க%� 

உளவா� $க�ப.07884.2 

 நிைல க%டன க%� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தாைத 

ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) $க�ப.07884.3 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) க%Dல  

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சலி�தனனா* $க�ப.07884.4 

 மிட* ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) சர�ெத(� மீ+ உய� வா _ெப.(வா _ெப.) 

$க�ப.07885.1 

 திட* அ � திைச� களி�_ெப.(களி�_ெப.) அ � ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) $க�ப.07885.2 



 கட*_ெப.(கட*_ெப.) அ � இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ  

எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) கட�க_�ைற.எ/.(கட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

அ'யா  $க�ப.07885.3 

 உட*_ெப.(உட*_ெப.) எ � உயிேரா�� உ)�தனனா* $க�ப.07885.4 

 எ*ேல இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) காணிய எ8திெனேனா $க�ப.07886.1 

 வ*ேல உளராயின மா2டைர� $க�ப.07886.2 

 ெகா*ேல  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) உயி�ேகா3 

ெநறியி* $க�ப.07886.3 

 ெச*ேல  எனி  இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இட� த���ெவேனா $க�ப.07886.4 

 எ னா 4னியா இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) இைழ�+ளவ  $க�ப.07887.1 

 பி னாைன�� இAபD ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெபய�5+_வி.எ/.(ெபய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07887.2 

 அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) இட� க%� இட� ஆ�ெவ  எ � 

$க�ப.07887.3 

 உ னா ஒ)வ-� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) உண��தினனா* 

$க�ப.07887.4 

 வா ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) மயிட  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வ* விைசயி* 

$க�ப.07888.1 

 ேபா ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அ(L) இல��வனி* ;க*வா8 $க�ப.07888.2 

 நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) ஈ+ +ணி5தென  ந%ணிெனனா* $க�ப.07888.3 

 ேம* ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) விள�பி�வா8 

$க�ப.07888.4 



 அ� தா�_ெப.(தா�_ெப.) இளவ-� அய�( 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அJ� $க�ப.07889.1 

 த� தாைத மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) இட� த3ளி�வா  $க�ப.07889.2 

 உ5+ ஆ� +யேரா�� உ)�+ எதி�வா  $க�ப.07889.3 

 வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) என 4 ெசா* 

வழ��தியா* $க�ப.07889.4 

 ேகா3 உ-றவ  ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) �ட� �ைழவா  $க�ப.07890.1 

 நா3_ெப.(நா3_ெப.) உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

இ)�ைகயி* யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.07890.2 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) அ-� உ)ள� கைண த3ளி�வா  $க�ப.07890.3 

 SB-ற+� உ%� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ெசா*�தியா* 

$க�ப.07890.4 

 த�+_ெப.(த�+_ெப.) எ ற+ சி5தைன ெச8திெலனா* $க�ப.07891.1 

 ஈ+ எ � திற�_ெப.(திற�_ெப.) ம  ெநறியா� என ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.07891.2 

 ++_ெப.(P+_ெப.) எ � இகழா+ உன ெசா* வலியா* $க�ப.07891.3 

 ேபா+ எ � உடேன ெகா� ேபா+தியா* $க�ப.07891.4 

 ெச) ஆைசயினா� ;க> ேத��வா� $க�ப.07892.1 

 இ)ேவாைர�� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) வலி(-� எதிேர $க�ப.07892.2 

 ெபா)ேவா� நமனா� பதி ;�� உைறேவா� $க�ப.07892.3 

 வ)ேவாைர எலா� வ)க_விய�.வி.4.(வா_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) 

எ 2தியா* $க�ப.07892.4 



 சி5தா�ல� எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) தி)�தி�வா  $க�ப.07893.1 

 வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) என எ  எதிேர மதிேயா8 

$க�ப.07893.2 

 த5தா8_வி.4.(தா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) எனி  

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அல+ யா� த)வா� $க�ப.07893.3 

 உ5த அ'ய உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) 

உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எலா� $க�ப.07893.4 

 ேவேற அ இல��வ  எ ன விள�; $க�ப.07894.1 

 ஏேற வ)ேம* இைமேயா� எதிேர $க�ப.07894.2 

 Hேற பல ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உயி� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைன�� $க�ப.07894.3 

 மாேற ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ம  என ைவ��ெவனா* $க�ப.07894.4 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) நாDய� விRைசய� அ� ெசாலினா� $க�ப.07895.1 

 ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) ஆ� அ4+ அ னவ� 

ெப8+_வி.எ/.(ெப8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எவ)� $க�ப.07895.2 

 உ%ணாதன H� நற( உ%ட த��; $க�ப.07895.3 

 எ% ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) ஈ�ெவனா* $க�ப.07895.4 

 உைற த5தன ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கதிேரா  உ)வி  $க�ப.07896.1 

 ெபாைற த5தன கா�_ெப.(கா�_ெப.) ஒளி�:% இைமேயா� $க�ப.07896.2 

 திைற_ெப.(திைற_ெப.) த5தன தெய1வ நிதி� கிழவ _ெப.(கிழவ _ெப.) 

$க�ப.07896.3 



 4ைற த5தன த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 4D��ெவனா* 

$க�ப.07896.4 

 மாறா மத வா'ய வ%Dெனா�� $க�ப.07897.1 

 பா� ஆ� 4க�தன ப* பக�� $க�ப.07897.2 

 ேதறாதன ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கண ெவ� களிமா $க�ப.07897.3 

 <றாயிர� ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) O5+ெவனா* 

$க�ப.07897.4 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா னி  அைம5+ சைம5தன ேத� $க�ப.07898.1 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வானி2� ஒA; உறழா 

$க�ப.07898.2 

 ப�;� மணி_ெப.(மணி_ெப.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) அணி பா8 ப'மா $க�ப.07898.3 

 இ�ப� நடவாதன ஈ�ெவனா* $க�ப.07898.4 

 நிதியி  நிைர �Aைப_ெப.(�Aைப_ெப.) நிைற�தன(� $க�ப.07899.1 

 ெபாதியி  மிளி� கா�_ெப.(கா�_ெப.) ெபா��தன(� $க�ப.07899.2 

 மதியி  ஒளி� P� வ��தன(� $க�ப.07899.3 

 அதிக� சக� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஈ�ெவனா*. $க�ப.07899.4 

 ம-�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) த�+_ெப.(த�+_ெப.) இ* மணிA பணி 

த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07900.1 

 உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) உ  நிைன( யாைவ�� 

உ5+ெவனா* $க�ப.07900.2 

 ெபா தி% கழலா8 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ேபா எனேலா� $க�ப.07900.3 

 எ-�� திர3 ேதாளவ  ஏகினனா* $க�ப.07900.4 



 ஏகி தனி ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� எ8த��� 

$க�ப.07901.1 

 கா��தைன எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காைலயி  

வா8 $க�ப.07901.2 

 ேவக�ெத(� வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) விைச�+ எழ�� $க�ப.07901.3 

 ஓைகA ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) உ%� என ஒதினனா* $க�ப.07901.4 

 ேபாத� 4த* வா8ெமாழிேய ;க*ேவா  $க�ப.07902.1 

 ஏ+� அறியா _வி.4.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ _பட�.ஒ).) வறி+ 

ஏகினனா* $க�ப.07902.2 

 Pத  இவைன/ �ளிய மி  எனா $க�ப.07902.3 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) 4த* நாத  வில�கினனா* $க�ப.07902.4 

 எ  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �றிA;_ெப.(�றிA;_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) இய�; என�� $க�ப.07903.1 

 மி  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எயி-றவ  வி*வல உ  

$க�ப.07903.2 

 பி  வ5தவேன அறி ெப-றியதா* $க�ப.07903.3 

 ம  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க)�+ என 

ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) பிரா  $க�ப.07903.4 

 ெசா*லா8 அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ெசா*லி� ெசா*லி� எனா 

$க�ப.07904.1 

 வி*லாள  இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) கிைளேயா  வினவ $க�ப.07904.2 

 ப* ஆயிரேகாD பைட� கட*_ெப.(கட*_ெப.) 4  $க�ப.07904.3 



 நி*லா8 என நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நிக>�தினனா* 

$க�ப.07904.4 

 உ ேம* அதிகாய  உ)�+ளனா8 $க�ப.07905.1 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ேம)வி  

நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) நாD 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.07905.2 

 த ேம* எதி)� வலி த��ைளேய* $க�ப.07905.3 

 ெபா  ேமனிய எ ெனா� ேபா+தியா* $க�ப.07905.4 

 ைசயA பDவ�_ெப.(பDவ�_ெப.) அ�+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) த5ைதைய 4  

$க�ப.07906.1 

 ெம8 எAபD 

ெச8தன _வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) O�4  

விைர5+_வி.எ/.(விைர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.07906.2 

 ஐயAபட* அAபD இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பDயி* $க�ப.07906.3 

 ெச8யA ப�கி-றி தெரJ�தனனா* $க�ப.07906.4 

 ெகா றா  ஒழிய_�ைற.எ/.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெகாைல ேகா3 

அறியா_ெப.எ/.(அ'_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07907.1 

 நி றாெனா� நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) எ  ேநD 

எனி  $க�ப.07907.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) தாைத ப�� +ய� த5ைதைய 4  $க�ப.07907.3 

 ெவ றாைன இய-�� அ ேவ�ைகயினா* $க�ப.07907.4 

 வாேனா�கB� ம%ணி  உVளா�கB� ம-� $க�ப.07908.1 

 ஏேனா�கB� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர ேக%மி  

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.07908.2 



 தாேன ெபா)வா  அயேல தம� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.07908.3 

 ஆேனா)� உட  ெபா)வா  அைமவா  $க�ப.07908.4 

 எ ேற உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏழிெனா� ஏழிைன�� $க�ப.07909.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேபா* இ) தா3_ெப.(தா3_ெப.) 

அளவா $க�ப.07909.2 

 நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) உைரெச8ய நிசாசர2� 

$க�ப.07909.3 

 பி றா உைர ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) பித-றினனா* $க�ப.07909.4 

 எJவா8 இனி எ 2ட  எ � எ'�� $க�ப.07910.1 

 மJ வா8 நிக� ெவR_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெசா* வழ��த�� $க�ப.07910.2 

 தJவா உட  ஏ�தி தாழ* என� $க�ப.07910.3 

 ெத(Jவா� ெத(J தா3_ெப.(தா3_ெப.) அ' ெசா*�த�� $க�ப.07910.4 

 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) உட  

எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி  இவேன $க�ப.07911.1 

 வி*லாெனா� ேபா� ெசய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேவ%�� 

எனா $க�ப.07911.2 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ஆ� உைட வ �டண  நாரண  4  $க�ப.07911.3 

 ெசா*லாDன  அ னைவ ெசா*�+மா* $க�ப.07911.4 

 வா� ஏ� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) சின வா3_ெப.(வா3_ெப.) அ' எ� $க�ப.07912.1 

 ேபா� ஏெறா� ேபா� ;'வா  அைமயா $க�ப.07912.2 

 ேத� ஏ� சின� க� ெவ5 த�க% $க�ப.07912.3 



 கா� ஏ� என வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கத� 

ெத(ழிேலா  $க�ப.07912.4 

 ஓவா ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மாதவ� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உைடயா  

$க�ப.07913.1 

 ேதவா�ர� ஆதிய� ெச8 ெச)வி* $க�ப.07913.2 

 சாவா  இைற�� சலியா வலியா  $க�ப.07913.3 

 1வா 4த* நா 4கனா� ெமாழியா* $க�ப.07913.4 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஏ8 கயிைல� கி' க%0தேலா� $க�ப.07914.1 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஏற எ��தன  எ � இவைன� $க�ப.07914.2 

 திட� ேம�லகி* பல ேதவெரா�� $க�ப.07914.3 

 வட ேம) எ��க_�ைற.எ/.(எ���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வள��தனனா* 

$க�ப.07914.4 

 மாலாெரா� ம5தர� மா�ண4� $க�ப.07915.1 

 ேமலாகிய ேதவ)� ேவ%�� எனா $க�ப.07915.2 

 ஆலால4� ஆ� அமி>+� அைமய $க�ப.07915.3 

 காலா* ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ேவைல கல�கி�மா* $க�ப.07915.4 

 ஊழி��� உய�5+_வி.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) ஒ)வாA $க�ப.07916.1 

 பாழி� திைச நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) �ம5த பைண/ 

$க�ப.07916.2 

 Sழி� க' த3Bத* ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) வலிேயா $க�ப.07916.3 

 ஆழி� கி' த3B� ஒ� அ�ைகயினா* $க�ப.07916.4 



 கால�க3 கண�� இல க% இைமயா $க�ப.07917.1 

 ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) ெகா3 மிட-றவ  ஆ� அழ*வா8 $க�ப.07917.2 

 ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) அ�� எறிய_�ைற.எ/.(எறி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெகா� 

வி�ட+ ந�3 $க�ப.07917.3 

 Sல�ெகா* எனA பக� ெசா* உைடயா  $க�ப.07917.4 

 பைக ஆDய_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ப*வைக ஊ� $க�ப.07918.1 

 ;ைக ஆDய_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

;ைன வாைகயினா  $க�ப.07918.2 

 மிைகயா� உயி� உ% என வ �சிய_ெப.எ/.(வ ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ5 

$க�ப.07918.3 

 தைக ஆழி தைக5த த2� ெத(ழிலா  $க�ப.07918.4 

 உயி� ஒA;� ப* பைட உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) எலா� $க�ப.07919.1 

 ெசயி� ஒA;�� இ5திர� சி5திய_ெப.எ/.(சி5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.07919.2 

 அயி� ஒAபன O% +க3_ெப.(+க3_ெப.) 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவ�த� $க�ப.07919.3 

 வயிரA பைட த3ளிய வாளியினா  $க�ப.07919.4 

 க-றா  மைற <ெலா� க%0த*பா* $க�ப.07920.1 

 4-றாதன ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 4ர% பைடதா� $க�ப.07920.2 

 ம-� ஆ)� வழ�க வ(*)லா� இ(*)ல(� $க�ப.07920.3 

 ெப-றா  ெநD+ ஆ%ைம_ெப.(ஆ%ைம_ெப.) பிற5+ைடயா  $க�ப.07920.4 



 அற  அ*ல+ ந*ல+_ெப.(ந*ல+_ெப.) ம-� 

அறியா _வி.4.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.07921.1 

 மற  அ*ல+ ப*பணி மா� அணியா  $க�ப.07921.2 

 திற  அ*ல+ ஒ� ஆ� உயி)� சிைதயா  $க�ப.07921.3 

 உற* ந*ல+_ெப.(ந*ல+_ெப.) ேப� இைச எ � உண�வா  $க�ப.07921.4 

 காய�+ உயிேர வி�_ஏவ.(வி�_வி.) காைலயி2� $க�ப.07922.1 

 மாய�தவ� HD_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மைல5திD2� 

$க�ப.07922.2 

 ேதய�தவ� ெச8யல ெச8திD2� $க�ப.07922.3 

 மாய� ெத(ழி* ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மதி�திலனா* 

$க�ப.07922.4 

 ம+ ைகடவ� எ பவ� வானவ�த� $க�ப.07923.1 

 பதி ைகெகா� க�டவ� ப%� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

$க�ப.07923.2 

 அதி ைகதவ� ஆழி அந5தைன�� $க�ப.07923.3 

 விதி ைக�மிக 4�Dய ெவ�ைமயினா� $க�ப.07923.4 

 ந�� ஆழி இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெந�5தைகைய 

$க�ப.07924.1 

 தாரா8 அம� எ றன� தா� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

$க�ப.07924.2 

 ஆ� ஆழிய அ%ண�� அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) இைசயா 

$க�ப.07924.3 



 வாரா அம� ெச8�_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.இ.கா.+உ_த .ஒ).) என வ5தனனா* 

$க�ப.07924.4 

 வ*லா� உ) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஆ8 வ'2� $க�ப.07925.1 

 ந*லா� 4ைற வ �சி ந��_ெப.எ/.(ந�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

திறலா� $க�ப.07925.2 

 ம*லா* இளகா+ மைல5தன  மா* $க�ப.07925.3 

 அ* ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) அஃகினவா* 

$க�ப.07925.4 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ேபா*பவ� தா2� இலாத தனிA $க�ப.07926.1 

 ெபா ேபா* ஒளி� ேமனியைன ;கேழா8 $க�ப.07926.2 

 எ  ேபா*பவ� ெசா*�வ+ எ% உைடயா� $க�ப.07926.3 

 உ  ேபா*பவ� யா� உள� எ � உைரயா $க�ப.07926.4 

 ஒ)ேவா� உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏைழ�� உ%� உமி>ேவா� $க�ப.07927.1 

 இ)ேவாெமா� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) தனி இ�தைன நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

$க�ப.07927.2 

 ெபா)ேவாெமா� ேந� ெபா)தா8 ;கேழா8 $க�ப.07927.3 

 த)ேவா� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) மன�த+ த5தனமா* $க�ப.07927.4 

 ஒ*��பD ந*ல+_ெப.(ந*ல+_ெப.) உன�� உதவ/ $க�ப.07928.1 

 ெசா*��பD எ � அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) ெசா*�த�� 

$க�ப.07928.2 

 ெவ*��பD O�ைம விள�;� என� $க�ப.07928.3 

 ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பDயா* அ' 

H�த�� $க�ப.07928.4 



 இைடயி* ப�கி-கில� யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) $க�ப.07929.1 

 ெத(ைடயி  ப�கி-�� என� +ணியா $க�ப.07929.2 

 அைடய/ ெசயகி-றி அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ஆைண எனா 

$க�ப.07929.3 

 நைடயி* ப� ந�திய� ந*�த�� $க�ப.07929.4 

 வி�டா  உல�_ெப.(உல�_ெப.) யாைவ�� ேமெலா� கீ> $க�ப.07930.1 

 எ�டா ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) இட� ெத(ைடைய 

$க�ப.07930.2 

 ஒ�டாதவ� ஒ றின� ஊ> வலியா* $க�ப.07930.3 

 ப�டா� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ப�ட+ ப%� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.07930.4 

 தனி நாயக  வ கைத த _பதி.ெப.(த _தி'.) ைகெகாளா $க�ப.07931.1 

 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) சாட விJ5தன� நா3_ெப.(நா3_ெப.) உலவா 

$க�ப.07931.2 

 பனியா ம+ ேமைத படA பட� ேம $க�ப.07931.3 

 தினி ஆன+ :(ல� எ�க0ேம $க�ப.07931.4 

 விதியா* இ உக�தனி* ெம8 வலியா  $க�ப.07932.1 

 ம+ ஆனவ  எ�4  மD5தனனா* $க�ப.07932.2 

 கதி�தா  நிக� ைகடவ  இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கதி� ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) 

$க�ப.07932.3 

 அதிகாய  இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ஆக அறி5தனனா* $க�ப.07932.4 

 எ றா  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இராவண2�� இைளயா  $க�ப.07933.1 



 ந �_ெப.(ந �_ெப.) ஆ�க_விய�.வி.4.(ஆ�_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ � 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நாயக2� $க�ப.07933.2 

 மி தா  உமி> ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) நைக ேவ� ெசயா $க�ப.07933.3 

 நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நிக>�தினனா* $க�ப.07933.4 

 எ%ணாயிர ேகாD இராவண)� $க�ப.07934.1 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) நாட)� ேவ� உலக�+_ெப.(உலக�_ெப.+அ�+_சா'.) 

எவ)� $க�ப.07934.2 

 ந%ணா ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 1வ)� ந%ணிD2� $க�ப.07934.3 

 க%ணா* இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) வி* ெத(ழி* 

கா0தியா* $க�ப.07934.4 

 வா _ெப.(வா _ெப.) எ ப+ எ  ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) எ ப+ எ  மா* 

$க�ப.07935.1 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) எ ப+ எ  ேவ� தனி/ சிைலேயா� $க�ப.07935.2 

 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) எ ப+ எ  ஈச  எ  இ � இைமேயா� 

$க�ப.07935.3 

 ேகா  எ ப+ எ  எ�பி ெகாதி�தி�ேம* $க�ப.07935.4 

 தெய1வA பைட�� சின4� திற2� $க�ப.07936.1 

 ைமய*_ெப.(ைமய*_ெப.) ெத(ழி* மாதவ� ம-�� எலா� $க�ப.07936.2 

 எ8த-� உளேவா இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

இ/_��.(இ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) சிைலயி* $க�ப.07936.3 

 ைகைவA; அளேவ இற* கா0தியா* $க�ப.07936.4 



 எ  ேதவிைய வRசைன ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJவா  $க�ப.07937.1 

 அ ேற 4Dவா  இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அ னவ3 

ெசா* $க�ப.07937.2 

 � ேற  என எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெகா3ைகயினா* $க�ப.07937.3 

 நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) உள  

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

தைகயா8 $க�ப.07937.4 

 ஏகா8 உட  ந��� எதி�5+ளனா� $க�ப.07938.1 

 மாகாய  ெந�5தைல வாளிெயா�� $க�ப.07938.2 

 ஆகாய�_ெப.(ஆகாய�_ெப.) அள5+_வி.எ/.(அள_வி.+5�_இ.க.+உ_வி.எ/.�றி.) 

விJ5ததைன� $க�ப.07938.3 

 காகாதிக3 O��த* கா0தியா* $க�ப.07938.4 

 ந�ைர� ெகா� ந�� எதி� நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) 

ஒ(%)0ேமா $க�ப.07939.1 

 த�ர� ெகாDயாெரா� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ெபா)� $க�ப.07939.2 

 ேபாைர� ெகா� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;�5த+ 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) $க�ப.07939.3 

 ஆைர� ெகா� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

அறி5திைலேயா $க�ப.07939.4 

 சிவ _ெப.(சிவ _ெப.) அ*ல  எனி* தி)வி  ெப)மா  $க�ப.07940.1 

 அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அ*ல  எனி* ;வி த5த)B� 

$க�ப.07940.2 



 தவ  அ*ல  எனி* தனிேய வலிேயா  $க�ப.07940.3 

 இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அ*ல  எனி* பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) 

யா� உளேரா $க�ப.07940.4 

 ஒ றாயிர ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) ஒ)�� உள ஆ� $க�ப.07941.1 

 வ  தாைனக3 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வைள5த_ெப.எ/.(வைல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எலா� $க�ப.07941.2 

 ெகா றா  இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அ*ல+ 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உடேன $க�ப.07941.3 

 நி றா� பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) உ%ைம_ெப.(உ%ைம_ெப.) நிைன5தைனேயா 

$க�ப.07941.4 

 ெகா*வா2� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெகாDேயாைர 

எலா� $க�ப.07942.1 

 ெவ*வா2� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அட* 

வி%�_ெப.(வி%�_ெப.) என $க�ப.07942.2 

 ஒ*வா2� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) உடேன 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.07942.3 

 ெச*வா8 என ஏ(த* ெச8தனனா* $க�ப.07942.4 

 அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) இல��வ  ஆ'யைன 

$க�ப.07943.1 

 4�கா�� வல�ெகா� 1+ண�வி  $க�ப.07943.2 

 மி�கா  மதி வ �டண  ெம8 ெத(டரA $க�ப.07943.3 

 ;�கா  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;�5த கள� $க�ப.07943.4 

 ேசைன� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ெச ற+ தென1 கட*ேம* $க�ப.07944.1 



 ஏைன� கட*_ெப.(கட*_ெப.) வ5த+ எJ5த+ எனா $க�ப.07944.2 

 ஆைன� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ேத� ப' ஆ3 மிைட�� $க�ப.07944.3 

 தாைன� கடேலா� தைலA பட�� $க�ப.07944.4 

 ப�� ப� �)தியி  ப%� ேச�ப�� $க�ப.07945.1 

 அ��; உற உ)கிய_ெப.எ/.(உ)�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.07945.2 

 ���ைபயி  ந�மல�/ �%ண� �Aைபயி  $க�ப.07945.3 

 வி��ைப�� கட5த+_ெதா.ெப.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) Pளிேய $க�ப.07945.4 

 தா� இD�+_வி.எ/.(இD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ� பைண 4ழ��� 

ச�� இன�_ெப.(இன�_ெப.) $க�ப.07946.1 

 ஆ� இD� �4ற�� ஆ�Aபி _நி.எ/.(ஆ�A;_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) ஓைத�� 

$க�ப.07946.2 

 ஏ� உைட� ெகா�R_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) சிைல இDA;� அRசி த� 

$க�ப.07946.3 

 வா8 மD�+ ஒ��கின மகர ேவைலேய $க�ப.07946.4 

 உைலெத(�� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ந�� அ)வி ஒ�+ உக $க�ப.07947.1 

 இைல +� மர�_ெப.(மர�_ெப.) என� ெகாDக3 இ-� உக $க�ப.07947.2 

 மைலெத(�� பா85+_வி.எ/.(பா8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என மான 

யாைனயி  $க�ப.07947.3 

 தைலெத(�� பா85தன �ர�� தாவிேய $க�ப.07947.4 

 கி�Dன கிைள ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேகா�ட கீ> உ� $க�ப.07948.1 



 ம�Dன அ)வியி  மத�த வானர� $க�ப.07948.2 

 வி�டன ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வைர ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) ேவழ�ைத 

$க�ப.07948.3 

 4�Dன ஒ�தன 4க�தி  வ �>வன $க�ப.07948.4 

 இD�தன உ��கின இ��கி ஏ85தன $க�ப.07949.1 

 தD�தன எயி-றினா* தைலக3 ச5+ அற� $க�ப.07949.2 

 கD�தன கவி��ல� கா*க3 ேம* பட� $க�ப.07949.3 

 +D�தன �)தியி* +ரக ராசிேய $க�ப.07949.4 

 அைட5தன_வி.4.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட� ஒ).) 

கவி��ல� எ-ற அ-றன $க�ப.07950.1 

 �ைட5+ எறிகா* ெபார :�ைக� �Aைபக3 $க�ப.07950.2 

 இைட5தன 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) இ'5+ சா85+ என 

$க�ப.07950.3 

 உைட5தன �ல ம)A;_ெப.(ம)A;_ெப.) 

உ��த_ெப.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4�தேம $க�ப.07950.4 

 ேதா* பட� +ைத5+ எJ வயிர� P% நிக� $க�ப.07951.1 

 கா* பட ைக பட கால பாச� ேபா* $க�ப.07951.2 

 வா* பட ;ர%டன� நி)த� ம-� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

$க�ப.07951.3 

 ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) படA ;ர%டன� கவியி  வ �ரேர $க�ப.07951.4 

 மரவ4� சிைலெயா� மைல�� வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) $க�ப.07952.1 

 அரவ4� க'கB� ப'�� அ*ல(� $க�ப.07952.2 



 விரவின கவி��ல� வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி�மலா* 

$க�ப.07952.3 

 உரவ)� கா  எனA ெபாலி5த+ உ�பேர $க�ப.07952.4 

 தட வைர கவி��ல� தைலவ� தா�கின $க�ப.07953.1 

 அட* வலி நி)த�த� அனிக ராசிேம* $க�ப.07953.2 

 விடவிட வி��பிைட மிைட5+ வ �>வன $க�ப.07953.3 

 பட� கட*_ெப.(கட*_ெப.) இன மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) பDவ ேபா றேவ 

$க�ப.07953.4 

 இJ�கின� அDகளி  இ��� அ��மா $க�ப.07954.1 

 மJ�கB� அயி*கB� வாB� ேதா3கB� $க�ப.07954.2 

 4J�கின� உழ�கின� 1' யா�ைகைய $க�ப.07954.3 

 ஒJ�கின� நி)தைர உதிர ஆ-றிேன $க�ப.07954.4 

 மிட* உைட கவி� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ெவ3ள ந�� 

$க�ப.07955.1 

 இைட இைட ந�5தின எ8�த யாைனயி  $க�ப.07955.2 

 திட� இைட ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைவ ஒJக/ 

ேச�5தன_வி.4.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) $க�ப.07955.3 

 கடலிைடA ;�கன கைர�� கா%கில $க�ப.07955.4 

 கா* பிD�+_வி.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஈ��+ இழி_வி.(இழி_வி.) 

�)தி�க%ண க% $க�ப.07956.1 

 ேச* பிD�+_வி.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ திைர ஆ-றி* 

தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) $க�ப.07956.2 



 ேகா* பிD�+_வி.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒJ�� 

�)ட�_ெப.(�)�_ெப.+அ�_பட�.ப .) H�ட�_ெப.(H�ட�_ெப.) ேபா* 

$க�ப.07956.3 

 வா* பிD�+_வி.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒJகின கவியி  

மாைலேய $க�ப.07956.4 

 பா85த+ நி)த�த� பரைவ ப*4ைற $க�ப.07957.1 

 கா85த+ க��பைட கல�கி_வி.எ/.(கல��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ைகெத(�� $க�ப.07957.2 

 ேத85த+ சிைத5த+ சி5தி/ ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) உற/ $க�ப.07957.3 

 சா85த+ தைகAப அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கவியி  தாைனேய $க�ப.07957.4 

 அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) +ைண இல��வ  அRச* அRச* எ � 

$க�ப.07958.1 

 எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ-.) +ைண ெமாழிகB� இய�பி ஏ-றின  

$க�ப.07958.2 

 ைக� +ைண வி*லிைன கால  வா>விைன $க�ப.07958.3 

 ெமா8�+ எJ நா%_ெப.(நா%_ெப.) ஒலி 4ழ�க� தா�கினா  $க�ப.07958.4 

 <* மைற5+_வி.எ/.(மைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒளிAபி2� Oவ ற 

:த�க3 $க�ப.07959.1 

 ேம* மைற5+_வி.எ/.(மைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒளிAபி2� 

வி'Rச  வ �யி2� $க�ப.07959.2 

 கா* மைற5+_வி.எ/.(மைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒளிA; இலா� 

கைடயி  க% அக* $க�ப.07959.3 

 நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) மைற ஆ�A; என நட5த+ 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஒலி $க�ப.07959.4 



 +ர5தன ��சர� +ர5த ேதா றல $க�ப.07960.1 

 கர5தன நி)த�த� கைர இ* யா�ைகயி  $க�ப.07960.2 

 நிர5தன ெந��பிண� வி��பி  ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) உற $க�ப.07960.3 

 பர5தன_வி.4.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

�)தி_ெப.(�)தி_ெப.) அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ப3ள ெவ3ள�தி  

$க�ப.07960.4 

 யாைனயி  கர�_ெப.(கர�_ெப.) +மி�+ இரத வ �ர�த� $க�ப.07961.1 

 வா _ெப.(வா _ெப.) உய� 4D� தைல_ெப.(தைல_ெப.) தD5+ வாசியி  

$க�ப.07961.2 

 கா* நிைர அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கைற க% ெமா8�பைர $க�ப.07961.3 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) உைட உட*_ெப.(உட*_ெப.) 

பிள5+_வி.எ/.(பிள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ�� அ�;க3 $க�ப.07961.4 

 வி* இைட அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) 

ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) +ணி�+ வ �ர�த� $க�ப.07962.1 

 எ*லி� கவச4� மா�;� ஈ�5+ எறி $க�ப.07962.2 

 க* இைட அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) மா� கD5+ ேத� 

அழ�இ $க�ப.07962.3 

 ெகா* இய* யாைனைய� 

ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) H-றிேன 

$க�ப.07962.4 

 ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) ெவ� க'களி  

வைள5த_ெப.எ/.(வைல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ%ம)A; 

$க�ப.07963.1 



 அ-� எJ விைசகளி  உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) அ%மின $க�ப.07963.2 

 4-� அ) 4Aபக* தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) ெவ%4ைள $க�ப.07963.3 

 உ-றன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) வி��பிைடA 

பல(� ஒ�தன $க�ப.07963.4 

 க%டக� ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) கன�� க%ணன 

$க�ப.07964.1 

 +%ட ெவ%பிைற� +ைண கLவி_வி.எ/.(கL(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

P�கிய $க�ப.07964.2 

 �%டல மீ _ெப.(மீ _ெப.) �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 

தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ேகா3 மதி $க�ப.07964.3 

 ம%டல� விJ5தன ேபா ற_ெப.எ/.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ம%ணிேன $க�ப.07964.4 

 H� ம)A;_ெப.(ம)A;_ெப.) இைணயன �ைற5த ைகயன $க�ப.07965.1 

 கா� மத� கன� வைர கவி>5+_வி.எ/.(கவி>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ �>வன $க�ப.07965.2 

 ேபா� 4க� �)தியி  ;ண'_ெப.(;ண'_ெப.) ;�கன $க�ப.07965.3 

 பா� எ���� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ப றி_ெப.(ப றி_ெப.) 

ேபா றன_வி.4.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

$க�ப.07965.4 

 ;% உற உயி� உ�� ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) :�� அற $க�ப.07966.1 

 க% அக  ேத�� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) மறி5த கா�சிய $க�ப.07966.2 

 எ% உ� ெப)�பத� விைனயி  எRசிட $க�ப.07966.3 



 ம%_ெப.(ம%_ெப.) உற வி%ணி  வ �> மான� 

ேபா றன_வி.4.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

$க�ப.07966.4 

 அட க)�_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) கவ5த� 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ�கி றன $க�ப.07967.1 

 விட-� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) விைன அற/ சி5தி ெம8 உயி� $க�ப.07967.2 

 கட�க_�ைற.எ/.(கட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ)5_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

+ற�கேம கல5தவா� என $க�ப.07967.3 

 உட- ெபாைற உவைகயி  �னிAப ஒ�தன $க�ப.07967.4 

 ஆ�வ கவ5த� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஆ� எ%ணாயிர� $க�ப.07968.1 

 வ �Dய ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) எ2� ப2வ* ெம8யேத* $க�ப.07968.2 

 ேகாDயி ேம* உள �னி�த ெகா-றவ  $க�ப.07968.3 

 பா� இனி ஒ)வரா* பகர- பாலேதா $க�ப.07968.4 

 ஆைனயி  �)தி�� அர�க� ேசா'�� $க�ப.07969.1 

 ஏைன ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ;ரவியி  உதிர�+ ஈ�ட4� $க�ப.07969.2 

 கானி2� மைலயி2� பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

கா�A;ன* $க�ப.07969.3 

 கானயா� ஆ� என� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ம��தேவ $க�ப.07969.4 

 தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சர�களி  தைலக3 

ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07970.1 

 ஆ�ைகய ;ரைசேயா� அைள5த தாளன $க�ப.07970.2 

 ேம�� உய� அ��ச� ைகய ெவ�க' $க�ப.07970.3 

 <��வ கணிA; இல அர�க� ேநா  பிண� $க�ப.07970.4 



 ேகா3 உைட கைணபட ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) H�+ அய� $க�ப.07971.1 

 ேதாBைட ெந�5தைல +மி5+� த��கில $க�ப.07971.2 

 ஆBைட� �ைற�தைல அதிர ஆ�வ $க�ப.07971.3 

 வாBைட� தட�ைகய வாசி ேமலன $க�ப.07971.4 

 ைவவன 4னிவ� ெசா* அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வாளிக3 $க�ப.07972.1 

 ெகா8வன தைலக3 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) �ைற�தைல� �ழா� $க�ப.07972.2 

 ைக வைள வ' சிைல� க�Aபி  ைகவிடா $க�ப.07972.3 

 எ8வன எைன பல இரத ேமலன $க�ப.07972.4 

 தாைதைய த�4ைன த�பிைய தனி� $க�ப.07973.1 

 காதைல ெபயரைன ம)கைன கள�+ $க�ப.07973.2 

 ஊைதயி  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கைண உ)வ மா%டன� $க�ப.07973.3 

 சீைத எ � ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெகா��_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) H-ற� 

ேதDனா� $க�ப.07973.4 

 P%� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கைண பட� +மி5+ +3ளிய $க�ப.07974.1 

 த�%ட அ) ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) தJவி/ 

ேச�5தன_வி.4.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) $க�ப.07974.2 

 :%� எJ கர தல� ெபா��கலாதன $க�ப.07974.3 

 ஆ%டைல நிக��தன எ)ைவ_ெப.(எ)ைவ_ெப.) ஆ�வ $க�ப.07974.4 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேகாDயா8 வ)� 

$க�ப.07975.1 

 த� உமி> க��_ெப.அ.(க��_ெப.அ.) கைண 

மன�தி-_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.இ*_இட.ேவ.) ெச*வன $க�ப.07975.2 



 பா8வன ;�வன நி)த� ப* உயி� $க�ப.07975.3 

 ஓ8வன நம  தம� கா*க3 ஓயேவ $க�ப.07975.4 

 விள�� வா _ெப.(வா _ெப.) கைணகளா* விளி5+ ேம)ைவ� $க�ப.07976.1 

 +ள��வா� உட*_ெப.(உட*_ெப.) ெபாைற +ணி5+ +3Bவா� $க�ப.07976.2 

 இள��வா� அமர� த� சிர�ைத ஏ% 4+� $க�ப.07976.3 

 உB��வா3 நிலமக3 பிண�தி  ஓ�கலா* $க�ப.07976.4 

 தா)க  எ � உள  ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) $க�ப.07977.1 

 ேம)வி  ெப)ைமயா  எ'யி  ெவ�ைமயா  $க�ப.07977.2 

 ேபா� உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உழ��வா  ;�5+ 

தா�கினா  $க�ப.07977.3 

 ேத'ன  சிைலயின  உமிJ� த�யின  $க�ப.07977.4 

 +ர5தன  ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) சர� ெந)Aபி  ேதா-ற�த 

$க�ப.07978.1 

 பர5தன_வி.4.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) வி��பிைட 

ஒ��க_�ைற.எ/.(ஒ���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ப%� உைட $க�ப.07978.2 

 வர�தனி  வள�வன அவ-ைற வ3ள�� $க�ப.07978.3 

 கர5தன  கைணகளா* 4னி(_ெப.(4னி(_ெப.) கா5+வா  $க�ப.07978.4 

 அ%ண*த  வD� கைண +ணிAப அ-� 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.07979.1 

 க% அக* ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) விைசயி  கா� 

என $க�ப.07979.2 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) இைட ஆ��த+ விைரவி* ெம8 உயி� $க�ப.07979.3 



 உ%ணிய வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ� H-�� 

உ�கேவ $க�ப.07979.4 

 கால2� �லிச2� கால ச�க2� $க�ப.07980.1 

 மாலி�� ம)�த2� ம)(� ஐவ)� $க�ப.07980.2 

 Sல4� கணி/சி�� கD+ �-றினா� $க�ப.07980.3 

 பால4� பாச4� அயி�� ப-�வா� $க�ப.07980.4 

 அ னவ� எ8தன எறி5த ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) $க�ப.07981.1 

 +  அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) பைட�கல� +ணி�+ Pவினா  $க�ப.07981.2 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தைலகைள� +ணி�+ 

நா*வைகA $க�ப.07981.3 

 ப* ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தாைனையA பாற <றினா  $க�ப.07981.4 

 ஆ%� அதிகாய  த _பதி.ெப.(த _தி'.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) $க�ப.07982.1 

 ஈ%Dன மத க' ஏ> எ%ணாயிர� $க�ப.07982.2 

 P%Dன� ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) உற/ �-றினா� ெத(ைக $க�ப.07982.3 

 ேவ%Dய_ெப.எ/.(ேவ%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பைட�கல� 

4ைறயி  வ ��வா� $க�ப.07982.4 

 ேபா�� இலா வைக ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) வைள�+A ெபா�கினா� $க�ப.07983.1 

 தா�கினா� திைச ெத(�� தட�ைக மா*வைர $க�ப.07983.2 

 <�கினா� பைடகளா* O��கினா� �ழ�; $க�ப.07983.3 

 ஆ�கினா� கவிக3த� �Jைவ ஆ�Aபினா� $க�ப.07983.4 



 எறி5தன எ8தன எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஒ ெறா� 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) $க�ப.07984.1 

 அைற5தன அசனியி  விைசயி  ஆைசக3 $க�ப.07984.2 

 நிைற5தன_வி.4.(நிைற_ெப.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) என ெந)�கி நி-றலா* $க�ப.07984.3 

 மைற5தன உலெகா� திைச�� வான4� $க�ப.07984.4 

 அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பைட அைன�ைத�� 

அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) வ �>�+_ஏவ.(வ �>�+_வி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.07985.1 

 +A;ைட� தட� ைகக3 +ணி�+ 

�-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.07985.2 

 4A ;ைட மத மைல� �ல�ைத_ெப.(�ல�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) 

4�Dனா  $க�ப.07985.3 

 எA_��.(எ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ;ைட ம)�கி2� எ'�� வாளியா  $க�ப.07985.4 

 � � அன மத க' ெகா�ெபா� _ெப.(ெகா�;_ெப.+ஒ�_க).ேவ.) 

கர�_ெப.(கர�_ெப.) அற $க�ப.07986.1 

 வ  தைல_ெப.(தைல_ெப.) +மிதர மR� என மறிவன $க�ப.07986.2 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அல ஒ)ப+� ஒ ப+� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கைண 

$க�ப.07986.3 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ'தர 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) சி5+வ மத மைல $க�ப.07986.4 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெத(ைட வி�வன உ)� உற> கைணபட $க�ப.07987.1 

 இ) ெத(ைட ;ரைசெயா� இ�பவ� எறிபைட $க�ப.07987.2 

 வி)+ உைட நி)த�க3 மைல என விJவ�க3 $க�ப.07987.3 



 ெபா)+ உைடவன மத மைழயன ;க�_ெப.(;க�_ெப.) மைல $க�ப.07987.4 

 ப)ம4� 4+� இ� பDைக�� வலி பட� $க�ப.07988.1 

 ம)ம4� அழிபட Oைழவன வD கைண $க�ப.07988.2 

 உ)மி2� வலியன உ)3வன திைச திைச $க�ப.07988.3 

 க)மைல நிக�வன கத மைல கன*வன $க�ப.07988.4 

 இ�வன ெகாDயைவ எறிவன இைட இைட $க�ப.07989.1 

 +�வன ��கைண +ணிவன மதக' $க�ப.07989.2 

 அ�வன அைவ அைவ கடவின� அD தைல_ெப.(தைல_ெப.) $க�ப.07989.3 

 ெவ�ைமக3 ெக�வன விழி �ழி கJ+க3 $க�ப.07989.4 

 மிடெலா� வி�_ஏவ.(வி�_வி.) கைண மைழயி2� மிைக உள $க�ப.07990.1 

 படெலா�� உ)� எறி ப) வைர நிைலயன $க�ப.07990.2 

 உடெலா�� உ)3 க' உதிர� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) உ)ெகJ 

$க�ப.07990.3 

 கடெலா� ெபா)த+ க'ெயா� க' என $க�ப.07990.4 

 ேமலவ� ப�தலி  வி��_ெப.எ/.(வி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

4ைற இல மிட* $க�ப.07991.1 

 ஆல4� அசனி�� அைனயன அ� க' $க�ப.07991.2 

 மா* உ� களியன ம�கின மத மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $க�ப.07991.3 

 ேபா*வன தமதம எதி� எதி� ெபா)வன $க�ப.07991.4 

 கா* சில +ணிவன கர�_ெப.(கர�_ெப.) அ�வன கத> $க�ப.07992.1 

 வா* சில +ணிவன வயி�க3 ெவளிபட $க�ப.07992.2 



 நா* சில �டரன நக>வன சில வ) $க�ப.07992.3 

 ேதா* சில கைண பல ெசா'வன மைழயன $க�ப.07992.4 

 4�Dன 4�� அற 4ர% உ� திைச நிைல $க�ப.07993.1 

 எ�D2� எ�ட அ) நிைலயன எைவ 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.07993.2 

 வி�டன வி�டன வி�கைண ப�ெத(�� $க�ப.07993.3 

 ப�டன ப�டன பட� பைண �விவன $க�ப.07993.4 

 அ�பதி  4தலிேனா� ஆ� அைம ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) $க�ப.07994.1 

 இ�திய மதக' இ�த�� எ' உமி> $க�ப.07994.2 

 த�கண� தைக அ� நிைலயின� சல� உ� $க�ப.07994.3 

 க�வின� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எதி� கடவின� 

கட*_ெப.(கட*_ெப.) என $க�ப.07994.4 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) இ* மதக' இரவின+ இன�_ெப.(இன�_ெப.) நிக� 

$க�ப.07995.1 

 ெச*வன 4D( இல தெற� ெத(ழி* மறவைன $க�ப.07995.2 

 வி*லிைய இனி+ உற வி�கைண மைழயின� $க�ப.07995.3 

 ெகா*�தி என எதி� கடவின� ெகாDயவ� $க�ப.07995.4 

 வ5தன மதக' வைளதலி  மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாதி $க�ப.07996.1 

 ெச5தனி ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) �ட� என மைற திறலவ  $க�ப.07996.2 

 இ5திர_ெப.அ.(இ5திர _ெப.) த2 என எJ சிைல �னி(ழி $க�ப.07996.3 

 த5தியி  ெந�மைழ சிதறின தைரயன $க�ப.07996.4 



 ைமய*_ெப.(ைமய*_ெப.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ெசவி 4  ெபாழி 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

ெப-றன_வி.4.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) மைலயி  

$க�ப.07997.1 

 ெம8 ெப-றன_வி.4.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

கட*_ெப.(கட*_ெப.) ஒAபன ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) உ�கன விழியி  

$க�ப.07997.2 

 ெமா8 ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உய� 4+� இ-றன 

4க�_ெப.(4க�_ெப.) உ�கன 4ர% ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) $க�ப.07997.3 

 ைக அ-றன மத�_ெப.(மத�_ெப.) 

4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கத�_ெப.(கத�_ெப.) 

அ-றில களிமா $க�ப.07997.4 

 உ3 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைல அைலந�� உக 

இ�தி� கைட உ� கா* $க�ப.07998.1 

 எ%ணி  தைல_ெப.(தைல_ெப.) நிமி�கி றன இக* ெவ�கைண இரணA 

$க�ப.07998.2 

 ப%ணி  பட� தைலயி*_ெப.(தைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) பட மDகி றன பல 

ஆ� $க�ப.07998.3 

 ம%ணி  தைல_ெப.(தைல_ெப.) உ)3கி றன மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஒ�தன 

மதமா $க�ப.07998.4 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ப-றிய எ2� ெந-றிய பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) அ-றன 

பிறழ $க�ப.07999.1 

 பைற அ-ற� இ* விைச 

ெப-றன_வி.4.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) ப'ய�கி' 

அமர��� $க�ப.07999.2 



 இைற அ-ைறய 4னி(_ெப.(4னி(_ெப.) இ* பைட எறியA ;ைட எJ ெபா  

$க�ப.07999.3 

 சிைற அ-றன என இ-றன சின�_ெப.(சின�_ெப.) 

4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மதமா $க�ப.07999.4 

 கதி� ஒAபன கைண ப��ள கத�_ெப.(கத�_ெப.) அ-றில கத> கா� $க�ப.08000.1 

 அதிர� தனி அதி� ைக� க' அள( அ-றன உளவா* $க�ப.08000.2 

 எதி�ப�� அன* ெபாழிய கி' இடறி திைச எJ கா� $க�ப.08000.3 

 உதிர�ெத(�� ஒJகி கட*_ெப.(கட*_ெப.) ந� உ-ற(� உளவா* $க�ப.08000.4 

 க%ணி  தைல_ெப.(தைல_ெப.) அயி* ெவ�கைண பட 

நினறன_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) காணா 

$க�ப.08001.1 

 எ%ணி தைல நிமி� ெவ� கத�_ெப.(கத�_ெப.) 4தி�கி றன இன மா 

$க�ப.08001.2 

 ம%ணி தைல ெந'��பD தி'கி றன மைலேபா* $க�ப.08001.3 

 உ3 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைல நி)த� 

கட*_ெப.(கட*_ெப.) உலறி�டன உளவா* $க�ப.08001.4 

 ஓ� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) அயி* ெவ�கைண ஒ)கா* வி�_ஏவ.(வி�_வி.) 

ெத(ைடயி* $க�ப.08002.1 

 கா� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) வி�_ஏவ.(வி�_வி.) தாைரயி  நிமி�கி றன 

க+(-� $க�ப.08002.2 

 ஈராயிர� மத மா*க' விJகி றன இனிேம* $க�ப.08002.3 

 ஆரா8வ+ எ  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) வி* ெத(ழி* 

அமேரச)� அறியா�_வி.4.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப .) 

$க�ப.08002.4 



 ேத)� தெற� க'�� ெபா) சின ம3ள)� வய ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

$க�ப.08003.1 

 ேபா' தைல உக3கி றன ;ரவி� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) எைவ�� 

$க�ப.08003.2 

 ேப)� திைச ெப�கி றில பைணயி  பிைண மத ெவ� $க�ப.08003.3 

 கா'  த) �)திA ெபா) கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

நினறன_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) கடவா 

$க�ப.08003.4 

 <� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) மத ெவ� க' ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நாழிைக 

Oவல $க�ப.08004.1 

 H� ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) பய4-� 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) �ைல( 

ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

$க�ப.08004.2 

 ேதறாதன மைலநி றன தெரJயாதன சின மா $க�ப.08004.3 

 ேவ� ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) அைவ யாைவ�� 

உடேன வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) வி�டா  $க�ப.08004.4 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேகாDய மத மா*க' உள வ5தன உட  4  

$க�ப.08005.1 

 ெபா) ேகாDயி* உயி� உ�கன ஒழிய_�ைற.எ/.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெபாழி மத யா� $க�ப.08005.2 

 அ)� ஓ�வ வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) உ5தின� அசனிA பD 

கைண கா* $க�ப.08005.3 

 இ) ேகா� உைட மத ெவRசிைல இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

அ' எதிேர $க�ப.08005.4 



 உலக�+_ெப.(உலக�_ெப.+அ�+_சா'.) உள மைல எ�தைன அைவ அ�தைன 

உடேன $க�ப.08006.1 

 ெகால நி-பன ெபா)கி-பன ;ைட �-றின �Jவா8 $க�ப.08006.2 

 அல� அ-றன சின�_ெப.(சின�_ெப.) 

4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அன* ஒAபன அைவ�� 

$க�ப.08006.3 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) அ-றன கர�_ெப.(கர�_ெப.) அ-றன தனி வி* ெத(ழி* 

அதனா* $க�ப.08006.4 

 நாலாயின நவ ேயாசைன நனிவ  திைச எைவ�� $க�ப.08007.1 

 மா* ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) மத ெவ� க' 

தி'கி றன வர�� $க�ப.08007.2 

 ேதா* ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

எ�க0� என அRசின +கேள $க�ப.08007.3 

 ேபா* ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) வய வான4� அள� 

ஆன+ ;விேய $க�ப.08007.4 

 கைட க%Dல தைல_ெப.(தைல_ெப.) க%Dல கJதி  திர3 பிணமா 

$க�ப.08008.1 

 இைட க%டன மைல ெகா%ெடன எJகி றன திைரயா* $க�ப.08008.2 

 ;ைட ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எறி �)தி� 

கட*_ெப.(கட*_ெப.) ;ண�கி றன ெபாறி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

$க�ப.08008.3 

 பைட ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைட 

பட�கி றன மத யா�க3 பலவா* $க�ப.08008.4 

 ெவ-றி� கைண உ)� ஒAபன ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) ஒAபன அயி* ேபா* 

$க�ப.08009.2 



 வ-ற� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ��கி-பன மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஒAபன 

ெபாழி��_ெப.எ/.(ெபாழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08009.3 

 ெகா-ற� க' பதி  ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ப�தியி* 

ெகா*வா  $க�ப.08009.4 

 மைல அRசின மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அRசின வன�_ெப.(வந�_ெப.) அRசின 

பிற(� $க�ப.08010.1 

 நிைல அRசின திைச ெவ�க' நிமி�கி றன கடலி  $க�ப.08010.2 

 அைல அRசின பிறி+ எ  சில தனி ஐ�கர க'�� $க�ப.08010.3 

 ெகாைல அR�த* ;'கி ற+ க'யி  பD ெகாளலா* $க�ப.08010.4 

 கா* ஏறின சிைல நா%_ெப.(நா%_ெப.) ஒலி கட*_ெப.(கட*_ெப.) ஏ�க3 பட 

வா _ெப.(வா _ெப.) $க�ப.08011.1 

 ேம* ஏறின� மிைசயாள�க3 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெம8 ெத(�� உ)வ 

$க�ப.08011.2 

 ேகா* ஏறின உ)� ஏ�க3 �Dேயறின எனலா8 $க�ப.08011.3 

 மா* ஏறின களி யாைனக3 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஏ� என மறிய $க�ப.08011.4 

 இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ேவைலயி  அ2மா  4த* எJ ேவைல�� 

அைனயா� $க�ப.08012.1 

 ெவL ேவலவ� ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஏவிய ெகாைல 

யாைனயி  மிைகைய/ $க�ப.08012.2 

 ெசLேவ உற நிைனயா ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ெச8�ெவ  எ பா  $க�ப.08012.3 

 தLேவ* என வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) தனிேவ* என� தைகயா  

$க�ப.08012.4 



 ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ�� அன* விழியா 4தி� 

மத யாைனைய அைனயா  $க�ப.08013.1 

 த���த  கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) பரவா 4த* அ' ேபா* வ) திறலா  

$க�ப.08013.2 

 வா�� த�கிய_ெப.எ/.(த��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) கழலா  

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மர  

நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) நமனா� $க�ப.08013.3 

 ேபா� த%D2� வலி+ ஆய+ 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) ;க> 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08013.4 

 க)�_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) கா� ;ைர ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ைகயன களி 

யாைனக3 அைவ ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.08014.1 

 ஒ)�� ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) உயி� மா85தன 

பிறி+ எ  பல உைரயா* $க�ப.08014.2 

 வ)� கால4� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) :த4� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

ேமக4� உட  ஆ8 $க�ப.08014.3 

 ெபா)� காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) மைலேம* 

விJ�_ெப.எ/.(விJ_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உ)� ஏ� எனA 

;ைட�தா  $க�ப.08014.4 

 மிதியா* பல விைசயா* பல மிடலா* பல இட�� $க�ப.08015.1 

 கதியா* பல காலா* பல வாலா* பல வானி  $க�ப.08015.2 

 Oதியா* பல Oதலா* பல ெநாDயா* பல பயி�� $க�ப.08015.3 

 �தியா* பல �ைமயா* பல ெகா றா  அற  

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.08015.4 



 பறி�தா  சில பகி�5தா  சில வகி�5தா  சில பைண ேபா � $க�ப.08016.1 

 இ��தா  சில இட5தா  சில பிள5தா  சில எயி-றா* $க�ப.08016.2 

 கறி�தா  சில கவ�5தா  சில கர�தா* சில பிD�தா  $க�ப.08016.3 

 4றி�தா  சில திற�+_ெப.(திற�_ெப.+அ�+_சா'.) ஆைனயி  

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேகா�க3 4னி5தா  $க�ப.08016.4 

 வா'� �ைர கடலி*_ெப.(கட*_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ;க வில�� 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மர�தா* $க�ப.08017.1 

 சா'�+ அைர�+ உ)���_ெப.எ/.(உ)��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தல�தி* 

ப��+_வி.எ/.(ப�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைர��� $க�ப.08017.2 

 பா'* பிD�+_வி.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அD���_ெப.எ/.(அD_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) �ட� 

பறி���_ெப.(பறி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பட� 

வி��பி  $க�ப.08017.3 

 ஊ'* ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எறி�� மிதி�+ உழ��� 

4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) உைத��� $க�ப.08017.4 

 வாலா* வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) 

வைள���_ெப.எ/.(வைள_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மைலA பா�;_ெப.(பா�;_ெப.) என வைளயா 

$க�ப.08018.1 

 ேம* ஆ[ளா� பிைச�� 4J மைலேம* 

ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வில�� $க�ப.08018.2 

 ஆலால� உ%டவேன என அக* வாயி  இ�� அ+��� $க�ப.08018.3 

 ேதா* ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) இைமA ேபாதினி  அ' ஏ� என� 

ெத(ைல��� $க�ப.08018.4 



 ைசய�தி2� உய�(-றன த�க% களி மதமா $க�ப.08019.1 

 ெநா8தி  கD+ எதி� 

உ-றன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) <றாயிர� 

மாறா $க�ப.08019.2 

 ைமய*_ெப.(ைமய*_ெப.) க' உகி'  சில �ைழ ;�� உ) 

மைறய_�ைற.எ/.(மைற_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08019.3 

 ெத(8ய* பட� அJவ� ெகாJR_ெப.அ.(ெகாJ�_ெப.அ.) ேசறா8 உக� 

+ைக�தா  $க�ப.08019.4 

 ேவ� ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) மத ெவ� க' 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேகாDயி  விறேலா  $க�ப.08020.1 

 <றாயிர� ப��தா  இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) Oவ*காைலயி  

இைளேயா  $க�ப.08020.2 

 Hறாயின என அ னைவ ெகாைல வாளியி  ெகா றா  $க�ப.08020.3 

 ேதறாத+ ஓ� பய�தா* ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) திைச 

காவல�_ெப.(காவ*_ெப.+அ�_பட�.ப .) இ'5தா� $க�ப.08020.4 

 இ'5தா� திைச திைச எ�க0� யாைனA பிண� எ-ற $க�ப.08021.1 

 ெந'5தா�கB� ெந'யா+ உயி� நிைல�தா�கB� ெந)�கா* $க�ப.08021.2 

 எ'5தா� ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தட5ேத� 

இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ*லா)� 4  

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08021.3 

 தி'5தா  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தனிேய ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

ேதவா5தக  சின�தா  $க�ப.08021.4 

 உதிர� கட*_ெப.(கட*_ெப.) பிண மா* வைர ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அ*லன 

பலவா $க�ப.08022.1 



 எதிர க� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேபா��கள�+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

தா _த-.�.(தா _த-.�.) ;�5+ ஏ-றா  $க�ப.08022.2 

 கதி� ஒAபன சில ெவ�கைண அ2மா  உட*_ெப.(உட*_ெப.) கர5தா  

$க�ப.08022.3 

 அதிர� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேத'ன  

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஏ� என ஆ��தா  $க�ப.08022.4 

 அAேபாதினி  அ2மா2� ஓ� மர�_ெப.(மர�_ெப.) ஓ/சி 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ��தா  $க�ப.08023.1 

 இAேபா+ இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) உயி� ேபா� என உ)� 

ஏ� என எறி5தா  $க�ப.08023.2 

 ெவAேபா என ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) கா*வன அயி* ெவ�கைண 

விைசயா* $க�ப.08023.3 

 +Aேபா என +ணியா� வைக ேதவா5தக  +ர5தா  $க�ப.08023.4 

 மா� ஆ�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மைல வா�கின  வய வானர� 

�ல�ேதா��� $க�ப.08024.1 

 ஏ� ஆ�� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) எறியாத 4  4றியா8 உக 

எ8தா  $க�ப.08024.2 

 ேகா* தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சிைலயா2ட  

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மா)தி ெகாதி�தா  $க�ப.08024.3 

 பா� ஆ�� எனA ;கA பா85+_வி.எ/.(பா8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

வி*லிைனA பறி�தா  $க�ப.08024.4 

 பறி�தா  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பைட வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) ஆ��திட பலவா $க�ப.08025.1 



 4றி�தா  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) வலி க%� உய� 

ேதவா5தக  4னி5தா  $க�ப.08025.2 

 மறி�+ ஆ�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) �ட�� ேதாமர� வா�கா மிைச ஓ�கா 

$க�ப.08025.3 

 ெசறி�தா  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இட� ேதா3மிைச 

இைமேயா�கB� திைக�தா� $க�ப.08025.4 

 �ட�� ேதாமர� எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ��த�� 

கன*_ெப.(கன*_ெப.) ஆ� என/ �ளி�தா  $க�ப.08026.1 

 அட* ேதாமர� பறி�தா  தி'5+ உ)� ஏ� என ஆ��தா  $க�ப.08026.2 

 ;ைட�தா  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) தட5 ேதெரா� 

ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) சாரதி ;ர%டா  $க�ப.08026.3 

 மட*_ெப.(மட*_ெப.) ேதாைகய� வலி ெவ றவ  வாேனா� 

4க�_ெப.(4க�_ெப.) மல�5தா� $க�ப.08026.4 

 SலA பைட ெத(�வா தைன இைமயாத4  ெத(ட�5தா  $க�ப.08027.1 

 ஆல�தி2� வலியா2� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதிேர 

;�5+ அட��தா  $க�ப.08027.2 

 கால-� இ) க%ணா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) ைகயா* 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) க+Aபி  $க�ப.08027.3 

 1ல�திைடA ;ைட�தா  உயி� 4D�தா  சிர� மD�தா  $க�ப.08027.4 

 க%டா  எதி� அதிகாய2� கன*_ெப.(கன*_ெப.) ஆ� என� கன றா  

$க�ப.08028.1 

 ;%தா  எனA ;னேலா� இழி_வி.(இழி_வி.) உதிர� விழி ெபாழிவா  

$க�ப.08028.2 



 உ%ேட  இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) உயி� இAெபாJ+ 

ஒழிேய  என உைரயா $க�ப.08028.3 

 தி%ேத'ைன� கD+ ஏ( என ெச றா  

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.08028.4 

 அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) வ)� அளவி தைல நிைல 

நினறன_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) அனிக� 

$க�ப.08029.1 

 பி  ஆன+� 4  ஆன+ பிறி5தா�கB� ெசறி5தா� $க�ப.08029.2 

 ெபா னா* உய� ெந�மா* வைர ேபா*வா  எதி� ;�கா  $க�ப.08029.3 

 ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) அதிகாய2� வட ேம)ைவ� +ணிAபா  

$க�ப.08029.4 

 ேத8�தா8 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தனி எ�பிைய� தல�ேதா� 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) திற�தா* $க�ப.08030.1 

 ேபா8� தாவிைன ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மாகட* பிைழ�தா8 

கட*_ெப.(கட*_ெப.) ;�5தா8 $க�ப.08030.2 

 வா8�தாைன�� மD�தா8 அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) க%ேட  எதி� 

வ5ேத _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) $க�ப.08030.3 

 ஆ8�+ ஆய+ 4D( இ � உன�� அணி�தாக 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ��தா8 $க�ப.08030.4 

 இ � அ*ல+ ெந�நா3 உைன ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நாளி2� எதிேர  

$க�ப.08031.1 



 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அ*ல+ 

ெச8தா8_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) எைம இைளேயாைன�� 

உைன�� $க�ப.08031.2 

 ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) அ*ல+ மீளாத எ  மிட* 

ெவ�கைண மைழயா* $க�ப.08031.3 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ*ல+ ெச*ேல  

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ெகா3 எ றன  ெகாDேயா  $க�ப.08031.4 

 பிைழயா+ இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) பிைழயா+ எனப 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ைக�தல� பிைசயா $க�ப.08032.1 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆ� என/ சி'�தா  வடமைல ஆ� எ2� நிைலயா  

$க�ப.08032.2 

 4ைழ வா3_ெப.(வா3_ெப.) அ' அைனயாைன�� எைன�� 

மிக_�ைற.எ/.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 4னிவா8 $க�ப.08032.3 

 அைழயா8 தி'சிர�ேதாைன�� நில�ேதா�� இ�� அைர�க. $க�ப.08032.4 

 ஆ� ஆ� என தைல_ெப.(தைல_ெப.) 1 �ைடயவ  

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அட��தா  $க�ப.08033.1 

 ேகாமா _ெப.(ேகாமா _ெப.) தனிA ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) Pத2� எதிேர 

ெச)� ெகா��தா  $க�ப.08033.2 

 காமா%டவ� க*லாதவ� வ*Z� என� கழறா $க�ப.08033.3 

 நா_ெப.(நா_ெப.) மா%டன� அய* 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உற ந�ேவ ;க 

நட5தா _வி.4.(நட_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08033.4 

 ேத�ேம* ெசல� �தி�தா  தி' சிர�ேதாைன ஒ� திற�தா* $க�ப.08034.1 



 கா�ேம* +யி* மைல ேபாலிைய� கர�தா* 

பிD�+_வி.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ��தா  $க�ப.08034.2 

 பா�ேம* ப��+_வி.எ/.(ப�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைர�தா  

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) பழி ேம-படA ப��தா  

$க�ப.08034.3 

 ேபா� ேம*திைச ெந�வாயிலி  உளதா� என ேபானா  $க�ப.08034.4 

 இைமயிைட ஆக/ ெச றா  இக* அதிகாய  

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.08035.1 

 அைமவ+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) 

ேத-றா _வி.4.(ேத-�_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ _பட�.ஒ).) 

அ)விேயா� அழ* கா* க%ணா  $க�ப.08035.2 

 உைமெயா� பாகேன�� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 4னி5+ 

உ)�த_ெப.எ/.(உ)_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+ $க�ப.08035.3 

 கைமயில  ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) எ னா கத�ெத(�� �ைல��� 

ைகயா  $க�ப.08035.4 

 :ணிA; ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உைடய  ஆகிA ;�5த 

நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) ;ற�+ 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08036.1 

 பாணி�த* வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) அ றா* ப)வலி பைட�ேதா��� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.08036.2 

 ஆணிA ெபா  ஆனா  த ைனA பி 2� க%� அறிெவ  எ னா $க�ப.08036.3 

 PணிA ெபா  ;ற�தா  தி%ேத� இளவ*ேம* P%ட/ 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08036.4 

 ேத� ஒலி கடைல/ சீற சிைல ஒலி மைழைய/ சீற $க�ப.08037.1 



 ேபா� ஒலி 4ரசி  ஓைத திைசகளி  ;ற�+A 

ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08037.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஒலி கழ-கா* ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) தாைன�� 

தா2� ெச றா  $க�ப.08037.3 

 வ �ர2� எதிேர நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) விசய� 

ெசா*ல_�ைற.எ/.(ெசா*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08037.4 

 வ*ைலயி  அ0க வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வண�கிய 

வாலி ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) $க�ப.08038.1 

 சி*லி அ� ேத'  ேமலா  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அம�/ 

ெசல( இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) அ றா* $க�ப.08038.2 

 வி*லிய� திலத� அ ன நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) தி)ேமனி தா�கA 

$க�ப.08038.3 

 ;*லிய எனி2� எ  ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ஏ�தி ;னித எ றா  $க�ப.08038.4 

 ஆ� என அமல  த�பி அ�கத  அல�க* ேதா3ேம* $க�ப.08039.1 

 தாமைர/_ெப.(தாமைர_ெப.+/_ஒ-.) சரண� ைவ�தா  க�ழனி  தா�கி 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08039.2 

 ேகாமக  ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) �ளி�கி ற மன�த� 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08039.3 

 :மைழ ெபாழி5+_வி.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வா>�திA 

;க>5தன� ;லவ�_ெப.(;லவ�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.08039.4 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) 

:%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அதி��ர* அசனி� 

தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேத� $க�ப.08040.1 



 ேபாயின திைசக3 எ��� கற�� என/ சா' ேபாமா* $க�ப.08040.2 

 மீ எழி  உய)� தாழி  தாJ� வி%_ெப.(வி%_ெப.) 

ெச*லி _நி.எ/.(ெச*_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08040.3 

 த� எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உவ' ந�ைர� கல�கினா  

சி�வ _ெப.(சி�வ _ெப.) அ�மா $க�ப.08040.4 

 அ�ெத(ழி* ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஆ�� 

வானர� தைலவ� ஆ��தா� $க�ப.08041.1 

 இ�ெத(ழி* க�ழ-ேக�� அ'+ என இைமேயா� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.08041.2 

 ைக�தல� �ைல�தா� ஆக களி-றி2� ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) ேம�� 

$க�ப.08041.3 

 ைத�தன இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) சர� எ2� 

தாைர மா'_ெப.(மா'.) $க�ப.08041.4 

 4ழ�கின 4ரச�_ெப.(4ரச�_ெப.) ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) 4ழ�கின 1'� 

தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேத� $க�ப.08042.1 

 4ழ�கின 4கரA பா8மா 4ழ�கின 4Jெவ% ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) 

$க�ப.08042.2 

 4ழ�கின த2வி  ஓைத 4ழ�கின கழ�� தா)� $க�ப.08042.3 

 4ழ�கின தெழJA;� ஆ�A;� 4ழ�கின 4கிலி  4�ைம $க�ப.08042.4 

 க'பட காலா3 ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) கள�பட கலின� கா* ெபா  

$க�ப.08043.1 

 ப'பட க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) H-�� பய�பட 

ைப�ெபா  தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேத� $க�ப.08043.2 



 எ'பட ெபா)த :மி இட�பட எதி�5த எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.08043.3 

 4'பட ப�ட வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 4ர% கைண 1' மா'_ெப.(மா'.) 

$க�ப.08043.4 

 ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) த�பி ம-� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

இராவண  மகைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.08044.1 

 எ  உன�� இ/ைச நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

எறிபைட/ ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.08044.2 

 சி ன பி ன�க3 ப�டா* ெபா)திேயா தி'5+ ந�ேய $க�ப.08044.3 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெச)/ ெச8வாேயா 

ெசா*�தி நய5த+ எ றா  $க�ப.08044.4 

 யாவ)� ெபா)வ� அ*ல� எதி�5+ள யா2� ந��� $க�ப.08045.1 

 ேதவ)� பிற)� காண ெச8வ+ ெச8வ+ எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.08045.2 

 காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ ைன� காAபா� கா�க(� அைம�� ேவேற $க�ப.08045.3 

 Hவிய+ அத2�� அ ேறா எ றன  H-றி  ெவ8ேயா  $க�ப.08045.4 

 உைமயேன கா�க ம-� அ�� உைம ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) Hற  கா�க 

$க�ப.08046.1 

 இைமயவ� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) கா�க உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஓ� 

ஏJ� கா�க $க�ப.08046.2 

 சைம�� உ  வா>�ைக_ெப.(வா>�ைக_ெப.) இ ேறா� எ � 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) ஊதி $க�ப.08046.3 



 அைம உ)� ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) H-ைற 

நா%_ெப.(நா%_ெப.) எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ)மி  

ஆ��தா  $க�ப.08046.4 

 அ ன+ ேக�ட ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) அ)�; இய* 

4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.08047.1 

 ெசா னவ� வாரா�_வி.4.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) 

யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) ேதா-கி2� ேதா-க� த�ேக  

$க�ப.08047.2 

 எ ைன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ெபா)+ ெவ*லி  அவைர�� ெவ றி எ னா 

$க�ப.08047.3 

 மி னி2� மிளி�வ+ ஆ�� ஓ� ெவRசர� ேகா�+ வி�டா  $க�ப.08047.4 

 வி�ட ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பகழித ைன ெவ-பிைன ெவ+A;� ேதாளா  

$க�ப.08048.1 

 ��ட+ ஓ� கைணயினாேல வி��பிைட� +ணி�+ 

ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08048.2 

 எ�Dேனா� எ�� வாளி இல��வ வில�கா8 எ னா $க�ப.08048.3 

 தி�Dயி  விட�+ நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) அைனயன சி5தி ஆ��தா  

$க�ப.08048.4 

 ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வாளி அைன�ைத�� 

அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) மா-றி $க�ப.08049.1 

 ேவ��+ ஒலி வயிர ெவ�ேகா* ேம)ைவA பிள�க-பால $க�ப.08049.2 

 P��தன  இராம  த�பி அைவ எலா� +ணி�+/ சி5தி $க�ப.08049.3 



 H��தன பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ேகா�தா  �ேபரைன 

ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08049.4 

 எ8தன  எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) எ' 4கA பகழியாேல $க�ப.08050.1 

 ெகா8தன  அக-றி ஆ���� அர�கைன� �'சி* ேகாப�_ெப.(ேகாப�_ெப.) 

$க�ப.08050.2 

 ெச8தன _வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

+ர5தா  தெய1வ/ ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) அ ன 

கைணைய ெவ�ேகா* $க�ப.08050.3 

 ெநா8+ அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) கவச� கீறி Oைழவன 

பிைழA; இலாத $க�ப.08050.4 

 <� ேகா* கவச� கீறி Oைழத�� �ைழ( ேதா ற� $க�ப.08051.1 

 ேதற* ஆ� +ைண�� தெய1வ/ சிைல ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேத'  

ஊ றி_வி.எ/.(ஊ �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08051.2 

 ஆறினா  அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) கால�+ அ�� அவ2ைட அனிக� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.08051.3 

 H� Hறா�கி அ�பா* ேகாDயி  ேம�� ெகா றா  $க�ப.08051.4 

 ;ைட நி றா� ;ர%டவா�� ேபாகி ற ;�க வாளி $க�ப.08052.1 

 கைட நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கணி�க ஆ�� ஓ� 

கண�� இலாவா�� க%டா  $க�ப.08052.2 

 இைட நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மய�க�_ெப.(மய�க�_ெப.) த���தா  

ஏ5திய_ெப.எ/.(ஏ5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சிைலயி  கா5தி $க�ப.08052.3 



 ெத(ைட நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) 

மா'_ெப.(மா'.) மா'_ெப.(மா'.) யி  4�ைம P��தா  $க�ப.08052.4 

 வா _ெப.(வா _ெப.) எலா� பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) வானி  

வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) எலா� பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ம%ேணா $க�ப.08053.1 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) எலா� பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) � றி  

தைல_ெப.(தைல_ெப.) எலா� பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) சா�5ேதா� $க�ப.08053.2 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) எலா� பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) நி ேறா� உட*_ெப.(உட*_ெப.) 

எலா� பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ேவைல $க�ப.08053.3 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) எலா� பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஆக வி�தின  ெவ�ளி 

மி�ேகா  $க�ப.08053.4 

 மைற5தன திைசக3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

மனேம ேபால� $க�ப.08054.1 

 �ைற5தன �ட'  4�ைம� ெகாJ�_ெப.அ.(ெகாJ�_ெப.அ.) கதி� �வி5+ 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஒ ைற $க�ப.08054.2 

 அைற5தன பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ைவய� அதி�5த+ வி%0� அஃேத 

$க�ப.08054.3 

 நிைற5தன_வி.4.(நிைற_ெப.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

ெபாறியி  �Aைப_ெப.(�Aைப_ெப.) 

நிமி�5தன_வி.4.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) ெந)Aபி  

க-ைற $க�ப.08054.4 

 4-றிய+ இ ேற அ ேறா வானர 4ழ��_ஏவ.(4ழ��_வி.) 

தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $க�ப.08055.1 

 ம-� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) த ைன ெவ*ல வ*லேனா 

வ3ள* த�பி $க�ப.08055.2 



 க-ற+ காலேனாட< ெகாைல இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) க-ற $க�ப.08055.3 

 வி* ெத(ழி* எ ேன எ னா ேதவ)� ெவ)வ* உ-றா� $க�ப.08055.4 

 அ�கத  ெந-றிேம�� ேதாளி2� ஆக�+3B� $க�ப.08056.1 

 ;�க4� ேதா றா வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) ெபா) சர� பல(� ேபா�கி 

$க�ப.08056.2 

 ெவ�கைண இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) ஒ �� வ �ர ேம* ஏவி 

ேமக/ $க�ப.08056.3 

 ச�க4� ஊதி வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெபாதி� 

எறிய_�ைற.எ/.(எறி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆ��தா  $க�ப.08056.4 

 வாலி ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) ேமனிேம�� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபா) 

�)தி_ெப.(�)தி_ெப.) வா' $க�ப.08057.1 

 கா* உய� வைரயி  ெச�ேக> அ)விேபா* ஒJக� க%டா  $க�ப.08057.2 

 ேகா* ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ப�+ <-றா* �திைரயி  தைலக3 

ெகா8+_வி.எ/.(ெகா8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08057.3 

 ேமலவ  சிர�ைத/ சி5தி வி*ைல�� +ணி�தா  வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 

$க�ப.08057.4 

 மா-� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தட5ேத� ஏறி மா� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

சிைல�� வா�கி $க�ப.08058.1 

 ஏ-ற வ* அர�க  த ேம* எ'4த- கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) எ பா  

$க�ப.08058.2 

 ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) சா* பைடைய வி�டா  ஆ'ய  அர�க  அ�மா 

$க�ப.08058.3 



 ேவ-�ள தா�க_�ைற.எ/.(தா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ னா ெவ8யவ  

பைடைய வி�டா  $க�ப.08058.4 

 ெபா) பைட இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) த�மி* ெபா)தன 

ெபா)தேலா�� $க�ப.08059.1 

 எ'கைண உ)மி  ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) இல��வ  

+ர5த மா�ைப $க�ப.08059.2 

 உ)வின உலA; இலாத உைளகில  ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) ஓயா  

$க�ப.08059.3 

 ெசா'கைண மைழயி  4�ைம ெசா'5தன  தெழJ��� ெசா*லா  

$க�ப.08059.4 

 பி  நி றா� 4  நி றாைர� காணலா� ெப-றி�+ ஆக $க�ப.08060.1 

 மி  நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வயிர வாளி திற5தன 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 4-�� $க�ப.08060.2 

 அ5 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நிைலயி  

ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) �ைற5தில  ஆவி ந��கா  $க�ப.08060.3 

 ெபா  நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வD�பி  வாளி 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) எனA 

ெபாழி��_ெப.எ/.(ெபாழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வி*லா  

$க�ப.08060.4 

 ேகா* 4க5+_வி.எ/.(4க_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ3ளி அ3ளி 

ெகா�R_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) சிைல நாணி* ேகா�+ $க�ப.08061.1 

 கா* 4க�_ெப.(4க�_ெப.) �ைழய வா�கி ெசா'கி ற காைள_ெப.(காைள_ெப.) 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.08061.2 



 பா* 4க�_ெப.(4க�_ெப.) ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கா-றி2�� 

அரச _ெப.(அரெச _ெப.) ப%ைட_ெப.அ.(ப%�_ெப.) $க�ப.08061.3 

 நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) பைடயா* அ றி/ சாகில  ந�ப எ றா  

$க�ப.08061.4 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) என உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) பைடைய வா�கி 

$க�ப.08062.1 

 மி  தனி திர%ட+ எ ன/ சர�ெத(�� H�D வி�டா  $க�ப.08062.2 

 � றி2� உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதாளா  

தைலயிைன� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ(L) 

வாளி $க�ப.08062.3 

 ெச ற+ வி��பி  ஊ� ேதவ)� தெரJய� க%டா� $க�ப.08062.4 

 :மைழ ெபாழி5+_வி.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வாேனா� 

ேபாய+ எ� ெபா)ம* எ றா� $க�ப.08063.1 

 தா� அைழ�+ அலறி எ��� இ'5தன� அர�க� த3ளி $க�ப.08063.2 

 த�ைம�� தைகA;� ந��கி� ெதளி5த+ �ர��/ ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

$க�ப.08063.3 

 ேகாமக  ேதாளி  நி �� �தி�தன  ெகா-ற வி*லா  $க�ப.08063.4 

 ெவ5திற* சி�தி க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ �டண  

விய5த_ெப.எ/.(விய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெநRச  $க�ப.08064.1 

 அ5தர/ சி�த� ஆ�A;� அமைல�� ேக�டா  ஐய  $க�ப.08064.2 

 ம5திர சி�தி அ ன சிைல� ெத(ழி* வலி இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.08064.3 



 இ5திர_ெப.அ.(இ5திர _ெப.) சி�தினா���� இ�திேய 

இையவ+_வி.4.(இைய_வி.+L_இ.இ.கா.+அ+_பட� ஒ).) எ றா  $க�ப.08064.4 

 ஏ5+ எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) ஆக�+_ெப.(ஆக�_ெப.+அ�+_சா'.) எ�4  

இற5தன _வி.4.(இற_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) எ � 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) $க�ப.08065.1 

 சா5+ அக* மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) தி%ேதா3 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) த2ைவ 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08065.2 

 ேபா� தைக�� உ'ய+ அ றா* ேபாகைல ேபாக* எ னா $க�ப.08065.3 

 நா5தக� மி ன ேதைர நரா5தக  

நட�தி_வி.எ/.(நட�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எஎ.�றி.) 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08065.4 

 ேத'ைட நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) க%க3 த� உக சீ-ற� 

ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08066.1 

 பா'ைட� கிழியA பா85+_வி.எ/.(பா8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பகலிைடA 

ப)தி எ பா  $க�ப.08066.2 

 ஊ'ைட நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) எ ன ேகடக� 

ஒ)ைக ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08066.3 

 ந�'ைட 4கிலி  மி ேபா* வா3_ெப.(வா3_ெப.) இைட 

நிமிர_�ைற.எ/.(நிமி�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08066.4 

 வ �சின மர4� க*�� வில�க�� வ �-� வ �-� $க�ப.08067.1 

 ஆைசக3 ேதா�� சி5த வாளினா* 

அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) மா-றி $க�ப.08067.2 



 Pசி�� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ைக�� ெந-றி�� �)%� ந��ேம* 

$க�ப.08067.3 

 பாசியி  ஒ+�க வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) அ�கத  

அதைனA பா��தா  $க�ப.08067.4 

 மர�_ெப.(மர�_ெப.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) விைரவி  வா�கி வா8 மD�+ 

உ)�+ வ3ள* $க�ப.08068.1 

 சர� ஒ றி  கD+ ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

தா�கினா  தா�கினா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.08068.2 

 கர�_ெப.(கர�_ெப.) ஒ றி* தி'வ+ ஆ)� கா%கிலா+ அதைன� 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) ைக $க�ப.08068.3 

 அர� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) வயிர வாளா* ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) க%ட� 

க%டா  $க�ப.08068.4 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இைட ெவ��ைக 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ�கத  

ஆ%ைம_ெப.(ஆ%ைம_ெப.) அ றா* $க�ப.08069.1 

 இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இைட ெபய�த* எ னா இைம இைட ஒ+�கா 

4 ன� $க�ப.08069.2 

 ெவL விட�_ெப.(விட�_ெப.) எ னA 

ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இைட எறி5த வ �/�� $க�ப.08069.3 

 தLவிட உ)மி  ;�� வா[ளா�� தJவி� 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08069.4 

 அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ெத(ழி* 

க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாேனா� ஆவல� ெகா�D 

ஆ��தா� $க�ப.08070.1 



 இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ெத(ழி* இவ2�� அ*லா* ஈச-�� இயலா+ 

எ பா� $க�ப.08070.2 

 ��+ ஒழி�+_வி.எ/.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ைகவா3 த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

H� உகி�� தட�ைக ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.08070.3 

 ஒ�+ இ) Hறா8 வ �ழ_�ைற.எ/.(வ �>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ �சி 

வா _ெப.(வா _ெப.) உைலய ஆ��தா  $க�ப.08070.4 

 H�ம�தி  ெவ'நி  ைவ�+_வி.எ/.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) அ4த� 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08071.1 

 ந�� ம�தி  நிமி�5த_ெப.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதாளா  நிைற 

ம�த ம+ைவ� ேத�கி $க�ப.08071.2 

 ஊ� ம�த� உ%டா* அ ன மய�க�தா  உ)ைம� தி பா  $க�ப.08071.3 

 ேபா� ம�த  எ பா  வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

;க�_ெப.(;க�_ெப.) ம�தA :�ைக ேமலா  $க�ப.08071.4 

 கா-�_ெப.(கா-�_ெப.) அ ேற* க�ைம எ னா� கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

அ ேற* 4ழ�க� எ னா� $க�ப.08072.1 

 H-� அ ேற* ெகாைல ம-� எ னா� உ)� அ ேற* 

ெகா�ைம_ெப.(ெகா�ைம_ெப.) எ னா� $க�ப.08072.2 

 சீ-ற�தா  அ ேற* சீ-ற� ேவ� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) தெரJAப+ எ�ேக 

$க�ப.08072.3 

 மா-� அ ேற மைல ம-� எ ேன ம�த  த _பதி.ெப.(த _தி'.) ம�த 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $க�ப.08072.4 



 ேவகமா� கவிக3 வ ���_ெப.எ/.(வ ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெவ-; 

இன�_ெப.(இன�_ெப.) விJவ ேம ேம* $க�ப.08073.1 

 பாக� கா* சிைலயி  P%�� உ%ைடயா� என(� ப-றா $க�ப.08073.2 

 மாக மா மர�க3_ெப.(மர�_ெப.+க3_பட�.ப .) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

கடா�திைட வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) ேசாAபி $க�ப.08073.3 

 ஆகி�� ஆ� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) அ ேற* 

க)�;_ெப.(க)�;_ெப.) எ ேற அைறயலாமா* $க�ப.08073.4 

 காலிைடA ப��� மான� ைகயிைடA ப��� கால $க�ப.08074.1 

 வாலிைடA ப��� ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) ம)AபிைடA 

ப��� மா%� $க�ப.08074.2 

 நாலிைடA ப�ட ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) நாயக  த�பி 

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08074.3 

 ேகாலிைடA ப�ட+ எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ப�ட+ �ர��/ 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $க�ப.08074.4 

 த பைட உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) ேநா�கினா  த'�கிலாைம $க�ப.08075.1 

 அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) அைட உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) 

அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) அனல த  ;த*வ _ெப.) ஆழி $க�ப.08075.2 

 வ  பைட அைனய+ ஆ�� ஓ� மராமர� �ழ-றி 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08075.3 

 பி பைட ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந3ளா� ெப)�பைட 

இ'5+ ேபா $க�ப.08075.4 

 ேசற�� களி-றி  ேமலா  தி%திற* அர�க  ெசLேவ $க�ப.08076.1 



 ஆ� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) அ�பினா* அ5 ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

மர�_ெப.(மர�_ெப.) அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) 

வ �>�தா _வி.4.(வ �>_வி.+��_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08076.2 

 ேவ� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) ந�ல  வ �சினா  

அதைன வி%ணி* $க�ப.08076.3 

 <� ெவ�பகழி த னா* O��கினா  களி�_ெப.(களி�_ெப.) <�கி 

$க�ப.08076.4 

 பி  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) ேதDA ெபய��வா  

ெபயரா வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) $க�ப.08077.1 

 ெபா  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) 

S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபாறி வ' அரவ� ேபால 

$க�ப.08077.2 

 அ5 ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேகாப யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அமர)� 

ெவய�Aப அ�கி $க�ப.08077.3 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மகைனA ப-றிA பிD�த+ 

தட�ைக ந��D $க�ப.08077.4 

 ஒ��கின  உர4� ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) ஊ-ற4� உயி)� எ ன 

$க�ப.08078.1 

 ெகா�� பைட வயிர� ேகா�டா* ��+வா  �றி��� காைல_ெப.(காைல_ெப.) 

$க�ப.08078.2 

 ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ைக�� தைல�� பி8ய ெநா8தினி  

நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபானா  $க�ப.08078.3 

 ந��கின� அர�க� வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) ந �_ெப.(ந �_ெப.) 

ந �_ெப.(ந �_ெப.) எ ன ந�கா� $க�ப.08078.4 



 தைற�தைல உ-றா  ந�ல  எ ப+ ஓ� கால�_ெப.(கால�_ெப.) த னி* 

$க�ப.08079.1 

 நிைற� தைல_ெப.(தைல_ெப.) வழ��R ேசா' ந��த�+ ெந��� � எ ன� 

$க�ப.08079.2 

 �ைற தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) 

வ �ழ_�ைற.எ/.(வ �>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி��பி ேம* 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.08079.3 

 பிைற�தைல வயிர வாளி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) எனA 

ெப8��_ெப.எ/.(ெப8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ைகயா  $க�ப.08079.4 

 வா�கிய சிர�தி  ம-ைற வயிர வா _ெப.(வா _ெப.) ேகா�ைட வLவி 

$க�ப.08080.1 

 வ ��கிய விைசயி  ந�ல  அர�க ேம* 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி�டா  $க�ப.08080.2 

 ஆ�� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அவ-ைற ஆ%� ஓ� 

அ�பினா* அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) ஓ� அ�பா* 

$க�ப.08080.3 

 ஓ�க*_ெப.(ஓ�க*_ெப.) ேபா* ;ய�தினா த  உர�திைட ஒளி�க எ8தா  

$க�ப.08080.4 

 எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

காலமாக விளி5தில+ யாைன_ெப.(யைன_ெப.) எ ன $க�ப.08081.1 

 ைக�ைட மைல ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஏறி கா-�_ெப.(கா-�_ெப.) என� 

கடாவி வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08081.2 

 ெவ8யவ  அவைன� தா2� ேம-ெகாளா வி*லிேனா� $க�ப.08081.3 

 ெமா8 ெப)�கள�தி  இ�டா  4�மத� களி-றி  4 ன� $க�ப.08081.4 



 இ�டவ  அவனி நி �� எJவத  4 ன� யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 

$க�ப.08082.1 

 க�� அைம வயிர� ேகா�டா* கள�பட 

வ �>�தி_வி.எ/.(வ �>_வி.+��_இ.கா.+இ_வி.எ/.�றி.) காலா* $க�ப.08082.2 

 எ�D வ  தட�ைக த னா* எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ��� விைரவி  வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08082.3 

 ப�Dல  தாேன த _பதி.ெப.(த _தி'.) ேபா�� க'யிைனA 

ப��+_வி.எ/.(ப�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ �>�தா _வி.4.(வ �>_வி.+��_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08082.4 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) க' தாேன 

ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தட� ைகயா* 

ப��+_வி.எ/.(ப�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ �>�+� $க�ப.08083.1 

 மி  க'+ எ ன மி 2� எயி-றினா  ெவ�ளி 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08083.2 

 ெபா  க'+ எ 2� க%க3 ெபாறி உக ந�ல  ;�கா  $க�ப.08083.3 

 வ கர� 4��கி மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ��தின  ம�த  

மா%டா  $க�ப.08083.4 

 உ ம�த  வயிர மா�பி  உ)� ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

கர�_ெப.(கர�_ெப.) ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08084.1 

 வ ம�ைத� க%�� மா%ட மதம�த மைலையA பா��+� $க�ப.08084.2 

 ச ம�தி  த ைமயா2� த)ம�ைத� த3ளி 

வா>5த_ெப.எ/.(வா>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08084.3 

 க ம�தி  கைட� H�டா2� வயம�த  கDதி  

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08084.4 



 ெபா8யி2� ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) ெம8யா  ெபா)AபிைனA பழி�த 

ேதாளா  $க�ப.08085.1 

 ெவ8ய  எ � உைர�க/ சால�தி%ணியா  வி*லி  

ெச*வ _ெப.(ெச*வ _ெப.) $க�ப.08085.2 

 ெப8கழ* அர�க  ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) பிற�� ப* ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) 

$க�ப.08085.3 

 ஐ இ)<� :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆழி அ� ேத'  

ேமலா  $க�ப.08085.4 

 ஆ��கி றா  உலைக எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) அதி��கி றா  உ)4� 

அRசA $க�ப.08086.1 

 பா��கி றா  ெபா றினாைரA பழி�கி றா  பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) 

மா'_ெப.(மா'.) $க�ப.08086.2 

 P��கி றா  �ர��/ ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) +ர�கி றா  +ணிைப 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08086.3 

 ஏ-கி றா� இ*ைல எ னா இடப  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவேனா� ஏ-றா  $க�ப.08086.4 

 ெச றவ  த ைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

சி'�+ ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) சிறிைய உ ைன $க�ப.08087.1 

 ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) அவ� உ�ைம 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) விளிAெபேனா வி'Rச  தாேன $க�ப.08087.2 

 எ றவ  எதி�5த ேபா+� இராவண  மகைன இ � $க�ப.08087.3 

 ெகா றவ  த ைன� ெகா ேற �ர�கி ேம* ெகாதிAெப  எ றா  

$க�ப.08087.4 



 வா8 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெசா-ற-� ஏ-ற 

வலிெகா%� பலி உ% வா>�ைகA $க�ப.08088.1 

 ேப8ெகா%� ெவ*ல வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி�தேன 

மி��ைகA ேபணி $க�ப.08088.2 

 ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) 

ெச8யா_எதி�.ம.ெப.எ/.(ெச8_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஒ)வ 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ேநா ைம எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.08088.3 

 ஓ8கி றா8 கா%D எ னா உைர�தன  இடப  ஒ*கா  $க�ப.08088.4 

 ஓ�தி எ ன ஓடா+ உைர�திேய* உ ேனா� இ ேன $க�ப.08089.1 

 ஆ�ெவ  விைளயா�� எ னா அயி* எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�க  

அ�ெபா  $க�ப.08089.2 

 ேகா� உ� வயிரA ேபா�வி* காெலா� ;)வ� ேகா�D $க�ப.08089.3 

 ஈ� உற இடப  மா�ப�+ ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) ஐ5+_ெப.(ஐ5+_ெப.) 

பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) எ8தா  $க�ப.08089.4 

 அ��;ைட� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) 

பா��_ெப.எ/.(பா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஆக�தா  ேவக�தா* 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.08090.1 

 த��;ைட� ெகா�5_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) ேத�த ைன� தட�ைகயா* 

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

வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08090.2 

 ப��கழ* க%ண ேப�� பற5தன பரைவ 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08090.3 

 வி��பிைட/ ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) கா'  

தாைரேபா* நா ற ெம8யா  $க�ப.08090.4 



 ேதேரா�� கடலி  வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சிைல�� 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) தைல�� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.08091.1 

 ந�'ைட அJ5தி பி 2� ெந)Aெபா� 

நிமிர_�ைற.எ/.(நிமி�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08091.2 

 பா'ைட� �தியா 4 ன� இடப2� பதக ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ேபா8 

$க�ப.08091.3 

 ஆ'ைடA ;�தி எ னா அ5தர�+ ஆ��+/ ெச றா  $க�ப.08091.4 

 அ*லிைன� தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பக*_ெப.(பக*_ெப.) என 

அர�க த ைன $க�ப.08092.1 

 க*லி2� வலிய ேதாளா* க�Dயி�� இ���� காைல_ெப.(காைல_ெப.) 

$க�ப.08092.2 

 ப*�ைடA பில வா\� ப�� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

�)தி_ெப.(�)தி_ெப.) பாய_�ைற.எ/.(பா8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08092.3 

 வி*�ைட ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) எ ன விJ5தன  உயி� 

வி%_ெப.(வி%_ெப.) ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.08092.4 

 �ர�கி2�� அர�� ெவ றி� ��ப2� 

�றி�த_ெப.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

ேபா� $க�ப.08093.1 

 அர�கி2�� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) சா' 

ேபா5தா� $க�ப.08093.2 

 மர�_ெப.(மர�_ெப.) ெகா�� த%�_ெப.(த%+_ெப.) ெகா%�� மைல என 

மைலயா நி றா� $க�ப.08093.3 



 சிர�கB� கர4� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) �ைல5தன� 

க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

$க�ப.08093.4 

 கிைட�தா� உடலி* கிழி ேசா'ைய வா'� $க�ப.08094.1 

 +ைட�தா� விழியி* தழ* மா'_ெப.(மா'.) ெசா'5தா� $க�ப.08094.2 

 உைட� தாெரா� ைப�கழ* ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

உலாவிA $க�ப.08094.3 

 ;ைட�தா� ெபா)கி றன� ேகா3 அ' ேபா*வா� $க�ப.08094.4 

 த%ட� ைகயி  வ �சிய_ெப.எ/.(வ ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த�க அர�க  

$க�ப.08095.1 

 அ%ட�க3 ெவDAபன எ ன அD�தா  $க�ப.08095.2 

 க%� அ�� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) மா மரேம ெகா� கா�தா  

$க�ப.08095.3 

 வி%�_ெப.(வி%�_ெப.) அ�� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) த��5த+ 

ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) ெவ�%டா  $க�ப.08095.4 

 ெபா றA ெபா)ேவ  இனி எ � ெபாறாதா  $க�ப.08096.1 

 ஒ றA ;�கி ற+ ஒ� கால�_ெப.(கால�_ெப.) உண�5தா  $க�ப.08096.2 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அAெப'ேயா  நிைனயாத 

4  ந�ல  $க�ப.08096.3 

 � � ஒAப+ ஓ� த%�_ெப.(த%+_ெப.) ெகாண�5+ ெகா��தா  $க�ப.08096.4 

 அ�த%� ெகா��த+_வி.4.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) ைக�ெகா� 

அைட5தா  $க�ப.08097.1 

 ஒ�+ அ%ட4� ம%0� ந��க உ)�தா  $க�ப.08097.2 



 பி�த  தட மா�ெபா�_ெப.(மா�;_ெப.+ஒ�_க).ேவ.) ேதா3க3 பிள5தா  

$க�ப.08097.3 

 சி�த�க3 ந��கி அர�க� திைக�தா� $க�ப.08097.4 

 அD�%ட அர�க  அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கன*_ெப.(கன*_ெப.) மி னா 

$க�ப.08098.1 

 இD�%ட+ ஒ� மா*வைர எ ன விJ5தா  $க�ப.08098.2 

 4D��_ெப.எ/.(4D_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எ ப+ ஒ�4 ன� ெவ�%டா  

$க�ப.08098.3 

 ஒD�� உன ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) என 

ேமாதி_வி.எ/.(ேமா+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உட றா  $க�ப.08098.4 

 ேதாளி* ;ைட�%� அய� S'ய _ெப.(S'ய _ெப.) 

ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) $க�ப.08099.1 

 தாளி* த�மாற* தவி�5+ தைக5தா  $க�ப.08099.2 

 வாளி� க� வ* விைசயா* எதி� ம%D $க�ப.08099.3 

 ஆளி� ெத(ழி* அ னவ  மா�பி  அைற5தா  $க�ப.08099.4 

 அD ஆயிர ேகாDயி  ேம�� அD�தா� $க�ப.08100.1 

 4Dயா� இனி யா� என வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ெமா8�தா� $க�ப.08100.2 

 இDேயா� இD கி�Dய+ எ ன இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) 

$க�ப.08100.3 

 ெபாD ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) த%�_ெப.(த%+_ெப.) 

ெபா)5தின� ;�கா� $க�ப.08100.4 

 ம�த/ சின மா* களி�_ெப.(களி�_ெப.) எ ன 

மைல5தா�_வி.4.(மைல_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.08101.1 



 ப�+� திைச�� ெசவி� எ8தின_வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ_பட�.ப .) 

ப*கா* $க�ப.08101.2 

 த�தி� தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) திர3 ேதா3ெகா� 

த3ளி $க�ப.08101.3 

 ��தி தனி ��+ என மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) 

ெகா��தா�_வி.4.(ெகா�_வி.+��_இ.கா._ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.08101.4 

 நிைலயி* �டேரா  மக _ெப.(மக _ெப.) வ ைக 

ெந)�க_�ைற.எ/.(ெந)��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08102.1 

 கைலயி* ப� க�மிய� Hட� அைலAப $க�ப.08102.2 

 உைலயி* ப� இ)�;_ெப.(இ)�;_ெப.) என வ ைம_ெப.(வ ைம_ெப.) 

ஒ��க_�ைற.எ/.(ஒ���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08102.3 

 மைலயி  பிள(-ற+ த�யவ  மா�ப� $க�ப.08102.4 

 ெச8வா8_வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) இக* எ � 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சி'�தா  $க�ப.08103.1 

 ஐ வா8 அரவ� 4ைழ ;�� என ஐய  $க�ப.08103.2 

 ைக வா8 வழி ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ஆ)யி� க�க $க�ப.08103.3 

 ைப வா8 ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நாைவ 4னி5+ பறி�தா  $க�ப.08103.4 

 அ�காைல நி��ப  அன* ெசா' க%ண  $க�ப.08104.1 

 ;�கா  இனி எ�� அட ேபா�வ+ எ னா $க�ப.08104.2 

 மி�கா  எதி� அ�கத  உ-� ெவ�%டா  $க�ப.08104.3 

 எ�கால4� இ*ல+ ஒ� :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) இைழ�தா� $க�ப.08104.4 



 SலA பைடயா  இைட வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெத(ட�5தா  $க�ப.08105.1 

 ஆல�தி2� ெவ8யவ  அ�கத  அ�� ஓ� $க�ப.08105.2 

 தாலA பைட ைக� ெகா� ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

த��தா  $க�ப.08105.3 

 ந�ல� கி'ேம* நிமி� ெபா  கி' ேந�வா  $க�ப.08105.4 

 எறிவா  இக* Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) எ��த�� இ ேன $க�ப.08106.1 

 4றிவா  இக* அ�கத  எ பத  4 ேன $க�ப.08106.2 

 அறிவா _வி.4.(அறி_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) அட* மா)தி அ-ற� 

உண�5தா  $க�ப.08106.3 

 ெபாறி வா _ெப.(வா _ெப.) உ� த� என 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;�5தா  $க�ப.08106.4 

 தைட ஏ+� இ* Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) 4னி5+ சல�தா* $க�ப.08107.1 

 விைடேய நிக� அ�கத ேம* வி�வாைன $க�ப.08107.2 

 இைடேய தைடெகா%� த _பதி.ெப.(த _தி'.) ஏ� அவி> அ� ைகA 

$க�ப.08107.3 

 ;ைடேய ெகா� ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அட* 

மா)தி ேபானா  $க�ப.08107.4 

 நி றா�க3 த�Aபவ� இ ைம_ெப.(இ ைம_ெப.) ெநளி5தா� $க�ப.08108.1 

 பி றாதவ� பி றி இ'5+ பி'5தா� $க�ப.08108.2 

 வ தா3 மர�_ெப.(மர�_ெப.) வ �சிய_ெப.எ/.(வ ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வானர வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) $க�ப.08108.3 

 ெகா றா� மி� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அர�க� �ைற5தா� $க�ப.08108.4 



 ஓDA ;�வாயி* ெந)�கி  உல5தா� $க�ப.08109.1 

 ேகாD�� அதிக�தி2� ேம* உள� ��தா* $க�ப.08109.2 

 பDீA;� ;% உடேலா� ெபய�5தா� $க�ப.08109.3 

 பாD� தைல_ெப.(தைல_ெப.) உ-றவ� எ% இல� ப�டா� $க�ப.08109.4 

 த%ண �� த)க எ றன� தா(ற ஓD $க�ப.08110.1 

 உ3ந�� அற ஆவி உல5தன� உ�கா� $க�ப.08110.2 

 க%ண �ெரா�� ஆவி க�>5தன� காலா* $க�ப.08110.3 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) ஈர�_ெப.(ஈர�_ெப.) உற கD+ ஊ�;க 

வ5தா�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.08110.4 

 வி%ேம* ெநD+ ஓDன� ஆ)யி� வி�டா� $க�ப.08111.1 

 ம%ேம* ெந�மா* வைர எ ன மறி5தா� $க�ப.08111.2 

 எ% ேம�� நிமி�5+ள� ஈ)3 தய�கA $க�ப.08111.3 

 ;% ேம�ைட ேமனியினா� திைச ேபானா� $க�ப.08111.4 

 அறி��மவ� த�கைள ஐய இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அ�ைபA $க�ப.08112.1 

 பறி�� என வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பறி�த�� ஆவி 

$க�ப.08112.2 

 பிறி�� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) எ% இல� த� மைன ெப-றா� 

$க�ப.08112.3 

 �றி�� அறிகி றில� சி5ைத �ைற5தா� $க�ப.08112.4 

 ப' ப�� விழ சில�_ெப.(சில�_ெப.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பைத�தா� $க�ப.08113.1 

 க' ப�� உ)ள சில�_ெப.(சில�_ெப.) கா*ெகா� ெச றா� $க�ப.08113.2 



 ெந'ப�� அழி ேத'ைடேய பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) நி றா� $க�ப.08113.3 

 எ'ப�ட மைன��3 இ)5தவ� எ ன $க�ப.08113.4 

 ம%ணி தைல வானர ேமனிய� 

வ5தா�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.08114.1 

 ;%நி ற உட- ெபாைறேயா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) ;�கா� $க�ப.08114.2 

 க%நி ற �ர�� கல5தன எ னா $க�ப.08114.3 

 உ3நி ற அர�க� மைல�க உல5தா� $க�ப.08114.4 

 இ)க0� திற5+ ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அய* 

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இர��கி ற $க�ப.08115.1 

 உ)� த� காதேலாைர 

உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந�� உத(� 

எ றா� $க�ப.08115.2 

 வ)வத  4 ன� மா%டா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) சில�_ெப.(சில�_ெப.) 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த%ண �� $க�ப.08115.3 

 ப)�வா� இைடேய ப�டா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) சில� ப)கிA ப�டா� 

$க�ப.08115.4 

 ம�கைள/ �ம5+ ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

தாைதய� வழியி  ஆவி $க�ப.08116.1 

 உ�கன� எ ன வ �சி த�ைம� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓDA ேபானா� 

$க�ப.08116.2 

 க�கின� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) வாயா* க%மணி 

சிதற_�ைற.எ/.(சித�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) காலா* $க�ப.08116.3 



 தி�ெகா� ெநறி�� காணா� தி'5+ 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உயி)� த��5தா� 

$க�ப.08116.4 

 இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) ஓ� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இரா�கத� இ'5+ சி5தி 

$க�ப.08117.1 

 ெபா  நக� ;�கா� இAபா* :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) க%� ஓDA 

ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08117.2 

 + ன அ)5_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) Pத� ெச றா� ெத(� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) 

அர�க��� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.08117.3 

 ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) அDயி* வ �>5தா� மைழயி  ந�� வழ�� 

க%ணா� $க�ப.08117.4 

 ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இல�ைக 

ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) உ-ற+ Oவ*மி  எ றா  $க�ப.08118.1 

 ேபா�கிய ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) த னி* ;�5+ உள இைற�� ேபாதா 

$க�ப.08118.2 

 ஆ�கிய ேபா'  ஐய அதிகாய  4த*வ� ஆய $க�ப.08118.3 

 ேகா��ல� �மர� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ெகா��தன� ஆவி எ றா� 

$க�ப.08118.4 

 ஏ�கிய வி�ம* மான� இர�கிய_ெப.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

இர�க� வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) $க�ப.08119.1 

 ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ�ளி 

+ ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) எ � இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) ஒ றி-� 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) $க�ப.08119.2 



 தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தர�க� ஆக� 

கைரயிைன� த3ளி� த3ளி $க�ப.08119.3 

 வா�கிய கட*_ெப.(கட*_ெப.) ேபா* 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) அ)வி ந�� வழ�� 

க%ணா  $க�ப.08119.4 

 திைசயிைன ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதவைர 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08120.1 

 வைசயிைன ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெகா-ற 

வாளிைன ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ப-றிA 

$க�ப.08120.2 

 பிைச��� ைகைய மீைச ��� ெகாள உயி���� ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) 

$க�ப.08120.3 

 நைச இைட க%டா  எ ன 

ந��_ெப.எ/.(ந�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அJ� 4னி�� 

நா0�_ெப.எ/.(நா0_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08120.4 

 ம%ணிைன எ��க_�ைற.எ/.(எ���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ%0� 

வானிைன இD�க எ%0� $க�ப.08121.1 

 எ%ணிய_ெப.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உயி�க3 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கண�+ எ-ற எ%0� 

$க�ப.08121.2 

 ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) எ2� ெபயர_�ைற.எ/.(ெபய�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) பிளAெப  எ � எ%0� எ%ணிA $க�ப.08121.3 

 ;%ணிைட எ';� ெக ன மான�தா* ;J�� கி றா  $க�ப.08121.4 



 ஒ)வ)� உைரயா� வாயா* உயி��தில� உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) ஓ8வா� 

$க�ப.08122.1 

 ெவ)வ)5 தைகய� ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வி�மின� 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவைல $க�ப.08122.2 

 த)வன� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாளா த  எதி� தானி மாலி 

$க�ப.08122.3 

 இ'ய* இ�� அலறி ஓயாA :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) இ�� ஏ�கி 

வ5தா3_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.08122.4 

 மைல �வ�� இD வ �>5தென1ன வைளேகளா� ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) ஏ�க 

$க�ப.08123.1 

 4ைல� �வ�� எ-�� ைகயா3 4ைழ திற5த ன வாயா3 $க�ப.08123.2 

 தைல� �வ�� அைண5த_ெப.எ/.(அைண_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெச�க� ச'5தன �ழ*க3 த�தி $க�ப.08123.3 

 உைல� �வ�� உ)�� ெச�;_ெப.(ெச�;_ெப.) ஒ�+ உதிர� ந�� 

ஒJ��_ெப.எ/.(ஒJ�_வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) க%ணா3 

$க�ப.08123.4 

 வ �>5தன3 அர�க  தா3ேம* ெம ைம� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) நில�ைத 

ேமவA $க�ப.08124.1 

 ேபா>5தன3 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பா�;_ெப.(பா�;_ெப.) எ னA 

;ர%டன3 ெபா)மிA ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.08124.2 

 S>5தைன ெகாDயா8 எ னா +D�+ அ)5_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) +யர 

ெவ3ள�+ $க�ப.08124.3 

 ஆ>5தன3 ;ல�ப�-றா3 அழ� க%�� அறி5திலாதா3 $க�ப.08124.4 

 மா�டாேயா இ�கால� வ*ேலா� வலி த���க $க�ப.08125.1 



 மீ�டாேயா வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ெமலி5தாேயா ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) $க�ப.08125.2 

 ேக�டா8 உண�5திைலேயா எ  உைர�� ேகளாேயா $க�ப.08125.3 

 கா�டாேயா எ 2ைடய க%மணிைய� கா�டாேயா $க�ப.08125.4 

 இ5திர-�� ேதாலாத ந மகைன ஈ றா3 எ � $க�ப.08126.1 

 அ5தர�+ வா>வா)� ஏ�+� அளிய�ேத  $க�ப.08126.2 

 ம5தர� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) எ மகைன மா�டா மனித த  $க�ப.08126.3 

 உ5+ சிைலA பகழி�� உ%ண� ெகா��ேதேன. $க�ப.08126.4 

 அ�க  உல5தா  அதிகாய தா  ப�டா  $க�ப.08127.1 

 மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) திற�+_ெப.(திற�_ெப.+அ�+_சா'.) உ3ளா�க3 

எ*ேலா)� வ �Dனா� $க�ப.08127.2 

 ம�களி  இ � உ3ளா  ம%ட<த' மகேன $க�ப.08127.3 

 தி�� விசய� இனி ஒ)கா* ெச8வாேயா $க�ப.08127.4 

 ஏ+ ஐயா சி5தி�+ இ)�கி றா8 எ% 

இற5த_ெப.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08128.1 

 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ஆ� ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) அர�க� ப�டாைர� 

Hவாேயா $க�ப.08128.2 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ஆ8� காம�_ெப.(காம�_ெப.) பிDAபா8 பிைழAபாேயா 

$க�ப.08128.3 

 சீைதயா* இ ன வ)வ சிலேவேயா $க�ப.08128.4 

 உ�பி உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) உைடயா  

ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உைர ேகளா8 $க�ப.08129.1 



 ந�பி �ல� கிழவ _ெப.(கிழவ _ெப.) H�� நல�_ெப.(நல�_ெப.) ஓரா8 

$க�ப.08129.2 

 ��பக)ணைன�� ெகா*வி�+ எ  ேகாமகைன $க�ப.08129.3 

 அ�;�� இைர ஆ�கி ஆ%டா8 அர�_ெப.(அர�_ெப.) ஐய $க�ப.08129.4 

 எ � பலபல(� ப னி எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைழ�+ $க�ப.08130.1 

 க �படA பிைழ�த தா8ேபா* கவ*வாைள $க�ப.08130.2 

 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உ)Aபசி�� ேமனைக�� 

ேந�5+ எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08130.3 

 � � ;ைர��_ெப.எ/.(;ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெந��ேகாயி* 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைண5தா� 

$க�ப.08130.4 

 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) நகர� தளர� தைலமய�கி $க�ப.08131.1 

 ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மக( உைடயா� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ;ல�பினா� $க�ப.08131.2 

 ஏைன மகளி�நிைல எ  ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

எ% இற5த_ெப.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08131.3 

 வான மகளி)� த� வா8திற5+ மா>கினா� $க�ப.08131.4 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) அகல�+_ெப.(அகல�_ெப.+அ�+_சா'.) 

அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) தனி� ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) தாசரதி 

$க�ப.08132.1 

 ேபர உல�_ெப.(உல�_ெப.) உ-ற+ உ-றதா* ேப� இல�ைக $க�ப.08132.2 

 ஊ� அகல�_ெப.(அகல�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) அர5ைத உவா 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08132.3 



 ஆ�கலிேய ஒ�த+ அJத_ெப.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

�ர*_ெப.(�ர*_ெப.) ஓைச $க�ப.08132.4 

 �Jமி ெகாைல வா3_ெப.(வா3_ெப.) க% அர�கிய� H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) 

தாழ $க�ப.08133.1 

 தJவி� தJவி� த� ைகெகா� மா�பி  எ-றி $க�ப.08133.2 

 அJ� இ�ெத(ழி* யா+ ெகா* எ � ஓ� அயி�A;� உ-றா  $க�ப.08133.3 

 எழிலி� தனி ஏ� என இ5திரசி�+ எJ5தா  $க�ப.08133.4 

 எ�� ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தி�ைக�� 

ெவ றவ  இ �� ஈ� $க�ப.08134.1 

 ப�டா  ெகா* அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) அ � எனி  ப�� அழி5தா  

ெகா* ப%� $க�ப.08134.2 

 ��டா  இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அக  பதிைய� ெத(� ேவைலேயா�� 

$க�ப.08134.3 

 க�டா  ெகா* இத-� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) காரண� எ  ெகா* எ றா  

$க�ப.08134.4 

 ேக�டா  இைட உ-ற+ எ  எ � கிள�த* யா)� $க�ப.08135.1 

 மா�டா+ ந��கின� மா-ற� மற5+_வி.எ/.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி றா� $க�ப.08135.2 

 ஓ�டா ெந�5ேத� கD+ ஓ�D இைமAபி  உ-றா  $க�ப.08135.3 

 கா�டாதன கா�Dய தாைதைய/ 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) க%டா  $க�ப.08135.4 

 க%டா  இைற ஆறிய ெநRசின  ைகக3 HAபி $க�ப.08136.1 

 உ%டாய+ எ  இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உழி எ ற�� உ�பி மாைர� 

$க�ப.08136.2 



 ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) உயி� கால2� 

��ப நி��பேரா�� $க�ப.08136.3 

 வி%தா  அைட5தா  அதிகாய2� வ �ர எ றா  $க�ப.08136.4 

 ெசா*லாத_எதி�.ம.ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4 ன� 

�டைர/ �ட�P%� க%ணா  $க�ப.08137.1 

 ப*லா* அதர�ைத அ+�கி வி%மீ+ பா��தா  $க�ப.08137.2 

 எ*லா)� இற5தனேரா என ஏ�கி ைந5தா  $க�ப.08137.3 

 வி*லாளைர எ%ணி* விர-�4  

நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.08137.4 

 ஆ� ெகா றவ� எ ற�� ேப� அதிகாய  எ 2� $க�ப.08138.1 

 ேப� ெகா றவ  ெவ றி இல��வ  பி ; நி றா� $க�ப.08138.2 

 ஊ� ெகா றவனா* பிறரா* என 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.08138.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ெகா ைறயினா  கி' சா8�தவ தா  உைர�தா  

$க�ப.08138.4 

 ெகா றா� அவேரா ெகாைல S>க என ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ெகா��தா8 

$க�ப.08139.1 

 வ  தாைனய� மானிட� வ ைம_ெப.(வ ைம_ெப.) அறி5+� ம னா 

$க�ப.08139.2 

 எ றா2� எைன/ ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஏவைல 

இ-ற+ எ னா $க�ப.08139.3 



 நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) ெநD+ உ னி 4னி5+ 

ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) உயி�Aபா  $க�ப.08139.4 

 அ�கA ெபயேராைன நில�ெத(� அைர�+ளாைன $க�ப.08140.1 

 வி�க-� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெவL உைர� P+வ  எ � வி�டா8 

$க�ப.08140.2 

 ;�� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நிைன5திைல ;5தி இ*லா8 

$க�ப.08140.3 

 ம�க3_ெப.(ம�க3_ெப.) +ைண அ-றைன இ-ற+ உ  

வா>�ைக_ெப.(வா>�ைக_ெப.) ம ேனா $க�ப.08140.4 

 எ  இ � நிைன5+� இய�பி�� எ%ணி�� தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

$க�ப.08141.1 

 ெகா _ெப.(ெகா _ெப.) நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

பைட�கல�+ எ�பிைய� ெகா �ளாைன $க�ப.08141.2 

 அ5நி ற நில�+_ெப.(நில�_ெப.+அ�+_சா'.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ஆ�ைகைய 

ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ*லா* $க�ப.08141.3 

 ம நி ற நக��� இனி வாரெல  வா>(� ேவ%ேட  $க�ப.08141.4 

 மா-றா உயி� எ�பிைய மா-றிய மானிட த  $க�ப.08142.1 

 ஊ-� ஆ� �)திA ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) பா�மக3 உ%Dலாேள* $க�ப.08142.2 

 ஏ-றா  இக* இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) இ) கா* 

என�ேக $க�ப.08142.3 

 ேதா-றா  தன�� எ  ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேசவக� 

ேதா-க_விய�.வி.4.(ேதா*வி_ெப.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ றா  $க�ப.08142.4 



 ெவ�க% ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வானர� தாைனைய வ �-� வ �-றா8A 

$க�ப.08143.1 

 ப�க� உற <றி இல��வைனA பேடேன* $க�ப.08143.2 

 அ�க� தர அRசி எ  ஆைண கட�கிலாத $க�ப.08143.3 

 ெச�க% ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மா* 4த* ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) சி'�க 

எ ைன $க�ப.08143.4 

 பா�பி  த) ெவ�பைட பா�_ெப.(பா�_ெப.) பத�திேனா�� $க�ப.08144.1 

 ேத�ப* பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெச னி_ெப.(ெச னி_ெப.) ைவ�தா  த) 

தெய1வ ஏதி $க�ப.08144.2 

 ஓ�பி� தி'5ேத  என�� இ � உதவா+ ேபாேம* $க�ப.08144.3 

 ேசா�பி� +றAெப  உயி� ேசா�� உக5+ வாேழ  $க�ப.08144.4 

 ம)5ேத நிக� எ�பித  ஆ)யி� வLவினாைன $க�ப.08145.1 

 வி)5ேத என அ5தக-� ஈகிெல  வி*�� ஏ5தி $க�ப.08145.2 

 ெபா)� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) �ழா� நைக ெச8திடA ேபா5+ பா'  

$க�ப.08145.3 

 இ)5ேத  எனி  நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

இராவணி அ*ெல  எ றா  $க�ப.08145.4 

 ஏகா இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என+ இ னைல ந��கி� 

எ5ைத�� $க�ப.08146.1 

 ஆகாதன(� உளேவா என�� ஆ-றலா� ேம* $க�ப.08146.2 

 மாகா* வ' ெவRசிைலேயா�� வைள�த ேபா+ $க�ப.08146.3 



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

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இ னலி* சி5ைத ெச8ேத  $க�ப.08146.4 

 எ றாைன வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இல�� 

அயி* வாB� ஆ��தி�� $க�ப.08147.1 

 ஒ றா2� ஆறா உ)வா உட-காவேலா�� $க�ப.08147.2 

 ெபா  தா> கைணயி  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ;�D* ;ற�+ வ ��கி 

$க�ப.08147.3 

 வ  தா3_ெப.(தா3_ெப.) வயிர/சிைல வா�கின  வாைன ெவ றா  

$க�ப.08147.4 

 வயிர5 ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மா*வைர 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மல��க% 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08148.1 

 ெசயி� ஒ �� உறாவைக இ5திர-� எ � 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08148.2 

 உய� ெவRசிைல அ/சிைல ப%� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

த ைன ஓ�D $க�ப.08148.3 

 +ய'  தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

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

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெகா%ட+ ேதா-ற� ஈதா* 

$க�ப.08148.4 

 ேதாளி* கைணA ;�D�� இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) ேதா-ற நாேள 

$க�ப.08149.1 

 ஆளி� திற*_ெப.(திற*_ெப.) அ னவ  

ெகா%டன_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) ஆழி 

ஏJ� $க�ப.08149.2 



 மாளA ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) வ-றி2� வாளி அறாத 

வ க%_ெப.(வ க%_ெப.) $க�ப.08149.3 

 Hளி� ெகா��_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) H-றி2�� 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ஓ� H� ேபா*வ $க�ப.08149.4 

 ப*லாயிர ேகாD பைட�கல� ப%� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) $க�ப.08150.1 

 எ*லா)� 4ைன�தைல யாவ)� ஈ5த ேம) $க�ப.08150.2 

 வி*லாள  ெகா��த_ெப.எ/.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வி'Rச  

அளி�த_ெப.எ/.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ�ைம_ெப.(ெவ�ைம_ெப.) $க�ப.08150.3 

 அ*லா* ;'யாதன யாைவ�� 

ஆ85+_வி.எ/.(ஆ8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08150.4 

 <றாயிர� யாளியி  ேநா ைம தெரJ5த சீய�+ $க�ப.08151.1 

 ஏறா� அைவ அ னைவ ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) :%ட+ எ ப $க�ப.08151.2 

 மாறா8 ஒ� இல�ைக நிக�Aப+ வா2Vளா)� $க�ப.08151.3 

 ேதறாத+ ம-� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

ஏறிய_ெப.எ/.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தெய1வ மா�ேத� $க�ப.08151.4 

 ெபா  ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அறியா_ெப.எ/.(அ'_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) உவண� தனிA 

;3ளி2��� $க�ப.08152.1 

 மி  ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அறியா_ெப.எ/.(அ'_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) மJவாள  விைட��� 

ேம* நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.08152.2 

 பி  ெச ற+ அ*லா* ஒ� ெப)RசிறA; 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+� $க�ப.08152.3 



 4  ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அறியாத+ 

1 �_ெப.(1 �_ெப.) உலக�தி23B� $க�ப.08152.4 

 ஏயா� தனிA ேபா� வலி கா�Dய இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.08153.1 

 சாயாA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) சா8 

ெகட_�ைற.எ/.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) தா�;களா* தட5 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.08153.2 

 ேபா8 ஆ��தவ  

வ5தன _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) வ5தன  

எ � :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) $க�ப.08153.3 

 ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ� ெந��ெகாD ெப-ற+ 

அ�மா $க�ப.08153.4 

 ெச+ைகA ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தானவ� ஊெனா�� ேத8�த ேநமி 

$க�ப.08154.1 

 ய+ ைக�திைச யாைனைய ஓ�Dய+ எ னலாேம $க�ப.08154.2 

 ம+ைக� தட5ேதா3வலி கா�Dய வான ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) 

$க�ப.08154.3 

 4+ைக� தJ�; ஆ�கிய ெமா8 ஒளி ெமா�ட+ அ�மா $க�ப.08154.4 

 அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ேத'ைன ஏறிய+ ஒAபன ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

ேத� $க�ப.08155.1 

 ஒ�+ ஏ8வன ேசமமதா8 வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) 

உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) ெவ�ேபா�A $க�ப.08155.2 

 பி�+ ஏறின  எ ன நட5தன  பி ; அலா* ம-� $க�ப.08155.3 



 எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ-.) ேதவைர�� 4க�_ெப.(4க�_ெப.) க%� 

அறியாத ஈ�டா  $க�ப.08155.4 

 அ னாெனா� ேபாயின தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) 

அள5+_வி.எ/.(அள_வி.+5�_இ.க.+உ_வி.எ/.�றி.) Hற $க�ப.08156.1 

 எ னா* அ'ேத2� இய�; வா மீக  எ 2� $க�ப.08156.2 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) நா மைறயா  அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

நா-ப+ ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) எ ன/ $க�ப.08156.3 

 ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) 

யா� அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெத(��க வ*லா� 

$க�ப.08156.4 

 Pம�க% அர�க2� ெத(* அம� யா���� ேதாலா $க�ப.08157.1 

 மா ப�க2� அ5ெந�5 ேத� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆழி கா�க $க�ப.08157.2 

 தாம� �ைட மீ+ உயர_�ைற.எ/.(உய�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெப)R_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) வி�ம $க�ப.08157.3 

 நாம� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ப* இய�_ெப.(இய�_ெப.) நா* கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

ேம�� ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08157.4 

 ேத� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஆயிர ேகாD த _பதி.ெப.(த _தி'.) மா� 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08158.1 

 ேபா� ஆைன ;ற�தி  அவ-றி  இர�D ேபாத $க�ப.08158.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆ� ;ரவி� கட*_ெப.(கட*_ெப.) பி  

ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) வ �ரA 

$க�ப.08158.3 

 ேப� ஆழி 4க�_ெப.(4க�_ெப.) ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெச றன  ேப�/சி இ*லா  $க�ப.08158.4 



 நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) 

இல��வ  கள�ைத ந��கல  $க�ப.08159.1 

 ெபா றின  இராவண  ;த*வ _ெப.) ேபா��� இனி $க�ப.08159.2 

 அ றவ  அ*லேன* அமர� ேவ5தைன $க�ப.08159.3 

 ெவ றவ  வ)� என 

வி)�;�_ெப.எ/.(வி)�;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) சி5ைதயா  

$க�ப.08159.4 

 யா� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) வ)பவ  இய�;வா8 என 

$க�ப.08160.1 

 வ �ர ெவ5 ெத(ழிலினா  வினவ வ �டண  $க�ப.08160.2 

 ஆ'ய இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இக* அமர� ேவ5தைனA 

$க�ப.08160.3 

 ேபா� கட5தவ  இ � வலி+ ேபா� எ றா  $க�ப.08160.4 

 எ%ணின+ உண��+வ+ உள+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) எ�பிரா  $க�ப.08161.1 

 க% அக  ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பைட� தைலவ� கா�திட $க�ப.08161.2 

 ந%ணின +ைணெயா�� ெபா)த* ந �_ெப.(ந �_ெப.) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.08161.3 

 தி%ணிதி  உண�தியா* ெதளி�� சி5ைதயா* $க�ப.08161.4 

 மா)தி சா�பவ  வானேர5திர  $க�ப.08162.1 

 தாைர ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) ந�ல  எ � 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) த ைமயா� $க�ப.08162.2 

 வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உட  உற 

விமல ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) $க�ப.08162.3 



 ேபா� ெசய� த�தியா* ;கழி  :ணினா8 $க�ப.08162.4 

 ப* பதினாயிர� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ப�கமா $க�ப.08163.1 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) இ* ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி�5த 

இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) $க�ப.08163.2 

 ஒ*ைலயி  உைட5தன  உயி�ெகா%� உ85+ளா  $க�ப.08163.3 

 ம*ல*_ெப.(ம*ல*_ெப.) அ� ேதாளினா8 அமி>தி  வ ைமயா* 

$க�ப.08163.4 

 இனி அைவ மைற�ேமா இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) ;யA $க�ப.08164.1 

 பனி வைர உள ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பாசA ப* தJ�; $க�ப.08164.2 

 அ2மைனA பிணி�+ள  ஆனேபா+ 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.08164.3 

 த2மைற வி�தக� த��க- பாலேதா $க�ப.08164.4 

 எ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இைறRச�� 

இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வ3ள�� $க�ப.08165.1 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) என ெமாழித�� ந0கினா  அேரா $க�ப.08165.2 

 வ  திற*_ெப.(திற*_ெப.) மா)தி இல�ைக� ேகாமக  $க�ப.08165.3 

 ெச றன  இளவ*ேம* எ 2� சி5ைதயா  $க�ப.08165.4 

 H-ற4� க% ;ல� ;ைதAப ேகா�+ எJ $க�ப.08166.1 

 ேதா-ற4� இராவணி +ணி(� ேநா�� உறா $க�ப.08166.2 

 ேம* திைச வாயிைல வி�� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) க�� $க�ப.08166.3 

 கா-�_ெப.(கா-�_ெப.) என அ0கினா  கDதி  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அேரா $க�ப.08166.4 



 அ�கத  4 னேர ஆ%ைடயா  அய* $க�ப.08167.1 

 +�கவ  ேதாளினா� எவ)� �-றினா� $க�ப.08167.2 

 ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கதிேரா  மக _ெப.(மக _ெப.) 4 ; ெச றன  

$க�ப.08167.3 

 ச�க ந��� கட*_ெப.(கட*_ெப.) என� 

தழ�இய_ெப.எ/.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தாைனயா  $க�ப.08167.4 

 இ) திைரA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) தி�கி2� $க�ப.08168.1 

 ெபா) ெத(ழி* ேவ�� எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஆ��+A ெபா�கின $க�ப.08168.2 

 வ)வன 

ேபா றன_வி.4.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

மன�தினா* சின�_ெப.(சின�_ெப.) $க�ப.08168.3 

 தி)கின எதி� எதி� ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேசைனேய $க�ப.08168.4 

 க%ணினா* மன�தினா* க)�தினா* தெரJ5+ $க�ப.08169.1 

 எ%ணினா* ெப� பய _ெப.(பய _ெப.) 

எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இ � எனா 

$க�ப.08169.2 

 ந%ணினா� இைமயவ� ந�ைக மாெரா�� $க�ப.08169.3 

 வி%ணி  நா� உைறவிட� ெவ�ைம Hரேவ $க�ப.08169.4 

 ஒ�+ இ) தாைன�� உட-ற உ-�ழி $க�ப.08170.1 

 அ�தைன வ �ர)� ஆ��த அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஒலி $க�ப.08170.2 



 ந�+ ஒலி 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) ஒலி ந��கலா* தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

$க�ப.08170.3 

 ெபா�தின� ெசவிகைளA ;ர5தர ஆதிய� $க�ப.08170.4 

 எ-�மி  ப-�மி  எறிமி  எ8�மி  எ � $க�ப.08171.1 

 உ-றன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) உ-றன 

உைர��� ஓைத�� $க�ப.08171.2 

 4-�� கைட �க�+ இDயி  4�மD $க�ப.08171.3 

 ெப-றன_வி.4.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) பிற5தன 

சிைலயி  ேப� ஒலி $க�ப.08171.4 

 க*பட மர�பட கால ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) பட $க�ப.08172.1 

 வி*ப� கைணபட வ �J�_ெப.எ/.(வ �>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வ �ர�த� $க�ப.08172.2 

 எ*ப�� உட*பட இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ேசைன�� $க�ப.08172.3 

 பி  பட ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

பிள5+_வி.எ/.(பிள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேப)மா* $க�ப.08172.4 

 எJ�ெத(ட� மர�களா* எ-ற 

4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08173.1 

 விJ�தைல 4Jவ+� சிதறி_வி.எ/.(சித�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வ �>5தன $க�ப.08173.2 

 அJ�திய ெப)R_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) சின�+ அர�க� ஆ�ைகக3 

$க�ப.08173.3 

 கJ�+_ெப.(கJ�+_ெப.) உள தைல_ெப.(தைல_ெப.) இல கள�தி  ஆ�வ 

$க�ப.08173.4 



 ெவ�Dய தைலயன நர�;_ெப.(நர�;_ெப.) 

வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேம* $க�ப.08174.1 

 4�Dய �)திய �ர�கி  ெமா8�ட* $க�ப.08174.2 

 ��� உய� ெந�வன� ெத(ைல5தபி  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

$க�ப.08174.3 

 க�ைடக3 எ'வன ேபா � கா��வ $க�ப.08174.4 

 பிD�தன நி)தைர ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) ேதா3கைள $க�ப.08175.1 

 ஒD�தன கா* விைச�+ உைத�த உ5தின $க�ப.08175.2 

 கD�தன கJ�+_ெப.(கJ�+_ெப.) அற ைககளா* 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08175.3 

 அD�தன அைர�தன ஆ��த வானர� $க�ப.08175.4 

 வா3களி  கவி��ல வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) வா�கழ* $க�ப.08176.1 

 தா3கைள� +ணி�தன� தைலைய� த3ளின� $க�ப.08176.2 

 ேதா3கைளA பி'�தன� உடைல� +%டவ  $க�ப.08176.3 

 ேபா>களி  ;ர�Dன� நி)த� ெபா�கினா� $க�ப.08176.4 

 மர�களி* அர�கைர மைலக3 ேபா � உய� $க�ப.08177.1 

 சிர�கைள/ சிதறின உடைல/ சி5தின $க�ப.08177.2 

 கர�கைள கழ*கைள ஒDய� காதின $க�ப.08177.3 

 �ர�� எனA ெபய� ெகா� தி'�� H-றேம $க�ப.08177.4 

 �ட� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெபாறி ெசா'�� 

க%ணன $க�ப.08178.1 



 அட��தைல ெந�மர� அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைகயன 

$க�ப.08178.2 

 உட��தைல வயிர� ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) உ)வ உ8�தவ� $க�ப.08178.3 

 மிட-றிைன� கD�+ உட  விளி5+ ேபாவன $க�ப.08178.4 

 அட�5தன கி'கைள அசனி ஏ� என� $க�ப.08179.1 

 ெத(ட�5தன மைழெபாழி +�பி� ��ப�க3 $க�ப.08179.2 

 இட5தன 1ைளக3 இனிதி  உ%டன $க�ப.08179.3 

 கட5தன பசி�தழ* கரD கா+வ $க�ப.08179.4 

 ெகாைல மத� க'யன �திைர_ெப.(�திைர_ெப.) ேமலன $க�ப.08180.1 

 வல மணி� ேதரன ஆளி  ேமலன $க�ப.08180.2 

 சிைலகளி  ��மிய சிர�தி  ேமலன $க�ப.08180.3 

 மைலகளி  ெப'யன �ர�� வா(வ $க�ப.08180.4 

 த%�_ெப.(த%+_ெப.) ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அர�க� தா�க� தக�5+ உ� தைலக3 த3ளி $க�ப.08181.1 

 +%ட�களாக வாளி* +ணி�த ேப� உடைல� Pவி� $க�ப.08181.2 

 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ� அைலேகளா�� 

�ர�� இனA பிண�தி  �Aைப_ெப.(�Aைப_ெப.) $க�ப.08181.3 

 ம%� ெவ� �)தியா� அ� மறிகட* 

ம��த_ெப.எ/.(ம+_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாேதா $க�ப.08181.4 

 பனி ெவ ற_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) பதாைக எ �� ப* 

உைளA ப'மா எ �� $க�ப.08182.1 

 த2 எ �� வாளி எ �� த%�_ெப.(த%+_ெப.) எ �� தனிேவ* எ �� 

$க�ப.08182.2 



 சின ெவ றி மதமா எ �� ேத� எ �� தெரJ5த+ இ*ைல $க�ப.08182.3 

 அ2ம  ைக வயிர� � றா* அைரA ;%ட அர�க� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) 

$க�ப.08182.4 

 ெபா�� ேத� ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெபா) 

கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) நி)த� எ 2� $க�ப.08183.1 

 ச�ைக�� இ*லா வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) உேள 

தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) H-ற� $க�ப.08183.2 

 எ�� உள உயி� எ � எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இைண� ைகயா* இைள�த+ எ ப $க�ப.08183.3 

 அ�கத  மர�_ெப.(மர�_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ-ற அள� ப�� 

அழி5த_ெப.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) 

$க�ப.08183.4 

 தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) திைசக3 ேதா�� 

தைல�தைல மய�கி_வி.எ/.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) த�மி* 

$க�ப.08184.1 

 <�கிய களி�� ேத)� ;ரவி�� <ழி* 

ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08184.2 

 ஆ�கிய ெச)ைவ ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அமரேரா� அ�ர�_ெப.(அ�ர�_ெப.) ேபாைர� $க�ப.08184.3 

 P�கின� 4னிவ� எ ேன இத-� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ேதா-�� 

எ றா� $க�ப.08184.4 

 எ��த+ நி)த� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) இ'5த+ �ர�கி  ஈ�ட� $க�ப.08185.1 

 த��தன� 4க�க3 தா�கி தனி�தனி தைலவ� த3ளி $க�ப.08185.2 

 ப��தன� அர�க� ேவைல ப�ட+ பட(� பாரா� $க�ப.08185.3 



 க��தன� க��த பி 2� கா�தன� கவியி  வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) $க�ப.08185.4 

 Sல4� மJ(5 தா�கி� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) இ) நா �� 

ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08186.1 

 1ல� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உலைக 

உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உ)�திர 1��தி 

எ ன $க�ப.08186.2 

 ந�ல  நி �ழிேய நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

நிர5தர� கண�ேகளா�� $க�ப.08186.3 

 கால  எ � ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) யா%�� பி'5தில  பாச� ைகயா  

$க�ப.08186.4 

 கா-�_ெப.(கா-�_ெப.) அல  ;னேலா அ*ல  கன*_ெப.(கன*_ெப.) அ*ல  

இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ைகயா* $க�ப.08187.1 

 ஆ-றல  ஆ-� கி ற அ)R_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) சம�_ெப.(சம�_ெப.) 

இ+ேவ ஆகி* $க�ப.08187.2 

 ஏ-ற� எ  பல(� ெசா*லி_வி.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

எ பத� இழ5ேத  எ னா� $க�ப.08187.3 

 H-ற4� ���கி அRச ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கத� �4த  ெகா றா  

$க�ப.08187.4 

 மறிகட* ;ைடS> ைவAபி  மானவ  வாளி 

ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08188.1 

 ெசறிபைண மரேம நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மர�களி* 

தெரJய/ ெசA;� $க�ப.08188.2 

 �றி உைட மைலக3 த�மி* �லவைர� �லேம ெகா3ளா $க�ப.08188.3 

 எறிதேலா� அைறத* ேவ�ட இடவ  அ � இட5+ இலாத $க�ப.08188.4 



 வா� ப' மதமா மா  ேத� வா3_ெப.(வா3_ெப.) எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) 

அர�க� மாயA $க�ப.08189.1 

 பா�பி2� ெவ8ேயா� சாலA ப��வ� பய�_ெப.(பய�_ெப.) இ � இ ேற 

$க�ப.08189.2 

 P�;_ெப.(P�;_ெப.) உற> �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ம%ட ெத(ட� 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மர�க3_ெப.(மர�_ெப.+க3_பட�.ப .) �-றி/ 

$க�ப.08189.3 

 சா�பவ  ெகா*ல சா�;� எ � 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அமர� ஆ��தா� 

$க�ப.08189.4 

 ெபா)� �லA ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) ஆன திைரகB� கல�_ெப.(கல�_ெப.) ெபா  

ேத)� $க�ப.08190.1 

 இ)�களி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஆன மகர4� இ'ய* 

ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08190.2 

 ெந)�கிய_ெப.எ/.(ெந)��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பைடக3 ஆன 

மீ _ெப.(மீ _ெப.) �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ெந'5+ சி5த $க�ப.08190.3 

 க)�கட* கல���_ெப.எ/.(கல��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ம�தி  

பனச2� கல�கிA ;�கா  $க�ப.08190.4 

 மயி5த2� +மி5த  தா2� மைழ� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) கிழி�+ 

வான�+_ெப.(வான�_ெப.+அ�+_சா'.) $க�ப.08191.1 

 உய�5+_வி.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ� 

எ)ைவ_ெப.(எ)ைவ_ெப.) ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) உட  பிற5தவைர ஒ�தா� 

$க�ப.08191.2 

 கய�_ெப.(கய�_ெப.) �ைட5+ ஆ�� வ �ர� களி�_ெப.(களி�_ெப.) ஒ�தா  

கவய  காலி  $க�ப.08191.3 



 ெபய�5தில  உ-ற+ அ*லா* ேகச' ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேபா� 

ெப-றா  $க�ப.08191.4 

 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பைட� தைலவ� யா)� ெபய�5தில� பிண�தி  

�Aைப_ெப.(�Aைப_ெப.) $க�ப.08192.1 

 வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இல பரAபி_வி.எ/.(பரA;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மைலகி ற ெபாJதி  

வ5+-� $க�ப.08192.2 

 இ'5தன கவி�� HD_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ��தன 

எ��தேலா�� $க�ப.08192.3 

 ச'5த+ நி)த� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) தா�கின  அர�க  தாேன $க�ப.08192.4 

 :% எறி5த �வ� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதா3க3 இ);ைட 

பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உயர_�ைற.எ/.(உய�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அட*வலி� $க�ப.08193.1 

 P% எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) விர*க3 ேகாைதெயா� 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெத(ழி*பட �வ� எறி5த+ $க�ப.08193.2 

 ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) எறி5+நிமி� திைசேகளா� மைல ெசவி� 

எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைடய மிட*வேலா  

$க�ப.08193.3 

 நா%_ெப.(நா%_ெப.) எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

4ைற4ைற ெத(ட�5+ கட*_ெப.(கட*_ெப.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

யாைவ�� ந��கினா  $க�ப.08193.4 

 சி�க ஏ� கட*ேபா* 4ழ�கி_வி.எ/.(4ழ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நிமி� ேத� கடா8 ெநD+ ெச*க_விய�.வி.4.(ெச*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) 

எனா $க�ப.08194.1 

 அ�கதாதிய� அ2�க வானவ�க3 அRச ெவRசின அன5த  மா/ $க�ப.08194.2 



 ச�க பால �ளிகாதி வா* எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) 

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த� விட�_ெப.(விட�_ெப.) 

உமி>5+_வி.எ/.(உமி>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சா� $க�ப.08194.3 

 ெவ�க% நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) என ேவகமா8 உ)4 ெவ3க ெவ�கைணக3 

சி5தினா  $க�ப.08194.4 

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

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கவிவ �ர� 

வ �சிய_ெப.எ/.(வ ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �ட�� தட�க* வைர 

ெத(*மர� $க�ப.08195.1 

 இ-� எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெபாDயா8 உதி�5தன 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேசணிைட இழி5தேபா* 

$க�ப.08195.2 

 ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) ெவ�கைண படA பட� தைலக3 வி%ணி`� 

திைசமீ+ ேபா8 $க�ப.08195.3 

 அ-� எJ5தன விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ம%ணிைட அJ5+ கி றன அன5தமா* $க�ப.08195.4 

 சிைல� தட�ெபாழி வய� க�� பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஒ*கின� சின�தினா* 

$க�ப.08196.1 

 உைல�+ எறி5திட எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) � � 

ெத(� உட*பர�க3 ெகா� ஒ+�கினா� $க�ப.08196.2 

 நிைல�+_வி.எ/.(நிைல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சின�_ெப.(சின�_ெப.) 45+ 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எதி� 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உற ெந)�கலா* 

$க�ப.08196.3 



 மைல� தட�ெகௗ◌ா� உர�தல� கழல ஊ�ெச ற பல வாளிேய $க�ப.08196.4 

 4J�த� ஒ றி* ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெவ3ள வானர� 

4D5+_வி.எ/.(4D_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மா3வன தD5+ேபா8 

$க�ப.08197.1 

 கJ�த ைகய நிமி�கால வால பல க%டமானபD க%� ேந� $க�ப.08197.2 

 எJ� ெத(ட�5த பட� ேதா3களா* எறிய_�ைற.எ/.(எறி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

எ-ற அ-றன எJ5+ேம* $க�ப.08197.3 

 விJ�த ைப5_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) 

தைலய_�றி.வி.4.(தைல_ெப.+இய_�றி.வி.4.�றி.) ேவ0 மா* வைரக3 வ �சி 

வ �சி உட  வ �Jமா* $க�ப.08197.4 

 அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைப5_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) அ'5+_வி.எ/.(அ'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெச றன அயி* க��கைண ெவயி*க3ேபா* $க�ப.08198.1 

 ;-� அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகா� ெவL 

அராவி  ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நாகேலாக� 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ;�கவா* $க�ப.08198.2 

 ெவ-ற ெவ3ளிைட வி'5+_வி.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபாவ+ 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேம� ப3ள�_ெப.(ப3ள�_ெப.) ெவளி இ ைமயா* 

$க�ப.08198.3 

 உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ெச��)தி 

ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) உ3ளதிைர ஓத ேவைலெயா�� ஒ�ததா* 

$க�ப.08198.4 

 விழி��ேம* விழிய நி-கி  மா�பிைடய மீBேம* 4+க ேமனிய $க�ப.08199.1 

 கழி��ேம* உயர_�ைற.எ/.(உய�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஓ�ேம* ெநDய கால 

வ �சி  நிமி�ைகய வா8� $க�ப.08199.2 



 தெழJ��ேம* அக(� நாவ சி5ைதயி  உ 2ேம* சிகர�_ெப.(சிகர�_ெப.) 

யாைவ�� $க�ப.08199.3 

 பழி���_ெப.எ/.(பழி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேமனிய �ர�கி ேம* அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

வி��ெகா�� பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) பா�ேம $க�ப.08199.4 

 ெமா8 எ��தகைண மா'யா* இைட4D5த+ ஒ �� 4ைற க%Dலா� 

$க�ப.08200.1 

 எ8விட�+ எறி�� நாணி  ஓைசயல+ யா+� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ெசவி 

உ-றிலா� $க�ப.08200.2 

 ெம8 எ��தகவி ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) யாைவ�� விJ5+ேபான எ2� 

வி�மலா* $க�ப.08200.3 

 க8 எ��தன �ர�கி  ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

4ைற க%� ேதவ�க3_ெப.(ேதவ�_ெப.+க3_ப .) கல�கினா� $க�ப.08200.4 

 க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வானர� அன5தேகாD 

4ைற க%டமானபD க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.08201.1 

 க%ட  மா� ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) இ ைம_ெப.(இ ைம_ெப.) க%� 

கைணமாறினா  வி�த*_ெதா.ெப.(வி�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) இ ைமயா  

$க�ப.08201.2 

 க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) வில�கினா  இரவி 

காத*_ெப.(காத*_ெப.) கா+வ+ ஓ� காதலா* $க�ப.08201.3 

 க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கா� 

சிைதய_�ைற.எ/.(சிைத_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மீ+ 

உய�5+_வி.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒளி� மராமர� �ல( 

ைகயினா  $க�ப.08201.4 



 உைட5+ த பைட உைல5+ சி5தி உயி� ஒ*க ெவ*ெச) உட-றலா* 

$க�ப.08202.1 

 கைட5+ ெத3 அ4+ 

ெகா3B�_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) என ேம*நிமி�5த+ ஓ� க�Aபினா  $க�ப.08202.2 

 இைட5+ ெச றவைன எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ'ய காவ*ெப-� இக* 

இய-�வா  $க�ப.08202.3 

 மிைட5+ நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பைட ேவைல 

கா*தளர வ �சினா  நி)த� Hசினா� $க�ப.08202.4 

 �-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நி றபைட சி5தி ஓட ஓ� 

மராமர� ெகா� +ைக�+ளா  $க�ப.08203.1 

 ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) க%� வலிந � ந �_ெப.(ந �_ெப.) என விய5+ 

ெவ�கைண தெரJ5+ அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

$க�ப.08203.2 

 ெந-றியி தைல இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) மா�பிைட ஒ� அR� 

நR�_ெப.(நR�_ெப.) என நி��தவ  $க�ப.08203.3 

 ப-றி வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மர�_ெப.(மர�_ெப.) ேவ� 

ேவ�ற O��கி O%ெபாD பரAபினா  $க�ப.08203.4 

 அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கண�+ அ2ம  ஆலகால� எனலாய+ ஓ� 

ெவ�ளியா8 அவ%_ெப.(அவ%_ெப.) $க�ப.08204.1 

 ;�� அைன�+ உலக4� ���க நிமி� ேதா3;ைட�+ உ)4 ேபா* உறா 

$க�ப.08204.2 

 இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கண�+ 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இற��� எ ப+ 



ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) � � எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

மிைச ஏவினா  $க�ப.08204.3 

 உ�க+ அ�கி' ெசா'5+_வி.எ/.(ெசா'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வாளிகளி  ஊ> இலாத சி� :ழியா8 $க�ப.08204.4 

 நி*லடா சிறி+ நி*லடா உைன 

நிைன�+_வி.எ/.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ5தென _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+எ _த .ஒ).) 

4ைன�� நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) $க�ப.08205.1 

 வி* எடாைம நின+ ஆ%ைம_ெப.(ஆ%ைம_ெப.) 

ேபசி_வி.எ/.(ேப�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உயிேரா� 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) விைளயாDனா8 $க�ப.08205.2 

 க* அடா ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மர�ேகளா இ)கர�திேன  வலி கடAப 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.08205.3 

 ெசா*லடா என இய�பினா  இக* அர�க  ஐய  

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) ெசா*லினா  $க�ப.08205.4 

 வி* எ��க_�ைற.எ/.(எ���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உ'யா�க3 ெவ8யசில 

வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) இ��4ள� ெம*லிேயா8 $க�ப.08206.1 

 க* எ��க_�ைற.எ/.(எ���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உ'யா2� 

நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) இ � நாைளயிைட காணலா� $க�ப.08206.2 

 எ* எ��தபைட இ5திராதிய� உன�� இைட5+ உயி�ெகா� ஏ�வா� 

$க�ப.08206.3 

 ;*_ெப.(;*_ெப.) எ��தவ�க3 அ*ல� ேவ�சில ேபா� 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� ;�5+ேள� $க�ப.08206.4 

 எ ேனாேட ெபா)திேயா அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) அ � எனி  

இல��வA ெபய'  எ�பிரா  $க�ப.08207.1 



 த ேனாேட ெபா)திேயா உ  உ5ைததைல த3ள 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தனிவ3ளலா� $க�ப.08207.2 

 ம ேனாேட ெபா)திேயா உைர�த+ ம��கிேலா� என வழ�கினா  

$க�ப.08207.3 

 ெபா ேனாேட ெபா)வி  அ*ல+ ஒ ெறா� ெபா)Aபடா உய� ;ய�தினா  

$க�ப.08207.4 

 எ�� நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) 

இல��வA ெபய� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஏைழ எ�பி அதிகாயனா� 

$க�ப.08208.1 

 சி�க�_ெப.(சி�க�_ெப.) வ5தவைன 

ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) த 2யி� என�� 

ைவ�த+ ஓ� சிறAபினா  $க�ப.08208.2 

 அ�� அவ தைன மைல5+ 

ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 4னி(_ெப.(4னி(_ெப.) 

ஆற வ5தன _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) அ றி�� $க�ப.08208.3 

 உ�க3 த ைமயி  அட��ேமா உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஒ���� 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கைண ெத(��கிேன $க�ப.08208.4 

 யா)� எ பைடஞ� எ8த* இ றி அய* ஏக யா2� இக* வி*�� ஓ� 

$க�ப.08209.1 

 ேத'  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைம அட�க�� 

திர3 சிர� +ணிAெப  இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) தி%ணமா* 

$க�ப.08209.2 

 வா)� உ�கBட  வா2Vளா�கைள�� ம%0Vளாைர�� வர/ ெசா�� 

$க�ப.08209.3 



 ேபா)� இ � ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) பக*_ெப.(பக*_ெப.) க%ேண ெபா)+ 

ெவ*ெவ  ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) அல+ 

ேபாகேல  $க�ப.08209.4 

 எ � ெவ�பகழி ஏJ<�� இ)<�� ெவRசிைல ெகா� ஏவினா  

$க�ப.08210.1 

 � � நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வ �ர மா)தித  ேமனிேம* அைவ �J�களா8/ 

$க�ப.08210.2 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ)வேலா�� 

வா3_ெப.(வா3_ெப.) எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) 

தி �_வி.எ/.(தி _வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) சீறி ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

ேசமவ  $க�ப.08210.3 

 � � நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) 

பறி�+_வி.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவைன 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ெநா8தி  

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) Hறினா  $க�ப.08210.4 

 +�பி_ெப.(+�பி_ெப.) எ � உலகி  உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) யாைவ அைவ 

ஏைவ�� ெத(�; +3B தா3_ெப.(தா3_ெப.) $க�ப.08211.1 

 ெவ�; ெவRசின மட�க* ஒ றி  வலித ைன 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எளிதி  ெவ*�ேமா 

$க�ப.08211.2 

 ந�பி த�பி என+ எ�பிரா  வ)+ைண� த'�கிைல நலி�திேய* $க�ப.08211.3 

 அ�பி  45தி உன+ ஆவி 

உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 



இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) கா அடா சிைலவ* ஆ%ைமயா* 

$க�ப.08211.4 

 ெச)A பயி-றிய தட�ைக ஆளி ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வி�ட � � திைச யாைனயி  $க�ப.08212.1 

 ம)Aைப உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) திர3ேதா3 

இராவண  மக த  மா�பி  உய� வ/சிரA $க�ப.08212.2 

 ெபா)Aைப உ-ற+ ஓ� ெபா)A; என� கD+ ஒD5+ இD5+ திைசேபாயதா* 

$க�ப.08212.3 

 ெந)Aைப உ-ற+ ஓ� இ)�;_ெப.(இ)�;_ெப.) Hட� உற ந��ப�ட+ 

நிக��ததா* $க�ப.08212.4 

 வில�க*ேம* வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) 

வில�க*_ெதா.ெப.(வில��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

வ �சிய_ெப.எ/.(வ ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வில�க*_ெதா.ெப.(வில��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ந�� ப� ேவைலயி* 

$க�ப.08213.1 

 சல� ைகேம* நிமிர_�ைற.எ/.(நிமி�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெவRசின� தி)கி 

வRச ேம* நிமி� த)�கினா  $க�ப.08213.2 

 வல� ெகா3 ேப� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ேம)ேவா� உட  மறி��� 

மா)தித  வாச� நா� $க�ப.08213.3 

 அல�க* மா�;� உய� ேதாB� ஊ� உ)வ ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) சர� 

அJ�தினா  $க�ப.08213.4 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ேபா*வன ஓராயிர� பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஊ�ேபா8 

உ)வ ஆடக� $க�ப.08214.1 

 � � காெலறிய ெம8�ைல5+ இைட ���க நி றைனய ெகா3ைகயா  

$க�ப.08214.2 



 ம ற*_ெப.(ம ற*_ெப.) நா� தட ேமனிேம* உதிர வா' ேசாரவ)� மா)தி 

$க�ப.08214.3 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேத�� அளவி க% 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) க% அட* ந�ல  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைட ெந)�கினா  

$க�ப.08214.4 

 ந�ல  நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ந�லமா*வைர ெந�5தட�ைகயி  இட5+ ேந� 

$க�ப.08215.1 

 ேம* எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ' வி��; ெச*வ+ 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெவ�ைமேயா� வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) 

வ �ச�� $க�ப.08215.2 

 Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) அ5தக  எறி5த+ அ ன+ +ணி5+ சி5த இைட 

ெசா*��� $க�ப.08215.3 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) ஒ �� அறியாம* அ�;ெகா� க*லினா  ெநDய 

வி*லினா  $க�ப.08215.4 

 ஊக� எ��� உயிேரா� நி றன(� ஓட வானவ�க3 உ3ள4� $க�ப.08216.1 

 ேமாக� எ��� உளவாக ேம)வி2� 4�மட�� வலி தி%ைம சா* 

$க�ப.08216.2 

 ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) எ��� ெவளி ஆக ெவ��)தி ஆ� 

பாய_�ைற.எ/.(பா8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அன* அR�வா8 $க�ப.08216.3 

 நாக ெவ�க% ந� வாளி பா8ெத(�� ந��கினா  மைல பி��கினா  

$க�ப.08216.4 

 ேம) ேம) என அ*ல அ*ல என ேவ'ேனா� ெந�ெவ-; எலா� $க�ப.08217.1 



 மா'  ேம�� உய�ேதாளி  ேம�� வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) 

வாலி காதல _ெப.(காதல _ெப.) வழ�கினா  $க�ப.08217.2 

 ேச)ேம அைவ த2� ைகநி-க எதி� ெச*�ேம கD+ ெச*லி2� $க�ப.08217.3 

 ேப)ேம ெகாDய_ெப.அ.(ெகாDய_ெப.அ.) வாளியா* 4றி ெப��கலாவைக 

O��கினா  $க�ப.08217.4 

 ெந-றி_ெப.(ெந-றி_ெப.) ேம�� உய� ேதாளி  ேம�� ெந�மா�பி  ேம�� 

நிமி� தாளி2� $க�ப.08218.1 

 ;-றி`� Oைழ நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) அ ன ;ைக ேவக வாளிக3 ;கA;க 

$க�ப.08218.2 

 தெற1றி வா3_ெப.(வா3_ெப.) எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) 

தி �_வி.எ/.(தி _வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) ைக� +ைண பிைச5+ 

க%க3 எ' த� உக $க�ப.08218.3 

 வ-றி ஓ� உதிர வா' ேசா�(ற மய�கினா  நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

4ய�கினா  $க�ப.08218.4 

 ம-ைற வ �ர�க3த� மா�பி ேம�� உய� ேதாளி ேம�� 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) மா'ேபா* $க�ப.08219.1 

 ெகா-ற ெவ�கைண உல�க எ8தைவ �ளிAப 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உட*_ெப.(உட*_ெப.) 

���கினா� $க�ப.08219.2 

 இ-� அவி5தன ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பதாதி உயி� 

உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) எ�க0� இ'5த அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) 

$க�ப.08219.3 

 ெப-றி க%� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வ3ள* ஒ3_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) 

எ' பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க%ண  

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) ேபசினா  $க�ப.08219.4 



 பிைழ�த+ ெகா3ைக ேபாத ெப)�பைட� தைலவ� யா)� $க�ப.08220.1 

 உைழ�தன� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ெவ3ள�+ உல5த+� உலAபி-� அ ேற 

$க�ப.08220.2 

 அைழ�+ இவ த ைன யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) ஆ)யி� 

ெகாளAபடாேத $க�ப.08220.3 

 இைழ�த+ பJேத அ ேறா வ �டண எ ன/ 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08220.4 

 ஐய ஈ+ அ னேத யா* ஆயிர� ேகாD� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) $க�ப.08221.1 

 எ8தின� எ8தினா�க3 ஈ�ப�� இ'5த+ அ*லா* $க�ப.08221.2 

 ெச8தில� இவைன ஒ �� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) த��Aபி  அ*லா* $க�ப.08221.3 

 உ8திற  உ%ட< ேவ� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலகி2�� உயிேரா� 

எ றா  $க�ப.08221.4 

 எ ப+ ெசா*ல� ேக�ட இ5திர_ெப.அ.(இ5திர _ெப.) வி*லிேனா�� 

$க�ப.08222.1 

 ெபா  ெபா) ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) வ)வ+ 

ேபா*கி றாைன $க�ப.08222.2 

 4 பைன 4 ; ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெகாலா� பரத  4 ேனா  

$க�ப.08222.3 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) த�பி எ றா  ஆ� என/ 

சார  ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08222.4 

 த�யவ  இளவ* த ேம* ெச*வத 4 ன� 

ெச*க_விய�.வி.4.(ெச*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ � $க�ப.08223.1 



 ஏயின� ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) இ றி இரா�கத� தைலவ� எ�க3 

$க�ப.08223.2 

 நாயக  மகைன� ெகா றா8 ந%ணிைன நா�க3 காண $க�ப.08223.3 

 ேபா8 இனி உ8வ+ எ�ேக எ � எ' விழி�+A ;�கா� $க�ப.08223.4 

 ேகாD <� அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) H�ட�+ 

இரா�கத� ெகாD�தி% ேத)� $க�ப.08224.1 

 ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) மா� களி�� மா(� கடாவின� 

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ம%D $க�ப.08224.2 

 1Dனா� 1Dனாைர 4ைற 4ைற +ணி�+ வாைக $க�ப.08224.3 

 SDனா _வி.4.(S�_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) இராம  

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) SDய_ெப.எ/.(S�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேதா ற* த�பி $க�ப.08224.4 

 அதி�5தன உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஏJ� அன* ெபாறி அசனி எ னA 

$க�ப.08225.1 

 பிதி�5தன மைல�� பா)� பிள5தன பிண�தி  ேம ேம* $க�ப.08225.2 

 உதி�5தன தைலக3 ம%D ஓDன உதிர ந��த� $க�ப.08225.3 

 விதி�5தன அமர� ைகக3 விைள5த+ ெகாDய_ெப.அ.(ெகாDய_ெப.அ.) 

ெவ�ேபா� $க�ப.08225.4 

 வி�டன _வி.4.(வி�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பத�.ஒ).) 

விசிக� ேவக�_ெப.(ேவக�_ெப.) விடாதன வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 

மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) $க�ப.08226.1 

 ப�டன உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ��� 

பர5தன_வி.4.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) பதாைக� 

கா�ைட/ $க�ப.08226.2 



 ��டன +ரக ராசி +ணி�தன பைன� ைக� மாைவ $க�ப.08226.3 

 ��டன H-ற� எ ன அட�5தன அன5த� அ�மா $க�ப.08226.4 

 உல�கி றா� உல�கி றாைர எ%0வா  

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) $க�ப.08227.1 

 கல��� க%ண� ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) கைட�ற� 

காண* ஆ-றா� $க�ப.08227.2 

 வில�க)� பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மா'_ெப.(மா'.) விைள�கி ற விைளைவ 

உ னி $க�ப.08227.3 

 இல��வ  சிைலெயாேட ெகா* எJமைழ பயி ற+ எ றா� $க�ப.08227.4 

 ஓளி ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) கைணக3 ேதா�� உ5தின 

ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) ஒ-ைற $க�ப.08228.1 

 வாளியி  தைலய_�றி.வி.4.(தைல_ெப.+இய_�றி.வி.4.�றி.) பா'  மறிவன 

மைலயி* S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08228.2 

 ஆளியி  +Aபி  வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ெபா)கள�+ ஆ��த வாளி� $க�ப.08228.3 

 Pளியி  ெத(ைகய வ3ள* ��கைண� ெத(ைக�� அ�மா $க�ப.08228.4 

 பிறவியி* ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) ேதா-றA பிசித� உ%� உழ�� ெப-றி/ 

$க�ப.08229.1 

 சிைறயேவ எ ன ேநா�கி� ேதவ)� திைக�க� ேதா-றி $க�ப.08229.2 

 +ைறெத(�� ெத(ட�5+ வான�_ெப.(வான�_ெப.) ெவளி அற� +வ றி 

வ �J�_ெப.எ/.(வ �>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08229.3 

 பறைவயி  ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) ப�டா� பிண�தி ேம* 

பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மாேதா $க�ப.08229.4 

 திற�த) கவியி  ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெசறிகழ* நி)த  சீற $க�ப.08230.1 



 இற5தன கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) எJபதி  பாதி ேம�� $க�ப.08230.2 

 பற5தைல 4J+� ப�ட வRசக� பDவ�_ெப.(பDவ�_ெப.) 1ட $க�ப.08230.3 

 மைற5தன �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ஓD மறிகட* 

ம��த_ெப.எ/.(ம+_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாேதா $க�ப.08230.4 

 ைக அ-றா� கா*க3 அ-றா� கJ�+_ெப.(கJ�+_ெப.) அ-றா� கவச� அ-றா� 

$க�ப.08231.1 

 ெம8 அ-றா� �ட�க3 ேசார விைச அ-றா� விளி(� அ-றா� $க�ப.08231.2 

 ைமய*_ெப.(ைமய*_ெப.) தா�� க'�� ேத)� வாசி�� ம-�� அ-றா� 

$க�ப.08231.3 

 உ8ய/ சா85+ ஓD/ ெச றா� உயி� உ3ளா� 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உ3ளா� $க�ப.08231.4 

 வ-றிய_ெப.எ/.(வ-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கட�3 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மைல என ம)�கி  யா)� 

$க�ப.08232.1 

 �-றின� இ றி ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

தச4க  ேதா ற* +3ளி� $க�ப.08232.2 

 தெற1றின ;)வ�ேதா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) மனெமன/ 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேதரா  $க�ப.08232.3 

 உ-றன  இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகாைவ அ2ம2� உட  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ-றா  $க�ப.08232.4 

 ேதாளி ேம* ஆதி ஐய எ � அD ெத(J+ 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.08233.1 

 ஆளிேபா* ெமா8�பினா2� ஏறின  அமர� ஆ��தா� $க�ப.08233.2 



 காளிேய அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கால  ெகாைல அன கனலி  

ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) $க�ப.08233.3 

 வாளிேம* வாளி P��தா� மைழயி ேம* மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வ5த னா� 

$க�ப.08233.4 

 இD�தன சிைலயி  நா%க3 இ'5தன திைசக3 இ-� $க�ப.08234.1 

 ெவD�தன மைலக3 வி%�_ெப.(வி%�_ெப.) பிள5த+ வி��; ேம ேம* 

$க�ப.08234.2 

 ெபாD�த இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ��� 

ெபாழி5தன ெபாறிக3 ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.08234.3 

 கD�தன கைணேகளா� கைணக3த� அயி*வா8 

கLவி_வி.எ/.(கL(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08234.4 

 அ�பிேனா� அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஒ ைற அ��க ம-� 

அ��கிலாத $க�ப.08235.1 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெபாறி க+வ வி%ணி* ெவ5தன க'5+ 

வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08235.2 

 உ�ப)� உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) சி5தி ஒ��கினா� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

யா(� $க�ப.08235.3 

 க�ப� உ-� உைல5த ேவைல� கல�_ெப.(கல�_ெப.) என� கல�கி-� 

அ%ட� $க�ப.08235.4 

 அ' இன�_ெப.(இன�_ெப.) :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேத)� அ2ம2� அன5த சா' $க�ப.08236.1 

 ;'தலி  இல�ைக ஊ)�_ெப.எ/.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

தி'5த+ ;லவேர�� $க�ப.08236.2 



 எ'கைணA படல� 1ட இல� உள� எ 2� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

$க�ப.08236.3 

 தெரJகில� ெசவி� ெச*ல� கிழி5தன திைசக3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.08236.4 

 நா%_ெப.(நா%_ெப.) ெபா) வ'வி* ெச�ைக நாம <* 

நவி ற_ெப.எ/.(நவி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க*வி $க�ப.08237.1 

 மா%;_ெப.(மா%;_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வைகயி-� அ � வலி�� 

இைல அவதி மான� $க�ப.08237.2 

 ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) ெப'+_ெப.(ெப'+_ெப.) எ � 

ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதவ)� 

இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) ெச8ைக $க�ப.08237.3 

 கா%; அ'+ எ � கா�சி�� ஐ�ற( எ8தி-� அ ேனா $க�ப.08237.4 

 எ  ெச8தா� எ  ெச8தா� எ � இய�;வா� 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

$க�ப.08238.1 

 4  ெச8தா� யாவ� எ பா� 4  ஏ+ பி  ஏ+ எ பா� $க�ப.08238.2 

 ெகா ெச8 தா�_ெப.(தா�_ெப.) வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) இ ன திைசயினா� எ �� 

ெகா3ளா�_வி.4.(ெகா3_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.08238.3 

 ெபா ெச8 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ம(லி வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) 

உண�5தில� ;�5த+ ஒ �� $க�ப.08238.4 

 ஆயிர ேகாD ப*ல� அயி* எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�க  எ8தா  

$க�ப.08239.1 

 ஆயிர ேகாD ப*ல�+ அைவ +ணி�+ அ��தா  ஐய  $க�ப.08239.2 

 ஆயிர ேகாD நாக� கைண ெத(��+ அர�க  எ8தா  $க�ப.08239.3 



 ஆயிர ேகாD நாக� கைணகளா* அ��தா  அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) 

$க�ப.08239.4 

 ேகா�Dயி  தைலய_�றி.வி.4.(தைல_ெப.+இய_�றி.வி.4.�றி.) ேகாD ேகாD 

அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) அர�க  ேகா�தா  $க�ப.08240.1 

 ேகா�Dயி  தைலய_�றி.வி.4.(தைல_ெப.+இய_�றி.வி.4.�றி.) ேகாD 

ேகாDயா* �ைற�தா  ெகா%ட*_ெப.(ெகா%ட*_ெப.) $க�ப.08240.2 

 மீ�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேகாD ேகாD ெவRசின�+ அர�க  வி�டா  

$க�ப.08240.3 

 மீ�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேகாD ேகாD 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைவ த��தா  

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.08240.4 

 க�க ப�திர� ஓ� ேகாD ைக விைச�+ அர�க  எ8தா  $க�ப.08241.1 

 க�க ப�திர� ஓ� ேகாD கைண ெத(��+ இளவ* கா�தா  $க�ப.08241.2 

 தி�களி  பாதி ேகாD இல��வ  தெரJ5+ வி�டா  $க�ப.08241.3 

 தி�களி  பாதி ேகாD ெத(��+ அைவ அர�க  த���தா  $க�ப.08241.4 

 ேகாைரயி  தைலய_�றி.வி.4.(தைல_ெப.+இய_�றி.வி.4.�றி.) ேகாD 

ெகா��கைண அர�க  ேகா�தா  $க�ப.08242.1 

 ேகாைரயி  தைலய_�றி.வி.4.(தைல_ெப.+இய_�றி.வி.4.�றி.) ேகாD 

ெத(��+ அைவ இளவ* எ8தா  $க�ப.08242.2 

 பாைரயி  தைலய_�றி.வி.4.(தைல_ெப.+இய_�றி.வி.4.�றி.) ேகாD 

பரAபினா  இளவ* ப*கா* $க�ப.08242.3 

 பாைரயி  தைலய_�றி.வி.4.(தைல_ெப.+இய_�றி.வி.4.�றி.) ேகாD 

அர�க2� பைத�க எ8தா  $க�ப.08242.4 



 தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) 

தைலய_�றி.வி.4.(தைல_ெப.+இய_�றி.வி.4.�றி.) வாளி 

தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) கண�கி  சா�5த $க�ப.08243.1 

 தா�வர� +ர5+ 45தி தச4க  தனய  ஆ��தா  $க�ப.08243.2 

 தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) 

தைலய_�றி.வி.4.(தைல_ெப.+இய_�றி.வி.4.�றி.) வாளி 

தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) கண�கி  சா�5த $க�ப.08243.3 

 தா�வர� த��+_வி.எ/.(த�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ �>�தா _வி.4.(வ �>_வி.+��_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) க%ண  த�பி $க�ப.08243.4 

 வ/சிரA பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ேகாD வைள எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�க  

எ8தா  $க�ப.08244.1 

 வ/சிரA பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ேகாD +ர5+ அைவ அனக  மா8�தா  

$க�ப.08244.2 

 4/சிரA பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ேகாD இல��வ  4�க வி�டா  $க�ப.08244.3 

 4/சிரA பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ேகாD ெத(��+ அைவ த��தா  4 ப  

$க�ப.08244.4 

 அRசலி அR� ேகாD ெத(��+ இக* அர�க  எ8தா  $க�ப.08245.1 

 அRசலி அR� ேகாD ெத(��+ அைவ அ��தா  ஐய  $க�ப.08245.2 

 �Rசர� க ன�_ெப.(க ன�_ெப.) ேகாD இல��வ  சிைலயி* ேகா�தா  

$க�ப.08245.3 

 �Rசர� க ன�_ெப.(க ன�_ெப.) ேகாD ெத(��+ அைவ அர�க  ெகா8தா  

$க�ப.08245.4 

 எ8ய(� எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வாளி வில�க(� 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ��� $க�ப.08246.1 



 ெமா8கைண� கான�_ெப.(கான�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 4D5த+ 

4ழ��_ஏவ.(4ழ��_வி.) ேவைல $க�ப.08246.2 

 ெப8கைணA ெபாதிகளாேல வள�5த+ 

பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேகாப�_ெப.(ேகாப�_ெப.) 

$க�ப.08246.3 

 ைக� மிக� கன ற+ அ*லா* தள�5தில� காைள_ெப.(காைள_ெப.) 

வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) $க�ப.08246.4 

 வ �ழியி  கனிேபா* ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) கிழிபட அ2ம  வ �ர/ $க�ப.08247.1 

 S> எJ அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதா3ேம* ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) Pவி $க�ப.08247.2 

 ஊழியி  நிமி�5த_ெப.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச5த� உ)மிைன 

உமி>வ+ எ ன $க�ப.08247.3 

 ஏ> இ)<� வாளி இல��வ  கவச�+ எ8தா  $க�ப.08247.4 

 4-ெகா%டா  அர�க  எ னா 4ள'வா3 4க�க3 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

$க�ப.08248.1 

 பி ெகா%டா� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகாைவA பிய* 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) ெப)5ேதா3 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08248.2 

 க*ெகா%� ஆ� கி'யி  நா�� அ)விேபா* �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) க%டா� 

$க�ப.08248.3 

 வி* ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) இவேன 

எ னா ெவ)�ெகா%டா� 4னிவ� ேமேலா� $க�ப.08248.4 

 சீ�� <* தெரJ5த சி5ைத இல��வ  சிைல�ைக வாளி $க�ப.08249.1 

 <�<� ஏவி ெவ8தி  Oட�� உைள மட�க* மா(� $க�ப.08249.2 



 ேவ� ேவ� இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வ �ர� 

ெகாDைய�� அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) 

வ �>�தி_வி.எ/.(வ �>_வி.+��_இ.கா.+இ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08249.3 

 ஆ� <� அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) ெச�ெபா  கவச� ;�� அJ5த எ8தா  

$க�ப.08249.4 

 காள ேமக�ைத/ சா�5த கதிரவ  எ ன� கா5தி $க�ப.08250.1 

 ேதாளி ேம* மா�பி  ேம�� �ட�வி� கவச/ Sழ* $க�ப.08250.2 

 ந�B ந��A பவள வ*லி நிைர ஒளி நிமி�வ எ ன $க�ப.08250.3 

 வாளி வா8 ேதா�� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெபாD�தன 

�)தி_ெப.(�)தி_ெப.) வா' $க�ப.08250.4 

 ெபா  உ� தட5ேத� :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மட�க* 

மா ;ர%ட ேபா+� $க�ப.08251.1 

 மி  உ� பதாைகேயா� சாரதி 

வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+� $க�ப.08251.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) நிற�+_ெப.(நிற�_ெப.+அ�+_சா'.) உ)வ வாளி த�A; 

இல சா�5த ேபா+� $க�ப.08251.3 

 இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) எ � 

அறியா _வி.4.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ _பட�.ஒ).) 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) இைனய+ ஓ� மா-ற� 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08251.4 

 அ5 நர  அ*ல  ஆகி* நாரண  அைனய  அ ேற* $க�ப.08252.1 

 பி  அர  பிரம  எ � ேபசி2� 

பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வாJ� $க�ப.08252.2 



 ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) பதியி  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ'சிைல 

பிD�த_ெப.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க*வி $க�ப.08252.3 

 இ5நர  த ேனா�_ெப.(த _பதி.ெப.+ஓ�_க).ேவ.) ஒAபா� யா)ள� 

ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) எ றா  $க�ப.08252.4 

 வாயிைட ெந)A;� கால உட*_ெப.(உட*_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

�)தி_ெப.(�)தி_ெப.) வார $க�ப.08253.1 

 த�யிைட ெந8 வா��த ன ெவ�ளியா  உயி� த��5தா�� $க�ப.08253.2 

 ஓ8விட� இ*லா  வ*ைல ஓ� இைம ஒ��கா 4 ன� $க�ப.08253.3 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) 

:%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆழி அ� ேதர  ஆனா  

$க�ப.08253.4 

 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) எ�க0� அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) உக ெவ�; ேபா� 

$க�ப.08254.1 

 ஓைச வி�ம உ)�திர)� உட*_ெப.(உட*_ெப.) $க�ப.08254.2 

 Hச ஆயிர ேகாD ெகாைல� கைண $க�ப.08254.3 

 வ �சி வி%ைண ெவளி இல+ ஆ�கினா  $க�ப.08254.4 

 அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) திற�தி* அனக2� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

$க�ப.08255.1 

 ப�தி ப�தியி  எ8�வ ப*கைண $க�ப.08255.2 

 சி�திர�தினி* சி5தி இராவண  $க�ப.08255.3 

 ;�திர-�� ஓ� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேபா�கினா  $க�ப.08255.4 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) கைண பா8த�� ஆ-ற அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

$க�ப.08256.1 



 கா8 எ'�தைல ெந8 என� கா5+றா $க�ப.08256.2 

 Pயவ  �ட� S> ஒளி ெந-றியி* $க�ப.08256.3 

 த�ய ெவ�கைண <� ெச��தினா  $க�ப.08256.4 

 ெந-றி_ெப.(ெந-றி_ெப.) ேம* ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) <� 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கைண $க�ப.08257.1 

 உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ேபாதி2� யா+� 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உ-றில  $க�ப.08257.2 

 ம-� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வ  ெத(ழிேலா  மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

மா�பிைட $க�ப.08257.3 

 4-ற ெவ�கைண <� 4��கினா  $க�ப.08257.4 

 <� ெவ� கைண மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) Oைழதலி  

$க�ப.08258.1 

 ஊ� ேசா'ெயா� உ3ள4� ேசா�தர $க�ப.08258.2 

 ேதற* ஆ� +ைண�� சிைல ஊ றிேய $க�ப.08258.3 

 ஆறி நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) 

ஆ-றலி* ேதா-றிலா  $க�ப.08258.4 

 ;ைத�� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபா  உ)3 அ/ெசா�� 

$க�ப.08259.1 

 வைதயி  ம-ெறா) H-� என மா)தி $க�ப.08259.3 

 உைதயினா* அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ேதைர உ)�Dனா  

$க�ப.08259.4 

 ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) ஓ� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) :%ட+ ெப8� 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) $க�ப.08260.1 



 ஏய ேத� இைமAபி  இைட ஏறினா  $க�ப.08260.2 

 Pயவ  �ட�� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) இைண ேம* �ட� $க�ப.08260.3 

 த�ய ெவ� கைண ஐ�ப+ சி5தினா  $க�ப.08260.4 

 ஏறி ஏறி இழி5த+ அ*லா* இக* $க�ப.08261.1 

 ேவ� ெச8தில  ெவ8யவ  வ �ர2� $க�ப.08261.2 

 ஆ� ேகாD பகழியி  ஐ இ) $க�ப.08261.3 

 <� ேத� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நாழிைக <றினா  $க�ப.08261.4 

 ஆசி Hறின� ஆ��தன� ஆ8மல� $க�ப.08262.1 

 வ �சி வ �சி வண�கின� வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) $க�ப.08262.2 

 ஊச*_ெப.(ஊச*_ெப.) ந��கின� உ�த'க�ெத(� $க�ப.08262.3 

 P� வ �சின� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெநறி + னினா� $க�ப.08262.4 

 அ�கண�தி  ஒ� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

$க�ப.08263.1 

 மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) ெவ� க% அர�க� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

வ �ரேனா� $க�ப.08263.2 

 ஒ�க இ ப ஒ)வழி ஊணினா� $க�ப.08263.3 

 ;�� 45தின� ேபா'ைடA ெபா �வா� $க�ப.08263.4 

 ேதர� ேத'  இ(ளிய� ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) 4க�_ெப.(4க�_ெப.) $க�ப.08264.1 

 கார� கா'  இDAபின� க%ைடயி  $க�ப.08264.2 

 தார� தாரணி�� வி��;� தவ> $க�ப.08264.3 

 ேபர� ேப' 4ழ�� அ ன ேப/சினா� $க�ப.08264.4 



 பா��த_ெப.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பா��த திைசெத(�� 

ப மைழ $க�ப.08265.1 

 ேபா��த வான�_ெப.(வான�_ெப.) என இD ேபா��+ 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08265.2 

 ஆ��த ஓைச�� அ�ெபா�_ெப.(அ�;_ெப.+ஒ�_க).ேவ.) ெவ�பைட 

$க�ப.08265.3 

 P��த ஓைச�� வி%ணிைன� P��தவா* $க�ப.08265.4 

 ஆளி ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

வா3_ெப.(வா3_ெப.) அ' 

ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) $க�ப.08266.1 

 Hளி ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

�Rசர� ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

$க�ப.08266.2 

 வாளி ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) ேத� 

இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) ம%_ெப.(ம%_ெப.) தல� $க�ப.08266.3 

 Pளி ஆ��திலதா* பிண� + னலா* $க�ப.08266.4 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைண5த+ ஓ� 

வா3_ெப.(வா3_ெப.) அ' வா( ேத� $க�ப.08267.1 

 இ5திர தைன ெவ றவ  ஏறினா  $க�ப.08267.2 

 சி5தின  சர மா'_ெப.(மா'.) திைசதிைச $க�ப.08267.3 

 அ5தி வ%ண _ெப.(வ%ண _ெப.) ஓ� அ�பி  அக-றினா  $க�ப.08267.4 

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

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பட�5த+ ெத(ட�5தவ� 

$க�ப.08268.1 



 எ-�கி றன எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எறி5தன 

$க�ப.08268.2 

 அ-� உதி�5தன ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) வ தைல $க�ப.08268.3 

 ஒ-ைற ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கைணேயா�� உ)%டவா* $க�ப.08268.4 

 �ட� கிட5தன. பா�;_ெப.(பா�;_ெப.) என ேகா3 மதி� $க�ப.08269.1 

 திட� கிட5தன சி5தின ேத��திர3 $க�ப.08269.2 

 பட� கிட5தன� ப* பைட� ைகயின� $க�ப.08269.3 

 கட� கிட5தன ேபா ற_ெப.எ/.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கள�திேன 

$க�ப.08269.4 

 �%டல�கB� ஆர4� ேகாைவ�� $க�ப.08270.1 

 க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நா0�_ெப.எ/.(நா0_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) கழ�� கவச4� 

$க�ப.08270.2 

 க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா)த� 

வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) தல�+ உ�� $க�ப.08270.3 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) தல�தினி  மீ _ெப.(மீ _ெப.) என வ �>5தவா* 

$க�ப.08270.4 

 அர�க  ைம5தைன ஆ'ய  அ�பினா* $க�ப.08271.1 

 கர�க <றி எதி�ெபா) க%டக� $க�ப.08271.2 

 சிர� ெகா���ைவ� � � திர�Dனா  $க�ப.08271.3 

 இர�க� எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ெவ�கால2� 

எRசேவ $க�ப.08271.4 



 �-��_ெப.எ/.(�-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வா*ெகா� P(� 

+ைக��� வி�� $க�ப.08272.1 

 எ-�� வானி  எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எறி�� எதி� 

$க�ப.08272.2 

 உ-� ேமா+� உைத��� உ���மா* $க�ப.08272.3 

 ெகா-ற வி*லி அ � ஏறிய_ெப.எ/.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) H-றேம 

$க�ப.08272.4 

 பா����_ெப.எ/.(பா�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அRச 

உ���� பக�Dனா* $க�ப.08273.1 

 P���� ேவைலைய ேதா3;ைட ெகா�D 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08273.2 

 ஆ���� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேத�பிD�+ அ� ைகயா* $க�ப.08273.3 

 ஈ���� ஐய  அ � ஏறிய_ெப.எ/.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

யாைனேய $க�ப.08273.4 

 மா(� யாைன�� வாBைட� தாைன�� $க�ப.08274.1 

 :(� ந�)� ;ைனதளி)� என $க�ப.08274.2 

 P(� அ3ளிA பிைச�� +ைக��மா* $க�ப.08274.3 

 ேசவக  தெரJ5+ ஏறிய_ெப.எ/.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சீயேம 

$க�ப.08274.4 

 உரக� :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உ)ைள ெபா)5தின 

$க�ப.08275.1 

 இரத� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஏ எ2� மா�திைர $க�ப.08275.2 

 சரத� ஆக� தைரAபட/ சா�மா* $க�ப.08275.3 



 வரத  அ � உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஏறிய_ெப.எ/.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாசிேய $க�ப.08275.4 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இட�தினி* ஆ8 ம)5தா* அழ* $க�ப.08276.1 

 ெவL விட�திைன உ%டவ� மீ%ெடன $க�ப.08276.2 

 எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) இட�தி2� 

வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இன�தைல� $க�ப.08276.3 

 தெவ1 அட��� வலியவ� ேதறினா� $க�ப.08276.4 

 ேதறினா� க% ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) உக/ சீறினா� $க�ப.08277.1 

 ஊறினா� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இளவைல ஒ றினா� 

$க�ப.08277.2 

 மா� மா� மைல�� மர�கB� $க�ப.08277.3 

 <�� ஆயிர4� ெகா� <றினா� $க�ப.08277.4 

 விகட� உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) மரெனா� ெவ-; 

இன�_ெப.(இன�_ெப.) $க�ப.08278.1 

 ;கட உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ெபா��தன ேபாவன 

$க�ப.08278.2 

 +க3_ெப.(+க3_ெப.) தவ� ெத(ழி* ெச8+ைற� க�மிய� $க�ப.08278.3 

 சகட� ஒ�தன தா�_ெப.(தா�_ெப.) அணி ேத� எலா� $க�ப.08278.4 

 வாலி ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) ஓ� மாமர�_ெப.(மாமர�_ெப.) வா�கினா  

$க�ப.08279.1 

 காலி  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அர�கைன கா 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.08279.2 

 ேபா�� உ  உயி� உ%ப+ ;�� எனா $க�ப.08279.3 



 ேம* இவ�5+ ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) உக வ �சினா  $க�ப.08279.4 

 ஏ� அழி�த+ 

ெச8தவ _வி.அ.ெப.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ _பட�.ப .) 

ஈ%� எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) $க�ப.08280.1 

 சீ� அழி�தவ  ஆ� என ேதவ�க3_ெப.(ேதவ�_ெப.+க3_ப .) $க�ப.08280.2 

 ஊ� அழி�த_ெப.எ/.(அழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உய�வலி� ேதாளவ  

$க�ப.08280.3 

 ேத� அழி�+_வி.எ/.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓ� இைமAபிைட/ 

ெச றதா* $க�ப.08280.4 

 அ5த ேவைலயி  ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆDனா� $க�ப.08281.1 

 சி5ைத சால உவ5தன� ேதவ�க3_ெப.(ேதவ�_ெப.+க3_ப .) $க�ப.08281.2 

 த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) த5ைத ப%� 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) சழ�� எலா� $க�ப.08281.3 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) த���தன  எ ப+ ஓ� ஏ�பலா* $க�ப.08281.4 

 அழி5த_ெப.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) ேத'  

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ5தர�+ அ�கண�+ 

$க�ப.08282.1 

 எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ம-� ஓ� இரத� உ-� 

ஏறினா  $க�ப.08282.2 

 கழி5+_வி.எ/.(கழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபாகைல நி* என� 

ைக�கைண $க�ப.08282.3 

 ெபாழி5+_வி.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெச றன  த� எனA 

ெபா�கினா  $க�ப.08282.4 



 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) மக _ெப.(மக _ெப.) ைம5தைன இ  உயி� 

$க�ப.08283.1 

 த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபாெகன/ சார�-றா தைன 

$க�ப.08283.2 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ம-ைறய வானர வ �ர)� 

$க�ப.08283.3 

 45+ ேபா��� 4ைற4ைற 4-றினா� $க�ப.08283.4 

 மர4� � �� மD5த அர�க�த� $க�ப.08284.1 

 சிர4� ேத)� ;ரவி�� தி%க'� $க�ப.08284.2 

 கர4� ஆளி�� வா'� கDயவ  $க�ப.08284.3 

 சர4� தா>தர வ �சின� தா�கினா� $க�ப.08284.4 

 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) $க�ப.08285.1 

 விைனய ெவ�க% அர�கைர வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) $க�ப.08285.2 

 நிைன�� மா�திர�+ ஆ� உயி� ந��கினா  $க�ப.08285.3 

 மைன�� வா>(� உற�க4� மா-றினா  $க�ப.08285.4 

 ஆைன�� தட5ேத)� த _பதி.ெப.(த _தி'.) ஆ� உயி�� $க�ப.08286.1 

 தாைன�� ப'�� ப�ட த ைமைய $க�ப.08286.2 

 மான ெவ� க% அர�க  மன� ெகாளா $க�ப.08286.3 

 ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ றிய  த� எனA 

ெபா�கினா  $க�ப.08286.4 

 சீ�� தட�ெப)R சி*லி அ� ேத'ைன� $க�ப.08287.1 



 கா�+ நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இ)வைர� க%டன  

$க�ப.08287.2 

 ஆ��த த�ெப)R ேசைனெகா%� அ%டேம* $க�ப.08287.3 

 ஈ��த ேசா'A பரைவ நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஈ��தலா* $க�ப.08287.4 

 ேந� ெசலா+ இைட நி றன� ந�3 ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) $க�ப.08288.1 

 கா� ெசலா இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) சீறிய க% அக* $க�ப.08288.2 

 ேத� ெசலா+ வி��பிைட/ ெச*வ+ ஓ� $க�ப.08288.3 

 ேப� ெசலா+ பிண�தி  பிற�கேம $க�ப.08288.4 

 அ � த _பதி.ெப.(த _தி'.) அய* 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அர�கைர $க�ப.08289.1 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) வா34க� 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஒ)விலா  $க�ப.08289.2 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) ந�பைட நா-ப+ ெவ3ள4� $க�ப.08289.3 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நி றபD என� Hறினா  

$க�ப.08289.4 

 ஆய வ �ர)� ஐய அம�� தைல_ெப.(தைல_ெப.) $க�ப.08290.1 

 ந��� நா-ப+ ெவ3ள ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பைட $க�ப.08290.2 

 மாய ெவ� கைண மா'_ெப.(மா'.) வழ�கிைன $க�ப.08290.3 

 ஓ8( இ* ெவRெச) ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

எ � ஓதினா� $க�ப.08290.4 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேந�5தன  மா)தி ேம*வ)� 

$க�ப.08291.1 



 அ5தி வ%ண2� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

$க�ப.08291.2 

 சி5தினா  கைண ேதவைர ெவ றவ  $க�ப.08291.3 

 O5த O5த 4ைற 4ைற <றினா  $க�ப.08291.4 

 ஆ�� ஏJ� அ�ப+� ஐ�ப+� $க�ப.08292.1 

 <�� ஆயிர4� கைண <�கி வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.08292.2 

 ஊறினாைர உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) ெத(ைல�+ உயி� $க�ப.08292.3 

 ேதறினாைர ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) ேச��தினா  

$க�ப.08292.4 

 கதி'  ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) 4தலின� 

காவல�_ெப.(காவ*_ெப.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.08293.1 

 உதிர ெவ3ள�தி  ஒ*கி ஒ+�க�� $க�ப.08293.2 

 எதி'* நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இராவணி ஈ�ற 

$க�ப.08293.3 

 ெவதி'  கா�� எ'ேபா* சர� வி�தினா  $க�ப.08293.4 

 உைள( ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) இராவணி 

ஒ*கினா  $க�ப.08294.1 

 கிைளயி  நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) கிைள�த�� $க�ப.08294.2 

 அள( இ* ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அவிதர ஆ'ய-� $க�ப.08294.3 

 இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ��சர� ஏவினா  

$க�ப.08294.4 



 தெரJகைண மா'_ெப.(மா'.) ெப8ய ேத�கB� சிைன� ைக� மா(� 

$க�ப.08295.1 

 ப'கB� அர�க� தா4� ப�டன கிட�க� க%டா� $க�ப.08295.2 

 இ)வ)� நி றா� ம-� அ�� இரா�கத� எ 2� ேபரா� $க�ப.08295.3 

 ஒ)வ)� நி றா� இ*ைல உ3ளவ� ஓDA ேபானா� $க�ப.08295.4 

 ஓDனா� அர�க� த%ண �� உ% நைச 

உல�5த_ெப.எ/.(உல�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நாவ� $க�ப.08296.1 

 ேதDனா� தெரJ5+ ைகயா* 4கிலிைன 

4க5+_வி.எ/.(4க_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேத�கி $க�ப.08296.2 

 பா� உ� ;%க3 ேதா�� ப��;ன* பாயA 

பாய_�ைற.எ/.(பா8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08296.3 

 வ �Dன� சிலவ� சி*ேலா� ெப-றில� விளி5+ வ �>5தா� $க�ப.08296.4 

 ெவ�கைண திற5த ெம8ய� விளி5தில� 

விைர5+_வி.எ/.(விைர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெச றா� $க�ப.08297.1 

 ெச��ழ* க-ைற ேசார� தெரJைவய� அர-ற தெய1வA $க�ப.08297.2 

 ெபா��:� ப3ளி_ெப.(ப3ளி_ெப.) ;�கா� அவ)ட* ெபா)5தA ;*லி 

$க�ப.08297.3 

 அ�� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) ஆவிேயா�� த� உயி� ேபா�கி 

அ-றா� $க�ப.08297.4 

 ெபாறி�ெகா�� பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மா�ப� 

ேபாயின�_வி.4.(ேபா_வி.+இ _இ.கா.+அ�_பட�.ப .) இட�க3 ;�கா� 

$க�ப.08298.1 

 மறி�ெகாB� சி�வ�_ெப.(சி�வ�_ெப.) த�ைம ம-�ள �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) 

த�ைம $க�ப.08298.2 



 �றி�ெகாB� எ � Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அவ�4க� �ைழய ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.08298.3 

 ெநறி�ெகாB� H-ைற ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஆ)யி� ெநD+ ந��தா� $க�ப.08298.4 

 தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) க%ண  த�பி த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

ஈ+ ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) ெம8ேய $க�ப.08299.1 

 ேவ� அைர� கண�தி  இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஊ� இராவணி விளித  

4 ன� $க�ப.08299.2 

 மாமர� கானி* � றி* மைற5தி)� 

மைறய_�ைற.எ/.(மைற_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ*ேல $க�ப.08299.3 

 ேபா� என� தமைர/ ெசா*லி_வி.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

சில�_ெப.(சில�_ெப.) உட*_ெப.(உட*_ெப.) 

+ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபானா� $க�ப.08299.4 

 வைர உ%ட ம+ைக ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ம)ம�+ வ3ள* வாளி 

$க�ப.08300.1 

 இைர உ%� +யில ெச றா� வா�கிD  இறAப� எ பா� $க�ப.08300.2 

 பிைர உ%ட பாலி  உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) பிறி+ற பிற�4  ெசா*லா 

$க�ப.08300.3 

 உைர உ%ட ந*ேலா�_�றி.வி.4.(ந*_ெப.+ஓ�_பட�.ப .) எ ன உயி��+ 

உயி��+ உைழAப+ ஆனா� $க�ப.08300.4 

 ேத'ைட/ ெச*லா� மானA ;ரவியி* ெச*லா� ெச�க% $க�ப.08301.1 

 கா'ைட/ ெச*லா� காலி  கா* என/ ெச*லா� காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) 

$க�ப.08301.2 

 ஊ'ைட/ ெச*லா� நாணா* உயி' ேம* உைடய அ பா* $க�ப.08301.3 



 ேபா'ைட/ ெச*லா� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ந��கின� ;ற�+� ேபாகா� $க�ப.08301.4 

 ெநா8தினி  ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

HD_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இராவணி உைளைவ 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08302.1 

 ெவ8தினி* ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ �>Aப* 

எ ப+ ஓ� ெவ�ளி வ ��கி $க�ப.08302.2 

 ெப8+ழிA ெப8��_ெப.எ/.(ெப8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மா'_ெப.(மா'.) அைனயவ  பிண�� H-றி  $க�ப.08302.3 

 ைகயினி* ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) அ�பா* கவச�ைத� கழி�+ 

வ �>�தா _வி.4.(வ �>_வி.+��_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08302.4 

 கவச�ைத� கழி�+ வ �>Aப காA;� கட _ெப.(கட _ெப.) இ � 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08303.1 

 அவச�ைத அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) அறி(�� +ைணயி  வ �ர� $க�ப.08303.2 

 +வச�தி  ;ரவி� தி%ேத� கD+ற P%D யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) 

இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.08303.3 

 திவச�தி  4D�+� ெவ�ேபா� என/ சின�_ெப.(சின�_ெப.) தி)கி/ ெச றா� 

$க�ப.08303.4 

 மா)தி ேம�� ஐய  மா�பி2� ேதாளி  ேம�� $க�ப.08304.1 

 ேத'ன� இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) ெச றா� ெச5தழ* பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) சி5த 

$க�ப.08304.2 

 ஆ'ய  வாைக வி*�� அ/� உைட� ேத)� அ�ேத� $க�ப.08304.3 

 ஊ��வா� உயி)� ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

;ரவியி  உயி)� உ%டா  $க�ப.08304.4 



 இ)வ)� இழ5த_ெப.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வி*லா� 

எJ4ைன வயிர� த%டா� $க�ப.08305.1 

 உ)� என� கDதி  ஓD அ2மைன இைமAபி  உ-றா� $க�ப.08305.2 

 ெபா)கன* ெபாறிக3 சி5தA ;ைட�தன� ;ைட�தேலா�� $க�ப.08305.3 

 ப)வலி கர�தினா* த%�_ெப.(த%+_ெப.) இர%ைட�� பறி�+� 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08305.4 

 த%�_ெப.(த%+_ெப.) அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ைகய+ 

ஆய த ைமைய� த�கணாள� $க�ப.08306.1 

 க%டன� க%� ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) லாவ+ 

ஒ றா2� காணா� $க�ப.08306.2 

 ெகா%டன _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந�ைம� 

ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ � 

அ/ச�_ெப.(அ/ச�_ெப.) ெகா%டா� $க�ப.08306.3 

 உ%ட ெசR_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) ேசா�� ேநா�கா� உயி)�ேக உதவி ெச8தா� 

$க�ப.08306.4 

 கா-�_ெப.(கா-�_ெப.) வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைச�தலா�� கால�_ெப.(கால�_ெப.) அ*லாைம யா�� $க�ப.08307.1 

 H-� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆவி 

ெகா3B�_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) �றி 

இ ைம_ெப.(இ ைம_ெப.) �றி�தலா�� $க�ப.08307.2 

 ேத-ற� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மய�க4� ேநா(� த��5தா� 

$க�ப.08307.3 



 ஏ-ற4� வலி�� ெப-றா� எJ5தன� வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.08307.4 

 அ�கத  �4த  ந�ல  சா�பவ  அ)�க  ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) 

$க�ப.08308.1 

 ப�க� இ* மயி5த  த�பி சதவலி பனச  4 னா/ $க�ப.08308.2 

 சி�க ஏ� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) யாவ)� 

சிகர�_ெப.(சிகர�_ெப.) ஏ5தி $க�ப.08308.3 

 ம�கல� வாேனா� ெசா*ல_�ைற.எ/.(ெசா*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) என ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ5தா�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.08308.4 

 அ�தைனேயா)� � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) அளA; இல அசனி ஏ-ேறா� 

$க�ப.08309.1 

 ஒ�தன ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) 

வ ���_ெப.எ/.(வ ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உ)� என ஒ)�க 

உ8�தா� $க�ப.08309.2 

 இ�தைன ேபா�� ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

இக* எனா 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08309.3 

 சி�திர வி* வேலா2� சி ன பி ன�க3 ெச8தா  $க�ப.08309.4 

 மர�கB� மைல�� க*�� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) என வழ�கி 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08310.1 

 ெந)�கின� ெந)�க� க%�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தனி ெநR�� வி*�� 

$க�ப.08310.2 



 சர�கB� +ைணயா8 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நிசாசர  தனிைம ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.08310.3 

 இர�கின  எ ன ேம*பா* � �;�� இரவி 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.08310.4 

 வாழிய_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இய_விய�.வி.4.�றி.) ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) 

நா �� ம24த* வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) <�� 

$க�ப.08311.1 

 ேவ3வி�� ெம8�� தெய1வ ேவதிய� விைழ(� 

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08311.2 

 ஆழி அ� கமல� ைகயா  ஆதி அ� பரம  எ னா $க�ப.08311.3 

 ஏைழய� உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) எ ன இ)%டன திைசக3 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.08311.4 

 நாகேம அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ந�ப நாழிைக ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

நா �_ெப.(நா �_ெப.) $க�ப.08312.1 

 பாகேம கால�_ெப.(கால�_ெப.) ஆகA ப��திேய* ப�டா  அ ேற* 

$க�ப.08312.2 

 ேவக வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�க� கால�_ெப.(கால�_ெப.) விைள5த+ 

வி��பி  வRச  $க�ப.08312.3 

 ஏ�ேம* ெவ*வ  எ ப+ இராவண-� இளவ* 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08312.4 

 அ�தைன வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ேம�� ஆ%தைக அ2ம  ேம�� $க�ப.08313.1 

 எ�தைன ேகாD வாளி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) என எ8யா 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08313.2 



 வி�தக வி*லினாைன� ெகா*வ+ 

வி)�பி_வி.எ/.(வி)�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 

$க�ப.08313.3 

 சி�திர� ேதைர� தெய1வA பகழியா* 

சிைத�+_வி.எ/.(சிைத_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ �>�தா _வி.4.(வ �>_வி.+��_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08313.4 

 அழி�த_ெப.எ/.(அழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேத� அJ5தா 4 ன� 

அ�ெபா�_ெப.(அ�;_ெப.+ஒ�_க).ேவ.) 

கிட5+_வி.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெவ�பி $க�ப.08314.1 

 உைழ�+ உயி� வி�வ+ அ*லா* உ�ெச) ெவ ேறா� எ � $க�ப.08314.2 

 பிைழ�+ இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) ேபாவா� அ*ல� பாச�தா* 

பிணிAபி  எ னா $க�ப.08314.3 

 விழி�+ இைமயாத 4 ன� வி*ெலா�� வி��பி* ெச றா  $க�ப.08314.4 

 ெபா  �லா� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) த ெனா�� 

;க>த-� ஒ�தா  $க�ப.08315.1 

 வ கலா� இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) ம-ெறா) மன�த  

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08315.2 

 மி  �லா� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) கா* வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) வி%ணிைட 

விைர5த_ெப.எ/.(விைர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

$க�ப.08315.3 

 எ  ெகாலா� எ ன அRசி வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) இ'ய* ேபானா� 

$க�ப.08315.4 

 தா�� வி* கர�த  Pணி தJவிய_ெப.எ/.(தJவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

;ற�த  த 23 $க�ப.08316.1 



 ஓ�கி_வி.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உ-� எ'யா 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ�ளிய  உயி�Aப  த�ய  

$க�ப.08316.2 

 த��� இைழAபவ�க�� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) சீ'ய  மாய/ 

ெச*வ _ெப.(ெச*வ _ெப.) $க�ப.08316.3 

 வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) பிழ�பி  உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) 

ேமக�தி  மீதி  ஆனா  $க�ப.08316.4 

 தணி( அறA ப%� ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தவ�தி2� த)ம�தா2� $க�ப.08317.1 

 பிணி அ�Aபவ'* ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வர�தி2� பிறAபினா2� $க�ப.08317.2 

 மணிநிற�+ அர�க  ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாய 

ம5திர�தினா2� $க�ப.08317.3 

 அ0 என/ சிறிய+ ஆ�� ஓ� ஆ�ைக�� உைடய  ஆனா  $க�ப.08317.4 

 வா�கினா  மல'  ேமலா  வானக மணிந��� க�ைக $க�ப.08318.1 

 தா�கினா  உலக5 தா��� ச�கர�தவ  எ றா�� $க�ப.08318.2 

 வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) வா _ெப.(வா _ெப.) ேதாைள வ ��கி 

வ �>�+_ஏவ.(வ �>�+_வி.) அலா* மீ3கிலாத $க�ப.08318.3 

 ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) அரவி  நாம�+ 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தனிA பைடைய உ னி $க�ப.08318.4 

 ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) கால�+ ஆ��தா� அம�� 

ெத(ழி* அRசி அAபா* $க�ப.08319.1 

 ேபாயின  எ ப+ உ னி வானர வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ேபா*வா� $க�ப.08319.2 



 நாயக-� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகா(� அ னேத 

நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந�கா  $க�ப.08319.3 

 மாையைய� தெரJய உ னா� ேபா��ெத(ழி* மா-றி நி றா� $க�ப.08319.4 

 அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) கண�+ அ2ம  ேதா3நி � ஐய2� 

இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) $க�ப.08320.1 

 க+ வலி/ சிைலைய ெவ றி அ�கத  ைகய+ ஆ�கி $க�ப.08320.2 

 4+� உற/ ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கைண எலா� 4ைறயி  

வா�கி $க�ப.08320.3 

 வி+ வி+A; ஆ-ற�-றா  விைளகி ற+ உண�5திலாதா  $க�ப.08320.4 

 வி�டன _வி.4.(வி�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பத�.ஒ).) 

அர�க  ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) பைடயிைன 

வி��தேலா�� $க�ப.08321.1 

 எ�Dேனா� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) தி��� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) தி'5+ 

இ'ய ஓD $க�ப.08321.2 

 க�Dன+ எ ப ம ேனா கா��த-� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) 

காைள_ெப.(காைள_ெப.) $க�ப.08321.3 

 வ�ட வா _ெப.(வா _ெப.) வயிர� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) மைலகைள உைளய வா�கி $க�ப.08321.4 

 இ��றA பிணி�தேலா�� யாைவ�� எதி�5த ேபா+� $க�ப.08322.1 

 ம��ற� கடவா  அ*ல  மாய� எ � உண�வா  அ*ல  $க�ப.08322.2 

 உ��ைற� + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) இ*லா  ஒ��கின  ெச8வ+ ஓரா  

$க�ப.08322.3 



 அ� �ைற கள�ைத ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அ5தர�_ெப.(அ5தர�_ெப.) அதைன 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08322.4 

 கா�ைட/ சி�வ _ெப.(சி�வ _ெப.) மாய� க3வைன� கண�தி  

காைல_ெப.(காைல_ெப.) $க�ப.08323.1 

 ேம* விைச�+ எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நாDA 

பிDAெப  எ � உ���� ேவைல $க�ப.08323.2 

 ஏ*;ைடA பாச� ேம* நா3_ெப.(நா3_ெப.) இராவண  ;ய�ைத வாலி 

$க�ப.08323.3 

 வா* பிணி� தென1ன �-றிA பிணி�த+� வயிர� ேதாைள $க�ப.08323.4 

 ம-ைறேயா� தைம�� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அரவ� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08324.1 

 �-றின வயிர� Pணி  மைலயினி  ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) ேதா3க3 

$க�ப.08324.2 

 இ-றன இ-ற எ ன இ��கின இளகா உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) $க�ப.08324.3 

 தெற1ெறன உைடய வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) இ)5தன� ெச8வ+ 

ஓரா�_வி.4.(ஓ�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.08324.4 

 மைல என எJவ� வ �>வ� ம%ணிைடA ;ர3வ� வானி* $க�ப.08325.1 

 தைலகைள எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) தழ* 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) விழிAப� தாவி $க�ப.08325.2 

 அைலகிள� வாலா* பா'  அDAப� வா8 மDAப� ஆ%ைம/ $க�ப.08325.3 

 சிைலயவ-� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகாைவ ேநா��வ� 

உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) த�வ� $க�ப.08325.4 



 வ �டண  4க�ைத_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) விைன உ%ேட இத2�� 

எ ப� $க�ப.08326.1 

 1Dன க��*_ெப.(க��*_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இ)ளிைன 4னிவ� 

ெமா8�பி* $க�ப.08326.2 

 ஈ�ற� த�க ேபாலா� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) எதி� எ னா ஏ5த* $க�ப.08326.3 

 ஆடக� ேதாைள ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நைக 

ெச8வ�_வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+அ�_பட�.ப .) அJவ� அRசா� 

$க�ப.08326.4 

 ஆ� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) த���க வ*லா� அRசைன 

பய5த_ெப.எ/.(பய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ3ள* $க�ப.08327.1 

 மா)தி பிைழ�தா  ெகா*ேலா எ றன� 

ம�கி_வி.எ/.(ம��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08327.2 

 வ �ரைன� க%� ப�ட+ இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ெகாலா� எ � 

வி�மி $க�ப.08327.3 

 வா�கழ* த�பி த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) கா0ேமா வ3ள* எ பா� 

$க�ப.08327.4 

 எ  ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) ெசா*லி _நி.எ/.(ெசா*_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) 

எ�>_ெப.(எ�>_ெப.) வலி அர�க  எ8தா  $க�ப.08328.1 

 மி  ெச ற+ அ ன வான�+_ெப.(வான�_ெப.+அ�+_சா'.) உ)� 

இன�_ெப.(இன�_ெப.) வ �>வ எ ன $க�ப.08328.2 

 ெபா  ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வD�பி  வாளி 

;ைகெயா� ெபாறி�� சி5தி $க�ப.08328.3 



 4 ெச ற 4+கி* பாய_�ைற.எ/.(பா8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) பி  

ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா�ப� 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08328.4 

 மைல� தைல_ெப.(தைல_ெப.) கால மா'_ெப.(மா'.) மறி�+ எறி 

வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) ேமாத_�ைற.எ/.(ேமா+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.08329.1 

 தைல� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

மய�கி_வி.எ/.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வ �J�_ெப.எ/.(வ �>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) த ைமயி  தைலக3 

சி5+� $க�ப.08329.2 

 ெகாைல� தைல_ெப.(தைல_ெப.) வாளி பாய� � � அன �வ(� ேதாளா� 

$க�ப.08329.3 

 நிைல�தைல� �ைல5+ சா�5தா� நிமி�5த+ �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ந��த� 

$க�ப.08329.4 

 ஆயிர ேகாD ேம�� அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) ஆக� P� 

$க�ப.08330.1 

 ேபாயின ேபா+� ஒ �� +D�தில  ெபா��+ மான� $க�ப.08330.2 

 த� எ' சித�� ெச�க% அRசைன சி�க�_ெப.(சி�க�_ெப.) தெய1வ 

$க�ப.08330.3 

 நாயக  த�பி�� உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) +ய� �ட 

ந���கி றா  $க�ப.08330.4 

 ேவ� உள வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) வ �>5தன� உ)மி  

ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) $க�ப.08331.1 

 <�� ஆயிர4� வாளி உட*_ெப.(உட*_ெப.) இைட Oைழய ேசா' $க�ப.08331.2 



 ஆ�ேபா* ஒJக அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) அ�கத  அன5த வாளி 

$க�ப.08331.3 

 ஏறிய_ெப.எ/.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெம8யேன2� 

இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

இைட5+ இலாதா  $க�ப.08331.4 

 கதிரவ  காத*_ெப.(காத*_ெப.) ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) 

கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) ப��_ெப.அ.(ப�ைம_ெப.) கா8 

அ ன $க�ப.08332.1 

 எதி� எதி� பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ைத�த யா�ைகய  எ'�� க%ண  

$க�ப.08332.2 

 ெவதி� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கான�_ெப.(கான�_ெப.) எ ன ேவகி ற 

மன�த  ெம8ய  $க�ப.08332.3 

 உதிர ெவ�கட�3 தாைத உதி�கி றா  தைன�� ஒ�தா  $க�ப.08332.4 

 ெவA; ஆ)� பாச� வ ��கி ெவ� கைண +ைள��� ெம8ய  $க�ப.08333.1 

 ஒA; ஆ)� இ*லா  த�பி உண�5தி)5+ இ ன*_ெப.(இ ன*_ெப.) 

உ8Aபா  $க�ப.08333.2 

 இAபாச� 

மா8���_ெப.எ/.(மா8_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மாய� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) வ*ெல  எ ப+ ஓ�5+� $க�ப.08333.3 

 அAபாச� வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆ-றா+ 

அழி5த_ெப.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) ேபா றா  $க�ப.08333.4 

 அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) எலா� கதி�க3 ஆக 

அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அழி5+ இழி�� ஆக/ 

$க�ப.08334.1 



 ெச�;ன* ெவயிலி* ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) திைச 

இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) இ'ய சீறிA $க�ப.08334.2 

 ப�; ேப� ஒளிய நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) ப-றிய பDவ� ேதா�� $க�ப.08334.3 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) நா� இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஒளியவேன�� ஒ�தா  

$க�ப.08334.4 

 மய�கினா  வ3ள* த�பி ம-ைறேயா� 4-�� ம%ைண $க�ப.08335.1 

 4ய�கினா� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 1Dனா  

அர�க  1'� $க�ப.08335.2 

 தய��_வி.(தய��_வி.) ேப� ஆ-றலா2� த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

உட*_ெப.(உட*_ெப.) ைத�த வாளி�� $க�ப.08335.3 

 உய�கினா  உைள5தா  வாயா* உதிர ந�� உமிழா 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.08335.4 

 ெசா-ற+ 4D�ேத  நாைள எ  உட*_ெப.(உட*_ெப.) ேசா�ைவ 

ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08336.1 

 ம-ற+� 4DAேப  எ னா எ%ணினா  மனிச  

வா>�ைக_ெப.(வா>�ைக_ெப.) $க�ப.08336.2 

 இ-ற+ �ர�கி  தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) இற5த+ எ � 

இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) பா�� $க�ப.08336.3 

 ெகா-ற ம�கல�க3 ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

இராவண  ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) ;�கா  $க�ப.08336.4 

 ஈ��� உைடA பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மா'_ெப.(மா'.) இல��வ  எ ன 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08337.1 

 ந���கைட ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) த ைன ந��கி�� ெச)வி  ந��கா  

$க�ப.08337.2 



 வா��� இைட ம+ைக� ெகா�ைக மணி��� 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) 

மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) $க�ப.08337.3 

 ேபா�� கைட� க)�க% வாளி ;ய5ெத(�� ெபாழியA ;�கா  $க�ப.08337.4 

 ஐ இ) ேகாD ெச�ெபா  மணி_ெப.(மணி_ெப.) விள�� அ�ைக ஏ5தி 

$க�ப.08338.1 

 ைம அ� வான நா�� மாத)� ம-ைற நா��A $க�ப.08338.2 

 ைப அர( அ*�லா)� பலா%� இைச பரவ த�க3 $க�ப.08338.3 

 ைதயல� அ�� Pவி வா>�தின� 

தJவ_�ைற.எ/.(தJவ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) சா�5தா  $க�ப.08338.4 

 த5ைதைய எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ � ஆ�� 

உ-�ள த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.08339.1 

 சி5ைதயி  உணர� Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) த�)தி இட� 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ5தா8 $க�ப.08339.2 

 ெநா5தென  யா�ைக ெநா8தி  ஆ-றி ேம* Oவ*ெவ  எ னா $க�ப.08339.3 

 ;5தியி* அ2�க� த��Aபா  த 2ைட� ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) ;�கா  

$க�ப.08339.4 

 இ�தைல இ ன*_ெப.(இ ன*_ெப.) 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) வ �டண  இைழAப+ ஓரா  

$க�ப.08340.1 

 ம�+� தயி'  உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) ம�கின  மய��_ஏவ.(மய��_வி.) 

கி றா  $க�ப.08340.2 

 அ�தைல� ெகாDய _ெப.(ெகாDய _ெப.) எ ைன அ�Dல  அளிய�ேத  

நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) $க�ப.08340.3 



 ெச�திெல  வலிெய  நி ேற _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) 

எ � ேபா8 ைவய� ேச�5தா  $க�ப.08340.4 

 பாச�தா* அனக  த�பி பிணிA; உ%ட பDைய� க%� $க�ப.08341.1 

 ேநச�தா� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) வ �>5தா� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தமிய  

நி ேற _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) $க�ப.08341.2 

 ேதச�தா� எ ைன எ ென  சி5திAபா� எ � த��� $க�ப.08341.3 

 வாச�தா� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மா�ப  வா8திற5+ அர-ற* உ-றா  

$க�ப.08341.4 

 ெகா*வி�தா  உடேன நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ�� 

எ பேரா ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபானா  

$க�ப.08342.1 

 ெவ*வி�தா  மகைன எ � பக�வேரா விைளவி-� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.08342.2 

 ந*வி�தா8 நட5தா _வி.4.(நட_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 4 ேன 

எ பேரா நய5ேதா�_வி.அ.ெப.(நய_வி.+5�_இ.கா.+ஓ�_பட�.ஒ).) த� த� 

$க�ப.08342.3 

 க*வி�தா� வா��ைத எ � கைரவி�தா  உயிைர� க%ேபா* $க�ப.08342.4 

 ேபா� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ;'5த ேபாேத ெபா) அ) 

வயிர� த%டா* $க�ப.08343.1 

 ேதெரா�� ;ர%� வ �ழ/ சி5தி எ  சி5ைத ெசA;� $க�ப.08343.2 

 வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) 4  தெரJ�ேத  அ*ேல  விளி5திேல  ெமலி5ேத  

இRஞா � $க�ப.08343.3 

 ஆ� உற(_ெப.(உற(_ெப.) ஆக� த�ேக  அளிய�ேத  அJ5+ கி ேற  

$க�ப.08343.4 



 ஒ�+ அைல�+ ஒ�க வ �D உ8வி2� உ8வி�+ உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) 

$க�ப.08344.1 

 ைக� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெந*லி_ெப.(ெந*லி_ெப.) ேபால� கா�Dேல  

கழி5+� இ*ேல  $க�ப.08344.2 

 அ�தைல�� அ*ேல  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இ � அவய� எ � 

அைட5+நி ற $க�ப.08344.3 

 இ�தைல�� அ*ேல  நி ேற _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) 

இ)தைல� ெகா3ளி_ெப.(ெகா3ளி_ெப.) ஒAேப  $க�ப.08344.4 

 அைனயன பல(� ப னி ஆ�லி�+ அர-� வாைன $க�ப.08345.1 

 விைன�ள பல(� ெச8ய� த�கன வ �ர ந��� $க�ப.08345.2 

 நிைன( இலா�_�றி.வி.4.(இ*_ெப.+ஆ�_பட�.ப .) ேபால 

ெநRச�_ெப.(ெநRச�_ெப.) ெநகி>திேயா ந��தி எ னா $க�ப.08345.3 

 இைனயன ெசா*லி� ேத-றி அனல  ம-� 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெச8தா  $க�ப.08345.4 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) இ)�தி 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ேபா8 ெநDயவ-� உைரAெப  எ னா 

$க�ப.08346.1 

 ேபாயின  அனல  ேபா8 அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ;%ணிய  

ெபால ெகா3 பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) $க�ப.08346.2 

 ேமயின  வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) விைன எலா� இய�பி 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.08346.3 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ெபய'னா2� அ)5+ய�� கட�3 ஆ>5தா  

$க�ப.08346.4 

 உைர�தில  ஒ �� த ைன உண�5தில  உயி)� ஓட� $க�ப.08347.1 



 கைர�தில  க%ணி* ந�ைர க%Dல  யா+� க%ணா* $க�ப.08347.2 

 அைர�தில  உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) அ�ைகயா* 

ப-றி ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08347.3 

 இைர�தில  உள  எ � 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) வி�மி 

ஏ�கி $க�ப.08347.4 

 வி�மின  ெவ+�பி ெவ8+-� ஏ�கின  

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 

$க�ப.08348.1 

 இ�4ைற இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெச8வ+ 

யாவ+� இ* எ � எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.08348.2 

 ெபா� எ2� வி�மேலா�� ெபா)�ெகன 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபானா  $க�ப.08348.3 

 தெம1 4ைற +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெவ ற_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) ெச�கள ம)�கி- 

ேச�5தா  $க�ப.08348.4 

 இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ� காள 

ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) எறிகட* அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ம-�� 

$க�ப.08349.1 

 ஒழி5தன ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) உ3ளன 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ஒ�கA $க�ப.08349.2 

 பிழி5+ அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) கால�_ெப.(கால�_ெப.) ஆக� 

காளிைமA பிழ�; ேபாதA $க�ப.08349.3 



 ெபாழி5த+ ேபா ற+ அ ேற 

ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) 

க��*_ெப.(க��*_ெப.) ேபா�ைவ $க�ப.08349.4 

 ஆ� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) அ ன+ ஆக ஆயிர நாம�+ 

அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) $க�ப.08350.1 

 சீ'ய அனலி� தெய1வA பைட�கல� தெரJ5+ வா�கி $க�ப.08350.2 

 பா'ய வி��தேலா�� பைக இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) இ'5+ பாற $க�ப.08350.3 

 S'ய _ெப.(S'ய _ெப.) உ/சி_ெப.(உ/சி_ெப.) உ-றா* ஒ�ததா* உலகி  

Sழ* $க�ப.08350.4 

 பைட உ� பிண�தி  ப�ம* ப)Aபத� +வ றி ப*ேவ� $க�ப.08351.1 

 இைட உ� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ெவ3ள�+ எறிகட* எJந�� 

ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08351.2 

 உைட உ� தைல�ைக அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) உயி� எலா� ஒ)�கி 

உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08351.3 

 கைட உ� கால�+ ஆJ� உல�_ெப.(உல�_ெப.) அ ன கள�ைத� க%டா  

$க�ப.08351.4 

 பிண� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) � றி`�� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ந��A 

ெப)�கி`�� $க�ப.08352.1 

 நிணAெப)R ேச-றி `�� பைட�கல ெந)�கி `�� $க�ப.08352.2 

 மணA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கள�தி* ேமாD ம�கல 

வா>�ைக_ெப.(வா>�ைக_ெப.) ைவAபி* $க�ப.08352.3 

 கண�தி�� பாதிA ேபாதி* த�பிைய/ 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) க%டா  $க�ப.08352.4 



 அ8யவ  ஆ�ைக த ேம* 

விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) 

அJ5தA ;*லி $க�ப.08353.1 

 உ8யல  எ ன ஆவி உயி��+ உயி��+ உ)�கி றா  $க�ப.08353.2 

 ெப8 இ) தாைர�க%ண  ெப)5+ளி பிற�க வானி  $க�ப.08353.3 

 ெவ8யவ  த ைன/ ேச�5த_ெப.எ/.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�*நிற 

ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) ஒ�தா  $க�ப.08353.4 

 உைழ��� ெவ8+ உயி���� ஆவி உ)�� ேபா8 உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) 

ேசா)� $க�ப.08354.1 

 இைழ��வ+ அறித*_ெதா.ெப.(அறி_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) 

ேத-றா _வி.4.(ேத-�_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ _பட�.ஒ).) இல��வா 

இல��வா எ � $க�ப.08354.2 

 அைழ��� த _பதி.ெப.(த _தி'.) ைகைய வாயி  1�கி  

ைவ�+_வி.எ/.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய���� ஐயா $க�ப.08354.3 

 பிைழ�திேயா எ 2� ெம8ேய பிற5ேத�� பிற5திலாதா  $க�ப.08354.4 

 தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) ைகயா* தாைள� ைதவ)� �ற�ைக� 

த��� $க�ப.08355.1 

 Pமல�� க%ைண ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மா�பிைட� +DA; உ%� எ னா $க�ப.08355.2 

 ஏ4�� வி��ைப ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

எ���� _ெப.எ/.(எ�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) ம�பி* ஏ-�� $க�ப.08355.3 

 :மியி* வள��+� க3வ  ேபா8 அக றாேனா எ 2� $க�ப.08355.4 



 வி*லிைன ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பாச 

விசிAபிைன ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வ �யா 

$க�ப.08356.1 

 அ*லிைன ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வான�+_ெப.(வான�_ெப.+அ�+_சா'.) அமரைர 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பாைர� $க�ப.08356.2 

 க*�வ  ேவேரா� எ 2� பவள வா8 கறி��� ம-ேறா� $க�ப.08356.3 

 ெசா*லிைன ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

த ெபா- ;கழிைன ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேதாளா  $க�ப.08356.4 

 வ �ரைர எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) விதியிைன 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வ �ரA $க�ப.08357.1 

 பார ெவR_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைலைய 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பகழிைய 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பா'* $க�ப.08357.2 

 யா� இ+ப�டா� எ ேபா* எளிவ5த வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) எ 2� 

$க�ப.08357.3 

 ேந'+ ெப'+_ெப.(ெப'+_ெப.) எ � ஓ+� அளைவயி  

நிமிர_�ைற.எ/.(நிமி�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.08357.4 

 எ��தேபா� இல�ைக ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) ைம5தேனா� 

இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகா(�� $க�ப.08358.1 

 அ��த+ எ � எ ைன வ*ைல அைழ�திைல அரவி  பாச� $க�ப.08358.2 

 ெத(��த ைக தைலயிேனா�� +ணி�+ உயி� +ைட�க எ ைன� 

$க�ப.08358.3 



 ெக��தைன வ �டணா ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ றன  ேக� இலாதா  

$க�ப.08358.4 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர அ)ள� ேக�டா  அழிகி ற அர�க  த�பி 

$க�ப.08359.1 

 இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ-ப+ அறி5தில� எதி�5த 

ேபா+� $க�ப.08359.2 

 ெவLவழியவேன ேதா-�� எ ப+ 

வி)�பி_வி.எ/.(வி)�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி ேற _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) $க�ப.08359.3 

 தெய1வ வ  பாச� ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) இ5த மாய/ ெச8ைக $க�ப.08359.4 

 அ-� அதிகாய  ஆ�ைக தைல_ெப.(தைல_ெப.) இல+ ஆ�கி ஆ%ட 

$க�ப.08360.1 

 ெவ-றிய  ஆய வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) மீ%Dல  இல�ைக ேம* 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.08360.2 

 ெப-றவ  எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ 2� 

ெப-றிைய உ னி பி  ேபா+ $க�ப.08360.3 

 உ-றன  ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) நா-ப+ 

ெவ3ள� ேதா�� $க�ப.08360.4 

 ஈ%� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) இ)பதி-� இர�D மாள $க�ப.08361.1 

 P%Dன  பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மா'_ெப.(மா'.) தைலவ�க3 ெத(ைல5+ 

ேசார $க�ப.08361.2 

 1%� எJ ேபா'* பா'* 4ைற4ைற 4D�தா  பி ன� $க�ப.08361.3 



 ஆ%தைகேயா�� ஏ-றா  ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) மட�க* ேதரா  

$க�ப.08361.4 

 அ2ம  ேம* நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஐய  

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேத)� மாய $க�ப.08362.1 

 த2 வல� கா�D பி ைன நா-ப+ ெவ3ள� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) 

$க�ப.08362.2 

 பனி எனA ப�வி�+ அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) பல�ைத�� 

ெத(ைல�+ ப�டா  $க�ப.08362.3 

 இனி என வயிர வாளி எ% இல நிற�தி  எ8தா  $க�ப.08362.4 

 ஏ உ%ட ப�வா8 ஊ� �)திந�� இழிய_�ைற.எ/.(இழி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.08363.1 

 P(%ட தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) 4-�� பட ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தமிய  

ேசா�வா  $க�ப.08363.2 

 ேபா(%ட+ எ னி  ஐய ;ண���வ  மாய� எ � $க�ப.08363.3 

 பா(%ட கீ��தி யா2�� உண��தின  ப'தி ப�டா  $க�ப.08363.4 

 மாய�தா* இ)%ட+ ஆழி உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� வRச  வானி* 

$க�ப.08364.1 

 ேபா8 அ�தா2ைடய வRச வர�தினா* ஒளி5+ ெபா8யி  $க�ப.08364.2 

 ஆய�தா�A பாச� வ �சி அய�வி�தா  அ�பி  ெவ�;� $க�ப.08364.3 

 காய�தா  எ ன/ ெசா*லி_வி.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வண�கினா  க�J� க%ணா  $க�ப.08364.4 

 பி ன)� வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஏ+� 

பிைழ�தில  ெப)ம_ெப.(ெப)மா _ெப.+ண_விளி.ேவ.) யா)� $க�ப.08365.1 

 இ  உயி� +ற5தா� அ*ல� இ��கிய பாச� இ-றா* $க�ப.08365.2 



 ;*_ெப.(;*_ெப.) OைனA பகழி�� ஓ�� தர�தேரா 

;ல�பி_வி.எ/.(;ல�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) 

$க�ப.08365.3 

 இ ன*_ெப.(இ ன*_ெப.) உ-� அயர* ெவ*லா+ அற�திைனA 

பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) எ றா  $க�ப.08365.4 

 யா� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

ெகா��த_ெப.எ/.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதவ -ெப.(ேதவ _ெப.) 

எ ைன ஈ+ இதைன� த����� $க�ப.08366.1 

 காரண� யா+ நி னா* உண�5த+ கழறி� கா% எ � $க�ப.08366.2 

 ஆ'ய  வினவ அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) வ �டண  அமல சால/ 

$க�ப.08366.3 

 சீ'+ எ � அதைன உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) ப'� எலா� தெரJய/ 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08366.4 

 ஆழி அ� ெச*வ ப%� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அகலிட� 

அளி�த_ெப.எ/.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) $க�ப.08367.1 

 ேவ3வியி* பைட�த+ ஈச  ேவ%Dன  

ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெவ-றி� $க�ப.08367.2 

 தா>( அ� சி5ைதேயா-�� தவ�தினா* 

அளி�த+_ெதா.ெப.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ஆைண $க�ப.08367.3 

 ஊழியி  நிமி�5த_ெப.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கால�+ 

உ)மின+ ஊ-ற� ஈதா* $க�ப.08367.4 

 அ னத  ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) அ ேற ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

க%ணினாைனA $க�ப.08368.1 



 பி  உற வயிர� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) பிணி�த+ 

ெபய��+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08368.2 

 எ  இனி அ2ம  ேதாைள இ��கிய+ இதனா* ஆ%�� $க�ப.08368.3 

 ெபா 2ல� ஆB� ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) 

+ற5த+_ெதா.ெப.(+ற_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ;லேவா� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.08368.4 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) விD _நி.எ/.(வி�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) 

வி�த*_ெதா.ெப.(வி�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) அ றி/ ச+4க  4த*வ� ஆய 

$க�ப.08369.1 

 வா _ெப.(வா _ெப.) விD _நி.எ/.(வி�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) விடா+ ம-� 

இ�ம%ணிைன எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ ேன 

$க�ப.08369.2 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) விட உயி� ேபா8 

ந��க_�ைற.எ/.(ந���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந���� ேவ� உ8தி இ*ைல 

$க�ப.08369.3 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) வி�_ஏவ.(வி�_வி.) +ளப� தாரா8 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) இத  ெச8ைக எ றா  $க�ப.08369.4 

 ஈ5+ள ேதவ�ேமேல எJெகேனா உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) யா(� $க�ப.08370.1 

 த�85+ உக <றி யா2� த��ெகேனா இல�ைக சி5தA $க�ப.08370.2 

 பா85+_வி.எ/.(பா8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) 4-�� 

ப�Aெபேனா இய ற ப%ேபா�_ெப.+ஓ�_க).ேவ.) $க�ப.08370.3 

 ஏ85த+ பக�தி எ றா  இைமயவ� இ��க% த��Aபா  $க�ப.08370.4 



 வர�_ெப.(வர�_ெப.) ெகா��+ 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) பாச� வழ�கினா  தாேன 

ேந�வ5+ $க�ப.08371.1 

 இர�கிட� த�க+ உ%ேட* இக>கிெல  இ*ைல எ னி  $க�ப.08371.2 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) ெக��+_வி.எ/.(ெக�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 1 �� ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ஓ� அ�பி- ��ட 

$க�ப.08371.3 

 ;ர�களி  த�8�+ கா%ெப -வி.4.(கா%_வி.+A_இ.இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) ெபாD 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கDைகA ேபா>தி  $க�ப.08371.4 

 எ�பிேய இற��� எ னி* என�� இனி இல�ைக ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) 

$க�ப.08372.1 

 த�பிேய ;க>தா  எ ைன பழி எ ைன அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

தா _த-.�.(தா _த-.�.) எ ைன $க�ப.08372.2 

 ந�பிேய எ ைன/ ேச�5த_ெப.எ/.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந%ப'  

ந*ல_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ஆேம $க�ப.08372.3 

 உ�ப)� உலக�+_ெப.(உலக�_ெப.+அ�+_சா'.) உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) 

உயி�கB� உதவி பா��தா* $க�ப.08372.4 

 எ � ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இய�பி ஈ%� 

இ�� ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ஓ� இ��க% 

ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08373.1 

 ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) உலைக மா8�த* விதி அ றா* எ றா வி�மி 

$க�ப.08373.2 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நி � உ னி உ னி ெநD+ 

உயி��+ அல�க% உ-றா  $க�ப.08373.3 



 த +ைண� த�பி த ேம* +ைணவ�ேம* 

தா>5த_ெப.எ/.(தா>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ பா  $க�ப.08373.4 

 மீ��� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ெவ-; அ ன விசய� 

ேதாைளA $க�ப.08374.1 

 :��� பாச� த ைனA ப*4ைற ;'5+ 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08374.2 

 வ ��Dய+ எ னி  பி ைன வ �ெவ  எ � எ%0� ேவத� $க�ப.08374.3 

 ேதா�Dயி  ெத(ட�கி* 

நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) +ைண� 

ைக� மா* யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.08374.4 

 இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அளவி க% 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இைமேயா�க3 அRசி 

இ+ேபா8 $க�ப.08375.1 

 எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ-.) த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

4D��_ெப.எ/.(4D_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெகா* எ � 

�ைலகி ற எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) இத வா8 $க�ப.08375.2 

 அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) க%� ;ைடநி ற 

அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) க�ழ த  அ பி  மிைகயா* $க�ப.08375.3 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) ந��கி இ+த�ர ெம3ள இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) ஊ� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தெரJவா  $க�ப.08375.4 

 அைசயாத சி5ைத அரவா* அ2�க அழியாத உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) 

அழிவா  $க�ப.08376.1 



 இைசயா  இல�ைக அரேசா�� அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) அ)3த ைம 

க%� ெபய�வா  $க�ப.08376.2 

 விைசயா* அ2�க வடேம) ைவய� ஒளியா* 

விள�க_�ைற.எ/.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) இைமயா� $க�ப.08376.3 

 திைசயாைன க%க3 4கிழா ஒ��க_�ைற.எ/.(ஒ���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நிைறகா* வழ�� சிைறயா  $க�ப.08376.4 

 காத�க3 ேகாD கைடெச � 

கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நயன�க3 வா' க�ழ 

$க�ப.08377.1 

 ேகத�க3 Hர அய�கி ற வ3ள* தி)ேமனி க%� கிள�வா  $க�ப.08377.2 

 சீத� ெகா3 ேவைல அைல சி5த ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) 

சி5த வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சிைறயா  $க�ப.08377.3 

 ேவத�க3 பாட_�ைற.எ/.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உலக�க3 யா(� 

விைன சி5த நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) 

ெமலிய_�ைற.எ/.(ெமலி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08377.4 

 அ*ைல/ �)�D ெவயிைலA பரAபி_வி.எ/.(பரA;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அக* ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) எ��� 

அழியா_எதி�.ம.ெப.எ/.(அழி_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08378.1 

 வி*ைல/ ெச��தி_வி.எ/.(ெச��+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நிலைவ� 

தெர��D வி'கி ற ேசாதி மிளிர $க�ப.08378.2 

 எ*ைல� �யி-றி எ'கி ற ேமாலி இைட 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேம) எ2� 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.08378.3 

 ெத(*ைலA ெபா)Aபி  மிைசேய விள�� �டேரானி  4�ைம �டர 

$க�ப.08378.4 



 ந பா* விள�� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேகாDேயா� நளி�ேபா+ ெச�ெபா  

4தலா� $க�ப.08379.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) பா* 

இைய5த_ெப.எ/.(இைய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தJவா+_எதி�.ம.வி.எ/.(தJ(_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

தJவ_�ைற.எ/.(தJவ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08379.2 

 மி  பா* இய ற+ ஒ)� ற� வானி  மிளி�கி ற+ எ ன ெவயிேலா  

$க�ப.08379.3 

 தென1பா* எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வடபா* 

நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ)கி ற ெச8ைக 

தெரJய $க�ப.08379.4 

 ப*நாக� ெச னி_ெப.(ெச னி_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேகாD ேகாD 

பலெகா%� ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வைகயா* 

$க�ப.08380.1 

 மி னா* இய ற+ எனலா8 விள�� மிளி�:% 

வய�க_�ைற.எ/.(வய��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெவயி*கா* $க�ப.08380.2 

 ெபா னா* இய ற நைக ஓைட 

ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வனமாைல 

மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) ;ரள $க�ப.08380.3 

 ெத(* நா3_ெப.(நா3_ெப.) A''5த_ெப.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

+ய�த�ர அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) தி)ேமனி க%� ெத(Jவா  

$க�ப.08380.4 



 4Dேம* நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 4கி> ஏ� 

ைகய  4கி*ேம* நிமி�5த_ெப.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஒளியா  $க�ப.08381.1 

 அDேம* விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பணியாம* 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நிைல உ னி உ னி 

அழிவா  $க�ப.08381.2 

 ெகாDேம* இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏெழா� ஏJ ெத(ழநி ற 

ேகாB� இலனா8 $க�ப.08381.3 

 பDேம* எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ)வா  

விைர5+_வி.எ/.(விைர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பலகா* 

நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பணிவா  $க�ப.08381.4 

 வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

மைற5+_வி.எ/.(மைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பி'வா* 

வ)5+_ஏவ.(வ)5+_வி.) மல�ேம* அய த  4தேலா� $க�ப.08382.1 

 த� தாைத தாைத இைறவா பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

விைளயா�கி ற தனிேயா8 $க�ப.08382.2 

 சி5தா�ல�க3 கைளவா8 தள�5+ +ய�Hர* எ ன ெசயேலா $க�ப.08382.3 

 எ5தா8 வ)5த*_ெதா.ெப.(வ)5+_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) உைடயா8 

வ)5த*_ெதா.ெப.(வ)5+_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) என இ ன ப னி 

ெமாழிவா  $க�ப.08382.4 

 ேதவாதி ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) பலரா�� 45+ தி)நாம� ஓ+ ெசயேலா8 

$க�ப.08383.1 

 1வா+ எ5 நாB� உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏெழா� ஏJ� அரசாB� ேம ைம 

4த*வா $க�ப.08383.2 



 ேமவாத இ ப�_ெப.(இ ப�_ெப.) அைவேமவி ேமவ ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) கா�ட 4Dயா8 $க�ப.08383.3 

 ஆவா8 வ)5தி_வி.எ/.(வ)5+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அழிவா8ெகா* 

ஆ� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அதிேரக மாைய அறிவா� $க�ப.08383.4 

 எJவா8 எவ���� 4தலாகி ஈ� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) இைட 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ��� உைளயா8 $க�ப.08384.1 

 வJவா+ எவ���� வர�_ெப.(வர�_ெப.) ஈயவி*ைல அவரா* வர�க3 

ெப�வா8 $க�ப.08384.2 

 ெத(Jவா8 உண�/சி ெத(டராத த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) உ)வா8 

மைற5+_வி.எ/.(மைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) +யரா* $க�ப.08384.3 

 அJவா8 ஒ)�த  உைளேபா�� ஆ� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அதிேரக 

மாைய அறிவா� $க�ப.08384.4 

 உ  ஒ�க ைவ�த இ)வ���� ஒ�தி ஒ)வ���� உ%ைம_ெப.(உ%ைம_ெப.) 

உைரயா8 $க�ப.08385.1 

 4  ஒ�க நி-றி உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஒ�க ஒ�தி 4D( ஒ�கி  எ �� 

4Dயா8 $க�ப.08385.2 

 எ  ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இ ன ெசயேலா 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ னி* இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ � விDயா8 

$க�ப.08385.3 

 அ5 ெநாAபேமெகா* பிறிேதெகா* ஆ� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அதிேரக 

மாைய அறிவா� $க�ப.08385.4 

 வா> நா3_ெப.(நா3_ெப.) அளி�தி 4Dயாம* ந�தி வJவாம* நி-றி மைறயா8 

$க�ப.08386.1 



 ேபணா8 உன�� ஓ�ெபா)3 ேவ%�� எ � ெப�வா  அ)�தி பிைழயா8 

$க�ப.08386.2 

 ஊணா8 உயி���� உயிராகி 

நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) ஆதி ெப%ணி  உ)வா8 $க�ப.08386.3 

 ஆணாகி ம-ைற அலியாதி ஆ� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அதிேரக மாைய 

அறிவா� $க�ப.08386.4 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) அ5த� இ*ைல பல எ 2� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

தனி எ 2� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) தவிரா $க�ப.08387.1 

 ஞான� ெத(ட�5த �ட� எ 2� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) நயன� ெத(ட�5த 

ஒளியா* $க�ப.08387.2 

 வான�_ெப.(வான�_ெப.) ெத(ட�5த பத�_ெப.(பத�_ெப.) எ 2� 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) மைறநா�� அ5த� 

அறியா+_எதி�.ம.வி.எ/.(அறி_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08387.3 

 ஆன5த� எ 2� அய* எ 2� ஆ� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அதிேரக 

மாைய அறிவா� $க�ப.08387.4 

 மீளாத ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) 4Dவி க% நி ைன ெம8யாக ெம8யி  

நிைன�� $க�ப.08388.1 

 ேகளாக நி-றி பிற ேவ� ேப� ெக�வா�க3 

ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கடவா8 $க�ப.08388.2 

 மாளாத ந�தி இகழாைம நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) க% அபிமான� 

உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) வறிேயா� $க�ப.08388.3 

 ஆளா�� வா>தி அரசா3தி ஆ� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அதிேரக மாைய 

அறிவா� $க�ப.08388.4 



 ெசா* ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உைர�தி ெபா)ளாதி Pய மைற�� 

+ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தி'வா8 $க�ப.08389.1 

 வி* ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) எ��தி சர� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) எ��தி 

மிளி�ச�க� அ� ைக உைடயா8 $க�ப.08389.2 

 ெகா* எ � உைர�தி ெகாைல உ%� நி-றி ெகாDயா8 உ  மாைய 

அறிேய _வி.4.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ _த .ஒ).) $க�ப.08389.3 

 அ*ெல � நி-றி பக*_ெப.(பக*_ெப.) ஆதி ஆ� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

அதிேரக மாைய அறிவா� $க�ப.08389.4 

 மற5தா�� ஒ�தி மறவா�� ஒ�தி மயலா)� யா2� 

அறிேய _வி.4.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ _த .ஒ).) $க�ப.08390.1 

 +ற5தா�� ஒ�தி +றவா�� ஒ�தி ஒ)த ைம 

ெசா*ல_�ைற.எ/.(ெசா*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ'யா8 $க�ப.08390.2 

 பிற5தா�� ஒ�தி பிறவா�� ஒ�தி பிறவாம* ந*�_ஏவ.(ந*�_வி.) ெப'ேயா8 

$க�ப.08390.3 

 அற�தா  நி��த*_ெதா.ெப.(நி�_வி.+�த*_ெதா.ெப.�றி.) ஆ'+ ஆக ஆ� 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அதிேரக மாைய அறிவா� $க�ப.08390.4 

 விைனவ��� 4-�� உடேன பைட�தி அைவெச8தி ஒ �� விைழயா8 

$க�ப.08391.1 

 நிைனவ��� ெநRசி  உ� காம�_ெப.(காம�_ெப.) 

4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ைம_ெதா.ெப.�றி.) நி-றி நிமிரா 

$க�ப.08391.2 

 4ைனவ���� 4�தி அமர���� ஒ�தி 4J1ட� எ �� 4தேலா� 

$க�ப.08391.3 



 அைனவ���� ஒ�தி 

அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ைம_ெதா.ெப.�றி.) ஆ� 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அதிேரக மாைய அறிவா� $க�ப.08391.4 

 எறி5தா)� ஏ� ப�வா)� இ ன ெபா)3க%� இர��பவ)� $க�ப.08392.1 

 ெசறி5+_வி.எ/.(ெசறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆய+ 

உ%ைம_ெப.(உ%ைம_ெப.) என* ஆய த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) தெரJகி ற+ 

உ த  இைடேய $க�ப.08392.2 

 பிறி5தா� பிறி5த ெபா)Vளா� ேபாதி பிறியா+ நி-றி ெப'ேயா8 $க�ப.08392.3 

 அறி5தா� அறி5த_ெப.எ/.(அ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) ஆதி ஆ� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அதிேரக 

மாைய அறிவா� $க�ப.08392.4 

 ேப� ஆயிர�க3 உைடயா8 பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெபா)3ேதா�� நி-றி பி'யா8 $க�ப.08393.1 

 த�ரா8 பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தி'வா8 திற�ெத(� 

அைவ ேத�� எ � சிைதயா8 $க�ப.08393.2 

 H� ஆழி அ�ைக உைடயா8 

திர%�_வி.எ/.(திர3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓ� உ) ஆய 

ேகாட*_ெப.(ேகாட*_ெப.) உ' ேபா* $க�ப.08393.3 

 ஆராயி  ஏ+� இைல ஆதி ஆ� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அதிேரக மாைய 

அறிவா� $க�ப.08393.4 

 எ � இ ன ப னி அழிவா  எறி5த எ'ேசாதி கீற இ)3ேபா8 $க�ப.08394.1 

 ெபா  + னி_வி.எ/.(+ 2_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ ன 

ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) வ ��கி ற ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) க%� 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;கேழா  $க�ப.08394.2 



 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ னி உ னி 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) யாவ  எ � நிமி�கி ற 

எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) நிமிர/ $க�ப.08394.3 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ 2�_ெப.எ/.(உ 2_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 4 ன� உட  

ஆயினா  இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏJ� 1� 

சிைறயா  $க�ப.08394.4 

 வாச� கல5த_ெப.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மைரநாள <லி  

வைக எ ப+ எ ைன மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) எ � $க�ப.08395.1 

 ஆச�ைக ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகாைடமீளி 

அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) சரராம  ெவ%ெண8 அ0�� $க�ப.08395.2 

 ேதச� கல5த_ெப.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மைறவாண� 

ெசRெசா* அறிவாள� எ � இ�4தேலா� $க�ப.08395.3 

 பாச� கல5த_ெப.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பசிேபா* 

அக ற_ெப.எ/.(அக*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பதக  +ர5த உரக� 

$க�ப.08395.4 

 ப* ஆயிர�தி  4Dயாத_எதி�.ம.ெப.எ/.(4D_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ப�க�_ெப.(ப�க�_ெப.) அைவ வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பட�கா* $க�ப.08396.1 

 ெச*லா_எதி�.ம.ெப.எ/.(ெச*_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) நில�தி  

இ)ளாத* ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உட*_ெப.(உட*_ெப.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாளி சித�-� $க�ப.08396.2 

 எ*லா வித�+� உண�ேவா�� 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அறேன இைழ��� 

உரேவா  $க�ப.08396.3 



 வ*லா  ஒ)�த  இைடேய ப��த_ெப.எ/.(ப�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வ� ஆன ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வ�(� $க�ப.08396.4 

 த)ம�தி  ஒ �� ஒJகாத ெச8ைக தJவிA 

;ண�5த_ெப.எ/.(;ண�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தைகயா* $க�ப.08397.1 

 உ)� ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெவ�க% விைன த�ய 

வRச� உட*_ெப.(உட*_ெப.) உ85த+ இ*ைல உலகி  $க�ப.08397.2 

 க)ம�தி  நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கவிேசைன 

ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) மல�ேம* அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வ3ள* 

கைடநா3 $க�ப.08397.3 

 நி)மி�த எ ன உயிேரா� எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நிைலநி ற தெய1வ ெநறியா* $க�ப.08397.4 

 இைளயா  எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெத(Jவாைன 

அ பி  இைண ஆர_�ைற.எ/.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மா�பி  அைணயா 

$க�ப.08398.1 

 விைளயாத + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) விைளவி�த தெய1வ� ெவளிவ5த+ 

எ ன வியவா $க�ப.08398.2 

 இைளயா�க3 அ ன +ைணேயாைர ஆவி ெகJவா 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தJவா $க�ப.08398.3 

 4ைளயான தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) உகிரா 4  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 4ைறநி ற 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ெமாழிவா  $க�ப.08398.4 

 ஐய ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) யாேர எ�க3 அ)5தவA பய�தினா  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ�� $க�ப.08399.1 

 எ8திைன_வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஐ_4 .ஒ).) உயி)� வா>(� 

ஈ5தைன எ�மேனாரா* $க�ப.08399.2 



 ைக�ைற ேகாட-� ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) கா�சிைய 

அ*ைல மீ�சி $க�ப.08399.3 

 ெச8திற� இைலயா* எ றா  ேதவ���� தெரJகிலாதா  $க�ப.08399.4 

 ெபா)ளிைன உணர_�ைற.எ/.(உண�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேவ� ;ற�+� 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உ%ட< ;5தி� $க�ப.08400.1 

 தெர�ளிைன உைடய� ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) 

ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

க)ைண/ ெச*வ $க�ப.08400.2 

 ம)ளினி* வரேவ வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வா>�ைக_ெப.(வா>�ைக_ெப.) ஈ+ ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) 

வாயா* $க�ப.08400.3 

 அ)ளிைன எ னி  எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ'யன 

உளேவா ஐய $க�ப.08400.4 

 க%Dைல 4 ; ெசா*ல� ேக�Dைல கட _ெப.(கட _ெப.) 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) எ�பா* $க�ப.08401.1 

 ெகா%Dைல ெகா�Aப+ அ*லா* �ைற இைல 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ெகா3ைக 

$க�ப.08401.2 

 உ%� இைல எ ன நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உயி� 

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உதவிேயாேன $க�ப.08401.3 

 ப%� இைல ந%; நா�க3 ெச8வ+ எ  பக�தி எ றான $க�ப.08401.4 

 பறைவயி  �ல�க3 

கா���_ெப.எ/.(கா_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பாவக  

பைழய_ெப.அ.(பைழைம_ெப.) நி ேனா� $க�ப.08402.1 



 உற(_ெப.(உற(_ெப.) உளத ைம எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) உண��+ெவ  

அர�கேனா� அ� $க�ப.08402.2 

 மற விைன 4D�த பி ன� வ)ெவ  எ � உண��தி மாயA $க�ப.08402.3 

 பிறவியி  பைகஞ ந*�_ஏவ.(ந*�_வி.) விைட எனA 

ெபய�5+_வி.எ/.(ெபய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபானா  $க�ப.08402.4 

 ஆ'ய  அவைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஆயி)� 

உதவி யா+� $க�ப.08403.1 

 கா'ய� இ*லா  ேபானா  க)ைணேயா� கடைம_ெப.(கடைம_ெப.) ஈதா* 

$க�ப.08403.2 

 ேப� இயலாள� ெச8ைக ஊதிய� பிD�+� எ னா� $க�ப.08403.3 

 மா'ைய ேநா�கி� ைக�மா� இய-�ேமா ைவய� எ றா  $க�ப.08403.4 

 இற5தன _வி.4.(இற_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

இளவ* எ னா இைறவி�� இ��க% 

எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08404.1 

 மற5தன�_வி.4.(மற_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) உற�� 

கி ற வRச)� ம�கி_வி.எ/.(ம��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மீளA 

$க�ப.08404.2 

 பிற5தன� எ � ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓ� 

ெப)�பய� பிDAப� அ ேற $க�ப.08404.3 

 அற5த)� சி5ைத ஐய ஆ��+� எ � அ2ம  

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08404.4 

 அழகி+ எ � அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) Hற ஆ��தன� கட*க3 அRசி� 

$க�ப.08405.1 

 �ைழ(ற அன5த  உ/சி� � றி  

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ%ட ேகாள� $க�ப.08405.2 



 எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மிைச உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

ேம*ேம* ஏ�கிட இ'5+ சி5தி $க�ப.08405.3 

 மைழவிழ மைலக3 கீற மாதிர� 

பிள�க_�ைற.எ/.(பிள��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மாேதா $க�ப.08405.4 

 பழிA; அ)R_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) சி5ைதயா3பா* சி5தைன படர க%க3 

$க�ப.08406.1 

 விழிA; இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) ேமனிசால ெவ+�பின  

ஈச  ேவ�� $க�ப.08406.2 

 �ழிA; அ'+ ஆய மா�ைப ம மத  ெகா-ற வாளி $க�ப.08406.3 

 கிழிA;ற உயி�A; வ ��கி� கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�க  ேக�டா  $க�ப.08406.4 

 தாைதெசா* தைலேம* 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தாபத  த)ம 1��தி 

$க�ப.08407.1 

 ஈைதக3 த����� நாம�+ இராமைன 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ��� $க�ப.08407.2 

 சீைத�� அவைள உ னி/ சி5தைன 
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எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) பாச� $க�ப.08428.1 



 கா-றிைட� கழி�+� த���தா  க�ழ  ஆ� கா%மி  கா%மி  $க�ப.08428.2 

 வா��ைத ஈ+ ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) ந றா* இராவண  

வா>5த_ெப.எ/.(வா>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வா>�ைக_ெப.(வா>�ைக_ெப.) $க�ப.08428.3 

 1�த+ ெகா3ைக ேபாலா� எ 2ைட 4ய-சி எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.08428.4 

 உ%� உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏJ� ஏJ� உமி>5தவ  எ 2� ஊ-ற� 

$க�ப.08429.1 

 ெகா%டவ  எ ேனா� ஏ-ற ெச)வினி* ம��க� 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08429.2 

 ம%டல� தி'5த ேபா+� மறிகட* 

மைற5த_ெப.எ/.(மைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+� $க�ப.08429.3 

 க%Dல  ேபா�� ெசா-ற க�ழ  அ � எ ைன� க%ணா* $க�ப.08429.4 

 கர�களி* ேநமி ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) 

தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க'ேயா  

கா���_ெப.எ/.(கா_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.08430.1 

 ;ர�கB� அழியA ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபாJதி* 

எ  சிைலயி  ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.08430.2 

 உர�களி  4+கி  ேதாளி  உைழ�� சிைறயி  

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08430.3 

 சர�கB� நி-கேவ ெகா* வ5த+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அ)ண  த�பி 

$க�ப.08430.4 



 ஈ%� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

கிட�க_�ைற.எ/.(கிட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேம ேம* இைய5தவா� 

இையக எRசி $க�ப.08431.1 

 மீ%டவ� த�ைம� ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேவ�ைகேய ேவ��� அ ேற $க�ப.08431.2 

 ஆ%தைக ந�ேய இ 2� ஆ-�தி அ)�ேபா� அ ேனா  $க�ப.08431.3 

 கா%ட�� நா0�_ெப.எ/.(நா0_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ றா  

ைம5த2� க)�ைத/ ெசா னான $க�ப.08431.4 

 இ � ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெபாJ+� தா>�+ எ  இக* 

ெப)R_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) சிரம� 

நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08432.1 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

கண�தி* நாைள நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) பைட�த தெய1வ 

$க�ப.08432.2 

 ெவ றி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பைடயினா* உ  மன�+ய� மீ�ெப  

எ றா  $க�ப.08432.3 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) என அர�க  ேபா8 த _பதி.ெப.(த _தி'.) நளிமல�� 

ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) ;�கா  $க�ப.08432.4 

 ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ� ஓைச ேக�ட அர�க)� 

4ரச�_ெப.(4ரச�_ெப.) ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.08433.1 

 ேபா��ெத(ழி* ேவ�ைக :%� ெபா�கின� ;�5+ ெமா8�தா� $க�ப.08433.2 

 தா�� தட மா�ப  த ைன தா விைட எ ன/ சா�5தா� $க�ப.08433.3 

 பா��தன  4னி5+ ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) இைனயன பக�வ+ ஆனா  

$க�ப.08433.4 



 மாெப)� ப�கேனா� வா ;ைக� க%ண  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ�� $க�ப.08434.1 

 ஏ(தி எ�ைம எ பா� த�4க� இனிதி  

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08434.2 

 ேபாவ+ ;'தி� எ னA ;கற�� ெபாறாத Pத� $க�ப.08434.3 

 ேதவ ம-� இவ�க3 ெச8ைக ேக3 என� தெரJய/ 

ெசா னா�_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.08434.4 

 ஆைன�� ப'�� ேத)� அர�க)� 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆழி� $க�ப.08435.1 

 தாைனக3 வ �ய நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தைலமக  

தனிைம ஓரா�_வி.4.(ஓ�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.08435.2 

 மானவ  வாளி வாளி எ கி ற மழைல வாயா� $க�ப.08435.3 

 ேபானவ� மீள_�ைற.எ/.(மீ3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;�5தன� ேபா�� எ றா� 

$க�ப.08435.4 

 அ-� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) Hற�� ஆ� அழலி-றா8 

$க�ப.08436.1 

 4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேகாப�_ெப.(ேகாப�_ெப.) 

4)�க 4னி5தா  $க�ப.08436.2 

 இ-� இ+ேவா இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) ேசவக� எ னா 

$க�ப.08436.3 

 ப-�மி  எ றன  ெவ�ைம_ெப.(ெவ�ைம_ெப.) பயி றா  $க�ப.08436.4 

 எ ற�� எ8தின� கி�கர� எ பா� $க�ப.08437.1 

 பி றலிேனாைர வலி5+ பிD�தா� $க�ப.08437.2 



 நி றன� ஆயிைட ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) நிற�தா  $க�ப.08437.3 

 ெகா றி�வ �� அZ� ெகா%மி  இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ றா  

$க�ப.08437.4 

 ஏ-ற� இனி/ெசய* ேவ� இைல ஈ�வ �� $க�ப.08438.1 

 நா-ற�_ெப.(நா-ற�_ெப.) Oக�5+ உய� நாசிைய நாம� $க�ப.08438.2 

 ேகா*த) தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) பைண ெகா�Dன� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஊ� $க�ப.08438.3 

 சா-�மி  அRசின� எ � உைரத5ேத $க�ப.08438.4 

 அ�கணேன அயி* வாளின� ேநரா $க�ப.08439.1 

 மி�� உய� நாசிைய ஈர விைர5தா� $க�ப.08439.2 

 ;�கன� அAெபாJதி* ;க> த�ேகா8 $க�ப.08439.3 

 த�கில+ எ றன  மாலி த��தா  $க�ப.08439.4 

 அ�சம� அRசி அழி5+ள� ஆனா� $க�ப.08440.1 

 ெவ�சம� ேவற�� ெவ றிய+ இ றா8� $க�ப.08440.2 

 +Rச�� எ � இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) ெத(*ைலய அ ேற 

$க�ப.08440.3 

 தR� என ஆ� உள� ஆ%ைம_ெப.(ஆ%ைம_ெப.) தைக5தா� $க�ப.08440.4 

 அ5தர�_ெப.(அ5தர�_ெப.) ஒ �� அறி5திைல அ ேற $க�ப.08441.1 

 வ5தன ந�வயி  எ�தைன ம னா $க�ப.08441.2 

 த5திர� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) தானவ� எ 2� $க�ப.08441.3 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) அRசின  எ%0தி அ ேற $க�ப.08441.4 



 வ)ண  ந��கின  வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வண�கி� 

$க�ப.08442.1 

 க)ைண ெப��_ெப.எ/.(ெப�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) +ைண�� 

உயி� கா*வா  $க�ப.08442.2 

 இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) நிற_ெப.(நிற�_ெப.) வRசக� எ�� உள� எ5தா8 

$க�ப.08442.3 

 ப)ணித� த%ட� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) அ � பக�5தா* 

$க�ப.08442.4 

 ப�+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நா� ப��த பரAபி  $க�ப.08443.1 

 அ�தைன ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) அர�க� அவி5தா� $க�ப.08443.2 

 ஒ�+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 1வ� பிைழ�தன� உ85தா� $க�ப.08443.3 

 வி�தக யா� இனி வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) விைளAபா� $க�ப.08443.4 

 பாச4� இ-ற+ பாதியி  ேம�� $க�ப.08444.1 

 நாச4� உ-ற+ ந�பி நட5தா8 $க�ப.08444.2 

 :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கா 4ைள ேபாதா $க�ப.08444.3 

 ந�சைர ஈ)திேயா ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நாசி $க�ப.08444.4 

 வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) இல��வ  எ னி  

ம���-� $க�ப.08445.1 

 ஆழி அர�க�த� வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) அைடAபா� $க�ப.08445.2 

 ஏJ கட*_ெப.(கட*_ெப.) +ைணேயா இனி நாசி $க�ப.08445.3 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) அ��திD2� உலவாதா* $க�ப.08445.4 

 ++_ெப.(P+_ெப.) நட5தவைன� ெத(J+ அ5நா3 $க�ப.08446.1 



 ஓ+ ெந�Rெச) அRசி உைட5தா� $க�ப.08446.2 

 த�+_ெப.(த�+_ெப.) இல� நி றவ� ேசைனயி  உ3ளா� $க�ப.08446.3 

 பாதியி  ேம�ள� நாசி பைட�தா� $க�ப.08446.4 

 வி�Dைல சீைதைய ஆெமனி  வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) $க�ப.08447.1 

 ஒ�Dய ேபா'னி* ஆ� உள� ஓடா� $க�ப.08447.2 

 ெவ��தி நாசிைய ெவ5ெத(ழி* வ*ேலா� $க�ப.08447.3 

 ப�Dல� எ றிைல எ � பக�5தா  $க�ப.08447.4 

 ஆறின பி ன� அழி5தன� அ னா� $க�ப.08448.1 

 ேதறின� அ ன+ சி5ைத உண�5தா� $க�ப.08448.2 

 சீறிய ெநRசின� ெச�கண� ஒ ேறா $க�ப.08448.3 

 Hறின� த�நிைல ெச8ைக �றி�தா� $க�ப.08448.4 

 உ மக  ஒ*கி ஒ+�கின  ஒ ேறா $க�ப.08449.1 

 மி  ந� வா _ெப.(வா _ெப.) இைட ஏக விைர5தா  $க�ப.08449.2 

 அ னதி  மாைய இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அக றா  $க�ப.08449.3 

 இ5நக� எ8தின _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

உ85தன _வி.4.(உ8_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) எ5தா8 

$க�ப.08449.4 

 இAபக* ஒ றினி  நாைளயி  அ*லா* $க�ப.08450.1 

 4Aபக* த��கில� ஆவி 4DAேபா� $க�ப.08450.2 

 ெவA; அகலா எ' ெவ5தழ* ெவ5த_ெப.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.08450.3 



 ெசA; அக* ெவ%ெணயி  ேநா ைம தெரJ5ேதா8 $க�ப.08450.4 

 வி�டைன_வி.4.(வி�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) எ�ைம 

வி��+_வி.எ/.(வி�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இனி ெவ�ேபா� $க�ப.08451.1 

 ப�டன� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ப��தன� ஒ ேறா $க�ப.08451.2 

 ெக�டன� எ ப+ ேகளைல எ னா $க�ப.08451.3 

 ஒ�Dன� ஆவி 4D�க உவ5தா� $க�ப.08451.4 

 அ னவ� த�ெமா�� ஐ இ) ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) $க�ப.08452.1 

 மி 2 பைட�ைக அர�கைர வி�டா  $க�ப.08452.2 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெத(ைக�� 

அைமயாைன �ட��ேத� $க�ப.08452.3 

 + 2 வயA ப'ேயா� ெத(��தா  $க�ப.08452.4 

 ெந8 அழ* ேவ3வி ெந��பைக ேந� வி%_ெப.(வி%_ெப.) $க�ப.08453.1 

 ைதவ) S'ய ச�+) எ பா  $க�ப.08453.2 

 ெப8கழ* மாலி பிசாச  எ2� ேப� $க�ப.08453.3 

 ெவ8யவ  வ/சிர� ெவ ற_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) 

எயி-றா  $க�ப.08453.4 

 எ றவேரா�� எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏJ� $க�ப.08454.1 

 ெவ றவ  ஏவலி  4 ன� விைர5தா� $க�ப.08454.2 

 ெச றன மா*க' ேத� ப' ெச*ல� $க�ப.08454.3 

 � � இன�_ெப.(இன�_ெப.) எ ன நட5தன� ேகா�பா* $க�ப.08454.4 

 வி%ைண விJ�கிய Pளிய வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) $க�ப.08455.1 



 க%ைண விJ��தலி  கைர காணா� $க�ப.08455.2 

 எ%ைண விJ�கிய ேசைனைய யா)� $க�ப.08455.3 

 ப%ைண_ெப.(ப%ைண_ெப.) விJ�க உண�5தில� ப%பா* $க�ப.08455.4 

 கா*கிள� ேதெரா� கா* வைரேயா� $க�ப.08456.1 

 ேம*கிள� ப*ெகாD ெவ%திைர வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.08456.2 

 மா*கட* ஆன+ மாமைழ வான�_ெப.(வான�_ெப.) $க�ப.08456.3 

 பா*கிள� மீனிைட ஆDய_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப%பா* 

$க�ப.08456.4 

 ேப' கலி�தன ேப� உலைக/ S> $க�ப.08457.1 

 ஏ' கலி�தன ஆ� என யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $க�ப.08457.2 

 கா� இகலி� கடேலா� கலி�த_ெப.எ/.(கலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.08457.3 

 மா'_ெப.(மா'.) கலி�+_வி.எ/.(கலி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என வாசி 

கலி�த_ெப.எ/.(கலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08457.4 

 ெச றன ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �வ�ெடா� 

ெச*லா_எதி�.ம.ெப.எ/.(ெச*_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08458.1 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பிண�கிய க*வியி  நி*லா 

$க�ப.08458.2 

 ஒ றிைன ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ெத(ட�5தன ஓைட� $க�ப.08458.3 

 � � நட5தன ேபா* ெகாைல யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $க�ப.08458.4 

 மாக ெந��கர� வானி  வழ�கா $க�ப.08459.1 

 ேமக ெந��;ன* வா'ன ேம ேம* $க�ப.08459.2 



 ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வில�கின_வி.4.(வில��_வி.+இ _இ.கா.+அ_பட�.ப .) உ%டன ேபாலா� 

$க�ப.08459.3 

 காக ெந��கனி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) களிAபா* $க�ப.08459.4 

 எ'5+_வி.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) எJ ப*பைடயி  ஒளி 

வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) $க�ப.08460.1 

 அ)�கல மி  ஒளி ேத� ப' யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $க�ப.08460.2 

 ெபா)5திய_ெப.எ/.(ெபா)5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப% ஒளி 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஒளி ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.08460.3 

 இ'5த+ ேப')3 எ% திைச ேதா�� $க�ப.08460.4 

 எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசைனைய ஈச  

எதி�5தா  $க�ப.08461.1 

 ெவ8+ இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) 

வ5தவ _வி.அ.ெப.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ _பட�.ஒ).) 

மாையயி  ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) $க�ப.08461.2 

 ெச8தவேனெகா* தெரJ�தி இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ றா  

$க�ப.08461.3 

 ஐயமி* வ �டண  அ ன+ உைர�தா  $க�ப.08461.4 

 4ைழ� �ல/ சீய� ெவ�ேபா� ேவ�ட+ 4னி5த+ எ ன $க�ப.08462.1 

 ;ைழAபிைற எயி-�A ேப>வா8 இD� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ெபாDAப 

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08462.2 

 தைழAெபாறி வாளிA ;�D* க�D வி* தா�கி சா�வா  $க�ப.08462.3 



 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) �ர*_ெப.(�ர*_ெப.) ேத'  ேமலா  மாெப)� ப�க  

ம ேனா $க�ப.08462.4 

 சிைக நிற� கன*_ெப.(கன*_ெப.) ெபாழி தெற�க% ெச�கரா  $க�ப.08463.1 

 பைகநிற�தவ� உயி� ப)�� ப%பினா  $க�ப.08463.2 

 நைகநிறA ெப)�கைட வாைய ந��வா  $க�ப.08463.3 

 ;ைகநிற� க%ணவ  ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) ெபா ேத'னா  $க�ப.08463.4 

 பி/ச'  திைக�தன ெப-றிA ேப/சினா  $க�ப.08464.1 

 4/சிர�+ அயிலினா  1'� ேத'னா  $க�ப.08464.2 

 இ/_��.(இ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) சிர� உ�மேத என 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ8+வா  $க�ப.08464.3 

 வ/சிர�+ எயி-றவ  மைலயி  ேமனியா  $க�ப.08464.4 

 காைல�� மன�ைத�� பிற� கா%ப+ ஓ� $க�ப.08465.1 

 வா* உைள ;ரவிய  மD�த வாயின  $க�ப.08465.2 

 ேவைலயி  ஆ�Aபின  வி%ைண மீ�ெகாB� $க�ப.08465.3 

 Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உைடயவ  பிசாச  

ேதா �வா  $க�ப.08465.4 

 S'ய _ெப.(S'ய _ெப.) பைகஞ  அ/�ட� ெபா  ேத'ன  $க�ப.08466.1 

 ந�'2� 4ழ�கின  ெந)Aபி  ெவ�ைமயா  $க�ப.08466.2 

 ஆ'ய ேவ3வியி  பைகஞ  ஆ� அேரா $க�ப.08466.3 

 ேசா'�� கனலி�� ெசா'�� க%ணினா  $க�ப.08466.4 

 சாலி வ%கதி� நிக� ;ரவி� தாைனயா  $க�ப.08467.1 

 1லெவ� ெகா�ைமயி  தவ�தி  4-றினா  $க�ப.08467.2 



 Sலி�� ெவ) ெகாள� ேத'* ேதா �வா  $க�ப.08467.3 

 மாலி எ � அD4ைற வண�கி� Hறினா  $க�ப.08467.4 

 ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� நட5த+ 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அ'யி  ஆ�கலி $க�ப.08468.1 

 த���தைன வா>�தி_வி.எ/.(வா>�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உ-� 

இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ேசைன�� $க�ப.08468.2 

 ேபா�� ெத(ழி* ;'5தன ;லவ�_ெப.(;லவ�_ெப.) ேபா�� 

இலா�_�றி.வி.4.(இ*_ெப.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.08468.3 

 ேவ��+ உயி� பைத�தன� ந��கி வி�மிேய $க�ப.08468.4 

 க* எறி5தன கைட உ)மி  கா� என $க�ப.08469.1 

 வி* எறி5தன கைண வி��பி  ேமக�+/ $க�ப.08469.2 

 ெச* எறி5தன என/ சிதறி_வி.எ/.(சித�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வ �>5தன 

$க�ப.08469.3 

 ப* எறி5தன தைல_ெப.(தைல_ெப.) மைலயி  ப%;_ெப.(ப%;_ெப.) என 

$க�ப.08469.4 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ப� க'பட கலின மாAபட $க�ப.08470.1 

 இட�ப� சி*லியி  ஈ�5த ேத�பட $க�ப.08470.2 

 உட�;_ெப.(உட�;_ெப.) அ�� அர�கைர அன5த  

உ/சியி*_ெப.(உ/சி_ெப.+இ*_இட.ேவ.) $க�ப.08470.3 

 பட�ப�� எனAப�� கவியி  க*பல $க�ப.08470.4 

 ெகாைல ஒ��கா ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ;ய�தி  � ெறா�� 

$க�ப.08471.1 



 நிைலெந�� காெலா�� நிமி�5த_ெப.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வாெலா�� $க�ப.08471.2 

 மைலெயா�� மர�ெத(�� கவியி  வ*ெந�5 $க�ப.08471.3 

 தைலெயா�� ேபா� விைச�+ எறி5த ச�கர�_ெப.(ச�கர�_ெப.) $க�ப.08471.4 

 ஆ%தைக� கவி��ல� தைலவ� ஆ�ைகைய� $க�ப.08472.1 

 கீ%டன ;வியிைன� கிழி�த மா� க' $க�ப.08472.2 

 தா%�வ �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ப' மன�தி  தா(வ $க�ப.08472.3 

 P%Dன� ைகவிைச�+ எறி5த ேதாமர� $க�ப.08472.4 

 சி*லி அ� ேத��ெகாD சிைதய_�ைற.எ/.(சிைத_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) சாரதி 

$க�ப.08473.1 

 ப*ெலா� ெந�5தைல மDய பாதக� $க�ப.08473.2 

 வி*ெலா� கJ�+_ெப.(கJ�+_ெப.) இற பக�ைட வ ���மா* $க�ப.08473.3 

 க*ெலன� கவி��ல� வ ���_ெப.எ/.(வ ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) க* 

அேரா $க�ப.08473.4 

 கரக� உ5திய மைல 4ைழயி* க% ெசவி $க�ப.08474.1 

 உரக� 45தின என ஒளி��� ஒ3_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) இைல $க�ப.08474.2 

 அரக� 45தின ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கவிக3 ஆ�ைகயி* $க�ப.08474.3 

 +ரக� உ5தின� எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எறி�� 

�லேம $க�ப.08474.4 

 வா* பிD�+_வி.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அD���_ெப.எ/.(அD_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வானர�ைத மா*க' $க�ப.08475.1 



 கா* பிD�+_வி.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அD���_ெப.எ/.(அD_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) க'யிைன� கவி $க�ப.08475.2 

 ேதா* பிD�+_வி.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அர�கைர எறி�� S� 

4� $க�ப.08475.3 

 ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) பிD�+_வி.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எறிவ� 

அ� 4�ைவ ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கணா� $க�ப.08475.4 

 4  ப� கவி� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 4�க 

வ �சிய_ெப.எ/.(வ ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08476.1 

 க*பட கள�ப�� அர�க� கா�� கட*_ெப.(கட*_ெப.) $க�ப.08476.2 

 ப*ப� தைலபடA ப�வ பாதக� $க�ப.08476.3 

 வி*ப� கைணபட �ர�கி  ேவைலேய $க�ப.08476.4 

 எயி-ெறா� ெந�5தைல இ�ட க*ெலா�� $க�ப.08477.1 

 வயி-றிைட ;க பல பக�� 

ைவகிய_ெப.எ/.(ைவ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08477.2 

 பயி-றிய� ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) தெரJ��� 

ப%;_ெப.(ப%;_ெப.) இலா�_�றி.வி.4.(இ*_ெப.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.08477.3 

 அயி�Aப� த� கணவைர அ0கி அ5 நலா� $க�ப.08477.4 

 கி/� உ� கி' பட கிள� ெபா  ேத� நிைர $க�ப.08478.1 

 அ/� இற ெச*கில ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) வா� ப' 

$க�ப.08478.2 

 எ/� உ� +ய� இைட எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஈ�+ உணா 

$க�ப.08478.3 

 4/� இ� வா>�ைகயி  1%�Vளா� என $க�ப.08478.4 



 மீயவ� யாவ)� வ �ய ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) க' $க�ப.08479.1 

 ேசயி)� �)தியி* தி'வ ேச�( இல $க�ப.08479.2 

 நாயக� ஆ[ளா�� அவிய நLவித� $க�ப.08479.3 

 பாெயா� ேவைலயி* தி'�� ப%பின $க�ப.08479.4 

 பைடெயா� ேமலவ� மDய ப*ப' $க�ப.08480.1 

 இைட இைட தர விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இழி5த_ெப.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப%பன $க�ப.08480.2 

 கட*_ெப.(கட*_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) �)திய 

கனலி_ெப.(கனலி_ெப.) கா�� $க�ப.08480.3 

 வடைவைய நிக��தன உதிர� வாயன $க�ப.08480.4 

 Pம� க%ண2� அ2ம2� எதி� எதி� ெத(ட�5தா� $க�ப.08481.1 

 தாம�+ அ�கத  மாெப)� ப�கைன� த��தா  $க�ப.08481.2 

 ேசம� தி%சிைல மாலி�� ந�ல2� ெச��தா� $க�ப.08481.3 

 வா� அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ேபா� வயA பிசாச2� பனச2� 

மைல5தா�_வி.4.(மைல_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.08481.4 

 S'ய _ெப.(S'ய _ெப.) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பைகஞ2� 

S'ய _ெப.(S'ய _ெப.) மக2� $க�ப.08482.1 

 ேந� எதி�5தன�_வி.4.(எதி�_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) 

ெந)A;ைட ேவ3வியி  பைக�� $க�ப.08482.2 

 ஆ'ய  தனி� த�பி�� எதிெரதி� அட�5தா� $க�ப.08482.3 

 வ �ர வ/சிர�+ எயி-ற2� இடப2� மிைட5தா� $க�ப.08482.4 

 ெவ�க% ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�க'* 

கவி��ல வ �ர/ $க�ப.08483.1 



 சி�க�_ெப.(சி�க�_ெப.) அ ன ேபா�� தைலவ'* தைலவரா8� தெரJ5தா� 

$க�ப.08483.2 

 அ�� அம� கள�+ ஒ)வேரா� ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அட�5தா� $க�ப.08483.3 

 ெபா�� ெவRெச)� ேதவ)� ந���றA ெபா)தா� $க�ப.08483.4 

 இ ன காைலயி  ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) ஐ5+_ெப.(ஐ5+_ெப.) 

ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஏ-ற $க�ப.08484.1 

 மி 2� ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�க�த� 

ேசைனயி* வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.08484.2 

 அ ன ெவR_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சம�+_ெப.(சம�_ெப.+அ�+_சா'.) ஆ� 

ெவ3ள�ைத�� அவி�தா  $க�ப.08484.3 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நாைல�� இல��வ  

பகழியா* ெத(ைல�தா  $க�ப.08484.4 

 உA;ைட� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ம��தன உதிரந�� ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) 

$க�ப.08485.1 

 அAெபா� ஒ�தன க��தில ஆ�கலி 4J+� $க�ப.08485.2 

 ெசA; உ)�� என� தெரJ5த+ மீ �ல� ெச)�கி� $க�ப.08485.3 

 +Aெபா� ஒ�தன 4�+ இன�_ெப.(இன�_ெப.) � றியி  

ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08485.4 

 த�+ ந��� கட*_ெப.(கட*_ெப.) 4Jவ+� �)தியா8� தய�க $க�ப.08486.1 

 சி�திர� �லA ப* நிற_ெப.(நிற�_ெப.) மணிகB� ேச5த $க�ப.08486.2 

 ஒ�+ ேவ� உ)� தெரJயல உய� மத�+ ஓ�க*_ெப.(ஓ�க*_ெப.) 

$க�ப.08486.3 



 ம�தக�+ உ�தரள4� வைள ெசா' 4�+� $க�ப.08486.4 

 அதி)� ெவRெச) அ ன+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அைமகி ற அளவி* 

$க�ப.08487.1 

 கதிரவ  ெகாJR_ெப.அ.(ெகாJ�_ெப.அ.) ேசெயாளி� க-ைற அ� கர�தா* 

$க�ப.08487.2 

 எதி)� வ* இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) க' 

இ��+_வி.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ4ைற 4Jகி 

$க�ப.08487.3 

 உதிர ெவ3ள�+3 எJ5தவ  ஆெமன உதி�தா  $க�ப.08487.4 

 அர�க� எ ற ேப� இ)ளிைன இராம  ஆ� இரவி $க�ப.08488.1 

 +ர�க ெவR�ட�� கதிரவ  ;ற�+ இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) ெத(ைல�க 

$க�ப.08488.2 

 ;ர���_ெப.எ/.(;ர_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ8யவ� இ)வைர உைடயன ேபால $க�ப.08488.3 

 நிர��� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ஒளி 

பர5தன_வி.4.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� நிமிர_�ைற.எ/.(நிமி�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.08488.4 

 நிைலெகா3 ேப� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) ந��க�� நில�திைட 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08489.1 

 மைல�� ேவைல�� வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இல வயி ெத(�� 

பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08489.2 

 ெத(ைல( இ* த ைமய ேதா �வ 

ேபா றன_வி.4.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) ேசா' 

$க�ப.08489.3 



 அைலெகா3 ேவைல�� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) பிண� � ற4� அணவி 

$க�ப.08489.4 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) தவாத ெச5ந�� இைட நிண� 

ெகாJR_ெப.அ.(ெகாJ�_ெப.அ.) ேச-றி* $க�ப.08490.1 

 ;ல�5த_ெப.எ/.(;ல�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ெபாறி வ' அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) 

எ2� +�பி_ெப.(+�பி_ெப.) $க�ப.08490.2 

 கல5த_ெப.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தாமைரA_ெப.(தாமைர_ெப.+A_ஒ-.) ெப)வன� கதிரவ  கர�தா* $க�ப.08490.3 

 மல�5த+ ஆ� எனA ெபாலி5தன உல5தவ� வதனம $க�ப.08490.4 

 ேத)� யாைன�� ;ரவி�� விரவின ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) $க�ப.08491.1 

 ஊ)�_ெப.எ/.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மான4� ேமக4� 

உ��க3 த� உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) $க�ப.08491.2 

 ேப)� ஆன ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கால�+� கா*ெபார பிண�கிA 

$க�ப.08491.3 

 பா'  வ �>5தன 

ேபா றன_வி.4.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) கிட5தன 

பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08491.4 

 எ*லி �-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மதிநிக� 4க�திய� 

எ'வ �> $க�ப.08492.1 

 அ*லி_ெப.(அ*லி_ெப.) �-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேகாைதய� கள� ;�5+ அைட5தா� $க�ப.08492.2 

 ;*லி 4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உயி'ன� 

ெபா)5தின� கிட5தா� $க�ப.08492.3 



 வ*லி �-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மாமர�_ெப.(மாமர�_ெப.) நிக��தன� வயவ� $க�ப.08492.4 

 வண�� O%ணிைட வன4ைல ெச�க� வா� H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) 

$க�ப.08493.1 

 அண�� ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�கிய� 

கள�+ வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைட5தா� $க�ப.08493.2 

 �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) ெகாB� +ைண� கணவ�த� ப�5தைல ெகாடா+ 

$க�ப.08493.3 

 பிண�� ேப8களி  வா8கைளA பிள5தன� பிD�தா� $க�ப.08493.4 

 �ட)�_ெப.எ/.(�ட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெவ3வைள� ேதாளி 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெகாJநைன� ெத(ட�வா3 $க�ப.08494.1 

 உட)� அ�க4� க%� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)வழி உ8Aபா3 

$க�ப.08494.2 

 �ட)� ஈர�� க%0� ஓ� ��ந' 

ெகா3ள_�ைற.எ/.(ெகா3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08494.3 

 ெத(டர ஆ-றல3 ெநD+ உயி��+ ஆ)யி� +ற5தா3 $க�ப.08494.4 

 ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) தட�_ெப.அ.(தட�_ெப.) 

க%ணிய� கணவ�த� ெப)5ேதா3 $க�ப.08495.1 

 ந'க3 ஈ��தன வண�க(� இண�க(� 

ந*கா_எதி�.ம.ெப.எ/.(ந*�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08495.2 

 இ'ய* ேபாவன ெத(ட�5+ அய* இனA பைடகிட5த $க�ப.08495.3 

 அ'ய ெநா5தில� அல�தக/ சீறD அய�5தா� $க�ப.08495.4 

 நல�ெகா3 ெநRசின� த� +ைண� கணவைர நாD $க�ப.08496.1 



 வில�க*_ெதா.ெப.(வில��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) அ னவா  ெப)�பிண� 

�Aைபயி  ேமலா� $க�ப.08496.2 

 அல�க* ஓதிய� அ)5+ைண 

A''5+_வி.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய)� $க�ப.08496.3 

 ெபால�ெகா3 மாமயி* வைரயி  ேம* தி'வன ேபா றா� $க�ப.08496.4 

 சிலவ� த� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கணவ�த� ெச)�ெத(ழி* சின�தா* 

$க�ப.08497.1 

 பல)� வா8 மD�+ உயி�+ற5 தா�கைளA பா��தா� $க�ப.08497.2 

 அைல( இ* ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) எயி-றா* இத>_ெப.(இத>_ெப.) 

மைற�+ள+ அயலா3 $க�ப.08497.3 

 கலவியி  �றி கா%�� எ � ஆ� என� கன றா� $க�ப.08497.4 

 நைவெச8 வ தைல இழ5த_ெப.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த� 

ந%பைர ந0கி $க�ப.08498.1 

 அவச� எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மட5ைதய� உ)� 

தெரJ5+ அறியா�_வி.4.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப .) 

$க�ப.08498.2 

 +வச� அ ன த� H� உகி�A ெப)��றி ேதா3ேம* $க�ப.08498.3 

 கவச� ந��கின� க%�க%� ஆ)யி� கழி�தா� $க�ப.08498.4 

 மா'_ெப.(மா'.) ஆ�கிய க%ணிய� கணவ�த� வயிரA $க�ப.08499.1 

 ேபா� யா�ைகக3 நாD அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெபா)கள� ;�5தா� 

$க�ப.08499.2 

 ேப� யா�ைகயி  பிணAெப)� � றிைடA 

பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08499.3 



 ேசா' ஆ-றிைட அJ5தின� இ  உயி� +ற5தா� $க�ப.08499.4 

 வைக நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உய� 

தா3_ெப.(தா3_ெப.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மா)தி�� $க�ப.08500.1 

 ;ைகயி  ெபா) க%ணவ2� ெபா)வா� $க�ப.08500.2 

 மிைக ெச றில� பி றில� ெவ றிலரா* $க�ப.08500.3 

 சிைக ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நிர�பிய த� உமி>வா� 

$க�ப.08500.4 

 ஐ அR� அழ* வாளி அழ-ெகாDேயா  $க�ப.08501.1 

 ெம8 அRசைன கா 4ைள ேமனியி ேம* $க�ப.08501.2 

 ைவ அ� சிைல ஆ� வழ�கினனா* $க�ப.08501.3 

 ெமா8 அRசன ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) 4னி5தைனயா  $க�ப.08501.4 

 பாழிA ;ய�_ெப.(;ய�_ெப.) அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) உ)வA பட�� $க�ப.08502.1 

 வ �ழி� கனிேபா* ;ன*வ �ச ெவ�%� $க�ப.08502.2 

 ஆழிA ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேதைர அழி�தனனா* $க�ப.08502.3 

 ஊழிA ெபய� கா� நிக� ஒ%திறலா  $க�ப.08502.4 

 சி*லிA ெபா)ேத� சிைதய_�ைற.எ/.(சிைத_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) சிைலேயா� 

$க�ப.08503.1 

 எ*லி  ெபாலி வி%ணி  விைச�+ எJவா  $க�ப.08503.2 

 வி* இ-ற+ இல��வ  ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கைணயா* $க�ப.08503.3 

 ;*லி� தைர இ�டன  ேந� ெபா)வா  $க�ப.08503.4 

 மைலயி  ெப'யா  உட*_ெப.(உட*_ெப.) ம%ணிைட இ�� $க�ப.08504.1 

 உைலய� கட*_ெப.(கட*_ெப.) தாவிய கா*ெகா� உைத�+ $க�ப.08504.2 



 அைலயி  ப)கிA ப�வா8 அன*கா* $க�ப.08504.3 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைக� ெகா� 

எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தணி5தனனா* $க�ப.08504.4 

 மாப�க2� அ�கத2� மைலவா� $க�ப.08505.1 

 த�ப� அ�+ இ  எ'5+_வி.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) எJ 

ெச�கணினா� $க�ப.08505.2 

 ேகாப�தின� ெகா*ல நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அட�வா� $க�ப.08505.3 

 Pப�தி  உயி�Aப� ெத(ட�5தனரா* $க�ப.08505.4 

 ஐ�ப�ெத() ெவ�கைண அ�கத  மா $க�ப.08506.1 

 ெமா8�பி* ;க உ8�தன  ெமா8 ெத(ழிலா  $க�ப.08506.2 

 ெவ�பி களிேயா� விளி5+ எJ தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) $க�ப.08506.3 

 க�ப� க' உ%ைட கடா8 எனேவ $க�ப.08506.4 

 ஊேரா� ம��+ ஒளிேயாைன உ�� $க�ப.08507.1 

 காேரா� நிற� கத நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) அனா  $க�ப.08507.2 

 ேதேரா�� எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உய� 

தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ைகயினா* $க�ப.08507.3 

 பாேரா�� அ��+ எறி ப%;_ெப.(ப%;_ெப.) இைடேய $க�ப.08507.4 

 வி*ைல/ ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ �சி 

விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அழி�� $க�ப.08508.1 

 எ*லி  ெபாலி ேத� இைட நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இழியா $க�ப.08508.2 



 ெசா*லி _நி.எ/.(ெசா*_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) பிைழயாத+ ஒ� 

Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.08508.3 

 ம*லி  ெபாலி மா�பி  வழ�கினனா* $க�ப.08508.4 

 Sலெமனி  அ � இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ெத(*ைல வ)� 

$க�ப.08509.1 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) என உ 2 க)�தினனா8 $க�ப.08509.2 

 ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) உைட அ�பி  அ��தனனா* $க�ப.08509.4 

 உள�தா  நிைனயாத4  உ-� உகவா� $க�ப.08510.1 

 கிள�5தாைன இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) கிழி� +ைணயா8A $க�ப.08510.2 

 பிள5தா  உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏழிெனா� ஏJ 

ெபய�5+_வி.எ/.(ெபய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08510.3 

 அள5தா  வலி ந �_ெப.(ந �_ெப.) என அ�கதேன $க�ப.08510.4 

 மா மாலி�� ந�ல2� வானவ�த� $க�ப.08511.1 

 ேகாமாெனா� தானவ�ேகா  இகேல $க�ப.08511.2 

 ஆமா� மைல5தன� எ � இைமேயா� $க�ப.08511.3 

 : மா'_ெப.(மா'.) ெபாழி5+_வி.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

;க>5தனரா* $க�ப.08511.4 

 க* ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) கடாவிய காைல_ெப.(காைல_ெப.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.08512.1 

 வி* ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இ) H� விைள�திட�� $க�ப.08512.2 

 ெச* ஒ றிய வா3_ெப.(வா3_ெப.) ஒ� ேத'ன  ஆ8 $க�ப.08512.3 

 நி* எ � இைட ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெந)�கினனா* $க�ப.08512.4 



 அ-� அ�ெத(ழி* எ8த�� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கணேன $க�ப.08513.1 

 ம-றA ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) நி றவ  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ0கா $க�ப.08513.2 

 ெகா-ற� �4த  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) � � ெகாளா $க�ப.08513.3 

 எ-ற ெபா)ேத� ெபாD எ8தியதா* $க�ப.08513.4 

 தாளா� மர�_ெப.(மர�_ெப.) ந�ல  எறி5தன த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.08514.1 

 வாளா* மDவி�+ வலி�+ அட�வா  $க�ப.08514.2 

 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ஆ� அற வாளி +ர5தனனா* $க�ப.08514.3 

 மீளா விைன <�� விைட�� இைளயா  $க�ப.08514.4 

 மி ேபா* மிளி� வா[ளா� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) விழ(� $க�ப.08515.1 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ேபா� தவிராதவைன சலியா $க�ப.08515.2 

 எ ேபாலிய� ேபாெரனி  அ � இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ஓ� 

$க�ப.08515.3 

 ; ேபா� எனநி � அய* ேபாயினனா* $க�ப.08515.4 

 ந�� வ �ைர அனா  எதி�ேந� வர�� $க�ப.08516.1 

 ேப� வ �ரைன வாசி பிD�தவைன $க�ப.08516.2 

 யா� வ �ரைத இ ன ெச8தா�க3 எனா $க�ப.08516.3 

 ேபா� வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

;க>5தனரா* $க�ப.08516.4 

 ேவ3விA பைகேயா� ெவ�%� அட)� $க�ப.08517.1 

 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) வி�தக  அ�� ஓ� �ட�� கைணயா* $க�ப.08517.2 



 வா>( இ�தைன எ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) அகல�_ெப.(அகல�_ெப.) $க�ப.08517.3 

 ேபா>வி�தன  ஆ� உயி� ேபாயினனா* $க�ப.08517.4 

 ம*ல*_ெப.(ம*ல*_ெப.) தடமா�ப  வD� கைணயா* $க�ப.08518.1 

 எ* உ-� உய�ேவ3வி இ)�பைகஞ  $க�ப.08518.2 

 வி* அ-ற+ ேதெரா� ேம* நிமி)� $க�ப.08518.3 

 க* அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கJ�ெத(� 

கா*ெகௗ◌ா�� $க�ப.08518.4 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) தாைதைய 4 ; 

த��+_வி.எ/.(த�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)நா3 $க�ப.08519.1 

 ெவ றாைன வில�கலி  ேமனியைன $க�ப.08519.2 

 பி றாத வல�+ உய� ெப-றியைன $க�ப.08519.3 

 ெகா றா  கவியி  �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ஆBைடயா  $க�ப.08519.4 

 இடப  தனி ெவR_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சம�_ெப.(சம�_ெப.) உ-� எதி)� 

$க�ப.08520.1 

 விட ெவ�க% எயி-றவ  வி%_ெப.(வி%_ெப.) அதிர� $க�ப.08520.2 

 கட(� கத> ேத� கட( ஆளிெனா�� $க�ப.08520.3 

 பட அ�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) � � பட��தினனா* $க�ப.08520.4 

 தி%ேத� அழிய_�ைற.எ/.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) சிைல வி�� 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.08521.1 

 த%ட<�� இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தல�தின  

ஆ8 $க�ப.08521.2 

 உ%ேடாஉயி� எ ன உ)�+ உ)ேமா� $க�ப.08521.3 



 எ% ேதாள2� உ�கிட எ-றினனா* $க�ப.08521.4 

 அD உ%டவ  ஆவி �ைல5+ அயரா $க�ப.08522.1 

 இD உ%ட மைல� �வ� இ-ற+ ேபா* $க�ப.08522.2 

 4D��_ெப.எ/.(4D_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ2� எ*ைலயி* 

45தினனா* $க�ப.08522.3 

 ெநDய  �றிய  எ2� ந��ைமயினா  $க�ப.08522.4 

 கிைட�தா  இக* மா)திைய கிள� வா _ெப.(வா _ெப.) $க�ப.08523.1 

 அைட�தா  என மீ+ உய� ஆ�ைகயிைனA $க�ப.08523.2 

 பைட�தாைன ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ;க>A ைப�கழலா  $க�ப.08523.3 

 ;ைட�தா  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) 

ெபாD/ சிதற_�ைற.எ/.(சித�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08523.4 

 எ-றிA ெபய�வாைன இட� ைகயினா* $க�ப.08524.1 

 ப-றி கிள� த%�_ெப.(த%+_ெப.) 

பறி�+_வி.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எறியா $க�ப.08524.2 

 ெவ-றி� கிள� ைக�ெகா� ெம8 வலி ேபா8 $க�ப.08524.3 

 4-ற தனி ��த 4D5தனனா* $க�ப.08524.4 

 கா�+ ஓ�மர� வ �� உ� ைக� கத>வ  $க�ப.08525.1 

 ேபா�+ ஓ� ;லிேபா* பனச  ;ரள $க�ப.08525.2 

 ேகா�+ ஓட ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) �)திA ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) 

தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) $க�ப.08525.3 

 மா� ேதாமர� மா�பி  வழ�கினனா* $க�ப.08525.4 

 கா� ேமலினேனா கட*_ெப.(கட*_ெப.) ேமலினேனா $க�ப.08526.1 



 பா� ேமலினேனா பக*_ெப.(பக*_ெப.) ேமலினாேனா $க�ப.08526.2 

 யா� ேமலினேனா இன எ � அறியா� $க�ப.08526.3 

 ேபா� ேமலின  வாசி எ2� ெபாறியா  $க�ப.08526.4 

 <றாயிர ேகாDெகா* அ �ெகா* எ � $க�ப.08527.1 

 ஆ� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) வான)� அறிவி  $க�ப.08527.2 

 ேதறா வைக நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தி'5+ உளதா* 

$க�ப.08527.3 

 பாறா� கள�+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) பா8 ப'ேய $க�ப.08527.4 

 க%ணி  க��� மனனி  க��� $க�ப.08528.1 

 வி%ணி* பட� காலி  மிக� க��� $க�ப.08528.2 

 உ3 நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

எனி  ;ற  

நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உலா8 

$க�ப.08528.3 

 ம%ணி*_ெப.(ம%_ெப.+இ*_இட.ேவ.) தி'யாத வயA ப'ேய $க�ப.08528.4 

 மாA ;%டர வாசியி  வ�டைணேம* $க�ப.08529.1 

 ஆA;%டவ  ஒ�தவ  ஆ� அயிலா* $க�ப.08529.2 

 :A ;%தர ஆவி ;ற�+ அகல_�ைற.எ/.(அக*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.08529.3 

 ேகாA;%டன வானர ெவ� �Jேவ $க�ப.08529.4 

 <�� இ)<�� ெநாDA; அளவி  $க�ப.08530.1 

 ஏ�� Oதிேவலி  இைறA ெபாJதி* $க�ப.08530.2 



 சீ�� கவி ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

சிைத���_ெப.எ/.(சிைத_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

எனா $க�ப.08530.3 

 ஆ�� திற*_ெப.(திற*_ெப.) உ�ப)� அRசினரா* $க�ப.08530.4 

 ேதா-�� உ) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) எனேவ +ணியா $க�ப.08531.1 

 H-றி  ெகாைலயா* உழ* ெகா3ைகயைன $க�ப.08531.2 

 ஏ-�� சிைல ஆ%ைம_ெப.(ஆ%ைம_ெப.) இல��வ  ெவ� $க�ப.08531.3 

 கா-றி  பைட ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

கட5தனனா* $க�ப.08531.4 

 �ைலயA ெபா)Sல  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெகாைல�� $க�ப.08532.1 

 உைல( உ-றில உ8�த�� ஓ8( இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) 

ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) $க�ப.08532.2 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) அ-� உக(� தைர உ-றிலனா* $க�ப.08532.3 

 இைலயA ப'ேம* ெகா3 இ)�ைகயினா  $க�ப.08532.4 

 இ � ஊதிய� உ%� என இ  நைக பா* $க�ப.08533.1 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஊதின +�பிக3 

தென1திைசயா  $க�ப.08533.2 

 வ  Pத)� ஏகின� வRசைனயா  $க�ப.08533.3 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) Pத)� ஏகின� த� நக�வா8 $க�ப.08533.4 

 ஏகி தனிம ன  இ)5+ழி ;�� $க�ப.08534.1 

 ஓைக ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) இ � என உ3 

அழியா_எதி�.ம.ெப.எ/.(அழி_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08534.2 



 ேவக�_ெப.(ேவக�_ெப.) அ�+ அட* வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) விளி5த எலா� 

$க�ப.08534.3 

 ேசாக�ெத(� இைறRசின� ெசா*லினரா* $க�ப.08534.4 

 ெசா னா�_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) ெசா* ெசவியி* ெத(ட�ேவா  

$க�ப.08535.1 

 இ னாத மன�தி  இல�ைகய� ேகா  $க�ப.08535.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நாக உயி�Aபின  வி�மினனா* $க�ப.08535.3 

 அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) நிைல க%� அய*நி � 

அைறவா  $க�ப.08535.4 

 45ேத என தாைதைய ெமா8 அம�வா8 $க�ப.08536.1 

 அ5ேதா உயி� உ%டவ  ஆ)யி�ேம* $க�ப.08536.2 

 உ5தா8 எைன யா+� உண�5திைலேயா $க�ப.08536.3 

 எ5தா8 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இட� H)திேயா 

$க�ப.08536.4 

 யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) 

ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ%0வ  

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.08537.1 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) ேந�வ+ த�+_ெப.(த�+_ெப.) எனேவ தணிேவ  

$க�ப.08537.2 

 வாேன நிலேன 4த* ம-�� எலா� $க�ப.08537.3 

 ேகாேன எைன ெவ*வ+ ஒ� ெகா3ைகயேதா $க�ப.08537.4 



 அ)5+ய�� கட*_ெப.(கட*_ெப.) உளா  எ  அ�மைன 

அJத_ெப.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

க%ண3_�றி.வி.4.(க%_ெப.+அ3_பட�.ஒ).) $க�ப.08538.1 

 ெப)5தி)� கழி�த* ஆ-றா3 கணவைன� 

ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேப�5ேதா  $க�ப.08538.2 

 க)5தைல� கல�தி  அ*லா* கடன+ கழிேய  எ றா3 $க�ப.08538.3 

 ப)5தி2�� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ேவலா8 இ ன)3 பணி�தி 

எ றா  $க�ப.08538.4 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர மகர� க%ண  அைறத�� அர�க  ஐய 

$க�ப.08539.1 

 ெசLவி+ ேசறி ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ  பழ� 

பைக த���தி எ றா  $க�ப.08539.2 

 ெவLவழி அவ2� ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

விைடயின  ேத�ேம- 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08539.3 

 வLவிய வி*ல  ேபானா  வர�_ெப.(வர�_ெப.) 

ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வள�5த_ெப.எ/.(வள�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதாளா  $க�ப.08539.4 

 த 2ைட/ ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ேகாD ஐ5+_ெப.(ஐ5+_ெப.) உட  

தJவ_�ைற.எ/.(தJவ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) 

$க�ப.08540.1 

 ம 2ைட/ ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) ஓ� 

ஐ5+_ெப.(ஐ5+_ெப.) மைழயி  ெபா�கிA $க�ப.08540.2 

 பி 2ைட�தாக ேப' கட*பட ெபய�5த Pளி $க�ப.08540.3 



 ெபா  உைட/ சிைய�+ உ/சி�� உ/சி�� 

;ைதய_�ைற.எ/.(;ைத_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேபானா  $க�ப.08540.4 

 ேசாணித� க%ணேனா� சி�க2� +ரக� தி%ேத�� $க�ப.08541.1 

 தா34த* காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) :%� 

ெச*க_விய�.வி.4.(ெச*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) என த�க+ எ னா 

$க�ப.08541.2 

 ஆ34த* தாைனேயா�� அைனவ)� ெத(டரA ேபானா  $க�ப.08541.3 

 நா34த* தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) த ைன� 

தJவிய_ெப.எ/.(தJவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ந%பா  $க�ப.08541.4 

 ப*ெப)� பதாைகA ப�தி மீமிைச� ெத(��த ப5த� $க�ப.08542.1 

 எ*லவ  �ட� ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) க-ைற 4-ற இ நிழைல ஈய 

$க�ப.08542.2 

 ெத(* சின யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அ�ைக விலாழி ந��� 

+வைல_ெப.(+வைல_ெப.) P-ற $க�ப.08542.3 

 ெச* ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கவியி  ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அம�� 

ெத(ழி* சிரம� த��5த_ெப.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08542.4 

 4ழ�கின யாைன_ெப.(யைன_ெப.) வாசி ஒலி�தன 4ரசி  

ப%ைண_ெப.(ப%ைண_ெப.) $க�ப.08543.1 

 தழ�கின வயவ� ஆ��தா� எ பேதா� 4ைறைம த3ள $க�ப.08543.2 

 வழ�கின பதைல_ெப.(பதைல_ெப.) ஓைத அ%ட�தி  வர�பி  கா�� 

$க�ப.08543.3 

 ;J�கின உயி�க3 யா%�� கா*;கA ;ைர இ றாக $க�ப.08543.4 



 ெவ8தினி  உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) 4ைறவிடா <ழி* ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேபா� 

$க�ப.08544.1 

 ச8தன_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) ெச)�கி/ 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெந)�கின� தைலவ� 

ேச��த $க�ப.08544.2 

 ைகெயா� ைகக3 உ-�� கல5தன க*�� வி*�� $க�ப.08544.3 

 எ8தன எறி5த யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஈ��தன ேகா�த ேசா' $க�ப.08544.4 

 வானர வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) வி�ட மைலகைள அர�க� வLவி $க�ப.08545.1 

 மீெனா� ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) சி5த விைச�தன� மீ��� 

வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08545.2 

 கானக�_ெப.(கானக�_ெப.) இD�%� எ ன� கவி��ல� மD�� 

கLவி_வி.எ/.(கL(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08545.3 

 ேபானக� Oக)�_ெப.எ/.(Oக�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேப8க3 

வா8A ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) ;ைடAேபா� 

ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08545.4 

 ைம5 நிற_ெப.(நிற�_ெப.) அர�க� வ ைக வயிர வா3_ெப.(வா3_ெப.) வலியி  

வா�கி $க�ப.08546.1 

 ெம85 நிற�+_ெப.(நிற�_ெப.+அ�+_சா'.) 

எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெகா*வ� வானர 

வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) $க�ப.08546.2 

 ைக நிைற�+ எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க*�� மர2� 

த� கர�தி  வா�கி $க�ப.08546.3 

 ெமா85நிற�+ எறிவ� எ-றி 4)��வ� அர�க� 4 ப� $க�ப.08546.4 



 வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) உலா� அல�க* மா�ப  மகர�க% 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஏ� எ ன $க�ப.08547.1 

 தி%திற* அர�க  ெகா-றA ெபா  தடR சி*லி� ேதைர $க�ப.08547.2 

 த%டைல ம)த ைவAபி  க�ைக ந�� தJ(� நா��� $க�ப.08547.3 

 ெகா%ட*ேம* ஓ�D/ ெச றா  �ர�� இனA பைடைய� ெகா றான 

$க�ப.08547.4 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) பைகஞேன ெகா* எ ப+ ஓ� 

அ/ச�_ெப.(அ/ச�_ெப.) எ8தி� $க�ப.08548.1 

 த5திர� இ'5+ சி5த பைடA ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தைலவ� 

தா�கி_வி.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08548.2 

 எ5திர�_ெப.(எ5திர�_ெப.) எறி5த எ ன ஏ(%� ;ர%டா� 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08548.3 

 �5தர� ேதாளினாைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08548.4 

 எ 2ைட� தாைத த ைன இ  உயி� உ%டா8 எ � $க�ப.08549.1 

 4  உைட�தாய த�ய 4JAபைக 1வ��� இ றி $க�ப.08549.2 

 நி2ைட�+ ஆய+ அ ேற இ � அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) நிமி�ெவ  

எ றா  $க�ப.08549.3 

 ெபா 2ைட� தாைத வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) �ைட5+ உ0� ெபால�ெபா  

தாரா  $க�ப.08549.4 

 த�யவ  பக�5த மா-ற� ேசவக  தெரJய� ேக�டா  $க�ப.08550.1 



 ந�8 கர  ;த*வ _ெப.) ெகா*ேலா ெந��பைக 

நிமிர_�ைற.எ/.(நிமி�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ5தா8_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) $க�ப.08550.2 

 ஆய+ கடேன அ ேறா ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) 

பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைம5தா��� ஐய 

$க�ப.08550.3 

 ஏய+ ெசா னா8 எ றா  இைசயி2�� 

இைச5த_ெப.எ/.(இைச_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதாளா  $க�ப.08550.4 

 உ)� இD�+_வி.எ/.(இD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ ன வி* 

நா%_ெப.(நா%_ெப.) ஒலி ப��+_வி.எ/.(ப�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ ேனா� எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) $க�ப.08551.1 

 ெச)4D�+ எ க% நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

சின�_ெப.(சின�_ெப.) 4D�+ அைமெவ  எ னா $க�ப.08551.2 

 க)4D�+ அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) கா* 4D�+ 

எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

$க�ப.08551.3 

 ெப)4D� கி'யி* ெப8��_ெப.எ/.(ெப8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

தாைர ேபா* பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ெப8தா  $க�ப.08551.4 

 அ�;ய� க%ண  க%ட�+ ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) 

நா�D $க�ப.08552.1 

 த�பித  கவச மீேத இர�D/ சாயக�க3 

தா�கி_வி.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08552.2 

 ெவ�; இக* அ2ம  மீேத ெவ�கைண மா'_ெப.(மா'.) வி�தி $க�ப.08552.3 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) த� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 4-�� சர�களா8 1D 

உ8�தா  $க�ப.08552.4 



 ெசா'5தன பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) �ட�� 

க��_ெப.அ.(க��_ெப.அ.) கைணக3 Pவி $க�ப.08553.1 

 அ'5தன  அக-றி ம-� அ(L) ஆ%தைக அல�க* 

ஆக�+_ெப.(ஆக�_ெப.+அ�+_சா'.) $க�ப.08553.2 

 எ'5+_வி.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) பாய_�ைற.எ/.(பா8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ8தன  

இராம  ஏவ $க�ப.08553.3 

 ெந'5+ எJ ;)வ�தா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

நிற�+_ெப.(நிற�_ெப.+அ�+_சா'.) உ-� 

நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) அ ேற $க�ப.08553.4 

 ஏ உ%� +ள�க� எ8தா இர�தகA ப'தி 

ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08554.1 

 :(%ட க%ண  வாயி  ;ைக உ%ட+ உமி>வா  ேபா*வா  $க�ப.08554.2 
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 ேபாயின நி)த� யா)� ெபா றின� ேபா�� எ றா  $க�ப.08574.2 

 ஏயின பி ைன மீ3வா� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அலா+ யாவ� எ னா 

$க�ப.08574.3 

 ேமய+ ெசா னா�_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) ேக�டா  

தாைதபா* விைரவி  வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.08574.4 

 வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

ஐய ெநா8தி  மா%டன� ம�க3_ெப.(ம�க3_ெப.) எ ன $க�ப.08575.1 

 உண�கைல இ � கா%D உலA; அ� �ர�கி  ஓ�க*_ெப.(ஓ�க*_ெப.) 

$க�ப.08575.2 

 பிண�களி  �Aைப_ெப.(�Aைப_ெப.) ம-ைற நர� உயி� 

A''5த_ெப.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) யா�ைக $க�ப.08575.3 

 கண� �ைழ/ சீைத கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அமர)� கா%ப� எ றா  $க�ப.08575.4 

 வல� ெகா� வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வா _ெப.(வா _ெப.) ெச* ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) மட�க* 

:%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08576.1 

 ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) ெந�5ேத� ஏறி ேபா�Aபைண 

4ழ�கA ேபானா  $க�ப.08576.2 

 அல�க* வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�க� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அ�ப+ 

ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) யாைன� $க�ப.08576.3 

 �ல�கB� ேத)� மா(� �ழா�ெகாள� �ழ�இய அ ேற $க�ப.08576.4 

 ��பிைக திமிைல ெச%ைட �ற� மாAேப' ெகா�D $க�ப.08577.1 



 ப�ைப தா�_ெப.(தா�_ெப.) 4ரச�_ெப.(4ரச�_ெப.) ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) 

பா%D* ேபா�A பணவ� P' $க�ப.08577.2 

 க�பலி உ�ைம த�ைக கரDைக +D ேவ8 க%ைட $க�ப.08577.3 

 அ�பலி க0ைவ ஊைம சகைடேயா� ஆ��த அ ேற $க�ப.08577.4 

 யாைனேம* பைற கீ>A ப�க�+ எறிமணி இரத�+ ஆழி $க�ப.08578.1 

 மான மாA ;ரவிA ெபா  தா�_ெப.(தா�_ெப.) மர� ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) க%ைட 

மான/ $க�ப.08578.2 

 ேசைனேயா� கழ�� தா)� ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) தரA 

;ல�ப_�ைற.எ/.(;ல�;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ம-ைற $க�ப.08578.3 

 வானக�+ ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஆழி அைல 

என வள�5த_ெப.எ/.(வள�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ ேற $க�ப.08578.4 

 ச�� ஒலி வயி'  ஓைச ஆ�ளி தழ�� காள� $க�ப.08579.1 

 ெபா�� ஒலி வ'க% பலீிA ேப� ஒலி ேவயி  ெபா�ம* $க�ப.08579.2 

 சி�க�தி  4ழ�க� வாசி/ சி'A;_ெப.(சி'A;_ெப.) ேத� இDA; 

தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ைக� $க�ப.08579.3 

 ம��லி  அதி�( வான மைழெயா� மைல5த அ ேற $க�ப.08579.4 

 ப% த) கிளவி/ ெசLவிA ப*லிய�+ ஒJ� த�5ேத  $க�ப.08580.1 

 க%Dனி* �யி ற_ெப.எ/.(�யி*_வி.+ -_இ.க.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ �ைண 

நர�ெபா� கமJ�_ெப.எ/.(கம>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேதற* 

$க�ப.08580.2 

 வ%Dனி* ெபாலி�� ந*யா> வழி உ�� நறவ� 

வான�+_ெப.(வான�_ெப.+அ�+_சா'.) $க�ப.08580.3 



 அ%ட�த� ெசவியி  

உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அமி>+ எனலாய 

அ ேற $க�ப.08580.4 

 வி*ெலாலி வயவ� ஆ���� விளி ஒலி தெழJAபி  

ஓ���_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08581.1 

 ஒ*ெலாலி வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) 

ேப��_ெப.எ/.(ேப�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உைர ஒலி உரAபி* 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08581.2 

 ெச*ெலாலி திர3ேதா3 ெகா��� ேச%_ெப.(ேச%_ெப.) ஒலி 

நில�தி*_ெப.(நில�_ெப.+அ�+_சா'.+இ*_இட.ேவ.) 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08581.3 

 க*ெலாலி +ரAப ம-ைற� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ஒலி கர5த+ அ ேற 

$க�ப.08581.4 

 நா-கட* அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) நட5திட 

கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பா'  $க�ப.08582.1 

 ேம*கட5+ எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) Pளி 

வி��பி ேம* ெகாJ5+ வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.08582.2 

 மா*கட* ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) மகளி�_ெப.) மானA $க�ப.08582.3 

 பா-கட* அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வா�க% பனி கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

பைட�த அ ேற $க�ப.08582.4 

 ஆயிர ேகாD தி%ேத� அமர�ேகா  நகர� எ ன $க�ப.08583.1 

 ேமயின �-ற தாேனா� ெகா-றA ெபா  ேத'  ேமலா  $க�ப.08583.2 



 Pய மா/ �ட�க3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) �-�ற ந�வ% 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08583.3 

 நாயகA ப'தி ேபா றா  ேதவைர ந��க� க%டா  $க�ப.08583.4 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெவ�கள�ைத 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) சிைறெயா� +%ட� 

ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க%_ெப.(க%_ெப.) $க�ப.08584.1 

 ஒ றிய கJ�+_ெப.(கJ�+_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) கா* 

உகி�_ெப.(உகி�_ெப.) வாெலா� 

ஒAப_�ைற.எ/./உ.உ).(ஒA;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08584.2 

 பி ற* இ* ெவ3ள� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) 4ைறபடA 

பரAபி_வி.எ/.(பரA;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ேப>வா8 $க�ப.08584.3 

 அ றிலி  உ)வ+ ஆய அணிவ��+ அைம5+ 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.08584.4 

 ;ர5தர  ெச)வி* த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபாய+ 

;ண'_ெப.(;ண'_ெப.) ஏJ� $க�ப.08585.1 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) தவி��+ ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ேப)� கால�+3 

ஒலி���_ெப.எ/.(ஒலி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஓைத 

$க�ப.08585.2 

 கர5த+ வயி-� கால வல�;'_ெப(வல�;'_ெப.) ைகயி  வா�கி $க�ப.08585.3 

 சிர� ெபாதி�5+_வி.எ/.(ெபாதி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அமர� அRச 

ஊதினா  திைச�� சி5த $க�ப.08585.4 

 ச�க�தி  4ழ�க� ேக�ட கவிA ெப)5தாைன த3ளி $க�ப.08586.1 

 சி�க�தி  நாத� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெசவி ;க 

வில�� சி5தி $க�ப.08586.2 



 எ�� உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) எ னா 

வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) இ'5தேபா* இ'5த ஏைழ $க�ப.08586.3 

 ப�க�த  மைல வி* அ ன சிைல ஒலி 

பரAபி_வி.எ/.(பரA;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஆ��தா  $க�ப.08586.4 

 கீ%டன ெசவிக3 ெநRச�_ெப.(ெநRச�_ெப.) கிழி5தன 

கிள�5+_வி.எ/.(கிள�_ெப.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெச*லா_எதி�.ம.ெப.எ/.(ெச*_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08587.1 

 மீ%டன கா*க3 ைகயி  விJ5தன மர2� ெவ-;� $க�ப.08587.2 

 :%டன ந��க� வா8க3 ;ல�5தன மயி)� 

ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08587.3 

 மா%டன� அ ேறா எ ற வானர� எைவ�� மாேதா $க�ப.08587.4 

 ெச�கதி�/ ெச*வ _ெப.(ெச*வ _ெப.) ேச�� சமீரண  

சி�வ _ெப.(சி�வ _ெப.) தா2� $க�ப.08588.1 

 அ�கதA ெபய'னா2� அ%ண�� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகா(� 

$க�ப.08588.2 

 ெவ�கதி� ெமௗலி/ ெச�க% வ �டண  4தல வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) $க�ப.08588.3 

 இ�� இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) நி றா� அ*ல+ இ'5த+ �ர�கி  

ஈ�ட� $க�ப.08588.4 

 பைடA ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தைலவ� 

நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) ப* 

ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ேவைல $க�ப.08589.1 

 உைடA; உ� ;னலி  ஓட ஊழிநா3 உவ' ஓைத $க�ப.08589.2 

 கிைட�திட 4ழ�கி_வி.எ/.(4ழ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஆ��+� 

கிள�5த+ நி)த� ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $க�ப.08589.3 



 அைட�த+ திைசக3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) அ னவ� அக�த� ஆனா� 

$க�ப.08589.4 

 மா)தி அல�க* மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி வயிர� 

ேதா3ேம* $க�ப.08590.1 

 வ �ர2� வாலி ேச8த  விற*ெகJ சிகர� ேதா3ேம* $க�ப.08590.2 

 ஆ'ய-� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகா(� ஏறின� அமர� 

வா>�தி_வி.எ/.(வா>�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08590.3 

 ேவ' அ� :வி  மா'_ெப.(மா'.) ெசா'5தன� இைடவி டாைம $க�ப.08590.4 

 விைடயி ேம* க�ழ  த ேம* வி*லின� விள��கி ற $க�ப.08591.1 

 கைட இ* ேம* உய�5தா� கா�சி_ெப.(கா�சி_ெப.) இ)வ)� க��தா� க0-� 

$க�ப.08591.2 

 அைடயி  ேம)ைவ�� சா8��� அ2ம  அ�கத  எ � அ னா� 

$க�ப.08591.3 

 ெத(ைடயி ேம* மல�5த_ெப.அ.(மல�5த_ெப.அ.) தாரா� ேதாளி ேம* 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) $க�ப.08591.4 

 ந�ல  4தலா8 உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) ெந��பைட� தைலவ� நி றா� 

$க�ப.08592.1 

 தால4� மைல�� ஏ5தி� தா��வா  சைம�� காைல_ெப.(காைல_ெப.) 

$க�ப.08592.2 

 ஞால4� வி��;� கா�த நானில� கிழவ _ெப.(கிழவ _ெப.) 

ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) $க�ப.08592.3 

 ேம* அம� விைளைவ உ னி வில�கின  விள�ப�-றா  $க�ப.08592.4 



 கட(ள� பைடக3 O�ேம* ெவ8யவ  +ர5த காைல_ெப.(காைல_ெப.) 

$க�ப.08593.1 

 தைட உள அ*ல தா��� த ைமயி� அ*லி� தா�கி-� $க�ப.08593.2 

 இைட உள+ எ�பா* ந*கி_வி.எ/.(ந*�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) பி  

நிைர நி-றி� ஈ%� இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.08593.3 

 பைட உள தைன�� இ � எ� வி*ெத(ழி* பா��தி� எ றா  $க�ப.08593.4 

 அ)34ைற அவ)� நி றா� ஆ%டைக_ெப.(ஆ%டைக_ெப.) 

வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ஆழி $க�ப.08594.1 

 உ)34ைற ேத'  மாவி  ஓைட மா*வைரயி  ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

$க�ப.08594.2 

 இ)34ைற நி)த� த�ேம* ஏவின� இைமAபிேலா)� $க�ப.08594.3 

 ம)3 4ைற எ8தி-� எ ப� சிைல வழ�� அசனி மா'_ெப.(மா'.) $க�ப.08594.4 

 இைமAபத  4 ன� வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இரா�கத 

ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) த ைன� $க�ப.08595.1 

 �ைம� ெத(ழி* ;'5த வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) த2� ெத(ழி* 

�றி�+_வி.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ � எ�மா* $க�ப.08595.2 

 அைமAப+ எ  பிறி+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உ%ட< ேம) எ � 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வி*லா* $க�ப.08595.3 

 உைம�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) பாக  

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ;ர�களி  ஒ)�கி 

வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08595.4 

 ேத' _ெப.(ேத�_ெப.+இ _இட.ேவ.) ேம*_ெசா.உ).(ேம*_ெசா.உ).) சிைலயி  

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இ5திர_ெப.அ.(இ5திர _ெப.) 

சி�+ எ � ஓ+� $க�ப.08596.1 



 வ �ர)3 வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) க%டா  வ �>5தன� 

வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ 2� $க�ப.08596.2 

 பா' ேம* ேநா�கி  அ ேற* ப�டன ப�டா� எ 2� $க�ப.08596.3 

 ேபா' ேம* ேநா�� இலாத இ)வ)� ெபா)த :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) 

$க�ப.08596.4 

 யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ப�டனேவா எ றா  இரத� இ-றனேவா எ றா  

$க�ப.08597.1 

 மான மா வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) மறி5+ ஒழி5தனேவா எ றா  $க�ப.08597.2 

 ஏைன வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�க� யா)� இ*ைலேயா 

எ��க_�ைற.எ/.(எ���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ றா  $க�ப.08597.3 

 வா _ெப.(வா _ெப.) உய� பிண�தி  �Aைப_ெப.(�Aைப_ெப.) மைற�தலி  

மய�க�_ெப.(மய�க�_ெப.) உ-றா  $க�ப.08597.4 

 ெச8கி றா� இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) ெவ�ேபா� சிைதகி ற 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ேநா�கி  $க�ப.08598.1 

 ஐய�தா  இ*லா ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) அ�ப+� அவிக எ � 

$க�ப.08598.2 

 ைவகி றா� அ*ல� ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) வ'சிைல 

வல�தா* மாள $க�ப.08598.3 

 எ8கி றா� அ*ல� ஈ+ எL_இ5திர சால� எ றா  $க�ப.08598.4 

 அ�பி  மா மைழைய ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

உதிர�தி  ஆ-ைற ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.08599.1 



 உ�ப'  அள(� ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

பிண�� றி  உய�ைவ 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08599.2 

 ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) அற 

உதி�5த_ெப.எ/.(உதி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4�தி  �Aைபைய 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெகா ற $க�ப.08599.3 

 +�பிைய ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) �5தர� ேதாைள 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08599.4 

 மைலகைள ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ம-� 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வா2ற� �வி5த வ க%_ெப.(வ க%_ெப.) 

$க�ப.08600.1 

 தைலகைள ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) சர�கைள 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

தா�கி_வி.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08600.2 

 உைலெகா3 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெபாறியி  உ�க பைட�கல�+ 

ஒJ�ைக ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08600.3 

 சிைலகைள ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

நா%_ெப.(நா%_ெப.) ஏ-� இDயிைன/ ெசவியி  

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08600.4 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேதைர ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

ஆைனைய அல�க* மாைவ $க�ப.08601.1 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) தைலைய ஆழிA பைடகைள அ��+� அAபா* 

$க�ப.08601.2 



 ேபாயின பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ேவக� த ைமையA ;'5+ 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08601.3 

 பா8வன பகழி�� ஒ �� கண�� இலாA பரAைபA 

பா����_ெப.எ/.(பா�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.08601.4 

 அ�ப+ ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) ஆய அர�க�த� ஆ-ற-� ஏ-ற 

$க�ப.08602.1 

 எறிவன எ8வ ெப8வ எ-�� பைடக3 யா(� $க�ப.08602.2 

 ெபாறிவன� ெவ5த_ெப.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபால/ 

சா�பரா8A ேபாய+ அ*லா* $க�ப.08602.3 

 ெசறிவன இ*லா ஆ-ைற/ சி5ைதயா* தெரJய 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08602.4 

 வயி� அைல�+ ஓDவ5+ ெகாJந�ேம* மகளி�_ெப.) மா>கி $க�ப.08603.1 

 �யி*தல�+ உ�க எ ன� �ைழகி ற �ைழைவ 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08603.2 

 எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) அைல�+ இD��� ேப>வா8� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

இலா யா�ைக ஈ�ட� $க�ப.08603.3 

 பயி*தைல பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) பா'* பDகிலாA பரAைபA 

பா����_ெப.எ/.(பா�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.08603.4 

 அ�கத� அந5த ேகாD உள� எ2� அ2ம� எ பா��� $க�ப.08604.1 

 இ�� இனி உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) யா(� இட�_ெப.(இட�_ெப.) இைல 

ேபா�� எ �� $க�ப.08604.2 

 எ��� இ� மனித� எ பா� இ)வேரெகா* எ � 

உ 2�_ெப.எ/.(உ 2_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08604.3 



 சி�க ஏ� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) க�ைமைய� 

தெரJகிலாதா  $க�ப.08604.4 

 ஆ��கி ற அமர�த�ைம 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ�� அவ�க3 

அ3ளி� $க�ப.08605.1 

 P��கி ற :ைவ ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

+D�கி ற இட� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08605.2 

 பா��கி ற திைசக3 எ��� ப�� பிணA பரAைப 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08605.3 

 ஈ��கி ற �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) யா-றி* யாைனயி  பிண�ைத 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08605.4 

 ஆயிர ேகாD� ேத)� அர�க)� ஒழிய_�ைற.எ/.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

அ*லா $க�ப.08606.1 

 மா இ)R_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) மா85தவா க%�� வ*ைல $க�ப.08606.2 

 ேபாயின �ர��� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ;�5தில அ ேற ெபா  ேத�� 

$க�ப.08606.3 

 த�யவ த ேம* உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) பய�தினா* கல�க� த�ரா $க�ப.08606.4 

 தளA ெப)R_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) அ�ப+� தல�த+ ஆக $க�ப.08607.1 

 அளAப அ)5_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ேத'  உ3ள+ ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

ேகாD ஆக $க�ப.08607.2 



 +ள�கமி* ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ேதாB� 

ேபா��ெத(ழி�� ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.08607.3 

 அளAப அ)5_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ேதாைள� ெகா�D அRசைன 

சி�வ _ெப.(சி�வ _ெப.) ஆ��தா  $க�ப.08607.4 

 ஆ� இைட அOம  ஆ��த ஆ�A; ஒலி அசனி ேகளா $க�ப.08608.1 

 ேத'ைட நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ �>5தா� 

சில�_ெப.(சில�_ெப.) சில�_ெப.(சில�_ெப.) பைடக3 சி5தி $க�ப.08608.2 

 பா'ைட இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபாகA பா'�தா� 

ைப�ெபா  இRசி $க�ப.08608.3 

 ஊ'ைட நி �ளா)� உயி'ேனா� உதிர� கா றா� $க�ப.08608.4 

 அRசினி� ேபாமி  இ � ஓ� ஆ�A; ஒலி�� அழிய-பாலி� $க�ப.08609.1 

 ெவRசம� விைளAப+ எ னா ந�)� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வ �ரேரா� 

$க�ப.08609.2 

 +Rசினி� ேபா�� அ ேற எ � அவ�/ �ளி�+ 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08609.3 

 மRசி2� க'ய_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) ெம8யா  இ)வ�ேம* 

ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.08609.4 

 அ�கண�+ ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ம%D ஆயிர 

ேகாD� ேத)� $க�ப.08610.1 

 ;�கன ேநமிA பா�D* கிழி5த+ ;வன�_ெப.(;வன�_ெப.) எ ன $க�ப.08610.2 

 தி�� இைட நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) சிர� ெபாதி� 

எறிய_�ைற.எ/.(எறி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) சி5தி $க�ப.08610.3 



 உ�கன வி��பி  மீ க3 உதி�5திட ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) உ�க $க�ப.08610.4 

 மா-ற� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இைளயவ  வைளவி* 

ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கர�+ $க�ப.08611.1 

 ஏ-றிைன வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இய�;வா  இக* 

$க�ப.08611.2 

 ஆ-றல  அர( ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைசAப ஆ� அம� $க�ப.08611.3 

 ேதா-றன  எ � எைன உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ெசா*�மா* $க�ப.08611.4 

 கா�க(� கி-றில  காத*_ெப.(காத*_ெப.) ந%பைர $க�ப.08612.1 

 ேபா�க(� கி-றில  ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ெபா8A பிணி $க�ப.08612.2 

 ஆ�க(� கி-றில  ெவ றி ஆ)யி� $க�ப.08612.3 

 ந��க(� கி-றில  எ � நி றதா* $க�ப.08612.4 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) பைக எ2� இவைன எ  சர� $க�ப.08613.1 

 அ5தர�+ அ)5_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) அ��கலா+ எனி  

$க�ப.08613.2 

 ெவ5ெதாழி- ெச8ைகய  வி)5+� ஆ8 ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

$க�ப.08613.3 

 ைம5த'* கைட எனA ப�வ  வாழியா8 $க�ப.08613.4 

 நி 2ைட 4 ன� இ5 ெநறி இ* ந��ைமயா  $க�ப.08614.1 

 த 2ைட/ சிர�ைத எ  சர�தி  த3ளினா* $க�ப.08614.2 

 ெபா 2ைட வைனகழ* ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) ெபா  ேதாளினா8 

$க�ப.08614.3 



 எ 2ைட அDைம�� இைசயி-� ஆ� அேரா $க�ப.08614.4 

 ெநDயன உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� க%� 

நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ  $க�ப.08615.1 

 அ�சர� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

அ��கலா+ எனி  $க�ப.08615.2 

 4Dய_�ைற.எ/.(4D_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

உண��+ெவ  உன�� நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 4ய* $க�ப.08615.3 

 அDைமயி  பய _ெப.(பய _ெப.) 

இக5+_வி.எ/.(இக_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ�வதாக எ றா  

$க�ப.08615.4 

 வ*லவ  அL(ைர 

வழ���_ெப.எ/.(வழ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஏ*ைவ�3 

$க�ப.08616.1 

 அ*ல* ந��கின� என அமர� ஆ��தன� $க�ப.08616.2 

 எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) இ* உலக�க3 யா(� 

ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) $க�ப.08616.3 

 ந*லற� ஆ��த+ நம2� ஆ��தன  $க�ப.08616.4 

 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) 4க�தின  4ள'� 

க%ண2� $க�ப.08617.1 

 அறிவ ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அ�வ* எ � அைமதி ஆ� எனி  $க�ப.08617.2 

 இ�தி�� காவ�� இய-�� ஈச)� $க�ப.08617.3 

 ெவ�விய� ேவ� இனி விைளவ+ யா+ எ றா  $க�ப.08617.4 



 ெசா* அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அD ெத(J+ 

�-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08618.1 

 பல ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேதெரா�� அர�க� ப%ைணைய� 

$க�ப.08618.2 

 ெகா*வ* இ�� அ ன+ கா%Dெகா* எனா $க�ப.08618.3 

 ஒ*ைலயி* எJ5தன  உவைக உ3ள�தா  $க�ப.08618.4 

 அ�கத  ஆ��தன  அசனி ஏ� என $க�ப.08619.1 

 ம��*நி � அதி�5தன வயவ  ேத�;ைன $க�ப.08619.2 

 சி�க4� ந���ற தி)வி  நாயக  $க�ப.08619.3 

 ச�கெமா � ஒலி�த+ கட�� த3Bற $க�ப.08619.4 

 எJ மJ ச�கர�_ெப.(ச�கர�_ெப.) ஈ�D ேதாமர� $க�ப.08620.1 

 4J 4ர% த%�_ெப.(த%+_ெப.) ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) 4�%D 1விைல 

$க�ப.08620.2 

 கJ அயி* கAபண� கவ%க* க னக� $க�ப.08620.3 

 விJமைல�� இர�Dவி�� அர�க� வ �சினா� $க�ப.08620.4 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) எலா� வி%ணி நி � ஒ)�� 

வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என $க�ப.08621.1 

 வாெனலா� ம%ெணலா� மைறய_�ைற.எ/.(மைற_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ5தன $க�ப.08621.2 

 தாெனலா� +ணி5+ ேபா8� தக�5+ சா85தன $க�ப.08621.3 

 ேவனிலா  அைனயவ  பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ெவ�ைமயா* $க�ப.08621.4 



 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேத� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெத(ைடயி  அ/� 

இ�� $க�ப.08622.1 

 பா8ப'� �ல�ப�� பாக� ெபா �வ� $க�ப.08622.2 

 நாயக� ெந�5தைல +மி�� நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) அற $க�ப.08622.3 

 த� எJ� ;ைக எJ� உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) த��மா* $க�ப.08622.4 

 அD அ�� ேத� 4ர% ஆழி அ/� இ�� $க�ப.08623.1 

 வD ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) சிைல அ�� கவச� மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) 

அ�� $க�ப.08623.2 

 ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) அ�� �ைட அ�� ெகா-ற வ �ர�த� $க�ப.08623.3 

 4D அ�� 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) அ�� 4கி�� சி5+மா* $க�ப.08623.4 

 இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) ஓ� உ�A; 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேத� ப' $க�ப.08624.1 

 ம னவ� இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) பைடஞ� ம-�ளா� $க�ப.08624.2 

 எ ன ஓ� த ைம�� தெரJ5த+ இ*ைலயா* $க�ப.08624.3 

 சி னபி ன�களா8 மய�கி/ சி5தலா* $க�ப.08624.4 

 த5ைதய� ேத'ைட� தனய� வ தைல $க�ப.08625.1 

 வ5தன தாைதய� வயிர வா சிர� $க�ப.08625.2 

 சி5தின காதல��� இைய5த_ெப.எ/.(இைய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேத'ைட $க�ப.08625.3 

 அ5தர�+ அ�ெபா�� அ-� எJ5தன $க�ப.08625.4 

 ெச�ெப)� �)தியி  திக>5த ெச�க% மீ _ெப.(மீ _ெப.) $க�ப.08626.1 



 ெகா�ேபா�� பரைவயி* தி'�� ெகா�; என $க�ப.08626.2 

 +�ைப_ெப.(+�ைப_ெப.) ஆ� ெத(ைடயலா� தட�ைக Pணி வா�� 

$க�ப.08626.3 

 அ�ெபா�� +ணி5தன சிைலெயா� அ-றன $க�ப.08626.4 

 தDவன ெகா�Rசர� த3ள த3Bற $க�ப.08627.1 

 மDவன ெகாDகB� �ைட�� ம-ற(� $க�ப.08627.2 

 4D( அ� ெப)�பிண� கள�தி  ெமா8�தன $க�ப.08627.3 

 பDவன ஒ�தன பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ப ைமய $க�ப.08627.4 

 சி5+ர�களி  ப)ம4� பகழி�� ேத)� $க�ப.08628.1 

 �5+ வ* ெந�Rசிைல 4த* பைடகB� ெகாD�� $க�ப.08628.2 

 இ5தன�க3 ஆ8 இற5தவ� விழி� கன*_ெப.(கன*_ெப.) 

இல�க_�ைற.எ/.(இல��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08628.3 

 ெவ5த_ெப.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

பிண� விJ�கின கJ+க3 

வி)�பி_வி.எ/.(வி)�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08628.4 

 சி*லி ஊ� அற/ சிதறின சில சில ேகா�த $க�ப.08629.1 

 வ*லி ஊ� அற மறி5தன ;ரவிக3 மDயA $க�ப.08629.2 

 ;*லி ம%ணிைடA ;ர%டன சில சில ேபா� ஆ3 $க�ப.08629.3 

 வி*லி சாரதிெயா�� பட தி'5தன ெவறிய $க�ப.08629.4 

 அல�� ப*மணி� கதிரன �)தியி  அJ5தி $க�ப.08630.1 

 வில�� ெசR�ட� வி�வன ெவளி இ றி 

மிைட5த_ெப.எ/.(மிைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08630.2 



 �ல�ெகா3 ெவ8யவ� ம�கிட� த�யிைட� �ளி�த $க�ப.08630.3 

 இல�ைக மாநக� மாளிைக நிக��தன இரத� $க�ப.08630.4 

 ஆன காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) இராம2� அயி* 4கA 

பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $க�ப.08631.1 

 ேசாைன மா'யி  ெசா'5தன  அ2மைன� P%D $க�ப.08631.2 

 வான மான�க3 மறி5+ என� ேத� எலா� மDய $க�ப.08631.3 

 தா2� ேத)ேம ஆயின  இராவண  தனய  $க�ப.08631.4 

 ப* வில�ெகா� ;ரவிக3 :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேத� 

பரைவ $க�ப.08632.1 

 வ* வில�க*_ெதா.ெப.(வில��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ேபா* அர�க�த� 

�ழா�ெத(� மDய $க�ப.08632.2 

 வி*வில�கிய வ �ரைர ேநா�கின  ெவ�%டா  $க�ப.08632.3 

 ெசா* வில�கல  ெசா*லின  இராவண  ேதா ற* $க�ப.08632.4 

 இ)வி� எ ெனா� ெபா)திேரா அ � எனி  ஏ-ற $க�ப.08633.1 

 ஒ)வி� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உயி� த)திேரா உ� 

பைடேயா�� $க�ப.08633.2 

 ெபா)+ ெபா �த* ;'திேரா உ�வ+ ;க�� $க�ப.08633.3 

 த)வ* இ � உம�� ஏ-�ள+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) என/ சலி�தா  

$க�ப.08633.4 

 வாளி  தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) சிைல� ெத(ழிலி  ம*லினி  ம-ைற 

$க�ப.08634.1 

 ஆ3 உ-� எ%ணிய_ெப.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பைட�கல� 

எவ-றி2� அம'* $க�ப.08634.2 



 ேகா3 உ-� உ ெனா� �றி�த+ 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உயி�ெகா3வா  $க�ப.08634.3 

 S3_ெப.(S3_ெப.) உ-ேற  இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) சரத� எ � 

இல��வ  ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.08634.4 

 4  பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உ  த�4ைன 4ைற 

தவி��+ உன��A $க�ப.08635.1 

 பி ; இற5தவ  ஆ��ெவ  பி  பிற5ேதாைய $க�ப.08635.2 

 4 ; இற5தவ  ஆ��ெவ  இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 4Dேயேன* 

$க�ப.08635.3 

 எ  பிற5ததனா* பய _ெப.(பய _ெப.) இராவண-� எ றா  $க�ப.08635.4 

 இல��வ  எ2�ெபய� உன�� இையவேத எ ன $க�ப.08636.1 

 இல�� வ கைண�� ஆ��ெவ  இ+;�5+ இைடேய $க�ப.08636.2 

 வில��வ  என விைடயவ  வில�கி2� வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) $க�ப.08636.3 

 வில��வ  இ+கா0� உ  தைமய2� விழியா* $க�ப.08636.4 

 அ�ப+ ஆ�கிய ெவ3ள�தி  அர�கைர அ�பா* $க�ப.08637.1 

 இ�வ+ ஆ�கிய இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) வி*Z)� க%� 

இர�க_�ைற.எ/.(இர��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08637.2 

 ம�வ+ ஆ�கிய எJப+ ெவ3ள4� மாள $க�ப.08637.3 

 ெவ�வி+ ஆ��ெவ  உலைக இ�கண�தி  ஓ�வி*லா* $க�ப.08637.4 

 ��பக ன  எ � ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ந�� அ�பிைட� �ைற�த 

$க�ப.08638.1 



 த�பி அ*ல  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இராவண  மக _ெப.(மக _ெப.) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தமிேய  $க�ப.08638.2 

 எ�பிமா)��� எ  சி� தாைத��� இ)வ �� $க�ப.08638.3 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ;% ந�� ெகா� கட _ெப.(கட _ெப.) கழிAேப  என� 

த��5தா  $க�ப.08638.4 

 அர�க� எ ப+ ஓ� ெபய� பைட�த���� எலா� அ��த $க�ப.08639.1 

 ;ர���_ெப.எ/.(;ர_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந கட  

ெசய(ள  வ �டண  ேபா5தா  $க�ப.08639.2 

 கர��� O5ைத�� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ெசய� கடவன கட க3 $க�ப.08639.3 

 இர�க� உ-� உன�� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெச�� 

எ றன  இைளேயா  $க�ப.08639.4 

 ஆன காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) அயி* எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) 

அர�க  ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) அழ றா  $க�ப.08640.1 

 வா2� ைவய4� திைசகB� யாைவ�� 

மைறய_�ைற.எ/.(மைற_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08640.2 

 பா* ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ேவைலையA ப)�வ �ட� 4கA 

பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $க�ப.08640.3 

 ேசாைன மா'யி  இ)மD 4�மD ெசா'5தா  $க�ப.08640.4 

 அ�கத த  ேம* ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) அவ-றி2�� இர�D 

$க�ப.08641.1 

 ெவ�க% மா)தி ேமனிேம* ேவ� உள வ �ர/ $க�ப.08641.2 

 சி�க�_ெப.(சி�க�_ெப.) அ னவ� ஆ�ைகேம* உலA; இல 

ெச��தி_வி.எ/.(ெச��+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08641.3 



 எ��� ெவ�கைண ஆ�கின  இராவண  சி�வ _ெப.(சி�வ _ெப.) 

$க�ப.08641.4 

 இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ைம5த ேம* இராம ேம* இராவணி இகலி 

$க�ப.08642.1 

 விைள�� வ ெத(ழி* வானர வ �ர�ேம* ெம8�-� $க�ப.08642.2 

 உைளய ெவR_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சர� ெசா'5தன  நாழிைக 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) $க�ப.08642.3 

 வைள��_ெப.எ/.(வைள_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ம%டலA 

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) என நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) 

வ'வி* $க�ப.08642.4 

 ப/சி ம�தி2� 4க�தி2� ம)�கி2� பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $க�ப.08643.1 

 உ/சி_ெப.(உ/சி_ெப.) 4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ8யவ  கதி� என உமிழ_�ைற.எ/.(உமி>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.08643.2 

 க/ச� உ-றவ  ைக�கைண� க�5ெத(ழி* காண $க�ப.08643.3 

 அ/ச�_ெப.(அ/ச�_ெப.) உ-றன� க% 

;ைத�+_வி.எ/.(;ைத_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ��கின� அமர� 

$க�ப.08643.4 

 ெம8யி* ப�டன பட படாதன எலா� வில�கி $க�ப.08644.1 

 தெய1வA ேபா�� கைண�� அ�+ைண�� அ�+ைண 

ெச��தி_வி.எ/.(ெச��+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08644.2 

 ஐய-� ஆ�� இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) ேகாள' அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) 

இலா  அைற5த $க�ப.08644.3 

 ெபா8யி  ேபா�பD ேபா�கின  கDதினி* ;�கா  $க�ப.08644.4 



 பிற� நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) 

ெப)5தைக இளவைலA பி'யா  $க�ப.08645.1 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) அ � என 

அர�க ேம* சர� +ர5+ அ)ளா  $க�ப.08645.2 

 இற( க%Dல� இ)வ)� ஒ)வைர ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) $க�ப.08645.3 

 விறகி  ெவ5தன வி��பிைட/ ெசறி5தன விசிக� $க�ப.08645.4 

 மா� எ'5+_வி.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ)வ�த� கைணகB� 

வழ�க $க�ப.08646.1 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) எ'5தன கன� வைர எ'5தன கனக $க�ப.08646.2 

 வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) எ'5தன ேவைலக3 எ'5தன ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) 

$க�ப.08646.3 

 ஊ� எ'5தன ஊழியி  எ'5தன உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $க�ப.08646.4 

 பட�ெகா3 பா�;_ெப.(பா�;_ெப.) அைண +ற5தவ-� இைளயவ  

பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $க�ப.08647.1 

 விட�ெகா3 ெவ3ள�தி  ேமலன வ)வன வில�கி $க�ப.08647.2 

 இட�க� ஏ� என எ�>வலி அர�க  ேத� ஈ���� $க�ப.08647.3 

 மட�க* ஐ இ) <-ைற�� H-றி வா8 ம��தா  $க�ப.08647.4 

 ேத� அழி5திட ேசம� ேத� பிறி+ இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) 

ெசறி5த_ெப.எ/.(ெச'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08648.1 

 ஊ� அழி5திட� தனி நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கதிரவ  

ஒ�தா  $க�ப.08648.2 

 பா� அழி5த+ �ர�� எ2� ெபய� என பைக�த $க�ப.08648.3 



 S� அழி5திட� +ர5+ அ( )ன ��சர� ெசா'5தான $க�ப.08648.4 

 அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேத� மிைச 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா� அ�கத  அல�க* 

$க�ப.08649.1 

 ெகா-ற� ேதாளி2� இல��வ  ;ய�தி2� �ளி�+ $க�ப.08649.2 

 4-ற எ%ணிலா 4ர% கைண P��தன  4ர% ேபா� $க�ப.08649.3 

 ஒ-ைற/ ச�� எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஊதின  

உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� உைலய $க�ப.08649.4 

 ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) ஊதிய தச4க  தனிமக  த'�த $க�ப.08650.1 

 க�கண�ெத(� கவச4� 1�� அற� கழல $க�ப.08650.2 

 ெவ� க��_ெப.அ.(க��_ெப.அ.) கைண ஐ இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) உ)� என 

வ �சி $க�ப.08650.3 

 சி�க ஏ� அ ன இல��வ  சிைலைய நா%_ெப.(நா%_ெப.) எறி5தா  

$க�ப.08650.4 

 க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கா�4கி* வ%ண2� 

கமல�க% க�ழ $க�ப.08651.1 

 +%ட ெவ%பிைற நில(_ெப.(நில(_ெப.) என 4�வ�� 

ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08651.2 

 அ%ட� உ%ட த வாயினா* ஆ�மி  எ � அ)ள $க�ப.08651.3 

 வி%ட+ அ%ட� எ � உைல5+ இட_�ைற.எ/.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ஆ��தன� வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) $க�ப.08651.4 

 க% இைமAபத  4 ;ேபா8 வி��பிைட� கர5தா  $க�ப.08652.1 



 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) ம-� 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ஆ�ைக க%� அறிகில  ஆழிA 

$க�ப.08652.2 

 ப%ணவ-� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) பிைழ��ேம* 

ப���� ந�பைடைய $க�ப.08652.3 

 எ%ண� ம-� இைல அய  பைட ெத(�Aப* எ � 

இைச�தா _வி.4.(இைச_வி.+��_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08652.4 

 ஆ றவ  அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) பக�த�� அறநிைல வழாதா8 

$க�ப.08653.1 

 ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ5தண  பைட�கல� 

ெத(��கி* இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $க�ப.08653.2 

 1 ைற�� ��� ஒ)வனா* 4Dகல+ எ றா  $க�ப.08653.3 

 சா றவ  அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) தவி�5தன  உண�(ைட� த�பி 

$க�ப.08653.4 

 மைற5+ேபா8 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வRச2� 

அவ)ைட மன�ைத_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) $க�ப.08654.1 

 அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தெய1வ 

வா _ெப.(வா _ெப.) பைட�கல� ெத(�Aபத-� அைம5தா  $க�ப.08654.2 

 A''5+_வி.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபாவேத க)ம� இAெபாJ+ 

எனA ெபய�5தா  $க�ப.08654.3 

 ெசறி5த_ெப.எ/.(ெச'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேதவ�க3_ெப.(ேதவ�_ெப.+க3_ப .) ஆவல� ெகா�Dன� சி'�தா� $க�ப.08654.4 

 ெசR_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) சர�ெத(� ெச�மைழ வி��பிைட/ 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08655.1 



 மRசி  மாமைழ ேபாயினதா� என 

மைறய_�ைற.எ/.(மைற_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08655.2 

 அRசினா  அக றா  என அறி5தன� ஆ��தா� $க�ப.08655.3 

 ெவRசின� த)களிAபின� வானர வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) $க�ப.08655.4 

 உைட5த வானர/ ேசைன�� ஓத ந�� உவ' $க�ப.08656.1 

 அைட5த+ ஆ� என வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைர�+ 

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆD $க�ப.08656.2 

 ெத(ட�5+ ெச ற+ ேதா-றவ  யாவ���� ேதா-றா  $க�ப.08656.3 

 கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவைலேபா* கல���� 

இல�ைகைய� கல5தா  $க�ப.08656.4 

 எ* ெகா3 நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) பைட�கல� 

இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) எ ேம* விடா4  $க�ப.08657.1 

 4-ெகா3ேவ  எ2 4ய-சிய  மைற4ைற ெமாழி5த $க�ப.08657.2 

 ெசா*ெகா3 ேவ3வி ேபா8� ெத(ட��வா  அைம5தவ  +ணிைவ 

$க�ப.08657.3 

 ம* ெகா3 ேதாளவ� உண�5தில� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

திற�_ெப.(திற�_ெப.) மற5தா�_வி.4.(மற_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) 

$க�ப.08657.4 

 அ2ம  அ�கத  ேதாளி நி � இழி5தன� 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08658.1 

 த2(� ெவ�கைணA ;�D�� கவச4� தட�ைக�� $க�ப.08658.2 

 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ேகாைத�� +ற5தன� இ)5தன� இைமேயா� 

$க�ப.08658.3 



 பனிமல� ெபாழி5+_வி.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ��தன� 

வா>�+ ஒலி பரAபி_வி.எ/.(பரA;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08658.4 

 ஆ��த ேசைனயி  அமைல ேபா8 வி��பிைன அைல�க $க�ப.08659.1 

 ஈ��த ேதெரா�� கD+ ெச றா  

அக �_வி.எ/.(அக _வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இரவி $க�ப.08659.2 

 த���த ேம* அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) திைச4க  

பைட�கல� ெச��தA $க�ப.08659.3 

 பா��கிேல  45திA ப�வ* எ பா  என ப�டா  $க�ப.08659.4 

 இர(� ந பக�� ெப) ெந�Rெச) 

இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08660.1 

 உர( ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) பைட 

ெமலி5+_வி.எ/.(ெமலி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உள+ அ)5+த-� 

உண(_ெப.(உண(_ெப.) $க�ப.08660.2 

 வர(_ெப.(வர(_ெப.) தா>�த+ வ �டண வ*ைலயி  ஏகி $க�ப.08660.3 

 தர( ேவ%Dென  எ றன  தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) க%ண  

$க�ப.08660.4 

 இ னேத கD+ இய-�ெவ  என� ெத(J+ எJ5தா  $க�ப.08661.1 

 ெபா னி  ேமாலிய  வ �டண  தமெரா�� ேபானா  $க�ப.08661.2 

 க ன* ஒ றி* ஓ� காலினி  ேவைலைய� கட5தா  $க�ப.08661.3 

 அ ன ேவைலயி  இராம  ஈ+ இைளயவ-� அைற5தா  $க�ப.08661.4 

 தெய1வ வா ெப)� பைடக�� வர 4ைற தி)5+_ஏவ.(தி)5+_வி.) 

$க�ப.08662.1 



 ெம8ெகா3 :சைன இய-றின� 

வி��_ெப.எ/.(வி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) விதியா* $க�ப.08662.2 

 ஐய நானிைவ ஆ-றின  வ)வ+ ஓ� அள(� $க�ப.08662.3 

 ைகெகா3 ேசைனைய� கா எனA ேபா��கள� கட5தா  $க�ப.08662.4 

 த5ைதைய� க%� ;�5+ள த ைம�� த ேம* $க�ப.08663.1 

 45ைத நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) பைட�கல� ெத(���-ற 4ைற�� 

$க�ப.08663.2 

 சி5ைத�3 ;க/ ெசAபின  அைனயவ  திைக�தா  $க�ப.08663.3 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) எ  இனி/ ெசய� த�க+ இைச என 

இைச�தா _வி.4.(இைச_வி.+��_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08663.4 

 த ைன� ெகா*வ+ +ணிவேர* தன�� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

த�ேம* $க�ப.08664.1 

 4 ன�� ெகா*லிய 4ய*க எ � அறிஞேர ெமாழி5தா� $க�ப.08664.2 

 அ5 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ேபாரவ� அறி(றாவைக 

மைற5+_வி.எ/.(மைற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய த  $க�ப.08664.3 

 ெவ* ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ேபா�Aபைட வி�தேல நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) விதியா* $க�ப.08664.4 

 ெத(��கி ேற  எ ப+ உண�வேர* அAபைட ெத(��ேத $க�ப.08665.1 

 த�Aப� கா%பேர* ெகா*ல(� வ*ல� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தவ�த� 

$க�ப.08665.2 

 இ��� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஆகி ற+ இ*ைல ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

ேவ3விைய இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.08665.3 



 4DAப* அ னவ� வா>ைவ ஓ� கண�+ எ � 4D�தா  $க�ப.08665.4 

 எ ைன அ னவ� 

மற5தன�_வி.4.(மற_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இக* இய-ற $க�ப.08666.1 

 + 2 ேபா�A பைட 4D( இலா+ அவ�வயி  P%D  $க�ப.08666.2 

 பி ைன நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) ;'வ* எ � 

அ னவ  ேபச_�ைற.எ/.(ேப�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08666.3 

 ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) 4 நி ற மேகாதர-� இ�ெமாழி 

வழ���_ெப.எ/.(வழ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08666.4 

 ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) <�ைட ெவRசின/ ேசைனைய வ �ர $க�ப.08667.1 

 அ3 இைலAபைட அக�பைன 4தலிய அர�க� $க�ப.08667.2 

 எ3 இ* எ% இல� த�ெமா� விைர5தைன ஏகி $க�ப.08667.3 

 ெகா3ைள ெவR_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெச) இய-�தி மனிதைர� ��கி 

$க�ப.08667.4 

 மாைய எ றன வ*லன யாைவ�� வழ�கி $க�ப.08668.1 

 த� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பரAபிைன/ ெசறி( உற� 

தி)�தி $க�ப.08668.2 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ஒ)�தேன உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 1 ைற�� நிமி�வா8 $க�ப.08668.3 

 ேபா8 உ)�தவ� உயி� �D�+ உத( எனA ;க றா  $க�ப.08668.4 

 எ ற காைலயி  எ �ெகா* ஏ(வ+ எ � $க�ப.08669.1 

 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�க2� உவைகயி  நிமி�5தா  $க�ப.08669.2 



 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேத�மிைச ஏறின  

இரா�கத� ெசறி5தா� $க�ப.08669.3 

 � � �-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மதக'� 

�ல�_ெப.(�ல�_ெப.) அ ன �றியா� $க�ப.08669.4 

 ேகாD ேகாD <றாயிர� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

�றி�த_ெப.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08670.1 

 ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) யாைனக3 அணிெத(�� 

அணிெத(�� அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.08670.2 

 ஓ� ேத���ல� உலA; இல ேகாD 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08670.3 

 ேக� இ* வா�ப' கண�ைக�� கட5தன 

கிள�5த_ெப.எ/.(கிள�_ெப.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08670.4 

 பைட�கல�கB� ப)மணிA :%கB� ப�வா8 $க�ப.08671.1 

 இைட� கல5தன எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) இள�பிைறகB� எறிAப 

$க�ப.08671.2 

 ;ைடA பர5தன_வி.4.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

ெவயி*கB� நிலா�கB� ;ரள $க�ப.08671.3 

 விைட� �ல�க3ேபா* இரா�கதA பதாதி�� 

மிைட5த_ெப.எ/.(மிைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08671.4 

 ெகாD� �ழ�இயன ெகாJ5+ எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேம-ெகா3ள $க�ப.08672.1 

 இD� �ழ�இ_வி.எ/.(�ழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எJ மைழA 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) �ல�கைள இ'�த $க�ப.08672.2 



 அD� �ழ�இயி�� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெத(�� பிதி�5+ 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ��த $க�ப.08672.3 

 ெபாD� �ழ�இ_வி.எ/.(�ழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ%ட� பைட�தவ  

க%ைண�� ;ைத�த_ெப.எ/.(;ைத_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08672.4 

 ஆைன எ 2� மா மைலகளி  இழிமத அ)வி $க�ப.08673.1 

 வான யா�க3 வாசி வா8 Oைரெயா� 

மய�கி_வி.எ/.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08673.2 

 கான மாமர�_ெப.(மாமர�_ெப.) க*ெலா�� ஈ��தன கDதி  $க�ப.08673.3 

 ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா�க 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெப)ைமய ;ண'�3 ;�க $க�ப.08673.4 

 தD�+ மீ �ல� வி��பிைட� தய��வ சல�தி  $க�ப.08674.1 

 மD�த வாயின� வாெளயி-� அர�க� த� வல�தி  $க�ப.08674.2 

 பிD�த_ெப.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தி%பைட விதி��திட 

விதி��திடA பிற>5+ $க�ப.08674.3 

 ெபாD�த ெவ�ெபாறி ெகாதி�+ ேம* ேபாவன 

ேபா ற_ெப.எ/.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08674.4 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) <�ைட 

ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) எ � இராவண  +ர5த $க�ப.08675.1 

 அ ன ேசைனைய வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) ஊ� உமி>கி ற அைமதி 

$க�ப.08675.2 

 4 ன� ேவைலைய 4Jவ+� �D�த+ 4ைற ஈ+ $க�ப.08675.3 

 எ ன மீ�� உமி> தமி>4னி ஒ�த+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இல�ைக 

$க�ப.08675.4 

 ச��� ேப'�� தாள4� காள4� தைலவ� $க�ப.08676.1 



 சி�க நாத4� சிைலயி  நா%_ெப.(நா%_ெப.) ஒலிகB� சின மாA $க�ப.08676.2 

 ெபா��� ஓைத�� ;ரவியி  ஓைத�� ெபால5 ேத� $க�ப.08676.3 

 ெவ�க% ஓல4� மா* என விJ�கிய உலைக $க�ப.08676.4 

 ;�க தா�A ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேபா�Aபைட பற5தைலA ;ற�தி* 

$க�ப.08677.1 

 ெத(�கதா* ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வானர� தாைன�� +வ றி 

$க�ப.08677.2 

 ஒ�க ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

உ��கின தெழJ�தன உ)�த_ெப.எ/.(உ)_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.08677.3 

 மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) வா பைட வி�கைண மாமைழ வில�கி $க�ப.08677.4 

 � � ேகாD�� ேகாDேம* ேகாD�� 

�றி�த_ெப.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08678.1 

 ெவ றி வானர வ �ர�க3 4க�ெத(�� 

வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08678.2 

 ஒ றி  நா*வ)� ஐவ)� இரா�கத� உல5தா� $க�ப.08678.3 

 ெபா றி வ �>5தன ெபா)க' பா8ப' ெபால5ேத� $க�ப.08678.4 

 மJ(� Sல4� வலய4� நாRசி�� வாB� $க�ப.08679.1 

 எJ(� ஈ�D�� ேதா�D�� எJ4ைன� த%�� $க�ப.08679.2 

 தJ(� ேவெலா� கைணய4� பகழி�� 

தா�க_�ைற.எ/.(தா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08679.3 

 �Jவிேனா� ப�� உ)%டன வானர� �ல�க3 $க�ப.08679.4 

 4-கர�கB� 4சல4� 4�%D�� 4ைள�� $க�ப.08680.1 



 ச�கர�கB� பி%D பால�ெத(� த%�� $க�ப.08680.2 

 கAபண�கB� வைளய4� கவ% உமி> க*�� $க�ப.08680.3 

 ெவ-; இன�கைள O��கின கவிகைள வ �>�த $க�ப.08680.4 

 கதி� அயி*பைட� கல�_ெப.(கல�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

4ைற4ைற கடாவ $க�ப.08681.1 

 அதி� பிணA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) � �க3 படAபட 

அழி5த_ெப.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08681.2 

 உதிர� உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� ஆ�க3 திைசதிைச 

ஓட $க�ப.08681.3 

 எதி� நட�கில �ர�� இன�_ெப.(இன�_ெப.) அர�க)� இய�கா� $க�ப.08681.4 

 யாவ� ஆ�� இக* வானர� ஆயின� எவ)� $க�ப.08682.1 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ஆதலி  அவெரா�� வி��பிைட� தி'5தா� 

$க�ப.08682.2 

 ேம( காதலி  ெமலி(�� அர�ைபய� 

வி)�பி_வி.எ/.(வி)�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08682.3 

 ஆவி ஒ றிட� தJவின� பி'(ேநா8 அக றா� $க�ப.08682.4 

 கர��� மாய4� வRச4� கள(ேம கடனா $க�ப.08683.1 

 இர�கேம 4த* த)ம�தி  ெநறி ஒ �� இ*லா $க�ப.08683.2 

 அர�கைரA ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேதவ�க3_ெப.(ேதவ�_ெப.+க3_ப .) 

ஆ�கின அமல  $க�ப.08683.3 

 சர�தி  ேம* இனிA பவி�திர� உள என� த�ேம $க�ப.08683.4 

 அ5தக  ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பைட�கல� ம5திர�+ அைம�தா  

$க�ப.08684.1 



 இ5+ ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�க)� 

யாைன�� ேத)� $க�ப.08684.2 

 வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ5தன வானக� இட�ெபறா 

வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) $க�ப.08684.3 

 சி5தினா  சர� இல��வ  4க�ெத(�� தி'5தா  $க�ப.08684.4 

 ��ப க ன  ஆ%� இ�ட+ வயிர� வா _ெப.(வா _ெப.) � றி  

$க�ப.08685.1 

 ெவ�; ெவR�ட� வி'Aப+ ேதவைர ேம*நா3 $க�ப.08685.2 

 +�ைபயி  தைல� +ர5த+ �ட� மணி� த%�_ெப.(த%+_ெப.) 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) $க�ப.08685.3 

 இ�ப� ஞால�ைத ெநளிAப+ மா)தி எ��தா  $க�ப.08685.4 

 கா-�_ெப.(கா-�_ெப.) அ � இ+கன* அ � என இைமேயா� இைடகாணா 

$க�ப.08686.1 

 ஏ-ற� க�விைசேயா� உய�ெகாைல 

ந�Dய_ெப.எ/.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இய*பா* $க�ப.08686.2 

 சீ-ற� தன+ உ)வா8 இைட ேதறாத+ ஒ� மா� ஆ8 $க�ப.08686.3 

 H-ற� ெகா�4ைன வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) என 

ெகா றா  இக* நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.08686.4 

 ெவ�க% மத மைல ேம* விைர ப'ேம* வி�_ஏவ.(வி�_வி.) ேத�ேம* 

$க�ப.08687.1 

 ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) த) பைடவ �ர�க3 உட*ேம* 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) தைலேம* $க�ப.08687.2 



 எ��4ள  ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) என இ) நா மைற தெரJ��� 

$க�ப.08687.3 

 ெச�க%ணவ  இவேன என� தி'5தா  கைல தெரJ5தா  $க�ப.08687.4 

 கிள�5தாைர�� கிைட�தாைர�� கிழி�தா  கன*_ெப.(கன*_ெப.) விழி�தா  

$க�ப.08688.1 

 கள�தா  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) �ழ�; ஆ� வைக அைர�தா  

உ)�கைர�தா  $க�ப.08688.2 

 வள�5தா  நிைல உண�5தா� உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஒ)1 ைற�� 

வல�தா* $க�ப.08688.3 

 அள5தா2� 4னிவேன என இைமேயா�கB� அயி��தா� $க�ப.08688.4 

 ம�த� க' ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ம�தக� வகி�ப�� உக ம%ேம* 

$க�ப.08689.1 

 4�தி  ெபாலி 4Jேமனிய  4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) வி%ெத(� ெம8யா  

$க�ப.08689.2 

 ஒ�+ அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கைட�க� உ-�ழி உ�கா* ெபார உ�மீ  

$க�ப.08689.3 

 ெத(�தA ெபாலி கனக� கி' ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) �-றிய+ ஒ�தா  

$க�ப.08689.4 

 இD�தா  நில�_ெப.(நில�_ெப.) வி��ேபா� என இ�டா  அD எJ5தா  

$க�ப.08690.1 

 ெபாD�தா  கட- ெப)Rேசைனைய ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) 

த%�_ெப.(த%+_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) வல�தா* $க�ப.08690.2 

 பிD�தா  மதக' ேத� ப' பிழ�; ஆனைவ �ழ�பா $க�ப.08690.3 



 அD�தா  உயி��D�தா  எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஆ��தா  பைகத���தா  $க�ப.08690.4 

 <றாயிர� மத மா*க' ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நாழிைக Oவ*ேபா+ 

$க�ப.08691.1 

 ஆறா8 ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க�R ேசா'யி  அள� ஆ� வைக 

அைரAபா  $க�ப.08691.2 

 ஏ� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) என* ஆ8 எJவய வ �ரைர இடறி $க�ப.08691.3 

 ேதறா+ உ� ெகாைல ேமவிய_ெப.எ/.(ேம(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) திைச 

யாைனயி  தி'5தா  $க�ப.08691.4 

 ேத� ஏறின� ப' ஏறின� விைட ஏறின� சினெவ� $க�ப.08692.1 

 கா� ஏறின� மைல ஏறின� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ஏறின� பலெவ� $க�ப.08692.2 

 ேபாேரறின� ;கேழறின� ;�5தா� ;ைட வைள5தா� $க�ப.08692.3 

 ேநேரறின� வி��; ஏறிட ெந'�தா  கைததி'�தா  $க�ப.08692.4 

 அ'�ல ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) ந�ல  அ�கத  �4த  சா�ப  

$க�ப.08693.1 

 ப)வலிA பனச  எ � இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பைட�தைல 

வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) யா)� $க�ப.08693.2 

 ெபா)சின� தி)கி ெவ றிA ேபா��கள ம)�கி* ;�கா� $க�ப.08693.3 

 ஒ)வைர ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) காணா� உய�பைட� கடலி  உ3ளா� 

$க�ப.08693.4 

 ெத(�� பைட அ(ண�_ெப.(அ(ண�_ெப.) ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) 

+ைறெத(�� அ3ளி� Pவி $க�ப.08694.1 



 நக�_ெப.(நக�_ெப.) பைட ஆக� 

ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நரசி�க� நட5த+ 

எ ன $க�ப.08694.2 

 மி��_ெப.எ/.(மி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பைட� கட�3 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மா)தி வ �ர 

வா>�ைக_ெப.(வா>�ைக_ெப.) $க�ப.08694.3 

 அக�பைன� கிைட�தா  த%டா* அர�கைர அைற��� ைகயா  

$க�ப.08694.4 

 மைலA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கJைத ஐR[-� இர�Dயா  

மன�தி*_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.+இ*_இட.ேவ.) 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08695.1 

 தைல� தட5 ேதர  வி*ல  தா)க  எ 2� த ைம� $க�ப.08695.2 

 ெகாைல� ெத(ழி* அ(ண  பி ைன இரா�கத ேவட� 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08695.3 

 சிைல�ெத(ழி* �மர  ெகா*ல ெத(*ைல நா3_ெப.(நா3_ெப.) ெச)வி* 

த��5தா  $க�ப.08695.4 

 பாகசா தன2� ம-ைறA பைக அ�5 திகி'_ெப.(திகி'_ெப.) 

ப-��_ெப.எ/.(ப-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08696.1 

 ஏக சாதன2� 1 �_ெப.(1 �_ெப.) ;ர4� ப%� எ'�+Vளா2� 

$க�ப.08696.2 

 ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) தா� ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) 

ம-� இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) �ர�ெகா� ெபார� க-றாேர $க�ப.08696.3 

 ஆக H-� ஆவி உ%ப+ இதனி  ேம-� 

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ றா  $க�ப.08696.4 



 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) தேட  எ னி  ம-� 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) எJதிைர வளாக� எ னா� $க�ப.08697.1 

 வா _ெப.(வா _ெப.) தடா+ அர�க� எ 2� ெபயைர�� 

மா8���_ெப.எ/.(மா8_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

எ னா $க�ப.08697.2 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) தடா நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வாளிமைழ +ர5+ உ)�+/ ெச றா  $க�ப.08697.3 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) ெத(டா நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தி%ேதா3 அ2ம2� விைரவி  

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08697.4 

 ேதெரா� களி�� மா(� அர�க)� ெந)�கி� தெற1ற $க�ப.08698.1 

 காெரா� கன�� கா�� கிள�5த+ ஓ� கால�_ெப.(கால�_ெப.) எ ன 

$க�ப.08698.2 

 வாெரா� ெத(ட�5த ைப�ெபா  கழலினா  வ)தேலா�� $க�ப.08698.3 

 Sெரா�� ெத(ட�5த த%ைட/ �ழ-றினா  வயிர� ேதாளா  $க�ப.08698.4 

 எ-றின எறி5த வ*ைல ஏவின எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெப8த_ெப.எ/.(ெப8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08699.1 

 4-றின பைடக3 யா(� 4ைற4ைற 4றி5+ சி5த $க�ப.08699.2 

 �-றின வயிர� த%டா* +ைக�தன  அமர� 

+3ள_�ைற.எ/.(+3B_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08699.3 

 க-றில  அ � க-றா  கைதயினா* வைதயி  க*வி $க�ப.08699.4 

 அக�ப2� காண� காண ஐ இ)ேகாD ைக� மா $க�ப.08700.1 

 4க�பயி* கலினA பா8மா 4ைள எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�க� 1' 

$க�ப.08700.2 



 Oக�பயி* ேத'ேனா�� O��கின  <ழி* த���தா  $க�ப.08700.3 

 உக�ெபய� ஊழி� கா-றி  உைல( இலா ேம) ஒAபா  $க�ப.08700.4 

 ப�களA பரAைப ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

பாழிவா8 மD�+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஊழி/ $க�ப.08701.1 

 ��கன- ெபாறிக3 ெவ�க% ேதா றிட ெகாD�ேத� P%D $க�ப.08701.2 

 வி�கன* பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மா'_ெப.(மா'.) மைழயி2� 4�ைம வ �சி 

$க�ப.08701.3 

 4��ற/ ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) � றி  

4�Dனா  4கிலி  ஆ�Aபா  $க�ப.08701.4 

 ெசா'5தன பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மா'_ெப.(மா'.) ேதாளி2� மா�பி  ேம�� 

$க�ப.08702.1 

 தெரJ5தன அசனி ேபா*வ தெற�ெபாறி பிதி�வ தி�கி  $க�ப.08702.2 

 வ'5தன எ)ைவ_ெப.(எ)ைவ_ெப.) மான/ சிைறகளா* அமர� மா�ைப 

$க�ப.08702.3 

 அ'5தன வD�; ெபா ெகா%� அணி5தன வா�� க%ண $க�ப.08702.4 

 மா�பி2� ேதாளி  ேம�� வாளிவா8 

ம��த_ெப.எ/.(ம+_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) 

$க�ப.08703.1 

 ேசா�ெப)� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ேசார� +ள��வா  ேதறா 4 ன� 

$க�ப.08703.2 

 ேத� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) அ)�� 

:%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கJைத�� அ/�� சி5த 

$க�ப.08703.3 

 சாரதி ;ரள வ �ர� த%Dனா* க%ட� ெச8தா  $க�ப.08703.4 



 வி*லினா* இவைன ெவ*வ+ அ'+ என நி)த  

ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) $க�ப.08704.1 

 ம*லினா* இய ற ேதாளி  வலியினா* வான� த/ச  $க�ப.08704.2 

 ெகா*லினா* அைம�த+ ஆ%� ஓ� ெகா�4ைன� த%�_ெப.(த%+_ெப.) 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08704.3 

 அ*லினா* வ��த+ அ ன ேமனியா  கடலி  ஆ�Aபா  $க�ப.08704.4 

 இ � இவ த ைன வி%ணா� ஏ-றி வா3_ெப.(வா3_ெப.) இல�ைக ேவ5ைத 

$க�ப.08705.1 

 ெவ றிய  ஆ�கி ம-ைற மனிதைர ெவறிய� ஆ�கி $க�ப.08705.2 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உய� ெநDய 

+ ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) அமர� பா* நி�Aப* எ னா/ $க�ப.08705.3 

 ெச றன  அர�க  ந �_ெப.(ந �_ெப.) 

வ)க_விய�.வி.4.(வா_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) என அ2ம  ேச�5தா  

$க�ப.08705.4 

 தா�கினா� வல�+� ம-ைற இட�தி2� தி'5தா� சா' $க�ப.08706.1 

 ஓ�கினா� ஊழி  ஆ�A;� ெகா�Dனா� கி�Dனா� கீ>� $க�ப.08706.2 

 P�கினா� �ழ-றினா� ேம* �-றினா� எ-ற எ-றி $க�ப.08706.3 

 ந��கினா�_வி.4.(ந���_வி.+இ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) ெந)�கினா� ேபா8 

ெந)�கினா� ந��கினா� ேம* $க�ப.08706.4 

 த�Dனா� தJவினா� ேம* தாவினா� தைரயிேனா�� $க�ப.08707.1 

 கி�Dனா� கிைட�தா� வ �சிA ;ைட�தன� கீJ� ேம�� $க�ப.08707.2 

 க�Dனா� கா�தா� ஒ �� கா%கிலா� இற( க%0-� $க�ப.08707.3 



 ஒ�Dனா� ேமாதி_வி.எ/.(ேமா+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வ�ட�_ெப.(வ�ட�_ெப.) ஓDனா� ஆதி ேபானா� $க�ப.08707.4 

 ைமெயா�� பைக�+ நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நிற�தினா  வயிர மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) $க�ப.08708.1 

 ெபா8ெயா�� பைக�+ நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

�ண�தினா  ;�5+ ேமாத_�ைற.எ/.(ேமா+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.08708.2 

 ெவ8யவ  அதைன� த%டா* வில�கினா  வில�கேலா�� $க�ப.08708.3 

 ைகெயா�� இ-� ம-� அ�கைத கள� க%ட+ அ ேற $க�ப.08708.4 

 ைகெயா� த%�_ெப.(த%+_ெப.) ந��க_�ைற.எ/.(ந���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

கடெலன� கல�க� உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08709.1 

 ெம8ெயா� நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ8ேயா  

மிட* உைட இட�ைக ஓ/சி $க�ப.08709.2 

 ஐயைன அல�க* ஆக�+_ெப.(ஆக�_ெப.+அ�+_சா'.) அD�தன  அD�த 

ஓைச $க�ப.08709.3 

 ஒ8 என வயிர� � ற�+_ெப.(� ற�_ெப.+அ�+_சா'.) உ)மிேன� இD�த+ 

ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08709.4 

 அD�தவ  த ைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அசனி ஏ� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) த%�_ெப.(த%+_ெப.) $க�ப.08710.1 

 பிD�+_வி.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நி ேற�� எ-றா  

ெவ��ைகயா  பிைழயி-� எ னா $க�ப.08710.2 

 மD�+ வா8 இட�த ைகயா* மா�பிைட� ��த வாயா* $க�ப.08710.3 

 �D�+ நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உமி>வா  எ ன� 

க�கின  �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) $க�ப.08710.4 



 மீ��� அ�ைகயா* வ �சி ெசவி� தல�+ எ-ற வ �>5தா  $க�ப.08711.1 

 H�Dனா  உயிைர வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) �ழா�திைட அர�க� 

H�ட�_ெப.(H�ட�_ெப.) $க�ப.08711.2 

 கா�D* வா> வில�� மா�க3 ேகா3 அ' 

க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ ன $க�ப.08711.3 

 ஈ�ட� உ-� எதி�5த எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) இ'5தன திைசக3 எ��� 

$க�ப.08711.4 

 மா%டன  அக�ப  ம%ேம* மD5தன நி)த� ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

$க�ப.08712.1 

 மீ%டன� �ர�� வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) விJ5தன சின� ைக 

ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) $க�ப.08712.2 

 P%Dன ெகாD�ேத� அ-�� +ணி5தன ெத(��த வாசி $க�ப.08712.3 

 ஆ%தைக இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) அ�சிைல 

ெபாழி��_ெப.எ/.(ெபாழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ�பா* 

$க�ப.08712.4 

 ஆ��கி ற �ர�� ேகளா  இல��வ  அசனி ஏ-ைறA $க�ப.08713.1 

 ேப��கி ற சிைலயி  நாணி  ேபெராலி ேகளா  வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) 

$க�ப.08713.2 

 யா��� இ ன*_ெப.(இ ன*_ெப.) உ-ற+ எ ப+ உண�5தில  இைசAேபா� 

இ*ைல $க�ப.08713.3 

 ேபா��� ற� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாளா  இைனய+ ஓ� 

ெபா)ம* உ-றா  $க�ப.08713.4 

 வ �சின நி)த� ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ேவைலயி* தென1ேம* தி�கி  

$க�ப.08714.1 



 ேயாசைன ஏJ ெச றா  அ�கத  அத2�� அAபா* $க�ப.08714.2 

 ஆைசயி  இர�D ெச றா  அ'�ல�+ அரச _ெப.(அரெச _ெப.) அAபா* 

$க�ப.08714.3 

 ஈச2�� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) இர�D��� 

இர�D ெச றா  $க�ப.08714.4 

 ம-ைறேயா� நா�� ஐ5+� ேயாசைன மைல5+ ;�கா� $க�ப.08715.1 

 ெகா-ற மா)தி�� வ3ள* இல��வ  

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) Sழ* $க�ப.08715.2 

 4-றின  இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) 1 �_ெப.(1 �_ெப.) காவத� ஒழியA 

பி 2� $க�ப.08715.3 

 �-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

ந��ேம- பாசியி  மிைட5+ + ன $க�ப.08715.4 

 இைளயவ  நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) Sழ* 

எ8+ெவ  விைரவி  எ � ஓ� $க�ப.08716.1 

 உைள( வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) P%ட ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெவ� காலி  

ெச*வா _வி.4.(ெச*_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08716.2 

 கைள( அ)5_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) ந��க� க%டன  

எ ப ம ேனா $க�ப.08716.3 

 விைளவன ெச)வி* ப*ேவ� 

ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) �றிக3 ேமய $க�ப.08716.4 

 ஆைனயி  ேகா�� பலீி� தைழகB� ஆர� ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) $க�ப.08717.1 

 மான மா மணி�� ெபா 2� 4�த4� ெகாழி�+ வா' $க�ப.08717.2 



 மீெனன அ��� இ��� பைட�கல� மிளிர 

வ ���_ெப.எ/.(வ ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08717.3 

 ேபன ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) �ைடய ஆய �)திA ேப� ஆ� க%டா  

$க�ப.08717.4 

 ஆைசக3 ேதா�� �-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அைல�கி ற அர�க�த� ேம* $க�ப.08718.1 

 வ �சின பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தைலெயா�� வி��ைப 4�D $க�ப.08718.2 

 ஓைசயி  உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ��� உதி�(ற ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

நாளி* $க�ப.08718.3 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) அ� க*லி  மா'_ெப.(மா'.) ெபாழிவேபா* விJவ 

க%டா  $க�ப.08718.4 

 மான ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) அர�க� வி�ட பைட�கல� வான மா'_ெப.(மா'.) 

$க�ப.08719.1 

 ஆனவ  பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) சி5த� திைசெயா�� ெபாறிேயா� 

அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08719.2 

 மீனின� வி��பினி �� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) உக வ �>வ ேபால $க�ப.08719.3 

 கானக�_ெப.(கானக�_ெப.) ெத(ட�5த த�யி  ��வன பல(� க%டா  

$க�ப.08719.4 

 அ)Bைட� �'சி* வாளி அ5தர�_ெப.(அ5தர�_ெப.) எ��� தாமா8 

$க�ப.08720.1 

 தெர�3 உற ெத(ட�5+ வ �சி/ ெச*வன ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) காண 

$க�ப.08720.2 

 இ)ளிைட/ �டைல ஆ�� எ% ;யத+ அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) வ%ண/ 

$க�ப.08720.3 



 �)Bைட/ சைடயி  க-ைற/ �-� என/ �ட�வ க%டா  $க�ப.08720.4 

 ெந8 உற� ெகாB�தA ப�ட ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) என ெபா)Aபி  

ஓ���_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08721.1 

 ெம8 உற� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) தாைர வி��; உற விள�� கி ற 

$க�ப.08721.2 

 ஐயைன க��*_ெப.(க��*_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

என அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

$க�ப.08721.3 

 ைகவிள�� எ��த+ அ ன கவ5த�தி  கா�_ெப.(கா�_ெப.) க%டா  

$க�ப.08721.4 

 ஆெளலா� இழ5த_ெப.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேத)� 

ஆைன�� ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) மா(� $க�ப.08722.1 

 நாெளலா� எ%ணினா�� ெத(ைல( இல நாத� இ றி $க�ப.08722.2 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) எலா� �ைலய ஓD� தி'வன தா�க3 ஆ-�� $க�ப.08722.3 

 ேகா3 இலா ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) நா��� �D என� �ைலவ க%டா  

$க�ப.08722.4 

 மிட*ெகாB� பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மா'_ெப.(மா'.) வானி2� 4�ைம வ �சி 

$க�ப.08723.1 

 மட*ெகாB� அல�க* மா�ப  மைல5திட உைல5+ மா%டா� $க�ப.08723.2 

 உட*கB� உதிர ந�)� ஒளி�பைட� கல4� 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08723.3 

 கட*கB� ெநDய கா2� கா� தவ> மைல�� க%டா  $க�ப.08723.4 

 �ழி�+ எறி ஊழி� காலி  +)வின  ெத(ட)� ேதா ற* $க�ப.08724.1 



 தழி�ெகா%ட �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ேவைல தா(வா  தனிAேப� அ%ட� 

$க�ப.08724.2 

 கிழி�த+ கிழி�த+ எ 2� நா%_ெப.(நா%_ெப.) உ)� ஏ� ேக�டா  

$க�ப.08724.3 

 அழி�+_வி.எ/.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒழிகால�+ ஆ���� 

ஆ�கலி�� இர�D ஆ��தா  $க�ப.08724.4 

 ஆ��த ேப� அமைல ேகளா அ0கின  அ2ம  எ*லா� $க�ப.08725.1 

 வா��ைத�� ேக�க* ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

எ � அக�_ெப.(அக�_ெப.) மகி>5+_வி.எ/.(மகி>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ3ள* $க�ப.08725.2 

 பா�Aபத  4 ன� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பணி5தன  

விசயA பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $க�ப.08725.3 

 P��தைன இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) தJவின  

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08725.4 

 அ'�ல வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ஐய யா%ைடய� அ)�க  

ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) $க�ப.08726.1 

 பி'(_ெப.(பி'(_ெப.) உைன/ ெச8த+ எLவா� அ�கத  

பி'5த+_ெதா.ெப.(பி'_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) எ�ேக $க�ப.08726.2 

 வி' இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) பரைவ/ேசைன ெவ3ள�+ விைள5த+ ஒ �� 

$க�ப.08726.3 

 தெரJகில  உைர�தி எ றா  ெச னிேம* ைகய  ெசா*வா  $க�ப.08726.4 

 ேபாயினா� ேபாயவா� ேபாயின+ அ றி ேபா'* $க�ப.08727.1 

 ஆயினா� ஆய+ ஒ �� அறி5திெல  ஐய யா)� $க�ப.08727.2 



 ேமயினா� ேமய ேபாேத தெரJவ+ விைள5த+ எ றா  $க�ப.08727.3 

 தாயினா  ேவைலேயா�� அயி5திரA பரைவ த ைன $க�ப.08727.4 

 ம5திர� உளதா* ஐய உண�(�� மாைல�+ 

அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) உ  $க�ப.08728.1 

 சி5ைதயி  உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெச8ய- 

பா-�எனி  ெச8தி தெவ1வ� $க�ப.08728.2 

 த5திர� இதைன� தெய1வA பைடகளா* சைமAபி  அ*லா* $க�ப.08728.3 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) அDய� யா)� எ8தல� 

நி ைன எ றா  $க�ப.08728.4 

 அ ன+ ;'வ  எ னா ஆயிர நாம�+ அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) 

$க�ப.08729.1 

 த ைனேய வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வா>�தி_வி.எ/.(வா>�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) சர�கைள� தெரJ5+ 

தா�கி $க�ப.08729.2 

 ெபா  மைல வி*லினா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) பைட�கல� ெபா)5தA ப-றி 

$க�ப.08729.3 

 மி  எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�க� த�ேம* ஏவினா  வி*லி  

ெச*வ _ெப.(ெச*வ _ெப.) $க�ப.08729.4 

 4�கணா  பைடைய 1�D வி�த�� 1�கி*_ெப.(1�கி*_ெப.) கா�D* 

$க�ப.08730.1 

 ;�க+ ஓ� ஊழி� த�யி  ;ற�தி  ஓ� உ)(� ேபாகா+ $க�ப.08730.2 

 அ�கண�+ எ'5+_வி.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) வ �>5த+ 

அர�க�த� ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ஆழி� $க�ப.08730.3 



 தி�� எலா� இ)B� த��5த_ெப.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதவ)� 

மய�க�_ெப.(மய�க�_ெப.) த��5தா� $க�ப.08730.4 

 ேதவ�த� பைடைய வி�டா  எ ப+ சி5ைத 

ெச8யா_எதி�.ம.ெப.எ/.(ெச8_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08731.1 

 மாெப)� மாைய ந��க_�ைற.எ/.(ந���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மேகாதர  

மைறயA ேபானா  $க�ப.08731.2 

 ஏவ)� பி'5தா� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) இன மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) இ'ய 

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08731.3 

 ேகா இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) களி-ைற 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) HDனா� 

ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ெகா%டா� $க�ப.08731.4 

 யாவ���� த�+_ெப.(த�+_ெப.) இலாைம க%�க%� உவைக ஏற $க�ப.08732.1 

 ேதவ���� ேதவ -ெப.(ேதவ _ெப.) த�பி தி) 

மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) ஐய� த��5தா  $க�ப.08732.2 

 காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) ேபா�� �ர��/ ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) க*ெலன� 

கல5+_வி.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;*ல $க�ப.08732.3 

 :வ��க� இைமேயா� PவA ெபாலி5தன� Pத� ேபானா� $க�ப.08732.4 

 இல�ைகய� ேகாைன எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ8திய+ 

உைர�தா� ந�வி� $க�ப.08733.1 

 வில�கினி� ேபா�� ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) <-ைற ஓ� வி*லா* 

ேவழ� $க�ப.08733.2 

 �ல�களிேனா�� ெகா*ல� H�ேமா எ ன ெகா ைற_ெப.(ெகா ைற_ெப.) 

$க�ப.08733.3 

 அல�கலா  பைடயி  எ றா� அ னேத* 

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ றா  $க�ப.08733.4 



 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) அவி> அல�க* எ  ேச8�� உண��+மி  எ ன/ 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08734.1 

 ஓDனா� சார� வ*ைல உண��தின� +0�க� எ8தா $க�ப.08734.2 

 ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) திலக  யா%ைடயா  இக* அ2ம  ஏேனா� 

$க�ப.08734.3 

 வ �டண  யா�க% உ3ளா� உண��+மி  விைரவி  எ றா  $க�ப.08734.4 

 வ5தில  இராம  ேவ� ஓ� மைல உளா  உ5ைத மாய� $க�ப.08735.1 

 த5தன த��Aபா  ேபானா  உ%பன தா>�க தாழா+ $க�ப.08735.2 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ஈ+ இய ற+ எ றா� மேகாதர  யா%ைட எ றா  

$க�ப.08735.3 

 அ5தர�திைடயா  எ ன இராவணி அழகி+ எ றா  $க�ப.08735.4 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) ஈ+ என� 

க)திய_ெப.எ/.(க)+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இராவண  

காத*_ெப.(காத*_ெப.) $க�ப.08736.1 

 ஆல மாமர�_ெப.(மாமர�_ெப.) ஒ றிைன விைரவினி* அைட5தா  

$க�ப.08736.2 

 1ல ேவ3வி�� ேவ%�வ கலAைபக3 4ைறயா* $க�ப.08736.3 

 Hல� ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இரா�கதA :�ர� 

ெகாண�5தா� $க�ப.08736.4 

 அ�பினா* ெப)R_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) சமிைதக3 அைம�தன  அனலி* 

$க�ப.08737.1 

 +�ைப_ெப.(+�ைப_ெப.) மாமல� Pவின  கா' எ3 ெசா'5தா  $க�ப.08737.2 

 ெகா�;_ெப.(ெகா�;_ெப.) ப*ெலா� க'ய_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) ெவ3ளா�� 

இ)��)தி $க�ப.08737.3 



 ெவ�; ெவ5 தைச 4ைறயி  இ�� எ%ெணயா* ேவ�டா  $க�ப.08737.4 

 வல� �ழி�+ வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ' ந�ெவறி 

வய�கி_வி.எ/.(வய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08738.1 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) �ர5தன ெப)��றி 4ைறைமயி  ந*க $க�ப.08738.2 

 �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) �ர5+ எJ ெகா�ைமயா  4ைறயினி  ெகா%ேட 

$க�ப.08738.3 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) �ர5+ எJ� ெவ றி எ � உ�ப'  நிமி�5தா  

$க�ப.08738.4 

 வி��; ேபாயின  மாையயி  ெப)ைமயா  ேமைலA $க�ப.08739.1 

 ப��ெபா  நா�டாவ�_�றி.வி.4.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ப .) நா�ட4� 

உ3ள4� படரா $க�ப.08739.2 

 அ��; வி%ணிைட அட�கின  4னிவ)� 

அறியா�_வி.4.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.08739.3 

 த��; O%ெந�� ேகா[ளா� கால4� சார $க�ப.08739.4 

 அைனய  

நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி மேகாதர  

அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓ� $க�ப.08740.1 

 விைனய� எ%ணின  இ5திர_ெப.அ.(இ5திர _ெப.) ேவட�ைத ேமவி 

$க�ப.08740.2 

 +ைன வல�+ அயிராவத�+ எ)�தி ேம* 

ேதா றி_வி.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08740.3 

 4ைனவ� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) அவெரா�� ேபா� 

ெசய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 1%டா  $க�ப.08740.4 



 அர�க� மானிட� �ர�� எ2� அைவ எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) அ*லா 

$க�ப.08741.1 

 உ)�க3 யா உள உயி� இனி உலக�தி  உழ*வ $க�ப.08741.2 

 த)�� ேபா��� உட  வ5+ளவா� என/ சைம�தா  $க�ப.08741.3 

 ெவ)� ெகாளA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கவிAபைட �ைல5த+ வில�கி 

$க�ப.08741.4 

 ேகா� நா �ைடA பா*நிற� � றேம* 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08742.1 

 ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) 

அ*லவ� யாவ)� அமர� $க�ப.08742.2 

 ேசட� சி5தைன 4னிவ�க3 அமர� ெபார/ சீறி $க�ப.08742.3 

 ஊ� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ-ற+ எ ெகாேலா நிப� 

என உைல5தா� $க�ப.08742.4 

 அ2ம  வா34க� ேநா�கின  ஆழிைய அக-றி� $க�ப.08743.1 

 த2 வல� ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) க%ணவ  த�பி $க�ப.08743.2 

 4னிவ� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 4னி5+ 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) 

4ய ற_ெப.எ/.(4ய*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08743.3 

 +னி இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ ெகாேலா ெசா*�தி 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என/ெசா னா  

$க�ப.08743.4 

 இ ன காைலயி  இல��வ  ேமனிேம* எ8தா  $க�ப.08744.1 



 4 ைன நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) பைட�கல� இைமAபத  4 ன� 

$க�ப.08744.2 

 ெபா னி  மா*வைர� �]இ இன�_ெப.(இன�_ெப.) ெமா8Aப+ ேபால 

$க�ப.08744.3 

 ம ன* ஆ� தர� அ*லன �ட��கைண 

பா85த_ெப.எ/.(பா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08744.4 

 ேகாD ேகாD <றாயிர� �ட��கைண� �ழா�க3 $க�ப.08745.1 

 1D ேமனிைய 4-�ற/ �-றின 1>க $க�ப.08745.2 

 ஊ� ெச8வ+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உண�5தில  உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) 

;�� ஒ��க_�ைற.எ/.(ஒ���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08745.3 

 ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) மா�க' ேசவக� அைம5தென 

அைச5தா  $க�ப.08745.4 

 அ2ம  இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) 

வ5தவ _வி.அ.ெப.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ _பட�.ஒ).) 

எ ெகா* இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) அைம5தா  $க�ப.08746.1 

 இனி எ  எ-�வ  களி-றிேனா� 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என எJ5தா  $க�ப.08746.2 

 த2வி  ஆயிர ேகாD ெவ� க��கைண ைத�க $க�ப.08746.3 

 நிைன(� ெச8ைக�� மற5+ேபா8 ெந�நில� ேச�5தா  $க�ப.08746.4 

 அ)�க  மாமக  ஆடக� � றி ேம* 

அல�5த_ெப.எ/.(அல�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08747.1 

 4)�கி  கானக�_ெப.(கானக�_ெப.) ஆெமன� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ந�� 4�க 

$க�ப.08747.2 

 த)�கி ெவRசர� தைல�தைல மய�கின ைத�க $க�ப.08747.3 



 உ)�� ெச�;_ெப.(ெச�;_ெப.) அ ன க%ணின  ெந�நில� உ-றா  

$க�ப.08747.4 

 அ�கத  பதினாயிர� அயி* கைண அJ5த $க�ப.08748.1 

 சி�க ஏ� இD உ%ெடன ெந�நில� ேச�5தா  $க�ப.08748.2 

 ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) ஏறிய_ெப.எ/.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெப)�;க>/ சா�ப2� சா85தா  $க�ப.08748.3 

 +�க மா�ைப�� ேதாைள�� வD�கைண ெத(ைள�க $க�ப.08748.4 

 ந�ல  ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) வD�கைண நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) ;�� 

ெந)�க_�ைற.எ/.(ெந)��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08749.1 

 காலனா� 4க�_ெப.(4க�_ெப.) க%டன  இடப  வி%_ெப.(வி%_ெப.) 

கல5தா  $க�ப.08749.2 

 ஆலேம அ ன பகழியா* பனச2� அய�5தா  $க�ப.08749.3 

 ேகாலி  ேமவிய_ெப.எ/.(ேம(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) H-றினா* 

�4த2� �ைற5தா  $க�ப.08749.4 

 ேவைல த�டவ  ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) பகழியா* வ �>5தா  $க�ப.08750.1 

 வாலி ேந� வலி மயி5த2� +மி5த2� மD5தா� $க�ப.08750.2 

 கால ெவ5ெத(ழி* கவய2� வானக� க%டா  $க�ப.08750.3 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வாளியி  ேகச' ம%ணிைட மD5தா  $க�ப.08750.4 

 வி5த� அ ன ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) சதவலி �ேசடண  வினத  $க�ப.08751.1 

 ெக5த மாதன  இ��ப  வ  ததி4க  

கிளர_�ைற.எ/.(கிள�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $க�ப.08751.2 

 உ5+ வா�கைண ேகாD த� உடல� உ-� 

ஒளிAப_�ைற.எ/.(ஒளிAA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08751.3 



 த�த�_அ.ெதா.(த�த�_அ.ெதா.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) ஒ��கின� ம%0ற/ சா85தா� $க�ப.08751.4 

 ம-ைற வ �ர�க3 யாவ)� வD�கைண மைழயா* $க�ப.08752.1 

 4-�� வ �5தன� 4ழ��ேப� உதிர�தி  45ந�� $க�ப.08752.2 

 எ-� வா திைர� கடெலா� ெபா)+ 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏற $க�ப.08752.3 

 ஒ-ைற வா�கைண ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) �ர�கிைன உ)�ட $க�ப.08752.4 

 தைள�+ ைவ�த+ ச+4க  ெப)�பைட த3ளி $க�ப.08753.1 

 ஒளி�க ம-ெறா) ;கலிட� உண�கில� உ)மி  $க�ப.08753.2 

 வைள�+_வி.எ/.(வைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வி�திய_ெப.எ/.(வி�+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாளியா* ம%ெணா�� 

தி%ண� $க�ப.08753.3 

 4ைளA ;ைட�தன ஒ�தன வானர� 

4D5த_ெப.எ/.(4D_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08753.4 

 �வைள� க%ணிைன வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) மட5ைதய� ேகா�D� 

$க�ப.08754.1 

 +வள பா'ைட� கிட5தன� �)திந�� �-றி� $க�ப.08754.2 

 திவள கீெழா� ேம* ;ைடபர5+ இைடெசறிய $க�ப.08754.3 

 பவள� கா�ைடA பா-கட* ஒ�த+ அAபரைவ $க�ப.08754.4 

 வி%ணி* ெச ற+ கவி��லA ெப)�பைட ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) 

$க�ப.08755.1 

 க%ணி* க%டன� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) வி)5+_ெப.(வி)5+_ெப.) 

என� கல5தா� $க�ப.08755.2 



 உ3 நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) களிAபின� அளவளா8 உவ5தா� $க�ப.08755.3 

 ம%ணி*_ெப.(ம%_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ெச*�தி� இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

கண�ேத என வலி�தா� $க�ப.08755.4 

 பா� பைட�தவ  பைட�� ஒ):சைன பைட�த�� $க�ப.08756.1 

 ந��பட� கடவ �� அZ� வ'சிைல ெநDேயா  $க�ப.08756.2 

 ேப� பைட�தவ��� அDயவ��� அDய)� ெப�வா� $க�ப.08756.3 

 ேவ� பைட�த ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பிறவியி* +வ��ணா 

வ ��_ெப.(வ ��_ெப.) $க�ப.08756.4 

 ந�க3 கா'ய� இய-�வா  நில�திைட நட5த�� $க�ப.08757.1 

 உ�க3 ஆ)யி� எ� உயி� உட*_ெப.(உட*_ெப.) பிறி+ உ-ற�� $க�ப.08757.2 

 ெச�க% நாயக-காக ெவ� கள�+ உயி� த��5த�� $க�ப.08757.3 

 எ�க3 நாயக� ந��க3 எ � இைமயவ� இைச�தா� $க�ப.08757.4 

 ெவ�க% வானர� �Jெவா�� இைளயவ  விளி5தா  $க�ப.08758.1 

 இ�� வ5தில  அக றன  இராம  எ � 

இக>5தா _வி.4.(இக>_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08758.2 

 ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) ஊதின  தாைதைய வ*ைலயி* சா�5தா  

$க�ப.08758.3 

 ெபா�� ேபா'ைடA ;�5+ள ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) எலா� ;க றா  

$க�ப.08758.4 

 இற5தில ெகா* அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இராம  எ � இராவண  

இைச�தா _வி.4.(இைச_வி.+��_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08759.1 



 +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந��கின  அ*லேன* 

த�பிைய� ெத(ைல�+ $க�ப.08759.2 

 சிற5த_ெப.எ/.(சிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந%பைர� 

ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

ேசைனைய/ சிைத�க $க�ப.08759.3 

 அ னேத என அர�க2� ஆத'�+ அைம5தா  $க�ப.08760.1 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைம5த2� 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேகாயிைல� ெத(ட�5தா  

$க�ப.08760.2 

 ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) ஏவலி  மேகாதர  ேபாயின  

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08760.3 

 எ ைன ஆBைட நாயக  ேவ� இட�+_ெப.(இட�_ெப.+அ�+_சா'.) இ)5தா  

$க�ப.08760.4 

 ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

நா3மல�� ைக�தல� ேசAப $க�ப.08761.1 

 +8ய ேதவ�த� பைட�� எலா� வர 4ைற +ர��� $க�ப.08761.2 

 ெம8ெகா3 :சைன விதி4ைற 

இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ேம* 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.08761.3 

 ெமா8ெகா3 ேபா��கள�+ எ8+வா� இனி என 4ய றா  $க�ப.08761.4 

 ெகா3ளியி  �ட� அனலித  பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ைக� 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08762.1 

 அ3ளி O�கலா� ஆ� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) பிழ�பிைன அழி�தா  

$க�ப.08762.2 

 ெவ3ள ெவ� களA பரAபிைனA ெபா)�ெகன விழி�தா  $க�ப.08762.3 



 த3ளி* தாமைர/_ெப.(தாமைர_ெப.+/_ஒ-.) ேசவD_ெப.(ேச_ெப.அ.+அD_ெப.) 

Oட��ற/ சா�5தா  $க�ப.08762.4 

 ேநா�கினா  ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) திைசெத(�� 4ைற 4ைறேநா�கி 

$க�ப.08763.1 

 ஊ�கினா  தட5 தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) தி) 

4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) உதிர� $க�ப.08763.2 

 ேபா�கினா  நிணA பற5தைல அJவ�+3 ;�கா  $க�ப.08763.3 

 கா���_ெப.எ/.(கா_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வானர� 

தைலவைர� தனி�தனி க%டா  $க�ப.08763.4 

 ��கி]வைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) +ைண�க% 

$க�ப.08764.1 

 உ�க ந���திர3 ஒJகிட ெநD+ 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உயி��தா  $க�ப.08764.2 

 த�கேதா இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) நின�� எ � தனிமன� தள�5தா  

$க�ப.08764.3 

 ப�க�_ெப.(ப�க�_ெப.) ேநா�கின  மா)தி த ைமையA பா��தா  $க�ப.08764.4 

 கட*கட5+ ;�� அர�கைர� க)ெவா�� 

கல�கி_வி.எ/.(கல��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08765.1 

 இட� கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) இ)�க ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ந*கிய+ இத-ேகா 

$க�ப.08765.2 

 உட*_ெப.(உட*_ெப.) கட5தனேவா உைன அர�க  வி* உைத�த $க�ப.08765.3 

 அட* கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா� வாளி எ � 

ஆ�லி�+ அJதா  $க�ப.08765.4 



 4 ைன� ேதவ�த� வர�கB� 4னிவ�த� ெமாழி�� $க�ப.08766.1 

 பி ைன/ சானகி உதவி�� பிைழ�தன 

பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08766.2 

 ; ைம/ெச8 ெத(ழி* எ  விைன� ெகா�ைமயா* ;கேழா8 $க�ப.08766.3 

 எ ைனA ேபா*பவ� ஆ)ள� ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) எ � 

இைச�தா _வி.4.(இைச_வி.+��_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08766.4 

 ; ெத(ழி* ;ைல அரசிைன ெவஃகி எ  :%ேட  $க�ப.08767.1 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)�கிேன  எ5ைதைய 

சடா�ைவ� �ைற�ேத  $க�ப.08767.2 

 இ � ஒ)�கிேன  இ�தைன வ �ரைர இ)5ேத  $க�ப.08767.3 

 வ ெத(ழி-� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வர�;� உ%டா8 வரவ-ேறா 

$க�ப.08767.4 

 தைமயைன� ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த�பி�� 

வானர� தைலைம $க�ப.08768.1 

 அைமய ந*கிென  அட�க�� அவிAபத-� அைம5ேத  $க�ப.08768.2 

 கைம பிD�+_வி.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ�கைள இ�+ைண 

க%ேட  $க�ப.08768.3 

 �ைம உட*_ெப.(உட*_ெப.) ெபாைற �ம�க 

வ5ேத _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) என/ 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08768.4 

 விைட� �ல�களி  ந�வ% ஓ� விைட 

கிட5+_வி.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ ன $க�ப.08769.1 

 கைட�க% த� உக அ�கத� களி-றிைன� க%டா  $க�ப.08769.2 



 பைட� கல�கைள/ �ம�கி ற பதகேன  பழி 

பா��+_வி.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08769.3 

 அைட�கலA ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) கா�தவா� அழகி+ எ � அJதா  

$க�ப.08769.4 

 உடலிைட� ெத(ட� பகழியி  ஒளி�கதி�� க-ைற $க�ப.08770.1 

 �ட)ைடA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) �)தியி* பா�;_ெப.(பா�;_ெப.) என 

�ம5த $க�ப.08770.2 

 மிட* உைட பண� மீமிைச தா _த-.�.(தா _த-.�.) ப%ைட_ெப.அ.(ப%�_ெப.) 

ெவ3ைள� $க�ப.08770.3 

 கடலிைட� +யி*வா  அ ன த�பிைய� க%டா  $க�ப.08770.4 

 ெபா)மினா  அக�_ெப.(அக�_ெப.) ெபா�கினா  உயி� 4-�� ;ைக5தா  

$க�ப.08771.1 

 �) மணி� தி)ேமனி�� மன�_ெப.(மன�_ெப.) என� �ைல5தா  $க�ப.08771.2 

 த)ம� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

க% ;ைட�+ அலமர/ சா85தா  $க�ப.08771.3 

 உ)மினா* இD�%ட+ ஓ� மராமர� ஒ�தா  $க�ப.08771.4 

 உயி��தில  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நாழிைக உண�5தில  ஒ �� 

$க�ப.08772.1 

 விய��தில  உட*_ெப.(உட*_ெப.) விழி�தில  க% இைண 

வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) $க�ப.08772.2 

 அயி��+ இல ெகா* எ � அRசின� அ�ைக�� தாB� $க�ப.08772.3 

 ெபய��தில  உயி� பி'5தில  க)ைணயா* பிற5தா  $க�ப.08772.4 

 தா��வா� இ*ைல த�பிைய� தழ�இ�ெகா%ட தட�ைக $க�ப.08773.1 



 வா��வா� இ*ைல வா�கினா* தெர���வா� இ*ைல $க�ப.08773.2 

 பா�க� ஆயினா� யாவ)� ப�டன� ப�ட $க�ப.08773.3 

 த���தா  இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) தமியைன யா�+ய� த��Aபா� 

$க�ப.08773.4 

 கவ5த ப5த4� கJ+� த� கணவைர� காணா� $க�ப.08774.1 

 சிவ5த_ெப.எ/.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க%ணிய� ேதDன� தி'பவ� 

திரB� $க�ப.08774.2 

 உவ5த_ெப.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சாதக� ஈ�ட4� ஓ'யி  

ஒJ��� $க�ப.08774.3 

 நிவ5த அ*ல+ பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) இ*ைல கள�திைட நி றா� $க�ப.08774.4 

 வான நாDய� வயி� அைல�+ அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

க% மைழந�� $க�ப.08775.1 

 ேசாைன மா'யி  ெசா'5தன� ேதவ)� ேசா�5தா� $க�ப.08775.2 

 ஏைன நி-ப(� தி'ப(� இர�கின எைவ�� $க�ப.08775.3 

 ஞான நாயக  உ)வேம ஆதலி  ந��கி $க�ப.08775.4 

 4ைகயி  நா3மல�� கிழவ-�� 4�கணா  தன��� $க�ப.08776.1 

 நைகயி  ந��கின தி)4க� க)ைண உ3 

நலிய_�ைற.எ/.(நலி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08776.2 

 ெத(ைக�3 நி றவ��� 

உ-றன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

ெசா*லி_வி.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ  ெத(ட�5த 

$க�ப.08776.3 

 பைக�� பா��த � பாவ4� க�>5த+ ப'வா* $க�ப.08776.4 



 அ%ண�� சிறி+ உண�விேனா� அயா(யி�A; அ0கி $க�ப.08777.1 

 க% விழி�தன  த�பிைய� தெரJ(ற� க%டா  $க�ப.08777.2 

 வி%ைண உ-றன  மீ3கில  எ � அக�_ெப.(அக�_ெப.) ெவ+�பி 

$க�ப.08777.3 

 ;%ணி  உ-ற+ ஓ� எ' அ ன +ய'ன  ;ல�;� $க�ப.08777.4 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) இற5தா  எ �� இ)5ேத  உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.08778.1 

 த5தன  எ 2� ெகா3ைக தவி�5ேத  தனி அ*ேல  $க�ப.08778.2 

 க5த  இ)5தா8ந� என நி ேற _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) காேண  $க�ப.08778.3 

 வ5தென _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+எ _த .ஒ).) ஐயா 

வ5தென _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+எ _த .ஒ).) ஐயா இனி 

வாேழ  $க�ப.08778.4 

 தாேயா ந�ேய த5ைத�� ந�ேய தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ந�ேய $க�ப.08779.1 

 ேசேயா ந�ேய த�பி�� ந�ேய தி) ந�ேய $க�ப.08779.2 

 ேபாேயா நி றா8 எ ைன இக5தா8 ;க> பாரா8 $க�ப.08779.3 

 ந�ேயா நா2� 

நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) 

ெநRச�_ெப.(ெநRச�_ெப.) வலிேயேனா $க�ப.08779.4 

 ஊறா நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;%0ைடயா8பா* 

உயி� காேண  $க�ப.08780.1 

 ஆறா நி ேற _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) ஆவி �ம5ேத 

அழிகி ேற  $க�ப.08780.2 

 ஏேற இ 2� உ8யி2� உ8ேவ  இ) Hறா� $க�ப.08780.3 



 கீறா ெநRச�_ெப.(ெநRச�_ெப.) ெப-றன  அ ேறா ெக�ேவேன $க�ப.08780.4 

 பயி�� கால�_ெப.(கால�_ெப.) ப�ெத(� நா�� பட�கான�+ $க�ப.08781.1 

 அயி*கி ேற2�� ஆவன ந*கி_வி.எ/.(ந*�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அயிலாதா8 $க�ப.08781.2 

 ெவயிெல � உ னா8 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

தள�5ேத ெமலி( எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08781.3 

 +யி*கி றாேயா இ � இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

உற�க�_ெப.(உற�க�_ெப.) +றவாேயா $க�ப.08781.4 

 அயிரா ெநR�� ஆவி�� ஒ ேற எ2� அ/ெசா* $க�ப.08782.1 

 பயிரா எ*ைலA பாதகேன-�� ப'( உ%ட< $க�ப.08782.2 

 ெசயிேரா இ*லா உ ைன இழ5+� தி'கி ேற  $க�ப.08782.3 

 உயிேரா நாேனா ஆ� இனி உ ேனா� உற(_ெப.(உற(_ெப.) ஐயா $க�ப.08782.4 

 ேவ3வி�� ஏகி வி*�� இ��+_வி.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓ� 

விட�_ெப.(விட�_ெப.) அ�மா $க�ப.08783.1 

 வா>வி��� எ � எ%ணிென  4 ேன வ)வி�ேத  $க�ப.08783.2 

 S>வி�+ எ ைன/ �-றினேரா�� ��வி�ேத  $க�ப.08783.3 

 தா>வி�ேதேனா இ�தைன ேக�� த)வி�ேத  $க�ப.08783.4 

 ம%ேம* ைவ�த காதலி  மாதா 4தேலா���A $க�ப.08784.1 

 ;%ேம* ைவ�த த� நிக� + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) ;�வி�ேத  $க�ப.08784.2 

 ெப%ேம* ைவ�த காதலி  இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ேப�க3 

ெப-ேற _வி.4.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) $க�ப.08784.3 

 எ%ேம* ைவ�ேத  எ  ;க> யா தா  எளிேயேனா $க�ப.08784.4 



 மா%டா8 ந�ேயா யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ஒ)ேபா+� உயி� வாேழ  

$க�ப.08785.1 

 ஆ%டா  அ*ல  நானில� அ5ேதா பரத தா  $க�ப.08785.2 

 :%டா� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ெபா �வ� + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) 

ெபாைற ஆ-றா� $க�ப.08785.3 

 ேவ%டாேவா நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

அற�_ெப.(அற�_ெப.) அRசி ெமலி(-றா* $க�ப.08785.4 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) தா8_ெப.(தா8_ெப.) த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) �-ற4� 

ம-�� எைன அ*லா* $க�ப.08786.1 

 +ற5தா8 எ �� எ ைன மறாதா8 +ைண 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08786.2 

 பிற5தா8 எ ைனA பி ; ெத(ட�5தா8 பி'(_ெப.(பி'(_ெப.) ஆ-றா8 

$க�ப.08786.3 

 இற5தா8 உ ைன� க%�� இ)5ேத  எளிேயேனா $க�ப.08786.4 

 சா ேறா� மாைத� த�க அர�க  சிைற ைவ�க $க�ப.08787.1 

 ஆ ேறா� ெசா*�� ந*லற� அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) 

வயமானா* $க�ப.08787.2 

 1 றா8 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப)ல� ஒ றா8 

4Dயாேவ* $க�ப.08787.3 

 ேதா றாேவா எ  வி* வலி வ �ர� ெத(ழி* அ�மா $க�ப.08787.4 

 ேவைலA ப3ள� �%� அகழி��� விராத-�� $க�ப.08788.1 

 காலி  ெச*லா� கவ5த  உயி���� கர2��� $க�ப.08788.2 

 1லA ெபா�த* ெச�த மர�+ ஏ> 4த���� $க�ப.08788.3 



 வாலி���ேம ஆயினவா� எ  வலி அ�மா $க�ப.08788.4 

 இ)5ேத  ஆனா* இ5திர_ெப.அ.(இ5திர _ெப.) சி�ேத 4தலாய $க�ப.08789.1 

 ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேதராைர� 

ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பிைழ�கA ெப�ேவேனா 

$க�ப.08789.2 

 வ)5ேத _வி.4.(வ)5+_வி.+�_இ.இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) ந�ேய ெவ*�தி 

எ 2� வலி ெகா%ேட _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) 

$க�ப.08789.3 

 ெபா)5ேத  நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெபா8A 

பிறவி��� ெபாைற அ*ேல  $க�ப.08789.4 

 மாதா(� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) �-ற4� 

நா��_ெப.எ/.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மைறேயா)� 

$க�ப.08790.1 

 ஏ+ ஆனாேரா எ � தள�5ேத இ�வாைர $க�ப.08790.2 

 தாதா8 காண/ சால நிைன5ேத தள�கி ேற  $க�ப.08790.3 

 ேபாதா8 ஐயா ெபா 4D எ ைனA ;ைனவிAபா  $க�ப.08790.4 

 பாச4� 4-ற/ �-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+� 

பைகயாேல $க�ப.08791.1 

 நாச4� 4-� இAேபா+� நட5ேத  உட  அ*ேல  $க�ப.08791.2 

 ேநச4� அ-றா� ெச8வன ெச8ேத நிைலநி ேற  $க�ப.08791.3 

 ேதச4� ம-� எ  ெகா-ற நல�ைத/ சி'யாேதா $க�ப.08791.4 

 ெகா��ேத  அ ேற வ �டண2��� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ஆள $க�ப.08792.1 

 4D�+ ஓ� ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

4Dயாேத 4Dகி ேற  $க�ப.08792.2 



 பD�ேத  அ ேற ெபா8ைம �D��A பழிெப-ேற  $க�ப.08792.3 

 ஒD�ேத  அ ேற எ ;க> நாேன உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) அ-ேற  

$க�ப.08792.4 

 எ � எ � ஏ��� வி�4� உயி���� இைட அஃகி $க�ப.08793.1 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

ஒ ேறா� இ5திய� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) சிைத( 

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08793.2 

 ெபா �� எ னா� த�பிைய மா�ப�ெத(� ;*லி $க�ப.08793.3 

 ஒ �� ேபசா  த ைன மற5தா _வி.4.(மற_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

+யி* உ-றா  $க�ப.08793.4 

 க%டா� வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) க%க3 ;ைட�தா� க�>கி றா� 

$க�ப.08794.1 

 ெகா%டா� + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) எ 4D( எ னா �ைலகி றா� 

$க�ப.08794.2 

 அ%டா ஐயா எ�க3 ெபா)�டா* அய�கி றா8 $க�ப.08794.3 

 உ%ேடாஉ பா* + ;_ெப.(+ ;_ெப.) என அ பா* உைரெச8தா� 

$க�ப.08794.4 

 உ ைன உ3ளபD அறிேய�_வி.4.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த .ப .) உலைக 

உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) உ3ேள� $க�ப.08795.1 

 பி ைன அறிேய�_வி.4.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த .ப .) 4  

அறிேய�_வி.4.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த .ப .) இைட�� 

அறிேய�_வி.4.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த .ப .) பிறழாம* $க�ப.08795.2 

 நி ைன வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) வ��த ெநறியி  



நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) அ*லா* $க�ப.08795.3 

 எ ைன அDேய� ெசய-பால இ ப + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) இ*ேலாேன 

$க�ப.08795.4 

 அர�க� �ல�ைத_ெப.(�ல�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) ேவ� 

அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) எ� அ*ல* 

ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ)ளா8 எ � $க�ப.08796.1 

 இர�க எ�ேம* க)ைணயினா* இையயா உ)வ�_ெப.(உ)வ�_ெப.) இஃ+ 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08796.2 

 ;ர���_ெப.எ/.(;ர_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) �DAபிற5+ ேபா5தா8 அற�ைதA ெபாைற த��Aபா  

$க�ப.08796.3 

 கர�க நி ேற ெந�மாய� எம��� கா�ட� கடவாேயா $க�ப.08796.4 

 ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ� இ��க% +ைட�+ 

அளிAபா  இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) இ*பிற5தா8 $க�ப.08797.1 

 1 �_ெப.(1 �_ெப.) ஆ� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) +ய� த���தி எ 2� 

ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) 4ய*கி ேற� $க�ப.08797.2 

 ஏ �� மற5ேத� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அ*ல  

மனித  எ ேற இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) மாய� $க�ப.08797.3 

 ேபா ற+ இ*ைல அ)Bைடயா8 ெபா8�� ;கலA ;�காேயா $க�ப.08797.4 

 அ%ட� பல(� அைன�+ உயி)� அக�+� ;ற�+� உள ஆ�கி $க�ப.08798.1 

 உ%�� உமி>5+� அள5+_வி.எ/.(அள_வி.+5�_இ.க.+உ_வி.எ/.�றி.) இட5+� 

உ3B�_ெப.எ/.(உ3B_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ;ற�+� உைள 

ஆகி� $க�ப.08798.2 



 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சில�பித  வாயி  

<லா* இையய� H� இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.08798.3 

 ப%�� இ �� அைம�கி ற பDைய ஒ)வா8 பரேம�D $க�ப.08798.4 

 + ப விைளயா�� இ+ேவ�� உ ைன� + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) ெத(ட�; 

இ ைம_ெப.(இ ைம_ெப.) $க�ப.08799.1 

 இ ப விைளயா�� ஆ� எனி2� அறியாேதா4�� இட� உ-றா* $க�ப.08799.2 

 அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) விைள�� அ)3 விைள�� அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) 

விைள�� அைவ எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.08799.3 

 4 ; பி ; நா� இ*லா8 4D�தா* அ றி 4Dயாேவ $க�ப.08799.4 

 வ)வா8 ேபால வாராதா8 வ5தாெய � மன�_ெப.(மன�_ெப.) களிAப 

$க�ப.08800.1 

 ெவ)வா+ இ)5ேதா� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இைடேய 

+ ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) விைள�க ெமலிகி ேற� $க�ப.08800.2 

 க) ஆ8 

அளி���_வி.எ/.(அளி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

கைளக%ேண ந�ேய இதைன� கைளயாேய* $க�ப.08800.3 

 தி)வா> மா�ப நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) மாைய எ�மா* த���க� த�)ேமா 

$க�ப.08800.4 

 அ�ப]ட-� அ)ளிய+� அயனா� மகனா��� அளி�த+(� $க�ப.08801.1 

 எ�பிராேன எம��_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+��_ெகா.ேவ.) இ � பய5த+ எ ேற 

ஏ4�ேவா� $க�ப.08801.2 

 ெவ�; +யர�_ெப.(+யர�_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) உழ�க ெவளி காணா+ 

ெமலிகி ேற� $க�ப.08801.3 



 த�பி +ைணவா ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இதைன� தவி�5+ எ� உண�ைவ� 

தாராேயா $க�ப.08801.4 

 எ ப பல(� எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இய�பி 

இைமயாேதா)� இட� உழ5தா� $க�ப.08802.1 

 அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) மி�தியா* ஐய  ஆவி உ3ேள அட�கினா  $க�ப.08802.2 

 + ப மனித� க)மேம ;'ய 4 ; +ணி5தைமயா* $க�ப.08802.3 

 ; க%_ெப.(; க%_ெப.) நி)த� ெப)5Pத� ேபானா� அர�கனிட� ;�5தா� 

$க�ப.08802.4 

 எ  வ5த+ ந�� எ � அர�க��� இைறவ  

இய�ப_�ைற.எ/.(இய�;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எறிெச)வி* $க�ப.08803.1 

 நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ைம5த த  ெந�Rசர�தா* +ைணவ� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) ேசர $க�ப.08803.2 

 பி வ5தவ2� 4 மD5த பிைழைய 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) +யரா* $க�ப.08803.3 

 4 வ5தவ2� 4D5தா  உ  பைக ேபா8 4D5த+ என ெமாழி5தா� 

$க�ப.08803.4 

 ெபா8யா� Pத� எ பதனா* 

ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உவைகய  ஆ8 $க�ப.08804.1 

 ெம8யா� நிதியி  ெப)ெவ��ைக ெவ��க வ �சி விைள5தபD $க�ப.08804.2 

 ைக ஆ� வைரேம* 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) ஏ-றி/ சா-றி நகர� களி 

சிறAப_�ைற.எ/.(சிறAA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08804.3 



 ெந8 ஆ� ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

ெகா3க_விய�.வி.4.(ெகா3_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ � நிக>�+க 

எ றா  ெநறி இ*லா  $க�ப.08804.4 

 அ5த ெநறிைய அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அர�க  ம)�த தைன� Hவி 

$க�ப.08805.1 

 45த ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ேபா8 அர�க� உட*_ெப.(உட*_ெப.) 4J+� 

கடலி*_ெப.(கட*_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 4��கி� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

$க�ப.08805.2 

 சி5ைத ஒழியA பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) அறியி _நி.எ/.(அறி_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) 

சிர4� வர4� சி5+ெவ  எ � $க�ப.08805.3 

 உ5த அவ ேபா8 அர�க� உட*_ெப.(உட*_ெப.) அட�க� கடலி23 இ�டா  

$க�ப.08805.4 

 தெய1வ மான�திைட ஏ-றி மனிச��� 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.08806.1 

 ைதய*_ெப.(ைதய*_ெப.) காண� கா��மி க3 க%டா* அ றி� தன+ 

உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) $க�ப.08806.2 

 ஐய� ந��கா3 எ � உைர�க அர�க� மகளி�_ெப.) இைர�+ ஈ%D $க�ப.08806.3 

 உ8�� உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) ந��தாைள ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) 

ேபா�� கள�தி  மிைச உ8�தா� $க�ப.08806.4 

 க%டா3 க%ணா* கணவ _ெப.(கணவ _ெப.) உ) அ றி ஒ �� 

காணாதா3 $க�ப.08807.1 

 உ%டா3 விட�ைத என உட�� உண�(� உயி�A;� உட  ஓ85தா3 

$க�ப.08807.2 



 த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) தாமைரA: ெந)A;-ற த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

உ-றா3 த'யாதா3 $க�ப.08807.3 

 ெப%தா  உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ெப)�பைீழ 

உல��� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ெப'+_ெப.(ெப'+_ெப.) அ ேறா 

$க�ப.08807.4 

 ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) அழ�� வா _ெப.(வா _ெப.) நா�� மயி*க3 

அJதா� மழ விைடேயா  $க�ப.08808.1 

 ப�கி  உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

�யி*_ெப.(�யி*_ெப.) அJதா3 ப+ம�+ 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா+ அJதா3 $க�ப.08808.2 

 க�ைக அJதா3 நாமட5ைத அJதா3 கமல� தட�க%ண  $க�ப.08808.3 

 த�ைக_ெப.(த�ைக_ெப.) அJதா3 இர�காத அர�கிமா)� தள�5+ அJதா� 

$க�ப.08808.4 

 ெபா தா> �ைழயா3 தைன ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) : 

மா மட5ைத_ெப.(மட5ைத_ெப.) ;'5+ அJதா3 $க�ப.08809.1 

 � றா மைற�� த)ம4� ெம8 �ைழ5+ �ைழ5+ 

விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அJத_ெப.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08809.2 

 பி றா+ உட-�� ெப)�பாவ� 

அJத_ெப.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி  எ  பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) 

ெச8ைக $க�ப.08809.3 

 நி றா� நி றபD அJதா� நிைனA;� உயி�A;� ந��தி�டா3 $க�ப.08809.4 

 நிைனA;� உயி�A;� ந��தாைள ந�ரா* 

ெதளி�+_வி.எ/.(ெதளி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெந��ெபாJதி  

$க�ப.08810.1 



 இன�தி  அர�க� மடவா�க3 எ��தா� உயி�வ5+ ஏ�கினா3 $க�ப.08810.2 

 கன�தி  நிற�தா தைனA ெபய��+� க%டா3 கயைல� கமல�தா* 

$க�ப.08810.3 

 சின�தி  அைலAபா3 என� க%ைண/ சிைதய� ைகயா* ேமாதினா3 

$க�ப.08810.4 

 அD�தா3 4ைலேம* வயி� அைல�தா3 அJதா3 ெத(Jதா3 அன* 

வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08811.1 

 ெகாD�தா  எ ன ெம8 �)%டா3 ெகாதி�தா3 பைத�தா3 �ைல(-றா3 

$க�ப.08811.2 

 +D�தா3 மி ேபா* உயி� கரAப/ ேசா�5தா3 �ழ றா3 +3ளினா3 

$க�ப.08811.3 

 �D�தா3 +யைர உயிேரா�� �ைழ�தா3 உைழ�தா3 �யி*_ெப.(�யி*_ெப.) 

அ னா3 $க�ப.08811.4 

 விJ5தா3 ;ர%டா3 உட*4J+� விய��தா3 அய��தா3 ெவ+�பினா3 

$க�ப.08812.1 

 எJ5தா3 இ)5தா3 தளி��கர�ைத ெந'�தா3 சி'�தா3 ஏ�கினா3 

$க�ப.08812.2 

 ெகாJ5தா எ றா3 அேயா�திய�த� ேகாேவ எ றா3 

எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) 

$க�ப.08812.3 

 ெத(J� தா3_ெப.(தா3_ெப.) அரேசேயா எ றா3 ேசா�5தா3 அர-ற� 

ெத(ட�கினா3 $க�ப.08812.4 

 உற ேமவிய_ெப.எ/.(ேம(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காத*_ெப.(காத*_ெப.) 

உன�� உைடயா� $க�ப.08813.1 

 ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) ஏ+� இலாெரா� :ணைலேயா $க�ப.08813.2 



 மறேம ;'வா� வச� ஆயிைனேயா $க�ப.08813.3 

 அறேம ெகாDயா8 இ+ேவா அ)3தா  $க�ப.08813.4 

 4தியா� உண� ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) ெமாழி5த அலா* $க�ப.08814.1 

 கதி ஏ+� இலா�_�றி.வி.4.(இ*_ெப.+ஆ�_பட�.ப .) +ய� கா0திேயா 

$க�ப.08814.2 

 மதிேய  மதிேய  உைன வா8ைம_ெப.(வா8ைம_ெப.) இலா $க�ப.08814.3 

 விதிேய ெகாDயா8 விைளயா�திேயா $க�ப.08814.4 

 ெகாDேய  இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) காணகிேல  உயி� ேகா3 

$க�ப.08815.1 

 4Dயா8 நமேன 4ைறேயா 4ைறேயா $க�ப.08815.2 

 விDயா இ)3வா8 எைன வ �சிைனேய $க�ப.08815.3 

 அDேய  உயிேர அ)3 நாயகேன $க�ப.08815.4 

 எ%ணா மயேலா�� இ)5த+ நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) $க�ப.08816.1 

 ;%ணாகிய ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெபா)5திடேவா $க�ப.08816.2 

 ம%ேணா� உயிேர இைமேயா� வலிேய $க�ப.08816.3 

 க%ேண அமி>ேத க)ணாகரேன $க�ப.08816.4 

 ேமவி� கன*_ெப.(கன*_ெப.) 4  மிதிைல�தைல எ  $க�ப.08817.1 

 பாவி� ைக பிD�த+ ப%ணவ நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) $க�ப.08817.2 

 ஆவி�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேகா3 வரேவா அல� வா> $க�ப.08817.3 

 ேதவி�� அமி>ேத மைறயி  ெதளிேவ $க�ப.08817.4 

 உ8யா3 உய� ேகாசைல த _பதி.ெப.(த _தி'.) உயிேரா $க�ப.08818.1 



 ஐயா இைளேயா� உயி� வா>கிலரா* $க�ப.08818.2 

 ெம8ேய விைன எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வி��த 

ெகா��_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) $க�ப.08818.3 

 ைகேகசி க)�+ இ+ேவா களிேற $க�ப.08818.4 

 தைகவா3 நக� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) தவி�வா8 என(� $க�ப.08819.1 

 வைகயா+ ெத(ட�5+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மா  4தலா $க�ப.08819.2 

 ;ைகயாDய கா�_ெப.(கா�_ெப.) ;�5+ உடேன $க�ப.08819.3 

 பைக ஆDயவா ப'( ஏ+மிேல  $க�ப.08819.4 

 இ � ஈகிைலேய* இற( இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இைட மா  

$க�ப.08820.1 

 அ � ஈ எனேவ ப'ேவா� அDேய  $க�ப.08820.2 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஈவ+ நி ைன 

ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெச)வி* $க�ப.08820.3 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஈவ+ ஓ� த�ைம 

�றி�தலிேனா $க�ப.08820.4 

 ேமதா இைளேயா8 விதியா� விைளவா* $க�ப.08821.1 

 ேபாதா ெநறி எ�ெமா� ேபா+�நா3 $க�ப.08821.2 
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 ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) இராம  Pத  ம)5தி ேம* 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) வRச� $க�ப.08880.2 

 தென1 நக� இல�ைக� த�ைம த��வ+ தி%ண� 

ேச�5+_வி.எ/.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08880.3 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) நா4� ெவ�ேபா� கா0+� 

நாைள எ றா  $க�ப.08880.4 

 நாம ேயாசைனக3 ெகா%ட+ ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ந�( 

நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08881.1 

 ஏம Hட�தி  உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ�தி இ*லா� $க�ப.08881.2 

 காமேம Oக)�_ெப.எ/.(Oக�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெச*வ� 

கட(ள� ஈ�ட� க%டா  $க�ப.08881.3 

 ேநமியி  விைசயி  ெச*வா _வி.4.(ெச*_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

நிடத�தி  ெந-றி_ெப.(ெந-றி_ெப.) உ-றா  $க�ப.08881.4 

 எ%0��� அள( இலாத அறிவிேனா� 

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08882.1 

 க%0��� க)+�_ெப.எ/.(க)+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

தெய1வ மன�தி-�� கDய  ஆனா  $க�ப.08882.2 

 ம%0��� திைசக3 ைவ�த வர�பி-�� மலேரா  ைவ�� $க�ப.08882.3 

 வி%0��� அளைவ ஆய ேம)வி  மீ+ ெச றா  $க�ப.08882.4 



 யாவ+ நிைலைம� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) எ � இைமயா நா�ட� 

$க�ப.08883.1 

 ேதவ)� தெரJகிலாத வடமைல�� உ�ப�/ ெச றா  $க�ப.08883.2 

 நாவல� ெப)5த�( எ னா நளி�கட* வளாக ைவAபி* $க�ப.08883.3 

 காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) 1 �_ெப.(1 �_ெப.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஓ+� 

கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) மா மர�ைத� க%டா  $க�ப.08883.4 

 அ ன மா மைலயி  உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� 

அைம�த_ெப.எ/.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) $க�ப.08884.1 

 த னக� அதைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அத  

ந� நாAப% நாமA $க�ப.08884.2 

 ெபா மல�A படீ� த ேம* நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) ெபாலிய� 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08884.3 

 த ைம�� க%� ைகயா* வண�கினா  த)ம� ேபா*வா  $க�ப.08884.4 

 த)வன� ஒ றி* வாேனா� தைல� தைல_ெப.(தைல_ெப.) மய�கி� தாழ 

$க�ப.08885.1 

 ெபா) அ) 4னிவ� ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) 

;க>5+_வி.எ/.(;க>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைர ஓைத 

ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08885.2 

 ம) வி' +ளப ேமாலி மாநில� கிழ�திேயா�� $க�ப.08885.3 

 தி)ெவா�� இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 1ல� 

ேதைவ�� வண�க� ெச8தான $க�ப.08885.4 

 ஆயத  வடகீ> பாக�+ ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) அ)�க� ஆ ற $க�ப.08886.1 



 கா8கதி� பரAபி_வி.எ/.(பரA;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஐ5+_ெப.(ஐ5+_ெப.) 

கதி�4க� கமல� கா�D $க�ப.08886.2 

 Pயேப� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 1 �� Pவிய மல'  

S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08886.3 

 ேசயிைழ பாக�+ எ%ேதா3 ஒ)வைன வண�க� ெச8தா  $க�ப.08886.4 

 ச5திர _ெப.(ச5திர _ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெகா-ற� 

தனி��ைட தைலேம* ஓ�க $க�ப.08887.1 

 �5தர மகளி�_ெப.) அ�ைக/ சாமைர தென1ற* 

Pவ_�ைற.எ/.(P(_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08887.2 

 அ5தர வான நாட� அDெத(ழ 4ரச�_ெப.(4ரச�_ெப.) 

ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08887.3 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) க%� 

உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைறRசிA ேபானா  

$க�ப.08887.4 

 :அல� மர�ைதA ேபால அ5தர�_ெப.(அ5தர�_ெப.) 

வி'5+_வி.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெபா��� $க�ப.08888.1 

 ேதவ�த� இ)�ைகயான ேம)வி  சிகர ைவAபி* $க�ப.08888.2 

 1வைக_ெப.(1வைக_ெப.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4ர% திைச 4ைறயி  

கா���_ெப.எ/.(கா_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.08888.3 

 காவல�_ெப.(காவ*_ெப.+அ�_பட�.ப .) எ%ம� 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த ைம�� தெரJய� 

க%டா  $க�ப.08888.4 



 அ�தட� கி'ைய நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ�தைல 

அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) $க�ப.08889.1 

 உ�தர �)ைவ உ-றா  ஒளியவ  கதி�க3 

ஊ றி_வி.எ/.(ஊ �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08889.2 

 ெச-றிய இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) இ � ஆ�கி 

விள�கிய_ெப.எ/.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெசயைல 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08889.3 

 வி�தக  விD5த+ எ னா 4D5த+ எ  ேவக�_ெப.(ேவக�_ெப.) எ றா  

$க�ப.08889.4 

 ஆதியா  உணரா 4 ன� அ)ம)5+ உதவி அ*லி  $க�ப.08890.1 

 பாதியா* அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) 

அக-�வா  பாவி�ேத-�/ $க�ப.08890.2 

 ேசாதியா  உதய� ெச8தா  உ-றேதா +ணித* ஆ-ேற  $க�ப.08890.3 

 ஏ+ யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ெச8வ+ எ னா இட� உ-றா  இைண 

இலாதா  $க�ப.08890.4 

 கா* திைச �)�க/ ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

க�ைமயா  கதி'  ெச*வ _ெப.(ெச*வ _ெப.) $க�ப.08891.1 

 ேம*திைச எJவா  அ*ல  விD5த+� அ � ேம) $க�ப.08891.2 

 மா-றின  வடபா* 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ ப+ மைறக3 

வ*ேலா� $க�ப.08891.3 

 சா-றின� எ ன� + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) 

தணி5தன _வி.4.(தணி_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

தவ�தி  மி�கா  $க�ப.08891.4 



 இ)வேர ேதா றி_வி.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ �� ஈ� 

இலா ஆ�3 எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08892.1 

 ஒ)வேரா� ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) உயிெரா�� 

ஒ ேற ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08892.2 

 ெபா) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) இ ப�_ெப.(இ ப�_ெப.) +8�+ ;%ணிய� 

;'5ேதா� ைவ�� $க�ப.08892.3 

 தி) உைற கமல� அ ன நா�ைட�� தெரJய� க%டா  $க�ப.08892.4 

 வ னி நா�Dய ெபா  ெமௗலி வானவ  மல'  ேமலா  $க�ப.08893.1 

 க னி_ெப.(க னி_ெப.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) தி)ைவ/ ேச)�_ெப.எ/.(ேச�-

வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) க%ண2� ஆB� காணி $க�ப.08893.2 

 ெச னி_ெப.(ெச னி_ெப.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) தெரJய* வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 

தியாகமா விேநாத  தெய1வA $க�ப.08893.3 

 ெபா னி நா�� உவைம ைவAைபA ;ல ெகாள ேநா�கிA ேபானா  

$க�ப.08893.4 

 வி'யவ  ேம) எ 2� ெவ-பினி  மீ+ 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08894.1 

 ெப'யவ  அயனா� ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) ெப-றவ  பிறA;� ேப�5தா  

$க�ப.08894.2 

 அ'யவ  உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) அள5த 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) வள�5+_வி.எ/.(வள�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08894.3 

 க'யவ  எ ன நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) மா* வைரைய� க%டா  $க�ப.08894.4 

 அ* � ற அல�� ேசாதி அ�மைல அகலA ேபானா  $க�ப.08895.1 



 ெபா � ற� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாளா  ேநா�கினா  ;லவ  

ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08895.2 

 ந*� ற� அதைன� க%டா  உண�5தன  நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08895.3 

 எ* � ற எறி�� தெய1வ ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) அைடயாள� எ ன 

$க�ப.08895.4 

 பா85தன  பா8தேலா�� அ�மைல பாதல�+/ $க�ப.08896.1 

 சா85த+ 

கா���_ெப.எ/.(கா_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

தெய1வ� சலி�தன க��+ வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.08896.2 

 கா85தைன ந�தா  யாவ  க)�+ எ ெகா* கழ�க எ ன $க�ப.08896.3 

 ஆ85தவ  உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) அவ-றி2�� அறிய/ 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08896.4 

 ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைவ ஐய ேவ%D-� 

இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) பி  ெகடாம* எ�பா* 

$க�ப.08897.1 

 கா�� என உைர�+ வா>�தி� கர5தன கமல� க%ண  $க�ப.08897.2 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேநமி 

ேதா றி_வி.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மைற5த+ 

ம%ணி*_ெப.(ம%_ெப.+இ*_இட.ேவ.) நி �� $க�ப.08897.3 

 ேதா�டன  அ2ம  ம-� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) � றிைன வயிர� 

ேதாளா* $க�ப.08897.4 



 இ�� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ னன 

ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) எ � எ%ணினா* $க�ப.08898.1 

 சி��மா* கால�_ெப.(கால�_ெப.) எ � உண)� சி5ைதயா  $க�ப.08898.2 

 அ�� அைத ேவெரா�� அ�ைக தா�கினா  $க�ப.08898.3 

 ெபா�கிய_ெப.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வி��பிைட� கD+ 

ேபா�வா  $க�ப.08898.4 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேயாசைன 

அக �_வி.எ/.(அக _வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மீ+ 

உய�5+_வி.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08899.1 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேயாசைன S>5த+ அ�மைல $க�ப.08899.2 

 ஏ எ2� மா�திர�+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ைக ஏ5தினா  $க�ப.08899.3 

 தாயின  உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� 

தவ>5த_ெப.எ/.(தவ>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சீ��தியா  $க�ப.08899.4 

 அ�தைல அ னவ  அைனய  ஆ�+ைண $க�ப.08900.1 

 இ�தைல இ)வ)� விைரவி  எ8தினா� $க�ப.08900.2 

 ைக�தல�தா* அD வ)�� காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

$க�ப.08900.3 

 உ�தம-� உ-றைத உண��+ வா� அேரா $க�ப.08900.4 

 வி%டன மட5ைதய� மன�ைத_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) 

ேவெரா�� $க�ப.08901.1 

 க%டன கள(_ெப.(கள(_ெப.) அ�� க)ைண�+ ஆ� என� $க�ப.08901.2 

 ெகா%டன_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

ெகா�Aபன வர�க3 ேகா3 இலா $க�ப.08901.3 



 ;%ட]க� +ைண நயன� :�தன $க�ப.08901.4 

 ேநா�கின  கரDக�� அர�� ேநா ;க> $க�ப.08902.1 

 ஆ�கிய நி)த2� அJத_ெப.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க%ணின� 

$க�ப.08902.2 

 P�கிய தைலயின� ெத(Jத ைகயின� $க�ப.08902.3 

 ஏ�க4-� அ)� இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இர��வா�கைள $க�ப.08902.4 

 ஏவிய கா'ய� இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

எ8திைன_வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஐ_4 .ஒ).) $க�ப.08903.1 

 ேநாவிைல வ �டணா எ � ேநா�கிA பி  $க�ப.08903.2 

 சா( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெப)�;க>/ சா�ப த ைன 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.08903.3 

 ஆவி வ5தைன_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) ெகா* 

எ � அ)ளினா  அேரா $க�ப.08903.4 

 ஐய மீ� நம��_பதி.ெப.(ந�_த .ப .+��_ெகா.ேவ.) 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) அழி(_ெப.(அழி(_ெப.) 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ஆதலி  $க�ப.08904.1 

 ெச8வைக பிறி+ இைல உயி'  த��5தவ� $க�ப.08904.2 

 உ8கில� இனி/ ெசய-� உ'ய+ உ%� எனி  $க�ப.08904.3 

 ெபா8யிZ� ;க�தி� ;லைம உ3ள�த�� $க�ப.08904.4 

 சீைத எ � ஒ)�தியா* உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) ேத�பிய $க�ப.08905.1 

 ேபைதேய  சி�ைமயா* உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெப-றிைய $க�ப.08905.2 



 யா+ என உண��+ேக  உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஓதி�� $க�ப.08905.3 

 காைத வ  பழிெயா�� தி)�தி� கா�Dேன  $க�ப.08905.4 

 மாைய இ�மா  என எ�பி வா8ைமயா* $க�ப.08906.1 

 Pயன உ�திக3 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெசா* 

ெகாேள  $க�ப.08906.2 

 ேபாயிென  ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) உைர மறா+ ேபாகலா* $க�ப.08906.3 

 ஆன+ இAபழி�ைட மரண� அ பின �� $க�ப.08906.4 

 க%டென  இராவண  த ைன� க%களா* $க�ப.08907.1 

 ம%� அம� ;'5தென  வலியி  ஆ)யி� $க�ப.08907.2 

 ெகா%Dெல  உற(_ெப.(உற(_ெப.) எலா� ெகா��+ மாள 

நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) $க�ப.08907.3 

 ப%�ைட� த�விைன பய5த_ெப.எ/.(பய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ப%பினா* $க�ப.08907.4 

 ேதவ�த� பைட�கல� ெத(��+ த�யவ  $க�ப.08908.1 

 சாவ+ கா%�� எ � இளவ* சா-ற(� $க�ப.08908.2 

 ஆவைத இைச5தில  அழிவ+ எ வயி  $க�ப.08908.3 

 ேம(த* உ�வ+ ஓ� விதியி  ெவ�ைமயா* $க�ப.08908.4 

 நி றிெல  உட  எறிபைட�� ந�தியா* $க�ப.08909.1 

 ஒ றிய :சைன இய-ற உ னிேன  $க�ப.08909.2 

 ெபா றின� நமெரலா� இளவ* ேபாயினா  $க�ப.08909.3 

 ெவ றில  அர�கைன விதியி  ேம ைமயா* $க�ப.08909.4 



 ஈ%� இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) இைவ இய�;� ஏைழைம $க�ப.08910.1 

 ேவ%�வ+ அ � இனி அம'  வ �Dய $க�ப.08910.2 

 ஆ%தைக அ பைர அமர� நா�Dைட� $க�ப.08910.3 

 கா%டேல நல�_ெப.(நல�_ெப.) பிற க%ட+ இ*ைலயா* $க�ப.08910.4 

 எ�பிைய� +ைணவைர இழ5த_ெப.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) இனி $க�ப.08911.1 

 ெவ�;ேபா� அர�கைர 4)�கி ேவ� 

அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08911.2 

 அ�பினா* இராவண  ஆவி பா>ப��+ $க�ப.08911.3 

 உ�ப)�� உதவி ேம* உ�வ+ எ  அேரா $க�ப.08911.4 

 இைளயவ  இற5தபி  எவ)� எ  என�� $க�ப.08912.1 

 அள( அ� சீ��தி எ  அறெம  ஆ%ைம_ெப.(ஆ%ைம_ெப.) எ  $க�ப.08912.2 

 கிைள உ� �-றெம  அர�_ெப.(அர�_ெப.) எ  ேக%ைம_ெப.(ேக%ைம_ெப.) 

எ  $க�ப.08912.3 

 விைள(தா  எ  மைற விதி எ  ெம8�ைம எ  $க�ப.08912.4 

 இர�க4� பா>பட எ�பி ஈ� க%� $க�ப.08913.1 

 அர�கைர ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ%ைம_ெப.(ஆ%ைம_ெப.) 

ஆ3வேன* $க�ப.08913.2 

 மர� க% வ க3வேன வRச� எ னி* ஆ� $க�ப.08913.3 

 கர��ம+ அ*ல+ ஓ� கட _ெப.(கட _ெப.) உ%டா�ேமா $க�ப.08913.4 

 தாைதைய இழ5தபி  சடா� வ �85தபி  $க�ப.08914.1 



 காதலி  +ைணவ)� 4Dய_�ைற.எ/.(4D_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) கா�+ 

உழ* $க�ப.08914.2 

 ேகா+ அ� த�பி�� விளிய ேகா3 இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.08914.3 

 சீைதைய உவ5+ள  எ ப� சீ'ேயா� $க�ப.08914.4 

 ெவ றென  அர�கைர ேவ)� வ �85+ அற� $க�ப.08915.1 

 ெகா றென  அேயா�திைய� ��கிேன  �ண�+ $க�ப.08915.2 

 இ +ைண� த�பிைய இ றி யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உேள  

$க�ப.08915.3 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) அர�_ெப.(அர�_ெப.) ஆBமா சால ந �_ெப.(ந �_ெப.) 

அேரா $க�ப.08915.4 

 பDயி ேம* காதலி  யா+� பா��கல  $க�ப.08916.1 

 4D�ெவ  உட  என 4Dய� Hற�� $க�ப.08916.2 

 அD இைண வண�கிய சா�ப  ஆழியா8 $க�ப.08916.3 

 ெநாD�வ+ உள+ என Oவ*வதாயினா  $க�ப.08916.4 

 உ ைன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) உண�கிைல அDயேன  உைன $க�ப.08917.1 

 4 னேம அறி�ேவ  ெமாழித* த�+_ெப.(த�+_ெப.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) $க�ப.08917.2 

 எ ெனனி* இைமயவ� எ%0�� ஈனமா� $க�ப.08917.3 

 பி னேர தெரJ�தி தெரJ( இ* ெப-றிேயா8 $க�ப.08917.4 

 அ� ;ய�+ அய  பைட ஆத*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) ேதறிேன  

$க�ப.08918.1 

 உ�பிைய உலA; அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) வல�ைத ஒ�த+ $க�ப.08918.2 



 ெவ�; ேபா�� கள�திைட விJ�த ெவ றியா* $க�ப.08918.3 

 எ� ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தைலவ ஈ+ எ%ண� உ%ைமயா* 

$க�ப.08918.4 

 அ னவ  பைட�கல� அமர� தானவ� $க�ப.08919.1 

 த ைன�� விD _நி.எ/.(வி�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) உயி� �D��� த-பர 

$க�ப.08919.2 

 உ ைன ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இைழ�கில+ ஒழி5+ ந��கிய+ $க�ப.08919.3 

 இ ன4� அளைவ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

எ%ண_�ைற.எ/.(எ%0_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேவ%�ேமா $க�ப.08919.4 

 ெப)5திற* அ2ம  ஈ%� உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) ெப-�ளா  

$க�ப.08920.1 

 அ)5+ய� 4����� அள( இ* ஆ-றலா  $க�ப.08920.2 

 ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) இைறA ெபாJதினி* ெகாண��வா8 என $க�ப.08920.3 

 ெபா)5தின  வடதிைச� கD+ ேபாயினா  $க�ப.08920.4 

 பனிவைர கட5தன  ப)Aபத�களி  $க�ப.08921.1 

 தனி அர�_ெப.(அர�_ெப.) அத ;ற� தவி�5+ சா�5+ளா  $க�ப.08921.2 

 இனி ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கண�தி  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஈ%��� $க�ப.08921.3 

 +னிவ) + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) +ைட�தி 

ெத(*ைலேயா8 $க�ப.08921.4 

 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அலா* எ5ைதயா8 உலைக ஈ �ளா  

$க�ப.08922.1 



 தா _த-.�.(தா _த-.�.) அலா* சிவ _ெப.(சிவ _ெப.) அலா* ேநமி 

தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08922.2 

 ேகா  அலா* எைனவ)� உண)� ேகா3 இல� $க�ப.08922.3 

 ேவனலா  ேமனியா8 ம)5ைத ெம8�ற $க�ப.08922.4 

 ஆ�கலி கைட5த நா3_ெப.(நா3_ெப.) அமி>தி  வ5தன $க�ப.08923.1 

 கா�நிற�+ அ%ண*த  ேநமி காAபன $க�ப.08923.2 

 ேம)வி  உ�தர �)வி  ேம* உள $க�ப.08923.3 

 யா)� உ-� உண�கிலா அரண�_ெப.(அரண�_ெப.) 

எ8தின_வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ_பட�.ப .) $க�ப.08923.4 

 ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா34த* யா)� 

ெத(�Dல $க�ப.08924.1 

 ஆ ற ேப� அ%ணேல அவ-றி  ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) ேக3 $க�ப.08924.2 

 1 �_ெப.(1 �_ெப.) என ஒ றிய உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 4 ைன 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.08924.3 

 ஈ றவ  இறAபி2� ஆவி ஈ�மா* $க�ப.08924.4 

 ச*லிய� அக-�வ+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ச5+க3 $க�ப.08925.1 

 ;*�றA ெபா)�+வ+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ேபாயின $க�ப.08925.2 

 ந*�யி� ந*�வ+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) $க�ப.08925.3 

 ெத(*ைலய+ ஆ��வ+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ெத(*ைலேயா8 

$க�ப.08925.4 

 வ)வ+ தி%ண� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

வ)5த*_ெதா.ெப.(வ)5+_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) மா)தி $க�ப.08926.1 



 த)ெநறி த)மேம கா�ட தா>�கில  $க�ப.08926.2 

 அ)ைமய+ அ � எனா அD வண�கினா  $க�ப.08926.3 

 இ)ைம�� +ைடAபவ  ஏ�ப* 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08926.4 

 ெபா மைல மீ+ேபா8 ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) :மியி  

$க�ப.08927.1 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) உத(� எ � 

உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந*�ைர�� $க�ப.08927.2 

 அ வய� இ*ைல எ � அயி��கி ேற  அேல  $க�ப.08927.3 

 எ ன�� வடதிைச எJ5த+ ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) ஒலி $க�ப.08927.4 

 கட*_ெப.(கட*_ெப.) கிள�5+_வி.எ/.(கிள�_ெப.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேம*படர கா�வைர 
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 இைட இைட பறி5+ வி%_ெப.(வி%_ெப.) ஏற இ-� இைட $க�ப.08928.2 

 தைட இல+ உட-�� ச%ட மா)த� $க�ப.08928.3 

 வடதிைச ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ம��க� 

உ-றதா* $க�ப.08928.4 

 மீ �ல� �ைல5+ உக ெவயிலி  ம%Dல� $க�ப.08929.1 

 தா �ைல5+ உய�மதி தJவ_�ைற.எ/.(தJவ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) உைழ $க�ப.08929.2 

 மா �ல� ெவ)� ெகாள மய�கி_வி.எ/.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ம%D வா _ெப.(வா _ெப.) $க�ப.08929.3 

 ேத �ல� கல�கிய_ெப.எ/.(கல��_வி.+இ_இ.கா.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நறவி  

ெச றவா* $க�ப.08929.4 
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 P��தன ேவைலைய காலி  ேதா ற�� $க�ப.08930.3 

 ஆ��தன  அைனயவ� அர5ைத ஆ-�வா  $க�ப.08930.4 

 மைழகB� கட*கB� ம-�� 4-�� ம%_ெப.(ம%_ெப.) $க�ப.08931.1 

 உைழய(� வி��ப(� ஒலி�த-� ஒ�+ள $க�ப.08931.2 

 �ழ�இயின �4றின ெகா3ைக ெகா%டதா* $க�ப.08931.3 

 உJைவயி  சின�தவ  ஆ��த ஓைசேய $க�ப.08931.4 

 எறிதிைரA ெப)�கட* கைடய ஏ-ற நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.08932.1 

 ெசறி�ட� ம5தர� த)தி ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

என $க�ப.08932.2 

 ெவறி+ ெகா* என�ெகா� வி��பி  மீ/ெச�� $க�ப.08932.3 

 உ�வலி� க�ழேன ஒ�+� ேதா றினா  $க�ப.08932.4 

 :தர�+ அரெவா� மைல5+ ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.08933.1 

 ஓதிய ெவ றிய  உட-�� ஊ-ற�தா  $க�ப.08933.2 

 ஏத� இ* இல�ைக அ� கி'ெகா� 

எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08933.3 

 தாைத�� ஒ�தன  உவைம தன�� இலா  $க�ப.08933.4 

 ேதா றின  எ 2� அ/ெசா*லி  4 ன� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08934.1 



 ஊ றின  நில�+_ெப.(நில�_ெப.+அ�+_சா'.) அD கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) 

ஒ�க*தா  $க�ப.08934.2 

 வா தனி நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) வRச� ஊ� 

வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) $க�ப.08934.3 

 ஏ றில+ ஆதலி  அ2ம  

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08934.4 

 கா-�_ெப.(கா-�_ெப.) வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைசத�� கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) 

நா�டாவ�_�றி.வி.4.(நா�_ெப.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.08935.1 

 ேபா-றிட வி)5+_ெப.(வி)5+_ெப.) 

உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;%ணிய� $க�ப.08935.2 

 ஏ-ற4� ெப)வலி அழெகா�_ெப.(அழ�_ெப.+ஒ�_க).ேவ.) எ8தினா� 

$க�ப.08935.3 

 H-றிைன ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) த� 

உ)வ�_ெப.(உ)வ�_ெப.) HDனா� $க�ப.08935.4 

 அர�க�த� யா�ைகக3 அழி(_ெப.(அழி(_ெப.) இ* ஆழியி* $க�ப.08936.1 

 கர�க* உ-� ஒழி5தன ஓழிய க%டன $க�ப.08936.2 

 மர� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 4தல(� உ85+ வா>5தன $க�ப.08936.3 

 �ர�� இன�_ெப.(இன�_ெப.) உ85த+ Hற* ேவ%�ேமா $க�ப.08936.4 

 கழ ற_ெப.எ/.(கழ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெந��கைண கர5த ;% 

க��+ $க�ப.08937.1 

 அழ றன �ளி�5தன அ�க� ெச�க%க3 $க�ப.08937.2 

 �ழ றன உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� ெத(Jத+ ஓ�கைல $க�ப.08937.3 



 �ழ ற :�_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) �Rசியா  உண�(� HDனா  $க�ப.08937.4 

 யாவ)� எJ5தன� ஆ��த ஏ>கட* $க�ப.08938.1 

 தாவ)� ேபெராலி ெசவியி* சா�த�� $க�ப.08938.2 

 ேதவ�த� வா>�ெத(லி ேக�ட ெச�கணா  $க�ப.08938.3 

 ேயாக� ந��கின  என இளவ* ஓ�கினா  $க�ப.08938.4 

 ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த�பிைய உயி� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ3Bற $க�ப.08939.1 

 வ ��கிய ேதா3களா* தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ெவ5+ய� $க�ப.08939.2 

 ந��கின  இராம2� உலகி* நி றில $க�ப.08939.3 
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 அர�ைபய� ஆDன� அமி>த ஏ> இைச $க�ப.08940.1 

 நர�;_ெப.(நர�;_ெப.) இய* கி னர� 4தல ந ைமேய $க�ப.08940.2 

 நிர�பின உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� உவைக ெந8 விழா $க�ப.08940.3 
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பாDனா�_வி.4.(பா�_வி.+இ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.08940.4 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 
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 ேபாத� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

;கJ�_ெப.எ/.(;க>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) $க�ப.08941.2 



 ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 
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 சீத� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 
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 த5தைன_வி.4.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) 
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 அ5தண  பைட�� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அக �_வி.எ/.(அக _வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபாயதா* $க�ப.08942.4 

 ஆய காைலயி  அமர� ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 
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 தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நி-ற�� தா>5+ தாBற� 
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 பழி�� கா�+ அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) பைக�� கா�+ எைம $க�ப.08946.3 

 வழி�� கா�+ ந _ெப.அ.(ந*_ெப.அ.) மைற�� கா�தைன $க�ப.08946.4 

 தா>(� இ�� இைறA ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) தா>5தேத* $க�ப.08947.1 

 வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) எ�பிேம* 
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 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வாJமா ெநD+ ந*கினா8 
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 ஒ �� இ ன*_ெப.(இ ன*_ெப.) ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) உ�கிலா+ 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.08948.3 
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 ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆ�ளா� 

பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காதலா� $க�ப.08949.2 

 �-��_ெப.எ/.(�-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேமவினா� ெத(J+ 

வா>�தினா� $க�ப.08949.3 

 உ-றவா� எலா� உணர� Hறினா  $க�ப.08949.4 

 உ8�த_ெப.எ/.(உ8_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) 

உதவ_�ைற.எ/.(உத(_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஒ னலா� $க�ப.08950.1 

 ெபா8�த சி5ைதயா� இ�த* ெபா8��மா* $க�ப.08950.2 

 ெமா8�த � ைற அ� 1ல ஊழிவா8 $க�ப.08950.3 

 ைவ�+_வி.எ/.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மீDயா* 

வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இ* ஆ-றலா8 $க�ப.08950.4 

 எ � சா�பவ  இய�ப_�ைற.எ/.(இய�;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஈ+ அேரா 

$க�ப.08951.1 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) சால எ � 

உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ�நாழிைக $க�ப.08951.2 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மீ3ெவ  எ � 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தெய1வமா� $க�ப.08951.3 

 � � தா�கி அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) �'சி* ேபாயினா  $க�ப.08951.4 

 இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

தைலய+ ஆக இராவண  எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08952.1 



 த ைன�� கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உவைகய  சைம5த கீத� 

$க�ப.08952.2 

 கி னர� 4தேலா� பாட_�ைற.எ/.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 4க�திைட� 

கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெக%ைட� $க�ப.08952.3 

 க னி_ெப.(க னி_ெப.) ந _ெப.அ.(ந*_ெப.அ.) மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) 

அ னாைர ெந��களி ஆ�ட� க%டா  $க�ப.08952.4 

 அர�ைபய� விRைச மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) அர�கிய� 

அ(ண�_ெப.(அ(ண�_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) $க�ப.08953.1 

 �)�ைப_ெப.(�)�ைப_ெப.) அ� ெகா�ைக நாக� ேகாைதய� இய�க� ேகா+ 

இ* $க�ப.08953.2 

 க)�பி2� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசா*லா� சி�த�த� க னிமா�க3 

$க�ப.08953.3 

 வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) அ� ��ைமேயா�க3 மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) 

�ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ம)ள_�ைற.எ/.(ம)3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ5தா�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.08953.4 

 ேமனைக விசய வா3_ெப.(வா3_ெப.) க% திேலா�தைம அர�ைப 

ெம*_ெப.அ.(ெம*_ெப.அ.) எ  $க�ப.08954.1 

 ேத ந� மழைல இ ெசா* உ)Aபசி 4தலா� தெய1வ $க�ப.08954.2 

 வானக மகளி�_ெப.) வ5தா�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) சி*ல'/ 

சத�ைக ப�ப $க�ப.08954.3 

 ஆனக� 4ரச�_ெப.(4ரச�_ெப.) ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) 4)ெடா�� இர�ட 

ஆD $க�ப.08954.4 



 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) உ%ட �)B� 

P���_ெப.எ/.(P��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) �ைழகB� �)ளி* 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08955.1 

 ஏ� உ%ட ப��ெபா  :(� திலக4� இலவ/ ெசLவா8 $க�ப.08955.2 

 1�%ட 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) 4�+� 43B%ட 4ள'/ ெச�க% 

$க�ப.08955.3 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) உ%� ;�5த+ எ ன� கல5த+ கைற 

ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) $க�ப.08955.4 

 4ைள� ெகாJ�_ெப.அ.(ெகாJ�_ெப.அ.) கதி'  க-ைற 

4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) ெவ%நில(� 1' $க�ப.08956.1 

 ஒளிAபிழ�; ஒJ��_ெப.எ/.(ஒJ�_வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) :ணி  

உமி> இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவயி�� ஒ%_ெப.அ.(ஒ3_ெப.அ.) ெபா  

$க�ப.08956.2 

 விள�ைக�� விள��� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மிளி�கதி�A பரA;� 

வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08956.3 

 வைள�த ேப� இ)B� க%ட<� அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) என ம)B� மாேதா 

$க�ப.08956.4 

 ந*ெப)� க*வி/ ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) நைவ அ� ெநறிைய 

ந%ணி_வி.எ/.(ந%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08957.1 

 4  பய _ெப.(பய _ெப.) 

உண�5த_ெப.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) Pேயா� ெமாழிெயா�� 

பழகி 4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08957.2 

 பி  பய _ெப.(பய _ெப.) உண�த* ேத-றாA ேபைதபா* வRச  

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08957.3 

 க-பைன எ ன ஓD� கல5த+ க3ளி  ேவக�_ெப.(ேவக�_ெப.) $க�ப.08957.4 



 பலபட 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

பர5தன_வி.4.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) பனி�த ெம8 

ேவ� $க�ப.08958.1 

 இல( இத>_ெப.(இத>_ெப.) +D�+ 4*ைல_ெப.(4*ைல_ெப.) 

எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) நிலைவ 

ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08958.2 

 ெகாைலபயி* நயன ேவலி  ெகாJ�கைட 

சிவ5த_ெப.எ/.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகா-ற/ $க�ப.08958.3 

 சிைலநிக� ;)வ� ெந-றி� �னி�தன விள��த 

ெச8வா8_வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) $க�ப.08958.4 

 H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) அ�பார� க-ைற� ெகா5தள� ேகால� 

ெகா%ட*_ெப.(ெகா%ட*_ெப.) $க�ப.08959.1 

 ஏ5+ அக* அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) ேதைர இக5+ேபா8 இற�க யாண�A 

$க�ப.08959.2 

 :5+கிேலா�� :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) ேமகைல சில�;_ெப.(சில�;_ெப.) 

:%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08959.3 

 மா5 தளி� எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெநா8தி  மய�கின� 

மழைல/ ெசா*லா� $க�ப.08959.4 

 ேகா�த ேமகைலயிேனா�� +கி*மணி� �ற�ைக� Hட $க�ப.08960.1 

 கா�தன H5த- க-ைற அ-ற� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) க%� $க�ப.08960.2 

 ேவ�தைவ கீJVளா�க3 கீ>ைமேய விைள�தா� ேமேலா� $க�ப.08960.3 

 சீ��தவ� ெச8ய� த�க க)மேம ெச8தா� எ ன $க�ப.08960.4 

 பாணியி  த3ளி கால மா�திைரA படா+ ப�ட $க�ப.08961.1 



 நாணியி  4ைறயி- Hடா+ ஒ)வழி நைடயி  

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08961.2 

 ஆணியி  அழி5த_ெப.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) 

பாட*_ெப.(பாட*_ெப.) நவி றன� அந�க ேவ3த  $க�ப.08961.3 

 Pணியி  அைட�த அ�பி  ெகா�5ெத(ழி* 

+ற5த_ெப.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க%ணா� $க�ப.08961.4 

 வ�கிய� வ��த கான�_ெப.(கான�_ெப.) 

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

$க�ப.08962.1 

 ச�ைக இ* ெப)�ப% உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

திற�_ெப.(திற�_ெப.) +ைற திற�ப� த3ளி $க�ப.08962.2 

 சி�க* இ* அமி>திேனா�� ;ளி அளா� ேதற* எ ன $க�ப.08962.3 

 ெவ� �ர*_ெப.(�ர*_ெப.) எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

பாட*_ெப.(பாட*_ெப.) விளி�தன� மய�க�_ெப.(மய�க�_ெப.) வ ��க 

$க�ப.08962.4 

 ஏைனய பிற(� க%டா��� இ5திர_ெப.அ.(இ5திர _ெப.) சால� எ ன 

$க�ப.08963.1 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) அைவ உ)வி* 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பாவைன� 

தைகைம சா ற $க�ப.08963.2 

 மா  அம� ேநா�கி  ந*லா� ைம5தைர� கா�D வாயா* $க�ப.08963.3 

 ஆைனைய விள�பி ேதைர அபிநய�+ 

இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உ-றா� $க�ப.08963.4 

 அJ�வ� ந�வ� பாD ஆ�வ� அய* நி றாைர� $க�ப.08964.1 



 ெத(J�வ� +யி*வ� +3ளி� P��வ� +வ�வா8 இ  ேத _ெப.(ேத _ெப.) 

$க�ப.08964.2 

 ஒJ�வ� ஒ*கி ஒ*கி ஒ)வ�ேம* ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) ;�� $க�ப.08964.3 

 4J�வ� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) வா�க% 4கி>�+ இைட 1'ேபாவ� 

$க�ப.08964.4 

 உயி�A ;ற�+ உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) உண��தினா� உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) 

உ3ள+ $க�ப.08965.1 

 அயி�A; இல+ அறிதி� எ ேற அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) களி ஆ�ட� 

ஆக $க�ப.08965.2 

 ெசயி�A; அ� சி5ைத� தெய1வ� தி)மைற 4னிவ�� ேக�� $க�ப.08965.3 

 மயி�A;ற� ேதா�� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெபாD�த+ 

காம�_ெப.(காம�_ெப.) வா' $க�ப.08965.4 

 மாA பிற> ேநா�கினா�த� மணிெந�� �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) வா�க% 

$க�ப.08966.1 

 ேசA;ற அர�த/ ெசL_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வா8/ ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) �ைழ 

ெவ%ைம ேசர $க�ப.08966.2 

 காA;� பைட�ைக� க3ள நி)த��� ஓ� இ�தி கா�D $க�ப.08966.3 

 :Aபிற>5+ உ)வ�_ெப.(உ)வ�_ெப.) ேவறா8A ெபாலி5த+ ஓ�த ைம 

ேபா ற_ெப.எ/.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.08966.4 

 கய*_ெப.(கய*_ெப.) வ) கால  ைகேவ* காமேவ3 கைண எ றா�� 

$க�ப.08967.1 

 இய*வ) கி-கிலாத ெந��கணா� இைணெம  ெகா�ைக� $க�ப.08967.2 



 +ய*வ) கனக நா0�_ெப.எ/.(நா0_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

காRசி�� +கி�� வா�கி $க�ப.08967.3 

 ;ய*வ) H5த*_ெப.(H5த*_ெப.) பார� க-ைறயி  ;ைனய�-றா� 

$க�ப.08967.4 

 4�+ அ ைம ெமாழிய* ஆகா 4கி> இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) 

4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) ந*லா� $க�ப.08968.1 

 இ�த ைம எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

வ �-றி)5த_ெப.எ/.(வ �-றி)_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) $க�ப.08968.2 

 அ�த ெம8 அ'யி  ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ஆ�கலி ஆ��த ஒைத 

$க�ப.08968.3 

 ம�த ெம8 மய�க_�ைற.எ/.(மய��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெசவிெத(�� ம��த+ அ ேற 

$க�ப.08968.4 

 ஆட�� களியி  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அமைல�� 

அ4தி  ஆ ற $க�ப.08969.1 

 பாட�� 4ழவி  தெய1வA பாணி�� பவள வாயா� $க�ப.08969.2 

 ஊட�� கைட�க% ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மழைல ெவL உைர�� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.08969.3 

 வாட* ெம மலேர ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆ�A; ஒலி 

வ)தேலா�� $க�ப.08969.4 

 தறிெபா) களிந* யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேசவக� த3ளி ஏ�க $க�ப.08970.1 

 +��வ* ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) P�கி� +0��ற அர�க� உ�க $க�ப.08970.2 



 ெசறிகழ* இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) தெய1வ/ சிைல ஒலி பிற5த+ அ ேற 

$க�ப.08970.3 

 எறிக* கைட5த ேம*நா3 எJ5தேப� ஓைச எ ன $க�ப.08970.4 
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$க�ப.08990.4 

 அ ன+ ;'த* ந �_ெப.(ந �_ெப.) எ � அர�க2� அைமய அ�ெசா* 

$க�ப.08991.1 

 ெபா 2) அைம��� மாய� இய-�வா  ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) 

ேபானா  $க�ப.08991.2 

 இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) இ�தைலய+ ஆக இராம2�� 

இரவி ெச�ம* $க�ப.08991.3 

 ெத(*நக� அதைன வ*ைல� கDெகட/ ��+� எ றா  $க�ப.08991.4 

 அ�ெத(ழி* ;'த* ந �_ெப.(ந �_ெப.) எ � அ%ண�� அைமய 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08992.1 

 த�தின  இல�ைக 1P�� ேகா;ர�+ உ�ப�/ சா�5தா  $க�ப.08992.2 



 ப�+ைட ஏJ சா ற வானரA பரைவ ப-றி� $க�ப.08992.3 

 ைக�தல�+ ஓேரா� ெகா3ளி_ெப.(ெகா3ளி_ெப.) எ��த+ 

எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) காண 

$க�ப.08992.4 

 எ%ணின ேகாDA ப*பைட யா(� $க�ப.08993.1 

 ம%0� காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) தி%மதி* வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) 

$க�ப.08993.2 

 ெவ%நிற ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) மி னின� வ �சி $க�ப.08993.3 

 ந%ணினேபால ெத(*நக� 

ந%ணி_வி.எ/.(ந%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.08993.4 

 ஆைசக3 ேதா�� அ3ளின ெகா3ளி_ெப.(ெகா3ளி_ெப.) $க�ப.08994.1 

 மா� அ� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ம��கட ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) 

$க�ப.08994.2 

 நாச� இLc)�� உ%� என ந3ளி  $க�ப.08994.3 

 வ �சின வானி  மீ விழ* அ ன $க�ப.08994.4 

 வRசைன ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) வாJ� இல�ைக $க�ப.08995.1 

 �Rசர� அ னா� வ �சிய_ெப.எ/.(வ ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெகா3ளி_ெப.(ெகா3ளி_ெப.) $க�ப.08995.2 

 அRசன வ%ண _ெப.(வ%ண _ெப.) ஆழியி* ஏ(� $க�ப.08995.3 

 ெசRசர� எ ன/ ெச றன ெம ேம* $க�ப.08995.4 

 ைக அக* இRசி� காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) 

கல�க_�ைற.எ/.(கல��_வி.+அ+�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08996.1 



 ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெகாJ5த�/ 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெந)�க_�ைற.எ/.(ெந)��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.08996.2 

 ஐய  ெந)�கா� ஆழிைய அ�பா* $க�ப.08996.3 

 எ8ய எ'5தா* ஒ�த+ இல�ைக $க�ப.08996.4 

 பர*+� ெத(* பJவ�+ எ'ப-ற $க�ப.08997.1 

 நிர*+� ப*பறைவ� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ந�ள� $க�ப.08997.2 

 உர-றின வி%ணி  ஒலி�+ எJ�வ%ண� $க�ப.08997.3 

 அர-றி எJ5த+ அட�க_�ைற.எ/.(அட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) இல�ைக 

$க�ப.08997.4 

 1உல க�தவ)� 4தேலா)� $க�ப.08998.1 

 ேமவின வி*ெத(ழி* வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) இராம  $க�ப.08998.2 

 த�வ� என/ சில வாளி ெச��த_�ைற.எ/.(ெச��+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.08998.3 

 ேகா(ர� இ-� விJ5த+ � றி  $க�ப.08998.4 

 இ�தைல இ ன நிக>5தி�� எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) $க�ப.08999.1 

 ைக�தைலயி* ெகா� காலி  எJ5தா  $க�ப.08999.2 

 உ8�த_ெப.எ/.(உ8_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெப)�கி' ேம)வி  

உAபா* $க�ப.08999.3 

 ைவ�த ெந�5தைக_ெப.(ெந�5தைக_ெப.) மா)தி 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.08999.4 

 அைற அரவ� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) மா)தி ஆ��தா  $க�ப.09000.1 

 உைற அரவ� ெசவி உ-�ள+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஊ� $க�ப.09000.2 



 சிைற அரவ� க�ழ  ெகா�சீ�� $க�ப.09000.3 

 இைற அரவ� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ஒ�த+ இல�ைக $க�ப.09000.4 

 ேம*திைச வாயிைல ேமவிய_ெப.எ/.(ேம(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ�க% $க�ப.09001.1 

 கா-றி  மக தைன வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கல5தா  

$க�ப.09001.2 

 மா-ற* இ* மாய� வ���� வல�தா  $க�ப.09001.3 

 H-ைற�� ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) உய� 

வ�டைண ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.09001.4 

 சானகி ஆ�வைக ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

சைம�+ ஓ� $க�ப.09002.1 

 மா  அைனயாைள வD��ழ* ப-றா $க�ப.09002.2 

 ஊ ந� வா3_ெப.(வா3_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ைக�ெகா� உ)�தா  

$க�ப.09002.3 

 ஆனவ  அ5நிைல இ ன அைற5தா  $க�ப.09002.4 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) காரண� ஆக மைல5த�� 

$க�ப.09003.1 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) இக>5தன  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) ஆவி $க�ப.09003.2 

 சி5+ெவ  எ � ெச��+ உைரெச8தா  $க�ப.09003.3 

 அ5தமி* மா)தி அRசி அய�5தா  $க�ப.09003.4 



 க%டவேள இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) எ ப+ க%டா  

$க�ப.09004.1 

 வி%ட+ ேபா�� ந�வா>( என ெவ5தா  $க�ப.09004.2 

 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைடத��வ+ ஒ�ேகா3 

அறிகி*லா  $க�ப.09004.3 

 உ%� உயிேரா என வா�� உல�5தா  $க�ப.09004.4 

 யா+� இனி/ெசய* இ* என எ%ணா $க�ப.09005.1 

 ந�தி உைரAப+ ேந� என ஓரா $க�ப.09005.2 

 ேகா+ இ* �ல�+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

�ண�_ெப.(�ண�_ெப.) மி�கா8 $க�ப.09005.3 

 மாைத ஒ��த* வைச� திற�_ெப.(திற�_ெப.) அ ேறா $க�ப.09005.4 

 நா 4க2�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நா*வ'  

வ5தா8_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) $க�ப.09006.1 

 <*4க� 4-�� Oண�க உண�5தா8 $க�ப.09006.2 

 பா*4க� உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ெப)�பழி அ ேறா 

$க�ப.09006.3 

 மா*4க� உ-� ஒ)மாைத வைத�த* $க�ப.09006.4 

 ம%�ைல கி ற+ வா2� ந��கி� $க�ப.09007.1 

 க%�ைல கி ற+ கா0தி க%ணா* $க�ப.09007.2 

 எ%�ைல கி ற+ இர�க* +ற5தா8 $க�ப.09007.3 

 ெப%ெகாைல ெச8ைக ெப)�பழி அ ேறா $க�ப.09007.4 

 எ வயி  ந*கிைன ஏ�தி எ றா* $க�ப.09008.1 



 நி வய� ஆ� உல�_ெப.(உல�_ெப.) யாைவ�� ந�நி  $க�ப.09008.2 

 அ வய� ஏ+� அறி5திைல ஐயா $க�ப.09008.3 

 ; ைம ெத(ட�க* ;க>�� அழி(_ெப.(அழி(_ெப.) எ றா  $க�ப.09008.4 

 எ றன  மா)தி இ5திர_ெப.அ.(இ5திர _ெப.) சி�+� $க�ப.09009.1 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உைர ேக3 என+ எ5ைத�� 

ஊ)�_ெப.எ/.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09009.2 

 ெபா �த* த�)�_ெப.எ/.(த��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இதி  ;க> 

உ%ட< $க�ப.09009.3 

 ந �ைர எ � பி ந�� உைரெச8தா  $க�ப.09009.4 

 உ85திட வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) யாவ)� ஓட $க�ப.09010.2 

 சி5+ெவ  வாளினி* எ � ெச��தா  $க�ப.09010.3 

 இ5திர_ெப.அ.(இ5திர _ெப.) சி�தவ  இ ன 

இைச�தா _வி.4.(இைச_வி.+��_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.09010.4 

 ேபாமி  அடா விைன ேபாய+ ேபாலா� $க�ப.09011.1 

 ஆ� எனி* இ 2� அேயா�திைய அ%மி $க�ப.09011.2 

 காமி  அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) இ � கன*க' ஆக $க�ப.09011.3 

 ேவ� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இனி மீ3�ெவ  எ றா  

$க�ப.09011.4 

 த�பிய� த�ெமா� தாய)� ஆேயா� $க�ப.09012.1 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) வில�கிD2� இனி உ8யா� $க�ப.09012.2 

 ெவ�; க��கன* வ �சி�� எ ைக $க�ப.09012.3 



 அ�;ேகளா�� அவி5தன� அ�மா $க�ப.09012.4 

 இAெபாJேத கD+ ஏ�ெவ  யானிA $க�ப.09013.1 

 ;�பக மான� அதி*;க நி ேற _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) 

$க�ப.09013.2 

 தA;வேர அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) ச�ைக இலா எ  $க�ப.09013.3 

 ெவA;� வாளிக3 இ � விைர5தா* $க�ப.09013.4 

 ஆBைடயா8 அ)ளா8 அ)ளா8 எ � $க�ப.09014.1 

 ஏைழ வழ��� ெசா*லி _நி.எ/.(ெசா*_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) இர�கா  

$க�ப.09014.2 

 வாளி  எறி5தன _வி.4.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

மாகட* ேபா�� $க�ப.09014.3 

 ந�B� ேசைனயிேனா� நிமி�5தா  $க�ப.09014.4 

 தென1திைச நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வடா+ 

திைச�க% $க�ப.09015.1 

 ெபா திக> ;�பக� ேம*ெகா� ேபானா  $க�ப.09015.2 

 ஒ �� உண�5தில  மா)தி உ�கா  $க�ப.09015.3 

 ெவ றி ெந��கி' ேபால விJ5தா  $க�ப.09015.4 

 ேபாயவ  மாறி நி��பைல ;�கா  $க�ப.09016.1 

 Pயவ  ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) +ய�5+ �)%டா  $க�ப.09016.2 

 ஓ8வ) மா'_ெப.(மா'.) ஒ)�க உண�5தா  $க�ப.09016.3 

 ஏயன ப னின  இ னன 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.09016.4 



 அ னேம எ 2� ெப%ணி  அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) �ல� கலேம 

எ 2� $க�ப.09017.1 

 எ னேம எ 2� தெய1வ� இ*ைலேயா யா+� எ 2� $க�ப.09017.2 

 சி னேம ெச8ய� க%�� த�விைன ெநRச�_ெப.(ெநRச�_ெப.) ஆவி 

$க�ப.09017.3 

 பி னேம ஆய+ இ*ைல எ 2� ேப� ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) ேப�5தா  

$க�ப.09017.4 

 எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ேமேல 

பாய_�ைற.எ/.(பா8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ%0� ேப� இடைர� த3ளி 

$க�ப.09018.1 

 விJ5+ெவ8+ உயி��+ வி�மி வ ���� ேபா8 

ெமலி��_ெப.எ/.(ெமலி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெவ5 த�� 

$க�ப.09018.2 

 ெகாJ5+க3 உயி���� யா�ைக �ைல(�� தைலேய 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ-� $க�ப.09018.3 

 உJ�தைர த ைன பி ைன இைனயன உைரAப+ ஆனா  $க�ப.09018.4 

 4D5த+ ந�த� எ%ண� 1(ல கி-�� க��*_ெப.(க��*_ெப.) $க�ப.09019.1 

 விD5த+ எ � இ)5ேத  மீள_�ைற.எ/.(மீ3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெவ5+ய� இ)ளி  ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) $க�ப.09019.2 

 பD5த+ விைனய/ ெச8ைக பய5த+ பாவி வாளா* $க�ப.09019.3 

 தD5தன  தி)ைவ அ5ேதா தவி�5த+ த)ம� அ�மா $க�ப.09019.4 

 ெப)Rசிைற� க-பினாைளA ெப%ணிைன� க%ணி  ெகா*ல $க�ப.09020.1 
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$க�ப.09041.2 

 த�க நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) க%ண ��_ெப.(க%ண ��_ெப.) ஆ-றி தைல�ம5+ 

இ)ைக நா-றி $க�ப.09041.3 

 +�கேம உழAப� எ றா* சி�ைமயா8� 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ ேற 

$க�ப.09041.4 

 அ��� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அறேம 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அடவி 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09042.1 



 ம�ைகைய வRச  ப-ற வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) 

அழியா+_எதி�.ம.வி.எ/.(அழி_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) வா>5ேதா� 

$க�ப.09042.2 

 இ��� இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இ)�+ேம* எளிைம 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09042.3 

 ெபா��வ  தைளயி* :�D ஆ3 ெசய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

;க*வ� அ ேற $க�ப.09042.4 

 ம றல� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) யாைள� த�ெமதி� ெகாண�5+ வாளி  

$க�ப.09043.1 

 ெகா றவ� த�ைம� 

ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேகாளில� 

நாண�_ெப.(நாண�_ெப.) HரA $க�ப.09043.2 

 ெபா றின� எ ப� ஆவி ேபா�கினா* ெபா+ைம பா��கி  $க�ப.09043.3 

 அ � இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) க)ம� எ  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

அய�கி ற+ அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) இலா�ேபா* $க�ப.09043.4 

 அைனயன இளவ* Hற அ)�க  ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) அய�கி றா  ஓ� 

$க�ப.09044.1 

 கன(_ெப.(கன(_ெப.) க%டனேன எ ன� க+� என 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09044.2 

 விைன இனி உ%ேட வ*ைல விள�கி வ �> வி�D* எ ன $க�ப.09044.3 

 மைன உைற அர�க  மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) �தி�+� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) வ�மி  எ றா  $க�ப.09044.4 

 இல�ைகைய இட5+ ெவ�க% இரா�கத� எ கி றாைரA $க�ப.09045.1 



 ெபால��ைழ மகளிேரா�� பா*Oக� ;த*வேரா�� $க�ப.09045.2 

 �ல�ேகளா� அட�க� ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெகா�5ெத(ழி* ;'+� ந�ேம* $க�ப.09045.3 

 வில��வா� எ னி  ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) வி%ைண�� 

ம%ணி*_ெப.(ம%_ெப.+இ*_இட.ேவ.) வ �>�+� $க�ப.09045.4 

 அற�ெகட/ ெச8+� எ ேற அைம5தன� 

ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) ஐய $க�ப.09046.1 

 ;ற�கிட5+ உைழAப+ எ ேன ெபா)+ இனிA ;வன�_ெப.(;வன�_ெப.) 

1 �� $க�ப.09046.2 

 கற�� என� தி'5+ ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) �ல�கைள� க��� எ னா 

$க�ப.09046.3 

 மற�கிள� வயிர� ேதாளா  இல�ைகேம* வாவ*_ெப.(வாவ*_ெப.) உ-றா  

$க�ப.09046.4 

 ம-ைறய வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ம னனி  4 ன� 

தாவி $க�ப.09047.1 

 எ-�+� அர�க� த�ைம இ*ெலா�� 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ � ஏக* $க�ப.09047.2 

 உ-றன� உ�தேலா�� உண��+வ+ உள+ எ � உ னா $க�ப.09047.3 

 ெசா-றன  அ2ம  வRச  அேயா�திேம* 

ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) S>/சி $க�ப.09047.4 

 தாய)� த�பி மா)� தவ�;' நகர� சாரA $க�ப.09048.1 

 ேபாயின  எ ற மா-ற� ெசவி�ெத(ைள ;�தேலா�� $க�ப.09048.2 

 ேமயின வDவி  உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ேவதைன 

கைனய ெவ5த_ெப.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09048.3 



 த�யிைட� தணி5த+ எ ன சீைதபா* +யர�_ெப.(+யர�_ெப.) த��5தா  

$க�ப.09048.4 

 அJ5திய பாலி  ெவ3ள�+ ஆழிநி � அன5த� 

நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09049.1 

 எJ5தன  எ ன + ப� கடலி  

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏறி ஆறா� $க�ப.09049.2 

 ெகாJ5+� ேகாப� த��� ந��க4� மன�ைத� Hட $க�ப.09049.3 

 உJ5+ உ)3 ெபாJ+� தாழா விைரவினா  ம��க� உ-றா  $க�ப.09049.4 

 த�)�_ெப.எ/.(த��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இ/_��.(இ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) 

சீைதேயா�� எ கில+ அ � எ  த�ைம $க�ப.09050.1 

 ேவெரா�� 4DAபதாக விைள5த+ ேவ�� இ 2� $க�ப.09050.2 

 ஆெரா�� ெத(ட)� எ ப+ அறி5திேல  இதைன ஐய $க�ப.09050.3 

 ேப� உ� கதி�� உ%ட< எ�பிய� பிைழ�கி றாேரா $க�ப.09050.4 

 நிைனவத  4 ன� ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மான�தி* ெநD+ ேபானா  $க�ப.09051.1 

 விைன ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கண�தி  

4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மீ3கி றா  விைனேய  

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09051.2 

 மைனெபாD ப�ட+ அ�� மா%ட+ தார� ஈ%�� $க�ப.09051.3 

 எைனயன ெத(ட)� எ ப+ உண�கிேல  இறA;� காேண  $க�ப.09051.4 

 தாைத��� சடா� வான த5ைத��� தமிய3 ஆய $க�ப.09052.1 

 சீைத��� H-ற� கா�D� த��5தில+ ஒ)ெவ  த�ைம $க�ப.09052.2 



 ேபைதAெப% பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தாய���� பிைழA; இலாத 

$க�ப.09052.3 

 காத*_ெப.(காத*_ெப.) த�பிய���� ஊ���� நா�D-�� கா�D-� அ ேற 

$க�ப.09052.4 

 உ-ற+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உணரகி*லா� உண�5+வ5+ உ)�தாேர2� 

$க�ப.09053.1 

 ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பாச� வ �சி விசி�+ 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ �>�தா* $க�ப.09053.2 

 ம-ைற ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ;3ளி  ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) 

வ)கில  ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) ந*க� $க�ப.09053.3 

 ெகா-ற மா)தி அ�� இ*ைல யா)யி� ெகா��க- பாலா� $க�ப.09053.4 

 மாக ஆகாய�_ெப.(ஆகாய�_ெப.) ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ*ைலயி  வயிர� ேதாளா8 $க�ப.09054.1 

 ஏ�வா  உபாய� உ%ேட* இய�;தி 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.09054.2 

 சாக_�ைற.எ/.(சா(_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ம-� இல�ைகA ேபா)� 

தவி�க_விய�.வி.4.(தவி�_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) 

அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) சழ�க  க%க3 $க�ப.09054.3 

 காக�_ெப.(காக�_ெப.) உ%டத-பி  மீ%�� 4DAெபென  க)�ைத எ றா  

$க�ப.09054.4 

 அLவிட�+ இளவ* ஐய பரதைன அம'  ஆ��க $க�ப.09055.1 



 எLவிட-� உ'யா  ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

இ5திர_ெப.அ.(இ5திர _ெப.) சி�ேத அ � $க�ப.09055.2 

 தெவ1விட�+ அைமயி  4�ைம உலக4� 

த��5+_வி.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அறாேவா $க�ப.09055.3 

 ெவவிட�� கடலி*_ெப.(கட*_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ைவக* ேக3 என விள�ப* 

உ-றா  $க�ப.09055.4 

 த��ெகா%ட வRச  வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) திைச4க  

பாச� த�%ட $க�ப.09056.1 

 வ ��ெகா%� வ �ழ_�ைற.எ/.(வ �>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) யாேனா பரத2� 

ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) H-ைற� $க�ப.09056.2 

 H8� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ��+%� 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) �ல�ெத(� நில�த  

ஆத*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) $க�ப.09056.3 

 ேபா8� க%� ேகாD அ ேற எ றன  ;J�� கி றா  $க�ப.09056.4 

 அ�கண�+ அ2ம  நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) ஐய 

எ  ேதாளி  ஆத*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) $க�ப.09057.1 

 ைக�+ைண� தல�தி  ஆத*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) ஏ�தி� 

கா-�� தாழ $க�ப.09057.2 

 இ�கண�+ அேயா�தி 1P� எ8+ெவ  இட4%� எ னி  $க�ப.09057.3 

 தி�� அைன�தி�� ெச*ெவ  யாேன_பதி.ெப.(யா _த .ஒ).+ஏ_சா'.) ேபா8A 

பைக�� த��ெவ  $க�ப.09057.4 

 எJப+ ெவ3ள�ேதா�� இல�ைகைய இட5+ எ  ேதா3ேம* $க�ப.09058.1 

 தJ(ற ைவ�+_வி.எ/.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ � ஏ� எ � 

உைர�திேய* சைமெவ  த�ேகா8 $க�ப.09058.2 



 ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) இைற தா>Aப+ எ ேனா ;�பக� ேபாத* 4 ன� 

$க�ப.09058.3 

 �Jெவா�� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபாெவ  

கண�தினி* �திAெப  H-றி  $க�ப.09058.4 

 ெகா*ல வ5தாைன ந�தி Hறிென  வில�கி� ெகா3வா  $க�ப.09059.1 

 ெசா* அவ� ெசா*லி_வி.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி ேற _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) ெகா றபி  

+ ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) எ ைன $க�ப.09059.2 

 ெவ*ல(� தைரயி* வ �>(-� உண�5திெல  

விைர5+_வி.எ/.(விைர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபானா  $க�ப.09059.3 

 இ*ைலேய* உண'* த�ேயா  பிைழ��ேமா இJ�க� உ-ேற  $க�ப.09059.4 

 மன�தி 4  ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மான� ேபான+ வழிய+ ஆக $க�ப.09060.1 

 நிைனAபி 4  அேயா�தி எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வ)ெநறி பா��+_வி.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நி-ேப  

$க�ப.09060.2 

 இனி/சில தா>Aப+ எ ேன ஏ�தி� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ேதாd� 

$க�ப.09060.3 

 ;ன�+ழா8 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மா�ப�ீ ;�பக� ேபாத* 4 ன� 

$க�ப.09060.4 

 ஏ�+� எ னா வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) எJத�� இைறRசி ஈ%�� $க�ப.09061.1 

 H�வ+ உள+ + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) ேகா3 உற� ���கி 
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 மா ஆளிேகளா� மறி5தனரா* $க�ப.09110.4 

 அ�க� கிழிய� +ணிப�டதனா* $க�ப.09111.1 

 அ�� அ�� இழி�-ற அம�� தைலவ� $க�ப.09111.2 

 அ�க� கழி ெச�;ன* ப�ப அைல5+ $க�ப.09111.3 

 அ�க�க3 நிர�பி அல�பியதா* $க�ப.09111.4 

 வ தாைனைய வா�கைண மா'யினா* $க�ப.09112.1 

 4  தாைத ஒ� ேத�ெகா� ெமா8 பலேத� $க�ப.09112.2 

 பி றா எதி� தானவ� ேப� அணிைய� $க�ப.09112.3 

 ெகா றா  என எ8+ �ைற�தனனா* $க�ப.09112.4 

 மைலகB� மைழகB� வான மீ கB� $க�ப.09113.1 



 அைலய ெவ�கா* ெபார அழி5தவா� என $க�ப.09113.2 

 உைலெகா3 ெவ�கன* ெபாதி ஓம� உ-றவா* $க�ப.09113.3 

 தைலகB� உட*கB� சர4� தா(வ $க�ப.09113.4 

 வாரண�_ெப.(வாரண�_ெப.) அைனயவ  +ணிAப வா _ெப.(வா _ெப.) பட� 

$க�ப.09114.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) அணி 4DAெப)5 தைலக3 தா�கலா* $க�ப.09114.2 

 ஆரண ம5திர� அைமய ஓதிய $க�ப.09114.3 

 :ரண மணி� �ட� உைட5+ ேபாயதா* $க�ப.09114.4 

 தா�ெகா3 மதக' �ம5+ தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $க�ப.09115.1 

 சீறிய 4க� தைல_ெப.(தைல_ெப.) உ)�D ெச5நிற�+ $க�ப.09115.2 

 ஊ�க3 ெசா'5த_ெப.எ/.(ெசா'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� உதிர�+ 

ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) அைல $க�ப.09115.3 

 ஆ�க3 எJ� கன*_ெப.(கன*_ெப.) அவிய/ ெச றவா* $க�ப.09115.4 

 தெரJகைண வி��பிைட� +ணி�த ெச�மயி� $க�ப.09116.1 

 வ'கழ* அர�க�த� தட�ைக வா[ளா�� $க�ப.09116.2 

 உ)� என விJதலி  அனலி�� ஓ�கிய $க�ப.09116.3 

 எ)ைமக3 மறி5தன மறி�� ஈ�5தவா* $க�ப.09116.4 

 அ�கட� கழி5த_ெப.எ/.(கழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� அ)வி� 

� றி நி � $க�ப.09117.1 

 அ�கட� கழி5தில� அழி5த_ெப.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) $க�ப.09117.2 

 அ�� அட�க�� பட��)தி ஆழியி  $க�ப.09117.3 



 அ�� அட�கின� ெத(ட�பகழி அRசினா� $க�ப.09117.4 

 கா* தல�ெத(� +ணி5+ அழிய_�ைற.எ/.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

கா8கதி�� $க�ப.09118.1 

 ேகா* தைல�தைல உற ம��க� HDனா� $க�ப.09118.2 

 ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) தல�+ ஊ றினா� +ள�� ெம8யினா� $க�ப.09118.3 

 நா� அைல� �ட'ன� பல)� ந%ணினா� $க�ப.09118.4 

 ெபா�� உட*_ெப.(உட*_ெப.) +ணி5த த� ;த*வ�A ேபா�கிலா� $க�ப.09119.1 

 ெத(�� உட*_ெப.(உட*_ெப.) ேதா3மிைச 

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேசா�(ற $க�ப.09119.2 

 அ�� உட*_ெப.(உட*_ெப.) த�பிைய� 

தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ%மினா� $க�ப.09119.3 

 த� �ட� 4+� இைட/ ெசா'ய� த3Bவா� $க�ப.09119.4 

 1Dய ெந8ெயா� நற( 4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.09120.1 

 சாDக3 ெபா'ெயா� தக�5+ த3Bற $க�ப.09120.2 

 ேகாDக3 பலப� �ழா� �ழா�களா8 $க�ப.09120.3 

 ஆDன அ��ைற 

அ����_ெப.எ/.(அ�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஆ�ைகக3 $க�ப.09120.4 

 கா* என க� என கலி�க� க�மிய� $க�ப.09121.1 

 <* என உட- ெபாைற ெத(ட�5த ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) என $க�ப.09121.2 

 பா* உ� பிைர என கல5+_வி.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ப*4ைற 

$க�ப.09121.3 



 ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) உ� ேசைனைய� +ணி�+ வ �>�தினா  $க�ப.09121.4 

 க%டன  திைசெத(�� ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

க% அக* $க�ப.09122.1 

 ம%தல� மறிகட* அ ன மாA பைட $க�ப.09122.2 

 வி%�_ெப.(வி%�_ெப.) எறி கா*ெபார மறி5+ வ �-� உ�� $க�ப.09122.3 

 த%டைல ஆ� என� கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

த ைமேய $க�ப.09122.4 

 மிடலி  ெவ� கடக'A பிண�தி  வி%ெத(�� $க�ப.09123.1 

 திட�� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ;ரவி�� ேத)� 

சி5திய_ெப.எ/.(சி5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09123.2 

 உட�� வ  தைலகB� உதி�5+_வி.எ/.(உதி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) அைல� $க�ப.09123.3 

 கட�� அ*லா* இைட ஒ �� க%Dல  $க�ப.09123.4 

 <� <றாயிர ேகாD ேநா  கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) $க�ப.09124.1 

 மா�ேபா� அர�கைர ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) வா3கைண $க�ப.09124.2 

 H� H� ஆ�கிய �ைவ�� ேசா'யி  $க�ப.09124.3 

 ஆ�ேம அ றி ேவ� அர�க  க%Dல  $க�ப.09124.4 

 நRசி2� ெவ8யவ� ந��கி நா_ெப.(நா_ெப.) 

உல�5+_வி.எ/.(உல�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09125.1 

 அRசின� சில�சில� அைடகி றா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.09125.2 

 ெவRசின வ �ர�க3 மீ%Dலாதவ� $க�ப.09125.3 

 +Rசின� +ைண இல� என� +ள�கினா� $க�ப.09125.4 



 ஓம ெவ� கன*_ெப.(கன*_ெப.) 

அவி5+_வி.எ/.(அவி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைழ� கலAைப�� 

$க�ப.09126.1 

 காம�_ெப.(காம�_ெப.) வ% த)Aைப�� பிற(� க�� அற $க�ப.09126.2 

 வாம ம5திர� ெத(ழி* மற5+_வி.எ/.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ந5+� $க�ப.09126.3 

 Pம ெவ�கன* எனA ெபாலி5+_வி.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேதா றினா  $க�ப.09126.4 

 அ�கண�+ அ�கள�+ அA; மா'யா* $க�ப.09127.1 

 உ�கவ� ஒழிதர உயி� உVளா� எலா� $க�ப.09127.2 

 ெத(�கன� அர�கைன/ S>5+_வி.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

�-�ற $க�ப.09127.3 

 ;�க+ கவிAெப)R ேசைனA ேபா��கட* $க�ப.09127.4 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) மல� உைட ஆழி மாA பைட $க�ப.09128.1 

 ஏ எ2� மா�திர�+ இ-ற ெகா-ற4� $க�ப.09128.2 

 Pயவ  சிைலவலி� ெத(ழி�� + ப4� $க�ப.09128.3 

 ேமயின ெவ�ளி�� கிளர_�ைற.எ/.(கிள�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெவ�பினா  

$க�ப.09128.4 

 ெம8 �ைல5+ இ)நில மட5ைத_ெப.(மட5ைத_ெப.) வி�4ற $க�ப.09129.1 

 ெச8 ெகாைல� ெத(ழிைல�� ெச8ைக த�யவ� $க�ப.09129.2 

 ெமா8 �ல�+ இ�தி�� 4னிவ� க%டன� $க�ப.09129.3 

 ைக �ைல�கி ற+� க%ணி  ேநா�கினா  $க�ப.09129.4 

 மான4� பா>பட வ��த ேவ3வியி  $க�ப.09130.1 



 ேமான4� பா>பட 4D( இலா 4ர% $க�ப.09130.2 

 ேசைன�� பா>பட சி5ைத ம5திர�+ $க�ப.09130.3 

 ஏைன�� பா>பட இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெசAபினா  $க�ப.09130.4 

 ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) ஐ ஐ5+ட  

வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசைனயி  $க�ப.09131.1 

 உ3ள+ அ��ேராணி ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) ஐ5ெத(� ஓ�மா* $க�ப.09131.2 

 எ3ள அ) ேவ3வி நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இனி 

இய-�த* $க�ப.09131.3 

 பி3ைளைம அைனய+ சிைத5+ ேப�5ததா* $க�ப.09131.4 

 ெத(ட�கிய ேவ3வியி  Pம ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கன*_ெப.(கன*_ெப.) 

$க�ப.09132.1 

 அட�கிய+ அவி5+ள+ அைம�மா� அ ேற $க�ப.09132.2 

 இட�ெகா� ெவ�ெச) ெவ றி இ � என�� $க�ப.09132.3 

 அட�கிய+ எ பத-� ஏ+ ஆ�மா* $க�ப.09132.4 

 அ�� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

கிட�க_�ைற.எ/.(கிட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 

மனித��� ஆ-றெல  $க�ப.09133.1 

 சி�கின  எ ப+ ஓ� எளிைம ேத8(ற $க�ப.09133.2 

 இ�� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) இைவ நிைன�கிேல  இனி $க�ப.09133.3 

 ெபா��ேபா� ஆ-ற எ  ேதாB� ேபானேவா $க�ப.09133.4 

 ம5திர ேவ3விேபா8 மD5ததா� என/ $க�ப.09134.1 



 சி5ைதயி  நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 

வ)5+�_ெப.எ/.(வ)5+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) சி-றிய* 

$க�ப.09134.2 

 அ5தர�+ அமர�தா� மனித-� ஆ-றல  $க�ப.09134.3 

 இ5திர-ேக இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) வலி எ � ஏசேவா 

$க�ப.09134.4 

 எ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) பக�கி ற எ*ைலயி  

இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) $க�ப.09135.1 

 � ெறா� மர�கB� பிண�தி  H�ட4� $க�ப.09135.2 

 ெபா றின க'கB� கவிக3 ேபா�கின $க�ப.09135.3 

 ெச றன ெப)�பைட இ'5+ சி5தின $க�ப.09135.4 

 ஒ+�கின� ஒ)வ�கீ> ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) ;��றA $க�ப.09136.1 

 ப+�கின� ந��கின� பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) பா8தலி  $க�ப.09136.2 

 பி+�கின� �ட� உட*_ெப.(உட*_ெப.) பிள( ப�டன� $க�ப.09136.3 

 மத�_ெப.(மத�_ெப.) ;ல� களி�_ெப.(களி�_ெப.) என/ சீ-ற� மாறினா� 

$க�ப.09136.4 

 வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கைணெயா�� கவிக3 

வ �சிய_ெப.எ/.(வ ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09137.1 

 கா�வைர அர�க� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கடலி  வ �>5தன $க�ப.09137.2 

 ேபா�ெந�� கா*ெபார 

ெபாழி��_ெப.எ/.(ெபாழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மாமைழ� 

$க�ப.09137.3 



 தாைர�� ேமக4� பD5த_ெப.எ/.(பD_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த ைமய 

$க�ப.09137.4 

 திைர� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ெப)�பைட இ'5+ சி5திட $க�ப.09138.1 

 மர�தினி  ;ைட�+ அட��+ 

உ)�த_ெப.எ/.(உ)_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா)தி $க�ப.09138.2 

 அர�க2�� அணி�+ என அ0கி அ னவ  $க�ப.09138.3 

 வர� கத�_ெப.(கத�_ெப.) சிறAபன மா-ற� H�வா  $க�ப.09138.4 

 நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) உைன இர5+H�� நயெமாழி ஒ �� ேகளா8 

$க�ப.09139.1 

 சானகி த ைன வாளா* தD5தேதா தனத  

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09139.2 

 மான�ேம* ேசைனேயா�� வடதிைச ேநா�கிமீ+ $க�ப.09139.3 

 ேபானேதா ேகாDேகாD வRச4� ெபா8�� வ*லா8 $க�ப.09139.4 

 தட�_ெப.(தட�_ெப.) திைரA பரைவ அ ன ச�கர \க� ;��� $க�ப.09140.1 

 கிட5த+_ெதா.ெப.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) க%ட+ உ%ட< 

நா%_ெப.(நா%_ெப.) ஒலி ேக�Dேலாேம $க�ப.09140.2 

 ெத(ட�5+ ேபா8 அேயா�தி த ைன� கிைளேயா�� +ணிய <றி $க�ப.09140.3 

 நட5த+ எAெபாJ+ ேவ3வி 4D5தேத க)ம� ந ேற $க�ப.09140.4 

 ஏ5+ அக* ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) இனி+ 

உைற5+ இவர� தா��� $க�ப.09141.1 

 பா5தளி  ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) தி%ேதா3 பரதைன பழியி  

த��5த_ெப.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09141.2 



 ேவ5தைன க%� ந�� O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) வி*வலி கா�D 

மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09141.3 

 ேபா5த+ எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) அளைவ ந ேற ேபானைம 

ெபா)5தி-� அ ேற $க�ப.09141.4 

 அ�பர�+ அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ*வி* 

ச�பர  ஆவி வா�கி $க�ப.09142.1 

 உ�ப)�� உதவி ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ஒ)வ2�� உதயR ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.09142.2 

 ந�பிைய 4த*வ� ஆன 1வ��� நா*வ� ஆன $க�ப.09142.3 

 த�பிைய� க%� நி த  த2 வல� கா�D-� உ%ட< $க�ப.09142.4 

 த� ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வயிர வாளி 

உட*_ெப.(உட*_ெப.) உற சிவ5த_ெப.எ/.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேசா' $க�ப.09143.1 

 காய�+� ெசவியி  ஊ�� வாயி2� க%க3 ஊ�� $க�ப.09143.2 

 பாய_�ைற.எ/.(பா8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேபா8 இல�ைக ;�� வRசைன 

பரAப/ ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09143.3 

 மாயA ேபா� ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) இ ெறா� 

மD�� அ ேற $க�ப.09143.4 

 பாசேமா மல'  ேமேலா  ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பைட� கலேமா 

ப%ைட_ெப.அ.(ப%�_ெப.) $க�ப.09144.1 

 ஈசனா� பைடேயா மாேயா  ேநமிேயா யாேதா இ 2� $க�ப.09144.2 

 வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந�� வி)�;கி ற�� அத-� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) ெவ)வி சால� $க�ப.09144.3 



 Hசிேனா� ேபா+� ேபா+� H-றினா� 

��க_�ைற.எ/.(���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ5தா�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.09144.4 

 வர�க3 ந�� உைடயவா�� மாய�க3 வ*லவா�� $க�ப.09145.1 

 பர� ெகா3 வானவ'  தெய1வA பைட�கல� பைட�தவா�� $க�ப.09145.2 

 உர�ேகளா� உ னி அ ேறா உ�ைம நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) 

உயி'ேனா�� $க�ப.09145.3 

 சிர� ெகாள� +ணி5த+ அ ன+ உ%� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

திற�பிேனாேமா $க�ப.09145.4 

 விட�_ெப.(விட�_ெப.) +D�கி ற க%ட�+ அ%ண�� வி'Rச  தா2� 

$க�ப.09146.1 

 பட� +D�கி ற நாகA பா-கட* ப3ளியா2� $க�ப.09146.2 

 சட� +D�கிலரா8 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தா�கி2� 

சாத* தி%ண� $க�ப.09146.3 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) +D�கி ற+ உ%ேட இ)�திேரா இய�;வ �ேர 

$க�ப.09146.4 

 ெகா*ெவ  எ � உ ைன�தாேன 

�றி�+_வி.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

SB� ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09147.1 

 வி*லி வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ)� சா�5+ உ  

ேசைனைய 4J+� வ ��D $க�ப.09147.2 

 வ*ைலேய* வா வா எ � விளி�கி றா  வ'வி* நாணி  $க�ப.09147.3 

 ஒ*_ஒ.�றி உ'.ெசா.(ஒ*_ஒ.�றி.) ஒலி ஐய 

ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஓம�+�� உ�A; 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஆேமா $க�ப.09147.4 



 1வைக_ெப.(1வைக_ெப.) உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) 

கா���_ெப.எ/.(கா_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

4தலவ  த�பி :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) $க�ப.09148.1 

 ேதவ�க3_ெப.(ேதவ�_ெப.+க3_ப .) 4னிவ� ம-�� திற�திற�+ 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ேச�5தா� $க�ப.09148.2 

 யாவ)� காண நி றா� இனி இைற தா>Aப+ எ ேனா $க�ப.09148.3 

 சாவ+ சரத� அ ேறா எ றன  த)ம� காAபா  $க�ப.09148.4 

 அ ன வாசக�க3 ேகளா அன* உயி��+ அல�க* ெபா  

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.09149.1 

 மி  உக ப� வா8 ஊ� ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) உக நைகேபா8 வ ��க 

$க�ப.09149.2 

 4 னேர வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ� மா-ற� 

ெமாழிகி ற�� ெமாழி5த மா-ற� $க�ப.09149.3 

 எ னேதா ந�யி� எ ைன இக>5த+ எ � 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.09149.4 

 1%ட ேபா�ேதா�� ப�� 4D5தந�� 4ைறயி  

த��5+_வி.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09150.1 

 மீ%டேபா+ அதைன எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) மற�திேரா விளித* 

ேவ%D_வி.எ/.(ேவ%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09150.2 

 ஈ%டவா எ னா நி ற�� இ�தைன ேப)� ப�� $க�ப.09150.3 

 மா%டேபா+ உயி� த5த��� ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) ைவ�தைனேயா மான 

$க�ப.09150.4 

 இல��வ  ஆக ம-ைற இராமேன ஆக ஈ%� $க�ப.09151.1 



 வில��வ� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வில��க �ர�கி  

ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) $க�ப.09151.2 

 �ல��ல� ஆக மாB� ெகா-ற4� மனித� 

ெகா3B�_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09151.3 

 அல�க0� 4னிவ� த�ேமா� அமர)� கா%ப� அ ேற $க�ப.09151.4 

 யா2ைட வி*�� எ  ெபா  ேதா3கB� இ)�க இ 2� $க�ப.09152.1 

 ஊ2ைட உயி�க3 யா(� உ8�ேமா ஒளிA; இலாம* $க�ப.09152.2 

 H2ைட� �ர�கிேனா� மனிதைர� 

ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) $க�ப.09152.3 

 வானி2� ெத(ட�5+ ெகா*ெவ  ம)5தி2� 

உ8ய_�ைற.எ/.(உ8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மா�Y� $க�ப.09152.4 

 ேவ�கி ற ேவ3வி இ � பிைழ�த+ ெவ ேறா� எ � $க�ப.09153.1 

 ேக�கி ற வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) கிள�+வ �� கிள�த* 

ேவ%டா $க�ப.09153.2 

 தா>�கி ற+ இ*ைல உ�ைம� தனி�தனி தைலக3 பாற/ $க�ப.09153.3 

 S>�கி ற வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) எ ைக/ சர�களா8� 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ ேற 

$க�ப.09153.4 

 ம-� எலா� O�ைமA ேபால வாயினா* 

ெசா*ல_�ைற.எ/.(ெசா*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மா�ேட  $க�ப.09154.1 

 ெவ-றிதா  இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) த5த�� விைரவ+ ெவ*ல� ெகா*லா� 

$க�ப.09154.2 



 உ-� நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 

உ)�த_ெப.எ/.(உ)_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கால�+ ஒ)4ைற எதிேர 

நி-க� $க�ப.09154.3 

 க-றிேரா இ ன� மா%� கிட�திேரா கட�திேராதா  $க�ப.09154.4 

 நி மி க3 நி மி  எ னா ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) விழி�+ 

ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09155.1 

 மி மி ெகா3 கவச� இ�டா  வ ��கினா  Pணி வ �ரA $க�ப.09155.2 

 ெபா  மி ெகா3 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ைகயி* :�Dனா  ெபா��தா  

ேபா�வி* $க�ப.09155.3 

 எ* மி ெகா3 வயிர� தி%ேத� ஏறினா  எறி5தா  நாணி $க�ப.09155.4 

 ஊதினா  ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) வான�+_ெப.(வான�_ெப.+அ�+_சா'.) 

ஒ%ெத(D மகளி�_ெப.) ஒ%க% $க�ப.09156.1 

 ேமாதினா� கண�தி  4 ேன 4Jவ+� 4)�க 4-ற� $க�ப.09156.2 

 காதினா  எ ன வாேனா� கல�கினா� கயிைல யா2� $க�ப.09156.3 

 ேபாதினா தா2� இ � ;�5த+ ெப)�ேபா� எ றார $க�ப.09156.4 

 இைழ�த_ெப.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� யாக� தாேன 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தவ�தினாேல $க�ப.09157.1 

 பிைழ�த+ பிைழ�தேத2� வானர� பிைழ�க* 

ஆ-றா_ெப.எ/.(ஆ-�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09157.2 

 அைழ�த+ விதிேயெகா* எ � அRசினா� அ�பினாேல $க�ப.09157.3 

 உைழ�த+ கா%கி ேறா� எ � உண�கினா� உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) உ3ளா� 

$க�ப.09157.4 



 நா%ெத(ழி* ஓைச வ �சி/ ெசவிெத(�� நட�தேலா�� $க�ப.09158.1 

 ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) ெத(ழி* மற5+_வி.எ/.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ைகயி  அ��கிய_ெப.எ/.(அ���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மர2� க*�� 

$க�ப.09158.2 

 மீ%டன மறி5+ ேசார விJ5தன 

விJ5த_ெப.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெம8ேய $க�ப.09158.3 

 மா%டன� எ ேற உ னி இ'5தன �ர�கி  மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

$க�ப.09158.4 

 பைடA ெப)5தைலவ� நி றா� அ*லவ� இ�தி 

ப-��_ெப.எ/.(ப-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09159.1 

 அைடAப அ)�கால� கா-றா* ஆ-றல+ ஆகி� கீறிA $க�ப.09159.2 

 ;ைட தி'5+ ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேவைலA 

;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) என இ'ய�-றா� $க�ப.09159.3 

 கிைட�த ேபா� அ2ம  ஆ%� ஓ� ெந��கி' கிழி�+� 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.09159.4 

 நி* அடா நி*� நி*� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அடா வாசி ேபசி� $க�ப.09160.1 

 க* எடாநி ற+ எ ைனA ேபா��கள�+ அமர� காண $க�ப.09160.2 

 ெகா*லலா� எ ேறா ந �_ெப.(ந �_ெப.) �ர�� எ றா* 

H��_ெப.எ/.(H�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ ேற $க�ப.09160.3 

 ந*ைல ேபா� வாவா எ றா  நம2�� நமனா8 
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உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09203.1 

 ஆழிA ெப)�கன* த _பதி.ெப.(த _தி'.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) �ட� 

எ ன(� ஆகாA $க�ப.09203.2 

 பாழி/ சிைக பரAபி� தனி பட�கி ற+ பா��தா  $க�ப.09203.3 

 ஆழி� தனி4த* நாயக-� இைளயா  அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

மதி�தா  $க�ப.09203.4 

 மா�டா  இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) மலேரா பைட 

4த-ேபா+ த _பதி.ெப.(த _தி'.) வல�தா* $க�ப.09204.1 

 மீ�டா  அல  த��தா  அல  4D5தா  என வி�டா  $க�ப.09204.2 



 கா�டா+ இனி� கர5தா* அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) க)ம� அல+ 

எ னா $க�ப.09204.3 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மலேரா  பைட ெத(�Aேப  

என/ சைம5தா  $க�ப.09204.4 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) ஆ�க_விய�.வி.4.(ஆ�_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) 

உல��� என 4தேலா ெமாழி நவி றா  $க�ப.09205.1 

 பி றாதவ  உயி�ேம- ெசல( 

ஒழிக_விய�.வி.4.(ஒழி_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ ப+ பிD�தா  

$க�ப.09205.2 

 ஒ றாக இ� 4தேலா பைட தைன மா8�க எ � உைர�தா  $க�ப.09205.3 

 நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) +ர5தா  

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) நிைன�தா� $க�ப.09205.4 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) வி�ட+ மலேரா  பைட எனி  ம-� இைட த)ேம 

$க�ப.09206.1 

 வா _ெப.(வா _ெப.) வி�ட+� ம%_ெப.(ம%_ெப.) வி�ட+� மறேவா  

உட*_ெப.(உட*_ெப.) அ�ேம $க�ப.09206.2 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) வி�D� மலேரா  பைட த��Aபா8 என� தெரJ5தா  

$க�ப.09206.3 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) வி�டவ  மற�_ெப.(மற�_ெப.) வி�Dல  என 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) உவ5தா� $க�ப.09206.4 

 உ)ேம� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி�5தா* அத  

எதிேர ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) உ8�தா* $க�ப.09207.1 

 வ)� ஆ�க+ தவி�5தா* என மறேவா  பைட மாய $க�ப.09207.2 



 தி)மா* தன�� இைளயா  பைட உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏைழ�� த�8��� 

$க�ப.09207.3 

 அ)மாகன* எனநி ற+ வி��; எ�க0� 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09207.4 

 பைட அ�� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) படரா வைக பகேலா  �ல 

ம)மா  $க�ப.09208.1 

 இைட ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) த����பD 

ெச5த�உக எ8தா  $க�ப.09208.2 

 ெத(ைட ஒ றிைன கைணமீமிைச� +�வா8 இனி எ றா  $க�ப.09208.3 

 விட�_ெப.(விட�_ெப.) ஒ �ெகா� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஈ�5த+ ேபா* 

த��5த+ ேவக�_ெப.(ேவக�_ெப.) $க�ப.09208.4 

 வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) க%டா� 

வய வ �ர��� இனி ேம ேம* $க�ப.09209.1 

 ஒ%ணாதன உளேவா என மன�_ெப.(மன�_ெப.) ேதறின� உவ5தா� 

$க�ப.09209.2 

 க%ணா� Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) ெப)மா  இவ��� அ'ேதா என� கைடபா��+ 

$க�ப.09209.3 

 எ%ணா+ இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) பக�5த�� 

ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) ேகள �� என 

இைச�தா _வி.4.(இைச_வி.+��_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.09209.4 

 நாராயண நர� எ � இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) உளரா8 

நம��_பதி.ெப.(ந�_த .ப .+��_ெகா.ேவ.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.09210.1 

 ேவரா8 4J 4த* காரணA ெபா)ளா8 விைன கட5தா� $க�ப.09210.2 



 ஆராயி2� தெரJயாத+ ஒ� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மாையயி  அக�தா� 

$க�ப.09210.3 

 பாராயண மைற நா ைக�� கட5தா� இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) 

பைழேயா� $க�ப.09210.4 

 அற�தா� அழி(_ெப.(அழி(_ெப.) உள+ ஆ� என அறி(� ெத(ட�5+ அ0காA 

$க�ப.09211.1 

 ;ற�தா� ;�5+ அக�தா� எனA பிற5தா� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

;ரAபா� $க�ப.09211.2 

 மற�தா� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 4த* ேவ� அற மா8Aபா  

இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) வ5தா�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) 

$க�ப.09211.3 

 திற�தா* அ+தெரJ5+ யாவ)� தெரJயாவைக தி'வா� $க�ப.09211.4 

 உயி�ேதா�� உ-�ள  ேதா�திர�+ ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) என 

உைர��� $க�ப.09212.1 

 அயிராநிைல உைடயா  இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) அைன�+� $க�ப.09212.2 

 தயி�ேதா8 பிைர என* ஆ� வைக 

கல5+_வி.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஏறிய_ெப.எ/.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தைலவ _ெப.(தைலவ _ெப.) 

$க�ப.09212.3 

 பயிராத+ ஒ� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 

இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) எ � உண�வ �� 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) பரமா* $க�ப.09212.4 

 ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பா-கட* கிட5தா)� ப%� 

இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) ந�� �ைற ேநர $க�ப.09213.1 



 வி��பா�கிய� உைடயா�கைள� �ல�ேதா� அற வ ��D $க�ப.09213.2 

 இ��பா�கிய�+ அற�_ெப.(அற�_ெப.) காAபத-� இைச5தா� என 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எலா� $க�ப.09213.3 

 அ��; ஆ�கிய ெத(ைட/ ெசRசைட 4தேலா  

பணி�+_வி.எ/.(பணி_வி.+��_இ.இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைம5தா  $க�ப.09213.4 

 அறி5ேத இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அறிேய�_வி.4.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ�_த .ப .) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

மாையயி  அய�Aேப� $க�ப.09214.1 

 பிறி5ேத� இனி 4J+ ஐய4� ெப)மா  உைர பிD�ேதா� $க�ப.09214.2 

 எறி5ேத� பைக4J+� இனி� த��5ேத� இட� கட5ேத� $க�ப.09214.3 

 ெசறி5ேதா� விைனA பைகவா என�ெத(Jதா� ெந�5ேதவ� $க�ப.09214.4 

 மாேயா  ெந��பைட வா�கிய வைளவா3 எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�க  

$க�ப.09215.1 

 ந�ேயா இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) த��தா8 எனி  நின�� ஆ� எதி� 

நி-பா� $க�ப.09215.2 

 ேபாேயா வி��; அைடவா8 இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) பிைழயா+ எனA 

;கலா $க�ப.09215.3 

 Pேயா மிைச உல�_ெப.(உல�_ெப.) யாைவ�� த�மாறிட +ர5தா  

$க�ப.09215.4 

 ேசமி�தன� இைமேயா�தைம சிர�+ 

ஏ5திய_ெப.எ/.(ஏ5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கர�தா* $க�ப.09216.1 

 ஆ� இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ெத(ழி* பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) யாவ)� 

அைட5தா� பJ+ அைடயா� $க�ப.09216.2 



 காமிAப+ 4DவிAப+ பட�கி ற+ க%டா  $க�ப.09216.3 

 ேநமி� தனி அ' தா _த-.�.(தா _த-.�.) என நிைன5தா  எதி� 

நட5தா _வி.4.(நட_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.09216.4 

 த��கி ற+ இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏைழ�� என/ 

ெச*வ+� தெரJ5தா  $க�ப.09217.1 

 ந����_ெப.எ/.(ந���_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) தர� அ*லா 4J 

4தேலா  என நிைன5தா  $க�ப.09217.2 

 மீ/ ெச றில+ அய* ெச ற+ வில�கா வல�ெகா� ேம* $க�ப.09217.3 

 ேபா8�+ அ�� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) கன*_ெப.(கன*_ெப.) 

மா%ட+ ;ைக வ �85த+ ெபா+ேவ $க�ப.09217.4 

 ஏ�+_ஏவ.(ஏ�+_வி.) ஆDன� இைமேயா�கB� கவியி  �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.09218.1 

 H�+ ஆDன அர ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) �னி�+ ஆDன� தவ�ேதா� 

$க�ப.09218.2 

 கா�தா8 உல�_ெப.(உல�_ெப.) அைன�+� என� 

களி�+_வி.எ/.(களி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆDன� கமல� $க�ப.09218.3 

 :�தா2� அ� மJவாளி�� 4J வா8 ெகா� 

;க>5தா�_வி.4.(;க>_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.09218.4 

 அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அ ன+ க%டா  

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ஆேரா என அயி��தா  

$க�ப.09219.1 

 இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அ ன+ 4தேல உைட 

இைறேயா  என வியவா $க�ப.09219.2 

 எவ  எ னி2� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ�வ+ 

இனி எ%ணில  எ னா $க�ப.09219.3 



 சிவ _ெப.(சிவ _ெப.) ந பைட ெத(��+ ஆ)யி� 4DAேப  என� 

தெரJ5தா  $க�ப.09219.4 

 பா�Aபா  த)� உல�_ெப.(உல�_ெப.) யாைவ�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) ஒ)பகேல $க�ப.09220.1 

 த��Aபா  பைட ெத(�Aேப  என� தெரJ5தா  

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) தெரJயா $க�ப.09220.2 

 மீA பாவிய இைமேயா� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ெவ) உ-ற+ இAெபாJேத 

$க�ப.09220.3 

 மா8Aபா  என உல�_ெப.(உல�_ெப.) யாைவ�� ம��-றன மய�கா 

$க�ப.09220.4 

 தாேன சிவ தரA ெப-ற+ தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) நா3பல உழ5ேத $க�ப.09221.1 

 தாேன பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) அறியாத+ 

த5ேத _வி.4.(தா_வி.+5�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) என/ சைம5தா  $க�ப.09221.2 

 ஆனா* இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) உயி� ேகாட��� ஐய� 

இைல எ னா $க�ப.09221.3 

 ேம*நாB� இதைனேய விD _நி.எ/.(வி�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) எதி� நி-பவ� 

இ*ைல $க�ப.09221.4 

 மன�தா* மல� ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) சா5தெமா� அவி Pப4� வ��தா  

$க�ப.09222.1 

 நிைன�தா  இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) உயி�ெகா%� 

இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) நிமி�வா8 என நிமி�5தா  $க�ப.09222.2 

 சின�தா* ெந�Rசிைல நா%_ெப.(நா%_ெப.) தட5 ேதா3ேம* உற/ ெச��தா 

$க�ப.09222.3 

 எைன�+ ஆய+ ஒ� ெபா)ளா* இைட தைட இ*லைத வி�டா  $க�ப.09222.4 



 Sல�கB� மJ(� �� கைண�� கன*_ெப.(கன*_ெப.) 

�ட)�_ெப.எ/.(�ட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09223.1 

 ஆல�கB� அரவ�கB� அசனி��ல� எைவ�� $க�ப.09223.2 

 கால தன+ உ)வ�கB� க)�:த4� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேப8/ 

$க�ப.09223.3 

 சால�கB� நிமி�கி றன உல�_ெப.(உல�_ெப.) எ�க0� 

தா _த-.�.(தா _த-.�.) ஆ8 $க�ப.09223.4 

 ஊழி� கன*_ெப.(கன*_ெப.) ஒ)பா* அத 2டேன ெத(ட�5+ உட-�� 

$க�ப.09224.1 

 Sழி� ெகா��_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) க��கா-� அத 2டேன 

வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) P���� $க�ப.09224.2 

 ஏழி-�� அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ;ற�தா8 உள 

ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேபா��கட* 

இழி5த_ெப.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆ�� $க�ப.09224.3 

 ஆழி�தைல� கிட5தா* என ெந�5P�� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) 

அைடய_�ைற.எ/.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09224.4 

 இ'5தா� �லெந�5 ேதவ�க3_ெப.(ேதவ�_ெப.+க3_ப .) இ)D� �ல�+ 

எவ)� $க�ப.09225.1 

 ப'5தா�. இ+பJ+ ஆகில+ இ�வா  எ2� பய�தா* $க�ப.09225.2 

 ெந'5+ ஆ�� அழி�ர�� உ-ற+ பக)5+ைண ெநDேத $க�ப.09225.3 

 தி'5தா� இ) �டேரா� உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

1 �_ெப.(1 �_ெப.) உட  தி'ய $க�ப.09225.4 

 பா��தா  ெந�5தைக_ெப.(ெந�5தைக_ெப.) வ �டண  உயி� கா* உற பய�தா* 

$க�ப.09226.1 



 ேவ��தா  இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) வில��� தர� உளேதா 4த* 

வ �ரா $க�ப.09226.2 

 த���தா என அைழ�தா  அத-� இள�ேகாள' சி'�தா  $க�ப.09226.3 

 ேபா��தா� அட* கவிவ �ர)� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

தா3நிழ* ;�5தா� $க�ப.09226.4 

 அவய� உன�� அவய� எ2� அைனேவாைர�� அRேச* $க�ப.09227.1 

 அவய� உம�� அளி�ேதா� என� த _பதி.ெப.(த _தி'.) ைக� தல�+ 

அைம�தா  $க�ப.09227.2 

 உவய� உ�� உலகி  பய�_ெப.(பய�_ெப.) உண�5ேத  இனி ஒழிேய  

$க�ப.09227.3 

 சிவ _ெப.(சிவ _ெப.) ஐ� 4க�_ெப.(4க�_ெப.) உைடயா  பைட 

ெத(�Aேப  என� ெதளி5தா  $க�ப.09227.4 

 அAெபா பைட மன�தா* 

நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ�/சி�+ அைத 

அழிAபா8 $க�ப.09228.1 

 இAெபா  பைடதைன ம-ெறா) ெத(ழி* ெச8யைல எ னா $க�ப.09228.2 

 +A; ஒAப+ ஒ�கைண H�Dன  +ர5தா  இைட ெத(டரா $க�ப.09228.3 

 எAெபா பைட எைவ�� ;க விJ��-ற+ ஒ� இைமAபி  $க�ப.09228.4 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) ஆ��த+ ம%_ெப.(ம%_ெப.) ஆ��த+ ேமேலா� 

மணி4ரசி  $க�ப.09229.1 

 க% ஆ��த+ கட*_ெப.(கட*_ெப.) ஆ��த+ மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆ��த+ 

கைலேயா� $க�ப.09229.2 

 எ% ஆ��த+ மைற ஆ��த+ விசய� என இய�;� $க�ப.09229.3 



 ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) ஆ��தன3 அற�_ெப.(அற�_ெப.) ஆ��த+ 

பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) ஆ��த+ ெப'தா* $க�ப.09229.4 

 இ� காைலயி  உல�_ெப.(உல�_ெப.) யாைவ�� அவிAபா  இக* பைடைய 

$க�ப.09230.1 

 ம�கா வைக வலி�தா  அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) வா���பD 

வ*லா  $க�ப.09230.2 

 தெற�காலனி  ெகாDேயா2� ம-� அ+க%� அக�_ெப.(அக�_ெப.) 

திைக�தா  $க�ப.09230.3 

 அ�கா*வய� கவிவ �ர)� அ' எ பைத அறி5தா� $க�ப.09230.4 

 தெய1வAபைட பJ+ உ-ற+ என� H�த* சிைதவா* $க�ப.09231.1 

 எ8 வி�தக� உள+ அ ன+ பிைழயா+ என இைசயா $க�ப.09231.2 

 ைகவி�தக� அதனா* சில கைண வி�தின  அைவ�� $க�ப.09231.3 

 ெமா8வி�தக  தட5ேதாளி2� Oத- S�D2� 1>க $க�ப.09231.4 

 ெவ8ேயா  மக 4த* ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

விறேலா� மி� திறேலா� $க�ப.09232.1 

 ைக ஓ8( இல� மைலமா'யி  நி)த� கட*_ெப.(கட*_ெப.) கடAபா� 

$க�ப.09232.2 

 உ8யா� என வD வாளிக3 சதேகாDக3 உ8�தா  $க�ப.09232.3 

 ெச8ேயா  அய* தனிநி ற த _பதி.ெப.(த _தி'.) சி�தாைதைய/ ெச��தா  

$க�ப.09232.4 

 4ர%தட� த%�� ஏ5தி மனிசைர 4ைறைம HறிA $க�ப.09233.1 

 பிர�ட'  ;க>5+_வி.எ/.(;க>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) அDய'  ெத(J+ பி ெச � $க�ப.09233.2 



 இர���� 4ரச�_ெப.(4ரச�_ெப.) எ ன இைச�தேத இைச�கி றா8 ஐA 

$க�ப.09233.3 

 ;ர��வ  தைலைய இ � பழி என ஒழிெவ  ேபாலா� $க�ப.09233.4 

 விழிபட 4த*வ� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ெவ+�பின� ஒ+�கி 

வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09234.1 

 வழிபட உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 1 �� அDAபட 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேத2� $க�ப.09234.2 

 அழிபைட தா�க* ஆ-�� ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) யா%�� அஃகாA 

$க�ப.09234.3 

 பழிபட வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா>ைவ யாவேர 

நய�க- பாலா� $க�ப.09234.4 

 ந�� உ3ளதைன�� உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) மீ _ெப.(மீ _ெப.) என நி)த� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.09235.1 

 ேவ� உளதைன�� வ �வ� இராவணேனா� மீளா� $க�ப.09235.2 

 ஊ� உள+ ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) நி றா8 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) உைள 

உைறய_�ைற.எ/.(உைற_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நி ேனா� $க�ப.09235.3 

 ஆ� உள� அர�க� நி-பா� அர�_ெப.(அர�_ெப.) வ �-றி)�க ஐயா $க�ப.09235.4 

 45ைதநா3 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 1��தி வாேனா�க�� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.09236.1 

 த5ைதயா� த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) யாைர/ ெச) இைட சாய� த3ளி 

$க�ப.09236.2 

 க5தனா� த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) யாைர� கயிைலேயா� ஒ)ைக� 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09236.3 



 எ5ைதயா� அர�_ெப.(அர�_ெப.) ெச8வ+ இAெப)� பல� ெகா%ேடேயா 

$க�ப.09236.4 

 பனிமல�� தவிசி  ேமேலா  பா�Aபன_ெப.அ.(பா�Aபன _ெப.) �ல�+�� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.09237.1 

 தனி4த* தைலவ _ெப.(தைலவ _ெப.) ஆன உ ைன 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அமர� தா>வா� $க�ப.09237.2 

 மனித)�� அDைமயா8 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இராவண  

ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) ஆ3வா8 $க�ப.09237.3 

 இனி உன�� எ ேனா மான� எ�ேகளா� அட�கி-� அ ேற $க�ப.09237.4 

 ெசா*வி�+� பழி�+� O�ைக 1�கிைன� +ணிவி�ேதாரா* $க�ப.09238.1 

 எ*வி�+� பைட�ைக உ�க3 தைமயைன எ�ேகளா�� $க�ப.09238.2 

 ெகா*வி�+� ேதா-�நி ற H-றினா� 

�ல�ைத_ெப.(�ல�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.09238.3 

 ெவ*வி�+� வாJ� வா>வி  ெவ�ைமேய விJமி+ அ ேற $க�ப.09238.4 

 எJதி_வி.எ/.(எJ+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஏ� 

அணி5த_ெப.எ/.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தி%ேதா3 இராவண  

இராம  அ�பா* $க�ப.09239.1 

 ;Jதிேய பாய* ஆகA ;ர%டநா3 ;ர%�ேம* 

வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09239.2 

 அJதிேயா ந��� Hட ஆ��திேயா அவைன வா>�தி� $க�ப.09239.3 

 ெத(Jதிேயா யாேதா ெச8ய� +ணி5தைன விசய� ேதாளா8 $க�ப.09239.4 

 ஊ2ைட உட�பி  நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ம)5தினா* உயி�வ5+ உ8�� $க�ப.09240.1 



 மானிட� இல�ைக ேவ5ைத� ெகா*வேர ந��� 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.09240.2 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) உைட ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) +8�க� த�திேயா 

சர�திேனா�� $க�ப.09240.3 

 வா _ெப.(வா _ெப.) இைடA ;�தி அ ேற யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) பழி 

ம��கி  எ றா  $க�ப.09240.4 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர அைமய� ேக�ட வ �டண  அல�க* ேமாலி 

$க�ப.09241.1 

 ெசLவிதி  +ள�கி 1ர* 4�வ�� தெரJவ+ ஆ�கி $க�ப.09241.2 

 ெவLவி+ பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) சால� த)மேம விJமி+ ஐய $க�ப.09241.3 

 இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர ேக�D எ னா இைனயன விள�ப* உ-றா  

$க�ப.09241.4 

 அற�+ைண ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) அ*லா* அ)நர� 

அைமய ந*��_ெப.எ/.(ந*�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09242.1 

 மற�+ைண ஆக மாயாA பழிெயா�� வாழ மா�ேட  $க�ப.09242.2 

 +ற5திேல  ெம8�ைம 

எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெபா8�ைமேய 

+றAப+_ெதா.ெப.(+ற_வி.+AA_ெபா).உ).+அ+_ெதா.ெப.�றி.) அ*லா* 

$க�ப.09242.3 

 பிற5திேல  இல�ைக ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) பி  

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) பிைழ�த ேபாேத $க�ப.09242.4 

 உ%Dெல  நறவ� ெபா8�ைம உைர�திெல  வலியா* ஒ �� $க�ப.09243.1 

 ெகா%Dெல  மாய வRச� �றி�திெல  யா)� �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) 

$க�ப.09243.2 



 க%Dல� எ பா* உ%ேட ந�யி)� கா%D� அ ேற $க�ப.09243.3 

 ெப%D'  திற�பினாைர� +ற5த+_ெதா.ெப.(+ற_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

பிைழயி-� ஆேமா $க�ப.09243.4 

 1வைக_ெப.(1வைக_ெப.) உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) ஏ�+� 

4தலவ  எவ���� 1�த $க�ப.09244.1 

 ேதவ�த� ேதவ -ெப.(ேதவ _ெப.) ேதவி க-பினி  சிற5+ளாைள $க�ப.09244.2 

 ேநாவன ெச8த*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) த�+_ெப.(த�+_ெப.) எ � 

உைரAப O _தி'.(O _4 .ஒ).) தாைதசீறி $க�ப.09244.3 

 ேபா எனA ேபா5ேத  இ � நரகதி* ெபா)5+ேவேனா $க�ப.09244.4 

 ெவ�ைமயி  த)ம� ேநா�கா ேவ�டேத ேவ�� வ ��� $க�ப.09245.1 

 உ�ைமேய ;கJ�_ெப.எ/.(;க>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) :%க 

+ற�க4� உம�ேக ஆக $க�ப.09245.2 

 ெச�ைமயி* ெபா)5தி_வி.எ/.(ெபா)5+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ேமேலா� ஒJ�கிேனா� அற�ைத� ேத�� $க�ப.09245.3 

 எ�ைமேய பழி�� :%க நரக4� எம�ேக ஆக $க�ப.09245.4 

 அற�திைனA பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) ெவ*லா+ எ 2� 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஞான� $க�ப.09246.1 

 திற�தி2� உ�� எ � எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ேதவ���� ேதைவ/ ேச�5ேத  $க�ப.09246.2 

 ;ற�தினி* ;கேழ ஆக பழிெயா�� ;ண�க ேபாத/ $க�ப.09246.3 

 சிறA;_ெப.(சிறA;_ெப.) இனிA 

ெப�க_விய�.வி.4.(ெப�_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) த��க எ றன  சீ-ற� 

த��5தா  $க�ப.09246.4 



 ெப��_ெப.எ/.(ெப�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) சிறA;_ெப.(சிறA;_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) எ ைகA பிைற4க வாளி ஒ றா* $க�ப.09247.1 

 இ�� சிறA;_ெப.(சிறA;_ெப.) அ*லா* அAபா* எ�� இனிA ேபாவ+ எ னா 

$க�ப.09247.2 

 தெற�� சிைற� க�ழ  அ ன+ ஒ)கைண தெரJ5+ ெச�ெபா  

$க�ப.09247.3 

 உ�� �ட��கJ�ைத ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

<�கினா  உ)மி  ெவ8ேயா  $க�ப.09247.4 

 அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கைண அசனி எ ன அ � என 

ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) உ%ட $க�ப.09248.1 

 4�கணா  Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) எ ன 4�கிய 4Dைவ 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09248.2 

 இ�கண�+ இ-றா  இ-றா  எ கி ற இைமேயா� காண $க�ப.09248.3 

 ைக�கைண ஒ றா* வ3ள* அ�கைண க%ட� க%டா  $க�ப.09248.4 

 ேகா* ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) +ணிதேலா�� H-���� H-ற� 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.09249.1 

 ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) வா�கி வி�டா  

ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) விJவ+ எ ன $க�ப.09249.2 

 நாெலா �� 1 �� ஆன ;வன�க3 ந��கேலா�� $க�ப.09249.3 

 <* ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) வ'விலா2� அதைன�� O��கி 

வ �>�தா _வி.4.(வ �>_வி.+��_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.09249.4 

 ேவ*ெகா� ெகா*ல* உ-றா  எ � ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெவ�ளி 

ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09250.1 

 கா*ெகா� காலி  HD� ைகெத(ட� கனக� த%டா* $க�ப.09250.2 



 ேகா*ெகாB� ஒ)வேனா�� ெகாD� தட5ேத'* 

:%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09250.3 

 பா*ெகாB� ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ப��தினா  

+DA; மாற $க�ப.09250.4 

 அழி5த_ெப.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) ேத�மீ+ 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) ஆயிர ேகாD 

அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) $க�ப.09251.1 

 ெபாழி5+_வி.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ேதாளி  ேம�� இல��வ  

;ய�தி  ேம�� $க�ப.09251.2 

 ஒழி5தவ� உர�தி  ேம�� உதிர ந�� வா' ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) $க�ப.09251.3 

 அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓட 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ%ட4� இ'ய 

ஆ��தா  $க�ப.09251.4 

 ஆ��தவ  அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேபா>தி  அழி(_ெப.(அழி(_ெப.) 

இலா� ேத�ெகா%� அ றிA $க�ப.09252.1 

 ேபா��ெத(ழி* ெவ*ல* 

ஆகா+_எதி�.ம.வி.எ/.(ஆ�_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) எ ப+ ஓ� 

ெபா)ைள உ னி $க�ப.09252.2 

 பா��தவ� இைமயா 4 ன� வி��பிைடA பட�5தா  எ 2� $க�ப.09252.3 

 வா��ைதைய நி��திA ேபானா  இராவண  ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) 

;�கா  $க�ப.09252.4 

 வி%ணிைட� கர5தா  எ பா� வRசைன விைள��� எ பா� $க�ப.09253.1 



 க%ணிைட� கல�கி_வி.எ/.(கல��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஐ�ற( உழ���காைல 

$க�ப.09253.2 

 ;% உைட யா�ைக/ ெச5ந�� இழிதர ;�� 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09253.3 

 எ%0ைட மகைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இராவண  இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.09253.4 

 ெத(ட�கிய ேவ3வி 4-றA ெப-றிலா� ெத(ழி* 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ேதா3ேம* $க�ப.09254.1 

 அட�கிய_ெப.எ/.(அட��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ�ேப எ ைன 

அறிவி�த+ அழி(_ெப.(அழி(_ெப.) இ* யா�ைக $க�ப.09254.2 

 ந��கிைன ேபால/ சால� தள�5தைன க�ழ  ந%ணA $க�ப.09254.3 

 பட��ைற அரவ� ஒ�தா8 உ-ற+ பக�தி எ றா  $க�ப.09254.4 

 S>விைன மாைய எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) உ�பிேய +ைட�க 

�-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09255.1 

 ேவ3Jைய/ சிைதய_�ைற.எ/.(சிைத_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) <றி 

ெவ�ளியா* எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ ��கி 

$க�ப.09255.2 

 ஆ3விைன ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) த னா* அம�� ெத(ழி* ;�� 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.09255.3 

 தா>( இலாA பைடக3 1 �� ெத(��தென  

த��+_வி.எ/.(த�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வி�டா  $க�ப.09255.4 

 நில�ெச8+ வி��;� ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெநDயவ  பைட நி றாைன $க�ப.09256.1 



 வல�ெச8+ ேபாயி-� எ றா* ம-� இனி வலிய+ உ%ட< $க�ப.09256.2 

 �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

பாவ�தாேல ெகா��பைக ேதD� ெகா%ட<� $க�ப.09256.3 

 சல�ெசயி  உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 1 �� இல��வ  4DAப  தாேன 

$க�ப.09256.4 

 4�Dய ெச)வி* 4 ன� 4தலவ  பைடைய எ ேம* $க�ப.09257.1 

 வி�Dல  உலைக அRசி ஆதலா* 

ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) மீ%ேட  $க�ப.09257.2 

 கி�Dய ேபா+� கா�தா  இ ன4� கிள�Aபா  அ*ல  $க�ப.09257.3 

 ��Dய வலியினாேல ேகாறைல� +ணி5+ 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.09257.4 

 ஆதலா* அRசிேன  எ � அ)ளைல ஆைசதா  அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) 

$க�ப.09258.1 

 சீைதபா* வி�தி ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) அைனயவ� சீ-ற� 

த��வ� $க�ப.09258.2 

 ேபாத�� ;'வ� ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த�ைம�� 

ெபா�Aப� உ ேம* $க�ப.09258.3 

 காதலா* உைர�ேத  எ றா  உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� 

கல�கி_வி.எ/.(கல��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ெவ றா  $க�ப.09258.4 

 இய�ப�� இல�ைக ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) 

இளநில( ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09259.1 

 ;ய�கB� ���க ந�� ேபா��� இனி ஒழிதி ேபாலா� $க�ப.09259.2 

 மய�கிைன மனிச  த ைன அRசிைன 

வ)5த*_ெதா.ெப.(வ)5+_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ஐய $க�ப.09259.3 



 சய� ெகா� த)ெவ  இ ேற மனிசைர� த2 ஒ றாேல $க�ப.09259.4 

 4 ைனேயா� இற5தா� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) இAபைக 4DAப� எ �� 

$க�ப.09260.1 

 உ ைன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அவைர 

ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) த)தி எ � உண�5+� 

அ றா* $க�ப.09260.3 

 எ ைனேய ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இ5 ெந��பைக ேதD� 

ெகா%ேட _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) $க�ப.09260.4 

 ேபைதைம உைர�தா8 பி3ளா8 உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� ெபயரA ேபரா� 

$க�ப.09261.1 

 காைத எ  ;கழிேனா� நிைலெபற அமர� காண $க�ப.09261.2 

 மீ+ எJ� ெமா��3 அ ன யா�ைகைய வி�வ+ அ*லா* $க�ப.09261.3 

 சீைதைய வி�வ+ உ%ட< இ)ப+ தி%ேதா3 உ%டா8 $க�ப.09261.4 

 ெவ றிெல  எ ற ேபா+� ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) உ3ளள(� யா2� 

$க�ப.09262.1 

 நி �ெள  அ ேறா ம-� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இராம  ேப� 

நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.09262.2 

 ெபா �த* ஒ)கால�+� தவி)ேமா ெபா+ைம�+ அ ேறா $க�ப.09262.3 

 இ � உளா� நாைள மா3வா� ;கJ��� இ�தி உ%ட< $க�ப.09262.4 

 வி�டென  சீைத த ைன எ ற�� வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) 

ந%ணி_வி.எ/.(ந%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09263.1 



 க��வ+ அ*லா* எ ைன யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) என� க)+வாேரா 

$க�ப.09263.2 

 ப�டென  எ றேபா+� எளிைமயி  ப�கிேல யா  $க�ப.09263.3 

 எ�Dேனா� இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) ஆன திைசகைள 

எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெவ ேற  $க�ப.09263.4 

 ெசா*லி_வி.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ  பல(� 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) இ)�ைகைய� ெத(ட�5+ 

ேதாளி* $க�ப.09264.1 

 ;*லிய பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) வா�கி ேபா��ெத(ழி* சிரம� ேபா�கி 

$க�ப.09264.2 

 எ*லி�� கழி�தி எ னா எJ5தன  

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேப>வா8 $க�ப.09264.3 

 வ*லிய� 4னி5தா* அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) 

வ)க_விய�.வி.4.(வா_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) ேத� த)க எ றா  

$க�ப.09264.4 

 எJ5தவ  த ைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இைண அD இைறRசி எ5தா8 $க�ப.09265.1 

 ஒழி5+ அ)3 சீ-ற� ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

உ�திையA ெபா��தி யா ேபா8� $க�ப.09265.2 

 கழி5தென  எ ற பி ன� ந*லவா கா%D எ னா $க�ப.09265.3 

 ெமாழி5+ த _பதி.ெப.(த _தி'.) தெய1வ� ேத�ேம* ஏறின  4Dய�-றா  

$க�ப.09265.4 

 பைட�கல� விRைச ம-�� பைட�தன பல(� த பா* $க�ப.09266.1 

 அைட�கல� ஆக� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) அளி�தன 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) வா�கி $க�ப.09266.2 



 ெகாைட�ெத(ழி* ேவ�ட<��� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

ெகா��தன _வி.4.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

ெகாDேயா  த ைன� $க�ப.09266.3 

 கைட� கணா* ேநா�கி-ேநா�கி_அ.ெதா.(ேநா�கி-ேநா�கி_அ.ெதா.) இ)க% ந�� 

க�ழA ேபானா  $க�ப.09266.4 

 இல�ைகயி  நி)த� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) எJ5தன� விைரவி  

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09267.1 

 வில�க*_ெதா.ெப.(வில��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) அ� ேதாளா8 நி ைனA 

பி'கல� விளி+� எ னா $க�ப.09267.2 

 வல�ெகா� ெத(ட�5தா� த�ைம ம னைன� காமி  யா+� $க�ப.09267.3 

 கல�கலி� இ ேற ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

மனிசைர� கடAப* எ றா  $க�ப.09267.4 

 வண��வா� வா>�+வா� த _பதி.ெப.(த _தி'.) வDவைன ேநா�கி� த� வா8 

$க�ப.09268.1 

 உண��வா� உயி�Aபா� உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) உ)�வா� ெவ)வ�-�� 

$க�ப.09268.2 

 கண��ைழ மகளி�_ெப.) ஈ%D இைர�தவ� கைட�க% எ 2� $க�ப.09268.3 

 அண�� உைட ெந�ேவ* 

பா��_ெப.எ/.(பா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அம�கட5+ அ'தி  

ேபானா  $க�ப.09268.4 

 ஏயின  இ ன _�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ _பட�.ஒ).) ஆக இல��வ  

எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வி*லா  $க�ப.09269.1 

 ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) இ) வி��ைப 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வ �டண த�ேயா  அAபா* 

$க�ப.09269.2 



 ேபாயின  ஆத*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) ேவ%�� ;'5தில  

ஒ �� எ பா  $க�ப.09269.3 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) 

:%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேத'  ேப� அரவ� ேக�டா  

$க�ப.09269.4 

 � � இைட ெந'தர வடவைரயி  �வ� உ)3வ+ என 4��ெத(�� 

$க�ப.09270.1 

 ெபா திணி ெகாDய+ இD உ)மி  அதி��ர* 4ர*வ+ ;ைனமணியி  

$க�ப.09270.2 

 மி திர3 �டர+ கட*_ெப.(கட*_ெப.) ப)�� வட அன* ெவளி உற வ)வ+ 

என/ $க�ப.09270.3 

 ெச ற+ திைச திைச உல�_ெப.(உல�_ெப.) இ'ய தி';வன4� உ�தனி இரத� 

$க�ப.09270.4 

 கட*ம�கிட உல�_ெப.(உல�_ெப.) உைலய ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க' 

இ'தர எதி� கவி�ல4� $க�ப.09271.1 

 �ட* ம�கிட மைல �ைலய நில�_ெப.(நில�_ெப.) �ழிெயா� கிழிபட 

வழிபட)� $க�ப.09271.2 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) ம�கிய ெபாD 4�கிட(� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) உள+ 

என எJ� இக* அரவி  $க�ப.09271.3 

 பட�ம�கிட எதி�விரவிய+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இ)3பக* உறவ) 

பைக இரத� $க�ப.09271.4 

 ஆ��த+ நி)த�த� அனிக� உட  அமர)� ெவ)வின� கவி�ல4� 

$க�ப.09272.1 

 ேவ��த+ ெவ)வெலா� அல�வரலா* வி�கைண சிதறின  

அ�ெத(ழிேலா  $க�ப.09272.2 



 த���த2� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எதி�4�கி 

ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) திைசெசவி� எறிதர விைசெகJதி% $க�ப.09272.3 

 ேபா��ெத(ழி* ;'த�� உல�_ெப.(உல�_ெப.) க�� ;ைகெயா� சிைக அன* 

ெபா+ளியதால $க�ப.09272.4 

 வ �டண  அமலைன விற*_ெப.(விற*_ெப.) ெகJ ேபா� விடைலைய இனி 

இைடவிட* உளேத* $க�ப.09273.1 

 Sடைல +�மல� வாைக என� ெத(Jதன  அ அளவி* அழக2� 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.09273.2 

 ேகா� அைண வ'சிைல உல�_ெப.(உல�_ெப.) உைலய �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 

வைர விதி�பட நிலவைரயி* $க�ப.09273.3 

 ேசட2� ெவ)(ற உ)� உற> தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) தெற�கைண 

4ைற4ைற சிதறினனா* $க�ப.09273.4 

 ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) அளைவயி  அன*4கவா8 

அ)கைண அவ விட இவ விட அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.09274.1 

 த�யி2� எ'வன உயி�ப)க சிதறின கவிேகளா� இன நி)த� $க�ப.09274.2 

 ேபாயின ேபாயின திைச நிைறயA ;ர3பவ� 4Dவில� ெபா)திறேலா� 

$க�ப.09274.3 

 ஏயின� ஒ)வைர ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) 

�றி�+_வி.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ'கைண ெசா'வன 

இ)மைழேபா* $க�ப.09274.4 

 அ-றன அன*விழி நி)த  வழ�� அ�கைண இைட இைட அட* அ'யி  

$க�ப.09275.1 

 ெகா-றவ  வி�கைண 4�கி அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

உட*ெபாதி �)திக3 ப)கின 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09275.2 



 உ-றன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) ஒளிகிள� 

கவச� Oைழ5+ உ�கில தெற�கில அ2ம  உட*_ெப.(உட*_ெப.) 

$க�ப.09275.3 

 ;-றிைட அர( என Oைழய ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெபா)சர� 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அைவ உண�கிலனா* $க�ப.09275.4 

 ஆயிைட இைளயவ  விட�_ெப.(விட�_ெப.) அைனயா  

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இ� கவச4� அழி(பட� 

$க�ப.09276.1 

 Pயின  அயி*4க விசிக� ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெத(ைளபட 

விழிகன* ெசா'ய 4னி5+ $க�ப.09276.2 

 ஏயின நி)தன+ எ'கைணதா  இட  இல ப�வன இைட இைட 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09276.3 

 ஓ8( உ�வன அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) தெரJ( உறலா* உரறின� 

இைமயவ� உவைகயினா* $க�ப.09276.4 

 வி*லினி  ெவ*�த* அ'+ எனலா* ெவயிலி2� அன* உமி> அயி* 

விைரவி* $க�ப.09277.1 

 ெச* என மிட* ெகா� கடவின  ம-� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

திைச4க  மக _ெப.(மக _ெப.) உதவியதா* $க�ப.09277.2 

 எ*லி2� ெவளிபட எதி�வ+ க%� இைளயவ  எJவைக 4னிவ�க3த� 

$க�ப.09277.3 

 ெசா*லி2� வலிய+ ஓ� ��கைணயா* ந� இ) +ணிபட உரறினனா* 

$க�ப.09277.4 

 ஆணியி  நிைல என விசிக� Oைழ5+ ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) உட*;க 

அழிப� ெசR_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) $க�ப.09278.1 



 ேசாணித� நில�_ெப.(நில�_ெப.) உற உலறிட(� ெத(�கைண வி�வன 

மிட*ெகJ தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) $க�ப.09278.2 

 பாணிக3 க�கின 4�கிட�� பகலவ  ம)மக  அ�கைணவ  $க�ப.09278.3 

 Pணிைய உ)� உற> பகழிகளா* +ணிபட 4ைற4ைற சிதறினனா* 

$க�ப.09278.4 

 ேத� உள+ எனி  இவ வலி ெத(ைலயா  எ2� 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) தெரJ( உற உண� உ�வா  $க�ப.09279.1 

 ேபா� உ� ;ரவிக3 ப�கிலவா* ;ைனபிணி +ணிகில ெபா)கைணயா* 

$க�ப.09279.2 

 சீ'+ ெப'+_ெப.(ெப'+_ெப.) இத  நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) என� தெரJபவ  

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) �� தெற�கைணயா* $க�ப.09279.3 

 சாரதி மைல ;ைர தைலைய ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தைரயிைட இ�த�� 

நிைல தி'ய $க�ப.09279.4 

 உ8விைன ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) P%டா+ உல�தலி  

தவ�ைத_ெப.(தவ�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) 

ந%ணி_வி.எ/.(ந%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09280.1 

 அ8விைன நலிய_�ைற.எ/.(நலி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ைநவா  அறிவி-�� 

உவைம ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09280.2 

 ெம8விைன அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

காம�_ெப.(காம�_ெப.) வி-கி ற விரகி* ேதாலாA $க�ப.09280.3 

 ெபா8விைன மகளி�_ெப.) க-;� ேபா ற+ அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) 

ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) ெபா  தி%ேத� $க�ப.09280.4 

 +3Bபா8 ;ரவி� ேத)� 4ைற 4ைற தாேன P%D $க�ப.09281.1 

 அ3ளின  பறி���_ெப.(பறி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

த ேப� ஆகேம ஆவ� ஆக $க�ப.09281.2 



 வ3ள*ேம* அ2ம த ேம* ம-ைறேயா� ம*தி% ேதா3ேம* $க�ப.09281.3 

 உ3BறA பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) Pவி ஆ��தன  எவ)� உ�க $க�ப.09281.4 

 வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) எ பா�க�� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 4 னி-�� 

வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.09282.1 

 ேபர� எ பா�க3 ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெப-றியிA ெப-றி�+ ஆேம $க�ப.09282.2 

 Sர� எ � உைர�க- பாலா� 

+R��_ெப.எ/.(+R�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேபா+ உண�வி  

ேசாரா� $க�ப.09282.3 

 த�ர� எ � அமர� ெசAபி/ சி5தினா� தெய1வA ெபா  : $க�ப.09282.4 

 எ8தவ  பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

பறி�+_வி.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எ ேம* எ8�� $க�ப.09283.1 

 க8த�மாறா+ உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) உயி� இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

கல�கா+ யா�ைக $க�ப.09283.2 

 ெமா8கைண ேகாD ேகாD ெமா8�க(� இைளA; ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

இ*லா  $க�ப.09283.3 

 அ8ய2� இவேனா� எR��_ெப.எ/.(எ5�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஆ%ெத(ழி* ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) எ றா  $க�ப.09283.4 

 ேத'ைன� கடாவி வானி* ெச*லி2� 

ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09284.1 

 ேபா'ைன� கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மாய� 

;ண��கி2� ;ண���� ேபா8 அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.09284.2 



 கா'ைன� கல5+_வி.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வRச� க)தி2� 

க)+�_ெப.எ/.(க)+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) கா%D $க�ப.09284.3 

 வ �ர ெம8 பகலி  அ*லா* விளிகில  இ)ளி  ெவ8ேயா  $க�ப.09284.4 

 எ � எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இல�ைக ேவ5த-� 

இைளயவ  இய�ப_�ைற.எ/.(இய�;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) இ ேன 

$க�ப.09285.1 

 ெபா �வ+ அ*லா* அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பா* இனி 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேபா��� உ%ட< $க�ப.09285.2 

 ெச �ழி/ ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ ேற 

தெற�கைண வலியி* த��5தா  $க�ப.09285.3 

 ெவ றி இAெபாJேத ேகா�� கா% என விள�;� எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) 

$க�ப.09285.4 

 ெச�;ன* ேசா'/ ெச�க� திைச உற/ ெசறிைகயா�� $க�ப.09286.1 

 அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) என உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெகா-ற�+ ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) கதி�களா�� $க�ப.09286.2 

 ெவ�;ெபா  ேத'* 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) சிறAபி2� 

அர�க  ெவ8ேயா  $க�ப.09286.3 

 உ�ப'* ெச*கி றா  ஒ�+ உதி�தன  அ)�க  உAபா* $க�ப.09286.4 

 விD5த+ ெபாJ+� ெவ8ேயா  விள�கின  உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) மீதா 

$க�ப.09287.1 

 இ�R�ட� விள�க� எ ன அர�க'  இ)B� வ �ய $க�ப.09287.2 

 ெகா�Rசின மாய/ ெச8ைக வலிெயா�� �ைற5+ � ற $க�ப.09287.3 



 4D5தன  அர�க  எ னா 4ழ�கின� அமர� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.09287.4 

 ஆ� அழியாத Sல�+ அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

அ)ளி  ஈ5த $க�ப.09288.1 

 ேத� அழியாத ேபா+� சிைல கர�+ 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா+� $க�ப.09288.2 

 ேபா� அழியா  இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ெவ8ேயா  ;க> அழியாத ெபா  

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.09288.3 

 வ �ர இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ஆைண எ றா  வ �டண  விைளவ+ 

ஓ�வா  $க�ப.09288.4 

 ப/ைச_ெப.(ப/ைச_ெப.) ெவ�;ரவி வ �யா பல இய* சி*லி பா'* $க�ப.09289.1 

 நி/சய� அ-� ந��கா_எதி�.ம.வி.எ/.(ந���_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_வி.எ/.�றி.) 

எ ப+ நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வி*லி  

$க�ப.09289.2 

 வி/ைசயி  கணவ _ெப.(கணவ _ெப.) ஆனா  வி ைமயா* வயிர� இ�ட 

$க�ப.09289.3 

 அ/சிேனா� ஆழி ெவLேவ� ஆ�கினா  ஆணி 

ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09289.4 

 மணிெந�5 ேத'  க�� வி�� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

மறிதேலா�� $க�ப.09290.1 

 அணிெந�� ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ஆ-றல ஆய 

அ ேற $க�ப.09290.2 

 திணிெந� மர�_ெப.(மர�_ெப.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஆழிவா3 மJ� 

தா�க_�ைற.எ/.(தா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) சி5திA $க�ப.09290.3 



 பைண ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 4த�� 

ந��க_�ைற.எ/.(ந���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) பா�� உைற 

பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ேபால $க�ப.09290.4 

 அழி5த_ெப.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) ேத�� த�D* நி �� 

அ��3ள பைடைய அ3ளிA $க�ப.09291.1 

 ெபாழி5தன  இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 

கைணகளா* +ணி�+A ேபா�க $க�ப.09291.2 

 ெமாழி5த+ ஓ� அளவி  வி%ைண 4�Dனா  உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

1 �� $க�ப.09291.3 

 கிழி5தன எ ன ஆ��தா  க%Dல� ஓைச ேக�டா� $க�ப.09291.4 

 ம*லி  மாமா' அ ன ேதாளினா  மைழயி  வா85த $க�ப.09292.1 

 க*லி மா மா'_ெப.(மா'.) ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வர�தினா* ெசா'�� காைல_ெப.(காைல_ெப.) $க�ப.09292.2 

 ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வா _ெப.(வா _ெப.) 

திைசக3 ஓரா�_வி.4.(ஓ�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப .) சிர�திேனா� உட*க3 

சி5திA $க�ப.09292.3 

 ;*லினா� நில�ைத நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வானர 

வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ேபாகா� $க�ப.09292.4 

 கா%கில  க*லி  மா'_ெப.(மா'.) அ*ல+ காைள_ெப.(காைள_ெப.) 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.09293.1 

 ேச%கல5+ ஒளி�+ நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெச8ைகயா* திைசக3 எ��� $க�ப.09293.2 

 மா% கல5+_வி.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அள5த மாய  வD( 

என 4J+� ெவௗவ_�ைற.எ/.(ெவௗ(_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09293.3 



 ஏ%கல5+ அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாளி 

ஏவினா  இைடவிடாம* $க�ப.09293.4 

 மைற5தன திைசக3 எ��� மா�ேபா8 மைல�� ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) 

$க�ப.09294.1 

 �ைற5தன  இ)%ட ேமக� �ழா�திைட� �)தி� ெகா%1 $க�ப.09294.2 

 உைற5+ள+ எ ன நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

உ)விைன உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.09294.3 

 நிைற5தவ  க%டா  காணா இைனய+ ஓ� நிைனAப  ஆனா  $க�ப.09294.4 

 சிைல அறா+ எனி2� ம-� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தி%ணிேயா  

திர%ட_ெப.எ/.(திர3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதாளா� $க�ப.09295.1 

 மைல அறா+ ஒழியா+ எ னா வ'சிைல ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) வா�கி 

$க�ப.09295.2 

 கைல அறா� தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) அ ன வாளியா* ைகைய� ெகா8தா  

$க�ப.09295.3 

 விைல_ெப.(விைல_ெப.) அறா மணிA:ேணா�� வி*ெலா�� 

நில�+_ெப.(நில�_ெப.+அ�+_சா'.) வ �ழ_�ைற.எ/.(வ �>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.09295.4 

 பாக வா _ெப.(வா _ெப.) பிைறேபா* ெவLவா8/ ��கைண ப�தேலா�� 

$க�ப.09296.1 

 மாக வா _ெப.(வா _ெப.) தட�ைக ம%ேம* விJ5த+ மணிA:% மி ன 

$க�ப.09296.2 

 ேவக வா _ெப.(வா _ெப.) க��கா* எ-ற 4-��ேபா8 விளி�� நாளி* 

$க�ப.09296.3 

 ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) ஆகாய�+ இ�ட வி*ெலா�� வ �>5த+ எ ன 

$க�ப.09296.4 



 பD� தல� �ம5த நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) பாக வா _ெப.(வா _ெப.) பிைறையA 

ப-றி� $க�ப.09297.1 

 கD�த+ ேபால ேகால விர*களா* இ�க� க�DA $க�ப.09297.2 

 பிD�த_ெப.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவRசிைலயிேனா�� ேப� 

எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ெபா  ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

$க�ப.09297.3 

 +D�த+ மர4� க*�� +க3பட� �ர��� 

+Rச_�ைற.எ/.(+R�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09297.4 

 அ5தர�_ெப.(அ5தர�_ெப.) அதனி* 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

அ)�க  வ �ழா $க�ப.09298.1 

 ச5திர _ெப.(ச5திர _ெப.) வ �ழா ேம) மா*வைர தக�5+ வ �ழா $க�ப.09298.2 

 இ5திர_ெப.அ.(இ5திர _ெப.) சி�தி  ெபா  ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) இ-� இைட 

வ �>5த+ எ றா* $க�ப.09298.3 

 எ5திர�_ெப.(எ5திர�_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

வா>�ைக_ெப.(வா>�ைக_ெப.) இனி/ சில�_ெப.(சில�_ெப.) உக5+ எ  எ றா� 

$க�ப.09298.4 

 ெமா8 அற1��தி அ ன ெமா8�பினா  அ�பினா* 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.09299.1 

 ெபா8 அற/ சிறி+ எ � எ%0� ெப)ைமயா  ;த*வ _ெப.) 

:�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09299.2 

 ைம அற� க'+ எ � எ%0� மன�தினா  வயிர� அ ன $க�ப.09299.3 

 ைக அற தைல_ெப.(தைல_ெப.) அ-றா� ேபா* கல�கினா� நி)த� க%டா� 

$க�ப.09299.4 



 அ ன+ நிகJ� ேவைல ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ'யி  

ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) $க�ப.09300.1 

 மி  எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�க� ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) யாவ)� 

மீளாவ%ண� $க�ப.09300.2 

 ெகா* நக� கர�தா* ப*லா* மர�களா* மான� � றா* $க�ப.09300.3 

 ெபா ெந� நா�ைட எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ;+��D ஏ-றி-� அ ேற 

$க�ப.09300.4 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேமக� க)ைமயா  ெச�ைம 

கா��� $க�ப.09301.1 

 ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ)%ட க%ட�+ அமர� ேகா  அ)ளி  

ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09301.2 

 Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எறிவ* எ � ேதா றினா  பைகயி* ேதா-ற $க�ப.09301.3 

 1ல� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உணரா நி ைன 

4D�+ அ றி 4Dேய  எ றா  $க�ப.09301.4 

 கா-�_ெப.(கா-�_ெப.) என உ)� ஏ� எ ன கன*_ெப.(கன*_ெப.) என 

கைடநா3 உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09302.1 

 H-ற� ஓ� Sல�ெகா%� ��கிய+ எ ன ெகா*வா  $க�ப.09302.2 

 ேதா-றினா  அதைன� காணா இனி தைல+ணி��� கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

$க�ப.09302.3 

 ஏ-ற+ எ � அேயா�தி ேவ5த-� இைளயவ  இதைன/ ெச8தா  

$க�ப.09302.4 



 மைறகேள ேதற�த�க ேவதிய� வண�க- பால $க�ப.09303.1 

 இைறயவ  இராம  எ 2� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற1��தி எ னி  

$க�ப.09303.2 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) இவைன� ேகாறி எ � 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) பிைறவா8 வாளி $க�ப.09303.3 

 நிைற உற வா�கி வி�டா  உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� நி��தி 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.09303.4 

 ேநமி�� �லிச ேவ�� ெந-றியி  ெந)A;� க%ணா  $க�ப.09304.1 

 நாம ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) தா2� ம-ற நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) 

பைட�� நாண $க�ப.09304.2 

 த� 4க�_ெப.(4க�_ெப.) க+வ ஓD/ 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) சிர�ைத� த3ளி $க�ப.09304.3 

 :மைழ அமர� சி5த ெபாலி5த+ அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பகழிA ;�ேத3 

$க�ப.09304.4 

 அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ தைல மீ+ 

ஓ�கி_வி.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ%ட� உ-� அ0கா 

4 ன� $க�ப.09305.1 

 ப-றிய Sல�ேதா�� உட நிைற பகழிேயா�� $க�ப.09305.2 

 எ-றிய கால� கா-றி*_ெப.(கா-�_ெப.+இ*_இட.ேவ.) மி ெனா�� 

இDயிேனா�� $க�ப.09305.3 

 �-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;ய*_ெப.(;ய*_ெப.) 

வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ ன வ �>5த+ ேசார  

யா�ைக $க�ப.09305.4 



 வி%தல�+ இல�� தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) இர%ெடா�� மி 2 

வ ���_ெப.எ/.(வ ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09306.1 

 �%டல� +ைணேகளா�� ெகா5தள� �Rசி/ ெச�ேக>/ $க�ப.09306.2 

 ச%டெவ� கதி'  க-ைற� தைழெயா�� இரவிதா  இ� $க�ப.09306.3 

 ம%தல� வ �>5த+ எ ன வ �>5த+ தைல�� ம%ேம* $க�ப.09306.4 

 உயி� ;ற�+ உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) உ3நி ற உண�விேனா�� $க�ப.09307.1 

 ெசயி� அ� ெபாறி�� அ5த� கரண4� சி5+மாேபா* $க�ப.09307.2 

 அயி* எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�க� உ3ளா� ஆ-றல� 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஆ ற $க�ப.09307.3 

 எயி* உைட இல�ைக ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இ'5தன� பைட�� வி�டா� $க�ப.09307.4 

 வி*லாள� ஆனா��� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ேமலவ  விளிதேலா�� 

$க�ப.09308.1 

 ெச*லா+_எதி�.ம.வி.எ/.(ெச*_வி.ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இல�ைக ேவ5த-� அர�_ெப.(அர�_ெப.) என� 

களி�த_ெப.எ/.(களி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

$க�ப.09308.2 

 எ*லா)� P� வ �சி ஏறிட ஆ��த ேபா+ $க�ப.09308.3 

 ெகா*லாத விரத�தா�த� கட(ள� H�ட�_ெப.(H�ட�_ெப.) ஒ�தா� 

$க�ப.09308.4 

 வர5த) 4த*வ _ெப.(4த*வ _ெப.) ம-ைற மா மறி� கர�+ வ3ள* 

$க�ப.09309.1 

 ;ர5தர  4த*வ� ஆய நா மைறA ;லவ�_ெப.(;லவ�_ெப.) பா'* $க�ப.09309.2 



 நிர5தர� ேதா றி_வி.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நி றா� 

அ)ளினா* நிைற5த_ெப.எ/.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெநRச� 

$க�ப.09309.3 

 கர5தில� அவைர யா�ைக க%டன �ர��� க%ணா* $க�ப.09309.4 

 அற5தைல நி றா��� இ*ைல அழி(_ெப.(அழி(_ெப.) எ2� அறிஞ� 

வா��ைத $க�ப.09310.1 

 சிற5த+ சர�க3 பாய/ சி5திய_ெப.எ/.(சி5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

சிர�த ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09310.2 

 பற5தைல அதனி* ம-� அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பாதக அர�க  ெகா*ல 

$க�ப.09310.3 

 இற5தன கவிக3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) எJ5தன இைமேயா� 

ஏ�த_�ைற.எ/.(ஏ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09310.4 

 ஆ�ைகயி  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அர�க த  தைலைய 

அ�ைக $க�ப.09311.1 

 P�கின  உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) H�5த வாலி ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) 

Pசி_ெப.(Pசி_ெப.) ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09311.2 

 ேம�� உய�5+_வி.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அமர� 

ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) அ3ளிேய ெத(ட�5+ 

வ ���_ெப.எ/.(வ ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09311.3 

 :�கிள� ப5த� நிழ*_ெப.(நிழ*_ெப.) அ2ம ேம* இளவ* ேபானா  

$க�ப.09311.4 

 வ ��கிய ேதாள  ேத85+ ெமலிகி ற பழிய  மீ+-� $க�ப.09312.1 

 ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4Dய  

தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) ஒளிெப�� 4க�த  உ3ளா* $க�ப.09312.2 



 வா�கிய +யர  மீAேபா8 வள�கி ற ;கழ  வ5+-� $க�ப.09312.3 

 ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உவைக யாள  

இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) உைர�க�-றா  $க�ப.09312.4 

 எ*லிவா  மதியி  உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) கைற என 

எ ேம* வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09313.1 

 ;*லிய வ�(� ேபாகா+ எ � அக�_ெப.(அக�_ெப.) ;ல�;கி ேற  

$க�ப.09313.2 

 வி*லிய� ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) ந*க +ைட�+ உ�� ெவ�ைம த��5ேத  

$க�ப.09313.3 

 ெச*வ4�_ெப.(ெச*வ�_ெப.+உ�_சா'.) ெப�த-� உ%ேடா�ைற இனி/ 

சி�ைம யாேதா $க�ப.09313.4 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைல ஆழி ெத(�ட<� 

ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) அ)3 சி�வ _ெப.(சி�வ _ெப.) ெச�ம* $க�ப.09314.1 

 ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) அைல�+ எ ைன 

ஆ��+A ேபா��ெத(ழி* கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ8ேயா  $க�ப.09314.2 

 த தைல எ�Aப� க%� தானவ� தைலக3 சாய $க�ப.09314.3 

 எ  தைல_ெப.(தைல_ெப.) எ��கலாேன  இனி��ைட எ�Aேப  எ றா  

$க�ப.09314.4 

 வா தைல எ��க_�ைற.எ/.(எ���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேவைல ம%தைல 

எ��க_�ைற.எ/.(எ���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வாேனா� $க�ப.09315.1 

 ேகா தைல எ��க_�ைற.எ/.(எ���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேவத� 

�ல�_ெப.(�ல�_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

எ��க_�ைற.எ/.(எ���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) � றா� $க�ப.09315.2 



 ேத தைல எ���� 

_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) தாரா8 ேதவைர 

ெவ றா  த�ய $க�ப.09315.3 

 ஊ தைல எ��தா8 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ � உைர�தன� உவைக மி�கா� 

$க�ப.09315.4 

 வரத  ேபா8 ம�காநி ற மன�தின  மாய�ேதாைன/ $க�ப.09316.1 

 சரத� ேபா� ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) 

மீB�_ெப.எ/.(மீ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) த)மேம 

தா�க_�ைற.எ/.(தா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) எ பா  $க�ப.09316.2 

 விரத�_ெப.(விரத�_ெப.) :%� உயி'ேனா�� த 2ைட மீ�சி 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09316.3 

 பரத  ேபா � இ)5தா  த�பி வ)கி ற ப'( 

பா��+_வி.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09316.4 

 வ ;ல� கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

மீB�_ெப.எ/.(மீ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) த�பிேம* ைவ�த 

மாைல� $க�ப.09317.1 

 த ;ல நயன� எ 2� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ெசா'�� தாைர $க�ப.09317.2 

 அ ;ெகா* அJ கண ��ெகா* ஆன5த வா'ேய ெகா* $க�ப.09317.3 

 எ ;க3 உ)கி/ ேசா)� க)ைணெகா* யா� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

ஓ�வா� $க�ப.09317.4 

 விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) 

க%ணி  ந�)� உவைக�� களிA;� வ ��க $க�ப.09318.1 

 எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி� 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) இைண 

அD 4 ன� இ�டா  $க�ப.09318.2 



 ெகாJ5+ எJ� ெச�க�� க-ைற ெவயி*விட எயி-றி  

H�ட�_ெப.(H�ட�_ெப.) $க�ப.09318.3 

 அJ5+ற மD�த ேப>வா8� தைல_ெப.(தைல_ெப.) அD உைற ஒ றாக 

$க�ப.09318.4 

 தைலயிைன ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) த�பி 

ெகா-றைவ தழ�இய_ெப.எ/.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபா ேதா3 

$க�ப.09319.1 

 மைலயிைன ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா)தி வலிைய 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09319.2 

 சிைலயிைன ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ெச8ைகைய 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09319.3 

 ெகாைலயிைன ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஒ �� உைர�தில  களிA;� 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.09319.4 

 காள ேமக�ைத/ ெச�க� கல5+_வி.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என 

க'ய_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) � றி  $க�ப.09320.1 

 நா3ெவயி* பர5த+ எ ன ந�பி த _பதி.ெப.(த _தி'.) த�பி 

மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) $க�ப.09320.2 

 ேதாளி ேம* உதிர/ ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) ேக>/ �வ� 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) உ)வி* 

ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09320.3 

 தாளி ேம* வண�கினாைன� தJவின  தனி�+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

இ*லா  $க�ப.09320.4 



 க�ப மத�+� களியாைன� காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) சனக  ெப-ெற��த 

$க�ப.09321.1 

 ெகா�;� எ பா* இனிவ5+ ��கினா3 எ � அக��ளி�5ேத  $க�ப.09321.2 

 வ�; ெசறி5த_ெப.எ/.(ெச'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மல��ேகாயி* 

மைறேயா  பைட�த மாநில�தி* $க�ப.09321.3 

 த�பி உைடயா  பைக அRசா  எ 2� மா-ற� த5தைனயா* $க�ப.09321.4 

 P�கிய Pணி வா�கி ேதா[ளா� மா�ைப/ 

�-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09322.1 

 வ ��கிய கவச பாச� ஒழி�+_வி.எ/.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) விைரவி  

ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09322.2 

 தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பகழி� H�வா8 தD5த 

;% தJ�;� இ றிA $க�ப.09322.3 

 ேபா�கின  தJவிA ப*கா* ெபா தட5 ேதாளி  ஒ-றி $க�ப.09322.4 

 ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) திலக நி னா* அ � இக* அ2ம  எ 2� 

$க�ப.09323.1 

 ேசடனா* அ � ேவ� ஓ� தெய1வ�தி  சிறA;�_ெப.(சிறA;_ெப.+உ�_சா'.) 

அ � $க�ப.09323.2 

 வ �டண  த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ றி ஈ+ என 

விள�பி ெம8�ைம $க�ப.09323.3 

 ஏ� அவி> அல�க* மா�ப  

இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

இனிதி  இAபா* $க�ப.09323.4 

 ஓத ேராதன ேவைல கட5+ளா� $க�ப.09324.1 



 :தேராதர� ;�ெகன ேபா��+ இழி_வி.(இழி_வி.) $க�ப.09324.2 

 சீதேராத� �)தி� திைர ஒ]இ $க�ப.09324.3 

 Pத� ஓதெவ� காலி  +ைத5+ளா� $க�ப.09324.4 

 அ றி* அ� க)� ேபைடக3 ஆ� என $க�ப.09325.1 

 4 '*_ெப.(4 றி*_ெப.) எ��� அர�கிய� ெமா8�+ 

அழ_�ைற.எ/.(அJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09325.2 

 இ � இல�ைக அழி5த+ எ � ஏ��வா� $க�ப.09325.3 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இல�� ஐயி* தாைதைய/ 

ேச�5+ளா� $க�ப.09325.4 

 ப*�� வா�� மன4� த� பாத4� $க�ப.09326.1 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) உயி�A ெபாைறேயா� ந���வா� $க�ப.09326.2 

 இ*ைல ஆயின  உ மக  இ � என/ $க�ப.09326.3 

 ெசா*லினா� பய�_ெப.(பய�_ெப.) �-ற� +ள��வா� $க�ப.09326.4 

 மா� இ)5தவ� மாதவ� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) $க�ப.09327.1 

 ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) O%ணிைடயா� ம-�� யாவ)� 

$க�ப.09327.2 

 வ ��� இ � இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) என 

வி�4வா� $க�ப.09327.3 

 ஓD எ�க0� சி5தி ஒளி�தன� $க�ப.09327.4 

 �ட�� ெகாJ�;ைக த�விழி P%Dட $க�ப.09328.1 

 தட-� வா3_ெப.(வா3_ெப.) உ)வி� த)� Pதைர $க�ப.09328.2 

 மிட-� வ �ச* உறா விJ5தா  அேரா $க�ப.09328.3 



 கட*_ெப.(கட*_ெப.) ெப)5திைரேபா* கர�_ெப.(கர�_ெப.) ேசாரேவ 

$க�ப.09328.4 

 வா8A பிற5+� உயி�Aபி  வள�5+� வா _ெப.(வா _ெப.) $க�ப.09329.1 

 கா8A; உ�� த� க%ணிைட� கா5தி�� $க�ப.09329.2 

 ேபா8A பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலைகA ெபாதி��ெவ5 $க�ப.09329.3 

 த�A பிற5+ள+ இ � என/ ெச8ததா* $க�ப.09329.4 

 பட�பிற�கிய பா5தB� பா)� ேப�5+ $க�ப.09330.1 

 இட�பிற�கி வல� ெபய�5+_வி.எ/.(ெபய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஈ� 

அற $க�ப.09330.2 

 உட�;_ெப.(உட�;_ெப.) இற�கி� 

கிட5+_வி.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைழ�+ 

ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) த� $க�ப.09330.3 

 விட�_ெப.(விட�_ெப.) பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

கட*_ெப.(கட*_ெப.) என ெவ�பினா  $க�ப.09330.4 

 தி)� ெவRசின� த�நிக� சீ-ற4� $க�ப.09331.1 

 ெப)� காத�� + ;� பிற>5திட $க�ப.09331.2 

 இ)ப+ எ 2� எ';ைர க%கB� $க�ப.09331.3 

 உ)� ெச�;_ெப.(ெச�;_ெப.) என ஓDய+ ஊ-��ந�� $க�ப.09331.4 

 கD�த ப-�ல� க-�ல� க% அற $க�ப.09332.1 

 இD�த கால�+ உ)� என எ�க0� $க�ப.09332.2 

 அD�த ைக� தல� அ� மைல ஆழிந�� $க�ப.09332.3 

 ெவD�த வா8ெத(�� ெபா�கின மீ/ெசல $க�ப.09332.4 



 ைம5தேவா எ2� மாமகேன எ2� $க�ப.09333.1 

 எ5ைதேயா எ2� எ  உயிேர எ2� $க�ப.09333.2 

 உ5திேன  உைன யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உளேன எ2� $க�ப.09333.3 

 ெவ5த_ெப.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;%ணிைட ேவ*ப�ட 

ெவ�ைமயா  $க�ப.09333.4 

 ;ர5தர  பைக ேபாயி-� அ ேறா எ2� $க�ப.09334.1 

 அர5ைத வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ஆ��தனேரா எ2� $க�ப.09334.2 

 கர5ைத_ெப.(கர5ைத_ெப.) SD�� பா-கட* க3வ2� $க�ப.09334.3 

 நிர5தர� பைக ந��கினேரா எ2� $க�ப.09334.4 

 ந�� :சி�� ேநமி அ� ைகய2� $க�ப.09335.1 

 மா� � ெறா� ேவைல மைற5+ளா� $க�ப.09335.2 

 ஊ� ந��கினரா8 உவண�திேனா� $க�ப.09335.3 

 ஏ�� ஏறி உலா(வ� எ 2மா* $க�ப.09335.4 

 வான மான4� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ஈ�ட4� $க�ப.09336.1 

 ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபான திைச இட�;�கன 

$க�ப.09336.2 

 தான� ஆனைவ சா�கில சா��வ+ $க�ப.09336.3 

 ஊன மானிட� ெவ றி ெகா%ட< எ2� $க�ப.09336.4 

 ெக�ட Pத� கிள�தின� ெபா8 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) $க�ப.09337.1 

 க�ட மானிட  ெகா*ல எ காதல  $க�ப.09337.2 

 ப�� ஒழி5தனேன எ2� ப 4ைற $க�ப.09337.3 



 வி�� அைழ��� உைழ��� ெவ+�;மா* $க�ப.09337.4 

 எJ� இ)���_ெப.எ/.(இ)��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இைர��� 

இர�க� உ-� $க�ப.09338.1 

 அJ� அர-�� அய���� விய���� ேபா8 $க�ப.09338.2 

 விJ�_ெப.எ/.(விJ_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) விழி��� 4கி>��� 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) ேமனியா* $க�ப.09338.3 

 உJ� நில�ைத உ)B� ;ரBமா* $க�ப.09338.4 

 அ8யேன எ2� ஓ�தைல யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

$க�ப.09339.1 

 ெச8ெவேன அர�_ெப.(அர�_ெப.) எ 2� அ�� ஓ�தைல $க�ப.09339.2 

 க8யேன . உைன� கா�D� ெகா��+ நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 

$க�ப.09339.3 

 உ8ெவேன எ ன உைர��� அ�� ஓ�தைல $க�ப.09339.4 

 எJவி  ேகால� எJதிய_ெப.எ/.(எJ+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேதா3களா* $க�ப.09340.1 

 தJவி� ெகா3ளைலேயா எ2� ஓ�தைல $க�ப.09340.2 

 உJைவA ேபா�ைத உைழ உயி� உ%பேத $க�ப.09340.3 

 ெசJவி* ேசவகேன எ2� ஓ�தைல $க�ப.09340.4 

 ந�ல�_ெப.(ந�ல�_ெப.) கா�Dய க%ட2� ேநமி�� $க�ப.09341.1 

 ஏ�� கா�D  எறி5த பைட எலா� $க�ப.09341.2 

 ேதா�� கா�D� +ர5தைன மீ%டநி  $க�ப.09341.3 

 ேகால� கா�Dைலேயா எ2� ஓ� தைல_ெப.(தைல_ெப.) $க�ப.09341.4 



 +Rசினா8ெகா* +ைணபி'5ேத  எ2� $க�ப.09342.1 

 வRசேமா எ2� வாரைலேயா எ2� $க�ப.09342.2 

 ெநR�_ெப.(ெநR�_ெப.) ேநாவ ெந�5தனிேய 

கிட5+_வி.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09342.3 

 அRசிேன  எ � அர-�� அ�� ஓ�தைல $க�ப.09342.4 

 காக�_ெப.(காக�_ெப.) ஆ� கள�திைட� கா%ெபேனா $க�ப.09343.1 

 பாக சாதன  ேமாலி பறி�திட $க�ப.09343.2 

 ஓைக மாதவ� உ/சியி  ைவ�தநி  $க�ப.09343.3 

 வாைக நா3_ெப.(நா3_ெப.) மல� எ 2� ம-� ஓ�தைல $க�ப.09343.4 

 ேச* இய* க% இய�க�த� ேதவிமா� $க�ப.09344.1 

 ேம* இனி� தவி�கி-ப�ெகா* வ �ர நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) $க�ப.09344.2 

 ேகால வி* �ர*_ெப.(�ர*_ெப.) ேக��� ���கி� த� $க�ப.09344.3 

 தாலிைய� ெத(ட* எ 2� ம-� ஓ�தைல $க�ப.09344.4 

 H-ற� உ  எதி� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உயி� 

ெகா3வ+ ஓ� $க�ப.09345.1 

 ஊ-ற� தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

உைட�+_வி.எ/.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ � எைன�� ஒளி�+ 

$க�ப.09345.2 

 ஏ-ற எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

உ-றைன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) 

எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) இ* $க�ப.09345.3 

 ஆ-றலா8 எ � உைர��� அ�� ஓ�தைல $க�ப.09345.4 



 இ னவா� அைழ�+ ஏ��கி றா  

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09346.1 

 உ 2�_ெப.எ/.(உ 2_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மா�திர�+ ஓDன  

ஊழிநா3 $க�ப.09346.2 

 ெபா னி  வா _ெப.(வா _ெப.) அ ன ேபா��கள� ;�கன  $க�ப.09346.3 

 ந _ெப.அ.(ந*_ெப.அ.) மக _ெப.(மக _ெப.) தன+ ஆ�ைகைய நா�வா  

$க�ப.09346.4 

 ேதவேர 4தலாகிய ேசவக� $க�ப.09347.1 

 யாவ)� உடேன ெத(ட�5+ ஏகினா� $க�ப.09347.2 

 1வைகA ேப� உலகி  4ைறைம�� $க�ப.09347.3 

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

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இர��வா� $க�ப.09347.4 

 அJதவா* சில 

அ பின_�றி.வி.அ.ெப.(அ ;_ெப.+இ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) ேபா � அD 

$க�ப.09348.1 

 ெத(Jதவா* சில P�கினவா* சில $க�ப.09348.2 

 உJத_ெப.எ/.(உJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆைனA பிண� ;�� 

ஒளி�தவா* $க�ப.09348.3 

 கJ+� ;3B� அர�கைன� கா%ட�� $க�ப.09348.4 

 ேகாD ேகாD� �திைரயி  H�ட4� $க�ப.09349.1 

 ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ெவ றி அர�க�த� ஆ�ைக�� 

$க�ப.09349.2 

 ஓைட யாைன�� ேத)� உ)�Dனா  $க�ப.09349.3 



 நாDனா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) மக _ெப.(மக _ெப.) உட*_ெப.(உட*_ெப.) 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) எலா� $க�ப.09349.4 

 ெம8 கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) விழிவழி ந�� விழ 

$க�ப.09350.1 

 ெந8கிட5த கன*;ைர ெநRசினா  $க�ப.09350.2 

 ெமா8கிட5த சிைலெயா� 1'மா� $க�ப.09350.3 

 க8கிட5த+ க%டன  க%களா* $க�ப.09350.4 

 ெபா�� ேதா3வைள�� கைணA;�D�� $க�ப.09351.1 

 அ�கத�கB� அ�;� இல�கிட $க�ப.09351.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) க% நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) எனA ெபாலி 

ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) ைக $க�ப.09351.3 

 ெச�ைகயா* எ��தா  சிர� ேச��தினா  $க�ப.09351.4 

 க*தி% மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) தJ(� கJ�தினி* 

$க�ப.09352.1 

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

ெச னியி*_ெப.(ெச னி_ெப.+இ*_இட.ேவ.) S��� �ட�� க%ேணா� 

$க�ப.09352.2 

 ஒ-�� ேமா��� உ)�� உைள��மா* $க�ப.09352.3 

 4-�� நாளி* வி��_ெப.எ/.(வி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 1/சினா  $க�ப.09352.4 

 க8க%டா  பி  க)�கட* க%� அன $க�ப.09353.1 

 ெம8க%டா  அத ேம* விJ5தா  அேரா $க�ப.09353.2 

 ெப8க% தாைர அ)விA ெப)5திைர $க�ப.09353.3 



 ெமா8ெகா%� ஆ�திைர ேவைலைய 1டேவ $க�ப.09353.4 

 அA; மா'_ெப.(மா'.) அJ5திய மா�ைப� த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.09354.1 

 அA; மா'_ெப.(மா'.) அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இழி_வி.(இழி_வி.) யா�ைகயி  $க�ப.09354.2 

 அA;� மா'* அைண��� அர-�மா* $க�ப.09354.3 

 அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ;மா  உ-ற+ யாவ� உ-றா� அேரா $க�ப.09354.4 

 பறி���_ெப.(பறி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மா�பி  

பகழிைய ப*4ைற $க�ப.09355.1 

 4றி��� 1�/சி��� ேமா��� 4ய��மா* $க�ப.09355.2 

 எறி��� ெவ�கதிேரா� உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏைழ�� $க�ப.09355.3 

 கறி��� வாயி  இ�� இ � என� கா5+வா  $க�ப.09355.4 

 ேதவேரா�� 4னி(_ெப.(4னி(_ெப.) அ)R_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) சீ'ேயா� 

$க�ப.09356.1 

 ஏவேரா�� இய�பிய 1��திக3 $க�ப.09356.2 

 1வேரா�� உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 1 ெறா�� 

$க�ப.09356.3 

 ேபாவேத ெகா* 4னி(_ெப.(4னி(_ெப.) எ2� ெபா�மலா  $க�ப.09356.4 

 க%Dல  தைல_ெப.(தைல_ெப.) காதிய மானிட  $க�ப.09357.1 

 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இற5தன _வி.4.(இற_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) எ ப+ 

ெகா%டவ  $க�ப.09357.2 

 ;% திற5தன ெநRச  ெபா)மல  $க�ப.09357.3 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) திற5திட வி�மி அர-றினா  $க�ப.09357.4 



 நிைல�� மாதிர�+ நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

யாைன�� ெந-றி� க%ணா  $க�ப.09358.1 

 மைல�ேம எளியேவா நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) பறி�த-� ம� இ* 

ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) $க�ப.09358.2 

 தைல�� ஆ)யி)� ெகா%டா� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

உடேலா�� த�க_�ைற.எ/.(த��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09358.3 

 ;ைலெயேன  இ 2� ஆவி �ம�கி ேற  ேபா�� ேபா�� $க�ப.09358.4 

 எ' உண அளைக 1P� இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) இ)�ைக 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.09359.1 

 ெபா' உண உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 1 �� ெபா+ அறA ;ர5ேத  ேபாலா� 

$க�ப.09359.2 

 அ' உ0� அல�க* ெமௗலி 

இழ5த_ெப.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ  மதைல யா�ைக 

$க�ப.09359.3 

 ந' உண� க%ேட  ஊணி  நா�0� உண(_ெப.(உண(_ெப.) ந றா* 

$க�ப.09359.4 

 :%� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) பைகேம* ;�� எ  ;�திரேனா�� ேபானா� 

$க�ப.09360.1 

 மீ%Dல� விளி5+ வ �>5தா� விரதிய� இ)வேரா�� $க�ப.09360.2 

 ஆ%� உள �ர��� ஒ �� அம��கள�+ ஆ)� இ 2� $க�ப.09360.3 

 மா%Dல� இனிம-� உ%ட< இராவண  வ �ர வா>�ைக_ெப.(வா>�ைக_ெப.) 

$க�ப.09360.4 

 க5த�Aப� இய�க� சி�த� அர�க�த� க னிமா�க3 $க�ப.09361.1 



 ெச5+ ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெசா*லினா� 

உ  ேதவிய� தி)வி  ந*லா� $க�ப.09361.2 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ-� எ� கணவ த ைன� 

கா�� எ � ம)�கி* வ �>5தா* $க�ப.09361.3 

 அ5+ ஒ�க அர-றேவா நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) H-ைற�� 

ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

ெகா%ேட _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) $க�ப.09361.4 

 சின�ெத(�� ெகா-ற�_ெப.(ெகா-ற�_ெப.) 

4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) 

ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) ேமவி $க�ப.09362.1 

 நிைன�த+ 4D�+ நி ேற _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) 

ேந'ைழ ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) ந�ரா* $க�ப.09362.2 

 என�� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ெச8ய� த�க கட _ெப.(கட _ெப.) எலா� ஏ�கி 

ஏ�கி $க�ப.09362.3 

 உன�� நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) ெச8வ+ ஆேன  எ னி  யா� 

உலக�+_ெப.(உலக�_ெப.+அ�+_சா'.) உ3ளா� $க�ப.09362.4 

 எ பன பல(� ப னி எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைழ�+ இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஏ�கி 

$க�ப.09363.1 

 அ பினா* மகைன� தா�கி அர�கிய� அர-றி 

வ �ழ_�ைற.எ/.(வ �>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09363.2 

 ெபா ;ைன நகர� ;�கா  

க%டவ�_வி.அ.ெப.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப .) 

;ல�;� :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) $க�ப.09363.3 

 ஒ ப+ தி��� ம-ைற ஒ)தி��� உ-ற+ அ ேற $க�ப.09363.4 



 க%கைள/ S*கி றா)� கJ�திைன� தDகி றா)� $க�ப.09364.1 

 ;%ெகாள� திற5+ மா�பி  ஈ)ைளA ேபா�� வா)� $க�ப.09364.2 

 ப%க3 ;�� அல�;� நாைவ உயிெரா� பறி�கி றா)� $க�ப.09364.3 

 எ%களி* ெப'ய� அ5த இ)5+ய� ெபா��கலாதா� $க�ப.09364.4 

 மாதிர� கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தி%ேதா3 

ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) ம�ட/ 

ெச னி_ெப.(ெச னி_ெப.) $க�ப.09365.1 

 ேபாதைலA ;'5த யா�ைக ெபா��தன  ;�த� க%டா� $க�ப.09365.2 

 ஓதந�� ேவைல அ ன க%களா* 

உ��த_ெப.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ3ள� $க�ப.09365.3 

 காத*_ெப.(காத*_ெப.) ந�� ஓD ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

க)�கட* ம��த+ அ ேற $க�ப.09365.4 

 ஆவியி  இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) காத*_ெப.(காத*_ெப.) அர�கிய� 

4த*வராய $க�ப.09366.1 

 ேதவிய� �ழா�க3 �-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

சிர�தி ேம* தளி��ைக ேச��தி $க�ப.09366.2 

 ஓவிய�_ெப.(ஓவிய�_ெப.) வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;ர3வன 

ஒAப_�ைற.எ/./உ.உ).(ஒA;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஒ*ைல� $க�ப.09366.3 

 ேகா இய* ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) ;�கா  �)திந��� �மிழி� க%ணா  

$க�ப.09366.4 

 க)5��ழ*_ெப.(க)��ழ*_ெப.) க-ைறA பார� கா*ெத(ட கமலA :வா* 

$க�ப.09367.1 



 �)�ைபையA ;ைட�கி றா3ேபா* ைககளா* 4ைலேம* ெகா�D 

$க�ப.09367.2 

 அ)�கல/ ��ைம தா�க_�ைற.எ/.(தா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அக* 

அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) அ றி ச-ேற $க�ப.09367.3 

 ம)���� உ%� உ%� எ ன மய  மக3_ெப.(மக3_ெப.) 

ம�கி_வி.எ/.(ம��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வ5தா3_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.09367.4 

 தைலயி ேம* �ம5த ைகய3. தழலி ேம* மிதி�கி றா3ேபா* $க�ப.09368.1 

 நிைலயி ேம* பைத��� தாள3 ஏ�க�தா* 

நிைற5த_ெப.எ/.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெநRச3 $க�ப.09368.2 

 ெகாைலயி ேம* �றி�த_ெப.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவட  

H��கைண உயிைர� ெகா3ள_�ைற.எ/.(ெகா3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.09368.3 

 மைலயி ேம* மயி*_ெப.(மயி*_ெப.) 

வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ ன ைம5த ேம* 

ம�கி_வி.எ/.(ம��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வ �>5தா3_வி.4.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.09368.4 

 உயி��தில3 உண�(� இ*ல3 உயி� 

இல3_�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ3_பட�.ஒ).) ெகா*ேலா எ னA $க�ப.09369.1 

 ெபய��தில3 யா�ைக ஒ �� ேபசல3 பி*கி யா+� $க�ப.09369.2 

 விய��தில3 ெநD+ ேபா+ வி�மல3 ெம*ல_வி.அ.(ெம ைம_ெப.) ெம*ல 

$க�ப.09369.3 

 அய��தில3 அ'தி  ேதறி வா8திற5+ அர-ற* உ-றா3 $க�ப.09369.4 

 கைலயினா* தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) எ ன வள�கி ற கால�ேத உ  

$க�ப.09370.1 



 சிைலயினா* அ'ைய ெவ*ல� கா%பேதா� தவ�4  ெச8ேத  $க�ப.09370.2 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) இலா ஆ�ைக காண எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ-.) 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச8ேத  அ5ேதா $க�ப.09370.3 

 நிைல இலா வா>ைவ இ 2� நிைனெவேனா நிைன( இலாேத  $க�ப.09370.4 

 அ8யேன அழகேன எ  அ)�ெபற* அமி>ேத ஆழி� $க�ப.09371.1 

 க8யேன மJவேன எ � அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) வலி 

கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கால $க�ப.09371.2 

 ெமா8யேன 4ள' அ ன நி 4க� க%Dலாேத  $க�ப.09371.3 

 உ8ெவேன உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 1 ��� ஒ)வேன ெச)வேலாேன 

$க�ப.09371.4 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) அ'/ சத�ைக ஆ�Aப� தவ>கி ற ப)வ�_ெப.(ப)வ�_ெப.) 

த னி* $க�ப.09372.1 

 ேகா3 அ' இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ப-றி� ெகாண�5தைன ெகாண�5+ 

ேகாப�_ெப.(ேகாப�_ெப.) $க�ப.09372.2 

 1BறA ெபா)�தி மாட 4 றிலி  4ைறயி  ஓD $க�ப.09372.3 

 மீBற விைளயா�� இ 2� கா%ெபேனா விதியிலாேத  $க�ப.09372.4 

 அ�;லி அ�ம வா எ � அைழ�த�� அவி� ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) 

தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) $க�ப.09373.1 

 இ�ப� வ5தாைன அRச* என இ)கர�தி  ஏ5தி $க�ப.09373.2 

 வ�; உ�� ம�ைவA ப-றி 4ய* என 

வா���_ெப.எ/.(வா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) $க�ப.09373.3 

 எ� ெப)�களிேற காண ேவச-ேற  எJ5திராேயா $க�ப.09373.4 



 இய�கிய� அர�கி மா�க3 விRைசய� ஏைழ மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) $க�ப.09374.1 

 4ய* கைற பயிலா� தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) 4க�திய� 4J+� நி ைன 

$க�ப.09374.2 

 மய�கிய_ெப.எ/.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4ய�க� த னா* மல� 

அைண அமளி மீேத $க�ப.09374.3 

 அய��தைன உற��வாேயா அம� ெபா)+ அலசினாேயா $க�ப.09374.4 

 4�கணா  4தலிேனாைர உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

1 றிேனா�� $க�ப.09375.1 

 ;�க ேபா� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ  ;த*வ _ெப.) ேபாலா� 

$க�ப.09375.2 

 ம�களி* ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ெகா*ல மா3பவ  மான ேம) 

$க�ப.09375.3 

 உ�கிட அ0 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஓD உைத�த+ ேபா�� அ�மா 

$க�ப.09375.4 

 பR� எ' உ-ற+ எ ன அர�க�த� பரைவ எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.09376.1 

 ெவRசின மனித� ெகா*ல விளி5தேத மீ%ட+ இ*ைல $க�ப.09376.2 

 அRசிேன  அRசிேன  அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) சீைத எ � அமி>தா* 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09376.3 

 நRசினா* இல�ைக ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) நாைள இ�தைகய  அ ேறா 

$க�ப.09376.4 

 எ � அைழ�+ இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஏ�க 

இ�+ய� நம�க�� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.09377.1 



 ெபா  தைழ�+ அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) அ*�*_ெப.(அ*�*_ெப.) 

சீைதயா* ;�5த+ எ ன $க�ப.09377.2 

 வ தைழ� க*லி  ெநRசி  வRசக�தாைள வாளா* $க�ப.09377.3 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைழ�தி�ெவ  எ னா 

ஓDன  அர�க� ேகாமா _ெப.(ேகாமா _ெப.) $க�ப.09377.4 

 ஓ�கி றாைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

உய�ெப)� பழிைய உ/சி/ $க�ப.09378.1 

 S�கி றா  எ � அRசி மேகாதர  +ணி5த ெநRச  $க�ப.09378.2 

 மா� ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அDயி  

வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ;க>�� ம னா $க�ப.09378.3 

 ேக� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ��த+ எ னா 

இைனயன கிள�த�-றா  $க�ப.09378.4 

 ந�� உளதைன�� S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) உள தைன�� 

ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09379.1 

 பா� உளதைன�� வானA பரA; உளதைன�� காலி  $க�ப.09379.2 

 ேப� உளதைன�� ேபராA ெப)�பழி பிD�தி ேபாலா� $க�ப.09379.3 

 ேபா� உளதைன�� ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) ;>க 

உளதைன�� உ3ளா8 $க�ப.09379.4 

 ெத3ள)� கால ேகய� சிர�ெத(�� திைச�ைக யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 

$க�ப.09380.1 

 ெவ3ளிய ம)A;/ சி5த வ �சிய_ெப.எ/.(வ ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

விசய�+ ஒ3வா3 $க�ப.09380.2 



 வ3ளி_ெப.(வ3ளி_ெப.) அ�ம)��* ெசLவா8 மாத�ேம* ைவ�தேபா+ 

$க�ப.09380.3 

 ெகா3Bேம ஆவி தாேன நாண�தா* �ைறவ+ அ*லா* $க�ப.09380.4 

 ம�ைகைய �ல�+ உளாைள தவ�திைய 4னி5+ வாளா* $க�ப.09381.1 

 ச�ைக ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இ றி� ெகா றா*. �ல�+�ேக த�கா  எ � 

$க�ப.09381.2 

 க�ைக அ� ெச னியா2� க%ண2� கமல� ேதா2� $க�ப.09381.3 

 ெச�ைக�� ெகா�D உ ைன/ சி'Aபரா* சிறிய  எ னா $க�ப.09381.4 

 நில�+_ெப.(நில�_ெப.+அ�+_சா'.) இய*;_ெப.(இய*;_ெப.) அ � வானி  

ெநறி அ � ந�தி அ � $க�ப.09382.1 

 தல�+ இய*;_ெப.(இய*;_ெப.) அ � ேமேலா� த)மேம* அ+(� அ � 

$க�ப.09382.2 

 ;ல�திய  மரபி  வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;%ணிய 

விரத�_ெப.(விரத�_ெப.) :%டா8 $க�ப.09382.3 

 வல�+ இய*;_ெப.(இய*;_ெப.) அ � மாயாA பழிெகாள ம�� வாேயா 

$க�ப.09382.4 

 இ � ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இவைள வாளா* 

எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா8 இராம  த ைன 

$க�ப.09383.1 

 ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) 

மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இல�ைக 1P� 

எ8திைன_வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஐ_4 .ஒ).) ெவ+�;வாேயா 

$க�ப.09383.2 

 ெபா றின3 சீைத எ ேற ;ரவல ;த*வ _ெப.) த ைன� $க�ப.09383.3 



 ெகா றவ� த�ைம� ெகா*ல� Hசிைன ேபா�� எ றா  $க�ப.09383.4 

 எ ன�� எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) H�வா3 

இ)நில�+ இ�� மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.09384.1 

 ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) த ைன மா-றல� 

வலியி- ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09384.2 

 சி ன4� அவ�க3 த�க3 சிர4� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ றி/ ேசேர  

$க�ப.09384.3 

 ெத(* ெநறி� தயில� ேதாணி வள��+மி  எ ன/ 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.09384.4 

 அ�ெத(ழி* அவ)� ெச8தா� ஆயிைட அைன�+� தி��� $க�ப.09385.1 

 ெபா�திய நி)த� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ெகாண'ய ேபாய Pத� $க�ப.09385.2 

 ஒ�தன� அ0கி வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வண�கின� 

இல�ைக உ  ஊ�A $க�ப.09385.3 

 ப�தியி  அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தாைன�� 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) இைல பணி எ  எ றா� $க�ப.09385.4 

 ஏ�ப* உ-� எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) எLவழி எ8தி-� எ றா  $க�ப.09386.1 

 H�ப* உ-� உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைகய� 

ஒ)வழி Hறலாேமா $க�ப.09386.2 

 வா� ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) பரைவ ஏJ� இ�தியி  வள�5த+ எ னா� 

$க�ப.09386.3 



 தா� ெபாD�+ எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தாைன�� 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) தா _த-.�.(தா _த-.�.) இ* 

எ றா� $க�ப.09386.4 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) உற நட5த_ெப.எ/.(நட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) வள�5த_ெப.எ/.(வள�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மா� Pளி ம%ட $க�ப.09387.1 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) உற நட�கி றா)� மிதி�தன� ஏக ஏக $க�ப.09387.2 

 க%0ற* அ'+ கா% அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) க-ப�தி  4Dவி* 

கா�ேபா* $க�ப.09387.3 

 எ%0ற அ'ய ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) எ8திய+ இல�ைக 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09387.4 

 வா3தனி* வய�க_�ைற.எ/.(வய��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மி னா 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அதி  இ)ள மா�டா $க�ப.09388.1 

 ஈ�Dய 4ரசி  ஆ�Aைப இDய+ 

4ழ�க_�ைற.எ/.(4ழ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மா�டா $க�ப.09388.2 

 மீ�� இனி உைரAப+ எ ேன ேவைலமீ/ ெச ற+ எ ன� $க�ப.09388.3 

 த��Dய பைட�� மா(� யாைன�� ேத)� 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09388.4 

 உலகி2�� உல�_ெப.(உல�_ெப.) ேபா8A ேபா8 ஒ றி  

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஒ+�க*_ெதா.ெப.(ஒ+��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09389.1 

 ெத(ைல( அ)5தாைன ேம ேம* எJ5த+ ெத(ட�5+ �-ற $க�ப.09389.2 

 நிலவி2�� இைற�� மீ2� ந��கின 

நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.09389.3 



 அல'�� 45+ ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஆ�ந��+ அRசி அAபா* $க�ப.09389.4 

 ேம-பட� வி��ைப 4�D ேம)வி  

விள�கி_வி.எ/.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09390.1 

 நா* ெப) வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) ஊ�� இல�ைக ஊ� 

நட���_ெப.எ/.(நட_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $க�ப.09390.2 

 கா�Aெப)� கடைல ம-ேறா� இட�தினி* கால  தாேன $க�ப.09390.3 

 ேச�Aப+ ேபா ற+ யா%�� �ைமெபாறா+ உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ ன 

$க�ப.09390.4 

 ெந)�� உைட வாயிF� ;�� எனி  ெநD+ கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

$க�ப.09391.1 

 இ)���_ெப.எ/.(இ)��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ�+ைணேய 

எ னா மதிலி2�� உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09391.2 

 அர�கன+ இல�ைக உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ%ட�க3 அைன�தி  உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) $க�ப.09391.3 

 க)�கிள� ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ஒ)�� உட  

கல5த+ எ ன $க�ப.09391.4 

 அ+ெபாJ+ அர�க�ேகா2� அணிெகா3 ேகா;ர�தி  

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09392.1 

 ெபா+ உற ேநா�க�-றா  ஒ)ெநறி ேபாகA 

ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09392.2 

 விதி4ைற கா%ெப  எ 2� ேவ�ைகயா  ேவைல ஏJ� $க�ப.09392.3 



 க+� என ஒ)�� ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேபைதயி  காத*_ெப.(காத*_ெப.) 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.09392.4 

 மாதிர� ஒ றி  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மா� 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) திைசேம* ம%D $க�ப.09393.1 

 ஓதந�� ெச*வ+ அ ன தாைனைய உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) Hடா 

$க�ப.09393.2 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ேவதா5த� H�� ெபா)ளிைன வி'�கி றா� ேபா* 

$க�ப.09393.3 

 P+வ� அணிக3 ேதா�� வர 4ைற கா�D/ 

ெசா னா�_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.09393.4 

 சாக� த�வினி  உைறபவ� தானவ� சைம�த $க�ப.09394.1 

 யாக�தி* பிற5+_வி.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைய5தவ� 

ேதவைர எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.09394.2 

 ேமாக�தி பட 4D�தவ� மாையயி  4த*வ� $க�ப.09394.3 

 ேமக�ைத� ெத(�� ெம8யின� இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) என 

வி'�தா� $க�ப.09394.4 

 �ைசயி  த�வினி* உைறபவ� H-���� விதி��� $க�ப.09395.1 

 வைச�� வ ைம�� வள�Aபவ� வானநா�� உைறேவா� $க�ப.09395.2 

 இைச�� ெச*வ4�_ெப.(ெச*வ�_ெப.+உ�_சா'.) இ)�ைக�� இழ5த+ 

இ�� இவரா* $க�ப.09395.3 

 விைசய� தா� என நி-பவ� இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) விறேலா8 $க�ப.09395.4 

 இலவ� த�வினி* உைறபவ� இவ�க3 ப%� இைமயாA $க�ப.09396.1 



 ;லவ��� இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) ெபா  நக� அழிதரA ெபா)தா� 

$க�ப.09396.2 

 நிலைவ/ ெசRசைட ைவ�தவ  வர�தர நிமி�5தா� $க�ப.09396.3 

 உலைவ� கா�� உ� த� என ெவ�ளி 

ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைடயா� $க�ப.09396.4 

 அ றி* த�வினி* உைறபவ� இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) 

ப%ைட_ெப.அ.(ப%�_ெப.) அமர��� $க�ப.09397.1 

 எ ைற��� இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைறவிட� 

எ றிட ேம)� $க�ப.09397.2 

 � ைற� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா8� 

�ைரகட* இட_�ைற.எ/.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அற��ைல5ேதா� 

$க�ப.09397.3 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ�த ைமைய� தவி)� 

எ � இர5திட� த��5ேதா� $க�ப.09397.4 

 பவள� � றினி* உைறபவ� ெவ3ளி ப%;_ெப.(ப%;_ெப.) 

அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓ� $க�ப.09398.1 

 �வைள� க%ணி அ�� இரா�கத� க னிைய� Hட $க�ப.09398.2 

 அவளி* ேதா றின� ஐ இ) ேகாDய� ெநா8தி  $க�ப.09398.3 

 திவளA பா-கட* வற3பட� ேத�கின� சிலநா3 $க�ப.09398.4 

 க5த மாதன� எ ப+ இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) க)�_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) 

கட-� அAபா* $க�ப.09399.1 

 ம5த மா)த� ஊ�வ+ ஓ�கி' அதி* வா>ேவா� $க�ப.09399.2 

 அ5த கால�+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஆலகால�+ட  பிற5ேதா� 

$க�ப.09399.3 



 இ5த வா3_ெப.(வா3_ெப.) எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�க� எ%ணிற5தவ� 

இைறவ $க�ப.09399.4 

 மைலய� எ ப+ ெபாதிய மாமைல_ெப.(மாமைல_ெப.) அதி* மறேவா� 

$க�ப.09400.1 

 நிைலய� அ ன+ சாகர� த�( இைட 

நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.09400.2 

 �ைல�� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) என� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நா 4க Hறி 

$க�ப.09400.3 

 உைலவிZ� இதி* உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

எ � இர5திட உைற5தா� $க�ப.09400.4 

 4�கர� ைகய� 1இைல ேவலின� 4�%D $க�ப.09401.1 

 ச�கர�தின� சாப�தா* இ5நி ற தைலவ� $க�ப.09401.2 

 ந�கர� கட*_ெப.(கட*_ெப.) நாெலா� 1 ���� நாத� $க�ப.09401.3 

 ;�கரA ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) த�விைட உைறபவ� ;கேழா8 $க�ப.09401.4 

 மறலிைய ப%� த� ெப)5தா8 ெசால வலியா* $க�ப.09402.1 

 ;றநிைலA ெப)R_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ச�கர மா*வைரA ெபா)Aபி  

$க�ப.09402.2 

 விற*_ெப.(விற*_ெப.) ெகட/ சிைறயி�� அய  இர5திட வி�ட<� 

$க�ப.09402.3 

 இறலி அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெப)5த�விைட உைறபவ� இவ�க3 

$க�ப.09402.4 



 ேவதாள� கர�+ இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) ப%� ;வியிட� வி'( 

$க�ப.09403.1 

 ேபாதா+ உ�தம�� எJவைகயா8 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;வன�_ெப.(;வன�_ெப.) 

$க�ப.09403.2 

 பாதாள�+ உைறவ �� என நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) பணிAப $க�ப.09403.3 

 நாதா ;�� இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உன�� 

அ பினா* இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) நட5தா� $க�ப.09403.4 

 நி)தித  �லA ;த*வ� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) �ல�+�� ேந�வ� 

$க�ப.09404.1 

 ப)தி ேதவ�க�� என�த�க ப%பின� யாைன� $க�ப.09404.2 

 �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ெப-றிலேர* கட*_ெப.(கட*_ெப.) ஏைழ�� �DAபா� 

$க�ப.09404.3 

 இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) நிற�+_ெப.(நிற�_ெப.+அ�+_சா'.) 

இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) ஒ)�த� ஏ>மைலைய�� எ�Aபா� 

$க�ப.09404.4 

 பா� அைண�த_ெப.எ/.(அைண_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ப றிைய அ பினா* 

பா��த_ெப.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09405.1 

 காரண�தி  அனாதியி  பய5த_ெப.எ/.(பய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ைப�கழேலா� $க�ப.09405.2 

 :ரண�தட5 திைசெத(�� இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) ெபா)( இ* 

$க�ப.09405.3 

 வாரண�திைன நி��திய+ இவ�வர( அRசி $க�ப.09405.4 

 மற�க% ெவRசின மைல என இ5நி ற வயவ� $க�ப.09406.1 



 இற�க� கீ> இலாA பாதல� அ�+ உைறகி ற இகேலா� $க�ப.09406.2 

 அற�க% +Rசில  ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) பண� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

அன5த  $க�ப.09406.3 

 உற�க�_ெப.(உற�க�_ெப.) 

த��5தன _வி.4.(த��_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

உைறகி ற+ இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) ெத(ட�5+ ஒ��க 

$க�ப.09406.4 

 காளிையA ப%� க%0த* கா�Dய காைல_ெப.(காைல_ெப.) $க�ப.09407.1 

 1ள 4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சின� க�5 த�யிைட 

4ைள�ேதா� $க�ப.09407.2 

 Hளிக�� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) உட  பிற5தா� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

�Jவா8 $க�ப.09407.3 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) இைம�க(� வா3_ெப.(வா3_ெப.) எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) 

இைம�க(� வ)வா� $க�ப.09407.4 

 பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) 

ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காலேம 

ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பைழேயா� 

$க�ப.09408.1 

 த�வ� ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4ைழ� +ைண 

என தெற� க%ண� $க�ப.09408.2 

 ேகாவ� ேதா றிD  தாைய�� உயி� உ0� ெகாDேயா� $க�ப.09408.3 

 சாவ� ேதா றிட வட திைச ேம* 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சா�வா� $க�ப.09408.4 

 சீ-ற� ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஐ�4க  

உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� த�Aபா  $க�ப.09409.1 



 ஏ-ற மா Oத*_ெப.(Oத*_ெப.) விழியிைட� ேதா றின� இவரா* $க�ப.09409.2 

 H-ற� ஆகிA ப%� உதி�+ உள� என� ெகா�5_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) 

ெத(ழிலா* $க�ப.09409.3 

 ேதா-றினா� இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) வலி எலா� ெத(ைல(ற� 

ெத(ைலAபா� $க�ப.09409.4 

 கால  மா�பிைட/ சிவ கழ* பட ப%� கா ற $க�ப.09410.1 

 ேவைல ஏ> அ ன �)தியி* 

ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) 

$க�ப.09410.2 

 Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) ஏ5தி 4  நி றவ� இ5நி ற ெத(ைகயா� $க�ப.09410.3 

 ஆல கால�தி  அமி>தி  4  

பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா� அர�க� $க�ப.09410.4 

 வடைவ� த�யிைட வா�கி கா ற மா� க�ைவ $க�ப.09411.1 

 இட_�ைற.எ/.(இ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ�த� இைட எJ5தவ� 

இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) 

மைழைய� $க�ப.09411.2 

 தடவி� த�நிமி� �Rசிய� ச�கர  தட5ேத� $க�ப.09411.3 

 கடவ� த�5த ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ;ர�+ இைட� 

ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கழேலா� $க�ப.09411.4 

 இைனய� இ னவ� எ ப+ ஓ� அள( இல� ஐய $க�ப.09412.1 

 நிைனய(� �றி�+_வி.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைர�க(� 

அ'+ இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) 

நிைற5த_ெப.எ/.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09412.2 

 விைனய4� ெப)வர�கB� தவ�கB� விள�பி  $க�ப.09412.3 



 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேப� உக� ஆயிர�+ அளவி2� அட�கா 

$க�ப.09412.4 

 ஒ)வேர ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உ�திற* �ர�ைக�� 

உரேவா�_�றி.வி.4.(உர(_ெப.+ஓ�_பட�.ப ) $க�ப.09413.1 

 இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) எ றவ� த�ைம�� ஒ)ைகேயா� எ-றி $க�ப.09413.2 

 வ)வ�_வி.4.(வா_வி.+L_இ.இ.கா.+அ�_பட�.ப .) ம-� இனிA பக�வ+ எ  

வானவ��� அ'ய $க�ப.09413.3 

 தி)வ எ றன� P+வ� இராவண  ெசA;� $க�ப.09413.4 

 எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ-.) +ைண�+ இத-� எ% என� ெத(ைக 

வ��+ இய ற $க�ப.09414.1 

 அ�திற�திைன அைறதி� எ � உைர 

ெசய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அவ�க3 $க�ப.09414.2 

 ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) ஓ� 

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) உள+ என உைர�தா� $க�ப.09414.3 

 பி�த� இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பைட�� எ% சிறி+ எ றன� ெபய�5தா� 

$க�ப.09414.4 

 பைடA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) �ல� தைலவைர� ெகாண)தி� எ பா* 

$க�ப.09415.1 

 கிைட�+ நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) அவ��� உ-�ள 

ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) எலா� கிள�தி $க�ப.09415.2 

 அைட�த ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) உைர விள�பின  அளவளா8 அைம( உ-� 

$க�ப.09415.3 

 உைட�த_ெப.எ/.(உைட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) :சைன வர  4ைற 

இய-ற எ � உைர�தா  $க�ப.09415.4 



 Pத� Hறிட திைசெத(�� திைசெத(�� ெத(ட�5தா� $க�ப.09416.1 

 ஓத ேவைலயி  நாயக� எவ)� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ-றா� $க�ப.09416.2 

 ேபா+ Pவின� வண�கின� இராவண  ெபால  தா3_ெப.(தா3_ெப.) 

$க�ப.09416.3 

 ேமா+� ேமாலியி  ேப� ஒலி வானிைன 4�ட $க�ப.09416.4 

 அைனய� யாவ)� அ)�ெச � அD4ைற 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09417.1 

 விைனய� ேமவின� இனிதி  அ�� இ)5த+ ஓ� ேவைல $க�ப.09417.2 

 நிைன�� ந*வர( ஆக O�_தி'.(O�_4 .ஒ).) வர(_ெப.(வர(_ெப.) என 

நிர�பி $க�ப.09417.3 

 மைன�� ம�கB� வலியேர எ றன  மறேவா  $க�ப.09417.4 

 ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) தி%;ய  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) உைள தவ 

வர�_ெப.(வர�_ெப.) ெப'தா* $க�ப.09418.1 

 உ'ய ேவ%Dய_ெப.எ/.(ேவ%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) எலா� 4DAபத-� ஒ ேறா $க�ப.09418.2 

 இ'ய* ேதவைர� க%டன� பைக பிறி+ இ*ைல $க�ப.09418.3 

 அ'ய+ எ  எம��_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+��_ெகா.ேவ.) எ றன� 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) க)�+ அறிவா� $க�ப.09418.4 

 மாதரா�கB� ைம5த)� நி ம)�� இ)5தா� $க�ப.09419.1 

 ேப+ உறாதவ� இ*ைல ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) வ)5திைன ெப'+� 

$க�ப.09419.2 

 யா+ காரண� அ)3 என அைனயவ� இைச�தா� $க�ப.09419.3 



 சீைத காதலி  பிற5+ள ப'� எலா� தெரJ�தா  $க�ப.09419.4 

 ��ப க னெனா� இ5திரசி�ைத�� �ல�தி  $க�ப.09420.1 

 ெவ�; ெவRசின�+ அர�க�த� �Jைவ�� ெவ றா� $க�ப.09420.2 

 அ�பினா* சி�மனிதேர ந �_ெப.(ந �_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) $க�ப.09420.3 

 ந�; ேசைன�� வானரேம என ந�கா� $க�ப.09420.4 

 உலைக/ ேசட த  உ/சிநி � 

எ��க_�ைற.எ/.(எ���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ � ஓ� ஏ> $க�ப.09421.1 

 மைலைய ேவேரா�� வா�க_�ைற.எ/.(வா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ � 

அ�ைகயா* வா' $க�ப.09421.2 

 அைலெகா3 ேவைலைய� �D�க அ � அைழ�த+ மலேரா� $க�ப.09421.3 

 இைலக3 ேகா+� அ��ர�கி ேம* ஏவ�ெகா* எ�ைம $க�ப.09421.4 

 எ ன ைக எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இD உ)� ஏ� என 

ந�� $க�ப.09422.1 

 மி 2� வா3_ெப.(வா3_ெப.) எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அர�கைர அ� 

ைகயா* வில�கி $க�ப.09422.2 

 வ னி எ பவ  ;�கர� த�(�� ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) $க�ப.09422.3 

 அ ன மா2ட� ஆ� வலி யா+ எ � அைற5தா  $க�ப.09422.4 

 ம-� அ(L)வாசக� ேக�ட�� மாலியவா  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09423.1 

 உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) த ைம�� மனிதர+ 

ஊ-ற4� உட  ஆ� $க�ப.09423.2 

 ெகா-ற வானர� தைலவ�த� தைகைம�� Hற� $க�ப.09423.3 



 கி-�� ேக�Dரா* எ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

கிள�+வா  கிள�5தா  $க�ப.09423.4 

 ஆழி அ னந�� அறிதி� அ ேற கட*_ெப.(கட*_ெப.) அைன�+� $க�ப.09424.1 

 ஊழி� கா* என� கடAபவ  வாலி எ ேபாைன $க�ப.09424.2 

 ஏJ � ற4� எ����� மி��கைன இ5நா3 $க�ப.09424.3 

 பாழி மா�பக� பிள5+_வி.எ/.(பிள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உயி� �D�த+ 

ஓ� பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $க�ப.09424.4 

 ப'ய_�ைற.எ/.(ப'_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேதாBைட விராத  மா]ச2� 

ப�டா� $க�ப.09425.1 

 க'ய_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) மா*வைர நிக� கரPடண� கதி�ேவ* $க�ப.09425.2 

 தி'சிரா அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) திைர கட*_ெப.(கட*_ெப.) அன 

ெப)Rேசைன $க�ப.09425.3 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) விலா* ஒ)நாழிைகA ெபாJதினி  உல5தா� 

$க�ப.09425.4 

 இ�� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந�� வினாய+ எ  

எறிதிைரA பரைவ $க�ப.09426.1 

 அ�� ெவ5திலேதா சிறி+ அறி5த+� இலிேரா $க�ப.09426.2 

 க�ைக SDத  க�Rசிைல ஒD�த அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) $க�ப.09426.3 

 உ�க3 வா _ெப.(வா _ெப.) ெசவி ;�5திலேதா 4ழ��_ஏவ.(4ழ��_வி.) 

ஓைத $க�ப.09426.4 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ெப)ெவ3ள� உ%� இல�ைகயி  அளவி* 

$க�ப.09427.1 



 த�யி  ெவ8யேபா� அர�க�த� ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அ/ேசைன 

$க�ப.09427.2 

 ேபாய+ அ5தக  ;ர� ;க நிைற5த+ ேபாலா� $க�ப.09427.3 

 ஏ�� 4�ைம<* மா�பின� எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி* 

இர%டா* $க�ப.09427.4 

 ெகா-ற ெவRசிைல� ��பக ன2� O�க3 ேகாமா _ெப.(ேகாமா _ெப.) 

$க�ப.09428.1 

 ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைம5த)� பிரக�த  

4தலிய பிற)� $க�ப.09428.2 

 ம-ைற வ �ர)� இ5திரசி�ெத(� மD5தா� $க�ப.09428.3 

 இ-ைற நா3வைர யா2� ம-� இவ2ேம இ)5ேத� $க�ப.09428.4 

 1ல� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) எ � உ%� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

4�ைம<� அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.09429.1 

 Hல/ேசைன இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) ம-� 

அத-� இ � �றி�த_ெப.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09429.2 

 கால/ ெச8ைகயா  ந�� வ5திராயி  அ�கழேலா� $க�ப.09429.3 

 சீல/ ேசைனயி  ெச8விைன/ ெச8ைக�� தெரJவ �� $க�ப.09429.4 

 ஒ)�ர�� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இல�ைகைய 

மல�� எ' ஊ�D $க�ப.09430.1 

 தி)� ெவRசின�+ அ�கைன நில�ெத(�� ேத8�+ $க�ப.09430.2 

 ெபா)+ ++_ெப.(P+_ெப.) உைர�+ ஏகிய+ அர�கிய� 

;ல�ப_�ைற.எ/.(;ல�;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09430.3 



 க)� ேசைனமா� கடைல�� கடைல�� 

கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09430.4 

 க%DZ� ெகாலா� கடலிைன மைலெகா%� க�D $க�ப.09431.1 

 ம%� ேபா�ெசய வானர� 

இய-றிய_ெப.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா��க� $க�ப.09431.2 

 உ%� ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) ஓ� எJப+ ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெநாDயி* $க�ப.09431.3 

 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ5த+ ேம)வி-� 

அA;ற� �தி�ேத $க�ப.09431.4 

 இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) இய-ைக ஓ�சீைத எ � 

இ)5_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) தவ�+ இைய5தா3 $க�ப.09432.1 

 ெபா+ இய-ைக த�� க-;ைடA ப�தினி ெபா)�டா* $க�ப.09432.2 

 விதி விைள�த+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வி*லிய� ெவ*க ந�� ெவ*க 

$க�ப.09432.3 

 4+ெமாழிA பத�_ெப.(பத�_ெப.) ெசா*லி _நி.எ/.(ெசா*_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) 

எ  எ � உைர 4D�தா  $க�ப.09432.4 

 வ னி ம னைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) எலா� மDய 

$க�ப.09433.1 

 எ ன காரண� இக* ெசயா+ இ)5த+ எ � 

இைச�தா _வி.4.(இைச_வி.+��_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.09433.2 

 ; ைம ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) நாணின  ெபா)தில  எ றா  $க�ப.09433.3 

 அ னேத* இனி அைம�� எ� கட _ெப.(கட _ெப.) 

அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) எ றா  $க�ப.09433.4 



 1+ உண�5த_ெப.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இ� 4+மக  

Hறிய 4ய-சி $க�ப.09434.1 

 சீைத எ பவ3தைன வி�� அ� மனிதைர/ 

ேச�த*_ெதா.ெப.(ேச�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) $க�ப.09434.2 

 ஆதியி  தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெசய�த�க+ இனி/ ெச8வ+ இழிவா* 

$க�ப.09434.3 

 காத*_ெப.(காத*_ெப.) இ5திர_ெப.அ.(இ5திர _ெப.) சி�ைத�� மா8வி�த* 

க%�� $க�ப.09434.4 

 வி�ட� ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) மாதிைன 

ெவRசம� வி)�பிA $க�ப.09435.1 

 ப�ட வ �ரைரA ெப�கில� ெப�வ+ பழியா* $க�ப.09435.2 

 4�ட ம-றவ� �ல�ெத(� 4D��வ+ அ*லா* $க�ப.09435.3 

 க�ட� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ெத(ழி* ெச)� ெத(ழி* இனி/ ெச�� 

கடைம_ெப.(கடைம_ெப.) $க�ப.09435.4 

 எ � எJ5தன� இரா�கத� இ)�க ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

யாேம_பதி.ெப.(யா�_த .ப .+ஏ_சா'.) $க�ப.09436.1 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ம-றவ� சி*�ட* 

�)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ந�� ேத�கி $க�ப.09436.2 

 ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) மீB+� ெவ3�+ேம* 

மிட* இ*லாA $க�ப.09436.3 

 ;  ெத(ழி* �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ஆ+� எ � உைர�தன� ேபானா� 

$க�ப.09436.4 

 வானரA ெப)R_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேசைனைய 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வழி 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09437.1 



 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) அற��ைற�+ உயி� உ%ப  ந�யி� ேபா8 ஒ)�ேக 

$க�ப.09437.2 

 ஆன ம-றவ� இ)வைர� ேகாறி� எ � அைற5தா  $க�ப.09437.3 

 தானவA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கி'கைள வா3ெகா%� தD5தா  

$க�ப.09437.4 

 என உைர�த�� எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த� 

ஊ�திேம* ஏறி $க�ப.09438.1 

 கைன கட*_ெப.(கட*_ெப.) ெப)R_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேசைனைய� கல5த+ 

காணா $க�ப.09438.2 

 விைனய� ம-� இைல 1ல மா� தாைனைய விைரேவா� $க�ப.09438.3 

 இைனய�4  ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஏ(க எ � 

இராவண  இைச�தா _வி.4.(இைச_வி.+��_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.09438.4 

 ஏவி அAெப)R ேசைனைய தா2� ேவ�� எJ5தா  $க�ப.09439.1 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ெம8A ;க> ேத8�தவ  சி*லி அ� ேத�ேம* 

$க�ப.09439.2 

 காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) 1வைக_ெப.(1வைக_ெப.) உலக4� 4னிவ)� 

கல�க_�ைற.எ/.(கல��_வி.+அ+�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09439.3 

 :ைவ வ%ண�த  ேசைனேம* ஒ);ற� ேபானா  $க�ப.09439.4 

 எJக_விய�.வி.4.(எJ_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

எ � யாைனேம* அணி4ர� எ-றி $க�ப.09440.1 

 வJ இ* வ3Bவ� +ைறெத(�� விளி�த�� வ*ைல� $க�ப.09440.2 

 �Jவி ஈ%Dய+ எ பரா* �வலய� 4J+� $க�ப.09440.3 



 தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வி%ைண�� திைசைய�� 

தட(� மா� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $க�ப.09440.4 

 அட��� ேவைலக3 அ%ட�தி  அக�+ அக* மைல�� $க�ப.09441.1 

 அட��� ம  உயி� அைன�+� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வைரAபிைட 

அைவேபா* $க�ப.09441.2 

 அட��ேம ம-� அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெப)�பைட அர�க�த� யா�ைக 

$க�ப.09441.3 

 அட��� மாயவ  �ற3 உ)� த ைமயி  அ*லா* $க�ப.09441.4 

 அற�ைத� தி �_வி.எ/.(தி _வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) 

அ)�க)ைணையA ப)கி ேவ� 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09442.1 

 மற�ைதA :%� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

பாவ�ைத_ெப.(பாவ�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) மண�;ண� மணாள� 

$க�ப.09442.2 

 நிற�+� கா� அ ன ெநRசின� ெந)A;�� ெந)AபாA $க�ப.09442.3 

 ;ற�+A ெபா�கிய_ெப.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப�கிய� 

கால2� ;க>வா� $க�ப.09442.4 

 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தா3களா* ேவைலையA 

;ற�ெசல ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09443.1 

 ேவ%�� மீெனா� மகர�க3 வா8 இ�� விJ�கி $க�ப.09443.2 

 P%� வா _ெப.(வா _ெப.) உ)� ஏ-றிைன/ ெசவிெத(�� P�கி 

$க�ப.09443.3 

 1%ட வா மைழ உ'�+_வி.எ/.(உ'_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ��+ 

உலாவ)� 1��க� $க�ப.09443.4 



 மா* வைர��ல� பர* என மைழ� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) சில�பா $க�ப.09444.1 

 சா* வைரA ெப)�பா�; 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைச�த_ெப.எ/.(அைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ைப�_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) கழலா� $க�ப.09444.2 

 ேம* வைரA பட� க�ழ  வ கா-� எ2� விைசேயா� $க�ப.09444.3 

 நா* வைர� ெகாண�5+ உட  பிணி�தா* அ ன நைடயா� $க�ப.09444.4 

 உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) த ைமய 

ஊ 4ைற தAபிD  உடேன $க�ப.09445.1 

 ம%ணி  நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா* யாைனைய 

வாயி�� பசியா� $க�ப.09445.2 

 த%ணி  ந��4ைற தAபிD  தட�ைகயா* தடவி $க�ப.09445.3 

 வி%ணி  ேமக�ைத வா' வா8A பிழி5தி�� விடாய� $க�ப.09445.4 

 உைற5த ம5தர� 4தலிய கி'கைள உ)வ $க�ப.09446.1 

 எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேவ*நிைல கா%பவ� 

இ5+வா* யா�ைக $க�ப.09446.2 

 ெசாறி5+ த��( உ� தினவின� மைலகைள/ 

�-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09446.3 

 அைற5+ க-ற மா�த%Dன� அசனியி  ஆ�Aபா� $க�ப.09446.4 

 Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) வா�கிD  �ட�மJ ஏ5திD  �ட� வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

$க�ப.09447.1 

 ேகா�� ெவRசிைல பிD�திD  ெகா-றேவ* ெகா3ளி  $க�ப.09447.2 

 சால வ த%� த'�திD  ச�கர�_ெப.(ச�கர�_ெப.) தா�கி  $க�ப.09447.3 



 கால  மா* சிவ _ெப.(சிவ _ெப.) �மர  எ � இவைர�� கடAபா� 

$க�ப.09447.4 

 ஒ)வேர வ*ல� ஓ� உலக�திைன ெவ*ல $க�ப.09448.1 

 இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) ேவ%�வ� ஏ> உலக�ைத�� இ��க $க�ப.09448.2 

 தி'வேர* உட  தி'த)� ெந�நில� ெசLேவ $க�ப.09448.3 

 வ)வேர* உட கட*கB� ெத(ட�5+ பி  வ)மா* $க�ப.09448.4 

 ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) எ�தைன அ�தைன மா*க' 

வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09449.1 

 நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) எ�தைன அ�தைன ேத� நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

நாளாA $க�ப.09449.2 

 ேபாக� 4-றின எ�தைன அ�தைன ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) $க�ப.09449.3 

 ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) 

உ-றன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) எ�தைன 

அ�தைன அனிக� $க�ப.09449.4 

 இ ன த ைமய யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேத� இ(ளி எ � இவ-றி  

$க�ப.09450.1 

 ப 2 ப*லண� ப)ம� ம-� உ�Aெபா� பல(� $க�ப.09450.2 

 ெபா 2� ந*ெந� மணி�� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ*ல+ ;ைன5த 

$க�ப.09450.3 

 சி ன� உ3ளன இ*லன ெம8� 4-�� தெரJ5தா* $க�ப.09450.4 

 இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெப)�பைட 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைர�+ ஏக ேம* 

எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09451.1 



 +A; உதி��+_வி.எ/.(உதி�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ ன Pளியி  

படல� மீ� P�Aப $க�ப.09451.2 

 தA; இ* கா� நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) தவி�5த+ க'மத� 

தJவ_�ைற.எ/.(தJவ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09451.3 

 உA; ந��கிய+ ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) ந�� வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) அைல உவ' 

$க�ப.09451.4 

 மைல�� ேவைல�� ம-� உள ெபா)3கB� வாேனா� $க�ப.09452.1 

 நிைல�� அA;ற�+ உலக�க3 யாைவ�� 

நிர�ப_�ைற.எ/.(நிர�;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09452.2 

 உைல( உறா வைக உ%� ப%� 

உமி>5த_ெப.எ/.(உமி>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� ஒ)ைம� 

$க�ப.09452.3 

 தைலவ _ெப.(தைலவ _ெப.) வா8 

ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) இல�ைகயி  

வாயி*க3_ெப.(வாயி*_ெப.+க3_ப .�றி.) த)வ $க�ப.09452.4 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ெபாறா மத�களி� ேத� ப' மிைட காலா3 $க�ப.09453.1 

 பட� ெபாறாைமயி  நன5தைல அன5த2� பைத�தா  $க�ப.09453.2 

 விட�_ெப.(விட�_ெப.) ெபாறா+ இ' அமர�ேபா* �ர�� இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

மிதி���_ெப.எ/.(மிதி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.09453.3 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெபாறாைமயி  இ'5+ ேபா8 வடதிைச 

இ��த_ெப.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09453.4 

 ஆழி மா* வைர ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) �-றிட வ��+ 

அைம�த_ெப.எ/.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09454.1 

 ஏJ ேவைல�� இ� வைல_ெப.(வைல_ெப.) அர�கேர இன மா $க�ப.09454.2 



 வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) கால2� விதி�� ெவL 

விைன�ேம ம3ள� $க�ப.09454.3 

 ேதாழ� மாமதி* இல�ைக மா* ேவ�ட� ேம* ெத(ட�5தா  $க�ப.09454.4 

 ஆ��த ஓைசேயா அல�� ேத� ஆழியி  அதி�Aேபா $க�ப.09455.1 

 கா�� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) மா* க' 4ழ�கேமா வாசியி  கலிAேபா 

$க�ப.09455.2 

 ேபா��த ப* இய�+ அரவேமா ெந)�கினா- ;J�கி $க�ப.09455.3 

 ேவ��த அ%ட�ைத ெவD�திடA ெபாD�த+ ேம ேம* $க�ப.09455.4 

 வழ�� ப*பைட மீன+ மதக' மகர� $க�ப.09456.1 

 4ழ��கி ற+ 4' திைரA ப'ய+ 4ரச�_ெப.(4ரச�_ெப.) $க�ப.09456.2 

 தழ�� ேப� ஒலி கலிAப+ த�க% மா நி)தA $க�ப.09456.3 

 ;J�� ெவRசின/ �றவ+ நிைற பைடA ;ண'_ெப.(;ண'_ெப.) $க�ப.09456.4 

 த��பி  ெபா�கிய_ெப.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) திர3 ;ய�+ 

அர�க�த� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $க�ப.09457.1 

 ப�� ;*_ெப.(;*_ெப.) த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) தல� மிதி�தலி  க'ப� 

மத�தி  $க�ப.09457.2 

 அ��பி  ேச�ப�� அள�ப�� அமிJமா* 

அட�க_�ைற.எ/.(அட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09457.3 

 வி��பி  ேசறலி  கிட5த+_ெதா.ெப.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வில�க*ேம* இல�ைக $க�ப.09457.4 

 பDையA பா��தன� பரைவையA பா��தன� பட�வா  $க�ப.09458.1 

 4DையA பா��தன� பா��தன� ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) திைச 4J+� 

$க�ப.09458.2 



 விDயA பா�Aப+ ஓ� ெவ3ளிைட க%Dல� 

மிைட5த_ெப.எ/.(மிைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09458.3 

 ெபாDையA பா��தன� ேவ��தன� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) �ைல5தா� 

$க�ப.09458.4 

 உலகி* நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) அலா உ) எலா� இரா�கத உ)வா 

$க�ப.09459.1 

 அல� இ* ப*பைட பிD�+_வி.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அம��� 

எJ5தேவா அ ேற* $க�ப.09459.2 

 வில� இ* ந�� திைர ேவைல ஓ� ஏJ� ேபா8 விதியா* $க�ப.09459.3 

 ;ைலெகா3 வ* உ) ெபாD�தனேவா எனA ;க றா� $க�ப.09459.4 

 ந��கி நR�_ெப.(நR�_ெப.) அைட க%டைன வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ந�ப 

$க�ப.09460.1 

 ஒ��கி_வி.எ/.(ஒ���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) கர5+ 

உைற(_ெதா.ெப.(உைற_வி.+(_ெதா.ெப.�றி.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) அறிகில� 

உயிைரA $க�ப.09460.2 

 பி��கி உ%�வ� யா� இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) ெப)ைமப%� 

அறி5தா� $க�ப.09460.3 

 4D5த+ எ� வலி எ றன� ஓ�வா  4ய*வா� $க�ப.09460.4 

 ஒ)வைர� ெகா*ல ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) இராம� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)�ேக $க�ப.09461.1 

 இ)பதி-றிர%� ஆ%� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அம�ெச8தா* எனா� $க�ப.09461.2 

 நி)தைர� ெகா*வ+ இட�ெப-� ஓ� இைடயி* 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ ேறா $க�ப.09461.3 



 ெபா)வ+ இAபைட க%� த� உயி� ெபா��+ அ ேறா $க�ப.09461.4 

 எ � இைறRச�� இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) மிட� இைறவ2� இனி ந�� 

$க�ப.09462.1 

 ஒ �� அRசZ� வRசைன அர�கைர ஒ)�ேக $க�ப.09462.2 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ந����_ெப.எ/.(ந���_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ெகா-றவ  இ��ல� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.09462.3 

 ெபா �விAப+ ஓ� விதி த5த+ ஆ� எனA ;க றா  $க�ப.09462.4 

 ;-றி  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ* அர( 

இன�_ெப.(இன�_ெப.) ;றAபட ெபா)மி $க�ப.09463.1 

 இ-ற+ எ�வலி என விைர5+_வி.எ/.(விைர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ'த)� எலிேபா* $க�ப.09463.2 

 ம-� அ(L) வானரA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ம�கி_வி.எ/.(ம��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09463.3 

 ெகா-ற வ �ரைரA பா��தில+ இ'5த+ �ைலவா* $க�ப.09463.4 

 அைணயி ேம* ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சிலசில 

ஆழிைய ந�5தA $க�ப.09464.1 

 ;ைணக3 ேதDன சில சில ந�5தின 

ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09464.2 

 +ைணேகளா� ;�� அJ5தின சில சில ேதா றாA $க�ப.09464.3 

 பைணக3 ஏறின மைல4ைழ ;�கன பலவா* $க�ப.09464.4 



 அைட�த ேப� அைண 

அளி�த+_ெதா.ெப.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) 

நம��_பதி.ெப.(ந�_த .ப .+��_ெகா.ேவ.) உயி� 

அைடய_�ைற.எ/.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09465.1 

 உைட�+A ேபா+மா* அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) ெத(டராம* எ � 

உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09465.2 

 ;ைட�+/ ெச*�வ� வி��பி2� எ றன ேபாேதா  $க�ப.09465.3 

 பைட�த தி�� எலா� பர5தன� எ றன பய�தா* $க�ப.09465.4 

 அ'யி  ேவ5த2� அ2ம2� அ�கத  அவ2� $க�ப.09466.1 

 பி'யகி-றில� இைறவைன நி றன� பி றா� $க�ப.09466.2 

 இ'ய* உ-றன� ம-ைறேயா� யாவ)� எறிந�� $க�ப.09466.3 

 வி'��_ெப.எ/.(வி'_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேவைலைய� கட5தன� 

ேநா�கின  வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.09466.4 

 இ�_��.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ெகா�� பைட எ�� உள+ இய�;தி எ றா  

$க�ப.09467.1 

 ெம8� க�5 திற*_ெப.(திற*_ெப.) வ �டண  விள�;வா  வ �ர $க�ப.09467.2 

 தி�� அைன�தி2� ஏJ மா�த�வி2� த�ேயா� $க�ப.09467.3 

 ;�� அைழ�திடA ;�5+ள+ இரா�கதA ;ண'_ெப.(;ண'_ெப.) $க�ப.09467.4 

 ஏ> எனAப�� கீ> உள தல�தி  

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏறி $க�ப.09468.1 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

கட*_ெப.(கட*_ெப.) எனA ;�5த+� உளதா* $க�ப.09468.2 



 வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) ம-� 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 1ல மா� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) 

4  வ)வ $க�ப.09468.3 

 ஆழி ேவ� இனி அA;ற�+ இ*ைல வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�க� $க�ப.09468.4 

 ஈ%� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அ%ட�+3 இரா�கத� எ2� ெபய� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.09469.1 

 1%� வ5த+ த� விைன 4 னி � 4�க $க�ப.09469.2 

 மா%� வ �J�_ெப.எ/.(வ �>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இ � 

எ கி ற+ எ மதி வலி ஊ> $க�ப.09469.3 

 P%�கி ற+ எ � அDமல� ெத(J+ 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.09469.4 

 ேக�ட அ%ண�� 4�வ�� சீ-ற4� 

கிளர_�ைற.எ/.(கிள�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $க�ப.09470.1 

 கா��கி றன  எ  கா0தி ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கண�+ எ னா 

$க�ப.09470.2 

 ஓ�D  ேம-ெகா%ட தாைனையA பய�_ெப.(பய�_ெப.) +ைட�+ உரேவா8 

$க�ப.09470.3 

 மீ�Dெகா* என அ�கத  ஓDன  விைர5தா  $க�ப.09470.4 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தாைனைய உ-றன  

சிைற சிைற ெக�வ �� $க�ப.09471.1 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேக�டபி  ந���மி  என/ 

ெசா*லி_வி.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ேந�வா  $க�ப.09471.2 

 ஒ �� ேக�கில� எ ற+ அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) �ர�� 

இன�_ெப.(இன�_ெப.) உைரயா* $க�ப.09471.3 



 ெவ றி ெவ5திற* பைடAெப)5 தைலவ�க3 மீ%டா� $க�ப.09471.4 

 மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேவைலயி  வடகைர 

ஆ%� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெவ-பி  $க�ப.09472.1 

 ஈ%Dனா�கைள எ  �றி�+_வி.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ'( 

உ-ற+ எ றா  $க�ப.09472.2 

 ஆ%ட நாயக க%Dைல ேபா�� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அவைர $க�ப.09472.3 

 மா%� ெச8வ+ எ  எ � உைர Hறின� ம�Aபா� $க�ப.09472.4 

 ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) இ5திரசி�+ என உ3ளவ  உள நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

$க�ப.09473.1 

 ெச)வி  உ-றைவ ெகா-றவ மற�திேயா தெரJயி  $க�ப.09473.2 

 ெபா) இ* ம-றவ� இ-றில� யாெரா�� ெபா)வா� $க�ப.09473.3 

 இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) வி*பிD�+ யாவைர� 

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

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ8வா� $க�ப.09473.4 

 ;ர� கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ;னிதேன 4தலிய ;லேவா� $க�ப.09474.1 

 வர�க3 த5+_வி.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

அளிAபவ� யாவ)� மா�டா� $க�ப.09474.2 

 கர5+ அட�கின� இனி ம-� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அர�கைர� கடAபா� 

$க�ப.09474.3 

 �ர�� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அம�ெச�� மா2ட� ெகா*லா� 

$க�ப.09474.4 



 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேகாD 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ)�திரேனா�� $க�ப.09475.1 

 ஆழியா2� ம-� அயெனா�_ெப.(அய _ெப.+ஒ�_க).ேவ.) ;ர5தர  அவ2� 

$க�ப.09475.2 

 Sழ_�ைற.எ/.(S>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஓDன� ஒ)வைர� 

ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த� ேதாளா* 

$க�ப.09475.3 

 வ �Jமா ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ*லேர* ெவ றியி  

ந ேற $க�ப.09475.4 

 எ  அAபா ம-� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) எJப+ ெவ3ள4� 

ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) $க�ப.09476.1 

 தி னA ேபா+ேமா ேதவ'  வலியேமா சிறிேய� $க�ப.09476.2 

 4  இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பாெரலா� பைட�தவ  நாெளலா� 

4ைறநி � $க�ப.09476.3 

 உ னிA பா��+_வி.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைறயிடA ேபா+ேமா \க� 

$க�ப.09476.4 

 நாயக  தைல_ெப.(தைல_ெப.) ப�+ உள ைக�� நா* ஐ5+_ெப.(ஐ5+_ெப.) 

எ � $க�ப.09477.1 

 ஓ�� உ3ள�ேத� ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ம-� 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ�� உ-றா� $க�ப.09477.2 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) அத-� இர�D� ைகய� ஐயா 

$க�ப.09477.3 



 பா��_ெப.எ/.(பா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேவைலயி  Hல�+ 

மணலி2� பலரா* $க�ப.09477.4 

 ��பக ன  எ � உள  ம-� இ�� ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ைக� 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09478.1 

 அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) தா�க(� மி��� இல� 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெச8த+ அறிதி $க�ப.09478.2 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) அ றிேய உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) உைடயா� 

பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) உளேரா $க�ப.09478.3 

 ந�பி ந��� உ  தனிைமைய அறி5திைல நட5தா8 $க�ப.09478.4 

 ��பக ன  எ � உள  ம-� இ�� ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ைக� 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09479.1 

 அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) தா�க(� மி��� இல� 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ெச8த+ அறிதி $க�ப.09479.2 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) அ றிேய உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) உைடயா� 

பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) உளேரா $க�ப.09479.3 

 ந�பி ந��� உ  தனிைமைய அறி5திைல நட5தா8 $க�ப.09479.4 

 தா� உளா� அ ேற ;கழிைன� தி)ெவா�� த'Aபா� $க�ப.09480.1 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) உVளா� எனி  எ� கிைள உ3ள+ எ� 

ெப)ம_ெப.(ெப)மா _ெப.+ண_விளி.ேவ.) $க�ப.09480.2 

 ேபாமி  ந�� எ � விைட தர� த�கைன ;ரAேபா8 $க�ப.09480.3 

 சாமி  ந�� எ ற* த)ம� அ � எ றன� தள�5தா� $க�ப.09480.4 

 சா�பைன வதன� ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வாலிேச8 அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) சா ேறா8 $க�ப.09481.1 



 பா�;_ெப.(பா�;_ெப.) அைண அமலேன ம-� இராம  எ � எம��A ப%ேட 

$க�ப.09481.2 

 ஏ�ப* வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ8த/ ெசா*லி� 

ேத-றினா8 அ*ைலேயா ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.09481.3 

 ஆ�ப*_ெப.(ஆ�ப*_ெப.) அ� பைகஞ  

த ேனா�_ெப.(த _பதி.ெப.+ஓ�_க).ேவ.) அயி5திர� அைம5ேதா  

அ னா8_ெப.(அ ைன_ெப.+ஆ8_விளி.ேவ.) $க�ப.09481.4 

 ேத-�வா8 தெரJ5த ெசா*லா* தெர��D இ�ெதளி( இ*ேலாைர 

$க�ப.09482.1 

 ஆ-�வா8 அ*ைல ந��� அRசிைன ேபா�� ஆவி $க�ப.09482.2 

 ேபா-�வா8 எ றேபா+ ;க> எ  ஆ� ;லைம எ  ஆ� $க�ப.09482.3 

 H-றி  வா8 உ-றா* வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) �ைறவேர இைறைம ெகா%டா� 

$க�ப.09482.4 

 அRசினா� பழி�� :%டா� அ�;வி யா%�� ஆவி $க�ப.09483.1 

 +R��_ெப.எ/.(+R�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஆ� அ றி வாழ 

ஒ%0ேமா நா3_ெப.(நா3_ெப.) ேம* ேதா றி  $க�ப.09483.2 

 நR�_ெப.(நR�_ெப.) வா8 இ�டா* அ ன+ அ4+ அ ேற 

ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) அ�மா $க�ப.09483.3 

 தRச� எ � அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) தனிைமயி  சாத* ந ேற $க�ப.09483.4 

 தானவேரா�� ம-ைற/ ச�கர� தைலவேனா�� $க�ப.09484.1 

 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) கைடய மா�டா மறிகட* கைட5த வாலி 

$க�ப.09484.2 



 ஆனவ  அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) ஒ றாேல உல5தைம அய��த+ எ  

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.09484.3 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) அல� ேவைல ப�ட+ உண�5திைல ேபா�� ேமேலா8 

$க�ப.09484.4 

 எ�தைன அர�கேர2� த)ம� ஆ%� இ*ைல அ ேற $க�ப.09485.1 

 அ�தைன அற�ைத ெவ*��_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ/.�றி.) 

பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) எ � அறி5த+ உ%ட< $க�ப.09485.2 

 பி�தைரA ேபால ந��� இவெரா�� ெபய�5த த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

$க�ப.09485.3 

 ஒ�தில+ எ ன/ ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) 

உைரAப+ ஆனா  $க�ப.09485.4 

 நாண�தா* சிறி+ேபா+ நவி*கில  

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பி ன� $க�ப.09486.1 

 P% ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) திர3ேதா3 வ �ர 

ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அர�க� ேதா-ற� 

$க�ப.09486.2 

 காண�தா  நி-க�தா  அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) கைற மிட-றவ-�� ஆேம 

$க�ப.09486.3 

 ேகாண- : உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வா>�ைக� �ர�கி ேம* �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) உ%ட< $க�ப.09486.4 

 ேதவ)� அ(ண�தா4� ெச)A ப%� 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) 

$க�ப.09487.1 

 ஏவேர எ னா* காணA ப�Dல� இ)�ைக ஆ ற $க�ப.09487.2 



 1வைக_ெப.(1வைக_ெப.) உலகி  உ3ளா� இவ�+ைண 

ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) 4-�� $க�ப.09487.3 

 பாவக� உளேர H-�� இவ)ட  பைக�க வ-ேறா $க�ப.09487.4 

 மாலிைய� க%ேட  ம-ைற மாலியவாைன� க%ேட  $க�ப.09488.1 

 கால ேநமிைய�� க%ேட  இரணிய தைன�� க%ேட  $க�ப.09488.2 

 ஆலமா விட4� க%ேட  ம+விைன அ2சேனா�� $க�ப.09488.3 

 ேவைலைய� கல�க� க%ேட  இவ��� உளமி���� உ%ட< $க�ப.09488.4 

 வலி இத ேமேல ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வர�தின� 

மாய� வ*லா� $க�ப.09489.1 

 ஒலி கட*_ெப.(கட*_ெப.) மணலி  மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) கண�கின� 

உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) ேநா�கி  $க�ப.09489.2 

 கலியி2� ெகாDய� க-ற பைட�கல� கர�த� எ றா* $க�ப.09489.3 

 ெமலி�வ+ அ றி உ%ட< வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) ெவ)வ* 

க%டா* $க�ப.09489.4 

 ஆகி2� ஐய ேவ%Dனா��� என அம'* அRசி $க�ப.09490.1 

 சாகில� ெபய�5த த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) பழித)� நரகி* த3B� 

$க�ப.09490.2 

 ஏ�+� மீள_�ைற.எ/.(மீ3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) இ 2� இய�;வ+ 

உளதா* எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09490.3 

 ேமகேம அைனயா  க%4  எ�ஙன� விழி�+ நி-�� $க�ப.09490.4 

 எ � எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ%கி  தாைன�� 

இைறயவ  இய�பேலா�� $க�ப.09491.1 



 வ திற* �லிச� ஓ/சி வைர/ சிற�_ெப.(சிற�_ெப.) 

அ'5+_வி.எ/.(அ'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெவ3ளி� $க�ப.09491.2 

 � � இைட ந�ல� ெகா%1 

அம�5+_வி.எ/.(அம�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என மத�தி  � றி  

$க�ப.09491.3 

 நி றவ  அ)B� ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) மக _ெப.(மக _ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) நிக>�த* உ-றா  $க�ப.09491.4 

 எ��த�� சா8த*தா2� இற�த�� எதி��ேதா� த�ைமA $க�ப.09492.1 

 ப��த�� வ �ர வா>�ைக_ெப.(வா>�ைக_ெப.) ப-றின��� 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ேம*நா3 $க�ப.09492.2 

 அ��தேத அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) 

நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) அ றி�� 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) Hற� $க�ப.09492.3 

 க��த+ ேக�Y� ந�)�. க)�+ள �� 

க)தி_வி.எ/.(க)+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ேநா�கி  $க�ப.09492.4 

 ஒ �� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அRச* ஐய யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) 

எலா� ஒ)�� ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09493.1 

 நி �� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இய-ற* ஆ-ேற� ேநமியா  தாேன ேந�5+ 

$க�ப.09493.2 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா� 

கட���_ெப.எ/.(கட_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) ெகா3B+� ெவ றி அ ேற* 

$க�ப.09493.3 

 ெபா �+� அவேனா� எ றா  ேபாதேலா ;க> அ � எ றா  $க�ப.09493.4 



 ஈ%Dய_ெப.எ/.(ஈ%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) 

ந��க_�ைற.எ/.(ந���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நி-ப+ எ  

யாேம_பதி.ெப.(யா�_த .ப .+ஏ_சா'.) 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09494.1 

 :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

பழியிேனா�� ேபா5தன� ேபா+� எ னா $க�ப.09494.2 

 மீ%டன� தைலவ� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) அ�கதேனா�� 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.09494.3 

 1%ட ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பைடைய 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) த�பி�� ெமாழிவ 

தானா  $க�ப.09494.4 

 அ�த ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) உண�தி அ ேற அர�க�தா  அ(ணேரதா  

$க�ப.09495.1 

 எ�தைன உள� எ றா�� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) சிைல எ��தேபா+ 

$க�ப.09495.2 

 ெத(�+ உ� கனலி  வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பR� 

என� ெத(ைல�� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) $க�ப.09495.3 

 ஒ�த+ ஒ� இைட\� உ%� எ � உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) இைட உதிAப+ 

உ%டா* $க�ப.09495.4 

 கா��ந� இ ைம_ெப.(இ ைம_ெப.) 

க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கல�க�தா* கவியி  

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $க�ப.09496.1 

 ேபா�� அறA ேபாகி� த�த�_அ.ெதா.(த�த�_அ.ெதா.) உைறவிட� ;�த* 

உ%டா* $க�ப.09496.2 

 தா�கி_வி.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) 

பைடைய 4-�5 தைல_ெப.(தைல_ெப.) +மிA; அள(� தா�கி $க�ப.09496.3 



 ந���தி நி)த� ஆ�� ெந)��வா� ெந)�கா வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) 

$க�ப.09496.4 

 இA;ற�+ இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ஏவி ஆ%� 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த�ேயா  $க�ப.09497.1 

 அA;ற�+ அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) S>/சி 

அறி5தவ  அயேல வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09497.2 

 தA; அற� ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந��கி* 

அவைன யா� த��க� த�கா� $க�ப.09497.3 

 ெவA; உ�கி ற+ உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) வ �ர ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அ றி 

வி*ேலா� $க�ப.09497.4 

 மா)திேயா� ந��� வானர� ேகா2� வ*ேல $க�ப.09498.1 

 ேப)தி� ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) கா�க எ 2ைட� தனிைம ேபணி/ 

$க�ப.09498.2 

 ேசா)தி� எ னி  ெவ�ேபா� ேதா-�� நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) எ ன/ 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.09498.3 

 வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ம-� அதைன� ேக�ட இைளயவ  விள�ப�-றா  

$க�ப.09498.4 

 அ னேத க)ம� ஐய அ றி�� அ)ேக நி றா* $க�ப.09499.1 

 எ  உன�� உதவிெச8வ+ இ+பைட எ றேபா+ $க�ப.09499.2 

 ெச னியி*_ெப.(ெச னி_ெப.+இ*_இட.ேவ.) �ம5த ைகய� ேதவேர ேபால 

யா4� $க�ப.09499.3 

 ெபா  உைட வ'வி* ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) ;ற நி � கா%ட* ேபா�கி 

$க�ப.09499.4 



 எ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ஏக* 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) காைலயி  அ2ம  எ5தா8 

$க�ப.09500.1 

 ; ெத(ழி* �ர�� எனா+ எ  ேதாளி ேம* ஏறிA ;�கா* $க�ப.09500.2 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) என� க)தாநி ேற  அ*ல+ நாயிேன  உ  

$க�ப.09500.3 

 பி  தனிநி ற ேபா+� அD�ெத(ழி* 

பி'ேய _வி.4.(பி'_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) எ றா  $க�ப.09500.4 

 ஐய நி-� இயலா+ உ%ட< இராவண  அயேல 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ-� $க�ப.09501.1 

 எ8�� வி*கர�+ வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) இல��வ த ேனா� ஏ-றா* 

$க�ப.09501.2 

 ெமா8 அம��கள�தி  உ ைன� +ைணெபறா  எ னி  4 ப $க�ப.09501.3 

 ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மா 

ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) உ%ட< ேசைன�� சிைத�� அ ேற $க�ப.09501.4 

 ஏைர� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �Rசி இ5திரசி�+ 

எ பா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.09502.1 

 ேபாைர� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4 நா3 இைளயவ  

த ைனA ேபா�கி-� $க�ப.09502.2 

 ஆைர� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ னா* 

அ ேற ெவ ற+ அ�� அவைன இ 2� $க�ப.09502.3 

 வ �ர���� வ �ர நி ைனA பி'கில  

ெவ*��_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ/.�றி.) எ ேப  $க�ப.09502.4 



 ேசைனைய� கா�+ எ  பி ேன தி)நக� 

த��5+_வி.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா5த $க�ப.09503.1 

 யாைனைய� கா�+ ம-ைற இைறவைன� கா�+ எ% 

த��5த_ெப.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09503.2 

 வாைன இ�தல�திேனா�� மைறேயா�� வள��தி எ றா  $க�ப.09503.3 

 ஏைன ம-� உைர�கலாதா  இளவ*பி  

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெச றா  $க�ப.09503.4 

 வ �டண ந��� ம-� உ  த�பிேயா� ஏகி ெவ�ைம_ெப.(ெவ�ைம_ெப.) 

$க�ப.09504.1 

 HDன� ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மாய� 

தெரJ5தைன Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ெகா-ற�_ெப.(ெகா-ற�_ெப.) $க�ப.09504.2 

 ந��� தாைனத ைன� தா�கிைன நி*லா8 எ னி  $க�ப.09504.3 

 ேக� உள+ ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ றா  

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

ேக�பதானா  $க�ப.09504.4 

 S'ய _ெப.(S'ய _ெப.) ேச�� ெச*வ _ெப.(ெச*வ _ெப.) ெசா-றேத 

எ 2� ெசா*ல  $க�ப.09505.1 

 ஆ'ய  பி ; ேபானா  அைனவ)� அ+ேவ ந*ல_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

$க�ப.09505.2 

 கா'ய� எ ன� ெகா%டா� கட*_ெப.(கட*_ெப.) பைட கா�+ நி றா� 

$க�ப.09505.3 

 வ �'ய  பி ன�/ ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) எலா� வி'�க�-றா� 

$க�ப.09505.4 



 வி*லிைன� ெத(J+ வா�கி ஏ-றினா  வி*நா% ேம)� $க�ப.09506.1 

 க* என/ சிற5தேத2� க)ைண அ�கடேல அ ன $க�ப.09506.2 

 எ* ஒளி மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) த�ரா� கவச� இ�� இைழயா 

ேவத/ $க�ப.09506.3 

 ெசா* என� ெத(ைலயா வாளி� Pணி�� ;ற�+� P�கி $க�ப.09506.4 

 ஓசைன <-றி  வ�ட�_ெப.(வ�ட�_ெப.) இைடவிடா+ உைற5த ேசைன� 

$க�ப.09507.1 

 Pசி_ெப.(Pசி_ெப.) வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) த ைனA ேபா�� அற 

வைள5+_வி.எ/.(விைள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

�-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09507.2 

 வ �சின பைட�� அ�;� மிைடத�� வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) யா�ைக 

$க�ப.09507.3 

 Hசின ெபாDயா* எ��� �மி>�தன விேயாம Hட� $க�ப.09507.4 

 க%ணேன எளிேய� இ�ட கவசேம கடேல அ ன $க�ப.09508.1 

 வ%ணேன அற�தி  வா>ேவ மைறயவ� வலிேய மாறா+ $க�ப.09508.2 

 ஒ%0ேம ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அலா+ ஓ� ஒ)வ��� 

இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பைடேம* 

ஊ ற_�ைற.எ/.(ஊ �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09508.3 

 எ%ணேம 4D�தி எ னா ஏ�தின� இைமேயா� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.09508.4 

 4னிவேர 4த*வ� ஆய அற�+ைற 4-றிேனா�க3 $க�ப.09509.1 

 தனிைம�� அர�க� தாைனA ெப)ைம�� த'�கலாதா� $க�ப.09509.2 

 பனிவ) க%ண� வி�மிA பைத�கி ற ெநRச� பாவ�+ $க�ப.09509.3 



 அைனவ)� ேதா-க_விய�.வி.4.(ேதா*வி_ெப.+க_விய�.வி.4.�றி.) 

அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) ெவ*க எ � ஆசி 

ெசா னா�_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.09509.4 

 ம-�� ேவ� அற�+3 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வான�_ெப.(வான�_ெப.) நா� அைன�+ உVளா� $க�ப.09510.1 

 ெகா-ற வி*லி ெவ*க வRச மாய� வ �க �வலய�+ $க�ப.09510.2 

 +-ற ெவ�பைட� ைகந�ச� இ ன இ ன ெசா*லினா� $க�ப.09510.4 

 இ'5த ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) சி5தி யா)� இ றி ஏக 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

$க�ப.09511.1 

 வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

க%� யா+� அRச* இ றி ெவRசர� $க�ப.09511.2 

 தெரJ5+ ேசவக� திற�ப* இ றி 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச8ைகயா  $க�ப.09511.3 

 ;'5த த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) ெவ றி ேம�� ந �_ெப.(ந �_ெப.) மா லி 

ெபா8��ேமா $க�ப.09511.4 

 ;ர�க3 எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ;�கவ-�� உ%� ேத� 

ெபா)5தினா� $க�ப.09512.1 

 பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) மாய  

ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ேவ� 

அ��த_ெப.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப%ைடநா3 $க�ப.09512.2 

 விைர5+_வி.எ/.(விைர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;3ளி மீ+ 

வி%0Vளா�ேகளா� ேமவினா  $க�ப.09512.3 

 கர5தில  தனி�+ ஒ)�த  ேந)� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) காலினா  $க�ப.09512.4 



 ேத)� மா(� யாைனேயா� சீய� யாளி ஆதியா $க�ப.09513.1 

 ேம) மா2� ெம8ய�நி ற ேவைல ஏழி  ேமலவா� $க�ப.09513.2 

 வா)� வா)� எ � அைழ��� மா2ட-� இ� ம%ணிைடA $க�ப.09513.3 

 ேப)மா�� ந�4ைழA பிைழ��மா�� எ�ஙேன $க�ப.09513.4 

 எ � ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைர�+ 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓ� சீய ஏ� அட�5தைத� 

$க�ப.09514.1 

 � � வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) S>வைள�த ேபா* 

ெத(ட�5+ Hட�� $க�ப.09514.2 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ � 

ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ஏJ� நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) ஏJ� மா2�த  

$க�ப.09514.3 

 ெவ றி வி*ைல ேவதநாத  நா%_ெப.(நா%_ெப.) எறி5த ேவைலவா8 

$க�ப.09514.4 

 கத�_ெப.(கத�_ெப.) ;ல�5த_ெப.எ/.(;ல�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

சி5ைதவ5த காவ*_ெப.(காவ*_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மாெலா� 

$க�ப.09515.1 

 மத�_ெப.(மத�_ெப.) ;ல�5த_ெப.எ/.(;ல�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) 

வா8;ல�5த மா எலா� $க�ப.09515.2 

 பத�_ெப.(பத�_ெப.) ;ல�5த_ெப.எ/.(;ல�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேவக�_ெப.(ேவக�_ெப.) ஆக வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�க� ப%;_ெப.(ப%;_ெப.) 

சா* $க�ப.09515.3 



 வித�_ெப.(வித�_ெப.) ;ல�5த+ எ னி  

ெவ ற_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ றி 

ெசா*ல_�ைற.எ/.(ெசா*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேவ%�ேமா $க�ப.09515.4 

 ெவறி�+ இ'5த வாசிேயா� சீய மா(� மீளி�� $க�ப.09516.1 

 ெசறி�+ அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சி*லி எ 2� 

ஆழிH� ேத� எலா� $க�ப.09516.2 

 4றி�+ எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 45த 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) வ ���_ெப.எ/.(வ ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

1� பாகைரA $க�ப.09516.3 

 பிறி�+ இ'5+ சி5த வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ� 

ஆ�ல� பிற5ததா* $க�ப.09516.4 

 இ5 நிமி�த� இAபைட�� இட�_ெப.(இட�_ெப.) +D�+ அ��த+ ஓ� 

$க�ப.09517.1 

 + னிமி�த� எ � ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வா2Vளா�க3 +3ளினா� $க�ப.09517.2 

 அ5 நிமி�த� உ-றேபா+ அர�க� க% அர�க ேம* $க�ப.09517.3 

 மி  நிமி��த+ அ ன வாளி ேவதநாத  வ �சினா  $க�ப.09517.4 

 ஆளி ேம�� ஆளி  ேம�� ஆைனேம�� ஆட*மா $க�ப.09518.1 

 மீலி_ெப.(மீளி_ெப.) ேம�� வ �ர�ேம�� வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ேத' ேம�� ெவL 

$க�ப.09518.2 

 வாளி ேம�� வி*லி  ேம�� ம%ணி ேம* 

வள�5த_ெப.எ/.(வள�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா� $க�ப.09518.3 

 Pளி ேம�� ஏற ஏற வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) வாளி Pவினா  $க�ப.09518.4 



 மைல விJ5தவா விJ5த_ெப.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மான 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ம3ள� ெச5_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) $க�ப.09519.1 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) விJ5தவா 

விJ5த_ெப.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தாய வாசி தாள�� 

$க�ப.09519.2 

 சிைல விJ5தவா விJ5த_ெப.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) பதாைக தி�களி  $க�ப.09519.3 

 கைல விJ5தவா விJ5த_ெப.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) எயி-ற கா�_ெப.(கா�_ெப.) எலா� $க�ப.09519.4 

 வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) நா�பா�� வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

மாக ேமக மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெவ� $க�ப.09520.1 

 ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) மா'_ெப.(மா'.) ேபால வாளி Hட ஓைட யாைன�� 

$க�ப.09520.2 

 ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) மா(� வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ேத)� 

ஆB� மா3வ+ ஆனவா* $க�ப.09520.3 

 பா� ேப)� ஆ� க%� க% ெச* ப%;� இ*ைலயா* $க�ப.09520.4 

 விழி�த க%க3 ைகக3 ெம8க3 வி-க3 ேவ*க3 உ�கிட� $க�ப.09521.1 

 தெழJ�த வா8க3 ெச*ல*_ெப.(ெச*ல*_ெப.) 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) தா3க3 ேதா3க3 ெச*லிைனA 

$க�ப.09521.2 

 பழி�த வாளி சி5த நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ப�ட+ 

அ றி வி�டேகா* $க�ப.09521.3 

 கழி�த ஆ�த�க3 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ெச8த+ இ*ைல க%டேத 

$க�ப.09521.4 



 ெத(��த வாளிேயா� வி* +ணி5+ 

வ �J�_ெப.எ/.(வ �>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 4  +ணி5+ 

$க�ப.09522.1 

 எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா3ேகளா� ேதா3க3 இ-� 

வ �J�_ெப.எ/.(வ �>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ம-� உட  $க�ப.09522.2 

 க��த தா3க3 க%ட� ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

எ�ஙேன கல5+_வி.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேந� $க�ப.09522.3 

 த��+_வி.எ/.(த�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ(L) வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) 

தா4� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ெச8�மா சல�தினா* $க�ப.09522.4 

 �ர� +ணி5+ க% சிைத5+ ப*லண� �ைல5+ ேப� $க�ப.09523.1 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) +ணி5+ வ �>வ+ அ றி ஆவி ஓட ஒ%0ேம $க�ப.09523.2 

 சர� +ணி5த ஒ ைற <� ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த3ளலா* $க�ப.09523.3 

 வர�_ெப.(வர�_ெப.) +ணி5த வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ேபா'  45த உ5+ வாசிேய 

$க�ப.09523.4 

 ஊர உ னி  4 ; ப�� உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பிண�களா* $க�ப.09524.1 

 ேபர ஒ*வ+ அ � ேப'  ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

ெப)R_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) சர� $க�ப.09524.2 

 Pர ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) <� H� ப�� உ�� +ய�� அலா* $க�ப.09524.3 

 ேத�க3 எ � வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பாவி எ ன 

ெச8ைக ெச8�ேம $க�ப.09524.4 

 எ�� வ  திைச�க% நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) யா(� 

வ*ல யாவ)� $க�ப.09525.1 



 கி�D  உ85+ ேபாகிலா�க3 எ ன 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேக3வியா* $க�ப.09525.2 

 4��� ெவ�க% மான யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) உராய 

4 னேம $க�ப.09525.3 

 ப�� உல5த ேபா* விJ5த_ெப.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ ன 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) ப%0ேம $க�ப.09525.4 

 வாவி ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;%ட]க� 

அ ன க%ண  வாளி ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) $க�ப.09526.1 

 ஏவி  உ%ைட <� ேகாD 

ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ ன எ%0வா  

$க�ப.09526.2 

 :வி  அ%ட� ேகா2� எ% மய��� அ ன ேபா'  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09526.3 

 ஆவி ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காலனா� க�A;� 

அ ன+ ஆ�ேம $க�ப.09526.4 

 ெகாD� �ல�க3 ேத'  ேமல யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேமல ேகாைடநா3 

$க�ப.09527.1 

 இD� �ல�க3 வ �ழ_�ைற.எ/.(வ �>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெவ5த_ெப.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கா�ேபா* எ'5தவா* 

$க�ப.09527.2 

 4D� �ல�க3 ேகாD ேகாD சி5த ேவக�_ெப.(ேவக�_ெப.) 4-� உறா 

$க�ப.09527.3 

 வD� �ல�க3 வாளி ஓட வாயி`� த�யினா* $க�ப.09527.4 

 அ-ற_ெப.எ/.(அ�_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவ�� வாB� ஆதி 

ஆ�த�க3மீ+ எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09528.1 



 உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ேவக�_ெப.(ேவக�_ெப.) உ5த 

ஓD ஓத ேவைல ஊ� உற $க�ப.09528.2 

 +-ற ெவ�ைம_ெப.(ெவ�ைம_ெப.) ைக� மிக/ ���ெகாள/ �ைவ�ததா* 

$க�ப.09528.3 

 வ-றி ந�� வற5+ மீ _ெப.(மீ _ெப.) மறி5+ ம%_ெப.(ம%_ெப.) ெசறி5தவா* 

$க�ப.09528.4 

 ேபா� அ'5தம  +ர5த ;�க வாளி ெபா�கினா� $க�ப.09529.1 

 ஊ� எ'5தநா3 +ர5த+ எ ன மி னி ஓடலா* $க�ப.09529.2 

 ந�� எ'5த_ெப.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வ%ணேம_ெப.(வ%ண�_ெப.+ஏ_சா'.) ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) 

எ'5த_ெப.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�3ெந�5 $க�ப.09529.3 

 ேத� எ'5த_ெப.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ �ர�த� சிர� ெபாD5+ 

சி5தேவ $க�ப.09529.4 

 பிD�த_ெப.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா3க3 ேவ*ேகளா� 

ேதா3க3 ேப� அரா என� $க�ப.09530.1 

 +D�த யாைனமீ+ இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேபா�ெத(ட�� Sர�த� $க�ப.09530.2 

 மD�த வாய ெச5தைல� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ;ர%ட வானி  மி  

$க�ப.09530.3 

 இD�த வாயி  இ-ற மாமைல� �ல�க3 எ னேவ $க�ப.09530.4 

 ேகார ஆளி சீய� மீலி_ெப.(மீளி_ெப.) Hளிேயா� ஞாளி�� $க�ப.09531.1 

 ேபார வாளிேனா� ேத�க3 <� ேகாD ெபா �மா* $க�ப.09531.2 

 நார ஆளி ஞால ஆளி ஞான ஆளி நா5தகA $க�ப.09531.3 

 பார வாளி வ �ர ஆளி ஏக வாளி பாயேவ $க�ப.09531.4 



 ஆழி ேப-ற ேத� அJ5+� ஆ3 அJ5+� ஆVளா�� $க�ப.09532.1 

 Sழி ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா அJ5+� வாசி�� 

�'��மா* $க�ப.09532.2 

 :ழி ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ�கள� �ள�படA 

ெபாழி5த_ெப.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� $க�ப.09532.3 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆழி 

அ ன ேசா' ந�'23 அேரா $க�ப.09532.4 

 அ-� ேம* எJ5தவ  சிர�க3 த�ைம அ%மி ேம* $க�ப.09533.1 

 ஒ-�� எ ன அ��� இ��� வி%0Vளா� ஒ+��வா� $க�ப.09533.2 

 �-��_ெப.எ/.(�-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வ �> தைல� �ல�க3 

ெசா*� க*லி  மா'ேபா* $க�ப.09533.3 

 எ-�� எ �� பா'  எ��� வாJவா� இர��வா� $க�ப.09533.4 

 மைழ�த ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) வ �>வ+ எ ன வான மான� வாைடயி  

$க�ப.09534.1 

 �ழி�+ வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ �>வ+ எ ன 

ம%ணி மீ+ + 2மா* $க�ப.09534.2 

 அழி�+_வி.எ/.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ��� கால மா'_ெப.(மா'.) 

அ ன வாளி ஓளியா* $க�ப.09534.3 

 விழி�+ எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வானி  ஊ� 

ெமா8�த ெபா8ய� ெம8 எலா� $க�ப.09534.4 

 தெய1வ ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பைட� கல�க3 வி�வ�சில� 

��கைணக3 சிைலயி* ேகாலி $க�ப.09535.1 

 எ8வ� சில�_ெப.(சில�_ெப.) எறிவ� சில�_ெப.(சில�_ெப.) எ-�வ� மைலக3 

பல(� ஏ5திA $க�ப.09535.2 



 ெப8வ� சில�_ெப.(சில�_ெப.) பிD�+� என� க��+ உ�வ� பைட�கல�க3 

ெபறா+_எதி�.ம.வி.எ/.(ெப�_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) வாயா* 

$க�ப.09535.3 

 ைவவ� சில�_ெப.(சில�_ெப.) தெழJAப� சில�_ெப.(சில�_ெப.) தி'வ� 

சில�_ெப.(சில�_ெப.) வயவ� ம ேனா $க�ப.09535.4 

 ஆ�Aப� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) அட�Aப� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) அ��+ 

அ��ேத பைட� கல�க3 அ3ளி அ3ளி� $க�ப.09536.1 

 P�Aப� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) 1விைலேவ* +ரAப� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) 

கரAப� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) ��த�� ேதா றA $க�ப.09536.2 

 பா�Aப� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வைரையA பறிAப� 

பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) பகேலாைனA ப-றி/ 

�-��_ெப.எ/.(�-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09536.3 

 கா�A ப)வ ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) என ேவக ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பைட 

அர�க� கணிA; இலாதா� $க�ப.09536.4 

 எறி5தன(� எ8தன(� எ��தன(� பிD�தன(� பைடக3 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.09537.1 

 4றி5தன ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கைணக3 பட 4-றின �-றின ேத)� 

1'மா(� $க�ப.09537.2 

 ெநறி5தன �Rசிேகளா�� ெந�5தைலக3 உ)%டன ேப� இ)ளி  

நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09537.3 

 பிறி5தன  ெவ8யவ  எ னA ெபய�5தன  மீ+ 

உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) 

ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) ேதாளா  $க�ப.09537.4 

 ெசா* 

அ����_ெப.எ/.(அ�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வலி 

அர�க� ெத(�கவச� +க3ப���� +ணி��� யா�ைக $க�ப.09538.1 



 வி* அ����_ெப.எ/.(அ�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

அ����_ெப.எ/.(அ�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மிட* 

அ����_ெப.எ/.(அ�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அட* 

அ����_ெப.எ/.(அ�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேம* 

ேம* வ ���_ெப.எ/.(வ ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09538.2 

 க* அ����_ெப.எ/.(அ�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மர�_ெப.(மர�_ெப.) 

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

அ����_ெப.எ/.(அ�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெச8யம3ள� கமல�ேதா� $க�ப.09538.3 

 ெந*_ெப.(ெந*_ெப.) 

அ����_ெப.எ/.(அ�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

தி)நாட  ெந�Rசர� எ றா* எவ���� நி-கலாேமா $க�ப.09538.4 

 கா* இழ5+� வா* இழ5+� ைக இழ5+� கJ�+_ெப.(கJ�+_ெப.) இழ5+� 

ப)ம� க�D  $க�ப.09539.1 

 ேம* இழ5+� ம)A;_ெப.(ம)A;_ெப.) இழ5+� விJ5தன எ �ந� அ*லா* 

ேவைல அ ன $க�ப.09539.2 

 மா* இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மத�_ெப.(மத�_ெப.) 

இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வலி 

இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மைலேபா* 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09539.3 

 ேதா* இழ5த_ெப.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெத(ழி* ஒ �� 

ெசா*லினா� இ*ைல ெந�R_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) �ர�க3 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.09539.4 



 ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) ெச*வன சத ேகாDக3 வி%ேம* நிமி� விசிக� 

$க�ப.09540.1 

 ேகா* ெச*வன சதேகாDக3 ெகாைல ெச8வன மைலய $க�ப.09540.2 

 ேதா* ெச*லன சதேகாDக3 +ரக� ெத(ட� இரத� $க�ப.09540.3 

 கா* ெச*வன சதேகாDக3 ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) அைவ கDவா  

$க�ப.09540.4 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வி*லிைய ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) காைலயி  

உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏைழ�� உட-�� $க�ப.09541.1 

 ெப) வி*லிக3 4D( இ*லவ� சரமாமைழ ெப8வா� $க�ப.09541.2 

 ெபா) வி*லவ� கைண மா'க3 ெபாDயா� வைக ெபாழிய $க�ப.09541.3 

 தி)வி*லிக3 தைலேபா8 ெந�மைலேபா* உட*_ெப.(உட*_ெப.) சிைதவா� 

$க�ப.09541.4 

 <றாயிர மதயாைனயி  வலிேயா� என Oவ*ேவா� $க�ப.09542.1 

 மா� ஆயின� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேகா* பட மைலேபால 

உட*_ெப.(உட*_ெப.) மறிவா� $க�ப.09542.2 

 ஆ� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) உள ஆ�வ அழி ெச�;ன* அைவ;�� 

$க�ப.09542.3 

 ஏறா+ எறிகட* பா8வன சின மா* க' இனமா* $க�ப.09542.4 

 மJ அ-� உ�� மைல அ-� உ�� வைள அ-� உ�� வயிர�+ $க�ப.09543.1 

 எJ அ-� உ�ம 1 இைல அ-� உ�� அயி* அ-� உ�� எறிேவ* 

$க�ப.09543.2 

 பJ அ-� உ�� மத ெவ� க' ப' அ-� உ�� இரத� $க�ப.09543.3 



 �J அ-� உ�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெவ�கைண ெத(ைட ெப-ற+ ஓ� 

�றியா* $க�ப.09543.4 

 ஒ)காைலயி  உலக�+_ெப.(உலக�_ெப.+அ�+_சா'.) உ�� உயி� யாைவ�� 

உ%ண_�ைற.எ/.(உ%_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09544.1 

 வ)கால2� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) Pத)� 

நம தா2� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வைரAபி  $க�ப.09544.2 

 இ) கா* உைடயவ� யாவ)� தி'5தா� இைள�தி)5தா� $க�ப.09544.3 

 அ)� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) உயி� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த� ஆ� ஏகல� 

அய�5தா� $க�ப.09544.4 

 அ��� உ-றன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

மதயாைன�� அழிேத�கB� ப'�� $க�ப.09545.1 

 ெத(���-றன வி��; ஊ� உற/ �ம5+ ஓ�கின எனி2� $க�ப.09545.2 

 மி���-றன கவ5த� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆடலி  

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.09545.3 

 ந���-றன பிண� � �க3 உயி� ந%ணின எ ன $க�ப.09545.4 

 ப�டா� உட*ப� ெச�;ன* தி)ேமனியி* படலா* $க�ப.09546.1 

 க�� ஆ� சிைல� க) ஞாயி�_ெப.(ஞாயி�_ெப.) ;ைரவா  கைட�கநா3 

$க�ப.09546.2 

 ��� ஆ� அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) �டேரா  எனA ெபாலி5தா  $க�ப.09546.3 



 ஒ�டா� உட*_ெப.(உட*_ெப.) �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) �ளி�+ எJ5தாைன�� 

ஒ�தா  $க�ப.09546.4 

 த� ஒ�தன உ)� ஒ�தன சர� சி5திட சிர� ேபா8 $க�ப.09547.1 

 மாய� தம� மDகி றன� என(� மற�_ெப.(மற�_ெப.) �ைறயா� $க�ப.09547.2 

 காய�திைட உயி� உ%Dட உட ெமா8�+ எJ களியா* $க�ப.09547.3 

 ஈ ஒ�தன நி)த��ல� நற( ஒ�தன  இைறவ  $க�ப.09547.4 

 ெமா8�தாைர ஓ� இைமAபி தைல 4�க� ெத(� சிைலயா* $க�ப.09548.1 

 ைத�தா  அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) 

தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ப��கா8 ஒ�தன� சர�தா* $க�ப.09548.2 

 ைக�தா� ெந�5ேத)� க��_ெப.அ.(க��_ெப.அ.) களி�� கள�+ அJ5த� 

$க�ப.09548.3 

 ��தா  அழி �ழ�; ஆ� வைக வJவா/ சர� �Jவா* $க�ப.09548.4 

 பி'5தா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) இ'5தா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) பிைழ�தா� 

பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) உைழ�தா� $க�ப.09549.1 

 ;'5தா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) ெந'5தா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) ;ர%டா� 

பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) உ)%டா� $க�ப.09549.2 

 எ'5தா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) க'5தா� பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) எJ5தா� 

பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) விJ5தா� $க�ப.09549.3 

 ெசா'5தா� �ட* +மி5தா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) கிட5தா� எதி� ெத(ட�5தா� 

$க�ப.09549.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) �%டல� வலய� �ைழ மகர� �ட� 

ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) $க�ப.09550.1 

 அணி க%Dைக கவச� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) திலக�_ெப.(திலக�_ெப.) 4தல 

கல�_ெப.(கல�_ெப.) $க�ப.09550.2 



 +ணி( உ%டவ� உட*_ெப.(உட*_ெப.) சி5தின ெத(ட�கி றன 

�ட)�_ெப.எ/.(�ட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09550.3 

 திணி ெகா%டலினிைட மி �ல� மிளி�கி றன சிவண $க�ப.09550.4 

 4 ேன உள  பி ேன உள  4க�ேத உள  அக�தி  $க�ப.09551.1 

 த ேன உள  ம)�ேக உள  தைலேம* உள  மைலேம* $க�ப.09551.2 

 ெகா ேன உள  நில�ேத உள  ��ேப உள  ெகாDேயா� $க�ப.09551.3 

 எ ேன ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) க�A; எ றிட R சா'ைக தி'5தா  

$க�ப.09551.4 

 ேந'ன  எ  ேந'ன  எ � யாவ)� 

எ%ண_�ைற.எ/.(எ%0_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09552.1 

 ெபா  ேந�வ) வ'வி* கர�+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேகாள' ெபா)வா  

$க�ப.09552.2 

 ஓ னா� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பைடA ேபா� கட*_ெப.(கட*_ெப.) உ3 

நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) எனி2� 

$க�ப.09552.3 

 அ*ேநரவ� உடேன தி' நிழேல என* ஆனா  $க�ப.09552.4 

 ப3ள�_ெப.(ப3ள�_ெப.) ப�கட* ஏழி2� பD ஏழி2� பைகயி  $க�ப.09553.1 

 ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) பல உள எ னி2� விைனய� பல தெரJயா 

$க�ப.09553.2 

 க3ள� பட� ெப)மாையயி  கர5தா� உ)A பிற5தா� $க�ப.09553.3 

 உ3 அ றி�� ;ற�ேத�� உ-� உளனா� என உ-றா  $க�ப.09553.4 

 நானாவிதA ெப)R_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) சா'ைக தி'கி ற+ நவிலா� 

$க�ப.09554.1 



 ேபானா  இைட ;�5தா  எனA ;ல _ெப.(;ல _ெப.) ெகா3கில� $க�ப.09554.2 

 தானாவ+� உண�5தா  உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) எ�க0� தாேன $க�ப.09554.3 

 ஆனா  விைன +ற5தா  என இைமேயா�கB� அயி��தா� $க�ப.09554.4 

 ச%ட� க� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கா-�_ெப.(கா-�_ெப.) இைட +ணி5+ 

எ-றிட தைரேம* $க�ப.09555.1 

 க%டA ப� மைலேபா* ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மர�ேபா* க�5 

ெத(ழிேலா� $க�ப.09555.2 

 +%ட� பட க�R சா'ைக தி'5தா  சர� ெசா'5தா  $க�ப.09555.3 

 அ%ட�திைன அள5தா  என� கிள�5தா  

நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அக றா  $க�ப.09555.4 

 களியாைன�� ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேத�கB� க�� பா8 ப'�கண2� 

$க�ப.09556.1 

 ெதளி யாளி�� 4ர% சீய4� சின வ �ர�த� திற4� $க�ப.09556.2 

 ெவளி வானக� இலதா� வைக 

விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பிண� ேப� $க�ப.09556.3 

 நளி� மாமைல_ெப.(மாமைல_ெப.) பல தாவின  

நட5தா _வி.4.(நட_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

கிட5தா  $க�ப.09556.4 

 அ�பர�க3 ெத(�� ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) ஆைட�� $க�ப.09557.1 

 அ�பர�ெகௗ◌ா�� களி யாைன�� $க�ப.09557.2 

 அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) அர�க அJ5தின ேசா'யி  $க�ப.09557.3 

 அ�பர�க� அ)�கல� ஆ>5+ என $க�ப.09557.4 



 த� மன�தி*_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.+இ*_இட.ேவ.) சல�த� மைல�தைல 

$க�ப.09558.1 

 ெவ�ைம_ெப.(ெவ�ைம_ெப.) உ-� 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ�வ மீBவ $க�ப.09558.2 

 தெம14ைன/ ெச) ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

ெச�ைகயா* $க�ப.09558.3 

 அ� மைன��ல� ஆ�வ ேபா றேவ $க�ப.09558.4 

 ேகட க�கண வ ைகெயா�� கிள� $க�ப.09559.1 

 ேகடக�க3 +ணி5+ கிட5தன $க�ப.09559.2 

 ேக� அக�_ெப.(அக�_ெப.) கிள�கி ற கள�த ந �_வி.அ.(ந �_ெப.) 

$க�ப.09559.3 

 ஏட க�க3 மறி5+ கிட5தேவ $க�ப.09559.4 

 அ�கத� கள�+ அ-� அழி5தாெரா�� $க�ப.09560.1 

 அ� கத�_ெப.(கத�_ெப.) கள�+ அ-� அழி(_ெப.(அழி(_ெப.) உ-றவா* 

$க�ப.09560.2 

 ;�கவ  கைணA ;�D* 

ெபா)5திய_ெப.எ/.(ெபா)5+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09560.3 

 ;�க வ கைணA ;-� அரவ� ெபார $க�ப.09560.4 

 கயி�_ெப.(கயி�_ெப.) ேச� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) கா�நிற� க%டக� $க�ப.09561.1 

 எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) வாளி பட� +ணி5+ யாைனயி  $க�ப.09561.2 

 வயி�ேதா�� மைறவன வானிைடA $க�ப.09561.3 

 ;ய*ெத(�� ;� ெவ%பிைற ேபா றேவ $க�ப.09561.4 

 ெவ றி வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) எயி�� விடா மத� $க�ப.09562.1 



 � றி  ெவ3ைள_ெப.(ெவ3ைள_ெப.) ம)A;� �வி5தன $க�ப.09562.2 

 எ �� எ �� எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இள�பிைற 

$க�ப.09562.3 

 ஒ றி மாநில�+ உ�க(� ஒ�தவா* $க�ப.09562.4 

 ஓவிலா� உட*_ெப.(உட*_ெப.) உ5+ உதிரA ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) $க�ப.09563.1 

 பாவி ேவைல உல�_ெப.(உல�_ெப.) பர�தலா* $க�ப.09563.2 

 த�(ேதா�� இனி+ உைற ெச8ைகயா� $க�ப.09563.3 

 ஈ( இலாத ெந�மைல ஏறினா� $க�ப.09563.4 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) 

நிைற5தன_வி.4.(நிைற_ெப.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) ெம8 

உயி� ேவைல�� $க�ப.09564.1 

 ;% நிைற5த_ெப.எ/.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;னலி  

நிைற5தன_வி.4.(நிைற_ெப.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

$க�ப.09564.2 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) 

நிைற5தன_வி.4.(நிைற_ெப.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) ேப� 

உட*_ெப.(உட*_ெப.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) $க�ப.09564.3 

 க% நிைற5தன_வி.4.(நிைற_ெப.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

வி* ெத(ழி* க*விேய $க�ப.09564.4 

 ெச��த வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ெப)�பைட சி5தின $க�ப.09565.1 

 ெபா��த ேசா' ;க� கட*_ெப.(கட*_ெப.) ;�கன $க�ப.09565.2 

 இ��த_ெப.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�'  ெசறி5தன எ�க0� 

$க�ப.09565.3 



 அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) மீன� உல5த அன5தேம 

$க�ப.09565.4 

 ஒ*வேத இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) \க�ைத� $க�ப.09566.1 

 ெகா*வேத நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) � � அ ன 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) எலா� $க�ப.09566.2 

 ெவ*வ+ ஏ+� இலாைமயி  ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) பைல $க�ப.09566.3 

 ெம*வேத என வ னி விள�பினா  $க�ப.09566.4 

 ேகா* விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அJ5தா4ன� 

HD_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) 

$க�ப.09567.1 

 ேம* விJ5திD2� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) வ ��மா* 

$க�ப.09567.2 

 கா* விJ5த_ெப.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

அ ன கா�சிய�ீ $க�ப.09567.3 

 மா* விJ5+ளி� ேபா�� 

மய�கி_வி.எ/.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ந�� $க�ப.09567.4 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ெப)ெவ3ள� அைரபட� $க�ப.09568.1 

 ேதய_�ைற.எ/.(ேத8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நி-ப+ பி ; இனி எ ெசய 

$க�ப.09568.2 

 பா��_ெப.எ/.(பா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உ-� உடேன எனA 

ப னினா  $க�ப.09568.3 

 நாயக-� ஓ� உதவிைய ந*�வா  $க�ப.09568.4 

 உ-� உ)�+ எJ ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) உட � எழா $க�ப.09569.1 



 �-� 4-�� வைள5தன Pவின $க�ப.09569.2 

 ஒ-ைற மா* வைரேம* உய� தாைரக3 $க�ப.09569.3 

 ப-றி ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) 

ெபாழி5+_வி.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என ப* பைட 

$க�ப.09569.4 

 �றி�+_வி.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எறி5தன எ8தன H� உற� 

$க�ப.09570.1 

 தறி�+ ேத)� களி�� தைரAபட $க�ப.09570.2 

 மறி�+ வாசி +ணி�+ அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) மாAபைட 

$க�ப.09570.3 

 தெறJ�+/ சி5த சர மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) சி5தினா  $க�ப.09570.4 

 வா8 விளி�+ எJ ப* தைல_ெப.(தைல_ெப.) வாளியி* $க�ப.09571.1 

 ேபா8 விளி�த �)திக3 ெபா�� உட*_ெப.(உட*_ெப.) $க�ப.09571.2 

 ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) விளிAப நDAபன ெப�; உ�� $க�ப.09571.3 

 த� விளிA; உ� த�ப� நிக��தவா* $க�ப.09571.4 

 ெந8ெகா3 ேசா' நிைற5த_ெப.எ/.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெந��கட* $க�ப.09572.1 

 ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆைடய3 அ ன 

ெசRசா5தின3 $க�ப.09572.2 

 ைவய ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) ெபாலி5தன3 ம�கல/ $க�ப.09572.3 

 ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேகால� ;ைன5த அ ன 

ெச8ைகயா3 $க�ப.09572.4 

 உA; ேத2 ெந8 ஒ%தயி� பா* க)�;_ெப.(க)�;_ெப.) $க�ப.09573.1 



 அA; தா _த-.�.(தா _த-.�.) எ � உைர��� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

ஆழிக3 $க�ப.09573.2 

 +A;A ேபா* �)திA ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) �-றலா* $க�ப.09573.3 

 தAபி-� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர இ � ஓ� த2வினா* 

$க�ப.09573.4 

 ஒ �ேம ெத(ைட ேகா* ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேகாDக3 $க�ப.09574.1 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பா8வன 

தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) இள�பிைற $க�ப.09574.2 

 அ �ேபா* என* ஆகிய+ அ/சிைல $க�ப.09574.3 

 எ � மா3வ� எதி��த இரா�கத� $க�ப.09574.4 

 எ��தவ� இைர�தவ� எ'5தவ� ெசறி5தவ� மற�_ெப.(மற�_ெப.) ெகா� எதிேர 

$க�ப.09575.1 

 த��தவ� சலி�தவ� ச'5தவ� 

A'�5தவ�_வி.அ.ெப.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப .) தனி� 

களி�ேபா* $க�ப.09575.2 

 க��தவ� கலி�தவ� க��தவ� ெச��தவ� 

கல5+_வி.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சர� ேம* $க�ப.09575.3 

 ெத(��தவ� +ணி5தவ� ெத(ட�5தன� கிட5தன� +ர5த கைணயா* 

$க�ப.09575.4 

 ெத(�Aப+ �ட�A பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) நிைர�தைவ 

+ர5த +ைறேபா8A $க�ப.09576.1 

 ப�Aப+ வயA பைடஞ� ஆயிரைர அ � பதினாயிரவைர $க�ப.09576.2 



 க�A; அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) க)�+� 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) க�;ல  மன�_ெப.(மன�_ெப.) க)த* க*வி 

இல ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) $க�ப.09576.3 

 எ�Aப+ படA ெபா)வ+ அ றி இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) ெச8வ+ 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ந றி_ெப.(ந றி_ெப.) உளேதா $க�ப.09576.4 

 Pசிெயா� ெந-றி_ெப.(ெந-றி_ெப.) இ) ைகயிெனா� ேபரணி கைட��ைழ 

ெத(��+ $க�ப.09577.1 

 ஊசி Oைழயா வைக சர�+ அணி வ���� அைவ 

உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உயிைர 

$க�ப.09577.2 

 ஆைசகைள உ-� உ)(� அA;ற4� 

ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அத  இA;ற4� உளா� 

$க�ப.09577.3 

 ஈச  எதி� உ-� உ�வ+ அ*ல+ இக* 4-�வ+ ஒ� 

ெகா-ற�_ெப.(ெகா-ற�_ெப.) எவேனா $க�ப.09577.4 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) ந�வD� கைணக3 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) அன* ஒ�தன 

உல�5த_ெப.எ/.(உல�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உலைவ� $க�ப.09578.1 

 கானக�_ெப.(கானக�_ெப.) நிக��தன� அர�க� மைல ஒ�தன 

களி�த_ெப.எ/.(களி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மதமா $க�ப.09578.2 

 மானவ  வயA பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) வ ��வைல ஒ�தன வைல��3 வJவா 

$க�ப.09578.3 

 மீன�ல� ஒ�தன கட-பைட இன�ெத(�� விளி5+ அவிதலா* $க�ப.09578.4 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) இ�தி� க��� மா)த4� ஒ�தன  இராம  உடேன 

$க�ப.09579.1 



 :ழி என உ�� 

உதி)�_ெப.எ/.(உதி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மா* 

வைரக3 ஒ�தன� அர�க� ெபா)வா� $க�ப.09579.2 

 ஏ> உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) உ-� உயி�க3 யாைவ�� 4)�கி 

இ�தி� கணி* எJ� $க�ப.09579.3 

 ஆழிைய�� ஒ�தன  அ� ம 2யி)� ஒ�தன� அைல��� நி)த� 

$க�ப.09579.4 

 1ல 4த* ஆ8 இைட�� ஆ8 இ�தி ஆ8 எைவ�� 4-�� 4ய�� 

$க�ப.09580.1 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) என* ஆயின  இராம  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

அர�க� கைட நாளி* விளி�� $க�ப.09580.2 

 Hல� இ* சர அசர� அைன�திைன�� ஒ�தன� �ைரகட* எJ� $க�ப.09580.3 

 ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) என* ஆயின  இராம  

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) மீன� என* ஆயின�களா* $க�ப.09580.4 

 வRச விைனெச8+ ெந�ம றி* வள  உ%� க' 

ெபா8���_ெப.எ/.(ெபா8_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மற�_ெப.(மற�_ெப.) ஆ� $க�ப.09581.1 

 ெநRச�_ெப.(ெநRச�_ெப.) உைடேயா�க3 �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ஒ�தன� 

அர�க� அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெநDேயா  

$க�ப.09581.2 

 நRச ெந�ந�'ைன�� ஒ�தன  அ��+ அதைன ந��நைர�� $க�ப.09581.3 

 பRச� உ�நாளி* வறிேயா�கைள�� ஒ�தன� அர�க� ப�வா� $க�ப.09581.4 

 ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) ஒ)<�ப�� ேவைலயி* 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ேவைல�� இல�ைக நக)� $க�ப.09582.1 



 ப3ளெமா� ேம� தெரJயாத வைக ேசா� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ப�பி எழ�� 

$க�ப.09582.2 

 உ3B�_ெப.எ/.(உ3B_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மதிB� ;ற4� 

ஒ �� அறியா+_எதி�.ம.வி.எ/.(அறி_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) அலறி 

ஓDன�களா* $க�ப.09582.3 

 க3ள ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மா விழி அர�கிய� கல�கெமா� கா*க3 

�ைலவா� $க�ப.09582.4 

 ந��கின� ெந)�கின� 4)�கின� உைல5+ உலகி  ந�B� மைலேபா* 

$க�ப.09583.1 

 வ ��கின_வி.4.(வ ���_வி.+இ _இ.கா.+அ_பட�.ப .) ெப)�பிண� வி��; உற 

அ��;ப�ேசா' வி'(-� $க�ப.09583.2 

 ஓ�கின ெந��பரைவ ஒ�+ உயர_�ைற.எ/.(உய�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

எ�திைச�� உ-� எதி� உற $க�ப.09583.3 

 தா�கின� பைட�தைலவ� <�சத ேகாDய� 

த��த*_ெதா.ெப.(த�_வி.+�த*_ெதா.ெப.�றி.) அ'யா� $க�ப.09583.4 

 ேத)� மத மா(� வைர ஆளிெயா� வாசி மி� சீய� 4தலா $க�ப.09584.1 

 ஊ)�_ெப.எ/.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அைவ யாைவ�� 

நடாயின� கடாயின�க3 உ5தின�களா* $க�ப.09584.2 

 கா)� உ)� ஏ�� எ' ஏ�� நிக� ெவ�பைடெயா� அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) 

கDதி  $க�ப.09584.3 

 P)� வைக Pவின� +ர5தன�க3 எ8தன� ெத(ட�5தன�களா* $க�ப.09584.4 

 வ�மி  அட வ�மி  எதி� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

Oம+ ஆ� உயி� வர�க3 பிற(� $க�ப.09585.1 

 த�மி  என இ னன ெமாழி5+ எதி� ெபாழி5தன த�Aப அ'யவா� $க�ப.09585.2 



 ெவ�மி  என ெவ�பகழி ேவைல என ஏயின  

ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) விைனேயா� $க�ப.09585.3 

 த� இன�_ெப.(இன�_ெப.) அைன�ைத�� 4ைன5+ எதி� த��தன  தனி� 

தனி அேரா $க�ப.09585.4 

 அ�கைணைய அ�கண� அ��தன� ெச��+ இக* அர�க� 

அைடய_�ைற.எ/.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09586.1 

 ;�� அைணய* உ-றன� மைற�தன� ;ய-� அதிக� வாளி ெபாழிவா� 

$க�ப.09586.2 

 தி�� அைண வ��தன� என/ ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெந)�கின� ெச)�கி  மிைகயா* $க�ப.09586.3 

 4�கணைன உ-� அD 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இைமேயா� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) ெமாழி5தன�களா* $க�ப.09586.4 

 பைட� தைலவ� உ-� ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) 4�மD இராவண  எ2� 

பDைமேயா� $க�ப.09587.1 

 கிைட�தன� அவ��� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கண�� இைல வைள�தன� 

கிள�5+_வி.எ/.(கிள�_ெப.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

எலா� $க�ப.09587.2 

 அைட�தன� தெழJ�தன� அழி�தன� தனி�+ உள  இராம  அவேரா 

$க�ப.09587.3 

 +ைட�தன� எ� ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) என உ-றன� இனி/ 

ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) பணி�தி �டேரா8 $க�ப.09587.4 

 எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) கைண எ8+வத  4 ; இைட 

அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) இவ�க3 ஏJ உலக4� 

$க�ப.09588.1 



 ெப8த_ெப.எ/.(ெப8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கைண மா4கி* எனA;ைட 

வைள�தன� பிD�தன�க3 ேபா8 $க�ப.09588.2 

 ைவ+ அகலி  அ*ல+ மற�_ெப.(மற�_ெப.) பைட ெகாDAபைட 

கட���_ெப.எ/.(கட_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வலிதா  $க�ப.09588.3 

 ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) தி)மாலிெனா� உன��� அ'+ 

எ றன� திைக�+ விJவா� $க�ப.09588.4 

 அRசி அயர மி  அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) எ�தைனய� ஆயிD2� 

அ�தைனவ)� $க�ப.09589.1 

 பRசி எ' உ-ற+ என ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அழிவ� 

இ5த உைர ப%�� உளதா* $க�ப.09589.2 

 நRச� அ4த�ைத நனிெவ றிD2� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

நட���_ெப.எ/.(நட_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அதைன 

$க�ப.09589.3 

 வRச விைன ெபா8� க)ம� ெவ*லி2� இராமைன 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வRசக� கடவா� $க�ப.09589.4 

 அர�க� உள� ஆ�சில� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வ �டண  அலா+ உலகி  

ஆவி உைடயா� $க�ப.09590.1 

 இர�க� உள+ ஆகிய+ ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வள�கி ற+ இனிந�� 

$க�ப.09590.2 

 கர�க 4ைழேதD உழ*கி றிலி�க3 இ � ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

க��பகலிேல $க�ப.09590.3 



 �ர�கி  4த* நாயகைன ஆBைடய ேகா3 உJைவ 

ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இவைர 

$க�ப.09590.4 

 எ � பரம  பகர_�ைற.எ/.(பக�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நா 4க2� அ ன 

ெபா)ேள_ெப.(ெபா)3_ெப.+ஏ_சா'.) இைசத�� $க�ப.09591.1 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நிைல ஆறின�க3 

வானவ�க3 மானவ2� ேநமி எனலா� $க�ப.09591.2 

 ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 

வாளி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) மா'யி2� ேமலன +ர5+ விைரவி* $க�ப.09591.3 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) �ல மா* வைரக3 மா2 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) மாமைல_ெப.(மாமைல_ெப.) �வி�தன  அேரா 

$க�ப.09591.4 

 மகர மறி கடலி  வைள��_ெப.எ/.(வைள_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வய நி)த� $க�ப.09592.1 

 சிகர�_ெப.(சிகர�_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) உட*_ெப.(உட*_ெப.) 

சிதறி_வி.எ/.(சித�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இ�வ� உயி� $க�ப.09592.2 

 பகர_�ைற.எ/.(பக�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ'ய பத�_ெப.(பத�_ெப.) விரவ 

அமர� பழ $க�ப.09592.3 

 நகர� இட�_ெப.(இட�_ெப.) அ)க நைவய� நலி(பட $க�ப.09592.4 

 உகB�_ெப.எ/.(உகB_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இ(ளி 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) +மிய உ�கழ*க3 $க�ப.09593.1 

 தகளி�ற வலிய தைலக3 அ� தைலவ� $க�ப.09593.2 

 +களி  உட*க3 விழ உயி�க3 �ர� உலகி  $க�ப.09593.3 

 மகளி�_ெப.) வன 4ைலக3 தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அக�_ெப.(அக�_ெப.) மகிழ_�ைற.எ/.(மகி>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09593.4 



 மைல�� மறி கட�� வன4� வ� நில4� $க�ப.09594.1 

 உைல( இ* அமர� உைற உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) உயி�ெகௗ◌ா� 

$க�ப.09594.2 

 தைல�� உட�� இைட தJ( தவ>�)தி $க�ப.09594.3 

 அைல�� ம'ய+ ஒ)திைச�� இல+ அ0க $க�ப.09594.4 

 இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெச)நிகJ� அளவி  

எதி�ெபா)த $க�ப.09595.1 

 விைனய4ைட 4த*வ� எவ)� உட  விளிய $க�ப.09595.2 

 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) பைட ெநளிய வயவ� அழி 

�)தி_ெப.(�)தி_ெப.) $க�ப.09595.3 

 நைனய_�ைற.எ/.(நைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) விைசயி  எJ+வைல 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) நலிய_�ைற.எ/.(நலி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09595.4 

 இ'ய* உ�பைடைய நி)த� இைட விலகி $க�ப.09596.1 

 எ'க3 ெசா'�� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) விழிய� இJைதய�க3 $க�ப.09596.2 

 தி'க தி'க என உர� தெழ��ரல� $க�ப.09596.3 

 க'க3 அ'க3 ப' கDதி  எதி� கடவ_�ைற.எ/.(கட(_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.09596.4 

 உல�_ெப.(உல�_ெப.) ெசவி�பட மைழக3 உதிர உய� $க�ப.09597.1 

 அல� இ* மைல �ைலய அமர� தைல_ெப.(தைல_ெப.) அதிர $க�ப.09597.2 

 இல� ெத(� பைடக3 இDெயா� உ)� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

$க�ப.09597.3 

 விலகிய+ திமிர� வைள��வைக வைளய $க�ப.09597.4 

 அழகி+ அழகி+ என அழக  உவைகெயா� $க�ப.09598.1 



 பழ�� அதிதியைர எதி�ெகா3 ப'�பட $க�ப.09598.2 

 விைழவி  எதிர அதி� எ'ெகா3 வி' பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $க�ப.09598.3 

 மைழக3 4ைற ெசா'ய அமர� மல� ெசா'ய $க�ப.09598.4 

 தினகரைன அண( ெகாDக3 திைச அைடவ $க�ப.09599.1 

 சின( ெபா) ப'க3 ெசறிவ அ0க உய� $க�ப.09599.2 

 அனகெனா�� அம'  4�கி எதிர எJ $க�ப.09599.3 

 கனக வைர ெபா)வ கதி�ெகா3 மணி_ெப.(மணி_ெப.) இரத� $க�ப.09599.4 

 பா� ப� சிற�_ெப.(சிற�_ெப.) கJ�_ெப.(கJ�_ெப.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) பட 

$க�ப.09600.1 

 ந��ப�� இரத நிைரயி  உட*_ெப.(உட*_ெப.) 

தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09600.2 

 ேவ� பட� படர இரவி �ட� வைலய� $க�ப.09600.3 

 மா�பட உலகி  மைலக3 அள� பட $க�ப.09600.4 

 அ)� கட*_ெப.(கட*_ெப.) தி'ய அல� இ* மைல �ைலய $க�ப.09601.1 

 உ)� �ட�க3 இைட தி'ய உர2ைடய $க�ப.09601.2 

 இ)ைக ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) களி�_ெப.(களி�_ெப.) தி'ய 

வி�_ஏவ.(வி�_வி.) �யவ� $க�ப.09601.3 

 தி'ைக என உல�_ெப.(உல�_ெப.) 4J+� 4ைற தி'ய $க�ப.09601.4 

 சிவ2�_ெப.(சிவ _ெப.+உ�_சா'.) அய2� எJ திகி'_ெப.(திகி'_ெப.) அமர� 

பதி $க�ப.09602.1 

 அவ2� அமர��ல� எவ)� 4னிவெரா� $க�ப.09602.2 

 கவன� உ� கரண� இ�வ� கJ+_ெப.(கJ+_ெப.) இன4� $க�ப.09602.3 



 நம2� வ'சிைல�� அற2� நட  நவில $க�ப.09602.4 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) தி';வன நிைலய� ெச) இதைன $க�ப.09603.1 

 ஏவ� அறி(�வ� இ�தி 4த* அறிவி  $க�ப.09603.2 

 1வ� தைலக3 ெபாதி� எறிவ� அற 4த*வ $க�ப.09603.3 

 :ைவ நிறவ என ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) 4ைற ;கழ $க�ப.09603.4 

 எ8�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஏJ கட�� இ� 

$க�ப.09604.1 

 ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) களி�_ெப.(களி�_ெப.) ப' 

ஆ[ளா� இரத� விழ $க�ப.09604.2 

 ஒ8ெய  ஒ)கதியி  ஓட உண� அமர� $க�ப.09604.3 

 ைகக3 என அ(ண�_ெப.(அ(ண�_ெப.) கா*க3 கதி �ைலவ $க�ப.09604.4 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) வி�_ஏவ.(வி�_வி.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) இரத� அய* $க�ப.09605.1 

 ப%0 ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) பைட வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ெத(� ப�தி $க�ப.09605.2 

 ;%ணி  இ��றிக3 ;3ளி_ெப.(;3ளி_ெப.) என விரவி $க�ப.09605.3 

 எ%0வன அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) இல 

Oைழவ $க�ப.09605.4 

 �)�க� உ-ற+ பைட �)�க�தா* இனி� $க�ப.09606.1 

 கர�க ம-� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ;ற�+ எ 2� க%ணினா* $க�ப.09606.2 

 அர�க)�� அ � ெசல( அ'யதா� வைக $க�ப.09606.3 

 சர� ெகா� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) சைம�+ இ�டா  

அேரா $க�ப.09606.4 



 மாலிைய மாலியவாைன மா* வைர $க�ப.09607.1 

 ேபா* உயி� கயிடைன ம+ைவ ேபா � உளா� $க�ப.09607.2 

 சாலிைக யா�ைகய� தணிA; இ* ெவRசர $க�ப.09607.3 

 ேவலிைய� கட5தில� உலைக 

ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) உளா� $க�ப.09607.4 

 மா%டவ� மா%� அற ம-� உVளா� எலா� $க�ப.09608.1 

 மீ%டன� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) திைச ஏJ ேவைல�� $க�ப.09608.2 

 1%� உற 4)�கிய ஊழி� 

கால�தி*_ெப.(கால�_ெப.+அ�+_சா'.+இ*_இட.ேவ.) $க�ப.09608.3 

 P%�� �ட� �ட �)�கி� ெத(�கேபா* $க�ப.09608.4 

 ;ர� �� கட(B� ;3ளி  பாக2� $க�ப.09609.1 

 அர� �� �லிச ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) அமர� ேவ5த2� $க�ப.09609.2 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) ��கி-கில� ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) நா4ைட 

$க�ப.09609.3 

 வர�_ெப.(வர�_ெப.) ��� வலி ��� வாJ� நா3_ெப.(நா3_ெப.) ��� 

$க�ப.09609.4 

 ஆயிர ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) உ%� ஒ)வ�_ெப.(ஒ)வ�_ெப.) ஆழி S> 

$க�ப.09610.1 

 மா இ) ஞால�ைத மறி��� வ ைமேயா� $க�ப.09610.2 

 ேமயின ெப)�பைட இதைன ஓ� விலா* $க�ப.09610.3 

 ஏ எ2� மா�திர�+ எ8+ ெகா றன  $க�ப.09610.4 

 இைட ப�� படாதன இைமAபிேலா� பைட $க�ப.09611.1 



 ;ைடபட வல�ெகா� வில�கிA ேபா�மா* $க�ப.09611.2 

 பைட ப�� ேகாD ஓ� பகழியா* பழி� $க�ப.09611.3 

 கைட ப�� அர�க�த� பிறவி க�டமா* $க�ப.09611.4 

 ப%� உல�_ெப.(உல�_ெப.) அளி�தவேனா�� ப% அைம $க�ப.09612.1 

 �%ைடயி  பாக2� பிற)� HDனா� $க�ப.09612.2 

 அ%ட�க3 வி��பி  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஆ��கினா� உைழ� $க�ப.09612.3 

 க%Dல� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மாய� க3வனா* $க�ப.09612.4 

 ெகா றன  இனி ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேகாD ேகாD ேம-� $க�ப.09613.1 

 அ � எனி  ப+ம� அ றாயி  ெவ3ளமா $க�ப.09613.2 

 நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இனி நிைனவ+ எ  பிற 

$க�ப.09613.3 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) என நிைனக என வ னி ஓதினா  $க�ப.09613.4 

 விழி�+ேமா இராவண  4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) 

மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) 

$க�ப.09614.1 

 பழி�+ேமா ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) 

ப�வ+ அRசினா* $க�ப.09614.2 

 அழி�+� ஓ� பிறA; உறா ெநறிெச � அ%ம யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) 

$க�ப.09614.3 

 கழி�+� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஆ�ைகைய ;கைழ� க%0ற 

$க�ப.09614.4 



 இ��கினி* ெபய�5+_வி.எ/.(ெபய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைற 

எ%0ேவ� எனி  $க�ப.09615.1 

 அ��த H� வாளியி  அரண�_ெப.(அரண�_ெப.) ந��கேலா� $க�ப.09615.2 

 எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

4க�தினா* எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) இனி� $க�ப.09615.3 

 ெகா��+� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) உயி� என ஒ)ைம Hறினா  $க�ப.09615.4 

 இள�க அ) ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வைர ஈ���� ஆ� எலா� $க�ப.09616.1 

 அள�க'  பா85+_வி.எ/.(பா8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என பத�க� 

ஆரழ* $க�ப.09616.2 

 விள�கினி* வ �>5தென விதிெகா� உ5தலா* $க�ப.09616.3 

 வைள�+_வி.எ/.(வைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைர�+ அட��தன� 

மைலயி  ேமனியா� $க�ப.09616.4 

 மJ எJ த%�_ெப.(த%+_ெப.) ேகா* வைலய� நாRசி* வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

$க�ப.09617.1 

 எJ அயி* �5த� ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) ஈ�D ேதாமர� $க�ப.09617.2 

 கJ இக* கAபண� 4தல ைகAபைட $க�ப.09617.3 

 ெத(Jவினி* ;லி_ெப.(;லி_ெப.) அனா  உடலி* Pவினா� $க�ப.09617.4 

 கா5த)Aப� எ2� கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) மாA பைட $க�ப.09618.1 

 ேவ5த)�� அரச2� வி*லி  ஊ�கினா  $க�ப.09618.2 

 பா5தB�� அர�_ெப.(அர�_ெப.) என பறைவ�� ஏ� என $க�ப.09618.3 

 ேபா5+ உ)�த+ ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

ேபா��கைண $க�ப.09618.4 



 1 �_ெப.(1 �_ெப.) க% அைம5தன ஐ� 4க�தன $க�ப.09619.1 

 ஆ ற ெம8 தழலன ;ன�� ஆDன $க�ப.09619.2 

 வா ெத(ட நிமி�வன வாளி மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $க�ப.09619.3 

 ேதா றின ;ர� ��� ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ேதா-ற�த $க�ப.09619.4 

 ஐ இ) ேகாDய� அர�க� ேவ5த�க3 $க�ப.09620.1 

 ெமா8 வலி வ �ர�க3 ஒழிய_�ைற.எ/.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 4-�ற 

$க�ப.09620.2 

 எ8 எ2� மா�திர�+ அவி5த+ எ பரா* $க�ப.09620.3 

 ெச8 தவ�+ இராவண  1ல/ ேசைனேய $க�ப.09620.4 

 மாA ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) த�(க3 ஏJ� மாதிர� $க�ப.09621.1 

 பாA; அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) பாதல� அ�+ 

உ3B�_ெப.எ/.(உ3B_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ப* வைக� 

$க�ப.09621.2 

 காA;_ெப.(காA;_ெப.) அ) மைலகB� பிற(� காAபவ� $க�ப.09621.3 

 யாA;� காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) இராவண-� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.09621.4 

 மா�தட ேம)ைவ வைள5த_ெப.எ/.(வைல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வா _ெப.(வா _ெப.) �ட� $க�ப.09622.1 

 ேகா�+ அக* மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) இைட அணி�� ெகா3ைகயா� $க�ப.09622.2 

 :� தவி� உக5தவ  ;க ற ெபா8 அ� $க�ப.09622.3 

 நா� தJ�; ஏறிய_ெப.எ/.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வர�த� 

ந%ணினா� $க�ப.09622.4 



 ந�43 ஈ%� ஒ)வைன 

ெவ*��_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ/.�றி.) 

ந �_வி.அ.(ந �_ெப.) எனி  $க�ப.09623.1 

 ெவ�4ைன இராவண  தைன�� ெவ*�மா* $க�ப.09623.2 

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

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேச)ேமா $க�ப.09623.3 

 ெச�ைமயி  தனி�தனி/ ெச8+ேமா ெச) $க�ப.09623.4 

 எ*ேலா� எ*ேலா� ஒ றி 

வைள5+_வி.எ/.(விைள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ5 ெநDேயாைன 

$க�ப.09624.1 

 வ*ேல வ*ல ேபா�வலி 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மைலேயாேம* 

$க�ப.09624.2 

 ெவ*ேலா� ெவ*ேலா� எ றன  வ னி மிடேலா)� $க�ப.09624.3 

 ெத(*ேலா  ெசா*ேல ந �_ெப.(ந �_ெப.) என அஃேத +ணி(-றா� 

$க�ப.09624.4 

 அ னா� தா4� ஆ�கலி ஏJ� என ஆ��தா� $க�ப.09625.1 

 மி  ஆ� வான�_ெப.(வான�_ெப.) இ-� உ�� எ ேற விளிச�க� $க�ப.09625.2 

 ெகா ேன ஊதி ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ;ைட ெகா�D� ெகா� சா�5தா� 

$க�ப.09625.3 

 எ  ஆ� ைவய� எ ப�� வான�_ெப.(வான�_ெப.) திைச ஏதா� $க�ப.09625.4 

 ஆ��தா� அ னா� அ ன கள�ேத அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) $க�ப.09626.1 



 த���தா2� த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெவRசிைல நாைண� தெறJA;-றா  

$க�ப.09626.2 

 ேப��தா  ெபா  ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 4-�� அள5தா  பிற>ச�க� 

$க�ப.09626.3 

 ஆ��தா* ஒ�த+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஒலி எ*லா உல���� 

$க�ப.09626.4 

 ப* ஆயிர ேகாDய� ப* பைட <* $க�ப.09627.1 

 வ*லா� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) ெம8�ைம வழ�க வலா� 

$க�ப.09627.2 

 எ*லா உலக�கB� ஏறிய_ெப.எ/.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா� 

$க�ப.09627.3 

 வி*லாள� அர�க'  ேமதைகேயா� $க�ப.09627.4 

 ெவ றா� உலக�கைள வி%ணவேரா� $க�ப.09628.1 

 ஒ றா உய�தானவ� \க� எலா� $க�ப.09628.2 

 ெகா றா� நிமி� H-� என எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) உயி)� 

$க�ப.09628.3 

 தி றா� எதி� ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெசறி5தனரா* $க�ப.09628.4 

 வைள�தா� மதயாைனைய வ ெத(Jவி* $க�ப.09629.1 

 தைள�தா� என வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தனி�தனிேய 

$க�ப.09629.2 

 உைள�தா� உ)� ஏ� என ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அலேபா� $க�ப.09629.3 

 விைள�தா� இைமேயா�க3 ெவ+�பினரா* $க�ப.09629.4 



 வி%த�ய வழ�கிய ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பைடயி* $க�ப.09630.1 

 ��Yய நிமி�5த_ெப.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) �ட�/ 

�ட)�_ெப.எ/.(�ட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09630.2 

 க%த��� ஒ)�� கல5+_வி.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எழலா* 

$க�ப.09630.3 

 உ3 த� உற ெவ5தன ஏ> உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) $க�ப.09630.4 

 ேத� ஆ�A; ஒலி வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) தெழJA; ஒலி�� $க�ப.09631.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆ�A; ஒலி�� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) தா�� ஒலி�� 

$க�ப.09631.2 

 ேபாரா* சிைல நாணி ;ைடA; ஒலி�� $க�ப.09631.3 

 காரா* ெபாலி�� களி�_ெப.(களி�_ெப.) ஆ�A; ஒலி�� $க�ப.09631.4 

 எ*லா)� இராவணேன அைனயா� $க�ப.09632.1 

 ெவ*லா உல�_ெப.(உல�_ெப.) இ*லவ� ெம8 வலியா� $க�ப.09632.2 

 ெத(*லா� பைட வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெத(ட�5த+ 

எனா $க�ப.09632.3 

 ந*லா2� உ)�+ எதி� ந%ணினனா* $க�ப.09632.4 

 ஊழி� கன*_ெப.(கன*_ெப.) ேபா*பவ� உ5தினேபா� $க�ப.09633.1 

 ஆழிA பைட அ�ெபா�� அ-� அகல_�ைற.எ/.(அக*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.09633.2 

 பாழி� கைட நா3_ெப.(நா3_ெப.) வி�_ஏவ.(வி�_வி.) ப* மைழேபா* 

$க�ப.09633.3 

 வாழி/ �ட� வாளி வழ�கினனா* $க�ப.09633.4 

 Sேரா� ெத(ட�5த �ட�� கைணதா  $க�ப.09634.1 



 தாேரா� அகல�க3 தD5திட�� $க�ப.09634.2 

 ேதேரா� மD5தன� ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) கதிேரா  $க�ப.09634.3 

 ஊேரா� மறி5தன  ஒ�+ உரேவா�_�றி.வி.4.(உர(_ெப.+ஓ�_பட�.ப ) 

$க�ப.09634.4 

 ெகா*ேலா� �ட�� கைண H-றி  நிணA $க�ப.09635.1 

 ப*ேலா� ெத(ட�5தன பா8தலினா* $க�ப.09635.2 

 ெச*ேலா� எJ மா4கி* சி5தினேபா* $க�ப.09635.3 

 வி*ேலா�� விJ5த_ெப.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மிட* கரேம 

$க�ப.09635.4 

 ெச�ேபா� உதிர� திைர ஆழியி  வா8 $க�ப.09636.1 

 ெவ�; ஓ� அரவ� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ேம* நிமி)� $க�ப.09636.2 

 ெகா�ேபா�� விJ5தன ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

�ைற5+ $க�ப.09636.3 

 அ�ேபா�� விJ5த_ெப.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அட* கரேம 

$க�ப.09636.4 

 4  ஓ� உதிரA ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) 1+லைகA $க�ப.09637.1 

 பி  ஓD வைள5த_ெப.எ/.(வைல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெப)�கட* 

வா8 $க�ப.09637.2 

 மி ேனா�� விJ5தன ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) என $க�ப.09637.3 

 ெபா  ஓைட ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க' ;�கனவா* $க�ப.09637.4 

 மற ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) அர�க� வல� ைகெயா�� $க�ப.09638.1 

 நறவ� �)தி� கட*_ெப.(கட*_ெப.) வ �> நைகவா3 $க�ப.09638.2 



 �ற( ஒ�தன மீ+ +D�+ எழலா* $க�ப.09638.3 

 இற( ஒ�தன வா(� இனA ப'ேய $க�ப.09638.4 

 தாம/ �ட� வாளி தD5+ அகலA $க�ப.09639.1 

 பாம� �)திA பDகி ற பைட/ $க�ப.09639.2 

 ேசமA பட� ேகடக� மா*கட* ேச� $க�ப.09639.3 

 ஆைம� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ஒ�தன அ�தைனயா* $க�ப.09639.4 

 கா�ேபா� பதாைகக3 கா� உதிரA $க�ப.09640.1 

 பா�ேபா� கட*_ெப.(கட*_ெப.) பD(-றனவா* $க�ப.09640.2 

 வா� ேபா� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) மைல5த 

கல�_ெப.(கல�_ெப.) $க�ப.09640.3 

 H�ேபா� உய� பா8க3 �ைற5தன ேபா* $க�ப.09640.4 

 ம%டA ப� ேசா'யி  வா'யி வ �> $க�ப.09641.1 

 க%ட�த சர� ெத(ைக கLவியதா3 $க�ப.09641.2 

 4%ட� கிள�த%Dன 43ெத(�வ  $க�ப.09641.3 

 +%ட/ �ற( ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) +D�தனவா* 

$க�ப.09641.4 

 ெதளி(-ற பளி�� உ� சி*லிெகா3ேத� $க�ப.09642.1 

 விளி( உ-� உக ேவ� உற வ �>வனதா� $க�ப.09642.2 

 அளி4-றிய ேசா'யி  ஆழியி  ஆ> $க�ப.09642.3 

 ஒளி4-றிய தி�கைல_ெப.(தி�க3_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஒ�+ளவா* $க�ப.09642.4 

 நிைலேகாட* இ* ெவ றி அர�கைர ேந� $க�ப.09643.1 



 ெகாைலேகாட* நம  �றி ேகாB�ேம $க�ப.09643.2 

 சிைலேகாDய ேதா�� சிர�திர3 வ  $க�ப.09643.3 

 மைல ேகாDயி ேம�� மறி5தி�மா* $க�ப.09643.4 

 தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) மா�பி மிைச/ ெசறி சாலிைகயி  $க�ப.09644.1 

 க% வாளி கைட/ சிைற கான�_ெப.(கான�_ெப.) Oைழ5+ $க�ப.09644.2 

 எ% வா8 அற ெமா8�தன இ  நைற உ-� $க�ப.09644.3 

 உ% வா8 வ' வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) ஒ�தனவா* 

$க�ப.09644.4 

 பா� ஆ� கள�+ ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) பகலி  $க�ப.09645.1 

 H� ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நாலி* ஒ� H� 

இைடேய $க�ப.09645.2 

 <றாயிர ேயாசைன <ழி*களா* $க�ப.09645.3 

 மாறா+ உழ* சா'ைக வ5தனனா* $க�ப.09645.4 

 நி றா)ட  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அயேல $க�ப.09646.1 

 ெச றா� எதி� ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

சிைத�திடலா* $க�ப.09646.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) தாைதைய ஓ�(� த மக ேந� $க�ப.09646.3 

 ெகா றா  அவேன இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எ � 

ெகா3வா� $க�ப.09646.4 

 இ�ேக உள  இ�� உள  இ�� உள  எ � $க�ப.09647.1 

 அ�ேக உண�கி ற அல5தைலயா* $க�ப.09647.2 



 ெவ�ேகாப ெந��பைட ெவRசர� வி�� $க�ப.09647.3 

 எ�ேக2� வழ��வ� ஏ�வரா* $க�ப.09647.4 

 ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) என 

உ 2�_ெப.எ/.(உ 2_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உண�/சி இZ� 

$க�ப.09648.1 

 இர(_ெப.(இர(_ெப.) அ � இ+ேவா பக*_ெப.(பக*_ெப.) எ ப�களா* 

$க�ப.09648.2 

 கர( அ � இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) இராம� கண�� இலரா* 

$க�ப.09648.3 

 பரைவ மணலி  பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) எ ப�களா* $க�ப.09648.4 

 ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) மைலேபா* உய�ேவா  

$க�ப.09649.1 

 ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) பைட ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) ஒ� ஆயிரேம 

$க�ப.09649.2 

 ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) உயி� உ%ட+ அலா* 

$க�ப.09649.3 

 ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) உயி� உ%ட+� உ3ள+ேவா $க�ப.09649.4 

 ேத�ேம* உள� மாெவா� ெச5_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) த�க% $க�ப.09650.1 

 கா�ேம* உள� மாகட*ேம* உள� இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.09650.2 

 பா�ேம* உள� உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) 

பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உளரா* $க�ப.09650.3 

 ேபா�ேமல� இராம� ;�5+ அட�வா� $க�ப.09650.4 

 எ 2�பD எ�க0� எ�க0மா8� $க�ப.09651.1 



 + 2� �ழ��_ெப.எ/.(�ழ*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) தி'�� 

�ட)�_ெப.எ/.(�ட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09651.2 

 பி 2� அ)�� எதி)� பி'யா  $க�ப.09651.3 

 ம ன மக  வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) மய�கினரா* $க�ப.09651.4 

 ப� மத க' ப' சி5தின பனி வைர இரத� அவி5தன $க�ப.09652.1 

 வி�திைச ெசவி� பிள5தன வி'கட* அளற+ எJ5தன $க�ப.09652.2 

 அ� ;லி_ெப.(;லி_ெப.) அ(ண�த� ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) அல�விழி 

அ)விக3 சி5தின $க�ப.09652.3 

 க� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெநDயவ  ெவRசிைல கண கண கண கண எ2� 

ெத(�� $க�ப.09652.4 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) ஏ� பைட�ைக வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) எதி� எதி� 

ஊ)�_ெப.எ/.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேதா�� $க�ப.09653.1 

 H  ஏ� சிைல�� தா2� �தி�கி ற க�Aபி  ெகா�பா* $க�ப.09653.2 

 வா _ெப.(வா _ெப.) ஏறினா�க3 ேத)� மைலகி ற வயவ� ேத)� 

$க�ப.09653.3 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) ஏறிவ5த ேதேர ஆ�கினா  தனி ஏ� 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.09653.4 

 கா8 இ)R_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) சிைல ஒ ேற2� கைணA ;�D* 

ஒ றேத2� $க�ப.09654.1 

 PெயJ� பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மா'_ெப.(மா'.) மைழ� +ளி� ெத(ைகயி  

ேமல $க�ப.09654.2 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ைகக3 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 



ச8தன_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) அமல  

ெச�ைக $க�ப.09654.3 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ைக�� 

HD_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ைக 

ஆய அ ேற $க�ப.09654.4 

 ெபா8 ஒ)4க�த  ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மனித  

ஆ�;ண�A; இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ ற* $க�ப.09655.1 

 ெம8�ற உண�5ேதா� ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

மிைட5த_ெப.எ/.(மிைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

$க�ப.09655.2 

 ெச8�� விைனய� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ஒ)4க� தெரJவ+ உ%ேட 

$க�ப.09655.3 

 ஐ இ) <�� அ*ல அன5த� ஆ� 4க�க3 அ�மா $க�ப.09655.4 

 க%0த* பரம தா2� நா 4க� கட(3தா2� $க�ப.09656.1 

 எ%0+� ெத(டர எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேகா* என 

எ%ண�-றா� $க�ப.09656.2 

 ப%ைணயா8A ப��க மா�டா� தனி�தனிA பா��கலா-றா� $க�ப.09656.3 

 ஒ%0ேமா கணி�க எ றா� உவைகயி  

உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதாளா� $க�ப.09656.4 

 ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) ஐ5+_ெப.(ஐ5+_ெப.) <ேற 

வி�கைண அவ-றி  ெம8ேய $க�ப.09657.1 

 உ3ளவா� உளவா� எ � ஓ� உைரகண�� உைர�+ேம2� $க�ப.09657.2 

 ெகா3ைள ஓ� உ)ைவ <� 

ெகா%டன_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

பலவா* ெகா-ற $க�ப.09657.3 



 வ3ளேல வழ�கினாேனா எ றன� ம-ைற வாேனா� $க�ப.09657.4 

 �ைட�� எலா� ெகாDக�� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

ெகா%டன_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

�வி5த ெகா-றA $க�ப.09658.1 

 பைட�� எலா� பகழி�� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 

ேத� ப'மா ஆதி $க�ப.09658.2 

 கைட�� எலா� +ர5த வாளி கணி�தத-� அளைவ கா�D $க�ப.09658.3 

 அைட�கலா� அறிஞ� யாேர எ றன� 4னிவ� அAபா* $க�ப.09658.4 

 க%ட�+� கீJ� ேம�� கபால�+� கட�க* 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09659.1 

 ச%டA ேபா� அர�க� த�ைம� ெத(ட�5+ ேகா* ;ண)5 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) $க�ப.09659.2 

 பி%ட�தி* க) ஆ� த _பதி.ெப.(த _தி'.) ேப� உ)�கைளA பிரம  

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09659.3 

 அ%ட�ைத நிைறயA ெப8+_வி.எ/.(ெப8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

���கிய+ அைனய+ அ�மா $க�ப.09659.4 

 ேகாD ஐ இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ெத(�க பைட�கல ம3ள� Hவி 

$க�ப.09660.1 

 ஓD ஓ� ப�க�_ெப.(ப�க�_ெப.) ஆக உயி� 

இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உல�தேலா�� $க�ப.09660.2 

 வ �Dநி � அழிவ+ எ ேன வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) பைடக3 வ �சி 

$க�ப.09660.3 

 1�+� இவைன எ னா யாவ)� 1%� ெமா8�தா� $க�ப.09660.4 

 வி%�வி  பைடேய ஆதி ெவ8யவ  பைட ஈறாக $க�ப.09661.1 



 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)�� உடேன 

வி�டா� ���கிய+ அமர� H�ட�_ெப.(H�ட�_ெப.) $க�ப.09661.2 

 அ%ட4� கீ>ேமலாக ஆகிய+ அதைன அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) 

$க�ப.09661.3 

 க%� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) கா�D அவ-றிைன 

அவ-றா* கா�தா  $க�ப.09661.4 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) அைவ ெத(��தேபா+ த�Aப அ'+ 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) தாேன $க�ப.09662.1 

 :நனி வடைவ� த�யி  ;�� எனA ெபா'5+ேபா� எ � $க�ப.09662.2 

 ஆன+ தெரJ5த வ3ள* அளAப அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ேகாD அ�பா* 

$க�ப.09662.3 

 ஏைனய� தைலக3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) இD உ%ட மைலயி  இ�டா  

$க�ப.09662.4 

 ஆயிர ெவ3ள� ேதா)� அ�கள�+ 

அவி5+_வி.எ/.(அவி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ �>5தா� $க�ப.09663.1 

 மா இ) ஞால�தா3 த _பதி.ெப.(த _தி'.) வ ெபாைறA பார� 

நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09663.2 

 மீஉய�5+ எJ5தா3 அ ேற வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) ஒலி ேவைல நி �� 

$க�ப.09663.3 

 ேபா8 ஒ)�� அ%ட�ேதா�� ேகாD ேயாசைனக3 

ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09663.4 

 ஆைன ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேத� பதினாயிர� அட* ப' 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ேகாD $க�ப.09664.1 



 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) காவல�_ெப.(காவ*_ெப.+அ�_பட�.ப .) 

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேப�பD  கவ5த� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ�� $க�ப.09664.2 

 கான�_ெப.(கான�_ெப.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) கவ5த� 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆDD  கவி மணி கணி* 

எ 2� $க�ப.09664.3 

 ஏைன அ�மணி ஏழைர நாழிைக ஆDய+ இனி+ அ ேற $க�ப.09664.4 

 நிைன5தன 4D�ேத� எ னா வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

+யர�_ெப.(+யர�_ெப.) ந��தா� $க�ப.09665.1 

 ;ைன5தென  வாைக எ னா இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) உவைக :�தா  

$க�ப.09665.2 

 வைன5தன அ*லா ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) வா>( 

ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாேதா $க�ப.09665.3 

 அன5த2� தைலக3 ஏ5தி அயா(யி��+ அவல�_ெப.(அவல�_ெப.) த��5தா  

$க�ப.09665.4 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) பைட�+_வி.எ/.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உைடய ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) ஈக என த�பி�� ஈ5+_ெப.(ஈ5+_ெப.) 

$க�ப.09666.1 

 ேவ8 பைட�+ைடய கான�_ெப.(கான�_ெப.) வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) 

தவ�தி  ேமவி $க�ப.09666.2 

 ேதா8 பைட�ெத(ழிலா* யா���� +ய� +ைட�தாைன 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09666.3 

 வா8 பைட�+ைடயா� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) வா>�தினா� வண�க� 

ெச8தா� $க�ப.09666.4 



 த� ெமா8�த அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெச�க% அர�கைர 4J+� சி5தி 

$க�ப.09667.1 

 :ெமா8�த கர�த� ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) 

ேபா-ற_�ைற.எ/.(ேபா-�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.09667.2 

 ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) ெமா8�+ ந'க3 ஈ%D ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

பிண� பிற�கி� ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.09667.3 

 ஈம�+3 தமிய  நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

கைறமிட-� இைறவ  ஒ�தா  $க�ப.09667.4 

 அ%ட� மா� கள4� வ �5த அர�கேர உயி)� ஆக $க�ப.09668.1 

 ெகா%ட+ ஓ� உ)வ�_ெப.(உ)வ�_ெப.) த னா* இ�திநா3 வ5+Hட 

$க�ப.09668.2 

 ம%� நா3_ெப.(நா3_ெப.) மறி�+� கா�ட ம 2யி� அைன�+� வா' 

$க�ப.09668.3 

 உ%டவ  தாேன ஆன த _பதி.ெப.(த _தி'.) ஒ)1��தி ஒ�தா  $க�ப.09668.4 

 ஆ�ல� +ற5த_ெப.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) அ3ளின� 

ெசா'5த_ெப.எ/.(ெசா'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ3ள/ $க�ப.09669.1 

 ேச� அ� மல)�_ெப.எ/.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) சா5+� 

ெச)� ெத(ழி* வ)�த�_ெப.(வ)�த�_ெப.) த���க $க�ப.09669.2 

 மாெகாைல ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ3ள* 

வா3_ெப.(வா3_ெப.) அம�� கள�ைத� ைகவி�� $க�ப.09669.3 

 ஏகின  இளவேலா�� இராவண  ஏ-ற ைக�ேம* $க�ப.09669.4 



 இLவழி இய ற எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) இய�பினா� இ'5+ 

ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09670.1 

 தெவ1 அழி ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) ெவ-றி/ ேசைனயி  ெசல(� 

ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09670.2 

 ெவLவழி அர�க� ேகாமா _ெப.(ேகாமா _ெப.) ெச8ைக�� 

இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.09670.3 

 எLவ�_ெப.(எLவ�_ெப.) இ* ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) ேபா)� 4-�� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) இய�ப* உ-றா� $க�ப.09670.4 

 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பைட� தைலவ� யா)� ெபய�5தில� 

ெபய�5+ேபா8 நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) $க�ப.09671.1 

 வி)�பின� வா>�ைக_ெப.(வா>�ைக_ெப.) எ றா* யா� இைட 

வில�க-பாலா� $க�ப.09671.2 

 வ)�பழி +ைட�+� வானி  ைவ�+� யா4� எ னா $க�ப.09671.3 

 இ)�கட* ெபய�5த+ எ ன தாைன�� மீ%ட+ இAபா* $க�ப.09671.4 

 சி*லி ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) சி* உைள ப'ெயா�� 

ேச�5த_ெப.எ/.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09672.1 

 எ*ல வ  கதி� ம%டல� மா� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைம��� $க�ப.09672.2 

 ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேத�மிைச/ 

ெச றன  ேதவைர� ெத(ைல�த $க�ப.09672.3 

 வி*�� ெவ�கைணA ;�D�� ெகா-ற4� 

விள�க_�ைற.எ/.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09672.4 

 <� ேகாD ேத� ெநாறி*ப' <� இ) ேகாD $க�ப.09673.1 

 ஆ�ேபா* மத மா க' ஐ இ) ேகாD $க�ப.09673.2 



 ஏ�ேகா3 உ� பதாதி�� இவ-� இவ-� இர�D $க�ப.09673.3 

 சீ� ேகா3 அ' ஏ� அனா2ட  அ � 

ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09673.4 

 1 �_ெப.(1 �_ெப.) ைவAபி2� அA;ற�+ உலகி2� 4ைனயி  

$க�ப.09674.1 

 ஏ � ேகா3 உ�� வ �ர�க3 வ�மி  எ � 

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

$க�ப.09674.2 

 ஆ ற ேப'�� அதி��ர* ச�க4� அசனி $க�ப.09674.3 

 ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காள4� ஏெழா� ஏ> 

உலகி2� இைசAப $க�ப.09674.4 

 அைனய  ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அர�க���� 

அர�கைன அ(ண�_ெப.(அ(ண�_ெப.) $க�ப.09675.1 

 விைனைய வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ெவLவிைனA பய�திைன 

வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) $க�ப.09675.2 

 நிைன�� ெநRைச�� ��வேதா� ெந)Aபிைன 

நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09675.3 

 கைன�� வி%ைண�� கடAபேதா� கடலிைன க%டா� $க�ப.09675.4 

 க%� ைகேகளா� அணிவ��+ உ)� உற> க-க3 $க�ப.09676.1 

 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) H-ற4� ந���ற� 

ேதா3;ைட ெகா�D $க�ப.09676.2 

 அ%ட ேகாDக3 அ��� அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உைல(ற ஆ��தா� $க�ப.09676.3 

 ம%� ேபா� இைட மDவேத நல�_ெப.(நல�_ெப.) என மதி�தா� $க�ப.09676.4 



 அர�க� ேசைன�� ஆ)யி� வழ��வா  

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09677.1 

 �ர�� ேவைல�� ஒ ெறா� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) எதிெரதி� ேகா�+ 

$க�ப.09677.2 

 ெந)�� ேந�5தன ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) இைட ெபாD�தன ெந)Aபி  

$க�ப.09677.3 

 உ)�� ெச�;_ெப.(ெச�;_ெப.) என அ�பர�+ ஓDன+ உதிர� $க�ப.09677.4 

 அ-றவ தைல அ��ைற எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ%ட�+ $க�ப.09678.1 

 ஒ-ற வானக� உதய ம%டல� என ஒளிர $க�ப.09678.2 

 �-��_ெப.எ/.(�-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேமக�ைத� ெத(�திய 

�)திந�� +ளிAப $க�ப.09678.3 

 4-�� ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) ேபா��கள� ஆ� என 4ரRச 

$க�ப.09678.4 

 Pவி அ� ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) அ' இன�_ெப.(இன�_ெப.) மறிதர Sழி 

$க�ப.09679.1 

 Pவி அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) எைட ேசா�5தன ெசா' உட*_ெப.(உட*_ெப.) �'Aப 

$க�ப.09679.2 

 ேம விய� பைட படAபட� �)தியி  

வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09679.3 

 ேமவி அ� பைட� கடலிைட �டெரா� மித5த $க�ப.09679.4 

 க% திற5தன கணவ�த� 4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) $க�ப.09680.1 



 க%� இற5+_வி.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அன மட5ைதய� 

உயிெரா�� கல5தா� $க�ப.09680.2 

 ப%� இற5தன பழ� ;ண�(_ெப.(;ண�(_ெப.) அக�_ெப.(அக�_ெப.) ;கA ப னி 

$க�ப.09680.3 

 ப% திற5தன ;ல�; ஒலி சில�;_ெப.(சில�;_ெப.) ஒலி பணிAப $க�ப.09680.4 

 ஏJ� ஏJ� எ � உைர�கி ற உலக�க3 யா(� $க�ப.09681.1 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ேப�வேத ஒAப+ ஓ� உைல( உற உட-�� $க�ப.09681.2 

 <ழி* ெவRசம� ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இராவண  Oவ றா  $க�ப.09681.3 

 தா> இ* எ பைட த)�� அ�� எ ப+ ஓ� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

$க�ப.09681.4 

 மர4� க*�ேம வி*ெலா� வா3_ெப.(வா3_ெப.) மJ Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) 

$க�ப.09682.1 

 அர4� க*�� ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) 4தலிய அயி*பைட அட�கி 

$க�ப.09682.2 

 சிர4� க* என/ சி5தலி  சிைத5த+ எ  ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

$க�ப.09682.3 

 உர4� க*வி�� உைடயவ  ெச) 

நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) ஒ)பா* $க�ப.09682.4 

 அழ�� க%களி� அணிெயா�� +ணிப�� ஆவி $க�ப.09683.1 

 �ழ��_ெப.எ/.(�ழ*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ப*பைட� 

ெத(�தி�� அ னேத �ட� ேத� $க�ப.09683.2 

 கழ�� ேசா'ந�� ஆ-ெறா�� கட*_ெப.(கட*_ெப.) இைட� 

கல���_ெப.எ/.(கல��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09683.3 



 �ழ�� <�� ேபா � அ2ம2� தா2� அ��மர  $க�ப.09683.4 

 வி*�� H-�வ-� உ%� என தி'கி ற வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.09684.1 

 ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) H-� அற� 

�ைற��� இ5 நிைறA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) �Jைவ $க�ப.09684.2 

 ஒ*�� ேகா3 அ' உ)ம ன �ர�கின+ உகி)� $க�ப.09684.3 

 ப*�� H��கி ற H��கில அர�க�த� பைடக3 $க�ப.09684.4 

 க%� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைறA 

ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) இனி� கால�ைத� கழிAபி  $க�ப.09685.1 

 உ%� ைகவி�� H-�வ _ெப.(H-�வ _ெப.) நி)த� ேப� உயிைர 

$க�ப.09685.2 

 ம%� ெவR_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெச) நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கண�திைட மD�ேத $க�ப.09685.3 

 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மீ3�ெவ  

ெகா-ற�_ெப.(ெகா-ற�_ெப.) எ � இராவண  ெகாதி�தா  $க�ப.09685.4 

 ஊைத ேபா*வன உ)� உற> திறலன உ)விA $க�ப.09686.1 

 :தல�கைளA பிளAபன அ%ட�ைதA ெபா+Aப $க�ப.09686.2 

 மாதிர�கைள அளAபன மா-ற அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) H-றி  $க�ப.09686.3 

 ++_ெப.(P+_ெப.) ேபா*வன ��கைண 4ைற4ைற +ர5தா  $க�ப.09686.4 

 ஆளி ேபா � உள  எதி��த ேபா+ அம�� கள�+ 

அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09687.1 

 ஞாளி ேபா � உள+ எ ப+ எ  ந3 இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) 

அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09687.2 



 காளி ேபா றன  இராவண  ெவ3ளிைட� 

கல5த_ெப.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09687.3 

 :ைள ேபா ற+ அAெபா) சின�+ அ'க3த� ;ண'_ெப.(;ண'_ெப.) 

$க�ப.09687.4 

 இ'ய* ேபாகி ற ேசைனைய இல��வ  வில�கி $க�ப.09688.1 

 அ'க3 அRச மி  அRச மி  எ � அ)3 வழ�கி $க�ப.09688.2 

 தி'�� மா)தி ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) எ2� ேத�மிைச/ ெச றா  $க�ப.09688.3 

 எ'�� ெவRசின�+ இராவண  எதி�;�5+ ஏ-றா  $க�ப.09688.4 

 ஏ-�� ேகாட�� இராவண  எ'4கA பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $க�ப.09689.1 

 <-�� ேகாDயி ேம* ெசல/ சிைலெகா� <�க $க�ப.09689.2 

 கா-��� ஓDய பR� என� திைசெத(�� கர�க $க�ப.09689.3 

 ேவ-�� ேகா*ெகா� வில�கின  இல��வ  விைசயா* $க�ப.09689.4 

 வில�கினா  தட�_ெப.(தட�_ெப.) ேதாளி2� மா�பி2� விசிக� $க�ப.09690.1 

 உல�க உ8�தன  இராவண  ஐ5ெத(� ஐ5+_ெப.(ஐ5+_ெப.) உ)வ� 

$க�ப.09690.2 

 கல�க� உ-றில  இளவ�� உ3ள�தி* கன றா  $க�ப.09690.3 

 அல�க% எ8+வி�தா  அட* அர�கைன அ�பா* $க�ப.09690.4 

 கா�க* ஆகலா� க�Aபினி* ெத(�Aபன கைணக3 $க�ப.09691.1 

 <�கினா  கைண O��கினா  அர�க2� <ழி* $க�ப.09691.2 

 ஆ��� ெவRசம�+ அ'+ இவ தைன ெவ*வ+ அ�பா* $க�ப.09691.3 

 ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ  இனி/ ெச8வ+ எ � 

இராவண  நிைன5தா  $க�ப.09691.4 



 கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) மாAபைட ெத(��கி  ம-� அைவ 4-�� 

கட�க_�ைற.எ/.(கட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09692.1 

 விட(� ஆ-ற(� வ*ல  எ*லாைர�� 

ெவ*��_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09692.2 

 தட(� ஆ-றைல� H-ைற�� தைமயைனA ேபால/ $க�ப.09692.3 

 �ட(� ஆ-�� எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) உலைக�� எவ2��� 

ேதாலா  $க�ப.09692.4 

 கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) மாAபைட ெத(��கி  ம-� அைவ 4-�� 

கட�க_�ைற.எ/.(கட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09693.1 

 விட(� ஆ-ற(� வ*ல  எ*லாைர�� 

ெவ*��_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09693.2 

 தட(� ஆ-றைல� H-ைற�� தைமயைனA ேபால/ $க�ப.09693.3 

 �ட(� ஆ-�� எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) உலைக�� எவ2��� 

ேதாலா  $க�ப.09693.4 

 எ ப+ உ னி அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) விRைசைய மன�திைட 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09694.1 

 4 ப  ேம* வர� +ர5தன  அ+க%� 4�கி $க�ப.09694.2 

 அ பி  வ �டண  ஆழியா  பைடயினி  அ��தி $க�ப.09694.3 

 எ ப+ ஓதின  இல��வ  அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ெத(��+ 

எ8தா  $க�ப.09694.4 

 வ �டண  ெசால வி%�வி  பைட�கல� வி�டா  $க�ப.09695.1 

 1� ெவRசின ேமாக�ைத ந��க�� 4னி5தா  $க�ப.09695.2 

 மா� நி றவ  உபாய�க3 மதி�திட 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09695.3 



 ேக� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) தம�� எ ப+ மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கிள�5தா  $க�ப.09695.4 

 மய  ெகா��த+_வி.4.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) மெகௗ◌ா� 

வய��_எவ.(வய��_வி.) அன* ேவ3வி $க�ப.09696.1 

 அய  பைட�+_வி.எ/.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உள+ ஆழி�� 

�லிச4� அைனய+ $க�ப.09696.2 

 உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகா-ற4� ஊழி�� 

கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உள+ உ)வி/ $க�ப.09696.3 

 சய�தைனA ெபா)� த�பிைய உயி� ெகாள/ சைம5தா  $க�ப.09696.4 

 வி�ட ேபாதினி* ஒ)வைன வ ��Dேய 

மீB�_ெப.எ/.(மீ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09697.1 

 ப�ட ேபா+ அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) 

ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) ப���� $க�ப.09697.2 

 வ�ட ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) வல� ெகா� 

வண�கின  வா�கி $க�ப.09697.3 

 எ�ட நி-கிலா� த�பிேம* வ*விைச�+ எறி5தா  $க�ப.09697.4 

 எறி5த காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) வ �டண  அத  நிைல 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.09698.1 

 அறி5த_ெப.எ/.(அ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சி5ைதய  ஐய ஈ+ எ  

உயி� அழி���_ெப.எ/.(அழி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.09698.2 

 பிறி5+ ெச8ய* ஆ� ெபா)ளிைல எ ற+� ெப'ேயா  $க�ப.09698.3 

 அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா��வ* அRச*ந� எ � 

இைட அைண5தா  $க�ப.09698.4 



 எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வாளி�� ஏவின பைட�கல� 

யா(� $க�ப.09699.1 

 ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாதவ�+ ஒ)வைன/ 

சி�ெத(ழி* த�ேயா  $க�ப.09699.2 

 வ8த ைவயினி* ஒழி5தன வ �டண  மா%டா  $க�ப.09699.3 

 உ8த*_ெதா.ெப.(உ8_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) இ*ைல எ � உ�ப)� த� 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) உைல5தா� $க�ப.09699.4 

 ேதா-ெப  எ னி2� ;க> 

நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

த)ம4� ெத(ட)� $க�ப.09700.1 

 ஆ�Aப� ந*லவ� அைட�கல� ;�5தவ  அழியA $க�ப.09700.2 

 பா�Aப+ எ  ெந��பழி வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெத(ட�வத  4 ன� $க�ப.09700.3 

 ஏ-ெப  எ தனி மா�பி  எ � இல��வ  எதி�5தா  $க�ப.09700.4 

 இல��வ-� 4  வ �டண  ;�� இ)வைர�� $க�ப.09701.1 

 வில�கி அ�கத  ேம-ெச�� அவைன�� வில�கி $க�ப.09701.2 

 கல���_ெப.எ/.(கல��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வானர� 

காவல _ெப.(காவல _ெப.) அ2ம 4  க��� $க�ப.09701.3 

 அல�க% அ னைத இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) எ � 

உைரெசய* ஆேமா $க�ப.09701.4 

 4 நி றா� எலா� பி  உற காலி2� 4�கி $க�ப.09702.1 

 நி மி  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

வில��ெவ  எ � உைர ேநரா $க�ப.09702.2 



 மி 2� ேவலிைன வி%ணவ�_ெப.(வி%ணவ�_ெப.) க%;ைட�+ 

இர�க_�ைற.எ/.(இர��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09702.3 

 ெபா னி  மா�பிைட ஏ-றன  4+கிைடA 

ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09702.4 

 எ�� ந���தி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) என வ �டண  எJ5தா  $க�ப.09703.1 

 சி�க ஏ� அ ன சீ-ற�த  இராவண  ேத'* $க�ப.09703.2 

 ெபா�� பா8ப' சாரதிெயா�� படA ;ைட�தா  $க�ப.09703.3 

 ச�க வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) எ��திட 

ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) த%டா* $க�ப.09703.4 

 ேச8வி��பினி* நிமி�5+நி � இராவண  சீறி $க�ப.09704.1 

 பா8 க��கைண ப�+ அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) உட*;கA 

பா8/சி $க�ப.09704.2 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) சர� அ2ம த  உடலினி* அJ�தி $க�ப.09704.3 

 ேபாயின  ெச)4D5த+ எ � இல�ைக ஊ� ;�வா  $க�ப.09704.4 

 ேதD/ ேச�5த_ெப.எ/.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ  ெபா)�Dனா* 

உல�ைட/ ெச*வ _ெப.(ெச*வ _ெப.) $க�ப.09705.1 

 வாDA ேபாயின  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இனி வRசைன மதியா* $க�ப.09705.2 

 ஓDA ேபா�வ+ எ�� அடா உ ெனா�� உடேன $க�ப.09705.3 

 வ �DA ேபாெவ  எ � அர�க ேம* ெவ�%டா  $க�ப.09705.4 

 ெவ றி எ வய� ஆன+ வ �டணA ப�ைவ� $க�ப.09706.1 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இனிA 

பய _ெப.(பய _ெப.) இ*ைல எ � இராவண  

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.09706.2 



 நி றில  ஒ �� ேநா�கில  4னி(_ெப.(4னி(_ெப.) எலா� ந��தா  

$க�ப.09706.3 

 ெபா  திணி5தன மதி�ைட இல�ைக ஊ� ;�5தா  $க�ப.09706.4 

 அர�க  ஏகினா  வ �டண  வா8திற5+ அர-றி $க�ப.09707.1 

 இர�க� தா _த-.�.(தா _த-.�.) என இல��வ  இைண அD� தல�தி* 

$க�ப.09707.2 

 கர�க* ஆகலா� காதலி  வ �>5தன  க�>5தா  $க�ப.09707.3 

 �ர�� ெவ3ள4� தைலவ)� +ய'ைட� �ளி�தா� $க�ப.09707.4 

 ெபா  அ)�;� தா�A ;யA ெபா)Aபினா  ெபா ற $க�ப.09708.1 

 எ  இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) இறAெப  இ�கண�+ எைன ஆB� $க�ப.09708.2 

 ம  இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இனி வா>கில  

எ றன  ம�க_�ைற.எ/.(ம��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09708.3 

 நி*. நி* எ றன  சா�பவ  உைர ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) நிக>�+� 

$க�ப.09708.4 

 அ2ம  நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) ஆ� உயி��� இர��த* அறிேவா $க�ப.09709.1 

 நிைன�� அ�+ைண மா�திர�+ உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� நிமி�வா  

$க�ப.09709.2 

 விைனயி  ந*ம)5+ அளி�கி றா  உயி��கி றா  வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) 

$க�ப.09709.3 

 திைன�� அ*ல* உ-� அJ�க மி  எ � இட� த���தா  $க�ப.09709.4 

 ம)�தி  காதல _ெப.(காதல _ெப.) மா�பிைட அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) எலா� 

வா�கி $க�ப.09710.1 



 இ)�திேயா கD+ ஏகைல இளவைல இ�ங  $க�ப.09710.2 

 வ)�த�_ெப.(வ)�த�_ெப.) கா0ேமா ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) 

எ றன  சா�ப  $க�ப.09710.3 

 க)�ைத உ னி அ�மா)தி உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� கட5தா  

$க�ப.09710.4 

 உ�தர திைசேம* ஓD உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� கட�கA 

பா85+_வி.எ/.(பா8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09711.1 

 ெம8�த� ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) த ைன ெவ-ெபா�� ெகாண�5தா  

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.09711.2 

 ெபா8�த*_ெதா.ெப.(ெபா8_வி.+�த*_ெதா.ெப.�றி.) இ* �றிெகடாேம ெபா+ 

அற ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ெபா ேபா* 

$க�ப.09711.3 

 ைவ�த+ வா�கி� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ)தலி* வ)�த�_ெப.(வ)�த�_ெப.) உ%ட< $க�ப.09711.4 

 த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந _ெப.அ.(ந*_ெப.அ.) 

ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) த ைன தா��த* 4 ன� ேவக�_ெப.(ேவக�_ெப.) 

$க�ப.09712.1 

 வ5த+ மா%டா��� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) உயி�த)� வல�த+ எ றா* 

$க�ப.09712.2 

 ெநா5தவ� ேநா( த���க/ சிறி+ அ ேறா ெநாDயி  4 ேன $க�ப.09712.3 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஆ��க எJ5தன  

இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.09712.4 

 எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ2ம  த ைன 



இ)ைகயா* தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ5தா8 

$க�ப.09713.1 

 விJ5தில  அ ேறா ம-� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வ �டண  எ ன 

வி�மி� $க�ப.09713.2 

 ெத(J5 +ைணயவைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

+0�க4� +ய)� நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.09713.3 

 ெகாJ5தி�� மீ%டா3 ப�டா  அர�க  எ � உவைக 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.09713.4 

 த)ம� எ � அறிஞ� ெசா*�� தனிAெபா)3 த ைன இ ேன $க�ப.09714.1 

 க)ம� எ � அ2ம  ஆக� கா�Dய த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) க%டா* 

$க�ப.09714.2 

 அ)ைம_ெப.(அ)ைம_ெப.) எ  எம)�� அ�மா அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

ெவ*��_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ/.�றி.) 

பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) ேதா-�� $க�ப.09714.3 

 இ)ைம�� ேநா�கி  எ னா இராம பா* 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெச றா� $க�ப.09714.4 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அல பல எ � 

ஓ���_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உய�பிண�+ 

உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ஒ �� $க�ப.09715.1 

 � �க3 பல(� ேசா'� �ைரகட* அைன�+� தாவி/ $க�ப.09715.2 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைட5+_வி.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இராம  த ைன� 

தி)வD வண�க� ெச8தா� $க�ப.09715.3 



 ெவ றியி  தைலவ�� க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

இராம  எ  விைள5த+ எ றா  $க�ப.09715.4 

 உ-ற+ 4J+ ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஒழி( அற 

உண�வி  ஊ ற/ $க�ப.09716.1 

 ெசா-றன  சா�ப  வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) அ2மைன� ெத(டரA ;*லி 

$க�ப.09716.2 

 ெப-றென  உ ைன எ ைன ெபறாதன ெப'ேயா8 எ �� $க�ப.09716.3 

 அ-� இைட ஈ� ெச*லா_எதி�.ம.ெப.எ/.(ெச*_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஆ�ைள ஆக எ றா  $க�ப.09716.4 

 ;ய*ெபாழி அ)வி� க%ண  ெபா)மல  ெபா��கி றா  $க�ப.09717.1 

 உயி�;ற�+ ஒழிய_�ைற.எ/.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உட*_ெப.(உட*_ெப.) அ ன 

உ)வ� த�பி $க�ப.09717.2 

 +ய�தம�� உதவி மீளா� +ற�க� 

ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெத(*ைல� $க�ப.09717.3 

 தயரத- க%டா* ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) த�4ைன� 

ெத(J+ சா�5தா  $க�ப.09717.4 

 இளவைல� தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஐய இரவித  

�ல�+�� ஏ-ற $க�ப.09718.1 

 அள( த� அைட5ேதா��� ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ம  

உயி� அளி���_வி.எ/.(அளி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) $க�ப.09718.2 

 +ள( இய* ெத(�கலா8 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அ ன+ +ணி5தா8 

எ றா* $க�ப.09718.3 



 அளவிய* அ � ெச8த-� அ�Aபேத 

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ ேற $க�ப.09718.4 

 ;ற(_ெப.(;ற(_ெப.) அத  ெபா)�டா* யா�ைக ;% உற அ'5த ;�ேத3 

$க�ப.09719.1 

 அறவ2� ஐய நி ைன நிக��கில  அAபா* 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09719.2 

 பிற இனி உைரAப+ எ ேன ேப� அ)ளாள� எ பா� $க�ப.09719.3 

 கறைவ�� க �� ஒAபா� தம��� இட� காணி* எ றா  $க�ப.09719.4 

 சாலிைக 4தல ஆன ேபா�Aபர� தா�கி-� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.09720.1 

 ந�*_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) நிற_ெப.(நிற�_ெப.) ஞாயி�_ெப.(ஞாயி�_ெப.) அ ன 

ெநDயவ  4ைறயி  ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.09720.2 

 ேகா* ெசா' த2(� ெகா-ற அ2ம  ைக� ெகா��+ 

ெகா%ட*_ெப.(ெகா%ட*_ெப.) $க�ப.09720.3 

 ேம*நிைற � றி* நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெம8�ெமலி( ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) உ-றா  $க�ப.09720.4 

 ஆயபி  கவியி  ேவ5+� அளAப)5 தாைனேயா�� $க�ப.09721.1 

 ேமயின  இராம  பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) விதி4ைற 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வ �5த $க�ப.09721.2 

 த�யவ� ெப)ைம_ெப.(ெப)ைம_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ந��க4� திைகA;� 

உ-றா  $க�ப.09721.3 

 ஓ8(� மன�தா  ஒ �� உைர�தில  நாண�_ெப.(நாண�_ெப.) உ-றா  

$க�ப.09721.4 



 1%� எJ ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 1 றி  ேம�� $க�ப.09722.1 

 ந�%� உள+ அதைன ஐய எ�ஙன� நிமி�5த+ எ ன $க�ப.09722.2 

 P% திர%�_வி.எ/.(திர3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) தி%ேதா3 S'ய _ெப.(S'ய _ெப.) 

சி�வ _ெப.(சி�வ _ெப.) ெசா*ல� $க�ப.09722.3 

 கா%Dந� அர�க� ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) த ெனா�� கள�ைத எ றா  

$க�ப.09722.4 

 ெத(Jதன� தைலவ� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காத*_ெப.(காத*_ெப.) 

P%ட $க�ப.09723.1 

 எJக_விய�.வி.4.(எJ_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) என விைரவி* ெச றா� 

இராவண-� இளவேலா�� $க�ப.09723.2 

 கJெகா� ப)5+� பா�� ேப8கB� கண�க3 ம-�� $க�ப.09723.3 

 �Jவிய கள�ைத� க%ணி  ேநா�கின� +0�க� ெகா%டா� $க�ப.09723.4 

 ஏ�கினா� ந��க� உ-றா� இைர�+ இைர�+. உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) ஏற 

$க�ப.09724.1 

 வ ��கினா� ெவ)வ�-றா� வி�மினா� உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) ெவ�ப 

$க�ப.09724.2 

 ஓ�கினா� ெம3ள ெம3ள உயி� 

நிைல�+_வி.எ/.(நிைல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உவைக ஊற $க�ப.09724.3 

 ஆ�� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) யா� 

அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைறய கி-பா� $க�ப.09724.4 



 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ப)வ�_ெப.(ப)வ�_ெப.) க%டா* கா�சி�� ஓ� 

கைரயி-� அ றா* $க�ப.09725.1 

 ேமயின +ைறக3 ேதா�� வி�மின� நி-ப+ அ*லா* $க�ப.09725.2 

 பா8திைரA பரைவ ஏJ� கா%��� பதக� எ ன $க�ப.09725.3 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உைர�தி எ றா� வ �டண  ெநறியி* ெசா*வா  $க�ப.09725.4 

 காகA ப5த�/ ெச�கள� எ��� ெசறிகால $க�ப.09726.1 

 ஓக�+ அ�பி  ெபா றின ேவ2� உட*_ெப.(உட*_ெப.) ஒ றி $க�ப.09726.2 

 ேமக/ ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) ெத(�� என 

வ �J�_ெப.எ/.(வ �>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெவளி இ றி $க�ப.09726.3 

 நாக� � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) நி றைம காண �� நமர�கா3 $க�ப.09726.4 

 ெவ றி/ ெச�க% ெவ�ைம_ெப.(ெவ�ைம_ெப.) அர�க� மிைச ஊ�வ 

$க�ப.09727.1 

 ஒ றி-� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உ-� அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) தைலAப�� உயி� 

O�கA $க�ப.09727.2 

 ெபா றி/ சி�க�_ெப.(சி�க�_ெப.) நாக அ��க* ெபாலிகி ற $க�ப.09727.3 

 � றி* +R��_ெப.எ/.(+R�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

நிக����_ெப.எ/.(நிக�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

�றிகாண �� $க�ப.09727.4 

 அளியி  ெபா��� அ�கண  ஏ(� அயி* வாளி� $க�ப.09728.1 

 களியி* ப�டா� வா34க� மி 2� கைரயி*ல $க�ப.09728.2 

 ;ளின� தி�D  க% அக  வா'� கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

:�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09728.3 



 நளின� காேட ஒAபன கா%மி  நமர�கா3 $க�ப.09728.4 

 :வா8 வாளி/ ெச* எறி காைலA ப'ெபா ற $க�ப.09729.1 

 ேகாவா8 வி%ேச� ெவ%ெகாD தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) காெலா� Hட 

$க�ப.09729.2 

 மாவா8 தி%ேத� ம%�தலா* ந�� மறிேவைல $க�ப.09729.3 

 நாவா8 மான/ ெச*வன கா%மி  நமர�கா3 $க�ப.09729.4 

 ஒJகிA பா��_ெப.எ/.(பா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 4�மத 

ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) உயிேரா�� $க�ப.09730.1 

 எJகி-கி*லா/ ெச�;ன* ெவ3ள�திைட ஈ�Aப $க�ப.09730.2 

 பழகி-� இ*லாA ப*திைர 

P���_ெப.எ/.(P��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) பட�ேவைல 

$க�ப.09730.3 

 4Jகி� ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மீ _ெப.(மீ _ெப.) அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 4ைற காண �� 

$க�ப.09730.4 

 கட�கா� எ னA ெபா�� கவ5த�ெத(� ைகக3 $க�ப.09731.1 

 ெத(ட�கா 

நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) இலய�தி  ெத(ழி* 

:%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09731.2 

 மட�� ஓ( இ*லா வா� பDம� H�+ அைமவிAபா  $க�ப.09731.3 

 நட�கா* கா��� க%0ள� 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நமர�கா3 $க�ப.09731.4 



 மJவி  H� வா8 வ  ப* இ��கி  வய வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) $க�ப.09732.1 

 �Jவி  ெகா%ட5 நாD ெத(ட�காA ெபாறி H�D� $க�ப.09732.2 

 தJவி� ெகா3ள_�ைற.எ/.(ெகா3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) க3ள மனA 

ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) அைவத3ளி $க�ப.09732.3 

 நJவி/ ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இய*பின 

கா%மி  நமர�கா3 $க�ப.09732.4 

 ெபா னி  ஓைட மி பிற> ெந-றிA ;க�ேவழ� $க�ப.09733.1 

 பி 2� 4 2� மாறின வ �>வி  பிைண( 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09733.2 

 த னி  ேநரா� ெம8 இ)பா�� தைலெப-ற $க�ப.09733.3 

 எ 2� த ைம�� ஏ8வன ப*ேவ� இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) 

காண �� $க�ப.09733.4 

 நாம� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேபா� 

4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேகாப நைக 

நா��_ெப.எ/.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09734.1 

 பாம� ெத(*ந�� அ ன நிற�ேதா� ப�வா8க3 $க�ப.09734.2 

 Pம� ேதா�� ெவ�கன* இ 2� �ட�கி ற $க�ப.09734.3 

 ஓம� �%ட� ஒAபன ப*ேவ� இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) காண �� 

$க�ப.09734.4 

 மி 2� ஓைட ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) வயA ேபா� மிட* 

ேவழ� $க�ப.09735.1 

 க ன�_ெப.(க ன�_ெப.) 1ல�+ 

உ-றன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

ெவ%சாமைர காண �� $க�ப.09735.2 



 ம 2� மாந��� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மீதி  மகி>( 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09735.3 

 அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) ெம*ல� +R�வ ஒ�கி றன வ�மா $க�ப.09735.4 

 ஓளி� 4-றா+ உ-� உய� ேவழ�+_ெப.(ேவழ�_ெப.+அ�+_சா'.) ஒளி� 

ெவ%_ெப.அ.(ெவ%_ெப.அ.) ேகா� $க�ப.09736.1 

 ஆளி  4-றா/ ெச�;ன* ெவ3ள�தைவ காண �� $க�ப.09736.2 

 ேகாளி  4-றா/ ெச�க)3 ேமக� �Jவி க% $க�ப.09736.3 

 நாளி  4-றா ெவ%பிைற ேபா�� நமர�கா3 $க�ப.09736.4 

 ெகாD�� வி*�� ேகாெலா� த%�� �விேத)� $க�ப.09737.1 

 +Dயி  பாத� � றி மிைச� ேதா* விசி�� ��� $க�ப.09737.2 

 ஒDவி* ெவ8ேயா� க% எ' ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

உட  ெவ5த_ெப.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09737.3 

 தD உ%� ஆD� Hளி தD�கி றன காண �� $க�ப.09737.4 

 சகர 45ந�� ெச�;ன* ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) த�மாற $க�ப.09738.1 

 மகர� த�மி  வ5தன காணா மன�_ெப.(மன�_ெப.) உ�கி/ $க�ப.09738.2 

 சிகர�_ெப.(சிகர�_ெப.) அ ன யாைனக3 ஓD/ 

ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நாணி  $க�ப.09738.3 

 நகர� ேநா�கி/ ெச*வன கா%மி  நமர�கா3 $க�ப.09738.4 

 வி%ணி* ப�டா� ெவ-; உற> காய� பல ெம ேம* $க�ப.09739.1 

 ம%ணி*_ெப.(ம%_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ெச*வா� ேமனியி  

வ �ழ_�ைற.எ/.(வ �>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மைற(-றா� $க�ப.09739.2 



 எ%ணி* த�ரா அ னைவ 

ந����_ெப.எ/.(ந���_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மிட* இ*லா� 

$க�ப.09739.3 

 க%ணி* ேதா றா� வி�மி உழ��� பDகாண �� $க�ப.09739.4 

 அ/சி  தி%ேத� ஆைனயி  மாேம* காலாளி  $க�ப.09740.1 

 ெமா8/�/ ெச றா� ெமா8 �)தி� தாைரக3 4�ட $க�ப.09740.2 

 உ/சி/ ெச றா  ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) 

ெவ8ேயா  உதய�தி  $க�ப.09740.3 

 �/சி/ ெச றா  ஒ�+ உள  

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) �றிகாண �� $க�ப.09740.4 

 கா* ேதா8 ேமனி�_ெப.(ேமனி_ெப.+�_ஒ-.) க%டக� க%டA ப�காைல 

$க�ப.09741.1 

 ஆேறா எ ன வி%பட� ெசRேசா' அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09741.2 

 ேவறா8 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ%மதி ெச�ேக> 

நிற�_ெப.(நிற�_ெப.) வி�மி $க�ப.09741.3 

 மா� ஓ� ெவ8ேயா  ம%டல� ஒ�கி ற+ காண �� $க�ப.09741.4 

 வா நைனய ம%நைனய வள�5+_வி.எ/.(வள�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகாJ��)தி மகர ேவைல 

$க�ப.09742.1 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) நைன(-� எJ� பறைவ/சிைற ெதளி�த 

;+மைழயி  +3ளிதா�கி $க�ப.09742.2 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) 

ேபா+� விைர அ)5+� சிைற வ%�� நிற�ேவ� 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09742.3 



 கானக4� கDெபாழி�� 4றி ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேபா � ஒளி�வ கா%மி  கா%மி  $க�ப.09742.4 

 வைர ெபா)த மத யாைன� +ைணம)A;� கிள�4�+� மணி�� வா' 

$க�ப.09743.1 

 திைர ெபா)+ ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) �விAப� திற�ெகா3பைண 

மர�_ெப.(மர�_ெப.) உ)�D சிைறA;3 

ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09743.2 

 Oைர ெகாD�� ெவ%�ைட�� சாமைர�� என/�ம5+ பிண�தி  

ேநா ைம� $க�ப.09743.3 

 கைர ெபா)+ கட*_ெப.(கட*_ெப.) 

ம����_ெப.எ/.(ம�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

க���)திA ேப�யா� கா%மி  கா%மி  $க�ப.09743.4 

 க8�� றA ெப)�கைரய நி)த�;ய� க*ெசறி5த கதலி� கான $க�ப.09744.1 

 ெமா8கி ற ப'�திைரய 4ர%க'�ைக� ேகா3மாவ 4ள'�கானி  

$க�ப.09744.2 

 ெந8�கி ற வா 4க�த 

விJ�_ெப.எ/.(விJ_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) �ட'  பாசைடய 

நிணெம  ேச-ற $க�ப.09744.3 

 உ8�கி ற உதிரந�� அக �ள�க3 உலA; 

இற5த_ெப.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உைவ�� கா%மி  

$க�ப.09744.4 

 ெந��பைடவா3 நாRசி* உJ நிண/ ேச-றி  உதிரந�� 

நிைற5த_ெப.எ/.(நிைற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காAபி  $க�ப.09745.1 

 க��பக� பDகிட5த க)�பர�பி  இனம3ள� 

பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைகயி  $க�ப.09745.2 



 ப��கமல மல�நா� 4Dகிட5த ெப)�கிட�ைக 

பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப%ைண� $க�ப.09745.3 

 தட�பைணயி  ந��பழன� தJவியேத எனA ெபாலி�� தைக�� கா%மி  

$க�ப.09745.4 

 ெவளி* த���த வைர ;ைர��_ெப.எ/.(;ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அட* அர�க� உட*விழ(� வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) வி*லி  $க�ப.09746.1 

 ஒளி� ஈ��த 4Jெந�நா% உ)ேம� பலபட(� உலக�கீ%� $க�ப.09746.2 

 நளி* த���த நாக;ர� ;�� இழி5த_ெப.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

பகழிவழி நதியி  ஓD $க�ப.09746.3 

 களி�_ெப.(களி�_ெப.) ஈ��+A ;கம%�� க���)தி� தடR�ழிக3 கா%மி  

கா%மி  $க�ப.09746.4 

 ைக�தல4� கா�திர4� க)�கJ�+� ெந��;ய4� உர4� க%D�+ 

$க�ப.09747.1 

 எ8�திலேபா8 திைசக3ெத(�� இ)நில�ைத� கிழி�+ 

இழி5த_ெப.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ னி  அ*லா* 

$க�ப.09747.2 

 ம�தக' வயமாவி  வா3நி)த� ெப)�கடலி  ம-� 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வாளி $க�ப.09747.3 

 ைத�+ளதா8 நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) என 

ஒ ேற�� கா%ப'ய தைக�� கா%மி  $க�ப.09747.4 

 �4த� நா��_ெப.எ/.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மத�தன 

H-றன $க�ப.09748.1 

 ச4தேரா� மD5தன சா�த)� $க�ப.09748.2 

 திமிர மா அ ன ெச8ைகய இ�திற� $க�ப.09748.3 



 அ4தி  வ5தன ஐ இ) ேகாDயா* $க�ப.09748.4 

 ஏ� நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) ேவ3வி எJ5தன $க�ப.09749.1 

 ஊ�� மா'�� ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) அைல ஓத4� $க�ப.09749.2 

 மா�� ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) மாமதமா8 வ)� 

$க�ப.09749.3 

 ஆ� மாறில ஆ� இ) ேகாDயா* $க�ப.09749.4 

 உயி� வற5+� உதிர� வற5+ த� $க�ப.09750.1 

 மய� வற5+� மத�_ெப.(மத�_ெப.) மறவாதன $க�ப.09750.2 

 ;யலவ  திைசA ேபா�மத யாைனயி  $க�ப.09750.3 

 இய* பர�பைர ஏ> இ) ேகாDயா* $க�ப.09750.4 

 ெகாடா+ நி-றலி  ெகா-ற ெந�5திைச $க�ப.09751.1 

 எடா+ நி-பன நா�ட� இைமA; இல $க�ப.09751.2 

 வடா+ தி�கி  மதவைரயி  வழி� $க�ப.09751.3 

 கடா� 4க�த 4ள'� கண�கவா* $க�ப.09751.4 

 வானவ��� இைறவ  திைற_ெப.(திைற_ெப.) த5தன $க�ப.09752.1 

 ஆனவ��க� ஓ� ஆயிர ேகாDயா* $க�ப.09752.2 

 தானவ��� இைறவ  திைற_ெப.(திைற_ெப.) த5தன $க�ப.09752.3 

 ஏைனவ��க� கண�� இல இLெவலா� $க�ப.09752.4 

 பா-கட* ப%� அமி>த� பய5த_ெப.எ/.(பய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.09753.1 

 ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ5தன 

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) $க�ப.09753.2 



 மா* கண�_ெப.(கண�_ெப.) ப' ஈ�� இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) மா� 

உைவ $க�ப.09753.3 

 ேம-கி  ேவைல வ)ணைன ெவ றவா* $க�ப.09753.4 

 இ)நிதி� கிழவ _ெப.(கிழவ _ெப.) 

இழ5+_வி.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏகின $க�ப.09754.1 

 அ'ய அAப' ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) $க�ப.09754.2 

 வி'சின�+ இக* விRைசய� ேவ5தைனA $க�ப.09754.3 

 ெபா)+ ப-றிய தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேபா�மா* $க�ப.09754.4 

 எ � காணி2� கா�D2� ஈ+ இைற� $க�ப.09755.1 

 � � காணி2� ேகாளில+ ஆதலா  $க�ப.09755.2 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கா0+� ேநமியினா  

உைழ/ $க�ப.09755.3 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கா%�� எ � ஏகின� 

ெசLவிேயா� $க�ப.09755.4 

 ஆ'ய  ெத(J+ ஆ�� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

பா�க'  $க�ப.09756.1 

 ேபா� இய-ைக நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ� 

ெபா�மலா� $க�ப.09756.2 

 ேப� உயி�Aெபா� இ)5தன� பி ; உ�� $க�ப.09756.3 

 கா'ய�தி  நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) கழ�வா� $க�ப.09756.4 

 அல�க% எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அமர� அழி5திட 

$க�ப.09757.1 

 உல�க வானர வ �ரைர ஓ�D அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) $க�ப.09757.2 



 இல��வ தைன வ ��D இராவண  $க�ப.09757.3 

 +ல�க� எ8தின _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) ேதா� இ* 

களிAபிேன $க�ப.09757.4 

 ெபா)5+_வி.(ெபா)5+_வி.) ெபா ெப)� ேகாயி�3 ேபா��ெத(ழி* 

$க�ப.09758.1 

 வ)5தின��� த� அ பினி  வ5தவ��� $க�ப.09758.2 

 அ)5+த-� அைம( ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) 

ஆ��வா  $க�ப.09758.3 

 வி)5+_ெப.(வி)5+_ெப.) அைம�க மி�கி ற ேவ�ைகயா  $க�ப.09758.4 

 வான நா�ைட வ)க_விய�.வி.4.(வா_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) என 

வ*விைர5+ $க�ப.09759.1 

 ஏைன நா�டவேரா�� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8தினா� $க�ப.09759.2 

 ஆன நா�� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ேபாக� அைம�தி� ம-� $க�ப.09759.3 

 ஊன� நா�D  இழ�தி� உயி� எ றா  $க�ப.09759.4 

 நற(� ஊ2� நைவ அற 

ந*லன_�றி.வி.4.(ந*_ெப.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) $க�ப.09760.1 

 பிற(� ஆைட�� சா5த4� ெப8� மல�� $க�ப.09760.2 

 திற4� நானA ;னெலா� ேச�ைக�� $க�ப.09760.3 

 நான ெந8 ந �_வி.அ.(ந �_ெப.) உைர�+ ந��;ன* $க�ப.09761.1 

 ஆன ேகா+ அற ஆ�D_வி.எ/.(ஆ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ4+ ஒ� 

$க�ப.09761.2 

 பான� ஊ�D சயன� பரA;வா  $க�ப.09761.3 



 வான நா�Dய� யாவ)� 

வ5தன�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) $க�ப.09761.4 

 பா�வா�க3 பயி*நட� பாவக�+ $க�ப.09762.1 

 ஆ�வா�க3 அமளியி* இ ;ற� $க�ப.09762.2 

 H�வா�4த* யா)� �ைற( அற� $க�ப.09762.3 

 ேதDனா� என ப%ைணயி* ேச�5தன� $க�ப.09762.4 

 அைரச� ஆதி அDயவ� அ5தமா $க�ப.09763.1 

 வைரெச8 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) இரா�கத� வ5+ளா� $க�ப.09763.2 

 விைரவி  இ5திர_ெப.அ.(இ5திர _ெப.) ேபாக� விைளதர� $க�ப.09763.3 

 கைரயிலாத ெப)வள� க%ணினா� $க�ப.09763.4 

 இ ன த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இரா�கத� $க�ப.09764.1 

 ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) மா� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வண�கினா� $க�ப.09764.2 

 அ ன ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) களAப�ட ஆ� எலா� $க�ப.09764.3 

 + 2 Pத� ெசவியிைட/ ெசா*�வா� $க�ப.09764.4 

 ந���கி ற உடலின� நா_ெப.(நா_ெப.) 

உல�5+_வி.எ/.(உல�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09765.1 

 ஒ���கி ற உயி�Aபின� உ3 

அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09765.2 

 இ���கி ற விழியின� ஏ�கினா� $க�ப.09765.3 

 பி���கி ற ெமாழியின� ேப�வா� $க�ப.09765.4 



 இ � யா� வி)5+_ெப.(வி)5+_ெப.) இ�� உ%பா� இக* 

4க�+_ெப.(4க�_ெப.+அ�+_சா'.) இைமேயா� 

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09766.1 

 ெவ றியா8 ஏவ/ ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆயிர 

ெவ3ள/ேசைன $க�ப.09766.2 

 நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) ;ற�த+ ஆக இராம ைக 

நிமி�5த_ெப.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சாப� $க�ப.09766.3 

 ஒ றினா* இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) 1 �_ெப.(1 �_ெப.) கDைகயி* 

உல�5த+ எ றா� $க�ப.09766.4 

 வலி�கட  வா _ெப.(வா _ெப.) உVளாைர� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந�வ��த ேபாக� 

$க�ப.09767.1 

 கலி�கட  அளிAப* எ � நி)த���� க)தினாேய* $க�ப.09767.2 

 பலி�கட  அளி�க-பாைல அ*ல+ உ �ல�தி  பாேலா� $க�ப.09767.3 

 ஒலி�கட* உலக�+_ெப.(உலக�_ெப.+அ�+_சா'.) இ*ைல ஊ� உளா� உளேம 

உ3ளா� $க�ப.09767.4 

 ஈ�ட)� உவைக ஈ�D இ)5தவ  இைச�த மா-ற� $க�ப.09768.1 

 ேக�ட�� ெவ�ளிேயா� +0�க4� இழி(� கி�D $க�ப.09768.2 

 ஊ�� அர�� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெச�க% 

ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) உக உயி�A; வ ��க $க�ப.09768.3 

 த��Dய பDவ�_ெப.(பDவ�_ெப.) எ ன� ேதா றின  திைக�த ெநRச  

$க�ப.09768.4 

 எ னி2� வலிய� ஆன இரா�கத� யா%�� வ �யா� $க�ப.09769.1 

 உ னி2� உலA; இலாதா� உவ'யி  மணலி  மி�கா� $க�ப.09769.2 



 பி  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

ெபய)�_ெப.எ/.(ெபய�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இ றி மா%டன� 

எ � ேப��_ெப.எ/.(ேப�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09769.3 

 இ5நிைல ெபா8�ைம ெம8�ைம விள�;வ �� விைரவி  எ றா  $க�ப.09769.4 

 ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய* 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாலி ஈ+ 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கிழைம�+ ஆேமா $க�ப.09770.1 

 ஓ�� உ� Pத� ெபா8ேய உைரAபேரா உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) யா(� 

$க�ப.09770.2 

 வ ���வ+ இைமAபி  அ ேற வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) எ' வி'�த 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.09770.3 

 மா��வ  ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) அ ேற இ�தியி* மன�தா* எ றா  

$க�ப.09770.4 

 அளAப அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) யா(� அைம�+� 

கா�+ அழி�கி றா த  $க�ப.09771.1 

 உளA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தைகைம த னா* 

ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) எ � உ%ைம_ெப.(உ%ைம_ெப.) 

ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) $க�ப.09771.2 

 கிளAப+ ேக��� அ ேற அரவி ேம* 

கிட5+_வி.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேம*நா3 $க�ப.09771.3 

 4ைள�த ேபா� இராம  எ � வ �டண  ெமாழி ெபா8�+ ஆேமா $க�ப.09771.4 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இD* அதைன 

உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உலக�தி  

உயி��� ஒ றாத $க�ப.09772.1 



 நினறன_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ெப8தா*_நி.எ/.(ெப8_வி.+தா3_நி.எ/.�றி.) உட  

O��� ெந)A;� கா%�� $க�ப.09772.2 

 � ெறா� மர4� ;*��. ப*�யி�� �J(� 

ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09772.3 

 வ  திற*_ெப.(திற*_ெப.) கா-�� கா%�� வலி�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

வர�;� உ%ட< $க�ப.09772.4 

 ப�ட+� உ%ேட உ ைன இ5திர/ ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) ப-� 

$க�ப.09773.1 

 வி�ட+� ெம8�ைம ஐய மீ�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) விைன�� இ*ைல 

$க�ப.09773.2 

 ெக�ட+ உ  ெபா)�Dனாேல நி 2ைட� ேகளி� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.09773.3 

 சி�ட+ ெச8தி எ றா  அத-� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

சீ-ற� ெச8தா  $க�ப.09773.4 

 இல��வ  த ைன ேவலா* எறி5+_வி.எ/.(எறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உயி� H-��� ஈ5ேத  $க�ப.09774.1 

 அல�க% இ* தைலவ� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) அJ5தின� அதைன� 

க%டா* $க�ப.09774.2 

 உல��மா* இராம  பி ன� உயி�Aெபாைற உகவா  

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09774.3 

 மல�க� உ%டாகி  ஆக வாைக எ  வய�த+ எ றா  $க�ப.09774.4 

 ஆ%� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 



நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) P+வ� ஐய ெம8ேய 

$க�ப.09775.1 

 மீ%ட+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இளவ* ஆவி மா)தி 

ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) ெம8யி* $க�ப.09775.2 

 த�%ட(� தா>�த+ இ*ைல யா)� அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) 

ெச�கணாைனA $க�ப.09775.3 

 :%டன� தJவிA ;�கா� கா0தி ேபாதி எ றா� $க�ப.09775.4 

 ேதறில  ஆதலாேன ம��� சி5ைத ேதற $க�ப.09776.1 

 ஏறின  கனக�+ ஆன ேகா;ர�+ உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09776.2 

 ஊறின ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) உல5தேப� 

உ%ைம_ெப.(உ%ைம_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.09776.3 

 காறின உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) ேநாவ க%களா* தெரJய� க%டா  

$க�ப.09776.4 

 ெகா8தைலA :ச- ப�ட<� �ல�திய� �வைளேயா� $க�ப.09777.1 

 ெந8தைல ெவ றவா3 க% �4த�தி  ந��ைம கா�ட $க�ப.09777.2 

 க8தைல உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) 

கட*_ெப.(கட*_ெப.) எலா� நிமி)� காைல/ $க�ப.09777.3 

 ெச8தைல உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ஓைச/ ெசயல+ 

ெசவியி* ேக�டா  $க�ப.09777.4 

 எ%0ந�� கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) யாைனA 

ெப)�பிண� ஏ5தி யாண�_ெப.(யாண�_ெப.) $க�ப.09778.1 

 ம%ணி ந�� அள(� க*லி ெந�மைல மறி�+ ம%�� $க�ப.09778.2 



 ;%ணி ந�� ஆ�� ப*ேப8A ;+A ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ஆ�� ெபா�ம* 

$க�ப.09778.3 

 க%ணி ந�� ஆ�� மாறா� க)�கட* மJAப� க%டா  $க�ப.09778.4 

 4-� இய* சிைல வலாள  ெமா8 கைண +மிAப ஆவி $க�ப.09779.1 

 ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இய* ெப-றி ெப-றா� 

எ ன வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�க� யா�ைக $க�ப.09779.2 

 சி� இய* ���கா* ஓ'� �ர*_ெப.(�ர*_ெப.) ெகாைள இைசயா ப*ேப8 

$க�ப.09779.3 

 க-� இய* பாணி ெகா�ட� களிநட� பயில� க%டா  $க�ப.09779.4 

 �மிழி_ெப.(�மிழி_ெப.) ந�ேரா�� ேசா' கனெலா�� ெகாழி��� க%ணா  

$க�ப.09780.1 

 தமி> ெநறி வழ�க� அ ன தனி/சிைல வழ�கி- சா85தா� $க�ப.09780.2 

 அமி>ெப)� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) ஆ-� வா8 

4க�தி* ேத�கி $க�ப.09780.3 

 உமி>வேத ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேவைல 

ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உட-ற� 

க%டா  $க�ப.09780.4 

 வி%களி* ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ ேதா3 

கணவைர அலைக ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) $க�ப.09781.1 

 ;%களி* ைகக3 ந��D ;+நிண� கவ�வ 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09781.2 

 ம%களி* ெத(ட�5+ வானி* 

பிD�+_வி.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ3 உகி'  மான� 

$க�ப.09781.3 



 க%கைள/ S � ந����_ெப.எ/.(ந���_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அர�கிய� �ழா4� க%டா  $க�ப.09781.4 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) பிள5+_வி.எ/.(பிள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ*க 

ஆ���� வானர� வ ��க� க%டா  $க�ப.09782.1 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) பிள5+_வி.எ/.(பிள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அJ5த 

ஆ�� கவ5த�தி  வ)�க� க%டா  $க�ப.09782.2 

 க% பிள5+_வி.எ/.(பிள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அகல_�ைற.எ/.(அக*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) களிA;� க%டா  $க�ப.09782.3 

 ;% பிள5தைனய ெநRச  ேகா;ர�+ 

இழி5+_வி.எ/.(இழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா5தா  $க�ப.09782.4 

 நைக பிற�கி ற வாய  நா�ெகா� கைடவா8 ந�கA $க�ப.09783.1 

 ;ைக பிற�கி ற 1�க  ெபாறி பிற�கி ற க%ண  $க�ப.09783.2 

 மிைக பிற�கி ற ெநRச  ெவRசின� த�ேம* வ ��கி $க�ப.09783.3 

 சிைக பிற�கி ற ெசா*ல  அரசிய* இ)�ைக ேச�5தா  $க�ப.09783.4 

 :தர� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ;ைகநிறA ;)வ/ 

ெச�க% $க�ப.09784.1 

 ேமாதர  எ 2� நாம�+ ஒ)வைன 4ைறயி  

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09784.2 

 ஏ+ உள+ இற5திலாத+ இல�ைக�3 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

$க�ப.09784.3 

 யாைத�� எJக_விய�.வி.4.(எJ_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ � ஆைன 

மணி4ர� எ-�க எ றா  $க�ப.09784.4 



 எ-றிய 4ரச� ேகளா ஏ> இ) <� ேகாD $க�ப.09785.1 

 ெகா-ற வா3_ெப.(வா3_ெப.) நி)த� ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) �ழ�இய+ 

ெகாD�தி% ேத)� $க�ப.09785.2 

 �-�� +ைள� ைக�மா(� +ரக4� பிற(� ெத(�க $க�ப.09785.3 

 வ-றிய_ெப.எ/.(வ-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவைல எ ன இல�ைக 

ஊ� வறளி-� ஆக $க�ப.09785.4 

 ஈசைன இைமயா 4�க% ஒ)வைன இ)ைம�� ஏ-ற $க�ப.09786.1 

 :சைன 4ைறயி  ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தி)மைற 

;க ற தான� $க�ப.09786.2 

 வ �சின  இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ம-�� 

ேவ�டன ேவ�ட<��� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.09786.3 

 ஆ� அற ந*கி_வி.எ/.(ந*�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஒ*காA 

ேபா��ெத(ழி-� அைமவ+ ஆனா  $க�ப.09786.4 

 அ)வி அRசன� � றிைட ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) அ)�க� $க�ப.09787.1 

 உ)விேனா�� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உதி�தன� ஆ� 

என ஒளிர $க�ப.09787.2 

 க)வி_ெப.(க)வி_ெப.) நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) ேவ3வியி* 

பைட�த+� க�D/ $க�ப.09787.3 

 ெச)வி* இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) 

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபா கவச4� ேச��தா  

$க�ப.09787.4 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) வல�பட ம5தர� 

S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா�ண�தி  $க�ப.09788.1 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) வல5+ ஒளி� தமனிய� க/ெசா�� சா��தி $க�ப.09788.2 



 ேகா3 வல5தன �வி5தனவா� எ2� ெகா3ைக $க�ப.09788.3 

 மீ3( இ* கி�;' மணி� கDS�திர� வ ��கி $க�ப.09788.4 

 மைற வி'�+ என ஆ�� மான மா� க�ழ  $க�ப.09789.1 

 சிைற வி'�தென ெகா8சக� ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) உற/ ேச��தி 

$க�ப.09789.2 

 4ைற வி'�த ன 4��கிய ேகாசிக ம)�கி* $க�ப.09789.3 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) வி'�த ன ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) 

எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) அரவ4� 

பிணி�+_வி.எ/.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09789.4 

 மைழ� �ல�ெத(� வா _ெப.(வா _ெப.) உ)� ஏ� எலா� வா' $க�ப.09790.1 

 இைழ�+_வி.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ��தன 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) உைட 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.09790.2 

 4ைழ� கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ* அ' 

இன�_ெப.(இன�_ெப.) 4ழ��வ ேபா*வ $க�ப.09790.3 

 தைழ��� மி  ஒளிA ெபா மல�/ சத�ைக�� சா�தி $க�ப.09790.4 

 உ)� இD�தேபா+ அர( உ� ம��க� வா _ெப.(வா _ெப.) உலகி  

$க�ப.09791.1 

 இ) நில�திைட எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) உலக�திைட யா)� 

$க�ப.09791.2 

 ;'தரA ப�� ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) இல��றA :�D 

$க�ப.09791.3 

 ச'�ைட/ �ட� சா8நல� சா8(ற/ சா�தி $க�ப.09791.4 



 நா* அR� ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கர�களி  

நன5தைல அன5த  $க�ப.09792.1 

 ஆல�சா� மிட-� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கைற 

கிட5+_வி.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என அல��� $க�ப.09792.2 

 ேகால� சா� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேகாைத�� ;�D�� க�D 

$க�ப.09792.3 

 தால� சா�5த மா�ண� என� க�கண� 

தJவ_�ைற.எ/.(தJவ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09792.4 

 கட*_ெப.(கட*_ெப.) கைட5த மா* வைரயிைன/ 

�-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கயி-றி  $க�ப.09793.1 

 அட* கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

அல�� ேபா� வலய�க3 இல�க_�ைற.எ/.(இல��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.09793.2 

 உட*_ெப.(உட*_ெப.) கைட5த நா3_ெப.(நா3_ெப.) ஒளியவ  

உதி��த_ெப.எ/.(உதி�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபா  கதி'  $க�ப.09793.3 

 �ட� தய��ற �%டல� ெசவியிைட� P�கி $க�ப.09793.4 

 உதய� � ற�ேதா� அ�த�தி  உலா(� கதி'  $க�ப.09794.1 

 +ைத�� ���ம� ேதா[ளா� ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) இைட ெத(டர 

$க�ப.09794.2 

 ;ைத இ)3பைக� �%டல� அைனயைவ 

ெபாலிய_�ைற.எ/.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09794.3 

 சிைத( இ* தி�கB� மீ2�ேபா* 4�+ இன�_ெப.(இன�_ெப.) திகழ 

$க�ப.09794.4 

 ேவைலவா8 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெவ8யவ� 

அைனவ)� விD�� $க�ப.09795.1 



 காைல_ெப.(காைல_ெப.) உ-�ள� ஆ� என� கதி�� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 

கா�� $க�ப.09795.2 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ப�தி ேம* மதிய� 4  நா3_ெப.(நா3_ெப.) இைடA 

பலவா8 $க�ப.09795.3 

 ஏல 4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 4�த� �ைட இைமAப $க�ப.09795.4 

 ப��த ப*வள� � றினில 4ைழ அ ன ப�வா8 $க�ப.09796.1 

 வ��த வா கைட கைடெத(�� வைள எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) ஈ�ட� 

$க�ப.09796.2 

 மி��த ந�லவா  ேமக�S> வி��பிைட த��; ஊ� $க�ப.09796.3 

 உ��த_ெப.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச�க'  பிைற� 

�ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 4ைள�தன ஒ�க $க�ப.09796.4 

 ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) த ைமயி  ஒளி�வன தரள�தி  

ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) $க�ப.09797.1 

 த�+கி றன வ �ரப�ட� ெத(ைக தய�க $க�ப.09797.2 

 4�த ஓைடய 4ர%திைச 4�மத யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $க�ப.09797.3 

 ப�+ ெந-றி�� �-றிய_ெப.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� 

எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) பைட�க $க�ப.09797.4 

 ;லவி ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) :R_ெப.அ.(:�_ெப.அ.) 

சில�;_ெப.(சில�;_ெப.) அர-� அD ேபா�கி $க�ப.09798.1 

 தைலைம க%ணின�� தா>கிலா மணி4D� தல�க3 $க�ப.09798.2 

 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஒ றிைன விள��� கதி'ைன ஓ�D $க�ப.09798.3 

 அல� இ* எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) உலக�தி2� 

வய��_எவ.(வய��_வி.) இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) அக-ற $க�ப.09798.4 



 நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) நா* நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) நா� என 

நய5த_ெப.எ/.(நய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09799.1 

 பாக�+_ெப.(பாக�_ெப.+அ�+_சா'.) 1 ைற�� 

ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அமர� 4 ; 

அணி5த_ெப.எ/.(அணி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09799.2 

 வாைக மாைலயி  ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) உற வ' 

வ%ெடா�_ெப.(வ%+_ெப.+ஒ�_க).ேவ.) அளவி� $க�ப.09799.3 

 ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) அ னவ� விழி ெத(ட� +�ைப�� 

SD_வி.எ/.(S�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09799.4 

 அகJ� ேவைலைய கால�ைத_ெப.(கால�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) அள�க� 

O% மணைல $க�ப.09800.1 

 நிகJ� மீ கைள விRைசைய நிைனAப+ எ  

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09800.2 

 இக>( இ* :த�க3 இறAபி2� இ�தி 

ெச*லாத_எதி�.ம.ெப.எ/.(ெச*_வி.ஆ�_எதி�.ம.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09800.3 

 ;க> என/ சர� ெத(ைல( இலா� Pணி பி  :�D $க�ப.09800.4 

 வ)க_விய�.வி.4.(வா_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) ேத� என வ5த+ ைவய4� 

வா2� $க�ப.09801.1 

 உரக ேதய4� ஒ)�� உட  இவ'2� உ/சி/ $க�ப.09801.2 

 ெசா)� : அ ன �ைமய+ +ரக� இ � எனி2� $க�ப.09801.3 

 நி)த� ேகாமக  நிைன5+ழி/ ெச*வ+ ஓ� இைமAபி* $க�ப.09801.4 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ப' அ4ெத(� வ5த(� அ)�க  $க�ப.09802.1 



 பா8 வயA ப��_ெப.அ.(ப�ைம_ெப.) �திைரயி  வழிய(� பட�ந�� $க�ப.09802.2 

 வா8 ம����_ெப.எ/.(ம�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மா வடைவயி  வயி-றி  வ கா-றி  $க�ப.09802.3 

 நாயக-� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உதி�த(� :%ட+ 

நல�தா* $க�ப.09802.4 

 பா'* ெச*வ+ வி��பிைடA பட�வ+ 

பர5த_ெப.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09803.1 

 ந�'* ெச*வ+ ெந)Aபி2� ெச*வ+ 

நிமி�5த_ெப.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09803.2 

 ேபா'* ெச*வ+ ெபா  ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) 4க�Dைட வி'Rச  

$க�ப.09803.3 

 ஊ'* ெச*வ+ எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) உலக�+� ெச*வ+ ஓ� 

இைமAபி  $க�ப.09803.4 

 எ%திைசA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) களி-றிைட மணி_ெப.(மணி_ெப.) என 

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

$க�ப.09804.1 

 க%ைட ஆயிர ேகாDயி  ெத(ைகய+ கதிேரா  $க�ப.09804.2 

 ம%Dல�கைள ேம)வி* �வி�தென 

வய���_ெப.எ/.(வய��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09804.3 

 அ%ட� வி-��_ெப.எ/.(வி*_வி.+�_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ந _ெப.அ.(ந*_ெப.அ.) கா�_ெப.(கா�_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) �யி-றிய+ 

அட�க_�ைற.எ/.(அட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09804.4 

 4ைனவ� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 4தலின� அ%ட�+ 4த*வ� 

$க�ப.09805.1 

 எைனவ� அ னவ� ஈ5த(� இகலி* இ�டன(� $க�ப.09805.2 



 விைனயி  ெவ8யன பைட�கல� ேவைல எ � 

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

$க�ப.09805.3 

 �ைனயி  O% மண*_ெப.(மண*_ெப.) ெத(ைகயன �ம5த+ ெத(�க 

$க�ப.09805.4 

 க%ண  ேநமி�� க%0த* கணி/சி�� கமல�+ $க�ப.09806.1 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) �%Dைக� கலச4� அழியி2� அழியா� 

$க�ப.09806.2 

 தி%ைம சா ற+ ேதவ)� உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெச8ைக $க�ப.09806.3 

 உ%ைம_ெப.(உ%ைம_ெப.) ஆ� எனA ெப'ய+ ெவ றியி  உைற�3 

$க�ப.09806.4 

 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேத'ைன அ)/சைன வர 4ைற ஆ-றி 

$க�ப.09807.1 

 எைனய� எ ப+ ஓ� கண�� இலா மைறயவ� எவ���� $க�ப.09807.2 

 விைனயி  ந*நிதி 4தலிய அளAப அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ெவ��ைக 

$க�ப.09807.3 

 நிைனயி  ந�%ட+ ஓ� ெப)�ெகாைட அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

கட _ெப.(கட _ெப.) ேந�5தா  $க�ப.09807.4 

 ஏறினா  ெத(J+ இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) 4தலிய இைமேயா� 

$க�ப.09808.1 

 ேதறினா�கB� திய�கினா� மய�கினா� திைக�தா� $க�ப.09808.2 

 ேவ� நா�_பதி.ெப.(நா�_த .ப .) ெசா�� விைன இைல ெம8யி  ஐ�;ல2� 

$க�ப.09808.3 



 ஆறினா�கB� அRசினா� உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� அ2�க $க�ப.09808.4 

 ம ற*_ெப.(ம ற*_ெப.) அ��ழ* சனகி த _பதி.ெப.(த _தி'.) மல�� 

ைகயா* வயி� $க�ப.09809.1 

 ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அல5தைல� ெகா� 

ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) +ய'ைட� �ளி�த* $க�ப.09809.2 

 அ � இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ றிD  மய மக3 அ�ெத(ழி* 

உ�த* $க�ப.09809.3 

 இ � இர%D  ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஆ��ெவ  தைலAபD  எ றா  

$க�ப.09809.4 

 பல கள� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெமௗலிேயா� இல�கலி  ப* 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.09810.1 

 அல� அள5+_வி.எ/.(அள_வி.+5�_இ.க.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அறியா_ெப.எ/.(அ'_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பைடேகளா� அல�க $க�ப.09810.2 

 வில� அள� த) கட*_ெப.(கட*_ெப.) திைர வி��ெபா�� வி�ம $க�ப.09810.3 

 உல�_ெப.(உல�_ெப.) அள5தவ  வள�5தன  ஆ� என உய�5தா  

$க�ப.09810.4 

 வி��; வி%�_ெப.(வி%�_ெப.) இ) H� உற �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) வைர 

ெவDAப $க�ப.09811.1 

 ப�� ;% வி%�_ெப.(வி%�_ெப.) என ;விபட பகலவ  ப�� ெபா  

$க�ப.09811.2 

 த��; நி3� இைட5+ இ'5திட மதிதைக அமி>தி  $க�ப.09811.3 

 அ��; சி5தி ெநா5+_வி.எ/.(ெநா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைல(ற 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ;ைட�+ ஆ��தா  $க�ப.09811.4 



 நணி�+ ெவR_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சம�_ெப.(சம�_ெப.) எ ப+ ஓ� 

உவைகயி  நல�தா* $க�ப.09812.1 

 திணி� தட�_ெப.(தட�_ெப.) கி' ெவD�+ உக சிைலைய நா%_ெப.(நா%_ெப.) 

தெறJ�தா  $க�ப.09812.2 

 மணி� ெகா���ைழ வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) தானவ� மகளி�_ெப.) 

$க�ப.09812.3 

 +0�க� எ8தின� ம�கல நா%கைள� ெத(�டா� $க�ப.09812.4 

 �'��� ம%டல� P�� ந��/ �'A; உற வ ��க $க�ப.09813.1 

 இைர��� ப* உயி� யாைவ�� ந��க� உ-� இ'ய $க�ப.09813.2 

 ப'�தில  ;வி பட� �ட� மணி� தைல_ெப.(தைல_ெப.) பல(� $க�ப.09813.3 

 வி'�+ எJ5தன  அன5த  மீ+ எனA ெபாலி ெம8யா  $க�ப.09813.4 

 ேதா றினா  வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) �ர�ேகளா� 

அ�ரேர ெத(ட�கி $க�ப.09814.1 

 1 �_ெப.(1 �_ெப.) நா�D2� உ3ளவ� யாவ)� 

4Dய_�ைற.எ/.(4D_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09814.2 

 ஊ றினா  ெச) எ � உயி� உமி>தர உதிர� $க�ப.09814.3 

 கா � நா�ட�க3 வட அன-� இ)மD கனல $க�ப.09814.4 

 உலகி* ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ம��க4� 

இைமAபில� உைல(� $க�ப.09815.1 

 மைல�� வான4� ைவய4� ம���� ம���� $க�ப.09815.2 

 அைலெகா3 ேவைலக3 அRசின சலி�கி ற அய�(� $க�ப.09815.3 

 தைலவேன 4த* த%ட* இேலா� எலா� க%டா� $க�ப.09815.4 

 பறீி-றா� அ%ட� எ ப+ ஓ� ஆ�ல� பிற�க $க�ப.09816.1 



 ேவறி�ட ஓ� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) க�பைல ப�பி ேம* வ ��க 

$க�ப.09816.2 

 மாறிA ப* ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) வ����� கால�+ ம��க� 

$க�ப.09816.3 

 ஏறி-� உ-�ள+ எ ைன ெகாேலா என எJ5தா� $க�ப.09816.4 

 கட*க3 யாைவ�� கன மைல� �ல�கB� கா)� $க�ப.09817.1 

 திட*ெகா3 ேம)(� வி��பிைட/ ெச*வன சிவண $க�ப.09817.2 

 அட*ெகா3 ேசைன�� அர�க2� ேத)� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ���� $க�ப.09817.3 

 கட*_ெப.(கட*_ெப.) ெகா3 ேப� ஒலி� க�பைல எ ப+� க%டா� $க�ப.09817.4 

 எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ5தன _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

இராவண  இரா�கத� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $க�ப.09818.1 

 ெகாJ5+ 45த வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ-ற+ 

ெகா-றவ ����-� $க�ப.09818.2 

 அJ5+கி ற+ ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) பல� அமர)� அRசி $க�ப.09818.3 

 விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சி5தின� எ றன  

வ �டண  விைரவா  $க�ப.09818.4 

 ெத(J� ைகெயா� வா8 �ழறி ெம8� 4ைற +ள�கி $க�ப.09819.1 

 விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கவி 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) இ� :ச*_ெப.(:ச*_ெப.) 

மிக_�ைற.எ/.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) 

$க�ப.09819.2 

 அJ5+ ப� பா* அமளி அRச* என அ5நா3 $க�ப.09819.3 



 எJ5தபDேய கD+ எJ5தன  இராம  $க�ப.09819.4 

 கட� களி�_ெப.(களி�_ெப.) என�தைகய க%ண  ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

கால  $க�ப.09820.1 

 விட� கயி�_ெப.(கயி�_ெப.) எனA 

பிறJ�_ெப.எ/.(பிற>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) 

வல  விசி�தா  $க�ப.09820.2 

 மட�ெகாD +ய���� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) வானி  உைறேவா� த� 

$க�ப.09820.3 

 இட�� கடலி2��� 4D( இ � என 

இைச�தா _வி.4.(இைச_வி.+��_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.09820.4 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) அக வச�+ உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

த�க_�ைற.எ/.(த��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) த னி  

$க�ப.09821.1 

 பி ன கவச�த ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) இ*ைல ெப'ேயாைன $க�ப.09821.2 

 ம  அக வச�+ உற வ'5த+ எனி  மாேதா $க�ப.09821.3 

 இ ன கவச�ைத�� ஒ� ஈச  என* ஆமா* $க�ப.09821.4 

 ;�Dெலா� ேகாைதக3 ;J�கி எ' H-றி  $க�ப.09822.1 

 அ�D* என* ஆய மல� அ�ைகயி  இல�க� $க�ப.09822.2 

 க�D உலகி  ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) என� கைர இ* வாளி $க�ப.09822.3 

 வ�D* ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) ைவ�+_வி.எ/.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அய* வய��_எவ.(வய��_வி.) உற வ'5தா  $க�ப.09822.4 

 1%டெச) இ � அளவி* 4-�� இனி ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) 

$க�ப.09823.1 



 ஆ%தைகய+ உ%ைம_ெப.(உ%ைம_ெப.) இனி அ/ச�_ெப.(அ/ச�_ெப.) 

அக*(-ற�� $க�ப.09823.2 

 :%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆழி வய 

மா நிமி� ெபால5ேத� $க�ப.09823.3 

 ஈ%ட வி�வ �� அமர� எ � அர  

இைச�தா _வி.4.(இைச_வி.+��_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.09823.4 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) அ+ேக�� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ெசய-� 

உ'ய+ எ றா� $க�ப.09824.1 

 ஏவ* ;' இ5திர2� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ெத(ழி* இைச5தா  

$க�ப.09824.2 

 1(ல�� இ � ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கண�தி  4ைற 4-றி� 

$க�ப.09824.3 

 காவ*;' த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெபா) ேத� ெகாண�தி எ றா  $க�ப.09824.4 

 மாதலி ெகாண�5தன  மேகாததி வளா(� $க�ப.09825.1 

 :தல� எJ5+பட� த ைமய ெபால5ேத� $க�ப.09825.2 

 சீத மதிம%டல4� ஏைன உள(� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) $க�ப.09825.3 

 பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) எனநி ற+ பர5த+ வி��பி  $க�ப.09825.4 

 �ல� கி'க3 ஏழி  வலிெகா%� உய�ெகாDR�� $க�ப.09826.1 

 அல��� உய�பா)� வலி ஆழி�� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அ/�� $க�ப.09826.2 

 கல�� அற வ��த+ கத�+ அரவ� எ�D  $க�ப.09826.3 

 வல� கயி�_ெப.(கயி�_ெப.) க�Dய+ 4�Dய+ வாைன $க�ப.09826.4 

 ஆ%Dெனா� நா3_ெப.(நா3_ெப.) இ)+ தி�களிைவ எ னா $க�ப.09827.1 

 மீ%டன(� ேமலன(� ஈ�D வி'த�D* $க�ப.09827.2 



 :%� உள+ தாரைக மணிAெபா) இ* ேகாைவ $க�ப.09827.3 

 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;ைனதா'  

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) நி �ள+ � றி  $க�ப.09827.4 

 மாதிர� அைன�ைத�� மணி_ெப.(மணி_ெப.) �வ�க3 ஆக� $க�ப.09828.1 

 ேகா+ அற வ��த+ மைழ��Jைவ எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.09828.2 

 மீ+ உ� பதாைக என வ �சிய+ ெம8�ைமA $க�ப.09828.3 

 :த� அைவ ஐ5தி  வலியி  ெபாலிவ+ அ�மா $க�ப.09828.4 

 மர�ெத(� ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) உலகி* யா(� உளவா'� $க�ப.09829.1 

 தர�ெத(� ெத(��த ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) த�கிய+ ச�க� $க�ப.09829.2 

 கர�ெத(� ெத(��த கட*மீ+ நிமி�கால�+ $க�ப.09829.3 

 உர�ெத(� ெத(��த கத> ஓைச அத  ஓைத $க�ப.09829.4 

 ப%� அ'த  உ5தி அய  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பழ 

45ைதA $க�ப.09830.1 

 ;%ட'க ெமா�� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெமா�Dன+ :த� 

$க�ப.09830.2 

 உ%டைவ வயி-றிைட ஒ��கி உமி>கி-ேபா  $க�ப.09830.3 

 அ%டச மணி_ெப.(மணி_ெப.) சயன� ஒAப+ அகல�தி  $க�ப.09830.4 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) நா�� நிைறேவ3விகB� 

ெவLேவ� $க�ப.09831.1 

 ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) அைவ ஏJ� மைல ஏJ� உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏJ� 

$க�ப.09831.2 

 :த� அைவ ஐ5+� எ'1 �� நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெபா8 த�� 

$க�ப.09831.3 



 மாதவ4� ஆ(தி�� ஐ�;ல2� ம-�� $க�ப.09831.4 

 அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கரண� ஐ5+_ெப.(ஐ5+_ெப.) �ட� 

ஐ5+_ெப.(ஐ5+_ெப.) திைச நா�� $க�ப.09832.1 

 ஒ)�� �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) 1 �� உழ* வா� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

ப�+� $க�ப.09832.2 

 ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பக�� ந�3 இர(� எ � 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) பிணி��� $க�ப.09832.3 

 ெபா)� ப'க3 ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) :%ட+ ெபால5ேத� $க�ப.09832.4 

 வ5ததைன வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வலிேயா8 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.09833.1 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) தர 

வ5தைன_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) 

எம��_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+��_ெகா.ேவ.) உத(கி-பா8 $க�ப.09833.2 

 த5த)3ைவ ெவ றி என நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

தைக ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) :/ $க�ப.09833.3 

 சி5தின�க3 மாதலி கடாவி நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெச றா  

$க�ப.09833.4 

 விைனAபைக விைச�ெகா� வி��; உ)வி மான $க�ப.09834.1 

 மன�தி  விைசெப-�ள+ வ5த+ என வாேனா� $க�ப.09834.2 

 அைன�+ உலக4� ெத(ழ அைட5த+ அமல பா* $க�ப.09834.3 

 நிைனA;� இைட பி  பட நிமி�5+_வி.எ/.(நிமி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உய� ெந�5ேத� $க�ப.09834.4 



 அல' தனி ஆழி ;ைன ேத� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எனி  அ றா* 

$க�ப.09835.1 

 உலகி  4Dவி* ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) ஊ> ஒளி 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) அ றா* $க�ப.09835.2 

 நிைலெகா3 ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ேம) கி' அ � ெநD+ அ�மா 

$க�ப.09835.3 

 தைலவ� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 1வ� தனி மான� 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) தாேனா $க�ப.09835.4 

 எ ைன இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) 

ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) இைட எ8த* என எ%ணா $க�ப.09836.1 

 ம னவ�த� ம ன மக  மாதலிைய 

வ5தா8_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) $க�ப.09836.2 

 ெபா னி  ஒளி�ேத� இ+ெகா� ஆ�;கல எ றா  $க�ப.09836.3 

 அ னவ2� அ னதைன ஆக உைர ெச8தா  $க�ப.09836.4 

 4A;ர� எ'�தவ2� நா 4க2� 4 நா3 $க�ப.09837.1 

 அAபக* இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உள+ 

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) அ)�க��� $க�ப.09837.2 

 ஒA; உைடய+ ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) தி' கா�� உைல( இ*லா $க�ப.09837.3 

 இAெபா) இ* ேத� வ)வ+ இ5திரன+ எ5தா8 $க�ப.09837.4 

 அ%ட� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ேபா*வன அளA; இல அ��கி� 

$க�ப.09838.1 

 ெகா%�ெபய)� ���� ந�B� அைவ ேகா3 உ-� $க�ப.09838.2 



 உ%டவ  வயி-றிைன�� 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உவமி�கி  

$க�ப.09838.3 

 ;%ட'க நி சர� என�கD+ ேபாமா* $க�ப.09838.4 

 க%0� மன4� கDய கா�� இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) க%டா* 

$க�ப.09839.1 

 உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) விைசயா* 

உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) பி படர 

ஓ��_ெப.எ/.(ஓ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09839.2 

 வி%0� நில2� என விேசட� இல+ அஃேத $க�ப.09839.3 

 எ%0� ெந�ந�'2� ெந)Aபிைட�� எ5தா8 $க�ப.09839.4 

 ந�)� உளேவ அைவ ஓ� ஏJ நிமி�கி-�� $க�ப.09840.1 

 பா)� உளேவ அதி  இர�D அைவ ப%பி  $க�ப.09840.2 

 ேப)� ஒ)காைல ஒ)கா�� இைடேபரா� $க�ப.09840.3 

 ேத)� உளேத இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) அலா* உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

ெச8ேதா8 $க�ப.09840.4 

 ேதவ)� 4னி�தைலவ)� சிவ2�_ெப.(சிவ _ெப.+உ�_சா'.) ேம*நா3 

$க�ப.09841.1 

 1(ல� அளி�த_ெப.எ/.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அவ2� 4த*வ 

4  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09841.2 

 ஏவின� �ர��� இைறவ  ஈ5+_ெப.(ஈ5+_ெப.) உள+ 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ னா $க�ப.09841.3 



 மாவி  மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

ஒAப_�ைற.எ/./உ.உ).(ஒA;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உண� மாதலி வலி�தா  

$க�ப.09841.4 

 ஐய  இ+ேக�� இக* அர�க� அக* மாய/ $க�ப.09842.1 

 ெச8ைக ெகா* என/ சிறி+ சி5ைதயி* நிைன5தா  $க�ப.09842.2 

 ெம8 அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) உைர�த+ என 

ேவ%D_வி.எ/.(ேவ%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இைட 

:%ட_ெப.எ/.(:%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09842.3 

 ெமா8 உைள வயAப' ெமாழி5த 4+ ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) $க�ப.09842.4 

 இ*ைல இனி ஐய� என எ%ணிய_ெப.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

இராம  $க�ப.09843.1 

 ந*லவைன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) உன+ நாம� நவி*க எ ன $க�ப.09843.2 

 வ* இதைன ஊ�வ+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மாதலி எனAேப� $க�ப.09843.3 

 ெசா*�வ� என� ெத(J+ ெநRசிெனா� 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.09843.4 

 மா)திைய ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வா3_ெப.(வா3_ெப.) அ'ைய 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09844.1 

 ந�� க)+கி றைத நிக>�+� என 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.09844.2 

 ஆ'ய  வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) ஐய� இைல ஐயா $க�ப.09844.3 

 ேத� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ;ர5தரன+ எ றன� ெதளி5தா� 

$க�ப.09844.4 



 விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;ர3 த�விைன �ல�ேதா�� 

ெவ+�ப $க�ப.09845.1 

 ெத(J� தைகய_�ைற.எ/.(தைக_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந*விைன 

களிAபிெனா� +3ள_�ைற.எ/.(+3B_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09845.2 

 அJ5+ +யர�+ அமர� அ5தண�_ெப.(அ5தண�_ெப.) ைக45+-� $க�ப.09845.3 

 எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏற 

இனி+ ஏறின  இராம  $க�ப.09845.4 

 ஆழி அ� தட5ேத� வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ஏற�� அமல/ சி*லி $க�ப.09846.1 

 :ழியி- �'�த த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;லவ�_ெப.(;லவ�_ெப.) 

ேபாத $க�ப.09846.2 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெவ� கா-றி  ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) 

க�ழைன ஒ �� ெசா*லா� $க�ப.09846.3 

 வாழிய_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இய_விய�.வி.4.�றி.) அ2ம  

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) எ � ஏ�தினா� மல�க3_ெப.(மல�க3_ெப.) Pவி 

$க�ப.09846.4 

 எJக_விய�.வி.4.(எJ_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) ேத� �ம�க எ*ேலா� 

வலி�� ;�� இ ேற ெபா றி $க�ப.09847.1 

 விJக ேபா� அர�க  ெவ*க ேவ5த��� ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) வி�மி 

$க�ப.09847.2 

 அJக ேப� அர�கிமா� எ � ஆ��தன� அமர� ஆழி $க�ப.09847.3 

 4Jகி மீ+ எJ5த+ எ ன/ ெச ற+ 1'� தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேத� 

$க�ப.09847.4 

 அ ன+ க%ணி* க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அர�க2� அமர� ஈ5தா� $க�ப.09848.1 



 ம  ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேத� எ � உ னி வா8 மD�+ 

எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) தி றா  $க�ப.09848.2 

 பி  அ+கிட�க எ னா த 2ைடA ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேதைர $க�ப.09848.3 

 மி  ந� வ'வி* ெச�ைக இராம  ேம* வி�தி எ றா  $க�ப.09848.4 

 இ'5த வானர�க3 எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) இைமயவ� இரத� ஈ5தா� 

$க�ப.09849.1 

 அ'5தம  ெவ*��_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ/.�றி.) எ ற-� 

ஐ�ற( இ* எ � அRசா� $க�ப.09849.2 

 தி'5தன� மர4� க*�� சி5தின� திைசேயா� அ%ட� $க�ப.09849.3 

 பி'5தன ெகா* எ � எ%ணA பிற5த+ 4ழ�கி  ெப-றி $க�ப.09849.4 

 வா�Aெபாலி 4ரசி  ஓைத வயவ� வா8 ;ைடAபி  ஓைத $க�ப.09850.1 

 ேபா�� ெத(ழி* கள�+ ம-�� 

4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபா�ம* ஓைத 

$க�ப.09850.2 

 ஆ��தலி  யா)� பா�வ �>5+ அட�கின� இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) 

ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) $க�ப.09850.3 

 ேத� �ர*_ெப.(�ர*_ெப.) ஓைத 

ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெசவி4-�� ெசவி� 

ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09850.4 

 மாதலி வதன� ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ம ன�த� ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) $க�ப.09851.1 

 காதலா* க)ம� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ேக�Dயா* 

களி�த_ெப.எ/.(களி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சி5ைத $க�ப.09851.2 



 ஏதில  மி�தி_ெப.(மி�தி_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

இய-றிய_ெப.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி ைற எ த  

$க�ப.09851.3 

 ேசாதைன ேநா�கி/ ெச8தி +D�கைல எ ன/ 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.09851.4 

 வ3ள* நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) க)�+� மாவி  சி5ைத�� மா-றலா� 

த� $க�ப.09852.1 

 உ3ள4� மிைக�� உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) �-ற4� 

உ�தி தா2� $க�ப.09852.2 

 க3ள� இ* காலA பா�� க)ம4� க)ேத  ஆகி* $க�ப.09852.3 

 ெத3ளி+ எ  விRைச எ றா  அமல2� ெசLவி+ எ றா  $க�ப.09852.4 

 ேதா றின  இராம  எ5தா8 ;ர5தர  +ரக� ேத�ேம* $க�ப.09853.1 

 ஏ � இ)ேவா���� ெவ�ேபா� எ8திய+ இைடேய 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ஓ� $க�ப.09853.2 

 சா � என நி-ற* �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) த)தியா* விைட ஈ%� எ றா  

$க�ப.09853.3 

 வா _ெப.(வா _ெப.) ெத(ட� � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) அ ன மேகாதர  

இல�ைக ம ைன $க�ப.09853.4 

 அ�;ய� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) க%ண  த ைன 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அ'யி  ஏ� $க�ப.09854.1 

 +�பிைய� ெத(ைல�த+ எ ன� ெத(ைல��ெவ  ெத(ட�5+ 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09854.2 

 த�பிைய� த��தியாயி  

த5தைன_வி.4.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) 

ெகா-ற�_ெப.(ெகா-ற�_ெப.) எ றா  $க�ப.09854.3 



 ெவ�; இக* அர�க  அஃேத ெச8ெவ  எ � அவனி  மீ%டா  $க�ப.09854.4 

 மீ%டவ  இளவ* நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

பாணியி  வில�கா 4 ன� $க�ப.09855.1 

 ஆ%தைக தெய1வ� தி%ேத� அ0கிய+ அ0�� காைல_ெப.(காைல_ெப.) 

$க�ப.09855.2 

 1%� எJ ெவ�ளிேயா�� மேகாதர  4னி5+ 4�ட� $க�ப.09855.3 

 P%�தி ேதைர எ றா  சாரதி ெத(J+ ெசா*வா  $க�ப.09855.4 

 எ% அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ேகாD ெவ�க% இராவணேர�� இ � 

$க�ப.09856.1 

 ந%ணிய ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) 

மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நடAபேரா கிடAப+ அ*லா* 

$க�ப.09856.2 

 அ%ண*த  ேதா-ற� க%டா* ஐய ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) கமல� அ ன 

$க�ப.09856.3 

 க%ணைன ஒழிய_�ைற.எ/.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அAபா* ேபாதேல 

க)ம� எ றா  $க�ப.09856.4 

 எ ற�� எயி-�A ேப>வா8 மD�+ அடா 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நி ைன� $க�ப.09857.1 

 தி றென  எனி2� உ%டா� பழி என சீ-ற� சி5+� $க�ப.09857.2 

 � � அன ேதா-ற�தா த  ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) 

ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேத'  ேநேர $க�ப.09857.3 

 ெச ற+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இராம  தி%_ெப.அ.(தி%_ெப.அ.) ேத� 

விைள5த+ திமில� தி%ேபா� $க�ப.09857.4 



 ெபா  தட5 ேத)� மா(� :�ைக�� ;ல( வா3_ெப.(வா3_ெப.) ைக� 

$க�ப.09858.1 

 க* தட5 தி%ேதா3 ஆB� 

ெந)�கிய_ெப.எ/.(ெந)��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கட*க3 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.09858.2 

 வ-றின இராம  வாளி வட அன* ப)க வ தா3 $க�ப.09858.3 

 ஒ-ைற வ தட5 ேதேரா�� மேகாதர  ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ெச றா  

$க�ப.09858.4 

 அசனி ஏ� இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெகா-ற� 

ெகாDயி ேம* அரவ� ேத�ேம* $க�ப.09859.1 

 �ைச உ� பாக  த ேம* ெகா-றவ  �வ(� ேதா3ேம* $க�ப.09859.2 

 விைச உ� பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மா'_ெப.(மா'.) வி�தினா  வி%ணிேனா�� 

$க�ப.09859.3 

 திைசகB� கிழிய ஆ��தா  த���த2� 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) ெச8தா  

$க�ப.09859.4 

 வி* ஒ றா* கவச� ஒ றா* விற*_ெப.(விற*_ெப.) உைட� 

கர�_ெப.(கர�_ெப.) ஓ� ஒ றா* $க�ப.09860.1 

 க* ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ேதாB� தாB� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஒ றா* 

கJ�+� ஒ றா* $க�ப.09860.2 

 ெச* ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) கைணக3 ஐய  சி5தின  ெசAபி 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09860.3 

 ெசா* ஒ றா8/ ெச8ைக ஒ றா8� +ணி5தன  அர�க  

+Rசி_வி.எ/.(+R�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09860.4 



 ேமாதர  4D5த_ெப.எ/.(4D_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) 1வைக_ெப.(1வைக_ெப.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

4-�� $க�ப.09861.1 

 மாதிர�ேதா�� ெவ ற_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) 

வ ெத(ழி* அர�க  க%டா  $க�ப.09861.2 

 ேசதைன உ%ண� க%டா  ெசலவி� ெசலவி� எ றா  $க�ப.09861.3 

 Sத2� 4�கி� P%ட ெச ற+ +ரக� தி%ேத� $க�ப.09861.4 

 பனிAபடா நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) எ னA பர�கி ற 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) பாறி� $க�ப.09862.1 

 தனிAபடா  ஆகி* உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) தா>கில  எ 2� 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) $க�ப.09862.2 

 OனிAபடா நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ஒ �� 

ேநா�கா வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) $க�ப.09862.3 

 �னிAபடா நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வி*லா* 

ஒ*ைலயி  <றி� ெகா றா  $க�ப.09862.4 

 அட*வலி அர�க-� அAேபா+ அ%ட�க3 அJ5த ம%�� $க�ப.09863.1 

 கட*கB� வ-ற எ-றி� கா* 

கிள�5+_வி.எ/.(கிள�_ெப.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உட-�� 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) $க�ப.09863.2 

 வடவைர 4தல ஆன மைல��ல� சலிAப மான $க�ப.09863.3 

 �ட� மணி_ெப.(மணி_ெப.) வலய� சி5த� +D�தன இட�த ெபா  

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) $க�ப.09863.4 

 உதிர மா'_ெப.(மா'.) ெசா'5த+ உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� $க�ப.09864.1 



 அதிர வான�_ெப.(வான�_ெப.) இD�த+ அ)வைர $க�ப.09864.2 

 பிதிர வ �>5த+ அசனி ஒளிெபறா� $க�ப.09864.3 

 கதிரவ  தைன ஊ)�_ெப.எ/.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

கல5ததா* $க�ப.09864.4 

 வா(� வாசிக3 P�கின வா�க* இ* $க�ப.09865.1 

 ஏ(� ெவRசிைல நா%_ெப.(நா%_ெப.) இைட இ-றன $க�ப.09865.2 

 நா(� வா�� உல�5தன நா3_ெப.(நா3_ெப.) மல�A $க�ப.09865.3 

 :வி  மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ;லா*_ெப.(;லா*_ெப.) ெவறி :�ததா* 

$க�ப.09865.4 

 எJ+ வ �ைண ெகா� ஏ5+ பதாைகேம* $க�ப.09866.1 

 கJ�� காக4� ெமா8�தன க%க3 ந�� $க�ப.09866.2 

 ஒJ�கி றன ஓ� இக* ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) மா 

$க�ப.09866.3 

 ெத(Jவி* நினறன_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

ேபா றன_வி.4.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) Sழிமா 

$க�ப.09866.4 

 இ ன ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இைமயவ��� 

இ ப�_ெப.(இ ப�_ெப.) ெச8 $க�ப.09867.1 

 +  நிமி�த�க3 ேதா றின ேதா ற(� $க�ப.09867.2 

 அ ன+ ஒ �� அறி5தில  ஆ-�ேமா $க�ப.09867.3 

 எ ைன ெவ*ல மனி�த  எ � எ%0வா  $க�ப.09867.4 

 வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) ேத� ெச�� ேவக�+ ேவைல ந�� $க�ப.09868.1 

 ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) நாளி  ஒ+��� உல�ேபா* $க�ப.09868.2 



 தா�க* ஆ-றகிலா� த�மாறி� தா� $க�ப.09868.3 

 ந��கினா� இ)பா�� ெந)�கினா� $க�ப.09868.4 

 க)ம4� கைட�க% உ�� ஞான4� $க�ப.09869.1 

 அ)ைம_ெப.(அ)ைம_ெப.) ேச)�_ெப.எ/.(ேச�-

வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அறி(� அவி/ைச�� $க�ப.09869.2 

 ெப)ைமசா* ெகா�� பாவ4� ேப�கலா� $க�ப.09869.3 

 த)ம4� என/ ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எதி�தா�கினா� $க�ப.09869.4 

 சிர� ஒ� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேசட2� $க�ப.09870.1 

 உர( ெகா-ற�+ உவண�+ அரச2� $க�ப.09870.2 

 ெபார எதி�5தன�_வி.4.(எதி�_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) 

ேபாலA ெபாலி5தன� $க�ப.09870.3 

 இர(� ந%பக* எ ன(� ஆயினா� $க�ப.09870.4 

 ெவ றி அ�திைச யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெவ�%டன $க�ப.09871.1 

 ஒ ைற ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 4னி5த(� ஒ�தன� $க�ப.09871.2 

 அ றி�� நரசி�க4� ஆடக� $க�ப.09871.3 

 � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) அ னவ2� ெபா)� ெகா3ைகயா� $க�ப.09871.4 

 +வன வி*லி  ெபா)�� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெத(*ைலநா3 

$க�ப.09872.1 

 எவன வி* வலி எ � இைமேயா� ெத(ழ $க�ப.09872.2 

 ;வன 1 �� ெபால�கழலா* ெத(�� $க�ப.09872.3 



 அவ2� அ/சிவ2� என* ஆயினா� $க�ப.09872.4 

 க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ச�கர  

நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) ைக� தல� $க�ப.09873.1 

 வி%�_ெப.(வி%�_ெப.) அச�க ெத(* அ%ட� ெவDபட $க�ப.09873.2 

 அ%ட ச�க�+ அமர�த� ஆ�A; எலா� $க�ப.09873.3 

 உ%ட ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) இராவண  ஊதினா  $க�ப.09873.4 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ச�கின+ ஓைச +ள��ற 

$க�ப.09874.1 

 எ ன ச�� எ � இைமயவ� ஏ��ற $க�ப.09874.2 

 அ ன ச�ைகA ெபாறாைமயி  ஆ'ய  $க�ப.09874.3 

 த னெவ% ச�� தா2� 4ழ�கி-றா* $க�ப.09874.4 

 அ8ய  ஐ�பைடதா4� அD� ெத(ழி* $க�ப.09875.1 

 ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அய* 

நினறன_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) ேதவ'  

$க�ப.09875.2 

 ெம8ய  அ னைவ க%Dல  ேவத�க3 $க�ப.09875.3 

 ெபா8யி* த ைனA ;ல _ெப.(;ல _ெப.) தெரJயாைமேபா* $க�ப.09875.4 

 ஆைச�� வி��;� அைல ஆழி�� $க�ப.09876.1 

 ேதச4� மைல�� ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ேதவ)� $க�ப.09876.2 

 Hச அ%ட� ���க �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ெகா3தா� $க�ப.09876.3 

 வாசவ  ச�ைக மாதலி வா8ைவ�தா  $க�ப.09876.4 



 +மில வாளி அர�க  +ரAபன $க�ப.09877.1 

 விமல  ேமனியி  வ �>வத  4 னேம $க�ப.09877.2 

 கமல வானக நாDய� க% கைண $க�ப.09877.3 

 அமல  ேமனியி* ைத�த அன5தமா* $க�ப.09877.4 

 ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதேரா� இர%D2� 

ேச��திய $க�ப.09878.1 

 � றி ெவ�க% �திைர_ெப.(�திைர_ெப.) �திAபன $க�ப.09878.2 

 ஒ ைற ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உ-� எ' உக ேநா�கின $க�ப.09878.3 

 தி �_வி.எ/.(தி _வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) த��வன ேபா�� சின�தன 

$க�ப.09878.4 

 ெகாDயி ேம* உைற வ �ைண�� ெகா-ற மா $க�ப.09879.1 

 இDயி  ஏ�� 4ைறயி  இD�தன $க�ப.09879.2 

 பD�� வி%0� பரைவ�� ப%;_ெப.(ப%;_ெப.) அற $க�ப.09879.3 

 4D��_ெப.எ/.(4D_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ ப+ ஓ� 1' 

4ழ�கின $க�ப.09879.4 

 ஏJ ேவைல�� ஆ�A; எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

எ ன* ஆ� $க�ப.09880.1 

 வ �ழி ெவ�க% இராவண  வி* ஒலி $க�ப.09880.2 

 ஆழி நாத  சிைல ஒலி அ%ட� வி%�_ெப.(வி%�_ெப.) $க�ப.09880.3 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ேப�(ழி மாமைழ ஒ�ததா* $க�ப.09880.4 

 ஆ�� நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ2மைன ஆதியா� 

$க�ப.09881.1 



 வ ���_ஏவ.(வ ���_வி.) ெவRசின வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) விழி�தன� $க�ப.09881.2 

 ஏ��கி ற+ அ*லா* ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இைழ�தில� $க�ப.09881.3 

 வா�� சி5ைதய� ெச8ைக மற5+ளா� $க�ப.09881.4 

 ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) எ ைன ெகாலா� எ � அறிகில� 

$க�ப.09882.1 

 ஏவ� ெவ*வ� எ � எ%ணல� ஏ��வா� $க�ப.09882.2 

 ேபாவ� மீ3வ� பைதAப� ெபா)மலா* $க�ப.09882.3 

 ேதவ)� த�க3 ெச8ைக 

மற5தன�_வி.4.(மற_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) 

$க�ப.09882.4 

 ேசண வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அம� 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெசJ�;ய� 

$க�ப.09883.1 

 :% அJ5தின சி5தின :மைழ $க�ப.09883.2 

 காண வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கட(ள� ைக எலா� 

$க�ப.09883.3 

 ஆ%_ெப.(ஆ%_ெப.) அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) +ைண 

ஆ)ள� ஆ�வா� $க�ப.09883.4 

 ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மி ெனா� 

வா _ெப.(வா _ெப.) இ� ந�லவி* $க�ப.09884.1 

 :%� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) எதி� 

நினறன_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

ேபா றன_வி.4.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

$க�ப.09884.2 



 ஆ%ட வி*லித  வி*�� அர�க த  $க�ப.09884.3 

 த�%ட வ*லவ� இ*லா/ சிைல�ேம $க�ப.09884.4 

 இ�கண�+� எறிAப தD�+ என $க�ப.09885.1 

 ெந�க ேமக�+_ெப.(ேமக�_ெப.+அ�+_சா'.) உதி��� ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) 

அன $க�ப.09885.2 

 ப�க�_ெப.(ப�க�_ெப.) வ �� பைட �ட� ப*திைசA $க�ப.09885.3 

 ;��A ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெபாDAபன ேபா�� இல 

$க�ப.09885.4 

 அர�க  அ � எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) ஆ�A;� ேப� 

$க�ப.09886.1 

 சி'A;� வி*லி  தெழJA;� உ%ேட ெகாலா� $க�ப.09886.2 

 �ைர��� ேவைல�� ேமக� �ழா�கB� $க�ப.09886.3 

 இைர�+ இD�கி ற+ இ �� ஓ� ஈ� இல $க�ப.09886.4 

 ம%ணி*_ெப.(ம%_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ெச*வன ெச* இ2� மா� அற 

$க�ப.09887.1 

 எ%ணி* S* மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அ*ல இராவண  $க�ப.09887.2 

 க%ணி* சி5தின த� க� ேவக�த $க�ப.09887.3 

 வி%ணி- ெச*வன மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ � 

வ �>வன $க�ப.09887.4 

 மா* கல�க* இ* சி5ைதய  மாதிர� $க�ப.09888.1 

 நா* கல�க_�ைற.எ/.(கல��_வி.+அ+�ைற.எ/.�றி.) ந��ெத(�� நாெவா� 

$க�ப.09888.2 



 கா* கல��வ� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) கண மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $க�ப.09888.3 

 S* கல���_ெப.எ/.(கல��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இல�ைக 

+ள��மா* $க�ப.09888.4 

 �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) வி*ெகா� 

ெகா*�த*_ெதா.ெப.(ெகா*�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) ேகா3 இலா/ 

$க�ப.09889.1 

 சி-ைறயாளைன� ேதவ�த� ேதெரா�� $க�ப.09889.2 

 ப-றி வானி* �ழ-றி பDயி ேம* $க�ப.09889.3 

 எ-�ேவ  எ � உைர��� இைர��மா* $க�ப.09889.4 

 தD�+ ைவ�+_வி.எ/.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ ன ெவ�கைண 

தா( அற $க�ப.09890.1 

 வD�+ ைவ�த+ மா2ட-ேக வலி $க�ப.09890.2 

 ஒD�+ ேதைர உதி��+_வி.எ/.(உதி�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) வி*ெலா�� $க�ப.09890.3 

 பிD�+� ெகா3ெவ  சிைற எனA ேப�மா* $க�ப.09890.4 

 பைத�கி ற+ ஒ�மன4� இைட பட�கி ற+ ஓ� சின4� $க�ப.09891.1 

 விைத�கி றன ெபாறிெபா�கின விழி�� உைடெவ8ேயா  $க�ப.09891.2 

 �ைத�� � என நிமி�ெவRசிைல �ைழய ெகா��_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) 

க��_ெப.அ.(க��_ெப.அ.) கா* $க�ப.09891.3 

 உைத�கி றன �ட�ெவ�கைண உ)� ஏ� என எ8தா  $க�ப.09891.4 

 உ)� ஒ�தன அன* ஒ�தன ஊ-ற�த) H-றி  $க�ப.09892.1 

 ம)ம�தி2� Oைழகி-பன மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஒ�தன வாேனா� 

$க�ப.09892.2 



 நி)மி�தன பைட ப-� அற நிமி�( 

உ-றன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) அமி>தA 

$க�ப.09892.3 

 ெப) ம�திைன 4ைற�-றிய ெப)�பா�பி2� ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) 

$க�ப.09892.4 

 +%டAபட ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ேம)ைவ� +ைள�+ உ3 இைற 

ெத(�கா+ $க�ப.09893.1 

 அ%ட�ைத�� ெபா+�+ ஏ�� எ � இைமேயா�கB� அயி��தா� 

$க�ப.09893.2 

 க%ட� தெற� கைண� கா-றிைன க)ைண� கட*_ெப.(கட*_ெப.) கனக/ 

$க�ப.09893.3 

 ச%ட/ சர மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைவ இைடேய அற� 

த��தா  $க�ப.09893.4 

 உைடயா  4ய ற_ெப.எ/.(4ய*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஒ)கா'ய� 

உ�த�விைன உட-ற $க�ப.09894.1 

 இைட\� உற/ சிைத5தா�� என/ சர� சி5தின விற�� $க�ப.09894.2 

 ெத(ைட ஊறின கைணமா'க3 ெத(ைக த��5தன +ர5தா  $க�ப.09894.3 

 கைட ஊ� உ� கணமாமைழ கா* வ �>�+_ஏவ.(வ �>�+_வி.) என� கDயா  

$க�ப.09894.4 

 வி%ேபா��தன திைச ேபா��தன மைலேபா��தன இைமேயா� $க�ப.09895.1 

 க%ேபா��தன கட*_ெப.(கட*_ெப.) ேபா��தன பDேபா��தன கைலேயா� 

$க�ப.09895.2 

 எ%ேபா��தன எ'ேபா��தன இ)3ேபா��தன எ ேன $க�ப.09895.3 



 தி%ேபா��ெத(ழி* எ � ஆைனயி  உ' ேபா��தவ  திைக�தா  

$க�ப.09895.4 

 அ*லா ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) ெப)5ேதவ)� மைறவாண)� அRசி 

$க�ப.09896.1 

 எ*லா)� த� கர�ெகா%� இ) விழிெபா�தின� இ'5தா� $க�ப.09896.2 

 ெச* ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) விJ�கா* உ�� வில�� ஒ�த+ 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $க�ப.09896.3 

 வி*லாள2� அ+க%� அைவ வில��� ெத(ழி* ேவ�டா  $க�ப.09896.4 

 ெச5த�விைன மைறவாண2�� ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) சி�விைல 

நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.09897.1 

 45+ ஈ5த+ ஒ� உணவி பய  என* 

ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) 

4த*வ _ெப.(4த*வ _ெப.) $க�ப.09897.2 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஈ5தன வD 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கைண அைனயா  வ��+ 

அைம�த_ெப.எ/.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09897.3 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) த� இைன பய _ெப.(பய _ெப.) ஒ�தன அர�க  ெசா' 

விசிக� $க�ப.09897.4 

 <� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) வDெவ�கைண ெநாD ஒ றினி* வி�வா  

$க�ப.09898.1 

 ஆறா விற*_ெப.(விற*_ெப.) மறேவா  அைவ தனி நாயக  அ�Aபா  

$க�ப.09898.2 

 H� ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) கன*_ெப.(கன*_ெப.) 

சி5தின �D�கA ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ��கி $க�ப.09898.3 



 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) ெபாD 

ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) திட� 

ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) கட�� $க�ப.09898.4 

 வி*லா* சர� +ர�கி றவ-� உடேன மிட* ெவ�ேபா� $க�ப.09899.1 

 வ*லா  மJ எJ ேதாமர� மணி� த%�_ெப.(த%+_ெப.) இ)A; 

உல�ைக_ெப.(உல�ைக_ெப.) $க�ப.09899.2 

 ெத(* ஆ� அயி* வா3_ெப.(வா3_ெப.) ச�கர�_ெப.(ச�கர�_ெப.) 

Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) ெத(ட�க�த 

$க�ப.09899.3 

 எ*லா ெந��கர�தா* எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எறி5தா  ெச) அறி5தா  $க�ப.09899.4 

 ேவலாயிர� மJ ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) எJ ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 

விசிக� $க�ப.09900.1 

 ேகா* ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) பிற ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஒ)ேகா*பட� 

�ைறவ $க�ப.09900.2 

 கா* ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) கன*_ெப.(கன*_ெப.) 

ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) உ)� 

ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) கதிய $க�ப.09900.3 

 Sலாயி  மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அ னவ  ெத(ைட ப*வைக ெத(��க 

$க�ப.09900.4 

 ஒ�+/ ெச) விைள�கி ற+ ஒ� அளவி தைல உடேன $க�ப.09901.1 

 ப�+/ சிைல எ��தா  கைண ெத(��தா  பல 4கிலா� $க�ப.09901.2 

 ெத(�+Aபட ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) தாைரக3 ெசா'5தாெலன� 

+ர5தா  $க�ப.09901.3 



 ��+�ெகா� ெந��ேகா* ப� களி�_ெப.(களி�_ெப.) ஆ� என� ெகாதி�தா  

$க�ப.09901.4 

 ஈச வி� சர� மா'�� எ'சி5+� த�க% $க�ப.09902.1 

 ந�ச வி� சர மா'�� இைட எ�க0� 

ெந)�க_�ைற.எ/.(ெந)��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09902.2 

 ேதச� 4த* ஐ�:த4� ெசறி(-றன ெச)வி* $க�ப.09902.3 

 Hசி�மயி� ெபாDA; 

உ-றன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) எனலாயின 

�ைலய $க�ப.09902.4 

 ம5தர� கி' என ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) மா)தி $க�ப.09903.1 

 த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) 

ெபா)A; என ;ர�க3தா� என $க�ப.09903.2 

 க5த)Aப5 நக� வி��பி* க%� என $க�ப.09903.3 

 அ�தர�+ எJ5த+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அர�க  ேத� அேரா 

$க�ப.09903.4 

 எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உய� ேத�மிைச இல�ைக 

காவல _ெப.(காவல _ெப.) $க�ப.09904.1 

 ெபாழி5தன சரமைழ உ)விA ேபாதலா* $க�ப.09904.2 

 ஒழி5த+� ஒழிகில+ எ ன ஒ*ெலன� $க�ப.09904.3 

 கழி5த+ கவி��ல� இராம  காணேவ $க�ப.09904.4 

 4ழ( இ� ேதா[ளா� 4Dெகா3 ப*தைல $க�ப.09905.1 

 விழவி�ேவ  இனி வி��; ேசமேமா $க�ப.09905.2 



 மழவிைட அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) பைடஞ� 

மா%டன� $க�ப.09905.3 

 எழவி� ேதைர எ � இராம  Hறினா  $க�ப.09905.4 

 அ5+ ெச8�ெவ  என அறி5த_ெப.எ/.(அ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மாதலி $க�ப.09906.1 

 உ5தின  ேதெர2� ஊழி�கா-றிைன $க�ப.09906.2 

 இ5+ ம%டல�தி ேம* இரவி ம%டல� $க�ப.09906.3 

 வ5தென வ5த+ அ� மான�ேத� அேரா $க�ப.09906.4 

 இ'5தன மைழ��ல� இJகி� தி�� எலா� $க�ப.09907.1 

 உ'5தன உ���ல� உதி�5+_வி.எ/.(உதி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

சி5தின $க�ப.09907.2 

 ெந'5தன ெந�வைர� ��மி_ெப.(��மி_ெப.) ேந�4ைற $க�ப.09907.3 

 தி'5தன சா'ைக ேத)� ேத)ேம $க�ப.09907.4 

 வல� வ)� இட�_ெப.(இட�_ெப.) வ)� 

ம�கி_வி.எ/.(ம��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) வாெனா� $க�ப.09908.1 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) வ)� இட�_ெப.(இட�_ெப.) வல� நிமி)� ேவைல�� 

$க�ப.09908.2 

 அல�வ)� �லவைர அைன�+� அ%ட4� $க�ப.09908.3 

 சல�வ)� �லா*மக  திகி'� த ைமேபா* $க�ப.09908.4 

 எJ�;க> இராம  ேத� அர�க ேத� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ � 

$க�ப.09909.1 

 உJ5+ உ)3 ெபாJதி  எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) 

உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) ேச�வன $க�ப.09909.2 



 தJ�பிய ேதவ)� தெரJ( த5தில� $க�ப.09909.3 

 பிழ�பின தி'வன எ 2� ெப-றியா� $க�ப.09909.4 

 உ�� இலா உ��கB� உ)3க3 தா�கலி  $க�ப.09910.1 

 ெந�� இலா மைலகB� ெந)A;/ சி5தலி  $க�ப.09910.2 

 வ�� இலா திைசகB� உதிர� வா8வழி� $க�ப.09910.3 

 க�கிலா உயி�கB� இ*ைல கா%பன $க�ப.09910.4 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) உலக�தா� எ ப� எ றவ� $க�ப.09911.1 

 ச5திர _ெப.(ச5திர _ெப.) உலக�தா� எ ப� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

$க�ப.09911.2 

 அ5தண  உலக�தா� எ ப� அ*லரா* $க�ப.09911.3 

 ம5தர மைலயினா� எ ப� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) $க�ப.09911.4 

 பா-கட* ந�வணா� எ ப� ப*வைக $க�ப.09912.1 

 மா*கடலி2��� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வர�பினா� எ ப� $க�ப.09912.2 

 ேம*கடலா� எ ப� கிழ�� உளா� எ ப� $க�ப.09912.3 

 ஆ�A; இைட அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) எ ப� 

அறி��_வி.4.(அறி_வி.8_இ.இ.கா.+உ�_பட�.ஒ).) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

$க�ப.09912.4 

 மீ%டனேவா எ ப� வி��; வி%�_ெப.(வி%�_ெப.) உக� $க�ப.09913.1 

 கீ%டனேவா எ ப� கீழேவா எ ப� $க�ப.09913.2 

 :%டன ;ரவிேயா ;திய_ெப.அ.(;திய_ெப.அ.) கா-�_ெப.(கா-�_ெப.) எ ப� 

$க�ப.09913.3 

 மா%டன உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ � உைர��� வாயினா� $க�ப.09913.4 



 ஏJைட� கடலி2� த�( ஒ� ஏழி2� $க�ப.09914.1 

 ஏJைட மைலயி2� உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஒ� ஏழி2� $க�ப.09914.2 

 SJைட அ%ட�தி  �வ�க3 எ*ைலயா $க�ப.09914.3 

 ஊழியி* கா-�_ெப.(கா-�_ெப.) என� தி'5த ஓவில $க�ப.09914.4 

 உைட�கட* ஏழி2� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஏழி2� $க�ப.09915.1 

 இைடAப�� த�வி2� மைல ஒ� ஏழி2� $க�ப.09915.2 

 அைட�கலA ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) என அர�க  

வ �சிய_ெப.எ/.(வ ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09915.3 

 பைட�கல� மைழப� +ளியி  பா ைமய $க�ப.09915.4 

 ஒ��+ உல�_ெப.(உல�_ெப.) அைன�ைத�� உர-�� ஓ�Dன $க�ப.09916.1 

 இ��தில இராவண  எறி5த எ8தன $க�ப.09916.2 

 அ��த+� த��த+� அ றி ஆ'ய  $க�ப.09916.3 

 ெச��+ ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ெத(ழி* இைட ெச8த+ இ*ைலயா* 

$க�ப.09916.4 

 வில�க�� ேவைல�� ேம�� கீழ)� $க�ப.09917.1 

 அல�� ஒளி தி'த)� உல�_ெப.(உல�_ெப.) அைன�ைத�� $க�ப.09917.2 

 கல��ற� தி'5த+ ஓ� ஊழி�கால� கா-�_ெப.(கா-�_ெப.) $க�ப.09917.3 

 இல�ைகைய எ8தின_வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ_பட�.ப .) இைமAபி  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அேரா $க�ப.09917.4 

 உ8�+_வி.எ/.(உ8_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

அைன�தி2� உழ ற சா'ைக $க�ப.09918.1 

 ெமா8�த+ கடலிைட மணலி  4�ைமயா* $க�ப.09918.2 



 வி�தக� கடவிய விசய� ேத� ப' $க�ப.09918.3 

 எ8�தில உயி��தில இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) பால(� $க�ப.09918.4 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) ேத' _ெப.(ேத�_ெப.+இ _இட.ேவ.) 

ேம*_ெசா.உ).(ேம*_ெசா.உ).) 

உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஏ5+ எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) 

$க�ப.09919.1 

 உ5த)� ெப)வலி உ)மி  ஏ-றிைன $க�ப.09919.2 

 ச5திர _ெப.(ச5திர _ெப.) அைனய+ ஓ� சர�தினா* தைர/ $க�ப.09919.3 

 சி5தின  இராவண  எ'�� சி5ைதயா  $க�ப.09919.4 

 சா85த வ* உ)4ேபா8 அரவ� தா>கட* $க�ப.09920.1 

 பா85த_ெப.எ/.(பா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ�கன* என 4ழ�கிA 

பா8த�� $க�ப.09920.2 

 கா85த_ெப.எ/.(கா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேப� இ)�பி  வ க�D 

கா* உற� $க�ப.09920.3 

 ேதா85த_ெப.எ/.(ேதா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�ரா� என/ �)�கி-� 

ஆழிேய $க�ப.09920.4 

 எJ�+ என/ சிைத( இலா இராம  ேத�Aப'� $க�ப.09921.1 

 �J�கைள� H��கைண� �Aைப_ெப.(�Aைப_ெப.) ஆ�கி ேந� $க�ப.09921.2 

 வJ�த அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) மாதலி வயிர மா�பிைட $க�ப.09921.3 

 அJ�தின  ெகா�R_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) சர� ஆெறா� ஆ� அேரா 

$க�ப.09921.4 

 ம%டல வ'சிைல வான வி*ெலா�� $க�ப.09922.1 

 +%ட ெவ%பிைற என� ேதா ற� Pவிய $க�ப.09922.2 



 உ%ைட ெவ�க��கைண ஒ)�� 1டலா* $க�ப.09922.3 

 க%Dல� இராமைன இைமA; இ* க%ணினா� $க�ப.09922.4 

 ேதா-றனேன இனி எ 2� ேதா-ற�தா* $க�ப.09923.1 

 ஆ-றல� அமர)� அ/ச�_ெப.(அ/ச�_ெப.) எ8தினா� $க�ப.09923.2 

 ேவ-றவ� ஆ��தன� ேம�� கீழ)� $க�ப.09923.3 

 கா-�_ெப.(கா-�_ெப.) இய�� அ-ற+ கல�கி-� அ%டேம $க�ப.09923.4 

 அ�கி�� த _பதி.ெப.(த _தி'.) ஒளி அட�கி-� ஆ�கலி $க�ப.09924.1 

 ெபா�கில திமி��தன வி��பி* ேபா�� இல $க�ப.09924.2 

 ெவ�கதி� த%கதி� வில�கி மீ%டன $க�ப.09924.3 

 ம���� ெந�மைழ வற5+ சா85ததா* $க�ப.09924.4 

 திைசநிைல� கடக' ெச)��/ சி5தின $க�ப.09925.1 

 அைச( இல ேவைலக3 ஆ��க அRசின $க�ப.09925.2 

 விைசெகா� விசாக�ைத ெந)�கி ஏறின  $க�ப.09925.3 

 �ச  ெந�ேம)(� ���க� உ-றேத $க�ப.09925.4 

 வானர� தைலவ2� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ைம5த2� $க�ப.09926.1 

 ஏைனய தைலவ2� கா%கிேல� என� $க�ப.09926.2 

 கானக� க' என� கல�கினா� கட*_ெப.(கட*_ெப.) $க�ப.09926.3 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) என� கல�கினா� வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) ேவ� உளா� 

$க�ப.09926.4 

 ந�*நிற நி)த�ேகா  எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந�தியி  

$க�ப.09927.1 



 சா*;ைட மாதலி மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) ைத�தெவ� 

$க�ப.09927.2 

 ேகாலி2� இல��வ  ேகால மா�பி  வ �> $க�ப.09927.3 

 ேவலி2� ெவ�ைமேய விைள�த வ �ர-�� $க�ப.09927.4 

 எ8தன சர� எலா� இைமAபி  45+ற� $க�ப.09928.1 

 ெகா8தன  அக-றி ெவ�ேகாலி  ேகாைவயா* $க�ப.09928.2 

 ெநா8+ என அர�கைன ெந)�க_�ைற.எ/.(ெந)��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெநா5தன $க�ப.09928.3 

 ெச8தன _வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

இராகவ  அமர� ேதறினா� $க�ப.09928.4 

 P% உைட நிைர ;ைர கர�_ெப.(கர�_ெப.) அைவ ெத(�� 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.09929.1 

 ேகா% உைட மைல நிக� சிைல இைட 

�ைறய_�ைற.எ/.(�ைற_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09929.2 

 ேச0ைட நிக� கைண சிதறின  உண�ேவா� $க�ப.09929.3 

 ஊ% உைட உயி� ெத(�� உைற உ�� ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) 

$க�ப.09929.4 

 கயி*_ெப.(கயி*_ெப.) வி'(ற வ) கவச4� உ)விA $க�ப.09930.1 

 பயி* வி' �)திக3 ப)கிட ெவயிேலா� $க�ப.09930.2 

 அயி* வி' ��கைண கடவின  அறிவி  $க�ப.09930.3 

 +யி* ;'(ழி உண� �ட� ஒளி ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) $க�ப.09930.4 

 திைச உ� +கில+ ெசறி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) சித�� $க�ப.09931.1 

 விைச உ� 4கிழ+ வி'த) சிரேனா� $க�ப.09931.2 



 இைச உ� க)வியி  இல�� ெகாDைய� $க�ப.09931.3 

 தைச உ� கைண ெகா� தைர உற இட�� $க�ப.09931.4 

 பைட உக இைமயவ� ப)வர* ெகட_�ைற.எ/.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09932.1 

 இைட உ� திைச திைச இ��ற இைறவ  $க�ப.09932.2 

 அைட�� ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) மிைச அ0கின  அள( இ* $க�ப.09932.3 

 கைட உக 4D( எJ கட*_ெப.(கட*_ெப.) ;ைர க�ழ  $க�ப.09932.4 

 ப%ணவ  உய� ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) என ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) பரைவ� 

$க�ப.09933.1 

 க% அக  உலகிைன வல�வ) க�ழ  $க�ப.09933.2 

 ந%ண�� இைமயவ� நம+ உ� க)ம� $க�ப.09933.3 

 எ%ணல  4னிவினி  இவறின  எனேவ $க�ப.09933.4 

 ஆய+ ஒ� அைமதியி  அறிவி23 

அறிவ _வி.அ.ெப.(அறி_வி.+L_இ.இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.09934.1 

 நாயக  ஒ)வைன நலிகில+ உணரா  $க�ப.09934.2 

 ஏயின  இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) உ� தாமத� எ2� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

$க�ப.09934.3 

 த�விைன த)பைட தெற� ெத(ழி* மறேவா  $க�ப.09934.4 

 த� 4க�_ெப.(4க�_ெப.) உைடயன சில 4க�_ெப.(4க�_ெப.) உதிர� 

$க�ப.09935.1 

 ேதா8 4க�_ெப.(4க�_ெப.) உைடயன �ர�4க� உைடய $க�ப.09935.2 

 ேப8_ெப.(ேப8_ெப.) 4க�_ெப.(4க�_ெப.) உைடயன பில 4க�_ெப.(4க�_ெப.) 

Oைழ�� $க�ப.09935.3 



 வா8 4க வ' அர( அைனயன வ)மா* $க�ப.09935.4 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) திைச 4த* கைட ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) திைச 

அள(� $க�ப.09936.1 

 இ) திைச எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) உற வ)வன ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) 

$க�ப.09936.2 

 க)திய_ெப.எ/.(க)+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க)திய ;'வன கன�� 

$க�ப.09936.3 

 ப)திைய மதிெயா� ப)�வ பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $க�ப.09936.4 

 இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) திைச ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) 

திைச ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) 

வி'��_ெப.எ/.(வி'_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09937.1 

 �)3 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) திைச ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) திைச 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெத(ட)� $க�ப.09937.2 

 உ)3 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) திைச ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) திைச உ)� 

4ர�� $க�ப.09937.3 

 ம)3 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) திைச ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) திைச சிைல 

வ)ட� $க�ப.09937.4 

 இைனயன நிக>(ற எJவைக உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) $க�ப.09938.1 

 கைன இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) க+விட உயி� இைட கதற $க�ப.09938.2 

 விைன அ� ெத(ழி* இைட விரவ�� விமல  $க�ப.09938.3 

 நிைன(� தைகயின  ெநறி�� 4ைறயி  $க�ப.09938.4 

 க%0த* ஒ)வன+ அ�பைட க)திA $க�ப.09939.1 

 ப%ணவ  வி�த�� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ப)க $க�ப.09939.2 



 எ%0� கனவிெனா� உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) என இைமயி* $க�ப.09939.3 

 +%ெண2� நிைலயினி  எறிபைட ெத(ைலய $க�ப.09939.4 

 வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த பைட ெம8க%ட ெபா8 

என வ �ய $க�ப.09940.1 

 எ'5த_ெப.எ/.(எ'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க%ணின  எயி-றிைட 

மD�த வாயின  த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.09940.2 

 தெரJ5த ெவ�கைண க�க ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சிைறயன திற�த 

$க�ப.09940.3 

 அ'5தம  தி) ேமனிேம* அJ�தி 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ��தா  $க�ப.09940.4 

 ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெவRசின�+ ஆ�ரA 

பைட�கல� அமர� $க�ப.09941.1 

 வா��ைத உ%ட+ இ  உயி�களா* மறலித  வயி-ைற� $க�ப.09941.2 

 P��த+ இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) +0��� ெத(ழில+ ெத(��+ 

$க�ப.09941.3 

 த���த  ேம* ெசல� +ர5தன  உலக�க3 தி'ய $க�ப.09941.4 

 O��கி ற+ இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலைக ஓ� ெநாDவைர எ ன 

$க�ப.09942.1 

 எ��� எ��� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அலம)� 

அமர�க%� இைரAப $க�ப.09942.2 

 ம��* வ* உ)� ஏ-றி  ேம* எ'ம��+ எ ன $க�ப.09942.3 

 அ�கி த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெந��பைட ெத(��+ இராகவ  அ��தா  

$க�ப.09942.4 

 H-�� ேகாD2� ேகாடல கட*_ெப.(கட*_ெப.) எலா� �DAப $க�ப.09943.1 



 ந�-�� �Aைபயி  ேம)ைவ <�வ ெநDய $க�ப.09943.2 

 கா-�A பி  ெசல/ ெச*வன உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� கடAப $க�ப.09943.3 

 <-�� ேகாD அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) எ8தன  இராவண  ெநாDயி* 

$க�ப.09943.4 

 எ ன ைக�க�Aேபா எ ப� சில�_ெப.(சில�_ெப.) சில�_ெப.(சில�_ெப.) இைவ�� 

$க�ப.09944.1 

 அ ன மாயேம அ�;_ெப.(அ�;_ெப.) அல எ ப� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

அ�;�� $க�ப.09944.2 

 இ ன� உ%� ெகா* இட�_ெப.(இட�_ெப.) எ ப� சில�_ெப.(சில�_ெப.) 

சில�_ெப.(சில�_ெப.) இக*ேபா� $க�ப.09944.3 

 4 ன� இ�தைன 4ய றில  ஆ� என ெமாழிவ� $க�ப.09944.4 

 மைற 4த* தனி நாயக  வானிைன 

மைற�த_ெப.எ/.(மைற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09945.1 

 சிைற�ைட� ெகா�R_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) சர� எலா� இைமA; ஒ றி* 

சி5தA $க�ப.09945.2 

 ெபாைற சிைகA ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) நி �� 

;�க�தி  அள(� $க�ப.09945.3 

 பிைற4க� ெகா��_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) க�Rசர� அைவ 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பிள5தா  $க�ப.09945.4 

 அய  பைட�த ேப� அ%ட�தி  அ)5தவ� ஆ-றி $க�ப.09946.1 

 பய _ெப.(பய _ெப.) பைட�தவ� யா'2� பைட�தவ  ப* ேபா� $க�ப.09946.2 

 விய  பைட�கல� ெத(�Aெப  நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) இனி என 

விைர5தா  $க�ப.09946.3 

 மய  பைட�கல� +ர5தன  தயரத  மக ேம* $க�ப.09946.4 



 வி�டன _வி.4.(வி�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பத�.ஒ).) 

வி�_ஏவ.(வி�_வி.) பைட�கல� ேவேரா�� உலைக/ $க�ப.09947.1 

 ��டன  என� +0�க� உ-� அமர)� �)%டா� $க�ப.09947.2 

 ெக�டன� என வானர� தைலவ)� கிழி5தா� $க�ப.09947.3 

 சி�ட� த� தனி ேதவ2� அத  நிைல தெரJ5தா  $க�ப.09947.4 

 பா5த3 ப*தைலA பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அக  ;வி 

இைடA பயி�� $க�ப.09948.1 

 மா5த���_ெப.(மா5த�_ெப.+��_ெகா.ேவ.) இ*ைலயா* வா>( என வ)கி ற 

அதைன� $க�ப.09948.2 

 கா5த�Aப� எ2� க��_ெப.அ.(க��_ெப.அ.) ெகா��_ெப.அ.(ெகா��_ெப.அ.) 

கைணயினா* கட5தா  $க�ப.09948.3 

 ஏ5த* ப மணி எ�>வலி� திர3;ய�+ இராம  $க�ப.09948.4 

 ப%� நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) பைட�த+ கனக  

இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பாைர� $க�ப.09949.1 

 ெத(%� ெகா%ட+ ம+ எ2� அ(ண  4  ெத(�ட+ $க�ப.09949.2 

 உ%� இ�� எ வயி  அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) +ர5+ உயி� 

உ%ெப  எ னா $க�ப.09949.3 

 த%�_ெப.(த%+_ெப.) ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எறி5தா  ஐ5ேதா� ஐ5+ைட� தைலயா  $க�ப.09949.4 

 தா)க  ப%� ேதவைர� தக��த+ தனி மா $க�ப.09950.1 

 ேம) ம5தர� ;ைரவ+ ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) அ ன ஒளிய+ $க�ப.09950.2 

 ஓ� உக�தனி  உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ)�D2� உ)ளா/ 

$க�ப.09950.3 



 சீ� உக5த+ ெந'�த+ தானவ� சிர�க3 $க�ப.09950.4 

 ப�� ;ன*_ெப.(;ன*_ெப.) ெப)�பரைவ ப%� உ%ட+ பனிA;-� 

$க�ப.09951.1 

 அ��; பா8கி ற+ அ)�கனி  ஒளி�கி ற+ அ%ட� $க�ப.09951.2 

 த��;ேபா* உைட5+ ஒழி�� எ � அைனவ)� தளர $க�ப.09951.3 

 வி��; பா>பட வ5த+ ம5தர� ெவ)வ $க�ப.09951.4 

 க%� தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) க%ண  அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) மா� கைதைய $க�ப.09952.1 

 அ%ட� நாயக  ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) க%ணி2� அட�காA $க�ப.09952.2 

 ;%ட]க�தி  4ைக அ ன ;க�4க� வி�டா  $க�ப.09952.3 

 உ%ைட <�ட  ந��ப��ள+ என உதி��தா  $க�ப.09952.4 

 ேதய_�ைற.எ/.(ேத8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நி றவ  சிைலவல� கா�Dனா  

த�ராA $க�ப.09953.1 

 ேபைய எ பல +ரAப+ இ�� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

பிைழயாம* $க�ப.09953.2 

 ஆய த ெப)� பைடெயா�� அ�கள�+ அவிய $க�ப.09953.3 

 மாையயி  பைட ெத(�Aப  எ � இராவண  மதி�தா  $க�ப.09953.4 

 :சைன� ெத(ழி* ;'5+ தா _த-.�.(தா _த-.�.) 4ைறைமயி  

ேபா-��_ெப.எ/.(ேபா-�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09954.1 

 ஈசைன� ெத(J+ இ)D�� ச5த4� 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09954.2 

 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ப�தி2� அ5தரA பரAபி2� அட�கா $க�ப.09954.3 



 வ �சின  ெசல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி* இைட 

ெத(ைடெகா� வி�டா  $க�ப.09954.4 

 மாய� ெபா�திய வயAபைட வி�த�� வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இ* $க�ப.09955.1 

 காய� அ�தைன�� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) காய�க3 க+வ $க�ப.09955.2 

 ஆ� உ-� எJ5தா� என ஆ��தன� அம'* $க�ப.09955.3 

 Pய ெகா-றவ� ��சர�தா* 4 ; +ணி5தா� $க�ப.09955.4 

 இ5திர-� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) பைகஞ2� அவ-� இைளேயா)� 

$க�ப.09956.1 

 த5திரA ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) தைலவ)� தைல� தைலேயா)� 

$க�ப.09956.2 

 ம5திர/ �-ற�தவ�கB� வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இல� பிற)� $க�ப.09956.3 

 அ5தர�திைன மைற�தன� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உக ஆ�Aபா� $க�ப.09956.4 

 �டA ெப)R_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ெசவி�� ற4� ம-�ள �J(� 

$க�ப.09957.1 

 பைட�த 1ல மா� தாைன�� 4தலிய ப�ட $க�ப.09957.2 

 விைட�+ எJ5தன யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேத� ப' 4த* ெவLேவ� 

$க�ப.09957.3 

 அைட�த ஊ�திக3 அைன�+� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வழி 

அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09957.4 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ெப)ெவ3ள� எ � அறிஞேர அைற5த $க�ப.09958.1 

 கா8சினA ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) கட*_ெப.(கட*_ெப.) பைட களAப�ட 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.09958.2 



 ஈசனி  ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வர�தினா* 

எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ ன $க�ப.09958.3 

 ேதச� 4-ற(� ெசறி5தன திைசகB� திைகAப $க�ப.09958.4 

 ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ�க0� ேதவ)� 

4னிவ)� சி5த $க�ப.09959.1 

 ெவ ற+ எ�கைளA ேபா�� யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) விளிவ+� உளேத 

$க�ப.09959.2 

 இ � கா��+� எ8+மி  எ8+மி  எ னா $க�ப.09959.3 

 ெகா ற ெகா-றவ� த�ெபய� 

�றி�+_வி.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைற Hவி $க�ப.09959.4 

 பா� இட5+ெகா%� எJ5தன பா�;_ெப.(பா�;_ெப.) எ2� பDய $க�ப.09960.1 

 பா'ட� +ைன5+ எJ5தன மைல அ ன பDய $க�ப.09960.2 

 ேப� இட�_ெப.(இட�_ெப.) க+வ'+ இனி வி��; என 

பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09960.3 

 ேப� இட�க'  ெகா���ைழ அணி5தன ேப8க3 $க�ப.09960.4 

 தாமச�தினி- பிற5தவ� அற�_ெப.(அற�_ெப.) தெற�� தைகய� $க�ப.09961.1 

 தாமச�தினி* ெச*கிலா/ ச+ 4க�தவ-�� $க�ப.09961.2 

 தாமச�திைன/ ெச8பவ� அைட5தன� தளரா� $க�ப.09961.3 

 தாம ச�திர� சி�திர� ெபா)5தின� தய�க $க�ப.09961.4 

 தா� அவி5+_வி.எ/.(அவி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மீ+ எJ5தவ��� 

இர�Dயி  தைகய� $க�ப.09962.1 

 தாம இ5+வி  பிள( என� தய��� வா3_ெப.(வா3_ெப.) எயி-ற� 

$க�ப.09962.2 



 தா� அவிRைசய� கட*ெப)5 தைகயின� தரள� $க�ப.09962.3 

 தாம விRைசய� +வ றின� திைசெத(�� த)�கி $க�ப.09962.4 

 தா� மட�க�� 4ட�� உைள யாளி�� த�வா� $க�ப.09963.1 

 தா� அட�க�� ெந�5திைச உலெகா� தைகவா� $க�ப.09963.2 

 தா� மட�க�� கட�� ஒ�+ ஆ�த)� பைகயா� $க�ப.09963.3 

 தா மட�க�� ெகா�� �ட� பைடகB� த'�தா� $க�ப.09963.4 

 இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) த ைமைய 

ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) இ5திைர ெகாJந  

$க�ப.09964.1 

 விைனய� ம-� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) மாயேமா விதிய+ 

விைளேவா $க�ப.09964.2 

 வைன�� வ கழ* அர�க�த� வர�திேனா ம-ேறா $க�ப.09964.3 

 நிைனதியா� எனி  பக� என மாதலி நிக>�+� $க�ப.09964.4 

 இ)A;� க�மிய-� இைழOைழ ஊசி ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) 

இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.09965.1 

 வி)Aபி  ேகாDயா* விைல�� எ2� பதDயி  வி�டா  $க�ப.09965.2 

 க)A;� கா�மைழ வ%ண அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) க�5திைச� களி-றி  

$க�ப.09965.3 

 ம)A;� க*லிய ேதாளவ  மீள) மாய� $க�ப.09965.4 

 வ �8��� வா8 அயி* ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) 

அரவி  ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) விட�ைத $க�ப.09966.1 

 மா8��மா ெந�ம5திர� த5த+ ஓ� வலியி  $க�ப.09966.2 



 ேநா8��� ேநா8த) விைன��� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ெப)�ெபய� 

ெநாDயி  $க�ப.09966.3 

 ந���வா8 நிைன நிைனAபவ� பிறA; என ந���� $க�ப.09966.4 

 வர�தி  ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) மாையயி  

ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) வலிேயா� $க�ப.09967.1 

 உர�தி  ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) உ%ைமயி  

ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) ஓட� $க�ப.09967.2 

 +ர�தியா* என ஞானமா� க��கைண +ர5தா  $க�ப.09967.3 

 சிர�தி  நா மைற இைறRச(� ெத(டர(� ேசேயா  $க�ப.09967.4 

 +ற�த*_ெதா.ெப.(+ற�+_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ஆ-�� ஞானமா� 

க��கைண ெத(டர $க�ப.09968.1 

 அற�+ அலா+ ெச*லாத_எதி�.ம.ெப.எ/.(ெச*_வி.ஆ�_எதி�.ம.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ0க $க�ப.09968.2 

 பிற�த* ஆ-��� ேபைதைம பிணிA;ற� த�ைம $க�ப.09968.3 

 மற�தலா* த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாையயி  

மா85த+ அ�மாய� $க�ப.09968.4 

 ந�ல�_ெப.(ந�ல�_ெப.) ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஆ�க%ட2� ேநமிA பைடேயா2� $க�ப.09969.1 

 1ல� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ� க%டக� 

ஆவி 4DவிAபா  $க�ப.09969.2 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) ெகா%டா� க%டன 4 ேன கழிவிAபா  $க�ப.09969.3 

 Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) அ%டைர 



எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ெத(ழி* 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.09969.4 

 க%டா �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) உ-� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஆ��கி ற+ 

க%ணி* $க�ப.09970.1 

 க%� ஆ�ல� உ-� உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) அயி��கி ற+ வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) 

$க�ப.09970.2 

 க% தா �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 4-�� ��� எ � அ�கழ* ெவ8ேயா  

$க�ப.09970.3 

 க% தா�த* 4  ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) விைச�+ 

உ3ள+ க%டா  $க�ப.09970.4 

 எ'யா நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

எஃ� இைல 1 �� எ' அRச $க�ப.09971.1 

 தி'யா நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேதவ�க3_ெப.(ேதவ�_ெப.+க3_ப .) ஓட திர3 ஓட $க�ப.09971.2 

 இ'யா நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) ஒளிேய ஆ8 $க�ப.09971.3 

 வி'யா நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

நி-கில+ ஆ���� விழி 

ெச*லா_எதி�.ம.ெப.எ/.(ெச*_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.09971.4 

 ெச*வா8 எ ன/ ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வி��தா  

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) த���த-� $க�ப.09972.1 

 ஒ*வா8 ந�ேய ேவ� ஒ)வ���� உைடயாதா* $க�ப.09972.2 

 வ*வா8 ெவ�க% Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) எ2� காலைன வ3ளா* 

$க�ப.09972.3 



 ெவ*வா8 ெவ*வா8 எ றன� வாேனா� ெமலிகி றா� $க�ப.09972.4 

 +ைன�� ேவக�தா* உ)� ஏ�� +%ெண ன $க�ப.09973.1 

 வைன�� காலி  ெச*வன த ைன மறவாேத $க�ப.09973.2 

 நிைன�� ஞான�க% உைடயா�ேம* நிைனயாதா� $க�ப.09973.3 

 விைனய� ேபால/ சி5தின வ �ர சர� 

ெவ8ய_�றி.வி.4.(ெவ8_ெப.+அ_பட�.ப .) $க�ப.09973.4 

 எ8�� எ8�� ேதவ)ைட� தி%பைட எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.09974.1 

 ெபா8�� +8�� ஒ�+ அைவ சி5+� ;வித5தா  $க�ப.09974.2 

 வ8�� சாப� ஒAபன ஒA; இ* அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) க%டா  

$க�ப.09974.3 

 அ8ய  நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) ெச8வைத 

ஒ �� அறிகி*லா  $க�ப.09974.4 

 மற5தா _வி.4.(மற_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) ெச8ைக மா� எதி� 

ெச8��வைக எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.09975.1 

 +ற5தா  எ னா உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) +0�க� ெத(ட�(-றா� 

$க�ப.09975.2 

 அற�தா  அRசி� கா* �ைலய தா _த-.�.(தா _த-.�.) அறியாேத 

$க�ப.09975.3 

 பிற5தா  நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) வ5த+ 

Sல�_ெப.(Sல�_ெப.) பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) அRச $க�ப.09975.4 

 ச�கார�தா  க%ைட ஒலிAப தழ* சி5த $க�ப.09976.1 

 ெபா�� ஆர�தா  மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) எதி� ஓDA ;கேலா�� $க�ப.09976.2 

 ெவ�கார�தா  4-�� 4னி5தா  ெவ�ளிA ேப� $க�ப.09976.3 



 உ�கார�தா* உ�க+ ப*<� உதிராகி $க�ப.09976.4 

 ஆ�Aபா� ஆனா� அ/ச4� அ-றா� அல�மா' $க�ப.09977.1 

 P�Aபா� ஆனா� +3ள* ;'5தா� ெத(Jகி றா� $க�ப.09977.2 

 த��Aபா8 ந�ேய த� என ேவறா8 வ)த�ைம $க�ப.09977.3 

 ேப�Aபா8 ேபாலா� எ றன� வாேனா� உயி�ெப-றா� $க�ப.09977.4 

 ெவ றா  எ ேற உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) விய5தா  வி�Sல� $க�ப.09978.1 

 ெபா றா  எ னி  ேபாகல+ எ 2� ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.09978.2 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஆ� உ�கார�திைட உ�� ஓ�த* காணா $க�ப.09978.3 

 நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) அ5நா3 வ �டணனா� ெசா* 

நிைன( உ-றா  $க�ப.09978.4 

 சிவேனா அ*ல  நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) அ*ல  தி)மாலா� 

$க�ப.09979.1 

 அவேனா அ*ல  ெம8வர� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) அ�கி றா  

$க�ப.09979.2 

 தவேனா எ னி  ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 4D��� 

தர  அ*ல  $க�ப.09979.3 

 இவேனாதா  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ேவத4த* காரண  எ றா  

$க�ப.09979.4 

 யாேர2� தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

ஆ�க_விய�.வி.4.(ஆ�_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) எ  தனி ஆ%ைம_ெப.(ஆ%ைம_ெப.) 

$க�ப.09980.1 

 ேபேர  இ ேற ெவ றி 4DAெப  ;க>ெப-ேற  $க�ப.09980.2 



 ேநேர ெச*ெவ  ெகா*��_ெப.எ/.(ெகா*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

எனி தா  நிமி�ெவ றி $க�ப.09980.3 

 ேவேர நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மீ3கில+ எ னா மிட* உ-றா  $க�ப.09980.4 

 நி)தி� தி�கி* நி றவ  ெவ றிAபைட ெநRசி* $க�ப.09981.1 

 க)த த பா* வ5தைத வ ைக� ெகா� கால  $க�ப.09981.2 

 வி)ைத/ சி5+� வி*லி  வலி�+/ ெசலவி�டா  $க�ப.09981.3 

 �)தி/ ெச�க% த�உக ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) �ைல( 

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.09981.4 

 வ8ய5 +R��_ெப.எ/.(+R�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) வ பிட� 

நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) அRச $க�ப.09982.1 

 ப8�� ேகாDA ப*தைலேயா�� அள( இ*லா $க�ப.09982.2 

 ெம8�� வா�� 

ெப-றன_வி.4.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) ேம)� கி' 

சால $க�ப.09982.3 

 ெநா8+ எ � ஓ+� த ைமய ஆக Oைழகி ற $க�ப.09982.4 

 வா8வா8 ேதா�� மாகட* ேபா�� விட வா' $க�ப.09983.1 

 ேபா8வா�கி ற ெபா�� அன* க%ணி  ெபாழிகி ற $க�ப.09983.2 

 மீவா  எ��� ெவ3ளிைட இ றி மிைடகி ற $க�ப.09983.3 

 ேப8வா8 எ ன ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) எ��� 

பிற>கி ற $க�ப.09983.4 

 கD�ேத த�)�_ெப.எ/.(த��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) க%ணக  ] 

ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) கடேலா�� $க�ப.09984.1 



 �D�ேத த�)�_ெப.எ/.(த��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ � உயி� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) �ைலகி ற $க�ப.09984.2 

 4D�தா  அ ேறா ெவ�க% அர�க  4J4-�� $க�ப.09984.3 

 ெபாD�தா  ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இAெபாJ+ 

எ னA ;ைககி ற $க�ப.09984.4 

 அLவா� உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ஆ� அரவ� 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) அக* வாயா* $க�ப.09985.1 

 கLவா நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மா*வைர 4-�� 

வைக க%டா  $க�ப.09985.2 

 எLவா8 ேதா�� எ8தின_வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ_பட�.ப .) எ னா 

எதி� எ8தா  $க�ப.09985.3 

 தLவா ெம8�ைம� கா)ட� $க�ப.09985.4 

 எவ% எ�த ைம�+ ஏகின நாக�+ இன�_ெப.(இன�_ெப.) எ ன $க�ப.09986.1 

 பவண�+ அ ன ெவRசிைற ேவக�ெத(ழி* ப�ப $க�ப.09986.2 

 �வண� ேகால� +%ட� நக�_ெப.(நக�_ெப.) ெத(* சிைற 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேபா� $க�ப.09986.3 

 உவணA ;3ேள ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) வாேனா� 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.09986.4 

 அள�க அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ;3_ெப.(;3_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

அைடய_�ைற.எ/.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆ� அழ* $க�ப.09987.1 

 +ள�க அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) வா8ெத(�� எ'ய� ெத(�டன 

$க�ப.09987.2 

 இள�க)� இல�ைக த� இ�+� ஈ%� என $க�ப.09987.3 



 விள�� இன�_ெப.(இன�_ெப.) எ��தன 

ேபா ற_ெப.எ/.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வி%_ெப.(வி%_ெப.) 

எலா� $க�ப.09987.4 

 �யி றன �ட�மணி கனலி  �Aைபயி  $க�ப.09988.1 

 பயி றன �ட�தரA ப+ம நாள�க3 $க�ப.09988.2 

 வயி ெத(�� கவ�5+_வி.எ/.(கவ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என 

பணிைய வா8களா* $க�ப.09988.3 

 அயி றன ;3_ெப.(;3_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) உகி'  அ3ளின 

$க�ப.09988.4 

 ஆயிைட அர�க2� அழ ற ெநRசின  $க�ப.09989.1 

 த�யிைடA ெபாD�+ எJ� உயி�Aப  சீ-ற�த  $க�ப.09989.2 

 மா இ) ஞால4� வி��;� ைவA;_ெப.(ைவA;_ெப.) அற� $க�ப.09989.3 

 Pயின  ��சர� உ)மி  ேதா-ற�த $க�ப.09989.4 

 அ�� அ ெவ�க��கைண அயிலி  வா8ெத(�� $க�ப.09990.1 

 ெவ�கைண படAபட விைசயி  வ �>5தன $க�ப.09990.2 

 ;�கேம தைலெயனA ;�க ேபா�மா* $க�ப.09990.3 

 +�கவா3 அர�கன+ உர�தி* ேதா றல $க�ப.09990.4 

 ஒ�கநி � எதி� அம� உட-�� காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

$க�ப.09991.1 

 4�கணா  தடவைர எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெமா8�ப-� $க�ப.09991.2 

 ெந�கன விRைசக3 நிைலயி* த��5தன $க�ப.09991.3 

 மி�கன இராம-� வலி�� வ �ர4� $க�ப.09991.4 



 ேவதிய� ேவத�+ ெம8ய  ெவ8யவ��� $க�ப.09992.1 

 ஆதிய  அ0கிய அ-ற� ேநா�கினா  $க�ப.09992.2 

 சாதியி  நிமி�5த+ ஓ� தைலைய� த3ளினா  $க�ப.09992.3 

 பாதியி  மதி4கA பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஒ றினா* $க�ப.09992.4 

 ேம)வி  ெகா�4D வ �� கா* எறி $க�ப.09993.1 

 ேபா'ைட ஒD5+ேபா8 ;ண'_ெப.(;ண'_ெப.) ;�� என $க�ப.09993.2 

 ஆ'ய  சர�பட அர�க  வ தைல $க�ப.09993.3 

 ந�'ைட விJ5த+ ேந�ெகா%� ஒ �ேபா8 $க�ப.09993.4 

 �தி�தன� பா'ைட � � H� உற $க�ப.09994.1 

 மிதி�தன� வடக4� P�� வ �சின� $க�ப.09994.2 

 +தி�தன� பாDன� ஆD� +3ளின� $க�ப.09994.3 

 மதி�தன� இராமைன வா2Vளா� எலா� $க�ப.09994.4 

 இற5தேதா� உயி� உட  த)ம�+ ஈ�Dனா* $க�ப.09995.1 

 பிற5+ளதா� எனA ெபய��+� ஓ�தைல $க�ப.09995.2 

 மற5தில+ எJ5த+ மD�த வாய+ $க�ப.09995.3 

 சிற5த+ தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) அலா* 

ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) உ%டா�ேமா $க�ப.09995.4 

 ெகா8த+ ெகா8+_வி.எ/.(ெகா8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இல+ எ 2� 

ெகா3ைகயி  $க�ப.09996.1 

 எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ�கண�+ எJ5தேதா� சிர� 

$க�ப.09996.2 



 ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவRசின�+ட  சிற��� 

ெச*வைன $க�ப.09996.3 

 வ8த+ தெழJ�த+ மைழயி  ஆ�Aப+ $க�ப.09996.4 

 இட5த+ கி' �வ� எ ன எ�க0� $க�ப.09997.1 

 பட�5த+ �ைரகட* ப)�� ப%ப+ $க�ப.09997.2 

 விட�த) விழிய+ 4Jகி ேவைலயி* $க�ப.09997.3 

 கிட5த+� ஆ��த+ மைழயி  ேகழ+ $க�ப.09997.4 

 விJ�தின  சிர� எ2� ெவ�ளி மீ� ெகாள $க�ப.09998.1 

 வJ�தின உயி�களி  4தலி  ைவ�தேதா� $க�ப.09998.2 

 எJ�தின  ேதா3களி  ஏெழா� ஏJேகா* $க�ப.09998.3 

 அJ�தின  அசனி ஏ� அயி���� ஆ�Aபினா  $க�ப.09998.4 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) அறி  த)வ+ ஓ� தவ4� உ%� என $க�ப.09999.1 

 நிைல உ� ேநமியா  அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ந�சைன� $க�ப.09999.2 

 கைல உ� தி�களி  வD( கா�Dய $க�ப.09999.3 

 சிைல உ� ைகைய�� தல�தி* ேச��தினா  $க�ப.09999.4 

 ெகா-றவ  சர�பட� �ைற5+ேபான ைக $க�ப.10000.1 

 ப-றிேய கிட5த+_ெதா.ெப.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) சிைலையA 

பா��ற $க�ப.10000.2 

 ம-� ஒ� ைகA பிD�த+ ேபால வLவிய+ $க�ப.10000.3 

 அ-றைகA பிற5தைக யா� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ஓ��வா� 

$க�ப.10000.4 



 ெபா ைகயி-� ஊ�தியா  வலிையA ேபா��வா  $க�ப.10001.1 

 4  ைகயி* +�மயி� 43ளி  +3Bற $க�ப.10001.2 

 மி  ைகயி* ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என 

வி*ைல வி�Dலா $க�ப.10001.3 

 வ  ைகைய� த ைகயி  வலியி  வா�கினா  $க�ப.10001.4 

 விள�� ஒளி வயிரவா3 அர�க  

வ �சிய_ெப.எ/.(வ ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10002.1 

 தள� கிள� தட�ைகத  மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) தா�க�� 

$க�ப.10002.2 

 உள�கிள� ெப)வலி உைல( இ* மாதலி $க�ப.10002.3 

 +ள�கின  வா8வழி உதிர� P(வா  $க�ப.10002.4 

 மாமர�+ ஆ�ைகயா* வ)5+வாைன ஓ� $க�ப.10003.1 

 ேதாமர�தா* உயி� ெத(ைலAப� P%Dனா  $க�ப.10003.2 

 தா� அர�தா* ெபாரா� தைகெகா3 வா�பைட $க�ப.10003.3 

 காமர�தா* சிவ _ெப.(சிவ _ெப.) கர�+ வா�கினா  $க�ப.10003.4 

 மா%ட+ இ ெறா� மாதலி வா>( என $க�ப.10004.1 

 1%ட ெவ5 தழ* சி5தி 4�க�� $க�ப.10004.2 

 ஆ%ட வி*லி ஓ� ஐ�4க ெவ�கைண $க�ப.10004.3 

 P%Dனா  +க3_ெப.(+க3_ெப.) ஆன+ ேதாமர� $க�ப.10004.4 

 ஓ8( அக ற+ ஒ)தைல <� உற $க�ப.10005.1 

 ேபா8 அக �_வி.எ/.(அக _வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ;ரள ெபா)கைண 

$க�ப.10005.2 



 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ெத(��தா  அறிவி  தனி $க�ப.10005.3 

 நாயக  ைக� க�ைம நட�+வா  $க�ப.10005.4 

 ந��� தர�க�க3 ேதா�� நில�ெத(�� $க�ப.10006.1 

 சீ��த மா*வைர ேதா�� திைசெத(�� $க�ப.10006.2 

 பா��த_ெப.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பா��த இட5ெத(�� 

ப*தைல $க�ப.10006.3 

 ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அசனிக3 

வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என $க�ப.10006.4 

 தக�5+ மா*வைர சா8(ற� தா�கின $க�ப.10007.1 

 மி�5த_ெப.எ/.(மி�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா மிைச மீன� 

மைல5தன $க�ப.10007.2 

 ;�5த மா மகர� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ேபா�� அற $க�ப.10007.3 

 4க5த_ெப.எ/.(4க_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாயி  ;ண'ைய 4-�ற 

$க�ப.10007.4 

 ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) ந�D�த ;%ணிய� ேபானபி  $க�ப.10008.1 

 பJ+ ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ ேற 

ம-ைறA ப%;_ெப.(ப%;_ெப.) எலா� $க�ப.10008.2 

 ெத(J+ S>வன 4  இ � ேதா றிட $க�ப.10008.3 

 கJ+_ெப.(கJ+_ெப.) S ற இராவண  க% எலா� $க�ப.10008.4 

 வாB� ேவ�� உல�ைக�� வ/சிர� $க�ப.10009.1 

 ேகாB� த%�� மJ எ2� H-ற4� $க�ப.10009.2 

 ேதாளி  ப�திக3 ேதா�� �ம5தன $க�ப.10009.3 



 மீலி_ெப.(மீளி_ெப.) ெமா8�ப  உ)� என வ �சினா  $க�ப.10009.4 

 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) சி5திட ஆ%தைக வ �ர2� $க�ப.10010.1 

 விைனய� எ னினி யா+ெகா* ெவ*�மா $க�ப.10010.2 

 நிைனெவ  எ ன நிசாசர  ேமனிையA $க�ப.10010.3 

 ;ைனெவ  வாளியினா* எனA ெபா�கினா  $க�ப.10010.4 

 நR�_ெப.(நR�_ெப.) அர�கிய க%ணி2� நாவி2� $க�ப.10011.2 

 வRச  ேமனிைய வா�கைண அ�Dய $க�ப.10011.3 

 பRசர� எனலா� வைக ப%ணினா  $க�ப.10011.4 

 வா8 நிைற5தன_வி.4.(நிைற_ெப.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

க%க3 மைற5தன $க�ப.10012.1 

 மீ நிற�களி  எ��� மிைட5தன $க�ப.10012.2 

 ேதா8(�� கைண ெச�;ன* ேதா85தில $க�ப.10012.3 

 ேபா8நிைற5தன அ%டA ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) எலா� $க�ப.10012.4 

 மயி'  கா*ெத(�� வா�கைண மா'_ெப.(மா'.) ;�� $க�ப.10013.1 

 உயி)� த�ர_�ைற.எ/.(த��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உ)வின ஓட�� $க�ப.10013.2 

 ெசயி)� சீ-ற4� நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) 

திற*_ெப.(திற*_ெப.) தி'5+ $க�ப.10013.3 

 அய�( ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) +ள�கி 

அJ�கினா  $க�ப.10013.4 

 வா' ந��நி � எதி�மகர� பட/ $க�ப.10014.1 

 ேசா' ேசார உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) +ள�கினா  $க�ப.10014.2 



 ேத' _ெப.(ேத�_ெப.+இ _இட.ேவ.) ேம*_ெசா.உ).(ேம*_ெசா.உ).) இ)5தா  

ப%� ேதவ�த� $க�ப.10014.3 

 ஊ' _நி.எ/.(ஊ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) ேம�� பவனி உலா(வா  $க�ப.10014.4 

 ஆ��+� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உ�ப�க3 ஆDனா� 

$க�ப.10015.1 

 ேவ��+� த�விைன ெவ�பி விJ5த+ $க�ப.10015.2 

 ேபா�� +A; ஓ85தன  எ � ெபால  ெகா3ேத� $க�ப.10015.3 

 ேப��+/ சாரதி ேபாயின  பி �வா  $க�ப.10015.4 

 க8 +ற5த_ெப.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பைடயின  க% அக* 

$க�ப.10016.1 

 ெம8+ற5த உண�வின  வ �>த�� $க�ப.10016.2 

 எ8திற� தவி�5தா  இைமேயா�கைள $க�ப.10016.3 

 உ8திற� +ணி5தா  அற�_ெப.(அற�_ெப.) உ 2வா  $க�ப.10016.4 

 ேதறினா* பி ைன யா+� ெசய-� அ'+ $க�ப.10017.1 

 ஊ� தா _த-.�.(தா _த-.�.) உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேபா>ேத உயி�தைன $க�ப.10017.2 

 <�வா8 என மாதலி <�கினா  $க�ப.10017.3 

 ஏ� ேசவக2� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) இய�பினா  $க�ப.10017.4 

 பைட+ற5+ மய�கிய_ெப.எ/.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ப%பிேனா  $க�ப.10018.1 

 இைட ெப��_ெப.எ/.(ெப�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) +ய� 

பா��+_வி.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இக*ந�தியி  $க�ப.10018.2 



 நைட+ற5+ உயி�ேகாட�� ந ைமேயா $க�ப.10018.3 

 கைட+ற5த+ ேபா� எ க)�+ எ றா  $க�ப.10018.4 

 Hவிர� ெசறி ெபா  ெகாD� ேதேரா�� $க�ப.10019.1 

 ேபாவ� அRசின� அ ன+ ஓ� ேபா>தினி  $க�ப.10019.2 

 ஏவ� அRசலியாதவ� எ% உைட $க�ப.10019.3 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) அRச இராவண  ேதறினா  $க�ப.10019.4 

 உற�க�_ெப.(உற�க�_ெப.) நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

உண�/சி உ-றா  என $க�ப.10020.1 

 மற�க% வRச  இராமைன வா திைச/ $க�ப.10020.2 

 சிற��� ேதெரா�� க%Dல  சீ-ற� த�A $க�ப.10020.3 

 பிற�க ேநா�கின  பி  உற ேநா�கினா  $க�ப.10020.4 

 ேத� தி'�தைன ேதவ)� காணேவ $க�ப.10021.1 

 வ �ர வி-ைக இராம-� ெவ%நைக $க�ப.10021.2 

 ேபர உ8�தைனேய பிைழ�தா8 எனா $க�ப.10021.3 

 சாரதிA ெபயேராைன/ சலிA;றா $க�ப.10021.4 

 தRச� எ � உைன எ%ண� த)தலா* $க�ப.10022.1 

 வRச ந�ெப)R ெச*வ�+ ைவகிைன $க�ப.10022.2 

 அRசிேன  என/ 

ெச8தைன_வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) ஆதலா  

$க�ப.10022.3 

 உRசிேபாதி ெகாலா� எ � உ)�+ எழா $க�ப.10022.4 



 வா3_ெப.(வா3_ெப.) கைட�கணி�+ ஓ/ச�� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.10023.1 

 தா3_ெப.(தா3_ெப.) கைட�கணியா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) தா>(றா 

$க�ப.10023.2 

 13 கைட�க�5 த�யி  4னி(_ெப.(4னி(_ெப.) ஓழி $க�ப.10023.3 

 ேகா3 கைட�கணி�+ எ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

H�வா  $க�ப.10023.4 

 ஆ%ெத(ழி* +ணி( ஓ85தைன ஆ�� இைற $க�ப.10024.1 

 ஈ%ட நி-றிD  ஐயேன நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) உயி� $க�ப.10024.2 

 மா%ட+ இ�கண� எ � இட� மா-�வா  $க�ப.10024.3 

 மீ%ட+ இ�ெத(ழி* எ� விைன ெம8�ைமயா* $க�ப.10024.4 

 ஓ8(� ஊ-ற4� ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

உயி�A ெபாைற/ $க�ப.10025.1 

 சா8( ந���த*-ெதா.ெப.(ந���_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) சாரதி த ைமயா* 

$க�ப.10025.2 

 மா8( நி/சய� வ5+ழி வாளினா* $க�ப.10025.3 

 கா8( த�க+ அ றா* கைட கா%Dயா* $க�ப.10025.4 

 எ � இைறRச�� எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இர�கினா  $க�ப.10026.1 

 ெவ றி அ�தட5 ேத'ைன மீ�க என $க�ப.10026.2 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எதி�5த+ ேத)� 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) ேத�மிைச $க�ப.10026.3 



 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வRச  இராமைன ேந�(றா 

$க�ப.10026.4 

 H-றி  ெவ�கைண ேகாDயி  ேகாDக3 $க�ப.10027.1 

 P-றினா  வலி 4�மD ேதா-றினா  $க�ப.10027.2 

 ேவ-� ஓ� வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�க  என ெவ�ைமயா* $க�ப.10027.3 

 ஆ-றினா  ெச) 

க%டவ�_வி.அ.ெப.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அL_வி.அ.ெப.�றி.+அ�_பட�.ப .) 

அRசினா� $க�ப.10027.4 

 எ* உ%டாகி  ெந)A;� உ%� எ 2� இ/_��.(இ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) 

$க�ப.10028.1 

 ெசா* உ%டா� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) ேபா* 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ேதாளிைட $க�ப.10028.2 

 வி* உ%டாகி  ெவல-� அ'+ ஆ� எனா $க�ப.10028.3 

 ெச* உ%டா* அ ன+ ஓ� கைண சி5தினா  $க�ப.10028.4 

 நாரண  பைட நாயக  உ8A; உறா $க�ப.10029.1 

 பா� அண�கிைன� தா���� ப*வைக $க�ப.10029.2 

 வாரண�கைள ெவ றவ  வா�சிைல $க�ப.10029.3 

 ஆ� அண�ைக இ)+ணி ஆ�கினா  $க�ப.10029.4 

 அய  பைட�தவி* ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேப'னா  $க�ப.10030.1 

 விய  பைட�கல�தா* அ-� வ �>த�� $க�ப.10030.2 

 உய�5+_வி.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உய�5+_வி.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) �தி�தன� உ�பரா� 

$க�ப.10030.3 



 பய _ெப.(பய _ெப.) பைட�தன� ப*தவ�தா* எ றா� $க�ப.10030.4 

 மாறி மாறி வ'சிைல வா�கினா  $க�ப.10031.1 

 ஆ� <றிெனா� ஐ இ) <� அைவ $க�ப.10031.2 

 ேவ� ேவ� திைச உற ெவ�கைண $க�ப.10031.3 

 <றி <றி இராம  O��கினா  $க�ப.10031.4 

 இ)A; உல�ைக_ெப.(உல�ைக_ெப.) ந�3 த%�_ெப.(த%+_ெப.) 

ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) ஈ�D வா3_ெப.(வா3_ெப.) $க�ப.10032.1 

 ெந)A;_ெப.(ெந)A;_ெப.) உல�க வ)� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கAபண� 

$க�ப.10032.2 

 தி)A ;ல�க உ8�தா  திைச யாைனயி  $க�ப.10032.3 

 ம)A;_ெப.(ம)A;_ெப.) உல�க வழ�கிய மா�பினா  $க�ப.10032.4 

 அைவ அைன�+� அ��+_வி.எ/.(அ�_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) அக  

ேவைலயி* $க�ப.10033.1 

 �ைவ அைன�+� என� �வி�தா  

�றி�+_வி.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10033.2 

 இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) அைன�+� இவைன ெவ*லா என 

$க�ப.10033.3 

 நைவ அைன�+� +ற5தவ  நாDனா  $க�ப.10033.4 

 க%ணி23 மணி\� கழி5தன $க�ப.10034.1 

 எ%ணி  O%மணலி  பல ெவ�கைண $க�ப.10034.2 

 ;%ணி23 Oைழ5+ ஓDய ;5திேயா� $க�ப.10034.3 

 எ%ணி  O%ணிய_ெப.எ/.(O%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ  

ெசய-பா-� எனா $க�ப.10034.4 



 நாரண  தி) உ5தியி* நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) $க�ப.10035.1 

 பார ெவ�பைட வா�கி இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பாதக  $க�ப.10035.2 

 மா'  எ8ெவ  எ � எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வலி�தன  $க�ப.10035.3 

 ஆ'ய  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ஆவி அக-�வா  

$க�ப.10035.4 

 45தி வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4த- ெபய� $க�ப.10036.1 

 அ5தண  பைட வா�கி அ)/சியா $க�ப.10036.2 

 �5தர  சிைல நாணி* ெத(�A;றா $க�ப.10036.3 

 ம5தர� ;ைர ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) உற வா�கினா  $க�ப.10036.4 

 ;ர� �டA ப%� அைம�த+ ெபா  பைண $க�ப.10037.1 

 மர�_ெப.(மர�_ெப.) +ைள�த+ வாலிைய மா8�+ள+ $க�ப.10037.2 

 அர� �ட/�ட� அ�ப+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஆ-றலா  $க�ப.10037.3 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) �ட/ �டேரா மக  உ5தினா  $க�ப.10037.4 

 கா�� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கன�� கைட கா%கிலா $க�ப.10038.1 

 மா�� ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வD�கைண 

மா4க� $க�ப.10038.2 

 நா�� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நட5த+ 

நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) $க�ப.10038.3 

 1ல ம5திர� த ெனா�_ெப.(த _பதி.ெப.+ஒ�_க).ேவ.) 1�டலா* 

$க�ப.10038.4 

 ஆழி மா*வைர�� அA;ற�+ அA;ற� $க�ப.10039.1 



 பாழி மா*கட�� ஒளி பா85ததா* $க�ப.10039.2 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஞாயி�_ெப.(ஞாயி�_ெப.) மி மினி ஒA;�� $க�ப.10039.3 

 வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) ெவR�ட� ேப� 

இ)3_ெப.(இ)3_ெப.) வாரேவ $க�ப.10039.4 

 அ�கண�தி  அய பைட ஆ%தைக $க�ப.10040.1 

 ச�கரA பைடேயா�� தழ�இ/ 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10040.2 

 ;�க+ அ�ெகாDேயா  உர�_ெப.(உர�_ெப.) :மி�� $க�ப.10040.3 

 தி�� அைன�+� வி��;� தி'யேவ $க�ப.10040.4 

 4�ேகாD வா>நாB� 4ய �ைடய ெப)5தவ4� 

4த*வ _ெப.(4த*வ _ெப.) 4 நா3 $க�ப.10041.1 

 எ�ேகாDயாரா�� ெவலAபடா8 என�ெகா��த வர4� ஏைன� $க�ப.10041.2 

 தி�ேகா�� உல�_ெப.(உல�_ெப.) அைன�+� ெச) 

கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;ய வலி�� 

தி �_வி.எ/.(தி _வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) 

மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) $க�ப.10041.3 

 ;�� ஓD உயி�ப)கி ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) ேபாயி-� இராகவ த  ;னித வாளி 

$க�ப.10041.4 

 ஆ��கி ற வானவ)� அ5தண)� 4னிவ�கB� ஆசிHறி� $க�ப.10042.1 

 P��கி ற மல�மா' ெத(டரAேபா8 பா-கடலி* P8ந�� ஆD $க�ப.10042.2 

 ேத� � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) இராவண த  ெசJ��)திA ெப)�பரைவ� 

திைரேம* ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10042.3 

 கா��� ற� அைனயா த  க��கைணA ;�Dலி  ந�வ% கர5த+ அ�மா 

$க�ப.10042.4 



 கா�நி ற மைழநி �� உ)� உதி�வ என� திணி ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

கா�D  நி �� $க�ப.10043.1 

 தா�நி ற மைலநி �� பணி �ல4� மணி��ல4� தக�5+ சி5த 

$க�ப.10043.2 

 ேபா�நி ற விழிநி �� ெபாறிநி ற ;ைகேயா�� �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) 

ெபா�க_�ைற.எ/.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10043.3 

 ேத�நி ற ெந�நில�+/ சின�_ெப.(சின�_ெப.) 4க�_ெப.(4க�_ெப.) கீ>Aபட 

விJ5தா  சிகர�ேபா*வா  $க�ப.10043.4 

 ெவ�மட�க* ெவ�%� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

சின�_ெப.(சின�_ெப.) அட�க_�ைற.எ/.(அட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) அட�க_�ைற.எ/.(அட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

விைனய� வ �ய $க�ப.10044.1 

 தெம1 அட�கA ெபா)தட�ைக/ ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

அட�க_�ைற.எ/.(அட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மய* 

அட�க_�ைற.எ/.(அட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆ-ற*ேதய $க�ப.10044.2 

 த� அட��_வி.(அட��_வி.) 4னிவைர�� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

அட�க_�ைற.எ/.(அட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) நிைல அட�க/ சா8�த 

நாளி  $க�ப.10044.3 

 4�மட�� ெபாலி5தன அ�4ைற +ற5தா  உயி�+ற5த 4க�க3 அ�மா 

$க�ப.10044.4 

 :தல�த+ ஆ��வாயாக இனிA ெபால�_ெப.(ெபால�_ெப.) ேதைர எ ற ேபாதி* 

$க�ப.10045.1 

 மாதலிA ேபரவ  கடவ_�ைற.எ/.(கட(_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ம%_ெப.(ம%_ெப.) தல�தி  அAெபாJேத வ)தேலா�� $க�ப.10045.2 



 மீ+ அைல�த_ெப.எ/.(அைல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெப)5தாைர 

வி��; அளAப� கிட5தா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 4-�� 

$க�ப.10045.3 

 காதலி�த உ)வாகி அற�_ெப.(அற�_ெப.) வள���� க%ணாள  தெரJய� 

க%டா  $க�ப.10045.4 

 ேத'ைன ந�ெகா� வி��பி* 

ெச*க_விய�.வி.4.(ெச*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ ன மாதலிைய/ 

ெச��தி_வி.எ/.(ெச��+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) பி ன� $க�ப.10046.1 

 பா'ட� மீதினி  அ0கி த�பிெயா�� பைட�தைலவ� பல)� �-ற 

$க�ப.10046.2 

 ேபா'ைட மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)வ)��� 

;ற�ெகாடாA ேபா�வ �ர  ெபா)+ 

வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10046.3 

 சீ'ைனேய மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

உவAப_�ைற.எ/.(உவAA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உ)4-�� தி)வாள  

தெரJய� க%டா  $க�ப.10046.4 

 ;ைலேம�� ெசல-� ஒ�+A ெபா+நி ற ெச*வ�தி  ; ைம� 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) $க�ப.10047.1 

 நிைலேம�� இனி உ%ேட ந��ேமைல� ேகால� எ2� ந��ைம�+ அ ேற 

$க�ப.10047.2 

 தைலேம�� ேதா3ேம�� தட4+கி  பட�;ற�+� தாவி ஏறி $க�ப.10047.3 

 மைலேம* நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ�வேபா* 

ஆDனவா* வானர�க3 வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இலாத $க�ப.10047.4 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) உJத_ெப.எ/.(உJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) ெத(ைடய* ெத(ைக 



உJத_ெப.எ/.(உJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கிைளவ%D  �ழிய* 

ெத(�க* $க�ப.10048.1 

 பா� உJத_ெப.எ/.(உJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பட�ெவ'நி  பணி 

உJத_ெப.எ/.(உJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அணிநிக�Aப பைண�ைக 

யாைன� $க�ப.10048.2 

 ேகா� உJத_ெப.எ/.(உJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெந�5தJ�பி  

�ைவதJவி எJேமக� �Jவி  ேகாைவ� $க�ப.10048.3 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) உJத_ெப.எ/.(உJ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெகாJ�பிைறயி  கைறகழ � கிட5தனேபா* கிட�க� க%டா  $க�ப.10048.4 

 தளி� இய* ெபா)�D  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

சீ-ற4� த)�கிேனா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) $க�ப.10049.1 

 கிள� இய* உ)விேனா�� �ழிA;ற� 

கிள�5+_வி.எ/.(கிள�_ெப.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10049.2 

 வள'ய* வ�வி  ெச�ைம� த ைம�� ம)வ 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10049.3 

 4ள' அ�க%ண  1ர* 4�வல  ெமாழிவ+ ஆனா  $க�ப.10049.4 

 ெவ றியா  உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 1 �� ெம8�ைமயா* ேமவினா2� 

$க�ப.10050.1 

 ெபா றினா  எ � ேதாைளA ெபா+ அற 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெபா-;� $க�ப.10050.2 

 � றி ஆ� உ-ற+ அ ேற இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எதி� 

�றி�த_ெப.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா'* $க�ப.10050.3 

 பி றியா  4+கி*ப�ட பிழ�; உள தJ�பி  அ�மா $க�ப.10050.4 

 கா��த வ �'ய  எ பானா* க��%டா  எ ன/ ெசா*�� $க�ப.10051.1 



 வா��ைத உ%� அதைன� ேக��_வி.எ/.(ேக3_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

நா0� மன�திேன-�A $க�ப.10051.2 

 ேபா��தைலA ;றகி�� ஏ-ற ;%0ைட� தJ�; ேபாலா� $க�ப.10051.3 

 ேந��த+� காண* உ-ற+ ஈசனா� இ)�ைக 

நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) $க�ப.10051.4 

 மா%� ஒழி5+ உலகி* 

நி-��_ெப.எ/.(நி*_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வய��_எவ.(வய��_வி.) இைச 

4ய�க_�ைற.எ/.(4ய��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மா�டா+ $க�ப.10052.1 

 ஊ%ெத(ழி* உக5+ தெவ1வ� 4�வ*_ெப.(4�வ*_ெப.) எ  ;கைழ 

உ%ண_�ைற.எ/.(உ%_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10052.2 

 :%ெத(ழி* உைடய மா�பா ேபா�A ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) ெகா��ேதா�A 

ேபா ற_ெப.எ/.(ேபா*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10052.3 

 ஆ%ெத(ழிேலா'  ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெவ-றி�� அவ�த� எ றா  $க�ப.10052.4 

 அL(ைர உைரAப� ேக�ட வ �டண  அ)வி� க%ண  $க�ப.10053.1 

 ெவL(யி�Aேபா� ந�%ட_ெப.எ/.(ந�3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வி�மல  ெவ+�;� ெநRச  $க�ப.10053.2 

 ெசLவியி  ெத(ட�5த அ*ல ெசAபைல ெச*வ எ னா $க�ப.10053.3 

 எL(யி�A ெபாைற�� ந*கி_வி.எ/.(ந*�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இர�கிநி � இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.10053.4 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேதாளினா2� வாலி�� அ'தி  ஐய $க�ப.10054.1 

 ேமயின ெவ றி வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) சாப�தி  

விைள5த_ெப.எ/.(விைள_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெம8�ைம $க�ப.10054.2 



 தாயி2� ெத(ழ� த�கா3 ேம* த�கிய_ெப.எ/.(த��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

காத*_ெப.(காத*_ெப.) த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) $க�ப.10054.3 

 ேநா�� நி 4னி(� அ*லா* ெவ*வேரா Oவல-பாலா� $க�ப.10054.4 

 நா� உளதைன�� ஓD ந%ணலா�� கா%கிலாம* $க�ப.10055.1 

 ப�ீ_ெப.(ப�ீ_ெப.) உள � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) ேபா�� ெப)5திைச 

எ*ைல_ெப.(எ*ைல_ெப.) யாைன� $க�ப.10055.2 

 ேகா� உள தைன�� ;��� ெகா��;ற�+ அJ5+ ;%ணி  $க�ப.10055.3 

 பா� உள+ அ றி தெவ1வ� பைட�கல�ப�� எ  

ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10055.4 

 அAபைண அைன�+� மா�;�� அணி என� 

கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ �ர� $க�ப.10056.1 

 ைகAபைண 4ழ�க_�ைற.எ/.(4ழ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 4 நா3 

அம'ைட� கிைட�த ேபா+ உ  $க�ப.10056.2 

 +A; அைண வயிர வாளி விைசயி2� காலி  ேதா ற* $க�ப.10056.3 

 ெவA; அைண ��தினாேல ெவ'5 இைட ேபாய அ ேற $க�ப.10056.4 

 அLவ� அ றி இ5த அ%ட�+� ;ற�+� ஆ ற $க�ப.10057.1 

 தெவ1 அ� பைடக3 அRசா+ இவ வயி  

ெச*லி _நி.எ/.(ெச*_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) ேதவ $க�ப.10057.2 

 ெவLவிட� ஈச  த ைன விJ�கி2� பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ேவ5ைத 

$க�ப.10057.3 

 அLவிட நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) அ0கி2� 

அ0க* ஆ-றா_ெப.எ/.(ஆ-�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10057.4 

 ெவ றியா8 பிறி+� உ%ேடாேவைலS> ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.10058.1 



 ப றியா8 எயி-��ெகா%ட பர�பர  4தல ப*ேலா�_ெப.(ப*ேலா�_ெப.) 

$க�ப.10058.2 

 எ �யா� இ��க%த��வ+ எ கி றா� 

இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இ � உ னா* $க�ப.10058.3 

 ெபா றினா  எ ற ேபா+� ;லAபடா� ெபா8ெகா* எ பா� $க�ப.10058.4 

 அ னேதா எ னா வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ஐய4� 

நா0�_ெப.எ/.(நா0_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10059.1 

 த னேதா3 இைணைய ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வ �டணா த�க+ அ றா* $க�ப.10059.2 

 எ னேதா இற5+ளா ேம* வயி��த* ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இவ2�� 

ஈ%� $க�ப.10059.3 

 ெசா ன+_வி.அ.ெப.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) ஓ� விதியினாேல 

கட ெசய� +ணிதி எ றா  $க�ப.10059.4 

 அLவைக அ)ளி வ3ள* அைன�+ உலக�ேகளா�� $க�ப.10060.1 

 எLவைக உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) யாவ)� இைர�+A 

ெபா�கி� $க�ப.10060.2 

 கLைவயி  த��5தா� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ �>கி றா� த�ைம� காண $க�ப.10060.3 

 ெசLைவயி  அவ�4  ெச றா  வ �டண  இதைன/ ெச8தா  $க�ப.10060.4 

 ேபா>5தென அர�க ெச8த ; ெத(ழி* ெபாைறயி-� ஆமா* $க�ப.10061.1 

 வா>5தந� இவ2�� ஏ-ற வர 4ைற வ��தி எ ன $க�ப.10061.2 

 தா>5த+ ஓ� க)ைணத னா* தைலமக  அ)ள த3ளி $க�ப.10061.3 



 வ �>5தன  அவ ேம* வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

மைலயி ேம* மைலவ �>5தென1ன $க�ப.10061.4 

 ஏவ)� உலக�+_ெப.(உலக�_ெப.+அ�+_சா'.) எ*லா உயி�கB� எ'�� 

ெநRச� $க�ப.10062.1 

 ேதவ)� 4னிவ�தா4� சி5ைதயி  இர�க� Hர $க�ப.10062.2 

 தாஅ)� ெபாைறயினா த  அறிவினா* தைக�க 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10062.3 

 ஆவ�� +ய)� த�ர_�ைற.எ/.(த��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அர-றினா  ப�வா8 

ஆர_�ைற.எ/.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10062.4 

 உ%ணாேத உயி� 

உ%ணா+_எதி�.ம.வி.எ/.(உ%_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒ)நR� சனகி 

எ2� ெப)நR� உ ைன� $க�ப.10063.1 

 க%ணாேல ேநா�கேவ ேபா�கியேத உயி� ந��� கள� ப�டாேய $க�ப.10063.2 

 எ%ணாேத  எ%ணியெசா* இ � இனி�தா  எ%0திேயா எ% இ* 

ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) $க�ப.10063.3 

 அ%ணாேவா அ%ணாேவா அ�ர�க3த� பிரளயேம அமர� H-ேற $க�ப.10063.4 

 ஓராைச ஒ)வ ேம* உயிராைச� �லமக3ேம* உைடய 

காத*_ெப.(காத*_ெப.) $க�ப.10064.1 

 த�� ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) பழி எ ேற  எைன4னி5த 4னி(_ெப.(4னி(_ெப.) 

ஆறி� ேதறினாேயா $க�ப.10064.2 

 ேபா� ஆைசAப�� எJ5த_ெப.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

�ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 4-�� ெபா ற(�தா  

ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10064.3 



 ேபராைச ேப�5தேதா ேப�5+ ஆைச� க' இ'யA ;)வ� ேப��ேதா8 

$க�ப.10064.4 

 அ � எ'யி*விJ ேவதவதி இவ3கா% உல��� ஓ� 

அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) எ � $க�ப.10065.1 

 � � அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெந�5ேதாளா8 Hறிேன  

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) மன�+3 ெகா3ளாேத ேபா8 $க�ப.10065.2 

 உ தன+ �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 

அட�க_�ைற.எ/.(அட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உ)�+ அம'* பட�க%�� 

உற(_ெப.(உற(_ெப.) ஆகாேத $க�ப.10065.3 

 ெபா றிைனேய இராகவ த  ;யவலிைய இ � 

அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபாயினாேயா $க�ப.10065.4 

 ம ற*_ெப.(ம ற*_ெப.) மாமலரா2� வDமJவா3 பைடயா2� வர�க3 

ஈ5த $க�ப.10066.1 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) அலாதன உைடய 4Dேயா�� ெபாD 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

உதி�5+_வி.எ/.(உதி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10066.2 

 அ �தா  உண�5திைலேய ஆனா�� வா நா�ைட அ0கா 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10066.3 

 இ �தா  உண�5தைனேய இராம  தா _த-.�.(தா _த-.�.) யாவ)��� 

இைறவ  ஆத*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) $க�ப.10066.4 

 வ �ரநா� உ-றாேயா வி'Rசனா� யாவ)��� ேமலா� உ த  $க�ப.10067.1 

 ேபர நா� உ-றாேயா பிைறS�� பிRஞக த  ;ர� ெப-றாேயா $க�ப.10067.2 

 ஆ� அணா உ  உயிைர அRசாேத 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அக றா� 



அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) எலா� 

நி-க_விய�.வி.4.(நி*_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) $க�ப.10067.3 

 மாரனா� வலி ஆ�ட� தவி�5தாேரா �ளி�5தாேனா மதிய� எ பா  

$க�ப.10067.4 

 ெகா*லாத ைம�+னைன� ெகா றா8 எ � அ+�றி�+� 

ெகா�ைம_ெப.(ெகா�ைம_ெப.) S>5+_வி.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.10068.1 

 ப*லாேல இத>_ெப.(இத>_ெப.) அ+��� ெகா��பாவி ெந��பாரA பைக 

த��5தாVளா $க�ப.10068.2 

 ந*லா)� த�யா)� நரக�தா� +ற�க�தா� ந�பி ந�ேமா� $க�ப.10068.3 

 எ*லா)� பைகஞேர யா�4க�ேத விழி�கி றா8 எளிைய ஆனா8 

$க�ப.10068.4 

 ேபா�மகைள கைலமகைள ;க>மகைள தJவியைக ெபாறாைம Hர 

$க�ப.10069.1 

 சீ�மகைள தி)மகைள ேதவ���� தெரJவ'ய தெய1வ� க-பி  $க�ப.10069.2 

 ேப�மகைள தJ(வா  உயி�ெகா��+ பழிெகா%ட பி�தா பி ைனA 

$க�ப.10069.3 

 பா�மகைள� தJவிைனேயா திைசயாைன பைண 

இ��த_ெப.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பைண�த மா�பா* 

$க�ப.10069.4 

 எ � ஏ�கி அர-�வா தைன 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) சா�பவனா� எ%கி  

ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) $க�ப.10070.1 

 � � ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) ெந�5ேதாளா8 விதிநிைலைய மதியாத 

ெகா3ைக�+ ஆகி/ $க�ப.10070.2 



 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஓ���_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உண�விைனேயா 

ேதறா+ வ)5+திேயா எ ன� ேதறி $க�ப.10070.3 

 நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) அA;ற�+ அர�க  

நிைலேக�டா3 மய பய5த ெந��க% பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $க�ப.10070.4 

 அன5த� <� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) அர�க� ம�ைகமா� $க�ப.10071.1 

 ;ைன5த :��ழ* வி'�+ அர-�� :சலா� $க�ப.10071.2 

 இன�_ெப.(இன�_ெப.) ெத(ட�5+ உட வர 

எ8தினா3_வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) அேரா $க�ப.10071.3 

 நிைன5த+� மற5த+� இலாத ெநRசினா3 $க�ப.10071.4 

 இர�க4� த)ம4� +ைண�ெகா%� இ 2யி� $க�ப.10072.1 

 ;ர���_ெப.எ/.(;ர_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ந �ல�+ வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) :%ட+ ஓ� $க�ப.10072.2 

 பர�கழி ஆ� எனA பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந�%டதா* 

$க�ப.10072.3 

 அர�கிய� வா8திற5+ அர-�� ஓைதேய $க�ப.10072.4 

 <;ர� ;ல�பிட சில�;_ெப.(சில�;_ெப.) 

ெநா5+_வி.எ/.(ெநா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அழ_�ைற.எ/.(அJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10073.1 

 ேகா;ர5 ெத(�� ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) ��கினா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) 

$க�ப.10073.2 

 ஆ ;ர5தர  பைக அ-ற+ ஆ� எனா $க�ப.10073.3 

 மா;ர� தவிர வி%வழி/ ெச றா�சில� $க�ப.10073.4 



 அைழA; ஒலி 4ழ�� எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) மி னிட $க�ப.10074.1 

 �ைழ ெபாலி ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அணி� �ல�க3 வி*லிட $க�ப.10074.2 

 உைழAெபாலி உ%க% ந���தாைர மீ+ உக $க�ப.10074.3 

 மைழAெப)� �லெமன வா வ5தா� சில�_ெப.(சில�_ெப.) $க�ப.10074.4 

 தைலமிைச� தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கர�த� 

தாைரந�� $க�ப.10075.1 

 4ைலமிைச� P�கிய 4க�த� ெமா8�+வ5+ $க�ப.10075.2 

 அைலமிைச� கடலி வ �> அ ன�ேபா* 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.10075.3 

 மைலமிைச� ேதா3க3ேம* வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

மா>கினா� $க�ப.10075.4 

 தJவின� தJவின� தைல�� தா3கB� $க�ப.10076.1 

 எJ உய� ;ய�கB� மா�;� எ�க0� $க�ப.10076.2 

 �Jவின� 4ைற4ைற H�H� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10076.3 

 அJதன� அய��தன� அர�கி மா�கேள $க�ப.10076.4 

 வ)�த�_ெப.(வ)�த�_ெப.) ஏ+ எனி  அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

;லவி ைவக�� $க�ப.10077.1 

 ெபா)�தேம வா>( எனA ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) ேபா��வா� $க�ப.10077.2 

 ஒ)�த�ேம* ஒ)�த� வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உயி'  ;*லினா� $க�ப.10077.3 



 தி)�தேம என அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) சிகர� 

ேதா3க3ேம* $க�ப.10077.4 

 இய�கிய� அர�கிய� உரக� ஏைழய� $க�ப.10078.1 

 மய�க�_ெப.(மய�க�_ெப.) இ* சி�திய� விRைச 

ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) $க�ப.10078.2 

 4ய�� இய* 4ைறெகட 4ய�கினா�க3 த� $க�ப.10078.3 

 +ய�� இலா அ ;க%� எவ)� ேசாரேவ $க�ப.10078.4 

 அற�ெத(ைல(ற மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) அைட�த சீைதைய 

$க�ப.10079.1 

 மற5திைலேயா இ2� எம��_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+��_ெகா.ேவ.) உ  

வா8மல� $க�ப.10079.2 

 திற5திைல விழி�திைல அ)B� ெச8கிைல $க�ப.10079.3 

 இற5தைனேயா என இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஏ�கினா� $க�ப.10079.4 

 தர�கந�� ேவைலயி* தD�+ வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

என $க�ப.10080.1 

 உர�கிள� ம+ைகயா  உ)வி  வ �>5தன3 $க�ப.10080.2 

 மர�கB� மைலகB� உ)க வா8திற5+ $க�ப.10080.3 

 இர�கின3 மய மக3 இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ப னினா3 $க�ப.10080.4 

 அ ேனேயா அ ேனேயா ஆ ெகாDேய-� அ��த+ 

நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) அர�க� ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) $க�ப.10081.1 

 பி ேனேயா இறAப+ 4 பிD�தி)5த க)�த+(� ெப-றிேலேன $க�ப.10081.2 



 4 ேனேயா விJ5த+(� 4D�ெத(ைகேயா பD�தைலய 4க�க3 தாேனா 

$க�ப.10081.3 

 எ ேனேயா எ ேனேயா இராவணனா� 

4D5த_ெப.எ/.(4D_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப'� இ+ேவா 

பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) $க�ப.10081.4 

 ெவ3_ெப.எஅ.(ெவ3_ெப.அ.) எ)�கR சைட4Dயா  ெவ-; 

எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தி)ேமனி ேம�� கீJ� 

$க�ப.10082.1 

 எ3 இ)���_ெப.எ/.(இ)��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இடனி றி 

உயி� இ)���_ெப.எ/.(இ)��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) இட நாD 

இைழ�தவாேறா $க�ப.10082.2 

 க3 இ)���_ெப.எ/.(இ)��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மல��H5த* 

சானகிைய மன�_ெப.(மன�_ெப.) சிைறயி* கர5த காத*_ெப.(காத*_ெப.) 

$க�ப.10082.3 

 உ3ளி)��� என� க)தி_வி.எ/.(க)+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

உட*_ெப.(உட*_ெப.) ;�5+ தடவியேதா ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) வாளி 

$க�ப.10082.4 

 ஆர�ேபா� தி)மா�ைப அக* 4ைழக3 என� திற5+ 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உல��� அAபா* $க�ப.10083.1 

 Pர�ேபாயின ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) சிைல+ர5த சர�கேள ேபா'* 

ேதா-� $க�ப.10083.2 

 வ �ர�ேபா8 உர��ைற5+ வர��ைற5+ வ �>5தாேன ேவேற ெக�ேட  

$க�ப.10083.3 

 ஓ� அ�ேபா உயி�ப)கி-� இராவணைன மா2டவ  ஊ-ற� ஈேதா 

$க�ப.10083.4 



 கா5ைதய)�� அணியைனய சானகியா� ேப� அழ�� அவ�த� க-;� 

$க�ப.10084.1 

 ஏ5+ ;ய�+ இராவணனா� காத�� அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) S�Aபணைக 

இழ5த_ெப.எ/.(இழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 1��� $க�ப.10084.2 

 ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) பிரா  தயரதனா� பணியினா* 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கானி* விரத�_ெப.(விரத�_ெப.) :%� $க�ப.10084.3 

 ேபா5த+(� கைட4ைறேய ;ர5தரனா� ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) 

தவமா8A ேபாயி-� அ�மா $க�ப.10084.4 

 ேதவ���� திைச க'��� சிவனா���� அயனா���� ெச�க%மா-�� 

$க�ப.10085.1 

 ஏவ���� வலியா2�� எ � உ%டா� இ�தி என ஏமாA;-ேற  $க�ப.10085.2 

 ஆவ-க% ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

உழ5த_ெப.எ/.(உழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ)5தவ�தி  

ெப)�கட-�� வரெம � ஆ ற $க�ப.10085.3 

 காவ-�� வலியா  ஒ� மா2டவ  உள  எ ன� க)திேனேனா $க�ப.10085.4 

 அைரகைட இ�� அைம(-ற 4�ேகாD ஆ�(� ேப� அறிஞ��ேக�� 

$க�ப.10086.1 

 உைரகைட இ�� அளA; அ'ய ேப� ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) ேதாளா-ற-� 

உலAேபா இ*ைல $க�ப.10086.2 

 திைரகைட இ�� அளAப அ'ய வரெம 2� பா-கடைல/ சீைத எ 2� 

$க�ப.10086.3 

 பிறகைட இ�� அழிAபதைன அறி5ேதேனா தவAபயனி  

ெப)ைம_ெப.(ெப)ைம_ெப.) பா�Aேப  $க�ப.10086.4 

 ஆ� அனா� உல�_ெப.(உல�_ெப.) இய-ைக அறித�கா� அைவ ஏJ� ஏJ� 

அR�� $க�ப.10087.1 



 வ �ரனா� உட*_ெப.(உட*_ெப.) +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வி%;�கா� க%;�க ேவழ_ெப.அ.(ேவழ�_ெப.) வி*லா* $க�ப.10087.2 

 நார நா%_ெப.(நா%_ெப.) மல��கைணயா* நாெள*லா� 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ைநய எ8�� $க�ப.10087.3 

 மாரனா� தனி இல�ைக மனி�தனா� அழி�தனேர வல�தினாேல $க�ப.10087.4 

 ஆரா அ4தா8 அைலகடலி* க%வள)� $க�ப.10088.1 

 நாராயண  எ � இ)Aேப  இராமைனநா  $க�ப.10088.2 

 ஓராேத ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அக றா8 

உ�தமனா� ேதவிதைன $க�ப.10088.3 

 பாராேயா நி 2ைடய_தி'.(நி _பதி.ெப.+உைடய_உைட.ேவ.) 

மா�;_ெப.(மா�;_ெப.) அகல�_ெப.(அகல�_ெப.) ப�ட எலா� $க�ப.10088.4 

 எ � அைழ�தன3 ஏ�கி எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.10089.1 

 ெபா  தைழ�த ெபா) அ) மா�பிைன� $க�ப.10089.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) தைழ� ைககளா* தJவி� தனி $க�ப.10089.3 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைழ�+ உயி��தா3 உயி� 

ந��கினா3 $க�ப.10089.4 

 வான ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) விRைசய� ம-�� 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.10090.1 

 தான ம�ைகய)� தவA பாலவ� $க�ப.10090.2 

 ஆன ம�ைகய)� அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) க-;ைட $க�ப.10090.3 

 மான ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) தா4� வJ�தினா� $க�ப.10090.4 

 பி ன� வ �டண  ேப� எழி*_ெப.(எழி*_ெப.) த�4ைன $க�ப.10091.1 



 வ னி Hவி வர 4ைறயா* மைற $க�ப.10091.2 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஈம� விதி4ைறயா* 

ெத(��+ $க�ப.10091.3 

 இ ன*_ெப.(இ ன*_ெப.) ெநRசிெனா� அRசலி�+ ஏ-றினா  $க�ப.10091.4 

 இ5தன�+ அகி*_ெப.(அகி*_ெப.) ச5தனமி�� ேம* $க�ப.10092.1 

 அ5த மான�+ அழ�ற� தா _த-.�.(தா _த-.�.) 

அைம�+_வி.எ/.(அைம_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10092.2 

 எ5த ஓைச�� கீ> உற ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைட 

$க�ப.10092.3 

 45+ ச�� ஒலி எ��� 4ழ��ற $க�ப.10092.4 

 ெகா-ற ெவ%�ைடேயா� ெகாD_ெப.(ெகாD_ெப.) மிைட5+ $க�ப.10093.1 

 உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ஈம விதியி  உட பட 

$க�ப.10093.2 

 �-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ெத(ட�5+ உட S>வர 

$க�ப.10093.3 

 ம-ற வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) விதியி  வழ�கினா  $க�ப.10093.4 

 கட க3 ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 4D�+ கணவைன 

$க�ப.10094.1 

 உட  ெத(ட�5த மய மேகளா� உட  $க�ப.10094.2 

 அட�க_�ைற.எ/.(அட��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெவ�கன��� அவி 

ஆ�கினா  $க�ப.10094.3 

 �ட�ெகா3 ந�'2� க%ேசா� �மிழியா  $க�ப.10094.4 

 ம-ைறேயா���� வர 4ைறயா* வ��+ $க�ப.10095.1 



 உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) த�� ெகா��+ உ%�� ந�� 

உ��+_வி.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10095.2 

 எ-ைறேயா���� இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அல+ இ* எனா 

$க�ப.10095.3 

 ெவ-றிவ �ர  �ைரகழ* ேமவினா  $க�ப.10095.4 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

தா>5த_ெப.எ/.(தா>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) +ைணவைன வ3ள�� 

$க�ப.10096.1 

 சி5ைத ெவ5+ய� த�)தி ெத3ளிேயா8 $க�ப.10096.2 

 45ைத எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 4ைறைம 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) ஆ� எனா $க�ப.10096.3 

 அ5த� இ* இட�A பார� அக-றினா  $க�ப.10096.4 

 வ)5த*_ெதா.ெப.(வ)5+_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ந�தி ம2 ெநறி யாைவ�� 

$க�ப.10097.1 

 ெபா)5+_வி.(ெபா)5+_வி.) ேக3விA ;லைமயிேனா8 எனா $க�ப.10097.2 

 அ)5தவA பயனா* அைட5தா-� அைற5+ $க�ப.10097.3 

 இ)5_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) தவ�+ இைளேயா-� 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) இய�பினா  $க�ப.10097.4 

 ேசாதியா  மக _ெப.(மக _ெப.) வா�வி  ேதா ற* ம-� $க�ப.10098.1 

 ஏ+ இ* வானர வ �ரேரா� ஏகி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.10098.2 

 ஆதிநாயக  ஆ�கிய <* 4ைற $க�ப.10098.3 

 ந�தியாைன ெந�4D S��வா8 $க�ப.10098.4 



 எ � Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இளெவௗ◌ா� யாைர�� 

$க�ப.10099.1 

 ெவ றிவ �ர  விைட அ)3 ேவைலயி* $க�ப.10099.2 

 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) திைசேயாெரா�� $க�ப.10099.3 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த�தம ெச8ைக ;'5தன� 

$க�ப.10099.4 

 S> கட*_ெப.(கட*_ெப.) ;ன�� பல ேதாய4� $க�ப.10100.1 

 ந�3 4D� ெத(ைக�� பிறந��ைம�� $க�ப.10100.2 

 பாழி +-� அ' ப-றிய படீ4� $க�ப.10100.3 

 தா>( இ* ெகா-ற�+ அமர�க3 த5தன� $க�ப.10100.4 

 வாசநா3 மலேரா  ெசால மா 4க  $க�ப.10101.1 

 கா�� மாநிதி�� ெகா� க�ைகS� $க�ப.10101.2 

 ஈசேன 4தேலா� விய5+ ஏ�திட $க�ப.10101.3 

 ேத� உலா� மணிம%டப� 

ெச8தன _வி.4.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.10101.4 

 ெம8ெகா3 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) விதி4ைற வி%_ெப.(வி%_ெப.) உVளா� 

$க�ப.10102.1 

 தெய1வ ந�3;ன* ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) தி)�திட 

$க�ப.10102.2 

 ஐய  ஆைணயினா* இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) ேகாள' $க�ப.10102.3 

 ைகயினா* ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) கவி�தா  அேரா $க�ப.10102.4 



 க'ய_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) � � கதி'ைன/ 

SD_வி.எ/.(S�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஓ� $க�ப.10103.1 

 எ' மணி� தவிசி* ெபாலி5+_வி.எ/.(ெபாலி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ னேவ $க�ப.10103.2 

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

ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) இல�ைகய� ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) ந�� 

$க�ப.10103.3 

 அ'யைணA ெபாலி5தா  தம� 

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10103.4 

 ேம( காத*_ெப.(காத*_ெப.) விைரமல� ேவ� இலா $க�ப.10104.1 

 1வேரா� 4னிவ� ம-� யாவ)� $க�ப.10104.2 

 நாவி* ஆசி நைறமல� Pவினா� $க�ப.10104.3 

 4D ;ைன5த நி)த� 4தலவ  $க�ப.10105.1 

 அD வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இளவைல 

ஆ%ைட அ5 $க�ப.10105.2 

 ெநDய காதலிேனா-� உய� ந��ைம 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10105.3 

 இDெகா3 ெசா*ல  அவ-� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) இய�பினா  

$க�ப.10105.4 

 வில�க*_ெதா.ெப.(வில��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) நாண மிைடத) 

ேதாளினா8 $க�ப.10106.1 

 இல�ைக மாநக� யா வ)� எ*ைலந� $க�ப.10106.2 

 கல�கலா ெந��காவ* இய-� எனா $க�ப.10106.3 



 அல�க* வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) அDயிைண 

எ8தினா _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.10106.4 

 �ர�� வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) அர�_ெப.(அர�_ெப.) இள�ேகாள' $க�ப.10107.1 

 அர�க� ேகாமகேனா� அD தா>த�� $க�ப.10107.2 

 ெபா)�ெகனA ;க*_ெப.(;க*_ெப.) ;�கவ  ;*லி அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) 

$க�ப.10107.3 

 தி)�ெகா3 மா�ப  இைனயன ெசAபினா  $க�ப.10107.4 

 உ'ைம_ெப.(உ'ைம_ெப.) 1(ல�� ெத(ழ உ�ப�த� $க�ப.10108.1 

 ெப)ைம_ெப.(ெப)ைம_ெப.) ந�தி அற வழிA ேப�கிலா+ $க�ப.10108.2 

 இ)ைம ஏ8 அர�_ெப.(அர�_ெப.) ஆBதி ஈ� இலா� $க�ப.10108.3 

 த)மசீல எ றா  மைற த5+ளா  $க�ப.10108.4 

 ப 2� ந�திக3 ப-பல Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ம-� 

$க�ப.10109.1 

 உ  அைட5தவேரா� உய� கீ��திேய $க�ப.10109.2 

 ம னி வா>க_விய�.வி.4.(வா>_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ � உைர�+ 

அட*மா)தி $க�ப.10109.3 

 த ைன ேநா�கின  தாய�ெசா* ேநா�கினா  $க�ப.10109.4 

 இA;ற�+ இ( )ன எ8+� காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) 

$க�ப.10110.1 

 அA;ற�ைத உ னி அ2மைன $க�ப.10110.2 

 +A; உ� அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) ெச8யவா8 மணி�ேதாைகபா* 

$க�ப.10110.3 

 ெசA;� இAபDA ேபா8 என/ ெசAபினா  $க�ப.10110.4 



 வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ5தமி* மா)தி 

மாமல� $க�ப.10111.1 

 அண�� ேச� கD கா( ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ%மினா  $க�ப.10111.2 

 உண��_ஏவ.(உண��_வி.) ெகா�;��_ெப.(ெகா�;_ெப.+��_ெகா.ேவ.) 

உயி�வ) ந�� என $க�ப.10111.3 

 �ண�� ேதா84ைலயா�� இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) ெசா*�வா  

$க�ப.10111.4 

 பாDனா _வி.4.(பா�_வி.+இ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) தி)நாம�க3 ப* 

4ைற $க�ப.10112.1 

 H� சா'யி  �A;-�� H�+ 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10112.2 

 ஆD அ�ைக இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) அல��ற/ $க�ப.10112.3 

 SD_வி.எ/.(S�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நினறன _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ப .) � � 

அ ன ேதாளினா  $க�ப.10112.4 

 ஏைழ ேசாபன� ஏ5திைழ ேசாபன� $க�ப.10113.1 

 வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) ேசாபன� ம�கல ேசாபன� 

$க�ப.10113.2 

 ஆழி ஆன அர�கைன ஆ'ய/ $க�ப.10113.3 

 Sழி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) +ைக�த+ ேசாபன� $க�ப.10113.4 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) கிட5தன தாரணி 

தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10114.1 

 மைல கிட5தனேபா* மணி�ேதா3 எ2� $க�ப.10114.2 



 அைல கிட�தன ஆழி கிட5தென $க�ப.10114.3 

 நிைலகிட5த+ உட*_ெப.(உட*_ெப.) நில�ேத எ றா  $க�ப.10114.4 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) ஆைணயி  வ �டணனா� மற� $க�ப.10115.1 

 க% இலாதவ  காத*_ெப.(காத*_ெப.) ெத(ட�தலா* $க�ப.10115.2 

 ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) அலா+ பிைழ�+ உள+ 

ஆ��_ெப.எ/.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ � $க�ப.10115.3 

 எ%ண* ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) ஒ�ேப� இலதா* 

எ றா  $க�ப.10115.4 

 ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கைல�தனி ெவ%மதி நா[ளா�� $க�ப.10116.1 

 வ) கைல��3 வள�வ+ மா2றA $க�ப.10116.2 

 ெபா) கைல �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) :�த+ ேபா றன3 $க�ப.10116.3 

 ப)க* உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) அ4+ 

பய5த_ெப.எ/.(பய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

$க�ப.10116.4 

 ஆ�ப*_ெப.(ஆ�ப*_ெப.) வா�� 4க4� அல�5திட $க�ப.10117.1 

 ேத�; O% இைட ேநாவ திர34ைல $க�ப.10117.2 

 ஏ�ப* ஆைச�� இர�Dவ5+ 

எ8தினா3_வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.10117.3 

 பா�;_ெப.(பா�;_ெப.) கா ற பனிமதிA பா ைமயா3 $க�ப.10117.4 

 ;5தி ஓ���_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) உவைகA 

ெபா)மேலா $க�ப.10118.1 

 உ5தி ஓ���_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஒளிவைள� 

ேதா3ெகாேலா $க�ப.10118.2 



 சி5தி ஓ� கைல�ைட� ேத�ெகாேலா $க�ப.10118.3 

 45தி ஓ�கின யாைவ 4ைலெகாேலா $க�ப.10118.4 

 �னி�த ேகாலA ;)வ�க3 ெகா�ைமேவ� $க�ப.10119.1 

 பனி�த ெகா�ைக மழைலA பணிெமாழி $க�ப.10119.2 

 Oனி�த+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) Oவ*வ+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஆயினா3 

$க�ப.10119.3 

 கனி�த இ களி க3ளினி* கா��ேமா $க�ப.10119.4 

 அைனய3 ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ2மைன 

ேநா�கினா3 $க�ப.10120.1 

 இைனய+ இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) இய�;வ+ எ ப+ ஓ� 

$க�ப.10120.2 

 நிைன( இலா+ ெநD+ இ)5தா3 ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) $க�ப.10120.3 

 மைனயி  மா� +ைட�த மன�தினா3 $க�ப.10120.4 

 யா+ இத-� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இய�பைல எ ப+ $க�ப.10121.1 

 மீ+ உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உவைகயி  

வி�மேலா $க�ப.10121.2 

 ++_ெப.(P+_ெப.) 

ெபா8���_ெப.எ/.(ெபா8_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

எ ேறா என/ ெசா*லினா  $க�ப.10121.3 

 ந�தி வி�தக  ந�ைக நிக>�தினா3 $க�ப.10121.4 

 ேம�� ந��கிய_ெப.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெவ3ள உவைகயா* 

$க�ப.10122.1 

 ஏ�க� உ-� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இய�;வ+ யா+ என $க�ப.10122.2 



 ேநா�கி-ேநா�கி_அ.ெதா.(ேநா�கி-ேநா�கி_அ.ெதா.) அ'+ என ெநா5+ேள  

$க�ப.10122.3 

 பா�கிய� ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பி�+� பய��ேமா $க�ப.10122.4 

 4 ைன ந���ெவ  ெமா8சிைற எ ற ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.10123.1 

 பி ைன ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உவைக�� ேபசிைன 

$க�ப.10123.2 

 எ ன ேப-றிைன ஈ�வ+ எ பைத $க�ப.10123.3 

 உ னி ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உைர 

மற5+_வி.எ/.(மற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓவிேன  $க�ப.10123.4 

 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 1 �� உதவ-� ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) தனி 

$க�ப.10124.1 

 விைல_ெப.(விைல_ெப.) இலாைம�� உ னிென  ேம* அைவ $க�ப.10124.2 

 நிைல இலாைம நிைன5தென  நி ைன எ  $க�ப.10124.3 

 தைலயினா* ெத(ழ(5 த�� த ைமேயா8 $க�ப.10124.4 

 ஆதலா  ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உத(த* ஆ-றேல  $க�ப.10125.1 

 யா+ ெச8வ+ எ � எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

இ)5தென  $க�ப.10125.2 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ந*மணி ேவகட� 

ெச8+_வி.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ ன $க�ப.10125.3 

 Pத எ  இனி/ ெச8திற� ெசா* எ றா3 $க�ப.10125.4 

 என�� 

அளி���_வி.எ/.(அளி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வர�_ெப.(வர�_ெப.) எ�பிரா�D நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) $க�ப.10126.1 



 மன�களி�� ம-� உ ைன அ� மானவ  $க�ப.10126.2 

 தன�� 

அளி���_வி.எ/.(அளி_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

பணியி2� த�கேதா $க�ப.10126.3 

 ;ன� களி��ல மாமயி* ேபா �ளா8 $க�ப.10126.4 

 என உைர�+ தி'சைடயா3 எ�ேமா8 $க�ப.10127.1 

 மனவினி* �ட� மா4க மா�சியா3 $க�ப.10127.2 

 தைன ஒழி�+_வி.எ/.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அர�கிய� த�கைள $க�ப.10127.3 

 விைனயினி  �ட ேவ%�வ  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) எ றா  

$க�ப.10127.4 

 உைர அலா உைர உ ைன உைர�+ உரா8 $க�ப.10128.1 

 விைரய_வி.அ.(விைரய_வி.அ.) ஓD விJ��வ� எ �ளா� $க�ப.10128.2 

 வைரெச8 ேமனிைய வ3 உகிரா* 

பிள5+_வி.எ/.(பிள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10128.3 

 இைர ெச8ேவ% _வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) மறலி�� இனி 

எ 2மா* $க�ப.10128.4 

 �ட* �ைற�+ �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) �D�+ 

இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.10129.1 

 உட*_ெப.(உட*_ெப.) 4)�கியி�� உ%�ெவ  எ ற�� $க�ப.10129.2 

 அட* அர�கிய� அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) பாதேம $க�ப.10129.3 

 விடல� ெம8/சர% எ � விள�ப�� $க�ப.10129.4 



 அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அRச*மி  அRச*மி  ந�� எனா 

$க�ப.10130.1 

 ம 2� மா)தி மா4க� ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ேவ� $க�ப.10130.2 

 எ ன த�ைம இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) இைழ�தா� 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) $க�ப.10130.3 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெசா*லின+ அ*ல+ 

P8ைமேயா8 $க�ப.10130.4 

 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

இைழ�த_ெப.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) விைனயினி  

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இட� $க�ப.10131.1 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) அ��த+ தாயி2� அ பிேனா8 $க�ப.10131.2 

 Hனியி  ெகாDயா� அ(*)லேர இவ�_பதி.ெப.(இ_��.+அ�_பட�.ப .) $க�ப.10131.3 

 ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அAெபா)3 ேபா-றைல 

;5திேயா8 $க�ப.10131.4 

 என�� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அ)3 இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

வர�_ெப.(வர�_ெப.) த�விைன $க�ப.10132.1 

 தன�� வா>( இடமாய சழ�கிய� $க�ப.10132.2 

 மன�� ேநா8ெசய* எ றன3 மாமதி $க�ப.10132.3 

 தன�� மா ம� த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4க�தினா3 

$க�ப.10132.4 

 எ ற ேபாதி  இைறRசின  எ�பிரா  $க�ப.10133.1 

 த +ைணA ெப)5ேதவி தயா எனா $க�ப.10133.2 



 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) 

ெநDயவ  வ �டண $க�ப.10133.3 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தா நம ேதவிைய/ சீெரா�� 

$க�ப.10133.4 

 எ 2�காைல இ)B� ெவயி�� கா� $க�ப.10134.1 

 மி 2� காைல_ெப.(காைல_ெப.) இய-ைகய வ �டண  $க�ப.10134.2 

 உ 2�காைல� ெகாண�தி எ � ஓ+� அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) 

$க�ப.10134.3 

 ெபா னி  கா*தளி� SDன  ேபா5+ளா  $க�ப.10134.4 

 ேவ%D-� 4D5த+ அ ேற ேவதிய� ேவத  நி ைன� $க�ப.10135.1 

 கா%ட-� வி)�;கி றா  உ�ப)� காண 

வ5தா�_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.10135.2 

 :%த�க ேகால� வ*ைல ;ைன5தைன வ)�த�_ெப.(வ)�த�_ெப.) ேபா�கி 

$க�ப.10135.3 

 ஈ%� ெகா%டைணதி எ றா  எJ5த)3 இைறவி எ றா  $க�ப.10135.4 

 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

இைமயவ� �J(� எ�க3 $க�ப.10136.1 

 ேகா2� அ� 4னிவ�த�க3 H�ட4� �ல�+�� ஏ-ற $க�ப.10136.2 

 வா _ெப.(வா _ெப.) உய� க-பி  மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ஈ�ட4� கா%ட* 

மா�சி $க�ப.10136.3 

 ேம* நிைல ேகால� ேகாட*_ெப.(ேகாட*_ெப.) விJமிய+ அ � வ �ர 

$க�ப.10136.4 

 எ றன3 இைறவி ேக�ட இரா�கத��� இைறவ  ந�ல� $க�ப.10137.1 



 � � அன ேதாளினா  த _பதி.ெப.(த _தி'.) பணியினி  

�றிA;_ெப.(�றிA;_ெப.) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) எ றா  $க�ப.10137.2 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) என ந�ைக ேந�5தா3 நாயக� ேகால� 

ெகா3ள_�ைற.எ/.(ெகா3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10137.3 

 ெச றன� வானநா��� திேலா�தைம 4தேலா� ேசர $க�ப.10137.4 

 ேமனைக அர�ைப ம-ைற உ)Aபசி ேவ�� உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) $க�ப.10138.1 

 வானக நா�� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) யா)� மRசன�+�� ஏ-ற $க�ப.10138.2 

 நான� ெந8 ஊ�டA ப�ட நைவ இல கலைவ தா�கி $க�ப.10138.3 

 ேபானக� +ற5த_ெப.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ைதய*_ெப.(ைதய*_ெப.) ம)��ற ெந)�கிA ;�கா� $க�ப.10138.4 

 காணிையA ெப%ைம�� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) க-பி2�� அணிைய 

ெபா-பி  $க�ப.10139.1 

 ஆணிைய அமி>தி  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அமி>திைன அற�தி  தாைய $க�ப.10139.2 

 ேச0ய� மைறைய எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 4ைறெச8த 

ெச*வ _ெப.(ெச*வ _ெப.) எ ன $க�ப.10139.3 

 ேவணிைய அர�ைப ெம*ல_வி.அ.(ெம ைம_ெப.) விர*4ைற �கி�5+ 

வி�டா3 $க�ப.10139.4 

 பா� அட�5+ அ4+ பி*�� பவளவா8� தரளA ப�தி $க�ப.10140.1 

 ேச� அற விள�கி நான� த��D ம%ேச�5த காைச $க�ப.10140.2 

 ேவகட� ெச8�மாேபா* மRசன விதியி  ேவத�+ $க�ப.10140.3 

 ஓைக ம�கல�க3 பாட_�ைற.எ/.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆ�Dன� 

உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) $க�ப.10140.4 



 உ)விைள பவள வ*லி பா*Oைர உ%ட தென1ன $க�ப.10141.1 

 ம)விைள கலைவ ஊ�D� ���ம� 4ைலயி  மா�D $க�ப.10141.2 

 க)விைள_ெப.(க)விைள_ெப.) மல'  கா�சி� கா�_ெப.(கா�_ெப.) அ� P�� 

காம�_ெப.(காம�_ெப.) $க�ப.10141.3 

 தி)விைள அ*�-� ஏ-ப ேமகைல தJவ/ ேச��தா� $க�ப.10141.4 

 ச5திர _ெப.(ச5திர _ெப.) ேதவிமா'  தைக உ� தரளA ைப�:% $க�ப.10142.1 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) ேதவி�� ஏ-ப இையவன :�D யாண�/ 

$க�ப.10142.2 

 சி5+ரA பவள/ ெசLவா8� ேத�ப�� பா� த�-றி $க�ப.10142.3 

 ம5திர�+ அயினி ந�ரா* வலRெச8+ காA;� இ�டா� $க�ப.10142.4 

 ம%டல மதியி  நாAப% மா  

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ ன மான� $க�ப.10143.1 

 ெகா%டன�_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ�_பட�.ப .) 

ஏ-றி வான மட5ைதய� ெத(ட�5+ Hட $க�ப.10143.2 

 உ%ைட வானர)� ஒ3வா3 அர�க)� ;றRS>5+ ஓட $க�ப.10143.3 

 அ%ட� நாயக பா* அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) வ �டண  அ)ளி  

ெச றா  $க�ப.10143.4 

 இA;ற�+ இைமயவ� 4னிவ� ஏைழய� $க�ப.10144.1 

 +A; உற/ சிவ5தவா8 விRைச� ேதாைகய� $க�ப.10144.2 

 4A;ற�+ உலகி2� எ%ணி  4-றினா� $க�ப.10144.3 

 ஒA;ற� �வி5தன� ஓைக H�வா� $க�ப.10144.4 

 அ)��ல� க-பி2�� அணிைய அ%மினா� $க�ப.10145.1 



 ம)��பி  4 ெசல வழி இ � எ னலா8 $க�ப.10145.2 

 ெந)�கின� ெந)��ழி நி)த� ஓ/சலா* $க�ப.10145.3 

 க)�கட* 4ழ�� எனA பிற5த_ெப.எ/.(பிற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

க�பைல $க�ப.10145.4 

 அLவழி இராம2� அல�5த_ெப.எ/.(அல�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தாமைர/_ெப.(தாமைர_ெப.+/_ஒ-.) $க�ப.10146.1 

 ெசLவிவா3 4க�ெகா� ெசயி��+ ேநா�� உறா $க�ப.10146.2 

 இLெவாலி யாவ+ எ � இய�ப_�ைற.எ/.(இய�;_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

இ-� எனா $க�ப.10146.3 

 கLைவ இ* 4னிவர� கழறினா� அேரா $க�ப.10146.4 

 4னிவர� வாசக� ேக�;றாத 4  $க�ப.10147.1 

 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) இத>_ெப.(இத>_ெப.) +D�திட நைக�+ வ �டண  

$க�ப.10147.2 

 தைன எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

தகாத ெச8திேயா $க�ப.10147.3 

 ;னித<* க-� உண� ;5திேயா8 எ றா  $க�ப.10147.4 

 க�5திற* அம��கள� 

கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஆைசயா* 

$க�ப.10148.1 

 ெந�5_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) திைச ேதவ)� 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) யாவ)� $க�ப.10148.2 

 அைட5தன� உவைகயி  அைணகி றா�கைள� $க�ப.10148.3 

 கD5திட யா� ெசானா� க)+ <*வலா8 $க�ப.10148.4 



 பர�ைட� கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) ேநமிA ப%ணவ  ப+ம�+ 

அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) $க�ப.10149.1 

 அர�ைட� தெரJைவமாைர இ றிேய அைமவ+ உ%ட< $க�ப.10149.2 

 கைரெசய-� அ'ய ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ஏைனேயா� 

கல5+_வி.எ/.(கல_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கா%பா  $க�ப.10149.3 

 விர� உறி  வில��வாேரா ேவ� உளா��� எ ெகா* வ �ர $க�ப.10149.4 

 ஆதலா* அர�க� ேகாேவ அ�Aப+ அ �� உன��� இ ேன $க�ப.10150.1 

 சா+வா� மா5த�_ெப.(மா5த�_ெப.) த�ைம� த�Aப+ எ � அ)ளி ெச�க% 

$க�ப.10150.2 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாயக  தா _த-.�.(தா _த-.�.) நி-ப ெவ8+ 

உயி��+ அல�க% எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10150.3 

 ேகா+ இலா மன2� ெம8�� �ைல5தன  �ண�க3 Pேயா  $க�ப.10150.4 

 அ)5ததி அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ந�ைக அம��கள� அ0கி 

ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) $க�ப.10151.1 

 ப)5ெத(� கJ�� ேப�� பசிAபிணி த�)மா� $க�ப.10151.2 

 வி)5தி� வி*லி  ெச*வ _ெப.(ெச*வ _ெப.) விழா அணி 

வி)�பி_வி.எ/.(வி)�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10151.3 

 க)5தட� க%0� ெநR�� களி�திட 

இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ெசா னா3_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.10151.4 

 சீல4� கா�D எ கணவ  ேசவக� $க�ப.10152.1 

 ேகால4� கா�D எ �ல4� கா�D இR $க�ப.10152.2 

 ஞால4� கா�Dய கவி�� நா3_ெப.(நா3_ெப.) அறா $க�ப.10152.3 



 கால4� கா���ெகா* என+ க-;_ெப.(க-;_ெப.) எ றா3 $க�ப.10152.4 

 எ/சி* எ 2ட* உயி� ஏகி-ேற இனி $க�ப.10153.1 

 ந/� இைல எ ப+ ஓ� நைவ இலா3 எதி� $க�ப.10153.2 

 ப/சிைல வ%ண4� பவள வா�� ஆ8� $க�ப.10153.3 

 ைக/சிைல ஏ5தி நி றாைன� க%0-றா3 $க�ப.10153.4 

 மானமீ+ அர�ைபய� Sழ_�ைற.எ/.(S>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ5+ளா3 

$க�ப.10154.1 

 ேபானேப� உயி'ைன� க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெபா8 உட*_ெப.(உட*_ெப.) $க�ப.10154.2 

 தான+ கவ�(�� த ைம�+ ஆ� என $க�ப.10154.3 

 ஆனன� கா��ற அவனி 

எ8தினா3_வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.10154.4 

 பிறAபி2� +ைணவைன பிறவிA ேப'ட� $க�ப.10155.1 

 +றAபி2� +ைணவைன ெத(J+ நானினி $க�ப.10155.2 

 மறAபி2� ந �_ெப.(ந �_ெப.) இனிமா� ேவ�வ �>5+ $க�ப.10155.3 

 இறAபி2� ந �_ெப.(ந �_ெப.) என ஏ�க� ந��கினா3 $க�ப.10155.4 

 க-பி2�� அரசிைன ெப%ைம� காAபிைன $க�ப.10156.1 

 ெபா-பி2�� அழகிைன ;கழி  வா>�ைகைய $க�ப.10156.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) A''5+_வி.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ)3;' த)ம� ேபாலிைய $க�ப.10156.3 

 அ-பி  அ�தைலவ2� அைமய ேநா�கினா  $க�ப.10156.4 



 �ண�� உ�+ைண 4ைல_ெப.(4ைல_ெப.) 4 '*_ெப.(4 றி*_ெப.) 

P�கிய $க�ப.10157.1 

 அண�� உ� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) க% ந�� ஆ� வா�(ற $க�ப.10157.2 

 வண�கிய மயிலிைன க-பி  வா>விைன $க�ப.10157.3 

 பண�கிள� அர( என எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) பா�A; 

உறா $க�ப.10157.4 

 ஊ%திற� உவ5தைன ஒJ�க� பா>பட $க�ப.10158.1 

 மா%Dைல 4ைறதிற�; அர�க  மாநக� $க�ப.10158.2 

 ஆ%� உைற5+ அட�கிைன அ/ச�_ெப.(அ/ச�_ெப.) 

த��5+_வி.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) 

$க�ப.10158.3 

 மீ%ட+ எ  நிைன( எைன 

வி)�;�_ெப.எ/.(வி)�;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ பேதா 

$க�ப.10158.4 

 உ ைன மீ�பா ெபா)�� உவ' P��+ ஒளி� $க�ப.10159.1 

 மி ைன மீ�� உ� பைட அர�க� ேவ� அற $க�ப.10159.2 

 பி ைன மீ�� உ�பைக கட5திேல  பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) $க�ப.10159.3 

 எ ைன மீ�பா  ெபா)�� இல�ைக 

எ8திேன _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) $க�ப.10159.4 

 ம)5தி2� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ம 2யி'  வா தைச $க�ப.10160.1 

 அ)5திைனேய நற( அைமய உ%Dேய $க�ப.10160.2 

 இ)5தைனேய இனி+ எம��� ஏ-பன $க�ப.10160.3 

 வி)5+_ெப.(வி)5+_ெப.) உளேவா உைர ெவ�ைம ந��கினா8 $க�ப.10160.4 



 கல�தினி  பிற�த மாமணியி  கா5+� $க�ப.10161.1 

 நல�தினி  பிற5தன நட5த_ெப.எ/.(நட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ந ைமசா* $க�ப.10161.2 

 �ல�தினி* பிற5திைல ேகா3 இ* கீட�ேபா* $க�ப.10161.3 

 நில�தினி* பிற5தைம நிரAபினா8 அேரா $க�ப.10161.4 

 ெப%ைம�� ெப)ைம�� பிறA;� க-;_ெப.(க-;_ெப.) எ2� $க�ப.10162.1 

 தி%ைம�� ஒJ�க4� ெதளி(� சீ�ைம�� $க�ப.10162.2 

 உ%ைம�� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ2� ஒ)�தி_ெப.(ஒ)�தி_ெப.) 

ேதா றலா* $க�ப.10162.3 

 வ%ைம_ெப.(வ%ைம_ெப.) இ* ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) ;கழி  

மா85தவா* $க�ப.10162.4 

 அைடAப� ஐ�;ல கைள ஒJ�க� ஆணியா/ $க�ப.10163.1 

 சைடAபர� ;ைன5+_வி.எ/.(;ைன_வி.+5�_இ.கா.உ_வி.எ/.�றி.) ஒளி� 

தைகயி  மாதவ� $க�ப.10163.2 

 பைடAப� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைட 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) பழிவ5தா* அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

$க�ப.10163.3 

 +ைடAப� த� உயிேரா�� �ல�தி  ேதாைகமா� $க�ப.10163.4 

 யா+ யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இய�;வ+ உண�ைவ ஈ� அற/ 

$க�ப.10164.1 

 ேசதியாநி ற+ உ  ஒJ�க/ ெச8தியா* $க�ப.10164.2 

 சாதியா* அ � எனி  த�க+ ஒ�ெநறி $க�ப.10164.3 

 ேபாதியா* எ றன  ;லவ�_ெப.(;லவ�_ெப.) ;5தியா  $க�ப.10164.4 



 4ைனவ)� அமர)� ம-�� 

4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10165.1 

 நிைன( அ) மகளி)� நி)த� எ � உளா� $க�ப.10165.2 

 எைனவ)� வானர�+ எவ)� ேவ� உளா� $க�ப.10165.3 

 அைனவ)� வா8திற5+ அர-றினா� அேரா $க�ப.10165.4 

 க% இைண உதிர4� ;ன�� கா � உக $க�ப.10166.1 

 ம%ணிைன ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மல'  

ைவ�வா3 $க�ப.10166.2 

 ;%ணிைன� ேகா��� தைனய ெபா�மலா* $க�ப.10166.3 

 உ3நிைனA; ஓவிநி � உயி�A; வ ��கினா3 $க�ப.10166.4 

 ப)5+_ெப.(ப)5+_ெப.) அட� �ர�திைட ப)�ந�� நைச $க�ப.10167.1 

 வ)5+_ஏவ.(வ)5+_வி.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) +ய'  ஆ* மாள�-ற 

மா  $க�ப.10167.2 

 இ)5_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) தட�க%� அதி  எ8+றா வைகA $க�ப.10167.3 

 ெப)5தைட உ-� என ேப+-றா3 அேரா $க�ப.10167.4 

 உ-�நி � உலகிைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஓ� அ' $க�ப.10168.1 

 4-� உ� ெந��க%ந�� ஆலிெமா8�+ உக $க�ப.10168.2 

 இ-ற+ேபா�� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இ)5+ெப-ற ேப� $க�ப.10168.3 

 உ-றதா* இ � அவ� எ � எ � ஓ+வா3 $க�ப.10168.4 

 மா)தி வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எைன� க%� வ3ள*ந� 

$க�ப.10169.1 



 சா)தி ஈ%� என/ சைமய/ ேசா*லினா  $க�ப.10169.2 

 யா'2� ேம ைமயா  இைச�த+ இ*ைலேயா $க�ப.10169.3 

 ேசா)� எ நிைல அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) P+� 

அ*லேனா $க�ப.10169.4 

 எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ-.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) எ நல� எ ன 

க-;_ெப.(க-;_ெப.) நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) $க�ப.10170.1 

 இ�தைன கால4� உழ5த_ெப.எ/.(உழ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஈ+ 

எலா� $க�ப.10170.2 

 பி�+ எனலா8 அவ� பிைழ�ததா� அ ேற $க�ப.10170.3 

 உ�தம ந�மன�+ உண�5திலாைமயா* $க�ப.10170.4 

 பா��� எலா� ப�தினி ப+ம� தா2��� $க�ப.10171.1 

 ேப��கலா� சி5ைதய3 அ*ல3 ேபைதேய  $க�ப.10171.2 

 ஆ��� எலா� க%ணவ  அ � எ றா* அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

$க�ப.10171.3 

 த���க* ஆ� தைகய+ தெய1வ� ேத�ேமா $க�ப.10171.4 

 ப�கய�+ ஒ)வ2� விைடயி  பாக2� $க�ப.10172.1 

 ச��ைக� தா�கிய_ெப.எ/.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த)ம 

1��தி�� $க�ப.10172.2 

 அ�ைகயி  ெந*லிேபா* அைன�+� ேநா�கி2� $க�ப.10172.3 

 ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) மனநிைல 

உணர_�ைற.எ/.(உண�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ*லேரா $க�ப.10172.4 

 ஆதலி  ;ற�+ இனி யா)�காக எ  $க�ப.10173.1 

 ேகா+ அ�தவ�திைன� Hறி� கா��ேக  $க�ப.10173.2 



 சாதலி  சிற5த+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இ*ைல த�கேத $க�ப.10173.3 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நி பணி அ+விதி�� எ றன3 $க�ப.10173.4 

 இைளயவ  தைன அைழ�+ இ�தி த� என $க�ப.10174.1 

 வைள ஒலி 4 ைகயா3 வாயி  Hறினா3 $க�ப.10174.2 

 உைள(� மன�தவ  உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) யா(��� $க�ப.10174.3 

 கைளகைண� ெத(ழ அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) க%ணி  

Hறினா  $க�ப.10174.4 

 ஏ�கிய ெபா)மலி  இழி_வி.(இழி_வி.) க%ண �'ன  $க�ப.10175.1 

 வா�கிய உயி'ன  அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ைம5த2� $க�ப.10175.2 

 ஆ�� எ' விதி4ைற அைமவி�தா  அத  $க�ப.10175.3 

 பா��ற நட5தன3 ப+மA ேபாதினா3 $க�ப.10175.4 

 த� இைட அ)�ற/ ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேதவ���� $க�ப.10176.1 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) தனி���க�� த'�கிலாைமயா* $க�ப.10176.2 

 வா8திற5+ அர-றின மைறக3 நா ெகா�� $க�ப.10176.3 

 ஓ8( இ* ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) அற4�_ெப.(அற�_ெப.+உ�_சா' ) ம-� 

உயி�க3 யாைவ�� $க�ப.10176.4 

 வல�வ)� அளைவயி  ம�கி_வி.எ/.(ம��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வா 4த* $க�ப.10177.1 

 உலக4� உயி�கB� ஓலமி�டன $க�ப.10177.2 

 அலமர* உ-றன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

அலறி ஐய இ/_��.(இ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) $க�ப.10177.3 



 சல� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) த�கில+ எ ன/ சா-றின $க�ப.10177.4 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) ேதவிேய 4தல ஏைழய� $க�ப.10178.1 

 அ5தர வானி  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அர-�கி றவ� $க�ப.10178.2 

 ெச5_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) தளி�� ைககளா* ேசய'A 

ெப)R_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) $க�ப.10178.3 

 �5தர� க%கைள எ-றி� +3ளினா� $க�ப.10178.4 

 ந��கின� நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) 4தல நாயக� $க�ப.10179.1 

 பட� �ைற5த+ பD�ம5த பா�;_ெப.(பா�;_ெப.) வா8 $க�ப.10179.2 

 விட�_ெப.(விட�_ெப.) பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உள+ 

என ெவ+�பி-றா* உல�_ெப.(உல�_ெப.) $க�ப.10179.3 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) தி'5தன �ட� கட*க3 ஏ�கின $க�ப.10179.4 

 கன�தினா* கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) :% 4ைலய 

ைகவைள $க�ப.10180.1 

 மன�தினா* வா�கினா* ம� உ-ேற  எனி  $க�ப.10180.2 

 சின�தினா* ��தியா* த�/ெச*வா எ றா3 $க�ப.10180.3 

 ;ன� +ழா8� கணவ-�� வண�க� ேபா�கினா3 $க�ப.10180.4 

 ந�5த_�ைற.எ/.(ந�5+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) 

;னலிைட நிவ5த தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $க�ப.10181.1 

 ஏ85த த _பதி.ெப.(த _தி'.) ேகாயிேல எ8+வா3 எனA $க�ப.10181.2 

 பா85தன3 பா8த�� பாலி  பR� என� $க�ப.10181.3 

 த�85த+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) எ' 

அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) க-பி  த�யினா* $க�ப.10181.4 



 அJ5தின ந�ைகைய அ�ைகயா* �ம5+ $க�ப.10182.1 

 எJ5தன  அ�கி ெவ5+_வி.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ'�� 

ேமனியா  $க�ப.10182.2 

 ெத(J� +ைண� கர�தின  �)தி ஞான�தி  $க�ப.10182.3 

 ெகாJ5திைனA :சலி�� அர-�� ெகா3ைகயா  $க�ப.10182.4 

 ஊDன சீ-ற�தா* உதி�த ேவ�கB� $க�ப.10183.1 

 வாDன இ*ைலயா* உண��+மா� உ%ட< $க�ப.10183.2 

 பாDய_ெப.எ/.(பா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ%ெடா�� பனி�த 

ேதெனா�� $க�ப.10183.3 

 SDன மல�க3_ெப.(மல�க3_ெப.) ந�� 

ேதா85த_ெப.எ/.(ேதா8_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபா றவா* 

$க�ப.10183.4 

 தி'5தன உலக4� ெசLைவ 

நினறன_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.க.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) $க�ப.10184.1 

 ப'5தவ� உயி� எலா� பய�_ெப.(பய�_ெப.) தவி�5தன $க�ப.10184.2 

 அ)5ததி 4தலிய மகளி�_ெப.) ஆ�த* $க�ப.10184.3 

 ;'5தன� நாண4� ெபாைற�� ந��கினா� $க�ப.10184.4 

 கனி5+ உய� க-;_ெப.(க-;_ெப.) எ2� கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) த�யினா* 

$க�ப.10185.1 

 நிைன5திைல எ  வலி ந��கினா8 எனா $க�ப.10185.2 

 அநி15தைன அ�கி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அய�( இ* எ ைன�� 

$க�ப.10185.3 

 4னி5தைன ஆ� என 4ைறயி�டா  அேரா $க�ப.10185.4 



 இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) ஓ� 

காைலயி*_ெப.(காைல_ெப.+இ*_இட.ேவ.) இராம  யாைர 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.10186.1 

 எ ைன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இய�பிய+ எ'�3 

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

இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) $க�ப.10186.2 

 ; ைமசா* ஒ)�திைய/ �டா+ ேபா-றினா8 $க�ப.10186.3 

 அ ன+ ஆ� ெசா*ல_�ைற.எ/.(ெசா*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஈ+ அைறதியா* 

எ றா  $க�ப.10186.4 

 அ�கி யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) எ ைன இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) க-;_ெப.(க-;_ெப.) எ2� 

$க�ப.10187.1 

 ெபா�� ெவ5த�/ �டA ெபா��கிலாைமயா* $க�ப.10187.2 

 இ�� அைண5ேத  உ�� இய-ைக ேநா�கி�� $க�ப.10187.3 

 ச�கியா நி-றிேயா எவ���� சா � உளா8 $க�ப.10187.4 

 ேவ�ப+� ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) வில�கினா� எனி  $க�ப.10188.1 

 ேக�ப+� ப*ெபா)�� ஐய� ேக� அற $க�ப.10188.2 

 மீ�ப+� எ வயி  எ 2� ெம8A ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) $க�ப.10188.3 

 வா3_ெப.(வா3_ெப.) ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேதாளினா8 மைறக3 

ெசா*�மா* $க�ப.10188.4 

 ஐ�� ெபா)3கைள ஆ� இ* மா� ஒ]இ� $க�ப.10189.1 

 ைக உ� ெந*லி_ெப.(ெந*லி_ெப.) அ� கனியி  கா��� எ  $க�ப.10189.2 

 ெம8 உ� க��ைர ேக��� மீ�Dேயா $க�ப.10189.3 



 ெபா8 அ� மா)தி உைர�� ேபா-றலா8 $க�ப.10189.4 

 ேதவ)� 4னிவ)� தி'வ நி-ப(� $க�ப.10190.1 

 1வைக_ெப.(1வைக_ெப.) உலக4� க%க3 ேமாதிநி � $க�ப.10190.2 

 ஆ என* ேக�கிைல அற�ைத ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ேவ� $க�ப.10190.3 

 ஏவ� எ � ஒ)ெபா)3 யா%�� ெகா%Dேயா $க�ப.10190.4 

 ெப8�ேம மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ;வி பிளAப+ அ றிேய $க�ப.10191.1 

 ெச8�ேம ெபாைற அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெநறியி* ெச*�ேம $க�ப.10191.2 

 உ8�ேம உல�_ெப.(உல�_ெப.) இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) 

உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) சீறினா* $க�ப.10191.3 

 ைவ�ேம* மல� மிைச அய2� மா�ேம. $க�ப.10191.4 

 பா� உ� ப*ெமாழி இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ப னி 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10192.1 

 ஆ� உ� ேதவேரா� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10192.2 

 S� உ�� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அ(L) அல' ேதாைகைய $க�ப.10192.3 

 மா� உற� ெகாண�5தன  வ3ள* H�வா  $க�ப.10192.4 

 அழிA; இல சா �ந� உல��� ஆதலா* $க�ப.10193.1 

 இழிA; இல ெசா*லி_வி.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இவைள யா+� ஓ� $க�ப.10193.2 

 பழிA; இல3_�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ3_பட�.ஒ).) எ றைன பழி�� இ � 

இனி� $க�ப.10193.3 



 கழிAபில3 எ றன  க)ைண உ3ள�தா  $க�ப.10193.4 

 உண��+வா8 உ%ைம_ெப.(உ%ைம_ெப.) ஒழி( இ � 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) வ5+ளதா* $க�ப.10194.1 

 ;ண��+� மாையயி* ெபா+(ற 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைவ ;ணரா $க�ப.10194.2 

 இண�� +ழா8� ெத(�க* இராம-� எ � இைமயவ� இைசAப $க�ப.10194.3 

 தணA; இ* தாமைர/_ெப.(தாமைர_ெப.+/_ஒ-.) ச+4க  உைரெசய/ 

சைம5தா  $க�ப.10194.4 

 ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) ெத(*�ல�+ அவத'�தைன 

ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) மனித  $க�ப.10195.1 

 எ ன உ னைல உ ைன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இராம ேக3 இதைன 

$க�ப.10195.2 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா மைற� +ணிவினி* 

+ணி5த ெம8�+ணி( $க�ப.10195.3 

 நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) அலா+ இ*ைல நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) இ  

இ* ேவ� உள+ இைல ெநDேயா8 $க�ப.10195.4 

 ப�தி எ � உள+ யாதி2� பைழய+ 

பய5த_ெப.எ/.(பய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10196.1 

 வி�தியா* வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) விைள( ம-� 

அத-�ேம* நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10196.2 

 ;�தி யாவ���� அ'ய அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ;)ட2� 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இ� $க�ப.10196.3 

 மி�தி_ெப.(மி�தி_ெப.) உ ெப) மாையயினா* 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ ��க� $க�ப.10196.4 



 4 ; பி ; இ);ைட எ2� �ணிA; அ) 4ைறைம� $க�ப.10197.1 

 த ெப)5 த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) தா _த-.�.(தா _த-.�.) தெரJ 

மைறகளி  தைலக3 $க�ப.10197.2 

 ம ெப)� பரமா��த� எ � உைர�கி ற மா-ற� $க�ப.10197.3 

 அ ப நி ைன அ*லா* ம-� இ�� யாைர�� அைறயா $க�ப.10197.4 

 என��� எ% வைக ஒ)வ-�� இைமயவ��� இைறவ  $க�ப.10198.1 

 தன��� ப*ெப) 4னிவ���� உயி)ட  

தழ�இய_ெப.எ/.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10198.2 

 அைன�தி2��� ந�ேய பர� எ பைத அறி5தா� $க�ப.10198.3 

 விைன� +வ�� உைட வ ��ட அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) தைளநி � மீ3வா� 

$க�ப.10198.4 

 எ ைன�தா  4தலாகிய உ)வ�க3 எைவ�� $க�ப.10199.1 

 4 ைன� தா8_ெப.(தா8_ெப.) த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) எ2� ெப) மாையயி  

1>கி $க�ப.10199.2 

 த ைன� தா _த-.�.(தா _த-.�.) அறியாைமயி  சலிAப 

அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) சல� 

த��5+_வி.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10199.3 

 உ ைன� தாைத எ � உண��வ 4�தி வி�+ 

ஒழி5த_ெப.எ/.(ஒழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10199.4 

 ஐ அR� ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த�+வ� 

தெரJ5+ அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவ-றி  

$க�ப.10200.1 

 ெம8 எRசாவைக ேம* நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நின��ேம* யா+� $க�ப.10200.2 



 ெபா8 எRசா இல+ எ 2� ஈ+ அ)மைற ;க�� $க�ப.10200.3 

 ைவய� சா � இனி சா ���/ சா � இைல வழ�கா* $க�ப.10200.4 

 அளைவயா* அள5+_வி.எ/.(அள_வி.+5�_இ.க.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ� அ � 

எ � அறி(�� அைமதி $க�ப.10201.1 

 உ(3)ளைவ யாைவ�� உன�� இ*ைல உபநிட�+ உ�� 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) $க�ப.10201.2 

 களைவ ஆ85+_வி.எ/.(ஆ8_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உற� 

ெதளி5+_வி.எ/.(ெதளி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இல+ 

ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) க%ணா* $க�ப.10201.3 

 +ளைவ ஆ8 4Dயா8 உைள ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) என� +ணி�� 

$க�ப.10201.4 

 கரண� எ � உள உ ைன வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) காணாேம $க�ப.10202.1 

 அரண�_ெப.(அரண�_ெப.) அ*லவ��� இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) 

கட5+_வி.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) அ'+ 

ஆக $க�ப.10202.2 

 மரண� ேதா-ற� எ � இவ-றிைட மய��ப அவ��� உ  $க�ப.10202.3 

 சரண� அ*ல+ ஓ� சர% இ*ைல அ னைவ தவி�Aபா  $க�ப.10202.4 

 ேதா-ற� எ ப+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உன�� இ*ைல நி கேண ேதா-�� 

$க�ப.10203.1 

 ஆ-ற*சா* 4த-ப�தி ம-� அத23 ஆ� ப%பா* $க�ப.10203.2 

 கா-ைற 4 2ைடA :த�க3 அைவ 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கைட�கா* $க�ப.10203.3 



 வ �-� வ �-� உ-� வ �(�� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) எ �� விளியா8 

$க�ப.10203.4 

 மி ைன� கா��த*ேபா* வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

விளி�� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $க�ப.10204.1 

 த ைன� கா�ட(� த)ம�ைத நா�ட(� தனிேய $க�ப.10204.2 

 எ ைன� கா��தி இ�தி�� கா��தி என��� $க�ப.10204.3 

 உ ைன� கா�டைல ஒளி�கி �� இைல மைற உைரயா* $க�ப.10204.4 

 எ  உ)� ெகா� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலகிைன ஈ2தி இைடேய 

$க�ப.10205.1 

 உ  உ)� ெகா� ;�5+நி � ஓ�;தி உைமேகா  $க�ப.10205.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) உ)�ெகா� +ைட�தி ம-� 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) தனி அ)�க  $க�ப.10205.3 

 4  உ)� ெகா� பக*_ெப.(பக*_ெப.) ெச�� தர�த+ 4தேலா8 $க�ப.10205.4 

 தி)� �வா*மலி ெச*வ�+/ ெச)��ேவ� திற�+� $க�ப.10206.1 

 த)�� மா8(ற தானவ� அர�க� ெவR_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சம'* 

$க�ப.10206.2 

 இ'�க மா>கி ெநா5+_வி.எ/.(ெநா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைனA 

;க*_ெப.(;க*_ெப.) யா�;க இையயா� $க�ப.10206.3 

 க)��ளா8 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேதா-�தி ஈ�� 

இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) கடேனா $க�ப.10206.4 

 ஓ�காரA ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) ேத)ேவா�தா� உ ைன உண�ேவா� 

$க�ப.10207.1 



 ஓ�காரA ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) எ � 

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ)விைன உ�Aேபா� 

$க�ப.10207.2 

 ஓ�காரA ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) ஆ� அ � எ � ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

க%டா�� $க�ப.10207.3 

 ஓ�காரA ெபா)ேள_ெப.(ெபா)3_ெப.+ஏ_சா'.) ெபா)3_ெப.(ெபா)3_ெப.) 

எ கிலா உரேவா�_�றி.வி.4.(உர(_ெப.+ஓ�_பட�.ப ) $க�ப.10207.4 

 இைனய+ ஆதலி  எ ைன�� யாைர�� 

ஈ �_வி.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ� $க�ப.10208.1 

 மைனயி  மா�சிைய வள��த எ� ேமாயிைன வாளா $க�ப.10208.2 

 4னிய* எ � உைர 4D�தன  45+ந�� 4ைள�த $க�ப.10208.3 

 சிைனயி  ப5த4� ப�திக3 அைன�ைத�� 

ெச8ேதா _வி.அ.ெப.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+ஓ _பட�.ஒ).) $க�ப.10208.4 

 எ 2� மா�திர�+ ஏ� அம� கட(B� 

இைச�தா _வி.4.(இைச_வி.+��_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.10209.1 

 உ ைன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ஒ �� உண�5திைல ேபா�மா* உரேவா8 

$க�ப.10209.2 

 4 ைன ஆதி ஆ� 1��திந� 1வைக_ெப.(1வைக_ெப.) உலகி  $க�ப.10209.3 

 அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) சீைத ஆ� மா+ 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) மா�பி  

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைம5தா3 $க�ப.10209.4 

 +ற��� த ைமய3 அ*லளா* ெத(*ைல 

எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) 

$க�ப.10210.1 



 பிற��� ெபா வயி-� அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெப8வைள பிைழ�கி  $க�ப.10210.2 

 இற��� பல உயி� இராம  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

இவ3_பதி.ெப.(இ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) திற�+_ெப.(திற�_ெப.+அ�+_சா'.) 

இக>/சி $க�ப.10210.3 

 மற��� த ைமய+ எ றன  வரத���� வரத  $க�ப.10210.4 

 பி 2� ேநா�கினா  ெப)5தைகA ;த*வைனA 

A''5த_ெப.எ/.(பி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10211.1 

 இ னலா* உயி� +ற5+_வி.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ)5_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) +ற�க�+3 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10211.2 

 ம னவ- ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) க%� 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ைம5தைன� தெர��D $க�ப.10211.3 

 4 ைன வ +ய� ந���தி ெமா8�பிேனா8 எ றா  $க�ப.10211.4 

 ஆதியா  பணி அ)3 ெப-ற_ெப.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அரச)�� அரச _ெப.(அரெச _ெப.) $க�ப.10212.1 

 காத*_ெப.(காத*_ெப.) ைம5தைன� காணிய உவ5த+ ஓ� க)�தா* 

$க�ப.10212.2 

 :தல�திைடA ;�கன  ;�த�� ெபா) இ* $க�ப.10212.3 

 ேவதேவ�த2� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) மல�� தா3மிைச 

வ �>5தா  $க�ப.10212.4 

 வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ைம5தைன 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

வில�க*_ெதா.ெப.(வில��_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) ஆக�தி  $க�ப.10213.1 



 ஆ>5+ அJ5திட� தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) க%ணி  ந�� 

ஆ�D_வி.எ/.(ஆ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10213.2 

 வா>5த_ெப.எ/.(வா>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சி5ைதயி  மன�கB� 

களிA;ற ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) $க�ப.10213.3 

 ேபா>5த + ப�க3 ;றAபட நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) ;க றா  $க�ப.10213.4 

 அ � ேககய  மக3_ெப.(மக3_ெப.) 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வரெம2� அயி*ேவ* 

$க�ப.10214.1 

 இ �கா�� எ  இதய�தினிைட 

நி ற+_வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) எ ைன� $க�ப.10214.2 

 ெகா �� ந��கல+ இAெபாJ+ அக ற+ உ  �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) :% 

$க�ப.10214.3 

 ம ற*_ெப.(ம ற*_ெப.) ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) ஆ� கா5த மா 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) இ � வா�க_�ைற.எ/.(வா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.10214.4 

 ைம5தைரA ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வா _ெப.(வா _ெப.) உய� ேதா-ற�+ மல�5தா� $க�ப.10215.1 

 �5தரA ெப)5_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) ேதாளினா8 எ +ைண� தாளி  

$க�ப.10215.2 

 ைப5_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) +க3கB� ஒ�கில� ஆ� எனA பைட�தா8 

$க�ப.10215.3 

 உ85தவ��� அ)5_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) +ற�க4� ;கJ�ெப-� உய�5ேத  

$க�ப.10215.4 



 ப%� நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) ெத(J� ேதவ)� 4னிவ)� பாரா8 

$க�ப.10216.1 

 க%� க%� எைன� ைக�தல� �வி�கி ற கா�சி_ெப.(கா�சி_ெப.) 

$க�ப.10216.2 

 ;%ட]க�+A ;ராதன  த ெனா�� 

ெபா)5தி_வி.எ/.(ெபா)5+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10216.3 

 அ%ட 1ல�+ ஒ� ஆசன�+ இ)�திைன அழக $க�ப.10216.4 

 எ � ைம5தைன எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ��+ 

இ��ற� தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10217.1 

 � � ேபா � உள ேதாளினா  சீைதைய� 

��க_�ைற.எ/.(���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10217.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) +ைண�கழ* வண�க�� க)ைணயா* தழவி 

$க�ப.10217.3 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ம-� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) நிக>�தினா  நிக>�த அ)�;கேழா  

$க�ப.10217.4 

 ந�ைக ம-�நி  க-பிைன உல��� நா�ட $க�ப.10218.1 

 அ�கி ;�கி� எ � உண��திய_ெப.எ/.(உண��+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) 

அைடேய* $க�ப.10218.2 

 ச�ைக உ-றவ� ெப�வ+� உ%� அ+சரத� $க�ப.10218.3 

 க�ைக நா�ைட� கணவைன 4னி(ற� க)ேத* $க�ப.10218.4 

 ெபா ைன� த�யிைடA ெப8த*_ெதா.ெப.(ெப8_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) 

அAெபா 2ைட� P8ைம $க�ப.10219.1 



 த ைன� கா��த-� எ ப+ மன�ெகாள* த�தி_ெப.(த�தி_ெப.) $க�ப.10219.2 

 உ ைன� கா�Dன  க-பி2�� அரசி எ � உலகி* $க�ப.10219.3 

 பி ைன� கா��வ+ அ'ய+ எ � 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இAெப'ேயா  

$க�ப.10219.4 

 ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) பிற5தவ� அ)5ததிேய 4த* ெப)ைமA $க�ப.10220.1 

 ப%;_ெப.(ப%;_ெப.) இற5தவ��� அ)�கல� 

ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பாவா8 $க�ப.10220.2 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) பிற5தக� உன�� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) வா நி �� 

வ5தா8_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ8_4 .ஒ).) $க�ப.10220.3 

 எ%; இற5த_ெப.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நி �ண�கB�� இனி 

இJ�� இைலயா* $க�ப.10220.4 

 எ ன/ ெசா*லி_வி.எ/.(ெசா*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ஏ5திைழ தி)மன�+ யா+� $க�ப.10221.1 

 உ ன/ ெச8வ+ ஓ�4னி( இ ைம_ெப.(இ ைம_ெப.) மன�ெகாளா 

உவ5தா  $க�ப.10221.2 

 பி ைன/ ெச�ம* அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இளவைல உ3 

அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) பிணிAப $க�ப.10221.3 

 த ைன�தா  என� தJவின  க%க3 ந��த+�ப $க�ப.10221.4 

 க%ணி ந��A ெப)5தாைர ம-� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

சைட� க-ைற $க�ப.10222.1 

 ம%ணி  ந��த� ஒ�+ இழிதர தழ�இ_வி.எ/.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ைம5த $க�ப.10222.2 



 எ% இ* ந��க அ)�பிறவி�� எ ெநRசி  

இற5த_ெப.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10222.3 

 ;%0� ந��கிைன Oைமயைன� ெத(ட�5+ உட  ேபா5தா8 $க�ப.10222.4 

 ;ர5தர  ெப)�_ெப.அ.(ெப)�_ெப.அ.) பைகஞைனA ேபா�ெவ ற உ த  

$க�ப.10223.1 

 பர5+_வி.எ/.(பர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உய�5த_ெப.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) 

ஆ-றேல ேதவ)� பல)� $க�ப.10223.2 

 நிர5தர� ;க*கி ற+ ந�இ5த உலகி  $க�ப.10223.3 

 அர5ைத ெவ�பைக +ைட�+ அற�_ெப.(அற�_ெப.) நி��திைன ஐய 

$க�ப.10223.4 

 எ � பி ன)� இராமைன யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) உன�� ஈவ+ 

$க�ப.10224.1 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) H�தி உய��ண�ேதா8 என உைன 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.10224.2 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வானிைட�க%� இட� 

த��ெவ  எ � இ)5ேத  $க�ப.10224.3 

 இ � காணAெப-ேற  இனிA ெப�வ+ எ  எ றா  $க�ப.10224.4 

 ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) உன�� அைம5த+ 

ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உைர என அழக  $க�ப.10225.1 

 த�ய3 எ � ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

+ற5த_ெப.எ/.(+ற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ  தெய1வ4� மக2� 

$க�ப.10225.2 

 தா�� த�பி�மா� வர�_ெப.(வர�_ெப.) த)க என� தா>5தா  $க�ப.10225.3 



 வா8 திற5+ எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஆ��தன_வி.4.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) உயிெரலா� 

வJ�தி_வி.எ/.(வJ�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10225.4 

 வரதேக3 என� தயரத  உைர 

ெச8வா _வி.4.(ெச8_வி.+L_இ.இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) ம� இ* $க�ப.10226.1 

 பரத  அ ன+ ெப�க_விய�.வி.4.(ெப�_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) 

தா _த-.�.(தா _த-.�.) 4DயிைனA 

பறி�+_வி.எ/.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

$க�ப.10226.2 

 விரத ேவட� ம-� உதவிய_ெப.எ/.(உத(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

பாவிேம* விளி( $க�ப.10226.3 

 சரத� ந��கலதா� எ றா  தழ�இய_ெப.எ/.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ைகதளர $க�ப.10226.4 

 ஊ _ெப.(ஊ _ெப.) பிைழ�கிலா உயி�ெநD+ அளி���ந�3 அரைச $க�ப.10227.1 

 வா பிைழ��� இ+4த* எனா+ ஆ3(ற மதி�+ $க�ப.10227.2 

 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) பிைழ�த+ அ*லா* எ ைன 

ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ�பிரா�D $க�ப.10227.3 

 தா பிைழ�த+ உ%ட< எ றா  அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

சல� தவி�5தா  $க�ப.10227.4 

 எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) வர�கB� கட5தவ  அAெபா)3 

இைசAப $க�ப.10228.1 

 தெவ1வர�; அ� கானிைட/ ெச��தினா�� ஈ5த $க�ப.10228.2 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வர�கB� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) அைவ 

ஆ-றினா-� ஈ5த $க�ப.10228.3 



 இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வர�கB� இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) எ றா� 

ேதவ)� இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10228.4 

 வர�_ெப.(வர�_ெப.) இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) அளி�+ அழகைன 

இளவைல மல�ேம* $க�ப.10229.1 

 விர( ெபா னிைன ம%ணிைட நி��தி வி%ணிைடேய $க�ப.10229.2 

 உர( மான�மீ+ ஏகின  உ�ப)� உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) 

$க�ப.10229.3 

 பர(�_ெப.எ/.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெம8யி2�� உயிரளி�+ 

உ�;க> பைட�ேதா  $க�ப.10229.4 

 ேகா�� வா�சிைல� �'சிைல அமர�த� �ழா�க3 $க�ப.10230.1 

 மீ��� ேநா��றா வ �ர ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ேவ%�வ வர�க3 $க�ப.10230.2 

 ேக�Dயா* என அர�க�க3 கிள�ெப)R ெச)வி* $க�ப.10230.3 

 வ ��ட மா%�ள �ர�� எலா� 

எJக_விய�.வி.4.(எJ_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) என விள�பி $க�ப.10230.4 

 பி 2� ஓ� வர�_ெப.(வர�_ெப.) வானரA ெப)�கட* 

ெபய�5+_வி.எ/.(ெபய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10231.1 

 ம 2 ப* வன�_ெப.(வந�_ெப.) மா*வைர� �ல�க3 ம-� இ ன 

$க�ப.10231.2 

 +  இட�க3 கா8 கனி கிழ�ேகா� ேத _ெப.(ேத _ெப.) +-ற $க�ப.10231.3 

 இ  உ% ந�� உளவாக என விள�பி�க எ றா  $க�ப.10231.4 

 வர�_ெப.(வர�_ெப.) த)� 4த* மJவலா  4னிவர� வாேனா� $க�ப.10232.1 

 ;ர5த� ஆதி ம-� ஏைனேயா� தனி�தனி 

;க>5+_வி.எ/.(;க>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ�� $க�ப.10232.2 



 அர5ைத ெவ�பிறA; 

அ����_ெப.எ/.(அ�_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நாயக 

நின+ அ)ளா* $க�ப.10232.3 

 �ர�� இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

ெப�க_விய�.வி.4.(ெப�_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ றன� உ3ள4� 

�ளி�Aபா� $க�ப.10232.4 

 45ைதநா3 4த* கைட4ைற அளைவ�� 

4D5த_ெப.எ/.(4D_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10233.1 

 அ5த வானர� அட�க�� எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உட  ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10233.2 

 சி5ைதேயா� க%களிA;ற ெச) எலா� நிைனயா $க�ப.10233.3 

 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) க%ணைன வண�கின 

மகி>5+_வி.எ/.(மகி>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10233.4 

 ��ப க னேனா� இ5திரசி�+ ெவ��லA ேபா� $க�ப.10234.1 

 ெவ�; ெவRசின�+ இராவண  4தலிய வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) $க�ப.10234.2 

 அ�பி  மா%�ள வானர� அ�� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10234.3 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) யாவ)� இராமைனA 

பா��+_வி.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) உைர�தா� $க�ப.10234.4 

 இைட உவாவினி* �ேவல� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ��+_வி.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எயி* இல�ைகA 

$க�ப.10235.1 



 ;ைட அவா(ற/ ேசைனைய வைளA; உறA ேபா�கி $க�ப.10235.2 

 பைட அவா(�� அர�க�த� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 4-�� 

ப��+_வி.எ/.(ப�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10235.3 

 கைட உவாவினி* இராவண  த ைன�� க�� $க�ப.10235.4 

 வRச இ*ைல இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அ%ட�தி  எ2�பD மD�த 

$க�ப.10236.1 

 கRச நா3மல�� ைகயினா8 அ ைனெசா* கடவா+ $க�ப.10236.2 

 அRெசா� அR� நா �_ெப.(நா �_ெப.) எ � எ0� ஆ%� ேபா8 

4D5த_ெப.எ/.(4D_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10236.3 

 பRசமிA ெபய� பைட�+ள திதி இ � 

பய5த_ெப.எ/.(பய_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10236.4 

 இ � ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) பரதைன எ8தைல எ னி  $க�ப.10237.1 

 ெபா �மா* அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எ'யிைட அ ன+ 

ேபா�க $க�ப.10237.2 

 ெவ றிவ �ர ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ேபாதியா* எ ப+ விள�பா $க�ப.10237.3 

 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ேதவ�க3_ெப.(ேதவ�_ெப.+க3_ப .) ந��கினா� இராகவ  நிைன5தா  

$க�ப.10237.4 

 ஆ%� ப�ெத(� நா�� இ ேறா� அ�� 

ஆயி _நி.எ/.(ஆ_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) $க�ப.10238.1 

 மா%டதா� இனி எ �ல� பரதேன மாயி  $க�ப.10238.2 

 ஈ%� ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஓ� ஊ�தி உ%ட< என 

இ ேற $க�ப.10238.3 



 P%� மான� உ%� எ � அட* வ �டண  ெத(Jதா  $க�ப.10238.4 

 வா�கினா  இ)நிதிெயா� தனதனி* வ3ளா* $க�ப.10239.1 

 ஓ��மா* ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) எJபஃ+ ஏறி2� ஒ*கா+ 

$க�ப.10239.2 

 ஈ�� உளா� எலா� இவ)வ+ இவ'  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இனி+ 

$க�ப.10239.3 

 :��லா நக� ;�தி இRஞா � எனA ;க றா  $க�ப.10239.4 

 இய�க� ேவ5த2�� அ)மைற� கிழவ _ெப.(கிழவ _ெப.) அ � ஈ5த 

$க�ப.10240.1 

 +ய�� இலாதவ� மனெமன� Pய+ �ர�க3 $க�ப.10240.2 

 விய�க வா ெச�� ;�பக விமான4%� எ ேற $க�ப.10240.3 

 மய�� இலா  ெசால ெகாண)தி வ*ைலயி  எ றா  $க�ப.10240.4 

 அ%ட ேகாDக3 அன5த� ஒ�+ ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) அ)�க� 

$க�ப.10241.1 

 வி%ட+ ஆ� என வி��பிைட� திைச எலா� 

விள�க_�ைற.எ/.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10241.2 

 க%ைட ஆயிர ேகாDக3 ஒலிA;ற� கஞல� $க�ப.10241.3 

 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைண5தன  

ெநாDயினி* அர�க�த� ேகாமா _ெப.(ேகாமா _ெப.) $க�ப.10241.4 

 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ;�பகவிமான� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அவனிைய அ0க $க�ப.10242.1 

 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) சி5தைன இராகவ  உவைகேயா� இனிந� 

$க�ப.10242.2 



 விைனய� 4-றிய+ எ � 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏறின  

வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) $க�ப.10242.3 

 ;ைனமல� ெசா'5+_வி.எ/.(ெசா'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ��தன� 

ஆசிக3 ;க ேற $க�ப.10242.4 

 வண�� O%ணிைட� தி'சைட வண�க வா _ெப.(வா _ெப.) க-பி-� 

$க�ப.10243.1 

 இண�க� இ ைமயா3 ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஓ� இட� இ றி இல�ைக�� $க�ப.10243.2 

 அண�� தா _த-.�.(தா _த-.�.) என இ)�தி எ � ஐய மா� அைண5தா3 

$க�ப.10243.3 

 மண�ெகா3 ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) ேகா3 அ' 

மான� மீAபட�5தா  $க�ப.10243.4 

 அ%ட� உ%டவ  மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி உதர� ஒ�+ அனில  

$க�ப.10244.1 

 ச%ட ேவக4� �ைறதர நிைன( எ25 தைக�தா8 $க�ப.10244.2 

 வி%தல� திக> விமான� ஆ� ;�பக� இத ேம* $க�ப.10244.3 

 ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெகா%ட*_ெப.(ெகா%ட*_ெப.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) +ைணவைரA 

பா��+_வி.எ/.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) �ணி�தா  $க�ப.10244.4 

 வ �டண  தைன அ ;ற_�ைற.எ/.(அ ;�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேநா��றா 

விமல  $க�ப.10245.1 



 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) அைண5த_ெப.எ/.(அைண_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) ம(லியா8 ெசா*வ+ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உள+ உ  

$க�ப.10245.2 

 மா� அைண5தவ��� இ பேம வழ�கி ந�3 அரசி  $க�ப.10245.3 

 நா� அைண5தவ� ;க>5திட வ �-றி) நல�தா* $க�ப.10245.4 

 ந�தி ஆ� என� தெரJ(� நிைலைமெப-� உைடயா8 $க�ப.10246.1 

 ஆதி நா மைற� கிழவ _ெப.(கிழவ _ெப.) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

�ல�_ெப.(�ல�_ெப.) என அைம5தா8 $க�ப.10246.2 

 ஏதிலா� ெத(J� இல�ைகமா நக'23 இனி ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

$க�ப.10246.3 

 ேபாதியா* எனA ;க றன  நா மைற ;க றா  $க�ப.10246.4 

 ��கி]வ நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) ேதாBைட வ ைமயா* தச�ெத(� 

$க�ப.10247.1 

 அ�கி]வைன� தD5+ ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பைடயினா* 

அைச�த_ெப.எ/.(அைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10247.2 

 மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) வானர/ேசைனயி  இைளA; அற 

மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஊ�A $க�ப.10247.3 

 ;�� வா>க_விய�.வி.4.(வா>_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எனA ;க றன  ஈ� 

இலாA ;கேழா  $க�ப.10247.4 

 வாலி ேசயிைன சா�பைன பனசைன வயA ேபா� $க�ப.10248.1 

 ந�ல  ஆதியா� ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பைட� தைலவைர ெநDய 

$க�ப.10248.2 

 காலி  ேவைலைய� தாவி மீ%ட)ளிய க)ைண $க�ப.10248.3 



 ேபா�� வ �ரைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ம-� 

இ�ெமாழி ;க றா  $க�ப.10248.4 

 ஐய  இ� ெமாழி ;க றிட +0�கேமா� அவ�க3 $க�ப.10249.1 

 ெம8�� ஆவி�� �ைலதர விழிக3 ந�� த+�ப $க�ப.10249.2 

 ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) தாளிைண 4D உற/ ேச��தி $க�ப.10249.3 

 உ8கிேலா� உைன ந��கி _நி.எ/.(ந���_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) எ � இைனயன 

உைர�தா� $க�ப.10249.4 

 பார மா மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) அேயா�தியி  

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) 

ைப�ெபா  $க�ப.10250.1 

 ஆரமா 4D� ேகால4� ெசLவி�� அழ�� $க�ப.10250.2 

 ேசா�( இலா+ யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) கா%��� அளைவ�� 

ெத(ட�5+ $க�ப.10250.3 

 ேபரேவ அ)3 எ றன� உ3 அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) பிணிAபா� $க�ப.10250.4 

 அ பினா* அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) ெமாழி5த வாசக�கB� 

அவ�க3 $க�ப.10251.1 

 + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ந��க4� ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ந�� +ள�க* 

$க�ப.10251.2 

 4 ; நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 

நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ)5த+ அAப'� 

O�4ய-சி $க�ப.10251.3 

 பி ; கா0மா� உைர�த+ எ � உைர�தன  ெப'ேயா  $க�ப.10251.4 



 ஐய  வாசக� ேக�ட�� அ'�ல�+ அர�� $க�ப.10252.1 

 ெமா8 ெகா3 ேசைன�� இல�ைகய� ேவ5த2� 4தேலா� $க�ப.10252.2 

 ைவய� ஆBைட நாயக  மல�/சர% 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10252.3 

 ெம8யிேனா� அ)5_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) +ற�க� உ-றா� என விய5தா� 
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வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) ெகாண�5தன  கண�தி  4 ன� $க�ப.10274.2 

 விைர ெசறி �ழலினா� த� ேவ5தைன 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ெப%ைம�� 

$க�ப.10274.3 

 அரசிைய ஐயேனா�� அD இைண ெத(J+ நி றா� $க�ப.10274.4 

 ம�கல� 4தலா8 உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) மரபினி  கல க3 யா(� 

$க�ப.10275.1 



 அ�� அவ�_பதி.ெப.(அ_��.+அ�_பட�.ப .) ெகாண�5+ ெப%ைம�� அரசிைய� 

ெத(J+Sழ $க�ப.10275.2 

 ந�ைக�� உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேவ� ஓ� நைவ 

இைல இனி ம-� எ றா3 $க�ப.10275.3 

 ெபா�கிய_ெப.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) விமான� தா2� 

மனெமன எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேபான_ெப.எ/.(ேபா_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10275.4 

 ேபாதா வி��பி* திக> ;�பக� ேபாதேலா�� $க�ப.10276.1 

 S+_ெப.(S+_ெப.) ஆ� 4ைல�ேதாைகைய 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 4  ேதா � Sழ* 

$க�ப.10276.2 

 ேகாதாவி' ம-� அத  மா� உய� � � நி ைனA $க�ப.10276.3 

 ேபதா8 பி'வி�+ உய� பைீழ பிணி�த+ எ றா  $க�ப.10276.4 

 சிர�+ வாச வ%�_ெப.(வ%�_ெப.) அல�பி� தெரJைவ ேக3 இ+ந�3 

$க�ப.10277.1 

 தர�+ உவாசவ� ேவ3விய� த%டக� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

தா _த-.�.(தா _த-.�.) $க�ப.10277.2 

 வர�+ வாசவ  வண��� சி�திர Hட� $க�ப.10277.3 

 பர�+வாசன+ உைறவிட� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எனA பக�5தா  

$க�ப.10277.4 

 மி ைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ஈ+ இய�பி�� ேவைல 

$க�ப.10278.1 



 த ைன ேந� இலா 4னிவர  

உண�5+_வி.எ/.(உண�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த _பதி.ெப.(த _தி'.) 

அக�தி  $க�ப.10278.2 

 எ ைன ஆBைட நாயக  

எ8தின _வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) எ னா $க�ப.10278.3 

 + 2 மாதவ� S>தர எதி� ெகா3வா  ெத(ட�5தா  $க�ப.10278.4 

 ஆதப�திர� �%Dைக ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ைகயி  

அைண�+_வி.எ/.(அைண_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10279.1 

 ேபாத� 4-றிய_ெப.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

த%�_ெப.(த%+_ெப.) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) ைகயினி* 

ெபாலிய_�ைற.எ/.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10279.2 

 மா தவAபய  உ)( ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எதி� வ)மாேபா* $க�ப.10279.3 

 ந�தி வி�தக  நட5தைம ேநா�கின  ெநDேயா  $க�ப.10279.4 

 எ%பக திைன அளைவ�� க)ைணேயா� 

இைச5த_ெப.எ/.(இைச_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10280.1 

 ந�;_ெப.(ந�;_ெப.) அக�+ இலா அர�கைர ந)�கி மா ேம) $க�ப.10280.2 

 வி�; அக�+ உைற ேகா3 அ' எனA ெபாலி வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.10280.3 

 ;�பக�திைன வதிெகன நிைன5தன  ;வியி* $க�ப.10280.4 

 உ 2�_ெப.எ/.(உ 2_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) மா�திர�+ 

உலகிைன எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) ஓ���_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.10281.1 

 ெபா னி  நா� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இழி5தெனA 

;�பக� தாழ $க�ப.10281.2 



 எ ைன ஆBைட நாயக  வ*ைலயி  எதி� ேபா8 $க�ப.10281.3 

 ப 2 மாமைற� தேபாதன  தா3மிைசA பணி5தா  $க�ப.10281.4 

 அDயி  வ �>த�� எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ஆசிேயா� 

அைண�+_வி.எ/.(அைண_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10282.1 

 4Dைய ேமாயின  நி �ழி 4ள' அ� க%ண  $க�ப.10282.2 

 சDல ந�3 +க3_ெப.(+க3_ெப.) ஒழிதர தன+ க% அ)வி $க�ப.10282.3 

 ெநDய காத*_ெப.(காத*_ெப.) அ� கலச� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

ஆ�Dன  ெநDேயா  $க�ப.10282.4 

 க)�� வா��ழ* சனகிேயா� இளவ* ைகெத(Jேத $க�ப.10283.1 

 அ)� சா�தர அ)5தவ  ஆசிக3 வழ�கி $க�ப.10283.2 

 உ)� காதலி  ஒJ� க%ண �'ன  உவைக $க�ப.10283.3 

 ப)�� ஆ� அமி>+ ஒ�+ உள� களி�தன  ப'வா* $க�ப.10283.4 

 வானேரச2� வ �டண� �'சி�� ம-ைற $க�ப.10284.1 

 ஏைன வ �ர)� ெத(J�ெத(�� ஆசிக3 இய�பி $க�ப.10284.2 

 ஞான நாதைன� தி)ெவா� ந மைன ெகாண�5தா  $க�ப.10284.3 

 ஆன மாதவ� �ழா�ெத(�� அ)மைற ;க ேற $க�ப.10284.4 

 ப ன சாைல�3 ;�5+ ந�� அ)/சைன பல(� $க�ப.10285.1 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�தியி  ;'5+ பி  

S'ய _ெப.(S'ய _ெப.) ;த*வ _ெப.) $க�ப.10285.2 

 த ைன ேநா�கின  ப* 4ைற க%க3 ந�� த+�ப $க�ப.10285.3 

 பி  ஓ� வாசக� உைர�தன  தேபாத'  ெப'ேயா  $க�ப.10285.4 



 4னிவ� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 1(லக�+ உVளா� யா)� $க�ப.10286.1 

 +னி உழ5திட� +ய�த) ெகா�மன� ெத(ழிேலா� $க�ப.10286.2 

 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) மD5திட அலைகக3 நாடக�_ெப.(நாடக�_ெப.) 

நDAப $க�ப.10286.3 

 �னி�� வா� சிைல� �'சிேல எ  இனி� �ணிAபா� $க�ப.10286.4 

 விராத2� கர2� மா2� விற*_ெப.(விற*_ெப.) ெகJ கவ5த  தா2� 

$க�ப.10287.1 

 மராமர� ஏJ� வாலி மா�ப4� மகர ந�)� $க�ப.10287.2 

 இராவண  உர4� ��பக)ணன+ ஏ-ற� தா2� $க�ப.10287.3 

 அரா( அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஒ றா* 

அழி�+_வி.எ/.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

அளி�தா8 ஐய $க�ப.10287.4 

 சி�திர Hட� த��5+_வி.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தென1திைச� 

த�ைம த���தி�� $க�ப.10288.1 

 இ�திைச அைட5+_வி.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ� இ*லி  

இ��தைம இ�தி ஆக $க�ப.10288.2 

 வி�தக மற5திேல  யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) வி)5திைன 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ�ேமா� $க�ப.10288.3 

 இ�தின� இ)�தி எ றா  மைறகலி  இ�தி க%டா  $க�ப.10288.4 

 கரதல� அதனி  ந�� கா�4க� வைளய வா�கி $க�ப.10289.1 

 சரத வானவ�க3 + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) தணி�+ உலக�க3 தா��� 

$க�ப.10289.2 

 மரகத ேமனி/_ெப.(ேமனி_ெப.+/_ஒ-.) ெச�க% வ3ளேல வJவா ந�திA 

$க�ப.10289.3 



 பரதன+ இய*;� இ ேற பணி��வ  ேக�D எ றா  $க�ப.10289.4 

 விய��த ேமனிய  விழிெபாழி மைழய  1விைனைய/ $க�ப.10290.1 

 ெசயி��த சி5ைதய  தெர�மர* 

உழ5+_வி.எ/.(உழ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உழ5+ அழிவா  $க�ப.10290.2 

 அய��+ ேநா�கி2� தென1திைச அ றி ேவ� 

அறியா _வி.4.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.10290.3 

 பய�த + பேம உ)( ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ ன* ஆ� பDயா  $க�ப.10290.4 

 இ5திய� கைள5+_வி.எ/.(கைள_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) கனி கா8 Oக�5+ இ(ளிA $க�ப.10291.1 

 ப5தி வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ;*_ெப.(;*_ெப.) 

பாயலா  பழ� பதி ;கா+ $க�ப.10291.2 

 ந5திய� பதி 

இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) பரத  

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) நாம� $க�ப.10291.3 

 அ5தி�� பக*_ெப.(பக*_ெப.) அதனி2� மறA; 

இல _�றி.வி.4.(இ*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10291.4 

 எ � உைர�+ அர�க� ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) இ)ப+ எ � உைர��� 

ந�ல� $க�ப.10292.1 

 � � உைர�தைனய ேதாB� �லவைர� �வ�� 

ஏ8���_ெப.எ/.(ஏ8_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.10292.2 

 எ � உைர�தைனய ெமௗலி� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ப�+� 

இ��த_ெப.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ �ர $க�ப.10292.3 



 நி தைனA பி'5த+_ெதா.ெப.(பி'_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) உ%ேட 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) என நிக>தினனா* $க�ப.10292.4 

 மி ைன ஏ8 உைழயினா2� விைர மல�� தவிசினா2� $க�ப.10293.1 

 நி ைனேய ;க>த-� ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ந�தி 

மாதவ�தி  மி�ேகா8 $க�ப.10293.2 

 உ ைனேய வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உ த  

அ)3 �ம5+ உய�5ேத  ம-� இ�� $க�ப.10293.3 

 எ ைனேய ெபா)(� ைம5த� யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) அலா+ இ*ைல 

எ றா  $க�ப.10293.4 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர ;கல� ேக�ட அறிவ2� அ)ளி  

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10294.1 

 ெவL அர� ெபா)த ேவேலா8 விள�;ேக  ேக�D ேவ%D-� $க�ப.10294.2 

 எL_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+L_ஒ-.) வர�_ெப.(வர�_ெப.) எனி2� 

த5ேத _வி.4.(தா_வி.+5�_இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) இய�;தி என�� ஐய  

$க�ப.10294.3 

 கLைவ இ � ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ெவ றி 

கவி��ல� ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வா>க_விய�.வி.4.(வா>_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) $க�ப.10294.4 

 அ' இன�_ெப.(இன�_ெப.) ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அடவிக3 அைன�+� 

வான�_ெப.(வான�_ெப.) $க�ப.10295.1 

 ெசா'த) ப)வ�_ெப.(ப)வ�_ெப.) ேபா � கிழ�ெகா� கனிகா8 + றி 

$க�ப.10295.2 



 வி';ன* ெசJ5ேத  மி�� 

விள�க_�ைற.எ/.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) என விள�;க எ றா  

$க�ப.10295.3 

 ;'�� மாதவ2� அஃேத ஆக எனA ;க றி�டானா* $க�ப.10295.4 

 அ)5தவ  ஐய நி ெனா� அனிக ெவR_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேசைன�� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.10296.1 

 வி)5+_ெப.(வி)5+_ெப.) இனி+ அைமAெப  எ னா 

விள���_ெப.எ/.(விள��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 4� த�யி  

நாAப% $க�ப.10296.2 

 ;'5+ ஒ� ஆ�திைய ஈ5+_ெப.(ஈ5+_ெப.) ;றAப�� அளவி* ேபாக� 

$க�ப.10296.3 

 தி)5திய வான நா� ேசர வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இ��த+ அ ேற $க�ப.10296.4 

 அைரசேர ஆதி ஆக அDயவ� அ5த� ஆக $க�ப.10297.1 

 கைர ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) அ'ய ேபாக� +8��மா 

க%� இராம-� $க�ப.10297.2 

 அைரசிய* வழாைம ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அ��ைவ அைம��� ேவைல $க�ப.10297.3 

 விைர ெசறி கமல� க%ண  அ2மைன விளி�+/ 

ெசா னா _வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.10297.4 

 இ � நா�பதி ஏ�4  மா)தி ஈ%ட/ $க�ப.10298.1 

 ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) த�+_ெப.(த�+_ெப.) 

இ ைம_ெப.(இ ைம_ெப.) ெசAபி அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) த�ைம�� வில�கி 

$க�ப.10298.2 



 நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காைலயி  

வ)+�_வி.4.(வா_வி.+�_(?)+�_இ.இ.கா.+உ�_த .ப .) எ � ஏயின  

ெநDேயா  $க�ப.10298.3 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) எனா அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

ேமாதிர� ைக�ெகா� நட5தா _வி.4.(நட_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.10298.4 

 த5ைத_ெப.(த5ைத_ெப.) ேவக4� தன+ நாயக  தனி/சிைலயி  $க�ப.10299.1 

 45+ சாயக� க�ைம�� பி-பட 4�கி $க�ப.10299.2 

 சி5ைத பி வர/ ெச*பவ  �க-�� அ/ேசேயா  $க�ப.10299.3 

 வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வாசக� 

Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ேம* வா வழிA ேபானா  

$க�ப.10299.4 

 இ � இைச�� இடமாய இராகவ  $க�ப.10300.1 

 தென1 திைச� க)ம/ ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

ெசAபினா� $க�ப.10300.2 

 அ � 

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

அ'ய அேயா�தியி* $க�ப.10300.3 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைச�+ள 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) நிக>�+வா� $க�ப.10300.4 

 ந5திய� பதியி  தைல_ெப.(தைல_ெப.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) ெத(�� 

$க�ப.10301.1 

 ச5தி இ றி நிர5தர� த� 4னா� $க�ப.10301.2 

 ப5தி அ� கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) அ)/சியா $க�ப.10301.3 



 இ5திய�கைள ெவ றி)5தா  அேரா $க�ப.10301.4 

 + ;_ெப.(+ ;_ெப.) உ)�க(� 

�-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) உ)�ெகாணா $க�ப.10302.1 

 எ ; உ)��� தைகைமயி  ஈ�ட�தா  $க�ப.10302.2 

 4 ; உ)�ெகா%� ஒ)வழி 4-�றா $க�ப.10302.3 

 அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) உ)�ெகா%ட+ ஆ� என* ஆ�வா  $க�ப.10302.4 

 நிைன�க(� தட�க% இைண ந��வர $க�ப.10303.1 

 இன�த த%டைல நா�D)5ேத�� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.10303.2 

 கன�த க5த4� கா�� கனிகB� $க�ப.10303.3 

 வன�த அ*ல அ)5தலி* வா>�ைகயா  $க�ப.10303.4 

 ேநா�கி  தென1திைச அ*ல+ ேநா��றா  $க�ப.10304.1 

 ஏ��-� ஏ��-� இரவி �ல�+ உளா  $க�ப.10304.2 

 வா�கி* ெபா8யா  வ)� வ)� எ � உயி� $க�ப.10304.3 

 ேபா�கிA ேபா�கி உழ��� ெபா)மலா  $க�ப.10304.4 

 உ%0�_ெப.எ/.(உ%0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந����� 

உயி���� உயிரவ  $க�ப.10305.1 

 எ%0� கீ��தி இராம  தி)4D $க�ப.10305.2 

 ம%0� ந���� வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) க%டா* அ றி $க�ப.10305.3 

 க%ணி  ந���� ஒ� கைர எ��� கா%கிலா  $க�ப.10305.4 

 அைனய  ஆய பரத  அல�கலி  $க�ப.10306.1 

 ;ைன�� த�4னா� பா+ைகA :சைன $க�ப.10306.2 



 நிைன�� காைல_ெப.(காைல_ெப.) நிைன�தன  ஆ� அேரா $க�ப.10306.3 

 மைனயி  வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மதி�தநா3 $க�ப.10306.4 

 யா%� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இ�� இ���� எ � 

எ%ணினா  $க�ப.10307.1 

 மா%ட ேசாதிட வா8ைமA ;லவைர $க�ப.10307.2 

 ஈ%�� H8�த) ெக ன வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8தினா� $க�ப.10307.3 

 ஆ%தைக�� இ � அவதி எ றா� அேரா $க�ப.10307.4 

 எ ற ேபாத�+ இராம  வன�திைட/ $க�ப.10308.1 

 ெச ற_ெப.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேபாத�த+ 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர 

ெச*வ�ைத_ெப.(ெச*வ�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) $க�ப.10308.2 

 ெவ ற_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) ேபாத�த வ �ர2� 

வ �>5தன  $க�ப.10308.3 

 ெகா ற ேபாத�+ உயி�A;� �ைற5+ளா  $க�ப.10308.4 

 மீ�� எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வி'5த_ெப.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச5தாமைர� $க�ப.10309.1 

 கா�ைட ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) எJக% 

க�ழிA;ன* $க�ப.10309.2 

 ஓ�ட உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) உயி'ைன ஊச*_ெப.(ஊச*_ெப.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10309.3 

 ஆ�ட(� அவல�+ அழி5தா  அேரா $க�ப.10309.4 



 என�� இய�பிய நாB� எ  இ ன�� $க�ப.10310.1 

 தைனA பய5தவ3 + ப4� தா�கி அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) $க�ப.10310.2 

 வன�+ ைவக* ெச8யா _வி.4.(ெச8_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ _பட�.ஒ).) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ��த+ ஓ� $க�ப.10310.3 

 விைன� ெகா��பைக உ%� என வி�மினா  $க�ப.10310.4 

 1வைக� தி)1��திய� ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) 

$க�ப.10311.1 

 :வக�தி* வி��பி* ;ற�தினி* $க�ப.10311.2 

 ஏவ� கி-ப� எதி�நி-க எ 2ைட/ $க�ப.10311.3 

 ேசவக-� என ஐய4� ேதறினா  $க�ப.10311.4 

 எ ைன இ 2� அரசிய* இ/ைசய  $க�ப.10312.1 

 அ ன _�றி.வி.4.(அ ன_ெப.+அ _பட�.ஒ).) 

ஆகி _நி.எ/.(ஆ�_வி.+இ _நி.எ/.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

ெகா3க_விய�.வி.4.(ெகா3_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ � $க�ப.10312.2 

 உ னினா ெகா* உ�வ+ ேநா�கினா  $க�ப.10312.3 

 இ னேத நல _ெப.(நல _ெப.) எ � இ)5தா  அேரா $க�ப.10312.4 

 அைன�+� அ�� ஒ �� 

ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) 

ஆ�க_விய�.வி.4.(ஆ�_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) $க�ப.10313.1 

 வன�+ இ)�க இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) ைவய� ;�+க $க�ப.10313.2 

 நிைன�தி)5+ ெந�5+ய� 1>கிேல  $க�ப.10313.3 



 மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) மா� எ  உயிேரா�� வா��ேவ  

$க�ப.10313.4 

 எ னA ப னி இளவைல எ  உைழ� $க�ப.10314.1 

 + ன/ ெசா*�தி� எ ன�� Pத�ேபா8 $க�ப.10314.2 

 உ ைன� Hயின  உ�4  எனா 4ன� $க�ப.10314.3 

 4 ன�/ ெச றன  1வ���� பி  உளா  $க�ப.10314.4 

 ெத(J+ நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) த�பிைய� ேதா8கண �� $க�ப.10315.1 

 எJ+ மா�பக�+ இ�க� தJவினா  $க�ப.10315.2 

 அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேவ%�வ+ உ%� ஐய 

அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வர�_ெப.(வர�_ெப.) $க�ப.10315.3 

 பJ+ இ* வா8ைமயினா8 தர-பா-� எ றா  $க�ப.10315.4 

 எ ன+ ஆ��ெகா* அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) வர�_ெப.(வர�_ெப.) 

எ றிேய* $க�ப.10316.1 

 ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நாளி* இராகவ  

ேதா றில  $க�ப.10316.2 

 மி 2 த�யிைட யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இனி வ ��ெவ  $க�ப.10316.3 

 ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) ஆதி எ  ெசா*ைல மறா+ எ றா  $க�ப.10316.4 

 ேக�ட ேதா ற* கிள�தட� ைககளா* $க�ப.10317.1 

 ேதா�ட த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெசவி ெபா�தி +0��றா $க�ப.10317.2 

 ஊ�� நRச� உ%டா  ஒ�+ உய�கினா  $க�ப.10317.3 

 நா�ட4� மன4� ந��கா 

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.10317.4 



 விJ5+_வி.எ/.(விJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேம�� உய� வி�மல  

ெவ8+ உயி��+ $க�ப.10318.1 

 எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) 

உன�� எ ன பிைழ�+ேள  $க�ப.10318.2 

 அJ5+ + ப�தினா8 எ � அர-றினா  $க�ப.10318.3 

 ெகாJ5+ வி�� நிமி�கி ற ேகாப�தா  $க�ப.10318.4 

 கானாள நிலமகைள� ைகவி��A ேபானாைன� கா�+A பி ; $க�ப.10319.1 

 ேபானா2� ஒ)த�பி ேபானவ தா  வ)� அவதி ேபாயி-� எ னா 

$க�ப.10319.2 

 ஆனாத எ';க எ � அைமவா2� ஒ)த�பி அயேல நாணா+ $க�ப.10319.3 

 யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) ஆ� இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) 

அர�_ெப.(அர�_ெப.) ஆ3ெவ  எ ேன இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அரசா�சி 

இனிேத அ�மா $க�ப.10319.4 

 ம னி பி  வளநகர� ;�கி)5+ வா>5தாேன பரத  எ 2� $க�ப.10320.1 

 ெசா*நி-�� எ � அRசி ;ற�+ இ)5+� அ)5தவேம ெத(ட�கினாேய 

$க�ப.10320.2 

 எ னி பி  இவ _பதி.ெப.(இ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) உளனா� எ ேற பி  

அDைம�ன�� இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேத2� 

$க�ப.10320.3 

 உ னி பி  இ)5த+(� ஒ)�ைட�கீ> இ)5த+(� 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ றா  $க�ப.10320.4 

 4�+ உ)� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைம5தைனய 4Jெவ3ளி� ெகாJநிற�+ 4ள'/ ெச�க% $க�ப.10321.1 



 ச�+)�க  அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) உைரAப 

அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) இ��� தா>�கி ற 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) இ�� $க�ப.10321.2 

 ஒ�தி)�கலா* அ ேற உல5தத  பி  இL(லைக உைலய ஒ�டா  

$க�ப.10321.3 

 அ�தி)��� ெக�� உடேன ;�5+ ஆB� அர�_ெப.(அர�_ெப.) எ'ேபா8 

அைம�க எ றா  $க�ப.10321.4 

 அAெபாJதி  இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உைர 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அேயா�தியினி* 

இைச�த�ேம அ'ைய ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.10322.1 

 ஒA; எJத_�ைற.எ/.(எJ+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஒ%ணாத க-;ைடயா3 

வயி� ;ைட�+ அலம5+ ஏ�கி $க�ப.10322.2 

 இAெபாJேத உல�_ெப.(உல�_ெப.) இற��� யா�ைகயிைன 4D�+ 

ஒழி5தா* மகேன எ னா $க�ப.10322.3 

 ெவA; எJதினா* அ ன ெமலி(ைடயா3 கD+ ஓD வில�க 

வ5தா3_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.10322.4 

 ம5தி'ய� த5தி'ய� வளநகர�தவ� மைறேயா� ம-�� �-ற/ $க�ப.10323.1 

 �5த'ய� எைனAபல)� ைகதைலயி* 

ெப8+_வி.எ/.(ெப8_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இர�கி� ெத(ட�5+ 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10323.2 

 இ5திரேன 4தலாய இைமயவ)� 4னிவர)� இைறRசி 

ஏ�த_�ைற.எ/.(ஏ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10323.3 

 அ5தர ம�ைகய�_ெப.(ம�ைகய�_ெப.) வண�க 

அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அர-றி பரதைன 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைட5தா� அ ேற $க�ப.10323.4 



 வி' அைம�த_ெப.எ/.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ேவணி ;ற�+ அைச5+ 

வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைசய_�ைற.எ/.(அைச_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) த3ள 

$க�ப.10324.1 

 எ'யைம��� மயான�ைத எ8+கி ற காதலைன இைடேய 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10324.2 

 ெசா'( அைமAப+ அ'+ ஆய மைழ� க%ணா3 ெத(ட)த�� +0�க� 

எ8தா $க�ப.10324.3 

 ப'( அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தி)மன�தா  

அDெத(Jதா  அவ3;�5+ ப-றி� 

ேகா%டா3_வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.10324.4 

 ம  இைழ�த+� ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) இைழ�த+� $க�ப.10325.1 

 4  இைழ�த_ெப.எ/.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) விதியி  

4ய-சியா* $க�ப.10325.2 

 பி  இைழ�த+� எ%ணி* அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) ெப-றியா* 

$க�ப.10325.3 

 எ  இைழ�தைன_வி.4.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 _ஒ).) 

எ மகேன எ றா3 $க�ப.10325.4 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ%ணிைனேய* 

ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) நா� எ' $க�ப.10326.1 

 பா��_ெப.எ/.(பா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ம  

அ)R_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) ேசைன�� பா�மா* $க�ப.10326.2 

 தாய�_ெப.(தாய�_ெப.) எ� அள( அ � தனி அற�_ெப.(அற�_ெப.) $க�ப.10326.3 



 த�யி  விJ�_ெப.எ/.(விJ_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) தி'�மா* $க�ப.10326.4 

 த)ம ந�தியி  த _பதி.ெப.(த _தி'.) பய _ெப.(பய _ெப.) 

ஆவ+_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ+_ெதா.ெப.�றி.) உ  $க�ப.10327.1 

 க)மேம அ றி� க%Dல� க%களா* $க�ப.10327.2 

 அ)ைம_ெப.(அ)ைம_ெப.) ஒ �� உண�5திைல ஐய 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) $க�ப.10327.3 

 ெப)ைம_ெப.(ெப)ைம_ெப.) ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) தி'யி2� ேப)ேமா 

$க�ப.10327.4 

 எ% இ* ேகாD இராம�க3 எ னி2� $க�ப.10328.1 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) அ)B�� அ)� 

ஆவேரா $க�ப.10328.2 

 ;%ணிய� எ2� நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) உயி� ேபாயினா* $க�ப.10328.3 

 ம%0� வா2� உயி�கB� வாJேமா $க�ப.10328.4 

 இ � வ5திலேன எனி  நாைளேய $க�ப.10329.1 

 ஒ �� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உைன உ னி 

உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெசா* $க�ப.10329.2 

 பி �� எ � உணேர* பிைழ�தா  எனி  $க�ப.10329.3 

 ெபா �� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) ;�5த+ ேபா8 எ றா3 $க�ப.10329.4 

 ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) மா%டன  எ � 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஊழிவா> $க�ப.10330.1 

 ெப)நில�+A ெபற*_ெதா.ெப.(ெப�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) இ  உயி�� $க�ப.10330.2 



 க)(� மா%� அற� கா0திேயா கைல� $க�ப.10330.3 

 த)ம� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அல+ இ* எ2� த ைமயா8 $க�ப.10330.4 

 இற�ைக�� சில�_ெப.(சில�_ெப.) ஏக�� ேமாக�தா* $க�ப.10331.1 

 பிற�ைக�� கட _ெப.(கட _ெப.) எ � பி  பாச�ைத $க�ப.10331.2 

 மற�ைக கா% மகேன வலி ஆவ+� $க�ப.10331.3 

 +ற�ைக தா2� எ றா3 மன�_ெப.(மன�_ெப.) P8ைமயா3 $க�ப.10331.4 

 ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) எ ைன ம��+ உைர�தா  என* $க�ப.10332.1 

 எ5ைத_ெப.(எ5ைத_ெப.) ெம8�ைம�� இ��ல/ ெச�ைம�� $க�ப.10332.2 

 ைந5+ ேபாக_�ைற.எ/.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) உயி�நிைல ந/சிேல  

$க�ப.10332.3 

 45+ ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) சபத� 4DAப  ஆ* 

$க�ப.10332.4 

 யா2� ெம8யி2�� இ  உயி� ஈ5+ேபா8 $க�ப.10333.1 

 வா23 எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) ைம5தனா* $க�ப.10333.2 

 கா23 எ8திய_ெப.எ/.(எ8+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கா��த-ேக 

கட _ெப.(கட _ெப.) $க�ப.10333.3 

 ஏைனேயா��� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) இJ�� இ* வழ�� அ ேறா 

$க�ப.10333.4 

 தா8_ெப.(தா8_ெப.) ெசா* ேக�ட�� த5ைதெசா* ேக�ட�� $க�ப.10334.1 

 பாச�+ அ பிைனA ப-� அற ந��க�� $க�ப.10334.2 

 ஈச-ேக கட _ெப.(கட _ெப.) யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) 

அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) இைழ�கிேல  $க�ப.10334.3 



 மா� அ-ேற  இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) கா��ெவ  மா%� எ றா  

$க�ப.10334.4 

 எ � த�யிைன எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இைர�+ 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10335.1 

 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) :சலி�� உலேகா� உட  $க�ப.10335.2 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) :சைன ெச8கி ற ேநச-� 

$க�ப.10335.3 

 � � ேபா* ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) மா)தி HDனா  $க�ப.10335.4 

 அ8ய  வ5தன _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

ஆ'ய  வ5தன _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

$க�ப.10336.1 

 ெம8யி  ெம8 அ ன நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) உயி� வ �Dனா* 

$க�ப.10336.2 

 உ8�ேம அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) எ � உைர�+ உ3;கா 

$க�ப.10336.3 

 க8யினா* எ'ைய� க' ஆ�கினா  $க�ப.10336.4 

 ஆ�கி ம-� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) ஆ8மல�� 

தா3கைள� $க�ப.10337.1 

 தா�க� த தைல தா>�+ 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ைக $க�ப.10337.2 

 வா�கி  HடA ;ைத�+_வி.எ/.(;ைத_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஒ)மா-ற� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.10337.3 

 P�கி� ெகா3ள� த�� என/ ெசா*லினா  $க�ப.10337.4 

 இ ன� நாழிைக எ% ஐ5+_ெப.(ஐ5+_ெப.) உள+ ஐய $க�ப.10338.1 



 உ ைன 4 ன� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

உைர�த_ெப.எ/.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) 

$க�ப.10338.2 

 இ ன+_�றி.வி.4.(இ _ெப.+அ+_பட�.ஒ).) இ*ைல எனி  அD நாயிேன  

$க�ப.10338.3 

 4 ன� வ �>5+_வி.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) எ'யி* 4Dெவனா* $க�ப.10338.4 

 ஒ �தா  உள+ உ  அDேய  ெசாலா* $க�ப.10339.1 

 நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) தா>�+ அ)3 ேநமி/ �ட� 

�ண� $க�ப.10339.2 

 � � ேதா றள(� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) � � ேம* 

$க�ப.10339.3 

 ெபா � ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அனலினி* 

ெபா8யிலா8 $க�ப.10339.4 

 எ�க3 நாயக-� இ  அ4+ ஈ�வா  $க�ப.10340.1 

 ப�கய�+A பர�+வ  ேவ%டலா* $க�ப.10340.2 

 அ�� ைவகின  அ*ல+ தா>��ேமா $க�ப.10340.3 

 இ�க% ந*ல+_ெப.(ந*ல+_ெப.) ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) இ ன4� 

ேக�Dயா* $க�ப.10340.4 

 அ%ட� நாத  அ)ளி  அளி�+ள+ $க�ப.10341.1 

 உ%� ஒ� ேப� அைடயாள� உன�� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) 

$க�ப.10341.2 



 ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ5தென _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+எ _த .ஒ).) ேகாத� 

சி5ைதயா8 $க�ப.10341.3 

 க%� ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ)3வா8 என� 

கா�Dனா  $க�ப.10341.4 

 கா�Dய ேமாதிர� க%ணி* கா%ட�� $க�ப.10342.1 

 ஊ�Dய வ*விட� உ-� 4-�வா��� $க�ப.10342.2 

 ஊ�Dய ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) ஒ�ததா� அேரா 

$க�ப.10342.3 

 ஈ�Dய உல���� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேவ5த-�� $க�ப.10342.4 

 அJகி ற வா8 எலா� ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எJ5தன $க�ப.10343.1 

 விJகி ற க% எலா� ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) மாறின $க�ப.10343.2 

 உJகி ற தைல_ெப.(தைல_ெப.) எலா� 

உய�5+_வி.எ/.(உய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எJ5தன $க�ப.10343.3 

 ெத(Jகி ற ைக எலா� காலி  ேதா றைல $க�ப.10343.4 

 ேமாதிர� வா�கி த 4க�தி ேம* 

அைண�+_வி.எ/.(அைண_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10344.1 

 ஆதர� ெப�வத-� ஆ�ைகேயா எனா $க�ப.10344.2 

 ஓதின� நா%_ெப.(நா%_ெப.) உற ஓ�கினா  ெத(J� $க�ப.10344.3 

 Pதைன 4ைற 4ைற ெத(J+ +3Bவா  $க�ப.10344.4 

 ஆதி ெவ5+ய� அ*லா* அ)5த* இ ைமயா* $க�ப.10345.1 



 ஊ+றA பறAபதா8 உல�5த_ெப.எ/.(உல�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

யா�ைக ேபா8 $க�ப.10345.2 

 ஏதில  ஒ)வ ெகா* எ ன* ஆய+ $க�ப.10345.3 

 மாதிர� வள�5தன_வி.4.(வள�_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ_பட�.ப .) 

வயிர� ேதா3கேள $க�ப.10345.4 

 அJ� ந��_ெப.எ/.(ந�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) அ2மைன ஆழி� 

ைககளா* $க�ப.10346.1 

 ெத(J� எJ� +3B� ெவ� களி +ள�கலா* $க�ப.10346.2 

 விJ�_ெப.எ/.(விJ_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

அழி5+_வி.எ/.(அழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏ��� ேபா8 வ ���� 

ேவ���� அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.10346.3 

 �Jெவா�� �னி��� த _பதி.ெப.(த _தி'.) தட�ைக ெகா��மா* 

$க�ப.10346.4 

 ஆ�மி  ஆ�மி  எ 2� ஐய பா* $க�ப.10347.1 

 ஓ�மி  ஓ�மி  எ 2� ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) இைச $க�ப.10347.2 

 பா�மி  பா�மி  எ 2� பாவிகா3 $க�ப.10347.3 

 S�மி  S�மி  Pத  தா3_ெப.(தா3_ெப.) எ2� $க�ப.10347.4 

 வRசைன இய-றிய_ெப.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மாய� 

ைகைகயா� $க�ப.10348.1 

 +R�வ� இனி என� ேதாைள� ெகா��மா* $க�ப.10348.2 

 �Rசித அDக3 ம%டல�க3 H�ற $க�ப.10348.3 

 அRசன� � றி  நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ�� 

பா�மா* $க�ப.10348.4 



 ேவதிய�தைம� ெத(J� ேவ5தைர� ெத(J� $க�ப.10349.1 

 தாதிய� தைம� ெத(J� த ைன� தா _த-.�.(தா _த-.�.) ெத(J� 

$க�ப.10349.2 

 ஏ+� ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உண��றா+ 

இ)���_ெப.எ/.(இ)��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நி-�மா* 

$க�ப.10349.3 

 காத*_ெப.(காத*_ெப.) எ ற+(� ஓ� க3ளி* ேதா-றி-ேற $க�ப.10349.4 

 அ�திற�+ ஆ%தைக அ2ம  த ைன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) $க�ப.10350.1 

 எ�திற�தா8 எம��_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+��_ெகா.ேவ.) இய�பி ஈதியா* 

$க�ப.10350.2 

 4� திற�தவ)ேள ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) 1��திைய $க�ப.10350.3 

 ஒ�தி)5தா8 என உண�கி ேற  எ றா  $க�ப.10350.4 

 மைறயவ� வD( ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அ0க வ5தைன_வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ஐ_4 .ஒ).) 

$க�ப.10351.1 

 இைறவ'* ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) எ � எ%0கி றென  $க�ப.10351.2 

 +ைற என�� யா+ என/ ெசா*� ெசா* எ றா  $க�ப.10351.3 

 அைற கழ*_ெப.(கழ*_ெப.) அ2ம2� அறிய� H�வா  $க�ப.10351.4 

 கா-றி2�� அரச பா* கவி� �ல�தி23 $க�ப.10352.1 

 ேநா-�ளா3 வயி-றி  வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உதி�+ 

O�4னா-� $க�ப.10352.2 

 ஏ-றிலா அD�ெத(ழி* ஏவலா3 ஆேன  $க�ப.10352.3 



 மா-றிென  உ) ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) �ர�� ம ன 

யா _பதி.ெப.(யா _த .ஒ).) $க�ப.10352.4 

 அD�ெத(ழி* நாயிேன  அ)Aப யா�ைகைய� $க�ப.10353.1 

 கD�தட5 தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) க%ணி  ேநா�� எனா 

$க�ப.10353.2 

 பிD�த_ெப.எ/.(பிD_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெபா8 உ)விைனA ெபய��+ 

ந��கினா  $க�ப.10353.3 

 4D�தல� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ேநா�கி  45+வா  $க�ப.10353.4 

 ெவRசிைல இ)வ)� வி'Rச  ைம5த2� $க�ப.10354.1 

 எRச* இ* அதிசய� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ � எ%ணினா� 

$க�ப.10354.2 

 +Rசில+ ஆயி2�_நி.எ/.(ஆ8_வி.+இ _நி.எ/.�றி.+உ�_சா'.) 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) +%ெணன $க�ப.10354.3 

 அRசின+ அRசைன சி�வ _ெப.(சி�வ _ெப.) ஆ�ைகயா* $க�ப.10354.4 

 ஈ�� நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) உன�� இைச�த மா-ற� 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.10355.1 

 P�� இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) �%டல/ ெசவியி  S>வர $க�ப.10355.2 

 ஓ�கல ஆதலி  உலA; இ* யா�ைகைய $க�ப.10355.3 

 வா��தி விைர5+_வி.எ/.(விைர_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) என 

ம ன _ெப.(ம ன _ெப.) ேவ%Dனா  $க�ப.10355.4 

 �)�கிய உ)வனா� ெத(J+ 4  

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10356.1 

 அ)�க  மாணா�க2�� ஐய  அ பினா* $க�ப.10356.2 



 ெபா)�ெகன நிதிய4� ;ைன ெபா  :%களி  $க�ப.10356.3 

 வ)�க4� வர�;_ெப.(வர�;_ெப.) இல நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

வழ�கினா  $க�ப.10356.4 

 ேகாெவா� P� ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) �ல மணி��ல� $க�ப.10357.1 

 மாெவா� க'��ல� வா( ேத� இன�_ெப.(இன�_ெப.) $க�ப.10357.2 

 தா( ந�� உ��த_ெப.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) தரணி த 2ட  $க�ப.10357.3 

 ஏவ)� சிைல வலா  யா(� ந*கினா  $க�ப.10357.4 

 இளவைல அ%ண��� எதி� 

ெகா3க_விய�.வி.4.(ெகா3_வி.+க_விய�.வி.4.�றி.) எ � 

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) $க�ப.10358.1 

 வைளமதி* அேயா�தியி* வாJ� ம�கைள_ெப.(ம�க3_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) 

$க�ப.10358.2 

 கிைளெயா�� ஏ� என� கிள�தி எ�க0� $க�ப.10358.3 

 அைள ஒலி 4ர�_ெப.(4ர�_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) அைறவிAபா8 எ றா  

$க�ப.10358.4 

 ேதாரண� ந�� ேம*+கி* ெபாதி5+ ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) $க�ப.10359.1 

 :ரணA ெபா-�ட� ெபாலிய_�ைற.எ/.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

ைவ�+_வி.எ/.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ந�3 $க�ப.10359.2 

 வாரண�_ெப.(வாரண�_ெப.) இ(ளி ேத� வ'ைசதா  வழா/ $க�ப.10359.3 

 சீரணி அணிக என/ ெசA;வா8 எ றா  $க�ப.10359.4 

 பர�+வ  உைறவிட�+ அள(� ைப�ெபா  ந�3 $க�ப.10360.1 

 சிர�ெத(ைக மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) ;ற�+ இ�தி ேச�தர $க�ப.10360.2 



 வர�த� தரள ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) ப5த� 

ைவ�+_வி.எ/.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வா _ெப.(வா _ெப.) 

$க�ப.10360.3 

 ;ர�ைத�� ;+��மா ;கறி ேபா8 எ றா  $க�ப.10360.4 

 எ ற�� அவனD இைறRசி ஏகி அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.10361.1 

 � � உற> வ'சிைல� �வ(� ேதாளினா  $க�ப.10361.2 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) உண� ேக3விய  நைவ இ* ெச8ைகய  $க�ப.10361.3 

 த +ைண/ �ம5திர-� அறிய/ சா-றினா  $க�ப.10361.4 

 அL(ைர ேக�ட�� அறிவி  ேவைலயா  $க�ப.10362.1 

 கLைவ இ* அ பினி* களி��� சி5ைதயா  $க�ப.10362.2 

 ெவL ெவயி*_ெப.(ெவயி*_ெப.) ;ைரமணி வ �தி எ�க0� $க�ப.10362.3 

 எLவ�_ெப.(எLவ�_ெப.) இ � அைற பைற எ-�க எ றிட $க�ப.10362.4 

 வாைன�� திைசைய�� கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

வா ;க>� $க�ப.10363.1 

 ேகாைன இ � எதி�ெகா3வா  ேகால மாநக�� $க�ப.10363.2 

 தாைன�� அரச)� எJகதா  என $க�ப.10363.3 

 யாைனயி* வ3Bவ� 4ரச�_ெப.(4ரச�_ெப.) எ-றினா� $க�ப.10363.4 

 4ைரெசாலி ேக�ட�� 4ழ��_ஏவ.(4ழ��_வி.) மாநக� $க�ப.10364.1 

 அைரச)� மா5த)� அ5தணாள)� $க�ப.10364.2 

 கைரெசய* அ'யேதா� உவைக ைகதர $க�ப.10364.3 

 திைர ெசறி கட*_ெப.(கட*_ெப.) என 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெச றதா* $க�ப.10364.4 



 அனகைன எதி�ெகா3க எ � அைற5த ேப' ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) 

$க�ப.10365.1 

 கனக� ந*H�5தவ� ைகAப�ெட ன(� $க�ப.10365.2 

 சனகன+ ஊ��� என 4 ன� சா-றிய $க�ப.10365.3 

 வைனகDA ேப'�� ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஆ� அேரா 

$க�ப.10365.4 

 அ�பதினாயிர� அ��ேராணி எ � $க�ப.10366.1 

 இ�தி ெச8 ேசைன�� ஏைன ேவ5த)� $க�ப.10366.2 

 ெசறிநக� மா5த)� தெரJைவ மா�கB� $க�ப.10366.3 

 உ�ெபா)3 எதி�5தென உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேபாயினா� $க�ப.10366.4 

 அ ைனய�_ெப.(அ ைனய�_ெப.) 1வ)� அமர� ேபா-றிட $க�ப.10367.1 

 ெபா  இய* சிவிைகயி  எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேபாய பி  $க�ப.10367.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) நிக� 4னிவ2� தம)R S>தர $க�ப.10367.3 

 ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) மா)தி மல��ைக ப-�றா $க�ப.10367.4 

 தி)வD இர%�ேம ெச�ெபா  ெமௗலியா $க�ப.10368.1 

 இ);ற� சாமைர இர�ட ஏ>கட* $க�ப.10368.2 

 ெவ)வ)� 4ழ�� என ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) 

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எழ_�ைற.எ/.(எJ_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10368.3 

 ெபா) அ) ெவ%�ைட நிழ-றA ேபாயினா  $க�ப.10368.4 

 எ*லவ  மைற5தன  எ ைன ஆBைட $க�ப.10369.1 



 வி*லிைய எதி�ெகாள பரத  மீ/ெச*வா  $க�ப.10369.2 

 அ*லி_ெப.(அ*லி_ெப.) அ� கமலேம அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

தா3களி* $க�ப.10369.3 

 க* அத� ��� தன கதி'  எ னேவ $க�ப.10369.4 

 அLவழி மா)தி அ�ைக ப-றிய $க�ப.10370.1 

 ெசLவழி உ3ள�தா  தி)வி  நாயக  $க�ப.10370.2 

 ெசLவழி உைற5த அ/ெசய* எலா� வி'�+ $க�ப.10370.3 

 இLவழி எம��_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+��_ெகா.ேவ.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) 

இய�;வா8 எ றா  $க�ப.10370.4 

 எ ற�� மா)தி ெத(J+ இ�� எ�பிரா  $க�ப.10371.1 

 ம ற*_ெப.(ம ற*_ெப.) அ� ெத(ைடயினா8 அேயா�தி மாநக� $க�ப.10371.2 

 நி ற+� மணவிைன நிரAபி மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

கா  $க�ப.10371.3 

 ெச ற+� நாயிேன  ெசAப* ேவ%�ேமா $க�ப.10371.4 

 சி�திர Hட�ைத� த��5த_ெப.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி  சிர� 

$க�ப.10372.1 

 ப�+ைடயவ2ட  விைள�த ப%ெபலா� $க�ப.10372.2 

 இ�தைல அைட5தேத இ�தியா� என $க�ப.10372.3 

 வி�தக� Pத2� வி'��R சி5ைதயா  $க�ப.10372.4 

 � � உற> வ'சிைல� �'சி* எ�பிரா  $க�ப.10373.1 

 தென1றிைச/ சி�திர Hட� த��5தபி  $க�ப.10373.2 

 வ திற* விராதைன மD�+ மாதவ� $க�ப.10373.3 



 + றிய த%டக வன�+3 + னினா  $க�ப.10373.4 

 ஆ�� உைற தேபாதன� அர�க��� ஆ-றேல� $க�ப.10374.1 

 ந��கின� தவ�+ைற ந�திேயா8 என $க�ப.10374.2 

 த��� ெச8தவ�கைள/ ெச��த* தி%ண� ந�� $க�ப.10374.3 

 வா��மி  மன�+ய� வா8ைமயா* எ றா  $க�ப.10374.4 

 ஆ� நா* ஆ%� அவ%_ெப.(அவ%_ெப.) ைவகி அA;ற�+ $க�ப.10375.1 

 ஈ� இலா 4னிவர� ஏய ஆைணயா* $க�ப.10375.2 

 மா� இலா� தமி>4னி வன�ைத ந%ணினா  $க�ப.10375.3 

 ஊ� இலா 4னிவர  உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 4  

வர_�ைற.எ/.(வா_வி.+அ_�ற.எ/.�றி.) $க�ப.10375.4 

 �ட�ைகயி* வா'தி அைன�+� ெகா%டவ  $க�ப.10376.1 

 தட�_ெப.(தட�_ெப.) கணா தைன எதி� 

தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) சாப4� $க�ப.10376.2 

 க��கைணA ;�D�� கவச� தா2� ம-� $க�ப.10376.3 

 இட�ப� �'ைக�� ேசர ஈ5தன  $க�ப.10376.4 

 அA;ற�+ எ)ைவயி  அரைச� க%0றா $க�ப.10377.1 

 +A; உற/ சிவ5த_ெப.எ/.(சிவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா8� 

ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) த 2ட  $க�ப.10377.2 

 ெம8A;க>� த�பி�� வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) தா2� ேபா8 $க�ப.10377.3 

 ைமA ெபாழி*_ெப.(ெபாழி*_ெப.) +� பRசவDயி  ைவகினா� $க�ப.10377.4 

 ப*பக* இற5த_ெப.எ/.(இற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி ைற பாதக 

அர�கி ேதா றி_வி.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10378.1 



 ெம*கிய இைடயினாைள ெவ�%�ழி இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) $க�ப.10378.2 

 அ*கிய தி)ைவ� ேத-றி அவBைட/ ெசவி�� 1��� $க�ப.10378.3 

 ம*கிய 4ைல�� ெகா8தா  மறி�+ 

அவ3_பதி.ெப.(அ_��.+அ3_பட�.ெப%.ஒ).) கர-�/ 

ெசா னா3_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) $க�ப.10378.4 

 கரெனா� தி'சிரா(� கDய Pடண2� கா5தி $க�ப.10379.1 

 எ'�� 1 �_ெப.(1 �_ெப.) அனேல ஒAபா� 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ெவRேசைனேயா�� 

$க�ப.10379.2 

 விரவின� ஐய  ெச�ைக வி*லிைன ேநா�� 4 ; ஓ� $க�ப.10379.3 

 எ'தவ> பRசி  உ�கா� அர�கி�� இல�ைக ;�கா3 $க�ப.10379.4 

 இ)ப+ தட�ைகயா மா�� இைச�த�� 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10380.1 

 ஒ)ப+ திைச�� உ�க வRசக உைழ ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) ஏவி $க�ப.10380.2 

 த)பத� சைம5த 4�ேகா* தாபத வDவ� 

ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10380.3 

 தி)விைன நில�ெத(� ஏ5தி தென1திைச இல�ைக ;�கான $க�ப.10380.4 

 ேபாகி ற காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஏ-ற சடா�ைவA ெபா)+ வ ��D $க�ப.10381.1 

 ேவகி ற உ3ள�தாைள ெவRசிைற அதனி* ைவ�தா  $க�ப.10381.2 

 ஏகி ற வRச மா  மா]ச  

ெகா �_வி.எ/.(ெகா*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இளவேலா� $க�ப.10381.3 



 பாகி ற சீ��தி அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) த5ைதையA ப'வி  க%டா  

$க�ப.10381.4 

 அ னவ  தன�� ேவ%�� அ)�கட  4ைறயி  ஆ-றி $க�ப.10382.1 

 ந 2த* த ைன� ேதD� தென1திைச 

நட���_ெப.எ/.(நட_வி.+��_ெபா).உ).+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ஐய  

$க�ப.10382.2 

 ம னிய கவ5த  த ைன உயிெரா� சாப� மா-றி $க�ப.10382.3 

 த ைனேய மறAபிலாத சவ' :சைன�� 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.10382.4 

 ஆ�� அவ3தன+ ெசா*லா* அ)�க மா மகைன அ%மிA $க�ப.10383.1 

 பா��ற ந�� வாலி ப)வர* ெக�Aேப  எ னா $க�ப.10383.2 

 ஓ�கிய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மர4� வாலி உர4� 

ஊ�)வ எ8தி�� $க�ப.10383.3 

 ஆ�� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) தன��/ 

ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) அரெசா�� அ)ளி  ஈ5தா  $க�ப.10383.4 

 கால மா மா'_ெப.(மா'.) ந��க_�ைற.எ/.(ந���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

கவயேனா� இடப  கா5+ $க�ப.10384.1 

 ந�ல  மாமயி5த  சா�ப  சதவலி பனச  ந�� $க�ப.10384.2 

 வாலி மாைம5த  எ றிL வானர� தைலவேரா� $க�ப.10384.3 

 Hல வா _ெப.(வா _ெப.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

Sழ_�ைற.எ/.(S>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அைட5தன  எ�க3 

ேகாமா _ெப.(ேகாமா _ெப.) $க�ப.10384.4 



 எJப+ ெவ3ள�+ உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) �ர�கின� 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10385.1 

 அJவந�� ேவைல எ ன அைட5+ழி அ)�க  ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) 

$க�ப.10385.2 

 தJவிய_ெப.எ/.(தJவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) திைசக3 ேதா�� 

தனி�தனி இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) $க�ப.10385.3 

 ெபாJ+_ெப.(ெபாJ+_ெப.) இைற தடா+ மீளA ேபா�கின  தி)ைவ நாD 

$க�ப.10385.4 

 தென1திைச இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) 

ேசைன�� வாலி ேச�� $க�ப.10386.1 

 வ திற* சா�பேனா� வாவின� ஏவ நாேய  $க�ப.10386.2 

 � றிைட இல�ைக ;��� தி)விைன� 

�றி�+_வி.எ/.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

மீ%ட_ெப.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10386.3 

 பி ைற வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அள�க� ேவைலA 

ெப)�பைட இ��த+ அ ேற $க�ப.10386.4 

 அறிவி2�� அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) ேபா*வா  வ �டண  அல�க* ேதாளா  

$க�ப.10387.1 

 ெசறி;ய�+ அர�க  த�பி தி)விைன வி�தி அ ேற* $க�ப.10387.2 

 இ�தி உ-றன_வி.4.(உ�_வி.+--_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+ன_பட�.ப .) 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) வா>நா3 எ �நி � உைரAப/ சீறி� $க�ப.10387.3 

 க�(ற ெபய�5+_வி.எ/.(ெபய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேபா5+ 

க)ைணயா  சரண� :%டா  $க�ப.10387.4 



 ஆ�� அவ-� அவய� ந*கி_வி.எ/.(ந*�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அரெசா� 4D��_ெப.எ/.(4D_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ஈ5+_ெப.(ஈ5+_ெப.) $க�ப.10388.1 

 பா�கினா* வ)ண  த ைன அைழ�திட ப'( இலாைம $க�ப.10388.2 

 தா�கின  சிறி+ ேபா+ தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) நயன� ேசAப $க�ப.10388.3 

 ஓ��ந�� ஏJ� அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) உடல4� 

ெவ5த_ெப.எ/.(ெவ_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ ேற $க�ப.10388.4 

 ம-� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அவய� எ ன மல�/சர% 

அைட5த_ெப.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவைல $க�ப.10389.1 

 ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) வானர�க3 

ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ெவ-பினா* ேவைல 

த�ட* $க�ப.10389.2 

 4-�ற ந �_வி.அ.(ந �_ெப.) 

இய-றி_வி.எ/.(இய-�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ெமா8 ஒளி இல�ைக 

;�� $க�ப.10389.3 

 ப-றின� �-றி_வி.எ/.(�-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஆ��தா� 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) பய�க3 த��5தா� $க�ப.10389.4 

 மைலயிைன எ��த_ெப.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேதாB� 

மதமைல திைள�த மா�;� $க�ப.10390.1 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஒ)ப�+� சி5தி த�பித  ேதாB� தாB� $க�ப.10390.2 

 ெகாைல� ெத(ழி* அர�கராேயா� �ல�ெத(�� தல�+ 

வ �ழ_�ைற.எ/.(வ �>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10390.3 

 சிைலயிைன வைளவி�+ ஐய  ேதவ�க3_ெப.(ேதவ�_ெப.+க3_ப .) இ��க% 

த���தா  $க�ப.10390.4 



 இல��வ  பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஒ றா* இ5திரசி�+ எ � ஓ+� 

$க�ப.10391.1 

 வில�க) வல�தினா2� இைளஞ)� கிைள�� வ �>5தா� $க�ப.10391.2 

 அல�க% உ%� உழ�� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) அல�மைழ Pவி 

ஆ��+_வி.எ/.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ � $க�ப.10391.3 

 உல��ந� �J�க3 ேதா�� உட-�ைற 

ஆட*_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) க%டா� $க�ப.10391.4 

 ேதவ)� 4னிவ� தா4� சி�த)� தெரJைவ மா)� $க�ப.10392.1 

 1வைக_ெப.(1வைக_ெப.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) உVளா)� 4ைற4ைற 

ெத(J+ ெமா8Aப_�ைற.எ/.(ெமா8AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10392.2 

 :ைவேபா* நிற�தினா2� வ �டணA ;லவ�_ெப.(;லவ�_ெப.) ேகாமா-� 

$க�ப.10392.3 

 யாைவ�� இய�பி மா%ட<��� இய-�தி கட க3 எ றா  $க�ப.10392.4 

 நா 4க _ெப.(நா 4க _ெப.) விைடைய 

ஊ)�_ெப.எ/.(ஊ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நா' ஓ� பாக�+ 

அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) $க�ப.10393.1 

 மா 4க  4தலா8 உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

ெத(J+ ேபா-ற_�ைற.எ/.(ேபா-�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10393.2 

 ஊ 4க� ெகJ( ேவலா8 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) நாயகிைய/ சீறி� 

$க�ப.10393.3 

 ேத 4க� மல)�_ெப.எ/.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) தாரா  

அ'ெசால/ சீ-ற� த��5தா  $க�ப.10393.4 

 ெம8யி2�� உயிைர ஈ5த ேவ5த�ேகா  விமான�+ 

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10394.1 



 அ8ய2� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகா(� அ ன4� அDயி* 

வ �ழ_�ைற.எ/.(வ �>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10394.2 

 க8யினா* ெபா)5தA ;*லி க%ணி  ந���கலச� 

ஆ�D_வி.எ/.(ஆ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10394.3 

 ெச8வர� அ)Bக எ றா  தி)வி  நாயக2� 

ேகா%டா _வி.4.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.10394.4 

 எ ைன ந _ெப.அ.(ந*_ெப.அ.) க)ைண த னா* 

ஈ �_வி.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இனி+ 

ேப0�_ெப.எ/.(ேப0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10395.1 

 அ ைன�� மக2� 4 ேபா* ஆக என அ)ளி  ஈ5+_ெப.(ஈ5+_ெப.) 

$க�ப.10395.2 

 ம னவ _ெப.(ம னவ _ெப.) ேபாய பி ைற வானர� வர>( Hர $க�ப.10395.3 

 ெபா ெந� நா�D* உ3ளா� வர�பல வழ�கிA ேபானா� $க�ப.10395.4 

 ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) ஓ� ஏJப�+� வில�க)� வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10396.1 

 உ3ளவ� அ�ப�+ ஏJ ேகாD�� ஒ-ைற ஆழி $க�ப.10396.2 

 வ3ள*த  மக2� உ3ள�_ெப.(உ3ள�_ெப.) மகி>(ற விமான� ஈ5தா  

$க�ப.10396.3 

 எ3ள* இ*லாத கீ��தி வ �டண  இல�ைக ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) 

$க�ப.10396.4 

 ஆ'ய  பி ைன நி ைன அ பினா* 

நிைந5+_வி.எ/.(நிைன_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) காத*_ெப.(காத*_ெப.) 

$க�ப.10397.1 



 S'ய _ெப.(S'ய _ெப.) மக2� ெத(*ைல� +ைணவ)� இல�ைக 

ேவ5+� $க�ப.10397.2 

 ேப'ய* பைட�� Sழ_�ைற.எ/.(S>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெப%ணி2�� 

அரசிேயா�� $க�ப.10397.3 

 சீ'ய விமான�+ ஏறிA பர�+வ  இ)�ைக ேச�5தான $க�ப.10397.4 

 அ பினா* எ ைன நி பா* ஆழி�� கா�D ஆ ற $க�ப.10398.1 

 + ;_ெப.(+ ;_ெப.) எலா� +ைட�தி எ � +ர5தன  ேதா ற* எ � 

$க�ப.10398.2 

 4 பினா* இய ற எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ெமாழி5தன  4+ந�� தாவி 

$க�ப.10398.3 

 வ பினா* இல�ைக 4-�� எ'�� உணவாக ைவ�ேதா  $க�ப.10398.4 

 காலி மா மதைல ெசா*ல_�ைற.எ/.(ெசா*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) பரத2� 

க%ண ��_ெப.(க%ண ��_ெப.) ேசார $க�ப.10399.1 

 ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) மா மதி*க3 SJ� இல�ைகயி* ேவ�ட 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10399.2 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) மா 4கி*பி  ேபானா  ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) 

நா _பதி.ெப.(நா _த .ஒ).) நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ைநேவ  $க�ப.10399.3 

 ேபா�மா* இைவக3 ேக�ேப _வி.4.(ேக3_வி.+A_இ.இ.கா.+ஏ _த .ஒ).) 

;கJைட�+ அDைம ம ேனா $க�ப.10399.4 

 எ � அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) 

இர�கி_வி.எ/.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ஏ�கி இ)க0� அ)வி 

ேசார $க�ப.10400.1 

 வ திற* அ2ம  ெச�ைக வல�ைகயா* ப-றி காலி  $க�ப.10400.2 



 ெச றன  இ)ளி  ஊ� ெசறி;ன* க�ைக ேச�5தா  $க�ப.10400.3 

 � றிைன வலRெச8 ேதரா  �ணகட* 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 4 ன� 

$க�ப.10400.4 

 இராவண  ேவ�ட�ேபா8 மீ%�_வி.எ/.(மீ3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ�பிரா  அேயா�தி எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.10401.1 

 தராதல மகB� :வி  ைதய�� மகிழ/ S�� $க�ப.10401.2 

 அரா(ெபா  ெமௗலி�� ஏ85த சிகாமணி �ணபா* 

அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) $க�ப.10401.3 

 விரா(ற எ��தா* எ ன ெவ8யவ  உதய� ெச8தா  $க�ப.10401.4 

 காைலவ5+ இ��த_ெப.எ/.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி ன�� 

கட 4ைற கமல� க%ண  $க�ப.10402.1 

 ேகாலந�3 கழ*க3 ஏ�தி_வி.எ/.(ஏ�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

�ர�கின�+ அரைச ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.10402.2 

 சால(� கைலக3 வ*ேலா8 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) உ%� ேபா�� 

வா8ைம_ெப.(வா8ைம_ெப.) $க�ப.10402.3 

 1லேம உண'  உ த  ெமாழி�� எதி�ெமாழி�� உ%ட< $க�ப.10402.4 

 எJப+ ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வானர� 

இல�ைக ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) $க�ப.10403.1 

 4J4த* ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) கண�� இல 

ெமா8�த எ றா* $க�ப.10403.2 

 அJவந�� ேவைல அ ன அரவ� இ � ஆக வ-ேறா $க�ப.10403.3 



 விJமி+ எ�பிரா  வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) எ � 

உைர�த+ வ �ர எ றா  $க�ப.10403.4 

 ஓசைன இர%ேட உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) பர�+வ  உைற�R 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $க�ப.10404.1 

 வ ��தெண1 திைரயி-� ஆய ெவ3ளேமா� ஏJ ப�+� $க�ப.10404.2 

 1சிய பJவ� இ�ங  கிடAபேதா 4ர-ற* இ றி $க�ப.10404.3 

 ேபசிய+ அைம�� ந�ேகா  எ��ள  

ெப)ம_ெப.(ெப)மா _ெப.+ண_விளி.ேவ.) எ றா  $க�ப.10404.4 

 பரத  அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) உைர�தேலா�� 

பணி5+_வி.எ/.(பணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) மா)தி�� சீ�சா* 

$க�ப.10405.1 

 விரத மாதவ�+ மி�ேகா8 வி%0Vளா� த�ைம 

ேவ%D_வி.எ/.(ேவ%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10405.2 

 வரத  ஆ%� அளி�த_ெப.எ/.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ5த 

வர�தினா* மல)�_ெப.எ/.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேத2� 

$க�ப.10405.3 

 சரதேம மா5தி மா5தி� +யி ற+ தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) எ றா  

$க�ப.10405.4 

 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

ெகா��க_�ைற.எ/.(ெகா�_வி.+��_ெபா).உ).+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வர�தினா* ம+ப� 1�� 

$க�ப.10406.1 

 ேதெனா� கிழ��� கா�� கனிகB� பிற(� சீ��+� $க�ப.10406.2 

 கானக�_ெப.(கானக�_ெப.) ெபாலிதலாேல கவி��ல� அவ-ைற மா5தி 

$க�ப.10406.3 



 ஆனன� மல�5த+ இ*ைல யா�� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) +யர* எ5தா8 

$க�ப.10406.4 

 இனி ஒ)_ெப.அ.(ஒ)_ெப.அ.) கண�தி  எ�ேகா  எJ5த)3 

த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) ஈ%�A $க�ப.10407.1 

 பனிவ)� க%ணி  ந�ேய பா��தி எ � உைர�தா  இAபா* $க�ப.10407.2 

 4னிதன+ இட�+_ெப.(இட�_ெப.+அ�+_சா'.) 

வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 4ள' அ� க%ண  வ%ண� 

$க�ப.10407.3 

 �னிசிைல� �)சி*_ெப.(�)சி*_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ெச8த+ இ-� என� 

�ணி�க* உ-றா� $க�ப.10407.4 

 அ)5தவ  �ைவக3 ஆேறா� அ4+ இனி+ அளிAப ஐய  $க�ப.10408.1 

 க)5தட� க%ணிேயா�� கைளகணா� +ைணவேரா�� $க�ப.10408.2 

 வி)5+_ெப.(வி)5+_ெப.) இனி+ 

அ)5தி_வி.எ/.(அ)5+_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேவைலயி  ேவைல ேபா�� 

$க�ப.10408.3 

 ெப)5தட5 தாைனேயா�� கிராத�ேகா  

ெபய�5+_வி.எ/.(ெபய�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ5தா _வி.4.(வா_வி.+5�_இ.கா.+ஆ _பட�.ஒ).) $க�ப.10408.4 

 ெத(Jதன  மன4� க%0� +ள�கின  

Sழ_�ைற.எ/.(S>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ஓD $க�ப.10409.1 

 அJதன  கமல� அ ன அD�தல� அதனி  வ �>5தா  $க�ப.10409.2 

 தJவின  எ��+_வி.எ/.(எ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) த�பிைய� தJ(மாேபா* $க�ப.10409.3 

 வJவில� வலிய� அ ேறா ம�கB� மைன�� எ றா  $க�ப.10409.4 



 அ)3 உன+ உள+ நாேய-� அவெரலா� அ'ய ஆய $க�ப.10410.1 

 ெபா)ளல� நி ைன ந��காA ;ண�Aபினா* ெத(ட�5+ ேபா5+ $க�ப.10410.2 

 தெர�3த)� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ெச8வன 

ெச8கலாேத  $க�ப.10410.3 

 ம)3த)� மன�திேன2�� இனி+ அ ேறா வா>( ம ேனா $க�ப.10410.4 

 ஆயன பிற(� ப னி அJ��வா  த ைன ஐய $க�ப.10411.1 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) இைவ_பதி.ெப.(இ_��.+ஐ_பட�.ப .) உைரAப+ எ ேனா 

பரதனி  ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) ேவ� உ%ட< $க�ப.10411.2 

 ேபா8 இனி+ இ)�தி எ ன ;ளிஞ�ேகா  இளவ* ெபா தா3 $க�ப.10411.3 

 ேமயின  வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அ ைன_ெப.(அ ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) விைரமல�� தாளி  வ �>5தா  

$க�ப.10411.4 

 ெத(J+ நி றவைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

+ைணவ�க3 தைம�� ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.10412.1 

 4J+ உண� ேக3வி ேமேலா  ெமாழி�வா  4+ந��� க�ைக $க�ப.10412.2 

 தJ( இ)கைர��� நாத  தாயி2� உயி��� 

ந*ல _�றி.வி.4.(ந*_ெப.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.10412.3 

 வJ( இலா எயின�_ெப.(எயி _ெப.+அ�_பட�.ப .) ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) 

�கென2� வ3ள* எ றா  $க�ப.10412.4 

 அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) அஃ+_பதி.ெப.(அஃ_��.++_பட�.ஒ).) 

உைர�தேலா�� அ'��ல+ அரச _ெப.(அரெச _ெப.) ஆதி $க�ப.10413.1 

 ந%ணிய +ைணவ� யா)� இனி+ற� 

தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ந�டா� $க�ப.10413.2 



 க%ணக* ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) க��லா* 

ெபாதிவா  ேபால $க�ப.10413.3 

 வ%ணமா* வைர��� அAபா* மைற5தன  இரவி எ பா  $க�ப.10413.4 

 அல�க* அ� ெத(ைடயினா2� அ5தியி  கட க3 ஆ-றி $க�ப.10414.1 

 ெபால� �ைழ மயிலிேனா� +யி�ற ;ண'_ெப.(;ண'_ெப.) ேபால $க�ப.10414.2 

 இல�கிய ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) Sழ_�ைற.எ/.(S>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

இளவ�� எயின�_ெப.(எயி _ெப.+அ�_பட�.ப .) ேகா2� $க�ப.10414.3 

 கல�கல� கா�+ நி றா� கதிரவ  உதய� ெச8தா  $க�ப.10414.4 

 கதிரவ  உதிAப காைல� கட _ெப.(கட _ெப.) கழி�+ இளவேலா�� 

$க�ப.10415.1 

 அதி�ெபால  கழலினா  அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அ)5தவ  த ைன 

ஏ�தி_வி.எ/.(ஏ�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10415.2 

 விதித) விமான� ேமவி விள�கிைழேயா�� ெகா-ற�_ெப.(ெகா-ற�_ெப.) 

$க�ப.10415.3 

 4தி�த) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ேயா�� 4னிமன� ெத(டரA ேபானா  

$க�ப.10415.4 

 தாவி வா _ெப.(வா _ெப.) பட�5+_வி.எ/.(பட�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

மான� தைட இல+ ஏ�� ேவைல $க�ப.10416.1 

 த�விய க னி_ெப.(க னி_ெப.) ஆகி/ ெச)�கிய காம/ ெசவிவி $க�ப.10416.2 

 ஓவிய�_ெப.(ஓவிய�_ெப.) உயி� ெப-ெற ன உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) 

ேகா நக)� ஒLவா $க�ப.10416.3 

 மா இய* அேயா�தி SJ� மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) ;ற�_ெப.(;ற�_ெப.) 

ேதா றி-� அ ேற $க�ப.10416.4 



 ெபா மதி* கிட�ைக_ெப.(கிட�ைக_ெப.) SழA ெபாலி(ைட நகர� 

ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10417.1 

 ந மதி� கிழவ�_ெப.(கிழவ�_ெப.) த�ைம 

ேநா�கிய_ெப.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஞான 1��தி 

$க�ப.10417.2 

 ெசா*மதி�+ ஒ)வரா�� ெசாலAபடா அேயா�தி ேதா றி-� $க�ப.10417.3 

 எ ன�� கர�க3_ெப.(கர�க3_ெப.) HAபி எJ5தன� இைறRசி நி றா� 

$க�ப.10417.4 

 அ ன+ ஓ� அளைவயி  வி��பி  ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) $க�ப.10418.1 

 +  இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) கதிரவ� ேதா றினா* என $க�ப.10418.2 

 ெபா  அணி ;�பகA ெபா) இ* மான4� $க�ப.10418.3 

 ம னவ��� அரச2� வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேதா றினா  $க�ப.10418.4 

 அ%ணேல கா%Dயா* அல�5த_ெப.எ/.(அல�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.10419.1 

 க%ண2� வானர� கட�� க-;ைடA $க�ப.10419.2 

 ெப%_ெப.(ெப%_ெப.) அ)�_ெப.அ.(அ)�_ெப.அ.) கல4� 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) பி ; 

ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10419.3 

 வ%ணவி* �மர2� வ)கி றா�கைள $க�ப.10419.4 

 ஏ> இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ/.(ஆ�_ெப.எ/.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

ஏறி2� $க�ப.10420.1 

 பா>;ற� கிட��� பDய+ ஆய+ ஓ� $க�ப.10420.2 



 S> ஒளி மான�+� ேதா �கி றன  $க�ப.10420.3 

 ஊழிேயா  எ � ெகா%�_வி.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உண��+� காைலேய $க�ப.10420.4 

 ெபாெனாளி ேம)வி  ெபா+�பி* ;�க+ ஓ� $க�ப.10421.1 

 மிெனாளி ேமக�ேபா* வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ேதா ற�� $க�ப.10421.2 

 ம  எதி� வ)ந�க3 ஆ�A; இராவண  $க�ப.10421.3 

 தென1நக��� அA;ற�+ அள(� ெச றதா* $க�ப.10421.4 

 ஊ2ைட யா�ைக வி�� உ%ைம_ெப.(உ%ைம_ெப.) 

ேவ%Dய_ெப.எ/.(ேவ%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10422.1 

 வா2ைட� த5ைதயா� வர(_ெப.(வர(_ெப.) க%ெடன $க�ப.10422.2 

 கானிைடA ேபாகிய கமல� க%ணைன $க�ப.10422.3 

 தா2ைட உயி'ைன த�பி ேநா�கினா  $க�ப.10422.4 

 ெக�ட வா ெபா)3 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) கிைடAப 

4 ; தா� $க�ப.10423.1 

 ப�ட வா பட� ஒழி5தவ'  ைப�3 ேநா8_ெப.(ேநா8_ெப.) $க�ப.10423.2 

 ��டவ  மானவ  ெத(Jத* உ னிேய $க�ப.10423.3 

 வி�டன _வி.4.(வி�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பத�.ஒ).) மா)தி 

கர�ைத_ெப.(கர�_ெப.+அ�+_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) ேம ைமயா  $க�ப.10423.4 

 அ�கண�+ அ2ம2� அவ%_ெப.(அவ%_ெப.) 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏகி 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.10424.1 



 தி��� மான�ைத/ ெச*வ _ெப.(ெச*வ _ெப.) 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) 

$க�ப.10424.2 

 ச�கர�+ அ%ணைல� தா>5+ 4  

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.10424.3 

 உ��� க%ணந�� ஒJ��_ெப.எ/.(ஒJ�_வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மா�பினா  $க�ப.10424.4 

 உ)A;_ெப.(உ)A;_ெப.) அவி� கனலிைட ஒளி�க* 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) இA_��.(இ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) 

$க�ப.10425.1 

 ெபா)A; அவி� ேதாளைனA 

ெபா)5தி_வி.எ/.(ெபா)5+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நாயிேன  

$க�ப.10425.2 

 தி)Aெபாலி மா�ப நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) வர(_ெப.(வர(_ெப.) 

ெசAபிேன  $க�ப.10425.3 

 இ)Aபன ஆயின_வி.4.(ஆ�_வி.+இ _இ.கா.+ன_பட�.ப .) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) யாைவ�� $க�ப.10425.4 

 த�விைன யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) பல ெச8ய� த��( இலா $க�ப.10426.1 

 வ � விைன 4ைற 4ைற விைளவ ெம8�ைமயா* $க�ப.10426.2 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அைவ +ைட�+ 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அளி�க_�ைற.எ/.(அளி��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ேந�5ததா* $க�ப.10426.3 

 யாயி2� அ பினா8 யா�_பதி.ெப.(யா�_த .ப .) ெச8 மாதவ� $க�ப.10426.4 

 எ � உைர�+ அ2மைன இ�கA ;*லினா  $க�ப.10427.1 



 ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உைர�+ இ�Aப+ எ  உன��� எ5ைத��� 

$க�ப.10427.2 

 இ +ைண� த�பி��� யா8��� எ றன  $க�ப.10427.3 

 � � இைண�தன உய� �வ(� ேதாளினா  $க�ப.10427.4 

 ஈ�� வா _ெப.(வா _ெப.) +ைண இராம  ேசவD_ெப.(ேச_ெப.அ.+அD_ெப.) 

$க�ப.10428.1 

 SDய_ெப.எ/.(S�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச னிய  ெத(Jத 

ைகயின  $க�ப.10428.2 

 ஊ� உயி)%� என உல�5த_ெப.எ/.(உல�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

யா�ைகய  $க�ப.10428.3 

 பா� உ� ெப)�;க>A பரத  ேதா றினா  $க�ப.10428.4 

 ேதா றிய_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பரதைன� ெத(J+ 

ெத(* அற/ $க�ப.10429.1 

 சா � என நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

நி _பதி.ெப.(நி _4 .ஒ).) இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) த�பிைய 

$க�ப.10429.2 

 வா ெத(ட� ேபரர� ஆ%ட ம னைன $க�ப.10429.3 

 ஈ றவ3 பைகஞைன� கா%D ஈ%� எனா $க�ப.10429.4 

 கா�Dன  மா)தி க%ணி  

க%ட_ெப.எ/.(கா%_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) $க�ப.10430.1 

 ேதா�� அல� தெரJயலா  நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ெசா*��கா* 

$க�ப.10430.2 



 ஓ�Dய_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+இ_இ.இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மான�+3 உயி'  

த5ைதயா� $க�ப.10430.3 

 H�� உ)� க%ட ன த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) HDனா  $க�ப.10430.4 

 அLவயி  அேயா�தி ைவ�� சனெமா�� அ��ேராணி $க�ப.10431.1 

 தLவ* இ* ஆ�ப�தாயிரேமா�� தாயேரா�� $க�ப.10431.2 

 இLவயி  அைட5+_வி.எ/.(அைட_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உVளாைர� 

கா%ெப  எ � இராம  உ ன $க�ப.10431.3 

 ெசLைவயி  நில�ைத வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேச�5த+ அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) விமான� தா2� $க�ப.10431.4 

 எLவயி  உயி�க��� இராம  

ஏறிய_ெப.எ/.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10432.1 

 ெசLவிய ;�பக� நில�ைத/ ேச�த�� $க�ப.10432.2 

 அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) அவ��� அ0கிய அமர�நா� உ8��� 

$க�ப.10432.3 

 எLவ�_ெப.(எLவ�_ெப.) இ* மான� எ � இைச�க* ஆயதா* $க�ப.10432.4 

 தாயா)�� அ � சா�5த க �_ெப.(க �_ெப.) எ2� தைகய  ஆனா  

$க�ப.10433.1 

 மாையயி  பி'5ேதா��� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) மேனாலய� வ5த+ 

ஒ�தா  $க�ப.10433.2 

 ஆ8 இைளய���� க%03 ஆ� இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) 

பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ஒ�தா  $க�ப.10433.3 

 ஓ8(ற உல5த யா�ைக�� உயி�;�5தா�� ஒ�தா  $க�ப.10433.4 



 எளிவ)� உயி�க�� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தா8_ெப.(தா8_ெப.) எதி�5த+ 

ஒ�தா  $க�ப.10434.1 

 அளிவ)� மன�ேதா��� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) அ)�பத அ4த� 

ஒ�தா  $க�ப.10434.2 

 ஒளி( அறA பிற5த+ ஒ�தா  உலகி2�� ஒ%கணா��� $க�ப.10434.3 

 ெதளிவ) களிA;/ ெச8��_ெப.எ/.(ெச8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ேத�பிழி� ேதற* ஒ�தா  $க�ப.10434.4 

 ஆவி அ�� அவ _பதி.ெப.(அ_��.+அ _பட�.ஆ%.ஒ).) அலா* ம-� 

இ ைமயா* அைனய  ந��க_�ைற.எ/.(ந���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.10435.1 

 காவி அ� கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) 

நா��_ெப.எ/.(நா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நகர4� கவ � வாJ� 

$க�ப.10435.2 

 மா இய* ஒ%கணா)� ைம5த)� வ3ள* 

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10435.3 

 ஓவிய�_ெப.(ஓவிய�_ெப.) உயி� ெப-ெற ன ஓ�கின� 

உண�(_ெப.(உண�(_ெப.) ெப-றா� $க�ப.10435.4 

 �%ண4� சா5+� ெந8�� �'வைள 4�+� :(� $க�ப.10436.1 

 எ%ெண�� கலினமா விலாழி�� எ% இ* யாைன_ெப.(யைன_ெப.) 

$க�ப.10436.2 

 வ%ணவா� மத 45ந�)� மா மத� தJ(� மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) 

$க�ப.10436.3 

 க%ண ஆ� ;ன�� ஓD� கடைல�� 

கட5த_ெப.எ/.(கட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ ேற $க�ப.10436.4 



 அைனவ)� அைனய� ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அைட5+ழி அ)ளி  ேவைல $க�ப.10437.1 

 தைன இனி+ அளி�த_ெப.எ/.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

தாய�_ெப.(தாய�_ெப.) 1வ)� த�பி மா)� $க�ப.10437.2 

 ;ைன�� <* 4னிவ  தா2� ெபா  அணி விமான�+ ஏற $க�ப.10437.3 

 வைனகழ* �'சி* 45தி மாதவ _ெப.(மாதவ _ெப.) தாளி* வ �>5தா  

$க�ப.10437.4 

 எ��தன  4னிவ  ம-� அL_��.(அ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) இராமைன ஆசி 

Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10438.1 

 அ��+ள + ப�_ெப.(+ ப�_ெப.) 

ந��க_�ைற.எ/.(ந���_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

அைண�+_வி.எ/.(அைண_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைண�+_வி.எ/.(அைண_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ ;_ெப.(அ ;_ெப.) 

H�5+_வி.எ/.(H�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10438.2 

 வி��+ழி இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) ேவதிய  

தாளி* வ �ழ_�ைற.எ/.(வ �>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10438.3 

 வD�த <* 4னி�� 4 ேபா* வா>�தினா  ஆசி 

Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10438.4 

 க8கய  தைனைய 45த� கா* உறA 

பணி5+_வி.எ/.(பணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ம-ைற $க�ப.10439.1 

 ெமா8�ழ* இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) தாB� 4ைறைமயி  

வண���_ெப.எ/.(வண��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெச�க% 

$க�ப.10439.2 

 அ8யைன அவ�க3 தா4� அ ;ற� 

தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

த�த�_அ.ெதா.(த�த�_அ.ெதா.) $க�ப.10439.3 



 ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) தாமைர�க% ந�ரா* மRசன� 

ெத(ழி�� ெச8தா� $க�ப.10439.4 

 அ ன4� 4 ன�/ ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

4ைறைமயி  அDயி* வ �>5தா3_வி.4.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+ஆ3_பட�.ஒ).) 

$க�ப.10440.1 

 த நிக� இலாத ெவ றி� த�பி�� தாய�_ெப.(தாய�_ெப.) த�க3 $க�ப.10440.2 

 ெபா னD� தல�தி* வ �ழ� தாய)� ெபா)5தA ;*லி $க�ப.10440.3 

 ம னவ-� இளவ* ந�ேய வாழி_விய�.வி.4.(வா>_வி.+இ_விய�.வி.4.�றி.) 

எ � ஆசி ெசா னா�_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.10440.4 

 ேசவD_ெப.(ேச_ெப.அ.+அD_ெப.) இர%��_ெப.(இர%�_ெப.+உ�_சா'.) அ பி  

அD உைற ஆக/ ேச��தி $க�ப.10441.1 

 :வD பணி5+_வி.எ/.(பணி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

வ �>5த_ெப.எ/.(வ �>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பரதைனA ெபா)மி வி�மி 

$க�ப.10441.2 

 நாவிைட உைரAப+ ஒ �� உண�5தில  

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ந�பி $க�ப.10441.3 

 ஆவி�� உட�� ஒ ற� தJவின  

அJ+_வி.எ/.(அJ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ேசா�வா  $க�ப.10441.4 

 தJவின  நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) த�திவ �> அ)வி கா�� $க�ப.10442.1 

 விJமல�� க%ண ��_ெப.(க%ண ��_ெப.) 1' ெவ3ள�தா* 4)க- ெசLவி 

$க�ப.10442.2 

 வJ(ற பி னி 1� மா�%ட சைடயி  மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $க�ப.10442.3 

 கJவின  உ/சி_ெப.(உ/சி_ெப.) ேமா5+ க �கா% கறைவ 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.10442.4 



 அைனய+ ஒ� கால�+ அ�ெபா  சைட4D அDய+ ஆக $க�ப.10443.1 

 கைனகழ* அமர� ேகாமா- க�டவ  

ப��த_ெப.எ/.(ப�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காைள_ெப.(காைள_ெப.) 

$க�ப.10443.2 

 +ைனப' க' ேத� ஊ�தி எ றிைவ பிற(� ேதாலி  $க�ப.10443.3 

 விைன உ� ெச)A;�� ஈ5தா  விைரமல�� தாளி  வ �>5தா  $க�ப.10443.4 

 ஊ�� கமல� க%ண ��_ெப.(க%ண ��_ெப.) திைசெத(�� சிவிறி ஓட 

$க�ப.10444.1 

 தா3ெத(� தட�ைக ஆர� தJவின  தனிைம ந��கி� $க�ப.10444.2 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) உைற5+ உைல5த ெம8ேயா ைகய� 

கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) Hர $க�ப.10444.3 

 நா� உைற5+ உைல5த ெம8ேயா ைந5த+ எ � உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

ைநய $க�ப.10444.4 

 1வ���� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) வ3ள* 4D மிைச 4கி>�த 

ைகய  $க�ப.10445.1 

 ேதவ���� ேதவ -ெப.(ேதவ _ெப.) தாB� ெசறிகழ* இளவ* தாB� 

$க�ப.10445.2 

 :வ��க� ெபாழி5+_வி.எ/.(ெபாழி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ �>5தா  

எ��தன� ெபா)5தA ;*ல $க�ப.10445.3 

 வாவி��3 அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) அ னா3 மல� அD�தல�+ வ �>5தா  

$க�ப.10445.4 

 பி  இைண� �'சி* த ைனA ெப)�ைகயா* வா�கி வ ���� $க�ப.10446.1 



 த _பதி.ெப.(த _தி'.) இைண� ேதா3க3 ஆர� 

தJவி_வி.எ/.(தJ(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ�த�பி மா)�� 

$க�ப.10446.2 

 இ  உயி�� +ைணவ� த�ைம� கா�Dனா  இ)வ�_ெப.(இ)வ�_ெப.) தாB� 

$க�ப.10446.3 

 ம  உயி��� உவைம Hர வ5தவ� வண�க� ெச8தா� $க�ப.10446.4 

 �ர�கின�+ அரைச ேசைய �Jதைன சா�ப  த ைன $க�ப.10447.1 

 ெச)�கிள� ந�ல  த ைன ம-�� அ�திற�திேனாைர $க�ப.10447.2 

 அர�க)�� அரைச ெவLேவ� அைடவினி  4த ைம 

Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10447.3 

 ம)�கம> ெத(ைடய* மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மா�பின  பரத  

நி றா _வி.4.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.10447.4 

 ம5திர/ �-ற�+3ளா� த�ெமா�� வய��_எவ.(வய��_வி.) தாைன� 

$க�ப.10448.1 

 த5திர� தைலவேரா�� தமெரா�� தரணி ஆB� $க�ப.10448.2 

 சி5+ர� களி�_ெப.(களி�_ெப.) ேபா*வா� எவெரா�� ேசைனேயா�� 

$க�ப.10448.3 

 �5தர� தட5ேதா3 ெவ-றி/ �ம5திர  ேதா றினானா* $க�ப.10448.4 

 அJைக�� உவைகதா2� தனி�தனி அம�ெச8+ ஏற $க�ப.10449.1 

 ெத(Jதன  எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வி�மி 

�ம5திர  நி-றேலா�� $க�ப.10449.2 

 தJவின  இராம  ம-ைற� த�பி�� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ந�ரா  

$க�ப.10449.3 

 வJ இனி உளத � இ5த மாநில� கிழ�தி�� எ றா  $க�ப.10449.4 



 ஏ�க ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) விமான மீ+ எ � 

த ேபா* $க�ப.10450.1 

 மா� இலா வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) Hற வ5+ள அனிக 

ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) $க�ப.10450.2 

 ஊ� இ)�_ெப.அ.(இ)�_ெப.அ.) பரைவ வான�+_ெப.(வான�_ெப.+அ�+_சா'.) 

எழிலி�3 ஒ���மாேபா* $க�ப.10450.3 

 ஏறி ம-� இைனய_�ைற.எ/.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) இைணயD ெத(Jத+ அ ேற $க�ப.10450.4 

 உைரெசயி  உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) உ%டா  மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி 

உதர� ஒLவா $க�ப.10451.1 

 கைரெசய* அ'ய ேவத� ��4னி ைக�� ஒLவா $க�ப.10451.2 

 விைரெசறி அல�க* மாைலA ;�பக விமான� எ � எ � $க�ப.10451.3 

 உைரெச8+ வா _ெப.(வா _ெப.) உVளா�க3 ஒ%மல� Pவி ஆ��தா� 

$க�ப.10451.4 

 அசனியி  �J(� ஆழி ஏJ� ஒ�+ ஆ��த+ எ ன $க�ப.10452.1 

 விசி�� 4ர�� ேவத�+ ஓைத�� விளிெகா3 ச��� $க�ப.10452.2 

 இைச�� �ழ�� ஏ�தி  அரவ4� 

எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெபா�கி_வி.எ/.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10452.3 

 திைச உற/ ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வாேனா� 

அ5தர�+ ஒலியி  த��5த_ெப.எ/.(த��_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10452.4 

 அLவயி  விமான� தாவி அ5தர�+ அேயா�தி 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10453.1 



 ெசLைவயி  படர* உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) ெசகதல 

மட5ைதேயா�� $க�ப.10453.2 

 இL(லக�+ உVளா�க3 இ5திர� உல�_ெப.(உல�_ெப.) கா%பா  $க�ப.10453.3 

 கLைவயி  ஏ�கி ற ந��ைமைய� க���� அ ேற $க�ப.10453.4 

 ஆன+ ஓ� அளைவயி  அமர� ேகாெனா�� $க�ப.10454.1 

 வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) தி)நக� வ)வதா� என $க�ப.10454.2 

 ேம* நிைற வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

வ ���_ெப.எ/.(வ ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) :ெவா�� $க�ப.10454.3 

 தா _த-.�.(தா _த-.�.) உய� ;�பக� நில�ைத/ சா�5ததா* $க�ப.10454.4 

 ந�பி அA_��.(அ_பதி.ெப.+A_ஒ-.) பரதேனா� ந5திய� பதிைய 

ந%ணி_வி.எ/.(ந%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10455.1 

 வ�; இய* சைட�� மா-றி மயி�விைன 

4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) ம-ைற� $க�ப.10455.2 

 த�பியேரா� தா2� த%;ன* 

பD5த_ெப.எ/.(பD_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி ன� $க�ப.10455.3 

 உ�ப)� உவைக Hர ஒAபைன ஒAப/ ெச8தா� $க�ப.10455.4 

 நி)தியி  திைசயி* 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ந5திய� பதிைய 

நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10456.1 

 �)தி_ெப.(�)தி_ெப.) ெகாAபளி��� ேவேலா  ெகாDமதி* அேயா�தி ேமவ 

$க�ப.10456.2 

 �)தி ஒ�தைனய ெவ3ைள� +ரகத� �ல�க3 :%� $க�ப.10456.3 

 ப)தி ஒ�+ இல���_ெப.எ/.(இல��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ைப� 

:% ப)மணி� ேதர  ஆனா  $க�ப.10456.4 



 ஊழியி  இ�தி கா0�_ெப.எ/.(கா%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வலியின+ உய� ெபா  ேத'  $க�ப.10457.1 

 ஏ> உய� மதமா அ ன இல��வ  கவிைக 

ஏ5த_�ைற.எ/.(ஏ5+_வி.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10457.2 

 பாழிய ம-ைற� த�பி பா* நிற� கவ' ப-ற $க�ப.10457.3 

 :ழிைய அட��� க%ண ��A பரத  ேகா* ெகா3ளA ேபானா  $க�ப.10457.4 

 வ �டண  �)சி*_ெப.(�)சி*_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ம-ைற ெவ�கதி�/ 

சி�வ _ெப.(சி�வ _ெப.) ெவ-றி� $க�ப.10458.1 

 ேகா� அைண � ற�_ெப.(� ற�_ெப.) ஏறி ெகா%ட*_ெப.(ெகா%ட*_ெப.) 

ேத� ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) ேபாத $க�ப.10458.2 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) அைண ம(லி/ ெச�க% வாலி ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) P� 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10458.3 

 ேசடைனA ெபா)(� வ �ர மா)தி பி ; ெச றா  $க�ப.10458.4 

 அ�ப�+ ஏ> அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேகாD 

யாைனேம* வ'ைச�� ஆ ற $க�ப.10459.1 

 திற�_ெப.(திற�_ெப.) உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) சிறAப� 

ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) மா2ட/ ெசLவி 

வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) $க�ப.10459.2 

 ெப��-ற வனAப� உ/சி_ெப.(உ/சி_ெப.) பிற�� ெவ%�ைடய� ெச/ைச 

$க�ப.10459.3 

 ம� உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) அல�க* மா�ப� வானர� 

தைலவ� ேபானா� $க�ப.10459.4 

 எ�� அைம ஈ� ப�தி  எJதிைர வளாக ேவ5த�_ெப.(ேவ5த�_ெப.) $க�ப.10460.1 



 ப�ட� ைவ�+_வி.எ/.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

அைம5த_ெப.எ/.(அைம_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெந-றிA பக�Dன� 

ைப�ெபா  ேதர� $க�ப.10460.2 

 வ�டெவ% �ைடய� வ �� சாமைர ம)�க� வாைன� $க�ப.10460.3 

 ெத(�ட ெவRேசாதி ேமாலி/ ெச னிய� ெத(J+ S>5தா� $க�ப.10460.4 

 வானர மகளி�_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

மகளிரா8 வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10461.1 

 ஊன� இ* பிD�� ஒ%தா�A ;ரவி�� பிற(� 

ஊ�5+_வி.எ/.(ஊ�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10461.2 

 மீ _ெப.(மீ _ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) மதிைய/ 

S>5த_ெப.எ/.(S>_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) த ைமயி  

வி'5+_வி.எ/.(வி'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) �-ற $க�ப.10461.3 

 :நிற விமான� த ேம* மிதிைலநா�� அ ன�_ெப.(அ ன�_ெப.) ேபானா3 

$க�ப.10461.4 

 ேதவ)� 4னிவ� தா4� திைசெத(�� 4ைறயி  சி5த $க�ப.10462.1 

 ஓவ* இ* மா'_ெப.(மா'.) ஏ8Aப எ�க0� 

உதி�5+_வி.எ/.(உதி�_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வ ��கி $க�ப.10462.2 

 ேகவல� மலரா8 ேவ� ஓ� இட�_ெப.(இட�_ெப.) இ றி� 

கிட5த_ெப.எ/.(கிட_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ஆ-றா* $க�ப.10462.3 

 : எ2� நாம� இ � இL_��.(இ_பதி.ெப.+L_ஒ-.) உலகி-�A ெபா)5தி-� 

அ ேற $க�ப.10462.4 

 ேகாைடயி* வற5த_ெப.எ/.(வற_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ேமக� 

�ல�_ெப.(�ல�_ெப.) எனA பதினா* ஆ%� $க�ப.10463.1 



 பா� உ� மத�_ெப.(மத�_ெப.) 

ெச8யாத_எதி�.ம.ெப.எ/.(ெச8_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+அ_ெப.எ/.�றி.) பைண4கA 

ப)ம யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $க�ப.10463.2 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) உைற5+ அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) எ8த� கடா� 

திற5+ உ��த_ெப.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வா' $க�ப.10463.3 

 ஓDன உ3ள�+_ெப.(உ3ள�_ெப.+அ�+_சா'.) உ3ள� களிதிற5+ உைட5தேத 

ேபா* $க�ப.10463.4 

 +ரக� தா�A ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 1�ைகய� ெசா* 

ெப-ெற ன $க�ப.10464.1 

 அரவA ேபா� ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) எ ன ஆலி�த 

மர�க3_ெப.(மர�_ெப.+க3_பட�.ப .) ஆ � $க�ப.10464.2 

 ப)வ�தா* :�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) எ னA :�தன 

பைகவி- சீ�� $க�ப.10464.3 

 ;)வ�தா� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ெபா நிறA 

பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) :�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

$க�ப.10464.4 

 ஆய+ ஓ� அளவி* ெச*வ�+ அ%ண�� அேயா�தி 

ந%ணி_வி.எ/.(ந%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10465.1 

 தாயைர வண�கி� த�க3 இைறெயா� 4னிைய� தா>5+ $க�ப.10465.2 

 நாயக� ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) 

எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நானில� கிழ�திேயா�� 

$க�ப.10465.3 

 ேச8_ெப.(ேச8_ெப.) ஒளி� கமல�தாB� தி)நட� ெச8ய� க%டா  

$க�ப.10465.4 



 வா��+� +கி*க3 எ 2� மன�_ெப.(மன�_ெப.) இல� எனி2� ப*கா* 

$க�ப.10466.1 

 தா�கின� எ ற ேபா+� ைம5த)� ைதயலா)� $க�ப.10466.2 

 வ ��கிய உவைக ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) சிற�க(� ேம* ேம* +3ளி 

$க�ப.10466.3 

 ஓ�க(� களிAபா* ேசா�5த உைடயிலாதாைர ஒ�தா� $க�ப.10466.4 

 ேவசிய� உ��த_ெப.எ/.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) Hைற ேவ5த�க3 

�-ற ேவ� $க�ப.10467.1 

 பாசிைழ மகளி�_ெப.) ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) அ5தண�_ெப.(அ5தண�_ெப.) 

ப'5+_வி.எ/.(ப'_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) �-ற $க�ப.10467.2 

 வாச ெம _ெப.அ.(ெம _ெப.அ.) கலைவ சா5+ எ � இைனயன 

மய�க�_ெப.(மய�க�_ெப.) த னா* $க�ப.10467.3 

 :சின��� இர�D ஆனா� :சலா� ;�5+Vளா)� $க�ப.10467.4 

 இைறAெப)R ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) ந��த ஏ> இற%�_ெப.(இர%�_ெப.) 

ஆ%�� யா)� $க�ப.10468.1 

 உைறA; இல� ஆதலாேன ேவ� 

இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ஒழி5த_ெப.எ/.(ஒழி_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மி னா� $க�ப.10468.2 

 பிைற�ெகாJ5+ அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெந-றிA ெப8வைள 

மகளி�_ெப.) ெம8ைய $க�ப.10468.3 

 மைற5தன� :ணி  ைம5த� மன�களி  ம��க� 

ெகா3ள_�ைற.எ/.(ெகா3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10468.4 

 வி%_ெப.(வி%_ெப.) உைறேவா�த� தெய1வ ெவறிெயா� ேவ� உVளா� த� 

$க�ப.10469.1 



 த%_ெப.அ.(த%_ெப.அ.) ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) நா-ற�_ெப.(நா-ற�_ெப.) 

த�மி* தைல_ெப.(தைல_ெப.) த�மா�� ந�ரா* $க�ப.10469.2 

 ம%_ெப.(ம%_ெப.) உைற மாதரா���� வா _ெப.(வா _ெப.) உைற 

மட5ைதமா���� $க�ப.10469.3 

 உ3நிைற5+ உயி�A; வ ��கி ஊட* உ%டாயி-� அ ேற $க�ப.10469.4 

 ஆய+ ஓ� அளவி* ஐய  பரதைன அ)ளி  

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10470.1 

 Pய வ �டண-�� ம-ைற/ S'ய _ெப.(S'ய _ெப.) மக-�� ெத(*ைல 

$க�ப.10470.2 

 ேமய வானர�களாய வ �ர���� பிற���� ந�த� $க�ப.10470.3 

 நாயக� ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

எலா� தெரJ�தி எ றா  $க�ப.10470.4 

 எ ற�� இைறRசி ம-ைற� +ைணவ�க3 யாவேரா�� $க�ப.10471.1 

 ெச றன  எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) பல ஒ]இ உலகி* தெய1வA $க�ப.10471.2 

 ெபா  திணி5+ அமரேரா�� :மக3 

உைற��_ெப.எ/.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேம)� $க�ப.10471.3 

 � � என விள�கி� 

ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) நாயக� 

ேகாயி*_ெப.(ேகாயி*_ெப.) ;�கா  $க�ப.10471.4 

 வயிர� மாணி�க� ந�ல�_ெப.(ந�ல�_ெப.) மரகத� 4தலா8 

உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) $க�ப.10472.1 

 ெசயி� அ� மணிக3 ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெசJR�ட�� க-ைற �-ற $க�ப.10472.2 



 உயி� +0��-� ெநR�� உ3ள4� ஊச*_ெப.(ஊச*_ெப.) 

ஆட_�ைற.எ/.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10472.3 

 மய�( அ� மன�+_ெப.(மன�_ெப.+அ�+_சா'.) வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) 

இைமAபில� மய�கி_வி.எ/.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நி றார 

$க�ப.10472.4 

 வி%�வி  மா�பி*_ெப.(மா�;_ெப.+இ*_இட.ேவ.) கா5+� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

என விள���_ெப.எ/.(விள��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) $க�ப.10473.1 

 க%டன� பரத  த ைன வினவின� அவ���� காத*_ெப.(காத*_ெப.) 

$க�ப.10473.2 

 ;%ட]க�+ ைவ�� ;ராதன  க ன* ேதாளா  $க�ப.10473.3 

 ெகா%டந* தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) த னாேல 

உவ5+_வி.எ/.(உவ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 4  

ெகா��த+_வி.4.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ+_பட�.ஒ).) எ றா  $க�ப.10473.4 

 ப�கய�+ ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) இ��வா�வி-� 

அளி�த_ெப.எ/.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பா ைம�+ $க�ப.10474.1 

 இ�� இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) மலரா3 ைவ�� 

மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) எ � இைச�த ேபாதி* $க�ப.10474.2 

 எ�களா* +தி�கலா�� இய*பேதா எ � 

Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10474.3 

 ெச�ைகக3 HAபி ேவ� ஓ� ம%டப�_ெப.(ம%டப�_ெப.) அதனி* ேச�5தா� 

$க�ப.10474.4 

 இ)5தன� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

மாட�+_ெப.(மாட�_ெப.+அ�+_சா'.) இய*;_ெப.(இய*;_ெப.) எலா� 

எ%ணி_வி.எ/.(எ%0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) எ%ணி $க�ப.10475.1 



 ப'5தன  இரவி ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) பரதைன 

வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) Pேயா8 $க�ப.10475.2 

 க)5தட 4கி*_ெப.(4கி*_ெப.) அ னா-�� காA;_ெப.(காA;_ெப.) 

நா%_ெப.(நா%_ெப.) அணி�� ந னா3 $க�ப.10475.3 

 தெரJ5திடா+ இ)�த*_ெதா.ெப.(இ)_வி.+��_இ.கா.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) 

எ ேனா எ ற�� அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) ெசA;� $க�ப.10475.4 

 ஏ>கட* அதனி* ேதாய� இ)நதி பிறவி* ேதாய� $க�ப.10476.1 

 தா>( இலா+ இவ%_ெப.(இவ%_ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) எ8த-� அ)ைம�ேதா� 

த ைம�+ எ ன $க�ப.10476.2 

 ஆழி ஒ �_ெப.(ஒ �_ெப.) உைடேயா  ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) 

அ2மைன� கDதி  ேநா�க_�ைற.எ/.(ேநா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.10476.3 

 S>;வி அதைன எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) கட5தன  காலி  ேதா ற* 

$க�ப.10476.4 

 ேகா4னிேயா� ம-ைற� கணிதைர� ெகாண�க எ னா $க�ப.10477.1 

 ஏவின  ேத�வலா  ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இைச�த�� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

ஈ ற_ெப.எ/.(ஈ_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10477.2 

 :மக  த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ5தA ;னித 

மாதவ _ெப.(மாதவ _ெப.) வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

எ8த_�ைற.எ/.(எ8+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10477.3 

 யாவ)� எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேபா-றி_வி.எ/.(ேபா-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இைணயD ெத(J+ 

நி றார $க�ப.10477.4 



 அ'யைண பரத  ஈய அத க% ஆ%� 

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அ5தA $க�ப.10478.1 

 ெப'யவ  அவைன ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ெப)நில� கிழ�திேயா�� $க�ப.10478.2 

 உ'யமா மலராVளா�� உக5தன  ஒ)( இ* ெச*வ�_ெப.(ெச*வ�_ெப.) 

$க�ப.10478.3 

 க'யவ  +8�த-� ஏ85த காA;_ெப.(காA;_ெப.) நா%_ெப.(நா%_ெப.) நாைள 

எ றா  $க�ப.10478.4 

 இ5திர _ெப.(இ5திர _ெப.) �)(� அ னா-� ஏ85தவ� என(� 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10479.1 

 ம5திர விதியினா)� வசி�ட2� வைர5+ வி�டா� $க�ப.10479.2 

 ச5திர கவிைக ஓ���_ெப.எ/.(ஓ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) தயரத 

ராம  தாம/ $க�ப.10479.3 

 �5தர ம(லி S�� ஓைர�� நாB� P�கி $க�ப.10479.4 

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

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 1 �� ஆதர� Pத� Hற $க�ப.10480.1 

 இ��� ஒ)ேப)� இ றி அேயா�திவ5+ இ��த+ எ றா* $க�ப.10480.2 

 ெத(���� கவியா  ம-ைற� +ழனிைய இ�தி 

ேதா ற_�ைற.எ/.(ேதா �_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10480.3 

 ஒ�����+ உைர��� த ைம_ெப.(த ைம_ெப.) 

நா 4க�+_ெப.(நா 4க _ெப.+அ�+_சா'.) ஒ)வ-� உ%ட< $க�ப.10480.4 

 அLவயி  4னிவேனா�� பரத2� அ'யி  ேவ5+� $க�ப.10481.1 

 ெசLவிய* நி)த� ேகா2� சா�ப2� வாலி ேச�� $க�ப.10481.2 



 எLவ�_ெப.(எLவ�_ெப.) இ* ஆ-ற*_ெப.(ஆ-ற*_ெப.) வ �ர�_ெப.(வ �ர�_ெப.) 

யாவ)� எJ5+_வி.எ/.(எJ_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஆ�� $க�ப.10481.3 

 அLவிய� அவி�த சி5ைத அ%ணைல� ெத(J+ 

ெசா னா�_வி.4.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+ஆ�_பட�.ப .) $க�ப.10481.4 

 நாைளந� ம(லி S�� நல�_ெப.(நல�_ெப.) திக> ெப'ய_ெப.அ.(ெப'+_ெப.) 

ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) நா3_ெப.(நா3_ெப.) $க�ப.10482.1 

 காைள_ெப.(காைள_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அத2�� ஏ-ற கட ைம மீ+ 

இய-�க எ � $க�ப.10482.2 

 ேவைளேய ெபாDய+ ஆக விழி��� ந�3 Oதலி  ெவ%:� $க�ப.10482.3 

 :ைளேய S� வாைனA ெபா)(� மா4னி�� ேபானா  $க�ப.10482.4 

 ந 4க�+ ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ஏவ நய  அறி மய  எ � ஓ+� 

$க�ப.10483.1 

 <*4க�+ ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) ேக3வி Oண�கிேயா  

வண���_ெப.எ/.(வண��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ெநRச  

$க�ப.10483.2 

 ேகா 4க�+ அள5+_வி.எ/.(அள_வி.+5�_இ.க.+உ_வி.எ/.�றி.) 

�-ற�_ெப.(�-ற�_ெப.) ெச-� உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

ெகா3B�_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10483.3 

 மா 4க�+ ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ந*நா3 ம%டப�_ெப.(ம%டப�_ெப.) 

வய�க� க%டா  $க�ப.10483.4 

 S>கட* நா கி  ேதாய� எJவைக�தாக/ 

ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10484.1 

 ஆ>திைர ஆ-றி  ந�ேரா� அைம�தி இ � எ ன ஆ� எ � $க�ப.10484.2 



 ஊழியி  இ�தி ெச*��_ெப.எ/.(ெச*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

தாைதயி  உலாவி அ ேற $க�ப.10484.3 

 ஏ>கட* ந�)� த5தா  இ)5+_வி.எ/.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

உ8ய_�ைற.எ/.(உ8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ம)5+_ெப.(ம)5+_ெப.) த5தா  

$க�ப.10484.4 

 எ'மணி� �ட�க3 ப* <-� யாைனேம* வ'ைச�� ஆ ற $க�ப.10485.1 

 வி'மதி� �ைடயி  ந�ழ* ேவ5த�க3 பல)� ஏ5தி $க�ப.10485.2 

 ;ைரமணி� காள� ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ப* 

இய�_ெப.(இய�_ெப.) +ைவAப ெபா��� $க�ப.10485.3 

 சர�வி  ;ன�� த5தா� ச�� இன�_ெப.(இன�_ெப.) 4ரல ம ேனா 

$க�ப.10485.4 

 மாணி�கA பலைக ைத�+ வயிர�தி  கா*க3 ேச��தி $க�ப.10486.1 

 ஆணிA ெபா  �-� 4-றி_வி.எ/.(4-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) உற/ சைம�த படீ� $க�ப.10486.2 

 ஏ% உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) பளி�� 

மாட�+_ெப.(மாட�_ெப.+அ�+_சா'.) இ�டன� அதனி  மீ+ $க�ப.10486.3 

 :% உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) திர3ேதா3 

வ �ர _ெப.(வ �ர _ெப.) தி)ெவா�� ெபாலி5தா  ம ேனா $க�ப.10486.4 

 ம�கல கீத� பாட_�ைற.எ/.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மைற ஒலி 

4ழ�க_�ைற.எ/.(4ழ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) வ*வா8/ $க�ப.10487.1 

 ச�கின� �4ற பா%D* த%0ைம_ெப.(த%0ைம_ெப.) ஒலிAப தா இ* 

$க�ப.10487.2 

 ெபா�� ப* இய�க3 ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) :மைழ 

ெபாழிய வி%ேணா�_ெப.(வி%ேணா�_ெப.) $க�ப.10487.3 



 எ�க3 நாயகைன ெவLேவ� எதி�5+ அபிேடக� ெச8தா� $க�ப.10487.4 

 மாதவ� மைறவலாள� ம5திர�_ெப.அ.(ம5திர�_ெப.+�_ஒ-.) 

கிழவ�_ெப.(கிழவ�_ெப.) ம-�� $க�ப.10488.1 

 1தறிவாள� உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) சா றவ� 4த* ந�� ஆ�ட $க�ப.10488.2 

 ேசாதியா  மக2� ம-ைற� +ைணவ)� அ2ம  தா2� $க�ப.10488.3 

 த�+_ெப.(த�+_ெப.) இலா இல�ைக ேவ5+� பி  அபிேடக� ெச8தா� 

$க�ப.10488.4 

 அ�க% வா _ெப.(வா _ெப.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) தாய அD மல�� 

தவிேசா  ஆ��� $க�ப.10489.1 

 க�ைக வா� சைடயி  ஏ-றா  க%0த* ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) இ5நா3 

$க�ப.10489.2 

 சி�க ஏ� அைனயா  ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) தி)4D 

ஆ��� நலந�� $க�ப.10489.3 

 எ�க  ஏ-� அ ேனா  வாJ� எ றன� ;லவ�_ெப.(;லவ�_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.10489.4 

 மரகத/ சயில� ெச5தாமைர மல�� கா�_ெப.(கா�_ெப.) 

:�+_வி.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10490.1 

 திைரெகJ க�ைக வ ���_ெப.எ/.(வ ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

திவைலயா  நைன5+ ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.10490.2 

 இ)�ைழ ெத(ட)� ேவ-க% மயிெலா�� இ)5த+ ஏ8Aப $க�ப.10490.3 

 ெப)கிய_ெப.எ/.(ெப)�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெசLவி க%டா� பிறA; 

எ2� பிணிக3 த��5தா� $க�ப.10490.4 



 தெய1வந�� ஆட-� ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெச8விைன 

வசி�ட  ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10491.1 

 அ8யமி* சி5ைதயா  அ/_��.(அ_பதி.ெப.+/_ஒ-.) �ம5திர  அைம/சேரா�� 

$க�ப.10491.2 

 ெநா8தினி  இய-ற ேநா பி  மாதவ� Oனி�+� கா�ட $க�ப.10491.3 

 எ8தின_வி.4.(எ8+_வி.+இ _இ.கா.+அ_பட�.ப .) இய ற ப*ேவ� இ5திர-� 

இய ற எ ன $க�ப.10491.4 

 அ'யைண அ2ம  தா�க_�ைற.எ/.(தா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ�கத  

உைடவா3 ஏ5த_�ைற.எ/.(ஏ5+_வி.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10492.1 

 பரத  ெவ%�ைட கவி�க இ)வ)� கவ' 

வ �ச_�ைற.எ/.(வ ��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10492.2 

 விைரெசறி �ழலி ஓ�க ெவ%ெண\�/ சைடய  த�க3 $க�ப.10492.3 

 மர;Vளா� ெகா��க_�ைற.எ/.(ெகா�_வி.+��_ெபா).உ).+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

வா�கி வசி�டேன ;ைன5தா  ெமௗலி $க�ப.10492.4 

 ெவ3ளி�� ெபா 2� எ பா� விதி4ைற ெம8யி  

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10493.1 

 ஓ3ளிய_ெப.அ.(ஓ3ளிய_ெப.அ.) நாளி  ந*ல_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ஓைரயி  

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 1 �� $க�ப.10493.2 

 +3ளின �னிAப ெமௗலி SDனா _வி.4.(S�_வி.+இ _இ.கா.+அ _பட�.ஒ).) 

கடலி  வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10493.3 

 ெத3ளிய தி)(� தெய1வA :மி�� ேச)�_ெப.எ/.(ேச�-

வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேதாளா  $க�ப.10493.4 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) ஒ�+ள  எ � ஓ+� தி)நக�� தெய1வ ந `* 

$க�ப.10494.1 



 வி�தக  ஒ)வ _ெப.(ஒ)வ _ெப.) ெச னி_ெப.(ெச னி_ெப.) மிைல/சிய+ 

எனி2� ேம ைம $க�ப.10494.2 

 ஒ�த_�ைற.எ/.(ஒ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 1(லக�ேதா���� உவைகயி  

உ�தி உ னி  $க�ப.10494.3 

 த�த� உ/சியி ேம* ைவ�த+ ஒ�த+ அ�_��.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ-.) தாம 

ெமௗலி $க�ப.10494.4 

 ப* ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) ேநா-� 

த 2ைடய_த-.�.(த _த .ஒ).+உைடய_உைட.ேவ.) ப%பி-� ஏ-ற 

$க�ப.10495.1 

 பி  ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) கணவ _ெப.(கணவ _ெப.) த ைனA 

ெப-�_வி.எ/.(ெப�_வி.+--_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இைடAபி'5+ 4-�� 

$க�ப.10495.2 

 த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) பைீழ ந��க� தJவினா3 

தளி��ைக ந��D $க�ப.10495.3 

 ந*_ெப.அ.(ந*ல+_ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந��_ெப.அ.) :மி எ 2� ந�ைக 

த _பதி.ெப.(த _தி'.) ெகா�ைக ஆர_�ைற.எ/.(ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.10495.4 

 விரத<* 4னிவ  ெசா ன_ெப.எ/.(ெசா*_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

விதிெநறி வழாைம ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.10496.1 

 வரத2� இைளஞ-� ஆ�க% மாமணி ம�டR S�D $க�ப.10496.2 

 பரதைன� தன+ ெச�ேகா*_ெப.(ெச�ேகா*_ெப.) நடா(றA 

பணி�+_வி.எ/.(பணி_வி.+��_இ.இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) நாB� $க�ப.10496.3 

 கைர தெரJ( இலாத ேபாக� களிAபி23 இ)5தா  ம ேனா $க�ப.10496.4 



 :மக�� அணி அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) எ னA ெபாலி ப��:' 

ேச��தி $க�ப.10497.1 

 மாமணி� Pணி  ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ம%டப�_ெப.(ம%டப�_ெப.) அதனி  நாAப% $க�ப.10497.2 

 ேகாமணி/ சிவிைக மீேத ெகா%ட�� மி 2� ேபால $க�ப.10497.3 

 தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ-.) கிழ�திேயா�� தயரத ராம  சா�5தா  

$க�ப.10497.4 

 வி'கட* ந�வ% :�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) மி  என 

ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) வ ��க $க�ப.10498.1 

 எ'கதி�� கட(3_ெப.(கட(3_ெப.) த ைன இனமணி ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) 

ஏ8Aப� $க�ப.10498.2 

 க)4கி-� அர�_ெப.(அர�_ெப.) ெச5தாமைரமல�� கா�_ெப.(கா�_ெப.) 

:�+_வி.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஓ� $க�ப.10498.3 

 அ'யைணA ெபாலி5த+ எ ன 

இ)5தன _வி.4.(இ)_வி.+5�_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

அேயா�தி ேவ5த _ெப.(ேவ5த _ெப.) $க�ப.10498.4 

 மரகத/ சயில மீ+ வா _ெப.(வா _ெப.) நிலாA பா8வ+ எ ன $க�ப.10499.1 

 இ)�ைழ இட�� ேவ-க% இள4ைல இளநலா�த� $க�ப.10499.2 

 கரகமல�க3 :�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) க-ைற அ� கவ' 

தெற1ற $க�ப.10499.3 

 உரக)� நர)� வான�+_ெப.(வான�_ெப.+அ�+_சா'.) உ�ப)� 

பரவி_வி.எ/.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஏ�த_�ைற.எ/.(ஏ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10499.4 

 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) ஏJ� த ன ஒளிநிலாA பரAப 

வானி* $க�ப.10500.1 



 விலகி நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஒளி)� 

தி�க3_ெப.(தி�க3_ெப.) ெவ�கி உ3 க)A;� 

ெகா3ள_�ைற.எ/.(ெகா3_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10500.2 

 கலக வா3_ெப.(வா3_ெப.) நி)த� ேகாைன� க�� அழி�தி�ட கீ��தி 

$க�ப.10500.3 

 இலகிேம* நிவ5த+ எ ன எJ தனி� �ைட 

நிழ-ற_�ைற.எ/.(நிழ-�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10500.4 

 ம�கல கீத�பாட மைறயவ� ஆசி Hற $க�ப.10501.1 

 ச�� இன�_ெப.(இன�_ெப.) �4ற பா%D* த%0ைம_ெப.(த%0ைம_ெப.) 

+ைவAப தா இ* $க�ப.10501.2 

 ெபா�� ப* இய�க3 ஆ�Aப_�ைற.எ/.(ஆ�AA_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) ெபா)� 

கய*_ெப.(கய*_ெப.) க)�க% ெசLவா8 $க�ப.10501.3 

 ப�கய 4க�தினா� க3 மயி*நட� பயில மாேதா $க�ப.10501.4 

 திைரகட* கதி)� நாண/ ெசJமணி ம�ட ேகாD $க�ப.10502.1 

 கைரதெரJ( இலாத ேசாதி� கதி� ஒளி பரAப நாB� $க�ப.10502.2 

 வைரெபா) மாட வாயி*_ெப.(வாயி*_ெப.) ெந)��ற 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ம ன�_ெப.(ம ன�_ெப.) 

$க�ப.10502.3 

 பரசிேய வண���_ெப.எ/.(வண��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) ேதா�� 

பத�க� ேசAப ம ேனா $க�ப.10502.4 

 ம5திர�_ெப.அ.(ம5திர�_ெப.+�_ஒ-.) கிழவ�_ெப.(கிழவ�_ெப.) �-ற மைறயவ� 

வJ�தி_வி.எ/.(வJ�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ஏ�த_�ைற.எ/.(ஏ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10503.1 



 த5திர� தைலவ� ேபா-ற_�ைற.எ/.(ேபா-�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) த�பிய� 

ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) Sழ_�ைற.எ/.(S>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) 

$க�ப.10503.2 

 சி5+ரA பவள/ ெசLவா8� தெரJைவய� பலா%� Hற $க�ப.10503.3 

 இ5திர-� உவைம ஏ8Aப எ�பிரா  

இ)5த_ெப.எ/.(இர_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) 

$க�ப.10503.4 

 மயி5த  மா +மி5த  ��ப  அ�கத  அ2ம  மா� இ* $க�ப.10504.1 

 சய� த) �4த� க%ண  சதவலி �4த  த%தா� $க�ப.10504.2 

 நய�தெரJ ததி4க  ேகாகச 4க  4தல ந%ணா� $க�ப.10504.3 

 விய5+ எJ� அ�ப�+ ஏJ ேகாDயா� வ �ரேரா�� $க�ப.10504.4 

 ஏைனய� பிற)� �-ற எJப+ ெவ3ள�+ 

உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10505.1 

 வானரேரா�� ெவ8ேயா  மக _ெப.(மக _ெப.) 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) வண�கி/ 

Sழ_�ைற.எ/.(S>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10505.2 

 ேத _ெப.(ேத _ெப.) இமி� அல�க* ைப5தா� வ �டண� �'சி* 

ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10505.3 

 மான வா3_ெப.(வா3_ெப.) அர�கேரா�� 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அDவண�கி/ S>5தா  

$க�ப.10505.4 

 ெவ-றி_ெப.(ெவ-றி_ெப.) ெவR_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேசைனேயா�� ெவறிA 

ெபாறிA ;லியி  ெவLவா* $க�ப.10506.1 

 �-�ற� ெத(��+ வ ���� அைரயின  

�ழ��_ெப.எ/.(�ழ*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) க%ண  $க�ப.10506.2 



 க*திர3 வயிர� தி%ேதா3 க�5திற* மட�க* 

அ னா _ெப.(அ ன _ெப.+அ _பட�.ஒ).) $க�ப.10506.3 

 எ-�ந��� க�ைக நாவா8�� இைற �க  ெத(J+ S>5தா  $க�ப.10506.4 

 வ3ள�� அவ�க3 த�ேம* வர�பி றி 

வள�5த_ெப.எ/.(வள�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) காத*_ெப.(காத*_ெப.) 

$க�ப.10507.1 

 உ3BறA பிணி�த_ெப.எ/.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ெச8ைக 

ஒளி4க� கமல� கா�ட $க�ப.10507.2 

 அ3Bற� தJவினா  ேபா* அக�_ெப.(அக�_ெப.) 

மகி>5+_வி.எ/.(மகி>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இனிதி  

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10507.3 

 எ3ள* இ*லாத ெமா8�ப�ீ ஈ%� இனி+ இ)�தி� எ றா  $க�ப.10507.4 

 ந*ெநறி அறி(_ெப.(அறி(_ெப.) சா ேறா� நா மைற� கிழவ�_ெப.(கிழவ�_ெப.) 

ம-ைற/ $க�ப.10508.1 

 ெசா*ெநறி அறி��_வி.4.(அறி_வி.8_இ.இ.கா.+உ�_பட�.ஒ).) ந�ரா� ேதா� அ� 

;லைம/ ெச*வ� $க�ப.10508.2 

 ப*ெநறி ேதா�� ேதா ��_ெப.எ/.(ேதா �_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

ப)ணித� ப%பி  ேகளி� $க�ப.10508.3 

 ம னவ��� அரச _ெப.(அரெச _ெப.) பா�க� மரபினா* �-ற ம ேனா 

$க�ப.10508.4 

 ேத�ப� படAைப_ெப.(படAைப_ெப.) 1P�� தி)நக� அேயா�தி 

ேச�5த_ெப.எ/.(ேச�_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10509.1 

 பா�;_ெப.(பா�;_ெப.) அைண அமல  த ைனA பழி/ெசா�� வண�க� ேபணி 

$க�ப.10509.2 

 வா�;ன* பரைவ ஞால�+ அரச)� ம-� உVளா)� $க�ப.10509.3 



 ஏ�ப* உ-� இ)5தா� ெநா8தி  இ)மதி இற5த+ அ ேற $க�ப.10509.4 

 ெந)�கிய அமர� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) ெந��கட-� இைடநி � 

ஏ�த_�ைற.எ/.(ஏ�+_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10510.1 

 ெபா)�ெகன அேயா�தி எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

ம-றவ� ெபா)ம* த�ர_�ைற.எ/.(த��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10510.2 

 வ)�கேமா� அர�க� யா)� மDதர வ'வி* 

ெகா%ட_ெப.எ/.(ெகா3_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10510.3 

 தி)�கிள� மா�பினா  பி  ெச8த+ ெசAப* உ-றா� $க�ப.10510.4 

 மைறயவ� த�க�� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) மணிெயா� 4�+� 

ெபா 2� $க�ப.10511.1 

 நிைறவள� ெப)� :(� �ரபி�� நிைற�+ ேம*ேம* $க�ப.10511.2 

 �ைற இ+_பதி.ெப.(இ_��.++_பட�.ஒ).) எ � இர5ேதா��� 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) �ைற( அற� ெகா��+ பி ன� $க�ப.10511.3 

 அ8ய2� அவ�க3 த�ைம அக�மகி>5+ அ)ளி  

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10512.1 

 வ8யக� சிவிைக ெத(�க* மாமணி ம�ட�_ெப.(ம�ட�_ெப.) ெபா :% 

$க�ப.10512.2 

 ெகா8 உைளA ;ரவி_ெப.(;ரவி_ெப.) தி%ேத� �Rசர� ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) 

இ ன $க�ப.10512.3 

 ெம�ற� ெகா��த_ெப.எ/.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) பி ன� 

ெகா��தன _வி.4.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

விைட�� ம ேனா $க�ப.10512.4 

 ச�பர  த ைன ெவ �_வி.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.+அ_வி.எ/.�றி.) தயரத  

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) கால�+ $க�ப.10513.1 



 உ�ப�த� ெப)மா  ஈ5த ஒளிமணி� கடக�ேதா�� $க�ப.10513.2 

 ெகா�;ைட மைல�� ேத)� �ரகத� �J(� P�� $க�ப.10513.3 

 அ�பர� த ைன ந��தா  அல' காதல2�� ஈ5தா  $க�ப.10513.4 

 அ�கத� இலாத ெகா-ற�+ அ%ண�� அகில� எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) 

$க�ப.10514.1 

 அ�கத  எ 2� நாம� அழ�ற� தி)�+மாேபா* $க�ப.10514.2 

 அ�கத� க ன* ேதாளா-� அய  

ெகா��த_ெப.எ/.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) அதைன ஈ5தா  

$க�ப.10514.3 

 அ�கத  ெப)ைம_ெப.(ெப)ைம_ெப.) ம%ேம* ஆ� 

அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அைறய கி-பா� $க�ப.10514.4 

 பி ன)� அவ2��� ஐய  ெப)விைல ஆர�ேதா�� $க�ப.10515.1 

 ம 2� O%P�� மா(� மதமைல� �J(� ஈயா $க�ப.10515.2 

 உ ைன ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அ றி இ5த உலகினி* ஒA; இலாதா8 

$க�ப.10515.3 

 ம 2க கதிேரா  ைம5த _ெப.(ைம5த _ெப.) த ெனா�� ம)வி எ றா  

$க�ப.10515.4 

 மா)தி த ைன ஐய  மகி>5+_வி.எ/.(மகி>_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

இனி+ அ)ளி  ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.10516.1 

 ஆ� உதவி�த-� ஒ�தா� ந�_பதி.ெப.(ந�_4 .ஒ).) அலா* அ � 

ெச8த_ெப.எ/.(ெச8_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10516.2 

 ேப� உதவி�� யா ெச8 ெசய*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+அ*_ெதா.ெப.�றி.) பிறி+ 

இ*ைல ைப�:% $க�ப.10516.3 



 ேபா� உதவிய_ெப.எ/.(உத(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) தி%ேதாளா* 

ெபா)5+றA ;*�க எ றா  $க�ப.10516.4 

 எ ற�� வண�கி_வி.எ/.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) நாணி வா8 

;ைத�+_வி.எ/.(;ைத_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) இல�� 

தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $க�ப.10517.1 

 4 தைல ஒ+�கி நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) 

ெமா8�பைன 4J+� ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

$க�ப.10517.2 

 ெபா திணி வயிரA ைப�:% ஆர4� ;ைனெம  P�� $க�ப.10517.3 

 வ திற* கய4� மா(� வழ�கின  வழ�� சீரா  $க�ப.10517.4 

 :மல�� தவிைச ந��+ ெபா  மதி*_ெப.(மதி*_ெப.) மிதிைல 

:�த_ெப.எ/.(:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10518.1 

 ேதெமாழி� தி)ைவ ஐய  தி)வ)3 

4க5+_வி.எ/.(4க_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேநா�க_�ைற.எ/.(ேநா��_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10518.2 

 பாமைற� கிழ�தி ஈ5த ப)4�த மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ைக�ெகா%� 

$க�ப.10518.3 

 ஏ4ற� ெகா��தா3 அ னா3 இட� 

அறி5+_வி.எ/.(அறி_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) உதவினா-ேக $க�ப.10518.4 

 ச5திர-� உவைம சா ற தாரைக� �Jைவ 

ெவ ற_ெப.எ/.(ெவ*_வி.+ -_இ.கா.அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10519.1 

 இ5திர-� ஏ85ததா�� எ 2� 4�தார�ேதா� $க�ப.10519.2 

 க5+ அ� களி�_ெப.(களி�_ெப.) வாசி P� அணிகல க3 ம-�� $க�ப.10519.3 

 உ5தின  எ%கி  ேவ5த-� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 45+ உதவினாேன 

$க�ப.10519.4 



 நவமணி� காJ� 4�+ மாைல�� நல�ெகா3 P�� $க�ப.10520.1 

 உவைம ம-� இலாத ெபா-:% உலA; இல பிற(� ஒ%தா�� $க�ப.10520.2 

 கவனெவ� ப'�� ேவக� கதமைல�� அர�� காத*_ெப.(காத*_ெப.) 

$க�ப.10520.3 

 பவன2�� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ந%ப  பய5தெட��தவ2�� 

ஈ5தா  $க�ப.10520.4 

 பதவலி/ சத�ைகA ைப5தா�A பா8ப' பைண�தி% ேகா�� $க�ப.10521.1 

 மதவலி/ ைசல� ெபா :% மாமணி� ேகாைவ ம-�� $க�ப.10521.2 

 உதவலி  தைகவ அ றி இ*லன உ3ள_ெப.அ.(உ3_ெப.) 

எ*லா�_ெப.(எ*லா�_ெப.) $க�ப.10521.3 

 சதவலி தன��� த5தா  ச+4க�தவைன� த5தா  $க�ப.10521.4 

 ேபச_�ைற.எ/.(ேப�_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) அ'+ ஒ)வ��ேக�� ெப)விைல 

இத2�� ஈ+� $க�ப.10522.1 

 ேகா ச' இல+ எ � எ%0� ஒளிமணிA :0� P�� $க�ப.10522.2 

 1� எ'�� உவைம ெவ�ைம_ெப.(ெவ�ைம_ெப.) 4�மத� களி�� மா(� 

$க�ப.10522.3 

 ேகச' தன��� த5தா  கிள�மணி 4ழ(� ேதாளா  $க�ப.10522.4 

 வள  அணிகல2� P�� மாமத� களி�� மா(� $க�ப.10523.1 

 நளெனா� �4த  தார  நைவ அ� பனச  ம-ேறா� $க�ப.10523.2 

 உள� மகி>( எ8+�_ெப.எ/.(எ8+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) 

வ%ண�_ெப.(வ%ண�_ெப.) உலA; இல பிற(� ஈ5தா  $க�ப.10523.3 

 �ள  அம� கமல ேவலி� ேகாசல� காவேலாேன $க�ப.10523.4 

 அLவைக அ�ப�+ ஏJ ேகாDயா� அ'யி  ேவ5த��� $க�ப.10524.1 



 எLவைக� திற2� ந*கி_வி.எ/.(ந*�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இனியன 

பிற(� Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10524.2 

 பLவ� ஒ�+ உலகி* ப*�� எJப+ ெவ3ள�_ெப.(ெவ3ள�_ெப.) பா�ேம* 

$க�ப.10524.3 

 கLைவ அ-� இனி+ வாழ� 

ெகா��தன _வி.4.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+அ _ெபா).உ).+அ _பட�.ஒ).) 

க)ைண ேநா�க� $க�ப.10524.4 

 மி ைன ஏ8 ெமௗலி/ ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) க% வ �டணA ;லவ�_ெப.(;லவ�_ெப.) 

ேகாமா _ெப.(ேகாமா _ெப.) $க�ப.10525.1 

 த ைனேய இனி+ ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

சராசர� �ம5த சா*பி  $க�ப.10525.2 

 நி ைனேய ஒAபா� நி ைன அல+ இல� உளேர* ஐய $க�ப.10525.3 

 ெபா ைனேய இ)�;_ெப.(இ)�;_ெப.) ேநேர ெபா)ெவன 

ஒ���_ெப.எ/.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ/.�றி.) எ றா  $க�ப.10525.4 

 எ � உைர�+ அமர� ஈ5த எ'மணி� கடக�ேதா� $க�ப.10526.1 

 வ திற* களி�� ேத)� வாசி�� மணிAெபா  :0� $க�ப.10526.2 

 ெபா திணி P�� வாச� கலைவ�� ;+ெம  சா5+� $க�ப.10526.3 

 ந �_ெப.(ந �_ெப.) உற அவ2�� ஈ5தா  நாகைண� +யிலி* த��5தா  

$க�ப.10526.4 

 சி)�கேபர� அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) எ � ஓ+� ெசJநக��� 

இைறைய ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10527.1 

 ம)��_ெப.(ம)��_ெப.) இனி உைரAப+ எ ேனா ம� அ� +ைணவ-� 

எ னா $க�ப.10527.2 



 க)�_ெப.அ.(க)ைம_ெப.) ைக�மா� களி�� மா(� கனக4� P�� :0� 

$க�ப.10527.3 

 ஒ)��ற உதவி பி ன� உதவின  விைட�� ம ேனா $க�ப.10527.4 

 அ2மைன வாலி ேசைய சா�பைன அ)�க  

த5த_ெப.எ/.(தா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) $க�ப.10528.1 

 கைனகழ* காலினாைன க)ைணய� கட�� 

ேநா�கி_வி.எ/.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10528.2 

 நிைனவத-� அ'+ O�ைமA பி'க எ ற* ந�வி� ைவA;� $க�ப.10528.3 

 என+ அ+_பதி.ெப.(அ_��.++_பட�.ஒ).) காவ-� இ � எ  ஏவலி  ஏ�� 

எ றா  $க�ப.10528.4 

 இல�ைக ேவ5த2��� இLவா� இனியன யா(� 

Hறி_வி.எ/.(H�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10529.1 

 அல�க* ேவ*_ெப.(ேவ*_ெப.) ம+ைக அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) 

விைடெகா��+ அ)ளேலா�� $க�ப.10529.2 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெகா3 ேப� உண�வி  மி�ேகா� நா�� ெநRச� பி ன�� 

$க�ப.10529.3 

 கல�கல� ஏய ெச8த*_ெதா.ெப.(ெச8_வி.+த*_ெதா.ெப.�றி.) 

கட _ெப.(கட _ெப.) என� க)தி/ S>5தா� $க�ப.10529.4 

 பரதைன இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ேகாைவ ச�+)�கனைன 

ப%;_ெப.(ப%;_ெப.) ஆ� $க�ப.10530.1 

 விரத மாதவைன தாய�_ெப.(தாய�_ெப.) 1வைர மிதிைலA ெபா ைன 

$க�ப.10530.2 

 வரதைன வல�ெகா%� ஏ�தி_வி.எ/.(ஏ�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

வண�கின� விைட�� ெகா%ேட $க�ப.10530.3 



 சரதமா ெநறி�� வ*ேலா� த�தம பதிைய/ சா�5தா� $க�ப.10530.4 

 �கைன�த  பதியி  உ8�+_வி.எ/.(உ8_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

� றிைன வல�ெச8 ேதேரா  $க�ப.10531.1 

 மகைன� த ;ர�தி* வி�� வா3_ெப.(வா3_ெப.) எயி-�_ெப.(எயி-�_ெப.) 

அர�க� Sழ_�ைற.எ/.(S>_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10531.2 

 ககன�தி  மிைசேய எ8தி_வி.எ/.(எ8+_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) கைனகட* 

இல�ைக ;�கா  $க�ப.10531.3 

 அக  உ-ற_ெப.எ/.(உ�_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ/.�றி.) காத*_ெப.(காத*_ெப.) 

அ%ண*_ெப.(அ%ண*_ெப.) அல�க* வ �டண  

ெச �_வி.எ/.(ெச*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) அ ேற $க�ப.10531.4 

 அ8ய2� அவைர ந��கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) அ)3ெசறி 

+ைணவேரா�� $க�ப.10532.1 

 வ8யக� 4J+� ெச�ேகா*_ெப.(ெச�ேகா*_ெப.) ம2ெநறி 4ைறயி* 

ெச*ல_�ைற.எ/.(ெச*_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10532.2 

 ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) மா மகB� ம-ற/ ெசகதல 

மகB� ச-�� $க�ப.10532.3 

 ந8�மா� இ றி� கா�தா  நானிலA ெபாைறக3 த���ேத $க�ப.10532.4 

 உ�பேரா� இ�ப� கா�� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஓ� ஏJ� ஏJ� $க�ப.10533.1 

 எ� ெப)மா  எ � ஏ�தி_வி.எ/.(ஏ�+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) இைறRசி 

நி �_வி.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) ஏவ* 

ெச8ய_�ைற.எ/.(ெச8_வி.+அ_�ைற.எ/.�றி.) $க�ப.10533.2 

 த�பியேரா�� தா2� த)ம4� தரணி கா�தா  $க�ப.10533.3 

 அ�பர�+ அன5த� நி�கி_வி.எ/.(ந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

அேயா�தியி* வ5த_ெப.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) வ3ள* 

$க�ப.10533.4 



 இராவண  த ைன வ ��D இராமனா8 

வ5+_வி.எ/.(வா_வி.+5�_இ.கா.+உ_வி.எ/.�றி.) 

ேதா றி_வி.எ/.(ேதா �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) $க�ப.10534.1 

 தராதல� 4J+� கா�+ த�பி�� தா2� ஆகA $க�ப.10534.2 

 பராபர� ஆகி_வி.எ/.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ/.�றி.) 

நி ற_ெப.எ/.(நி*_வி.+ -_இ.கா.+அ_ெப.எ/.�றி.) ப%பிைனA பக)வா�க3 

$க�ப.10534.3 

  

 

 

 


