
அ�னா�_ெப.(அ�ைன_ெப.+ஆ�_விளி.ேவ.) 

வாழி_விய�.வி.�.(வா�_வி.+இ_விய�.வி.�.�றி.) 

ேவ��_ஏவ.(ேவ��_வி.) அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) �த _ெப.(�த _ெப.) $�றி.001 

 ஒலி ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) #$த _ெப.(#$த _ெப.) எ� 

ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $�றி.002 

 விற _ெப.(விற _ெப.) இைழ 

நிகி�(த_ெப.எ).(ெநகி�_வி.+((_இ.கா.+அ_ெப.எ).�றி.) வ *+ 

அ,�_ெப.அ.(அ,-_ெப.அ.) க� ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) $�றி.003 

 அக.� ஆ�க� அறி/ந0 வினா/- $�றி.004 

 பரவி/- ெதா23- விர+ மல0 4/- $�றி.005 

 ேவ5 ப  உ,வி� கட+�_ெப.(கட+�_ெப.) ேபணி $�றி.006 

 நைற/- விைர/-_வி.எ).(விைர_வி.+உ-_இ.இ.கா.+ண_வி.எ).�றி.) 

ஓ)சி/- அல+:5 $�றி.007 

 எ�யா ைமயைல ந*/- வ,$3தி $�றி.008 

 ந _ெப.அ.(ந ல3_ெப.) கவி� ெதாைலய+- ந5$_ெப.அ.(ந5-_ெப.அ.) 

ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ெநகிழ+- $�றி.009 

 ;�_ெப.(;�_ெப.) பிற0_ெப.(பிற0_ெப.) அறிய+- ;ல-; 

வ$3_வி.எ).(வா_வி.+$(_இ.கா.+உ_வி.எ).�றி.) அைல<ப+- $�றி.010 

 உ� கர$3 உைற/-_ெப.எ).(உைற_வி.+உ-_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ).�றி.) 

உ�யா அ,-_ெப.அ.(அ,-_ெப.அ.) பட0 $�றி.011 

 ெச<ப  வ�ைமயி� ெசறி(3 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) கடவலி� 

$�றி.012 

 �(தி=- மணியி=- ெபா�னி=- அ(_>?.(அ_பதி.ெப.+(_ஒ:.) 3ைண 

$�றி.013 

 ேந0வ,- �ைரய கல-_ெப.(கல-_ெப.) ெக@� 

;ண,-_ெப.எ).(;ண0_வி.+உ-_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ).�றி.) $�றி.014 



 சா ;- விய<;- இய ;- ��றி� $�றி.015 

 மா> அறA கழ*இ வய��_எவ.(வய��_வி.) ;க� 

நி5(த _ெதா.ெப.(நி5_வி.+(த _ெதா.ெப.�றி.) $�றி.016 

 ஆ> அ5 கா?சி_ெப.(கா?சி_ெப.) ஐய0A�- அ$ நிைல $�றி.017 

 எளிய எ�னா0 ெதா _ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ம,��_ெப.(ம,��_ெப.) 

அறிஞ0 $�றி.018 

 மாத,- மட=- ஓரா��( தண<ப $�றி.019 

 ெந�$_ெப.அ.(ெந�-_ெப.அ.) ேத0 எ$ைத_ெப.(எ$ைத_ெப.) 

அ,�_ெப.அ.(அ,-_ெப.அ.) க@ ந*வி $�றி.020 

 இ,ேவ- ஆ�$த_ெப.எ).(ஆ�_வி.+$(_இ.கா.+அ_ெப.எ).�றி.) 

ம�ற _ெப.(ம�ற _ெப.) இ3_பதி.ெப.(இ_>?.+3_பட0.ஒ,.) என $�றி.021 

 நா-_பதி.ெப.(நா-_த�.ப�.) அறி+றாலி� பழி/- உ�டD $�றி.022 

 ஆ:றி� வாரா0_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ0_பட0.ப�.) 

ஆயி=-_நி.எ).(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ).�றி.+உ-_சாE.) ஆ:ற $�றி.023 

 ஏைன உலக(3- இையவதா  நமA�_பதி.ெப.(ந-_த�.ப�.+A�_ெகா.ேவ.) 

என $�றி.024 

 மா� அம0 ேநாAக- கல�கி_வி.எ).(கல��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ).�றி.) 

ைகய:5 $�றி.025 

 ஆனா) சி5ைமய� இவF- ேத-;- $�றி.026 

 இக  மீA கட+- இ, ெப, ேவ$த0_ெப.(ேவ$த0_ெப.) $�றி.027 

 விைனயிைட நி�ற_ெப.எ).(நி _வி.+�:_இ.கா.+அ_ெப.எ).�றி.) சா�ேறா0 

ேபால $�றி.028 

 இ, ேப0 அ)சேமா� யா=- ஆ:றெல� $�றி.029 

 ெகா�<பி� ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) உைடைம/- �@ நிர  உைடைம/- 

$�றி.030 



 வ�ண�- 3ைண/- ெபாHஇ எ�ணா3 $�றி.031 

 எமிேய- 3ணி$த ஏம-_ெப.(ஏம-_ெப.) சா  அ, விைன $�றி.032 

 நிக�$த வ�ண-_ெப.(வ�ண-_ெப.) ந*_பதி.ெப.(ந*_��.ஒ,.) 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) உணர) $�றி.033 

 ெச<ப  ஆ�றிசி�_ஏவ .(ஆ�5_வி.+இ_��.ஒ,.+சி�_ஈ.அ.) சினவாத*ேமா 

$�றி.034 

 ெந _ெப.(ெந _ெப.) ெகா� ெந�_ெப.அ.(ெந�_ெப.அ.) ெவதி0A� அண$த 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $�றி.035 

 �(3 ஆ0 ம,<பி� இற��ைக 

க�<ப_�ைற.எ)./உ.உ,.(க�<<_வி.+அ_�ைற.எ).�றி.) $�றி.036 

 3�( தைல_ெப.(தைல_ெப.) வா�கிய ;னி5 த*0 ெப,�_ெப.அ.(ெப,-_ெப.அ.) 

�ர _ெப.(�ர _ெப.) $�றி.037 

 ந _ெப.அ.(ந ல3_ெப.) ேகா� சி5 திைன< ப� ;�_ெப.(;�_ெப.) ஓ<பி 

$�றி.038 

 எ  பட வ,திய0 என ந*_பதி.ெப.(ந*_��.ஒ,.) வி�(தலி� $�றி.039 

 கலி ெக2 மரமிைச) ேசேணா� 

இைழ(த_ெப.எ).(இைழ_வி.+((_இ.கா.+அ_ெப.எ).�றி.) $�றி.040 

 ;லி_ெப.(;லி_ெப.) அJ> இதண- ஏறி அவண $�றி.041 

 சார _ெப.(சார _ெப.) Kர _ெப.(Kர _ெப.) தைக 

ெபற_�ைற.எ).(ெப5_வி.+அ_�ைற.எ).�றி.) வல$த $�றி.042 

 தழ.- த?ைட/- �ளி,- பிற+- $�றி.043 

 கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) க@ மரபின ஊ� ஊ� வா�கி $�றி.044 

 உர+A கதி0 ெதMஉ- உ,<;_ெப.(உ,<;_ெப.) அவி0 

அமய(3_ெப.(அமய-_ெப.+அ(3_சாE.) $�றி.045 

 வி>-; ஆ� பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) வ *� பதி< படர $�றி.046 



 நிைற இ,-_ெப.அ.(இ,-_ெப.அ.) ெபௗவ-_ெப.(ெபௗவ-_ெப.) �ைறபட 

�க$3_வி.எ).(�க_வி.+$(_இ.கா.+உ_வி.எ).�றி.) 

ெகா��_வி.எ).(ெகா�_வி.+�?_இ.கா.+உ_வி.எ).�றி.) $�றி.047 

 அக  இ, வான(3_ெப.(வான-_ெப.+அ(3_சாE.) வ *> வளி_ெப.(வளி_ெப.) 

கலாவலி� $�றி.048 

 �ர>_ெப.(�ர>_ெப.) அதி0$த�ன இ� �ர _ெப.(�ர _ெப.) ஏ:ெறா� 

$�றி.049 

 நிைர ெசல _ெதா.ெப.(ெச _வி.+அ _ெதா.ெப.�றி.) நிவ<பி� ெகா�O 

மய�கி_வி.எ).(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ).�றி.) $�றி.050 

 இ� இைச �ரசி� >ட0< P� ேசஎ� $�றி.051 

 ஒ�னா0A� ஏ$திய_ெப.எ).(ஏ$3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ).�றி.) இல�� 

இைல எஃகி� $�றி.052 

 மி� மய��_ஏவ.(மய��_வி.) க,விய க மிைச< ெபாழி$ெதன $�றி.053 

 அ�ண _ெப.(அ�ண _ெப.) ெந��_ெப.அ.(ெந�-_ெப.அ.) ேகா?� இழித, 

ெத� ந*0 $�றி.054 

 அவி0 3கி _ெப.(3கி _ெப.) 

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

அR_>?.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ:.) ெவ�_ெப.எஅ.(ெவ�_ெப.அ.) அ,வி $�றி.055 

 தவி0+ இ  ேவ?ைகேய- த�டா3 ஆ@ $�றி.056 

 பளி�� ெசாE+ அ�ன பா� >ைன �ைட+ழி $�றி.057 

 நளி ப� சில-பி _ெப.(சில-;_ெப.+இ _இட.ேவ.) பாய- பா@ $�றி.058 

 ெபா� எறி மணியி� சி5 ;ற-_ெப.(;ற-_ெப.) 

தா�$த_ெப.எ).(தா�_வி.+$(_இ.கா.+அ_ெப.எ).�றி.) எ- $�றி.059 

 பி� இ,�_ெப.அ.(இ,-_ெப.அ.) #$த _ெப.(#$த _ெப.) பிழிவன- 3வE 

$�றி.060 



 உ�ளக- சிவ$த_ெப.எ).(சிவ_வி.+$(_இ.கா.+அ_ெப.எ).�றி.) க�ேண- வ� 

இத�_ெப.(இத�_ெப.) $�றி.061 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெச�_ெப.அ.(ெச-_ெப.அ.) க$த�_ெப.(கா$த�_ெப.) 

ஆ-ப _ெப.(ஆ-ப _ெப.) அனி)ச- $�றி.062 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கயA �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) 

�றிசி_ெப.(�றிJசி_ெப.) ெவ?சி $�றி.063 

 ெச�_ெப.அ.(ெச-_ெப.அ.) ெகா�ேவE ேதமா மணி)சிைக $�றி.064 

 உE3 நா5 அவி� ெதா(3 உ$4� #விள- $�றி.065 

 எE ;ைர எ5ழ- >�ளி #விர- $�றி.066 

 வடவன- வாைக வா�_ெப.(வா�_ெப.) P�_ெப.அ.(P-_ெப.அ.) �டச- 

$�றி.067 

 எ,ைவ_ெப.(எ,ைவ_ெப.) ெச,விைள மணி< P�_ெப.அ.(P-_ெப.அ.) 

க,விைள_ெப.(க,விைள_ெப.) $�றி.068 

 பயினி வானி ப  இண0A �ரவ-_ெப.(�ரவ-_ெப.) $�றி.069 

 ப>-பி@ வ�ள- ப  இண0A காயா $�றி.070 

 விE மல0 ஆவிைர ேவர  Kர _ெப.(Kர _ெப.) $�றி.071 

 �Hஇ< Pைள �5ந5� க�ணி $�றி.072 

 �,கிைல ம,த-_ெப.(ம,த-_ெப.) விE P�_ெப.அ.(P-_ெப.அ.) 

ேகா�க-_ெப.(ேகா�க-_ெப.) $�றி.073 

 ேபா�க- திலக-_ெப.(திலக-_ெப.) ேத� கம� பாதிE_ெப.(பாதிE_ெப.) $�றி.074 

 ெச,$தி_ெப.(ெச,$தி_ெப.) அதிர  ெப,$_ெப.அ.(ெப,-_ெப.அ.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ச�பக- $�றி.075 

 கர$ைத_ெப.(கர$ைத_ெப.) �ளவி க@ கம� கலி மா $�றி.076 

 தி ைல_ெப.(தி ைல_ெப.) பாைல க  இவ0_பதி.ெப.(இ_>?.+அ0_பட0.ப�.) 

� ைல_ெப.(� ைல_ெப.) $�றி.077 



 � ைல பிடவ-_ெப.(பிடவ-_ெப.) சி5மாேராட- $�றி.078 

 வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) வ�ளி_ெப.(வ�ளி_ெப.) ந*� ந5_ெப.அ.(ந5_ெப.அ.) 

ெந�த _ெப.(ெந�த _ெப.) $�றி.079 

 தாைழ தளவ-_ெப.(தளவ-_ெப.) ��_ெப.(��_ெப.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $�றி.080 

 ஞாழ _ெப.(ஞாழ _ெப.) ெமௗவ  ந5$_ெப.அ.(ந5-_ெப.அ.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ெகா�@ $�றி.081 

 ேசட  ெச-ம  சி5ெச��ரலி $�றி.082 

 ேகாட _ெப.(ேகாட _ெப.) ைகைத ெகா��_ெப.(ெகா��_ெப.) �தி0 

ந5_ெப.அ.(ந5_ெப.அ.) வைழ $�றி.083 

 காJசி மணிA �ைலA க� கம� ெந�த _ெப.(ெந�த _ெப.) $�றி.084 

 பா�க0 மராஅ-_ெப.(மாராஅ-_ெப.) ப  P$_ெப.அ.(P-_ெப.அ.) தணAக- 

$�றி.085 

 ஈ�ைக_ெப.(ஈ�ைக_ெப.) இலவ-_ெப.(இலவ-_ெப.) 4�� இண0A 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) $�றி.086 

 அ�-; அம0 ஆ(தி ெந��_ெப.அ.(ெந�-_ெப.அ.) ெகா@_ெப.(ெகா@_ெப.) 

அவைர $�றி.087 

 பக�ைற_ெப.(பக�ைற_ெப.) பலாச- ப  P- பி�@ $�றி.088 

 வJசி பி(திக- சி$3வார- $�றி.089 

 3-ைப_ெப.(3-ைப_ெப.) 3ழாஅ� >ட0< P$_ெப.அ.(P-_ெப.அ.) 

ேதா�றி_வி.எ).(ேதா�5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ).�றி.) $�றி.090 

 ந$தி நறவ- ந5-_ெப.அ.(ந5-_ெப.அ.) ;�னாக- $�றி.091 

 பார- பரீ-_ெப.(பரீ-_ெப.) ைப�_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) �,Aக(தி $�றி.092 

 ஆர-_ெப.(ஆர-_ெப.) கா�ைவ க@ இ,-_ெப.அ.(இ,-_ெப.அ.) 

;�ைன_ெப.(;�ைன_ெப.) $�றி.093 



 நர$த- நாக-_ெப.(நாக-_ெப.) ந�ளி,� 

நாறி_வி.எ).(நா5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ).�றி.) $�றி.094 

 மா இ,�_ெப.அ.(இ,-_ெப.அ.) �,$3- ேவ�ைக/- பிற+- $�றி.095 

 அரA� விE(த�ன ப, ஏ0_அ- ;ழ�ட� $�றி.096 

 மா  அ�� உைடய மலிவன- 

ம5கி_வி.எ).(ம5�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ).�றி.) $�றி.097 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) க� கழ*இய அக  அைறA 

�ைவஇ_வி.எ).(�ைவ_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ).�றி.) $�றி.098 

 ;�_ெப.(;�_ெப.) ஆ0 இய(த வில�� மைல) சில-பி� $�றி.099 

 வ� உயி0( ெத� விளி இைடஇைட< 
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$�றி.191 

 சா5 ெகா� ஆ�க� விழ+A கள- ந$தி $�றி.192 

 அEA #?� இ� இய-_ெப.(இய-_ெப.) 

கற�க_�ைற.எ).(கற��_வி.+அ_�ைற.எ).�றி.) ஆ� மக�_ெப.(மக�_ெப.) 

$�றி.193 

 கயி5_ெப.(கயி5_ெப.) ஊ0 பாணியி� தள,- சார _ெப.(சார _ெப.) $�றி.194 

 வைரஅர மகளிE� சாஅ� விைழதக $�றி.195 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) ெபா,- ெச�னிA கிைளஇய க$த�_ெப.(கா$த�_ெப.) 

$�றி.196 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கம� அலE தாஅ� ந�_ெப.அ.(ந _ெப.அ.) பல 

$�றி.197 



 வ-; விE கள(தி� கவி� ெபற< 

ெபாலி$த_ெப.எ).(ெபாலி_வி.+$(_இ.கா.+அ_ெப.எ).�றி.) $�றி.198 

 ��5 ெக2 நாட�_�றி.வி.�.(நா�_ெப.+அ�_பட0.ஒ,.) எ- விைழத, 

ெப, விற _ெப.(விற _ெப.) $�றி.199 

 உ�ள( த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) உ�ளின� 

ெகா��_வி.எ).(ெகா�_வி.+�?_இ.கா.+உ_வி.எ).�றி.) $�றி.200 

 சா5 அய0$த�ன மிடாஅ) ெசா�றி $�றி.201 

 வ,ந0A� வைரயா வள நக0 ெபா:ப $�றி.202 

 மலர( திற$த வாயி _ெப.(வாயி _ெப.) பல0_பதி.ெப.(பல0_ெப.) உண 

$�றி.203 

 ைப$_ெப.அ.(ைப-_ெப.அ.) நிண-_ெப.(நிண-_ெப.) 

ஒ2கிய_ெப.எ).(ஒ2�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ).�றி.) ெந�- மலி 

அ@சி _ெப.(அ@சி _ெப.) $�றி.204 

 வைச இ  வா�_ெப.(வா�_ெப.) திைண< ;ைரேயா0 க�-ெபா� $�றி.205 

 வி,$3_ெப.(வி,$3_ெப.) உ�� 

எJசிய_ெப.எ).(எJ>_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ).�றி.) மி)சி  ெப,$தைக 

$�றி.206 

 நி�ேனா� உ�ட.- ;ைரவ3 எ�5 ஆ�� $�றி.207 

 அற-_ெப.(அற-_ெப.) ;ைண ஆக( ேத:றி பிற�� மைல $�றி.208 

 மீமிைசA கட+�_ெப.(கட+�_ெப.) 

வா�(தி_வி.எ).(வா�(3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ).�றி.) ைகெதா23 $�றி.209 

 ஏ�5 வJசின-_ெப.(வJசின-_ெப.) வா�ைமயி� ேத:றி $�றி.210 

 அ- த*-_ெப.அ.(த*-_ெப.அ.) ெத� ந*0 �@(தலி� ெநJ>_ெப.(ெநJ>_ெப.) 

அம0$3_வி.எ).(அம0_வி.+$(_இ.கா.+உ_வி.எ).�றி.) $�றி.211 



 அ, விட0_ெப.(விட0_ெப.) 

அைம$த_ெப.எ).(அைம_வி.+$(_இ.கா.+அ_ெப.எ).�றி.) களி5_ெப.(களி5_ெப.) 

த, ;ண0)சி_ெப.(;ண0)சி_ெப.) $�றி.212 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உE உைற/� வய�கிேயா0 அவா+- $�றி.213 

 P மலி ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) அ<_>?.(அ_பதி.ெப.+<_ஒ:.) 

பக _ெப.(பக _ெப.) கழி<பி $�றி.214 

 எ ைல_ெப.(எ ைல_ெப.) ெச ல_�ைற.எ).(ெச _வி.+அ_�ைற.எ).�றி.) ஏ� 

ஊ0;_வி.எ).(ஊ0_வி.+ண_இ.கா.+;_வி.எ).�றி.) இைறJசி $�றி.215 

 ப  கதி0 ம�@ல- க  ேச0; 

மைறய_�ைற.எ).(மைற_வி.+அ_�ைற.எ).�றி.) $�றி.216 

 மா� கண-_ெப.(கண-_ெப.) மர�த  

ெதவி?ட_�ைற.எ).(ெதவி?�_வி.+அ_�ைற.எ).�றி.) ஆ� 

கண-_ெப.(கண-_ெப.) $�றி.217 

 க�5_ெப.(க�5_ெப.) பயி0_ெப.(பயி0_ெப.) �ரல ம�5 நிைற ;�தர $�றி.218 

 ஏ�� வயி0 இைசய_�ைற.எ).(இைச_வி.+அ_�ைற.எ).�றி.) ெகா� வா� 

அ�றி  $�றி.219 

 ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) இ,-_ெப.அ.(இ,-_ெப.அ.) 

ெப�ைண_ெப.(ெப�ைண_ெப.) அக மட _ெப.(மட _ெப.) அகவ $�றி.220 

 பா-;_ெப.(பா-;_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

உமிழ_�ைற.எ).(உமி�_வி.+அ_�ைற.எ).�றி.) ப  

வயி�_ெசா.உ,.(வயி�_ெசா.உ,.) ேகாவல0_ெப.(ேகாவல0_ெப.) $�றி.221 

 ஆ-ப _ெப.(ஆ-ப _ெப.) அ- த*-_ெப.அ.(த*-_ெப.அ.) �ழ _ெப.(�ழ _ெப.) 

ெத� விளி பயி:ற $�றி.222 

 ஆ-ப _ெப.(ஆ-ப _ெப.) ஆ� இத�_ெப.(இத�_ெப.) #-; விட வள மைன< 

$�றி.223 

 P$_ெப.அ.(P-_ெப.அ.) ெதா@_ெப.(ெதா@_ெப.) மகளி0_ெப.) >ட0 தைலA 

ெகாFவி $�றி.224 



 அ$தி அ$தண0_ெப.(அ$தண0_ெப.) அயர 

கானவ0_ெப.(கான-_ெப.+அ0_பட0.ப�.) $�றி.225 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) ேதா� பணைவ மிைச ெஞகிழி ெபா(த $�றி.226 

 வான-_ெப.(வான-_ெப.) மா மைல வா� K�; க5<ப கான-_ெப.(கான-_ெப.) 

$�றி.227 

 க ெல�5 இர?ட ;�ளின- ஒலி<ப $�றி.228 

 சிைனஇய_ெப.எ).(சிைன_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ).�றி.) 

ேவ$த�_ெப.(ேவ$த�_ெப.) ெச  சம-_ெப.(சம-_ெப.) க�<ப( $�றி.229 

 3ைனஇய மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 3�=த  

கா[உ_வி.எ).(கா�_வி.+ண_இ.க.+_வி.எ).�றி.) $�றி.230 

 ேந0 இைற ��ைக ப:றி �ம0_�றி.வி.�.(�-_பதி.ெப.+அ0_பட0.ப�.) தர 

$�றி.231 

 நா� அறி ந _ெப.அ.(ந ல3_ெப.) மண-_ெப.(மண-_ெப.) அய0க- சி  

நா�_ெப.(நா�_ெப.) $�றி.232 

 கல�க  ஓ-;மி� இல�� இைழய0ீ என $�றி.233 

 ஈர ந _ெப.அ.(ந ல3_ெப.) ெமாழி த*ரA 

#றி_வி.எ).(#5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ).�றி.) $�றி.234 

 3ைண ;ண0 ஏ:றி� எ-ெமா� 

வ$3_வி.எ).(வா_வி.+$(_இ.கா.+உ_வி.எ).�றி.) $�றி.235 

 3Jசா �ழவி� O40 வாயி _ெப.(வாயி _ெப.) $�றி.236 

 உ�3ைற நி5(3< ெபய0$தன�. அத: 

ெகா��_வி.எ).(ெகா�_வி.+�?_இ.கா.+உ_வி.எ).�றி.) $�றி.237 

 அ�ைற அ�ன வி,<ேபா� எ�5- $�றி.238 

 இர வர  மாைலயேன வ,ேதா5- $�றி.239 

 காவல0_ெப.(காவ _ெப.+அ0_பட0.ப�.) க�கி=- கத நா�_ெப.(நா�_ெப.) 

�ைர<பி=- $�றி.240 



 ந*_பதி.ெப.(ந*_��.ஒ,.) 3யி  எழி=- நில+_ெப.(நில+_ெப.) 

ெவளி<ப@=- $�றி.241 

 ேவ� ;ைர ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) இ� 3யி  

எ�5- $�றி.242 

 ெபறாஅ� ெபயE=- �னிய  உறாஅ� $�றி.243 

 இளைமயி� இக$த�5- இலேன வளைமயி� $�றி.244 

 த�_பதி.ெப.(த�_திE.) நிைல த*0$த�5- இலேன ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ஊ0 

$�றி.245 

 மாய வரவி� இய ;_ெப.(இய ;_ெப.) 

நிைனஇ_வி.எ).(நிைன_வி.+இ_இ.கா.+வி.எ).�றி.) ேத:றி $�றி.246 

 ந*0 எறி மலE� சாஅ� இத�_ெப.(இத�_ெப.) ேசாரா $�றி.247 

 ஈEய க.2- இவ�_பதி.ெப.(இ_>?.+அ�_பட0.ெப�.ஒ,.) ெப, மத0 

மைழAக� $�றி.248 

 ஆக(3_ெப.(ஆக-_ெப.+அ(3_சாE.) அE< பனி உைற<ப நாF- $�றி.249 

 வைல< ப� மJைஞயி� நல-_ெப.(நல-_ெப.) ெசல) சாஅ� $�றி.250 

 நிைன(ெதா5- க.2மா  இவேள க�� _ெப.(க�� _ெப.) $�றி.251 

 அைள) ெசறி உ2ைவ/- ஆளி/- உளிய�- $�றி.252 

 ;ழ: ேகா?� ஆமா� ;க வி/- களி5- $�றி.253 

 வலியி� த<;- வ�க�_ெப.(வ�க�_ெப.) ெவJ_ெப.அ.(ெவ-_ெப.அ.) 

சின(3 $�றி.254 

 உ,�- K,- இைர ேத0 அரவ�- $�றி.255 

 ஒ��� இ,�_ெப.அ.(இ,-_ெப.அ.) �?ட(3 அ,J_ெப.அ.(அ,-_ெப.அ.) 

>ழி வழ��-_ெப.எ).(வழ��_வி.+உ-_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ).�றி.) $�றி.256 

 ெகா�$_ெப.அ.(ெகா�-_ெப.அ.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) �தைல/- இட�க,- 

கரா�- $�றி.257 



 Dழி.- இ2A�- ஊ� அ@ �?ட�- $�றி.258 

 ப2+- பா$தF- உள<பட< பிற+- $�றி.259 

 வ2வி� வழாஅ வி2ம- அவ0_பதி.ெப.(அ_>?.+அ0_பட0.ப�.) $�றி.260 

 �2 மைல விடரக- உைடயவா  எனேவ. $�றி.261 

 நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ,.) �:ற-_ெப.(�:ற-_ெப.) இ ைல நிைர 

ெதா@/- ப�;_ெப.(ப�;_ெப.) உைடய� $�றி.த.பா.1.1 

 எ� �:ற-_ெப.(�:ற-_ெப.) யா=- உண0கேல� ெபா� �:5 

$�றி.த.பா.1.2 

 அ,வி ெகாழிA�- அணி மைல நாட�_�றி.வி.�.(நா�_ெப.+அ�_பட0.ஒ,.) 

$�றி.த.பா.1.3 

 ெதE/�கா  த*ய3 இல�_�றி.வி.�.(இ _ெப.+அ�_பட0.ஒ,.) $�றி.த.பா.1.4 

 ஆ:ற _ெப.(ஆ:ற _ெப.) சா  ேக�வி அற-_ெப.(அற-_ெப.) 

ெபா,�_ெப.(ெபா,�_ெப.) இ�ப(ைத< $�றி.த.பா.2.1 

 ேபா:றி< ;ைன$த ெபா,ளி:ேற ேத:ற $�றி.த.பா.2.2 

 மைறேயா0 மண-_ெப.(மண-_ெப.) எ?@� ஐ$தா- மண(தி� $�றி.த.பா.2.3 

 �ைறயாA �றிJசிA �ண-_ெப.(�ண-_ெப.) $�றி.த.பா.2.4  


