
பி�தா பிைற�	 ெப�மாேன அ�ளாளா $ேதவா.7.001.01.1 

 எ�தா� மறவாேத நிைன�கி�ேற� மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா�.) 

உ�ைன $ேதவா.7.001.01.2 

 ைவ�தா� ெப�ைண� ெத�பா� ெவ�ெண� ந�!" அ�#-�ைற$# 

$ேதவா.7.001.01.3 

 அ�தா உன�% ஆ# ஆ� இனி அ�ேல� என� ஆேம $ேதவா.7.001.01.4 

 நாேய� பல நா+� நிைன,- இ�றி மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா�.) 

உ�ைன $ேதவா.7.001.02.1 

 ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) ஆ�� தி�.� எ��ேத� 

ெபற�_ெதா.ெப.(ெப/_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) ஆகா அ�# 

ெப0ேற�_வி.1.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $ேதவா.7.001.02.2 

 ேவ� ஆ" ெப�ைண� ெத�பா� ெவ�ெண� ந�!" அ�#-�ைற$# 

$ேதவா.7.001.02.3 

 ஆயா உன�% ஆ# ஆ� இனி அ�ேல� என� ஆேம $ேதவா.7.001.02.4 

 ம�ேன மறவாேத நிைன�கி�ேற� மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா�.) 

உ�ைன $ேதவா.7.001.03.1 

 ெபா�ேன மணிதாேன வயிர(�)ேம ெபா�� உ.தி $ேதவா.7.001.03.2 

 மி� ஆ" ெப�ைண� ெத�பா� ெவ�ெண� ந�!" அ�#-�ைற$# 

$ேதவா.7.001.03.3 

 அ�ேன உன�% ஆ# ஆ� இனி அ�ேல� என� ஆேம $ேதவா.7.001.03.4 

 15ேய� இனி, பிறேவ� ெபறி._நி.எ6.(ெப/_வி.+இ�_நி.எ6.%றி.) 7ேவ� 

ெப0ற�_ெப.(ெப0ற�_ெப.) ஊ"த9 $ேதவா.7.001.04.1 

 ெகா5ேய� பல ெபா�ேய உைர,ேபைன� %றி�ெகா# ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) 

$ேதவா.7.001.04.2 



 ெச5 ஆ" ெப�ைண� ெத�பா� ெவ�ெண� ந�!" அ�#-�ைற$# 

$ேதவா.7.001.04.3 

 அ5ேக# உன�% ஆ# ஆ� இனி அ�ேல� என� ஆேம $ேதவா.7.001.04.4 

 பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) பணிவா"க# 

ெப/�_ெப.எ6.(ெப/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ப�ட�(�) 

அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) பணியா� $ேதவா.7.001.05.1 

 ஆத�_ெப.(ஆத�_ெப.) ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) ஆேன� 

அறி=_ெப.(அறி=_ெப.) இ�ேல� அ�ளாளா $ேதவா.7.001.05.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆ" ெப�ைண� ெத�பா� ெவ�ெண� ந�!" அ�#-

�ைற$# $ேதவா.7.001.05.3 

 ஆதி உன�% ஆ# ஆ� இனி அ�ேல� என� ஆேம $ேதவா.7.001.05.4 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஆ" மதி�	 தழ� ேபா?� தி�ேமன 9 $ேதவா.7.001.06.1 

 எ�ணா" -ர� 7�/� எ�$�ண(.) நைக 

ெச�தா�_வி.1.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_1�.ஒ�.) $ேதவா.7.001.06.2 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ஆ" ெப�ைண� ெத�பா� ெவ�ெண� ந�!" அ�#-

�ைற$# $ேதவா.7.001.06.3 

 அ�ணா உன�% ஆ# ஆ� இனி அ�ேல� என� ஆேம $ேதவா.7.001.06.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ஆ� உயி" ஆனா� உட�_ெப.(உட�_ெப.) ஆனா� 

உல%_ெப.(உல%_ெப.) ஆனா� $ேதவா.7.001.07.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) ஆனா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ஆனா� மைல ஆனா� $ேதவா.7.001.07.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ" ெப�ைண� ெத�பா� ெவ�ெண� ந�!" அ�#-

�ைற$# $ேதவா.7.001.07.3 

 ஆனா� உன�% ஆ# ஆ� இனி அ�ேல� என� ஆேம $ேதவா.7.001.07.4 



 ஏ0றா" -ர� 7�/� எ�$�ண6 சிைல ெதா<டா� $ேதவா.7.001.08.1 

 ேத0றாதன ெசா�லி� தி�ேவேனா ெச�க" வா�_ெப.(வா�_ெப.) ந9" 

$ேதவா.7.001.08.2 

 ஏ0றா� ெப�ைண� ெத�பா� ெவ�ெண� ந�!" அ�#-�ைற$# 

$ேதவா.7.001.08.3 

 ஆ0றா� உன�% ஆ# ஆ� இனி அ�ேல� என� ஆேம $ேதவா.7.001.08.4 

 ம@வா# வல� ஏ.த9 மைற ஓத9 மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) பBகா $ேதவா.7.001.09.1 

 ெதா@வா" அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) �ய" 

ஆயின_வி.1.(ஆ%_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட".ப�.) த9"�த� உன ெதாழிேல 

$ேதவா.7.001.09.2 

 ெச@ வா" ெப�ைண� ெத�பா� ெவ�ெண� ந�!" அ�#-�ைற$# 

$ேதவா.7.001.09.3 

 அழகா உன�% ஆ# ஆ� இனி அ�ேல� என� ஆேம $ேதவா.7.001.09.4 

 கா" ஊ" -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) எ�தி_வி.எ6.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

கைர க�லி� திைர� ைகயா� $ேதவா.7.001.10.1 

 பா" ஊ" -கC எ�தி_வி.எ6.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) திகC ப� மா 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) உ.தி $ேதவா.7.001.10.2 

 சீ" ஊ" ெப�ைண� ெத�பா� ெவ�ெண� ந�!" அ�#-�ைற$# 

$ேதவா.7.001.10.3 

 ஆEர� எ�ெப�மா0% ஆ# அ�ேல� என� ஆேம $ேதவா.7.001.10.4 

 ேகா�தி<ைட$� ேகாவ?� ேகாவி� ெகா�	" உ�ைம� 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உழ�கி�ற� ஓ" 

ெகா�ைல6 சி�ைல $ேதவா.7.002.01.1 



 ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) தி<F� %�தி� ெத�ேவ தி�$� சி� Gத1� ந9�� திைச 

திைசயன $ேதவா.7.002.01.2 

 ேசா�தி<F வி�ேணா"_ெப.(வி�ேணா"_ெப.) பல�� ெதாழ 

H�_தி�.(H�_1�.ஒ�.) அைர� ேகாவண�ேதாF ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

ேதா� -ைட �C.�_வி.எ6.(�C_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.002.01.3 

 ஆ"�தி<ட�� பா�-_ெப.(பா�-_ெப.) ைக� ெகா�ட�� பா�-_ெப.(பா�-_ெப.) 

அ5ேக# உம�% ஆ<ெசய அI;�ேம. $ேதவா.7.002.01.4 

 1�ட� தாI�த9" 1�காF உைறவ 9" 1@ந9/ ெம� G;தி" 7�க, பா�ைப� 

$ேதவா.7.002.02.1 

 க�ட�தி?� ேதாளி?� க<5 ைவ�த9" கடைல� கைட.தி<ட� ஓ" நIைச 

உ�	" $ேதவா.7.002.02.2 

 பி�ட�_ெப.(பி�ட�_ெப.) ;ம.� உ�ெமாF� Jடமா<ேடா� 

@ெபாIயாெராF ந<-_ெப.(ந<-_ெப.) இனி�@ எ�/ இ���� $ேதவா.7.002.02.3 

 அ�ட� கட.�_வி.எ6.(கட_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

அ,_;<.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ0.) -ற��� இ�.த9" அ5ேக# உம�% ஆ<ெசய 

அI;�ேம. $ேதவா.7.002.02.4 

 7F ஆய 1யலக� 7�க, பா�-_ெப.(பா�-_ெப.) 1ைட நாறிய ெவ�தைல 

ெமா��த ப� ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) $ேதவா.7.002.03.1 

 பாடாவ� GதBக# பா� -லி�ேதா� பாI; ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) அறியாதன 

பா�டBக# $ேதவா.7.002.03.2 

 ேதாF_ெப.(ேதாF_ெப.) ஆ" மல"� ெகா�ைற$� �� எ��%� �ைண மா 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) அைர�% 

அைச��_வி.எ6.(அைச_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) 

$ேதவா.7.002.03.3 

 ஆடாதனேவ ெச�த9" எ�ெப�மா� அ5ேக# உம�% ஆ<ெசய அI;�ேம. 

$ேதவா.7.002.03.4 



 மI;�ட மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மதி �F ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) 

மைலயா� மட.ைத_ெப.(மட.ைத_ெப.) மணவாள ந�பி $ேதவா.7.002.04.1 

 பI;�ட அ�%�_ெப.(அ�%�_ெப.) பைண ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

1ைலயாெளாF ந9�� ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) ஆ� 

இ��த�_ெதா.ெப.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) ஒழிய"ீ 

$ேதவா.7.002.04.2 

 நI;_ெப.(நI;_ெப.) உ�F ேதவ"�% அ1த� 

ெகாF�த_ெப.எ6.(ெகாF_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) அறிேயா� உ� ைக நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) அத0% 

$ேதவா.7.002.04.3 

 அI; உ�F பட� அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) 

ேபாக_%ைற.எ6.(ேபா�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வி	" அ5ேக# உம�% ஆ<ெசய 

அI;�ேம. $ேதவா.7.002.04.4 

 ெபா�லா, -றBகா<F அக�� ஆ<F ஒழிய"ீ -லா�_ெப.(-லா�_ெப.) வாயன 

ேபெயாF G6; ஒழிய"ீ $ேதவா.7.002.05.1 

 @எ�லா� அறிவ 9" இ�ேவ அறிய"ீ@ எ�/ இரB%ேவ� எ�லி$� ந�பக?� 

$ேதவா.7.002.05.2 

 க�லா� நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) கீC ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

க�ட�� கட�G"� கர�ேகாயிலி� 1� க�ட�� $ேதவா.7.002.05.3 

 அ�லா� விர% ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) இல� எ�ெப�மா� அ5ேக# உம�% 

ஆ<ெசய அI;�ேம. $ேதவா.7.002.05.4 

 ெத�னா�ெதனா�ெத�ெதனா எ�/ பா56 சி�Gத1� ந9�� திைச திைசயன 

$ேதவா.7.002.06.1 

 ப�-நா�மைற பாFதி" பா�" உள 9" பட� ப�க�_ெப.(ப�க�_ெப.) ெகா<F� தி� 

ஒ0றிLM" $ேதவா.7.002.06.2 



 ப� ஆ" ெமாழியாைள ஓ" பB% உைடய"ீ பF கா<F அக�� எ�/� ஓ" ப0/ 

ஒழிய"ீ $ேதவா.7.002.06.3 

 @அ�ணாமைலேய�@ எ�ற9" ஆE" உள 9" அ5ேக# உம�% ஆ<ெசய 

அI;�ேம. $ேதவா.7.002.06.4 

 சிBக�� உ� 7Fதி" ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) கண�_ெப.(கண�_ெப.) ெதாழ 

நி0ற9" ெப0ற�_ெப.(ெப0ற�_ெப.) உக.� ஏறிFதி" $ேதவா.7.002.07.1 

 பBக� பல ேபசிட, பாF� ெதா�ட" தைம, ப0றி� 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆ�F விட=� கி�N" 

$ேதவா.7.002.07.2 

 கBைக6 சைடய"ீ உ� க��� அறிேயா� க�O� 7�/_ெப.(7�/_ெப.) 

உைடய"ீ க�ேண ஆ� இ�.தா� $ேதவா.7.002.07.3 

 அBக�� உ/ ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

கைள.�_வி.எ6.(கைள_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆளகி�N" அ5ேக# 

உம�% ஆ<ெசய அI;�ேம. $ேதவா.7.002.07.4 

 பிணி வ�ண�த வ�விைன த9"�� அ�ள 9" ெப�Bகா<F அக�தி� 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேப$� ந9�� $ேதவா.7.002.08.1 

 �ணி வ�ண�தி� ேம?� ஓ" ேதா� உF�� 

;0/�_ெப.எ6.(;0/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) நாக�தரா� ;�ண ந9/ 

Gசி $ேதவா.7.002.08.2 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ�ண�தி� ேம?� ஓ" வ�ண�தரா� ம0/� ம0/� 

ப�பல வ�ண�தரா� $ேதவா.7.002.08.3 

 அணி வ�ண�தரா� நி0ற9" எ�ெப�மா� அ5ேக# உம�% ஆ<ெசய 

அI;�ேம. $ேதவா.7.002.08.4 

 ேகா# ஆளிய %Iசர� ேகா# இைழ�த9" மைலயி� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

அ�ல� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) ெகா#ள 9" $ேதவா.7.002.09.1 



 ேவ#_ெப.(ேவ#_ெப.) ஆளிய காமைன 

ெவ.�_வி.எ6.(ெவ_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

அழிய_%ைற.எ6.(அழி_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) விழி�த9" 

அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) அ�றி$� ேவ� 

-ைர$�_ெப.எ6.(-ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.002.09.2 

 ேதாளா� உைம நBைக ஓ"பB% உைடய"ீ உF Jைற$� ேசா/� 

த.�_வி.எ6.(தா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆளகி�N" $ேதவா.7.002.09.3 

 ஆ# ஆளியேவ கி0ற9" எ�ெப�மா� அ5ேக# உம�% ஆ<ெசய அI;�ேம. 

$ேதவா.7.002.09.4 

 பாேராF வி�O� பக?� ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) பனி 

மா�வைர ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) பரைவ 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.002.10.1 

 ந9ேராF த9$� ெநFB_ெப.அ.(ெநF�_ெப.அ.) கா0/� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ெநF_ெப.அ.(ெநF_ெப.அ.) 

ெவ#ளிைட ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) நிலP� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.002.10.2 

 ேத" ஓட வைர எF�த_ெப.எ6.(எF_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) அர�க� சிர� 

ப�� இ/�த9" உ� ெச�ைக எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $ேதவா.7.002.10.3 

 ஆேராF� Jடா அ5ேக# இ�_பதி.ெப.(இ_;<.+�_பட".ஒ�.) எ� அ5ேயா� 

உம�% ஆ<ெசய அI;�ேம. $ேதவா.7.002.10.4 

 @அ5ேக# உம�% ஆ<ெசய அI;��@ எ�/ அமர" ெப�மாைன ஆEர� 

அIசி $ேதவா.7.002.11.1 

 15யா� உல%_ெப.(உல%_ெப.) ஆ�ட 7ேவ.த" 1�ேன ெமாழி.த ஆ/� 

ஓ" நா�%� ஓ" ஒ�றிைன$� $ேதவா.7.002.11.2 

 ப5யா இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) க0/ வ�ல அ5யா" பரB%�ற� 

ேமய பரம� அ5�ேக $ேதவா.7.002.11.3 



 %5 ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) வாேனா"�%� ஓ" ேகா=� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) %ல ேவ.தரா� 

வி�_ெப.(வி�_ெப.) 1@� ஆ#பவேர. $ேதவா.7.002.11.4 

 க�வா� அகி?� கதி" மா மணி$� 

கல.�_வி.எ6.(கல_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உ.தி வ�� நிவவி� கைர 

ேம� $ேதவா.7.003.01.1 

 ெந�வாயி� அர��ைற ந9F 

உைற$�_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) நில ெவ�மதி 

�5ய_ெப.எ6.(�F_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) நி�மலேன $ேதவா.7.003.01.2 

 @ந� வா� இ�ெச�தா" நட.தா" உF�தா" நைர�தா" இற.தா"@ எ�/ 

நானில�தி� $ேதவா.7.003.01.3 

 ெசா� ஆ�� கழிகி�ற� அறி.�_வி.எ6.(அறி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

அ5ேய� ெதாட".ேத� உ�ய, ேபாவ� ஓ" �ழ� ெசா�ேல $ேதவா.7.003.01.4 

 கறி மா மிள%� மி% வ� மர1� மிக_%ைற.எ6.(மி%_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

உ.தி வ�� நிவவி� கைர ேம� $ேதவா.7.003.02.1 

 ெநறி வா" %ழலா" அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) காண நட� ெச� 

ெந�வாயி� அர��ைற நி�மலேன $ேதவா.7.003.02.2 

 வறிேத நிைலயாத இ� ம�Oலகி� நர� ஆக வ%�தைன 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) நிைலேய� $ேதவா.7.003.02.3 

 ெபாறி வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) இR_;<.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ0.) ஐ.திைன$� 

அவிய, ெபா�� உ� அ5ேய -%� �ழ� ெசா�ேல $ேதவா.7.003.02.4 

 -0/ ஆF அரவ�(�) அைர ஆ"��_வி.எ6.(ஆ"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

உக.தா� -னிதா ெபா� ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) விைட ஊ"தியினா� 

$ேதவா.7.003.03.1 

 எ0ேற ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) க� இல�_%றி.வி.1.(இ�_ெப.+அ�_பட".ஒ�.) 

நி�ைன அ�லா� ெந�வாயி� அர��ைற நி�மலேன $ேதவா.7.003.03.2 



 ம0ேற ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ப0/ 

இல�_%றி.வி.1.(இ�_ெப.+அ�_பட".ஒ�.) எ�ெப�மா� 

வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) ஆ" %ழலா# மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) பBகினேன 

$ேதவா.7.003.03.3 

 அ0/ ஆ" பிறவி� கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ந9.தி_வி.எ6.(ந9.�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ஏறி அ5ேய� உ�ய, ேபாவ� 

ஓ" �ழ� ெசா�ேல $ேதவா.7.003.03.4 

 ேகாF உய" ேகாB%_ெப.(ேகாB%_ெப.) அல" ேவBைக_ெப.(ேவBைக_ெப.) அல" 

மிக_%ைற.எ6.(மி%_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) உ.தி வ�� நிவவி� கைர ேம� 

$ேதவா.7.003.04.1 

 ந9F உய" ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ெந�வாயி� அர��ைற நி�மலேன 

நிைனவா" மன�தா� $ேதவா.7.003.04.2 

 ஓF -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) கைர ஆ� இளைம உறBகி விழி�தா� 

ஒ�%�_ெப.எ6.(ஒ�%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

இ,_;<.(இ_பதி.ெப.+,_ஒ0.) பிறவி $ேதவா.7.003.04.3 

 வா5 இ�.�_வி.எ6.(இ�_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

வ�.த�_ெதா.ெப.(வ�.�_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) 

ெச�யா�_எதி".ம.வி.எ6.(ெச�_வி.+ஆ�_எதி".ம.+உ_வி.எ6.%றி.) அ5ேய� 

உ�ய, ேபாவ� ஓ" �ழ� ெசா�ேல $ேதவா.7.003.04.4 

 உல=� 1கிலி�-தைல க� ெபாழிய உய" ேவெயாF இழி_வி.(இழி_வி.) 

நிவவி� கைர ேம� $ேதவா.7.003.05.1 

 நில=� மயிலா" அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) தா� பயி?� ெந�வாயி� 

அர��ைற நி�மலேன $ேதவா.7.003.05.2 

 -ல�_ெப.(-ல�_ெப.) ஐ.�� 

மயBகி_வி.எ6.(மயB%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) அக�_ெப.(அக�_ெப.) 

%ைழய ெபா� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ஓ" நம� தம" தா� 

நலிய_%ைற.எ6.(நலி_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.003.05.3 



 அலம.� மயBகி_வி.எ6.(மயB%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) அய"வத� 

1� அ5ேய� உ�ய,ேபாவ� ஓ" �ழ� ெசா�ேல $ேதவா.7.003.05.4 

 ஏல�(�) இலவBக� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) கனக� 

மிக_%ைற.எ6.(மி%_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) உ.தி வ�� நிவவி� கைர ேம� 

$ேதவா.7.003.06.1 

 ந9ல�_ெப.(ந9ல�_ெப.) மல", ெபா�ைகயி� அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) மலி 

ெந�வாயி� அர��ைறயா� ஒ�ெந�_ெப.(ெந�_ெப.) $ேதவா.7.003.06.2 

 வா� ஊ�ற_%ைற.எ6.(ஊ�/_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

வ�.��_ெப.எ6.(வ�.�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

உட�-_ெப.(உட�-_ெப.) இதைன மகிழா� அழகா அல.ேத� இனி 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) $ேதவா.7.003.06.3 

 ஆல(.)நிழலி� அம".தா� அமரா அ5ேய� உ�ய,ேபாவ� ஓ" �ழ� ெசா�ேல 

$ேதவா.7.003.06.4 

 சிகர�_ெப.(சிகர�_ெப.) 1க�தி�-திர# ஆ" அகி?� 

மிக_%ைற.எ6.(மி%_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) உ.தி வ�� நிவவி� கைர ேம� 

$ேதவா.7.003.07.1 

 நிக" இ� மயிலா" அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) தா� 

பயி?�ெந�_ெப.(ெந�_ெப.) வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) அர��ைற நி�மலேன 

$ேதவா.7.003.07.2 

 மகர�%ைழயா� மண�ேகால� அேத பிண�ேகால� 

அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) ஆ� பிறவி இ�_பதி.ெப.(இ_;<.+�_பட".ஒ�.) 

தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) $ேதவா.7.003.07.3 

 அகர�_ெப.(அகர�_ெப.) 1தலி� எ@�� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) நி�றா� அ5ேய� 

உ�ய,ேபாவ� ஓ" �ழ� ெசா�ேல $ேதவா.7.003.07.4 



 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ேத" ெநFவ 9தி இலBைகய" ேகா� திர# 

ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) இ�பஃ�� ெநாI�� அ�ளி $ேதவா.7.003.08.1 

 ெஞ�F ஆF ெநF_ெப.அ.(ெநF_ெப.அ.) வய�_ெப.(வய�_ெப.) �C -றவி� 

ெந�வாயி� அர��ைற நி�மலேன $ேதவா.7.003.08.2 

 ப�ேட மிக_%ைற.எ6.(மி%_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) பா�கிய�தா� பரIேசாதி 

நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) நாம� பயில, 

ெப0ேற�_வி.1.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $ேதவா.7.003.08.3 

 

 அ�டா அமர"�% அமர" ெப�மா� அ5ேய� உ�ய, ேபாவ� ஓ" �ழ� 

ெசா�ேல $ேதவா.7.003.08.4 

 மாணா உ� ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ஓ" 

ம�_ெப.(ம�_ெப.) அள.தா� மல" ேமலவ� ேந5$� கா�- அ�யா� 

$ேதவா.7.003.09.1 

 ந9#ந9# 15 வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இைறI;� ெந�வாயி� 

அர��ைற நி�மலேன $ேதவா.7.003.09.2 

 வா� ஆ" Hதலா" வைல,ப<F அ5ேய� பலவி� கனி ஈஅ� ேபா�வத� 1� 

$ேதவா.7.003.09.3 

 ஆெணாF ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஆ� உ� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) நி�றா� அ5ேய� 

உ�ய,ேபாவ� ஓ" �ழ� ெசா�ேல $ேதவா.7.003.09.4 

 ந9" ஊ��_ெப.எ6.(ஊ"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

ெநF_ெப.அ.(ெநF_ெப.அ.) வய�_ெப.(வய�_ெப.) �C -றவி� ெந�வாயி� 

அர��ைற நி�மலைன� $ேதவா.7.003.10.1 



 ேத" ஊ" ெநFவ 9தி ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) மலி ெத� 

நாவல" ேகா�-அ5�ெதா�ட� அணி $ேதவா.7.003.10.2 

 ஆEர�-உைர�தன ந�-தமிழி� மி% மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஓ" ப�� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) க0/ வ�லா" $ேதவா.7.003.10.3 

 கா" ஊ" களி வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) அைற யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ம�ன"-

அவ" ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ஓ" வி�1@� 

ஆ#பவேர. $ேதவா.7.003.10.4 

 தைல�%� தைல_ெப.(தைல_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அணி.த� எ�ேன 

சைடேம� கBைக ெவ#ள�_ெப.(ெவ#ள�_ெப.) தாI�த� எ�ேன 

$ேதவா.7.004.01.1 

 அைல�%� -லி�ேதா� ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

அைச�த� எ�ேன அத� ேம� கதநாக� க6; ஆ"�த� எ�ேன $ேதவா.7.004.01.2 

 மைல�%(.) நிக"-ஒ,பன வ� திைரக# வலி�� எ0றி 

1ழBகி_வி.எ6.(1ழB%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

வல�-�_ெப(வல�-�_ெப.) 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.004.01.3 

 அைல�%� கட�_ெப.(கட�_ெப.) அ� கைர ேம� மேகாைத அணி ஆ" 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) அIைச�கள�� அ,பேன $ேதவா.7.004.01.4 

 பி5��_வி.எ6.(பி5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஆ<5_வி.எ6.(ஆ<F_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ஓ" நாக�ைத, G�ட� 

எ�ேன பிறB%� சைட ேம� பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) �50/ எ�ேன 

$ேதவா.7.004.02.1 

 ெபா5�தா� ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ெம�� 

10/� Gசி0/ எ�ேன -க"_ெப.(-க"_ெப.) ஏ/ உக.� ஏற� -�.த� எ�ேன 

$ேதவா.7.004.02.2 



 ம5�� ஓ<ட.� வ� திைர எ0றியிட வள" சBக�_ெப.(சBக�_ெப.) அBகா.� 

1�த�_ெப.(1�த�_ெப.) ெசா�ய $ேதவா.7.004.02.3 

 அ5��_வி.எ6.(அ5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆ" கட�_ெப.(கட�_ெப.) அ� 

கைர ேம� மேகாைத அணி ஆ" ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) அIைச�கள�� 

அ,பேன $ேதவா.7.004.02.4 

 சி.தி�� எ@வா"�% ெந�லி�கனிேய சிறியா" ெபாIயா" 

மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா�.) ஏற� உ0றா� $ேதவா.7.004.03.1 

 1.தி� ெதா@வா" இறவா" பிறவா" 1னிக# 1னிேய அமர"�% அமரா 

$ேதவா.7.004.03.2 

 ச.தி� தடமா� வைர ேபா�-திைரக# 

தணியா�_எதி".ம.வி.எ6.(தணி_வி.+ஆ�_எதி".ம.+உ_வி.எ6.%றி.) இட/� 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) அ�கைர ேம� $ேதவா.7.004.03.3 

 அ.தி�தைல6 ெச�க"வாேன ஒ�தியா� அணி ஆ" ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

அIைச�கள�� அ,பேன $ேதவா.7.004.03.4 

 இைழ�%� எ@���% உயிேர ஒ�தியா� இைலேய ஒ�தியா� உைளேய 

ஒ�தியா� $ேதவா.7.004.04.1 

 %ைழ�%� பயி"�% ஓ" -யேல ஒ�தியா� அ5யா" தம�% ஓ" %5ேய 

ஒ�தியா� $ேதவா.7.004.04.2 

 மைழ�%(.) நிக"-ஒ,பன வ� திைரக# வலி�� எ0றி 

1ழBகி_வி.எ6.(1ழB%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

வல�-�_ெப(வல�-�_ெப.) 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.004.04.3 

 அைழ�%� கட�_ெப.(கட�_ெப.) அ� கைர ேம� மேகாைத அணி ஆ" 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) அIைச�கள�� அ,பேன $ேதவா.7.004.04.4 



 வ 95� பய�_ெப.(பய�_ெப.) எ� பிற,பி� பய�_ெப.(பய�_ெப.) எ� விைட 

ஏ/வ� எ� மதயாைன நி0க_வியB.வி.1.(நி�_வி.+க_வியB.வி.1.%றி.) 

$ேதவா.7.004.05.1 

 JF�_ெப.எ6.(JF_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) மைல 

மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) உட� சைட ேம� 

கBைகயாைள ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) �50/ எ�ேன $ேதவா.7.004.05.2 

 பாF� -லவ"�% அ�+� ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) எ� நிதிய� பல 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) கல6 ெசலவி� 

$ேதவா.7.004.05.3 

 ஆF� கட�_ெப.(கட�_ெப.) அ� கைர ேம� மேகாைத அணி ஆ" 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) அIைச�கள�� அ,பேன $ேதவா.7.004.05.4 

 இரவ�� இF கா<F எ� ஆ50/ எ�ேன இற.தா" 

தைலயி�_ெப.(தைல_ெப.+இ�_இட.ேவ.) பலி ேகாட�_ெப.(ேகாட�_ெப.) எ�ேன 

$ேதவா.7.004.06.1 

 பரவி� ெதா@வா" ெப/ ப�ட� எ�ேன பரமா பரேம<5 

பணி��_வி.எ6.(பணி_வி.+��_இ.இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ�ளா� $ேதவா.7.004.06.2 

 உரவ�ெதாF சBகெமாF இ,பி 1�த�_ெப.(1�த�_ெப.) ெகாண".� எ0றி 

1ழBகி_வி.எ6.(1ழB%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

வல�-�_ெப(வல�-�_ெப.) 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.004.06.3 

 அரவ� கட�_ெப.(கட�_ெப.) அ� கைர ேம� மேகாைத அணி ஆ" 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) அIைச�கள�� அ,பேன $ேதவா.7.004.06.4 

 @ஆ�%� அழி=� அைம=� ந9@ எ�ப� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

@ெசா�?வா" ெசா�ெபா�# அைவ ந9@ எ�ப� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

$ேதவா.7.004.07.1 



 @நா�%� ெசவி$� க�O� ந9@ எ�ப� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) நலேன 

இனி நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உைன ந�%_வி.அ.(ந�%_ெப.) உண".ேத� 

$ேதவா.7.004.07.2 

 ேநா�%�_ெப.(ேநா�%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) நிதிய� பல 

எ�தைன$� கல�தி� -க, ெப��_வி.எ6.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஏற H.தி 

$ேதவா.7.004.07.3 

 ஆ"�%� கட�_ெப.(கட�_ெப.) அ� கைர ேம� மேகாைத அணி ஆ" 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) அIைச�கள�� அ,பேன $ேதவா.7.004.07.4 

 ெவ/�ேத� மைன வாC�ைகைய வி<ெடாழி.ேத� 

விளB%�_ெப.எ6.(விளB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) %ைழ� கா� 

உைட ேவதியேன $ேதவா.7.004.08.1 

 இ/�தா� இலBைக�% இைற ஆயவைன தைல_ெப.(தைல_ெப.) ப�ெதாF 

ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) பல இ0/ விழ $ேதவா.7.004.08.2 

 க/�தா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) நI;_ெப.(நI;_ெப.) அ1� உ�F க�ட� 

கFக, பிரம� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஐ.தி?� ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) 

$ேதவா.7.004.08.3 

 அ/�தா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) அ� கைர ேம� மேகாைத அணி ஆ" 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) அIைச�கள�� அ,பேன $ேதவா.7.004.08.4 

 பி5�%� களிேற ஒ�தியா� எ�பிரா� பிரம0%� பிரா� ம0ைற மா0%� பிரா� 

$ேதவா.7.004.09.1 

 ெநா5�%� அளவி� -ர� 7�/_ெப.(7�/_ெப.) எ�ய6 சிைல ெதா<டவேன 

உைன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) மறேவ. $ேதவா.7.004.09.2 

 வ5�கி�றன ேபா� சில வ� திைரக# வலி�� எ0றி 

1ழBகி_வி.எ6.(1ழB%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 



வல�-�_ெப(வல�-�_ெப.) 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.004.09.3 

 அ5�%�_ெப.எ6.(அ5_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) அ� கைர ேம� மேகாைத அணி ஆ" 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) அIைச�கள�� அ,பேன $ேதவா.7.004.09.4 

 எ� த�(�) அ5க# இைமேயா" ெப�மா� என�% எ�/� 

அளி�%�_வி.எ6.(அளி_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

மணிமிட0ற� $ேதவா.7.004.10.1 

 அ� த�கட� அ� கைர ேம� மேகாைத அணி ஆ" ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

அIைச�கள�� அ,பைன $ேதவா.7.004.10.2 

 ம.த� 1ழ=� %ழ?� இய�-� வள" நாவல" ேகா�-ந�பி ஊர�-ெசா�ன 

$ேதவா.7.004.10.3 

 ச.த� மி% த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தமிC மாைலக# 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ5 

வ 9ழ_%ைற.எ6.(வ 9C_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�லா" தFமா0/ இலேர. 

$ேதவா.7.004.10.4 

 ெந�$� பா?� தயி�� 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) நி�த� Gைச ெச�ய� 

உ0றா" $ேதவா.7.005.01.1 

 ைகயி� ஒ�/� காண� இ�ைல கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) அ	 

ெதா@�_வி.எ6.(ெதா@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உ�யி� அ�லா� 

$ேதவா.7.005.01.2 

 ஐவ"_ெப.(ஐவ"_ெப.) ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

இB% ஆ<ட ஆ5 ஆC %ழி,ப<F அ@.�ேவP�% $ேதவா.7.005.01.3 

 உ�$� ஆ/ ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) அ�ளி6 ெச�ய"ீ ஓணகா.த� தளி உள 9ேர 

$ேதவா.7.005.01.4 



 திBக#_ெப.(திBக#_ெப.) தB% சைடயி� ேம� ஓ" திைரக# 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) -ரள 

வ 9;�_ெப.எ6.(வ 9;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.005.02.1 

 கBைகயாேள� வா� திற(R)வா# கணபதி(�)ேய� வயி/ தா� $ேதவா.7.005.02.2 

 அ� ைக ேவேலா� %மர� பி#ைள ேதவியா" ெகா0/ அ5யாளா� 

$ேதவா.7.005.02.3 

 உBக+�% ஆ< ெச�ய_%ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மா<ேடா� 

ஓணகா.த� தளி உள 9ேர $ேதவா.7.005.02.4 

 ெப0றேபாC�� ெபறாத ேபாC�� ேபணி உ� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) 

ஏ��வா"க# $ேதவா.7.005.03.1 

 @ம0/ ஓ" ப0/ இல"@ எ�/ 

இரBகி_வி.எ6.(இரB%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) மதி உைடயவ" ெச�ைக 

ெச�ய"ீ $ேதவா.7.005.03.2 

 அ0ற_ெப.எ6.(அ/_வி.+0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ேபாC�� அல.த ேபாC�� 

ஆப0 கால�� அ5ேக# உ�ைம $ேதவா.7.005.03.3 

 ஒ0றி ைவ��_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இB% உ�ண� 

ஆேமா ஓணகா.த� தளி உள 9ேர $ேதவா.7.005.03.4 

 வ�ல� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

ெசா�லி_வி.எ6.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) உ�ைம வாC�தினா?� 

வா� திற.� ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) $ேதவா.7.005.04.1 

 இ�ைல எ�ன 9" உ�F� எ�ன 9" எ�ைம ஆ#வா� இ�,ப� எ� ந9" 

$ேதவா.7.005.04.2 

 ப�ைல உ�க பFதைலயி� பக�_ெப.(பக�_ெப.) எலா� ேபா�, பலி தி�.� 

இB% $ேதவா.7.005.04.3 



 ஒ�ைல வாC�ைக_ெப.(வாC�ைக_ெப.) 

ஒழிய_%ைற.எ6.(ஒழி_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மா<	" ஓணகா.த� தளி உள 9ேர 

$ேதவா.7.005.04.4 

 J5�J5� ெதா�ட" தBக# 

ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) பாணி %ைறபடாேம 

$ேதவா.7.005.05.1 

 ஆ5, பா5 அ@�_வி.எ6.(அ@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ெந�% அB% 

அ�-_ெப.(அ�-_ெப.) உைடயவ"�% இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) ஓM" 

$ேதவா.7.005.05.2 

 ேத5�ேத5� தி�.� எ��தா?� சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) எ�பா� ைவ�க 

மா<	" $ேதவா.7.005.05.3 

 ஓ5, ேபாகீ" ப0/�_ெப.எ6.(ப0/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) தாM" 

ஓணகா.த� தளி உள 9ேர $ேதவா.7.005.05.4 

 வா" இ�B%ழ� ைம வா#_ெப.(வா#_ெப.) ெநFBக� மைலமக# ம� வி�1 

ெகா�ைற� $ேதவா.7.005.06.1 

 தா"_ெப.(தா"_ெப.) இ�._ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) தடமா"- ந9Bகா� ைதயலா# 

உல%_ெப.(உல%_ெப.) உ�ய_%ைற.எ6.(உ�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) ைவ�த 

$ேதவா.7.005.06.2 

 கா" இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) க6சி 7V"� 

காம�ேகா<ட� உ�டாக ந9" ேபா� $ேதவா.7.005.06.3 

 ஊ" இF� பி6ைச ெகா#வ� எ�ேன ஓணகா.த� தளி உள 9ேர $ேதவா.7.005.06.4 

 ெபா��ைமயாேல ேபா� ேபா�கி, -ற��� இ�ைல அக��� இ�ைல 

$ேதவா.7.005.07.1 

 ெம��ைம ெசா�லி_வி.எ6.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ஆளமா<	" 

ேமைல நா#_ெப.(நா#_ெப.) ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) இட=� கி�N" 

$ேதவா.7.005.07.2 



 எ�ைம, ெப0றா� ஏ�� ேவ�	" ஏ�� தாM" ஏ�� ஓM" $ேதவா.7.005.07.3 

 உ�ைம அ�ேற எ�ெப�மா� ஓணகா.த� தளி உள 9ேர $ேதவா.7.005.07.4 

 வைலய� ைவ�த J0ற� ஈ"வா� 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) வா"�ைத 

ேக<F_வி.எ6.(ேக#_வி.+<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.005.08.1 

 சிைல அைம�த_ெப.எ6.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) சி.ைதயாேல 

தி�வ	 ெதா@�_வி.எ6.(ெதா@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உ�யி� அ�லா� 

$ேதவா.7.005.08.2 

 கைல அைம�த_ெப.எ6.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) காம6 ெச0ற� 

%ேராத ேலாப மதவ" ஊF ஐ $ேதவா.7.005.08.3 

 உைல அைம��_வி.எ6.(அைம_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இB% ஒ�ற 

மா<ேட�-ஓணகா.த� தளி உள 9ேர $ேதவா.7.005.08.4 

 வார� ஆகி� தி�வ5�%, பணி ெச� ெதா�ட" ெப/வ� எ�ேன 

$ேதவா.7.005.09.1 

 ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) பா�-_ெப.(பா�-_ெப.) வாCவ� ஆE" ஒ0றிLேர� 

உ(�)ம� அ�/ $ேதவா.7.005.09.2 

 தார� ஆக� கBைகயாைள6 சைடயி� ைவ�த அ5ேக# உ�த� $ேதவா.7.005.09.3 

 ஊ��_ெப.எ6.(ஊ"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) காF(R) உைட$� 

ேதாேல ஓணகா.த� தளி உள 9ேர $ேதவா.7.005.09.4 

 ஓ வண�(�) ஏ� எ��_ெப.(எ��_ெப.) ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) ஏ/� 

ஓணகா.த� தளி உளா" தா� $ேதவா.7.005.10.1 

 ஆவண� ெச��_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆ+� ெகா�F(R) 

அைர �கி(�)ெலாF ப<F வ 9�கி $ேதவா.7.005.10.2 



 ேகாவண� ேம0ெகா�ட ேவட� ேகாைவ ஆக ஆEர� 

ெசா�ன_ெப.எ6.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.005.10.3 

 பா வண� தமிC ப��� வ�லா"�%, பைற$� தா� 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) தாேன 

$ேதவா.7.005.10.4 

 பட� ெகா# நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ேச"�தி பா� 

-லி�ேதா� அைரயி� வ 9�கி $ேதவா.7.006.01.1 

 அடBகலா" ஊ" எ�ய6 சீறி அ�/ 7வ"�% அ�# -�.த9" $ேதவா.7.006.01.2 

 மடBகலாைன6 ெச0/ உக.த9" மைனக#ேதா/� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைக 

ஏ.தி $ேதவா.7.006.01.3 

 விடBக" ஆகி� தி�வ� எ�ேன ேவைல �C ெவ�காடன 9ேர $ேதவா.7.006.01.4 

 இழி�� உக.த9" 1�ைன ேவட� இைமயவ"�%� உைரக# ேபணா� 

$ேதவா.7.006.02.1 

 ஒழி��_வி.எ6.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உக.த9" ந9" 1� 

ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) உய" 

தவ�ைத_ெப.(தவ�_ெப.+அ��_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) அமர" ேவ�ட $ேதவா.7.006.02.2 

 அழி�க வ.த_ெப.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) காமேவைள 

அவPைடய தாைத காண $ேதவா.7.006.02.3 

 விழி�� உக.த ெவ0றி_ெப.(ெவ0றி_ெப.) எ�ேன ேவைல �C ெவ�காடன 9ேர 

$ேதவா.7.006.02.4 

 பைடக# ஏ.தி பா�ட(�)1� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

ேபா0ற_%ைற.எ6.(ேபா0/_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மா�� ந9�� $ேதவா.7.006.03.1 

 உைட ஓ" ேகாவண�த" ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

உ�ைம_ெப.(உ�ைம_ெப.) ெசா�N" உ�ைம_ெப.(உ�ைம_ெப.) அ�ேற 

$ேதவா.7.006.03.2 



 சைடக# தாழ� கரண� இ<F த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

ேபசி_வி.எ6.(ேப;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) இ� பலி�% $ேதவா.7.006.03.3 

 விைட அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) ஏறி தி�வ� எ�ேன ேவைல �C 

ெவ�காடன 9ேர $ேதவா.7.006.03.4 

 ப� உள 9ரா�, பா<F� ஆன9" ப�த" சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) பரவி� ெகா�	" 

$ேதவா.7.006.04.1 

 க� உள 9ரா�� க��தி� உ�ைம� க��வா"க# 

காO�_ெப.எ6.(கா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) $ேதவா.7.006.04.2 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) உள 9ரா� மதிய� ைவ�த9" வான நாட" ம�வி 

ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.006.04.3 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) உள 9ரா� நி0ப� எ�ேன ேவைல �C ெவ�காடன 9ேர 

$ேதவா.7.006.04.4 

 %ட� எF��_வி.எ6.(எF_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ந9�� G=� 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ெதா�ட" ஏவ� 

ெச�ய_%ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.006.05.1 

 நட� எF��_வி.எ6.(எF_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) 

ஆ5, பா5 ந�%வ 9" ந9" -�%� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) $ேதவா.7.006.05.2 

 வட�_ெப.(வட�_ெப.) எF�த_ெப.எ6.(எF_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

ெகாBைக மா� ஓ" பாக��_ெப.(பாக�_ெப.+அ��_சா�.) ஆக வா" 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) வா� $ேதவா.7.006.05.3 

 விட�_ெப.(விட�_ெப.) மிட0றி� ைவ�த� எ�ேன ேவைல �C ெவ�காடன 9ேர 

$ேதவா.7.006.05.4 

 மா/ப<ட வன�� அக�தி� ம�வ 

வ.த_ெப.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) வ� களி0ைற, $ேதவா.7.006.06.1 



 பறீி இ<ட� ஆக, ேபா"�த9" ெப� பலி�% எ�/ இ�ல� ேதா/� 

$ேதவா.7.006.06.2 

 J/ப<ட ெகா5$� ந9�� %லாவி ஏ0ைற அடர ஏறி $ேதவா.7.006.06.3 

 ேவ/ப<F� தி�வ� எ�ேன ேவைல �C ெவ�காடன 9ேர $ேதவா.7.006.06.4 

 காதலாேல க�� ெதா�ட" காரண�த9" 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) நி�ேற $ேதவா.7.006.07.1 

 Gத� பாட, -�.� ந<ட� -வனி ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

ஆட_%ைற.எ6.(ஆF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�N" $ேதவா.7.006.07.2 

 ந9தி ஆக ஏழி� ஓைச நி�த" ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

சி�த" �ழ_%ைற.எ6.(�C_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.006.07.3 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) ஓதி� தி�வ� எ�ேன ேவைல �C ெவ�காடன 9ேர 

$ேதவா.7.006.07.4 

 %ர= ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) மதிய� ம�த� ெகாBைக 

மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) கBைக நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) $ேதவா.7.006.08.1 

 விர=கி�ற சைட உைடய"ீ வி��த" ஆன9" க��தி� உ�ைம, $ேதவா.7.006.08.2 

 பர=�_ெப.எ6.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) எ�ேம� பழிக# ேபா�கீ" 

பாக��_ெப.(பாக�_ெப.+அ��_சா�.) ஆய மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) அIசி 

$ேதவா.7.006.08.3 

 ெவ�வ ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) ெச0ற� எ�ேன ேவைல �C ெவ�காடன 9ேர 

$ேதவா.7.006.08.4 

 மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) கா<F� க6சி உ#ள 9" நி6சய�தா� நிைன,- உளா" பா� 

$ேதவா.7.006.09.1 

 பாF� கா<5� ஆட�_ெதா.ெப.(ஆF_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) உ#ள 9" 

பர=�_ெப.எ6.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) எBஙேன தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) $ேதவா.7.006.09.2 



 நாF�_ெப.எ6.(நாF_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) கா<5� அயP� மா?� 

நOகா வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) அன?� ஆய $ேதவா.7.006.09.3 

 ேவட� கா<5 தி�வ� எ�ேன ேவைல �C ெவ�காடன 9ேர $ேதவா.7.006.09.4 

 வி��த ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) ஓத வ�லா" ேவைல �C ெவ�காF ேமய 

$ேதவா.7.006.10.1 

 வி��த� ஆய ேவத� த�ைன வி� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) �C நாவ!ர� 

$ேதவா.7.006.10.2 

 அ��தியா� ஆEர� ெதா�ட� அ5ய�-ேக<ட மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ப��� $ேதவா.7.006.10.3 

 ெதாI�த வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) 

ெமாழிய_%ைற.எ6.(ெமாழி_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�லா" ெச�ைமயாள" 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) உளாேர. $ேதவா.7.006.10.4 

 ம�தயாைன ஏறி ம�ன"_ெப.(ம�ன"_ெப.) 

�ழ_%ைற.எ6.(�C_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�வ 9"கா# $ேதவா.7.007.01.1 

 ெச�த ேபாதி� ஆ�� இ�ைல சி.ைத$# ைவ�மி�க# $ேதவா.7.007.01.2 

 ைவ�த உ#ள�_ெப.(உ#ள�_ெப.) மா0ற ேவ�டா வ�மி� மன�த9ேர 

$ேதவா.7.007.01.3 

 அ�த" ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) எதி"ெகா#பா5 எ�ப� அைடேவாேம. 

$ேதவா.7.007.01.4 

 ேதா0ற� உ�ேட� மரண� உ�F �யர�_ெப.(�யர�_ெப.) மைன 

வாC�ைக_ெப.(வாC�ைக_ெப.) $ேதவா.7.007.02.1 

 மா0ற� உ�ேட� வIச� உ�F ெநIச-மன�த9ேர $ேதவா.7.007.02.2 

 ந90ற" ஏ0ற" ந9லக�ட" நிைற -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) ந9# சைட ேம� 

$ேதவா.7.007.02.3 



 ஏ0ற" ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) எதி"ெகா#பா5 எ�ப� அைடேவாேம. 

$ேதவா.7.007.02.4 

 ெச5 ெகா# ஆ�ைக ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ேத�.� ஒ�ைல வ 9ழா1� 

$ேதவா.7.007.03.1 

 வ5 ெகா# க�ணா" வIசைன$# ப<F மயBகாேத $ேதவா.7.007.03.2 

 ெகா5_ெப.(ெகா5_ெப.) ெகா# ஏ0ற" ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) ந90ற" 

ேகாவண ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உைட $ேதவா.7.007.03.3 

 அ5க# ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) எதி"ெகா#பா5 எ�ப� அைடேவாேம. 

$ேதவா.7.007.03.4 

 வாCவ" க�	" ந�1# ஐவ"_ெப.(ஐவ"_ெப.) வIச மன�த9ேர $ேதவா.7.007.04.1 

 யாவரா?� இகழ,ப<F இB% அ�லலி� வ 9ழாேத $ேதவா.7.007.04.2 

 7வரா$� இ�வரா$� 1த�வ�_ெப.(1த�வ�_ெப.) அவேன ஆ� 

$ேதவா.7.007.04.3 

 ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) எதி"ெகா#பா5 எ�ப� 

அைடேவாேம. $ேதவா.7.007.04.4 

 அ��� ந�ேம� ஐவ"_ெப.(ஐவ"_ெப.) 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இB% ஆ/ அைல,பா� 

ெபா�<டா� $ேதவா.7.007.05.1 

 சி��த ப� வா� ெவ�தைல ேபா� ஊ",-ற� ேசரா1� $ேதவா.7.007.05.2 

 வாI� ெகா# ��தி வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர�க" வIச� மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) 

7�/� $ேதவா.7.007.05.3 

 எ��த வி�லி எதி"ெகா#பா5 எ�ப� அைடேவாேம. $ேதவா.7.007.05.4 



 ெபா�ய" க�	" வாC�ைகயாள" ெபா�� அைட,பா� ெபா�<டா� 

$ேதவா.7.007.06.1 

 ைமய�_ெப.(ைமய�_ெப.) ெகா�	" எ�ேமாF ஆ5 ந9�� மன�த9ேர 

$ேதவா.7.007.06.2 

 ைநய ேவ�டா இ�ைம ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) அ�ைம 

நம�%_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+�%_ெகா.ேவ.) அ�+� $ேதவா.7.007.06.3 

 ஐய" ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) எதி"ெகா#பா5 எ�ப� அைடேவாேம. 

$ேதவா.7.007.06.4 

 Jச� ந9�கி_வி.எ6.(ந9�%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) %0ற�_ெப.(%0ற�_ெப.) 

ந9�கி_வி.எ6.(ந9�%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ெச0ற� மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

ந9�கி_வி.எ6.(ந9�%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.007.07.1 

 வாச� ம�% %ழலினா"க# வIச� மைன வாC�ைக_ெப.(வாC�ைக_ெப.) 

$ேதவா.7.007.07.2 

 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ந9�கி_வி.எ6.(ந9�%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

அ�-_ெப.(அ�-_ெப.) ேச"�தி எ�- 

அணி.�_வி.எ6.(அணி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஏ/ ஏ/� $ேதவா.7.007.07.3 

 ஈச" ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) எதி"ெகா#பா5 எ�ப� அைடேவாேம. 

$ேதவா.7.007.07.4 

 இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) உ�ேட� ��ப�_ெப.(��ப�_ெப.) உ�F ஏைழ 

மைன வாC�ைக_ெப.(வாC�ைக_ெப.) $ேதவா.7.007.08.1 

 1�- ெசா�ன_ெப.எ6.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ேமாைழைமயா� 

1<ைட_ெப.(1<ைட_ெப.) மன�த9ேர $ேதவா.7.007.08.2 

 அ�ப" அ�லா� அணி ெகா# ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அ5க# அ5 ேசரா" 

$ேதவா.7.007.08.3 



 எ�ப" ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) எதி"ெகா#பா5 எ�ப� அைடேவாேம. 

$ேதவா.7.007.08.4 

 த.ைதயா�� தRைவயா�� எ#-தைன6 சா"= ஆகா" $ேதவா.7.007.09.1 

 வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ந�ேமாF உ# அளாவி 

வானெநறி கா<F� $ேதவா.7.007.09.2 

 சி.ைதயேீர ெநIசின 9ேர திகC மதிய� �F� $ேதவா.7.007.09.3 

 எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) எதி"ெகா#பா5 எ�ப� 

அைடேவாேம. $ேதவா.7.007.09.4 

 %�தி_ெப.(%�தி_ெப.) ேசார ஆைனயி� ேதா� 

ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) %ழ�_ெப.(%ழ�_ெப.) 

சைடய� $ேதவா.7.007.10.1 

 ம��_ெப.(ம��_ெப.) கீறி ஊF ேபான_ெப.எ6.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

மா� அயP� அறியா_ெப.எ6.(அ�_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

$ேதவா.7.007.10.2 

 ;�தியா"�%� ெசா�ல_%ைற.எ6.(ெசா�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) ஒ�ணா 

ேசாதி எ� ஆதியா� $ேதவா.7.007.10.3 

 க�� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) எதி"ெகா#பா5 எ�ப� அைடேவாேம. 

$ேதவா.7.007.10.4 

 1�� ந90/, பவள ேமனி6_ெப.(ேமனி_ெப.+6_ஒ0.) ெசIசைடயா� 

உைற$�_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.007.11.1 

 ப�த" ப.த�� எதி"ெகா#பா5, பரமைனேய பணிய6 $ேதவா.7.007.11.2 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) ைவ�த ெதா�ட" ெதா�ட�-சைடய� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_;<.+அ�_பட".ஆ�.ஒ�.) சி/வ�_ெப.(சி/வ�_ெப.) 

$ேதவா.7.007.11.3 

 ப�த� ஊர�-பாட� வ�லா" பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) பணிவாேர. $ேதவா.7.007.11.4 



 இைறகேளாF இைச.த_ெப.எ6.(இைச_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) இ�ப�ேதாF 

இைச.த_ெப.எ6.(இைச_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) வாC= $ேதவா.7.008.01.1 

 பைற கிழி�தைனய ேபா"ைவ ப0றி யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

ேநா�கிேன0% $ேதவா.7.008.01.2 

 திைற_ெப.(திைற_ெப.) ெகாண".� ஈ�5 ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) ெச�ெபாP� 

மணி$� Vவி $ேதவா.7.008.01.3 

 அைற கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) இைறI;� ஆE" அ,பேன அIசிேனேன. 

$ேதவா.7.008.01.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) மிைச உதிர� %,ைப_ெப.(%,ைப_ெப.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) இலாத மாய� 

$ேதவா.7.008.02.1 

 மா� மறி�தைனய ேநா�கி� மட.ைதமா" மதி�%� இ.த $ேதவா.7.008.02.2 

 மாPட, பிறவி வாC= வாCவ� ஓ" வாC= ேவ�ேட� $ேதவா.7.008.02.3 

 ஆ� ந�ெவ# ஏ0ற ஆE" அ,பேன அIசிேனேன. $ேதவா.7.008.02.4 

 அ/ப�� ப��� எ<F� ஆறிேனாF அI;-நா�%� $ேதவா.7.008.03.1 

 �/ பறி�தைனய ேநா�கி� ெசா�லி0/ ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) ஆக6 

ெசா�லா" $ேதவா.7.008.03.2 

 ந/_ெப.அ.(ந/_ெப.அ.) மல",G=� ந9�� நா#_ெப.(நா#_ெப.) ெதா/� 

வணB%வா"�% $ேதவா.7.008.03.3 

 அறிவிைன� 

ெகாF�%�_ெப.எ6.(ெகாF_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

ஆE" அ,பேன அIசிேனேன. $ேதவா.7.008.03.4 

 ெசா�லி5� எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) இ�ைல ;ைவ இலா, 

ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) வாC= $ேதவா.7.008.04.1 



 ந�ல�_ெப.(ந�ல�_ெப.) ஓ" Jைர -�% நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

மிக_%ைற.எ6.(மி%_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) அறி.ேத� அ�ேல� 

$ேதவா.7.008.04.2 

 ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) ந9F ம�BெகாF 

ெந�Bகி_வி.எ6.(ெந�B%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) எB%� $ேதவா.7.008.04.3 

 அ�லி_ெப.(அ�லி_ெப.) வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) 

இயB%�_ெப.எ6.(இயB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ஆE" அ,பேன 

அIசிேனேன. $ேதவா.7.008.04.4 

 நர�பிேனாF எ?�- க<5 நைசயிேனாF இைச= ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) 

இ�லா� $ேதவா.7.008.05.1 

 %ர�ைப_ெப.(%ர�ைப_ெப.) வா�� %5 

இ�.�_வி.எ6.(இ�_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) %ல�தினா� வாழ மா<ேட� 

$ேதவா.7.008.05.2 

 வி��பிய_ெப.எ6.(வி��-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

கம@�_ெப.எ6.(கமC_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

-�ைன_ெப.(-�ைன_ெப.) மாதவி� ெதா%தி_ெப.(ெதா%தி_ெப.) எ�/� 

$ேதவா.7.008.05.3 

 அ��- வா� மல��_ெப.எ6.(மல"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ஆE" 

அ,பேன அIசிேனேன. $ேதவா.7.008.05.4 

 மண�_ெப.(மண�_ெப.) என மகிCவ" 1�ேன ம�க#_ெப.(ம�க#_ெப.) 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) த.ைத_ெப.(த.ைத_ெப.) ;0ற�_ெப.(;0ற�_ெப.) 

$ேதவா.7.008.06.1 

 பிண� என6 ;Fவ" ேப"�ேத பிறவிைய ேவ�ேட� நாேய� $ேதவா.7.008.06.2 

 பைண இைட6 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ேதா/� ைப� 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) வளாக�� எBக# $ேதவா.7.008.06.3 



 அைண விைன� 

ெகாF�%�_ெப.எ6.(ெகாF_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

ஆE" அ,பேன அIசிேனேன. $ேதவா.7.008.06.4 

 தாC= எP� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) வி<F தன�ைதேய 

மன�தி�_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா�.+இ�_இட.ேவ.) 

ைவ��_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.008.07.1 

 வாCவேத க�தி_வி.எ6.(க��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ெதா�ட" 

ம/ைம�% ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) ஈயகி�லா" $ேதவா.7.008.07.2 

 ஆC %ழி,ப<ட ேபா� அல�கணி� ஒ�வ"�% ஆவ" $ேதவா.7.008.07.3 

 யாC 1ய�/_வி.எ6.(1ய�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

இ��%�_ெப.எ6.(இ��%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ஆE" அ,பேன 

அIசிேனேன. $ேதவா.7.008.07.4 

 உதிர� ந9" இைற6சி� %,ைப_ெப.(%,ைப_ெப.) எF�த� மல�%ைக(�)ேம� 

$ேதவா.7.008.08.1 

 வ�வ� ஓ" மாய� Jைர வாCவ� ஓ" வாC= ேவ�ேட� $ேதவா.7.008.08.2 

 காIய மா� அயP� ேத5� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) 15 காண மா<டா 

$ேதவா.7.008.08.3 

 அ�யனா� நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ஆE" அ,பேன 

அIசிேனேன. $ேதவா.7.008.08.4 

 ெபா�� த�ைம�� ஆய மாய,ேபா"ைவைய ெம� எ�/ எ�O� 

$ேதவா.7.008.09.1 

 வி�தக�� ஆய வாC= ேவ�5_வி.எ6.(ேவ�F_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) வி��பகி�ேல� $ேதவா.7.008.09.2 

 1�திைன� ெதா@�_வி.எ6.(ெதா@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) நா+� 

15களா� வணB%வா"�%(R) $ேதவா.7.008.09.3 



 அ�_;<.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ0.) த�ைம�� 

ஆ%�_ெப.எ6.(ஆ%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ஆE" அ,பேன 

அIசிேனேன. $ேதவா.7.008.09.4 

 த� ெசா� ஆ" அ�# பய�%� தமியேன� தட1ைல�க� $ேதவா.7.008.10.1 

 அ� ெசாலா" பயி?� ஆE" அ,பைன ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) அIசி 

$ேதவா.7.008.10.2 

 ெசIெசாலா� நய.த_ெப.எ6.(நய_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) சி.தியா ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

வ�லா" $ேதவா.7.008.10.3 

 நI;_ெப.(நI;_ெப.) உலா� க�ட�� எBக# நாதைன ந�Oவாேர. 

$ேதவா.7.008.10.4 

 மைல�%�(�) மக#_ெப.(மக#_ெப.) அIச(�) மதகாIைய உ��த9" எ��த9" வ� 

1,-ரBக# $ேதவா.7.009.01.1 

 சிைல�%� ெகாைல6 ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) உக.� ஏ/ ஒழிய"ீ சி�பலி�% 

இ�க# ெதா/� ெசல= ஒழிய"ீ $ேதவா.7.009.01.2 

 கைல� ெகா�-� காI ம�,-�(�) இடறி கலவ�_ெப.(கலவ�_ெப.) 

மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) பலீி$� கா" அகி?� $ேதவா.7.009.01.3 

 அைல�%� -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) ேச" அ�சி�-ெத�கைர அழ%_ெப.(அழ%_ெப.) 

ஆ" தி�,-�V" அழகன 9ேர $ேதவா.7.009.01.4 

 அ� மலேரா� சிர� ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) அ/�த9" ெச/�த9" அழ� �ல�தி� 

அ.தகைன $ேதவா.7.009.02.1 

 தி�மக# ேகா� ெநFமா� பல நா#_ெப.(நா#_ெப.) சிற,-_ெப.(சிற,-_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ%_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) Gசைன ெச� ெபா@தி� 

$ேதவா.7.009.02.2 



 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மல" ஆயிர�தி� %ைறவா நிைற= ஆக ஓ" க�மல" 

�<ட?ேம $ேதவா.7.009.02.3 

 ெபா� விற�_ெப.(விற�_ெப.) ஆழி -�.� அளி�த9" ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

ஆ" தி�,-�V", -னிதன 9ேர $ேதவா.7.009.02.4 

 தாI�%� தைர ந9" தழ� கா0/_ெப.(கா0/_ெப.) அ.தர� 

ச.திர�_ெப.(ச.திர�_ெப.) சவிதா இயமான� ஆன9" $ேதவா.7.009.03.1 

 சாI�%� பலி�%� தைல_ெப.(தைல_ெப.) அBைக ஏ.தி ைதயலா" ெப�ய 

ெகா#வ� த�க� அ�றா� $ேதவா.7.009.03.2 

 1��%� தளி"6 ச.தன�ெதாF ேவ$� 

1ழB%�_ெப.எ6.(1ழB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) திைர� ைககளா� 

$ேதவா.7.009.03.3 

 வா� ேமாதி_வி.எ6.(ேமா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) அ��%� 

-ன�_ெப.(-ன�_ெப.) ேச" அ�சி�-ெத�கைர அழ%_ெப.(அழ%_ெப.) ஆ" 

தி�,-�V" அழகன 9ேர $ேதவா.7.009.03.4 

 ெகா5_ெப.(ெகா5_ெப.) உைட 1�மதி� 

ெவ.�_வி.எ6.(ெவ_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

அழிய_%ைற.எ6.(அழி_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) %�ற�_ெப.(%�ற�_ெப.) வி�லா 

நாணியி� ேகா� ஒ�றி(�)னா� $ேதவா.7.009.04.1 

 இ5பட எ�� எ��த9" இைம�%� அளவி� உம�% ஆ" எதி" எ�ெப�மா� 

$ேதவா.7.009.04.2 

 க5 பF Bகைணயா� க�,-6 சிைல� காமைன ேவவ� கைட� க�ணி(�)னா� 

$ேதவா.7.009.04.3 

 ெபா5 பட ேநா�கிய� எ�ைன ெகா�ேலா ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ஆ" 

தி�,-�V", -னிதன 9ேர $ேதவா.7.009.04.4 

 வணBகி� ெதா@வா" அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பதி.ெப.) மா� பிரம� ம0/� 

வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) தானவ" மா 1னிவ" $ேதவா.7.009.05.1 



 உணBக�-தைலயி� பலி ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) எ�ேன உலகBக# 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உைடய"ீ உைரய"ீ $ேதவா.7.009.05.2 

 இணBகி� கய�_ெப.(கய�_ெப.) ேச� இளவாைள 

பாய_%ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) இன�ெக�ைட 

�#ள_%ைற.எ6.(�#+_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) க�5�.த 

அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) $ேதவா.7.009.05.3 

 அணBகி� %ண�_ெப.(%ண�_ெப.) ெகா# அ�சி�-ெத�கைர 

அழ%_ெப.(அழ%_ெப.) ஆ" தி�,-�V" அழகன 9ேர $ேதவா.7.009.05.4 

 அக�� அ5ைம ெச$� அ.தண� தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) அ�சி� 

-ன�_ெப.(-ன�_ெப.) ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆ<Fகி�றா� $ேதவா.7.009.06.1 

 மிக� தள"= எ�தி_வி.எ6.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) %ட�ைத$� 

H�_தி�.(H�_1�.ஒ�.) 15 ேம� வி@�தி<F நFB%த(�)?� 

$ேதவா.7.009.06.2 

 வ%�� அவP�% @நி�த� ப5$� வ��@ எ�/ ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

காசிைன நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ந�றி, 

$ேதவா.7.009.06.3 

 -கC��ைண ைக, -க6 ெச��_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

உக.த9" ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ஆ" தி�,-�V", -னிதன 9ேர $ேதவா.7.009.06.4 

 பழி�%�_ெப.எ6.(பழி_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

ெப�._ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) த�க� எ6ச� 

அழிய_%ைற.எ6.(அழி_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) பகேலா� 1தலா, 

பலேதவைர$� $ேதவா.7.009.07.1 

 ெதழி�தி<F அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) அBக� சிைத�த�+� 

ெச�ைக எ�ைன ெகாேலா ைம ெகா# ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) மிட0ற9" 

$ேதவா.7.009.07.2 



 விழி�%� தைழ, பலீிெயாF ஏல� உ.தி 

விளB%�_ெப.எ6.(விளB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) 1�ெதாF ெபா� வர�றி $ேதவா.7.009.07.3 

 அழி�%�_ெப.எ6.(அழி_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

-ன�_ெப.(-ன�_ெப.) ேச" அ�சி�-ெத�கைர அழ%_ெப.(அழ%_ெப.) ஆ" 

தி�,-�V" அழகன 9ேர $ேதவா.7.009.07.4 

 பைற�க� ெநF�_ெப.அ.(ெநF�_ெப.அ.) ேப�� கண�_ெப.(கண�_ெப.) 

பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) ெச�ய_%ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) %ற# 

பா�டBக# பைற தா� 1ழ�க $ேதவா.7.009.08.1 

 பிைற� ெகா# சைட தாழ ெபய".�_வி.எ6.(ெபய"_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ந<ட� ெப�BகாF அரB% ஆக 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஆட�_ெதா.ெப.(ஆF_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) எ�ேன $ேதவா.7.009.08.2 

 கைற� ெகா# மணிக�ட1� தி�ேதா#க+� கரBக#_ெப.(கரBக#_ெப.) சிர� 

த�னி?� க6;� ஆக, $ேதவா.7.009.08.3 

 ெபாறி� ெகா# அரவ� -ைன.த9" பல=� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ஆ" 

தி�,-�V", -னிதன 9ேர $ேதவா.7.009.08.4 

 மைழ� க� மடவாைள ஓ"பாக� ைவ�த9" வள" -�சைட� கBைகைய 

ைவ��_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உக.த9" $ேதவா.7.009.09.1 

 1ைழ� ெகா# அரெவாF எ�- அணிகலனா 1@ந9/ ெம� G;த� 

எ�ைனெகாேலா $ேதவா.7.009.09.2 

 கைழ� ெகா# க��-� கதலி�கனி$� க1கி� ப@�கா$� 

கவ".�_வி.எ6.(கவ"_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இ<F $ேதவா.7.009.09.3 

 அைழ�%� -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) ேச" அ�சி� ெத�கைர அழ%_ெப.(அழ%_ெப.) 

ஆ" தி�,-�V" அழகன 9ேர $ேதவா.7.009.09.4 



 க5�%� அரவா� மைலயா� அமர" கடைல� கைடய @எ@ காளJட� 

$ேதவா.7.009.10.1 

 ஒ5�%� உலகBகைள@ எ�/ அதைன உம�ேக அ1� ஆக உ�	" உமிழ9" 

$ேதவா.7.009.10.2 

 இ5�%� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வ 9C��_ஏவ.(வ 9C��_வி.) இழி�தி<F அ�வி 

இ�பா?� ஓ5 இைர�%� திைர� ைக $ேதவா.7.009.10.3 

 அ5�%�_ெப.எ6.(அ5_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

-ன�_ெப.(-ன�_ெப.) ேச" அ�சி�-ெத�கைர அழ%_ெப.(அழ%_ெப.) ஆ" 

தி�,-�V" அழகன 9ேர $ேதவா.7.009.10.4 

 கா" ஊ" மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெப��(,) ெபாழி அ�வி� கைழேயாF 

அகி�_ெப.(அகி�_ெப.) உ.தி<F இ�கைர$� $ேதவா.7.009.11.1 

 ேபா" ஊ" -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) ேச" அ�சி�-ெத�கைர, 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ஆ" தி�,-�V", -னித" த�ைம $ேதவா.7.009.11.2 

 ஆEர� அ�.தமிC ஐ.திெனாF ஐ.�_ெப.(ஐ.�_ெப.) அழகா� உைர,பா"க+� 

ேக<பவ�� $ேதவா.7.009.11.3 

 சீ" ஊ" த� ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) கணBகெளாF� இணBகி சிவேலாக� 

அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) எ��வேர $ேதவா.7.009.11.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெந� -�.� உழ� ெசIசைட எ�ெப�மான� 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) திகC ஐBகைண அ�_;<.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ0.) 

$ேதவா.7.010.01.1 

 ேகாைன எ��� எ� ஆ5 இட�_ெப.(இட�_ெப.) %லவான� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

%ைறயா மைற ஆ� $ேதவா.7.010.01.2 

 மாைன இட�த� ஓ" ைகய� இட�_ெப.(இட�_ெப.) மத�_ெப.(மத�_ெப.) 

மா/பட, ெபாழி$�_ெப.எ6.(ெபாழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) மைல 

ேபா� $ேதவா.7.010.01.3 



 யாைன_ெப.(யைன_ெப.) உ��த_ெப.எ6.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

பிரான� இட�_ெப.(இட�_ெப.) கலி� க6சி அேனகதBகாவதேம. $ேதவா.7.010.01.4 

 J/ நைட� %ழிக� ப%வாயன ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) உக.� 

ஆட_%ைற.எ6.(ஆF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஓ� 

இட_%ைற.எ6.(இF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.010.02.1 

 ேவ/பட� %டக�தி(�)ைல அ�பலவாண� 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஆட�_ெதா.ெப.(ஆF_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) 

வி��-�_ெப.எ6.(வி��-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) $ேதவா.7.010.02.2 

 ஏ/விைட� ெகா5_ெப.(ெகா5_ெப.) எ�ெப�மா� இைமேயா" ெப�மா� 

உைமயா# கணவ�_ெப.(கணவ�_ெப.) $ேதவா.7.010.02.3 

 ஆ/ சைட�% உைட அ,ப� இட�_ெப.(இட�_ெப.) கலி� க6சி 

அேனகதBகாவதேம. $ேதவா.7.010.02.4 

 ெகா5க# இைட� %யி�_ெப.(%யி�_ெப.) J=� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ஆ?�(�) இட�_ெப.(இட�_ெப.) ம@வா# உைடய 

$ேதவா.7.010.03.1 

 க5 ெகா# -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) சைட 

ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) Hத�_ெப.(Hத�_ெப.) 

கைற�க�ட� இட�_ெப.(இட�_ெப.) பிைற���ட� 156 $ேதவா.7.010.03.2 

 ெச5 ெகா# விைன,பைக த9��_ெப.எ6.(த9"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) தி� ஆ�� இட�_ெப.(இட�_ெப.) தி� மா"--அகல�� 

$ேதவா.7.010.03.3 

 அ5க# இட�(�) அழ� வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

கலி� க6சி அேனகதBகாவதேம. $ேதவா.7.010.03.4 



 ெகாB%_ெப.(ெகாB%_ெப.) Hைழ�தன வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) அைற 

ெகா�ைற$� கBைக$� திBக+� �F சைட $ேதவா.7.010.04.1 

 மB%� Hைழ மைல மBைகைய நBைகைய பBகினி�-தBக 

உவ.�_வி.எ6.(உவ_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ�# ெச� $ேதவா.7.010.04.2 

 சB%%ைழ6 ெசவி ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

அ�வி�திர# பாய_%ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) (அ)வியா� தழ� 

ேபா� உைட த� $ேதவா.7.010.04.3 

 அ� ைக ம@� திகC ைகய� இட�_ெப.(இட�_ெப.) கலி� க6சி 

அேனகதBகாவதேம. $ேதவா.7.010.04.4 

 ைப�த பட�தைல ஆF அரவ� பயி�கி�ற இட�_ெப.(இட�_ெப.) பயில, 

-%வா" $ேதவா.7.010.05.1 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெநறி ைவ�த 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) திகCகி�ற இட�_ெப.(இட�_ெப.) தி�வா� அ5�ேக 

$ேதவா.7.010.05.2 

 ைவ�த மன�தவ" ப�த" மன�_ெப.(மன�_ெப.) ெகாள ைவ�த 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) ம@வா# உைடய $ேதவா.7.010.05.3 

 அ�த� இட�(�) அழ�வ�ண� இட�_ெப.(இட�_ெப.) கலி� க6சி 

அேனகதBகாவதேம. $ேதவா.7.010.05.4 

 த�ட� உைட� த�ம� தம" எ�தமைர6 ெச$� வ� �ய" த9"�%� 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) $ேதவா.7.010.06.1 

 பி�ட�_ெப.(பி�ட�_ெப.) உைட, பிறவி�தைல 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) நிைன,பவ" ஆ�ைகைய 

ந9�%�_ெப.எ6.(ந9�%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

$ேதவா.7.010.06.2 



 க�ட� உைட� க� நI;_ெப.(நI;_ெப.) கர.த பிரான� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஏ@ கட.�_வி.எ6.(கட_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

$ேதவா.7.010.06.3 

 அ�ட� உைட, ெப�மான� இட�_ெப.(இட�_ெப.) கலி� க6சி 

அேனகதBகாவதேம. $ேதவா.7.010.06.4 

 க<F மய�க�_ெப.(மய�க�_ெப.) அ/�தவ" ைக 

ெதா@�_வி.எ6.(ெதா@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஏ��� 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) கதிேரா� ஒளியா� $ேதவா.7.010.07.1 

 வி<ட இட�_ெப.(இட�_ெப.) விைட ஊ"தி இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

%யி�_ெப.(%யி�_ெப.) ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

ேசவெலாF ஆF� இட�_ெப.(இட�_ெப.) $ேதவா.7.010.07.2 

 ம<F மயBகி_வி.எ6.(மயB%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

அவிC.த_ெப.எ6.(அவிC_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) மல" 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மாதவிேயாF மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

-ண��_ெப.எ6.(-ண"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.010.07.3 

 அ<ட -யBக,பிரான� இட�_ெப.(இட�_ெப.) கலி� க6சி அேனகதBகாவதேம. 

$ேதவா.7.010.07.4 

 -�லி இட�_ெப.(இட�_ெப.) @ெதா@� உ���@ எ�னாதவ" த� -ர� 

7�/� ெபா5,பF�த $ேதவா.7.010.08.1 

 வி�லி இட�_ெப.(இட�_ெப.) விரவா� உயி" 

உ�O�_ெப.எ6.(உ�O_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ெவBகாலைன� 

கா� ெகாF வ 9.� அவிய� $ேதவா.7.010.08.2 

 ெகா�லி இட�_ெப.(இட�_ெப.) %ளி" மாதவி மRவ� %ரா வ%ள� %��க�தி 

-�ைன_ெப.(-�ைன_ெப.) $ேதவா.7.010.08.3 



 அ�லி_ெப.(அ�லி_ெப.) இைட, ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) 

உறB%�_ெப.எ6.(உறB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) கலி� க6சி 

அேனகதBகாவதேம. $ேதவா.7.010.08.4 

 சBைகயவ" -ண"த0% அ�யா� தள=_ெப.(தள=_ெப.) ஏ� நைகயா# தவிரா 

மி% சீ" $ேதவா.7.010.09.1 

 மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) அவ#_பதி.ெப.(அவ#_பட".ஒ�.) மகிழ6 ;Fகா<F 

இைட ந<ட� நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஆ5ய_ெப.எ6.(ஆF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) சBகர� எ� $ேதவா.7.010.09.2 

 அBைகயி� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) அன� ஏ.�மவ� கன�_ெப.(கன�_ெப.) 

ேச" ஒளி அ�ன� ஓ" ேபரகல�� $ேதவா.7.010.09.3 

 அBைகயவ�(�) உைறகி�ற இட�_ெப.(இட�_ெப.) கலி� க6சி 

அேனகதBகாவதேம. $ேதவா.7.010.09.4 

 வ 9F_ெப.(வ 9F_ெப.) ெபற, பல ஊழிக# 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

நிைன�%�_ெப.எ6.(நிைன_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) விைன 

த9��_ெப.எ6.(த9"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

$ேதவா.7.010.10.1 

 பFீ_ெப.(பFீ_ெப.) ெபற, ெபாIேயா" திட� 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ேமவின" தBகைள� 

கா�%�_ெப.எ6.(கா_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) $ேதவா.7.010.10.2 

 பாF� இட��_ெப.(இட�_ெப.+அ��_சா�.) அ5யா� -கC ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) 

உைர�த_ெப.எ6.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) இ� மாைலக# ப��� 

வ�லா" $ேதவா.7.010.10.3 



 JF�_ெப.எ6.(JF_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

சிவேலாக� இட�_ெப.(இட�_ெப.) கலி� க6சி அேனகதBகாவதேம 

$ேதவா.7.010.10.4 

 தி� உைடயா" தி�மா� அயனா?� $ேதவா.7.011.01.1 

 உ� உைடயா" உைமயாைள ஒ"பாக� $ேதவா.7.011.01.2 

 பாI= உைடயா" அைடவா" விைன த9"�%� $ேதவா.7.011.01.3 

 -�= உைடயா" உைற Gவண� ஈேதா $ேதவா.7.011.01.4 

 எ�ணி_வி.எ6.(எ�O_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) இ�.�� கிட.�� 

நட.�� $ேதவா.7.011.02.1 

 அ�ண�_ெப.(அ�ண�_ெப.) எனா நிைனவா" விைன த9",பா" $ேதவா.7.011.02.2 

 ப� இைச ஆ" ெமாழியா" பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) பாட, $ேதவா.7.011.02.3 

 -�ணியனா" உைற Gவண� ஈேதா $ேதவா.7.011.02.4 

 ெத#ளிய ேப�பல த� அவ0ெறாF $ேதவா.7.011.03.1 

 ந# இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) ந<ட� அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) 

ஆட�_ெதா.ெப.(ஆF_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) நவி�ேறா" $ேதவா.7.011.03.2 

 -#+வ" ஆ%மவ"�% அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) தா1� 

$ேதவா.7.011.03.3 

 -#+வனா" உைற Gவண� ஈேதா $ேதவா.7.011.03.4 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) உைட மா�மறி ைகய� ெத�வ� $ேதவா.7.011.04.1 

 கன�_ெப.(கன�_ெப.) உைட மா ம@ ஏ.தி ஓ" ைகயி� $ேதவா.7.011.04.2 

 அன� உைடயா" அழ%_ெப.(அழ%_ெப.) ஆ"த� ெச�னி, $ேதவா.7.011.04.3 

 -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) உைடயா" உைற Gவண� ஈேதா $ேதவா.7.011.04.4 



 நைட_ெப.(நைட_ெப.) உைட ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) எ��_ெப.(எ��_ெப.) 

ஏ/வ" ந�லா" $ேதவா.7.011.05.1 

 கைட கைடேதா/ @இFமி� பலி @ எ�பா" $ேதவா.7.011.05.2 

 �5 இைட ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) மடவாெளாF 

மா"பி�_ெப.(மா"-_ெப.+இ�_இட.ேவ.) $ேதவா.7.011.05.3 

 ெபா5 அணிவா" உைற Gவண� ஈேதா $ேதவா.7.011.05.4 

 மி� அைனயா# தி�ேமனி விளBக_%ைற.எ6.(விளB%_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

ஒ" $ேதவா.7.011.06.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அம" பாக��_ெப.(பாக�_ெப.+அ��_சா�.) 

அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ%_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) சBகர� $ேதவா.7.011.06.2 

 1� நிைனயா"_வி.1.(நிைன_வி.+ஆ_எதி".ம.+அ"_பட".ப�.) -ர� 

7�/_ெப.(7�/_ெப.) எ�L<5ய $ேதவா.7.011.06.3 

 ெபா� அைனயா� உைற Gவண� ஈேதா $ேதவா.7.011.06.4 

 மி�% இைற ஏயவ� �� மதியா� விட $ேதவா.7.011.07.1 

 ந�% இைறேய விரலா� இற 

ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ�/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.011.07.2 

 ெந�% இைறேய நிைனவா" தனி ெநIச�_ெப.(ெநIச�_ெப.) $ேதவா.7.011.07.3 

 -�% உைறவா� உைற Gவண� ஈேதா $ேதவா.7.011.07.4 

 சீ�� மிக, ெபாலி$� தி�,Gவண� $ேதவா.7.011.08.1 

 ஆர_%ைற.எ6.(ஆ"_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) இ�,- இடமா உைறவா� தைன 

$ேதவா.7.011.08.2 

 ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) உைர�த_ெப.எ6.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

ெசா� மாைலக# ப�� இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) $ேதவா.7.011.08.3 



 பா�� உைர,பவ" பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) அ/,பேர. $ேதவா.7.011.08.4 

 வ 9ழ� காலைன� கா�ெகாF பா�.த_ெப.எ6.(பா�_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

விலBகலா� $ேதவா.7.012.01.1 

 Jைழ ஏ/ உக.தா� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகா�ட�� ேகாவ!" 

$ேதவா.7.012.01.2 

 தாைழL" தக<X" த�கY" த�ம-ர� $ேதவா.7.012.01.3 

 வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) கா��%� வள" ம�க� நா<F ம�கேல. 

$ேதவா.7.012.01.4 

 அ�ட�� அ�ட�தி� அ,_;<.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ0.) -ற�� ஆF� அ1த� ஊ" 

$ேதவா.7.012.02.1 

 த�ட. ேதா<ட� த�டB%ைற த�டைல ஆலBகாF $ேதவா.7.012.02.2 

 க�ட� 1�ட�க# �C கழி,பாைல கட0கைர $ேதவா.7.012.02.3 

 ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) நா<F� ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) 

%/�ைக நா<F� %/�ைகேய. $ேதவா.7.012.02.4 

 7லZ" 1த� ஆய 1�க�ண�-1த�வZ" $ேதவா.7.012.03.1 

 நாலZ" நைர ஏ/ உக.� ஏறிய_ெப.எ6.(ஏ/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

ந�ப� ஊ" $ேதவா.7.012.03.2 

 ேகால� ந90ற�-%0றால� %ரBகணி� 1<ட1� $ேதவா.7.012.03.3 

 ேவலZ" ெவ0றிL" ெவ�ணி� J0ற�� ெவ�ணிேய. $ேதவா.7.012.03.4 

 ேதBJ�� தி�6 சி0ற�பல1� சிரா,ப#ளி $ேதவா.7.012.04.1 

 பாB% ஊ" எBக# பிரா� 

உைற$�_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) கட�ப.�ைற 

$ேதவா.7.012.04.2 



 GBJ�� பரம� பரIேசாதி பயி?� ஊ" $ேதவா.7.012.04.3 

 நாBJ" நா<F நாBJ" நைறL" நா<F நைறLேர. $ேதவா.7.012.04.4 

 %ழைல ெவ�ற_ெப.எ6.(ெவ�_வி.+�0_இ.கா.அ_ெப.எ6.%றி.) ெமாழி மடவாைள 

ஓ" Jற� ஆ� $ேதவா.7.012.05.1 

 மழைல ஏ0/ மணாள� இட�_ெப.(இட�_ெப.) தடமா�வைர� $ேதவா.7.012.05.2 

 கிழவ�-கீைழ வழி பைழயா/ கிைழய1� $ேதவா.7.012.05.3 

 மிழைல நா<F மிழைல ெவ�ணி நா<F மிழைலேய. $ேதவா.7.012.05.4 

 ெத�Z" ைக�ைம� தி�6 ;ழிய� -தி��கான,ேப" $ேதவா.7.012.06.1 

 ப� ஊ" -�% உைற$�_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

பரம"�% இட�_ெப.(இட�_ெப.) பா� நல�_ெப.(நல�_ெப.) $ேதவா.7.012.06.2 

 எ� ஊ" எBக# பிரா� 

உைற$�_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) தி�� ேதவZ" 

$ேதவா.7.012.06.3 

 ெபா�Z" நா<F, ெபா�Z" -�ைச நா<F, -�ைசேய. $ேதவா.7.012.06.4 

 ஈழ நா<F மாேதா<ட� ெத�நா<F இராேம6;ர� $ேதவா.7.012.07.1 

 ேசாழ நா<F� ���தி ெந��தான� தி�மைல $ேதவா.7.012.07.2 

 ஆழி ஊ" அளநா<F�% எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) அணி 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ%_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.012.07.3 

 கீைழயி� அரனா"�% இட�_ெப.(இட�_ெப.) கி#ளி_ெப.(கி#ளி_ெப.) %5 அேத. 

$ேதவா.7.012.07.4 

 நா+� ந�னில� ெத� பைனL" வட கIசZ" $ேதவா.7.012.08.1 

 ந9ள ந9# சைடயா� ெந�லி�கா= ெநFBகள� $ேதவா.7.012.08.2 



 காள க�ட� உைற$�_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

கைட15 க�5L" $ேதவா.7.012.08.3 

 ேவளா" நா<F ேவY" விள�V" நா<F விள�Vேர. $ேதவா.7.012.08.4 

 தழ?� ேமனிய� ைதய�_ெப.(ைதய�_ெப.) ஓ"பாக� அம".தவ� 

$ேதவா.7.012.09.1 

 ெதாழ?� ெதா�விைன த9"�கி�ற ேசாதி ேசா0/��ைற $ேதவா.7.012.09.2 

 கழ?� ேகாைவ உைடயவ� காதலி�%�(�) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

$ேதவா.7.012.09.3 

 பழன�_ெப.(பழன�_ெப.) பா�பணி பா�-ர� தIைச தIசா�ைகேய. 

$ேதவா.7.012.09.4 

 ைம ெகா# க�ட� எ�ேதாள� 1�க�ண� வலI;ழி $ேதவா.7.012.10.1 

 ைப ெகா# வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர= ஆ<5� தி�$� பரம� ஊ" 

$ேதவா.7.012.10.2 

 ெச�யி� வாைளக# பா�.�_வி.எ6.(பா�_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

உக+�_ெப.எ6.(உக+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) தி�, -�J" 

ந�/_ெப.(ந�/_ெப.) $ேதவா.7.012.10.3 

 ஐய� ேமய ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) அணி ஆவF�ைற அேத. 

$ேதவா.7.012.10.4 

 ேபணி நாF அதனி�-தி�$� ெப�மா� தைன $ேதவா.7.012.11.1 

 ஆைணயா அ5யா"க# ெதாழ,பF� ஆதிைய $ேதவா.7.012.11.2 

 நாணி ஊர�-வன,பைக அ,ப� வ� ெதா�ட�-ெசா� $ேதவா.7.012.11.3 

 பாணியா� இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) ஏ��வா" ேச" பரேலாகேம. 

$ேதவா.7.012.11.4 

 மைல ஆ" அ�வி�திர# மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) உ.தி $ேதவா.7.013.01.1 



 %ைல ஆர� ெகாண".� எ0றி ஓ" ெப�ைண_ெப.(ெப�ைண_ெப.) வடபா� 

$ேதவா.7.013.01.2 

 கைல ஆ" அ�%�_ெப.(அ�%�_ெப.) க�னிய" ஆF� �ைறL"� 

$ேதவா.7.013.01.3 

 தைலவா உைன ேவ�5�ெகா#ேவ� தவெநறிேய. $ேதவா.7.013.01.4 

 ம�த� மதயாைனயி� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ம�,-_ெப.(ம�,-_ெப.) 

உ.தி $ேதவா.7.013.02.1 

 1�த�_ெப.(1�த�_ெப.) ெகாண".� எ0றி ஓ" ெப�ைண_ெப.(ெப�ைண_ெப.) 

வடபா� $ேதவா.7.013.02.2 

 ப�த" பயி�/ ஏ�தி, பர=�_ெப.எ6.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

�ைறL" $ேதவா.7.013.02.3 

 அ�தா உைன ேவ�5� ெகா#ேவ� தவெநறிேய. $ேதவா.7.013.02.4 

 க.த� கமC கா" அகி�_ெப.(அகி�_ெப.) ச.தன�_ெப.(ச.தன�_+ெப.) உ.தி6 

$ேதவா.7.013.03.1 

 ெச.த� -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

இழி_வி.(இழி_வி.) ெப�ைண_ெப.(ெப�ைண_ெப.) வடபா� $ேதவா.7.013.03.2 

 ம.தி பல மா நட� ஆF� �ைறL" $ேதவா.7.013.03.3 

 எ.தா� உைன ேவ�5� ெகா#ேவ� தவெநறிேய. $ேதவா.7.013.03.4 

 அ��- ஆ".தன_வி.1.(ஆ"_வி.+.�_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ன_பட".ப�.) 

ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) ச�பக� சா5 $ேதவா.7.013.04.1 

 ;��-_ெப.(;��-_ெப.) ஆர� ெகாண".� எ0றி ஓ" 

ெப�ைண_ெப.(ெப�ைண_ெப.) வடபா� $ேதவா.7.013.04.2 

 க��-_ெப.(க��-_ெப.) ஆ" ெமாழி� க�னிய" ஆF� �ைறL" $ேதவா.7.013.04.3 

 வி��பா உைன ேவ�5� ெகா#ேவ� தவெநறிேய. $ேதவா.7.013.04.4 



 பாF ஆ".தன_வி.1.(ஆ"_வி.+.�_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ன_பட".ப�.) மா=� 

பலா�க+� சா5 $ேதவா.7.013.05.1 

 நாF ஆர_%ைற.எ6.(ஆ"_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ0றி ஓ" 

ெப�ைண_ெப.(ெப�ைண_ெப.) வடபா� $ேதவா.7.013.05.2 

 மாF ஆ".தன_வி.1.(ஆ"_வி.+.�_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ன_பட".ப�.) 

மாளிைக �@� �ைறL" $ேதவா.7.013.05.3 

 ேவடா உைன ேவ�5� ெகா#ேவ� தவெநறிேய. $ேதவா.7.013.05.4 

 ம<F ஆ" மல"� ெகா�ைற$� வ�னி$� சா5 $ேதவா.7.013.06.1 

 ெமா<F ஆர� ெகாண".� எ0றி ஓ" ெப�ைண_ெப.(ெப�ைண_ெப.) வடபா� 

$ேதவா.7.013.06.2 

 ெகா<F ஆ<ெடாF பா<F ஒலி ஓவா �ைறL"6 $ேதவா.7.013.06.3 

 சி<டா உைன ேவ�5� ெகா#ேவ� தவெநறிேய. $ேதவா.7.013.06.4 

 மா� ஆ" மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) பலீி$� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) Hைர 

உ.தி $ேதவா.7.013.07.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆர� ெகாண".� எ0றி ஓ" ெப�ைண_ெப.(ெப�ைண_ெப.) 

வடபா� $ேதவா.7.013.07.2 

 ேபா� ஆ".தன_வி.1.(ஆ"_வி.+.�_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ன_பட".ப�.) 

ெபா�ைகக# �@� �ைறL" $ேதவா.7.013.07.3 

 நாதா உைன ேவ�5� ெகா#ேவ� தவெநறிேய. $ேதவா.7.013.07.4 

 ெகா�யா மல"� ேகாBெகாF ேவBைக$� சா5 $ேதவா.7.013.08.1 

 ெச� ஆர� ெகாண".� எ0றி ஓ" ெப�ைண_ெப.(ெப�ைண_ெப.) வடபா� 

$ேதவா.7.013.08.2 

 ைம ஆ" தடBக�ணிய" ஆF� �ைறL" $ேதவா.7.013.08.3 



 ஐயா உைன ேவ�5� ெகா#ேவ� தவெநறிேய. $ேதவா.7.013.08.4 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) 

ஆ".தன_வி.1.(ஆ"_வி.+.�_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ன_பட".ப�.) ேமகBக# 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ெபாழிய $ேதவா.7.013.09.1 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ஆர� ெகாண".� எ0றி ஓ" ெப�ைண_ெப.(ெப�ைண_ெப.) 

வடபா� $ேதவா.7.013.09.2 

 ப� ஆ" ெமாழி, பாைவய" ஆF� �ைறL" $ேதவா.7.013.09.3 

 அ�ணா உைன ேவ�5� ெகா#ேவ� தவெநறிேய. $ேதவா.7.013.09.4 

 மா வா� பிள.தாP� மல" மிைசயாP� $ேதவா.7.013.10.1 

 ஆவா அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) ேத5� தி�.� அலம.தா" 

$ேதவா.7.013.10.2 

 G ஆ".தன_வி.1.(ஆ"_வி.+.�_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ன_பட".ப�.) 

ெபா�ைகக# �@� �ைறL"� $ேதவா.7.013.10.3 

 ேதவா உைன ேவ�5� ெகா#ேவ� தவெநறிேய. $ேதவா.7.013.10.4 

 ெச� ஆ" கமல� மல" நாவ!" ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $ேதவா.7.013.11.1 

 ைகயா�-ெதா@� ஏ�த,பF� �ைறL" ேம� $ேதவா.7.013.11.2 

 ெபா�யா� தமிC ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) உைர�தன வ�லா" $ேதவா.7.013.11.3 

 ெம�ேய ெப/வா"க# தவெநறிதாேன. $ேதவா.7.013.11.4 

 ைவ�தன� தன�ேக தைல$� எ� நா=� ெநIச1� வIச� 

ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) இ�றி $ேதவா.7.014.01.1 

 உ��தன� தன�ேக தி�வ5�% அ5ைம உைர�த�கா� உவமேன 

ஒ�%�_ெப.எ6.(ஒ�%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.014.01.2 



 ைப�த பா�-_ெப.(பா�-_ெப.) ஆ"��_வி.எ6.(ஆ"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஓ" ேகாவண�ேதாF பா6சிலா6சிராம�� எ� பரம" $ேதவா.7.014.01.3 

 பி�தேர ஒ�� ஓ" ந6சில" ஆகி� இவ"_பதி.ெப.(இ_;<.+அ"_பட".ப�.) அலா� 

இ�ைலேயா பிரானா" $ேதவா.7.014.01.4 

 @அ�ைனேய @ எ�ேன� @அ�தேன @ எ�ேன� @அ5கேள அைம$�@ 

எ�/ இ�.ேத� $ேதவா.7.014.02.1 

 எ�ைன$� @ஒ�வ� உள�@ எ�/ 

க�தி_வி.எ6.(க��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) இைற இைற தி� அ�# 

கா<டா" $ேதவா.7.014.02.2 

 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) ஆ� ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) �Cத� 

பா6சிலா6சிராம�� உைற அ5க# $ேதவா.7.014.02.3 

 பி�ைனேய அ5யா"�% அ�# ெச�வ� ஆகி� 

இவ"_பதி.ெப.(இ_;<.+அ"_பட".ப�.) அலா� இ�ைலேயா பிரானா" 

$ேதவா.7.014.02.4 

 உ0றேபா� அ�லா� உ/திைய உணேர� @உ#ளேம அைம$�@ எ�/ 

இ�.ேத� $ேதவா.7.014.03.1 

 ெச0றவ" -ர� 7�/_ெப.(7�/_ெப.) எ� எழ6 ெச0ற ெசIசைட 

நI;_ெப.(நI;_ெப.) அைட க�ட" $ேதவா.7.014.03.2 

 அ0றவ"�% அ�# ெச� பா6சிலா6சிராம�� அ5க# தா� யா� ெசா�னா?� 

$ேதவா.7.014.03.3 

 ெப0ற_ெப.எ6.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ேபா� உக.� ெபறாவி5� 

இகழி� இவ"_பதி.ெப.(இ_;<.+அ"_பட".ப�.) அலா� இ�ைலேயா பிரானா" 

$ேதவா.7.014.03.4 

 நா6 சில ேபசி_வி.எ6.(ேப;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) @நம" பிற"@ எ�/ 

@ந�/ த9�@ எ�கில" ம0/ ஓ" $ேதவா.7.014.04.1 



 G6; இைல ெநIேச_ெப.(ெநI;_ெப.+ஏ_சா�.) ெபா� விைள கழனி, 

-#_ெப.(-#_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) சில�-� ஆ� 

ெபா�ைக,_ெப.(ெபா�ைக_ெப.+,_ஒ0.) $ேதவா.7.014.04.2 

 பா6சிலா6சிராம�� அ5க# எ�/ இவ"_பதி.ெப.(இ_;<.+அ"_பட".ப�.) தா� 

பலைர$� ஆ<ெகா#வ" பாI.� ஓ" $ேதவா.7.014.04.3 

 ேப6; இல" ஒ�ைற� தர இல" ஆகி� இவ"_பதி.ெப.(இ_;<.+அ"_பட".ப�.) 

அலா� இ�ைலேயா பிரானா" $ேதவா.7.014.04.4 

 வாI.த ெவIசிைலயா� அ.தர�� எயிைல வா<5ய வைகயினேரP� 

$ேதவா.7.014.05.1 

 @-�.த அ. நாேள -கC த�க அ5ைம 

ேபா%�_ெப.எ6.(ேபா_வி.+�_ெபா�.உ�.+உ�_ெப.எ6.%றி.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

நா#_ெப.(நா#_ெப.) வ 9@�_ெப.எ6.(வ 9C_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) நா#@ 

ஆகி, $ேதவா.7.014.05.2 

 பாI.தவ"�% அ�#ெச� பா6சிலா6சிராம�� அ5க# தா� யா� ெசா�னா?� 

$ேதவா.7.014.05.3 

 ,��.�_வி.எ6.(பி�_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இைற, ேபாதி� ேப"வேத 

ஆகி� இவ"_பதி.ெப.(இ_;<.+அ"_பட".ப�.) அலா� இ�ைலேயா பிரானா" 

$ேதவா.7.014.05.4 

 ெச5� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ெச�வா"_வி.1.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ"_பட".ப�.) ெச�/ழி6 ெச�ேல� 

@த9விைன ெச0றிF�@ எ�/ $ேதவா.7.014.06.1 

 அ5�தவ� அ�லா� ஆைர$� 

அறிேய�_வி.1.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+எ�_த�.ஒ�.) ஆவ�� அறிவ" எ� 

அ5க# $ேதவா.7.014.06.2 

 பைட�தைல6 �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ப0றிய ைகய" பா6சிலா6சிராம�� எ� 

பரம" $ேதவா.7.014.06.3 



 பி5�த_ெப.எ6.(பி5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ெவ�ந9ேற G;வ� ஆனா� 

இவ"_பதி.ெப.(இ_;<.+அ"_பட".ப�.) அலா� இ�ைலேயா பிரானா" 

$ேதவா.7.014.06.4 

 ைகய� கபால� காF_ெப.(காF_ெப.) உைற வாC�ைக_ெப.(வாC�ைக_ெப.) 

க<டBக� ஏ.திய_ெப.எ6.(ஏ.�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ைகய" 

$ேதவா.7.014.07.1 

 ெம�ய� -�[� மிளி�� -�சைட ேம� ெவ�திBக# 

�5ய_ெப.எ6.(�F_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) விகி"த" $ேதவா.7.014.07.2 

 ைப அர= அ�%�_ெப.(அ�%�_ெப.) பாைவய" ஆF� பா6சிலா6சிராம�� எ� 

பரம" $ேதவா.7.014.07.3 

 ெம�யேர ஒ�� ஓ" ெபா� ெச�வ� ஆகி� இவ"_பதி.ெப.(இ_;<.+அ"_பட".ப�.) 

அலா� இ�ைலேயா பிரானா" $ேதவா.7.014.07.4 

 நிண�_ெப.(நிண�_ெப.) பF� உடைல நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) எ�/ ஓேர� 

ெநIசேம_ெப.(ெநIச�_ெப.+ஏ_சா�.) தIச� எ�/ இ�.ேத� $ேதவா.7.014.08.1 

 கண�_ெப.(கண�_ெப.) ப5.�_வி.எ6.(ப5_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) கB%?� பக?� க��தினா� 

ைகெதா@� எ@ேவ� $ேதவா.7.014.08.2 

 பண� பF� அரவ� ப0றிய ைகய" பா6சிலா6சிராம�� எ� பரம" 

$ேதவா.7.014.08.3 

 பிண� பF கா<5� ஆFவ� ஆகி� இவ"_பதி.ெப.(இ_;<.+அ"_பட".ப�.) அலா� 

இ�ைலேயா பிரானா" $ேதவா.7.014.08.4 

 %ைழ�� வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஓ5� JFதி 

ெநIேச_ெப.(ெநI;_ெப.+ஏ_சா�.) %0ேறவ� நா#ெதா/� 

ெச�வா�_வி.1.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ�_பட".ஒ�.) $ேதவா.7.014.09.1 

 இைழ�த_ெப.எ6.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

கடவா" அ�பிலேரP� @எ�ெப�மா� @ எ�/ எ,ேபா�� $ேதவா.7.014.09.2 



 அைழ�தவ"�% அ�# ெச� பா6சிலா6சிராம�� அ5க# தா� யா� 

ெசா�னா?� $ேதவா.7.014.09.3 

 பிைழ�த� ெபா/�� ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) ஈகில" ஆகி� 

இவ"_பதி.ெப.(இ_;<.+அ"_பட".ப�.) அலா� இ�ைலேயா பிரானா" 

$ேதவா.7.014.09.4 

 �ணி,பF� உைட$� ;�ண ெவ�ந9/� ேதா0ற1� சி.தி��� காணி� 

$ேதவா.7.014.10.1 

 மணி, பF க�டைன வாயினா� 

Jறி_வி.எ6.(J/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) மன�தினா�-ெதா�டேன� 

நிைனேவ� $ேதவா.7.014.10.2 

 பணி, பF� அரவ� ப0றிய ைகய" பா6சிலா6சிராம�� எ� பரம" 

$ேதவா.7.014.10.3 

 பிணி,பட ஆ�F பணி,- இல" ஆகி� இவ"_பதி.ெப.(இ_;<.+அ"_பட".ப�.) 

அலா� இ�ைலேயா பிரானா" $ேதவா.7.014.10.4 

 ஒ�ைமேய அ�ேல� எ@ைம$� அ5ேய� அ5யவ"�% அ5யP� ஆேன� 

$ேதவா.7.014.11.1 

 உ�ைமயா� உ�ேய� உ#ள1� உ�%� ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) மல"6 

ேசவ5_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ5_ெப.) கா<டா� $ேதவா.7.014.11.2 

 அ�ைம_ெப.(அ�ைம_ெப.) ஆ� -கழா"�% அ�# ெச$� பா6சிலா6சிராம�� 

எ� அ5க# $ேதவா.7.014.11.3 

 ெப�ைமக# ேபசி6 சி/ைமக# ெச�யி� இவ"_பதி.ெப.(இ_;<.+அ"_பட".ப�.) 

அலா� இ�ைலேயா பிரானா" $ேதவா.7.014.11.4 

 ஏசின அ�ல இகC.தன அ�ல @எ�ெப�மா� @ எ�/ எ,ேபா�� 

$ேதவா.7.014.01.1 



 பாயின -கழா� பா6சிலா6சிராம�� அ5கைள அ5 ெதாழ, ப�-நா# 

$ேதவா.7.014.01.2 

 வாயினா� Jறி_வி.எ6.(J/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) மன�தினா� 

நிைனவா� வள வய�_ெப.(வய�_ெப.) நாவ� ஆEர� $ேதவா.7.014.01.3 

 ேபசின ேப6ைச, ெபா/�கில" ஆகி� இவ"_பதி.ெப.(இ_;<.+அ"_பட".ப�.) 

அலா� இ�ைலேயா பிரானா" $ேதவா.7.014.01.4 

 G� நா�_ெப.(நா�_ெப.) ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) ஓ" 

அரவ� க�F அIேச� -றBகா<F 

ஆட�_ெதா.ெப.(ஆF_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) க�F இகேழ� $ேதவா.7.015.02.1 

 ேபண 9" ஆகி?� ெப�ைமைய உண"ேவ� பிறேவ� ஆகி?� மறேவ� 

$ேதவா.7.015.02.2 

 காண 9" ஆகி?� கா�ப� எ� மன�தா� க�த9" ஆகி?� 

க�தி_வி.எ6.(க��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.015.02.3 

 நாேன� உ� அ5 பாFத� ஒழிேய�-நா<5ய�தா� %5 ந�ப ீ$ேதவா.7.015.02.4 

 க6; ஏ" பா�-_ெப.(பா�-_ெப.) ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) க<5 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இFகா<F எ�லியி� 

ஆடைல� கவ"வ� $ேதவா.7.015.03.1 

 �6ேச� எ� மன�_ெப.(மன�_ெப.) -%.தி��கி�றைம ெசா�லா� தி,பிய 

7"�த9 $ேதவா.7.015.03.2 

 ைவ6ேச இட"கைள� கைள.திட வ�ல மணிேய மாணி�க வ�ணா 

$ேதவா.7.015.03.3 

 ந6ேச� ஒ�வைர நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உ�ைம அ�லா� 

நா<5ய�தா� %5 ந�ப ீ$ேதவா.7.015.03.4 

 அIசாேத உம�% ஆ<ெசய வ�ேல� யாதிP�% ஆைச,பFேக� 

$ேதவா.7.015.04.1 



 பI; ஏ" ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) அ5 மாமைல_ெப.(மாமைல_ெப.) 

மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) பBகா எ� பரேம<	 $ேதவா.7.015.04.2 

 மI; ஏ" ெவ�மதி ெசIசைட ைவ�த மணிேய மாணி�கவ�ணா 

$ேதவா.7.015.04.3 

 நI;_ெப.(நI;_ெப.) ஏ" க�டா ெவ�தைல ஏ.த9 நா<5ய�தா� %5 ந�ப ீ

$ேதவா.7.015.04.4 

 க�ேல� அ�ேல� நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) -கC அ5ைம க�லாேத பல 

க0ேற� $ேதவா.7.015.05.1 

 நி�ேல� அ�ேல� நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) வழி நி�றா"-த�1ைட 

ந9திைய நிைனய $ேதவா.7.015.05.2 

 வ�ேல� அ�ேல� ெபா� அ5 பரவ-மா<ேட� ம/ைமைய நிைனய 

$ேதவா.7.015.05.3 

 ந�ேல� அ�ேல� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உம�% அ�லா� 

நா<5ய�தா� %5 ந�ப ீ$ேதவா.7.015.05.4 

 ம<F ஆ" GB%ழ� மைலமக# கணவைன� க�தா" தைம� க�ேத� 

$ேதவா.7.015.06.1 

 ஒ<	" ஆகி?� ஒ<Fவ� அ5ேய� உ� அ5 அைட.தவ"�% அ5ைம, 

$ேதவா.7.015.06.2 

 ப<ேட� ஆகி?� பாFத� ஒழிேய� பா5$� நா5$� 

அறிய_%ைற.எ6.(அறி_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.015.06.3 

 ந<ேட� ஆதலா� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) மற�கி�ேல�-நா<5ய�தா� 

%5 ந�ப ீ$ேதவா.7.015.06.4 

 பட, பா�-த�ைமயி� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ப<ட� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) @பF�தா�@ எ�/ அ�ல� பைறேய� 

$ேதவா.7.015.07.1 



 %ட, பா6சி� உைற ேகா %ளி" வாேன ேகாேன J0/ உைத�தாேன 

$ேதவா.7.015.07.2 

 மட, பா�-தயிெராF ெந� மகிC.�_வி.எ6.(மகிC_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஆF� மைற ஓத9 மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) பBகா $ேதவா.7.015.07.3 

 நட,ப"ீ ஆகி?� நட,ப� உ� அ5�ேக நா<5ய�தா� %5 ந�ப ீ$ேதவா.7.015.07.4 

 ஐவா� அரவிைன மதி உட� ைவ�த அழகா அமர"க# தைலவா $ேதவா.7.015.08.1 

 எ�வா� ைவ�த� ஓ" இல�கிைன அைண தர நிைன.ேத� 

உ#ள�_ெப.(உ#ள�_ெப.) உ#ளள=� $ேதவா.7.015.08.2 

 உ�வா� எ�ணி_வி.எ6.(எ�O_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உ� அ5 அைட.ேத� உகவ 9" 

ஆகி?� உக,ப� $ேதவா.7.015.08.3 

 ைநவா� அ�/ உம�% ஆ<ப<ட� அ5ேய� நா<5ய�தா� %5 ந�ப ீ

$ேதவா.7.015.08.4 

 கலிேய� மாPட வாC�ைக_ெப.(வாC�ைக_ெப.) ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) ஆக 

க�தி5� க�க# ந9" பி�%� $ேதவா.7.015.09.1 

 பலி ேத".�_வி.எ6.(ேத"_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உ�ப� ஓ" 

ப�-_ெப.(ப�-_ெப.) க�F இகேழ� ப;ேவ_ெப.(ப;_ெப.+ஏ_சா�.) ஏறி?� 

பழிேய� $ேதவா.7.015.09.2 

 வலிேய ஆகி?� வணB%த� ஒழிேய� மா<ேட� ம/ைமைய 

நிைனேய�_வி.1.(நிைன_வி.+ண_எதி".ம.+ஏ�_த�.ஒ�.) $ேதவா.7.015.09.3 

 நலிேய� ஒ�வைர நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உைம அ�லா� 

நா<5ய�தா� %5 ந�ப ீ$ேதவா.7.015.09.4 

 %�டா56 சம� சா�கிய, ேப�க# ெகா�டா" ஆகி?� ெகா#ள� 

$ேதவா.7.015.10.1 



 க�டா?� க�ேத� எ��_ெப.(எ��_ெப.) ஏ/� க�ணா 

நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) அல� 

அறிேய�_வி.1.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+எ�_த�.ஒ�.) $ேதவா.7.015.10.2 

 ெதா�டா5� ெதா@வா" ெதாழ� க�F ெதா@ேத� எ� விைன 

ேபாக_%ைற.எ6.(ேபா�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.015.10.3 

 ந�F_ெப.(ந�F_ெப.) ஆF� வய�-த�டைல ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) 

நா<5ய�தா� %5 ந�ப ீ$ேதவா.7.015.10.4 

 Jடா ம�னைர� J<ட�� 

ெவ�ற_ெப.எ6.(ெவ�_வி.+�0_இ.கா.அ_ெப.எ6.%றி.) ெகா5ற� ேகா<-லி 

ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) $ேதவா.7.015.11.1 

 நாF ஆ" ெதா�-கC நா<5ய�தா� %5 ந�பிைய நா+� மறவா 

$ேதவா.7.015.11.2 

 ேசF ஆ" GB%ழ� சிBக5 அ,ப�-தி� ஆEர�-உைர�த $ேதவா.7.015.11.3 

 பா	" ஆகி?� பாFமி� ெதா�	" பாட_%ைற.எ6.(பாF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

H�_தி�.(H�_1�.ஒ�.) பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) ப0/ அ/ேம. $ேதவா.7.015.11.4 

 %��ைப_ெப.(%��ைப_ெப.) 1ைல_ெப.(1ைல_ெப.) மல"� %ழலி 

ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

க�F %றி,பிெனாF� ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

அவ#_பதி.ெப.(அ_;<.+அ#_பட".ெப�.ஒ�.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) %ண�திைன 

ந�%_வி.அ.(ந�%_ெப.) அறி.�_வி.எ6.(அறி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

$ேதவா.7.016.01.1 

 வி��- வர�_ெப.(வர�_ெப.) ெகாF�� அவைள ேவ<F அ�ளி6ெச�த 

வி�ணவ"ேகா� க� Hதேலா� 

ேமவிய_ெப.எ6.(ேம=_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ஊ" வினவி� 

$ேதவா.7.016.01.2 



 அ��- அ�ேக ;��-_ெப.(;��-_ெப.) அ�வ அ/பத� ப� 

பாட_%ைற.எ6.(பாF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) அணி மயி�க# நட� ஆF� அணி 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) �C அயலி� $ேதவா.7.016.01.3 

 க��-_ெப.(க��-_ெப.) அ�ேக க�B%வைள_ெப.(க�B%வைள_ெப.) 

க�வள�� கழனி� கமலBக# 1க�_ெப.(1க�_ெப.) 

மல��_ெப.எ6.(மல"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) கலய ந�!" காேண. 

$ேதவா.7.016.01.4 

 ெச� ேம= சல.தரைன, பிள.த_ெப.எ6.(பிள_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

;ட" ஆழி ெசBக� மல" பBகயமா6 சிற.தாP�% அ�ளி $ேதவா.7.016.02.1 

 இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) ேம=� அ.தக� ேம�-தி��ல� பா�6சி இ.திரைன� 

ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) 1��த இைறயவ� ஊ" வினவி� $ேதவா.7.016.02.2 

 ெப� ேமைத மைற ஒலி$� ேபாI-1ழ= ஒலி$� பி#ைள 

இன�_ெப.(இன�_ெப.) �#ளி விைளயா<F ஒலி$� ெப�க $ேதவா.7.016.02.3 

 க�ேமதி -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) ம�ட கய�_ெப.(கய�_ெப.) ம�ட கமல� களி 

வ�5� கண�_ெப.(கண�_ெப.) 

இ�$�_ெப.எ6.(இ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) கலய ந�!" காேண. 

$ேதவா.7.016.02.4 

 இ�ைட மல" ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

மண�_ெப.(மண�_ெப.) இலிBக� அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) 

இய0றி_வி.எ6.(இய0/_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) இன�� ஆவி� பா� 

ஆ<ட இடறிய தாைதைய� தா#_ெப.(தா#_ெப.) $ேதவா.7.016.03.1 

 ��ட� இF ச�5 அ5 அ�ட" 

ெதா@�_வி.எ6.(ெதா@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஏ�த� 

ெதாட".�_வி.எ6.(ெதாட"_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அவைன, பணி 

ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) விடBகன� ஊ" 

வினவி� $ேதவா.7.016.03.2 



 ம�டப1� ேகா-ர1� மாளிைக �ளிைக$� மைற ஒலி$� விழ= ஒலி$� 

ம/% நிைற= எ�தி_வி.எ6.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.016.03.3 

 க�டவ"க# மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

கவ��_ெப.எ6.(கவ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) -�டாIக, 

ெபா�ைக� கா�ைகயா" %ைட.� ஆF� கலய ந�!" காேண. $ேதவா.7.016.03.4 

 மைல மட.ைத_ெப.(மட.ைத_ெப.) விைளயா5 வைள ஆF கர�தா� 

மகிC.�_வி.எ6.(மகிC_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

அவ#_பதி.ெப.(அ_;<.+அ#_பட".ெப�.ஒ�.) க� -ைத�த?ேம வ� 

இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) ஆ� எ�லா $ேதவா.7.016.04.1 

 உல%_ெப.(உல%_ெப.) உட� தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) 7ட 

இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) ஓF�_ெப.எ6.(ஓF_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

வைக ெந0றி_ெப.(ெந0றி_ெப.) ஒ0ைற� க� 

பைட��_வி.எ6.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உக.த உ�தம� ஊ" 

வினவி� $ேதவா.7.016.04.2 

 அைல அைட.த_ெப.எ6.(அைட_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

-ன�_ெப.(-ன�_ெப.) ெப�கி_வி.எ6.(ெப�%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ம�,-_ெப.(ம�,-_ெப.) இடறி அகிெலாF ச.� உ.தி 

வ�� அ�சிலி� ெத� கைர ேம� $ேதவா.7.016.04.3 

 கைல அைட.�_வி.எ6.(அைட_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) கலி க5 

அ.தண"_ெப.(அ.தண"_ெப.) ஓம, -ைகயா� கண1கி� ேபா�ற(அ)ணி கிள�� 

கலய ந�!" காேண. $ேதவா.7.016.04.4 

 நி0பாP� கமல�தி� இ�,பாP� 1தலா 

நிைற.�_வி.எ6.(நிைற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அமர" %ைற.� இர,ப 

நிைன.த�ளி அவ"�% ஆ� $ேதவா.7.016.05.1 

 ெவ0- ஆ" வி� அர= நா�_ெப.(நா�_ெப.) எ� அ�பா� விரவா" -ர� 7�/� 

எ�வி�த விகி"த� ஊ" வினவி� $ேதவா.7.016.05.2 



 ெசா�பால ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) பால ;�தி ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

நா�%� ேதா�திர1� பல ெசா�லி� �தி��-

வி.எ6.(�தி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இைற த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) திற�ேத 

$ேதவா.7.016.05.3 

 க0பா�� ேக<பா�� ஆ� எB%� ந�%_வி.அ.(ந�%_ெப.) ஆ" கைல பயி� 

அ.தண"_ெப.(அ.தண"_ெப.) வா@� கலய ந�!" காேண. $ேதவா.7.016.05.4 

 ெப0றிைம ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) அறியாத த�கன� ேவ#வி, 

ெப�._ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) சிர� ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) 

ப� கர�_ெப.(கர�_ெப.) க� பFீ_ெப.(பFீ_ெப.) அழிய6 $ேதவா.7.016.06.1 

 ெச0/ மதி�கைல சிைதய� தி�விரலா�-ேத�வி�� அ�# ெப�% 

சிவெப�மா� ேச" த�� ஊ" வினவி� $ேதவா.7.016.06.2 

 ெத0/ ெகா5_ெப.(ெகா5_ெப.) 1�ைலெயாF ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) 

ெச�பக1� திைர ெபா�� வ� -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) ேச" அ�சிலி� ெத� 

கைர ேம� $ேதவா.7.016.06.3 

 க0றின� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) க��பி� 1ைள கறி க0க கறைவ கமC 

க@ந9" கவ" கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) கலய ந�!" காேண. $ேதவா.7.016.06.4 

 இலBைகய" ேகா� சிர�ப�ேதாF இ�ப� தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ேதா+� 

இ0/ அலற ஒ0ைற விர�_ெப.(விர�_ெப.) ெவ0- அத� ேம� 

ஊ�றி_வி.எ6.(ஊ�/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.016.07.1 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) கிள" ந9" ெந�,ெபாF கா0/_ெப.(கா0/_ெப.) ஆகாச� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) நி0பன=� நட,பன ஆ� 

நி�மல� ஊ" வினவி� $ேதவா.7.016.07.2 

 பலBக# பல திைர உ.தி ப� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபா� ெகாழி�� 

பாதி�_ெப.(பாதி�_ெப.) ச.� அகிலிெனாF ேகதைக$� ப�Bகி $ேதவா.7.016.07.3 



 கலB% -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) அல�பி வ�� அ�சிலி� ெத� கைர ேம� 

கய�_ெப.(கய�_ெப.) உக+�_ெப.எ6.(உக+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) -ைட �C கலய ந�!" காேண. $ேதவா.7.016.07.4 

 மா� அயP� கா�- அ�ய மா� எ� ஆ� நிமி".ேதா� வ�னி மதி 

ெச�னிமிைச ைவ�தவ� ெமா��� 

எ@.த_ெப.எ6.(எ@_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.016.08.1 

 ேவைல விட�_ெப.(விட�_ெப.) உ�ட மணிக�ட� விைட 

ஊ��_ெப.எ6.(ஊ"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) விமல� உைமயவேளாF 

ேமவிய_ெப.எ6.(ேம=_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ஊ" வினவி� 

$ேதவா.7.016.08.2 

 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மலி %யி�_ெப.(%யி�_ெப.) Jவ ேகால 

மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ஆல ;��ெபாF_ெப.(;��-_ெப.+ஒF_க�.ேவ.) 

வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) இைச 1ரல ப;Bகிளி ெசா�-�தி�க $ேதவா.7.016.08.3 

 காைலயி?� மாைலயி?� கட=#_ெப.(கட=#_ெப.) அ5 

பணி.�_வி.எ6.(பணி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) கசி.த மன�தவ" பயி?� 

கலய ந�!" காேண. $ேதவா.7.016.08.4 

 ெபா�� பல� அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) உைட அ;ர�_ெப.(அ;ர�_ெப.) 

தாரகைன, ெபா�� ெபா�/வி�த ெபா�ளிைன 1� 

பைட��_வி.எ6.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உக.த -னித� 

$ேதவா.7.016.09.1 

 க��-விலி� மல" வாளி� காம� உட�_ெப.(உட�_ெப.) ேவவ� 

கன�_ெப.(கன�_ெப.) விழி�த க� Hதேலா� 

க���_ெப.எ6.(க��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ஊ" வினவி� 

$ேதவா.7.016.09.2 

 இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

திைர ெப�கி_வி.எ6.(ெப�%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ஏல� இலவBக� 

இ�கைர$� ெபா�� அைல�%� அ�சிலி� ெத� கைர ேம� $ேதவா.7.016.09.3 



 க�� -(�)ைன ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 1�� அ��பி, ெபா�மல".� 

பவள� கவி� கா<F� க5 ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) �C கலய ந�!" காேண. 

$ேதவா.7.016.09.4 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கமல, ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) -ைட 

�C.�_வி.எ6.(�C_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அழ%_ெப.(அழ%_ெப.) ஆ" 

தல�தி�-தட� ெகா# ெப�B_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேகாயி�தனி� -த�க 

வைகயாேல $ேதவா.7.016.10.1 

 வ� கமல�� அய� 1� நா#_ெப.(நா#_ெப.) வழிபாF 

ெச�ய_%ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

மகிC.�_வி.எ6.(மகிC_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ�ளி 

இ�.த_ெப.எ6.(இர_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) பர� ம�விய ஊ" வினவி� 

$ேதவா.7.016.10.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) கவாI க��பலீி ேவBைகெயாF ேகாBகி� விைர 

மல��_ெப.எ6.(மல"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) விர= 

-ன�_ெப.(-ன�_ெப.) அ�சிலி� ெத� கைர ேம� $ேதவா.7.016.10.3 

 க� க1கி� G�பாைள ம� வாச� 

கல.த_ெப.எ6.(கல_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) கமC ெத�ற� -%.� உல= 

கலய ந�!" காேண. $ேதவா.7.016.10.4 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) -ன?� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) மதி$� 

தாBகிய_ெப.எ6.(தாB%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ெசIசைடய� 

தாமைரேயா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) கலனா� காமர� 1� பா5 $ேதவா.7.016.1 

 உ� பலி ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உழ� பரம� 

உைற$�_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ஊ" நிைற ந9" ஒ@% 

-ன�_ெப.(-ன�_ெப.) அ�சிலி� ெத� கலய ந�!" அதைன $ேதவா.7.016.2 

 ந�- உைடய ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) சைடய� இைச ஞானி 

சி/வ�_ெப.(சி/வ�_ெப.) நாவல" ேகா� ஆEர� நாவி� 

நய.�_வி.எ6.(நய_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உைர ெச� $ேதவா.7.016.3 



 ப� பயி?� ப��� இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) ப�தி 

ெச��_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) 

பாட_%ைற.எ6.(பாF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�லா" அ�லெலாF 

பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) இல" தாேம. $ேதவா.7.016.4 

 ேகாவல�_ெப.(ேகாவல�_ெப.) நா�1க�_ெப.(நா�1க�_ெப.) 

வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) ேகாP� %0ேறவ� 

ெச�ய_%ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.017.01.1 

 ேமவல" 1,-ர� த9 எ@வி�தவ" ஓ" அ�பினா� $ேதவா.7.017.01.2 

 ஏவலனா" ெவ�ெண� ந�!�� 

ைவ��_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எைன ஆ+� 

ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.017.01.3 

 நாவலனா"�% இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) தி� 

நாவ!ேர. $ேதவா.7.017.01.4 

 த�ைமயினா� அ5ேயைன� தா� ஆ<ெகா�ட நா#_ெப.(நா#_ெப.) சைப 1� 

$ேதவா.7.017.02.1 

 வ�ைமக# ேபசிட வ� ெதா�ட� எ�ப� ஓ" வாC= த.தா" $ேதவா.7.017.02.2 

 -�ைமக# ேபச=� ெபா�ைன� த.�_வி.எ6.(தா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

எ�ைன, ேபாக� -ண"�த $ேதவா.7.017.02.3 

 ந�ைமயினா"�% இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) தி� 

நாவ!ேர. $ேதவா.7.017.02.4 

 ேவக�_ெப.(ேவக�_ெப.) ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஓ5ய ெவ#விைட ஏறி ஓ" ெம�லியைல $ேதவா.7.017.03.1 



 ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) ெகா�டா" ெவ�ெண� ந�!�� 

ைவ��_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எைன ஆ+� ெகா�டா" 

$ேதவா.7.017.03.2 

 ேபாக� ெகா�டா" கட�_ெப.(கட�_ெப.) ேகா5யி� ேமா5ைய G�ப� ஆக 

$ேதவா.7.017.03.3 

 நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) ெகா�டா"�% இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) தி� 

நாவ!ேர. $ேதவா.7.017.03.4 

 அI;� ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆFவ" 

ஆவினி� ேசவிைன ஆ<சி ெகா�டா" $ேதவா.7.017.04.1 

 தIச� ெகா�டா" அ56ச�5ைய தா� என 

ைவ��_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உக.தா" $ேதவா.7.017.04.2 

 ெநIச�_ெப.(ெநIச�_ெப.) ெகா�டா" ெவ�ெண� ந�!�� 

ைவ��_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எைன ஆ+� 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.017.04.3 

 நIச� ெகா�டா"�% இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) தி� 

நாவ!ேர. $ேதவா.7.017.04.4 

 உ�பரா" ேகாைன� தி�ேதா# 1��தா" உ��தா" களி0ைற $ேதவா.7.017.05.1 

 ெச�ெபா� ஆ" த9வ�ண" V வ�ண ந90ற" ஓ" ஆவண�தா� $ேதவா.7.017.05.2 

 எ�பிரானா" ெவ�ெண� ந�!�� 

ைவ��_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எைன ஆ+� 

ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.017.05.3 

 ந�பிரானா"�% இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) தி� 

நாவ!ேர. $ேதவா.7.017.05.4 



 ேகா<ட� ெகா�டா" %ட 7�கி?� ேகாவ?� ேகா�தி<ைட$� 

$ேதவா.7.017.06.1 

 ேவ<ட� ெகா�டா" ெவ�ெண� ந�!�� 

ைவ��_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எைன ஆ+� ெகா�டா" 

$ேதவா.7.017.06.2 

 ஆ<ட� ெகா�டா" தி�ைல6 சி0ற�பல�ேத அ��கைன 1� $ேதவா.7.017.06.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) அவளா� த.ைத_ெப.(த.ைத_ெப.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) சாத� பிற�த� இ�றி 

$ேதவா.7.017.07.1 

 ேபா� அகலாைம� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ெபா� அ5�% எ�ைன, 

ெபா�.த_%ைற.எ6.(ெபா�.�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) ைவ�த $ேதவா.7.017.07.2 

 ேவயவனா" ெவ�ெண� ந�!�� 

ைவ��_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எைன ஆ+� 

ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.017.07.3 

 நாயகனா"�% இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) தி� 

நாவ!ேர. $ேதவா.7.017.07.4 

 வா� ஆ5 மாமைற ஓதி ஓ" ேவதிய� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.017.08.1 

 த9 ஆ5யா" சின� ேகழலி� பி� 

ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஓ" ேவFவனா� 

$ேதவா.7.017.08.2 

 ேவ� ஆ5யா" ெவ�ெண� ந�!�� 

ைவ��_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எைன ஆ+� 

ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.017.08.3 



 நாயா5யா"�% இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) தி� 

நாவ!ேர. $ேதவா.7.017.08.4 

 பட� ஆF பா�-_ெப.(பா�-_ெப.) அைணயாP�%� பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) 

ந�லா# தன�%� $ேதவா.7.017.09.1 

 வட�_ெப.(வட�_ெப.) ஆF மா�விைட ஏ0/�%� பாகனா� 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

நா#_ெப.(நா#_ெப.) $ேதவா.7.017.09.2 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ5யா" ெவ�ெண� ந�!�� 

ைவ��_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எைன ஆ+� 

ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.017.09.3 

 நட� ஆ5யா"�% இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) தி� 

நாவ!ேர. $ேதவா.7.017.09.4 

 @மிF�% உ�F@ எ�/ ஓ5 ஓ" ெவ0- எF�தா� வலிைய ெநாI�தா" 

$ேதவா.7.017.10.1 

 அட�க� ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆவண� 

கா<5 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ெவ�ெணL" ஆ+� ெகா�டா" 

$ேதவா.7.017.10.2 

 தF�க ஒ�ணாத� ஓ" ேவழ�திைன உ��தி<F உைமைய $ேதவா.7.017.10.3 

 நF�க� க�டா"�% இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) தி� 

நாவ!ேர. $ேதவா.7.017.10.4 

 நாதP�% ஊ" நம�%_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+�%_ெகா.ேவ.) ஊ" நரசிBக1ைன 

அைரய� $ேதவா.7.017.11.1 

 ஆதாI�� ஈசP�% ஆ<ெச$� ஊ" அணி நாவ!" எ�/ $ேதவா.7.017.11.2 



 ஓத ந�-த�க வ�ெதா�ட�-ஆEர�-உைர�த தமிC $ேதவா.7.017.11.3 

 காதலி��� க0/� ேக<பவ" த� விைன�க<F அ/ேம. $ேதவா.7.017.11.4 

 7,ப�� இ�ைல பிற,ப�� இ�ைல இற,ப� இ�ைல $ேதவா.7.018.01.1 

 ேச",- அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) கா<F அக�� ஊ�P� ஆக 

சி.தி�கி�-அ�லா� $ேதவா.7.018.01.2 

 கா,ப� ேவ#வி�%5 த����தி எ� ேகா� அைரேம� $ேதவா.7.018.01.3 

 ஆ",ப� நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) அறி.ேதாேம� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

இவ"�% ஆ<பேடாேம $ேதவா.7.018.01.4 

 க<ட� கா<5�(�) நட� ஆFவ" யாவ"�%� கா<சி_ெப.(கா<சி_ெப.) ஒ�ணா" 

$ேதவா.7.018.02.1 

 ;<ட ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந9/ 

அணி.�_வி.எ6.(அணி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆFவ" பாFவ" Vய 

ெந�யா� $ேதவா.7.018.02.2 

 வ<ட�%�ட�தி� எ� வள"��_வி.எ6.(வள"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஓ�பி மைற பயி�வா" $ேதவா.7.018.02.3 

 அ<ட� ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உ�ப� 

அறி.ேதாேம� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) இவ"�% ஆ<பேடாேம 

$ேதவா.7.018.02.4 

 ேப�� ஓ" ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேப" உைடயா" ெப�ேணாF ஆO� 

அ�ல" $ேதவா.7.018.03.1 

 ஊ��_ெப.எ6.(ஊ"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) ஒ0றிL" ம0ைற ஊ" ெப0றவா 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) அறிேயா� $ேதவா.7.018.03.2 

 கா�� க�Bகட� நI;_ெப.(நI;_ெப.) அ1� உ�F க�ட� க/�தா"�% 

$ேதவா.7.018.03.3 



 ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) பா�-_ெப.(பா�-_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) அறி.ேதாேம� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) இவ"�% ஆ<பேடாேம $ேதவா.7.018.03.4 

 ஏன�ெகா�-�(�) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ஆைம$� G�F அB% ஓ" ஏ/� ஏறி 

$ேதவா.7.018.04.1 

 கான�-கா<5�-ெதா�ட" க�டன 

ெசா�லி$�_ெப.எ6.(ெசா�?_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) கா1றேவ 

$ேதவா.7.018.04.2 

 மாைன�ேதா� ஒ�ைற உF�� -லி�ேதா� பிய0%� இ<F $ேதவா.7.018.04.3 

 யாைன�ேதா� ேபா",ப� அறி.ேதாேம� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) இவ"�% 

ஆ<பேடாேம $ேதவா.7.018.04.4 

 ஊ<5� ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உ�ப� ஓ" 

ஊ� இல" ஊ" இF பி6ைச அ�லா� $ேதவா.7.018.05.1 

 G<5� ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஏ0றிைன 

ஏ/வ" ஏறி ஓ" Gத� த�பா� $ேதவா.7.018.05.2 

 பா<(<)5� ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உ�பவ" 

பாழிெதா/� பல பா�-_ெப.(பா�-_ெப.) ப0றி $ேதவா.7.018.05.3 

 ஆ<5� ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உ�ப� 

அறி.ேதாேம� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) இவ"�% ஆ<பேடாேம 

$ேதவா.7.018.05.4 

 %றவனா" த�மக# த� மகனா" மணவா<5 ெகா�ைல $ேதவா.7.018.06.1 

 மறவனாரா� அB% ஓ" ப�றி, பி� ேபாவ� மாய� க�	" $ேதவா.7.018.06.2 

 இைறவனா" ஆதியா" ேசாதியரா� அB% ஓ" ேசா"= படா $ேதவா.7.018.06.3 

 அறவனா" ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) அறி.ேதாேம� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) இவ"�% ஆ<பேடாேம $ேதவா.7.018.06.4 



 பி�தைர ஒ�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெப0றிய" ந0ற(R)ைவ எ�ைன, 

ெப0ற_ெப.எ6.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.018.07.1 

 10ற(R)ைவ த� அ(�)ைன த.ைத�%� தRைவ�%� த�பிரானா" 

$ேதவா.7.018.07.2 

 ெச�தவ" த� தைலயி�_ெப.(தைல_ெப.+இ�_இட.ேவ.) பலி ெகா#வேத 

ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) ஆகி� $ேதவா.7.018.07.3 

 அ�_;<.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ0.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) அறி.ேதாேம� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) இவ"�% ஆ<பேடாேம $ேதவா.7.018.07.4 

 உ�பரா� ஊழியா� ஆழியா� 

ஓBகி_வி.எ6.(ஓB%_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) மல" உைறவா� 

$ேதவா.7.018.08.1 

 த� பர� அ�லவ" சி.தி,பவ" தFமா0/ அ/,பா" $ேதவா.7.018.08.2 

 எ� பர� அ�லவ" எ� ெநIச� �#+� இ�,ப� ஆகி� $ேதவா.7.018.08.3 

 அ�பர� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) அறி.ேதாேம� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) இவ"�% ஆ<பேடாேம $ேதவா.7.018.08.4 

 இ.திரP�%� இராவணP�%� அ�# -�.தா" $ேதவா.7.018.09.1 

 ம.திர� ஓ�வ" மாமைற பாFவ" மா�மறிய" $ேதவா.7.018.09.2 

 சி.�ர� க�ணP� நா�1கP� உட� ஆ�� தனிேய $ேதவா.7.018.09.3 

 அ.தர�_ெப.(அ.தர�_ெப.) ெச�வ� அறி.ேதாேம� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

இவ"�% ஆ<பேடாேம $ேதவா.7.018.09.4 

 Jடல" ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) %ல நாவ!"� ேகா� நல� தமிைழ, 

$ேதவா.7.018.10.1 



 பாட_%ைற.எ6.(பாF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�ல பரம� அ5யா"�% அ5ைம 

வ@வா $ேதவா.7.018.10.2 

 நாட வ�ல ெதா�ட� ஆEர� ஆ<பF� ஆ/ ெசா�லி, $ேதவா.7.018.10.3 

 பாட_%ைற.எ6.(பாF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�லா" பரேலாக�� இ�,ப� 

ப�ட� அ�ேற. $ேதவா.7.018.10.4 

 அ0றவனா" அ5யா" தம�% ஆயிைழ பBகின" ஆ� $ேதவா.7.019.01.1 

 ப0றவனா" @எ� பராபர"@ எ�/ பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) 

வி��-�_ெப.எ6.(வி��-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.019.01.2 

 ெகா0றவனா" %/காதவ" ஊ" ெநF_ெப.அ.(ெநF_ெப.அ.) ெவIசர�தா� 

$ேதவா.7.019.01.3 

 ெச0றவனா"�% இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) தி� 

நி�றிLேர. $ேதவா.7.019.01.4 

 வாச�தி� ஆ" மல"� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) உ#ளா" வ5= ஆ".த ந9/ 

$ேதவா.7.019.02.1 

 Gச�தினா" -கலி(.)நக" 

ேபா0/�_ெப.எ6.(ேபா0/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) எ� -�ணிய�தா" 

$ேதவா.7.019.02.2 

 ேநச�தினா� எ�ைன ஆ+� ெகா�டா" ெநFமா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) �C 

$ேதவா.7.019.02.3 

 ேதச�தினா"�% இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) தி� 

நி�றிLேர. $ேதவா.7.019.02.4 

 அ� ைகயி� 7 இைல ேவல" அமர" அ5 பரவ $ேதவா.7.019.03.1 



 சBைகைய ந9Bக_%ைற.எ6.(ந9B%_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) அ�ளி� தடBகட� 

நIச� உ�டா" $ேதவா.7.019.03.2 

 மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) ஒ"பாக" 

மகிC.த_ெப.எ6.(மகிC_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

வள�_ெப.(வள�_ெப.) ம�% -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) $ேதவா.7.019.03.3 

 ெசBகய� பா$�_ெப.எ6.(பா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) ெபாலி$� தி� நி�றிLேர. $ேதவா.7.019.03.4 

 ஆ/ உக.தா" அBக� நா�மைறயா" எB%� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) அட� $ேதவா.7.019.04.1 

 ஏ/ உக.தா" இைச ஏC உக.தா" 15� கBைக த�ைன $ேதவா.7.019.04.2 

 ேவ/ உக.தா" வி�[� உக.தா" பாI சா.த�_ெப.(சா.த�_ெப.) அதா 

$ேதவா.7.019.04.3 

 ந9/ உக.தா" உைற$�(�) இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ� தி� நி�றிLேர. 

$ேதவா.7.019.04.4 

 வIச� ெகா�டா" மன�_ெப.(மன�_ெப.) ேசரகி�லா" ந/_ெப.அ.(ந/_ெப.அ.) 

ெந� தயி" பா� $ேதவா.7.019.05.1 

 அI;� ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஆ5ய_ெப.எ6.(ஆF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ேவ<ைகயினா" அதிைக, 

பதிேய $ேதவா.7.019.05.2 

 தIச� ெகா�டா" தம�% எ�/� இ��ைக சர� அைட.தா" $ேதவா.7.019.05.3 

 ெநIச�_ெப.(ெநIச�_ெப.) ெகா�டா"�% இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) தி� 

நி�றிLேர. $ேதவா.7.019.05.4 

 ஆ"�தவ" ஆF அரவ�(�) அைரேம� -லி_ெப.(-லி_ெப.) ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) 

உ�ைவ $ேதவா.7.019.06.1 



 ேபா"�தவ" ஆைனயி� ேதா� உட�_ெப.(உட�_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

-லா�_ெப.(-லா�_ெப.) ைக அகல, $ேதவா.7.019.06.2 

 பா"�தவ" இ� உயி" பா" பைட�தா� சிர� அIசி� ஒ�ைற6 $ேதவா.7.019.06.3 

 ேச"�தவ��% உைற$�(�) இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ� தி� நி�றிLேர. 

$ேதவா.7.019.06.4 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) இைட ஆ" பலி 

ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அக�_ெப.(அக�_ெப.) 

ேதா/� தி�.த ெச�வ" $ேதவா.7.019.07.1 

 மைல உைடயா# ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பாக��_ெப.(பாக�_ெப.+அ��_சா�.) 

ைவ�தா" க�-�ைத.த ந�ந9" $ேதவா.7.019.07.2 

 அைல உைடயா" சைட எ<F� ;ழல_%ைற.எ6.(;ழ�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

அ� நட� ெச� $ேதவா.7.019.07.3 

 நிைல உைடயா" உைற$�(�) இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ� தி� நி�றிLேர. 

$ேதவா.7.019.07.4 

 எ<F உக.தா" திைச ஏC உக.தா" எ@�� ஆ/� அ�ப" $ேதவா.7.019.08.1 

 இ<F உக.� ஆ" மல", Gைச இ6சி�%� இைறவ" 1�நா# $ேதவா.7.019.08.2 

 ப<F உ%� பா" இைட� காலைன� 

கா�.�_வி.எ6.(கா�_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) பலி 

இர.�_வி.எ6.(இர_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஊ� $ேதவா.7.019.08.3 

 சி<F உக.தா"�% இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) தி� 

நி�றிLேர. $ேதவா.7.019.08.4 

 கால1� ஞாயி/� ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) நி�றா" 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ேபண வ�லா" $ேதவா.7.019.09.1 



 சீல1� ெச�ைக$� க�F உக,பா" அ5 ேபா0/_ஏவ.(ேபா0/_வி.) இைச,ப 

$ேதவா.7.019.09.2 

 மாெலாF நா�1க�_ெப.(நா�1க�_ெப.) இ.திர�_ெப.(இ.திர�_ெப.) 

ம.திர�தா� வணBக $ேதவா.7.019.09.3 

 ந9லநI; உ�டவ��% இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ� தி� நி�றிLேர. 

$ேதவா.7.019.09.4 

 வாயா" மன�தா� நிைன�%மவ��% அ�.தவ�தி� $ேதவா.7.019.10.1 

 Vயா" ;Fெபா5 ஆ5ய_ெப.எ6.(ஆF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ேமனிய" 

வானி� எ�/� $ேதவா.7.019.10.2 

 ேமயா" விைட உக.� ஏறிய_ெப.எ6.(ஏ/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) வி�தக" 

ேப".தவ"�%6 $ேதவா.7.019.10.3 

 ேசயா" அ5யா"�% அணியவ" ஊ" தி� நி�றிLேர. $ேதவா.7.019.10.4 

 ேச��_ெப.எ6.(ேச"-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) -கC� ெதா�ட" 

ெச�ைக அறா� தி� நி�றிL�� $ேதவா.7.019.11.1 

 சீ�� சிவகதி ஆ� இ�.தாைன� தி� நாவ� ஆ $ேதவா.7.019.11.2 

 Eர� உைர�த_ெப.எ6.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) உ/ தமிC ப��� 

வ�லா" விைன ேபா� $ேதவா.7.019.11.3 

 பா�� வி;�-� ெதாழ பரம� அ5 JFவேர. $ேதவா.7.019.11.4 

 ந9ள நிைந.�_வி.எ6.(நிைன_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ5ேய� உைம 

நி�த?� ைக ெதா@ேவ�_வி.1.(ெதா@_வி.+R_இ.இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) 

$ேதவா.7.020.01.1 

 வா#_ெப.(வா#_ெப.) அன க� மடவா# 

அவ#_பதி.ெப.(அ_;<.+அ#_பட".ெப�.ஒ�.) வா5 வ�.தாேம $ேதவா.7.020.01.2 



 ேகாளிலி எ�ெப�மா� %�ைடL"6 சில ெந�?, 

ெப0ேற�_வி.1.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $ேதவா.7.020.01.3 

 ஆ# இைல எ�ெப�மா� அைவ அ<5�தர, பணிேய $ேதவா.7.020.01.4 

 வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) அம�� %ழலா# உைம நBைக ஓ" பB% உைடயா� 

$ேதவா.7.020.02.1 

 வி�டவ" த� -ர� 7�/_ெப.(7�/_ெப.) எ� 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) எ� ேவதியேன 

$ேதவா.7.020.02.2 

 ெத�திைர ந9" வய�_ெப.(வய�_ெப.) �C தி��ேகாளிலி எ�ெப�மா� 

$ேதவா.7.020.02.3 

 அ�ட� அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) ஆயவேன அைவ அ<5�தர, 

பணிேய $ேதவா.7.020.02.4 

 பாதி ஓ" ெப�ைண_ெப.(ெப�ைண_ெப.) ைவ�தா� 

பட��_ெப.எ6.(பட"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) சைட� கBைக 

ைவ�தா� $ேதவா.7.020.03.1 

 மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) ந�லா" வ��த�(�) அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) 

ந9$� அறிதி அ�ேற $ேதவா.7.020.03.2 

 ேகா� இ� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) -ைட �C %�ைடL"6 சில ெந�?, 

ெப0ேற�_வி.1.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $ேதவா.7.020.03.3 

 ஆதிேய அ0-தேன அைவ அ<5�தர, பணிேய $ேதவா.7.020.03.4 

 ெசா�?வ� எ� உைன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ெதா�ைட வா� உைம 

நBைகைய ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) $ேதவா.7.020.04.1 

 -�கி இட�தி�_ெப.(இட�_ெப.+அ��_சா�.+இ�_இட.ேவ.) ைவ�தா��% 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) Gச�_ெப.(Gச�_ெப.) ெச�தா" உளேரா $ேதவா.7.020.04.2 



 ெகா�ைல வள�_ெப.(வள�_ெப.) -றவி�-%�ைடL"6 சில ெந�?, ெப0ேறன 

$ேதவா.7.020.04.3 

 அ�ல� கைள.�_வி.எ6.(கைள_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ5ேய0% 

அைவ அ<5�தர, பணிேய $ேதவா.7.020.04.4 

 1�ைல_ெப.(1�ைல_ெப.) 1/வ�_ெப.(1/வ�_ெப.) உைம 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பB% உைட 1�கணேன $ேதவா.7.020.05.1 

 ப� அய" ெவ�தைலயி� பலி 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உழ� பா;பதா 

$ேதவா.7.020.05.2 

 ெகா�ைல வள�_ெப.(வள�_ெப.) -றவி�-தி��ேகாளிலி எ�ெப�மா� 

$ேதவா.7.020.05.3 

 அ�ல� கைள.�_வி.எ6.(கைள_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ5ேய0% 

அைவ அ<5�தர, பணிேய $ேதவா.7.020.05.4 

 %ர= அம�� %ழலா# உைம நBைக ஒ" பB% உைடயா� $ேதவா.7.020.06.1 

 பரைவ பசி வ��த�(�) அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) ந9$� அறிதி அ�ேற 

$ேதவா.7.020.06.2 

 %ர= அம�� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) �C %�ைடL"6 சில ெந�?, 

ெப0ேற�_வி.1.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $ேதவா.7.020.06.3 

 அரவ� அைச�தவேன அைவ அ<5�தர, பணிேய $ேதவா.7.020.06.4 

 எ�ெப�மா� Hைனேய நிைந.�_வி.எ6.(நிைன_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ��வ� எ,ெபா@�� $ேதவா.7.020.07.1 

 வ�- அம�� %ழலா# ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

பாக��_ெப.(பாக�_ெப.+அ��_சா�.) அம".தவேன $ேதவா.7.020.07.2 

 ெச�ெபானி� மாளிைக �C தி��ேகாளிலி எ�ெப�மா� $ேதவா.7.020.07.3 



 அ�-_ெப.(அ�-_ெப.) அ�(R) ஆ� அ5ேய0% அைவ அ<5�தர, பணிேய 

$ேதவா.7.020.07.4 

 அர�க� 15 கரBக#_ெப.(கரBக#_ெப.) அட"�தி<ட எ� ஆதி,பிரா� 

$ேதவா.7.020.08.1 

 பர�%�_ெப.எ6.(பர_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) அர= 

அ�%லா# பரைவ அவ#_பதி.ெப.(அ_;<.+அ#_பட".ெப�.ஒ�.) வாFகி�றா# 

$ேதவா.7.020.08.2 

 %ர�% இனBக# %தி ெகா# %�ைடL"6 சில ெந�?, 

ெப0ேற�_வி.1.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $ேதவா.7.020.08.3 

 இர�க� அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) ஆ� அ5ேய0% அைவ அ<5�தர, 

பணிேய $ேதவா.7.020.08.4 

 ப�ைடய மா� பிரம� பற.�� இட.�� அய".�� $ேதவா.7.020.09.1 

 க�5லரா� அவ"க# கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) கா�- அ�� ஆய பிரா� 

$ேதவா.7.020.09.2 

 ெத�திைர ந9" வய�_ெப.(வய�_ெப.) �C தி��ேகாளிலி எ�ெப�மா� 

$ேதவா.7.020.09.3 

 அ�ட� அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) ஆயவேன அைவ அ<5�தர, 

பணிேய $ேதவா.7.020.09.4 

 ெகா�ைல வள�_ெப.(வள�_ெப.) -றவி�-தி��ேகாளிலி ேமயவைன 

$ேதவா.7.020.10.1 

 ந�லவ" தா� பர=�_ெப.எ6.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) தி� நாவல 

ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_;<.+அ�_பட".ஆ�.ஒ�.) 

$ேதவா.7.020.10.2 

 ெந�_ெப.(ெந�_ெப.) இட_%ைற.எ6.(இF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) ஆ<க# 

ேவ�5(.) நிைந.�_வி.எ6.(நிைன_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 



ஏ�திய_ெப.எ6.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ப��� வ�லா" 

$ேதவா.7.020.10.3 

 அ�ல� கைள.�_வி.எ6.(கைள_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உலகி�(�) 

அ�ட" வா�_ெப.(வா�_ெப.) உல%_ெப.(உல%_ெப.) ஆ#பவேர. $ேதவா.7.020.10.4 

 ெநா.தா ஒ�;டேர Hைனேய நிைன.தி�.ேத� $ேதவா.7.021.01.1 

 வ.தா�_வி.1.(வா_வி.+.�_இ.கா.+ஆ�_1�.ஒ�.) ேபா� 

அறியா�_வி.1.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி".ம.+ஆ�_1�.ஒ�.) மனேம 

-%.� நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.021.01.2 

 சி.தா� எ.ைதபிரா� தி� ேம0றளி 

உைற$�_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.021.01.3 

 எ.தா� உ�ைன அ�லா� இனி ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

மா<ேடேன. $ேதவா.7.021.01.4 

 ஆ#-தா� ப<டைமயா� அ5யா"�%� ெதா�F ப<F� $ேதவா.7.021.02.1 

 ேக<ேட� ேக<ப� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) பிறவா வைக ேக<ெடாழி.ேத� 

$ேதவா.7.021.02.2 

 ேச<(<)டா" மாளிைக �C தி� ேம0றளி 

உைற$�_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.021.02.3 

 மா<(<)ேட உ�ைன அ�லா� 

மகிC.�_வி.எ6.(மகிC_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மா<ேடேன. $ேதவா.7.021.02.4 

 ேமாறா.� ஓ" ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா� நிைனயா� இ�.தா?� 

$ேதவா.7.021.03.1 

 ேவறா வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� 

உ#ள�_ெப.(உ#ள�_ெப.) -க வ�ல ெம�,ெபா�ேள $ேதவா.7.021.03.2 



 ேச/_ெப.(ேச/_ெப.) ஆ" த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கழனி� தி� ேம0றளி 

உைற$�_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.021.03.3 

 ஏேற உ�ைன அ�லா� இனி ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

மா<ேடேன. $ேதவா.7.021.03.4 

 உ0றா" ;0ற�_ெப.(;0ற�_ெப.) எP� அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) வி<F 

H�_தி�.(H�_1�.ஒ�.) அைட.ேத� $ேதவா.7.021.04.1 

 எ0றா� எ� %ைற= எ� இடைர� �ற.ெதாழி.ேத� $ேதவா.7.021.04.2 

 ெச0றா� 1�மதி?� தி� ேம0றளி 

உைற$�_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.021.04.3 

 ப0ேற H�ைன அ�லா� பணி.�_வி.எ6.(பணி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மா<ேடேன. $ேதவா.7.021.04.4 

 எ�மா� எ� அ(�)ைன எ�றவ" இ<F இற.ெதாழி.தா" $ேதவா.7.021.05.1 

 ெம�� மா� ஆயின_வி.1.(ஆ%_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட".ப�.) த9"�� அ�# 

ெச$� ெம�,ெபா�ேள $ேதவா.7.021.05.2 

 ைக�மா ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) உ�யா� கன� ேம0றளி 

உைற$�_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.021.05.3 

 ெப�மா� உ�ைன அ�லா� ெபாI� 

ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மா<ேடேன. $ேதவா.7.021.05.4 

 நாேன� உ� அ5ேய நிைன.ேத� நிைனத?ேம $ேதவா.7.021.06.1 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ேந" இR_;<.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ0.) உடல� -%.தா� எ� 

ஒ�;டேர $ேதவா.7.021.06.2 

 ேதேன இ�ன1ேத தி� ேம0றளி 

உைற$�_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.021.06.3 



 ேகாேன உ�ைன அ�லா� 

%ளி".�_வி.எ6.(%ளி"_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மா<ேடேன. $ேதவா.7.021.06.4 

 ைக ஆ" ெவIசிைல நா�_ெப.(நா�_ெப.) அத� ேம� சர� ேகா�ேத 

$ேதவா.7.021.07.1 

 எ�தா� 1�மதி?� எ�$�ண எ�ெப�மா� $ேதவா.7.021.07.2 

 ெச� ஆ" ைபBகமல� தி� ேம0றளி 

உைற$�_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.021.07.3 

 ஐயா உ�ைன அ�லா� அறி.�_வி.எ6.(அறி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மா<ேடேன. $ேதவா.7.021.07.4 

 விைர ஆ" ெகா�ைறயினா� விமலா இனி உ�ைன அ�லா� $ேதவா.7.021.08.1 

 உைரேய� நா_ெப.(நா_ெப.) அதனா� உடலி� உயி" உ#ளள=� $ேதவா.7.021.08.2 

 திைர ஆ" த�கழனி� தி� ேம0றளி 

உைற$�_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.021.08.3 

 அைரயா உ�ைன அ�லா� அறி.�_வி.எ6.(அறி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மா<ேடேன. $ேதவா.7.021.08.4 

 நிைல ஆ� நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) அ5ேய நிைன.ேத� நிைனத?ேம 

$ேதவா.7.021.09.1 

 தைலவா நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) நிைனய, பணி�தா� சல� ஒழி.ேத� 

$ேதவா.7.021.09.2 

 சிைல ஆ" மா மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) �C தி� ேம0றளி 

உைற$�_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.021.09.3 

 மைலேய உ�ைன அ�லா� 

மகிC.�_வி.எ6.(மகிC_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மா<ேடேன. $ேதவா.7.021.09.4 



 பா" ஊ" ப�லவ� ஊ" மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) காIசி மா நக"வா�6 

$ேதவா.7.021.10.1 

 சீ" ஊ��_ெப.எ6.(ஊ"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) -றவி�-தி� 

ேம0றளி6 சிவைன $ேதவா.7.021.10.2 

 ஆEர� அ5யா� அ5�ெதா�ட� ஆEர� ெசா�ன $ேதவா.7.021.10.3 

 சீ" ஊ" பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) வ�லா" சிவேலாக� ேச"வாேர. $ேதவா.7.021.10.4 

 1�னவ� எBக# பிரா� 1த� கா�- அ�� ஆய பிரா� $ேதவா.7.022.01.1 

 ெச�னியி�_ெப.(ெச�னி_ெப.+இ�_இட.ேவ.) எBக# பிரா� தி� 

ந9ல_ெப.அ.(ந9ல�_ெப.) மிட0/ எ�பிரா� $ேதவா.7.022.01.2 

 ம�னிய எBக# பிரா� மைற நா�%� க�லா� நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) கீC, 

$ேதவா.7.022.01.3 

 ப�னிய எBக# பிரா�-பழம�ணி, ப5� கைரேய. $ேதவா.7.022.01.4 

 அ�ட கபால� ெச�னி(�) அ5ேம� அல" இ<F ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 

$ேதவா.7.022.02.1 

 ெதா�F அB% அ5 பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

ெதா@�_வி.எ6.(ெதா@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆF� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

$ேதவா.7.022.02.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) திBக#_ெப.(திBக#_ெப.) ெவ�ம@வ� விைர ஆ" 

கதி" 7விைலய $ேதவா.7.022.02.3 

 ப�டBக� ேமய இட�_ெப.(இட�_ெப.) பழம�ணி, ப5� கைரேய. 

$ேதவா.7.022.02.4 

 ஆFமி� அ�-_ெப.(அ�-_ெப.) உைடய"ீ அ5�% ஆ<ப<ட Vளி 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.022.03.1 



 �Fமி� ெதா�ட" உ#ள 9" உமேராF எம" 

�ழ_%ைற.எ6.(�C_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.022.03.2 

 வாF�_ெப.எ6.(வாF_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

இR_;<.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ0.) வாC�ைக_ெப.(வாC�ைக_ெப.) த�ைன 

வ�.தாம� தி�.த6 ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

$ேதவா.7.022.03.3 

 பாFமி� ப�த" உ#ள 9" பழம�ணி, ப5� கைரேய. $ேதவா.7.022.03.4 

 அFதைலேய -�.தா� நைவ அ.தர 7 எயி?� $ேதவா.7.022.04.1 

 ெகFதைலேய -�.தா� கிள�� சிைல நாணியி� ேகா� $ேதவா.7.022.04.2 

 நFதைலேய -�.தா� நாI கா�றி<ட எ6சி� ெவ#ைள, $ேதவா.7.022.04.3 

 பFதைலேய -�.தா�-பழம�ணி, ப5� கைரேய. $ேதவா.7.022.04.4 

 உ� ைககளா� J,பி உக.� ஏ�தி� ெதா@மி� ெதா�	" $ேதவா.7.022.05.1 

 மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) ஒ" J/ உைடயா� வாேனா" 1த� ஆய பிரா� 

$ேதவா.7.022.05.2 

 அ� ைகயி� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ம@வ� அைல ஆ" கதி" 7விைலய 

$ேதவா.7.022.05.3 

 பBகய பாத� இட�_ெப.(இட�_ெப.) பழம�ணி, ப5� கைரேய. $ேதவா.7.022.05.4 

 ெச5 பட� த9 விைள�தா�_வி.1.(விைள_வி.+��_இ.கா.+ஆ�_பட".ஒ�.) சிைல 

ஆ" மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) ேச" 

$ேதவா.7.022.06.1 

 ெகா5_ெப.(ெகா5_ெப.) பF 7� ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) 

எ��_ெப.(எ��_ெப.) ஏ0ைற$� ஏற� 

ேகா�டா�_வி.1.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+ஆ�_பட".ஒ�.) $ேதவா.7.022.06.2 



 க5யவ� கால� த�ைன� க/�தா� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ெச�பவள, 

$ேதவா.7.022.06.3 

 ப5யவ� பா;பத�-பழம�ணி, ப5� கைரேய. $ேதவா.7.022.06.4 

 கF�தவ�-ேத" ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஓ5� 

கயிலாய ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) மாமைலைய $ேதவா.7.022.07.1 

 எF�தவ� ஈ"-ஐ.�வா� அர�க�-15ப�� அலற $ேதவா.7.022.07.2 

 விF��_வி.எ6.(விF_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_;<.+அ�_பட".ஆ�.ஒ�.) ைக நர�பா� 

ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) கீதBக# பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) உற, $ேதவா.7.022.07.3 

 பF�தவ� பா� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந90ற�-பழம�ணி, ப5� கைரேய. 

$ேதவா.7.022.07.4 

 தி�வன 1�மதி?� எ��தா� இைமேயா" ெப�மா� $ேதவா.7.022.08.1 

 அ�யவ� அ<ட -<ப�(�) அைவ 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ5 

ேபா0றி_வி.எ6.(ேபா0/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 

$ேதவா.7.022.08.2 

 காIயவ� நா�1கP� அ5$� 15 கா�- அ�ய $ேதவா.7.022.08.3 

 பாIயவ� பா;பத�-பழம�ணி, ப5� கைரேய. $ேதவா.7.022.08.4 

 ெவ0/ அைர� க0ற(அ)மO� விைரயா� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தால� 

உ�O�_ெப.எ6.(உ�O_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.022.09.1 

 �0றைர �0/ அ/,பா� ��ன ஆைட� ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) உைடய"ீ 

$ேதவா.7.022.09.2 

 ெப0றைர, பி�த" எ�/ க�ேத�மி� ப5�கைர$# $ேதவா.7.022.09.3 



 ப0றைர, ப0றி நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) பழி பாவBக# 

த9"மி�கேள $ேதவா.7.022.09.4 

 ப� உயி" வா@� ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) ந9", பழம�ணி, ப5� கைரைய 

$ேதவா.7.022.10.1 

 அ�லி_ெப.(அ�லி_ெப.) அ� தாமைர�தா" ஆEர� 

உைர�த_ெப.எ6.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) தமிC $ேதவா.7.022.10.2 

 ெசா�?த�_ெதா.ெப.(ெசா�?_வி.+த�_ெதா.ெப.%றி.) ேக<ட� வ�லா" 

அவ"�%� தம"�%� 

கிைள�%_ெப.எ6.(கிைள_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

$ேதவா.7.022.10.3 

 எ�லி$� ந�பக?� இட" J�த� இ�ைல அ�ேற $ேதவா.7.022.10.4 

 ெச5ேய� த9விைனயி�-தFமாற� க�டா?� $ேதவா.7.023.01.1 

 @அ5யா� ஆவா @ எனா� ஒழித�_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+த�_ெதா.ெப.%றி.) 

தக=_ெப.(தக=_ெப.) ஆேம $ேதவா.7.023.01.2 

 15ேம� மா மதி$� அர=� உட� �யி?� $ேதவா.7.023.01.3 

 வ5ேவ தா� உைடயா" மகி@� கழி,பாைல அேத. $ேதவா.7.023.01.4 

 எBேகP� இ�.�_வி.எ6.(இ�_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உ� அ5ேய� 

உைன நிைன.தா� $ேதவா.7.023.02.1 

 அBேக வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ�ெனாF� உட� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ�ளி $ேதவா.7.023.02.2 

 இBேக எ� விைனைய அ/�தி<F எைன ஆ+� $ேதவா.7.023.02.3 

 கBகா நாயகேன கழி,பாைல ேமயாேன $ேதவா.7.023.02.4 



 ஒ/�தா� நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) அ�ளி� அ5ேய� பிைழ�தனக# 

$ேதவா.7.023.03.1 

 ெபா/�தா� எ�தைன$� நாேயைன, ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) பF��6 

$ேதவா.7.023.03.2 

 ெச/�தா� ேவைலவிட� மறியாம� உ�F க�ட� $ேதவா.7.023.03.3 

 க/�தா� த�கழனி� கழி,பாைல ேமயாேன $ேதவா.7.023.03.4 

 ;��-_ெப.(;��-_ெப.) ஆ" வி�ட மல" அைவ Vவி VB% 

க�ண 9"_ெப.(க�ண 9"_ெப.) $ேதவா.7.023.04.1 

 அ��பா நி0%�_ெப.எ6.(நி�_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா�.) அ5யாெராF� அ�-_ெப.(அ�-_ெப.) 

ெச�வ� $ேதவா.7.023.04.2 

 வி��ேப� உ�ைன அ�லா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

ெத�வ�_ெப.(ெத�வ�_ெப.) எ� மன�தா� $ேதவா.7.023.04.3 

 க��-_ெப.(க��-_ெப.) ஆ�� கழனி� கழி,பாைல ேமயாேன $ேதவா.7.023.04.4 

 ஒழி,பா� எ� விைனைய உக,பா� 1னி.� அ�ளி� $ேதவா.7.023.05.1 

 ெதழி,பா� ேமா�வி,பா� விைல_ெப.(விைல_ெப.) ஆவண� உைடயா� 

$ேதவா.7.023.05.2 

 கழி,பா� க�ட� தBக6 ;ழி ஏ.� மா ம/கி� $ேதவா.7.023.05.3 

 கழி,பாைல ம�=� கன�_ெப.(கன�_ெப.) ஏ.� ைகயாேன $ேதவா.7.023.05.4 

 ஆ"�தா� ஆFஅரைவ அைர ஆ" -லி_ெப.(-லி_ெப.) அத#ேம� $ேதவா.7.023.06.1 

 ேபா"�தா� ஆைனயி� ேதா� உ�ைவ -லா�_ெப.(-லா�_ெப.) நாற 

$ேதவா.7.023.06.2 

 கா�தா� ெதா�F ெச�வா"_வி.1.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ"_பட".ப�.) 

விைனக# அைவ ேபாக_%ைற.எ6.(ேபா�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.023.06.3 



 பா"�தாP�% இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ� பழி இ� கழி,பாைல அேத. 

$ேதவா.7.023.06.4 

 ப�� தா#_ெப.(தா#_ெப.) வ� பக<ைட, பட� ஆக 1� ப0றி அத# 

$ேதவா.7.023.07.1 

 உ��தா� ஆைனயி� ேதா� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ெதா@� உ�தமேன 

$ேதவா.7.023.07.2 

 எ��தா� 1,-ர1� இைமேயா"க# இட" க5$� $ேதவா.7.023.07.3 

 க��தா த�கழனி� கழி,பாைல ேமயாேன $ேதவா.7.023.07.4 

 பைட�தா� ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) எலா� பட"-�சைட எ� பரமா 

$ேதவா.7.023.08.1 

 உைட�தா� ேவ#விதைன உைமயாைள ஓ"J/ உைடயா� $ேதவா.7.023.08.2 

 அட"�தா� வ� அர�க� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ப�ெதாF ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) 

ெநாIய $ேதவா.7.023.08.3 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) சா�� கழனி� கழி,பாைல ேமயாேன $ேதவா.7.023.08.4 

 ெபா�யா நா_ெப.(நா_ெப.) அதனா� -கCவா"க# மன�திP#ேள $ேதவா.7.023.09.1 

 ெம�ேய நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ�$� விள�ேக 

ஒ�த_%ைற.எ6.(ஒ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) பிரா� 

$ேதவா.7.023.09.2 

 ெச�யாP� காIய நிற�தாP� ெதாI= அ�யா� $ேதவா.7.023.09.3 

 ைம ஆ" க�ணிெயாF மகிCவா� கழி,பாைல அேத. $ேதவா.7.023.09.4 

 பழி ேச" இ� -கழா� பரம� பரேம<5 $ேதவா.7.023.10.1 

 கழி ஆ" ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) 

ம�%�_ெப.எ6.(ம�%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) கழி,பாைல 

ேமயாைன $ேதவா.7.023.10.2 



 ெதா@வா� நாவல"ேகா�-ஆEர�-உைர�த தமிC $ேதவா.7.023.10.3 

 வ@வா மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வ�லா" வாேனா" உல%_ெப.(உல%_ெப.) 

ஆ#பவேர. $ேதவா.7.023.10.4 

 ெபா� ஆ" ேமனியேன -லி�ேதாைல அைர�% 

அைச��_வி.எ6.(அைச_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.024.01.1 

 மி� ஆ" ெசIசைட ேம� மிளி" ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அணி.தவேன 

$ேதவா.7.024.01.2 

 ம�ேன மாமணிேய மழபா5$# மாணி�கேம $ேதவா.7.024.01.3 

 அ�ேன உ�ைன அ�லா� இனி யாைர நிைன�ேகேன $ேதவா.7.024.01.4 

 கீ# ஆ" ேகாவண1� தி�ந9/ ெம� Gசி உ�த� $ேதவா.7.024.02.1 

 தாேள வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அைட.ேத� தைலவா 

எைன ஏ�/ெகா# ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) $ேதவா.7.024.02.2 

 வா#_ெப.(வா#_ெப.) ஆ" க�ணி பBகா மழபா5$# மாணி�கேம 

$ேதவா.7.024.02.3 

 ேகளா நி�ைன அ�லா� இனி யாைர நிைன�ேகேன $ேதவா.7.024.02.4 

 எ�மா� எ� அ(�)ைன எ� தன�% எ#-தைன6 சா"= ஆகா" $ேதவா.7.024.03.1 

 இ� மாய, பிறவி பிற.ேத இற.�_வி.எ6.(இற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

எ��ெதாழி.ேத� $ேதவா.7.024.03.2 

 ைம� மா� G�ெபாழி� �C மழபா5$# மாணி�கேம $ேதவா.7.024.03.3 

 அ�மா� நி�ைன அ�லா� இனி யாைர நிைன�ேகேன $ேதவா.7.024.03.4 

 ப�ேட நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) அ5ேய� அ5யா" அ5யா"க<% 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $ேதவா.7.024.04.1 

 ெதா�ேட G�ெடாழி.ேத� ெதாடராைம� ��; அ/�ேத� $ேதவா.7.024.04.2 



 வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) ஆ" G�ெபாழி� �C மழபா5$# மாணி�கேம 

$ேதவா.7.024.04.3 

 அ�டா நி�ைன அ�லா� இனி யாைர நிைன�ேகேன $ேதவா.7.024.04.4 

 க� ஆ� ஏC உல%�_ெப.(உல%_ெப.+உ�_சா�.) க��� ஆய அ��த1� ஆ� 

$ேதவா.7.024.05.1 

 ப� ஆ" இ� தமிC ஆ� பர� ஆய பரI;டேர $ேதவா.7.024.05.2 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ஆ" G�ெபாழி� �C மழபா5$# மாணி�கேம 

$ேதவா.7.024.05.3 

 அ�ணா நி�ைன அ�லா� இனி யாைர நிைன�ேகேன $ேதவா.7.024.05.4 

 நாளா" வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அOகி நலியா1ன� 

நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) தன�ேக $ேதவா.7.024.06.1 

 ஆளா வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அைட.ேத� 

அ5ேயைன$� ஏ�/ெகா# ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) $ேதவா.7.024.06.2 

 மாளா நா#_ெப.(நா#_ெப.) அ�+� மழபா5$# மாணி�கேம $ேதவா.7.024.06.3 

 ஆளா @நி�ைன அ�லா� இனி யாைர நிைன�ேகேன $ேதவா.7.024.06.4 

 ச.� ஆ�� %ைழயா� சைடேம� பிைறதாBகி ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 

$ேதவா.7.024.07.1 

 ெவ.தா" ெவ�ெபா5யா� விைட 

ஏறிய_ெப.எ6.(ஏ/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) வி�தகேன $ேதவா.7.024.07.2 

 ைம.� ஆ" ேசாைலக# �C மழபா5$# மாணி�கேம $ேதவா.7.024.07.3 

 எ.தா� @நி�ைன அ�லா� இனி யாைர நிைன�ேகேன $ேதவா.7.024.07.4 

 ெவ�ய_%றி.வி.1.(ெவ�_ெப.+அ_பட".ப�.) வி�;டேரா� மி% 

ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) கணBக# எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $ேதவா.7.024.08.1 



 ெச�ய_%ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மல"க#_ெப.(மல"க#_ெப.) 

இட_%ைற.எ6.(இF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மி% ெச�ைம$# நி�றவேன 

$ேதவா.7.024.08.2 

 ைம ஆ" G�ெபாழி� �C மழபா5$# மாணி�கேம $ேதவா.7.024.08.3 

 ஐயா நி�ைன அ�லா� இனி யாைர நிைன�ேகேன $ேதவா.7.024.08.4 

 ெநறிேய நி�மலேன ெநFமா� அய� 

ேபா0றி_வி.எ6.(ேபா0/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

ெச�$�_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.024.09.1 

 %றிேய ந9"ைமயேன ெகா5_ெப.(ெகா5_ெப.) ஏ" இைடயா# தைலவா 

$ேதவா.7.024.09.2 

 மறி ேச" அ� ைகயேன மழபா5$# மாணி�கேம $ேதவா.7.024.09.3 

 அறிேவ உ�ைன அ�லா� இனி யாைர நிைன�ேகேன $ேதவா.7.024.09.4 

 ஏ" ஆ" 1,-ர1� எ�ய6 சிைல ெதா<டவைன $ேதவா.7.024.10.1 

 வா" ஆ" ெகாBைக உட� மழபா5$# ேமயவைன $ேதவா.7.024.10.2 

 சீ" ஆ" நாவல" ேகா�-ஆEர�-உைர�த தமிC $ேதவா.7.024.10.3 

 பாேரா" ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�லா" பரேலாக�� 

இ�,பாேர. $ேதவா.7.024.10.4 

 ெபா� ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ேமனியின 9" 

-லி�ேதாைல அைர�% அைச�த9" $ேதவா.7.025.01.1 

 1� ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 7 எயி?�(�) எ��த9" 

1�%�/ அம".த9" $ேதவா.7.025.01.2 

 மி� ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) H� இைடயா# பரைவ 

இவ#_பதி.ெப.(இ_;<.+அ#_பட".ெப�.ஒ�.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 1க,ேப 

$ேதவா.7.025.01.3 



 எ� ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ஆ/ அ5ேக# அ5ேய� 

இ<டள� ெகடேவ $ேதவா.7.025.01.4 

 உ�ப�� வானவ�� உடேன நி0கேவ என�%6 $ேதவா.7.025.02.1 

 ெச�ெபாைன� த.�_வி.எ6.(தா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ�ளி 

திக@�_ெப.எ6.(திகC_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 1�%�/ அம".த9" 

$ேதவா.7.025.02.2 

 வ�- அம�� %ழலா# பரைவ இவ#_பதி.ெப.(இ_;<.+அ#_பட".ெப�.ஒ�.) 

வாFகி�றா# $ேதவா.7.025.02.3 

 எ�ெப�மா� அ�ள 9" அ5ேய� இ<டள� ெகடேவ $ேதவா.7.025.02.4 

 ப�தா ப�த"க+�% அ�# 

ெச�$�_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) பர�பரேன 

$ேதவா.7.025.03.1 

 1�தா 1�கணேன 1�%�ற� அம".தவேன $ேதவா.7.025.03.2 

 ைம�� ஆ�� தடBக� பரைவ இவ#_பதி.ெப.(இ_;<.+அ#_பட".ெப�.ஒ�.) 

வாடாேம $ேதவா.7.025.03.3 

 அ�தா த.த�ளா� அ5ேய� இ<டள� ெகடேவ $ேதவா.7.025.03.4 

 மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) ஓ" J/ அம".த9" மைற நா�%� வி��� உக.த9" 

$ேதவா.7.025.04.1 

 திBக#_ெப.(திBக#_ெப.) சைட�% அணி.த9" 

திக@�_ெப.எ6.(திகC_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 1�%�/ அம".த9" 

$ேதவா.7.025.04.2 

 ெகாBைக ந�லா# பரைவ %ண�_ெப.(%ண�_ெப.) 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இ�.தா# 1க,ேப 

$ேதவா.7.025.04.3 

 அBகணேன அ�ளா� அ5ேய� இ<டள� ெகடேவ $ேதவா.7.025.04.4 



 ைம ஆ�� மிட0றா� ம�வா" -ர� 7�/_ெப.(7�/_ெப.) எ��த 

$ேதவா.7.025.05.1 

 ெச�யா"_வி.1.(ெச�_வி.+ஆ_எதி".ம.+ஆ"_பட".ப�.) ேமனியேன 

திக@�_ெப.எ6.(திகC_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 1�%�/ அம".தா� 

$ேதவா.7.025.05.2 

 ைப ஆ��(�) அர= ஏ" அ�%லா# இவ#_பதி.ெப.(இ_;<.+அ#_பட".ெப�.ஒ�.) 

வாFகி�றா# $ேதவா.7.025.05.3 

 ஐயா த.த�ளா� அ5ேய� இ<டள� ெகடேவ $ேதவா.7.025.05.4 

 ெந5யா� நா�1கP� இரவி(�)ெயாF� இ.திரP� $ேதவா.7.025.06.1 

 15யா� வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இைறIச(�) 

1�%�ற� அம".தவேன $ேதவா.7.025.06.2 

 ப5 ஆ��(�) இயலா# பரைவ இவ#_பதி.ெப.(இ_;<.+அ#_பட".ெப�.ஒ�.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 1க,ேப $ேதவா.7.025.06.3 

 அ5ேக# த.த�ளா� அ5ேய� இ<டள� ெகடேவ $ேதவா.7.025.06.4 

 ெகா.� அண=� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) �C %ளி" மா மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) 

மாளிைக ேம� $ேதவா.7.025.07.1 

 வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அண=� மதி ேச" சைட மா 

1�%�/ உைடயா� $ேதவா.7.025.07.2 

 ப.�_ெப.(ப.�_ெப.) அண=� விரலா# பரைவ 

இவ#_பதி.ெப.(இ_;<.+அ#_பட".ெப�.ஒ�.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 1க,ேப 

$ேதவா.7.025.07.3 

 அ.தணேன அ�ளா� அ5ேய� இ<டள� ெகடேவ $ேதவா.7.025.07.4 

 பர; ஆ�� கரவா பதிென� கண1� �ழ_%ைற.எ6.(�C_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

$ேதவா.7.025.08.1 



 1ரசா" வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அதிர(�) 1�%�ற� 

அம".தவேன $ேதவா.7.025.08.2 

 விைர ேச��_ெப.எ6.(ேச"-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) %ழலா# பரைவ 

இவ#_பதி.ெப.(இ_;<.+அ#_பட".ெப�.ஒ�.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 1க,ேப 

$ேதவா.7.025.08.3 

 அரேச த.த�ளா� அ5ேய� இ<டள� ெகடேவ $ேதவா.7.025.08.4 

 ஏ�தா� இ�.�_வி.எ6.(இ�_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

அறிேய�_வி.1.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+எ�_த�.ஒ�.) இைமேயா" தனி நாயகேன 

$ேதவா.7.025.09.1 

 7�தா� உல%�% எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 1�%�ற� அம".தவேன 

$ேதவா.7.025.09.2 

 G��_வி.எ6.(G_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆ�� %ழலா# பரைவ 

இவ#_பதி.ெப.(இ_;<.+அ#_பட".ெப�.ஒ�.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 1க,ேப 

$ேதவா.7.025.09.3 

 J�தா த.�_வி.எ6.(தா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ�ளா� ெகா5ேய� 

இ<டள� ெகடேவ $ேதவா.7.025.09.4 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஆ�� சைட எ�ெப�மா� @அ�ளா�@ எ�/ 

$ேதவா.7.025.10.1 

 1ைறயா� வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அமர" 

வணB%�_ெப.எ6.(வணB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 1�%�ற" 

த�ைம $ேதவா.7.025.10.2 

 மைறயா" த� %�சி� வய�_ெப.(வய�_ெப.) நாவ� ஆEர�-ெசா�ன 

$ேதவா.7.025.10.3 

 இைற ஆ" பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) வ�லா"�% எளி� ஆ� சிவேலாக� அேத. 

$ேதவா.7.025.10.4 



 ெச�F ஆF� விைடயா� சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா�.) எ� ெச@I;டேர 

$ேதவா.7.026.01.1 

 வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) ஆ�� %ழலா# உைம 

பாக��_ெப.(பாக�_ெப.+அ��_சா�.) மகிC.தவேன $ேதவா.7.026.01.2 

 க�டா" காதலி�%� கணநாத� எ� காள�தியா� $ேதவா.7.026.01.3 

 அ�டா உ�ைன அ�லா� அறி.�_வி.எ6.(அறி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மா<ேடேன. $ேதவா.7.026.01.4 

 இைமேயா" நாயகேன இைறவா எ� இட"��ைணேய $ேதவா.7.026.02.1 

 கைம ஆ" க�ைணயினா� க� மா 1கி�_ெப.(1கி�_ெப.) ேபா� மிட0றா� 

$ேதவா.7.026.02.2 

 உைம ஓ" J/ உைடயா� உ�ேவ தி��காள�தி$# $ேதவா.7.026.02.3 

 அைமேவ உ�ைன அ�லா� அறி.�_வி.எ6.(அறி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மா<ேடேன. $ேதவா.7.026.02.4 

 பைட ஆ" ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ம@வா பகேலா� ப� உ%�தவேன 

$ேதவா.7.026.03.1 

 விைட ஆ" ேவதியேன 

விளB%�_ெப.எ6.(விளB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) %ைழ� கா� 

உைடயா� $ேதவா.7.026.03.2 

 கைட ஆ" மாளிைக �C கணநாத� எ� காள�தியா� $ேதவா.7.026.03.3 

 உைடயா� உ�ைன அ�லா� உக.� 

ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மா<ேடேன. $ேதவா.7.026.03.4 

 மறி ேச" ைகயினேன மதமா உ� ேபா"�தவேன $ேதவா.7.026.04.1 

 %றிேய எ�Pைடய %�ேவ உ� %0ேறவ� 

ெச�ேவ��_வி.1.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $ேதவா.7.026.04.2 



 ெநறிேய நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ5யா" 

நிைன�%�_ெப.எ6.(நிைன_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

தி��காள�தி$# $ேதவா.7.026.04.3 

 அறிேவ உ�ைன அ�லா� அறி.�_வி.எ6.(அறி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மா<ேடேன. $ேதவா.7.026.04.4 

 ெசIேச� அ�ன க�ணா" திற�ேத 

கிட.�_வி.எ6.(கிட_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உ0/ அலறி $ேதவா.7.026.05.1 

 நIேச� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) அ5ேய� நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) அறியாைமயினா� $ேதவா.7.026.05.2 

 �Iேச� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா�-

ெதா@ேத� தி��காள�தியா� $ேதவா.7.026.05.3 

 அIசா� உ�ைன அ�லா� அறி.�_வி.எ6.(அறி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மா<ேடேன. $ேதவா.7.026.05.4 

 ெபா�யவ� நா�_ெப.(நா�_ெப.) அ5ேய� -கேவ ெநறி ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) 

அறிேய�_வி.1.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+எ�_த�.ஒ�.) $ேதவா.7.026.06.1 

 ெச�யவ� ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இB% இட" ஆனைவ 

த9"�தவேன $ேதவா.7.026.06.2 

 ெம�யவேன தி�ேவ 

விளB%�_ெப.எ6.(விளB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) தி��காள�தி 

எ� $ேதவா.7.026.06.3 

 ஐய H�_தி�.(H�_1�.ஒ�.) த�ைன அ�லா� 

அறி.�_வி.எ6.(அறி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மா<ேடேன. $ேதவா.7.026.06.4 

 க5ேய� காத�ைமயா� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ேபா� அறியாத எ� உ# 

$ேதவா.7.026.07.1 



 %5யா� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) %ளி" வா" சைட எ� 

%ழகா $ேதவா.7.026.07.2 

 15யா� வானவ"க# 1யB%� தி��காள�தியா� $ேதவா.7.026.07.3 

 அ5ேய� உ�ைன அ�லா� 

அறிேய�_வி.1.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+எ�_த�.ஒ�.) ம0/ ஒ�வைரேய. 

$ேதவா.7.026.07.4 

 ந9/ ஆ" ேமனியேன நிமலா நிைன அ�றி ம0/� $ேதவா.7.026.08.1 

 Jேற� நா_ெப.(நா_ெப.) அதனா� ெகா@.ேத எ� %ண�கடேல $ேதவா.7.026.08.2 

 பா/ ஆ" ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தைலயி�_ெப.(தைல_ெப.+இ�_இட.ேவ.) 

பலி ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உழ� காள�தியா� 

$ேதவா.7.026.08.3 

 ஏேற உ�ைன அ�லா� இனி ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

மா<ேடேன $ேதவா.7.026.08.4 

 தளி" ேபா� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) அ5யா# தைன 

ஆக��_ெப.(ஆக�_ெப.+அ��_சா�.) 

அம".�_வி.எ6.(அம"_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ�ளி $ேதவா.7.026.09.1 

 எளிவா� வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� 

உ#ள�_ெப.(உ#ள�_ெப.) -%த வ�ல எ�ெப�மா� $ேதவா.7.026.09.2 

 களி ஆ" வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) அைற$� தி��காள�தி$# 

இ�.த_ெப.எ6.(இர_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.026.09.3 

 ஒளிேய உ�ைன அ�லா� இனி ஒ�/� உணேரேன. $ேதவா.7.026.09.4 

 கா" ஊ��_ெப.எ6.(ஊ"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) �C கணநாத� எ� காள�தி$# $ேதவா.7.026.10.1 



 ஆரா இ�ன1ைத அணி நாவ� ஆEர� 

ெசா�ன_ெப.எ6.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.026.10.2 

 சீ" ஊ" ெச.தமிCக# ெச,-வா" விைன 

ஆயின_வி.1.(ஆ%_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட".ப�.) ேபா�, $ேதவா.7.026.10.3 

 ேபரா வி�Oலக� ெப/வா" பிைழ,- ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) இலேர. 

$ேதவா.7.026.10.4 

 விைட ஆ�� ெகா5யா� ெவறி ஆ" மல"� ெகா�ைறயினா� $ேதவா.7.027.01.1 

 பைட ஆ" ெவ�ம@வா பர� ஆய பர�பரேன $ேதவா.7.027.01.2 

 க5 ஆ" G�ெபாழி� �C தி��க0%5 ம�னி 

நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.027.01.3 

 அ5ேக# எ�ெப�மா� அ5ேயைன$� @அIச� @ எ�ேன $ேதவா.7.027.01.4 

 மைறேயா" வானவ�� ெதா@�_வி.எ6.(ெதா@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) வணBக 

நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.027.02.1 

 இைறவா எ�ெப�மா� என�% இ� அ1� ஆயவேன $ேதவா.7.027.02.2 

 கைற ஆ" ேசாைலக# �C தி��க0%5 ம�னி 

நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.027.02.3 

 அறவா அBகணேன அ5ேயைன$� @அIச� @ எ�ேன $ேதவா.7.027.02.4 

 சிைலயா� 1,-ரBக# ெபா5 ஆக6 சிைத�தவேன $ேதவா.7.027.03.1 

 மைல ேம� மா ம�.ேத மட மா� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகா�டவேன 

$ேதவா.7.027.03.2 

 கைல ேச" ைகயினேன தி��க0%5 ம�னி 

நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.027.03.3 



 அைல ேச" ெசIசைடயா� அ5ேயைன$� @அIச� @ எ�ேன 

$ேதவா.7.027.03.4 

 ெச�யா"_வி.1.(ெச�_வி.+ஆ_எதி".ம.+ஆ"_பட".ப�.) ேமனியேன தி� 

ந9ல_ெப.அ.(ந9ல�_ெப.) மிட0றினேன $ேதவா.7.027.04.1 

 ைம ஆ" க�ணி பBகா மதயாைன உ��தவேன $ேதவா.7.027.04.2 

 ைக ஆ" �ல�தினா� தி��க0%5 ம�னி 

நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.027.04.3 

 ஐயா எ�ெப�மா� அ5ேயைன$� @அIச� @ எ�ேன $ேதவா.7.027.04.4 

 ச.� ஆ" ெவ�%ைழயா� சாI ேகாவண ஆைடயேன $ேதவா.7.027.05.1 

 ப.�_ெப.(ப.�_ெப.) ஆ�� விரலா# ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

பாக��_ெப.(பாக�_ெப.+அ��_சா�.) அம".தவேன $ேதவா.7.027.05.2 

 க.� ஆ" ேசாைலக# �C தி��க0%5 ம�னி 

நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.027.05.3 

 எ.தா� எ�ெப�மா� அ5ேயைன$� ஏ�/ ெகா#ேள $ேதவா.7.027.05.4 

 அைர ஆ" கீெளாF ேகாவண1�(�) அர=�(�) 

அைச��_வி.எ6.(அைச_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.027.06.1 

 விைர ஆ" ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) உட� 

விளB%�_ெப.எ6.(விளB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ேம� உைடயா� $ேதவா.7.027.06.2 

 கைர ஆ�� வய�_ெப.(வய�_ெப.) �C தி��க0%5 ம�னி 

நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.027.06.3 

 அைரயா எ�ெப�மா� அ5ேயைன$� அIச� எ�ேன $ேதவா.7.027.06.4 



 பாரா" வி�ணவ�� பரவி, பணி.�_வி.எ6.(பணி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.027.07.1 

 சீ" ஆ" ேமனியேன திகC ந9ல_ெப.அ.(ந9ல�_ெப.) மிட0றினேன $ேதவா.7.027.07.2 

 கா" ஆ" G�ெபாழி� �C தி��க0%5 ம�னி 

நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.027.07.3 

 ஆரா இ�ன1ேத அ5ேயைன$� @அIச� @ எ�ேன $ேதவா.7.027.07.4 

 நிலேன ந9" வளி_ெப.(வளி_ெப.) த9 ெநFவானக� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.027.08.1 

 -லேன_ெப.(-ல�_ெப.+ஏ_சா�.) -�டாIக�� அய� மாலவ� 

ேபா0றி_வி.எ6.(ேபா0/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

ெச�$�_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.027.08.2 

 கனேல க0பகேம தி��க0%5 ம�னி 

நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.027.08.3 

 அன� ேச" ைகயினேன அ5ேயைன$� @அIச� @ எ�ேன $ேதவா.7.027.08.4 

 வ�� கால� உயிைர ம5ய� தி� ெம�விரலா� $ேதவா.7.027.09.1 

 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பால� தன�% ஆ�, பி�வி�த ெப�.தைகேய 

$ேதவா.7.027.09.2 

 க��-_ெப.(க��-_ெப.) ஆ�� வய�_ெப.(வய�_ெப.) �C தி��க0%5 ம�னி 

நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.027.09.3 

 வி��பா எ�ெப�மா� அ5ேயைன$� ேவ�Fதிேய $ேதவா.7.027.09.4 

 அைல ஆ" த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) 

�C.�_வி.எ6.(�C_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அழ%_ெப.(அழ%_ெப.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) விழ= அம�� $ேதவா.7.027.10.1 



 கைல ஆ" மா தவ" ேச" தி��க0%5� க0பக�ைத6 $ேதவா.7.027.10.2 

 சிைல ஆ" வா#_ெப.(வா#_ெப.) Hதலா# ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) சிBக5 

அ,ப� உைர $ேதவா.7.027.10.3 

 விைல_ெப.(விைல_ெப.) ஆ" மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வ�லா" 

விய�_ெப.(விய�_ெப.) 7 உல%_ெப.(உல%_ெப.) ஆ#பவேர. $ேதவா.7.027.10.4 

 ெபா5 ஆ" ேமனியேன -� [� ஒ�பா� 

ெபா�.த_%ைற.எ6.(ெபா�.�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.028.01.1 

 வ5 ஆ" 7 இைல ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) வள" கBைக இ� மBைகெயாF� 

$ேதவா.7.028.01.2 

 க5 ஆ" ெகா�ைறயேன கட\" தP# வ 9ர<ட�� எ� $ேதவா.7.028.01.3 

 அ5ேக# எ� அ1ேத என�% ஆ" �ைண ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) அலேத 

$ேதவா.7.028.01.4 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஆ�� சைடயா� பிரம� 

தைலயி�_ெப.(தைல_ெப.+இ�_இட.ேவ.) பலி ெகா# $ேதவா.7.028.02.1 

 மைற ஆ" வானவேன மைறயி� ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) ஆனவேன 

$ேதவா.7.028.02.2 

 கைற ஆ�� மிட0றா� கட\" தP# வ 9ர<ட�� எ� $ேதவா.7.028.02.3 

 இைறவா எ� அ1ேத என�% ஆ" �ைண ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) அலேத 

$ேதவா.7.028.02.4 

 அ�/ ஆலி�(�) நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) கீC அற�_ெப.(அற�_ெப.) நா�வ"�% 

அ�# -�.� $ேதவா.7.028.03.1 

 ெகா�றா� கால� உயி" ெகாF�தா� மைறேயாP�% மா� $ேதவா.7.028.03.2 

 க�/_ெப.(க�/_ெப.) ஆ�� கரவா கட\"� தி� வ 9ர<ட��# $ேதவா.7.028.03.3 



 எ� தாைத ெப�மா� என�% ஆ" �ைண ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) அலேத 

$ேதவா.7.028.03.4 

 ேபா" ஆ�� காIயி� உ� ேபா"��, ெபா� ேமனியி� ேம� $ேதவா.7.028.04.1 

 வா" ஆ�� 1ைலயா# ஒ�பாக� மகிC.தவேன $ேதவா.7.028.04.2 

 கா" ஆ�� மிட0றா� கட\" தP# வ 9ர<டான�� $ேதவா.7.028.04.3 

 ஆரா எ� அ1ேத என�% ஆ" �ைண ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) அலேத 

$ேதவா.7.028.04.4 

 ைம ஆ" க�ட�தினா� மதமா உ� ேபா"�தவேன $ேதவா.7.028.05.1 

 ெபா�யா�_எதி".ம.வி.எ6.(ெபா�_வி.+ஆ�_எதி".ம.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� உயி�# 

-%.தா� இ�ன� ேபா.� 

அறியா�_வி.1.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி".ம.+ஆ�_1�.ஒ�.) 

$ேதவா.7.028.05.2 

 ைக ஆ" ஆF அரவா கட\" தP# வ 9ர<ட�� எ� $ேதவா.7.028.05.3 

 ஐயா எ� அ1ேத என�% ஆ" �ைண ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) அலேத 

$ேதவா.7.028.05.4 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ந9" த9 ெவளி கா� வ� GதBக# 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ம0/� $ேதவா.7.028.06.1 

 ெப�ேணாF ஆ�_ெப.(ஆ�_ெப.) அலியா� பிறவா உ� ஆனவேன 

$ேதவா.7.028.06.2 

 க� ஆ�� மணிேய கட\" தP# வ 9ர<ட�� எ� $ேதவா.7.028.06.3 

 அ�ணா எ� அ1ேத என�% ஆ" �ைண ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) அலேத 

$ேதவா.7.028.06.4 

 எ� ஆ" -�சைட ேம� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) 

அணி.தவேன $ேதவா.7.028.07.1 



 நாI ஆ�� ;டைல ந% ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

ெகா�டவேன $ேதவா.7.028.07.2 

 காI ஆ" ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) உ�யா� கட\" தP# வ 9ர<ட�� எ� 

$ேதவா.7.028.07.3 

 அ�யா� எ� அ1ேத என�% ஆ" �ைண ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) அலேத 

$ேதவா.7.028.07.4 

 ேவறா உ� அ5ேய� 

விளB%�_ெப.எ6.(விளB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) %ைழ� கா� 

உைடயா� $ேதவா.7.028.08.1 

 ேதேற� உ�ைன அ�லா� சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா�.) எ� ெச@I;டேர 

$ேதவா.7.028.08.2 

 கா/ ஆ" ெவ�ம�,பா கட\"� தி� வ 9ர<ட��# $ேதவா.7.028.08.3 

 ஆ/ ஆ" ெசIசைடயா� என�% ஆ" �ைண ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) அலேத 

$ேதவா.7.028.08.4 

 அயேனாF அ�/ அ�$� அ5$� 15 கா�- அ�ய $ேதவா.7.028.09.1 

 பயேன எ� பரேன பர� ஆய பரI;டேர $ேதவா.7.028.09.2 

 கய�_ெப.(கய�_ெப.) ஆ�� சைடயா� கட\"� தி� வ 9ர<ட��# 

$ேதவா.7.028.09.3 

 அயேன எ� அ1ேத என�% ஆ" �ைண ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) அலேத 

$ேதவா.7.028.09.4 

 கா" ஆ�� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) �C கட\"� தி� வ 9ர<ட��# 

$ேதவா.7.028.10.1 

 ஏ" ஆ��(�) இைறைய� �ைணயா எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) நாவல"ேகா� 

$ேதவா.7.028.10.2 



 ஆEர� அ5யா� அ5�ெதா�ட� 

உைர�த_ெப.எ6.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) தமிC $ேதவா.7.028.10.3 

 பாேரா" ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�லா" பரேலாக�� 

இ�,பாேர. $ேதவா.7.028.10.4 

 இ�தைன ஆ� ஆ0ைற அறி.திேல� எ�ெப�மா� $ேதவா.7.029.01.1 

 @பி�தேன@ எ�/ உ�ைன, ேப;வா" பிற"_ெப.(பிற"_ெப.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $ேதவா.7.029.01.2 

 1�திைன மணி_ெப.(மணி_ெப.) த�ைன மாணி�க� 1ைள�� 

எ@.த_ெப.எ6.(எ@_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.029.01.3 

 வி�தேன %�கா\" ெவ#ளைட ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) அ�ேற 

$ேதவா.7.029.01.4 

 ஆவிைய, ேபாகாேம தவி"�� எ�ைன ஆ<ெகா�டா� $ேதவா.7.029.02.1 

 வாவியி� கய�_ெப.(கய�_ெப.) பாய_%ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

%ள��_ெப.(%ள�_ெப.+அ��_சா�.) இைட மைடேதா/� $ேதவா.7.029.02.2 

 காவி$� %வைள$� கமல� ெசBக@ ந9�� $ேதவா.7.029.02.3 

 ேமவிய_ெப.எ6.(ேம=_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) %�கா\" ெவ#ளைட 

ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) அ�ேற $ேதவா.7.029.02.4 

 பாFவா" பசி த9",பா� பர=வா" பிணி கைளவா� $ேதவா.7.029.03.1 

 ஓF ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) கல� ஆக உ� பலி�% உழ�வாேன 

$ேதவா.7.029.03.2 

 காF_ெப.(காF_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆக� கF 

இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) நட� ஆF� $ேதவா.7.029.03.3 

 ேவடேன %�கா\" ெவ#ளைட ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) அ�ேற 

$ேதவா.7.029.03.4 



 ெவ,ெபாF பிணி எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) தவி"�� எைன ஆ<ெகா�டா� 

$ேதவா.7.029.04.1 

 ஒ,- உைட ஒளி ந9ல�_ெப.(ந9ல�_ெப.) 

ஓBகிய_ெப.எ6.(ஓB%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) மல", 

ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) $ேதவா.7.029.04.2 

 அ,ப5 அழ%_ெப.(அழ%_ெப.) ஆய அணி நைட_ெப.(நைட_ெப.) மட 

அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) $ேதவா.7.029.04.3 

 ெம�,பF %�கா\" ெவ#ளைட ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) அ�ேற 

$ேதவா.7.029.04.4 

 வ�� பழி வாராேம தவி"�� எைன ஆ<ெகா�டா� $ேதவா.7.029.05.1 

 ;��-_ெப.(;��-_ெப.) உைட மல"� ெகா�ைற6 ;�ண 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந90றாேன $ேதவா.7.029.05.2 

 அ��- உைட மல", ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) அ�லி$� ம�லிைக$� 

$ேதவா.7.029.05.3 

 வி��பிய_ெப.எ6.(வி��-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) %�கா\" ெவ#ளைட 

ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) அ�ேற $ேதவா.7.029.05.4 

 ப� இைட� தமிC ஒ,பா� பழ�தினி� ;ைவ ஒ,பா� $ேதவா.7.029.06.1 

 க� இைட மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒ,பா� கF இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) ;ட" 

ஒ,பா� $ேதவா.7.029.06.2 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) இைட அ5யா"க# மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா�.) இட" 

வாராேம $ேதவா.7.029.06.3 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) இைட� %�கா\" ெவ#ளைட ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) 

அ�ேற $ேதவா.7.029.06.4 

 ேபா.தைன தாIயாேம நம� தம" -%.� எ�ைன $ேதவா.7.029.07.1 



 ேநா.தன ெச�தா?� H�_தி�.(H�_1�.ஒ�.) அல� 

அறிேய�_வி.1.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) $ேதவா.7.029.07.2 

 சா�தைன வ�ேம?� தவி"�� எைன ஆ<ெகா�ட $ேதவா.7.029.07.3 

 ேவ.தேன %�கா\" ெவ#ளைட ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) அ�ேற 

$ேதவா.7.029.07.4 

 மல�% இ� நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) அ5யா"க# 

மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா�.) இைட மா� த9",பா� $ேதவா.7.029.08.1 

 சல6சல� மிF�% உைடய த�மனா" தம" எ�ைன� $ேதவா.7.029.08.2 

 கல�%வா� வ.தா?� கF. �ய" வாராேம $ேதவா.7.029.08.3 

 வில�%வா� %�கா\" ெவ#ளைட ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) அ�ேற 

$ேதவா.7.029.08.4 

 பFவி,பா� உன�ேக ஆ# பலைர$� பணியாேம $ேதவா.7.029.09.1 

 ெதாFவி,பா� �கிெலாF ெபா� ேதா� உF�� உழ�வாேன $ேதவா.7.029.09.2 

 ெகFவி,பா� அ�லாதா" ேகF இலா, ெபா� அ5�ேக $ேதவா.7.029.09.3 

 விFவி,பா� %�கா\" ெவ#ளைட ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) அ�ேற 

$ேதவா.7.029.09.4 

 வள�_ெப.(வள�_ெப.) கனி ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ம�% 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) அணி.�_வி.எ6.(அணி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

அழ%_ெப.(அழ%_ெப.) ஆய $ேதவா.7.029.10.1 

 விளB% ஒளி %�கா\" ெவ#ளைட உைறவாைன $ேதவா.7.029.10.2 

 இளB_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) கிைள ஆEர�-வன,பைக 

அவ#_பதி.ெப.(அ_;<.+அ#_பட".ெப�.ஒ�.) அ,ப� $ேதவா.7.029.10.3 



 உள� %ளி" தமிC மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ப�த"க<% உைர ஆேம. 

$ேதவா.7.029.10.4 

 சி�மா.� சி�-ளி�� சி.ைதயினி� 

ைவ��_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உக.� திற�பா 

வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) $ேதவா.7.030.01.1 

 ைக�மாவி� உ�ைவ ேபா"�� உைம ெவ�வ� க�டாைன க�,பறிய!" 

$ேதவா.7.030.01.2 

 ெகா�� மாவி� மல"6 ேசாைல� %யி�_ெப.(%யி�_ெப.) 

பாட_%ைற.எ6.(பாF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ஆF� 

ெகா%5� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $ேதவா.7.030.01.3 

 எ�மாைன மன�தினா� நிைந.த_ெப.எ6.(நிைன_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

ேபா� அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) 

நம�%_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+�%_ெகா.ேவ.) இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ஆேற 

$ேதவா.7.030.01.4 

 ந90(0)/ ஆ�� ேமனியரா� நிைனவா" த� உ#ள�ேத 

நிைற.�_வி.எ6.(நிைற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ேதா�/�_ெப.எ6.(ேதா�/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.030.02.1 

 கா0றாைன த9யாைன கதிராைன மதியாைன க�,பறிய!" $ேதவா.7.030.02.2 

 J0றாைன J0/ உைத��� ேகா� வைளயா# அவேளாF� ெகா%5� 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $ேதவா.7.030.02.3 

 ஏ0றாைன மன�தினா� நிைந.த_ெப.எ6.(நிைன_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

ேபா� அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) 

நம�%_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+�%_ெகா.ேவ.) இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ஆேற 

$ேதவா.7.030.02.4 



 1<டாேம நா#ேதா/� ந9" 7Cகி G, 

பறி��_வி.எ6.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 7�/_ெப.(7�/_ெப.) 

ேபா�� $ேதவா.7.030.03.1 

 க<F ஆ".த இ�ைட ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

அ56 ேச"��� அ.தண"_ெப.(அ.தண"_ெப.) த� க�,பறிய!" $ேதவா.7.030.03.2 

 ெகா<F ஆ<F, பா<F ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

நி�றாைன %ழகைன ெகா%5� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $ேதவா.7.030.03.3 

 எ<F ஆன 7"�திைய நிைந.த_ெப.எ6.(நிைன_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

ேபா� அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) 

நம�%_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+�%_ெகா.ேவ.) இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ஆேற 

$ேதவா.7.030.03.4 

 வி�.�_ெப.(வி�.�_ெப.) ஆய ெசா� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) விைன 

ேபாக_%ைற.எ6.(ேபா�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) ேவலிேதா/� $ேதவா.7.030.04.1 

 க�._ெப.அ.(க�ைம_ெப.) தாள வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) ேம� ெசBகனிக# 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெசா�$� க�,பறிய!" $ேதவா.7.030.04.2 

 %�.�_ெப.(%�.�_ெப.) ஆய 1#_ெப.(1#_ெப.) எயி0/� ேகா� வைளயா# 

அவேளாF� ெகா%5� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $ேதவா.7.030.04.3 

 இ�.தாைன மன�தினா� 

நிைந.த_ெப.எ6.(நிைன_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ேபா� 

அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) நம�%_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+�%_ெகா.ேவ.) 

இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ஆேற $ேதவா.7.030.04.4 

 ெபா5 ஏ/ தி�ேமனி, ெப�மாைன ெபாB% அரவ� க6ைசயாைன 

$ேதவா.7.030.05.1 



 க5 நா/�_ெப.எ6.(நா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) G� ெபா�ைக� 

கய�_ெப.(கய�_ெப.) வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) %தி 

ெகா#+�_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) க�,பறிய!" 

$ேதவா.7.030.05.2 

 ெகா5_ெப.(ெகா5_ெப.) ஏறி வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) இன1� 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ேதP� ப� 

ெச�$�_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ெகா%5� 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $ேதவா.7.030.05.3 

 அ5 ஏ/ கழலாைன நிைந.த_ெப.எ6.(நிைன_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

ேபா� அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) 

நம�%_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+�%_ெகா.ேவ.) இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ஆேற 

$ேதவா.7.030.05.4 

 ெபா�யாத வா�ைமயா� ெபா5 Gசி, ேபா0/_ஏவ.(ேபா0/_வி.) இைச�� Gைச 

ெச��_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.030.06.1 

 ைகயினா� எ� ஓ�பி மைற வள"�%� அ.தண"_ெப.(அ.தண"_ெப.) த� 

க�,பறிய!" $ேதவா.7.030.06.2 

 ெகா� உலா� மல"6 ேசாைல� %யி�_ெப.(%யி�_ெப.) Jவ 

மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ஆ?� ெகா%5� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

$ேதவா.7.030.06.3 

 ஐயைன எ� மன�தினா� 

நிைந.த_ெப.எ6.(நிைன_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ேபா� 

அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) நம�%_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+�%_ெகா.ேவ.) 

இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ஆேற $ேதவா.7.030.06.4 

 ெச5 ெகா# ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) உ#ளள=� த9விைன$� 

த9".�_வி.எ6.(த9"_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஒழிய6 சி.ைத ெச�மி� 

$ேதவா.7.030.07.1 



 க5 ெகா# G._ெப.அ.(G�_ெப.அ.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) ம�5� க�ேமதி க� 

பF�%� க�,பறிய!" $ேதவா.7.030.07.2 

 ெகா5_ெப.(ெகா5_ெப.) ெகா# G H� இைடயா# ேகா� வைளயா# அவேளாF� 

ெகா%5� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $ேதவா.7.030.07.3 

 அ5கைள எ� மன�தினா� 

நிைந.த_ெப.எ6.(நிைன_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ேபா� 

அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) நம�%_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+�%_ெகா.ேவ.) 

இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ஆேற $ேதவா.7.030.07.4 

 பைறயாத வ�விைனக# பைற.ெதாழிய ப�-நா+� பா5 ஆ5 $ேதவா.7.030.08.1 

 கைற ஆ".த க�ட�த� எ�ேதாள� 1�க�ண� க�,பறிய!" 

$ேதவா.7.030.08.2 

 %ைறயாத மைற நாவ" %0ேறவ� ஒழியாத ெகா%5� 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $ேதவா.7.030.08.3 

 உைறவாைன மன�தினா� நிைன.தேபா� அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) 

நம�%_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+�%_ெகா.ேவ.) இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ஆேற 

$ேதவா.7.030.08.4 

 சB% ஏ.� ைகயாP� தாமைரயி� ேமலாP� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

காணா� $ேதவா.7.030.09.1 

 கB% ஆ".த வா"சைடக# உைடயாைன விைடயாைன க�,பறிய!" 

$ேதவா.7.030.09.2 

 ெகாB%_ெப.(ெகாB%_ெப.) ஆ".த ெபாழி�-ேசாைல �C கனிக# 

பெலௗதி"�%�_ெப.எ6.(உதி"_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

ெகா%5� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $ேதவா.7.030.09.3 

 எ� ேகாைன மன�தினா� 

நிைந.த_ெப.எ6.(நிைன_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ேபா� 



அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) நம�%_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+�%_ெகா.ேவ.) 

இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ஆேற $ேதவா.7.030.09.4 

 ப� தாC இ� இைச 1ரல, ப�-நா+� பாவி��, பா5 ஆ5� $ேதவா.7.030.10.1 

 க�டா" த� க� %ளி�� களி� க1க� GIேசாைல� க�,பறிய!" 

$ேதவா.7.030.10.2 

 %�டாF� சமண�� சா�கிய�� -ற�_ெப.(-ற�_ெப.) J/� ெகா%5� 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $ேதவா.7.030.10.3 

 எ� ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) எ�ெப�மாைன 

நிைந.த_ெப.எ6.(நிைன_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ேபா� 

அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) நம�%_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+�%_ெகா.ேவ.) 

இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ஆேற $ேதவா.7.030.10.4 

 கைல மலி.த_ெப.எ6.(மலி_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ெத�-லவ" க0ேறா" 

த� இட" த9"�%� க�,பறிய!" $ேதவா.7.030.11.1 

 %ைல மலி.த_ெப.எ6.(மலி_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ேகா#-ெதB% ம<F 

ஒ@%�_ெப.எ6.(ஒ@%_வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) GIேசாைல 

ெகா%5� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $ேதவா.7.030.11.2 

 இைல மலி.த_ெப.எ6.(மலி_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ம@வாைன 

மன�தினா� அ�-_ெப.(அ�-_ெப.) 

ெச��_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

எ�தி_வி.எ6.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.030.11.3 

 மைல மலி.த_ெப.எ6.(மலி_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) 

ஊர�-வன, பைக அ,ப�-உைர�த வ� தமிCகேள $ேதவா.7.030.11.4 

 1.ைத ஊ" 1�%�ற� %ரBகணி� 1<ட� $ேதவா.7.031.01.1 

 சி.ைத ஊ" ந�/_ெப.(ந�/_ெப.) 

ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அைடவா� தி� ஆE" 

$ேதவா.7.031.01.2 



 ப.ைதL" பைழயா/ பழன�_ெப.(பழன�_ெப.) ைபIஞ9லி $ேதவா.7.031.01.3 

 எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) ஊ" எ�� அ(�)மா� இைடயா/ இைட ம�ேத 

$ேதவா.7.031.01.4 

 ;0/�_ெப.எ6.(;0/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ஊ" ;ழிய� தி�6 

ேசா-ர� ெதா�ட" $ேதவா.7.031.02.1 

 ஒ0/� ஊ" ஒ0றிL" தி� ஊற� ஒழியா, $ேதவா.7.031.02.2 

 ெப0ற�_ெப.(ெப0ற�_ெப.) ஊ"தி ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) பாதி 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெப�ைண� ெத�ந9" $ேதவா.7.031.02.3 

 எ0/� ஊ" எ�� அ(�)மா� இைடயா/ இைடம�ேத $ேதவா.7.031.02.4 

 கடBகY" தி��கா��கைர கயிலாய� $ேதவா.7.031.03.1 

 விடBகY" தி� ெவ�ணி அ�ணாமைல 

ெவ�ய_%றி.வி.1.(ெவ�_ெப.+அ_பட".ப�.) $ேதவா.7.031.03.2 

 படBக# ஊ"கி�ற பா�-_ெப.(பா�-_ெப.) அைரயா� பரIேசாதி $ேதவா.7.031.03.3 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகா# ஊ" எ�� அ(�)மா� இைடயா/ இைடம�ேத 

$ேதவா.7.031.03.4 

 க6ைசL" காவ� க@�%�ற� காேராண� $ேதவா.7.031.04.1 

 பி6ைச ஊ" தி�வா�-கட\" வடேப^" $ேதவா.7.031.04.2 

 க6சி ஊ" க6சி சி�க� ெந��தான� மிழைல $ேதவா.7.031.04.3 

 இ6ைச ஊ" எம� அ(�)மா� இைடயா/ இைடம�ேத $ேதவா.7.031.04.4 

 நிைறயZ" நி�றிL" ெகாFB%�ற� 

அம".த_ெப.எ6.(அம"_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.031.05.1 

 பிைறயZ" ெப�7" ெப��ப0ற, -லிL" $ேதவா.7.031.05.2 

 மைறயZ" மைற�காF வலI;ழி வா��த $ேதவா.7.031.05.3 



 இைறயZ" எ�� அ(�)மா� இைடயா/ இைடம�ேத $ேதவா.7.031.05.4 

 திBகY" தி� ஆதிைரயா� ப<5ன� ஊ" $ேதவா.7.031.06.1 

 நBகY" நைறL" நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) நா� இைச நா!" 

$ேதவா.7.031.06.2 

 தBகY" தமிழா� எ�/ பாவி�க வ�ல $ேதவா.7.031.06.3 

 எBகY" எ�� அ(�)மா� இைடயா/ இைடம�ேத $ேதவா.7.031.06.4 

 க��க நI;_ெப.(நI;_ெப.) அ1� உ�ட க�லால� ெகா� ஏ0ற� 

$ேதவா.7.031.07.1 

 த��% அர�கைன6 ெச0/ உக.தா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 15ேம� 

$ேதவா.7.031.07.2 

 எ��க நா#_ெப.(நா#_ெப.) மல" இ�ைட$� ம�த1� 

�5_வி.எ6.(�F_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.031.07.3 

 இ��%�_ெப.எ6.(இ��%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ஊ" எ�� 

அ(�)மா� இைடயா/ இைடம�ேத $ேதவா.7.031.07.4 

 ேதசZ" விைன ேதய_%ைற.எ6.(ேத�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) நி�றா�-தி� 

ஆ�J" $ேதவா.7.031.08.1 

 பாசZ" பரேம<5 பவி�திர பாவ $ேதவா.7.031.08.2 

 நாச�-ஊ" நனிப#ளி ந#ளா0ைற 

அம".த_ெப.எ6.(அம"_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.031.08.3 

 ஈசZ" எ�� அ(�)மா� இைடயா/ இைடம�ேத $ேதவா.7.031.08.4 

 ேபறZ" பிைற6 ெச�னியினா�-ெப�ேவY" $ேதவா.7.031.09.1 

 ேதறZ" தி�மாமக# ேகா� தி�மா� ஓ" $ேதவா.7.031.09.2 

 Jற�-ஊ" %ரBகாF �ைற தி��ேகாவ� $ேதவா.7.031.09.3 



 ஏறZ" எ�� அ(�)மா� இைடயா/ இைடம�ேத $ேதவா.7.031.09.4 

 ஊறி வாயின� நா5ய வ� ெதா�ட�-ஊர� $ேதவா.7.031.10.1 

 ேத/வா" சி.ைத ேத/� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெசBக� 

ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ/ $ேதவா.7.031.10.2 

 ஏ/வா" எ�� அ(�)மா� இைடயா/ இைடம�ைத� $ேதவா.7.031.10.3 

 J/வா" விைன எRவிட ெம� %ளி"வாேர $ேதவா.7.031.10.4 

 க5� ஆ�� கட�_ெப.(கட�_ெப.) கா0/_ெப.(கா0/_ெப.) 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ0ற கைரேம� $ேதவா.7.032.01.1 

 %5 தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) அயேல இ�.தா� %0ற�_ெப.(%0ற�_ெப.) 

ஆேமா $ேதவா.7.032.01.2 

 ெகா5ேய� க�க# க�டன ேகா5� %ழகீ" $ேதவா.7.032.01.3 

 அ5ேக# உம�% ஆ" �ைண ஆக இ�.த9ேர $ேதவா.7.032.01.4 

 1� தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) நIச� உ�ட அதனாேலா 

$ேதவா.7.032.02.1 

 பி� தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) பரைவ�% உபகார� ெச�தாேயா $ேதவா.7.032.02.2 

 %�றா, ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) �C த� ேகா5� %ழகா $ேதவா.7.032.02.3 

 எ� தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) தனிேய இ�.தா� எ�பிராேன $ேதவா.7.032.02.4 

 ம�த� மலி �C மைற�காF அத� ெத�பா� $ேதவா.7.032.03.1 

 ப�த" பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) பாட_%ைற.எ6.(பாF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

இ�.த_ெப.எ6.(இர_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) பரமா $ேதவா.7.032.03.2 

 ெகா�� ஆ" ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) �Cத� ேகா5� %ழகா $ேதவா.7.032.03.3 

 எ�தா�-தனிேய இ�.தா� எ�பிராேன $ேதவா.7.032.03.4 



 காேட� மிக_%ைற.எ6.(மி%_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வலி� கா�ைக அIச 

$ேதவா.7.032.04.1 

 J5, ெபா.தி� ஆ.ைதக# Jைக %ழற $ேதவா.7.032.04.2 

 ேவ5� ெதா�ட" சால=� த9ய" சழ�க" $ேதவா.7.032.04.3 

 ேகா5� %ழகா இட�_ெப.(இட�_ெப.) ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) ெகா�டாேய 

$ேதவா.7.032.04.4 

 ைம ஆ" தடBக�ணி பBகா கBைகயா+� $ேதவா.7.032.05.1 

 ெம� ஆக��_ெப.(ஆக�_ெப.+அ��_சா�.) இ�.தன# ேவ/ 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) இ�ைல $ேதவா.7.032.05.2 

 ைக ஆ" வைள� காF_ெப.(காF_ெப.) காேளாF� உட� ஆ�� $ேதவா.7.032.05.3 

 ெகா� ஆ" ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ேகா5ேய ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

ெகா�டாேய $ேதவா.7.032.05.4 

 அர= ஏ" அ�%லாைள ஓ" பாக��_ெப.(பாக�_ெப.+அ��_சா�.) 

அம".�_வி.எ6.(அம"_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.032.06.1 

 மரவ�_ெப.(மரவ�_ெப.) கமC மா மைற�காF அத� ெத�பா� $ேதவா.7.032.06.2 

 %ரவ�_ெப.(%ரவ�_ெப.) ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) �Cத� ேகா5� %ழகா 

$ேதவா.7.032.06.3 

 இரேவ �ைண ஆ� இ�.தா� எ�பிராேன $ேதவா.7.032.06.4 

 பைற$� %ழ?�(�) ஒலிபாட� 

இய�ப_%ைற.எ6.(இய�-_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.032.07.1 

 அைற$� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ஆ"�க 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆF� அ1ேத 

$ேதவா.7.032.07.2 

 %ைறயா, ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) �Cத� ேகா5� %ழகா $ேதவா.7.032.07.3 



 இைறவா தனிேய இ�.தா� எ�பிராேன $ேதவா.7.032.07.4 

 ஒ0றிL" எ�ற ஊன�தினா� அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) தாேனா 

$ேதவா.7.032.08.1 

 அ0ற, பட ஆE" அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) எ�/ அக�றாேயா 

$ேதவா.7.032.08.2 

 10றா மதி �5ய_ெப.எ6.(�F_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ேகா5� %ழகா 

$ேதவா.7.032.08.3 

 எ0றா�-தனிேய இ�.தா� எ�பிராேன $ேதவா.7.032.08.4 

 ெந5யாெனாF நா�1கP�(�) அறி=_ெப.(அறி=_ெப.) ஒ�ணா, 

$ேதவா.7.032.09.1 

 ப5யா� பலி ெகா#+�_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) %5 இ�ைல $ேதவா.7.032.09.2 

 ெகா5யா" பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) ேவட"க# வா@� கைரேம� $ேதவா.7.032.09.3 

 அ5ேக# அ�-_ெப.(அ�-_ெப.) அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) ஆ� 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) ெகா�டாேய $ேதவா.7.032.09.4 

 பா" ஊ" மலி �C மைற�காF அத� ெத�பா� $ேதவா.7.032.10.1 

 ஏ" ஆ" ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) �Cத� ேகா5� %ழைக $ேதவா.7.032.10.2 

 ஆEர� உைர�தன ப�� இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) வ�லா" 

$ேதவா.7.032.10.3 

 சீ" ஊ" சிவேலாக�� இ�,பவ" தாேம $ேதவா.7.032.10.4 

 பா/ தாBகிய_ெப.எ6.(தாB%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) காடேரா 

பFதைலயேரா மைல, பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ஓ" $ேதவா.7.033.01.1 



 J/ தாBகிய_ெப.எ6.(தாB%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) %ழகேரா %ைழ� 

காதேரா %/B_ெப.அ.(%/�_ெப.அ.) ேகா<F இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

$ேதவா.7.033.01.2 

 ஏ/ தாBகிய_ெப.எ6.(தாB%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ெகா5யேரா ;F 

ெபா5யேரா இலB%�_ெப.எ6.(இலB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) $ேதவா.7.033.01.3 

 ஆ/ தாBகிய_ெப.எ6.(தாB%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) சைடயேரா 

நம�%_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+�%_ெகா.ேவ.) அ5க# 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ%_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) அ5கேள $ேதவா.7.033.01.4 

 இ<5� ஆக வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உைரமிேனா 

Hம�% இைச$மா நிைந.�_வி.எ6.(நிைன_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ��வ 9" $ேதவா.7.033.02.1 

 க<5 வாCவ� நாகேமா சைட ேம?� நா/ கர.ைதேயா $ேதவா.7.033.02.2 

 ப<5 ஏ/ உக.� ஏறேரா பF ெவ�தைல, பலி 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.033.02.3 

 அ<5 ஆள=� கி0பேரா நம�%_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+�%_ெகா.ேவ.) அ5க# 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ%_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) அ5கேள $ேதவா.7.033.02.4 

 ஒ�றின 9"க# வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உைரமிேனா 

Hம�% இைச$மா நிைந.�_வி.எ6.(நிைன_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ��வ 9" $ேதவா.7.033.03.1 

 %�றி ேபா�வ� ஒ" உ�வேரா %றி,-_ெப.(%றி,-_ெப.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ந9/ 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அணிவேரா 

$ேதவா.7.033.03.2 

 இ�றிேய இல" ஆவேரா அ�றி உைடயரா� இல" ஆவேரா $ேதவா.7.033.03.3 



 அ�றிேய மிக_%ைற.எ6.(மி%_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) அறவேரா 

நம�%_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+�%_ெகா.ேவ.) அ5க# 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ%_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) அ5கேள $ேதவா.7.033.03.4 

 ேதைன ஆF 1�க�ணேரா மிக6 ெச�யேரா ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) 

ந90றேரா $ேதவா.7.033.04.1 

 பா� ெந� ஆட?� பயி�வேரா தைம, ப0றினா"க<% ந�லேரா 

$ேதவா.7.033.04.2 

 மாைன ேமவிய_ெப.எ6.(ேம=_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) க�ணினா# மைல 

மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) நBைகைய அIச ஓ" $ேதவா.7.033.04.3 

 ஆைன ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) உ� ேபா",பேரா 

நம�%_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+�%_ெகா.ேவ.) அ5க# 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ%_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) அ5கேள $ேதவா.7.033.04.4 

 ேகாண� மாமதி �டேரா ெகாFெகா<5 கால" கழலேரா $ேதவா.7.033.05.1 

 வ 9ைண தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) க�விேயா 

விைட ஏ/ ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) 1த�வேரா $ேதவா.7.033.05.2 

 நா�_ெப.(நா�_ெப.) அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) ஆக ஒ" 

நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

அைர�% ஆ",பேரா நல�_ெப.(நல�_ெப.) ஆ"தர $ேதவா.7.033.05.3 

 ஆைண ஆக ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) அ5கேளா 

நம�%_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+�%_ெகா.ேவ.) அ5க# 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ%_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) அ5கேள $ேதவா.7.033.05.4 

 வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ெசா�?மி� 7டேனP�% 

வ�லவா நிைந.�_வி.எ6.(நிைன_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஏ��வ 9" 

$ேதவா.7.033.06.1 

 வ.த_ெப.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) சாயிைன அறிவேரா த�ைம 

வாC�தினா"க<% ந�லேரா $ேதவா.7.033.06.2 



 -.தியா� உைர ெகா#வேரா அ�றி, ெபா� இ� ெம� உைர�� ஆ#வேரா 

$ேதவா.7.033.06.3 

 அ�றிேய மிக_%ைற.எ6.(மி%_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) அறவேரா 

நம�%_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+�%_ெகா.ேவ.) அ5க# 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ%_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) அ5கேள $ேதவா.7.033.06.4 

 ெம� எ� ெசா�?மி� நமரBகா# உம�% இைச$மா 

நிைந.�_வி.எ6.(நிைன_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஏ��வ 9" $ேதவா.7.033.07.1 

 ைகயி� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) உைடயேரா 

காIகாடேரா கைற� க�டேரா $ேதவா.7.033.07.2 

 ெவ�ய_%றி.வி.1.(ெவ�_ெப.+அ_பட".ப�.) பா�-_ெப.(பா�-_ெப.) அைர 

ஆ",பேரா விைட ஏறேரா கைடேதா/� 

ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.033.07.3 

 ஐய� ெகா#+�_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

அR_;<.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ0.) அ5கேளா 

நம�%_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+�%_ெகா.ேவ.) அ5க# 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ%_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) அ5கேள $ேதவா.7.033.07.4 

 ந9F வாC பதி உைடயேரா அய� ெந5ய மா?�%� ெந5யேரா $ேதவா.7.033.08.1 

 பாFவாைர$� உைடயேரா தைம, ப0றினா"க<% ந�லேரா $ேதவா.7.033.08.2 

 காF_ெப.(காF_ெப.) தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) அரB% ஆகேவ ைகக# 

எ<5ேனாF இலய� பட $ேதவா.7.033.08.3 

 ஆFவா" என,பFவேரா நம�%_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+�%_ெகா.ேவ.) அ5க# 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ%_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) அ5கேள $ேதவா.7.033.08.4 

 நமண ந.தி$� க�மவ 9ரP� த�மேசனP� எ�/ 

இவ"_பதி.ெப.(இ_;<.+அ"_பட".ப�.) $ேதவா.7.033.09.1 



 %மணமாமைல� %�/ ேபா� 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) தBக# Jைற 

ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) இ�றிேய $ேதவா.7.033.09.2 

 @ஞமண� ஞாஞண� ஞாண� ேஞாண�@ எ�/ ஓதி யாைர$� 

நா�_ெப.(நா�_ெப.) இலா $ேதவா.7.033.09.3 

 அமணரா� பழி,- உைடயேரா நம�%_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+�%_ெகா.ேவ.) 

அ5க# ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ%_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) அ5கேள 

$ேதவா.7.033.09.4 

 ப5 ெச� ந9"ைமயி� ப�த"கா# 

பணி.�_வி.எ6.(பணி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஏ�திேன� பணிய"ீ அ�# 

$ேதவா.7.033.10.1 

 வ5= இலா� தி� நாவ!ரா�-வன,பைக அ,ப� வ� ெதா�ட� 

$ேதவா.7.033.10.2 

 ெச5ய� ஆகி?� த9ய� ஆகி?� த�ைமேய மன�_ெப.(மன�_ெப.) சி.தி�%� 

$ேதவா.7.033.10.3 

 அ5ய�-ஊரைன ஆ#வேரா நம�%_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+�%_ெகா.ேவ.) அ5க# 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ%_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) அ5கேள $ேதவா.7.033.10.4 

 த�ைமேய -கC.�_வி.எ6.(-கC_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இ6ைச ேபசிP� 

சா"விP� ெதா�ட" த�கிலா, $ேதவா.7.034.01.1 

 ெபா��ைமயாளைர, பாடாேத எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) -க!" பாFமி� 

-லவ 9"கா# $ேதவா.7.034.01.2 

 இ�ைமேய த�� ேசா/� Jைற$� ஏ�த� ஆ� இட" ெகட?� ஆ� 

$ேதவா.7.034.01.3 

 அ�ைமேய சிவேலாக� ஆ#வத0% யா�� ஐ$ற= இ�ைலேய 

$ேதவா.7.034.01.4 



 மிF�% இலாதாைன @வ 9மேன விற�_ெப.(விற�_ெப.) விசயேன வி�?�% 

இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பட".ஒ�.) @ எ�/ $ேதவா.7.034.02.1 

 ெகாF�கிலாதாைன @பா�ேய @ எ�/ JறிP� ெகாF,பா" இைல 

$ேதவா.7.034.02.2 

 ெபா5� ெகா# ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எ� -�ணிய� -க!ைர, பாFமி� 

-லவ 9"கா# $ேதவா.7.034.02.3 

 அF�% ேம� அம�லக� ஆ#வத0% யா�� ஐ$ற= இ�ைலேய 

$ேதவா.7.034.02.4 

 @காணிேய� ெபாI� உைடயேன க0/ ந�லேன ;0ற�_ெப.(;0ற�_ெப.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) கிைள $ேதவா.7.034.03.1 

 ேபணிேய வி�.�_ெப.(வி�.�_ெப.) ஓ�-ேம @ எ�/ ேபசிP� ெகாF,பா" 

இைல $ேதவா.7.034.03.2 

 Gணி G�F உழ, -#_ெப.(-#_ெப.) சில�-� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) -க!" 

பாFமி� -லவ 9"கா# $ேதவா.7.034.03.3 

 ஆணி ஆ� அம�லக� ஆ#வத0% யா�� ஐ$ற= இ�ைலேய $ேதவா.7.034.03.4 

 நைரக# ேபா.� ெம� தள".� 7�� உட�_ெப.(உட�_ெப.) நFBகி 

நி0%�_ெப.எ6.(நி�_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

இ�_;<.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ0.) கிழவைன $ேதவா.7.034.04.1 

 @வைரக# ேபா�-திர# ேதாளேன @ எ�/ வாC�திP� ெகாF,பா" இைல 

$ேதவா.7.034.04.2 

 -ைர ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ/ உைட, -�ணிய� -க!ைர, பாFமி� 

-லவ 9"கா# $ேதவா.7.034.04.3 

 அைரயனா� அம�லக� ஆ#வத0% யா�� ஐ$ற= இ�ைலேய 

$ேதவா.7.034.04.4 



 வIச� ெநIசைன மா சழ�கைன பாவிைய வழ�% இ(�)லிைய 

$ேதவா.7.034.05.1 

 பIச�<டைன @சா�ேவ @ எ�/ பா5P� ெகாF,பா" இைல $ேதவா.7.034.05.2 

 ெபா� ெச� ெசIசைட, -�ணிய� -க!ைர, பாFமி� -லவ 9"கா# 

$ேதவா.7.034.05.3 

 ெநIசி� ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

அ/��_வி.எ6.(அ/_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ6.%றி.) உI; ேபாவத0% யா�� 

ஐ$ற= இ�ைலேய $ேதவா.7.034.05.4 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) இலாதாைன @ந�லேன @ எ�/ நைர�த 

மா.தைர_ெப.(மா.த"_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) @இைளயேன @ $ேதவா.7.034.06.1 

 %ல�_ெப.(%ல�_ெப.) இலாதாைன @%லவேன @ எ�/ JறிP� ெகாF,பா" 

இைல $ேதவா.7.034.06.2 

 -ல� எலா� ெவறி கம@�_ெப.எ6.(கமC_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) G� 

-க!ைர, பாFமி� -லவ 9"கா# $ேதவா.7.034.06.3 

 அலமர� அம�லக� ஆ#வத0% யா�� ஐ$ற= இ�ைலேய $ேதவா.7.034.06.4 

 ேநாயைன @தட.ேதாளேன @ எ�/ ெநா�ய 

மா.தைர_ெப.(மா.த"_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) @வி@மிய $ேதவா.7.034.07.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) அ�ேறா -லேவா"�% எலா� @ எ�/ சா0றிP� 

ெகாF,பா" இைல $ேதவா.7.034.07.2 

 ேபா� உழ�/ க� %ழியாேத எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) -க!" பாFமி� 

-லவ 9"கா# $ேதவா.7.034.07.3 

 ஆய�_ெப.(ஆய�_ெப.) இ�றி, ேபா� அ�ட� ஆ#வத0% யா�� ஐ$ற= 

இ�ைலேய $ேதவா.7.034.07.4 



 எ# வி@.த_ெப.எ6.(வி@_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

பா"�%�_ெப.எ6.(பா"_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

ஆகி?� ஈ�%� ஈகில� ஆகி?� $ேதவா.7.034.08.1 

 @வ#ளேல எBக# ைம.தேன @ எ�/ வாC�திP� ெகாF,பா" இைல 

$ேதவா.7.034.08.2 

 -#_ெப.(-#_ெப.) எலா� ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ேச��_ெப.எ6.(ேச"-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) G� -க!ைர, பாFமி� 

-லவ 9"கா# $ேதவா.7.034.08.3 

 அ#ள�ப<F அ@.தா� ேபாவத0% யா�� ஐ$ற= இ�ைலேய 

$ேதவா.7.034.08.4 

 க0றிலாதாைன @க0/ ந�லேன @ @காமேதவைன ஒ�%ேம@ 

$ேதவா.7.034.09.1 

 10றிலாதாைன @10றேன @ எ�/ ெமாழியிP� ெகாF,பா" இைல 

$ேதவா.7.034.09.2 

 ெபா�தி� ஆ.ைதக# பா<F அறா, -க!ைர, பாFமி� -லவ 9"கா# 

$ேதவா.7.034.09.3 

 அ�தனா� அம�லக� ஆ#வத0% யா�� ஐ$ற= இ�ைலேய $ேதவா.7.034.09.4 

 @ைதயலா��% ஒ" காமேன @ எ�/� @சால நல அழ%_ெப.(அழ%_ெப.) 

உைட ஐயேன @ $ேதவா.7.034.10.1 

 @ைக உலாவிய ேவலேன @ எ�/ கழறிP� ெகாF,பா" இைல 

$ேதவா.7.034.10.2 

 ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) ஆவியி� ேமதி பா� -க!ைர, பாFமி� 

-லவ 9"கா# $ேதவா.7.034.10.3 

 ஐயனா� அம�லக� ஆ#வத0% யா�� ஐ$ற= இ�ைலேய $ேதவா.7.034.10.4 



 ெச/வினி� ெச@B கமல� ஓB%_ஏவ.(ஓB%_வி.) ெத�-க!" 

ேமவிய_ெப.எ6.(ேம=_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ெச�வைன $ேதவா.7.034.11.1 

 நறவ� G�ெபாழி� நாவ!ர�-வன,பைக அ,ப� சைடய�த� 

$ேதவா.7.034.11.2 

 சி/வ�_ெப.(சி/வ�_ெப.) ெதா�ட� ஊர�-பா5ய பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) ப�� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) வ�லவ" $ேதவா.7.034.11.3 

 அறவனா" அ5 ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ேச"வத0% 

யா�� ஐ$ற= இ�ைலேய $ேதவா.7.034.11.4 

 அBக� ஓதி ஓ" ஆைறேம0றளி நி�/� ேபா.� 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இ�ன�ப"� $ேதவா.7.035.01.1 

 தBகிேனாைம$� @இ�ன�@ எ�றில" ஈசனா" எ@ 

ெநIசேம_ெப.(ெநIச�_ெப.+ஏ_சா�.) $ேதவா.7.035.01.2 

 கB%�_ெப.(கB%�_ெப.) ஏமBக# 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ேதவ"க#_ெப.(ேதவ"_ெப.+க#_ப�.) 

ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) வானவ"தா� ெதா@� 

$ேதவா.7.035.01.3 

 ெபாB% மா�விைட ஏறி ெச�வ, -ற�பய� ெதாழ, ேபா�ேம $ேதவா.7.035.01.4 

 பதி$� ;0ற1� ெப0ற_ெப.எ6.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ம�க+� 

ப�ைடயா" அல" ெப�5�� $ேதவா.7.035.02.1 

 ெநதியி� இ� மைன வா@� வாC�ைக$� நிைன,- ஒழி மட 

ெநIசேம_ெப.(ெநIச�_ெப.+ஏ_சா�.) $ேதவா.7.035.02.2 

 மதிய� ேச" சைட� கBைகயா� இட�_ெப.(இட�_ெப.) மகி@� 

ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) ச�பக� $ேதவா.7.035.02.3 



 -திய_ெப.அ.(-திய_ெப.அ.) G 

மல".�_வி.எ6.(மல"_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ�லி 

நா/�_ெப.எ6.(நா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) -ற�பய� ெதாழ, 

ேபா�ேம $ேதவா.7.035.02.4 

 -ற�_ெப.(-ற�_ெப.) திைர.� நர�-_ெப.(நர�-_ெப.) 

எ@.�_வி.எ6.(எ@_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) நைர�� 

ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) உைரயா�-தள".� $ேதவா.7.035.03.1 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) -�.� நிைன,ப� ஆ�ைம_ெப.(ஆ�ைம_ெப.) 

அ��கா� இஃ� அறிதிேய� $ேதவா.7.035.03.2 

 திற�பியா� எ@ ெநIசேம_ெப.(ெநIச�_ெப.+ஏ_சா�.) சி/காைல 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) உ/ வாணிய� $ேதவா.7.035.03.3 

 -ற�_ெப.(-ற�_ெப.) பய�� உைற Gதநாத� -ற�பய� ெதாழ, ேபா�ேம 

$ேதவா.7.035.03.4 

 %0/ ஒ�(R)வைர� Jைற 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ெகாைலக# 

�C.த_ெப.எ6.(�C_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) கள=_ெப.(கள=_ெப.) எலா� 

$ேதவா.7.035.04.1 

 ெச0/ ஒ�(R)வைர6 ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

த9ைமக# இ�ைமேய வ�� தி�ணேம $ேதவா.7.035.04.2 

 ம0/ ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வைர, ப0/ இேல� மறவா� எ@ மட 

ெநIசேம_ெப.(ெநIச�_ெப.+ஏ_சா�.) $ேதவா.7.035.04.3 

 -0/ அர(R)= உைட, ெப0ற�_ெப.(ெப0ற�_ெப.) ஏறி -ற�பய� ெதாழ, 

ேபா�ேம $ேதவா.7.035.04.4 

 க#ளி_ெப.(க#ளி_ெப.) ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) த9ைம உ#ளன பாவ1� 

பைற$�ப5 $ேதவா.7.035.05.1 



 ெத#ளிதா எ@ ெநIசேம_ெப.(ெநIச�_ெப.+ஏ_சா�.) ெசBக� 

ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) உைட6 சிவேலாக� ஊ" $ேதவா.7.035.05.2 

 �#ளி ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) பா� வய�-ேதா�/ 

தாமைர,_ெப.(தாமைர_ெப.+,_ஒ0.) G�க# ேம� $ேதவா.7.035.05.3 

 -#ளி_ெப.(-#ளி_ெப.) ந#ளிக# ப#ளி_ெப.(ப#ளி_ெப.) 

ெகா#+�_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) -ற�பய� ெதாழ, 

ேபா�ேம $ேதவா.7.035.05.4 

 பைட எலா� பகF_ெப.(பகF_ெப.) ஆர_%ைற.எ6.(ஆ"_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

ஆளி?� ெபௗவ�_ெப.(ெபௗவ�_ெப.) 

�C.�_வி.எ6.(�C_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அர;_ெப.(அர;_ெப.) ஆளி?� 

$ேதவா.7.035.06.1 

 கைட எலா� பிைன� ேதைரவா� கவலா� எ@ மட 

ெநIசேம_ெப.(ெநIச�_ெப.+ஏ_சா�.) $ேதவா.7.035.06.2 

 மைட எலா� க@ந9" மல".�_வி.எ6.(மல"_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ம�B%எலா� க��-_ெப.(க��-_ெப.) 

ஆட_%ைற.எ6.(ஆF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

$ேதவா.7.035.06.3 

 -ைட எலா� மண�_ெப.(மண�_ெப.) நா/ ேசாைல, -ற�பய� ெதாழ, ேபா�ேம 

$ேதவா.7.035.06.4 

 1�ைன6 ெச�விைன இ�ைமயி� 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

7F�_ெப.எ6.(7F_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ஆதலி� 1�னேம 

$ேதவா.7.035.07.1 

 எ�ைன ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) திய�கா� எ@(�) மட 

ெநIசேம_ெப.(ெநIச�_ெப.+ஏ_சா�.) எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) 

த.ைத_ெப.(த.ைத_ெப.) ஊ" $ேதவா.7.035.07.2 



 அ�ன6ேசவேலாF ஊ5, ேபைடக# J56 ேச��_ெப.எ6.(ேச"-

வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) அணி ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

$ேதவா.7.035.07.3 

 -�ைன� க�னிக# அ�% அ��- -ற�பய� ெதாழ, ேபா�ேம $ேதவா.7.035.07.4 

 மல� எலா� அ/� இ�ைமேய ம/ைம�%� வ�விைன சா"கிலா 

$ேதவா.7.035.08.1 

 சல� எலா� ஒழி ெநIசேம_ெப.(ெநIச�_ெப.+ஏ_சா�.) எBக# சBகர� 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

தB%�_ெப.எ6.(தB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ஊ" $ேதவா.7.035.08.2 

 கல�_ெப.(கல�_ெப.) எலா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) ம�F 

காவி�_ெப.(காவி�_ெப.) நBைக 

ஆ5ய_%ைற.எ6.(ஆF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) கBைக ந9" $ேதவா.7.035.08.3 

 -ல� எலா� ம�5, ெபா� விைள�%� -ற�பய� ெதாழ, ேபா�ேம 

$ேதவா.7.035.08.4 

 ப�F அMயன ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) த9ைம$� 

பாவ1� பைற$�ப5 $ேதவா.7.035.09.1 

 க�F அMயன ேக<5ேய� கவலா� எ@ மட 

ெநIசேம_ெப.(ெநIச�_ெப.+ஏ_சா�.) $ேதவா.7.035.09.2 

 ெதா�F அMயன பா5� �#ளி 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆ5 வானவ"தா� ெதா@� 

$ேதவா.7.035.09.3 

 -�டMக� மல��_ெப.எ6.(மல"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) -ற�பய� ெதாழ, ேபா�ேம $ேதவா.7.035.09.4 

 �Iசி$� பிற.�� சிற.�� �ய�% அறாத மய�% 

இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) $ேதவா.7.035.10.1 



 அIசி ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) தி�, -ற�பய�� அ,பைன� தமிC6 சீ�னா� 

$ேதவா.7.035.10.2 

 ெநIசினாேல @-ற�பய� ெதா@�_வி.எ6.(ெதா@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

உ���@ எ�/ நிைன�தன $ேதவா.7.035.10.3 

 வIசியா� உைரெச�ய வ�லவ" வ�ல" வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

உல%_ெப.(உல%_ெப.) ஆளேவ $ேதவா.7.035.10.4 

 கா" உலாவிய நIைச உ�F இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) 

க�ட_ெப.எ6.(கா�_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஓF 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.036.01.1 

 ஊ" எலா� தி�.� எ� ெச�வ 9" பலி ஓ" இட�திேல 

ெகா#+�_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ந9" $ேதவா.7.036.01.2 

 பா" எலா� பணி.�_வி.எ6.(பணி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உ�ைமேய 

பரவி, பணி$� ைபIஞ9லிய"ீ $ேதவா.7.036.01.3 

 ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) நாகேமா 

ெசா?� ஆரண 9ய விடBகேர $ேதவா.7.036.01.4 

 சிைல�� ேநா�%�_ெப.(ேநா�%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ/ ெச.தழ� வாய பா�-_ெப.(பா�-_ெப.) 

அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) 7ெசP� $ேதவா.7.036.02.1 

 பலி�% ந9" வ��ேபா� H�_தி�.(H�_1�.ஒ�.) ைகயி� பா�-_ெப.(பா�-_ெப.) 

ேவ�டா பிரானிேர $ேதவா.7.036.02.2 

 மைல�த ச.ெதாF ேவBைக_ெப.(ேவBைக_ெப.) ேகாBக1� ம�P கா" 

அகி�_ெப.(அகி�_ெப.) ச�பக� $ேதவா.7.036.02.3 

 அைல�%� ைப� -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) �C ைபIஞ9லியி� ஆரண 9ய விடBகேர 

$ேதவா.7.036.02.4 



 Vயவ" க�O� வா$� ேமனி$� ��ன ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ;டைலயி� 

$ேதவா.7.036.03.1 

 ேபெயாF ஆடைல� தவி�� ந9" ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பி�தேரா எ�பிரானிேர 

$ேதவா.7.036.03.2 

 பா$�_ெப.எ6.(பா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ந9"� கிடB% ஆ" 

கமல1� ைப._ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மாதவி 

-�ைன$� $ேதவா.7.036.03.3 

 ஆய ைப�ெபாழி� �C ைபIஞ9லியி� ஆரண 9ய விடBகேர $ேதவா.7.036.03.4 

 ெச.தமிC� திற�_ெப.(திற�_ெப.) வ�லிேரா ெசBக� அரவ� 1� ைகயி� 

ஆடேவ $ேதவா.7.036.04.1 

 வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) நி0%மி� எ�ெகாேலா பலி 

மா0றமா<ேடா� இடகிேலா� $ேதவா.7.036.04.2 

 ைப._ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மா மல" உ.� ேசாைலக# 

க.த� நா/�_ெப.எ6.(நா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ைபIஞ9லிய"ீ 

$ேதவா.7.036.04.3 

 அ.தி வான�_ெப.(வான�_ெப.) உ� ேமனிேயா ெசா?� ஆரண 9ய விடBகேர 

$ேதவா.7.036.04.4 

 ந9/ H�_தி�.(H�_1�.ஒ�.) தி�ேமனி நி�தில� ந9�_ெப.அ.(ந9ல�_ெப.) 

ெநFB_ெப.அ.(ெநF�_ெப.அ.) க�ணினாெளாF� $ேதவா.7.036.05.1 

 Jறரா� வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) நி0றிரா� ெகாண".� 

இடகிேலா� பலி நடமிேனா $ேதவா.7.036.05.2 

 பா/ ெவ�தைல ைகயி� ஏ.தி @ைபIஞ9லிேய�@ எ�ற9" அ5க# ந9" 

$ேதவா.7.036.05.3 

 ஆ/ தாBகிய_ெப.எ6.(தாB%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) சைடயேரா ெசா?� 

ஆரண 9ய விடBகேர $ேதவா.7.036.05.4 



 %ரவ�_ெப.(%ரவ�_ெப.) நாறிய %ழலினா" வைள ெகா#வேத 

ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ந9" 

$ேதவா.7.036.06.1 

 இர=� இ� மைன அறிதிேர இBேக 

நட.�_வி.எ6.(நட_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ேபாக=� வ�லிேர 

$ேதவா.7.036.06.2 

 பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) நா#ெதா/� பாFவா" விைன 

ப0/ அ/�%�_ெப.எ6.(அ/_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

ைபIஞ9லிய"ீ $ேதவா.7.036.06.3 

 அரவ� ஆ<ட=� வ�லிேரா ெசா?� ஆரண 9ய விடBகேர $ேதவா.7.036.06.4 

 ஏF உலா� மல"� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) �Fதி" எ�- எலா� 

அணி.�_வி.எ6.(அணி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� ெச�வ 9" 

$ேதவா.7.036.07.1 

 காF_ெப.(காF_ெப.) H�_தி�.(H�_1�.ஒ�.) பதி ஓF ைகய� 

காத�_ெப.(காத�_ெப.) ெச�பவ" ெப/வ� எ� $ேதவா.7.036.07.2 

 @பாட� வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) இைச ஆ?� ேசாைல, ைபIஞ9லிேய�@ 

எ�/ நி0றிரா� $ேதவா.7.036.07.3 

 ஆட�_ெதா.ெப.(ஆF_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) பாட?� வ�லிேரா ெசா?� 

ஆரண 9ய விடBகேர $ேதவா.7.036.07.4 

 ம�த� மா மல" ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) வ�னி$� கBைகயாெளாF 

திBக+� $ேதவா.7.036.08.1 

 ெமா��த ெவ�தைல ெகா�% இற(ஃ)ெகாF ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) 

எ��க� உ� சைடய தா� $ேதவா.7.036.08.2 

 @ப�த" சி�த"க# பா5 ஆF� ைபIஞ9லிேய�@ எ�/ நி0றிரா� 

$ேதவா.7.036.08.3 



 அ�தி ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) உ� ேபா"�திேரா ெசா?� ஆரண 9ய விடBகேர 

$ேதவா.7.036.08.4 

 த�ைக த�Oைம_ெப.(த�Oைம_ெப.) தாள� வ 9ைண த%ணி6ச� கிைண 

ச�லாI $ேதவா.7.036.09.1 

 ெகா�கைர %ட 1ழவிேனாF இைச J5, பா5 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆFவ 9" $ேதவா.7.036.09.2 

 @ப�கேம %யி�_ெப.(%யி�_ெப.) பாF� ேசாைல, ைபIஞ9லிேய�@ என 

நி0றிரா� $ேதவா.7.036.09.3 

 அ�%� ஆைம$� G�5ேரா ெசா?� ஆரண 9ய விடBகேர $ேதவா.7.036.09.4 

 ைக ஒ" பா�-_ெப.(பா�-_ெப.) அைர ஆ"�த ஒ" பா�-_ெப.(பா�-_ெப.) 

க@��_ெப.(க@��_ெப.) ஒ" பா�-_ெப.(பா�-_ெப.) அைவ பி�- தாC 

$ேதவா.7.036.10.1 

 ெம� எலா� ெபா5� ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

G;தி" ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) ஓ�தி" கீத1� $ேதவா.7.036.10.2 

 ைபயேவ விடB% ஆக நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

@ைபIஞ9லிேய�@ எ�ற9" அ5க# ந9" $ேதவா.7.036.10.3 

 ஐய� ஏ0%மி� எ� ெகாேலா ெசா?� ஆரண 9ய விடBகேர $ேதவா.7.036.10.4 

 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) ேச" வய�_ெப.(வய�_ெப.) �C ைபIஞ9லியி� 

ஆரண 9ய விடBகைர $ேதவா.7.036.11.1 

 மி�P� H� இைட மBைகமா" பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) ேவ�5� 

காத�_ெப.(காத�_ெப.) ெமாழி.த ெசா� $ேதவா.7.036.11.2 

 ம�P ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) -கC நாவ!ர�-வ�ெதா�ட�-

வா�ெமாழி பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) ப�� $ேதவா.7.036.11.3 

 உ�னி இ� இைச பாFவா" உைம ேக#வ� ேசவ5_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ5_ெப.) 

ேச"வேர $ேதவா.7.036.11.4 



 %�%_ெப.(%�%_ெப.) பாய_%ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

ெகா@B_ெப.அ.(ெகா@�_ெப.அ.) க��-க# ெநாI.த சா/ $ேதவா.7.037.01.1 

 அ�% பா$�_ெப.எ6.(பா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) அ� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஆEரைர, $ேதவா.7.037.01.2 

 ப�%� ஆ/� பணி.�_வி.எ6.(பணி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஏ��� 

ஆ/� நிைந.�_வி.எ6.(நிைன_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.037.01.3 

 உ�%� ஆ/�(�) இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) 

உண"�த_%ைற.எ6.(உண"��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�N"கேள 

$ேதவா.7.037.01.4 

 பற�%� எ� கி#ைளகா# பாF� எ� Gைவகா# $ேதவா.7.037.02.1 

 அற�க� எ�ன� த%� அ5க# ஆEரைர $ேதவா.7.037.02.2 

 மற�ககி�லாைம$� வைளக# நி�லாைம$� $ேதவா.7.037.02.3 

 உற�க�_ெப.(உற�க�_ெப.) இ�லாைம$� 

உண"�த_%ைற.எ6.(உண"��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�N"கேள 

$ேதவா.7.037.02.4 

 �@� ஓ56 ;ழ�/_வி.எ6.(;ழ�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உழ?� 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நாைரகா# $ேதவா.7.037.03.1 

 ஆ+� அ� ெபா�கழ� அ5க# ஆEர"�% $ேதவா.7.037.03.2 

 வா@� ஆ/� வைள கழ?� ஆ/� என�% $ேதவா.7.037.03.3 

 ஊ@� மா/�(�) இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) 

உண"�த_%ைற.எ6.(உண"��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�N"கேள 

$ேதவா.7.037.03.4 

 ச�கிரவாள�� இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) ேபைடகா# ேசவ�கா# 

$ேதவா.7.037.04.1 



 அ�கிரமBக# ெச$� அ5க# ஆEர"�% $ேதவா.7.037.04.2 

 வ�கிர� இ�லாைம$� வைளக# நி�லாைம$� $ேதவா.7.037.04.3 

 உ�கிர� இ�லாைம$� உண"�த_%ைற.எ6.(உண"��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

வ�N"கேள $ேதவா.7.037.04.4 

 இைல ெகா# ேசாைல�தைல 

இ��%�_ெப.எ6.(இ��%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நாைரகா# $ேதவா.7.037.05.1 

 அைல ெகா# �ல,பைட அ5க# ஆEர"�% $ேதவா.7.037.05.2 

 கைலக# ேசா"கி�ற�� கன வைள கழ�ற�� $ேதவா.7.037.05.3 

 1ைலக# ப"ீ ெகா�ட�� ெமாழிய_%ைற.எ6.(ெமாழி_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

வ�N"கேள $ேதவா.7.037.05.4 

 வ�Fகா# ெகா�ட�கா# வா" மண�_ெப.(மண�_ெப.) %�%கா# 

$ேதவா.7.037.06.1 

 அ�டவாண" ெதா@� அ5க# ஆEரைர� $ேதவா.7.037.06.2 

 க�ட_ெப.எ6.(கா�_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ஆ/� காம�த9� கன�/ 

எ�.�_வி.எ6.(எ�_வி.+.�_இ.கா.+அ_வி.எ6.%றி.) ெம� $ேதவா.7.037.06.3 

 உ�ட ஆ/�(�) இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) 

உண"�த_%ைற.எ6.(உண"��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�N"கேள 

$ேதவா.7.037.06.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

வ�Fகா# ெகா�ட�கா# $ேதவா.7.037.07.1 

 ஆ� நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) எ� அ5க# ஆEர"�% 

$ேதவா.7.037.07.2 



 பா� நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) எ� பைண 

1ைல_ெப.(1ைல_ெப.) பய.�_வி.எ6.(பய_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ெபா� 

$ேதவா.7.037.07.3 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெகா�ட�� 

உண"�த_%ைற.எ6.(உண"��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�N"கேள 

$ேதவா.7.037.07.4 

 ;0/ 10/� ;ழ�/_வி.எ6.(;ழ�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உழ?� 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நாைரகா# $ேதவா.7.037.08.1 

 அ0ற� 10ற, பக".�_வி.எ6.(பக"_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ5க# 

ஆEர"�% $ேதவா.7.037.08.2 

 ப0/ ம0/ இ�ைம$� பாF ம0/ இ�ைம$� $ேதவா.7.037.08.3 

 10/� ம0/ இ�ைம$� ெமாழிய_%ைற.எ6.(ெமாழி_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

வ�N"கேள $ேதவா.7.037.08.4 

 %ரவ�_ெப.(%ரவ�_ெப.) நாற %யி�_ெப.(%யி�_ெப.) வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) 

இன�_ெப.(இன�_ெப.) பாட_%ைற.எ6.(பாF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.037.09.1 

 அரவ� ஆF� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) அ� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

ஆEரைர, $ேதவா.7.037.09.2 

 பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) நாF(�)ம�� பா5 நாF(�)ம�� 

$ேதவா.7.037.09.3 

 உ�கி நாF(�)ம�� உண"�த_%ைற.எ6.(உண"��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

வ�N"கேள $ேதவா.7.037.09.4 

 JF�_ெப.எ6.(JF_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) அ�ன, ெபைடகா# 

%யி�_ெப.(%யி�_ெப.) வ�Fகா# $ேதவா.7.037.10.1 



 ஆF� அ� ெபா�கழ� அ5க# ஆEரைர, $ேதவா.7.037.10.2 

 பாF� ஆ/� பணி.�_வி.எ6.(பணி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஏ��� ஆ/� 

J5_வி.எ6.(JF_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.037.10.3 

 ஊF� ஆ/�(�) இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) 

உண"�த_%ைற.எ6.(உண"��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�N"கேள 

$ேதவா.7.037.10.4 

 நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) ஆக(.) 

நிைந.�_வி.எ6.(நிைன_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உ#ள�_ெப.(உ#ள�_ெப.) 

ஏ�தி� ெதா@� $ேதவா.7.037.11.1 

 அ�த� அ� ெபா�கழ� அ5க# ஆEரைர6 $ேதவா.7.037.11.2 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) ைவ�த -கC6 சிBக5 அ,ப�-ெம�, $ேதவா.7.037.11.3 

 ப�த� ஊர�-ெசா�ன பாFமி� ப�தேர $ேதவா.7.037.11.4 

 த�மாைன அறியாத சாதியா" உளேர சைடேம� ெகா# பிைறயாைன விைட 

ேம0ெகா# விகி"த� $ேதவா.7.038.01.1 

 ைக�மாவி� உ�யாைன காIகா<5� 

ஆட�_ெதா.ெப.(ஆF_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) உைடயாைன விைடயாைன 

@கைற ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) க�ட�� 

$ேதவா.7.038.01.2 

 அ�மா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ5� 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� 15ேம� 

ைவ�திF�@ எ�P� ஆைசயா� வாCகி�ற அறி=_ெப.(அறி=_ெப.) இலா 

நாேய� $ேதவா.7.038.01.3 

 எ�மாைன எறி ெக5ல வட வ 9ர<டான�� உைறவாைன இைற ேபா�� 

இகCவ� ேபா� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) $ேதவா.7.038.01.4 



 1�ேன எ�ெப�மாைன மற.�_வி.எ6.(மற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

எ�ெகா� மறவா-ெதாழி.� எ�ெகா� மறவாத சி.ைதயா� வாCேவ� 

$ேதவா.7.038.02.1 

 @ெபா�ேன ந�மணிேய ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 1�ேத ெச� பவள� 

%�றேம ஈச� @ எ�/ உ�ைனேய -கCேவ� $ேதவா.7.038.02.2 

 @அ�ேன எ� அ�தா @ எ�/ அமரரா� அமர, பFவாைன அதிைக மா நக�# 

வாCபவைன $ேதவா.7.038.02.3 

 எ�ேன எ� எறி ெக5ல வட வ 9ர<டான�� உைறவாைன இைறேபா�� 

இகCவ� ேபா� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) $ேதவா.7.038.02.4 

 @வி��பிேன0% என� உ#ள�_ெப.(உ#ள�_ெப.) விடகிலா விதிேய 

வி�ணவ"_ெப.(வி�ணவ"_ெப.) த� ெப�மாேன ம�ணவ" 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஏ��� $ேதவா.7.038.03.1 

 க��ேப எ� க<5 @ எ�/ உ#ள�தா� உ#கி காத�_ெப.(காத�_ெப.) ேச" 

மாதரா# கBைகயா# நBைக $ேதவா.7.038.03.2 

 வ�� -ன?� சைட�% அணி.�_வி.எ6.(அணி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

வளராத பிைற$� வாI அர=� உட� �யில 

ைவ��_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ�+� 

எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) $ேதவா.7.038.03.3 

 இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எறி ெக5ல வட வ 9ர<டான�� 

உைறவாைன இைறேபா�� இகCவ� ேபா� 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) $ேதவா.7.038.03.4 

 நா�-தான�� ஒ�வைன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ஆய பரைன ந#ளா0/ 

ந�பிைய ெவ#ளா0/ விதிைய $ேதவா.7.038.04.1 

 கா0றாைன த9யாைன கடலாைன மைலயி� தைலயாைன 

கFB_ெப.அ.(கF�_ெப.அ.) க?ழி� கBைக ந9" ெவ#ள $ேதவா.7.038.04.2 



 ஆ0றாைன பிைறயாைன அ�மாைன எ�மா�த�மாைன யாவ"�%� 

அறி=_ெப.(அறி=_ெப.) அ�ய ெசBக� $ேதவா.7.038.04.3 

 ஏ0றாைன எறி ெக5ல வட வ 9ர<டான�� உைறவாைன இைறேபா�� இகCவ� 

ேபா� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) $ேதவா.7.038.04.4 

 ேச.த" தா�_ெப.(தா�_ெப.) மைலமBைக தி�நிற1� பாI=� உைடயாைன 

அதிைக மா நக�# வாCபவைன $ேதவா.7.038.05.1 

 J.த�_ெப.(J.த�_ெப.) தாC -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) 

%யி�_ெப.(%யி�_ெப.) அ�ன ெமாழியா# சைட இைடயி� 

கய�_ெப.(கய�_ெப.) இனBக# %தி ெகா#ள� %லாவி $ேதவா.7.038.05.2 

 வா�.த ந9" வர_%ைற.எ6.(வா_வி.+அ_%ற.எ6.%றி.) உ.தி மராமரBக# வண�கி 

மறிகடைல இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகா#வா� மைல ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) வா� 

$ேதவா.7.038.05.3 

 ஏ.� ந9" எறி ெக5ல வட வ 9ர<டான�� உைறவாைன இைறேபா�� இகCவ� 

ேபா� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) $ேதவா.7.038.05.4 

 ைம� மான மணிந9ல க�ட�� எ�ெப�மா� வ� ஏன� 

ெகா�-_ெப.(ெகா�-_ெப.) அணி.த_ெப.எ6.(அணி_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

மா தவைன வாேனா" $ேதவா.7.038.06.1 

 த�மாைன தைலமகைன த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மதி$� பா�-� தFமா/� 

சைடயாைன தாCவைர�ைக 

ெவ�ற_ெப.எ6.(ெவ�_வி.+�0_இ.கா.அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.038.06.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) மான மதகாIயி� உ�யாைன ேவத-விதியாைன 

ெவ�ந9/ ச�ணி�த ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $ேதவா.7.038.06.3 

 எ�மாைன எறி ெக5ல வட வ 9ர<டான�� உைறவாைன இைறேபா�� இகCவ� 

ேபா� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) $ேதவா.7.038.06.4 

 ெவ�� ஆய விைன�கடலி� தFமா/� உயி"�% 

மிக_%ைற.எ6.(மி%_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 



இரBகி_வி.எ6.(இரB%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) அ�# -�.� 

வ 9F_ெப.(வ 9F_ெப.) ேப/ ஆ�க� $ேதவா.7.038.07.1 

 ெப�தாைன பிIஞகைன ைமI ஞவி?� க�ட�� எ�ேதா# எ�ெப�மாைன 

ெப�பாக� ஒ�பா� $ேதவா.7.038.07.2 

 ெச�தாைன ெச�க" வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஒளியாைன த9 வா� அர= ஆF 

சைடயாைன தி�-ரBக# ேவவ $ேதவா.7.038.07.3 

 எ�தாைன எறி ெக5ல வட வ 9ர<டான�� உைறவாைன இைறேபா�� இகCவ� 

ேபா� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) $ேதவா.7.038.07.4 

 ெபா�னாைன மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ஊ"தி 1�கேவ# தாைத ெபா5 ஆF 

தி�ேமனி ெநFமா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 15ேம� $ேதவா.7.038.08.1 

 ெத�னாைன %டபாலி� வடபாலி� %ணபா� ேசராத சி.ைதயா� ெச�க"வா� 

அ.தி $ேதவா.7.038.08.2 

 அ�னாைன அமர"க# த� ெப�மாைன க�மா� உ�யாைன அதிைக மா நக�# 

வாCபவைன $ேதவா.7.038.08.3 

 எ�னாைன எறி ெக5ல வட வ 9ர<டான�� உைறவாைன இைறேபா�� 

இகCவ� ேபா� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) $ேதவா.7.038.08.4 

 தி�.தாத வா#_ெப.(வா#_ெப.) அ=ண"_ெப.(அ=ண"_ெப.) -ர� 7�/� ேவவ6 

சிைல வைளவி�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கைணயா� 

ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) G�ட_ெப.எ6.(G�_வி.+<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

சிவைன $ேதவா.7.038.09.1 

 க�._ெப.அ.(க�ைம_ெப.) தான மதகளி0றி� உ�யாைன ெபாIய க� 7�/� 

உைடயாைன க�தாத அர�க� $ேதவா.7.038.09.2 

 ெப�.ேதா#க# நா�-ஐ.�� ஈ"-ஐ.� 

15$�_ெப.எ6.(15_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) உைடயாைன, 

ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) உ�வ�_ெப.(உ�வ�_ெப.) ஊ�/� உற மைல ேம� 

$ேதவா.7.038.09.3 



 இ�.தாைன எறி ெக5ல வட வ 9ர<டான�� உைறவாைன இைறேபா�� 

இகCவ� ேபா� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) $ேதவா.7.038.09.4 

 எ�பிைனேய கல� ஆக அணி.தாைன எBக# எ��_ெப.(எ��_ெப.) ஏ/� 

ெப�மாைன இைச ஞானி சி/வ�_ெப.(சி/வ�_ெப.) $ேதவா.7.038.10.1 

 வ� பைனய வள" ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) �C வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

நாவ!"�ேகா� வ�ெதா�ட� ஆEர� மதியா� 

ெசா�ன_ெப.எ6.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.038.10.2 

 அ�பைன யாவ"�%� அறி=_ெப.(அறி=_ெப.) அ�ய அ�த"-ெப�மாைன 

அதிைக மா நக�# வாCபவைன $ேதவா.7.038.10.3 

 எ� ெபா�ைன எறி ெக5ல வட வ 9ர<டான�� உைறவாைன இைறேபா�� 

இகCவ� ேபா� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) $ேதவா.7.038.10.4 

 தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) வாC அ.தண"_ெப.(அ.தண"_ெப.) த� அ5யா"�%� 

அ5ேய� தி� ந9ல_ெப.அ.(ந9ல�_ெப.) க�ட��� %யவனா"�% அ5ேய� 

$ேதவா.7.039.01.1 

 இ�ைலேய எ�னாத இய0பைக�%� அ5ேய� இைளயா� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) %5மாற� அ5யா"�%� அ5ேய� $ேதவா.7.039.01.2 

 ெவ�?மா மிக_%ைற.எ6.(மி%_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�ல 

ெம�,ெபா�+�% அ5ேய� வி� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) �C %�ைறயா" 

விற�_ெப.(விற�_ெப.) மி�ட0% அ5ேய� $ேதவா.7.039.01.3 

 அ�லி_ெப.(அ�லி_ெப.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 1�ைல_ெப.(1�ைல_ெப.) 

அ�தா" அம" ந9தி�% அ5ேய� ஆEர� ஆE�� அ�மாP�% ஆேள. 

$ேதவா.7.039.01.4 

 இைல மலி.த_ெப.எ6.(மலி_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

ந�பி எறிப�த0% அ5ேய� ஏனாதி நாத� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ5யா"�%� 

அ5ேய� $ேதவா.7.039.02.1 



 கைல மலி.த_ெப.எ6.(மலி_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) சீ" ந�பி க�ண,ப0% 

அ5ேய� கட\�� கலய� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ5யா"�%� அ5ேய� 

$ேதவா.7.039.02.2 

 மைல மலி.த_ெப.எ6.(மலி_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) 

வ#ள� மான�கIசாற� எIசாத வா#-தாய� அ5யா"�%� அ5ேய� 

$ேதவா.7.039.02.3 

 அைல மலி.த_ெப.எ6.(மலி_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) 

மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) ஆனாய0% அ5ேய� ஆEர� ஆE�� அ�மாP�% 

ஆேள. $ேதவா.7.039.02.4 

 1�ைமயா� உல%_ெப.(உல%_ெப.) ஆ�ட 7"�தி�%� அ5ேய� 

1�கP�%� உ��திர ப;பதி�%� அ5ேய� $ேதவா.7.039.03.1 

 ெச�ைமேய தி� நாைள, ேபாவா"�%� அ5ேய� தி��%றி,-� ெதா�ட" த� 

அ5யா"�%� அ5ேய� $ேதவா.7.039.03.2 

 ெம��ைமேய தி�ேமனி வழிபடா 

நி0க_வியB.வி.1.(நி�_வி.+க_வியB.வி.1.%றி.) ெவ%�F 

எ@.த_ெப.எ6.(எ@_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) தாைததா# ம@வினா� 

எறி.த $ேதவா.7.039.03.3 

 அ�ைமயா� அ5 ச�5, ெப�மாP�% அ5ேய� ஆEர� ஆE�� 

அ�மாP�% ஆேள. $ேதவா.7.039.03.4 

 தி� நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ெச�ைமேய 

ெச�ைமயா� ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

தி�நா=�கைரய� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ5யா"�%� அ5ேய� 

$ேதவா.7.039.04.1 

 ெப� ந�பி %ல6சிைற த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ5யா"�%� அ5ேய� ெப� 

மிழைல� %/�ப0%� ேபயா"�%� அ5ேய� $ேதவா.7.039.04.2 



 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ந�பி அ,Gதி அ5யா"�%� அ5ேய� ஒலி 

-ன�_ெப.(-ன�_ெப.) �C சா�த மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) ந9ல_ெப.அ.(ந9ல�_ெப.) 

ந�க0% அ5ேய� $ேதவா.7.039.04.3 

 அ� ந�பி நமி ந.தி அ5யா"�%� அ5ேய� ஆEர� ஆE�� அ�மாP�% 

ஆேள. $ேதவா.7.039.04.4 

 வ�- அறா வாIவ�F மண�_ெப.(மண�_ெப.) நாற 

மல��_ெப.எ6.(மல"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ம� மல" 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ெகா�ைறயா� அ5 அலா� ேபணா $ேதவா.7.039.05.1 

 எ�பிரா�-ச�ப.த� அ5யா"�%� அ5ேய� ஏய"ேகா� கலி�காம� 

அ5யா"�%� அ5ேய� $ேதவா.7.039.05.2 

 ந�பிரா�-தி�7ல� அ5யா"�%� அ5ேய� நா<ட� மி% த�5�%� 

7"�க0%� அ5ேய� $ேதவா.7.039.05.3 

 அ�பரா�-ேசாமாசிமாறP�%� அ5ேய� ஆEர� ஆE�� அ�மாP�% 

ஆேள. $ேதவா.7.039.05.4 

 வா" ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) வன 1ைலயா# 

உைம பBக� கழேல மறவா� க� எறி.த சா�கிய0%� அ5ேய� 

$ேதவா.7.039.06.1 

 சீ" ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) -கC வ#ள� 

சிற,-லி�%� அ5ேய� ெசBகா<டB%5 ேமய சி/�ெதா�ட0% அ5ேய� 

$ேதவா.7.039.06.2 

 கா" ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) கழறி0றறிவா0%� அ5ேய� கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

காழி கணநாத� அ5யா"�%� அ5ேய� $ேதவா.7.039.06.3 

 ஆ" ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) J0ற�-கள.ைத� ேகா�-அ5ேய� ஆEர� ஆE�� 

அ�மாP�% ஆேள. $ேதவா.7.039.06.4 



 ெபா� அ5ைம இ�லாத -லவ"�%� அ5ேய� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

க�\"� �Iசிய_ெப.எ6.(�I;_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) -கC6ேசாழ0% 

அ5ேய� $ேதவா.7.039.07.1 

 ெம� அ5யா�-நரசிBக 1ைனயைரய0% அ5ேய� வி� திைர �C 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) நாைக அதிப�த0% அ5ேய� $ேதவா.7.039.07.2 

 ைக த5.த வாIசிைலயா�-கலி� க�ப� கலிய� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ச�தி-

வாIIைசய"ேகா� அ5யா"�%� அ5ேய� $ேதவா.7.039.07.3 

 ஐய5க# காடவ" ேகா� அ5யா"�%� அ5ேய� ஆEர� ஆE�� அ�மாP�% 

ஆேள. $ேதவா.7.039.07.4 

 கைற� க�ட� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) அ5ேய கா,-� ெகா�5�.த 

கண�_ெப.(கண�_ெப.) -�ல ந�பி�%� கா��%� அ5ேய� $ேதவா.7.039.08.1 

 நிைற� ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) சி.ைதயா� 

ெந�ேவலி ெவ�ற_ெப.எ6.(ெவ�_வி.+�0_இ.கா.அ_ெப.எ6.%றி.) 

நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) சீ" ெநFமாற� அ5யா"�%� 

அ5ேய� $ேதவா.7.039.08.2 

 �ைற� ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ெச�பவள� 

இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) அக0/� ேசாதி� ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) மயிைல 

வாயிலா� அ5யா"�%� அ5ேய� $ேதவா.7.039.08.3 

 அைற� ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ந�பி 1ைனயFவா0% அ5ேய� ஆEர� ஆE�� 

அ�மாP�% ஆேள. $ேதவா.7.039.08.4 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) �C.த_ெப.எ6.(�C_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

உல%_ெப.(உல%_ெப.) எலா� கா�கி�ற ெப�மா�-காடவ" ேகா�-கழ0சிBக� 

அ5யா"�%� அ5ேய� $ேதவா.7.039.09.1 

 மட�_ெப.(மட�_ெப.) �C.த_ெப.எ6.(�C_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

தா"_ெப.(தா"_ெப.) ந�பி இடBகழி�%� தIைச ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) 



ஆ� ெச���ைண த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ5யா"�%� அ5ேய� 

$ேதவா.7.039.09.2 

 -ைட �C.த_ெப.எ6.(�C_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) -லி_ெப.(-லி_ெப.) அத# 

ேம� அர= ஆட_%ைற.எ6.(ஆF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) ஆ5 ெபா� அ5�ேக 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) ைவ�த -கC� �ைண�%� அ5ேய� $ேதவா.7.039.09.3 

 அட� �C.த_ெப.எ6.(�C_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

ந�பி ேகா<-லி�%� அ5ேய� ஆEர� ஆE�� அ�மாP�% ஆேள. 

$ேதவா.7.039.09.4 

 ப�தரா�, பணிவா"க# எ�லா"�%� அ5ேய� பரமைனேய பாFவா" 

அ5யா"�%� அ5ேய� $ேதவா.7.039.10.1 

 சி�த�ைத6 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) பாேல ைவ�தா"�%� அ5ேய� தி� ஆE", 

பிற.தா"க# எ�லா"�%� அ5ேய� $ேதவா.7.039.10.2 

 1,ேபா�� தி�ேமனி த9�Fவா"�% அ5ேய� 1@ந9/ Gசிய 1னிவ"�%� 

அ5ேய� $ேதவா.7.039.10.3 

 அ,பா?� அ56 சா".த அ5யா"�%� அ5ேய� ஆEர� ஆE�� அ�மாP�% 

ஆேள. $ேதவா.7.039.10.4 

 ம�னிய சீ" மைற நாவ�நி�ற\" Gச�_ெப.(Gச�_ெப.) வாIவைளயா# 

மானி�%� ேநசP�%� அ5ேய� $ேதவா.7.039.11.1 

 ெத�னவனா� உல%_ெப.(உல%_ெப.) ஆ�ட ெசBகணா0% அ5ேய� தி�ந9ல 

க�ட��, பாணனா"�% அ5ேய� $ேதவா.7.039.11.2 

 எ�னவ� ஆ� அர� அ5ேய அைட.தி<ட சைடய� இைசஞானி காதல�-தி� 

நாவ!"� ேகா� $ேதவா.7.039.11.3 

 அ�னவ� ஆ� ஆEர�-அ5ைம 

ேக<F_வி.எ6.(ேக#_வி.+<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உவ,பா" ஆE�� 

அ�மாP�% அ�ப" ஆவாேர. $ேதவா.7.039.11.4 



 வ# வாய மதி மிளி�� வள" சைடயினாைன மைறயவைன வா�ெமாழிைய 

வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) த� ேகாைன $ேதவா.7.040.01.1 

 -#_ெப.(-#_ெப.) வாைய� கீ�F உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) வி@Bகி 

உமிC.தாைன ெபா�நிற�தி� 1,-�[� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

1க�தினாைன $ேதவா.7.040.01.2 

 1#_ெப.(1#_ெப.) வாய மட�-த@வி 1ட�தாைழ 

ஈ�/_வி.எ6.(ஈ_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ெமா<F 

அல".�_வி.எ6.(அல"_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) விைர 

நா/�_ெப.எ6.(நா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 1�%_ெப.(1�%_ெப.) 

வி� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) �C $ேதவா.7.040.01.3 

 க# வாய க�B%வைள_ெப.(க�B%வைள_ெப.) க� 

வள��_ெப.எ6.(வள"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) 

கானா<F 1#Y�� க�F ெதா@ேதேன. $ேதவா.7.040.01.4 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேமக-1கி� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ஒ�� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) ஆ� ஊ"வன=� நி0பன=� ஊழிக+� 

தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) ஆ� $ேதவா.7.040.02.1 

 ெபா� ேம= கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) GதBக# ஐ.�_ெப.(ஐ.�_ெப.) 

ஆ� -ைன.தவைன -�ணியைன -�சைடயினாைன $ேதவா.7.040.02.2 

 தி� ேம= ெச�வ�தா" த9 7�/� வள"�த தி�� த�க அ.தண"க# ஓ�� நக" 

எB%� $ேதவா.7.040.02.3 

 க�ேமதி ெச.தாமைர ேம$�_ெப.எ6.(ேம�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) கானா<F 1#Y�� க�F ெதா@ேதேன. 

$ேதவா.7.040.02.4 



 இ��-_ெப.(இ��-_ெப.) உய".த_ெப.எ6.(உய"_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

7 இைலய �ல�தினாைன இைறயவைன மைறயவைன எ� %ண�தினாைன 

$ேதவா.7.040.03.1 

 ;��-_ெப.(;��-_ெப.) உய".த_ெப.எ6.(உய"_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

ெகா�ைறெயாF_ெப.(ெகா�ைற_ெப.+ஒF_க�.ேவ.) V மதிய� �F� 

சைடயாைன விைடயாைன ேசாதி எP� ;டைர $ேதவா.7.040.03.2 

 அ��- உய".த_ெப.எ6.(உய"_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) அரவி.த�� அணி 

மல"க#_ெப.(மல"க#_ெப.) ஏறி அ�னBக# விைளயாF� அக� �ைறயி� 

அ�ேக $ேதவா.7.040.03.3 

 க��-_ெப.(க��-_ெப.) உய".�_வி.எ6.(உய"_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ெப�I_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெச.ெந� 

ெந�Bகி_வி.எ6.(ெந�B%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) விைள 

கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) கானா<F 1#Y�� க�F ெதா@ேதேன. 

$ேதவா.7.040.03.4 

 Gைள -ைன ெகா�ைறெயாF_ெப.(ெகா�ைற_ெப.+ஒF_க�.ேவ.) 

-�சைடயினாைன -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) அன� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) GதBக# ஐ.�_ெப.(ஐ.�_ெப.) 

ஆ� $ேதவா.7.040.04.1 

 நாைள இ�/ ெந�ந�_ெப.(ெந�ந�_ெப.) ஆ� ஆகாய�_ெப.(ஆகாய�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) நாயி/ ஆ� மதிய� ஆ� 

நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) எ�பரைன $ேதவா.7.040.04.2 

 பாைள பF ைபBக1கி� �ழ� இள._ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) ெதBகி� பF 

மத�_ெப.(மத�_ெப.) ெச� ெகா@._ெப.அ.(ெகா@�_ெப.அ.) ேதற� வா� மF��, 

ப�கி $ேதவா.7.040.04.3 

 காைள_ெப.(காைள_ெப.) வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) 

பாட_%ைற.எ6.(பாF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ஆ?� வள" 



ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) கானா<F 1#Y�� க�F ெதா@ேதேன. 

$ேதவா.7.040.04.4 

 ெச��% வா�, ைபBக� ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) அர= அைரயினாைன 

ேதவ"க#_ெப.(ேதவ"_ெப.+க#_ப�.) �ளாமணிைய ெசBக� விைடயாைன 

$ேதவா.7.040.05.1 

 1��%வா� மல" ஒ�%�_ெப.எ6.(ஒ�%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

தி�ேமனியாைன 1�னிைல ஆ� 1@� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஆய 

ெப�மாைன $ேதவா.7.040.05.2 

 இ��% வா� அ.தண"க# எ@பிற,-# எB%� ேவ#வி 

இ�.�_வி.எ6.(இ�_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இ� நிதிய� 

வழB%�_ெப.எ6.(வழB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) நக" எB%� 

$ேதவா.7.040.05.3 

 க��% வா�, ெப�ைணெயாF ெதB%_ெப.(ெதB%_ெப.) மலி 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) கானா<F 1#Y�� க�F ெதா@ேதேன. 

$ேதவா.7.040.05.4 

 விைட அரவ� ெகா5_ெப.(ெகா5_ெப.) ஏ.�� வி�ணவ"_ெப.(வி�ணவ"_ெப.) 

த� ேகாைன ெவ#ள�� மா� அவP� ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) 1தலாP� 

$ேதவா.7.040.06.1 

 அ5 இைண$� தி�15$� காண அ�� ஆய சBகரைன த��வைன 

ைதய�_ெப.(ைதய�_ெப.) மடவா"க# $ேதவா.7.040.06.2 

 உைட அவிழ %ழ�_ெப.(%ழ�_ெப.) அவிழ ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) %ைட.� 

ஆட_%ைற.எ6.(ஆF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) %B%மBக# உ.தி வ� 

ெகா#ளிட�தி� கைர ேம� $ேதவா.7.040.06.3 

 கைடக# விF_ஏவ.(விF_வி.) வா" %வைளகைள வா�� கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) 

கானா<F 1#Y�� க�F ெதா@ேதேன. $ேதவா.7.040.06.4 



 அ�மணிைய 1�திைன ஆ� அI;� ஆF� அமர"க# த� ெப�மாைன 

அ�மைறயி� ெபா�ைள $ேதவா.7.040.07.1 

 தி�மணிைய த9�_ெப.அ.(த9�_ெப.அ.) க��பி� ஊற� 

இ�._ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) ேதைன ெதாI= அ�ய மா மணிைய திகC த% 

ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா�ைன $ேதவா.7.040.07.2 

 %�மணிக# ெகாழி�� இழி.�_வி.எ6.(இழி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

;ழி�� இழி$� திைரவா�� ேகா�வைளயா" %ைட.� ஆF� ெகா#ளிட�தி� 

கைரேம� $ேதவா.7.040.07.3 

 க�மணிக# ேபா� ந9ல�_ெப.(ந9ல�_ெப.) மல"கி�ற கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) 

கானா<F 1#Y�� க�F ெதா@ேதேன. $ேதவா.7.040.07.4 

 இைழ த@= ெவ�[?� ேம= தி�மா"பி� ஈச� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

எ�ேதா#க# வ 9சி எ� ஆட_%ைற.எ6.(ஆF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

$ேதவா.7.040.08.1 

 %ைழ த@= தி��காதி� ேகா# அரவ� 

அைச��_வி.எ6.(அைச_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ேகாவண� ெகா# 

%ழகைன %ளி"சைடயினாைன $ேதவா.7.040.08.2 

 தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) த@= த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) நிற�த ெச.ெந� அத� 

அயேல தட. தரள ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) க��பி� தாC கிடBகி� அ�ேக 

$ேதவா.7.040.08.3 

 கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) த@வி� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 

ெகாF�%�_ெப.எ6.(ெகாF_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) �C பழன கானா<F 1#Y�� க�F ெதா@ேதேன. 

$ேதவா.7.040.08.4 

 %னி= இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) கதி" மதிய� �F சைடயாைன %�டல� 

ேச" காதவைன வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) இனBக# பாட, $ேதவா.7.040.09.1 



 பனி உதி��_ெப.எ6.(உதி"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

சைடயாைன பா� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந90றாைன பல உ�=� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உ�ேவ ஆய ெப�மாைன $ேதவா.7.040.09.2 

 �னி= இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) Vய ெமாழி� ெதா�ைட வா� ந�லா" V 

ந9ல�_ெப.(ந9ல�_ெப.) க� 

வள��_ெப.எ6.(வள"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) �C கிடBகி� அ�ேக 

$ேதவா.7.040.09.3 

 கனி= இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) கதலி வன�_ெப.(வந�_ெப.) த@= ெபாழி�-

ேசாைல கானா<F 1#Y�� க�F ெதா@ேதேன. $ேதவா.7.040.09.4 

 ேதவி அ�ெபா�மைல�ேகாம� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) 

ஆக� தன� உ�வ�_ெப.(உ�வ�_ெப.) ஓ�பாக� ேச"��வி�த ெப�மா� 

$ேதவா.7.040.10.1 

 ேமவிய_ெப.எ6.(ேம=_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ெவ. நரக�தி� 

அ@.தாைம நம�%_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+�%_ெகா.ேவ.) ெம�.ெநறிைய� 

தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) கா<F� ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) 1தலாைன 

$ேதவா.7.040.10.2 

 Vவி வா� நாைரெயாF %�%_ெப.(%�%_ெப.) 

பா�.�_வி.எ6.(பா�_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஆ",ப_%ைற.எ6.(ஆ",,_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) �ைற� 

ெக�ைட_ெப.(ெக�ைட_ெப.) மிளி".� கய�_ெப.(கய�_ெப.) �#ளி 

விைளயாட_%ைற.எ6.(விைளயாF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.040.10.3 

 காவி வா� வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) பல ப� 

ெச�$�_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) 

கானா<F 1#Y�� க�F ெதா@ேதேன. $ேதவா.7.040.10.4 

 திைரயி� ஆ" கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

�C.த_ெப.எ6.(�C_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ெத� இலBைக� ேகாைன6 



ெச0றவைன ெசIசைட ேம� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) மதியினாைன 

$ேதவா.7.040.11.1 

 கைரயி� ஆ" -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) த@= ெகா#ளிட�தி� கைர ேம� 

கானா<F 1#Y�� க�F கழ�-ெதா@� $ேதவா.7.040.11.2 

 உைரயி� ஆ" மதயாைன நாவ� ஆEர� உ�ைமயா� உைர 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) 

தமிCக# வ�லா" $ேதவா.7.040.11.3 

 வைரயி� ஆ" வைக ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ஆ�டவ"�%� தா� ேபா� 

வானவ"�%� தைலவரா� நி0ப" அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) தாேம. 

$ேதவா.7.040.11.4 

 1� வா� ஓ� கதற 1�கா<F எ� 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஆட�_ெதா.ெப.(ஆF_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) 1ய�வாேன $ேதவா.7.041.01.1 

 ம� வா" ெகா�ைற, -�வ 9 �F� மைலயா� மக#_ெப.(மக#_ெப.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) மணவாளா $ேதவா.7.041.01.2 

 க�வா�� தைலயி�_ெப.(தைல_ெப.+இ�_இட.ேவ.) பலி ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) 

ெகா#ள� க�டா� அ5யா" கவலாேர $ேதவா.7.041.01.3 

 அ�ேவ ஆ� ஆ/ இ�ேவா க6�" ஆல�ேகாயி� அ�மாேன $ேதவா.7.041.01.4 

 க6; ஏ" அர= ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) அைரயி� 

அைச��_வி.எ6.(அைச_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) கழ?� சில�-� கலி�க 

பலி�% எ�/ $ேதவா.7.041.02.1 

 உ6ச� ேபாதா ஊ" ஊ" தி�ய� க�டா� அ5யா" உ�காேர $ேதவா.7.041.02.2 

 இ6ைச அறிேயா� எBக# ெப�மா� ஏC ஏC பிற,-� எைன ஆ#வா� 

$ேதவா.7.041.02.3 



 அ6ச�_ெப.(அ6ச�_ெப.) இ�லா� க6�" வடபா� ஆல�ேகாயி� அ�மாேன 

$ேதவா.7.041.02.4 

 சால� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) உள நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) அைவ எ� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேம� ெகா�டா5 

$ேதவா.7.041.03.1 

 மாைல� த9".ேத� விைன$� �ர.ேத�-வாேனா" 

அறியா_ெப.எ6.(அ�_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எ6.%றி.) ெநறியாேன 

$ேதவா.7.041.03.2 

 ேகால� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) %ைறயா� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

%ளி" GB_ெப.அ.(G�_ெப.அ.) க6�" வடபாைல $ேதவா.7.041.03.3 

 ஆல�ேகாயி� க�லா� நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) கீC அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

க<Fைர�த அ�மாேன $ேதவா.7.041.03.4 

 விைட$� ெகா5$� சைட$� உைடயா� மி� ேந" உ�வ�� ஒளியாேன 

$ேதவா.7.041.04.1 

 கைட$� -ைட �C மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம�டப1� க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) 

மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) கல.�_வி.எ6.(கல_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எB%� 

$ேதவா.7.041.04.2 

 -ைட$� ெபாழி?� -ன?� த@வி_வி.எ6.(த@=_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

Gேம�-தி�மாமக# -�கி $ேதவா.7.041.04.3 

 அைட$�_ெப.எ6.(அைட_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) கழனி, பழன� 

க6�" ஆல�ேகாயி� அ�மாேன $ேதவா.7.041.04.4 

 ேமைல விதிேய விைனயி� பயேன விரவா" -ர� 7�/_ெப.(7�/_ெப.) எ� 

ெச�தா�_வி.1.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_1�.ஒ�.) $ேதவா.7.041.05.1 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) எ@.�_வி.எ6.(எ@_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ெதா@வா" தBக# கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) கைளவா� கைற� க�டா 

$ேதவா.7.041.05.2 



 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மதிேய மைல ேம� ம�.ேத மறேவ� அ5ேய� 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) �C.த_ெப.எ6.(�C_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

$ேதவா.7.041.05.3 

 ஆைல� கழனி, பழன� க6�" ஆல�ேகாயி� அ�மாேன $ேதவா.7.041.05.4 

 பிறவா� இறவா� ேபணா� 7வா� ெப0ற�_ெப.(ெப0ற�_ெப.) ஏறி, 

ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) �Cத� $ேதவா.7.041.06.1 

 �றவா� மறவா� ;FகாF எ�/� இடமா� 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) நட� ஆ5 

$ேதவா.7.041.06.2 

 ஒ/வா�� தைலயி�_ெப.(தைல_ெப.+இ�_இட.ேவ.) பலி 

ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) ெகா#ள� க�டா� அ5யா" உ�காேர $ேதவா.7.041.06.3 

 அறேவ ஒழியா� க6�" வடபா� ஆல�ேகாயி� அ�மாேன $ேதவா.7.041.06.4 

 ெபா�ேய உ�ைன, -கCவா" -கC.தா� அ�=� ெபா�ளா� ெகா#ேவாேன 

$ேதவா.7.041.07.1 

 ெம�ேய எBக# ெப�மா� உ�ைன நிைனவா" அவைர நிைன க�டா� 

$ேதவா.7.041.07.2 

 ைம ஆ" தடBக� மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) பBகா கB% ஆ" மதிய� சைட 

ைவ�த $ேதவா.7.041.07.3 

 ஐயா ெச�யா� ெவளியா� க6�" ஆல�ேகாயி� அ�மாேன $ேதவா.7.041.07.4 

 ஊைன, ெப��கி உ�ைன நிைனயாெதாழி.ேத� ெச5ேய� 

உண"=_ெப.(உண"=_ெப.) இ�ேல� $ேதவா.7.041.08.1 

 கான� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

கமழ_%ைற.எ6.(கமC_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

மல��_ெப.எ6.(மல"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) க5நா/ உைடயா� 

க6�ரா� $ேதவா.7.041.08.2 



 மாைன, -ைர$�_ெப.எ6.(-ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) மட 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேநா�கி_வி.எ6.(ேநா�%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

மடவா# அIச மைற�தி<ட $ேதவா.7.041.08.3 

 ஆைன�ேதாலா� ஞான�க�ணா� ஆல�ேகாயி� அ�மாேன $ேதவா.7.041.08.4 

 ஆத�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+த�_ெதா.ெப.%றி.) 

ெச�$�_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) அ5யா" இ��க ஐய� 

ெகா#வ� அழகிேத $ேதவா.7.041.09.2 

 ஓத� க�ேட� உ�ைன மறேவ� உைமயா# கணவா எைன ஆ#வா� 

$ேதவா.7.041.09.3 

 ஆத�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+த�_ெதா.ெப.%றி.) பழன� கழனி� க6�" 

ஆல�ேகாயி� அ�மாேன $ேதவா.7.041.09.4 

 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) ம�P� வய�_ெப.(வய�_ெப.) �C க6�" 

ஆல�ேகாயி� அ�மாைன $ேதவா.7.041.10.1 

 உ�ன 1�P� மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா�.) ஆEர�-ஆEர� ேப" 

15 ைவ�த $ேதவா.7.041.10.2 

 ம�P -லவ� வய�_ெப.(வய�_ெப.) நாவல" ேகா� ெசIெசா� நாவ� 

வ�ெதா�ட� $ேதவா.7.041.10.3 

 ப�P தமிC [� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வ�லா" 

அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) எ� தைலேம� பயி�வாேர. 

$ேதவா.7.041.10.4 

 எறி�%� கதி" ேவ� உ� 1�த ெமாF ஏல� இலவBக� த�ேகால� இIசி 

$ேதவா.7.042.01.1 

 ெசறி�%� -ன?# ெப��_வி.எ6.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ம�5 திைள�� எ0/ 

சி0றா/ அத� கீC�கைர ேம� $ேதவா.7.042.01.2 



 1றி�%� தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) மா 1ட,-�ைன ஞாழ�_ெப.(ஞாழ�_ெப.) 

%��க�திக# ேம� %யி�_ெப.(%யி�_ெப.) Jவ� அறா $ேதவா.7.042.01.3 

 ெவறி�%� கைலமா ெவIசமா�Jட� விகி"தா அ5ேயைன$� ேவ�Fதிேய. 

$ேதவா.7.042.01.4 

 %ளBக# பல=� %ழி$� நிைறய_%ைற.எ6.(நிைற_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) %ட 

மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ச.தன1�(�) அகி?� $ேதவா.7.042.02.1 

 �ளB%� -ன?# ெப��_வி.எ6.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ம�5 திைள�� எ0/ 

சி0றா/ அத� கீC�கைர ேம� $ேதவா.7.042.02.2 

 வள�_ெப.(வள�_ெப.) ெகா# மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) மாளிைக ேகா-ர1� 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம�டப1�(�) இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) மI; 

த�P# $ேதவா.7.042.02.3 

 விளB%�_ெப.எ6.(விளB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) மதி ேதா� 

ெவIசமா�Jட� விகி"தா அ5ேயைன$� ேவ�Fதிேய. $ேதவா.7.042.02.4 

 வைர மா� அைனயா" மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) சாய�_ெப.(சாய�_ெப.) ந�லா" 

வ5ேவ� க� ந�லா" பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இைறIச $ேதவா.7.042.03.1 

 திைர ஆ" -ன?# ெப��_வி.எ6.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ம�5 திைள�� எ0/ 

சி0றா/ அத� கீC�கைர ேம� $ேதவா.7.042.03.2 

 நிைர ஆ" க1%� ெநF._ெப.அ.(ெநF�_ெப.அ.) தா#-ெதB%� 

%/._ெப.அ.(%/�_ெப.அ.) தா#_ெப.(தா#_ெப.) பல=� விரவி� %ளி�� 

$ேதவா.7.042.03.3 

 விைர ஆ" ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) �C ெவIசமா�Jட� விகி"தா 

அ5ேயைன$� ேவ�Fதிேய. $ேதவா.7.042.03.4 



 ப� ேந" ெமாழியாைள ஓ" பB% உைடயா� பF கா<F அக�� எ�/� ஓ" 

ப0/ ஒழியா� $ேதவா.7.042.04.1 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஆ" அகி?� நல சாமைர$� அைல�� எ0/ சி0றா/ 

அத� கீC�கைர ேம� $ேதவா.7.042.04.2 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) ஆ" 1ழ=� %ழ?� 

இய�ப_%ைற.எ6.(இய�-_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மடவா" நட� ஆF�(�) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) அரBகி� $ேதவா.7.042.04.3 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) ஆ" மதி ேதா� ெவIசமா�Jட� விகி"தா அ5ேயைன$� 

ேவ�Fதிேய. $ேதவா.7.042.04.4 

 �ைள ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) %ைழ$� ;�# 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேதாF� 

VB%�_ெப.எ6.(VB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) காதி�-�ளB%� 

ப5யா� $ேதவா.7.042.05.1 

 க(#)ைளேய கம@�_ெப.எ6.(கமC_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) மல"� 

ெகா�ைறயினா� கல.தா"�% அ�# ெச�திF� க0பகேம $ேதவா.7.042.05.2 

 பி(#)ைள ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பிைறயா� பிறB%� சைடயா� 

பிறவாதவேன ெப/த0% அ�யா� $ேதவா.7.042.05.3 

 ெவ(#)ைள மா� விைடயா� ெவIசமா�Jட� விகி"தா அ5ேயைன$� 

ேவ�Fதிேய $ேதவா.7.042.05.4 

 ெதா@வா"�% எளியா� �ய" த9ர_%ைற.எ6.(த9"_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) நி�றா� 

;��-_ெப.(;��-_ெப.) ஆ" மல"� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ��/� 

சைடயா� $ேதவா.7.042.06.1 

 உ@வா"�% அ�ய விைட ஏறி ஒ�னா" -ர� த9 

எழ_%ைற.எ6.(எ@_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) ஓFவி�தா� அழகா $ேதவா.7.042.06.2 



 1ழ= ஆ" ஒலி பாடெலாF_ெப.(பாட�_ெப.+ஒF_க�.ேவ.) 

ஆட�_ெதா.ெப.(ஆF_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) அறா 1�காF அரBகா நட� 

ஆட_%ைற.எ6.(ஆF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�லா� $ேதவா.7.042.06.3 

 விழ= ஆ" ம/கி� ெவIசமா�Jட� விகி"தா அ5ேயைன$� ேவ�Fதிேய. 

$ேதவா.7.042.06.4 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) மா களியாைன உ��தவேன காIகாF இடமா அன� வ 9சி 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.042.07.1 

 நட� ஆட_%ைற.எ6.(ஆF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�லா� நைர ஏ/ உக.தா� 

ந�லா� ந/Bெகா�ைற நய.தவேன $ேதவா.7.042.07.2 

 பட� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ஆ� ப�� ��தி, ைபBக� ப%வா� 

எயி0ேறாF அழேல உமி@� $ேதவா.7.042.07.3 

 விட வா" அரவா ெவIசமா�Jட� விகி"தா அ5ேயைன$� ேவ�Fதிேய. 

$ேதவா.7.042.07.4 

 காF� மைல$� நாF�_ெப.எ6.(நாF_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) இடறி 

கதி" மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ச.தன1�(�) அகி?� $ேதவா.7.042.08.1 

 ேசட�(�) உைற$�(�) இட�_ெப.(இட�_ெப.) தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) 

வி��பி_வி.எ6.(வி��-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) திைள�� எ0/ சி0றா/ 

அத� கீC� கைர ேம� $ேதவா.7.042.08.2 

 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) 1ழ=� %ழ?�(�) 

இய�ப_%ைற.எ6.(இய�-_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) பைண� ேதாளிய" பாதெலாF 

ஆட�_ெதா.ெப.(ஆF_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) அறா $ேதவா.7.042.08.3 

 ேவட" வி��-�_ெப.எ6.(வி��-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

ெவIசமா�Jட� விகி"தா அ5ேயைன$� ேவ�5திேய. $ேதவா.7.042.08.4 

 ெகாB%_ெப.(ெகாB%_ெப.) ஆ" மல"� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அ� 

தாரவேன ெகாF ெகா<5 ஒ" வ 9ைண உைடயவேன $ேதவா.7.042.09.1 



 ெபாB% ஆF அர=� -ன?� சைட ேம� ெபாதி$� -னிதா -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) 

�C.�_வி.எ6.(�C_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அழ%_ெப.(அழ%_ெப.) ஆ" 

$ேதவா.7.042.09.2 

 �B% ஆ" -ன?# ெப��_வி.எ6.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ம�5 திைள�� எ0/ 

சி0றா/ அத� கீC�கைர ேம� $ேதவா.7.042.09.3 

 ெவB கா" வய�_ெப.(வய�_ெப.) �C ெவIசமா�Jட� விகி"தா 

அ5ேயைன$� ேவ�Fதிேய. $ேதவா.7.042.09.4 

 @வIசி H� இைடயா" மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) சாய�_ெப.(சாய�_ெப.) 

அ�னா" வ5ேவ� க� ந�லா" பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இைறI;� $ேதவா.7.042.10.1 

 ெவIசமா�Jட� விகி"தா அ5ேயைன$� ேவ�Fதிேய@ எ�/ 

தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) வி��பி_வி.எ6.(வி��-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

$ேதவா.7.042.10.2 

 வIசியா� 

அளி�%�_வி.எ6.(அளி_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) நாவல" ேகா�-வன, பைக அ,ப� வ� ெதா�ட� 

ெசா�ன_ெப.எ6.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.042.10.3 

 ெசIெசா�-தமிC மாைலக# ப��� வ�லா" சிவேலாக�� இ�,ப� தி�ண� 

அ�ேற $ேதவா.7.042.10.4 

 நIசி @இைட இ�/ நாைள@ எ�/ உ�ைம ந6;வா" $ேதவா.7.043.01.1 

 �Iசியி<டா� பி�ைன6 ெச�வ� எ� அ5ேக# ெசாN" $ேதவா.7.043.01.2 

 பIசி இட, -<5� கீ/ேமா பணிய"ீ அ�# $ேதவா.7.043.01.3 

 1Iசி இைட6 சBக�_ெப.(சBக�_ெப.) ஆ"�%� சீ" 1�%�றேர 

$ேதவா.7.043.01.4 



 ஏ�� கனக�கமல� மல" அ�ன ேசவ5_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ5_ெப.) $ேதவா.7.043.02.1 

 ஊ" இ�தைன$� தி�.த�கா� அைவ ேநா�ெகாேலா $ேதவா.7.043.02.2 

 வா��க� ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) வைள�க,ப<F 

வ�.தி, ேபா� $ேதவா.7.043.02.3 

 7�� களி/_ெப.(களி/_ெப.) 1ழ�% அறா 1�%�றேர $ேதவா.7.043.02.4 

 ெதா�ட"க# பாட_%ைற.எ6.(பாF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வி�ேணா"க# 

ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) உழித"வ 9" $ேதவா.7.043.03.1 

 ப�F அக�_ெப.(அக�_ெப.) ேதா/� பலி�%6 ெச�வ� பா�ைமேய 

$ேதவா.7.043.03.2 

 க�டக" வாளிக# வி�லிக# -றBகா�%� சீ" $ேதவா.7.043.03.3 

 ெமா�ட ைக ேவ#வி 1ழ�% அறா 1�%�றேர $ேதவா.7.043.03.4 

 இைள,- அறிய"ீ இ�ைம ஏ��வா"�% அ�ைம ெச�வ� எ� $ேதவா.7.043.04.1 

 விைள,- அறியாத ெவB காலைன உயி" வ 9<5ன 9" $ேதவா.7.043.04.2 

 அைள, பி�யா அர= அ�%லாெளாF கBைக ேச" $ேதவா.7.043.04.3 

 1ைள,பிைற6 ெச�னி6 சைட15 1�%�றேர $ேதவா.7.043.04.4 

 ஆ5 அைச.� அ5யா�� ந9�� அக�_ெப.(அக�_ெப.) ெதா/� $ேதவா.7.043.05.1 

 பா5, பைட�த ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) எலா� உைமயா+�ேகா 

$ேதவா.7.043.05.2 

 மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) அணி ேகா-ர�_ெப.(ேகா-ர�_ெப.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம�டப�_ெப.(ம�டப�_ெப.) $ேதவா.7.043.05.3 

 75 1கி�_ெப.(1கி�_ெப.) தவC ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) �C 1�%�றேர 

$ேதவா.7.043.05.4 

 இைழ வள" H� இைட மBைகெயாF இFகா<F இைட� $ேதவா.7.043.06.1 



 %ைழ வள" கா�க# ேமாத_%ைற.எ6.(ேமா�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) %னி,பேத $ேதவா.7.043.06.2 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) வள��_ெப.எ6.(வள"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

ெநFBேகா<F இைட மதயாைனக# $ேதவா.7.043.06.3 

 1ைழ வள" ஆளி 1ழ�% அறா 1�%�றேர $ேதவா.7.043.06.4 

 ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இ� இைட6 ெச5 

நா�_ெப.(நா�_ெப.) %ைர�க ெச56சிக# $ேதவா.7.043.07.1 

 ம�றி� இைட, பலி ேதர, ேபாவ� வாC�ைகேய $ேதவா.7.043.07.2 

 %�றி� இைட� களி/_ெப.(களி/_ெப.) ஆளி 

ெகா#ள_%ைற.எ6.(ெகா#_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) %ற�திக# $ேதவா.7.043.07.3 

 1���_ெப.(1�றி�_ெப.) இைட, பி5 க�/_ெப.(க�/_ெப.) இF� 

1�%�றேர $ேதவா.7.043.07.4 

 அ.தி தி�.� அ5யா�� ந9�� அக�ெதா/� $ேதவா.7.043.08.1 

 ச.திக# ேதா/� பலி�%6 ெச�வ� த�கேத $ேதவா.7.043.08.2 

 ம.தி கFவP�% உ� பழ� நா5 மைல,-ற� $ேதவா.7.043.08.3 

 1.தி அ5 ெதாழ நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) சீ" 

1�%�றேர $ேதவா.7.043.08.4 

 ெச<F நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) ஊ"க# ேதா/� 

அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெசய_%ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

$ேதவா.7.043.09.1 

 @அ<Fமி� சி�பலி�% @ எ�/ அக�_ெப.(அக�_ெப.) கைட நி0பேத 

$ேதவா.7.043.09.2 

 ப<5 ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) ஏ/ உக.� ஏ/வ 9" பாI; எ�ெகாேலா 

$ேதவா.7.043.09.3 



 1<5 அ5 ெதாழ நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) சீ" 

1�%�றேர $ேதவா.7.043.09.4 

 எ�திைச$� தி�.� ஏ0ற�கா� பிற"_ெப.(பிற"_ெப.) எ� ெசாலா" 

$ேதவா.7.043.10.1 

 ப�தியினா� இFவா" இைட, பலி ெகா�மிேனா $ேதவா.7.043.10.2 

 எ�திைச$� திைர ஏற ேமாதி� கைரக# ேம� $ேதவா.7.043.10.3 

 1�தி 1�தா/ வல� ெச$� 1�%�றேர $ேதவா.7.043.10.4 

 1�தி 1�தா/ வல� ெச$� 1�%�றைர, $ேதவா.7.043.11.1 

 பி�த� ஒ,பா� அ5�ெதா�ட�-ஊர�-பித0/ 

இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) $ேதவா.7.043.11.2 

 த��வ ஞானிக# ஆயினா" தFமா0/ 

இலா"_%றி.வி.1.(இ�_ெப.+ஆ"_பட".ப�.) $ேதவா.7.043.11.3 

 எ�தவ�ேதா"க+� ஏ��வா"�% இட" இ�ைலேய $ேதவா.7.043.11.4 

 15,ப� கBைக$� திBக+� ெச0ற� 7 எயி� $ேதவா.7.044.01.1 

 ெநா5,ப� மா�திைர ந9/ எழ� கைண [றினா" $ேதவா.7.044.01.2 

 @க5,ப�� ஏ/�@ எ�/ அI;வ� தி��ைககளா� $ேதவா.7.044.01.3 

 பி5,ப� பா�-_ெப.(பா�-_ெப.) அ�றி இ�ைலேயா எ�பிராP�ேக 

$ேதவா.7.044.01.4 

 V/ அ�றி ஆF அரB% இ�ைலேயா ;டைல, ெபா5 $ேதவா.7.044.02.1 

 ந9/ அ�றி6 சா.த�_ெப.(சா.த�_ெப.) ம0/ இ�ைலேயா இமவா� 

மக#_ெப.(மக#_ெப.) $ேதவா.7.044.02.2 

 J/ அ�றி� J/ ம0/ இ�ைலேயா ெகா�ைல6 சி�ைல 

ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) $ேதவா.7.044.02.3 



 ஏ/ அ�றி ஏ/வ� இ�ைலேயா எ�பிராP�ேக $ேதவா.7.044.02.4 

 த<F எP� த<F எP� ெதா�ட"கா# தFமா0ற�ைத $ேதவா.7.044.03.1 

 ஒ<F எP� ஒ<F எP� மா நில��_ெப.(நில�_ெப.+அ��_சா�.) உயி" 

ேகாறைல $ேதவா.7.044.03.2 

 சி<டP� தி�-ர� ;<ட ேதவ"க#_ெப.(ேதவ"_ெப.+க#_ப�.) ேதவைன 

$ேதவா.7.044.03.3 

 ெவ<ெடன, ேபச�மி� ெதா�ட"கா# எ�பிராைனேய $ேதவா.7.044.03.4 

 நாI தைல_ெப.(தைல_ெப.) கRவ 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஓ� J,பிட ந# 

இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) $ேதவா.7.044.04.1 

 எ� தைல, ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) -ைட �ழ_%ைற.எ6.(�C_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

ஆ" இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) கா<F இைட6 $ேதவா.7.044.04.2 

 சி� தைல_ெப.(தைல_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) சைட�% 

அணி.த_ெப.எ6.(அணி_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) எ� ெச�வைன 

$ேதவா.7.044.04.3 

 பி�தைல, ேபச�மி� ெதா�ட"கா# எ�பிராைனேய $ேதவா.7.044.04.4 

 ேவ� அன ேதாளி மைல மகைள 

வி��பிய_ெப.எ6.(வி��-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.044.05.1 

 மாய� இ� மாமைல_ெப.(மாமைல_ெப.) 

நாட�_%றி.வி.1.(நாF_ெப.+அ�_பட".ஒ�.) 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ%_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) மா�பைன 

$ேதவா.7.044.05.2 

 ஆயன ெசா�லி_வி.எ6.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) நி�றா"க# 

அ�ல� அ/�கி?� $ேதவா.7.044.05.3 

 @ேபயேன பி�தேன @ எ�பரா� எ�பிராைனேய $ேதவா.7.044.05.4 



 @இைறவ� @ எ�/ எ�ெப�மாைன வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) ஏ�த, ேபா� 

$ேதவா.7.044.06.1 

 �ைற ஒ�றி V மல" இ<F அ5 இைண ேபா0/வா" $ேதவா.7.044.06.2 

 மைற அ�றி, பாFவ� இ�ைலேயா ம�% வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.) $ேதவா.7.044.06.3 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அ�றி6 �Fவ� இ�ைலேயா எ�பிராP�ேக 

$ேதவா.7.044.06.4 

 தா�� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ெகா�ைற$� Jவிள� தனி ம�த1� 

$ேதவா.7.044.07.1 

 ஆ�� அள= அறியாத ஆதி$� அ.த1� $ேதவா.7.044.07.2 

 ஊ��_ெப.எ6.(ஊ"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) 

இ�ைல உல%_ெப.(உல%_ெப.) எலா� உக,பா" ெதாழ, $ேதவா.7.044.07.3 

 ேப�� ஓ" ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) எ�பரா� எ�பிராP�ேக $ேதவா.7.044.07.4 

 அ�ெயாF GமிைசயாP� ஆதி$� அறிகிலா" $ேதவா.7.044.08.1 

 வாI த� பா�ெபாF_ெப.(பா�-_ெப.+ஒF_க�.ேவ.) வ�னி திBக+� ம�த1� 

$ேதவா.7.044.08.2 

 -� த� -�சைட ைவ�த எ� -னித0% இனி $ேதவா.7.044.08.3 

 எ� அ�றி அBைக�% ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) இ�ைலேயா எ�பிராP�ேக 

$ேதவா.7.044.08.4 

 காIய மன6 சம� கா5 ஆF க@�களா� $ேதவா.7.044.09.1 

 எ�ய வச=O� த�ைமேயா இமவா� மக#_ெப.(மக#_ெப.) $ேதவா.7.044.09.2 

 ெபாIய மன�_ெப.(மன�_ெப.) தFமாற 

ேவ�5_வி.எ6.(ேவ�F_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ெப�மா�-மத� 

$ேதவா.7.044.09.3 



 காIயி� உ� அ�ல� இ�ைலேயா எ�பிராP�ேக $ேதவா.7.044.09.4 

 கா�சின மா�விைட மாணி�க�� எ� கைற� க�ட�� $ேதவா.7.044.10.1 

 ஈசைன ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) எ<ேடாF இற�F_ெப.(இர�F_ெப.) 

வி��பிய_ெப.எ6.(வி��-_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.044.10.2 

 ஆயின_வி.1.(ஆ%_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட".ப�.) சீ", பைக ஞானி அ,ப� 

அ5�ெதா�ட� தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) $ேதவா.7.044.10.3 

 ஏசின ேப;மி� ெதா�ட" கா# எ�பிராைனேய $ேதவா.7.044.10.4 

 கா�டன� கா�டன� கா�ைகயா# த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) க��தனா� 

$ேதவா.7.045.01.1 

 ஆ�டன� ஆ�டன� ஆமா�V" எ� அ5க<% ஆ< $ேதவா.7.045.01.2 

 G�டன� G�டன� ெபா� அ�/ ெசா�?வ� ேக�மி�க# $ேதவா.7.045.01.3 

 மீ�டன� மீ�டன� ேவதவி�� அ�லாதவ"க<ேக $ேதவா.7.045.01.4 

 பாFவ� பாFவ� பா", பதித� அ5 ப0றி நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

$ேதவா.7.045.02.1 

 ேதFவ� ேதFவ� தி�ெணன, ப0றி6 ெசறிதர $ேதவா.7.045.02.2 

 ஆFவ� ஆFவ� ஆமா�V" எ� அ5கைள $ேதவா.7.045.02.3 

 JFவ� JFவ� %0ற�_ெப.(%0ற�_ெப.) அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) 

அ0/ எ� %றி,ெபாேட $ேதவா.7.045.02.4 

 கா�.தவ� கா�.தவ� க� அழலா� அ�/ காமைன $ேதவா.7.045.03.1 

 பா�.தவ� பா�.தவ� பாத�தினா� அ�/ J0ற�ைத $ேதவா.7.045.03.2 

 ஆ�.தவ� ஆ�.தவ� ஆமா�V" எ� அ5களா" $ேதவா.7.045.03.3 

 ஏ�.தவ� ஏ�.தவ� எ�பிரா<5ைய, பாகேம $ேதவா.7.045.03.4 



 ஓ".தன� ஓ".தன� உ#ள��#ேள 

நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) 

ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) $ேதவா.7.045.04.1 

 ேச".தன�_வி.1.(ேச"_வி.+.�_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட".ஒ�.) 

ேச".தன� ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) தி� ஒ0றிL" 

-�% $ேதவா.7.045.04.2 

 சா".தன� சா".தன� சBகிலி ெம�ேதா# தட1ைல $ேதவா.7.045.04.3 

 ஆ".தன� ஆ".தன� ஆமா�V" ஐய� அ�# அேத $ேதவா.7.045.04.4 

 ெவ�றவ� ெவ�றவ� ேவ#வியி� வி�ணவ"_ெப.(வி�ணவ"_ெப.) 

தBகைள $ேதவா.7.045.05.1 

 ெச�றவ� ெச�றவ� சி�பலி�% எ�/ ெத� இைட $ேதவா.7.045.05.2 

 நி�றவ� நி�றவ� ந9தி நிைற.தவ" தBக# பா� $ேதவா.7.045.05.3 

 அ�/ அவ�_பதி.ெப.(அ_;<.+அ�_பட".ஆ�.ஒ�.) அ�/ 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட".ஒ�.) ெச� அ�# ஆமா�V" ஐயேன $ேதவா.7.045.05.4 

 கா�டவ� கா�டவ� கா�ட0% அ�ய கட=ளா� $ேதவா.7.045.06.1 

 ந9�டவ� ந9�டவ� நாரண� நா�1க�_ெப.(நா�1க�_ெப.) ேநடேவ 

$ேதவா.7.045.06.2 

 ஆ�டவ� ஆ�டவ� ஆமா�Vைர$� எைன$� ஆ# $ேதவா.7.045.06.3 

 G�டவ� G�டவ� மா"பி�_ெப.(மா"-_ெப.+இ�_இட.ேவ.) -�[� -ரளேவ 

$ேதவா.7.045.06.4 

 எ�ணவ� எ�ணவ� ஏC உலக��_ெப.(உலக�_ெப.+அ��_சா�.) உயி" 

தBக<% $ேதவா.7.045.07.1 



 க� அவ�_பதி.ெப.(அ_;<.+அ�_பட".ஆ�.ஒ�.) க� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட".ஒ�.) @கா�F�@ எ�பா" 

அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) தBக<% $ேதவா.7.045.07.2 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_;<.+அ�_பட".ஆ�.ஒ�.) 

ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட".ஒ�.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

ஓ"பாக� ஆ� பிIஞக� $ேதவா.7.045.07.3 

 அ�ணவ� அ�ணவ�-ஆமா�V" எ� அ5கேள $ேதவா.7.045.07.4 

 ெபா�னவ� ெபா�னவ� ெபா�ைன� 

த.�_வி.எ6.(தா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ�ைன, 

ேபாக_%ைற.எ6.(ேபா�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) விடா $ேதவா.7.045.08.1 

 மி�னவ� மி�னவ� ேவத�தி� உ# ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ%_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.045.08.2 

 அ�னவ� அ�னவ� ஆமா�V" ஐயைன ஆ"வ�தா� $ேதவா.7.045.08.3 

 @எ�னவ� எ�னவ� @ எ� மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா�.) இ�-0/ 

இ�,பேன $ேதவா.7.045.08.4 

 ேதFவ� ேதFவ� ெச�மல", பாதBக# நா#ெதா/� $ேதவா.7.045.09.1 

 நாFவ� நாFவ� நாபி�% ேமேல ஓ" நா�விர� $ேதவா.7.045.09.2 

 மா(<)Fவ� மா(<)Fவ� வ� ைக 

பி5��_வி.எ6.(பி5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

மகிC.�_வி.எ6.(மகிC_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உேள $ேதவா.7.045.09.3 

 ஆFவ� ஆFவ� ஆமா�V" எ� அ5கேள $ேதவா.7.045.09.4 

 உ0றன� உ0றவ" த�ைம ஒழி.� உ#ள��_ெப.(உ#ள�_ெப.+அ��_சா�.) 

உ#ெபா�# $ேதவா.7.045.10.1 

 ப0றின� ப0றின� பBகய6 ேசவ5�ேக 

ெச�ல_%ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.045.10.2 



 அ0றன� அ0றன� ஆமா�V" ேமயா� அ5யா"க<% ஆ< $ேதவா.7.045.10.3 

 ெப0றன� ெப0றன� ெபய"��� ெபய"��� பிறவாைம�ேக $ேதவா.7.045.10.4 

 ஐயைன அ�தைன ஆ# உைட ஆமா�V" அ�ணைல $ேதவா.7.045.11.1 

 ெம�யைன ெம�ய"�% ெம�,ெபா�# ஆன விமலைன $ேதவா.7.045.11.2 

 ைமயைன ைம அணி க�டைன வ� ெதா�ட�-ஊர�-ெசா� $ேதவா.7.045.11.3 

 ெபா� ஒ�/� இ�றி, -ல�-வா" ெபா� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ேச"வேர 

$ேதவா.7.045.11.4 

 ப�� ஊ" -�% இர.�_வி.எ6.(இர_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உ�F 

பலபதிக� பா5 பாைவயைர� கிறி ேபசி, ப5/ ஆ5� தி�வ 9" $ேதவா.7.046.01.1 

 ெச�தா" த� எ?�- அணி.�_வி.எ6.(அணி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) ஏறி� தி�வ 9" 

ெச�வ�ைத_ெப.(ெச�வ�_ெப.+அ��_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) 

மைற��_வி.எ6.(மைற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ைவ�த9" என�% 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா#_ெப.(நா#_ெப.) இரBகீ" $ேதவா.7.046.01.2 

 1�� ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) இலBகி-மிளி" மணிவயிர� ேகாைவ-அைவ Gண� 

த.�_வி.எ6.(தா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ�ளி ெம��% இனிதா 

நா/�_ெப.எ6.(நா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.046.01.3 

 க�V� கமC சா.� பணி��_வி.எ6.(பணி_வி.+��_இ.இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

அ�ள ேவ�F� கட�_ெப.(கட�_ெப.) நாைக�காேராண� ேமவி இ�.த9ேர 

$ேதவா.7.046.01.4 

 ேவ�பிெனாF த9�_ெப.அ.(த9�_ெப.அ.) க��-_ெப.(க��-_ெப.) விரவி எைன� 

த90றி வி��தி நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உைம ேவ�ட ���தி -�% அB% 

இ�.த9" $ேதவா.7.046.02.1 



 பா�பிெனாF பட" சைடக# அைவ கா<5 ெவ�<5, பக<ட 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ஒ<Fவேனா பல கா?� உழ�ேற� 

$ேதவா.7.046.02.2 

 ேச�பிேனாF ெசBக@ ந9" த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கிடBகி�-திக@� தி� ஆE" 

-�% இ�.த_ெப.எ6.(இர_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) த9வ�ண" ந9ேர 

$ேதவா.7.046.02.3 

 கா�பிெனாF ேந�திரBக# 

பணி��_வி.எ6.(பணி_வி.+��_இ.இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ�ள ேவ�F� 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) நாைக�காேராண� ேமவி இ�.த9ேர $ேதவா.7.046.02.4 

 G�ட� ஓ" இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) ெபா�விைட 

ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) ஏறி ெபா�லாத ேவட� 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ�லா�� காண, 

$ேதவா.7.046.03.1 

 பா�_ெப.(பா�_ெப.) ேபசி_வி.எ6.(ேப;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

பFதைலயி� பலி ெகா#ைக தவிM" பா�பிெனாF பட" சைட ேம� மதி ைவ�த 

ப�ப"ீ $ேதவா.7.046.03.2 

 வ 9� ேபசி_வி.எ6.(ேப;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) மடவா" ைக 

ெவ#வைளக# ெகா�டா� ெவ0- அைரய� மட,பாைவ ெபா/�%ேமா 

ெசா�N" $ேதவா.7.046.03.3 

 கா�- இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) 

நிைற.த_ெப.எ6.(நிைற_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ெநFவ 9தி� 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) நாைக�காேராண� ேமவி இ�.த9ேர $ேதவா.7.046.03.4 

 வி<ட� ஓ" சைட தாழ வ 9ைண விடB% ஆக வ 9தி விைட ஏ/வ 9" வ 9� அ5ைம 

உக.த9" $ேதவா.7.046.04.1 

 �<ட" ஆயின_வி.1.(ஆ%_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட".ப�.) ேப�க# 

�ழ_%ைற.எ6.(�C_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) நட� ஆ56 ;.தரரா�� V மதிய� 

�Fவ� ;வ�ேட $ேதவா.7.046.04.2 



 வ<டவா" %ழ�_ெப.(%ழ�_ெப.) மடவா" த�ைம மய� 

ெச�த�_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+த�_ெதா.ெப.%றி.) மா தவேமா மாதிைமேயா 

வா<ட� எலா� த9ர� $ேதவா.7.046.04.3 

 க<5 எம�%_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+�%_ெகா.ேவ.) ஈவ� தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) 

எ,ேபா� ெசா�N" கட�_ெப.(கட�_ெப.) நாைக�காேராண� ேமவி இ�.த9ேர 

$ேதவா.7.046.04.4 

 மி�டா5� தி� த.�_வி.எ6.(தா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ெவ/,பனேவ 

ெச��_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) விைன�ேகF பல 

ேபசி_வி.எ6.(ேப;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ேவ�5யவா தி�வ 9" 

$ேதவா.7.046.05.1 

 ெதா�டா5� தி�ேவைன� ெதா@�- தைல�%_ெப.(தைல_ெப.+�%_ெகா.ேவ.) 

ஏ0/� ;.தரேன க.த� 1த� ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) 

ஆபரண�_ெப.(ஆபரண�_ெப.) $ேதவா.7.046.05.2 

 ப�டார�ேத என�%, பணி��_வி.எ6.(பணி_வி.+��_இ.இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

அ�ள ேவ�F� ப�F தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) பிரமாண� 

ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) உ�ேட H�ைம� $ேதவா.7.046.05.3 

 க�டா"�%� கா�- அ�� ஆ�� கன�_ெப.(கன�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) நிமி".த9" கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

நாைக�காேராண� ேமவி இ�.த9ேர $ேதவா.7.046.05.4 

 இலவ இதC_ெப.(இதC_ெப.) வா� உைமேயாF எ��_ெப.(எ��_ெப.) ஏறி Gத� 

இைச பாட_%ைற.எ6.(பாF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) இF பி6ைச�% எ6; உ6ச� 

ேபா� $ேதவா.7.046.06.1 

 பல அக�_ெப.(அக�_ெப.) -�% உழித"வ 9" ப<ேடாF சா.த�_ெப.(சா.த�_ெப.) 

பணி��_வி.எ6.(பணி_வி.+��_இ.இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ�ளா� இ��கி�ற 

பாI; எ�ன ப5ேறா $ேதவா.7.046.06.2 

 உல= திைர� கட�_ெப.(கட�_ெப.) நIைச அ�/ அமர" ேவ�ட உ�F 

அ�ளி6 ெச�த� உம�% இ��க ஒ�ணா� இடேவ $ேதவா.7.046.06.3 



 கலவ மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) இயலவ"க# நட� ஆF� ெச�வ� 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) நாைக�காேராண� ேமவி இ�.த9ேர $ேதவா.7.046.06.4 

 V; உைடய அக� அ�%�-Vெமாழியா# ஊட� ெதாைலயாத கால�� ஓ" 

ெசா�பாF ஆ� வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.046.07.1 

 ேத; உைடய இலBைகய" ேகா� வைர 

எF�க_%ைற.எ6.(எF��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) அட"�� தி,பிய கீத� 

பாட_%ைற.எ6.(பாF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) ேதெராF வா#_ெப.(வா#_ெப.) 

ெகாF�த9" $ேதவா.7.046.07.2 

 ேநச� உைட அ5யவ"க# வ�.தாைம 

அ�.த_%ைற.எ6.(அ�.�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) நிைற மைறேயா" உைற 

வ 9ழிமிழைல தனி� நி�த� $ேதவா.7.046.07.3 

 கா;_ெப.(கா;_ெப.) அ�ளி6 ெச�த9" இ�/ என�% அ�ள ேவ�F� 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) நாைக�காேராண� ேமவி இ�.த9ேர $ேதவா.7.046.07.4 

 மா0ற� ேம� ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) உைரய"ீ வாளா ந9" இ�.த9" 

@வாCவி,ப�@ என ஆ�	" வழி அ5ேய� உம�% $ேதவா.7.046.08.1 

 ஆ0றேவ�-தி� உைடய"ீ ந�J".த9" அ�N" அணி ஆE" -க, 

ெப�த_ெப.எ6.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) அ� நிதிய� அதனி� 

$ேதவா.7.046.08.2 

 ேதா0ற� மி% 1�J0றி� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) J/ ேவ�F� தாMேர� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெபா@�� அ5 எF�க� ஒ<ேட� $ேதவா.7.046.08.3 

 கா0/_ெப.(கா0/_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கF� பாIமா ஏ/வ� 

ேவ�F� கட�_ெப.(கட�_ெப.) நாைக�காேராண� ேமவி இ�.த9ேர 

$ேதவா.7.046.08.4 

 ம�Oல%� வி�Oல%� உ(�)மேத ஆ<சி மைல அைரய� ெபா� 

பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) சி/வைன$� ேதேற� $ேதவா.7.046.09.1 



 எ�ணிலி உ� ெப� வயிற� கணபதி ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) 

அறியா�_வி.1.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி".ம.+ஆ�_பட".ஒ�.) 

எ�ெப�மா� இ�_பதி.ெப.(இ_;<.+�_பட".ஒ�.) தகேவா இய�பி அ�# ெச�வ 9" 

$ேதவா.7.046.09.2 

 தி�ெணன எ� உட�_ெப.(உட�_ெப.) வி��தி தாMேர ஆகி� தி�ேமனி 

வ�.தேவ வைள�கி�ேற� நாைள $ேதவா.7.046.09.3 

 @க�ணைறய� ெகாF�பாட�@ எ�/ உைர�க ேவ�டா 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) நாைக�காேராண� ேமவி இ�.த9ேர $ேதவா.7.046.09.4 

 மறி ஏ/ கரதல�த9" மாதிைமேய� உைடய"ீ @மா நிதிய� த�வ�@ எ�/ 

வ�Nரா� ஆ�	" $ேதவா.7.046.10.1 

 கிறி ேபசி_வி.எ6.(ேப;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) கீCேவY" -�% இ�.த9" 

அ5ேக# கிறி உ�மா� பFேவேனா தி� ஆைண உ�ேட� $ேதவா.7.046.10.2 

 ெபாறி விர= ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) -க"_ெப.(-க"_ெப.) ெகா# ெபா� ;�ைக 

ேம� ஓ" ெபா� G=� ப<5ைக$� -�.� அ�ள ேவ�F� $ேதவா.7.046.10.3 

 கறி விர= ெந�ேசா/ 1,ேபா�� ேவ�F� கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

நாைக�காேராண� ேமவி இ�.த9ேர $ேதவா.7.046.10.4 

 @ப� மய�த ெமாழி, பரைவ சBகிலி�%� என�%� ப0/ ஆய ெப�மாேன 

ம0/ ஆைர உைடேய� $ேதவா.7.046.11.1 

 உ# மய�த உம�% அ5ேய� %ைற த9"�க ேவ�F� ஒளி 

1�த�_ெப.(1�த�_ெப.) G� ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) 

ப<F� G=� $ேதவா.7.046.11.2 

 க� மய�த க�V� கமC சா.�� ேவ�F� கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

நாைக�காேராண� ேமவி இ�.த9" @ எ�/ $ேதவா.7.046.11.3 

 அ� மய�தா� அணி நாவ� ஆEர� 

ெசா�ன_ெப.எ6.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) அ�.தமிCக# 



இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) வ�லா" அம�ல% ஆ#பவேர. 

$ேதவா.7.046.11.4 

 கா<X"� கடேல கட�G" மைலேய கான,ேபEரா� $ேதவா.7.047.01.1 

 ேகா<X"� ெகா@.ேத அ@.V" அரேச ெகா@ ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ெகா� 

ஏேற $ேதவா.7.047.01.2 

 பா<F ஊ" பல�� பரவ,பFவா� பனBகா<Xராேன $ேதவா.7.047.01.3 

 மா<(<)F ஊ" அறவா மறவா� உ�ைன, பாட, பணியாேய $ேதவா.7.047.01.4 

 ெகாBகி� %/�பி� %ர�%� தளியா� %ழகா %0றாலா $ேதவா.7.047.02.1 

 மB%�-தி�வா� வாேனா" தைலவா வா�7" மணவாளா $ேதவா.7.047.02.2 

 சBக� %ைழ ஆ" ெசவியா அழகா அவியா அன� ஏ.தி� $ேதவா.7.047.02.3 

 கB%�_ெப.(கB%�_ெப.) -றBகா<F ஆ	 அ5யா" கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) 

கைளயாேய $ேதவா.7.047.02.4 

 நிைற� கா<டாேன ெநIச�தாேன நி�றிLராேன $ேதவா.7.047.03.1 

 மிைற(�)� கா<டாேன -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) ேச" சைடயா� அன� ேச" 

ைகயாேன $ேதவா.7.047.03.2 

 மைற�கா<டாேன தி� மா.�ைறயா� மாேகாண�தாேன $ேதவா.7.047.03.3 

 இைற� கா<டாேய எBக<% உ�ைன எ�மா� த�மாேன $ேதவா.7.047.03.4 

 ஆE" அ�தா ஐயா0/ அ1ேத அள,G" அ�மாேன $ேதவா.7.047.04.1 

 கா" ஊ" ெபாழி�க# -ைட �C -றவி� க�கா\ராேன $ேதவா.7.047.04.2 

 ேபE" உைறவா� ப<5, ெப�மா� பிறவா ெநறியாேன $ேதவா.7.047.04.3 

 பா" ஊ" பல�� பரவ,பFவா� பாE" அ�மாேன $ேதவா.7.047.04.4 

 ம�க� உைறவா� மாகாள�தா� மதிய� சைடயாேன $ேதவா.7.047.05.1 



 அ�க� பிணி நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) அ5யா" ேமல 

அகல_%ைற.எ6.(அக�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) அ�ளாேய $ேதவா.7.047.05.2 

 க�க� %ரலா� ெவ�ணி� க��ேப காZ"� க<5ேய $ேதவா.7.047.05.3 

 ப�க, பணியா� அ5யா"�% உ�ைன பவள,ப5யாேன $ேதவா.7.047.05.4 

 தா� J" பிணி நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) அ5யா" ேமல 

அகல_%ைற.எ6.(அக�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) அ�ளாேய $ேதவா.7.047.06.1 

 ேவBJ" உைறவா� விளம" நகரா� விைட ஆ" ெகா5யாேன $ேதவா.7.047.06.2 

 நாBJ" உைறவா� ேதBJ" நகரா� ந�!" ந�பாேன $ேதவா.7.047.06.3 

 பாB% ஊ" பலி ேத" பரேன பரமா பழன,பதியாேன $ேதவா.7.047.06.4 

 ேதைன� காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) வி�ட ெகா�ைற6 

ெச@. தாரா� $ேதவா.7.047.07.1 

 வாைன� காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) நி�றா" 

அறியா_ெப.எ6.(அ�_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எ6.%றி.) ெநறியாேன 

$ேதவா.7.047.07.2 

 ஆைன�காவி� அரேன பரேன அ�ணாமைலயாேன $ேதவா.7.047.07.3 

 ஊைன� காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) ைகவி<F உ�ைன உக,பா" உண"வாேர 

$ேதவா.7.047.07.4 

 ���தி6 ;டேர ெந��தான�தா� ெசா�லா� க�லாலா $ேதவா.7.047.08.1 

 ப��(�)தி நியம�� உைறவா� ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) ஆ� பல ஆ� 

கா0/_ெப.(கா0/_ெப.) ஆனா� $ேதவா.7.047.08.2 

 தி��தி� தி��தி வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� சி.ைத 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகா# கயிலாயா $ேதவா.7.047.08.3 



 அ��தி�� உ�ைன அைட.தா" விைனக# 

அகல_%ைற.எ6.(அக�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) அ�ளாேய $ேதவா.7.047.08.4 

 -லிL"6 சி0ற�பல�தா� -க!", ேபாதா 7Vரா $ேதவா.7.047.09.1 

 ெபாலி ேச" -ர� 7�/_ெப.(7�/_ெப.) எ�ய6 ெச0ற -� -�சைடயாேன 

$ேதவா.7.047.09.2 

 வலி ேச" அர�க� தட�ைக ஐIஞா�% அட"�த மதி�	 $ேதவா.7.047.09.3 

 கலி ேச" -றவி� கட\" ஆள 9 காண அ�ளாேய $ேதவா.7.047.09.4 

 ைக�மா உ�ைவ அ�மா� 

கா�%�_ெப.எ6.(கா_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) பல ஊ" 

க��� உ�னி $ேதவா.7.047.10.1 

 ைம� மா. தடBக� ம�ர� அ�ன ெமாழியா# மட6 சிBக5 $ேதவா.7.047.10.2 

 த�மா�-ஊர� சைடய� சி/வ�_ெப.(சி/வ�_ெப.) அ5ய�-தமிC 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $ேதவா.7.047.10.3 

 ெச�மா.� இ�.�_வி.எ6.(இ�_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) தி�வா� 

திற,பா" சிவேலாக�தாேர $ேதவா.7.047.10.4 

 ம0/, ப0/ என�% இ�றி நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) தி�,பாதேம 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) பாவி�ேத� $ேதவா.7.048.01.1 

 ெப0(0)ற?� பிற.ேத� இனி, பிறவாத த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

எ�திேன�_வி.1.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $ேதவா.7.048.01.2 

 க0றவ" ெதா@�_வி.எ6.(ெதா@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஏ��� சீ"� 

கைறL�� பா�5� ெகாF15 $ேதவா.7.048.01.3 

 ந�-தவா உைன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) மற�கிP� ெசா�?� 

நா_ெப.(நா_ெப.) நம6சிவாயேவ $ேதவா.7.048.01.4 



 இ<ட� H�_தி�.(H�_1�.ஒ�.) அ5 ஏ��வா" இகC.தி<ட நா#_ெப.(நா#_ெப.) 

மற.தி<ட நா#_ெப.(நா#_ெப.) $ேதவா.7.048.02.1 

 @ெக<ட நா#_ெப.(நா#_ெப.) இைவ@ எ�/ அலா� க�ேத� கிள" 

-ன�_ெப.(-ன�_ெப.) காவி�_ெப.(காவி�_ெப.) $ேதவா.7.048.02.2 

 வ<ட வாசிைக ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ5 

ெதா@�_வி.எ6.(ெதா@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஏ��_ஏவ.(ஏ��_வி.) 

பா�5� ெகாF15 $ேதவா.7.048.02.3 

 ந<டவா உைன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) மற�கிP� ெசா�?� 

நா_ெப.(நா_ெப.) நம6சிவாயேவ $ேதவா.7.048.02.4 

 ஓ= நா#_ெப.(நா#_ெப.) @உண"= அழி$� நா#_ெப.(நா#_ெப.) உயி" 

ேபா%�_ெப.எ6.(ேபா_வி.+�_ெபா�.உ�.+உ�_ெப.எ6.%றி.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

நா#_ெப.(நா#_ெப.) உய" பாைட ேம� $ேதவா.7.048.03.1 

 கா= நா#_ெப.(நா#_ெப.) இைவ@ எ�/ அலா� க�ேத� கிள" 

-ன�_ெப.(-ன�_ெப.) காவி�, $ேதவா.7.048.03.2 

 பா= த�-ன� வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

இழி_வி.(இழி_வி.) பரIேசாதி பா�5� ெகாF15 $ேதவா.7.048.03.3 

 நாவலா உைன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) மற�கிP� ெசா�?� 

நா_ெப.(நா_ெப.) நம6சிவாயேவ $ேதவா.7.048.03.4 

 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) இ� -கC எ�பிரா� எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) 

த�பிரா� எ� ெபா� மாமணி $ேதவா.7.048.04.1 

 க�ைல உ.தி வள�_ெப.(வள�_ெப.) 

ெபாழி.�_வி.எ6.(ெபாழி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) 

காவி�_ெப.(காவி�_ெப.) அத� வா�� கைர $ேதவா.7.048.04.2 

 ந�லவ" ெதா@�_வி.எ6.(ெதா@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஏ��� சீ" 

கைறL�� பா�5� ெகாF15 $ேதவா.7.048.04.3 



 வ�லவா உைன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) மற�கிP� ெசா�?� 

நா_ெப.(நா_ெப.) நம6சிவாயேவ $ேதவா.7.048.04.4 

 @அIசினா"�% அர�_ெப.(அர�_ெப.) ஆதி@ எ�/ அ5ேயP� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) மிக_%ைற.எ6.(மி%_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

அIசிேன� $ேதவா.7.048.05.1 

 @அIச� @ எ�/ அ5� ெதா�டேன0% அ�# ந�கினா��% அழிகி�ற� 

எ� $ேதவா.7.048.05.2 

 பIசி� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) அ5, பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) மா" %ைட.� 

ஆF பா�5� ெகாF15 $ேதவா.7.048.05.3 

 நI;_ெப.(நI;_ெப.) அணி க�ட_ெப.எ6.(கா�_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) மற�கிP� ெசா�?� நா_ெப.(நா_ெப.) 

நம6சிவாயேவ $ேதவா.7.048.05.4 

 ஏF வா�_ெப.(வா�_ெப.) இள.திBக# �5ைன எ� பி� ெகா� -லி� ேதாலி� 

ேம� $ேதவா.7.048.06.1 

 ஆF பா�-_ெப.(பா�-_ெப.) அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) அைர�% 

அைச�த_ெப.எ6.(அைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) அழகேன அ� 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) காவி�, $ேதவா.7.048.06.2 

 பாF த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) பரIேசாதி 

பா�5� ெகாF15 $ேதவா.7.048.06.3 

 ேசடேன உைன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) மற�கிP� ெசா�?� 

நா_ெப.(நா_ெப.) நம6சிவாயேவ $ேதவா.7.048.06.4 

 வி��பி_வி.எ6.(வி��-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) மல", பாதேம நிைன.ேத� விைனக+� 

வி�டன� $ேதவா.7.048.07.1 



 ெந�Bகி_வி.எ6.(ெந�B%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) வ� 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) �C.�_வி.எ6.(�C_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ெபற_%ைற.எ6.(ெப/_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) காவி�� ேகா<F இைட 

$ேதவா.7.048.07.2 

 %��ைப_ெப.(%��ைப_ெப.) ெம�1ைல� ேகாைதமா" %ைட.� ஆF 

பா�5� ெகாF15 $ேதவா.7.048.07.3 

 வி��பேன உைன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) மற�கிP� ெசா�?� 

நா_ெப.(நா_ெப.) நம6சிவாயேவ $ேதவா.7.048.07.4 

 ெச�ெபா� ேந" சைடயா� தி�-ர� த9 எழ6 சிைல ேகாலினா� $ேதவா.7.048.08.1 

 வ�- உலா� %ழலாைள, பாக��_ெப.(பாக�_ெப.+அ��_சா�.) 

அம".�_வி.எ6.(அம"_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) காவி��ேகா<5ைட 

$ேதவா.7.048.08.2 

 ெகா�பி� ேம� %யி�_ெப.(%யி�_ெப.) Jவ மா மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ஆF 

பா�5� ெகாF15 $ேதவா.7.048.08.3 

 ந�பேன உைன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) மற�கிP� ெசா�?� 

நா_ெப.(நா_ெப.) நம6சிவாயேவ $ேதவா.7.048.08.4 

 @சாரண� த.ைத_ெப.(த.ைத_ெப.) எ�பிரா� எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) த�பிரா� 

எ� ெபா� மாமணி@ எ�/ $ேதவா.7.048.09.1 

 ேப" எ� ஆயிர ேகா5 ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) பித0றி 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) பி�கிலா" $ேதவா.7.048.09.2 

 நாரண� பிரம� ெதா@� கைறL�� பா�5� ெகாF15� $ேதவா.7.048.09.3 

 காரணா உைன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) மற�கிP� ெசா�?� 

நா_ெப.(நா_ெப.) நம6சிவாயேவ $ேதவா.7.048.09.4 



 ேகாணிய பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) �5ைய கைறL�� பா�5� ெகாF15 

$ேதவா.7.048.10.1 

 ேபணிய ெப�மாைன பிIஞக,பி�தைன பிற,- இ (�)லிைய $ேதவா.7.048.10.2 

 பா�_ெப.(பா�_ெப.) உலா வாIவ�F அைற ெகா�ைற� தாரைன பட,பா�- 

அைர $ேதவா.7.048.10.3 

 நாணைன ெதா�ட� ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) ெசா� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) ெசா�?வா"�% இ�ைல ��பேம 

$ேதவா.7.048.10.4 

 ெகாF% ெவIசிைல வFக ேவFவ" விரவலாைம 

ெசா�லி_வி.எ6.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.049.01.1 

 @திF% ெமா<F@ என� %�தி Jைற 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆ/ அைல�%� 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) $ேதவா.7.049.01.2 

 1F% நாறிய வFக" வாC 1�க� G�5 மா நக"வா� $ேதவா.7.049.01.3 

 இF% H� இைட மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) த�ெனாF� எ���% இB% 

இ�.த9" எ�பிரான 9ேர $ேதவா.7.049.01.4 

 வி�ைல� கா<5 ெவ�<5 ேவFவ" விரவலாைம ெசா�லி� $ேதவா.7.049.02.1 

 க�லினா� எறி.தி<F� ேமாதி$� Jைற 

ெகா#+�_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) $ேதவா.7.049.02.2 

 1�ைல�தா� மண�_ெப.(மண�_ெப.) கமC 1�க� G�5 மா நக"வா� 

$ேதவா.7.049.02.3 

 எ�ைல� கா,ப� ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) இ�ைல ஆகி� ந9" எ���% இB% 

இ�.த9" எ�பிரான 9ேர $ேதவா.7.049.02.4 



 ப;�கேள ெகா�/_வி.எ6.(ெகா�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

தி�/_வி.எ6.(தி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_வி.எ6.%றி.) பாவிக# 

பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) 

அறியா"_வி.1.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி".ம.+அ"_பட".ப�.) 

$ேதவா.7.049.03.1 

 உசி"� ெகாைல பல ேந".� நா#ெதா/� Jைற 

ெகா#+�_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) $ேதவா.7.049.03.2 

 1;�க# ேபா� பல ேவட" வாC 1�க� G�5 மா நக"வா� $ேதவா.7.049.03.3 

 இ;�% அழிய, பயி�க� ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ந9" எ���% இB% இ�.த9" எ�பிரான 9ேர $ேதவா.7.049.03.4 

 பறீ� Jைற உF�� ஓ" ப�திர� க<5 ெவ<டனரா� $ேதவா.7.049.04.1 

 �ைற, பBகிய" ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) நா#ெதா/� 

Jைற ெகா#+�_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) $ேதவா.7.049.04.2 

 ேமாைற ேவFவ" J5_வி.எ6.(JF_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) வாC 1�க� 

G�5 மா நக"வா� $ேதவா.7.049.04.3 

 ஏ/ கா� இ0ற� இ�ைல ஆ� வி5� எ���% இB% இ�.த9" எ�பிரான 9ேர 

$ேதவா.7.049.04.4 

 தயB%_வி.(தயB%_வி.) ேதாைல 

உF�த_ெப.எ6.(உF_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) சBகரா சாம 

ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) ஓத9 $ேதவா.7.049.05.1 

 மயBகி_வி.எ6.(மயB%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ஊ" இF பி6ைச 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உO� மா"�க� 

ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) அறிய"ீ $ேதவா.7.049.05.2 



 1யB%_ஏவ.(1யB%_வி.) G� 1ைல_ெப.(1ைல_ெப.) மBைகயாெளாF 

1�க� G�5 நக"வா� $ேதவா.7.049.05.3 

 இயBக=� மிF�% உைடயரா� வி5� எ���% இB% இ�.த9" எ�பிரான 9ேர 

$ேதவா.7.049.05.4 

 வி<F இைச,பன ெகா�கைர ெகாFெகா<5 த�தளக� $ேதவா.7.049.06.1 

 ெகா<5, பாF� �.�மிெயாF %ட1ழா ந9" மகிCவ 9" $ேதவா.7.049.06.2 

 ெமா<F அல".�_வி.எ6.(அல"_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

மண�_ெப.(மண�_ெப.) கமC 1�க� G�5 மா நக"வா� $ேதவா.7.049.06.3 

 இ<ட பி6ைச ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உ�ப� 

ஆகி� ந9" எ���% இB% இ�.த9" எ�பிரான 9ேர $ேதவா.7.049.06.4 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) ஓதி ெவ�ந9/ Gசி ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

ேகாவண� த0/ அயேல $ேதவா.7.049.07.1 

 ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) ேமவிய_ெப.எ6.(ேம=_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

ஒ0றிLைர$� உ�தர� ந9" மகிCவ 9" $ேதவா.7.049.07.2 

 ேமாதி_வி.எ6.(ேமா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ேவFவ" Jைற 

ெகா#+�_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 1�க� G�5 மா 

நக"வா� $ேதவா.7.049.07.3 

 ஏ� காரண� ஏ� காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ���% இB% இ�.த9" 

எ�பிரான 9ேர $ேதவா.7.049.07.4 

 பட அர= H� ஏ" இைட பைண�ேதா# வாI ெநFBக� $ேதவா.7.049.08.1 

 மடவர�(�) உைம நBைக த�ைன ஓ" பாக��_ெப.(பாக�_ெப.+அ��_சா�.) 

ைவ��_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உக.த9" $ேதவா.7.049.08.2 

 1டவ" அ�N" இட" இN" 1�க� G�5 மா நக"வா� $ேதவா.7.049.08.3 



 இடவ� ஏறி$� ேபாவ� ஆகி� ந9" எ���% இB% இ�.த9" எ�பிரான 9ேர 

$ேதவா.7.049.08.4 

 சா.த�_ெப.(சா.த�_ெப.) ஆக ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந9/ Gசி ெவ�ப�-

தைல கலனா $ேதவா.7.049.09.1 

 ேவ�.த ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பிைற� க�ணி த�ைன ஓ" 

பாக��_ெப.(பாக�_ெப.+அ��_சா�.) 

ைவ��_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உக.த9" $ேதவா.7.049.09.2 

 ேமா.ைதேயாF 1ழ�% அறா 1�க� G�5 மா நக"வா� $ேதவா.7.049.09.3 

 ஏ.� G� 1ைல_ெப.(1ைல_ெப.) மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) த�ெனாF� 

எ���% இB% இ�.த9" எ�பிரான 9ேர $ேதவா.7.049.09.4 

 1.தி வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) தா� ெதா@� 1�க� G�5 மா நக"வா�, 

$ேதவா.7.049.10.1 

 ப.�_ெப.(ப.�_ெப.) அைண விர�_ெப.(விர�_ெப.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) 

த�ைன ஓ" பாக��_ெப.(பாக�_ெப.+அ��_சா�.) ைவ�தவைன6 

$ேதவா.7.049.10.2 

 சி.ைதயி� சிவ ெதா�ட� ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) உைர�தன ப��� 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.049.10.3 

 எ� த� அ5கைள ஏ��வா" இட" ஒ�/� தா� இலேர $ேதவா.7.049.10.4 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) நிைன எ�ெனாF 

�#_ெப.(�#_ெப.) அ/ ைவக?� $ேதவா.7.050.01.1 

 ம�தயாைனயி� ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) உ� ேபா"�த மணாள� ஊ" 

$ேதவா.7.050.01.2 

 ப�த" தா� பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) பா5 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆF� பழ� பதி 

$ேதவா.7.050.01.3 



 ெபா�தி� ஆ.ைதக# பா<F அறா -னவாயிேல $ேதவா.7.050.01.4 

 க�� ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) எ�ெனாF 

�#_ெப.(�#_ெப.) அ/ ைவக?� $ேதவா.7.050.02.1 

 எ��_ெப.(எ��_ெப.) ேம0ெகா+� எ�ெப�மா0% இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) $ேதவா.7.050.02.2 

 ம�த வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) ைவ%� இட�_ெப.(இட�_ெப.) மற ேவFவ" 

$ேதவா.7.050.02.3 

 ெபா�� சா�ெதாF Gச�_ெப.(Gச�_ெப.) அறா -னவாயிேல $ேதவா.7.050.02.4 

 ெதா�% ஆய மன�_ெப.(மன�_ெப.) எ�ெனாF �#_ெப.(�#_ெப.) அ/ ைவக?� 

$ேதவா.7.050.03.1 

 ந�கா� நைம ஆ# உைடயா� நவி?�(�) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

$ேதவா.7.050.03.2 

 அ�ேகாF அர= ஆ"�த பிரா� அ5�% அ�பரா�, $ேதவா.7.050.03.3 

 -�கா" அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) ேபா0/_ஏவ.(ேபா0/_வி.) ஒழியா 

-னவாயிேல $ேதவா.7.050.03.4 

 வ0ெக�/ இ��தி க�டா� மன�_ெப.(மன�_ெப.) எ�ெனாF 

�#_ெப.(�#_ெப.) அ/ ைவக?� $ேதவா.7.050.04.1 

 ெபா� %�ற�_ெப.(%�ற�_ெப.) ேச".த� ஓ" கா�ைக_ெப.(கா�ைக_ெப.) ெபா� 

ஆ� அ�ேவ -க�_ெப.(-க�_ெப.) $ேதவா.7.050.04.2 

 க�%�/� V/� கF ெவளி$� கட�_ெப.(கட�_ெப.) கான�_ெப.(கான�_ெப.) 

வா�, $ேதவா.7.050.04.3 

 -0ெக�/ ேதா�றிF� எ� ெப�மா� -னவாயிேல $ேதவா.7.050.04.4 

 நி�லா� மன�_ெப.(மன�_ெப.) எ�ெனாF �#_ெப.(�#_ெப.) அ/ ைவக?� 

$ேதவா.7.050.05.1 



 ந�லா� நைம ஆ# உைடயா� நவி?�(�) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

$ேதவா.7.050.05.2 

 வி� வா�� கைண ேவ<Fவ" ஆ<ட ெவ%�F ேபா�, $ேதவா.7.050.05.3 

 -�_ெப.(-�_ெப.) வா�� கண�_ெப.(கண�_ெப.) -�% ஒளி�%� -னவாயிேல 

$ேதவா.7.050.05.4 

 மறவ� ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) எ�ெனாF 

�#_ெப.(�#_ெப.) அ/ ைவக?� $ேதவா.7.050.06.1 

 உற=� ஊழி$� ஆய ெப�மா0% இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) $ேதவா.7.050.06.2 

 பிற= க#ளியி� ந9# கவ<F_ெப.(கவ<F_ெப.) ஏறி� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

ேபைடைய, $ேதவா.7.050.06.3 

 -றவ� J,பிட, ெபா� -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) �C -னவாயிேல $ேதவா.7.050.06.4 

 ஏ; அ0/ ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) நிைன எ�ெனாF �#_ெப.(�#_ெப.) அ/ 

ைவக?� $ேதவா.7.050.07.1 

 பா;_ெப.(பா;_ெப.) அ0றவ" பா5 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆF� பழ� பதி 

$ேதவா.7.050.07.2 

 ேதச�� அ5யவ" வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இ�ேபா�� 

வணBகிட, $ேதவா.7.050.07.3 

 Gச�-�5 Gச�_ெப.(Gச�_ெப.) அறா -னவாயிேல $ேதவா.7.050.07.4 

 ெகா#ளி_ெப.(ெகா#ளி_ெப.) வாயின J" எயி0/_ெப.(எயி0/_ெப.) ஏன� 

கிழி�கேவ $ேதவா.7.050.08.1 

 ெத#ளி மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) த9விழி�%�(�) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ெச._ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) தைற $ேதவா.7.050.08.2 



 க#ளி_ெப.(க#ளி_ெப.) வ0றி -�_ெப.(-�_ெப.) த9.� ெவB 

கான�_ெப.(கான�_ெப.) கழி�கேவ $ேதவா.7.050.08.3 

 -#ளி_ெப.(-#ளி_ெப.) மா� இன�_ெப.(இன�_ெப.) -�% ஒளி�%� -னவாயிேல 

$ேதவா.7.050.08.4 

 எ0ேற நிைன எ�ெனாF� �#_ெப.(�#_ெப.) அ/ ைவக?� $ேதவா.7.050.09.1 

 ம0/ ஏ�� ேவ�டா வ�விைன 

ஆயின_வி.1.(ஆ%_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட".ப�.) மா�.� அற $ேதவா.7.050.09.2 

 க�-V/ கா"� கா<F இைட 

ேம�.த_ெப.எ6.(ேம�_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) கா"�ேகாழி ேபாய, 

$ேதவா.7.050.09.3 

 -0/ ஏறி @J J@ என அைழ�%� -னவாயிேல $ேதவா.7.050.09.4 

 ெபா5 ஆF ேமனிய� ெபா� -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) �C -னவாயிைல 

$ேதவா.7.050.10.1 

 அ5யா" அ5ய�-நாவ� ஊர�-உைர�தன $ேதவா.7.050.10.2 

 ம5யா� க0/ இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) 

ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�லா" விைன மா�.� ேபா�� 

$ேதவா.7.050.10.3 

 %5 ஆக பா5 நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஆட_%ைற.எ6.(ஆF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�லா"�% இ�ைல %0றேம 

$ேதவா.7.050.10.4 

 ப�திைம$� அ5ைமைய$� ைகவிFவா� பாவிேய� $ேதவா.7.051.01.1 

 ெபா�தின ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) இதைன, 

ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) அறி.ேத� ேபா�� 

ெதா@ேவ�_வி.1.(ெதா@_வி.+R_இ.இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $ேதவா.7.051.01.2 

 1�தைன மாமணி த�ைன வயிர�ைத 7"�கேன� $ேதவா.7.051.01.3 



 எ�தைன நா#_ெப.(நா#_ெப.) பி�.தி��ேக� எ� ஆE" இைறவைனேய 

$ேதவா.7.051.01.4 

 ஐவண� ஆ� பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) உைட அட� மதன� ெபா5 ஆக6 

$ேதவா.7.051.02.1 

 ெசRவண� ஆ� தி� நயன� விழி 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) சிவ7"�தி $ேதவா.7.051.02.2 

 ைம அண= க�ட�� வள" சைட எ� ஆர1ைத $ேதவா.7.051.02.3 

 எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ0.) வண� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

பி�.தி��ேக� எ� ஆE" இைறவைனேய $ேதவா.7.051.02.4 

 சB% அல�%� தடBகட� வா� விட�_ெப.(விட�_ெப.) ;ட 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அமர" ெதாழ $ேதவா.7.051.03.1 

 அB% அல�க� த9"�� விட�_ெப.(விட�_ெப.) உ�F உக.த அ�மாைன 

$ேதவா.7.051.03.2 

 இB% அல�%� உட�_ெப.(உட�_ெப.) 

பிற.த_ெப.எ6.(பிற_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) அறிவிலிேய� ெசறி= இ�றி 

$ேதவா.7.051.03.3 

 எB% உல�க, பி�.தி��ேக� எ� ஆE" இைறவைனேய $ேதவா.7.051.03.4 

 இBஙன� வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இட", பிறவி, 

பிற.�_வி.எ6.(பிற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அய"ேவ� அயராேம 

$ேதவா.7.051.04.1 

 அBஙன� வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எைன ஆ�ட அ� 

ம�.�_ெப.(ம�.�_ெப.) எ� ஆர1ைத $ேதவா.7.051.04.2 

 ெவBகன� மா ேமனியைன மா� ம�=� ைகயாைன $ேதவா.7.051.04.3 

 எBஙன� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) பி�.தி��ேக� எ� ஆE" 

இைறவைனேய $ேதவா.7.051.04.4 



 ெச,ப(அ)�ய அயெனாF_ெப.(அய�_ெப.+ஒF_க�.ேவ.) மா� சி.தி��� ெதளி= 

அ�ய $ேதவா.7.051.05.1 

 அ,_;<.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ0.) ெபாIய தி�விைனேய அறியாேத அ� விைனேய� 

$ேதவா.7.051.05.2 

 ஒ,- அ�ய %ண�தாைன இைண இலிைய அைண= இ�றி $ேதவா.7.051.05.3 

 எ,_;<.(எ_பதி.ெப.+,_ஒ0.) பாI; பி�.தி��ேக� எ� ஆE" இைறவைனேய 

$ேதவா.7.051.05.4 

 வ�-நாக� நா�_ெப.(நா�_ெப.) வைர வி� அBகி கைண அ� 

பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) $ேதவா.7.051.06.1 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) உற வாBகி, -ர� எ��த 

த�ைமயைன $ேதவா.7.051.06.2 

 1� ஆக நிைனயாத 7"�கேன� ஆ�ைக ;ம.� $ேதவா.7.051.06.3 

 எ� ஆக, பி�.தி��ேக� எ� ஆE" இைறவைனேய $ேதவா.7.051.06.4 

 வ� சய� ஆ� அ5யா� ேம� வ�� J0றி� உர�_ெப.(உர�_ெப.) கிழிய 

$ேதவா.7.051.07.1 

 1� சய� ஆ" பாத�தா� 1னி.� உக.த 7"�தி தைன $ேதவா.7.051.07.2 

 மி� ெச$� வா"சைடயாைன விைடயாைன அைட= இ�றி $ேதவா.7.051.07.3 

 எ� ெசய_%ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

பி�.தி��ேக� எ� ஆE" இைறவைனேய $ேதவா.7.051.07.4 

 1� ெநறி வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) J5� 

ெதா@�_வி.எ6.(ெதா@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஏ��� 1@ 

1தைல_ெப.(1தைல_ெப.) $ேதவா.7.051.08.1 

 அ. ெநறிைய அமர" ெதா@� நாயகைன அ5யா"க# $ேதவா.7.051.08.2 



 ெச._ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) ெநறிைய ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) %ல� ெகா@.ைத 

மற.�_வி.எ6.(மற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இBஙன� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) $ேதவா.7.051.08.3 

 எ� அறிவா�_வி.1.(அறி_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ�_பட".ஒ�.) பி�.தி��ேக� எ� 

ஆE" இைறவைனேய $ேதவா.7.051.08.4 

 க0/ உள வா�_ெப.(வா�_ெப.) கனி ஆய க�Oதைல க��� 

ஆர_%ைற.எ6.(ஆ"_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.051.09.1 

 உ0/ உள� ஆ� ஒ�வைன 1� இ�வ"_ெப.(இ�வ"_ெப.) 

நிைந.�_வி.எ6.(நிைன_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இனி� ஏ�த, 

$ேதவா.7.051.09.2 

 ெப0/ள� ஆ� ெப�ைமயைன ெபாI� அ5ேய� ைக அக�றி<F 

$ேதவா.7.051.09.3 

 எ0/ உளனா�, பி�.தி��ேக� எ� ஆE" இைறவைனேய $ேதவா.7.051.09.4 

 ஏC இைச ஆ� இைச, பய�_ெப.(பய�_ெப.) ஆ� இ� அ1� ஆ� எ�Pைடய 

$ேதவா.7.051.10.1 

 ேதாழP� ஆ� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

ெச�$�_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ��;க+�% உட� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.051.10.2 

 மாைழ ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) க� பரைவைய� 

த.�_வி.எ6.(தா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆ�டாைன மதி இ�லா 

$ேதவா.7.051.10.3 

 ஏைழேய� பி�.தி��ேக� எ� ஆE" இைறவைனேய $ேதவா.7.051.10.4 

 வBக� மலி கட�_ெப.(கட�_ெப.) நIைச வானவ"க# தா� 

உ�ய_%ைற.எ6.(உ�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.051.11.1 



 HBகி அ1� அவ"�% அ�ளி ெநா�ேயைன, ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) 

பF��6 $ேதவா.7.051.11.2 

 சBகிலிேயாF எைன, -ண"�த த��வைன சழ�கேன� $ேதவா.7.051.11.3 

 எB% உல�க, பி�.தி��ேக� எ� ஆE" இைறவைனேய $ேதவா.7.051.11.4 

 ேப" ஊ��_ெப.எ6.(ஊ"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) மதகாIயி� 

உ�யாைன ெபாIயவ" த� $ேதவா.7.051.1 

 சீ" ஊ��_ெப.எ6.(ஊ"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) தி� ஆE"6 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ5ேய திற�_ெப.(திற�_ெப.) 

வி��பி_வி.எ6.(வி��-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.051.2 

 ஆEர�-அ5�ெதா�ட� அ5ய�-ெசா� அகலிட�தி� $ேதவா.7.051.3 

 ஊ" ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) வ�லா" 

உலகவ"�% ேமலாேர $ேதவா.7.051.4 

 1�தா 1�தி தர வ�ல 1கிC ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 1ைலயா# உைம 

பBகா $ேதவா.7.052.01.1 

 சி�தா சி�தி� திற�_ெப.(திற�_ெப.) கா<F� சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா�.) 

ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) சிBகேம_ெப.(சிBக�_ெப.+ஏ_சா�.) $ேதவா.7.052.01.2 

 ப�தா ப�த" பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) 

ேபா0/�_ெப.எ6.(ேபா0/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) பரமா பைழயZ" 

ேமய $ேதவா.7.052.01.3 

 அ�தா ஆலBகாடா உ� அ5யா"�% அ5ேய� ஆேவேன $ேதவா.7.052.01.4 

 ெபா�ேய ெச��_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) -ற�_ெப.(-ற�_ெப.) 

-றேம தி�ேவ� த�ைன, ேபாகாேம $ேதவா.7.052.02.1 

 ெம�ேய வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இB% எைன ஆ�ட 

ெம�யா ெம�ய" ெம�,ெபா�ேள $ேதவா.7.052.02.2 



 ைப ஆF அரவ� அைர�% 

அைச�த_ெப.எ6.(அைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) பரமா பைழயZ" ேமய 

$ேதவா.7.052.02.3 

 ஐயா ஆலBகாடா உ� அ5யா"�% அ5ேய� ஆேவேன $ேதவா.7.052.02.4 

 V�டா விள�கி� ந0ேசாத9 ெதா@வா" தBக# �ய" த9",பா� $ேதவா.7.052.03.1 

 G�டா� எ?�ைப -ர� 7�/� ெபா5யா6 ெச0ற -�ணியேன 

$ேதவா.7.052.03.2 

 பா�F ஆC விைனக# அைவ த9"�%� பரமா பைழயZ" ேமய $ேதவா.7.052.03.3 

 ஆ�டா ஆலBகாடா உ� அ5யா"�% அ5ேய� ஆேவேன $ேதவா.7.052.03.4 

 மறி ேந" ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) க� மட ந�லா" வைலயி� ப<F மதி 

மயBகி_வி.எ6.(மயB%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.052.04.1 

 அறிேவ அழி.ேத� ஐயா நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ைம ஆ" க�ட� 

உைடயாேன $ேதவா.7.052.04.2 

 பறியா விைனக# அைவ த9"�%� பரமா பைழயZ" ேமய $ேதவா.7.052.04.3 

 அறிேவ ஆலBகாடா உ� அ5யா"�% அ5ேய� ஆேவேன $ேதவா.7.052.04.4 

 ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) அB% ஆF தடBக�ணா" வைள$# ப<F உ� ெநறி 

மற.�_வி.எ6.(மற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.052.05.1 

 மா� அB% ஆ5 மற.ெதாழி.ேத� மணிேய 1�ேத மரகதேம $ேதவா.7.052.05.2 

 பா� அB% ஆ	 ெந� ஆ	 பட" -�சைடயா� பைழயZ" $ேதவா.7.052.05.3 

 ஆலBகாடா உ�Pைடய அ5யா"�% அ5ேய� ஆேவேன $ேதவா.7.052.05.4 

 எ�ணா" தBக# எயி� எ�த_%ைற.எ6.(எ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) எ.தா� 

எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) ெப�மாேன $ேதவா.7.052.06.1 



 க� ஆ� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) கா�கி�ற க��தா தி��த� ஆகாதா� 

$ேதவா.7.052.06.2 

 ப� ஆ" இைசக# அைவ 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) பல�� ஏ��� 

பைழயZ" $ேதவா.7.052.06.3 

 அ�ணா ஆலBகாடா உ� அ5யா"�% அ5ேய� ஆேவேன $ேதவா.7.052.06.4 

 வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) ஆ" %ழலி உைம நBைக பBகா கBைக மணவாளா 

$ேதவா.7.052.07.1 

 வி�டா" -ரBக# எ� ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

விைடயா� ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ெநறியாேன $ேதவா.7.052.07.2 

 ப�F ஆC விைனக# பல த9"�%� பரமா பைழயZ" ேமய $ேதவா.7.052.07.3 

 அ�டா ஆலBகாடா உ� அ5யா"�% அ5ேய� ஆேவேன $ேதவா.7.052.07.4 

 ேபCவா� அரவி� அைணயாP� ெபாIய மல" ேம� உைறவாP� 

$ேதவா.7.052.08.1 

 தாழா� உ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) சர� பணிய தழ� ஆ� 

நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) த��வேன $ேதவா.7.052.08.2 

 பாC ஆ� விைனக# அைவ த9"�%� பரமா பைழயZ" த�ைன $ேதவா.7.052.08.3 

 ஆ#வா� ஆலBகாடா உ� அ5யா"�% அ5ேய� ஆேவேன $ேதவா.7.052.08.4 

 எ�மா� எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) 7�த(அ),ப� ஏC ஏC ப5கா� எைம ஆ�ட 

$ேதவா.7.052.09.1 

 ெப�மா� ஈம, -றBகா<5� ேபேயாF 

ஆட�_ெதா.ெப.(ஆF_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) -�வாேன $ேதவா.7.052.09.2 



 ப� மா மல"க#_ெப.(மல"க#_ெப.) அைவ 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) பல�� ஏ��� 

பைழயZ" $ேதவா.7.052.09.3 

 அ�மா ஆலBகாடா உ� அ5யா"�% அ5ேய� ஆேவேன $ேதவா.7.052.09.4 

 ப�த" சி�த" பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) ஏ��� பரம� பைழயZ" ேமய 

$ேதவா.7.052.10.1 

 அ�த� ஆலBகாட� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ5ைம� திறேம 

அ�-_ெப.(அ�-_ெப.) ஆகி6 $ேதவா.7.052.10.2 

 சி�த" சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) ைவ�த -கC6 சி/வ�_ெப.(சி/வ�_ெப.) 

ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) தமிCக# $ேதவா.7.052.10.3 

 ப��� பா5 ஆFவா" பரம� அ5ேய பணிவாேர $ேதவா.7.052.10.4 

 ம� ஆ" ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) மதி 

�5_வி.எ6.(�F_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) மாணி�க�தி� மைல ேபால 

$ேதவா.7.053.01.1 

 வ�வா" விைட ேம� மாேதாF 

மகிC.�_வி.எ6.(மகிC_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) Gத,பைட 

�ழ_%ைற.எ6.(�C_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.053.01.2 

 தி�மா� பிரம� இ.திர0%� ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) நாக" தானவ"�%� 

$ேதவா.7.053.01.3 

 ெப�மா�-கட\" மயான��, ெபாIய ெப�மா� அ5கேள $ேதவா.7.053.01.4 

 வி�ேணா"_ெப.(வி�ேணா"_ெப.) தைலவ" ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

-�[� மா"ப" ேவதகீத�த" $ேதவா.7.053.02.1 

 க� ஆ" Hதல" ந%தைலய" காலகால" கட\ர" $ேதவா.7.053.02.2 

 எ�ணா" -ர� 7�/_ெப.(7�/_ெப.) எ�ெச�த இைறவ" உைம ஓ" ஒ�பாக� 

$ேதவா.7.053.02.3 



 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஆ�_ெப.(ஆ�_ெப.) ஆவ" மயான��, ெபாIய 

ெப�மா� அ5கேள $ேதவா.7.053.02.4 

 கா$� -லியி� அத# உைடய" க�ட" எ�ேதா# கட\ர" $ேதவா.7.053.03.1 

 தா$� த.ைத_ெப.(த.ைத_ெப.) ப� உயி"�%� தாேம ஆன தைலவனா" 

$ேதவா.7.053.03.2 

 பா$�_ெப.எ6.(பா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) விைட 

ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) ஏறி, பலி 

ேத".�_வி.எ6.(ேத"_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

உ�O�_ெப.எ6.(உ�O_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) பரேம<5 

$ேதவா.7.053.03.3 

 

 ேப�க# வா@� மயான��, ெபாIய ெப�மா� அ5கேள $ேதவா.7.053.03.4 

 நைற ேச" மல" ஐBகைண யாைன_ெப.(யைன_ெப.) நயன� த9யா� ெபா5 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.053.04.1 

 இைறயா" ஆவ" எ�லா"�%� இ�ைல எ�னா� அ�# 

ெச�வா"_வி.1.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ"_பட".ப�.) $ேதவா.7.053.04.2 

 பைற ஆ" 1ழவ� பா<ேடாF பயி?� ெதா�ட" பயி� கட\", 

$ேதவா.7.053.04.3 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஆ" சைடயா" மயான��, ெபாIய ெப�மா� அ5கேள 

$ேதவா.7.053.04.4 

 ெகா�� ஆ" ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) மதி 

�5_வி.எ6.(�F_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ேகா# நாகBக# G� ஆக 

$ேதவா.7.053.05.1 

 ம�த யாைன_ெப.(யைன_ெப.) உ� ேபா"�� ம�,-� ஆைம� தாலியா" 

$ேதவா.7.053.05.2 



 ப�தி ெச��_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) பா�டBக# பா5 ஆட, 

பலி ெகா#+�_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

$ேதவா.7.053.05.3 

 பி�த" கட\" மயான��, ெபாIய ெப�மா� அ5கேள $ேதவா.7.053.05.4 

 �ணி வா" கீ+� ேகாவண1� �ைத.� ;டைல, ெபா5 

அணி.�_வி.எ6.(அணி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.053.06.1 

 பணி ேம� இ<ட பா;பத" பIசவ5 மா"பின" கட\"� $ேதவா.7.053.06.2 

 திணி= ஆ" %ைழயா" -ர� 7�/� த9வா�, 

பF�த_ெப.எ6.(பF_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ேசவகனா" $ேதவா.7.053.06.3 

 பிணி வா" சைடயா" மயான��, ெபாIய ெப�மா� அ5கேள $ேதவா.7.053.06.4 

 கா" ஆ" கடலி� நI;_ெப.(நI;_ெப.) உ�ட க�ட" கட\" உைற வாண" 

$ேதவா.7.053.07.1 

 ேத" ஆ" அர�க� ேபா� வ 9C.�_வி.எ6.(வ 9C_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

சிைதய_%ைற.எ6.(சிைத_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) விரலா� ஊ�றினா" 

$ேதவா.7.053.07.2 

 ஊ" தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) 

உல%_ெப.(உல%_ெப.) ஏ@� உைடயா"�% ஒ0றிL" ஆE" $ேதவா.7.053.07.3 

 ேப" ஆயிரவ" மயான��, ெபாIய ெப�மா� அ5கேள $ேதவா.7.053.07.4 

 வாடா 1ைலயா# த�ேனாF� 

மகிC.�_வி.எ6.(மகிC_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) கானி� ேவFவனா�� 

$ேதவா.7.053.08.1 

 ேகாF ஆ" ேகழ�_ெப.(ேகழ�_ெப.) பி� 

ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) %/கி விசய� 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) அழி��_வி.எ6.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

$ேதவா.7.053.08.2 



 நாடா வ�ண�_ெப.(வ�ண�_ெப.) ெச�6 

ெச��_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆவ நாழி நிைல அ�# ெச� 

$ேதவா.7.053.08.3 

 பFீ_ெப.(பFீ_ெப.) ஆ" சைடயா" மயான��, ெபாIய ெப�மா� அ5கேள 

$ேதவா.7.053.08.4 

 ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) உ�,ப" ம@வாள" ேவ#வி அழி,ப" சிர� அ/,ப" 

$ேதவா.7.053.09.1 

 ஆழி அளி,ப" அ�தன�% ஆ� அI; உக,ப" அற�_ெப.(அற�_ெப.) உைர,ப" 

$ேதவா.7.053.09.2 

 ஏைழ� தைலவ" கட\�� இைறவ" சி/ மா�மறி� ைகய" $ேதவா.7.053.09.3 

 ேபைழ6 சைடய" மயான��, ெபாIய ெப�மா� அ5கேள $ேதவா.7.053.09.4 

 மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) ம�% கட\�� மைறேயா" ஏ��� மயான�� 

$ேதவா.7.053.10.1 

 பைீட த9ர_%ைற.எ6.(த9"_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) அ5யா��% அ�+� ெப�மா� 

அ5க# சீ" $ேதவா.7.053.10.2 

 நா5 நாவ� ஆEர� ந�பி ெசா�ன_ெப.எ6.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

ந�-தமிCக# $ேதவா.7.053.10.3 

 பாF� அ5யா" ேக<பா" ேம� பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) ஆன பைற$ேம 

$ேதவா.7.053.10.4 

 அ@�% ெம� ெகாF உ� தி�வ5 அைட.ேத� அ�=� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) பட, பால� ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) ஆனா� 

$ேதவா.7.054.01.1 

 பி@�ைக வா�$� பா� ெகா#வ" அ5ேக# பிைழ,ப� ஆகி?� தி�வ5, 

பிைழேய� $ேதவா.7.054.01.2 



 வ@�கி வ 9ழிP� தி�, ெபய" அ�லா� ம0/ நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

அறிேய�_வி.1.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+எ�_த�.ஒ�.) ம/ மா0ற� 

$ேதவா.7.054.01.3 

 ஒ@�க எ� கO�% ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ம�.�_ெப.(ம�.�_ெப.) 

உைரயா� ஒ0றிL" எP� ஊ" உைறவாேன $ேதவா.7.054.01.4 

 க<டேன� பிற.ேத� உன�% ஆ# ஆ� காத�_ெப.(காத�_ெப.) சBகிலி காரண� 

ஆக $ேதவா.7.054.02.1 

 எ<5னா�-திக@� தி�7"�தி எ� 

ெச�வா�_வி.1.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ�_பட".ஒ�.) அ5ேய� 

எF��_வி.எ6.(எF_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உைர�ேக� $ேதவா.7.054.02.2 

 ெப<ட� ஆகி?� தி�வ5 பிைழேய� பிைழ,ப� ஆகி?� தி�வ5�% அ5ைம 

$ேதவா.7.054.02.3 

 ஒ<5ேன� எைன ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) ெச�வ� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

ஒ0றிL" எP� ஊ" உைறவாேன $ேதவா.7.054.02.4 

 கBைக தBகிய_ெப.எ6.(தB%_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) சைட உைட� க��ேப 

க<5ேய பல"�%� கைள க�ேண $ேதவா.7.054.03.1 

 அBைக ெந�லியி� பழ�� இைட அ1ேத அ�த எ� இட" ஆ"�% 

எF��_வி.எ6.(எF_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உைர�ேக� $ேதவா.7.054.03.2 

 சB%� இ,பி$� சலIசல� 1ரல வயிர� 1�ெதாF ெபா� 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) வர�றி $ேதவா.7.054.03.3 

 ஒB%� மா கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உல=� ஒ0றிL" எP� ஊ" 

உைறவாேன $ேதவா.7.054.03.4 

 ஈ�/_வி.எ6.(ஈ_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ெகா�ட� ஓ" 

;0ற�_ெப.(;0ற�_ெப.) ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) அ�றா� யாவ" ஆகி� எ� 

அ�-_ெப.(அ�-_ெப.) உைடயா"க# $ேதவா.7.054.04.1 



 ேதா�ற_%ைற.எ6.(ேதா�/_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ�# 

ெச��_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அளி�தி<டா� ெசா�?வாைர 

அ�லாதன ெசா�லா� $ேதவா.7.054.04.2 

 7�/_ெப.(7�/_ெப.) க� உைடயா� அ5ேய� க� ெகா#வேத கண�% 

வழ�% ஆகி� $ேதவா.7.054.04.3 

 ஊ�/ ேகா� என�% ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) 

ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) அ�ளா� ஒ0றிL" எ?� ஊ" உைறவாேன 

$ேதவா.7.054.04.4 

 வழி�தைல, பFவா� 1ய�கி�ேற� உ�ைன, ேபா� எ�ைன, பாவி�க 

மா<ேட� $ேதவா.7.054.05.1 

 ;ழி�தைல, ப<ட ந9" அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) ேபால6 ;ழ�கி�ேற� 

;ழ�கி�ற� எ� உ#ள�_ெப.(உ#ள�_ெப.) $ேதவா.7.054.05.2 

 கழி�தைல, ப<ட நா�_ெப.(நா�_ெப.) அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) ேபால 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) ேகா� ப0றி� கறகற இ@�ைக $ேதவா.7.054.05.3 

 ஒழி��_வி.எ6.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) 

அ�# ஆயின_வி.1.(ஆ%_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட".ப�.) ெச�யா� ஒ0றிL" 

எP� ஊ" உைறவாேன $ேதவா.7.054.05.4 

 மாைன ேநா�கிய" க� வைல, ப<F 

வ�.தி_வி.எ6.(வ�.�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) உ0ற_ெப.எ6.(உ/_வி.+0_இ.கா._அ_ெப.எ6.%றி.) 

வ�விைன�% அIசி $ேதவா.7.054.06.1 

 ேதைன ஆ5ய_ெப.எ6.(ஆF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ெகா�ைறயினா� 

உ� சீல1� %ண1� சி.தியாேத $ேதவா.7.054.06.2 

 நாP� இ�தைன ேவ�Fவ� அ5ேய� உயிெராF� நரக�� அ@.தாைம 

$ேதவா.7.054.06.3 



 ஊன� உ#ளன த9"�� அ�# ெச�யா� ஒ0றிL" எP� ஊ" உைறவாேன 

$ேதவா.7.054.06.4 

 ம0/� ேதவைர நிைந.�_வி.எ6.(நிைன_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உைன 

மறேவ� ெநIசினாெராF வாழ=� மா<ேட� $ேதவா.7.054.07.1 

 ெப0றி�.� ெபறா ெதாழிகி�ற ேபைதேய� பிைழ�தி<டைத 

அறிேய�_வி.1.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+எ�_த�.ஒ�.) $ேதவா.7.054.07.2 

 10/� ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) எைன 1னி.திட அ5ேய� கடவ� எ� உைன 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) மறேவேன� $ேதவா.7.054.07.3 

 உ0ற_ெப.எ6.(உ/_வி.+0_இ.கா._அ_ெப.எ6.%றி.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) உ/ 

பிணி தவி"�� அ�ளா� ஒ0றிL" எP� ஊ" உைறவாேன $ேதவா.7.054.07.4 

 J5னா� மைல மBைகைய நிைனயா� @கBைக ஆயிர1க� உைடயாைள 

$ேதவா.7.054.08.1 

 �5னா�@ எ�/ ெசா�லிய_ெப.எ6.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

-�கா� ெதா@�பேனP�%� ெசா�ல?� ஆேம $ேதவா.7.054.08.2 

 வா5 ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) இ�.�_வி.எ6.(இ�_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

எ� ெச�தி மனேன வ�.தி_வி.எ6.(வ�.�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) உ0ற_ெப.எ6.(உ/_வி.+0_இ.கா._அ_ெப.எ6.%றி.) 

வ�விைன�% அIசி $ேதவா.7.054.08.3 

 ஊ5னா� இனி ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) 

ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) உ�ேட ஒ0றிL" எP� ஊ" உைறவாேன 

$ேதவா.7.054.08.4 

 மக�தி� -�க� ஓ" சனி என�% ஆனா� ைம.தேன மணிேய மணவாளா 

$ேதவா.7.054.09.1 

 அக�தி� ெப�Fக# நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) 

ெசா�னா�_நி.எ6.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_நி.எ6.%றி.) @அைழேய� ேபா 

%�டா @ என� தாIேய� $ேதவா.7.054.09.2 



 1க�தி� க� இழ.�_வி.எ6.(இழ_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எBஙன� 

வாCேக� 1�கணா 1ைறேயா மைற ஓத9 $ேதவா.7.054.09.3 

 உைக�%� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உல=� ஒ0றிL" எP� ஊ" 

உைறவாேன $ேதவா.7.054.09.4 

 ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உல=� 

கைர த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ேம� ஒ0றிL" உைற ெச�வைன நா+� 

$ேதவா.7.054.10.1 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) பரவ,பFகி�ற நா� மைற 

அBக� ஓதிய நாவ� $ேதவா.7.054.10.2 

 சீல� தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) ெபாI�� 

மிக_%ைற.எ6.(மி%_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�ல சி/வ�_ெப.(சி/வ�_ெப.) 

வ� ெதா�ட� ஊர�-உைர�த $ேதவா.7.054.10.3 

 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) ப�� இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) வ�லவ" தா� 

ேபா�, பரகதி தி�ண� ந�Oவ" தாேம. $ேதவா.7.054.10.4 

 அ.தணாள� உ� அைட�கல� -%த அவைன� கா,ப� காரண� ஆக 

$ேதவா.7.055.01.1 

 வ.த_ெப.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) கால� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

ஆ" உயி" அதைன வRவினா��% உ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) க�F அ5ேய� $ேதவா.7.055.01.2 

 எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) எைன நம� தம" நலியி� 

@இவ� ம0/ எ� அ5யா�@ என வில�%� $ேதவா.7.055.01.3 

 சி.ைதயா� வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உ� தி�வ5 

அைட.ேத�-ெச@� ெபாழி�-தி�, -�J" உளாேன $ேதவா.7.055.01.4 



 @ைவயக� 10/� மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

மற.�_வி.எ6.(மற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) வயலி� ந9" இைல மா 

நில�_ெப.(நில�_ெப.) த�ேகா� $ேதவா.7.055.02.1 

 உ�ய� ெகா#க_வியB.வி.1.(ெகா#_வி.+க_வியB.வி.1.%றி.) ம0/ எBகைள 

@ எ�ன ஒலி ெகா# ெவ�1கி� ஆ�, 

பர.�_வி.எ6.(பர_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எB%� $ேதவா.7.055.02.2 

 ெப�$�_ெப.எ6.(ெப�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) மா மைழ, ெப� 

ெவ#ள�_ெப.(ெவ#ள�_ெப.) தவி"�� ெபய"��� ப�னி� 

ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

அ�+� $ேதவா.7.055.02.3 

 ெச�ைக க�F நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) தி�வ5 அைட.ேத�-ெச@� 

ெபாழி�-தி�, -�J" உளாேன $ேதவா.7.055.02.4 

 ஏத� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) ஈ"-அ/ேவலி ஏய"ேகா� 

உ0ற_ெப.எ6.(உ/_வி.+0_இ.கா._அ_ெப.எ6.%றி.) இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) 

பிணி தவி"�� $ேதவா.7.055.03.1 

 ேகாதனBகளி� பா� கற.� ஆ<ட� ேகால ெவ�மண� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

த�ேம� ெச�ற_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.055.03.2 

 தாைத தா#_ெப.(தா#_ெப.) அற எறி.த த�5�% உ� சைடமிைச மல" அ�# 

ெசய� க�F $ேதவா.7.055.03.3 

 Gத ஆளி நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) ெபா� அ5 அைட.ேத�-G�ெபாழி�-

தி�, -�J" உளாேன $ேதவா.7.055.03.4 

 ந�-தமிC வ�ல ஞானச�ப.த� நாவிP�% அைரய� நாைள, ேபாவாP� 

$ேதவா.7.055.04.1 

 க0ற �த� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) சா�கிய� சில.தி_ெப.(சில.தி_ெப.) 

க�ண,ப� கண�_ெப.(கண�_ெப.) -�ல� எ�/ இவ"க# $ேதவா.7.055.04.2 



 %0ற�_ெப.(%0ற�_ெப.) ெச�யிP� %ண�_ெப.(%ண�_ெப.) என� 

க���_ெப.எ6.(க��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ெகா#ைக க�F 

நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) %ைர கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) அைட.ேத� 

$ேதவா.7.055.04.3 

 ெபா�திர# மணி� கமலBக# 

மல��_ெப.எ6.(மல"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) �C தி�, -�J" உளாேன $ேதவா.7.055.04.4 

 ேகால� மா� வைர ம�� என நா<5 ேகா# அர(R)= 

;0றி_வி.எ6.(;0/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) கைட.� 

எ@.த_ெப.எ6.(எ@_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.055.05.1 

 ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) நI;_ெப.(நI;_ெப.) க�F 

அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) மிக_%ைற.எ6.(மி%_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

இ�ய அமர"க<% அ�# -�வ� 

க�தி_வி.எ6.(க��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.055.05.2 

 ந9ல�_ெப.(ந9ல�_ெப.) ஆ" கட�_ெப.(கட�_ெப.) விட�_ெப.(விட�_ெப.) தைன 

உ�F க�ட�ேத ைவ�த பி�த ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.055.05.3 

 சீல� க�F நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) தி�வ5 அைட.ேத�-ெச@� ெபாழி�-

தி�, -�J" உளாேன $ேதவா.7.055.05.4 

 இய�க" கி�னர" யமெனாF வ�ண" இயB% த9 வளி_ெப.(வளி_ெப.) 

ஞாயி/_ெப.(ஞாயி/_ெப.) திBக#_ெப.(திBக#_ெப.) $ேதவா.7.055.06.1 

 மய�க�_ெப.(மய�க�_ெப.) இ� -லி_ெப.(-லி_ெப.) வானர� 

நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) வ;�க# வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) தானவ" 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $ேதவா.7.055.06.2 

 அய",- ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) இ�றி நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) தி�வ5 

அதைன அ"6சி�தா" ெப/�_ெப.எ6.(ெப/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

ஆ" அ�# க�F $ேதவா.7.055.06.3 



 திைக,- ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) இ�றி நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) தி�வ5 

அைட.ேத�-ெச@� ெபாழி�-தி�, -�J" உளாேன $ேதவா.7.055.06.4 

 ேபா"�த ந9# ெசவியாள" அ.தண"�%, ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ெகா# ஆ� 

நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) கீC அற�_ெப.(அற�_ெப.) -�.� $ேதவா.7.055.07.1 

 பா"�தP�% அ�/ பா;பத� ெகாF�� அ�ளினா� ப�F பகீரத� ேவ�ட 

$ேதவா.7.055.07.2 

 ஆ"��_வி.எ6.(ஆ"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இழி$� -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) 

கBைக-நBைகயாைள நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) சைடமிைச� கர.த 

$ேதவா.7.055.07.3 

 த9"�தேன நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) தி�வ5 

அைட.ேத�-ெச@� ெபாழி�-தி�, -�J" உளாேன $ேதவா.7.055.07.4 

 7 எயி� ெச0ற ஞா�/ உ�.த 7வாI� இ�வ"_ெப.(இ�வ"_ெப.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) தி��ேகாயிலி� வா�த� $ேதவா.7.055.08.1 

 காவலாள" எ�/ ஏவிய பி�ைன ஒ�வ�-ந9 காIகாF அரB% ஆக 

$ேதவா.7.055.08.2 

 மாைன ேநா�கி_வி.எ6.(ேநா�%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ஓ" மாநட� 

மகிழ_%ைற.எ6.(மகிC_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 1ழா 

1ழ�க(R) அ�# ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

$ேதவா.7.055.08.3 

 ேதவ ேதவ நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) தி�வ5 அைட.ேத�-ெச@� ெபாழி�-

தி�, -�J" உளாேன $ேதவா.7.055.08.4 

 அறிவினா� மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) அ/வைக6 சமய� 

அR_;<.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ0.) அவ"�% அBேக ஆ" அ�# -�.� $ேதவா.7.055.09.1 

 எறி$� மா கட�_ெப.(கட�_ெப.) இலBைகய" ேகாைன� �லBக மா� 

வைர�கீC அட"�தி<F $ேதவா.7.055.09.2 



 %றி ெகா# பாடலி� இ� இைச 

ேக<F_வி.எ6.(ேக#_வி.+<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ேகால வாெளாF 

நா#_ெப.(நா#_ெப.) அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) 

ெகாF�த_ெப.எ6.(ெகாF_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.055.09.3 

 ெசறி= க�F நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) தி�வ5 அைட.ேத�-ெச@� 

ெபாழி�-தி�, -�J" உளாேன $ேதவா.7.055.09.4 

 க�ப� மா� களி0றி� உ�யாைன காம0 கா�.த� ஓ" க� உைடயாைன 

$ேதவா.7.055.10.1 

 ெச�ெபாேன ஒ�%�_ெப.எ6.(ஒ�%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) தி� 

உ�வாைன ெச@� ெபாழி�-தி�, -�J" உளாைன $ேதவா.7.055.10.2 

 உ�ப"_ெப.(உ�ப"_ெப.) ஆளிைய உைமயவ# ேகாைன ஊர�-வ�ெதா�ட�-

உ#ள�தா� உக.� $ேதவா.7.055.10.3 

 அ�பினா� ெசா�ன_ெப.எ6.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) அ�.தமிC 

ஐ.ேதாF-ஐ.�� வ�லவ" அ�விைன இலேர. $ேதவா.7.055.10.4 

 ஊ"வ� ஓ" விைட ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) உைடயாைன ஒ�Hத�-தனி� க� 

Hதலாைன $ேதவா.7.056.01.1 

 கா" அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) ஆ" கைற மாமிட0றாைன க�தலா" -ர� 

7�/_ெப.(7�/_ெப.) எ��தாைன $ேதவா.7.056.01.2 

 ந9�� வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) வரா� %தி 

ெகா#+�_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) நிைற 

-ன�_ெப.(-ன�_ெப.) கழனி6 ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) ந9X", $ேதவா.7.056.01.3 

 பா" உளா" பரவி� ெதாழ நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

பரமைன பணியா விட� ஆேம $ேதவா.7.056.01.4 

 ��P வா"சைட� மதியாைன �ய�% உறா வைக ேதா�/வி,பாைன 

$ேதவா.7.056.02.1 



 ப�P நா�மைற பாட_%ைற.எ6.(பாF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�லாைன 

பா"�தP�% அ�# ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) பிராைன 

$ேதவா.7.056.02.2 

 எ�ைன இ� அ�# எ��வி,பாைன ஏதிலா" தம�% ஏதில� த�ைன 

$ேதவா.7.056.02.3 

 -�ைன_ெப.(-�ைன_ெப.) மாதவி,ேபா� அல" ந9X", -னிதைன பணியா விட� 

ஆேம $ேதவா.7.056.02.4 

 ெகா�?�_ெப.எ6.(ெகா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 7 இைல 

ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) உைடயாைன ெகா5ய_ெப.அ.(ெகா5ய_ெப.அ.) காலைன$� 

%ைம�தாைன $ேதவா.7.056.03.1 

 ந�லவா ெநறி கா<Fவி,பாைன நா+� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) உக�கி�ற 

பிராைன $ேதவா.7.056.03.2 

 அ�ல� இ� அ�ேள -�வாைன ஆ�� ந9" வய�_ெப.(வய�_ெப.) �C 

-ன�_ெப.(-ன�_ெப.) ந9X"� $ேதவா.7.056.03.3 

 ெகா�ைல ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) எ��_ெப.(எ��_ெப.) ஏற வ�லாைன 

Jறி_வி.எ6.(J/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

பணியா விட� ஆேம $ேதவா.7.056.03.4 

 ேதாF_ெப.(ேதாF_ெப.) கா� இF Vெநறியாைன ேதா0ற1� �ற,- ஆயவ� 

த�ைன $ேதவா.7.056.04.1 

 பாF மாமைற பாட_%ைற.எ6.(பாF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�லாைன 

ைப�ெபாழி� %யி�_ெப.(%யி�_ெப.) Jவிட மாேட $ேதவா.7.056.04.2 

 ஆF மா மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) அ�னேமாF 

ஆட_%ைற.எ6.(ஆF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) அைல -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) 

கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) தி� ந9X" $ேதவா.7.056.04.3 



 ேவட� ஆய பிரா� அவ�_பதி.ெப.(அ_;<.+அ�_பட".ஆ�.ஒ�.) த�ைன 

வி��பி_வி.எ6.(வி��-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) பணியா விட� ஆேம $ேதவா.7.056.04.4 

 %0ற�_ெப.(%0ற�_ெப.) ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) அ5யா" இல" ஆனா� 

JF�_ெப.எ6.(JF_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ஆ/ அதைன� 

ெகாF,பாைன $ேதவா.7.056.05.1 

 க0ற க�வியி?� இனியாைன காண, ேபOமவ"�% எளியாைன 

$ேதவா.7.056.05.2 

 10ற அI;� �ற.தி�,பாைன 7வாI� 1த� ஆயவ� த�ைன 

$ேதவா.7.056.05.3 

 ;0/�_ெப.எ6.(;0/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ந9# 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) �C தி� ந9X"� ேதா�றைல பணியா விட� ஆேம 

$ேதவா.7.056.05.4 

 கா(<)5� ஆ5ய_ெப.எ6.(ஆF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) க� Hதலாைன 

காலைன� க5.தி<ட பிராைன $ேதவா.7.056.06.1 

 பா5 ஆF� பாIேச -�.தாைன ப0றிேனாF ;0ற�_ெப.(;0ற�_ெப.) 

ஒழி,பாைன $ேதவா.7.056.06.2 

 ேத5_வி.எ6.(ேதF_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) மா� அய� கா�- அ�யாைன 

சி�த1� ெதளிவா"�% எளியாைன $ேதவா.7.056.06.3 

 ேகா5 ேதவ"க#_ெப.(ேதவ"_ெப.+க#_ப�.) %�பிF� ந9X"� J�தைன பணியா 

விட� ஆேம $ேதவா.7.056.06.4 

 வி<F இலB% எ� ஆ" ைகயினாைன வ 9F_ெப.(வ 9F_ெப.) இலாத விய� 

-கழாைன $ேதவா.7.056.07.1 

 க<F வாBக� தாI�த பிராைன காதி� ஆ" கனக�%ைழயாைன 

$ேதவா.7.056.07.2 



 வி<F இலB% -�[� உைடயாைன வ 9.தவ" தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஓF 

ைகயாைன $ேதவா.7.056.07.3 

 க<5யி� க��-_ெப.(க��-_ெப.) 

ஓBகிய_ெப.எ6.(ஓB%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ந9X"� க�F 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) பணியா விட� ஆேம $ேதவா.7.056.07.4 

 மாய� ஆய மன�_ெப.(மன�_ெப.) ெகF,பாைன மன��ேள மதி ஆ� 

இ�,பாைன $ேதவா.7.056.08.1 

 காய_%ைற.எ6.(கா�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மாய1� ஆ�%வி,பாைன 

கா0/� ஆ�� கன�_ெப.(கன�_ெப.) ஆ�� கழி,பாைன $ேதவா.7.056.08.2 

 ஓ$� ஆ/ உ/ ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) -ண",பாைன ஒ�ைல வ�விைனக# 

ெகF,பாைன $ேதவா.7.056.08.3 

 ேவ� ெகா# ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) உைம பாகைன ந9X" ேவ.தைன பணியா 

விட� ஆேம $ேதவா.7.056.08.4 

 க�ட1� க/�தி<ட பிராைன காண, ேபOமவ"�% எளியாைன 

$ேதவா.7.056.09.1 

 ெதா�டைர, ெபாI��(�) உக,பாைன ��ப1� 

�ற.�_வி.எ6.(�ற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இ�-_ெப.(இ�-_ெப.) 

இனியாைன $ேதவா.7.056.09.2 

 ப�ைட_ெப.அ.(ப�F_ெப.) வ�விைனக# ெகF,பாைன 

பாக��_ெப.(பாக�_ெப.+அ��_சா�.) மாமதி ஆயவ� த�ைன $ேதவா.7.056.09.3 

 ெக�ைட_ெப.(ெக�ைட_ெப.) வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) கிள" 

-ன�_ெப.(-ன�_ெப.) ந9X"� ேக�ைமயா� பணியா விட� ஆேம 

$ேதவா.7.056.09.4 

 அ�ல� உ#ளன த9"�திFவாைன அைட.தவ"�% அ1� ஆயிFவாைன 

$ேதவா.7.056.10.1 



 ெகா�ைல வ� அரவ� அைச�தாைன ேகால� ஆ" காIயி� உ�யாைன 

$ேதவா.7.056.10.2 

 ந�லவ"�% அணி ஆனவ� த�ைன நாP� காத�_ெப.(காத�_ெப.) ெச�கி�ற 

பிராைன $ேதவா.7.056.10.3 

 எ�லி ம�லிைகேய கமC ந9X" ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) பணியா விட� ஆேம $ேதவா.7.056.10.4 

 ேப" ஓ" ஆயிர1� உைடயாைன ேபசினா� ெபாI�� இனியாைன 

$ேதவா.7.056.11.1 

 ந9" ஊ" வா" சைட நி�மல� த�ைன ந9X" 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உக.தி<ட பிராைன 

$ேதவா.7.056.11.2 

 ஆEர�(�) அ5 கா�பத0% அ�-_ெப.(அ�-_ெப.) ஆ� ஆதாI�� 

அைழ�தி<ட இ� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $ேதவா.7.056.11.3 

 பா" ஊ��_ெப.எ6.(ஊ"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) பரவி� ெதாழ 

வ�லா" ப�தரா� 1�தி தா� ெப/வாேர $ேதவா.7.056.11.4 

 தைல�கல� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேம�-தாI�தாைன த�ைன எ�ைன 

நிைன�க� த�வாைன $ேதவா.7.057.01.1 

 ெகாைல� ைக யாைன_ெப.(யைன_ெப.) உ� ேபா"�� உக.தாைன J0/ 

உைத�த(�) %ைர ேச" கழலாைன $ேதவா.7.057.01.2 

 அைல�த_ெப.எ6.(அைல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ெசBக� விைட ஏற 

வ�லாைன ஆைணயா� அ5ேய� அ5நாேய� $ேதவா.7.057.01.3 

 மைல�த ெச.ெந� வய�_ெப.(வய�_ெப.) வாCெகாளி -�V" மாணி�க�ைத 

மற.�_வி.எ6.(மற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� நிைன�ேகேன 

$ேதவா.7.057.01.4 



 பைட�க� �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) பயில வ�லாைன பாவி,பா" 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) பாவி� ெகா�டாைன $ேதவா.7.057.02.1 

 கைட�க� பி6ைச�% இ6ைச காதலி�தாைன காம� ஆக�தைன� க<F 

அழி�தாைன $ேதவா.7.057.02.2 

 சைட�க� கBைகைய� தாழ ைவ�தாைன த�ண 9"ம�ணி� கைரயாைன 

த�காைன $ேதவா.7.057.02.3 

 மைட�க� ந9ல�_ெப.(ந9ல�_ெப.) மல" வாCெகாளி -�V" மாணி�க�ைத -

மற.� எ� நிைன�ேகேன $ேதவா.7.057.02.4 

 ெவ.த_ெப.எ6.(ெவ_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ந9/ ெம� Gச வ�லாைன 

ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) மா�விைட ஏற வ�லாைன $ேதவா.7.057.03.1 

 அ.த� ஆதி அறித0% அ�யாைன ஆ/ அைல�த சைடயாைன அ�மாைன 

$ேதவா.7.057.03.2 

 சி.ைத எ� தFமா0/ அ/,பாைன ேதவேதவ� எ� ெசா� 1னியாேத 

$ேதவா.7.057.03.3 

 வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� உ#ள�_ெப.(உ#ள�_ெப.) 

-%� வாCெகாளி -�V" மாணி�க�ைத 

மற.�_வி.எ6.(மற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� நிைன�ேகேன 

$ேதவா.7.057.03.4 

 தடBைகயா� மல" V�� ெதா@வாைர� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ5�ேக 

ெச�?�_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ஆ/ வ�லாைன 

$ேதவா.7.057.04.1 

 பட� ெகா# நாக�(�) அைர ஆ"��_வி.எ6.(ஆ"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

உக.தாைன ப� இ� ெவ#ைள� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஊ� உைடயாைன 

$ேதவா.7.057.04.2 

 நFBக ஆைன உ� ேபா"�� உக.தாைன நIச� உ�F க�ட� க/�தாைன 

$ேதவா.7.057.04.3 



 மட.ைத_ெப.(மட.ைத_ெப.) பாகைன வாCெகாளி -�V" மாணி�க�ைத 

மற.�_வி.எ6.(மற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� நிைன�ேகேன 

$ேதவா.7.057.04.4 

 வைள�ைக 1�ைக மைல மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) மணாள� மாரனா" 

உட�_ெப.(உட�_ெப.) ந9/ எழ6 ெச0/ $ேதவா.7.057.05.1 

 �ைள�த அBக�ெதாF மல"� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ேதா?� நா?� 

�ைத.த(R) வைர மா"ப� $ேதவா.7.057.05.2 

 திைள�%� ெதRவ" தி� -ர� 7�/� அ=ண"_ெப.(அ=ண"_ெப.) ெப�5�� 

ம�க+� ேவவ $ேதவா.7.057.05.3 

 வைள�த வி�லிைய வாCெகாளி -�V" மாணி�க�ைத 

மற.�_வி.எ6.(மற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� நிைன�ேகேன 

$ேதவா.7.057.05.4 

 தி�வி� நாயக� ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ%_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

மா?�% அ�#க# ெச�திF� ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) பிராைன $ேதவா.7.057.06.1 

 உ�வினாைன ஒ�றா அறி=_ெப.(அறி=_ெப.) ஒ�ணா 7"�திைய விசய0% 

அ�# ெச�வா�_வி.1.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ�_பட".ஒ�.) $ேதவா.7.057.06.2 

 ெச� வி� ஏ.தி ஓ" ேகழ�_ெப.(ேகழ�_ெப.) பி� 

ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ெசBக� ேவடனா� 

எ�ெனாF� வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.057.06.3 

 ம�வினா� தைன வாCெகாளி -�V" மாணி�க�ைத 

மற.�_வி.எ6.(மற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� நிைன�ேகேன 

$ேதவா.7.057.06.4 

 எ.ைதைய எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) த.ைத_ெப.(த.ைத_ெப.) பிராைன ஏத� 

ஆய(R) இட" த9"�க வ�லாைன $ேதவா.7.057.07.1 

 1.தி ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ%_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 7வாI� 

மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) 7"�திைய 1த� கா�- அ�யாைன $ேதவா.7.057.07.2 



 க.தி� மி�க_ெப.அ.(மி%_ெப.அ.) காIயி� ம�,ேபாF கா" 

அகி�_ெப.(அகி�_ெப.) கவாI மயி"_ெப.(மயி"_ெப.) ம�ணி $ேதவா.7.057.07.3 

 வ.�-வ.�_அ.ெதா.(வ.�-வ.�_அ.ெதா.) இழி_வி.(இழி_வி.) வாCெகாளி -�V" 

மாணி�க�ைத மற.�_வி.எ6.(மற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� 

நிைன�ேகேன $ேதவா.7.057.07.4 

 ேதைன ஆ5ய_ெப.எ6.(ஆF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ெகா�ைறயினாைன 

ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) ைகெதா@� ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) பிராைன 

$ேதவா.7.057.08.1 

 ஊன� ஆயின_வி.1.(ஆ%_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட".ப�.) த9"�க வ�லாைன 

ஒ0ைற ஏ0றைன ெந0றி� க�ணாைன $ேதவா.7.057.08.2 

 கான ஆைனயி� ெகா�பிைன, பCீ.த க#ள, பி#ைள�%� கா�- அ�� ஆய 

$ேதவா.7.057.08.3 

 வானநாடைன வாCெகாளி -�V" மாணி�க�ைத 

மற.�_வி.எ6.(மற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� நிைன�ேகேன 

$ேதவா.7.057.08.4 

 காைள_ெப.(காைள_ெப.) ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) வைர 

எF�தா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ைகக# இ0/ 

அவ�_பதி.ெப.(அ_;<.+அ�_பட".ஆ�.ஒ�.) ெமா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $ேதவா.7.057.09.1 

 7ைள ேபாத ஒ�விர� ைவ�த 7"�திைய 1த� கா�- அ�யாைன 

$ேதவா.7.057.09.2 

 பாைள ெதB%_ெப.(ெதB%_ெப.) பழ� விழ ம�5 ெசBக� ேமதிக# ேசF 

எறி.�_வி.எ6.(எறி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எB%� $ேதவா.7.057.09.3 

 வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) பா� வய�_ெப.(வய�_ெப.) வாCெகாளி -�V" 

மாணி�க�ைத மற.�_வி.எ6.(மற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� 

நிைன�ேகேன $ேதவா.7.057.09.4 



 தி�.த நா�மைற பாட_%ைற.எ6.(பாF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�லாைன 

ேதவ"�%� ெதாIத0% அ�யாைன $ேதவா.7.057.10.1 

 ெபா�.த_%ைற.எ6.(ெபா�.�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மா�விைட ஏற 

வ�லாைன Gதி,ைப -லி�ேதா� உைடயாைன $ேதவா.7.057.10.2 

 இ�.�_வி.எ6.(இ�_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உO� ேதர�� 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உO� சமO� ஏச நி�றவ� 

ஆ" உயி"�% எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $ேதவா.7.057.10.3 

 ம�.�_ெப.(ம�.�_ெப.) அனா� தைன வாCெகாளி -�V" மாணி�க�ைத 

மற.�_வி.எ6.(மற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� நிைன�ேகேன 

$ேதவா.7.057.10.4 

 ெம�யைன ெம�யி� நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

உண"வாைன ெம� இலாதவ" தBக+�% எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

$ேதவா.7.057.11.1 

 ெபா�யைன -ர� 7�/_ெப.(7�/_ெப.) எ��தாைன -னிதைன -லி�ேதா� 

உைடயாைன $ேதவா.7.057.11.2 

 ெச�யைன ெவளிய தி�ந90றி� 

திக@�_ெப.எ6.(திகC_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ேமனிய� மா�மறி 

ஏ.�� $ேதவா.7.057.11.3 

 ைம ெகா# க�டைன வாCெகாளி -�V" மாணி�க�ைத 

மற.�_வி.எ6.(மற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� நிைன�ேகேன 

$ேதவா.7.057.11.4 

 @வள� கிள" ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) வாCெகாளி -�V" மாணி�க�ைத 

மற.�_வி.எ6.(மற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� நிைன�ேக� @ எ�/ 

$ேதவா.7.057.12.1 

 உள� %ளி" தமிC ஊர�-வ�ெதா�ட� சைடய� காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) 

வன,பைக அ,ப� $ேதவா.7.057.12.2 



 நல�_ெப.(நல�_ெப.) கிள" வய�_ெப.(வய�_ெப.) நாவல" 

ேவ.த�_ெப.(ேவ.த�_ெப.) நBைக சிBக5 த.ைத_ெப.(த.ைத_ெப.) 

பய.த_ெப.எ6.(பய_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.057.12.3 

 பல� கிள" தமிC பாட_%ைற.எ6.(பாF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�லா" ேம� 

பைற$� ஆ� ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) பாவBக# 

தாேன. $ேதவா.7.057.12.4 

 சாத?� பிற�த?� தவி"�� எைன வ%�� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ�# 

த.த_ெப.எ6.(தா_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) எ� தைலவைன மைலயி� 

$ேதவா.7.058.01.1 

 மாதிைன மதி�� அB% ஒ" பா� 

ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) மணிைய வ�-ன� 

சைட இைட ைவ�த எ�மாைன $ேதவா.7.058.01.2 

 ஏதிெல� மன���% ஒ" இ��-_ெப.(இ��-_ெப.) உ�ட ந9ைர எ� வைக 

ஒ�வைன எBக# பிராைன $ேதவா.7.058.01.3 

 காதி� ெவ�%ைழயைன கட�_ெப.(கட�_ெப.) ெகாள மித.த க@மல வள நக"� 

க�F ெகா�ேடேன. $ேதவா.7.058.01.4 

 ம0/ ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) �ைண இனி ம/ைம�%� காேண� 

வ�.த�_ெதா.ெப.(வ�.�_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) உ0ேற� மறவா 

வர�_ெப.(வர�_ெப.) ெப0ேற�_வி.1.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) 

$ேதவா.7.058.02.1 

 ;0றிய_ெப.எ6.(;0/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ;0ற1� �ைண எ�/ 

க�ேத� �ைண எ�/ நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ெதாழ,ப<ட ஒ�;டைர 

$ேதவா.7.058.02.2 

 1�தி$� ஞான1� வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) 

அறியா_ெப.எ6.(அ�_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எ6.%றி.) 1ைற1ைற பலபல 

ெநறிக+� கா<5� $ேதவா.7.058.02.3 



 க0பைன க0பி�த கட=ைள அ5ேய� க@மல வள நக"� க�Fெகா�ேடேன. 

$ேதவா.7.058.02.4 

 தி�� திைனநக" உைற ேச.த� அ,ப� எ� ெச�விைன அ/�திF� 

ெச�ெபாைன அ� ெபா� $ேதவா.7.058.03.1 

 ஒ��தைன அ�ல� இB% ஆைர$� உணேர� உண"=_ெப.(உண"=_ெப.) 

ெப0ேற�_வி.1.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) உ�$� காரண� த�னா� 

$ேதவா.7.058.03.2 

 வி��தைன பாலைன கன=_ெப.(கன=_ெப.) இைட விரவி விழி�� எB%� 

காணமா<டா� வி<F இ�.ேத� $ேதவா.7.058.03.3 

 க��தைன நி��த� ெச� காலைன ேவைல� க@மல வள நக"� 

க�Fெகா�ேடேன. $ேதவா.7.058.03.4 

 மைழ�% அ��-�_ெப.எ6.(அ��-_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) மல"� 

ெகா�ைறயினாைன வைள�க� உ0ேற� மறவா மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

ெப0ேற�_வி.1.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $ேதவா.7.058.04.1 

 பிைழ�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா� இனி, ேபா�, பிறவாைம, 

ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) 

ெப0ேற�_வி.1.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) ெப0ற� ஆ" ெப/கி0பா" 

$ேதவா.7.058.04.2 

 %ைழ� க�Bக�டைன� க�F ெகா#வாேன பாFகி�ேற� 

ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) Jட=� வ�ேல� 

$ேதவா.7.058.04.3 

 கைழ� க��-� கதலி, பலேசாைல க@மல வள நக"� க�Fெகா�ேடேன. 

$ேதவா.7.058.04.4 

 @%�டல� %ைழ திகC காதேன @ எ�/� @ெகாF ம@வா# பைட� 

%ழகேன @ எ�/� $ேதவா.7.058.05.1 



 @வ�F அல�-� மல"� ெகா�ைறய� @ எ�/� வா� ெவ�வி� 

ெதா@ேத� விதியாேல $ேதவா.7.058.05.2 

 ப�ைட_ெப.அ.(ப�F_ெப.) ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) பல மன1� 

கைள.�_வி.எ6.(கைள_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) 

ஆ� ப;பதி பதி வினவி_வி.எ6.(வின=_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) பலநா+� 

$ேதவா.7.058.05.3 

 க�ட� அ� கழி� கைர ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உல=� க@மல வள நக"� 

க�F ெகா�ேடேன. $ேதவா.7.058.05.4 

 @வ�� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) வ�விைன@ எ�/ 

இ�.�_வி.எ6.(இ�_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

எ�ணி_வி.எ6.(எ�O_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

வ�.த�_ெதா.ெப.(வ�.�_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) உ0ேற� மறவா 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) ெப0ேற�_வி.1.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) 

$ேதவா.7.058.06.1 

 வி��பி_வி.எ6.(வி��-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) எ� 

மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா�.) இைட ெம� %ளி",- 

எ�தி_வி.எ6.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

ேவ�5_வி.எ6.(ேவ�F_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) நி�ேற ெதா@ேத� 

விதியாேல $ேதவா.7.058.06.2 

 அ��பிைன அலாIைன அ1திைன ேதைன ஐயைன 

அறவ�_%றி.வி.1.(அற_ெப.+அ�_பட".ஒ�.) எ� பிறவி ேவ" 

அ/�%�_ெப.எ6.(அ/_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

$ேதவா.7.058.06.3 

 க��பிைன ெப�I_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெச.ெந� 

ெந�Bகிய_ெப.எ6.(ெந�B%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) க@மல வள நக"� க�F ெகா�ேடேன. $ேதவா.7.058.06.4 



 அயலவ" பரவ=� அ5யவ" ெதாழ=� அ�ப"க# சாய?# அைடய� உ0/ 

இ�.ேத� $ேதவா.7.058.07.1 

 1ய�பவ" பி� ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) @1ய� 

வைல_ெப.(வைல_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) பF�@ என ெமாழி.தவ" வழி 

1@� எ�ணி_வி.எ6.(எ�O_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.058.07.2 

 -யலிைன தி�விைன ெபா�னின� ஒளிைய மி�னின� உ�ைவ எ� இைட, 

ெபா�ைள $ேதவா.7.058.07.3 

 கய�_ெப.(கய�_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) ேசெலாF வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

விைளயாF� க@மல வள நக"� க�Fெகா�ேடேன. $ேதவா.7.058.07.4 

 நிைனத� பாவBக# நாசBக# ஆக 

நிைந.�_வி.எ6.(நிைன_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 1� 

ெதா@�_வி.எ6.(ெதா@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எழ,ப<ட ஒ�;டைர 

$ேதவா.7.058.08.1 

 மைன த� மைல மக#_ெப.(மக#_ெப.) கணவைன வாேனா" மாமணி 

மாணி�க�ைத(�) மைற,ெபா�ைள $ேதவா.7.058.08.2 

 -ைனத� -கழிைன எBகள� ஒளிைய இ�வ�� @ஒ�வ�@ எ�/ 

உண"=_ெப.(உண"=_ெப.) அ�யவைன $ேதவா.7.058.08.3 

 கைன த� க�Bகட� ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உல=� க@மல வள நக"� 

க�Fெகா�ேடேன. $ேதவா.7.058.08.4 

 மைற இைட� �ணி.தவ" மைன இைட இ�,ப வIசைன ெச�தவ" 

ெபா�ைக$� மாய $ேதவா.7.058.09.1 

 �ைற உற� %ளி�� உள� ஆக 

ைவ��_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

உ��த_ெப.எ6.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) உ�ைம_ெப.(உ�ைம_ெப.) 

எP� தக வி�ைமைய ஓேர� $ேதவா.7.058.09.2 



 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) உைட6 சைடயைன எBக# பிராைன ேப" அ�ளாளைன 

கா" இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) 

ேபா�ற_ெப.எ6.(ேபா�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.058.09.3 

 கைற அணி மிட/ உைட அ5கைள அ5ேய� க@மல வள நக"� க�F 

ெகா�ேடேன. $ேதவா.7.058.09.4 

 ெச@ மல"� ெகா�ைற$� Jவிள 

மல��_ெப.எ6.(மல"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) விரவிய சைட 15 

அ5கைள நிைன.தி<F $ேதவா.7.058.10.1 

 அ@� மல"� க� இைண அ5யவ"�% அ�லா� அறி=_ெப.(அறி=_ெப.) அ�� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_;<.+அ�_பட".ஆ�.ஒ�.) தி�வ5யிைண 

இர�F�_ெப.(இர�F_ெப.+உ�_சா�.) $ேதவா.7.058.10.2 

 க@மல வள நக"� க�Fெகா�F ஊர�-சைடய� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

காதல�-பா5ய ப��� $ேதவா.7.058.10.3 

 ெதா@ மல" எF�த_ெப.எ6.(எF_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ைக அ5யவ" 

த�ைம� ��ப1� இF�ைப$� �ழகிலாேவ. $ேதவா.7.058.10.4 

 ெபா�P� ெம�,ெபா�+� த�வாைன ேபாக1� தி�=� -ண",பாைன 

$ேதவா.7.059.01.1 

 பி�ைன எ� பிைழைய, ெபா/,பாைன பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) எலா� தவிர, 

பணி,பாைன $ேதவா.7.059.01.2 

 இ�ன த�ைமய� எ�/ அறி=_ெப.(அறி=_ெப.) ஒ�ணா எ�மாைன எளி 

வ.த_ெப.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) பிராைன $ேதவா.7.059.01.3 

 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) ைவ%� வய�-பழன�� அணி ஆEராைன 

மற�க?� ஆேம $ேதவா.7.059.01.4 

 க<ட1� பிணி$� கைளவாைன கால0 சீறிய கா� உைடயாைன 

$ேதவா.7.059.02.1 



 வி<ட ேவ<ைக ெவ.ேநா� கைளவாைன விரவினா� விFத0% அ�யாைன 

$ேதவா.7.059.02.2 

 ப<ட வா"�ைத பட நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) வா"�ைத 

வாராேம தவிர, பணி,பாைன $ேதவா.7.059.02.3 

 அ<ட 7"�திைய ம<F அவிC ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ஆEராைன 

மற�க?� ஆேம $ேதவா.7.059.02.4 

 கா"�%�ற(�) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆ�, ெபாழிவாைன கைல�% எலா� 

ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) ஆ� உட�J5, $ேதவா.7.059.03.1 

 பா"�கி�ற(R) உயி"�%, பாI.தாைன பக?� கB%?� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) நி�றாைன $ேதவா.7.059.03.2 

 ஓ"�கி�ற ெசவிைய ;ைவ த�ைன உண�� நாவிைன கா�கி�ற க�ைண 

$ேதவா.7.059.03.3 

 ஆ"�கி�ற கடைல மைல த�ைன ஆEராைன மற�க?� ஆேம 

$ேதவா.7.059.03.4 

 ெச�த ேபாதினி� 1� நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ந�ைம6 சில"க# J56 சி�,பத� 1�ன� $ேதவா.7.059.04.1 

 ைவ�த சி.ைத உ�ேட மன�_ெப.(மன�_ெப.) உ�ேட மதி உ�ேட விதியி� 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) உ�ேட $ேதவா.7.059.04.2 

 @1�த� எBக# பிரா�@ எ�/ வாேனா" ெதாழ 

நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) திமி� ஏ/ உைடயாைன 

$ேதவா.7.059.04.3 

 அ�த� எ.ைதபிரா� எ�பிராைன ஆEராைன மற�க?� ஆேம 

$ேதவா.7.059.04.4 

 ெசறி= உ�ேட� மன�தா�-ெதளி= உ�ேட� ேத0ற�தா� வ�� சி�கன= 

உ�ேட� $ேதவா.7.059.05.1 



 மறி= உ�ேட� ம/ைம, பிற,- உ�ேட� வாCநா# ேம� 

ெச�?�_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) வIசைன உ�ேட� 

$ேதவா.7.059.05.2 

 ெபாறிவ�F யாC ெச�$�_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

ெபா�மல"� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ெபா� ேபா?� சைடேம� 

-ைன.தாைன $ேதவா.7.059.05.3 

 அறி=_ெப.(அறி=_ெப.) உ�ேட உடல�� உயி" உ�ேட ஆEராைன மற�க?� 

ஆேம $ேதவா.7.059.05.4 

 ெபா#ள� இR_;<.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ0.) உடைல, ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) 

எ�/ ெபா�+� ;0ற1� ேபாக1� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.059.06.1 

 ெம#ள நி�றவ" ெச�வன எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) வாராேம தவி"�%� 

விதியாைன $ேதவா.7.059.06.2 

 @வ#ள� எ�தம�ேக �ைண @ எ�/ நா#_ெப.(நா#_ெப.) நா+�(�) அமர" 

ெதா@�_வி.எ6.(ெதா@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஏ��� $ேதவா.7.059.06.3 

 அ#ள�_ெப.(அ#ள�_ெப.) அ� கழனி, பழன��_ெப.(பCன�_ெப.+அ��_சா�.) 

அணி ஆEராைன மற�க?� ஆேம $ேதவா.7.059.06.4 

 காI-யாைன உ� ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

ைகயாைன க�ணி� ேம� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) க� உைடயாைன 

$ேதவா.7.059.07.1 

 வாIயாைன வ��த�_ெப.(வ��த�_ெப.) கைளவாைன மைறயாைன %ைற 

மாமதி �ட0% $ேதவா.7.059.07.2 

 உ�யாைன உலக��_ெப.(உலக�_ெப.+அ��_சா�.) உயி"�% 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ஒளியாைன உக.� உ#கி ந�ணாதா"�% 

$ேதவா.7.059.07.3 



 அ�யாைன அ5ேய0% எளியாைன ஆEராைன மற�க?� ஆேம 

$ேதவா.7.059.07.4 

 வாளா நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ெதா@� அ5யா"க# 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆள, 

ெப/�_ெப.எ6.(ெப/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) வா"�ைதைய� ேக<F� 

$ேதவா.7.059.08.1 

 நா#_ெப.(நா#_ெப.) நா+� மல" இ<F வணBகா" 

ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆ#கி�ற த�ைமைய 

ஓரா"_வி.1.(ஓ"_வி.+ஆ_எதி".ம.+அ"_பட".ப�.) $ேதவா.7.059.08.2 

 ேகளா நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) கிட.ேத உைழ�கி�ேற� கிைள�% எலா� 

�ைண ஆ� என� க�தி_வி.எ6.(க��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

$ேதவா.7.059.08.3 

 ஆ# ஆவா� பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) 1�- அைழ�கி�ேற� ஆEராைன 

மற�க?� ஆேம $ேதவா.7.059.08.4 

 விட�ைகேய ெப��கி, பலநா+� ேவ<ைகயா� ப<ட ேவதைன த�ைன� 

$ேதவா.7.059.09.1 

 கட�கிேல� ெநறி காண=� மா<ேட� க� %ழி.� இர,பா" ைகயி� ஒ�/� 

$ேதவா.7.059.09.2 

 இட�(�)கிேல� பரைவ� திைர� கBைக6 சைடயாைன உைமயாைள ஓ" 

பாக�� $ேதவா.7.059.09.3 

 அட�கினாைன அ� தாமைர,_ெப.(தாமைர_ெப.+,_ஒ0.) 

ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) ஆEராைன மற�க?� ஆேம $ேதவா.7.059.09.4 

 ஒ<5 ஆ<ெகா�F ேபா� ஒளி�தி<ட உ6சி,ேபாதைன ந6; அர= ஆ"�த 

$ேதவா.7.059.10.1 



 ப<5ைய பகைல இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) த�ைன பாவி,பா" 

மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா�.) ஊ/� அ�_;<.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ0.) ேதைன 

$ேதவா.7.059.10.2 

 க<5ைய க��பி� ெதளி த�ைன காதலா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) �" த5.தி<ட 

$ேதவா.7.059.10.3 

 ெச<5 அ,பைன ப<டைன ெச�வ ஆEராைன மற�க?� ஆேம 

$ேதவா.7.059.10.4 

 ஓ" ஊ" எ�/ உலகBக+�% எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உைர�க� ஆ� 

ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) ஆ� உட� 

J5_வி.எ6.(JF_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.059.11.1 

 கா" ஊ��_ெப.எ6.(ஊ"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) கமC 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ந�மாைல 15ய� கா�ைக காரண� ஆக 

$ேதவா.7.059.11.2 

 ஆEைர(�) மற�த0% அ�யாைன அ�மா� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) தி�,ேப" 

ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ெதா�ட� 

$ேதவா.7.059.11.3 

 ஆEர� அ5நா� உைர வ�லா" அமரேலாக�� இ�,பவ" தாேம. 

$ேதவா.7.059.11.4 

 க@ைத %B%ம� தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) ;ம.� எ��தா� ைக,ப" பாC -க 

ம0/ அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) ேபால, $ேதவா.7.060.01.1 

 ப@� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உழ�/ உ#-தFமாறி, பF ;ழி�தைல, 

ப<டன�_வி.1.(பF_வி.+<_இ.கா.+அ�_,ெராஉ.உ�.+அ�_பட".ஒ�.) எ.தா� 

$ேதவா.7.060.01.2 

 அ@�_வி.எ6.(அ@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) 

இ�.�_வி.எ6.(இ�_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� ெச�தி மனேன 

@அBகணா அரேன @ எனமா<டா $ேதவா.7.060.01.3 



 இ@ைதேயP�% ஓ" உ�வைக அ�ளா� இைட ம��(R) உைற 

எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) பிராேன $ேதவா.7.060.01.4 

 நைர,- 7,ெபாF பிணி வ�� இ�ேன ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) இ� விைனேய 

�ணி.� எ��ேத� $ேதவா.7.060.02.1 

 அைர�த மIச#_ெப.(மIச#_ெப.) அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) ஆவைத 

அறி.ேத� அIசிேன� நமனா" அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) த�ைம 

$ேதவா.7.060.02.2 

 உைர,ப� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உன ேசவ5_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ5_ெப.) 

ேசர உண�� வாC�ைகைய ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) அறியாத $ேதவா.7.060.02.3 

 இைர,பேனP�% ஓ" உ�வைக அ�ளா� இைட ம��(R) உைற 

எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) பிராேன $ேதவா.7.060.02.4 

 -�-Hைன, பனி ெவBகதி" க�டா� ேபா?� வாC�ைக_ெப.(வாC�ைக_ெப.) 

ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) இைல நா+� $ேதவா.7.060.03.1 

 எ� என�% இனி இ�ைற�% நாைள எ�/ 

இ�.�_வி.எ6.(இ�_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இட" உ0றன� எ.தா� 

$ேதவா.7.060.03.2 

 1�னேம உன ேசவ5_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ5_ெப.) ேசரா 7"�க� ஆகி� கழி.தன 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) $ேதவா.7.060.03.3 

 இ�ன� எ� தன�% உ�வைக அ�ளா� இைட ம��(R) உைற 

எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) பிராேன $ேதவா.7.060.03.4 

 1.தி6 ெச�விைன இ�ைம�க� நலிய_%ைற.எ6.(நலி_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

7"�க� ஆகி� கழி.தன கால�_ெப.(கால�_ெப.) $ேதவா.7.060.04.1 

 சி.தி�ேத மன�_ெப.(மன�_ெப.) ைவ�க=� மா<ேட� சி/6 சிறிேத 

இர,பா"க<% ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) ஈேய� $ேதவா.7.060.04.2 



 அ.தி ெவ�பிைற �F� எ�மாேன ஆE" 

ேமவிய_ெப.எ6.(ேம=_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) அமர"க# தைலவா 

$ேதவா.7.060.04.3 

 எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) என�% உ�வைக அ�ளா� 

இைட ம��(R) உைற எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) பிராேன $ேதவா.7.060.04.4 

 அழி,ப" ஐவ"_ெப.(ஐவ"_ெப.) -ர= உைடயா"க# ஐவ�� -ர= ஆ; அற ஆ�F 

$ேதவா.7.060.05.1 

 கழி�� கா� ெப��_வி.எ6.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ேபாயின பி�ைன 

கைட 1ைற உன�ேக ெபாைற ஆேன� $ேதவா.7.060.05.2 

 விழி��� க�டன� ெம�, ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) த�ைன ேவ�ேட� 

மாPட வாC�ைக_ெப.(வாC�ைக_ெப.) ஈ� ஆகி� $ேதவா.7.060.05.3 

 இழி�ேத� எ� தன�% உ�வைக அ�ளா� இைட ம��(R) உைற 

எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) பிராேன $ேதவா.7.060.05.4 

 %0ற�_ெப.(%0ற�_ெப.) த�ெனாF_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஒF_க�.ேவ.) 

%ண�_ெப.(%ண�_ெப.) பல ெப��கி ேகால H� இைடயாெராF 

மயBகி_வி.எ6.(மயB%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.060.06.1 

 க0றிேல� கைலக# பல ஞான� க5ய 

ஆயின_வி.1.(ஆ%_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட".ப�.) ெகாFைமக# ெச�ேத� 

$ேதவா.7.060.06.2 

 ப0ற� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) ஓ" ப0/ ம0/ இ�ேல� 

பாவிேய� பல பாவBக# ெச�ேத� $ேதவா.7.060.06.3 

 எ0/ உேள� என�% உ�வைக அ�ளா� இைட ம��_ெப.(ம��_ெப.) உைற 

எ.ைதபிராேன $ேதவா.7.060.06.4 

 ெகாF�க_%ைற.எ6.(ெகாF_வி.+��_ெபா�.உ�.+அ_%ைற.எ6.%றி.) கி0றிேல� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) த�ைன 



%0ற�_ெப.(%0ற�_ெப.) ெச0ற� இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) 1த� ஆக 

$ேதவா.7.060.07.1 

 விF�க கி0றிேல� ேவ<ைக$� சின1� ேவ�5� ஐ�-ல� எ� வச� அ�ல 

$ேதவா.7.060.07.2 

 நF�க� உ0ற� ஓ" 7,- வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

எ�த_%ைற.எ6.(எ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) நம�தம" நரக�� இட� அIசி 

$ேதவா.7.060.07.3 

 இF�க� உ0றன� உ�வைக அ�ளா� இைடம��(R)உைற எ.ைதபிராேன 

$ேதவா.7.060.07.4 

 ஐவைகய" அைரய" அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ஆ<சிெகா�F 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா� அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) ந9Bகா" 

$ேதவா.7.060.08.1 

 அR_;<.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ0.) வைக அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) 

ேவ�Fவ� ஆனா� அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) 

அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பதி.ெப.) வழி ஒ@கி நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.060.08.2 

 ெச�வைக அறிேய�_வி.1.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+எ�_த�.ஒ�.) சிவேலாகா 

த9வணா சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா�.) எ�ஆ	 $ேதவா.7.060.08.3 

 எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ0.) வைக என�% உ�வைக அ�ளா� 

இைடம�� உைற எ.ைதபிராேன $ேதவா.7.060.08.4 

 ஏைழ மாPட இ�பிைன ேநா�கி_வி.எ6.(ேநா�%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

இைளயவ" வய,ப<F இ�.�_வி.எ6.(இ�_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

@இ�ன� $ேதவா.7.060.09.1 

 வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) ப@�%� நம�%@ எ�/ 

வIச வ�விைன$# வைல,ப<F $ேதவா.7.060.09.2 



 Jைழ மா.த"_ெப.(மா.த"_ெப.) த� ெச�கதி, ப�க�_ெப.(ப�க�_ெப.) ேபாக1� 

ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) அறியாத $ேதவா.7.060.09.3 

 ஏைழேயP�% ஓ" உ�வைக அ�ளா� இைடம�� உைற எ.ைதபிராேன 

$ேதவா.7.060.09.4 

 அைர�%� ச.தன�ேதாF அகி�_ெப.(அகி�_ெப.) உ.தி ஐவன�_ெப.(ஐவன�) 

;ம.� ஆ"��_வி.எ6.(ஆ"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இ�பா?� 

$ேதவா.7.060.10.1 

 இைர�%� காவி�� ெத�கைர த�ேம� இைடம�� உைற எ.ைதபிராைன 

$ேதவா.7.060.10.2 

 உைர�%� ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) ஒளி திகC மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

உ#ள�தா� உக.� ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�லா"க# 

$ேதவா.7.060.10.3 

 நைர,- 7,ெபாF நடைல$� இ�றி நாத� ேசவ5_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ5_ெப.) 

ந�Oவ" தாேம. $ேதவா.7.060.10.4 

 ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) உக.� அ1� ெச�தாைன 

ஆதிைய அமர" ெதா@�_வி.எ6.(ெதா@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஏ��� 

$ேதவா.7.061.01.1 

 சீல� தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) ெபாI��(�) உைடயாைன சி.தி,பா" 

அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) சி.ைத உளாைன $ேதவா.7.061.01.2 

 ஏல வா" %ழலா# உைம நBைக எ�/� 

ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) வழிபட, 

ெப0ற_ெப.எ6.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.061.01.3 

 கால காலைன க�ப� எ�மாைன காண� க� அ5ேய� 

ெப0ற_ெப.எ6.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ஆேற $ேதவா.7.061.01.4 

 உ0றவ"�% உத=� ெப�மாைன ஊ"வ� ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) உைடயா� 

உ�ப"_ெப.(உ�ப"_ெப.) ேகாைன $ேதவா.7.061.02.1 



 ப0றினா"�% எ�/� ப0றவ� த�ைன பாவி,பா" மன�_ெப.(மன�_ெப.) பாவி� 

ெகா�டாைன $ேதவா.7.061.02.2 

 அ0ற� இ� -கழா# உைம நBைக ஆதாI�� வழிபட, 

ெப0ற_ெப.எ6.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.061.02.3 

 க0ைற வா" சைட� க�ப� எ�மாைன காண� க� அ5ேய� 

ெப0ற_ெப.எ6.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ஆேற $ேதவா.7.061.02.4 

 தி�$� 1,-ர� த9,பிழ�- ஆக6 ெசBக� மா� விைடேம�-திகCவாைன 

$ேதவா.7.061.03.1 

 காIயி� ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) உ� ேபா"�� உக.தாைன காமைன� கனலா 

விழி�தாைன $ேதவா.7.061.03.2 

 வாI ெகா# ெவ#வைளயா# உைம நBைக ம�வி 

ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) வழிபட, 

ெப0ற_ெப.எ6.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.061.03.3 

 ெபாIய க�பைன எBக# பிராைன காண� க� அ5ேய� 

ெப0ற_ெப.எ6.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ஆேற $ேதவா.7.061.03.4 

 %�டல� திகC கா� உைடயாைன J0/ உைத�த ெகாF.ெதாழிலாைன 

$ேதவா.7.061.04.1 

 வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) அல�-� மல"� ெகா�ைறயினாைன 

வா#_ெப.(வா#_ெப.) அரா மதி ேச" சைடயாைன $ேதவா.7.061.04.2 

 ெக�ைட_ெப.(ெக�ைட_ெப.) அ� தடBக� உைம நBைக ெக@மி 

ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) வழிபட, 

ெப0ற_ெப.எ6.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.061.04.3 

 க�ட� நI;_ெப.(நI;_ெப.) உைட� க�ப� எ�மாைன காண� க� அ5ேய� 

ெப0ற_ெப.எ6.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ஆேற $ேதவா.7.061.04.4 



 ெவ�?�_ெப.எ6.(ெவ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ6.%றி.) ெவ�ம@ 

ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) உைடயாைன ேவைல நI;_ெப.(நI;_ெப.) உ�ட 

வி�தக� த�ைன $ேதவா.7.061.05.1 

 அ�ல� த9"�� அ�#ெச�ய வ�லாைன அ�மைற அைவ அBக� வ�லாைன 

$ேதவா.7.061.05.2 

 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) இ� -கழா# உைம நBைக எ�/ 

ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) வழிபட, 

ெப0ற_ெப.எ6.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.061.05.3 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) க�பைன எBக# பிராைன காண� க� அ5ேய� 

ெப0ற_ெப.எ6.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ஆேற $ேதவா.7.061.05.4 

 திBக#_ெப.(திBக#_ெப.) தBகிய_ெப.எ6.(தB%_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) சைட 

உைடயாைன ேதவேதவைன ெச@B கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

வள��_ெப.எ6.(வள"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.061.06.1 

 சBக ெவ�%ைழ� கா� உைடயாைன சாம ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) ெபாI� 

உக,பாைன $ேதவா.7.061.06.2 

 மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) நBைக மைல மக#_ெப.(மக#_ெப.) க�F ம�வி 

ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) வழிபட, 

ெப0ற_ெப.எ6.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.061.06.3 

 கBைகயாளைன க�ப� எ�மாைன காண� க� அ5ேய� 

ெப0ற_ெப.எ6.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ஆேற $ேதவா.7.061.06.4 

 வி�ணவ"_ெப.(வி�ணவ"_ெப.) 

ெதா@�_வி.எ6.(ெதா@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) நி�றாைன 

ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) வி��� ஓத வ�லாைன 

$ேதவா.7.061.07.1 



 ந�ணினா"�% எ�/� ந�லவ� த�ைன நா+� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) 

உக�கி�ற பிராைன $ேதவா.7.061.07.2 

 எ� இ� ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) -கழா# உைம நBைக எ�/� 

ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) வழிபட, 

ெப0ற_ெப.எ6.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.061.07.3 

 க�O 7�/_ெப.(7�/_ெப.) உைட� க�ப� எ�மாைன காண� க� 

அ5ேய� ெப0ற_ெப.எ6.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ஆேற 

$ேதவா.7.061.07.4 

 சி.தி�� எ�/� நிைந.�_வி.எ6.(நிைன_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

எ@வா"க# சி.ைதயி�-திக@� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) த�ைன $ேதவா.7.061.08.1 

 ப.தி�த விைன,ப0/ அ/,பாைன பாெலாF ஆ� அI;� ஆ<F உக.தாைன 

$ேதவா.7.061.08.2 

 அ.த� இ� -கழா# உைம நBைக ஆதாI�� வழிபட, 

ெப0ற_ெப.எ6.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.061.08.3 

 க.த வா"சைட� க�ப� எ�மாைன காண� க� அ5ேய� 

ெப0ற_ெப.எ6.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ஆேற $ேதவா.7.061.08.4 

 வரBக# ெப0/_வி.எ6.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உழ� 

வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர�க" த� வாலிய(,) -ர� 7�/_ெப.(7�/_ெப.) 

எ��தாைன $ேதவா.7.061.09.1 

 நிர�பிய த�க� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ெப�ேவ#வி நில.தர� 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) நி<க�டைன $ேதவா.7.061.09.2 

 பர.த_ெப.எ6.(பர_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

-கழா# உைம நBைக பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) வழிபட,ெப0ற $ேதவா.7.061.09.3 



 கரBக#_ெப.(கரBக#_ெப.) எ<F உைட� க�ப� எ�மாைன காண� க� 

அ5ேய� ெப0ற_ெப.எ6.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ஆேற 

$ேதவா.7.061.09.4 

 எ#க� இ�றி இைமயவ" ேகாைன ஈசைன வழிபாF 

ெச�வா#_வி.1.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ#_பட".ஒ�.) ேபா� $ேதவா.7.061.10.1 

 உ#ள��_ெப.(உ#ள�_ெப.+அ��_சா�.) உ#கி உக.� உைம நBைக வழிபட6 

ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) நி�றவா க�F 

$ேதவா.7.061.10.2 

 ெவ#ள�_ெப.(ெவ#ள�_ெப.) கா<5 ெவ�<5ட அIசி ெவ�வி ஓ5� 

த@வ_%ைற.எ6.(த@வ_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) ெவளி,ப<ட $ேதவா.7.061.10.3 

 க#ள� க�பைன எBக# பிராைன காண� க� அ5ேய� 

ெப0ற_ெப.எ6.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ஆேற $ேதவா.7.061.10.4 

 ெப0ற�_ெப.(ெப0ற�_ெப.) ஏ/ உக.� ஏற வ�லாைன @ெபாIய 

எ�ெப�மா�@ எ�/ எ,ேபா�� $ேதவா.7.061.11.1 

 க0றவ" பரவ,பFவாைன @காண� க� அ5ேய� ெப0ற�@ எ�/ 

$ேதவா.7.061.11.2 

 ெகா0றவ� க�ப� J�த� எ�மாைன %ளி" ெபாழி�-தி� நாவ� ஆEர� 

$ேதவா.7.061.11.3 

 ந�-தமிC இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) ஈ"-ஐ.�� வ�லா" ந�ெநறி(�) 

உல%_ெப.(உல%_ெப.) எ��வ" தாேம. $ேதவா.7.061.11.4 

 -0றி� வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர= ஆ"�த பிராைன Gதநாதைன பாதேம 

ெதா@வா" $ேதவா.7.062.01.1 

 ப0/ வா��ைண என�% எளி வ.த_ெப.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

பாவநாசைன ேமவ(அ)�யாைன $ேதவா.7.062.01.2 



 10றலா" தி� -ர� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 7�/� ெபா�ற ெவ�றி 

மா�வைர அ� அ�பா $ேதவா.7.062.01.3 

 ெகா0ற வி� அ� ைக ஏ.திய_ெப.எ6.(ஏ.�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

ேகாைன ேகால� காவினி� க�F ெகா�ேடேன. $ேதவா.7.062.01.4 

 அBக� ஆ/� மாமைற ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா�%� ஆய ந�பைன ேவ� 

-ைர ேதாளி $ேதவா.7.062.02.1 

 தB% மா தி� உ� உைடயாைன தழ� மதி சைடேம� -ைன.தாைன 

$ேதவா.7.062.02.2 

 ெவB க� ஆைனயி� ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) உ�யாைன வி�_ெப.(வி�_ெப.) 

உளாெராF ம�_ெப.(ம�_ெப.) உளா" பர;� $ேதவா.7.062.02.3 

 ெகாB%_ெப.(ெகாB%_ெப.) உலா� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) %ர ெவறி 

கம@�_ெப.எ6.(கமC_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ேகால� காவினி� 

க�F ெகா�ேடேன. $ேதவா.7.062.02.4 

 பா<F அக�� இைச ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) நி�றாைன 

ப�த" சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) பாI= இனியாைன $ேதவா.7.062.03.1 

 நா<F அக�ேதவ" ெச�ைக உளாைன ந<ட� ஆ5ைய ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

ெப�மாைன $ேதவா.7.062.03.2 

 கா<F அக�� உ/ -லி_ெப.(-லி_ெப.) உ�யாைன க� ஓ" 

7�/_ெப.(7�/_ெப.) உைட அ�ணைல அ5ேய� $ேதவா.7.062.03.3 

 ேகா<டக, -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) ஆ" ெச@B கழனி� ேகால� காவினி� க�F 

ெகா�ேடேன. $ேதவா.7.062.03.4 

 @ஆ�த�@ எ�/ எைன ஆ# உக.தாைன அமர" நாதைன %மரைன, 

பய.த_ெப.எ6.(பய_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.062.04.1 



 வா"� தயBகிய 1ைல_ெப.(1ைல_ெப.) மடமாைன 

ைவ��_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) வா�மிைச� கBைகைய� 

கர.த $ேதவா.7.062.04.2 

 த9"�தைன சிவைன ெச@.ேதைன தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) அ�பல��#-

நிைற.� ஆF� $ேதவா.7.062.04.3 

 J�தைன %� மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) த�ைன ேகால� காவினி� க�F 

ெகா�ேடேன. $ேதவா.7.062.04.4 

 அ�/ வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எைன அகலிட�தவ" 

1� @ஆ# அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) ஆக @ எ�/ ஆவண� கா<5 

$ேதவா.7.062.05.1 

 நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ெவ�ெண� ந�!" மிைச 

ஒளி�த நி�தில� திர#-ெதா�திைன 1�தி�% $ேதவா.7.062.05.2 

 ஒ�றினா� தைன உ�ப"_ெப.(உ�ப"_ெப.) பிராைன உய�� வ� 

அரண�_ெப.(அரண�_ெப.) ெகட6 சீ/� $ேதவா.7.062.05.3 

 %�ற வி�லிைய ெம�லிய� உடேன ேகால� காவினி� க�F ெகா�ேடேன. 

$ேதவா.7.062.05.4 

 கா0/� த9, -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) நி�றாைன கட=ைள ெகாF 

மா� விைடயாைன $ேதவா.7.062.06.1 

 ந90/� த9 உ� ஆ� நிமி".தாைன நிர�- ப� கைலயி� ெபா�ளாேல 

$ேதவா.7.062.06.2 

 ேபா0றி� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ெதா@மவ� உயிைர, 

ேபா�%வா� உயி" ந9�கிட� தாளா� $ேதவா.7.062.06.3 

 J0ைற� த9B% ெச� %ைர கழலாைன ேகால� காவினி� க�F ெகா�ேடேன. 

$ேதவா.7.062.06.4 



 அ�/ அய� சிர� அ�.� அதி� பலி 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அமர��% அ�# 

ெவளி,பF�தாைன $ேதவா.7.062.07.1 

 ��/ ைபBகழலி� சில�-_ெப.(சில�-_ெப.) ஆ"�த ேசாதிைய ;ட" ேபா� 

ஒளியாைன $ேதவா.7.062.07.2 

 மி�தயBகிய இைட மட மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) ேம=� ஈசைன வாச� மா 

15ேம� $ேதவா.7.062.07.3 

 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) அ� சைட� %ழகைன அழ%_ெப.(அழ%_ெப.) ஆ" 

ேகால� காவினி� க�F ெகா�ேடேன. $ேதவா.7.062.07.4 

 நா+� இ� இைசயா�-தமிC பர,-� ஞானச�ப.தP�% உலகவ" 1� 

$ேதவா.7.062.08.1 

 தாள� ஈ.�_ெப.(ஈ.�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அ_;<.+அ�_பட".ஆ�.ஒ�.) 

பாட?�% இரB%�_ெப.எ6.(இரB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

த�ைமயாளைன எ� மன� க��ைத $ேதவா.7.062.08.2 

 ஆ+� GதBக# பாட_%ைற.எ6.(பாF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆF� அBகண� தைன எ� 

கண�_ெப.(கண�_ெப.) இைறI;� $ேதவா.7.062.08.3 

 ேகாளிலி, ெப�Bேகாயி� உ#ளாைன ேகால� காவினி� க�F ெகா�ேடேன. 

$ேதவா.7.062.08.4 

 அர�க� ஆ0றைல அழி��_வி.எ6.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_;<.+அ�_பட".ஆ�.ஒ�.) பா<F�% அ�/ 

இரBகிய_ெப.எ6.(இரB%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ெவ�றியினாைன 

$ேதவா.7.062.09.1 

 பர�%�_ெப.எ6.(பர_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) பா" 

அளி�� உ�F உக.தவ"க# பரவி$� பணித0% அ�யாைன $ேதவா.7.062.09.2 



 சிர� க� வா� ெசவி 7�%_ெப.(7�%_ெப.) உய" காய�-ஆகி� த9விைன த9"�த 

எ�மாைன $ேதவா.7.062.09.3 

 %ர�% இன�_ெப.(இன�_ெப.) %தி 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உக# 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) �C ேகால� காவினி� க�F ெகா�ேடேன 

$ேதவா.7.062.09.4 

 ேகாடர� பயி� சைட உைட� க��ைப ேகால� கா=# எ�மாைன ெம�� 

மான, $ேதவா.7.062.10.1 

 பாட" அ� %5 அ5யவ" வி��ப, பயி?� நாவ� ஆEர�-வ�ெதா�ட� 

$ேதவா.7.062.10.2 

 நாF இரBகி_வி.எ6.(இரB%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 1� 

அறி$�_வி.1.(அறி_வி.�_இ.இ.கா.+உ�_பட".ஒ�.) அ. ெநறியா� 

நவி�ற_ெப.எ6.(நவி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ப�� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) விள�பிய மா.த"_ெப.(மா.த"_ெப.) 

$ேதவா.7.062.10.3 

 காF_ெப.(காF_ெப.) அரB% என நட� நவி�றா� பா� கதி$� எ��வ" பதி 

அவ"�% அ�ேவ. $ேதவா.7.062.10.4 

 ெம�ைய 10ற, ெபா5, Gசி ஒ" ந�பி ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) நா�%� 

வி��� ஓதி ஒ" ந�பி $ேதவா.7.063.01.1 

 ைகயி� ஒ" ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ம@ ஏ.தி ஒ" ந�பி க�O 7�/� 

உைடயா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ந�பி $ேதவா.7.063.01.2 

 ெச�ய_%ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) ந�பி சி/ ெசIசைட ந�பி 

தி�-ர� த9 எழ6 ெச0ற� ஓ" வி�லா� $ேதவா.7.063.01.3 

 எ�த_%ைற.எ6.(எ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) ந�பி எ�ைன ஆ# உைட ந�பி 

எ@ பிற,-� எBக# ந�பி க�டாேய. $ேதவா.7.063.01.4 



 திBக#_ெப.(திBக#_ெப.) ந�பி 15ேம� அ5யா" பா� 

சிற.த_ெப.எ6.(சிற_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ந�பி 

பிற.த_ெப.எ6.(பிற_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) உயி"�% 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $ேதவா.7.063.02.1 

 அ� க� ந�பி அ�# மா� வி;�- ஆ+� அமர" ந�பி %மர� 1த�-ேதவ" 

$ேதவா.7.063.02.2 

 தBக# ந�பி தவ���% ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ந�பி @தாைத@ எ�/ உ� 

சர� பணி.�_வி.எ6.(பணி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஏ��� 

$ேதவா.7.063.02.3 

 எBக# ந�பி எ�ைன ஆ# உைட ந�பி எ@பிற,-� எBக# ந�பி க�டாேய. 

$ேதவா.7.063.02.4 

 வ�.த_%ைற.எ6.(வ�.�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) அ�/ மதயாைன 

உ��த_ெப.எ6.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) வழ�% ந�பி 1ழ�%� 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) நIச� $ேதவா.7.063.03.1 

 அ�.�� ந�பி அமர"�% அ1� ஈ.த அ�# எ� ந�பி ெபா�ளா� வ� ந<ட� 

$ேதவா.7.063.03.2 

 -�.த ந�பி -�[� உைட ந�பி ெபா@�� வி�O� 1@�� பல 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.063.03.3 

 இ�.த_ெப.எ6.(இர_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ந�பி எ�ைன ஆ# உைட 

ந�பி எ@ பிற,-� எBக# ந�பி க�டாேய. $ேதவா.7.063.03.4 

 ஊ/� ந�பி அ1தா உயி"�% எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உ�ய ந�பி 

ெதாI$� மைற அBக� $ேதவா.7.063.04.1 

 J/� ந�பி 1னிவ"�% அ�BJ0ைற� %ைம�த ந�பி %ைமயா, 

-ல�_ெப.(-ல�_ெப.) ஐ.�� $ேதவா.7.063.04.2 

 சீ/� ந�பி தி� ெவ#ளைட ந�பி ெசBக� ெவ#ைள6 ெச@B ேகா<F 

எ��_ெப.(எ��_ெப.) எ�/� $ேதவா.7.063.04.3 



 ஏ/� ந�பி எ�ைன ஆ# உைட ந�பி எ@பிற,-� எBக# ந�பி க�டாேய. 

$ேதவா.7.063.04.4 

 @%0ற ந�பி %/கா" எயி� 7�ைற %ைல�த ந�பி சிைலயா வைர ைகயி� 

$ேதவா.7.063.05.1 

 ப0/�_ெப.எ6.(ப0/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ந�பி பரமான.த 

ெவ#ள�_ெப.(ெவ#ள�_ெப.) பணி�%� ந�பி@ என, பாFத� அ�லா� 

$ேதவா.7.063.05.2 

 ம0/ ந�பி உன�% எ� ெசய_%ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�ேல� 

மதியிேல� பF ெவ.�ய" எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $ேதவா.7.063.05.3 

 எ0/� ந�பி எ�ைன ஆ# உைட ந�பி எ@ பிற,-� எBக# ந�பி க�டாேய. 

$ேதவா.7.063.05.4 

 அ��த ந�பி அ5 ைக ெதா@வா" ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ஆ�ட ந�பி 1�ைன 

ஈ�F உலகBக# $ேதவா.7.063.06.1 

 ெதாI�த ந�பி ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) உைட ந�பி 

சி�பலி�% எ�/ அக�_ெப.(அக�_ெப.) ேதா/� ெம� ேவட� $ேதவா.7.063.06.2 

 தாI�த ந�பி சமயBகளி� ந�பி த�க� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ேவ#வி -�% 

அ�/ இைமேயாைர $ேதவா.7.063.06.3 

 இ��த ந�பி எ�ைன ஆ# உைட ந�பி எ@பிற,-� எBக# ந�பி க�டாேய. 

$ேதவா.7.063.06.4 

 பி�ைன ந�-� -ய�தா� ெநFமா?� பிரமP� எ�/ 

இவ"_பதி.ெப.(இ_;<.+அ"_பட".ப�.) நா5$� காணா $ேதவா.7.063.07.1 

 உ�ைன ந�பி ஒ�வ"�% எ�த� ஆேம உல%_ெப.(உல%_ெப.) ந�பி உைர 

ெச�$ம� அ�லா� $ேதவா.7.063.07.2 

 1�ைன ந�பி பி�P� வா" சைட ந�பி 1@� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) இ�தைன$� 



ெதா%��_வி.எ6.(ெதா%_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆ�ட� 

$ேதவா.7.063.07.3 

 எ�ைன ந�பி எ�பிரா� ஆய ந�பி எ@பிற,-� எBக# ந�பி க�டாேய. 

$ேதவா.7.063.07.4 

 ெசா�ைல ந�பி ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) ஆ� 

நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ந�பி ேதா0ற� ஈ/ 1த� 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ%_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ந�பி $ேதவா.7.063.08.1 

 வ�ைல ந�பி அ5யா"�% அ�# ெச�ய_%ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

வ�.தி_வி.எ6.(வ�.�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ந�பி உன�% ஆ<ெசய 

கி�லா" $ேதவா.7.063.08.2 

 அ�ல� ந�பி பFகி�ற� எ� நா5 அணB% ஒ�பாக� 

ைவ��_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� கண�_ெப.(கண�_ெப.) 

ேபா0ற_%ைற.எ6.(ேபா0/_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.063.08.3 

 இ�ல� ந�பி இF பி6ைச ெகா# ந�பி எ@பிற,-� எBக# ந�பி க�டாேய. 

$ேதவா.7.063.08.4 

 @கா�F� ந�பி கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ேசவ5@ எ�/� 

கல.�_வி.எ6.(கல_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உைன� காதலி�� ஆ< 

ெச�கி0பாைர $ேதவா.7.063.09.1 

 ஆ�F ந�பி அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) 1�கதி ேசர அ�+� ந�பி 

%� மா, பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) பா�ைப� $ேதவா.7.063.09.2 

 த9�F�_ெப.எ6.(த9�F_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ந�பி 

ெச�னியி�_ெப.(ெச�னி_ெப.+இ�_இட.ேவ.) க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) தBக� 

தி���� ந�பி ெபா�6 சம� ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.063.09.3 

 ஈ�F� ந�பி இைமேயா" ெதா@� ந�பி எ@பிற,-� எBக# ந�பி க�டாேய. 

$ேதவா.7.063.09.4 



 கர�%� ந�பி கசியாதவ" த�ைம கசி.தவ"�% இ�ைமெயாF அ�ைமயி� 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) $ேதவா.7.063.10.1 

 ெப��%� ந�பி ெப�க� க��தா... $ேதவா.7.063.10.2 

 ந9/ தாBகிய_ெப.எ6.(தாB%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) தி� Hதலாைன 

ெந0றி� க�ணைன நிைர வைள மட.ைத_ெப.(மட.ைத_ெப.) $ேதவா.7.064.01.1 

 J/ தாBகிய_ெப.எ6.(தாB%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ெகா#ைகயினாைன 

%0ற�_ெப.(%0ற�_ெப.) இ(�)லிைய க0ைற அ� சைட ேம� $ேதவா.7.064.01.2 

 ஆ/ தாBகிய_ெப.எ6.(தாB%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) அழகைன அமர"�% 

அ�ய ேசாதிைய வாIவரா� 

உக+�_ெப.எ6.(உக+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.064.01.3 

 ேச/_ெப.(ேச/_ெப.) தாBகிய_ெப.எ6.(தாB%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) தி�� 

திைன நக�# சிவ�ெகா@.திைன 

ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அைட மனேன 

$ேதவா.7.064.01.4 

 பிணி ெகா# ஆ�ைகயி� பிற,- இற,- எ�P� இதைன 

ந9�கி_வி.எ6.(ந9�%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ஈச� தி�வ5 இைண�% ஆ# 

$ேதவா.7.064.02.1 

 �ணிய ேவ�55� ெசா�?வ� ேக# ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) அIச� 

ெநIசேம_ெப.(ெநIச�_ெப.+ஏ_சா�.) வIச" வாC மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) 

7�/_ெப.(7�/_ெப.) $ேதவா.7.064.02.2 

 அணி ெகா# ெவIசிைலயா� உக6 சீ/� ஐய� ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) 

பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஏ��� $ேதவா.7.064.02.3 

 திணி$� வா" ெபாழி�-தி�� திைன நக�# சிவ�ெகா@.திைன 

ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அைட மனேன 

$ேதவா.7.064.02.4 



 வ5 ெகா# க� இைண மட.ைதய" த�பா� மய� 

அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) உ0/ வIசைன�% இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.064.03.1 

 15$மா க�ேத� எ��_ெப.(எ��_ெப.) ஏ/� 7"�திைய 1த� ஆய பிராைன 

$ேதவா.7.064.03.2 

 @அ5க# @ எ�/ அ5யா" 

ெதா@�_வி.எ6.(ெதா@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஏ��� அ,ப� ஒ,- இலா 

1ைல_ெப.(1ைல_ெப.) உைம ேகாைன $ேதவா.7.064.03.3 

 ெச5 ெகா# கா� மலி தி�� திைன நக�# சிவ�ெகா@.திைன 

ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அைட மனேன 

$ேதவா.7.064.03.4 

 பாவேம -�.� அகலிட� த�னி� பல பக".� அலம.� உயி" வாC�ைக�% 

$ேதவா.7.064.04.1 

 @ஆவ @ எ�/ உழ.�_வி.எ6.(உழ_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அய".� 

வ 9ழாேத அ�ண�_ெப.(அ�ண�_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

திற�_ெப.(திற�_ெப.) அறிவினா� 

க�தி_வி.எ6.(க��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.064.04.2 

 மாவி� ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) உ� உைட -ைன.தாைன மணிைய ைம.தைன 

வானவ"�% அ1ைத $ேதவா.7.064.04.3 

 ேதவ ேதவைன தி�� திைன நக�# சிவ� ெகா@.திைன 

ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அைட மனேன 

$ேதவா.7.064.04.4 

 ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) அலா உயி" வாC�ைகைய நிைன.தி<F 

உட�_ெப.(உட�_ெப.) தள".� அ� மா நிதி 

இய0றி_வி.எ6.(இய0/_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.064.05.1 



 @எ�/� வாழ� ஆ� எம�%@ என, 

ேப;�_ெப.எ6.(ேப;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) இ�=� ெபா� எனேவ 

நிைன உளேம $ேதவா.7.064.05.2 

 %�/ உலாவிய -ய�_ெப.(-ய�_ெப.) உைடயாைன J�தைன %லாவி� 

%வலய�ேதா" $ேதவா.7.064.05.3 

 ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எலா� பயி� தி�� திைன 

நக�# சிவ� ெகா@.திைன ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

அைட மனேன $ேதவா.7.064.05.4 

 ேவ.தரா� உல%_ெப.(உல%_ெப.) ஆ�F அற�_ெப.(அற�_ெப.) -�.� 

வ 90றி�.த_ெப.எ6.(வ 90றி�_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

இR_;<.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ0.) உட�_ெப.(உட�_ெப.) 

இ�_பதி.ெப.(இ_;<.+�_பட".ஒ�.) த�ைன� $ேதவா.7.064.06.1 

 ேத�.� இற.�_வி.எ6.(இற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ெவ.�ய" 

உழ.திF� இ,_;<.(இ_பதி.ெப.+,_ஒ0.) ெபா�க வாCவிைன வி<5F 

ெநIேச_ெப.(ெநI;_ெப.+ஏ_சா�.) $ேதவா.7.064.06.2 

 பா.த# அ� ைகயி� ஆ<F உக.தாைன பரமைன கட�_ெப.(கட�_ெப.) �" 

த5.தி<ட $ேதவா.7.064.06.3 

 ேச.த" தாைதைய தி�� திைன நக�# சிவ�ெகா@.திைன 

ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அைட மனேன 

$ேதவா.7.064.06.4 

 த�னி� ஆ; அ/ சி�த1� இ�றி தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

1ய�/_வி.எ6.(1ய�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அவ� 

ஆயின_வி.1.(ஆ%_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட".ப�.) 

ேபசி_வி.எ6.(ேப;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.064.07.1 

 பி�ன�_ெப.(பி�ன�_ெப.) ஆ" சைட க<5 எ�- அணி.தா� ெபாI�� 

ந9.�வ� அ�� அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) 

நி0க_வியB.வி.1.(நி�_வி.+க_வியB.வி.1.%றி.) $ேதவா.7.064.07.2 



 @1� எலா� 1@ 1த�@ எ�/ வாேனா" 7"�தி 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ%_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 1தலவ� த�ைன 

$ேதவா.7.064.07.3 

 ெச.ெந� ஆ" வய�-தி�� திைன நக�# சிவ�ெகா@.திைன 

ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அைட மனேன 

$ேதவா.7.064.07.4 

 பாI.த ;0ற1� ம0/ வ� �ைண$� பல�� க�F 

அ@�_வி.எ6.(அ@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

எழ_%ைற.எ6.(எ@_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) உயி" உடைல, $ேதவா.7.064.08.1 

 ,��.�_வி.எ6.(பி�_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ேபா� 

இ�_பதி.ெப.(இ_;<.+�_பட".ஒ�.) நி6சய� அறி.தா� ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) 

வாC= எP� பிண�கிைன� தவி".� $ேதவா.7.064.08.2 

 க�._ெப.அ.(க�ைம_ெப.) தடBக�ணி பBகைன உயிைர கால காலைன 

கட=ைள வி��பி_வி.எ6.(வி��-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

$ேதவா.7.064.08.3 

 ெச�.தி_ெப.(ெச�.தி_ெப.) ெபா� மல" தி�� திைன நக�# 

சிவ�ெகா@.திைன ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அைட 

மனேன $ேதவா.7.064.08.4 

 நைம எலா� பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) இகC.� உைர,பத� 1� ந�ைம 

ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) இலா� ேதர" -� சம� ஆ� $ேதவா.7.064.09.1 

 சமய� ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ%_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) தவ�தினா" 

அவ�த�-த�ைம வி<ெடாழி ந�ைமைய ேவ�5� $ேதவா.7.064.09.2 

 உைம ஒ" Jறைன ஏ/ உக.தாைன உ�ப"_ெப.(உ�ப"_ெப.) ஆதிைய 

எ�ெப�மாைன $ேதவா.7.064.09.3 



 சிமய� ஆ" ெபாழி�-தி�� திைன நக�# சிவ�ெகா@.திைன 

ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அைட மனேன 

$ேதவா.7.064.09.4 

 ந9F ெபா�ைகயி� பிறவிைய, பழி�� 

ந9Bக�_ெதா.ெப.(ந9B%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) ஆ� எ�/ மன�திைன� ெத�<5 

$ேதவா.7.064.10.1 

 ேசF உலா� ெபாழி�-தி�� திைன நக�# சிவ�ெகா@.தின தி�வ5 இைண 

தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) $ேதவா.7.064.10.2 

 நாF எலா� -கC நாவ!" ஆளி ந�பி வ� ெதா�ட� ஊர�-உைர�த 

$ேதவா.7.064.10.3 

 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) ஆ� தமிC ப�� இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) 

வ�லா" 1�தி ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) பரகதி, பயேன. 

$ேதவா.7.064.10.4 

 தி�=� வ�ைம$� தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) அர;� 

சில.தியா" ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ெச� பணிக�F 

$ேதவா.7.065.01.1 

 ம�= ேகா6ெசBகணா� தன�% 

அளி�த_ெப.எ6.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) வா"�ைத 

ேக<F_வி.எ6.(ேக#_வி.+<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) H�_தி�.(H�_1�.ஒ�.) மல" 

அ5 அைட.ேத� $ேதவா.7.065.01.2 

 ெப�% ெபா�னி வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உ.� ப� 

மணிைய, பி#ைள, ப�கண� ப�ைண$# 

ந�ணி_வி.எ6.(ந�O_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.065.01.3 

 ெத�=� ெத0றி$� 10ற1� ப0றி திர<F� ெத� தி� நி�றிLராேன 

$ேதவா.7.065.01.4 



 அணி ெகா# ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) அ� G� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அ1� 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) அ1த� ெப/ ச�5 

$ேதவா.7.065.02.1 

 இைண ெகா# ஏC-எ@[/ இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) பPவ� ஈ.தவ� தி� 

நாவிP�% அைரய� $ேதவா.7.065.02.2 

 கைண ெகா# க�ண,ப� எ�/ இவ"_பதி.ெப.(இ_;<.+அ"_பட".ப�.) 

ெப0ற_ெப.எ6.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) காத�_ெப.(காத�_ெப.) இ� 

அ�# ஆதாI�� அைட.ேத� $ேதவா.7.065.02.3 

 திைண ெகா# ெச.தமிC ைபBகிளி ெதாI$� ெச�வ� ெத� தி� நி�றிLராேன 

$ேதவா.7.065.02.4 

 ெமா��த சீ" 1.[0/ அ/ப� ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) 7�/_ெப.(7�/_ெப.) 

[/ ேவதியெராF Hன�% $ேதவா.7.065.03.1 

 ஒ�த_%ைற.எ6.(ஒ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) ெபா� மணி� கலசBக# ஏ.தி 

ஓB%�_ெப.எ6.(ஓB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) நி�றிL" எ�/ 

உன�% அளி,ப $ேதவா.7.065.03.2 

 ப�தி ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

அ,_;<.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ0.) பர;ராம0%, பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) கா<5ய ந9தி 

க�F அைட.ேத� $ேதவா.7.065.03.3 

 சி�த" வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) தானவ" 

வணB%�_ெப.எ6.(வணB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ெச�வ� ெத� 

தி� நி�றிLராேன $ேதவா.7.065.03.4 

 இரவி ந9# ;ட" எ@வத� 1�ன� 

எ@.�_வி.எ6.(எ@_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

1ைல� கலசBக# ஏ.தி $ேதவா.7.065.04.1 



 ;ரபி பா� ெசா�.�_வி.எ6.(ெசா�_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஆ<5_வி.எ6.(ஆ<F_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) 

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ெதாட".த_ெப.எ6.(ெதாட"_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

வா"�ைத திட� பட� ேக<F_வி.எ6.(ேக#_வி.+<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

$ேதவா.7.065.04.2 

 பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) உ#கி வ� பாச�ைத 

அ/��_வி.எ6.(அ/_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) பரம 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) H�_தி�.(H�_1�.ஒ�.) 

பாத�ைத அைட.ேத� $ேதவா.7.065.04.3 

 நிரவி நி�தில� அ�_;<.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ0.) த% ெச�ெபா� 

அளி�%�_வி.எ6.(அளி_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ெத� 

தி� நி�றிLராேன $ேதவா.7.065.04.4 

 வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஓ" இ.திர�_ெப.(இ.திர�_ெப.) 

வழிபட மகிC.�_வி.எ6.(மகிC_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) @வானநாF 

ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) ஆ#க @ என அ�ளி $ேதவா.7.065.05.1 

 ச.தி 7�றி?� தாபர� நி/�தி6 சகளி 

ெச��_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இைறI; அக�திய" தம�%6 

$ேதவா.7.065.05.2 

 சி.� மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி தி�, ெபாதியி� ேச"= ந�கிய 

ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) க�F அைட.ேத� $ேதவா.7.065.05.3 

 ெச._ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) மா மல"� தி�மக# ம�=� 

ெச�வ� ெத� தி� நி�றிLராேன $ேதவா.7.065.05.4 

 கா� ெபா�த" ஐ� கி�னர" உ@ைவ க5�%� ப�னக� பி5,ப(அ)�� சீய� 

$ேதவா.7.065.06.1 

 ேகா� இ� மா தவ" %@ உட� ேக<ப� ேகால ஆ� நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) கீC 

அற�_ெப.(அற�_ெப.) பகர_%ைற.எ6.(பக"_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

$ேதவா.7.065.06.2 



 ஏத� ெச�தவ" எ�திய_ெப.எ6.(எ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) யாP� 

ேக<F_வி.எ6.(ேக#_வி.+<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) 

இைண அ5 அைட.ேத� $ேதவா.7.065.06.3 

 ந9தி ேவதிய" நிைற -கC உலகி� நில=_ெப.(நில=_ெப.) ெத� தி� நி�றிLராேன 

$ேதவா.7.065.06.4 

 ேகாF நா�%_ெப.(நா�%_ெப.) உைட� %Iசர� %?Bக நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

ெகா# பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ�திய_ெப.எ6.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ெபா@ேத $ேதவா.7.065.07.1 

 பFீ_ெப.(பFீ_ெப.) வி�_ெப.(வி�_ெப.) மிைச, ெப�ைம$� 

ெப0ற_ெப.எ6.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ெப0றி 

ேக<F_வி.எ6.(ேக#_வி.+<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) 

ெபா�கழ� அைட.ேத� $ேதவா.7.065.07.2 

 ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) மIைஞ$� பிைணகளி� க�/� 

பி#ைள�கி#ைள$� என, பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) Hதலா" $ேதவா.7.065.07.3 

 ந9F மாடBக# மாளிைக ேதா/� நில=_ெப.(நில=_ெப.) ெத� தி� நி�றிLராேன 

$ேதவா.7.065.07.4 

 மைறயவ�(�) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மாணி 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

அைடய_%ைற.எ6.(அைட_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வார� ஆ� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_;<.+அ�_பட".ஆ�.ஒ�.) ஆ" உயி" நி/�த� $ேதவா.7.066.01.1 

 கைற ெகா# ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) உைட� காலைன� காலா� 

கட.த_ெப.எ6.(கட_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) காரண� க�F க�F 

அ5ேய� $ேதவா.7.066.01.2 

 @இைறவ� எ�ெப�மா�@ எ�/ எ,ேபா�� 

ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ஏ�தி 



நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அIசலி 

ெச��_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உ� $ேதவா.7.066.01.3 

 அைற ெகா# ேசவ5�% அ�ெபாF� அைட.ேத�-ஆவF�ைற ஆதி எ�மாேன 

$ேதவா.7.066.01.4 

 ெத��ட வா� இைட [� 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) சில.தி_ெப.(சில.தி_ெப.) 

சி�திர, ப.த" சி�ெகன இய0ற $ேதவா.7.066.02.1 

 ;��ட ெசIசைடயா� அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) த�ைன6 

ெசாழ�_ெப.(ேசாழ�_ெப.) ஆ�கிய ெதாட"6சி க�F அ5ேய� $ேதவா.7.066.02.2 

 -ர�F வ 9C.�_வி.எ6.(வ 9C_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) ெபா�மல", பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) @ேபா0றி 

ேபா0றி_வி.எ6.(ேபா0/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) @ எ�/ அ�ெபாF 

-ல�பி_வி.எ6.(-ல�-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.066.02.3 

 திக@�_ெப.எ6.(திகC_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) மா� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_;<.+அ�_பட".ஆ�.ஒ�.) ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) மலரா� 

ஏ��வா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ந9# மல" 

%ைறய_%ைற.எ6.(%ைற_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.066.03.1 

 -கழினா� அவ�_பதி.ெப.(அ_;<.+அ�_பட".ஆ�.ஒ�.) க� இட.� இட?� 

-�.� ச�கர�_ெப.(ச�கர�_ெப.) ெகாF�த� க�F அ5ேய� $ேதவா.7.066.03.2 

 திக@�_ெப.எ6.(திகC_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) தி�,பாதBக# 

பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ேதவேதவ 

நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) திற�ப� பித0றி $ேதவா.7.066.03.3 

 அக@� வ�விைன�% அIசி வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

அைட.ேத�-ஆவF�ைற ஆதி எ�மாேன $ேதவா.7.066.03.4 



 வ 9ர�தா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேவFவ� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) விைச�� ஒ" ேகழைல� �ர.� 

ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அைண.� $ேதவா.7.066.04.1 

 ேபாைர� தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) விசய� தன�% அ�-_ெப.(அ�-_ெப.) ஆ�, 

-�.� வா�_ெப.(வா�_ெப.) பைட ெகாF�த� க�F அ5ேய� $ேதவா.7.066.04.2 

 வார�தா� உன நாமBக# பரவி_வி.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

வழிப<F உ� திறேம நிைந.�_வி.எ6.(நிைன_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

உ�கி $ேதவா.7.066.04.3 

 ஆ"வ�ேதாF� வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ5 இைண 

அைட.ேத�-ஆவF�ைற ஆதி எ�மாேன $ேதவா.7.066.04.4 

 ஒ�க 1,-ர� ஓB%_ஏவ.(ஓB%_வி.) எ� 

Vவ_%ைற.எ6.(V=_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) உ�ைன உ�னிய 7வ" 

நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) சரண� $ேதவா.7.066.05.1 

 -�% ம0றவ" ெபா�Pல% ஆள, -கழினா� அ�# ஈ.தைம 

அறி.�_வி.எ6.(அறி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.066.05.2 

 மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) கழேல 

ெதா@�_வி.எ6.(ெதா@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அர0றி ேவதியா ஆதி 

7"�தி நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) அைரயி� $ேதவா.7.066.05.3 

 அ�% அணி.த_ெப.எ6.(அணி_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) எ�மா� உைன 

அைட.ேத�-ஆவF�ைற ஆதி எ�மாேன $ேதவா.7.066.05.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) அBக�� உயி",- ஆ� உல%_ெப.(உல%_ெப.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ஓBகார�� உ� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) நி�றாைன $ேதவா.7.067.01.1 

 வான�_ெப.(வான�_ெப.) ைக�தவ"�%�(�) அள,ப(அ)�ய வ#ளைல 

அ5யா"க# த� உ#ள� $ேதவா.7.067.01.2 



 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அBக�� அ1� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) உ# ஊ/� ேதசைன 

நிைன�த0% இனியாைன $ேதவா.7.067.01.3 

 மா� அ� ைக�தல�� ஏ.த_%ைற.எ6.(ஏ.�_வி.+அ_ெப.எ6.%றி.) வ�லாைன 

வலி வல� தனி� வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) க�ேடேன. 

$ேதவா.7.067.01.4 

 ப� அ5யா" பணி�%, பாIவாைன பா5 ஆF� ப�த"�% அ�-_ெப.(அ�-_ெப.) 

உைடயாைன $ேதவா.7.067.02.1 

 ெச� அ5ேய ெந��கி� திற�பா� ேச".தவ"�ேக சி�தி 1�தி ெச�வாைன 

$ேதவா.7.067.02.2 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) அ5யா" மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா�.) 

எ�,பினி� ைவ,ைப நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உ/ %ைற 

அறி.�_வி.எ6.(அறி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ�# -�வாைன 

$ேதவா.7.067.02.3 

 வ� அ5யா" மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா�.) இ6ைச உளாைன வலி வல� 

தனி� வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) க�ேடேன. 

$ேதவா.7.067.02.4 

 ஆழியனா� அக�ேற உய".தாைன ஆதி அ.த� பணிவா"�% அணியாைன 

$ேதவா.7.067.03.1 

 Jைழய" ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ெபா�ேய %5 ஓ�பி 

%ைழ.� ெம� அ5யா" %@, 

ெப�$�_ெப.எ6.(ெப�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.067.03.2 

 வாழிய"�ேக வ@வா ெநறி கா<5 ம/பிற,- எ�ைன மா; அ/�தாைன 

$ேதவா.7.067.03.3 



 மாைழ ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) க� உைமைய மகிC.தாைன வலி வல� 

தனி� வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) க�ேடேன. 

$ேதவா.7.067.03.4 

 நா�தா� உ� திறேம திற�பா� 

ந�ணி_வி.எ6.(ந�O_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) அ�ணி�� அ1த� 

ெபாதி.� ஊ/� $ேதவா.7.067.04.1 

 ஆ�தாைன அ5ேய� தன�% எ�/� அள= 

இற.த_ெப.எ6.(இற_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ப�-ேதவ"க# 

ேபா0/�_ெப.எ6.(ேபா0/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.067.04.2 

 ேசா�தாைன ;ட" 7�றி?� ஒ�றி ��வி மா� பிரம� அறியாத 

$ேதவா.7.067.04.3 

 மா�தாைன மா�� என�% ைவ�தாைன வலி வல� தனி� 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) க�ேடேன. $ேதவா.7.067.04.4 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) இைச ஞானச�ப.தP� நா=�%-அரச�� 

பா5ய_ெப.எ6.(பாF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ந�-தமிCமாைல 

$ேதவா.7.067.05.1 

 ெசா�லியேவ ெசா�லி_வி.எ6.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

ஏ��_ஏவ.(ஏ��_வி.) உக,பாைன ெதா�டேன� 

அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி".ம.+ைம_ெதா.ெப.%றி.) 

அறி.�_வி.எ6.(அறி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.067.05.2 

 க� இய� மன�ைத� கசிவி�� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) அ5 கா<5 எ� கைளகைள 

அ/�%�_ெப.எ6.(அ/_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

$ேதவா.7.067.05.3 

 வ� இய� வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) வணBக நி�றாைன வலி வல� தனி� 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) க�ேடேன. $ேதவா.7.067.05.4 



 பாFமா, பா5, பணி$� ஆ/ 

அறிேய�_வி.1.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+எ�_த�.ஒ�.) பP=மா பPவி, 

பர=�_ெப.எ6.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ஆ/ 

அறிேய�_வி.1.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+எ�_த�.ஒ�.) $ேதவா.7.067.06.1 

 ேதFமா ேத5� தி���� ஆ/ 

அறிேய�_வி.1.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+எ�_த�.ஒ�.) ெச�?மா ெச�ல6 

ெச?���_ெப.எ6.(ெச?��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ஆ/ 

அறிேய�_வி.1.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+எ�_த�.ஒ�.) $ேதவா.7.067.06.2 

 @JF� ஆ/ எBஙனேமா @ எ�/ Jற� %றி��� கா<5� ெகாண".� எைன 

ஆ�F $ேதவா.7.067.06.3 

 @வா5 ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) வாளா 

வ�.த�_ெதா.ெப.(வ�.�_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) @ எ�பாைன வலி வல� 

தனி� வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) க�ேடேன. 

$ேதவா.7.067.06.4 

 ப.தி�த வ� விைன, ப0/ அற பிறவி,-பFகட� பர,-� தவி",பாைன 

$ேதவா.7.067.07.1 

 ச.தி�த(�) திறலா� பணி G<5� 

தவ�ைத_ெப.(தவ�_ெப.+அ��_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) ஈ<5ய த� அ5யா"�% 

$ேதவா.7.067.07.2 

 சி.தி�த0% எளி� ஆ� தி�,பாத� சிவேலாக� திற.� ஏ0ற வ�லாைன 

$ேதவா.7.067.07.3 

 வ.தி,பா" த� மன�தி� உ#ளாைன வலி வல� தனி� 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) க�ேடேன. $ேதவா.7.067.07.4 

 எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ0.) எவ" ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) இ�5க# 

ம�ன"_ெப.(ம�ன"_ெப.) எ� இற.தா"க# ம0/ எB%� 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.067.08.1 



 அR_;<.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ0.) அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) ேவ�5யேத 

அ�# ெச��_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அைட.தவ"�ேக 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

நி�றாைன $ேதவா.7.067.08.2 

 இR_;<.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ0.) அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) க�ைண எ� 

க0பக� கடைல @எ�ெப�மா� அ�ளா� @ எ�ற பி�ைன $ேதவா.7.067.08.3 

 வRவி எ� ஆவி மன�_ெப.(மன�_ெப.) கல.தாைன வலி வல� தனி� 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) க�ேடேன. $ேதவா.7.067.08.4 

 தி�$� 1,-ர� ெச0ற�� %0ற� திற�_ெப.(திற�_ெப.) அர�கைன6 

ெச/�த�� ம0ைற, $ேதவா.7.067.09.1 

 ெபாIய நI;_ெப.(நI;_ெப.) அ1� உ�ட�� 10/� பி�ைன ஆ� 

1�னேம 1ைள�தாைன $ேதவா.7.067.09.2 

 அ�ய நா� மைற அ.தண"_ெப.(அ.தண"_ெப.) ஓவா� அ5 

பணி.�_வி.எ6.(பணி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அறித0% அ�யாைன 

$ேதவா.7.067.09.3 

 வைரயி� பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) மணாள� எ�மாைன வலி வல� தனி� 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) க�ேடேன. $ேதவா.7.067.09.4 

 ஏ�ற அ.தண� தைலயிைன 

அ/��_வி.எ6.(அ/_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) நிைற�க மா� உதிர�திைன 

ஏ0/ $ேதவா.7.067.10.1 

 ேதா�/ ேதா#மிைச� கேளபர� த�ைன6 ;ம.த மா விரத�த கBகாள� 

$ேதவா.7.067.10.2 

 சா�/ கா<Fத0% அ�யவ� எளியவ�த�ைன த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) நிலா� 

மன�தா"�% $ேதவா.7.067.10.3 



 மா�/ ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அைணயாதவ� 

த�ைன வலி வல� தனி� வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

க�ேடேன. $ேதவா.7.067.10.4 

 கலி வல� ெகட_%ைற.எ6.(ெகF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) ஆ" அழ� ஓ�-�-க0ற 

நா�மைற 10/ அன� ஓ�-� $ேதவா.7.067.11.1 

 வலி வல� தனி� வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) க�F 

அ5ேய� ம�P� நாவ� ஆEர�-வ�ெதா�ட� $ேதவா.7.067.11.2 

 ஒலி ெகா# இ� இைச6 ெச.தமிC ப��� உ#ள�தா� உக.� 

ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�லா" ேபா� $ேதவா.7.067.11.3 

 ெமலி= இ� வா�_ெப.(வா�_ெப.) உலக�தவ" 

ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

வி��பி_வி.எ6.(வி��-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) வி�Oல% எ��வ" 

தாேம. $ேதவா.7.067.11.4 

 ெச�ெபா� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந9/ 

அணிவாைன காIய க�டைன மா� அய� காணா6 $ேதவா.7.068.01.1 

 ச�-ைவ தழ� அBைகயினாைன சாமேவதைன த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ஒ,- 

இலாைன $ேதவா.7.068.01.2 

 %�ப மாகாIயி� உ�யாைன ேகாவி� ேம� வ�� ேகாவிைன எBக# 

$ேதவா.7.068.01.3 

 ந�பைன ந#ளாறைன அ1ைத நாயிேன� 

மற.�_வி.எ6.(மற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� நிைன�ேகேன 

$ேதவா.7.068.01.4 

 விைர ெச� மா மல"� ெகா�ைறயினாைன ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) கீதைன 

மிக6 சிற.�_வி.எ6.(சிற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உ�கி, $ேதவா.7.068.02.1 

 பர;வா" விைன, ப0/ அ/,பாைன பாெலாF ஆ� அI;� 

ஆட_%ைற.எ6.(ஆF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�லாைன $ேதவா.7.068.02.2 



 %ைர கட�_ெப.(கட�_ெப.) வைர ஏC உல%_ெப.(உல%_ெப.) உைடய ேகாைன 

ஞான� ெகா@.திைன ெதா�ைல $ேதவா.7.068.02.3 

 நைர விைட உைட ந#ளாறைன அ1ைத நாயிேன� 

மற.�_வி.எ6.(மற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� நிைன�ேகேன 

$ேதவா.7.068.02.4 

 Gவி� வாச�ைத ெபா�னிைன மணிைய -விைய கா0றிைன 

-ன�_ெப.(-ன�_ெப.) அன� ெவளிைய $ேதவா.7.068.03.1 

 ேசவி� ேம� வ�� ெச�வைன சிவைன ேதவ ேதவைன தி�தி�%� ேதைன 

$ேதவா.7.068.03.2 

 காவி அ� க�ணி பBகைன கBைக6 சைடயைன காமர�� இைச 

பாட_%ைற.எ6.(பாF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.068.03.3 

 நாவி� ஊ/� ந#ளாறைன அ1ைத நாயிேன� 

மற.�_வி.எ6.(மற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� நிைன�ேகேன 

$ேதவா.7.068.03.4 

 தIச� எ�/ த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) தா#_ெப.(தா#_ெப.) 

அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) 

அைட.த_ெப.எ6.(அைட_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) பால� ேம� 

வ.த_ெப.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) காலைன உ�ள $ேதவா.7.068.04.1 

 ெநIசி� ஓ" உைத ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

பிராைன நிைன,பவ" மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

ந9Bக_%ைற.எ6.(ந9B%_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) கி�லாைன $ேதவா.7.068.04.2 

 விIைச வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) தானவ" J5� கைட.த ேவைல$# மி�% 

எ@.�_வி.எ6.(எ@_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ�$� $ேதவா.7.068.04.3 

 நIச� உ�ட ந#ளாறைன அ1ைத நாயிேன� 

மற.�_வி.எ6.(மற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� நிைன�ேகேன 

$ேதவா.7.068.04.4 



 மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) பBகைன மா; இலா மணிைய வான நாடைன 

ஏனேமாF அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) $ேதவா.7.068.05.1 

 எB%� நா5$� கா�- அ�யாைன ஏைழேய0% எளி 

வ.த_ெப.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) பிராைன $ேதவா.7.068.05.2 

 அBக� நா�மைறயா� நிைறகி�ற அ.தணாள" அ5 

அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) 

ேபா0/�_ெப.எ6.(ேபா0/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.068.05.3 

 நBக# ேகாைன ந#ளாறைன அ1ைத நாயிேன� 

மற.�_வி.எ6.(மற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� நிைன�ேகேன 

$ேதவா.7.068.05.4 

 க0பக�திைன கனக மா� வைரைய காம ேகாபைன க� Hதலாைன 

$ேதவா.7.068.06.1 

 ெசா� பத, ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) 

அ/��_வி.எ6.(அ/_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ6.%றி.) அ�+� Vய ேசாதிைய 

ெவ�ெண� ந�!�� $ேதவா.7.068.06.2 

 அ0-த, பழ ஆவண� கா<5 அ5யனா எ�ைன ஆ# 

அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) 

ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.068.06.3 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) பத�ைத_ெப.(பத�_ெப.+அ��_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) 

ந#ளாறைன அ1ைத நாயிேன� 

மற.�_வி.எ6.(மற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� நிைன�ேகேன 

$ேதவா.7.068.06.4 

 மறவைன அ�/ ப�றி, பி� 

ெச�ற_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) மாயைன நா�வ"�% 

ஆலி� கீC உைர�த_ெப.எ6.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

$ேதவா.7.068.07.1 



 அறவைன அமர"�% அ�யாைன அமர" ேசைன�% நாயக� ஆன 

$ேதவா.7.068.07.2 

 %றவ"_ெப.(%றவ"_ெப.) மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

ேக#வைன, ெப0ற_ெப.எ6.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ேகாைன 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

%0றBக# ெபா/�%� $ேதவா.7.068.07.3 

 நைற வி�(�)$� ந#ளாறைன அ1ைத நாயிேன� 

மற.�_வி.எ6.(மற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� நிைன�ேகேன 

$ேதவா.7.068.07.4 

 மாதிP�% உட�-_ெப.(உட�-_ெப.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகாF�தாைன 

மணியிைன பணிவா" விைன ெகF�%� $ேதவா.7.068.08.1 

 ேவதைன ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ேவ#விய" 

வணB%�_ெப.எ6.(வணB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) விமலைன 

அ5ேய0% எளிவ.த $ேதவா.7.068.08.2 

 Vதைன த�ைன� ேதாழைம_ெப.(ேதாழைம_ெப.) அ�ளி� ெதா�டேன� 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ��;க# ெபா/�%� 

$ேதவா.7.068.08.3 

 நாதைன ந#ளாறைன அ1ைத நாயிேன� 

மற.�_வி.எ6.(மற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� நிைன�ேகேன 

$ேதவா.7.068.08.4 

 இலBைக ேவ.த�_ெப.(ேவ.த�_ெப.) எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) திகC கயிைல 

எF,ப_%ைற.எ6.(எF,,_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) ஆB% இமவா� 

மக#_ெப.(மக#_ெப.) அIச $ேதவா.7.068.09.1 

 �லB% ந9# 15 ஒ�ப�� ேதா#க#-இ�ப�� ெநாI�� இ� இைச 

ேக<F_வி.எ6.(ேக#_வி.+<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.068.09.2 



 வலBைக வாெளாF நாம1� 

ெகாF�த_ெப.எ6.(ெகாF_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) வ#ளைல பி#ைள 

மாமதி6 சைட ேம� $ேதவா.7.068.09.3 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெகா# ேசாதி ந#ளாறைன அ1ைத நாயிேன� 

மற.�_வி.எ6.(மற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� நிைன�ேகேன 

$ேதவா.7.068.09.4 

 ெசறி.த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ேசாைலக# 

�C.த_ெப.எ6.(�C_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ந#ளா0/ எ� சிவைன 

நாவ!"6 சிBக5 த.ைத_ெப.(த.ைத_ெப.) $ேதவா.7.068.10.1 

 @மற.�� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ம0/� நிைன,ப� ஏ� @ எ�/ வன, 

பைக அ,ப� ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) வ�ெதா�ட� $ேதவா.7.068.10.2 

 சிற.த_ெப.எ6.(சிற_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) மாைலக# அIசிேனாF 

அI;� சி.ைத$# உ�கி6 ெச,ப வ�லா"�% $ேதவா.7.068.10.3 

 இற.�_வி.எ6.(இற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ேபா�% இ�ைல 

வர=_ெப.(வர=_ெப.) இ�ைல ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

இ�ப ெவ#ள��# இ�,ப"க# இனிேத. $ேதவா.7.068.10.4 

 @தி�=� ெம�, ெபா�+� ெச�வ1�_ெப.(ெச�வ�_ெப.+உ�_சா�.) என�% 

உ� சீ" உைட� கழ�க#@ எ�/ 

எ�ணி_வி.எ6.(எ�O_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.069.01.1 

 ஒ�வைர மதியா� உறாைமக# ெச��� ஊ5$� உைற,பனா�� தி�ேவ� 

$ேதவா.7.069.01.2 

 1�%_ெப.(1�%_ெப.) அம" ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) �C தி� 1�ைல-

வாயிலா� வாயினா� உ�ைன, $ேதவா.7.069.01.3 

 பரவிF� அ5ேய� பF �ய" கைளயா� பா;பதா பரI;டேர $ேதவா.7.069.01.4 

 J5ய இலய� சதி பிைழயாைம ெகா5_ெப.(ெகா5_ெப.) இைட உைம 

அவ#_பதி.ெப.(அ_;<.+அ#_பட".ெப�.ஒ�.) காண $ேதவா.7.069.02.1 



 ஆ5ய_ெப.எ6.(ஆF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) அழகா அ�மைற, 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா�#_ெப.+ஏ_சா�.) @அBகணா எB% உ0றா� @ எ�/ 

$ேதவா.7.069.02.2 

 ேத5ய வாேனா" ேச" தி� 1�ைல-வாயிலா� தி�, -கC வி�,பா� 

$ேதவா.7.069.02.3 

 பா5ய_ெப.எ6.(பாF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) அ5ேய� பF �ய" கைளயா� 

பா;பதா பரI;டேர $ேதவா.7.069.02.4 

 வி�_ெப.(வி�_ெப.) பணி.�_வி.எ6.(பணி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ��� ேவதியா மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) ெவ�விட ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) அ�/ 

உ��தா� $ேதவா.7.069.03.1 

 ெச�பக6 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) �C தி� 1�ைல-வாயிலா� 

ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) த� அரேச $ேதவா.7.069.03.2 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ஒ0றி மா நக" உைடயா� 

சBகிலி�கா எ� க� ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

$ேதவா.7.069.03.3 

 ப�ப நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) அ5ேய� பF �ய" கைளயா� பா;பதா 

பரI;டேர $ேதவா.7.069.03.4 

 ெபா� நல�_ெப.(நல�_ெப.) கழனி, -�_ெப.அ.(-�_ெப.அ.) விைர ம�வி ெபாறி 

வாIவ�F இைச பாட_%ைற.எ6.(பாF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.069.04.1 

 அ� நல�_ெப.(நல�_ெப.) கமல� தவிசி� ேம� 

உறB%�_ெப.எ6.(உறB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

அலவ�_ெப.(அலவ�_ெப.) வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

உலவிட அ#ள�_ெப.(அ#ள�_ெப.) $ேதவா.7.069.04.2 

 ெச.ெந� அ� கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) �C தி� 1�ைல-வாயிலா� தி�, -கC 

வி�,பா� $ேதவா.7.069.04.3 



 ப�ன� அ� தமிழா� பாFேவ0% அ�ளா� பா;பதா பரI;டேர 

$ேதவா.7.069.04.4 

 ச.தனேவ�� கா" அகி�_ெப.(அகி�_ெப.) %றF� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) பலீி$� காIயி� $ேதவா.7.069.05.1 

 த.த1� தரள� %ைவக+� பவள�-ெகா5க+� ;ம.� 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உ.தி $ேதவா.7.069.05.2 

 வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) பாலி வடகைர 

1�ைல-வாயிலா� மா; இலா மணிேய $ேதவா.7.069.05.3 

 ப.தைன ெகF��_வி.எ6.(ெகF_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� பF �ய" 

கைளயா� பா;பதா பரI;டேர $ேதவா.7.069.05.4 

 ம0/ நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ெப0ற� ஆ" 

ெபற_%ைற.எ6.(ெப/_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�லா" வ#ளேல க#ளேம ேபசி� 

$ேதவா.7.069.06.1 

 %0றேம ெசயிP� %ண�_ெப.(%ண�_ெப.) என� 

ெகா#+�_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ெகா#ைகயா� 

மிைக பல ெச�ேத� $ேதவா.7.069.06.2 

 ெச0/ மீ� ஓF�_ெப.எ6.(ஓF_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) தி�-ர� எ��த 

தி� 1�ைல_ெப.(1�ைல_ெப.) வாயிலா� அ5ேய� $ேதவா.7.069.06.3 

 ப0/ இேல� உ0ற_ெப.எ6.(உ/_வி.+0_இ.கா._அ_ெப.எ6.%றி.) பF �ய" 

கைளயா� பா;பதா பரI;டேர $ேதவா.7.069.06.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெக@ ெசRவா� ெவ�நைக காIய வா"%ழ� மா 

மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) சாய�_ெப.(சாய�_ெப.) $ேதவா.7.069.07.1 

 அணி ெக@ ெகாBைக அ� கய�_ெப.(கய�_ெப.) க�ணா" அ� நட� 

ஆட�_ெதா.ெப.(ஆF_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) அறாத $ேதவா.7.069.07.2 



 திணி ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) த@= தி� 1�ைல_ெப.(1�ைல_ெப.) 

வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) ெச�வேன எ�லி$� பக?� $ேதவா.7.069.07.3 

 பணி அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) 

ெச�ேவ��_வி.1.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) பF �ய" கைளயா� 

பா;பதா பரI;டேர $ேதவா.7.069.07.4 

 ந�பேன அ�/ ெவ�ெண� ந�!�� நாயிேன� த�ைன ஆ<ெகா�ட 

$ேதவா.7.069.08.1 

 ச�-ேவ உ�பரா" ெதா@�_வி.எ6.(ெதா@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஏ��� 

தடBகட� நI;_ெப.(நI;_ெப.) உ�ட க�டா $ேதவா.7.069.08.2 

 ெச�ெபா� மாளிைக �C தி� 1�ைல_ெப.(1�ைல_ெப.) வாயி�-ேத5 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) தி�த"ேவ� 

க�ட_ெப.எ6.(கா�_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.069.08.3 

 ைப�ெபாேன அ5ேய� பF �ய" கைளயா� பா;பதா பரI;டேர 

$ேதவா.7.069.08.4 

 ம<F உலா� மல" ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ5 

இைண வணB%�_ெப.எ6.(வணB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) மாணி 

த�ேம� மதியாேத $ேதவா.7.069.09.1 

 க<Fவா� வ.த_ெப.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) காலைன மாள� 

காலினா� ஆ" உயி" ெச%�த $ேதவா.7.069.09.2 

 சி<டேன ெச�வ� தி� 1�ைல_ெப.(1�ைல_ெப.) வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) 

ெச�வேன ெச@மைற பக".த $ேதவா.7.069.09.3 

 ப<டேன அ5ேய� பF �ய" கைளயா� பா;பதா பரI;டேர $ேதவா.7.069.09.4 

 ெசா�ல(அ)�� -கழா� ெதா�ைடமா� களி0ைற �C ெகா5_ெப.(ெகா5_ெப.) 

1�ைலயா� க<5<F $ேதவா.7.069.10.1 



 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) இ� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_;<.+அ�_பட".ஆ�.ஒ�.) 

ெபற_%ைற.எ6.(ெப/_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) ெவளி,ப<F அ�ளிய இைறவேன 

எ�/� $ேதவா.7.069.10.2 

 ந�லவ" பர=�_ெப.எ6.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) தி� 

1�ைல_ெப.(1�ைல_ெப.) வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) நாதேன நைர விைட ஏற9 

$ேதவா.7.069.10.3 

 ப� கைல, ெபா�ேள_ெப.(ெபா�#_ெப.+ஏ_சா�.) பF �ய" கைளயா� பா;பதா 

பரI;டேர $ேதவா.7.069.10.4 

 விைர த� மல" ேம� அயெனாF_ெப.(அய�_ெப.+ஒF_க�.ேவ.) மா?� 

ெவ�விட ந9�ட_ெப.எ6.(ந9#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) எ�மாைன 

$ேதவா.7.069.11.1 

 திைர த� -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) �C தி� 1�ைல_ெப.(1�ைல_ெப.) 

வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) ெச�வைன நாவ� ஆEர� $ேதவா.7.069.11.2 

 உைர த� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஓ" அIசிேனாF அI;� உ# 

%ளி".�_வி.எ6.(%ளி"_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�லா"க# $ேதவா.7.069.11.3 

 நைர திைர 7,-� நடைல$� இ�றி ந�Oவ" வி�ணவ"�% அரேச. 

$ேதவா.7.069.11.4 

 கBைக வா"சைடயா� கணநாதா காலகாலேன காமP�% அனேல 

$ேதவா.7.070.01.1 

 ெபாB% மாகட� விட�_ெப.(விட�_ெப.) மிட0றாேன Gதநாதேன -�ணியா 

-னிதா $ேதவா.7.070.01.2 

 ெசBக� மா�விைடயா� ெதளி ேதேன த9"�தேன தி� ஆவF�ைற$# 

$ேதவா.7.070.01.3 



 அBகணா எைன @அIச� @ எ�/ அ�ளா� ஆ" என�% 

உற=_ெப.(உற=_ெப.) அமர"க# ஏேற $ேதவா.7.070.01.4 

 ம�ணி� ேம� மயBகி� கிட,ேபைன வலிய 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ�ைன ஆ�Fெகா�டாேன 

$ேதவா.7.070.02.1 

 க� இேல� உட�பி� அF ேநாயா� க��� 

அழி.�_வி.எ6.(அழி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உன�ேக ெபாைற ஆேன� 

$ேதவா.7.070.02.2 

 ெத�_ெப.அ.(ெத�_ெப.அ.) நிலா எறி�%� சைடயாேன ேதவேன தி� 

ஆவF�ைற$# $ேதவா.7.070.02.3 

 அ�ணேல எைன @அIச� @ எ�/ அ�ளா� ஆ" என�% 

உற=_ெப.(உற=_ெப.) அமர"க# ஏேற $ேதவா.7.070.02.4 

 ஒ,- இலா1ைலயா# ஒ�பாகா உ�தமா ம�த� ஆ" த� சைடயா� 

$ேதவா.7.070.03.1 

 1,-ரBகைள� த9 வைள��_வி.எ6.(வைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

அBேக 7வ��% அ�# ெச�ய_%ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

வ�லாேன $ேதவா.7.070.03.2 

 ெச,ப ஆ� நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) கீC 

இ�.�_வி.எ6.(இ�_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ�+� ெச�வேன தி� 

ஆவF�ைற$# $ேதவா.7.070.03.3 

 அ,பேன எைன @அIச� @ எ�/ அ�ளா� ஆ" என�% உற=_ெப.(உற=_ெப.) 

அமர"க# ஏேற $ேதவா.7.070.03.4 

 ெகாதியினா� வ� காளி த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ேகாப�_ெப.(ேகாப�_ெப.) 

%ைறய_%ைற.எ6.(%ைற_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

ஆ5ய_ெப.எ6.(ஆF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) J�� உைடயாேன 

$ேதவா.7.070.04.1 



 மதி இேல� உட�பி� அF ேநாயா� மயBகிேன� மணிேய மணவாளா 

$ேதவா.7.070.04.2 

 விதியினா� இைமேயா" ெதா@�_வி.எ6.(ெதா@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ��� விகி"தேன தி� ஆவF�ைற$# $ேதவா.7.070.04.3 

 அதிபேன எைன @அIச� @ எ�/ அ�ளா� ஆ" என�% உற=_ெப.(உற=_ெப.) 

அமர"க# ஏேற $ேதவா.7.070.04.4 

 வ.த_ெப.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) வா#_ெப.(வா#_ெப.) அர�க� 

வலி ெதாைல�� வா@� நா#_ெப.(நா#_ெப.) ெகாF�தா� வழி 1தேல 

$ேதவா.7.070.05.1 

 ெவ.த_ெப.எ6.(ெவ_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

ெபா5, Gச வ�லாேன ேவடனா� விசய0% அ�# -�.த $ேதவா.7.070.05.2 

 இ.�ேசகரேன இைமேயா" சீ" ஈசேன தி� ஆவF�ைற$# $ேதவா.7.070.05.3 

 அ.தணா எைன @அIச� @ எ�/ அ�ளா� ஆ" என�% உற=_ெப.(உற=_ெப.) 

அமர"க# ஏேற $ேதவா.7.070.05.4 

 %ைற= இலா நிைறேவ %ண�%�ேற J�தேன %ைழ� கா� உைடயாேன 

$ேதவா.7.070.06.1 

 உற=_ெப.(உற=_ெப.) இேல� உைன அ�றி ம0/ அ5ேய� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெபா/�தா� இழி= உ�ேட 

$ேதவா.7.070.06.2 

 சிைற வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) ஆ" ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) �C தி� ஆE"6 

ெச�ெபாேன தி� ஆவF�ைற$# $ேதவா.7.070.06.3 

 அறவேன எைன @அIச� @ எ�/ அ�ளா� ஆ" என�% 

உற=_ெப.(உற=_ெப.) அமர"க# ஏேற $ேதவா.7.070.06.4 



 ெவ�ய_%றி.வி.1.(ெவ�_ெப.+அ_பட".ப�.) மா காI ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) 

உ�யாேன ேவBைக_ெப.(ேவBைக_ெப.) ஆைடயினா� விதி 1தேல 

$ேதவா.7.070.07.1 

 ெம�யேன அட� ஆழி அ�/ அ�தா� ேவ�ட ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) 

ெகாF�� அ�#-� விகி"தா $ேதவா.7.070.07.2 

 ெச�ய_%ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) ேமனியேன திகC ஒளிேய 

ெசBகணா தி� ஆவF�ைற$# $ேதவா.7.070.07.3 

 ஐயேன எைன @அIச� @ எ�/ அ�ளா� ஆ" என�% உற=_ெப.(உற=_ெப.) 

அமர"க# ஏேற $ேதவா.7.070.07.4 

 ேகா� இலா அ1ேத அ�# ெப�% ேகாலேம இைமேயா" ெதா@ ேகாேவ 

$ேதவா.7.070.08.1 

 பாதி மா� ஒ�J/ உைடயாேன ப;பத9 பரமா பரேம<	 $ேதவா.7.070.08.2 

 த9�_ெப.(த9�_ெப.) இலா மைலேய தி� அ�# ேச" ேசவகா தி� ஆவF�ைற$# 

$ேதவா.7.070.08.3 

 ஆதிேய எைன @அIச� @ எ�/ அ�ளா� ஆ" என�% உற=_ெப.(உற=_ெப.) 

அமர"க# ஏேற $ேதவா.7.070.08.4 

 வான நாடேன வழி� �ைண ம�.ேத மா; இலா மணிேய மைற,ெபா�ேள 

$ேதவா.7.070.09.1 

 ஏன மா எயி/_ெப.(எயி/_ெப.) ஆைம$� எ?�-� ஈF 

தாBகிய_ெப.எ6.(தாB%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) மா"-_ெப.(மா"-_ெப.) 

உைடயாேன $ேதவா.7.070.09.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெந� பா� தயி" ஆ<F உக.தாேன ேதவேன தி� 

ஆவF�ைற$# $ேதவா.7.070.09.3 

 ஆைனேய எைன @அIச� @ எ�/ அ�ளா� ஆ" என�% 

உற=_ெப.(உற=_ெப.) அமர"க# ஏேற $ேதவா.7.070.09.4 



 ெவ�தைல பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெகா�ைற$� அர=� ேவாI ம�த1� 

விரவி 1� 15�த $ேதவா.7.070.10.1 

 இ�ைட மா மல"6 ெசIசைடயாைன ஈசைன தி� ஆவF�ைற$# 

$ேதவா.7.070.10.2 

 அ�டவாணைன சிBக5 அ,ப�-அO�க வ� ெதா�ட�-ஆ"வ�தா� 

உைர�த_ெப.எ6.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.070.10.3 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தமிC மல" ப��� வ�லா"க# சாத?� பிற,-�(�) 

அ/,பாேர $ேதவா.7.070.10.4 

 யாைழ, பழி� த�ன ெமாழி மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) ஒ�பBக� 

$ேதவா.7.071.01.1 

 ேபைழ6 சைட 15 ேம� பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ைவ�தா� 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) ேபணி� $ேதவா.7.071.01.2 

 தாைழ, ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ஊேட 

ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) Gைழ�தைல Hைழ.� 

$ேதவா.7.071.01.3 

 வாைழ�கனி Jைழ�%ரB% 

உ�O�_ெப.எ6.(உ�O_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) மைற�காேட 

$ேதவா.7.071.01.4 

 சிகர�� இைட இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவ�பிைற ைவ�தா� 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெதாIயி� $ேதவா.7.071.02.1 

 1கர�� இைட 1�தி�(�) ஒளி பவள�திர# ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) 

$ேதவா.7.071.02.2 

 தகர�� இைட தாைழ�திர# ஞாழ�-திர# ந9ழ� $ேதவா.7.071.02.3 

 மகர�ெதாF ;றவ� ெகாண".� எ0/� மைற�காேட $ேதவா.7.071.02.4 



 அBகBக+� மைற நா�%_ெப.(நா�%_ெப.) உட� வி��தா� 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) அறி.ேதா� $ேதவா.7.071.03.1 

 ெதBகBக+� ெநF�_ெப.அ.(ெநF�_ெப.அ.) ெப�ைண$� பழ� வ 9C 

மண�_ெப.(மண�_ெப.) பட,ைப_ெப.(பட,ைப_ெப.) $ேதவா.7.071.03.2 

 சBகBக+� இலB% இ,பி$� வல�-�க+� இடறி $ேதவா.7.071.03.3 

 வBகBக+� உய" J�ெபாF 

வணB%�_ெப.எ6.(வணB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) மைற�காேட 

$ேதவா.7.071.03.4 

 நைர விரவிய மயி"_ெப.(மயி"_ெப.) த�ெனாF_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஒF_க�.ேவ.) 

பIச(R) வ5 மா"ப� $ேதவா.7.071.04.1 

 உைர விரவிய உ�தம� இட�_ெப.(இட�_ெப.) உணர�(�) உ/ மனேம 

$ேதவா.7.071.04.2 

 %ைர விரவிய %ைல ேசகர� ெகா�ட�-தைல வி�ட $ேதவா.7.071.04.3 

 வைர -ைரவன திைர ெபா�� 

இழி.�_வி.எ6.(இழி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ0/� மைற�காேட 

$ேதவா.7.071.04.4 

 சBைக, பட நிைனயா� எ@ ெநIேச_ெப.(ெநI;_ெப.+ஏ_சா�.) 

ெதா@�_வி.எ6.(ெதா@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.071.05.1 

 கBைக6 சைட15 உைடயவ"�% இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) பரைவ $ேதவா.7.071.05.2 

 அBக� கட�_ெப.(கட�_ெப.) அ� மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) உ.தி� கைர�% ஏ0ற 

$ேதவா.7.071.05.3 

 வBக�ெதாF ;றவ� ெகாண".� எ0/� மைற�காேட $ேதவா.7.071.05.4 

 அட� விைடயின� ம@வாளின� அலரா� அணி ெகா�ைற, $ேதவா.7.071.06.1 



 பட��_ெப.எ6.(பட"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) சைட15 

உைடயவ"�% இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) பரைவ� $ேதவா.7.071.06.2 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) இைட இைட கழி அ�கினி� க5 நா/ 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ைகைத $ேதவா.7.071.06.3 

 மட�_ெப.(மட�_ெப.) இைட இைட ெவ�%�% எ@ மணிந9" மைற�காேட 

$ேதவா.7.071.06.4 

 1ைள வள" இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) உைடயவ� 1� 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) வ�விைனக# 

$ேதவா.7.071.07.1 

 கைள கைள.�_வி.எ6.(கைள_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எைன ஆள�(�) 

உ/ க�ட� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெச.ெந� $ேதவா.7.071.07.2 

 வைள விைளவய� கய�_ெப.(கய�_ெப.) பா�த� %ண வா" 

மண�_ெப.(மண�_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) வா� $ேதவா.7.071.07.3 

 வைள வைளெயாF சலIசல� ெகாண".� எ0/� மைற�காேட 

$ேதவா.7.071.07.4 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெபாIயன ;��-_ெப.(;��-_ெப.) 

ஆ".தன_வி.1.(ஆ"_வி.+.�_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ன_பட".ப�.) ந�ேகா� 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) அறி.ேதா� $ேதவா.7.071.08.1 

 கல�_ெப.(கல�_ெப.) ெபாIயன சா�� கட�_ெப.(கட�_ெப.) கைர ெபா�� 

இழி_வி.(இழி_வி.) கBைக6 $ேதவா.7.071.08.2 

 சல� -� சைட15 உைடயவ"�% இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) பரைவ $ேதவா.7.071.08.3 

 வல� -�ெயாF சலIசல� ெகாண".� எ0/� மைற�காேட $ேதவா.7.071.08.4 

 %�டா5$� சம� ஆ5$� %0/ உF�ைகய" தா1� $ேதவா.7.071.09.1 



 க�டா" க�ட_ெப.எ6.(கா�_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) காரண� அைவ 

க�தா� ைகெதா@மி� $ேதவா.7.071.09.2 

 எ� ேதாளின� 1�க�ணின� ஏC இைசயின� அ/கா� $ேதவா.7.071.09.3 

 வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) ஆF த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) �C.�_வி.எ6.(�C_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

எ@ மணிந9" மைற�காேட $ேதவா.7.071.09.4 

 பா" ஊ" பல -ைட �C வளவய� நாவல" ேவ.த�_ெப.(ேவ.த�_ெப.) 

$ேதவா.7.071.10.1 

 வா" ஊ" வன 1ைலயா# உைம பBக� மைற�கா<ைட $ேதவா.7.071.10.2 

 ஆEரன தமிCமாைலக# பாF� அ5�ெதா�ட" $ேதவா.7.071.10.3 

 ந9" ஊ" த� நிலேனாF உய" -கC ஆ%வ" தாேம $ேதவா.7.071.10.4 

 என�% இனி� திைன�தைன, -க�_ெப.(-க�_ெப.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

அறி.ேத� $ேதவா.7.072.01.1 

 பைன� கனி பழ� பF� பரைவயி� கைர ேம� $ேதவா.7.072.01.2 

 என�% இனியவ� தம"�% இனியவ� எ@ைம$� $ேதவா.7.072.01.3 

 மன�% இனியவ� தன� இட�_ெப.(இட�_ெப.) வல�-ரேம $ேதவா.7.072.01.4 

 -ர� அைவ எ�தர வைள.த_ெப.எ6.(வைல_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

வி�லின� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட".ஒ�.) $ேதவா.7.072.02.1 

 மர உ� -லி_ெப.(-லி_ெப.) அத# அைரமிைச ம�வின� $ேதவா.7.072.02.2 

 அர உ� இர.தவ� இர.�_வி.எ6.(இர_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உண 

வி��பி_வி.எ6.(வி��-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.072.02.3 

 இர=_ெப.(இர=_ெப.) எ� ஆ5 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

வல�-ரேம $ேதவா.7.072.02.4 



 ந9/ அணி ேமனிய� ெந�,-_ெப.(ெந�,-_ெப.) உமிC அரவின� $ேதவா.7.072.03.1 

 J/ அணி ெகாFம@ ஏ.தி ஒ" ைகயின� $ேதவா.7.072.03.2 

 ஆ/ அணி அவி"சைட அழ� வள" மழைல ெவ#_ெப.எஅ.(ெவ#_ெப.அ.) 

$ேதவா.7.072.03.3 

 ஏ/ அணி அ5க# த� இட�_ெப.(இட�_ெப.) வல�-ரேம $ேதவா.7.072.03.4 

 ெகாB%_ெப.(ெகாB%_ெப.) அைண ;��-_ெப.(;��-_ெப.) உண 

ெந�Bகிய_ெப.எ6.(ெந�B%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) %ளி" 

இள._ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) $ேதவா.7.072.04.1 

 ெதBெகாF பைன_ெப.(பைன_ெப.) பழ� பF� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ேதவ"க#_ெப.(ேதவ"_ெப.+க#_ப�.) $ேதவா.7.072.04.2 

 தBகிF� இட�_ெப.(இட�_ெப.) தடBகட�-திைர -ைடதர $ேதவா.7.072.04.3 

 எBகள� அ5க# ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) வல�-ரேம 

$ேதவா.7.072.04.4 

 ெகாF ம@ விரகின� ெகாைல மலி சிைலயின� $ேதவா.7.072.05.1 

 ெநF_ெப.அ.(ெநF_ெப.அ.) மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) சி/ைமயி� நிரவ வ�லவ� 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) $ேதவா.7.072.05.2 

 பF மணி_ெப.(மணி_ெப.) 1�த1� பவள1� மிக6 ;ம.� $ேதவா.7.072.05.3 

 இF மண�_ெப.(மண�_ெப.) அைட கைர இட�_ெப.(இட�_ெப.) வல�-ரேம 

$ேதவா.7.072.05.4 

 க�Bகட� களி0/_ெப.(களி0/_ெப.) உ�� கட=ள� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

கய�_ெப.(கய�_ெப.) $ேதவா.7.072.06.1 

 ெந�Bகிய_ெப.எ6.(ெந�B%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

ெநF�_ெப.அ.(ெநF�_ெப.அ.) ெப(�)ைண அF�ெபாF விரவிய $ேதவா.7.072.06.2 



 ம�BெகாF வல�-�_ெப(வல�-�_ெப.) சலIசல� மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

-ண".�_வி.எ6.(-ண"_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.072.06.3 

 இ�Bகட� அைணகைர இட�_ெப.(இட�_ெப.) வல�-ரேம $ேதவா.7.072.06.4 

 நாI -� காF_ெப.(காF_ெப.) அரBகா நட� ஆFவ" $ேதவா.7.072.07.1 

 வாI -� பாட_%ைற.எ6.(பாF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆF� எ�மா� 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) $ேதவா.7.072.07.2 

 -� ;� வாI %ழ�_ெப.(%ழ�_ெப.) அ�ைவ ஒ"பா� 

மகிC.�_வி.எ6.(மகிC_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.072.07.3 

 எ� எ� ஆ5 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) வல�-ரேம 

$ேதவா.7.072.07.4 

 பா/ அணி 1ைடதைல கல� என ம�விய $ேதவா.7.072.08.1 

 ந9/ அணி நிமி"சைட 15யின� நிலவிய $ேதவா.7.072.08.2 

 மா/ அணி வ� திைர வய�_ெப.(வய�_ெப.) அணி ெபாழில� $ேதவா.7.072.08.3 

 ஏ/ உைட அ5க# த� இட�_ெப.(இட�_ெப.) வல�-ரேம $ேதவா.7.072.08.4 

 சடசட விF_ஏவ.(விF_வி.) ெப(�)ைண பழ� பF� 

இட_%ைற.எ6.(இF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வைக $ேதவா.7.072.09.1 

 பட வடக�ெதாF பல கல.�_வி.எ6.(கல_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உலவிய 

$ேதவா.7.072.09.2 

 கைட கைட பலி தி� கபாலித� இட�_ெப.(இட�_ெப.) அ� $ேதவா.7.072.09.3 

 இ5 கைர மண�_ெப.(மண�_ெப.) அைட இட�_ெப.(இட�_ெப.) வல�-ரேம 

$ேதவா.7.072.09.4 

 %�5ைக, பட,பினி� விட�கிைன ஒழி�தவ" $ேதவா.7.072.10.1 



 க�டவ"_வி.அ.ெப.(கா�_வி.+�<_இ.கா.+அR_வி.அ.ெப.%றி.+அ"_பட".ப�.) 

க�F அ5 வ 9C.தவ" கைன கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) $ேதவா.7.072.10.2 

 த�F_ெப.(த��_ெப.) உைட� த�5த� இன�_ெப.(இன�_ெப.) உைட @அர@ 

உட� $ேதவா.7.072.10.3 

 எ� திைச�% ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ;ட" இட�_ெப.(இட�_ெப.) வல�-ரேம 

$ேதவா.7.072.10.4 

 வ�� கல1� பல ேபOத� க�Bகட� $ேதவா.7.072.11.1 

 இ�B_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) %ல, பிற,ப" த� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

வல�-ர�திைன $ேதவா.7.072.11.2 

 அ�B_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) %ல�� அ�.தமிC ஊர�-வ�ெதா�ட�-ெசா� 

$ேதவா.7.072.11.3 

 ெப�B_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) %ல�தவெராF பித0/த� ெப�ைமேய 

$ேதவா.7.072.11.4 

 கைர$� கட?� மைல$� காைல$� மாைல$� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

$ேதவா.7.073.01.1 

 உைரயி� விரவி வ�வா� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) உ��திரேலாக� 

$ேதவா.7.073.01.2 

 வைரயி� மடமக# ேக#வ� வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) தானவ"�% 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $ேதவா.7.073.01.3 

 அைரய� இ�,ப�� ஆE" அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) எ�ைம$� 

ஆ#வேரா ேகள 9" $ேதவா.7.073.01.4 

 @தனிய�@ எ�/ எ#கி அறிேய�_வி.1.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

த�ைம, ெபாI�� உக,ப� $ேதவா.7.073.02.1 

 1னிபவ" த�ைம 1னிவ� 1க�_ெப.(1க�_ெப.) பல 

ேபசி_வி.எ6.(ேப;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ெமாழிேய� $ேதவா.7.073.02.2 



 கனிக# பல உைட6 ேசாைல� கா��%ைல 

ஈ�ற_ெப.எ6.(ஈ_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) க1கி� $ேதவா.7.073.02.3 

 இனிய� இ�,ப�� ஆE" அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) எ�ைம$� 

ஆ#வேரா ேகள 9" $ேதவா.7.073.02.4 

 ெசா�லி� %லா அ�றி6 ெசா�ேல� ெதாட".தவ"�%� �ைண அ�ேல� 

$ேதவா.7.073.03.1 

 க�லி� வலிய மன�ேத� க0ற ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) -லவாண" 

$ேதவா.7.073.03.2 

 அ�ல� ெபாI�� அ/,பா� அ�மைற ஆ/ அBக� ஓ�� $ேதவா.7.073.03.3 

 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) இ�,ப�� ஆE" 

அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) எ�ைம$� ஆ#வேரா ேகள 9" 

$ேதவா.7.073.03.4 

 ெநறி$� அறி=� ெசறி=� ந9தி$� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) மிக, 

ெபா�ேல� $ேதவா.7.073.04.1 

 மிைற$� தறி$� உக,ப� ேவ�50/6 

ெச��_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) தி�ேவ� $ேதவா.7.073.04.2 

 பிைற$� அர=� -ன?� 

பிறBகிய_ெப.எ6.(பிரB%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ெசIசைட ைவ�த 

$ேதவா.7.073.04.3 

 இைறவ� இ�,ப�� ஆE" அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) எ�ைம$� 

ஆ#வேரா ேகள 9" $ேதவா.7.073.04.4 

 ந9தியி� ஒ�/� வ@ேவ� நி<க�டக� 

ெச��_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) வாCேவ� $ேதவா.7.073.05.1 

 ேவதிய" த�ைம ெவ%ேள� ெவ%�டவ"�%� �ைண ஆேக� $ேதவா.7.073.05.2 



 ேசாதியி� ேசாதி எ�மாைன ;�ண ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ந9/ 

அணி.தி<ட $ேதவா.7.073.05.3 

 ஆதி இ�,ப�� ஆE" அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) எ�ைம$� 

ஆ#வேரா ேகள 9" $ேதவா.7.073.05.4 

 அ��த� ெபாI�� உக,ேப� அலவைலேய� அல.தா"க# $ேதவா.7.073.06.1 

 ஒ��த"�% உதவிேய� அ�ேல� உ0றவ"�%� �ைண அ�ேல� 

$ேதவா.7.073.06.2 

 ெபா��த ேம� ஒ�/� இலாேத� -0/ எF�தி<F இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.073.06.3 

 அ��த� இ�,ப�� ஆE" அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) எ�ைம$� 

ஆ#வேரா ேகள 9" $ேதவா.7.073.06.4 

 ச.த� பல அ/�கி�ேல� சா".தவ" த� அ56 சாேர� $ேதவா.7.073.07.1 

 1.தி, ெபா� விைட ஏறி 7 உல%�_ெப.(உல%_ெப.+உ�_சா�.) தி�வாேன 

$ேதவா.7.073.07.2 

 க.த� கமC ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) மாைல� க�ணிய� 

வி�ணவ"_ெப.(வி�ணவ"_ெப.) ஏ��� $ேதவா.7.073.07.3 

 எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) இ�,ப�� ஆE" அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) 

எ�ைம$� ஆ#வேரா ேகள 9" $ேதவா.7.073.07.4 

 ெந�5� ெகா�ேட$� கிலா�,ப� நி6சயேம 

இ�_பதி.ெப.(இ_;<.+�_பட".ஒ�.) தி�ண� $ேதவா.7.073.08.1 

 மி�ட"�% மி�F அலா� ேபேச� ெம�,ெபா�# அ�றி உணேர� 

$ேதவா.7.073.08.2 

 ப�F அB% இலBைகய" ேகாைன, ப�வைர� கீC அட"�தி<ட 

$ேதவா.7.073.08.3 



 அ�ட� இ�,ப�� ஆE" அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) எ�ைம$� 

ஆ#வேரா ேகள 9" $ேதவா.7.073.08.4 

 நம" பிற"_ெப.(பிற"_ெப.) எ�ப� 

அறிேய�_வி.1.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) க�டேத க�F வாCேவ� $ேதவா.7.073.09.1 

 தமர� ெபாI�� உக,ப� த�க ஆ/ ஒ�/� இலாேத� $ேதவா.7.073.09.2 

 %மர� தி�மா� பிரம� J5ய ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) 

வணB%�_ெப.எ6.(வணB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.073.09.3 

 அமர� இ�,ப�� ஆE" அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) எ�ைம$� 

ஆ#வேரா ேகள 9" $ேதவா.7.073.09.4 

 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) பல அ/�கி�ேல� ஆைர$� அ�றி 

உைர,ேப�_வி.1.(உைர_வி.+,,_இ.இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $ேதவா.7.073.10.1 

 ேபசி� சழ�% அலா� ேபேச� பிைழ,- உைடேய� மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

த�னா� $ேதவா.7.073.10.2 

 ஓைச ெபாI�� உக,ேப� ஒலி கட�_ெப.(கட�_ெப.) நI;_ெப.(நI;_ெப.) 

அ1� உ�ட $ேதவா.7.073.10.3 

 ஈச� இ�,ப�� ஆE" அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) எ�ைம$� 

ஆ#வேரா ேகள 9" $ேதவா.7.073.10.4 

 @எ.ைத இ�,ப�� ஆE" அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) எ�ைம$� 

ஆ#வேரா எ�/ $ேதவா.7.073.11.1 

 சி.ைத ெச$� திற�_ெப.(திற�_ெப.) வ�லா� தி� ம�=� திர# ேதாளா� 

$ேதவா.7.073.11.2 

 ம.த 1ழவ� இய�-� வளவய� நாவ� ஆEர� $ேதவா.7.073.11.3 

 ச.த� இைசெயாF� வ�லா" தா� -கC எ��வ" தாேம $ேதவா.7.073.11.4 



 மி�P� மா ேமகBக# ெபாழி.�_வி.எ6.(ெபாழி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

இழி.த(அ)�வி ெவ5பட� கைரெயாF� திைர ெகாண".� எ0/� 

$ேதவா.7.074.01.1 

 அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) ஆ� காவி�_ெப.(காவி�_ெப.) அக� கைர உைறவா" 

அ5 இைண ெதா@�_வி.எ6.(ெதா@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ@� அ�ப" 

ஆ� அ5யா" $ேதவா.7.074.01.2 

 ெசா�ன_ெப.எ6.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ஆ/ அறிவா" ���தியா" 

ேவ#வி�-%5 உளா" அ5கைள ெச5யேன� நாேய� $ேதவா.7.074.01.3 

 எ�ைன நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) மற�%� ஆ/ எ� ெப�மாைன எ� 

உட�-_ெப.(உட�-_ெப.) அF� பிணி இட" ெகF�தாைன. $ேதவா.7.074.01.4 

 JF�_ெப.எ6.(JF_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ஆ/ உ#ளன J5$� 

ேகா��� ெகா� -ன ஏனேலாF ஐவன�_ெப.(ஐவன�) 

சிதறி_வி.எ6.(சித/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.074.02.1 

 மாF மா ேகாBகேம ம�தேம ெபா�� மைல என� %ைலகைள மறி�%� ஆ/ 

உ.தி $ேதவா.7.074.02.2 

 ஓF மா காவி�� ���தியா" ேவ#வி�-%5 உளா" அ5கைள ெச5யேன� 

நாேய� $ேதவா.7.074.02.3 

 பாF� ஆ/ அறிகிேல�-எ�ெப�மாைன பழவிைன உ#ளன ப0/ அ/�தாைன. 

$ேதவா.7.074.02.4 

 ெகா�?�_ெப.எ6.(ெகா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) மா� யாைனயி� 

ெகா�ெபாF _ெப.(ெகா�-_ெப.+ஒF_க�.ேவ.) வ�- ஆ" 

ெகா@B_ெப.அ.(ெகா@�_ெப.அ.) கனி6 ெச@� பய�_ெப.(பய�_ெப.) 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) J<F 

எ�தி_வி.எ6.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.074.03.1 



 -�கி$� தாC.�� ேபா.� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ெச�$�_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ேபாக�� ேயாக�� 

-லாIவா� 7Cக6 $ேதவா.7.074.03.2 

 ெச�?�_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) மா காவி�� 

���தியா" ேவ#வி�-%5 உளா" அ5கைள ெச5யேன� நாேய� 

$ேதவா.7.074.03.3 

 ெசா�?� ஆ/ அறிகிேல�-எ�ெப�மாைன 

ெதாட".�_வி.எ6.(ெதாட"_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அF� கF� பிணி� 

ெதாட"= அ/�தாைன. $ேதவா.7.074.03.4 

 ெபாறி$� மா ச.தன� ��டேமாF அகி?� 

ெபாழி.�_வி.எ6.(ெபாழி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

இழி.�_வி.எ6.(இழி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ�விக# -�பல� கவர 

$ேதவா.7.074.04.1 

 கறி$� மா மிளெகாF கதலி$� உ.தி கட�_ெப.(கட�_ெப.) உற விைள,பேத 

க�தி_வி.எ6.(க��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ைக 

ேபா� $ேதவா.7.074.04.2 

 எறி$� மா காவி�� ���தியா" ேவ#வி�-%5 உளா" அ5கைள ெச5யேன� 

நாேய� $ேதவா.7.074.04.3 

 அறி$�_வி.1.(அறி_வி.�_இ.இ.கா.+உ�_பட".ஒ�.) ஆ/ அறிகிேல�-

எ�ெப�மாைன அ�விைன உ#ளன ஆ; அ/�தாைன. $ேதவா.7.074.04.4 

 ெபாழி.�_வி.எ6.(ெபாழி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) 

1�மத� களி0றின ம�,-� ெபா�மல" ேவBைகயி� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 

மல" உ.தி $ேதவா.7.074.05.1 

 இழி.�_வி.எ6.(இழி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இழி.� அ�விக# கF� 

-ன�_ெப.(-ன�_ெப.) ஈ�5 எ� திைசேயா"க+� 

ஆட_%ைற.எ6.(ஆF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இBேக $ேதவா.7.074.05.2 



 ;ழி.� இழி_வி.(இழி_வி.) காவி�� ���தியா" ேவ#வி�-%5 உளா" அ5கைள 

ெச5யேன� நாேய� $ேதவா.7.074.05.3 

 ஒழி.திேல� பித0/� ஆ/ எ�ெப�மாைன 

உ0ற_ெப.எ6.(உ/_வி.+0_இ.கா._அ_ெப.எ6.%றி.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

இ0ைறேய உற ஒழி�தாைன. $ேதவா.7.074.05.4 

 -க@�_ெப.எ6.(-கC_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) மா ச.தன� 

��டேமாF அகி?� ெபா�மணி வர�றி$� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) மல" 

உ.தி $ேதவா.7.074.06.1 

 அக@� மா அ�B_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) கைர வள�_ெப.(வள�_ெப.) பட, 

ெப�கி_வி.எ6.(ெப�%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ஆFவா" 

பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) த9"�� அIசன� அல�பி $ேதவா.7.074.06.2 

 திக@�_ெப.எ6.(திகC_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) மா காவி�� 

���தியா" ேவ#வி�-%5 உளா" அ5கைள ெச5யேன� நாேய� 

$ேதவா.7.074.06.3 

 இக@�_ெப.(இகC_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ஆ/ அறிகிேல�-

எ�ெப�மாைன இழி�த ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) இ�ைமேய ஒழி�க வ�லாைன. 

$ேதவா.7.074.06.4 

 வைரயி� மாBகனிெயாF வாைழயி� கனி$� வ�5$� வண�கி$� மராமர� 

ெபா�� $ேதவா.7.074.07.1 

 கைர$� மா க�Bகட� கா�பேத க��� ஆ� கா� பலீி ;ம.� ஒளி" நி�தில� 

ைக ேபா� $ேதவா.7.074.07.2 

 விைர$�_வி.எ6.(விைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) மா காவி�� 

���தியா" ேவ#வி�-%5 உளா" அ5கைள ெச5யேன� நாேய� 

$ேதவா.7.074.07.3 

 உைர$� ஆ/ அறிகிேல�-எ�ெப�மாைன உல%_ெப.(உல%_ெப.) அறி 

பழவிைன அற ஒழி�தாைன. $ேதவா.7.074.07.4 



 ஊ��_ெப.எ6.(ஊ"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) மா ேதசேம 

மன�_ெப.(மன�_ெப.) உக.� உ#ளி -#_ெப.(-#_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) பல 

ப5.�_வி.எ6.(ப5_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) கைர 

உகள_%ைற.எ6.(உக+_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.074.08.1 

 கா�� மா க�Bகட� கா�பேத க��� ஆ� கவாI மா மயி"_ெப.(மயி"_ெப.) 

;ம.� ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) பளிB% இடறி $ேதவா.7.074.08.2 

 ேத�� மா காவி�� ���தியா" ேவ#வி�-%5 உளா" அ5கைள ெச5யேன� 

நாேய� $ேதவா.7.074.08.3 

 ஆ�� ஆ/ அறிகிேல�-எ�ெப�மாைன அ�ைம ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

இ�ைமேய ஆ; அ/�தாைன. $ேதவா.7.074.08.4 

 -லBகைள வள�பட, ேபா�% அற, 

ெப�கி_வி.எ6.(ெப�%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ெபா�கேள ;ம.� எB%� 

Gச�_ெப.(Gச�_ெப.) ெச��_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஆ",ப_%ைற.எ6.(ஆ",,_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.074.09.1 

 இலB%�_ெப.எ6.(இலB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ஆ" 1�திேனாF 

இனமணி இடறி இ�கைர, ெப� மர�_ெப.(மர�_ெப.) பழீ.� 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ0றி $ேதவா.7.074.09.2 

 கலB% மா காவி�� ���தியா" ேவ#வி�-%5 உளா" அ5கைள ெச5யேன� 

நாேய� $ேதவா.7.074.09.3 

 விலB%� ஆ/ அறிகிேல�-எ�ெப�மாைன ேமைல ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

இ�ைமேய வ 9F_ெப.(வ 9F_ெப.) வி�தாைன. $ேதவா.7.074.09.4 

 மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) ஓ"J/ உக.� ஏ/ உக.� ஏறி மாறலா" தி�-ர� ந9/ 

எழ6 ெச0ற $ேதவா.7.074.10.1 

 அ� ைகயா� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) அ5 அ�றி ம0/ அறியா�-அ5யவ"�% 

அ5யவ� ெதா@வ� ஆEர� $ேதவா.7.074.10.2 



 கBைக ஆ" காவி�� ���தியா" ேவ#வி�-%5 உளா" அ5கைள6 ேச"�திய 

பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) $ேதவா.7.074.10.3 

 த� ைகயா�-ெதா@� த� நாவி� மல" ெகா#வா" தவெநறி 

ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அம�லக� ஆ#பவேர. 

$ேதவா.7.074.10.4 

 மைறக# ஆயின_வி.1.(ஆ%_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட".ப�.) நா�%� ம0/ உள 

ெபா�#க+� எ�லா� $ேதவா.7.075.01.1 

 �ைற$� ேதா�திர�� இைற$� ெதா�ைம$� ந�ைம$� ஆய 

$ேதவா.7.075.01.2 

 அைற$� G�-ன� ஆைன�கா உைட ஆதிைய நா+� $ேதவா.7.075.01.3 

 @இைறவ�@ எ�/ அ5 ேச"வா" எ�ைம$� ஆ# உைடயாேர 

$ேதவா.7.075.01.4 

 வBக� ேமவிய_ெப.எ6.(ேம=_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ேவைல 

நI;_ெப.(நI;_ெப.) எழ_%ைற.எ6.(எ@_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வIசக"க# 

J5_வி.எ6.(JF_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.075.02.1 

 தBக# ேம� அடராைம @உ� @ என உ�F இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) க�ட� 

$ேதவா.7.075.02.2 

 அBக� ஓதிய ஆைன�கா உைட ஆதிைய நா+� $ேதவா.7.075.02.3 

 @எBக# ஈச�@ எ�பா"க# எ�ைம$� ஆ# உைடயாேர $ேதவா.7.075.02.4 

 ந9ல_ெப.அ.(ந9ல�_ெப.) வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) அைற 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ேந" இைழ மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) ஒ" 

திBக#_ெப.(திBக#_ெப.) $ேதவா.7.075.03.1 

 சால வா#_ெப.(வா#_ெப.) அரவBக# 

தBகிய_ெப.எ6.(தB%_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) ெசIசைட எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) 

$ேதவா.7.075.03.2 



 ஆல ந9ழ?# ஆைன�கா உைட ஆதிைய நா+� $ேதவா.7.075.03.3 

 ஏ?� ஆ/ வ�லா"க# எ�ைம$� ஆ# உைடயாேர $ேதவா.7.075.03.4 

 த.ைத_ெப.(த.ைத_ெப.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) உல%�% ஓ" த��வ� ெம�� 

தவ�ேதா"�% $ேதவா.7.075.04.1 

 ப.த� ஆயின_வி.1.(ஆ%_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட".ப�.) ெப�மா� பாI; 

உைடயவ" தி� அ5க# $ேதவா.7.075.04.2 

 அ� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) G�-ன� ஆைன�கா உைட ஆதிைய நா+� 

$ேதவா.7.075.04.3 

 @எ.ைத@ எ�/ அ5 ேச"வா" எ�ைம$� ஆ# உைடயாேர $ேதவா.7.075.04.4 

 கைண ெச.த9 அரவ� நா�_ெப.(நா�_ெப.) க� 

வைள$�_ெப.எ6.(வைள_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) சிைல ஆக� 

$ேதவா.7.075.05.1 

 �ைண ெச� 1� மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) 7�/� ;<டவேன 

உல%_ெப.(உல%_ெப.) உ�ய_%ைற.எ6.(உ�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

$ேதவா.7.075.05.2 

 அைண$� G�-ன� ஆைன�கா உைட ஆதிைய நா+� $ேதவா.7.075.05.3 

 இைண ெகா# ேசவ5_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ5_ெப.) ேச"வா" எ�ைம$� ஆ# 

உைடயாேர $ேதவா.7.075.05.4 

 வி�ணி� மா மதி �5_வி.எ6.(�F_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

விைல_ெப.(விைல_ெப.) இலி கல� அணி விமல� $ேதவா.7.075.06.1 

 ப�ணி� ேந" ெமாழி மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) பBகின� ப;_ெப.(ப;_ெப.) 

உக.� ஏறி $ேதவா.7.075.06.2 

 அ�ண�_ெப.(அ�ண�_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ%_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ஆைன�கா உைட ஆதிைய 

நா+� $ேதவா.7.075.06.3 



 எ�O� ஆ/ வ�லா"க# எ�ைம$� ஆ# உைடயாேர $ேதவா.7.075.06.4 

 தார� ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ%_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ெபா�னி� 

த��ைற$� ஆ5 வி@��� $ேதவா.7.075.07.1 

 ந9�� நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ5 

ேபா0றி_வி.எ6.(ேபா0/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) @நி�மலா ெகா# @ என 

ஆBேக $ேதவா.7.075.07.2 

 ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

எ� ஆைன�கா உைட ஆதிைய நா+� $ேதவா.7.075.07.3 

 ஈர�_ெப.(ஈர�_ெப.) உ#ளவ" நா+� எ�ைம$� ஆ# உைடயாேர 

$ேதவா.7.075.07.4 

 உரவ� உ#ள� ஒ" உைழயி� உ� -லி_ெப.(-லி_ெப.) அத# உைடயாைன 

$ேதவா.7.075.08.1 

 விைர ெகா# ெகா�ைறயினாைன வி� சைட ேம� பிைறயாைன 

$ேதவா.7.075.08.2 

 அரவ� வ 9�கிய ஆைன�கா உைட ஆதிைய நா+� $ேதவா.7.075.08.3 

 இரெவாF எ�லி அ� பக?� ஏ��வா" எைம உைடயாேர $ேதவா.7.075.08.4 

 வல� ெகா#வா" அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) தBக# வ�விைன 

த9"�%� ம�.�_ெப.(ம�.�_ெப.) $ேதவா.7.075.09.1 

 கலBக� காலைன� காலா� காமைன� க� சிவ,பாைன $ேதவா.7.075.09.2 

 அலBக� ந9" ெபா�� ஆைன�கா உைட ஆதிைய நா+� $ேதவா.7.075.09.3 

 இலB% ேசவ5_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ5_ெப.) ேச"வா" எ�ைம$� ஆ# உைடயாேர 

$ேதவா.7.075.09.4 

 ஆழியா0% அ�# ஆைன�கா உைட ஆதி ெபா� அ5யி� $ேதவா.7.075.10.1 



 ந9ழேல சர� ஆக நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ�# Jர 

நிைந.�_வி.எ6.(நிைன_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.075.10.2 

 வாழ வ�ல வ� ெதா�ட� வ� தமிC மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வ�லா" 

ேபா� $ேதவா.7.075.10.3 

 ஏ@மா பிற,- அ0/ எ�ைம$� ஆ# உைடயாேர $ேதவா.7.075.10.4 

 ெபா�வனா" -�[ல" -ண" 1ைல_ெப.(1ைல_ெப.) உைமயவேளாF 

$ேதவா.7.076.01.1 

 ம�வனா" ம�வா" பா� வ�வ�� இ�ைல ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) அ5க# 

$ேதவா.7.076.01.2 

 தி�வனா" பணி.�_வி.எ6.(பணி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஏ��� திகC 

தி� வாIசிய�� உைற$�_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

$ேதவா.7.076.01.3 

 ஒ�வனா" அ5யாைர ஊCவிைன நலிய_%ைற.எ6.(நலி_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

ஒ<டாேர $ேதவா.7.076.01.4 

 ெதா/வி� ஆ� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ஏ/ ��ெணன இ5 

%ர�_ெப.(%ர�_ெப.) ெவ�வி6 $ேதவா.7.076.02.1 

 ெச/வி� வாைளக# ஓட ெசBகய� பBகய�� ஒ�Bக $ேதவா.7.076.02.2 

 க/= இலா மன�தா"க# கா�த% வாIசிய�� அ5க# $ேதவா.7.076.02.3 

 ம/ இலாத ெவ�ந9/ G;த� ம�P� ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) உைட�ேத 

$ேதவா.7.076.02.4 

 V"�த" 7 எயி� எ�� ;F Hைன, பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) 

அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) ஒ�றா� $ேதவா.7.076.03.1 

 பா"�தனா" திர# ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) ேம� ப�-Hைன, பகழிக# பா�6சி 

$ேதவா.7.076.03.2 



 த9"�த� ஆ� மல", ெபா�ைக� திகC தி� வாIசிய�� அ5க# $ேதவா.7.076.03.3 

 சா�� மா மணி� க6; அB% ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) பல 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) உைட�ேத $ேதவா.7.076.03.4 

 ச#ைள ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) அ� %�%தா� 

அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) ஆ� என� 

க�தி_வி.எ6.(க��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.076.04.1 

 வ#ைள ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) மல" அIசி 

ம/கி_வி.எ6.(ம/%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ஓ" வாைளயி� 

வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) $ேதவா.7.076.04.2 

 �#+ ெத#+� ந9", ெபா�ைக� �ைற ம�% வாIசிய�� அ5க# 

$ேதவா.7.076.04.3 

 ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) H�ெபா5, G;� விகி"த� 

ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) ஒழிகில" தாேம $ேதவா.7.076.04.4 

 ைம ெகா# க�ட" எ�ேதாள" மைல மக#_ெப.(மக#_ெப.) உட� உைற 

வாC�ைக� $ேதவா.7.076.05.1 

 ெகா�த_ெப.எ6.(ெகா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) Jவிள 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) %லவிய சைட15� %ழக" $ேதவா.7.076.05.2 

 ைகைத ெந�த�_ெப.(ெந�த�_ெப.) அ� கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) கமC -கC 

வாIசிய�� அ5க# $ேதவா.7.076.05.3 

 ைபத� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பிைறேயாF பா�-_ெப.(பா�-_ெப.) உட� 

ைவ,ப� பாIேச $ேதவா.7.076.05.4 

 கர.ைத_ெப.(கர.ைத_ெப.) Jவிள மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) க5 மல"� 

ெகா�ைற$� �5_வி.எ6.(�F_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.076.06.1 

 பர.த_ெப.எ6.(பர_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) பா�ட� 

�ழ_%ைற.எ6.(�C_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 



வ�வ"_வி.1.(வா_வி.+R_இ.இ.கா.+அ"_பட".ப�.) எ� பரம" த� பாIசா� 

$ேதவா.7.076.06.2 

 தி�.�_ஏவ.(தி�.�_வி.) மாடBக# ந9F திகC தி� வாIசிய�� 

உைற$�_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.076.06.3 

 ம�.தனா" அ5யாைர வ�விைன நலிய_%ைற.எ6.(நலி_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

ஒ<டாேர $ேதவா.7.076.06.4 

 அ�வி பா�த� கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) அல" த� %வைள_ெப.(%வைள_ெப.) அ� 

க�ணா" $ேதவா.7.076.07.1 

 %�வி_ெப.(%�வி_ெப.) ஆ� கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ேச",ப %�%_ெப.(%�%_ெப.) 

இன�_ெப.(இன�_ெப.) இ�த� கிடBகி� $ேதவா.7.076.07.2 

 ப� வரா� %தி ெகா#+�_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

ைப� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) வாIசிய�� 

உைற$�_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.076.07.3 

 இ�வரா� அறிய_%ைற.எ6.(அறி_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) ஒ�ணா இைறவன� 

அைற கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) சரேண $ேதவா.7.076.07.4 

 களBக# ஆ" த� கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) அளி தர� களி த� 

வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) $ேதவா.7.076.08.1 

 உளBக# ஆ" கலி, பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) உ�பாI� ஒலி�திF� 

கா<சி_ெப.(கா<சி_ெப.) $ேதவா.7.076.08.2 

 %ளBக# ஆ� நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) கீC ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 

%யி�_ெப.(%யி�_ெப.) பயி� வாIசிய�� அ5க# $ேதவா.7.076.08.3 

 விளB% தாமைர,_ெப.(தாமைர_ெப.+,_ஒ0.) பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) நிைன,பவ" 

விைன நலி= இலேர $ேதவா.7.076.08.4 

 வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) இ� கனி தாP� ம� வி�மி வ��ைக இ� ;ைள$� 

$ேதவா.7.076.09.1 



 Jைழ வானர� த�மி� @J/ இ�_பதி.ெப.(இ_;<.+�_பட".ஒ�.) சிறி�@ என� 

%ழறி $ேதவா.7.076.09.2 

 தாைழ வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) அ� த�டா� ெச�6 

ெச��_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) த��% வாIசிய��# 

$ேதவா.7.076.09.3 

 ஏைழ பாகைன அ�லா� இைற என� 

க��த�_ெதா.ெப.(க��_வி.+த�_ெதா.ெப.%றி.) இலேம $ேதவா.7.076.09.4 

 ெச.ெந� அB% அலB(%) கழனி� திகC தி� வாIசிய�� 

உைற$�_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.076.10.1 

 இ� அலBக� அ� சைட எ� இைறவன� அைறகழ� 

பர=�_ெப.எ6.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.076.10.2 

 ெபா� அலBக� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) மாட, ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

அணி நாவ� ஆEர� $ேதவா.7.076.10.3 

 ப� அலBக� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) பாFமி� ப�த" 

உள 9ேர $ேதவா.7.076.10.4 

 பர=�_ெப.எ6.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) பாI; 

ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) அறிேய�_வி.1.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ப�ேட உ�ைம, பயிலாேத� $ேதவா.7.077.01.1 

 இர=� பக?� நிைன.தா?� எ�த_%ைற.எ6.(எ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

நிைனயமா<ேட� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) $ேதவா.7.077.01.2 

 கர= இ� அ�வி க1% உ�ண_%ைற.எ6.(உ�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

ெதB%_ெப.(ெதB%_ெப.) அ� %ைல�கீC� க�,பாைல $ேதவா.7.077.01.3 

 அரவ� திைர� காவி�� ேகா<ட�� ஐயா/ உைடய அ5கேளா $ேதவா.7.077.01.4 

 எBேக ேபாேவ� ஆயி5P� அBேக 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� மன�த9ரா� $ேதவா.7.077.02.1 



 சBைக ஒ�/� இ�றிேய தைல_ெப.(தைல_ெப.) நா#_ெப.(நா#_ெப.) கைட 

நா#_ெப.(நா#_ெப.) ஒ�கேவ $ேதவா.7.077.02.2 

 கBைக சைட ேம� கர.தாேன கைல மா� மறி$� கன�_ெப.(கன�_ெப.) 

ம@=� $ேதவா.7.077.02.3 

 தB%�_ெப.எ6.(தB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) திைர� காவி�� 

ேகா<ட�� ஐயா/ உைடய அ5கேளா $ேதவா.7.077.02.4 

 ம�வி, பி�ய மா<ேட� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) வழி நி�ெறாழி.ேத� 

ஒழிகிேல� $ேதவா.7.077.03.1 

 ப�வி வி6சி(ய) மைல6சார� ப<ைட 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) பகF_ெப.(பகF_ெப.) ஆ5 

$ேதவா.7.077.03.2 

 %�வி_ெப.(%�வி_ெப.) ஓ,பி கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) க5வா" %ழ�_ெப.(%ழ�_ெப.) 

ேம� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஒ<ட. $ேதவா.7.077.03.3 

 தர அ� திைர� காவி�� ேகா<ட�� ஐயா/ உைடய அ5கேளா $ேதவா.7.077.03.4 

 பழகா நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) பணி 

ெச�வா"_வி.1.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ"_பட".ப�.) 

ெப0ற_ெப.எ6.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) பய�_ெப.(பய�_ெப.) 

ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) அறிகிேல� $ேதவா.7.077.04.1 

 இகழா� உம�% ஆ<ப<ேடா"�% ஏகபட� ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) அைர6 சா�தி 

$ேதவா.7.077.04.2 

 %ழகா வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) %ைல ெதB%_ெப.(ெதB%_ெப.) ெகாண".� 

கைர ேம� எறியேவ $ேதவா.7.077.04.3 

 அழ%_ெப.(அழ%_ெப.) ஆ" திைர� காவி�� ேகா<ட�� ஐயா/ உைடய 

அ5கேளா $ேதவா.7.077.04.4 



 பிைழ�த பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) 

அறிேய�_வி.1.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) பிைழைய� த9ர, பணியாேய $ேதவா.7.077.05.1 

 மைழ� க� ந�லா" %ைட.� ஆட_%ைற.எ6.(ஆF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

மைல$� நிலP� ெகா#ளாைம $ேதவா.7.077.05.2 

 கைழ� ெகா# பிரச�_ெப.(பிரச�_ெப.) 

கல.�_வி.எ6.(கல_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எB%� கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) 

ம�5 ைக ஏறி $ேதவா.7.077.05.3 

 அைழ�%� திைர� காவி�� ேகா<ட�� ஐயா/ உைடய அ5கேளா 

$ேதவா.7.077.05.4 

 கா"� ெகா# ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) சைடேம� ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) 

உைடயா� விைடயா� நைகயினா� $ேதவா.7.077.06.1 

 7"�க" -ர� 7�/_ெப.(7�/_ெப.) எ� 

ெச�தா�_வி.1.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_1�.ஒ�.) 1� 

ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) பி� ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) 

1த�வ�_ெப.(1த�வ�_ெப.) ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) $ேதவா.7.077.06.2 

 வா"� ெகா# அ�வி பல வா� மணி$� 1��� ெபா�P� 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.077.06.3 

 ஆ"�%� திைர� காவி�� ேகா<ட�� ஐயா/ உைடய அ5கேளா $ேதவா.7.077.06.4 

 மைல�க� மடவா# ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பா� ஆ�, ப0றி 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) பலி ேத"வா� $ேதவா.7.077.07.1 

 சிைல� ெகா# கைணயா� எயி� எ�த_%ைற.எ6.(எ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

ெசBக� விைடயா� த9"�த� ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) $ேதவா.7.077.07.2 

 மைல� ெகா# அ�வி பல வா� மணி$� 1��� ெபா�P� 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.077.07.3 



 அைல�%� திைர� காவி�� ேகா<ட�� ஐயா/ உைடய அ5கேளா 

$ேதவா.7.077.07.4 

 ேபா@� மதி$� -ன� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) ேச" 

ெச�னி, -�ணியா $ேதவா.7.077.08.1 

 �@� அரவ6 ;ட"6 ேசாத9 உ�ைன� ெதா@வா" �ய" 

ேபாக_%ைற.எ6.(ேபா�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.077.08.2 

 வா@மவ"க# அB% அBேக ைவ�த சி.ைத 

உ���_வி.எ6.(உ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆ<ட $ேதவா.7.077.08.3 

 ஆ@� திைர� காவி�� ேகா<ட�� ஐயா/ உைடய அ5கேளா $ேதவா.7.077.08.4 

 கதி"�(�) ெகா# பசிேய ஒ�ேத நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) க�ேட� உ�ைம� 

காணாேத� $ேதவா.7.077.09.1 

 எதி"�� ந9.த_%ைற.எ6.(ந9.�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மா<ேட� நா�-எ�மா� 

த�மா� த�மாேன $ேதவா.7.077.09.2 

 விதி"�� ேமக�_ெப.(ேமக�_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாழிய 

ெவ#ள�_ெப.(ெவ#ள�_ெப.) பர.�_வி.எ6.(பர_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

Hைர சிதறி_வி.எ6.(சித/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.077.09.3 

 அதி"�%� திைர� காவி�� ேகா<ட�� ஐயா/ உைடய அ5கேளா 

$ேதவா.7.077.09.4 

 Jசி அ5யா" இ�.தா?� %ண�_ெப.(%ண�_ெப.) ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) 

இ�N" %றி,-_ெப.(%றி,-_ெப.) இ�N" $ேதவா.7.077.10.1 

 ேதச ேவ.த�_ெப.(ேவ.த�_ெப.) தி�மா?� மல" ேம� அயP� கா�கிலா" 

$ேதவா.7.077.10.2 

 ேதச� எB%� ெதளி��_வி.எ6.(ெதளி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆட� 

ெத�ந9" அ�வி ெகாண".� எB%� $ேதவா.7.077.10.3 

 வாச� திைர� காவி�� ேகா<ட�� ஐயா/ உைடய அ5கேளா $ேதவா.7.077.10.4 



 J5_வி.எ6.(JF_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) அ5யா" இ�.தா?� 

%ண�_ெப.(%ண�_ெப.) ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) இ�N" %றி,-_ெப.(%றி,-_ெப.) 

இ�N" $ேதவா.7.077.11.1 

 ஊ5 இ�.�� உண"கிேல� உ�ைம ெதா�ட� ஊரேன� $ேதவா.7.077.11.2 

 ேத5_வி.எ6.(ேதF_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) எB%� கா�கிேல� தி� 

ஆEேர சி.தி,ப� $ேதவா.7.077.11.3 

 ஆF� திைர� காவி�� ேகா<ட�� ஐயா/ உைடய அ5கேளா $ேதவா.7.077.11.4 

 வாC= ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) மாய�(�) 

இ�_பதி.ெப.(இ_;<.+�_பட".ஒ�.) ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) தி�ண� $ேதவா.7.078.01.1 

 பாC ேபாவ� பிறவி� கட�_ெப.(கட�_ெப.) பசி ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) பறி தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) 

$ேதவா.7.078.01.2 

 தாழா� அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெச��மி� தடBக�ணா� மலேராP� 

$ேதவா.7.078.01.3 

 கீC ேம� உற நி�றா�_வி.1.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ�_பட".ஒ�.) 

தி��ேகதார� என 9ேர $ேதவா.7.078.01.4 

 பறிேய ;ம.� உழ�வ 9" பறி நாI கீ/வ� அறிய"ீ $ேதவா.7.078.02.1 

 %றி Jவிய J0ற� ெகா+� நாளா� அற�_ெப.(அற�_ெப.) உளேவ 

$ேதவா.7.078.02.2 

 அறிவானி?� அறிவா�-நல ந/ந9ெராF ேசா/ $ேதவா.7.078.02.3 

 கிறி ேபசி_வி.எ6.(ேப;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இFவா" ெதா@ ேகதார� 

என 9ேர $ேதவா.7.078.02.4 



 ெகா�ைப, பி5��_வி.எ6.(பி5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஒ��(%)கால"க# 

இ��கா� மல" Vவி $ேதவா.7.078.03.1 

 @ந�ப� நைம ஆ#வா�@ எ�/ நFநாைள$� பக?� $ேதவா.7.078.03.2 

 க�ப� களி0/_ெப.(களி0/_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) ஆ� 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ;ைன ந9"கைள� Vவி 

$ேதவா.7.078.03.3 

 ெச�ெபா� ெபா5 சி.�� தி��ேகதார� என 9ேர $ேதவா.7.078.03.4 

 உழ�ேக உ�F பைட��_வி.எ6.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஈ<5 

ைவ��_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இழ,பா"க+� சில"க# 

$ேதவா.7.078.04.1 

 @வழ�ேக @ எனி� @பிைழ�ேக�@ எ�ப" மதி மா.திய 

மா.த"_ெப.(மா.த"_ெப.) $ேதவா.7.078.04.2 

 சழ�ேக பறி நிைற,பாெராF தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) ெசய�மி� $ேதவா.7.078.04.3 

 கிழ�ேக சல� இFவா" ெதா@ ேகதார� என 9ேர $ேதவா.7.078.04.4 

 வா#_ெப.(வா#_ெப.) ஓ5ய தடBக�ணிய" வைலயி� அ@.தாேத 

$ேதவா.7.078.05.1 

 நா#_ெப.(நா#_ெப.) ஓ5ய நமனா" தம" நOகா1ன� நOகி $ேதவா.7.078.05.2 

 ஆ# ஆ� உ��மி� அ5க<% இட�_ெப.(இட�_ெப.) அ�ேவ எனி� இ�ேவ 

$ேதவா.7.078.05.3 

 கீேளாF அர= அைச�தா� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ேகதார� என 9ேர 

$ேதவா.7.078.05.4 

 தளி சாைலக# தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) த�ைம, ெபறி� அ�ேற 

$ேதவா.7.078.06.1 



 %ளிய"ீ உள� %��ேக�திர� ேகாதாவி� %மாI $ேதவா.7.078.06.2 

 ெதளிய"ீ உள� சீ ப",பத� ெத0% வட�% ஆக $ேதவா.7.078.06.3 

 கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) ஒ�கனி கீறி உ� ேகதார� என 9ேர 

$ேதவா.7.078.06.4 

 ப�ணி� தமிC இைச பாடலி� பழ ேவ� 1ழ= அதிர $ேதவா.7.078.07.1 

 க�ணி� ஒளி கனக6;ைன வயிர� அைவ ெசா�ய $ேதவா.7.078.07.2 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

நினறன_வி.1.(நி�_வி.+�0_இ.க.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட".ப�.) மதேவழBக# 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) வா�� 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

எறிய_%ைற.எ6.(எறி_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.078.07.3 

 கி�ெண�/ இைச 1ர?� தி��ேகதார� என 9ேர $ேதவா.7.078.07.4 

 1ைள�ைக, பி5 1கம� ெசாலி 1� ேவ�கைள இ/�� $ேதவா.7.078.08.1 

 �ைள�ைக� களி0/_ெப.(களி0/_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) ஆ� 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ;ைன ந9"கைள� Vவி 

$ேதவா.7.078.08.2 

 வைள�ைக, ெபாழி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) J"தர மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) 

மா�பிைண நில�ைத� $ேதவா.7.078.08.3 

 கிைள�க(�) மணி_ெப.(மணி_ெப.) சி.�� தி��ேகதார� என 9ேர $ேதவா.7.078.08.4 

 ெபாதிேய ;ம.� உழ�வ 9" ெபாதி அவ� ஆவ�� அறிய"ீ $ேதவா.7.078.09.1 

 மதி மா.திய வழிேய ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) %ழி 

வ 9Cவ�� விைனயா� $ேதவா.7.078.09.2 

 கதி �C கட�_ெப.(கட�_ெப.) இலBைக�% இைற மலBக(R) வைர அட"��� 

$ேதவா.7.078.09.3 



 ெகதி ேப/ ெச��_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இ�.தா� 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) ேகதார� என 9ேர $ேதவா.7.078.09.4 

 நாவி� மிைச அைரய(�)ெனாF தமிC ஞானச�ப.த� $ேதவா.7.078.10.1 

 யாவ" சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ5யா"க+�% அ5யா� அ5�ெதா�ட� 

$ேதவா.7.078.10.2 

 ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) தி��ேகதார�ைத ஊர�(�) உைர 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.078.10.3 

 பாவி� தமிC வ�லா" பரேலாக�� இ�,பாேர $ேதவா.7.078.10.4 

 மாP� மைர இன1� மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) இன1� 

கல.�_வி.எ6.(கல_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எB%� $ேதவா.7.079.01.1 

 தாேம மிக_%ைற.எ6.(மி%_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) ேம�.�(�) தடI ;ைன 

ந9"கைள, ப�கி $ேதவா.7.079.01.2 

 G மா மர�_ெப.(மர�_ெப.) உ�Iசி ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ஊேட 

ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) -�% $ேதவா.7.079.01.3 

 ேதமா� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ந9ழ�-�யி� சீ ப",பத மைலேய 

$ேதவா.7.079.01.4 

 மைல6 சார?� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) சார?� -றேம வ�� இனBக# 

$ேதவா.7.079.02.1 

 மைல, பா� ெகாண".� இ5��_வி.எ6.(இ5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஊ<5ட மலBகி தன களி0ைற $ேதவா.7.079.02.2 

 அைழ�� ஓ5$� பிளிற9யைவ அலம.� 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ��� $ேதவா.7.079.02.3 

 திைக�� ஓ5 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) பி5 ேத5F� சீ ப",பத மைலேய 

$ேதவா.7.079.02.4 



 ம�னி, -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) மடெமாழியா# 

-ன�_ெப.(-ன�_ெப.) கா�க $ேதவா.7.079.03.1 

 க�னி� கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) வ.�(�) கைவ� ேகாலி� கதி" ெகா�ய 

$ேதவா.7.079.03.2 

 @எ�ைன� கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) மதியா�@ என எF��� கவ� ஒலி,ப 

$ேதவா.7.079.03.3 

 ெத� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) தி�.� 

ஏறிய_ெப.எ6.(ஏ/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) சீ ப",பத மைலேய 

$ேதவா.7.079.03.4 

 ைம ஆ" தடBக�ணா# மட ெமாழியா# -ன�_ெப.(-ன�_ெப.) கா�க6 

$ேதவா.7.079.04.1 

 ெசRேவ தி�.� @ஆேயா @ என, ேபாகாவிட விளி.� $ேதவா.7.079.04.2 

 ைக பாவிய கவணா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) எறிய(R) இ�.� ஓ56 

$ேதவா.7.079.04.3 

 ெசRவாயன கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) பா5F� சீ ப",பத மைலேய $ேதவா.7.079.04.4 

 ஆைன� %ல�_ெப.(%ல�_ெப.) இ�.� ஓ5 த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) பி5 �ழலி�-

தி�ய $ேதவா.7.079.05.1 

 தான, பி5 ெசவி தாC�திட அத0%(�) 

மிக_%ைற.எ6.(மி%_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

இரBகி_வி.எ6.(இரB%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.079.05.2 

 மான� %ற அட� ேவட"க# இைலயா� கைல ேகாலி $ேதவா.7.079.05.3 

 ேதைன, பிழி.� இனி� ஊ<5F� சீ ப",பத மைலேய $ேதவா.7.079.05.4 

 @மா0/� களி/_ெப.(களி/_ெப.) அைட.தா�@ எ�/ மதேவழ� ைக 

எF��_வி.எ6.(எF_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.079.06.1 



 70றி� தழ� உமிC.�� மத�_ெப.(மத�_ெப.) ெபாழி.�� 

1க�_ெப.(1க�_ெப.) ;ழிய $ேதவா.7.079.06.2 

 @V0ற� தாI�கி�ேல�@ எ�/ 

ெசா�லி_வி.எ6.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) அய� அறிய� 

$ேதவா.7.079.06.3 

 ேத0றி6 ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) பி5 

�#_ெப.(�#_ெப.) அ/� சீ ப",பத மைலேய $ேதவா.7.079.06.4 

 @அ,ேபா� வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உ�	"க+�% 

அைழயா� 1� இ�.ேத� $ேதவா.7.079.07.1 

 எ,ேபா�� வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உ�டா� எைம 

எம"க# ;ளியாேரா $ேதவா.7.079.07.2 

 இ,ேபா� உம�% இ�ேவ ெதாழி�@ எ�/ ஓ5 அ�_;<.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ0.) 

கிளிைய6 $ேதவா.7.079.07.3 

 ெச,- ஏ.� இள1ைலயா# எறி சீ ப",பத மைலேய $ேதவா.7.079.07.4 

 தி�$� -ர� ந9/ ஆ�கிய ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) தன கழைல 

$ேதவா.7.079.08.1 

 அ�ய தி�மாேலாF அய� தாP�(�) அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) 

அறியா"_வி.1.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி".ம.+அ"_பட".ப�.) 

$ேதவா.7.079.08.2 

 காIயி�(�) இனேமாF� பி5 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உ�F அைவ களி��� 

$ேதவா.7.079.08.3 

 தி� த.தைவ திகCவா� ெபாலி சீ ப",பத மைலேய $ேதவா.7.079.08.4 

 ஏன�திர# கிைள�க(R) எ� ேபால(�) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

சிதற_%ைற.எ6.(சித/_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.079.09.1 



 ஏன�(�) அைவ மைல6சார� இ0/ 

இ�$�_ெப.எ6.(இ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) கர	$� $ேதவா.7.079.09.2 

 மாP� மைர இன1� மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ம0/� பல 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $ேதவா.7.079.09.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உ� ெபாழி�-ேசாைல(�) மி% சீ ப",பத மைலேய 

$ேதவா.7.079.09.4 

 ந�லா" அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) வாCத� 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) நாவல ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) $ேதவா.7.079.10.1 

 ெச�ல� உற அ�ய சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) சீ ப",பத மைலைய $ேதவா.7.079.10.2 

 அ�ல� அைவ த9ர6 ெசான தமிC மாைலக# வ�லா" $ேதவா.7.079.10.3 

 ஒ�ைல6 ெசல_%ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) உய" வானக� ஆ�F 

அB% இ�,பாேர $ேதவா.7.079.10.4 

 ந�தா" -ைட ஞான� ப;_ெப.(ப;_ெப.) ஏறி. நைன க=# வா�, $ேதவா.7.080.01.1 

 ம�த� மத யாைன_ெப.(யைன_ெப.) உ� ேபா"�த ம@வாள� $ேதவா.7.080.01.2 

 ப�� ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ%_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ெதா�ட" ெதா@ 

பாலாவியி� கைரேம� $ேதவா.7.080.01.3 

 ெச�தா" எ?�- அணிவா�-தி��ேகத96;ர�தாேன $ேதவா.7.080.01.4 

 ;Fவா" ெபா5-ந9/� நல ��ட, பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) கீ+� $ேதவா.7.080.02.1 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஆ" களியாைன உ� அணி.த(�) கைற� க�ட� 

$ேதவா.7.080.02.2 

 பட ஏ" இைட மடவாெளாF பாலாவியி� கைர ேம� $ேதவா.7.080.02.3 

 திடமா உைறகி�றா�-தி��ேகத96;ர�தாேன $ேதவா.7.080.02.4 



 அBக� ெமாழி அ�னா" அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பதி.ெப.) அமர" 

ெதா@�_வி.எ6.(ெதா@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.080.03.1 

 வBக� மலிகி�ற கட�_ெப.(கட�_ெப.) மாேதா<ட ந�நகாI� $ேதவா.7.080.03.2 

 பBக� ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 

�5ன� பாலாவியி� கைரேம� $ேதவா.7.080.03.3 

 ெசBக� அர= அைச�தா� தி��ேகத96;ர�தாேன $ேதவா.7.080.03.4 

 காIய� கைற�க�ட� நல க�ேம� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) க�ணா� 

$ேதவா.7.080.04.1 

 வாIய சிைற வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) யாCெச$� மாேதா<ட 

ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) நக�# $ேதவா.7.080.04.2 

 பாIய திைர எறியா வ� பாலாவியி� கைரேம� $ேதவா.7.080.04.3 

 ெதாI$� மைற வ�லா�தி��ேகத96;ர�தாேன $ேதவா.7.080.04.4 

 அBக�� உ/ ேநா�க#(#) அ5யா" ேம� 

ஒழி��_வி.எ6.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ�ளி $ேதவா.7.080.05.1 

 வBக� மலிகி�ற கட�_ெப.(கட�_ெப.) மாேதா<ட ந�நகாI� $ேதவா.7.080.05.2 

 பBக� ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) மடவாெளாF 

பாலாவியி� கைரேம� $ேதவா.7.080.05.3 

 ெதB%_ெப.(ெதB%_ெப.) அ�ெபாழி� 

�C.த_ெப.எ6.(�C_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) தி��ேகத96;ர�தாேன 

$ேதவா.7.080.05.4 

 ெவ�ய_%றி.வி.1.(ெவ�_ெப.+அ_பட".ப�.) விைன ஆய அ5யா"ேம� 

ஒழி��அ�ளி $ேதவா.7.080.06.1 

 ைவய� மலிகி�ற கட�_ெப.(கட�_ெப.) மாேதா<ட ந�நக�ல $ேதவா.7.080.06.2 



 ைப ஏ" இைட மடவாெளாF பாலாவியி� கைரேம� $ேதவா.7.080.06.3 

 ெச�ய_%ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) சைட 15யா�-

தி��ேகத96;ர�தாேன $ேதவா.7.080.06.4 

 ஊன�� உ/ ேநா�க#(#) அ5யா" ேம� 

ஒழி��_வி.எ6.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ�ளி $ேதவா.7.080.07.1 

 வா� ந�� உ/ மலி$� கட�_ெப.(கட�_ெப.) மாேதா<ட ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) 

நகாI� $ேதவா.7.080.07.2 

 பா� ந��/� ெமாழியாெளாF பாலாவியி� கைரேம� $ேதவா.7.080.07.3 

 ஏன�� எயி/_ெப.(எயி/_ெப.) அணி.தா� தி��ேகத96;ர�தாேன 

$ேதவா.7.080.07.4 

 அ<ட�(.) அழ%_ெப.(அழ%_ெப.) ஆக (R) அைரத� ேம� அர= 

ஆ"��_வி.எ6.(ஆ"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.080.08.1 

 ம<F உ�F வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) ஆ?� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

மாேதா<ட ந�நக�� $ேதவா.7.080.08.2 

 ப<ட அ� HதலாெளாF பாலாவியி� கைரேமல $ேதவா.7.080.08.3 

 சி<ட� நைம ஆ#வா� தி��ேகத96;ர�தாேன $ேதவா.7.080.08.4 

 7வ" என இ�வ"_ெப.(இ�வ"_ெப.) என 1�க� உைட 7"�தி $ேதவா.7.080.09.1 

 மா இ� கனி VB%�_ெப.எ6.(VB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) மாேதா<ட ந�நகாI� $ேதவா.7.080.09.2 

 பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) விைன அ/,பா" பயி� பாலாவியி� கைரேம� 

$ேதவா.7.080.09.3 

 ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) எைன ஆ#வா� தி��ேகத96;ர�தாேன 

$ேதவா.7.080.09.4 



 கைற ஆ" கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

�C.த_ெப.எ6.(�C_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) கழி மாேதா<ட 

ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) நக�# $ேதவா.7.080.10.1 

 சிைற ஆ" ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) யாC ெச$� 

ேகத96;ர�தாைன $ேதவா.7.080.10.2 

 மைற ஆ" -கC ஊர�(.)-அ5� ெதா�ட�(.)-உைர 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.080.10.3 

 %ைறயா� தமிCப��� ெசால� Jடா ெகாFவிைனேய $ேதவா.7.080.10.4 

 ெகா�/_வி.எ6.(ெகா�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ெகாFைமயா� பல 

ெசா�லேவ $ேதவா.7.081.01.1 

 நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) பாவவிைனக# தா� பல 

ந9Bகேவ $ேதவா.7.081.01.2 

 ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ெதா@மி� ேதவ"பிரா� 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) $ேதவா.7.081.01.3 

 க�றிேனாF பி5 �C த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) க@�%�றேம $ேதவா.7.081.01.4 

 இறBகி6 ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ெதா@மி� இ� 

இைச பா5ேய $ேதவா.7.081.02.1 

 பிறB% ெகா�ைற6 சைடய� எBக# பிரா� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

$ேதவா.7.081.02.2 

 நிறBக# ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) மணிக# நி�தில� 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) 

$ேதவா.7.081.02.3 



 கறB% ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) அ�வி� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

க@�%�றேம $ேதவா.7.081.02.4 

 ந9ள நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ெதா@மி� நி�த?� 

ந9தியா� $ேதவா.7.081.03.1 

 ஆ+� ந�ம விைனக# அ�கி அ@.திட $ேதவா.7.081.03.2 

 ேதா+� எ<F� உைடய மா மணி6ேசாதியா� $ேதவா.7.081.03.3 

 காளக�ட� உைற$�_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) க@�%�றேம $ேதவா.7.081.03.4 

 ெவளி/ த9ர� ெதா@மி� ெவ�ெபா5 ஆ5ைய $ேதவா.7.081.04.1 

 1ளி/ இலB% ம@வாள� 1.தி 

உைற=_ெதா.ெப.(உைற_வி.+=_ெதா.ெப.%றி.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

$ேதவா.7.081.04.2 

 பிளி/ த9ர, ெப�Bைக, ெப�� மத�_ெப.(மத�_ெப.) 7�/_ெப.(7�/_ெப.) 

உைட� $ேதவா.7.081.04.3 

 களிறிேனாF பி5 �C த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) க@�%�றேம $ேதவா.7.081.04.4 

 -ைலக# த9ர� ெதா@மி� -�சைட, -�ணிய� $ேதவா.7.081.05.1 

 இைல ெகா# �ல,பைடய� எ.ைதபிரா� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

$ேதவா.7.081.05.2 

 1ைலக# உ�F த@வி� %<5ெயாF 1;� $ேதவா.7.081.05.3 

 கைலக# பா$�_ெப.எ6.(பா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) -றவி� 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) க@�%�றேம $ேதவா.7.081.05.4 

 மட�_ெப.(மட�_ெப.) உைடய அ5யா" த� மன�ேத உற $ேதவா.7.081.06.1 

 விட�_ெப.(விட�_ெப.) உைடய மிடற� வி�ணவ"ேமலவ� $ேதவா.7.081.06.2 



 பட� உைடய அரவ� தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) பயி?�(�) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

$ேதவா.7.081.06.3 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) உைடய -றவி� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) க@�%�றேம 

$ேதவா.7.081.06.4 

 ஊன� இ�லா அ5யா" த� மன�ேத உற $ேதவா.7.081.07.1 

 ஞான7"�தி ந<ட� ஆ5 நவி?�(�) இட�_ெப.(இட�_ெப.) $ேதவா.7.081.07.2 

 ேதP� வ�F� ம� உ�F இ� இைச பா5ேய $ேதவா.7.081.07.3 

 கான மIைஞ_ெப.(மIைஞ_ெப.) 

உைற$�_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) க@�%�றேம $ேதவா.7.081.07.4 

 அ.த� இ�லா அ5யா" த� மன�ேத உற $ேதவா.7.081.08.1 

 வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) நா+� 

வணBகி_வி.எ6.(வணB%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) மாெலாF 

நா�1க�_ெப.(நா�1க�_ெப.) $ேதவா.7.081.08.2 

 சி.ைத ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

மல"க#_ெப.(மல"க#_ெப.) நி�த?� ேசரேவ $ேதவா.7.081.08.3 

 க.த� நா/�_ெப.எ6.(நா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) -றவி� 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) க@�%�றேம $ேதவா.7.081.08.4 

 பிைழக# த9ர� ெதா@மி�பி� சைட, பிIஞக� $ேதவா.7.081.09.1 

 %ைழ ெகா# காத� %ழக� தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) உைற$�(�) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) $ேதவா.7.081.09.2 

 மைழக# சால� கலி��_வி.எ6.(கலி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ந9F உய" 

ேவ� அைவ $ேதவா.7.081.09.3 



 கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) ெகா# 1�த�_ெப.(1�த�_ெப.) ெசா�$� 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) க@�%�றேம $ேதவா.7.081.09.4 

 ப� இ� ெவ#ைள� தைலய� தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) பயி?�(�) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) $ேதவா.7.081.10.1 

 க�லி� ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) அ�வி� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

கழ�%�றிைன $ேதவா.7.081.10.2 

 ம�லி� ம�% திர#ேதா# ஊர வன,பினா� $ேதவா.7.081.10.3 

 ெசா�ல� ெசா�லி� ெதா@வாைர� ெதா@மி�கேள $ேதவா.7.081.10.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ஆ� உயி" -க�_ெப.(-க�_ெப.) ஆ� அகலிட� ஆ� 

1கி�_ெப.(1கி�_ெப.) 

ெபாழி$�_ெப.எ6.(ெபாழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.082.01.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆ� அத� மதி ஆ� விதி வ�வா� இட�-ெபாழிலி� 

$ேதவா.7.082.01.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆதாI�� இைச வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) 

இன�_ெப.(இன�_ெப.) மிழ0/�-தி�6 ;ழிய� $ேதவா.7.082.01.3 

 நானாவித� நிைனவா"தைம நலியா" நம�தமேர $ேதவா.7.082.01.4 

 த�F_ெப.(த��_ெப.) ஏ" ம@,பைடயா� மழவிைடயா� எ@ 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) நI;_ெப.(நI;_ெப.) $ேதவா.7.082.02.1 

 உ�ேட -ர� எ�ய6 சிைல வைள�தா� -இைமயவ"�கா $ேதவா.7.082.02.2 

 தி�_ெப.அ.(தி�_ெப.அ.) ேத"மிைச 

நி�றா�_வி.1.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ�_பட".ஒ�.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட".ஒ�.) 

உைற$�_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) தி�6 ;ழிய� 

$ேதவா.7.082.02.3 



 ெதா�ேட ெசய_%ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�லா" 

அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) ந�லா" �ய" இலேர $ேதவா.7.082.02.4 

 கRைவ� கட�_ெப.(கட�_ெப.) கதறி� ெகாண" 1�த�_ெப.(1�த�_ெப.) 

கைர�% ஏ0ற $ேதவா.7.082.03.1 

 ெகாRைவ��வ" வாயா" %ைட.� ஆF� தி�6 ;ழிய� $ேதவா.7.082.03.2 

 ெத�வ�திைன வழிபாF ெச��_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

எ@வா" அ5 ெதா@வா" $ேதவா.7.082.03.3 

 அR_;<.(அ_பதி.ெப.+R_ஒ0.) அ�_;<.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ0.) திைச�% 

அர;_ெப.(அர;_ெப.) ஆ%வ" அலரா# பி�யாேள $ேதவா.7.082.03.4 

 மைலயா� மக#_ெப.(மக#_ெப.) மடமா� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆக�தவ� 

ம0/� $ேதவா.7.082.04.1 

 ெகாைல யாைனயி� உ� ேபா"�த எ�ெப�மா� தி�6 ;ழிய� $ேதவா.7.082.04.2 

 அைல ஆ" சைட உைடயா� அ5 ெதா@வா" ப@� உ#ள�_ெப.(உ#ள�_ெப.) 

$ேதவா.7.082.04.3 

 நிைலயா" திகC -கழா� ெநFவான�� உய"வாேர $ேதவா.7.082.04.4 

 உ0றா� நம�%_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+�%_ெகா.ேவ.) உய�� மதி6 சைடயா� 

-ல�_ெப.(-ல�_ெப.) ஐ.�� $ேதவா.7.082.05.1 

 ெச0/ ஆ" தி�ேமனி, ெப�மா� ஊ" தி�6 ;ழிய� $ேதவா.7.082.05.2 

 ெப0றா� இனி� உைறய_%ைற.எ6.(உைற_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

திற�பாைம� தி�நாம� $ேதவா.7.082.05.3 

 க0றா" அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) கதி$# ெச�வ" ஏ���(�)ம� 

கடேன $ேதவா.7.082.05.4 

 மல� தாBகிய_ெப.எ6.(தாB%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) பாச, பிற,- 

அ/,ப"ீ �ைற� கBைக6 $ேதவா.7.082.06.1 



 சல� தாBகிய_ெப.எ6.(தாB%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 15யா� 

அம".த_ெப.எ6.(அம"_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ� 

தி�6 ;ழிய� $ேதவா.7.082.06.2 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) தாBகிய_ெப.எ6.(தாB%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

மலரா� ெகா@� -ைகயா� 

நிைந.�_வி.எ6.(நிைன_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஏ��� $ேதவா.7.082.06.3 

 தல� தாBகிய_ெப.எ6.(தாB%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) -கC ஆ� மி% 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ஆ� ச�" ஆேம $ேதவா.7.082.06.4 

 ைசவ�த ெசR_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) உ�வ� தி�ந90ற� உ�� ஏ0ற� 

$ேதவா.7.082.07.1 

 ைக ைவ�த ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சிைலயா� அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

7�/�(�) எ�ெச�தா� $ேதவா.7.082.07.2 

 ெத�வ�தவ" ெதா@�_வி.எ6.(ெதா@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ�திய_ெப.எ6.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) %ழக� தி�6 ;ழிய� 

$ேதவா.7.082.07.3 

 ெம� ைவ��_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ5 நிைனவா" விைன 

த9"த� எளி� அ�ேற $ேதவா.7.082.07.4 

 G ஏ.திய_ெப.எ6.(ஏ.�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) படீ�தவ� தாP� அட� 

அ�$� $ேதவா.7.082.08.1 

 ேகா ஏ.திய_ெப.எ6.(ஏ.�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) வினய�ெதாF %/க, 

-க�_ெப.(-க�_ெப.) 

அறியா"_வி.1.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி".ம.+அ"_பட".ப�.) 

$ேதவா.7.082.08.2 

 ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) ஏ.திய_ெப.எ6.(ஏ.�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

ெகா5யா� அவ�_பதி.ெப.(அ_;<.+அ�_பட".ஆ�.ஒ�.) 



உைற$�_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) தி�6 ;ழிய� 

$ேதவா.7.082.08.3 

 மா ஏ.திய_ெப.எ6.(ஏ.�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) கர�தா� எம சிர�தா� 

தன� அ5ேய $ேதவா.7.082.08.4 

 ெகா�டாFத� -�யா வ� த�க� ெப� ேவ#வி $ேதவா.7.082.09.1 

 ெச�F ஆFத� -�.தா� தி�6 ;ழிய� ெப�மாைன� $ேதவா.7.082.09.2 

 %�டா5ய சம� ஆத"க# %ைட6 சா�கிய" 

அறியா_ெப.எ6.(அ�_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.082.09.3 

 மி�டா5ய அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) ெச�த�(R) ஆனா� வ� விதிேய 

$ேதவா.7.082.09.4 

 ந9" ஊ" த� நிமல� தி�மைலயா"�% அய� அ�ேக $ேதவா.7.082.10.1 

 ேத" ஊ" த�� அர�க� சிர� ெநாI�தா� தி�6 ;ழிய� $ேதவா.7.082.10.2 

 ேப" ஊ" என உைறவா� அ5,ெபய" நாவல"ேகாமா� $ேதவா.7.082.10.3 

 ஆEரன-தமிCமாைலப�� அறிவா" �ய" இலேர $ேதவா.7.082.10.4 

 அ.தி$� ந�பக?� அI;பத� 

ெசா�லி_வி.எ6.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.083.01.1 

 1.தி எ@� பைழய_ெப.அ.(பைழைம_ெப.) வ�விைன 7டா 1� 

$ேதவா.7.083.01.2 

 சி.ைத பராமாIயா ெத�தி� ஆE" -�% $ேதவா.7.083.01.3 

 எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) பிரானாைர எ�/ெகா� எ��வேத $ேதவா.7.083.01.4 

 நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) விைன� 

ெகாFைம_ெப.(ெகாFைம_ெப.) ந9Bக_%ைற.எ6.(ந9B%_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

இ�ெபா@�� $ேதவா.7.083.02.1 



 ��/ மல" இ<F �@� வல� 

ெச��_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.083.02.2 

 ெத�ற� மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

கம@�_ெப.எ6.(கமC_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ெத�தி� ஆE" -�% 

$ேதவா.7.083.02.3 

 எ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

%ளிர_%ைற.எ6.(%ளி"_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) எ�/ெகா� எ��வேத 

$ேதவா.7.083.02.4 

 1�ைன 1த� பிறவி 7தறியாைமயினா� $ேதவா.7.083.03.1 

 பி�ைன நிைன.தன=� ேப�ற=�(�) 

ஒழிய_%ைற.எ6.(ஒழி_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.083.03.2 

 ெச.ெந� வய�-கழனி� ெத�தி� ஆE" -�% $ேதவா.7.083.03.3 

 எ� உயி"�% இ�ன1ைத எ�/ெகா� எ��வேத $ேதவா.7.083.03.4 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) நிைன,- 

ஒழிய_%ைற.எ6.(ஒழி_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) நா#களி� ஆ" உயிைர� 

$ேதவா.7.083.04.1 

 ெகா�ல நிைன,பன=� %0ற1� அ0/ 

ஒழிய_%ைற.எ6.(ஒழி_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.083.04.2 

 ெச�வ வய�-கழனி� ெத�தி� ஆE" -�% $ேதவா.7.083.04.3 

 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) மிதி�� அ5ேய� எ�/ெகா� எ��வேத 

$ேதவா.7.083.04.4 

 கF வாI மா� கட?# கா�.தவ� தாைதைய 1� $ேதவா.7.083.05.1 

 ;Fெபா5 ெம��% அணி.த_ெப.எ6.(அணி_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

ேசாதிைய வ�தைல வா� $ேதவா.7.083.05.2 



 அF -லி_ெப.(-லி_ெப.) ஆைடயைன ஆதிைய -ஆE" -�% $ேதவா.7.083.05.3 

 இF பலி ெகா#ளிைய நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) எ�/ெகா� எ��வேத 

$ேதவா.7.083.05.4 

 �C ஒளி ந9" நில�_ெப.(நில�_ெப.) த9 தாC வளி_ெப.(வளி_ெப.) ஆகாச� 

$ேதவா.7.083.06.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உய" ெவBகதிேரா� வ�தமிC வ�லவ"க# 

$ேதவா.7.083.06.2 

 ஏC இைச ஏC நர�பி� ஓைசைய -ஆE" -�% $ேதவா.7.083.06.3 

 ஏC உல%_ெப.(உல%_ெப.) ஆளிைய நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) எ�/ெகா� 

எ��வேத $ேதவா.7.083.06.4 

 ெகா�-_ெப.(ெகா�-_ெப.) அன H� இைடயா# Jறைன ந9/ 

அணி.த_ெப.எ6.(அணி_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.083.07.1 

 வ�பைன எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ0.) உயி"�%� ைவ,பிைன ஒ,- 

அமரா6 $ேதவா.7.083.07.2 

 ெச�ெபாைன ந�மணிைய -ெத�தி� ஆE" -�% $ேதவா.7.083.07.3 

 எ�ெபாைன எ� மணிைய எ�/ெகா� எ��வேத $ேதவா.7.083.07.4 

 ஆ/ அணி ந9# 15ேம� ஆF அரவ� �5, $ேதவா.7.083.08.1 

 பா/ அணி ெவ�தைலயி� பி6ைச ெகா# ந6; அரவ� $ேதவா.7.083.08.2 

 ேச/_ெப.(ேச/_ெப.) அணி த�கழனி� ெத�தி� ஆE" -�% $ேதவா.7.083.08.3 

 ஏ/ அணி எ� இைறைய எ�/ெகா� எ��வேத $ேதவா.7.083.08.4 

 ம�ணிைன உ�F உமிC.த_ெப.எ6.(உமிC_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

மாயP� மா மல"ேம� $ேதவா.7.083.09.1 

 அ�ண?� ந�ண(அ)�ய ஆதிைய மாதிெனாF� $ேதவா.7.083.09.2 



 தி�ணிய_ெப.அ.(தி�ணிய_ெப.அ.) மா மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) �C ெத�தி� 

ஆE" -�% $ேதவா.7.083.09.3 

 எ�ணிய_ெப.எ6.(எ�O_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) க� 

%ளிர_%ைற.எ6.(%ளி"_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) எ�/ெகா� எ��வேத 

$ேதவா.7.083.09.4 

 மி� ெநFIெசIசைடய� ேமவிய_ெப.எ6.(ேம=_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

ஆEைர $ேதவா.7.083.10.1 

 ந�ெநFB காத�ைமயா� நாவல"ேகா� ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) 

$ேதவா.7.083.10.2 

 ப�-ெநFI ெசா�மல"ெகா�F இ<டன ப��� வ�லா" $ேதவா.7.083.10.3 

 ெபா� உைட வி�Oலக� ந�Oவ" -�ணியேர $ேதவா.7.083.10.4 

 ெதா�ட" அ5�ெதாழ?� ேசாதி இள�பிைற$� ��_ெப.(��_ெப.) அன 

ெம�1ைலயா# பாக1� ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

வ�� $ேதவா.7.084.01.1 

 -�டாIக, பாI; ஆ� ேமனி$� வானவ"க# Gச�_ெப.(Gச�_ெப.) இட� 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) நI;_ெப.(நI;_ெப.) உ�ட க��� அம�� 

$ேதவா.7.084.01.2 

 ெகா�ட�_ெப.(ெகா�ட�_ெப.) என� 

திக@�_ெப.எ6.(திகC_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) க�ட1� 

எ�ேதா+� ேகால ந/Iசைடேம� வ�ண1� க�%ளிர� $ேதவா.7.084.01.3 

 க�F ெதாழ,ெப/வ� எ�/ெகாேலா அ5ேய� -கா" வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

�C கான,ேப" உைற காைளையேய. $ேதவா.7.084.01.4 

 Jத� இF� சைட$� ேகா# அர=� விர=� ெகா�% இற%� %ளி" மா 

ம�த1� ஒ�� உன தா#_ெப.(தா#_ெப.) $ேதவா.7.084.02.1 



 ஓத� உண".�_வி.எ6.(உண"_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ5யா" உ� 

ெப�ைம�%_ெப.(ெப�ைம_ெப.+�%_ெகா.ேவ.) 

நிைந.�_வி.எ6.(நிைன_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உ# உ�கா விர;� 

ஓைசைய, பாட?� ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) $ேதவா.7.084.02.2 

 ஆத�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+த�_ெதா.ெப.%றி.) 

உண".�_வி.எ6.(உண"_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அவேராF 

அ�-_ெப.(அ�-_ெப.) ெப��� அ5ேய� அBைகயி� மா மல" 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எ� கண� அ�ல� 

ெகட_%ைற.எ6.(ெகF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.084.02.3 

 காத�_ெப.(காத�_ெப.) உற ெதா@வ� எ�/ெகாேலா அ5ேய� -கா" 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) �C கான,ேப" உைற காைளையேய. $ேதவா.7.084.02.4 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உைட மாF எனேவ ந�ைம த�� பரைன 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) பத�_ெப.(பத�_ெப.) எ�/ உண"வா" ெசா�பத� ஆ" 

சிவைன $ேதவா.7.084.03.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இைட இ�ன1ைத ப0/ அதனி�-ெதளிைவ 

ேதவ"க#_ெப.(ேதவ"_ெப.+க#_ப�.) நாயகைன G உய" ெச�னியைன 

$ேதவா.7.084.03.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) இைட மாமதிைய மா; அ/ ேசாதியைன மா�த1� 

அன?� ம�_ெப.(ம�_ெப.) தல1� ஆய $ேதவா.7.084.03.3 

 @கா� இைட மாநட�@ எ�/ எ��வ� எ�/ெகாேலா -கா" 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) �C கான,ேப" உைற காைளையேய. $ேதவா.7.084.03.4 

 ெச0றவ" 1,-ர� அ�/ அ<ட சிைல� ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) ஆ" 

ேசவக� 1� நிைனவா" பாவக1� ெநறி$� $ேதவா.7.084.04.1 

 %0ற�_ெப.(%0ற�_ெப.) இ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) அ5யா" J/� இைச, 

பாI;� ேகாசிக1�(�) -அைரயி� ேகாவண1�(�) அத+� $ேதவா.7.084.04.2 



 ம�-திகC தி�-ய1� மா"-_ெப.(மா"-_ெப.) இைட ந9/ �ைத மாமைலமBைக 

உைம ேச" ;வF� -கழ� $ேதவா.7.084.04.3 

 க0றன=� பரவி� ைகெதாழ� எ�/ெகாேலா -கா" வய�_ெப.(வய�_ெப.) �C 

கான,ேப" உைற காைளையேய. $ேதவா.7.084.04.4 

 ெகா�ைல விைட� %ழ%� ேகால ந/Iசைடயி� ெகா�� அல�� இதழி� 

ெதா��� அத� அ�ேக $ேதவா.7.084.05.1 

 1�ைல_ெப.(1�ைல_ெப.) பைட�த நைக ெம�லியலா� ஒ�பா� ேமாக� 

மி%�� இலB%�_ெப.எ6.(இலB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) J/ ெச� 

எ,பாI;� $ேதவா.7.084.05.2 

 தி�ைலநக", ெபா� உ0/ ஆ5ய_ெப.எ6.(ஆF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) சீ" 

நட1� தி�@=� ைகமிைச� J" எ�$�(�) அ5யா" $ேதவா.7.084.05.3 

 க�லவட, பாI;� காOவ� எ�/ெகாேலா -கா" வய�_ெப.(வய�_ெப.) �C 

கான,ேப" உைற காைளையேய. $ேதவா.7.084.05.4 

 ப�O தைல, பய�_ெப.(பய�_ெப.) ஆ" பாட?� ந9Fத?� பBகயமா� 

அைனயா" -ப�தி$� @1�தி அளி�� $ேதவா.7.084.06.1 

 எ�O தைல,ெப�மா�@ எ�/ எ@வா" அவ"_பதி.ெப.(அ_;<.+அ"_பட".ப�.) 

த� ஏசற=�(�) @இைற ஆ� எ.ைதைய$� விரவி $ேதவா.7.084.06.2 

 ந�Oதைல, பF� ஆ/ எBஙன� @ எ�/ அயேல ைநகிற எ�ைன மதி�� 

உ�$� வண� அ�+� $ேதவா.7.084.06.3 

 க�Oதைல கனிைய கா�ப�� எ�/ெகாேலா கா" வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

�C கான,ேப" உைற காைளையேய. $ேதவா.7.084.06.4 

 மாைவ உ���_வி.எ6.(உ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அத# 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அBக� அணி.தவைன 

வIச" மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா�.) இைற$� ெநI;_ெப.(ெநI;_ெப.) 

அOகாதவைன $ேதவா.7.084.07.1 



 7வ" உ�� தன� ஆ� 7ல 1த� க�ைவ 7சிF� மா�விைடயி� பாகைன 

ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) உற, $ேதவா.7.084.07.2 

 பாவக� இ�றி ெம�ேய ப0/மவ"�% அ1ைத பா� ந/ெந� தயி" 

ஐ.�_ெப.(ஐ.�_ெப.) ஆF பர�பரைன $ேதவா.7.084.07.3 

 காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) என�% இைற எ�/ எ��வ� எ�/ெகாேலா -கா" 

வய�_ெப.(வய�_ெப.) �C கான,ேப" உைற காைளையேய. $ேதவா.7.084.07.4 

 ெதா�ட" தம�% எளிய ேசாதிைய ேவதியைன Vய மைற, 

ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) ஆ� ந9திைய வா"கட� நI;_ெப.(நI;_ெப.) 

$ேதவா.7.084.08.1 

 உ�F அதP�% இறவா� எ�/� இ�.தவைன ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 

பைட�தவேனாF ஒ#_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) அ�$�(�) உணரா $ேதவா.7.084.08.2 

 அ�டைன அ�ட" தம�% ஆகம [� ெமாழி$� ஆதிைய ேமத% சீ" ஓதிைய 

வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) த� $ேதவா.7.084.08.3 

 க�டைன -அ�ெபாF ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

எ��வ� எ�/ெகாேலா -கா" வய�_ெப.(வய�_ெப.) �C கன,ேப" உைற 

காைளையேய. $ேதவா.7.084.08.4 

 நாதைன நாத� மி%.த_ெப.எ6.(மி%_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ஓைச 

அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) ஆனவைன ஞானவிள�% ஒளி ஆ� 

ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உயிைர பயிைர $ேதவா.7.084.09.1 

 மாதைன ேமத% த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ப�த" 

மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா�.) இைற$� ப0/ விடாதவைன 

%0ற�_ெப.(%0ற�_ெப.) இ� ெகா#ைகயைன $ேதவா.7.084.09.2 

 Vதைன எ�தைன ஆ# ேதாழைன நாயகைன தாC மகர�%ைழ$� ேதாF� 

அணி.த_ெப.எ6.(அணி_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) தி�� $ேதவா.7.084.09.3 

 காதைன -நா� அ5ேய� எ��வ� எ�/ெகாேலா -கா" வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

�C கான,ேப" உைற காைளையேய. $ேதவா.7.084.09.4 



 க�னைல இ�ன1ைத கா" வய�_ெப.(வய�_ெப.) �C கான, ேப" உைற 

காைளைய ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) சீ" உைற த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தமிழா� 

$ேதவா.7.084.10.1 

 உ�னி மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா�.) அயரா உ# உ�கி 

பர=�_ெப.எ6.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) நாவல"ேகா� 

ஆகிய_ெப.எ6.(ஆ%_ெப.எ6.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ஆEர� $ேதவா.7.084.10.2 

 ப�P� இைச�கிளவி ப�� இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) 

பாட_%ைற.எ6.(பாF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�லா" ப�த" %ண�தினரா� 

எ�திைச$� -கழ $ேதவா.7.084.10.3 

 ம�னி இ�,பவ"க# வானி� இழி.தி5P� ம�டல நாயகரா� வாCவ� 

நி6சயேம $ேதவா.7.084.10.4 

 வ5= உைட ம@ ஏ.தி மதகாI உ� ேபா"�� $ேதவா.7.085.01.1 

 ெபா5 அணி தி�ேமனி, -�%ழ� உைமேயாF� $ேதவா.7.085.01.2 

 ெகா5_ெப.(ெகா5_ெப.) அணி ெநFமாட� Jடைலயா0^�� $ேதவா.7.085.01.3 

 அ5க# இR_;<.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ0.) வழி ேபா.த அதிசய� அறிேயேன 

$ேதவா.7.085.01.4 

 ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) 1@� உ�ட மாெலாF நா�1கP� 

$ேதவா.7.085.02.1 

 ைப அர= இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அ�%�_ெப.(அ�%�_ெப.) பாைவெயாF�(�) 

உடேன $ேதவா.7.085.02.2 

 ெகா� அணி மல"6 ேசாைல� Jடைலயா0^�� $ேதவா.7.085.02.3 

 ஐய� இR_;<.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ0.) வழி ேபா.த அதிசய� அறிேயேன 

$ேதவா.7.085.02.4 



 ஊ"ெதா/� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) @உ� பலி இF� @ 

எ�/ $ேதவா.7.085.03.1 

 வா" த� ெம�1ைலயா# மBைகெயாF� உடேன $ேதவா.7.085.03.2 

 J" Hைன ம@ ஏ.தி Jடைலயா0^�� $ேதவா.7.085.03.3 

 ஆ"வ� இR_;<.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ0.) வழி ேபா.த அதிசய� அறிேயேன 

$ேதவா.7.085.03.4 

 ச.� அண=� -ன?� தாBகிய_ெப.எ6.(தாB%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

தாCசைடய� $ேதவா.7.085.04.1 

 ப.�_ெப.(ப.�_ெப.) அண=� விரலா# பாைவெயாF� உடேன $ேதவா.7.085.04.2 

 ெகா.� அண=� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) �C Jடைலயா0^�� 

$ேதவா.7.085.04.3 

 அ.தண� வழி ேபா.த அதிசய� அறிேயேன $ேதவா.7.085.04.4 

 ேவதிய" வி�ணவ�� ம�ணவ�� ெதாழ ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 

$ேதவா.7.085.05.1 

 ேசாதி அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) உ� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ;�%ழ� உைமேயாF� 

$ேதவா.7.085.05.2 

 ேகாதிய வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) அைற$� Jடைலயா0^�� $ேதவா.7.085.05.3 

 ஆதி இR_;<.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ0.) வழி ேபா.த அதிசய� அறிேயேன 

$ேதவா.7.085.05.4 

 வி�தக வ 9ைணெயாF� ெவ�-�[� G�F $ேதவா.7.085.06.1 

 1�� அன ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 1/வ�_ெப.(1/வ�_ெப.) 

மBைகெயாF� உடேன $ேதவா.7.085.06.2 



 ெகா�� அல�� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) �C Jடைலயா0^�� 

$ேதவா.7.085.06.3 

 அ�த� இR_;<.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ0.) வழி ேபா.த அதிசய� அறிேயேன 

$ேதவா.7.085.06.4 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) Hைழ மதியெமாF_ெப.(மதிய�_ெப.+ஒF_க�.ேவ.) 

வா#_ெப.(வா#_ெப.) அரவ� சைடேமல $ேதவா.7.085.07.1 

 இைழ Hைழ �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) அ�%�_ெப.(அ�%�_ெப.) 

ஏ.திைழயாேளாFம $ேதவா.7.085.07.2 

 %ைழ அணி திகC ேசாைல� Jடைலயா0^�� $ேதவா.7.085.07.3 

 அழக� இR_;<.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ0.) வழி ேபா.த அதிசய� அறிேயேன 

$ேதவா.7.085.07.4 

 மைற 1த� வானவ�� மா� அய� இ.திரP� $ேதவா.7.085.08.1 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) Hத�_ெப.(Hத�_ெப.) மBைகெயாF� ேப��கண1� 

�ழ_%ைற.எ6.(�C_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.085.08.2 

 %ற#பைட அதேனாF� Jடைலயா0^�� $ேதவா.7.085.08.3 

 அறவ�_%றி.வி.1.(அற_ெப.+அ�_பட".ஒ�.) இR_;<.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ0.) வழி 

ேபா.த அதிசய� அறிேயேன $ேதவா.7.085.08.4 

 ேவைலயி� நI;_ெப.(நI;_ெப.) உ�F விைட 

அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) ஏறி $ேதவா.7.085.09.1 

 பா� அன ெம�ெமாழியா# பாைவெயாF� உடேன $ேதவா.7.085.09.2 

 ேகால� அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) உ� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) Jடைலயா0^�� 

$ேதவா.7.085.09.3 



 ஆல� இR_;<.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ0.) வழி ேபா.த அதிசய� அறிேயேன 

$ேதவா.7.085.09.4 

 Jடைலயா0^�� ெகா5_ெப.(ெகா5_ெப.) இைடயவேளாF� $ேதவா.7.085.10.1 

 ஆட�_ெதா.ெப.(ஆF_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) உக.தாைன @அதிசய� இ�@ 

எ�/ $ேதவா.7.085.10.2 

 நா5ய இ�தமிழா� நாவல ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) ெசா� $ேதவா.7.085.10.3 

 பாட�க# ப��� வ�லா" த� விைன ப0/ அ/ேம $ேதவா.7.085.10.4 

 விைடயி� ேம� வ�வாைன ேவத�தி� ெபா�ளாைன $ேதவா.7.086.01.1 

 அைடயி� அ�-_ெப.(அ�-_ெப.) உைடயாைன யாவ"�%� 

அறிய_%ைற.எ6.(அறி_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) ஒ�ணா $ேதவா.7.086.01.2 

 மைடயி� வாைளக# பா$�_ெப.எ6.(பா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

வ� பா"�தா� பனBகா<X" $ேதவா.7.086.01.3 

 சைடயி� கBைக தாI�தாைன சாராதா" சா"- எ�ேன $ேதவா.7.086.01.4 

 அைற$� ைபBகழ� ஆ",ப_%ைற.எ6.(ஆ",,_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) அர= 

ஆட_%ைற.எ6.(ஆF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) அன� ஏ.தி $ேதவா.7.086.02.1 

 பிைற$� கBைக$� �5_வி.எ6.(�F_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

ெபய".�_வி.எ6.(ெபய"_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆF� ெப�மானா" 

$ேதவா.7.086.02.2 

 பைற$� சB% ஒலி ஓவா, ப5ற� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) பனBகா<X" 

$ேதவா.7.086.02.3 

 உைற$�_ெப.எ6.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) எBக# பிராைன 

உணராதா" உண"=_ெப.(உண"=_ெப.) எ�ேன $ேதவா.7.086.02.4 



 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ஆ" மா மதி 

�5_வி.எ6.(�F_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) தழ� ேபா?� தி�ேமனி�% 

$ேதவா.7.086.03.1 

 எ� ஆ" நா#மல" ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

அB% இைச.�_வி.எ6.(இைச_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஏ��� அ5யா"க# 

$ேதவா.7.086.03.2 

 ப� ஆ" பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) அறாத ப5ற� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

பனBகா<X" $ேதவா.7.086.03.3 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஆ�_ெப.(ஆ�_ெப.) ஆய பிராைன ேபசாதா" ேப6; 

எ�ேன $ேதவா.7.086.03.4 

 ெந0றி�க� உைடயாைன ந9/ ஏ/� தி�ேமனி� $ேதவா.7.086.04.1 

 %0ற�_ெப.(%0ற�_ெப.) இ� %ண�தாைன ேகாணாதா" மன�தாைன 

$ேதவா.7.086.04.2 

 ப0றி, பா�-_ெப.(பா�-_ெப.) அைர ஆ"�த ப5ற� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

பனBகா<X", $ேதவா.7.086.04.3 

 ெப0ெறா�/ ஏ/� பிராைன ேபசாதா" ேப6; எ�ேன $ேதவா.7.086.04.4 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) எ�P� ெபா�ளாைன உ�கி� உ# உைறவாைன 

$ேதவா.7.086.05.1 

 சிர� எ�P� கலனாைன ெசBக� மா�விைடயாைன $ேதவா.7.086.05.2 

 வர�_ெப.(வர�_ெப.) 1�ன� அ�# 

ெச�வா�_வி.1.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ�_பட".ஒ�.) வ� பா"�தா� 

பனBகா<X", $ேதவா.7.086.05.3 

 பரம� எBக# பிராைன பரவாதா" பர= எ�ேன $ேதவா.7.086.05.4 

 எயிலா" ெபா�க� எ��த எ�ேதா# 1�க� இைறவ� $ேதவா.7.086.06.1 



 ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) ஆ� கா0/_ெப.(கா0/_ெப.) எ� வ 9சி மி� ஆ� த9 என 

நி�றா�_வி.1.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ�_பட".ஒ�.) $ேதவா.7.086.06.2 

 மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ஆ" ேசாைலக# 

�C.த_ெப.எ6.(�C_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) வ� பா"�தா� பனBகா<X", 

$ேதவா.7.086.06.3 

 பயி�வாP�% அ5ைம� க� பயிலாதா" பயி�= எ�ேன $ேதவா.7.086.06.4 

 ெம�ய� ெவ�ெபா5 G;� விகி"த� ேவத 1த�வ� $ேதவா.7.086.07.1 

 ைகயி� மா� ம@ ஏ.தி� கால� கால�_ெப.(கால�_ெப.) அ/�தா� 

$ேதவா.7.086.07.2 

 ைப ெகா# பா�-_ெப.(பா�-_ெப.) அைர ஆ"�த ப5ற� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

பனBகா<X" $ேதவா.7.086.07.3 

 ஐய� எBக# பிராைன அறியாதா" அறி=_ெப.(அறி=_ெப.) எ�ேன 

$ேதவா.7.086.07.4 

 வIச� அ0ற_ெப.எ6.(அ/_வி.+0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) மன�தாைர மறவாத 

பிற,- இலிைய $ேதவா.7.086.08.1 

 பIசி6 சீற5யாைள, பாக��_ெப.(பாக�_ெப.+அ��_சா�.) 

ைவ��_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உக.தாைன $ேதவா.7.086.08.2 

 மI; உ0ற_ெப.எ6.(உ/_வி.+0_இ.கா._அ_ெப.எ6.%றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட 

வ� பா"�தா� பனBகா<X" $ேதவா.7.086.08.3 

 ெந.ச��_ெப.(ெந.ச�_ெப.+அ��_சா�.) எBக# பிராைன நிைனயாதா" நிைன= 

எ�ேன $ேதவா.7.086.08.4 

 மைழயாP� திகCகி�ற மலேரா� எ�/ இ�வ"_ெப.(இ�வ"_ெப.) தா� 

$ேதவா.7.086.09.1 

 உைழயா நி�றவ" உ#க உய"வான�� உய"வாைன $ேதவா.7.086.09.2 



 பைழயாைன பனBகா<X" பதி ஆக� திகCகி�ற $ேதவா.7.086.09.3 

 %ைழ(�)காத0% அ5ைம� க� %ைழயாதா" %ைழ= எ�ேன $ேதவா.7.086.09.4 

 பா" ஊ��_ெப.எ6.(ஊ"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) பனBகா<X", 

பவள�தி� ப5யாைன $ேதவா.7.086.10.1 

 சீ" ஊ��_ெப.எ6.(ஊ"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) தி� ஆE"6 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ேப" ெச�னியி�_ெப.(ெச�னி_ெப.+இ�_இட.ேவ.) ைவ�த 

$ேதவா.7.086.10.2 

 ஆEர� அ5�ெதா�ட� அ5ய� ெசா� அ5 நா�_ெப.(நா�_ெப.) ெசா� 

$ேதவா.7.086.10.3 

 ஊ" ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) உைர 

ெச�வா"_வி.1.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ"_பட".ப�.) உய"வான�� உய"வாேர 

$ேதவா.7.086.10.4 

 மாட மாளிைக ேகா-ர�ெதாF ம�டப�_ெப.(ம�டப�_ெப.) 

வள��_ெப.எ6.(வள"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) வள" 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) $ேதவா.7.087.01.1 

 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) அைற$� பழன� தி�, 

பைனL" $ேதவா.7.087.01.2 

 ேதாF_ெப.(ேதாF_ெப.) ெப��_வி.எ6.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) காதினி� %ைழ VBக ெதா�ட"க# �#ளி, 

பாட_%ைற.எ6.(பாF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.087.01.3 

 ஆF� ஆ/ வ�லா" அவேர அழகியேர $ேதவா.7.087.01.4 

 நா/ ெசBக@ ந9"மல" ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) 

ச�பக�ெதாF $ேதவா.7.087.02.1 

 ேச/_ெப.(ேச/_ெப.) ெச� கழனி, பழன� தி�, பைனL" $ேதவா.7.087.02.2 



 ந9/ Gசி ெந� ஆ5 த�ைம நிைன,பவ" த� மன�த" 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.087.02.3 

 ஆ/ �ட_%ைற.எ6.(�F_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�லா" அவேர அழகியேர 

$ேதவா.7.087.02.4 

 ெசBக� ேமதிக# ேசF எறி.�_வி.எ6.(எறி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

தட�_ெப.(தட�_ெப.) ப5தலி� ேச� இன�ெதாF $ேதவா.7.087.03.1 

 ைபBக� வாைளக# பா� பழன� தி�, பைனL" $ேதவா.7.087.03.2 

 திBக#_ெப.(திBக#_ெப.) �5ய_ெப.எ6.(�F_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

ெச�வனா" அ5யா" த�ேம� விைன த9",பரா� வி5� $ேதவா.7.087.03.3 

 அB% இ�.�_வி.எ6.(இ�_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உைறவா" அவேர 

அழகியேர $ேதவா.7.087.03.4 

 வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) பாய_%ைற.எ6.(பா�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) -மலB% 

இளBகய� வாIவரா� உக+�-கழனி$# $ேதவா.7.087.04.1 

 பாைள ஒ�_ெப.அ.(ஒ#_ெப.அ.) க1க� -ைட �C தி�, பைனL" 

$ேதவா.7.087.04.2 

 ேதா+� ஆக1� ேதா�ற_%ைற.எ6.(ேதா�/_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) ந<ட� 

இ<F ஆFவா" அ5�ெதா�ட" தBகைள $ேதவா.7.087.04.3 

 ஆ+� ஆ/ வ�லா" அவேர அழகியேர $ேதவா.7.087.04.4 

 ெகாBைகயா" பல�� %ைட.� ஆட_%ைற.எ6.(ஆF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

ந9"� %வைள_ெப.(%வைள_ெப.) மல"தர $ேதவா.7.087.05.1 

 பBகய� மல��_ெப.எ6.(மல"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) பழன� தி�, 

பைனL" $ேதவா.7.087.05.2 

 மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) பாக1� மா� ஒ"பாக1� தா� உைடயவ" மா� 

ம@விெனாF $ேதவா.7.087.05.3 



 அBைக� த9 உக,பா" அவேர அழகியேர $ேதவா.7.087.05.4 

 காவி�_ெப.(காவி�_ெப.) -ைட �C ேசாணா<டவ" தா� 

பரவிய_ெப.எ6.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) க�ைண அ� 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) அ,_;<.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ0.) $ேதவா.7.087.06.1 

 பா வி� -லவ"_ெப.(-லவ"_ெப.) பயி?� தி�, பைனL" $ேதவா.7.087.06.2 

 மா வி� மட ேநா�கி_வி.எ6.(ேநா�%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) அIச 

மதகாI உ� ேபா"�� உக.தவ" $ேதவா.7.087.06.3 

 ஆவி� ஐ.�_ெப.(ஐ.�_ெப.) உக,பா" அவேர அழகியேர $ேதவா.7.087.06.4 

 மரBக#_ெப.(மர�_ெப.+க#_பட".ப�.) ேம� மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ஆல 

ம�டப�_ெப.(ம�டப�_ெப.) மாட மாளிைக ேகா-ர�தி� ேம� $ேதவா.7.087.07.1 

 திரBக� வ� 1கவ� -க, பா� தி�, பைனL" $ேதவா.7.087.07.2 

 �ரBக வா� பிள.தாP� V மல"� ேதா�ற?� அறியாம�-ேதா�றி 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.087.07.3 

 அரBகி� ஆட_%ைற.எ6.(ஆF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�லா" அவேர 

அழகியேர $ேதவா.7.087.07.4 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) எலா� 1ழவ� அதி"தர மாட மாளிைக ேகா-ர�தி� ேம� 

$ேதவா.7.087.08.1 

 ப� யாC 1ர?� பழன� தி�, பைனL" $ேதவா.7.087.08.2 

 ெவ�நிலா6 சைட ேமவிய-வி�ணவெராF ம�ணவ" ெதாழ $ேதவா.7.087.08.3 

 அ�ண�_ெப.(அ�ண�_ெப.) ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

நி�றா" அவேர அழகியேர $ேதவா.7.087.08.4 

 %ர�% இன�_ெப.(இன�_ெப.) %தி 

ெகா#ள_%ைற.எ6.(ெகா#_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) உக 



%�F த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) வய�_ெப.(வய�_ெப.) 

ெக�ைட_ெப.(ெக�ைட_ெப.) பா�தர $ேதவா.7.087.09.1 

 பர�%�_ெப.எ6.(பர_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

த�கழனி, பழன� தி�, பைனL" $ேதவா.7.087.09.2 

 இர�க� இ�லவ" ஐ.ெதாF ஐ.தைல ேதா#_ெப.(ேதா#_ெப.) இ�ப� 

தா#_ெப.(தா#_ெப.) ெந�த $ேதவா.7.087.09.3 

 அர�கைன அட"�தா" அவேர அழகியேர $ேதவா.7.087.09.4 

 வIசி H� இைட மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) பBகின"-மா தவ" 

வள��_ெப.எ6.(வள"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) வள" 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) $ேதவா.7.087.10.1 

 பIசி� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) அ5யா" பயி?�-தி�, பைனL" 

$ேதவா.7.087.10.2 

 வIசி$� வள" நாவ!ர�வன,பைக 

அவ#_பதி.ெப.(அ_;<.+அ#_பட".ெப�.ஒ�.) அ,ப� வ�ெதா�ட� 

$ேதவா.7.087.10.3 

 ெசIெசா� ேக<F_வி.எ6.(ேக#_வி.+<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உக,பா" அவேர 

அழகியேர $ேதவா.7.087.10.4 

 ந�பினா"�% அ�# ெச�$�_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

அ.தண"_ெப.(அ.தண"_ெப.) நா�மைற�% இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆய 

ேவ#வி$# $ேதவா.7.088.01.1 

 ெச�ெபா� ஏ" மடவா" அணி 

ெப0ற_ெப.எ6.(ெப/_வி.+00_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) தி� மிழைல 

$ேதவா.7.088.01.2 

 உ�பரா" ெதா@�_வி.எ6.(ெதா@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மா மைலயாெளாF�(�) உடேன 



உைற=_ெதா.ெப.(உைற_வி.+=_ெதா.ெப.%றி.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

$ேதவா.7.088.01.3 

 அ� ெபா� வ 9ழி ெகா�	" -அ5ேய0%� அ�+திேர $ேதவா.7.088.01.4 

 @விட� ெகா# மா மிட0ற9" ெவ#ைள6 ;�# ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) இ<F 

வி<ட காதின 9" @ எ�/ $ேதவா.7.088.02.1 

 திட� ெகா# சி.ைதயினா" கலி 

கா�%�_ெப.எ6.(கா_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) தி� 

மிழைல $ேதவா.7.088.02.2 

 மடBக� G�ட_ெப.எ6.(G�_வி.+<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) விமான� ம�மிைச 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இழி6சிய வான நா<ைட$� 

$ேதவா.7.088.02.3 

 அடBக� வ 9ழி ெகா�	"-அ5ேய0%� அ�+திேர $ேதவா.7.088.02.4 

 ஊைன உ0/ உயி" ஆயின 9" ஒளி 7�/� ஆ� ெதளி ந9ெராF ஆ� அIசி� 

$ேதவா.7.088.03.1 

 ேதைன ஆ<F உக.த9" ெச@ மாட� தி� மிழைல $ேதவா.7.088.03.2 

 மாைன ேமவிய_ெப.எ6.(ேம=_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ைகயின 9" ம@ 

ஏ.தின 9" மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) பாக�த9" வி�ணி� $ேதவா.7.088.03.3 

 ஆன வ 9ழி ெகா�	" -அ5ேய0%� அ�+திேர $ேதவா.7.088.03.4 

 @ப.த� வ 9F_ெப.(வ 9F_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) ப�ணின 9" 

ப5ற9" மதி,பிதி"� க�ணிய"ீ@ எ�/ $ேதவா.7.088.04.1 

 சி.ைத ெச��_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

இ��%�_ெப.எ6.(இ��%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ெசBைகயாள" தி� 

மிழைல $ேதவா.7.088.04.2 



 வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) நாடக�_ெப.(நாடக�_ெப.) வான 

நா5ய" ஆட_%ைற.எ6.(ஆF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மா� அய� 

ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) நா#ெதா/� $ேதவா.7.088.04.3 

 அ� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) வ 9ழி ெகா�	" -அ5ேய0%� அ�+திேர 

$ேதவா.7.088.04.4 

 -�ைச 7�ைற$� ெபா�ற� %�றவி� ஏ.தி ேவத,-ரவி� ேத"மிைச� 

$ேதவா.7.088.05.1 

 தி�ெச�-நா�மைறேயா" சிற.�_வி.எ6.(சிற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ��� தி� மிழைல $ேதவா.7.088.05.2 

 பாIசினா� அ5 ேபா0/�_ெப.எ6.(ேபா0/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

ப�த"க# பா5 ஆட, பாI.� ந�கின 9" $ேதவா.7.088.05.3 

 அ�ய வ 9ழி ெகா�	" -அ5ேய0%� அ�+திேர $ேதவா.7.088.05.4 

 எறி.த ச�5 இட.த க�ண,ப� ஏ��_ஏவ.(ஏ��_வி.) ப�த" க<% ஏ0ற� 

ந�கின 9" $ேதவா.7.088.06.1 

 ெசறி.த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) G�ெபாழி�-ேத� �ளி 

வ 9;�_ெப.எ6.(வ 9;_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) தி� மிழைல 

$ேதவா.7.088.06.2 

 நிைற.த_ெப.எ6.(நிைற_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

அ.தண"_ெப.(அ.தண"_ெப.) நி�த�-நா#ெதா/� ேநச�தா� உைம, Gசி�%�(�) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) $ேதவா.7.088.06.3 

 அறி.�_வி.எ6.(அறி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) வ 9ழி ெகா�	" -அ5ேய0%� 

அ�+திேர $ேதவா.7.088.06.4 

 பணி.த_ெப.எ6.(பணி_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) பா"�த� பகீரத� பல ப�த" 

சி�த"�%, ப�F ந�கின 9" $ேதவா.7.088.07.1 



 திணி.த மாட�ெதா/� ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) ம�% தி� மிழைல 

$ேதவா.7.088.07.2 

 தணி�.த_ெப.எ6.(தணி_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

அ.தண"_ெப.(அ.தண"_ெப.) ச.தி நா#ெதா/� அ.தி வா�_ெப.(வா�_ெப.) இF 

G6சிற,- அைவ $ேதவா.7.088.07.3 

 அணி.�_வி.எ6.(அணி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) வ 9ழி ெகா�	" -

அ5ேய0%� அ�+திேர $ேதவா.7.088.07.4 

 பர.த_ெப.எ6.(பர_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) பா�ட� ஊ" இைட, பலி ப0றி, 

பா�� உO� ;0ற�_ெப.(;0ற�_ெப.) ஆயின 9" $ேதவா.7.088.08.1 

 ெதாI.த நா�மைறேயா"�% இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆய தி� மிழைல 

$ேதவா.7.088.08.2 

 இ�.�_வி.எ6.(இ�_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ந9" தமிேழாF இைச 

ேக<%�_ெப.எ6.(ேக#_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

இ6ைசயா� கா;_ெப.(கா;_ெப.) நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) ந�கின 9" 

$ேதவா.7.088.08.3 

 அ�._ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) வ 9ழி ெகா�	" -

அ5ேய0%� அ�+திேர $ேதவா.7.088.08.4 

 @Vய ந9" அ1� ஆய ஆ/ அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) ெசா�?க @ 

எ�/ உைம ேக<க ெசா�லின 9" $ேதவா.7.088.09.1 

 @த9ய" ஆ�% உைலயாள" ெச@ மாட� தி� மிழைல $ேதவா.7.088.09.2 

 ேமய ந9" பலி ஏ0ற� எ� @ எ�/ வி�ண,ப� ெச�பவ"�% ெம�,ெபா�# 

$ேதவா.7.088.09.3 

 ஆய வ 9ழி ெகா�	" -அ5ேய0%� அ�+திேர $ேதவா.7.088.09.4 

 @ேவத ேவதிய" ேவட ந9திய" ஓ�வா" வி� ந9" மிழைல$# $ேதவா.7.088.10.1 

 ஆதி வ 9ழி ெகா�	" அ5ேய0%� அ�+க @ எ�/ $ேதவா.7.088.10.2 



 நாதகீத� வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) ஓ� வா" ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

நாவ!ர� வ�ெதா�ட�ந�-தமிC $ேதவா.7.088.10.3 

 பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ஓத வ�லா" பரேனாF JFவேர $ேதவா.7.088.10.4 

 @பிைழ உளன ெபா/�திFவ"@ எ�/ அ5ேய� பிைழ�த�கா� 

$ேதவா.7.089.01.1 

 பழி அதைன, பாராேத படல� எ� க� மைற,பி�தா� $ேதவா.7.089.01.2 

 @%ைழ விர= வ5 காதா ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) உளாேய @ எ�ன 

$ேதவா.7.089.01.3 

 உைழ உைடயா� உ# இ�.�_வி.எ6.(இ�_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

@உேளா� ேபாகீ" @ எ�றாேன $ேதவா.7.089.01.4 

 இைட அறிேய�_வி.1.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) அறிேய�_வி.1.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+எ�_த�.ஒ�.) 

@எ�ெப�மா� சரண� @ எ�ேப� $ேதவா.7.089.02.1 

 @நைட உைடய� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) அ5யா� எ�/ அவ0ைற, பாராேத 

$ேதவா.7.089.02.2 

 விைட உைடயா� விடநாக� ெவ�ந90ற� -லியி�ேதா� $ேதவா.7.089.02.3 

 உைட உைடயா� எைன உைடயா� @உேளா� ேபாகீ" @ எ�றாேன 

$ேதவா.7.089.02.4 

 ெச� விைன ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) அறியாேத� @தி�வ5ேய சர�@ எ�/ 

$ேதவா.7.089.03.1 

 ெபா� அ5ேய� பிைழ�தி5P� ெபா/�திட ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) 

ேவ�டாேவா $ேதவா.7.089.03.2 

 @ைப அரவா இB% இ�.தாேயா @ எ�ன பாI.� எ�ைன $ேதவா.7.089.03.3 



 உ�ய_%ைற.எ6.(உ�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) அ�# 

ெச�ய_%ைற.எ6.(ெச�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�லா� @உேளா� ேபாகீ" @ 

எ�றாேன $ேதவா.7.089.03.4 

 க�-_ெப.(க�-_ெப.) அம�� காI உ�ய� கைறமிட0ற� காபாலி 

$ேதவா.7.089.04.1 

 ெச�பவள�தி� உ�வ� ேசயிைழேயாF உட� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.089.04.2 

 @ந�பி இBேக இ�.த9ேர @ எ�/ நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ேக<ட?ேம 

$ேதவா.7.089.04.3 

 உ�ப"_ெப.(உ�ப"_ெப.) தனி��ைண என�% @உேளா� ேபாகீ" @ எ�றாேன 

$ேதவா.7.089.04.4 

 ெபா� இலB% ந/Bெகா�ைற -�சைடேம� 

ெபாலி.�_வி.எ6.(ெபாலி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இலBக $ேதவா.7.089.05.1 

 மி� இலB% H� இைடயா# பாகமா எ��_ெப.(எ��_ெப.) ஏறி $ேதவா.7.089.05.2 

 ��னி_வி.எ6.(��P_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) இ�பா� அ5யா" 

ெதா@�_வி.எ6.(ெதா@_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ�த_%ைற.எ6.(ஏ��_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) அ5ேயP� $ேதவா.7.089.05.3 

 உ�ன த� ஆ�� ேக<ட?ேம @உேளா� ேபாகீ" @ எ�றாேன $ேதவா.7.089.05.4 

 க� Hதலா� காமைன$� கா�.த_ெப.எ6.(கா�_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

திற�_ெப.(திற�_ெப.) கBைக மல" $ேதவா.7.089.06.1 

 ெத�நில= ெசIசைடேம� த9 மல".த_ெப.அ.(மல".த_ெப.அ.) 

ெகா�ைறயினா� $ேதவா.7.089.06.2 

 @க�மணிைய மைற,பி�தா� இB% இ�.தாேயா @ எ�ன $ேதவா.7.089.06.3 

 ஒ�Hதலி ெப�மானா" @உேளா� ேபாகீ" @ எ�றாேன $ேதவா.7.089.06.4 



 பா" நில=_ெப.(நில=_ெப.) மைறேயா�� ப�த"க+� பணி ெச�ய� 

$ேதவா.7.089.07.1 

 தா"_ெப.(தா"_ெப.) நில=_ெப.(நில=_ெப.) ந/Bெகா�ைற6 சைடயனா" 

@தாBக(அ)�ய $ேதவா.7.089.07.2 

 கா" நில=_ெப.(நில=_ெப.) மணிமிட0ற9" இB% இ�.த9ேர @ எ�ன 

$ேதவா.7.089.07.3 

 ஊ" அரவ� அைர�% அைச�தா� @உேளா� ேபாகீ" எ�றாேன $ேதவா.7.089.07.4 

 வா" இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகா# வன1ைலயா# 

த�ேனாF_ெப.(த�_பதி.ெப.+ஓF_க�.ேவ.) மயான��, $ேதவா.7.089.08.1 

 பா�டBக# பல �ழ, பயி�/ ஆF� பரேம<5 $ேதவா.7.089.08.2 

 கா" இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகா# க�ட�த� 

க���_ெப.எ6.(க��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

தி� ஒ0றி $ேதவா.7.089.08.3 

 L" இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

இ�.த_ெப.எ6.(இர_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) பிரா� @உேளா� ேபாகீ" @ 

எ�றாேன $ேதவா.7.089.08.4 

 ெபா� நவி?� ெகா�ைறயினா� @ேபா� மகிC�கீC இ� @ எ�/ 

$ேதவா.7.089.09.1 

 ெசா�ன_ெப.எ6.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) எைன� காணாேம 

@�+ற= மகிC�கீேழ@ $ேதவா.7.089.09.2 

 எ�ன வ�ல ெப�மாேன @இB% இ�.தாேயா @ எ�ன $ேதவா.7.089.09.3 

 ஒ�னலைர� க�டா� ேபா� @உேளா� ேபாகீ" @ எ�றாேன $ேதவா.7.089.09.4 



 @மா� திக@�_ெப.எ6.(திகC_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) சBகிலிைய� 

த.�_வி.எ6.(தா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) வ� பய�க# 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $ேதவா.7.089.10.1 

 ேதா�ற_%ைற.எ6.(ேதா�/_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) அ�# 

ெச��_வி.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அளி�தா�@ எ�/ உைர�க 

@உலக� எலா� $ேதவா.7.089.10.2 

 ஈ�றவேன ெவ�ேகாயி� இB% இ�.தாேயா @ எ�ன $ேதவா.7.089.10.3 

 ஊ�/வ� ஓ" ேகா� அ�ளி @உேளா� ேபாகீ" @ எ�றாேன $ேதவா.7.089.10.4 

 ஏ" ஆ�� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) நில=_ெப.(நில=_ெப.) ெவ�பா�க� 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

$ேதவா.7.089.11.1 

 கா" ஆ�� மிட0றாைன� காதலி�தி<F அ�பிெனாF� $ேதவா.7.089.11.2 

 சீ" ஆ�� தி� ஆE"6 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ேப" 

ெச�னியி�_ெப.(ெச�னி_ெப.+இ�_இட.ேவ.) ைவ�த $ேதவா.7.089.11.3 

 ஆEர� தமிC வ�லா"�% அைடயா வ�விைனதாேன $ேதவா.7.089.11.4 

 ம5�� ஆF� அ5ைம�க� அ�றிேய மனேன ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) வா@� 

நா+� $ேதவா.7.090.01.1 

 தF��_வி.எ6.(தF_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஆ<5_வி.எ6.(ஆ<F_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) த�மனா" தம" ெச�கி� 

இF�ேபா� தF��_வி.எ6.(தF_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆ<ெகா#வா� 

$ேதவா.7.090.01.2 

 கF�� ஆF கரதல�தி� தம�க1� எ� அக?� காIய பா�-� 

$ேதவா.7.090.01.3 

 பி5��_வி.எ6.(பி5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆ5 -லிL"6 சி0ற�பல�� 

எ�ெப�மாைன, ெப0றா� அ�ேற $ேதவா.7.090.01.4 



 ேபரா� காம�தி� ெச�றா" ேபா� அ�றிேய பி�யா� உ#கி $ேதவா.7.090.02.1 

 சீ" ஆ".த அ�பரா� ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 1� 

அ5 வ 9@�_ெப.எ6.(வ 9C_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) தி�வினாைர 

$ேதவா.7.090.02.2 

 ஓரா� த�மனா" தம" ெச�கி� இF�ேபா� 

தF��_வி.எ6.(தF_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆ<ெகா#வா� 

$ேதவா.7.090.02.3 

 ேபராள" -லிL"6 சி0ற�பல�� எ�ெப�மாைன, ெப0றா� அ�ேற 

$ேதவா.7.090.02.4 

 ந�யா" த� க#ள�தா� ப�% ஆன பாI; ஒழி.� நா+� உ#கி $ேதவா.7.090.03.1 

 பி�யாத அ�பரா� ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 1� 

அ5 வ 9@�_ெப.எ6.(வ 9C_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) சி.ைதயாைர 

$ேதவா.7.090.03.2 

 த�யா� த�மனா" தம" ெச�கி� இF�ேபா� 

தF��_வி.எ6.(தF_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆ<ெகா#வா� 

$ேதவா.7.090.03.3 

 ெப�ேயா"க# -லிL"6 சி0ற�பல�� எ�ெப�மாைன, ெப0றா� அ�ேற 

$ேதவா.7.090.03.4 

 க�ைம ஆ" த�மனா" தம" ந�ைம� க<5ய க<F அ/,பி,பாைன 

$ேதவா.7.090.04.1 

 அ�ைம_ெப.(அ�ைம_ெப.) ஆ� த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

த�வாைன ம�Oலக� காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) 

G�ட_ெப.எ6.(G�_வி.+<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.090.04.2 

 உ�ைமயா� ப�லவ"�%� திைற_ெப.(திைற_ெப.) ெகாடா ம�னவைர ம/�க� 

ெச�$�_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.090.04.3 



 ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) ஆ" -லிL"6 சி0ற�பல�� எ�ெப�மாைன, 

ெப0றா� அ�ேற $ேதவா.7.090.04.4 

 க�மானி� உ� ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ெசIசைட ேம� ெவ�மதிய� 

க�ணியாைன $ேதவா.7.090.05.1 

 உ�� அ�ன J0ற�ைத 

உ��F_வி.எ6.(உ�#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஓட உைத�� உக.� 

உலவா இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) $ேதவா.7.090.05.2 

 த�வாைன த�மனா" தம" ெச�கி� இF�ேபா� 

தF��_வி.எ6.(தF_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆ<ெகா#வா� 

$ேதவா.7.090.05.3 

 ெப�மானா" --லிL"6 சி0ற�பல�� எ�ெப�மாைன, ெப0றா� அ�ேற 

$ேதவா.7.090.05.4 

 உ���_வி.எ6.(உ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆ5� தி�யாேத உ#ளேம 

ஒழிக�டா� ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) க� ஓ<ட� $ேதவா.7.090.06.1 

 @எ�தா?� %ைற= இ�ைல@ எ�ப" கா� 

ெநIசேம_ெப.(ெநIச�_ெப.+ஏ_சா�.) ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) 

நா+� $ேதவா.7.090.06.2 

 ைப�� ஆF� அரவின� பட"சைடய� பரIேசாதி -பாவ� த9"�%� 

$ேதவா.7.090.06.3 

 பி�தா5 -லிL"6 சி0ற�பல�� எ�ெப�மாைன, ெப0றா� அ�ேற 

$ேதவா.7.090.06.4 

 @1<டாத 16ச.தி 7 ஆயிரவ"�%� 7"�தி@ எ�ன, $ேதவா.7.090.07.1 

 ப<டாைன ப�தரா�, பாவி,பா" பாவ1� விைன$� 

ேபாக_%ைற.எ6.(ேபா�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.090.07.2 



 வி<டாைன மைல எF�த_ெப.எ6.(எF_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

இராவணைன� தைலப��� ெநாIய� காலா� $ேதவா.7.090.07.3 

 ெதா<டாைன -லிL"6 சி0ற�பல�� எ�ெப�மாைன, ெப0றா� அ�ேற 

$ேதவா.7.090.07.4 

 @க�-தாP� %ைழ$� ஆ/ அ�றிேய க��மா க�த கி0றா"�% 

$ேதவா.7.090.08.1 

 எ0றா?� %ைற= இ�ைல@ எ�ப"கா� உ#ளேம 

ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) நா+� $ேதவா.7.090.08.2 

 ெச0/ ஆ<5� த�மனா" தம" ெச�கி� இF�ேபா�-தF�� ஆ<ெகா#வா� 

$ேதவா.7.090.08.3 

 ெப0ேறறி -லிL"6 சி0ற�பல�� எ�ெப�மாைன, ெப0றா� அ�ேற 

$ேதவா.7.090.08.4 

 நாF உைடய நாத� பா� ந�/_ெப.(ந�/_ெப.) எ�/� ெச� மனேம 

ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) நா+� $ேதவா.7.090.09.1 

 தாF உைடய த�மனா" தம" ெச�கி� இF�ேபா� 

தF��_வி.எ6.(தF_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆ<ெகா#வா� 

$ேதவா.7.090.09.2 

 ேமாF உைடய சமண"�%� 1ைட உைடய சா�கிய"�%� 7ட� ைவ�த 

$ேதவா.7.090.09.3 

 பFீ_ெப.(பFீ_ெப.) உைடய--லிL"6 சி0ற�பல�� எ�ெப�மாைன, ெப0றா� 

அ�ேற $ேதவா.7.090.09.4 

 பா" ஊ��_ெப.எ6.(ஊ"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) அர= 

அ�%�_ெப.(அ�%�_ெப.) உைம நBைக 

அவ#_பதி.ெப.(அ_;<.+அ#_பட".ெப�.ஒ�.) பBக� ைபBக� ஏ0ற� 

$ேதவா.7.090.10.1 



 ஊ" ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) த�மனா" தம" ெச�கி� இF�ேபா� 

தF��_வி.எ6.(தF_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆ<ெகா#வா� 

$ேதவா.7.090.10.2 

 ஆEர� த�பிரா� ஆEர� மீ ெகாBகி� அணி காIசிவா அ�, $ேதவா.7.090.10.3 

 ேபEர" ெப�மாைன, -லிL"6 சி0ற�பல�ேத ெப0றா� அ�ேற 

$ேதவா.7.090.10.4 

 பா<F� பா5, பரவி� தி�வா" $ேதவா.7.091.01.1 

 ஈ<F� விைனக# த9",பா" ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $ேதவா.7.091.01.2 

 கா<F� கல1� திமி?� கைர�ேக $ேதவா.7.091.01.3 

 ஓ<F� திைரவா� ஒ0றிLேர $ேதவா.7.091.01.4 

 சி.ைத கவ"வா" ெச.த9வ�ண" $ேதவா.7.091.02.2 

 எ�த� அ5க# இைறவ"�% இட�ேபா� $ேதவா.7.091.02.3 

 உ.�� திைரவா� ஒ0றிLேர $ேதவா.7.091.02.4 

 பவள� கனிவா�, பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) பBக� $ேதவா.7.091.03.1 

 கவள� களி0றி� உ�ைவ ேபா"�தா� $ேதவா.7.091.03.2 

 தவ@�_ெப.எ6.(தC_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) மதி ேச" சைடயா0% 

இட�ேபா� $ேதவா.7.091.03.3 

 உக+�_ெப.எ6.(உக+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) திைரவா� ஒ0றிLேர 

$ேதவா.7.091.03.4 

 எ�(�)ன� எழி?� நிைற$� கவ"வா� $ேதவா.7.091.04.1 

 -�ைன_ெப.(-�ைன_ெப.) 

மல��_ெப.எ6.(மல"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) -றவி�-திக@� 

$ேதவா.7.091.04.2 



 த�ைன 1�ன� நிைன�க� த�வா� $ேதவா.7.091.04.3 

 உ�ன,பFவா� -ஒ0றிLேர $ேதவா.7.091.04.4 

 பண� ெகா# அரவ� ப0றி பரம� $ேதவா.7.091.05.1 

 கணBக# �ழ� கபால� ஏ.தி $ேதவா.7.091.05.2 

 வணB%�_ெப.எ6.(வணB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) இைட 

ெம�மடவா" இ<ட $ேதவா.7.091.05.3 

 உணBக� கவ"வா� -ஒ0றிLேர $ேதவா.7.091.05.4 

 பைட ஆ" ம@வ� பலெவ� ந90ற� $ேதவா.7.091.06.1 

 விைட ஆ" ெகா5ய�_ெப.(ெகா5ய�_ெப.) ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) நாவ� 

$ேதவா.7.091.06.2 

 அைடவா" விைனக# அ/,பா� எ�ைன $ேதவா.7.091.06.3 

 உைடயா� உைற$�-ஒ0றிLேர $ேதவா.7.091.06.4 

 ெச�ற_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) -ரBக# த9யி� ேவவ 

$ேதவா.7.091.07.1 

 ெவ�ற_ெப.எ6.(ெவ�_வி.+�0_இ.கா.அ_ெப.எ6.%றி.) விகி"த� விைனைய 

வ 9<ட $ேதவா.7.091.07.2 

 ந�/� ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) நாத� நைர ஏ/ $ேதவா.7.091.07.3 

 ஒ�ைற உைடயா� -ஒ0றிLேர $ேதவா.7.091.07.4 

 கலவ மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ேபா� வைள�ைக ந�லா" $ேதவா.7.091.08.1 

 பல�� பர=�_ெப.எ6.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) பவள,ப5யா� 

$ேதவா.7.091.08.2 

 உலகி� உ#ளா" விைனக# த9",பா� $ேதவா.7.091.08.3 



 உல=� திைரவா� ஒ0றிLேர $ேதவா.7.091.08.4 

 ப0றி வைரைய எF�த_ெப.எ6.(எF_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) அர�க� 

$ேதவா.7.091.09.1 

 இ0/ 1�ய விரலா� அட"�தா" $ேதவா.7.091.09.2 

 எ0/� விைனக# த9",பா" -ஓத� $ேதவா.7.091.09.3 

 ஒ0/� திைரவா� ஒ0றிLேர $ேதவா.7.091.09.4 

 ஒ0றி ஊ��_ெப.எ6.(ஊ"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) அர=� பிைற$� 

$ேதவா.7.091.10.1 

 ப0றி ஊ��_ெப.எ6.(ஊ"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) பவள6 சைடயா� 

$ேதவா.7.091.10.2 

 ஒ0றிL" ேம� ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) 

உைர�த_ெப.எ6.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.091.10.3 

 க0/, பாட_%ைற.எ6.(பாF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

கழி$�_ெப.எ6.(கழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) விைனேய 

$ேதவா.7.091.10.4 

 எ0றா� மற�ேக� எ@ைம�%� எ�ெப�மாைனேய $ேதவா.7.092.01.1 

 @உ0றா�@ எ�/ உ�ைனேய உ#%கி�ேற� 

உண".�_வி.எ6.(உண"_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உ#ள�தா� 

$ேதவா.7.092.01.2 

 -0/ ஆF அரவா -�ெகாளிL" அவிநாசிேய $ேதவா.7.092.01.3 

 ப0/ ஆக வாCேவ� ப;பதிேய பரேம<5ேய $ேதவா.7.092.01.4 

 வழி ேபாவா" த�ேமாF� வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உட� 

J5ய மாணி-ந9 $ேதவா.7.092.02.1 



 ஒழிவ� அழேகா ெசா�லா� அ�# ஓB%_ஏவ.(ஓB%_வி.) சைடயாேன 

$ேதவா.7.092.02.2 

 ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ஆ�� ேசாைல, -�ெகாளிL�� 

%ள��_ெப.(%ள�_ெப.+அ��_சா�.) இைட $ேதவா.7.092.02.3 

 இழியா� %ளி�த மாணி-எ�ைன� கிறி ெச�தேத $ேதவா.7.092.02.4 

 எBேகP� ேபாகிP� எ�ெப�மாைன நிைன.த�கா� $ேதவா.7.092.03.1 

 ெகாBேக -கிP� Jைற 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஆ/ அைல,பா" இைல 

$ேதவா.7.092.03.2 

 ெபாB% ஆF அரவா -�ெகாளிL" அவிநாசிேய $ேதவா.7.092.03.3 

 எ� ேகாேன உைன ேவ�5�ெகா#ேவ� பிறவாைமேய $ேதவா.7.092.03.4 

 உைர,பா" உைர உக.� உ#க வ�லா" தBக# உ6சியா� $ேதவா.7.092.04.1 

 அைர�% ஆF அரவா ஆதி$� அ.த1� ஆயினா� $ேதவா.7.092.04.2 

 -ைர� காF_ெப.(காF_ெப.) ேசாைல, -�ெகாளிL" அவிநாசிேய $ேதவா.7.092.04.3 

 கைர�கா� 1தைலைய, பி#ைள தர6 ெசா�? காலைனேய $ேதவா.7.092.04.4 

 அரB% ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

மா� இFகாF அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) அ�றி$� $ேதவா.7.092.05.1 

 சர�-ேகாைல வாBகி வாIசிைல நாணியி� ச.தி�� $ேதவா.7.092.05.2 

 -ர� ேகாட எ�தா�--�ெகாளிL" அவிநாசிேய $ேதவா.7.092.05.3 

 %ரB% ஆF ேசாைல� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

ெகா�ட_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) %ைழ�காதேன 

$ேதவா.7.092.05.4 



 @நா�தாP� உைன, பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) அ�/ நவிலா�@ எனா 

$ேதவா.7.092.06.1 

 @ேசா�� @ எ�/ ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) ெதாழ 

நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ;.தர6 ேசாதியா� 

$ேதவா.7.092.06.2 

 G� தாCசைடயா� -�ெகாளிL" அவிநாசிேய $ேதவா.7.092.06.3 

 J�தா -உன�% நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ஆ<ப<ட %0ற1� %0றேம 

$ேதவா.7.092.06.4 

 ம.தி கFவP�% உ� பழ� நா5 மைல,-ற� $ேதவா.7.092.07.1 

 ச.திக#ேதா/� சல-<ப� இ<F வழிபட $ேதவா.7.092.07.2 

 -.தி உைறவா� -�ெகாளிL" அவிநாசிேய $ேதவா.7.092.07.3 

 ந.தி உைன ேவ�5� ெகா#ேவ� நரக� -காைமேய $ேதவா.7.092.07.4 

 ேபணா� ஒழி.ேத� உ�ைன அலா� பிற ேதவைர $ேதவா.7.092.08.1 

 காணா� ஒழி.ேத� கா<Fதிேய� இ�ன� கா�ப� 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) $ேதவா.7.092.08.2 

 G� நா�_ெப.(நா�_ெப.) அரவா -�ெகாளிL" அவிநாசிேய $ேதவா.7.092.08.3 

 காணாத க�க# கா<ட வ�ல கைற�க�டேன $ேதவா.7.092.08.4 

 ந#ளா/ ெத#ளா/ அர��ைறவா� எBக# ந�பேன $ேதவா.7.092.09.1 

 ெவ#ளாைட ேவ�டா� ேவBைகயி� ேதாைல 

வி��பினா�_வி.1.(வி��-_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_1�.ஒ�.) $ேதவா.7.092.09.2 

 -#_ெப.(-#_ெப.) ஏ/ ேசாைல, -�ெகாளிL�� 

%ள��_ெப.(%ள�_ெப.+அ��_சா�.) இைட $ேதவா.7.092.09.3 

 உ# ஆட, -�க மாணி எ�ைன� கிறி ெச�தேத $ேதவா.7.092.09.4 



 ந9" ஏற ஏ/� நிமி" -�சைட நி�மல 7"�திைய $ேதவா.7.092.10.1 

 ேபா" ஏ/ அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) ஏறிைய -�ெகாளிL" அவிநாசிைய 

$ேதவா.7.092.10.2 

 கா" ஏ/ க�டைன -ெதா�ட� ஆEர� 

க�திய_ெப.எ6.(க��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.092.10.3 

 சீ" ஏ/ பாட�க# ெச,ப வ�லா"�% இ�ைல ��பேம $ேதவா.7.092.10.4 

 ந9�� மல��_ெப.எ6.(மல"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) நில=� 

சைடேம� $ேதவா.7.093.01.1 

 ஊ��_ெப.எ6.(ஊ"_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) அரவ� உைடயா� 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ� $ேதவா.7.093.01.2 

 வா�� அ�வி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெபா� ெகாழி��6 $ேதவா.7.093.01.3 

 ேச��-நைறL"6 சி�த96;ரேம $ேதவா.7.093.01.4 

 அைள, ைபஅர= ஏ" இைடயா# அIச $ேதவா.7.093.02.1 

 �ைள�ைக�காI� ேதா� உ��தா� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ� $ேதவா.7.093.02.2 

 வைள�ைக� மடவா" மFவி�-தடந9"� $ேதவா.7.093.02.3 

 திைள�%�-நைறL"6 சி�த96;ரேம $ேதவா.7.093.02.4 

 இக@�_ெப.(இகC_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) தைகேயா" எயி� 

7�/� எ��த $ேதவா.7.093.03.1 

 பகழிெயாF வி� உைடயா� பதிதா� $ேதவா.7.093.03.2 

 1கிCெம� 1ைலயா" 1கேம கமல� $ேதவா.7.093.03.3 

 திக@�-நைறL"6 சி�த96;ரேம $ேதவா.7.093.03.4 

 மற� ெகா# அர�க� வைரேதா# வைரயா� $ேதவா.7.093.04.1 



 இற� ெகா# விர�_ெப.(விர�_ெப.) ேகா� 

இ��%�_ெப.எ6.(இ��%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ� $ேதவா.7.093.04.2 

 நற� ெகா# கமல� நளி ப#ளி_ெப.(ப#ளி_ெப.) எழ� $ேதவா.7.093.04.3 

 திற�%�-நைறL"6 சி�த96;ரேம $ேதவா.7.093.04.4 

 1@ந9/ அணி ேமனிய� ெமா�%ழலா" $ேதவா.7.093.05.1 

 எ@ ந9"ைம ெகா#வா� அம�� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ� $ேதவா.7.093.05.2 

 க@ந9" கமழ� கய�_ெப.(கய�_ெப.) ேச� 

உக+�_ெப.எ6.(உக+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.093.05.3 

 ெச@ந9"-நைறL"6 சி�த96;ரேம $ேதவா.7.093.05.4 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ஆ" உைட ெவ�தைல உ� பலி 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.093.06.1 

 ஆ� ஆ" அட� ஏ/ அம"வா� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ� $ேதவா.7.093.06.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆ" மதிய� பதி வ�ெபாழி�வா�� $ேதவா.7.093.06.3 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆ"-நைறL"6 சி�த96;ரேம $ேதவா.7.093.06.4 

 கா" ஊ" கடலி�_ெப.(கட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) விட�_ெப.(விட�_ெப.) உ�F 

அ�#ெச� $ேதவா.7.093.07.1 

 ந9" ஊ" சைடய� நில=� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ� $ேதவா.7.093.07.2 

 வா" ஊ" 1ைலயா" ம�=� ம/கி� $ேதவா.7.093.07.3 

 ேத" ஊ"-நைறL"6 சி�த96;ரேம $ேதவா.7.093.07.4 

 காIயி� உ�$� கைலமா�மறி$� $ேதவா.7.093.08.1 

 எ�$� ம@=� உைடயா� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ� $ேதவா.7.093.08.2 



 -�$� மைறேயா" நிைற ெசா�ெபா�#க# $ேதவா.7.093.08.3 

 ெதாI$�-நைறL"6 சி�த96;ரேம $ேதவா.7.093.08.4 

 ேபணா 1னிவ� ெப� ேவ#வி எலா� $ேதவா.7.093.09.1 

 மாணாைம ெச�தா� ம�=� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ� $ேதவா.7.093.09.2 

 பா�_ெப.(பா�_ெப.) ஆ" %ழ?� 1ழ=� விழவி� $ேதவா.7.093.09.3 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) ஆ"-நைறL"6 சி�த96;ரேம $ேதவா.7.093.09.4 

 %றியி� வ@வா� ெகாFBJ0/ உைத�த $ேதவா.7.093.10.1 

 எறி$� ம@வா# பைடயா� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ� $ேதவா.7.093.10.2 

 ெநறியி� வ@வா நியம�தவ"க# $ேதவா.7.093.10.3 

 ெசறி$�-நைறL"6 சி�த96;ரேம $ேதவா.7.093.10.4 

 ேபா" ஆ" -ர� எ� -னித� அம�� $ேதவா.7.093.11.1 

 சீ" ஆ" நைறL"6 சி�த96;ர�ைத $ேதவா.7.093.11.2 

 ஆEர� ெசா� இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) வ�லவ"க# 

$ேதவா.7.093.11.3 

 ஏ" ஆ" இைமேயா" உல%_ெப.(உல%_ெப.) எ��வேர $ேதவா.7.093.11.4 

 அழ� ந9" ஒ@கியைனய சைட$� $ேதவா.7.094.01.1 

 உைழ ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) உ�$� உைடயா� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ� 

$ேதவா.7.094.01.2 

 கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) ந9" 1��� கைக�%ைவ$� $ேதவா.7.094.01.3 

 ;ழ� ந9", ெபா�னி-ேசா0/��ைறேய $ேதவா.7.094.01.4 

 ப�ைட_ெப.அ.(ப�F_ெப.) விைனக# பறிய 

நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.094.02.1 



 அ�ட 1த�வ� அமல� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ� $ேதவா.7.094.02.2 

 இ�ைட ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

அ�-_ெப.(அ�-_ெப.) இைட அறாத $ேதவா.7.094.02.3 

 ெதா�ட" பர=�-ேசா0/��ைறேய $ேதவா.7.094.02.4 

 ேகால அர=� ெகா�கி� இற%� $ேதவா.7.094.03.1 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மதி$� ைவ�தா� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ� 

$ேதவா.7.094.03.2 

 ஆ?� மயி?� ஆட�_ெதா.ெப.(ஆF_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) அளி$� 

$ேதவா.7.094.03.3 

 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) த� ந9"-ேசா0/��ைறேய $ேதவா.7.094.03.4 

 பளி�%�தாைர பவளெவ0பி� $ேதவா.7.094.04.1 

 %ளி�%� ேபா� [� ேகாமா0% இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ� $ேதவா.7.094.04.2 

 அளி�%�_வி.எ6.(அளி_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

ஆ"�தி அ�லா� ம�=� $ேதவா.7.094.04.3 

 �ளி�%� ேசாைல-ேசா0/��ைறேய $ேதவா.7.094.04.4 

 உைத$� J0/�% 

ஒ�கா_எதி".ம.ெப.எ6.(ஒ�%_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எ6.%றி.) விதி�% 

$ேதவா.7.094.05.1 

 வைத$� ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

ைம.த�_ெப.(ைம.த�_ெப.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ� $ேதவா.7.094.05.2 

 திைத$� தா�� ேதP� ஞ`மி/� $ேதவா.7.094.05.3 

 �ைத$� ெபா�னி-ேசா0/��ைறேய $ேதவா.7.094.05.4 

 ஓத�கட� நIசிைன உ�5<ட $ேதவா.7.094.06.1 



 ேபைத,ெப�மா� ேபO�_ெப.எ6.(ேபO_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

பதி ஆ� $ேதவா.7.094.06.2 

 சீத,-ன� உ�F எ�ைய� கா?� $ேதவா.7.094.06.3 

 �த,ெபாழி� �C-ேசா0/��ைறேய $ேதவா.7.094.06.4 

 இற.தா" எ�-� எ��%� �5, $ேதவா.7.094.07.1 

 -றBகா<F ஆF� -னித� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $ேதவா.7.094.07.2 

 சிற.தா" ;0ற�_ெப.(;0ற�_ெப.) தி� எ�/ இ�ன $ேதவா.7.094.07.3 

 �ற.தா" ேச��-ேசா0/��ைறேய $ேதவா.7.094.07.4 

 காம� ெபா5யா� க� ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) இைம�த $ேதவா.7.094.08.1 

 ஓம� கடலா" உக.த இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ� $ேதவா.7.094.08.2 

 ேதெம�%ழலா" ேச�ைக -ைக�த $ேதவா.7.094.08.3 

 Vம� வி;�- ஆ"-ேசா0/��ைறேய $ேதவா.7.094.08.4 

 இைலயா� அ�பா� ஏ��மவ"�% $ேதவா.7.094.09.1 

 நிைலயா வாCைவ ந9�தா" இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆ� $ேதவா.7.094.09.2 

 தைலயா�-தா@� தவ�ேதா"�% எ�/� $ேதவா.7.094.09.3 

 ெதாைலயா6 ெச�வ-ேசா0/��ைறேய $ேதவா.7.094.09.4 

 ;0/ ஆ" த� ந9"6 ேசா0/��ைற$# $ேதவா.7.094.10.1 

 10றா மதி ேச" 1த�வ�_ெப.(1த�வ�_ெப.) பாத�� $ேதவா.7.094.10.2 

 அ0றா" அ5யா" அ5 நா�_ெப.(நா�_ெப.) ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) $ேதவா.7.094.10.3 

 ெசா�-தா� இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) க0றா" ��-_ெப.(��-_ெப.) 

இலேர $ேதவா.7.094.10.4 



 மீளா அ5ைம உம�ேக ஆ# ஆ� பிறைர ேவ�டாேத $ேதவா.7.095.01.1 

 7ளா� த9, ேபா� உ#ேள கன�/ 

1க�த�_ெப.(1க�_ெப.+அ��_சா�.+ஆ�_க�.ேவ.) 

மிக_%ைற.எ6.(மி%_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வா5 $ேதவா.7.095.01.2 

 ஆ# ஆ� இ��%�_ெப.எ6.(இ��%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) அ5யா" 

தBக# அ�ல� ெசா�ன�கா� $ேதவா.7.095.01.3 

 வாளா(ஆ)B% இ�,ப"ீ தி� ஆEM" வாC.�ேபாத9ேர $ேதவா.7.095.01.4 

 வி0/� ெகா#வ 9" ஒ0றி அ�ேல� 

வி��பி_வி.எ6.(வி��-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ஆ<ப<ேட� 

$ேதவா.7.095.02.1 

 %0ற�_ெப.(%0ற�_ெப.) ஒ�/� ெச�த� இ�ைல ெகா�ைத ஆ�கின 9" 

$ேதவா.7.095.02.2 

 எ0/�%-அ5ேக# -எ� க� ெகா�	" ந9ேர பழி,ப<	" $ேதவா.7.095.02.3 

 ம0ைற� க�தா� தாரா ெதாழி.தா� வாC.�ேபாத9ேர $ேதவா.7.095.02.4 

 அ�றி� 1<டா� அைட$�_ெப.எ6.(அைட_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ஆE" அக�த9ேர $ேதவா.7.095.03.1 

 க�/_ெப.(க�/_ெப.) 1<5 உ�ண6 ;ர.த காலி அைவ ேபால $ேதவா.7.095.03.2 

 எ�/� 1<டா, பாF� அ5யா" த� க� காணா� $ேதவா.7.095.03.3 

 %�றி� 1<5� %ழியி� வி@.தா� வாC.�ேபாத9ேர $ேதவா.7.095.03.4 

 ���தி உைறவ 9" பழன�_ெப.(பழன�_ெப.) பதியா ேசா0/��ைற ஆ#வ 9" 

$ேதவா.7.095.04.1 

 இ��ைக தி� ஆEேர உைடய"ீ மனேம என ேவ�டா $ேதவா.7.095.04.2 

 அ��தி உைடய அ5யா" தBக# அ�ல� ெசா�ன�கா� $ேதவா.7.095.04.3 



 வ��தி ைவ��_வி.எ6.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ம/ைம பணி�தா� 

வாC.�ேபாத9ேர $ேதவா.7.095.04.4 

 ெச._ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பவள�_ெப.(பவள�_ெப.) 

திக@�_ெப.எ6.(திகC_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) இ�ேவா தி� ஆE" $ேதவா.7.095.05.1 

 எ�த� அ5ேக# இ�ேவ ஆ� ஆ/ உம�% ஆ<ப<ேடா"�% $ேதவா.7.095.05.2 

 ச.த� பல=� பாF� அ5யா" த� க� காணா� $ேதவா.7.095.05.3 

 வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) @எ�ெப�மா� 1ைறேயா @ 

எ�றா� வாC.�ேபாத9ேர $ேதவா.7.095.05.4 

 திைன�தா# அ�ன ெசBகா� நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) ேச��_ெப.எ6.(ேச"-

வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) தி� ஆE", $ேதவா.7.095.06.1 

 -ைன� தா"_ெப.(தா"_ெப.) ெகா�ைற, ெபா� ேபா� மாைல, -�-� சைடயேீர 

$ேதவா.7.095.06.2 

 தன�தா� இ�றி தா�தா� 

ெமலி.�_வி.எ6.(ெமலி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) த� க� காணா� 

$ேதவா.7.095.06.3 

 மன�தா� வா5 அ5யா" இ�.தா� வாC.�ேபாத9ேர $ேதவா.7.095.06.4 

 ஆய�_ெப.(ஆய�_ெப.) ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) 

அைட$�_ெப.எ6.(அைட_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ஆE" அக�த9ேர $ேதவா.7.095.07.1 

 ஏ எ�ெப�மா� இ�ேவ ஆ� ஆ/ உம�% ஆ<ப<ேடா"�% $ேதவா.7.095.07.2 

 மாய� கா<5 பிறவி கா<5 மறவா மன�_ெப.(மன�_ெப.) கா<5 $ேதவா.7.095.07.3 

 காய� கா<5 க� ந9" ெகா�டா� வாC.�ேபாத9ேர $ேதவா.7.095.07.4 



 கழி ஆ� கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஆ� கல� ஆ� நில�_ெப.(நில�_ெப.) ஆ� 

கல.த_ெப.எ6.(கல_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ெசா� 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.095.08.1 

 இழியா� %ல�தி� பிற.ேதா�-உ�ைம இகழா� ஏ��ேவா� $ேதவா.7.095.08.2 

 பழிதா� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ%_வி.+அ�_ெதா.ெப.%றி.) அறிய"ீ அ5ேக# பாF� 

ப�தேரா� $ேதவா.7.095.08.3 

 வழிதா� காணா� அலம.� இ�.தா� வாC.�ேபாத9ேர $ேதவா.7.095.08.4 

 @ேபேயாேடP� பி�=_ெப.(பி�=_ெப.) ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) இ�னா�@ 

எ�ப" பிற"_ெப.(பிற"_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $ேதவா.7.095.09.1 

 கா�தா� ேவ�5� கனிதா� அ�ேறா க�தி� ெகா�ட�கா� $ேதவா.7.095.09.2 

 நா�தா� ேபால நFேவ தி�.�� உம�% ஆ<ப<ேடா"�% $ேதவா.7.095.09.3 

 வா�தா� திறவ 9" தி� ஆEM" வாC.�ேபாத9ேர $ேதவா.7.095.09.4 

 ெச�.தி_ெப.(ெச�.தி_ெப.) ெச�ெபா�மல�� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

இ�ேவா தி� ஆE" $ேதவா.7.095.10.1 

 ெபா�.தி� தி� 7ல<டான(�)ேம இடமா� ெகா�	ேர $ேதவா.7.095.10.2 

 இ�.�� நி�/� கிட.�� உ�ைம இகழா� ஏ��ேவா� $ேதவா.7.095.10.3 

 வ�.தி_வி.எ6.(வ�.�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) வ.�� உம�% 

ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) உைர�தா� வாC.�ேபாத9ேர $ேதவா.7.095.10.4 

 கா" ஊ" க�ட�� எ�ேதா# 1�க� கைலக# பல 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.095.11.1 

 ஆE"� தி� 7ல<டான�ேத அ5,ேப" ஆEர� $ேதவா.7.095.11.2 

 பா" ஊ" அறிய_%ைற.எ6.(அறி_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) எ� க� ெகா�	" ந9ேர 

பழி,ப<	" $ேதவா.7.095.11.3 



 வா" ஊ" 1ைலயா# பாக��_ெப.(பாக�_ெப.+அ��_சா�.) ெகா�	" 

வாC.�ேபாத9ேர $ேதவா.7.095.11.4 

 V வாயா ெதா�F ெச�வா"_வி.1.(ெச�_வி.+R_இ.இ.கா.+ஆ"_பட".ப�.) பF 

��கBக# $ேதவா.7.096.01.1 

 காவாயா க�F ெகா�டா" ஐவ"_ெப.(ஐவ"_ெப.) கா�கி?� $ேதவா.7.096.01.2 

 நா_ெப.(நா_ெப.) வாயா� உ�ைனேய 

ந�லன_%றி.வி.1.(ந�_ெப.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட".ப�.) ெசா�?ேவ0% 

$ேதவா.7.096.01.3 

 @ஆவா @ எ� பரைவ$# ம�டளி அ�மாேன $ேதவா.7.096.01.4 

 ெபா�னாேன -லவ"�% நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) -கC ேபா0ற� ஆ� 

$ேதவா.7.096.02.1 

 த�னாேன த�ைன, -கC.திF� த0ேசாதி $ேதவா.7.096.02.2 

 மி�னாேன ெச�க"வான�� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ஞாயி/_ெப.(ஞாயி/_ெப.) 

$ேதவா.7.096.02.3 

 அ�னாேன பரைவ$# ம�டளி அ�மாேன $ேதவா.7.096.02.4 

 நா_ெப.(நா_ெப.) மாறா� உ�ைனேய 

ந�லன_%றி.வி.1.(ந�_ெப.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட".ப�.) ெசா�?வா" 

$ேதவா.7.096.03.1 

 ேபா� ஆ/ எ� -�ணியா -�ணிய� ஆனாேன $ேதவா.7.096.03.2 

 ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) மாறா, பிண� இFகாF உக.� ஆFவா��% 

$ேதவா.7.096.03.3 

 ஆ� ஆ/ எ� -பரைவ$# ம�டளி அ�மாேன $ேதவா.7.096.03.4 



 ேநா�%ேவ� உ�ைனேய 

ந�லன_%றி.வி.1.(ந�_ெப.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட".ப�.) ேநா�காைம� 

$ேதவா.7.096.04.1 

 கா�கி�றா� க�F ெகா�டா" ஐவ"_ெப.(ஐவ"_ெப.) கா�கிP� $ேதவா.7.096.04.2 

 வா�% எ�P� மாைலெகா�F உ�ைன எ� 

மன��_ெப.(மன�_ெப.+அ��_சா�.) $ேதவா.7.096.04.3 

 ஆ"�கி�ேற� பரைவ$# ம�டளி அ�மாேன $ேதவா.7.096.04.4 

 பI; ஏ/� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) அ5யாைள ஓ"பாக� ஆ� 

$ேதவா.7.096.05.1 

 நI;_ெப.(நI;_ெப.) ஏ�� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) மணிக�ட� உைடயாேன 

$ேதவா.7.096.05.2 

 ெநI;_ெப.(ெநI;_ெப.) ஏர நி�ைனேய உ#கி நிைனவாைர $ேதவா.7.096.05.3 

 @அIேச� @ எ�பரைவ$# ம�டளி அ�மாேன $ேதவா.7.096.05.4 

 அ�மாேன ஆகம சீல"�% அ�# 

ந�%�_ெப.எ6.(ந�%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.096.06.1 

 ெப�மாேன ேப" அ�ளாள� பிட\ர� $ேதவா.7.096.06.2 

 த�மாேன த�தமிC[� -லவாண"�% ஓ" $ேதவா.7.096.06.3 

 அ�மாேன பரைவ$#ம�டளி அ�மாேன $ேதவா.7.096.06.4 

 வி�டாேன ேமைலயா" ேமைலயா" ேம� ஆய $ேதவா.7.096.07.1 

 எ�தாேன எ@�ெதாF ெசா�ெபா�# எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 1� 

$ேதவா.7.096.07.2 

 க�டாேன க�தைன� ெகா�5<F� கா<டாேய $ேதவா.7.096.07.3 

 அ�டாேன பரைவ$# ம�டளி அ�மாேன $ேதவா.7.096.07.4 



 கா0றாேன கா"1கி� ேபா�வ� ஒ" க�ட�� எ� $ேதவா.7.096.08.1 

 J0றாேன ேகா�வைளயாைள ஓ"பாக� ஆ� $ேதவா.7.096.08.2 

 ந90றாேன ந9#சைடேம� நிைற உ#ள� ஓ" $ேதவா.7.096.08.3 

 ஆ0றாேன பரைவ$# ம�டளி அ�மாேன $ேதவா.7.096.08.4 

 ெச5ேய� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) ெச�விைன 

ந�லன_%றி.வி.1.(ந�_ெப.+அ�_ெபா�.உ�.+அ_பட".ப�.) 

ெச�யாத_எதி".ம.ெப.எ6.(ெச�_வி.+ஆ�_எதி".ம.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.096.09.1 

 க5ேய� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) க�டேத க�டேத கா1/� 

$ேதவா.7.096.09.2 

 ெகா5ேய� நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) J/� ஆ/ உ� பணி Jறாத 

$ேதவா.7.096.09.3 

 அ5ேய� நா�பரைவ$# ம�டளி அ�மாேன $ேதவா.7.096.09.4 

 கர.ைத$� வ�னி$� ம�த1� Jவிள� $ேதவா.7.096.10.1 

 பர.த_ெப.எ6.(பர_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) சீ", பரைவ$# ம�டளி 

அ�மாைன $ேதவா.7.096.10.2 

 நிர�பிய ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) உைர�தன ப�� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_;<.+ஐ_பட".ப�.) $ேதவா.7.096.10.3 

 வி��-வா" ேமைலயா" ேமைலயா" ேமலாேர $ேதவா.7.096.10.4 

 ஆதிய� ஆதிைரய� அய� மா� அறித0% அ�ய $ேதவா.7.097.01.1 

 ேசாதிய� ெசா�ெபா�# ஆ� ;�Bகா மைற நா�கிைன$� $ேதவா.7.097.01.2 

 ஓதிய� உமப"த� ேகா� உலக�திP# எR_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+R_ஒ0.) 

உயி"�%� $ேதவா.7.097.01.3 

 நாதிய� ந�ெப�மா� ந�O� ஊ"-நனிப#ளி அேத $ேதவா.7.097.01.4 



 உற=_ெப.(உற=_ெப.) இலி ஊன� இலி 

உணரா"_வி.1.(உண"_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி".ம.+அ"_பட".ப�.) -ர� 

7�/_ெப.(7�/_ெப.) எ�ய6 $ேதவா.7.097.02.1 

 ெசறி வி(�)லி த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) நிைனவா" விைன 

ஆயின_வி.1.(ஆ%_வி.+இ�_இ.கா.+ன_பட".ப�.) ேத�.� 

அழிய_%ைற.எ6.(அழி_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.097.02.2 

 அற இல%�(�) அ�ளா� ம�# ஆ" ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) அைற$� $ேதவா.7.097.02.3 

 நற வி� ெகா�ைறயினா� ந�O� ஊ"-நனிப#ளி அேத $ேதவா.7.097.02.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உைடயா� ெபாIயா� மன�தா?� நிைன,- அ�யா� 

$ேதவா.7.097.03.1 

 ஆ� இைட ஐ.�_ெப.(ஐ.�_ெப.) அம".தா� அO 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ஓ" த9 உ�� 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.097.03.2 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உைட இR_;<.(இ_பதி.ெப.+R_ஒ0.) உடல�(�) ஒFBகி, 

-%.தா� பர.தா� $ேதவா.7.097.03.3 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) உைட மாF எ�பிரா� ந�O� ஊ"-நனிப#ளி 

அேத $ேதவா.7.097.03.4 

 ஓF உைடய� கலனா உைட ேகாவணவ� உைம ஓ" $ேதவா.7.097.04.1 

 பாF உைடய� பலி ேத".�_வி.எ6.(ேத"_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

உ�O�_ெப.எ6.(உ�O_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

ப�-_ெப.(ப�-_ெப.) உைடய� பயில� $ேதவா.7.097.04.2 

 காF_ெப.(காF_ெப.) உைடய�(�) இடமா மைல ஏ@� க�Bகட� �C 

$ேதவா.7.097.04.3 

 நாF உைட ந�ெப�மா� ந�O� ஊ"-நனிப#ளி அேத $ேதவா.7.097.04.4 



 ப�ண0% அ�ய� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பைட ஆழிதைன, பைட��� 

$ேதவா.7.097.05.1 

 க�ண0% அ�#-�.தா� க�தாதவ" ேவ#வி அவி $ேதவா.7.097.05.2 

 உ�ண0% இைமயவைர 

உ��F_வி.எ6.(உ�#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஓட உைத�� உக.� 

$ேதவா.7.097.05.3 

 ந�ண0% அ�ய பிரா� ந�O� ஊ"-நனிப#ளி அேத $ேதவா.7.097.05.4 

 ம�கிய ெசIசைடேம� மதி$� அர=� உடேன $ேதவா.7.097.06.1 

 -�கிய ஆரண� எ� -னித� -�[� விகி"த� $ேதவா.7.097.06.2 

 ெம�கிய வி�-ெதாழிலா� வி�,ப� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

பா"�தP�% $ேதவா.7.097.06.3 

 ந�கிய ந�ெப�மா� ந�O� ஊ" ந�ப#ளி அேத $ேதவா.7.097.06.4 

 அBக� ஓ" ஆ/ அைவ$� அ�மாமைற ேவ#விக+� $ேதவா.7.097.07.1 

 எB%� இ�.�_வி.எ6.(இ�_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

அ.தண"_ெப.(அ.தண"_ெப.) எ�7�/ அைவ ஓ�-� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

$ேதவா.7.097.07.2 

 பBகயமா 1க�தா# உைம பBக� உைற ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

$ேதவா.7.097.07.3 

 ெசBகய� பா$�_ெப.எ6.(பா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) வய�-தி� 

ஊ"-நனிப#ளி அேத $ேதவா.7.097.07.4 

 திBக#_ெப.(திBக#_ெப.) %/.ெதாIய�-திகC க�ணிய� H�ணியனா� 

$ேதவா.7.097.08.1 

 ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) க� பிணி கைளவா� அ� மா ம�.�_ெப.(ம�.�_ெப.) 

ஏC பிற,-� $ேதவா.7.097.08.2 



 மBக� தி�விரலா� அட"�தா� வ� அர�கைன$� $ேதவா.7.097.08.3 

 நBக<% அ�+� பிரா� ந�O� ஊ"-நனிப#ளி அேத $ேதவா.7.097.08.4 

 ஏன ம�,பிெனாF�(�) எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ஆைம$� G�F உக.� 

$ேதவா.7.097.09.1 

 வான மதி# அரண�_ெப.(அரண�_ெப.) மைலேய சிைலயா வைள�தா� 

$ேதவா.7.097.09.2 

 ஊன� இ� காழி த�P# உய" ஞானச�ப.த0% அ�/ $ேதவா.7.097.09.3 

 ஞான� அ�#-�.தா� ந�O� ஊ"-நனிப#ளி அேத $ேதவா.7.097.09.4 

 கால1� நாழிைக$� நனிப#ளி மன�தி� உ#கி $ேதவா.7.097.10.1 

 ேகால� அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) ஆயவைன� %ளி" நாவல 

ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) ெசா�ன_ெப.எ6.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

$ேதவா.7.097.10.2 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மதி�� உைர,பா" ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

மற.�_வி.எ6.(மற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) வாேனா" உலகி� 

$ேதவா.7.097.10.3 

 சால ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

எ�தி_வி.எ6.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) தவேலாக�� இ�,பவேர 

$ேதவா.7.097.10.4 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) இய�_ெப.(இய�_ெப.) ெவ�ைமயினா� 

தைலயி�_ெப.(தைல_ெப.+இ�_இட.ேவ.) கைடேதா/� பலி $ேதவா.7.098.01.1 

 ப� இய� ெம�ெமாழியா" இட� 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உழ� ப�டரBக� 

$ேதவா.7.098.01.2 

 -�ணிய நா�மைறேயா" 1ைறயா� அ5 ேபா0/_ஏவ.(ேபா0/_வி.) இைச,ப 

$ேதவா.7.098.01.3 



 ந�ணிய-ந�னில��, ெப�Bேகாயி� நய.தவேன $ேதவா.7.098.01.4 

 வல� கிள" மாதவ� ெச� மைல மBைக_ெப.(மBைக_ெப.) ஓ" பBகினனா� 

$ேதவா.7.098.02.1 

 சல� கிள" கBைக தBக6 சைட ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) இைடேய தாI�தா� 

$ேதவா.7.098.02.2 

 பல� கிள" ைப�ெபாழி�-த�பனி ெவ�மதிைய� தடவ $ேதவா.7.098.02.3 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) கிள"-ந�னில��, ெப�Bேகாயி� நய.தவேன 

$ேதவா.7.098.02.4 

 க6சிய� இ� க�,G" வி�,ப� க�தி� கசிவா" $ேதவா.7.098.03.1 

 உ6சிய� பி6ைச உ�ணி(�) உலகBக# எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உைடயா� 

$ேதவா.7.098.03.2 

 ெநா6சி அ� ப6சிைலயா� Hைரந9"--னலா� -ெதா@வா" $ேதவா.7.098.03.3 

 ந6சிய-ந�னில��, ெப�Bேகாயி� நய.தவேன $ேதவா.7.098.03.4 

 பா5ய_ெப.எ6.(பாF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) நா�மைறயா� பF ப� 

பிண�காF அரBகா $ேதவா.7.098.04.1 

 ஆ5ய_ெப.எ6.(ஆF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) மா நட�தா�@அ5 

ேபா0றி_வி.எ6.(ேபா0/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) @ எ�/ அ�பினரா�6 

$ேதவா.7.098.04.2 

 �5ய_ெப.எ6.(�F_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ெசBைகயினா" பலேதா�திர� 

வா��த ெசா�லி_வி.எ6.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) $ேதவா.7.098.04.3 

 நா5ய-ந�னில��, ெப�Bேகாயி� நய.தவேன $ேதவா.7.098.04.4 

 பில� த� வாயிெனாF ெபாI�� வலி மி�% உைடய $ேதவா.7.098.05.1 

 சல.தர� ஆ%�_ெப.எ6.(ஆ%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) இ�பிள= 

ஆ�கிய ச�கர�_ெப.(ச�கர�_ெப.) 1� $ேதவா.7.098.05.2 



 நில�_ெப.(நில�_ெப.) த� மாமக#ேகா� ெநFமா0% அ�#ெச�த பிரா� 

$ேதவா.7.098.05.3 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) த� ந�னில��, ெப�Bேகாயி� நய.தவேன 

$ேதவா.7.098.05.4 

 ெவ�ெபா5 ேமனியினா� க�ந9லமணி மிட0றா� $ேதவா.7.098.06.1 

 ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ப5 ெசIசைடயா� பிரம� சிர� பFீ_ெப.(பFீ_ெப.) 

அழி�தா� $ேதவா.7.098.06.2 

 ப�-_ெப.(ப�-_ெப.) உைட ந�மைறேயா" பயி�/ 

ஏ�தி_வி.எ6.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ப�கா� 

வணB%�_ெப.எ6.(வணB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.098.06.3 

 ந�- உைட-ந�னில��, ெப�Bேகாயி� நய.தவேன $ேதவா.7.098.06.4 

 ெதாைட மலி ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ��/� சைடய� ;ட" 

ெவ�ம@வா# $ேதவா.7.098.07.1 

 பைட மலி ைகய� ெம�யி� பக<F ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) 

உ�,ேபா"ைவயினா� $ேதவா.7.098.07.2 

 மைட மலி வ�கமல� மல"ேம� மட அ�ன�_ெப.(அ�ன�_ெப.) ம�னி 

$ேதவா.7.098.07.3 

 நைட_ெப.(நைட_ெப.) மலி-ந�னில��, ெப�Bேகாயி� நய.தவேன 

$ேதவா.7.098.07.4 

 %ளி"த� திBக#_ெப.(திBக#_ெப.) கBைக %ரேவாF அர Jவிள1� 

$ேதவா.7.098.08.1 

 மிளி"த� -�சைடேம� உைடயா� விைடயா� விைர ேச" $ேதவா.7.098.08.2 

 தளி" த� ேகாB%_ெப.(ேகாB%_ெப.) ேவBைக_ெப.(ேவBைக_ெப.) தட மாதவி 

ச�பக1� $ேதவா.7.098.08.3 



 நளி"த�-ந�னில��, ெப�Bேகாயி� நய.தவேன $ேதவா.7.098.08.4 

 கம" பயி� ெவI;ர��� கFB_ெப.அ.(கF�_ெப.அ.) ேகழ�_ெப.(ேகழ�_ெப.) 

பி� கானவனா� $ேதவா.7.098.09.1 

 அம" பயி�= எ�தி_வி.எ6.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) அ�6;னP�% 

அ�#ெச�த பிரா� $ேதவா.7.098.09.2 

 தம" பயி� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) விழவி�-த% ைசவ" தவ�தி� 

மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) $ேதவா.7.098.09.3 

 நம" பயி�-ந�னில��, ெப�Bேகாயி� நய.தவேன $ேதவா.7.098.09.4 

 க�வைர ேபா� அர�க� கயிைல மைல�கீC� கதற $ேதவா.7.098.10.1 

 ஒ�விரலா� அட"�� இ� அ�# 

ெச�த_ெப.எ6.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) உமாபதிதா� $ேதவா.7.098.10.2 

 திைர ெபா� ெபா�னி ந�ந9"� �ைறவ�_ெப.(�ைறவ�_ெப.) திகC 

ெச�பிய"ேகா� $ேதவா.7.098.10.3 

 நரபதி -ந�னில��, ெப�Bேகாயி� நய.தவேன $ேதவா.7.098.10.4 

 ேகாF உய" ெவBகளி0/� திகC ேகா6ெசBகணா� ெச� 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $ேதவா.7.098.11.1 

 நா5ய ந�னில��, ெப�Bேகாயி� நய.தவைன6 $ேதவா.7.098.11.2 

 ேசF இய� சிBகித.ைத-சைடய� தி� ஆEர� $ேதவா.7.098.11.3 

 பா5ய_ெப.எ6.(பாF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ப��� வ�லா" -%வா" 

பரேலாக��ேள $ேதவா.7.098.11.4 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அணி வா#_ெப.(வா#_ெப.) Hதலா# உைமயா# 

அவ#_பதி.ெப.(அ_;<.+அ#_பட".ெப�.ஒ�.) ேபC கணி�க $ேதவா.7.099.01.1 

 நிைற அணி ெநI;_ெப.(ெநI;_ெப.) அPBக ந9லமா�விட� உ�ட� எ�ேன 

$ேதவா.7.099.01.2 



 %ைற அணி %�ைல 1�ைல_ெப.(1�ைல_ெப.) அைள.� %ளி" மாதவி ேம� 

$ேதவா.7.099.01.3 

 சிைற அணி வ�Fக# ேச"-தி� நாேக6;ர�� அரேன $ேதவா.7.099.01.4 

 அ�.தவ� மா 1னிவ"�% அ�# 

ஆகி_வி.எ6.(ஆ%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ஓ" ஆ� அத� கீC 

$ேதவா.7.099.02.1 

 இ�.�_வி.எ6.(இ�_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அறேம -�த0% 

இய�-_ெப.(இய�-_ெப.) ஆகிய� எ�ைனெகா� ஆ� $ேதவா.7.099.02.2 

 %�.�_ெப.(%�.�_ெப.) அயேல %ரவ�(�) அரவி�(�) எயி/_ெப.(எயி/_ெப.) 

ஏ0/ அ��ப $ேதவா.7.099.02.3 

 ெச�.தி_ெப.(ெச�.தி_ெப.) ெச�ெபா� மல��-தி� நாேக6;ர�� அரேன 

$ேதவா.7.099.02.4 

 பாலன� ஆ" உயி"ேம� பாIயா� ைக�� 

எ@.த_ெப.எ6.(எ@_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.099.03.1 

 காலைன வ 9Fவி�� க��� ஆ�கிய� எ�ைனெகா� ஆ� $ேதவா.7.099.03.2 

 ேகால மல"�%வைள க@ந9" வய�_ெப.(வய�_ெப.) �C கிடBகி� 

$ேதவா.7.099.03.3 

 ேசெலாF வாைளக# பா�-தி� நாேக6;ர�� அரேன $ேதவா.7.099.03.4 

 %�ற-மைல�% மM-ெகா5 ஏ" இைடயா#-ெவ�வ $ேதவா.7.099.04.1 

 ெவ�றி மதகாIயி� உ� ேபா"�த�� எ�ைனெகா� ஆ� $ேதவா.7.099.04.2 

 1���_ெப.(1�றி�_ெப.) இளB_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) க1கி� 1� பாைள 

ம� அைள.� $ேதவா.7.099.04.3 

 ெத�ற� -%.� உல=�-தி� நாேக6;ர�� அரேன $ேதவா.7.099.04.4 



 அைர வி� ேகாவண�ேதாF அர= 

ஆ"��_வி.எ6.(ஆ"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

நா�மைற [� $ேதவா.7.099.05.1 

 உைர ெப�க உைர�� அ�/ உக.� அ�#ெச�த� எ�ேன $ேதவா.7.099.05.2 

 வைர த� மா மணி$� வைர6 ச.� அகிேலாF� உ.தி� $ேதவா.7.099.05.3 

 திைர ெபா� த�பழன-தி� நாேக6;ர�� அரேன $ேதவா.7.099.05.4 

 தBகிய_ெப.எ6.(தB%_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மா தவ�தி� தழ� ேவ#வியி� 

நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

எ@.த_ெப.எ6.(எ@_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.099.06.1 

 சிBக1� ந9# -லி$� ெச@ மா�காIேயாF அலற, $ேதவா.7.099.06.2 

 ெபாBகிய_ெப.எ6.(ெபாB%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ேபா" -�.�(,) 

பிள.�_வி.எ6.(பிள_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) உ� 

ேபா"�த� எ�ேன $ேதவா.7.099.06.3 

 ெசBகய� பா� கழனி-தி� நாேக6;ர�� அரேன $ேதவா.7.099.06.4 

 நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) இ� மா 

தவ�ைத_ெப.(தவ�_ெப.+அ��_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) ஒழி,பா� 

ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அைண.� மிக, 

$ேதவா.7.099.07.1 

 ெபாBகிய_ெப.எ6.(ெபாB%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) GBகைண 

ேவ#_ெப.(ேவ#_ெப.) ெபா5 ஆக விழி�த� எ�ேன $ேதவா.7.099.07.2 

 பBகய மா மல"ேம� ம� உ�F வ� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) 1ரல 

$ேதவா.7.099.07.3 

 ெசBகய� பா� வய�_ெப.(வய�_ெப.) �C-தி� நாேக6;ர�� அரேன 

$ேதவா.7.099.07.4 

 வாI அர நா�_ெப.(நா�_ெப.) அ� ஆக மாேம� வி� அ� ஆக $ேதவா.7.099.08.1 



 அ�யன 1,-ரBக# அைவ ஆ" அழ� 7<ட� எ�ேன $ேதவா.7.099.08.2 

 வி�த� ம�லிைக$� மல"6 ச�பக1� அைள.� $ேதவா.7.099.08.3 

 தி�த� வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) ப�ெச�-தி� நாேக6;ர�� அரேன 

$ேதவா.7.099.08.4 

 அB% இய� ேயா% த�ைன அழி,பா� 

ெச�/_வி.எ6.(ெச�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

அைண.�_வி.எ6.(அைண_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) மிக, $ேதவா.7.099.09.1 

 ெபாBகிய_ெப.எ6.(ெபாB%_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) GBகைண 

ேவ#_ெப.(ேவ#_ெப.) ெபா5 ஆக விழி�த� எ�ேன $ேதவா.7.099.09.2 

 பBகய மா மல"ேம� ம� உ�F ப� வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) அைறய 

$ேதவா.7.099.09.3 

 ெசBகய� நி�/_வி.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உக+�-தி� 

நாேக6;ர�� அரேன $ேதவா.7.099.09.4 

 %�டைர Jைற இ�றி� தி�$� சம�சா�கிய,ேப� $ேதவா.7.099.10.1 

 மி�டைர க�ட_ெப.எ6.(கா�_வி.+�<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) விர= ஆகிய� எ�ைனெகாேலா $ேதவா.7.099.10.2 

 ெதா�F இைர��(R) வணBகி_வி.எ6.(வணB%_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) 

ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) G�F அ5யா" 

பர=�_ெப.எ6.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.099.10.3 

 ெத�திைர� த�வய� �C தி� நாேக6;ர�� அரேன $ேதவா.7.099.10.4 

 ெகாB%_ெப.(ெகாB%_ெப.) அைண வ�F_ெப.(வ�F_ெப.) அர0ற %யி?� 

மயி?� பயி?� $ேதவா.7.099.11.1 

 ெதB%_ெப.(ெதB%_ெப.) அைண G�ெபாழி� �C தி� நாேக6;ர�� அரைன 

$ேதவா.7.099.11.2 



 வBக� மலி கட�_ெப.(கட�_ெப.) �C வய�_ெப.(வய�_ெப.) நாவ� ஆEர� 

ெசா�ன_ெப.எ6.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.099.11.3 

 பBக� இ� பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) வ�லா" அவ"த� விைன ப0/ அ/ேம 

$ேதவா.7.099.11.4 

 தா�_த0.;.(தா�_த0.;.) எைன 1� பைட�தா� 

அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) 

அறி.�_வி.எ6.(அறி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) ெபா� 

அ5�ேக $ேதவா.7.100.01.1 

 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ஒ�.) என பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) அ.ேதா நாயிேனைன, 

ெபா�<பF�� $ேதவா.7.100.01.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) எைன வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

எதி"ெகா#ள ம�தயாைன அ�#-�.�(R) $ேதவா.7.100.01.3 

 ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உயி" ேவ/ ெச�தா�-ெநா5�தா�மைல உ�தமேன 

$ேதவா.7.100.01.4 

 ஆைன உ��த_ெப.எ6.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) பைக அ5ேயெனாF 

மீள�ெகாேலா $ேதவா.7.100.02.1 

 ஊைன உயி" ெவ�<	 ஒ#ளியாைன நிைன�தி�.ேத� $ேதவா.7.100.02.2 

 வாைன மதி�த(அ)மர" வல�ெச�� எைன ஏற ைவ�க $ேதவா.7.100.02.3 

 ஆைன அ�# -�.தா� ெநா5�தா�மைல உ�தமேன $ேதவா.7.100.02.4 

 ம.திர� ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) 

அறிேய�_வி.1.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+எ�_த�.ஒ�.) மைனவாC�ைக 

மகிC.�_வி.எ6.(மகிC_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ5ேய� $ேதவா.7.100.03.1 

 ;.தர ேவடBகளா�-��ேச ெச$� ெதா�ட� எைன $ேதவா.7.100.03.2 

 அ.தர மா�வி;�பி�(�) அழ%_ெப.(அழ%_ெப.) ஆைன அ�#-�.த 

$ேதவா.7.100.03.3 



 �� தரேமா ெநIசேம_ெப.(ெநIச�_ெப.+ஏ_சா�.) -ெநா5�தா�மைல உ�தமேன 

$ேதவா.7.100.03.4 

 வாCைவ உக.த ெநIேச_ெப.(ெநI;_ெப.+ஏ_சா�.) மடவா" தBக# வ�விைன, 

ப<F $ேதவா.7.100.04.1 

 ஆழ 1க.த_ெப.எ6.(1க_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) எ�ைன 

அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) மா0றி அமர" எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

$ேதவா.7.100.04.2 

 �ழ_%ைற.எ6.(�C_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) அ�# -�.�(�) ெதா�டேன� பர� 

அ�ல� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) $ேதவா.7.100.04.3 

 ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) அ�# -�.தா�ெநா5�தா�மைல உ�தமேன 

$ேதவா.7.100.04.4 

 ம�Oலகி� பிற.�_வி.எ6.(பிற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) H�ைம 

வாC��� வழி அ5யா" $ேதவா.7.100.05.1 

 ெபா�Pலக� ெப/த�_ெதா.ெப.(ெப/_வி.+த�_ெதா.ெப.%றி.) ெதா�டேன� 

இ�/ க�ெடாழி.ேத� $ேதவா.7.100.05.2 

 வி�Oலக�தவ"க# வி��ப_%ைற.எ6.(வி��-_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

ெவ#ைளயாைனயி� ேம� $ேதவா.7.100.05.3 

 எ� உட�_ெப.(உட�_ெப.) கா<Fவி�தா� ெநா5�தா�மைல உ�தமேன 

$ேதவா.7.100.05.4 

 அIசிைன ஒ�றி நி�/(R) அல" 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ5 ேச"= 

அறியா_ெப.எ6.(அ�_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.100.06.1 

 வIசைன எ� மனேம ைவகி வான ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) நாட" 1�ேன 

$ேதவா.7.100.06.2 



 �I;த� மா0/வி�� ெதா�டேன� பர� அ�ல� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

$ேதவா.7.100.06.3 

 ெவIசின ஆைன த.தா�ெநா5�தா�மைல உ�தமேன $ேதவா.7.100.06.4 

 நிைல ெகட_%ைற.எ6.(ெகF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வி�_ெப.(வி�_ெப.) 

அதிர(.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) எB%� அதி".� 

அைசய_%ைற.எ6.(அைச_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) $ேதவா.7.100.07.1 

 மைல இைட யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஏறி(R) வழிேய வ�ேவ� எதிேர 

$ேதவா.7.100.07.2 

 அைலகட� ஆ� அைரய�(�) அல" 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 1� 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இைறIச $ேதவா.7.100.07.3 

 உைல அைணயாத வ�ண�-ெநா5�தா�மைல உ�தமேன $ேதவா.7.100.07.4 

 அர ஒலி ஆகமBக# அறிவா" அறி ேதா�திரBக# $ேதவா.7.100.08.1 

 விரவிய ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ஒலி வி�_ெப.(வி�_ெப.) எலா� 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எதி".� இைச,ப 

$ேதவா.7.100.08.2 

 வர�_ெப.(வர�_ெப.) மலி வாண� 

வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) வழித.� என�% ஏ/வ� ஓ" 

$ேதவா.7.100.08.3 

 சிர� மலி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) த.தா�ெநா5�தா�மைல உ�தமேன 

$ேதவா.7.100.08.4 

 இ.திர�_ெப.(இ.திர�_ெப.) மா� பிரம�(�) எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ஆ" மி% 

ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $ேதவா.7.100.09.1 

 வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) எதி"ெகா#ள எ�ைன 

ம�தயாைன அ�#-�.� $ேதவா.7.100.09.2 



 ம.திர மா 1னிவ" @இவ� ஆ" @ என -எ�ெப�மா� $ேதவா.7.100.09.3 

 @ந�தம" ஊர�@ எ�றா�ெநா5�தா�மைல உ�தமேன $ேதவா.7.100.09.4 

 ஊழிெதா/ ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 10/�(�) உய" ெபா� ெநா5�தா�மைலைய 

$ேதவா.7.100.10.1 

 �C இைச இ� க��பி� ;ைவ நாவல ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) 

ெசா�ன_ெப.எ6.(ெசா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) $ேதவா.7.100.10.2 

 ஏC இைச இ� தமிழா� இைச.�_வி.எ6.(இைச_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

ஏ�திய_ெப.எ6.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) ப�திைன$� $ேதவா.7.100.10.3 

 ஆழி கட�_ெப.(கட�_ெப.) அைரயா அIைசய,ப"�% அறிவி,பேத 

$ேதவா.7.100.10.4 

 ெபா� ஆ� இதழி விைர ம�த� ெபாB% கBைக -�சைடேம� $ேதவா.7.101.01.1 

 1�னா அரவ� மதிய1� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ைவ�த� 7"�% அ�ேற 

$ேதவா.7.101.01.2 

 ��னா மLர� ேசாைலெதா/� ஆட_%ைற.எ6.(ஆF_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) 

Vர� �ைணவ�F $ேதவா.7.101.01.3 

 ெத�னா எ�P� ெத�நாைக� தி��காேராண�� இ�,பேீர $ேதவா.7.101.01.4 

 வைர�ைக ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) உ���� அர� நடமா<F ஆனா� 

மைனேதா/� $ேதவா.7.101.02.1 

 இர�ைக ஒழிய"ீ பழி அறியி� ஏ0ைற வி0/ெந�_ெப.(ெந�_ெப.) ெகா#வ 9" 

$ேதவா.7.101.02.2 

 1ைர� ைக பவள�கா� கா<ட 7�6 சBக�ெதாF 1�த�_ெப.(1�த�_ெப.) 

$ேதவா.7.101.02.3 

 திைர� ைக கா<F� ெத�நாைக� தி��காேராண�� இ�,பேீர $ேதவா.7.101.02.4 



 -�?� ெப/ேம விைட -ணர6 சைடேம� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) -க ைவ�த9" $ேதவா.7.101.03.1 

 இ�ல� ேதா/� பலி எ�றா� இர�க இFவா" இFவாேர $ேதவா.7.101.03.2 

 1�ைல_ெப.(1�ைல_ெப.) 1/வ�_ெப.(1/வ�_ெப.) ெகா5_ெப.(ெகா5_ெப.) 

எF,ப_%ைற.எ6.(எF,,_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

1க�_ெப.(1க�_ெப.) ேமாதிர� கா<ட $ேதவா.7.101.03.3 

 ெச�?�_ெப.எ6.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) -றவி� ெத�நாைக� 

தி��காேராண�� இ�,பேீர $ேதவா.7.101.03.4 

 மா�டா" எ?�-� க?�-� எலா� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆக 

மகிC.�_வி.எ6.(மகிC_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அ�ளி $ேதவா.7.101.04.1 

 G� தா"_ெப.(தா"_ெப.) ெபாறி ஆF அர= ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) -ர� 

7�/_ெப.(7�/_ெப.) எ��த9" ெபா�#_ெப.(ெபா�#_ெப.) ஆக $ேதவா.7.101.04.2 

 V�டா விள�% மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட வ 9திேதா/� ;ட" உ��க 

$ேதவா.7.101.04.3 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) தா"_ெப.(தா"_ெப.) -�ைச� ெத�நாைக� 

தி��காேராண�� இ�,பேீர $ேதவா.7.101.04.4 

 ஒ�வ"�% ஒ�வ"_ெப.(ஒ�வ"_ெப.) அ�� ஆகி� உைட ெவ�தைல 

ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஊ" 

ஊர�_ெப.(ஊர�_ெப.) $ேதவா.7.101.05.1 

 இ�வ"�% ஒ�வ"_ெப.(ஒ�வ"_ெப.) 

இர.�_வி.எ6.(இர_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) உ�டா� எளிேத ெசா�N"-

எ�தைன$� $ேதவா.7.101.05.2 

 ப� வ� கனக� க0Gர� பக".த 

1க.�_வி.எ6.(1க_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ப,பரவ" $ேதவா.7.101.05.3 

 ெத�வி� சி.�� ெத�நாைக� தி��காேராண�� இ�,பேீர $ேதவா.7.101.05.4 



 ேதா(<)ைட உF�த_ெப.எ6.(உF_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) கா� உைடய"ீ 

ேதாைல உF��6 ேசா�பாேத $ேதவா.7.101.06.1 

 ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) உF��� க�ட�கா� அழகி� அ�ேற அ�� அ�/(R) 

$ேதவா.7.101.06.2 

 ஓைட உF�த_ெப.எ6.(உF_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) %1தேம உ# அ� ைக 

மறி,ப -ற�_ெப.(-ற�_ெப.) ைக அன� $ேதவா.7.101.06.3 

 ேசைட உF��� ெத�நாைக� தி��காேராண�� இ�,பேீர $ேதவா.7.101.06.4 

 கF நI;_ெப.(நI;_ெப.) உ�F இர�கேவ க�ட� க/�த� 

இ�_;<.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ0.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) $ேதவா.7.101.07.1 

 விF�_ெப.எ6.(விF_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) நI;_ெப.(நI;_ெப.) 

உ�F-நாக�ைத வ 9<5� ஆ<ைட ேவ�டா ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) 

$ேதவா.7.101.07.2 

 ெகாF மI;க# ேதா� ெநFமாட� %ல= மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாளிைக�%ழா� 

$ேதவா.7.101.07.3 

 இF மிI; இைத �C ெத�நாைக� தி��காேராண�� இ�,பேீர 

$ேதவா.7.101.07.4 

 ப#ள�_ெப.(ப#ள�_ெப.) பா/� ந/�_ெப.அ.(ந/�_ெப.அ.) -னைல6 

�5_வி.எ6.(�F_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ6.%றி.) ெப�_ெப.(ெப�_ெப.) ஓ"பாகமா 

$ேதவா.7.101.08.1 

 ெவ#ைள_ெப.(ெவ#ைள_ெப.) ந9ேற G;வ 9" 

ேம$�_ெப.எ6.(ேம�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) விைட$� பா$ேம 

$ேதவா.7.101.08.2 

 ெதா#ைள ஆ� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) கர�� ஆைன ;ம.� வBக� ;Bக� 

இட� $ேதவா.7.101.08.3 

 ெத#+� ேவைல� ெத�நாைக� தி��காேராண�� இ�,பேீர $ேதவா.7.101.08.4 



 ம�த� கவ��_ெப.எ6.(கவ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) 

மல"�ெகா�ைறமாைல ேம� மா� ஆனாைள $ேதவா.7.101.09.1 

 உ���_வி.எ6.(உ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) அB% அவ�� 

உைரெச�தா� உம�ேக அ�ேற பழி உைரய"ீ $ேதவா.7.101.09.2 

 1�த�_ெப.(1�த�_ெப.) 

கவ��_ெப.எ6.(கவ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) நைக இைளயா" 7�� 

தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) 15ம�ன" $ேதவா.7.101.09.3 

 சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) 

கவ��_ெப.எ6.(கவ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ெத�நாைக� 

தி��காேராண�� இ�,பேீர $ேதவா.7.101.09.4 

 மைற அ�/ ஆலி� கீC நா�வ"�% அளி�த9" களி�தா" மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) 

7�/� $ேதவா.7.101.10.1 

 இைறயி� எ��த9" ஏC உல%�_ெப.(உல%_ெப.+உ�_சா�.) உைடயா" 

இர.�_வி.எ6.(இர_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) ஊ� இனிேததா� 

$ேதவா.7.101.10.2 

 திைற_ெப.(திைற_ெப.) ெகா�F_வி.எ6.(ெகா#_வி.+�<_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

அமர" சிற.�_வி.எ6.(சிற_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) இைறIசி� 

தி��ேகா-ர�� ெந��க மல"6 $ேதவா.7.101.10.3 

 சிைறவ�F அைற$� ெத�நாைக� தி��காேராண�� இ�,பேீர 

$ேதவா.7.101.10.4 

 ேத" ஆ" வ 9தி� ெத�நாைக� தி��காேராண�� இைறயாைன6 $ேதவா.7.101.11.1 

 சீ" ஆ" மாட� தி� நாவ!"� ேகா�சிற.த வ�ெதா�ட� $ேதவா.7.101.11.2 

 ஆரா அ�ேபாF உைரெச�த அIெசாF அI;� அறிவா"க# $ேதவா.7.101.11.3 

 வா" ஆ" 1ைலயா� உைம கணவ�_ெப.(கணவ�_ெப.) மதி�க இ�,பா" 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) அக�ேத $ேதவா.7.101.11.4 



 விைட�தவ" -ரBக# 7�/� வி�சிைல %னிய வாBகி, 

$ேதவா.7.101.ெகா�லி.01.1 

 பைட�ெதாழி� -�.� நி�ற_ெப.எ6.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

பரமேன பரம ேயாகி $ேதவா.7.101.ெகா�லி.01.2 

 கைட�தைல, -%.� நி�ேறா� கலிமைற� காF(<) அம".த9" 

$ேதவா.7.101.ெகா�லி.01.3 

 அைட�திF� கத= த�ைன அ,ப5� தாளி னாேல $ேதவா.7.101.ெகா�லி.01.4 

 1ைட�தைல, பலிெகா# வாேன 1�கணா 

ந�க_ெப.எ6.(ந%_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 7"�த9 $ேதவா.7.101.ெகா�லி.02.1 

 மைட�தைல� கமல� 

ஓB%�_ெப.எ6.(ஓB%_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) வய�மைற� காF(<) 

அம".தா� $ேதவா.7.101.ெகா�லி.02.2 

 @அைட�திF� கதைவ @ எ�/(/) இB%(%) அ5யேன� 

ெசா�ல_%ைற.எ6.(ெசா�_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) வ�ேல 

$ேதவா.7.101.ெகா�லி.02.3 

 அைட�தைன கத=(R) இ�(�) அ�ேறா எ�ைம ஆ# 

உக�%�_ெப.எ6.(உக_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ஆேற 

$ேதவா.7.101.ெகா�லி.02.4 

 ெகாB%(%) அணா மல"க#_ெப.(மல"க#_ெப.) ேம=� %ளி"ெபாழி� இைமய, 

பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $ேதவா.7.101.ெகா�லி.03.1 

 பB% அணா உ�வினாேன ப�மணி உமி@� ெவ�ைம6 

$ேதவா.7.101.ெகா�லி.03.2 

 ெசBக� ஆ" அரவ� G�ட_ெப.எ6.(G�_வி.+<_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

திகCமைற� காF(F) அம".தா� $ேதவா.7.101.ெகா�லி.03.3 



 அBகணா இ�_பதி.ெப.(இ_;<.+�_பட".ஒ�.) அ�ேறாதா� எ�ைம ஆ# 

உக�%�_ெப.எ6.(உக_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ஆேற 

$ேதவா.7.101.ெகா�லி.03.4 

 இ�#_ெப.(இ�#_ெப.) உைட மிட0றினாேன எழி�மைற, ெபா�#க# 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $ேதவா.7.101.ெகா�லி.04.1 

 ெத�# பட 1னிவ"�% ஈ.த திகCமைற� காF(F) அம".தா� 

$ேதவா.7.101.ெகா�லி.04.2 

 ம�# உைடமன�த ேனP� வ.�_வி.எ6.(வா_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

அ5 பணி.�_வி.எ6.(பணி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) நி�ேற0%(%) 

$ேதவா.7.101.ெகா�லி.04.3 

 அ�# அ�_பதி.ெப.(அ_;<.+�_பட".ஒ�.) -�வ�(�) அ�ேறா எ�ைம ஆ# 

உக�%�_ெப.எ6.(உக_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ஆேற 

$ேதவா.7.101.ெகா�லி.04.4 

 ெப�.தைக ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) த�ைன, பிளிறிட உ� ெச� தாேன 

$ேதவா.7.101.ெகா�லி.05.1 

 ம��திகC ெபாழி�க# �C.த_ெப.எ6.(�C_வி.+.�_இ.கா.+அ_ெப.எ6.%றி.) 

மாமைற� காF(F) அம".தா� $ேதவா.7.101.ெகா�லி.05.2 

 க��தில ேனP� நி�_பதி.ெப.(நி�_1�.ஒ�.) த�_பதி.ெப.(த�_தி�.) 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) அ5 பணி.�_வி.எ6.(பணி_வி.+.�_இ.கா.+உ_வி.எ6.%றி.) 

நி�ேற�_வி.1.(நி�_வி.+�0_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) $ேதவா.7.101.ெகா�லி.05.3 

 அ��திைய அறிவ�(�) அ�ேறா எ�ைம ஆ# 

உக�%�_ெப.எ6.(உக_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ஆேற 

$ேதவா.7.101.ெகா�லி.05.4 

 ெச,-(-) அம" ெகாBைக மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) ெசறிவைள 

ெகா#+�_ெப.எ6.(ெகா#_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ேதேசாF(F) 

$ேதவா.7.101.ெகா�லி.06.1 



 ஒ,- அ�ந" பலிெகா# வாேன ஒளிமைற� காF(F) அம".தா� 

$ேதவா.7.101.ெகா�லி.06.2 

 அ,- அம" சைடயினாேன அ5யேன� பணி உக.த $ேதவா.7.101.ெகா�லி.06.3 

 அ,பேன அளவி� ேசாத9 அ5ைமைய 

உக�%�_ெப.எ6.(உக_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ஆேற 

$ேதவா.7.101.ெகா�லி.06.4 

 மதி ��/� இதழி ம�த� ம�னிய ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.+ஏ_சா�.) $ேதவா.7.101.ெகா�லி.07.1 

 கதி ஒ�/� ஏ0றி னாேன கலிமைற� காF(F) அம".தா� 

$ேதவா.7.101.ெகா�லி.07.2 

 விதி ஒ�/_ெப.(ஒ�/_ெப.) பாவி� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேக<ட�# 

விய�%� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) $ேதவா.7.101.ெகா�லி.07.3 

 இ�_பதி.ெப.(இ_;<.+�_பட".ஒ�.) அ�ேறா உலகி� ந�பி எ�ைம ஆ# 

உக�%�_ெப.எ6.(உக_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) ஆேற 

$ேதவா.7.101.ெகா�லி.07.4 

 ந9ச� ஆ� அர�க� தி�ேதா# ெநாIதர விரலா� ஊ�/� 

$ேதவா.7.101.ெகா�லி.08.1 

 ேதசேன ஞான7"�த9 தி�மைற� காF(F) அம".தா� $ேதவா.7.101.ெகா�லி.08.2 

 ஆைசைய அ/�க உ�.தி<F(F) அவ�_பதி.ெப.(அ_;<.+அ�_பட".ஆ�.ஒ�.) 

அ5 பரவ ெம�ேய $ேதவா.7.101.ெகா�லி.08.3 

 ஈசனா"� ஆ# அ� ஆேன� எ�பைத அறிவி�தாேய $ேதவா.7.101.ெகா�லி.08.4 

 ைமதிகC உ�வினாP� மலரவ� தாP� ெம��ைம $ேதவா.7.101.ெகா�லி.09.1 

 எ�� மா(/) அறிய_%ைற.எ6.(அறி_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) மா<டா" 

எழி�மைற� காF_ெப.(காF_ெப.) அம".தா� $ேதவா.7.101.ெகா�லி.09.2 



 ெபா�தைன இ�றி நி�ைன, ேபா0றினா"� அ�ைள6 ேசர6 

$ேதவா.7.101.ெகா�லி.09.3 

 ெச�தைன_வி.1.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ஐ_1�.ஒ�.) என�% 

ந9_பதி.ெப.(ந9_1�.ஒ�.) இ�/ அ�ளிய திற�தினாேல $ேதவா.7.101.ெகா�லி.09.4 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) தல�� அமண" ெபா�$� ேதர"க# 

ெபாழி$�_ெப.எ6.(ெபாழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ6.%றி.) மாற� 

$ேதவா.7.101.ெகா�லி.10.1 

 க�டைன அ5க# எ�/� கலிமைற� காF(F) அம".தா� 

$ேதவா.7.101.ெகா�லி.10.2 

 @த�5ைய� தானா ைவ�தா�@ எ�P� அ�_;<.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ0.) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) யாேல $ேதவா.7.101.ெகா�லி.10.3 

 எ�திைச�%(%) அறிய_%ைற.எ6.(அறி_வி.+அ_%ைற.எ6.%றி.) ைவ�தா� 

இ�கத=(=) அைட,பி��(�) அ�ேற $ேதவா.7.101.ெகா�லி.10.4 

 மத�_ெப.(மத�_ெப.) உைட� களி/_ெப.(களி/_ெப.) ெச0ற மாமைற� கா<F(F) 

உளாைன� $ேதவா.7.101.ெகா�லி.11.1 

 கத=(=) அைட� திற1� ெச,பி� க5ெபாழி� காழி ேவ.த�_ெப.(ேவ.த�_ெப.) 

$ேதவா.7.101.ெகா�லி.11.2 

 தக=(=) உைட, -கழி� மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) தமிCெக@ விரக�ெசா�ன 

$ேதவா.7.101.ெகா�லி.11.3 

 பத�_ெப.(பத�_ெப.) உைட, ப��� வ�லா" பரமP�% அ5ய" தாேம 

$ேதவா.7.101.ெகா�லி.11.4 

 


