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 என� $கத.00028.1 

 சிைத ெகா- சா�கிய( திய0க 8கரா� $கத.00028.2 



 �� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 8ைகைய ெமாழிவி�� எைதபா: $கத.00028.3 

 வதி5
 அ>கைள வண�க
 ெச�$வா
. $கத.00028.4 

 அ4ட,
 நா��க��_ெப.(நா��க�_ெப.+அ��_சா/.) அயI
 யாவ,
 

$கத.00029.1 

 க4>ட அ/ய� ஓ( கா6சி� க4ணவா� $கத.00029.2 

 எ4 த$ சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ> எ�தி வாB தி,� $கத.00029.3 

 ெதா4ட( த
 பதமல( ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ேபா"#வா
. $கத.00029.4 

 தா வ#
 உல$ எலா
 தத_ெப.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) நா� 

�க� $கத.00030.1 

 ேத� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) �ைணவியா�� 

ெசறித_ெப.எ�.(ெச/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ப:@யி( $கத.00030.2 

 நா� ெதா#
 இ,தி5
 நல
_ெப.(நல
_ெப.) ெகா- வாணித� $கத.00030.3 

 G அ> �> மிைச .ைன�_வி.எ�.(.ைன_வி.+�_இ.கா.உ_வி.எ�.$றி.) 

ேபா"#வா
. $கத.00030.4 

 இைற நில
_ெப.(நில
_ெப.) எH�
 �� இைளய பாலக� $கத.00031.1 

 �ைறவைர ேவ� என �ய:வ� 

ஒ�$
_ெப.எ�.(ஒ�$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ: $கத.00031.2 

 அ#�க
 உைடய ஓ( அமல� மா� கைத $கத.00031.3 

 சிறிய� ஓ( அறிவிேன� ெச ப நி�றேத. $கத.00031.4 

 ஆன ெசா: தமிB வ:ல வறிஞ( �� $கத.00032.1 

 யாI
 இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) கைத P#த"$ எ4Kத: $கத.00032.2 

 வானக�� எH
 வா�_ெப.(வா�_ெப.) கதிேரா� .ைட $கத.00032.3 



 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) இைம ப 

வி,
பிய_ெப.எ�.(வி,
._வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேபா@
 ஆ:. 

$கத.00032.4 

 �� ெசா:கி�ற �னி வட Q: எOஇ� $கத.00033.1 

 ெத� ெசாலா: சிறிேய� உைர ெச�த:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) 

ஆ� $கத.00033.2 

 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ெசா: ஏI
 ெவளி"# உைரேயI
 வ C4 

$கத.00033.3 

 .� ெசா: ஏI
 இகழா( .லைமேயா(. $கத.00033.4 

 சி�
 எ�. சிர
 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) தா0கிேனா� $கத.00034.1 

 ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) ஆதலி� ம"# அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

தாI
 எ� $கத.00034.2 

 சத
 இ: உைரD
 த/ பா� எனா� $கத.00034.3 

 கதI�$ உைர�ேத� இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) கைதயிைன. $கத.00034.4 

 ெவ"ெறன� ெதா5�� ஈ(�� ெவளி"#ைர $கத.00035.1 

 �"#
 ஆக ெமாழித எ� பாடலி_ெப.(பாட:_ெப.+இ:_இட.ேவ.) $கத.00035.2 

 $"ற
_ெப.($"ற
_ெப.) நா>ன( P#ப ெதா:ைல Q: $கத.00035.3 

 க"# உண(த_ெப.எ�.(உண(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) கைலஞ( 

அ:ேலா(கேள. $கத.00035.4 

 $"றேம ெத/வா( $# மா �னி $கத.00036.1 

 ெசா"ற பாவிI
 ஓ( $ைற ெசா:வ( ஆ: $கத.00036.2 

 க"# இலா எ� கவி வHவாயிI
 $கத.00036.3 

 �"#
 நா> வ:ேலா( உ��� உைர�கேவ. $கத.00036.4 



 $ைற பல மா மதி ெகாளிI
 அ�னதா: $கத.00037.1 

 உ# பய�_ெப.(பய�_ெப.) ேநா�கிேய உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) ேபா"ற: ேபா: 

$கத.00037.2 

 சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) எ� ெவளி"# உைர சிற ._ெப.(சிற ._ெப.) இ�# 

ஆயிI
_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.$றி.+உ
_சா/.) $கத.00037.3 

 அ#�க� கைத இ� எ�# அறிஞ( ெகா-வேர. $கத.00037.4 

 நாதனா( அ,- ெப# நதி ததிட� $கத.00038.1 

 ேகா� இலா� உண( சன" $மர� Pறிட $கத.00038.2 

 வாதராயண �னி வ$ ப ஓ(� உண( $கத.00038.3 

 Fத� ஓதிய� 8 வா# ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) கைத. $கத.00038.4 

 ெசா:லிய_ெப.எ�.(ெசா:_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) .ராண
 ஆ
 

ெதாைகD- ஈசைன $கத.00039.1 

 அ:லவ( காைதக- அைனய( ெச�ைகD- $கத.00039.2 

 ந:லன_$றி.வி.�.(ந:_ெப.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) வி/�தி5
 நைவ 

க4 மா"றி5
 $கத.00039.3 

 இ:ல� �கமனா: எ5��� P#ேம. $கத.00039.4 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அணி சைட �>  பிரா� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

காைதக- $கத.00040.1 

 இைறD
 ஓ( ம# இல யா�
 ேம�ைமேய $கத.00040.2 

 மைற பல சா�# உள வா�ைமேயஅைவ $கத.00040.3 

 அறிஞ( க4 ஆ>ேய அவ"ைற� கா4கேவ. $கத.00040.4 

 .வியின( ஏைனய( .ராண
 ேத/I
 $கத.00041.1 



 சிவ கைத உண(கில( எ�னி: தC,ேமா $கத.00041.2 

 அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) மய: அரசைன அைட திடா( எனி: $கத.00041.3 

 எவ( எவ( அ�க�
 இனி� ேபா@
 ஆ:. $கத.00041.4 

 ம0ைக_ெப.(ம0ைக_ெப.) ஓ( பா0$ உைட வான நாயக"$ $கத.00042.1 

 இ0$ உள பல .ராண��- எஃக ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) $கத.00042.2 

 .0கவ� சீ(.கB .ராண
 ஒ�# உள� $கத.00042.3 

 அ0$ அதி: ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சில அைடவி: P#ேக�. $கத.00042.4 

 .�_ெப.அ.(.�_ெப.அ.) மயி:_ெப.(மயி:_ெப.) ஊ(பர� .ராண�� உ"றிடா� 

$கத.00043.1 

 கைத இைல அ�ன� கணித
 இ�# அேரா $கத.00043.2 

 அ� �H� அைறய என�$ அைமத: பாலேதா $கத.00043.3 

 �தி உ# .லைம ேச( Fத"$ அ:லேத. $கத.00043.4 

 காத
 ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெப,
 கட@- கத 

ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) $கத.00044.1 

 ேபாதி5
 நிமி�த�
 .னித� க4 இைட $கத.00044.2 

 ஏத: வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ�ண(க- யா,
 

அ?வழி $கத.00044.3 

 மா�திட அட(�த� ம"#
 P#ேக�. $கத.00044.4 

 ஏ� இலா� க"ப
 எ4 இல ெச�றன $கத.00045.1 

 ஆதலா: இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) கைதD
 அனத
 ஆ
 $கத.00045.2 

 ேபத
 ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

அ _A6.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ேபத�தி� உ- வி/�� $கத.00045.3 



 ஓ� காத�தி� உ4ைமைய� P#ேக�. $கத.00045.4 

 ��. Fத� ெமாழி வட Q: கைத $கத.00046.1 

 பி�. யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) தமிB  ெப"றியி: ெச . ேக� $கத.00046.2 

 எ� பய�_ெப.(பய�_ெப.) எனி: இ� தமிB� ேதசிக( $கத.00046.3 

 ந�_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) .ல�� அைவ கா65 நய பினா:. $கத.00046.4 

 ேதா"ற
 ஈ# இ�றி� ேதா"றிய F( பைக�$ $கத.00047.1 

 ஏ"ற காைத� எவ� ெபய( எ�# இ>� $கத.00047.2 

 ஆ"#
 ஐ
 .ல�� ஆ# ெச� ேமைலேயா( $கத.00047.3 

 ேபா"#_ஏவ.(ேபா"#_வி.) கத .ராண
 எ�பேத. $கத.00047.4 

 ப$தி ெகா4>5 பா�க- இன�தி� உ4 $கத.00048.1 

 மி$தி_ெப.(மி$தி_ெப.) ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

வி,�த� ெதாைககளா: $கத.00048.2 

 ெதா$தி_ெப.(ெதா$தி_ெப.) ெகா4>5 F(கிைள சா��தவ� $கத.00048.3 

 த$தி_ெப.(த$தி_ெப.) ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

தனி� கைத சா"#ேக�. $கத.00048.4 

 ெசதமிB�$ வர
._ெப.(வர
._ெப.) என� ெச பிய $கத.00049.1 

 �� கா=சியி� �"# உண( ேமலவ( $கத.00049.2 

 கத� எைத கைதயிைன Q: �ைற $கத.00049.3 

 ததி5 எ�ன� தமிய� இய
.ேக�. $கத.00049.4 

 ெவ
. F( �த: வ C6>ய ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட $கத.00050.1 

 ந
பி காைதைய ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) தமிB  பாடலா: $கத.00050.2 



 உ
ப( ேபா"ற_$ைற.எ�.(ேபா"#_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) உைமDட� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.00050.3 

 க
ப( கா=சியி: க65ைர�ேத� இனியா�. $கத.00050.4 

 ெச�க( அ
 சைட �>� சிவI�$ அ�பரா�� $கத.00051.1 

 த�கவ( அறிஞ( கடவ�த( ெச:வரா�� $கத.00051.2 

 ெதா�கவ( யா,
 வாB ெதா4ைட நா6>னி� $கத.00051.3 

 மி�கேதா( அணி இய: அ� விள
.ேக�. $கத.00051.4 

 Aதர மாயவ� �யி@
 ஆழி ேபா: $கத.00052.1 

 இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) ஊ( �கிலி யா�
 ஏகிேய $கத.00052.2 

 அத
 இ: கட:_ெப.(கட:_ெப.) .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) அ,தி ஆ(�� எழCஇ 

$கத.00052.3 

 வதன உவ/யி� வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) எ�னேவ. $கத.00052.4 

 பா(�ெதன� உல$ அ5
 ப/தி ெய� ஒ5
 $கத.00053.1 

 ேபா(� ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) ./க என  ெபா0$
 சீ"ற�தா: $கத.00053.2 

 ேவ(�� என  பனி�� ெவ-_ெப.எஅ.(ெவ-_ெப.அ.) எயி#_ெப.(எயி#_ெப.) 

வி-ள ந�$ $கத.00053.3 

 ஆ(�� எனேவ த>�� அசனி கா�றேவ. $கத.00053.4 

 Aதர வயிரவ� ேதா�ற� மீ மிைச� $கத.00054.1 

 க� அ5 களி"# உ/ கைவ இய கா6சி ேபா: $கத.00054.2 

 �� உ# F: �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) �H�
 �"# உற $கத.00054.3 

 நதி அ
 ெப,வைர மீ� ந4ணிய. $கத.00054.4 

 வாைர கா�ற நி�தில
 என வாலிக4 மய0க� $கத.00055.1 



 சீைர கா�றி5 ததி/ நர
._ெப.(நர
._ெப.) என� 

ெசறித_ெப.எ�.(ெச/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.00055.2 

 தாைர கா�ற ேவா( இ, �வி� எ:ைலD
 த4பா: $கத.00055.3 

 வ Cைர கா�றி5 த�ைமயதா
 என ேமக
. $கத.00055.4 

 G65 கா(�க
 த�ெனா5
 

ேதா�றிய_ெப.எ�.(ேதா�#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) .ய:வா� 

$கத.00056.1 

 ஊ65 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) .ன நதி அ
 கி/மிைச உ$�த: $கத.00056.2 

 ேவ65வ� $ல� தி4ணனா( ம=சன
 விமல" $கத.00056.3 

 கா65கி�ற� ஓ( தனி� ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) ேபா�# 

உள� அ�ேற. $கத.00056.4 

 க: எ� ேப( இைச  .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாழிதலா: 

கான��_ெப.(கான��_ெப.) $கத.00057.1 

 ஒ:@
 ேப( அழ: யாைவD
 இைம பினி: ஒளி�த $கத.00057.2 

 ெவ:@
 தC
_ெப.அ.(தC
_ெப.அ.) சல
 ம,� மி�கா,�$ விய�பா( 

$கத.00057.3 

 ெச:@
_ெப.எ�.(ெச:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) அ
 க4 வ C"# இ, பேரா தCேயா(. 

$கத.00057.4 

 ேத�$ ெத4_ெப.அ.(ெத4_ெப.அ.) திைர  .ண/_ெப.(.ண/_ெப.) நC( 

ெவ
ைமைய� சிதி $கத.00058.1 

 ஆ�கி வா: ஒளி உலகி: வி65 ஏகலா: அைடேதா( $கத.00058.2 

 நC�க
 அ,
விைன மா"றி ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) ெநறியிைட� ெச@�தி  

$கத.00058.3 



 ேபா�கி� ேமயின ேதசிக(  ெபா,வின .ய:க-. $கத.00058.4 

 கழித_ெப.எ�.(கழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ப"# உைட வசி6டன 

தி,�ைகயா� கவிஞ( $கத.00059.1 

 ெமாழித நதி அ
 ெப,வைர ெமா��த F: �கி:க- $கத.00059.2 

 ெபாழித_ெப.எ�.(ெபாழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) சீதநC( ெபா". உ# 

சா>யி: ெபா0கி_வி.எ�.(ெபா0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.00059.3 

 வழித பா: என� திைசெதா#
 இழிதன ம�ேனா. $கத.00059.4 

 சீலேம த$ பகீரத� ேவ4ட@
 சிவ�த� $கத.00060.1 

 ேகாலவா( சைட� க0ைக அ
 .னலிைன� $�றி� $கத.00060.2 

 ேமைல நா-_ெப.(நா-_ெப.) விட வெதன நதி வ CB வி/ நC( $கத.00060.3 

 பாலி ஆ# எI
 ெபய( ெகா5 நடத� ப>ேம:. $கத.00060.4 

 வாலி� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $ண�தின� 

வசி6ட� எ�# உைர�$
 $கத.00061.1 

 சீலமா �னி பைட�த� ஓ( ேதIவி� தC
_ெப.அ.(தC
_ெப.அ.) பா: $கத.00061.2 

 சால நC>ேய ெதா:ைல நா-_ெப.(நா-_ெப.) பட(தி5 த�ைம  $கத.00061.3 

 பாலி மா நதி  ெப,ைமயா� பக(வத"$ எளிேதா. $கத.00061.4 

 எ�D
 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சிைல  .ளிஞைர எயி"றிய( ெதாைகைய� 

$கத.00062.1 

 ைகய/� ெகா5 வா/ேய சி#$> கல�கி� $கத.00062.2 

 ��ய ச� அகி:_ெப.(அகி:_ெப.) 

பறி��_வி.எ�.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உட� ேபாத� 

ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) நா-_ெப.(நா-_ெப.) $கத.00062.3 



 ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) F( பைடவா� சிைற கவ(� 

மீ4ட� ேபா:. $கத.00062.4 

 காக பத/: க,�கி: காளிம0 கஞ@
 $கத.00063.1 

 மாக நC- க/ யாைவD
 $Hெவா5
 வா/  $கத.00063.2 

 ேபாக� ேமயின ேம:திைச  .ண/_ெப.(.ண/_ெப.) உ45 அைமயா 

$கத.00063.3 

 ேமக ராசிக- $ண கட:_ெப.(கட:_ெப.) மீ� ெச:வன ேபா:. $கத.00063.4 

 $வ65 மா: க/� $,$ேத( அ/ .லி� $ைவ உ45 $கத.00064.1 

 உவ6> உவதி5 திைர  .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) ம2க ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) 

உழி=சி: $கத.00064.2 

 கவ6>� ஓைம சா��� ஆறைல க-வ( ஊ( கல�கி� $கத.00064.3 

 ெதவி6> வத� பாைல உ6ெகா4>5 ெச,�கா:. $கத.00064.4 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பக:_ெப.(பக:_ெப.) 

கதிரவ� $டதிைச� கர�$
 $கத.00065.1 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) யாம
_ெப.(யாம
_ெப.) ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) 

எலா
 ெச
தழ:வ>வா� $கத.00065.2 

 ேவைலD
 ப,கிய_ெப.எ�.(ப,$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) எH
 ெவ
ைம 

ேபா� விளி� $கத.00065.3 

 பாைல கா4கிலா வா/யி� ெப,ைமயா( பக(வா(. $கத.00065.4 

 $:ைல மாலதி ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) காயா மல(� 

$,�_ெப.($,�_ெப.) $கத.00066.1 

 �:ைல_ெப.(�:ைல_ெப.) சா>ேய யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) நிைர 

�Hவ�
 மைல�� $கத.00066.2 



 ெம:ல_வி.அ.(ெம�ைம_ெப.) ம"றைவ நCத@
 கைர� க4 வி65 உளதா: 

$கத.00066.3 

 ெதா:ைல மா நதியா� வழி� 

ேதா�றிய_ெப.எ�.(ேதா�#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெதாட(பா:. 

$கத.00066.4 

 Aைள உைட  பல வாசினி Gகமா
 �டைவ $கத.00067.1 

 உைள மல(�சிைன ம,தேமா5 ஒழிதன பிற�
 $கத.00067.2 

 கைளத: உ"# மா65 எறித� க4 அக� $>ைஞ_ெப.($>ைஞ_ெப.) 

$கத.00067.3 

 அளவி� மி�$ உ# பாணி ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அத"$ அைவ ெப/ேதா. $கத.00067.4 

 இைல வி/�� ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) ேசா# கா: ைகைதD
 எH�
 

$கத.00068.1 

 கைல வி/�தி5
 ெப4ைணD
 கைளதி5
 கைள ேபா� $கத.00068.2 

 அைல வி/�தி5
 கட:_ெப.(கட:_ெப.) .க ஒH$மா# அனத� $கத.00068.3 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) வி/�� உழி உட� எளி�� அ�ன� ஓ( தைக�தா:. 

$கத.00068.4 

 ெகா0$_ெப.(ெகா0$_ெப.) உலா மல(� ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) 

Pவிைள $ர� உழிைஞ $கத.00069.1 

 ெபா0$ மாAண
 தாதகி பாடல
 .�ைன_ெப.(.�ைன_ெப.) $கத.00069.2 

 �0க
 ஆ( தி,� தைல_ெப.(தைல_ெப.) மிைச� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ#
 ெதாட(பா: 

$கத.00069.3 



 எ0க- நாயக� த�ைனD
 ஒ�த� அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) வி, நC(. 

$கத.00069.4 

 ெகாைல ெகா-ேவ� மறவ Cர( த
 இ,�ைகயி: $#கா� $கத.00070.1 

 சிைலD
 வாெளா5 த4ட�
 திகி/_ெப.(திகி/_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

பைடD
 $கத.00070.2 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) ச0க�
 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அட: ./ நCரா: $கத.00070.3 

 உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) ஏைழD
 �"பக: அயி�# மா: ஒ�$
. 

$கத.00070.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) $லாவிய மல( மிைச  ெபாலித, ெசயலா: $கத.00071.1 

 நா�கவா
 �க
_ெப.(�க
_ெப.) ெதா# மைற இைசெயா5 நKகி� 

$கத.00071.2 

 கா� $லாவிய கைலமைர மா� திகB கவினா: $கத.00071.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) $லா
 உல$ அளி பவ� நிக(� $மா:வா/. $கத.00071.4 

 மீ� ேபாதி/ ச0ைக வி4ணிைடயி� மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) ஓ5
 $கத.00072.1 

 ேபாதலா� உற வ Cசலா: சலமி$
 .லனா: $கத.00072.2 

 தCதி� மா�கைள� ெச#�தலா: அளி�தி5
 ெசயலா: $கத.00072.3 

 காதி காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) 

நிக(�$
_ெப.எ�.(நிக(_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) மா: 

க�னிமா நC�த
. $கத.00072.4 

 ெதழி�த மா: க/ இன
 கட
 எயி"றினா: சிைதய� $கத.00073.1 

 கிழி�த ேப( இறா: ெசா/த_ெப.எ�.(ெசா/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) கி/உள எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.00073.2 



 ெகாழி�� வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உற அைண த,
 

பாலியி� ெகா-ைக $கத.00073.3 

 Aழி�த நC(� க0ைக ய�ைனைய� 

கல�_வி.எ�.(கல_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என� ேதா�#
. $கத.00073.4 

 ச0க
_ெப.(ச0க
_ெப.) ஆ(�திட திைரஎழ நதிஉ#
 தைகைம $கத.00074.1 

 அ0க
 ெவ
பிைன பனி�கதி( அ:ைல நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அழேலா� 

$கத.00074.2 

 இ0$ வா� இைள�� ஏ$தி என� கர
_ெப.(கர
_ெப.) எ5�ேத $கத.00074.3 

 ெபா0$
 வா�விடா இரவிைய விளி ப� ேபா@
. $கத.00074.4 

 ேவதேம �த: யாைவD
 உண(கிI
 ேமலா
 $கத.00075.1 

 ஆதி வானவ� கைற மிட"# இைற என அறியா  $கத.00075.2 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) மா�கட �ண(ெவன அைல� ேப(கி�ற $கத.00075.3 

 சீத நC( எலா
 ெதளித: இ�# ஆய� சிறி�
. $கத.00075.4 

 ெச
 ெபா� மா: வைர அ:லன கி/கJ
 திைசD
 $கத.00076.1 

 உ
ப( வான�
 தரணிD
 �ள0க 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உறலா: $கத.00076.2 

 எ
பிரா� �ன
 வ,க_விய0.வி.�.(வா_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) என 

நதிகேளா5 எHத_ெப.எ�.(எH_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.00076.3 

 க
ைப மாநதி ஒ�த� கைர ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) பாலி. $கத.00076.4 

 உதி,கி�ற சி"#4> ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ஒலி.ன: சைடேம: $கத.00077.1 

 ம�ைர நாயக� ம4_ெப.(ம4_ெப.) Aம� இ6டமா நதியி� $கத.00077.2 

 �தி, ��தமிB விரக� ேத5 என ெமா�
 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) $கத.00077.3 



 எதி( .$திட  ேபாவ� பாலி ஆ
 ஆ#. $கத.00077.4 

 மாA அற� �ள0$ � . மரகத�� இைட 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�ன  $கத.00078.1 

 பாசைட ந5வ4 G�த_ெப.எ�.(G_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ப0கய� 

தடாக
 யா�
 $கத.00078.2 

 ேதA உைட� தர0க நC�த� ெசலவினா: சிைதத ம�ேனா $கத.00078.3 

 ேபசி>: சி#ைம எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) ெப,ைமயா: அட0$
 அ�ேற. 

$கத.00078.4 

 வளவய� ம,த ைவ பி� வாவி அ
 கமல
 யா�
 $கத.00079.1 

 கிைளெயா5
 பறி��_வி.எ�.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வா/� ேகH 

உற  ெபாலித_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேதா"ற
 

$கத.00079.2 

 விைள த, பைகயி: ேதாலா ெவ? அறB சி#ைம ேநா�கி� $கத.00079.3 

 கைளதைல  ./� ப"றி  

ெபய(�_வி.எ�.(ெபய(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என� கா6>"# அ�ேற. 

$கத.00079.4 

 திைர கட:_ெப.(கட:_ெப.) நC�த
 ெகா- 8 இன�ெதா5 ேச4ேபா� ேநா�கி� 

$கத.00080.1 

 தைர இைட இழி�_வி.எ�.(இழி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) ெகா5 ேபா� எ�ன  $கத.00080.2 

 பரதவ(_ெப.(பரதவ(_ெப.) அளவ( வா/ ப5�த மீI பி� 

$ ைப_ெப.($ ைப_ெப.) $கத.00080.3 

 இ,.ைட அைல�� ெவௗவிேயகிய ெதறிநC(  பாலி. $கத.00080.4 



 பா/ைட இைனய ப4பி: பட(தி5 பாலி அத�� $கத.00081.1 

 ஆ,யி( அைன��
 தத_ெப.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ம,விைன�$ அைம�த_ெப.எ�.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) நCரா: 

$கத.00081.2 

 ேச( உ# கதிக- எ�ன மரபினி: திறேம எ�ன� $கத.00081.3 

 தா,வி� கிைளக- எ�ன� தனி�தனி 

பி/த�_ெதா.ெப.(பி/_வி.+அ�_ெதா.ெப.$றி.) அ�ேற. $கத.00081.4 

 கா: கிள(கி�ற நC�த
 கவி/தB� கலச� ெகா0ைக� $கத.00082.1 

 ேச:கிள( க/ய_ெப.அ.(க,ைம_ெப.) உ4க4 தி,)த: மிழ"# 

தC
_ெப.அ.(தC
_ெப.அ.) ெசா: $கத.00082.2 

 ேம:கிள( பரைவ அ:$: ெம:லிய: அற: ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

Pத:_ெப.(Pத:_ெப.) $கத.00082.3 

 மா: கிள( கணிைக_ெப.(கணிைக_ெப.) மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) 

மன
_ெப.(மன
_ெப.) என  ேபாயி"றா
 ஆ:. $கத.00082.4 

 பா
பைள .$வேத ேபா: பா�த, பரைவ� ெத4ண C( $கத.00083.1 

 2
._ெப.(2
._ெப.) இைட அK$
 ஆ"றா: ெசா� �ைற தைடெச� 

ேவா/: $கத.00083.2 

 தா
.ைட ெபயரா வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) தைல� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

த-J ம-ள( $கத.00083.3 

 ஏ
ப: ஓடா(�$ ேமாைத உலெகலா
 இ#�$
 மாேதா. $கத.00083.4 

 பைண ஒலி இரைல ஓைத ப
ைபயி� �ழ�க
 அ
 க4 $கத.00084.1 

 கிைண ஒலி ம-ள( ஆ( .� ேகBகிள( தர0க ந�ன C( $கத.00084.2 

 அைண ஒலி அவ"ைற வான�தா(  ெபாலி� கவனி தாI
 $கத.00084.3 



 இைண ஒலி கா6>"ேறா எ�# எ4Kவா( வி4_ெப.(வி4_ெப.) உேளா,
. 

$கத.00084.4 

 இய:.$
 களி ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) இன
 

ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�� மாேபா: $கத.00085.1 

 கய: .$� உல�
 சி�ன C(� தட
.$
 காம(_ெப.(காம(_ெப.) காவி� 

$கத.00085.2 

 அய: .$
 ேகா6டக�தி� அக
.$
 ஆ(வ�� ஓ> $கத.00085.3 

 வய:_ெப.(வய:_ெப.) .$
 களி . 

நC0கா_எதி(.ம.வி.எ�.(நC0$_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_வி.எ�.$றி.) மா�களி� 

மய0$_ஏவ.(மய0$_வி.) மாேதா. $கத.00085.4 

 எ0கK
 நிைற�_வி.எ�.(நிைற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேவேறா( 

இட
_ெப.(இட
_ெப.) பிறிதி�ைம யாக� $கத.00086.1 

 ச0கமா� ஈ45 ம-ள( தா0$ ப:லிய�
 ஆ( ப  $கத.00086.2 

 ெபா0கிய_ெப.எ�.(ெபா0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) நகர
 ேதா#
 

.ற
_ெப.(.ற
_ெப.) எலா
 

வைளத_ெப.எ�.(வைள_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) நC�த
 $கத.00086.3 

 அ
 க4 மாஞால
 FH
 அள�கைர நிக(�த தாேம. $கத.00086.4 

 மாற5 ம-ள( உ� ப ம,த�தி� 

நிைற�_வி.எ�.(நிைற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வி=சி $கத.00087.1 

 ஏறிய நார மீ65
 இ,
 கட� ேநா�கி� 

ெச�ற_ெப.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.00087.2 

 ேவ# ெகா- .லைன ெவ�ேறா( ேமைல ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) 

ெநறிD��தா@
 $கத.00087.3 

 ேதறிய உண( விலாத ஓ( ெச:�ழி� ெச:வ( அ�ேற. $கத.00087.4 



 வா-_ெப.(வா-_ெப.) என� சிைலய� எ�ன வா:வைளெய�ன� ெத�வ� 

$கத.00088.1 

 ேகா- என  பணிக- எ�ன� $லமணி $யி"றி� 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.00088.2 

 மீலி_ெப.(மீளி_ெப.) ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சர0க- எ�ன 

ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) என மிைட� A"# $கத.00088.3 

 நா-_ெப.(நா-_ெப.) என  

பிறH
_ெப.எ�.(பிறB_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) க4 

அடவின நார ெம0$
. $கத.00088.4 

 மா4ட$ ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) ேதா#
 வய:ெதா#
 ம"#
 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.00089.1 

 ேவ4>ய_ெப.எ�.(ேவ45_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அளைவ�� அ�றி 

மி$.ன: வில�$கி�ற $கத.00089.2 

 ஆ4டைக_ெப.(ஆ4டைக_ெப.) ம-ள( த
பா: அைமதி5
 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) எ=சி $கத.00089.3 

 ஈ4>ய ெவ#�ைக வ CA
_ெப.எ�.(வ CA_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

இைட ப5 வ-ள: ஒ�தா(. $கத.00089.4 

 அ?விய: ெப"றி5 மா"ற� ம-ள(க4 $கத.00090.1 

 ைம வ,
 கட:_ெப.(கட:_ெப.) உைட ம0ைக_ெப.(ம0ைக_ெப.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இைட $கத.00090.2 

 ெம� வள
_ெப.(வள
_ெப.) ெகா-வைத 

ேவ4>_வி.எ�.(ேவ45_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) அநில� $கத.00090.3 

 ெச?வி க4 ஆ>ேய இைனய ெச�$வா(. $கத.00090.4 

 ேச65 இள
_ெப.அ.(இள
_ெப.) திமி: உைட� ெச
 க4 ஏ"ெறா5
 

$கத.00091.1 



 ேகா65 உைட  பக65 இன
 விரவி� ேகா��ைற $கத.00091.2 

 கா6>ன( நிைர பட உHப காசினி $கத.00091.3 

 G65 உ# ெபால� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆர
 ேபாலேவ. $கத.00091.4 

 கா"றிI
 மன�திI
 க5ைம சா�றன $கத.00092.1 

 ேகா: ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) விைனஞ(_ெப.(விைனஞ(_ெப.) த
 $றி பி: 

ெச:@வ $கத.00092.2 

 ஏ"# இன
 ேசற@
 இ/த ேச: இன
 $கத.00092.3 

 பா"# இன
 ம,ள_$ைற.எ�.(ம,-_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

வி4_ெப.(வி4_ெப.) பட(�_வி.எ�.(பட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

பாD
_ெப.எ�.(பா�_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ:. $கத.00092.4 

 சா: வைளதர உH
 வயலி: த0கிய_ெப.எ�.(த0$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

$கத.00093.1 

 வா: வைள இன
 ெவO இ அலவ� மா  ெபைட� $கத.00093.2 

 F: வைள .$வ� அ0$ அறிஞ( FB விைல� $கத.00093.3 

 ேகா:வைள மகளி(_ெப.) பா: P6ட
_ெப.(P6ட
_ெப.) ஒ�தேத. $கத.00093.4 

 உல�ெதா5 �றB .ய�� உழவ( ெபா�விைள $கத.00094.1 

 .ல�திI
 விய�த$ வயலி: ேபா�கிய $கத.00094.2 

 வல�திைட  பிறB மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேவ-வி ஆ"றி5
 $கத.00094.3 

 நில��_ெப.(நில
_ெப.+அ��_சா/.) இைட  

பிறத_ெப.எ�.(பிற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மி� 

நிக(�$
_ெப.எ�.(நிக(_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

நC(ைமய. $கத.00094.4 

 நா# ெச�$ந( சில( நார நC( வய:_ெப.(வய:_ெப.) $கத.00095.1 



 ஊ# ெச�$ந( சில( ஒ�த_$ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) பா�ைமயி: 

$கத.00095.2 

 ேச#_ெப.(ேச#_ெப.) ெச�$ந( சில( வி�தி� ெச:@ நC(� $கத.00095.3 

 கா# ெச�$ந( சில( அள பி� ம-ளேர. $கத.00095.4 

 $�A என  ப/மிைச� $லாய ெகா� உைள $கத.00096.1 

 ைவ�A என  தளி(�� எH நா"றி� மா �> $கத.00096.2 

 அ�A என  பதி�தன( கைடஞ( ஆவியா $கத.00096.3 

 ந�Aஇன மகளிைர நிைந�_வி.எ�.(நிைன_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ைந� 

உளா(. $கத.00096.4 

 வா�$ உ# ேதறைல வ-ள மீ மிைச� $கத.00097.1 

 ேத�கின( உழவ( த
 ெத/ைவ மாதரா( $கத.00097.2 

 ேநா�$ உ#
 ஆ>யி� உனி�� ேநா�கின( $கத.00097.3 

 ேம�$ உ# காதலி� மிைச த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ேமயினா(. $கத.00097.4 

 வா5கி�றா( சில( மய0கி_வி.எ�.(மய0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

ெந=ெசா5 $கத.00098.1 

 85கி�றா( சில( உயி(�கி�றா( சில( $கத.00098.2 

 பா5கி�றா( சில( பணிகி�றா( சில( $கத.00098.3 

 ஆ5கி�றா( சில( நறவ
 ஆ(�ளா(. $கத.00098.4 

 அதர  .-ெளா5 மளி கட
 ெமா5
 $கத.00099.1 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ5�� அவெரா5 

மய�$
_ெப.எ�.(மய�$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ேதறைல 

$கத.00099.2 



 இதிர� ெத�வ
_ெப.(ெத�வ
_ெப.) இைற=சி வாம
 ஆ
 $கத.00099.3 

 ததிர� கிைளஞ( ேபா: தா�
 ேமயினா(. $கத.00099.4 

 வி- உ# நாணின( விரக� தCயின( $கத.00100.1 

 உ-J# உயி( பின( உைலD
 ெந=சின( $கத.00100.2 

 த- உ# த
 உண( வி�றி� சா
பினா( $கத.00100.3 

 க-ளிI
 உள� ெகா: க,�� அழி பேத. $கத.00100.4 

 பளி�$ அைற அ�னேதா( ப5க(  பா0கிI
 $கத.00101.1 

 தளி( .# ெச#விI
 தவ#_ெப.(தவ#_ெப.) உ"# ஏ$வா( $கத.00101.2 

 ெதளி பவ( இ�ைமயி� ெநறியி� ெச�றில( $கத.00101.3 

 களி பவ( தம�$
 ஓ( கதி உ4டா$ேமா. $கத.00101.4 

 இ�னன ப"பல இய"றி ஈ4>ன( $கத.00102.1 

 உ�ன,
 ெதா:ைலயி: உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) வ�ழி� $கத.00102.2 

 க�னெந5
 திர- .ய� கணவ( ஏவலி: $கத.00102.3 

 ��னின( அவெரா5
 �வ�றி� 

FB�_வி.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உளா(. $கத.00102.4 

 ம-ள( த
 விைன./ மழைல� தC
_ெப.அ.(தC
_ெப.அ.) ெசாலா( $கத.00103.1 

 க- உ# .�_ெப.அ.(.�_ெப.அ.) மண
_ெப.(மண
_ெப.) கமH
 வா: இதB 

$கத.00103.2 

 உ-J# ந#_ெப.அ.(ந#_ெப.அ.) விைர உயி(�� வ Cசிய $கத.00103.3 

 ெவ-ளிய $�த ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) மல/� ேம�ேம. $கத.00103.4 

 ந6ட� ஓ( $Hவிைன நடாத� ஓ( $H $கத.00104.1 



 ஒ6டல( ேபால நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஒ#�த: 

உ�னிேய $கத.00104.2 

 அ6டன( ஆ
 என வடாத வா�கைள $கத.00104.3 

 க6டன( ேவ"#ைம உண,
 கா6சியா(. $கத.00104.4 

 ஏயின ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) எலா
 இய"றி ேவ# ேவ# 

$கத.00105.1 

 ஆயிைட ேவ45வ தைமய ஆ"றிேய $கத.00105.2 

 மா இ,
 .வி மிைச மகைவ  ேபா"றி5
 $கத.00105.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) என வள(�தன( சாலி ஈ6டேம. $கத.00105.4 

 ம� Aட( ெகHமிய வயிர வா�_ெப.(வா�_ெப.) கைண $கத.00106.1 

 மி� Aட( 2ணியி� ேம: கீB உற� $கத.00106.2 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) Aட( ெபாலிதர� ெசறி�த த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

ேபா: $கத.00106.3 

 ெபா�Aட( இள
_ெப.அ.(இள
_ெப.) கதி( .ற��� கா�றேவ. $கத.00106.4 

 ப�A இள
_ெப.அ.(இள
_ெப.) கா
._ெப.(கா
._ெப.) உைட  பைணயி� மீ மிைச 

$கத.00107.1 

 வ�சிர�� இய"#
 ஓ( இைல ெகா- வா�பைட $கத.00107.2 

 உ�சிேம: உற நிறCஇ ஒ,0$ ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

என� $கத.00107.3 

 $�A உ# சாலி ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) கதி( $லா�
 ஆ:. $கத.00107.4 

 A"# உ# பஃறைல A>ைக மாAண
 $கத.00108.1 

 ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ# $ழவிக- ெபய(த: 

இ�றிேய $கத.00108.2 



 �"## நிவ ெபா5 �ைறயி� நி"ற: ேபா: $கத.00108.3 

 ெந"# உ# பA
 கதி( நிமி(த: மி�கேவ. $கத.00108.4 

 ைம உ# கணிைகய(_ெப.(கணிைகய(_ெப.) மகிBந( 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உழி  $கத.00109.1 

 ெபா� உ#
 அளிெயன  பய�_ெப.(பய�_ெப.) இ: .4கதி( $கத.00109.2 

 ைக உ# உவைகயா: பணிD
 க"பிேனா( $கத.00109.3 

 ெம� உ# ப/� என விைள�_வி.எ�.(விைள_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

சா�தேவ. $கத.00109.4 

 மா: உ# ெபா�னக( ம,� ம�ன(�$  $கத.00110.1 

 பா: உ# தC
பத
 பல�
 ஆ(�திேய $கத.00110.2 

 ேம: உ# சாலியி� விைள� ேநா�கிேய $கத.00110.3 

 ேகாலி நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ/தன( $ழா
 

ெகா4 ம-ளேர. $கத.00110.4 

 அ/தி5 Aைமகளா: அவனி  ேப( உட:_ெப.(உட:_ெப.) $கத.00111.1 

 ெந/திட� ேசடI
 ெநளி� நC0கிட� $கத.00111.2 

 ெத/தி5
 ேபா(க- ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) அள�
 ேசறலா: $கத.00111.3 

 வி/தி5 கதி( Aலா ேம, வாயேவ. $கத.00111.4 

 ஏ"ெறா5 பக6>ன
 இைச��  ேபா,, $கத.00112.1 

 மா"றின( வல�ைற தி/�� வாB�� ஒலி $கத.00112.2 

 சா"றின( பர� ஒ5 தம� ெத�வத
 $கத.00112.3 

 ேபா"றின( மீ மிைச ெபாலிக_விய0.வி.�.(ெபாலி_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) 

எ�# ஓ�வா(. $கத.00112.4 



 ெதா0க: அ
 G �>� ெதாHவ( ேபா/ைன $கத.00113.1 

 அ0$ உற  ப5��_வி.எ�.(ப5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ைவ யக"றி 

ஆ�கிய $கத.00113.2 

 ெபா0$ அழி  பத>க- .ற�� வ Cசிேய $கத.00113.3 

 எ0கK
 ெந"$ைவ இய"#வா( அேரா. $கத.00113.4 

 கள ப5 ைகவேலா( கா:களா� 

�க�_வி.எ�.(�க_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.00114.1 

 அள . உ# ெந:_ெப.(ெந:_ெப.) $ழா
 அவ"#4 ம�னவ"$ $கத.00114.2 

 உள ப5 கட� �ைற உதவி ம-ள,�$ $கத.00114.3 

 அளி�தன( ேவ4>ய� அைனய நா65 உேளா(. $கத.00114.4 

 ெசா: $ைவ வழி பட  .கழி:ேதா�#
 த
 $கத.00115.1 

 மி� $ைவ ேவ45வேத விெய=சிய $கத.00115.2 

 ெந:_ெப.(ெந:_ெப.) $ைவ $ர
ைபயி� நிர . வி�தன( $கத.00115.3 

 ெபா� $ைவ அ/தன( ெபாதிவி�� எ�னேவ. $கத.00115.4 

 தல�� இைட ேவ# இட��_ெப.(இட
_ெப.+அ��_சா/.) ஒ�0$
 

த4ணிய_ெப.அ.(த4ணிய_ெப.அ.) $கத.00116.1 

 $ல�� இைட  பிறதவ( P6டமா
 என $கத.00116.2 

 நல��_ெப.(நல
_ெப.+அ��_சா/.) இைட வதி5 �திைர ந:வள
 

$கத.00116.3 

 நில��_ெப.(நில
_ெப.+அ��_சா/.) இைட ஒ,சிைற விைளD
 நCரேவ. 

$கத.00116.4 

 பிற ப�
 வள(வ�
 பி�ன( 8 . 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.00117.1 



 இற ப�
 ைவக@
 உலகி: ஏ�� என� $கத.00117.2 

 சிற .ட� அ5வ�
 ப,வ
_ெப.(ப,வ
_ெப.) ெச�வ�
 $கத.00117.3 

 ம# ப�
 ெதா$ ப�
 உல பி�# ஆயேவ. $கத.00117.4 

 �ழ� ஒலி வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) �த:வ"$ ஆ�$ உ#
 

$கத.00118.1 

 விழ� ஒலி கிைண ஒலி 

வி,
.
_ெப.எ�.(வி,
._வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) சிறா( $கத.00118.2 

 மழ� ஒலி கைடசிய( வ-ைள  பா65 ஒலி $கத.00118.3 

 உழ� ஒலி அ:க@
 உல . உறாதேவ. $கத.00118.4 

 கா: உற நிமி(தி5
 காம(_ெப.(காம(_ெப.) ேசாைலD
 $கத.00119.1 

 நCல�
 கமல�
 நிைறத_ெப.எ�.(நிைற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெபா�ைகD
 $கத.00119.2 

 ஆைல அ
 கழனிD
 அந0க"$ ஆDத $கத.00119.3 

 சாைலக- இைவ என� சா"ற நி�றேவ. $கத.00119.4 

 ெநறி இைட ஒHகலா விHைத நCரைர $கத.00120.1 

 மறலித� நக( இைட வ,�த: ேபா@
 ஆ: $கத.00120.2 

 $ைற பட� �ணி�� அவ4 $ைவ ெச� க�னைல $கத.00120.3 

 அைறப5 மாைலக- இைடயி65 ஆ6டேல. $கத.00120.4 

 ஏ# கா6>ய திற:_ெப.(திற:_ெப.) இைளஞ( எதிர
 $கத.00121.1 

 P# கா6>ய கைழ அH0க� ேகாற@
 $கத.00121.2 

 சா# கா6>ய� அேரா யா�
 த
 இைட $கத.00121.3 



 ஊ# கா6>ன(�$ அலா: உேலாப( ஈவேரா. $கத.00121.4 

 ம65 உ# கைழயிI
 வலிதி: ெகா4டபி� $கத.00122.1 

 இ6ட ெகா- கல0களி: இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

தC
.ன: $கத.00122.2 

 ெதா6>5
 கட:_ெப.(கட:_ெப.) என 

ேதா�#
_ெப.எ�.(ேதா�#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) அ�னைவ 

$கத.00122.3 

 அ6டேதா( .ைக �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) அளாவி"# ஒ�$ேம. $கத.00122.4 

 P>ன ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இைச இள
ெம� ேகாகில
_ெப.(ேகாகில
_ெப.) 

$கத.00123.1 

 பா>ன மயி:_ெப.(மயி:_ெப.) சிைற  பைற அ>�தன $கத.00123.2 

 வா>ன வ=சித
 தைல_ெப.(தைல_ெப.) அைச�திடா $கத.00123.3 

 நா>ன பாதவ
 .கBவ நாைரேய. $கத.00123.4 

 காெசா5 நி�தில  ெபாதிD
 கா6>ேய $கத.00124.1 

 பாசைட மா�ைள சிைனயி: ைப
 $யி:_ெப.($யி:_ெப.) $கத.00124.2 

 ேபசிட நி"பன ெபறCஇய( வ
 என $கத.00124.3 

 வ CAத: க,திேய விளி�த: ேபா�றேவ. $கத.00124.4 

 சி�திர� கதலி மா வ,�ைக� தC
_ெப.அ.(தC
_ெப.அ.) கனி $கத.00125.1 

 ���திட வ,
 பய�_ெப.(பய�_ெப.) உத�
 ேதா"ற�தா: $கத.00125.2 

 உ�தம �தலிய $ண�தி� ஓ0கிய_ெப.எ�.(ஓ0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

$கத.00125.3 

 �� திற�தவ( ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) 

ெமாழிய_$ைற.எ�.(ெமாழி_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) நி�றேவ. $கத.00125.4 



 வ CA கா: ெபார வைச விA
பி: தாைழக- $கத.00126.1 

 ேதA உலா
 ப/தி ெம� 

தC45
_ெப.எ�.(தC45_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ெச�ைகய 

$கத.00126.2 

 காசினி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ைகயா: கைலெவ4 

தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) ேபா: $கத.00126.3 

 மாA உறா வைக �ைட�தி5த: மாIேம. $கத.00126.4 

 வாச நC- ெபா�
ப/� ைமத( மாத(க- $கத.00127.1 

 காA Q� ேமகைல ப/ய� ைகவைள $கத.00127.2 

 Gச:_ெப.(Gச:_ெப.) இ65 அலமர  

.ண,
_ெப.எ�.(.ண(_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ெச�ைக க4 

$கத.00127.3 

 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) மி�$ அH0$வ 

 //த_ெப.எ�.(பி/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ�றிேல. $கத.00127.4 

 கா� உலா நதன வன�
 கா( என $கத.00128.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உலா
 த4டைல ம,0$
 ைவக@
 $கத.00128.2 

 ேவனிலா அ�னவ( மகளி(_ெப.) ேமயினா( $கத.00128.3 

 ஊ� உலா0 $ர
ைபD- உயி( உ"# எ�னேவ. $கத.00128.4 

 அA
. உ#
 அக� .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) அறாத Fழலி� $கத.00129.1 

 விA
. உற ஓ�சிய விைர ெம�# ஆதினா: $கத.00129.2 

 பA
 ெபானி: $யி"றிய பதியி: 2பிைக� $கத.00129.3 

 தA
. எலா
 ெவ-ளிய� ஆ�$
 தாைழேய. $கத.00129.4 

 உ"றிட அ/� அவ4 உழவ( நC�ததா( $கத.00130.1 



 A"றி5
 தா4 மிைச இட#
 F:வைள $கத.00130.2 

 ெத"றி5
 G
 ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) 

.ைட�$
_ெப.எ�.(.ைட_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ேசலின
 $கத.00130.3 

 எ"றி5
 ேத
 பழ
 இH�$
 ேத�கேள. $கத.00130.4 

 கா� நிமி( கதிக- கா�ற பாைளேம: $கத.00131.1 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) இன
 பா�த@
 

சிதறி_வி.எ�.(சித#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) வ CB உறா $கத.00131.2 

 வான� ஓ( ம,த ைவ ._ெப.(ைவ ._ெப.) 

அைடD
_ெப.எ�.(அைட_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) த�ைமய 

$கத.00131.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உ# தாரைக வH�கி"# ஒ�$மா:. $கத.00131.4 

 மா$ல வ:லியி� ம=ைஞ_ெப.(ம=ைஞ_ெப.) ஆட: ேபா: $கத.00132.1 

 ேகாகில
_ெப.(ேகாகில
_ெப.) ஆ( த,
 $ழா�தி� ஊச:_ெப.(ஊச:_ெப.) ேம: 

$கத.00132.2 

 பா$ல இ� ெசாலா( பனி�$
 ெம:_ெப.அ.(ெம:_ெப.அ.) இைட� $கத.00132.3 

 கா$ல
 பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) ெகாள மகிBவி� ஆ5வா(. $கத.00132.4 

 ஊச:_ெப.(ஊச:_ெப.) உ"றவ( $ைழ� $ைட� இ5தலா: உவைர 

$கத.00133.1 

 வ Cச: ஒ பன வா5த: கிளிெமாழி ெவ,வி  $கத.00133.2 

 ேபச: ஒ பன வ CBதில( பிைழ�த� ஈ� எ�னா $கத.00133.3 

 ஏச: ஒ பன ேகாகில  பறைவக- இைச�த:. $கத.00133.4 



 P( .� ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) க4 

ெகா>�சிய( $ளி(.ன
 கா ேபா( $கத.00134.1 

 ஆ( .� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ைக விைச�� 

எறி மணி�க: வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அைணய� 

$கத.00134.2 

 சா( .� ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) த
 சிறகரா: 

வில�கிய தட��  $கத.00134.3 

 பா( .� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எHவன ேதா: அ>  

பறைவ. $கத.00134.4 

 கட:_ெப.(கட:_ெப.) ப,கிய_ெப.எ�.(ப,$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

�கி:_ெப.(�கி:_ெப.) 

ெப�D
_ெப.எ�.(ெப�_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) கா6சி ேபா: 

$கத.00135.1 

 அட: ெப, ேமதிக- அைன��
 .�$ உரா�� $கத.00135.2 

 தட  .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) வறி� என  ப,கி� த
�ைல� $கத.00135.3 

 $ட�� இழி_வி.(இழி_வி.) பாலினா: $ைறைய� தC(�$ேம. $கத.00135.4 

 பா6>ய: அளி�ர: ப�ம� ேகாயிலி: $கத.00136.1 

 நா6>ய நிமல� �� அதி நC( இைட $கத.00136.2 

 மா6>ய ப: ெப,
 Aடைர மாIமா: $கத.00136.3 

 ேகா65 உய( தட
_ெப.(தட
_ெப.) ெதா#
 $வைள_ெப.($வைள_ெப.) G�தேவ. 

$கத.00136.4 

 கல� இைட� த,வ�
 கான��_ெப.(கான��_ெப.) உ-ள�
 $கத.00137.1 

 ெபால� உைட  ெபா, . இைட ெபா,J
 அ:ல� $கத.00137.2 



 நல�_ெப.(நல�_ெப.) உைட நா6டாவ(_$றி.வி.�.(நா5_ெப.+அ(_பட(.ப�.) 

நய�த: இ�றி அ $கத.00137.3 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) இைட  ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) பக( வழ�க நC�தேத. 

$கத.00137.4 

 யாB�ைகய( ெபா,ந,�$ இைறவ( ஏB இைச $கத.00138.1 

 வாB�ைகய( அளைவயி� வ$�த பாடைல� $கத.00138.2 

 ேக6$ந( ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) என ம, .� கி
./  $கத.00138.3 

 G6ைகக- உத�வா( ெபா�வி: ேதா#ேம. $கத.00138.4 

 க=சி ேத� . உ45 அகி:_ெப.(அகி:_ெப.) கமH
 G
�கி: $கத.00139.1 

 வ=சி ேத� . உ4டன ம,0$லா( அ> $கத.00139.2 

 ப=சி ேத� . உ4டன பணிய� தா�கலா: $கத.00139.3 

 $=சி ேத� . உ4டன $மர( P6டேம. $கத.00139.4 

 அ�றி: அ
 ெபைடகைள அKகி அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.) ேக- 

$கத.00140.1 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) என விைனயி� ேம: 

நடத_ெப.எ�.(நட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) நாயக( $கத.00140.2 

 இ�# வதி5வ( இ0$எ
 ெபா,6>னா: $கத.00140.3 

 ஒ�# நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) இர0க: எ�# உைர�கி�றா( சில(. $கத.00140.4 

 ஆ>ய: க,
 கK
 சிவ . உ"# அ0க�
 $கத.00141.1 

 வா5வ� ஆகிேய மதன ேவ( உறா� $கத.00141.2 

 P>ய மகளி,
 $மர( த0கைள $கத.00141.3 

 ஊ>ய மகளி,
 உல . இ�# ஆயினா(. $கத.00141.4 



 அக� அம( கணிைகய(_ெப.(கணிைகய(_ெப.) அ>க- F>ேய $கத.00142.1 

 �க� உ# உவைகயா� 

�ய0கி_வி.எ�.(�ய0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) அ�னவ( $கத.00142.2 

 நக� உ# $றி ெகாள Cஇ_வி.எ�.(ெகா-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) நாJ
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 தா அ# சீ( .ைன த4டக நாேட $கத.00147.2 
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 ெபாறிக-. $கத.00165.4 

 Gணி� ஏ( த,
 ெபா�னவா
 ./ைச ேம: .ைனத $கத.00166.1 

 வா4 இலா ெந5
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 கீB உற� ெதாட(தா� $கத.00168.2 

 மா6சி ேத�தில� வர� �ைற மன ப5
 மதிேயா( $கத.00168.3 
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 அ�தேக- இநா- கா#
 அ>ய
 இ: அற�ைத ஆ"றி $கத.00258.1 

 இ�தல நகர
 எ0$
 இ,தன
 இனிேம: நா0க- $கத.00258.2 

 சி�த
_ெப.(சி�த
_ெப.) அ� ஒ,0க ேநா"# ெச�கட� இய"றி ைவக 

$கத.00258.3 

 ெம��தவ வனம� ஒ�ைற விள
பிேய வி5�தி எ�றா(. $கத.00258.4 

 எ�ற@
 த, ைப ஒ�ைற ஏB உல$ அளி�ேதா� வா0கி $கத.00259.1 

 ஒ�# ஒ,திகி/ ஆ�கி ஒ�ெயன உ,6>  பா/: $கத.00259.2 

 இ�# இத� பி�ன( ஆகி எ:\,
 ஏகிய�ீ $கத.00259.3 

 நி�றி5
 வன�தி� ஊேட நிைல  பட இ,�தி( எ�றா�. $கத.00259.4 

 தி,  ப�ம�� வ-ள: ேசவ>� கமல
 தாழா $கத.00260.1 

 வி,  ெபா5 விைட ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏக 

விைரவினி: அ�னா� வி6ட $கத.00260.2 

 த, ைபயி� ேநமி ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஓ( தனி 

வன�தி: இ#�தேலா5
 $கத.00260.3 

 இ, பிட
 எம�$ஈ� எ�னா இ,தவ( இ,தா( அ0ங�. $கத.00260.4 

 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) அ4ண: உ��த த, ைபயி� ேநமி த�னா: 

$கத.00261.1 

 நாம
 அ� ஒ�# ெப"ற_ெப.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ைநமி 

சாரணிய
 ைவ$
 $கத.00261.2 

 2 �னிவர(க- எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) ெசா:ல,
 

தவ�ைத_ெப.(தவ
_ெப.+அ��_சா/.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆ"றி $கத.00261.3 



 மா மைற ெநறியி� நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) மக
 

ஒ�# ./த: உ"றா(. $கத.00261.4 

 அக� அம( .ல�_ெப.(.ல�_ெப.) ஓ( நா�$
 ஆ�# அைம ெபா,6டா: 

ஆ0$ ஓ( $கத.00262.1 

 மகவிைன ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

�"றி_வி.எ�.(�"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) வாலிதா
 உண(�சி எ�தி 

$கத.00262.2 

 இக: அ#
 உள�த( ஆகி இ,தன( இதைன நா>� $கத.00262.3 

 Aக� என உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) சா�ற Fதமா �னிவ� ேபாதா�. 

$கத.00262.4 

 �H� உண( Fத� த�ைன �னிவர( க45 ேந( ேபா�� $கத.00263.1 

 ெதாHதன( ெப/ேயா� எ
பா: உ�னலா: இ�ன ைவக: $கத.00263.2 

 விHமி� சிறத� எ�னா விய�த$ �கம� Pறி� $கத.00263.3 

 தைழெயா5 த, ைப ேவ�த த
ெப,
 சாைல உ��தா(. $கத.00263.4 

 தி,�கிள( படீ
 ஒ�# திகBதர ந5வ4 இ65� $கத.00264.1 

 A,�க
 இ: ேக-வி சா�ற Fதைன இ,�தி ஆ0ேக $கத.00264.2 

 அ,�கிய �தல ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) அவன� 

பா0கராக  $கத.00264.3 

 ெபா,�$ என யா,
 ைவகி இஃ� ஒ�# .கல: உ"றா(. $கத.00264.4 

 �� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ஞா�# த�னி: �ள/ அ
ேதவ� ெசா:லா: 

$கத.00265.1 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இவ4 இ,ேத
 ஆக 

ம"றியா
 ./த ேநா�._ெப.(ேநா�._ெப.) $கத.00265.2 



 தத� நி�ைன அ"றா: தவ  பய�_ெப.(பய�_ெப.) யா0க- ெப"ேற
 

$கத.00265.3 

 சிைதயி� உவைக G�ேத
 சிறத� இ பிறவி எ�றா(. $கத.00265.4 

 அ�ன� Fத� ேகளா ஆதிஅ
 பரைன 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.00266.1 

 ம�னிய ேவ-வி ஆ"றி வா: அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) அதைன எ�தி� 

$கத.00266.2 

 ��னிய �னிவி( காK
 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) $H 

அைடத:_ெதா.ெப.(அைட_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) அ�ேறா $கத.00266.3 

 எ� நிக( ஆயிேனா,�$ இ
ைமயி: 

ெப#
_ெப.எ�.(ெப#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ேப# எ�றா�. 

$கத.00266.4 

 அ?வழி �னிவ( ெசா:வா( அ,மைற 

க4ட_ெப.எ�.(கா4_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ4ண: $கத.00267.1 

 ெச?விய மாணா�க(�$- சிற�_வி.எ�.(சிற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

உேளா�திற: F( ஆவி $கத.00267.2 

 வ?விய ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) அ4ண: மா4 கைத 

ேத(வா� ப�னா- $கத.00267.3 

 இ?ெவா, நைச ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

உ-ேள இய
.தி எம�$_பதி.ெப.(எ
_பதி.ெப.+�$_ெகா.ேவ.) அ� எ�றா(. 

$கத.00267.4 

 அ
 ெமாழி Fத� ேகளா அழ: ப5 ெமHேக எ�ன� $கத.00268.1 

 ெகா
 என உ,க உ-ள
 $2கலி�� வச
 ஆகி $கத.00268.2 

 ெம�
 மயி(_ெப.(மயி(_ெப.) ெபா> ப� 2நC( விழி��ைண அ,
ப ஆசா� 

$கத.00268.3 



 ெபா�
ைமயி: ப>வ
 உ�னி� 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைவ .கல: உ"றா�. 

$கத.00268.4 

 ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) மதைல ஆசா� மா மக�_ெப.(மக�_ெப.) தன� 

ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) $கத.00269.1 

 ப�I ெசா: ெகா-ேவா� ஈேவா� வழிப5ப4பி� மி�ேகா� $கத.00269.2 

 எ�I
 இ0$ இவ(�$ ஈவ� ஏைனQ: உ0க- ேபால� $கத.00269.3 

 ெசெநறி ஒH$வா(�ேக ெச .வ� .ராண
 �"#
. $கத.00269.4 

 தைன நிக( பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) இ�# ஆய ச4�க"$ அ�._ெப.(அ�._ெப.) 

சா�ற $கத.00270.1 

 �னிவி( கா- உைர ேபா( ேக6ேபா( ��திேச( காத�� 

உ4ைம_ெப.(உ4ைம_ெப.) $கத.00270.2 

 வினவின C( அதைன இ�ேன விள
.வ� .ல�_ெப.(.ல�_ெப.) ேவ# இ�றி 

$கத.00270.3 

 இனி� ேக4 மி�க- எ�னா எ5�� இைவ இய
ப: உ"றா�. $கத.00270.4 

 �� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) கால�தி� 8 உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) த�னி: 

$கத.00271.1 

 வதி5
 உயி( ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வ:விைன 

அதனாேல $கத.00271.2 

 அத
 இ: மைற எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) அ> தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

த5மாறி� $கத.00271.3 

 சிதிட �னிேவா,
 ேதவ,
 ம,- உ"றா(. $கத.00271.4 

 ெந"றியி: விழிெகா4ட நிமல� அ� அ,ளாேல $கத.00272.1 

 அ"ற
 இ: மைற எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) ஆதியி� வரலாேல $கத.00272.2 



 ம"# அத� இய:._ெப.(இய:._ெப.) எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) மய: அறேவ 

நா>� $கத.00272.3 

 ெத"# என எவரா@
 ெச .வ� அ/தா
 ஆ:. $கத.00272.4 

 ஆன� ஒ( ெபாHதி� க4 அமர,
 �னிேவா,
 $கத.00273.1 

 மா நில
_ெப.(நில
_ெப.) மிைச ைவ$
 மா�கJ
 இைற 

உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) $கத.00273.2 

 ஞான
 அ� இல( ஆகி நவி� மைற ெநறி மா"றி� $கத.00273.3 

 தC ெநறி பல ஆ"றி  பIவ:க- சில ெச�தா(. $கத.00273.4 

 அவனியி: அற
_ெப.(அற
_ெப.) எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) அ,விைன என 

நC�கி  $கத.00274.1 

 பவ ெநறி அற
_ெப.(அற
_ெப.) எ�ேற ப" பல,
 ெச�ய  $கத.00274.2 

 .வன
_ெப.(.வன
_ெப.) அ� உ4ேடாI
 ேபாதI
 அ� காணா� 

$கத.00274.3 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ,ளா: அ�றி� தC( கில� இ� எ�றா(. $கத.00274.4 

 இ�ன பா�ைமைய எ4ணி_வி.எ�.(எ4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

இ,வ,
 $கத.00275.1 

 ெபா�னி நா5 .ரதி5
 ம�னI
 $கத.00275.2 

 ��I ேதவ,
 A"றின( வதிட� $கத.00275.3 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) பாக� கயிைலயி: ஏகினா(. $கத.00275.4 

 அதி: ெச
ெபா� அணி மணி� ேகாயிலி� $கத.00276.1 

 �� ேகா.ர �� கைடயி: .கா $கத.00276.2 

 நதி ேதவைர ந4ெபா5 க45நC( $கத.00276.3 



 எைத யா(�$ எ
 வர�_ெப.(வர�_ெப.) இைச ப(ீ எ�றா(. $கத.00276.4 

 ேதவ ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) தி,��ன( ஏகிேய $கத.00277.1 

 காவ:_ெப.(காவ:_ெப.) நதி� கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) 

பணி�_வி.எ�.(பணி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எழCஇ  $கத.00277.2 

 Gைவ வ4ணI
 ேபாதI
 .0கவ( $கத.00277.3 

 ஏவ,
 ெசறி�_வி.எ�.(ெசறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�தின( ஈ45 

எ�றா�. $கத.00277.4 

 எ�ற காைலயி� யாைரD
 இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) விைட� $கத.00278.1 

 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) F>_வி.எ�.(F5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

ெகாண(க என� ெச ப@
 $கத.00278.2 

 ந�றேத என நதி வண0கிேய $கத.00278.3 

 ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) மா� �த: ேதவைர 

எ�தினா�. $கத.00278.4 

 ெச
ைம ேபாகிய சிைதயைர� ெகழCஇ $கத.00279.1 

 எ
ைம ஆ- உைடயா� அ,- 

எ�தினா�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) $கத.00279.2 

 உ
ைம அ0$ வர_$ைற.எ�.(வா_வி.+அ_$ற.எ�.$றி.) )வ�றா� இனி 

$கத.00279.3 

 வ
மி� நC( என வ:ைலயி: Pவினா�. $கத.00279.4 

 விளி�த காைல_ெப.(காைல_ெப.) விழி வழி ேபாத நC( $கத.00280.1 

 �ளி�க நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) கவ: ஓOஇ� $கத.00280.2 

 களி�$ ெந=சின( க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) எைத �� $கத.00280.3 



 அளி�தி யா: எ�# அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) உட� ஏகினா(. $கத.00280.4 

 .ைட கடதி5 Gத(க- 

ேபா"#
_ெப.எ�.(ேபா"#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) $கத.00281.1 

 தைட கட�_வி.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) த5 ப,
 ேவனிலா� 

$கத.00281.2 

 பைட கடதவ( பா"ப5
 எ4 இலா� $கத.00281.3 

 கைட கட�_வி.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பி� அ4ணைல� 

க4டன(. $கத.00281.4 

 ��ன( எ�தி� ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) �ைற 

�ைற $கத.00282.1 

 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) தாழ இைற=சின( ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) இைட� 

$கத.00282.2 

 ��I மாதர
 24ட வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அ4மினா( $கத.00282.3 

 உ�I
 அ�பி� உததயி: ஆB� உளா(. $கத.00282.4 

 ஈ(�$
 பாச�� இ,விைன இ�ெறாேட $கத.00283.1 

 தC(�கி�றா
 இவ4 எ�I
 ெச,�கினா: $கத.00283.2 

 2(�கி�றா( மல( ேசாதி ெபா� தா-மிைச $கத.00283.3 

 ேபா(�கி�றா( ெம�  ெபா> . எI
 ேபா(ைவேய. $கத.00283.4 

 ேநய �த ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) பக:_ெப.(பக:_ெப.) 

நC0கிய_ெப.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.00284.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) எதி(தி5
 க�றி� தைகைமயா�� $கத.00284.2 



 2ய வதைன_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) ெயா5 

ெதாH
 அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) $கத.00284.3 

 வாயி� வதன வதன ேபா"றினா(. $கத.00284.4 

 அ4ண: ஈச� வ>ைவ அகதனி: $கத.00285.1 

 எ4ணி� எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) இ: இ�ப
_ெப.(இ�ப
_ெப.) பய�$மா: 

$கத.00285.2 

 க4ணி� ேந( வ, கா6சிய( ஆயி>� $கத.00285.3 

 ஒ4Kேமா அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) த
 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) ஓதேவ. $கத.00285.4 

 ேமைல வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ஒ5 எ
பிரா� 

$கத.00286.1 

 சீல ேமய தி,��. ேமவினா( $கத.00286.2 

 மா@
 நா� �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) அ4ண@
 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ, $கத.00286.3 

 பா@
 ஆகி  பரவின( எ�பேவ. $கத.00286.4 

 அ
.ய ஆசன
 உைட அ4ண: ஆழியா� $கத.00287.1 

 உ
ப ேரா5 இ�திற
 உ"#  ேபா"#_ஏவ.(ேபா"#_வி.) உழி� $கத.00287.2 

 ெச
 ெபா� ேந( �> மிைச� தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) ேச(�திய $கத.00287.3 

 எ
பிரா� அ,- ./� இைனய P#வா�. $கத.00287.4 

 ஒ�# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) $ைறகJ
 உறாத பா�ைமயா: $கத.00288.1 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) )
_தி/.()
_��.ஒ,.) அரசிய: நடதேவா எனா� 

$கத.00288.2 

 $�றவி: உைடய ஓ( $ழக� ெச ப@
 $கத.00288.3 



 நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மா: 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைவ ெநறியி: P#வா�. 

$கத.00288.4 

 ஆதியி: அய� பைட . அ:ல� எ� அ,- $கத.00289.1 

 ேமதிய� அ5ெதாழி: ஏைன வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) $கத.00289.2 

 ஏத
 இ: ெசய� �ைற யா�
 க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) $கத.00289.3 

 நாத நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) அ,ளினா: 

நடத_ெப.எ�.(நட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) அேரா. 

$கத.00289.4 

 க,மணி மிட# உைட� கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) இ�I
 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.00290.1 

 அ,Jவ� ஒ�# உள� அதைன� P#வ� $கத.00290.2 

 இ, நில ேமலவ( யா,
 நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) தைன  $கத.00290.3 

 பர
 என உண(கில( மாைய  பா�ைம ஆ:. $கத.00290.4 

 நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) தன� உ/ைமைய நிகB�தி ேம�ைம ஆ: 

$கத.00291.1 

 எ�றைன அய�றைன எ4Kவா( சில( $கத.00291.2 

 அ�றிD
 நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) உட� அேநக( த
ைமD
 $கத.00291.3 

 ஒ�# எனேவ நிைந�_வி.எ�.(நிைன_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

உைர�கி�றா( சில(. $கத.00291.4 

 கால�
 க,ம�
 கடத�_ெதா.ெப.(கட_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.$றி.) ஓ( 

ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) $கத.00292.1 

 8ல
 உ4ேடா என ெமாழிகி�றா( சில( $கத.00292.2 



 ேம@
 உ4ேடா சில விள
ப வி=ைசயி� $கத.00292.3 

 பா: உ#
 உண(�சிேய பர
 எ�பா( சில(. $கத.00292.4 

 ஆ"# உ# .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) 

ப>�_வி.எ�.(ப>_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அH�$ நC�கலா( $கத.00293.1 

 ேச"# இைட வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என மைறக- 

ெச பிய $கத.00293.2 

 நC"ேறா5 க4>ைக நC�கி_வி.எ�.(நC�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

வ�ைமயா: $கத.00293.3 

 வ C"# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) $றிெகா5 ேம�வா( சில(. $கத.00293.4 

 காமேமா5 உவைகD
 களி . ந:கலா: $கத.00294.1 

 வாமேம ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) என மதி�கி�றா( சில( $கத.00294.2 

 ேதா
 இலா 8வைக� ெதாழி@
 ேவ-விD
 $கத.00294.3 

 ஏம
 ஆ( ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) என இய
.வா( சில(. $கத.00294.4 

 உைர இைச ஆதி ஆ
 ஒலிக- யாைவD
 $கத.00295.1 

 பிரம
 அேத என  ேபAவா( சில( $கத.00295.2 

 அ/� ெச� ேநா�பினா: 

அைடத_ெப.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) சி�திக- $கத.00295.3 

 ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) பிறி� இைல என  .க:_ெப.(.க:_ெப.) கி�றா( 

சில(. $கத.00295.4 

 ெப,ைம_ெப.(ெப,ைம_ெப.) ெகா- $ல
_ெப.($ல
_ெப.) ெதா#
 

பிற�_வி.எ�.(பிற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெச�தி5
 $கத.00296.1 

 விரத�
 சீல�
 விைன க4 மா"றிட $கத.00296.2 

 வ,க@
 பிற�மா� அ0க
 வி65 உயி( $கத.00296.3 



 பர�த:_ெதா.ெப.(பர�_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) என பக,வா( 

சில(. $கத.00296.4 

 அறி�_வி.எ�.(அறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அறி� உயி( ெதா#
 அ� 

அ�வாகிேய $கத.00297.1 

 பிற�_வி.எ�.(பிற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

இற�_வி.எ�.(இற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) 

எலா
 ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேநா�ெபா5 

$கத.00297.2 

 �ற�_வி.எ�.(�ற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெகா�#_வி.எ�.(ெகா:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ6டன ����� கத 

ம"# $கத.00297.3 

 இறதிட: ��தி ஆ
 எ� கி�றா( சில(. $கத.00297.4 

 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) நல மாதைர ந4K
 இ�பேம $கத.00298.1 

 உ�ன,
 ��தி எ�# உ6ெகா-வா( சில( $கத.00298.2 

 இ�னன �ைற ெதா#
 எ�தி யாவ,
 $கத.00298.3 

 �� அ,
 பிறவிD- ��ப
_ெப.(��ப
_ெப.) நC0கலா(. $கத.00298.4 

 இறதன வர
._ெப.(வர
._ெப.) உல$ எவ,
 ேவத Q: $கத.00299.1 

 மறதன(_வி.�.(மற_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ(_பட(.ப�.) பவ ெநறி 

ம:கி நா-ெதா#
 $கத.00299.2 

 சிறதன அைவ உயி( ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெதா:விைன $கத.00299.3 

 அறி�_வி.எ�.(அ/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ,ைளய 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அைம�த_ெப.எ�.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

வாயிI
. $கத.00299.4 



 அ0$ அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ேபாத
 உ"# ஆெசாOஇ மன� $கத.00300.1 

 ச0ைகD
 அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) சரணேம உற  $கத.00300.2 

 .0கவ சிறி� அ,- ./ய ேவ45
 ஆ: $கத.00300.3 

 எ
 கட
 ெபா,65 என இைறவ� P#வா�. $கத.00300.4 

 இனி� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) திற
_ெப.(திற
_ெப.) அத"$ இைச��
 ஆ( 

உயி( $கத.00301.1 

 அைனய�
 பர .வ� ஆதலா: அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) $கத.00301.2 

 விைன அ# ெநறிைமயா: ேவ45_ஏவ.(ேவ45_வி.) கி"றி 

நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) $கத.00301.3 

 மன� உ#
 எ4ணிைன ம#�தி மாA இலா�. $கத.00301.4 

 காதலி� அ,J�� கைலயி� ப�ைமயி: $கத.00302.1 

 ேகா� அ#
 ஓ( கைல ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ேநமி FB $கத.00302.2 

 ேமதினி அத� இைட வியாத� எ�றி5 $கத.00302.3 

 ேபாதக �னி என  ேபா� ைவ$தி. $கத.00302.4 

 ேபா� அவ4 இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பி� 

.க(_ெப.(.க(_ெப.) இலா மைற $கத.00303.1 

 ஆ�தி>� வதி5
 அவ"ைற நா:வைக $கத.00303.2 

 வா�திட ந:கிேய மரபிேனா(�$ எலா
 $கத.00303.3 

 ஈதைன அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) அக�� இ,ைள நC�தி ஆ:. $கத.00303.4 

 அ�ன� ஓ( மைறயிைன அறி�_வி.எ�.(அ/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ைமயமா $கத.00304.1 



 உ�னிய நிைலயின( உ-ள
 ேதற�
 $கத.00304.2 

 ம�னவ( அ:லவ( மரபி"# ஏர�
 $கத.00304.3 

 இ�ன
 ஓ( மைற உள இ��
 ேக4மதி. $கத.00304.4 

 ஏ"றம� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

மைற�$_ெப.எ�.(மைற_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.ண_ெப.எ�.$றி.) 

யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) �ன
 $கத.00305.1 

 சா"றிய ஆகம
 தன�$
 ஆ0$ அ� $கத.00305.2 

 வ C"# உற வ,வ�
 அ�# ேம�ைம ஆ: $கத.00305.3 

 ஆ"ற�
 நம� இய: அைறD
 நCரேத. $கத.00305.4 

 எ� ெபய( அத"$ எனி: இனி� 

ேத(�_வி.எ�.(ேத(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உேளா( $கத.00306.1 

 ��ப
_ெப.(��ப
_ெப.) அ� அக"றி5
 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) .ராண
 

ஆ
 $கத.00306.2 

 ஒ� பதி"# இ, வைக உ45 அவ"றிைன $கத.00306.3 

 அ�._ெப.(அ�._ெப.) உைட நதி �� அறிய� Pறிேன
. $கத.00306.4 

 ஆதியி: நதி பா: அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெதா�ைம ேச( $கத.00307.1 

 காைதக- யாைவD
 க,ைணயா: அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $கத.00307.2 

 ேகா� அற உண( சன" $மார"$ ஈதன� $கத.00307.3 

 நCதிெயா5 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) இைட 

நில�தி:_ெப.(நில
_ெப.+அ��_சா/.+இ:_இட.ேவ.) ேக6> ஆ:. $கத.00307.4 

 எ�ன@
 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) என 

இைச�_வி.எ�.(இைச_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) தாB� எழCஇ $கத.00308.1 



 ��னவ� விைட ெகா5 �ளி/யா� �த: $கத.00308.2 

 ��னிய வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ெதாைக ெயா5 ஏகிேய $கத.00308.3 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உலக�தி� மா: சா(த: ேமயினா�. $கத.00308.4 

 சா(த@
 அய� தைன� சத
 அக�தைன $கத.00309.1 

 ஆ( த,
 அமரைர அ,ளி� அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) 

அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) $கத.00309.2 

 ேச( த, .ர
 ெதா#
 ெச:ல"$ ஏவிேய $கத.00309.3 

 கா( த, ெம�Dைட� கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) ைவகினா�. $கத.00309.4 

 தி,ெவா5 ம,வி ேயா� ெசறி�"# எ0கK
 $கத.00310.1 

 பர�#
 இய:ெப# பகவ� ஆதலா: $கத.00310.2 

 தரணியி: அ,ளினா: தன� ச�தியி: $கத.00310.3 

 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) கைல த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உட� உதி�க 

உ�னிேய. $கத.00310.4 

 ப0கய�� அய� வழி  பராசர  ெபய(� $கத.00311.1 

 �0க ந�_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) �னி பனி� 2வ எ:ைலயி: $கத.00311.2 

 க0ைகயி: ேயாசன� கதிேயா5 உற $கத.00311.3 

 அ0$ அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) த
 இைட அவத/�தன�. $கத.00311.4 

 ம"# அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) வத/கா வன�தி: ைவகிேய $கத.00312.1 

 அ"ற
 இ: வாதரா யண� எI
 ெபய( $கத.00312.2 

 ெப"றன� ஆகி எ
பிரா� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ஆைணயா: $கத.00312.3 

 க"றிடா� உண(தன� கைர இ: ேவதேம. $கத.00312.4 



 ேமானக
 �"றிய_ெப.எ�.(�"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) �னிவ( 

ேமலவ� $கத.00313.1 

 தா�_த".A.(தா�_த".A.) உண( மைற எI
 தர0க ேவைலயி: $கத.00313.2 
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 ெசா"# ைவகினா�. $கத.00316.4 

 மய: அ# பயிலேர ைவச
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ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.00328.3 
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$கத.00331.1 

 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கைண ேவைள உ� ப விழி�தவ� .ர
 நCறா�கி  

$கத.00331.2 
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 மைற �த: $>ைல த�னி� மா4ெபா,- �ைற கடாவி $கத.00338.1 
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எ�றா�. $கத.00339.4 
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 இராயிர ெவ-ள� ேதாைர இக: பைட மா�ேதேரா5 $கத.00340.2 

 பராபர� உதவி� 24ட  ப�னி, .ய�த� ஏகி� $கத.00340.3 

 தராதல
 .�$ ெவ"ைப� தாரகேனா5 ெச"றா�. $கத.00340.4 

 Gவின� �தலா உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) .0கவ( வழிப65 ஏ�த� $கத.00341.1 

 ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) த
 கி/யி� ைவகி� ெத� திைச நட� தாைத 

$கத.00341.2 

 ேமவ,
 இட0க- ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

ேமத$ ேச�ஞ: ந4ணி_வி.எ�.(ந4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

$கத.00341.3 

 8இ, �க�த� ��க4 ��னவ� பைடைய  ெப"றா�. $கத.00341.4 

 பர� அ,- பைடைய  ெப"#  பராசர� சிறா( 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏ�த� $கத.00342.1 

 தி, அ,- ./� ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெசதிலி� ேமவி� Fர� $கத.00342.2 

 வர
_ெப.(வர
_ெப.) ஒ5 தி,�
 சீ,
 வாசவ� $ைறD
 வாேனா( 

$கத.00342.3 

 $ரவைன வினவி_வி.எ�.(வின�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) அ�னா� 

Pறேவ $மர� ேத(தா�. $கத.00342.4 

 அற�திைன உ�னி ஐய� ஆட: ேச( ெமா�
ப� த�ைன $கத.00343.1 

 உற�த$ மரபி: 24> ஒ� அல� க,�ைத ஓ(� $கத.00343.2 

 மற�ெதா5 கட:_ெப.(கட:_ெப.) உ- வ Cர மேகதிர
 அKகிேய 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) $கத.00343.3 



 .ற�� உள தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ேயாரா: F( கிைள ெபா�ற� ெச"#. 

$கத.00343.4 

 சீய மா �க�த� எ�I
 ெச,வலா� தைனD
 அ65 $கத.00344.1 

 மாையD
 தி,�
 சீ,
 வர0கJ
 பிற� மா"றி $கத.00344.2 

 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) இ, நா: அ4ட�� அரசனா
 Fர� த�ைன 

$கத.00344.3 

 ஏெயI
 அளவி: ேவலா: இ, �ணி 

ப5��_வி.எ�.(ப5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நி�றா�. $கத.00344.4 

 �ணிப5 Fர� ஓ( பா: F65 வாரணமா� ஓ(பா: $கத.00345.1 

 பிணி �க
_ெப.(�க
_ெப.) ஆகி நி"ப  ெப,தைக அவ"ைற [(தி 

$கத.00345.2 

 அணி ப5 �வச மா�கி அ _A6.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ".) பக:_ெப.(பக:_ெப.) ெசதி: 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.00345.3 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசா/ அ,வி 20$
 வா�_ெப.(வா�_ெப.) பர
 

$�ற
_ெப.($�ற
_ெப.) ேச(தா�. $கத.00345.4 

 ெத�வத யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) எ�I
 சீ( ெகH 

மடைத_ெப.(மடைத_ெப.) த�ைன $கத.00346.1 

 அ?விைட வ�ைவ_ெப.(வ�ைவ_ெப.) ஆ"றி அ0ஙன
 சிலநா- ைவகி 

$கத.00346.2 

 ெம�விய� உலகி: ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

வி4ணவ(�$ அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) ஆ�கி $கத.00346.3 

 எ?வ
 இ: ம$ட
_ெப.(ம$ட
_ெப.) F6> இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) த�ைன 

ைவ�தா�. $கத.00346.4 

 சி:பக: அ
 க4 ேமவி� ேசைனேயா5 அண0$
 தாI
 $கத.00347.1 



 ம:ல:_ெப.(ம:ல:_ெப.) அ
 கயிைல ேயகி ம0ைக_ெப.(ம0ைக_ெப.) 

ப0$ைடய அ4ண: $கத.00347.2 

 ெம:_ெப.அ.(ெம:_ெப.அ.) அ> வண0கி� கத ெவ". உைற நக/� ஏகி 

$கத.00347.3 

 எ:ைலயி: அ,ளா: ைவகி� தணிைகயி: எைத வதா�. $கத.00347.4 

 சாரலி� ஓ0$ ெத�வ�தணிைக மா: வைரயி� மீ� $கத.00348.1 

 வ Cர
_ெப.(வ Cர
_ெப.) அ� உைடய ேவேலா� வ C"# இ,திட@
 அ
 க4 

$கத.00348.2 

 நாரத� வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) தாB� நைவ தவி( 

எயின மாதி� $கத.00348.3 

 சீ( எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) நல�ைத� Pற அவ-_பதி.ெப.(அவ-_பதி.ெப.) 

வயி�_ெசா.உ,.(வயி�_ெசா.உ,.) சிைத ைவ�தா�. $கத.00348.4 

 வ-ளி_ெப.(வ-ளி_ெப.) மா: வைரயி: ேபா� மா� இைட  

பிறத_ெப.எ�.(பிற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெத�வ� $கத.00349.1 

 கி-ைளைய அைட�_வி.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபா"றி� 

ேக5 இ: ப: உ,வ
 கா6>� $கத.00349.2 

 க-ளேமா5 ஒHகி  ப: நா-_ெப.(நா-_ெப.) கவ(தன� ெகாண(� பி�ன(� 

$கத.00349.3 

 ெத-J சீ( ேவட( ந:க� தி,மண
_ெப.(தி,மண
_ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேந(தா�. $கத.00349.4 

 ெச,� தணி வைரயி: வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) சில 

பக:_ெப.(பக:_ெப.) வ-ளி_ெப.(வ-ளி_ெப.) 

த�ேனா5_த".A.(த�_த�.ஒ,.+ஓ5_க,.ேவ.) $கத.00350.1 

 அ,�தியி� ேமவி  பி�ன( அவெளா5
 கத ெவ"பி� $கத.00350.2 



 வைர�தனி� ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) .�$ வான மி� பி/�_ெப.(பி/�_ெப.) 

நC�கி� $கத.00350.3 

 க,�� உற இ,வேரா5
 கல�_வி.எ�.(கல_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

வ C"# இ,தா� கத�. $கத.00350.4 

 எ�# இைவ அைன��
 Fத� இய
ப@
 �னிவ( ேகளா� $கத.00351.1 

 ��றிய மகிBவா: ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) �ள�கி இ0$ இதைன  ேபால 

$கத.00351.2 

 ஒ�# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) கைதD
 ேகேள
 உைர�தைன A,�கியா0க- 

$கத.00351.3 

 ந�றித� அகல
 ேக6க நனிெப,
 காத:_ெப.(காத:_ெப.) ெகா4ேட
. 

$கத.00351.4 

 எ�னேவ �னிவ( ஆேனா( யாவ,
 எ5��� Pற $கத.00352.1 

 ம�னிய அ,- ேச( Fத� ம"றவ( ஆ(வ
 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.00352.2 

 அ�னைவ A,�க
 இ�றி அைறதன� அ?வா# ஓ(� $கத.00352.3 

 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ெநறி வழா� யாI
 வ:லவா ெதா$��� 

ெசா:ேவ�. $கத.00352.4 

 பாச
 நC�கி� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பா" ப5 ந:ல,- $கத.00353.1 

 ஈச� ந:$
_ெப.எ�.(ந:$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

இய:._ெப.(இய:._ெப.) என எ�திேனா( $கத.00353.2 

 ேதA மா"றி� சிறத_ெப.எ�.(சிற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ெம� ஒளி $கத.00353.3 

 வ CA கி�ற� ெவ-ளி அ
 $�றேம. $கத.00353.4 



 ஆ# F>ய_ெப.எ�.(F5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வாதி அ
 ப4ணவ� 

$கத.00354.1 

 ஏ# 8/ ெவ-_ெப.எஅ.(ெவ-_ெப.அ.) ஏ#
 அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) க4 

)த:_ெப.()த:_ெப.) $கத.00354.2 

 நC# ேச( த, ேகால�
 நி�தைன�� $கத.00354.3 

 ஏ#
 அ�ப( த
 சிைதD
 ேபா�றேத. $கத.00354.4 

 ேமான ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) நிைல 

�"றிய_ெப.எ�.(�"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெப"றிய( $கத.00355.1 

 ஞான
 ஆ( பிழ
. அ�ன நல�த� ஆ� $கத.00355.2 

 ஊ� உலாய உயி(� ெதாைக மாA ஒOஇ� $கத.00355.3 

 தா�_த".A.(தா�_த".A.) எலா
 

ெசறி�_வி.எ�.(ெசறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�ன�
 சா�றேத. 

$கத.00355.4 

 கான
_ெப.(கான
_ெப.) ஆ(த க5�ைக ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) Pவிைள� 

$கத.00356.1 

 ேதனவா
 ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) சிகர�� இைட 

$கத.00356.2 

 வான ஆ# வ,தலி� மாA இலா $கத.00356.3 

 ஞான நாயக� ேபால நணியேத. $கத.00356.4 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) ந#
_ெப.அ.(ந#
_ெப.அ.) �ள வா".ைன 

தா(_ெப.(தா(_ெப.) �>  $கத.00357.1 

 ப4ணவ� க4 ப5�தி5
 பா: கட:_ெப.(கட:_ெப.) $கத.00357.2 

 க4)த"$
 ஒ( காம, படீமா� $கத.00357.3 



 ந4Kகி�ற� ேபா@
 நல�தேத. $கத.00357.4 

 ெபாதிD
 இ� அ�ேதா5 ெபா,�வ $கத.00358.1 

 கதி/� மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) கைற அ# கா6சிய $கத.00358.2 

 மதிய
 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ேகா> 

மண�_வி.எ�.(மண_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) தா
 $கத.00358.3 

 உதய மான� ேபா�ற� அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) ஒ4கி/. $கத.00358.4 

 ெந"றி_ெப.(ெந"றி_ெப.) ேம: நிமி( க4K
 நிலா ஒளி( $கத.00359.1 

 ெபா� தட
_ெப.(தட
_ெப.) .ய
_ெப.(.ய
_ெப.) நா�$
 ெபா,�ற  

$கத.00359.2 

 ெப"ற_ெப.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) எ
மா� அ,ளா: 

பிர
._ெப.(பிர
._ெப.) ஒ�# ைக  $கத.00359.3 

 ப"# நதி ப/ெவா5 கா ப�. $கத.00359.4 

 .ரதர� �த: ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) .0கவ( 

$கத.00360.1 

 வர
பி� மாதவ( மாA அ# கா6சிய( $கத.00360.2 

 நிரத Gத கணவ( நிரதர
 $கத.00360.3 

 ப/�_வி.எ�.(ப/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபா"றி  பயி:வத
 மா: 

வைர. $கத.00360.4 

 மி� அர
ைபய( ஆட@
 வி=ைசய( $கத.00361.1 

 கி�னர
 பயி: பாட@
 கீB�திைச $கத.00361.2 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ஆதிய( வாB��
 அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) 

வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) $கத.00361.3 

 இ�னிய0கJ
 எ0கK
 ஆ( ப�. $கத.00361.4 



 கீ4 நிலா உ#
 உலெகலா
 

நC0கிேய_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எ�.$றி.+ஏ_சா/.) கீB ேபா�� 

$கத.00362.1 

 ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) நிலா உ#பத
 எலா
 உ,வி மீ� 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.00362.2 

 மா4 நிலா உ#
 அ4ட�தி� அ> �> ம,வ� $கத.00362.3 

 தா4_உவா� உல$ இ#தியி� நி"பத� சயில
. $கத.00362.4 

 மா5 FB த, ேம,ேவ ஆதி ஆ
 வைரக- $கத.00363.1 

 பா5 ேச/I
 உல$ எலா
 அழியிI
 

பர�_வி.எ�.(பர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.00363.2 

 P5
_ெப.எ�.(P5_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) அ4ட0க- 

$ைலயிI
 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ேவணிய� ேபா: $கத.00363.3 

 ேக5 இலாமேல அம(வ� கயிைல அ
 கி/ேய. $கத.00363.4 

 நல
_ெப.(நல
_ெப.) வ,
 கைல மதிய�
 இரவிD
 நாக( $கத.00364.1 

 $ல
_ெப.($ல
_ெப.) வ,
 தI� $ைறயலா ம"ைறய ேகாJ
 $கத.00364.2 

 அலம,
 Aட( உ5�கJ
 அமர,
 பிற,
 $கத.00364.3 

 வல
 வ,
 ப> இ, ப� கயிைலமா: வைரேய. $கத.00364.4 

 ஏ"ற
 ேம,ேவ ஆதியா
 வைரக- ஏB வைகயா: $கத.00365.1 

 சா"#
 ேநமிக- ஆழிஅ
 கி/ ெப,
 சலதி $கத.00365.2 

 நா: திைச� கK
 ெநா�சி ேபா: FBதர ந5வ4 $கத.00365.3 

 வ C"# இ, ப� கயிைல ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தனி 

ெவ".. $கத.00365.4 

 ப> எலா
 உ45
 ஏனமா�� தா0கிD
 ப45 ஓ( $கத.00366.1 



 அ>யினா: அக ப5�திD
 இட� �"# அ,J
 $கத.00366.2 

 ெந>ய மாயI
 உலகி#
 எ:ைலயி: நிமல� $கத.00366.3 

 வ>வேம என� காKத"$ அ/ய த? வைரேய. $கத.00366.4 

 அ�ன� ஓ( கயிைல நா ப4 அ
ெபானி� Aட(ேம: 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.00367.1 

 ந�_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) சிமய�� ஓ0க: நைவ 

ஒOஇ ந4ணி"# எ�ன� $கத.00367.2 

 க�னிD
 கா ._ெப.(கா ._ெப.) ேமவி� கதி( மணி� க"ைற A"ற  $கத.00367.3 

 ெபா� ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) ஒ�# 

ெபாலிெவா5
 ெபா,தி"# அ�ேற. $கத.00367.4 

 திணி கதி( ஆர
 த�னி: சிறத_ெப.எ�.(சிற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) சிர�தி: ெச�க( $கத.00368.1 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) தனி: �H நCல�தி� ம"ைறய ெவ#�ைக த�னி: 

$கத.00368.2 

 பணிபட அ,ளா: தாேன பலி�தி5 சிகர
_ெப.(சிகர
_ெப.) ஆதி $கத.00368.3 

 அணியிI�$ அணியா� 

ம:$
_ெப.எ�.(ம:$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆலய� Fழ: எ0$
. 

$கத.00368.4 

 எ�#
 ஈ# எ�ப� இ�றி இ,தி5
 கயிைல ெவ"பி: $கத.00369.1 

 ெபா� திகB நகர
 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உ- ெபா,விலா� ேகாJ
 நாJ
 

$கத.00369.2 

 ��றிய த�ைம�� எ�ன� 2(மணி� கதி(க- 

Fழ_$ைற.எ�.(FB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.00369.3 

 ம�# அம( உைறD- ஒ�# வன ெபா5 ைவகி"# அ�ேற. $கத.00369.4 



 ேசாதி ேச,
_ெப.எ�.(ேச(-வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) 2 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம4டப�� $கத.00370.1 

 ஆதி ஆன அ/ அைண உ
ப/: $கத.00370.2 

 காத:_ெப.(காத:_ெப.) ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

க�/ ஒ( பா0$ உற $கத.00370.3 

 ேவத நாயக� வ C"# இ,தன( அேரா. $கத.00370.4 

 ப5 ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெப,தவ  

ெப"றிேயா( $கத.00371.1 

 ேத5கி�ற சிற ._ெப.(சிற ._ெப.) உைட� தா
 .கB $கத.00371.2 

 நா5 �
., நாரத( வி=ைசய( $கத.00371.3 

 பா5கி�றன( பாணியி� பா: பட. $கத.00371.4 

 அதிக� ேவணியிலா( த, க0ைகைய $கத.00372.1 

 விதி.ரதர� வி45_ெப.(வி45_ெப.) உலக��_ெப.(உலக
_ெப.+அ��_சா/.) 

உள $கத.00372.2 

 நதிக- ஆBெதன ந�னய�� ஏவ: ெச� $கத.00372.3 

 கதியிேனா(க- கவ/க- வ Cசினா(. $கத.00372.4 

 சீல வ6ட �>  பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ேத5வா� $கத.00373.1 

 ஞால வ6ட�� எH த, நாக( ேபா: $கத.00373.2 

 ஏல வ6ட �க�த,க எ0கK
 $கத.00373.3 

 ஆல வ6ட
_ெப.(வ6ட
_ெப.) அைச�தன( அ�பிேனா(. $கத.00373.4 

 ஆதி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) அ,- எ�தி அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தி,  

$கத.00374.1 



 பாத தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) F>ய  ப4ணவ� $கத.00374.2 

 ேகா� இலாத தி, உ,� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

உேளா( $கத.00374.3 

 Gத( ஆதிய( ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) �� 

ஈ4>னா(. $கத.00374.4 

 அ�Iழி உைமயவ- அக�� உேளா( 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) $கத.00375.1 

 உ�னின- �K�க
 உ"# ஒ:ைல தா�_த".A.(தா�_த".A.) எழCஇ� 

$கத.00375.2 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) நிக( இ:லவ� தா-_ெப.(தா-_ெப.) இைற=சிேய 

$கத.00375.3 

 �� உற நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைவ ெமாழித: 

ேமயினா-. $கத.00375.4 

 க"பைன �தலிய கடத_ெப.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) க4 

)த:_ெப.()த:_ெப.) $கத.00376.1 

 த"பர நிைன இகB த�க� த�னிைட  $கத.00376.2 

 ப"பக: வள(தவ� பயத_ெப.எ�.(பய_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மா� 

என� $கத.00376.3 

 ெசா:ப5 நா
�
 Aம� ேளனியா�. $கத.00376.4 

 ஆ0க� ஓ( ெபயைரD
 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) க4 எ�திேய 

$கத.00377.1 

 ஓ0கி நா� வள(த_ெப.எ�.(வள(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) இ�டல
 

த�ைனD
 $கத.00377.2 

 தா0கின� ேம: அைவ த/�த"$ அ=சிேன� $கத.00377.3 



 நC0$வ� அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) வைக பணி�தி நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

எ�றா-. $கத.00377.4 

 ம� உயிராகிய மர._ெப.(மர._ெப.) �"ற�
 $கத.00378.1 

 �� உற அ,ளிய �த:வி அ�பினா: $கத.00378.2 

 இ�னண
 இய
ப@
 இதைன� ேத(திடா� $கத.00378.3 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) நிக( இ:லேதா( தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) 

P#வா�. $கத.00378.4 

 ப�திைம எ
 வயி: பH�த ப4பினா: $கத.00379.1 

 ச�திேய நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) நிக( சக�தி: இ:ைல 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.00379.2 

 இ�திற
 �ய@த:_ெதா.ெப.(�ய@_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) 

எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) தC(த_ெப.எ�.(தC(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) $கத.00379.3 

 .�திர( வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) உ# ெபா,65  ேபா@
 ஆ:. $கத.00379.4 

 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) திறேம இ� ந0ைக சிதைன $கத.00380.1 

 �"றிய_ெப.எ�.(�"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ேவ45_ஏவ.(ேவ45_வி.) ேம: ெமாழி�
 ேம,வி� $கத.00380.2 

 A"ற
_ெப.(A"ற
_ெப.) அ� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

இைமய� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) வைர� $கத.00380.3 

 ெகா"றவ� ./வனா: ெகா>ய மாதவ
. $கத.00380.4 

 ஏதவ� ெபற�தவ
 இய"#
 எ�றிேய� $கத.00381.1 

 மா�ைன மக4ைமயா மரபி: ேபா"றிேய $கத.00381.2 



 காதெலா5 எம�$_பதி.ெப.(எ
_பதி.ெப.+�$_ெகா.ேவ.) அ,- க,�த� ஆ$மா: 

$கத.00381.3 

 ஆதலி: $ழவியா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) க4 எ�� நC. $கத.00381.4 

 தள(� உட:_ெப.(உட:_ெப.) ெமலி�ற� தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ெச� 

ெவ"பினா� $கத.00382.1 

 இள
_ெப.அ.(இள
_ெப.) சி# $ழவியா� எ�தி ம"# 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $கத.00382.2 

 உள
 களி Pர ஆ45 ஓைர� இ��ைண $கத.00382.3 

 வள(தைன ./திேம: மாA இ: மாதவ
. $கத.00382.4 

 அண0$ நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) ேநா"#ழி அகில�� உ-ள� ஓ( $கத.00383.1 

 கண0கJ
 தைலவ,
 கணி பி: ேதவ,
 $கத.00383.2 

 இண0கின( FB தர� எ�தி நி�ைனயா
 $கத.00383.3 

 மண
_ெப.(மண
_ெப.) ./ேத ெகா5 வ,� 

மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எனா. $கத.00383.4 

 கட:_ெப.(கட:_ெப.) விட
_ெப.(விட
_ெப.) உ4>5 கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) 

இ�திற
 $கத.00384.1 

 நைட�ைற அ,ள@
 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) எனா மகிB� $கத.00384.2 

 அ> இைண வண0கி_வி.எ�.(வண0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ�பி� ேபா"றிேய 

$கத.00384.3 

 விைடய� ெப"றன- விமைல ேயகினா-. $கத.00384.4 

 அ:ல@
 உவைகD
 அ�._ெப.(அ�._ெப.) எ
பிரா� $கத.00385.1 



 எ:ைலயி: அ,Jமா� ஈ4> �� 

ெசல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.00385.2 

 ெம:லிய: உைமயவ- ெவ-ளி ெவ"ெபாOஇ $கத.00385.3 

 வ:ைலயி� இைமயமா: வைரயி: ேபாயினா-. $கத.00385.4 

 வ-ளிய� கடக/ வ>வி� வ CBத,_வி.(வ CB_வி.+த,_�.வி.) $கத.00386.1 

 �-ளி அ
 பனி மைழ� ேசாைன FBதலா: $கத.00386.2 

 எ-ள,
 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ேச( இைமய மா: வைர $கத.00386.3 

 ெவ-ளிய
 கி/ெயன விள0$ கி�றேத. $கத.00386.4 

 எ4 த$ இமய�
 இமய
 ேம: உ# $கத.00387.1 

 ெகா4ட@
 ஒ�றிேய $ல� கா6சிய $கத.00387.2 

 ெத4_ெப.அ.(ெத4_ெப.அ.) திைர மிைச எH ந=A
 தCயந=A $கத.00387.3 

 உ4>5 மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிட"# இைறD
 

ஒ�$
_ெப.எ�.(ஒ�$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ:. $கத.00387.4 

 நC:_ெப.அ.(நCல
_ெப.) உ# மைழ�கி: நில�_ெப.(நில�_ெப.) மி�ெனா5 

$கத.00388.1 

 ேம: உற விள0கிய_ெப.எ�.(விள0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) இைமய 

ெவ"ப� $கத.00388.2 

 மா:வ� தி,ெவா5 ம,வி� க4 �யி: $கத.00388.3 

 பா: உ# ப�னக  பாய: ேபா�றேத. $கத.00388.4 

 க,
.ய: ஆ(�� உ# கா6சி�� ஆகிேய $கத.00389.1 

 இ,
பனி இைட அறா இைமய  ெபா� வைர $கத.00389.2 

 A,
பின
 இைசெயா5 �வ�றி� A"றிட $கத.00389.3 



 அ,
. அவிழாத ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) கமல
 அ�னேத. $கத.00389.4 

 நC>ய_ெப.எ�.(நC5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ம4மக- நிதியி� $ ைபைய  

$கத.00390.1 

 பா5 உ# த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) ணிலா  படா
 அ� ஒ�றினா� $கத.00390.2 

 8>ன- ைவ�தி5 �ைற அேத என� $கத.00390.3 

 ேகா5 உய( பனிெகா- ெபா� $�ற
_ெப.($�ற
_ெப.) நி�றேத. $கத.00390.4 

 ெபா� ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) கி/என வ C45
 .0கவ( $கத.00391.1 

 ��னின( FBவ( எ�# உ�னி� ெதா� மI $கத.00391.2 

 அ�னைத மைற�தன� இரத�� ஆவியா: $கத.00391.3 

 எ�ன�
 நி�றதா: இைமய  ெபா�வைர. $கத.00391.4 

 $டகட: $ணகட: P5 உறாவைக $கத.00392.1 

 இைட ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) வாலி தா
 ஏன
 எ�திேய $கத.00392.2 

 தைட ./ சிற ._ெப.(சிற ._ெப.) என இைமய� தாBவைர $கத.00392.3 

 ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) நில அளைவD
 

நிமி(�_வி.எ�.(நிமி(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபாயேத. $கத.00392.4 

 வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) ததி� கட:_ெப.(கட:_ெப.) கைடத 

ெவ4ெண� உ- $கத.00393.1 

 அ4ண: அ
 பா" கட:_ெப.(கட:_ெப.) அ�த
 

ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என� $கத.00393.2 

 க4ணக� ெப,
 பனி கைவ இய ெவ"பி�ேம: $கத.00393.3 

 உ- நிைற .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) தட
_ெப.(தட
_ெப.) ஒ�# ைவகி"ேற. 

$கத.00393.4 



 அ�ன� ஓ( தட�� இைட அசல
 அ�னவ� $கத.00394.1 

 ம�னிய ெகௗ/ த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) மக4ைம ஆக�
 $கத.00394.2 

 த�னிக( இலா வர� தன�$ ந:க�
 $கத.00394.3 

 �� உற வ,
 தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) 

�ய�#_வி.எ�.(�ய:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ைவகினா�. 

$கத.00394.4 

 ெம��தவ
 இய"றிய ெவ"ப� காணிய $கத.00395.1 

 அ�தட மல,
_ெப.எ�.(மல(_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஓ( 

அரவித�தி� ேம: $கத.00395.2 

 ைப�த� ஓ( $ழவியி� ப>வ�� உ"றன- $கத.00395.3 

 எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ".) திற��_ெப.(திற
_ெப.+அ��_சா/.) 

உயிைரD
 ஈ�ற ெதா�ைமயா-. $கத.00395.4 

 ஆ0$ அவ-_பதி.ெப.(அவ-_பதி.ெப.) க45 ெவ"ப� அ>யேன� ெபா,6டா: 

அ
ைம $கத.00396.1 

 நC0கின-_வி.�.(நC0$_வி.+இ�_இ.க.+அ-_பட(.ஒ,.) ேபா@
 ��க4 

நி,மல� த�ைன எ�னா $கத.00396.2 

 ஏ0கின� தன� ேநா�.�$ இர0கின� இைவக- ஈச� $கத.00396.3 

 ஓ0$ ேப( அ,ேள எ�னா உவைக அ
 கட@6 ப6டா�. $கத.00396.4 

 க4 உ# ேபாத வா/ கா�றிட உேராம ராசி $கத.00397.1 

 உ- நிகB அ�._ெப.(அ�._ெப.) மி�$  .றதனி: ஒHகி"# எ�ன $கத.00397.2 

 வ4ண�_ெப.(வ4ண�_ெப.) ெம� ெபா> ப� �-ளி அ>யேன� உ�ேத� 

எ�னா� $கத.00397.3 



 �4 என  பா> ஆ> அமைலைய� 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நி�றா�. $கத.00397.4 

 ப0கய� தவிசி� ைவ$
 பராபைர தைன�த னா� $கத.00398.1 

 ெச
ைகயி: எ5�� வ:ேல ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ேம: தா0கி ேயகி� 

$கத.00398.2 

 �0க ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) இைமய�� அ4ண: ெதா��ைற இ,�ைக 

.�$ $கத.00398.3 

 ம0கல ேமைன எ�I
 மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) ைக� ெகா5�தா� மாேதா. 

$கத.00398.4 

 ெகா5�த@
 ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வா0கி� 

ெகா"றவ இவணி� பா0க( $கத.00399.1 

 அ5�த� அ0$ எவேனா எ�ன அரசI
 நிகBத எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.00399.2 

 எ5�� உைர ெச�ய� ேகளா ஈசன� அ,ேளா எ�னா $கத.00399.3 

 வ5� தவி( க"பி� ேமைன மன
_ெப.(மன
_ெப.) உற 

மகிB�சி_ெப.(மகிB�சி_ெப.) ெகா4டா-. $கத.00399.4 

 Aரதன ெகா0ைக பா@
 �4 என ஒHகி"# எ0$
 $கத.00400.1 

 பரதன_வி.�.(பர_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) ெபா> பி� 

ேபா(ைவபைர தன� அ,ேள உ-ள
 $கத.00400.2 

 நிரதன கவைல யா�
 நC0கின பவ
 �� உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) $கத.00400.3 

 கரதன இைமய�� அ4ண: காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) தன�$ மாேதா. 

$கத.00400.4 

 ப/.ர
 த4ைட அ
ெபா� பாடக
 பாத சால
 $கத.00401.1 

 விரவிய ெதா>ேய ச0$ விய� மணி� A6> ஆர
 $கத.00401.2 



 அ/ெகH மதாணி ெபா�ேதா5 அ0கத
 பிற�
 சா�தி $கத.00401.3 

 வைர உறB தன  பா: ஆ(�தி வர
_ெப.(வர
_ெப.) ெப# கா ._ெப.(கா ._ெப.) 

ேந(தா-. $கத.00401.4 

 வைனத, பவள
_ெப.(பவள
_ெப.) காலா வயிரேம ம,0கி: ேகாலா  

$கத.00402.1 

 .ைன இ,
 பலைக நCலா  ./த ெபா� ெதா6>� ேமலா $கத.00402.2 

 அைனயவ- த�ைன உ���
 அ
ைகயி: ெகா45
 த
 ேகா� $கத.00402.3 

 ம� உயி( .வன
_ெப.(.வன
_ெப.) ஏைன ம"# உள ெபா,J�$ 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.00403.1 

 அ�ைனயா� உதவி நாJ
 அவ"றிைன 

வள(��_வி.எ�.(வள(_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நி"பா- $கத.00403.2 

 த�ைனD
 வள(பா( உ4ேடா வள(த� சழ�ேக அத� $கத.00403.3 

 க�னித� அ,ளி� நC(ைம கா6>ன- ேபா@
 அ�ேற. $கத.00403.4 

 இதவா# இைனய( பாலா எ
 ெப,மா6> ைவகி $கத.00404.1 

 ஐதி யா45 அக�ற_ெப.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பி�ைற 

அய� �த: ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) யா(�$
 $கத.00404.2 

 தைதயா( அ,ைள உ�னி� தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) இனி  ./வ� எ�னா� 

$கத.00404.3 

 சிதியா இைமய�� ஓ0க: ெச
ம@�$ உைர�க: உ"றா-. $கத.00404.4 

 நா" ெப,
 தடேதா- அ4ண: நல�தக வைர� ெகா-வா� $கத.00405.1 

 ேநா"ப� ஆலிைனய ெவ"பி� உவல,
 ஒ,சா( ைவ பி� $கத.00405.2 



 ஏ"ப� ஓ( க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) மாேரா5 எைன 

வி5��_வி.எ�.(வி5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ,4ேமா எ�னா  

$கத.00405.3 

 பா( பதி இய
பேலா5
 பனி வைர அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) ெசா:வா�. 

$கத.00405.4 

 அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.) ேக- எ
மி� 

நி0கி_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) அ,தவ
 ஆ"ற"$ 

ஒ�த_$ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.00406.1 

 இ�ன� ஓ( ப,வ
_ெப.(ப,வ
_ெப.) அ�# ஆ: ஆ45 ஓ( ஐேத 

ெச�ற_ெப.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.00406.2 

 நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) உட:_ெப.(உட:_ெப.) ெபாறாதா: ஈ45 இ 

நிைலைமய� தவி(தி எ�ன� $கத.00406.3 

 க�னிைக நைக��� ேக4ேமா இஃ� என� கழற: உ"றா-. $கத.00406.4 

 ஈசேன கா ப� அ:லா: யாைரD
 பிறரா: த
மா: $கத.00407.1 

 ஆA அற  ேபா"ற: ஆகாத� �ணிவா$
 ஈ45  $கத.00407.2 

 ேபசிய_ெப.எ�.(ேபA_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) திறI
 அ�ேனா� ேப( 

அ,- மறாதி அ�ன $கத.00407.3 

 ேநசேமா5 இையதி65 அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.) 

நிைநத_ெப.எ�.(நிைன_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேநா�._ெப.(ேநா�._ெப.) 

இய"#க எ�றா�. $கத.00407.4 

 ம�னI
 இைய�_வி.எ�.(இைய_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பி�ன( மா: 

வைர ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சா( த�னி: $கத.00408.1 

 அ�ன ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) நைடயினாJ�$ அ,தவ� சாைல ஆ"றி� 

$கத.00408.2 



 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உ# கிைளஞ( த
 பா: தவ�தினா: 

வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பா�ைம� $கத.00408.3 

 க�னிய( பலைர� Pவி� ெகௗ/பா: ஆக� ெச�தா�. $கத.00408.4 

 நC:_ெப.அ.(நCல
_ெப.) உ# ம4_ெப.(ம4_ெப.) ேதா� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

நிமைல அ0$ இைமய�� உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) $கத.00409.1 

 ேம: உ#
 அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) ேதவி விைடயினா: மடவா( 

ப:ேலா(_ெப.(ப:ேலா(_ெப.) $கத.00409.2 

 பா: உ# பணியி: Fழ  பரமைன உ�னி அத� $கத.00409.3 

 சாைலைய அைட�_வி.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) தவ�திைன இைழ�க: உ"றா-. $கத.00409.4 

 த0கிய_ெப.எ�.(த0$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ைவக: ேதா#
 தாைதD
 

தாவி: க"பி� $கத.00410.1 

 ம0ைகD
 ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ேயக மா� 

ேநா"# இ,தா- இ பா: $கத.00410.2 

 அ0$ அவ-_பதி.ெப.(அவ-_பதி.ெப.) 

 //த_ெப.எ�.(பி/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பி�ைற அ,
 ெப,
 

கயிைல ேமய $கத.00410.3 

 ெவ0கட
 ெப,மா� ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ப/சிைன இய
ப: உ"ேற�. $கத.00410.4 

 ப�ன,
 சிற பி� மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) பனிவைர அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பா: $கத.00411.1 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) அ
 .த:வி_ெப.(.த:வி_ெப.) ஆகி� ெகௗ/ ேநா"# 

இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) காைல� $கத.00411.2 

 ��னிய அ�ண( Fழ� Fரப�மா வா
 ெவ�ேயா� $கத.00411.3 



 இ நில வைர பி� அ4ட�� இைறவேன ஆகி உ"றா�. $கத.00411.4 

 ம"# அ� ேபாBதி: ெதா:ைல மைற  ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) வட�தி� 

பா0க(  $கத.00412.1 

 ெப"றி5
 சனகனாதி �னிவர( பி�I
 ப�னா- $கத.00412.2 

 அ"ற
 இ: தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எைத அ,ளினா: கயிைல 

ந4ணி_வி.எ�.(ந4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.00412.3 

 �"# உண( நதி ேபா"#
_ெப.எ�.(ேபா"#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

�த:நிைல வாயி: .�கா(. $கத.00412.4 

 ேநா�ைமயி� �னிவ( ஆேனா( )வ: அ,
 கா6சி நதி $கத.00413.1 

 கா� �ைற வண0கி_வி.எ�.(வண0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) நி"ப 

அைனயவ� க,ைண த�னா: $கத.00413.2 

 வா�மலி கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) மதிர
 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.00413.3 

 நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) �தேலா(�$ எ�தா ஞான நாயகைன� 

க4டா(. $கத.00413.4 

 ெமாழிய� தவற: ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) �"# 

உட:_ெப.(உட:_ெப.) ெபா> .� 

ெகா-ள_$ைற.எ�.(ெகா-_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.00414.1 

 விழி .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) ெப,க� தC ேச( ெமH$ என உ-ள
 வி-ள 

$கத.00414.2 

 அழகிய_ெப.அ.(அழ$_ெப.) 

மைற�$_ெப.எ�.(மைற_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.ண_ெப.எ�.$றி.) எ6டா 

ஆதிநாயகைன ேநா�கி� $கத.00414.3 



 ெதாHதன( உவைக  G��_வி.எ�.(G_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) �-ளின( 

�ள�க
 உ"றா(. $கத.00414.4 

 ம4ணவ( அமர( யாைர வண0கிI
 அைவக- எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.00415.1 

 ந4ணிய பரம� தாளினா: ெப,
 தவ�திேனா,
 $கத.00415.2 

 த4ணளி ெநறியி: ப:கா: தாBதன( எH� 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.00415.3 

 ப4 இைசமைறக- த
மா: �தி��-வி.எ�.(�தி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

இைவ பக(த: உ"றா(. $கத.00415.4 

 இ,- ெப,
 கட@- யாம��_ெப.(யம
_ெப.+_அ��_சா/.) எறி ம,�திைட  

ப6டா0$  $கத.00416.1 

 ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) ெப,
 கடலா
 ேவத
_ெப.(ேவத
_ெப.) 

.ைடெதா#
 அைல ப இ நா-_ெப.(நா-_ெப.) $கத.00416.2 

 அ,- ெப,
 கடேல எ��ேத
 அைமதில� உண(வி யா0க4 $கத.00416.3 

 ம,- ெப,
 கடலி� நC0$
 வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) ஒ�# அ,> 

எ�றா(. $கத.00416.4 

 நைவ அ# தவ0க- ஆ"றி ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) அ,- பைட�த ெதா:ேலா( 

$கத.00417.1 

 இைவ .க�றிட@
 அ�ப(�$ எளிவ,
 க,ைண வ-ள: $கத.00417.2 

 அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) �க
_ெப.(�க
_ெப.) 

ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) )0க- 

அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) அைம� அட0$ மா# $கத.00417.3 

 தவ:_ெப.(தவ:_ெப.) அ,
 சிற பி� ந�V: சா"#�
 இ,�தி( எ�றா�. 

$கத.00417.4 
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மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.00441.2 

 ேசாகேமா5 அ
ெபா� ேம,� ��னிேய Fர� ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) 

$கத.00441.3 

 மாக நா5 அழி��� ேசைய� சிைற 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) 

ேச(தா�. $கத.00441.4 

 தமனிய ேம, ெவ"பி: த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உள
 ஒ, பா5 எ�த 

$கத.00442.1 



 நிமலைன உ�னி  ப:நா- ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) 

உழ�த: ஓ5
 $கத.00442.2 

 இமி: விைட மிைச� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அ
க4 எ
பிரா� ஏக� காUஉ_வி.எ�.(கா4_வி.+ண_இ.க.+_வி.எ�.$றி.) 

$கத.00442.3 

 அமர( ேகா� வண0கி  ேபா"ற_$ைற.எ�.(ேபா"#_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

அைனயவ� அ,ளி� ெச�வா�. $கத.00442.4 

 ெநாதைன அள . இ: கால 

ேநா"றைன_வி.�.(ேநா_வி.+""_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) ஆ"ற: 

தC(தா� $கத.00443.1 

 இதிர நின�$ ேவ4>"# எ�ைன அ� இய
.க எ�னா $கத.00443.2 

 அத
 இ: அறிவி� ேமேலா� அறிகில� ேபால� ேக6ப $கத.00443.3 

 வதைன_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) ./� 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) மகபதி .கல: உ"றா�. 

$கத.00443.4 

 ப�ன,
 பழிேச( Fர� ப,வர: ப5�தி  பி�ன( $கத.00444.1 

 எ� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) .த:வ�_ெப.) த�ைன இைமயவ( பலைர வா6>� 

$கத.00444.2 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) நக(� சிைற இ65 எ
 ஊ( தழ: ெகாள Cஇ� 

தவ#_ெப.(தவ#_ெப.) ெச�தா� $கத.00444.3 

 அ�னவ� த�ைன அ6ேட அளி�தி ஆ: எ
ைம எ�ன. $கத.00444.4 

 ெம�
ைம அ� அக�ற_ெப.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) த�க� 

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

பாவ
_ெப.(பாவ
_ெப.) $கத.00445.1 



 )
_தி/.()
_��.ஒ,.) இைட இ,த� அ"றா: ேநாதக� உழதC( ேம: 

நா-_ெப.(நா-_ெப.) $கத.00445.2 

 ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) இ ைட ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) 

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

ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) Fைர� காதி $கத.00445.3 

 இ
 என உ
ைம� கா ப� என  .க�# இைறவ� ேபானா�. $கத.00445.4 

 மைறதன� இைறவ� ஏக மகபதி இர�க
 எ�தி� $கத.00446.1 

 $ைறதன� உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) ��ப
_ெப.(��ப
_ெப.) P(தன� 

$மர� அ
க4 $கத.00446.2 

 பிற�_வி.எ�.(பிற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உைம� கா ப� எ�ேற பிரா� 

அ,- ./த ெப"றி $கத.00446.3 

 சிறத_ெப.எ�.(சிற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

மன�தி: உ�னி� ேதறின� உவைக ெச�தா�. $கத.00446.4 

 மாA அ# கா6சி ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

மாதவ(�$ அ,ளி எ
ேகா� $கத.00447.1 

 ேதA உ# கயிைல உ"றா� உைமயவ- இமய
 ேச(தா- $கத.00447.2 

 ஆA அ# $மர� அ�னா(�$ அைடவ� எ�த�ைம எ�னா $கத.00447.3 

 வாசவ� இ,� நா> மன
_ெப.(மன
_ெப.) மிைச� கவைல P(தா�. 

$கத.00447.4 

 மய( ெவா5 �ற�க ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) மேனாவதி எ�I
 ஆ4ைட 

$கத.00448.1 

 விய� நக( எ�தி ஆ
 க4 வ C"# இ,� அ,J
 ெபா�னி� $கத.00448.2 

 இய� �ைற மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) த�பா: இ:லிைன இ,�த: 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ0$ $கத.00448.3 



 அய� உ# க> மா4 ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) அைடதன� அமரேரா5
. 

$கத.00448.4 

 இைனய� ஓ( காைல_ெப.(காைல_ெப.) ��க4 எ
பிரா� ஞானேபாத
 

$கத.00449.1 

 �னவர(�$ உண(�தி ைவ$
 �ைறயினா: பைட . இ�றாகி� $கத.00449.2 

 �னிெயா5 ேவதா ைவ$
 ெதா� �ைற அைவைய 

ந4ணி_வி.எ�.(ந4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.00449.3 

 அைனயவ� கழ: �� றா^உ அள . இல 

வH�தி_வி.எ�.(வH��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) நி�றா�. $கத.00449.4 

 நி"ற@
 மகவா� த�ைன நC5 அ,- ./� ேநா�கி  $கத.00450.1 

 ெபா� தனி� கமல
 ேமய .0கவ( �த:வ� வாேனா( $கத.00450.2 

 ெகா"றவ வத� எ�ைன P#தி எ�ன ேலா5
 $கத.00450.3 

 ெசா"றன� Fரப�ம� ெச�தி5
 ��ப
_ெப.(��ப
_ெப.) எ:லா
. 

$கத.00450.4 

 ெவ�ய� ஓ( Fர� ெச�ைக விள
பிேய �னிவ(�$ ஈச� $கத.00451.1 

 ஐய
 இ: உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) கா6> அம(வ�
 உைர��� 

தா�_த".A.(தா�_த".A.) பி� $கத.00451.2 

 ெச� உ# தவ0க- த�னா� அ,ளிய திறI
 ெச பி $கத.00451.3 

 உ�வ� ஓ( ப/A எ�ேனா உ
ப,
 யாI
 எ�றா�. $கத.00451.4 

 எ�ற@
 மலேரா� ேகளா எவ(�$
 ேமலா$
 ஈச� $கத.00452.1 

 ஒ�றிய அ,ளிேனாI
 உ"றவ(�$ உத� ேவாI
 $கத.00452.2 

 அ�றிD
 �ைற ெச� ேவாI
 ஆதலி� �னிேபா: ெவ-ளி� $கத.00452.3 

 $�# இைட எ
ைம ஆJ
 $றி பி� வ C"# இ,தா� அ�ேற. $கத.00452.4 



 ெச
 க4 மா: தாI
 நாI
 ேத5த"$ அ/தா� 

நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.00453.1 

 எ0க- த
பிரா(�$ ேமலா எ4ண_$ைற.எ�.(எ4K_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

ஓ( ேத�
 உ4ேடா $கத.00453.2 

 அ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஞானேபாத
 அறிவ,�$ உண(�தி 

ைவக: $கத.00453.3 

 ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) $ைற �H� மா"#
 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) அ,- 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) அ�ேற. $கத.00453.4 

 பட( மதி மிைல�A
 ெச�னி  பகவ� ஆ( உயி(க- எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.00454.1 

 அ5வ�
 வ,�த
_ெப.(வ,�த
_ெப.) தC(�$
 ஆ( அ,ளான வா ேபா: 

$கத.00454.2 

 ெகா>ய ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) Fர� த�ைன� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

எம�$_பதி.ெப.(எ
_பதி.ெப.+�$_ெகா.ேவ.) கல�க4 ெச�ைக $கத.00454.3 

 விட: அ,
 பவ  ேப# ஆ(�தி வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) அ,- க,ைண அ�ேற. 

$கத.00454.4 

 ெப"றி5
 $ரவ( ஆேனா( பி-ைளக- த
பா: ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ஒ�# 

$கத.00455.1 

 உ"றி>: பிறைர� ெகா45
 உ#�ய( 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) தC( பா( $கத.00455.2 

 ம"# அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) த
பா: அ�ேபா வ�கேணா அ� ேபா: 

ந
பா: $கத.00455.3 

 ப"றிய பவ0க- தC( பா� பரமI
 இைவக- ெச�தா�. $கத.00455.4 



 ெத,ம,கி�ற ந
பா: தC0$ எலா
 நC0$
 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) 

$கத.00456.1 

 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சிறி� அKகி"# 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆதலா: உண(வி� 

ேமேலா� $கத.00456.2 

 ப/ெவா5 நி�பா: வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ப/A இைவ 

அ,ளி  ேபானா� $கத.00456.3 

 இ,விைன  ெபௗவ ேவைல ஏ# இன
 ேபா@
 அ�ேற. $கத.00456.4 

 ஆதலி� இைறவ� ஏ ேம: அ,- ெசD
 அத"$ யா�
 $கத.00457.1 

 தC�_ெப.(தC�_ெப.) அற �ய@
 ஆ# சிறி� உள இவ"ைற மாேயா"$ 

$கத.00457.2 

 ஓதின
 ேவ45
 ெச�ைக ஒ:ைலயி: ெச��
 எ�னா $கத.00457.3 

 ஏத
 இ: கமல  .�ேத- இ,�ைக வி65 எHதா� அ�ேற. $கத.00457.4 

 அ�ன காைல_ெப.(காைல_ெப.) அ� ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) ந�# எனா� 

$கத.00458.1 

 ��I வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) Fழ_$ைற.எ�.(FB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

ெலா5 இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) $கத.00458.2 

 பி�ன( ஆக  ெபய(�_வி.எ�.(ெபய(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உட� 

வதிட� $கத.00458.3 

 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) நா�கின� 

ெச:@த:_ெதா.ெப.(ெச:@_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) ேமயினா�. $கத.00458.4 

 ஞால
_ெப.(ஞால
_ெப.) யாைவD
 ந:கிய .0கவ� $கத.00459.1 

 வாலிதா
 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) மேனாவதி நC0$றா $கத.00459.2 

 ேமைல ைவ$த
 எ�I
 விய� நக( $கத.00459.3 



 ஆலய�தி� அக� கைட ஏகினா�. $கத.00459.4 

 ஆ0$ அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) அ� க45 

ேநமிD
 $கத.00460.1 

 ச0$
 ஏதிய தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அ
 காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) 

$கத.00460.2 

 ெச
 க4 மாய� �� ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

வி4ேணா,ட� $கத.00460.3 

 ப0கய�த� பட(த� ெச பினா�. $கத.00460.4 

 பணில
 ஏதிய ப4ணவ� அ�னைர� $கத.00461.1 

 ெகாண(தி ஆ: என� Pறி_வி.எ�.(P#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

வி5��_வி.எ�.(வி5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உழி $கத.00461.2 

 இைண இ: காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) உ��திட இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) 

$கத.00461.3 

 கண
 ஒ5 ஏகின� காசினி ந:கிேயா�. $கத.00461.4 

 ெபா,வி: மா�னி .0கவ( ேபா"#_ஏவ.(ேபா"#_வி.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) $கத.00462.1 

 உ,� ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) உல ப# 

க4ண(க- $கத.00462.2 

 மரபி� ஏ�த_$ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) மணி  பணி  படீ
 ேம: 

$கத.00462.3 

 அ/ இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அைவ� கள
 

ந4ணினா�. $கத.00462.4 

 அ�ன
 ஊ(தி அம( உல$ ஆJ#
 $கத.00463.1 



 ம�னேனா5
 அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) 

த
ெமா5
 $கத.00463.2 

 ப�னக ஆசன  ப0கய� க4ணவ� $கத.00463.3 

 ெபா�னி� மா4 அ> ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

வண0கினா�. $கத.00463.4 

 தைர அளதி5
 தாளின� அ?வழி� $கத.00464.1 

 க,ைண ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.00464.2 

 பிரமI�$ ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ப>ீைக ெப"றி ஆ: $கத.00464.3 

 அ,ளி அ
 க4 அவைன இ,�தினா�. $கத.00464.4 

 $:ைல மா �>� ெகா4டவ� அ��ைண $கத.00465.1 

 அ:லி_ெப.(அ:லி_ெப.) மா மல( அ4ணைல ேநா�$ உறCஇ $கத.00465.2 

 ஒ:@
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 .தி ஒ�றி அ _A6.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ".) .0கவ� தா-_ெப.(தா-_ெப.) மல( 
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 �ன த,கி�ற �ர4 த$ வி:ேவ- $கத.00493.2 

 மன
_ெப.(மன
_ெப.) தனி: உ�I
 மல(  பகவ� �� $கத.00493.3 

 இன
 த, Fழ: ஒ5 இ
 என வதா�. $கத.00493.4 



 மா மைற அ4ண: �� வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

பராவி� $கத.00494.1 

 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேந( த, தா-_ெப.(தா-_ெப.) 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�ைன $கத.00494.2 

 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) மன
_ெப.(மன
_ெப.) மீ� நிைனத� எ�னா� 

$கத.00494.3 

 காம� வினவ அய� கழற உ"றா�. $கத.00494.4 

 க0ைக மிைல�சிய க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) ெவ"பி� $கத.00495.1 

 ம0ைகைய ேமவ நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) வாளிக- Wவி $கத.00495.2 

 அ0$ உைற ேமான
 அக"றிைன இ�ேன $கத.00495.3 

 எ0க- ெபா,6>னி: ஏ$தி எ�றா�. $கத.00495.4 

 ேவத� இ?வா# விள
பிய P"# ஆ
 $கத.00496.1 

 தC�_ெப.(தC�_ெப.) உ# ெபா0$ அழ: ெச�யவ- ேசேயா� $கத.00496.2 

 காதிைடேய ெநறியா� க>தி: ேபா� $கத.00496.3 

 ஏத
 இ: உ-ள
 எ/�தைத அ�ேற. $கத.00496.4 

 கி6> அர� ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) ேக5 ெச� எ�I
 

$கத.00497.1 

 க65ைரேய வ,
 காம� உ- எ0$
 $கத.00497.2 

 A6ட� எனி: பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) F>யவ� ெம� $கத.00497.3 

 அ6>5 கி�ற�
 அ".த
 ஆேமா. $கத.00497.4 

 இ�திற
 ஆ
 அல( ஏத: இய
ப� $கத.00498.1 



 ைக��ைண ெகா�#_வி.எ�.(ெகா:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ, 

க�ன�
 வ:ேல $கத.00498.2 

 ெபா�தியி ைன� .ராதக� நாம
 $கத.00498.3 

 சி� தச ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) உைர 

ெச�தன�_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) அ
மா. 

$கத.00498.4 

 ஈ65 உ# ப: பவ
 எ��வ� ஓ(ெசா: $கத.00499.1 

 ேக6டன�_வி.�.(ேக-_வி.+6_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) எ�# 

கிேலச
 அ� ஆகி $கத.00499.2 

 வா6>ய ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) மல( ேபா: அணி மாBகி  $கத.00499.3 

 G65 வி: அ4ண: .க�றி5 கி�றா�. $கத.00499.4 

 வ� க4ண( மாA அ# கா6சிய( பா: $கத.00500.1 

 ந�_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) க4 உறி� உ�D
 நல
_ெப.(நல
_ெப.) .க:வா( 

$கத.00500.2 

 உ� க4 உறி� இ�தவ# ஓதிைன ஆ: $கத.00500.3 

 எ� க4 அ>க6$ இைலேயா அ,ேள. $கத.00500.4 

 வ�ன  .வி ம0ைகைய மா மல( ேம: $கத.00501.1 

 ெபா�ைன  பிறைர  .ண( உ"றி5 வா�_ெப.(வா�_ெப.) $கத.00501.2 

 க�ன: சிைல G
 கைண 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அம( ெச� $கத.00501.3 

 ெத�ன� தைன ெவ�#_வி.எ�.(ெவ:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைச 

ெகா4>லேனா. $கத.00501.4 

 ெவ-ைள� கமல�திைய ெம� உற�
 $கத.00502.1 



 ெத- உ"# அணி ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

திேலா�தைம பா: $கத.00502.2 

 உ-ள  .ண( உ"றிட�
 �ைனயா� $கத.00502.3 

 பி-ைள� சம( ெச� திைச ெப"றிலேனா. $கத.00502.4 

 சீ( ெப"றி5 ெச_ெப.அ.(ெச
_ெப.அ.) தி,ைவ� தி,மா: $கத.00503.1 

 மா(பி:_ெப.(மா(._ெப.+இ:_இட.ேவ.) $>யா� உற ைவ�திலேனா $கத.00503.2 

 கா( ெப"ற_ெப.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) விழி� கைல 

ம0ைகைய உ� $கத.00503.3 

 ஏ( ெப"றி5 நாவி: இ,�திலேனா. $கத.00503.4 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

$ழ:_ெப.($ழ:_ெப.) சசி எ�# உைர ெச� $கத.00504.1 

 ெப4ணி� தைல_ெப.(தைல_ெப.) உ"றி5
 ெப"றி அலா: $கத.00504.2 

 வி4ணி� தைலவ"$ உள
 ெம�
 �H�
 $கத.00504.3 

 க4 எ�றி5
ப: $றிக- க4>லேனா. $கத.00504.4 

 விைச உ"றி5
 ெச
 கதி( ேமலவ( கீB� $கத.00505.1 

 திைச உ"றவ( ஆ0$ ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) இைழ ேபா: 

$கத.00505.2 

 இைச உ"றி5 பாக� இைட  .ணரா $கத.00505.3 

 வைச உ"றி5 பா�ைம மய�கிலேனா. $கத.00505.4 

 கதன� ெதா5 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) கலதவ( பா: 

$கத.00506.1 

 இத ந6._ெப.(ந6._ெப.) உ# மா மதி எ� கைணயா: $கத.00506.2 



 மதன� ெதா5 ேதசிக� மாைத உறா  $கத.00506.3 

 .தைன� த, பா�ைம .ண(�திலேனா. $கத.00506.4 

 �"ேற தி� மைற� ெதாைக 8� அறிவா: $கத.00507.1 

 க"ேற�
 உண(தி5
 கா6சி ெப# $கத.00507.2 

 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) ேதவ(க-_ெப.(ேதவ(_ெப.+க-_ப�.) யாைரD
 நா/ய( 

த
 $கத.00507.3 

 $"ேறவ: ெசD
 ப> P6>லேனா. $கத.00507.4 

 மைற ேதவ,
 வசி6ட� மOசிமிக� $கத.00508.1 

 $றி தா
 �னிய� தி/ ேகாதம� ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) $கத.00508.2 

 அறிவா: உய( காசிப� ஆதியரா
 $கத.00508.3 

 �றேவா( தம� ஆ"ற: ெதாைல�திலேனா. $கத.00508.4 

 ம�னா� மர._ெப.(மர._ெப.) உ"றி5
 ஆனவைர $கத.00509.1 

 பி� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) �
ைம ெகா- ேபதகைர 

$கத.00509.2 

 மி�னா( க4 மய�கினி: வ C6>லேனா $கத.00509.3 

 எ� ஆைண கடதவ( யா( உளேர. $கத.00509.4 

 அைற ெப"றி5
 இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) திற
_ெப.(திற
_ெப.) ஆன எலா
 

$கத.00510.1 

 �ைற ெப"றி5
 எ�னி� �>தி5ேமா $கத.00510.2 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெப"றி5 கி�ற ெப,
 சைட எ
 $கத.00510.3 

 இைற ெப"றி5
 ச�தியி: இய"றி5ேம. $கத.00510.4 



 மாேல �த: ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வானவ(த
 

$கத.00511.1 

 பாேல அட: வாைக பைட ப தலா: $கத.00511.2 

 ேமேல நதி F>ய_ெப.எ�.(F5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேமலவ� ேம: 

$கத.00511.3 

 ேகா: ஏவின� ெவ�றிட: 

P5
_ெப.எ�.(P5_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) அேதா. $கத.00511.4 

 ஐ� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) சீ( ெகாடவ� �ைற ெச� 

$கத.00512.1 

 ெநா�� ஆனவ( ேபால )வ�றைன யா: $கத.00512.2 

 ெவ�தா
 அழ: ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேமலவ� 

ேம: $கத.00512.3 

 எ�தா@
 எ� வாளிக- எ�தி5ேமா. $கத.00512.4 

 ைகD
 நைகD
 கதிரா( விழிD
 $கத.00513.1 

 ெம�D
 தழலா
 விமல� தைனயா� $கத.00513.2 

 எ�D
 ப> ெச�றி>� இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) உயி( 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.00513.3 

 உ�D
 திற�
 உளேதா உைரயா�. $கத.00513.4 

 ப"ேறா5 இகல: அ"ற பர
 ெபா,ைள $கத.00514.1 

 எ"ேறா மய: ெச�$வ� ஈசைனD
 $கத.00514.2 

 ம"ேறா( என நி�னி� மதி� தைன ஆ: $கத.00514.3 

 ச"ேறா அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஆ"ற: தவி(�திடேவ. $கத.00514.4 



 Fறா வளி_ெப.(வளி_ெப.) ைவகிய_ெப.எ�.(ைவ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

Fழலி� வா� $கத.00515.1 

 ஏறா ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) Gைள எதி(� உளேத: $கத.00515.2 

 நC# ஆ>ய ெம�Dைட நி�மல� ேம: $கத.00515.3 

 வ Cறா� விைனேய� ெபார ேம�வேன. $கத.00515.4 

 ஆ# உ"றி5
 ெச
 சைட அ4ண: உட� $கத.00516.1 

 மா# உ"றவ( உ45 எனி� ம"றவ( தா
 $கத.00516.2 

 ஊ# உ"றன( அ:ல� உள� �ய( 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.00516.3 

 ஈ# உ"றன( அ:ல தி,�ள( யா(. $கத.00516.4 

 இ நாரண� ஆதிய( யாவ(கJ
 $கத.00517.1 

 அநா- அமல� பணி ஆ"றிட@
 $கத.00517.2 

 உ�னா அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) சிதைன ெமா� நைகயா: $கத.00517.3 

 ஒ�னா( .ர
 அ6ட� உண(திைலேயா. $கத.00517.4 

 எதா� அ,- எ�# ஒ( இள0$மர� $கத.00518.1 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆதிைய ேய�த@
 ைவ� 

சின� $கத.00518.2 

 ெகாதா( அழ: ேபா: வ, P"#வைன $கத.00518.3 

 அதா- ெகா5 ைத�த� அறிதிைல ேயா. $கத.00518.4 

 ��ைன  பக:_ெப.(பக:_ெப.) நCD
 �$தI
 ஆ�  $கத.00519.1 

 ப�னக"$ அ/� ஆய பர
 ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) 

யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) $கத.00519.2 



 எ�ன� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) எ�தி இகBத உைன� $கத.00519.3 

 ெச�னி� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெகா4ட� ேத( கிைலேயா. $கத.00519.4 

 அட� ேம�
 சலதர� ஆதியரா�  $கத.00520.1 

 ப>ேம: உள� ஓ( பஃறானவ( தா
 $கத.00520.2 

 �>வா( அரேனா5 �ர4>ட@
 $கத.00520.3 

 ெக5 மா# .ண(�த� ேக6>ைல ேயா. $கத.00520.4 

 வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) எ��# நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) 

ேவ-வி நில��_ெப.(நில
_ெப.+அ��_சா/.) $கத.00521.1 

 ஊ5 எ�தின( யாவ,
 ஒ . இ: அர� $கத.00521.2 

 மா5 எ�திய வ Cரனி� மான
 ஒOஇ  $கத.00521.3 

 பா5 எ�திய .� ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) 

பா(��_வி.எ�.(பா(_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைலேயா. $கத.00521.4 

 அ4டாத அகைத ெயா5 ஆழியி� வா� $கத.00522.1 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) டானவர� Aற
 ேம�விட
 $கத.00522.2 

 உ4டா� நிகB க0ைகைய ஓ( அKவி: $கத.00522.3 

 ெகா4டா�_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+ஆ�_படெரா.ஒ,.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) $றி�கிைலேயா. 

$கத.00522.4 

 த/யா உளமா: ெகா5 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) னிகH
 $கத.00523.1 

 அ/ேயா5 ைக
மாைவ அட: .லிைய $கத.00523.2 

 உ/யா
 இைச  ேபா(ைவ உ5�ைக என  $கத.00523.3 

 ப/யா அர� உ"ற� பா(�த� இைலேயா. $கத.00523.4 



 ஓரா( தன� உ4ைமைய உ-ள
 மிைச $கத.00524.1 

 யாராயிI
 மா"ற அகைத ெபறி_நி.எ�.(ெப#_வி.+இ�_நி.எ�.$றி.) 

$கத.00524.2 

 வாரா அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) த
 வலி மா"றி5
 ஆ: $கத.00524.3 

 ேதரா� ெகா: பர
 Aட( ெச�ைக அேத. $கத.00524.4 

 இ#கி�ற கைட  பக:_ெப.(பக:_ெப.) ஈ# இல� ஓ( $கத.00525.1 

 கைற��# மிட"# இைற க4ணிI
 வ CB $கத.00525.2 

 ெபாறி ஒ�# அதனா: ெபா> ப6>5
 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.00525.3 

 அறிகி�றிைலேயா அகில0 கJேம. $கத.00525.4 

 இ ெப"றிய� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ஈசைன எ� 

$கத.00526.1 
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 ெபா:லாத ேப(�$ ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) ெச�வ� த
 உயி( 

ேபா$
_ெப.எ�.(ேபா_வி.+�_ெபா,.உ,.+உ
_ெப.எ�.$றி.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ெபா,6ேட அ�ேறா. $கத.00594.4 

 எ�ன பாவ
_ெப.(பாவ
_ெப.) ெச�ேதேனா எ�ேபா:வா( தம�$ எ�ன இட( 

ெச�ேதேனா $கத.00595.1 

 ��ைன உள விதி  பயைன அறிேவேனா இ ப>ேய �>த� ஐேயா 

$கத.00595.2 

 க�ன: வ/� சிைல பி>�த_ெப.எ�.(பி>_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

காவலேவா தமிேயைன� கா�திடாேயா $கத.00595.3 

 வ�னி விழியா� உைடய ெப,மாைன ேநாவத"$ வழ�$ ஒ�# உ4ேடா. 

$கத.00595.4 

 ெபா� ெச�தா( �>காேண� அழ$_ெப.(அழ$_ெப.) ஒH$
 தி, �க��  

ெபாலி� காேண� $கத.00596.1 

 மி� ெச� G4 அணி$ல�
 .ய
_ெப.(.ய
_ெப.) காேண� அக� மா(பி� 

ேம�ைம காேண� $கத.00596.2 



 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ெச�G
 கைண காேண� சிைல காேண� ஆட: ./ 

ேகால
 காேண� $கத.00596.3 

 எ� ெச�ேவ4�_வி.�.(ெச�_வி.+?_இ.இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ,.) எ� கணவா 

எ�ைன ஒழி�� எ?விட�ேத இ,�கி�றாேய. $கத.00596.4 

 அ நாளி: அழ: கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) க/ ஆக வானவேரா5 அய� மா: 

காண  $கத.00597.1 

 ெபா� அ,
 ம0கல நா4_ெப.(நா4_ெப.) G6> எைன மண
_ெப.(மண
_ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) .ண(தகாைல $கத.00597.2 

 எ நாJ
 இனி உ�ைன  பி/யல
 எ�ேற வா�ைம_ெப.(வா�ைம_ெப.) 

இைச�தா� ேவனி:_ெப.(ேவனி:_ெப.) $கத.00597.3 

 ம�னாேவா ம�னாேவா எைன� தனிேய வி65 ஏக: வழ�ேகா ெசா:லா�. 

$கத.00597.4 

 ேபா எ�# வரவி6ட ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) எலா
 ெபா> ஆகி  

ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) உ�ைன $கத.00598.1 

 வா எ�# க>� எH ப மா6டாேரா நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) தாைத வலிய� 

எ�பா( $கத.00598.2 

 ஓ எ�# நா� இ0ேக அர"றிட�
 வதிலனா: உற0கினாேனா $கத.00598.3 

 ேவ எ�# நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) சிர�தி: விதி�� இ,தா: அவைர எலா
 

ெவ#�க: ஆேமா. $கத.00598.4 

 ேநய ெமா5 மைற பயி@
 திைச �கைன  .ரதரைன நி�ைன� 

தத_ெப.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.00599.1 

 மாயவைன �னிவ(கைள யாவைரD
 நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) கைணயா: 

ம,6> ெவ�றா� $கத.00599.2 



 ஆ� அ� ேபா: மதி �>�த பரமைனD
 

நிைந�_வி.எ�.(நிைன_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ?வா# அழி �"றாேய 

$கத.00599.3 

 தC அழலி� விள�க�தி: ப5கி�ற பத0க�தி� 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) இ� அ�ேறா. $கத.00599.4 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) பனி நC(� சிவிறி 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) விைளயா> 

மல(ெகா�� த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) கா 

ந4ணி_வி.எ�.(ந4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.00600.1 

 எ4ப5
 G
 ப-ளி_ெப.(ப-ளி_ெப.) மிைச� சி# ெத�ற: கவ/களா� இனி� 

ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.00600.2 

 ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) பளித ந#
சாத� ேச#_ெப.(ேச#_ெப.) ஆ> 

இ,வ,
 ஆ� விைழ� P>� $கத.00600.3 

 க4 பைட ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அம( 

வாB�
 ெபா� ஆகி� கன� 

க4ட_ெப.எ�.(கா4_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) கைத ஆயி"ேற. 

$கத.00600.4 

 ம,$ எ�ேற அவமதி�த த�கனா( ேவ-வி ெச"ற வ-ள: த�ைன  

$கத.00601.1 

 ெபா,க எ�ேற ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) எலா
 வி5�தாேர அவராேல ெபா> 

ப6டாேய $கத.00601.2 

 எ/கி�ேற� உைன  ேபால ஆறாத ெப,
 �யரா: யாI
 அ0ேக $கத.00601.3 

 வ,கி�ேற� வ,கி�ேற� எ� உயிேர என  

.ல
பி_வி.எ�.(.ல
._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) வ,�கி�றா-. 

$கத.00601.4 

 இரதி இ�னண
 வ,திட� ெதா�ைம ேபா: எ
ேகாமா� $கத.00602.1 



 விரத
_ெப.(விரத
_ெப.) ேமான ேமா5 இ,�த@
 ��னேர 

விற:_ெப.(விற:_ெப.) காம� $கத.00602.2 

 க,� �� ெபா> ப6ட� க4டன( கல0$ உ"றா( $கத.00602.3 

 A,தி ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) உண( திைச �க� �தலிய Aர( எ:லா
. 

$கத.00602.4 

 சிதைல ெம�� ெதாைக வ� மிக�� எH� என� ெசல� 

க4ண C(_ெப.(க4ண C(_ெப.) $கத.00603.1 

 பதைல_ெப.(பதைல_ெப.) ஒ�தன அ:ல: 

P(�_வி.எ�.(P(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அர"றிட ப$வா�க- 

$கத.00603.2 

 விதைல ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெம� விய( . உற 

உள நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) விதி( . எ�த $கத.00603.3 

 மதைல இ"#ழி நா�க( ேபா: �ய(� கட:_ெப.(கட:_ெப.) மறிகி�றா(. 

$கத.00603.4 

 ைம உலா வ, கைற மிட"# இைறயவ� ம,0$_ெப.(ம,0$_ெப.) ஆக 

$கத.00604.1 

 எ�D
 மாரைன வி5�தன
 அவைனD
 இற� ெச�தா� $கத.00604.2 

 ெபா�யி: த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) நிைல தவி(தில� ெதா�ைமேய ேபா: 

உ"றா� $கத.00604.3 

 ஐய ேகா இனி� ெச�வ� எ�ேனா ெவனா அய(கி�றா(. $கத.00604.4 

 G�த,
 கைண மாரைன விழியினா: ெபா> 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.00605.1 

 ஆ�த� ஆ"றைல  .ண( பினா: நC�$வ� அ/� அ�னா� $கத.00605.2 



 கா�� ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) �ய( அக"றிட ேவ45
 ேம: க>ேத ஆ
 

$கத.00605.3 

 ஏ�த: ெச�வேத கட� என யாவ,
 இைச� உ"றா(. $கத.00605.4 

 எகின
 ஊ(பவ� �தலிய கட�ள( எ:ேலா,
 $கத.00606.1 

 அக� அம(�_வி.எ�.(அம(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைவ 

இைச�_வி.எ�.(இைச_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) கயிைலயி� அக நா ப6 $கத.00606.2 

 .கல� ஆய ெபா� நக( இைட� ேகா.ர  .ற� ஏகி� $கத.00606.3 

 ெதா$தி_ெப.(ெதா$தி_ெப.) ேயா5 எம� இைறவைன ஒ: என� �தி�கி�றா(. 

$கத.00606.4 

 ந=A_ெப.(ந=A_ெப.) அ,திD
 நதியிைன� F>D
 ந5 ெந"றி� $கத.00607.1 

 �=A
_ெப.எ�.(�=A_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கன: ப/��
 ெவ? வலியைர� ெதாைல�தி65
 

$கத.00607.2 

 அ=ச: எ�# �� கா�தைன இ�# எம�$_பதி.ெப.(எ
_பதி.ெப.+�$_ெகா.ேவ.) 

அ,ளாேய: $கத.00607.3 

 த=ச
 ஆ( உள( தாைதேய அ:ல� தனய(�ேக. $கத.00607.4 

 ேகா- இ: அ�ப(க- இH�கிய ./யிI
 $ண�_ெப.($ண�_ெப.) ஆ� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.00608.1 

 ஆJ
 எ
பிரா� நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) அ> அரண
 எ�# அைடேத
 

க4 $கத.00608.2 

 நாJ
 ெவ
திற: Fரப� மாவினா: நலி� எ�தி $கத.00608.3 

 மாJகி�றேதா சிறி�
 எ
 உ# �ய( மதியாேயா. $கத.00608.4 

 ைதயைல  பிOஇ ேயாகிய: கா6>5 தனி�ெச�ைக $கத.00609.1 



 ஐய நி"கி ேதா( இைறவைர ஆ$மா: அ� காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கத.00609.2 

 ைநD
 எ0கJ�$ உக
 பல ெச�றன நா
_பதி.ெப.(நா
_த�.ப�.) 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.00609.3 

 உ�வ� எ ப> இ�I
 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) .ற�கணி�� உ#வாேய:. 

$கத.00609.4 

 ேநா"# மாயவ� �தலிேனா( யாவ,
 )னதாைள  $கத.00610.1 

 ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) அ(�சைன ./ய இ�தி, 

எலா
 ./� உ"றா� $கத.00610.2 

 ேதா"ற
 இ�றிேய ஐ
 ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) இய"றிய ெதா:ேலா� 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.00610.3 

 ஆ"#கி�ற� ஓ( தவ நிைல எ
 ெபா,65 அளவ�ேறா. $கத.00610.4 

 எ��தி5
 சிறிேய0கைள� தவ#_ெப.(தவ#_ெப.) P( இட( வாளா: 

$கத.00611.1 

 நி�த@
 �ணி�� ஈ,தி ெச�விைன ெநறி ேந> $கத.00611.2 

 அ�த இ0$ இனி கா�� அ,- அ:லேத: அ5வ:ேல $கத.00611.3 

 சி�த
_ெப.(சி�த
_ெப.) எ� உன�$ அ�னவா# ஒ�றிைன� ெச�வாேய. 

$கத.00611.4 

 க0ைக ேவணியா� அ
ைமைய 

மண�_வி.எ�.(மண_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எைம க>ெகா-ள� 

$கத.00612.1 

 தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) $ைட மதனைன 

வி5�தன
 ெதளிவி:ேல
 $கத.00612.2 

 அ0க வ�.ர
 ெபா>�தைன ��. ேபா: 

அம(�_வி.எ�.(அம(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ"றா� $கத.00612.3 



 இ0$ யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) தள(கி�றேத இனி� சிறி� இர0காேயா. 

$கத.00612.4 

 ஆ( அழB சின வய .லி �தலிய அட� மாவி� $கத.00613.1 

 ேப( உ/�� திற
_ெப.(திற
_ெப.) த/�தைன சி# விதி ெப,ேவ-வி 

$கத.00613.2 

 வ Cரைன� ெகா5 த>தைன அஃ� என மி$ெவ�ய $கத.00613.3 

 Fரப� மைன� ெதாைல� ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

எ
�ய( ெதாைல�க எ�றா(. $கத.00613.4 

 �ர: ெகா- வ45_ெப.(வ45_ெப.) FB சததள  ப4ணவ� �தேலா(க- 

$கத.00614.1 

 உ,� கர�$ என ெம� தள(� இ?வைக உளெநாேத $கத.00614.2 

 அர"றி ேய�த@
 அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) பவ �>வத"$ அணி�தாக 

$கத.00614.3 

 இர�கமா� அ,- நதிைய நிைனதன� இைறேயாேன. $கத.00614.4 

 எைத நதிைய உ�ன@
 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

அறி�_வி.எ�.(அ/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைறவ� �� $கத.00615.1 

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

வதைன_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ைக ெதாHத@
 

மைறேமேலா� $கத.00615.2 

 கதமா மல(� கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) ஆதிய( தைம� க>� எ
 �� 

$கத.00615.3 

 ததி5 எ�றன� ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) என �த" கைட தனி: வதா�. 

$கத.00615.4 



 கண0க- கா ._ெப.(கா ._ெப.) உ# �த: கைட $#க@
 க45 ஏ�தி� 

$கத.00616.1 

 தண0 ெகா- ப0கய� வாசவ� வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) தா
 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.00616.2 

 வண0க எ
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ெசா:வா-. $கத.00644.4 

 ம� உயி(�$ உயிராகிய க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) மண
_ெப.(மண
_ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.00645.1 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இட�தினி: இ,�தின� ெகா-வேத 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உ�னி� $கத.00645.2 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) ெம��தவ
 இய"றின- எ�# காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) 

Pற $கத.00645.3 

 ��னவ(�$ �� ஆனவ� நைக�� இைவ ெமாழிகி�றா�. $கத.00645.4 

 .வி அளி�� அ,- �த:வ,
 நாட,
 .னித� தா�_த".A.(தா�_த".A.) 

$கத.00646.1 

 இவ-_பதி.ெப.(இவ-_பதி.ெப.) தவ�திI�$ எ��ேமா எ�திI
 இைனயாைள 

$கத.00646.2 

 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) வி, ெபா5 வைரDேமா உைம 

அவ-_பதி.ெப.(அவ-_பதி.ெப.) அறியாேம $கத.00646.3 

 தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) இய"றின- எளியேனா ச0கர� தன�$ அ
மா. 

$கத.00646.4 

 அ:ல: ெப"றிட ேநா"றி5 ப$தியா: ஆ
பா: ஒ�# $கத.00647.1 

 இ:ைல இ��ைண  ெபற:_ெதா.ெப.(ெப#_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) அ,
 

ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) இவ6$ எளிதாேமா $கத.00647.2 

 ப: பக:_ெப.(பக:_ெப.) தன ெதழி: நல
_ெப.(நல
_ெப.) வறி� ப6டன 

அ�ேறா $கத.00647.3 

 ஒ:ைல இ�தவ
 வி5வேத கட� இனி உைம�$ எ�றா�. $கத.00647.4 



 இத வாசக
 ேக6ட@
 எ
பிரா"$ இவ( அ�ப( $கத.00648.1 

 அ
 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) மா �� $ரவ( எ�# உ�னின� அறிேயனா: 

$கத.00648.2 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெவ
ெமாழி P#த: என� சின 

மன
_ெப.(மன
_ெப.) ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

$கத.00648.3 

 ெநா�_வி.எ�.(ெநா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உயி(�� 

நா4_ெப.(நா4_ெப.) நC�கிேய ெபாறா� உைம )வ:கி�றா-. $கத.00648.4 

 �>விலா� உைற பகவ� எ� ேவ6ைகைய �>யா� $கத.00649.1 

 வி5வ� எ�னிI
 தவ�திைன வி5வேனா 

மிக_$ைற.எ�.(மி$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) இ�ன
 $கத.00649.2 

 க>ய ேநா�பிைன அள . இல ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

உயி( கழி ேப� நா� $கத.00649.3 

 ெந>� 8�தலி� மய0கிைன பி�தேனா நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எ�றா-. 

$கத.00649.4 

 ஈ65
 ஆ( உயி(� ெதாைக எலா
 அளி�தவ- இைவ Pற $கத.00650.1 

 மீ65
 ஓ( .ண( . உ�னிேய மா� நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) ெவஃ$"ற 

$கத.00650.2 

 நா6ட
 8�# உைட  பி=ஞக� வள�திய: ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) ஆ�� 

$கத.00650.3 

 ேக6>லா� ெகாலா
 உண(��வ� அஃ� என� கிள�கி�றா�. $கத.00650.4 

 ஆைட ேதா: விைட ஏ#வ� அணிகல
 அர எ�. $கத.00651.1 

 ேக5 இ: ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) மாலிைக 

ேகழலி� ம, ._ெப.(ம, ._ெப.) இ�ன $கத.00651.2 



 ஓ5 ெகா-கல
 ஊ4 பலி ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) 

ந=A_ெப.(ந=A_ெப.) உல . உ"ேறா( $கத.00651.3 

 கா5 அேத நட
 ./ இட
_ெப.(இட
_ெப.) க4Kத: கட�6ேக. $கத.00651.4 

 ேவ��_வி.எ�.(ேவ�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெகா-வ� 

ெவ-_ெப.எஅ.(ெவ-_ெப.அ.) அ,�$ க#$நC( விய� 

ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) $கத.00652.1 

 பாத- ெநா�சிேய ம�த
 எ�# இைனயன பல உ4டா: $கத.00652.2 

 சாத
_ெப.(சாத
_ெப.) ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) ெபா> 

Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) மா� மH� �> தழ: அ
ைக $கத.00652.3 

 ஏ� கி�ற� பா( இட
_ெப.(இட
_ெப.) FB பைட இைற ேயா"ேக. $கத.00652.4 

 இ�னவாகிய பல வள� உ45 அைவ எைவD
 தா
 $கத.00653.2 

 நி�ன வாகேவா தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ./� எ��தைன 

ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) ெதா:சீ( $கத.00653.3 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) மா மக6$ இையவேத இ��ைண வழ�$ எ�றா�. 

$கத.00653.4 

 .ர0க4 8�றிைனD
 அ6ட .0கவ� இைனய Pற $கத.00654.1 

 வர
_ெப.(வர
_ெப.) க4 ேமதைகய ெவ"பி� மடமயி: ேக6டேலா5
 

$கத.00654.2 

 கர0களா: ெசவிக- ெபா�தி� க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) நாம
 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.00654.3 

 இர0கி ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சின�த- ஆகி இட( உழ� இைனய 

ெசா:வா-. $கத.00654.4 

 ேக6>யா: அதணா- ேக>லா எ
பிரா�த� $கத.00655.1 



 மா65 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சிறி�
 அ�._ெப.(அ�._ெப.) மன�திைட 

நிகBத� இ:ைல $கத.00655.2 

 கா65 உ# .-ளி� Fழ: கவ,வா� .த� ேம: 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.00655.3 

 ேவ65வ� இய: ேபா: ேமேலா�ேவட நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) த�ைம. $கத.00655.4 

 ேநச
 இலா� த�க� நிமலைன இழி�� நி�ேபா: $கத.00656.1 

 ேபசிய_ெப.எ�.(ேபA_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) திறI
 அ�னா� ெப"ற�
 

ேக6>லாேயா $கத.00656.2 

 ஈசைன இ0ங� எ� �� இகBதைன இநா- கா#
 $கத.00656.3 

 ஆச# மைறக- ஏ�
 ஆ�திைல ேபா@
 அ�ேற. $கத.00656.4 

 �ைறப5 A,தி எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) ெமாழியிI
 அ�ேவ சா(வா 

$கத.00657.1 

 உ#கில( ஆகி  ெபா:லா ஒH�கேம 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ��க4 $கத.00657.2 

 இைறவைன இகB� ��தி எ�திடா� உழல ��னா- $கத.00657.3 

 மைறயவ( ெப"ற_ெப.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) சாப
 

நி�ைனD
 மய�$றாேதா. $கத.00657.4 

 தாைதயா�� த
ைம ந:கி� த
 ெதாழி"$ உ/ய� ஆகி $கத.00658.1 

 ஆதியா�� த0க6$ இ�றி அைமஉறா� சிவைன 

நி0கி_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.00658.2 

 ஏதிலா( ப�க
_ெப.(ப�க
_ெப.) ஆகி இ: ஒH�$ இறதா( ேபா@
 $கத.00658.3 

 ேவதிய( �ைறேய ெச�தா�_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ,.) 

ெவ# ப� எ� நி�ைன யாேன. $கத.00658.4 



 ஆயிI
_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.$றி.+உ
_சா/.) மைறேயா( த
மி� 

அ,மைற �ைறேய ேவட
 $கத.00659.1 

 2யன தா0கி எ
 ேகா� ெதா45 ெச� ேவா,
 உ4டா: $கத.00659.2 

 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) த�ைம� தாD
 நி�தைன 

இகBதா� எ�னி: $கத.00659.3 

 தCயவ( உைன  ேபா: இ:ைல அ�ண( த
 திற��_ெப.(திற
_ெப.+அ��_சா/.) 

மாேதா. $கத.00659.4 

 ேவ45த: ேவ4>டாைம இ:லேதா( விமல� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

$கத.00660.1 

 ஈ45 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) இகBத எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) யாைரD
 

அளி�$
_வி.எ�.(அளி_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

அ�._ெப.(அ�._ெப.) $கத.00660.2 

 G4>5 $றி கா4 அ"றா: .கB�சியா
 அ�றி ��க4 $கத.00660.3 

 ஆ4டைக_ெப.(ஆ4டைக_ெப.) இய"ைக எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) ஆ( 

ெகாேலா அறிய கி"பா(. $கத.00660.4 

 ேபாதேன �தலா� உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) .0கவ( வழி ப65 

ஏ�த_$ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.00661.1 

 ேவதமி: இைறைம ஆ"ற: யாைவD
 ./த நாத� $கத.00661.2 

 காத@
 ெவ# .
 இ�றி� க,ைண ெச� நிைலைமேயகா4 $கத.00661.3 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) இகB�சிேய ேபா: 

ேபசிய_ெப.எ�.(ேபA_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

எ:லா
. $கத.00661.4 

 இ
�ைற மைறக- ஆதி இைச�தன இைனய எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.00662.1 



 ெச
ைம ெகா- உண(வி� ஆ�ேறா( ெதளி$வ( இைறைய எ-J
 

$கத.00662.2 

 ெவ
ைம ெகா- $ண�தா� நி"$ விள
ப ஒணா விள
பி: 

பாவ
_ெப.(பாவ
_ெப.) $கத.00662.3 

 ெபா�
 மைற ேவட� ேதா5
 ேபாதி நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) .ற�தி: எ�றா-. 

$கத.00662.4 

 அற�திைன  ./வா- இ?வா# அைறத@
 அண0ேக ஈ0$ உ� $கத.00663.1 

 திற�தினி: ஆ(வ
 ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெச�ற_ெப.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) எ� 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) ேகளா� $கத.00663.2 

 .ற�திைட  ேபாதி எ�# .ைரவேதா .$த பா�ைம $கத.00663.3 

 மைற� சட0$ இய"றி நி�ைன வைரதிட"$ 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) எ�றா�. $கத.00663.4 

 வ=சக �த:வ� ெசா"ற வாசக
 இைறவி ேகளா $கத.00664.1 

 அ
 ெசவி ெபா�தி ஆ"றா� அH0கி 

பைத ப_$ைற.எ�.(பைத  _வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) வி
மி $கத.00664.2 

 எ=சலி� �திேயா� ேபாகா� ஏ$வ� யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.+ஏ_சா/.) 

எ�னா  $கத.00664.3 

 ப=A அ> ேச ப ஆ45 ஓ( பா0க/: 

பட(த:_ெதா.ெப.(பட(_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) உ"றா-. $கத.00664.4 

 பட(தன- ேபாதேலா5
 பனிப5
 இைமய
 ைவ$
 $கத.00665.1 

 மடைதத� இய"ைக ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

வர
._ெப.(வர
._ெப.) இலா அ,- மீ� ஊர $கத.00665.2 



 அைடத_ெப.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பவன� ேகால
 

அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) விைடேம: 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.00665.3 

 ெதாட(�_வி.எ�.(ெதாட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ப: கண0க- ேபா"ற� 

ேதா�றின� ெதாைல� இலாேதா�. $கத.00665.4 

 ெதாைல� அ# பகவ� வா�_ெப.(வா�_ெப.) மீ� ேதா�ற@
 �ள0கி நாணி 

$கத.00666.1 

 மைல மக-_ெப.(மக-_ெப.) க45 ப:கா: 

வண0கி_வி.எ�.(வண0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) அ=சலியா: 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.00666.2 

 அலகிலா உண(வா: எ6டாவாதி நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) மாைய ேதேற� 

$கத.00666.3 

 .ல�_ெப.(.ல�_ெப.) இலா� சிறிேய� நி�ைன இகBதவா ெபா#�தி எ�றா-. 

$கத.00666.4 

 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) தவ மடைத_ெப.(மடைத_ெப.) ேக4ேமா ந
மிட�� 

அ�பா: நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) �� $கத.00667.1 

 ெசா"றன யா�
 ஈ4ேட �தி�தன ேபால� ெகா4டா
 $கத.00667.2 

 $"ற
_ெப.($"ற
_ெப.) உ4டாயி� அ�ேற ெபா# ப� ெகா>ய ேநா�பா: 

$கத.00667.3 

 ம"# இனி வ,த:_ெதா.ெப.(வ,�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) நாைள 

மண
_ெப.(மண
_ெப.) ெசய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

வ,�
_வி.�.(வா_வி.+(_(?)+�_இ.இ.கா.+உ
_த�.ப�.) எ�றா�. $கத.00667.4 

 சிறத_ெப.எ�.(சிற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) 

வ�ைவ_ெப.(வ�ைவ_ெப.) �"ற� ெச:@�
 எ�# ெதா:ேலா� $கத.00668.1 



 மைறதன� ேபாதேலா5
 மைல மக-_ெப.(மக-_ெப.) உ-ள
 த�னி: 

$கத.00668.2 

 நிைறதி5
 மகிB�சி_ெப.(மகிB�சி_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நி�தைன 

நிைந�_வி.எ�.(நிைன_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.00668.3 

 உைறதன- இதைன ேவத"$ உைர�திட� சிலவ( ேபானா(. $கத.00668.4 

 அ4ண: வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ,ளி� ெச�ைக 

அரசI�$ உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேலா5
 

$கத.00669.1 

 உ- நிகB அய(�சி நி0கி_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஒ:ைல 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இ:லிேனா5 $கத.00669.2 

 ந4ணின� உைமைய� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நல
_ெப.(நல
_ெப.) 

ெகா- த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) நகர�� உ��தா� $கத.00669.3 

 க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) இைறவ� அ
 க4 

ச�தன_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) கழற: 

உ"ேற�. $கத.00669.4 

 ெபா, த, மைல� ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) ./D
 ேநா�._ெப.(ேநா�._ெப.) 

க45 $கத.00670.1 

 அ,- தைன ந:கிய ஆதி நாயக� $கத.00670.2 

 ெத,ட,
 கயிைலயி: ேச(�"# ஏBவைக $கத.00670.3 

 இ,>க- த0கைள இதய�� உ�னினா�. $கத.00670.4 

 நிைனத@
 க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) நிமல� ஏB ெப, $கத.00671.1 

 �னிவ,
 அ�னைத ��னிD- ெவOஇ  $கத.00671.2 



 பனிவ,
 ெம�ெயா5 பட(�_வி.எ�.(பட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

வ:ைலயி: $கத.00671.3 

 அைனயைன இைற=சி நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அைறத: ேமயினா(. $கத.00671.4 

 ப0கய� மா��த: பக,
_ெப.எ�.(பக(_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ப4ணவ( $கத.00672.1 

 உ0$ உன� ஏவ@�$ உ/ய( ஆ� உற $கத.00672.2 

 எ0கைள உ�னிைன யா0க- ெச�தவ
 $கத.00672.3 

 அ0$ அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தவ�திI
 அதிக
 ேபா@
 ஆ:. 

$கத.00672.4 

 எைத எ
 ெப,ம_ெப.(ெப,மா�_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

எ
ைம வ
மி� என $கத.00673.1 

 �� உ# க,ைணயி� �� நி"# ஆதலி� $கத.00673.2 

 உ�தன
 அ>யேர
 உைடய தC  பவ
 $கத.00673.3 

 சிதின
 இனி ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) தC�_ெப.(தC�_ெப.) உ4டா$ேமா. 

$கத.00673.4 

 ஒ,தைல ஐெதாழி: உல . உறாவைக $கத.00674.1 

 ./த, பகவ ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) .�ைம நC�$வா� $கத.00674.2 

 க,ைணெயா5 உ�னிைன க>தி: ெச� பணி $கத.00674.3 

 அ,Jதி எ�றன( ஆ"#
 ேநா�பிேனா(. $கத.00674.4 

 அமல� அ
 �னிவ( மா"ற
 ேக6ட@
 அவைர 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.00675.1 



 இைமய ேம: இைறவ� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பா: ஏகிேய 

எம�$_பதி.ெப.(எ
_பதி.ெப.+�$_ெகா.ேவ.) இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) ைவக: 

$கத.00675.2 

 உைம தைன வ�ைவ_ெப.(வ�ைவ_ெப.) நCரா: உத�வா� 

வினவி_வி.எ�.(வின�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) வ:ேல $கத.00675.3 

 நம� �� வ
மி� எ�னா ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) அ,- ./தா� அ�ேற. 

$கத.00675.4 

 நாயக� அ,ள� ேகளா ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) என இைற=சி ஏகி $கத.00676.1 

 ஏய ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) �னிவ( யா,
 இைமய ேம: இைற �� 

ந4ண $கத.00676.2 

 ஆயவ� மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) ேயா5
 

அைட�_வி.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எதி(ெகா45 தாB� 

$கத.00676.3 

 ேநயெமா5 அ,�சி�� ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ� .க@கி�றா�. 

$கத.00676.4 

 ப> அ# )
_தி/.()
_��.ஒ,.) தா-_ெப.(தா-_ெப.) ஈ45  ப5தலா: 

இைமய ேம,� $கத.00677.1 

 தடவைர அதனி: 2� தா�� தைலைமD
 ெப"ற� அ�ேற $கத.00677.2 

 ெந>ய எ� பவ�
 இ�ேன நC0கின நCவி( எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.00677.3 

 அ>யேன� த�பா: வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) நிமி�த
 

எ�ன அைறD
 எ�றா�. $கத.00677.4 

 அ0$ அ� வின�
_ெப.எ�.(வின�_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) அ,
 தவ( அகில
 ஈ�ற $கத.00678.1 



 ம0ைகைய வ�ைவ_ெப.(வ�ைவ_ெப.) 

ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+?_இ.இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) ம� உயி(�$ உயிரா� 

நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.00678.2 

 ச0கர� நிைந�_வி.எ�.(நிைன_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ�ேனா5 

சா"#த"$ எ
ைம உ��தா� $கத.00678.3 

 இ0$ எ
 வரலா# எ�ன இைச� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைறவ� ெசா:வா�. 

$கத.00678.4 

 ��னிய உயி(க- யா�
 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) உலக அைன��
 

ஈ�ற $கத.00679.1 

 க�னிைக உைமயா- த�ைன� க> மண
_ெப.(மண
_ெப.) �ைறயி� 

ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.00679.2 

 எ�ைனD
 அ>ைம ஆக ஈ$வ� இைறவ"$ எ�ன $கத.00679.3 

 ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) அயேல 

நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) 

ஈ� உைர�க: உ"றா-. $கத.00679.4 

 மல( அய� .த:வ( த�ேனா( மடைதைய மண�தி� ந:க $கத.00680.1 

 அைல .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) ச>ல�� அ4ண: அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

ெகா4டா�_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+ஆ�_படெரா.ஒ,.) எ�ப( 

$கத.00680.2 

 நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) அ0$ அதைன உ�னி ெந=சக
 அ=A
 எ0க- 

$கத.00680.3 

 $லமக- தைன அவ"$� ெகா5�திட: எவேனா எ�றா-. $கத.00680.4 



 எ�ற@
 அவைள ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) எH 

�னிேவா,
 ெசா:வா( $கத.00681.1 

 ஒ�# நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) இர0க: 

வாழி_விய0.வி.�.(வாB_வி.+இ_விய0.வி.�.$றி.) ஒ . இலா �த:வ� 

ெச�ைக $கத.00681.2 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) ேத(திைல ஆ: த�க� நல�த$
 அவிைய மா"றி 

$கத.00681.3 

 அ�# த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இகBத: ஆேல அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) �>� ெச�தா�. $கத.00681.4 

 அைட�ேளா(�$ அ,Jமா#
 அ:லவ( தம�$� த4ட
 $கத.00682.1 

 ப5
 �ைண ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

P65
_ெப.எ�.(P65_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) பா�ைமD
 பரம� 

ெச�ைக $கத.00682.2 

 மடைத_ெப.(மடைத_ெப.) இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) யா,
 மன  

ப5��_வி.எ�.(ப5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உண(வ� ஈேத $கத.00682.3 

 திட
 பட உண(தி ேவ# சிதைன ெச�ேய: எ�றா(. $கத.00682.4 

 இய: உ# �னிேவா(க- இைவ ெமாழித@
 ஓரா $கத.00683.1 

 மய: அ# வைர அ4ண: வா�ைம_ெப.(வா�ைம_ெப.) இ� எனேலா5
 

$கத.00683.2 

 அய: உ# மைன ேமைன அ=சின- அமல� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

$கத.00683.3 

 ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) இ� உணராேத ெச பின� இைவ 

எ�ேற. $கத.00683.4 

 உ- நலிெவா5 ேமைன உவ( மல( அ> தா ^உ  $கத.00684.1 



 ெப4_ெப.(ெப4_ெப.) அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) எைவேயI
 ேபைதைம வழி 

அ�ேறா $கத.00684.2 

 அ4ண: த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) அ,- நC(ைம அKவ�
 அறிகி:ேல� 

$கத.00684.3 

 .4ணிய �னிவ C( எ� .� ெமாழி ெபா#
 எ�றா-. $கத.00684.4 

 பணி�ட� இைவ ேமைன பக(த@
 அவ-_பதி.ெப.(அவ-_பதி.ெப.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பா: $கத.00685.1 

 கணி தமி: அ,- ெச�ய� காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) அ� காணா $கத.00685.2 

 இைண தவி( �னிவ C(கா- இவ-_பதி.ெப.(இவ-_பதி.ெப.) உைர க,த� மி� 

$கத.00685.3 

 மண
_ெப.(மண
_ெப.) இய: இைறேயாைன 

வர_$ைற.எ�.(வா_வி.+அ_$ற.எ�.$றி.) ெமாழி$தி( எ�றா�. $கத.00685.4 

 பனி ப5 வைர அ4ண: பக( ெமாழி அ� ேகளா $கத.00686.1 

 மன
_ெப.(மன
_ெப.) மிக_$ைற.எ�.(மி$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) மகிBவாகி 

ம"றவ( தைம அ
 க4 $கத.00686.2 

 இனிைம ெயா5 உற ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) எHவ,
 

அவ4 நC0கி� $கத.00686.3 

 தைன நிக( பிறி� இ:லா� த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) கயிைலயி: வதா(. 

$கத.00686.4 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எH �னிேவா,
 மா நக( 

இைட சாரா $கத.00687.1 

 நதி க4 �ைற உ� ப நாதைன நK$ உ"ேற $கத.00687.2 



 அத
 இ: அளிேயா5
 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அ> 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.00687.3 

 எைதைய இ� ேக- எ�# யாவ�
 உைர ெச�தா(. $கத.00687.4 

 வைர மிைச அரA ஆ-ேவா� மண விைன இைச� எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.00688.1 

 உைர ெசய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) அ,- ெச�ேத உ
ப/� 

�னிகா- நC( $கத.00688.2 

 ./த, ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) ஆ"ற  ேபா$தி( என: 
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 எ5�� நCட_$ைற.எ�.(நC5_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏ�திேய அKகின( 

இைம பி:. $கத.00747.4 

 நC4ட_ெப.எ�.(நC-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) சீ( உ,�திர( தைம 

நிைறத_ெப.எ�.(நிைற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ப: கண�ைத $கத.00748.1 

 ஈ45 ேதவைர �னிவைர வ C"# வ C"# இைசயா $கத.00748.2 

 ஆ45 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) விர:_ெப.(விர:_ெப.) A6>ேய ஆதி 

நாயக"$� $கத.00748.3 

 கா4ட: ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏ�தின� ேவ�திர� 

கர�ேதா�. $கத.00748.4 
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 வ Cரப�திர� �த: உ,�திர கண
 ஏ�த  $கத.00749.2 

 பா( இட�தவ( யாவ,
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பிரா� பா0கி: $கத.00749.3 

 ேசர: உ"# நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏ�தின( 
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 ெபா�னி� ஆயேதா( ப>ீைகயி: ெகா5 ேபா� $கத.00750.3 

 ��ன( ஆக ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைற=சிேய 
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 ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ேபரணி 
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 ப0கய ஆசன� $ைற இர� இைனயன 

பகர_$ைற.எ�.(பக(_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.00752.1 

 அ
 க4 8ர: ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ�.ட� 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அளி�திடலா: $கத.00752.2 

 இ0$ நா
_பதி.ெப.(நா
_த�.ப�.) இைவ அணிெதன மகிBதன
 எ�னா� 

$கத.00752.3 

 ெச0ைகயா: அணி கல�திைன� ெதா65 அ,- ெச�தா�. $கத.00752.4 

 பிரம� அ�._ெப.(அ�._ெப.) க45 இ?வைக அ,- 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பி�ன( $கத.00753.1 

 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ெம� அணி பணிகேள 

அணிகளா� உ#வா� $கத.00753.2 

 தி, உள
 ெகாள அ?வைக ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெசக�ைத $கத.00753.3 

 அ,- ./தி5
 பராபர"$ இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) அ/ேதா. $கத.00753.4 

 க45 யாவ,
 அ".த
 அைட�_வி.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ைக ெதாழ@
 $கத.00754.1 
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 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பா0$ைற 

தைலவ,�$ உண(�திேய $றி பா: $கத.00754.3 
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 நா: தட
.ய� க4Kத: நதிய
 ெப,மா� $கத.00755.1 

 ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) �� 

ெசல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) அமர,
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 .கழ 

$கத.00755.2 

 ேவ"ற �
., நாரத( வி=ைசய( யா,
 $கத.00755.3 

 பா"றி ய�க�
 நCழ@
 ஆ
 என  பாட. $கத.00755.4 

 ெசா� மைற� ெதாைக ஆகம �தலிய �தி ப  $கத.00756.1 

 ெபா�ைம ெப"றத� ேகா நக( 

நC0கிேய_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எ�.$றி.+ஏ_சா/.) ெபா�தா- 
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$4ேடாதர� ெமா�
 பிைட ைவ��� $கத.00756.3 

 சி�மய� தனி மா: விைட ஏறின� சிவேன. $கத.00756.4 

 விைடயி� மீமிைச� ேதா�றிேய எ
பிரா� விள0க  $கத.00757.1 
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 கைடயி� நி�றவ( யாவ,
 க45 க4களியா $கத.00757.3 

 அைடயேவ பணி�_வி.எ�.(பணி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏ�தின( 

அள�க/� ஆ(�தா(. $கத.00757.4 

 நதி ேம: ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நதி ேம 

�#த@
 நதி� $கத.00758.1 



 ததி மா�க�� அ�ண( ேகா� அலமர� த>ேதா� $கத.00758.2 

 ஐ� Q"# எHேகா> Gத  பைட அKக $கத.00758.3 

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

வதைன_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) �� ேபாயின� மாேதா. 

$கத.00758.4 

 கதி,
 ேசாமI
 கவிைகD
 சீகர
 கா@
 $கத.00759.1 

 உததி அ4ண: சா� ஆ"றிD
 உ
ப(த
 ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) 

$கத.00759.2 

 .திய_ெப.அ.(.திய_ெப.அ.) கா: ெசD
 வ6ட�
 எ5�தன( .ைட ேபா� 

$கத.00759.3 

 �தி,
 ஆ(வேமா5 அ பணி ./தன( �ைறயா:. $கத.00759.4 

 ேப/ ெகா�கைர ச:லிைக கர>ைக பலீி $கத.00760.1 

 சா/ ைக��> த4Kைம_ெப.(த4Kைம_ெப.) $ட�ழா� தடா/ $கத.00760.2 

 ேபா/ய: ப5 காகள
 வயி( �த: .க@
 $கத.00760.3 

 சீ/ ய�ெதாைக இய
பின( பா( இட� திறேலா(. $கத.00760.4 

 அ�த� ஏவலா: உ,�திர( $H�
 மா: அயI
 $கத.00761.1 

 ெம�� தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ./ �னிவ,
 ஏைன வி4ணவ,
 $கத.00761.2 

 ெமா��த ேதெரா5 மான மா .- இைவ �தலா $கத.00761.3 

 த
 த
 ஊ(திேம: 

ெகா4டன(_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ(_பட(.ப�.) ெச� 

பணி தவாேதா(. $கத.00761.4 

 தாB� த�பணி ./Dம� தைலவ,
 தவ�தா: $கத.00762.1 



 காBத ெந=Aைட  Gத,
 ஏைனய கண�
 $கத.00762.2 

 FB�_வி.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெச�றிட� கயிைலைய 

அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) $கத.00762.3 

 வாBதி5
 ப> ஏகின� இைமயமா: வைரேம:. $கத.00762.4 

 வா(  ெப,
 பைண ஆதிய வர
._ெப.(வர
._ெப.) இ: ப: இய�தி� 

$கத.00763.1 

 ஆ( .
 எ0கK
 ெவ-ளிைட இ�றிேய அக:வா� $கத.00763.2 

 2( பி� ஈ4>ய தாைனயி� ஓைதD
 Aர(க- $கத.00763.3 
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 வாB�� ஒலி அரவ�
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$கத.00763.4 

 அைனய த�ைமயி: ஆதிய
 ப4ணவ� $கத.00764.1 

 பனி ெகா- ெவ"பி: படர அ
 ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) $கத.00764.2 

 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ேக- ஒ5 எதி( ெகா5 தாB� 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) $கத.00764.3 

 .னித மா நக/: ெகா5 ேபாயினா�. $கத.00764.4 

 ேபாத ேலா5
 .னித� வர�திைன� $கத.00765.1 

 காதலா: க45 க4 களி . ஆகிேய $கத.00765.2 

 ஆத
 எ�தி நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ=சலி�� 

ஏ�திேய $கத.00765.3 

 வ Cதி யா�
 விழா அய( தி6டேவ. $கத.00765.4 

 மி4> நி�றி5
 வ Cதியி� மாதரா( $கத.00766.1 

 அ4ட( நாயக� அ".த  ேப( உ,� $கத.00766.2 



 க45 தாB� கைர தவி( காதலா
 $கத.00766.3 

 ெத4_ெப.அ.(ெத4_ெப.அ.) திைர  ப>தா( 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) ேவ# இலா(. $கத.00766.4 

 நிைற�த G4கJ
 ேந(த ெபா� ஆைடD
 $கத.00767.1 

 நைற�த சாத�
 நா4_ெப.(நா4_ெப.) மல(� க4ணிD
 $கத.00767.2 

 பிைற� தி,�சைட  பி=ஞக� ேப( எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) $கத.00767.3 

 மைற�தன எ�# மன
_ெப.(மன
_ெப.) தள(வா( சில(. $கத.00767.4 

 உ�D மா# எ� உவ( தைம� கா4ட@
 $கத.00768.1 

 ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) காம� கன: Aடேவ உ#
 

$கத.00768.2 

 ைதயலா(க- தI உ# நC# ெகா: $கத.00768.3 

 ஐய( ஆக� தணித� எ�பா( சில(. $கத.00768.4 

 எழாைல அ�ன ெசா: ஏதிைழ மாதரா( $கத.00769.1 

 $ழா
 அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $ழகைன� 

ேச(த@
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 விழா�_எதி(.ம.வி.எ�.(விH_வி.+ஆ�_எதி(.ம.+உ_வி.எ�.$றி.) இைற=சின( 

ெம:_ெப.அ.(ெம:_ெப.அ.) இயலா( சில(. $கத.00769.4 

 அ:லி_ெப.(அ:லி_ெப.) ேச( த,
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.ய
 மீ மிைச $கத.00770.1 

 வ:லி அ�னவ( வா�_ெப.(வா�_ெப.) �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) ேசா( உறா 
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 வாச
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 எ�# ஒ( �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) 
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வ C6>ேய $கத.00771.3 

 ஊச:_ெப.(ஊச:_ெப.) ேபா�றன( ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) ெதா>மா( சில(. 

$கத.00771.4 

 மா4ட சாய:_ெப.(சாய:_ெப.) மடைதய( ஏதைன $கத.00772.1 

 ேவ4>_வி.எ�.(ேவ45_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) மா: ெகா5 
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 ஒ4ணாதேதா $கத.00772.3 

 ஆ4ட ைக�$ இய: ஆ$
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_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 
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._ெப.(க,
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 வி,
பி_வி.எ�.(வி,
._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ேவ4ட�
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ேபா@மா: $கத.00773.2 

 அ,
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 தி,$வா( சைட� ெச�யைன 

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

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.00775.1 

 உ,$வா( சில( உ-Jற ெவ
பிேய $கத.00775.2 

 க,$வா( சில( காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) மா ெரா5
 $கத.00775.3 

 ெப,$ காதைல  ேபAகி�றா( சில(. $கத.00775.4 

 ேவ# உளா( ெம� விள( பிைன ேநா�கிேய $கத.00776.1 

 ஈ# இலாைர இவ( அைணதா( ெகாேலா $கத.00776.2 

 நC# ெம�யி� நிலவிய� எ�# அவ(� $கத.00776.3 

 சீறிேய இக: ெச�தி5வா( சில(. $கத.00776.4 

 க65 ெச= சைட� கா�மிைச ஊ(தர $கத.00777.1 

 வி6ட ெவ4மதி ெம:_ெப.அ.(ெம:_ெப.அ.) இயலா( தைம� $கத.00777.2 

 A6ட� அ
ம Aம ப� எ� நC( எனா� $கத.00777.3 

 கி6> நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) கிள�தி5வா( சில(. 

$கத.00777.4 

 க=ச
 ேம: அய� ஆதி� கட�ள( $கத.00778.1 

 த=ச
 எ�# சர4 .க உ4ட� ஓ( $கத.00778.2 

 ந=சி� ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) ெகா: ந0ைகய( ெகா0ைக 

ேம: $கத.00778.3 

 �=A கி�ற �யில� எ�பா( சில(. $கத.00778.4 

 பி�ன( உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) ெபா,ெதாழி: ஆ"#வா� $கத.00779.1 



 ��Iவ C( எனி: ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) $H ஆடவ(_ெப.(ஆடவ(_ெப.) 

$கத.00779.2 

 ந�_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) நல�ெதா5 ந4ணமி� னாைரேய $கத.00779.3 

 இ�ன:_ெப.(இ�ன:_ெப.) ெச�வ� எ� எ�# உைர பா( சில(. $கத.00779.4 

 சா"றி இ0$ இனி ஆவ� எ� ைதய:_ெப.(ைதய:_ெப.) மீ( $கத.00780.1 

 ஏ"றி� ேமவின( எ
ைம மணதிட $கத.00780.2 

 மா"றிலாத மைலமக- ேபால யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) $கத.00780.3 

 ேநா"றிேல
 என ெநா�_வி.எ�.(ெநா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உயி( பா( 

சில(. $கத.00780.4 

 ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) உ�ய� தி,மண
_ெப.(தி,மண
_ெப.) ெச�திட 

$கத.00781.1 

 ேம� கி�றவ( ெம:லிய: ம0ைகய(_ெப.(ம0ைகய(_ெப.) $கத.00781.2 

 ஆவி ெகா-ள_$ைற.எ�.(ெகா-_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) அைமதன( இ�திற
 

$கத.00781.3 

 ஏவ( ெச�வ(_வி.�.(ெச�_வி.+?_இ.இ.கா.+அ(_பட(.ப�.) என உைர பா( சில(. 

$கத.00781.4 

 ைமய:_ெப.(ைமய:_ெப.) ேவழ
_ெப.(ேவழ
_ெப.) வய .லி ேபா: வ,
 

$கத.00782.1 

 ெவ�ய( த
ைம ெமலிவி ப� அ�றிேய $கத.00782.2 

 ெந�ய மா� .ைர ேநா�கிய(�$
 �ய( $கத.00782.3 

 ெச�Dேமா என� ெச .கி�றா( சில(. $கத.00782.4 

 ந0க- ெகா"றவ� ந:தவ�தா: ெப# $கத.00783.1 

 ம0ைக_ெப.(ம0ைக_ெப.) பாலி� மண  ெபா,65 ஏகின( $கத.00783.2 



 இ0$ எம�$_பதி.ெப.(எ
_பதி.ெப.+�$_ெகா.ேவ.) இனிைம இ�திற
 ெச�கலா( 

$கத.00783.3 

 ச0கர(�$� தகா� இ� எ�பா( சில(. $கத.00783.4 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) நC( அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ேப( 

இள
_ெப.அ.(இள
_ெப.) ெப4ைமேயா( $கத.00784.1 

 ஆதி அத�� அண0கின( இ�னண
 $கத.00784.2 

 வ Cதி ேதா#
 விரவிய� தா(_ெப.(தா(_ெப.) உக $கத.00784.3 

 மாதரா/I
 மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) ெப"றா( அேரா. $கத.00784.4 

 ப4ைட_ெப.அ.(ப45_ெப.) ேவத� பத�திI
 ேப( எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) 

$கத.00785.1 

 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நி�றவ� ேகா நக( 

வ Cதியி� $கத.00785.2 

 அ4ட
 ெவஃக அணி ப5�தி65 அைவ $கத.00785.3 

 க45 ேபாதன� க4Kத: அ4ணேல. $கத.00785.4 

 ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) தான ெசH
 கமல ஆசன�� 

$கத.00786.1 

 ைதய:_ெப.(ைதய:_ெப.) கா�ற� த�கன வ Cதிக- $கத.00786.2 

 ைபய நC0கி  பராபைர ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

$கத.00786.3 

 ஐைய ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) அணி�� என ந4ணினா�. $கத.00786.4 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) ஏவலி� ேவத0க- இ�# கா# $கத.00787.1 

 ஆ�� நாட"$ அ/ய எ
 அ4ண: �� $கத.00787.2 

 G
 தட
_ெப.(தட
_ெப.) .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) G/�த ப: $ட
 $கத.00787.3 



 ஏதி வதன(_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ(_பட(.ப�.) 

மாதவ( எ4ணிலா(. $கத.00787.4 

 இ,வைக  ப5
 எ4 வைக ம0கல  $கத.00788.1 

 ெபா,4ைம �"ற�
 Gைவய( பல பல $கத.00788.2 

 வ/ைசயி: ெகா5 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எதி( 

எ�தினா( $கத.00788.3 

 அ/ய"$ அ/� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ4ண: 

��. $கத.00788.4 

 அ#$ நி
ப
 அ>சி: அ/சன
 $கத.00789.1 

 சி#$
 ஐயவி ெச
ப=சி� வி�� இைவ $கத.00789.2 

 $#$ த4.ன: ெகா-கல
 ஏதிேய $கத.00789.3 

 ம# கி: வதன(_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ(_பட(.ப�.) 

ம0ைகய(_ெப.(ம0ைகய(_ெப.) எ4ணிலா(. $கத.00789.4 

 ெந,�$ G4�ைல ேந/ைழயா( அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) $கத.00790.1 

 ெபா,�$ எனா எதி( ேபா� உயி( யாவிI
 $கத.00790.2 

 இ,�$
 ஆதி இைறவைன ஏ�திேய $கத.00790.3 

 த,�ெகாேட நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) த
 

ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) ஆ"றினா(. $கத.00790.4 

 எ0க- நாத� எதி( உற எ4 இலா $கத.00791.1 

 ம0ைக_ெப.(ம0ைக_ெப.) மா( Aட( ம�னிய த6ைடக- $கத.00791.2 

 ெச
 ைகயி: ெகா5 ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வல� 

வைளஇ_வி.எ�.(வைள_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.00791.3 

 அ
க4 �
�ைற அ�ெபா5 A"றினா(. $கத.00791.4 



 ஆன காைல_ெப.(காைல_ெப.) அ,மண� சாைல �� $கத.00792.1 

 ஞான நாயக� ந6ெபா5 ந4ணிேய $கத.00792.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உலாய மழ விைட நC0கினா� $கத.00792.3 

 யான மீதி� இ�றி யா,
 இழிதிட. $கத.00792.4 

 விைடயிழி� உழி ேமைன வி4_ெப.(வி4_ெப.) 

நா6டாவ(_$றி.வி.�.(நா5_ெப.+அ(_பட(.ப�.) $கத.00793.1 

 மட மி�னாெரா5 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பராபர� 

$கத.00793.2 

 அ>க4 மீதினி: ஆ� ெபாழி பா: ெகா5 $கத.00793.3 

 க>தி� ஆ6>ன- ைக ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ஏகினா-. $கத.00793.4 

 நாத� அ?வழி நதிக- உ��தி5
 $கத.00794.1 

 பா�ைக� க4 பதமல( ேச(�திேய $கத.00794.2 

 ேபாத� மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) ெபா"கர
 ததிட� $கத.00794.3 

 ேகா� இ: மா மண� ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) உ- எ�தினா�. $கத.00794.4 

 ப:லிய
 இய
ப வாேனா( பரவ வி=ைசய(க- 

பாட_$ைற.எ�.(பா5_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.00795.1 

 ஒ: என� கண0க- ஆ( ப உ,�திர( யா,
 

Fழ_$ைற.எ�.(FB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.00795.2 

 ெம:_ெப.அ.(ெம:_ெப.அ.) என� 

ெச:@
_ெப.எ�.(ெச:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) அ4ண: 

வி/=சI
 மா@
 ேவ4ட $கத.00795.3 



 ம:ல:_ெப.(ம:ல:_ெப.) அ
 ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) 

உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) வன ._ெப.(வன ._ெப.) எலா
 ேநா�க: உ"றா�. 

$கத.00795.4 

 உலா உ# A,
._ெப.(A,
._ெப.) 8சா ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) மல(� 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வாவி $கத.00796.1 

 நிலா உறB .ன:ேச( ஓைட ெந5தட
 நிற
_ெப.(நிற
_ெப.) ேவ# ஆகி� 

$கத.00796.2 

 $லா� ம4டப0க- இ�ன ெகா4>ய: வன .� கா6>� $கத.00796.3 

 சிலாதன� மதைல Pற� ெச�#-ெச�#_அ.ெதா.(ெச�#-ெச�#_அ.ெதா.) 

இைறவ� க4டா�. $கத.00796.4 

 க4ட@
 த
 ேபா: த0க- காம(_ெப.(காம(_ெப.) வி4_ெப.(வி4_ெப.) நகர
 

தாI
 $கத.00797.1 

 ம4டல வைர பி� வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ைவகியதா
 ெகா: எ�னா $கத.00797.2 

 அ4ட(க- வாவி ேகணி அக�.ன: $ைட�
 காம(_ெப.(காம(_ெப.) 

$கத.00797.3 

 த4டைல ஆட: ெச��
 தைல� தைல_ெப.(தைல_ெப.) தி/ த�"றா(. 

$கத.00797.4 

 நதி அ
 ேத� கா6ட ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) வன ._ெப.(வன ._ெப.) 

அைன��
 ேநா�கி� $கத.00798.1 

 கத ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேபா� ேவ�த க> மண� சாைல த�னி: 

$கத.00798.2 

 இதிர நCல�� இ6ட எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) நல� தவிசி� உ
ப( $கத.00798.3 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வ C"# இ,தா� எ:லா மைற 

க6$
 மைறயா� நி�றா�. $கத.00798.4 



 வ C"# இ,� அ,J
 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) வ Cரப�திர� தC  ேபேரா� 

$கத.00799.1 

 ஆ"ற: ெகா- P(மா4ேடச� ஆடக� ஐய� ஏேனா( $கத.00799.2 

 ேபா"றிெச� அயேன மாேல .ரதர� �னிவ( ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) 

$கத.00799.3 

 ஏ"றி5 தவிA ேதா#
 இ,தன( இைறவ" Fழ. $கத.00799.4 

 அைமய  ப5
 அ _A6.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ெபாHத�தினி: ஆதி அ4ண: 

$கத.00800.1 

 விமல� தி,மாமண
 காKற ேமைல அ4ட� $கத.00800.2 

 Aைம உ"றி5
 எ .வன�த,
 ெதா�க நCரா: $கத.00800.3 

 இைமய� சயில
 �ள0$ உ"ற� இ5�க4 எ�தி. $கத.00800.4 

 ெபா� பா: இைமய
 �ள0$ உ"#ழி  ேபா"#_ஏவ.(ேபா"#_வி.) ேசட� 

$கத.00801.1 

 த�பா: அவனி எனலா
 �ைல� த65 இர4>� $கத.00801.2 

 வ� பால� ஆன வடபா: அ� தாழ ம"ைற� $கத.00801.3 

 ெத� பால� ஆ"ற உய(தி6ட� ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) உ6க. $கத.00801.4 

 ஓ0$ உ"ற� ெத� .வி ஆத@
 உ
ப( எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.00802.1 

 ஏ0$ உ"றன( ம4_ெப.(ம4_ெப.) உலேகா(க- இ5�க4 உ"#� $கத.00802.2 

 தC0$ உ"றனேவா எம�$_பதி.ெப.(எ
_பதி.ெப.+�$_ெகா.ேவ.) எ�# திய�க
 

உ"றா( $கத.00802.3 

 பா0$ உ"றி5
 ெதா� �னிேவா,
 ப/ய: உ"றா(. $கத.00802.4 



 இ�ேனா( எவ,
 சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா/.) எ�# இர0க: ேலா5
 

$கத.00803.1 

 ��ேனாI
 அ�ன ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) க45 

�#வ:_ெப.(�#வ:_ெப.) எ�தி $கத.00803.2 

 அ�ேனா( $ைற நC�திட நதிைய 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஆழி $கத.00803.3 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ஓ( கர�தி: ெசறி�தாைன� த,தி எ�றா�. 
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 ப0கய மா�ைக ப"றி  பாரதி பரவ வதா-. $கத.00820.4 

 வதி5
 உலைக ஈ�றா- வ�ைவய= சாைல 
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 வாச ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) உதக
 உ��தா� ம,க� எ�# அவைன உ�னி. 

$கத.00824.4 

 எ0$ உள ெபா,J
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 அ� ெபாH�_ெப.(ெபாH�_ெப.) இைமய�� அ4ண: ஆ 

ெபாழி�_வி.எ�.(ெபாழி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ6ட தC
பா: 

$கத.00828.1 

 கதலி மா பலவி� தCய கனிவைக ெந� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ஆதி $கத.00828.2 

 ம�ர
 ஆ
 Aைவயி� வ(�க
 வர
பில வ C"# வ C"# $கத.00828.3 

 நிதி ெகா- பாசன�தி: இ65 நி,மல� ��ன( உ��தா�. $கத.00828.4 

 மைற ெநறி இைனய எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) மைல மக�_ெப.(மக�_ெப.) 

உ��� ம"# எ
 $கத.00829.1 

 இைற இைவ )க(த: ேவ45
 என� ெதாழ இனிேத எ�னா� $கத.00829.2 

 கைற மிட"# அணித_ெப.எ�.(அணி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேமேலா� 

கர�தினா: அவ"ைற� ெதா65 ஆ0$ $கத.00829.3 

 உ# ெப,
 க,ைண ெச�ேத உவதன
 ேகா> எ�றா�. $கத.00829.4 

 ெதா�ைம ெகா- அ,ளி� நCரா: ���தனவாக� ெதா6ட $கத.00830.1 

 நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) மல உணைவ ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ேநய ேமா5 

அ0க4 மா"றி $கத.00830.2 

 இ� மல( கத
 தC(�த
 இவ"ெறா5 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சா( உ� ப 

$கத.00830.3 



 ந�_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) மகிB ேவா5 ேவதா நாயக"$ உைர�க: உ"றா�. 

$கத.00830.4 

 பட
 கிள( ேசட� தா0$
 பா( விA
. 

உைறD
_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) நCரா( $கத.00831.1 

 அட0க@
 மண
_ெப.(மண
_ெப.) ெச� ேபாத�� அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) 

அவ(�$ அ5�த� ஆ"றி $கத.00831.2 

 நடதி5
 ஒH�க
 எைத நட�திட: ேவ45
 ம�ற" $கத.00831.3 

 சட0$ இனி உள� �"ற� த4ணளி ./தி எ�றா�. $கத.00831.4 

 எ�ன@
 �#வ:_ெப.(�#வ:_ெப.) ெச�ேத இைற அ,-./ய ேவத� 

$கத.00832.1 

 வ�னிD
 அத"$ ேவ45
 ெபா,-கJ
 மரபி: 

த�_வி.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.00832.2 

 ெபா�ெனா5 .க,
 ஏைன �னிவ,
 .ைடயி: Fழ� $கத.00832.3 

 த�நிக( இ:லா ம�ற" சட0$ எலா
 இய"ற: ெச�தா�. $கத.00832.4 

 அதண(_ெப.(அதண(_ெப.) கரண
 எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) ஆ"றிேய 

�>த_ெப.எ�.(�>_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பி�ன(� $கத.00833.1 

 தைதD
 தாD
 ஆகி உலெகலா
 

தேதா(_வி.அ.ெப.(தா_வி.+�_இ.கா.+ஓ(_பட(.ப�.) த
ைம $கத.00833.2 

 ��ற அயI
 பி�ன( �$தI
 அத"$  பி�ன( $கத.00833.3 

 இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) �னிவ( வாேனா( யாவ,
 இைற=ச: உ"றா(. 

$கத.00833.4 

 அரIட� உைமயா- த�ைன ஆ0$ அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) 

பணிதேலா5
 $கத.00834.1 

 உ,ெகH நிைல உ6ெகா4ட உ,�திர� தைலவ( ஆேனா( $கத.00834.2 



 ப/சன( கண0க- யா,
 பணிதன( அத� பி� ஆக� $கத.00834.3 

 கி/ உைற இைறவ� ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) ேக- ஒ5 வண�க
 

ெச�தா�. $கத.00834.4 

 தம� �� பணிகி�ேறா(க- தம�$ எலா
 ஈச�தாI
 $கத.00835.1 

 உைமD
 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) அ,ைள� 

ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ஓ(� இ� பத
_ெப.(பத
_ெப.) 

எ�# உ�னி $கத.00835.2 

 இமகி/ .ரத அ4ண: ஈ45 உைற நCர(� ெக:லா
 $கத.00835.3 

 அமலன� உண�_ெப.(உண�_ெப.) ம"#
 அளி ப� எ�# அக�� 

உ6ெகா4டா�. $கத.00835.4 

 ஆ�தி5 மைறக- 

ேபா"#
_ெப.எ�.(ேபா"#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆதித� தC(�த
 

ேபா� $கத.00836.1 

 சாதெமா5 அவிக- த
ைம� ச�( �க� �த: வாேனா(�$
 $கத.00836.2 

 வா�தி5 �னிவ( யா(�$
 ம"#ளா( தம�$
 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

$கத.00836.3 

 ஈதிட அவ"ைற அ�ேனா( யாவ,
 அணி�6 ெகா4டா(. $கத.00836.4 

 ஆலமா மிட"ேறா"$ ஆன அமல
 ஆ
 ெபா,ைள ஏ"#� $கத.00837.1 

 சீல ேமா5 அணி�6 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

சிைதD- மகிB� நத
 $கத.00837.2 

 8லமா
 விைனக6$ இ�ேற �> ெபா,0$"ற� எ�றா( $கத.00837.3 

 ேமலவ( அ�# ெப"ற_ெப.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) விய பிைன 

விள
ப: ஆேமா. $கத.00837.4 



 அைனயேதா( காைல_ெப.(காைல_ெப.) த�னி: அமலமா
 ெபா,-க- 

த
ைம  $கத.00838.1 

 பனிவைர இைறவ� தாI
 ப�னிD
 தம( உளா,
 $கத.00838.2 

 எைன வ,
 அ,தி ேம: 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ:ைலயி: 

இ�ப
_ெப.(இ�ப
_ெப.) உ"றா( $கத.00838.3 

 விைன வலி ஒ,வி ேமலா
 வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) ேப# அைட�ளா( ேபா:. 

$கத.00838.4 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உ# கணவ� �=ச� தாபத நிைலய- ஆகி 

$கத.00839.1 

 இ�னைல அைட�_வி.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ0$ உ"ற 

இரதி அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.00839.2 

 ம� உயி( �H�
 ஈ�ற ம0ைகைய 

மணத_ெப.எ�.(மண_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வ-ள: $கத.00839.3 

 ெபா�ன> வண0கி� தCேய�_$றி.வி.�.(தC_ெப.+ஏ�_த�.ஒ,.) .�கைண� 

தவி(�தி எ�றா-. $கத.00839.4 

 சீ( உ# கணவ� இ:லா- ெச பிய மா"ற
 ேகளா $கத.00840.1 

 ஆ( உயி( �H�
 நி�ேற அைன�ைதD
 

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

P65
_ெப.எ�.(P65_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.00840.2 

 ேப( அ,- உைடய நாத� ேப� உற: மடைத_ெப.(மடைத_ெப.) எ�னா 

$கத.00840.3 

 மார� வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உதி�$
 

வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) மன�திைட நிைனதா� அ�ேற. $கத.00840.4 



 நிைன த,
 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) த�னி: ெந>ய மா� �தலா 

உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) $கத.00841.1 

 அைனவ,
 ம,6ைக எ�த அH0கிய இரதி 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.00841.2 

 மன மகிB சிற�_வி.எ�.(சிற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) கா( கா4 

ம=ைஞயி: களி ப அ0க6 $கத.00841.3 

 $னி சிைல ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மார� 

ெகா
 என� ேதா�றினாேன. $கத.00841.4 

 �� ெபா5 ேதா�# மார� �த:வி ேயா5 

இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) நாத� $கத.00842.1 

 ெபா�.ைன கமல�தா- �� ேபாதன� தாB� 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.00842.2 

 எ� பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெபா#�தி எ�ன யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) உைன 

�னியி� அ�ேறா $கத.00842.3 

 பி�. அ� தணிவ� உ-ள
 ேப�ற: ைமத எ�றா�. $கத.00842.4 

 எ/ .ைன நம� ேநா�கா: இறத_வி.எ�.(இற_வி.+�_இ.கா.+அ_வி.எ�.$றி.) 

நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) உடல
 நCறா� $கத.00843.1 

 விைர ெவா5 ேபாயி"# அ�ேற ேவ4>ன- இரதி ய�னா6$ $கத.00843.2 

 உ,வமா� இ,�தி ஏைன உ
பேரா5 இ
ப(�$ எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.00843.3 

 அ,விைன ஆகி உ�ற� அரசிய: ./தி எ�றா�. $கத.00843.4 

 ெச�விைன �ைறயா: ஈச� சி�தச"$ இைனய 

Pறி_வி.எ�.(P#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.00844.1 



 அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அரA
 சீ,
 

ஆைணD
 வலிD
 ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

$கத.00844.2 

 ைம விழி இரதிேயா5 ம�I ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) .ர��� 

ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.00844.3 

 ெம� விைட உதவ அ�ேனா( 

விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உட� 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபானா(. $கத.00844.4 

 இரதிD
 மதI
 ஏக இதிர நCல�� இ6ட $கத.00845.1 

 அ/ அைண இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) நாத� 

அ
ைமேயா5 இழி�_வி.எ�.(இழி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) த�ேன( 

$கத.00845.2 

 தி, உ, உைடய ேமேலா( ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) மா �னிவ( ஆேனா( 

$கத.00845.3 

 பரவின( ெச:ல  Gத( ப:லிய
 ெதழி ப� ெச�றா�. $கத.00845.4 

 ம� உயி(�$ உயிரா� நி�ேறா� மா: விைட ஏறி மாைத� $கத.00846.1 

 த�ெனா, பா0கி" ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

தழCஇ� ெகா5 நட�தி_வி.எ�.(நட��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எஎ.$றி.) வாேனா( 

$கத.00846.2 

 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) நிைல அைம� ெச:ல� �வ�றிேய கண0க- 

A"ற  $கத.00846.3 

 ெபா� இய: இைமய
 தC(�_வி.எ�.(தC(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெவ-ளி 

அ
 ெபா, பி: வதா�. $கத.00846.4 

 அ�னேதா( காைல_ெப.(காைல_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அயைன ெவ" 

பரைச ேவ-வி $கத.00847.1 



 ம�னைன அமர( த
ைம �னிவைர மாதரா(க- $கத.00847.2 

 எ�னவ( தைமD
 த�த
 இட
_ெப.(இட
_ெப.) ெதா#
 ஏ$
 

வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) $கத.00847.3 

 ��Iற வி5�தா� எ�ப 8ல�
 �>�
 இ:ேலா�. $கத.00847.4 

 அ5கன: அவ�P( மா4ட� ஆடக� ஐய� சி
.- $கத.00848.1 

 வ>வின� ஆதி யான வர
._ெப.(வர
._ெப.) இலா உ,�திர(�$
 $கத.00848.2 

 கடக/ �க�தினா"$
 கண0களி: தைலைம ேயா(�$
 $கத.00848.3 

 விைடயிைன உதவி ஐய� விய� ெப,
 ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) .�கா�. 

$கத.00848.4 

 ஏ# எI
 கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) மீதி: இ
ெமன 

இழி�_வி.எ�.(இழி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) த�ேனா( $கத.00849.1 

 P# உைட �த:விேயா5
 ேகாநக( ந5வ4 எ�தி $கத.00849.2 

 ஆ# அணி சைட எ
 அ4ண: அ/ அைண படீ மீதி: $கத.00849.3 

 வ Cெறா5 ெதா�ைமேய ேபா: வ C"# இ,� அ,ளினாேன. $கத.00849.4 

 அ�பின(�$ எளிவ�-ள ஆதி அ
 பரம� மா� $கத.00850.1 

 த�.ைட ஆக� சீய� தவிசி� வ C"# இ,�த ேலா5
 $கத.00850.2 

 ��._ெப.(��._ெப.) அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

இ,பா: ஆகி� �வ�றிய உயி(க- எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.00850.3 

 இ�ெபா5 ேபாக
 ஆ"றி இனி� அம( உ"ற வ�ேற. $கத.00850.4 

 ப" பக:_ெப.(பக:_ெப.) இைனயவா"றா: பட(த@
 பி�ேனா( ைவக: 

$கத.00851.1 

 �"ப5
 அய�மா: ேவ-வி �தலவ� திைச கா பாள( $கத.00851.2 



 ெசா" ப5 �னிவ( வாேனா( யாவ,
 ெதா:ைல ேம, $கத.00851.3 

 ெவ"பினி: $Hமி� Fரா: மிக_$ைற.எ�.(மி$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

ெமலி�_வி.எ�.(ெமலி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இர0கி� ெசா:வா(. 

$கத.00851.4 

 உலகிைன அ�ண(�$ ஈேத ேயாகிேபா: ைவகி ந
பா: $கத.00852.1 

 ெமலிவிைன  ப5�தி யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) ேபா� ேவ4ட@
 இர�க
 

எ�தி $கத.00852.2 

 மைல மக-_ெப.(மக-_ெப.) த�ைன ேவ6டா� ைமதைன� 

த�_வி.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ந
ைம� $கத.00852.3 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) அளி ./யா� வாளா இ, ப� எ� தாK வாேனா�. 

$கத.00852.4 

 இவற@
 மிக@
 இ�றி யா(�$
 ஓ( ெப"றி�தாகி $கத.00853.1 

 அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) அவ( விைனக- நா> அத"ப5 ெபா,ைள 

ந:$
_ெப.எ�.(ந:$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.00853.2 

 சிவைன யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) ெவ#�த: $"ற
_ெப.($"ற
_ெப.) 

சிறத_ெப.எ�.(சிற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேநா�._ெப.(ேநா�._ெப.) 

இய"றிடாேத $கத.00853.3 

 தவ#_ெப.(தவ#_ெப.) ெச�தன
 எ�# எ
ைம ேநாவேத த�க� எ�றா(. 

$கத.00853.4 

 ஆயிI
_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.$றி.+உ
_சா/.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தா-_ெப.(தா-_ெப.) 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) அைடயி� 

ந�$_வி.அ.(ந�$_ெப.) அைன��
 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.00854.1 

 தCயன அக@
 ஈ� தி4ண
 ஆ
 அதனா: இ�I
 $கத.00854.2 



 கா� கதி( மதி FB கி�ற கயிைல அ
கி/யி� ��க4 $கத.00854.3 

 நாயக"$ இதைன� Pற நா
_பதி.ெப.(நா
_த�.ப�.) எலா
 ேபா�
 எ�றா(. 

$கத.00854.4 

 ேபாதர இைசத_ெப.எ�.(இைச_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) காைல  ெபா� 

அல( கமல  .�ேத- $கத.00855.1 

 ேமத$ பரம� ெச�ைக வினவிேய ஏக: ேவ45
 $கத.00855.2 

 2�வ� ஒ,வ� த�ைன� 24> �� அறி�
 எ�ேற $கத.00855.3 

 ஊைத அ
 கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) த�ைன 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஈ� உைர�க: உ"றா�. 

$கத.00855.4 

 வடவைர அதனி: 8�# மா4 $வ5 

எறி�_வி.எ�.(எறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெவௗவி $கத.00856.1 

 உட:_ெப.(உட:_ெப.) சின வரவ
 உ6க உததியி: உ��த ைமத $கத.00856.2 

 பட(மதி மிைல�A
 ெச�னி  ப4ணவ� ெசயைல ெவ-ளி� $கத.00856.3 

 க>வைர நகர�� எ�தி� க4டைன மீ> எ�றா�. $கத.00856.4 

 ப: இதB வனச ேமேலா� இைனயன 

பகர_$ைற.எ�.(பக(_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ேநா�றா- $கத.00857.1 

 வி:@ைட மதன ேவைள விழி�� அ5 கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) ��ன
 

$கத.00857.2 

 ெச:@வ� அ/� ெச:லி: தCைமேய பய�$
 எ�பா: $கத.00857.3 

 ஒ:@வ� அ�றி� ெச�ைக உ-ள�
 ெவ,�
 எ�றா�. $கத.00857.4 

 P"# இ� நிகBத ேவைல� ேகாகனத�� ேமேலா� $கத.00858.1 

 கா"றிI�$ அரைச ேநா�கி� க
பைல� ெகா-ேள: யா45
 $கத.00858.2 



 ஊ"றெமா5 உலவ: ெச�D
_ெப.எ�.(ெச�_விஉ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ஒ,வைன நCேய அ�றி $கத.00858.3 

 வ C"ெறா, ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) உ4ேடா ேம: இ� ./த" பாேலா(. 

$கத.00858.4 

 உ"#ழி உதவி ெச�ேவா( உல .றா� எைவD
 ஈேவா( $கத.00859.1 

 அ"றமி: தவ�தா# உ"ேறா( அம(./ வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) ஆேவா( $கத.00859.2 

 ம"ெறா, ெபா,J
 ெவஃகா( வ,�த�
 ஓரா( ஆவி $கத.00859.3 

 இ"றிட வ/I
 எ4ணா( இனிெதன மகிBவ( அ�ேற. $கத.00859.4 

 ஆதலி� எ0க6 ெக:லா
 ஆ"றி5
 உதவி�காக  $கத.00860.1 

 ேபாதியா: ஐய எ�# .கB�சியா: இைனய ப:ேவ# $கத.00860.2 

 ஏதி5 ெபா,4ைம Pற இைசதன� எH� தCயி� $கத.00860.3 

 காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) விைட 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏகி� கயிைல மா: 

வைரயி: ெச�றா�. $கத.00860.4 

 $�றத� .ைடயி: வ CH
_ெப.எ�.(வ CB_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $ைர 

.ன:_ெப.(.ன:_ெப.) ஆ"றி� ஆ> $கத.00861.1 

 ம�ற:_ெப.(ம�ற:_ெப.) அ
 காம(_ெப.(காம(_ெப.) காவி� மல( 

மண
_ெப.(மண
_ெப.) அளாவி வா/�� $கத.00861.2 

 எ�றியா� அைச� ெம:ல� சினகர
 .$�
 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) 

$கத.00861.3 

 நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேதா( நதி காU உர பின� 

ெந>� சீறி. $கத.00861.4 

 ெபா� பிர
._ெப.(பிர
._ெப.) ஒ�# ப"றி  ெபால� �த: கைடைய  

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.00862.1 



 நி".#
 ஆைண வ-ள: ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) சின� �ர ப ேலா5
 

$கத.00862.2 

 க: ெபாழி எழிலி கா�ற கைன ஒலி ேக6ட பா
பி� $கத.00862.3 

 �"பட( கி�ற காேலா� ெமா�
பில� ெவ,வி வ CBதா�. $கத.00862.4 

 ஒ: என வ CB�#
 உயி( பி� காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) $கத.00863.1 

 எ:ைலயி: அ�செமா5 இர0கிேய எழC இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) $கத.00863.2 

 ெதா:ைலயி� உ,�ெகா5 ேதா�றி நதித� $கத.00863.3 

 ம:ல:_ெப.(ம:ல:_ெப.) அ
 கழ:கைள வண0கி� P#வா�. $கத.00863.4 

 மா: அய� மகபதி வா�_ெப.(வா�_ெப.) உேளா( எலா
 $கத.00864.1 

 ஆ: அம( கட�ைள அைடத:_ெதா.ெப.(அைட_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) ��னி 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.00864.2 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) அ� அறிதைன க>� ெக:ெகன $கத.00864.3 

 ேம: உைர ெச�தன( விைனயிேன� உட�. $கத.00864.4 

 க#�தி5
 மிட# உைட� கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) ஆடைல� $கத.00865.1 

 $றி�க/� அ=Aவ: $#க_$ைற.எ�.($#�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) எ�றியா� 

$கத.00865.2 

 ம#�தன� அைனய(த
 வ,�த
_ெப.(வ,�த
_ெப.) Pறிேய $கத.00865.3 

 ஒ#�ெதைன வி5�தன( உைடய வ�ைமயா:. $கத.00865.4 

 ஆதலி� அ>யேன� அ=சி அ=சிேய $கத.00866.1 

 ேமத$ ெத�றியா� ெம:ல_வி.அ.(ெம�ைம_ெப.) 

வதன�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

$கத.00866.2 



 ஓதிட நிைனதில� உன�$ ம"# இ� $கத.00866.3 

 ேபைதைம உண(விேன� பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெபா#�தி நC. $கத.00866.4 

 தானவ( ெதாழ வ, தைகயி: Fரனா: $கத.00867.1 

 மானம� ஒ,விேய வ,��"# ஓ�தன� $கத.00867.2 

 ஆன� ஒ�# உண(கிேல� அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) மாBகிேன� $கத.00867.3 

 ஏைனய ேதவ,
 இைனய நCரேர. $கத.00867.4 

 அைற த, கண�� அ,ளாதி ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

$கத.00868.1 

 இைறவ நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) �னிவிI�$ இல�$ உ"றா( இைல 

$கத.00868.2 

 சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) எ� ெபா,6>னா: சீ"ற
 ேகா>ேயா $கத.00868.3 

 ெபாைற ./� அ,- என  

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ேவ4>னா�. 

$கத.00868.4 

 ஆ4டைக_ெப.(ஆ4டைக_ெப.) நதி எ
 அ>க- அ?வழி $கத.00869.1 

 845 எH த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ெப, �னி�_ெப.(�னி�_ெப.) 

தC(தியா
 $கத.00869.2 

 ஈ45 நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) உயி( தைன ஈ�
 நி"கைல $கத.00869.3 

 மீ4டைன ேபாெகன விைட த�_வி.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ஏவினா�. $கத.00869.4 

 சீ/ய நதி அ
 ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) ஏவ@
 $கத.00870.1 



 மா,த� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அ> 

வண0கி_வி.எ�.(வண0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) வ:ைலயி� 

$கத.00870.2 

 ேந( அ# கயிைலயி� நி0கி_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

நC5ெபா� $கத.00870.3 

 ேம,வி: வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) $Hைவ ேமவினா�. $கத.00870.4 

 ேமவ, காலினா� வி/=ச� மாயவ� $கத.00871.1 

 Gவ> வதைன_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) 

./� நதித� $கத.00871.2 

 காவலி� வ�ைமD
 நிகBத கா/ய
 $கத.00871.3 

 யாவ�
 �ைறபட இய
பினா� அேரா. $கத.00871.4 

 கா"#_ெப.(கா"#_ெப.) உைர வினவிேய கமல� க4ணI
 $கத.00872.1 

 நா:திைச �க�தI
 நாக( ெச
ம@
 $கத.00872.2 

 சா"ற,
 ��பின( த
மி: ஓ(திடா� $கத.00872.3 

 ேத"ற ெமா5 இைனயன ெச ப: ேமயினா(. $கத.00872.4 

 எைத த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ெச�ைக 

ேத(�_வி.எ�.(ேத(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏ$ நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

என $கத.00873.1 

 ெவ திற:_ெப.(திற:_ெப.) ம,�திைன வி5��
 ஆ0$ 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $கத.00873.2 

 நதி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ஆைணயா: ந5�க
 உ"# இவ4 $கத.00873.3 

 வதன�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) அ�A# 

மன�த� ஆகிேய. $கத.00873.4 



 ம�னிய கயிைல மா: வைரயி� யாெமலா
 $கத.00874.1 

 இ� இனி ேயகிேய ஈச� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) �ன
 $கத.00874.2 

 உ�ன,
 கால
_ெப.(கால
_ெப.) ெமா5 உ"ற ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) $ைற 

$கத.00874.3 

 ப�Iத: �ணி. என  பல,
 Pறின(. $கத.00874.4 

 இ?வைக அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) எலா
 

இைச�_வி.எ�.(இைச_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெச
 ெபானி� $கத.00875.1 

 ெம� வைர நC0கிேய_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எ�.$றி.+ஏ_சா/.) ெவ-ளி 

ெவ"பினி: $கத.00875.2 

 ெத�வத� ேகாயி� �� ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

நதிைய $கத.00875.3 

 அ?விைட ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைவ 

அைறத: ேமயினா(. $கத.00875.4 

 நதி அ
 ேத�ேக- ந0க- பா: ��ெபலா
 $கத.00876.1 

 சிைத ெச�தி5தி அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) ேதவ ேதவ"$ 

யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) $கத.00876.2 

 வதவா# ஓதிேய வ:ைல நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எைம 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $கத.00876.3 

 ��ற� கா65 எனா �கமேனா5 உைர ெச�தா(. $கத.00876.4 

 ம"# இவா# உைர ெசD
 வானவ� ெதாைகயிைன $கத.00877.1 

 நி"றிரா: எ�# அவ4 நி#விேய உைறD-ேபா�� $கத.00877.2 

 க"ைறவா( சைட�>� க4Kத: கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) $கத.00877.3 



 ெபா"தட தா-கைள� ெதாHதன� .க@வா�. $கத.00877.4 

 அ4ணேல உன� ெபா� அ>கைள� காணிய $கத.00878.1 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) உேளா( யாவ,
 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) மா: 

அயெனா5_ெப.(அய�_ெப.+ஒ5_க,.ேவ.) $கத.00878.2 

 ந4ணினா( எ�ற@
 நதிைய� ெத/$றCஇ� $கத.00878.3 

 த4ணிலா ேவணியா� த,தி எ�# அ,- ெச�தா�. $கத.00878.4 

 அ,- ./� இ5த@
 ஆதி அ
 ப4ணவ� $கத.00879.1 

 தி,மல(� தா-கைள� ெச�னியி:_ெப.(ெச�னி_ெப.+இ:_இட.ேவ.) F>ேய 

$கத.00879.2 

 விைர�ட� மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உறா ேவத� 

மா: ஆதி ஆ
 $கத.00879.3 

 Aர( எலா
 வ
 என� 2யவ� Pவினா�. $கத.00879.4 

 Pவிேய அ,ட@0 ெகா4ட:_ெப.(ெகா4ட:_ெப.) ேப( ஒலியினா: 

$கத.00880.1 

 தா விலா மகிB உ#
 சாதக� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ஆ�  $கத.00880.2 

 Gவி� நாயக� �த: .க@
 வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) எலா
 $கத.00880.3 

 ேதவ ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) �ன
 

ெச:@த:_ெதா.ெப.(ெச:@_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) ேமயினா(. $கத.00880.4 

 அ
ைமேயா( பா0$ உற அ/ அைண� க4 உ#
 $கத.00881.1 

 எ
ைம ஆ- இைறவ� �� எ�திேய ஆ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

$கத.00881.2 

 ெச
ைம ேச( தா-கைள� ெச�னியா: தாB� எழCஇ  $கத.00881.3 

 ெபா�
ைமதC( அ�பினா: இைனயவா ேபா"#வா(. $கத.00881.4 



 ேநா�கிI
 )ைழ கிைல )வ@ கி�ற� ஓ( $கத.00882.1 

 வா�கிI
 அைமகிைல மதி ப ஒ4கிைல $கத.00882.2 

 நC�க,
 நிைலைமயி� நி"றி எைத நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.00882.3 

 ஆ�கிய மாய
 ஈ� அறிகிேலா
 அேரா. $கத.00882.4 

 இ,ைமD
 ஒ,ைமD
 இர45
_ெப.(இர45_ெப.+உ
_சா/.) ஒ�றிய 

$கத.00883.1 

 ஒ,ைமD
 அ�# என உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) யாைவD
 $கத.00883.2 

 ெப,ைமயி� இய"றிய ெப,ம_ெப.(ெப,மா�_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) 

$கத.00883.3 

 அ,மைற ஆன�
 அறித" பாலேவா. $கத.00883.4 

 உ,ெவா5 ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) ெபய( ஒ�#
 இ�றிேய $கத.00884.1 

 பரவிய_ெப.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அைவ 

ப/�� நி"ப� $கத.00884.2 

 விரவிய உயி(� ெகலா
 வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) ததி5
 $கத.00884.3 

 க,ைண யேத அலா: க,ம
 ஆவேத. $கத.00884.4 

 அ?�யி( யா�
 நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) அ,- இலா வழி� $கத.00885.1 

 ெச�விைன ./கில சிறி�
 ஆதலா: $கத.00885.2 

 ெவ?விய நய ெபா5 ெவ# பிலாத நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.00885.3 

 எ?வைகேயா உல$ இய"#
 த�ைமேய. $கத.00885.4 

 ��னதி� �� என ெமாழி�ேம எனி: $கத.00886.1 



 பி�னதி� பி�Iமா  ேபச_$ைற.எ�.(ேபA_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) நி"றியா: 

$கத.00886.2 

 அ�னைவேய எனி: ஒழித� அ:ைலேயா $கத.00886.3 

 எ� என நிைனயா
 ஏ��கி�றேத. $கத.00886.4 

 .:லிய .ர
 ெபா>�த��
 காமைன $கத.00887.1 

 ஒ: என எ/��
 உன�$� சீ(�திேயா $கத.00887.2 

 எ:ைலயி: விதி �த: எைன��
 ஈ45 நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) 

$கத.00887.3 

 ந:ல,- ஆைணேய நடா��
 எ�ைகயா:. $கத.00887.4 

 எ0கைள ��னேர இய:பி� ஈதைன $கத.00888.1 

 எ0கைள இ?வரA இய"# வி�தைன $கத.00888.2 

 எ0கெளா5 ஒ,வ� எ�# இ,�தி நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) $கத.00888.3 

 எ0களி� அறிவ/� எ�# ேபா"றினா(. $கத.00888.4 

 அ?வைக அமர( எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) அ�._ெப.(அ�._ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏ��
 

எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) $கத.00889.1 

 ைமவ, மிட"#  .�ேத- ம"றவ( வதன 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.00889.2 

 ெநா?�ற: எ�தி� சிைத )ண0கின C( )0க6$ இ�ேன $கத.00889.3 

 எ?வர
 எனிI
 ஈ�
 ேவ4>ய� இைச�தி( எ�றா�. $கத.00889.4 

 எ�ற@
 அமர( ெசா:வா( யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) எலா
 இநா- கா#
 

$கத.00890.1 



 வ�திற: அ�ண( த
மா: வ,தின
 அதைன 

நி0கி_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.00890.2 

 ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) ெகா- ெதா:ைல ஆ�க
 ந4Kவா� ஆக நி�பா: 

$கத.00890.3 

 ஒ�# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) வர
_ெப.(வர
_ெப.) ேவ45_ஏவ.(ேவ45_வி.) 

உ"றா
 அத� இய:._ெப.(இய:._ெப.) உைர��
 அ�ேற. $கத.00890.4 

 �
ைமயி� உயி(க- ெப"ற_ெப.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

�கிB�ைல� க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.00891.1 

 அ
ைமைய மணத_ெப.எ�.(மண_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ஆ0$ அவ-_பதி.ெப.(அவ-_பதி.ெப.) இடமா ஈ0$ ஓ( 

$கத.00891.2 

 ெச
மைல அளி�த"க�ேற தCவிைன� கட"ப65 உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) 

$கத.00891.3 

 எ
ைம ஆJவத"$ ஏ�� கா6>ய இய"ைக அ:லா:. $கத.00891.4 

 ஆதிD
 ந5�
 ஈ#
 அ,வ�
 உ,�
 ஒ .
 $கத.00892.1 

 ஏ��
 வர�
 ேபா�$
 இ�ப�
 ��.
 இ�றி $கத.00892.2 

 ேவத�
 கட�_வி.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) விமல ஓ( $மர� த�ைன 

$கத.00892.3 

 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) தர: ேவ45
 நி�பா: நி�ைனேய நிக(�க எ�றா(. 

$கத.00892.4 

 வதி�$ மலேரா� ஆதி வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) உைர�த: ேகளா  

$கத.00893.1 

 .தி�$- இட( ெச�ய"க .த:வைன� த,�
 எ�னா $கத.00893.2 



 அதி�$ நிக( ெம� அ4ண: அ,- ./� அறிஞ( ஆேயா( $கத.00893.3 

 சிதி�$
 தன� ெதா:ைல� தி,�க
 ஆ#
 ெகா4டா�. $கத.00893.4 

 நி".#
 அமர( யா,
 ெந=A�4 எ�ன நC5
 $கத.00894.1 

 அ".த நCர( ஆகி அ,- �ைற உ�னி  ேபா"ற� $கத.00894.2 

 சி"பர� தா�_த".A.(தா�_த".A.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) 

தி,�க
 ஆ# த�னி: $கத.00894.3 

 ெபா".# )த:_ெப.()த:_ெப.) க4ேடா#
 .லி0க
 ஒ�# ஒ�# ததா�. 

$கத.00894.4 

 ஆவ� ஓ( காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஈச� அ#�க )த:க4 மா6ேட 

$கத.00895.1 

 8வி, ெபாறிக- ேதா�றி �ள/யா� �தலா உ-ேளா( $கத.00895.2 

 ஏவ,
 அKக: ெச:லா_எதி(.ம.ெப.எ�.(ெச:_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) நC( ெவ
ைம�� ஆகி  $கத.00895.3 

 G�லக அ4ட
 �"#
 ெபா-ெளன  பராய வ�ேற. $கத.00895.4 

 மாத4ட
 $ல� ேநமி வா:வைள வயிர ெவா-வா- $கத.00896.1 

 ேகாத4ட
 ப/�ேதா� ேவதா� $றி�� உண( அ/ய ேசாதி $கத.00896.2 

 ேவத4ட
 பரவி"# எ�ன ேமதினி 

FB�_வி.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வி4_ெப.(வி4_ெப.) ேபா� 

$கத.00896.3 

 8த4ட
 கா#
 ெச�ற_ெப.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

�த:வ� க4 )தலி: ெசதC. $கத.00896.4 

 ம0ைகேயா( பா0$ உைட வ-ள: ஏதிய $கத.00897.1 



 ெச0_ெப.அ.(ெச
_ெப.அ.) கன: ஊழியி: ெசறிவ� ஆ
 என $கத.00897.2 

 அ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) விழி ெபாழி அனல
 யாைவD
 

$கத.00897.3 

 எ0$ உள உலக�
 ஈ4ட: உ"றேவ. $கத.00897.4 

 ஆ0கன
 தழ: எழ அகில
 �"#
 ஆ� $கத.00898.1 

 ஓ0கிய_ெப.எ�.(ஓ0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) கா:கJ
 உைல உ"# 

ஓ�தன $கத.00898.2 

 வா0கிய திைர�கட: வறத� ஆயிைட� $கத.00898.3 

 தC0கன: வடைவD
 ெச,�$ நC0கி"றா:. $கத.00898.4 

 ப�கன பாரக
 பதைல_ெப.(பதைல_ெப.) �"#ற $கத.00899.1 

 ெந�கன பணிக- ெம� ெநளி�� 

நC0கிய_ெப.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.00899.2 

 தி�கய
 அர"றிேய திய�க
 உ"றன $கத.00899.3 

 ெதா�கன உயி(�ெதாைக �ள�க
 உ"றேவ. $கத.00899.4 

 காரண
 இ:லவ� க4ணி: கா�றதC  $கத.00900.1 

 ேப( அ,- ./திட  பிறத_ெப.எ�.(பிற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

பா�ைமயா: $கத.00900.2 

 ஓ( உயி( த�ைனD
 ஒழி� ெச�தில $கத.00900.3 

 ஆைரD
 எவ"ைறD
 அ�ச
 ெச�தேவ. $கத.00900.4 

 அ�னத� ெவ
ைம க45 அமல� பா0$ உைற $கத.00901.1 

 க�னிD
 விய(�தன- கல0கிேய ெயழCஇ  $கத.00901.2 

 ெபா�ன> Q.ர
 .ல
பி� தா�$ற� $கத.00901.3 



 த�ன� ஓ( உைறDைள� சார ஓ>னா-. $கத.00901.4 

 ��டக� ஆதியா ��ன( நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

உள $கத.00902.1 

 அ4ட(க- யா,
 அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) அழ: க45 அ=சிேய 

$கத.00902.2 

 வி4டன( தைல� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெவ,வி ஓ>னா( $கத.00902.3 

 ப45 எH விட�தினா: ப6ட பா�ைம ேபா:. $கத.00902.4 

 தC0கன: அட(த@
 ெச
 ெபா� ேகாயிலி� $கத.00903.1 

 வ C0கிய உயி( ெபா5 மீ45
 எைத த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) $கத.00903.3 

 பா0க/: வதன(_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ(_பட(.ப�.) 

ப/D
 ெந=சினா(. $கத.00903.4 

 வைல� தைல_ெப.(தைல_ெப.) மா� என வ�னி FB�ழி� $கத.00904.1 

 தைல� தைல_ெப.(தைல_ெப.) இ/� உேளா( த
மி� மீ-$றா $கத.00904.2 

 நல�த$ க4Kத: நாத" ேச(தன( $கத.00904.3 

 கல�தைல அக�றிடா� காக
 ேபாலேவ. $கத.00904.4 

 ேதா"றிய )த:விழி� Aட/� FBவிI�$ $கத.00905.1 

 ஆ"றல( ஆகிேய அைடத_ெப.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) $கத.00905.2 

 நா: தட
_ெப.(தட
_ெப.) .ய
_ெப.(.ய
_ெப.) உைட ஞான நாயக( $கத.00905.3 

 ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைனயன .க:வ� ஆயினா(. 

$கத.00905.4 
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க0ைக த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) $கத.00937.1 

 சிரமிைச ேயதிேய ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஒ( 

க�னலி: $கத.00937.2 

 சரவண
 எI
 தட
_ெப.(தட
_ெப.) த�னி: ேச(�தன- $கத.00937.3 

 மைர இதB ஆயிைட ம:$ உ"றா: என. $கத.00937.4 

 ஆ வயி�_ெசா.உ,.(வயி�_ெசா.உ,.) கா#
 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ/ அய� �த: $கத.00938.1 

 ேதவ(க-_ெப.(ேதவ(_ெப.+க-_ப�.) உவைகயா: 

ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) FBதன( $கத.00938.2 

 ேமவர அணியதா
 விைள� நா>ேய $கத.00938.3 

 காவ:_ெப.(காவ:_ெப.) ெகா- நிர . உைட� காதேலா( என. $கத.00938.4 

 ஆரண� வி4ணக
 அ�Aத� .வி $கத.00939.1 

 வாரண� �தலிய மாதிர�� உேளா( $கத.00939.2 

 ஏரண அமர(க- எ4 தி�$ ஆகிேய $கத.00939.3 



 சீரணி சரவண
 ேச(�_வி.எ�.(ேச(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபா"றின(. 

$கத.00939.4 

 க0ைகD
 ஒ:க  .�க க5
 கன: கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) ேசாதி $கத.00940.1 

 அ0$ இ, 8�# ��ன( அ
ைம வாB இைமய� சார:_ெப.(சார:_ெப.) 

$கத.00940.2 

 த0கிய_ெப.எ�.(த0$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) கமல
 

G�த_ெப.எ�.(G_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) சரவண
 .க@
 ��க4 

$கத.00940.3 

 .0கவ� அ,ளா: ெதா�ைம ேபா�ற� வற�த: இ�றி. $கத.00940.4 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) இைட இழித_ெப.எ�.(இழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

காலி� ேமவ, கனலி: 

ேதா�#
_ெப.எ�.(ேதா�#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.00941.1 

 வ4ண ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) கமல
 

ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) �ள/ைய மாற� ஆக� 

$கத.00941.2 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) அளிேயா5 ந:கி� த/�ெதன� சரவண  ேப(� 

$கத.00941.3 

 க4 அக� ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) ஈச� க6டழ: மிைச�ெகா45 

அ�ேற. $கத.00941.4 

 அ,வ�
 உ,�
 ஆகி அநாதியா�  பலவா� ஒ�றா�  $கத.00942.1 

 பிரம மா� நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேசாதி  பிழ
ப� 

ஓ( ேமனியாக� $கத.00942.2 

 க,ைண P( �க0க- ஆ#
 கர0க-_ெப.(கர0க-_ெப.) ப�னிர45
 

ெகா4ேட $கத.00942.3 



 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) தி, �,க� 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ0$ உதி�தன� 

உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) உ�ய. $கத.00942.4 

 ேதா�ற: வதிட@
 வி4_ெப.(வி4_ெப.) பா: ��பி கற0க: உ"ற 

$கத.00943.1 

 ஆ�ற ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) மைறக- எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

ஆ(�தன அயI
 மா@
 $கத.00943.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) திகB மக�தி� ேத�
 �னிவ,
 

மல(க-_ெப.(மல(க-_ெப.) 2வி $கத.00943.3 

 ஏ�# எைம அ,Jக எ�ேற ஏ��_ஏவ.(ஏ��_வி.) இைச எ5��� FBதா(. 

$கத.00943.4 

 ஏவ( த
பா@
 இ�றி எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) தC( அமல"$ 

உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) $கத.00944.1 

 8வி, $ணI
 ேச��$ �க0களா� வத� எ�ன  $கத.00944.2 

 G இய: சரவண�த4 ெபா�ைகயி: ைவ$
 ஐய� $கத.00944.3 

 ஆவிக- அ,J
 ஆ"றா: அ#�க
 

ெகா4டா�_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+ஆ�_படெரா.ஒ,.) அ�ேற. 

$கத.00944.4 

 ம:ல:_ெப.(ம:ல:_ெப.) அ
 .வன��_ெப.(.வன
_ெப.+அ��_சா/.) 

உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) ம� உயி(� கண0க6$ எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.00945.1 

 ஒ:ைலயி� மகிB�சி_ெப.(மகிB�சி_ெப.) எ�தி உவைகயி� 

$றி ._ெப.($றி ._ெப.) உ4டான $கத.00945.2 

 ெதா:ைலயி: அவண� ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

Fரேன �தலா உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) $கத.00945.3 



 எ:லவ( தம�$
 மாD
 இ,
 $றி ._ெப.($றி ._ெப.) உ"ற அநா-. 

$கத.00945.4 

 மைறகளி� �>வா: வா�கா: மன�தினா: அள�க ஒணாம: $கத.00946.1 

 நிைற�ட� யா45
 ஆகி நி�றி5
 நிமல 8(�தி $கத.00946.2 

 அ#�க உ,வா�� ேதா�றி அ,ெளா5 சரவண�தி� $கத.00946.3 

 ெவறி கமB கமல  ேபாதி� வ C"# இ,� அ,ளினாேன. $கத.00946.4 

 பா0$# த,� FB காலா  பஃறைழ� சிைன ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ெகா
ப( 

$கத.00947.1 

 நC0கற  .ைட ேபா� வானி� நிரதரன பத( ஆக� $கத.00947.2 

 20கிய பழI
 காD
 �ண(கJ
 அக�� உ- உ�ன $கத.00947.3 

 ஆ0$ அத� ந5வ4 ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) அணி நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) 

அம(தா� ஐய�. $கத.00947.4 

 �>ெபாறா� அைசD
 நாக( �திய_ெப.அ.(��_ெப.) கா: பலைக ைவய
 

$கத.00948.1 

 ெதாட( கைர மரேன வான
_ெப.(வான
_ெப.) 20$ப� னாண
 ெத4ண C(� 

$கத.00948.2 

 தடமல( பாய: ஆக� சரவண ம=ச மீதி: $கத.00948.3 

 அைட த, ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) ெம�கா: அைச ப வ C"# இ,தா� 

அ�ேற. $கத.00948.4 

 எ4 ெப, நாக( ேசட� ஏ� எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) அ/மா� ஆக� $கத.00949.1 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) ெபாலி .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) G
 

ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) தவிA உ,வாக நா-_ெப.(நா-_ெப.) ேகா- 

$கத.00949.2 



 வி4_ெப.(வி4_ெப.) பட( விதான
 ஆக ேவைல அ
தைலவ� 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கத.00949.3 

 ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) பக:_ெப.(பக:_ெப.) ஆ> கா6ட உைமமக� அ
 க4 

உ"றா�. $கத.00949.4 

 தரணியி� ந5வ4 ைவ$
 சரவண  ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) த�னி: 

$கத.00950.1 

 விைர ெசறி கமல  ேபாதி: வ C"# இ,� அ,J
 ெச?ேவ- $கத.00950.2 

 ெப,வ>� அைமத மாய� 

பிற0கிய_ெப.எ�.(பிர0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மன�தி: த4_எ� 

$கத.00950.3 

 எ/Aட( விள�க�� உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) இ,தி5
 ஈச� ேபா�றா�. 

$கத.00950.4 

 ெப,தைர ந5வ4 ஆகி  

பிற0கிய_ெப.எ�.(பிர0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) சரவண�தி: 

$கத.00951.1 

 இ,
 தனி� கமல
 ஒ�றி: $மர ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) 

இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பா�ைம $கத.00951.2 

 தி,�_ஏவ.(தி,�_வி.) ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) அ4ட  .�ேத- சிைத ஆ
 

.4டOக $கத.00951.3 

 .ர
 தனி: வி,
பி� தாைத 

ைவகிய_ெப.எ�.(ைவ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) இய"ைக ேபா@
. 

$கத.00951.4 

 பாசிைல பரவி� �-ளி ப5வன உ5ைவ  பாக $கத.00952.1 

 வ CAைச வல
 காராக ேவ# FB கமல
 எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.00952.2 



 மாச# பகேலா( ஆக அவ"றிைட மல(த_ெப.அ.(மல(த_ெப.அ.) க=ச
 

$கத.00952.3 

 ேதAைட இரவி ஆக� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) என� ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) அ0$ 

உ"றா�. $கத.00952.4 

 மா: அய� எழிலி ேமேலா� வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ஏேனா( யா,
 

$கத.00953.1 

 பா@ற மரI
 மா�
 பறைவD
 பிற�
 

Fழ_$ைற.எ�.(FB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.00953.2 

 ஏ@# $மர� க=ச�� இ,த� பரம� ஆதி� $கத.00953.3 

 காைலயி� உயி(க- ந:கி� கமல
 ேம: இ,�த: ேபா@
. $கத.00953.4 

 சல
 கிள( தர0க� ெத�வ�_ெப.அ.(ெத�வ
_ெப.+�_ஒ".) சரவண� கமல  

ேபாதி: $கத.00954.1 

 நல
_ெப.(நல
_ெப.) கிள( $மர� ேச(த:_ெதா.ெப.(ேச(_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) 

நா��க" சிைற ேம: வ C6>  $கத.00954.2 

 .ல
 கிள( உயி(க- ந:க  ெபா,�_ஏவ.(ெபா,�_வி.) 

ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) பகலி� ��ன( $கத.00954.3 

 இல0$ எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) ப�ம  படீ�� ஏறிய இய"ைக ேபா@
. 

$கத.00954.4 

 �4டக
_ெப.(�4டக
_ெப.) ஒ�றி: ைவ$
 �,கைன� A"றி� ெச
 ேகB 

$கத.00955.1 

 வ45_ெப.(வ45_ெப.) உள( கமல� கா5 வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

.ன:_ெப.(.ன:_ெப.) தட�தி� நி"ற: $கத.00955.2 

 அ4ட(க- �த:வ ஓ( பா: அ�றி எ
 எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) படீ
 

$கத.00955.3 



 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ,- �ைறயி� 

எ�# ேநா"றி5
 ெகா-ைக�� அ�ேற. $கத.00955.4 

 அண0$ ெச� ேதா"ற�� பி� அவி( Aட(� $மர" 

Fழ_$ைற.எ�.(FB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.00956.1 

 மண
_ெப.(மண
_ெப.) கிள( கமல� கா5 மல(தன அவைன� ேச(வா� 

$கத.00956.2 

 தண
 ெகH .னலி: .�$  தபன� ேம: நா6ட
 ேச(�தி $கத.00956.3 

 )ண0கிைட மடவா( ப:ேலா(_ெப.(ப:ேலா(_ெப.) ேநா"# அவ4 நி"ற: 

ேபா@
. $கத.00956.4 

 ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) நைக உயி(�$
 ச0க
_ெப.(ச0க
_ெப.) 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சில கமல
 ைவக� $கத.00957.1 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) உ# நறைவ  ப: தா-_ெப.(தா-_ெப.) 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ப/��� FBத: $கத.00957.2 

 அ4ணல
 ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ேச( 

அ#�க  பி-ைள �� ப $கத.00957.3 

 எ4ெணD
 ச0$
 Fழ_$ைற.எ�.(FB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) இ6ட� ேபா@
 

அ�ேற. $கத.00957.4 

 ஆர�
 வசன� ேதா5
 அணி மகரத� ேச#
 $கத.00958.1 

 ேவ/ அ
 G
த4 ேதI
 �ைற �ைற வ Cசி� ைகயா: $கத.00958.2 

 ேசரேவ ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேமேலா� 

தி,வ> திைள ப உ��த: $கத.00958.3 

 வா/ அ
 தடாக
 அ�பா: வழிப5
 வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) ேபா@
. 

$கத.00958.4 



 ப0கய� ெச
ம: ேபா� பத� 

அழி�_வி.எ�.(அழி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அவிB� பா0க( 

$கத.00959.1 

 அ0$ உள இைல ேம: வ Cழ_$ைற.எ�.(வ CB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) அைவ 

.ற�� அைசD
 நC(ைம $கத.00959.2 

 ச0கர� $மர" Fழ� சரவண
 பA
 G
 த6>: $கத.00959.3 

 �0க ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) விள�க
 ஆ6> திைர� ைகயா: Aலவ: 

ேபா@
. $கத.00959.4 

 காA உறB ப�ம  ேபா� களாசிய� ஆக மீ�ெச: $கத.00960.1 

 பாசைட கவிைக ஆக  பலநைன விள�க
 ஆக $கத.00960.2 

 வ Cசிக- கவ/ ஆக மிழ"# .-_ெப.(.-_ெப.) இயம� ஆக $கத.00960.3 

 மாA அ# ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) ேச��$ வள
_ெப.(வள
_ெப.) பட 

ஒHகி"# அ�ேற. $கத.00960.4 

 அழ: நிவ� அ�ன க=ச�� அக: தட� திைசக- நா ப4 $கத.00961.1 

 உழி படரா�_எதி(.ம.வி.எ�.(பட(_வி.+ஆ�_எதி(.ம.+உ_வி.எ�.$றி.) FB ேபா� 
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ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) ேபா:. $கத.00984.4 

 எ4 இலா நவ மணிகளி� உைமD, ெவைன��
 $கத.00985.1 

 க4ணினா: ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ,ளினா: 

வ
 என� கழற $கத.00985.2 

 அ4ண: ஓ( வைக மணி�$ ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ச�திகளாக $கத.00985.3 

 ந4ணினா( நவ ச�திக- அமர( ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) தவ�தா:. $கத.00985.4 

 ப,  பத� ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) .ைர நவ ச�திக- பரம� $கத.00986.1 

 தி, பத�� இைட வண0கி_வி.எ�.(வண0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

நி�றவ� இைட� சிைத $கத.00986.2 

 வி, ப
_ெப.(வி, ப
_ெப.) ைவ�த@
 �னிவ( த
 மகளி" ேபா: விைரவி: 

$கத.00986.3 

 க, ப
 உ"றன( யாவ�
 உைமயவ- க4டா-. $கத.00986.4 



 �ன
 ./� உல$ அளி�தவ- அைனய( பா: �தி,
 $கத.00987.1 

 சின
_ெப.(சின
_ெப.) ./� இவ4 எம�$_பதி.ெப.(எ
_பதி.ெப.+�$_ெகா.ேவ.) 

மா# ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) திற�தா: $கத.00987.2 

 கன
 ./த_இ� க, பேமா5 இ,�தி( ப:கால
 $கத.00987.3 

 இன
 ./த நC( யாவ,
 எ�# F-_ெப.(F-_ெப.) இைச�தா-. $கத.00987.4 

 ஆவ� எ:ைலயி: ந5�க
 உ"# அ=சிேய அ
க4 $கத.00988.1 

 ேம� மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) ெம� விய(�தன( அ?விய( . அதனி: 

$கத.00988.2 

 ேதவ ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) அ� அ,ளினா: தினகர� திர- ேபா: 

$கத.00988.3 

 ஓவிலா விற:_ெப.(விற:_ெப.) வ Cர(க- இல�க( 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உதி�தா(. $கத.00988.4 

 வ5�தைன  ெபா,
 க4ணின( விய( பினி: 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ0$ $கத.00989.1 

 அ5�த மானவ( ஓ( இல�க�தவ,
 அசனி $கத.00989.2 

 க5�த ெசா:லின( ெபா� �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) உைடயின( கர�தி: 

$கத.00989.3 

 எ5�த வாளின( பல ைகய( ஆகி ஈ4>ன( ஆ:. $கத.00989.4 

 அைனய( யாவ,
 ஈசைன அைடதன( அ�._ெப.(அ�._ெப.) உ"# 

$கத.00990.1 

 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) வாகிய அமல� நாம0கைள 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.00990.2 

 வைன க,
 கழ: வண0கி_வி.எ�.(வண0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

�� நி"ற@
 ம"ற  $கத.00990.3 



 .னித நாயக� அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தைம ேநா�கிேய .க:வா�. 

$கத.00990.4 

 ைமத( ேக- மிேனா நCவி(க- யாவ,
 வய�தா: $கத.00991.1 

 இதிர ஆதிய( பைகவைர அ5வத"$ எம� $கத.00991.2 

 கத ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) பைட யா$தி( எ�னேவ கழறி $கத.00991.3 

 �� ேப( அ,- ./தன� யாவ(�$
 �த:வ�. $கத.00991.4 

 இ�ப நC,ட� இைவ அ,- ./த@
 இல�க
 $கத.00992.1 

 ந�_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) ெப,
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) ைமத(க- ஆயிேனா( 

நாJ
 $கத.00992.2 

 அ�._ெப.(அ�._ெப.) ேமத$ ப/சன( ஆகிேய அமல� $கத.00992.3 

 ��. நC0கலா� ஒHகின( ெச�பணி �ைறயா:. $கத.00992.4 

 மா"ற,
 சின� த
ைம�� ெகா5ெமாழி வழ0க� $கத.00993.1 

 ேதா"# ந�மணி உ,வமா
 ேதாைகய( �ள0கி  $கத.00993.2 

 ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

வதைன_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பி� 

அவ-_பதி.ெப.(அவ-_பதி.ெப.) பணி ./ேத $கத.00993.3 

 ஆ"# ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) க,  ப��ட� ப"பக: அம(தா(. 

$கத.00993.4 

 இக@
 மாமணி மகளி(_ெப.) த
 க,விI- இைறவ" $கத.00994.1 

 .கH
_ெப.எ�.(.கB_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) நதி அ
 கண�தவ( 

$ழவியா�  ேபா� $கத.00994.2 

 நிக( இ: காைளய( ஆகி வ C"# இ,தன( ெநறி ேச( $கத.00994.3 



 Aக� எI
 ப> பரமைன ��னிேய ெதாH�. $கத.00994.4 

 அர தன0களி: ேதா�றிய_ெப.எ�.(ேதா�#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ம0ைகய(_ெப.(ம0ைகய(_ெப.) அக6>: $கத.00995.1 

 க,வி� வதி5 ஆடவ(_ெப.(ஆடவ(_ெப.) ஈசைன� க,தி  $கத.00995.2 

 ./D
 ேயா$ட� இ,�தலி� ஆ"ற,
 ெபாைறயா�  $கத.00995.3 

 பர
 அ� ஆத@
 உைமDட� பரமைன  பணிதா(. $கத.00995.4 

 இ,வ( த
ைமD
 பணிதவ( இ�# கா# இைனய $கத.00996.1 

 க,வி� ெநாதன
 இ� இனியா
 ப/� க:ேல
 $கத.00996.2 

 அ,- ./தி5
 எ�ற@
 ஆதி அ
 கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) $கத.00996.3 

 ப/வினா: உைம தி,�க
 ேநா�கிேய பக(வா�. $கத.00996.4 

 ஏல வா( $ழ:_ெப.($ழ:_ெப.) க�/ நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) 

ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) தா-_ெப.(தா-_ெப.) இைடயி: 

$கத.00997.1 

 சா@ Q.ர�� உதி�தவ( உன� சாப�தா: $கத.00997.2 

 Fலினா� மிகெமலிதன( ப"பக: Aமதா( $கத.00997.3 

 பாலைர  ெபற_$ைற.எ�.(ெப#_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) இனி அ,- ./க என  

பணி�தா�. $கத.00997.4 

 இைறவ� இ0$ இ� பணி�த@
 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) என இைசயா 

$கத.00998.1 

 �#வ:_ெப.(�#வ:_ெப.) ெச��ைம மாதைர 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ெமா�
 பினைர  

$கத.00998.2 



 ெப#திரா: இனி எ�ற@
 அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) வயி" ெபயரா� 

$கத.00998.3 

 உைறD
_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ேயா$ உைட 

வ Cர(க- இ�திற
 உண(தா(. $கத.00998.4 

 மற�த:_ெதா.ெப.(மற_வி.+�த:_ெதா.ெப.$றி.) இ:லேதா( உண(�ைட வ Cர(க- 

ம"றி� $கத.00999.1 

 திற�ைத_ெப.(திற
_ெப.+அ��_சா/.+ஐ_ெச.ேவ.) நா>ேய ேயா$ வி65 உள 

மகிB சிற ப_$ைற.எ�.(சிற  _வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.00999.2 

 இற�த: நC0கிய_ெப.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பர
ெபா,- 

அ,-�ைற இைற=சி  $கத.00999.3 

 பிற�த: உ�னிேய �ய�றன( ஆயிைட  ெபய(வா(. $கத.00999.4 

 ப/.ரதனி� �� வ, ம0ைகய(_ெப.(ம0ைகய(_ெப.) பைரத� $கத.01000.1 

 க,ைண ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெசா: 

ேக6ட@
 கவ"சிைய அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

$கத.01000.2 

 விைரவி� ேமலவ( பத
_ெப.(பத
_ெப.) 

பணி�_வி.எ�.(பணி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏ�திேய விைட 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.01000.3 

 ஒ,வி ைமதைர அளி�தன( யாவ,
 ஒ,சா(. $கத.01000.4 

 நதி த�கண �த:வ(க- ஆகிேய நணிேயா( $கத.01001.1 

 பத நC0கிேய_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எ�.$றி.+ஏ_சா/.) சனி�தன( 

ஒ�# இலா  பதி�ம( $கத.01001.2 

 எைதயா( அ,- ெபய( ெகாேட இ, நில வைர பி: $கத.01001.3 



 Aதர� விைட �க�தவ� 

ேதா�றிய_ெப.எ�.(ேதா�#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வாேபா:. $கத.01001.4 

 ேபர ஆ$ைவ உைடயவ� இளவ: ேப( அ,ளா: $கத.01002.1 

 Fர வா$ல
 வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ெபறாவைக ெதாைல பா� 

$கத.01002.2 

 ஏர வா$#
 ெச
 மணி பாைவ த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இட�தி: 

$கத.01002.3 

 வ Cரவா$ வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உதி�தன� 

உலெகலா
 விய ப. $கத.01002.4 

 விரள வ:லியா( ததிF ரா=விய� பைட ஆ
 $கத.01003.1 

 கரள வ: இ,- அக"#வா� எHத_ெப.எ�.(எH_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) கதி( ேபா: $கத.01003.2 

 திரள வ:லிைன அைனய G4 �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உைட� ெத�வ� 

$கத.01003.3 

 தரள வ:லிபா: ேதா�றின� வ Cரேக ச/ேய. $கத.01003.4 

 ம�க-_ெப.(ம�க-_ெப.) வானவ(�$ அ,
 �ய( ./D
 வ: அ�ண( 

$கத.01004.1 

 ெதா�க வ Cரமா மேகதிர  ெப, வள
_ெப.(வள
_ெப.) ெதாைலய� $கத.01004.2 

 ெச�க( Q.ர  .6ப ராக�தி பா: சிற பா: $கத.01004.3 

 த�க வ Cரமா மேகதிர� வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அவத/�தா�. $கத.01004.4 

 ஆதவ� தனி� கட�J
 வடைவ ஆ( அழ@
 $கத.01005.1 

 சீதள  .�_ெப.அ.(.�_ெப.அ.) மதிய�
 ெவ-_ெப.எஅ.(ெவ-_ெப.அ.) $ற� 

திகBேகா $கத.01005.2 



 ேமதக�� அம( பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) பா: வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) 

./D
 $கத.01005.3 

 மாதவ�தினா: வ Cரமா மேக�Aர� வதா�. $கத.01005.4 

 தான மாநில� ேதவ(க-_ெப.(ேதவ(_ெப.+க-_ப�.) மகிB உற� த$வ( 

$கத.01006.1 

 ஆன ேப( எலா
 �>�ற அற
_ெப.(அற
_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) எ5 ப� 

$கத.01006.2 

 கான:_ெப.(கான:_ெப.) ேச( வயிW/ய மி�னிைட� கழ"கா: $கத.01006.3 

 மான வ Cரமா .ரதர� எ�பவ� வதா�. $கத.01006.4 

 Fர( ஆ�க�
 �ைணவ( த
 ஆ�க�
 FH
 $கத.01007.1 

 தCர( ஆ�க�
 வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ஏ�க�
 

சிைதய_$ைற.எ�.(சிைத_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.01007.2 

 வார( ஆ� கமB ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ேவணிய� அ,- அதனா: 

$கத.01007.3 

 வ Cர ரா�கத� 

வதன�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) வயிர 

ெம:_ெப.அ.(ெம:_ெப.அ.) இய:பா:. $கத.01007.4 

 கரக�தனி மா: வைர எ5�� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) கண�தி: $கத.01008.1 

 .ரகத�திைன இைழ�தவ� அ,ளினா: .ண/� $கத.01008.2 

 $ரகத�திைட  ைப0கன: ெகா
 என எழ: ேபா: $கத.01008.3 

 மரகத�தி பா: வ Cரமா(�தா4ட� வதனேன. $கத.01008.4 

 ைமய:_ெப.(ைமய:_ெப.) மா�க/ வா
ப/ விரவிய மணி� ேத( $கத.01009.1 



 ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) தானவ( ப: ெதாைக இைம பினி: 

விளிய $கத.01009.2 

 ெமா�யினா(� த5மானவ� பவளமா ெமாழி  ேப(� $கத.01009.3 

 ைதய:_ெப.(ைதய:_ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

வயி�_ெசா.உ,.(வயி�_ெசா.உ,.) வலிய வ Cராதக� சனி�தா�. $கத.01009.4 

 க� உதி�தி5
 விய� நர மட0க@
 கடலி� $கத.01010.1 

 �� உதி�தி5
 ஆல�
 வடைவD
 �ரண $கத.01010.2 

 ந� உதி�த ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) களமணி  பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) 

ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) தவ�தா: $கத.01010.3 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உதி�தன� வ Cர தCர  ெபய( 

வலிேயா�. $கத.01010.4 

 இத வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) ஒ�பதி� ம,
 ஈசன� அ,ளா: $கத.01011.1 

 த
த
_அ.ெதா.(த
த
_அ.ெதா.) அ�ைனய(_ெப.(அ�ைனய(_ெப.) 

நிற
_ெப.(நிற
_ெப.) ெகாேட ெபால�கி: தா0கி $கத.01011.2 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ப"பக: வள( த,
 உ#  ெபா5 

மடவா( $கத.01011.3 

 உதியி� வழி நா� �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) அ4ண: ேபா: 

உதி�தா(. $கத.01011.4 

 உதி த,ம� திற:_ெப.(திற:_ெப.) வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) அ/ அைணேம: அ
ைம 

உட� உைறத நாத� $கத.01012.1 

 பதமல(க- பணி�_வி.எ�.(பணி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எழ@
 அவ(� 

க45 பா( பதிைய  ப/வா: 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.01012.2 



 மதி உைடய( திற:_ெப.(திற:_ெப.) உைடய( மானவ,
 கல�தின( 

ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) ைமத( இ�ேனா( $கத.01012.3 

 .திய( அல( நதி தனி� கண�தவ( எ�றா� A,தி  ெபா,ளா� நி�றா�. 

$கத.01012.4 

 ேதவி அ� ேக65_வி.எ�.(ேக-_வி.+6_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ைமத(�$ அ,- 

./ய அவ(�$ எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ெவ? ேவ# 

$கத.01013.1 

 தாவி: Aட( வா-_ெப.(வா-_ெப.) உதவி விய(பி: வ,
 ஓ( இல�க
 

தனயேரா5 $கத.01013.2 

 நCவி(கJ
 ஒ�றி )0க6$ இைறயவ� 

ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேசைய 

நC0க:_ெதா.ெப.(நC0$_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) இ�றி $கத.01013.3 

 ஏவ: அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) பணி�தன 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஒH$தி( எ�றா� அவ,
 

இைச�_வி.எ�.(இைச_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) தாBதா(. $கத.01013.4 

 ஒ�பானா
 இல�க�ேதா( ஓ( இல�க� ேதா( த
ேமா5 ஒ�றி  .:லி 

$கத.01014.1 

 அ�பாகி எ
 ெப,மா� சின கர�ைத_ெப.(கர
_ெப.+அ��_சா/.+ஐ_ெச.ேவ.) 

அகலாம: அ
க4 ைவக $கத.01014.2 

 ெம�பான: .ைரD
_ெப.எ�.(.ைர_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) விழி� 

ச�திக- ஒ�பதி�ம(கJ
 விமல� க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) $கத.01014.3 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பாைல இகவாம: அவ-_பதி.ெப.(அவ-_பதி.ெப.) 

பணி�த ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) ./� சா(த: உ"றா(. $கத.01014.4 

 ஏ"ற
 ஆனவ( ஒ�# ஒழி பதி�மேரா5 இல�க( $கத.01015.1 

 ேதா"ற
 எ�திய த�ைமைய இ��ைண ெசா"றா
 $கத.01015.2 



 ஆ"ற: ேச( .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) சரவண� தட
_ெப.(தட
_ெப.) தனி: அ#வ( 

$கத.01015.3 

 ேபா"ற_$ைற.எ�.(ேபா"#_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ைவகிேனா� கயிைலயி: 

.$தைம .க:வா
. $கத.01015.4 

 த, ப மி�$ உளா( கா4 உறா� தாவி: சீ( ெவ-ளி  $கத.01016.1 

 ெபா, பி: உ"றி5 பர
 ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) க,ைணயா: ெபாைறP( 

$கத.01016.2 

 க, ப
 அ"# உயி( �Hவ�
 ததி5
 க�னி  $கத.01016.3 

 ப, பத� ெகா>�$_ெப.(ெகா>_ெப.+�$_ெகா.ேவ.) அ?வழி இைனயன 

பக(வா�. $கத.01016.4 

 ெபா
ம: உ"றி5 நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) ஆதிேயா( .தி $கத.01017.1 

 வி
ம: அ"றிட �� ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) விழியிைட� ேதா�றி� 

$கத.01017.2 

 ெச
மல(� ெப,
 சரவண�� 

இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) 

ேசைய $கத.01017.3 

 இ
 மைல� கேண உ��$�
 

வ,க_விய0.வி.�.(வா_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) என இைச�தா�. $கத.01017.4 

 ெச
.லி அதளினா� ெச பி" ேறா(த@
 $கத.01018.1 

 அ
பிைக உவைகேயா5 அ�._ெப.(அ�._ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எழCஇ $கத.01018.2 

 ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) ெப, மதைலைய நா
_பதி.ெப.(நா
_த�.ப�.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏ$�
 $கத.01018.3 

 எ
 ெப, �த:வ நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எHதியா: எ�றா-. $கத.01018.4 



 ெகா
ைம ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) �ைலயினா: $றி ப5�திய $கத.01019.1 

 அ
ைம ஈ� உைர��ழி அ,ளினா: எழா $கத.01019.2 

 ைம
 மலி மிட# உைட வான நாயக� $கத.01019.3 

 இ
 என அவெளா5
 ஏற ேதறினா�. $கத.01019.4 

 நதியி� எ,�த ேம: ந0ைக யாெளா5 $கத.01020.1 

 நதி வதி5த@
 நாக ேம: உளா( $கத.01020.2 

 நதிய விைன�ெதாைக நதி"# எ�றிடா $கத.01020.3 

 நதி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) கண�ெதா5 ந4ணி  ேபா"றினா(. $கத.01020.4 

 அத
 இ: விட�திைன அட�$ ைகDைட� $கத.01021.1 

 கதர� ஆதி ஆ
 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) கண�திேனா( $கத.01021.2 

 எைதத� உ,� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேமலவ( $கத.01021.3 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ, ம,0$
 ஆ� 

வH�தி_வி.எ�.(வH��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஈ4>னா(. $கத.01021.4 

 ஆ� �க நதி எ
 அ>க- உ��திட� $கத.01022.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) �க ந#_ெப.அ.(ந#_ெப.அ.) மல( சிதறி� ெச
 ைகயா: 

$கத.01022.2 

 கா� �ைற வண0கிேய கமல� க4ணவ� $கத.01022.3 

 நா� �க� மகபதி பிற,
 ந4ணினா(. $கத.01022.4 

 ச:ல/ வயி( �> தடா/ ச�ச/ $கத.01023.1 

 க: என இர0$# கர> கா கள
 $கத.01023.2 

 ெச: உறB ேப/ைக திமிைல ஆதி ஆ
 $கத.01023.3 



 ப: இய
 இய
பின பா( இட0கேள. $கத.01023.4 

 ேவத
_ெப.(ேவத
_ெப.) நா�$
 $>ைலD
 ேவ#ள $கத.01024.1 

 ேபத
 ஆய கைலகJ
 ேப( இைச $கத.01024.2 

 நாத ேமா5 நKகின வி=ைசய( $கத.01024.3 

 கீத
 யா�
 இைச��� ெகHமினா(. $கத.01024.4 

 வ-ள: ேவணியி� மாமதி ஈ4>ேய $கத.01025.1 

 பி-ைள ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) பிைறைய  பட( ேப( அரா� $கத.01025.2 

 ெகா-J
_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) எ�# $றி�த� 

ேபா"ற: ேபா: $கத.01025.3 

 ெவ-ளி ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) $ைட ெவ�யவ( ஏதினா(. $கத.01025.4 

 சகர( எ�I
 தைலவ(க- த
 வழி  $கத.01026.1 

 பகிரத  ெபய(  பா(�திவ� ேவ4ட@
 $கத.01026.2 

 நிக/ேலா� அ,-நC�த�� ஒH�$ என  $கத.01026.3 

 .க/: சாமர
 Gத(க- வ Cசின(. $கத.01026.4 

 சீ# மா: க/ சீய
 வய .லி $கத.01027.1 

 ஏ# G6ைக இரைல எ4ேக �த: $கத.01027.2 

 ேவ# ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) விய� �க� 

சாரத( $கத.01027.3 

 Q# ேகா>ய( ெநா� ெதன� A"றினா(. $கத.01027.4 

 இமி: உைட  பல ஏ"# இ,0 ேகதன
 $கத.01028.1 

 திமில வி4.ன: ந�கி� சித#வ $கத.01028.2 



 அமலைன� ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ"# ெம� 

அ�பினா: $கத.01028.3 

 கமல
 உ��தி5
 கா6சிய( ேபா�றேவ. $கத.01028.4 

 அ�ன காைல_ெப.(காைல_ெப.) அகில�
 ஈ�# அ,- $கத.01029.1 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) த�ெனா5_த".A.(த�_த�.ஒ,.+ஒ5_க,.ேவ.) 

காம(_ெப.(காம(_ெப.) ெவ-_ெப.எஅ.(ெவ-_ெப.அ.) ஏ"றி� ேம: $கத.01029.2 

 ம�னி ைவ$_ஏவ.(ைவ$_வி.) மதி �> வானவ� $கத.01029.3 

 த�னதா: அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) ைத�� அண� ஏகினா�. $கத.01029.4 

 த�ன� ஆலய
_ெப.(ஆலய
_ெப.) 

நC0கிேய_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எ�.$றி.+ஏ_சா/.) கயிைலைய� 

தண� $கத.01030.1 

 ெபா�னி� நC>ய_ெப.எ�.(நC5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) இைமய மா: வைர  

.ற�� ஏகி $கத.01030.2 

 அ�ன மா5 உ#
 சரவண  ெபா�ைகைய அைடதா� $கத.01030.3 

 எ�ைன ஆJைட நாயக� இைறவிD
 தாI
. $கத.01030.4 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) உலா
 சைட� ேதவI
 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

தைன  பி/யா� $கத.01031.1 

 உைறD
_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) மா�
 ஓ( 

அ#வைக உ,� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ"ற 

$கத.01031.2 

 சி#வ�_ெப.(சி#வ�_ெப.) நC(ைமைய ேநா�கிேய தி, அ,- 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.01031.3 

 நிைறD
 வா�_ெப.(வா�_ெப.) .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) 

ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) அ
 கைர இைட நி�றா(. $கத.01031.4 



 �4டக� சரவண
 தனி: 8 இ, வ>வ
 $கத.01032.1 

 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உலாவி வ C"# 

இ,தி5
 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெப,
 $மர� $கத.01032.2 

 அ4ட( நாயக� த�Iட� அகில
 ஈ�றாைள� $கத.01032.3 

 க45 மா�க மல(தன� தன� உள
 களி�தா�. $கத.01032.4 

 அத ேவைலயி: க�/ைய 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) எ
 ஐய� $கத.01033.1 

 இத நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) தைன�ெகா5 

வ,க_விய0.வி.�.(வா_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) என இய
ப� $கத.01033.2 

 Aதர
 ெகH விைடயிI
 �4 என 

இழி�_வி.எ�.(இழி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.01033.3 

 சிைத ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேப( ஆதர
 

த�ெனா5
 ெச�றா-. $கத.01033.4 

 சரவண
 தனி: தன� ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) ஆ# உ,� தைனD
 $கத.01034.1 

 இ,கர0களா: அ�.ட� எ5�தன- .:லி� $கத.01034.2 

 தி,�க0க- ஓ( ஆ# ப�னி, .ய
_ெப.(.ய
_ெப.) 

ேச(த_ெப.எ�.(ேச(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.01034.3 

 உ,வ
 ஒ�# என� ெச�தன- உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) ஈ�# உைடயா-. 

$கத.01034.4 

 எைத ச�திக- உயி( எலா
 ஒ50$#
 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) 

$கத.01035.1 

 �� ேபால ஒ�# ஆகிேய P>ய �ைற ேபா: $கத.01035.2 

 அத
 இ:ல� ஓ( 8 இ, வ>�
 ஒ�றாகி� $கத.01035.3 



 கத� எ�# ேப( ெப"றன� க�/ த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) $மர�. 

$கத.01035.4 

 ��. .:லிய $மரேவ- �> ெதா#
 உயி(�� $கத.01036.1 

 மி� பிற0கிய_ெப.எ�.(பிர0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) .றதைன நCவ@
 

விமைல $கத.01036.2 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ெப,
 தன
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 மன�தி: 
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_ெப.எ�.(ெச:_வி.+உ
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$கத.01272.4 



 ெபா�னி� ேம,வி: இ,தவ� .த:விைய 
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_ெப.(திற
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$கத.01276.2 
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 $#கி� கதேவ- $கத.01281.2 
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 அ4ண: அ
 $மரேவ- அ
க4 ைவக@
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 உ- நிகB த
$ைற உைர�� நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) $கத.01282.3 

 க4ணைன �� ெகா5 கயிைல எ�தினா(. $கத.01282.4 

 அைடத,
 அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தைம அமல� 
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_ெப.(ஆலய
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 $கத.01284.2 

 உளமலி இ�னைல உைர��  ேபா"ற@
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ெநா�தி� உ� பனா: $கத.01285.3 

 இ0$ உைறவ C( என இய
பி  ேபாயினா�. $கத.01285.4 
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 விைரெவா5 மீ4டன� ேமைலேயா(கைள $கத.01287.3 
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 இட( உ# மன�தின� இைனய P#வா�. $கத.01288.4 
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சிர�தி: $கத.01320.2 



 க�ன மீதினி: கர�தினி: ம,0கினி: கழலி: $கத.01320.3 

 ெபா�னி� மா மணி� கலெனா5
 விரவின( .ைனவா(. $கத.01320.4 

 இத வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) ஆ
 சாரத  பைடயின( ஈ4>� $கத.01321.1 

 த
 த
 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சம(� தைலவ(கேளா5 ச4�க� பா: 

$கத.01321.2 

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

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏ�திேய இ#தி ேச( 

ைவக: $கத.01321.3 

 அத
 இ: .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) அ4ட
 அ� உைட� என ஆ(�தா(. 

$கத.01321.4 

 ஆ(�த சாரத( எைத பா: ஆயின( அ�கா: $கத.01322.1 

 ேப(��
 ஆயவ( இ>� ெதன  Gத/: ெப/ேயா( $கத.01322.2 

 வா(� தய0கிய த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) உைம திமிைல வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

படக
 $கத.01322.3 

 சீ(�த காகள �தலிய இய
பின( சிலேர. $கத.01322.4 

 ஆன காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) அ� 

ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ#�க�� ஒ,வ� 

$கத.01323.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அளாவிய .ண/க- FBதிட 

வய0$
_ெப.எ�.(வய0$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.01323.2 

 பாI நாயக� வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என  

பர�_வி.எ�.(பர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பா/ட��� $கத.01323.3 

 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) FBதர� கயிைல நC�� அவனிேம: ெச�றா�. 

$கத.01323.4 



 ெகா-ைள ெவ=சின� சாரத( ஈ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) $ணி�த 

$கத.01324.1 

 ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) வதிட� கதேவ- அவனி ேம: ேமவ� 

$கத.01324.2 

 க-ள வா�_ெப.(வா�_ெப.) பைட அ�ண(க- 

கல�_வி.எ�.(கல_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

FB�_வி.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�ன  $கத.01324.3 

 ெபா- என� �க-_ெப.(�க-_ெப.) எHத� வைளத� .விைய. $கத.01324.4 

 எH த,
 �க-_ெப.(�க-_ெப.) மாதிர வைர ._ெப.(வைர ._ெப.) எலா
 ஏகி 

$கத.01325.1 

 ஒழிD
 வா�_ெப.(வா�_ெப.) பத
_ெப.(பத
_ெப.) ெச�றதா: ஆ0$ அைவ 

உ#த: $கத.01325.2 

 $Hவி� ம:கிய சாரத( ஆ( . �� $#கி $கத.01325.3 

 ெமாழித: 

ேபா�றன_வி.�.(ேபா:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) 

வி4_ெப.(வி4_ெப.) உேளா( இைம பி: க4 8ட. $கத.01325.4 

 கழி அைட�தி5 ேநமிக- பல ஒ5 ககன $கத.01326.1 

 வழி அைட�தி5 GழிD
 ஒலிD
 ம� உயி(க- $கத.01326.2 

 விழி அைட�தன நாசிைய அைட�தன விள
. $கத.01326.3 

 ெமாழி அைட�தன அைட�தன ேக-வியி� 8ல
. $கத.01326.4 

 ேப( இட0களா
 தI உைட  Gத(க- ெபயர  $கத.01327.1 

 பா( இட0க- தா
 இட
_ெப.(இட
_ெப.) ெபறா ஆதலி: 

ப:ேலா(_ெப.(ப:ேலா(_ெப.) $கத.01327.2 



 கா( இட
_ெப.(இட
_ெப.) ெகாJ
 வா�_ெப.(வா�_ெப.) வழி� ெச�றன( 

க4ேடா( $கத.01327.3 

 ஓ( இட0கJ
 ெவ-ளி இைட இல� என உைர ப. $கத.01327.4 

 அவனி வா�_ெப.(வா�_ெப.) எலா
 Gழியா: மைற�த@
 அதைன� 

$கத.01328.1 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) தன� ஒளியினா: அக"றின� 

ெச:வா�_வி.�.(ெச:_வி.+?_இ.இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) $கத.01328.2 

 கவன
 ஆ
 ப/ இரத ேம: பனி ப5
 காைல� $கத.01328.3 

 தவன நாயக� அ� த>� ஏ$ த�ைமைய  ேபா:. $கத.01328.4 

 ெவ
ைம தC(தி5
 அ ெப, ெநறியிைட 

விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.01329.1 

 ெச
ைம ேச( த, $மரேவ- பைடெயா5 

ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.01329.2 

 அ
ம ேச(த� தாரக"$ உைறDளா� அைடேதா( $கத.01329.3 

 த
ைம வா6>ேய அம( கிர�=ச
 ஆ
 ைசல
. $கத.01329.4 

 வி45_ெப.(வி45_ெப.) உலா� நிமி( கிர�=ச கி/யிைன 

வி4ேணா(_ெப.(வி4ேணா(_ெப.) $கத.01330.1 

 க45 உள
 பைத பைத�தன( மகபதி கல�க
 $கத.01330.2 

 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

நினறன�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.க.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ப�.) நாரத� 

அKகிேய $மர� $கத.01330.3 

 .4டOக ேந( பத
_ெப.(பத
_ெப.) 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ�னன .க:வா�. 

$கத.01330.4 



 2ய நா�மைற அதண(_ெப.(அதண(_ெப.) �னிவ( 

இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) Aர�தி:_ெப.(Aர
_ெப.+அ��_சா/.+இ:_இட.ேவ.) 

$கத.01331.1 

 ேபாய எ:ைலயி� ெநறியதா� வரவர  .ண(�� $கத.01331.2 

 மா�� ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பி� $#�னி Fளி� 

இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) வ>வா� $கத.01331.3 

 ஏய ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ெபய(� கிர�=ச மா:வைர இ� கா4. 

$கத.01331.4 

 ேந/: இ�கி/�$ ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) .ைட மாய நC- நக/: $கத.01332.1 

 F( என ப5
 அ�ணI�$ இளவ: ஆ
 �ைணவ� $கத.01332.2 

 ேபா/: அ�Aத� ேநமிைய அணியதா  .ைனேதா� $கத.01332.3 

 தாரக  ெபய( ெவ�யவ� ைவகின� சய�தா:. $கத.01332.4 

 இ�னவ� தைன அ5திேய: எளி�கா4 இைனேயா� $கத.01333.1 

 ��னவ� தைன ெவ�றிட: என �னி 

ெமாழிய_$ைற.எ�.(ெமாழி_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.01333.2 

 மி�I த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) Aட( ேவலவ� அவ"றிைன 

வினவி_வி.எ�.(வின�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.01333.3 

 அ�னவ� தைன �>�$�
 இவ4 என அைறதா�. $கத.01333.4 

 சிறதி5 �,கேவ- இைனய ெச ப@
 $கத.01334.1 

 நிைறதி5
 அமர,
 இைறD
 ெந=சினி: $கத.01334.2 

 உைறதி5 கவ: ஒOஇ உவைக எ�தினா( $கத.01334.3 

 இறதன� தாரக� இ�ெறாேட எனா. $கத.01334.4 



 ஐய(க- ெப, மகிB� அைடய_$ைற.எ�.(அைட_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ஆ# 

இ, $கத.01335.1 

 ைக உைட �,க� அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) காைல_ெப.(காைல_ெப.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) .ைட $கத.01335.2 

 ெம�ய,- எ�திய வ Cர வா$ ஆ
 $கத.01335.3 

 ��யைன ேநா�கிேய இைனய ெசா:@வா�. $கத.01335.4 

 உ"றவ� கி/ கிர�=ச
 ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ஆ: $கத.01336.1 

 ம"# அத� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) .ைட மாய ெந�சிD- $கத.01336.2 

 ெச"றிய அAர( த
 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) த�Iட� $கத.01336.3 

 அ"ற
 இ: தாரக� அம(த: ேமயினா�. $கத.01336.4 

 ஏய நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) �ைணவ(க- இல�க�� எ4ம(க- $கத.01337.1 

 ஆயிர ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) ஆ
 அட: ெகா- Gத(க- $கத.01337.2 

 சா�வ# தைலவ(க- த
ெமா5 ஏகிேய $கத.01337.3 

 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) பதியிைன வைள�தி ேந( 

இலா�. $கத.01337.4 

 த5��_வி.எ�.(த5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எதி( மைலதி5
 அ�ண( 

தாைனைய  $கத.01338.1 

 ப5�தைன தாரக  பதக� எ�� ேம: $கத.01338.2 

 அ5�� அம( இய"#தி அ/ய� ஏ: யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) $கத.01338.3 

 �>�திட வ,$�
 �� ேபா எ�றா�. $கத.01338.4 

 நலமி$ $மரேவ- நவில இ�னண
 $கத.01339.1 



 வலமி$ சிற .ைட வா$ ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) எனா� $கத.01339.2 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) மிைச P பிய கர�த� தாB� �� $கத.01339.3 

 நிலமிைச இைற=சின� ேந(� நி"பேவ. $கத.01339.4 

 ஏத: அ
 �ைணவரா
 இல�க�� எ4மைர $கத.01340.1 

 ஆ�தி5 Gதைர ஆதி ேநா�கிேய $கத.01340.2 

 வா�தி5 ெப,
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) வா$ த�Iட� $கத.01340.3 

 ேபாதி5
 அ�ணைர  ெபார எ�# ஏவினா�. $கத.01340.4 

 ஏவ@
 அைனயவ( யா,
 எ
பிரா� $கத.01341.1 

 G அ> வண0கிேய ேபாத"$ உ�ன@
 $கத.01341.2 

 ஆவிD- ஆவி ஆ
 அமல� பா0$ உ#
 $கத.01341.3 

 ேதவ(க-_ெப.(ேதவ(_ெப.+க-_ப�.) க
மிய"$ இதைன� ெச .வா�. 

$கத.01341.4 

 ேமத$ ெப,திற: வ Cரவா$ைவ $கத.01342.1 

 ஆதிய( தம�$ எலா
 

அளி�$
_வி.எ�.(அளி_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

பா�ைமயா: $கத.01342.2 

 ஏத
 இலாத ப:லிரத
 ந:ெகனா $கத.01342.3 

 ஓதின� உல$ எலா
 உத�
 ெதா�ைமேயா�. $கத.01342.4 

 அ�திற
 ேக6ட ஓ( அமர( க
மிய� $கத.01343.1 

 ஒ�த� ஓ( மா�திைர ஒ50$ ��னேர $கத.01343.2 

 சி�திர வய ப/ சீய
 Pளிக- $கத.01343.3 



 இ�திற
 G4ட_ெப.எ�.(G4_வி.+6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ப: இரத
 

ந:கினா�. $கத.01343.4 

 அ�ன ேத(� ெதாைக அதைன எ
பிரா� $கத.01344.1 

 மி�I கால ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) வ Cர வா$�
 $கத.01344.2 

 பி�ன( எ4ம,
 பிற,
 சாரத $கத.01344.3 

 ம�ன,
 ெபற_$ைற.எ�.(ெப#_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) வழ0கினா� அேரா. 

$கத.01344.4 

 பாக( 24>ட  பட,
_ெப.எ�.(பட(_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ேத(க- 

ேம: $கத.01345.1 

 வாைக ேச(த,
 வா$ேவ �த: $கத.01345.2 

 ஆேனா( அைட�_வி.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ
 ெபா� மா: 

வைர� $கத.01345.3 

 ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) ைமதைன� 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபா"றினா(. $கத.01345.4 

 ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வ-ளைல� 

FB�_வி.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) �
�ைற $கத.01346.1 

 விHமிய� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) விைட 

ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏகினா( $கத.01346.2 

 பH� இ: நC�த
 ஓ( ப�� Q# என� $கத.01346.3 

 $Hமி  பா( இட
_ெப.(இட
_ெப.) $லவி� ெச:லேவ. $கத.01346.4 

 பாய_$ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) Gத(த
 பைட�$ ேவதரா� 

$கத.01347.1 

 ஏயினா(�$வ C ்றில�க�� எ4மரா� $கத.01347.2 



 ேமயினா(�$ எலா
 வ Cர வா$ ஓ( $கத.01347.3 

 நாயக
 ெபறCஇ ந5வ� ேபாயினா�. $கத.01347.4 

 அம( விைள�க �� அவைன ஏவிேய $கத.01348.1 

 தமர ேவைலயி: தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) FBதர $கத.01348.2 

 இைமயவ(�$ இைற ஏைனேயா( ெதாழ� $கத.01348.3 

 $மர ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) கைட� Pைழ ேயகினா�. $கத.01348.4 

 பி" பட எ
பிரா� ெபயர_$ைற.எ�.(ெபய(_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ஏவலா: 

$கத.01349.1 

 �"ப5 வ Cரைன �ய0கி  பா/ட� $கத.01349.2 
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$கத.01349.3 

 சி"பர� நைக அழ: .ர��� ெச�றேபா:. $கத.01349.4 

 அ/ நிைர G4டேத( அலைக G4டேத( $கத.01350.1 

 ப/ நிைர G4டேத( பைட�$- ஏ$வ $கத.01350.2 

 வி/ கட:_ெப.(கட:_ெப.) வைர பினி: ேமக ராசிD
 $கத.01350.3 

 கி/ உறB கல0கJ
 ெகHமி� ெச:வேபா:. $கத.01350.4 

 இைடய: இரத ேமா5 இரத
 

தா�கிய_ெப.எ�.(தா�$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.01351.1 

 பைடெயா5 பைட வைக ெசறித_ெப.எ�.(ெச/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 
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 $கத.01352.2 
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 இய
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_ெப.அ.(ெவ
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$கத.01356.1 
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$கத.01356.3 

 ��I# 2சி_ெப.(2சி_ெப.) ந
த
 ��நக( அைல�த� எ�றா(. $கத.01356.4 

 எ�ற@
 வடைவ� தCயி: இH� எI
 அள�க( வ Cழ� $கத.01357.1 

 ��றிய எH�சி மான� �4 என� ெச"ற
 24ட $கத.01357.2 

 மி� திகB அ/மா� ஏ"# விய� தவிA இ,�ைக நC0கி� $கத.01357.3 
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நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ஒ"றைர 
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 பி�ன(வ,
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 ெதாைக பரவ மத( பிெனா5 ெபய(த: 

உ"றா�. $கத.01359.4 
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 ெகா-ைக�� எ�ன 

$கத.01360.2 

 நC5 சாமர� ெதா$தி_ெப.(ெதா$தி_ெப.) பல விர6ட ெவ-_ெப.எஅ.(ெவ-_ெப.அ.) 

ஒலிய: நிமி(�_வி.எ�.(நிமி(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வ Cச  $கத.01360.3 

 ப5ீ_ெப.(ப5ீ_ெப.) ேச( தவள மதி� $ைட 

நிழ"ற_$ைற.எ�.(நிழ"#_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) வல
./க- ெப/�
 ஆ( ப. 

$கத.01360.4 

 ஈம�ேத நட
 ./D
 க4 )தேலா� எடாத சிைல எ�ன மாேலா� $கத.01361.1 

 மாம�ேத என� கிடத_ெப.எ�.(கிட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) �Hவயிர� 

த4ட
 ஒ�# வயிர� க4ைட� $கத.01361.2 

 தாம�ேத( ெப#கி�ற மட0க: பல ஈ(� வ,
 சகட� தி4கா: $கத.01361.3 

 ேசம�ேத( மிைச  ேபாத ஏைனயப: பைட� கல�
 

ெசறி�_வி.எ�.(ெசறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ந4ண. $கத.01361.4 

 ஒ"ற( Pவிய ேவைல ஏ"# எHத_ெப.எ�.(எH_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

அ�ண( கட:_ெப.(கட:_ெப.) ஒ,0$ ெச:ல� $கத.01362.1 



 ெகா"ற மா: க/ப/ேத( இன�திெனா5 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஈ4ட� $ழவி� 

தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) $கத.01362.2 

 க"ைற வா( சைட� கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) வா0கிய ெபா� மா:வைரைய� 

காவலாக� $கத.01362.3 

 A"# மா: வைரெய�ன  பைட�தைலவ( பஃேற/: �வ�றி� Fழ. 

$கத.01362.4 

 ெமா� அம( ெச� ேகாலெமா5 � .ரேம: நடத,J
 ��க4 8(�தி 

$கத.01363.1 

 ைப அரவி� தைல��=A
 கைண 24ட 84ட தழ: பதக( ஆேனா( 

$கத.01363.2 

 ெம� உடல
 �H�
 )0க� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெகா-ள  

ெப,_ெப.அ.(ெப,
_ெப.அ.) 2ம மிைச� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�ன� $கத.01363.3 

 ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) �> அ�ண( ெப,
 

கடலினிைட எH
 Gழி ேச6 ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ஓ0க. $கத.01363.4 

 கா(� $�ற
_ெப.($�ற
_ெப.) அ�ன திற:_ெப.(திற:_ெப.) க/மீ�
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 $கத.01364.1 

 ேத(�$�ற
 அத� மீ�
 வயவ(க- த
 கர0களிI
 ெசறி பதாைக 

$கத.01364.2 

 ஆ(�கி�ற� உய(�_வி.எ�.(உய(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஓ0கி 

அைசகி�ற� எ
 ம,0$
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 வாைக உள ப:லிய�
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ப�த� நக( 

நி0கி_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ம�ன(_ெப.(ம�ன(_ெப.) 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $கத.01365.1 

 ஏகியேதா( ப> ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) உவ/ 
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மாேபா: $கத.01365.2 

 சாைக உள ப�மரI
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 $�#கJ
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 ேச$ைடய ெப,
 சீ"ற  Gத( பைட ஆ(�� எதி(� ெச�றத�ேற. $கத.01365.4 

 எ:ேலா,
 ெதாH தைகய_$ைற.எ�.(தைக_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $மர� அ> 

இைண வH�தி_வி.எ�.(வH��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) இக: 

ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) Gத( $கத.01366.1 

 க:ேலா5
 மரேனா5
 கைதேயா5
 கணி�சிேயா5
 கH�- வ Cச 

$கத.01366.2 

 வி:ேலா5
 கைணேயா5
 ேவேலா5
 ேநமி ெயா5
 

மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.01366.3 

 அ:ேலா5
 .ைரD மன��_ெப.(மன
_ெப.+அ��_சா/.) அ�ண( பைட எதி( 
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$கத.01366.4 
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 ேவைல $கத.01367.1 
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 ஏ ெயன உலைக� சி�
 இ#தி நா-_ெப.(நா-_ெப.) எழிலி ேபா:வா(. 

$கத.01374.4 

 நிண
_ெப.(நிண
_ெப.) கவ( ஞமலி ஓ( சா( ெஞேர: என� $ைர ப  .-ளி� 

$கத.01375.1 



 கண0கJ
 அலைக தாI
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Gத( ஆேனா( $கத.01376.1 
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பா��_வி.எ�.(பா�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெகா�றன( Gதவ Cர(. 
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 அ>�தி5
 காைல_ெப.(காைல_ெப.) கீ4ட� அ
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_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.01383.2 

 வ�திற: த
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 நிைர பட� திறேலா( உ��த ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) கைண ஆன 
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$கத.01393.1 
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$கத.01393.4 
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 இ/$ உ"றன( அ�ேற. $கத.01449.4 
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_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.01454.1 
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இைனயன கழற: உ"றா�. $கத.01456.4 
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 சிதினா�. $கத.01472.4 

 சிதிய காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) ெசயி(��� தாரக� 
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_ெப.) கைண $கத.01473.2 
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 ஐதி, பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ெதா65 அவ"ைற நC�கினா�. $கத.01473.4 
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 ஆ0$ ஓ( சிைலைய� $னி�தா� அ� காைல_ெப.(காைல_ெப.) த�னி: 

$கத.01475.1 

 எ
ேகா �த:வ� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) பாணியி� ஏ� வி:லி: 

$கத.01475.2 

 ெச0ேகா:_ெப.(ெச0ேகா:_ெப.) வைகயா ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) G6>ன� 

ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) உ��தா� $கத.01475.3 

 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) ேகா: நடா�தி வ,தாரக ெவ�ய� மீதி:. 

$கத.01475.4 

 ேசரா( பர�
_ெப.எ�.(பர_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

திற:_ெப.(திற:_ெப.) ேவலவ� ெச�ைக ேநா�கி� $கத.01476.1 

 தாரா( �>� தாரக வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) தன� வி:லி: $கத.01476.2 

 ஓ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) வாளிக- G6>ன� ஒ:ைல உ��� $கத.01476.3 

 நரா� விர�
 கைணயாைவD
 நC# ெச�தா�. $கத.01476.4 



 ெவ�யா� அநத
 கைண 24ட விமல� 

ந:$
_ெப.எ�.(ந:$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.01477.1 

 ��யா� அைவக- அ#��� கைண ேகா> 24> $கத.01477.2 

 ைமயா( அ�ண( .கB தாரகமான ேவழ
_ெப.(ேவழ
_ெப.) $கத.01477.3 

 எ�யா$
 வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) ெசறி�தா� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) யா�ைக எ0$
. $கத.01477.4 

 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ேகா> வாளி உறேலா5
 உ,�� நCச� $கத.01478.1 

 இ, ேகா> வாளி விட அ�னைத ஏவி� 

நC�கி_வி.எ�.(நC�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.01478.2 

 �, ேகா>ய தா(_ெப.(தா(_ெப.) அAேரச� �க
_ெப.(�க
_ெப.) ெகா- ைகD
 

$கத.01478.3 

 ெபா, ேகா5
 வ Cழ_$ைற.எ�.(வ CB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) வி5�தா� இ, .0க 

வாளி. $கத.01478.4 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ0$ இர45 சர�
 பட 

மாைய ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) $கத.01479.1 

 தத0க- ைகேயா5 இறேலா5
 தள(�சி எ�தி $கத.01479.2 

 ��
 கைண ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) த�ைன �னி� 24>� 

$கத.01479.3 

 கத� தட
_ெப.(தட
_ெப.) ேத(� �வச
 �க-_ெப.(�க-_ெப.) க45 நி�றா�. 

$கத.01479.4 

 ம:ல:_ெப.(ம:ல:_ெப.) ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) இ"ற� க45 

மற
_ெப.(மற
_ெப.) ெகா- ெவ�ேயா� $கத.01480.1 

 வி:ைல� கைண நா�$ இர4டா: நில
_ெப.(நில
_ெப.) மீ� வ C6>� 

$கத.01480.2 



 ெதா:ைல� கனலி� கைண ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) 24> அ�ேனா� 

$கத.01480.3 

 ெச: உ"ற தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) ேத( ப/ பாெகா5 சிதி நி�றா�. 

$கத.01480.4 

 ேவ# அ0$ ஒ,ேத( மிைச ேயறி ஒ( வி:ைல வா0கி $கத.01481.1 

 Qைற� இ,தC விசிகதைன ெநா�தி� ஏவி $கத.01481.2 

 மா# இ�றி ைவ$
 பரம� வ>வான ெச?ேவ- $கத.01481.3 

 ஏ#
 தட
_ெப.(தட
_ெப.) ேத( வலவ� .ய�� எ�த உ��தா�. $கத.01481.4 

 ெவ�ேறா( .கH
_ெப.எ�.(.கB_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $மர� 

விய� ேத( கடாவி� $கத.01482.1 

 ெச�ேறா� வ,�த ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) தCயவாளி $கத.01482.2 

 வ�ேறா� �க� தாரக� ெந"றிD- ம�ன உ� ப  $கத.01482.3 

 ெபா� ேதா� தன� தடேத/: 

.ல
பி_வி.எ�.(.ல
._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) வ CBதா�. $கத.01482.4 

 வ CB உ"றிட@
 விH ெச
.ன: ெவ-ள மி�ேக $கத.01483.1 

 தாB உ"ற பா/: .$ேத .ைட சா(த: உ"ற $கத.01483.2 

 பாழி� கடலி:_ெப.(கட:_ெப.+இ:_இட.ேவ.) ப/மா �க
_ெப.(�க
_ெப.) ப6ட 

ெசதC� $கத.01483.3 

 Fழி� களி"றி� வதன�திI
 

ேதா�#
_ெப.எ�.(ேதா�#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) எ�ன. 

$கத.01483.4 



 ம� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தாரக� அ0க4 

மய0கி_வி.எ�.(மய0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

வ Cழ_$ைற.எ�.(வ CB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.01484.1 

 அ�னா� தன� பைடவ Cர( அதைன ேநா�கி� $கத.01484.2 

 ெகா�னா(சின0 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அ5ேபாைர� $றி�� ந
ப� $கத.01484.3 

 ெதா�னா- உத�
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) ைமதைன� 

FB�_வி.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெகா4டா(. $கத.01484.4 

 Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) திகி/  பைட ேதாமர
 ��ய பி4> $கத.01485.1 

 பால
 Aட( ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) எH நா=சி: பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) த4ட
 

$கத.01485.2 

 ஆல
 கைணய0 $லிச ஆDத
 ஆதி ஆக $கத.01485.3 

 ேவ@
 பைடக- ெபாழி�_வி.எ�.(ெபாழி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ஆ(�தன( எ0$
 ஈ4>. $கத.01485.4 

 க#�தா� அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) த
 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) க45 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

கா( �க�ைத_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.+ஐ_ெச.ேவ.) $கத.01486.1 

 நி#�தா வைளயா� கைண மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

நCட_$ைற.எ�.(நC5_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) உ��� $கத.01486.2 

 ம#�தா� உைடய ெகா5
 தானவ( வாைக சிதி $கத.01486.3 

 அ#�தா� வி5ெதா: பைட யாைவD
 ஆட: ேவேலா�. $கத.01486.4 

 ெவ�தாகிய தC
_ெப.அ.(தC
_ெப.அ.) கைண மா/_ெப.(மா/.) விசாக� மீ65
 

$கத.01487.1 

 ெப�தா� அ�ண( �> த�ைன  பிற0$ மா(ைப� $கத.01487.2 



 ���தா� உ#
 வாயிைன அ0ைகைய� ேதாைள� தாைள� $கத.01487.3 

 ெகா�தா� $,தி� கட:_ெப.(கட:_ெப.) எ0கK
 ெகா4ட� அ�ேற. 

$கத.01487.4 

 வி:ேலா( பர�
_ெப.எ�.(பர_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

திற:_ெப.(திற:_ெப.) ேவலவ� ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) 

ேகாலா: $கத.01488.1 

 அ: ஓ>ய தCய மன�தானவ( ஆயிேனா/: $கத.01488.2 

 ப:ேலா(_ெப.(ப:ேலா(_ெப.) இறதா( $,தி� கட:_ெப.(கட:_ெப.) 

பா��_வி.எ�.(பா�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நCதி� $கத.01488.3 

 சி:ேலா(க- த�த
 உயி( 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) சிைத� ேபானா(. 

$கத.01488.4 

 ைம� கா( சிவத� எI
 தாரக� ைமய:_ெப.(ைமய:_ெப.) 

நி0கி_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.01489.1 

 அ�காைல த�னி: எHேத அய: 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.01489.2 

 ெதா�கா( தைம யாைரD
 கா4கில� ��ப
_ெப.(��ப
_ெப.) எ�தி 

$கத.01489.3 

 ந�கா� அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) த
 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) க45 நவிற: உ"றா�. 

$கத.01489.4 

 ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) வா( சைட ஈச� ந:கிய 

சி#வ�_ெப.(சி#வ�_ெப.) இ0$ ஒ,வ� ெபார� $கத.01490.1 



 ைக இழ�_வி.எ�.(இழ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) �க�தி� ஊ5 கவி� 

ெகா- ேகா5
 இழதன� $கத.01490.2 

 ைமய:_ெப.(ைமய:_ெப.) எHதி விHதன� ெபா,
 வலிய தாைனD
 

மா4டன $கத.01490.3 

 ஐய வ C0$_ஏவ.(வ C0$_வி.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) தமிய� 

நினறன�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.க.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ப�.) 

அழகிதா: என� ஆ4ைமேய. $கத.01490.4 

 தாவி: ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சிைல வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) சர0க- எ4ணில 

24>ேய $கத.01491.1 

 ேமவலா� இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) உயி( $> ப�
 ெவ:@ கி�ற�
 

அ/யதா: $கத.01491.2 

 ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) மா பைட ெதா5வ� இ0$ இனி எ�# சிதைன 

ெச��பி� $கத.01491.3 

 ஏவ,
 .கB தாரகா Fர� இைனய ெச�ைக இய"றினா�. $கத.01491.4 

 அட: அ/ நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) ஆதி வானவ  $கத.01492.1 

 பைடயிைன யாைவD
 பவ
 ெச�தாரக� $கத.01492.2 

 விட விட வதைவ ெவ,வி ேமைலேயா� $கத.01492.3 

 .ைடதனி: ஒ50கிேய ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

நி�றேவ. $கத.01492.4 

 ெச
 க4 மா: அய� �த: ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) மா பைட $கத.01493.1 

 �0கெமா5 ஏகிேய �ள0கி ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) உைட  $கத.01493.2 

 .0கவ� பா0க/: ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

நி"ற@
 $கத.01493.3 



 அ0$ அ� க4டன� அ�ண( ம�னவ�. $கத.01493.4 

 ஒ,வின� அகைதைய உ-ள
 ஓ( இைற $கத.01494.1 

 ெவ,வின� வி
மித
 மிக�
 

எ�தினா�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) $கத.01494.2 

 எ/க@B விழியின� இவைன ெவ�றிட: $கத.01494.3 

 அ/ய� ேபா@
 எ�# அக�தி: உ�னினா�. $கத.01494.4 

 பா0க/� மா� உைட  பரம� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பைட $கத.01495.1 

 ஈ0கினி வி5�
 எ�# எ4ணி_வி.எ�.(எ4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

அ பைட $கத.01495.2 

 வா0கின� அ,�சைன மன�தினா: ஆ"றினா� $கத.01495.3 

 ஓ0கி இ,
 சின�ட� ஒ:ைல ஏவினா�. $கத.01495.4 

 ச0கர� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பைட த#க4 ஆல�
 $கத.01496.1 

 .0கவ( பைடகJ
 Gத ராசிD
 $கத.01496.2 

 அ0கத நிைரகJ
 அள பி: Fல�
 $கத.01496.3 

 ெவ0 கன: ஈ6ட�
 விதி��� ெச�றேத. $கத.01496.4 

 கைல $லா
 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) �>� கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) மா பைட 

$கத.01497.1 

 அலகிலா உயி(கJ
 அ4ட
 யாைவD
 $கத.01497.2 

 உைல$றா� அலமர உ,��� ேசற@
 $கத.01497.3 

 இைல $லா
 அயி: உைட எைத ேநா�கினா�. $கத.01497.4 

 கதேவ- அைனய� க45 தைதைய� $கத.01498.1 

 சிைதயி: உ�னி ஓ( ெச0ைக நC6>ேய $கத.01498.2 



 அத ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பைடயிைன அ,ளி: ப"றினா� $கத.01498.3 

 ததவ� வா0கிய த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) எ�னேவ. $கத.01498.4 

 ெந"றியி: விழி உைட நிமல� காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) $கத.01499.1 

 ப"றிய பைடயிைன  பாணி ேச(�தினா� $கத.01499.2 

 ம"# அ� தாரக வலிய� க4 உறCஇ $கத.01499.3 

 இ"ற� ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) தி, இனி எ�# ஏ0கினா�. $கத.01499.4 

 ேதவ(க-_ெப.(ேதவ(_ெப.+க-_ப�.) ேதவனா( ெத�வ� 

ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பைட $கத.01500.1 

 ஏவின� அதைனD
 எதி(� ப"றினா� $கத.01500.2 

 8 இ, �க
_ெப.(�க
_ெப.) உைட �த:வ� வ�ைமைய $கத.01500.3 

 நாவினி: ஒ,வரா: நவில: பாலேதா. $கத.01500.4 

 ஆயிI
_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.$றி.+உ
_சா/.) அர�மக� அற�தி� ேபா( 

அலா: $கத.01501.1 

 தCய� ஓ( ைகதவ� ெச,வ ��னலா� $கத.01501.2 

 மாையக- ஆ"றிேய மைற�_வி.எ�.(மைற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நா� $கத.01501.3 

 ஏ ெயன இய"#வ� அம( எ�# எ4ணினா�. $கத.01501.4 

 ைகயI
 இ?வைக க,�தி: உ�னிேய $கத.01502.1 

 ஒ� எனேவ கிர�=ச ெவ"பி� �� $கத.01502.2 

 ைவயெமா5 ஏகி நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) வ:ல மாையக- $கத.01502.3 

 ெச�$தி ெச�$தி எ�# ெச பினா�. $கத.01502.4 

 ெச பிய இ#வைர கிர�=ச
 திகB உ# மாையயி� நிகB உ�னி $கத.01503.1 



 � .ர வைக பல என நி"ப �ரI உ# தாரக �த:வ� 

தா�_த".A.(தா�_த".A.) $கத.01503.2 

 அ .ர நி,த(க- என நி�றா�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) 

அக:வைர பல பல �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) ஆக $கத.01503.3 

 ஒ ப# Fர� அ� இைளேயாI
 உ,
 என அைவ இைட உல� உ"றா�. 

$கத.01503.4 

 ேவைலக- உ,விைன வைர ெகா-ள_$ைற.எ�.(ெகா-_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

விசய
 அ� உைடய� ஒ( அAேரச� $கத.01504.1 

 கால
_ெப.(கால
_ெப.) அ� இ#தியி: உல$ 

உ4K
_ெப.எ�.(உ4K_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) கைன ஒலி 

அன:க- என நி�றா�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) $கத.01504.2 

 சீல
 இ� ��கி/ ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) ேநமி� தி,வைர FB த,
 இ,- 

ஆக $கத.01504.3 

 மா: க/ �க�ள அ�ண� தா�_த".A.(தா�_த".A.) வைர அ# பா/ட 

நிைரயானா�. $கத.01504.4 

 இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) �த: உள Aர( ைவ$
 ஏB உட� 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) திைச ேவழ
_ெப.(ேவழ
_ெப.) ேபா: $கத.01505.1 

 அத ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) கி/ வரேலா5
 அ,கினி: உ#$ல கி/ 

ஆகி� $கத.01505.2 

 ததியி� �க
_ெப.(�க
_ெப.) உள அ�ண� தா�_த".A.(தா�_த".A.) சட சட 

�தி( ஒலி உட� வதா�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) 

$கத.01505.3 

 �திய த
 தம� உ, மாறி �ைற �ைற 

நி�ற�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) ஒ( திறேன ேபா:. 

$கத.01505.4 



 வாDவி� உ, என மைல ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

மதகி/ �க
_ெப.(�க
_ெப.) உள பதக� தா�_த".A.(தா�_த".A.) $கத.01506.1 

 ேதDவி� உ, என வர: உ"றா� தி/ய�
 ெந5வைர விைரேவா5
 

$கத.01506.2 

 கா� கன: உ$ ெஞகிழிக- ஆகி� ககன ம� இைட உற மிைடகாைல 

$கத.01506.3 

 ஆயிர ேகா> ெவ�யவேர ேபா: அலமர: உ"றன� அற
_ெப.(அற
_ெப.) 

இ:லா�. $கத.01506.4 

 அ?வைக தாரக� வைரேயா5
 அளவ# மாையயி� வ>� எ�தி $கத.01507.1 

 எ?விைடD
 ெசறிதர: ஓ5
 எ
 ெப,மா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

இைவ காணா� $கத.01507.2 

 ெத? வலி ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ#
 

இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) ஆவி சி�வ� எ�# உள
 மிைச ெகா4ேட 

$கத.01507.3 

 ைகவ, ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட தைன 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) இைனயன சில ெமாழி 

கழ#"றா�. $கத.01507.4 

 தாரக� எ�ப� ஓ( ேபேராைன� ச=சல
 உ# கிர�=ச�ைத $கத.01508.1 

 ஓ( இைற ெச:@
_ெப.எ�.(ெச:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) �� 

உட:_ெப.(உட:_ெப.) கீறி உ- உயி( உ45 .ற�� ஏகி  $கத.01508.2 

 பா( இட( த
ைம இல�க�� ஒ�பதி�ம( ஆக உைர�கி�ற $கத.01508.3 

 வ Cரைர மீ6> இவ4 வ,க_விய0.வி.�.(வா_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) எ�ேற 

ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட த�ைன வி5�தி6டா�. $கத.01508.4 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) வி6>5 தனி ைவேவ: ெச, 

�ய: தாரக� வைரேயா5
 $கத.01509.1 



 ஆ� இைட ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) .ண( . 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) அகில�
 அழி த, ெபாHதி� க4 $கத.01509.2 

 மாையயினா: ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) உல$ எ0$
 

மலித,
 உயி(கJ
 மதி F5
 $கத.01509.3 

 2யவ� விழி அழ: A5மா ேபா: �4 என அ6ட� Aர( ேபா"ற. $கத.01509.4 

 அர4த, கழ: கா: ஐய� அ#�க�� 

எHத_ெப.எ�.(எH_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) சீ"ற
 $கத.01510.1 

 திர45_வி.எ�.(திர-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 

வ5வி� ேவறா�� ெச�றேத என� நா�$ $கத.01510.2 

 �ர4 த, தட
_ெப.(தட
_ெப.) ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) அ4ண: ��தைல 

பைட�த Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) $கத.01510.3 

 இர45 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) பைடயா� வத� எ�ன�
 ஏகி"# அ?ேவ:. 

$கத.01510.4 

 �>�திட: அ/ய மாய 8/ நC(� கடைல வ"ற� $கத.01511.1 

 $>�தி5கி�ற ெச?ேவ: P"ற
 வதி5த: ஓ5
 $கத.01511.2 

 த>�தி5
 எயி"#  ேபB வா�� தாரக� இதைன  ப"றி $கத.01511.3 

 ஒ>�தி5 கி"ேப� எ�னா ஒ: என உ,�� வதா�. $கத.01511.4 

 அ�ச
 ஒ( சிறி�
 இ:லா அ�ண( ேகா� உவண� ேம: ெச: $கத.01512.1 

 ந�A அர� எ�ன� சீறி நKக@
 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

மா(._ெப.(மா(._ெப.) எ�I
 $கத.01512.2 

 வ�சிர வைரயி� மீ� வா�_ெப.(வா�_ெப.) உ,
 ஏ# உ"# எ�ன� 

$கத.01512.3 

 ெச�ைச அ
 ெத/ய: வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) ெச@��
 ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) 

ப6ட� அ�ேற. $கத.01512.4 



 தாரக� மா(ப
 எ�I
 தட
_ெப.(தட
_ெப.) ெப, வைரைய� கீ45 

$கத.01513.1 

 சீ/ய கிர�=ச�தி: ேச(�_வி.எ�.(ேச(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ப65 

உ,வி� ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.01513.2 

 வ Cர�
 .கH
_ெப.எ�.(.கB_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) விள0கிய� எ�ன 

அ0க6 $கத.01513.3 

 ேசா/D
 �கJ
 ஆ>� �4 என மீ4ட� அ�ேற. $கத.01513.4 

 மீ4>5சீ"ற ைவேவ: ெவ"பிI- �=A கி�ற $கத.01514.1 

 ஆ4 தைக வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) த
ைம ஆயிைட எH பி வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

ேபா� $கத.01514.2 

 மா4 த$ க0ைக ேதா��_வி.எ�.(ேதா�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வாலிய 

வ>வா� ஐய� $கத.01514.3 

 24>ய கர�தி: வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெதா�ைம 

ேபா: இ,த� அ
மா. $கத.01514.4 

 த4ட
 அ� இய"#
 P(ேவ: தாரக அ�ண� மா(.
 $கத.01515.1 

 ப45 உள வைரD
 ப65  பறித ேப( ஓைச ேகளா $கத.01515.2 

 வி4ட� ஞால
_ெப.(ஞால
_ெப.) எ�பா( ெவ>�த� ேம, எ�பா( $கத.01515.3 

 அ4ட
 அ� உைடத� எ�பா( ஆயின( அகில�� உ-ேளா(. $கத.01515.4 

 வ>�தைத அ�ன P(ேவ: மா(ைப ஊ5 அ#��� ெச:ல� $கத.01516.1 

 த>�தி5கி�ற யா�ைக� தாரக� அநத ேகா> $கத.01516.2 

 இ>� ெதாைக எ�ன ஆ(�தி65 இ
 என எH� �-ளி  $கத.01516.3 



 ப>�தல
 த�னி: வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பைத 

பைத�� ஆவி வி6டா�. $கத.01516.4 

 தடவைர அைனய ெமா�
பி: தாரக� ேவலா: ப65  $கத.01517.1 

 .டவியி: வ Cழா நி�றா�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) ெபா- என 

வானி: �-ளி� $கத.01517.2 

 கட:_ெப.(கட:_ெப.) உைட� எ�ன ஆ(�$
 

காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) கல�க
 எ�தி $கத.01517.3 

 உ5கண
 உதி(த� அ=சி ஓ>ன� இரவி எ�ேபா�. $கத.01517.4 

 தள(திட: இ:லா வ Cர�தாரக� ப65 வானி: $கத.01518.1 

 கிள(தன� வ CH
_ெப.எ�.(வ CB_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) எ:ைல� கீB 

உ# பில�
 பா,
 $கத.01518.2 

 பிளதன வைரக- யா�
 பிதி(தன அதி(த� அ4ட
 $கத.01518.3 

 உள
 த5மாறி ேயாலி65 ஓ>ன திைசயி: யாைன. $கத.01518.4 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) அளி சிறி�
 இ:லா� தாரக� 

கிள(�_வி.எ�.(கிள(_ெப.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வா�ேபா� $கத.01519.1 

 ம4_ெப.(ம4_ெப.) இைட மறிதத�ைம வ�சிைற 

இழத_ெப.எ�.(இழ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) நாளி: $கத.01519.2 

 தி4ணிய_ெப.அ.(தி4ணிய_ெப.அ.) ேம, இ�I
 ெச:லலா
 ெகா: எ�# 

உ�னி $கத.01519.3 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) இைட எH� வ:ேல வ CBதேத ேபா@
 அ�ேற. 

$கத.01519.4 

 ெவ"றிய� ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) P(ேவ: 

ெவ"பிைன அ6டகாைல� $கத.01520.1 

 ெச"றிய Gழி ய6ீட
 சிதறிய ெபாறிக- எ0$
 $கத.01520.2 



 ப"றிய .ைகD
 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

பரதன_வி.�.(பர_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) கரத த4ட
 

$கத.01520.3 

 வ"றிய_ெப.எ�.(வ"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) கட:க- வானி: 

க0ைகD
 வறத� அ�ேற. $கத.01520.4 

 சிறதி5 மாய ெவ"ைப� தி,�ைக ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) ெபா>�த காைல  

$கத.01521.1 

 பிறதி5 கி�ற தCைய� தC என  ேபச: ஆேமா $கத.01521.2 

 அறிதவ( ெத/யி: $�ற
_ெப.($�ற
_ெப.) அ�ண� ஆைகயினா� 

ெம�யி: $கத.01521.3 

 உைறதி5 $,தி_ெப.($,தி_ெப.) �-ளி உ$�தவா# 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) அ�ேற. $கத.01521.4 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) உ"ற $�ற
_ெப.($�ற
_ெப.) த�ைன 

எறிதன�_வி.�.(எறி_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) எ�# 

ெச?ேவ- $கத.01522.1 

 தா�_த".A.(தா�_த".A.) உ"ற நதிைய 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) த>தேத எ�ன ெவ"பி: 

$கத.01522.2 

 ஊ� உ"ற ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) 

பாய_$ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) உதி�தி5
 ெபாறியி� ஈ6ட
 

$கத.01522.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உ"ற க0ைக .�$ வறதி5 வி�த� அ�ேற. $கத.01522.4 
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 ெசல� ெகா4ட� ஓ( ேதாணி ேபா�ற� சி# தி0க-. $கத.01648.4 



 ஆன காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) அ#�க  .0கவ� அமல 

$கத.01649.1 

 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேச( ஒளி நிலெவா5 க0$ைல வ C6>  $கத.01649.2 

 பாI ேமவ,
 ெம:ெலன� ெச�தலி: பரமா
 $கத.01649.3 

 வான நாயக� கயிைல ேபா�# இ,த� அ?ைவய
. $கத.01649.4 

 வ CA ேப( ஒளி விற:_ெப.(விற:_ெப.) $க� இ?வா# $கத.01650.1 

 ஆசி� ம4ணியி� அக� கைர ந4ண $கத.01650.2 

 ஈசனா
 அவைன எ��. ேவதா� $கத.01650.3 

 ேகசவ� �த:வ( இ�ன கிள பா(. $கத.01650.4 

 ஆ4ட இநதி அக� கைர எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.01651.1 

 மா4ட வா: உக
 மலி�_வி.எ�.(மலி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இனி� 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.01651.2 

 நC4ட_ெப.எ�.(நC-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேசாைலக- நிரதன 

ேதா�றி $கத.01651.3 

 ஈ4> ஈ4ைடயி� இ#��ள அ�ேற. $கத.01651.4 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) .ைனதி5 ெப,
 தைக தான
 $கத.01652.1 

 இ#தி இ:லன இ,தன வ"றா: $கத.01652.2 

 நறிய� ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) இ நதி�கைர 

த�னி: $கத.01652.3 

 இைறவ இ?விைட இ,� அ,- எ�றா(. $கத.01652.4 

 வைனD
 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அய� மா:�த: வாேனா( $கத.01653.1 

 இைனய ெச .த@
 யா/I
 ேமேலா� $கத.01653.2 



 விைனய ெம�த உள வி�Aவ க�ம  $கத.01653.3 

 .ைனவI�$ இ� .க�றி5கி�றா�. $கத.01653.4 

 ைக வேலா� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) கண
 ப5 ��ன( $கத.01654.2 

 இ?விட�தினி: எம�$_பதி.ெப.(எ
_பதி.ெப.+�$_ெகா.ேவ.) 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 82( $கத.01654.3 

 ெச?விதி: .ைன� ெச�$தி எ�றா�. $கத.01654.4 

 எ�ன ேலா5
 அ?விட
 தனி: எ0ேகா� $கத.01655.1 

 ��I ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பைட Aராதிப ேரா5 $கத.01655.2 

 ம�ன அ0க4 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) மா நக( 

ெநச��_ெப.(ெநச
_ெப.+அ��_சா/.) $கத.01655.3 

 உ�னி ந:க@
 உவதன( யா,
. $கத.01655.4 

 அ .ர�ைத அறிவ� க>தா"றி $கத.01656.1 

 � .ர�ைத அ5 ��னவ� 

ந:$
_ெப.எ�.(ந:$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.01656.2 

 ெம� .ர� தவைன ேநா�$. ேமேலா� $கத.01656.3 

 இ .ர�� இைட எH� அ,- எ�றா�. $கத.01656.4 

 எ�றேலா5
 இரத�தி� இழிேத $கத.01657.1 

 ��#
 வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) Aராதிப( ஆேனா( $கத.01657.2 

 ெச�ற_ெப.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) Gத(க- ெசறி�ட� ஏக 

$கத.01657.3 

 ம�ற:_ெப.(ம�ற:_ெப.) மா நக/: வ-ள: .$தா�. $கத.01657.4 

 ெச:@ மா�கி: ெசறிதி5 கா பி� $கத.01658.1 



 ம:ல:_ெப.(ம:ல:_ெப.) மாநக( வள
_ெப.(வள
_ெப.) தைன 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.01658.2 

 எ:ைலயி: அறிவ� யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) உைறத"$ $கத.01658.3 

 ந:ல_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) மாநக( இ� எ�# நவி�றா�. $கத.01658.4 

 வ Cர ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) இ� விள
.தேலா5
 $கத.01659.1 

 ஆ,
 வானவ(க- அ
ெமாழி ேகளா $கத.01659.2 

 ஏ( எலா
 உைடய இநக( ேச�ஞ $கத.01659.3 

 a( அ� எ�# ெபய( ஓதின( அ�ேற. $கத.01659.4 

 ஆய காைல_ெப.(காைல_ெப.) அனிக  பைட 

Fழ_$ைற.எ�.(FB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.01660.1 

 ஏய பி� இைளஞ( இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) ேவதா $கத.01660.2 

 மாய� ஏைனய( வH�திட ஆ4ைட� $கத.01660.3 

 ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) ெச:@. $மார� இ,தா�. $கத.01660.4 

 ப�னி, .ய�ெதாைக பைட�த $மேரச� $கத.01661.1 

 த�ன,- அைட�_வி.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) விதி த�ைன 

�தலாேனா( $கத.01661.2 

 அ�னவ� வி5�திட அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

.ைட ேயகி� $கத.01661.3 

 ெதா�னிைல இ,�ைகக- ெதா#
 ெதா#
 அைடதா(. $கத.01661.4 

 தாைனக- தம�$ உ/ய சாரத( இல�க( $கத.01662.1 

 ஏைனய( வH�த எைம ஆJைடய வ-ள: $கத.01662.2 



 ேகா நக( இ,�க விைட ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெச: $ழா��- $கத.01662.3 

 வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) தம�$ இைற ெசய"ைகைய வ$ பா
. $கத.01662.4 

 தா0க,
 ெப,
திற: தாரகா Aர�_ெப.(Aர�_ெப.) $கத.01663.1 

 பா0$ அம( $�ெறா5
 ப6ட பா�ைமயா: $கத.01663.2 

 ஆ0கன
 .ரதர� அவல
 யாவ�
 $கத.01663.3 

 நC0கின� உவைகயா: நிைறத_ெப.எ�.(நிைற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெந=சினா�. $கத.01663.4 

 வி,�_ெப.(வி,�_ெப.) இய: அமி(திைன விHம
 இ:வழி $கத.01664.1 

 அ,தின� ஆ
 என ஆக
 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) என  $கத.01664.2 

 .ரதர� இ,�ழி  .�$� தாBத� ஆ: $கத.01664.3 

 வர
_ெப.(வர
_ெப.) திகB சிர.ர வன�தி: ெத�வத
. $கத.01664.4 

 �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) ெபாதி வி4ணக
 �த:வ� G4கJ
 $கத.01665.1 

 நகி: ெபாதி சா�ைட ந0ைக G4கJ
 $கத.01665.2 

 �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) ெபாதி கிழிெயா5 ெதா:ைல 

ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அைவ $கத.01665.3 

 அகி:_ெப.(அகி:_ெப.) ெபாதி கா6டக�� அ>க- உ��தேத. $கத.01665.4 

 �� உற உ��தபி� �த:வ ேக6> நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.01666.1 

 ைபெதா> அண0ெகா5_ெப.(அண0$_ (.+ஒ5_க,.ேவ.) பரம� காழியி: 

$கத.01666.2 

 வதைன_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) 

ேநா"றநா- ைவ�த Gனி� $கத.01666.3 



 ததன� ெகா-ெகன� சா"றி நி�றேத. $கத.01666.4 

 நி" .# கி�#ழி ேநமி அ4ண"$ $கத.01667.1 

 �"ப5கி�றவ� �ள/  ப4ணவ� $கத.01667.2 

 கி".# ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) G4 கிழிைய 

ேநா�கினா� $கத.01667.3 

 க".ைடயா- வி5
_ெப.எ�.(வி5_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 2தி� 

கா6சிேபா:. $கத.01667.4 

 எ/ மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணிகல� இ6ட G�கி: $கத.01668.1 

 வி/த, ெபாதியிைன விரலி� நC�கினா� $கத.01668.2 

 தி,மக- அம(த, ெத�வ� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $கத.01668.3 

 வ/ அளி FB உற மல(த� எ�னேவ. $கத.01668.4 

 �4 என� கிழி அத� ெதாட(. நC�க@
 $கத.01669.1 

 ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) )த:_ெப.()த:_ெப.) �ைணவி_ெப.(�ைணவி_ெப.) 

G4 உ
ப( ேதா�ற@
 $கத.01669.2 

 க4 உற� க4டவ� க,தினா� அேரா $கத.01669.3 

 எ4Kத"$ அ/ய� ஓ( இ�ப
_ெப.(இ�ப
_ெப.) ����ளா�. $கத.01669.4 

 G6ைகயி� �ைலDைட  ெபா� அ
 ெகா
பி�ேம: $கத.01670.1 

 ேவ6ைகய� ஆயின� மிக�
 ப"பக: $கத.01670.2 

 வா6ைகயி� றி,த� மன�தி� ��னினா� $கத.01670.3 

 கா6 ெகாJ
 காம ேநா�� கவைல எ�தினா�. $கத.01670.4 

 ெந�
 மலி தழ: என நC>� காமேநா� $கத.01671.1 

 இ
 என மிைச� ெகாள இர0கி ஏ0கினா� $கத.01671.2 



 வி
மின� ெவ�
பின� ெவ�� உயி(�தன� $கத.01671.3 

 ைம
 மலி சிைதய� ம,6ைக எ�தினா�. $கத.01671.4 

 பைச அற உல( உ# பராைர  பி4>யி� $கத.01672.1 

 தைச மலி �H� உட:_ெப.(உட:_ெப.) தள(� வா>னா� $கத.01672.2 

 இைசவ, ைகவேலா� எH� பாைவேபா: $கத.01672.3 

 அைச� இல� இ,தன� அண0$ உ"# எ�னேவ. $கத.01672.4 

 �,� உறB எயி"றினா- �ைல� தட0களி: $கத.01673.1 

 ெபா,�_ஏவ.(ெபா,�_வி.) உற 8Bகிேய 

.ண(�_வி.எ�.(.ண(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ைவக@
 $கத.01673.2 

 இ,தி5கி�றவ� இட(ப65 இ�னண
 $கத.01673.3 

 பி/தி>� வ,�த: ேபச: ேவ45ேமா. $கத.01673.4 

 ெம� நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) அலAற விரக மீ�ெகாள $கத.01674.1 

 இ�னண
 சசி ெபா,65 இைனD
 நC(ைமேயா� $கத.01674.2 

 ெபா� அணி த�ைனD
 .ைனத: ேவ4டல� $கத.01674.3 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உைழயவ( தைம ேநா�கி� சா"#வா�. $கத.01674.4 

 இ�கிழி ஒ�றிைன ஏதி �� ேபா: $கத.01675.1 

 சி�$ற வ C�கிேய ேசமி�� உ0க- பா: $கத.01675.2 

 ைவ�$தி( எ�ற@
 வண0கி_வி.எ�.(வண0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) எனா $கத.01675.3 

 அ�கண
 அைனயவ( அதைன ஆ"றினா(. $கத.01675.4 

 அ�னேதா( அளைவயி: அடவி� ேதவிைன� $கத.01676.1 



 ெகா�Iைன வ�சிர�$/சி: ேநா�$ உறா $கத.01676.2 

 நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) உைழ அளி�திட நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

ெச:க_விய0.வி.�.(ெச:_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) எ�ற@
 $கத.01676.3 

 ம�னவ ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) என வண0கி  ேபாயேத. $கத.01676.4 

 ேபாதி5 காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) Gேலாமைச ெபய( 

$கத.01677.1 

 ஏதிைழ காமேநா� எ/யி� � பினா: $கத.01677.2 

 காதிய உள�தின� கன@
 யா�ைகய� $கத.01677.3 

 ஓ�தன� த6பேம: உள
 ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ஏகினா�. $கத.01677.4 

 ஒளி இைழ உழ�திய( ஒளி ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) Pதலி� $கத.01678.1 

 அளி இன
 நற� ���� அல/: க4 ப5 $கத.01678.2 

 நளி இ,� த4டைல ஞா0க( 

ெபா0கிய_ெப.எ�.(ெபா0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.01678.3 

 .ளின
 ஒ�# அத� மிைச .�$ ைவகினா�. $கத.01678.4 

 தC
_ெப.அ.(தC
_ெப.அ.) தழ: ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கதி( திைள�தவா# என 

$கத.01679.1 

 நC� அ,
 க0$லி� நில�� தC பட  $கத.01679.2 

 G
 �ண( பரவிய_ெப.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) .ளின
 ெபா�னக( 

$கத.01679.3 

 ேவதI�$ ஆ"ற�
 ெவ
ைம ெச�தேத. $கத.01679.4 

 F:.ய: மாறிய Aர�தி:_ெப.(Aர
_ெப.+அ��_சா/.+இ:_இட.ேவ.) ெதா�$ உ# 

$கத.01680.1 



 மா:பர: வைர .ைர மணலி� தி6ைடயி� $கத.01680.2 

 பா:ப5 கி�றன� பனி மதி� கதி( $கத.01680.3 

 ேம:பட அைசதன� விைனய
 ேவறிலா�. $கத.01680.4 

 தி0கJ
 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கன: சிதறி� கா�திட� $கத.01681.1 

 �0கேவ- பைடDட� பிற�
 FBதிட $கத.01681.2 

 ம0கிய உண(�சிய� மயலி� வ�ைமயா� $கத.01681.3 

 .0கவ( ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) .ல
ப: எ�தினா�. $கத.01681.4 

 ம6டம( ./$ழ: மடைத_ெப.(மடைத_ெப.) எ� உட:_ெப.(உட:_ெப.) 

$கத.01682.1 

 இ65 உயி( வ?வின- இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

யா�ைகD
 $கத.01682.2 

 A6>5 கி"றியா: 2ய தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

$கத.01682.3 

 ப6டவ( த
ைமD
 ப5 பேரா எ�பா�. $கத.01682.4 

 எ=சலி: அ�திைன யா(�$
 ந:$_ஏவ.(ந:$_வி.) நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

$கத.01683.1 

 ந=சிைன உ$�தி ந4ணல/: த பிேய $கத.01683.2 

 உ=சன� இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) உயி( ஒழி ப� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) எனா $கத.01683.3 

 வ=சின
_ெப.(வ=சின
_ெப.) பி>�திேயா மதியேம எ�பா�. $கத.01683.4 

 நி"ற@
 வ,தி_வி.�.(வா_வி.+,�_(?)+இ_��.ஒ,.) நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

நC5 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) அளி $கத.01684.1 

 உ"றிட: அ�றிேய ஒ#�திலா� மதி $கத.01684.2 



 அ"ற
 இ�# உ�னி வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ5தியா( 

இைட� $கத.01684.3 

 க"றைன இ�திற
 க-வ நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எ�பா�. $கத.01684.4 

 ெப4_ெப.(ெப4_ெப.) இயலா( இைட  பிற0$ காம�
 $கத.01685.1 

 உ- நிகB விகர�
 உன�$
 உ45 அைத $கத.01685.2 

 எ4ணைல அழ: ெசா/�_வி.எ�.(ெசா/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

எ�ைன� கா�தியா: $கத.01685.3 

 த4ணளி மதி�$ இ� த$வேதா எ�பா�. $கத.01685.4 

 அ/ய ந:தவ
 பல ஆ"றி இ�# கா#
 $கத.01686.1 

 உ/ய� ஓ( எ� பல 2னி: யா�ைகேய� $கத.01686.2 

 ப/ உற� A5வதி: பய�_ெப.(பய�_ெப.) எ� பா/: 

இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) $கத.01686.3 

 ஒ,வைன வி5க என உைர�� ேவ45வா�. $கத.01686.4 

 அ4ட
 ேம: நி�றைன அவனி வானக
 $கத.01687.1 

 எ4 திைச எ0கK
 எளி� கா4>யா: $கத.01687.2 

 ஒ4_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதா>_ெப.(ெதா>_ெப.) ஒ,�தி_ெப.(ஒ,�தி_ெப.) எ� 

உயி( ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ"றன- 

$கத.01687.3 

 க4ட� உ4ேடா மதி� கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

எ�பா�. $கத.01687.4 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) �த: ேதா�றின� என� பி�னவ� 

$கத.01688.1 



 கா� �ைள ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) காம 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) பல $கத.01688.2 

 பா�ைமயி� எைன அட: பழியேத அலா: $கத.01688.3 

 ேம�ைமய� ஆ$ேமா விள
.வா� எ�பா�. $கத.01688.4 

 பேர( உள உன� ெம� ப5�த_ெப.எ�.(ப5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) க4 

)த:_ெப.()த:_ெப.) $கத.01689.1 

 ெஞேர: என உதவிய நிமல� ஈ45 உள� $கத.01689.2 

 ஒேர கண
 ஒ50$ �� உயி,
 

வா0$
_ெப.எ�.(வா0$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ: $கத.01689.3 

 ெபாேர: இனி மதன நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) ேபா$ ேபா$ எ�பா�. $கத.01689.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உைழ தி/த, மதிய
 ேபா�கிய $கத.01690.1 

 தC )ைழ .4ணி: ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) ெசறி�த� எ�ன ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) 

$கத.01690.2 

 ேகா: )ைழகி�றன அதனி: Pடளி $கத.01690.3 

 ஈ)ைழ கி�றன ேபா@
 எ�கி�றா�. $கத.01690.4 

 வ�திற: ெகாைலஞ(க- மானி: Pவி மா� $கத.01691.1 

 ஒ�# அற� கவ(த: ேபா: உயி( எ� காலிைன $கத.01691.2 

 இ�# அ�ேபால வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ-.�$ 

ஈ(�தலா: $கத.01691.3 

 ெத�ற@�$ யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தC�_ெப.(தC�_ெப.) உ4ேடா 

எ�பா�. $கத.01691.4 

 வா$ல  ப/யேதா( மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) மா: எI
 $கத.01692.1 



 ஆ$ல  .ணி/D- அHதி ேனாைரD
 $கத.01692.2 

 வ C$ல� ெதாைகயிI- வி65 இைச�தி5
 $கத.01692.3 

 ேகாகில  பறைவD
 ெகா:@ேமா எ�பா�. $கத.01692.4 

 ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) உ,வாயின� நாக( ேகா� எனா� $கத.01693.1 

 த
 மன
_ெப.(மன
_ெப.) உ�னிேய தள(� நC�கில $கத.01693.2 

 ெகா
 என அர"றிD
 Pவ: இ�றிD
 $கத.01693.3 

 எ
 உயி( ெகா-வன இ, .-_ெப.(.-_ெப.) ஆ
 எ�பா-. $கத.01693.4 

 த45த: இ�றிேய தாI நாIமா�  $கத.01694.1 

 ப45 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) வனிைதைய  ப/வி: P>ேன
 $கத.01694.2 

 அ4ட,
 அறி$வ( அ"ைற நா-_ெப.(நா-_ெப.) சின
_ெப.(சின
_ெப.) 

$கத.01694.3 

 உ45 ெகா: கதி( இன
 உதி�கிலா� எ�பா�. $கத.01694.4 

 ேகாழிைல மட:_ெப.(மட:_ெப.) பைன� $ட
ைப_ெப.($ட
ைப_ெப.) ேச( த, 

$கத.01695.1 

 மாைழ அ
 பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) வா� மக�றி:_ெப.(மக�றி:_ெப.) 

எ�பைவ $கத.01695.2 

 காழக வ/சிைல� காம� ேகா5 ேபா: $கத.01695.3 

 ஊழிD
 வ CBதிடா� ஒலி�$ேமா எ�பா�. $கத.01695.4 

 ��னல( ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெதாைகயிேனா( 

தைம� $கத.01696.1 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இைட 

ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எைன� தள(� க4டதா: 

$கத.01696.2 



 அ�ன�
 அ�றி இ�# ஆவி ெகா-ள�
 $கத.01696.3 

 உ�னியேதா கட:_ெப.(கட:_ெப.) உற0கலா� எ�பா-. $கத.01696.4 

 இ?வைக ஆ
 இனி எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) �"ற�
 $கத.01697.1 

 ெவ? அழ: A"றி5
 விரக ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

ெதற_$ைற.எ�.(ெத#_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.01697.2 

 உ� வைக ஒ�றில� உய0க: அ:ல� $கத.01697.3 

 ெச�வ� பிறி� இல� ெத,- இ: சிைதயா�. $கத.01697.4 

 ஆ�க
 இ�திற
 அைட�ழி  ப�� Q# அ5�த $கத.01698.1 

 ேநா�க
 உ"றவ� சசி ெபா,65 உ"ற ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) அதைன 

$கத.01698.2 

 நC�$ கி�றன� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) எனா 

நிைந�_வி.எ�.(நிைன_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உளா� எ�ன $கத.01698.3 

 மா�க- G4ட_ெப.எ�.(G4_வி.+6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேத( ெவ�யவ� 

$ணதிைச வதா�. $கத.01698.4 

 ெவ
. ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) இ,- அ�ண(த
 $Hவிைன வ C6> 

$கத.01699.1 

 உ
ப( ேம:ெச@
 மதிஎI
 மட0கைல உ,��  $கத.01699.2 

 ைப
 ெபா� ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) Aட(� கர0களா: அத� வலி ப5�$
 

$கத.01699.3 

 சி
 .-_ெப.(.-_ெப.) ஆ
 என� ேதா�றின� ெச
 கதி(� கட�-. $கத.01699.4 

 ெதாட(த_ெப.எ�.(ெதாட(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ஞாயி#_ெப.(ஞாயி#_ெப.) வி5�தி5
 கதி(களா
 2சி_ெப.(2சி_ெப.) 

$கத.01700.1 



 பட(த காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) எI
 

அனிக
 �� ப6ட $கத.01700.2 

 அைடத_ெப.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) எI
 

�ைணவ,
 ெபா�றின( அம(ெச� $கத.01700.3 

 �ைடத ம�ன/: ேபாயின� உ5பதி� கட�-. $கத.01700.4 

 வி/த_ெப.எ�.(வி/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ப: கதி( அனிக�ைத 

ெவ�யவ� வி5 ப� $கத.01701.1 

 �ரத ேசாமைன அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) .ற
_ெப.(.ற
_ெப.) கா6>ன� 

ெதாைல� $கத.01701.2 

 கர� ேபாத@
 பி� உற� ெச�றில கள�தி: $கத.01701.3 

 இ/� ேளாைரD
 ெதா6வேரா Fர( த
 இன�ேதா(. $கத.01701.4 

 தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) $ைற உண(�த வா� திற� 

என� ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.01702.1 

 ப0கய0க- ேபா� அவிBதன $�த0க- பல�
 $கத.01702.2 

 த0க- நாயக� உைடத� ேநா�கிேய தபன" $கத.01702.3 

 க0ைக P பிய திற� என 

ஒ50கிய_ெப.எ�.(ஒ50$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ�ேற. $கத.01702.4 

 வன
 எHதன வனச�
 எHதன வ/யி� $கத.01703.1 

 இன
 எHதன மா�கJ
 எHதன எழி:ேச( $கத.01703.2 

 அன
 எHதன .-_ெப.(.-_ெப.) எலா
 எHதன அவ"றி� $கத.01703.3 

 மன
_ெப.(மன
_ெப.) எHதன எHதன ம�களி� ெதாைகேய. $கத.01703.4 

 ஞாயி#_ெப.(ஞாயி#_ெப.) உ"ற அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) அளைவயி� 

நன
 தைல_ெப.(தைல_ெப.) உலகி: $கத.01704.1 



 ஏ என� ெசறி இ,- எலா
 

மைற�_வி.எ�.(மைற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ,� எ�ன� 

$கத.01704.2 

 ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) அ/� கணி ததி5 ெதளி� இ: காம�� $கத.01704.3 

 மா இ,- ெதாைக ஒ50கிய� இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) மன��-. 

$கத.01704.4 

 ைக இக� ேபா�� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உயி( அைல�த காம�தC  

$கத.01705.1 

 ைப அவிதி5 பாத- ேபா: தணித@
 பைத ."# $கத.01705.2 

 ஓ� என� க>� எHதன� நைக�� ெவ-$ உ"றா� $கத.01705.3 

 ஐய ேகா இ� வ,வேத என�$ என அைறதா�. $கத.01705.4 

 தCைம உ-ளன யாைவD
 ததி5
 சிற .
_ெப.(சிற ._ெப.+உ
_சா/.) 

$கத.01706.1 

 ேதா
 இ: ெச:வ�
 ெக5�$
 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) உண(விைன� 

ெதாைல�$
 $கத.01706.2 

 ஏம ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) ெநறி 

த5��_வி.எ�.(த5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ,- உ��தி5
 இதனா: 

$கத.01706.3 

 காம
_ெப.(காம
_ெப.) அ�றிேய ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) பைக உ45 ெகா: 

க,தி:. $கத.01706.4 

 எ�ப� உ�னிேய இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) ஆ4ைட 

ைவ ._ெப.(ைவ ._ெப.) இக� $கத.01707.1 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) .ற
_ெப.(.ற
_ெப.) தனி: கட�ள( $Hஎலா
 சார 

$கத.01707.2 



 அ�ெபாேட பட(�_வி.எ�.(பட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ#�க� 

அ>கைள அைட�_வி.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.01707.3 

 ��. தாBதன� உேராம�
 ெச
 ைகD
 �கிB ப. $கத.01707.4 

 ெதாHத ைகயின� ேகா6>ய ெம�யின� �கில� $கத.01708.1 

 ெதH� பாைவயி: ஆ�# அைம .ல�தின� இைற=சி  $கத.01708.2 

 .Hதி ேதா�த,
 உ# பின� A,தியி� ெபா,4ைம $கத.01708.3 

 �H�
 ஊறிய �தியின� ஆகி �� நி�றா�. $கத.01708.4 

 க/யவ� தைன� ெச�யவ� க,ைண 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ,ளி $கத.01709.1 

 வ,தி_வி.�.(வா_வி.+,�_(?)+இ_��.ஒ,.) எ�# P� மைறகJ
 

வர
._ெப.(வர
._ெப.) கா4கி:லா $கத.01709.2 

 அரன தா-கைள அ(�சைன ./� நா
_பதி.ெப.(நா
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என $கத.01810.3 



 எ4ணின� ைமய@�$ எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) கா4கிலா�. $கத.01810.4 

 .4ட/க�தி ெகா: ெபா�ன
 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ெகா: $கத.01811.1 

 அ4ட( த
 அண0$ெகா: எ�னி� அ�னைர� $கத.01811.2 

 க4டறிேவ� எைன� காத:_ெப.(காத:_ெப.) 

G6>ய_ெப.எ�.(G65_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.01811.3 

 ஒ4_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதா>_ெப.(ெதா>_ெப.) இைனய- எ�# உண(கிேல� 

அேரா. $கத.01811.4 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) இ,
 கமலேம: ெச
ம: ெச�ைகயா: $கத.01812.1 

 ஆ� அவ-_பதி.ெப.(அவ-_பதி.ெப.) எ�னி: இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) 

அழ$_ெப.(அழ$_ெப.) ெப"றிடா- $கத.01812.2 

 ஏய� ேதறின� எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) இ:ல� ஓ( $கத.01812.3 

 மாையேய ெப4_ெப.(ெப4_ெப.) என வதவா# எ�பா�. $கத.01812.4 

 .க�# இைவ பல பல ெபா,வி: நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) $கத.01813.1 

 மக�_ெப.(மக�_ெப.) தன� அ,
 தவவலிD
 ேபாத�
 $கத.01813.2 

 அக�றன� .ண(�சி_ெப.(.ண(�சி_ெப.) ேவ65 அH0கி ைநவ� ஓ( 

$கத.01813.3 

 மக�றிலி� ப/A என வ,�த
_ெப.(வ,�த
_ெப.) எ�தினா�. $கத.01813.4 

 உ4ணிகB ஊ� ெப,65 உயி( ெகா: ேவ65வ( $கத.01814.1 

 க4ணி உ- ப6ட� ஓ( கைலயி� மாB$வா� $கத.01814.2 

 ெப4_ெப.(ெப4_ெப.) அரA ஆய இ _A6.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ேபைத�$ எ� 

ெகாேலா $கத.01814.3 

 எ4ண
 எ�# இட( உழ� இர0கி ஏ0கினா�. $கத.01814.4 



 அ� ெபாH�_ெப.(ெபாH�_ெப.) அ�ணைர 

அளி�க_$ைற.எ�.(அளி��_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) வதி5
 $கத.01815.1 

 திதி நிக( மட மக-_ெப.(மக-_ெப.) 

சிறத_ெப.எ�.(சிற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) க4களா: $கத.01815.2 

 ெபா� இய: ேநா�ெகா5 .ண(�சி_ெப.(.ண(�சி_ெப.) ேநா�கிைன� $கத.01815.3 

 க�
 என� கா6>ன- �னிவ� கா4 உற. $கத.01815.4 

 க4டன� �னிவர� கல0கினா� ெபா�� $கத.01816.1 

 ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேதா( ேநா�கிய: 

$றி��� P5த: $கத.01816.2 

 எ4 த, ேநா�கினா: இவைள எ�� மா# $கத.01816.3 

 உ45 என நிைனதன� உவ பி� உ
பரா�. $கத.01816.4 

 ெப,�ய( உத� ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பிணிD
 தC( ப� ஓ( $கத.01817.1 

 ம,�_ெப.(ம,�_ெப.) ம"# ஆத@
 ைமய:_ெப.(ைமய:_ெப.) ேமத$
 

$கத.01817.2 

 அ,தவ �னிவர� அைனய மா�த� $கத.01817.3 

 தி,திய ேநா�கிய: ெதளி�_வி.எ�.(ெதளி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெச .வா�. $கத.01817.4 

 க"பைன �தலிய கடத_ெப.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) க4 

)த:_ெப.()த:_ெப.) $கத.01818.1 

 சி"பர� யாைவD
 சிைதய_$ைற.எ�.(சிைத_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ஈ# ெச� 

$கத.01818.2 

 அ".த�
 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அ,J
 ேபா�றதா: $கத.01818.3 

 ெபா".# கி�ற இ Gைவ நா6டேம. $கத.01818.4 



 மாையD
 ெகாைலDேம ம,வி ைவக@
 $கத.01819.1 

 ஆய� ஓ( உலகிைன 

அளி�$
_வி.எ�.(அளி_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

நC(ைமயா: $கத.01819.2 

 பா� இ, திைர� கட:_ெப.(கட:_ெப.) ந5வ4 ப-ளி_ெப.(ப-ளி_ெப.) ெகா- 

$கத.01819.3 

 2யைன நிக(�த� இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) 

ேநா�கேம. $கத.01819.4 

 இய: இ,- ேமனியா: இ>யி� ஆ( பினா: $கத.01820.1 

 விய� உயி( �Hவ�
 ெவ,வ� 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உட� $கத.01820.2 

 பய�_ெப.(பய�_ெப.) உ# தC
_ெப.அ.(தC
_ெப.அ.) .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) ப/வி� 

ஈத, $கத.01820.3 

 .யைலD
 நிக(�தன Gைவ பா(ைவேய. $கத.01820.4 

 எ�பன பல பல எ4ணி_வி.எ�.(எ4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

அ�னவ- $கத.01821.1 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ப>வ�� உ,� தைகைம கா4 உறCஇ $கத.01821.2 

 அ�பினி: விய� நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அH0$ 

ெந=ெசா5 $கத.01821.3 

 ந�ெப, நய பினா: நவிற: ேமயினா�. $கத.01821.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உ# .யலி� ேதா"ற
 வர
._ெப.(வர
._ெப.) இ: சீ(� 

க0$: வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) $கத.01822.1 

 ஏைனய க,ைம எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) இல�கண�� ஒ,0ேக ஈ4> 

$கத.01822.2 



 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) உறB தட
_ெப.(தட
_ெப.) கணா- பா: 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) எ�ப� அ:லா: 

$கத.01822.3 

 நான
 ஆ( Pத"$ அ
ம நா
_பதி.ெப.(நா
_த�.ப�.) .க:_ெப.(.க:_ெப.) 

உவைம யாேதா. $கத.01822.4 

 ேகா65 உைட� $ழவி� தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) $னி சிைல இர45 மானி� 

$கத.01823.1 

 F65 உைட )த"$ ஒ?வா� ெதாைல� ேபா�� ெதா:ைல வான $கத.01823.2 

 நா6>ைட� கர�
 ேதா�ற நKகிD
 தி/D
 எ�னி� $கத.01823.3 

 மீ65 இத"$ உைர�க: ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

உவைமக- ேவ#
 உ4ேடா. $கத.01823.4 

 அ,வ�தி: திகH
_ெப.எ�.(திகB_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) காம� 

ஆட: அ
 சிைலD
 ெந"றி_ெப.(ெந"றி_ெப.) $கத.01824.1 

 உ,வ���$ உைட� வா�.�$ ஒ�0கிய மகவா� வி:@
 $கத.01824.2 

 ம,வ�த �ைர��
 எ�னி� ம"ற அைவ 

இர45
_ெப.(இர45_ெப.+உ
_சா/.) மாதி� $கத.01824.3 

 .,வ�ைத  ேபாலா த
மி� மீ மிைச  ெப,�
 அ�ேற. $கத.01824.4 

 வ4ணமா வ5� ேகா: நCல
_ெப.(நCல
_ெப.) வா-_ெப.(வா-_ெப.) அயி: கய: 

ேச: எ�ேற $கத.01825.1 

 எ4ணின அவ"றி: ஒ�#
 யாவ�
 இய:._ெப.(இய:._ெப.) உ"# 

அ�றா: $கத.01825.2 

 க4 இைண�$ இைணேய� எ�னி: காம(_ெப.(காம(_ெப.) பா: கட@- 

எ0ேகா� $கத.01825.3 



 உ4ணிய எH ந=A_ெப.(ந=A_ெப.) எ�னி: ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சிற� 

ஒ ப� அ
மா. $கத.01825.4 

 எ- எ�#
 ஒ,�தி_ெப.(ஒ,�தி_ெப.) எ�#
 ஏ( ெகா- ச
பக  ேபா� எ�#
 

$கத.01826.1 

 த- அ,
 $மிB அ� எ�#
 சா"றின( அைவக- நா>: $கத.01826.2 

 ெத-ளி�
 அ�# ேவ# ெச ப ஓ( ெபா,J
 இ:ைல $கத.01826.3 

 உ-ள� ஒ�# உைர�க ேவ45
 �4ட���$ உவைம ேத/�. $கத.01826.4 

 ெக4ைட_ெப.(ெக4ைட_ெப.) அ
 தட
_ெப.(தட
_ெப.) க4 

பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேகBகிள( இதB�$ ஒ . உ�னி: $கத.01827.1 

 ெதா4ைட அ
 கனி உ45 எ�# ெசா:வேன: அ��
 � பா: $கத.01827.2 

 உ4>5
 வி, பிேனா,�$ உல பிறா அமி(த
 ந:கி� $கத.01827.3 

 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ,தி>ேன ஒ பா
 

இ:ைலேய: Pடா� அ�ேற. $கத.01827.4 

 �ைக உ# தள�
 .-ளி� �,த�
 $,�
 ���
 $கத.01828.1 

 அைக உ#
 உ5�
 சா"றி� அணி எயி#_ெப.(எயி#_ெப.) அத"$ ஒ?வா 

வா: $கத.01828.2 

 நைக அ� ெத/ேதா( ெவஃக ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) நல
_ெப.(நல
_ெப.) 

./D
 நCரா: $கத.01828.3 

 நிக( பிறி� இ:ைல தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) நிலா எனி: 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) அ�ேற. $கத.01828.4 

 மயி(_ெப.(மயி(_ெப.) எறி க,வி வ-ைள ேதாரண மணி  ெபா� 

ஊச:_ெப.(ஊச:_ெப.) $கத.01829.1 

 ெபய(வன 

நிக(�$
_ெப.எ�.(நிக(_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) எ�# 



ேபAத:_ெப.(ேபA_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) நC(�தா
 

$கத.01829.2 

 ெசயி( அற உேலாக
 ஆ�$
 திைச �க� ெகா:ல� 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.01829.3 

 உயி( எறி க,வி ேபா@
 ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) $ைழ� கா� மாேதா. 

$கத.01829.4 

 ெகா0$# Pதலா- த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ேகால வா-_ெப.(வா-_ெப.) 

�க���$ ஒ பா
 $கத.01830.1 

 தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) எ�# உைர�கி: ேதD
 வள( உ#
 சிற ப� 

அ�றா: $கத.01830.2 

 ப0கய
 எனிI
 உ45 ஓ( பH� ம"# அத"$
 எ�னி: $கத.01830.3 

 அ0$ அத"$ அ�ேவ அ:லா: அைறயலா
 ப> ம"# உ4ேடா. $கத.01830.4 

 சர
 ெத# விழியினா- த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) கள�தின� எழிைல� 

ச0க
_ெப.(ச0க
_ெப.) $கத.01831.1 

 கரதன க�$
 அ"ேற அ�ன� க45 ேநரா $கத.01831.2 

 வர
_ெப.(வர
_ெப.) த, .லவ(_ெப.(.லவ(_ெப.) ெசா"றா( ம"றவ( அத"ேகா 

நாJ
 $கத.01831.3 

 இரதி5
 ெதாழில( ஆகி இH�க
 உ"றா(க- அ�ேற. $கத.01831.4 

 மாயவ� அதர
 ேச(�தி வர� �ைற இைச�த ப�ைச_ெப.(ப�ைச_ெப.) 

$கத.01832.1 

 ேவ� எI
 அ��
 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) ெச� ெம��தவ
 அைனய 

நCரா- $கத.01832.2 

 2ய ெபா� ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) க45 அ=சி� ேதா"றதா: எ�னி: 

அ�னா� $கத.01832.3 



 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) வண�கா� ஏ�
 சிைல 

ெகாேலா நிக( ப த
மா. $கத.01832.4 

 Gதள வைனய 8ர: ெபா� ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) கர���$ ஒ?வா 

$கத.01833.1 

 காதJ
 நறிய ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) கமலமா 

மல,
_ெப.எ�.(மல(_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) எ�னி: $கத.01833.2 

 மாதளி( ெபா,வ� உ4ேடா வ- உகி( கி-ைள_ெப.(கி-ைள_ெப.) நாசி 

$கத.01833.3 

 ஏ�தள வ"#� காம(_ெப.(காம(_ெப.) இைல�சிைன ஆய� அ�ேற. 

$கத.01833.4 

 ெபா, . என எH� வ:லி� ெபா". என� 

திர45_வி.எ�.(திர-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெத�ன
 $கத.01834.1 

 த,  பயி: இளநC( எ�ன� த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) எனா அ�� உ6ெகா45 

$கத.01834.2 

 ம, ெபன� P(�� மார� ம$ட�தி: வன .
 எ�தி $கத.01834.3 

 இ, ப� ஓ( ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) உ4டா
 ேம: இைண �ைல�$ 

உவைம ஆேம. $கத.01834.4 

 அதி, அ�னா- ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அைம�� ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) 

�ைல�க4 ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+?_இ.இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) 

$கத.01835.1 

 Aதர வ-ள
 நC# உ4�கிலிைக விதிெகா- ேபாBதி: $கத.01835.2 

 சிதிய �-ளி ஒ�றி� ஒH�க
 ெகா: சிற பி� மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) 

$கத.01835.3 

 உதியி� மீ� ேபாய உேராம�தி� ஒH�க
 அ�ேற. $கத.01835.4 



 மாA அைடயாத நCல_ெப.அ.(நCல
_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) உறB வ4ண 

மாேலா� $கத.01836.1 

 காA அைட அகல
 தா0$
 கன0$ைழ� தி,�
 

ேபா"#
_ெப.எ�.(ேபா"#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.01836.2 

 ேதA உைட மாதிIதி� சீ/I�$ அைனய� 

�=A
_ெப.எ�.(�=A_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.01836.3 

 பாசைட ேந(வதாேமா பக/I
 பழிய த�ேறா. $கத.01836.4 

 க45ழி மாD
 அ�ேற மி� எனி: ககன
 ஆக� $கத.01837.1 

 ெகா4>>� உ,� இ�றா$
 ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) எனி: �>ய� எ�னி: 

$கத.01837.2 

 தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) நாக
_ெப.(நாக
_ெப.) எ�னி: 

சீ/� அ�# அண0கி� நா ப4 $கத.01837.3 

 உ4>ைல எ�# மாI
 உ4ைம�$ ஓ( உவைம உ4ேடா. $கத.01837.4 

 மய: உைட  பணிD
 ஆல வ6ட�
 வன .� 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.01838.1 

 விய:_ெப.(விய:_ெப.) உைட� ேத,
 அ�A"# இர0கிேய உயி(�$
 எ�றா: 

$கத.01838.2 

 கய: உைட� க4ணா- அ:$"$ ஒ பேவா காம(_ெப.(காம(_ெப.) 

வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) $கத.01838.3 

 விய:_ெப.(விய:_ெப.) உ#  ெப�ப( யா,
 ேம: அ� கா45
 அ�ேற. 

$கத.01838.4 

 ேகாழிைல அர
ைப ஈI
 $,மணி� த4ைட ேவழ� $கத.01839.1 

 தாB இ,
 தட�ைக த�ைன நிக( எனி: த$வ� அ�றா: $கத.01839.2 



 மாைழ உ4 க,
 க4 மாதி� மக/ைக வய0$_எவ.(வய0$_வி.) ெபா� G4 

$கத.01839.3 

 FB உ# கவாேன ேபா@
 அைவ எனி: ெசா:ல: ஆேமா. $கத.01839.4 

 அலவனா
 ெஞ4ைட அ�னா- அணி ெகH �ழதா6$ ஒ பா  $கத.01840.1 

 .லவ(க- .கலா நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வழ�$ 

அலா: ெபா,தி"# அ�றா: $கத.01840.2 

 திலக ந�_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) மணிேய ேபா:வா- ெத�வத வ>��$ இத 

$கத.01840.3 

 உலகிI- இழித� ஒ�ைற உைர�கி� அஃ� உவைம ஆேமா. $கத.01840.4 

 தமனிய�� இய�ற ெபா"பி: தாவிலா ஆவ தாI
 $கத.01841.1 

 சிைமய ேந( ெகா0ைக மாதி� திகB கைண� கா@
 2�கி: $கத.01841.2 

 சம
_ெப.(சம
_ெப.) இ� ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) இ� எ�ேற தமியேன� 

�ணி� சிைத $கத.01841.3 

 அைம உற அறித: ேத"ேற� ஐய
 உ"றி5வ� யாேன. $கத.01841.4 

 அ,
. உ# காைல� ெகா0ைக�$ அழி�"# �க
_ெப.(�க
_ெப.) ஒ?வா� 

$கத.01842.1 

 A,
._ெப.(A,
._ெப.) உற மல(த_ெப.அ.(மல(த_ெப.அ.) பி�I
 

ெதாைல� ைகயிI�$� ேதா"#� $கத.01842.2 

 தி,
ப�
 

அ>�$
_ெப.எ�.(அ>_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

அ=சி� சிைதத� கமல
 எ�றா: $கத.01842.3 

 ெப,
 பய
_ெப.(பய
_ெப.) உ"# ேநா"#
 பிைழ�த� ேபா@
 அ�ேற. 

$கத.01842.4 



 ேம�$ உய( Pன: ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) விைர ெசறி $வைள� 

ேதா5_ெப.(ேதா5_ெப.) $கத.01843.1 

 தா�$ உ# ப�_ெப.(ப�_ெப.) பி4>� த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) தளி( சா(. 

Pறி: $கத.01843.2 

 2�$ உ# �ைலயி� த65� 

ெதா$��_வி.எ�.(ெதா$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 

வ>வி: ேவதா $கத.01843.3 

 ஆ�$ உறி� மாதி� தாJ�$ அ� நிகரா$
 ேபா@
. $கத.01843.4 

 ஆவியி� ெநா�ய ப=A
 அனி�ச மாமல,
 அ�ன� $கத.01844.1 

 2விD
 மிதி�கி: ேச� �ள0$ உ#
 அ>க- எ�றா: $கத.01844.2 

 நாவி அ
 $ழலி� மா� நடதிட ஞால
_ெப.(ஞால
_ெப.) ஆ0ேகா( 

$கத.01844.3 

 Gவேதா அ� G அ�ேற: ெபா�ன> ெபா,�_ஏவ.(ெபா,�_வி.) ேமாதா�. 

$கத.01844.4 

 கய: உறB க,
 க4 ெச?வா�� கா/ைக தன� சாய:_ெப.(சாய:_ெப.) 

$கத.01845.1 

 மயி:_ெப.(மயி:_ெப.) என� Pறி� அ:லா: ம"# அத"$ உவைம இ:ைல 

$கத.01845.2 

 இய: உ# வ>வி: ஒ பேத உள� இவேள ேபால� $கத.01845.3 

 ெசய@#� எHதி"# உ4ேட: சி�திர
 அஃேத ேபா@
. $கத.01845.4 

 ஆன� அ
 நா�$ ெச� தா6$ ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) மட0$ ஏ( 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.01846.1 

 மா� இனி த�ைன ேவதா வ$�தில� ெகா:ேலா அ�னா� $கத.01846.2 



 தா�_த".A.(தா�_த".A.) அைம�� உளேன எ�னி: தைல_ெப.(தைல_ெப.) பல 

தா0கி இத� $கத.01846.3 

 2 நிலா நைகயினாைள� 

ெதாட(�_வி.எ�.(ெதாட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பி� தி/வ� அ�ேற. 

$கத.01846.4 

 ைமய# .வியி: வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மா� 

இவ-_பதி.ெப.(இவ-_பதி.ெப.) அ>யி: உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) $கத.01847.1 

 ��யேதா( $றிக- வானி: ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ெப,
 தி,வி: 

ைவ$
 $கத.01847.2 

 ெச�யவ� தன� ேதவி சிர�திI
 இ:ைல எ�றா: $கத.01847.3 

 ெம� உ# $றிக- எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) இைன�� என விள
ப: 

பா"ேறா. $கத.01847.4 

 எ�# ��னி அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) ேவதிைழ 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) �ன
 $கத.01848.1 

 ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) காம(_ெப.(காம(_ெப.) 

தி,விI
 சீ/ேயா� $கத.01848.2 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) ந�# நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) ந:வரேவ எனா 

$கத.01848.3 

 நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பி�I
 ெநறி பட ஓ�வா�. 

$கத.01848.4 

 யா� நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) $ல
_ெப.($ல
_ெப.) யா� 

நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) வாB பதி $கத.01849.1 

 யா� நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) ெபய( யா( உைன� ததவ( $கத.01849.2 

 ஓ�வா� எ�# உைர�தன� உ-J# $கத.01849.3 



 காதலா� மி$ காசிப� எ�பேவ. $கத.01849.4 

 வனிைத P#வ- மாதவ நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) இ� $கத.01850.1 

 வினவி_வி.எ�.(வின�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) நி"ற: விHமி� அ�# 

எ�னிைட� $கத.01850.2 

 தனிய� ஆகிD
 சா(தைன ேநா"பவ(� $கத.01850.3 

 கினியேவ ெகா: இைனய� ஓ( நC(ைமேய. $கத.01850.4 

 ஏதி: ேநா�ைப இக� உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) இ:லேதா( $கத.01851.1 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) மாத/: 

ேபசி_வி.எ�.(ேபA_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) எ� சா(வ� $கத.01851.2 

 நCதிேய அ�# நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) கட� ஆ"றிட  $கத.01851.3 

 ேபாதி எ�ன �னிவ� .க@வா�. $கத.01851.4 

 ம0ைக_ெப.(ம0ைக_ெப.) ேக6> வர
._ெப.(வர
._ெப.) அ# ப" 

பக:_ெப.(பக:_ெப.) $கத.01852.1 

 அ0க
 ெவ
ப அக
 ெமலி� உ"றிட� $கத.01852.2 

 ச0ைக இ�றி� தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) பல ெச�திட: $கத.01852.3 

 இ0$ ேவ4>ய� எ��த"ேக அ�ேறா. $கத.01852.4 

 ெபா�ைன ேவ4>� ெகாேலா ெபா�னி� மாநக( $கத.01853.1 

 த�ைன ேவ4>� ெகாேலா சசியா
 ெபய( $கத.01853.2 

 மி�ைன ேவ4>ேய அ:ல� ேவ# ம"# $கத.01853.3 

 எ�ைன ேவ4>_வி.எ�.(ேவ45_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) ேநா"றேத. 

$கத.01853.4 



 ஐதி� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அலAற யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) 

தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) $கத.01854.1 

 ெச�த� இ0$ உைன� ேச,த"$ இ�திற
 $கத.01854.2 

 ெநா�தி� ேமவிைன ேநா"றத"$  பய�_ெப.(பய�_ெப.) $கத.01854.3 

 எ�தி உ"ற� இனி�தவ
 ேவ45ேமா. $கத.01854.4 

 ேப,
 ஊ,
 பிற�
 வினவிேன"$ $கத.01855.1 

 ேகார ஒ�#
 உைர�திைல 

ஆயிI
_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.$றி.+உ
_சா/.) $கத.01855.2 

 ேசரேவ பி� ெதளி$வ� காம ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) $கத.01855.3 

 ஈ,கி�ற� இர0$தி நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எ�றா�. $கத.01855.4 

 மாைய ேக65_வி.எ�.(ேக-_வி.+6_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வறி� நைகயளா� 

$கத.01856.1 

 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) இ?வா# ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) 

தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ெச�த�
 $கத.01856.2 

 ஆயி: எ� ெபா,6ேடா அஃ� அ�# அேரா $கத.01856.3 

 2ைய வ=ச
 ெசால� �ைறேயா எ�றா-. $கத.01856.4 

 ம"# இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) 

மயி:_ெப.(மயி:_ெப.) .ைர சாயலா- $கத.01857.1 

 ெசா"ற காைல_ெப.(காைல_ெப.) அைனயவ- FB�சிைய $கத.01857.2 

 �"#
 ஓ(� �தி( கைல யாைவD
 $கத.01857.3 

 க"# உண(தி5 காசிப� P#வா�. $கத.01857.4 

 ெபா�
ைம யா�
 .க:கில� நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) $கத.01858.1 



 ெச
ம: யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) அ� ேத,தி ேபா@மா: $கத.01858.2 

 இ
ைமேய பர
 ஈதி5 ேவா� இவ4 $கத.01858.3 

 ெம�
ைமேய உைர�ேத� உள ேவ6ைகயா:. $கத.01858.4 

 ப: ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) பல பக:_ெப.(பக:_ெப.) 

ஆ"றியா� $கத.01859.1 

 ��னி நி�ற�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) ��தி 

ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ�திட $கத.01859.2 

 அ�னேத எ"$ அ,- ெசய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

வதைன_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) $கத.01859.3 

 உ�ைன ேமலவ�ேறா உய( ��திேய. $கத.01859.4 

 ஈதலா� ம"# என�$ ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ேப# இைல $கத.01860.1 

 ஆதலா: உைனேய அைடேத� என� $கத.01860.2 

 காத:_ெப.(காத:_ெப.) மா�
 அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) காசிப" க4 உறCஇ 

$கத.01860.3 

 ஓதலா
 ப/A ஒ�ைற உண(��வா-. $கத.01860.4 

 ம0கல
 இையதி5 வடா� .ல
 உ-ேளா� $கத.01861.1 

 ெச
 கனக ேம, வைர ேச(த� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெத�பா: $கத.01861.2 

 க0ைக நதியி� கைர கலதிட நிைனேத� $கத.01861.3 

 அ0க4 உ#கி�ற� ஒ( அ,
பய� விைழேத. $கத.01861.4 

 வ:ைல அவ4 ஏ$#வ� மாதவ வல�ேதா� $கத.01862.1 

 நி: இவ4 என  பகர_$ைற.எ�.(பக(_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) நிறம� 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.01862.2 



 ெச: உறHேமனி த, ெச
ம: அ,- ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) $கத.01862.3 

 ஒ:ைல இ� ேக4
 என உைர�க: உ#கி�றா�. $கத.01862.4 

 க0ைக நதி ஆதிய கவி� ெகா- நதி ஏH
 $கத.01863.1 

 அ
 க4 உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) தனி: அர� பதிக- யா�
 $கத.01863.2 

 ம0$: தவB ேமனியவ� வாBபதிD
 ம"#
 $கத.01863.3 

 இ0$ உற அைழ ப� ஒ( இைம  ெபாH�_ெப.(ெபாH�_ெப.) த�னி:. 

$கத.01863.4 

 ெபா� உல$
_ெப.(உல$_ெப.+உ
_சா/.) வி=ைசய(க- ேபா� 

உல$
_ெப.(உல$_ெப.+உ
_சா/.) ஏேனா( $கத.01864.1 

 ம� உல$
_ெப.(உல$_ெப.+உ
_சா/.) மாதிரவ( வாB 

உல$
_ெப.(உல$_ெப.+உ
_சா/.) அ
 க4 $கத.01864.2 

 ��னிய ெதா( ேதவெரா5 FB தி,விேனா5
 $கத.01864.3 

 இ�ன ெபாHேத விைரவி� ஈ45 தரவ:ேல�. $கத.01864.4 

 8வைகய ேதவைரD
 ��சக
 அ� உ-ேளா( $கத.01865.1 

 யாவைரD
 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) ெத/ய எ4KகிI
 இ0ங� $கத.01865.2 

 ேமவர விய"றி5வ� ெவஃக: ./வாேய: $கத.01865.3 

 காவ:_ெப.(காவ:_ெப.) உ# ேப( அமி(த�
 க>தி� ஈேவ�. $கத.01865.4 

 எ _A6.(எ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ெபா,ைள ேவ4>I
 இைம பி: உன வாக 

$கத.01866.1 

 அ _A6.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) யாைவD
 அளி ப� 

அஃத:லா: $கத.01866.2 

 ெம�  .த:வ( ெவஃகிI
 விதி ப� அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) த
ைம 

$கத.01866.3 



 ஒ . இைல இவ(�$ என�
 உ
ப( இைட உ� ேப�. $கத.01866.4 

 அத
 மி$ ேமனைக அர
ைப �த: ஆேனா( $கத.01867.1 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ� அ> ஏவ: 

ெசய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) வ:ைல ./கி"ேப� $கத.01867.2 

 சிைத நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) மா: ெகா5 

இய0$
_ெப.எ�.(இய0$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) என� ஆவி 

$கத.01867.3 

 உ�திட நிைனத,> ஒ:ைல தனி: எ�றா�. $கத.01867.4 

 �னி இ� .கறேலா5 �"றிைழ �#வ:_ெப.(�#வ:_ெப.) எ�தி� 

$கத.01868.1 

 தனி இன- எ�# ெகா:ேலா சா"றிைன இைனய நC(ைம $கத.01868.2 

 இனிய� தவி(தி ேமேலா(�$ இைசDேமா ��ன
 $கத.01868.3 

 நிைன�ழி� ெச:வ: ேநா"# நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) இவ4 இ,�தி எ�ேற. 

$கத.01868.4 

 க0ைகயி� திைசைய ��னி� க>� அவ-_பதி.ெப.(அவ-_பதி.ெப.) 

ெச:வா-_வி.�.(ெச:_வி.+?_இ.இ.கா.+ஆ-_பட(.ஒ,.) எ�ன $கத.01869.1 

 அ0$ அவ-_பதி.ெப.(அவ-_பதி.ெப.) ேபாதேலா5
 அ,தவ� 

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

ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.01869.2 

 ம0ைகD
 அவ,
 எ�தி மாையயி: கர� நி"ப $கத.01869.3 

 எ0கK
 ேநா�கி� காணா� இட( உழ� இர0கி ைநவா�. $கத.01869.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) நC(ைம என  .க:வா- சிறி�
 $கத.01870.1 

 தா�_த".A.(தா�_த".A.) ஈர
_ெப.(ஈர
_ெப.) இலா- தனி மாயவேள 

$கத.01870.2 



 மான C( உமதா
 வயி�_ெசா.உ,.(வயி�_ெசா.உ,.) உ"றனேளா $கத.01870.3 

 ஏன C( ெமாழியா தி/கி�ற�ேவ. $கத.01870.4 

 சிைல வா4 )த:_ெப.()த:_ெப.) திற� மாைய எI
 $கத.01871.1 

 வைல_ெப.(வைல_ெப.) வ Cசி எ� ஆ,யி( வ?வின- ஆ: $கத.01871.2 

 கைலய(ீ இவ4 நC( அ� க4ட� இேரா $கத.01871.3 

 நிைலய(ீ ெவ,ளா ெந>ேதா5 இரா:. $கத.01871.4 

 க> ேத( களிேற கழிகாதைலயா�  $கத.01872.1 

 பி> ேத( ப/சா: ெபய(வா� தமிேய� $கத.01872.2 

 ெநா>ேத தளரா ெநறி ேந>ைனய� $கத.01872.3 

 ெகா>யா- தைனD
 ெகாணரா� ெகாணரா�. $கத.01872.4 

 அ,ளா: உைனேய அளி எ�றன( ஆ: $கத.01873.1 

 ெப/யா( அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ெசா: பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ஆ$வேதா 

$கத.01873.2 

 த/யா அ/ேய தமிேய� உயிைர� $கத.01873.3 

 ெத/வா� நிைனேவா தி/ கி�றைனேய. $கத.01873.4 

 ேமவி  பி/வா- விழிேபா: அ5வா� $கத.01874.1 

 ஆவி�$ உறேவா அைல ம�மதன  $கத.01874.2 

 பாவி�$
 இனி  பைடயா� வ,வா� $கத.01874.3 

 வாவி�$ உவளா� எைன வா65தி ேயா. $கத.01874.4 

 ெச
 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேம: தி,வா
 எனேவ $கத.01875.1 



 வதா-_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+ஆ-_பட(.ஒ,.) தணியா மய: 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அக:வா- $கத.01875.2 

 அேதா வினவா அவைள� ெகாண(வா� $கத.01875.3 

 சதாகிைல எ� சேத உைரயா�. $கத.01875.4 

 ெபா�னி: ெபாலி உ"றி5
 G
 கமல
 $கத.01876.1 

 த�னி: �ைணேயா5 தழCஇ� தணவா $கத.01876.2 

 அ�ன  ெபைடகா- அறேனா .கலி( $கத.01876.3 

 எ�ைன� தனி ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அவ-_பதி.ெப.(அவ-_பதி.ெப.) ஏகியேத. $கத.01876.4 

 தணியா வைக மா: தமிேய"$ அ,ளி� $கத.01877.1 

 �ணியா அக:வா- பட( ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ெநறிைய� $கத.01877.2 

 $ணியா உைரெச�$தி எ�றி>I
 $கத.01877.3 

 கணியா� இ�ேவா கணித� இய:ேப. $கத.01877.4 

 பைடேவ- கைணேய ப/தி�$ உறேவ $கத.01878.1 

 மடவா( �கேம மதியி� பைகேய $கத.01878.2 

 விடேம .ைரD
_ெப.எ�.(.ைர_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) விழி 

ெம:_ெப.அ.(ெம:_ெப.அ.) இய:_ெப.(இய:_ெப.) நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) 

$கத.01878.3 

 இடேம வ,வா- ஒளியா� இைசயா�. $கத.01878.4 

 நி�றC( மிக�
 ெந>ய(ீ ெப/ய(ீ $கத.01879.1 

 இ�# ஈர
_ெப.(ஈர
_ெப.) இலா� எைன 

நC0கின-_வி.�.(நC0$_வி.+இ�_இ.க.+அ-_பட(.ஒ,.) �� $கத.01879.2 



 ெச�றC( அவ-_பதி.ெப.(அவ-_பதி.ெப.) ேபா
 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) காKதி( ெச� $கத.01879.3 

 $�றC( ெமாழிய(ீ $ைற ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

உளேனா. $கத.01879.4 

 மயி:_ெப.(மயி:_ெப.) ஏ( இயலா- ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) மாயவேள 

$கத.01880.1 

 இயேல தறிேய� இவ4 நி�றனேளா $கத.01880.2 

 பயிேல சில நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) பக(வா� அதனா: $கத.01880.3 

 $யிேல என� ஆ( உயி( ெகா-Jதிேயா. $கத.01880.4 

 நி�பா: வரேவ நிைனவா� ெமாழிவா- $கத.01881.1 

 எ�பா: இைல இ?வழி ஏகின- ஆ: $கத.01881.2 

 ெம�பா: என ேமவிய_ெப.எ�.(ேம�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மா,தேம 

$கத.01881.3 

 எ�பா: வ,வா� ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) P#தி நC. 

$கத.01881.4 

 ஆர� தடேம அ,- நC/ைன உ- $கத.01882.1 

 ஈர�திைன எ�# எவ,
 .க:வா( $கத.01882.2 

 சா/: A5வா� தளேர: எனேவ $கத.01882.3 

 ேசா( உ"றி5
 எ� �ய( தC(�கிைலேய. $கத.01882.4 

 களிேச( மயிேல கவி( ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வா�� 

$கத.01883.1 

 கிளிேய $யிேல கிைளதா� அலேவா $கத.01883.2 

 தளரா வைக நC( தகேவ ெமாழியா $கத.01883.3 



 அளிேய� உயி,�$ அர4 ஆ$திரா:. $கத.01883.4 

 அறேவ �ய( ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அKகா� 

இகலி�� $கத.01884.1 

 உறேவ �ணிவா- ெதாட(.
 ெதாட(ேபா $கத.01884.2 

 உறேவ இனிநC( உவ- ேபா
 ெநறிைய  $கத.01884.3 

 .றேவ தமிேய� ெபறேவ .க:வ C(. $கத.01884.4 

 எனேவ பல�
 இய: ேச( �னிவ� $கத.01885.1 

 மனமா: ெகா5 ெசா"றிட
 ம"# அதைன $கத.01885.2 

 வினவா மகிழா விய� ெம�
 மைறயா $கத.01885.3 

 அனேம அைனயா- அவ4 உ"றிட@
. $கத.01885.4 

 ேநா" $# �னிவ� த�பா: ெநா�� என மாைய எ�தி� $கத.01886.1 

 தC(�கலா ைமய:_ெப.(ைமய:_ெப.) G6>� ெச�தவ
 அழி�தா- அேதா 

$கத.01886.2 

 பா(�கில� இதைன எ�னா  ப/� 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அக�றா� ேபால� 

$கத.01886.3 

 கா(� கட:_ெப.(கட:_ெப.) வைர பி� ஏகி� கதிரவ� கரதா� அ�ேற. 

$கத.01886.4 

 தைத_ெப.(தைத_ெப.) காசிப� எ�# ஓ�
 தவ�னி 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) பா: சார $கத.01887.1 

 வ�ளா- யாேய அ�ேறா ம"# இவ( தைல  ெப�கி�ற $கத.01887.2 

 �� உ# .ண(�சி_ெப.(.ண(�சி_ெப.) கா4ட: �ைற ெகாேலா .த:வ"$ 

எ�னா� $கத.01887.3 



 சிைத ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அக�றா� ேபா�# 

தினகர� கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) ெச�றா�. $கத.01887.4 

 அத
 இ: நி,த( எ�I
 அளைவ தC( பானா6 க0$: $கத.01888.1 

 வதி5
 இ�ேன எ�னா வ:ைலயி� மதி�� 

வான��_ெப.(வான
_ெப.+அ��_சா/.) $கத.01888.2 

 இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) ஆைண 

ேபா"#
_ெப.எ�.(ேபா"#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) இல0$ 

எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) ேநமி  .�ேத- $கத.01888.3 

 சி�வி: கர�த: ேபா�# ெச0கதி(� ெச:வ�_ெப.(ெச:வ�_ெப.) ேபானா�. 

$கத.01888.4 

 ேவைலயி� இரவி ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) யா,
 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.01889.1 

 வாலிய தி,�
 சீ,
 வ�ைமD
 அகல மாைய $கத.01889.2 

 பா: உ#
 அ�ண(தாைன  ப: $H  பரவி"# எ�ன $கத.01889.3 

 மாைலD
 இ,ளி� FB�
 வ:ைல 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ#�த அ�ேற. $கத.01889.4 

 மாக ேம: நிமி(த_ெப.எ�.(நிமி(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெச�க( 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அ
 ெபாH�_ெப.(ெபாH�_ெப.) ந:P( $கத.01890.1 

 தC ெகனா இர�$
 நCரா(�$ இ
மியி� �ைணய� ஏI
 $கத.01890.2 

 ஓைகயா: வழ0கா நCதி ஒ�னலா� ஒ,வ� ெச:வ
_ெப.(ெச:வ
_ெப.) 

$கத.01890.3 

 ேபா$மா# எ�ன வாளா ெபா- என  ேபாயி"றா
 ஆ:. $கத.01890.4 



 இ,
 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) உ,வி� எஃகா( P(0 $ய�திI
 ஈ(�க:லா 

$கத.01891.1 

 வர
_ெப.(வர
_ெப.) ப#
 இ,ளி� க"ைற கண0கJ
 ம,J
 நCரா: 

$கத.01891.2 

 பர
பிய� யா45
 ஆகி  பா( என  ப6ட மா� $கத.01891.3 

 க,
 படா
 ஒ�# ேம"ேகா- கா6சிைய  ேபா�ற� அ�ேற. $கத.01891.4 

 வ4 �ழா� ேமாலி ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) மா: இ,- க0$: 

ேவழ��_ெப.(ேவழ
_ெப.+அ��_சா/.) $கத.01892.1 

 எ4ட, வதன
 ப6ட இ,
 .க(  .-ளி_ெப.(.-ளி_ெப.) எ�ன $கத.01892.2 

 அ4ட( த
 த,�க- சி�
 அணி மல( எ�ன வா�ேதா� $கத.01892.3 

 ெகா4டலி: ப5��� எ�ன� தாரைக $லவி"# அ�ேற. $கத.01892.4 

 �4 என உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) �"#
 

FBத_ெப.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேப( இ,ளா ந=ைச� 

$கத.01893.1 

 ெத4_ெப.அ.(ெத4_ெப.அ.) நிலவாகி உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) ெச
 ைகயா: வா/ 

)0கி $கத.01893.2 

 வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) .கழ நCல_ெப.அ.(நCல
_ெப.) விய� 

நிற
_ெப.(நிற
_ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பா: கா65
 $கத.01893.3 

 க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) ேபா�# � நC(� ேதா�றின� கதி( 

ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) தி0க-. $கத.01893.4 

 அH� உ# பாலி�ேவைல அம(க- கைடத காைல� $கத.01894.1 

 ெசH�ளி மணிகேளா5
 ெதறி�� என உ5�க- ேதா�ற� $கத.01894.2 

 கH� உ#
 அ�ண( எ�I
 கா( இ,- 

ெதாைலய_$ைற.எ�.(ெதாைல_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) அ
க4 $கத.01894.3 



 எHத� ஓ( அ�த
 ேபா�#
 இல0கின� இ� எ�பா�. $கத.01894.4 

 இர� எI
 வ:ேலா� ஞால
_ெப.(ஞால
_ெப.) எ�ப� ஓ( உைலயி: 

ேவைல� $கத.01895.1 

 க/ உ# வடைவ� தCயி: கள
 ெகா5 ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) ெபா� 

ேச(�தி $கத.01895.2 

 விைரெவா5 ெச
ைம ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) மீ65
 

ஓ( ம,தா: ெதா:ைல $கத.01895.3 

 உ,� ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�ன� ெச
ேகB ஒளி 

மதி ெவளிய� ஆனா�. $கத.01895.4 

 அ4ட,
 ககன
 எ�I
 அக: இ,
 தட�தி: 

G�த_ெப.எ�.(G_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.01896.1 

 வி4ட� ஓ( $வைள_ெப.($வைள_ெப.) ஆ
ப: ேபா@
 ஆ: மீ�க- 

ெவ-ைள  $கத.01896.2 

 .4டOக�ைத  ேபா@
 .�_ெப.அ.(.�_ெப.அ.) மதி அத� க4 ஏனா( 

$கத.01896.3 

 வ45_ெப.(வ45_ெப.) இன
 ஒ ப� அ�ேற மாA ேதா� கள0க மாேதா. 

$கத.01896.4 

 அைலத, ேநமி எ�I
 ஆ�ற� ஓ( தட�தி� பாலா
 $கத.01897.1 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) எI
 வைலைய ஓ�சி நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) மதி  பரத� 

ஈ(��  $கத.01897.2 

 பல நிற
_ெப.(நிற
_ெப.) 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மீ�க- ப� �ைற 

கவ(� வா�ேம: $கத.01897.3 

 .ல( உற வி/�தேத ேபா: ெபாலிதன உ5வி� ெபா
ம:. $கத.01897.4 



 கழி த,
 உவ/ நC�த
 ைகயக ப5�� மாதி $கத.01898.1 

 எழிலிக- வான மீ  ேபா� இ, நில��_ெப.(நில
_ெப.+அ��_சா/.) உதவ: 

காUஉ  $கத.01898.2 

 பழிதவி( மதிய  .�ேத- பா: கட:_ெப.(கட:_ெப.) ப,கி யா45
 $கத.01898.3 

 ெபாழித,
 அமி(த
 எ�ன  .�_ெப.அ.(.�_ெப.அ.) நிலா  G�த� அ�ேற. 

$கத.01898.4 

 மல(தி5
 கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) வா4 நிலா� 

க"ைற எ0$
 $கத.01899.1 

 கலதன உலகி: யா,
 களி�தன( $�த
 ஆதி $கத.01899.2 

 அல(தன தளி(�த ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) அ
.ய  ேபா� ெச?வி 

$கத.01899.3 

 .ல(தன ஒ50$கி�ற .ைகதன பி/ேதா( .தி. $கத.01899.4 

 அ:லைவ ./யா( ஏI
 அறிவினி: ெப/யா( ஏI
 $கத.01900.1 

 எ:லவ( தம�$ ந4பா� இனியேவ ./த" பா"ேறா $கத.01900.2 

 ப: உயி(� ெதாைக�$
 இ�ப
_ெப.(இ�ப
_ெப.) பயதி5
 மதி க45 

அ�ேறா $கத.01900.3 

 .:லிய கமல
 எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) ெபாலி� அழிதி6ட அ�ேற. 

$கத.01900.4 

 தி0களி� மல(த_ெப.அ.(மல(த_ெப.அ.) ெச?வி� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) �ர: 

$�த
 எ
 ேகா� $கத.01901.1 

 ப0க
 உ"றா( க4 ேமவா� ப�ம
 ஏ� ஒ50கி"# எ�னா� $கத.01901.2 

 த0களி: உைர�த: ேபாலா
 சசி�$ அ� உ4ைம_ெப.(உ4ைம_ெப.) எ
பா: 

$கத.01901.3 



 இ0$ இைல எ�ப ேபா�ற_ெப.எ�.(ேபா:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) இைச 

அளி ெபாதித க=ச
. $கத.01901.4 

 க0$: வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ#�த காைல� 

க>மைன� கதவ
_ெப.(கதவ
_ெப.) G6>� $கத.01902.1 

 ெச0க4 மா: த�ைன  .:லி� தி,மக- இ,தா- எ�ன� $கத.01902.2 

 ெகா0$_ெப.(ெகா0$_ெப.) அவிB கி�ற ெச0ேகB� ேகாகன த0க- 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.01902.3 

 ெபா0$ இைச மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ4ேடா5
 ெபாதிதன 

ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) எ0$
. $கத.01902.4 

 ஆனேதா( காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) அமர( த
ைமD
 

$கத.01903.1 

 தானவ( த
ைமD
 தத_ெப.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) காசிப� 

$கத.01903.2 

 வானக
 எHத,
 மதியி� ெத4ணிலா $கத.01903.3 

 ேமனிய� அைடத@
 ெவ�
பினா� அேரா. $கத.01903.4 

 $ைலதன� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உள
 $ைறத வ�ைமய� 

$கத.01904.1 

 .ல(தன� ஒ50கின� .ல
பி_வி.எ�.(.ல
._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

அ
 க4வா� $கத.01904.3 

 நிலதனி: எHத,_வி.(எH_வி.+த,_�.வி.) நிலைவ ேநா�கினா�. $கத.01904.4 

 காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) 

எHத_ெப.எ�.(எH_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெச
 கதி/� நாயக� 

$கத.01905.1 



 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அ
 ெபாHதினி: 

மைற�_வி.எ�.(மைற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) கீB�திைச $கத.01905.2 

 ேவைலயி: விைர�ட� மீ45
 வ�ளா� $கத.01905.3 

 ேபா@
 அேதா இ� .�ைமேயா எ�பா�. $கத.01905.4 

 ஞாயி#
 அ�# எனி: ந5வ4 ஆகிேய $கத.01906.1 

 பா� இ,
 .ண/_ெப.(.ண/_ெப.) உ- பயி�# ேதா�றலா: $கத.01906.2 

 ஏ� என உலகட எ4ணி_வி.எ�.(எ4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) யா45 

உ#
 $கத.01906.3 

 தC எI
 கட�ேள_ெப.(கட�-_ெப.+ஏ_சா/.) தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) அ�# 

எ�பா�. $கத.01906.4 

 இ� எ�# உல$ எலா
 இைச ப 

நி�ற�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) ஓ( $கத.01907.1 

 ெச
 தழ: கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) இ�திைசயி: ெச:�ழி $கத.01907.2 

 வத� ஓ( ேசாதி ெகா: வான
_ெப.(வான
_ெப.) எ0கK
 $கத.01907.3 

 அதி அ
 ெச�க( எ�# அைடதவா# எ�பா�. $கத.01907.4 

 கா4 த$ மதிஎன� கழ#
 ெச
தழ: $கத.01908.1 

 84>5
 .ைக ெகாேலா ��ன
 வான�
 $கத.01908.2 

 ஈ45 உ# தரணிD
 திைசD
 எ0$
 ஆ� $கத.01908.3 

 நC4ட� ஓ( இ,- என நிமி(தவா# எ�பா�. $கத.01908.4 

 ெத4_ெப.அ.(ெத4_ெப.அ.) திைர  பிறதி5
 தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) 

ெச
தழ: $கத.01909.1 

 ெகா4ட� வாலிதா
 ேகால
 கா( இைட� $கத.01909.2 



 க4டன� இ�திற
 கைரக- ஆவிக- $கத.01909.3 

 உ4டதி: ெப"ற� இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) உ,வேம எ�பா�. 

$கத.01909.4 

 ஊன
 இ: ெச�கரா� உதி��  பி�னேர $கத.01910.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) நிற� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

மதிய� தC�தர� $கத.01910.2 

 தானிைற .லி0கேம அல� தாரைக $கத.01910.3 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) என  ப5வ� ேவ# உ4ேடா எ�பா�. $கத.01910.4 

 மா: கட:_ெப.(கட:_ெப.) அத� இைட 

வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பா�ைமயா: $கத.01911.1 

 ஆல
 இ� ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ: 

அமர(�$ அ�# எH $கத.01911.2 

 நCல_ெப.அ.(நCல
_ெப.) ெம� உ,விைன நC��� தி0களி� $கத.01911.3 

 ேகாலெமா5 இ�றி இவ6$ $#கி"ேறா எ�பா�. $கத.01911.4 

 இ0$ இைவ யா�
 ம�ேற( ெகா- ேவைலயி: $கத.01912.1 

 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கன: �Hவ�
 விட�
 ஆ(ெதழCஇ $கத.01912.2 

 ம0$லி: சிதறிட வானி: .�கன� $கத.01912.3 

 தி0கேளயா
 இ� தி4ண
 எ�கி�றா�. $கத.01912.4 

 இைனயன ம,6ைகயா: இைச�த காசிப $கத.01913.1 

 �னிவர� எ�பவ� ��ைன மாையைய $கத.01913.2 

 நிைனபவ� ஆகிேய ெந>� காதலா: $கத.01913.3 

 அைனயவ- தைன விளி�� அர"ற: ேமயினா�. $கத.01913.4 



 ெகா0$_ெப.(ெகா0$_ெப.) உ4 ேகாைத� தாB$ழ: ந:\( ெகா>ேய� �� 

$கத.01914.1 

 எ0$
 எ0$
 காK# கி�றC( எழி� மி�னி� $கத.01914.2 

 ெபா0$
 ேசாதி ேபா: எதி( .:@
 ப> நி:\( $கத.01914.3 

 ம0$
 ேபாேதா ேச,தி( ெந=ச
_ெப.(ெந=ச
_ெப.) வலியேீர. $கத.01914.4 

 ��ன
 ெச�தC( காதைல ேநா�ைப �தேலா5
 $கத.01915.1 

 பி�ன
 ெச�தC( மாரைன ஏவி  பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெச�தC( $கத.01915.2 

 சி�ன
 ெச�தC( ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) சிறிேயI� $கத.01915.3 

 கி�ன
 ெச�D
_ெப.எ�.(ெச�_விஉ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ெப"றிD
 

உ4ேட: இைசயேீர. $கத.01915.4 

 வாகா� நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $�ற�
 யா�
 

வ,வி�தC( $கத.01916.1 

 ஏகா நி�றC( இ?விைட த�னி: ஏைன நC0கி  $கத.01916.2 

 ேபாகா நி�றC( வ:ைலயி� மீ45
 .வி எ0$
 $கத.01916.3 

 ஆகா நி�றC( )
_தி/.()
_��.ஒ,.) 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) யாேர அறிகி"பா(. $கத.01916.4 

 ப"ேற )
பா: ஆயின� ��ன
 பயி: ெச�ைக $கத.01917.1 

 அ"ேற� ேவளா: ஆ"ற�
 ெநாேத� அஃதாD
 $கத.01917.2 

 உ"ேற� அ:ேல� உ
ெமா5
 இ�I
 உழ:கி�ேற� $கத.01917.3 

 ெப"ேற� வாளா மா�தன� எ�I
 பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ஒ�ேற. 

$கத.01917.4 

 ேநய
 ெகா4Zரா
 என வதC( ெநறிநி:லா $கத.01918.1 



 மாய
 ெகா4Z( வ� திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெகா4Z( மய: 

ெச�D
_ெப.எ�.(ெச�_விஉ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.01918.2 

 காய
 ெகா4Z( ஆ( உயி( நி"க� க,தC( ஏ: $கத.01918.3 

 ஆய
_ெப.(ஆய
_ெப.) ெகா4Z( P"ெறா5 ேபா@
 தனிவதC(. $கத.01918.4 

 ேவ4ேட� ேவ# ஓ( மாதைர )
பா: விய� ேமாக
 $கத.01919.1 
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 பகவன� அ,ளி� வ4ணேம. $கத.01976.4 

 ஒ,ைம ெகா- மாதவ
 உழ� பி� �ைற $கத.01977.1 

 அ,ைம ெகா- வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) ேப# 

அைட�_வி.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உேளா( சில( $கத.01977.2 

 தி,ைம ெகா- இ�பினி: ேச(கி�ேறா( சில( $கத.01977.3 

 இ,ைமD
 ஒ,வேர எ�திேனா( சில(. $கத.01977.4 

 ஆ"றலி: த
 உட:_ெப.(உட:_ெப.) அலச  ப"பக: $கத.01978.1 

 ேநா"றவ( அ:லேரா )வல: ேவ45ேமா $கத.01978.2 

 ேத"#கி\( ெகாேலா ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ஆகிேய $கத.01978.3 

 ேம: திகB பத
_ெப.(பத
_ெப.) ெதா#
 ேம உ"ேறா( எலா
. $கத.01978.4 



 ப�திைம ெநறிெயா5 பயி"றி_வி.எ�.(பயி"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) மா 

தவ $கத.01979.1 

 ��தி ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அர� அ> �� 

உ"ேறா( தைம $கத.01979.2 

 இ��ைண என: அ/� இ,ைமD
 ெப# $கத.01979.3 

 ெம��தவ( மா: ஒ5 வி/=ச� ஆதிேயா(. $கத.01979.4 

 ப: உயி( த�ைனD
 மா���  பா/I�$ $கத.01980.1 

 அ:ல: ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ,
 

தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ஆ"றிடாதவ(�$ $கத.01980.2 

 இ:ைலேய இ,ைமD
 இ�ப
_ெப.(இ�ப
_ெப.) ஆ0$ 

அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) $கத.01980.3 

 ெசா: அ,
 பிறவிD- ��ப�� ஆHவா(. $கத.01980.4 

 அறி�_வி.எ�.(அ/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைவ உைர பிI
 அவனி 

மா�க- தா
 $கத.01981.1 

 மற
_ெப.(மற
_ெப.) ெகாைல களெவா5 மய�க
_ெப.(மய�க
_ெப.) நC0கல( 

$கத.01981.2 

 �றதி5 கி�றில( ��ப
_ெப.(��ப
_ெப.) அ"றில( $கத.01981.3 

 பிறதன( இறதன( ��தி ெப"றிலா(. $கத.01981.4 

 தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) தனி� மி�க� ஒ�# இ:ைல தாவி: சீ(� $கத.01982.1 

 தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) தைன ேந(வ� தாI
 இ:ைலயா: $கத.01982.2 

 தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) தனி� அ/ய� ஒ�# இ:ைல சா"றி>: $கத.01982.3 

 தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) தன�$ ஒ ப� தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) அ� ஆ$ேம. 

$கத.01982.4 



 ஆதலி� ைமத(கா- அற�ைத ஆ"#தி( $கத.01983.1 

 தCதிைன வில�$தி( சிவைன உ�னிேய $கத.01983.2 

 மா தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ./$தி( ம"# அ� அ�றிேய $கத.01983.3 

 ஏ� உள ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) 

இய"ற� த�கேத. $கத.01983.4 

 உட
பிைன ஒ#�� ேநா"பா( உல$ எலா
 விய ப வாBவ( $கத.01984.1 

 அைடதவ(� கா ப( ஒ:லா(�$ அழி� ெச�தி5வ( ெவஃ$
 $கத.01984.2 

 ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) பல�
 ெகா-வ( 

நி�தரா� உைறவ( ஈ� $கத.01984.3 

 திட
 பட உம�$ ஓ( காைத ெச .வ� எ�# ெசா:வா�. $கத.01984.4 

 ந�சக
 அமி(த
 அ�ன ந0ைகய( நா6ட ைவேவ: $கத.01985.1 

 ைத�சக மய�க: 

ெச�யா�_எதி(.ம.வி.எ�.(ெச�_வி.+ஆ�_எதி(.ம.+உ_வி.எ�.$றி.) அ5 ப,
 

தவ�தி� மி�கா� $கத.01985.2 

 இ�சக
 .கHகி�ற இ,பிற  பாள( ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) $கத.01985.3 

 $�சக� எ�I
 ேபேரா� ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) கடக
 

வாBேவா�. $கத.01985.4 

 அவ"$ ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) .த:வ�_ெப.) உ4டா: அ,மைற 

பயி�ற_ெப.எ�.(பயி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) நாவா� $கத.01986.1 

 க��சிக� எ�I
 ேபேரா� கைர ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சிறி�
 காணா  

$கத.01986.2 

 பவ� கட:_ெப.(கட:_ெப.) கட�$
 ஆ"றா: பராபர �த:வ� ேபா"றி� 

$கத.01986.3 



 தவ�திைன இைழ ப ஆ0ேகா( த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) 

தடாக
 சா(தா�. $கத.01986.4 

 அ�தைல ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சா( எ�தி ஆ� இன
 தC45_ஏவ.(தC45_வி.) 

$"றி $கத.01987.1 

 ஒ�ெதன அைசத: இ�றி உயி(  ெபாOஇ உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.01987.2 

 பி�ெதன உ�னி மாயா  ேப( இ�ப அள�க( 8Bகி $கத.01987.3 

 நி�த�_ஐ எH��
 அ�னா� நிைலைமD
 

நிைந�_வி.எ�.(நிைன_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேநா"றா�. $கத.01987.4 

 ஒவிய ம�ன
 உ"# ஆ0$ உணெவா5
 உற�க
_ெப.(உற�க
_ெப.) நC0கி� 

$கத.01988.1 

 தா வற ேநா"$
 ேவைல� தட மைர கடைம ஆதி $கத.01988.2 

 ேமவிய_ெப.எ�.(ேம�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வில0$ த�த
 ெம�ய 

க45 ஊய
 யா�
 $கத.01988.3 

 ேபாவ� க,தி அ�னா� .ர�� இைட உைர��  ேபாேமா:. $கத.01988.4 

 இ ப/A இய�ற ேபாB�
 யாவ�
 உணரா� ஆகி $கத.01989.1 

 ஒ பற ேநா"$
 ேவைல ஒ:ைலயி: அதைன நா> $கத.01989.2 

 � .ர
 சிைதய_$ைற.எ�.(சிைத_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ேமனா- �னிதவ� 

அ,ளி� எ�னா� $கத.01989.3 

 ெச பின� இைமேயா( Fழ_$ைற.எ�.(FB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) இைட� தி,மா: ேச(தா�. $கத.01989.4 

 அ".த
 எ�தி ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) அ,தவ
 

.கB�_வி.எ�.(.கB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) �� ேபா� $கத.01990.1 



 எ"ப5
 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எழி� மல(� கர�தா: நCவி $கத.01990.2 

 ெவ"பன �னிவ நி�ேப( மி,கக45 ஊய� எ�னா� $கத.01990.3 

 ெசா: பயி: நாம
 சா�த எH� ைக 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நி�றா�. $கத.01990.4 

 ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எH �னிைய ேநா�கி� 

2மதி� ெச�னிேயா� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) $கத.01991.1 

 �H� உ# க,ைண நி�பா: �"# உக ��ன
 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.01991.2 

 பH� அைவ நC0க_$ைற.எ�.(நC0$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) எ�னா  ப/� 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ,ளி வாேனா( $கத.01991.3 

 $H�ட� உவண ஊ(தி ெகா
 என 

மைற�_வி.எ�.(மைற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபானா�. $கத.01991.4 

 ேபானபி� �னிவ( ேமேலா� .ர
 எ/ப5�த ��க4 $கத.01992.1 

 வானவ� அ,ளினாேல வ: 

விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏகி� தாைத $கத.01992.2 

 ஆனவ� ��ன( எ�தி அ> �ைற வண0க அ�னா� $கத.01992.3 

 தா�_த".A.(தா�_த".A.) உள
 மகிB� க45 ஆ0$ எ5�தன� தHவி� 

ெகா4டா�. $கத.01992.4 

 தவ�� இைட உ"ற த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ெமாழிக என� தனய� தாI
 

$கத.01993.1 

 உவ .# தாைத ேக6ப உ-ளவா# 

உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேலா5
 $கத.01993.2 



 நிவ .#
 உவைக மி�$ நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) $ல�தவ(�$- நி�ேபா: 

$கத.01993.3 

 எவ(�$ உள� இைனய ேநா�ைம யா� நி"$ அ/ய� ஒ�ேற. $கத.01993.4 

 பா( உளா( விA
பி� பாலா( பய�_ெப.(பய�_ெப.) )க( �ற�க
 எ�I
 

$கத.01994.1 

 ஊ( உளா( அ:லா ஏைன உல$# �னிவ( த
மி: $கத.01994.2 

 ஆ( உளா( நி�ைன ஒ பா( ஐய நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) ./த ேநா�ைம 

$கத.01994.3 

 கா( உளா( க4ட�� எைத அ�றி ம"# எவேர கா4பா(. $கத.01994.4 

 என  பல .கBதேலா5
 இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) வழி மர._ெப.(மர._ெப.) 

த�னி: $கத.01995.1 

 மன ப5
 ஒ,ேச� பி�னா- மறலிைய� கட�$
 P"றா: $கத.01995.2 

 விைன பைக இய:._ெப.(இய:._ெப.) நC�$
 விமலன� அ,ளா: ேவ# ஓ( 

$கத.01995.3 

 நிைன ப� வர@
 தாைத ெந5மக"$ உைர�க: உ"றா�. $கத.01995.4 

 கிள��வ� உன�$ ஒ�# உ4டா: ேக4மதி ஐய ேமனா- $கத.01996.1 

 அள ப,
 மைறக- ஆதி அைறதன யாவேரI
 $கத.01996.2 

 தள�த$ ப/A
 அ�றா: சா:.ைட அதணாள( $கத.01996.3 

 ெகாள ப5 கடேன ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

நா"ெப,
 P"#� அ�ேற. $கத.01996.4 

 உன"$ அ,
 பிரம
 த�னி: ஒHக: இ:லற�தி: நி"ற: $கத.01997.1 

 வன�� இைட� ேசற: பி�ன( மா தவ�� உறவி: 

வாBத:_ெதா.ெப.(வாB_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) $கத.01997.2 



 என ப5
 அவ"றி� ஆதி இய"றிைன இ�# கா#
 $கத.01997.3 

 நின�$ அ� .க:வ� எ�ேனா நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அைவ அறிதி அ�ேற. 

$கத.01997.4 

 பி�னைவ இர45
_ெப.(இர45_ெப.+உ
_சா/.) பி�ன(  ேபKத: 

ேபச_$ைற.எ�.(ேபA_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ஒ4ணா $கத.01998.1 

 ��ன�
 இய"ற: ஆேல �"றிய� இைடயி� ைவ��� $கத.01998.2 

 ெசா�ன�_வி.அ.ெப.(ெசா:_வி.+�_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) ஓ( கட� இ=ஞா�# 

ெதாட0கிய ேவ45
 2ேயா� $கத.01998.3 

 அ�னத� நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) த�ைன ஆ"றிைன ேகா> எ�றா�. 

$கத.01998.4 

 �னிவர� இதைன ஆ
 க4 ெமாழித@
 இதைன� ேகளா $கத.01999.1 

 இனிய� ஓ( உ#தி ெசா"றா( எைதயா( என�$ ஈ45 எ�னா $கத.01999.2 

 மன
_ெப.(மன
_ெப.) உற �#வ:_ெப.(�#வ:_ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) மதைலயா
 ஒ,வ"$ ஈ� 

$கத.01999.3 

 விைனய# தவ�தி� நC,
 விள
.த: மரேபா எ�றா�. $கத.01999.4 

 ேபைத  ப5�$
 பிறவி� கட:_ெப.(கட:_ெப.) நC�
 $கத.02000.1 

 ஓதி� திற�ைத_ெப.(திற
_ெப.+அ��_சா/.+ஐ_ெச.ேவ.) 

உண(�_வி.எ�.(உண(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உைடேயா� ஆதலினா: 

$கத.02000.2 

 காத:_ெப.(காத:_ெப.) .த:வ�_ெப.) க��சிக� எ�ேபா� தன� $கத.02000.3 

 தாைத�$ இைனய ப/Aதைன� சா"#கி�றா�. $கத.02000.4 

 �� அ,- பாச
 �ய�$ அ#�க 

ேவ4>ய_ெப.எ�.(ேவ45_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) நா� $கத.02001.1 



 பி�I
 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) பாச
 பிணி�க  ப,ேவேன: $கத.02001.2 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) நிக( இ: ஈச� தைன எ?வா# எ��வ� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) $கத.02001.3 

 இ�ன:_ெப.(இ�ன:_ெப.) எI
 ஆழி இைட  ப65 உைலேவேன. $கத.02001.4 

 ெமா�யான� இ:லா �டவ� ஒ,வ� தன� $கத.02002.1 

 ைகயானைவ இர45
_ெப.(இர45_ெப.+உ
_சா/.) கதா� தவB த,வா� 

$கத.02002.2 

 ஐயா அத"$
 அ,
 பிணி ஒ�# எ�திய� கா: $கத.02002.3 

 உ�யாேன யாI
 உவ� ேபா: தள(ேவேனா. $கத.02002.4 

 ெமா� உ"றிடேவ �ய@
 தவ�தின� அ�றி  $கத.02003.1 

 ெபா� உ"ற இ: ஒH�க
 G45 விைன  ேபா�$வ� $கத.02003.2 

 ெம� உ"றி5 �கைள மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) இ,�க� 

$கத.02003.3 

 ெச�ய" சி�ன C/ட��� தC(�$
 ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) 

அ�ேறா. $கத.02003.4 

 ம4_ெப.(ம4_ெப.) உலகி: உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) வர
._ெப.(வர
._ெப.) இ: 

ெப,
 பவ�ைத  $கத.02004.1 

 ெப4_ெப.(ெப4_ெப.) உ,வமாக  பிரம� பைட�தன� ஆ: $கத.02004.2 

 அ4ண: அஃ� உண(தி அ�னவைர� சிைத தனி: $கத.02004.3 

 எ4ண_$ைற.எ�.(எ4K_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) வ,
 பாவ
_ெப.(பாவ
_ெப.) 

எHைமயிI
 நC0$வேதா. $கத.02004.4 

 ஆதர� ெகா4ேட அலமத ஐ
.லமா
 $கத.02005.1 

 Gத வைக ய(ீ�க  .ல
. உ"ற .�ைமயிேன� $கத.02005.2 



 மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) எI
 கண�
 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�ைன  ப"றிய� கா: 

$கத.02005.3 

 ஏ� ெச�ேக� அேதா என�ேகா இ� வ,ேம. $கத.02005.4 

 ப: நாJ
 பா/: ப,வரலி� 8B$ வி�$
 $கத.02006.1 

 பி� நா-_ெப.(நா-_ெப.) நிரய  ெப,
 பில�தி� ஊ5 உ��$
 $கத.02006.2 

 எ நாளி: ஆ4 தைகேயா(�$ இ�ப
_ெப.(இ�ப
_ெப.) பயதி5ேமா 

$கத.02006.3 

 மி�னா(க- த
ைம விைழ �"ற ேவ6ைக அேத. $கத.02006.4 

 ��ப
_ெப.(��ப
_ெப.) )க,
 விைனயி� ெதாட(�சியி� ஓ( $கத.02007.1 

 இ�ப
_ெப.(இ�ப
_ெப.) )க(வா( ேபா: ஏதிைழயா( க4 ப6டா( $கத.02007.2 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ப: மிக_$ைற.எ�.(மி$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ந50க 

ஞாளி தைச இ:லா $கத.02007.3 

 எ�. கறி�தி6டா: இ,
 AைவD
 ெப"றி5ேமா. $கத.02007.4 

 அ=சன ைவ ேவ:க4 அ/ைவய( த
 ேபராைச $கத.02008.1 

 ெந=A_ெப.(ெந=A_ெப.) .கி� ஒ,வ( நC0$
 நிைலைம�ேதா $கத.02008.2 

 எ=ச: ./யா� உயிைர எ நாJ
 ஈ(தி5
 ஆ: $கத.02008.3 

 ந=ச
 இனி� அ
ம ஓ( நாJ
 நலியாேத. $கத.02008.4 

 க- உ"ற Pத:_ெப.(Pத:_ெப.) கன
 $ைழ ந:லா( க,�தி: $கத.02009.1 

 ெகா-ள  ப5
 எ4 $ணி�$
 தைகைம அேதா $கத.02009.2 

 த-ள"$ அ/தாகி� த
ெமா5 ப: நா-_ெப.(நா-_ெப.) பழகி $கத.02009.3 

 உ- உ"ற ேத�
 உண(த"$ அ/த�ேறா. $கத.02009.4 



 ஓத@
 ஒ�றா உள
 ஒ�றா� ெச�ைக ஒ�றா  $கத.02010.1 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) பி>��  ெப,
 பவ
 ெச� 

$கத.02010.2 

 மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) வைல  ப65 மய�$ உ"றா( அ:லேரா $கத.02010.3 

 சாத: பிற பி: த5மா# கி�றாேர. $கத.02010.4 

 ஆனா: உலகி: அ,
 க"பிைன உைடய $கத.02011.1 

 மானா( இலேரா எனேவ வ$ பேீர: $கத.02011.2 

 ேகா� ஆன த0க- ெகாHந� இய: வHவா� $கத.02011.3 

 ேதனா( ெமாழியா,
 உ45 சில( தாேம. $கத.02011.4 

 உ"ற உலைவ இைட ஓ( .லி0க
 ஊ6>ய�கா: $கத.02012.1 

 க"ைற வி5_ஏவ.(வி5_வி.) Aட( மீ� கா�# கன: மி�$  $கத.02012.2 

 ப"#த: ெச:லாத_எதி(.ம.ெப.எ�.(ெச:_வி.ஆ�_எதி(.ம.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

பலவிI
 ேபா�  ப"றி5
 ஆ: $கத.02012.3 

 அ"# எனலா
 ஈ0$ ஓ( அ/ைவ �ய0$_ஏவ.(�ய0$_வி.) ஆதரேம. 

$கத.02012.4 

 சதிர"$ ேந,வைம சா@
 தி,�க��  $கத.02013.1 

 ைப
 ெதா>�ைக ந:லா( பல,
 .ைட Fழ� $கத.02013.2 

 $த
 ஒ�த_$ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) நா6ட��� ேகாதமனா( 

ப�னியினா: $கத.02013.3 

 இதிர"$ நC0கா_எதி(.ம.வி.எ�.(நC0$_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_வி.எ�.$றி.) இட  பழி 

ஒ�# எ�தியேத. $கத.02013.4 

 P��க� தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) ெந"றி� ேகாைதய( $H��$ 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.02014.1 



 தா�_த".A.(தா�_த".A.) �த: இைறவி ஆக� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

ைகயா: சைம�க  ப6ட $கத.02014.2 

 மா� �க
_ெப.(�க
_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ��ேனா( மல( அய� 

ைமய:_ெப.(ைமய:_ெப.) எ�தி $கத.02014.3 

 நா� �க� ஆனா� எ�ப நா
_பதி.ெப.(நா
_த�.ப�.) உணராத� அ�ேற. 

$கத.02014.4 

 ம"#
 உள �னிவ( ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) மாயமா
 காம
_ெப.(காம
_ெப.) 

த�னா: $கத.02015.1 

 உ"றி5 ெசய"ைக எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) உைர பிI
 உல . 

இ�றாமா: $கத.02015.2 

 அ"# எலா
 நி"க_விய0.வி.�.(நி:_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) ஆயிைழ 

மடைத_ெப.(மடைத_ெப.) P6ட
_ெப.(P6ட
_ெப.) $கத.02015.3 

 ெப"றி5
 ஒH�க
 த�ைன  ேபணல� பிற . நC ேப�. $கத.02015.4 

 G4 த$ வில0க:_ெதா.ெப.(வில0$_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) 

தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) .ரதர� �தேலா( சீ,
 

$கத.02016.1 

 ேவ4டல� இ: வாB� எ�I
 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சிைற அக��
 

வ Cேழ� $கத.02016.2 

 மா4 த$ .ல�தி� மாD
 மய�$ ஒOஇ� தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) எ�# ஓ�
 

$கத.02016.3 

 ஈ4>ய ெவ#�ைக ேமவி இ�ப
_ெப.(இ�ப
_ெப.) உ"# இ, ப� எ�றா�. 

$கத.02016.4 



 இைவ பல உைர�தேலா5
 இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

$�சக� தா�_த".A.(தா�_த".A.) இத� $கத.02017.1 

 $வலய
 மதி�$
 ஆ"றா: P#
 இ: ஒH�க
 த�ைன $கத.02017.2 

 நைவ என இகழா நி�றா�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) நா� 

மைற� �ணி�
 

ெகா-ளா�_வி.�.(ெகா-_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_இ.இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) 

$கத.02017.3 

 தவ மய: G4டா� எ�னா� �ய( ெகா5 சா"ற: உ"றா�. $கத.02017.4 

 .ல�திய� ேபா@
 ேமேலா� ெபா,வி� ம0கல
 ேச( ெபா�னி� 

$கத.02018.1 

 கல�� இய: வ�ைவ_ெப.(வ�ைவ_ெப.) G4ேடா( க�னிைய� கல�த: 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.02018.2 

 $ல�� இய: மரபி� ஓ
ப� $மரைர  பயேத அ�ேறா $கத.02018.3 

 நல��_ெப.(நல
_ெப.+அ��_சா/.) இய: 

தவ�ைத_ெப.(தவ
_ெப.+அ��_சா/.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆ"றி ந4 அ,
 கதியி: 

ேசர:. $கத.02018.4 

 ம�பைத உலகேம ேபா: மா: உறா மய0$_ஏவ.(மய0$_வி.) காம $கத.02019.1 

 இ�ப
_ெப.(இ�ப
_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) )க(த"$ ஏேயா இைச�தன� 

இறத_வி.எ�.(இற_வி.+�_இ.கா.+அ_வி.எ�.$றி.) ேமேலா( $கத.02019.2 

 ��ப�
 நிரய
 ேச(�
 �ைட�தி5
 ெதா�ைம 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.02019.3 

 அ�._ெப.(அ�._ெப.) உ# .த:வ(�காக அ/ைவைய� ேகா> ஐயா. $கத.02019.4 

 சி�திர
 இல$ ெச?வா�� சீற>� சி#வ(_ெப.(சி#வ(_ெப.) த
ைம  

$கத.02020.1 



 .�திர� எ�I
 ெசா"$  ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) நிைல அய(�தி ேபாலா
 

$கத.02020.2 

 இ�தக� அதைன நா> இ:லற
 G45 நி"ற: $கத.02020.3 

 உ�தம ெநறிேய ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

தவ�தின� ஒH�$
 அஃேத. $கத.02020.4 

 $வ�# நிவ பி� மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) ேகா5 உய( $5மி� $�றி� 

$கத.02021.1 

 இவ( உ# காதலாள( இய: ப5 சார:_ெப.(சார:_ெப.) எ�தி� $கத.02021.2 

 திவெவா5 ேபாத: அ�றி� ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) உற உகJ
 த�ைம�$ 

$கத.02021.3 

 உவைமய� ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) இ�ேன 

உய( தவ�� ஒHக உ�ன:. $கத.02021.4 

 த,வினி: வில0கி: அ�ன தைகயன பிறவி: சால $கத.02022.1 

 வ, பய�_ெப.(பய�_ெப.) ேகாட"$ அ�ேறா ம"# அைவ வைரத: 

ெச�யா(_வி.�.(ெச�_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ஆ(_பட(.ப�.) $கத.02022.2 

 ெப,$
 இ:லற�திேனா5
 ெப,மக  ெபா,6டா: நCD
 $கத.02022.3 

 அ/ைவைய மண�_வி.எ�.(மண_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பி�னா- 

அ,
 தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ./தி அ�ேற. $கத.02022.4 

 இத ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) நிைல ேம: நாேள எ4ணிைல இநா- கா#
 

$கத.02023.1 

 �� ெச� கடன� ஆ"றி �"றிைன �ைறேய ப: நா-_ெப.(நா-_ெப.) 

$கத.02023.2 

 சிதைன ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வாேனா(�$ 

அவி�த: சிற .� ெச�யா� $கத.02023.3 



 ைமத நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) இ�ேன ேநா"$
 

வ4ணேம_ெப.(வ4ண
_ெப.+ஏ_சா/.) எ4ண: பா"ேறா. $கத.02023.4 

 இதிர( .கH
_ெப.எ�.(.கB_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) சீ( இ:லற
 ./�ேளா(�$� $கத.02024.1 

 த�தம� ஒH�க
 த�னி: த$�ைற தவறி"# ஏI
 $கத.02024.2 

 சிதி5
 தC(�
 உ4டா: ெச�தவ(�$ அைனய ேச/� $கத.02024.3 

 உ�திட: அ/தா: ெவ"பி� உ�சியி� தவற: ஒ ப. $கத.02024.4 

 Aழி த, பிறவி எ�I
 FB திைர  ப65� ேசா(� உ"# $கத.02025.1 

 அழி த, �யர ேநமி அக�றிட: ேவ45
 ஏI
 $கத.02025.2 

 கழி த, நாளா� அ:லா: க� ெமன� �ற�க: ஆேமா $கத.02025.3 

 வழி �ைற )
_தி/.()
_��.ஒ,.) ��ேனா/� ம"# அ� ./தி ம�ேனா. 

$கத.02025.4 

 ேதவ,
 �னிவ( தா�
 ெச
 க4 மா: அயI
 ம"#
 $கத.02026.1 

 யாவ, மடைத_ெப.(மடைத_ெப.) மாேரா5 இ:லற�� ஒH$
 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) $கத.02026.2 

 ேமவர  பணி�தா� அ�ேற விமைல ேயா5 அKகி ேம: நா-_ெப.(நா-_ெப.) 

$கத.02026.3 

 தாவ,
 .வன
_ெப.(.வன
_ெப.) ஆதி சராசர
 

பயத_ெப.எ�.(பய_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தாK. $கத.02026.4 

 ம#�கைல அவ�தா� ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

வர
பிைன வழிைய ேவ4>_வி.எ�.(ேவ45_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

$கத.02027.1 

 ெவ#�கைல என� P"ைற வில�கைல உலகி� ெச�ைக $கத.02027.2 



 ெச#�கைல இக@
 ஆ"றா: ெச பைல சிறி� மா"ற
 $கத.02027.3 

 �ற�கைல எமைர இ�ேன ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) �ைற 

உண(த_ெப.எ�.(உண(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 2ேயா�. $கத.02027.4 
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 எ��தன� ஆDளி� எ:ைலD
 எ�த� $கத.02130.3 
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 ெகா"றவ� இ0$ இ� Pறி_வி.எ�.(P#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 
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 A"#கி�ற கிைளஞ(கJ
 அ:ேலா,
 அதிசயி ப� ெதா:ைல 
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 �ைற  படேவ உைர�தி எ�ன  

$கத.02144.3 
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$கத.02145.3 

 வ C>ய�
 மீ4ட��
 ெத� திைச� க4 நிகBவன�
 வி/��� ெசா"றா-. 
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தவ�தி:_ெப.(தவ
_ெப.+அ��_சா/.+இ:_இட.ேவ.) 
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அ/ேதா நி"$ இ� அ
மா ேவைல ஞால
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 தைத_ெப.(தைத_ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உண(வினா: தகவி� 

நா>ேய $கத.02300.2 

 அதர ெநறியி: வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ0க4 

ேமவ@
 $கத.02300.3 

 எைத வதன�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

ெகா: எ�# எH� தாழேவ. $கத.02300.4 

 ஆசிக- ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) அ/ய ேநா�._ெப.(ேநா�._ெப.) ஒOஇ� $கத.02301.1 

 காசிப ெமலிவ� கழ#க எ�ற@
 $கத.02301.2 

 ேபசின� நிகBதன பிரம� ேக65_வி.எ�.(ேக-_வி.+6_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

உள
 $கத.02301.3 

 Pசின� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) மன
_ெப.(மன
_ெப.) ெகா-ள� 

ேத"#வா�. $கத.02301.4 

 ேவத�
 கைலகJ
 உண(�_வி.எ�.(உண(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ேமலதா
 $கத.02302.1 

 8� அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) எ�திய �னிவ நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) $கத.02302.2 

 மா� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ெபா,6>னா: ைமய:_ெப.(ைமய:_ெப.) 

எ�திேய $கத.02302.3 

 ேப�# கி"றிேயா ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) ேபா:. 

$கத.02302.4 



 க4ட� ஓ( நறவேம காமேம என $கத.02303.1 

 எ4ட, தC  ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) இ,ைம�� எ�ப( ஆ: $கத.02303.2 

 உ45 உழி 

அழி�$
_ெப.எ�.(அழி_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ஒ�# உண(ைவ உ-ள
 ேம: $கத.02303.3 

 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உழி உயிைரD
 

ெகா:@
_ெப.எ�.(ெகா:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஒ�# அேரா. 

$கத.02303.4 

 உ-ளிI
 A6>5
 உண,
 ேக-வியி: $கத.02304.1 

 ெகா-ளிI
 A6>5
 $#கி ம"# அைத� $கத.02304.2 

 த-ளிI
 A6>5
 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ஈதினா: $கத.02304.3 

 க-ளிI
 ெகா>ய� காம� தCயேத. $கத.02304.4 

 ஈ65 உ# பிறவிD
 விைனக- யாைவD
 $கத.02305.1 

 கா6>ய� இைனய� ஓ( காம
_ெப.(காம
_ெப.) ஆதலி� $கத.02305.2 

 வா6ட
 இ: .தியா� ம"# அ ேநாயிைன $கத.02305.3 

 வ C6>ன( அ:லேரா வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) 

ேச(�_வி.எ�.(ேச(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உளா(. $கத.02305.4 

 ெந=சிI
 நிைன பேரா நிைந�_வி.எ�.(நிைன_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

உளா( தைம $கத.02306.1 

 எ=சிய �ய( இைட ஈ4ைட உ��� ேம: $கத.02306.2 

 வி=சிய பவ� கட:_ெப.(கட:_ெப.) வ CB��
 ஆதலா: $கத.02306.3 

 ந=சிI
 தCய� நல
_ெப.(நல
_ெப.) இ: காமேம. $கத.02306.4 



 ஆதலி: காம
_ெப.(காம
_ெப.) உ"# அH0க: நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) .ண( 

$கத.02307.1 

 மாத,
 வ=சக மாைய ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ஆ: $கத.02307.2 

 தC�_ெப.(தC�_ெப.) இவ4 இைழ�தைன தCர� ெதா�ைம ேபா: $கத.02307.3 

 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ./க என நி#வி ஏகினா�. 

$கத.02307.4 

 மா# அக: நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) வா�ைம_ெப.(வா�ைம_ெப.) 

ேத(த@
 $கத.02308.1 

 ேதறின� ைமய:_ெப.(ைமய:_ெப.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

தC(�_வி.எ�.(தC(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) காசிப� $கத.02308.2 

 ஏ# அம( கட�ைள இதய�� உ�னிேய $கத.02308.3 

 வ C# ஒ5 ேநா"றன� விைனயி� நC0$வா�. $கத.02308.4 

 ஆ45 அவ4 அக�றி5
 அண0$ த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) சிறா( 

$கத.02309.1 

 84>5 தCமக
 �ய@
 எ:ைலயி: $கத.02309.2 

 ேவ4>ய� உத�வா� விமல� ேபா"றிேய $கத.02309.3 

 G4டன- ெப,
 தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) .க/� ஏவலா:. $கத.02309.4 

 காசிப� மாையைய� கலத_ெப.எ�.(கல_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

வ4ண�
 $கத.02310.1 

 ஆA#
 அ�ண(க- வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

வ4ண�
 $கத.02310.2 

 ேபசின
 அ0$ அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) 

ெப"ற_ெப.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேப"றிைன $கத.02310.3 



 ஈசன� அ,ளினா: இனி இய
.வா
. $கத.02310.4 

 அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ஏவலா: அழ: மக
 

ெசய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.02311.1 

 உ�னின� ஆகிேய ஒ:ைல ஏகிய $கத.02311.2 

 ��னவ� இைளஞ( த
 �க�ைத_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.+ஐ_ெச.ேவ.) 

ேநா�கிேய $கத.02311.3 

 இ�ன� ேக4
 என இைச�த: ேமயினா�. $கத.02311.4 

 அட: ெகH ெப,மக
 அதைன ஆ"றேவ $கத.02312.1 

 வட திைச ெச: உழி ம:$ தாைனயி� $கத.02312.2 

 கைட ெயா5 ெந"றியி: காவ:_ெப.(காவ:_ெப.) ஆகிேய $கத.02312.3 

 பட,தி( ஆ: என� Fர� ப�னினா�. $கத.02312.4 

 இனி� என அ> ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இளவ: 

தாரக� $கத.02313.1 

 அனிகம� ஈ"றினி: அைடவ: எ�றன� $கத.02313.2 

 �னித, ேகாள/ �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) ெமா�
பினா� 

$கத.02313.3 

 தனி அக: ெந"றியி: சா(வ: எ�றன�. $கத.02313.4 

 பி�ன( இ,வ,
 ேபசி_வி.எ�.(ேபA_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) இ�திற
 

$கத.02314.1 

 ��னவ� விைடெகா5 �ைறயி: ேபாயினா( $கத.02314.2 

 அ�னவ( பணியினா: ஆ( . உ"ேற எழCஇ� $கத.02314.3 

 ெச: ெநறி பட(தன ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெவ-ளேம. $கத.02314.4 



 தானவ( அனிக ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) தைர மிைச  ெபய(த ேலா5
 

$கத.02315.1 

 மானில மடைத_ெப.(மடைத_ெப.) ஆ"றா- வ,தின- பணிகேளா5 

$கத.02315.2 

 ேகாI
 அ0$ அயரா நி�றா�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) $ல 

வைர க/க- ேம, $கத.02315.3 

 ஆன�
 சலி�த ஆதிக மட�
 அH0கி"# அ�ேற. $கத.02315.4 

 ம45 உ# Gழி ஈ6ட
 மல( அய� உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) தாவி $கத.02316.1 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) தல
 மீ� ேபாத: ேமதினி அAர 

ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) $கத.02316.2 

 எ4 த, நிைலைம�� அ�றா: யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) ெபா#� 

க:ேல� எ�னா� $கத.02316.3 

 ெகா4ட:_ெப.(ெகா4ட:_ெப.) வ4ண�ேதா� ஓ5 P#வா� ேசற: ேபா@
. 

$கத.02316.4 

 காB உ#
 அ�ண( தாைன�கைன கழ: �ழனி ��ன( $கத.02317.1 

 ஆழி அ
 கட@
 ேநரா ஆ(�தி5
 ெகா:ேலா எ�னா $கத.02317.2 

 ஊB உ# சின
_ெப.(சின
_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�ன உல . இலா 

அ�ண( தாளி: $கத.02317.3 

 Gழிய� எH� ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) .ண/வா� 

ெபா�தி"# அ�ேற. $கத.02317.4 

 மர�க- ப6ட ேம,வைர ெயன� 

சிறத_ெப.எ�.(சிற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெம� G $கத.02318.1 

 தர �க-_ெப.(�க-_ெப.) ப6ட யா�
 தன� என� தா0$ ேசட� $கத.02318.2 



 உர �க-_ெப.(�க-_ெப.) ப6ட ேந,
 உயி( �க-_ெப.(�க-_ெப.) ப6ட 

ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) நா-_ெப.(நா-_ெப.) $கத.02318.3 

 .ர �க-_ெப.(�க-_ெப.) ப6டேத ேபா: .வி �க-_ெப.(�க-_ெப.) ப6ட� 

அ�ேற. $கத.02318.4 

 ஆடலி� அ�ண ெவ-ள�� அரவ�
 அைனய( 

ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.02319.1 

 நC>ய_ெப.எ�.(நC5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) Gழி தாI
 ெநறி பட 

வ,தேலா5
 $கத.02319.2 

 நா>ய அமர( அ=சி ந5�$றா நம� ேவதா $கத.02319.3 

 வ C>ன� ெகா:ேலா நC�த
 வி4_ெப.(வி4_ெப.) உ#
 ேபா@
 எ�றா(. 

$கத.02319.4 

 மாA அக: தி,வி� மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) மாயவ- ��ன
 

தத_ெப.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.02320.1 

 ேதA உ#
 அ�ண ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) திைச எலா
 அDத
 எ�I
 

$கத.02320.2 

 ேயாசைன எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) ஆக உ
ப/� 

இட��_ெப.(இட
_ெப.+அ��_சா/.) ம"ைற� $கத.02320.3 

 காசினி இட��
 ஆகி� கல�ட� தHவி� ெச�ற. $கத.02320.4 

 அ=சின� அமர( ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) அய(தன� அ0கி  .�ேத- 

$கத.02321.1 

 எ=சின� வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) P"ற� இைனதன� நி,தி எ��தா� 

$கத.02321.2 

 த=ச
 இ: வ,ண� வாD� தள(தன� தனத� ேசா(தா� $கத.02321.3 



 ெந=A_ெப.(ெந=A_ெப.) அழிதன� ஈசான� நி,த( ேப( அரவ
 Fழ. 

$கத.02321.4 

 வ-J#
 எயி"#� ெச
 க4 வலி ெகH
 அ�ண( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) 

$கத.02322.1 

 ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) அ� ஏக  Gழி 

வி/�_வி.எ�.(வி/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எழCஇ யா45
 ேபாகி  

$கத.02322.2 

 ெபா- என ெம�ேய தC4>  .ற� ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) 

அழி�த_ெப.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வாேனா( $கத.02322.3 

 உ- உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) அழி�த� அ�ேற அைனய(க- ஆ(�$
 ஓைத. 

$கத.02322.4 

 ேப,
 இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) அ�ண( தாைன  ெப,�கின� அணியி� 

��ன( $கத.02323.1 

 ஆ( அழ: ெவ,� சீ"ற�� அ/�க� ெச:ல� Pைழ $கத.02323.2 

 தாரக விறேலா� ெச:ல� தைல_ெப.(தைல_ெப.) அளி ./� நா ப6 

$கத.02323.3 

 Fர� எ�# உைர�$
 ெவ�ேயா� �4 என ஏகினா� ஆ:. $கத.02323.4 

 ஆன ெபாHத�� அவ(� காணிய 

நிைந�_வி.எ�.(நிைன_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.02324.1 

 தானவ(க- ேபா"#
_ெப.எ�.(ேபா"#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) தனி� 

$ரவ� த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) டரள $கத.02324.2 

 மான மிைச ஊ(� வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அKகி வ: 

அ�ண( $கத.02324.3 



 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) என� 

ெச:@
_ெப.எ�.(ெச:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) திைர� கடைல� 

க4K"றா�. $கத.02324.4 

 க4 நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) 

க5 .
 ெப,மிட@
 $கத.02325.1 

 உ4ணி�ற காB .
 உரI
 ெகா5
 திற@
 $கத.02325.2 

 எ4ண
 ெகா- ேவ(�
 இக@
 ெத/�"#� $கத.02325.3 

 �4 எ�ன ெந=ச
_ெப.(ெந=ச
_ெப.) .க,
 �ள�$ உ"றா�. $கத.02325.4 

 க4ேட� இவ( த
 க5
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உ��தன� $கத.02379.3 

 ெசநிற� $,தி� கட:_ெப.(கட:_ெப.) சிதிேய. $கத.02379.4 

 ெச�ய� ஓ( மக� ெச
 தழ: மீமிைச� $கத.02380.1 

 ��ய ஓதன
 ெசா: �ைற 2(�தன� $கத.02380.2 

 ெந�D
 எ4ெணD
 நC>ய_ெப.எ�.(நC5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேசா/D
 

$கத.02380.3 

 ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) பா@
 ததிD
 

வி5��_வி.எ�.(வி5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேம:. $கத.02380.4 

 ேமன சாலியி� ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) ெபா/யி� $ைவ $கத.02381.1 



 ஆன ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) அழித,
 ஈ"றினி: 

$கத.02381.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உலாய மறி கடலா
 என� $கத.02381.3 

 ேதI
 ஆலிD
 தC மிைச� சிதிேய. $கத.02381.4 

 ேதாைர ஐவன
 FB தட�� உ"ற நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.02382.1 

 வார
 என: இ#
 ெகா5 ம"ற�
 $கத.02382.2 

 8/ எ-J �திைரயி� வ(�க�
 $கத.02382.3 

 ேசர உ��தன� ெந��கட: சிதினா�. $கத.02382.4 

 ெகா>ய ஐயவி P( கறி ஆதியா  $கத.02383.1 

 ப>யி: ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) பல 

ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) யாைவD
 $கத.02383.2 

 ெந>�
 ஓ�சின� ேநய
 அ� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

$கத.02383.3 

 கடைல வ�னி கவிB�தன� எ�பேவ. $கத.02383.4 

 இ�ன ப:வைக யா�
 இய:பினா: $கத.02384.1 

 ெபா� உலா
 சைட  .4ணிய� த�ைனேய $கத.02384.2 

 ��னி ேவ-வி �ய�றன� ஞால
_ெப.(ஞால
_ெப.) ேம: $கத.02384.3 

 ��I சீ(�திய� Fரப� மா எ�பா�. $கத.02384.4 

 Fரனா
 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அ?வழி  ெப,
 வள
_ெப.(வள
_ெப.) 

A6> $கத.02385.1 

 வ Cரேவ-விைய ேவ6ட@
 ெச
 தழ: விைரவி� $கத.02385.2 

 ஆ,
 அ�ச
 உற எH� மீ� ெச�றன அ5தC  $கத.02385.3 



 பாைர )0கி வா�_ெப.(வா�_ெப.) உல$ எலா
 உண எH
 ப/சி�. $கத.02385.4 

 வான
_ெப.(வான
_ெப.) .�$ அ� மாதிர
 .�$ அ� மலேரா� $கத.02386.1 

 தான
 .�க� எ?_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+?_ஒ".) உலக�
 .�க� தைர� கீB 

$கத.02386.2 

 ஏன
 .�$ �� நாட,
 கழலினா: இய"#
 $கத.02386.3 

 கான
_ெப.(கான
_ெப.) .�க� ஓ( ேவ-வியி� எH
 ெகாH
 கனேல. 

$கத.02386.4 

 பாIவி� பாத
_ெப.(பாத
_ெப.) A6ட� பனி மதி பத�
 $கத.02387.1 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) எI
 ப> நி�றவ( பத0கJ
 ேமேலா( $கத.02387.2 

 ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேம�$ உய( பத0கJ
 

A6ட� .லேவா( $கத.02387.3 

 ேகா� உ#
 பத
_ெப.(பத
_ெப.) A6ட� ேவ-வியி� ெகா5
 தC. $கத.02387.4 

 ெச"# வாசவ� பததைன� A6ட பி� ேச4ேபா� $கத.02388.1 

 ம"ைற ேமலவ( பத
_ெப.(பத
_ெப.) எலா
 A6ட� ம,0கி: $கத.02388.2 

 A"# பால( த
 .ர0கJ
 A6ட� Fர� $கத.02388.3 

 அ"ற
 இ: வைக ஆ"றிய ேவ-வி உ- அனேல. $கத.02388.4 

 கால
_ெப.(கால
_ெப.) எ4 இல தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ./ காசிப �னிவ� 

$கத.02389.1 

 பால� ஈ4ைடயி: வலியிேனா( மக
 அ� பயில $கத.02389.2 

 ஏல நC5 தC உல$ எலா
 உ,�கிய� எ�னி: $கத.02389.3 

 ேமலவ� ெச�D
_ெப.எ�.(ெச�_விஉ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ப/A எலா
 

யாவேர விதி பா(. $கத.02389.4 



 கா( மைற�தன கதி( மதி மைற�தன க/ேயா� $கத.02390.1 

 ஊ( மைற�தன அய� பத
_ெப.(பத
_ெப.) மைற�தன உலவா $கத.02390.2 

 நC( மைற�தன ெந, ைபD
 மைற�தன நC5
 $கத.02390.3 

 பா( மைற�தன இைட இைட எH
 .ைக  படைல. $கத.02390.4 

 ெசா"ற ேவதி இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) இய"ைகயா: எ/த� Fர� 

$கத.02391.1 

 பி"ைற ேயா(க- த
 எ65 Q# ஆயிர ேபத
 $கத.02391.2 

 உ"ற ேவதிக- யாைவD
 எ/தன ஒ,0ேக $கத.02391.3 

 �"#
 வ�னிக- இ#தி நா-_ெப.(நா-_ெப.) உலகி� ெமா��� எனேவ. 

$கத.02391.4 

 ேவ-வி இ�திற
 F( ./ த�ைமைய விைரவி: $கத.02392.1 

 ேக-வியா: உண( இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) ேக5 $கத.02392.2 

 Fழ_$ைற.எ�.(FB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) நா>ன� �> ப,
 த�ைமயி: 

�ள0கி $கத.02392.3 

 ஆBவ� ஓ( �ய(� கட:_ெப.(கட:_ெப.) இைட அHதின� அய(ேத. 

$கத.02392.4 

 F� �க� ெகா4ட:_ெப.(ெகா4ட:_ெப.) ேமனிD
 �னிவர( ெதாைகD
 

$கத.02393.1 

 நா� �க�தI
 Fரப� ம� ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) 

நா>  $கத.02393.2 

 பா�ைம ம"# இ� யாவேர ./வ( இ _A6.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ".) பதக� 

$கத.02393.3 



 ேம�ைம ெப"றிட �ய�றன� ெகா: என ெவ,4டா(. $கத.02393.4 

 இத வ4ண�தி� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) பதினாயிர
 யா45 $கத.02394.1 

 �� F( தன� இைளஞேரா5 அ,மக
 �யல $கத.02394.2 

 அதி வா( சைட� க4Kத: நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) மல� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) பா: $கத.02394.3 

 வதிலா� அ� ேத(தன� நி,த( ேகா� மாேதா. $கத.02394.4 

 க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) பர� அ,- ெசயா� த�ைமைய க,�தி: 

$கத.02395.1 

 எ4ணி_வி.எ�.(எ4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) ெசய"$ உ#வேனா சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) என 

இைசயா  $கத.02395.2 

 ப4K
 அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) பி�னவ( 

த0க- பா: பணி�� $கத.02395.3 

 வி4ணக�தி� மீ� ெச�றன� கட�ள( ெவ,வ. $கத.02395.4 

 வானக�� இைட நி".# Fரப�மா ஆ
 $கத.02396.1 

 தானவ(�$ இைற வா-_ெப.(வா-_ெப.) ெகாேட ஈ(� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

ெம�யி� $கத.02396.2 

 ஊ� அைன�ைதD
 அ0கி ேம: அவி என ஓ�சி� $கத.02396.3 

 ேசாைன ஒ�த_$ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) $,திைய இH� என� ெசா/தா�. $கத.02396.4 

 ேசா/ ெந�யவா ஊ�கேள அவியவா� Fர� $கத.02397.1 

 வ Cர மா மக
 ./ உழி� தன� ெம�
 மிைச ஊ� $கத.02397.2 

 ஈர ஈரேவ ��ைனயி� வள(த@
 இ� க45 $கத.02397.3 



 ஆ,
 அ�A உற� ெதழி�தன� வி
மித
 ஆனா�. $கத.02397.4 

 சிைதயி: ெப, மகிB�சிய� ஆகி இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) ெச�ைக 

$கத.02398.1 

 எைத அ".# நிைலயேதா என மன��_ெப.(மன
_ெப.+அ��_சா/.) எ4ணா 

$கத.02398.2 

 மதர  .ய நி,த( ேகா� பி�I
 அ
மரபா: $கத.02398.3 

 அதர�� இைட� தைச  ெப, ேவ-விைய அய(தா�. $கத.02398.4 

 ஆ45 ஒ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) இ
மக
 அதர�� இய"ற $கத.02399.1 

 நC4ட_ெப.எ�.(நC-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மா@ட� 

நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) ேதட அ,
 நிமல� $கத.02399.2 

 ஆ45
 வதில� Fர� அ�த�ைம க45 அH0கி $கத.02399.3 

 மா45 ேபாவேத இனி� கட� என மன
_ெப.(மன
_ெப.) வலி�தா�. 

$கத.02399.4 

 உ�னி இ�திற
 Fரப�மா எI
 ஒ,வ� $கத.02400.1 

 வ�னி A"றிய_ெப.எ�.(A"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ஆதி $4ட�� 

இைட வதி�_வி.எ�.(வதி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.02400.2 

 ெச
 நிற�ததா� ஆைணயா: அ0கியி: சிைதயா� $கத.02400.3 

 ெகா�Iைன� தைல_ெப.(தைல_ெப.) வ�சிர க
ப
 ேம: $தி�தா�. 

$கத.02400.4 

 க>தி� உ�சிநி�# உ,விேய வ�சிர க
ப�� $கத.02401.1 

 அ>தனி: ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) Fரப�ம�மா 

எI
 அ�ண� $கத.02401.2 

 ப>வ
 உ"# )4 �க-_ெப.(�க-_ெப.) உற உள
 பைத பைத�� $கத.02401.3 



 �>ய_$ைற.எ�.(�>_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ம"ற� க4டன� மட0க: மா 

�க�ேதா�. $கத.02401.4 

 க4ட_ெப.எ�.(கா4_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) காைலயி� உள
 பைத 

பைத�த� க4க- $கத.02402.1 

 ம45 ேசா/நC( கா�றன கர0கJ
 வாD
 $கத.02402.2 

 $4ட ேவ-வியி: ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) 

மற�_வி.எ�.(மற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ6டன $றி ேபா( 

$கத.02402.3 

 உ45 ேபா@
 எ�# ஐDற ஒ�0கிய� உயிேர. $கத.02402.4 

 �ய(  ெப,
 கட:_ெப.(கட:_ெப.) ந5 உற ஆB� 

ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) உண(�சி $கத.02403.1 

 அய(�� மா: வைர யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) என
 அறிதன� 

அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) $கத.02403.2 

 ெபய(��
 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உழி  பைத பைத�� 

அலம� ெப/�
 $கத.02403.3 

 உயி(�� வா� திற� அ�னவ� .ல
.த: உ"றா�. $கத.02403.4 

 மாைய த,
 .த:வா மா தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ெச� காசிப"$ $கத.02404.1 

 ேநய
 உ,கா நி,த( $ல�� இைறவா $கத.02404.2 

 காய
 உட� நி�ைன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) காேணனா: எ0$ 

ஒளி�தா� $கத.02404.3 

 தாD
 தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

அளி�$
_வி.எ�.(அளி_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

தைதD
 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) தானவைர $கத.02405.1 



 ஆD
 தைலவI
 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) ஆவிD
 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

எ�# இ,ேதா� $கத.02405.2 

 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அ0$ அதைன நிைனயா� இறதைனேய $கத.02405.3 

 மாD
 சிறிேயா(�$ ம"# இ0$ ஓ( ப"# உ4ேடா. $கத.02405.4 

 வ Cரேன தானவ(� $- மி�ேகாேன மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) .கB� $கத.02406.1 

 Fரேன நி�ேபா: ெதாட0கி இத ேவ-விதைன $கத.02406.2 

 ஆ( அேனக
 ைவக: ஆ"றினா( ஆ"றிய நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.02406.3 

 ஈர ேநய
 ெகா-ளா�_எதி(.ம.வி.எ�.(ெகா-_வி.+ஆ�_எதி(.ம.+உ_பட(.ஒ,.) 

எ
ைம அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏகிைனேய. 

$கத.02406.4 

 நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) க4 அ,- இ:லா நC(ைம உணரா� ப: 

நா-_ெப.(நா-_ெப.) $கத.02407.1 

 .� க4 உ#வா� .ர
 8�# �� எ/�த $கத.02407.2 

 வ� கணைர� $றி�ேத மாமக
 

ெச�தா�_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ,.) அத"ேகா $கத.02407.3 

 உ� க4 உளதா
 உயி( அதைனD
 ெகா4டனேர. $கத.02407.4 

 உ�ேபா@யி( வி65 உய( மக
 ெச�ேதா,
 அர� $கத.02408.1 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ேபா: அ,ளா� தைகைமய,
 ஆ0$ அைவ க45 

$கத.02408.2 
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 ெதாகேலா5 ேச(த,
 இ _A6.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ".) பத�தி� மீதி: Aவ(ேலாக
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ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) காKதி என வ$�� 
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 வண0கி_வி.எ�.(வண0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) வா-_ெப.(வா-_ெப.) 
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 தா� இலாத த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) மன
_ெப.(மன
_ெப.) ெகா5 

ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) இ� தைலவ $கத.02575.2 

 ேமவலா(கைள யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) இனி ெவ�றிட விைரவி: 

$கத.02575.3 

 ேபாவேத கட� எ�றன� அ�ன� ஓ( ெபாHதி�. $கத.02575.4 



 அதிவா( சைட� க4)த: கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

அ,ளா� $கத.02576.1 

 ைமத( 8வ,
 ெப"ற_ெப.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) வர0கJ
 வலிD
 $கத.02576.2 

 சிைத உ- உற நா>ேய அளிெயா5
 ேசணி: $கத.02576.3 
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 ஆ45 அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) எ:ைலயி: ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) 

ஆயிர
 யாளி $கத.02592.1 

 தா45 ெவ
ப/ ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ஆயிர
 தட
_ெப.(தட
_ெப.) 

ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) $கத.02592.2 

 நC4ட_ெப.எ�.(நC-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பா/ட
 

ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ஆயிர
 நிரேல $கத.02592.3 

 G4ட_ெப.எ�.(G4_வி.+6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேத( மிைச ஏறிேய அ/�க� 

ேபாதா�. $கத.02592.4 

 கா@
 உ-ள�
 பி� உற �� உ# கவன� $கத.02593.1 

 ேகால மா  பதினாயிர
 G4ட� ஓ( ெகா>=சி� $கத.02593.2 

 சால
 ஆ( த, ைவய
 ேம: .$� தாரகI
 $கத.02593.3 

 ஆல
 எ�ப� ெச�ெறன நடதன� அ"ேற. $கத.02593.4 

 அ�ன தாரக வ CரI
 அ/ �க�தவI
 $கத.02594.1 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ஓ( இ, பா0க,
 ஆயின( 

வதா(_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+ஆ(_பட(.ப�.) $கத.02594.2 

 ��I தான அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) தாைனய
 தைலவ(க- ெதாைலயா  

$கத.02594.3 

 ெபா�னி� மாமணி� ேதெரா5
 ஏகின( .ைடயி:. $கத.02594.4 

 விர� கி�றேதா( ஏைனய( ேசைனயி� வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) $கத.02595.1 

 க/ எI
 கட:_ெப.(கட:_ெப.) மீதிI
 கலின
 ஆ( கவன  $கத.02595.2 

 ப/ எI
 கட:_ெப.(கட:_ெப.) மீதிI
 �த:வைன  

பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.02595.3 



 இ, ம,0கிI
 ேபாயின(_வி.�.(ேபா_வி.+இ�_இ.கா.+அ(_பட(.ப�.) 

P"றI
 இர0க. $கத.02595.4 

 அட: ெசறிதி5
 ஒ�பதி"# இ,வைக 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.02596.1 

 பைடக- ஏதிேய அள� இலா அ�ண(க- பரவி� $கத.02596.2 

 கட:_ெப.(கட:_ெப.) கிள(�_வி.எ�.(கிள(_ெப.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அவ4 FBவன ேபா�# காவல(_ெப.(காவ:_ெப.+அ(_பட(.ப�.) த
 $கத.02596.3 

 .ைடயி: வதன(_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ(_பட(.ப�.) 

அசனிD
 அ�Aற  .க:வா(. $கத.02596.4 

 இ�ன த�ைமயினா: பைடதர FBதர இத�பா: $கத.02597.1 

 ��I ேத( என உ-ள�
 �ரக
 உ-ளன�
 $கத.02597.2 

 ப: ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) க/ உ-ள�
 அ�ண(க- பல,
 $கத.02597.3 

 ம�னி வதிட ந5�ற ஏகின� ம�ன�. $கத.02597.4 

 வய0க- ஆ(�தி5
 தானவ( ஓைதD
 மா�ேத( $கத.02598.1 

 அய0க- ஆ(�தி5
 ஓைதD
 அ�னைவ அணி�தா�� $கத.02598.2 

 கய0க- ஆ(�தி5
 ஓைதD
 க4ைடயி� கலி .
 $கத.02598.3 

 இய0க- ஆ(�தி5
 ஓைதD
 மி�கன எ0$
. $கத.02598.4 

 அ/ எI
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) அ�ண(க- அ0ைகயி: ஏ�
 $கத.02599.1 

 உ/ய ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பைட �Hவ�
 ஒ�ேறா5 ஒ�# உ/=ச 

$கத.02599.2 

 எ/ பிறதன ெசறிதன எ
பிரா� �னித $கத.02599.3 

 .ர
 எI
 ப> ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வைரகJ
 

.விD
. $கத.02599.4 



 நிரத தானவ( எHதிட  Gழிக- நிலேம: $கத.02600.1 

 பர�_வி.எ�.(பர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வானக
 .$த@
 அைன அ� 

பாரா $கத.02600.2 

 வி/�_வி.எ�.(வி/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபாவைத 

நC0கிேய_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எ�.$றி.+ஏ_சா/.) அைவ தைன எ�த� 

$கத.02600.3 

 கர� ைவகின� ஆழி அ
 ேத( உைட� கதிேரா�. $கத.02600.4 

 G ந50கின பணி�$ல
 ந50கின .ைர தC( $கத.02601.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ந50கின மாதிர
 ந50கின வைரக- $கத.02601.2 

 தா
 ந50கின .ண/க- ந50கின த#க4 $கத.02601.3 

 தC ந50கின நி,த( ேகா� ெப,
 பைட ெச:ல. $கத.02601.4 

 இைனய த�ைமயி: ேசைனக- த
ெமா5
 இைறவ� $கத.02602.1 

 தனத� மாநக( வைளதன� அ�னேதா( த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

$கத.02602.2 

 வினவி_வி.எ�.(வின�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஓ>ேய 2�வ( இய�க( 

ேகா� ேம�
 $கத.02602.3 

 கனக மாமணி� ேகாநக( ெச�றன( க>தி�. $கத.02602.4 

 ெச�றி5
 ஒ"ற( த
 ேகா� ேசவ>� கமல
 தாB� $கத.02603.1 

 வ� திற:_ெப.(திற:_ெப.) Fரப�ம� மாநக( 

வைள�_வி.எ�.(வைள_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெகா4டா�_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+ஆ�_படெரா.ஒ,.) $கத.02603.2 

 இ�# இனி அழிD
 ேபா@
 ஈ45 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) இ,�த: சால 

$கத.02603.3 



 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) அல அனிக�ேதா5 நட�தியா: அம,�$ எ�றா(. 

$கத.02603.4 

 2�வ( உைர�த: ேகளா� ��._ெப.(��._ெப.) P( �ள�க
 எ�தி 

$கத.02604.1 

 ஏத
 இ: அ�ண( த
ைம யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) ெவல"$ அ/� 

��க4 $கத.02604.2 

 ஆதி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) வர
_ெப.(வர
_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ-ளா( அவ(  

.கB�_வி.எ�.(.கB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆசி 

ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+?_இ.இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) $கத.02604.3 

 ேபா�த: கடேன எ�னா  ெபா,�$ என எH� ேபானா�. $கத.02604.4 

 ேபாயின� அளைக அ4ண: .6பக
 மீ� 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.02605.1 

 2யேதா( இய�கேரா5
 Fரைன� 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.02605.2 

 ஏயின ஆசி Pறி_வி.எ�.(P#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) )ம�$ அ>ய� எ�ன $கத.02605.3 

 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) இனி இ,�தி எ�ேற வி5�தன� நி,த( ேபா"ற. 

$கத.02605.4 

 அ�ன� க45ழி அ�ண( மா பைட $கத.02606.1 

 மி�னவி( �கிலின
 ெவ,வ ஆ(�தன $கத.02606.2 

 �� உ#
 இைனயவேரா5
 Fர� ஆ
 $கத.02606.3 

 ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) அ?வழி மகிB�சி_ெப.(மகிB�சி_ெப.) எ�தினா�. 

$கத.02606.4 



 அ� ெபாH�_ெப.(ெபாH�_ெப.) அ�ண(க- அளைக ஊ5ேபா� $கத.02607.1 

 நிதிகJ
 மணிகJ
 நC5 மான�
 $கத.02607.2 

 சிைத� அ# பைடகJ
 ேத,
 மா�கJ
 $கத.02607.3 

 கதிெகH களி#ட� கவ(� ேமவினா(. $கத.02607.4 

 ைம
 மலி தானவ( வலி� வ?வலா: $கத.02608.1 

 ெபா�
ைமயி: ெப,வள
 யா�
 ேபா�கிய $கத.02608.2 

 ெச
ைமயி: அநக( தி,�
 

நC0கிய_ெப.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.02608.3 

 ைக
ைம த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) வ>� எI
 கா6சி�� ஆயேத. $கத.02608.4 

 ஆறைல க-வ/� அ�ண( யாவ,
 $கத.02609.1 

 Fைற ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ நக( 

ெதாைல��  ேபாத@
 $கத.02609.2 

 ஊ#ெகா- நிதிபதி உ-ள
 நாணிேய $கத.02609.3 

 வ C# அக: அளைகயி� மீ45
 ஏகினா�. $கத.02609.4 

 ஆ45 உ# தனதைன அ>� ெதா45 ஆ"#வா� $கத.02610.1 

 மா4டன� இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) என மன�தி: உ�னிேய 

$கத.02610.2 

 ஈ4>ய தாைனெயா5 இைம . இ: பாகைர� $கத.02610.3 

 245தி( ேத( என� Fர� ேபாயினா�. $கத.02610.4 

 அளைகைய நC0கிேய_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எ�.$றி.+ஏ_சா/.) 

ஆைச�$ ஈறதா� $கத.02611.1 

 உளநக( எ�தின� ஒளி, நCலமா( $கத.02611.2 



 கள� உ, எ�திய கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) 

ைவகிய_ெப.எ�.(ைவ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.02611.3 

 வளநக( ஈ� என ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) உ�னினா�. $கத.02611.4 

 அதமா நகைர வி65 அ�ண( ேகாமக� $கத.02612.1 

 �� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பைடெயா5 �னி� கீB�திைச $கத.02612.2 

 இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) நக(.க இதைன நா>ேய $கத.02612.3 

 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) �ய( அமர( ேகா� வி4ணி: ேபாயினா�. 

$கத.02612.4 

 ேபா� அைத நா> அ .ர�ைத �"ற�
 $கத.02613.1 

 காெய/ ைக� ெகாள� க>தி� ந:கிேய $கத.02613.2 

 ஆயிைட அனிகேமா5 அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) ெச
 $கத.02613.3 

 தC உ# நக( இைட� ேசற: ேமயினா�. $கத.02613.4 

 ேசற@
 நா>ய� தCயி� ேப/னா� $கத.02614.1 

 ஈ# அக: ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சின
_ெப.(சின
_ெப.) எ�தி 

ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) $கத.02614.2 

 Q# எI
 ேகா>ய( ெநா�தி: FBதர $கத.02614.3 

 மாறிக: ./திட வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேந(தன�. 

$கத.02614.4 

 ேந(த@
 அ0கி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) நC5 தாைனD
 $கத.02615.1 

 சா(த,
 அ�ண( த
 பைடD
 தா�றா  $கத.02615.2 

 ேபா( தைல_ெப.(தைல_ெப.) மய�$ உற  ெபா,த எ:ைலயி: $கத.02615.3 



 F( த, கன: பைட ெதாைல� ேபாயேத. $கத.02615.4 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பைட உைடத@
 தழலி� ப4ணவ� $கத.02616.1 

 �� பைட மன�தனா�� ெதா:ைல ஊழி நா-_ெப.(நா-_ெப.) $கத.02616.2 

 இ� பைட உல$ எலா
 ஈ# ெச�தி5
 $கத.02616.3 

 வ� பைட ேப( உ, வ:ைல தா0கினா�. $கத.02616.4 

 சிறதி5
 அ�ண( ேகா� ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) மா�கட: $கத.02617.1 

 வறதிட இ பக: மா� ப� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) எனா $கத.02617.2 

 நிைறதி5
 அ�ணமா நC�த
 எ0கK
 $கத.02617.3 

 ெசறிதன� வைளதன� சிைத�த: ேமயினா�. $கத.02617.4 

 கட:_ெப.(கட:_ெப.) ெகH ேசைனைய� 

கல�_வி.எ�.(கல_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பாவக� $கத.02618.1 

 சட சட �தி( ஒலி தழ0க  .�$ உலா� $கத.02618.2 

 அட: உ#
 எ:ைலயி: அ� க45 ஆழிவா� $கத.02618.3 

 விட
_ெப.(விட
_ெப.) என உ,�தன� வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) தாரக�. 

$கத.02618.4 

 உ,�தி5 தாரக� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ேத( ஒ5 

$கத.02619.1 

 ம,�திI
 விைச உற வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

தாைனைய $கத.02619.2 

 எ/�தி5
 அ0கிைய எதி(� ெச
 ைகயி: $கத.02619.3 

 த/�தி5
 கா(�க
 த�ைன வா0கினா�. $கத.02619.4 



 வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) தைமD
 இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) வ�னி 

த�ைனD
 $கத.02620.1 

 ஏைனய( த
ைமD
 �> ப� இ�# எனா� $கத.02620.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இவ( இதழிய ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) மா பைட 

$கத.02620.3 

 ஆனைத எ5�தன� அ,�சி�� ஏ�திேய. $கத.02620.4 

 எ5�தி5
 எ:ைலயி: எ/க45 இ0$ இ� $கத.02621.1 
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$கத.02992.2 

 ��திைர தைன �� ேவ65 ���$ைற� தி4ைம சா�ற $கத.02992.3 

 சி�தைன அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வ-ள: 

ெத�திைச ேநா�கி� ெச�றா�. $கத.02992.4 

 ெபா� திகB வைரயி� நி�#
 $#�னி .விேய ஆறா� $கத.02993.1 

 ெத� திைச�$ ஏ$
 எ:ைல� திற:_ெப.(திற:_ெப.) அ/�$ இளவ: 

வாB�ைக_ெப.(வாB�ைக_ெப.) $கத.02993.2 

 வ� திற:_ெப.(திற:_ெப.) மாய 82( 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�த ஆ4ைட ைவ$
 

$கத.02993.3 

 அ�றில
 ேப( ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) அ�ண� அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) க4டா�. $கத.02993.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உய( உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) த�ைன வAதைர ஆ�$
 

பாைர $கத.02994.1 

 ஏைனய ககன
 ஆ�$
 எறிதிைர  பரைவ த�ைன $கத.02994.2 

 ேம: நிமி( பிற0க: ஆ�$
 ெவ"பிைன  .ண/_ெப.(.ண/_ெப.) ஆ�$
 

$கத.02994.3 

 பாIைவ மதிய
 ஆ�$
 மதியிைன  பகலா� ெச�D
. $கத.02994.4 

 அKவிைன ேம, ஆ�$
 அ�ன� ஓ( ேம, ெவ"ைப $கத.02995.1 



 )Kகிய அKேவ ஆ�$
 ெநா�� என  .வனி த�ைன  $கத.02995.2 

 .ண/ய� ஆ�$
 ேநமி  .ண/ைய  .வன
_ெப.(.வன
_ெப.) ஆ�$
 

$கத.02995.3 

 இண( உ# ேநமி� தCைய எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) நC( ஆக� ெச�D
. 

$கத.02995.4 

 க�னலி� அDத�� ஒ�றி: கட�ள(� ேகI
 நC�ேதா( $கத.02996.1 

 எ�னவ( த0க6$ ஏI
 எைன  பல மாய
 

FB�_வி.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.02996.2 

 ப: ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) கால
_ெப.(கால
_ெப.) ெச:ல  ப5�தி5
 

எ�னி� அ
மா $கத.02996.3 

 அ�னவ� வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) யா�
 ஆ( 

அறி�_வி.எ�.(அ/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உைற�க" பாலா(. 

$கத.02996.4 

 அ�த$ த$வ( ேகாம� அட: கிர�=ச� எ�ேபா� $கத.02997.1 

 ெம�� தமிB �னிவ� 

ெச:@
_ெப.எ�.(ெச:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) விய� ெநறி விதேம 

ேபா: $கத.02997.2 

 ெகா�� உய( $வ5 ம:கி� $�# உ,� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) த�பா: $கத.02997.3 

 உ��தி5 மா# ேபா�கி உ#த@
 $றிேயா� க4டா�. $கத.02997.4 

 கா4ட@
 விய� ந�றி� க>வைர ந5வ4 ஆக $கத.02998.1 

 ஈ4>ேதா( அ�த
 உ4டா: இ?வழி நட��
 எ�னா $கத.02998.2 

 ஆ45 அத� இைடேய ேபாக_$ைற.எ�.(ேபா�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) அ ெநறி 

$ேராச எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) $கத.02998.3 



 மா4ட@
 இலேத ஆக ம"# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) Aர
_ெப.(Aர
_ெப.) 

உ"# அ�ேற. $கத.02998.4 

 அ ெநறி க45 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) Q: அைற �னி ஏகேலா5
 

$கத.02999.1 

 ெச:ெநறி ேம: இ�# ஆக� தி,
பின� 

ெச:@
_ெப.எ�.(ெச:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கத.02999.2 

 �� உள ெநறிD
 காணா� �னிவர� 

மய0க_$ைற.எ�.(மய0$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ஓ( சா( $கத.02999.3 

 பி� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) வ6ைட க45 ேப�ற: ஓ5
 ேபானா�. 

$கத.02999.4 

 ஆ# அ� ெச:@
_ெப.எ�.(ெச:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) அட: எ/ கைன� Fழ� $கத.03000.1 

 Fைறக- மய0க_$ைற.எ�.(மய0$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ம0$: �4 என 

மா/_ெப.(மா/.) 2வ $கத.03000.2 

 மா# அக: உ,�� சித வ: இ,- படைல� A"ற $கத.03000.3 

 வ C# அக: மாைய FBதா� எ#B வலி அ�ண( ேகாமா�. $கத.03000.4 

 ம65 உ# $றிய ெச
ம: ம"# அ� ேநா�கி� தCேயா( $கத.03001.1 

 ப6>ைம ஒH�$ ஈ� எ�னா  பயி�றி5 ேபாத நCரா: $கத.03001.2 

 உ- ெதளி பா�ைம நாட ஊB�திற
 ெத/தேலா5
 $கத.03001.3 

 க65 அழ: எ�ன� சீறி� கரதல
 .ைட�� ந�கா�. $கத.03001.4 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) ந�# அ�ண� ெகா: ஆ
 

நம�$_பதி.ெப.(ந
_த�.ப�.+�$_ெகா.ேவ.) இ� ./D
 நCரா� $கத.03002.1 



 இ�# இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) நC ப� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) என அ�ண ெவ�ேயா� $கத.03002.2 

 $�# உ, அதனி: $"றி� $#�னி பாணி� த4டா: $கத.03002.3 

 ��றி,
 Gைழ ஆ�கி� F-_ெப.(F-_ெப.) இைவ .கல: உ"றா�. $கத.03002.4 

 மா4 மதி ெபறாத ெவ�ேயா� ம"# நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) ெதா�ைம 

நி0கி_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.03003.1 

 நC- மைலயாகி ஈ4ேட நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) தC 

அ�ண(�$ எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.03003.2 

 ஏ4 மி$
_ெப.எ�.(மி$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) இ,�ைக ஆகி இ,
 

தவ�ேதா(�$
 ஏைன� $கத.03003.3 

 ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) மலி கட�ேளா�$
 தC�ெதாழி: இைழ�தி ப: நா-. 

$கத.03003.4 

 மா"ப5 நம� பாணி வலி ெகH த4டா: உ�ற� $கத.03004.1 

 பா"ப5 .ைழக- யா�
 பல பல மாைய�$ எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.03004.2 

 ஏ".ைட இ,�ைக ஆக எ
பிரா� உத�
 ெச?ேவ- $கத.03004.3 

 ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட த�னி: பி� நா-_ெப.(நா-_ெப.) விளி$தி 

விைரவி� எ�றா�. $கத.03004.4 

 பழித,
 இைனய சாப
 பக(� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

சிகர
_ெப.(சிகர
_ெப.) த�னி: $கத.03005.1 

 உழித, .னைல வா0கி உள
 ெகா- மதிர�தா: வ Cசி $கத.03005.2 

 அழிதர மாைய நC�கி_வி.எ�.(நC�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஆ45 ஒOஇ 

மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெத�பா: $கத.03005.3 

 வழி அ� ெச?வ� நா> வ4 தமிB �னிவ� ேபானா�. $கத.03005.4 



 அ�னேதா( அவண( ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) அ�# ெதா65 அசல
 ஆகி� 

$கத.03006.1 

 �� ெநறி அ�ண( யா,
 �வ�றிய அரண
 ஆகி $கத.03006.2 

 ெந�னலி� �த: நா-_ெப.(நா-_ெப.) கா#
 

நினறன�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.க.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ப�.) 

அைனயா� த�ைன $கத.03006.3 

 எ�ைன ஆJைடய நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அ�றி யாவேர அ5த: பாலா(. 

$கத.03006.4 

 ைபதமிB �னிவ� வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேதா� பனிவைர அதைன நC0கி� 

$கத.03007.1 

 அதர
 ெசறி ெபா� ேகா65� கட�ள( வைர� சா( எ�தி $கத.03007.2 

 அத
 அ� அைடேதா(�$ அ0க4 அ,ளினா: தன� 8ல $கத.03007.3 

 மதிர
 உண(��
 ��க4 வானவ� காசி .�கா�. $கத.03007.4 

 க0ைக ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஒH$
 காசி� 

கைற மிட"# அகில நாத� $கத.03008.1 

 ப0கய அ>க- தாB� பரவ: ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ஆ45 நC0கி� $கத.03008.2 

 �0கைத ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வித� 

ெதா:வைர�$ ஒ,சா( ஏகி $கத.03008.3 

 அ0$ அத� நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) அறிவ� ஒ�# இய
ப: 

உ"றா�. $கத.03008.4 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) உய( நிவ பி"# ஆகி� ேச4.$
 வித
 எ�I
 

$கத.03009.1 



 மாயி,
 $வ5 ேக4ேமா ம"# யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) ெபாதிய 

ெவ"பி: $கத.03009.2 

 ேபா� இ,திடேவ உ�னி  ேபாதன
 அதI�$ இ�ேன $கத.03009.3 

 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சிறி� 

ெச:@
_ெப.எ�.(ெச:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ெநறி அளி�தி5தி 

எ�றா�. $கத.03009.4 

 எறி கதி( மதியிI�$
 ஏக அ,
 திற�தா: வான $கத.03010.1 

 ெநறியிைன அைட��� ெதா:ைல ெந>யமா: ேபா�# 

நி�ேற�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ,.) $கத.03010.2 

 $றிய நி" க=சி ஆ# ெகா5 பேனா என� ேதா"ற
 $கத.03010.3 

 அறிகிைல மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபாெக�# 

அ?வைர ெமாழித� அ�ேற. $கத.03010.4 

 ேக6ட@
 அதைன� சீ"ற
 கிள(திட நைக�� நாத� $கத.03011.1 

 தா-_ெப.(தா-_ெப.) �ைண உ�னி� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

நா-_ெப.(நா-_ெப.) சதமக� ேவ4ட ஆழி $கத.03011.2 

 மா65 உற� ெசறி�த ைகைய மல( அய� பத�தி� கா#
 $கத.03011.3 

 நC6>ன� தவேம அ�றி ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) 

பிற�
 உ4ேடா. $கத.03011.4 

 அ".த
 அமர( ெகா-ள_$ைற.எ�.(ெகா-_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ஆ"ற�
 

$றிேயா� வித $கத.03012.1 

 ெவ"பின� உ
ப( த�னி: மீ உய( $ட0ைக ேச(�தி $கத.03012.2 

 வ".ற ஊ�ற_$ைற.எ�.(ஊ�#_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) வ:ேல ம"# 

அ�.வி�க4 தாB� $கத.03012.3 



 ெசா"பில
 .$� ேசட� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) நிைல அைடத� 

அ�ேற. $கத.03012.4 

 அ-ளைல அைடகி�ேறா/: அர
 .$
 அ5�க: அ=சி $கத.03013.1 

 வ-ளைல அ,ளி� ேக4ேமா ம"# உைன வழி படாம: $கத.03013.2 

 எ-ளைல இைழ�� ேம�ைம இழதன� தமிய� $"ற
_ெப.($"ற
_ெப.) 

$கத.03013.3 

 உ-ளைல எHவ� எ=ஞா�# உைர என� Pறி"# அ�ேற. $கத.03013.4 

 அ�ன� ஓ( ெபாH�_ெப.(ெபாH�_ெப.) த�னி: அைல கட:_ெப.(கட:_ெப.) 

ெசறி�த அ0ைக $கத.03014.1 

 ��னவ� வித ெவ"பி� ெமாழியிைன 

வினவி_வி.எ�.(வின�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) யா�ேபா� $கத.03014.2 

 இெநறி இைடேய மீளி� எHதியா: நCD
 எ�னா $கத.03014.3 

 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) நைகேயா5 ெசா"றா� நாரத� FB�சி�$ ஒ ப. 

$கத.03014.4 

 வ�.ல� .வி�$- வித
 மைறத@
 அறிவி� நCரா: $கத.03015.1 

 .�.ல  பைகைய ெவ�ேறா� கர�ைத_ெப.(கர
_ெப.+அ��_சா/.+ஐ_ெச.ேவ.) 

��ேபால� ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.03015.2 

 ��._ெப.(��._ெப.) உல . உ"ற சிைத� Aர(க- G மா/_ெப.(மா/.) 2( ப� 

$கத.03015.3 

 ெத�.ல  ெபாதிய ெவ"பி: ெச:வ� சிைத ெச�தா�. $கத.03015.4 

 ஆயிைட வித
 பா( .�$ அHதிட அக: வான��� $கத.03016.1 

 ேதய
 ெவ-_ெப.எஅ.(ெவ-_ெப.அ.) இைடய� ஆக� தினகர� �த: ஆ
 

ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) $கத.03016.2 



 பா� Aட( விள�க
 யா45
 

பரதன_வி.�.(பர_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) சிைறைய 

நி0கி_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.03016.3 

 ஏ� என அள�க( நC�த
 எ0கK
 ெசறிD மாேபா:. $கத.03016.4 

 அ� ெபாH�_ெப.(ெபாH�_ெப.) அல/ ஆதி அமர(க- அக�திய� பா: 

$கத.03017.1 

 க�
 என அைட�_வி.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபா"றி� ைக 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எைத 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.03017.2 

 உதவி யா( ./வ( நி�னா: உ
பரா( ஒHக  

ெப"ேறா
_வி.�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+ஓ
_த�.ப�.) $கத.03017.3 

 ெபாதிய ேம: இனி நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

ந4ணி_வி.எ�.(ந4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) இ,�தி எ
 ெபா,6டா: 

எ�றா(. $கத.03017.4 

 எ�ற@
 விHமி� எ�னா இைச� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அமர( த
ைம� 

$கத.03018.1 

 ெச�றிட வானி: 24>� ெத�கிண
 

ெதாட(�_வி.எ�.(ெதாட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெச:ல� $கத.03018.2 

 $�# அம( $டா� ேதய
 $#$
 வி:வல� வாதாவி $கத.03018.3 

 அ�# உயி( இழ ப நி�றா( அக�திய� வர�_ெப.(வர�_ெப.) க4டா(. 

$கத.03018.4 

 க4டன( இவேன ேபா@
 கா� சின�� அ�ண( ஆவி $கத.03019.1 

 ெகா4டன�_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

ேவைல ��ன
 $>�� உமிBகி�ற நCரா� $கத.03019.2 



 அ4டைர அ,-வானா
 ெகா: அைடதன� அவI�$ இ�ேன $கத.03019.3 

 உ4>ைய உதவி ஆவி ெகா-J�
 ஊ� ஒ5 எ�றா(. $கத.03019.4 

 எ�# இைவ .க�ற பி�ன( இளவ: வாதாவி எ�ேபா� $கத.03020.1 

 $�# அத� .ைடயி: ஓ( சா( ெகாறி உ,�ெகா45 ேபா� $கத.03020.2 

 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) தைழ .தலி� ேமய வி:லவ� எI
 ேமேலா� 

$கத.03020.3 

 ஒ�றிய .ல�தி� மி�ேகா( உ,� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ"றா� அ�ேற. 

$கத.03020.4 

 மீ�# சைடD
 நC# விள0கிய_ெப.எ�.(விள0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

)த@
 ேவட
 $கத.03021.1 

 கா� அணி $ைழயி� சீ,
 க4>ைக� கலI
 ேம"ெகா- $கத.03021.2 

 GதிD
 த45
 ைகD
 .ைன உ/ உைடD
 ஆக $கத.03021.3 

 மாதவ ேவட
 தா0கி �னிவ� ேந( வ:ைல ெச�றா�. $கத.03021.4 

 ெம� த, .ற��� காம(_ெப.(காம(_ெப.) விய� உ,� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உ- $கத.03022.1 

 ைக தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெச
 ேகB� கா=சிர
 

கனிேபா: ேமய $கத.03022.2 

 ைம திகB மன�தி� ேந( ேபா� வ4 தமிB �னிவ( 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.03022.3 



 ஐ� என வண0கி_வி.எ�.(வண0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ��கா: 

அ=சலி ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெசா:வா�. 

$கத.03022.4 

 அ>க- நC( ேபாத இநா- அ,
 தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ./ேத� இ�# 

$கத.03023.1 

 �>�ற வதC( யாI
 �னிவ( த
 நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ெப"ேற� 

$கத.03023.2 

 ெகா>யேன� இ,�ைக ஈதா: $#$தி( .னித
 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.03023.3 

 ப> என உைர��  பி�I
 பணிதன� பத0க- த
ைம. $கத.03023.4 

 பணித@
 ஒ,த� ைகயி: பரைவ அ
.னைல வா/ $கத.03024.1 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ப5 ப�ம
 ேபால வா�� ெகாJ
 �னிவ� தCேயா� 

$கத.03024.2 

 �ணிவிைன உணரா� ஆகி� �4 என உவைக ேதா�ற $கத.03024.3 

 இைண அ# தவ�தி� மி�ேகா� எHதி எ�# இதைன� ெசா"றா�. $கத.03024.4 

 ஆ# எதி( எ4ம( ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆயிர 

�னிவ( த
பா: $கத.03025.1 

 ேவ# உள தவ�த( த
பா: மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) 

இய"ைக த�னி: $கத.03025.2 

 P# ெச� அKவி� கா#
 $ண
_ெப.($ண
_ெப.) இல சரத
 ஈ� $கத.03025.3 

 ேத#தி இ,�ைக ஏ� ெச:@�
 

வ,க_விய0.வி.�.(வா_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) எ�றா�. $கத.03025.4 

 எ�# அ,- �னிைய ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

ஈ� என� உைறD- எ�ன� $கத.03026.1 



 ெச�றன� �>வா� வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தCயவ� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏகி $கத.03026.2 

 ம�ற த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இ,�ைக உ"# மர._ெப.(மர._ெப.) உ# 

தவிசி: ேச(�தி  $கத.03026.3 

 ெபா� திகB அ>க6$ ஏ"ற Gசைன ./� ெசா:வா�. $கத.03026.4 

 எைத நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) யாI
 ஏைன எ� $ல�தவ,
 உ�ய 

$கத.03027.1 

 வதைன_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) ேபா@
 

இ நா-_ெப.(நா-_ெப.) ம"# என� இ,�ைக ைவகி $கத.03027.2 

 ெவதி5 ."ைக ேயI
 மிைசதைன என�$� ேசட
 $கத.03027.3 

 த�_வி.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ,- ./� ேபாதி தவ�த/: 

தைலவ எ�றா�. $கத.03027.4 

 ெசா:வல �னிவ( ேமேலா� F( �த� ம,கா� உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) 

$கத.03028.1 

 வி:வல� மா"ற
 ேகளா விHமி� ப/வி� மி�ேகா� $கத.03028.2 

 ஒ:வ� ஓ( உண�_ெப.(உண�_ெப.) நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) பா: உவ� 

யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) அ,தி  பி�ன(� $கத.03028.3 

 ெசா:வ� கடனா
 எ�# ெச பின� தCைம தC( பா�. $கத.03028.4 

 ேமலவ� இதைன� Pற வி:வல� 

வண0கி_வி.எ�.(வண0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) எதா� $கத.03029.1 

 சீலேமா5 அ>சி: ெச�வ� சிறி� ேபா� இ,�தி எ�# $கத.03029.2 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) அ0$ அதனி: ஆ45 ஓ( கய  .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) 

ப>�_வி.எ�.(ப>_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 8Bகி� $கத.03029.3 



 சால�
 .னித� ஆகி அ5வ� ஓ( சாைல .�கா�. $கத.03029.4 

 அ�தைல நில�ைத நCரா: ஆமய
 Gசி யா45
 $கத.03030.1 

 சி�திர
 உ#�தி யா�
 ேத>_வி.எ�.(ேத5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) வா: 

வைளயி� சி�ன
 $கத.03030.2 

 ஒ�த_$ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) த45_ெப.(த4�_ெப.) உல மாA 

ஏக ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) இைடேய இ65 $கத.03030.3 

 ��திற
 ம4ணி ம"# ஓ( �H மணி� $ழிசி உ��தா�. $கத.03030.4 

 தா�$ உ# திறலி� ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) தழ: ெபாதி 

க,வி ஆன $கத.03031.1 

 ஆ�கிய ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ஒ�றி: அழலிைன 

அதI- 86>� $கத.03031.2 

 ேத�$ அகி:_ெப.(அகி:_ெப.) ஆர
 ஆ6>� சீ( உண� தA
ப( ஒ�றி: 

$கத.03031.3 

 வா�கிய உைல  ெப��_வி.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏ"றி மரபி: 

வா: அ/ உ- இ6டா�. $கத.03031.4 

 பத� அறி�_வி.எ�.(அ/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ4> ஆ�கி  பா: உற 

ைவ��  பி�ன( $கத.03032.1 

 �திைரயி� அ>சி: இ65 �� உற தC
பா: க�ன: $கத.03032.2 

 வித
_ெப.(வித
_ெப.) மி$
_ெப.எ�.(மி$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

உணா�க- யா�
 ேம�ற அைம��� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.03032.3 

 .�_ெப.அ.(.�_ெப.அ.) மண
_ெப.(மண
_ெப.) கமH
 ெத�வ  .னித
 ஆ
 

கறிD
 ெச�தா�. $கத.03032.4 



 ஆ"றலா: ேமட
 ேபாலா� ஆ( இட( உயிைர எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.03033.1 

 மா"#வா� அைம� நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

இளவைல வலிதி: ப"றி� $கத.03033.2 

 P"றேம ேபல ேம�
 �னிவ� �� ெகாண(� ைகயி: $கத.03033.3 

 ஏ"ற P( $ய�தா: ஆதி இ, �ணி ஆ�கினா� ஏ. $கத.03033.4 

 அணி  ப5 ேபா(ைவ நC�கி_வி.எ�.(நC�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) அ0க�
 

அக"றி வாளா: $கத.03034.1 

 �ணி பன �ணி��
 ஈ(�
 Aைவ�தி5
 உ# . ஊ� 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.03034.2 

 $ணி ெபா5 $6ட
 இ65� $ழிசிக- பலவி: ேச(�தி $கத.03034.3 

 மணி  .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ��கா: மரபினா: 

ம4ண: ெச��. $கத.03034.4 

 உைர�தவ� கறி�$ ேவ45
 உவ( �த: அைமத 

ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.03035.1 

 வ,�� உ# கன: ேம: ேச(�தி வாலிதி: .H�க: ெச�ேத $கத.03035.2 

 அைர�தி5 கறியி� )4 2- ஆதி 2� இH� 

ெப��_வி.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.03035.3 

 ெபா/ பன ெபா/�தி65 ஆவி ேபாதிடா வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) ேபா"றி. 

$கத.03035.4 

 கறியி� உ4 ெபா>D
 ஏைன� கத
 ஆ( �கJ
 அநா- $கத.03036.1 

 வைறய: ேபா$ உ"ற 2ய வால/  ெபா>D
 நCவி $கத.03036.2 

 உைற ெகH � .
 ஆ�கி ஒH$ ப: காய
 P6>� $கத.03036.3 



 திற� ஒ5
 அளாவி ஆ0$ ஓ( சில சில பா$ ெச��. $கத.03036.4 

 பி�ன,
 பலகா: ேவ45
 ெப"றியி: க/��� ெச
மி $கத.03037.1 

 �� உற அளி�க_$ைற.எ�.(அளி��_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) �திைரயி� .H�க: அ65� 

$கத.03037.2 

 ெச
 நல நC5
 க�ன: தC
_ெப.அ.(தC
_ெப.அ.) .ளி0 கறிD
 

ெச�யா_எதி(.ம.ெப.எ�.(ெச�_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.03037.3 

 அ�னேதா( ெதாட�க
 யா�
 அ,ளின� அ,- இலாதா�. $கத.03037.4 

 ஆசினி வ,�ைக ஆதி அளைவ இ: கனிக- கீறி� $கத.03038.1 

 ேதA அம( க�ன: தC
_ெப.அ.(தC
_ெப.அ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ேச(தர� 

சிவணிேயைன $கத.03038.2 

 வாச�
 மல,
_ெப.எ�.(மல(_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) இ65 

வர
._ெப.(வர
._ெப.) இல அைம��  .�ேத- $கத.03038.3 

 Gசைன�$ உ/ய அ�பா: ெபா,�$ என� $வ� ெச�தா�. $கத.03038.4 

 $�வைக உயி( பி� மாதி� $வலய
 வி,
.கி�ற $கத.03039.1 

 ஐவைக உண�
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$கத.03086.4 

 எ�ன@
 கா=சி த�னி: எ
பிரா� உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) ஈ�ற 

$கத.03087.1 

 அ�ைனத� அ�._ெப.(அ�._ெப.) கா6ட அைழ�திட 

வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) க
ைப $கத.03087.2 

 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) நதிேபால வி4K
 ஞால�
 ந50க ஆ(��  

$கத.03087.3 

 ெபா�னி ஆ# உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) த�னி: ெபா-ெளன  ெபய(த� 

அ�ேற. $கத.03087.4 

 ெபய(த@
 உைம த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பி-ைள பி-ைளயி� உ,வ
 

நC��  $கத.03088.1 

 பயி: த, மைறQ: வ:ல பா( பன_ெப.அ.(பா( பன�_ெப.) 

மக�_ெப.(மக�_ெப.) ேபா: ெச:ல� $கத.03088.2 

 சய
 மி$தவ�தி� ேமேலா� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அ0$ அதைன 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.03088.3 



 உயி(�H�
 அடேவ 

ேதா�#
_ெப.எ�.(ேதா�#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஒ,வ� ேபா: 

உ,�� நி�றா�. $கத.03088.4 

 ேதவேனா அ�ண� தாேனா அர�கேனா திறலி� ேமேலா� $கத.03089.1 

 யாவேனா அறித: ேத"ேற� ஈ45 உ# நதிைய� சிதி  $கத.03089.2 

 ேபாவேனா சிறி�
 எ4ணா அகைதய� ேபா@
 அ
மா $கத.03089.3 

 யாவேனா வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) த�ைன அறி$வ� விைரவி� எ�றா�. 

$கத.03089.4 

 விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) பி�ன( ஏக ெம� வழிபா5 ெச�ேவா( 

$கத.03090.1 

 அரைதைய நC�$
 எ
 ேகா� அ�A# நCர� ேபால $கத.03090.2 

 இ/தன� ேபாதேலா5
 இ,ைகD
 கவி�த
 ஆ�கி� $கத.03090.3 

 �ரதன� �னிவ� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) �ள�$ உற� 

தா�க_$ைற.எ�.(தா�$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) உ�னி. $கத.03090.4 

 $65வா� �ணி� ெச:@
_ெப.எ�.(ெச:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

$# �னி�$ அணிய� ஆகி� $கத.03091.1 

 கி65வா� விA
பி� ஊ5 கிள,வா� திைசக- ேதா#
 $கத.03091.2 

 �65வா� பி�. பா/� �5$வா� அைனய� ைக�$
 $கத.03091.3 

 எ65வா� ேசய� ஆகி ஏ$வா� எவ(�$
 ேமேலா�. $கத.03091.4 

 இ ப> �னிவ� சீ"ற�� அலமர யா45
 ஏகி� $கத.03092.1 

 த பின� தி/தேலா5
 சால�
 தள(�சி எ�தி� $கத.03092.2 



 ெச ப அ/� இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) மாய
 

ெச�வ� எ� இனியா� எ�னா $கத.03092.3 

 ஒ ப,
 தவ�ேதா� உ�ன எைத அஃ� உண(தா� அ�ேற. $கத.03092.4 

 ஓ6டேமா5 உல�
 ��ேனா� ஒ:ைலயி: தன� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

$கத.03093.1 

 கா6>ன� �னிவ� காணா� க�
 என� 

கல0கி_வி.எ�.(கல0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) அேதா $கத.03093.2 

 ேகா6>ப �கேனா ஈ45� $#கின� அவைன யாேனா $கத.03093.3 

 ஈ6ெடா5 �ரேத� ெகா: எ�# ஏ0கின� இர0$ கி�றா�. $கத.03093.4 

 இர0கிய �னிவ� ��ன
 ஏதைல  .ைட பா� 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.03094.1 

 கர0கைள எ5�� வானி: கா( உ,
 ஏ# ெவ"பி� $கத.03094.2 

 உர
 கிழி�� அரேவ 

நC0கா_எதி(.ம.வி.எ�.(நC0$_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_வி.எ�.$றி.) �ர பினி: 

வ CBவேத ேபா: $கத.03094.3 

 வர
_ெப.(வர
_ெப.) ெகH தனா� ெந"றி_ெப.(ெந"றி_ெப.) 

வ,�_ஏவ.(வ,�_வி.) உற� தா�க: உ"றா�. $கத.03094.4 

 தா�$த: ./தகாைல� தாரக  பிரம
 ஆன $கத.03095.1 

 மா� கய �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) வ-ள: வர
._ெப.(வர
._ெப.) 

இலா அ,ளிேனா5 $கத.03095.2 

 ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) உ� ெச�ைக எ�ைன 

)வ@தி $றிேயா� எ�ன� $கத.03095.3 

 ேத�$ உ# தமிB ேத( வ-ள: இைனய� ெச . கி�றா�. $கத.03095.4 



 அதண $மர� எ�ேற ஐய நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) சிர
 ேம: தா�க� 

$கத.03096.1 

 சிதைன ./ேத� யா�
 ெதளி� இேல� அத"$� தC(� $கத.03096.2 

 �தின� இய"# கி�ேற� எ�ற@
 �#வ:_ெப.(�#வ:_ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.03096.3 

 ததியி� �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) வ-ள: அலமர: தவி(தி 

எ�றா�. $கத.03096.4 

 எ�ற@
 தவி(� ��ேனா� இைண அ> மிைசேய ப: கா: $கத.03097.1 

 ெச�#-ெச�#_அ.ெதா.(ெச�#-ெச�#_அ.ெதா.) இைற=சி அ�ேனா� 

சீ(�திய� எைவD
 ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

$கத.03097.2 

 உ�திற
 உணேர� ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

தவ"றிைன உள�தி: ெகா-ேள: $கத.03097.3 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) அ,- ./தி எ�ன நாயக� அ,ளி� ெச�வா�. 

$கத.03097.4 

 .ரதர� எைத Gைச ./த, ெபா,6டா: ஈ45 ஓ( $கத.03098.1 

 வர
_ெப.(வர
_ெப.) த, காம(_ெப.(காம(_ெப.) த4கா ைவ�தன� அ� நC( 

இ�றி $கத.03098.2 

 விைரத� ெபாலி� மாBகி ெவ#
_ெப.அ.(ெவ#
_ெப.அ.) �க-_ெப.(�க-_ெப.) 

ஆதேலா5
 $கத.03098.3 

 இரதன� .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) ேவ65 எ
ைம இய:.ட� வழிப65 இநா-. 

$கத.03098.4 

 ஆதலி� ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) ேபா: யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) ��ன,
 

.ன:_ெப.(.ன:_ெப.) $>ைக மீ� $கத.03099.1 



 காதலி�� இ,� ெம:ல� கவிB�தன
 அதைன ஈ45  $கத.03099.2 

 ேபாத: உ"றிட�
 ெசா"றா
 ெபாறா� நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வ"றி: $கத.03099.3 

 யா�
 உ6ெகா-ேள
 அ?வா# இனி� என மகிB�
 அ�ேற. $கத.03099.4 

 ஈ45 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) ./த� எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

எம�$_பதி.ெப.(எ
_பதி.ெப.+�$_ெகா.ேவ.) இ� ஓ( ஆட: எ�ேற $கத.03100.1 

 கா45
 மா: அ�றி நி�பா: கா� சின
_ெப.(சின
_ெப.) ெகா4ேட
 

அ:ேல
 $கத.03100.2 

 நC4ட_ெப.எ�.(நC-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெச
 சைட எ
 ஐய� ேநய� 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எம�$
 அ"ேற $கத.03100.3 

 ேவ4>ய_ெப.எ�.(ேவ45_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வர0க- ஈ�
 ேக4 

மதி விைரவி: எ�றா�. $கத.03100.4 

 எ�னா இ� ெச ப@
 எ
 ெப,மா� $கத.03101.1 

 �� ஆகிய� ஓ( �னிவ� பணியா $கத.03101.2 

 உ�னா( அ,- எ�தலி� உ�தன� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) 

$கத.03101.3 

 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) நாயகேன எனேவ நவி: வா�. $கத.03101.4 

 நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) பாலிI
 அ ெந5மா: உணரா� $கத.03102.1 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பாலிIேம தமிேய� மிக�
 $கத.03102.2 

 அ�._ெப.(அ�._ெப.) ஆவ� ஒ( த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அளி�� அ,- 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.03102.3 

 இ�பா: அ� ெவஃ$வ� எ ெபாH�
. $கத.03102.4 

 இ�ேன தமிேய� எனேவ இனி நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) $கத.03103.1 



 ��ேன )தலி� �ைறயா: இ,ைக $கத.03103.2 

 ெகா�ேன ெகா5 தா�$ந( த
 $ைற தC(�� $கத.03103.3 

 அ�ேன என வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ,- ெச� 

எனேவ. $கத.03103.4 

 ��த4 தமிB ேச( �னி ஈ� அைறய $கத.03104.1 

 அ�த� $மர� அைவ ந:கின
 ஆ: $கத.03104.2 

 இ�த�ைமயேவ அல� இ�ன�
 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.03104.3 

 சி�த
_ெப.(சி�த
_ெப.) தனி: 

ேவ4>ய_ெப.எ�.(ேவ45_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெச . எனேவ. 

$கத.03104.4 

 ெகா-ள  ப5 $4>ைகயி: $>ைஞ_ெப.($>ைஞ_ெப.) $கத.03105.1 

 ெவ-ள  ெப, நC( மிைச உ"# அ>க- $கத.03105.2 

 த-ள� கவிB உ"ற� தாரணிேம: $கத.03105.3 

 எ-ளி: சிறி�
 இல� எ�றிடேவ. $கத.03105.4 

 ஊனா� உயிரா� உலகா� உைறேவா� $கத.03106.1 

 ேம: நா-_ெப.(நா-_ெப.) அ,- ெச� விய� மா நதிதா� $கத.03106.2 

 ேபானா: அ� ேபா: .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) ஒ�# உளேதா $கத.03106.3 

 நா� ஆ>டேவ நல
_ெப.(நல
_ெப.) ஆன�ேவ. $கத.03106.4 

 அநC(ைம யினா: அ>ேய"$ இவ4 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.03107.1 

 ந�ன C( நைவ அ"ற� ந:$_ஏவ.(ந:$_வி.) எனேவ $கத.03107.2 

 ைக நC(ைமயினா: க5கி� �ைணயா
 $கத.03107.3 

 �நC( அயி@
 �னிவ� ெமாழிய. $கத.03107.4 



 காக�� இய: ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

கவிB�திட �� $கத.03108.1 

 ேபா$ உ"ற .�  .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) ஆ"றிைடேய $கத.03108.2 

 மா ைக�தல
 நC6>ன� வா�_ெப.(வா�_ெப.) உல�
 $கத.03108.3 

 ேமக��_ெப.(ேமக
_ெப.+அ��_சா/.) இைற மா: கட:_ெப.(கட:_ெப.) வ CBத� 

எனேவ. $கத.03108.4 

 அ-ளி� சிறிேத .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) அ
 �னிவ� $கத.03109.1 

 ெகா-ள  ப5 $4>ைக உ��திட@
 $கத.03109.2 

 உ-ள�ைத நிர பி ஒழித� எலா
 $கத.03109.3 

 ெவ-ள� ெதா5 பா( மிைச ேமவியேத. $கத.03109.4 

 �� உ"ற� ேபா: �னி $4>ைக நC( $கத.03110.1 

 �� உ"ற� ேம: ெதாைலயா வைகயா: $கத.03110.2 

 எ� இ _A6.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ".) .�ைம என ேநா�கின� ஆ: $கத.03110.3 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உ"ற மன� தவமா �னிேய. $கத.03110.4 

 ேப( உ"றி5
 இ _A6.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ெப, நC( அதனி: $கத.03111.1 

 வா/� சிறிேத வ, $4>ைகயி: $கத.03111.2 

 பா/� தன� இ ப> �"# உ#வா� $கத.03111.3 

 ஆ( இ ப> வ:லவ( ஆயிIேம. $கத.03111.4 

 அத� தி,மா: அயேன �தேலா( $கத.03112.1 

 வதி�திடேவ வர
_ெப.(வர
_ெப.) ஈ� அ,ளி $கத.03112.2 

 �� உ"றி5 8ல ெமாழி ெபா,- ஆ
 $கத.03112.3 



 எைத�$ அ/ேதா இ�ேபா: வ�ேவ. $கத.03112.4 

 எ�ேற நிைனயா இபமா �கவ" $கத.03113.1 

 ெச�ேற பணியா� சிறிேய� $ைறயா $கத.03113.2 

 ஒ�# ஏ�
 இேல� உத� உ"றைன நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.03113.3 

 ந�ேற கவிH
 நதி நCைரDேம. $கத.03113.4 

 �ேத �த:வா �H�
 உ� அ,ளா: $கத.03114.1 

 அேத அள�
 அளி இ: சிறிேய� $கத.03114.2 

 உ�ேத� இனிD
 �ைன உ�Iழி நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.03114.3 

 வேத அ,- P( மறேவ: எனேவ. $கத.03114.4 

 அ"# ஆக என அ,- ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அயேல 

$கத.03115.1 

 A"றா வ,ெதா: பைடேயா5
 எழா  $கத.03115.2 
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 ஆய�தா� பாகவத வ>வா� வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

இ�சமய
 அழி�தா� அேதா $கத.03133.3 

 மாய�தா� ப"#மிேனா க>� எ�# $# �னிைய 

வைள�_வி.எ�.(வைள_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெகா4டா(. $கத.03133.4 

 ப"றி5வா� வைளகி�ேறா( தைம 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) எ/ விழி��  பரைவ 

த�பா: $கத.03134.1 

 உ"ற விட
_ெப.(விட
_ெப.) வி5�த� என �னிவ� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

ெவ$ளி� தC உ��த ேலா5
 $கத.03134.2 

 A"றிய� A"றியவ( தைம  பி�I
 ெபாறி ப5�தி� �ர� 

ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.03134.3 

 ம"றவ(க- இ/ேத த
 பதி இழ�_வி.எ�.(இழ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

சிதறின( ஆ: ம4_ெப.(ம4_ெப.) ேம: எ0$
. $கத.03134.4 

 அ�ேனா(க- ேபாயிட@
 இ�# �த: சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

இட
_ெப.(இட
_ெப.) ஈதாயி"# எ�# $கத.03135.1 

 ��ேனாைன அ,�சி��  பணி�_வி.எ�.(பணி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

விைட ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெத�பா: 

��னி� ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.03135.2 

 ெபா�ேனா5 மணிவ( அ�றி அ,வி இழி_வி.(இழி_வி.) த, ெபாதிய  

ெபா, பி: ந4ணி_வி.எ�.(ந4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.03135.3 



 ம�ேனா ெம��தவ
 ./� வ C"# இ,தா� அ பரம� மல(�தா- உ�னி. 

$கத.03135.4 

 G வி/கி�ற காம(_ெப.(காம(_ெப.) ெபா�
ப( ேச( ெபாதிய ெவ"பி: 

$கத.03136.1 

 தா வி/ $
ப�� அ4ண: வதி5
 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ெசா"றா
 

$கத.03136.2 

 மா வி/கி�ற சாதி வன�� இைட மல(  G0காவி: $கத.03136.3 

 காவி/_ெப.(காவி/_ெப.) ேபாதவா#
 ஏன�
 கழ# கி�றா
. $கத.03136.4 

 ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) உ,� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ��ன
 $4>ைக 

இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பி-ைள $கத.03137.1 

 ப> மிைச அதைன� த-ள  பட(த காவி/யி� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

$கத.03137.2 

 விட: அ,
 தைளயி� நC�கி_வி.எ�.(நC�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) விய� 

ெநறி  ப5�தேலா5
 $கத.03137.3 

 அ>களி� அ,ளா: ெச:@
_ெப.எ�.(ெச:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ஆ( உயி( ேபா�ற� அ�ேற. $கத.03137.4 

 ப45 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ததி ஆேனா� பட( சிைற  .-ளா�� த-ள� 

$கத.03138.1 

 $4>ைக இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) நC�த
 $வலய
 

பட(த பா�ைம $கத.03138.2 

 எ4ட, தைடயா: வ:ேலா� இ,
 கட�� இ6ட பாத- $கத.03138.3 

 ம4டல�� ஒ,வ� நC ப வழி� ெகாள: ேபா�ற� அ�ேற. $கத.03138.4 

 ஏத�தி� ஒH�$ நC�$
 இைறவ� Q: ஒH�$
 ெதா:ைல $கத.03139.1 



 ேவத�தி� ஒH�$
 ேநா"# வ C6>ைன 

அைடD
_ெப.எ�.(அைட_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) நCரா( $கத.03139.2 

 ேபாத�தி� ஒH�$
 எ
 ேகா� ./த, க,ைண எ�I
 $கத.03139.3 

 ஓத�தி� ஒH�$
 எ�ன� காவி/_ெப.(காவி/_ெப.) ஓ>"# அ�ேற. 

$கத.03139.4 

 த- அ,
 பரைவ ஏH
 தரணிைய� 

FB�_வி.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.03140.1 

 உ- உ# ெதாட(. நா> யாைவD
 ஒ,0$ ந4ணி  $கத.03140.2 

 ெபா- என  .$த� எ�ன  .வி எலா
 

பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஆ(��� $கத.03140.3 

 ெத-ளிதி: கல0கி_வி.எ�.(கல0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) நC�த
 

ெதளிகிலா� ஒHகி"றா
 ஆ:. $கத.03140.4 

 ெத4_ெப.அ.(ெத4_ெப.அ.) திைர  .ண/_ெப.(.ண/_ெப.) 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) திைன� �ைணயாக வா/ $கத.03141.1 

 உ4ட,- �னிவ� தC(�த
 ஒ�றிைன ேவ45
 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) 

$கத.03141.2 

 அ4ட(த
 ெப,மா� ந:க அ�னவ� கர�தி: ஏ�
 $கத.03141.3 

 $4>ைக  .ன"$ ேநரா� P#த"$ உவைம உ4ேடா. $கத.03141.4 

 ெதா:ைலயி: $றிேயா� வதா�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) 

���$ேமா இ�I
 எ�னா $கத.03142.1 

 வ:ைலயி: தைழக- ப"றி வா/தி Pவி  பா/� $கத.03142.2 

 எ:ைலயி: பட(த� எ�ன இைல ெசறி ெபா�
ப( ஈ6ட
 $கத.03142.3 



 ஒ:ைலயி: ப/�� ேம: 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஓ>ய� ஒலிெகா- 

நC�த
. $கத.03142.4 

 சத�
 அகி@
 ச0$
 தரள�
 கவ/ தாI
 $கத.03143.1 

 சி�ர�� எயி#
 ெபா�I
 மணிகJ
 திைர ேம: 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.03143.2 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) நதியி� 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) வ,ண� இ _A6.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ெபா,-க- 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.03143.3 

 இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) த�பா: ஓ�ச ஏ$த: 

ேபா�ற_ெப.எ�.(ேபா:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மாேதா. $கத.03143.4 

 வைர எI
 தட
_ெப.(தட
_ெப.) ெபா� ேத,
 மதக/� ெதாைகD
 

மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) $கத.03144.1 

 நிைரகJ
 தர0க மா�
 ெநறி� ெகா5 மகவா� த�பா: $கத.03144.2 

 விைரெவா5 ேசற: Fர� வி4ணவ(�$ அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) மீ� 

$கத.03144.3 

 ெபாரவி5 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) ேபாவன 

ேபா�ற� அ�ேற. $கத.03144.4 

 ஆவ� ஓ( இைனய வா"றா: அைலயினா: அக: வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

�6>� $கத.03145.1 

 காவத
 பலவா� ஆ�# காசினி அள� கீBபா: $கத.03145.2 

 ேபாவ� ஓ( ெபா�னி நC�த
 .ரதர� இ,� ேநா"$
 $கத.03145.3 

 தாவ# வன�தி: ேபாதா( த4டைல .$த� அ�ேற. $கத.03145.4 

 ஓ5 நC( நC�த  ெபா�னி ஒ:ைலயி: காம(_ெப.(காம(_ெப.) காவி: $கத.03146.1 



 ப5ீ_ெப.(ப5ீ_ெப.) உற வ,தேலா5
 ேப�# மகவா� காணா $கத.03146.2 

 ஆ>னா� நைக�தா� எ
 ேகா� அ,�சைன �>த� எ�# $கத.03146.3 

 பா>னா�_வி.�.(பா5_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) �த:வ� தாைள  

பரவினா� பட(�சி தC(தா�. $கத.03146.4 

 சீ/ைன அக"றி நC0கா� தி,விைன மா"றி� ெதா:ேப( $கத.03147.1 

 ஊ/ைன� கவ(� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ஓ( உயி,�$
 இ#தி 

நா5
_ெப.எ�.(நா5_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.03147.2 

 Fரைன ெவ�றா: எ�ன� ெதாைல� இலா மத( . மி�கா� $கத.03147.3 

 ஆரவ� உள�தி: ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

உவைகைய அைறத" பாலா(. $கத.03147.4 

 பா5 உ# ெபா�னி நC�த
 பா�த@
 மகவாேன ேபா: $கத.03148.1 

 வா5 உ#கி�ற த4கா வ:ைலயி: கிள(�சி எ�தி $கத.03148.2 

 ஆ5# பசி ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) உ"ேறா( அ,
 

ெபற:_ெதா.ெப.(ெப#_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) அமி(த
 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.03148.3 

 P5ற )க(தா: எ�ன $ளி( ெபா5 தளி(�த� அ�ேற. $கத.03148.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) நிைறகி�ற ெகா48 வா( �ளி 

தைலஇய_ெப.எ�.(தைல_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பி�ைற� $கத.03149.1 

 கா� நிைற மரI
 G5
 வ:லிD
 கவி�றா: எ�ன $கத.03149.2 

 ேம: நிைற அைடக- ம:கி வி/த, சிைனD
 ேபா�
 $கத.03149.3 

 தா�_த".A.(தா�_த".A.) நிைற கி�ற� அ
மா சதமக� வள(�த G0கா. 

$கத.03149.4 



 வானில
 அளவிட வள(த_ெப.எ�.(வள(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

.�ைனக- $கத.03150.1 

 ஆனைவ �Hவ�
 அ,
.கி�றன $கத.03150.2 

 2 நைக நில�தி:_ெப.(நில
_ெப.+அ��_சா/.+இ:_இட.ேவ.) 

அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) ெதாைடய: ெம�Dைட $கத.03150.3 

 நC:_ெப.அ.(நCல
_ெப.) நிற_ெப.(நிற
_ெப.) மாயவ� நிைலஇய� 

ஒ�$
_ெப.எ�.(ஒ�$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ:. $கத.03150.4 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) உ# பாசைட தய0$_வி.(தய0$_வி.) .�ைனக- 

$கத.03151.1 

 க4 உ# விய� சிைன கவின  G�தன $கத.03151.2 

 எ4 உ# தாரைக ஈ4> ெமா��திட $கத.03151.3 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) உ# �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) இன
 விள0கி"# எ�னேவ. 

$கத.03151.4 

 ப4ப5
 அளி இன
 பயி: உறாதன $கத.03152.1 

 ச4பக அணிமர
 தய0கி  G�தன $கத.03152.2 

 எ4ப5 தபனிய�� இய�ற ேபாதிைன $கத.03152.3 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) ப5 த,�ெகா5 

ேமவ:_ெதா.ெப.(ேம�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) ேபா�றேவ. $கத.03152.4 

 .ய:_ெப.(.ய:_ெப.) படல
 ெதா5
 .�_ெப.அ.(.�_ெப.அ.) 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) பாடல
 $கத.03153.1 

 விய:_ெப.(விய:_ெப.) பட மல(த_ெப.அ.(மல(த_ெப.அ.) G விHெம� 

வ4>ன
 $கத.03153.2 

 அய: பட ஊ�வா� வயத� க
மிய� $கத.03153.3 



 ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) ப5 மணி�சி# சி�ன
 ேபா@
 

ஆ:. $கத.03153.4 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) ெதாட( மதி கதி( மிளி,
 தாரைக $கத.03154.1 

 க4>ட ைவக@
 கணி பி: க4ண> $கத.03154.2 

 ம4டல நிைர��_வி.எ�.(நிைர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ம4_ெப.(ம4_ெப.) மா� ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

என� $கத.03154.3 

 ெகா4டைல அளவிய ேகா0$_ெப.(ேகா0$_ெப.) G�தேவ. $கத.03154.4 

 மா மல(� ெகா�ைறD
 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

GைவD
 $கத.03155.1 

 தா
 இ,.ைட உற� தளி(�த ெச�யமா $கத.03155.2 

 ேதாம# பர
 Aட(� ேதா"ற
 ேபா�றேவ. $கத.03155.4 

 ஆதவ� மீ� ேபா� அைசD
 தாைழக- $கத.03156.1 

 ேமத$ பாைளக- மிைச த�_வி.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ"றன 

$கத.03156.2 

 Gதல
 அண0கினா( .ைனய_$ைற.எ�.(.ைன_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

நC6>ய_ெப.எ�.(நC65_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.03156.3 

 ேகா� அ# நி�தில� ேகாைவ ேபா�றேவ. $கத.03156.4 

 வ�சிர ேமனிய வைர ெகா- கா6சிய $கத.03157.1 

 ப�சிள
 Gக
 ெவ4பாைள கா�றன $கத.03157.2 

 ந�A# ேசாைலயா ந0ைக�$ எ4 இலா( $கத.03157.3 
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 அ: இைட அ�றிேய அல(த மாலதி $கத.03159.1 
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 ைவ ._ெப.(ைவ ._ெப.) உ# ச4பக வன�தி� ைவகினா�. $கத.03166.4 

 அ நா-_ெப.(நா-_ெப.) அதனி: அ�ண(�$ இைற ஏவ: $கத.03167.1 
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 ஒ�ேற த,ம
 ஒழி� .வன
_ெப.(.வன
_ெப.) எலா
 $கத.03169.1 

 ெச�ேற அ5கி�ற தC அ�ண( த
 �ட�கி: $கத.03169.2 

 அ�ேற எைம வி65 அக�றா� உன�$ இ��
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 ேகா- அ/ ேயா5
 .விைய $கத.03170.1 
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ப5�த_ெப.எ�.(ப5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.03171.1 
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 ஆன ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) உ�னி அனிக
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$கத.03324.3 

 ஆேரா இவ-_பதி.ெப.(இவ-_பதி.ெப.) அறிேய� என அ=சி� க>� எHதா-. 

$கத.03324.4 



 எHகி�றவ- தைன நி: என இைச�ேத எதி( எ�தி $கத.03325.1 

 ெமாழிகி�றன- அயிராணி நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) �திரா 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நலI
 $கத.03325.2 

 பழி இ:லெதா( ெப,
 காம,
 பய�_ெப.(பய�_ெப.) அ"# இவ4 வறிேத 

$கத.03325.3 

 கழி� எ�திட� தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) G4>ட: கடேனா இ� 

வி5_ஏவ.(வி5_வி.) நC. $கத.03325.4 

 ஆ( ஒ . உன�$ உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) தனி: அ,- ஆழி அ
 பகவ� 

$கத.03326.1 

 மா(ப�� உைற தி,ம0ைகD
 ம"# இ0$ உன�$ ஒ?வா- $கத.03326.2 

 பா/: கர� இ,ேத தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) பயி:வா� இ� எ� உ�ைன� 

$கத.03326.3 

 ேசர� தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ./கி�றன� திற:_ெப.(திற:_ெப.) Fரப� மாேவ. 

$கத.03326.4 

 இ நா-_ெப.(நா-_ெப.) வைர உைன ந4ணிய இைம ேயா(�$ இைற உன� 

$கத.03327.1 

 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) நாயக� நாக  ெப, நல�_ெப.(நல�_ெப.) உ"றவ� 

அ�ேற $கத.03327.2 

 த�னா: உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) அ/� எ�பா(க- த�ேப( 

அழ$_ெப.(அழ$_ெப.) அதனா: $கத.03327.3 

 ப�னா- அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) உட� ேமவிைன பாகி: ப5 க/ ேபா:. 

$கத.03327.4 

 தவ#
 Aர( உல$ ஒ�# உள� சதேவ-விய� எ
�� $கத.03328.1 



 .வன
_ெப.(.வன
_ெப.) பல அ4ட
 பல 

.ர�$
_ெப.எ�.(.ர_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) தி, 

உள� ஆ: $கத.03328.2 

 இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) அ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) பணிேய 

./� இைள�ேத கர� உழ:வா� $கத.03328.3 

 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) இ0$ இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) தைன 

ஏவ: ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அகில
 தனி 

ஆ-வா�. $கத.03328.4 

 அழி� இ:லவ� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) இ0$ 

இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) அழிD
 ப/A உைடயா� $கத.03329.1 

 பழி இ:லவ� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) இ0$ 

இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) பழி ேவைலயி: திைள பா� $கத.03329.2 

 கழிD
 பட( உழதா� இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) களி . உ"# உள� 

அவேன $கத.03329.3 

 ெதாHவ� பலைரD
 இ0$ இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) ெதாHேமா 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) சிலைர. $கத.03329.4 

 அ ேந/ல� ஒ5 ேம�வ� அறிகி�றிைல அைனயா� $கத.03330.1 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ஏவலி� ஒHகி� தி/ தமிேயா� தைன� �ைண எ�# 

$கத.03330.2 

 இ�ேன ெமலிதைன ஈ� உன�$ இய:ேபா நின� எழி@
 $கத.03330.3 

 ெகா�ேன கழிதன ப"பக: $றியா இ� $ணேனா. $கத.03330.4 

 எ�ேதவ,
 �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) ஊ(திD
 இக: ேமவ,
 அ�ண� 

$கத.03331.1 

 ெகா� ேதவ,
 அண0ேகா,
 உ� $"ேறவ: ெச�திடேவ $கத.03331.2 



 ��ேதவ,
 .கழ ப5
 ெமா�
. உ"றி5 F( �� $கத.03331.3 

 உ��ேத அவெனா5 P65வ� உல$ ஆ45 உட� இ,�க. $கத.03331.4 

 ெபா�ேனா5 இக: ப0ேக,க  G
 ேகாமைள தைனD
 $கத.03332.1 

 அ�ேனா� ெவ#�தி5வ� பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) அைனேவாைரD
 அஃேத 

$கத.03332.2 

 உ�ேனா5 அள� அ# காதலி� உ#
 இ0$ இ� சரத
 $கத.03332.3 

 எ�ேனா5 இனி வ,வா� க>� எ�றா- அற
_ெப.(அற
_ெப.) ெகா�றா-. 

$கத.03332.4 

 த�க ேவழக� தைலயா- Pறிய $கத.03333.1 

 அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) ெகா5
 ெசாைல அண0$ ேக6ட@
 $கத.03333.2 

 ெதா�க த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ெசவி� �ைளயி: அ0கிேவ: $கத.03333.3 

 .�கேத என  ெபா,மி வி
மினா-. $கத.03333.4 

 ைக
 மல(� ெகாேட க>தி: த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ெசவி $கத.03334.1 

 ெச
மி வ:விைன� தC(� நா>ேய $கத.03334.2 

 வி
மி அ0$ உ#
 ெவ�ய- ேக6>ட $கத.03334.3 

 இ
 என� சில இைச�த: ேமயினா-. $கத.03334.4 

 ஏ> நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) இவ4 இைச�த தC ெமாழி $கத.03335.1 

 ேந> ஓ(�ளா( நிரய மாெநறி $கத.03335.2 

 ஊ5 ேச(வ( ஆ: உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) நி"$ 

ேம: $கத.03335.3 

 P5 தCைமயா( $றி�க" பாலேர. $கத.03335.4 



 ேவத
_ெப.(ேவத
_ெப.) யாைவD
 விதி�த நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) 

$கத.03336.1 

 காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) த,
 கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) 

ம0ைக_ெப.(ம0ைக_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.03336.2 

 நCதி இ:லேதா( ெநறியி� வா�ைமைய  $கத.03336.3 

 ேபைதயா( என  ேபச: ஆ$ேமா. $கத.03336.4 

 தC0கி யாவ(�$
 ெச�திடாதவ( $கத.03337.1 

 தா0க- ��.றா( தம�$ ேவ4>ேனா( $கத.03337.2 

 ஆ0$ எவ(�$ �� அ:ல: ெச�வரா: $கத.03337.3 

 ஈ0$ நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) இைவ எ4ணலா� ெகாேலா. $கத.03337.4 

 த,ம
 பா(�திைல த�க மாதவ� $கத.03338.1 

 க,ம
 பா(�திைல க".
 பா(�திைல $கத.03338.2 

 ெப,ைம_ெப.(ெப,ைம_ெப.) பா(�திைல பிற .
 பா(�திைல $கத.03338.3 

 உ/ைம_ெப.(உ/ைம_ெப.) பா(�திைல உற�
 பா(�திைல. $கத.03338.4 

 பழிD
 பா(�திைல ப> இகBதி5 $கத.03339.1 

 ெமாழிD
 பா(�திைல �ைறD
 பா(�திைல $கத.03339.2 

 வழிD
 பா(�திைல வ,வ பா(�திைல $கத.03339.3 

 இழிD
 தCய ெசா: இள
ப: பாைலேயா. $கத.03339.4 

 ஆ�ற ெதா:வள� ஆ"ற: ஆD- பி� $கத.03340.1 

 ஊ�# சீ(�திக- ஒ,� உ"ேறா(�$ இ� $கத.03340.2 

 ேதா�# நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) இைவ �ணிய: 

வாழி_விய0.வி.�.(வாB_வி.+இ_விய0.வி.�.$றி.) ேக- $கத.03340.3 



 சா�# நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) $ல� த$வ( யாவ,
. $கத.03340.4 

 இ�திர"$ அலா: ஏவ( பாலிI
 $கத.03341.1 

 சிைத ைவ�திேட� தC�_ெப.(தC�_ெப.) இ: க"பிேன� $கத.03341.2 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என�$ இ� வ$�தி 

நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) கிைள $கத.03341.3 

 உ�திட�த$
 உைரய� அ�றிேய. $கத.03341.4 

 Q�ைம யாைவD
 )னி�� நா>� ெச
 $கத.03342.1 

 ேகா�ைம அ�றிேய ெகா5ைம 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உள $கத.03342.2 

 ேம�ைம ம�ன,
 ேவ# உளா(கJ
 $கத.03342.3 

 பா�ைமயா: பில
 ப5வ( தி4ணேம. $கத.03342.4 

 மீ- இ: ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) �ய( ேவைல சா(� உளா� $கத.03343.1 

 நாJ
 நாத� எ�# அைறதி யா(கK
 $கத.03343.2 

 ேகாJ
 ந:ல�
 $#$
 அ:ல@
 $கத.03343.3 

 நாைள உ0க- பா: நK$ உறாதேவா. $கத.03343.4 

 நCதி ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெநறி இலாதவ- 

$கத.03344.1 

 ஆதலா� மிக_$ைற.எ�.(மி$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) 

மாBகிேய $கத.03344.2 

 தC�_ெப.(தC�_ெப.) Pறினா� ெச?வி� அ�# அேரா $கத.03344.3 

 மா� நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) இ� மற�தி உ�யேவ. $கத.03344.4 

 ஏவ( எ�# எைன எ�த: பாலிேனா( $கத.03345.1 



 ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) FBதர� கா ப( சிைத எ� $கத.03345.2 

 ஆவி ஐ
.ல
 

அளி�$
_வி.எ�.(அளி_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

எ0கK
 $கத.03345.3 

 காவ:_ெப.(காவ:_ெப.) உ45 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) க>தி: 

ேபாக_$ைற.எ�.(ேபா�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) எ�றா-. $கத.03345.4 

 எ�ற காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) எயி#_ெப.(எயி#_ெப.) தC உக� 

$கத.03346.1 

 க�# ேசயிதB கறி�� ெவ�� உயி(�� $கத.03346.2 

 ஒ�ெறா5 ஒ�# ைக உ,மி: தா�கிேய $கத.03346.3 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) ந�# எனா நைக��� சீறினா-. $கத.03346.4 

 ம#வி: வாசவ� மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) Pறிய $கத.03347.1 

 உ#தி ெவ�யவ� P"ற
 ெச�தில $கத.03347.2 

 அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) இ: ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ஆ� அலைக ேதறலா: 

$கத.03347.3 

 ெவறி ெகா- பி�தI�$ உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெம�ைம_ெப.(ெம�ைம_ெப.) ேபா:. $கத.03347.4 

 ஆன காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) அச �க�தினா- $கத.03348.1 

 ஊன ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) �ய( உழ�$
 ெப"றியா: $கத.03348.2 

 வானவ(�$ இைற மாைத ேநா�கிேய $கத.03348.3 

 தா�_த".A.(தா�_த".A.) உைர�தன- இைனய த�ைமேய. $கத.03348.4 

 கி6> ந:லன_$றி.வி.�.(ந:_ெப.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) கிள�திேன� 

எைன $கத.03349.1 



 ஒ6> வதிைல உைர�தி மா# உைன $கத.03349.2 

 அ65 )0$வ� அ4ண"$ ஆகேவ $கத.03349.3 

 வி6டன�_வி.�.(வி5_வி.+66_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பத(.ஒ,.) இ� 

ெம�ைம_ெப.(ெம�ைம_ெப.) 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ:. $கத.03349.4 

 ஆ(�தி யா�நC அகல எ�Iைட� $கத.03350.1 

 சீ(�தி அ4ண� பா: ேசற: சிதியா� $கத.03350.2 

 ேப(�திடா� உைன  பி>��_வி.எ�.(பி>_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

வ�ைமயா: $கத.03350.3 

 ஈ(��  ேபாகி�ேற� சரத
 மீ� அேரா. $கத.03350.4 

 �>� இ: ஆ"றலா( 8வ( யாவ,
 $கத.03351.1 

 தைட ெச�கி"பிI
 சம/� ஏ"பிI
 $கத.03351.2 

 வி5வ� அ:ல� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) விைரவினி: ெகாேட 

$கத.03351.3 

 பட(வ� அ�ன� பா(�தி ேம: எனா. $கத.03351.4 

 ெவ�ய- அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) வயிராணி ெம�கர
 $கத.03352.1 

 ைகயி: ப"றிேய க>தி� ஈ(�� உரா� $கத.03352.2 

 ெமா�யி: ேபாயினா- �ர4 இலாதவ- $கத.03352.3 

 ஐயேகா எனாஅர"ற: ேமயினா-. $கத.03352.4 

 பாவி தC4ட@
 .ல
பி  ைபெதா> $கத.03353.1 

 ஆவி ேபா� என அவச
 ஆகிேய $கத.03353.2 



 ஓவிலாத ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) மா�தன- 

$கத.03353.3 

 காவி ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) கண C( க@ழ� ேத
பினா-. $கத.03353.4 

 ஐய( ைகயி: வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ�ண ைர� 

ெச#� $கத.03354.1 

 உ�ய தC
_ெப.அ.(தC
_ெப.அ.) பைட ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) க4 உறா 

$கத.03354.2 
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 ேப,வ� இவைள ஓரா� வில�கிைன ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) நCரா�. 

$கத.03378.4 

 த5�திட: �ைறய� அ�# ஆ: தாரக� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) 

வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) $கத.03379.1 

 அ5�தி>: ப5 ப( க4டா� அ�றிD
 யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.+ஏ_சா/.) 

நி�ைன $கத.03379.2 

 எ5�தன� மிைசவ� ���கி� இ,
பசி உலவா� எ�னா $கத.03379.3 

 வி5�தன� உ�� ேபாதி விளி உேற: எளிைய எ�றா-. $கத.03379.4 

 பாதகி இைனய மா"ற
 பக(த@
 வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) ேகளா $கத.03380.1 

 ேவதியி� நின� Fல  பைடயிற எறிேத� நி�ைன $கத.03380.2 

 மா� என அடா� நி�ேற�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ,.) ம"# 

இைத உண(�_வி.எ�.(உண(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வ:ேல 

$கத.03380.3 

 ேபாதியா: இவைள வி65  ேபா�கைல 

கர�ைத_ெப.(கர
_ெப.+அ��_சா/.+ஐ_ெச.ேவ.) எ�றா�. $கத.03380.4 

 எ�ற@
 ெகா>ய- ேகளா ஈ0$ இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) வாJ
 இ�றி 

$கத.03381.1 

 நினறன�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.க.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ப�.) 

இவெனாேட ேபா( ேந,த: ெநறிய� அ�றா: $கத.03381.2 

 அ�றிD
 இவைன ெவ:ல: அ/தினி� சசிைய� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.03381.3 



 ெச�றிட: �ணிபா
 எ�னா� தி,
பின- ேச> த�பா:. $கத.03381.4 

 ���கி ஆகி நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

�ைணவி_ெப.(�ைணவி_ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) சிைற  ப65 

உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) $கத.03382.1 

 ெபா� மி$
_ெப.எ�.(மி$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

யாண(_ெப.(யாண(_ெப.) ேமனி  .ேலாமைச தைன�தா� ப"றி� $கத.03382.2 

 ெகா�மலி அ
 ெபா� ேம,� $வ6>ைன� ெகா5ேபா0 காலி� $கத.03382.3 

 வ�ைமயிேனா5 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

மறி�க�� அண0$ ேபானா-. $கத.03382.4 

 ேபாக@
 அதைன ஐய� ெபா,ந/: தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) பாரா 

$கத.03383.1 

 ஏ$தி ேபா@
 நி: எ�# எ�திேய உைடவா- வா0கி� $கத.03383.2 

 ேச$# மன�தா- Pத:_ெப.(Pத:_ெப.) ெச0ைகயா: ப"றி ஈ(��� 

$கத.03383.3 

 ேதாைகைய� ெதா6டைகைய� �ணி�தன� வி4ேணா(_ெப.(வி4ேணா(_ெப.) 

�-ள. $கத.03383.4 

 இ,65 உ# பில�� உ"ேறாைர எ5�� ெவ-ளி இைட இ65 எ�ன 

$கத.03384.1 

 ம,65 உ# மதிய- ஆகி 

வ,திய_ெப.எ�.(வ,�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) சசி எ�பாைள 

$கத.03384.2 

 அ,- திற�ேதா5 வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பி� அ�ண மாைத 

$கத.03384.3 

 உ,6>ன� தன� தாளா: உ,
 என உைத��� த-ளி. $கத.03384.4 



 அய�கி வ CBதேலா5
 அH0கிேய அயலி� 

நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.03385.1 

 வய
 மி$ ���க�� ம0ைக_ெப.(ம0ைக_ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

கர�தி: ஒ�ைற� $கத.03385.2 

 ெசயி( அ# சசிைய நCD
 தC4>ைன ேபா@
 எ�னா� $கத.03385.3 

 �ய: வ, ெதாைடய: வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) �ணி�தன� ேசா/ ெபா0க. 

$கத.03385.4 

 மத(�தி5 ���கி வ�ைக வாளினா: $கத.03386.1 

 சிைத�தி5 ெமா�
.ைட� ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) $கத.03386.2 

 உைத�தன� அைனயJ
 ஓ எ�ேற உள
 $கத.03386.3 

 பைத�தன- .ல
பிேய ப>யி: வ Cழேவ. $கத.03386.4 

 அைறப5 கழலினா� அ�ண மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) ைக $கத.03387.1 

 எறித@
 $,தி_ெப.($,தி_ெப.) நC( 

எHத_ெப.எ�.(எH_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) த�ைமயா: $கத.03387.2 

 திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெகH ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) F( 

தி,ைவ� A6>5
 $கத.03387.3 

 $ைற ப5 ெஞகிழியி� ேகால
 ேபா@ேம. $கத.03387.4 

 திைர� எH $>ைஞ_ெப.($>ைஞ_ெப.) ேபா: $,தி_ெப.($,தி_ெப.) 

ெச�றிட� $கத.03388.1 

 கர
_ெப.(கர
_ெப.) �மி ப5த@
 கவ�# வ CBதன- $கத.03388.2 

 வ,தின- அர"றின- மறி �க�தினா- $கத.03388.3 

 வி/தி5 கன: உைட ேவைல ேபா�# உளா-. $கத.03388.4 



 ம,4டன- பைத�தன- மறி�த ைகயின- $கத.03389.1 

 ெவ,4டன- நில�_ெப.(நில�_ெப.) உற விய� ைக எ"றின- $கத.03389.2 

 உ,4டன- ெவ/ )ட� உர�
 ேத� உற  $கத.03389.3 

 .ர4டன- ெச�க/: .யலி: ேதா�#வா-. $கத.03389.4 

 .ரதர� ேதவிைய  ெபா
 என  பி>� $கத.03390.1 

 �ரத, வாயிலி: இ65 உ4ப� ஈ45 எனா $கத.03390.2 

 விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எH
 ெச�றி5
 

மீJ
_ெப.எ�.(மீ-_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) வ CBதி5
 $கத.03390.3 

 இ,தி5
 சா�தி5
 இர0$
 ேசா,ேம. $கத.03390.4 

 க>�தி5
 இதழிைன� கைற க4 மீ�ெசல� $கத.03391.1 

 $>�தி5
 உமிBதி5
 $வலய�� இOஇ� $கத.03391.2 

 �>�தி5
 ெபய(தி5
 �ள�$
 ெச�னிைய $கத.03391.3 

 இ>�� என� கறி�தி5
 எயி"றி� மாைலேய. $கத.03391.4 

 திைக�தி5
 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) ெச�ைக ஈ� எனா 

$கத.03392.1 

 நைக�தி5
 அ0$லி நாசியி: ெதா5
 $கத.03392.2 

 .ைக�� என உயி(�தி5
 .விைய� தா-களா: $கத.03392.3 

 உைக�தி5
 .ைக அழ: உமிH
 வாயினா:. $கத.03392.4 

 உ
 என உர பி5
 உ,�� கா�# என $கத.03393.1 

 வி
 என� சின�தி5
 எ/ விழி�தி5
 $கத.03393.2 

 ெத
 �ைன  பைட அ5
 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வ Cரைன $கத.03393.3 



 வி
மித  ப5
 உட:_ெப.(உட:_ெப.) விய(�$
 ெவ-$ேம. $கத.03393.4 

 அ"றி5 கர�திைன அறாத ைகயினா: $கத.03394.1 

 ெத"ெறன எ5�தி5
 ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ேநா�கி5
 $கத.03394.2 

 ஒ"றி5
 விழிகளி: உ$�$
 ேசா/ நC( $கத.03394.3 

 இ"# எவ( ப6டன( எ�னி� எ�Iேம. $கத.03394.4 

 வ Cவேத இனி எI
 விைனயிேன� தன�$ $கத.03395.1 

 ஆவேதா இஃ� எI
 ஐயேகா எI
 $கத.03395.2 

 ஏவ,
 .கB த, எ0க- அ4ண( பா: $கத.03395.3 

 ேபாவ� எ?வா# என  .ல
. ெகா-Jேம. $கத.03395.4 

 காசினி தனி: வ,
 கணவ( ைக ெதாட� $கத.03396.1 

 PAவேர எI
 $றிய ப0$ என  $கத.03396.2 

 ேபAவேர எI
 பிற,
 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உேளா( $கத.03396.3 

 ஏAவேர எI
 எ� ெச�ேக� எI
. $கத.03396.4 

 ேதவ(க-_ெப.(ேதவ(_ெப.+க-_ப�.) அைனவ,
 சிதி�� எ�கர
 $கத.03397.1 

 ேபாவ� .ண(�தன( ெபா�#ேவ� இனி $கத.03397.2 

 ஆவத� ��னேர அவைர அ65 உல $கத.03397.3 

 ேகைவD
 �> ப� எ�# 

எ4ணி_வி.எ�.(எ4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) சீ#ேம. $கத.03397.4 

 பா( உயி( �Hவ�
 ப5�தி5 ஓ எI
 $கத.03398.1 

 ஆ( அழ: வடைவைய அவி�திேடா எI
 $கத.03398.2 



 ேப( உ# ம,�திைன  பி>�திேடா எI
 $கத.03398.3 

 ேம,ைவ அைல�தன� வ C65 ேகா எI
. $கத.03398.4 

 ப-ீ உ#
 எழிலிக- பிற�
 ப"றிேய $கத.03399.1 

 மீள_$ைற.எ�.(மீ-_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) அ/� எI
 வைக மிைசதிேடா 

எI
 $கத.03399.2 

 நாளிைன �Hவ�
 நா-_ெப.(நா-_ெப.) உட� வ,
 $கத.03399.3 

 ேகாளிைன �Hவ�
 ெகாறி�திேடா எI
. $கத.03399.4 

 சீ(�தைக இழ�_வி.எ�.(இழ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) ெத,ம� உ"ற� $கத.03400.1 

 பா( திகH
_ெப.எ�.(திகB_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ெகா: 

இ _A6.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ப/தி வானவ� $கத.03400.2 

 ஆ(�தி5
 ேத( ஒ5
 அவைன  ப"றிேய $கத.03400.3 

 ஈ(�தன� வ,வத"$ எHதிேடா எI
. $கத.03400.4 

 க4ட� ஓ( ப/திைய� கறி��� FB�சி ெச� $கத.03401.1 

 அ4ட(க- யாைரD
 அ>சி: ஆகேவ $கத.03401.2 

 உ45 எH கடைல உறி=சி� ைக .ற� $கத.03401.3 

 ெத4_ெப.அ.(ெத4_ெப.அ.) திைர தனி: கழCஇ� தி,
.ேகா எI
. $கத.03401.4 

 ெச
 நல
_ெப.(நல
_ெப.) நC>ய_ெப.எ�.(நC5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெத�ன
 கா� இைட� $கத.03402.1 

 ��னிய தC
_ெப.அ.(தC
_ெப.அ.) பய�_ெப.(பய�_ெப.) Aைவ�தி6டா: என  

$கத.03402.2 

 பி� உ# மதியிைன  பி>��� 

க?வி_வி.எ�.(க?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ெம� $கத.03402.3 



 இ� அமி(திைன )க(� எறிெகேனா எI
. $கத.03402.4 

 இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) களி"றிைன ஏைன� ததிைய� $கத.03403.1 

 ெச
 �வ(� கா� என� ேசர வா��ெகாளா $கத.03403.2 

 ஐத, இைலகளா அவ"#- ெவ4மல( $கத.03403.3 

 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) �களா� ெகா5 மிைசக எேனா எI
. $கத.03403.4 

 தா�$ேகா பணிகைள� தைல_ெப.(தைல_ெப.) கிழ�$ உற $கத.03404.1 

 நC�$ேகா பில
 ப5 நிலய� ேதாைரD
 $கத.03404.2 

 2�$ேகா .வனிைய� Aழ"றி ேம: கீB $கத.03404.3 

 ஆ�$ேகா மா: என அ,�_ஏவ.(அ,�_வி.) ேகா எI
. $கத.03404.4 

 ஆ,
 அ�A உற இைனயன அச�கி ெவ�யா- $கத.03405.1 

 Fர� த0ைக_ெப.(த0ைக_ெப.) மா: உள�தின- இற ப� �ணிவா- 

$கத.03405.2 

 ேப( இ5
ைபய- ெதாைல உறா மானேம பி>�தா- $கத.03405.3 

 ெவ$J
 எ:ைலயி: க4டன- ���கி 

ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) $கத.03406.1 

 த$வ( த
 $ல�� உதி�தன- 

ஆயிI
_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.$றி.+உ
_சா/.) தகவி� $கத.03406.2 

 .$தி சா:. உண( .திய- ஆதலி: ெபா,�$ எ�# $கத.03406.3 

 இ$ைள ��ற 

வதன-_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ-_பட(.ஒ,.) இைனயன 

இைச�தா-. $கத.03406.4 

 ைவய
 எ� ெச�D
_ெப.எ�.(ெச�_விஉ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) வானக
 

எ� ெசD
 ம"ைற� $கத.03407.1 



 ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) எ� 

ெச�வ(_வி.�.(ெச�_வி.+?_இ.இ.கா.+அ(_பட(.ப�.) வைரக- எ� 

ெச�D
_ெப.எ�.(ெச�_விஉ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.03407.2 

 ஐய மா: கட:_ெப.(கட:_ெப.) பிற�
 எ� ெச�தி5
 அவனா: $கத.03407.3 

 ைக இழதி>� உலெகலா
 �> ப� கடேனா. $கத.03407.4 

 பா,
 வான�
 திைசகJ
 ப: உயி(�ெதாைகD
 $கத.03408.1 

 ேசரேவ �>�தி5வைத நிைனதைன ெச�யி� $கத.03408.2 

 ஆ,
 நி�றைன எ� ெச�வ(_வி.�.(ெச�_வி.+?_இ.இ.கா.+அ(_பட(.ப�.) 

அைவ எலா
 உைடய $கத.03408.3 

 Fரேன உைன �னிதி5
 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) வள
_ெப.(வள
_ெப.) 

ெதாைலD
. $கத.03408.4 

 ஆதலா� மன��_ெப.(மன
_ெப.+அ��_சா/.) ஒ�# நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

எ4ணைல அ�ண( $கத.03409.1 

 நாத� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) F( ��Iற 

நா
_பதி.ெப.(நா
_த�.ப�.) ேபா� $கத.03409.2 

 ஈ� எலா
 ெசாலி� இைமயவ( கிைள எலா
 �>�$
 $கத.03409.3 

 ேபாதேல �ணி� எ�றன- பி�ன,
 .க:வா-. $கத.03409.4 

 ஞான
 இ: சி# விதி நடா��
 ேவ-வியி: $கத.03410.1 

 வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) த0களி� மடைத_ெப.(மடைத_ெப.) மா(களி: 

$கத.03410.2 

 தானவ( த0களி: த�த
 ெம�களி: $கத.03410.3 

 ஊன
 இ:ேலாைரயா
 உைர�க வ:லேமா. $கத.03410.4 



 நிைனவ,0 க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) நிமல"ேக அலா: $கத.03411.1 

 அைனயைன அைடத,
 அறிஞ(�ேக அலா: $கத.03411.2 

 எைனவைக ேயா(�$
 எ?_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+?_ஒ".) உயி(�$
 ஏ"ப� 

ஓ( $கத.03411.3 

 விைனப5
 இழி�ய( வி65 நC0$ேமா. $கத.03411.4 

 ஆைகயி� ம0ைக_ெப.(ம0ைக_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அர"ற: 

ெவ-கிேய $கத.03412.1 

 ேசாக�
 ெகா-ளைல �ய,
 இ�ப�
 $கத.03412.2 

 ேமாக�
 உயி(�$ எலா
 �ைறயி: 

P5
_ெப.எ�.(P5_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ: $கத.03412.3 

 ஏ$�
 எHக_விய0.வி.�.(எH_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) என இய
பி� 

ேத"றினா-. $கத.03412.4 

 ெமாழி� ���கி ெதளி�த@
 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) எனா உ�னா 

$கத.03413.1 

 எH� �4 என அச�கி எ�பவ- இலதா�� $கத.03413.2 

 கழித_ெப.எ�.(கழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ��ெபா5 

நி�ற�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) ஓ( சசியிைன� 

காUஉ_வி.எ�.(கா4_வி.+ண_இ.க.+_வி.எ�.$றி.) $கத.03413.3 

 அழித_ெப.எ�.(அழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மான
 

ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) தC� Aட இைனயன அைறவா-. $கத.03413.4 

 � . உ#�திய அ4ட0க- யாவிI
 Fர� $கத.03414.1 

 ைவ ._ெப.(ைவ ._ெப.) உ#�திய திகி/D
 ஆைணD
 

வழ0$
_ெப.எ�.(வழ0$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.03414.2 

 இ .ற�தினி: ஒளி பிI
 இ� அ�றி அ4ட�� $கத.03414.3 



 அ .ற�தினி: ஒளி பிI
 பிைழ . உம�$ அ/ேத. $கத.03414.4 

 மைறத:_ெதா.ெப.(மைற_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) உ"றி5
 

இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) த�ைன இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) வன�தி� 

$கத.03415.1 

 உைறத: உ"றி5
 உ�தைன ஒழித வானவைர $கத.03415.2 

 இைறதனி: ப"றி ஈ(��  ேபா� எ�னக( த�னி: $கத.03415.3 

 சிைற  ப5��வ� தி4ண
 எ
 ேகாமக� ெசயலா:. $கத.03415.4 

 உ0க- த
ைம யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) சிைற  ப5�ேத� எனி� 

உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) $கத.03416.1 

 எ0$ மா-கி�ற Fரப�மா எI
 இைறவ� $கத.03416.2 

 த0ைக_ெப.(த0ைக_ெப.) அ�றியா� என� உர
தனி: எHதன�
 

$கத.03416.3 

 ெகா0ைக அ�றியா� ேப>ேய $றி�ேகா- எ�# அக�றா�. $கத.03416.4 

 அகல நி�ற�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) ஓ( வ Cர மாகாள� ஆ
 

அடேலா� $கத.03417.1 

 உகைவ ேயா5 உ# சசியிைன 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) 

உள�தி: $கத.03417.2 

 த$வ( த0கJ�$ அ=சைல அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.) உ� 

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) $கத.03417.3 

 .$�
 எ:ைலD
 அளி ப� ஈ45 உைறக எ�# ேபானா�. $கத.03417.4 

 ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) .ேலாமைச அடவி அ
.ற� ஓ( 

$கத.03418.1 



 மா� இன
  //�_வி.எ�.(பி/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ"# என 

அ?வன
 ைவகி� $கத.03418.2 

 ேகா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) விைன 

�"றிய_ெப.எ�.(�"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேநா"றன- $றி பா: 

$கத.03418.3 

 ஆன பா�ைமைய நாரத �னிவர� அறிதா�. $கத.03418.4 

 ேமைல ெவ-ளி அ
 ப, பத
 தனி: 

விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏகி� $கத.03419.1 

 சீல வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) த
 உட� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ> 

பரவ� $கத.03419.2 

 கால
_ெப.(கால
_ெப.) இ�றிேய இ,தி5
 இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) 

கைடேபா� $கத.03419.3 

 ஞால
_ெப.(ஞால
_ெப.) ைவகிய_ெப.எ�.(ைவ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

.ேலா மைச�$ உ"றவா நவி�றா�. $கத.03419.4 

 நவி�ற_ெப.எ�.(நவி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வாசக
 ேக6ட@
 

மகபதி நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) உ- $கத.03420.1 

 கவ�# ேதறிேய �னி� பி� இைறஅ,- க,தி $கத.03420.2 

 அவ�த� மா�ைற 2�கிேய த�ைன 

ெநா�_வி.எ�.(ெநா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அH0கி� $கத.03420.3 

 �வ�ற ேதவேரா5 எHதன� அர� .கB �தி�ேத. $கத.03420.4 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நதி எ
 அ>களி� அ> �ைற 

வண0கி_வி.எ�.(வண0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.03421.1 

 அத
 இ: பக:_ெப.(பக:_ெப.) ேவைல ேநா�$ உ"றன
 அமல� $கத.03421.2 



 சிைத ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எைம அ,- 

./தி5கில� தCேய
 $கத.03421.3 

 �தி இய"றிய தC விைன  ப$திைய ��னி. $கத.03421.4 

 ைக
ைம ஆ
 ெபய( அண0கி� ஓ( ெபறாவைக க#�த $கத.03422.1 

 ெச
ைம யா( கள�� எ
பிரா� எம�$_பதி.ெப.(எ
_பதி.ெப.+�$_ெகா.ேவ.) 

அ,- ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+?_இ.இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) $கத.03422.2 

 ெபா�
ைம தC( தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) இய"றிட நில
_ெப.(நில
_ெப.) மிைச  

ேபா�
 $கத.03422.3 

 எ
ைம ஆ0$ அ,- ./தைன வி5�தி எ�# இய
ப. $கத.03422.4 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) ேபா
 என நதி எ
 ெப,தைக நவில� $கத.03423.1 

 ��# வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) த
ெமா5
 கHமல
 

��னி_வி.எ�.(��I_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.03423.2 

 நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வ Cரமாகாளைன� க4டன� 

ேந( ேபா�� $கத.03423.3 

 ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) .:லிேய �கம� ஓ( 

அள . இல ெச பி. $கத.03423.4 

 ேபாதி ஐய எ� தைனயைன ஐய� பா: .$�தி $கத.03424.1 

 மா� ேநா"#ழி� $#கிேய அவ-_பதி.ெப.(அவ-_பதி.ெப.) �ய( மா"றி� 

$கத.03424.2 

 ேகத
 எ�திய அச�கி F-_ெப.(F-_ெப.) உைர ேகளா $கத.03424.3 

 ஏ� ெச�வ� எ�# உ�னின� இைமயவ(�$ இைறவ�. $கத.03424.4 

 Aட(  ெப,
 $லிச�� இைற FBதன� �ணியா $கத.03425.1 



 அ5�த ம0ைகைய உட� ெகாேட 

விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அவ4 

அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.03425.2 

 .ைட� க4 வதி5
 கட�ள( த
ெமா5
 .ரா/ $கத.03425.3 

 எ5�த வா( சிைல  ெபா"ைறயி: கரதன� இ,தா�. $கத.03425.4 

 இ�ன பா�ைமயி� மகபதி இ,தன� இ பா: $கத.03426.1 

 ��ன
 ஏகிய அச�கி ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) �� 

�க�தா- $கத.03426.2 

 த�ெனா5_த".A.(த�_த�.ஒ,.+ஒ5_க,.ேவ.) ஏகிேய மேகதிர� தனிநக( 

அைடதா- $கத.03426.3 

 அ�னகாைலயி: Fர� வ C"# இ,தவா# அைறவா
. $கத.03426.4 

 மீ உய( கி�ற வி4ணினி�# 

இழித_ெப.எ�.(இழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) விHமிய ேமதினி வைர பி� 

$கத.03427.1 

 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ேகா> 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ4ட�தி: ஆடக  

பி�திைக அவ"#- $கத.03427.2 

 தCயன வில�கி ந:லன_$றி.வி.�.(ந:_ெப.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) 

எ5��� திைச �க�தவ(க- ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

எ�ன $கத.03427.3 

 ஓ�� அற விள0$
_ெப.எ�.(விள0$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

தபனிய  ெபா� ஒ�# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) 

ேயாசைன உ#ேம. $கத.03427.4 

 இ�தைர உள� ஆ
 ெதா:ைல அ4ட�தி: இைட இைட எ�திேய இல0$
 

$கத.03428.1 



 அ�தமா: வைரக- ைக.ைன� இய"றி அ
._ெப.(அ
._ெப.) யாசன( 

பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) P>_வி.எ�.(P5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

$கத.03428.2 

 ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என� Fர� அரசிய: 

நடா��
 ம�றினி: ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ேகா> $கத.03428.3 

 ப�தியி� நி#�
 ஆடக� 24 அ
 பரத� அ _A6.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ".) 

ெப,ைம_ெப.(ெப,ைம_ெப.) யா( பக(வா(. $கத.03428.4 

 ெதா:ைல அ4ட�தி� க45 ஒ#0$ ெகழCஇய Aவண மாதைர எலா
 ெதாைக 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.03429.1 

 அ:லன வில�கி ந:லன_$றி.வி.�.(ந:_ெப.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) 

ெத/ேத அைம�த_ெப.எ�.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேபா: 

அணிெப# நில�தி:_ெப.(நில
_ெப.+அ��_சா/.+இ:_இட.ேவ.) $கத.03429.2 

 ஒ: உ# .ைடயி: உ
ப/: அ0க4 உல . இலா� $லகி/� $Hவி: 

$கத.03429.3 

 ப:லி, �ணி ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அணி 

ப5��_வி.எ�.(ப5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�ன  ப: நிற_ெப.(நிற
_ெப.) 

ஓவிய
_ெப.(ஓவிய
_ெப.) பயி@
. $கத.03429.4 

 ெபா� உலா அ4ட�� உ
ப(க- ேதா#
 

 ெராஉதிய_ெப.எ�.(ெபா,�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெச�க( 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) .ரா/ $கத.03430.1 

 த�ன� ஆைணயினா: ஒ,0$ 

FB�_வி.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�ன� 

த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) மல( விதான
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ப4 ஒலிD
 ஒ�றா� $கத.03604.3 

 வ,
 தவ#_ெப.(தவ#_ெப.) என� ககன
 வா�வி5த: ேபா@
. $கத.03604.4 

 ஊழி வ, கா: அைனய உ
ப( பைட ெச:ல  $கத.03605.1 

 Gழி நிமி(�_வி.எ�.(நிமி(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏகின ெபால�� உய( 

நில�த $கத.03605.2 



 வாழி_விய0.வி.�.(வாB_வி.+இ_விய0.வி.�.$றி.) ெகா- Aவ(�க
 எ/ வ?� 

நைம எ�னா� $கத.03605.3 

 ேகழி: உய( ேம: நிைல கிள(�_வி.எ�.(கிள(_ெப.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

எHத: ேபா@
. $கத.03605.4 

 �ைற இ� நிகBதிட �ர6 களி# ேமலா� $கத.03606.1 

 வறியமக வா�_ெப.(வா�_ெப.) மதைல மா நகர
 

நி0கி_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.03606.2 

 எறி கதி( அ,�கைன இ,
 சிைறயி: வ C65
 $கத.03606.3 

 சி#வ�_ெப.(சி#வ�_ெப.) அனிக�தி� எதி( 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) .கேலா5
. $கத.03606.4 

 வ� .# தயி�திய( வ,
 Aரைர 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.03607.1 

 �� பகலி� எ:ைலD
 �ைற  பணி ./தா( $கத.03607.2 

 த"ப
 உட� நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) சம( உ�னி 

வ,வாேரா $கத.03607.3 

 அ".த
 இ� அ".த
 இ� எ�# அைறய: உ"றா(. $கத.03607.4 

 கி6>ன(க- வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) கிைட�த தம( எ�னா $கத.03608.1 

 �6>ன( ெதழி�� அ�ண( �� பி� இ,பாலா( $கத.03608.2 

 ஒ6>ன( �னி� அயி:க- உ��தன( ைகவாளா: $கத.03608.3 

 ெவ6>ன( $னி�� வி: வ>�கைண வி5�தா(. $கத.03608.4 

 எH பைட வி5�தன( எ5�த கைத வி6டா( $கத.03609.1 

 மH பைட எறிதன( வயி(� $லிச
 உ��தா( $கத.03609.2 



 நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) பர�
_ெப.எ�.(பர_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

��தைல ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) பைடக- ெதா6டா( $கத.03609.3 

 Aழ"றின( உ,6>ன( Aட(  ப/தி ேநமி. $கத.03609.4 

 மா/_ெப.(மா/.) என இ பைட வழ0கி இைமேயா,
 $கத.03610.1 

 சீ( அ�ண( ஆயின,
 ேச(�_வி.எ�.(ேச(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெபா,
 எ:ைல� $கத.03610.2 

 ேசா/ய� ேதா�றிய� 2ய 

வி,
.
_ெப.எ�.(வி,
._வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) எ"#
 

$கத.03610.3 

 பா/ய உலக��_ெப.(உலக
_ெப.+அ��_சா/.) இைட 

பர�_வி.எ�.(பர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எH கன: ேபா:. $கத.03610.4 

 அ0க
 எH ெச
$,தி ஆ"றி� 

நிமி(�_வி.எ�.(நிமி(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஓ> $கத.03611.1 

 எ0கK
 நிரதன இைம பிலவ( ைவ$
 $கத.03611.2 

 �0கமி$
 உ
ப( இைட F( மதைல சீ"ற $கத.03611.3 

 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கன: எH� �� மிைசதி5வேத ேபா:. 

$கத.03611.4 

 நC5 இ, திற�த,
 ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) பைடக- ஏதி $கத.03612.1 

 ஆட: ./ காைல_ெப.(காைல_ெப.) 

அழி�_வி.எ�.(அழி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ"ற: இல( ஆகி 

$கத.03612.2 

 ஓ>ன(க- வானவ(க- ஒ:ைல ெதாட(ேத பி� $கத.03612.3 

 P>ன(க- ெவ? அ�ண( $"றின(க- ப"றி. $கத.03612.4 



 ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) ெகா5 �/� பட( ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) $H ேவாைர 

$கத.03613.1 

 ஏ4 ெகா5 வ,
 த$வ( யா�தன( .ய0க- $கத.03613.2 

 நா4ெகா5 தி,
பின( நல
_ெப.(நல
_ெப.) ெகா- கைல மாைன $கத.03613.3 

 மா4 ெகா5 வ/� ெதா$தி_ெப.(ெதா$தி_ெப.) வ?வி 

அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�ன. $கத.03613.4 

 இ5�க4 உ# ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) தைம ஈ(�தன( ெகா5 ஏகி $கத.03614.1 

 மிட: கதி( அ,�கைன ெவ$45 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) �� உ� ப� 

$கத.03614.2 

 கட� க/ய_ெப.அ.(க,ைம_ெப.) வ�ைமெயா5 காவ:_ெப.(காவ:_ெப.) ெகாJ
 

எ�றா� $கத.03614.3 

 தட� களி# ேம: வ, சயத� இைவ க4டா�. $கத.03614.4 

 க4டா� ெவ$4டா� .ைக ஆ( அழ: க: எ� ேமக
_ெப.(ேமக
_ெப.) 

$கத.03615.1 

 உ4டா� எனேவ உமிBதா� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) சிைல� ைக� $கத.03615.2 

 ெகா4டா�_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+ஆ�_படெரா.ஒ,.) $ண�தி� இைச 

கா6>ன� ேகா6> ேந( ேபா� $கத.03615.3 

 அ4டா( ெவ,வ� கைண மா/க- ஆ( ெபா5 உ��தா�. $கத.03615.4 

 ெபாழிD
_ெப.எ�.(ெபாழி_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ெபாHத�� 

அ�ண  பைட ேபாத வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) $கத.03616.1 

 ெமாழிD
 மன�
 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) தாB�திட ��ன( ஏகி 

$கத.03616.2 

 ஒழிD
 கைட நா-_ெப.(நா-_ெப.) அர� ெவ"ைப உறா� FB ேபா= $கத.03616.3 



 AழிD
 கட:_ெப.(கட:_ெப.) ேபா: அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஊ( க/ 

A"றி_வி.எ�.(A"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஆ(�தா(. $கத.03616.4 

 சயத� மிைசD
 ெபால
_ெப.(ெபால
_ெப.) கி
./� 

தத_ெப.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெவ-ைள� $கத.03617.1 

 கயத� மிைசD
 சிைல வா0கி� கைணக- ேகா> $கத.03617.2 

 பயததிட� 2(�தன( ேசாமைன  ப�னக0க- $கத.03617.3 

 வயத� த�ெனா5_த".A.(த�_த�.ஒ,.+ஒ5_க,.ேவ.) ேபா� �யேலா5 

மைற�$_ெப.எ�.(மைற_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.ண_ெப.எ�.$றி.) 

மாேபா:. $கத.03617.4 

 க: எ�# அர"#
 கழ: வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) கைன� A"றி� $கத.03618.1 

 ெச: எ�# வி6ட கைண யாைவD
 சிதி வ:ேல $கத.03618.2 

 ம: ஒ�# ெமா�
பி: சயத� சர மா/_ெப.(மா/.) 24> $கத.03618.3 

 வி:@
 மைனேயா( தI�
 .வி வ C6>ன� ஆ:. $கத.03618.4 

 வ C6>� கைணக- அ�ண  பைட மீ� 2(�� $கத.03619.1 

 ேமா65� களி"றி� ெதாைக த�ைன �க
ெகா- பா�மா $கத.03619.2 

 வ C6ட�திைன� ேத(கைள வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) இன�ைத 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.03619.3 

 வா6>  பி� ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) Q"றிைன 

மா�� ெச�தா�. $கத.03619.4 

 வாலி: 

.ைட�$
_ெப.எ�.(.ைட_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

.ைழ�ைக ெகா5 வா/ எ"#
 $கத.03620.1 

 காலி: ப5�$
 ம, பா: அ5
 கதர
 ேபா: $கத.03620.2 



 ஓ: இ65 உயி( உ4>5
 ஆ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஊ(த 

ேவழ
_ெப.(ேவழ
_ெப.) $கத.03620.3 

 சீல� கதிைர� சிைற இ6டவ� ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) த�ைன. $கத.03620.4 

 Qறா�  .$தானவ( ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) ெநா> பி� மாய $கத.03621.1 

 வ Cறா�  பைடD
 பல G4கJ
 மீன
 ஆக $கத.03621.2 

 ஆறா�� $,தி_ெப.($,தி_ெப.) ெபய(ேத அக: வான நC�த
 $கத.03621.3 

 மாறா�  ெபா,� மிைச ஓ> 

வைள�_வி.எ�.(வைள_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெகா4ட. $கத.03621.4 

 கா� ெகா: இப ேம: சயத� அ5காைல த�னி: $கத.03622.1 

 ேப� ெகா: உைன� தC4>ன ேம: வ,
 ெப"றி ஓரா� $கத.03622.2 

 தC ெகா: பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) .ைரவா� எம( ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

த�ைன $கத.03622.3 

 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) ெகா: அ5தி என 

வதன�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

நCல_ெப.அ.(நCல
_ெப.) ேகச�. $கத.03622.4 

 எ4ண�� அவைர அைல�கி�ற இ,4ட ேகச� $கத.03623.1 

 த4ண�� அவைர நிக(கி�ற சயத� �� ேபா� $கத.03623.2 

 வி4ண�� அவைர �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) தா0$ உ#
 ேவட
 எ�ன 

$கத.03623.3 

 வ4ண�� அவைர� $னி�� அ
._ெப.(அ
._ெப.) எI
 மா/_ெப.(மா/.) 

2(�தா�. $கத.03623.4 

 2(�தா� அ� கா: சயத� எதி( 24> வாளி $கத.03624.1 

 தC(�தா� சரமா/ைய அ�றிD
 சி�ன
 ஆ�கி $கத.03624.2 



 ஆ(�தா� கவச
 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) இ6டைத அ
._ெப.(அ
._ெப.) 

Qறா: $கத.03624.3 

 ேவ(�தா� உயி(�தா� இ,- $=சிய� ேமக
_ெப.(ேமக
_ெப.) ஒ பா�. 

$கத.03624.4 

 பாச
 பிணி�த_ெப.எ�.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அரண
 ப/� எ�த 

நCல_ெப.அ.(நCல
_ெப.) $கத.03625.1 

 ேகச� வி5��_வி.எ�.(வி5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஓ( 

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) அ
பிைன� ேக5 இ: வி4ேணா(_ெப.(வி4ேணா(_ெப.) 

$கத.03625.2 

 ஈச� சி#வ�_ெப.(சி#வ�_ெப.) சிைல நாைண இ#�தி ைச�தா� $கத.03625.3 

 காெசா�# அரவ
 �ணிய  பைக ெகௗ� மாேபா:. $கத.03625.4 

 சி�ன
 பட@
 ெப, நா4_ெப.(நா4_ெப.) சிைல 

வ Cழ_$ைற.எ�.(வ CB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) வி65� $கத.03626.1 

 த�ன
 தனியா
 சயத� சம( ெச�வத"$ $கத.03626.2 

 ��ன
 பயி"#
 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) மாையைய ��னி ஆ"றி� 

$கத.03626.3 

 ��ன
 த,ப: உ,வ
 ெகா5 ேதா�றி உ"றா�. $கத.03626.4 

 ஒ�ேற எI
 க/ேம: வ,
 ஒ,வ� பல உ,வா�� $கத.03627.1 

 ெச�ேற திற
_ெப.(திற
_ெப.) பலவா: அட� ெசறி ேப( இ,6 $5மி� 

$கத.03627.2 

 $�ேற .ைர அ�ண(�$ இைற $றி பா: இ� மாய
 $கத.03627.3 

 எ�ேற நிைந�_வி.எ�.(நிைன_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அைவ மா"றிட 

யா�
 ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) இ:லா�. $கத.03627.4 



 மைல�_ெப.(மைல�_ெப.) உ"# எதி( 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ(�திட வா� அ"றன� 

மய0கி� $கத.03628.1 

 ெதாைல உ"றன� இ,- $=சிய� Fர�மக� அனிக
 $கத.03628.2 

 மைல உ"றன வி/கி�றன அலமதன ெவ,வி $கத.03628.3 

 உைல உ"றன இ#தி  பக:_ெப.(பக:_ெப.) ஒழி உ"றி5
 உயி( ேபா:. 

$கத.03628.4 

 ேசாமா Aர�_ெப.(Aர�_ெப.) மாயாபலி Aரேகச/ ப�ம� $கத.03629.1 

 மா மா,த பலி த4டக� வாம� மதி வ,ண� $கத.03629.2 

 தC மாகத� �த: ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேசைன  

ெப,
 தைலவ( $கத.03629.3 

 ஆ மாய
 இ� என 

வதன(_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ(_பட(.ப�.) 

அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) வி=ைசைய உணரா(. $கத.03629.4 

 தா
 க"றி5
 மாய  ெப,
 தனி வி=ைச க4 ��னி $கத.03630.1 

 ஆ0$ உ"றி5
 மரபா: ெபா, த�னா� ./ மாய
 $கத.03630.2 

 நC0க"$ அ,நிைல ஆத@
 ெந=ச
_ெப.(ெந=ச
_ெப.) த5மாறி $கத.03630.3 

 ஏ0$ உ"றன( எ� ெச�$�
 யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) எ�# நிைனதா(. 

$கத.03630.4 

 அ ேந( உ# கால
_ெப.(கால
_ெப.) தனி: ஆகி�ற�
 தைலவ( $கத.03631.1 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ஏவலி� ெமலி உ"ற�
 சயத� ெப,
 திற@
 

$கத.03631.2 

 ெகா�ேன தன தனிக�கட: $ைறகி�ற�
 க4டா� $கத.03631.3 



 ��ேன இரவிைய ஓ( பக:_ெப.(பக:_ெப.) சிைற வ C6>ய �த:வ�. 

$கத.03631.4 

 அதர
 தனி: இரவிைய� ெசயி(�தி5
 அ�ண� $கத.03632.1 

 இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) மையெகா: இ� என எ4ணா 

$கத.03632.2 

 �ைத நா-_ெப.(நா-_ெப.) .க(_ெப.(.க(_ெப.) உதவிய 8லமா ஞான 

$கத.03632.3 

 மதிர
 தைன உள
 தனி: விதி�ைற மதி�தா�. $கத.03632.4 

 மதி�� ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) Aட(  பைகயின� ேசற@
 மாைய 

$கத.03633.1 

 விதி�த ப: உ,  ேபாயின தமியனா� விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) $கத.03633.2 

 கத� களி"றி� ேம: ேதா�றின� ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) கதிேரா� 

$கத.03633.3 

 உதி�த காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) கைலயிலா� $ைறமதி ஒ ப. 

$கத.03633.4 

 ஆன காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) இ� .க(_ெப.(.க(_ெப.) 

வி=ைச எ�# அறி�_வி.எ�.(அ/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.03634.1 

 மான�
 சின�
 Aட� சயத� உ- ம#கி� $கத.03634.2 

 தான ேவழ
_ெப.(ேவழ
_ெப.) ேம: இ,�ழி ேதெரா5
 சா(� $கத.03634.3 

 பாI ேகாபனா
 ெபய/ன� இைனயன பக(வா�. $கத.03634.4 

 வ,தி_வி.�.(வா_வி.+,�_(?)+இ_��.ஒ,.) இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) மதைல 

நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) மாையD
 வலிD
 $கத.03635.1 

 க,தியா� வ,��னேர ேபாயின க4டா� $கத.03635.2 



 ப/தி ேபாலேவ நி�ைனD
 இ,
 சிைற  ப5 ப� $கத.03635.3 

 ெபா,தி வ:ைலேய: எ�றன� F( த, .த:வ�. $கத.03635.4 

 வ:ல( ஆயிேனா( ெவ:வ�
 ம"# அஃ� இ:ேலா( $கத.03636.1 

 அ:ல( ஆகிேய ேதா"ப�
 இ:ைலயா: அரேன $கத.03636.2 

 ெதா:ைல ஊB �ைற .ண(�தி5
 நி�ைன நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) �தி�க� 

$கத.03636.3 

 ெச:@ேமா என உைர�தன� சயத� ஆ
 திறேலா�. $கத.03636.4 

 ேத"றேமா5 இைவ .கற@
 இரவிைய� ெசயி(�ேதா� $கத.03637.1 

 ஆ"ற: இ:லவ( ெமாழி திற
_ெப.(திற
_ெப.) .க�றைன அ�ேற $கத.03637.2 

 ஏ"ற வ Cர,
 இ�திற
 உைர பேரா எ�னா� $கத.03637.3 

 P"றேம என இ,தேதா( த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) சிைல $னி�தா�. 

$கத.03637.4 

 சிைல வண�கிய காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) சயதI
 சின�� 

$கத.03638.1 

 மைல வண�$ த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) .ய
_ெப.(.ய
_ெப.) ெகாேட 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சிைல வைள�தா� $கத.03638.2 

 அைல வண�க,
 ஞமலி எ
 அ>கைள அைடேதா( $கத.03638.3 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) வண�கிேய த�தமி: இ,வ( தாBவ� ேபா:. 

$கத.03638.4 

 பா"றி,
 சிைற� கைண பல ப/தி அ
 பைகஞ� $கத.03639.1 

 ஊ"றேமா5 வா�_ெப.(வா�_ெப.) .ய:_ெப.(.ய:_ெப.) என� ெசா/த@
 

ஒ,�த� $கத.03639.2 

 ேம: திகBதி5 சயதI
 அைனயன விசிக0 $கத.03639.3 



 கா"#_ெப.(கா"#_ெப.) எI
 ப> 24>ேய வில�கின� க>தி�. $கத.03639.4 

 அ�னவ� வி5
_ெப.எ�.(வி5_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) சர
 எலா
 

F(மக� அ#��� $கத.03640.1 

 ��I ப:கைண 24>ன� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அைவ 

ெதாைல�தா� $கத.03640.2 

 இ�ன த�ைமயி� இ,வ,
 ெபா,தன( இ,J
 $கத.03640.3 

 மி�I
 ஆகேவ �ைற �ைற மைலதி5
 விதிேபா:. $கத.03640.4 

 இைனய வா# அம( ./ இரவி அ
 பைகஞ� $கத.03641.1 

 விைனய நC/னா: ெசா/தி5 பகழிைய வில�கி� $கத.03641.2 

 �ைனய இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) மதைல ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) கைண 

24> $கத.03641.3 

 அைனய� ஏதிய சிைல  ெப, நாணிைன அ#�தா�. $கத.03641.4 

 அ#�த காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) ஞாயி#_ெப.(ஞாயி#_ெப.) 

ெவ$45 உேளா� அழலி: $கத.03642.1 

 ெச#�� ேவ# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சிைல 

வைளஇ_வி.எ�.(வைள_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) கைண 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) சிதறி_வி.எ�.(சித#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

$கத.03642.2 

 ம#��
 ஆ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

வி5
_ெப.எ�.(வி5_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) சர
 சிதி ம"# 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ெம� $கத.03642.3 

 உ#�தினா� எ�ப ஓ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) சி\ �க
_ெப.(�க
_ெப.) 

உ���. $கத.03642.4 



 உ��த காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) சயதI
 ஓ( 

ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) கைண2�  $கத.03643.1 

 ப�திேயா5 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ேத( ெகH பா� ப/ப5�� 

$கத.03643.2 

 ெம�� ப:சர
 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ேம: வ Cசின� விளிேவா( $கத.03643.3 

 ைவ�த மா நிதி யாவ(�$
 வழ0$ மா# எ�ன. $கத.03643.4 

 வா�தேதா( தன� இரத
 ஈ# ஆக ம"#ஒ,ேத( $கத.03644.1 

 பா��_வி.எ�.(பா�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெவ�� உயி(�� அழ: என 

ெவ$45 ப: கறி��� $கத.03644.2 

 ேசத ெம:_ெப.அ.(ெம:_ெப.அ.) இதB அ��கி வா�_ெப.(வா�_ெப.) உ,
 என� 

ெதழியா $கத.03644.3 

 ஏ�வா( சிைல $னி�தன� எறிகதி(  பைகஞ�. $கத.03644.4 

 Pன: ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சிைல $னி�� Q# 

ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ேகா> $கத.03645.1 

 ேசாைன ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கைண 24> வி: 2ணிைய� �ணி��� 

$கத.03645.2 

 தான ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) க/ த�Iட� �Hவ�
 சயத� $கத.03645.3 

 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) �"ற�
 அH�தின� பகலிைன ெவ$4ேடா�. 

$கத.03645.4 

 ெவ�யவ� சிைற இ6டவ� வி6ட ேகா: $கத.03646.1 

 ைசய
 ஒ�த_$ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) சயத� ெம�
 

8Bக@
 $கத.03646.2 

 ைமய:_ெப.(ைமய:_ெப.) உ"றன� ம"ெறா, ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சம( 

$கத.03646.3 



 ெச�வத"$� ெதளித: இ�# ஆயினா�. $கத.03646.4 

 நC4ட_ெப.எ�.(நC-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வாளிக- ஆன 

நிற��_ெப.(நிற
_ெப.+அ��_சா/.) இைட $கத.03647.1 

 ஆ4ட காைல_ெப.(காைல_ெப.) அ/மக� ததி ேம: $கத.03647.2 

 வ C45 வி
மி உண(�சிD
 

வி6டன�_வி.�.(வி5_வி.+66_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பத(.ஒ,.) 

$கத.03647.3 

 மா4>லா� அ�த
 ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

வ�ைமயா:. $கத.03647.4 

 ந4K பாசைட நா ப4 இட
_ெப.(இட
_ெப.) ெதா#
 $கத.03648.1 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) எ� மா மல(� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

G��_வி.எ�.(G_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என $கத.03648.2 

 வி4ணவ(�$ இைற மா மக�_ெப.(மக�_ெப.) ெம� இைட� $கத.03648.3 

 �4 என  ப5 ேசா/ ெபாலிதேத. $கத.03648.4 

 க"ற வாசவ� காைள_ெப.(காைள_ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) சீ"ற
 

நா
_பதி.ெப.(நா
_த�.ப�.) $கத.03649.1 

 �"ற ஓத �>D
_ெப.எ�.(�>_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ெகா: 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) $கத.03649.2 

 அ"ற ேபா�
 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) சின� க4 அழ: $கத.03649.3 

 வ"ற வி�த ெம� வா( $,தி  .ன:. $கத.03649.4 

 சயத� அ?வழி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) 

இ�றிேய $கத.03650.1 

 அய(த ேபாத�� அைனயவ� ஊ(தி ஆ
 $கத.03650.2 



 கயத� ந�$ இைற க45 கல0கிேய $கத.03650.3 

 �ய(� நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) Aளி�� எதி( .�கேத. 

$கத.03650.4 

 கா�த ெதா�ைம� கதிைர �னிதி5
 $கத.03651.1 

 ஏத: ஊ(த,
 எதிர� ேத(மிைச  $கத.03651.2 

 பா�த_ெப.எ�.(பா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) காைல  ப/� ெதாைக 

பா$ட� $கத.03651.3 

 வ C�� ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெதழி�த� ேவழேம. 

$கத.03651.4 

 பா4>: ேச( த, ப4ணைம ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

ேத( $கத.03652.1 

 மா4ட காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) வ:ைலயி: கீB உற� 

$கத.03652.2 

 தா4> ெவ-ைள_ெப.(ெவ-ைள_ெப.) அ
 ததிைய� சீறினா� $கத.03652.3 

 845 பாIைவ �� சிைற ெச��ளா�. $கத.03652.4 

 ம"# அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி மா(பிைட� $கத.03653.1 

 ெச"ற மா: க/ ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) �� 

தா�க@
 $கத.03653.2 

 ெபா"ைறயி� க4 .ைழ�தி5
 Fசியி� $கத.03653.3 

 இ"றவா: அத� ஈ( இ, தத�
. $கத.03653.4 

 தத
_ெப.(தத
_ெப.) நா�$
 சட சட ஆ(  ெபா5 $கத.03654.1 

 சித: உ"றன சீ(ெகH F(மக� $கத.03654.2 



 உ� ெதா4டல
 ப"றி ம"# ஓ( ைகயா: $கத.03654.3 

 ததி ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) க�ளி இைட� தா�கினா�. $கத.03654.4 

 காBத ெந=சின� கர
_ெப.(கர
_ெப.) ெகா5 தா�க@
 கயமா $கத.03655.1 

 ஆBத ெத4திைர  பா"கட: உைட� என அர"றி $கத.03655.2 

 வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அய(த� சயதI
 

அறிதன� விைரவி: $கத.03655.3 

 FBத_ெப.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) எ�த@
 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) இைவ 

ெசா:@
. $கத.03655.4 

 தCய( ப"#வ( அழிD
 இ நக( என� சிறி� $கத.03656.2 

 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) இர0கைல இனி மனேன விதி ெநறி கா4 $கத.03656.3 

 ஆயி�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.$றி.) இ0$ இைவ எ�றன� சயதனா
 

அறிஞ�. $கத.03656.4 

 )னி�� நா>ேய இ�திற
 )வ�# Q: �ணி. $கத.03657.1 

 மன�தி: ைவ�தி5
 இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) கா� �ைள மய0கி� 

$கத.03657.2 

 தனி�த நC(ைமD
 களி"ெறா5 வ CBத�
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 நிைறதன_வி.�.(நிைற_ெப.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) அலைக 

ஈ6ட
 நிரதன பரத_ெப.எ�.(பர_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) Gத
. 

$கத.03797.4 

 ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) Q# அ�ண( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) விளிதிட 

இைனய பாலா: $கத.03798.1 

 வ-ள: ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ5த: 

ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ம"#ள அ�ண( யா,
 

$கத.03798.2 

 உ-ள
 ெநா�_வி.எ�.(ெநா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இர0கி� த�த
 

உயி/ைன ஓ
ப: ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.03798.3 

 ெபா- என நிலI
 வாI
 .ல
 ெதா#
 இ/ய: ேபானா(. $கத.03798.4 

 ேபாத@
 வ Cர சி0க� ெபா- என� சின
_ெப.(சின
_ெப.) ேம: 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.03799.1 

 மாதிர
 கட�_வி.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேம: ேபா� வள( 

த,
 வாைக ெமா�
ப� $கத.03799.2 

 மீ� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) த�ைன 

வி6டன�_வி.�.(வி5_வி.+66_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பத(.ஒ,.) வி6ட 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கத.03799.3 

 ஏதி அ0$ அதனா: அ�ன தி, �ணி ப5�தி ஆ(�தா�. $கத.03799.4 

 ஆ(�த@
 மட0க: ேபேரா� ஆ4தைக வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) ேம�ைம 

$கத.03800.1 



 பா(�தன� தன� பாணி ப"றிய பைடக- த
மி: $கத.03800.2 

 P(�த� ஓ( $லிச
 வ Cச� $#கி வா-_ெப.(வா-_ெப.) அதனா� மா"றி  

$கத.03800.3 

 ேப(�� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) பைட ெயடா �� ெபய(தவ� ��ன
 

ெச�றா�. $கத.03800.4 

 ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

மணிவா- ஓ�சி� ெச
ைகக- �மி��� தCேயா� $கத.03801.1 

 ஒ�# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 

�>D
_ெப.எ�.(�>_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ெகா�ேத உவ(� 

கடலிைடேய வ C6> $கத.03801.2 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உைறD- 

ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) நாதக
 ெசறி�� ��ேனா( 

$கத.03801.3 

 ெவ�றி ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அக�றா� 

எ�ப ேவலவ� வி5�த 2த�. $கத.03801.4 

 மல0ெகா5 Aற� 20$
 மறி கட:_ெப.(கட:_ெப.) மீ� ேம, $கத.03802.1 

 வில0க:_ெதா.ெப.(வில0$_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) ெச�றி6ட� எ�ன 

வி4_ெப.(வி4_ெப.) இட
_ெப.(இட
_ெப.) த�னி� 

நி0கி_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.03802.2 

 அல0க: அ
 தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) வ-ள: 

அ�ண(த
 இ,�ைக ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

$கத.03802.3 

 இல0ைக அ
 $வ5 8�றி: இைட ப5 சிகர
_ெப.(சிகர
_ெப.) பா�தா�. 

$கத.03802.4 

 ெந5வைர த�ைன ேவேலா� ஈ# ெச�தி6ட அ4ண: $கத.03803.1 



 விட வ, தமிேயா� ெதா:ைல இல0ைகயி� மீ� 

பாய_$ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.03803.2 

 அட: அதி வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) ஏைன அ�ண(க- 

கல0கி_வி.எ�.(கல0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஏ0கி $கத.03803.3 

 இ> உ# .ய0க
 எ�ன யா,
 ெம� பனி�� வ CBதா(. $கத.03803.4 

 ைவ ._ெப.(ைவ ._ெப.) உ# மேகதிர வடா� .ல
 ஆகி $கத.03804.1 

 இ .ற
 இ,தி5
 இல0ைக தனி: எத: $கத.03804.2 

 $ .#த@
 $ைல $ைல� அ�ணேரா5
 $கத.03804.3 

 உ . உ# கட:_ெப.(கட:_ெப.) ப>த: க45 உவைக ஊ"றா�. $கத.03804.4 

 ததி�க மாமதைல த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) அ> வண0கா $கத.03805.1 

 ததர வி4ேணா(� கட:_ெப.(கட:_ெப.) அைல�திட@
 அ�ேனா� 

$கத.03805.2 

 சிைத �னி ெவ�த விைட ேச(�த கயிேறா5 $கத.03805.3 

 மதர ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) கி/ மறிதப> மாI
. $கத.03805.4 

 ஆட: ெகH ெமா�
பின� அ>�தல
 அ� 

ஊ�ற_$ைற.எ�.(ஊ�#_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.03806.1 

 85திைர ேவைல இைட 8Bகிய_ெப.எ�.(8B$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

இல0ைக $கத.03806.2 

 P5 மக� அ4ண: $லிச
 ெதாடர ேநமி $கத.03806.3 

 ஊ5 .க:_ெப.(.க:_ெப.) உ"றி5
 ைம நாக வைர ஓ�$
. $கத.03806.4 

 மா மைறக- த
ைம �ன
 வ=சைன ./ேத $கத.03807.1 

 ேசா�க� மைறத_ெப.எ�.(மைற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) திைர 20$ 

கட:_ெப.(கட:_ெப.) ஊேட $கத.03807.2 



 ஏம
 உ# ேப( உ, எ5�த� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) மா4 ேச: $கத.03807.3 

 ேபா
 என வாBத� ெபால
_ெப.(ெபால
_ெப.) ெகH
 இல0ைக. $கத.03807.4 

 ெதா:ைல தனி: ஓ( விதி �யி�ற கைட நாளி� $கத.03808.1 

 எ:ைலய� இக� கட:_ெப.(கட:_ெப.) ஏH
 எழ அ0க4 $கத.03808.2 

 ஒ:ைல பில
 �"ற .வி உ� ப ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 

ேகழ:_ெப.(ேகழ:_ெப.) $கத.03808.3 

 ெச:@வதி� ஆBத� திைர� கட:_ெப.(கட:_ெப.) இல0ைக. $கத.03808.4 

 சி�வி� அக� கைர ஒ( தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) கி/ அHத $கத.03809.1 

 அத
 இ: இல0ைகD
 அHதி இ5
 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) $கத.03809.2 

 �� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) மட� ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) வி, பி� �னி 

8Bக $கத.03809.3 

 இதிரI
 ேநமியி� இைட  .$த: ேபா@
. $கத.03809.4 

 உல
 ெகா- .ய வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) அ> ஊ�#த@
 ��ேனா( $கத.03810.1 

 வில0க:_ெதா.ெப.(வில0$_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) பணி 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) ேமவிய� ேகளா $கத.03810.2 

 அல0க: ெப# வாைக அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஆ"ற: அ� தா0கி 

$கத.03810.3 

 இல0ைக அ� கா4ப: என ஏகிய� ேபா@
. $கத.03810.4 

 இல0ைக இ� பா�ைமயி� இ,
 கட@- 8Bக� $கத.03811.1 

 $ல0கெளா5 ைவகிய_ெப.எ�.(ைவ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெகா5
 

த$வ( யா,
 $கத.03811.2 

 கல0கின(_வி.�.(கல0$_வி.+இ�_இ.கா.+அ(_பட(.ப�.) அH0கின( 

கவ�றன( �வ�றி $கத.03811.3 



 மல0கின( .ல
பின( ம,4டன( ெவ,4டா(. $கத.03811.4 

 அ"ற
 உ# தானவ(க- ஆழ அைனேயாைர� $கத.03812.1 

 A"றிய_ெப.எ�.(A"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அள . இல Aறா உHைவ 

மீன
 $கத.03812.2 

 ப"றிய வைளதன பல பல திர4ேட $கத.03812.3 

 ெச"றிய திமி0கில திமி0கில கில0க-. $கத.03812.4 

 ைகயதைன ஈ( ப சில கா:க- சில ஈ( ப $கத.03813.1 

 ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஈ( ப சில 

மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) உய( ேதா-க- $கத.03813.2 

 ெமா�Dைட மா(._ெப.(மா(._ெப.) அதைன ஈ( ப சில ெமா��ேத $கத.03813.3 

 ைசய
 உறB யா�ைக உள தானவைர மீன
. $கத.03813.4 

 அ�தெனா> யாைய மைன அ�பி� �தி( ேசைய� $கத.03814.1 

 ெகா�தி� ஒ5 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) சில( 

Pவி எHகி�றா( $கத.03814.2 

 எ��தன(க- ெச�வ� எ� இ,
 பைடD
 வி65� $கத.03814.3 

 த�த
 உயி( ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) சில( 

தா�
 எழ: உ"றா(. $கத.03814.4 

 உ"ற சில தானவைர ஒ�ெயன அளாவி� $கத.03815.1 

 தி"றி விைழ வா�_ெப.(வா�_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

திர4டன(க- எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.03815.2 

 ப"#ழி தனி�தனி பறி�த� ெபா,6டா: $கத.03815.3 

 ெபா"ைற .ைர மீ�க- ெப,
 ேபா( விைன ./த. $கத.03815.4 



 தானவ(க- ஓ( சிலவ( த
 உண: $றி�ேத $கத.03816.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) நிமி,
 ஓைத என 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) தைம எ"ற  $கத.03816.2 

 G )ைனய வா-_ெப.(வா-_ெப.) A/ைக ேபா( அயி:க- ெகா4ேட $கத.03816.3 

 மீன
 ஒ5 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சின
_ெப.(சின
_ெப.) விைள�� அம( 

./தா(. $கத.03816.4 

 சீ(�தி ெகா- இல0ைக கட:_ெப.(கட:_ெப.) ெச�றிட@
 அ0க4 $கத.03817.1 

 ஆ(�தி ெப# ம0ைகய(க- அ0ைக அைவப"றி $கத.03817.2 

 ஈ(�த பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) இ: உற 

இைச�_வி.எ�.(இைச_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) கர
_ெப.(கர
_ெப.) 

ப"#
_ெப.எ�.(ப"#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.03817.3 

 2(�தைர நிக(�தன Aறா மகர மீன
. $கத.03817.4 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ைக ப"றி இட ேவ# 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) கர�ைத� $கத.03818.1 

 தானவ( வலி�� தட�ைக ெகா5 இசி ப $கத.03818.2 

 மா� அைனய க4ணிய( வ,தி5த: ஓ( ஐ� $கத.03818.3 

 ஆன .ல�_ெப.(.ல�_ெப.) ஈ( ப உ- அH0$வ� ேபா@
. $கத.03818.4 

 தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) வல
ப5 தி,�ைக Aற மீன
 

$கத.03819.1 

 ம4>ய திமி0கில
 வ,
 த$வ( Fழ: $கத.03819.2 

 க45 மிைச எ"றி5த@
 க>� வாளா: $கத.03819.3 

 �4ட
 உறேவ அைவ �ணி�� எHந( சி:ேலா(. $கத.03819.4 

 க6டழ: விழி� Aற� கா( அ�ண( த
ைம $கத.03820.1 



 அ65 உண: $றி�� வர_$ைற.எ�.(வா_வி.+அ_$ற.எ�.$றி.) அ�னவ(க- 

நCவி� $கத.03820.2 

 ெதா6டன( பி>��_வி.எ�.(பி>_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அக5 2,
 

வைக ேபBவா� $கத.03820.3 

 இ6டன( மிைசதன( எHதன(க- சி:ேலா(. $கத.03820.4 

 ஏ"ற .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) ஊ5 ெத/� இ�றி எம( எ�ேற $கத.03821.1 

 ேவ"# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) மடைதய( விய� ைகய� ப"றி  $கத.03821.2 

 ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) எழ அ0கவ( .ற�தவ( 

களாக $கத.03821.3 

 மா"றின( இைச�_வி.எ�.(இைச_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) சில( 

வாB�ைக_ெப.(வாB�ைக_ெப.) மன
_ெப.(மன
_ெப.) ைவ�தா(. $கத.03821.4 

 இ: இவ( என  பிறைர ஏதி எழ அ�ேனா( $கத.03822.1 

 .:@ தனி அ�ப( .ைட ேபாக_$ைற.எ�.(ேபா�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சி:ேலா( $கத.03822.2 

 அ:ல: உ#வா( தைம அைடத_ெப.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெதா, க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) $கத.03822.3 

 ெம:ல_வி.அ.(ெம�ைம_ெப.) அய: ேபா�ழி 
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 ெபா�னி� நா4_ெப.(நா4_ெப.) அற� தம� ைக எழிலி உ- ேபா�கி $கத.03984.3 

 மி�I வா0கிேய ஆ(�தன( $=சிைய வ C�கி. $கத.03984.4 

 �ழ0$_ஏவ.(�ழ0$_வி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) நதி 

ேதா�த_ெப.எ�.(ேதா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) சி� மாளிைக �க6>� 

$கத.03985.1 

 அH0க: எ�பைத உண(கிலா மாதரா( அக:வா� $கத.03985.2 

 வழ0$ ேகாJட� உ,மிைன  ப"றி அ
மைனD
 $கத.03985.3 

 கழ0$மா� எறி�_வி.எ�.(எறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ5வ( அலமர� 

க4க-. $கத.03985.4 

 ஈ4ைட மாளிைக ம0ைகய(_ெப.(ம0ைகய(_ெப.) த
 சிறா( இர0க $கத.03986.1 

 ஆ45 ம"# அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ஆ5வா� ப"றி ஆதவ� ேத( 

$கத.03986.2 

 G4ட_ெப.எ�.(G4_வி.+6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மா� ெதாைக ெகா5�த@
 

ஆ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ேபா� $கத.03986.3 

 ேவ4>_வி.எ�.(ேவ45_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) நி�றிட வா0கிேய 

உத�வா( ெம:ல. $கத.03986.4 

 நC5 மாளிைக மிைச வ, மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) ைக நC6> $கத.03987.1 

 ஈ5 சா: உ,
 ஏ#ட� மி� பி>��_வி.எ�.(பி>_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

இைச�ேத $கத.03987.2 

 ஆ5 கி0கிணி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆ
 ைமத,�$ அணியா $கத.03987.3 



 ஓ5 ெகா4டைல� சி# �கிலா  

.ைன�_வி.எ�.(.ைன_வி.+�_இ.கா.உ_வி.எ�.$றி.) உக பா(. $கத.03987.4 

 ெபா0$ மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேம: தல�� இரவி ேபா திட@
 $கத.03988.1 

 இ0$ இ� ஓ( கனி என� சிறா( அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தைன எ6> 

$கத.03988.2 

 அ0ைக ப"றிேய கறி�� அழ: உைற ப வி65 அH0க� $கத.03988.3 

 க0ைக வா/ நC( ஊ65வா( க4ட_ெப.எ�.(கா4_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ந"றாய(. $கத.03988.4 

 க45 வதைன_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) 

வ,
 .கB த
 சிறா( க@ழ $கத.03989.1 

 வி45_ெப.(வி45_ெப.) 

வதைன_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என� 

தாBத_ெப.எ�.(தாB_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேம: 

நில�தி:_ெப.(நில
_ெப.+அ��_சா/.+இ:_இட.ேவ.) $கத.03989.2 

 

 வ45_ெப.(வ45_ெப.) வதைன  ப5கதி(� ைக
மல( வலி� $கத.03989.3 

 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

வதைன_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) மா( 

இர0கா வைக ெகா5 பா(. $கத.03989.4 

 அ=சி: ஓதிய( மாளிைக மிைச� சில( அக:வா� $கத.03990.1 

 வி=A ேதவைர விளி�த@
 ெம�Dற� 

ம"# ப_$ைற.எ�.(ம#  _வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.03990.2 

 வ=ச( வ=ச( எ�# அர"றி அ?வானவ( 

இைசய_$ைற.எ�.(இைச_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.03990.3 



 ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) சிறா,ட� ஆ5�
 எ�ப( ந4ணின(�$. $கத.03990.4 

 ெபா,ளி: மாளிைக  ப>"றிய( .ணவ( எ�# உ�னி $கத.03991.1 

 வர�
 அ=Aவ( வராைமD
 அ=Aவ( மடவா( $கத.03991.2 

 கரவி� ேம�த: அ�ண(க- கா4ப( ெகா: எ�#
 $கத.03991.3 

 ெவ,�கி�றன( எ� ெச�வா(_வி.�.(ெச�_வி.+?_இ.இ.கா.+ஆ(_பட(.ப�.) 

வி4_ெப.(வி4_ெப.) ெநறி  பட(வா(. $கத.03991.4 

 ேம: நில
_ெப.(நில
_ெப.) தனி� ம0ைகய(_ெப.(ம0ைகய(_ெப.) சிறா( விடா� 

இர0க $கத.03992.1 

 ஊன
 இ: கதி( ேத(வர அவைர ஆ45 உ��� $கத.03992.2 

 வானக
 தனி: சி:லிைட ேயகி ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) மகைவ  $கத.03992.3 

 பாIவ� நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) த,க என வி5�$ந( பலரா:. $கத.03992.4 

 கலதி ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ�ண( த
 

மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) கா: வ,>� $கத.03993.1 

 சிலதியா( என வண0கிேனா( ஏவ: ெச� கி"பா( $கத.03993.2 

 சலதியா( த,
 உலகேம: ெத/ $றி: தவேம $கத.03993.3 

 அலதி யா�ள ேவ4>_வி.எ�.(ேவ45_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஆ0$ 

உதவ நி�றனேவ. $கத.03993.4 

 ஐ� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) த,�கJ
 மணிD
 

ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) ஆ�
 $கத.03994.1 

 ந�
 அ
.ய நிதிய�
 பிற�
 இ நக/� $கத.03994.2 

 ைமத( மாத(க- இ,�ழி இ,�ழி 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.03994.3 



 சிைத த�னிைட ேவ4>_வி.எ�.(ேவ45_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

ஆ0$ உதவிேய தி/D
. $கத.03994.4 

 மீ� ேபாகிய மாளிைக� கா பிI- ேம�
 $கத.03995.1 

 மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெநறி� ெச:@ேவா( சில( தைம 

வலி�ேத $கத.03995.2 

 காதலா: பி>��_வி.எ�.(பி>_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சில( �ைற �ைற 

கல�_வி.எ�.(கல_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.03995.3 

 ேபாதிரா: என வி5 ப( பி� அச�கி ேபா:வா(. $கத.03995.4 

 ேமதாவி ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) கதி( 

ெவ�யவைன ெவ
F( $கத.03996.1 

 ேச�தா� வலி� சிைற ெச�திடலி� ��ன $கத.03996.2 

 ேமதா
 இன
 ெகா: என எ4ணி_வி.எ�.(எ4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) எ�# ஊB $கத.03996.3 

 வாதா� அன0க- ெதா#
 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

.க:_ெப.(.க:_ெப.) இ�ேற. $கத.03996.4 

 ேதA உ"ற மாட
_ெப.(மாட
_ெப.) உைற சீ ப வ, காேலா� $கத.03997.1 

 வாச  .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) கலைவ வா(.ண/ ெகா4க�_ெப.(ெகா4க�_ெப.) 

$கத.03997.2 

 வ Cச  .ல(�தியிட வி4_ெப.(வி4_ெப.) 

பட,
_ெப.எ�.(பட(_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ெவ�ேயா� $கத.03997.3 

 ஆA"ற தானவ( அம(�_வி.எ�.(அம(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இவ4 

இ,தா(. $கத.03997.4 



 பா: ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெத4_ெப.அ.(ெத4_ெப.அ.) கட:_ெப.(கட:_ெப.) மிைச  ப�ைம த�ைன 

$கத.03998.1 

 மா: ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) க4�யி@
 

வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) இ� எ�ன $கத.03998.2 

 ேம: ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) )4 பளித 

ேமனில
 அத� க4 $கத.03998.3 

 F: ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) கா( எழிலி 

மி�னி� ஒ5 �=A
. $கத.03998.4 

 $ழலி� ஓைதD
 எழா:களி� ஓைதD
 $றி�$
 $கத.03999.1 

 வHவி: ேகா6ெடா5 காகள ஓைதD
 ம"ைற $கத.03999.2 

 �ழவி� ஓைதD
 பா5ந( ஓைதD
 �>வி: $கத.03999.3 

 விழவி� ஓைதD
 ெத4_ெப.அ.(ெத4_ெப.அ.) திைர ஓைதயி� மி$மா:. 

$கத.03999.4 

 மத� இH�$ உ# ைமத,
 மாத,
 வனமா $கத.04000.1 

 மத� இH�கிய வ Cதியி: வ CA
_ெப.எ�.(வ CA_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

வ4 கலைவ $கத.04000.2 

 பத� இH�$ உற� ேசத
 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) பல�
 

$கத.04000.3 

 பத� இH�கியவா
 தின
 .ைன ெதறி பணிக-. $கத.04000.4 

 அள பி: ேவ6ைக அ0$ ஒ,வ( க4 

ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ம"# அதைன $கத.04001.1 

 ெவளி  ப5�கில( ெமலித@
 $றிகேள விள
ப $கத.04001.2 



 ஒளி ப� எ� உள
 பக( என ஆ"றலா �ைட� $கத.04001.3 

 கிளி  ெபைட�$ இ,� ஒ,சில மடைதய( கிள பா(. $கத.04001.4 

 $,ைள_ெப.($,ைள_ெப.) மா� 

பிணி��_வி.எ�.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இள
_ெப.அ.(இள
_ெப.) 

சிறா( ஊ(தி5
 ெகா>�ேத( $கத.04002.1 

 உ,ைள ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) ெபாைன மணி�தல
 கவ(� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ#வ $கத.04002.2 

 ெவ,ளி� மா�கைள ெவ# ப� எ� �னிவ,
 விைழவா( $கத.04002.3 

 ெபா,ளி� ஆைசைய நC0கின( யாவேர .வியி:. $கத.04002.4 

 விைழ� மா"றிய தவ�தினேரI
 இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) ெவ#�ைக 

$கத.04003.1 

 ெமாழியிேனா/I
 அ�ணராக� தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) �ய:வா( $கத.04003.2 

 ஒழிD
 ஏைனய( ெச�ைகைய உைர ப� எ� உலகி: $கத.04003.3 

 கழி ெப,
 பக:_ெப.(பக:_ெப.) ேநா"றவேர இ� கா4பா(. $கத.04003.4 

 $ழவி_ெப.($ழவி_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) மதி� கி
./ ம, .ைட� 

ெகா48 $கத.04004.1 

 விH
_ெப.எ�.(விH_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) என� ெசா/� ஆன நC( 

ஆ# ேபா: ஏகி $கத.04004.2 

 மழைல ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) சிறா( ஆவண�� ஆ5
 வ4 A4ண  

$கத.04004.3 

 .Hதி ஈ4டலி� வற ப வா�_ெப.(வா�_ெப.) க0ைகD
 .லர. $கத.04004.4 

 க0ைக [4 பய�_ெப.(பய�_ெப.) ஆக�
 2ய ெத4_ெப.அ.(ெத4_ெப.அ.) 

கட:_ெப.(கட:_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.04005.1 



 அ0க4 மா நக(  ப/சன
 ஆட�
 அைண� $கத.04005.2 

 �0க ேம:நிைல மாளிைக ஆவண
 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $கத.04005.3 

 எ0$
 வாவிD
 ெபா�ைகD
 பிற�
 ஆ� ஈ45
. $கத.04005.4 

 வி: இய"#ேவா( வா-_ெப.(வா-_ெப.) பைட இய"#ேவா( ேவ# ஆ
 

$கத.04006.1 

 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) இ: பைட உ-ள�
 இய"# ேவா( இகலா� 

$கத.04006.2 

 ம: இய"#ேவா( மாய
 அ� இய"#ேவா( மIவி� $கத.04006.3 

 ெசா: இய"#ேவா( க4 உ# .ல
 ெதா#
 ெதா$
 ஆ:. $கத.04006.4 

 நா> ேம: எழ� தைச இலா� உலறிேய நைரயா�� $கத.04007.1 

 ேகா5ப"றி 8�� அைசதி5 ேவாைரD
 P"றா: $கத.04007.2 

 வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) ேவாைரD
 பிணி உழ ேபாைரD
 மி>யா: $கத.04007.3 

 வா5ேவாைரD
 க4>ல
 இ� தவ வலிேய. $கத.04007.4 

 க�ன: மா4 பய�_ெப.(பய�_ெப.) வா: அைள ெச� க5
 ேதற: $கத.04008.1 

 ��I தCயபா: அள�க(த
 ேப( உ,� A,�கி $கத.04008.2 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ஆைணயா: இநக(மைன ெதா#
 ம,வி  

$கத.04008.3 

 ப:ெந5
 $ள� ஆகிேய தனி�தனி பயி:வ. $கத.04008.4 

 அ6ட ேதற@
 அடா� அைம ேதற@
 அ,தி  $கத.04009.1 

 ப65 வா( �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) கீறிேய த
ெமா5 

மைற�_வி.எ�.(மைற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.04009.2 

 வி6ட நாணி� ஓ( ஒ,சில மடைதய( விய� ைக $கத.04009.3 



 ெகா6> யாவ,
 விைழ உற� $ரைவ_ெப.($ரைவ_ெப.) ஆ65 அய(வா(. 

$கத.04009.4 

 திலக வா4 )த:_ெப.()த:_ெப.) மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) 

ஆடவ(_ெப.(ஆடவ(_ெப.) சி# வைரயி� $கத.04010.1 

 அலகிலா �ைற .ைனதலி� 

அணி�_வி.எ�.(அணி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அணி� அக"#
 

$கத.04010.2 

 இல$ G4 �கி� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) கத
 பிற ஈ4> $கத.04010.3 

 உலகி: வி4_ெப.(வி4_ெப.) நக( என� 

சிற�_வி.எ�.(சிற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆவண
 உ#ேம. $கத.04010.4 

 ெகா��_வி.எ�.(ெகா�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அல(த G நி�தில 

மணிDட� ெகாழி��  $கத.04011.1 

 ெபா�த: ஆ5வா( �"றிலா: எ"# ெபா� Gழி $கத.04011.2 

 எ�த: ஆன� இ நக( அளேவா கட:_ெப.(கட:_ெப.) இக� $கத.04011.3 

 ெந�த:_ெப.(ெந�த:_ெப.) அ
 கைர� கானைல 

அைட�_வி.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேம: நிமி,
. 

$கத.04011.4 

 Aதர
 ெகH ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) மல(களா: ெதா5�த $கத.04012.1 

 க�க0கைள� சி#வ(க- கர0களி� ஏதி $கத.04012.2 

 அதர
 .க எறித@
 ஆ0ஙன
 ஏகி $கத.04012.3 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வ CHமா: இ, கதி( வH�கி 

வ CBவன ேபா:. $கத.04012.4 

 கழக மீ� �� ேபாதிட ��கண� காய( $கத.04013.1 



 $ழ$ ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) சிறா( தனி�தனி 

வதன(_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ(_பட(.ப�.) $#கி  

$கத.04013.2 

 பழ$ க"பி� Q: பயி�றன( மாைலயி: ப6ட $கத.04013.3 

 அழ$_ெப.(அழ$_ெப.) ேச( மதி பி� எH கண0க- ெமா��� அைனயா(. 

$கத.04013.4 

 க-ளி� ஆ"றலா: களி பவ( ேதறைல� கர�தி: $கத.04014.1 

 கி-ைள_ெப.(கி-ைள_ெப.) ஆணிI�$ ஊ6>ேய காம ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

கிள(�தி $கத.04014.2 

 உ-ள
 ஓ>ய ேசவ@
 இர0க ஓதிம��  $கத.04014.3 

 .-ளி� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) பைட மீ மிைச கலதிட  .ண( பா(. 

$கத.04014.4 

 உர�தி� ��னேர ெவௗவி வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ஈ6>ய உ
ப( $கத.04015.1 

 சிர�தி� மா �>� தி,மணி பறி��_வி.எ�.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சிலவ( $கத.04015.2 

 அர�த ேமய த
 ப0கியி: ப=சியி: அH��
 $கத.04015.3 

 பர�ைத_ெப.(பர�ைத_ெப.) மார>  பா�ைக அணி ெபற  பதி பா(. $கத.04015.4 

 ேதவி மா( பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) வ,த�
 அைனய( பா: ேசரா( 

$கத.04016.1 

 ஆவி ேபாவ� நிைனகில( ஆகிேய அயலா( $கத.04016.2 

 பாைவமா( தைம ெவஃகிேய ப6>ைம ெநறியா� $கத.04016.3 

 ேம� வா( சில( கா4பேத இ��
 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) விழிேய. 

$கத.04016.4 



 ெந,�$ G4 �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) இய�க( த
 

ம0ைகய(_ெப.(ம0ைகய(_ெப.) ெந=ச
_ெப.(ெந=ச
_ெப.) $கத.04017.1 

 உ,�$ ேம,ைட அமர( த
 ம0ைகய(_ெப.(ம0ைகய(_ெப.) உள�தி� 

$கத.04017.2 

 இர�க
 நC0கிய_ெப.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ�ண(த
 

ம0ைகய(_ெப.(ம0ைகய(_ெப.) ஏைன $கத.04017.3 

 அர�க( ம0ைகய(_ெப.(ம0ைகய(_ெப.) கணிைக_ெப.(கணிைக_ெப.) 

ம0ைகய(களா� அம(வா(. $கத.04017.4 

 கத
 ஆன ப: களப�
 A4ண�
 கமH
 $கத.04018.1 

 ப�_ெப.(ப�_ெப.) மாைலD
 சிவிறி நCெரா5 பர�ைதய(க- $கத.04018.2 

 ைமதேரா5 எறி�_வி.எ�.(எறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆட: யா( 

உள�ைதD
 மய�$
_ெப.எ�.(மய�$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

$கத.04018.3 

 இத வ Cதி ெகா: உ,� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அந0க� வ C"றி,�த:. $கத.04018.4 

 ெபா�னி� அ�ன�
 ப�ம ராக
 .ைர .ற�
 $கத.04019.1 

 ெசநல
 கிள( ம=ைஞD
 சா/ைக� திறI
 $கத.04019.2 

 ப: நிற
_ெப.(நிற
_ெப.) ெகH .-ளின
 இைனயன பல�
 $கத.04019.3 

 இ�ன ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) நக( ம0ைகய(_ெப.(ம0ைகய(_ெப.) 

கர
_ெப.(கர
_ெப.) ெதா#
 இ, ப. $கத.04019.4 

 ப45 ேவ6டவ( பி� �ைற  பாைவய( ப/வி: $கத.04020.1 

 க45 பி�வைர ம0ைகய(_ெப.(ம0ைகய(_ெப.) கான
_ெப.(கான
_ெப.) அ� 

இய"றி� $கத.04020.2 



 ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) இ:வழி  

பர�ைதய(_ெப.(பர�ைதய(_ெப.) கணிைகய(_ெப.(கணிைகய(_ெப.) $ழா��- 

$கத.04020.3 

 வ45_ெப.(வ45_ெப.) G உ# த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆடவ(_ெப.(ஆடவ(_ெப.) 

மண பா(. $கத.04020.4 

 த�க ெம:ல>  ப/.ர
 �ழ�ற� தனமா $கத.04021.1 

 மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) தாள0க- 

ஒ�த_$ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

.-_ெப.(.-_ெப.) இைச விரவ $கத.04021.2 

 இ�$ ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) அைவ காணிய G�கி: எழினி $கத.04021.3 

 ப�க நC�கிேய ைமதேரா5 ஆ5வா( பலேர. $கத.04021.4 

 பா65 அைமதி5
 காைளய( அணிநல
 பாரா $கத.04022.1 

 ேவ65 ம0ைகய(_ெப.(ம0ைகய(_ெப.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சில( தம� 

ெம� விள( ப� $கத.04022.2 

 P6ட
_ெப.(P6ட
_ெப.) உ�னிேய ப: நிற� கலைவD
 $ைழ��� 

$கத.04022.3 

 தC65வா( அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) உ,விைன விய� கிழி தி,�தி. 

$கத.04022.4 

 A"# வி6டல( தா(_ெப.(தா(_ெப.) உைட வயவ( ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

உ,வி: $கத.04023.1 

 ப"# வி65 உட� உள�ைதD
 வி65 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) பா( ைப  

$கத.04023.2 



 ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வி6>லா  

ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) மயி:_ெப.(மயி:_ெப.) தழCஇ� �ய( 

ேபசி_வி.எ�.(ேபA_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.04023.3 

 ஒ"# வி6டன( ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சில( ஆ# 

பா(��_வி.எ�.(பா(_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உழ:வா(. $கத.04023.4 

 அக�ற_ெப.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெகா4 கைர நனவி� 

எ�கால�
 அக�தி: $கத.04024.1 

 .க�# ம6>�த ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) �ைல� சாெதா5
 .ல(வா( 

$கத.04024.2 

 பக�ைற_ெப.(பக�ைற_ெப.) ேபா: �ர: சில
ப>  பாைவய( 

ப:ேலா(_ெப.(ப:ேலா(_ெப.) $கத.04024.3 

 �க� தனி: க,மணிகளி: ெசா/தர ��த
. $கத.04024.4 

 ம0ைகமா( சில( ஆடவ(_ெப.(ஆடவ(_ெப.) த
ெமா5 மாட� $கத.04025.1 

 �0க ேம: நில�திைட  ப5 ேச�ைகயி: 

��னி_வி.எ�.(��I_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.04025.2 

 ெவ
க4 ெம:_ெப.அ.(ெம:_ெப.அ.) இதB ேவ# ப65 அணி�க
 விய( ப� 

$கத.04025.3 

 க0$: ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) பக:_ெப.(பக:_ெப.) உண(கில( விைழெவா5 

கல பா(. $கத.04025.4 

 மறிெகா- ேசா/நC( பலிDட� 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) நா4_ெப.(நா4_ெப.) மல( 

2� $கத.04026.1 

 இைற ெகா- இ:லிைட� ெத�வத
 வழிபட: இய"றி  $கத.04026.2 

 பைறக- த0க அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) கட�ைள ஆ"# உற  ப5�தி 

$கத.04026.3 



 ெவறி அய(� நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ5வ( 

அள பில( மி�னா(. $கத.04026.4 

 அல0க: ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) விழி மாத,
 ைமத,
 

அம(த_ெப.எ�.(அம(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.04027.1 

 ெபால0ெகா- மாட ேம: ஆ5# ெப,
 ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) ெபாலிவ 

$கத.04027.2 

 மல0$ FBத, ெத4_ெப.அ.(ெத4_ெப.அ.) திைர  .ண/யி: ைவ$
 

$கத.04027.3 

 கல0க- ேமவிய_ெப.எ�.(ேம�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) P
. என� 

கா6>ய அ�ேற. $கத.04027.4 

 .ரைச ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) க/ .ரவி_ெப.(.ரவி_ெப.) ேத( ெபா, பைட� 

தைலவ( $கத.04028.1 

 ப/சன0களா
 ேதாரண( வா�வ( பரவ $கத.04028.2 

 �ரசேம �த: இய
 எலா
 ��னேர 

�ழ0க_$ைற.எ�.(�ழ0$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.04028.3 

 அரச ேவழ மா எ4ணில ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அைடவ. $கத.04028.4 

 க- உைற�தி5 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அ
 ப0கிய( கம=F: $கத.04029.1 

 வ- உைற  .ய� ேமனிய( ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சில( வா( வி: $கத.04029.2 

 ஒ-_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) உைற  பைட பிறவினி: கவ/ 20$ உ#��� 

$கத.04029.3 

 த-J த"க,
 வய�ரA அைறய �� சா(வா(. $கத.04029.4 

 அ#$ ெவ
.லி வலிDைட மட0க: மா� ஆமா� $கத.04030.1 



 சி#$ க4 உைட� க/மைர இரைல இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) திற�தி: 

$கத.04030.2 

 $#$ மா�கைள  ப5�த_ெப.எ�.(ப5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அவ"# 

ஊ� வைக� $வா:க- $கத.04030.3 

 ம#$ளா( ெபற  ப4> ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அள பிேலா( வ,வா(. $கத.04030.4 

 ம=A உலா வ, சிக/D
 Fளிைக வைர .
 $கத.04031.1 

 வி=A ேம: நில அ5�க�
 ேசாைலD
 ெவ".
 $கத.04031.2 

 ச=சOக மா( ஓைடD
 வாவிD
 தட�
 $கத.04031.3 

 எ=ச: இ:லேதா( மாட0க- எ0கK
 உளேவ. $கத.04031.4 

 எ"றி �� ெச@
 �ரசின( க
மிய( எ:லி: $கத.04032.1 

 ப"# தCபிைக� Aட/ன( மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தாB பைடய( $கத.04032.2 

 ஒ"ைற ��$ைட இ, .ைட� கவ/ய( உல பி: $கத.04032.3 

 ெகா"ற வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) ஈ45 அள பிேலா( 

வதன(_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ(_பட(.ப�.) $லவி. 

$கத.04032.4 

 ம4_ெப.(ம4_ெப.) பைட�தி5 தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) எI
 மேகதிர மலிேச( 

$கத.04033.1 

 எ4 பைட�த க4 இர4>ன( காKத: எளிேதா $கத.04033.2 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) பைட�தவ"$ 

ஆயிI
_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.$றி.+உ
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 அ� ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) Aரைர 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) �/�தா� $கத.04118.3 

 த4ட
 அதைன இ�# தானவ( பா: கா6டாேயா. $கத.04118.4 

 சித  .ர
 ெகா>ய தC அ�ண( 8வைக�தா
 $கத.04119.1 

 அத  .ர0க- அட: ெச�தா�_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ,.) எ
 

ெப,மா� $கத.04119.2 

 சத  .ர
 ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

தானவேரா5 ஒ�றா$
 $கத.04119.3 

 இத  .ர�
 எ/�$ தவ ஒ4ணாேதா. $கத.04119.4 

 அ�பா� அவ,�$ அ,Jதியா: ப�தி ெநறி $கத.04120.1 

 எ�பா: இைலயா: இைறD
 எவ� அளி�தி $கத.04120.2 

 ந�பா: மதி மிைல�A நாயகேன ந:ல,- P( $கத.04120.3 

 உ�பா: மிக_$ைற.எ�.(மி$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ெநாேத ஓதிய� எ� 

ேபைதைமேய. $கத.04120.4 

 ஆனா@
 தCேய�_$றி.வி.�.(தC_ெப.+ஏ�_த�.ஒ,.) அH0க அ,- ெகா5 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.04121.1 

 தானாக ந4ணி� தைல_ெப.(தைல_ெப.) அளி 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ4டாேய: $கத.04121.2 

 ஆனாத இ��யர
 ஆ#ேம ஆறிய�கா: $கத.04121.3 



 ேம: நா-_ெப.(நா-_ெப.) என யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) �ற�க வள� 

ேவ4>லேன. $கத.04121.4 

 ெவ�றி அர�கரா: ேமதைகய தானவரா: $கத.04122.1 

 அ�றி �னிவரா: அ4டரா: ஏைனயரா: $கத.04122.2 

 ஒ�# ெசய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ஒ�றா� உ# �யர�� 

ஆBத� அ�றி $கத.04122.3 

 எ�# மகிBவா� இட( அ"# இ,தனேம. $கத.04122.4 

 கீ"# மதிD
 கிள( ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) ெபாறி அர�
 $கத.04123.1 

 ஆ"றி� ஒ5 மிைலத ஆதிேய நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) அ,ளா: $கத.04123.2 

 ஏ"ற மி$
_ெப.எ�.(மி$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) அல�க4 ஏகி� 

இழித_ெப.எ�.(இழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வள
_ெப.(வள
_ெப.) 

$கத.04123.3 

 ேபா"#கில� ேநா"ற: ./ேவ� ./ேவேன. $கத.04123.4 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) �ளி�$
 த, 

நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) கீB வாB�ைக_ெப.(வாB�ைக_ெப.) ெவஃகி� $கத.04124.1 

 ெகா4ேட� ெப,
 �யர
_ெப.(�யர
_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) பத�
 

ேகா� எ�ேற $கத.04124.2 

 க4ேட� பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) த
 பத� ெதாைல�
 க4டன� ஆ: 

$கத.04124.3 

 ெதா4ேட� சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா/.) நி: ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

பதேம ேவ45வேன. $கத.04124.4 

 அ:ல: பிறவி அலமல
 வி4_ெப.(வி4_ெப.) நா5 உைற� $கத.04125.1 

 ெதா:ைல� தி,)க,
 ��.
 அல
 அலமா: $கத.04125.2 



 தி:ைல� தி, நட
 ெச� ேதேவ இனி� தமிேய"$ $கத.04125.3 

 ஒ:ைல� �ய( தC(�� உன� பத
_ெப.(பத
_ெப.) 

த�_வி.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ,ேள. $கத.04125.4 

 ஒ�றா� இ, திறமா� ஓ( ஐதா� ஐஅ�தா� $கத.04126.1 

 அ�# ஆதியி� மீ65
 ஐதா� அள . இலவா� $கத.04126.2 

 நி�றா� சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா/.) இ நC(ைம எலா
 தC0$ அக"றி 

$கத.04126.3 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) ஆவிக6$ நல
./த"ேக அ�ேறா. $கத.04126.4 

 ெபா� ெபாலிD
 ெகா�ைற  ./சைடயா� இ?வழி ேச( $கத.04127.1 

 ��ப
_ெப.(��ப
_ெப.) அக"றி� �ற�க��- தாழா� $கத.04127.2 

 பி�. நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ேநா"#  ெபற"$ அ/தா
 

நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) அ>�கீB $கத.04127.3 

 இ�ப
_ெப.(இ�ப
_ெப.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) தைலயா� எ�த அ,ளா� 

என�ேக. $கத.04127.4 

 எ�# பல பல இர0கிேய விட
_ெப.(விட
_ெப.) 

ெசறி�_வி.எ�.(ெசறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�ன� $கத.04128.1 

 ெச�#-ெச�#_அ.ெதா.(ெச�#-ெச�#_அ.ெதா.) இட( 85 உறா 

உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) எலா
 சிைத ப $கத.04128.2 

 ஒ�#
 ஓ(கில� மய0கின� உயி( கர� உைலய  $கத.04128.3 

 ெபா�றினா(களி� மறிதன� இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) .த:வ�. 

$கத.04128.4 

 ஆ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தைன  ேபாலேவ அமர,
 அH0கி 

$கத.04129.1 



 ஏ0கி ஆ,யி( பைத�திட வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

உண( விழதா( $கத.04129.2 

 20$ வ CH# பHமர
 சா�த@
 

ெதாட(�_வி.எ�.(ெதாட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.04129.3 

 பா0க( A"றிய_ெப.எ�.(A"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வ:லிக- திய0கி 

வ CB ப/சி�. $கத.04129.4 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) உளா(கJ
 சயதI
 விய� மேகதிர�தி� 

$கத.04130.1 

 உ4ணிலா
 ெப,
 �ய,ட� மாBகிய� உண(தா� $கத.04130.2 

 எ4 இலா உயி( ேதா#
 உ"# இ�ன,- ./D
 $கத.04130.3 

 அ4ணலா( $மேரசனா
 அ#�க�� அமல�. $கத.04130.4 

 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சிைற� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 8Bகிேய அ�ணரா: 

ெமலி�_வி.எ�.(ெமலி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.04131.1 

 ெந=A_ெப.(ெந=A_ெப.) அழிதி5
 அவ(தைம அ,-வ� நிைனதா� 

$கத.04131.2 

 த=ச
 இ�றிேய தனி�� அய( சி#வைர� 

தHவி_வி.எ�.(தH�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.04131.3 

 அ=ச: எ�# ேபா"றிட வ,
 ஈ�ற யா� அைனயா�. $கத.04131.4 

 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) சீற>� $மரனி: ெசதி_ெப.(ெசதி_ெப.) 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைமேயா( $கத.04132.1 

 விைன ெகா- க
பைல அக"#வா� இ,தி5
 விமல� $கத.04132.2 

 தன� உண(�சி இ�றாகிேய அவசமா= சயத� $கத.04132.3 



 கனவி� �� உற 

வதன�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) அ,- ./ 

க,�தா:. $கத.04132.4 

 வ C# ேகதன
 வ�சிர
 அ0$ச
 விசிக
 $கத.04133.1 

 மா# இலாத ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) அபயேம வல
 இட
_ெப.(இட
_ெப.) வரத
 

$கத.04133.2 

 ஏ# ப0கய
 மணி_ெப.(மணி_ெப.) மH� த45ளி: 

இைசத_ெப.எ�.(இைச_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.04133.3 

 ஆ# இர45 ைக அ#�க
 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) 

அைடதா�. $கத.04133.4 

 தைத_ெப.(தைத_ெப.) இ:ல� ஓ( பரமைன� தாைதயா உைடய $கத.04134.1 

 கத� ஏகிேய அைனய த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உ,விைன� கா6ட 

$கத.04134.2 

 இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) உள ப5
 யா�ைகD- 

இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.04134.3 

 �� க4களா: க4டன� ெதாHதன� ெமாழிவா�. $கத.04134.4 

 ெதா4டேன� ப5
 இ5�கைண நா>ேய ெதாைல பா� $கத.04135.1 

 ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேப( அ,- நC(ைமயி: 

ேபாதைன $றி�கி� $கத.04135.2 

 வி45
 அ:ைல அ _A6.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ".) பிரமI
 அ:ைல ேம: 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.04135.3 

 அ4ட( நாதI
 அ:ைல நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) ஏவ( ம"# அ,ேள. 

$கத.04135.4 



 எ�ற காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) அ#�க  ப4ணவ� 

யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) $கத.04136.1 

 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ேவணிய� மிைல�சிய பர=Aட( $மர� 

$கத.04136.2 

 உ�ற� அ:ல@
 இர�க�
 ைமய@
 

உண(�_வி.எ�.(உண(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.04136.3 

 ெச�றன
 என� Pறிேய பி�ன,
 ெச .
. $கத.04136.4 

 )ைத_ெப.()ைத_ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) $ைற 

)
_தி/.()
_��.ஒ,.) $ைற யாைவD
 )வ�# $கத.04137.1 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) தைம 

ேவ4ட@
 வர
._ெப.(வர
._ெப.) இ: ேசைனெயா5
 $கத.04137.2 

 இத ஞால�தி� எ�திேய கிர�=ச
 எ�I
 $கத.04137.3 

 அத ெவ"ைபD
 தாரக� த�ைனD
 அ6டா
. $கத.04137.4 

 அைனயவ� தைன அ6டபி� ெசதி_ெப.(ெசதி_ெப.) 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அம(தா
 $கத.04138.1 

 வனச மீமிைச இ,தி5 பிரமI
 மா@
 $கத.04138.2 

 உன� தாைதD
 அமர,
 ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) 

வயி�_ெசா.உ,.(வயி�_ெசா.உ,.) உைறதா( $கத.04138.3 

 இைனய: வாழி_விய0.வி.�.(வாB_வி.+இ_விய0.வி.�.$றி.) ேக- 

)0ைகD
 ேம,வி� இ,தா-. $கத.04138.4 

 வ Cர வா$வா
 2தைன யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) இவ4 வி5�ேத= 

$கத.04139.1 

 Fர� ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) அ0$ ஒ,வைன  பலெரா5
 ெதாைலயா 

$கத.04139.2 



 ேந( இலாத இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) க> நக( 

அழி��_வி.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நCறா�கி  $கத.04139.3 

 பா/� மாைலயி� மீ4>ட  ./�
 இ பகலி�. $கத.04139.4 

 ெச:@
_ெப.எ�.(ெச:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

இ _A6.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ".) பக:_ெப.(பக:_ெப.) 

கழித_ெப.எ�.(கழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பி� நாைளேய 

ெசதி_ெப.(ெசதி_ெப.) $கத.04140.1 

 ம:ல:_ெப.(ம:ல:_ெப.) அ
 பதி 

நி0கி_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) இ நக(�$ அய: ைவகி� 

$கத.04140.2 

 ெசா:@
 ஐதி, ைவகலி� அ�ண( த
 ெதாைகD
 $கத.04140.3 

 அ:ல: ஆ"றிய FரI
 �>திட அ5�
. $கத.04140.4 

 அ6ட பி�னேர நி�ைன வானவ,ட� அ�ண� $கத.04141.1 

 இ6ட ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சிைற 

நC�கி_வி.எ�.(நC�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) )
_தி/.()
_��.ஒ,.) 

தி,ெவலா
 ஈ�
 $கத.04141.2 

 வி65 இ0$ உன� ஆ$ல
 எ�றன� விைன 

தC(�_வி.எ�.(தC(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.04141.3 

 உ- ெதளிதவ( ேபாத�தி� உண(�மா� உைறேவா�. $கத.04141.4 

 ஐய� ஈ0$ இைவ உைர�தைவ ேக6ட@
 அக��- $கத.04142.1 

 ைமய:_ெப.(ைமய:_ெப.) மாA இ,- அக�றன .$தன 

மகிB�சி_ெப.(மகிB�சி_ெப.) $கத.04142.2 

 ெம�D
 ேராம0க- சிலி(�தன உ$�தன விழிநC( $கத.04142.3 



 ைசயேம என 

நிமி(தன_வி.�.(நிமி(_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) சயத� 

தடேதா-. $கத.04142.4 

 ப"றினா: வ,
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$கத.04191.3 

 ெகா4ட� �>�க  ேபாதி $ைர கழ: $மர எ�றா�. $கத.04191.4 

 வய
 திகB விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) அ0க4 ம"றவ( த
ைம நC0கி� 

$கத.04192.1 

 கய
 த$ காவேலா( த
 க,�தி� மா: அக"றிேயக $கத.04192.2 

 இயதிர
 அ�ேனா( ேதறி இைமயவ( $ழா�திேனா5 $கத.04192.3 

 சயதைன� A"றி_வி.எ�.(A"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ��ேபா: தைட 

�ைற ஓ
ப: உ"றா(. $கத.04192.4 



 மடைதெயா5 இ/தி5
 வாசவ� �க� $கத.04193.1 

 அைடதி5 சிைற� கள
 அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெநறி $கத.04193.2 

 நடதன� அ�ண(ேகா� ந4K ேகா� நக( $கத.04193.3 

 இட
_ெப.(இட
_ெப.) த, கிட0கைர இக� ேபாயினா�. $கத.04193.4 

 அகழிைய நC0கினா� அDத த�னிI
 $கத.04194.1 

 மி$தி_ெப.(மி$தி_ெப.) ெகா- நா"பைட ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) தாைனக- 

$கத.04194.2 

 த$தியி� �ைற �ைற சார� 

A"றிய_ெப.எ�.(A"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.04194.3 

 �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) தவB ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) 

��ன( ஏகினா�. $கத.04194.4 

 கா�ெகா> க0ைக நC( கர ப மாதிேய $கத.04195.1 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) கதி( உ5பதி விH0கி வி6>5
 $கத.04195.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெகH க> மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) வைர பி� ��னேர 

$கத.04195.3 

 தா�_த".A.(தா�_த".A.) கிள( ேகா.ர
_ெப.(ேகா.ர
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 $ைர கட:_ெப.(கட:_ெப.) உ4டவ� 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) த4>னா: 

$கத.04196.1 

 வ, .ைழ மீமிைச வா� ப� தாரக� $கத.04196.2 

 ெப, வைர நிமி(தி5
 ெப"றி ேபா@
 ஆ: $கத.04196.3 



 தி, நிைல பல உைட� சிக/ நி�றேத. $கத.04196.4 

 2ணம� உறB .ய� Fர� எ�பவ� $கத.04197.1 

 ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) உ#
 அ4ட
 ேம" ெச:ல� ெச�த� ஓ( $கத.04197.2 

 ஏணி_ெப.(ஏணி_ெப.) ெகாேலா இ� எ�ன 

நி�ற�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) ஆ: $கத.04197.3 

 நC4 நிைல பல�ட� நிமி(த_ெப.எ�.(நிமி(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ேகா.ர
. $கத.04197.4 
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 ெபா0$ ெச
 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெசறி ெபா� ெச� ேகா.ர
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$கத.04198.2 

 எ0கK
 �>D நா-_ெப.(நா-_ெப.) இ�ளி வா� ப5
 $கத.04198.3 

 அ0கி வி4_ெப.(வி4_ெப.) கா# எH
 வ>வ
 அ�னேத. $கத.04198.4 

 அ4ட
 அ0$ எவ"றிI
 

அம(�_வி.எ�.(அம(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நி".#
 $கத.04199.1 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) ெதாட( வைரகJ
 ேம, வான�
 $கத.04199.2 

 ப4> த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) மிைச உற  பதி�த� ஓ�$மா: $கத.04199.3 

 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இய: சிக/ உ- Pட 

சாைலக-. $கத.04199.4 

 ெம�� Aட( ெகHமிய விய� ெபா� ேகா.ர
_ெப.(ேகா.ர
_ெப.) $கத.04200.1 

 உ�சியி:_ெப.(உ�சி_ெப.+இ:_இட.ேவ.) ெதா5�திட �ழ0$_ஏவ.(�ழ0$_வி.) 

ேகதன
 $கத.04200.2 

 அ�Aதனா
 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அளைவ தC( 

�க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) $கத.04200.3 



 உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) ெதா#
 இ,� அரா ஒலி�த: ேபா@
 ஆ:. $கத.04200.4 

 திைச ப5 சிக/யி: ெசறித_ெப.எ�.(ெச/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) $கத.04201.1 

 மிைச ப5
 அ4ட
 ேம: விடாம: எ"#வ $கத.04201.2 

 பைச ப5
 அத- உைட  பைண அக�தினி: $கத.04201.3 

 இைச பட  பலக>  ெபறித: ேபா@
 ஆ:. $கத.04201.4 

 வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) தா
 உைற விய� பத�ெதா5
 $கத.04202.1 

 தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) நிைல இட
_ெப.(இட
_ெப.) ெதா#
 சிவண ைவகின( 

$கத.04202.2 

 அ4ண: அ
 ேகா.ர
_ெப.(ேகா.ர
_ெப.) அதனி: ைக வேலா� $கத.04202.3 

 ப4 உ#
 ஓவிய  பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) எ�னேவ. $கத.04202.4 

 எ�பன பலபல இய
பி ஈ# இலா  $கத.04203.1 

 ெபா� .ைன ேதாணி அ
 ./ைச� Fழலி� $கத.04203.2 

 ��. உ# ேகா.ர வன ._ெப.(வன ._ெப.) �"ற�
 $கத.04203.3 

 ந�_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) ெப, மகிB�சியா� ந
பி ேநா�கினா�. $கத.04203.4 

 .த_உ# ேகா.ர  ெபா,� இ: வா�த: உ- $கத.04204.1 

 மதவலி உ�கிர� ம[ர� ஆதிேயா( $கத.04204.2 

 அதி( த, நா"பைட அDத
 A"றிட� $கத.04204.3 

 கத
 ஒ5 கா ப� காைள_ெப.(காைள_ெப.) ேநா�கினா�. $கத.04204.4 

 ேநா�கிய_ெப.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) திறலவ� ெநா�சி 

தாவிேய $கத.04205.1 

 ஆ�கெமா5 அம( த,
 அ�ண� ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) உ- $கத.04205.2 



 ஊ�கெமா5 உ
பரா� ஓ> �� உ# $கத.04205.3 

 ேம�$ உய( Fளிைக மிைசயி: ேபாயினா�. $கத.04205.4 

 Fளிைக மீமிைச ��I. Fர� $கத.04206.1 

 மாளிைக உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) வள
_ெப.(வள
_ெப.) தைன 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.04206.2 

 மீள/ தாவிழிேயா5 உள
 ஏவ $கத.04206.3 

 ஆள/ ேந(த,
 ஆ4டைக_ெப.(ஆ4டைக_ெப.) க4டா�. $கத.04206.4 

 க4டெதா( அ4ண: க5
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) F( 

$கத.04207.1 

 தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) வா-_ெப.(வா-_ெப.) அ/ 

ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ெகா- படீ�� $கத.04207.2 

 எ4 த$
 ஆைண இய"றிய ெச
 ெபா� $கத.04207.3 

 ம4டப
_ெப.(ம4டப
_ெப.) ைவ$#
 வ4ைம_ெப.(வ4ைம_ெப.) 

ெத/தா�. $கத.04207.4 

 அ,
 தவ ேவ-வி அய(� அர� ஈD
 $கத.04208.1 

 ெப,_ெப.அ.(ெப,
_ெப.அ.) தி, மி�கன 

ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உல$ 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.04208.2 

 தி,�_ஏவ.(தி,�_வி.) அ> 

வதைன_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) ெச�திட 

ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) F( $கத.04208.3 

 இ,தி5 கி�ற இய"ைக இைச பா
. $கத.04208.4 

 ஐ இ, Q# எI
 ேயாசைன ஆ�ேற $கத.04209.1 



 ெமா� ஒளி மாைழயி� �"ற�
 ஆகி� $கத.04209.2 

 ��ய ப� மாமணி �=சிவி: வ Cசி $கத.04209.3 

 ைமய# கா6சி ெகா- ம4டப
_ெப.(ம4டப
_ெப.) ஒ�றி�. $கத.04209.4 

 ேமனைக ேயா5 திேலா�தைம ெம�யி� $கத.04210.1 

 ஊன
 இ: காம(_ெப.(காம(_ெப.) உ, பசி ஆதி $கத.04210.2 

 வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ம0ைகய(_ெப.(ம0ைகய(_ெப.) 

வ6ட
_ெப.(வ6ட
_ெப.) அைச�ேத $கத.04210.3 

 ேம: நிமி( சீகர
 வ Cசின( நி"ப. $கத.04210.4 

 சி�திர மாமதி ெச
 கதி( பா0கா� $கத.04211.1 

 ��� அணி ேவ��_வி.எ�.(ேவ�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) �க65 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நCல
_ெப.(நCல
_ெப.) $கத.04211.2 

 உ��� மணி� ெதாைக உ-ள
 அH��
 $கத.04211.3 

 ச�திர
 ஆயின தா0கின( நி"ப. $கத.04211.4 

 ெவ-ளைட பா$ ெவளி"# உ# A4ண
 $கத.04212.1 

 ெகா-J
_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) அைட ைப 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேகா>க
 வ6>: $கத.04212.2 

 வ-Jைட வாளிைவ தா0கி ம,0கா�� $கத.04212.3 

 த-ள,
 ெமா�
.ள தானவ( நி"ப. $கத.04212.4 

 ெவ
ைம ெகா- பாIைவ ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சிைற இ6ட $கத.04213.1 

 ெச
ம@
 ஏைனய சீ( ெகH ைமத( $கத.04213.2 

 �
ைம ெகா- ஆயிர 8வ,
 ஆக� $கத.04213.3 

 த
 �ைறயா: .ைட சா(தன( ைவக. $கத.04213.4 



 பாவ �ய�#_வி.எ�.(�ய:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பழி�திற� 

ஆ"#
 $கத.04214.1 

 காவிதி ேயா( க,ம0க- �> ேபா( $கத.04214.2 

 ஆவ� ஒ( சாரணரா� பைட ம-ள( $கத.04214.3 

 ஏவ,
 ஞா0க/� எ0கK
 நி"ப. $கத.04214.4 

 நாடக_ெப.அ.(நாடக
_ெப.) Q: �ைற ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) நிைனேத 

$கத.04215.1 

 ஆட அர
ைபயரா� உள( எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.04215.2 

 ேச>ய( கி�னர( சி�த( இய�க( $கத.04215.3 

 பா5 உற வ Cைணக- ப4ணின( பாட. $கத.04215.4 

 ஏகைன ஈசைன எைதைய எ4ணா( $கத.04216.1 

 ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

அ�ண� $H எ�ன $கத.04216.2 

 ேவ$
 உள�தின( க=Aக( ெவ0க4 $கத.04216.3 

 மாகத( Fர:_ெப.(Fர:_ெப.) பி>��_வி.எ�.(பி>_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

வH�த. $கத.04216.4 

 உ-ளி5
 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ேயாசைன எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) 

$கத.04217.1 

 ெகா- இடமான $ல  ெப, ம�ற
_ெப.(ம�ற
_ெப.) $கத.04217.2 

 த- இட வ"ற சன0க- மி$�ேத $கத.04217.3 

 எ- இட ெவ-ளிட
 இ�# என ஈ4ட. $கத.04217.4 

 வ�சிர ெம� வயிW/ய
 ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) ப: $கத.04218.1 



 உ�சியி:_ெப.(உ�சி_ெப.+இ:_இட.ேவ.) வா: உைளேய ஒளி( 

��த
_ெப.(��த
_ெப.) $கத.04218.2 

 அ�A# க4 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆ
 அ/ மாவி� $கத.04218.3 

 ெம�� சிர
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 விய� தவிசி� க4. $கத.04218.4 
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_ெப.) விய� கி/ உ
ப( $கத.04219.1 

 ஞாயி#_ெப.(ஞாயி#_ெப.) காைலயி� ந4ணிய வாேபா: $கத.04219.2 

 பா� இ,- கீறிய ப�மணி 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.04219.3 

 ேசய ெபா� மா �> ெச�னியி� மி�ன. $கத.04219.4 

 க#�தவ ரா��ைண க4>, ெவ�ேயா( $கத.04220.1 

 உ# பிைட க?வி_வி.எ�.(க?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஓசி� தைல  

ேபா� $கத.04220.2 

 �#�கிய வாெலா5 ��கல� எ�ன $கத.04220.3 

 ம#�தவி( $4டல
 வா($ைழ 20க. $கத.04220.4 

 வ Cறிய மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெவ"பி� மிைச�க4 $கத.04221.1 

 ஏறிய ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) பக:_ெப.(பக:_ெப.) இ� இய"ைக $கத.04221.2 

 மாறிய வெதன மா: வள மா$
 $கத.04221.3 

 நC# ெசறிதி5 ெந"றி_ெப.(ெந"றி_ெப.) இல0க. $கத.04221.4 

 வி45_ெப.(வி45_ெப.) உமிB கி�ற விய� .ைழ ேதா#
 $கத.04222.1 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) �ளி வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அம( த�ைமய� எ�ன  $கத.04222.2 



 .4ட/க
 ெபாைற ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

உயி(�$
 $கத.04222.3 

 வ4 தரள� ெதாைட மா(பி� வய0க. $கத.04222.4 

 ப0க
 இ: செதா5 பாளித
 நான
 $கத.04223.1 

 $0$ம
 ஏைனய கதிக- P6> $கத.04223.2 

 அ0க
 அத� க4 அணிதன அ4ட
 $கத.04223.3 

 எ0$
 உலாவி இ,0க> 20க. $கத.04223.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) திகB நC:_ெப.அ.(நCல
_ெப.) நிற_ெப.(நிற
_ெப.) மா 

�கிலி� பா: $கத.04224.1 

 ேதா�றிய_ெப.எ�.(ேதா�#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மி� .ைட A"றிய� 

எ�ன $கத.04224.2 

 ஏ�# உள அ4ட
 எைன�ைதD
 ஆ"#
 $கத.04224.3 

 ஆ�# உய( ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) இைட அ0கத
 ம:க. $கத.04224.4 

 ெம���ைண ஆ
 இ, ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பணி 

ஞால
_ெப.(ஞால
_ெப.) $கத.04225.1 

 ைப�தைல ெகா-வ பர
 ெபாைற ஆ"றா $கத.04225.2 

 ெத��தன G4 ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) யா . உ#மா ேபா: $கத.04225.3 

 ைக�தல �� கடக
 ெசறி� எ�த. $கத.04225.4 

 நCல
_ெப.(நCல
_ெப.) அதாய ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) கி/ ேம: பா: 

$கத.04226.1 

 வாலிய க0ைக வைளதி5 மாேபா: $கத.04226.2 

 ேகால மிட"# இைட ேகாைவ ெகா- ��தி� $கத.04226.3 



 சா: உ# க4ட_ெப.எ�.(கா4_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) சர0க- 

இைம ப. $கத.04226.4 

 வ Cர மடைதய( ேமதக நாJ
 $கத.04227.1 

 சீ/ய ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) இைண ெச: கதி எ�ன $கத.04227.2 

 ஏ/ய: ப: மணி_ெப.(மணி_ெப.) இ65 அணி 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.04227.3 

 ஆர அ5�க: ெபா� ஆக
 இல0க. $கத.04227.4 

 அதியி� வ4ண�
 அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) ெதாளி ஊ,
 $கத.04228.1 

 Aதர மா: இைட A"றிய_ெப.எ�.(A"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வா ேபா: 

$கத.04228.2 

 �� பராைர ெகா- ெமா�
 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆைட $கத.04228.3 

 உதியி� ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) பணிேயா5 வய0க. $கத.04228.4 

 இ, பணி பா( �க
_ெப.(�க
_ெப.) இ6>ட வ C6> $கத.04229.1 

 உ, ெமா5 மி�I
 உல பில A"றி� $கத.04229.2 

 க, மிட# ஊ5 கல�_வி.எ�.(கல_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என )4 V: 

$கத.04229.3 

 $ைர கழ: வா(கழ: ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

$லாவ. $கத.04229.4 

 ெம�மணி மாைழயி� ேவத� இய"றி  $கத.04230.1 

 ப�மணி மீ� ப5�திய ப: G4 $கத.04230.2 

 ெதா�மணி ெம�.ைன Fர ப�மா ஓ( $கத.04230.3 

 ெபா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) ேபால இ,தா�. 

$கத.04230.4 



 இ,தி5 கி�ற இய"ைக விழி�$ ஓ( $கத.04231.1 

 வி,�_ெப.(வி,�_ெப.) அ�தாக விய ெபா5 ேநா�கி� $கத.04231.2 

 Aரதி5
 அ�ெபா5 Fளிைக ைவ$
 $கத.04231.3 

 ெப,
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) மா�கி: இ0$ இைவ ேபA
. $கத.04231.4 

 8வ/� �திய ��கண� அ
ெபா� $கத.04232.1 

 ேசவ> ேபணிய ேதவ(க-_ெப.(ேதவ(_ெப.+க-_ப�.) த
 உ- $கத.04232.2 

 2�ைட ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) உள Fரப� மா ேபா: $கத.04232.3 

 ஏவ( பைட�தன( இ�தி, எ:லா
. $கத.04232.4 

 ஓ�� தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ./ேவா,- உவ� ேபா: $கத.04233.1 

 மா�தவ( இ:ைல மற�ெதா5 ேநா"ேற $கத.04233.2 

 ஆ�தி>� ��க4 எ
 ஐயI
 இ�ேனா"$ $கத.04233.3 

 ஈத� ேபா: பிற(�$ ஈத�
 இ�றா:. $கத.04233.4 

 பா5 உ# ேவ-வி பயி�# அழ: .�$
 $கத.04234.1 

 ப5ீ_ெப.(ப5ீ_ெப.) உ#
 இ?வள
 ஆயின 

ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.04234.2 

 நC5 உ# மா# நிைனதில� ெவ�ேயா� $கத.04234.3 

 வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) உ# கி�ற விதி� திற� அ�ேறா. $கத.04234.4 

 ெம�� ேசாதி த0$ சி# ெகா-ளி_ெப.(ெகா-ளி_ெப.) த�ைன விர$ இ�ைம 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $,கா( $கத.04235.1 

 க�ேசாத
 எ�# க,தி� $ட
ைப_ெப.($ட
ைப_ெப.) தனி� உ��� மா4ட 

கைத ேபா: $கத.04235.2 



 அ�ேசா என  ப: இைமேயாைர ஈ45 சிைற ைவ�த பாவ
_ெப.(பாவ
_ெப.) 

அதனா: $கத.04235.3 

 இ�Fர ப�ம� �>ெவ�� நாைள இதI�$ ஒ( ஐய
 இ:ைல. $கத.04235.4 

 மிைகயான வ Cர
_ெப.(வ Cர
_ெப.) வள
_ெப.(வள
_ெப.) ஆ"ற: சால ேம�"# 

உேளா,
 இைறD
 $கத.04236.1 

 பைகயா( க4 ஏI
 உளராகி வாBத:_ெதா.ெப.(வாB_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) 

பHத�றி ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) ப5ேமா $கத.04236.2 

 மகவாைன ம0ைக_ெப.(ம0ைக_ெப.) Dடேன �ர�
 

அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ைமதேனா5 Aரைர $கத.04236.3 

 அகலாம: ஈ45 சிைற ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

பாவ
_ெப.(பாவ
_ெப.) அதனா: இழ ப� அரேச. $கத.04236.4 

 ம�I
 திற�தி� அம( Fரப�ம� மாம�க- A"ற
_ெப.(A"ற
_ெப.) நகர
 

$கத.04237.1 

 ��I
 ப>�$
 அ/தான ெச:வ
_ெப.(ெச:வ
_ெப.) உட� ஆைள ஈ# ப5 

ேம: $கத.04237.2 

 �� எ�பவ(�$ ��னா$
 ஆ#�க� 

ந:$
_ெப.எ�.(ந:$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ��தி அலேத: 

$கத.04237.3 

 எ� உ45 நாJ
 விைன ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

உழ�ற இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) ஆ( உயி(�$ நிைலேய. $கத.04237.4 

 எ�# இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) திற0க- அ,ேளா5 ப�னி 

எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ேவர மிைசேய $கத.04238.1 



 �� உ"ற வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) வளேனா5 

இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) Fர� �� ஏக: �ணியா� 

$கத.04238.2 

 $�ற�தினி�#
 இவ( எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) ேபா�# $மேரச� எைத 

அ>க- $கத.04238.3 

 ஒ�ற� க,�தி� இைட ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

எH� நைட_ெப.(நைட_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அைவ� க4 உ#வா�. 

$கத.04238.4 

 நல
_ெப.(நல
_ெப.) ெச� Fளிைக 

நி0கி_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) வி4_ெப.(வி4_ெப.) ெநறி� 

ெகா5 நட� $கத.04239.1 

 கல
 ெச� தி4திற: வா$வா
 ெபய( உைட� கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) 

$கத.04239.2 

 வல
 ெச� வா-_ெப.(வா-_ெப.) பைட அ�ண( ேகா� ம�னி வ C"றி,�$
 

$கத.04239.3 

 ெபா@
 ெச�கி�ற அ�தாணி ம4டப�� இைட  ேபானா�. $கத.04239.4 

 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) இ:ல� ஓ( ெப,
தி, நிகழ வ C"# 

இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.04240.1 

 ம:ல:_ெப.(ம:ல:_ெப.) அ
 கழ: இைறவைன� $#கி மா"றலரா: 

$கத.04240.2 

 ெவ:ல அ,
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) வ Cரவா$  ெபய( 

விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) $கத.04240.3 

 ெதா:ைல ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) உ,� கா6>ன� அைவ�$ எலா
 ேதா�ற. 

$கத.04240.4 



 ஒ"ைற ேம,வி: உைடயேதா( பர
 ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) உத�
 

$கத.04241.1 

 ெகா"ற ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) உைட  .0கவ� ��_ெப.(2�_ெப.) என� 

Pறி_வி.எ�.(P#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.04241.2 

 இ"ைற இ பக: அ�ண( ேகா� கீழியா� எளிவா� $கத.04241.3 

 நி"ற: எ
பிரா� ெப,ைமயி� இழி. என நிைனதா�. $கத.04241.4 

 மாைய ததி5 தி,மக� ம�னி வ C"# இ,�$
 $கத.04242.1 

 மீ உய(தி5
 அ/ அைண�$ ஒ,.ைட விைரவி: $கத.04242.2 

 ேபா� இ, ப� ேம: அ�# .�ைமேயா( கடேன $கத.04242.3 

 ஆய� அ�றிD
 பாவ
_ெப.(பாவ
_ெப.) எ�# உ�னினா� அக��-. 

$கத.04242.4 

 இைனய� உ�னிேய அ#�க  ப4ணவ� இ,தா- $கத.04243.1 

 நிைனD
 எ:ைலயி: ஆ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அ,ளினா: 

நிசியி: $கத.04243.2 

 தினகர� ெதாைக ஆயிர ேகா> ேச(த� எ�ன� $கத.04243.3 

 கனக மா மணி� தவிA ஒ�# ேபாத� க>தி�. $கத.04243.4 

 நி�தில ப5 பத,
 சிவிைகD
 ெநறிேய $கத.04244.1 

 �� தமிB�$ ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) தைலவனா
 மதைல�$ �த:வ� 

$கத.04244.2 

 உ��தவா# என� $மரேவ- வ CரI�$ உதவ $கத.04244.3 

 அ�தைல பட வத� மட0க: ஏ# அைணேய. $கத.04244.4 

 ப�னிர45 எI
 ேகா> ெவ�யவ ெரலா
 பரவ  $கத.04245.1 



 ெபா�னி� மா: வைர திைர�கட: அைடதவா ேபால $கத.04245.2 

 மி� உலாவிய ெபால� மணி  ப>ீைக விற:_ெப.(விற:_ெப.) ேச( $கத.04245.3 

 ம�ன(_ெப.(ம�ன(_ெப.) ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) அைவ� கள�� ஊ5 

வத�ேவ. $கத.04245.4 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) வி5_ஏவ.(வி5_வி.) ெபால� மணி� 

தவிA ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) விள0கி  $கத.04246.1 

 .வன �"# உற� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) Aட( வி5�தலி: ெபா:லா  

$கத.04246.2 

 பவ மன�ெதா5 தCைமேய ைவக@
 பயி"#
 $கத.04246.3 

 அ�ண( ெம�ையD
 ெத�வத  ப>வ
 ஆ�கிய� ஆ:. $கத.04246.4 

 அயி: எயி"#_ெப.(எயி"#_ெப.) உைட அ�ண(க- அணிகல� த�னி: 

$கத.04247.1 

 $யி:_ெப.($யி:_ெப.) உைட  பல மணிகJ
 $மர ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) 

உ��த $கத.04247.2 

 இய: உைட  ெப,
 தவிA ஒளி பர�தலி� இரவி $கத.04247.3 

 ெவயி:_ெப.(ெவயி:_ெப.) இைட  ப5 மி�மினி ேபா: விள0கிலேவ. 

$கத.04247.4 

 ெச�க( வா�_ெப.(வா�_ெப.) நிற_ெப.(நிற
_ெப.) மதி�கதி( உ5�களி� 

திர6சி_ெப.(திர6சி_ெப.) $கத.04248.1 

 ெதா�க பாயி,- பலவைக எழிலியி� �ள�க
 $கத.04248.2 

 மி� ெகலா
 ெசறி மாைலயி� உ
ப( ேம: ெவ�ேயா� $கத.04248.3 

 .�கேத என� ெதாைல�ததா: அ�சைப  ெபாலிைவ. $கத.04248.4 

 திைச �க�தI
 ெசய"$ அ,
 தவிA ஒளி ெசறிேத $கத.04249.1 



 அைச வ,
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) Fரப�மா எI
 அ�ண� $கத.04249.2 

 இைசைம த�ைனD
 ஆைண த�ைனD
 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

யா�ைக $கத.04249.3 

 மிைச ெகா- ேப( அணி� கதிைரD
 விH0கின விைரவி:. $கத.04249.4 

 அைனய வா�_ெப.(வா�_ெப.) தவிA அ�ண� ேந( இ,�த@
 அ� க45 

$கத.04250.1 

 என� நாயக� வி5�தன� ேபா@
 எ�# 

எ4ணி_வி.எ�.(எ4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.04250.2 

 மன மகிB�சியா: அ#�க  பிரா� அ> 

வH�தி_வி.எ�.(வH��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.04250.3 

 இைனய நா5வா� இ,தன� ஆ0$ அத� மிைசேய. $கத.04250.4 

 ெப,
 தனி� Aட( எறி�தி5 ெபா� மணி  படீ�� $கத.04251.1 

 இ,� ேமத$ சிற ெபா5 

விள0கிய_ெப.எ�.(விள0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ஏத: $கத.04251.2 

 வி/த_ெப.எ�.(வி/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ப: கதி( உைடய ேதா( 

ெவ�யவ� ந5வ4 $கத.04251.3 

 ெபா,தி_வி.எ�.(ெபா,�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

ைவகிய_ெப.எ�.(ைவ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) க4Kத: பரமேன 

ேபா�றா�. $கத.04251.4 

 மி� இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) 

அ�ண( ேகா� எதி( உ#
 விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) $கத.04252.1 

 �� இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ஆ5 அக�றைன அ5 

�ர4 சீய
 $கத.04252.2 

 ெச
 நிண
_ெப.(நிண
_ெப.) கவ(� அலமர அKகி �� எ"ற  $கத.04252.3 



 ெபா� இ,
 தவிA இ,தி5
 வ Cரேன ேபா�றா�. $கத.04252.4 

 ெவ
ைம� கா: இ,- ேவைல ேபா: 8> வி4_ெப.(வி4_ெப.) .விைய� 

$கத.04253.1 

 த
�- சி�த/" கா6ட@
 ச�( �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) ஒ,வ� 

$கத.04253.2 

 ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) ஒ�தா( இைல எ�றிட� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) .கB 

நவி@
 $கத.04253.3 

 ெச
ைம� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) $ண மா@
 ேந(� இ,தன� 

திறேலா�. $கத.04253.4 

 இவ"# இய"ைகயா: வ Cரவா$  ெபய( ஏத: $கத.04254.1 

 நிவ பி� மி�க� ஓ( ெபா� மணி� தவிசி� ேம: ெந=சி� $கத.04254.2 

 உவ .
 வ Cர�
 ேமதக இ,�த@
 உ"ற $கத.04254.3 

 அைவ� கள�தின( யாவ,
 க4டன( அதைன. $கத.04254.4 

 ேநா"ற: �"# உ#
 விைனஞ(_ெப.(விைனஞ(_ெப.) பா: ெநா�தி� 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ#�த $கத.04255.1 

 ஆ"ற: சா: வள
_ெப.(வள
_ெப.) ேபாலேவ அ/யைண அத� க4 

$கத.04255.2 

 ேதா"# ேமலவ� நிைலைமைய� கா4ட@
 �ள0கி $கத.04255.3 

 ஏ"ற அ".த
 எ�தின( அைவ கள�� இ,தா(. $கத.04255.4 

 வா( இல0கிய கழ: ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ��னேர $கத.04256.1 

 தா(_ெப.(தா(_ெப.) இல0கிய மணி� தவிசி� உ"#ளா� $கத.04256.2 

 வ CரI
 ேபா@
 ஆ: விைனய
 ஓ( கிேல
 $கத.04256.3 

 யா( இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) ெகா: என இய
.வா( சில(. $கத.04256.4 



 �தி இவ4 க4>ல
 �>வி: ஆ"ற: ேச( $கத.04257.1 

 எைத �� இ� ெபாH�_ெப.(ெபாH�_ெப.) இ,�த: ேமயினா� $கத.04257.2 

 ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) தைம 

நC0கிேய_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எ�.$றி.+ஏ_சா/.) ந5வேண 

இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) $கத.04257.3 

 வத� எ?வா# என வழ0$வா( சில(. $கத.04257.4 

 ஒ . அ,
 சன0கேளா5 ஒ�றி ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) எலா
 $கத.04258.1 

 த பின� .$தன� தமிய� எ�னிI
 $கத.04258.2 

 இ _A6.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ெப,
 தவிA இவ4 இ,� ஆ"ற�
 $கத.04258.3 

 அ".த
 அ".த
 ஆ
 எ�பா( சில(. $கத.04258.4 

 சீய ெம:_ெப.அ.(ெம:_ெப.அ.) அைணெயா5 ெச
ம: ��னேர $கத.04259.1 

 ஏ� எI
 அளைவயி� ஈ45 ேதா�றினா� $கத.04259.2 

 ஆ�பவ( உ45 எனி� அைறவ� ந
மிI
 $கத.04259.3 

 மாய� இ0$ இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) என வ$�கி�றா( சில(. 

$கத.04259.4 

 அைற கழ: ஒ,வைன அைவய�� எ� �ன
 $கத.04260.1 

 $#கிய வி5�த� எ� $ழா
 ெகா4Z( எனா $கத.04260.2 

 இைறயவ� ந0கைள யா� ெச�Dேமா $கத.04260.3 

 அறிகில
 என  பைத�� அH0$வா( சில(. $கத.04260.4 

 ஒ6டல� ஒ,வைன ஒ#�திடா� இவ4 $கத.04261.1 

 வி6ட� எ� எ�# இைற ெவ$J ��னேர $கத.04261.2 

 கி6>ன
 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தைன� ெகHமி� A"றிேய $கத.04261.3 



 அ6டன
 வ,�
_வி.�.(வா_வி.+(_(?)+�_இ.இ.கா.+உ
_த�.ப�.) எ�# 

அைறகி�றா( சில(. $கத.04261.4 

 விளி விலா� திற:_ெப.(திற:_ெப.) உைட ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) எதி( $கத.04262.1 

 களி உலா மன�ெதா5 க>தி� உ"# உளா� $கத.04262.2 

 ெதளிவிலா மாையயி� திறல� ேபா@
 ஆ: $கத.04262.3 

 அளியேனா )0கJ�$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) எ�பா( சில(. 

$கத.04262.4 

 ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) எதி( உற வ�ளா� தைன $கத.04263.1 

 அ�னவ� பணியினா: அ5வ� அ:லைத $கத.04263.2 

 ��Iற அதைன யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) உ�Iேவா
 எனி: 

$கத.04263.3 

 பி�ன� பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) என  ேபAவா( சில(. $கத.04263.4 

 யா( இைத அறி$வ( இைனய� இ?விைட� $கத.04264.1 

 F( உற உ�னிேய ��னினா� ெகாேலா $கத.04264.2 

 ேசரல( ப�கமா�� ேச(�_வி.எ�.(ேச(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உளா� 

ெகாேலா $கத.04264.3 

 ஓ,�
 ேம: என உைர ெச�வா(_வி.�.(ெச�_வி.+?_இ.இ.கா.+ஆ(_பட(.ப�.) 

சில(. $கத.04264.4 

 க5
 தக( �க�தவ- ைக ஒ�# அ"ற நா-_ெப.(நா-_ெப.) $கத.04265.1 

 த>தன� காவேலா( த
ைம ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) $கத.04265.2 

 ெதா5
 கழ: இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) வ,
 FB�சி 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) இ�# $கத.04265.3 



 அ5
 பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) த
ைம எ�# அ�A"றா( சில(. $கத.04265.4 

 வாசவ� �தலிேனா( ம,ள� ெதா:ைல நா-_ெப.(நா-_ெப.) $கத.04266.1 

 ேதA உ#
 வி=ைசய( வ>வி: ேச( உறCஇ $கத.04266.2 

 ஆசிேலா( .� இ#�� ஆைண கா6>ய $கத.04266.3 

 ஈசேன இ0கிவ� எ�கி�றா( சில(. $கத.04266.4 

 ஆயேதா( காசிப� அதிதி த0க- பா: $கத.04267.1 

 ேசயனா� வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சித� ேபா�# உலா�� $கத.04267.2 

 2யவா� .வி எலா
 அள ப� FBதி5 $கத.04267.3 

 மாயேன இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) என மதி�கி�றா( சில(. $கத.04267.4 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) ெதா5 Fளிைன விள
பி வி4_ெப.(வி4_ெப.) .வி 

$கத.04268.1 

 உ45 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) கண
 தனி: உதி கா6>ய $கத.04268.2 

 .4ட /க�தேன .ண( பி� இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) உ,� $கத.04268.3 

 ெகா4டன�_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

ஆ
 என� P#வா( சில(. $கத.04268.4 

 8வ,- ஆ$ேமா �>வி� மாதிர� $கத.04269.1 

 ேதவ,- ஆ$ேமா ேசணி: 

ைவகிய_ெப.எ�.(ைவ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.04269.2 

 தாவ, �னிவர( த
 �-_ெப.(�-_ெப.) ஆ$ேமா $கத.04269.3 

 ஏவ,- ஆ$ேமா இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) எ�பா( சில(. $கத.04269.4 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தாB மா(.ைட ம�ன"$ இ�ன�
 $கத.04270.1 



 ஆல
 ஆ( க4டேன அ,ளி� இ�னேதா( $கத.04270.2 

 ேகாலமா� வர
_ெப.(வர
_ெப.) தர� $#கினா� ெகாேலா $கத.04270.3 

 ேம: யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) உண,�
 விைள� எ�பா( சில(. 

$கத.04270.4 

 கா"#ட� அ0கிD
 க5
 க4 காலI
 $கத.04271.1 

 P"றI
 ஓ( உ,� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ைவகிய_ெப.எ�.(ைவ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.04271.2 

 ேதா"ற
 இ� அ�றி இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) Fர� �� வ,
 $கத.04271.3 

 ஆ"றல( யா( என அைறகி�றா( சில(. $கத.04271.4 

 $�ற�
 அ�ணI
 $ைல� பா5 உற $கத.04272.1 

 ஒ�# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ேவலிைன ஒ,வ� உ��தன� $கத.04272.2 

 எ�றன( அ�னவ� ஈ45 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) �� $கத.04272.3 

 ெச�றனேனா என� ெச .வா( சில(. $கத.04272.4 

 ெச"றிய ப�மணி� ெச
ெபா� ம�ற�
 $கத.04273.1 

 �"றி5
 அ�ண,
 ஒளி# வா�_ெப.(வா�_ெப.) கதி( $கத.04273.2 

 ம"# இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) அணிகளி� தவிசி� வா-_ெப.(வா-_ெப.) 

பட $கத.04273.3 

 அ"ற� பக:_ெப.(பக:_ெப.) Aடரா� எ�பா( சில(. $கத.04273.4 

 இ,தி5
 அ�ண(க- யா,
 இ�திற
 $கத.04274.1 

 வ,
 திற
_ெப.(திற
_ெப.) நிைனகில( மற�
 இ?விைட $கத.04274.2 

 ெத/தி>� இ0$ இ� திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெகா- 

ம�னேன_ெப.(ம�ன�_ெப.+ஏ_சா/.) $கத.04274.3 



 ./தி5 மாையயி� .ண( . எ�பா( சில(. $கத.04274.4 

 ெந�னலி� இற�_வி.எ�.(இற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உயி( நC�த 

தாரக� $கத.04275.1 

 ��I# த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உ, 

�>ய_$ைற.எ�.(�>_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) இ _A6.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ".) 

பக:_ெப.(பக:_ெப.) $கத.04275.2 

 இ�ன� ஓ( ெபா� உ, எ5�� ��ைன பா: $கத.04275.3 

 ��னின� ெகா: என� ெசா:கி�றா( சில(. $கத.04275.4 

 ச0க
_ெப.(ச0க
_ெப.) ேமவின( இைனயன அள பில சா"ற $கத.04276.1 

 அ0க4 ஓ( அ/மா� தவிA இ,�ைகயி: அ�ண� $கத.04276.2 

 �0க
 எ��ைண அ��ைண� சிற ெபா5 ேதா�றி� $கத.04276.3 

 ெச
 ைக ேவலவ� .கB�_வி.எ�.(.கB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வ C"# 

இ,தன� திறேலா�. $கத.04276.4 

 அறிவ( ேமலவ� தவிசி: வ C"# இ,�த@
 அ�ண(�$ $கத.04277.1 

 இைறவ� ஆ0$ அ� ேநா�கிேய எயி"#_ெப.(எயி"#_ெப.) அணி கறி��� 

$கத.04277.2 

 க#விேய நைக�� உர பி ெம� விய( . எழ� க4க- $கத.04277.3 

 ெபாறி ெசா/திட  .ைக உமிB� இைனயன .க:வா�. $கத.04277.4 

 A"ற நC0கிேய_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எ�.$றி.+ஏ_சா/.) இைல உ45 

வில0$ என� Aழ�#_வி.எ�.(Aழ:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.04278.1 

 வ"ற� மா மர� கா6டக��� இ,� உட:_ெப.(உட:_ெப.) வ,��
 

$கத.04278.2 



 சி"# உண(�சிேயா( வ:ல சி�� இய:._ெப.(இய:._ெப.) இ� சிறிேயா� 

$கத.04278.3 

 க"# உளா� ெகாலா
 கா6>ைன நம� �� காண. $கத.04278.4 

 ��# வா(சைட ேயாகிேனா( அ:ல� ெதாைல� $கத.04279.1 

 பி�# ேதவ,
 வ:ல/� சி# ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) ெப/�
 $கத.04279.2 

 ஒ�#
 அ�னைத இ?விைட� கா6டல( உ�ேபா: $கத.04279.3 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) ந�# நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) 

�ன(� கா6>ய நடன
. $கத.04279.4 

 சி�த( ஆயிேனா( ெச
 க4 மா: �தலிய ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) $கத.04280.1 

 இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) திற�தன கா65த"$ அ=Aவ( எ� �� 

$கத.04280.2 

 த�த
 எ:ைலயி: ./திட: அ:ல� தமிேயா� $கத.04280.3 

 பி�தேன ெகாலா
 நம�$_பதி.ெப.(ந
_த�.ப�.+�$_ெகா.ேவ.) இ� கா65த: 

பி>�தா�. $கத.04280.4 

 உைர ெச� இநக( மகளி,
 

ெச�வ(_வி.�.(ெச�_வி.+?_இ.இ.கா.+அ(_பட(.ப�.) ஊ� �"றா� $கத.04281.1 

 க,வி� உ- உ# $ழவிD
 ெச�தி5
 க,�தி: $கத.04281.2 

 வைரகJ
 ெசD
 மா�கJ
 

ெச�D
_ெப.எ�.(ெச�_விஉ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ம"# அதனா: 

$கத.04281.3 

 அ/ய� அ�# அேரா ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) ./தி5
 

ஆட:. $கத.04281.4 

 எ�ைன எ4ணைல எதி( உற இ,தைன இதனா� $கத.04282.1 



 மி�ன: வா-_ெப.(வா-_ெப.) பைட உைற கழி�� ஒ�ெயன வ Cசி� $கத.04282.2 

 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) வ C65வ� நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) �"ற�
 

ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.04282.3 

 பி�ன( அ�ெதாழி: ./வ� எ�ேற உள
 பி>�ேத�. $கத.04282.4 

 ஏ4 உ"றா( எலா
 வH�திய அ�ண,
 யா�
 $கத.04283.1 

 காண� கா6>ைன நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அறி வி=ைசைய� க4டா
 

$கத.04283.2 

 Gணி�தா� என வ,
 உன�$ இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) �ைண  

ெபாH�_ெப.(ெபாH�_ெப.) $கத.04283.3 

 பாணி�� ஆவிைய அளி�தன� அ�ன� ப/ேச. $கத.04283.4 

 வாசவ� கர� ஓ>ன� பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) இ� மதியா( $கத.04284.1 

 ேகசவ� இ� நிைனகில� மைறகளி� கிழேவா�_ெப.(கிழேவா�_ெப.) 

$கத.04284.2 

 ஆசி Pறிேய தி/தி5
 அவ(�$ எலா
 �தலா
 $கத.04284.3 

 ஈச� எ�னிைட வ,கில� யாைர நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எ�றா�. 

$கத.04284.4 

 தCய� இ�திற
 உைர�தன ேக6ட@
 திறேலா� $கத.04285.1 

 காய மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) என� காயேம: விய( . எழ� கன�# $கத.04285.2 

 மாைய ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உழ: வலி இலா( 

ேபா: எைன மதி�தா� $கத.04285.3 

 ஆய .திைய வி5மதி ேக- இ� எ�# அைறவா�. $கத.04285.4 

 .ரதர� $ைற அய� �த: அமர( த
 .�ைம $கத.04286.1 



 வ,�
_ெப.எ�.(வ,�_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) சிைற எலா
 

நC�கி_வி.எ�.(நC�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ம"# அவ(த
 $கத.04286.2 

 தி,�_ஏவ.(தி,�_வி.) ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) இைற உத�வா� 

ெசதி_ெப.(ெசதி_ெப.) மா நக( வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

$கத.04286.3 

 இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ஆதி அ
 ப4ணவ� 

அ>யேன� யாேன. $கத.04286.4 

 ��I தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) க6$ அரசரா� அ#�க� ெதா:ேலா� 

$கத.04287.1 

 பி�ன( வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உளா( ஒ�பேதா5 

இல�க
 ஆ
 ெபயரா: $கத.04287.2 

 அ�னவ(�$ உேள ஒ,வ� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) நதி பா0$ 

அம(ேத� $கத.04287.3 

 ஒ� அலா( .கB வ Cர வா$ எI
 ெபய( உ-ேள�. $கத.04287.4 

 தாரக  ெபய( இளவைல� தடவைர த�ைன $கத.04288.1 

 ஓ( இைற�$ �� ப5�த_ெப.எ�.(ப5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) அ#�க�� ஒ,வ� $கத.04288.2 

 F( என ப5 நி�னிைட� தமியைன� ��_ெப.(2�_ெப.) ஆ  $கத.04288.3 

 ேப( அ,- திற��_ெப.(திற
_ெப.+அ��_சா/.) உ��தன� எ�றன� 

ெப/ேயா�. $கத.04288.4 

 ெகா5�திடாத ெவ� ெகா4டவ� 

உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெசா: ெகா50ேகா: 

$கத.04289.1 



 நட�� ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) ேக6ட@
 ஆ0$ 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) ேம: $கத.04289.2 

 வி5�த காரண
 எ�ைனேயா விள
.தி எ�ன $கத.04289.3 

 எ5�� ம"# இைவ எ
பிரா� 2�வ� இைச பா�. $கத.04289.4 

 ம,��வ� தைன� சசிெயா5 �ர� ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) 

வதித_ெப.எ�.(வதி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.04290.1 

 .ர�ைத ஆ( அழ: P6>ேய அைனயவ� .த:வ�_ெப.) $கத.04290.2 

 ஒ,�தேனா5 ப: அமரைர உவளக
 த�னி: $கத.04290.3 

 இ,�தினா� என வினவின� அ#�க�� இைறவ�. $கத.04290.4 

 இதிராதிப( அய� �த: ப4ணவ( யா,
 $கத.04291.1 

 வ�-வ�_அ.ெதா.(வ�-வ�_அ.ெதா.) ேவ4>5த@
 

அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) $ைற மா"ற  $கத.04291.2 

 .தி ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ப�னி, .ய�� 

எ
பிரா� .வி�க4 $கத.04291.3 

 அத
 இ: �ைற பா/ட� தாைனேயா5 அைடதா�. $கத.04291.4 

 தைரயி� ந4ணி_வி.எ�.(ந4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) இளவைல வைர ெயா5 த>� $கத.04292.1 

 ெந,நேல வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெசதியி� 

ைவகினா� நிைனD
 $கத.04292.2 

 விைரவி� வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அட உ�னினா� 

இ�# )
_தி/.()
_��.ஒ,.) இைசேய $கத.04292.3 

 அ,- ெகாேட சில .க�# எைன� 24>ன� அ�ேக-. $கத.04292.4 

 நிைறD
 இ�ைவ  பட வரா� கவ(� என நிகள� $கத.04293.1 



 சிைற ப5�திேய அமரைர வ,�திைன 

ெச�D
_ெப.எ�.(ெச�_விஉ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.04293.2 

 மைற ஒH�க�
 நC�கிைன உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) ஆ- 

ம�ன(_ெப.(ம�ன(_ெப.) $கத.04293.3 

 அற�
_ெப.(அற
_ெப.+உ
_சா/ ) அ�# இ� வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) த
 

ெச�ைகD
 அ�# ஆ:. $கத.04293.4 

 தாைத ஆகிேயா� காசிப� ஆ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தனய� 

$கத.04294.1 

 ஆதலா: உன�$ அமரைர� சிைற ெச�வ� அறேனா $கத.04294.2 

 ேவத மா(�க�
 பிைழ�தைன சி# ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) விைழதா� 

$கத.04294.3 

 நCதியா: உல$ அளி பேத அரச(_ெப.(அரச(_ெப.) த
 ெநறிேய. $கத.04294.4 

 உல�தி� மா4ட ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) சலதர� அதக� ஒ,0ேக 

$கத.04295.1 

 கல�த: இ:ல� ஓ( .ர�தவ( ஆதி ஓ( கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) $கத.04295.2 

 $ல�ைத_ெப.($ல
_ெப.+அ��_சா/.+ஐ_ெச.ேவ.) வா6டலி� இைம பினி: 

வ Cதன( ெகா>ேயா� $கத.04295.3 

 நில�தி� உ
பைர வ,��த: அழகிேதா நின�ேக. $கத.04295.4 

 ெம�ைம_ெப.(ெம�ைம_ெப.) 

நC0கிேய_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எ�.$றி.+ஏ_சா/.) ெகாைல கள� 

இய�# ேம: உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) $கத.04296.1 

 ெச
ைம யாளைர� சீறிேய அண0$ ெச� தCேயா( $கத.04296.2 

 த
மி: ஆ"ற அ,
 பழி Aம� ஒ:ைலயி: தமேரா5 $கத.04296.3 

 இ
ைம வ C5வ( எHைமD
 �ய/� ஊ5 இ, பா(. $கத.04296.4 



 இ0ஙன
 தி, நC0கிேய_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எ�.$றி.+ஏ_சா/.) �ய( 

உழ� இற ப( $கத.04297.1 

 அ0ஙன
 ெப/தா� இ,- 8B$வ( அத� பி� $கத.04297.2 

 உ0ஙன
 பிற�_வி.எ�.(பிற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அய,வ( எ�# மீ� 

உலவா( $கத.04297.3 

 எ0ங� உ�வேரா பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) தம�$ அ:ல: ெச�தி5ேவா(. 

$கத.04297.4 

 தC�_ெப.(தC�_ெப.) ந:லன_$றி.வி.�.(ந:_ெப.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) 

ஆயி, திற�த�
 ெத/ேத $கத.04298.1 

 ஏ� இலா(�$ அைவ ெச�வேர: தம�$ உட� எ��
 $கத.04298.2 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) நCைரயா� அமரைர� சிைற 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பிைழயா: $கத.04298.3 

 மா �ய(  பட: அ�றிேய இ#திD
 வ,
 ஆ:. $கத.04298.4 

 அ4ட( ஆ"றைல வ?விய தாரக� ஆவி $கத.04299.1 

 உ4ட ெகா"ற ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) இ,த� வி5�தி>� உைனD
 

$கத.04299.2 

 க4ட_ெப.எ�.(கா4_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) �4ட
 அ� ஆ�$
 ஆ: 

அறெநறி க,தி� $கத.04299.3 

 த4ட
 வ:ைலயி: ./தில� இ��ைண தாB�தா�. $கத.04299.4 

 ெக5த: இ:ல� ஓ( அமர(க- சிைற இைட� கிட ப $கத.04300.1 

 வி5த:_ெதா.ெப.(வி5_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) 

ெச�தைன_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) ப: உக
 

அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தைம இ�ேன $கத.04300.2 



 வி5த:_ெதா.ெப.(வி5_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) உ�வைக 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ: ம#�திேய: 

விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.04300.3 

 ப5தேல நின�$ உ#தி ஆ
 �ைறD
 அ _A6.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ப/ேச. 

$கத.04300.4 

 ஆ45 அள பில 

ேநா"றைன_வி.�.(ேநா_வி.+""_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) ேவ-வி 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ"றி $கத.04301.1 

 84ட தC இைட 8Bகிேனா�� ெகைத �� 

அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.04301.2 

 மா4>டாத ேப( ஆDைள� தி,ெவா5
 வாளா $கத.04301.3 

 ஈ45 ஒ( .�ெனறி ஆ"றிேய இH�$வ� இய:ேபா. $கத.04301.4 

 ைசய ேம: ப5 வள�ெதா5 நCD
 நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) தம,
 $கத.04302.1 

 உ�ய ேவ45ேம: அமர( த
 சிைறயிைன ஒழி�� $கத.04302.2 

 ைவய ேம: அற�� இய:.ளி 

வாழி_விய0.வி.�.(வாB_வி.+இ_விய0.வி.�.$றி.) ம"# இதைன� 

$கத.04302.3 

 ெச�யலா� எனி� ஈ0$ வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அ5வ� ஆ: தி4ண
. $கத.04302.4 

 எ�# ம"# இைவ யாைவD
 வைரபக எறிேதா� $கத.04303.1 

 உ� தன�$ அைறக எ�றன� நC0$_ஏவ.(நC0$_வி.) நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

உ
ப( $கத.04303.2 

 வ� தைள� சிைற நC�கிேய அற�தி� இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) 

வள�ைத_ெப.(வள
_ெப.+அ��_சா/.+ஐ_ெச.ேவ.) $கத.04303.3 
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ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.04331.2 

 ப: வைக  ப5
 உ,� ெகாJ
 .திய/: பயி@
 $கத.04331.3 

 ெதா:ைல ஆதி ஆ
 அநாதிD
 ஆகிேய ேதா�#
. $கத.04331.4 

 வா/ வ CB த,
 .:_ெப.(.:_ெப.) )னி� �-ளிக4 மான $கத.04332.1 

 ேந/லா� அம( $மரேவ- ெந>ய ேப( உ,வி� $கத.04332.2 

 ஓ, ேராம�தி� உல . இலா அ4ட0க- உதி�$
 $கத.04332.3 

 ஆ( அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தி, ேமனியி� ெப,ைமைய அறிவா(. 

$கத.04332.4 

 ெதாைல� இலா உயி(� ெதா$திD
 ெதா:ைல ஐ
 Gத�� $கத.04333.1 

 அலகி: அ4ட�
 ஏன�
 ஆதி அ
 $மர� $கத.04333.2 

 நிைல ெகா- ேமனியி� நிவ( த,
 உேராம�தி� நி�ேற $கத.04333.3 

 உலைவ இ�றி �� உதி�தி5
 இ#தி நா-_ெப.(நா-_ெப.) ஒ50$
. 

$கத.04333.4 

 ஆவ� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வ>வ�தி� அகில�
 

ெசறி�_வி.எ�.(ெசறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.04334.1 

 ேம�
 அநிைல அைனயேன அ:ல� ேவ# இ0$ $கத.04334.2 

 ஏவ( க4டன( அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) உ, இய"ைகைய எ
 ேகா� 

$கத.04334.3 

 ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) யாவ(�$
 கா6>ட� க4டன( சிறி�. $கத.04334.4 



 த4ட: இ:ல� ஓ( ஒ�# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) மயி(_ெப.(மயி(_ெப.) )னி� 

தைலயி� $கத.04335.1 

 அ4ட
 எ4 இல ேகா>க- ேகாைவ ப65 அைசய  $கத.04335.2 

 ப45 ேம,வி: கத ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) ெகா4ட� ஓ( ப>வ
 $கத.04335.3 

 க4>லா� ெகா: ஆ
 கணி . இலா  பவ
./ க>ேயா�. $கத.04335.4 

 அ�# கதேவ- அைமத� ஓ( ெப,வ>வ
 அதI- $கத.04336.1 

 ஒ�# ேராம�தி� இ,� அத"$ ஆ"றிடா� உனதா�� $கத.04336.2 

 ��#
 ஆயிர�� எ65 எI
 அ4ட
 ஆ
 ெதாைகD
 $கத.04336.3 

 இ�# நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அ� ெத/கிைல சி#வ�_ெப.(சி#வ�_ெப.) எ�# 

இைச�தா�. $கத.04336.4 

 அள ப,
 $ண�� ஆதி ஆ
 எ
பிரா� அமர( $கத.04337.1 

 தைள ப5
 சிைற மா"ற�
 ச�(�க� �தேலா( $கத.04337.2 

 ெகாள  ப5
 �ய( அக"ற�
 ெகா>யைர 

அ#��_வி.எ�.(அ#_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.04337.3 

 வள ப5
 ப/A உலெகலா
 ேபா"ற�
 வதா�. $கத.04337.4 

 வாழி_விய0.வி.�.(வாB_வி.+இ_விய0.வி.�.$றி.) ஆன 

நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) ஆDJ
 வ�ைமD
 வர�
 $கத.04338.1 

 ேகழி: A"ற�
 பைடகJ
 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெதாட� 

கிள(�_வி.எ�.(கிள(_ெப.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.04338.2 

 Gழியா: உய( மா: வைர� Fழலி: .$த $கத.04338.3 

 ஊழி மா,த
 ேபா: அ5
 எ
பிரா� ஒ,ேவ:. $கத.04338.4 

 ஆைகயா: இைவ உண(திைல இைண இலா� 

அம(த_ெப.எ�.(அம(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.04339.1 



 ஏக நாயக �த:வைன  பால� எ�# இகBதா� $கத.04339.2 

 ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) $லாவிய மன
_ெப.(மன
_ெப.) உைட� க". இலா� 

சிறிேயா� $கத.04339.3 

 ேபாக_$ைற.எ�.(ேபா�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ேபாக 

யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) இ?ெவா, தவ"ைறD
 ெபா#�தா
. $கத.04339.4 

 ெநா�ய ெசா"களா: எைதைய இகBதைன ெநா> பி� $கத.04340.1 

 ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) நா��
 இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) 

�� உயி( வா0$வ
 வி5�த $கத.04340.2 

 ஐய� ஆைண அ�# ஆதலி� அளி�தன
 அதனா: $கத.04340.3 

 உ�தி இ பக: ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட�$ உ4>யா� உைறேவா�. 

$கத.04340.4 

 உ#தி இ�ன
 ஒ�# உைர�$வ
 நCD
 உ� கிைளD
 $கத.04341.1 

 இ#தி இ�றிேய எ=Aத: ேவ45ேம: இைமேயா( $கத.04341.2 

 சிைற வி5�$தி இகலிைன� தவி,தி ெச?ேவ- $கத.04341.3 

 அைற கழ: �ைண அரண
 எ�# உ�னிேய அம(தி. $கத.04341.4 

 எ�# இைவ பல  பல இக . இ: ெப, மாைய� $கத.04342.1 

 $�# எறி பைட� $/சி: ெகா-ைக அ� இய
ப  $கத.04342.2 

 .� ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) 

பைட��_வி.எ�.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உைடய G/ய� உண(ேத 

$கத.04342.3 

 க�றின� உயி(�� இைனய க65ைர ெச�கி�றா�. $கத.04342.4 

 P( எயி#_ெப.(எயி#_ெப.) எழாத $ழவி� சி#வ�_ெப.(சி#வ�_ெப.) உ��த 

$கத.04343.1 



 சா( என நிைந�_வி.எ�.(நிைன_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உன� 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உயி( வி5�ேத� $கத.04343.2 

 ேபரைல அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ெப,ைம_ெப.(ெப,ைம_ெப.) பி�I
 

ெமாழிகி�றா� $கத.04343.3 

 வ Cர�
 உைர�$தி எ� ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) 

சின
_ெப.(சின
_ெப.) உ�னா�. $கத.04343.4 

 ெகா=A ெமாழி ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $ழவி� 

சி#வ�_ெப.(சி#வ�_ெப.) ேமலா� $கத.04344.1 

 எ=ச: இல� ஓ( �த:வேன எனிI
 ஆக $கத.04344.2 

 அ=சி5வேனா சிறி�
 அ4ட நிைல ேதா#
 $கத.04344.3 

 வி=சி அம( ப4ணவ(க- யாவைரD
 ெவ�ேற�. $கத.04344.4 

 ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) .ர
 அ� ஆகி அம( ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) சிைற த�ைன 

$கத.04345.1 

 வ C4 ப5 கனாவிI
 வி5�க நிைன கி:ேல� $கத.04345.2 

 ஏ4 பல பக(தைன என�$ எதி( இ,ேத $கத.04345.3 

 கா4ப� எலா
 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) கண�திலி� இனி எ�றா�. 

$கத.04345.4 

 ெகா"ற
_ெப.(ெகா"ற
_ெப.) மி$ Fர� இைவ 

Pறி_வி.எ�.(P#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) அய: 

நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.04346.1 

 அ"ற
 அ#
 ஆனவ,- ஆயிரைர 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.04346.2 

 ஒ"#ைம ெச�ேதா�_வி.அ.ெப.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+ஓ�_பட(.ஒ,.) உயி( 

ஒ#�த: பழி வ:ேல $கத.04346.3 



 ப"றி இவைன� சிைற ப5�தி5தி( எ�றா�. $கத.04346.4 

 எ�ன@
 அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) ஆயிர,
 ஏ"# எ/ விழி��� 

$கத.04347.1 

 ��I கனைல  .ைக Aலா�வ� மான  $கத.04347.2 

 ெபா�னி� மிளி( ப>ீைக அம(த_ெப.எ�.(அம(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

.கB வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) $கத.04347.3 

 த�ைன வைள $"றன( த,�கிெனா5 ப"ற. $கத.04347.4 

 மிட: த$வ( FBவர@
 வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) எH� அ�ேனா( $கத.04348.1 

 �>� சிைக ஓ( ஆயிர�
 ெமா�
பி� ஒ,ைகயா: $கத.04348.2 

 பி>��_வி.எ�.(பி>_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ�ண( 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) அம( ேப( அைவ நில�தி� $கத.04348.3 

 அ>�தன� ெநா> பி: அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ஆவி �H� உ4டா�. 

$கத.04348.4 

 மா(._ெப.(மா(._ெப.) உைடய ெமா�
. ஒசிய வா( $,தி_ெப.($,தி_ெப.) ேசார 

$கத.04349.1 

 ஓ( .ைடயி� யாவைரD
 ஒ:ைல தனி� அ6ேட $கத.04349.2 

 F( .ைடயி� ��ன நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ��I
 வைக வ Cசி� 

$கத.04349.3 

 சீ( .ைடய ந
பி இைவ ெச ப: ./கி�றா�. $கத.04349.4 

 எைத ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) உைன இனி� த>த: 

தி4ண
 $கத.04350.1 

 அத
 உ#
 ��ன
 உன� ஐ
 .லI
 ெவஃக $கத.04350.2 



 வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பல � .ர�
 வ:ைல 

ெப/�_ெப.(ெப/�_ெப.) ஆ(ேத $கத.04350.3 

 .தி ெதளிவா� அம(தி ேபாதி5வ� எ�றா�. $கத.04350.4 

 சீய விற:_ெப.(விற:_ெப.) அ4ண: இைவ ெச பி அக: 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கத.04351.1 

 ஆயவ� இ,தி5
 அ/�தவிA தாI
 $கத.04351.2 

 மீDற எH� விA
பி� தைலயி� ஏகி $கத.04351.3 

 மாைய என ஒ:ைலயி� மைற�_வி.எ�.(மைற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

பட(�_வி.எ�.(பட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ�ேற. $கத.04351.4 

 ஒ4ணில எயி"றின( ஒ( ஆயிரைர அ6ேட $கத.04352.1 

 எ4 இல� அைவ�கள
 இக� பட( காைல� $கத.04352.2 

 க4ணி� அழ: கா@
 வைக க45 .ைடயாக $கத.04352.3 

 ந4K சத மா �கைன ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

நவி:கி�றா�. $கத.04352.4 

 ஆ#�க� ஆைள இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) ஆயிரைர இ0ங� 

$கத.04353.1 

 ேகாற: ./தா� என� ெகா"ற
_ெப.(ெகா"ற
_ெப.) �H� எ-ளி $கத.04353.2 

 ேவற: உைடேயா(க- என ேம�ைம பல ெச பி� $கத.04353.3 

 ேசற: ./வா� தவிA
 உ
ப( இைட ெச:ல. $கத.04353.4 

 ஒ6>ய ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) வ Cரைர ஒ#�� அக: வேனI
 $கத.04354.1 

 வி6ட� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 2தெனா5 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சம( 

இய"றி $கத.04354.2 



 அ6ட: பழி ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஆ"றைல அட�கி� $கத.04354.3 

 க6> விைரவா: வ,க_விய0.வி.�.(வா_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) என� கழற 

ேலா5
. $கத.04354.4 

 F( $ல
_ெப.($ல
_ெப.) �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) ெபா,� Fர� அ> தாழா 

$கத.04355.1 

 ஏ"$
 விைட ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைசவி� 

ஏ$த: ./தா� $கத.04355.2 

 நா" கட@
 ேமவிI
 ந�  ப/ய_$ைற.எ�.(ப/_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ஊழி� 

$கத.04355.3 

 கா: கனலி� ஓைத ெதாட( கா6சிய� மான. $கத.04355.4 

 ஏ$ சதமா �க� இல�க
 அற வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) $கத.04356.1 

 பாக
 வர_$ைற.எ�.(வா_வி.+அ_$ற.எ�.$றி.) எ4ணி: பைட பாணி மிைச ப"றி 

$கத.04356.2 

 ேவகெமா5 ெச�ற_ெப.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தனி 

ேவல�_ெப.(ேவல�_ெப.) வி5_ஏவ.(வி5_வி.) வ Cர $கத.04356.3 

 வா$விைன எ�தி ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) மா"ற
 அைறகி�றா�. $கத.04356.4 

 காவ:_ெப.(காவ:_ெப.) பல நி0கி_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

வ, க-வ உல$ உ-ேளா( $கத.04357.1 

 ஏவ,
 விய ப வ,
 எ0க- இைற ��ன
 $கத.04357.2 

 ேமவிைன இகB� சில வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) உயி( ெவௗவி  $கத.04357.3 

 ேபாவ� எவ� நி: உன� ேபா( வலி அழி ேப�. $கத.04357.4 

 ப6>ைம உ,�க- ெகா5 பாற: அ/தாைச $கத.04358.1 



 எ65 உள பர . அதI- ஆ45 அக:ைவ ேயI
 $கத.04358.2 

 வி6>5வேனா என விள
பி ெவ/ எ�தி� $கத.04358.3 

 கி65த@
 வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) இ� 

ேக6டன�_வி.�.(ேக-_வி.+6_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

எதி(தா�. $கத.04358.4 

 ெகா"ற ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) உைட அ4ண: த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

ெமாழியிைன� ெகா4>ல� இகB� எ�ைன  $கத.04359.1 

 ப"ற ஆயிர( த0கைள வி5�த@
 ப5�தன� ெபய( காைல_ெப.(காைல_ெப.) 

$கத.04359.2 

 ம"#
 ஈ� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) வயவைன உ��தன� 

ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) ஆவி $கத.04359.3 

 ெச"# மா நகர
 தைன அழி�தன� ெச:@வ� இனி எ�றா�. $கத.04359.4 

 க,தி இ�னண
 சத�க� என ப5 காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) தைன 

ேநா�கி� $கத.04360.1 

 $,தி_ெப.($,தி_ெப.) ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) உைட  ப4ணவ� அ>மன
 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) வா$ $கத.04360.2 

 ெபா,த: உ�னிேய ஈ45 அைற Pவிைன ெபா- என  பைடேயா5 

$கத.04360.3 

 வ,தியா: என� ெத- விளி எ5�தன� மறலி�$
 இைற ேபா:வா�. 

$கத.04360.4 

 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) அ�னதி: சத�க" FBத,
 இல�க,
 எதி( 

ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.04361.1 

 வி: உமிBதி5 ெவ
சர
 ெதா5�தன( ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட 

வி5�கி�றா( $கத.04361.2 



 க: எI
 ப> ேநமிக- உ,6>ன( க பண
 சித#"றா( $கத.04361.3 

 வ:ைல ��தைல  பைட எH ஓ�சின( மH�ெகாேட எறிகி�றா(. $கத.04361.4 

 அணிக- ப6டவ( வி6ட இ _A6.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ".) பைட வைக அ4ண� 

ேம: .கேலா5
 $கத.04362.1 

 �ணிக- ப6டன ெந/தன எ/தன �கJமா�  ேபாயி"றா: $கத.04362.2 

 மணிக- ப6>5
 இ,
 சிைற� க@ழ(�$- வலிய� ேம: ப5 ெநா�ய 

$கத.04362.3 

 பணிக- ப6டன 

ேபா�றன_வி.�.(ேபா:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) 

ேவறிைல ப> எ5�� உைர�த"ேக. $கத.04362.4 

 இல�க
 ஆகி �� நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேப( 

ஆ4டைக_ெப.(ஆ4டைக_ெப.) இவ( ெசயலிைன 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.04363.1 

 இல�க
 ஆ� �H� உலக�
 �ள�கிேய இராயிர  ப�� எI
 $கத.04363.2 

 இல�க
 மா �> ெகா4ட� ஓ( Fளிைக இ
 என  

பறி��_வி.எ�.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏதி $கத.04363.3 

 இல�க
 ஆகிேய எதி( ெபா, தானவ( த0க- ேம: எறிதி6டா�. $கத.04363.4 

 ஏதிலா� வி5_ஏவ.(வி5_வி.) Fளிைக சிறக( 

ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

இற�_வி.எ�.(இற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வ CB ேம,  ேபா: $கத.04364.1 

 மீ� ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அம( இய"றிேய 

நி�றி5
 ெவ�யவ( மிைச எ�தி� $கத.04364.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) �"ற�
 சா�ப65 ஒ,0$ உற� தI எலா
 

சிைத�தி6ேட $கத.04364.3 



 ஓதநC( �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) ஆ( ெபா5 .வி� க4 

வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உைடதன உதிராகி. 

$கத.04364.4 

 ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) ெசறிதி5 Fளிைக த�Iட� அ�ண( த
 $ழா
 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.04365.1 

 �> சிைததன நாசி நC5 அைல எலா
 �>தன �>� இ:லா $கத.04365.2 

 வ>� அைமதி5 க�ன Pட� ெதாைக மா�தன நிைல 

ெகா-J
_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.04365.3 

 அ>தக(தன ெகா50ைகD
 மா4டன ஒழித�
 அழி�"ற. $கத.04365.4 

 இல�க( த
ைமD
 Fளிைக த�Iட� இைம  ெபாHதினி: அ65 

$கத.04366.1 

 நில�க4 வ Cரனி�# அ5த@
 சத�க� நிைர விழி ெகா5 ேநா�கி� 

$கத.04366.2 

 கல�க_$ைற.எ�.(கல��_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ந4ணிேய தம/ைன� 

கா4கில� கவ�றன� ெதளி� எ�தி $கத.04366.3 

 உல�ைக Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) ச�கர
_ெப.(ச�கர
_ெப.) 

ேதாமர
 ஓ�Aத: உ#கி�றா�. $கத.04366.4 

 உ"ற காைலயி� ஓ4திற: ெமா�
பிேனா� உ,ெகH சின
_ெப.(சின
_ெப.) 

ெச�ேதா( $கத.04367.1 

 ெபா"ைற ேந( த, சிக/ைய  பறி�தன� ெபா- என எறி 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கத.04367.2 

 ம"# ஒ( வா( சிைல வண�கிேய ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) தC 

வாளி ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) G6> $கத.04367.3 

 இ"# வ CBவைக இைடதனி: அ#�தன� எறித, கதி( ேவலா�. $கத.04367.4 



 அ#��_வி.எ�.(அ#_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) Q# ேகா: பி�ன,
 

ஆ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஆக�தி� ந5 எ�த� $கத.04368.1 

 ெசறி�த காைலயி� வ Cரவா$  ெபய(� ெச
ம: ேபா� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) வி:ைல  $கத.04368.2 

 பறி�தன� �றி�� எறித@
 சத�க� ப"ற வ Cதிைட எ�னா� $கத.04368.3 

 $றி�� ஒ( ஐ
பதி"# இ,கர
 ஓ�சிேய $/சிைல  பி>�தி6டா�. 

$கத.04368.4 

 பி>�த_ெப.எ�.(பி>_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தானவ� தைலவைன 

அ4ண: ஓ( ெப,
 .ய
_ெப.(.ய
_ெப.) ெகா5 தா�கி  $கத.04369.1 

 ப>�தைல  பட� த-ள@
 வ CB�ளா� பைத பைத�� எHகாைல $கத.04369.2 

 அ>� தல�தினா: உைத�தன� அசனியா: அH0$ உ#
 அரவ
 ேபா: 

$கத.04369.3 

 �> பேவ உர�� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) கழ: உ#�தின� ேசா/வா� 

ெதா#
 ேசார. $கத.04369.4 

 க� என ப5 ெமா�
.ைட ெவ�யF( க65ைர �ைற 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.04370.1 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எதி(தி5 சத 

�க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) அ�ணைன மிதி�தி5
 அற 

ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) $கத.04370.2 

 அதக  ெபய( அAரைன ஆ"ற: 

ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அம( �யலக� த�ைன� 

$கத.04370.3 

 ததிைய  பத
_ெப.(பத
_ெப.) ஒ�# 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 



ஊ�றிய_ெப.எ�.(ஊ�#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தாைதேபா: திகB 

கி�றா�. $கத.04370.4 

 மி�ன: வா-_ெப.(வா-_ெப.) எயி"#_ெப.(எயி"#_ெப.) அ�ண� மா(பக
 

விட(_ெப.(விட(_ெப.) எI
 ப> வி-ளேவ $கத.04371.1 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ஒ( பாத
_ெப.(பாத
_ெப.) உ#�தி ம"# 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) தாளிைன� ெகா5 த-ளிேய $கத.04371.2 

 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) யா�
 உ,6>னா� திைச �"#
 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ப/�தி5
 $கத.04371.3 

 க�னமா( மத மா: களி"றிI
 வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) சா�றி5 

கழலினா�. $கத.04371.4 

 Q# ெச�னிD
 இடறி ஆ0$ ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெநா> வைர பி� �� 

அ�ணைன $கத.04372.1 

 ஈ# ெச�தன�_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) அ� 

�>�த பி� எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) இ: சின
_ெப.(சின
_ெப.) எ�திேய 

$கத.04372.2 

 ஆ# மா�க வ-ள: வா�ைம_ெப.(வா�ைம_ெப.) இகB� உளா� 

அைவய�ைத �� $கத.04372.3 

 ஈ# ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பி� ந5வ� இ நகர�ைத 

எ�# நிைனதன�. $கத.04372.4 

 Aட,
_ெப.எ�.(Aட(_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) 

பைட� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) $மேரசன� $கத.04373.1 

 அ>க- ��னி அ,Jட� ஆ4டைக_ெப.(ஆ4டைக_ெப.) $கத.04373.2 

 ப> அளதி5
 ப4ணவனா
 என $கத.04373.3 

 ெந>ய ேப( உ,� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

நி�றா�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) அேரா. $கத.04373.4 



 திைச அளதன தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) .ய
_ெப.(.ய
_ெப.) 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) 

$கத.04374.1 

 மிைச அளதன ேமத$ நC- �> $கத.04374.2 

 வAைத யா�
 அளதன வா( கழ: $கத.04374.3 

 அைச வ,
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) நி"பேவ. 

$கத.04374.4 

 தி, உலா
 கழ: சீற>� ெச
ம: ேப( $கத.04375.1 

 உ,� தா0கி உகதன� நி"ற@
 $கத.04375.2 

 அரவி� ேவத,
 ஆதி அ
 P(ம,
 $கத.04375.3 

 ெவ,வினா(க- விய� ெபாைற ஆ"றலா(. $கத.04375.4 

 கதி( எறி�தி5 காம, Gணினா� $கத.04376.1 

 ம�ைக ெப"ற_ெப.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வ>ெவா5 

நி"ற@
 $கத.04376.2 

 அ� ப/�த"$ அ,ைமயி� ஆ"ற�
 $கத.04376.3 

 விதைல உ"ற� வ Cர மேகதிர
. $கத.04376.4 

 உல
 ெகா- வா$வி� ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) பத
_ெப.(பத
_ெப.) ஊ�ற@
 

$கத.04377.1 

 வில0கிேய தள( வ Cர மேகதிர
 $கத.04377.2 

 இல0ைக நC(ைம எ�தாம: இ,ததா: $கத.04377.3 

 $ல
_ெப.($ல
_ெப.) ெகா- தானவ� ேகாமக� ஆைணயா:. $கத.04377.4 

 ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) அளாவிய ெச�னிய� எ4 திைச $கத.04378.1 



 காண நி".# கா6சிய� கதேவ- $கத.04378.2 

 ஆைண கா6> நி#விய ஆடலா
 $கத.04378.3 

 தாK எ�ன� தமிய� விள0கினா�. $கத.04378.4 

 சா�ற ேக-வி� தைலமக� தா-_ெப.(தா-_ெப.) �ைண $கத.04379.1 

 ஊ�# கி�ற உழிெதா#
 மா நில
_ெப.(நில
_ெப.) $கத.04379.2 

 ஆ�# கீ4>ட அ?வ  .ைழ ெதா#
 $கத.04379.3 

 ேதா�# கி�றன FBகட: நC�தேம. $கத.04379.4 

 ஆ�த� ஊ�#
 அ>ெதா#
 

ேதா�றிய_ெப.எ�.(ேதா�#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.04380.1 

 நC�த
 யா�
 ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) 

ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) F( $கத.04380.2 

 வா��த ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) 

வைள�_வி.எ�.(வைள_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைற 

ேபா"றிய_ெப.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.04380.3 

 ேவ�� அைவ� கள
 த�னிI
 ேமவிய. $கத.04380.4 

 Gைழ ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

.ற
_ெப.(.ற
_ெப.) பட( நC�த நC( $கத.04381.1 

 மாைழ ெகா4டவ� ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) வைள�ரா�  $கத.04381.2 

 ேபைழ ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பிணி . அ# 

பாத- ேபா: $கத.04381.3 

 Pைழ ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ம#கி: 

$லாயேத. $கத.04381.4 

 ��ய Gைழ ெதா#
 ெதா#
 ேதா�# நC( $கத.04382.1 



 ைமய:_ெப.(ைமய:_ெப.) ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) க/ வா
 ப/ ேத( பைட 

$கத.04382.2 

 ைகய/� ெகா5 காசினி ஆ# ேபா: $கத.04382.3 

 ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) மா நக( யா0கK
 ெச�றேத. 

$கத.04382.4 

 ேதா6ட� அ�ன Aழி ப5 வா/யி� $கத.04383.1 

 ஈ6ட மாநக( வ Cதி ெதா#
 ஏகிேய $கத.04383.2 

 பா6>� மாளிைக பல பல சா>ேய $கத.04383.3 

 மீ65
 ஒ:ைலயி� ேவைல ம5�தேத. $கத.04383.4 

 எ
ைம ஆ- உைட எைத த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 2�வ� $கத.04384.1 

 ெச
ைம நC5 தி, உ, ேநா�கிேய $கத.04384.2 

 ைக
மறி� ெகா5 க4டன( யாவ,
 $கத.04384.3 

 அ
மேவா என அ�ச
 உ"# ஓ>னா(. $கத.04384.4 

 மா உலா வ,
 ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) உ- 

$கத.04385.1 

 காவலாள( இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) காைளைய� க4 உறCஇ $கத.04385.2 

 ஓவி ேதா( வ=ச� உ"றன� ஈ45 எனா� $கத.04385.3 

 P விளி�தன( த� தமி: P>னா(. $கத.04385.4 

 P5கி�ற $ணி ப,
 காவேலா( $கத.04386.1 

 நC5 ெம�ெகா5 நி�றவ"$ அ=சிேய $கத.04386.2 

 ஆட: G4>ல
 எ�னி� அரசேன $கத.04386.3 

 சா5 ந
ைம� சரத
 எ�# எ4ணினா(. $கத.04386.4 



 $ம/_ெப.($ம/_ெப.) மா மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) உ- 

ேபா"றிேய $கத.04387.1 

 அம/ ேயா(க- ஒ( ஐ
ப� ெவ-ள�த( $கத.04387.2 

 திமிர ேமனிய( தC உ$ க4ணின( $கத.04387.3 

 சம( இய"ற� தைல�தைல ம4>னா(. $கத.04387.4 

 ம4> ம"றவ( வ: எH� ேதாமர
 $கத.04388.1 

 பி4> பால
 ெப,
 கைத ஆதியா� $கத.04388.2 

 ெகா4ட-ெகா4ட_அ.ெதா.(ெகா4ட-ெகா4ட_அ.ெதா.) ெகா5
 பைட வ Cசிேய 

$கத.04388.3 

 அ4ட
 வி4>ட ஆ(�தன( ஆ>னா(. $கத.04388.4 

 ஆ5
 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) அ5 மைட� தானவ( $கத.04389.1 

 பா5 FBத_ெப.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ப/சிைன ேநா�கினா� 

$கத.04389.2 

 நC5 சா�ற இ>� ெதாைக ஆயிர $கத.04389.3 

 ேகா> ேபா: .ய
_ெப.(.ய
_ெப.) ெகா6> 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ( பேவ. $கத.04389.4 

 அைல�க வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ�ண  பைட எலா
 

$கத.04390.1 

 கல�க_$ைற.எ�.(கல��_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 8Bகி� க,�� 

உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) அஃகிேய $கத.04390.2 

 உல�$ உறாத உ,
 இ> உ4>5
 $கத.04390.3 

 .ைல� க5
 ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) .-_ெப.(.-_ெப.) என: ஆயேவ. 

$கத.04390.4 



 ப�மைழ� $ல0களி: பைட�கல0க- யாைவD
 $கத.04391.1 

 வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) ெப"ற_ெப.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) உ� ப வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ப5த@
 $கத.04391.2 

 சி� மய�த� ஒ"ற� மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) 

ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) வ CB விH�திய $கத.04391.3 

 ெதா� மர�� இய"ைக ேபா�# ேசா/ ேசார நி�றன�. $கத.04391.4 

 ஆன காைல_ெப.(காைல_ெப.) வ Cரவா$ அறிவ� அ0கியி: 

சிைனஇ_வி.எ�.(சிைன_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.04392.1 

 மான வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) மீ� அலா� வா-_ெப.(வா-_ெப.) எ5�கேல� எனா� 

$கத.04392.2 

 ேதனி� மா  ெப,
 கட:_ெப.(கட:_ெப.) திைள�தைல�$ ம�� என� 

$கத.04392.3 

 தானவ  பதாதிைய� த>� அைல�த: ேமயினா�. $கத.04392.4 

 மிதி�தன� ெகாதி�தன� வி5�தில� ப5�தன� $கத.04393.1 

 சைத�தன� .ைத�தன� தக(�தன� �ைக�தன� $கத.04393.2 

 உைத�தன� $தி�தன� உ,6>ன� .ர6>ன� $கத.04393.3 

 சிைத�தன� ெச$�தன� ெச,�கின� த,�கின�. $கத.04393.4 

 சிர�திைன ெந/�தன� திற:_ெப.(திற:_ெப.) .ய
_ெப.(.ய
_ெப.) இ#�தன� 

$கத.04394.1 

 கர�திைன �/�தன� கள�திைன� தி/�தன� $கத.04394.2 

 உர�திைன  பி/�தன� உ,�தன� சி/�தன� $கத.04394.3 

 .ர�திைன உ/�தன� ெபா>�தன� பைட�திற
. $கத.04394.4 



 எ5�தன� Aழ"றின� 

எறிதன�_வி.�.(எறி_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

சிேலா(தைம  $கத.04395.1 

 .ைட�தன� இ>�தன� .ய�தினா" சிேலா( தைம  $கத.04395.2 

 பி>�தன� பிைசதன� பிழிதன� சிேலா(தைம $கத.04395.3 

 அ>�தல
 ெகா>� தல�� அைர�தன� சிேலா(தைம. $கத.04395.4 

 ெப,�தன� சி#�தன� ெபய(�
 ேவ# ப: உ,� $கத.04396.1 

 த/�தன� நடதன� தனி� தனி ெதாட(தன� $கத.04396.2 

 ம,�ெதன� கற0கின� வைளதன� கிள(தன� $கத.04396.3 

 ஒ,�த� ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) ஐ
ப�
 உல�$ற� கல�கினா�. 

$கத.04396.4 

 ம=ைஞ_ெப.(ம=ைஞ_ெப.) அ�ன
 ஒ4.றா மட�$யி: திர- பயி: 

$கத.04397.1 

 ெச�= ஞல
 ெகா- மாடமீ� ேசன
 Pளி பி-ைளக- $கத.04397.2 

 பி=ஞக� $மார� ஆ5 ேப( அம(� கள
 ப5
 $கத.04397.3 

 அ=ைஞ யாள( $,தி_ெப.($,தி_ெப.) ஊ� அ,�_ஏவ.(அ,�_வி.) மா# 

இ,தேவ. $கத.04397.4 

 மா� இன
 ெசறி�_வி.எ�.(ெசறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைர� 

வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) 

த�னிைட� $கத.04398.1 

 தா�_த".A.(தா�_த".A.) ஒ( சி0க ஏ# .�க த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ேபால 

அ�ண(த
 $கத.04398.2 

 ேகா� இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) உைறDளி: $லாய 

காவலாள ரா
 $கத.04398.3 



 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) ஐ
ப�
 சின�தி� 

வ:ைல சிதினா�. $கத.04398.4 

 �றிதன( உ# பி யா�ைக �"#
 ேவ# ேவறவா�  $கத.04399.1 

 பிறிதன( தக(தன( பிற0$ ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ேசா/D- $கத.04399.2 

 ெசறிதன( .ைததன( சிைததன( உ,4டன( $கத.04399.3 

 மறிதன( இறதன( ம>தன( கிடதன(. $கத.04399.4 

 இ�ன பா�ைம வ C"# வ C"றி� அ�ண( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) யாைவD
 

$கத.04400.1 

 சி�ன பி�ன
 ஆகிேய சிைத� 

வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உலதிட $கத.04400.2 

 உ�Iகி�ற ��ன
 அ65 உல
பினா� சில
பினி� $கத.04400.3 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ம0ைக_ெப.(ம0ைக_ெப.) Q.ர�தி� 

வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வ Cர வா$ேவ. $கத.04400.4 

 வ-ள: நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) சம( இைழ ப 

மா4ட வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) யா�ைகயி� $கத.04401.1 

 உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) வான ஏH
 உ,வ
 ேவ# 

கா4கிலா $கத.04401.2 

 த-ள: ஆகி ஒ�# ப6ட� அ0கி த�னி� உ,கிேய $கத.04401.3 

 ெவ-ளி ஆதி உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) யா�
 விர�
 

வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) எ�னேவ. $கத.04401.4 

 ஆA#
 அ�ண ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) ஐ
ப� �>�ேதா� ஐ=c# 

$கத.04402.1 

 ேயாசைன அளைவ ஆ�ேற ஒ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) உ
ப( ஏகி� 

$கத.04402.2 



 ேதA# ேம, எ�ன� சிகர
_ெப.(சிகர
_ெப.) ஓ( இல�க
 

F>_வி.எ�.(F5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.04402.3 

 வ CA ெபா� Aடர நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேவர
 ஒ�# 

அ0க4 க4டா�. $கத.04402.4 

 .ற�� இ,- இ/ய ைவ$
 ெபால
_ெப.(ெபால
_ெப.) Aட(  ெபா� ெச� ேவர 

$கத.04403.1 

 திற��_ெப.(திற
_ெப.+அ��_சா/.) இய: ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) ��ன
 

ேச(த� த�ைன வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) $கத.04403.2 

 பறி��_வி.எ�.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 

கர�தி� ஏதி  பதக� ஆ
 Fரப�ம� $கத.04403.3 

 அற�� இய: இH�கி ைவ$
 அைவ�கள
 வ Cசி ஆ(�தா�. $கத.04403.4 

 ப�மணி ெசறித_ெப.எ�.(ெச/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெபா"பி: பா� 

ஒளி எ/ ெபா� ேவர
 $கத.04404.1 

 ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) 

உைறD
_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ெச
 ெபா� மாயி, 

ம�றி: ேபாத: $கத.04404.2 

 மி�னவி( ேம, ஆதி ெவ". எலா
 மிகலி� ஒ�றி  $கத.04404.3 

 ெபா�னக( ெபா> ப� ெச:@
_ெப.எ�.(ெச:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

த�ைமைய  ேபா@
 அ
மா. $கத.04404.4 

 வா(� த, கழ: கா: வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) உ,
 ஏ#
 

உ6க $கத.04405.1 

 ஆ(�தி5 �ழனி ேயகி அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ�தாணி $கத.04405.2 

 ேச(�தவ( க�ன�� ஊ5 ெசறிD
 �� எறித: உ"ற $கத.04405.3 



 ேப(�தி5 ெச
 ெபா� ேவர
 ேபரைவ மிைச உ"# அ�ேற. $கத.04405.4 

 வி: ெசறி 2பி� ெச
 ெபா� விய� மணி_ெப.(மணி_ெப.) கஞ@
 ேவர
 

$கத.04406.1 

 க: ெசறி ெப,
 ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) எறித@
 க>� 

ந4ணி  $கத.04406.2 

 ெபா� ெசறி மா(பி:_ெப.(மா(._ெப.+இ:_இட.ேவ.) F,
 .த:வ,
 சில,
 

ைவ$
 $கத.04406.3 

 தட� தனி ேவர
 கீ45 தபனிய�� அைவ� க4 ஓ�சி $கத.04407.1 

 இ>�தன� ஒ,தா� 

நி"$
_ெப.எ�.(நி:_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

எ
பிரா� ஏவ: 2த� $கத.04407.2 

 பைட��_வி.எ�.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அளி�� இ#தி ேவைல  

பA
 ெபா� ஆ( தA
பி� அ4ட
 $கத.04407.3 

 உைட�� உல$ அழி��_வி.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

நி"$
_ெப.எ�.(நி:_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெப,
 கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) ஒ�தா�. $கத.04407.4 

 .ல� ெகா- அல$ ெவ?வா�  .-_ெப.(.-_ெப.) ெசறி ெபா�
ப( த�னி: 
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 ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ப: ெபா,-கJ
 

ெசறி�_வி.எ�.(ெசறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) 

எலா
 $கத.04437.2 



 ெகா� உைள வய ப/� ெகா>=சி� ேத( மிைச $கத.04437.3 

 ெவ�யவ� ெசலவிைன வில�$ கி�றேவ. $கத.04437.4 

 தி, மி$ Fளிைக சிகர
_ெப.(சிகர
_ெப.) ஆதிக- $கத.04438.1 

 நிர: பட ஏகிேய நிரத ப: வைக  $கத.04438.2 

 ப,மணி எ/Aட( பர பி_வி.எ�.(பர ._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) பட( $கத.04438.3 

 இரவி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) கதிைரD
 இகலி ெவ�றேவ. $கத.04438.4 

 மி� அவி( சிக/ ெபா� ேவர
 ஆதிக- $கத.04439.1 

 எ�ன�
 வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

பட(�_வி.எ�.(பட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எழாலி� வி=ைசய( 

$கத.04439.2 

 உ� உ#
 ஓ0க@
 உவண ைவ ._ெப.(ைவ ._ெப.) எI
 $கத.04439.3 

 ெபா� எயி: வ6ட�
 Gழி ெச�தேவ. $கத.04439.4 

 $�ெறா5 Fளிைக ேகா.ர
_ெப.(ேகா.ர
_ெப.) பிற $கத.04440.1 

 ஒ�#ட� ஒ�# ப65 உ/=சி ஆ� இைட� $கத.04440.2 

 ��றிய மணி_ெப.(மணி_ெப.) திைச ேதா#
 சி�வ $கத.04440.3 

 மி� திகB தாரைக விளி� வ CBவ ேபா:. $கத.04440.4 

 ெபா"ைறக- சிகர ேகா.ர0க- த�தமி: $கத.04441.1 

 எ"# உழி  .ைக என எH� Gழிக- $கத.04441.2 

 A"றிய_ெப.எ�.(A"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) .லி0க�
 ேதா�# 

கி�றன $கத.04441.3 

 ெவ"ற ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) .ய:கJ
 மி�I
 ேபாலேவ. $கத.04441.4 



 ஏB உய( களி# அனா� எறித யாைவD
 $கத.04442.1 

 FB உற வா�_ெப.(வா�_ெப.) இைட� �வ�ற எ"றலி: $கத.04442.2 

 ேகB உ# )4 �க-_ெப.(�க-_ெப.) ெகHமி� சி�வ $கத.04442.3 

 Gழியி� ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

ெபாழிD
_ெப.எ�.(ெபாழி_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ேபா:. $கத.04442.4 

 ஆ/ய� ஓ�சிய அணிெகா- ம4டப
_ெப.(ம4டப
_ெப.) $கத.04443.1 

 ேவர
 ஒ5 அக� ெபாழி:_ெப.(ெபாழி:_ெப.) பிற�
 வி4_ெப.(வி4_ெப.) 

உறCஇ� $கத.04443.2 

 தாரைக �த: Aட(� தI�க- சா(திட� $கத.04443.3 

 ேசா/D
 இைட இைட �ளி�த� எ�பேவ. $கத.04443.4 

 .தி இலா� மக
 .$த தCைமயா: $கத.04444.1 

 இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) ஆதிேயா( யா,
 Fரனா: $கத.04444.2 

 ெநாதன( அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) நக( வள�
 ேநா�ற $கத.04444.3 

 அதர�� அவைரD
 அல�க4 ெச�தேவ. $கத.04444.4 

 ெவ". உறB ெமா�
பினா� வி5�த Fளிைக $கத.04445.1 

 பல பல ெபா,த@
 ப6ட வ�னி ேபா� $கத.04445.2 

 எ"ப5 கதி( உைட இரவி ப�ைச_ெப.(ப�ைச_ெப.) மா  $கத.04445.3 

 ெபா".# ெகா� உைள Gழி ெச�தேத. $கத.04445.4 

 ெபா� அவி( சிகர ேகா.ர0க- ஆதிய $கத.04446.1 

 ��னிய� ஆ�கலி: ேதா�றி� தC ெபாறி $கத.04446.2 

 இ� உயி( வழ0கிய எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) எ0கK
 $கத.04446.3 



 வ�னி ெப� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) என 

மய0கி_வி.எ�.(மய0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) வ CBபேவ. $கத.04446.4 

 வH உ#
 அ�ண( ேகா� வள0க- யாைவD
 $கத.04447.1 

 ெகHத$ விA
பிைன� கிழி��� ேசறலி� $கத.04447.2 

 எழிலிக- வயி# உைட�� இர0கி ஆ"றலா� $கத.04447.3 

 அH�_வி.எ�.(அH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என உலெகலா
 அற: சி� 

உ"றேவ. $கத.04447.4 

 ஏA இலா அறிவ� வி6ட இ�ன ப: ெவ#�ைக யா�
 $கத.04448.1 

 மாA அக: விA
பி� ஏகி மதி �> அ,- 

ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) 

$கத.04448.2 

 ேகாசிக� �ற�க
 உ��த ெகா"றவ� தவறி எ�ன $கத.04448.3 

 ஆA உற மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஞால�� அகில�
 

வ CBத_ெப.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ�ேற. $கத.04448.4 

 ப>தனி: திைசயி� பாலி: ெபௗவ�தி: பHவ
 த�னி: $கத.04449.1 

 தடவைர த�னி: இ�ன தைகயன பிறவி: Fர� $கத.04449.2 

 உைடய ப: வள0க- எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) உர"றி 

வ Cழ_$ைற.எ�.(வ CB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ஆ45
 $கத.04449.3 

 இைட த,
 உயி/� ெபா
ம: ெவ,வி 

வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ/த: உ"ற. $கத.04449.4 

 அைலத� ப/தி ஓ0க: அதி(த� ேம,� ைசய
 $கத.04450.1 

 $ைலத� FH
 $�ற
_ெப.($�ற
_ெப.) $@0கிய அசல
 ஏH
 

$கத.04450.2 



 கைலத� நாக( ைவ .
 

கல0கிய_ெப.எ�.(கல0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_$ைற.எ�.$றி.) கட@
 பா,
 

$கத.04450.3 

 உைலதன உயி(க4 �"#
 ஓ>ன திைசயி� யாைன. $கத.04450.4 

 த4ப5 ெதாடைல_ெப.(ெதாடைல_ெப.) மா(ப� தா�_த".A.(தா�_த".A.) எறித 

வ"றி: ப:ேவ# $கத.04451.1 

 ஒ4.வி �H�
 சிதி"# ஒழிதன உல பிலாத $கத.04451.2 

 எ4 பதினாயிர  ேப( ேயாசைன எ:ைல�� ஆகி� $கத.04451.3 

 க4 ப5 Fர� ஊ/: க: என வ CBத_ெப.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

மாேதா. $கத.04451.4 

 �>திட: அ/ய Fர� ெமா� வள
_ெப.(வள
_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஊ( �"#
 $கத.04452.1 

 த>� எறி உ,
 ஏ# எ�ன� தண பற வ CBதேலா5
 $கத.04452.2 

 இ>தன மாட வ Cதி யாைவD
 க>கா இ"ற $கத.04452.3 

 ெபா>தன சிக/ ஆதி ./ைசக- மறி� மா4ட. $கத.04452.4 

 ம4டப
_ெப.(ம4டப
_ெப.) சிக/ ேவர
 அணி மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) மாட 

Pட
 $கத.04453.1 

 எ4 த$ ெபாதியி� �"#
 இ> பட எH ெபா� Gழி $கத.04453.2 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) ெதா5 திைச பா( யா45
 ெவ#�ைகயி� வ>வ
 ஆ�கி 

$கத.04453.3 

 அ4ட( த
 உல$ ஈ� எ�ேற அறி$றா வைக ெச�த�ேற. $கத.04453.4 

 .ைட அக: ெபா� ெச� 82( ெபா- என� தக(� 

வ Cழ_$ைற.எ�.(வ CB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.04454.1 



 மிைட த, வ Cதி�"#
 ஏயின சன0க- Gச:_ெப.(Gச:_ெப.) $கத.04454.2 

 கைட வ, நாள� எ:ைல� ககன 8� அ4ட Pட
 $கத.04454.3 

 உைடத@
 �>D
_ெப.எ�.(�>_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆவி 

அர"#மா# ஒ�த� அ�ேற. $கத.04454.4 

 நாக
_ெப.(நாக
_ெப.) உ� ந#_ெப.அ.(ந#_ெப.அ.) நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) மாதவி 

$கத.04455.1 

 நாக
_ெப.(நாக
_ெப.) உ�
 ந#_ெப.அ.(ந#_ெப.அ.) நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) 

ெபா� கணி $கத.04455.2 

 ேசகர
 பல சிதி5 காB உைட� $கத.04455.3 

 ேசகர
 பலேவா5 சிைததேவ. $கத.04455.4 

 ேகாடர
 $ல
_ெப.($ல
_ெப.) உ"றிட வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெதா5
 

$கத.04456.1 

 ேகாடர
 $ல
_ெப.($ல
_ெப.) உ"றி5 த4டைல� $கத.04456.2 

 ேகாடர
 $ல
_ெப.($ல
_ெப.) ேகால
 ெச� ெபா� வைர� $கத.04456.3 

 ேகாடர
 $ல
_ெப.($ல
_ெப.) உ"# இைற ெகா4டேவ. $கத.04456.4 

 ஓ5
 வாவியி� மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) இன
 ஓ0$ .-_ெப.(.-_ெப.) $கத.04457.1 

 ஓ5
 வாவி வி4_ெப.(வி4_ெப.) உ"றிட வ Cதியி� $கத.04457.2 

 மாட மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வ/ைசயி� ம:கிய $கத.04457.3 

 மாட மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மறி� இ>ப6டேத. $கத.04457.4 

 அ4ட( அ4ட,
 அ நக( மா4டன $கத.04458.1 

 அ4ட( அ4ட
 அளவி5 Fளிைக $கத.04458.2 



 ம4டப
_ெப.(ம4டப
_ெப.) மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) மாட
_ெப.(மாட
_ெப.) 

த/�� அய( $கத.04458.3 

 ம4டப
_ெப.(ம4டப
_ெப.) மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) மாதவ
 ஆவேத. 

$கத.04458.4 

 Gைவ அ�ன மணி_ெப.(மணி_ெப.) மயி:_ெப.(மயி:_ெப.) ெபா". உ# 

$கத.04459.1 

 Gைவ அ�ன மணி_ெப.(மணி_ெப.) மயி:_ெப.(மயி:_ெப.) ெபா". உறா 

$கத.04459.2 

 வாவி ஓைட வ4டான
 அழிதிட $கத.04459.3 

 வாவி ஓைட வ4டான
 அழிD
 ஆ:. $கத.04459.4 

 ெமா� உைட�� அறி ேமாதி� தைளபOஇ $கத.04460.1 

 ைம உைட  ெப, மா: க/ ேசா/ நC( $கத.04460.2 

 ெம�யிட�� உக வி4_ெப.(வி4_ெப.) �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) அ�A உற� 

$கத.04460.3 

 ைக எ5��� கதறி உைடதேவ. $கத.04460.4 

 ஈ5 சா�ற ெவ,�த
 உ/திட $கத.04461.1 

 நC5 G )த:_ெப.()த:_ெப.) ெந�$ உற� கி
./� $கத.04461.2 

 ேகா5 சித� $,தி_ெப.($,தி_ெப.) உ$�தேரா $கத.04461.3 

 ஓ> வ CBவ உவா�க- அர"றிேய. $கத.04461.4 

 கா( ெகா- சி�ர
 காய�� இைட இைட� $கத.04462.1 

 ேசா/ ேசா( தர� ேதா�#வ ஈ"றினி� $கத.04462.2 

 ேம, ஆதி வில�கைல ெம�� கன: $கத.04462.3 



 சா,
 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) .ைக த�ெனா5
 

FBத_ெப.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேபா:. $கத.04462.4 

 ெகா>க- இ"ற ெகா=சி �/தன $கத.04463.1 

 இைட ெகா- ப>ீைக எ:ைலக- ெந�கன $கத.04463.2 

 அ> ெகா- சி:லிD
 ஆ,
 சிைததன $கத.04463.3 

 ெபா>ய� ஆகி  .ர4டன ேத(கேள. $கத.04463.4 

 பதி ேதா#
 பராவிய ஐ0கதி� $கத.04464.1 

 க�க0க- கல0கி_வி.எ�.(கல0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ெந/திட 

$கத.04464.2 

 ெநா�_வி.எ�.(ெநா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

ெநாறி: வ, ெச
 .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) $கத.04464.3 

 சிதி ஓட� சிதறிய தி�$ எலா
. $கத.04464.4 

 சிதவ: ெகா4>5 ெச
 மயி(� ெகா�Dைள $கத.04465.1 

 ம�ைக ெவ
ப/ வா�களி� வ CBத,_வி.(வ CB_வி.+த,_�.வி.) $கத.04465.2 

 �திர வா/ ஒலி கட:_ெப.(கட:_ெப.) .�கதா: $கத.04465.3 

 இ� ெகாேலா வடைவ� கன: எ�னேவ. $கத.04465.4 

 காள ெவ
க/� காலி� வய ப/� $கத.04466.1 

 தாளி� ஊ5 அக ப65 தைர .கா $கத.04466.2 

 8ைள சித �H� உட:_ெப.(உட:_ெப.) Gழியா� $கத.04466.3 

 மாJ கி�றன( மா நகேரா( சில(. $கத.04466.4 

 ஆளி ெமா�
. உைட அ4ண: �� வ Cசின $கத.04467.1 

 நCJ மாநக( ெஞ-ளலி� வ CBத@
 $கத.04467.2 



 ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) இழ�_வி.எ�.(இழ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) Aவ: 

�/� ஒ� என� $கத.04467.3 

 தா-_ெப.(தா-_ெப.) இழ�_வி.எ�.(இழ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) தர0க
 

உ"றா( சில(. $கத.04467.4 

 ெபா"ைற அ�ன ெபால� மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாளிைக $கத.04468.1 

 இ"# வ CBத@
 எ� இ� எ�# எழCஇ $கத.04468.2 

 ெவ"ற ெவ-ளிைட ேம�த: ��னிேய $கத.04468.3 

 �"ற
_ெப.(�"ற
_ெப.) வதி5 �� மறிதா( சில(. $கத.04468.4 

 ஊ5 ைமத,
 ஒ4_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதா>_ெப.(ெதா>_ெப.) மாத,
 

$கத.04469.1 

 மாட ேமா5 மறிதன( த
 உட:_ெப.(உட:_ெப.) $கத.04469.2 

 வ C> வி4_ெப.(வி4_ெப.) மிைச ேவ"# உ, எ�திேய $கத.04469.3 

 P>ேய வழி� 

ெகா4டன(_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ(_பட(.ப�.) ஓ( 

சில(. $கத.04469.4 

 உவம� இ:லவ� ஓ�சின எ0கK
 $கத.04470.1 

 அவதி இ�றி  ெபாழிய அைவ ெதOஇ� $கத.04470.2 

 தவறிலா� ெச� தாB வைர கீ45 எடா� $கத.04470.3 

 கவிைக யா�தைம� கா�� நி"பா( சில(. $கத.04470.4 

 விற:_ெப.(விற:_ெப.) ெகா- வா$ வி5�தன க: அக $கத.04471.1 

 உைற பி� வ Cழ_$ைற.எ�.(வ CB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ஒ�0$ 

இட
_ெப.(இட
_ெப.) இ�ைம இ: $கத.04471.2 



 சிற�$ மா நக(� ெச
 தைர� 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) கீB $கத.04471.3 

 அைற�$ உேள.�$ அல ம,வா( சில(. $கத.04471.4 

 மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) த0கைள ம�கைள_ெப.(ம�க-_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) 

அ�ைனைய� $கத.04472.1 

 தாைத மாைர� தம� ைக  ப"றிேய $கத.04472.2 

 ஏதி� மாட
_ெப.(மாட
_ெப.) இக� உக� ேசா/ நC( $கத.04472.3 

 வ Cதி ேபா� ெவ,வி நி"பா( சில(. $கத.04472.4 

 க,வி வானிI
 க4 அக� தி�கிI
 $கத.04473.1 

 தரணி த�னிI
 தாவில� வ Cசிய $கத.04473.2 

 தி, வள0க- ெசறிதன வ CBத@
 $கத.04473.3 

 ெவ,வி  ேபா�� கட:_ெப.(கட:_ெப.) 

வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஒளி பா( சில(. $கத.04473.4 

 கிழித ெச�னியி:_ெப.(ெச�னி_ெப.+இ:_இட.ேவ.) ேகB ப5 ெச
.ன: 

$கத.04474.1 

 கழி� ேதா�ற�
 க4டன( ஐ உறா  $கத.04474.2 

 ெபாழி�_வி.எ�.(ெபாழி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெம� .ற
 ேபா(�த@
 

ேத"றிேய $கத.04474.3 

 அழி�_வி.எ�.(அழி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இர0$ உற ஆ$லி பா( 

சில(. $கத.04474.4 

 ஆட: ெமா�
பின� ஆ(�� �� வ Cசிய $கத.04475.1 

 மாட வ Cதி வளநக( எ0கK
 $கத.04475.2 



 நCட_$ைற.எ�.(நC5_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) வ CBத@
 நி"றைல அ=சிேய 

$கத.04475.3 

 ஓ> ஊ# உ"# உயி( �ற பா( சில(. $கத.04475.4 

 தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) F>_வி.எ�.(F5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

தி,மக� வி6டன $கத.04476.1 

 எ0$
 வ CH
_ெப.எ�.(வ CB_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) இற பிைன 

ேநா�கிேய $கத.04476.2 

 அ0கி ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கைண ெதா65 

அ#��_வி.எ�.(அ#_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ�னைவ $கத.04476.3 

 த0க- ஆ( உயி( தா0கி நி"பா( சில(. $கத.04476.4 

 ைமய:_ெப.(ைமய:_ெப.) மாத,
 ைமத,
 ஆவிD
 $கத.04477.1 

 ெபா� இ: .திD
 ஒ�றி  .ண(த@
 $கத.04477.2 

 ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) மாட
_ெப.(மாட
_ெப.) 

சிகரெமாேட விழ $கத.04477.3 

 ெம�D
 ஒ�றி விளிதி5வா( சில(. $கத.04477.4 

 அத4 மாட��_ெப.(மாட
_ெப.+அ��_சா/.) அறிவ� வி5�தன $கத.04478.1 

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

வ Cழ_$ைற.எ�.(வ CB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) மறி� உ,
 ேம# என� 

$கத.04478.2 

 சிதேவ உ$ ெச
 ெபாறி ெம� பட $கத.04478.3 

 ெவ�_வி.எ�.(ெவ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) சி�ன
 விர�#வா( சில(. 

$கத.04478.4 

 வர
_ெப.(வர
_ெப.) ெகா- வ Cர மேகதிர�� இ�னண
 $கத.04479.1 



 தர0க
 எ�தி� சன0க- எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) இOஇ $கத.04479.2 

 உர0க- சிதி அழி�_வி.எ�.(அழி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உழி ஒ: என 

$கத.04479.3 

 இர0$
 ஓைத எHகட: உ4டேத. $கத.04479.4 

 ம�றி� இ"க/ ெபா��� மI ெநறி $கத.04480.1 

 ெகா�#_வி.எ�.(ெகா:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வாH
 ெகா>ய( த
 

இ: என� $கத.04480.2 

 ��#மாட� ெதாைக ெவ-_ெப.எஅ.(ெவ-_ெப.அ.) இைடய தா�  $கத.04480.3 

 ெபா�றி வ CBதன .:_ெப.(.:_ெப.) என ஆகிேய. $கத.04480.4 

 நC# ப6ட ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) நக( எ0கK
 $கத.04481.1 

 ஆ# ப6ட உயி(க- த
 ேசா/ நC( $கத.04481.2 

 ஆ# ப6>ட அ0$ அைவ ேயா5 அளா�� $கத.04481.3 

 ேச#_ெப.(ேச#_ெப.) ப6டன ெச�க( வி4_ெப.(வி4_ெப.) ேபாலேவ. $கத.04481.4 

 மலித_ெப.எ�.(மலி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) சீ(�தி மேகதிர மா.ர
 

$கத.04482.1 

 அைல� ெதா:ைல� தி, �H� அ"றதா: $கத.04482.2 

 ெமலிதி5
 ப> வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) த
 எலா
 $கத.04482.3 

 நலிதவ� வள
_ெப.(வள
_ெப.) ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) உ#ேம ெகாலா
. 

$கத.04482.4 

 ஏயின பா�ைமயி� இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) 82( $கத.04483.1 

 மா�த,
 எ:ைலயி� வ,கி�ற $கத.04483.2 

 ஆயிர வா$ள அட: வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) $கத.04483.3 



 ேமயின த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) விள
."றா
. $கத.04483.4 

 ஓல
 உைட� கட:_ெப.(கட:_ெப.) உமிBகி�ற $கத.04484.1 

 நCல_ெப.அ.(நCல
_ெப.) விட�திைன நிக( ெம�யா( $கத.04484.2 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) உைட  பல வடைவ� தC� $கத.04484.3 

 ேகால
 என� சிைக ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

உ"றா(. $கத.04484.4 

 தC
_ெப.அ.(தC
_ெப.அ.) களி# ஆதிய திற:_ெப.(திற:_ெப.) மா�க- $கத.04485.1 

 தா0$ ைவேயா5 தைல  ெப�ேத $கத.04485.2 

 ஆ0$ உள ேசா/ அறா தCம  $கத.04485.3 

 பா0க(க- அ�ன� ஒ( ப$வாயா(. $கத.04485.4 

 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) இ: ேநமிக- யா�
 தா
 $கத.04486.1 

 ஒ: ஒலி நC/� உைட� எ�ன� $கத.04486.2 

 க: உைற சி� க,
 ெகா4 8�A $கத.04486.3 

 ெச: என ஆ(�தன( ெச:கி�றா(. $கத.04486.4 

 ைமவ, நCல_ெப.அ.(நCல
_ெப.) வைர� ெதாைக தா0$
 $கத.04487.1 

 ெமா� வ, கி�ற �>�$H எ�ன $கத.04487.2 

 ஐவைக Q"றி� அம(�_வி.எ�.(அம(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அக:வாைன� $கத.04487.3 

 ைத வ,கி�ற தைல� ெதாைக ெகா4டா(. $கத.04487.4 

 மரா மர
_ெப.(மர
_ெப.) ஆனைவ மாதிர
 எ0$
 $கத.04488.1 

 பராவ வி5�தி5 பலகவ5 எ�ன $கத.04488.2 



 விராவிய அ0கத ேமவி 

விள0$
_ெப.எ�.(விள0$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.04488.3 

 ஒ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) .ய
_ெப.(.ய
_ெப.) உ-ளா(. $கத.04488.4 

 எH� ெகா5 ��தைல எஃக
 வி: நா=சி: $கத.04489.1 

 கH� கைட ச0ெகா5 க பண
 ெவ?வா- $கத.04489.2 

 மH� கைத ச�கர
_ெப.(ச�கர
_ெப.) வ�சிர
 ஆதி $கத.04489.3 

 விH பைட யா�
 விராவிய ைகயா(. $கத.04489.4 

 எ4 த$ ேநமிக- ஏH
 அள�க( $கத.04490.1 

 ம4டல
 ஆன�
 ம� உயி( யா�
 $கத.04490.2 

 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ>I
 $ைற� இ�றி 

நிர
பாத $கத.04490.3 

 அ4ட
 அ� எ�ன அக�ற_ெப.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

வயி"றா(. $கத.04490.4 

 விHமிய பஃறைல ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பணி ேயைன� $கத.04491.1 

 $Hெவா5 ேபா"றின( ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

உற: ஆ"றா� $கத.04491.2 

 அHதிட நா>ய அத"$ அய(வா( ேபா: $கத.04491.3 

 கழ:க- அர"# கழ: �ைண ெகா4டா(. $கத.04491.4 

 இ, .ய
_ெப.(.ய
_ெப.) ஓ( �க
_ெப.(�க
_ெப.) எ�திய வாேனா� 

$கத.04492.1 

 ஒ,வைன ெவ:ல ஒ( ஆயிர( ஆேன
 $கத.04492.2 

 ெபா,வைக ெச�றிட: .�ைமய� எ�னா $கத.04492.3 



 வ, பழி உ�னி மன
_ெப.(மன
_ெப.) தள( கி�றா(. $கத.04492.4 

 மாகர வா��ன
 மாையயி� 

வதா�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) $கத.04493.1 

 ஆைகயினா: இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) ஐெதன வானி: $கத.04493.2 

 ேபா$வனா: இ� ெபா�யல வ:ேல $கத.04493.3 

 ஏ$மி� ஏ$மி� எ�# ெச:கி�றா(. $கத.04493.4 

 மீளிைகயா: எறி ேமத$ ேவர $கத.04494.1 

 மாளிைக ேகா.ர
_ெப.(ேகா.ர
_ெப.) ம4டப
_ெப.(ம4டப
_ெப.) வ CBவ 

$கத.04494.2 

 காளிக( அ�ன கர0க-_ெப.(கர0க-_ெப.) ெகா5 ஏ"#� $கத.04494.3 

 2ளிக- ெச�தன( 2(�தி5 கி�றா(. $கத.04494.4 

 எ� என ெம� இைட எ0$
 விய( ப� $கத.04495.1 

 ெச�யன க4 வழி ெச
 தழ: சித $கத.04495.2 

 ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) உயி( . எழ ேவ( உள 8ள 

$கத.04495.3 

 ஒ� என ஓ>ன( உ"றி5 கி�றா(. $கத.04495.4 

 நாக( தம�$ ஒ( நம� தைன அ�ேனா( $கத.04496.1 

 ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ஆயிர( ஆயிர ெமா�
ப( 

$கத.04496.2 

 ேவக
_ெப.(ேவக
_ெப.) அ� ஆகி விH� த$ வ Cர $கத.04496.3 

 வா$ைவ எ�தி மட0கலி� ஆ(�தா(. $கத.04496.4 

 ஆ(�தி5
 ஓைத அக�ெசவி ெச:ல� $கத.04497.1 



 தா(� ெதாைக 20$ தட
_ெப.(தட
_ெப.) .ய வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) $கத.04497.2 

 பா(�தன� 8 எயி: ப45 எ/ 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.04497.3 

 தC(�த� என� சிறிேத நைக ெச�தா�. $கத.04497.4 

 ேம: நிமி( மதர ெவ". என நி�ேற $கத.04498.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அள� ஓ0$ மரா மர
_ெப.(மர
_ெப.) ஒ�ைற� 

$கத.04498.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இன
 வா�_ெப.(வா�_ெப.) திைச சிதி அர"ற $கத.04498.3 

 ஊ� �தி( ைக ெகா5 ஒசி�தன� ம�ேனா. $கத.04498.4 

 அ4ட
 இ,4>ட ஆதவ( ஆேனா( $கத.04499.1 

 மி4>ய ேப( ஒளி வ Cதிட வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) $கத.04499.2 

 வ4 தைழ ��# மரா மர
_ெப.(மர
_ெப.) அ0ைக $கத.04499.3 

 ெகா4ட� ப� �ைற ெகா6. உற: ெச�தா�. $கத.04499.4 

 மாயிர
 ம, ._ெப.(ம, ._ெப.) உள மராமர
 இ#�ேத $கத.04500.1 

 2ய� அம( ஆட: �ய: ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

$கத.04500.2 

 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) அ5�த .ய( ஆயிர,
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 கடலிI
 திைசயிI
 உைல��� $கத.04588.3 
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 வ�சிர வா$ $கத.04589.1 



 இ"றேத ெகாலா
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$கத.04590.4 

 ெகா>ய ெவ
_ெப.அ.(ெவ
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என  .க�றா�. $கத.04595.4 
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 அழித� அ�ன� காணா $கத.04605.3 
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அைம� $கத.04608.2 

 ப4 உ#�திய ஏம
 ஆ� நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேத( 

பல�
 $கத.04608.3 
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ேத,ட� அம/: $கத.04609.3 



 ெவல"$ அ,
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) அ#�க� 2த� �� வ CBதா�. 

$கத.04609.4 

 நில வைர ._ெப.(வைர ._ெப.) உ#
 F( மக�_ெப.(மக�_ெப.) எH� 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ெந>ய $கத.04610.1 

 சிைல வைள��_வி.எ�.(வைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அம( ெச�திட 

��ன@
 திறலி� $கத.04610.2 

 தைலைம ெப"றவ� க45 ைக ஓ�சிய� தIைவ $கத.04610.3 

 வலி� ப"றிேய �/�தன� ேப( ஒலி மய0க. $கத.04610.4 

 ஏ� கா( �க
_ெப.(�க
_ெப.) தைன �/�தி5த@
 எ/யி: $கத.04611.1 

 கா� க4 உைட வ�சிர ெமா�
. அேனா( கர�தி� $கத.04611.2 

 வா�த வா-_ெப.(வா-_ெப.) ெகாேட எதி(த@
 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

உைட ம,0கி� $கத.04611.3 

 நாதக
 தைன உைற கழி�� அறிவ� ேம: நடதா�. $கத.04611.4 

 நட� வ�சிர வா$ �� உ��திட நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) $கத.04612.1 

 அைடத_ெப.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வாளிைன வில�கிேய 

அறிவ/: அறிவ� $கத.04612.2 

 கடத_ெப.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேபா( வலி 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) வாளினா: க>� $கத.04612.3 

 த>� வ C6>ன� அ�ண( ேகா� நாதக� தட�ைக. $கத.04612.4 

 ெச�ய� ஓ( கர
_ெப.(கர
_ெப.) �ணிபட� தCயவ� ெச#�ேதா( $கத.04613.1 

 ைக இ,தி5 த4>ைன எறித@
 க45 $கத.04613.2 



 ைம இ: ேக-விய� �ணி ப5��_வி.எ�.(ப5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அ�ண( ேகா� மதைல $கத.04613.3 

 ஐ இர4டவா
 தைலையD
 வாளினா: அ#�தா�. $கத.04613.4 

 எைத த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 2�வ� எறித வாளினா: $கத.04614.1 

 ஐ� இ, ெச�னிD
 அ"# வ CBத@
 $கத.04614.2 

 ைம� இய: வ�சிர வா$ ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

$கத.04614.3 

 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) அ�ண( ேகா� வ C>னா� 

அேரா. $கத.04614.4 

 ஆ>ய: அ�ண( த
 அ4ண: த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) 

$கத.04615.1 

 வ C>ய காைலயி� ெவ,வி  பா0க/� $கத.04615.2 

 நா>ய அ�ண(க- நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) .ல
. உறCஇ $கத.04615.3 

 ஓ>ன( திைச ெதா#
 உைட� ேபாயினா(. $கத.04615.4 

 �=சின� வ�சிர� ேதாள� க45 இ� $கத.04616.1 

 ெந=சக
 மகிB� இவ4 நி"பேன எனி� $கத.04616.2 

 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சின அ�ண( ேகா� வினவி: தCைம எ�# 

$கத.04616.3 

 அ=சின� கர� என அ,�க� ேபாயினா�. $கத.04616.4 

 தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) அ�ண( ேகா� 

சி#வ�_ெப.(சி#வ�_ெப.) வ Cத�
 $கத.04617.1 

 ம45 அம( இய"றிட வ,ந(_ெசாஜு.(வா_வி.+_இ.இ.கா.+அ(_பட(.ப�.) 

இ�ைமD
 $கத.04617.2 



 த4ட
 அ� உைடத�
 தபன� மா�த�
 $கத.04617.3 

 க4டன� இைனயன க,த: ேமயினா�. $கத.04617.4 

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

ேகாநக( $கத.04618.1 

 சிதின� .ர�ைதD
 சிறி� வ C6>ன� $கத.04618.2 

 வதவ( யாைரD
 மா�� 

ெச�தன�_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

$கத.04618.3 

 .தியி� ெவ$ளியி: சிறி� ேபா�கினா�. $கத.04618.4 

 ஏல ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) ேபா( 

ெசய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) எவ,
 வதில( $கத.04619.1 

 ஞால
_ெப.(ஞால
_ெப.) அ� அவி( ஒளி நடா�� ஞாயி#_ெப.(ஞாயி#_ெப.) 

$கத.04619.2 

 ேம: கட:_ெப.(கட:_ெப.) நCதின� விைரய  ேபாயினா� $கத.04619.3 

 மாைலD
 இ?விைட வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ேந(தேத. $கத.04619.4 

 அறதைன நிைனகிலா� அ:ல: ெச�பவ( $கத.04620.1 

 உைறதி5 நக( இதி� ஒ"றி: ேபாத யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) 

$கத.04620.2 

 சிறதி5
 அ#�க� ேதவ ேதவைன $கத.04620.3 

 மறதிட: ஆ
 ெகா: இ
 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) கா#ேம. $கத.04620.4 

 ஏவ,
 வH�திய எைத கதேவ- $கத.04621.1 

 Gவ> தணதி5 .ல
.
 இ?விைட� $கத.04621.2 



 ேதவ(க-_ெப.(ேதவ(_ெப.+க-_ப�.) .�ைமD
 

தCர_$ைற.எ�.(தC(_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) வ:ைலயி: $கத.04621.3 

 ேபாவ� �ணி� என  .தி ேத"றினா�. $கத.04621.4 

 ேத"றிய_ெப.எ�.(ேத"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) 

உைட� ெச
ம: இ
 என $கத.04622.1 

 மா"றல( ப5 நில வைர ._ெப.(வைர ._ெப.) 

நC0கிேய_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எ�.$றி.+ஏ_சா/.) $கத.04622.2 

 கா"#_ெப.(கா"#_ெப.) என� கன: என� கால� எ�ன 

ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) $கத.04622.3 

 P"# என ம#$ இைட� $லவி ஏகினா�. $கத.04622.4 

 திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெகH ெமா�
. உைட� ெச:வ�_ெப.(ெச:வ�_ெப.) ெச: 

உழி $கத.04623.1 

 ம#$ இைட அ�ண(க- மறலி ம"# இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) 

$கத.04623.2 

 $#கலி( )0கைள� ெகா:வ� ெகா:வ� எ�# $கத.04623.3 

 அைற$ந( �ைற �ைற அர"றி ஓ>னா(. $கத.04623.4 

 எ=சிய அ�ண(க- யா,
 இ?வைக $கத.04624.1 

 அ=சின( இ/திட அழி�_வி.எ�.(அழி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ��ைன 

ஆ- $கத.04624.2 

 �=சிய_ெப.எ�.(�=A_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ஆவண� 

ெதாைகக-_ெப.(ெதாைகக-_ெப.) த ெதாரா� $கத.04624.3 

 வி=சிய மேகதிர
 வி5��_வி.எ�.(வி5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

நC0கினா�. $கத.04624.4 

 .ைட அக: மேகதிர .ர�ைத நC�தபி� $கத.04625.1 



 விைட ெபா, வலியினா� வி4ணி� பா: எழCஇ $கத.04625.2 

 �5கின� வழி� ெகா5 �,க( ேபா"றிேய $கத.04625.3 

 வடதிைச இல0ைகயி� வைர ._ெப.(வைர ._ெப.) ந4ணினா�. $கத.04625.4 

 ஆ0$ அ� காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) அைனய $கத.04626.1 

 பா0க/� ேமவ, பைழேயா� $கத.04626.2 

 ஓ0கிய_ெப.எ�.(ஓ0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 8 எயி: உ-ேளா( 

$கத.04626.3 

 தா0கிய_ெப.எ�.(தா0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) த/�ேதா�. $கத.04626.4 

 �>D
_ெப.எ�.(�>_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) மேகதிர 82( 

$கத.04627.1 

 வடதிைசயா( அர4 ம�னி $கத.04627.2 

 உைடய இல0ைகயி� ஓ
.
 $கத.04627.3 

 ப> அ# காவ:_ெப.(காவ:_ெப.) ப/�ேதா�. $கத.04627.4 

 ஆயிர மா�க� அ5ேதா- $கத.04628.1 

 ஓ�� இ: இராயிர
 உைடேயா� $கத.04628.2 

 ஞாயி#_ெப.(ஞாயி#_ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) 

நக/� $கத.04628.3 

 வாயி:க-_ெப.(வாயி:_ெப.+க-_ப�.$றி.) அ�ன� ஓ( வாயா�. $கத.04628.4 

 வட வைர ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) வேதா( $கத.04629.1 

 உட:ெகா5 ேமவிய� ஒ பா� $கத.04629.2 

 பைட பல பாணி ப/�தா� $கத.04629.3 



 கைட அழ: கா�றி5 க4ணா�. $கத.04629.4 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) அளிேயா( இைற தாI
 $கத.04630.1 

 உ- நிகB அ"ற உள�தா� $கத.04630.2 

 எ4 அ,
 ெவ
பவ
 யா�
 $கத.04630.3 

 ப4ணின� அ�# பயி�றா�. $கத.04630.4 

 மீளி: சின�� அதி ேவக� $கத.04631.1 

 ேகாள/ைய� த, ெகா>ேயா� $கத.04631.2 

 யாளி �க�தவ� எ�ேபா� $கத.04631.3 

 வா-_ெப.(வா-_ெப.) வய
 உ"றி5 வலிேயா�. $கத.04631.4 

 ெப,தைக ஆ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ெபய(த காைலயி� 

$கத.04632.1 

 அ,
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) Fரைன 

அைட�_வி.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பி� $கத.04632.2 

 ம,�_ெப.(ம,�_ெப.) உறB த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) 

மா6சி ேத( உறCஇ $கத.04632.3 

 இ,தன� வ,திேய இல0ைக த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இைட. $கத.04632.4 

 ச4ட ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கதி ெகா5 தமிய� ேசற@
 $கத.04633.1 

 க4டன� யா( இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) க-வ� ேபா@
 ஆ: 

$கத.04633.2 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) தல
 நCதிேய ேம�வா� என� $கத.04633.3 

 ெதா45 ெச� உைழய/: ஒ,வ� ெசா:@வா�. $கத.04633.4 



 ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) $ல நாயக நவி:வ� ேக6> நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

$கத.04634.1 

 ெச
 கதி( �ைள�� உழி� ெச:வ�_ெப.(ெச:வ�_ெப.) காணிய $கத.04634.2 

 ெபா0$ ஒளி மேகதிர .ர�தி: ேபாதைன $கத.04634.3 

 இ0$ நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) தி, மக�_ெப.(மக�_ெப.) இ,� கா பேவ. 

$கத.04634.4 

 ேபாதி5கி�ற பி� .ண/_ெப.(.ண/_ெப.) த�I- வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

$கத.04635.1 

 நCதின� நC0கிவ� ேநர அ�னைத $கத.04635.2 

 வா�தி5 ெப,
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) மட0க: ேப/னா� $கத.04635.3 

 காதிய கன: என� க45 சீறினா�. $கத.04635.4 

 சீறின� பைடெயா5 ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

தா�க@
 $கத.04636.1 

 வ C# ஒ5 வ,
 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ெவ$45 வா-_ெப.(வா-_ெப.) 

உOஇ $கத.04636.2 

 மா# அம( இய"றிேய ம"# அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தைன� 

$கத.04636.3 

 ேகாற: ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) விற:_ெப.(விற:_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேமயினா�. $கத.04636.4 

 மி� அவி( G4 உைட வ Cர ெமா�
பினா� $கத.04637.1 

 இ�ன� ஓ( இல0ைகயி� இைட� க4 பா�தன� $கத.04637.2 

 அ�னவ� அ> ெபாறா� ஆழி உ"ற� ஆ: $கத.04637.3 



 ெபா� நக( வள� ஒ5
 அ
 க4 .�க ேபா:. $கத.04637.4 

 .�கிட அள . இல( ெபா�ற ஏைனேயா( $கத.04638.1 

 அ�கண
 எHதன( அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) க45 அ=சிேய 

$கத.04638.2 

 தி�$ ஒ5 வான�
 சித நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) 

$கத.04638.3 

 ைம� கட:_ெப.(கட:_ெப.) அக
 ஒOஇ வ:ைல எ�தினா�. $கத.04638.4 

 ெவ�� என இவ4 வ,
 வ Cரேனா5 அம( $கத.04639.1 

 ெச�தன�_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

வா-_ெப.(வா-_ெப.) ெகா5 ெச?வி அ�னதி� $கத.04639.2 

 ைம தவB ேமனியி� மதைல மா(._ெப.(மா(._ெப.) தா-_ெப.(தா-_ெப.) 

$கத.04639.3 

 ைக தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

க4ட
 ஆ�கினா�. $கத.04639.4 

 Gழிய
 .ய
_ெப.(.ய
_ெப.) உைட  ெபா,ந� பி� உற� $கத.04640.1 

 ேகB உ# வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெநறி 

கிள(�_வி.எ�.(கிள(_ெப.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபாதிடா $கத.04640.2 

 வாழிய_விய0.வி.�.(வாB_வி.+இய_விய0.வி.�.$றி.) மேகதிர வைர பி: 

.�கன� $கத.04640.3 

 ஆB உ#
 இல0ைகD
 ஆழி ேம: எழ. $கத.04640.4 

 F( உைற தி,நக( ��னி_வி.எ�.(��I_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஆ� 

இைட� $கத.04641.1 

 சீ/ைன �Hவ�
 சிதி ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) $ல $கத.04641.2 



 வ Cரெராேட அம( விைள�� 

ெவ�#_வி.எ�.(ெவ:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அவ4 $கத.04641.3 

 ேந,ந( இ�ைமயி� நC0கினா� அேரா. $கத.04641.4 

 எ�ன@
 உ,மிI
 இ>�த ெசா:லின� $கத.04642.1 

 வ�னி ெகா- உயி( பின� ம>�த வாயின� $கத.04642.2 

 ��னிய விய( பின� Aழ@
_ெப.எ�.(Aழ:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

க4ணின� $கத.04642.3 

 ெம� நிைற ெவ$6சிய� விள
ப: ேமயினா�. $கத.04642.4 

 கா4> எ� க>�ைற கட�_வி.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ைமதைன $கத.04643.1 

 ஈ45 உயி( வ?விேய இைறவ� ஊ( .கா $கத.04643.2 

 மீ4>5 க-வ� இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) வ Cர
_ெப.(வ Cர
_ெப.) த�ெனாேட 

$கத.04643.3 

 மா4>ட அ5$வ� வ�ைமயா: எ�றா�. $கத.04643.4 

 எ�# இைவ விள
பிேய யாளி மா�க� $கத.04644.1 

 $�# என எH� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெகா"ற வா-_ெப.(வா-_ெப.) 

ெகாள Cஇ_வி.எ�.(ெகா-_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.04644.2 

 நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) சி: பைடெயா5 ேந(� 

வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) �� $கத.04644.3 

 ெச�றன� இைனயன ெச ப: ேமயினா�. $கத.04644.4 

 ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) கட� �ைறயிைன நடா�� ைமதைன $கத.04645.1 



 இ0$ அட: 

ெச�தைன_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) இைனய 

கா ._ெப.(கா ._ெப.) ஒOஇ $கத.04645.2 

 அ
 கட:_ெப.(கட:_ெப.) ேபாதைன அழி� 

ெச�தைன_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) 

$கத.04645.3 

 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கட:_ெப.(கட:_ெப.) கடதைன மீ>ேய ெகா: ஆ
. 

$கத.04645.4 

 ஒ: ஒலி அள�கைர உக45 நி"$ இனி� $கத.04646.1 

 ெச:@த:_ெதா.ெப.(ெச:@_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) அ/தி 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) ெச,வி� ேந(தன� $கத.04646.2 

 ெகா:@வ� ெப,வய
 ெகா-வ� நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) இவ4 $கத.04646.3 

 வ:ல� ./மதி மதி இலா� எ�றா�. $கத.04646.4 

 ெசா"ற� ேக6ட@
 �ழனி  ேப( ஒலி $கத.04647.1 

 உ"# எ/ கன: என உயி( . 8ர@
 $கத.04647.2 

 ெச"ற�
 எ�திேய �ள�கி� ெச�னிைய� $கத.04647.3 

 ெகா"ற ெமா�
. உைடயேதா( $/சி: P#வா�. $கத.04647.4 

 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) உைடய எ� உய(�
 

ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) $கத.04648.1 

 த, தைல_ெப.(தைல_ெப.) உைடய நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) தாB�
 

யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) இவ4 $கத.04648.2 

 ெபா,தைல இைழ�தி5
 ேபா� கா4. உ#
 $கத.04648.3 

 க,தைல ெப,வ> அைமத கா6சிேய. $கத.04648.4 



 தCயவ இ
ெமாழி தி4ண
 தி4ண
 �� $கத.04649.1 

 மாயி,
 .ைழ�ைகயி� மா �க0க- ஓ( $கத.04649.2 

 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) த�ைனD
 

அ#��_வி.எ�.(அ#_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வ C6>ேய $கத.04649.3 

 நா�_ெப.(நா�_ெப.) இன
 கவ/ய ந:$ேவ� எ�றா�. $கத.04649.4 

 க,ைண ெகா- நதி அ
 கண�த� இ?வைக $கத.04650.1 

 உைர த,
 எ:ைலயி� உததி ேம, மா: $கத.04650.2 

 வைரயிைன விH0கிய வைளதேத என $கத.04650.3 

 விைரெவா5 பைடஞ(க- வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) A"றினா(. $கத.04650.4 

 A"றிய_ெப.எ�.(A"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தாைனய( ேதா�ற: மீ� 

தா
 $கத.04651.1 

 ப"றிய பைட� கல
 பல�
 24>ேய $கத.04651.2 

 ெச"றெமா5 அம( விைன ெச�ய� Fைறேபா: $கத.04651.3 

 ம"றவ( Fழ: உ- வா-_ெப.(வா-_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�தினா�. $கத.04651.4 

 �4ட�
 அகல�
 ேதாJ
 தாJ
 ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) $கத.04652.1 

 க4ட�
 ெச�னிD
 கர�
 ஆனைவ $கத.04652.2 

 வி45_ெப.(வி45_ெப.) வி45 அழி� உற 

ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) தானவ( $கத.04652.3 

 த4ட
 அ� அைன�ைதD
 த>தி6டா� அேரா. $கத.04652.4 

 அ#$ மா �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) அ4ண: ஆ"ற�
 $கத.04653.1 

 க#� ெப"றி5
 க,�தி� வ Cரைன� $கத.04653.2 



 $#கி ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ைககளா: $கத.04653.3 

 இ#தி ஊழி நா-_ெப.(நா-_ெப.) இ>யி� எ"றினா�. $கத.04653.4 

 அ>�த ைககைள அ0ைக ஒ�றினா: $கத.04654.1 

 பி>��_வி.எ�.(பி>_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேமலவ� ெப,
 ைக 

வாளினா: $கத.04654.2 

 உைட�த ேசா/ நC( உ$�� வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

இைற $கத.04654.3 

 �>�தி5
 ப> �4ட
 ஆ�கினா�. $கத.04654.4 

 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) கர
_ெப.(கர
_ெப.) அற@
 ம"# உள $கத.04655.1 

 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) கர
_ெப.(கர
_ெப.) அைவக- நC6>ேய $கத.04655.2 

 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) கி/ அைவ பறி�தன� $கத.04655.3 

 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) கணா� ஆட: 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உளா�. $கத.04655.4 

 பறி�த_ெப.எ�.(பறி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) 

ப,  பத�ைதD
 $கத.04656.1 

 க#�� வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) ேம: க>� வ Cச@
 $கத.04656.2 

 இற�த: ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெம� எ0$
 

எ�திேய $கத.04656.3 

 .ற�� வ CBதன உைட� Gழியா�. $கத.04656.4 

 அ"ற காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) ஐய� 2�வ� $கத.04657.2 

 ம"ைற ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) கர�ைதD
 

$கத.04657.3 



 ெகா"ற வா-_ெப.(வா-_ெப.) ெகாேட $ைற�� வ C6>னா�. $கத.04657.4 

 இைழ�$
 எ:ைலயி� எ��
 P"றிைன $கத.04658.1 

 அைழ�$ மாெறன ஆ(��� தானவ� $கத.04658.2 

 தைழ�$ ெமா�
பினா� த�ைன  ப"#வா� $கத.04658.3 

 .ைழ�ைக �"ற�
 ெபா- எ�# உ��தன�. $கத.04658.4 

 உ��த காைலயி� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

வாளினா: $கத.04659.1 

 எ��த வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) ேச( யாளி மா�க� $கத.04659.2 

 ப�� Q# என  ப6ட ெச�னிD
 $கத.04659.3 

 ெகா�ெதாேட விழ� $ைற�தி6டா� அேரா. $கத.04659.4 

 இ�ன பா�ைமயா: யாளி மா�க� $கத.04660.1 

 த�ைன அ6டபி� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ைக வாளிைன  $கத.04660.2 

 ெபா� உலா உைற .$�தி� ெச�றன� $கத.04660.3 

 மி�I ெச
 Aட( ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வ Cரேன. $கத.04660.4 

 இதிர� தி, இல0ைக 

நC0கிேய_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எ�.$றி.+ஏ_சா/.) $கத.04661.1 

 அ
 திைர� கட:_ெப.(கட:_ெப.) அHவ
 வாவிேய $கத.04661.2 

 கத மாதன
 கவி�ற ேவைல ேச( $கத.04661.3 

 ெசதி_ெப.(ெசதி_ெப.) மா நக( 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) .�கன�. $கத.04661.4 

 .�க காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) ெபா,வி: ஆ"றலா� 

$கத.04662.1 



 மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) ேசவக� 

ேமவ:_ெதா.ெப.(ேம�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) க4 உறா� $கத.04662.2 

 ெதா�க பா/ட
 ேசாம� கா4 உ# $கத.04662.3 

 ைம� க,
 கட:_ெப.(கட:_ெப.) மான ஆ(�தேவ. $கத.04662.4 

 பா/ட� ெதாைக 

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

ம�னவ( $கத.04663.1 

 ேசர வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) த
 ெச
ைக P பிேய 

$கத.04663.2 

 வ Cரவா$ைவ ெம� உற� தழCஇ_வி.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

$கத.04663.3 

 ஆ(வ
 எ�தினா( அ�._ெப.(அ�._ெப.) Pறினா(. $கத.04663.4 

 தH�ேவா( தைம� தாI
 .:லிேய $கத.04664.1 

 இழிஞ( த
பதி�$ ஏ$
 ெவ
பவ
 $கத.04664.2 

 ஒழிவ� ஆயின� உைம� க4ேட எனா $கத.04664.3 

 �Hவ: அ�பினா� �கம� Pறினா�. $கத.04664.4 

 வில�$ இ: வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) ெகா- வ Cர வா$ைவ $கத.04665.1 

 இல�க�� எ4ம,
 எதி(� ம"# அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $கத.04665.2 

 மல(� க,
 கழ: வண0கி� ைக� ெதாழ $கத.04665.3 

 அல�க4 நC0$_ஏவ.(நC0$_வி.) மாறைனய(  .:லினா�. $கத.04665.4 

 அைமவி: பா/ட�� அனிக ேவத,
 $கத.04666.1 

 தம(க- ஆயிேனா( தா�
 FBவர $கத.04666.2 



 விமல� ஆகிேய வ C"# இ,தி5
 $கத.04666.3 

 $மர நாயக� ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) ேமயினா�. $கத.04666.4 

 வி45_ெப.(வி45_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) உேளா( வி/=ச� மாதவ( 

$கத.04667.1 

 ெகா4ட:_ெப.(ெகா4ட:_ெப.) ஊ(பவ� $Hமி  பா0$ உற $கத.04667.2 

 அ4ட( நாயக� அம,
 த�ைமைய� $கத.04667.3 

 க45 �� க4 களி பி� ேமயினா�. $கத.04667.4 

 உ-ள
 எ�.ட� உ,க� 2ய நC( $கத.04668.1 

 ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) க4 உற விதி( . ேமவர  $கத.04668.2 

 ெபா- என  .ர
 ெபா> ப� F( அ5
 $கத.04668.3 

 வ-ள: ேசவ> வண0கினா� அேரா. $கத.04668.4 

 அண0$ சா: உ#
 அத4 ேசவ> $கத.04669.1 

 வண0கி_வி.எ�.(வண0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) �
 �ைற 

மகிB�சி_ெப.(மகிB�சி_ெப.) அ�._ெப.(அ�._ெப.) இைவ $கத.04669.2 

 இண0க அ=சலி�� ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) நி"ற@
 

$கத.04669.3 

 $ண0க- ேம: ப5
 $மர� P#வா�. $கத.04669.4 

 Aரைர வா65 உ#
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 அ0ைகயா-. $கத.04686.4 

 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) இய: இH�கிய Fர� எ�பவ� $கத.04687.1 

 .:லிய பி� �ைற  .ண(வி� மாத,
 $கத.04687.2 



 சி: இய: Pத:_ெப.(Pத:_ெப.) தாB ேச> மா(கJ
 $கத.04687.3 

 எ:லவ,
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 ெமாழி ஒலி அட0கி அ ெப, $கத.04688.3 

 வளநக( .ல
. ஒலி மய0கி"# எ�பேவ. $கத.04688.4 

 அ�ன� ேபாBதினி: அற�ைத� கா� த, $கத.04689.1 

 ��ெனறி மதி/ Fரப�மனா
 $கத.04689.2 
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 ெம�  .வி அ4ட0க- ப/�த_ெப.எ�.(ப/_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 
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பி எ� $கத.04724.2 



 க4 �ன
 சில( உயி( கைள� வ�ைமயா: $கத.04724.3 

 எ4ணல� பி� உற எH� ேபாயினா�. $கத.04724.4 

 ேபா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) இநக( ெபா>��� சிதியா� $கத.04725.1 

 ஏயின ஏயின பைடஞ( யாைரD
 $கத.04725.2 

 மா� உ# வி�தன� ம"#
 எ� இள
_ெப.அ.(இள
_ெப.) $கத.04725.3 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) உயி( 

ெகா4டன�_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

ெச,�$ நC0கலா�. $கத.04725.4 

 அழித� இ�தி, நக( அள . இ: தாைனக- $கத.04726.1 

 கழிதன ெசறித� கேள பர� ெதாைக $கத.04726.2 

 கிழித� பாரக
 ெகழCஇய ேசா/யா# $கத.04726.3 

 ஒழித� எ� ஆைணD
 உய(�
 தC(த� ஆ:. $கத.04726.4 

 ஒ"# என வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) ஒ,வ� த�ைனD
 $கத.04727.1 

 ப"றி ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சிைறயிைட  ப5�திேன� அேல� 

$கத.04727.2 

 ெச"றில� ஊறேத எனிI
 ெச�திேல� $கத.04727.3 

 எ"# இனி வைச உைர�$ ஈ# P#ேக�. $கத.04727.4 

 இ
ப/� இைவ எலா
 இைழ�த 2�வ� $கத.04728.1 
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_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) பதி இக� ேபா� இல0ைக ந4ணிய $கத.04728.2 

 ெமா�
. உைட யாளி மா �கவ� சா>ேய $கத.04728.3 
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.தி கடதன� அவனி எ�தினா�. $கத.04728.4 



 கா( ெபா, மிட"றவ� காத� மா மக�_ெப.(மக�_ெப.) $கத.04729.1 

 வா/தி கட�_வி.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இவ4 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ந
ெமா5
 $கத.04729.2 

 ேபா( ெபார நிைன$வா� ேபா@
 இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) ெவலா
 

$கத.04729.3 

 சாரண( ெமாழிதன( சரத
 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ:. $கத.04729.4 

 ெந"றியி: அனிகமா� நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

Gதைர� $கத.04730.1 

 ெச"# இக: வ Cரைர� ெச$��� ேசயிைன $கத.04730.2 

 ெவ"றி_ெப.(ெவ"றி_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏைனய( தைமD
 

வ C6>ேய $கத.04730.3 

 ம"# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) விகைல �� 

வர_$ைற.எ�.(வா_வி.+அ_$ற.எ�.$றி.) வ:ேல� இனி யா�. $கத.04730.4 

 Fர� எ�# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெபய( பைட�த ெதா:ைலேய� 

$கத.04731.1 

 பா( இட( த
ெமா5
 பால� த�ெனா5
 $கத.04731.2 

 ேபா/ைன இைழ�திட: ./� ெவ:லிI
 $கத.04731.3 

 வ Cர
_ெப.(வ Cர
_ெப.) அ� அ�# எனா வறி� ேமவிேன�. $கத.04731.4 

 ���தி5
 தி,வினி: வலியி: FB�சியி: $கத.04732.1 

 எ��ைண  ெப/ய( தா
 எனிI
 ேமைலேயா( $கத.04732.2 

 ைக�� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) விைன ெசய� க,தி: த
�ைட $கத.04732.3 



 ெம���ைணேயாைர �� வினவி� 

ெச�வ(_வி.�.(ெச�_வி.+?_இ.இ.கா.+அ(_பட(.ப�.) ஆ:. $கத.04732.4 

 ஆதலி� வினவின� யாI
 ஆ"#த: $கத.04733.1 

 ஈ� என உைர�திரா: எ�# ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) $கத.04733.2 

 ஓதின� அ�னைத உண(�_வி.எ�.(உண(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ைகெதா^உ $கத.04733.3 

 ேமதி அ
 ெபய/னா� இைவ விள
பினா�. $கத.04733.4 

 ேம: உய( மாையக- விைள�$
 ெவ"பிைன $கத.04734.1 

 மாலிைன ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) வலிய த
பிைய $கத.04734.2 

 ஏல ஒ( கண�தி� �� எறித வ Cரைன  $கத.04734.3 

 பால� எ�# உைர ப�
 உண(வி� பாலேதா. $கத.04734.4 

 ேமதக தாரக வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) தாைனைய $கத.04735.1 

 ஆதிப( த
�ட� அ6ட தCரைர $கத.04735.2 

 ஏ�
 ஓ( வலியிலா எளிய( எ�ப�
 $கத.04735.3 

 Gத( எ�# இகBவ�
 .லைம  பாலேவா. $கத.04735.4 

 மீ� எH திைர�கட: விைரவி: 

பா��_வி.எ�.(பா�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) 

$கத.04736.1 

 8� எயி: வளநக( �>�� நி�Iைட� $கத.04736.2 

 காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) உயிைரD
 கவ(த க-வைன� $கத.04736.3 

 2த� எ�# உைர ப�
 அறிஞ( FB�சிேயா. $கத.04736.4 



 க"ைற அ
 சிைற உைட� க@ழ� ஊ(த, $கத.04737.1 

 ெகா"றவ� திைச�க� அமர( ேகாமக� $கத.04737.2 

 ம"# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) வ>வமா� வதேத அலா: $கத.04737.3 

 ஒ"#வ� நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ேவ# உணர: பாலேதா. $கத.04737.4 

 உ� தனி இளவ@
 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) ஓ0க@
 

$கத.04738.1 

 ெபா�றிய காைலேய .ரா/ ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) ேம: $கத.04738.2 

 ெச�றிைல அ:ல� உ� ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 24>D
 $கத.04738.3 

 ெவ�றிைல தாB� இவ4 வறி� ேமவினா�. $கத.04738.4 

 தC அழ: வறியேத எனிI
 சீ/ேயா( $கத.04739.1 

 ஏ இ� சிறி� என எ-ள: பாலேரா $கத.04739.2 

 வாயத� ஆ"றைல அட�கலா( எனி� $கத.04739.3 

 மாயி,
 .வி எலா
 இைறயி� 

மா��$
_ெப.எ�.(மா�_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ:. 

$கத.04739.4 

 மா"றல( FB�சி அ� எனிI
 மாறதா� $கத.04740.1 

 வ C"# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) நிைலைமய� எனிI
 ேம�
 உ� $கத.04740.2 

 ஏ"# எதி( கா பேர எ�னி� அ�னவ(�$ $கத.04740.3 

 ஆ"ற அ,
 இ5�க4 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அைடத" பாலேதா. $கத.04740.4 

 �றதிடா வள
_ெப.(வள
_ெப.) தைன� ����� ெச�வைக $கத.04741.1 

 மறதன
 ஆகிேய வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) யாளைர $கத.04741.2 



 எறிதவ( தைம இகB� இ0ங� வாB�
 ேம: $கத.04741.3 

 சிறதவ( யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) அலா: ஏவ( சீ/ேயா�. $கத.04741.4 

 ��ன
 அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) $மர� ேம: �னி� ேசறிேய: 

$கத.04742.1 

 உ� நக(�$ ஏ$ேமா ஒ"# ம"# நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.04742.2 

 அ�ன� ./திைல ஆட: ைமதேனா5 $கத.04742.3 

 இநக( அழித� எ�# இர0க: பாைலேயா. $கத.04742.4 

 ெமா�Dைட நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) �க� 

�>த_ெப.எ�.(�>_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) த�ைமD
 $கத.04743.1 

 ஐய நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) தி, நக( அழிவ� ஆன�
 $கத.04743.2 

 ெச� உ# நிைலைமக- ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெச�திடா $கத.04743.3 

 ைமயலி� கீBைமயா: வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வா$
 

ஆ:. $கத.04743.4 

 கழிதி5 பிைழயிைன� க,தி சால�- $கத.04744.1 

 அழிதிட: இய"ைக அ�# அறிஞ(� காதலா: $கத.04744.2 

 ஒழிதன ேபாக_$ைற.எ�.(ேபா�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ஒ�# உைர ப� 

ேக4மியா $கத.04744.3 
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ெமா5 $கத.04745.1 

 ேமயின பைடெயா5
 விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 
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 ேசயிைன வைள�_வி.எ�.(வைள_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அம( ெச�ய  

ேபாதியா: $கத.04745.3 
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ேபாலேவ. $கத.04745.4 
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 $கத.04746.1 
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 என நவி�# ைக ெயறி� $கத.04746.2 
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_ெப.) 
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மாய� ேம: $கத.04747.1 

 நி�றி5
 அமர(ேம: ேந(� ேபா( ெசய� $கத.04747.2 

 ெச�றிைல இைளயரா: திற:_ெப.(திற:_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏகினா� $கத.04747.3 

 இ�# இனி  பால� ேம: ஏக: ஆ$ேமா. $கத.04747.4 
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 இல0$
 ஆழிD
 $கத.04748.1 

 ம# இலா ெவ#�ைகD
 வலிD
 வ Cர�
 $கத.04748.2 

 பிற உள திற0கJ
 தவ�தி:_ெப.(தவ
_ெப.+அ��_சா/.+இ:_இட.ேவ.) 

ெப"றைன $கத.04748.3 

 சி#வேனாேட அம( ெச�த"ேக ெகாலா
. $கத.04748.4 

 ேம த$ பசி பிணி அைல ப ெவ
பலி: இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) $கத.04749.1 

 காத:_ெப.(காத:_ெப.) ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அலம,
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ைமD
 $கத.04749.2 
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$கத.04750.1 
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 $கத.04750.3 

 ெவ�#_வி.எ�.(ெவ:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இவ4 மீ-$வ( 

விைனய
 ஈ� எ�றா�. $கத.04750.4 

 க,தி5 �(�$ண� கயவ� இ�னன $கத.04751.1 
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எனா� $கத.04751.2 

 க, மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆழி அ
ைக அைம�தேரா $கத.04751.3 

 த,ம ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பைக உைட அைம�ச� சா"#வா�. 

$கத.04751.4 

 $ல
_ெப.($ல
_ெப.) ப5 நவமணி $யி�# ெபா�.ைன $கத.04752.1 

 அல
 பைட ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) .� 
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 .ல
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 வ Cர நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.04752.3 

 சில
ப> ைமதேனா5 ஆட: ெச�வேத. $கத.04752.4 
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 காலI
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$கத.04753.3 

 பாலெனா5 அம( ெசயி� பய�_ெப.(பய�_ெப.) உ4டா$ேமா. $கத.04753.4 

 ம� இள
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 $கத.04754.1 
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$கத.04754.2 

 அ�னவ� நின� ேப( ஆ"ற: கா4ப� ஏ: $கத.04754.3 

 ெவ�னி5
 எதி(� ேபா( விைள�க வ:லேனா. $கத.04754.4 

 ேந( அல( த0கைள ேந(� உளா( என  $கத.04755.1 

 ேப( இக: ஆ"றிேய ெப/�_ெப.(ெப/�_ெப.) மா�வ�
 $கத.04755.2 

 G/ய( கட� அலா: .லைம�$ ஏ"பேதா $கத.04755.3 

 சீ/ய( கட� அைவ ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெச�வேத. $கத.04755.4 

 எ/�க� இரணிய� எI
 உ� ைமத/: $கத.04756.1 

 ஒ,வI�$ ஆ"றல( இல�க�� ஒ�ப� $கத.04756.2 

 ெபா, திற:_ெப.(திற:_ெப.) வயவ,
 Gத( யாவ,
 $கத.04756.3 

 அர� அ,- ./த,
 அ# �க�தI
. $கத.04756.4 

 கீ- ெகா5 நக
 ெகா5 கி-J
 ஒ�றிைன $கத.04757.1 

 வா-_ெப.(வா-_ெப.) ெகா5 த>Dேமா வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) சா�ற� ஓ( 

$கத.04757.2 

 ஆ- ெகா5 �>�தி5
 அவைர ெவ�றிட $கத.04757.3 

 நC- ெகா5 மர
_ெப.(மர
_ெப.) ெகா5 நCD
 ேசறிேயா. $கத.04757.4 



 மா4 இைம P5 உறா மக� த�ெனா5
 $கத.04758.1 

 ஏ4 அ# சாரத( இன0க- த
ெமா5
 $கத.04758.2 

 GKதி ெச, எI
 .க"சி ேக6ப( ஏ: $கத.04758.3 

 நாKவ( நம( எலா
 ந$வ( ேதவ,
. $கத.04758.4 

 ெபா"ைறைய �>�தன� ெபா,� இ: த
பிைய� $கத.04759.1 

 ெச"றன� எ�# இள
_ெப.அ.(இள
_ெப.) சி#வ�_ெப.(சி#வ�_ெப.) 

த�ைனD
 $கத.04759.2 

 ெவ"றி_ெப.(ெவ"றி_ெப.) ெகா- .த:வைன வ C6>னா� எனா $கத.04759.3 

 ஒ"ைறD
 மதி�தைன ெதா�ைம உ�னலா�. $கத.04759.4 

 ஆ# அணி ெச
 சைட அ4ண: ததி5
 $கத.04760.1 

 ேப# உைட ேவலிைன  பி-ைள உ��த@
 $கத.04760.2 

 மா# உள பைடயினா� மா"ற: ஆைமயா: $கத.04760.3 

 ஈற� வாயின� இளவ: தாரக�. $கத.04760.4 

 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) ம"# அ�னதி� எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பைக $கத.04761.1 

 க: உய( ெமா�
ப� மாகாய� எ�ப� ஓ( $கத.04761.2 

 வ: அ�ண� தைன வ,தி_வி.�.(வா_வி.+,�_(?)+இ_��.ஒ,.) எ�# P� 

$கத.04761.3 

 ஒ:ைலயி� இைனய� ஒ�# உைர�த: ேமயினா�. $கத.04761.4 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) உய( வட மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) சிக/ 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இைட  $கத.04762.1 

 ேபாயிைன அ ெநறி .ர�தியா: எனா $கத.04762.2 



 ஆயிர  ப�� எI
 அனிக ெவ-ளேமா5 $கத.04762.3 

 ஏயின� தா�_த".A.(தா�_த".A.) உ#
 இ,�ைக எ�தினா�. $கத.04762.4 

 அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) �ைண ஏகிேய அ�ண( க
மிய� $கத.04763.1 

 உ�தர ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) ஓ0$ 

ேகா.ர
_ெப.(ேகா.ர
_ெப.) $கத.04763.2 

 சி�திர உ# ெபா5 சி�த�� உ�னிேய $கத.04763.3 

 வி�தக வ�ைமயா: விதி��  ேபாகேவ. $கத.04763.4 

 அ5 க/ .ரவி_ெப.(.ரவி_ெப.) ேத( அ�ண( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஆ
 

$கத.04764.1 

 கட@ட� ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) மா காய� 

எ�பவ� $கத.04764.2 

 வட மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) சிக/யி� வா�த: ேபா"றிேய $கத.04764.3 

 Aட(ெகH தCபிைக A"ற ைவகினா�. $கத.04764.4 

 ஆய� நிகB உழி ஆழி ெவ"பி� வா� $கத.04765.1 

 ஞாயி#_ெப.(ஞாயி#_ெப.) நKக ந- இ,ளி� யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) 

இனி $கத.04765.2 

 ேபாய� ெம� .ல� .தி ேச( உழி $கத.04765.3 

 மாைய அ� அக�றி5
 வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) எ�னேவ. $கத.04765.4 

 க0$: எ�# உைர ெப# கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) க". உைட $கத.04766.1 

 ந0ைகைய ேம�வா� நய . ேம: ெகாளா $கத.04766.2 

 அ0$ அவைள� ெதாட(�_வி.எ�.(ெதாட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அK$வா� என� $கத.04766.3 



 ெச
 கதி( அ4ண: கீB� திைசயி: எ�தினா�. $கத.04766.4 

 இரவி வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ"#ழி எH� F( 

மக�_ெப.(மக�_ெப.) $கத.04767.1 

 மர.ளி நா-_ெப.(நா-_ெப.) கட� வழாம: ஆ"றிேய $கத.04767.2 

 ெச,வினி: உைடதி5
 சி#ைம சிதியா  $கத.04767.3 

 ெபா, வ, மாையைய  ேபா"ற: ேமயினா�. $கத.04767.4 

 ேபா"றின� �� உ# ெபாHதி� மாயவ- $கத.04768.1 

 ேகா: ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) க�றிய $மர� ��னேர $கத.04768.2 

 ேதா"றின- நி"ற@
 ெதாHத ைகயின� $கத.04768.3 

 ேப"றிைன உ�னிேய இைனய ேபAவா�. $கத.04768.4 

 தாைத த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) அ?ைவ ேக- ச4�க�தவ� $கத.04769.1 

 2�வேனா5 ேபா(� ெதாழிைல ஆ"றிேன� $கத.04769.2 

 ஏத
 இ: மான�
 இழ�_வி.எ�.(இழ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) சால�
 

$கத.04769.3 

 ேநாதக உழதன� ேநா�ைம நC0கிேன�. $கத.04769.4 

 ��னலேரா5 ேபா( ெதாட0கி ஈ"றினி: $கத.04770.1 

 பி�னி5வா( ெப#
_ெப.எ�.(ெப#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) பிைழD
 

ெப"றன� $கத.04770.2 

 எ� இனி வ,
 பழி இத"$ ேம: எ�றா� $கத.04770.3 

 அ�ன� மாைய ேக65_வி.எ�.(ேக-_வி.+6_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அைறத: 

ேமயினா-. $கத.04770.4 

 மைற ெநறி வில�கிைன வா�_ெப.(வா�_ெப.) உேளா( தைம� $கத.04771.1 



 சிைற இைட ைவ�தைன ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேகாமக� $கத.04771.2 

 �ைறயிைன அழி�தைன �னிவ( ெச�தவ
 $கத.04771.3 

 $ைற உ#வி�தைன ெகா5ைம ேபணினா�. $கத.04771.4 

 ஓவ,
 த�ைமயா: உயி(க- ேபா"றி5
 $கத.04772.1 

 8வ,
 பைக எனி� �னிவ( த
ெமா5 $கத.04772.2 

 ேதவ,
 பைக எனி� ேசணி: உ"# உேளா( $கத.04772.3 

 ஏவ,
 பைக எனி� எ0ங� வாBதி ஆ:. $கத.04772.4 

 பிைழ�தி5
 ெகா5 ெநறி ெப/�
 ெச�தலா: $கத.04773.1 

 பழி� திற
_ெப.(திற
_ெப.) G4டைன பைகவ(_ெப.(பைகவ(_ெப.) இநக( 

$கத.04773.2 

 அழி��_வி.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அம( இய"றிட அவ(�$� 

ேதா"றைன $கத.04773.3 

 இைழ�தி5
 விதியிைன யாவ( நC0கினா(. $கத.04773.4 

 Q"# இவ4 பல பல )வலி� ஆவ� எ� $கத.04774.1 

 மா"ற அ,
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) உைட ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ைமத 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.04774.2 

 சா"#தி ேவ45வ த,வ� எ�ற@
 $கத.04774.3 

 ஆ"ற�
 மகிB சிற�_வி.எ�.(சிற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அைனய� 

P#வா�. $கத.04774.4 

 நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அம( இய"றிேய 

ெந�ன:_ெப.(ெந�ன:_ெப.) எ�றைன $கத.04775.1 

 ெவ�றன� ஏகிய வ Cர வா$ைவ $கத.04775.2 



 இ�# அனிக� ெதா5
 ஈ# ெச�திட $கத.04775.3 

 ஒ�# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) பைடயிைன உத�வா� எ�றா�. $கத.04775.4 

 அட: வலி பிைழ�தி5
 அ�ண� ெசா"றன $கத.04776.1 

 ெகட:_ெதா.ெப.(ெக5_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) அ,
 மாயவ- ேக65� 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) $கத.04776.2 

 பைடயிைன விதி�� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) பாணி ந:கிேய 

$கத.04776.3 

 க>தினி: ஒ,ெமாழி கழற: ேமயினா-. $கத.04776.4 

 ம"# இ� வி5�தியா: மைறயி: கதேவ- $கத.04777.1 

 ஒ"றைன  பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) தைம உண(ைவ வ C6>ேய $கத.04777.2 

 A"றி5
 வாDவி� ெதாழி@
 

ெச�D
_ெப.எ�.(ெச�_விஉ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ: $கத.04777.3 

 இ"ைறயி: சய
 உனேத ஏ$வா� எ�றா-. $கத.04777.4 

 உைர�� இைவ மாயவ- உ
ப( ேபா�ழி $கத.04778.1 

 வர�தினி: ெகா4>5
 மாய மா பைட $கத.04778.2 

 ப/�தவ� ெந,நலி" பழிைய 

நC0கிேய_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எ�.$றி.+ஏ_சா/.) $கத.04778.3 

 ெப,�தி5
 ெப,மித  ெப"றி P>னா�. $கத.04778.4 

 P( .# ப:லவ
 ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

2ணிைய� $கத.04779.1 

 சீ( .ற�� இ#�கி ெம� ெசறி��� சாலிைக $கத.04779.2 

 கா( ெப,
 ெகா5 மர
_ெப.(மர
_ெப.) கர
_ெப.(கர
_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ�ன� ஓ( $கத.04779.3 



 ேபா(  ெப,
 க,விக- .ைன�_வி.எ�.(.ைன_வி.+�_இ.கா.உ_வி.எ�.$றி.) 

ேதா�றினா�. $கத.04779.4 

 கா: பைட அழ: பைட கால� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பைட $கத.04780.1 

 பா" ப5 மதி பைட ப/திேயா� பைட $கத.04780.2 

 மா: பைட அர� பைட மல( அய� பைட $கத.04780.3 

 ேம: ப5 F( மக�_ெப.(மக�_ெப.) எ5�த: ேமயினா�. $கத.04780.4 

 எ�னா இர0கி இைறவ� வ,�த@
 $கத.04781.1 

 அ�னா� உைழயி: அ�ண( சில( ஓ>� $கத.04781.2 

 ��னா( கள�தி: �ணி�"ற சீ( மதைல $கத.04781.3 

 ெபா�னா( உடல
 ெகா5 .ல
பி  ேபாதனரா:. $கத.04781.4 

 ேசத $=சி� சிலத( ெச= ஞாயி#_ெப.(ஞாயி#_ெப.) $கத.04782.1 

 பா�த_ெப.எ�.(பா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ4ண: ப>வ மிைச� 

ெகாளா $கத.04782.2 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) �� உற உ��� விைரதவ� $கத.04782.3 

 Gத4 ேசவ> G45 .ல
பினா(. $கத.04782.4 

 அ4ட( த
ைம அ,=சிைற வ C6>ேய $கத.04783.1 

 த4டக
 ெச� தனி� $ைட ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) $கத.04783.2 

 �4ட
 ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேதா�ற: 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) யா�ைகைய� $கத.04783.3 

 க45 அர"றி� க@B� கல0கினா�. $கத.04783.4 

 அ"ற ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) சிர�திைன யா0ைகயா: $கத.04784.1 



 ப"# ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) பா(�தி5
 க4களி: 

$கத.04784.2 

 ஒ"#
 ��த
_ெப.(��த
_ெப.) உத�
 உர� இலா  $கத.04784.3 

 ."# அராவி: உயி(�$
 .ரJமா:. $கத.04784.4 

 �=ச: ஆகி� �ணி�"#
 ெத?வ( ேம: $கத.04785.1 

 ெந=A_ெப.(ெந=A_ெப.) ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெந5=சின
 தC(கிைல $கத.04785.2 

 வி=A மான�
 வ Cர�
 வ�ைமD
 $கத.04785.3 

 எ=Aேம ெகா: இனி உ�ெனா5 எ�Iமா:. $கத.04785.4 

 ைகயி: ஒ�ைற� க�
 என  ப"றிடா� $கத.04786.1 

 ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) க4ப5 ெச
.ன: ஆ6>ேய 

$கத.04786.2 

 ெவ�யவ� ெகா5 வி4ணிI
 ததைக $கத.04786.3 

 ஐய ஈ� ெகாேலா எ�# அர"#ேம. $கத.04786.4 

 வா-_ெப.(வா-_ெப.) அர
 ப5 வாளிக- 8Bகலி: $கத.04787.1 

 சாளர0க- என  .ைழ தா0கிய_ெப.எ�.(தா0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

$கத.04787.2 

 ேதாைள மா(பிைன ேநா�$
_ெப.(ேநா�$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ெதாைல� இலா $கத.04787.3 

 ஆைள நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அல� ஆ( உளேர எI
. $கத.04787.4 

 பா# உலாய பறதைல த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இைட $கத.04788.1 

 ேவ# ேவ# அ� நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) ெம�யிைன� $கத.04788.2 



 P# ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஆவி $>�தலா: $கத.04788.3 

 ஆ#ேமா எ� அக��ய( எ�றி5
. $கத.04788.4 

 84ட ேபா(�ெதாழி: �"றிய_ெப.எ�.(�"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

எ� மக�_ெப.(மக�_ெப.) $கத.04789.1 

 ஈ45 வத� ஒ( 2�வ� எ"றிட $கத.04789.2 

 மா45 உளா� எ�# உைர�தி>� ம"றியா� $கத.04789.3 

 ஆ4ட ேப( அரA ஆ"ற: ந�ேற எI
. $கத.04789.4 

 சிர�ைத மா(பிைன� ெச0ைகைய� ெதா�ைம ேபா: $கத.04790.1 

 ெபா,�தி ேநா�கி  .ரJ
_ெப.எ�.(.ர-_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) எ� 

.திைய $கத.04790.2 

 வ,��
 ஆ$ல
 ம"# அ� க45 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.04790.3 

 இ,�திேயா உயிேர இ�I
 எ�றி5
. $கத.04790.4 

 ம,J
 அ0ைக மறி�$
 மதைலைய $கத.04791.1 

 அ,ளி� ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) அH
 

விH
_ெப.எ�.(விH_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ேசா(�#
 $கத.04791.2 

 .ரJ
_ெப.எ�.(.ர-_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) வாயி: 

.ைட�$
_ெப.எ�.(.ைட_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

.வியிைட $கத.04791.3 

 உ,J
 நCட_$ைற.எ�.(நC5_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) உயி(�$
 விய(�$ேம. 

$கத.04791.4 

 ம�ன(_ெப.(ம�ன(_ெப.) ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) ம"# இ� 

பா�ைமயா: $கத.04792.1 



 இ�ன:_ெப.(இ�ன:_ெப.) எ�தி இர0க@
 அ�ெசய: $கத.04792.2 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) மா நக(� கா பிI- 

ைவகிய_ெப.எ�.(ைவ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.04792.3 

 அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.) 

ேக6டன-_வி.�.(ேக-_வி.+6_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ-_பட(.ஒ,.) 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) எ�தினா-. $கத.04792.4 

 நில�தி:_ெப.(நில
_ெப.+அ��_சா/.+இ:_இட.ேவ.) 

வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ச/� 

ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) மயி(_ெப.(மயி(_ெப.) $கத.04793.1 

 $ைல�த ைகய- $,திெப� க4ணின- $கத.04793.2 

 அைல�த உதிD- ஆ"ற அ,
 ��பின- $கத.04793.3 

 வைல� தைல  ப5 ம=ைஞயி� ஏ0கினா-. $கத.04793.4 

 அ:ல: P(த அ�ண� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) 

$கத.04794.1 

 ெதா:ைல ைவகிய_ெப.எ�.(ைவ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) Fழைல 

நC0கிேய_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எ�.$றி.+ஏ_சா/.) $கத.04794.2 

 இ:ைல ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) எ� 

மக�_ெப.(மக�_ெப.) கா4ப� எ�# $கத.04794.3 

 ஒ:ைல ஆவலி�� ஓ>ன- ஏகினா-. $கத.04794.4 

 மா வலி�$ மட0க: ஒ பா� தனி� $கத.04795.1 

 காவலி�$� �ய( வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) க�னிமீ( 

$கத.04795.2 

 நாவ: இ�கண
 ந4Kதி( எ�# P� $கத.04795.3 

 ஆவலி�தன( ஆயிைழமா( எலா
. $கத.04795.4 



 வா0$ G )த:_ெப.()த:_ெப.) ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) ேதவி 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) $கத.04796.1 

 பா0க( ம0ைகய(_ெப.(ம0ைகய(_ெப.) ப"பல,
 $ழCஇ� $கத.04796.2 

 ேகா0க
_ெப.(ேகா0க
_ெப.) அ�ன �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

�க
_ெப.(�க
_ெப.) ெகா6>ேய $கத.04796.3 

 ஏ0கிேய �ய( எ�தி இர0கினா(. $கத.04796.4 

 இதிைர�$ நிக( வ,
 ஏதிைழ $கத.04797.1 

 அத
 இ:ல� ஒ( ஆயிைழ மாெரா5 $கத.04797.2 

 �தி ேயகி �>�_வி.எ�.(�>_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) �ணிதி5 

$கத.04797.3 

 ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) மீமிைச 

வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) மய0கினா-. $கத.04797.4 

 மய0கினா- பி� மன
_ெப.(மன
_ெப.) ெதளி� 

எ�தினா-_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ-_பட(.ஒ,.) $கத.04798.1 

 உய0கினா- மிக_$ைற.எ�.(மி$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ஓ எ�# அர"றினா- 

$கத.04798.2 

 திய0கினா- உ,
 ஏ# திைள�தி5 $கத.04798.3 

 .ய0க
 எ�ன  .ர45 .ல
பினா-. $கத.04798.4 

 ெவ�ேயா� எ�# ஊB தC45தேலா5
 வி4ணி: ேபா� $கத.04799.1 

 ைகேயா5 அ�னா" ப"றிைன வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

எ� க4 ��ன
 $கத.04799.2 

 ெமா�ேயா5 அ�# ெவ=சிைற 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) �,காேவா $கத.04799.3 



 ஐேயா P"#�$ இ�# இைரயாவ� அறிேயேன. $கத.04799.4 

 ப4ேட வான
_ெப.(வான
_ெப.) ெசதழ: 86>  பைக �"#
 $கத.04800.1 

 ெகா4ேட ெச�றா� அ பக: உ�ற� ேகால�ைத� $கத.04800.2 

 க4ேட� இ�ேற இ�கிைட தாI
 கா4ேபேனா $கத.04800.3 

 வி4ேட� அ:ேல� இ?�யி( த�ைன விைனேயேன. $கத.04800.4 

 ெப"றி5 தி,வினி: பிறத_ெப.எ�.(பிற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெவ
சின
 $கத.04801.1 

 க"றவ( உண(ைவD
 கட�$
 அ�ன� $கத.04801.2 

 �"# உ#கி�றத� ��ன
 அ�பிேனா( $கத.04801.3 

 உ"றன Pறிேய உண(�த: ேவ45
 ஆ:. $கத.04801.4 

 ம�னவ( ெசவி அழ: ம5�ததா
 என $கத.04802.1 

 ந�_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) ெநறி த,வ� ஓ( ந5� நCதிைய� $கத.04802.2 

 ெசா�னவ( அைம�ச(க- �ைணவ( ேமைலேயா( $கத.04802.3 

 ஒ�னல( விைழதவா# உைர�கி�றா( கேள. $கத.04802.4 

 �"# உற வ,வ� �த@
 அ�ன� ஆ: $கத.04803.1 

 ெப"றி5 பய�கJ
 பிற�
 2�கிேய $கத.04803.2 

 ெத"ெறன உண(�_வி.எ�.(உண(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பி� பல�
 

ெச�வ(_வி.�.(ெச�_வி.+?_இ.இ.கா.+அ(_பட(.ப�.) ஏ: $கத.04803.3 

 $"ற
_ெப.($"ற
_ெப.) ஒ�# அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) 

வயி�_ெசா.உ,.(வயி�_ெசா.உ,.) 

$#க_$ைற.எ�.($#�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) வ:லேதா. $கத.04803.4 

 மா: வ, ெதாட(பினா: வன��� ெச:@மீ� $கத.04804.1 



 ேகா: வ,
 உணவிைன� $றி�� வ?விேய $கத.04804.2 

 பா: வ, .ண( பினி: ப5த:_ெதா.ெப.(ப5_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) ேபால 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.04804.3 

 ேம: வ,கி�றைத வினவ: ெச�கிலா�. $கத.04804.4 

 இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) ஆதி ஆ
 இைறவ( த0கைள $கத.04805.1 

 அதர�� அமரைர அைல�த தCயவ( $கத.04805.2 

 �� உ# தி,ெவா5 �>த� அ:லைத $கத.04805.3 

 உ�� உள( இவ( என உைர�க வ:லேமா. $கத.04805.4 

 ேதவ(க-_ெப.(ேதவ(_ெப.+க-_ப�.) யாைரD
 திைர ெகா- ேவைலயி� 

$கத.04806.1 

 ேமவ, மீ�ெதாைக விைரவி"# அ
 என $கத.04806.2 

 ஏவிைன இனி� ெகா: இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெச�ைக த
 $கத.04806.3 

 ஆவியி: வி, ._ெப.(வி, ._ெப.) இலா( அ�றி யா( ெச�வா(. $கத.04806.4 

 அைற கழ: வாசவ"$ அல�க4 ஆ"றிேய $கத.04807.1 

 இைறயிைன அழி�தைன இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

மாநக( $கத.04807.2 

 நிைற த, வள� எலா
 நC�$ வி�தைன $கத.04807.3 

 சிைற இைட உ��தைன ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) யாைரD
. $கத.04807.4 

 அ�த$ ேதவரா: ஐய ந0கJ�$ $கத.04808.1 

 இ��ைண அல�க4 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�தி"# 

இ0$ இ� $கத.04808.2 



 ெம�� திற
_ெப.(திற
_ெப.) ஆ
 என 

விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ- ெகா-ளைல 

$கத.04808.3 

 பி�த/� மய0கிைன ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ஆயினா�. $கத.04808.4 

 ெபா� நக( அழித_ெப.எ�.(அழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

நா-_ெப.(நா-_ெப.) .$த ேதவைர $கத.04809.1 

 இ�ன�
 வி6>ைல இர�க
 நC0கினா� $கத.04809.2 

 அ�னத"$ அ:லேவா ஆ# மா�க� $கத.04809.3 

 உ�Iட� ேபா( ெசய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) உ"ற த�ைமேய. 

$கத.04809.4 

 ேப# ததி5 பி=ஞக� ெப,
 தி,�ட� நC( $கத.04810.1 

 Q# த�Iட� எ65க
 இ,
 என )வ�றா� $கத.04810.2 

 P#கி�ற� ஓ( கால�
 $#கிய� அதைன� $கத.04810.3 

 ேத#கி�றிைல விதி வலி யாவேர தC(தா(. $கத.04810.4 

 எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ".) திற�த,
 )0கைள ெவ:கில( எம� 

$கத.04811.1 

 ச�தி ெவ�றி5
 எ�றன� க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) 

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) $கத.04811.2 

 அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) திற�தினா: அ:லேவா அ#�க� $மர� 

$கத.04811.3 

 உ��த ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) 

உ4ட� தாரக� உயிைர. $கத.04811.4 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) த0கைள� சிைற இைட  

பிணி�தா� $கத.04812.1 



 ஆதலா: உன�$ ஆன� எ� ��பேம அ:லா: $கத.04812.2 

 ஏ�
 ஓ( பய�_ெப.(பய�_ெப.) இ:ல� ஓ( சி# ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) 

இய"றி $கத.04812.3 

 ேவதைன  ப5கி�ற� ேமலவ( கடேனா. $கத.04812.4 

 $ரவைர� சி# பாலைர மாதைர� $ைறதC( $கத.04813.1 

 விரத ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) G45 உேளா( 

த
ைம ேம: அவைர $கத.04813.2 

 அ, மைற� ெதாழிலாளைர ஒ#�தன( அ�ேறா $கத.04813.3 

 நிரய �"ற�
 ெச�#-ெச�#_அ.ெதா.(ெச�#-ெச�#_அ.ெதா.) அலம,
 

ெநறிேயா(. $கத.04813.4 

 அமர( த
 ெப,
 சிைறயிைன நC�$தி ஆயி�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.$றி.) 

$கத.04814.1 

 $மர நாயக� ஈ45 ேபா( ஆ"றிட� $றியா� $கத.04814.2 

 நம� $"ற�
 சிைதயி: ெகா-ளல� நாைள $கத.04814.3 

 இைம ஒ50$ �� கயிைலயி� மீ4>5
 எதா�. $கத.04814.4 

 சி6ட( ஆகிேய அம( த,
 இைமயவ( சிைறைய $கத.04815.1 

 வி6>டா� நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) இ,�திேய� ேமவல( .ர0க- $கத.04815.2 

 A6ட க4)த: $மர� ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) $ல
_ெப.($ல
_ெப.) எலா
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$கத.04842.2 

 மாD
 நினறன�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.க.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ப�.) 

அ:லI
 ஆயின� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

$கத.04842.3 

 மாைய யாவேர கடதன( மைறகJ
 மய0$
. $கத.04842.4 

 இ�ன த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ேச( �த:வைன� சி#வ�_ெப.(சி#வ�_ெப.) 

எ�# இகB� $கத.04843.1 



 ப�I கி�றைன அ�ண( த
 கிைள எலா
 

ப5��_வி.எ�.(ப5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.04843.2 

 நி�ைனD
 த>தி5வ� ஓ( இைம பினி� இர .
 $கத.04843.3 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) அ,- திற
_ெப.(திற
_ெப.) கா65வா� 

வதன�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) சம(ேம:. 

$கத.04843.4 

 அ"ற
 இ:வைக ஆயிர�� எ65 எI
 அ4ட
 $கத.04844.1 

 ெப"றன
 என வியதைன த��வ ேபத
 $கத.04844.2 

 �"#
 உண(திைல தரணிேயா அள பில உளகா4 $கத.04844.3 

 ம"ைற அ4ட0க- ேக6>ேய: ம,Jதி ம�ேனா. $கத.04844.4 

 $>ைல ஈறதா வா/ேய �தலாதா� $Hமி $கத.04845.1 

 உைடய அ4ட0க- அலகில எ�ப( ஒ�# ஒ�றி� $கத.04845.2 

 அைடத:_ெதா.ெப.(அைட_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) உ"றி5 .வன�தி� 

ெப,ைம_ெப.(ெப,ைம_ெப.) யா( அறிதா( $கத.04845.3 

 �>� உறாத� ஓ( ெபா,ளிைன �>� Pற அ"ேறா. $கத.04845.4 

 அ�ன ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ4ட0க- அனத 

ேகா>ையD
 $கத.04846.1 

 த�ன� ஆைணயா: ஓ( இைம  ெபாHதினி: தர�
 $கத.04846.2 

 பி�ன( மா"ற�
 வ:ல� ஓ( ஆதி அ
 பிரா� கா4 $கத.04846.3 

 உ�ெனாேட ெபா,
 ஆடலா: ெசதி_ெப.(ெசதி_ெப.) 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ"றா�. $கத.04846.4 

 வ�சிர� தனி யா�ைக ெப"றன
 என மதி�தா� $கத.04847.1 



 இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) சிர�ைதைய வி5மதி இ,விைன�$ ஈடா 

$கத.04847.2 

 அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) ெச5�தி5
 உயி(க- மா�தி5
 என அறிஞ( 

$கத.04847.3 

 நி�சயி�தன( �>� உறா� இ,�தி ெகா: நCேய. $கத.04847.4 

 ெப,ைம_ெப.(ெப,ைம_ெப.) ெப"றி5 வான�தி� நில�திைட  பிறேதா( 

$கத.04848.1 

 இ,ைம ெப"றி5 காய�
 இறதி5
 தி4ண
 $கத.04848.2 

 ப,மித�� நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) வ�சிர யா�ைகD
 பா/� $கத.04848.3 

 உ/ைம_ெப.(உ/ைம_ெப.) ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

உள� ஆதலா� அழி� இ�றி உ#ேமா. $கத.04848.4 

 அழி� இ: ெம� வர
_ெப.(வர
_ெப.) ெப"றன
 எ�றைன அத"$ $கத.04849.1 

 ெமாழித,
 ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) ேக4 மதி ��சக
 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உ- $கத.04849.2 

 ெகழிய ம� உயி( ேபா: சில ைவகலி: ெகடா� $கத.04849.3 

 கழி ெப,
 பக:_ெப.(பக:_ெப.) இ,தி5
 பா�ைமேய க4டா�. $கத.04849.4 

 அ�Aத� அய� அமர( ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெபய( 

அவ(�$ $கத.04850.1 

 நி�சய
 ப5 �கமேன ஆன ேபா: நின� $கத.04850.2 

 வ�சிர� தனி யா�ைகD
 அழி� இலா வர�
 $கத.04850.3 

 ��சக
 ெதாழ  ப: உக
 இ,�தலா� �>D
. $கத.04850.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெச� ேதவைர நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அைல� கி�றைத 

மதியா $கத.04851.1 



 ஊ� ெச�கி�ற ப: உயி(�$
 உயிர� ஆ
 ஒ,வ� $கத.04851.2 

 தா�_த".A.(தா�_த".A.) ெச�கி�ற ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) வர�திைன� 

தா�_த".A.(தா�_த".A.) தவி(�தி5ேம: $கத.04851.3 

 ஏ� ெச�தா�_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ,.) என வினவிேய 

நி#�வா( எவேர. $கத.04851.4 

 ெக5த: இ:ல� ஓ( வளெனா5 நCD
 நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) கிைளD
 

$கத.04852.1 

 ப5த:_ெதா.ெப.(ப5_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) இ�றிேய வாBதி எ�# இ�னன 

பக(ேத� $கத.04852.2 

 இ5த: ெகா4>5 சிைற இைட� ேதவைர இ�ேன $கத.04852.3 

 வி5த:_ெதா.ெப.(வி5_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) ெச�$தி எ�றன� அறிஞ/� 

மி�கா�. $கத.04852.4 

 இ�ன பா�ைமயா� மட0க: அ
 ெப,�க�� இளவ: $கத.04853.1 

 ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா:_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வாசக
 வினவிேய 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) �> �ள�கி� $கத.04853.2 

 க�ன 85 ெச
 கன: ெசறி�தா: என� கன�# $கத.04853.3 

 ��ைன ஆகிேயா� பி�ன,
 சில சில ெமாழிவா�. $கத.04853.4 

 கா"றி:_ெப.(கா"#_ெப.+இ:_இட.ேவ.) த-J45 ெந, பினி: F545 

க0ைக $கத.04854.1 

 ஆ"றி: தா�$45 சரவண
 .�$ அைலD45 $கத.04854.2 

 ேவ"#  ேப( �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உ45 அHேத விைளயா5
 

$கத.04854.3 

 ேந"ைற  பாலைனேயா பர
 ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) என நிைனதா�. 

$கத.04854.4 



 பிரம
 ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 

ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) உயி( என  ேப( 

ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.04855.1 

 உ,வ
 எ4 இல ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

த�மாைய யா: உல . இ: $கத.04855.2 

 க,ம ேபத0க- ஆ"றி5
 ப: .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) கட��- $கத.04855.3 

 இரவி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உ,� தனி� தனி கா6>ய இய:பி�. 

$கத.04855.4 

 கட
 தக(�ழி அவ"றிைட ெவளி ககன� ேதா5_ெப.(ேதா5_ெப.) $கத.04856.1 

 அைடதவா# ேபா: யா�ைகயி� ேபதக
 அைன��
 $கத.04856.2 

 �>த_ெப.எ�.(�>_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) ெதா�ைமேபா: அேபத
 ஆ
 

ெமாழி�$
 $கத.04856.3 

 ெதாட(த_ெப.எ�.(ெதாட(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) சிைத�$
 நாட 

ஒணா� அம( ெப,
 ேசாதி. $கத.04856.4 

 பிரமேம இவ( அ:லவ( இவ( என  ேபதி�� $கத.04857.1 

 இ,ைம ஆகேவ ெகா-ளைல யா�ைகேய ேவ# $கத.04857.2 

 பரம
 ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) உயி( எலா
 ஒ�# ப: 

பணிD
 $கத.04857.3 

 ெபா,ள� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ஒ,ைமயா� 

�>தவா ேபால. $கத.04857.4 

 விற@
 வ�ைமD
 இ:லவ( தாBவ( ேமத�க $கத.04858.1 

 ெநறிய( ஓ0$வ( ஈ� உலக��_ெப.(உலக
_ெப.+அ��_சா/.) இைட நிகB�சி 

$கத.04858.2 



 இ#தி இ:ல� ஓ( ெப/ய� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) அ#�க� எ�ேபா� 

$கத.04858.3 

 சிறிய� ஆதலி� அவைன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) ெவ:$வ� தி4ண
. 

$கத.04858.4 

 ெதாைகைம சா�ற ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) $ரவ( ப:ேலா(_ெப.(ப:ேலா(_ெப.) 

உயி( ெதாைல�த_ெப.எ�.(ெதாைல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.04859.1 

 பைகஞ( ஆதலி� அமரைர� சிைற இைட  ப5�ேத� $கத.04859.2 

 மிைக ெச�தா( கைள நா>ேய ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ஒ#�தி5த: 

$கத.04859.3 

 தைகைமேய என மI�ைற Q:கJ
 சா"#
. $கத.04859.4 

 மாகரா� உேளா( கா பிைன வி5கில� ம"ைற  $கத.04860.1 

 பாக சாதன� த�ைனD
 அ,
 சிைற  ப5 ப� $கத.04860.2 

 ஏக நாயக� எ�திI
 எதி(� ேபா( ./வ� $கத.04860.3 

 ஆைகயா: இனி இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) சி# ெமாழிகைள அய(�தி. 

$கத.04860.4 

 உைர ப� எ� இனி ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) வயி"# எ�Iட� உதி��  

$கத.04861.1 

 ெப,�க
 உ"றைன ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) $ல  பைகஞைர  

ெப/�_ெப.(ெப/�_ெப.) $கத.04861.2 

 ெந,�க: இ�றிேய அவ(க- பா: ப6டைன நCேய $கத.04861.3 

 இ,�க ம"# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெத?வ,
 ேவ45ேமா என�ேக. 

$கத.04861.4 

 ப��� ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) Q# 

உைடயேதா( ெச�னிD
 பலவா
 $கத.04862.1 



 ெகா��� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அம( 

ேதா-கJ
 கர0களி� $H�
 $கத.04862.2 

 எ���$ ஆ"றிைன வ�ைமD
 வ Cர�
 இழதா� $கத.04862.3 

 பி��� ெகா4டவ( த
மிI
 ேபைதைம பி>�தா�. $கத.04862.4 

 தானவ( வழி�ைற த�ைன 

வி6டைன_வி.�.(வி5_வி.+66_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) 

$கத.04863.1 

 வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ேபா�றைன வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) சிதிைன 

$கத.04863.2 

 ேம: நிகB தி6ப�
 விற@
 மா4டைன $கத.04863.3 

 ேமானெமா5 அ,
 தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) �யல  ேபாதி நC. $கத.04863.4 

 மறதைன இகBதைன மான நC0கிைன $கத.04864.1 

 சிறதி5
 அ�ண( த
 சீ(�தி மா"றிட  $கத.04864.2 

 பிறதைன ஈ45 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) பயI
 ெப"றிைல $கத.04864.3 

 இறதைன ேபா@
 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) இ,�ளா� ெகாேலா. $கத.04864.4 

 மதி/ ஆதியா� ம"# இத"$ நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.04865.1 

 சிைதயி: ெவ,� ெகாளி� திைச �க�த( ேபா: $கத.04865.2 

 ஐதிய: அ0க
 ஒ�# அ
 ைக ப"#தி $கத.04865.3 

 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) திறேல என  பைடD
 வ Cசிேய. $கத.04865.4 

 கிைள�தி5 க-ளியி� கிைள களா
 என $கத.04866.1 

 வள(�தைன பல தைல_ெப.(தைல_ெப.) வர
._ெப.(வர
._ெப.) இ: ைக�தல
 

$கத.04866.2 



 ெநளி�தைன Aமதைன ெந>� காலமா $கத.04866.3 

 இைள�தைன வலி இலா� யா� ெச�தி நC. $கத.04866.4 

 ப45 உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) இ:ல� ஓ( ப,வ
_ெப.(ப,வ
_ெப.) 

ஆதலி� $கத.04867.1 

 க4டைன வ,ணைன� தைளயி� இ6டைன $கத.04867.2 

 அ4டைர அைல�தைன அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) Pடலி� $கத.04867.3 

 ெப4>/� ந50கிைன ேப> ேபா@
 நC. $கத.04867.4 

 ப: ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) உைட  பால� 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) �� $கத.04868.1 

 வ�ைமD
 ஆட@
 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பா(�திட 

$கத.04868.2 

 இ�ன�
 வதில- வ,தி_வி.எ�.(வ,�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

ஈ�ற தா�_ெப.(தா�_ெப.) $கத.04868.3 

 அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) $ைற ெகாேலா அ,வ 

மானேத. $கத.04868.4 

 பைக என ஒ�# உறி: பைத பைத�� எழCஇ� $கத.04869.1 

 சிைக உைட வா: உைள� சீய
 சீறிேய $கத.04869.2 

 த$ விற:_ெப.(விற:_ெப.) 

ெகா-J
_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ: அவ"றி� 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ஆ� $கத.04869.3 

 மி$தைல ெப"ற�
 வ C4 ெகா: எ
பி நC. $கத.04869.4 

 Gதைர� தைலவைர  .ரா/ ைமதைன $கத.04870.1 



 ஏதில( யாைரD
 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) 

ெவ�#_வி.எ�.(ெவ:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏ$வ� $கத.04870.2 

 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) தள(� எ�திட: நின� மா நக( $கத.04870.3 

 ேபா�தி எ�றன� .ல�_ெப.(.ல�_ெப.) இ: .தியா�. $கத.04870.4 

 எ�# இைவ அ�ண( ேகா� இைச�த காைலயி� $கத.04871.1 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) 

என நைக��� க4 ெதா#
 $கத.04871.2 

 ��றிய ேப( அழ: ெசா/ய ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சின�� $கத.04871.3 

 ஒ�றிய த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உள�� இைனய உ�Iவா�. $கத.04871.4 

 உ#திைய உைர�தன� உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) இலாதவ� $கத.04872.1 

 வறி� எைன இகBதன� வ,வ� ஓ(கில� $கத.04872.2 

 இ#
 வைக நா>ன� யா� ஒ( .திைய $கத.04872.3 

 அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) இல(�$ உைர பவ( அவ/: ேபைதேயா(. $கத.04872.4 

 உ��தன( ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உதவி  ேபா"றிI
 

$கத.04873.1 

 ைக�திட: தவி,ேமா கா=சிர0 கனி $கத.04873.2 

 அ�தக� அ:லேவா அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) இலாதவ� $கத.04873.3 

 சி�த
_ெப.(சி�த
_ெப.) அ� உண( வைக ெத,65 கி�றேத. $கத.04873.4 

 ெதாைல�க,
 தி,�ைட� Fர� .திைய� $கத.04874.1 

 கல�கிI
 உ�வைக க,� கி�றில� $கத.04874.2 

 அல�க4 உ"# இ,� நா
_பதி.ெப.(நா
_த�.ப�.) இர0கி ஆவ� எ� 

$கத.04874.3 



 வில�க,
 விதிைய யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) ெவ:ல வ:லேமா. 

$கத.04874.4 

 ஆவ� விதி எனி� அைன��
 ஆயி5
 $கத.04875.1 

 ேபாவ� விதி எனி� எைவD
 

ேபா$
_ெப.எ�.(ேபா_வி.+�_ெபா,.உ,.+உ
_ெப.எ�.$றி.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ: 

$கத.04875.2 

 ேதவ,�$ ஆயிI
_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.$றி.+உ
_சா/.) தC(�க� 

த�கேதா $கத.04875.3 

 ஏவ,
 அறி ஒணா ஈச"$ அ:லேத. $கத.04875.4 

 நC4ட_ெப.எ�.(நC-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெச
 சைட �> நிமல� ஈத 

நா-_ெப.(நா-_ெப.) $கத.04876.1 

 மா4ட� மா�தி5
 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) வததா: $கத.04876.2 

 ஈ45 உளா( யாவ,
 இைறD
 

�=A
_ெப.எ�.(�=A_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ: $கத.04876.3 

 G4>5
 அமர( ேகா� தவ�
 ெபா��$ேமா. $கத.04876.4 

 இற ப� சரத ேம: இைறவ� எ� உைர $கத.04877.1 

 ெவ#�தன� இகHேம: 

ேவ4>_வி.எ�.(ேவ45_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) இ�I
 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) $கத.04877.2 

 ம#�� எதி( ெமாழியல� ம�ன எ� பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) $கத.04877.3 

 ெபா#�தி எ�# இ� உைர .க:வ� அ:லேத. $கத.04877.4 

 ம�னவ( ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) வ-ள: ேவலினா: $கத.04878.1 

 இ� இனி இறதி5
 இ��
 ேநா�கிேய $கத.04878.2 



 பி�I
 இ0$ இ,திட: பிைழய� 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ: $கத.04878.3 

 �� உற �>வேத �ைற அதா
 எனா. $கத.04878.4 

 சிதைன ெச�தி5 சி0க மா �க� $கத.04879.1 

 தைதைய நிக( வ, த
 �� தா-_ெப.(தா-_ெப.) ெதாழா $கத.04879.2 

 வதைன_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) 

ெச�தன�_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) ம�ன 

சீறிேட: $கத.04879.3 

 .தி இேல� பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெபா#�த: ேவ45
 ஆ:. $கத.04879.4 

 சிறியவ( ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெச�யி� ேமலவ( 

$கத.04880.1 

 ெபாைறெயா5 பி�ன,
 ேபா"ற: அ:லைத $கத.04880.2 

 இைற அ�
 ெவ$-வேரா யாI
 ெச� பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) $கத.04880.3 

 அறிவ� நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அ�றிேய ஆ( அ� ஆ"#வா(. $கத.04880.4 

 ெபா#�தைன ேகா> எ� .�ைம உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) ேம: $கத.04881.1 

 ெச#�� எைன இகBதிட: ெச,வி: ெச�#யா� $கத.04881.2 

 ம#�� எதி( மைலதி5
 ஆ"றலா( தைம $கத.04881.3 

 ஒ#�தி5 கி�றன� அதைன ஓ(தி நC. $கத.04881.4 

 ெச,விI�$ ஏ$வ� ெச#ந( த
மிைச� $கத.04882.1 

 த,தி ஆ: விைட என� த
பி ேக6ட@
 $கத.04882.2 

 ெப/�_ெப.(ெப/�_ெப.) உள
 மகிBதன� பிற0$ காதலா: $கத.04882.3 



 வ,தி_வி.�.(வா_வி.+,�_(?)+இ_��.ஒ,.) எ�# அைனயைன 

மா(பி:_ெப.(மா(._ெப.+இ:_இட.ேவ.) .:லினா�. $கத.04882.4 

 ைப அர� அளி�தி5
 பாதல�தினி: $கத.04883.1 

 ைவயக வைர பினி: திைசயி� வா�களி" $கத.04883.2 

 ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) அ4ட0களி: 

ெச�D
_ெப.எ�.(ெச�_விஉ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ெவ�றி உ- 

$கத.04883.3 

 ஐய நி"$ ஏ� ெகா: அ/ய� ஆனேத. $கத.04883.4 

 நC�க
 இ: ேக-வியா� நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) �� ெசா"றன $கத.04884.1 

 2�$ உறி� எ� மன� �ணி�
 தி6ப�
 $கத.04884.2 

 ஊ�க�
 உணரேவ ஒ�னலா( எI
 $கத.04884.3 

 மா�கைள அ5வ� ஓ( மட0க: அ:ைலேயா. $கத.04884.4 

 ெச�றன( மா"றல( எ� ைக ேத(திேய: $கத.04885.1 

 ெகா�ற பி� அ:ல� $
பி65 ஓ>ட $கத.04885.2 

 ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பி� அ:ல� ெவ$ளி 

தC(திேயா $கத.04885.3 

 உ�றன� ஆ"றைல உண(கிேல� ெகாேலா. $கத.04885.4 

 இ"ைற நா-_ெப.(நா-_ெப.) நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) நக( ஏகி ஆயிைட 

$கத.04886.1 

 உ"றி5 பைட எலா
 ஒ,0$ 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

$கத.04886.2 



 ெகா"ற
_ெப.(ெகா"ற
_ெப.) ஒ5 இ,�$தி $மர� ஈ45 

நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) $கத.04886.3 

 ம"# உைன விளி�$வ� வ,தியா: எ�றா�. $கத.04886.4 

 ஒ: என �,கேவ- உன� மா நக( $கத.04887.1 

 ெச:லிI
 ஏகைல ெச,��$ அ�ன� $கத.04887.2 

 ெசா:லிைன வி5�தி ஓ( 2த� த�ைன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) 

$கத.04887.3 

 வ:ைலயி� அம( ெசய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) வ,கி�ேற� 

எ�றா�. $கத.04887.4 

 எ�ற@
 அ�ண,�$ இைறவ� ஈ0$ இ� $கத.04888.1 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) என விைட அ� ந:க� தாB� ேபா�� $கத.04888.2 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) தி,மா நக( சா(� ைவகினா� $கத.04888.3 

 வ� திற:_ெப.(திற:_ெப.) உைடய� ஓ( மட0க: ேப/னா�. $கத.04888.4 

 ஆன� ஓ( ெபாHதினி: அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) ஆ45 உைற $கத.04889.1 

 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அ
 தைலவைர� தனய( த0கைள $கத.04889.2 

 ஏைனய( யாைரD
 ஏக� ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) $கத.04889.3 

 மா நக( இதிர வள�தி� ைவகினா�. $கத.04889.4 

 அத
 இ: வள� உைட அ�ண( காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) $கத.04890.1 

 மதிர
 இ,த� வ$��� Pறினா
 $கத.04890.2 

 இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) �தலிேனா( யா,
 ஏ�திட�. $கத.04890.3 

 ெசதியி� அம(தவ� ெச�ைக ெச .வா
. $கத.04890.4 



 நாரண� எ�I
 ேத�
 நா� �க�தவI
 ��க4 $கத.04891.1 

 Gரண� தாI
 ஆகி  .வி பைட��_வி.எ�.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அளி�� மா"றி $கத.04891.2 

 ஆரண �>�
 ேதறா அநாதியா� உயி(க6$ எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.04891.3 

 காரண� ஆய ேமேலா� கழ: இைண க,��- ைவ பா
. $கத.04891.4 

 தி4ணிய_ெப.அ.(தி4ணிய_ெப.அ.) அ�ண( த
ைம� ெச"றிட இ�ேன 

ெச?ேவ: $கத.04892.1 

 ப4ணவ� ஏ$
 எ:லா அமர,
 பா0கி: ெச:வ( $கத.04892.2 

 �4 என யாI
 ஏகா� ஒழிவ� FB� அ�# எ�னா $கத.04892.3 

 எ4ணி_வி.எ�.(எ4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) வதி5வா� ேபால 

இரவி வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உதய
 ெச�தா�. 

$கத.04892.4 

 இரவி வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உதய ெவ"பி� எ�திய 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) த�னி� $கத.04893.1 

 அ/ அைண மிைசேய ைவ$
 அ#�க
 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ4ண: $கத.04893.2 

 பிரம� மா: மகவா� ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) �னிவர( பிற,
 ேக6ப 

$கத.04893.3 

 வரமி$ சிற பி� வ Cரவா$ைவ ேநா�கி� ெசா:வா�. $கத.04893.4 

 பாவேம பயி@
 Fரப�மI
 அ�ண( ஆேனா( $கத.04894.1 

 ஏவ,
 �>வா( ஆக இைமயவ( இ5
ைப 

நC0க_$ைற.எ�.(நC0$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.04894.2 

 மா இய:கி�ற வ Cர மேகதிர  .ர���$ இ�ேன $கத.04894.3 



 ேபாவ� ./� ந
ேத( ெபா- என� ெகாண(தி எ�றா�. $கத.04894.4 

 வ-ள: ம"# இதைன� ெச ப மா: அய� மகவா� ஆதி $கத.04895.1 

 உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) ப4ணவ(க- ேகளா உவைக அ
 கடலி� 8Bகி� 

$கத.04895.2 

 ெத-ளிதி� எம� ��ப
_ெப.(��ப
_ெப.) தC(த� தC(த� எ�னா� 

$கத.04895.3 

 �-ளின( ஆ>  பா> அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அ> Fட: உ"றா(. 

$கத.04895.4 

 ஆய� காைல_ெப.(காைல_ெப.) த�னி� அ,
 ெப,
 கயிைல 

ேபா"#
_ெப.எ�.(ேபா"#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.04896.1 

 நாயக நதி அ4ண: ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) கண� தைலைம G4ேடா� 

$கத.04896.2 

 ேசய� ஓ( மன ேவக  ெபா�ேதெரா5 வலவ� த�ைன� $கத.04896.3 

 Pயின� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வ:ேல 

$மரேவ- ��ன( உ��தா�. $கத.04896.4 

 �� உற ம,�த� 245 �ர4 த$ தட
ேத( ந4ண $கத.04897.1 

 அ�னைத அ,ளி� ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

அ#�க
 பைட�த அ4ண: $கத.04897.2 

 ப: ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) சீய
 தா0$
 ைப
 ெபானி� தவிA த�னி� 

$கத.04897.3 

 ம�னின� இ,�த: நி0கி_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

எHதன� மைறக- ேபா"ற. $கத.04897.4 

 மா# இ: ெபா� Aட,
_ெப.எ�.(Aட(_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ேம, 

வைரமிைச இ,8 ெவ�ேயா( $கத.04898.1 



 ேவ# இலா� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) பா: ப65 

விள0கி_வி.எ�.(விள0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இவ, மாேபா: $கத.04898.2 

 ஆ#மா �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) எ
 ஐய� அைனய 

ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) இரதமீ� க4 $கத.04898.3 

 ஏறினா� ஏறி� FBேவா(�$ இைனய� ஒ�# இய
.கி�றா�. $கத.04898.4 

 வா( திைர அள�க( நா ப4 வர
._ெப.(வர
._ெப.) இலா அளைவ�� ஆகி� 

$கத.04899.1 

 சீ(திகB மேகதிர  ேப(� தி,நக( ��ன( ஏகி� $கத.04899.2 

 F(தைன அ5வா� ேபா�
 �4 என நCவி( )
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_��.ஒ,.) த
 

$கத.04899.3 

 ஊ(திக- த
மி: ேமவி ஊ(� இவ4 வ,தி( எ�றா�. $கத.04899.4 

 இ ப> �க
_ெப.(�க
_ெப.) ஆ# உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) எ
பிரா� 

இைச�தேலா5
 $கத.04900.1 

 அ பணி இைசயா ேவத� அ�ன��
 ஆழி ேமேலா� $கத.04900.2 

 ஒ ப,
 உவண
 மீ�
 உ
ப( ேகா� மான
 மீ�
 $கத.04900.3 

 ெச . உ#
 ஏைன வி4ேணா(_ெப.(வி4ேணா(_ெப.) த
 த
 ஊ(தியிI
 

ேச(தா(. $கத.04900.4 

 அத
 இ: இல�க� ேதா,
 அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) அலா எ4ம( தா�
 

$கத.04901.1 

 மதர
 உறH
 வ Cர வா$வா
 வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) ேயாI
 

$கத.04901.2 

 எதிர வயமா� ேத/� வ C"# வ C"# ஏறி யா(�$
 $கத.04901.3 



 சிைதயி� ஆI
 எ6டா� ேதவ(க-_ெப.(ேதவ(_ெப.+க-_ப�.) 

ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) FBதா(. $கத.04901.4 

 A பிர� ேமக மாலி Aேவத சீ/ட� கபாலி $கத.04902.1 

 அ பிர சி��� சி�திரா0கேன Aவால தா@ $கத.04902.2 

 ஒ . இ: வ�சிரேன வ Cம� உ�கிர� உ�கிேரச� $கத.04902.3 

 பி பில� நதிேசன� பிரமச� பிரமேசன�. $கத.04902.4 

 ப�மேன கராள� த4ட� ப�திர� ப/க ேநமி $கத.04903.1 

 உதவக� .6ப தத� உ,�திரா கார� வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) $கத.04903.2 

 மதிசய� ேக� மாலி வ�கிர� பிரம ேகச� $கத.04903.3 

 அதி பதி கலி0க� ேகார� அ�Aத� அசல� சாத�. $கத.04903.4 

 சி�திர ேசன� G/ Aசீல� மாசயேன சி0க� $கத.04904.1 

 உ�தர மட0க: ேபேரா� உபதி6ட� சயேன ஈச� $கத.04904.2 

 ம�தக� மத0க� ச4> மகா பல� Aேவத� நCல_ெப.அ.(நCல
_ெப.) $கத.04904.3 

 ப�திர� Aவா$ அ4டா பரணேன காக பாத�. $கத.04904.4 

 பி0கல� சமான� மாய� 
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ப� 

$கத.04905.1 

 ச0கபால� விசாக� சதநாவ� அய� கிOவ� $கத.04905.2 

 அ0ைக ஆயிர�த� ெச
க4 அDத�த� அனத� வாம� $கத.04905.3 

 ம0கல ேகச� ேசாம� வ�சிர மாலி ச4ட�. $கத.04905.4 

 அச�க� சரப� $த� ஆடக� கவத� ேமக� $கத.04906.1 

 விசய� வி��,ம� த4> வியா�கிர� காலபாச� $கத.04906.2 



 தச�க� $�த� பாI தன=சய� இடபYப� $கத.04906.3 

 Aசி�க� அனல ேகச� Aப�திர� ேக� ேமாக�. $கத.04906.4 

 ம�த� உ�ம�த� நதி மேனாபவ� வாD ேவக� $கத.04907.1 

 A�தேன அனிக� சீத� Aனாதேன Aமாலி மாலி $கத.04907.3 

 அ�தி/ அ�ண( P"ற� அ/ேகச� Aவால ேகச�. $கத.04907.4 

 இ0$ இவ( Gத ெவ-ள�� இைறயவ( ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) Q"# எ4ம( 

$கத.04908.1 

 ெபா0$ ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சின�த( எ:லா  .வன�
 அட 

ெவ�றா@
 $கத.04908.2 

 அ0$ ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெநா> பி� ��ன( அ5பவ( ஆட: மி�ேகா( 

$கத.04908.3 

 ச0ைகயி: வலிேயா( யா,
 ச4�க�தவைன� FBதா(. $கத.04908.4 

 ஏ என  பக,
_ெப.எ�.(பக(_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ��ன
 

இ?வைக எவ,
 ெச?ேவ: $கத.04909.1 

 ேசயிைன� FBதேலா5
 ெச�ைக ம"# அதைன� 

காUஉ_வி.எ�.(கா4_வி.+ண_இ.க.+_வி.எ�.$றி.) $கத.04909.2 

 மாயி,- பரைவ ஞால
_ெப.(ஞால
_ெப.) வைர� $ல
_ெப.($ல
_ெப.) பனி ப 

ஆ(�தி65 $கத.04909.3 

 ஆயிர�� இர6> ெவ-ள�� அனிக�
 

எHத_ெப.எ�.(எH_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ�ேற. $கத.04909.4 

 எHதன அனிக ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) ஈ4>ய எ0$
 

வி4ேணா(_ெப.(வி4ேணா(_ெப.) $கத.04910.1 

 ெபாழிதன( Gவி� மா/_ெப.(மா/.) Gத( த
 ெதழி . வி4K
 $கத.04910.2 



 ஒழிதி5 திைசD
 பா,
 உ"றன உைலத� ஆழி $கத.04910.3 

 அழிதன க,வி வான
_ெப.(வான
_ெப.) அ4ட
 ெந�$ உைடத மாேதா. 

$கத.04910.4 

 க: என இர0$ ேப/ கர>ைக �>ேய காள
 $கத.04911.1 

 ச:ல/ திமிைல த�ைக த4Kைம_ெப.(த4Kைம_ெப.) படக
 ேகா5 

$கத.04911.2 

 வ: இய: உ5�ைக ச0க
_ெப.(ச0க
_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) $ட�ழவ
 

ஆதி  $கத.04911.3 

 ப: இய
 அனத ேகா> பா/ட
 இய
பி� ெச�ற. $கத.04911.4 

 க-ள: அ
."ற த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) தா(_ெப.(தா(_ெப.) கவினிய 

ெமா�
பி: Gத $கத.04912.1 

 ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) அ0$ ஏகேலா5
 

வி/�_வி.எ�.(வி/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எH Gழி 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கத.04912.2 

 த-ள,
 Aட( க4 மா"றி அகில�
 தாேன ஆகி $கத.04912.3 

 அ-ள: அ
 கடலி� ேபB வா� அைட�த� திடேர ஆக. $கத.04912.4 

 கலகல மிழ"#
 ேநா� தா-_ெப.(தா-_ெப.) கழ: .ைன Gத 

ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) $கத.04913.1 

 வல வயி�_ெசா.உ,.(வயி�_ெசா.உ,.) எஃக
 ஏ�
 வ-ள: 

தா-_ெப.(தா-_ெப.) வH�தி� FB�_வி.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

$கத.04913.2 

 ெசல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) உ# கி/க- மான� 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) த
 தைலவேரா5
 

$கத.04913.3 



 அைல ெபா,
 அள�க( ேவைல அக� கைர இ#�த அ
மா. $கத.04913.4 

 மட0கைல உறH
 ெமா�
பி� மா ெப,
 Gத ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) 

$கத.04914.1 

 தட0கழ: கலி ப� தாளி: சலசல ஒலி ப மாறா $கத.04914.2 

 ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) திைர அலம� உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) ேநமி அ
 

கடேல ஆறா $கத.04914.3 

 நடதன ெபாைற ஆ"றா� ேசடI
 ந5�க
 உ"றா�. $கத.04914.4 

 ப> தவி( Gத ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) பட(த@
 பர6>� காறா� 

$கத.04915.1 

 கட:_ெப.(கட:_ெப.) அள� அைமத� அ�ேற கன: விழி� Aற� சி�ைன 

$கத.04915.2 

 ெகட:_ெதா.ெப.(ெக5_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) அ,
 திமி0கி: ஆதி கீட
 ேபா: 

உலவா நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.04915.3 

 அ> உைற பரேல ேபா�ற_ெப.எ�.(ேபா:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

அத"ப5 கி/க- �"#
. $கத.04915.4 

 ததிர  Gத ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) தட
_ெப.(தட
_ெப.) 

கட:_ெப.(கட:_ெப.) ஆ"றி: சார $கத.04916.1 

 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) �ைணவ( யா,
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மா@
 ம"ைற $கத.04916.2 

 இதிர� தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) தாI
 இைமயவ( பல,
 

Fழ_$ைற.எ�.(FB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.04916.3 

 அதர�� ஆ"றி: ெச�றா� அ#�க� அணி�தி4 ேத(ேம:. $கத.04916.4 

 மா# ப6டவ( ேம: ெச:@
_ெப.எ�.(ெச:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

வய  ெப,
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 �நC( அலம� ெதளி� இ�றாகி� $கத.04917.2 

 ேச#_ெப.(ேச#_ெப.) ப65 இைறய� ஒ�# ேத�தி
 ��ன
 அஃேத 

$கத.04917.3 

 நC# ப65 எH� ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

எ?_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+?_ஒ".) உலக�
 

நிமி(�_வி.எ�.(நிமி(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) FBத. $கத.04917.4 

 இ?வைக அயி: ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) அ4ண: இராயிர
 Gத 

ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) $கத.04918.1 

 க?ைவயி� அைம� ெச:ல� கைன கட:_ெப.(கட:_ெப.) வைர பி� ஏகி 

$கத.04918.2 

 எ?வ
 அ� அைடத_ெப.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெதா:ைல 

இல0ைக அ
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 ைமவைர .ைர F( ேம� மேகதிர .ர
 �� ேபாதா�. $கத.04918.4 

 ேபாத காைல_ெப.(காைல_ெப.) அயலி� 

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

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) அ0ைக P பிேய 

$கத.04919.1 

 நாதக
 சிைல கைத நல
_ெப.(நல
_ெப.) ெகா- ச0$ ச�கர
_ெப.(ச�கர
_ெப.) 

$கத.04919.2 

 ஏதிேனாI
 நா��கI
 இதிர� தைலவI
 $கத.04919.3 

 ஆ�� ேந> இ�ன த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ஆ(வேமா5 இய
பினா(. 

$கத.04919.4 

 கா4> ஈ� Fர� ஊ( க5
 க4 நCச( ெசறிதலா: $கத.04920.1 

 ஆ45 ேசற: �ைறயத�# அத"$ அ5�த எ:ைலயா
 $கத.04920.2 



 ஈ45 பாசைற� தல
 இய"# வி�� 

இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பி� $கத.04920.3 
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உண(�_வி.எ�.(உண(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைசதிடா $கத.04921.1 
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ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நாக( க
மிய� தைன 

$கத.04921.2 

 ம�ற அ�ெபா5 விளி�� வ:ைல ஈ45 பாசைற $கத.04921.3 
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சிற�_வி.எ�.(சிற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) .க@வா�. $கத.04921.4 

 தாரக� கடத_ெப.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) 
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_ெப.) பிற0$ வ Cதி ஓ( திைச 

$கத.04923.2 

 ேகா> ேகா> ஆ�கி ம"ேறா( ேகா நக( இய"றிேய $கத.04923.3 



 நா5
_ெப.எ�.(நா5_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஏம Pட
 எ�# நாம
 

ஒ�# நா6>னா�. $கத.04923.4 

 க,�தி: அ�னவ� ெசD
 கவி� ெகா- பா> வ C5க45 $கத.04924.1 

 அ,�தியா� மகிB�சி_ெப.(மகிB�சி_ெப.) எ�தி அ,- ./� கதேவ- 

$கத.04924.2 

 தி,�த$
 சன0க- ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ஆ45 

ெச�ற_ெப.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பி� $கத.04924.3 

 ம,�த� உ� ேத( இழி�_வி.எ�.(இழி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

மதிர�ைத ந4ணினா�. $கத.04924.4 

 அத
 அ"ற Gத( த
ைம ஆவண0க- நி#விேய $கத.04925.1 

 �� ெகா"ற வயவ( நா� �க�த� ஆதி அவெரா5
 $கத.04925.2 

 மதிர��- ஏகிேய மகிB� வ C"# இ,தன� $கத.04925.3 

 இதிர  ெப, மட0க: ஏ# தா0$ தவிசி� ேம:. $கத.04925.4 

 ஒ�ப� ஓ> இல�க வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) ஒ0கலாள( அ#வ(க- $கத.04926.1 

 அ�._ெப.(அ�._ெப.) ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) அ#�ேகச� அம(க- 

$கத.04926.2 

 ��. ெச� பணி�திற
 �ைற பட  ./திட $கத.04926.3 

 இ�பிேனா5
 ஏமPட எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) இ,�ைக ைவகினா�. 

$கத.04926.4 



 ஏக நாயகனா
 ஐய� இ?விைட 

இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) 

$கத.04927.1 

 நாக( ேம: அளிைவ� �-ள நாரத� அவ"ைற நா> $கத.04927.2 

 மாக நC- ./ைச FBத_ெப.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மேகதிர 

.ர�தி: ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.04927.3 

 ேபாக
 ஆ( உலகி� ேமலா
 .ரவல� ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) .�கா�. 

$கத.04927.4 

 .�கன� அ�ண( உ� ப  ெபா,விலா இக: ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) Fர� 

$கத.04928.1 

 மி�$ உய( தி,விேனா5
 வ C"# இ,தி5த: 

காUஉ_வி.எ�.(கா4_வி.+ண_இ.க.+_வி.எ�.$றி.) $கத.04928.2 

 இ�ெகன இைனய தCேயா� இற ப எ�# உ�னி வாயா: $கத.04928.3 

 த�க� ஓ( ஆசி Pறி� சா(தன� தவ�தி� ேமேலா�. $கத.04928.4 

 அ0ைகக- மலர_$ைற.எ�.(மல(_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) நி�ேற ஆசி 

ெச�தாைன ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.04929.1 

 எ0$ உைள இ0$ வத� எ�ைன நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) யாைர எ�ன 

$கத.04929.2 

 ம0ைக_ெப.(ம0ைக_ெப.) ஓ( ப0க� ேம�
 வட ெப,
 கயிைல வாBேவ� 

$கத.04929.3 

 )
_தி/.()
_��.ஒ,.) $ல
_ெப.($ல
_ெப.) தைலைம ஆக ைவக@
 

ேநா"ற: ெச�ேவ�. $கத.04929.4 

 ைக தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) .கேல� ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) 

காமேம �தல நC��� $கத.04930.1 



 ெச�தவ
 பல�
 உ-ேள� ேதவ,�$ இ5�க4 

ெச�ேவ4�_வி.�.(ெச�_வி.+?_இ.இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ,.) $கத.04930.2 

 ைம தவி( .க/ேனா5
 ம,� ந4. உைடேய� நி�பா: $கத.04930.3 

 எ�தி ஒ�# உைர�க வேத�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ,.) நாரத� 

எI
 ேப( உ-ேள�. $கத.04930.4 

 சி� வா�_ெப.(வா�_ெப.) மதி ேதா� ேவணி� ெச:வ�_ெப.(ெச:வ�_ெப.) 

நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) அ5வதா� $கத.04931.1 

 கதனா
 �,க� த�ைன� காம(_ெப.(காம(_ெப.) க4 அழலா: ந:க 

$கத.04931.2 

 வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மா மதைல த�பா: ஐய உ� 

பணிய� ஆ"#
 $கத.04931.3 

 இதிராதிய(க- ஏகி இைற=சிேய 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) உ"றா(. $கத.04931.4 

 உ"# உளா( தம�$ நி�னா: உ#�ய( $மர� ேக6ப� $கத.04932.1 

 ெசா"ற@
 அ=ச: எ�# ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

அ,- ேம: ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.04932.2 

 ெகா"ற ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) Gத வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) $ழா� ெதா5
 

.வியி� ஏகி $கத.04932.3 

 ம"# உன� இளவ: த�ைன வைரெயா5
 ேவலா: ெச"றா�. $கத.04932.4 

 ஆ45 அ� ./த பி�ன( அ#�க� ெசதி_ெப.(ெசதி_ெப.) ேமவி� 

$கத.04933.1 

 24>ன� நின�$ ஓ( ஒ"ைற� �4 என அவI
 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.04933.2 



 மீ4ட_ெப.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பி� .$தி நா> 

ேவைலைய� கட�_வி.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) த�பா: 

$கத.04933.3 

 ஈ4>ய பைடெயா5 அ�னா� இ நக( வடபா: வதா�. $கத.04933.4 

 ஆ0கன
 பா> வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) ஒ�# ஆ"#வி�� அனிக
 யா�
 

$கத.04934.1 

 பா0$ உற இ,தா� ெச?ேவ- பா(�தன� இைனய 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.04934.2 

 ஈ0$ இ� நிகBத வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) எ�ற@
 அ�ண( 

ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) $கத.04934.3 

 தC
_ெப.அ.(தC
_ெப.அ.) கன: எ�ன� சீறி நைக�� இைவ ெச ப: உ"றா�. 

$கத.04934.4 

 ேம: நிமி( ெகா4ட:_ெப.(ெகா4ட:_ெப.) உய(�தவ� அ
.ய
 மிைச ேவதா 

$கத.04935.1 

 நC:_ெப.அ.(நCல
_ெப.) நிற_ெப.(நிற
_ெப.) மாயவ� ஊர� ேபால நிைனதாேனா 

$கத.04935.2 

 ஆன ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) அ4ட
 ஒ( ஆயிர ேகா>D
 அரA 

ஆ-ேவ� $கத.04935.3 

 மா நக( ேம: ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) பாலகனா
 ெபார வ,வாேன. $கத.04935.4 

 அ/யி� இன
 ெசறி Fழலி� அ�னைவ அட: உ�னி $கத.04936.1 

 க/ய� க�# உைழ கைல பிறவ"ெறா5 க>� ஏகி: $கத.04936.2 

 ெபா,� வய
 ெகாள வ:ல� ெகா: அ�ேபா: அ�ேறா $கத.04936.3 

 �,கI
 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பைடDட� இவ4 வதி5 �ைறதாேன. 

$கத.04936.4 



 ேவைல கட�_வி.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என� ஆைண 

இகB� விய� Gத� $கத.04937.1 

 சால ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) பைட த�Iட� இநக( சா(வா� ஆ
 

$கத.04937.2 

 கால
_ெப.(கால
_ெப.) இ� அ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

வ Cர
_ெப.(வ Cர
_ெப.) அழி ப: க,�� இ:லா  $கத.04937.3 

 பாலக� எ�#
 விேட� வைச எ�ப�
 பாேரனா:. $கத.04937.4 

 �� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) FB�சியி� அச�கி ஒ4கர
 �/வி�ேத 

$கத.04938.1 

 ஒ�னலரா� அம( உ
ப(க- யாவ,
 உ�தாேரா $கத.04938.2 

 எ� இைளயாெனா5
 ெவ"பிைன அ6டன
 என உ�னி� $கத.04938.3 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உயி( ேபாவ� அறிதில� இ நக( தனி� வதா�. 

$கத.04938.4 

 ஆழிய ெத4_ெப.அ.(ெத4_ெப.அ.) திைர ஆழி கைடதவ� அல$ இ:லா 

$கத.04939.1 

 ேவ-வி ./தி5
 வாசவ� அ
.ய மிைச ேமேயா� $கத.04939.2 

 வாழிய_விய0.வி.�.(வாB_வி.+இய_விய0.வி.�.$றி.) 

ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) ெபய( PறிI
 அ=சின( மைற $"றா( $கத.04939.3 

 Gழி .ைனதவ( பாலகேனா அம( ./வாேன. $கத.04939.4 

 அதர ேம: வ,
 ெச
 கதிைர� சிைற அம( வி�த $கத.04940.1 

 ைமதைன நா: பைட த�ெனா5_த".A.(த�_த�.ஒ,.+ஒ5_க,.ேவ.) ேமவி 

வய  ேபாரா: $கத.04940.2 

 �திய Gதைர ஏைனய வ Cரைர �>வி�ேத $கத.04940.3 



 கதைன ஒ:ைலயி� ெவ"றி_ெப.(ெவ"றி_ெப.) ெகா-ேவ� இ� கா4கி"பா�. 

$கத.04940.4 

 எ�ற Aேரச� இைச�த@
 நாரத� இைவ ேகளா $கத.04941.1 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) இ� ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) இ� தாB�கைல இ� இனி நக( 

Fழ� $கத.04941.2 

 ெச�றவைன  ெபார நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) பைட ஏ�தி ெச:கி�ேற� 

$கத.04941.3 

 ெவ�றி )ம�$ உற ேநா"றி5 வா�_ெப.(வா�_ெப.) என வி4_ெப.(வி4_ெப.) 

ேபானா�. $கத.04941.4 

 நாரத� இைனய Pறி_வி.எ�.(P#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) நைகெயா5 

ேபாதேலா5
 $கத.04942.1 

 F( அ,- ஆ"ற: மி�ேகா� �4 என அயலி� 

நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.04942.2 

 ேகார� உ"ேகார� எ�I
 ஒ"றைர� $றி�� 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.04942.3 

 வா/தி இைறவ� ப"றி வ:ைலயி: ெகாண(தி( எ�றா�. $கத.04942.4 

 எ�ற@
 அைனய( ஓ> எறிகட"$ அரைச� Pவி $கத.04943.1 

 வ� திறேலா5 ப"றி வ:ைல �� ெகாண(ேத உ� ப� $கத.04943.2 

 க�றிய மன�த� ஆகி� ைகெதாH� அவல
 

P(�_வி.எ�.(P(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.04943.3 

 நினறன�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.க.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ப�.) அவைன 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ெந, ._ெப.(ெந, ._ெப.) 

எழ விழி��� ெசா:வா�. $கத.04943.4 

 ப?வ நC( அரச ேக4ேமா ப0கய�� அவI
 மா@
 $கத.04944.1 



 ெச?விதி� உணரா வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) ஒளி�தவ� 

சி#வ�_ெப.(சி#வ�_ெப.) த�ைன $கத.04944.2 

 ெவ? வலி கடத_ெப.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) Gத ெவ-ள�ைத 

நம� மாறா $கத.04944.3 

 இ?விைட வி5�த� எ�ைன எ�ன@
 இைச�க: உ"றா�. $கத.04944.4 

 ம4_ெப.(ம4_ெப.) ப5 .வன
_ெப.(.வன
_ெப.) 

ேபா"#
_ெப.எ�.(ேபா"#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ம�னேக- 

.ய0க
 மீ� $கத.04945.1 

 க4 ப5 �$த� ேவதா� கட�ள( தைலவேனா5
 $கத.04945.2 

 எ4 ப5 �ைணவ( ஆேனா( யாவ,
 .ைடயி: 

Fழ_$ைற.எ�.(FB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.04945.3 

 வி4ப5 ெநறியி: ெச�றா� வ Cரேவ: தட�ைக அ4ண:. $கத.04945.4 

 மட:_ெப.(மட:_ெப.) ெகH நCப� த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) தா(_ெப.(தா(_ெப.) 

வ-ள: வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெநறியி: ேபாத $கத.04946.1 

 மிட: ெகH Gத( எ�பா: ேமவின( ெச�றா( அ�னா( $கத.04946.2 

 அ>களி� பர6>� கா#
 அைமதில� அவைர 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.+ஏ_சா/.) $கத.04946.3 

 தைட ெசய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) வ:ேல� ேபா@
 த�கேத 

இ� ம"# அ�ேற. $கத.04946.4 

 ஊழிD
 உைலயா  Gத( ஒ:ெலன� ெச:ல� தாளி: $கத.04947.1 

 Gழியா: அள# ப65 ஆ0$ இைடயற  .ல
ப: உ"ேற� $கத.04947.2 

 ஆழிய� எ�I
 ேப,
 அ"றன� வைசேய ெப"ேற� $கத.04947.3 

 ஏைழேய� ெச�வ� எ� ெகா: எதி( உ4ேடா வலிய(�$ அ
மா. $கத.04947.4 



 ெத-ளிதி: தமிB ேத( கா6சி� தி, �னி கர�தி: வா/ $கத.04948.1 

 உ-Jற� ெகா4டேத ேபா: ஒ:ைலயி� மிைவ( ேபாலா
 $கத.04948.2 

 ெகா-ைளயி: ெசறி Gத(�$- ஒ,வ( ஓ( $ட0ைக த�னி� $கத.04948.3 

 அ-Jத"$ ஆ"ற கி:ேல� ஆதலி� உ�ேத� அ�ேற. $கத.04948.4 

 உட:_ெப.(உட:_ெப.) சின வசனி த�ைன ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) பணி வில�க 

வ"ேறா $கத.04949.1 

 க5 �ர4 அ/மா� ஏ"ைற� களி# எதி( வில�கி"# உ4ேடா $கத.04949.2 

 மிட: ெகH விதிைய  .தி வில�$ேமா அஃேத அ�ேறா $கத.04949.3 

 அட: மி$ Gத( த
ைம அளியேன� த5 ப� எ�றா�. $கத.04949.4 

 இ"# எலா
 அள�க( ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) இைச�� ெம� �ள�க
 

எ�தி $கத.04950.1 

 நி"ற@
 ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) அ4ண: நC- நக( 

நணிய_$றி.வி.�.(நணி_ெப.+அ_பட(.ப�.) த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

$கத.04950.2 

 ஒ"ற/: சிலவ( காணா ஓ>ன( ஒ:ைல 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.04950.3 

 ெகா"றவ� பணி�_வி.எ�.(பணி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நி�ேற இைவ 

இைவ Pற: உ"றா(. $கத.04950.4 

 அரா அைண அ4ண: ேவதா அ/ �த: அமர( 

Fழ_$ைற.எ�.(FB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.04951.1 

 விரா உ#
 இல�க�� ஒ�பா� ெவல"$ அ,
 வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) 

ேபா"ற_$ைற.எ�.(ேபா"#_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.04951.2 

 இராயிர
 Gத ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) ஈ4>ட எறி நC(� ெச�னி  

$கத.04951.3 



 பரா பர� ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) ந
த
 பதி வடதிைசயி: ேபாதா�. 

$கத.04951.4 

 வட திைச அதனி: ேபா� வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) .ைனவ: ெகா4ேட 

$கத.04952.1 

 ப> .கB தைகைம�� ஆன பாசைற ./வி�� ஆ0ேக $கத.04952.2 

 .ைடதனி� அனிக
 ஆன Gத ெவ? வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) ேமவ $கத.04952.3 

 ந5வ4 ஓ( நகர
 த�னி� 

ந4ணி_வி.எ�.(ந4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) வ C"# இ,தா� அ�ேற. 

$கத.04952.4 

 க4டன
 இதைன இ�ேன கடவ� ./தி எ�னா� $கத.04953.1 

 தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) 

ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) 2த( ெச ப@
 அதைன� ேகளா 

$கத.04953.2 

 அ4ட�
 .வன
_ெப.(.வன
_ெப.) யா�
 அலமர அழலி: சீறி  $கத.04953.3 

 .4 திகBத அைனய க4ணா� இைவ இைவ .கல: உ"றா�. $கத.04953.4 

 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) உைட� $மரன� ஆ"ற@
 

ெகா"ற  $கத.04954.1 

 Gத( ஆ"ற@
 ஏைனய( ஆ"ற@
 ேபா( ெச� $கத.04954.2 

 2த� ஆ"ற@
 ெதாைல�$வ� �4 என நCவி( $கத.04954.3 

 ஆதவ� தனி  பைகஞைன� ெகாண(தி( எ�# அைறதா�. $கத.04954.4 

 ஆன காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) என� 

2�வ( அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.04955.1 

 பாIேகாபன� இ,�ைக .�$ அைனயவ� 

பணி�_வி.எ�.(பணி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.04955.2 



 ேம: நிைல ப5 தைத_ெப.(தைத_ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பணிவிைட 

விள
ப $கத.04955.3 

 மான வா: அ/� தவிA வி65 எHதன� ம�ேனா. $கத.04955.4 

 ெதா:ைல மதிர� தைலவ,
 A"ற
_ெப.(A"ற
_ெப.) ஆயின,
 $கத.04956.1 

 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) தC( த, தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அ
 தைலவ(க- 

யா,
 $கத.04956.2 

 ஒ: என  .ைட FBதன( உ,� கா�# எ�ன  $கத.04956.3 

 ப: இய0கJ
 ஆ(�தன ேபா(�தன பதாதி. $கத.04956.4 

 அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) கண�தினி: இரவி அ
 பைகஞ� ஓ( அணி�ேத( 

$கத.04957.1 

 .�$ ஓ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ேகா> வ Cதிக- ஒOஇ  .ைடயி: $கத.04957.2 

 ெதா�க வ Cர/: க45ளா( வயி�_ெசா.உ,.(வயி�_ெசா.உ,.) வயி� ெதாழ  

ேபா� $கத.04957.3 

 மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) தாைத த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) தி,நக( 

அைடதன� விைரவி�. $கத.04957.4 

 ேத/� நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

இழி�_வி.எ�.(இழி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ4ண: அ
 ேகாயி@- 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.04958.1 

 Fரப�மைன அKகிேய அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அ> 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.04958.2 

 வ Cர வ Cர நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எைன இவ4 விளி�த� எ� எ�ன $கத.04958.3 

 வா( இ,
 கழ: ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) இ�னன வ$ பா�. 

$கத.04958.4 

 �� தாரக எ
பிைய வைரெயா5 �>�த $கத.04959.1 



 கதேவ- ெசதி_ெப.(ெசதி_ெப.) 

நC0கிேய_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எ�.$றி.+ஏ_சா/.) அள�கைர� 

கட�_வி.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.04959.2 

 நதி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) கண� தைலவ,
 Gத,
 நKக $கத.04959.3 

 இத மாநக( வட திைச வாயி: வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

இ#�தா�. $கத.04959.4 

 சி� ேபா�# உல$ அளதி5
 க-வI
 ெசயி(தC( $கத.04960.1 

 கத மாமல(� கட�J
 எ� பணி 

கடத_ெப.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.04960.2 

 இதிராதிய( யாவ,
 பிற,
 ஆ� ஈ4> $கத.04960.3 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உளா(களா
 அ#�க மதைல 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ம,0$. $கத.04960.4 

 அளிய( ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அமர,
 அர� த, 

மக�
 $கத.04961.1 

 ஒளி# வா-_ெப.(வா-_ெப.) பைட நதி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) கண�தி� 

உ-ேளா,
 $கத.04961.2 

 களியி� 8Bகிய_ெப.எ�.(8B$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) Gத,
 க>� 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அைடத"$ $கத.04961.3 

 எளி� ப6டேதா ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) ந�# இைனய மா நகர
. $கத.04961.4 

 பி�ைன த�Iட� அ5�கைல ைமதைன  பிறைர $கத.04962.1 

 ��ன
 அ6>5
 மா"றல( த0கைள �,�க� $கத.04962.2 

 ெச: ெநறி� ெகா5 ேபாத: எ� கட� அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) சிறிய( 

$கத.04962.3 



 ம�ன(_ெப.(ம�ன(_ெப.) ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) ஆதலி� இ,தன� வறி�. $கத.04962.4 

 அத4 மா �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) உய(�தவ� ேவ4ட@
 அமல� 

$கத.04963.1 

 தத_ெப.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) கதைன� சாரத� தைலவ( 

கேளா5 $கத.04963.2 

 ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) தைம  ெபார வி5�தன� ஆதலி� நாI
 $கத.04963.3 

 ைமத நி"ெகா5 ெவ�றி ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

இ,திட: வழ�ேக. $கத.04963.4 

 ஆதலா: இனி  பைடெயா5
 அம(�கள�� 

அைட�_வி.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.04964.1 

 நாத� ைமதைன நதி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) கண�� உளா( த
ைம  

$கத.04964.2 

 Gத( த0கைள  ெபா,� அழி��_வி.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அட: வய
 .ைன�_வி.எ�.(.ைன_வி.+�_இ.கா.உ_வி.எ�.$றி.) $கத.04964.3 

 காத:_ெப.(காத:_ெப.) ைமத நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) மீ>யா: 

ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) �ன
 க>தி�. $கத.04964.4 

 எ�# இைவ F( �த: இைச ப� ேக6ட@
 $கத.04965.1 

 ெபா�திகB தட
_ெப.(தட
_ெப.) .ய
_ெப.(.ய
_ெப.) ெபா, பி: 

ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) ெசல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.04965.2 

 ஒ�றிய $மிB வ> உடல
 ேபா(�திட $கத.04965.3 

 நி�றி5
 தி,மக� இைவ நிகB�� வா�. $கத.04965.4 

 இ,- உ# மிட"றின� ஏ�
 ைமதைன $கத.04966.1 

 ம,- உ# Gதைர ம"# உளா( தைம $கத.04966.2 



 ெவ,- உ# சம/ைட ெவ�#_வி.எ�.(ெவ:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

மீ-வ� ஓ( $கத.04966.3 

 ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) என 

நிைந�_வி.எ�.(நிைன_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெகா: .க�றி இ"# 

எலா
. $கத.04966.4 

 ப�Iவ� எ� இனி  பரம� கா� �ைள $கத.04967.1 

 இநக( நK$�� எதி(� ேபா( 

ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+?_இ.இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) $கத.04967.2 

 ெந�னேல வினவின� நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அ� ஓ(திைல $கத.04967.3 

 பி� இ� .க@த: பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) அ� 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ:. $கத.04967.4 

 பைட ெப, ெதா# ெவா5
 

பட(�_வி.எ�.(பட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) கதைன $கத.04968.1 

 அ5�தன� ேப( அம( ஆ"றி ெவ�றி 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.04968.2 

 இ5�கணி: Gதைர ஏைன ேயா,ட� $கத.04968.3 

 �>�� இவ4 வ,$வ� �த:வ கா4> நC. $கத.04968.4 

 கதைன விற:_ெப.(விற:_ெப.) ெகாேட அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) க4ப5 $கத.04969.1 

 ெச
 தி, மா(பைன� திைச �க�தைன $கத.04969.2 

 இதிர� க-வைன இைம பி: ப"றி �� $கத.04969.3 

 ததி5 கி�றன� த$வ ெச�தி ஆ:. $கத.04969.4 

 எ�# இைவ Pறிேய இைற=ச ைமத நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.04970.1 



 ெச�றைன வ,தியா: திறலிேனா5 எனா $கத.04970.2 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) என விைட ெகா5 நட� ந�$_வி.அ.(ந�$_ெப.) அைம 

$கத.04970.3 

 ெபா� திகB தன� ேத( .$� ேபாயினா�. $கத.04970.4 

 ெதா:ைல இ: ப/சன
 .ைடயி: FBதர  $கத.04971.1 

 ப: பதினாயிர
 �ைணவ( பா: பட $கத.04971.2 

 ஒ: என இய
பல ஒலி ப ஏ$ உறா $கத.04971.3 

 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) அ
 பைக தன� இ,�ைக எ�தினா�. $கத.04971.4 

 ப4> அ
 ேத/I
 தண� பா0க/� $கத.04972.1 

 ம45 உ# 2தைர வ:ைல க4 உறCஇ $கத.04972.2 

 எ4ட,
 ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) பைட யா�
 இ?விைட $கத.04972.3 

 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அைணவ C( என� Pறி  

ேபாயினா�. $கத.04972.4 

 ஏயி,
 ப/சன( யாைரD
 நிறCஇ $கத.04973.1 

 மா இ,
 கைல மக-_ெப.(மக-_ெப.) 

வதி�_வி.எ�.(வதி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ைவகிய_ெப.எ�.(ைவ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.04973.2 

 ஆDத சாைலயி� அ�ண( ேகா� மக�_ெப.(மக�_ெப.) $கத.04973.3 

 ேபாயின� ெதாHதன� Gைச ஆ"றினா�. $கத.04973.4 

 கயிரவ நிற�த G
 க�A வ C�கினா� $கத.04974.1 

 வயிர ெவா- வாளிைன ம,0$_ெப.(ம,0$_ெப.) ேச(�தினா� $கத.04974.2 



 ெவயி:_ெப.(ெவயி:_ெப.) வி5_ஏவ.(வி5_வி.) ெபா� �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) மீ� 

A"றினா� $கத.04974.3 

 �யி: அ#
 அமரைர� �ள�க
 க45 உளா�. $கத.04974.4 

 ெச: இைட உ,
 என� ெதழி�$
 ேநா� கழ: $கத.04975.1 

 க: என அர"றிட� கழலி: G6>னா� $கத.04975.2 

 வ:லிதி: சாலிைக ம,ம
 ேச(�தினா� $கத.04975.3 

 ெசா:லிI
 நிவ� எH 24 ெச� ேதாளினா�. $கத.04975.4 

 ேகாைதைய அ0ைகயி: ெகாJவி� A"றினா� $கத.04976.1 

 ேபா� உறB அ0$லி .6>: தா0கினா� $கத.04976.2 

 ேசாதி ெகா- சர
 ப5 2ணிைய� Aவ: $கத.04976.3 

 மீ� உற வ C�கினா� விறலி� ேமைலேயா�. $கத.04976.4 

 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) ெப, )த:_ெப.()த:_ெப.) மிைச விசய  பாலதா
 

$கத.04977.1 

 ெச
 ெபானி� ப6>ைக திகழ� ேச(�தினா� $கத.04977.2 

 ப
.#
 அணிகல
 பல�
 தா0கினா� $கத.04977.3 

 �
ைப_ெப.(�
ைப_ெப.) அ
 சிகழிைக ம�லி F6>னா�. $கத.04977.4 

 வ>�த� ஓ( ெப,
 சிைல வய
 உ4டாக எ�# $கத.04978.1 

 எ5�தன� வி5�தி>� யாவ( த
ைமD
 $கத.04978.2 

 ப5�தி5
 ேமாக
 ஆ
 பைட ஒ�# ஏதினா� $கத.04978.3 

 அ5�தி5
 ெச#ந( த
 ஆ"ற: உ�னலா�. $கத.04978.4 

 ஆன� ஓ( ேபா( அணி அணி�_வி.எ�.(அணி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

வா�தலி: $கத.04979.1 



 பாIவி� மா"றல� படர ��னேர $கத.04979.2 

 ேபான� ஓ( 2�வ( எHதி( ேபா(�$ என� $கத.04979.3 

 தாைனேயா5 எHதன( த$வ( யாவ,
. $கத.04979.4 

 விைசய� ேநமிய� மி$ திற:_ெப.(திற:_ெப.) மாய� $கத.04980.1 

 �சலி க4டக� �ர� கர� 8(�க� $கத.04980.2 

 தச �க� கனலி ச4ட� விச4ட� $கத.04980.3 

 அச �க� மகிட� அ�கிர வா$. $கத.04980.4 

 விைசய ேசன� விட ேசன� விேமாக� $கத.04981.1 

 வைச ெகா- ேசாமக� ம�� சசி சி��� $கத.04981.2 

 Aசி �க� அசனி Fனிய ேக� $கத.04981.3 

 அAர ேசன� இவ( ஆதிய( ஆேனா(. $கத.04981.4 

 த5�க ஒணா வைக த>தி5
 ெத�வ  $கத.04982.1 

 பைட� கல0க- அைவ ப"பல ப"றா $கத.04982.2 

 உைட�த வ�ைமDட� ஒ� என 

வதா(_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+ஆ(_பட(.ப�.) $கத.04982.3 

 கிைட�தேதா அம( என� கிள(கி�றா(. $கத.04982.4 

 ஆன காைல_ெப.(காைல_ெப.) பதினாயிர
 ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) 

$கத.04983.1 

 தானவ  பைடஞ( சா(. ெதா( ஏகி $கத.04983.2 

 மீன ேவைலகJ
 ெவ-$ உற ஆ(�� $கத.04983.3 

 மானவ� தைலவ( மா5 உற வதா(. $கத.04983.4 



 ேகால வா( சிைல ெகா5
 கைத நC5
 $கத.04984.1 

 Fல
ேநமி அயி: ேதாமர
 ஈ6> $கத.04984.2 

 ஆல
 வா-_ெப.(வா-_ெப.) கணய
 ஆ( எH நா=சி: $கத.04984.3 

 கால பாச
 இைவ ைக� ெகா5 ெச�றா(. $கத.04984.4 

 க�க� ெதாைக கட
 க@B ைக
மா $கத.04985.1 

 எதிர� திரத
 ஈ0$ இைவ 8�#
 $கத.04985.2 

 ஐெதாைக  ப5
 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) 

$கத.04985.3 

 ததிர� தைலவ( த
 .ைட FBத. $கத.04985.4 

 ஐ� நா�$ உைடய ஆயிர ெவ-ள�� $கத.04986.1 

 இத நா" பைடD
 ஈ45. ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

$கத.04986.2 

 ைமதி� ஏ"ற மி$ மானவ( த�த
 $கத.04986.3 

 சிைத ேபா: க>� ெச�றன( அ
மா. $கத.04986.4 

 ெச�ற_ெப.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) காவல(க- 

ேசைனயிேனா5
 $கத.04987.1 

 எ�ற வ� பைகஞ� எ��ழி 

ந4ணி_வி.எ�.(ந4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.04987.2 

 ஒ�ற அ
 ைக ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஒ: என 

ஆ(��� $கத.04987.3 

 ��றி வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) .ைட FBதன( அ�ேற. 

$கத.04987.4 

 இரவி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பைகஞ� ஈ0$ இைவ காணா $கத.04988.1 



 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ஏவலைன ஒ:ைலயி� 

ேநா�கி� $கத.04988.2 

 தி,ைம ெப"ற� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ேத/ைன வ:ேல $கத.04988.3 

 த,க எ�ன இனி� எ�# தணதா�. $கத.04988.4 

 ெச .
 அ�ெதாழி: சிர
ெகா5 ெச�ேற $கத.04989.1 

 ெம�  பைட� க,வி ேம�ழி 

ந4ணி_வி.எ�.(ந4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.04989.2 

 � ப� ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) �ர6 ப/ 

G4ட_ெப.எ�.(G4_வி.+6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.04989.3 

 ஒ . இலா இரத
 ஒ�றிைன உ��தா�. $கத.04989.4 

 உ��த ேத/� உதய� கி/ வா� $கத.04990.1 

 ெமா��த ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கதி/� ெமா�
ெபா5 பா�தா� 

$கத.04990.2 

 ெம�� ேப( அனிக ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) யா�
 $கத.04990.3 

 அ��ைண  ெபாHதி� ஆ(�தன அ�ேற. $கத.04990.4 

 உர�த கதிக- ஓ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ேகா> $கத.04991.1 

 ெப,�� நC45 அைச� ெப"றி5
 பாைள $கத.04991.2 

 வி/�� நC6> என ெவ?வA ேரச( $கத.04991.3 

 கர�தி� எ4ணி: கவ/� ெதாைக வ Cச. $கத.04991.4 

 ம"# அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தன� மாA இ,- ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

$கத.04992.1 

 உ"றிட"$ அ,ைமயா: அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) சீ( $கத.04992.2 



 A"றி_வி.எ�.(A"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) மீ� உல� ேதா"ற
 அ� 

எ�ன� $கத.04992.3 

 க"ைற ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) $ைடக- 

காவல(_ெப.(காவ:_ெப.+அ(_பட(.ப�.) ஏத. $கத.04992.4 

 அைட ைப ேகா>க
 அ5
 Aட( ஒ-_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) வா-_ெப.(வா-_ெப.) 

$கத.04993.1 

 க>� ெகா- பலீி கவி� உ"ற களாசி� $கத.04993.2 

 ெதாட�க
 ஏதி �ைற A"றி_வி.எ�.(A"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

அனத
 $கத.04993.3 

 பைட  ெப,
 தைலவ( பா0ெகா5 ேபா"ற. $கத.04993.4 

 எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) ெசறித_ெப.எ�.(ெச/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

இரத�� இைட ைவ$
 $கத.04994.1 

 அழலி� ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கதிைர ஆ"ற �னிேதா� $கத.04994.2 

 உைழய/: பலைர ஒ� என 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.04994.3 

 விHமிய� ஓ( ெமாழி விள
.த: உ"றா�. $கத.04994.4 

 காம(_ெப.(காம(_ெப.) ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பைட கணி பில 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.04995.1 

 ேசம
 ஆகி அம( ேத( ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ேகா> $கத.04995.2 

 ஏமேமா5 ெகாண(வ C( எனேலா5
 $கத.04995.3 

 தாம ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) உைழய( தாBதன( ெச�றா(. $கத.04995.4 

 அ4ட,
 பைட அள . இல உ���� $கத.04996.1 



 தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெகH� ேத( 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ேகா> $கத.04996.2 

 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உைழய( ெகா"றவ� ைமத"$ 

$கத.04996.3 

 எ4 திைச  .ற�
 ஈ45 உ#வி�தா(. $கத.04996.4 

 ஆ4 தைக� $மர� அ�ன� காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கத.04997.1 

 மா4ட சீ( வலவ� மா �க
_ெப.(�க
_ெப.) ேநா�கி  $கத.04997.2 

 பா4>� மா� ெதா$தி_ெப.(ெதா$தி_ெப.) ப4ணின இ�ேத( $கத.04997.3 

 245 கத� அம( Fழலி� எ�றா�. $கத.04997.4 

 எ�ன@
 விHமிேத என �6ேகா: $கத.04998.1 

 ம�I
 ம�திைகயி� வ� ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) கா6>� $கத.04998.2 

 ��Iவா
 .ரவியி� ெதாைக 24>  $கத.04998.3 

 ெபா� அ
 ேத( கடவினா� .கB ெவ�ேயா�. $கத.04998.4 

 ெவ�யவ� தைன விய� சிைற இ6ட $கத.04999.1 

 ைகய� ஏக அ� க45 .ற
_ெப.(.ற
_ெப.) FB $கத.04999.2 

 ைமய:_ெப.(ைமய:_ெப.) மா: அ�ண மா  பைட யா�
 $கத.04999.3 

 ஒ� என  ெப/�_ெப.(ெப/�_ெப.) உல
பின அ�ேற. $கத.04999.4 

 எHத_ெப.எ�.(எH_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தானவ( இக: பைட 

ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) $கத.05000.1 

 எHத_ெப.எ�.(எH_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேத( நிைர எHதன ைக
மா 

$கத.05000.2 



 எHத_ெப.எ�.(எH_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வாசிக- எHதன ஓைத 

$கத.05000.3 

 எHத_ெப.எ�.(எH_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேகதன
 எHதன Gழி. 

$கத.05000.4 

 அைறத ேப/ைக அைறதன ச0க
_ெப.(ச0க
_ெப.) $கத.05001.1 

 அைறத காகள
 அைறதன தி4ேகா5 $கத.05001.2 

 அைறத ச:லிைக அைறத தடா/ $கத.05001.3 

 அைறத த4Kைம_ெப.(த4Kைம_ெப.) அைறதன த�ைக. $கத.05001.4 

 ஆ(�த ேத(� ெதா$தி_ெப.(ெதா$தி_ெப.) ஆ(�தன வாசி $கத.05002.1 

 ஆ(�த ததி நிைர ஆ(�தன( ெவ�ேயா( $கத.05002.2 

 ஆ(�த வா: �வச
 ஆ(�தன க4ைட $கத.05002.3 

 ஆ(�த தா(_ெப.(தா(_ெப.) நிைரக- ஆ(�த� 82(. $கத.05002.4 

 அதி(த மா நில
_ெப.(நில
_ெப.) அைலதன நாக
_ெப.(நாக
_ெப.) 

$கத.05003.1 

 உதி(த தாரைக உைலதன( ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) $கத.05003.2 

 விதி(த ேமக நிைர வி4ட� ேம,  $கத.05003.3 

 பிதி(� ேபாயின பிற0க:க- ஏH
. $கத.05003.4 

 ஊழியா� மதைல ஓ0$ பைட  ேப( $கத.05004.1 

 ஆழிேயா5 உற அ,�க� ெவ,4ேட $கத.05004.2 

 Gழி வா�_ெப.(வா�_ெப.) �க5 ேபா(�� எழ: காணா $கத.05004.3 

 வாழி_விய0.வி.�.(வாB_வி.+இ_விய0.வி.�.$றி.) எ�றதி� 

மைற�_வி.எ�.(மைற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பட(தா�. $கத.05004.4 



 வாழி_விய0.வி.�.(வாB_வி.+இ_விய0.வி.�.$றி.) மா நக( வைளதி5
 

ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ேப( $கத.05005.1 

 ஆழி ஆ
 கைட அவ  பைட ஆகி� $கத.05005.2 

 FH
 ேவைல இைட ேதா�றி உலா�
 $கத.05005.3 

 Gழி 2(��ள� Gத(கேள ேபா:. $கத.05005.4 

 வி6ட ேசாதி நிமி( வி4_ெப.(வி4_ெப.) மிைச தா�க  $கத.05006.1 

 ப65 உலாவ, பதாைகயி� ஈ6ட
 $கத.05006.2 

 வ6ட வான
_ெப.(வான
_ெப.) எI
 வா�_ெப.(வா�_ெப.) படக�ைத� 

$கத.05006.3 

 ெகா65 ம4_ெப.(ம4_ெப.) மக-_ெப.(மக-_ெப.) $லா�ைக ேபா@
. 

$கத.05006.4 

 தாH
 வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) பைட த
மி� உ/=ச  $கத.05007.1 

 பாழி ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கன: 

பரத_ெப.எ�.(பர_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பதாைக� $கத.05007.2 

 Fழ: வான நதி ேதா�தைச காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கத.05007.3 

 வ CH
_ெப.எ�.(வ CB_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆலிகளி� வ CBதி5 

கி�ற. $கத.05007.4 

 வான
_ெப.(வான
_ெப.) ஓ>யன மா: க/ த-J
 $கத.05008.1 

 தான
 ஓ>ன சர0களி� ஓ> $கத.05008.2 

 மீன
 ஓ5 திைர ேவைலயி� ஓ5
 $கத.05008.3 

 கான
_ெப.(கான
_ெப.) ஓ>ன களி"# இன
 எ�ன. $கத.05008.4 

 ெச .த"$ அ/ய ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) நக( த�னி: $கத.05009.1 



 � . மி�$ எH� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பைட 

ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) $கத.05009.2 

 இ _A6.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ".) .ற�� ெநறி இ�றி அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) 

வான��_ெப.(வான
_ெப.+அ��_சா/.) $கத.05009.3 

 அ _A6.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ".) .ற�திI
 அள . இல ெச�ற. $கத.05009.4 

 மறத_ெப.எ�.(மற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ,
 கதிைர வ� சிைற 

ெச�ேதா�_வி.அ.ெப.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+ஓ�_பட(.ஒ,.) $கத.05010.1 

 ெசறித_ெப.எ�.(ெச/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தாைனDட� இ?வைக 

ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.05010.2 

 இறத_வி.எ�.(இற_வி.+�_இ.கா.+அ_வி.எ�.$றி.) சீ( நக/� இ�திற
 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.05010.3 

 அறி�_வி.எ�.(அ/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நாரத� அக�றி5 கி�றா�. 

$கத.05010.4 

 வான ேம: ெநறி வழி� ெகா5 Gத( $கத.05011.1 

 ேமன பாசைற விய� பதி உ- ேபா� $கத.05011.2 

 ஞான வாலறிவ� நாரத� வி4ேணா(_ெப.(வி4ேணா(_ெப.) $கத.05011.3 

 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) அம(�ழி ெச�றா�. 

$கத.05011.4 

 சி�ர  பைக சிர�தவிA உ"ற $கத.05012.1 

 கதேவ- இ, கழ: �ைண காணா  $கத.05012.2 

 .தி நாகெரா5 .கB�_வி.எ�.(.கB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

வண0கி_வி.எ�.(வண0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.05012.3 

 எைத ேக6க என இ�ன� உைர பா�. $கத.05012.4 



 Gத ேசைனெயா5 ெபா- என ஏகி $கத.05013.1 

 ஆதி நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) இவ4 அம(தன யா�
 $கத.05013.2 

 2த( Pற உய( Fரப�மா எ�# $கத.05013.3 

 ஓ� தCயவ� உண(�_வி.எ�.(உண(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெவ$4டா�. $கத.05013.4 

 நிக4ட �"பக: ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) கதிேரா� பா: $கத.05014.1 

 உக4ட த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) மகைன ஒ:ைல விளி�ேத $கத.05014.2 

 அக4ட ேசைனெயா5
 அ�பில� நி�ேம: $கத.05014.3 

 ெவ$45 ேபா( ெசய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) வி5�தன� 

அ
மா. $கத.05014.4 

 வி5�த காைல_ெப.(காைல_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சம( ஆ"ற: $கத.05015.1 

 க5�த ேகாலெமா5 அள . இல வான $கத.05015.2 

 கட:_ெப.(கட:_ெப.) ெப,
 பைட கல�ட� ஏக�� $கத.05015.3 

 அ5 ப,
 ெவ$ளி த�ெனா5
 வதா�. $கத.05015.4 

 இவIட� சம/� ஏ"பவ( நCD
 $கத.05016.1 

 சிவI
_ெப.(சிவ�_ெப.+உ
_சா/.) அ�றி எவ( ேதவ/� உ-ளா( $கத.05016.2 

 அவைன ெவ:வ� அ/தா$
 �� ஓ( நா-_ெப.(நா-_ெப.) $கத.05016.3 

 .வனி உ4டவ( .ரதர� எ�றா�. $கத.05016.4 

 கைர இலா அம( கட�_வி.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைச 

ெகா4டா�_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+ஆ�_படெரா.ஒ,.) $கத.05017.1 

 வைர� இலாத பல மாையக- வ:லா� $கத.05017.2 



 உரக ேவதிI
 உர
 ெப/�_ெப.(ெப/�_ெப.) உ-ளா� $கத.05017.3 

 பிரம� ஈதி5
 ெப,
 பைட ெப"றா�. $கத.05017.4 

 அைற கட"$ இைறவ� அ0ைக ெகா- பாச
 $கத.05018.1 

 மறலி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பரA வ?வின� மாேயா� $கத.05018.2 

 விறலி� ேநமி ெகாள ேவ4டல� ��ன
 $கத.05018.3 

 சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) தைத_ெப.(தைத_ெப.) அணி$"ற சிற பா:. 

$கத.05018.4 

 ஆைகயா: அவைன ஆ- ெகா5 வ:ேல $கத.05019.1 

 வாைக ெகா4>ட@
 ம"# அ/� அ
மா $கத.05019.2 

 பா$ ப6ட பைட பா0$ உற நCேய $கத.05019.3 

 ஏக: ேவ45
 அட எ�# பக(தா�. $கத.05019.4 

 நாரத� இைவ நவி�றி5
 காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கத.05020.1 

 8ர: எ�தி �,க� .ைட நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

$கத.05020.2 

 வ Cரவா$ைவ விளி�� அ,- ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

$கத.05020.3 

 சீ/தா இைனய ெச .த: உ"றா�. $கத.05020.4 

 ஈ45 Gதெரா5 யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) வ, த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

$கத.05021.1 

 யா45 Fர� உண(�_வி.எ�.(உண(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அநக( 

த�னி� $கத.05021.2 

 மா4ட தாைனDட� ைமதைன ந
ேம: $கத.05021.3 



 24>னா� அம( ெதாட0கிய ம�ேனா. $கத.05021.4 

 எ-Jத"$ அ/ய எ4ம( இல�க( $கத.05022.1 

 உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) ேப(கJ
 ஒ( ஆயிர Gத $கத.05022.2 

 ெவ-ள�
 .ைடயி� ேமவர நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) ேபா�  $கத.05022.3 

 ெபா- என  ./ைசயி� .ைட FBதி. $கத.05022.4 

 ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ��கைட சிைத�தைன 

அ0ங� $கத.05023.1 

 க�றி ேந( அ�ண( காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) 

$கத.05023.2 

 ��# ேசைனக- ெதாைல�� அம( ஆ"றி $கத.05023.3 

 ெவ�றி ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அவைன மீJதி 

எ�றா�. $கத.05023.4 

 ஈ,
 ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) �,க� இ?வைக 

Pறி_வி.எ�.(P#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.05024.1 

 வ Cரவா$ைவ வி5��_வி.எ�.(வி5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைள 

ேயாைர� $கத.05024.2 

 சாரத� தைலவ( த
�ட� ஏவி $கத.05024.3 

 நாரத"$ இ� நவி�# அ,- ெச�வா�. $கத.05024.4 

 ேக6> யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) �னிவ ேகB கிள( சி
.- $கத.05025.1 

 P6டமீ� சில ேகா- அ/ ேமவி� $கத.05025.2 

 வா6ட வ:லன ெகா: மா�$வ� அ:லா: $கத.05025.3 

 கா65 வா�>� கா4>ய� எ�றா�. $கத.05025.4 



 $மர� ந:$
_ெப.எ�.(ந:$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) விைட 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பட(ேத $கத.05026.1 

 விமலவா: உண(வி� ேமத$ வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) $கத.05026.2 

 சிைமய ேம, நிக( தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) சிைல ஒ�ைற $கத.05026.3 

 அமர( ேகா� .கழ அ0ைக பி>�தா�. $கத.05026.4 

 வ C�கின� கவச
 ெவநிைட த�னி: $கத.05027.1 

 2�கின� பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ெப�தி5 2ணி $கத.05027.2 

 நC�க
 இ: விரலி� நC5ைக த�னி: $கத.05027.3 

 தா�$ ேகாைதெயா5 .6>: த/�தா�. $கத.05027.4 

 ேசம ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பைட ெசறிதி5 ைவய $கத.05028.1 

 மா ம,0கினி: வர
._ெப.(வர
._ெப.) இல ெச:ல� $கத.05028.2 

 ேதா
 இ: வ Cரமி$ ேதாளின� அ0$ ஓ( $கத.05028.3 

 ஏம
 ஆ
 இரத
 ஏறின� மாேதா. $கத.05028.4 

 எ65 வ Cர,
 இல�க,
 ஏைன $கத.05029.1 

 ம65 இ: Gத கண ம�ன,
 ஆக $கத.05029.2 

 ஒ6> ஆ5 அம( உ,�ெகா5 ெகா48 $கத.05029.3 

 �65
 ேத(� ெதாைகயி� ெமா�
ெபா5 .�கா(. $கத.05029.4 

 ேத/�_ெப.(ேத(_ெப.+இ�_இட.ேவ.) ேம:_ெசா.உ,.(ேம:_ெசா.உ,.) ப5 

சிற .ைட வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) $கத.05030.1 

 வ Cரவா$ைவ விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அய: 

FBதா( $கத.05030.2 

 ேந( இ: ஆயிர ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) கதி( ஒ�ைற� $கத.05030.3 



 Fர( த
 ெதா$தி_ெப.(ெதா$தி_ெப.) 

A"றிய_ெப.எ�.(A"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வா ேபா:. $கத.05030.4 

 விரசிேய அம( விைள�திட ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) F( $கத.05031.1 

 அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) மா நக/� ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) 

ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) $கத.05031.2 

 ப/ சன0க- பட(மி� க>� எ�னா $கத.05031.3 

 �ரA_ெப.(�ரA_ெப.) அைறதன(க- ஆயிைட ெமா�
ேபா(. $கத.05031.4 

 அைறத காைல_ெப.(காைல_ெப.) தனி: ஆயிர ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) 

$கத.05032.1 

 நிைறத_ெப.எ�.(நிைற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) Gத( 

ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) �,க� பா: $கத.05032.2 

 ெசறி�_வி.எ�.(ெசறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) இட ஏைனேயா( ெச�றா( 

$கத.05032.3 

 உைறத ஆ( கலி உைடத� ேபால. $கத.05032.4 

 அ,�தியி: பட,
_ெப.எ�.(பட(_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆயிர 

ெவ-ள� $கத.05033.1 

 கி,�தி ம�தவ( கிள(தி5 தC ேபா: $கத.05033.2 

 உ,�� ேவைலயி� ஒலி�� உய( ஊழி $கத.05033.3 

 ம,�தி� வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) ெகா5 வதி5 கி�றா(. $கத.05033.4 

 ைப அரா இைற ப/�தி5 கி�ற $கத.05034.1 

 ைவய
 யாைவD
 ஒ( வா$வி� 

ைவ�$
_ெப.எ�.(ைவ_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

$கத.05034.2 



 ைகய( காலைன அ5
 த# க4ணா( $கத.05034.3 

 ெவ�ய( ஆனவ(க- யா/I
 ெவ�ேயா(. $கத.05034.4 

 அர�த ேவணிய( அ5
 பைட ஏ�
 $கத.05035.1 

 கர�த( ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கழ: கலி�தி5 தாள( $கத.05035.2 

 வர�தி� ேம தைகய( மாைய கடேதா( $கத.05035.3 

 உர�தி� அ4ட�
 உைட�திட வ:ேலா(. $கத.05035.4 

 இைனய த�ைமயினி: ஈ4>ய Gத( $கத.05036.1 

 அைனவ,
 ெசல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) அவ(�$ இைற 

ஆேனா( $கத.05036.2 

 தன� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) இைளஞ( த
ெமா5 ெச�றா� $கத.05036.3 
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 இ�ப ��ப0க- ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) வழி� க4டன
 இவ4 எ�றா(. 

$கத.05222.4 

 .கB�சி ேம: அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $ண�� ஒலி ெசவி� ெகா5 

ெபாலிேதா(க- $கத.05223.1 

 இகB�சி மி�கவ� $ண�திைச ேக6ட@
 இர0$ உ"றா( $கத.05223.2 

 திகB�சி ஆ( அ�� உ4டவ( ந=ச
 உ4 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) ேபா�றா( $கத.05223.3 

 மகிB�சி_ெப.(மகிB�சி_ெப.) ஈ"றினி: ��._ெப.(��._ெப.) 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அைடவேதா( வழ�$ அ�ேறா. 

$கத.05223.4 

 மாய� நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) மகபதி �தலிய வாேனா(க- 

$கத.05224.1 

 காய
 யாவிI
 நிரதன( அம(�ெதாழி: கா4பா( ஆ� $கத.05224.2 

 ஆய ேபாBதினி: Fரப�ம� மா அ,- அAேரச� $கத.05224.3 

 2யவ� தைன ேநா�கிேய இைனயன ெசா:கி�றா�. $கத.05224.4 

 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேவலினா: தாரக� தைன அ5 $க� அ:ைல 

$கத.05225.1 

 ஆதி ஏன
 ஆ�  .வியிைன� கிைள�தி5
 அ/ய:ைல $கத.05225.2 

 ேவத நா� �க�தவ� அ:ைல வி4Kேளா( ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

அ:ைல $கத.05225.3 



 2த� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

ெகா: எ� எதி( ெபா,
 ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) வ:லா�. $கத.05225.4 

 இைழ�த மாையயா: �� பக:_ெப.(பக:_ெப.) ேபாதைன எ
 ேகா� �� 

$கத.05226.1 

 பழி� திற
_ெப.(திற
_ெப.) சில Pறிைன இளவைல  ப5�தி6டா� $கத.05226.2 

 அழி�தி மா நக( யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) அஃ� உண(தில� அதனாேல 

$கத.05226.3 

 பிைழ�தி அ�# எனி� உ�� இவ4 வதிட  ெப#வாேயா. $கத.05226.4 

 ெபா,� ெவ�றி ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உன� 

உயி( ந5வ� ஊ( .$வி ப� $கத.05227.1 

 சரத
 இ0$ இ� பிறதி5
 அளைவயி: தழ: கா@
 $கத.05227.2 

 ப/திைய� சிைற பிணி�தவ� ஒ"றைன  ப5�தா� எ�# $கத.05227.3 

 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) தனி  பழி ெகா-வ� அ:லா: .கB உ#ேவேனா. 

$கத.05227.4 

 �ைன �>�த நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) �ைணவைர ெவ�றன� �ர4 Gத
 

$கத.05228.1 

 தைன அட(�தன� சிதின� அனிக�
 தனி ேந(த $கத.05228.2 

 உைன �>�$வ� உைன வி5�ேதாைனD
 உைலவி�� எ� $கத.05228.3 

 சின
_ெப.(சின
_ெப.) �>�$வ� மகபதி த�ைனD
 சிைற ெச�ேவ�. 

$கத.05228.4 

 எ�ற காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) வ Cரவா$ இய
.வா� 

எவேரI
 $கத.05229.1 



 ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபா( ./வா( தைம 

ெவ:வேத திற:_ெப.(திற:_ெப.) 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.05229.2 

 பி�# வா( தைம அ5வேத வைச அலா: பிறி� உ4ேடா $கத.05229.3 

 ெவ�றி எ��வா( உைர பேரா ேபா( ./ 

விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�றா�. $கத.05229.4 

 எ�I
 மா�திர�� இரவி அ
 பைகஞ� ஈ( ஐ� $கத.05230.1 

 ெபா� ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) கைண எ5�� வா( சிைல இைட  G6> 

$கத.05230.2 

 மி�Iவா
 என வி5�த@
 வ CரI
 விைரவி: $கத.05230.3 

 அ�ன ஈ( ஐ� வாளி ெதா65 அவ"றிைன அ#�தா�. $கத.05230.4 

 ஆ# நா@ ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பகழிD
 அ#�த பி� அறிஞ� 

$கத.05231.1 

 Q# வாளிக- வி5�த@
 வத� 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.05231.2 

 வ C#
 அ�ெதாைக� சர0க- வி65 அைவ இைட வ C6> $கத.05231.3 

 ஈ# இலா� மக�_ெப.(மக�_ெப.) மீதி: ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) கைண 

எ�தா�. $கத.05231.4 

 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) கைண 24> ம"# அவ"றிைன அ#��� 

$கத.05232.1 

 2யவ� பதினாயிர
 A5 சர
 �ர ப� $கத.05232.2 

 தCய� அ�ெதாைக வாளியா: அ0$ அைவ சிதி $கத.05232.3 

 ஏ என� ெகா5
 பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) Q# ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) எ�தா�. 

$கத.05232.4 



 உ��த வாளி Q# ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) த�ைனD
 உரேவா� 

$கத.05233.1 

 அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) ெதாைக  ப5 ப:லவ
 24>ேய அ#��  

$கத.05233.2 

 ப�� Q"றி� ேம: ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ெப"றி5
 பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) 

$கத.05233.3 

 ெம�� தழ: கதி( இரவி அ
 பைகவ� ேம: வி5�தா�. $கத.05233.4 

 வி5�த வாளிைய  ப�� Q# ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) விசிக
 $கத.05234.1 

 ெதா5�� மா"றிேய Fரப�மா அ,- ேதா�ற: $கத.05234.2 

 எ5�� Q# Q# ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) .0கவ
 ஏவ $கத.05234.3 

 ெநா> பி: வ C6>ன� அைனய� சி\�க
 Q�கி. $கத.05234.4 

 வ=சேன விைன மா"றிேய எ
பிரா� மதைல $கத.05235.1 

 ெச=ச வாளி Q# ஆயிர ேகா>க- ெச@�த� $கத.05235.2 

 க=ச மா மக-_ெப.(மக-_ெப.) உயி(�தி5 தி,மக� கணி பி: $கத.05235.3 

 .=ச வா( கைண இ#தி நா-_ெப.(நா-_ெப.) �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) என  

ெபாழிதா�. $கத.05235.4 

 பா( மைறதன திைச எலா
 மைறதன பட( � $கத.05236.1 

 நC( மைறதன $லகி/ மைறதன நில�
 $கத.05236.2 

 கா( மைறதன ககன�
 மைறதன கதிேரா� $கத.05236.3 

 ேத( மைறதன இ,வ( த
 கைண மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெசறிய. $கத.05236.4 

 பா/ வ6ட�
 மாதிர வ6ட�
 பரைவ $கத.05237.1 

 வா/ வ6ட�
 ேநமியி� வ6ட�
 மலிவா� $கத.05237.2 



 8/ வ6ட�
 அ4ட�தி� வ6ட�
 �5கி� $கத.05237.3 

 சா/ வ6டமா�� தி/வன அைனயவ( தட
ேத(. $கத.05237.4 

 மா# இ: வாளிக- �ைற �ைற ெசா/தலா� மைறவ( $கத.05238.1 

 ஈ# ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அைவ அக"#ழி� 

ேதா�#வ( இைம பி: $கத.05238.2 

 ேவ# ேவறதா� இ�திற
 நிகB�தி5
 வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) $கத.05238.3 

 Fைற ேபா: அம( ஆ>ன( உல$ எலா
 A"றி. $கத.05238.4 

 இரவி வானவ� தன� தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) ேத/I
 ஈ(�$
 $கத.05239.1 

 .ரவி_ெப.(.ரவி_ெப.) மீதிI
 உ5பதி மான��
 .ற
_ெப.(.ற
_ெப.) FB 

$கத.05239.2 

 க/க- மீதிI
 வி4_ெப.(வி4_ெப.) உலா அமர( த
 க4K
 $கத.05239.3 

 ெபா,வி: ஆளிய( வி5கைண சிதறிேய ேபா
 ஆ:. $கத.05239.4 

 ெச
 க4 வ Cர(க- இ,வ,
 ெபா,வ� இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) திைச 

எ�# $கத.05240.1 

 அ0$ நாட அ/தவ( வி5
_ெப.எ�.(வி5_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

பகழிக- அனத
 $கத.05240.2 

 ம0$: வா�_ெப.(வா�_ெப.) எலா
 நிரதன மிைசயிI
 வ,
 ஆ: 

$கத.05240.3 

 இ0$ நி"க_விய0.வி.�.(நி:_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) அ/� 

எம�$_பதி.ெப.(எ
_பதி.ெப.+�$_ெகா.ேவ.) என ஓ>ன( இைமேயா(. $கத.05240.4 

 .டவி கீBவன அ4ட0க- �ைள பன .ற�தி: $கத.05241.1 

 கட:_ெப.(கட:_ெப.) ஒ( ஏைழD
 ப,$வ .வன0க- கட ப $கத.05241.2 

 அடலி� ேமத�க யாவ,
 த5�திட"$ அ/ய $கத.05241.3 



 வடைவ நாைவD
 �ணி பன அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) 

வி5
_ெப.எ�.(வி5_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) வாளி. $கத.05241.4 

 இக: கடதி5 தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) வா$�
 இரவி  

$கத.05242.1 

 பைகD
 ஆ"றிய ெப,
 சம( வலிைய யா( பக(வா( $கத.05242.2 

 மி$தி_ெப.(மி$தி_ெப.) ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ப: கைண மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உல . உறா வி5 ப� $கத.05242.3 

 திகி/_ெப.(திகி/_ெப.) அ
 பைட 

ேபா�றன_வி.�.(ேபா:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) 

அைனய(ைக� சிைலக-. $கத.05242.4 

 ெவ�யவ� தைன� தைள இ5
 ெவ�யவ� விறலா( $கத.05243.1 

 ��ய ெமா�
பினா� வி5சர மா/ைய� ெதாைல��� $கத.05243.2 

 ைக இ,தி5 கா(�க
 ஒ�ைறD
 க>தி� $கத.05243.3 

 ஐ இர45 Q# அயி: கைணயா: 

அ#��_வி.எ�.(அ#_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ(�தா�. $கத.05243.4 

 ஆ(�த காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) வ Cரவா$  ெபய( அறிஞ� 

$கத.05244.1 

 ேப(��
 ஓ( தI வா0கிேய ெப,
 சின
_ெப.(சின
_ெப.) பி>��� $கத.05244.2 

 F(�த ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கைண ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) 

விைரவினி: 24> $கத.05244.3 

 8(�த
 ஒ�றினி: அ�ண� ஏதிய சிைல �/�தா�. $கத.05244.4 

 �/�த காைலயி� அ�ண( ேகா� ஆ"ற�
 �னி� $கத.05245.1 

 கர�தி� ம"ெறா, சிைல $னி�� ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) கைணக- 

$கத.05245.2 



 உர�தி� ந
பிD
 அண0$ உற வி5�த@
 ஓ( ஏB $கத.05245.3 

 சர�தினா: அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தனி  ெப, ம�லிைய� சா��தா�. 

$கத.05245.4 

 வா��த ப�மணி $யி"றிய கனகமா ம�லி $கத.05246.1 

 சா��த காைலயி� ேவ# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) கதி( �> த�ைன 

$கத.05246.2 

 ஏ�த: சா�றி5 F(மக� .ைனD
 மா# எ5�தா� $கத.05246.3 

 G�த_ெப.எ�.(G_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெச
 கதிரவைன �� பி>�தவா 

ேபால. $கத.05246.4 

 எ5�த ெபா��> ெச�னியி:_ெப.(ெச�னி_ெப.+இ:_இட.ேவ.) கவி�தன� 

இத� �� $கத.05247.1 

 வ>�த ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கைண ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) 24> 

ம"# அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ேம: $கத.05247.2 

 அ5�த சாலிைக சிதின� சிதிய அளவி: $கத.05247.3 

 ந>�� ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) அற
_ெப.(அற
_ெப.) பா>ன ப/திD
 

நைக�தா�. $கத.05247.4 

 நி,த( ேபா"றி5
 F( மக�_ெப.(மக�_ெப.) ஆயிர ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) 

ேகா: $கத.05248.1 

 A,தி நாயக� இளவ: த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) )த:_ெப.()த:_ெப.) இைட� 

�ர ப� $கத.05248.2 

 $,தி_ெப.($,தி_ெப.) நC( உ45 $Hெவா5
 ேதா�#வ $ணபா: $கத.05248.3 

 ப/தி வானவ� இள
_ெப.அ.(இள
_ெப.) கதி( 

வி/�_வி.எ�.(வி/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எH
 ப/சி�. $கத.05248.4 



 ெந"றி_ெப.(ெந"றி_ெப.) மீ� ேகா: ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ப5த@
 நிைற 

இ: $கத.05249.1 

 ச"#
 நC0கில� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) வலி A,0கில� த�ேகா� 

$கத.05249.2 

 ப"றி அ
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பா: $கத.05271.1 

 சா( உ#
 அனிக
 எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) த>தன� 

இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) எ�# உ�னி $கத.05271.2 

 ஆ( இைட அட0கி"# அ
மா ஆ4ைம�$
 அவதி உ4ேடா $கத.05271.3 

 வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) ம"# இவேன அ:லா: ேவ# இைல ேபா@
 எ�றா�. 

$கத.05271.4 

 இைனயன விய� பி�I
 எ� எதி( ெபா,த வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) $கத.05272.1 



 அைனவ,
 விளிேதா( அ�றி அட: வலி பைட�ேதா( இ:ைல $கத.05272.2 

 $னி சிைல ஒ,வ� நி�றா�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) 

ெகா"ற
_ெப.(ெகா"ற
_ெப.) உ"றி5வ� அ
மா $கத.05272.3 

 தினகர� பைகஞ� ஆ"ற: சீ/� சீ/� எ�றா�. $கத.05272.4 

 க�ன: ஒ�# அளைவ த�னி: கதேவ- ஒ"ற� யா�ைக $கத.05273.1 

 சி�ன பி�ன0களாக� ெச�$வ� ெச�திேடேன: $கத.05273.2 

 பி� உயி( வாB�ைக_ெப.(வாB�ைக_ெப.) ேவ4ேட� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) பிறேதI
 அ:ேல� $கத.05273.3 

 எ� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சிைலD
 யாI
 எ/யிைட  .$வ� எ�றா�. 

$கத.05273.4 

 வ=சின
_ெப.(வ=சின
_ெப.) இைனய 

Pறி_வி.எ�.(P#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) மாதிர� 

கிழவ�_ெப.(கிழவ�_ெப.) ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) $கத.05274.1 

 ெந=சினி: ெவ$ளி� தCD
 மான�
 

நC>_வி.எ�.(நC5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஓ0க $கத.05274.2 

 எ=சலி: ஈச� ��ன
 ஏகிய ெகா5 ந=A_ெப.(ந=A_ெப.) எ�ன� $கத.05274.3 

 ெச
 சிைல வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) ��ன
 ேதெரா5
 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேச(தா�. $கத.05274.4 

 ைக�தல�� இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெதா:ைல� 

கா(�க
 வைளய வா0கி $கத.05275.1 

 ��தைல  பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஆ0$ ஓ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) வி5 ப 

ெமா�
ப� $கத.05275.2 

 அ�திற�� இய�ற வாளி ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) சிைலயி: G6> 

$கத.05275.3 



 உ��தன� அ#��  பி�I
 ஒ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) சர0க- வி6டா�. 

$கத.05275.4 

 அ"ற� ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) தCேயா� 

ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) விசிக
 24> $கத.05276.1 

 ம"# அைவ வில�கி  பி�I
 வாளி ஓ( அDத
 ெதா65� $கத.05276.2 

 ெகா"றவ� ேத,
 பா$
 $ரகத� $H�
 ஆய� $கத.05276.3 

 ெச"றன� அதைன ேநா�கி� ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) உளா( அல�க4 உ"றா(. 

$கத.05276.4 

 வி:ெலா5
 வ Cரவா$ ேவ# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ேத( ேம: 

பா��_வி.எ�.(பா�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.05277.1 

 வ:லிதி� Q"# Q# வாளிக- �ர� ெவ�ேயா� $கத.05277.2 

 சி:ைல அ
 ேத,
 மா�
 வலவI
 சிைலD
 வ Cழ  $கத.05277.3 

 ப: இ,
 �4ட
 ெச�தா� வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) 

ப4ைண_ெப.(ப4ைண_ெப.) ஆ( ப. $கத.05277.4 

 G0_ெப.அ.(G
_ெப.அ.) கழ: மிழ"ற ேவ# ஓ( ெபா�னவா
 ேத/� மீ ேபா� 

$கத.05278.1 

 ஆ0$ ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சாப
 ப"றி அ�ண� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

ெசவியி� கா#
 $கத.05278.2 

 வா0கின� ஏHQ# வ�சிர  பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) G6> $கத.05278.3 

 ஓ0கல
 .ய�� வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) உர�� இைட  .க உ��� ஆ(�தா�. 

$கத.05278.4 

 ஆக�தி: பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) பாய_$ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

அ#�க� 2த� ��ன
 $கத.05279.1 

 ேசாக�ைத உண(கிலா ேதா� �யர�தி� AைவD
 க45 $கத.05279.2 



 மாக�தி: இரவி த�ைன வ� சிைற பிண�ேதா� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) 

$கத.05279.3 

 காக���$ இ5வ� எ�னா ெவ$4டன� கால� ேபா:வா�. $கத.05279.4 

 க#�தி5 வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) ஈ( ஏB க0க ப�திர0க- ஏவி $கத.05280.1 

 அ#�தன� சிைலைய  பி�I
 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) 

பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) 24> $கத.05280.2 

 ெநாறி: ப/ இரத
 த�ைன Qறின� Q# ேகாலா� $கத.05280.3 

 ம#�� எதி( ெபா,த தCேயா� ம,ம�ைத வாயி: ெச�தா�. $கத.05280.4 

 வ,தில� அத"$ ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) 

வயி�_ெசா.உ,.(வயி�_ெசா.உ,.) உ#
 இரத
 ஒ�றி� $கத.05281.1 

 விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உட� .க@
 

வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) விசிக
 ஆயிர�ைத� 24> $கத.05281.2 

 உர
 திற� இ6ட ஆ"றா: ஓ�சிேய .ற�தி: 20$
 $கத.05281.3 

 அர
 திகB பகழி� �ணி �ணிபட அ#�தா� அ�ேற. $கத.05281.4 

 2�# பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) 2(�$
 2ணி இ"றிட@
 ேநமி� $கத.05282.1 

 காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) தனய� அ
மா கா(�க
 வி=ைச த�னா: 

$கத.05282.2 

 ேமவல� ெவ�றி ேகாட:_ெப.(ேகாட:_ெப.) அ/� எனா விைனய
 உ�னி� 

$கத.05282.3 

 ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேத�த� ேமாக  பைடயிைன� ெச
ைக ெகா4டா�. 

$கத.05282.4 

 சிதைன கவ,
 ேமாக� தC  பைட அ�ண� ெச
ைக $கத.05283.1 

 வதிட அைனய ேபாBதி� மன�தினா: வழிபா5 ஆ"றி $கத.05283.2 



 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) அனிக� ேதா5_ெப.(ேதா5_ெப.) 

ேமவல� த�ைன எ�தி  $கத.05283.3 

 .திைய அழி��_வி.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வ C6> 

வ,க_விய0.வி.�.(வா_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) என  .க�# வி6டா�. 

$கத.05283.4 

 வி6>5 ேமாக
 எ�I
 விய� பைட ெவ$ளி வ C0கி� $கத.05284.1 

 த65 உைட ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) ேத( ெவ�ேயா� 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ெப,
 Aட(க- மா"றி $கத.05284.2 

 ெந65 இ,6 படைல_ெப.(படைல_ெப.) வ Cசி நிரத ப: உயி,
 அ=சி 

$கத.05284.3 

 உ- ெதளி� அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) மாBக ஒ: 

என  ெபய(த� அ�ேற. $கத.05284.4 

 ெபயதி5
 ேமாக நாம  ெப,
 பைட ஊ�க ேநா�கி� $கத.05285.1 

 �ய(தன( ெவ,வி ஆ"ற� �ள0கின( �K�$ எ�# உ-ள
 $கத.05285.2 

 அய(தன( Gத( யா,
 அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) 

அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தைலவ( ஆேனா( $கத.05285.3 

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

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) சா
பின( ேத
.கி�றா(. 

$கத.05285.4 

 ேமாக  பைட ேசற@
 �� எதி( மா# $கத.05286.1 

 ஏக  பைட ஒ�ைறD
 ேம�கிலா( $கத.05286.2 

 ேசக  பைட அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) ெதாைட சிதின( ஆ: $கத.05286.3 

 மாக  பைட ெமா�
. உைடவ- ள:பிேனா(. $கத.05286.4 



 அத� திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பைட ஆ"ற@ட� 

$கத.05287.1 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ"#ழி ேமலவ� ம"# இ� 

தா�_த".A.(தா�_த".A.) $கத.05287.2 

 எத  பைடயா: அழி� எ��
 எனா� $கத.05287.3 

 சிதி�தன� ேவ# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெச�ைக இலா�. $கத.05287.4 

 ஒ�றா �தேலா� இைவ உ�Iத@
 $கத.05288.1 

 அ�றா: அ
 வ,
 திற� ஆ
 எனேவ $கத.05288.2 

 ெச�றா( உண(�
 சிைத வி�த� ேபா( $கத.05288.3 

 ெவ�றா( .கB ேமாக விய� பைடேய. $கத.05288.4 

 இல�க��ட� எ4 ம,
 ஏைனய,
 $கத.05289.1 

 அல�க��ட� வ CBதன( மா"றல( ஊ( $கத.05289.2 

 கல�$ உ"றி5 காைள_ெப.(காைள_ெப.) க,�� அழியா $கத.05289.3 

 நில� க4 ப5க� என 

நினறன�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.க.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ப�.) ஆ:. 

$கத.05289.4 

 நி"$
_ெப.எ�.(நி:_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ெபாHத�தினி� நC5 அக:வா� $கத.05290.1 

 அ"$
 ப/தி  பைக அ0$ அ� க45 $கத.05290.2 

 எ" கி�# எதி( ஆயின( யாவ( உளா( $கத.05290.3 

 ந"$ உ�னின� எ�# நைக�தனேன. $கத.05290.4 

 .கB உ"றி5 ேமலவ( .தியி� மா# $கத.05291.1 



 இகB உ"றி5 ெப"றி ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அ�ண� $கத.05291.2 

 மகிB உ"# நைக�� வய
 .ைனயா $கத.05291.3 

 நிகB உ"றி5 சீெரா5 நி�றனேன. $கத.05291.4 

 ம: வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) ெகா- ெமா�
பI
 ம"றவ,
 $கத.05292.1 

 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) யிலா� 

உட:_ெப.(உட:_ெப.) ேசா(தன( ஆ: $கத.05292.2 

 வி: வ�ைமயினா: இவ( வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) உறேவ $கத.05292.3 

 ெகா:வ� க>� எ�# $றி�தனேன. $கத.05292.4 

 வ/கி�ற வி: வா0கின� வா: உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) $கத.05293.1 

 தி/கி�றவ� ேம: சிைல வ Cர(க- ேம: $கத.05293.2 

 வி/கி�ற கண  பைடேம: விசிக
 $கத.05293.3 

 ெசா/கி�றன� யா�ைக �ைள�தனேன. $கத.05293.4 

 ஆ0$ ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேவைலயி: 

ஆ#�க� $கத.05294.1 

 பா0கா
 விறேலா� ஒ5 பா( இட(க- $கத.05294.2 

 நC0கா_எதி(.ம.வி.எ�.(நC0$_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_வி.எ�.$றி.) ம,- மா: ெகா5 

ேந( அலனா: $கத.05294.3 

 தC0$ ஆயின த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ெத/தனேன. $கத.05294.4 

 ெத/தா� �க
_ெப.(�க
_ெப.) ஆெறா5
 

ேச(�_வி.எ�.(ேச(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உயி(�ேதா( $கத.05295.1 

 இ,தா( அ,- ெச�தி5
 எ
 ெப,மா� $கத.05295.2 



 விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ0$ ஒ( ேமாகவிய� 

பைடைய  $கத.05295.3 

 ./தா� அதேனா5 .க�றி5வா�. $கத.05295.4 

 ந�ேற ெதளி� உ"# எம( ந4K
 வைக $கத.05296.1 

 நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏதில� வி6ட 

ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) பைட பா: $கத.05296.2 

 ெச�ேற அத� வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) 

சிைத��_வி.எ�.(சிைத_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இவ4 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.05296.3 

 ெவ�ேற வ,க_விய0.வி.�.(வா_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) எ�# 

வி5�தனேன. $கத.05296.4 

 ஏ4 ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) ஏ� பைட $கத.05297.1 

 ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

பட(�_வி.எ�.(பட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ,- சிைதய( ஆ�� 

$கத.05297.2 

 24 ெகா4>5
 ேதாளவ( ��னிய� ஓ( $கத.05297.3 

 மா4 ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெச,�கள
 

வத�ேவ. $கத.05297.4 

 மிட: ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அவ ேமாகவிய� 

பைட ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.05298.1 

 இ5கி�# உழி ெவ�யவ� ஏ� பைட $கத.05298.2 

 அட: ெகா4>5
 வ C( ஆக�தி: இ,- $கத.05298.3 

 உைடD
 ப> வ:ைலயி� ஓ>யதா:. $கத.05298.4 



 அைச ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) உ5� திரளான 

எலா
 $கத.05299.1 

 மிைச ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அவின� 

வரேவகிய ேபா: $கத.05299.2 

 திைச ெகா4>5
 ந
மவ( ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ஒOஇ $கத.05299.3 

 விைச ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ�ண� பைட 

மீ4ட�ேவ. $கத.05299.4 

 ேமாக� தனி ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பைட ெமா�
. இலதா� $கத.05300.1 

 ஏக� திற:_ெப.(திற:_ெப.) வா$�
 ஏைனய,
 $கத.05300.2 

 ஆக�தி� இ�ைமய: அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அமல� $கத.05300.3 

 வாைக  பைட க45 மகிBதனேர. $கத.05300.4 

 அழ: உ"ற� ேபால அக: மணியி� $கத.05301.1 

 நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) உ"றி5 ேத( மிைச நி�றவI
 $கத.05301.2 

 எழ: உ"றி5 வ Cர(க- யாவ(கJ
 $கத.05301.3 

 ெதாழ: உ"றன( நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

�தி�தனேர. $கத.05301.4 

 ெசயி( ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) க,�ெதா5 

ெச"றல( த
 $கத.05302.1 

 உயி( ெகா4>5 ேவா� பைட ஊ"ற
 எலா
 $கத.05302.2 

 அயி( ெகா4>ட அ6ட த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ஆ"ற: ெதOஇ $கத.05302.3 

 மயி(_ெப.(மயி(_ெப.) ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெபா>  ெபா5 வாB�தின( ஆ:. $கத.05302.4 



 தCேயா� பைட ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெசய"ைகயி: 

யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) $கத.05303.1 

 மாேயா ம,- எ� ைகயக�� அைடயா $கத.05303.2 

 வாேயா5 உைர வ C( ம#�தன( ஆ� $கத.05303.3 

 ஏேயா என ெவ-கின( யாவ,ேம. $கத.05303.4 

 அ4டாதவனா: எ
 அக�தி: இ,- $கத.05304.1 

 உ4டாகிய த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

உண(�_வி.எ�.(உண(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அறிவ� $கத.05304.2 

 வி4டா� உற இ _A6.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ".) பைட 

வி6டன�_வி.�.(வி5_வி.+66_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பத(.ஒ,.) எ�# 

$கத.05304.3 

 எ4 தா�
 உள�� இைட எ4ணின( ஆ:. $கத.05304.4 

 � நா�$ எI
 ெமா�
.ள 8(�தி தைன $கத.05305.1 

 உ�னா அ,- நC(ைம உள�� அைடயா $கத.05305.2 

 அ�னா( ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏ�தின( 

அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) �ைணயி� $கத.05305.3 

 மி�னா
 என அ _A6.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ".) பைட மீ4ட�ேவ. $கத.05305.4 

 மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ"# அவேமாகவிய� 

பைட ேபா�� $கத.05306.1 

 245 உ"ற $க� .ைட ��னிய� ஆ: $கத.05306.2 

 ஆ45 உ"றி5
 வ Cர(க- அ4டல� ேம: $கத.05306.3 

 845 உ"றி5 Gச:_ெப.(Gச:_ெப.) �ய�றனேர. $கத.05306.4 

 ஆ0$ உ"றி5 காைல_ெப.(காைல_ெப.) அ5
 திறலி� $கத.05307.1 



 பா0$ உ"றி5 ெமா�
. பைட��_வி.எ�.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

உைடேயா� $கத.05307.2 

 நC0க"$ அ, மான�
 நC- சின�
 $கத.05307.3 

 ஓ0$ உ"# எழ இ�னைத உ�னினேன. $கத.05307.4 

 அ ேநரல� ஈ45 ஒ( அட: பைடயா� $கத.05308.1 

 ��ேன மய: ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) �ர4 

ெதாைலய_$ைற.எ�.(ெதாைல_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.05308.2 

 இ�ேன அ5ேவ� என எ4ண
 உறா� $கத.05308.3 

 ெகா�ேன அர� மா  பைட ெகா4டனேன. $கத.05308.4 

 அ0$ அ��ைண க4டன� அ?வAர� $கத.05309.1 

 எ0க6$ இைறவ� பைட ஏகிய�
 $கத.05309.2 

 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) க4 ப5த� பைட மீ4ட��
 $கத.05309.3 

 ெச
 க4 திற:_ெப.(திற:_ெப.) அ4ண: ெசய"ைகDேம. $கத.05309.4 

 இ
 என� F( மக�_ெப.(மக�_ெப.) இவ"ைற ேநா�$ உறா $கத.05310.1 

 வி
மித
 எ�தின� வ Cர ெமா�
.ைட� $கத.05310.2 

 ெச
மைல எதி(தில� ெச,�$ நC�தன� $கத.05310.3 

 ைக
 மி$ �ய/ன� க,த: ேமயினா�. $கத.05310.4 

 இ?விைட ஒ�னல( எ4ண
 யாைவD
 $கத.05311.1 

 வ?வின� மா நில வைர பி� வ C6>ன� $கத.05311.2 

 உ�வைக ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உட� 

உண(�_வி.எ�.(உண(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேதா�றினா( $கத.05311.3 

 ெச�வ� எ� ஐய ேகா கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) ெச�ைகேய. $கத.05311.4 



 எ5�தன� மா"றல� இைறவ� மா பைட $கத.05312.1 

 ெதா5�தி5வா� எனி: ��னி_வி.எ�.(��I_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

எ� உயி( $கத.05312.2 

 ப5�தி5
 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) அ� ப/�� வதில� $கத.05312.3 

 வி5��_வி.எ�.(வி5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உட� அ பைட வில�$
 

வ4ணேம. $கத.05312.4 

 ெவ�றிட: அ/� இனி வ Cரவா$ைவ� $கத.05313.1 

 ெச�றன� �� நக(� ெத�வத  பைட $கத.05313.2 

 ம�ற�
 த�_வி.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) மா"#வ� 

$கத.05313.3 

 எ�றிட: பH� என ெந=சி: உ�னினா�. $கத.05313.4 

 அய� மக�_ெப.(மக�_ெப.) மதைல ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) அ,வ
 ஆகிேய 

$கத.05314.1 

 விய� மி$ தன� ேத( வி5��_வி.எ�.(வி5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

வி4_ெப.(வி4_ெப.) எழCஇ  $கத.05314.2 

 பய�_ெப.(பய�_ெப.) அ# �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) என  

பட(�_வி.எ�.(பட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வ:ைலயி� $கத.05314.3 

 நய� உ# க>மதி: நக,- ேபாயினா�. $கத.05314.4 

 ெகா"றவ� மைற�_வி.எ�.(மைற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அக: 

ெகா-ைக கா4ட@
 $கத.05315.1 

 A"# உ# தானவ( ெதாைல� ேபாயினா( $கத.05315.2 

 அ"ற� ெத/தி5
 அமர( யாவ,
 $கத.05315.3 



 ெவ"றி_ெப.(ெவ"றி_ெப.) இ�# எம� என விள
பி ஆ(�தன(. $கத.05315.4 

 மாையயி� அ,வமா� வ=ச� மாநக( $கத.05316.1 

 ேபாயின� காைலேய .$வ� ேபா(�$ இனி $கத.05316.2 

 ஆயவ� தைன விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ5தி 

எ�# G� $கத.05316.3 

 2யின( வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) ேம: Aர(க- யாவ,
. $கத.05316.4 

 தினகர� மா"றல� ெச
 ெபா� ேத( ஒOஇ $கத.05317.1 

 இைன�ட� அ,வமா� இ/� ேபாதைல $கத.05317.2 

 விைனயெமா5 ஓ( உறா வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) 

நினறன�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.க.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ப�.) 

$கத.05317.3 

 �னிெவா5 பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ப5 8/ யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) ேபா:. 

$கத.05317.4 

 வி4>5 F( மக�_ெப.(மக�_ெப.) ெவ,வி ெவநிட: $கத.05318.1 

 க4டன( �ைணவ,
 கண�தி� வ Cர,
 $கத.05318.2 

 தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) இழதன� தCய� ப"றி 

நா
_பதி.ெப.(நா
_த�.ப�.) $கத.05318.3 

 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அைணவா
 என� 

Pற: ேமயினா(. $கத.05318.4 

 எ�ப� விள
பிேய யா,
 ஆ( ெபா5 $கத.05319.1 

 ��.#
 அ�ணைன� ெதாட(�_வி.எ�.(ெதாட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ப"#வா� $கத.05319.2 



 ��ெபா5 �யற@
 ெததித_ெப.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெமா�
பினா� $கத.05319.3 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) .ைடேயா(�$ இ� சா"ற: ேமயினா�. $கத.05319.4 

 ேப>ய( சி# ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) ேபணி உ- ெவOஇ $கத.05320.1 

 ஓ>ன� ேபாகிய ஒ�னலா� தைன $கத.05320.2 

 நா> நா
_பதி.ெப.(நா
_த�.ப�.) அ5வ� நல�தி� பாலேதா $கத.05320.3 

 சா5வ� இனி வ/: சரத
 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) எ�றா�. $கத.05320.4 

 எ�# இைவ வ-ள@
 இய
ப யாவ,
 $கத.05321.1 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) என இைச�த@
 அவ"ைற நா>ேய $கத.05321.2 

 $�# உறB .ய��ைண ெகா6> $ .றCஇ $கத.05321.3 

 ெவ�றி ெகா- பா( இட ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) ஆ(�தேவ. $கத.05321.4 

 �"றிய_ெப.எ�.(�"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தம( இனி �ய:வ� 

இ:ைல ஆ: $கத.05322.1 

 ெச"றல� ஓ>ன� தி,
.
 வ CரI
 $கத.05322.2 

 நி"றில� இனி என நிைந�_வி.எ�.(நிைன_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

நC0$வா� $கத.05322.3 

 உ"றன� ஆ
 என இரவி ஓ>னா�. $கத.05322.4 

 ெச
 தி, ம� மல( ெசறிய  G��ழி $கத.05323.1 

 �� உ# நி�தில
 �H� ெமா��� என $கத.05323.2 

 அதர
 �Hவ�
 அைடத_ெப.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெச�க/: $கத.05323.3 

 Aதர உ5நிைர பல�
 ேதா�றிய. $கத.05323.4 



 $45 நC(� கனெலா5 $லாவி மா: உள� $கத.05324.1 

 ெத4_ெப.அ.(ெத4_ெப.அ.) த$ தமியைர இகலி மாமதி $கத.05324.2 

 ப45 உள �னிவர( பரம� ேம: வி5_ஏவ.(வி5_வி.) $கத.05324.3 

 ெவ4டைல ஆ
 என வி4ணி: ேதா�றினா�. $கத.05324.4 

 இ��ைண ேவைலயி: இல�க�� எ4மரா
 $கத.05325.1 

 ெம�� �ைணயா(கJ
 ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) Gத,
 

$கத.05325.2 

 அ��ைண  பைடகJ
 அயலி: ெச�றிட $கத.05325.3 

 ெமா���ைண விற:_ெப.(விற:_ெப.) உைட ெமா�
ப� மீ4டன�. 

$கத.05325.4 

 அத
 இ: கயிைலைய அ,ளி: ேபா"றி5 $கத.05326.1 

 நதி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) கண�த/� நாத� ஆகிேயா� $கத.05326.2 

 விைத ெகா- ெச, நில
_ெப.(நில
_ெப.) ஒ,வி 

மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபா�� $கத.05326.3 

 கதேவ- பாசைற� க4K- ந4ணினா�. $கத.05326.4 

 ந4ணிய திறலினா� நா� �க� �த: $கத.05327.1 

 .4ணிய ேமலவ( ேபா"ற_$ைற.எ�.(ேபா"#_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ஆ45 

உ# $கத.05327.2 

 க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) அ,- ./ கத� ��. ேபா�� $கத.05327.3 

 �4 என வண0கின� �ைணவ( த
ெமா5
. $கத.05327.4 

 வண0கின� எH� பி� வ-ள: ேத(திட $கத.05328.1 



 இண0கல� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) எதி(� ேபா( 

ெசயா $கத.05328.2 

 அண0$ட� இ/த�
 அைன��
 ெச ப@
 $கத.05328.3 

 கண0களி� �த:வ� ேம: க,ைண ஆ"றினா�. $கத.05328.4 

 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) அ,- ./த பி� ந
பி இ பக: $கத.05329.1 

 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) அம( உழ�தலி: ��ப
_ெப.(��ப
_ெப.) 

P(�ளா� $கத.05329.2 

 எ: இ� ெபாH�_ெப.(ெபாH�_ெப.) நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) இ,�ைக 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இைட� $கத.05329.3 

 ெச:@தி �ைணவேரா5 எ�# ெச பினா�. $கத.05329.4 

 ெச ப@
 விைட ெகா5 ெச
ம: பி�னவ( $கத.05330.1 

 ெம� ப5 பா/ட
 விரவ� ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ஒரா� $கத.05330.2 

 ஒ ப,
 தன� ேப( உைறD- ைவகினா� $கத.05330.3 

 � . உ# தாைனக- ெதா�ைம ேபா: உற. $கத.05330.4 

 ேசயவ� வி5�தி5 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) பாசைற $கத.05331.1 

 ேபாய�
 இ,த�
 .க:_ெப.(.க:_ெப.) உ"றா
 இனி $கத.05331.2 

 மா இ, வள
_ெப.(வள
_ெப.) ெகH மேகதிர  பதி $கத.05331.3 

 ஆயிைட நிகBதவா# அறிய� P#வா
. $கத.05331.4 

 ஆ5# சம/ைட அழி�_வி.எ�.(அழி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ��னேர 

$கத.05332.1 

 ஓ>ய அ�ண( ேகா� உ-ள
 த�னிைட  $கத.05332.2 



 பா5# �யர�
 பழிD
 மான�
 $கத.05332.3 

 நC>ன� ெப,மித நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) நC0கினா�. $கத.05332.4 

 ேகா� உ# மதிர
 $#க: ெச�தில� $கத.05333.1 

 தா�_த".A.(தா�_த".A.) உ# தி, நக( த�னி: ஏகிேய $கத.05333.2 

 ஊன
 அ� உைடய( ேபா: உய0கி ைவகினா� $கத.05333.3 

 பாIவி� பைகஞ� எ�# உைர�$
 ப4பினா�. $கத.05333.4 

 மதிர�_ெப.அ.(மதிர
_ெப.+�_ஒ".) கிைளெயா5 ம,வ ேவ4டல� 

$கத.05334.1 

 ததிர� தமெரா5
 சா(த: ேவ4டல� $கத.05334.2 

 சி�ர� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பைக� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) 

ேபா"றிய_ெப.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.05334.3 

 இதிர  ெப,
 தவிசி,�ைக ேவ4டல�. $கத.05334.4 

 ஆ5# ம0ைகய(_ெப.(ம0ைகய(_ெப.) ஆட: ெவஃகல� $கத.05335.1 

 பா5# ம0ைகய(_ெப.(ம0ைகய(_ெப.) இைசயி: ப"றல� $கத.05335.2 

 P5# ம0ைகய(_ெப.(ம0ைகய(_ெப.) $ழா�
 ேநா�கல� $கத.05335.3 

 ஊ5# ம0ைகய(_ெப.(ம0ைகய(_ெப.) .ண( .
 உ�னலா�. $கத.05335.4 

 நிசாவ� ெச�றபி� ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) ெச?_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) 

ேவ@ைட $கத.05336.1 

 விசாகைன அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) பைட வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) த0கைள 

$கத.05336.2 

 அசா உ# ெச,வி: ெவ�#_வி.எ�.(ெவ:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆட: 

ெகா-வத"$ $கத.05336.3 



 உசாவின� உள��ட� ஊ�க
 ேவ# இலா�. $கத.05336.4 

 ஆதவ� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பைக அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) வழி 

அம(த@
 $கத.05337.1 

 ேமத$
 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) சம( விைள� எலா
 ேநா�கிேய 

$கத.05337.2 

 8த$
 தி, நக( �H மணி� ேகாயிலி: $கத.05337.3 

 2த( ைக ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபா�� FரI�$ 

உைரெச�வா(. $கத.05337.4 

 ேக6>யா: உ� மக�_ெப.(மக�_ெப.) ேக5 இலா வைக ேச( $கத.05338.1 

 ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) �ைணயா� ஒ5
 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) சம( 

ஆ"றிேய $கத.05338.2 

 ஈ65 ப: Gதைர ஈ# ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) இைட $கத.05338.3 

 மீ65
 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

எ�தினா�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) விைனய
 உ4டா
 

ெகாேலா. $கத.05338.4 

 அ�ன ப4 .ண(கிேல
 அதைன ேம: அறிதி யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) 

$கத.05339.1 

 மி�I த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) Aட( உைட ேவலவ� 2தI
 $கத.05339.2 

 ப�ன,
 பைடெயா5
 பாசைற�$ ஏகினா� $கத.05339.3 

 இ�னதா: விைள� எனா இைவ எலா
 பக(த@
. $கத.05339.4 

 மா"றலா( தைம அட வலியினா: ஆகிேய $கத.05340.1 



 ஊ"றமா ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ"ற ெசா: ேக6$�� 

$கத.05340.2 

 சீ"ற
 ஆ� எ/ விழி சிதறேவ ெவ�� உயி(�� $கத.05340.3 

 ஆ"ற�
 �#வலி�� அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) ஒ�# உைர ெச�வா�. 

$கத.05340.4 

 ைமத,
 �ைணவ,
 ம,� ப: A"ற�
 $கத.05341.1 

 ததிர� தைலவ,
 சம/I�$ ஏகல( $கத.05341.2 

 நதலி: பைடெயா5 நாைள நா� 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பி� $கத.05341.3 

 கதைன� திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெகாேட க>தி: 

மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ5வனா:. $கத.05341.4 

 ேபாதி( இ ெபாH� என  .கற@
 பணி$றா� $கத.05342.1 

 2�வ( ேபாயினா( Fர� ஆ
 அ�ண( ேகா� $கத.05342.2 

 ஏதிலா( த
ைம ெவ�#_வி.எ�.(ெவ:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைச 

.ைனதி5த: ேம: $கத.05342.3 

 காதலா� ைவகினா� யாவ�
 க,தலா�. $கத.05342.4 

 அ5 ெப,
 ேபா/ைன ஆ"றிேய ஆ"றலா: $கத.05343.1 

 �>� இலா விற:_ெப.(விற:_ெப.) ெகாள ��I
 வ Cர(�$ எலா
 

$கத.05343.2 

 ெந>யளா�� திற:_ெப.(திற:_ெப.) இலா ெந=சினா(�$ எலா
 $கத.05343.3 

 க>யளா� ைவகினா- க0$லா
 ந0ைகேய. $கத.05343.4 

 பி/$வா( த0கைள  பி/கலா� ஏைனேயா( $கத.05344.1 



 அ,$ தா�_த".A.(தா�_த".A.) நி"கலா� அ�ச
 நா4_ெப.(நா4_ெப.) 

இ�றிேய $கத.05344.2 

 விரக ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ெத#தலா: மி�க� ஓ( 2(�தரா�� $கத.05344.3 

 தி/$வா( ஆ
 என� ெச:@
_ெப.எ�.(ெச:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) ெவ:லிேய. $கத.05344.4 

 பா5 சா: ெத� திைச  பா( .ரதி5
 இரா $கத.05345.1 

 ஈ5 சா: ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பக:_ெப.(பக:_ெப.) எ:ெலா5
 வ,வ� 

$கத.05345.2 

 ேந>ேய மதி எI
 நC- $ைட �� ெசல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

$கத.05345.3 

 ஓட: ேபா: ேபாயதா: உ5 எI
 பைடெயா5
. $கத.05345.4 

 ைம இ,- கைலயிைன மகிBந�_ெப.(மகிBந�_ெப.) ஆ
 மதி நிலா� 

$கத.05346.1 

 ைகயினா: நC�கிேய கலவி ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அக@ழி $கத.05346.2 

 ெவ�யவ� வ,
 எனா ெவ-கிய� �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) உZஇ $கத.05346.3 

 ஒ� என  ேபாயினா- க0$: எ�# உ"# உளா-. $கத.05346.4 

 க0$: ேபாதி5த@
 கண பண  ப�னக
 $கத.05347.1 

 )0$ உறா� அகலேவ ேநா"# மா: ஏதி5
 $கத.05347.2 

 ச0கமா� மதிெசல� ச�கர பைடெயன� $கத.05347.3 

 �0கேமா5 எHத: ேபா: ேதா�றின� ப/திேய. $கத.05347.4 

 இரவி ெச:@
_ெப.எ�.(ெச:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) �� அ�ண( 

ேகா� �யி: ஒOஇ எH� $கத.05348.1 



 மரபினி: ./ நா-_ெப.(நா-_ெப.) கட� �>�� ம�# எ�தி� $கத.05348.2 

 தி, மணி  ெப,
 தவிசிைட இ,� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

சி#வ�_ெப.(சி#வ�_ெப.) $கத.05348.3 

 ெந,ந:_ெப.(ெந,ந:_ெப.) உ"றி5
 வைசயிைன உள�� இைட நிைனதா�. 

$கத.05348.4 

 நிைனத: உ"#ழி உள�� இைட  ெப,
 சின
_ெப.(சின
_ெப.) 

நCட_$ைற.எ�.(நC5_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.05349.1 

 இனி அம( ெதாழி"$ யாைரD
 வி5�கில� 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.+ஏ_சா/.) $கத.05349.2 

 அனிகேமா5 ேபா� மா"றல( வ�ைமைய அழி��  $கத.05349.3 

 .ைனவ� வாைக எ�# உ�னினா� அழி� இலா .கேழா�. $கத.05349.4 

 ெச
 க4 வா-_ெப.(வா-_ெப.) எயி"#_ெப.(எயி"#_ெப.) அ�ண� 

இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) த�ைமைய� ேத"றி $கத.05350.1 

 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) க4 ஒ"ற/: அள . இல( த0கைள விளியா 

$கத.05350.2 

 அ
 க4 மாநில
 �ைற �ைற FBத,
 அள�க( $கத.05350.3 

 எ0கK
 ெசறி தாைனைய� த
மி�க- எ�றா�. $கத.05350.4 

 எ�ற@
 ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆயிர 

ேகா>ேயா( யா45
 $கத.05351.1 

 ெச�#-ெச�#_அ.ெதா.(ெச�#-ெச�#_அ.ெதா.) த
 

ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) பணி �ைற ெச ப� $கத.05351.2 

 ��# ேத( க/ ப/ மிைச  பட(தன( ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

நா-_ெப.(நா-_ெப.) $கத.05351.3 



 ெவ�றி ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) Q# ஆயிர 

ெவ-ள�தி� மி�ேகா(. $கத.05351.4 

 Fலேம கணி�சி த4ட
 ேதாமர
 $லிச0 சாப
 $கத.05352.1 

 ேகால வா-_ெப.(வா-_ெப.) பலைக வ6ட
_ெப.(வ6ட
_ெப.) $த
 

ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) நா=சி: பி4> $கத.05352.2 

 பாலேம �A4> ச0க
_ெப.(ச0க
_ெப.) ப/திேய எHேவ த6> $கத.05352.3 

 பலீி வ: �சல
 ஆதி ெப,
 பைட 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெச�றா(. $கத.05352.4 

 எ4 த$
 இைனய வா"றா: இல�க
 ெவ-ள�திேனா,
 $கத.05353.1 

 தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) மேகதிர  ேப(� தி, நக( 

A"றி_வி.எ�.(A"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஆ( ப $கத.05353.2 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) ெதா5 சிக/ எ�I
 ேம,வி� உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) 

ேபாகி� $கத.05353.3 

 க4டன� அ�ண( ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) கட:_ெப.(கட:_ெப.) ெப,
 

தாைன� Fழ:. $கத.05353.4 

 ேத�கின� கதி,
 ெச:லா� ெச: உறB தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஈ6ட
 

$கத.05354.1 

 ேநா�கின� சிைத ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ேநா�ைமசா( �யர
_ெப.(�யர
_ெப.) யா�
 $கத.05354.2 

 நC�கின�_வி.�.(நC�$_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) 

வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) ெப"றா� ேந( அல(  ெபா,� ெவ�றி $கத.05354.3 

 ஆ�கின� ேபால நி�றா�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) 

அற��ட� அ,ைள� ெகா�றா�. $கத.05354.4 

 அழிதி5கி�ற கால� தள�க/� ஆ(��� FH
 $கத.05355.1 



 கழிதி5 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) க4ேடா� க>� ேபா(�$ ஏக ��னி� 

$கத.05355.2 

 ெசH
 கதி( மதிய
 ஆ�$
 தி, மணி� சிக/ நி�#
 $கத.05355.3 

 இழிதன� தைலைம நி0கி_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

இழி_வி.(இழி_வி.) ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) 

பயி�ற_ெப.எ�.(பயி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தCேயா�. $கத.05355.4 

 எ5�தன� சிைலD
 ஏைன  பைடகJ
 இைமேயா( ெதா:நா- $கத.05356.1 

 ெகா5�தி5 பைடக- யா�
 

ெகா4டன�_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

கர�தி: ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) $கத.05356.2 

 ெதா5�தன� ெவ/நி: 2ணி 2�கின� விர:க- ேதா#
 $கத.05356.3 

 அ5�த ெபா� .6>: ேச(�தா� அ4ட0க- அைன��
 ெவ�றா�. 

$கத.05356.4 

 $தள� Aழிய: $=சி� ேகாலமா ெமௗலி த�னி: $கத.05357.1 

 Aதர� �ண( ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �
ைப_ெப.(�
ைப_ெப.) ெதா5�தி5 

பிைணய:_ெப.(பிைணய:_ெப.) ேச(�தி $கத.05357.2 

 மதர  ெபா, . ேம, வைர இ� எ�# ஐய
 

ெச�D
_ெப.எ�.(ெச�_விஉ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.05357.3 

 இதிர  ெப,
 ேத( ஒ�றி� ஏறின� இரவிேய ேபா:. $கத.05357.4 

 ப4 உலா
 .ரவி  பதி ப,மித� களி"றி� ஈ6ட
 $கத.05358.1 

 எ4 இலா  .ரவி_ெப.(.ரவி_ெப.) மா� ேத( ஏம
 ஆ�  பி�ன( ஏக $கத.05358.2 

 அ4ண: வா-_ெப.(வா-_ெப.) அ�ண வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) அைம�ச(க- 

அயலி: ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.05358.3 



 வி4_ெப.(வி4_ெப.) உலா
 ./ைச� ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) வ Cதிக- 

கட�_வி.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெச�றா�. $கத.05358.4 

 ேகாயிலி� எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) நC0கி� ேகா.ர
_ெப.(ேகா.ர
_ெப.) 

ெகழCஇய ெகா"ற $கத.05359.1 

 வாயிலி� ம,0$_ெப.(ம,0$_ெப.) 

ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) 

வர�_ெப.(வர�_ெப.) ேநா�கி� $கத.05359.2 

 கா� கதி(� தபன" க4ட_ெப.எ�.(கா4_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

கலிவிய� உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) எ�ன $கத.05359.3 

 ஆயிர Q# ெவ-ள�� அ�ண,
 .ைட 

FB�_வி.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ(�தா(. $கத.05359.4 

 அ�ன காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) அ/ �க� 

ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) அதி Fர� $கத.05360.1 

 ��I தாரக� Aத� அA ேரதிர� ெதா:ேலா� $கத.05360.2 

 எ�ன நி�றி5
 ைமத(க- இ,வ,
 ஏகி $கத.05360.3 

 ம�ன(_ெப.(ம�ன(_ெப.) ம�னைன அைடத@
 இைனயன வ$ பா�. 

$கத.05360.4 

 திைரெகா- ேவைல ேபா: நிைற த, ேகா6டக
 சிறிேதா( $கத.05361.1 

 கைர இலா ஆழி உைட�தி5
 அ�ன� க5 ப  $கத.05361.2 

 ெபா, திற:_ெப.(திற:_ெப.) பைட பல உள எ�னிI
 

ேபா"#
_ெப.எ�.(ேபா"#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.05361.3 

 அரச(_ெப.(அரச(_ெப.) இ: வழி நி�றிடா� அ�னைவ அழிD
. $கத.05361.4 

 ஆதலா: இனி நC( இ, வ Cர(கJ
 அம/� $கத.05362.1 

 ேமத$
 ெப,
 ேசைன�$ �த:வரா� ேமவி  $கத.05362.2 



 ேபாதி( �� உற எ�ற@
 நி�றி5 .த:வ( $கத.05362.3 

 ஈ� ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) என வண0கிேய ஏகின( இைம பி:. $கத.05362.4 

 தத_ெப.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மா� தட
_ெப.(தட
_ெப.) ேத( 

மிைச ஏறிேய சம/: $கத.05363.1 

 ெகா� உலா மல( வாைகைய மிைல�சிய $மர( $கத.05363.2 

 வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) நா: ெப,
 பைடையD
 அணி 

ெபற_$ைற.எ�.(ெப#_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) வ$�� $கத.05363.3 

 �� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அ
 தைலவரா� ஏகின( �ைறயா:. 

$கத.05363.4 

 ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) எ:ைலயி: அ0$ அ� 

ேநா�$ உறா அ5ேபா( $கத.05364.1 

 வாைக ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) Q# ஆயிர 

ெவ-ள�� மறேவா( $கத.05364.2 

 ஓைக எ�திேய அம( ./ பறதைல உ�னி $கத.05364.3 

 ஏக: ேமயின( பணிகJ
 ேசடI
 இர0க. $கத.05364.4 

 கட
 திகB க/ேத( பா� மா� கலதிட� தாைனவ Cர( $கத.05365.1 

 பட(தி5கி�ற காைல  ப,மணி வயிர�ேத( ேம: $கத.05365.2 

 அைடதி5
 அ�ண( ம�ன(_ெப.(ம�ன(_ெப.) அள�க( இ: வடைவ A"ற 

$கத.05365.3 

 விட
_ெப.(விட
_ெப.) தனி நடத� எ�ன வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) 

ம,ள� ெச�றா�. $கத.05365.4 

 ெதா4டக
 �>ேய ப
ைப 2/ய
 �,5 ேகா5 $கத.05366.1 



 தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) படக
 ெமாைத திமிைலேய 

தடா/ த�ைக $கத.05366.2 

 க4ைட ஆ$ளிேய பலீி காகள
 உ5�ைக ேபBவா� $கத.05366.3 

 ெகா4ட� ஓ( பதைல_ெப.(பதைல_ெப.) ச0க
_ெப.(ச0க
_ெப.) $ட�ழா 

இய
பி"# அ
மா. $கத.05366.4 

 த65 உைட ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) ேத( ஆ( .
 ததியி� ஆ( .
 

ேச4ேபா� $கத.05367.1 

 �65 உ# ெகா>க- ஆ( .
 �ர6 ப/ ஆ( .
 வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) $கத.05367.2 

 க65 உ# கழலி� ஆ( .
 கணி . இ: ப: இய�தி� ஆ( .
 $கத.05367.3 

 எ65 உள திைசD
 எ:லா உல$ �45 

எHத_ெப.எ�.(எH_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ�ேற. $கத.05367.4 

 நC:_ெப.அ.(நCல
_ெப.) நிற_ெப.(நிற
_ெப.) �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) ேபா: 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அ�ண(க- நC�த
 ெச:ல� $கத.05368.1 

 கா� நிைற Gழி ஈ6ட
 ககன
 ேம: 

ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ��ன
 $கத.05368.2 

 தா�_த".A.(தா�_த".A.) உ# கி�ற காைல� சசி என� தய0கி  பி�ன( 

$கத.05368.3 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) என� கரதா� ேமலா
 வி/கதி( பைட�த ெவ�ேயா�. 

$கத.05368.4 

 ேநச
 ஒ5 எ�பா: ைவ$
 ெநறியினா( தம�$ வ C5
 $கத.05369.1 

 ஆA அ# பத0க- யா�
 ைவக@
 ./ேவ� எ�ைன $கத.05369.2 

 ஏAவ( ேபா@
 கீB எ�# இக: ./தி5வ� எ�னா� $கத.05369.3 

 2சி_ெப.(2சி_ெப.) பா( வி5�தேத ேபா: �ற�க
 ேம: 

ெச�ற_ெப.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) Gழி. $கத.05369.4 



 க�னிைற அழி�த_ெப.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெமா�
பி: கா( 

ெகH
 அ�ண ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) $கத.05370.1 

 �� உற நட ப� ெச:@
_ெப.எ�.(ெச:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

2ளியி� படைல� ெச�ைக $கத.05370.2 

 எ� என உைர ப� அ
மா இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) எ�ேபா� ைவ$
 

$கத.05370.3 

 ெபா� உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) தைன வ:ேல G உல$ ஆ�கி"# அ�ேற. 

$கத.05370.4 

 க4 அக: தட
_ெப.(தட
_ெப.) ேத( மீ�
 கா� சின� களி"றி� மீ�
 

$கத.05371.1 

 ந4ணிய ெகா>க- வா�ேபா� நளி( .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) க0ைக ந�கி 

$கத.05371.2 

 ம4_ெப.(ம4_ெப.) உற� சிதறி_வி.எ�.(சித#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஆ> 

அலமர: மேகதிர�தி� $கத.05371.3 

 அ4ண: இ�# அழிவ� எ�ேற அHதிற
 ேபா@
 மாேதா. $கத.05371.4 

 தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) $ைடD
 நCல� தி, 

நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) கவி .
 ெச
 ேகB  $கத.05372.1 

 ப0கய மல(த� அ�ன ப,மணி� கவிைக �"#
 $கத.05372.2 

 ெதா0கலி� ெதாைகD
 ெவ�ேயா� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) கதி( 

வர�
 ஆ"றி $கத.05372.3 

 எ0கK
 ெசறி� உ"# ஊழி இ,ளிைன விள�கி"# அ
மா. $கத.05372.4 

 ஆன இய:._ெப.(இய:._ெப.) எ�த அ�ண  பைட கேளா5
 $கத.05373.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெநறி ெகாேட அ�ண� ைவய
 மிைச ெச:ல� 

$கத.05373.2 



 தா�_த".A.(தா�_த".A.) அ� 

ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அமர( த
 இைறவ� ஓ>� 

$கத.05373.3 

 கா� அம( கட
ப� அ> ைக 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெசா:வா�. $கத.05373.4 

 அ�# ./ ேவ-வி இைட ஆதி அ,- 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.05374.1 

 ��# பைட ஈ6டெமா5 Fர� எI
 ெவ�ேயா� $கத.05374.2 

 இ�# ெபா,வா� விைரவி� ஏகின� எதி(ேத $கத.05374.3 

 ெச�றவைன ெவ�#_வி.எ�.(ெவ:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எம� சீ( 

அ,Jக எ�றா�. $கத.05374.4 

 ஆ
 ப/A Pற அவI�$ அ,- ./ேத $கத.05375.1 

 ஏ
ப: உ# ேகச/யி� ஏ"# அைணயி� நC0கி  $கத.05375.2 

 பா
பி� வலி ெச"# உல� பா$ தைன 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.05375.3 

 வா
 ப/ ெகா- ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) இரத
 வ:ைல த,க எ�றா�. 

$கத.05375.4 

 எ�றிட@
 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) என எH� உலைவ அ4ண: $கத.05376.1 

 $�# அைனய ேத( அ� ெகாண(� �ன
 உ� ப $கத.05376.2 

 ெவ�றி அயி: அ4ண: அத� மீ மிைச .$தா� $கத.05376.3 

 ம�ற:_ெப.(ம�ற:_ெப.) மல( சிதி அய� மாெலா5 வH�த. $கத.05376.4 

 ெசH
 த,ண ேமதைகய ேத/� மிைச வாேனா( $கத.05377.1 



 ெதாH
 தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அம( 

ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) �,க� ஏற� $கத.05377.2 

 ெகாH
 தழ: �>�� அைனய $=சி ெகH Gத( $கத.05377.3 

 எHதன( ெதழி�தன( இ, கட@
 அ=ச. $கத.05377.4 

 நா6ட
 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 8�# உைடய நாத� அ,- 

ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) $கத.05378.1 

 வா6ட
 அ# ெவ? அ�ண( ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) வலி த�ைன 

$கத.05378.2 

 வ C65
 வைக ெச�றி5த: வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) உைர ப� 

$கத.05378.3 

 ேக6ட அனிக Gத(க- கிள(�_வி.எ�.(கிள(_ெப.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பட( 

கி�றா(. $கத.05378.4 

 பா/ட( களா� அ#�க" பர� கி�ற $கத.05379.1 

 பா( இட( நட ப எH Gழி பட(�_வி.எ�.(பட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

இ�ேனா( $கத.05379.2 

 பா( இட( ./தன( 

ப/�$
_ெப.எ�.(ப/_வி+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) எைன 

எ�னா  $கத.05379.3 

 பா( இட
_ெப.(இட
_ெப.) வி4ேணா5 பக(த"$ எHத: ேபா@
. $கத.05379.4 

 த�ைக ெயா5 உ5�ைக �> ச:ல/ தடா/ $கத.05380.1 

 ெதா�$ உைடய த4Kைம_ெப.(த4Kைம_ெப.) �ைவ பி� மி$ ேப/ 

$கத.05380.2 

 ெம�� $ட �ழா  படக
 வ Cைண $ழ:_ெப.($ழ:_ெப.) ஆ
ப: $கத.05380.3 



 ெகா�கைர இய
பின(க- ேகா> கண நாத(. $கத.05380.4 

 நா5தவ நாரதI
 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) உவண( தா�
 $கத.05381.1 

 ேக>: இைச வ:ல� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) கி�னர,
 ஆகி  $கத.05381.2 

 பா>ன( $மார� அ> ப� �ைற பணிேத $கத.05381.3 

 ஆ>ன(க- வி4ணவ,
 ஆA இ: �னிேவா,
. $கத.05381.4 

 ச4�கன� ஏவ: ெகா5 தாவி: இைளேயாI
 $கத.05382.1 

 எ4 ம,
 இல�க(கJ
 ஈ4>ய கண�தி� $கத.05382.2 

 வ4ைம_ெப.(வ4ைம_ெப.) ெகH ம�னவ,
 ைவய
 மிைச ஆகி� 

$கத.05382.3 

 தி4ைம பைட ஊ�க
 ஒ5 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) இைட ெச�றா(. 

$கத.05382.4 

 ெமா�
 மலி பைட�தைலவ( �தி உ# தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $கத.05383.1 

 இ
 �ைறயினா: ஒHக ஈச� அ,- ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) $கத.05383.2 

 ெச
 மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ Cசி அம( ேத/� இைட ஏகி  $கத.05383.3 

 ெபா
ம: உ# தானவ(க- ேபா( �ைன அைடதா�. $கத.05383.4 

 அைடத_ெப.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெபாHதி: .விD
 

அதர�
 ஆகி $கத.05384.1 

 மிைட� வ,
 Fர� இக
 ெவ�� என 

வைளத_ெப.எ�.(வைள_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.05384.2 

 ெதாட(�_வி.எ�.(ெதாட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) )க( தC வலி 

ெதாைல��
 என �நC( $கத.05384.3 



 பட(�_வி.எ�.(பட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) .ைட 

A"றி_வி.எ�.(A"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) இ5
 பா�ைம அ� ேபால. 

$கத.05384.4 

 வைளதி5
 காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) வய 

ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) Gத(க- $கத.05385.1 

 கிள(தன( ெதழி�தன( ெகH� தானவ( $கத.05385.2 

 தள
 தைன அட(�தன( அவ,
 தா�கினா( $கத.05385.3 

 விைளத� ெப,
 சம( வி4ட� அ4டேம. $கத.05385.4 

 மா�சிைன மர0கJ
 வைரD
 த4ட�
 $கத.05386.1 

 தC� சிைக� கH�J
 திகி/_ெப.(திகி/_ெப.) ேநமிD
 $கத.05386.2 

 மீ� ெச@
 கவ4 க@
 ேவ@
 நா=சி@
 $கத.05386.3 

 ஓ�சின( Gத(க- ஒ�னலா( க- ேம:. $கத.05386.4 

 ெம� ப5
 அ�ண(க- ெவ$45 வி: உமிB $கத.05387.1 

 அ ெபா5 கணி�சி த45_ெப.(த4�_ெப.) ஆழி நா=சி: ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) 

$கத.05387.2 

 � .க( இைல  பைட �சல
 �"கர
 $கத.05387.3 

 க  பண
 சிதறின( கண0க- த
மிைச. $கத.05387.4 

 ப"#வ( க/கைள ப/ இன0கைள $கத.05388.1 

 எ"#வ( பா(தனி: எறிவ( மாதிர
 $கத.05388.2 

 A"#வ( வி4_ெப.(வி4_ெப.) இைட� கிழி ப( �4 என $கத.05388.3 

 �"# உட:_ெப.(உட:_ெப.) எ,�திைன �/��� சி�வா(. $கத.05388.4 

 இரத
 ஒ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) எ5��� ெச
 ைகயி: $கத.05389.1 



 ெபா, களி# ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) .ரள ேமா�வ( $கத.05389.2 

 க/ க- ஒ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) கர
_ெப.(கர
_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ"றிேய $கத.05389.3 

 ப/தி பதினாயிர
 பா/� வ C65வா(. $கத.05389.4 

 பா� ப/ ஆயிர��  ப��  பாணி 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.05390.1 

 ஆயிர ேகா> ஆ
 அ�ண( த0கைள� $கத.05390.2 

 ேசயி, நில��_ெப.(நில
_ெப.+அ��_சா/.) இைட� சிைதய� சி�வா( 

$கத.05390.3 

 கா� கன: ெசா/ த,
 க5
 க4 Gதேர. $கத.05390.4 

 $ர0$ உைள  .ரவிய( $=சர�தின( $கத.05391.1 

 இர0$ உ# ேத/ன( நில�தி� ஏகிேனா( $கத.05391.2 

 வர
_ெப.(வர
_ெப.) ெகH
 அ�ண(க- 

வைள�_வி.எ�.(வைள_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) Gதைர� $கத.05391.3 

 சர0களி: பிறவினி: த>த: ேமயினா(. $கத.05391.4 

 மைலதைன� சி�வ( மற
_ெப.(மற
_ெப.) ெகா- Gத( தா-_ெப.(தா-_ெப.) 

$கத.05392.1 

 நிைலதைன� சி�வ( ெந50ைக சி�வ( $கத.05392.2 

 ெகாைல தைன� சி�வ( ெகா�வ( ெமா�
பிைன� $கத.05392.3 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) தைன� சி�வ( த# க65 ஆனவ(. $கத.05392.4 

 இ?வைக மா# ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இக: 

ெச�கி�#ழி� $கத.05393.1 

 ெத? அ5 Gத( த
 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ம�ன(க- $கத.05393.2 



 அ?விைட ஏ�# நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அம( 

இய"#ழி $கத.05393.3 

 ெவ? அAர  பைட மிக�
 மா�தேத. $கத.05393.4 

 ெபா� திகB பைடெயா5 .விD
 வாI
 ஆ� $கத.05394.1 

 நி�றி5
 அ�ண(க- நC5 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பிண� $கத.05394.2 

 $�# உ, ஆகிேய $,தி_ெப.($,தி_ெப.) ஆ"# இைட� $கத.05394.3 

 ெச�றன( அள�கைர� திடர தா�$வா(. $கத.05394.4 

 நC>ய_ெப.எ�.(நC5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட 

நிமில� கா4 உற $கத.05395.1 

 வ C>ன
 யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) இனி 

ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) ேதா"ற
 ேம: $கத.05395.2 

 P5வ� இைல என� $னி�$ மா# ேபா: $கத.05395.3 

 ஆ>ய உட"$ைற அனத ேகா>ேய. $கத.05395.4 

 மான  பைட ேச( அ�ண  பைடD
 வயமா� ேத( பைடD
 $கத.05396.1 

 ஏைன  பைடD
 �>� உ"றிடேவ இ?வா# இக: 

ெச�D
_ெப.எ�.(ெச�_விஉ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.05396.2 

 Pன: ச>ல  Gத  பைடயி� ெகா"ற
_ெப.(ெகா"ற
_ெப.) தைன ேநா�கி� 

$கத.05396.3 

 தாைன� தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) அதிFர� எI
 தைனய� 

ெவ$J"றா�. $கத.05396.4 

 ேத( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ஆயிர
 அ0$ ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) பா: 

ேசம� ெதா5 ெச:ல� $கத.05397.1 



 கா( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) உ"றன த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ப>வ
 

கதி(கா- இைமசார $கத.05397.2 

 ஈ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ஆ
 இ�ளி� ெதாைக G45 ஈ(�$
 ேத( மீேத 

$கத.05397.3 

 ஓ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ஆ
 கதி( ேபா: அழலா உர� ஓ5#கி�றா�. 

$கத.05397.4 

 வா( வி: அதைன விைரவி: $னியா வ>வாளிக- ேபா�கி� $கத.05398.1 

 ேசா( வி:லவI
 எதி(கி�றனைர� �ணி 

ெச�தன�_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) நி"ப 

$கத.05398.2 

 ஓ( வி: ஒ,வ� தனிேய இவ4 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ# ேபா( ./கி�றா� 

$கத.05398.3 

 ேபா( வி: அறிவ� இவேன எனேவ .க:கி�றன( Gத(. $கத.05398.4 

 ஓத� கட:_ெப.(கட:_ெப.) ேபா: அலம� அலம� உைலயா இக: 

ெச�D
_ெப.எ�.(ெச�_விஉ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.05399.1 

 Gத(�$ இைற உ�கிர� எ�# ஒ,வ� .ைக தC உமிB க4ணா� $கத.05399.2 

 ேமத�க சலதரனா( உடல
 

வ CH
_ெப.எ�.(வ CB_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ப> கீ4ட $கத.05399.3 

 ேசாதி� கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) பைட உ45 உமிH
 ெதா:ேலா� இக: 

வ:ேலா�. $கத.05399.4 

 எ4 தானவ,�$ இைறவ� $மர� இக: ெச�தி5 மா# $கத.05400.1 

 க4டா� �னியா விைரவி: பட(வா� கால� திற:_ெப.(திற:_ெப.) 

ெகா-J
_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.05400.2 



 த4டான� ெகா4டவ� ேந( $#கி� தடமா( பிைடேயா�ச $கத.05400.3 

 வி4டா� இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) எ�# அ�ண  பைடேயா( ெவ,வா 

அலமதா(. $கத.05400.4 

 மா# ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) உ�கிர� ஏ�த@
 வ, 

த45_ெப.(த4�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

மா(பி:_ெப.(மா(._ெப.+இ:_இட.ேவ.) $கத.05401.1 

 P# ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) சாலிைக சிதிடேவ 

ெகாதியா வ,கி�றா� $கத.05401.2 

 பா# ஆ5கள�� இைட ஈ0$ இவைன  பலி ஊ65வ� எ�னா $கத.05401.3 

 Q# ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ஆAக
 ஓ( ெதாைடயி� ெநா�தி: ெசல� 

எ�தா�. $கத.05401.4 

 ெவ�தா
 அயி: வாளிக- உ�கிர� ேம: விற:_ெப.(விற:_ெப.) ேச( அதி Fர� 

$கத.05402.1 

 எ�தா� அ� ம"# அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ேம: படேவ எ,ைவ  

ெப,நC�த
 $கத.05402.2 

 எ�தா� �H�
 ெப,$ உ"றிட@
 விHம�� ஒ5 ெச"ற
 $கத.05402.3 

 ெச�தா� ஒ,மா: வைர 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ�ண� ேத( ேம: 

ெசல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) உ��தா�. $கத.05402.4 

 அதி( ெபா� கழலா� வி5_ஏவ.(வி5_வி.) தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) கி/யா: 

அதி Fர� மா� ேத( $கத.05403.1 

 பிதி( ப6>ட@
 .விேம: பட(த:_ெதா.ெப.(பட(_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) 

பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ஆ
 என உ�னா $கத.05403.2 

 உதய� கி/ ேபா: கனக�� இய@
 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ேத(மிைச நCல� 

$கத.05403.3 



 கதி( உ"# எனேவ க>தி: பா�தா� கால� மிட: தC( பா�. $கத.05403.4 

 பாD
_ெப.எ�.(பா�_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ேவைல 

அ _A6.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ப: மணி� ேத/ைன $கத.05404.1 

 ஏய ஆ"ற: ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஈ(�தி5
 

வாசிக- $கத.05404.2 

 மாD
 வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) மற
_ெப.(மற
_ெப.) ./ உ�கிர� 

$கத.05404.3 

 சீயமா
 என� ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உைத�தா� 

அேரா. $கத.05404.4 

 உைத�க ெவ�யவ� ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) ப/ பா( இைட  $கத.05405.1 

 பைத�� வ CBத@
 ைபDளி� மாBகிேய $கத.05405.2 

 சிைத ப� இத� சிறியைன எ�# ெம� $கத.05405.3 

 .ைத ப Q# ெபா, சர
 24>னா�. $கத.05405.4 

 245 கி�ற Aட(�கைண யாைவD
 $கத.05406.1 

 ஈ4>ேய த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) எதி( உ#
 ெப"றிைய� $கத.05406.2 

 கா4ட@
 கைத ைக� ெகா5 அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) உ�கிர� 

$கத.05406.3 

 மீ4>5
 ப> வ Cசி நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ(�கேவ. 

$கத.05406.4 
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 ெந>ய வி:லிI
 ஆயிர�� இர6> ேம: 

நிமி(த_ெப.எ�.(நிமி(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.05435.2 



 ெகா>ய வா( சிைல வா0கிேய $ண�� ஒலி ெகாJவ  $கத.05435.3 

 ப>D
 வான�
 $ைலதன உயி( எலா
 பைத ப. $கத.05435.4 

 Gத( அ0$ அ� ேநா�கிேய த4ட�
 ெபா, .
 $கத.05436.1 

 பாதவ0கJ
 தாரக� ததி5 பதக� $கத.05436.2 

 மீ� ெச�றிட வி5�த@
 அைனயன வில�கி� $கத.05436.3 

 ேசாதி ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கைண இ#தி நா-_ெப.(நா-_ெப.) 

�கி:_ெப.(�கி:_ெப.) என� ெசா/தா�. $கத.05436.4 

 வ> ெகா-வா( கைண வி5�த@
 Gத(க- வலிதி� $கத.05437.1 

 வி5_ஏவ.(வி5_வி.) பிற0கேல �தலிய இைட இைட வ C6> $கத.05437.2 

 �>D
_ெப.எ�.(�>_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ைககJ
 ஆக�
 

�க�ெதா5 ெமா�
.
 $கத.05437.3 

 அ>D
 ேசா/ நC( கா�றிட அHதிய அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) பா:. 

$கத.05437.4 

 ம"#
 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கைன உல பில 24ட@
 ம4ேம: 

$கத.05438.1 

 அ"ற ைககJ
 �ணிதி5 ேதா-கJ
 அ>D
 $கத.05438.2 

 இ"ற க4ட�
 ஆகி ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) Gத(க- இற ப� $கத.05438.3 

 ெகா"ற வ Cர/: கனக� எ�பவ� எதி( ெகா4டா�. $கத.05438.4 

 எதிரதா� வ, கனக� ேம: தாரக� ஈத $கத.05439.1 

 அதி,
 வா( கழ: அ4ண: ஓ( வ>�கைண அH�த $கத.05439.2 

 உதிர வா/ேயா5 அ�னவ� ேத( மிைச உ"றா� $கத.05439.3 



 கதி/� ேம: வ,
 ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ேகாளா
 

என� க>தி�. $கத.05439.4 

 பாக� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உயி( உலதிட உைத�� 

ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பைன�ைக $கத.05440.1 

 நாக
_ெப.(நாக
_ெப.) ததி5 மதைல த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) வ/சிைல 

நாைண� $கத.05440.2 

 காக
 ேபால ெவ-_ெப.எஅ.(ெவ-_ெப.அ.) எயி"றினா: கீறி 

ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கைற ேச( $கத.05440.3 

 ேமக
_ெப.(ேமக
_ெப.) தாரணி மிைச இழிதா: என மீ4டா�. $கத.05440.4 

 இழி�_வி.எ�.(இழி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) மா: வைர ஒ�# கீ4 டAர( 

இதிரனா
 $கத.05441.1 

 கழித_ெப.எ�.(கழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) சீ(�தியா� மீ மிைச ஓ�ச@
 

கர�தி� $கத.05441.2 

 அழித_ெப.எ�.(அழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வி:லிைன நC�� ேவ# 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சிைல அதைன� $கத.05441.3 

 $ழித க4 உைட  Gத(க- ெவ,�ெகாள� $னி�தா�. $கத.05441.4 

 $னி�� நா�$ இ, A5சர
 ெதா5�� அைற Pவி� $கத.05442.1 

 தனி�� ேம: வ,
 கனக� ஏவிய கி/ சா���  $கத.05442.2 

 .னி"# இள
_ெப.அ.(இள
_ெப.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ெச�க( 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) )ைழ� என  .ய0க- $கத.05442.3 

 பனி�தி5
 ப> அH�தின� ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) பகழி. $கத.05442.4 

 பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ப5த@
 ஆடக� ைபD- 

$கத.05443.1 

 நிகழ நி"ற@
 ேவ# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) வலவைன நி#வி  $கத.05443.2 



 .கB இ: தானவ� ேத( ெகா5 Gத( ேம: ேபாத $கத.05443.3 

 அகH
 மா: வைர ஒ�# எறி�_வி.எ�.(எறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

உ�ம�த� ஆ(�தா�. $கத.05443.4 

 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) எறிதி5
 ப, பத
 விைரவி: 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அட(�க� $கத.05444.1 

 கவன ெவ
ப/ ஆயின உலதன காணா  $கத.05444.2 

 பவன ேவக�தி� ேவ# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ேத( மிைச  பா�தா� 

$கத.05444.3 

 .வன
_ெப.(.வன
_ெப.) உ4ணிய 

நி�ற�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) ஓ( 

கட�ேள_ெப.(கட�-_ெப.+ஏ_சா/.) ேபா:வா�. $கத.05444.4 

 �� ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கைண உல பில 24ட@
 �நC( 

$கத.05445.1 

 ெச
 �கி(�ெகா> ேபா(�� என� $,தி_ெப.($,தி_ெப.) நC( 

ெசறிய_ெப.எ�.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.05445.2 

 வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) �"றில� .வி மிைச 

இ,தன� ஆ0ேக $கத.05445.3 

 மத� எ�பவ� தாரக� .த:வ�_ெப.) ேந( வதா�. $கத.05445.4 

 வ,த ேலா5
 ஆ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) மிைச ஐ இ, வாளி 

$கத.05446.1 

 $,தி_ெப.($,தி_ெப.) கா: உற வழ0க@
 எ/ என� ெகாதியா  $கத.05446.2 

 ப/தி ேமவர� த$வ� ஓ( ப, பத
 பறி��� $கத.05446.3 

 க,தி ஏவின� அ�ண( ேகா� அ0$ அ� க4டா�. $கத.05446.4 



 ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) மா(._ெப.(மா(._ெப.) எதி( 

ஏ"ற@
 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உழி� ெதறி��� 

$கத.05447.1 

 $�# மீ45
 அ"றவ� .ைட ேபாய� ெகா>ேயா� $கத.05447.2 

 ஒ�# ேபாலிய ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) பகழிக- உ��தா� $கத.05447.3 

 நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) மத� அ0$ அய(தன� 

சி0கI
 ேந(தா�. $கத.05447.4 

 எ5�� மா: வைர ஒ�# அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) உர�தி� ேந( எறிய� 

$கத.05448.1 

 த5��_வி.எ�.(த5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஒ( வாளியி� அக"றின� 

அம( இைட� த/யா( $கத.05448.2 

 வி5�த� ஓ( கைத எறித@
 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அ� வில�கி� 

$கத.05448.3 

 ெதா5�� Q# ேகா: அH�தின� சி0கI
 ெதாைலதா�. $கத.05448.4 

 ஒழித சாரத� தைலவ(க- யாவ,
 உட�ேற $கத.05449.1 

 அழி�_வி.எ�.(அழி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நி�றன( தாரக� $மர� 

ஆAக0க- $கத.05449.2 

 ெபாழி�_வி.எ�.(ெபாழி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ம"# உள Gதைர 

�>�தி5
 ேபாதி: $கத.05449.3 

 கழித_ெப.எ�.(கழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ��ெபா5
 இல�க/: 

த4டக� க4டா�. $கத.05449.4 

 தன� கா( �க
_ெப.(�க
_ெப.) வா0கிேய த4டக  ெபயேரா� $கத.05450.1 

 �ைன இ,
 கைண ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ெகா>யவ� �க�தி� 

$கத.05450.2 



 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) .$திட வி5�த@
 நடைல உ"# இர0கி 

$கத.05450.3 

 மன
_ெப.(மன
_ெப.) ெவ$45 பி� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ெப,
 

சிைலயிைன வைள�தா�. $கத.05450.4 

 வைள��_வி.எ�.(வைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நா@ இர45 

அ
பிைன� த4டக மறேவா� $கத.05451.1 

 $ள�தி� ேம: பட வி5�த@
 எHதன $,தி_ெப.($,தி_ெப.) $கத.05451.2 

 இைள�� 

நினறன�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.க.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ப�.) ேத( 

மிைச அ�னவ"$ இைளேயா� $கத.05451.3 

 கிள�� ேசா�க� தாரக� மக�_ெப.(மக�_ெப.) எதி( கிைட�தா�. $கத.05451.4 

 எதி( .$தவ� அகல ேம: ஐ
பதி"# இர6> $கத.05452.1 

 கதி( ெத#
 கைண அ�ண( ேகா� அH�த@
 கவலா $கத.05452.2 

 அதி(த,
 தன� ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) சிைல வா0கி 

ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ஆ
 $கத.05452.3 

 )தி ெகா- ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சர
 24>ன� ேசா�க� ெநா> பி:. 

$கத.05452.4 

 ப:லவ0க- ஆயிர�
 அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) தாரக� பால� 

$கத.05453.1 

 சி:லி அ
 தனி� ேத/ைன வலவைன� சிைத ப $கத.05453.2 

 ெம:ல_வி.அ.(ெம�ைம_ெப.) ேவ# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ேத(மிைச  

பா��_வி.எ�.(பா�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) 

ஒ�ைற $கத.05453.3 



 ஒ:ைல இ0$ இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) உயி/ைன உ4க என உ��தா�. 

$கத.05453.4 

 உ��த ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அகலேம: 

ப5த@
 �ய0கி_வி.எ�.(�ய0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.05454.1 

 எ��� ம"# அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ேத( மிைச மய0கின� இ, ப 

$கத.05454.2 

 நி�த� ேவ( உ# ேசா�க"$ இைளயவ� ெந5மா: $கத.05454.3 

 ஒ�த_$ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) வ�ைமய� விசய� எ�பவ� 

க>� உ"றா�. $கத.05454.4 

 விசய� ஆ0$ ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெகா5 மர
_ெப.(மர
_ெப.) வா0கிேய 

ெவ$45 $கத.05455.1 

 நிசித ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கைண ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) உ��� ேந( 

இ:லா $கத.05455.2 

 அAர( இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) வலவைன� த>� ம"# 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ைக $கத.05455.3 

 இைசD
 வி:ெலா5 நா/ைய� �ணிபட இ#�தா�. $கத.05455.4 
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 �னியா $கத.05456.1 

 இ"ற நா4_ெப.(நா4_ெப.) ஒ5 வா( சிைல� �ணியிைன ஏதி� $கத.05456.2 

 ெகா"ற
_ெப.(ெகா"ற
_ெப.) ஆ( அAேரதிர� ம�திைக 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.05456.3 

 ெபா"ைற அ�னத� ேத( வி5_ஏவ.(வி5_வி.) வலவனி� ெபாலிதா�. 

$கத.05456.4 

 த$வ( ேகா� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) வலவைன நி#வி ஓ( த4ட
 

$கத.05457.1 
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 மிக�
 எ:ைலயி: சர0கைள� 24>ன� வி5�தா�. $கத.05457.4 
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 ம65 உலா
 ெதாைட விசய� மா(பக�� இைட 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.05458.2 

 ப6ட காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

தன� இரத
 ேம: பைத�� $கத.05458.3 

 வி6ட வி:ெலா5 $,திD
 தாIமா� வ CBதா�. $கத.05458.4 

 விHத_ெப.எ�.(விH_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) இல�க/: ஏைனேயா( ெவ$45 

$கத.05459.1 

 ெபாழித_ெப.எ�.(ெபாழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வாளியா: தாரக� 

மகெனா5 ெபா,ேத $கத.05459.2 

 அHதி யாவ,
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 அ� க45 $கத.05459.3 

 உழத ��ெபா5 வ Cர ெமா�
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விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ"றா�. $கத.05459.4 
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$கத.05460.1 

 ேகார ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சிைல வா0கின� நா4_ெப.(நா4_ெப.) ஒலி 

ெகாJவி $கத.05460.2 



 யா,
 வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) விய ._ெப.(விய ._ெப.) உற அ�ண(க- 

அயர� $கத.05460.3 

 தாரகா Aர�_ெப.(Aர�_ெப.) மதைலைய மைற�தன� சர�தா:. $கத.05460.4 

 மைற ப ெம� எலா
 $,தி_ெப.($,தி_ெப.) ெகா4>ட@
 வ: அ�ண� 

$கத.05461.1 

 விற:_ெப.(விற:_ெப.) க5
 சிைல ஒ�றிைன வைள�தவ� மிைசேய 

$கத.05461.2 

 பிைற� தைல� கைண ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) அH�தின� ெப/�
 

$கத.05461.3 

 உைற�த ெச
.ன: இ,வ,
 இள
_ெப.அ.(இள
_ெப.) கதி( ஒ�தா(. 

$கத.05461.4 

 தாரக� திறலா� மக�_ெப.(மக�_ெப.) 24> ஏB சர�தா: $கத.05462.1 

 Fர( இ�திற: அ4ண: ைக� சிைலதைன� �ணி ப $கத.05462.2 

 வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) ம"# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) கா( �க
_ெப.(�க
_ெப.) 

வா0கிேய விட
_ெப.(விட
_ெப.) கா: $கத.05462.3 

 P( அயி: கைண ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) வி5�தன� $றியா:. $கத.05462.4 

 ஏ$
 வா( கைண தாரக� மக�_ெப.(மக�_ெப.) சிைல இ#��  $கத.05463.1 

 பாக� ஆவி உ45 இரதேமா5 அய0கைள  ப5 ப $கத.05463.2 

 வாைக இ�றிேய ேவ# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ேத( மிைச வறிய� $கத.05463.3 

 ேபாகேலா5 ம"# அ�ன� க4டன( .லேவா(. $கத.05463.4 

 ெவ,வர  ெபா,
 தாரக� மதைலைய வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) $கத.05464.1 

 ெபா,� ெவ"றி_ெப.(ெவ"றி_ெப.) ெகா-வா� ெகாலா
 இனி என  

.கBதா(_வி.�.(.கB_வி.+�_இ.கா.+ஆ(_பட(.ப�.) $கத.05464.2 



 அ/ய அ".தேமா அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ெவ�றிட: அ�ண� 

$கத.05464.3 

 க/த,
 Aத� சி
.ளி� Aத� இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) கழறி�. 

$கத.05464.4 

 மா# ஒ( ேத( இைட  பா�தவ� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) தI 

வைள��_வி.எ�.(வைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.05465.1 

 Q# ேகா: வி5�தவ� இரத�திைன Qற� $கத.05465.2 

 சீறி வா�_ெப.(வா�_ெப.) எழCஇ வ Cரவா$  ெபய(� திறேலா� $கத.05465.3 

 ஆ# மா �க �த:வைன  பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ(�தா�. $கத.05465.4 

 உைற கழி�� வா-_ெப.(வா-_ெப.) உ,விேய உ
ப/: 

பட(�_வி.எ�.(பட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.05466.1 

 சிைற கழி�தி5
 வைர .ைர அ�ண( ேகா� ேத( ேம: $கத.05466.2 

 $ைற கழி�தி5
 பணி கவ( மதி என� $ . உ"# $கத.05466.3 

 இைற கழி�$
 �� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தைன� ைகயி: ஒ�# 

எறிதா�. $கத.05466.4 

 எறித காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) இ"ற� ஓ( ைக�தல
 

இற@
 $கத.05467.1 

 $ைறத ைக இைட� சல சல இழிவன $,தி_ெப.($,தி_ெப.) $கத.05467.2 

 ெசறித_ெப.எ�.(ெச/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) நCல_ெப.அ.(நCல
_ெப.) 

ெவா4 கி/தன�$ ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) .ைட ெச�ேற $கத.05467.3 

 உைறத� ஓ( க,
 பணி அழ: மணி_ெப.(மணி_ெப.) உமிBத� ஒ ப. 

$கத.05467.4 

 ைக அ#�த@
 தாரக� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) Aத� கன�# $கத.05468.1 



 ெமா� உைட� கைத ஒ�# எ5�� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) மிைச 

ேமாத_$ைற.எ�.(ேமா�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.05468.2 

 ஒ� என� திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெமா�
பின� வா�_ெப.(வா�_ெப.) எH� 

ஒ,த� $கத.05468.3 

 ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ெபா� பத�� உைத�தன� 

அ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) சிர�தி:. $கத.05468.4 

 காம(_ெப.(காம(_ெப.) தாளினா: உைத�� வி4_ெப.(வி4_ெப.) பட(த@
 

க45 $கத.05469.1 

 2ம
 ஆ( விழியா� அAேரதிர� 

ெதாட(�_வி.எ�.(ெதாட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஓ( $கத.05469.2 

 ேசம வா-_ெப.(வா-_ெப.) ெகா5 வா�_ெப.(வா�_ெப.) எழ ேமைலேயா� சீறி 

$கத.05469.3 

 ஏம நாதக�தா: அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) அற 

எறிதா�. $கத.05469.4 

 எறித ெச�னிD
 யா�ைகD
 இ
ப/� 

வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.05470.1 

 மறி� ம"# அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ம� உயி( ேபாய� 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேம: $கத.05470.2 

 ெசறித_ெப.எ�.(ெச/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) ஆ(�தன( இ�ன� ஓ( ெச�ைக $கத.05470.3 

 அறித_ெப.எ�.(அ/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தானவ� 

கட:_ெப.(கட:_ெப.) எலா
 ஓ>ன அ�ேற. $கத.05470.4 

 ம�க-_ெப.(ம�க-_ெப.) ஆயின( இ,வ,
 இறத� மைல� $கத.05471.1 

 ப�க
_ெப.(ப�க
_ெப.) ேமயின தாைனக- இ/த�
 பாரா� $கத.05471.2 



 ெதா�க ேப( அழ: உல$ அட எHத_ெப.எ�.(எH_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ேதா"ற
 ேபா: $கத.05471.3 

 மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) சீ"ற
 ேம: 

ெகா4டன�_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

அ4ட0க- ெவ�றா�. $கத.05471.4 

 சீ"றேம த$ காசிப� மதைல ேபா( 

ெச�D
_ெப.எ�.(ெச�_விஉ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.05472.1 

 ஆ"றலா( தைம அ5வ� ஆ: 

விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என மதி��� $கத.05472.2 

 கா"றி� �� ெச: ேத( இைட� க>� 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�தி� $கத.05472.3 

 P"றி� ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பசி தணி ப� ஓ( சிைலயிைன� $னி�தா�. 

$கத.05472.4 

 வாணி ேபா"றி5
 சயமக- வ Cரமா மடைத_ெப.(மடைத_ெப.) $கத.05473.1 

 நCணிைல பட ேவ# ேசா பான�தி� ெநறிேபா: $கத.05473.2 

 G4 அளாவிய ெபா�னவா
 சிைல தனி: .ண(�த $கத.05473.3 

 நாணி� ஓைதைய� கா6>ன� அணி விர:_ெப.(விர:_ெப.) நக�தா:. 

$கத.05473.4 

 கர
_ெப.(கர
_ெப.) ெகா- வி: ஒலி ேக6ட@
 பா/ைட� கண0க- $கத.05474.1 

 மர0க- சிதின( சிக/க- சிதின( மைலD
 $கத.05474.2 

 உர0க- சிதின( வ Cர�
 சிதின( உட@
 $கத.05474.3 

 சிர0க- ஆன�
 பனி�திட ஓ>ன( சிதறி. $கத.05474.4 

 யா45
 ஆகிேய இ/தன( அ:ல� இ 

நில�தி:_ெப.(நில
_ெப.+அ��_சா/.+இ:_இட.ேவ.) $கத.05475.1 



 வ C45 உளா( சில( பைத�� நி�றா( சில( 

வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.05475.2 

 மா45 உளா( சில( மய�க
_ெப.(மய�க
_ெப.) உ"றா( சில( ம"#
 

$கத.05475.3 

 ஆ45 ப�னிர45 ஒழிதில� அ�ண� வி: அரவ
. $கத.05475.4 

 ேவத� அ=சின� மா: �> �ள�கின� வி4ேணா(_ெப.(வி4ேணா(_ெப.) 

$கத.05476.1 

 நாத� அ=சின� மறலிD
 அ=சின� ந50கி� $கத.05476.2 

 ேகா� இ: ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) அற
_ெப.(அற
_ெப.) அ=சின ஐவைக 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.05476.3 

 Gத
 அ=சின உயி(� ெதாைக அ=சின ெபா,மி. $கத.05476.4 

 வ=ச� வா( சிைல நா4_ெப.(நா4_ெப.) ஒலி ேக6ட@
 மற�தா: $கத.05477.1 

 வி=A Gத
 ஈ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ெவ-ள�
 ெவ,வி $கத.05477.2 

 எ=சிேய அவ4 நி�றிடா தி/�ள எ�றா: $கத.05477.3 

 அ=A Gத0க- அ=Aவ அ".த� தனேவா. $கத.05477.4 

 Fர� வி: ெப,
 �ழ�கிைன� ேக6ட@
 �ள0கி  $கத.05478.1 

 பா( இட� ெதாைக அழிதர அ�ன� பா(��  $கத.05478.2 

 ேபா( இய"பைட தைலவ( Q"# எ4ம,
 .$� $கத.05478.3 

 மா/யி: ெபாழிதி6டன( வைரகJ
 மர�
. $கத.05478.4 

 அ�ன ேவைலயி: ப�� Q# ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ேகா> $கத.05479.1 

 ெபா�னி� ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கைண அ�ண( ேகா� �ைற �ைற 

ேபா�கி� $கத.05479.2 



 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உைழ  .$
 வைரெயா5 த,�கைள� த>� 

$கத.05479.3 

 ��I பா/ட� தைலவ த
 யா�ைகைய� �ைள�தா�. $கத.05479.4 

 �> �ைள�தன� �க�திைன� �ைள�தன� ெமா�
ைப� $கத.05480.1 

 ெதாைடய: மா(பிைன� �ைள�தன� பாணிைய� �ைள�தா� $கத.05480.2 

 க> �ைள�தன� $ற0கிைன� �ைள�தன� கழ:ேச( $கத.05480.3 

 அ> �ைள�தன� பா/ட� தைலவ,
 அய(தா(. $கத.05480.4 

 �ைள�� ெம�யிைன ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சர
 ேபாத@
 �ய( 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.05481.1 

 இைள�� 

நினறன�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.க.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ப�.) அதிபல� 

வ�கிர� எ�ேபா� $கத.05481.2 

 கைள�� வ CBதன� வ�சிர� இர0கின� கபாலி $கத.05481.3 

 உள�தி� வ�ைமய� அழிதன� உ� ம�த� உைலதா�. $கத.05481.4 

 நC5 $�றிைன ஏதிேய அ�Aத� 

நி�றா�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) $கத.05482.1 

 ஓ5 கி�றில� எதி(தில� மாபல� உைளதா� $கத.05482.2 

 வா5கி�றன� மதிசய� ேமகI
 ம,4டா� $கத.05482.3 

 ஆ5#
 �ய( அறிதன� அ4டவா பரண�. $கத.05482.4 

 ேமக மாலி உ- ந50கின� A பிர� ெமலிதா� $கத.05483.1 

 காக பாத� ெம� பைத�தன� உதவக� கவ�றா� $கத.05483.2 

 ஆக
 வ CBதி5 $,தி_ெப.($,தி_ெப.) உ- அHதின� அசல� $கத.05483.3 



 மாக வத� ெநா�_வி.எ�.(ெநா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இர0கின� 

அ�தி/ மறிதா�. $கத.05483.4 

 ப�திர� சிறி� இைடதன� உைடதன� ப�ம� $கத.05484.1 

 எ��� அைசதன� வியா�கிர� தன=சய� இ/தா� $கத.05484.2 

 ம�த� ைவ� ெவ�� உயி(�தன� பினாகி ெம� 

மறதா�_வி.�.(மற_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) $கத.05484.3 

 சி�திரா0கI
 கனகI
 �ய(�கட: திைள�தா(. $கத.05484.4 

 ெந=A_ெப.(ெந=A_ெப.) அழிதன( மாலிD
 நCலI
 

ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) க4 $கத.05485.1 

 ப=A அைடதன( $
பI
 நி$
பI
 பைத . உ"# $கத.05485.2 

 அ=சி ஏ0கின( ச4>D
 த4>D
 ஆவி $கத.05485.3 

 �=ச: P>ன( வாமI
 ேசாம� எ�பவI
. $கத.05485.4 

 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) க4 உ�கிர� எHவத"$ உர� இல� ெவ$4டா� 

$கத.05486.1 

 சி0க� ஓ�தன� Aேவத சீ/ட� மற
_ெப.(மற
_ெப.) தC(தா� $கத.05486.2 

 ச0க பால� வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ,4டன� 

நதிD
 சலி�தா� $கத.05486.3 

 பி0கல� உயி(�கி�றில� உேராமச� ெபய(தா�. $கத.05486.4 

 இைனய த�ைமயா: இவ( �தலான Q"# எ4ம( $கத.05487.1 

 அனிக ேவத(க- ேபா( வலி இ�றிேய அழிய� $கத.05487.2 

 �ைனய ம"# அ� க45 Q# ஆயிர� ெதாைகேயா( $கத.05487.3 

 கைனD
 வா( சிைல வா0கிேய 2(�தன( கைணக-. $கத.05487.4 



 2(�� ம"றவ( மா# ெகா4>5 உழி� Fர� $கத.05488.1 

 ேவ(�� ெவ
கைண மா/_ெப.(மா/.) 2� அைனயன வில�கி $கத.05488.2 

 ஆ(�� ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சர
 ஆயிர ேகா> ெதா65 அ0க4 

$கத.05488.3 

 8(�த
 ஒ�றினி: அைனயவ( சிைலகைள �/�தா�. $கத.05488.4 

 �/�� ம"றவ( வா(சிைல எ5 பத� ��ன
 $கத.05489.1 

 தி/��
 ஆயிர ேகா> ெவ
கைணயிைன� ெச@�தி  $கத.05489.2 

 ப/�திற
 பல G4>5
 ேத(கைள  ப5�தி $கத.05489.3 

 உர�தி: அ�னவ(�$ இல�க
 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) கைண உ��தா�. 

$கத.05489.4 

 உ��த வாளிக- ெந=A_ெப.(ெந=A_ெப.) ேபாBதி5த@
 உைளேத 

$கத.05490.1 

 எ��� வ CBதன( இல�க,
 அைனய க45 இர0கி $கத.05490.2 

 வி�தக
 ெகH வ Cர மா(�தா4டனா
 விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) $கத.05490.3 

 ைக�தல
 ெகH சிைலெயா5 ேந(தன� க>தி�. $கத.05490.4 

 வா0$ வி:லின� எறித நா4_ெப.(நா4_ெப.) ஒலிய� வா( கட:க- 

$கத.05491.1 

 ஏ0$
 ஆ( பின� அ�ண� ேம: கைண எI
 எழிலி $கத.05491.2 

 20$ வி�த@
 சர0க- 2� அ�னைவ ெதாைல��� $கத.05491.3 

 தC0க5
 கைண ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) )த:_ெப.()த:_ெப.) இைட� 

ெசறி�தா�. $கத.05491.4 

 ெசறி�த காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) வ Cர,- ெவ�யவ� 

ெசயி(�� $கத.05492.1 



 மறி��
 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சர
 24டேவ ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) 

வாளி $கத.05492.2 

 $றி�� வ Cசிேய அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) வி5_ஏவ.(வி5_வி.) 

கைணெயா5
 $னிவி: $கத.05492.3 

 அ#��_வி.எ�.(அ#_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உள
 

பிள�_வி.எ�.(பிள_வி.+�_இ.கா.+உ_ெப.எ�.$றி.) அ
._ெப.(அ
._ெப.) ெப� 

2ணிD
 அ6டா�. $கத.05492.4 

 அ6ட காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) வ Cர மா(�தா4ட� உ- 

அH0கி  $கத.05493.1 

 ப65 உளா� என வ CBதன� ப/A அ� 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.05493.2 

 ஒ6டலா� வலி அட�$வ� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) என உ,�� 

$கத.05493.3 

 வி6ட ேதெரா5
 

வதன�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) அர�க� 

ஆ
 விறேலா�. $கத.05493.4 

 வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வ Cர ரா�கத� எI
 நாம�� 

வலிேயா� $கத.05494.1 

 ெகா� உலா
 ெதாைட 20$த� ெகா5மர
 $னியா $கத.05494.2 

 ஐ� Q"# இர45 அ5 சர
 �ரதிட அ�கா: $கத.05494.3 

 உதி ஆ(�தன� அ�ண( ேகா� ஒ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) கைணக-. 

$கத.05494.4 

 �65 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கைண வ Cர ரா�கத� எI
 ெமா�
ப� 

$கத.05495.1 



 ெதா6ட வாளிைய வில�கி அ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) சிைல �ணி�க 

$கத.05495.2 

 ெந65 இ,
 Aட( வாள
 ஒ�# ஏதிநC- விA
பி: $கத.05495.3 

 எ65 மாதிர� க/கJ
 ெவ,வ ஆ(�� எHதா�. $கத.05495.4 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) எHதவ� அ�ண( ேகா� நி�றி5
 விய� ேத(� 

$கத.05496.1 

 க4ணி: வாவிேய ஆ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ெகா4டகா( 

�க�ைத� $கத.05496.2 

 �4 என� Aட( நாதக�� எறித@
 Fர� $கத.05496.3 

 வ4ணவா( சிைல �>தில� ஒ>த� மணிவா-. $கத.05496.4 

 ெந>ய வா-_ெப.(வா-_ெப.) பைட இ"றிட விற:_ெப.(விற:_ெப.) உைட நி,த� 

$கத.05497.1 

 ெதாைடய: மா(பக�� எ"#வா� �யற@
 Fர� $கத.05497.2 

 பைட இழதி5
 வலியில( ெகா:வ� பழி எ�# $கத.05497.3 

 அ>யி� ேம: ப5��_வி.எ�.(ப5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

எறிதன�_வி.�.(எறி_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) அ4ட 

ேம: ெச:ல. $கத.05497.4 

 அர�க( வ Cரைன அ�ண( ேகா� எறிதிட அலம� $கத.05498.1 

 இர�க
 எ�திேய வ CBதன� .விமிைச இ� க45 $கத.05498.2 

 உர�க5
 கைண மா/க- ஒ�னல� ேத,
 $கத.05498.3 

 கர�க வ Cசி வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏ"றன� மேகதிர� 

க>ேயா�. $கத.05498.4 

 Fர� அ0$ அ� வில�கிேய கைணமைழ �ர ப $கத.05499.1 



 வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) ம"# அ� சிதின� பகழிக- வ Cசி� $கத.05499.2 

 சா/ வ6ட
_ெப.(வ6ட
_ெப.) அதா� வர_$ைற.எ�.(வா_வி.+அ_$ற.எ�.$றி.) 

அ�ணI
 த�ேகா� $கத.05499.3 

 ேதைர வ6டைண 

வதன�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) சி\�க
 

சிதறி. $கத.05499.4 

 தி/D
 வ6டைண �ைறயினா: சரமைழ 

சிதறி_வி.எ�.(சித#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.05500.1 

 வ,திற�தினா: ஐய
 அ� ஆவவ( வ>ைவ $கத.05500.2 

 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) திற�த,
 ெதளிகில( உண(திட அ"ேறா $கத.05500.3 

 இ, திற�த,
 வ Cரமா மேகதிர( எ�றா:. $கத.05500.4 

 ஆ- அ/�$ட� 

வதவ�_வி.அ.ெப.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ?_வி.அ.ெப.$றி.+அ�_பட(.ஒ,.) 

அ��ைண அழ�# $கத.05501.1 

 ேகா- அ/�$ட� 

வதவ�_வி.அ.ெப.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ?_வி.அ.ெப.$றி.+அ�_பட(.ஒ,.) 

வி5சர
 $ைற��� $கத.05501.2 

 தாளி� � ப� ம,ம மீ� இ,ப� தட
_ெப.(தட
_ெப.) ெபா� $கத.05501.3 

 ேதாளி� � ப� கைணவி5�� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) வலி 

ெதாைல�தா�. $கத.05501.4 

 வலி ெதாைலதவ� வ CBத@
 மா�களி� ெதாைக ேம: $கத.05502.1 

 .லி_ெப.(.லி_ெப.) அைட�_வி.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என 

அ�ண( ேகா� உர பின� .க@
 $கத.05502.2 

 ெமலிவி: ஆ"றல� வ CரதCர� எI
 ெவ�ேயா� $கத.05502.3 



 சிைல $னிதிட  பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) நிமி(திட� 

ெச�றா�. $கத.05502.4 

 ெச�ற_ெப.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வ Cர தCர� 

வி5_ஏவ.(வி5_வி.) கைணெயா5 சிைலைய $கத.05503.1 

 ஒ�# ஒ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) வாளியா: வ C6>ேய 

உய(த_ெப.எ�.(உய(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.05503.2 

 $�ற
_ெப.($�ற
_ெப.) அ�ன� ஓ( ேதைர ஏB கைணயினா: $ைற ப 

$கத.05503.3 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) ந�# எனா� த4ட
 ஒ�# எ5�� ேம: நடதா�. 

$கத.05503.4 

 நட�த:_ெதா.ெப.(நட_வி.+�த:_ெதா.ெப.$றி.) 

ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) எ:ைலயி: 

பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ஓ( நா�$ $கத.05504.1 

 ெதா5�� ம"# அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஏதிய த4>ைன� �ணி��� 

$கத.05504.2 

 தட�த மா(பிI
 ெமா�
பிI
 ஏB இ, சர0க- $கத.05504.3 

 வி5��_வி.எ�.(வி5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ம4_ெப.(ம4_ெப.) மிைச 

வ C6>ன� யாைரD
 ெவ�றா�. $கத.05504.4 

 ஆன காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) வ Cரமா மேகசனா
 அடேலா� 

$கத.05505.1 

 Pன: வி:லினா: அ/திவ� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) வலி 

ேகாட:_ெப.(ேகாட:_ெப.) $கத.05505.2 

 மான மா( திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெமா�
ப"$
 என மன
_ெப.(மன
_ெப.) 

வலியா $கத.05505.3 



 ஊI
 ஆவிD
 கவ(வ� ஓ( ெத�வ ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) உ��தா�. 

$கத.05505.4 

 ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) வி5��ழி� க4டவ� ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சிைல� 

$னி��� $கத.05506.1 

 ேகா: வி5�த@
 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) அ�னைவ $ைற��� 

$கத.05506.2 

 F: வி5�தி5
 எழிலி பா: மி� வ,
 ெதாட(பி� $கத.05506.3 

 மா: வி5�திடா அ�ண� மா(._ெப.(மா(._ெப.) உ"ற� 

அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) ைவேவ:. $கத.05506.4 

 உ"ற� ஓ( எஃக
 )45க- ஆகி வி4_ெப.(வி4_ெப.) உலவி� $கத.05507.1 

 A"# மாதிர
 ெச�ற� Fர� ேம: வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) $கத.05507.2 

 ம"# ஒ( த4>ைன வி5�திட எ5�$�� வ:ேலா( $கத.05507.3 

 ெசா"ற சாப�தி� ��
 ஏB கைணயிைன� ெதா5�தா�. $கத.05507.4 

 ஏB என  ப5 பகழிD
 மேகசனா
 ஏத: $கத.05508.1 

 பாழி ெமா�
பிைன  பாழிய� ஆகேவ 

ப5�த_ெப.எ�.(ப5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.05508.2 

 வ Cழ: உ"ற� அ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) உட:_ெப.(உட:_ெப.) 

உண(�சிக- வ Cத $கத.05508.3 

 FHகி�ற� ஓ( ம� உயி( அைடத� �/ய
. $கத.05508.4 

 மேகச� எ�பவ� மய0க@
 ம"# அ� ேநா�கி� $கத.05509.1 

 கேகச� ேம: வ,
 இரா$வி� அ�ணைன� கன�# $கத.05509.2 

 நேகச� ம0ைகேயா5 இகலி ேவ0கட கி/ ந4K
 $கத.05509.3 

 $ேகச� ஏவ: ெச� வ Cரேகச/ எதி( ெகா4டா�. $கத.05509.4 



 எதி( .$தவ� வண�கிேய நா4_ெப.(நா4_ெப.) ஒலி எறித $கத.05510.1 

 �தி ெகா- வா( சிைல த�ைன ஏB கைணயினா: �ணியா $கத.05510.2 

 அதி $ர:_ெப.($ர:_ெப.) மணி�ேதைர Q# அ
பினா: 

அ#��_வி.எ�.(அ#_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.05510.3 

 )தி ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) கைண அH�தின� ஆயிர )தலி�. 

$கத.05510.4 

 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) கைண )த:_ெப.()த:_ெப.) இைட அH�த அ
 

.வியி: $கத.05511.1 

 பா�த,
 $,தி  ெப, நதிெயா5 

பா��_வி.எ�.(பா�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.05511.2 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) இ,
 $வ5 ஒ�றிைன� ெச
ைகயா: 

பறி��_வி.எ�.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.05511.3 

 மாைய ததி5 மதைல ேம: வி5�தன� ம�ேனா. $கத.05511.4 

 எறி�த அ,
 Aட(� தபனI
 ேசடI
 இர0க  $கத.05512.1 

 பறி��_வி.எ�.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ5�� ேம: வ Cசிய பராைர 

அ
 $�ற
_ெப.($�ற
_ெப.) $கத.05512.2 

 ெவறி�த அ,
 ெதாைட அ�ண( ேகா� விசிக
 ஒ�# அதனா: $கத.05512.3 

 அ#��_வி.எ�.(அ#_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) மா(பி� ஊ# அயி: கைண 

அH�தின� அ
மா. $கத.05512.4 

 கர
_ெப.(கர
_ெப.) .$தி5
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 Fர� எ�# உைரெப"# உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) ெதா:ைலேயா� இைனய 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) $கத.05594.1 

 வ Cர�
 திற@
 சீ,
 ெவ$ளிD
 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெச ப $கத.05594.2 

 ஆ( அ,- உ,வா� நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ஆதி அ
 

$மர� ேகளா $கத.05594.3 

 8ர@
 சிறி� ேதா�ற இ�திற
 ெமாழிய: உ"றா�. $கத.05594.4 

 ெவ"றிD
 உைடய
 ஆ"ற: மி$திD
 உைடய
 ேம�ைம $கத.05595.1 

 ப"றிD
 உைடய
 எ4 இ: பைடகJ
 உைடய
 வ Cயா  $கத.05595.2 

 ெப"றிD
 உைடய
 தாைன  ெப,
 கட:_ெப.(கட:_ெப.) உைடய
 எ�# 

$கத.05595.3 

 ம"# இனி அகைத ெகா-ேள: மா"ற�
 வ:ைல ம�ேனா. $கத.05595.4 

 வர
_ெப.(வர
_ெப.) மி$ சிற பி ேனைம மழ இள0$மர� ெகா:ேலா 

$கத.05596.1 

 ெபா,� ெவ�றி5வா� வ:ல� எ�# நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) .தி 

ெகா4டா� $கத.05596.2 

 ெப/�_ெப.(ெப/�_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) மடைவ மாேதா பிரா� தனி 

ெந"றி_ெப.(ெந"றி_ெப.) நா6ட�� $கத.05596.3 

 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சி# ெபாறிேய அ�ேறா உல$ எலா
 அ5வ� அ
மா. 

$கத.05596.4 



 அறி�ைட �திய( எ�#
 ஆ45 இைளேயா(க- எ�#
 $கத.05597.1 

 சிறியவ( ெப/ய( எ�#
 தி,�த$ வள�த( எ�#
 $கத.05597.2 

 வறியவ( எ�#
 வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) மதி�கில( யாவ ேரI
 $கத.05597.3 

 விற:_ெப.(விற:_ெப.) வலி 

பைட��_வி.எ�.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேந/� ெவ=சம( 

விைள ப( அ�ேற. $கத.05597.4 

 Q"#ட� எ6ட� எ�ன )வ: உ#
 உக�தி� கா#
 $கத.05598.1 

 ேப"#ட� இனி� ைவ$
 ெப/ய_ெப.அ.(ெப/�_ெப.) நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) 

வலிைய இ�ேன $கத.05598.2 

 ேதா"ற
 அ� உறாத ெகா-ைக� சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) 

ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) த�னா: $கத.05598.3 

 ஊ"# உைட  பாலி: .�க உைற என அ5�
 எ�றா�. $கத.05598.4 

 எ�I
 �� ெவ$45 அ�ண( ேகா� இ, நில
_ெப.(நில
_ெப.) த�ைன 

$கத.05599.1 

 �� அளதவ� ேபா: அ4ட �க5 ேதா� உ"ற $கத.05599.2 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) சிைல ஒ�றிைன� 

கர�ெதா5 $னி ப $கத.05599.3 

 அ�ன பா�ைமைய� க4டன� ஆதி அ
 $மர�. $கத.05599.4 

 மா: அய� Aர( ப:லிய
 இய
பி வாB�� எ5 ப $கத.05600.1 

 ஆல
 ஆ( வன�� எ
பிரா� ஆ>ய அநா- $கத.05600.2 

 ேமைல 8த4ட �க5 உற எ5�த� ஓ( விய� தா-_ெப.(தா-_ெப.) 

$கத.05600.3 



 ேகால
 எ�ன ஓ( ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) சிைல எ5�தன� $மர�. 

$கத.05600.4 

 அட: ெப,
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) ச4>த� ெப,மித
 அட�கி  $கத.05601.1 

 ப>� தல
 தைன அ,Jவா� ஆட: ெச� பரம� $கத.05601.2 

 எ5�த ேசவ> பகிர4ட
 அ6>டா இய:பா: $கத.05601.3 

 த5�த_ெப.எ�.(த5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெச0ைக ேபா: $னி�தன� 

அ#�க� தIைவ. $கத.05601.4 

 $னி�த வி: இைட� $மரேவ- நா4_ெப.(நா4_ெப.) ஒலி 

ெகா4டா�_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+ஆ�_படெரா.ஒ,.) $கத.05602.1 

 அைன��
 அ4ட0க- உைடத ேப( ஓைத ேபா: அ�ண� $கத.05602.2 

 சின�� மா# த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) $ண�திைச எ5�தன� ெசக�தி: 

$கத.05602.3 

 பனி� தட
_ெப.(தட
_ெப.) கட:_ெப.(கட:_ெப.) யா�
 ஆ(��� �ைடதி5
 

ப/சி�. $கத.05602.4 

 அ- இைல  பைட அ�ண( ேகா� அ5சர மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 2� 

$கத.05603.1 

 வ-ள: த�ைனD
 ேதைரD
 உலைகD
 மைற ப� $கத.05603.2 

 ெத-ளிதி� இ0$ இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) வி=ைச எ�# எைத 

சிதி��� $கத.05603.3 

 ெகா-ைள ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கைண �ரதைவ யாைவD
 

$ைற�தா�. $கத.05603.4 

 $ைற�த காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) சினவிேய பி�ன,
 

ெகா5 ந=A_ெப.(ந=A_ெப.) $கத.05604.1 

 உைற�த ெபா�கைண பல ெதாட வாளிக- ஓ�சி $கத.05604.2 



 அ#��_வி.எ�.(அ#_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ம"# அைவ $மர 

ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) அ�ண( ேகா� த�ைன $கத.05604.3 

 மைற��_வி.எ�.(மைற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வி4_ெப.(வி4_ெப.) 

ெநறி மா"றின� பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மா மைழயா:. $கத.05604.4 

 ஆன பா�ைம ேச( பகழியி� படலிைக அ�ண� $கத.05605.1 

 ேசாைன வாளியா: �ணி�� இைட வ C6>ேய Aர( த
 $கத.05605.2 

 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) காவல(_ெப.(காவ:_ெப.+அ(_பட(.ப�.) க4டன� 

விைன� தைள சிதி $கத.05605.3 

 ஞான நாயக� தாKைவ� காK
 ந" றவ( ேபா:. $கத.05605.4 

 க45 தCயவ� ப�� Q# ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) கைணக- $கத.05606.1 

 அ4ட நாயக� $மர� ேம: வி5�த@
 அவ"ைற $கத.05606.2 

 எ4ட,
 சர மா/யா: வில�கி ஈ( ஏH $கத.05606.3 

 .4ட,
 கைண உ��தன� ஆ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) .யேம:. 

$கத.05606.4 

 கய  ெபா, பிைன உ/�த மா: வைர த, காைள_ெப.(காைள_ெப.) $கத.05607.1 

 வய  ெபா, பிைன அ5கைண Fரனா
 வலிேயா� $கத.05607.2 

 .ய  ெபா, பிைன எ�திேய �ைள�தில .ைரதC( $கத.05607.3 

 அய  ெபா, ைப உ"# அட: ெபறா அழ: அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) கதி( 

ேபா:. $கத.05607.4 

 மாைய த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) வ�சிர யா�ைகயி� 

வலிைய $கத.05608.1 

 நாயக� தி, மதைல க45 அழ: எழ நைக��� $கத.05608.2 

 தCய அ�பிI
 வி5வ� ஓ( சர
 எலா
 சிதி $கத.05608.3 



 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) கைணயா: அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

சிைலயிைன அ#�தா�. $கத.05608.4 

 சிைலயிைன� �ணி�தி5த@
 அ�ண( ேகா� ெசயி(�� $கத.05609.1 

 மைலயிைன� த>தவ� மிைச மல( அய� 

தத_ெப.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.05609.2 

 இைல அயி: பைட ஒ�றிைன எறித@
 ஈ( ஏB $கத.05609.3 

 ெகாைல உைட� கைண 24>ேய அ�னைத� $ைற�தா�. $கத.05609.4 

 ஏ# ேசவக�� அ�ண( ேகா� அயி: பைட இற@
 $கத.05610.1 

 ேவ# ஒ( கா( �க
_ெப.(�க
_ெப.) வா0கின� சரமைழ வ Cசி $கத.05610.2 

 மா# மாறவ� ெதா5
 ெதா5
 கைண எலா
 மா"றி $கத.05610.3 

 ஆ# மா�க� .ய�தி: ஏB வாளி ெதா65 ஆ(�தா�. $கத.05610.4 

 ெச
கதி(  பைக த�ைன �� உதவினா� ெச@��
 $கத.05611.1 

 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கைண� ெதாைக பர
 Aட( உ,வ
 ஆ
 விமல� 

$கத.05611.2 

 �0க மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) .�$ )4 2ளிய� ஆகி  

$கத.05611.3 

 ெபா0$ கன: திர- ப6ட� ஓ( Gைள 

ேபா�ற_ெப.எ�.(ேபா:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வா:. $கத.05611.4 

 ெமா� இ,
 கைண ப65 நC# ஆத@
 �,க� $கத.05612.1 

 ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) F( வலி ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) 

ந�# ஆ: என ெவ$ளா $கத.05612.2 

 ஐ இர45 வா�_ெப.(வா�_ெப.) பகழியா: அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) சிைல 

அ#��� $கத.05612.3 



 ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ேதைரD
 

ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) கைணயினா: சிைத�தா�. $கத.05612.4 

 ஆழி G4>5
 இரத�
 அ0ைகயி: சிைலD
 $கத.05613.1 

 Gழி ஆத@
 அரசI�$ ஏம
 ஆ�  ேபாத $கத.05613.2 

 ஏB இர45 Q# ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ேதைரD
 இைம பி� $கத.05613.3 

 ஊழி நாயக� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) சர மைழயினா: ஒழி�தா�. 

$கத.05613.4 

 ேசம
 ஆகிேய நி�றி5
 ேத( எலா
 ெச?ேவ- $கத.05614.1 

 காம(_ெப.(காம(_ெப.) வாளியா: சிைத�த@
 அ�ன� க4டா� $கத.05614.2 

 2ம ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கன: 24>ய விழி உைட� Fர� $கத.05614.3 

 ஏம
 ஆகிேய ெகா4>5 Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) ஒ�# எறிதா�. $கத.05614.4 

 ந4ணல� வி5_ஏவ.(வி5_வி.) ��தைல  பைடைய நா" கைணயா: 

$கத.05615.1 

 ப4ணவ� தி,மா மக�_ெப.(மக�_ெப.) இ,�ணி ப5��� $கத.05615.2 

 �4 என� கைண ஏழினா: அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $ைட �ணியா 

$கத.05615.3 

 அ4ண: அ
 Aட( �>ைய ஓ( கைணயினா: அ#�தா�. $கத.05615.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ப5�திய ம�லிைய அ#�த பி� வலிேயா� $கத.05616.1 

 பணி ப5�திய ெம� எ0கK
 பகழிக- ேபா�கி $கத.05616.2 

 அணி ப5�திேய .ைன த, மதாணிக- அைன��
 $கத.05616.3 

 �ணி ப5�தின� மைறகJ
 �ணிதிட"$ அ/ேயா�. $கத.05616.4 



 ஆன காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) Fரப�மா எI
 

அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) $கத.05617.1 

 மான வ�ைமயி:_ெப.(வ�ைமயி:_ெப.) $ைறத� 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) மா5 

உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) $கத.05617.2 

 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) காவல(_ெப.(காவ:_ெப.+அ(_பட(.ப�.) நா: பைட 

த�ெனா5
 ேச(�_வி.எ�.(ேச(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.05617.3 

 ேசாைனயா  பைட வழ0கிேய $மரைன� FBதா(. $கத.05617.4 

 ஏH ேநமிD
 எறி�_வி.எ�.(எறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேம,ைவ 

வைள�_வி.எ�.(வைள_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�ன� $கத.05618.1 

 ேகழி: ப: பைட வ Cசிேய ஆ(�� உட� 

கிள(�_வி.எ�.(கிள(_ெப.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.05618.2 

 FH
 ெவ�யவ( தாைனைய� க4டன� ெதா:நா- $கத.05618.3 

 Gழி ஆகேவ அ�ண( ஊ( அ6டவ� .த:வ�. $கத.05618.4 

 $,தி_ெப.($,தி_ெப.) ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட ெகா4டவ� 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) .ைட� $Hமி  $கத.05619.1 

 ெபா, திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெப,
 தாைனைய  ெபா- என அ5வா� 

$கத.05619.2 

 க,தி ஆ0$ ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) கர�தினி: இ,தி5 

கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) $கத.05619.3 

 ப/தி அ
 பைட ெதா6டன� இரவியி: படர. $கத.05619.4 

 இல$
_ெப.எ�.(இல$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ெவ�யவ� ந5� 

நா-_ெப.(நா-_ெப.) யாம�தி� ஏகி $கத.05620.1 

 அல$ இ: ேப( இ,- அ65 என ஆழிேபா� அ�ண( $கத.05620.2 



 தைலD
 ஆக�
 ைககJ
 அ>கJ
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 நC# எழ 8ர: விைள�ேதா� $கத.05647.1 



 ெம�  பைடத�ைன வி5 ப� ேத"றி $கத.05647.2 

 அ பைட ஏதி அ,�சைன நCரா: $கத.05647.3 

 ஒ . அ# சீ(�திய� ஒ� என உ��தா�. $கத.05647.4 

 அ�த$ ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பைட ஆட: இய"#
 $கத.05648.1 

 ��தைல ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட 8(�திக- ேகால
 $கத.05648.2 

 எ�திைச த�னிI
 ஈ45 உற ஆ(�� $கத.05648.3 

 ெம��தழ: வ Cசி விைரத� மாேதா. $கத.05648.4 

 ஆ>ய: யாைனக- ஆயின எ65
 $கத.05649.1 

 வ C>யேவ என வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அய( உ"ற 

$கத.05649.2 

 நC>ய_ெப.எ�.(நC5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேநமியி� நி�றி5 ெச
 தC 

$கத.05649.3 

 ஓ>ய ேசடI
 உ6கி உைலதா�. $கத.05649.4 

 ப>�தல
 ெந�க� ப: வைக ேமக
_ெப.(ேமக
_ெப.) $கத.05650.1 

 இ>�ெதாைக சிதி இ/தன பாI� $கத.05650.2 

 �>�த� தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) Aழ�ற� ேம, $கத.05650.3 

 ெவ>�த� இட
_ெப.(இட
_ெப.) ெதா#
 வி4ட� இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) 

அ4ட
. $கத.05650.4 

 இல�க( ந50கின( ஏைனய வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) $கத.05651.1 

 கல�க
 அைடதன( கா4த$ Gத( $கத.05651.2 

 மல�க
 அ� எ�தின( ம"# இ� த�ைன $கத.05651.3 

 வில�க அ/தா: என ஓ>ன( வி4ேணா(. $கத.05651.4 



 .டவி �த: .வன0க- அைன��
 $கத.05652.1 

 ெநா> வைர ெச:@
_ெப.எ�.(ெச:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) �� 

ெநா�� என மாய $கத.05652.2 

 �>வ� இய"றி5
 8(�தி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) நாம  $கத.05652.3 

 பைட வர_$ைற.எ�.(வா_வி.+அ_$ற.எ�.$றி.) அ�ன� பா(�தன� வ-ள:. 

$கத.05652.4 

 எைத த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) மா  பைட ஈ� என ஐய� $கத.05653.1 

 சிைத ./� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெச
ைக நC6> $கத.05653.2 

 வதி5
 அ பைட ப"றின� மாேதா $கத.05653.3 

 ததவ� வா0கிய த�ைமய� எ�ன. $கத.05653.4 

 ெப"ற
_ெப.(ெப"ற
_ெப.) உய(�த ெப,
 தைக நாம� $கத.05654.1 

 ெகா"ற ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) பைடைய� $மேரச� $கத.05654.2 

 ப"றி ஒ( பாணி ப/�தன� நி�றா�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) 

$கத.05654.3 

 ம"# அ� க4டன� மாயவ- ைமத�. $கத.05654.4 

 வி6ட வி6ட� ஓ( பைட�$ எலா
 ேவ# ேவ# ஒ�# $கத.05655.1 

 ெதா6>லா� அதனா: அ� மா"#த: �ணியா� $கத.05655.2 

 கி65
 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) இ: அைவ எலா
 கவ(தன� ேக5 இ: 

$கத.05655.3 

 அ6ட 8(�தி ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) எ�ப� கா6>ன� அ
மா. $கத.05655.4 

 எ� ஒேட ெபார"$ இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) அலா: ேவ# இைல 

இைனேயா� $கத.05656.1 



 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ஒேட ெபார"$ யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) அலா� 

இைல இ� சரத
 $கத.05656.2 

 அ�ன பா�ைமயி� என�$ ேநரா
 இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) அல� 

$கத.05656.3 

 பி�ைன யா( உள( தமியI�$ உவைமயா  ேபச. $கத.05656.4 

 மான ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட வ�ைமD
 வி: ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) 

வலிD
 $கத.05657.1 

 ஏைனயா� உள வ�ைமD
 க4டன� இனிேம: $கத.05657.2 

 பான: வா� ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) ெச�வ� பா( ப� எ�# உ�னி 

$கத.05657.3 

 ேமான
 ஆகிேய 

நினறன�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.க.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ப�.) 

அ�ண(க- �த:வ�. $கத.05657.4 

 இ,ளி� நC(ைமயா�� ேதா�றிேனா� அ".த
 எ�தி $கத.05658.2 

 ம,ளி� நC(ைமயா: நி�ற�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) 

ேநா�கிேய வ-ள: $கத.05658.3 

 அ,ளி� நC(ைமயா: இைனயன மா"ற0க- அைறவா�. $கத.05658.4 

 இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) தனி மதைலைய இைமயவ( த
ைம $கத.05659.1 

 அத
 இ: பக:_ெப.(பக:_ெப.) சிைற இைட  ப5�தைன அத"$ ஆ
 

$கத.05659.2 

 �� ஒ( ஒ"றைன வி5�தன
 ஆ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ெமாழிD
 $கத.05659.3 

 சிைத ெகா4>ைல வி5�திைல அமர( த
 சிைறD
. $கத.05659.4 



 அ�ன த�ைமயா: ஈ45 யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) 

வதன
_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ
_த�.ப�.) அம/: 

$கத.05660.1 

 த�ைன ேந( இலா� இ,தி5 தாரக� த�ைன $கத.05660.2 

 ��ன
 அ6>5 �ைற என நி�ைனD
 �னிவா: $கத.05660.3 

 இ�ன ைவகேல அ5�
 எ�# ஏகின
 மீ45
. $கத.05660.4 

 ஈ45 நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) .ைட ஈ4>ய இல�க
 ெவ-ள�� 

$கத.05661.1 

 நC4ட_ெப.எ�.(நC-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தாைனD
 

நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) சிைல வ�ைமD
 நி�னா: $கத.05661.2 

 24ட: உ"றி5 ெத�வத  பைடகJ
 ெதாைல� $கத.05661.3 

 மா45 ேபாய� க4டைன வறியனா� நி�றா�. $கத.05661.4 

 ெந>ய தாரக� ெச"ற ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) இ,த� நி�ைன $கத.05662.1 

 அ5த: இ0$ ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெபா,J
 அ�# அ/� ம"# அ�# 

ஆ: $கத.05662.2 

 பைட இழதி5 நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) உயி( உ4>>: பழியா� $கத.05662.3 

 �>D
_ெப.எ�.(�>_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) எ�# தாB� கி�றன
 

த,ம�தி� �ைறயா:. $கத.05662.4 

 ப�I கி�ற� எ� பல பல வி4_ெப.(வி4_ெப.) உேளா( பல,
 $கத.05663.1 

 ��I ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) சிைற வி5�திேய: உ� உயி( 

ெதாைலேய
 $கத.05663.2 

 அ�ன த�ைமைய ம#�தி>� ஒ:ைல நா
_பதி.ெப.(நா
_த�.ப�.) அ5�
 

$கத.05663.3 



 எ�ைன ெகா: உன� எ4ண0க- உைர�தி ஆ: எ�றா�. $கத.05663.4 

 ேவ# ேவ# நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உல$ எலா
 

அளி ப� ெவஃகி $கத.05664.1 

 ஆ# மா�க
 ப�னி, ெச
 ைக 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ,-ேவா� 

$கத.05664.2 

 ஊ# ேச( அ�ண� தன�$ இைனயன உைர ப $கத.05664.3 

 மா# ஒ( வாசக
 ெசா"றில� உள�� இைவ மதி பா�. $கத.05664.4 

 பைட இழதன� இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) என உ�னிேய பால� 

$கத.05665.1 

 இைட ெத/தன� ேபாலேவ இைமயவ( யா ைப $கத.05665.2 

 வி5தி எ�ன�
 வ:ல� ஆயின� விளி வி:ேல� $கத.05665.3 

 அட@
 ஆ"ற@
 ெத/தில� பி-ைளைம அதனா:. $கத.05665.4 

 ம�ற:_ெப.(ம�ற:_ெப.) அ
 ெதாைட அ#�க� வர
._ெப.(வர
._ெப.) இலா 

ைவக: $கத.05666.1 

 நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேப( அம( ./ய நா� வறி� 

நி�றி>I
 $கத.05666.2 

 ெகா�றி5
 ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) வ:லேன தைத_ெப.(தைத_ெப.) �� 

ெகா5�க $கத.05666.3 

 எ�#
 மா�திடா ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) வர
_ெப.(வர
_ெப.) ெப"றி5
 

எ�ைன. $கத.05666.4 

 ெதாH த$
 தி, ம�லிD
 கவிைகD
 �ணிய $கத.05667.1 

 இழிவ� ஆகிேய தமிய� நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அம( இய"றி>I
 $கத.05667.2 



 அழிவ� இ:ைல ஆ: ஆவ�
 இைல .கB அதனா: $கத.05667.3 

 பழிய� ஒ�# உ#
 அ0$ அ� பா� கா�தி5ேவ�. $கத.05667.4 

 ேவ"# நC(� தட
_ெப.(தட
_ெப.) ெகா-வைத அ�றி ெவ-ள0க- $கத.05668.1 

 ஊ"# நC(  ெப,
 .ண/ைய� ெகா-வத"$ உ#ேமா $கத.05668.2 

 ஏ"ற தாைனைய  பைடகைள� ெதாைல பேத அ�றி $கத.05668.3 

 மா"#ேமா என� அழி உறா வர�ைதD
 ைமத�. $கத.05668.4 

 எ�ைன அ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) �>�திட: அ/யதா: யாI
 

$கத.05669.1 

 அ�னவ� தைன இ��ைண ெவ:வ�
 அைன�ேத $கத.05669.2 

 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) நக(  ெப,
 வள�ெதா5
 பைடெயா5
 

��னி  $கத.05669.3 

 பி�ன( வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அம( இய"றிேய ெப,
 

திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெப#ேவ�. $கத.05669.4 

 வைசய� அ�# இ� ெச,� ெச�ேவா( ப"பக: மைல� $கத.05670.1 

 விைசய
 எ�திI
 ேம�ைம ஆ
 விய .
 ஆ
 ேம@
 $கத.05670.2 

 திைச விள0$# .கH
_ெப.எ�.(.கB_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ
 

யாI
 இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) ெச�ைக $கத.05670.3 

 இைசவேத கட� அறிஞ( த
 FB�சிD
 இஃேத. $கத.05670.4 

 எ�# பல பல FB�சிக- மன��_ெப.(மன
_ெப.+அ��_சா/.) இைட 

எ4ணி_வி.எ�.(எ4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.05671.1 

 ஒ�# ஒ( மாையயி� மதிர
 த�ைன உ- உ#�தி $கத.05671.2 

 நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) ஒ:ைலயி� 



மைற�_வி.எ�.(மைற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அவ4 நC0கி  

$கத.05671.3 

 ெபா� திகBதி5
 மேகதிர� ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) உ- ேபானா�. 

$கத.05671.4 

 மைற�_வி.எ�.(மைற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபாய F( �ய"சிைய 

ம� உயி( ேதா#
 $கத.05672.1 

 உைறத நாயக� க4டன� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) தனி� ெச?ேவ: 

$கத.05672.2 

 எறி�_வி.எ�.(எறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ம"# 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) உயி( ெகாள நிைனதில� இ�I
 $கத.05672.3 

 மறி� தCயவ� உ�Dேமா எI
 தி, அ,ளா:. $கத.05672.4 

 ஆய ேவைல தனி: ஆ# �க� பா: $கத.05673.1 

 மாயI
 மயI
 வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ேகா�
 $கத.05673.2 

 ஏய ேதவ(கJ
 யாவ,
 எ�தி� $கத.05673.3 

 2ய வதைனDட� ெசால: உ"றா(. $கத.05673.4 

 எ�# காசிப� இடதனி: வதா�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) 

$கத.05674.1 

 அ�# தா�_த".A.(தா�_த".A.) �தலா அAேரச� $கத.05674.2 

 ெவ�றிேய ெகா5 விய ெபா5 இ,தா� $கத.05674.3 

 உ� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ஓ5 ெபா,� ஓ>ன� இ�ேற. $கத.05674.4 

 நC5 FரIட� நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அம( 

ெச�த:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) $கத.05675.1 

 ஆடேல அலைத ஆ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஆவி $கத.05675.2 



 ேகாட:_ெப.(ேகாட:_ெப.) சிைத இைட ெகா4டைன எ�னி� $கத.05675.3 

 ஓ5ேமா ெபா,�
 உ�திற
 உ4ேடா. $கத.05675.4 

 �0க
 உ"# உைடய F(தைன ேவலா� $கத.05676.1 

 ம0$ வி�தி5தி ம"# அத� ��ன
 $கத.05676.2 

 அ0$ அவ"$ எதி( அ,
 சம( ஆ"ற: $கத.05676.3 

 எ
 க4 ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உைடய இ� அ,- 

அ�ேறா. $கத.05676.4 

 எ�# இய
.த@
 எைத வினாவி $கத.05677.1 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) ந�# என நைக�� இனி ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) �� 

$கத.05677.2 

 ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) சம( ெச�தி>� வ:ேல 

$கத.05677.3 

 ெவ�#_வி.எ�.(ெவ:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) F( 

�தைல_ெப.(�தைல_ெப.) வ C65�
 எ�றா�. $கத.05677.4 

 ஆட: ேச,
_ெப.எ�.(ேச(-வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) அ�ண� சம( 

ஆ"றா� $கத.05678.1 

 ஓ>னா,
 உ# க4 உள( ஆகி $கத.05678.2 

 வ C>னா(க- என வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அய( வா,
 

$கத.05678.3 

 P>னா( $மரேவ- .ைட வதா(. $கத.05678.4 

 ச0க
_ெப.(ச0க
_ெப.) ஆகி உ# சாரத( ஆேனா( $கத.05679.1 

 எ0க- நாயகைன எ�தி இக: F( $கத.05679.2 



 ம0$: வா�_ெப.(வா�_ெப.) இைட மைறத� ேதரா $கத.05679.3 

 அ0க4 ஞால
_ெப.(ஞால
_ெப.) அைல உ"றிட ஆ(�தா(. $கத.05679.4 

 திகBத Gத(க- ெச,�தனி: எ
ைம $கத.05680.1 

 இகBத F( நக/� இ
 மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) வ C6> $கத.05680.2 

 அகB� ேகா.ர
_ெப.(ேகா.ர
_ெப.) அக� கட:_ெப.(கட:_ெப.) இ65 

$கத.05680.3 

 மகிB� மீ4>5�
 வ
மின
 எ�றா(. $கத.05680.4 

 வ
மி� வ
மி� என வ:ைல விளி��� $கத.05681.1 

 த
 இன0கெளா5 சாரத( ேமேலா( $கத.05681.2 

 அ
 மேகதிர
 அH0$ உற ஆ(�தி65 $கத.05681.3 

 இ
 என� க>� எயி: .ற
_ெப.(.ற
_ெப.) உ"றா(. $கத.05681.4 

 உ"ற காைல_ெப.(காைல_ெப.) தனி: ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) 

மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) கா�$
 $கத.05682.1 

 ெகா"ற வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) அதி ேகார� ம,0கி: $கத.05682.2 

 A"#� தாைனெயா5 ேசா(� இல� 

நி�றா�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) $கத.05682.3 

 ெச"# Gத( பைட ெச�றன க4டா�. $கத.05682.4 

 க45ளா� நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) கன�# இதB க?வி� $கத.05683.1 

 தி4> ேப/ திமிைல  பைற ஆ( ப� $கத.05683.2 

 த4ட: இ�றி அம( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) கேளா5 $கத.05683.3 

 ம45 ேபா( ./ய வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எதி( .�கா�. 

$கத.05683.4 



 எதி( .$திட@
 ஏ"# எதி( ெச�றா( $கத.05684.1 

 அதி( .$
 கழலி� ஆ5# Gத( $கத.05684.2 

 ெபாதி( .$த இ,- ேபா�ழி எ4ணி: $கத.05684.3 

 கதி( .$த அைனய கா6சி பைட�தா(. $கத.05684.4 

 ேதாமர
 பரA Fலெமா5 எஃக
 $கத.05685.1 

 ஏம,
 கைதக- ஏவின( ேகார� $கத.05685.2 

 மா ம,0$_ெப.(ம,0$_ெப.) அ�ண( ம"# இவ( $�ற
_ெப.($�ற
_ெப.) 

$கத.05685.3 

 கா மர
_ெப.(மர
_ெப.) பைட கல�_வி.எ�.(கல_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

வி5�தா(. $கத.05685.4 

 எ5�� ேவழ நிைர எ"றின( ேதைர $கத.05686.1 

 ஒ>�� எறிதன( உக45க- பா� மா  $கத.05686.2 

 பி>��_வி.எ�.(பி>_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஒ( ைகெகா5 பிைசதன( 

வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) $கத.05686.3 

 �>�தி5
 ப> �ைக�தன( Gத(. $கத.05686.4 

 எறிவ( ப: பைடD
 எ�$வ( ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) ேகா: $கத.05687.1 

 $றிய ஈ6> ெகா5 $��வ( வாளா: $கத.05687.2 

 ெச#ந( த0க- உட:_ெப.(உட:_ெப.) சி�வ( இ?வா# $கத.05687.3 

 அறிD
 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சமைர ஆ"றின( தCேயா(. $கத.05687.4 

 ேசா/ ெபா0கின ெசா/தன 8ைள $கத.05688.1 

 சா( உ#
 $ட( ச/தன ேசன
 $கத.05688.2 

 கா/ ப
பின கண0கJ
 ஏைன $கத.05688.3 



 வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) ஆ
 அ�ண,
 பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) வ Cதா(. 

$கத.05688.4 

 ஈ5 உ#
 சம( இைழ��ழி இ?வா# $கத.05689.1 

 ஆட: ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கணவ( ஆ"ற �னிேத $கத.05689.2 

 சா> வ�ைமெயா5 தா�க@
 நி:லா� $கத.05689.3 

 ஓ>னா( அ�ணரா� உள( �"#
. $கத.05689.4 

 ேகார
 மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) அதி ேகார� எI
 ேப( $கத.05690.1 

 வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) ம"# அதைன 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ெவ$4ேட $கத.05690.2 

 ஓ( எH�தைன உர�ெதா5 ப"றி� $கத.05690.3 

 சாரத  பைடஞ( த
ெமா5 ேந(தா�. $கத.05690.4 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) தனி: கர தல�தினி� ெமா�
பி� $கத.05691.1 

 மைலயினி: ெப/ய_ெப.அ.(ெப/�_ெப.) மா(பி� �க�தி� $கத.05691.2 

 ஒலி கழ: கண
 உைலதிட ேமாதி� $கத.05691.3 

 ெகாைல விைள�� ஒ,வேன $ல� உ"றா�. $கத.05691.4 

 ஈ5 இலாத ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) எH பைட ப"றா $கத.05692.1 

 ஓ> ஓ> உ,
 உ"# என ேமாதி_வி.எ�.(ேமா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

$கத.05692.2 

 வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) உறா� அம( விைள�தி5
 Gத( $கத.05692.3 

 ேகா> ேகா> ஒ( இைம . இைட ெகா�றா�. $கத.05692.4 

 இத வா# அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) எH�ெகா5 

தா�க_$ைற.எ�.(தா�$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.05693.1 



 �� 2சி_ெப.(2சி_ெப.) �/ உ"ற� க4டா� $கத.05693.2 

 கத� ஏவ: ெச� கண  பைட ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $கத.05693.3 

 சி� ேமக� �னிேவா5 எதி( ெச�றா�. $கத.05693.4 

 ெச�ற_ெப.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) Gத( இைற ெச
 ைகயி: 

ைவ$
 $கத.05694.1 

 $�ற
_ெப.($�ற
_ெப.) ஒ�ைற அதி ேகார� எI
 ேப( $கத.05694.2 

 ெவ�றியா� மிைச வி5�த@
 ேநா�கி� $கத.05694.3 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) தட�ைக எHவா: தக( வி�தா�. $கத.05694.4 

 தக,
 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) த/யா( கட:_ெப.(கட:_ெப.) வ"ற 

$கத.05695.1 

 �கிலி� உ4>5 �ர6ெபய( அ4ண: $கத.05695.2 

 ெவ$ளிேயா5 அ�ண( ேவதைன எ�தி $கத.05695.3 

 அகல மீதினி: அ>�தன� மாேதா. $கத.05695.4 

 அ>�தேலா5
 அ�ண(�$ இைற ஆேனா� $கத.05696.1 

 இ5�க4 எ�தி இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) ஆவிைய இ�ேன $கத.05696.2 

 �> ப� எ�# �சல
 ெகா5 ெமா�
பி: $கத.05696.3 

 .ைட�தன� உ,� வ CBவ� ேபால. $கத.05696.4 

 Gத� ெமா�
. இைட .ைட�த எH�தா� $கத.05697.1 

 ஏத
 ஆ
 �/ய ஏ"# எதி(�� எ?ைவ� $கத.05697.2 

 கா� ைக ெகா5 கேபால
 அத� க4 $கத.05697.3 

 ேமாதேவ அ�ண� ஆவி �>தா�. $கத.05697.4 



 வா�த: ேபா"றிய_ெப.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வய  பைட 

வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) $கத.05698.1 

 சாத: உ"#ழி தைல�தைல ஆ(��  $கத.05698.2 

 Gத ேசைனய(க- ெபா
 என ஏகி $கத.05698.3 

 8� எயி: தைல_ெப.(தைல_ெப.) �த: கைட ெச�றா(. $கத.05698.4 

 ஆ4> ேயாசைன ஒராயிர
 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேபா� $கத.05699.1 

 ஈ45 ெச
 மணிகளா: இய: உ"# $கத.05699.2 

 மா4ட தCய வடவா �கேம ேபா: $கத.05699.3 

 நC4ட� ஓ( சிக/ நி�ற�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) க4டா(. 

$கத.05699.4 

 க4ட� ஓ( சிக/ ைக ெகா5 ெதா65� $கத.05700.1 

 ெத4_ெப.அ.(ெத4_ெப.அ.) திைர� கடலி� ேம: 

ெசல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) வி6டா( $கத.05700.2 

 ம45 ேம, வைரயி� $வ5 ஏதி� $கத.05700.3 

 ச4ட வாD வி5_ஏவ.(வி5_வி.) த�ைமய� எ�ன. $கத.05700.4 

 அ�ன ேவைலயி: அைலத� ஞால
_ெப.(ஞால
_ெப.) $கத.05701.1 

 ப�ன ேகசI
 மிக  பட( உ"றா� $கத.05701.2 

 ம�I F( உைற மேகதிர 82( $கத.05701.3 

 ��I தானவ( �ள0கி அய(தா(. $கத.05701.4 

 ஈ45 Gத( எறிD
 சிகர
_ெப.(சிகர
_ெப.) தா�_த".A.(தா�_த".A.) $கத.05702.1 

 ஆ45 அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) ேவைல இைட ஆB� 

ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) நா-_ெப.(நா-_ெப.) $கத.05702.2 



 நC4ட_ெப.எ�.(நC-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) இைற 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அளியா �� $கத.05702.3 

 மா45 சா�� விH மதர
 அ�ன. $கத.05702.4 

 ெபால
_ெப.(ெபால
_ெப.) ெகH சிக/ அ _A6.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ".) 

.ண/_ெப.(.ண/_ெப.) ேச(தலி� $கத.05703.1 

 கல0கின வி/திைர� ைக
 மறி�த� ஆ: $கத.05703.2 

 மல0கின
 ஒ5 Aறா அ,தி மி0கில $கத.05703.3 

 கில0கJ
 இ/த த
 கிைளகேளா5ேம. $கத.05703.4 

 மாதல
 .$தி5
 சிக/ வா/D- $கத.05704.1 

 Gத( அ0$ உ��திட விைரவி: ேபாவ� $கத.05704.2 

 ேவத �� ெகாண( த, மீன
 ேவைலயி: $கத.05704.3 

 பாதல
 .$தி5 பா�ைம ேபா@ேம. $கத.05704.4 

 கழ: கற0கிய� எI
 க4ண( உதிய $கத.05705.1 

 அழ: ெகாH� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) சிகர�தா� 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) $கத.05705.2 

 நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) ெபாலிதி5வன நCல_ெப.அ.(நCல
_ெப.) ேவைலயி: 

$கத.05705.3 

 தழ: பர�_வி.எ�.(பர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எHவ� ஓ( 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ேபா@ேம. $கத.05705.4 

 நாகர மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெவயி:_ெப.(ெவயி:_ெப.) நK$
 ேவைலயி: 

$கத.05706.1 

 சீகர
 உ
ப( ேபா�� ெதறி�� மீ-வ� $கத.05706.2 

 சாகர
 உ"ற� தழ: எ�# உ�னிேய $கத.05706.3 



 மாகர வா/நC( வழ0க: ேபா@
 ஆ:. $கத.05706.4 

 காம, சிக/யி: கைவஇய மாமணி $கத.05707.1 

 ஏ�ற நிழ"றிய எழிைல ேநா�கிேய $கத.05707.2 

 G ம� )க( த, ெபாறி வ45_ெப.(வ45_ெப.) ஆனைவ $கத.05707.3 

 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) வன
 என அயி(��� சா,
 ஆ:. $கத.05707.4 

 ப0கய மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) பர ைப ேநா�கிேய 

$கத.05708.1 

 இ0$ இைவ தைச என எ4ணி  .6$ல
 $கத.05708.2 

 )0கிய ெச:வன ெநா�தி� எ�திேய $கத.05708.3 

 அ0கி ெகா: என� சில அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ேபாயின. $கத.05708.4 

 ெதழி�தி5
 ேவைலயி: ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ேசாதி 

ஆ: $கத.05709.1 

 தழ: ெபாலி ேகா.ர
_ெப.(ேகா.ர
_ெப.) த/ . இ�# ஏகலா: $கத.05709.2 

 கிழி�தன பணி பதி கிள(�_வி.எ�.(கிள(_ெப.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ம"# 

அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) $கத.05709.3 

 விழி�தன( உ,
 என ெவ,வி ஓ>னா(. $கத.05709.4 

 Gத(க- யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) வி5_ஏவ.(வி5_வி.) 

ெபால
_ெப.(ெபால
_ெப.) ெகா- ேகா.ர
_ெப.(ேகா.ர
_ெப.) $கத.05710.1 

 ஓத ெந=A_ெப.(ெந=A_ெப.) அைடத@
 உதிர
 கா�றதா: $கத.05710.2 

 ேசதனேமா இ� ெச .
 எ�றன( $கத.05710.3 

 மீ� உ# கதி( மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெவயி:_ெப.(ெவயி:_ெப.) எ�# உ�னலா(. 

$கத.05710.4 



 ெபா� பக:_ெப.(பக:_ெப.) சிக/D- 

ெபா,தி_வி.எ�.(ெபா,�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஆBபவ( $கத.05711.1 

 அ"பக: )க,மீ� அவைர )0$
 ஆ: $கத.05711.2 

 �� பக:_ெப.(பக:_ெப.) ஓ( பாழி �>�கி� ம"# அ� $கத.05711.3 

 பி� பக:_ெப.(பக:_ெப.) தம�$ உ#
 ெப"றி எ�னேவ. $கத.05711.4 

 ஆன� ஒ( ேகா.ர
_ெப.(ேகா.ர
_ெப.) அள . இலா� அம( $கத.05712.1 

 தானவ( கிைளெயா5
 வ CBத_ெப.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

த�ைமயா: $கத.05712.2 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) உ# திைர�கட: ெவ-ள ேம: ெசலா $கத.05712.3 

 மா நக( எயி:தைன வைள�_வி.எ�.(வைள_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

.�கேத. $கத.05712.4 

 காதி5
 இய"ைகயி: கா: 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏகலி: $கத.05713.1 

 Gதல
 ெவ,�ெகாள  ெபா0$
 ஆ( பினி� $கத.05713.2 

 மீ� அம( கா/னி: விமல� வி6>5
 $கத.05713.3 

 Gதைர நிக(�த� அ _A6.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ./ைச FB.ன:. $கத.05713.4 

 ைம� கட:_ெப.(கட:_ெப.) .வியிI
 மேகதிர  .ர
 $கத.05714.1 

 மி�க� ேபா@
 எ�# ஐய ேம: ெகாளா $கத.05714.2 

 இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) கண
 நா5�
 எ�# 

ெச�ற_ெப.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேபா: $கத.05714.3 

 .�க� நக( இைட  .ண/_ெப.(.ண/_ெப.) நC�தேம. $கத.05714.4 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) எI
 ைமதைர மிைசத தானவ(�$ $கத.05715.1 



 ஆனெதா( இ#வைர அKகி"# இ?விைட $கத.05715.2 

 யானவ(  ெபா,வ� எ�ேற எ4ணி� ேசற: ேபா: $கத.05715.3 

 ேபான� அ பதியி� உ- .ண/_ெப.(.ண/_ெப.) நC�தேம. $கத.05715.4 

 இ?வைக நிகBதிட எறித ேகா.ர
_ெப.(ேகா.ர
_ெப.) $கத.05716.1 

 ெபௗவ
_ெப.(ெபௗவ
_ெப.) உ"றி5த@
 ைப
 ெபா� மாமதி: $கத.05716.2 

 ெவ?வலி அரச(க- விளிய ஈ# இலா� $கத.05716.3 

 ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) ெகா- தி, நக(� கா6சி�� ஆயேத. $கத.05716.4 

 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) ம"# அைனயதி: ஈ45 சாரத( $கத.05717.1 

 ம:ல:_ெப.(ம:ல:_ெப.) அ
 ./ைசயி� வடா� பா0கைர $கத.05717.2 

 ஒ:ைல இ: த
 பத�� �ைத ப� சா�த� $கத.05717.3 

 ெச: உற வ CBதி5
 சிகரேம என. $கத.05717.4 

 மா மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) சா�த@
 வலிய Gத(க- $கத.05718.1 

 காம, நக/� உ- கல�_வி.எ�.(கல_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ந4ணினா( $கத.05718.2 

 ஏம, கட
 க@B இப0க- ஈ4> ஓ( $கத.05718.3 

 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மல(�தட
 த�னி: .�க ேபா:. $கத.05718.4 

 கா� உ# ப0கய� கட�6$ இ பக: $கத.05719.1 

 ேபான� ஓ( காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) .ண/_ெப.(.ண/_ெப.) 

யாைவD
 $கத.05719.2 

 மா நில
_ெப.(நில
_ெப.) ெகா-வ� மான  Gத ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) 

$கத.05719.3 

 ேசைனக- மேகதிர .ர�தி: ெச�றேவ. $கத.05719.4 



 .�கன( வ Cர(க- .யலி� ேமனிD
 $கத.05720.1 

 ெச�கர
 $=சி ஆ
 தCD
 ைககளா� $கத.05720.2 

 மி�$ எH .ண/D
 ேவ# ேவ#றா $கத.05720.3 

 ைம� கட:_ெப.(கட:_ெப.) உல பில வ,வ ேபாலேவ. $கத.05720.4 

 �தி�திட அ/யவ� நக/: �4 என $கத.05721.1 

 எதி(�தி5
 தானவ( இன�ைத ஒ:ைலயி: $கத.05721.2 

 சிைத�தன( மாளிைக சிகர
_ெப.(சிகர
_ெப.) யாைவD
 $கத.05721.3 

 உைத�தன( வ C6>ன( உய(த_ெப.எ�.(உய(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

Gதேர. $கத.05721.4 

 மதெரா5 $#$
 அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) வய ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) 

Gத(க- $கத.05722.1 

 அதி( கழ: அ>களா: அள பி: மாளிைக $கத.05722.2 

 பிதி( பட உத@
 பிற0$ Gழிக- $கத.05722.3 

 கதி( உ# கதியிI
 கட�_வி.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபானேவ. 

$கத.05722.4 

 அ0$ அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) எ:ைலயி: சாரத ேவத(க- அயி: 

ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) $கத.05723.1 

 .0கவ� தைன நC0கியா
 அ�ண( ேகா� .ர��- $கத.05723.2 

 இ0$ இனி  பட(கி�ற� த�க� அ�# எ�னா� $கத.05723.3 

 ெச
 கள
 தனி� மீ4டன( ேசைனD
 தா�
. $கத.05723.4 

 ஆன காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) Gத( த
 ெச�ைகக- 

அைன��
 $கத.05724.1 



 ஞான நாயக� கா4$றா ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) அ,- ./� $கத.05724.2 

 மான ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட வ Cர,
 அமர,
 வH�த� $கத.05724.3 

 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) யாைவD
 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பாசைற ேச(தா�. $கத.05724.4 

 பாசைற  .$ $மரேவ- பா( இட  ப$தி $கத.05725.1 

 ஆA அற  .ைன ஆவண  Fழ: ேபா� அமர $கத.05725.2 

 வாசவ� தனி� கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) ஆதிய( .ைட வH�த $கத.05725.3 

 ஈசனி: சிற�_வி.எ�.(சிற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ/ அைண த�னி: 

வ C"# இ,தா�. $கத.05725.4 

 ஈ45 தானவ( இல�க
 ெவ-ள�த,
 இ�ேன $கத.05726.1 

 மா45 ேபாயின(_வி.�.(ேபா_வி.+இ�_இ.கா.+அ(_பட(.ப�.) அைனயைர 

மலிகதி(� கர�தா: $கத.05726.2 

 தC4>_வி.எ�.(தC45-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) வா�ைமயி: $ைறதன� 

எ�# ெச=Aடேரா� $கத.05726.3 

 ஆ45 8B$வா� .�$ என அள�கைர அைடதா�. $கத.05726.4 

 .ரதர� ஆதிய( .�ைம நC�கிேய $கத.05727.1 

 ெப,தி, உத�வா� பிரா� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) $கத.05727.2 

 இ,தன� பாசைற ஈ� நி�றிட� $கத.05727.3 

 தி,�_ஏவ.(தி,�_வி.) அல( மா65 உ#
 ெச�ைக ெச .வா
. $கத.05727.4 

 ஒ,வ,
 உ-ள�திI
 உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) உறாவைக $கத.05728.1 



 அ,வ
 அ� ஆகிேய அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) F( 

�த: $கத.05728.2 

 ெபா, வ, மேகதிர  .ர��� ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) உ- $கத.05728.3 

 தி, மக-_ெப.(மக-_ெப.) மண மைன� ேசற: ேமயினா�. $கத.05728.4 

 ப=ச> Q.ர  ப�ைம ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) ேபா� $கத.05729.1 

 அ=சிய: அ5�த ெம:_ெப.அ.(ெம:_ெப.அ.) அமளி ேம: உறா� $கத.05729.2 

 �=சல� யாெரா5
 ெசா:@
 ஆடல� $கத.05729.3 

 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சம( விைனயேம உ�னி ேமவினா�. $கத.05729.4 

 ஆன� ஒ( எ:ைலயி: அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) ேபா( ெசய  $கத.05730.1 

 ேபான�
 ெபா,த�
 .ற
_ெப.(.ற
_ெப.) தேதா
 என $கத.05730.2 

 மா நக( அத� இைட வறிய� வத�
 $கத.05730.3 

 பாIவி� பைகஞI�$ ஒ"ற( ப�னினா(. $கத.05730.4 

 ெசா: நைட_ெப.(நைட_ெப.) மதிர� ெதாட(.
 மாய�
 $கத.05731.1 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உ# பைடகJ
 சாதன
 ெச�ேவா� $கத.05731.2 

 அ�ன� ேக6ட@
 அல�க4 எ�திேய $கத.05731.3 

 ம� உ# க> நக( வ:ைல ஏகினா�. $கத.05731.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிைர இகலிேய மா# வி: உமிB $கத.05732.1 

 இைண அ# சினகர
 எ�தி� ேச�ைக ேம: $கத.05732.2 

 தணி� அ# FB�சிேயா5 அம(த_ெப.எ�.(அம(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

தாைத த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) $கத.05732.3 

 �ைண அ> வண0கிேய ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

P#வா�. $கத.05732.4 



 மா"றல( யாவ,
 மறிய வ:ைல ேபா( $கத.05733.1 

 ஆ"#தி ஆ: என ஐய �� பக:_ெப.(பக:_ெப.) $கத.05733.2 

 சா"றிைன வி5�தைன தமிய� ஏகிேய $கத.05733.3 

 ஏ"றல( த
�ட� இக: ெச�ேத� அேரா. $கத.05733.4 

 உ"றில� அ#�க� ஒழித வ Cர(க- $கத.05734.1 

 A"றிய_ெப.எ�.(A"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பைடெயா5 �வ�றி  ேபா( 

ெச�தா( $கத.05734.2 

 ப"றிய ேமாகமா  பைடைய� 24>யா� $கத.05734.3 

 ம"# அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) உண(�சிD
 வலிD
 மா"றிேன�. 

$கத.05734.4 

 ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அம( இய"றிய ெச#ந( 

யாைரD
 $கத.05735.1 

 ெவ�றன� அ��ைண விமல� மாமக� $கத.05735.2 

 ஒ�# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) மா பைட உ� ப எ� பைட $கத.05735.3 

 வ� திற:_ெப.(திற:_ெப.) 

நC0கிேய_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எ�.$றி.+ஏ_சா/.) 

வ,தி_வி.எ�.(வ,�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) மீ4டேத. $கத.05735.4 

 அ�ன� ஓ( பா�ைமயா: அைனய( யாவ,
 $கத.05736.1 

 பி� உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) எ�திேய 

ெபய(�_வி.எ�.(ெபய(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபாயினா( $கத.05736.2 

 எ� இ� ெவ"றி_ெப.(ெவ"றி_ெப.) எ�# யாI
 மீ4டன� $கத.05736.3 

 உ�ெனா5
 உைர�தில� உ-ள
 ெவ-கிேன�. $கத.05736.4 

 ெந"றி_ெப.(ெந"றி_ெப.) அ
 க4 உைட நிமல� ஏைனேயா( $கத.05737.1 



 �"ற, பைடகளா: �>வி� மாைய ஆ: $கத.05737.2 

 ப"றல( யாைரD
 ப5��_வி.எ�.(ப5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நாைளேய 

$கத.05737.3 

 ெவ"றி_ெப.(ெவ"றி_ெப.) ெகா-$வ� எனா ெந�ன:_ெப.(ெந�ன:_ெப.) 

மீ4டன�. $கத.05737.4 

 ஞாயி#_ெப.(ஞாயி#_ெப.) வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பி� 

ந4ணலா( மிைச  $கத.05738.1 

 ேபா� அம( இய"றிட  .ற�தி: ெச�றன� $கத.05738.2 

 ஆய த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ��னேர அனிக
 த�Iட� $கத.05738.3 

 ஏ� என ஏகிைன எைத நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எ�றா(. $கத.05738.4 

 வர
_ெப.(வர
_ெப.) தனி: அழி� உறா வ-ள: ஈ45 உ# $கத.05739.1 

 தி,தல( உட� அம( ெச�த"காக ஓ( $கத.05739.2 

 அ,
 �ைண ேவ4டைல அதைன உ�னி 

மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.05739.3 

 இ,தன� இ பக: ஈ� எ� ெச�ைகேய. $கத.05739.4 

 ஓ(திைல இ�திற
 உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) உளாெரா5
 $கத.05740.1 

 ேத(திைல எ�ைனD
 விளி��� ெச பிைல $கத.05740.2 

 சா(தி5 நா:ெப,
 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) த�ெனா5
 $கத.05740.3 

 ேப(தைன அம(�$ இ� ெப,ைம  பாலேதா. $கத.05740.4 

 அமர,�$ ஆ�க�
 அ�ண(�$ ஏ�க�
 $கத.05741.1 

 இைமயவ( �த:வI�$ இ�.
 ந:கிைன $கத.05741.2 

 $மரைன� கண0கைள� $றி�� ம�ன நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.05741.3 



 சம/I�$ ஏ$த: தைலைம ஆ$ேமா . $கத.05741.4 

 திகB�சி ெகா- ேமலவ( சிறிய( த
ெமா5 $கத.05742.1 

 நிகB�சி ெகா- ேபா/ைட ேந(வேர எனி: $கத.05742.2 

 .கB�சி அ� இ:ைல ஆ: ெபா,� ெவ:லிI
 $கத.05742.3 

 இகB�சியி� பால� ஆ
 எவ( எவ(�$ேம. $கத.05742.4 

 ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ� கிடதிட� சிறிய� 

எ�னிI
 $கத.05743.1 

 ஒ�# இவ4 ெமாழி$வ� உ-ள
 ேகா> ஆ: $கத.05743.2 

 இ�# இர� அக�ற_ெப.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பி� ஏகி 

யாைரD
 $கத.05743.3 

 ெவ�றி ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏ$வ� 

வி5�தி ஆ: எைன. $கத.05743.4 

 ெகா"றைவ சி#வைன� ெகா"ற
_ெப.(ெகா"ற
_ெப.) ெகா-வ�
 $கத.05744.1 

 A"# உ# பைடைய யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) ெதாைல�$
 த�ைமD
 

$கத.05744.2 

 ஒ"#வ( க45 �� உைர�க எைத நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.05744.3 

 ெத"# என மகிB�சியி: சிற�_வி.எ�.(சிற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ைவ$தி. $கத.05744.4 

 P/ய_ெப.அ.(P/ய_ெப.அ.) ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உைடேயாைன 

$கத.05745.1 

 வ Cர(க- த
ெமா5 ெவ"றி_ெப.(ெவ"றி_ெப.) ெகாேளேன: $கத.05745.2 



 வாரல� ஈ45 மகிB� இைற 

ந:$
_ெப.எ�.(ந:$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.05745.3 

 ேப( அரசா6சி பி>�கில� எ�றா�. $கத.05745.4 

 எ�ப� ேக6ட@
 எ?_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+?_ஒ".) உலகி"$
 $கத.05746.1 

 ��._ெப.(��._ெப.) ./தி5
 Fர ப�மா வா
 $கத.05746.2 

 ��ப� மகிB� �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) எதி( 

நி"$
_ெப.எ�.(நி:_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

$கத.05746.3 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) .த:வ"$ இ� சா"#த: உ"றா�. $கத.05746.4 

 8வ(க- தா0கJ
 ��சக
 உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) $கத.05747.1 

 ேதவ,
 ஐ இ, தி�$ உைடேயா,
 $கத.05747.2 

 ஏவ,
 ஏ"கிI
 எ
பிைய அ6ட $கத.05747.3 

 ேமலவ� ஆ"றைல ெவ:ல: அ/� அ
மா. $கத.05747.4 

 ப�னி, ெச
 ைக பைட��_வி.எ�.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உள 

ேசேயா� $கத.05748.1 

 த�ெனா5_த".A.(த�_த�.ஒ,.+ஒ5_க,.ேவ.) எதி(� சம(�ெதாழி: 

ெச�வா(_வி.�.(ெச�_வி.+?_இ.இ.கா.+ஆ(_பட(.ப�.) $கத.05748.2 

 எ� அல� இ:ைல இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) சிறிேயா� எ�# 

$கத.05748.3 

 உ�னைல வ�ைமயி� ஒ . இலேன கா4. $கத.05748.4 

 $�ற
_ெப.($�ற
_ெப.) எறிதி5
 P/ய_ெப.அ.(P/ய_ெப.அ.) 

ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) ைக $கத.05749.1 



 வ� திற:_ெப.(திற:_ெப.) ஆளைன வ�ைமயி:_ெப.(வ�ைமயி:_ெப.) 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.+ஏ_சா/.) $கத.05749.2 

 ெவ�றி5 கி�றன� ேம: அ� 

நி"க_விய0.வி.�.(நி:_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) $கத.05749.3 

 ஒ�# உள� ஐய உைர ப� ேக4ேமா. $கத.05749.4 

 ஒ"# என வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) ஊ( அைல வி��  $கத.05750.1 

 ப"# அல( நC5 பைட�$ இைற 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.05750.2 

 ெகா"றவைன� தைன Pவி மைல� $கத.05750.3 

 ெச"றைன ஏ$தி ேசைனெயா5 எ�றா�. $கத.05750.4 

 தைத_ெப.(தைத_ெப.) .க�றி5
 த�ைமைய ஓரா $கத.05751.1 

 எைத பிரா"$ உள
 இ�திற
 ஆேம: $கத.05751.2 

 �� இைற த�னி� �> ப� இ� எ�ன $கத.05751.3 

 ைமதைன ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) மகிBதன� 

ம�ன�. $கத.05751.4 

 அ5சம( ெச�வைக ஆ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஏக $கத.05752.1 

 விைட அ� ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) விய�த$ 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $கத.05752.2 

 இைட உ# FB�சிக- யா�
 இக� $கத.05752.3 

 மிைட த, ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) வள
_ெப.(வள
_ெப.) ேமவி 

இ,தா�. $கத.05752.4 

 தாைத த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ஏவ: தைல� ெகா5 ெச�ேற $கத.05753.1 



 ஆதவ� மா"றல� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) $கத.05753.2 

 ஏத
 இ: த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) $ல
_ெப.($ல
_ெப.) ஏக@
 அ
 க4 

$கத.05753.3 

 2�வ( பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) பல( �4 என வதா(. $கத.05753.4 

 �0க
 அ� உ"# உள F( த, ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) $கத.05754.1 

 ெச
 கமல
 .ைர சீற> த�ைன� $கத.05754.2 

 த
 க4 �>� ெகா5 தாBதன( நி�ேற $கத.05754.3 

 இ0$ இைவ ேக6க எனா ெமாழி $"றா(. $கத.05754.4 

 ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) இ�# ேபா� மைல� 

மீ4ட_ெப.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பி� $கத.05755.1 

 ஒ�னல� மா65 உ#
 உல . இ: Gத(க- $கத.05755.2 

 இ நக( வடா� சா( எ�தி� காவேலா� $கத.05755.3 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உயி( 

ெகா4டன(_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ(_பட(.ப�.) 

தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) சிதினா(. $கத.05755.4 

 த$வ( த
 மா  பைட தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

அழித_ெப.எ�.(அழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பி� $கத.05756.1 

 அக: இ, விA
. அள� ஆ45 நி�றி5
 $கத.05756.2 

 சிக/ைய� கீ45 த
 ெச
 ைகயா: எடா $கத.05756.3 

 ெவ$ளிெயா5 அள�க/� மீ� வ Cசினா(. $கத.05756.4 

 நC>ய_ெப.எ�.(நC5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) சிக/ ேபா� ேநமி .�க பி� 

$கத.05757.1 



 மா5 உ# வட .ல மதிைல �"ற�
 $கத.05757.2 

 சா>ன( மீ4டன( தைலவ இநக( $கத.05757.3 

 ேகா5 இலதா
 கட:_ெப.(கட:_ெப.) $6ட
 ேபா�றேத. $கத.05757.4 

 எ�ற@
 வினவிேய ஏத: த�.ைட $கத.05758.1 

 ெச�றி5
 வயவ/: சிலைர ேநா�கிேய $கத.05758.2 

 வ� திற:_ெப.(திற:_ெப.) உைடய ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) மரபி: த�சைன 

$கத.05758.3 

 ஒ�# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) கண�தி� �� உ��தி( எ�னேவ. $கத.05758.4 

 ஆயவ( விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபா� அ�ண� 

த�சைன $கத.05759.1 

 ேமயின( இைறமக� விள�� உளா� என� $கத.05759.2 

 Pயின( வ,க_விய0.வி.�.(வா_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) என� ெகா5 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ��தன( $கத.05759.3 

 மா இ,
 கதிைர �� ெவ$4ட ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) ��. 

$கத.05759.4 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) அ> வண0கிேய த�ச� நி"ற@
 $கத.05760.1 

 ம�னவ( ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) மதைல வ:ைல 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.05760.2 

 இ நக( வட மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) சிக/ ஏன�
 $கத.05760.3 

 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ெநறி அைம�க என� ெசா"#� 24>னா�. 

$கத.05760.4 

 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) ம"# அ�னதி� எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பைக $கத.05761.1 



 க: உய( ெமா�
ப� மாகாய� எ�ப� ஓ( $கத.05761.2 

 வ: அ�ண� தைன வ,தி_வி.�.(வா_வி.+,�_(?)+இ_��.ஒ,.) எ�# P� 

$கத.05761.3 

 ஒ:ைலயி� இைனய� ஒ�# உைர�த: ேமயினா�. $கத.05761.4 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) உய( வட மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) சிக/ 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இைட  $கத.05762.1 

 ேபாயிைன அ ெநறி .ர�தியா: எனா $கத.05762.2 

 ஆயிர  ப�� எI
 அனிக ெவ-ளேமா5 $கத.05762.3 

 ஏயின� தா�_த".A.(தா�_த".A.) உ#
 இ,�ைக எ�தினா�. $கத.05762.4 

 அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) �ைண ஏகிேய அ�ண( க
மிய� $கத.05763.1 

 உ�தர ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) ஓ0$ 

ேகா.ர
_ெப.(ேகா.ர
_ெப.) $கத.05763.2 

 சி�திர உ# ெபா5 சி�த�� உ�னிேய $கத.05763.3 

 வி�தக வ�ைமயா: விதி��  ேபாகேவ. $கத.05763.4 

 அ5 க/ .ரவி_ெப.(.ரவி_ெப.) ேத( அ�ண( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஆ
 

$கத.05764.1 

 கட@ட� ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) மா காய� 

எ�பவ� $கத.05764.2 

 வட மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) சிக/யி� வா�த: ேபா"றிேய $கத.05764.3 

 Aட(ெகH தCபிைக A"ற ைவகினா�. $கத.05764.4 

 ஆய� நிகB உழி ஆழி ெவ"பி� வா� $கத.05765.1 

 ஞாயி#_ெப.(ஞாயி#_ெப.) நKக ந- இ,ளி� யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) 

இனி $கத.05765.2 



 ேபாய� ெம� .ல� .தி ேச( உழி $கத.05765.3 

 மாைய அ� அக�றி5
 வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) எ�னேவ. $கத.05765.4 

 க0$: எ�# உைர ெப# கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) க". உைட $கத.05766.1 

 ந0ைகைய ேம�வா� நய . ேம: ெகாளா $கத.05766.2 

 அ0$ அவைள� ெதாட(�_வி.எ�.(ெதாட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அK$வா� என� $கத.05766.3 

 ெச
 கதி( அ4ண: கீB� திைசயி: எ�தினா�. $கத.05766.4 

 இரவி வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ"#ழி எH� F( 

மக�_ெப.(மக�_ெப.) $கத.05767.1 

 மர.ளி நா-_ெப.(நா-_ெப.) கட� வழாம: ஆ"றிேய $கத.05767.2 

 ெச,வினி: உைடதி5
 சி#ைம சிதியா  $கத.05767.3 

 ெபா, வ, மாையைய  ேபா"ற: ேமயினா�. $கத.05767.4 

 ேபா"றின� �� உ# ெபாHதி� மாயவ- $கத.05768.1 

 ேகா: ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) க�றிய $மர� ��னேர $கத.05768.2 

 ேதா"றின- நி"ற@
 ெதாHத ைகயின� $கத.05768.3 

 ேப"றிைன உ�னிேய இைனய ேபAவா�. $கத.05768.4 

 தாைத த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) அ?ைவ ேக- ச4�க�தவ� $கத.05769.1 

 2�வேனா5 ேபா(� ெதாழிைல ஆ"றிேன� $கத.05769.2 

 ஏத
 இ: மான�
 இழ�_வி.எ�.(இழ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) சால�
 

$கத.05769.3 

 ேநாதக உழதன� ேநா�ைம நC0கிேன�. $கத.05769.4 

 ��னலேரா5 ேபா( ெதாட0கி ஈ"றினி: $கத.05770.1 



 பி�னி5வா( ெப#
_ெப.எ�.(ெப#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) பிைழD
 

ெப"றன� $கத.05770.2 

 எ� இனி வ,
 பழி இத"$ ேம: எ�றா� $கத.05770.3 

 அ�ன� மாைய ேக65_வி.எ�.(ேக-_வி.+6_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அைறத: 

ேமயினா-. $கத.05770.4 

 மைற ெநறி வில�கிைன வா�_ெப.(வா�_ெப.) உேளா( தைம� $கத.05771.1 

 சிைற இைட ைவ�தைன ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேகாமக� $கத.05771.2 

 �ைறயிைன அழி�தைன �னிவ( ெச�தவ
 $கத.05771.3 

 $ைற உ#வி�தைன ெகா5ைம ேபணினா�. $கத.05771.4 

 ஓவ,
 த�ைமயா: உயி(க- ேபா"றி5
 $கத.05772.1 

 8வ,
 பைக எனி� �னிவ( த
ெமா5 $கத.05772.2 

 ேதவ,
 பைக எனி� ேசணி: உ"# உேளா( $கத.05772.3 

 ஏவ,
 பைக எனி� எ0ங� வாBதி ஆ:. $கத.05772.4 

 பிைழ�தி5
 ெகா5 ெநறி ெப/�
 ெச�தலா: $கத.05773.1 

 பழி� திற
_ெப.(திற
_ெப.) G4டைன பைகவ(_ெப.(பைகவ(_ெப.) இநக( 

$கத.05773.2 

 அழி��_வி.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அம( இய"றிட அவ(�$� 

ேதா"றைன $கத.05773.3 

 இைழ�தி5
 விதியிைன யாவ( நC0கினா(. $கத.05773.4 

 Q"# இவ4 பல பல )வலி� ஆவ� எ� $கத.05774.1 

 மா"ற அ,
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) உைட ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ைமத 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.05774.2 



 சா"#தி ேவ45வ த,வ� எ�ற@
 $கத.05774.3 

 ஆ"ற�
 மகிB சிற�_வி.எ�.(சிற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அைனய� 

P#வா�. $கத.05774.4 

 நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அம( இய"றிேய 

ெந�ன:_ெப.(ெந�ன:_ெப.) எ�றைன $கத.05775.1 

 ெவ�றன� ஏகிய வ Cர வா$ைவ $கத.05775.2 

 இ�# அனிக� ெதா5
 ஈ# ெச�திட $கத.05775.3 

 ஒ�# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) பைடயிைன உத�வா� எ�றா�. $கத.05775.4 

 அட: வலி பிைழ�தி5
 அ�ண� ெசா"றன $கத.05776.1 

 ெகட:_ெதா.ெப.(ெக5_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) அ,
 மாயவ- ேக65� 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) $கத.05776.2 

 பைடயிைன விதி�� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) பாணி ந:கிேய 

$கத.05776.3 

 க>தினி: ஒ,ெமாழி கழற: ேமயினா-. $கத.05776.4 

 ம"# இ� வி5�தியா: மைறயி: கதேவ- $கத.05777.1 

 ஒ"றைன  பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) தைம உண(ைவ வ C6>ேய $கத.05777.2 

 A"றி5
 வாDவி� ெதாழி@
 

ெச�D
_ெப.எ�.(ெச�_விஉ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ: $கத.05777.3 

 இ"ைறயி: சய
 உனேத ஏ$வா� எ�றா-. $கத.05777.4 

 உைர�� இைவ மாயவ- உ
ப( ேபா�ழி $கத.05778.1 

 வர�தினி: ெகா4>5
 மாய மா பைட $கத.05778.2 

 ப/�தவ� ெந,நலி" பழிைய 

நC0கிேய_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எ�.$றி.+ஏ_சா/.) $கத.05778.3 



 ெப,�தி5
 ெப,மித  ெப"றி P>னா�. $கத.05778.4 

 P( .# ப:லவ
 ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

2ணிைய� $கத.05779.1 

 சீ( .ற�� இ#�கி ெம� ெசறி��� சாலிைக $கத.05779.2 

 கா( ெப,
 ெகா5 மர
_ெப.(மர
_ெப.) கர
_ெப.(கர
_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ�ன� ஓ( $கத.05779.3 

 ேபா(  ெப,
 க,விக- .ைன�_வி.எ�.(.ைன_வி.+�_இ.கா.உ_வி.எ�.$றி.) 

ேதா�றினா�. $கத.05779.4 

 கா: பைட அழ: பைட கால� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பைட $கத.05780.1 

 பா" ப5 மதி பைட ப/திேயா� பைட $கத.05780.2 

 மா: பைட அர� பைட மல( அய� பைட $கத.05780.3 

 ேம: ப5 F( மக�_ெப.(மக�_ெப.) எ5�த: ேமயினா�. $கத.05780.4 

 ேமனவ  பைட மதி:_ெப.(மதி:_ெப.) விர� சாைலD- $கத.05781.1 

 வானவ  பைட ெகா5 வா�த: ேபாதன� $கத.05781.2 

 ஆனவ  பைடத,
 ஆட: வி:லினா� $கத.05781.3 

 தானவ  பைடஞ(க- ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

தாBதிட. $கத.05781.4 

 சயதைன  ெபா,தி5
 தா(_ெப.(தா(_ெப.) ெப� ேதாளினா� $கத.05782.1 

 சயதைன  ெபா,த நா-_ெப.(நா-_ெப.) சம/: ெகா4ட� ஓ( $கத.05782.2 

 சய
 தன�� ஏறின� த$வ( யாவ,
 $கத.05782.3 

 சய
 தைன  ெப#க_விய0.வி.�.(ெப#_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) என ஆசி 

சா"றேவ. $கத.05782.4 



 ஒ . அ# ெச#ந( ேம: உ,��  ேபா( ெசய� $கத.05783.1 

 � . உ# F( மக�_ெப.(மக�_ெப.) ெதாட(கி�றா� என� $கத.05783.2 

 ெச . உ#
 ஒ"ற(க- ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ேபா
 என� $கத.05783.3 

 எ _A6.(எ_பதி.ெப.+ _ஒ".) .ற� தாைனD
 எH� ேபாதேவ. $கத.05783.4 

 ப/ பதினாயிர ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) பா� மத $கத.05784.1 

 க/ பதினாயிர ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) காம(_ெப.(காம(_ெப.) ேத( 

$கத.05784.2 

 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) பதினாயிர ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) ஒ . இலா 

$கத.05784.3 

 இ, பதினாயிர ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) ஏைனேயா(. $கத.05784.4 

 நா: பைட இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) வைக நட� ேகாமக� $கத.05785.1 

 பா: பட விரவின பர� Gழிக- $கத.05785.2 

 மா: ப5 .ண/_ெப.(.ண/_ெப.) நC( வற ப� FBத� ஆ: $கத.05785.3 

 ேம: ப5 �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) இன
 மிைசய 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என. $கத.05785.4 

 தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) அனிக மீ� 

ெச�ற_ெப.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) Gழிக- $கத.05786.1 

 ம4டல
 �Hவ�
 வைரக- யாைவD
 $கத.05786.2 

 அ4ட�
 விH0கிேய அைவக- அ"றிட $கத.05786.3 

 உ4டலி� அைட�தன உவ/ �"#ேம. $கத.05786.4 

 �ரெசா5_ெப.(�ரA_ெப.+ஒ5_க,.ேவ.) �> $ட�ழவ
 ச:ல/ $கத.05787.1 



 கர>ைக த4Kைம_ெப.(த4Kைம_ெப.) உ5�ைக காகள
 $கத.05787.2 

 இரைலக- ஆதி ஆ
 இய0க- ஆ(�தன $கத.05787.3 

 தி, நக( அழிD
 எ�# அர"#
 ெச�ைக ேபா:. $கத.05787.4 

 உைழ உைட� க"பின( உைரயி: ெச�றிடா $கத.05788.1 

 தைழ உைட  பி>�$ நC( தணி�$
 ேவ6ைகயா: $கத.05788.2 

 .ைழ உைட� தனி�கர
 ேபா�கி  ெபா0$ F: $கத.05788.3 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உைட� தி5வன மத
_ெப.(மத
_ெப.) ெகா- யாைனேய. 

$கத.05788.4 

 கா(மிைச  பா�வன கதிரவ� தனி� $கத.05789.1 

 ேத( மிைச  பா�வன சிைலயி: பா�வன $கத.05789.2 

 பா(மிைச  பா�வன பா( இட�தவ( $கத.05789.3 

 ேபா( மிைச  பா�வன .ரவி_ெப.(.ரவி_ெப.) ெவ-ளேம. $கத.05789.4 

 அ,- இல( ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ�ண( 

மா45ழி� $கத.05790.1 

 ெத,- உ#
 அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) 

ெத/ைவ மாத(க- $கத.05790.2 

 ம,- ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ��._ெப.(��._ெப.) உ#
 

வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) கா6ட: ேபா: $கத.05790.3 

 உ,Jவ இர0$வ உல . இ: ேத(கேள. $கத.05790.4 

 க/தி5
 ேமனிD
 கண பி: தானவ( $கத.05791.1 

 ெத/தி5
 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) FB 

ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ப0கிD
 $கத.05791.2 



 வி/தி5
 ந=A_ெப.(ந=A_ெப.) ப: உ,வ ேம�றCஇ $கத.05791.3 

 எ/தி5
 அ0கி கா�# எ�ன� ேதா�#ேம. $கத.05791.4 

 ெபா0$ ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கதி( ேபா�# ஒளி( Gணின( $கத.05792.1 

 தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) வா-_ெப.(வா-_ெப.) எயி"றா( �> 

ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) 

$கத.05792.2 

 �0க அ".த( ெபா� .க(_ெப.(.க(_ெப.) 20$ ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) 

$கத.05792.3 

 அ0ைகயாள( அசனியி� ஆ(�� உளா(. $கத.05792.4 

 நC- அம(�$ ெந,நலி: ேபா� பி� $கத.05793.1 

 மீJத"$ உைடதா( தைம வ C65�
 $கத.05793.2 

 வாளிI�$ இைர யாெவ�# வா�ைமயா: $கத.05793.3 

 F-_ெப.(F-_ெப.) இைச��� ெதாட(தன( வ Cரேர. $கத.05793.4 

 ஓ5 ேத/� உவா�களி� மானவ( $கத.05794.1 

 நC5 ைகயி� நிவ� உ# ேகதன
 $கத.05794.2 

 ஆ> வி4ைண அளா�வ தா,ைவ� $கத.05794.3 

 Pடேவ ெகா: ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) எI
 த�ைமயா:. $கத.05794.4 

 ேகாலி� ஓ0$ ெகா>D
 கவிைகD
 $கத.05795.1 

 ேதா@
 ஈ4டலி: FB இ,- ஆயின $கத.05795.2 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) FB $=சி மானவ( வ� ைகயி: $கத.05795.3 

 ேவ@
 வாJ
 பிற�
 வி: வ CAேம. $கத.05795.4 

 இ�ன த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) இய�றிட� தாைனக- $கத.05796.1 



 ��I பா0க/: FB�_வி.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பட(திட 

$கத.05796.2 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) மாமக� மாநக( 

நC0கிேய_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எ�.$றி.+ஏ_சா/.) $கத.05796.3 

 ெபா�ன ஆ
 ./ைச  .ற
_ெப.(.ற
_ெப.) ேபாயினா�. $கத.05796.4 

 ேபாய காைல  .ற
_ெப.(.ற
_ெப.) தனி: வதி5
 $கத.05797.1 

 ேவயிேனா( களி� ெவ
ப/ மா�க
 $கத.05797.2 

 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ெகா- அ�ணைன ேநா�கிேய $கத.05797.3 

 தCய F(மக� இ�னன ெச .வா�. $கத.05797.4 

 ஈச� வி6ட $மர� இ,தி5
 $கத.05798.1 

 பாசைற� கள
 த�னி: பட(�_வி.எ�.(பட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.05798.2 

 மாசிலா விற:_ெப.(விற:_ெப.) வா$ைவ� க4 உறCஇ  $கத.05798.3 

 ேபச: ஆ"#தி இ�னன ெப"றிேய. $கத.05798.4 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ஆைணயி� ம45 அம( ஆ"றிேய $கத.05799.1 

 த�ைன இ�# த>� இைச ெப"றிட $கத.05799.2 

 உ�னி வதன�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

ஒ:ைலயி� ஏ$தி $கத.05799.3 

 ��ைன ைவகலி: ேபா( எ�#
 உ�னலா�. $கத.05799.4 

 எ�ற மா"ற
 என� உைர ஆகேவ $கத.05800.1 

 ெவ�றிேயா5 .க�றைன மீ-க என $கத.05800.2 



 நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 2தைன நCச� வி5�த@
 

$கத.05800.3 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) ஈ� எ�# நட� �� ேபாயினா�. $கத.05800.4 

 ஏம Pட
 என  ெபய( ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

$கத.05801.1 

 காம(_ெப.(காம(_ெப.) பாசைற� க4 அக: ைவ ._ெப.(ைவ ._ெப.) உறCஇ 

$கத.05801.2 

 நாம ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட ந
பி�$ இளவலா
 $கத.05801.3 

 தாம மா(பைன� க45 இைவ சா"#வா�. $கத.05801.4 

 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) த�ைன இ,=சிைற வ C6>ய $கத.05802.1 

 ம:ல:_ெப.(ம:ல:_ெப.) அ0கழ: ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) மாமக� 

$கத.05802.2 

 ஒ:ைல இ பக: உ� உயி( மா"#வா� $கத.05802.3 

 ெச:@ கி�றன� ெச பிய Fளினா�. $கத.05802.4 

 ஏவினா� எைன இ�திற
 Pறிேய $கத.05803.1 

 Pவி நி�ைன� ெகா5 வ,வா� என $கத.05803.2 

 ேமவலாள விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அம(�$ ஏ$தி 

$கத.05803.3 

 நாவேலா� எனேவ நவி�றா� அேரா. $கத.05803.4 

 2த� இ?வைக ெசா"# எதி( நி"ற@
 $கத.05804.1 

 8 த$
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெமா�
ப� நைக�தியா� $கத.05804.2 

 ஆதவ� பைக ஆ,யி( உ4>ட  $கத.05804.3 



 ேபா�கி�றன� ேபா�  .க:வா� எ�றா�. $கத.05804.4 

 ஒ"ற� இ�திற
 ஓ(� உட� மீட@
 $கத.05805.1 

 ெச"ற
 மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெகH ெமா�
பினா� 

$கத.05805.2 

 A"றேமா5 தைலவ(க- FBதிட� $கத.05805.3 

 ெகா"ற ேவ:ைக� $மர� �� ந4ணினா�. $கத.05805.4 

 எ0$
 ஆகி இ,தி5
 நாயக� $கத.05806.1 

 ப0கய  ெபா" பத�திைன� தாB� எழCஇ� $கத.05806.2 

 ெச0ைக P பி �� நி"ற@
 ெச?விேயா� $கத.05806.3 

 அ0க4 உ"ற� அறி�_வி.எ�.(அ/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைவ 

P#வா�. $கத.05806.4 

 ெந�ன:_ெப.(ெந�ன:_ெப.) ஓ5
 நி,த� தனி மக�_ெப.(மக�_ெப.) 

$கத.05807.1 

 உ�ைன ��னி உரெனா5 ேபா� உளா� $கத.05807.2 

 ��I தாைன� �ைணவ(க- த
ெமா5 $கத.05807.3 

 ��ைன ைவகலி� ஏ$தி ெமா�
பிேனா�. $கத.05807.4 

 ேபா� எதி(� ெபா,தி பைடகளா� $கத.05808.1 

 ஏயவ"றி: எதி( எதி( 245தி $கத.05808.2 

 மாைய வ=ச� ./தி>� வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) $கத.05808.3 

 2ய ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட �4 என நC�$
 ஆ:. $கத.05808.4 

 ேபாதி எ�# .க�றிட அ பணி $கத.05809.1 



 மீ� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) விைட 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) .0கவ� $கத.05809.2 

 பாத
_ெப.(பாத
_ெப.) 

வதைன_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பட(தன� $கத.05809.3 

 2�ேபா� அம( ஆ"றிய ெதா�ைமேயா�. $கத.05809.4 

 �ைண உளா(கJ
 A"ற
_ெப.(A"ற
_ெப.) உ-ளா(கJ
 $கத.05810.1 

 கணவ( த0களி: காவல(_ெப.(காவ:_ெப.+அ(_பட(.ப�.) யாவ,
 $கத.05810.2 

 அணி ெகா- ேத( .க ஆட: அ
 ேதாளினா� $கத.05810.3 

 இைண இலா� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இரத�தி: ஏறினா�. $கத.05810.4 

 ஏ#
 எ:ைலயி: இ�ெசய: ேநா�கிேய $கத.05811.1 

 ஊ# இ: Gத( ஒ( ஆயிர ெவ-ள�
 $கத.05811.2 

 மா# இலாதவைரD
 மர0கJ
 $கத.05811.3 

 பா# உலா� பைடD
 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

எ�தினா(. $கத.05811.4 

 சா( அத0ெகH தாைனக- ஈ4>ேய $கத.05812.1 

 கா( இன0களி: க: என ஆ( . உற $கத.05812.2 

 வ Cர ெமா�
பி� விடைலைய� FBதன( $கத.05812.3 

 ஆ,
 வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) ஆசி .க�றிட. $கத.05812.4 

 ேமன காைல_ெப.(காைல_ெப.) விசய
 ெகா- ெமா�
பினா� $கத.05813.1 

 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஆன�
 த
பிய( யாவ,
 $கத.05813.2 



 ஏைனேயா(கJ
 ஈ4ட� ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

எ�தினா�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) $கத.05813.3 

 பாI ேகாப� பட,
_ெப.எ�.(பட(_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

பறதைல. $கத.05813.4 

 ேத(�தி5
 பா( இட
_ெப.(இட
_ெப.) ெசறிD
 ெவ-ள�
 $கத.05814.1 

 கா(�தி5 தானவ� கட@
 ேந(.றCஇ $கத.05814.2 

 ஆ(�தன( இகலின( ஆ"ற: Pறிேய $கத.05814.3 

 ேபா(�ெதாழி: �ைறயிைன  ./த: ேமயினா(. $கத.05814.4 

 ேகா5க- �ழ0கின $#0க4 ஆ$ளி $கத.05815.1 

 ப5ீ_ெப.(ப5ீ_ெப.) உற இர6>ன ேப/ ஆ(�தன $கத.05815.2 

 8>ன வலைகக- ெமா��த .-_ெப.(.-_ெப.) இன
 $கத.05815.3 

 ஆ>ன� ந5வI
 அமர( ேநா�கேவ. $கத.05815.4 

 இைல அயி: ேதாமர
 எH� த45_ெப.(த4�_ெப.) ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) 

மH $கத.05816.1 

 வலெமா5 வ�சிர
 ஆழி மா பைட $கத.05816.2 

 ெதாைல� அ# ��தைல� Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) ஆதிய $கத.05816.3 

 சிைல ெபாதி கைணDட� அ�ண( சிதினா(. $கத.05816.4 

 ��தைல கHெவா5 �சல
 ெவ0கைத $கத.05817.1 

 ைக�தல�� இ,தி5 கணி�சி ேநமிக- $கத.05817.2 

 ைம�தைல  ப, பத
 மர0க- ஆதிய $கத.05817.3 

 அ�தைல  Gத,
 ஆ(�� வ Cசினா(. $கத.05817.4 



 பணி� Aட( வாளினா: பாணி ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) 

$கத.05818.1 

 �ணி�தன( $"றின( A/ைக ஆதியா: $கத.05818.2 

 $ணி . அ#
 எH�கைத 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) தா�கினா( $கத.05818.3 

 கண  பைடெயா5 ெபா,
 அ�ண( காைளய(. $கத.05818.4 

 பி>�தன( அ�ணைர  பிற0$ ைககளா: $கத.05819.1 

 அ>�தன( கிழி�தன( அணிய கதர
 $கத.05819.2 

 ஒ>�தன( மிதி�தன( உ,65 கி�றன( $கத.05819.3 

 .ைட�தன( எH�களா: Gத வ Cரேர. $கத.05819.4 

 வாசிD
 வயவ,
 மாய� சாரத( $கத.05820.1 

 ஆA அ# கர0களா: அ-ளி அ-ளிேய $கத.05820.2 

 கா�சின இப0களி: கணி பி: ேத(களி: $கத.05820.3 

 வ Cசி நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ"றின( அைவD
 

வ Cழேவ. $கத.05820.4 

 ஓத ெவ0 கட:கJ
 ஊழி வ�னிD
 $கத.05821.1 

 ேம த$ வலி ெகா5 ெவ$ளி வ C0கிேய $கத.05821.2 

 ஆதியி� மா# ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அம( 

ெச�தா: என  $கத.05821.3 

 Gத,
 அ�ண,
 ெபா,தி6டா( அேரா. $கத.05821.4 

 $ழ$ இய: அ�ண,
 ெகா>ய Gத,
 $கத.05822.1 



 கழ$ எI
 உைர ெப# கள�தி: ேபா( 

ெசய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.05822.2 

 ஒHகிய_ெப.எ�.(ஒH$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேசா/ ஆ# ஊைன ேவ65 

உலா� $கத.05822.3 

 �Hகிய கர4ட
 வி4_ெப.(வி4_ெப.) ெமா��த .-_ெப.(.-_ெப.) எலா
. 

$கத.05822.4 

 �ணிதன ைக�தல
 �ணித ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) �ைண $கத.05823.1 

 �ணிதன ெச�னிக- �ணித வா@ர
 $கத.05823.2 

 �ணிதன கழ: அ> �ணித ெம� எலா
 $கத.05823.3 

 �ணிதன வலி சில Gத( �=சினா(. $கத.05823.4 

 �>� ெதாைக அ"றன( ெமா�
.
 அ"றன( $கத.05824.1 

 அ>� �ைண அ"றன( அ0ைக அ"றன( $கத.05824.2 

 வ>�தி5
 க"ெபா5 வலிD
 அ"றன( $கத.05824.3 

 �>�தன( அ�ண,
 அேநக( �=சினா(. $கத.05824.4 

 வைச உ#
 அ�ண/� ம�ன(_ெப.(ம�ன(_ெப.) யாவ,
 $கத.05825.1 

 இைச ெப# Gத/� இைறவ,
 ெகழCஇ� $கத.05825.2 

 திைசெயா5 திைச எதி( ெச�ைக ேபாலேவ $கத.05825.3 

 அைச� இல( ஆகி நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அம( அ� 

ஆ"றினா(. $கத.05825.4 

 மா: கிள( தCயவ( மைல ெகா- ெச�னிைய� $கத.05826.1 

 கா: ெகா5 த-ளின( கேளவர
 தைன  $கத.05826.2 

 பா: கிள( பில�தி� உ- ப5��� ெச�றன( $கத.05826.3 



 ேதா:கைள உ/�தன( Fல பாணி ேபா:. $கத.05826.4 

 அ/� திற:_ெப.(திற:_ெப.) அட�கின( அ�ண வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) த
 

$கத.05827.1 

 வர�திைன ஒழி�தன( மாய Qறிேய $கத.05827.2 

 .ர�திைன அழி�தன( ேபா/� மாெதா5 $கத.05827.3 

 நி,�த
 அ� இய"றின( நிமல� ேபாலேவ. $கத.05827.4 

 க0$லி� ேமனிய( ஆழி� ைகயின( $கத.05828.1 

 �0க
 ஒ5 அ�ணைர� ெதாைல��� �4 என� $கத.05828.2 

 ச0க
_ெப.(ச0க
_ெப.) அ� இைச�தன( த4ட
 தா0$வா( $கத.05828.3 

 ெச0க4 மா: ெபா,வின( சில ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) Gதேர. $கத.05828.4 

 அய( . உ# மா: க/ அர"ற ேவAலா�� $கத.05829.1 

 $யி"றிய மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) ேகா5 வா0$வா( 

$கத.05829.2 

 உய"ப5 க"ப
 அ0$ ஒ�றி: ஏன�தி� $கத.05829.3 

 எயி"றிைன  பறி�தி5
 $மர� எ�னேவ. $கத.05829.4 

 ெகாைல பயி: க/ �க
_ெப.(�க
_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) Gத( த
 $கத.05830.1 

 மைல இைட மைறதன( மறி��
 ேதா�றிேய $கத.05830.2 

 அலம, சம( ./த அ�ண வ Cர/: $கத.05830.3 

 சில( சில( தாரக� ெசய"ைக ேமயினா(. $கத.05830.4 

 மா: ஒ5 ெபா,தன( மல( அய� தைன� $கத.05831.1 

 சால�
 வ,�தின( சலதி ேவைலயி� $கத.05831.2 



 பால(க- அ�ண/: பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) சலதர� $கத.05831.3 

 ேபா: உட:_ெப.(உட:_ெப.) கிழிதன( Gத( ேநமியா:. $கத.05831.4 

 ேபா�றவ( பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) இலா  Gத நாயக( $கத.05832.1 

 8�# இைல  பைடகளி� 8Bகி� தCைம ேபா� $கத.05832.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) திகB கதிD
 வா: உண(�
 எ�திேய $கத.05832.3 

 ேதா�றின( அதகா Aரைன  ேபா: சில(. $கத.05832.4 

 இல�க வ Cர,
 எ4ம,
 அ��ைண $கத.05833.1 

 வில�கி: வி: உமிB ெவ0கைண மா/2� $கத.05833.2 

 ஒலி� ெகா- Fைறயி� ஒ:ைலயி: A"றிேய $கத.05833.3 

 கல�கினா(க- அ�ண� கடலிைன. $கத.05833.4 

 மிைடத_ெப.எ�.(மிைட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) கண வ Cர(கJ
 

ேமலவ,
 ஆக $கத.05834.1 

 அைட�_வி.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அம( இய"றி அ�ண  

பைடக- மாய� $கத.05834.2 

 த>தன( ஒழிதன தட
_ெப.(தட
_ெப.) .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) $ட0க( 

$கத.05834.3 

 உைடத வழி சிதி என ஓ>யன அ�ேற. $கத.05834.4 

 ஓ>ய� க4டன� உயி(�� நைக ெச�தா� $கத.05835.1 

 கா5கிள( வ�னி எனேவ கன@கி�றா� $கத.05835.2 

 ஆட: ெச� ��னி ஒ( அட: சிைல எ5�தா� $கத.05835.3 

 ேதா5_ெப.(ேதா5_ெப.) ெசறி வாைக .ைன Fர� அ,- ைமத�. $கத.05835.4 



 வா$ ெப# ேத( வலவைன� க>� 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.05836.1 

 ஏக வி5க எ�# இரவி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பைக இய
ப  $கத.05836.2 

 பாக� இனி� எ�# ப/ G4ட_ெப.எ�.(G4_வி.+6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

இரத�ைத $கத.05836.3 

 ேவகெமா5 Gத( பைட மீ� ெசல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

வி6டா�. $கத.05836.4 

 பா/ட(க- ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) இைட பாIைவ �னிேதா� $கத.05837.1 

 ேச,த@
 ஆ0$ அ� ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

திற:_ெப.(திற:_ெப.) வா$ $கத.05837.2 

 சா( உ# ெப,
 �ைணவ( த
ெமா5 விைரேத $கத.05837.3 

 ேந( எதி( .$� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) சிைல 

எ5�தா�. $கத.05837.4 

 எ5�தி5
 வி: வ Cரைன எதி(த அ�ண� ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) 

$கத.05838.1 

 வ>�தி5 தட�ைகதனி: வா( சிைல வைள��� $கத.05838.2 

 த>�தன $ண�� ஒலி தைன  ./ய அ4ட
 $கத.05838.3 

 ெவ>�தன �>�தைல �ள�கின(க- வி4ேணா(. $கத.05838.4 

 எ4 இ: பல ேகா> உ,
 ஏ# உ,வ
 ஒ�றா� $கத.05839.1 

 வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) மி$ மி� இைட 

மைற�_வி.எ�.(மைற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஒலி 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�ன $கத.05839.2 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) உற நிவத விய� ெமா�
. உைடய வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) 

$கத.05839.3 



 ந4ணல( �K�க
 உற நா4_ெப.(நா4_ெப.) இைச எ5�தா�. $கத.05839.4 

 நா4_ெப.(நா4_ெப.) ஒலி ெசவி� �ைணயி� ந=ச
 என எ�த� $கத.05840.1 

 24 இக@
 வா$ உைடய F( மதைல சீறி $கத.05840.2 

 வா4 நில�_ெப.(நில�_ெப.) கா�ற பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) வாளி உலவாம: 

$கத.05840.3 

 ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) நிலI
 திைசகJ
 

ெசறிய_ெப.எ�.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வி6டா�. $கத.05840.4 

 மா�,க ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) இளவ� ம"# அ� ெத/ேத $கத.05841.1 

 காம(_ெப.(காம(_ெப.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ேபா�# கதி( எ�ன 

ெவயி:_ெப.(ெவயி:_ெப.) கா�# $கத.05841.2 

 தC �க
_ெப.(�க
_ெப.) அதா
 அளவி: 

ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) சர மா/_ெப.(மா/.) $கத.05841.3 

 2 �கி@
 நாண
_ெப.(நாண
_ெப.) உறேவ ெந>� 2(�தா�. $கத.05841.4 

 ஐய� வி5_ஏவ.(வி5_வி.) ெவ=சர�
 ஆதவI
 அ=A
 $கத.05842.1 

 ெவ�ய� வி5
_ெப.எ�.(வி5_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ெவ=சர�
 

ேமவி எதி( க?வி_வி.எ�.(க?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.05842.2 

 ெமா� உைட அராவி� �னி� இகலி ெவ
ேபா( $கத.05842.3 

 ெச�வ� என மா#ெகா5 சி�வன த
மி:. $கத.05842.4 

 க/தி5 மா�கி: கடதன வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) $கத.05843.1 

 ./தி5 ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) நறி .$தன மா: அய� $கத.05843.2 

 இ,தி5
 ஊைரD
 இகதன ேபாயின $கத.05843.3 

 தி/தன சா/ைக சிறதவ( ேத(கேள. $கத.05843.4 



 ெத4_ெப.அ.(ெத4_ெப.அ.) திைர ேநமிக- ெச�றன FBவன $கத.05844.1 

 எ4 திைச மாநக( எ0கK
 ஏ$வ $கத.05844.2 

 ம4டல மா: வைர ம4> உலா�வ $கத.05844.3 

 அ4ட
 உலா�வ அ0$ அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ேத(கேள. $கத.05844.4 

 ம0$லி� ேமலேதா ம4டல
 ஆ(வேதா $கத.05845.1 

 ெச0கண� ஊரேதா ெத4_ெப.அ.(ெத4_ெப.அ.) திைர ேச(வேதா $கத.05845.2 

 இ0$ உள( ஏ# ேத( எ0$ உளேவா எனா� $கத.05845.3 

 ச0ைகயி� நா>னா( த0களி: வா�_ெப.(வா�_ெப.) உேளா(. $கத.05845.4 

 ம�னிய மா �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) அ� ஆயின( 

$கத.05846.1 

 அ�ன ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) வ Cர(க- அ4மிய ேதரைவ $கத.05846.2 

 மி�Iவி� ேம�வ ெவ
ைமயி: வ Cசிய $கத.05846.3 

 ��னிய வாளிக- ெதா�மைழ ேபா:வேவ. $கத.05846.4 

 ஆ0$ அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ேத(களி: ஆ45 உ# பாக(க- 

$கத.05847.1 

 20க: இ: வாசிக- 24>ய ேமலவ( $கத.05847.2 

 தC0கதி( வாளிக- ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) .ைட FB உற $கத.05847.3 

 ஏ0கின( ஓ>ன( ஈ4>ய வா�_ெப.(வா�_ெப.) உேளா(. $கத.05847.4 

 Gச:_ெப.(Gச:_ெப.) இ?வைக ./தி5 கி�# உழி  .ைர தC( $கத.05848.1 

 வாசவ� மக�_ெப.(மக�_ெப.) தைன� சிைற ெச�தி5
 வலிேயா� 

$கத.05848.2 

 ஆAக0களி: ஆAக
 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) 24> $கத.05848.3 



 ஈச� மாமக� ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) நாயக� 

நிற��_ெப.(நிற
_ெப.+அ��_சா/.) எ�தா�. $கத.05848.4 

 ஆக மீதி: ஓ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) .�$ அHத 

$கத.05849.1 

 ஏக வ Cரனா
 இளவ@
 �னி�_ெப.(�னி�_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏவி $கத.05849.2 

 வாைக ெவ0கைண ப�� Q# அ�ண( ேகா� மதைல $கத.05849.3 

 பா$ மா�கJ
 இரத�
 ஒ,0$ உற  ப5�தா�. $கத.05849.4 

 ப5�க ெவ�யவ� ேவ# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ைவயேம: 

பா��_வி.எ�.(பா�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.05850.1 

 தட�ைக வி:லிைன 

வைள�$
_ெப.எ�.(வைள_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

�� ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) சர�ைத� $கத.05850.2 

 ெதா5�க ம"# அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) உர
தைன  ேபாBத@
 �ள0கி 

$கத.05850.3 

 இ5�க4 எ�தின� ஆ(�தன( Gத(க- எவ,
. $கத.05850.4 

 Gதர( ஆ(�தி5
 �ழனிைய� ேக6ட@
 ெபா,மி� $கத.05851.1 

 காதி: ெவ?விட
 உ��தி5
 திற� என� கன�ேற $கத.05851.2 

 ஏத
 இ:ல� ஓ( ப4ணவ  பைடகளா: இைம பி: $கத.05851.3 

 2த� ஆ"றைல� ெதாைல�$வ� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) என� 

�ணிதா�. $கத.05851.4 

 இைண இ: F( மக�_ெப.(மக�_ெப.) வா,ண  பைட�கல
 எ5��  

$கத.05852.1 



 பணி� ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) கா( 

�க
_ெப.(�க
_ெப.) தனி: G6> நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

பட(�_வி.எ�.(பட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.05852.2 

 கணித
 இ:ல� ஓ( நC�தமா�� சாரத( கண�ைத� $கத.05852.3 

 �ைணவ( த0கைள� 2தைன �>�க என� ெதா5�தா�. $கத.05852.4 

 ெதாைட  ெப,
 பைட கைட �ைற உல$எலா
 ெதாைல�$
 $கத.05853.1 

 அட: ெப,
 கட:_ெப.(கட:_ெப.) ஏழிI
 

பர�_வி.எ�.(பர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபா� ஆ�# $கத.05853.2 

 தட  ெப,
 .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) நC�தமா� விA
பிைன� தடவி $கத.05853.3 

 இ>  ெப,
 $ர:_ெப.($ர:_ெப.) கா6>ேய ஏகிய� இைம பி:. $கத.05853.4 

 க4ட_ெப.எ�.(கா4_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) �ள0கின( Gத,
 கல�க
 $கத.05854.1 

 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நி�றன( உண(தில( 

�ைணவ,
 $ைலதா( $கத.05854.2 

 அ4ட( நாயக"$ இைளயவ� ேநா�கிேய அகில
 $கத.05854.3 

 உ45 உலா வ,
 அ0கிமா  ெப,
 பைட உ��தா�. $கத.05854.4 

 .ைக எHதன ெவ
ைமD
 எHதன .லி0க� $கத.05855.1 

 ெதாைக எHதன ெஞகிழிக- எHதன Aட/� $கத.05855.2 

 வைக எHதன ேப( ஒலி எHதன வ�னி� $கத.05855.3 

 சிைக எHதன ெசறிதன வான�
 திைசD
. $கத.05855.4 

 �>�க: உ"ற தC  ெப,
 பைட 

ெசறிய_ெப.எ�.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 8த4ட
 $கத.05856.1 



 ெவ>�க: உ"றன வ"றின க0ைக மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) 

ெதா$தி_ெப.(ெதா$தி_ெப.) $கத.05856.2 

 �>�க: உ"றன A,0கின அள�க( ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) கி/க- 

$கத.05856.3 

 ெபா>�க: உ"றன தள(� ெம� பிளதன- .விD
. $கத.05856.4 

 தC(�த� ஏவேலா� வி5_ஏவ.(வி5_வி.) பைட இ�னண= 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.05857.1 

 8(�த
 ஒ�றினி: வா,ண  பைடயிைன �,�கி $கத.05857.2 

 நC(� திைர  ெப, நC�த�
 உ45 ேம: 

நிமி(�_வி.எ�.(நிமி(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.05857.3 

 ேபா(�ததா
 என� A"றிய� அ�ண( ேகா� .ற�தி:. $கத.05857.4 

 A"#கி�ற அ பைடயிைன� க45 F( .த:வ�_ெப.) $கத.05858.1 

 ெச"ற
 ேம: ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) மா,த  

ெப,
 பைட ெச@�த $கத.05858.2 

 ம"# அ� ஊழி ெவ0கா: உ,� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ம� உயி(க- 

$கத.05858.3 

 �"#
 அ4ட�
 �ள0$ உற� ெச�ற� �ழ0கி. $கத.05858.4 

 மா,த  பைட ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) தC  

பைடயிைன மா"றி� $கத.05859.1 

 சாரத  பைட ேம: அட வ,த@
 தடேதா- $கத.05859.2 

 வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) ம"# அ� க45 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பணி  பைட 

வி5�தா� $கத.05859.3 

 F/ய� தனி� கட�J
 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உள
 �ள0க. $கத.05859.4 



 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) பதினாயிர
 இல�கேமா5 அநத
 $கத.05860.1 

 தCய பஃறைல  ப�னக� ெதா$தியா�� 

ெசறி�_வி.எ�.(ெசறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.05860.2 

 காய
 எ0கK
 நிமி(�_வி.எ�.(நிமி(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெச_ெப.அ.(ெச
_ெப.அ.) தC விட
_ெப.(விட
_ெப.) கா�# $கத.05860.3 

 பா� இ,=Aட(� கதிைரD
 மைற�த� பட�தா:. $கத.05860.4 

 ெவ0க4 நாக0க- உமிBகி�ற அ0கிD
 விட�
 $கத.05861.1 

 ம0$: வான�
 திைசகJ
 மாநில வைர .
 $கத.05861.2 

 எ0$
 ஈ4>ய இரவினி: .வி உேளா( யா45
 $கத.05861.3 

 ெபா0$ தC�Aட( அள . இல மா65த: ேபால. $கத.05861.4 

 உலைவ மா பைட உ4>5
 அ0கிைய ஒ,0ேக $கத.05862.1 

 வலைவ நC(ைமயா: த
�ைழ வ,
 ப> வா0கி $கத.05862.2 

 அல$ இ: ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பணி 

வி5��_வி.எ�.(வி5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என அ�னைவ உமிB தC� 

$கத.05862.3 

 $ல� கி�றன .ைக என� ெகா5 விட
_ெப.(விட
_ெப.) $Hம. $கத.05862.4 

 இைனய ெகா-ைகயா: ப�னக  ெப,
 பைட ஏகி $கத.05863.1 

 �ன
 எதி(தி5 மா,த  பைடயிைன �னி� $கத.05863.2 

 �ைனய உ45 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) மீ மிைச� ேசற@
 

ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) நா-_ெப.(நா-_ெப.) $கத.05863.3 

 கனலிைய� தைள G6>ய_ெப.எ�.(G65_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) க4டக� 

க4டா�. $கத.05863.4 

 இ�னேத இத"$ எதி( என அ�ண( ேகா� எ4ணி  $கத.05864.1 



 ெபா� இ,
 சிைற� க@ழ� மா பைடயிைன  ேபா�க $கத.05864.2 

 அ�ன� ஏக@
 ெவ,விேய ஆ"ற: இ�# ஆகி  $கத.05864.3 

 ப�னக  பைட இ/த� கதி( 

க4ட_ெப.எ�.(கா4_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பனி ேபா:. $கத.05864.4 

 ஆல ெவ
பணி  பைட �/தி5த@
 ஆ(��� $கத.05865.1 

 கால ேவக�தி� உவணமா  ெப,
 பைட க@ழ� $கத.05865.2 

 ேகால
 எ4ணில ./� ேந( வதிட� $/சி: $கத.05865.3 

 ேமைல நதிய ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) மா  பைடயிைன வி5�தா�. 

$கத.05865.4 

 சீ"ற
 ஆ� அ4ண: நதி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ெப,
 பைட ெச@�த 

$கத.05866.1 

 Q"# Q# Q# ஆயிர ேகா> ேநா� கழ" கா: $கத.05866.2 

 ஏ"றி� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உல$ எலா
 ஒ,0$ 

உற ஈ4> $கத.05866.3 

 ஆ"ற ெவ�� உயி(�� ஆ(�த� 8த4ட
 அதிர. $கத.05866.4 

 கள� என ப5 Q.ர
 கழ: இைட கலி ப $கத.05867.1 

 அள� இ: கி0கிணி� தாம0க- கதர�� ஆ( ப $கத.05867.2 

 ஒளி# ேப( இமி: அ4ட ேகாளைகயிைன உ/=ச $கத.05867.3 

 வள,
_ெப.எ�.(வள(_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) நC4 

ம, ._ெப.(ம, ._ெப.) உல$ எலா
 அைல ப வத�ேவ. $கத.05867.4 

 திைர எறிதி5
 அள�க( உ45 உல� ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) �கிலி� 

$கத.05868.1 



 நிைர எறித� ப/தி ேத( எறித� ெந>தா
 $கத.05868.2 

 தைர எறித� திைச�க/ எறித� தட
_ெப.(தட
_ெப.) ெபா� $கத.05868.3 

 வைர எறித� $லகி/ எறித� ம, பா:. $கத.05868.4 

 நதி மா  பைட இ�னண
 ஏகிேய நKகி $கத.05869.1 

 வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) கா,ட  பைடயிைன விH0கி 

மா"றலைன� $கத.05869.2 

 சி� கி�றன� எ�# ெச�றி5த@
 ெத/யா $கத.05869.3 

 அதக� பைட ெதா5�தன� அ�ண(க6$ அரச�. $கத.05869.4 

 ெதா5�த அதக  பைடையD
 விைட  பைட �ர� $கத.05870.1 

 ப5��_வி.எ�.(ப5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வ C6>ய� அ�னத� 

மிடலிைன  பாரா� $கத.05870.2 

 க>�� ெம:_ெப.அ.(ெம:_ெப.அ.) இதB அ��கிேய அய� பைட� கல�ைத 

$கத.05870.3 

 எ5�� வ Cசின� இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) பதி கன"$ ஈேதா�. $கத.05870.4 

 வ CA நா��க  பைட�கல
 ெவ$45 வி4_ெப.(வி4_ெப.) ெநறி ேபா� 

$கத.05871.1 

 ஈச� ஊ(தி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பைடயிைன� கா4ட@
 இைட� 

$கத.05871.2 

 நCச� ஏவலி� 

வதன�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) வர�_ெப.(வர�_ெப.) உணேர� $கத.05871.3 

 கா� சின
_ெப.(சின
_ெப.) ெகாேள: என� 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உைடத� க>தி�. 

$கத.05871.4 



 Q: �க�தினி: விதி�தி5 Q"# இதB இ,�ைக $கத.05872.1 

 நா��க  பைட பH� ப65 ஓட@
 நைக�� $கத.05872.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) �க�தவ( ஆ(�தன( அ� க45 

ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) $கத.05872.3 

 F��க� ெகா4ட:_ெப.(ெகா4ட:_ெப.) ேமனிய� ெப,
 பைட ெதா5�தா�. 

$கத.05872.4 

 ஊழி நாளிI
 �>கிலா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) 

உ�
 $கத.05873.1 

 ஆழியா� பைட ஆ45 மா: உ,வமா� அைம� $கத.05873.2 

 ேகழி: ஐ
பைட தா0கி மாய� ெதா5
 ெகHமி $கத.05873.3 

 வாழி_விய0.வி.�.(வாB_வி.+இ_விய0.வி.�.$றி.) நதி 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பைட எதி( மைலத� ம�ேனா. $கத.05873.4 

 நாரண� பைட நதி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பைட�$ எதி( நKகி  

$கத.05874.1 

 ேபா( இய"றிேய நி".ழி அ� க45 .னித� $கத.05874.2 

 Fர( இ�திற: சிதிட� சி
.ளா�� 

ேதா�#
_ெப.எ�.(ேதா�#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.05874.3 

 வ Cர ப�திர  பைடயிைன� ெதாHதன� வி5�தா�. $கத.05874.4 

 ஏய� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வ Cரப�திர  பைட எH� 

$கத.05875.1 

 ேபாய காைலயி� நதி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பைட எதி( ெபா,த 

$கத.05875.2 

 மாயவ� பைட ெதாைலத� மதிெயா5 திகB மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) $கத.05875.3 



 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) கதிேரா� வர� கரதவா# அ� ேபா:. $கத.05875.4 

 ெச0க4 நாயக� பைட ெதாைலதி5த@
 ெத/வா� $கத.05876.1 

 அ0க4 ஆ� உறா இைம பினி: அகில�
 

அழி�$
_ெப.எ�.(அழி_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

$கத.05876.2 

 எ0க- நாயக� பைடயிைன� 245த"$ எ5�தா� $கத.05876.3 

 ெவ0க4 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) கதி/ைன� ெசயி(�தி5
 ெவ�ேயா�. 

$கத.05876.4 

 எ=ச: இ:ல� ஓ( எ
பிரா� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பைட எ5�� 

$கத.05877.1 

 ம=சன
 கத
 2பிைக மணிவிள�$ அ�த
 $கத.05877.2 

 ெந=சினி: க>� உ��தன� Gசைன நிர பி $கத.05877.3 

 வி=A
 அ�பினா: வH�திேய ெதாHதன� வி5�தா�. $கத.05877.4 

 தாைதயா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) பைட�கல
 வி5�தி5
 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) $கத.05878.1 

 காத:_ெப.(காத:_ெப.) மாமக� க4டன� தாI
 அ�கண�தி: $கத.05878.2 

 ஆதி நாயக� பைடதைன எ5�தன� அளியா: $கத.05878.3 

 ேபாத நC5 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) .தியா: அ,�சைன ./தா�. 

$கத.05878.4 

 வழிப5
 ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) 

�"றிய_ெப.எ�.(�"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பி� உற மதைல 

$கத.05879.1 

 அழிதக� மக�_ெப.(மக�_ெப.) வி5�தி5
 பைட�$ மா# ஆகி $கத.05879.2 



 விHமியதா� இவ4 மீJதியா: என ேவ4>� $கத.05879.3 

 ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) யாவ(�$
 ேமலவ� 

பைடயிைன� ெதா5�தா�. $கத.05879.4 

 2ய� வி6>5 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) பைட எHத@
 ெதா:ைல� $கத.05880.1 

 தCய� வி6>5 பர� பைட எதி(� ேந( ெச�ற� $கத.05880.2 

 ஆய அ பைட இர45 மா# ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

வழி�$ $கத.05880.3 

 நாயக� தனி உ,�திர வ>வமா� ந4ணி. $கத.05880.4 

 ஊழி� காலிைன ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) .ைட உமிBதன உலவா� $கத.05881.1 

 Fழி  பா� .ைக ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) .ைட உமிBதன ெதாைல�$
 

$கத.05881.2 

 பாழி  ேப( அழ: ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) .ைட உமிBதன பலவா
 

$கத.05881.3 

 ஆழி� தC விட
_ெப.(விட
_ெப.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) .ைட உமிBதன 

அைவேய. $கத.05881.4 

 Pளி ேமலவ( ெதாைகயிைன அளி�தன ெகா>தா
 $கத.05882.1 

 காளி ேமலவ( ெதாைகயிைன அளி�தன க50க4 $கத.05882.2 

 ஞாளி ேமலவ( ெதாைகயிைன அளி�தன நைவ தC( $கத.05882.3 

 ஆளி ேமலவ( ெதாைகயிைன அளி�தன அயலி:. $கத.05882.4 

 ேப� இன0கைள ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) .ைட உமிBதன பிற0கி $கத.05883.1 

 8ய ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) இ,- ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) .ைட 

உமிBதன �ழ0$_ஏவ.(�ழ0$_வி.) $கத.05883.2 



 மாைய த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) கண
 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) .ைட 

உமிBதன மறலி� $கத.05883.3 

 தCய( த
 $H ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) .ைட உமிBதன ெசறிய. $கத.05883.4 

 எ4ட ,0கட: அள . இல கா�றன எ/ கா: $கத.05884.1 

 ெகா4டலி� ெதாைக அள . இல கா�றன ெகாைல ெச� $கத.05884.2 

 ச4ட ெவ
பணி அள . இல கா�றன தபன $கத.05884.3 

 ம4டல0க- ஓ( அள . இல கா�றன ம,0கி:. $கத.05884.4 

 அனத ேகா>ய( .6கைல இைறவைர 

அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.05885.1 

 அனத ேகா>ய( க/ �க�தவ( தைம 

அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.05885.2 

 அனத ேகா>ய( அ/ �க�தவ( தைம 

அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.05885.3 

 அனத ேகா>ய( சி
.- ேமனிய( தைம அளி�த. $கத.05885.4 

 ஏ# ெவ
ப/ வய .லி வ:லிய
 யாளி $கத.05886.1 

 சீ# மா: க/ ேதெரா5 மான ேம: 

ேச(�_வி.எ�.(ேச(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.05886.2 

 மா# இ: ப"பைட சிதிேய �னி� ேம: வ,வா� $கத.05886.3 

 ேவ# ேவ# எ0$
 உ,�திர கண0கைள விதி�த. $கத.05886.4 

 ஆரண� பைட அள . இல ததன ஐவ(_ெப.(ஐவ(_ெப.) $கத.05887.1 

 சாரண� பைட அள . இல ததன 

தத_ெப.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.05887.2 

 வாரண� பைட அள . இல ததன வள�தி� $கத.05887.3 



 காரண� பைட அள . இல ததன க>தி�. $கத.05887.4 

 வாDவி� பைட எ4ணில ./தன மறலி $கத.05888.1 

 ஆயவ� பைட எ4ணில ./தன அள�க( $கத.05888.2 

 நாயக� பைட எ4ணில ./தன நைகேச( $கத.05888.3 

 தCயவ� பைட எ4ணில ./தன ெசறிய. $கத.05888.4 

 க: ெபாழிதன ெஞகிழிக- ெபாழிதன கண�$ இ: $கத.05889.1 

 ெச: ெபாழிதன கணி�சிக- ெபாழிதன திக/ $கத.05889.2 

 எ: ெபாழிதன Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) ெபாழிதன ஈ45
 

$கத.05889.3 

 வி: ெபாழிதன சரமைழ ெபாழிதன விைரவி:. $கத.05889.4 

 இ
�ைற உ,வ ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) எ
பிரா� 

பைட இர45
_ெப.(இர45_ெப.+உ
_சா/.) $கத.05890.1 

 ைம
மலி கட@
 வாI
 மாதிர வைர .
 பா,
 $கத.05890.2 

 ெகா
 என விH0கி அ4ட ேகாளைக 

பிள�_வி.எ�.(பிள_வி.+�_இ.கா.+உ_ெப.எ�.$றி.) ேம: ேபா�� $கத.05890.3 

 த
மி� மா# ஆகி நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) சம(� 

ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) ./த அ�ேற. $கத.05890.4 

 வ"றிய_ெப.எ�.(வ"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அள�க( ஏH
 வறதன 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேதா� க0ைக $கத.05891.1 

 �"றிய_ெப.எ�.(�"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) .ற�தி: ஆழி �>த� 

அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) வ4ட�� அ பா: $கத.05891.2 

 A"றிய_ெப.எ�.(A"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெப,நC( நC�த
 

ெதாைலதன ஆ4ைட ைவ பி: $கத.05891.3 



 ப"றிய உயி(க- யா�
 பைத பைத�� 

இறத_வி.எ�.(இற_வி.+�_இ.கா.+அ_வி.எ�.$றி.) அ
மா. $கத.05891.4 

 எ/தன நிலI
 வாI
 இ>தன 

�>�_வி.எ�.(�>_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேம,  $கத.05892.1 

 ெபா/தன அ5வி� Fழ: ெபா>தன இரவி ேத(க- $கத.05892.2 

 ெந/தன அ4ட
 யா�
 

நிமி(தன_வி.�.(நிமி(_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) .ைகயி� 

ஈ6ட
 $கத.05892.3 

 க/தன கி/க- ஏH
 கவிBதன திைசயி: யாைன. $கத.05892.4 

 அைலதன Fைற ெவ0கா: அவிதன வடைவ� ெசதC� $கத.05893.1 

 $ைலதன பில0க- ஏH
 $@0கின அ4ட  பி�தி $கத.05893.2 

 உைலதன உயி(க- யா�
 உைடதன( 

ெததித_ெப.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வாேனா( $கத.05893.3 

 ெதாைலதன கமட நாக
_ெப.(நாக
_ெப.) A,4டன .ர4ட ேமக
. 

$கத.05893.4 

 Gமக- .வியி� ம0ைக_ெப.(ம0ைக_ெப.) ெபா,மிேய �ள0கி ஏ0கி� 

$கத.05894.1 

 தாமைர� க4ண� த�ைன� தHவின( இ,வேரா5 $கத.05894.2 

 நாமக- ெவ,வி ஓ> நா��க" .:லி� ெகா4டா- $கத.05894.3 

 காமைன இ#க  .:லி இரதிD
 கல�க
 உ"றா-. $கத.05894.4 

 ம"# உள �னிவ( ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) மடைதய( த
ைம  .:லி 

$கத.05895.1 

 நி"ற@
 ஆ"றா( உ�D
 ெநறிD
 ஒ�# இ:லா( ஆD
 $கத.05895.2 



 உ"றி5
 அ�ச
 த�னா: ஓ>ன( வன� தC� Fழ  $கத.05895.3 

 ெப"றி5
 பறB_ெப.(பறB_ெப.) வா� க?வி  ெபய(தி5
 பிணா�கேள ேபா:. 

$கத.05895.4 

 திர4>5 Gத வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) திய0கின( இல�க( ஆேனா( $கத.05896.1 

 ம,4டன( �ைணவ( தா�
 மய0கின( விர" FBதா( $கத.05896.2 

 .ர4டன( அ�ண( யா,
 ெபா>தன பட(த ேத(க- $கத.05896.3 

 உ,4டன களி# மா�
 ஒ,வேன அ�ண� நி�றா�. $கத.05896.4 

 ஆழி FB மேகதிர�தி: அம( த,
 அ�ண( �"#
 $கத.05897.1 

 FH
 இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) தCைம ேநா�கி� �4 என ெவ,வி மாBகி 

$கத.05897.2 

 ஏB இ, திற�த வான உலக0க- யா�
 மாD
 $கத.05897.3 

 ஊழி நா-_ெப.(நா-_ெப.) இ� ெகாேலா எ�# உைலதன( $ைலத ெம�யா(. 

$கத.05897.4 

 ேப( ஒலி பிறத_ெப.எ�.(பிற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) த4ட
 பிளதன 

வைளத_ெப.எ�.(வைள_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) Fைற $கத.05898.1 

 ஆ( அழ: பரவி"# அ
மா ஆதவ� விளிதா� ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) த
 

$கத.05898.2 

 ஊ( உைற சன0க- யா�
 உைலதன .$த� எ�ேனா $கத.05898.3 

 ேத,தி( எ�# Fர� ஒ"றைர� ெத/ய வி6டா�. $கத.05898.4 

 வி6>5கி�ற ஒ"ற( ெச:@ �� 

விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபா/: $கத.05899.1 

 ப6ட� ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 2த( 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சில( பனி�$ ெந=ச( $கத.05899.2 



 ெந6>, விA
பி� நC� ெநறியின( இைறவ� த�ைன� $கத.05899.3 

 கி6>ன( வண0கி_வி.எ�.(வண0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ0$ இைனயன கிள�த: 

உ"றா(. $கத.05899.4 

 ஐய ேக- உன� ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) அல/த� பைகஞ� 

ெந�ன:_ெப.(ெந�ன:_ெப.) $கத.05900.1 

 எ�திய 2தேனா5
 இ,=சம( விைள��  பி�ன(� $கத.05900.2 

 ெத�வத  பைடக- உ���� ெசக
 எலா
 

அழி�$
_ெப.எ�.(அழி_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ேமேலா� $கத.05900.3 

 ெவ�ய� ஓ( பைடைய� 24ட அவI
 அ பைடைய வி6டா�. $கத.05900.4 

 அ பைட இர45
_ெப.(இர45_ெப.+உ
_சா/.) ஆகி அகில�
 ஒ,0ேக 

உ4K
_ெப.எ�.(உ4K_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.05901.1 

 ஒ . இ: ப: உ,வ
 எ�தி உ, ெகH ெசலவி"# ஆகி� $கத.05901.2 

 � .ட� அ4ட
 �"#
 ெதாைல�� அம( ./த மாேதா $கத.05901.3 

 இ ப/A உண(த� எ�றா( இைறயவ� வினவி� ெசா:வா�. $கத.05901.4 

 இரவிைய �னிேதா� ��க4 இைறயவ� பைடைய யா,
 $கத.05902.1 

 ெவ,வர வி5��
 இ�I
 ெவ�றில� ஒ"ற� த�ைன $கத.05902.2 

 ெந,நலி: சிறிய� ஆக நிைனதன
 அவைன அேதா $கத.05902.3 

 உ,� க45 எ-ளா� ஆ"ற: உண(வேத உண(�சி எ�றா�. $கத.05902.4 

 ெவ,வ,
 இைனய பா�ைம விைளதிட எ
பிரா� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

$கத.05903.1 

 ெபா,வ,
 பைடக- த
மி: ெபா,தன ஆட: உ�னி $கத.05903.2 



 ஒ,வ,
 நிக( காணாத ஊழியி� �த:வ� தாேன $கத.05903.3 

 இ, ெப, வ>வ
 ஆகி இ,=சம( ./தேத ேபா:. $கத.05903.4 

 இ?வைக சிறி� ேவைல எைத த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பைட� கல0க- 

$கத.05904.1 

 அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) வி,ேவா,
 காண ஆடலா: அம( அ� ஆ"றி 

$கத.05904.2 

 ெவ? �,வாக� த
பா: ேமவர விதி�த எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.05904.3 

 ெச?விதி� மீ65
 வ:ேல தி,
பிய திறேலா( த
பா:. $கத.05904.4 

 தி,
பிய பைடக- த0க- ெச�ைகயா: தி/த அ4ட
 $கத.05905.1 

 ெப,
 .வி அக:வா� ேநமி பில
வைர பிற�
 ெதா:ைல $கத.05905.2 

 வர
._ெப.(வர
._ெப.) உ# மா# 

ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) மா"றல( 

ப�க
_ெப.(ப�க
_ெப.) அ:லா $கத.05905.3 

 அ,
 ெபற:_ெதா.ெப.(ெப#_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) உயி(க- �"#
 அ,- 

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

ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ�ேற. $கத.05905.4 

 தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெமா�
ப� வி6ட 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) பைட மீட: ஓ5
 $கத.05906.1 

 அ4டல� வி5�த ெதா:ைல  பைடD
 ஆ0$ அவைன ந4ண� $கத.05906.2 

 க4டன( அமர( ஆ(�தா( ைகதவ� இதிI
 ெவ"றி_ெப.(ெவ"றி_ெப.) 

$கத.05906.3 

 ெகா4>ல� �>வ� இ�ேன $ைறத� எ
 மிட,
 எ�றா(. $கத.05906.4 



 பா0க/� இப0க- காணா� பா� ப/� ெதா$தி_ெப.(ெதா$தி_ெப.) காணா� 

$கத.05907.1 

 தா0$ எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) ேத(க- காணா� தானவ  பைடD
 காணா� 

$கத.05907.2 

 ஆ0$ அைவ �>ய� தாேன ஆயின த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) க4டா� 

$கத.05907.3 

 ஏ0கின� அ�ண� ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) இர0கி ம"# இைனய 

ெசா:வா�. $கத.05907.4 

 845 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) கண�தி� எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

�> பவ� பைடD
 ேந( ேபா� $கத.05908.1 

 மா4டன அனிக
 �"#
 வறியனா�� தமிய� 

நி�ேற�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ,.) $கத.05908.3 

 ஈ45 இனி� ெச�வ� எ� எ�# 

எ4ணி_வி.எ�.(எ4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஓ( FB�சி ெகா4டா�. 

$கத.05908.4 

 மாய�தா� எ��
 நி"கி� மைலவ�
 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) அ�# எ�னா $கத.05909.1 

 மாய�தா� அ,வ
 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

வ: விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எH� 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.05909.2 

 காய�தா� ஆகி நி"ப� ைகதவ� ெவ,வி� ேதா�றா� $கத.05909.3 

 காய�தா� உைடதா� எ�ேற ஆ(�தன கண0க- எ:லா
. $கத.05909.4 

 விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) வி4_ெப.(வி4_ெப.) 

எHத_ெப.எ�.(எH_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) 

ேமவல( ெதாைகைய எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.05910.1 



 �>� ெச�க_விய0.வி.�.(ெச�_வி.+க_விய0.வி.�.) எ�# வ=ச �ர4 

பைட அ�ண� 24>� $கத.05910.2 

 அ5
 அ� நைமD
 எ�னா அத"$ �� அள�க( ஆ"ைற� $கத.05910.3 

 க>தினி: கடதா� ேபால� கதிரவ� கர� ேபானா�. $கத.05910.4 

 ைம  .ய:_ெப.(.ய:_ெப.) ேமனி� தCேயா� மைறத� வ-ள: காணா 

$கத.05911.1 

 இ _A6.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ".) பக:_ெப.(பக:_ெப.) தாI
 க-வ� இறதில� 

இ/� வ:ேல $கத.05911.2 

 த பின� இனி யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) ெச�ய� த$வ� எ� உைர�தி( 

எ�ன $கத.05911.3 

 ஒ ப,
 �ைணவ( ேகளா ஒ,0$ட� 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெசா:வா(. $கத.05911.4 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எதி( அ�ண( 

தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) மா4டன தமிய� 

நி�றா�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) $கத.05912.1 

 சிதின� கர� ேபானா� இனிவ,
 திறேலா( இ:ைல $கத.05912.2 

 அதிD
 அKகி"# அ
மா அனிக�
 யா�
 

மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.05912.3 

 கதைன இைற=சி� காைல_ெப.(காைல_ெப.) வ,வேத கடைம�� எ�றா(. 

$கத.05912.4 

 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) �ைணவ( இ�னன Pற 

$கத.05913.1 

 வினவிேனா� �,க ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) அ> காK
 $கத.05913.2 



 நிைன� ெகா4>ட@
 வி4_ெப.(வி4_ெப.) இைட 

நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.05913.3 

 தினகர� பைகஞ� இ�ன ெத/தா�. $கத.05913.4 

 ��ைன ைவகலி� �/தன� எ�ேற $கத.05914.1 

 ப�I
 ஓ( வைச பரத�
 அ�றி  $கத.05914.2 

 பி�I
 இ பக: பிைழ�தன� எ�றா: $கத.05914.3 

 எ�ைன யாவ(கJ
 எ-Jவ( மாேதா. $கத.05914.4 

 ெதா�க ேபா/: ெவ,வி� ெதாைலேவாைர $கத.05915.1 

 த�க� ஓ( �ைணவ( தைதய( தாய(_ெப.(தாய(_ெப.) $கத.05915.2 

 ம�க-_ெப.(ம�க-_ெப.) ெப4>,
 மற ப(க- எ�னி� $கத.05915.3 

 மி�$ உளா( இகBத: ேவ45வ� அ�ேற. $கத.05915.4 

 இ�# ெந�னலி� இ/�ள� எ�றா: $கத.05916.1 

 ெவ�றி ம� எைன ெவ$45 �ற�$
 $கத.05916.2 

 ��# ப: கதி/ைன� Aளி ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) சீ( $கத.05916.3 

 ெபா�#
 எைத .கH
_ெப.எ�.(.கB_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ெதாைலவா
 ஆ:. $கத.05916.4 

 யா� ஒ( ��னல( எதி(தி>� இ�# $கத.05917.1 

 காதேல வலி கடதி5 FB�சி $கத.05917.2 

 நCதி அ�# அ��
 ேந(தில� எ�னி: $கத.05917.3 

 சாதேல த$தி_ெப.(த$தி_ெப.) சாயதிட: ந�ேறா. $கத.05917.4 



 வ,தி_வி.எ�.(வ,�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எதி( மைலதன� இ�#
 

$கத.05918.1 

 இ/� உளா� இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) எI
 பழி 

ேகாட:_ெப.(ேகாட:_ெப.) $கத.05918.2 

 ெபா,த: அ�# .ண(�_ெப.(.ண(�_ெப.) எ�னிI
 ஆ"றி $கத.05918.3 

 விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) மா"றலைர ெவ�றிட: 

ேவ45
. $கத.05918.4 

 ��ன
 நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) �ர4 பைட த�ைன $கத.05919.1 

 இ�ன:_ெப.(இ�ன:_ெப.) எ��
 வைக ஏ��
 எ�னி� $கத.05919.2 

 அ�னத"$ எதி( அ5
 பைட 24>� $கத.05919.3 

 விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) மா"றலைர ெவ�றிட: 

ேவ45
. $கத.05919.4 

 இறதன� ெபா,� இ/தன� எ�னா  $கத.05920.1 

 பறதைல� ெச#ந( ப�Iற இ�ேன $கத.05920.2 

 மைற�_வி.எ�.(மைற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 

வய பைட 24>� $கத.05920.3 

 சிறத_ெப.எ�.(சிற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெவ�றி ெகா5 ெச�றிட: 

ேவ45
. $கத.05920.4 

 ெத�வத  பைட ெச@��வ� எ�னி� $கத.05921.1 

 அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) வைன��
 அம( ஆ"றல( த
பா: $கத.05921.2 

 ெச?வி� உ"# உயி( ெச$�திட: இ�ேற $கத.05921.3 



 ெவ? �,�க- ெகா5 மீJவ� அ:லா:. $கத.05921.4 

 ப4ணவ  பைட பைட�தி5
 ேகால
 $கத.05922.1 

 எ4ணல� ெத/யி� ஏ"றன 24>� $கத.05922.2 

 �4 என� ெதாைல� FBதி5
 யாI
 $கத.05922.3 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) அக�� உற: ெவளி ப5 மாேதா. $கத.05922.4 

 ெவளி ப>: ெச#ந( வி4ணிI
 வேத $கத.05923.1 

 வைள��_வி.எ�.(வைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இக: ./வ( மா# அம( 

ெச�ேத $கத.05923.2 

 இைள�தன� ெபார�
 இ� இனி ஒ:லா� $கத.05923.3 

 ஒளி�� �� பகலி� ஓட அ/தா
 ஆ:. $கத.05923.4 

 ஏ� என� ெச#ந( ஈ45 உழி 

ந4ணி_வி.எ�.(ந4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.05924.1 

 ஆய ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) அைன�ைதD
 

வ C6> $கத.05924.2 

 வ CD
 ஈ"றிைன விைள�தி5கி�ற $கத.05924.3 

 மாய மா பைட வி5�திட: மா6சி. $கத.05924.4 

 எ�# சிைத தனி: இ�னன உ�னி $கத.05925.1 

 அ�# மாயவ- அளி�தி5 கி�ற $கத.05925.2 

 வ� திற:_ெப.(திற:_ெப.) பைடைய வ:ைல எ5�ேத $கத.05925.3 

 .� ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) $/சி: Gசைன ெச�தா�. $கத.05925.4 

 ெநறி ெகா- � .லனி: ெந=சினி: யா,
 $கத.05926.1 

 அறிவ,
 ப/சி� அ4டல( த
பா: $கத.05926.2 



 $#கி ெம� உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உயி( மா"றி 

$கத.05926.3 

 எறி .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) கட@- எ�# வி5�தா�. $கத.05926.4 

 வி5த@
 ெகா>ய ெவ
பைட தா�_த".A.(தா�_த".A.) 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.05927.1 

 அைடD
_ெப.எ�.(அைட_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) அறித"$ அ/தாகி� $கத.05927.2 

 க>� பா( இைட கல�_வி.எ�.(கல_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) கண�தி� 

$கத.05927.3 

 பைடைய எ�திய� பாவ
_ெப.(பாவ
_ெப.) அ� எ�ன. $கத.05927.4 

 இ,0 கண�தைர இல�கைர ஒ-வா- $கத.05928.1 

 ம,0$_ெப.(ம,0$_ெப.) ேச(�திய வய��ைண ேவாைர $கத.05928.2 

 ெந,0$ தா( .ய ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) திறேலாைன $கத.05928.3 

 ஒ,0$ FB�_வி.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) ஒழி�த� ம�ேனா. $கத.05928.4 

 ஆ�ற ெபா� நக/: அ4ட(க- அ=ச $கத.05929.1 

 ஊ�#
 வி: இைட உற0கிய_ெப.எ�.(உற0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

மா: ேபா: $கத.05929.2 

 ேதா�#
_ெப.எ�.(ேதா�#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) மாைய பைட 

ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) உ4ண
 $கத.05929.3 

 ஆ�றி யாவ,
 மறி� கிடதா(. $கத.05929.4 

 மறி�ளா( தம� ம� உயி( வ?வி� $கத.05930.1 



 சிறத_ெப.எ�.(சிற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) வலி 

ெசய"$ அ/தாக $கத.05930.2 

 அறி�_வி.எ�.(அ/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) மாைய பைட ஆ$ல 8Bகி 

$கத.05930.3 

 எறி�_வி.எ�.(எறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேநமியிட எ4ணிய� அ�ேற. 

$கத.05930.4 

 ஓல
 இ65 உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) உ6கிட ஊழி� $கத.05931.1 

 காலி� ெவ?�,� ைக� ெகா5 மாய� $கத.05931.2 

 ேகால ெவ
பைட ெகா5ெதாழி: 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.05931.3 

 ஆல கால
_ெப.(கால
_ெப.) என ஆ�# உள� அ�ேற. $கத.05931.4 

 ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) அ� எ�I
 விய� 

உைர பைட�த Gத $கத.05932.1 

 ம-ளைர� தைலவ( த
ைம வய0ெகH �ைணயிேனாைர $கத.05932.2 

 ந-ளல(� கடத_ெப.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) � பி� ந
பிைய 

உ
ப( ஆ"றா: $கத.05932.3 

 ெபா- என எ5�� மாய  பைட�கல
 ேபாயி"# அ
மா. $கத.05932.4 

 ேபாய� Fர� ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) .தியி: கதி ேம: 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.05933.1 

 மாயி, ேநமி ஆ#
 வ:ைலயி: த பி அ பா: $கத.05933.2 

 2ய ெத4_ெப.அ.(ெத4_ெப.அ.) .னலா� ஆ�ற ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

கட:_ெப.(கட:_ெப.) அHவ
 

ந4ணி_வி.எ�.(ந4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.05933.3 

 ஆயவ( ெதாைகைய இ6ேட அக�றிடா� ஒ
பி"# அ�ேற. $கத.05933.4 



 நி�றி5 Fர� ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ம"# 

இதைன ேநா�கி  $கத.05934.1 

 ெபா�றின� வ Cரவா$ Gத,
 பிற,
 வ Cதா( $கத.05934.2 

 $�ற
_ெப.($�ற
_ெப.) அ� அ�றா: மீள� $ைர .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) 

ேவைல ஆBதா( $கத.05934.3 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) FB�சி எ�னா நைக 

எயி#_ெப.(எயி#_ெப.) இல0க ந�கா�. $கத.05934.4 

 அ4ட,
 களி பி� ேமேலா� அ?விைட 

அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வ:ேல $கத.05935.1 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) ெதாட( ெநறியி: 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) விய� மேகதிர�தி� எ�தி 

$கத.05935.2 

 எ4 திைச உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) 

ேபா"ற_$ைற.எ�.(ேபா"#_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) இைற ./ தாைத த�ைன� 

$கத.05935.3 

 க4டன� இைற=சி நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ0$ 

இைனயன கழற: உ"றா�. $கத.05935.4 

 இ�# யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ப:ேவ# இ,=சம( 

இய"றி  பி�ன( $கத.05936.1 

 வ� ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) ./த வ Cர வா$ைவ 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) பாேலாைர $கத.05936.2 

 அ�றிD
 Gத ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) த�ைன 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.05936.3 



 ெவ�#_வி.எ�.(ெவ:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உயி( $>�� யா�ைக 

விய� .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) கட@- உ��ேத�. $கத.05936.4 

 சிறி�நC கவைல ெகா-ேள: ேசைனD
 யாI
 ஏகி $கத.05937.1 

 மறி கட:_ெப.(கட:_ெப.) எறிD
 கா: ேபா: 

வைள�_வி.எ�.(வைள_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பாசைறைய� சிதி 

$கத.05937.2 

 அ#�க� தைனD
 ெவ�ேற அ/ அயேனா5
 

வி4ேணா(_ெப.(வி4ேணா(_ெப.) $கத.05937.3 

 இைறவைன  ப"றி நாைள ஈ45 ததி5வ� எ�றா�. $கத.05937.4 

 எ�I
 ேவைலயி: எHதன உவைகயா .ைடய $கத.05938.1 

 ெபா�னி� அ0கத 86டற 

நிமி(தன_வி.�.(நிமி(_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) .ய0க- 

$கத.05938.2 

 மி�I மாமணி� கடக0க- ெந/� வ CBகி�ற $கத.05938.3 

 ��I மா மயி(_ெப.(மயி(_ெப.) ெபா>�தன �#வ:_ெப.(�#வ:_ெப.) 

ேதா�றியேத. $கத.05938.4 

 எH� நி�றி5
 இரவித� பைகஞைன இைம பி: $கத.05939.1 

 அHத மா(._ெப.(மா(._ெப.) உற� தழCஇ� ெகா5 மட0க: ஏறா"#
 

$கத.05939.2 

 ெசH
 தனி  ெப,
 தவிA இைட ஏ"றி அ�ேசைய� $கத.05939.3 

 $ழைத_ெப.($ழைத_ெப.) நா-_ெப.(நா-_ெப.) என� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

அய: இ,�தின� ெகா4டா�. $கத.05939.4 

 தைத_ெப.(தைத_ெப.) ஆயிேனா( இனி� வ C"# இ, ப�
 தம� $கத.05940.1 



 ைமத( த
 $> ப/�த_ெப.எ�.(ப/_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பி� அ�றி 

ம"# உ4ேடா $கத.05940.2 

 எைத வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) 

ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) �ைற ேபா"றலா: யாI
 $கத.05940.3 

 சிைத த�னி: ஓ( எ4ண�
 இ�றிேய சிறேத�. $கத.05940.4 

 அ�# ேநா"ற�
 ப"பக: உ4டேரா அத"கா� $கத.05941.1 

 ெகா�ைற_ெப.(ெகா�ைற_ெப.) ேவணிய� 

ெகா5�தன�_வி.�.(ெகா5_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

எ�ப� ெகா-ளா� $கத.05941.2 

 ெச�ற_ெப.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வா(�ைதக- 

நி"க_விய0.வி.�.(நி:_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) இ?வரA
 இ�தி,�
 

$கத.05941.3 

 இ�# நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) தர  ெப"றன� ஐய 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) எ�றா�. $கத.05941.4 

 எ�# பல பல நய ெமாழி Pறி_வி.எ�.(P#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) �� 

இ6ட $கத.05942.1 

 ெவ�றி ேச( அணி மா"றிேய .�வதா விளி��� $கத.05942.2 

 ��# ெபா� �> ஆதியா வா( கழ: �ைணD
 $கத.05942.3 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) தா�_த".A.(தா�_த".A.) 

.ைன�_வி.எ�.(.ைன_வி.+�_இ.கா.உ_வி.எ�.$றி.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 

ெமாழி பி�ன,
 நவி:வா�. $கத.05942.4 

 ��ன
 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) ெசா"ற த�ைமேய 8இ, �க�ேதா� 

$கத.05943.1 

 த�ைன ெவ�#_வி.எ�.(ெவ:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெவ=_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சாரத  பைடயிைன� த>� $கத.05943.2 



 பி�ன( நி�றி5
 அமரைர� சிைற இைட  பிணி�ேத $கத.05943.3 

 எ�Iைட  பைக �>�$தி காைலேய எ�றா�. $கத.05943.4 

 எ�ன அ�ன� ெச�$வ� அ�த எ�# இைச ப $கத.05944.1 

 ம�ன(_ெப.(ம�ன(_ெப.) ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) சம/ைட ெநாதைன 
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 ெகா: என உ�னி அய(ேத�. $கத.05969.4 

 ஆதி ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) அAர� ெதாைக த�ைன� $கத.05970.1 

 காதி� உ�$வ� என� க,� உ"ற $கத.05970.2 

 ேபைதேய� ./ பிைழ . இவ4 உ4ேடா $கத.05970.3 

 ஏ�
 இ:ைல �னிேய: எைன எ�றா�. $கத.05970.4 

 வாH ேநமி இைற ம"# இ� Pறி� $கத.05971.1 

 தாH
 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) தளேர: இனி எ�னா $கத.05971.2 

 ஊழியி� �த:வ� உ��தி5
 ஒ-ேவ: $கத.05971.3 

 ஆH நCரைர அைடத� ந4ணி. $கத.05971.4 

 அைடத,கி�ற ��ன( அவ,ண( உ4ட மாய  $கத.05972.1 

 பைடய� நC0கி"# ஆக  பைத பைத�� உயி(�� ெம:ல_வி.அ.(ெம�ைம_ெப.) 

$கத.05972.2 

 ம>�யி: அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெதா:ைல 

வா: அறி ஒ,0$ Pட� $கத.05972.3 

 க>தினி: எHதா( அ0க4 உதி�தி5 கதி(க- எ�ன. $கத.05972.4 

 .ைழ உ#
 எயி"#  பாத- ெபா- என� ெசயி(��� கா�ற $கத.05973.1 

 அழ: ப5விடமீ� ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) அலம� 

விய(�� மாBகி� $கத.05973.2 

 கழி �யி: அைடேதா( வ:ேலா� கா6சியா: அ�மீ45 ஏக $கத.05973.3 

 எHவ� ேபால அ�ேனா( யாவ,
 எHத: உ"றா(. $கத.05973.4 



 சாரத� கண�� உேளா,
 தைலவ,
 இல�க�ேதா,
 $கத.05974.1 

 யா/I
 வலிய( ஆன எ4 ம,
 எவ(�$
 ேமலா
 $கத.05974.2 

 வ CரI
 எH� ேவைல மீமிைச  

ெபய(�_வி.எ�.(ெபய(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெச?ேவ- $கத.05974.3 

 சீர> மன
_ெப.(மன
_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏ�தி� ெதாHதன( 

சிறத_ெப.எ�.(சிற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ�பா:. $கத.05974.4 

 வ C>ன அ�ண� மாைய விளிதன பவ�தி� ஈ6ட
 $கத.05975.1 

 பா>ன A,தி �"#
 ப>மக- உவைக G�தா- $கத.05975.2 

 ஆ>ய� அற�தி� ெத�வ
_ெப.(ெத�வ
_ெப.) ஆ(�தன 

.வன
_ெப.(.வன
_ெப.) யா�
 $கத.05975.3 

 நா>ய �னிவ( ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) நைறமல( மா/_ெப.(மா/.) 2(�தா(. 

$கத.05975.4 

 அ�ன� ஓ( அைமதி த�னி: ஆ#மா �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) 

வ-ள: $கத.05976.1 

 மி�னிவ( $5மி� ெச?ேவ: வி4_ெப.(வி4_ெப.) இைட 

வ,த:_ெதா.ெப.(வா_வி.+,_(?)+த:_ெதா.ெப.$றி.) காUஉ  $கத.05976.2 

 ப�ன,
 உவைக ெபா0க  ப��ைற 

பணி�_வி.எ�.(பணி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபா"றி� $கத.05976.3 

 ெச�னியி:_ெப.(ெச�னி_ெப.+இ:_இட.ேவ.) ெதாHத ைகயா( எதி( ெகா5 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) FBதா(. $கத.05976.4 

 FBதி5கி�ற காைல� F(மக� மாைய த�னா: $கத.05977.1 



 தாB� உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) 

அழித_ெப.எ�.(அழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ஆ#
 தட
_ெப.(தட
_ெப.) 

.ன:_ெப.(.ன:_ெப.) .ண/_ெப.(.ண/_ெப.) உ� ப $கத.05977.2 

 வ CBத�
 ஐய� ேவலா: மீ4ட�
 பிற�
 எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.05977.3 

 ஆBத ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) அறிவா: ேதறி அறிஞ(�$
 அறிஞ� 

ெசா:வா�. $கத.05977.4 

 அத
 இ: ஒளியி� சீரா: அ#�க
 பைட�த ப4பா: $கத.05978.1 

 எைத க4 நி�#
 வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

இய"ைகயா: ச�தியா
 ேப( $கத.05978.2 

 ததி5
 பIவ: ெப"ற_ெப.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

த�ைமயா: தனிேவ: ெப
மா� $கத.05978.3 

 கதேன எ�ன நி�ைன� க45ள� கவைல நC�ேத
. $கத.05978.4 

 ந4ணல� பிணி�த_ெப.எ�.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மாய
 

நலிதிட யா0க- எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.05979.1 

 �4 என அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) இ�# ஆகி� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

.ன:_ெப.(.ன:_ெப.) கட:_ெப.(கட:_ெப.) உ- ப6ேட
 $கத.05979.2 

 எ4ண_$ைற.எ�.(எ4K_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) அ,
 பைடக6$ 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) இைறவ நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) ேபாத வா"றா: 

$கத.05979.3 

 உ- நிகB உண(�சி ேதா�ற உ�தன
 உயி,
 ெப"ேற
. $கத.05979.4 

 $�# இைட எ
ைம வ C6>� ெகா>யவ� .ண( .� 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.05980.1 



 அ�#
 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

அளி�தைன அ��
 அ:லா: $கத.05980.2 

 இ�#
 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ
ைம ஆ4டா� 

ஆதலி� யா0க- உ�ேத
 $கத.05980.3 

 உ� தன�$ உத�
 ைக
மா# உ45 ெகா: 

உலக��_ெப.(உலக
_ெப.+அ��_சா/.) எ�றா�. $கத.05980.4 

 2யவ� இைனய மா"ற
 ெசா"ற@
 அயி: ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) ேகளா 

$கத.05981.1 

 நCயி(க- விளித த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ேந>ேய நிமல� எ�ைன 

$கத.05981.2 

 ஏயின� அதனா: வேத�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ,.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) வ,
 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) நா> $கத.05981.3 

 மாய
 அ� இறத� அ0க4 வ,தி( எ�# உைர�த� அ�ேற. $கத.05981.4 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) என� 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) நைக 

ஒளி �க�த� ஆகி  $கத.05982.1 

 பி� ெதாட( �ைனயிேனா,
 ெப,0 கண�தவ,
 Fழ� $கத.05982.2 

 ெச�றன� அைனய காைல� சிறத_ெப.எ�.(சிற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட �� ஏகி $கத.05982.3 

 ெவ�றி ெகா- $மர� ெச0ைக மீமிைச அம(த� அ�ேற. $கத.05982.4 

 �� உற� ெச?ேவ: ஏக 8இ, �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) வ-ள: 

$கத.05983.1 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) அ>� கமல
 உ�னி� தர0க நC( உவ/ ைவ பி� 

$கத.05983.2 



 மி� என� க>� ேபா� விற� �$ தடேதா- அ4ண: $கத.05983.3 

 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) நிைல� தி,வி� ேம�
 Fர� 82ைர� 

க4டா�. $கத.05983.4 

 க4ட@
 எயி"றி� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) க: என� கலி ப� க4க- 

$கத.05984.1 

 ம45 தC ெபாறிக- கால வா� .ைக உமிழ நாசி� $கத.05984.2 

 �4ட
 அ� உயி( ப மா(ப
 �4 என விய( .� ேதா�ற� $கத.05984.3 

 தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெமா�
பி� ேமேலா� 

ெசயி(�� இைவ .கல: உ"றா�. $கத.05984.4 

 ெவ=சம(�$ ஆ"ற: இ�றி ெவ,வி  ேபா� வி4ணி� 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.05985.1 

 வ=சைன ./� ந
ைம_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) மாய�தா: 

ெவ�#_வி.எ�.(ெவ:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) மீ45
 $கத.05985.2 

 உ=சன� இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) க-வ� உயி( 

$>�த� அ�றி ஐய� $கத.05985.3 

 ெச=சர4 அதைன� காண� ெச:வ� இ:ைல யாேன. $கத.05985.4 

 ந�_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) நக( அழி ப� இ�# ந4ணல� மதைல ேந/� 

$கத.05986.1 

 அ�னவ� தைனD
 யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.+ஏ_சா/.) அ5வனா: 

அ5கிேல� ஏ: $கத.05986.2 

 பி� உயி( வாB�ைக_ெப.(வாB�ைக_ெப.) ேவ4ேட� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) பிறேதI
 அ:ேல� $கத.05986.3 

 எ� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சிைலD
 யாI
 எ/ இைட  .$வ� எ�றா�. 

$கத.05986.4 



 F-_ெப.(F-_ெப.) இ� �த:வ� Pற �ைணவ,
 பிற,
 ேகளா $கத.05987.1 

 வா-_ெப.(வா-_ெப.) அ/ அைனய வ Cர அைடயல(� கழிேத
 வாளா 

$கத.05987.2 

 மீJத: பழிய� ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ெவ�றி 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ:லா: எைத 

$கத.05987.3 

 தா-_ெப.(தா-_ெப.) இைண� கா4ப� உ4ேடா சரதேம இ� ம"# எ�றா(. 

$கத.05987.4 

 )
_தி/.()
_��.ஒ,.) மன� �ணி� ந�றா: ெநாறி: பைட� கண�ேதா5 

ஏகி $கத.05988.1 

 இ
ெமன� ெச#ந( 82( எ/யிI�$ உதவி ேந(தா( $கத.05988.2 

 த
ைம அ65 அ�ண� ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) த�ைனD
 த>�
 

யா,
 $கத.05988.3 

 வ
ெமன  .க�றா� எ�ப வாைகய
 .ய�� வ-ள:. $கத.05988.4 

 ஆ/ய� தன� மா"ற
 அைனவ,
 விய� 

ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.05989.1 

 ஓ( இைம ஒ50$
 ��ன
 உவ/யி� ந5வ4 ஆன $கத.05989.2 

 வ Cரமா மேகதிர�தி� ேம: திைச வாயி: ேபாதா� $கத.05989.3 

 பா( இட� கண0க- ஆ(�த பரைவக- அழிதேத ேபா:. $கத.05989.4 

 ஆ(�தன அ�ண( ேகளா அ".த
 நிகழ வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேபா�  

$கத.05990.1 

 பா(�தன( சிலவ( உ-ள
 பைத�தன( சிலவ( யா�ைக $கத.05990.2 

 ேவ(�தன( சிலவ( ஈ� ேமலவ( �ழனி எ�னா� $கத.05990.3 



 சீ(�தன( சிலவ( அ
மா ெச, என� கிள,
 ேதாளா(. $கத.05990.4 

 ேவழ�தி� ெதாைக ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) ப/ ெவ�ேயா( $கத.05991.1 

 ஆழி� ேத(க- அள�க/� ஈ4ட $கத.05991.2 

 ஊழி� தC� ெசறி உ"றனேவ ேபா: $கத.05991.3 

 பாழி� தCபிைக ப"பல ம:க. $கத.05991.4 

 கர0க-_ெப.(கர0க-_ெப.) ப�னிர45 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

எதி(�கி� ந
த
 $கத.05992.1 

 வர0கJ
 பைடக- யா�
 மாையD
 திற@
 சீ,
 $கத.05992.2 

 உர0கJ
 தி,�
 எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) ஊழி நாயக� �� உ"ற 

$கத.05992.3 

 .ர0கJ
 அ�ண,
 ேபா: Gழி ப65 அழிதிடாேவா. $கத.05992.4 

 அரண
 ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ஆைண 

கடத_ெப.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.05993.1 

 �ரK
 P"#வ�_ெப.(P"#வ�_ெப.) ��தைல ேவ@
 $கத.05993.2 

 வ,ண� பாச�
 வ�ைமயி� வா0கி $கத.05993.3 

 விரண
 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) விய� சிைற 

ெச�ேதா�. $கத.05993.4 

 வி4ணி: தC� Aட( ேபா: மிளி( ெம�யா� $கத.05994.1 

 வ4ண  ப: ெபாறி மா�க
 உ-ளா� $கத.05994.2 

 அ4ண: சீயவ( இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) தவிசி� க4 $கத.05994.3 



 ந4 உ"றா� அட: ந=சிI
 ெவ�ேயா�. $கத.05994.4 

 ேசணா( மா�கி: ெச:ெலா5 சித $கத.05995.1 

 மாணா( Gத வய  பைட ஆ(�ேத $கத.05995.2 

 ஏணா( வ Cரெரா5 எ�திய த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) $கத.05995.3 

 காணா நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) கன�# எழ உ"றா�. 

$கத.05995.4 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) க4 நி�றி5 தாைனக- எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.05996.1 

 �� க4 ெச�றிட ெமா�
.ட� ஏகி  $கத.05996.2 

 .� க4 தCயவ� ஏ"# எதி( .�கா� $கத.05996.3 

 வ� க4 Gத(க- வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) மைலதா(. 

$கத.05996.4 

 வி: உ4 வாளிக- ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) மH ேநமி $கத.05997.1 

 அ: உ4 ெம� அ�ண  பைட 2(�த $கத.05997.2 

 க:@
 மாமர�
 கைத யா�
 $கத.05997.3 

 ெச: எ�# உ��தன( சீ( ெகHGத(. $கத.05997.4 

 �6டா ெவ=சின
 84>ட இ�ேனா( $கத.05998.1 

 கி6டா நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

கிள(�_வி.எ�.(கிள(_ெப.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அம( ஆ"ற  $கத.05998.2 

 ப6டா( தானவ( பா/ட( ப:ேலா(_ெப.(ப:ேலா(_ெப.) $கத.05998.3 

 ெந6டா# ஒ�� நிமி(த� ேசா/. $கத.05998.4 

 க4டா( அ�ன� காவல(_ெப.(காவ:_ெப.+அ(_பட(.ப�.) சீ"ற
 $கத.05999.1 



 ெகா4டா( தா
 எதி( ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அம( ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.05999.2 

 அ4டா( நி�றில( ஆவி Dலேத $கத.05999.3 

 வி4டா( ஓ( சில( மீ45
 ெதாைலதா(. $கத.05999.4 

 இ>�தா( ேத/ைன எ"றின( மாைவ $கத.06000.1 

 அ>�தா( ததிக- ஆனைவ சித $கத.06000.2 

 �>�தா( ஒ�னல( 8ைளயி� நி�ேற $கத.06000.3 

 ந>�தா( Gத(க- நாரத( பாட. $கத.06000.4 

 �� FB தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) �>த� க4டா� $கத.06001.1 

 ம� FB ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) .லி_ெப.(.லி_ெப.) மா�க 

வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) $கத.06001.2 

 எ� FB� இ0$ இனி எ�# நிைனேதா( $கத.06001.3 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) Fல  பைட 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நடதா�. $கத.06001.4 

 நட�கி�றாைன நலி� கண�தி: $கத.06002.1 

 அட�கி�றா
 என ஆ(�� எதி( ந4ணி� $கத.06002.2 

 கட� $�ற0க- கணி பில ைவ$
 $கத.06002.3 

 தட� $�ற
_ெப.($�ற
_ெப.) பல சாரத( உ��தா(. $கத.06002.4 

 சால
 ெகா4>5
 சாரத( உ��த $கத.06003.1 

 நCல
_ெப.(நCல
_ெப.) ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) கி/ யா�
 $கத.06003.2 



 Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

பஃ#4ட
 அ� ஆ�கி $கத.06003.3 

 ஆல
 ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அள�க/� 

ஆ(�தா�. $கத.06003.4 

 அ ேந( ெகா4டவ� ஆ"றைல 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.06004.1 

 எ�ேன நி"பதி யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) இவ4 எ�னா $கத.06004.2 

 ��ேன நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) �ர4 ெகH சி0க� 

$கத.06004.3 

 மி�ேன எ�ன விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எதி( 

ெச�றா�. $கத.06004.4 

 வய மி$ Gத/� மட0க: ேப/ேனா� $கத.06005.1 

 ெவயி:_ெப.(ெவயி:_ெப.) உமிB ��தைல ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) ஒ�# 

ஏதிேய $கத.06005.2 

 $ய வ/ �க
_ெப.(�க
_ெப.) உைட� ெகா>ய�_ெப.(ெகா>ய�_ெப.) ��. 

ேபா�  $கத.06005.3 

 .ய:_ெப.(.ய:_ெப.) இன
 இ/திட� ெதழி��  ெபா0கினா�. $கத.06005.4 

 அ��ைண ேவைலயி: அ�ண( காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) $கத.06006.1 

 ��தைல ேவலினா� �� சி0க� ேம: $கத.06006.2 

 $�தின� அைனயI
 ெகா>ய�_ெப.(ெகா>ய�_ெப.) மா(._ெப.(மா(._ெப.) 

இைட� $கத.06006.3 

 ைக�தல
 இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) கH�- ஓ�சினா�. $கத.06006.4 

 ெசறி�தி5 Fல ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) ெச,வி� ேமலவ( $கத.06007.1 



 .ற�தினி: ேபாயின ெபாழித_ெப.எ�.(ெபாழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெச
.ன: $கத.06007.2 

 ெநறி�த, பகலவ� நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

$�றிI
 $கத.06007.3 

 எறி�த,
 இள0கதி( எ�ன� ெச�றேத. $கத.06007.4 

 ஆ0$ அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) �ைற �ைற அயி: ெகா- Fல 

ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) $கத.06008.1 

 வா0கின( இட
_ெப.(இட
_ெப.) ெதா#
 ம"#
 ஓ�Aவ( $கத.06008.2 

 ஈ0$ இ� ேபால நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இகலி  ேபா( 

ெச�தா( $கத.06008.3 

 நC0$_ஏவ.(நC0$_வி.) அ,
 தைள ப5 ெநறிய( எ�னேவ. $கத.06008.4 

 அ"ற� காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) அைனய( ைக�தல
 

$கத.06009.1 

 ப"றிய ��தைல  பைடக- ஆனைவ $கத.06009.2 

 இ"றன ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

இர45
_ெப.(இர45_ெப.+உ
_சா/.) வ CBத@
 $கத.06009.3 

 ம"ெறாழி: ./தன( நிக( இ: வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) ஆ(. $கத.06009.4 

 .லி_ெப.(.லி_ெப.) �க� அ?வழி  ./� ம"ெறாழி: $கத.06010.1 

 வலியிைன இழதன� ைமய:_ெப.(ைமய:_ெப.) 

எ�தினா�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) $கத.06010.2 

 தல
 மிைச வ CBத@
 தன� ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) ெகாேட $கத.06010.3 

 உல
 உறB ேதாளின� உைத�� உ,6>னா�. $கத.06010.4 

 ஒலி கழ: ேமலவ� உைத�த வ�ைமயா: $கத.06011.1 



 அலம, தCயவ� ஆவி நC0கினா� $கத.06011.2 

 மல( மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 2வின( வா�_ெப.(வா�_ெப.) உேளா( அ/ 

$கத.06011.3 

 .லி_ெப.(.லி_ெப.) தைன ெவ:வ� .�ைம  பாலேதா. $கத.06011.4 

 F( ெகாJ
 ��தைல� Fல ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) ெகா5 $கத.06012.1 

 ேந( ெகாJ
 .லி�க� இறத_வி.எ�.(இற_வி.+�_இ.கா.+அ_வி.எ�.$றி.) 

நC(ைமக45 $கத.06012.2 

 ஆ( கலியா
 என  Gத( ஆ(�தன( $கத.06012.3 

 வா( கழ: வ CரI
 மகிB� ேநா�கினா�. $கத.06012.4 

 கழிதன தாைனக- காவ:_ெப.(காவ:_ெப.) வ CரI
 $கத.06013.1 

 அழிதன� ேம: திைச அரண
 வ C6>ேய $கத.06013.2 

 ெசH
 தி, நக( இைட� ேச#
 யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) என $கத.06013.3 

 ெமாழிதன( Gத(க- �ரணி� �தினா(. $கத.06013.4 

 �திய Gத(க- �னி� ேம: திைச $கத.06014.1 

 உதிய ./ைசைய ஒ:ைல� ேச( உறா� $கத.06014.2 

 த
 தம� அ>களா: த-ளி  ெபா- என� $கத.06014.3 

 சிதின( பறி�தன(_வி.�.(பறி_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ(_பட(.ப�.) 

சிக/ த�ைனD
. $கத.06014.4 

 ெபால
_ெப.(ெபால
_ெப.) ப5 சிக/ைய  பறி��  Gத(க- $கத.06015.1 

 நல
_ெப.(நல
_ெப.) ப5 மேகதிர நக,- வ Cசிேய $கத.06015.2 

 உல
பின( அ�ண(க- உைல� சிதினா( $கத.06015.3 

 கல
 பகி(� உ"றிட� கட:_ெப.(கட:_ெப.) உ"றா(க- ேபா:. $கத.06015.4 



 �$தைன ெவ�றி5
 �ர4 ெகா- Gத(க- $கத.06016.1 

 .$தன( மேகதிர .ர�� ெஞ-ளலி: $கத.06016.2 

 ெதா$
 ெதா$
 அ�ணைர� ெதாைல��� ெச�றன( $கத.06016.3 

 த$
 த$
 இவ(�$ என அமர( சா"றேவ. $கத.06016.4 

 நC�க
 இ: மாளிைக நிைரக- யாைவD
 $கத.06017.1 

 ேம�$ உய( Gத(க- விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) த
 

பத� $கத.06017.2 

 தா�கினி: அழி�தன( தவ�தி� ேமலவ( $கத.06017.3 

 வா�கினி: அக"றிய வ4ணேம_ெப.(வ4ண
_ெப.+ஏ_சா/.) என. $கத.06017.4 

 ஆ(�தி5
 க/ ப/ அ�ண( ஆயிேனா( $கத.06018.1 

 ேத(� ெதாைக மாளிைக சிகர
_ெப.(சிகர
_ெப.) மா�திட� $கத.06018.2 

 P(�தி5
 ெந50கைண ேகா> ேகா>க- $கத.06018.3 

 2(�தன( ெச�றன( �ைணவ( ஆயிேனா(. $கத.06018.4 

 அ�ன� ஓ( அைமதியி� ஆட: ெமா�
பினா� $கத.06019.1 

 வ�னியி� பைடெயா5 ம,�தி� மா பைட $கத.06019.2 

 ெபா� ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) சிைல தனி: G6> நCவி( ேபா� $கத.06019.3 

 இநக( அழி�தி( எ�# இைம பி: ஏவினா�. $கத.06019.4 

 ஏவிய அ பைட இர45
_ெப.(இர45_ெப.+உ
_சா/.) ஒ�றிேய $கத.06020.1 

 8�ல$ இ#தியி� �>�$
 த
 உ, $கத.06020.2 

 ேமவின நக( எலா
 விரவி� FBதன $கத.06020.3 

 தC விழி அ�ண,
 இ/� சிதேவ. $கத.06020.4 



 ஒ6டல( நைம இனி உ,��� ெச�வ� எ� $கத.06021.1 

 வி6டன�_வி.�.(வி5_வி.+66_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பத(.ஒ,.) இ0$ 

உள� ெவ,வேல
 எனா $கத.06021.2 

 ெந65 அழ: ெகாJவிேய நிலவி மாநக( $கத.06021.3 

 A6டன உ5நிைர ெபா/யி: �-ளேவ. $கத.06021.4 

 எ/தன சி:லிைட இற�_வி.எ�.(இற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) Gழியா� 

$கத.06022.1 

 வி/தன சி:லிைட ெவ>�த சி:லிைட $கத.06022.2 

 க/தன சி:லிைட கனலி FBதலா: $கத.06022.3 

 ெபா/தன சி:லிைட .ைகத சி:லிைட. $கத.06022.4 

 எ _A6.(எ_பதி.ெப.+ _ஒ".) .வன0கJ
 இைற=A F( நக( $கத.06023.1 

 ெவ .# கன: ெகாள விளி� ேபாயதா: $கத.06023.2 

 அ .றB ெச=சைட அமல� 8ரலா: $கத.06023.3 

 � .ர
 ஆனைவ �>தேத என. $கத.06023.4 

 இ�னண
 இநக( எ/ மிைச�ழி $கத.06024.1 

 அ�னைவ ஒ"ற(க- அறி�_வி.எ�.(அ/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

வ:ைல ேபா�  $கத.06024.2 

 ெபா�னிவ( க>நக( .$� வா� ெவOஇ $கத.06024.3 

 ம�னவ( ம�னைன வண0கி� P#வா(. $கத.06024.4 

 கா� கதி( அ4ணைல� கன�ற நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) 

$கத.06025.1 



 மாய ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பைடயினா: மைல� உளா( தைம� 

$கத.06025.2 

 2ய� ஒ( .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) கட:_ெப.(கட:_ெப.) ��ன உ��தன� 

$கத.06025.3 

 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அ� ெத/தைன நிகBத ேக6> ேம:. $கத.06025.4 

 அ0$ இைவ நாரத� அைறய� கதேவ- $கத.06026.1 

 ெச0ைகயி: ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட ெச@�த அ�ன� $கத.06026.2 

 ெபா0$ உ# ெத4.ன: .ண/_ெப.(.ண/_ெப.) ேசற@
 $கத.06026.3 

 ம0கிய� ஓ>ய மாைய த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பைட. $கத.06026.4 

 வ=சனி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பைட மா45 ேபா�ழி� $கத.06027.1 

 �=Aத: ஒழிதன( ெதா�ைம ேபாலேவ $கத.06027.2 
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 �� உைர�தைன அவ(க-பா: வ Cர
_ெப.(வ Cர
_ெப.) 
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 .ைனய_$ைற.எ�.(.ைன_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) உ�னிய� எ� ெகாேலா 
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 உன� ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) அ=Aவேன 

என உைர�தா�. $கத.06104.4 

 தாைத அ�ன� ஓ( ேவைலயி� ைமதைன� தழCஇ� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.06105.1 
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 தாைனேயா5 எH� $கத.06105.2 

 ேபாதி எ�ற@
 விைட ெகா5 .ர
 தனி: ேபா� $கத.06105.3 

 மாதிர
 .கBகி�ற த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உைறDளி: வதா�. $கத.06105.4 

 நிற
_ெப.(நிற
_ெப.) ெகா- ேம,ைவ நிலா� கதி( உ4ட நC(ைமைய  ேபா: 

$கத.06106.1 

 மற
_ெப.(மற
_ெப.) ெகா- F( மக�_ெப.(மக�_ெப.) ஆடக ெம�யி: 

வ�சிர�தி� $கத.06106.2 



 திற
_ெப.(திற
_ெப.) ெகா- சாலிைக க6>ன� 2ணி பி� ெசறி�தா� 

$கத.06106.3 

 பிற0$ ேகாைதD
 .6>@
 ைகவிர: ெப�தா�. $கத.06106.4 

 அட0கல(�$ ெவ0P"# எI
 ஆட: வி: ஒ�ைற $கத.06107.1 

 இட0ைக ப"றின� வல0ைகயி: பல பைட எ5�தா� $கத.06107.2 

 தட0ெகா- ேமாலியி: �
ைபய= சிகழிைக த/�தா� $கத.06107.3 

 மட0க: ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) G4டேத( .�கன� வதா�. $கத.06107.4 

 ஆ"ற: மி�$ உ# �ைணவ( ஆயிரவ,
 அனிக
 $கத.06108.1 

 ேபா"#_ஏவ.(ேபா"#_வி.) ம�ன(_ெப.(ம�ன(_ெப.) ஆயிரவ,
 ேபா( அணி 

.ைன�_வி.எ�.(.ைன_வி.+�_இ.கா.உ_வி.எ�.$றி.) $கத.06108.2 

 கா"#_ெப.(கா"#_ெப.) என  பட( கவன மா� ேத( இைட� 

கல�_வி.எ�.(கல_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.06108.3 

 நா"றிற: பைட த�ெனா5_த".A.(த�_த�.ஒ,.+ஒ5_க,.ேவ.) .ைட தனி: 

நட ப. $கத.06108.4 
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 யாைனD
 அ�ெதாைக அ�ண( த
 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $கத.06109.2 

 ஆ# Q"# இ, ெவ-ள�த ப/கJ
 அைன�ேத $கத.06109.3 

 Fைற மா,தமா
 என அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) .ைட FBத. $கத.06109.4 

 �> கற0கின கற0கின ேப/ ��பி  ேப( $கத.06110.1 

 இ> கற0கின வல
./_ெப(வல
./_ெப.) கற0கின எ5�$
 $கத.06110.2 

 ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) கற0கின தாைனக- கற0கின $னி��� $கத.06110.3 



 க> கற0கின கற0கின கHெகா5 காக
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 வசைல ெம�ெகா> வா>ய� அ�ன )4 ம,0கி: $கத.06111.1 

 கிசைல அ
.ைர சீற>� கி=A� ெச?வா�  $கத.06111.2 

 பசைல_ெப.(பசைல_ெப.) ேச( �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

ம0ைகய(_ெப.(ம0ைகய(_ெப.) விழி�கைண 

பாய_$ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.06111.3 

 வசைல ம0ைகத� ெம��தI வைளதிட அக�றா�. $கத.06111.4 

 அற
_ெப.(அற
_ெப.) தைல ப5
 இரணிய� அனிக நா: வைகD
 

$கத.06112.1 

 .ற
_ெப.(.ற
_ெப.) தைல  பட� �யர�
 தைல பட  ேபா� $கத.06112.2 

 மற
_ெப.(மற
_ெப.) தைல ப5 Gத(க- ஆ( . ஒலி 

வழ0$
_ெப.எ�.(வழ0$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.06112.3 

 பற
 தைல� கள
 .�கன� அமர( ெம� பனி ப. $கத.06112.4 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) உேளா(கJ
 பிற,
 அ?விய� நக( ேநா�கி� 

$கத.06113.1 

 �4 என� �ள0$ உ#வ�
 க4டன� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

நா-_ெப.(நா-_ெப.) $கத.06113.2 

 ம4ணி� உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) பா( இட
_ெப.(இட
_ெப.) எலா
 வ:ைல 

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

அழி��_வி.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.06113.3 

 ந4Kகி�ற�
 க4டன� ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) என ந�கா�. $கத.06113.4 

 தன� மாநக( அழித� க4டன� தணியா $கத.06114.1 



 �னி�_ெப.(�னி�_ெப.) 

ெகா4டன�_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

ெவ�� உயி(�தன� உட:_ெப.(உட:_ெப.) �"#
 $கத.06114.2 

 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) விய( . உள� ஆயின� 

ம,0$_ெப.(ம,0$_ெப.) உற நK$
 $கத.06114.3 

 அனிக ேவதைர� �ைணவைர 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஈ� அைறவா�. 
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 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) ஓ( 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) திைசயினி: ஆ�கி $கத.06115.1 

 நCயி( யாவ,
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நி0கி_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.06115.2 

 மா இ, திற:_ெப.(திற:_ெப.) சாரத� வ Cரைர 

வைள�_வி.எ�.(வைள_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.06115.3 

 ேபா� எதி(� ெவ=சம( ./வ C( என  .க�றா�. $கத.06115.4 

 அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) கண
 தனி: �ைணவ,
 அனிக ம�னவ,
 

$கத.06116.1 

 த�கேத என இரணிய� ெமாழிதைல� தா0கி� $கத.06116.2 

 தி�கி: ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ெவ-ளமா� ேசைனைய� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.06116.3 

 ெதா�க பா/ட ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) ேம: ேபாயினா( Fழ. $கத.06116.4 

 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ம�ன,
 �ைணவ,
 திைச ேதா#
 தHவி  

$கத.06117.1 



 ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) ஆடக� $ட.ல
 .$�
 

$கத.06117.2 

 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) �� ெகா5 ெச�றன� இ�ன� ஓ( ெச�ைக 

$கத.06117.3 

 மான ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட� காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) க4டன� 

ம�ேனா. $கத.06117.4 

 வ Cர ெமா�
பின� அ� க45 ெவ=சம(� $#வா� $கத.06118.1 

 Fர� ைமத,- ஒ,வேனா A"ற
_ெப.(A"ற
_ெப.) ஆயினேனா $கத.06118.2 

 ஆ( இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) ெகா: எ�# ஐD# காைலயி� அயேல 

$கத.06118.3 

 நாரத� எI
 �னிவர� வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைவ 

நவி:வா�. $கத.06118.4 

 இரணிய� எI
 ைமதைன� Fர� இ0$ ஏவ $கத.06119.1 

 அ,ண� எ�ன வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அைடதன� 

அ
பைட அைல ப $கத.06119.2 

 வ,ண� இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) மதி/ மறலி மாதிர�தி� $கத.06119.3 

 �ர4 உ#
 பைட நா�ைகD
 �� உற� ெச@�தி. $கத.06119.4 

 மாைய வ:லவ� பைட பல ப/�தவ� வ=ச $கத.06120.1 

 மாய FB�சிக- ப"பல ெத/தவ� அவைன $கத.06120.2 

 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அலா� ெவ:கி�றவ( இ:ைலயா: நின�$ இ0$ 

$கத.06120.3 

 ஏய த�ைமயி� அம( தைன  ./தியா: எ�றா�. $கத.06120.4 



 எ�# Pறிேய நாரத� வி4_ெப.(வி4_ெப.) மிைச ஏக $கத.06121.1 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) ந�# என அ�னைத வினவிேய நைக��� $கத.06121.2 

 ��# பா( இட� தைலவைர� A"றமா� உளைர $கத.06121.3 

 ெவ�றி ெமா�
. உைட ஆ4தைக ேநா�கிேய விள
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. $கத.06121.4 

 ஏ"ற தாைனைய நைம எலா
 FBதிட ஏவி $கத.06122.1 

 மா"றல� மக�_ெப.(மக�_ெப.) $#$வா� நCவி,
 வ:ேல $கத.06122.2 

 நா: திைச� கK
 சாரத  பைடெயா5 நட� $கத.06122.3 

 வ C"# வ C"# நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அம( ./வ C( என 

விள
பி. $கத.06122.4 

 வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) எ4மைர இல�கைர விய� கண�தவைர  $கத.06123.1 

 பா( இட0கைள நா:வைக  ப5
 வைக ப$�ேத $கத.06123.2 

 ஈ( இர45 மாதிர�திI
 ெச�றிட ஏவி� $கத.06123.3 

 Fர� மாமக� வ,திைச  பட(தன� ேதா�ற:. $கத.06123.4 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஆ0$ அதி� அ�ண மா  ெப,
 பைட க>தி� 

$கத.06124.1 

 நா@ மாதிர
 த�னிI
 நரைல 

FB�_வி.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�ன $கத.06124.2 

 ஓலேமா5 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அKக@
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ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) Gத $கத.06124.3 

 சால
 யாைவD
 ஏ"றன சம/ைன  ./ய. $கத.06124.4 

 ம"ற ேவைலயி: அ�ண(க- �H பைட நா=சி: $கத.06125.1 

 க"ைற அ=Aட(  ப/தி வா( சிைல உமிB கைணக- $கத.06125.2 
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$கத.06125.4 

 ேதா5_ெப.(ேதா5_ெப.) சிதிய ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அறா மரா மர� ெதாைகயி� 

$கத.06126.1 

 கா5 சிதின( கைதகJ
 சிதின( கணி�சி $கத.06126.2 

 நC5 சி�ர  ப,வைர சிதின( ேநமி $கத.06126.3 

 மா5 சிதின( சிதின( Gத/: வலிேயா(. $கத.06126.4 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) இழதன( கர0கJ
 இழதன( தாளி� $கத.06127.1 

 நிைல இழதன( சாரத( அ�ண,
 ெந50ைக $கத.06127.2 

 மைல இழதன( ேத( ப/ இழதன( மற ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) $கத.06127.3 

 ெகாைல இழதன( ம>தன( $,திD- $ளி�தா(. $கத.06127.4 

 வைசயி: Gத,
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 இ?வைக மய0கி� $கத.06128.1 
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ேச(�_வி.எ�.(ேச(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.06128.2 
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$கத.06128.3 

 அAர ேவத,
 ெவ=சம( விைள�தன( அ�ேற. $கத.06128.4 

 அைனய எ:ைலயி� வ Cரவா$  ெபய( அறிஞ� $கத.06129.1 

 கனக� ��வ,
 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) மா  ெப,
 கட:_ெப.(கட:_ெப.) 

க45 $கத.06129.2 



 �னி�_ெப.(�னி�_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 
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 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ேபா: வாIற 
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$கத.06130.2 
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$கத.06130.3 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) வைள�தன� எ4 திைச நாக�
 சலி�த. $கத.06130.4 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) அ0கதி� வ Cர ெமா�
. உைடய� ஓ( 

காைள_ெப.(காைள_ெப.) $கத.06131.1 

 ேகா: ஒ( ஆயிர  ப�திைன� $னிசிைல� ெகாJவி $கத.06131.2 

 ேமல� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) கா� இைட  ெபாழி 

த,
 ேமக $கத.06131.3 

 சாலமா
 என  ெபாழிதன� அ�ண( தாைனயி� ேம:. $கத.06131.4 

 பி> $ைறதன களி"றின
 $ைறதன பி>�$
 $கத.06132.1 

 ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) $ைறதன ெகா� உைள  .ரவி_ெப.(.ரவி_ெப.) ேத( 

$ைறத $கத.06132.2 

 அ> $ைறதன தைலகJ
 $ைறதன அ
ெபா� $கத.06132.3 



 ெதா>_ெப.(ெதா>_ெப.) $ைறதன $ைறதன அ�ண( த
 ேதா-க-. 

$கத.06132.4 

 எறித: உ"றி5
 Fைறயா: ப: கவ5 இ"# $கத.06133.1 

 �றித: உ"# வ CB ெபா�
ப( ேபா: ெமா�
ப� வாளியினா: $கத.06133.2 

 ெசறித: உ"ற த
 வ>� எலா
 சிைத� ேவ# ஆகி $கத.06133.3 

 மறித: உ"றன நா:வைக  பைடகJ
 மய0கி. $கத.06133.4 

 ஆ/ய� வி6ட அயி: கைண பாய_$ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

$கத.06134.1 

 8/ மத� க/ �"# உய( யா�ைக $கத.06134.2 

 ேசா/ உ$ பன ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பகலி� க4 $கத.06134.3 

 மா,த
 உ��தி5 வ�னிைய ஒ ப. $கத.06134.4 

 விற:_ெப.(விற:_ெப.) ெகH ெமா�
ப� வி5�தி5கி�ற $கத.06135.1 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) �கவாளி ெப,0க/யி� ைக $கத.06135.2 

 அைற ./கி�ற அரா� ெதாைக த�ைன� $கத.06135.3 

 $ைற மதி ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $ைற பன 

ேபாலா
. $கத.06135.4 

 வி�தக வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) வி50கைண ேவழ $கத.06136.1 

 ம�தக
 உ"றிட ம"# அைவ ேபாBேத $கத.06136.2 

 ��த
_ெப.(��த
_ெப.) உ$ ப �கதி5
 $
ப
 $கத.06136.3 

 உ��தி5
 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) அ�த� Aைத ஒ�$
. $கத.06136.4 

 கர
_ெப.(கர
_ெப.) பட,
_ெப.எ�.(பட(_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

கவிைக� ெதாைக ேத/� $கத.06137.1 



 உர
 ப5 கா:க- உல
 .ைர ேதாளா� $கத.06137.2 

 சர
 பட வி"ற தைல�தைல உ"ற $கத.06137.3 

 வர
பி� மதி� $ைற ம:கிய எ�ன. $கத.06137.4 

 ேம�$ உய( ெமா�
ப� வி5
_ெப.எ�.(வி5_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

கைணயா: பா� $கத.06138.1 

 மா�க- �ணி� மறி� கிடத_ெப.எ�.(கிட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

$கத.06138.2 

 ேத�கிய ெத4_ெப.அ.(ெத4_ெப.அ.) கடலி:_ெப.(கட:_ெப.+இ:_இட.ேவ.) திைர 

�"#
 $கத.06138.3 

 தா�கிய_ெப.எ�.(தா�$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) Fைற தன�$ 

அழி�_வி.எ�.(அழி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�ன . $கத.06138.4 

 ெப,தைக வி6ட பிைற� தைல_ெப.(தைல_ெப.) வாளி $கத.06139.1 

 தி,தல( ேதா: உ# ெச0ைக �ணி ப $கத.06139.2 

 வ,திட மா மதிெவௗ�
_ெப.எ�.(ெவௗ�_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

அராைவ� $கத.06139.3 

 �ரதி5கி�ற த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) A"ற
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_ெப.) அ� எ�ன. 

$கத.06139.4 

 த�க வ�ைமயா: சிற�_வி.எ�.(சிற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உேளா( 

தம� மா"றல( ேம: $கத.06140.1 
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 ெதா�$ வ�-வ�_அ.ெதா.(வ�-வ�_அ.ெதா.) 

இழித_ெப.எ�.(இழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெச= ேசா/யி� 

ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) $கத.06140.3 



 ைம� க,0கட: ெவ-ள�தி� ஊ5 ேபா� ம5�த. $கத.06140.4 

 $ைர�தி5
 ெப, ஞாளிD
 $# ந/� $ழா�
 $கத.06141.1 

 நி,�த ேமயின கவத�
 நிண� உ45 ெச,�கி $கத.06141.2 

 உ,� த$
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) காளிD
 PளிD
 ஒ,சா(� $கத.06141.3 

 கி,�திம0கJ
 தைல�தைல மய0கின ெகHமி. $கத.06141.4 

 சிைலயி� வ:லவ� இ?வைக கைண மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

சிதறி_வி.எ�.(சித#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.06142.1 

 நிைலய_$றி.வி.�.(நிைல_ெப.+அ_பட(.ப�.) எ:ைலயி� மைலதி5
 தானவ( 

நC�த
 $கத.06142.2 

 உைலப5
 கன: �� உ#
 இH� என உைட�� $கத.06142.3 

 $ைல $ைல�த
 உயி,ட� யா�ைகD
 $ைறத. $கத.06142.4 

 ஆளி ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) G4டேத( மிைச வ,
 அ�ண( $கத.06143.1 

 மீலி_ெப.(மீளி_ெப.) ஆய� க4டன� எ5�த� ஓ( வி:லி� $கத.06143.2 

 வாளி ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெதாைட 24>ேய மற 

ெவ0 $கத.06143.3 

 Pளி ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ேகா> ஓ( இைம பினி: ெகா�றா�. 

$கத.06143.4 

 ெகா�ற காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) Gதெவ
 பைடகJ
 

$ைல� $கத.06144.1 

 ெச�ற_ெப.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மாதிர
 ெத/தில� அழ: 

விட
_ெப.(விட
_ெப.) ெதற� க45 $கத.06144.2 

 அ�# ேபாகிய ேதவேர ஆயின( அதைன $கத.06144.3 



 நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அ
 

தைலவ/: க4டன� நCல�. $கத.06144.4 

 க4ட_ெப.எ�.(கா4_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) நCலI
 இ#தி 

நா-_ெப.(நா-_ெப.) அழ: என� கன�# $கத.06145.1 

 தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெகH 

ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) மதைல �� ெச�ேற $கத.06145.2 

 அ4ட�
 தைல_ெப.(தைல_ெப.) பனி�திட உ,
 என ஆ(�தா� $கத.06145.3 

 உ45 ேபா( இனி எ�றன( அமரரா� உ-ேளா(. $கத.06145.4 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) அ�னதி: அ�ண( த
 இைற மக�_ெப.(மக�_ெப.) 

கன�# $கத.06146.1 

 ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) அ� ஒ�றிைன ஆக 8B$ உ"றிட வி5 ப $கத.06146.2 

 நCல� வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) ேபா� நி�றில� ெச�றன� ெந>ய 

$கத.06146.3 

 சால
 ஒ�# ெகா4டவ� தட
_ெப.(தட
_ெப.) ேத/ைன� த>தா�. 
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 ைவய
 அ0$ அழி� எ�த@
 அ�ண( ேகா� ம"ேறா( $கத.06147.1 

 ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ேத( இைட வ:ைலயி: தாவி 

நா4_ெப.(நா4_ெப.) ெசறி��� $கத.06147.2 

 ைகயி: வா0கிய சரா சன�� இைட உற� கைட நா-_ெப.(நா-_ெப.) $கத.06147.3 

 ெபா�யி� மா �கிலா
 என� A5சர
 ெபாழிதா�. $கத.06147.4 

 ெபாழித_ெப.எ�.(ெபாழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வா( கைண �Hவ�
 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) உர
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 $கத.06148.1 

 அழிதில� சிறி� அ=சில� $ல கி/ அ�றி $கத.06148.2 
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 பறி�தன� வ Cசிேய உடல�� $கத.06148.3 

 இழித_ெப.எ�.(இழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேசா/ நC( ெசா/ தர 

நினறன�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.க.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ப�.) 

இைமயா�. $கத.06148.4 

 நி,ப� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ஆடக� 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) எதி( நCல� $கத.06149.1 

 மரபி� Q�கிய வைர எலா
 சர0களா: மா"ற $கத.06149.2 

 விரவிேனா5 ேபா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தட
_ெப.(தட
_ெப.) 

ேத/ைன ெவ$ளா $கத.06149.3 
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எறிதன�_வி.�.(எறி_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

அமர,
 உைலய. $கத.06149.4 
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 தட
_ெப.(தட
_ெப.) ேத/ைன வ Cசிட அ��
 $கத.06150.1 

 கா"#_ெப.(கா"#_ெப.) உலா� நிமி( வி4_ெப.(வி4_ெப.) உற  ேபாய� 

காைள_ெப.(காைள_ெப.) $கத.06150.2 

 மா"# ஒ( ைவய
 ேம: பா�திட உ�னின� வர@
 $கத.06150.3 

 ஏ"# எH� எதி( .�கன� நCலனா
 இகேலா�. $கத.06150.4 

 நி"றி நி"றி நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எ�# 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏகிேய நCல� 

$கத.06151.1 

 எ"றினா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) உர�� இைட அ�ணI
 இவைன  

$கத.06151.2 

 ப"றி வ Cசின� GதI
 மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பத�தா: $கத.06151.3 



 ெச"ற ேமா5 உைத�� உ,6> வா�_ெப.(வா�_ெப.) உ,
 என� ெதழி�தா�. 

$கத.06151.4 

 ெநறித_ெப.அ.(ெநறி_ெப.) ப0கி ேச( நCல� அ0$ உைத�திட நி,த( $கத.06152.1 

 �றி� நC0கிய_ெப.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) கள�� இைட 

வH�கி �க: ேபா: $கத.06152.2 

 மறி� வ CBத,
 அ�ண� ேம: பா�தன� மகவா� $கத.06152.3 

 எறித வ�சிர  ெப,
 பைட இ� ெகா: எ�# இைச ப. $கத.06152.4 

 வ CBத_ெப.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) காைளைய� 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ெப,
 தா-களா: மிதி ப� $கத.06153.1 

 கீB� ேபாய� மாநில
 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) �> கிழித 

$கத.06153.2 

 ேபாBத தாக�
 வா� வழி $,தி_ெப.($,தி_ெப.) நC( ெபாழிய $கத.06153.3 

 வாB�_வி.எ�.(வாB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெவ�ய( உழதன� 

ெச�வ� ஒ�# அறியா�. $கத.06153.4 

 திற:_ெப.(திற:_ெப.) அழிதன� சீ"ற�
 அழிதன� 

ெச0ேகா:_ெப.(ெச0ேகா:_ெப.) $கத.06154.1 

 மறலி ெகா-வத"$ அணியேன ஆத@
 மன�தி: $கத.06154.2 

 இ#தி எ�திய� ஈ0$ இனி� ெச�வ� எ� 

எம�$_பதி.ெப.(எ
_பதி.ெப.+�$_ெகா.ேவ.) ஓ( $கத.06154.3 

 உ#தி யா� என உ�னின� பி�ன( ஒ�# உண(தா�. $கத.06154.4 

 மாய
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 யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) என வ:ேல 

$கத.06155.1 

 ஆய மதிர
 .க�றன� Gசைன அைன��
 $கத.06155.2 



 2ய சிைதயா: நிர பின� 

ேவ4>ய_ெப.எ�.(ேவ45_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) �ணியா $கத.06155.3 

 ஆய ெத�வத
 உ�னின� அ�ன� ஓ( எ:ைல. $கத.06155.4 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ேபா: ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) வ>� அ�ன� ஒ( 

சம/� தைல_ெப.(தைல_ெப.) அKகா $கத.06156.1 
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$கத.06156.3 
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. $கத.06156.4 
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_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) வி5.க( ெவ0கைண 

பல�
 $கத.06244.3 

 இ/கி�றன ப5கி�றன வி,ேவா( பகழிDேம. $கத.06244.4 

 ேபா( இ?வைக ./கி�# உழி  .ைர தC( விற:_ெப.(விற:_ெப.) மகவா� 

$கத.06245.1 

 ேத,
 ெபா, சிைலD
 கைண ெசறி யாவ�
 சிைதயா $கத.06245.2 

 ஈ( ஐ
ப� சர
 மா(._ெப.(மா(._ெப.) உற எ�ேத இக: அ�ண( $கத.06245.3 

 ஆ,
 ப> .கH
ப> ஆ(�தா� அற
_ெப.(அற
_ெப.) ேப(�தா�. $கத.06245.4 

 மா# ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ�ண(�$ இைற 

வலிD
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) மகவா� $கத.06246.1 

 வ C# ஆனைவ இழதி6ட�
 விழி� தCDற ேநா�கி� $கத.06246.2 

 சீறா� சிைல வைளயா� கைண சிதறா வைச பல�
 $கத.06246.3 

 Pறா எதி( .$தா( அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) �ைணயா
 எH$மர(. 

$கத.06246.4 

 இ> கா: உ# �கிலா
 என எHவ Cர,
 ஏகி� $கத.06247.1 



 க>ேத �னிெவா5 சிதிய கைண யாைவD
 வில�கா $கத.06247.2 

 விட
_ெப.(விட
_ெப.) ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) எ/ 

மா�க� விறேலா( .ய வைரேம: $கத.06247.3 

 வ>வா( கைண பல சி�. மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆ
 என மைற�தா�. 

$கத.06247.4 

 சக�� ஆனவ( .கழ ப5
 தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) 

சர0க- $கத.06248.1 

 மிக�தா� விட ெமலி� உ"றி5
 எH வ Cர,
 ெவ�ேயா� $கத.06248.2 

 �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) கர�� 

ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) உர�� ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ெமா�
பி� 

$கத.06248.3 

 அக�� ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) கைண பா��சின( 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ேதைரD
 அ#�தா(. $கத.06248.4 

 அ#�தி5
 எ:ைலயி� அழலி� மா�க� $கத.06249.1 

 மறி��
 ஒ( ேத( இைட வாவி வ:ைல ேபா� $கத.06249.2 

 எறி�த, கதி( உைட எHவ( த
ைமD
 $கத.06249.3 

 ெச#�� எ/ விழி�� இைவ ெச ப: ேமயினா�. $கத.06249.4 

 ஒ�# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) பைடயினா: உ0க- ஆவிைய� $கத.06250.1 

 ெத� திைச மறலியா( ெதவி6ட_$ைற.எ�.(ெதவி65_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

ந:கிேய $கத.06250.2 

 ெவ�றி ெகா- ெமா�
. உைட விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) த�ைனD
 

$கத.06250.3 

 ெகா�றி5 கி�றன� எ�# Pறினா�. $கத.06250.4 



 P# ேபாத�தினி: $மர� தாைனேயா( $கத.06251.1 

 ேவ# ேவ# அ5 கைண வ Cசி ெவ�யவ� $கத.06251.2 

 ஏ# ேத( த�ைனD
 இ�ளி த�ைனD
 $கத.06251.3 

 Qறினா( அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) உட:_ெப.(உட:_ெப.) Qைழ 

ஆ�கினா(. $கத.06251.4 

 ஆய� காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) அ�ண� ேவ# 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) $கத.06252.1 

 பா� இ,
 ேத( இைட பா��_வி.எ�.(பா�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

க4Kத: $கத.06252.2 

 2யவ� பைடயிைன எ5��� �4 என $கத.06252.3 

 ேநயெமா5 அ,�சைன நிர பி� 24>னா�. $கத.06252.4 

 அட: எ/ �க�தினா� ஆதி நாயக� $கத.06253.1 

 பைட ெதாட அ�ன� ப>D
 வான�
 $கத.06253.2 

 வடைவயி� உ,வமா� வர@
 அ�ெசய: $கத.06253.3 

 விடைலக- எHவ,
 ெவ$45 ேநா�கினா(. $கத.06253.4 

 அன: பைட அ�னதா: அத"$ மாறதா  $கத.06254.1 

 .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) பைட வி5�$வ
 எ�# .தி 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.06254.2 

 இன ப5 �ைணவ(க- யா,
 வா,ண $கத.06254.3 

 �ைன  பைட 24>ன( 

�>D
_ெப.எ�.(�>_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ெச�ைக யா(. 

$கத.06254.4 

 24>ய வா,ண� ெதா:ைல மா  பைட $கத.06255.1 



 ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) ெதாட(தி5த@
 ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) தC பைட 

$கத.06255.2 

 ஆ45 எதி( ஆகிேய அவ"ைற )0கி"# ஆ: $கத.06255.3 

 ஈ45 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) �னி கட:_ெப.(கட:_ெப.) ஏH
 உ45 என. 

$கத.06255.4 

 சலபதி பைடகைள� த>� வா� ம5�� $கத.06256.1 

 உல$ உேளா( ெவ,வர ஊழியா� பைட $கத.06256.2 

 வலிDட� ஏகி ஏB வயவ( த
ைமD
 $கத.06256.3 

 ெமலி� ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உயி( ெகா5 

மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபாயேத. $கத.06256.4 

 மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ� ேபாத@
 

வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) அ?விைட $கத.06257.1 

 மா4டன( கயிைலயி� ம,0$_ெப.(ம,0$_ெப.) ேபாயினா( $கத.06257.2 

 84>5
 ெப,
 கன: �க�த� அ0$ அ� $கத.06257.3 

 கா4ட@
 ஆ(�தன� களி பி: உ
பரா�. $கத.06257.4 

 ஒ,0$ உற வ Cர(க- உல� வ Cட@
 $கத.06258.1 

 ம,0$_ெப.(ம,0$_ெப.) உற 

ேநா�கிய_ெப.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வய 

ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) Gத(க- $கத.06258.2 

 கர0கைள மறி�தன( கல0கி_வி.எ�.(கல0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

வா� .ைட�� $கத.06258.3 

 இர0கின( ெவ,வின( இ/� ேபாயினா(. $கத.06258.4 

 ெந"றியி: வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) த
 விளி� நC0கலா� $கத.06259.1 



 உ"றி5 Gத(க- உைல� சா�வ�
 $கத.06259.2 

 ெத"# என ேநா�கின� ெசயி(�� வி
மினா� $கத.06259.3 

 ெவ"றியி� கிழவனா
 வ Cர வா$ேவ. $கத.06259.4 

 வ Cர ெமா�
. உைடயவ� ெவ,வ\( என  $கத.06260.1 

 பா/ட� கண0கைள  பாணியா: அைம�� $கத.06260.2 

 ஓ( இைற ��னேர ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

ேதெரா5
 $கத.06260.3 

 ஆ( அழ: �க�த� �� அKக  ேபாயினா�. $கத.06260.4 

 ேபா�� $#$ உ"#ழி  ெபா,ந(� ேத��தலி� $கத.06261.1 

 வ C�கிய கைன கழ: வ Cர வா$ைவ� $கத.06261.2 

 தா�$ எ/ �க
_ெப.(�க
_ெப.) உைட� த#க4 ெவ�யவ� $கத.06261.3 

 ேநா�கின� ெவ$45 இைவ )வற: ெச�$வா�. $கத.06261.4 

 எதி( ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) Gதைர ஏைனயைர 

$கத.06262.1 

 மதிேய� நிைனேய அடவதன� நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.06262.2 

 அ� காைலயி� இ0ங� அைடதைனயா: $கத.06262.3 

 விதிேய உைன எ� �� வி5�த�ேவ. $கத.06262.4 

 ெகா�றா� பலைர� ெகா5 ெவ=சம/� $கத.06263.1 

 ெவ�றா� பலைர மிைக ெச�தைனயா� $கத.06263.2 

 நி�றா� வ,வா� நின� ஆ( உயி,�$ $கத.06263.3 

 இ�# ஆ$வேதா இ#தி  பகேல. $கத.06263.4 



 ��ன(  ெபா,ேத �/� உ"றவ( ேபா: $கத.06264.1 

 எ�ைன� க,ேத: இனி ஓ( இைறயி: $கத.06264.2 

 உ�ைன� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 

ெச�னிையD
 $கத.06264.3 

 ம�ன(�$ இைற ேசவ> ைவ�தி5ேவ�. $கத.06264.4 

 G4 பா: �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) 

.ண(�சி_ெப.(.ண(�சி_ெப.) எI
 $கத.06265.1 

 ஆ4 ேபா( தனிேல வலி அ"# அழிD
 $கத.06265.2 

 ஆ4 பா: ஒ,வ� அவேன அலேனா $கத.06265.3 

 ஏ4 பா: உைனயா� இவ4 ெவ�றிலேன:. $கத.06265.4 

 எ�னா எதிரா இைவ ஒ பன ெசா: $கத.06266.1 

 ெசா�னா�_வி.�.(ெசா:_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) அ�ேக6>5
 

ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) விறேலா� $கத.06266.2 

 ெபா�னா( த, ெச0ைக .ைட�� நைக�� $கத.06266.3 

 ஒ�னா� �க
_ெப.(�க
_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) உைர�தி5வா�. 

$கத.06266.4 

 �ைளயா( த, ெபா�னவ� �� சம( $கத.06267.1 

 விைளயா வ>வ
 தைன வி65 அகலா $கத.06267.2 

 வைளயா( .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) .�கன� அ�னவI�$ $கத.06267.3 

 இைளயா� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எவ4 உ�$திேயா. 

$கத.06267.4 



 84டா( அம( ெச�தி5
 ெமா�
ப( எலா
 $கத.06268.1 

 மா4டா( கதிேரா� பைக ம"# ஒ,வ� $கத.06268.2 

 மீ4டா� அவI
 விளி உ"றி5 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.06268.3 

 ஈ45 ஆ( உயி( ேதா"றிட ஏகிைனேயா. $கத.06268.4 

 வ C>� ெச,வி: விளிவா $திேயா $கத.06269.1 

 ேப>� ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) க"றி5
 பி-ைள என $கத.06269.2 

 ஓ>� கட:_ெப.(கட:_ெப.) .�$ உயி( உ�$திேயா $கத.06269.3 

 நா>� க>� ஒ�ைற நவி"#திேய. $கத.06269.4 

 பா( கா�தி>I
 பல தானவ,
 $கத.06270.1 

 ேந( கா�தி>I
 நிைல ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அழியா� $கத.06270.2 

 F( கா�தி>I
 ெதாைல� இ: விறேலா( $கத.06270.3 

 ஆ( கா�தி>I
 அ5ேவ� உைனேய. $கத.06270.4 

 எ�# இ0$ இைவ வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) இைச�திட@
 $கத.06271.1 

 $�# அ�ன சின�� அழ: ெகா
 எனேவ $கத.06271.2 

 ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ-ள
 மைல�� உழி தC 

�கவ� $கத.06271.3 

 வ� தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) சிைல ஒ�ைற வைள�தனேன. $கத.06271.4 

 ந5�தா� அக�றி5 F( மக�_ெப.(மக�_ெப.) நா4_ெப.(நா4_ெப.) ஓைதைய� 

சிைல நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.06272.1 

 எ5�தா� எ5�த@
 ெவ�யவ� இரேவாIட� இ/தா� $கத.06272.2 

 உ5�தா� உதி(தன ேசடI
 உைலதா� உல$ அைன��
 $கத.06272.3 



 ெக5�தா� இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) என வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) 

கிைள ஓ>ன அ�ேற. $கத.06272.4 

 அ�காைலயி� �க
_ெப.(�க
_ெப.) ஆ# உைடய அமல� தன�$ அ�ப� 

$கத.06273.1 

 ைக� கா( �க
_ெப.(�க
_ெப.) இ,கா: 

வைள��_வி.எ�.(வைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஒ,கா: ஒலி கா6ட� 

$கத.06273.2 

 தி�கானன �ைடயா��த: ேதவாAர( �ள0கி $கத.06273.3 

 இ�காலம ேதாபா(மH தி#0காலம ெத�றா(. $கத.06273.4 

 எ�னா இைச�தி5
 எ:ைலயி: எ/மா�க� ஈ( ஏB $கத.06274.1 

 ெகா�னா( கைண வி5��_வி.எ�.(வி5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ஆ(�தன� $#$ உ"ற� வ,�� $கத.06274.2 

 மி� ஆ
 என  பதினா: கைண வி5�ேத அைவ வில�கி  $கத.06274.3 

 ெபா�னா( த, திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெமா�
பின� .ய:_ெப.(.ய:_ெப.) ஏ# 

என� ெதழி�தா�. $கத.06274.4 

 ெச=ஞாயி# கதி( கா�# என தC மா �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) 

அ�ண� $கத.06275.1 

 ஐ=ஞா�$ எI
 ெதாைக ெப"றி5
 அயி: ெவ0கைண ெதா5 ப $கத.06275.2 

 எ=ஞா�#
 உ"றி5
 சீ(�தியா� இ,பா� கைண �ர� $கத.06275.3 

 ைம= ஞா�றி5
 �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) ேம: ெச@
 ம,�தா
 என� 

த5�தா�. $கத.06275.4 

 க45 அ0$ அ� கன: மா�க� கைண ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) �ர� 

$கத.06276.1 



 .4 த0கிய_ெப.எ�.(த0$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) தனி ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) 

உைட  .னித� தன� இளவ: $கத.06276.2 

 �4ட
 .க உ��ேத திற:_ெப.(திற:_ெப.) �� வா:வைள அதைன 

$கத.06276.3 

 அ4ட
 கிழி பட ஊதின� அ�ண  பைட .கழ. $கத.06276.4 

 ஆ( ஆ,
 விய�$
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) அட: ெமா�
பின� அ0க4 

$கத.06277.1 

 ஓ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) வ> வாளிக- ஒ,0ேக ெதா5�� உ���� 

$கத.06277.2 

 F( ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ�ண� த, ெதா:ைல� 

தனி ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) $கத.06277.3 

 ேத( ஆன�
 ப/ ஆன�
 சிைல ஆன�
 சிைத�தா�. $கத.06277.4 

 சிைதD
 ெபாH�_ெப.(ெபாH�_ெப.) அய: ேவ# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 

ேத/� மிைச  பாயா� $கத.06278.1 

 கைத ஒ�றிைன வி5�தா� எ/ கன: மா �க� அத� ேம: $கத.06278.2 

 $ைத ஒ�றிைன� �ரேத அ,- $மேரசI�$ இைளேயா� $கத.06278.3 

 Aைத ஒ�றிய� கள�ேத விழ� �4ட
 பல க4டா�. $கத.06278.4 

 மா"# ஓ( சிைலயிைன வா0கி வைள�ேத கன: �க�ேதா� $கத.06279.1 

 கா"ேறா� பைட �ர�கி�# உழி இவI
 அ� கடவ� $கத.06279.2 

 P"ேறா� பைட ெதா5�தா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $மர� தன�$ 

இைளேயா� $கத.06279.3 

 ேவ"# ஓ( பைட �ரதி65 இல� அ�ேவ 

ெசல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) வி6டா�. $கத.06279.4 



 மாக�� உ# கதி( ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பைட ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

த, மதைல $கத.06280.1 

 ேவக�தினி: விட ஆ0$ அ� வி5�ேத அ� வில�கி $கத.06280.2 

 நாக�� அம( கைற நCவிய நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

P/ய_ெப.அ.(P/ய_ெப.அ.) கைண Q# $கத.06280.3 

 ஆக�� இைட படேவ �ர� அட: ெமா�
பின� ஆ(�தா�. $கத.06280.4 

 த,ம�� இய: நி# உ"றி5
 த�ேகா� வி5_ஏவ.(வி5_வி.) சர0க- 

$கத.06281.1 

 ம,ம�தினி: ப5கி�#ழி வாேனா( அ�� அ,�
 $கத.06281.2 

 க,ம�தினி: விரவி� கட:_ெப.(கட:_ெப.) கைடய� கவிBதி6ட $கத.06281.3 

 ெப, ம�� என நிைல ேசா(� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ெப,
 ேத(மிைச 

வ CBதா�. $கத.06281.4 

 விHகி�ற� ஒ( எ/மா �க� விய� மா(._ெப.(மா(._ெப.) எI
 வைர 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.06282.1 

 இழிகி�றன நதி ஆ
 என எ,ைவ  .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) உயி,
 $கத.06282.2 

 ஒழிகி�ற� வ,கி�ற� லா�"ற� ேத"ற
 $கத.06282.3 

 அழிகி�ற� வ,
 அதக� அ�A உ"றன� அKக. $கத.06282.4 

 விளிதா� என மய0$_ஏவ.(மய0$_வி.) உ"றவ� ெவ=_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) 

F( உ,
 ஏ"றா: $கத.06283.1 

 ெநளி� ஆட அர� அைசதா: என ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) ேத( மிைச  

ெபயரா� $கத.06283.2 

 ெதளி�_வி.எ�.(ெதளி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆயிைட இர0கி  ெபா, 

திற:_ெப.(திற:_ெப.) வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) அ� இலனா� $கத.06283.3 



 எளிதா� எளிதி5கி�றவ� இ�த�ைம சிதி�தா�. $கத.06283.4 

 ெமாழி ப6>5
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) மா"றல( �ைன ெவ=ெச,�தனி: 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) $கத.06284.1 

 அழி ப6>>� வ,வா� என அநா- சி# காைல  $கத.06284.2 

 பழி ப6>5
 ெவறியா6>ைன  பயி�ேற பலி [6> $கத.06284.3 

 வழி ப6ட த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) நக(� காளிைய மன�தி� மிைச 

நிைன�தா�. $கத.06284.4 

 வி=A
 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) விற:_ெப.(விற:_ெப.) ேம� F( த, 

$கத.06285.1 

 ைம=ச� த�ைன மன�தி: உ�ன@
 $கத.06285.2 

 ந=A
 �4 என ந4K
 காளித� $கத.06285.3 

 ெந=ச
_ெப.(ெந=ச
_ெப.) த�னி: நிைன�த: ேமயினா-. $கத.06285.4 

 Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அலம(� ேதா�#வா- $கத.06286.1 

 Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அலமத ேதாளினா- $கத.06286.2 

 ேகால
 ெப"ற_ெப.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $லி0க 

ேவணியா- $கத.06286.3 

 ேகால
 ெப"ற_ெப.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $#0ெகாைல� 

கணா-. $கத.06286.4 

 ேபாத
 ெகா�#_வி.எ�.(ெகா:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெபாறாைம மி�$ 

உளா- $கத.06287.1 

 ேபாத
 ெகா�#_வி.எ�.(ெகா:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெபால
_ெப.(ெபால
_ெப.) ெச� தாளினா- $கத.06287.2 



 ஏத
 தC(தி5
 எ4ணலா( சிர
 $கத.06287.3 

 ஏத
 தC(தி5
 ஏம வாளினா-. $கத.06287.4 

 ச0கார�� அணி தா0$ ெகா0ைகயா- $கத.06288.1 

 ச0கார�� அணி தத_ெப.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெச0ைகயா- 

$கத.06288.2 

 உ0கார�தி� உர�த ஆைடயா- $கத.06288.3 

 உ0கார�தி� உர .
 ஓைதயா-. $கத.06288.4 

 ஞால� ேதவ,
 நாக( ேவத,
 $கத.06289.1 

 ஞால� ேதவ,
 ஏ�த_$ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ந4Kவா- 

$கத.06289.2 

 கால� தCய( களி"றி� ேமைலேயா( $கத.06289.3 

 கால� தCய( கல0$ கா6சியா-. $கத.06289.4 

 அ=ச� தா�_த".A.(தா�_த".A.) அ>யான வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) 

$கத.06290.1 

 அ=ச� தா�_த".A.(தா�_த".A.) அ> ேப(�� உலா� வா-_ெப.(வா-_ெப.) 

$கத.06290.2 

 ந=ச� தானவ( ைநய ெவ
ைம ெச� $கத.06290.3 

 ந=ச� தானவ( A"ற
_ெப.(A"ற
_ெப.) ந:$வா-. $கத.06290.4 

 அ0$ அ�த�ைமயளா� அம(தி5
 $கத.06291.1 

 அ0$ அ�த�ைம யளாய காளி மா: $கத.06291.2 

 சி0க�� ஏறிய ெச:வ�_ெப.(ெச:வ�_ெப.) ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) �� 

$கத.06291.3 



 சி0க�� ஏறின- ெச:ல:_ெப.(ெச:ல:_ெப.) ேமயினா-. $கத.06291.4 

 8த� கா( ெபா5 வி4ைண �65 உற $கத.06292.1 

 ேவத� Pளிக- ஏ# ேகதன
 $கத.06292.2 

 ஊத� ச0க
_ெப.(ச0க
_ெப.) ஒழித ப:லிய
 $கத.06292.3 

 ேமத�க ஓைச மி$�� ேமவேவ. $கத.06292.4 

 8த� கா( ெபா5 வி4ைண �65 உற $கத.06293.1 

 ேவத� Pளிக- ஏ# ேகதன
 $கத.06293.2 

 ஊத� ச0க
_ெப.(ச0க
_ெப.) ஒழித ப:லிய
 $கத.06293.3 

 ேமத�க ஓைச மி$�� ேமவேவ. $கத.06293.4 

 விைரெவா5 பறதைல ேமவி 

வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அய( $கத.06294.1 

 எ/�க மதைலைய எ�தி ேநா�கியா� $கத.06294.2 

 உர
 மி$
_ெப.எ�.(மி$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஒ�னல( உயிைர 

உ4ப� நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.06294.3 

 ப/ உற: எ�றன- அைம�த_ெப.எ�.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

பாணியா-. $கத.06294.4 

 8த� கா( ெபா5 வி4ைண �65 உற $கத.06295.1 

 ேவத� Pளிக- ஏ# ேகதன
 $கத.06295.2 

 ஊத� ச0க
_ெப.(ச0க
_ெப.) ஒழித ப:லிய
 $கத.06295.3 

 ேமத�க ஓைச மி$�� ேமவேவ. $கத.06295.4 

 ஆ(�தி5
 எ:ைலயி: அள�க( 

FB�_வி.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என $கத.06296.1 



 ஆ(�தி5
 எ:ைலயி: அட: ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) Gத,
 $கத.06296.2 

 ேவ(�தன( அH0கின( ேம: 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏ"றன( $கத.06296.3 

 ேவ(�தன( அH0கின( வி4_ெப.(வி4_ெப.) உேளா( எலா
. $கத.06296.4 

 காளிக- Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) கணி�சி கா( 

�க
_ெப.(�க
_ெப.) $கத.06297.1 

 வாளிக- சிதின( வைர ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) த, $கத.06297.2 

 நCளிக- எH� கைத ேநமி இ�னன $கத.06297.3 

 Pளிக- வ Cசின( $#கி  ேபா( ெச�தா(. $கத.06297.4 

 அ�திற� ேநா�கிேய ஆட: Gத(க- $கத.06298.1 

 எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ".) திற�தவைரD
 ஈ# 

ெச�க_விய0.வி.�.(ெச�_வி.+க_விய0.வி.�.) எனா� $கத.06298.2 

 ைக� தல�� இ,த� ஓ( கH �-_ெப.(�-_ெப.) வ Cசினா- $கத.06298.3 

 ப�திைர த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) அ,- பைட�த காளிேய. $கத.06298.4 

 வ Cசிய ��தைல ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) 

ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட $கத.06299.1 

 கா� சின எ/.ைக கா�# காளிக- $கத.06299.2 

 மாA அக: உ,  பல வ$��  பா( இட( $கத.06299.3 

 பாசன ம,- உற  பட(த:_ெதா.ெப.(பட(_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) உ"றேத. 

$கத.06299.4 

 ச4>ைக வி5_ஏவ.(வி5_வி.) பைட தன� வ�ைமைய� $கத.06300.1 

 க4டன� இைளயவ� கண0க- ஆ( உயி( $கத.06300.2 



 உ4>5
 இஃ� என உ�னிஏB இ, $கத.06300.3 

 .4 த,
 சி\ �க
_ெப.(�க
_ெப.) ெபா- எ�# ஏவினா�. $கத.06300.4 

 தC� க@B ேவலினா� ெச@��
 ஆAக
 $கத.06301.1 

 ேம�$ உ# ��தைல ேவைல )4 �க-_ெப.(�க-_ெப.) $கத.06301.2 

 ஆ�கிய� ஆ�க@
 அைனய த�ைமைய $கத.06301.3 

 ேநா�கின- காளி எ�# உைர�$
 ேநா�ைமயா-. $கத.06301.4 

 �4 என யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) வி5_ஏவ.(வி5_வி.) 

Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) த�ைனD
 $கத.06302.1 

 அ4ண: அ
 பகழியா: அ#��_வி.எ�.(அ#_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

எ� ஆ"றைல $கத.06302.2 

 எ4ணல� நி"பனா: இ�I
 அ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

$கத.06302.3 

 உ4ணிகB உயி/ைன உ4$ேவ� எ�றா-. $கத.06302.4 

 எ�றி5
 காளி ஓ( இைம பி� �� உற $கத.06303.1 

 நி�றி5
 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அ
 கடைல நC�கிேய $கத.06303.2 

 ெவ�றி5
 வய  .லி_ெப.(.லி_ெப.) மிைச� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ(�திடா� $கத.06303.3 

 ெச�றன-_வி.�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+அ-_பட(.ப�.) வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) 

�� ெச ப: ேமயினா-. $கத.06303.4 

 �� உற யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) வி5_ஏவ.(வி5_வி.) 8இைல  பைட 

$கத.06304.1 

 த�ைன ெவ0கைணகளா: த5��_வி.எ�.(த5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

நி�றைன $கத.06304.2 



 இ�I
 ஒ( Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) உ45 எறிவ� வ C$தி $கத.06304.3 

 அ�ன� கா�திட: அ/� கா4 எ�றா-. $கத.06304.4 

 எ�ற@
 �#வ:_ெப.(�#வ:_ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இல0$ Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) 

ஆ0$ $கத.06305.1 

 ஒ�# அல ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ஒ,0$ வ CசிI
 $கத.06305.2 

 நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அைவ �Hவ�
 நC# 

ெச�வ� எ� $கத.06305.3 

 வ� திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெத/திைல மா� நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எ�றா�. 

$கத.06305.4 

 ெகா"ற ெமா�
பின� இைவ Pற� 

ேக65_வி.எ�.(ேக-_வி.+6_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உள
 $கத.06306.1 

 ெச"ற
 அ� ஆகிேய ெதழி��� ச4>ைக $கத.06306.2 

 ம"#
 ஒ( Fல ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) வ:ைல வ Cசினா- $கத.06306.3 

 A"றிய_ெப.எ�.(A"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பா( இட� 

ெதா$தி_ெப.(ெதா$தி_ெப.) உ6கேவ. $கத.06306.4 

 அ,
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) அமர(க- அ� ெகா: ஆல
 எ�# $கத.06307.1 

 இ/தன( பணி எனா இ�I
 இ��
 $கத.06307.2 

 வ,தின(_வி.�.(வ,�_வி.+இ�_இ.கா.+அ(_பட(.ப�.) Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) 

�� வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) த�ைமைய� $கத.06307.3 

 ெத/தன� வ Cர ெமா�
. உைடய ெச
மேல. $கத.06307.4 

 எ65ட� இர45 Q# எI
 ெதாைக ப5 $கத.06308.1 

 ெந65 இ,
 பகழிக- நிகர� 24>ேய $கத.06308.2 



 அ6டன� �ணிபட அ/யி� ேம: அவ-_பதி.ெப.(அவ-_பதி.ெப.) $கத.06308.3 

 ெதா6>ட வ,வ� ஓ( Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) த�ைனேய. $கத.06308.4 

 எறி�த, Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) அ� இ"# வ CBத@
 $கத.06309.1 

 ெச#�தன- இ0$ இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) சிர�ைத வாளினா: 

$கத.06309.2 

 அ#��_வி.எ�.(அ#_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உதிர  .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) 

Aைவ�தி65 ஆவிைய  $கத.06309.3 

 பறி�தி5ேவ� என  பக(தி6டா- அேரா. $கத.06309.4 

 நா: இ, ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) உைட ந0ைக ேதா�ற: �� $கத.06310.1 

 வா: உைள மட0கலி� இ,�த: மா4._ெப.(மா4._ெப.) ஒOஇ  $கத.06310.2 

 பா: உ# திைர� கட:_ெப.(கட:_ெப.) பர ைப வி65 அக: $கத.06310.3 

 ஆல
 அதா
 என ஆ(�தி65 ஏகினா-. $கத.06310.4 

 ஆ(�தி5
 ச4>ைக அ0ைக த�னி: ஓ( $கத.06311.1 

 P(�தி5
 வா-_ெப.(வா-_ெப.) பைட 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெகா
 என� $கத.06311.2 

 தC(�தI�$ இனிய� ஓ( ெச
ம: நி".#
 $கத.06311.3 

 தா(�தட
 ேத( மிைச� தனி வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

எ�தினா-. $கத.06311.4 

 ேநா�கின� ெமா�
பினா� ேநா�ைம G45 உளா� $கத.06312.1 

 தா�$ அண0கா
 இவ-_பதி.ெப.(இவ-_பதி.ெப.) த�ன� ஆவிைய $கத.06312.2 

 நC�$த:_ெதா.ெப.(நC�$_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) ெச�வ� நC(ைம�� அ�# 

எனா� $கத.06312.3 



 2�கின� அவ-_பதி.ெப.(அவ-_பதி.ெப.) வலி ெதாைல�க உ�Iவா�. 

$கத.06312.4 

 இ>�� என உர பின� எ4ைக த�ைனD
 $கத.06313.1 

 ஒ>�தனனா
 என ஒ,ைகயா: உற  $கத.06313.2 

 பி>�தன� ம"# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெப,
 ைகயா: உர� $கத.06313.3 

 த>�தன� காளி வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அவச
 

ஆயினா-. $கத.06313.4 

 கர0ெகா5 ேசவக� க: எ�# எ"ற@
 $கத.06314.1 

 உர
 கிழி உ"றன- உமிBத ேசா/ நC( $கத.06314.2 

 தர0க
 அ� எறிகட: த�ைன  ேபா�# உலா� $கத.06314.3 

 இர0கிய� அவ-_பதி.ெப.(அவ-_பதி.ெப.) �ய( யாவ( P#வா(. $கத.06314.4 

 எ4 ைகD
 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ைகயா: ஏத: ப"றி ஓ( $கத.06315.1 

 ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) ைகயி� நCலி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உர�தி: 

எ"ற@
 $கத.06315.2 

 ம4_ெப.(ம4_ெப.) கிழி உ"றன வைகக- கீ4டன $கத.06315.3 

 வி4கிள( அ4ட பி�திைகD
 வி4டேத. $கத.06315.4 

 திைர ெப# கட:_ெப.(கட:_ெப.) என� கா�ற ெச
.ன: $கத.06316.1 

 வைர ெப# தன� ெம� மைற�தலா: �ய(� $கத.06316.2 

 கைர ெபற:_ெதா.ெப.(ெப#_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) இ:லவ- காளி எ�# �� 

$கத.06316.3 

 உைர ெப# ெபயைரD
 ஒழி உ"றா- அேரா. $கத.06316.4 



 இ?வைக அவசமா� இ
ப( வ CBத_ெப.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

பி� $கத.06317.1 

 ஐ வைக உண(�சிD
 அனாதி யான�
 $கத.06317.2 

 ெச?வி� ெதா�ைம ேபா: ேசர� F( மக-_ெப.(மக-_ெப.) $கத.06317.3 

 ெவ?வலி இழ�_வி.எ�.(இழ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) க4 விழி�� 

வி
மினா-. $கத.06317.4 

 ஆ4ைமயி� ேம: அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அகல�� எ"றிட 

$கத.06318.1 

 ஏ4ைமD
 வ Cர�
 இழ�_வி.எ�.(இழ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வ CBத� 

$கத.06318.2 

 நC4 மய: ஆன� நிைந�_வி.எ�.(நிைன_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெந=A_ெப.(ெந=A_ெப.) இைட $கத.06318.3 

 நா4_ெப.(நா4_ெப.) மலி உ"றன- ந50$
 ஆவியா-. $கத.06318.4 

 அத
 இ: அ# �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) அமல� ஏவலா: 

$கத.06319.1 

 வதவெனா5 ெபா/� வாைக எ��ேமா $கத.06319.2 

 .தி இ: ஆதிவ6 .�கன� எனா� $கத.06319.3 

 சிைத ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எHதன- 

வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) தC(�_வி.எ�.(தC(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

உளா�. $கத.06319.4 

 இகBதவ( உர�திைன இகB� P( நக�� $கத.06320.1 

 அகB� உயி( உ4>5
 அண0$ ேத( மிைச� $கத.06320.2 

 திகBதன- நி�றி5 திறலினா� தைன  $கத.06320.3 



 .கBதன- இைணயன .க:வ� ஆயினா-. $கத.06320.4 

 க�றிய க". உைட� கனலி மா�க� $கத.06321.1 

 இ�# எைன அ,�சைன இய"றி ஏ�திேய $கத.06321.2 

 ஒ�# அல உயி( பலி உதவி ேவ4>னா� $கத.06321.3 

 ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) அ� அய(�தில� நா� இ0$ எ�திேன�. $கத.06321.4 

 உ�Iைட வ�ைமD
 உன� வ Cர�
 $கத.06322.1 

 சி�ன�
 உண(தில� ெச,வி� �� உறCஇ $கத.06322.2 

 நி�Iட� இகலி இ நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ஆயின $கத.06322.3 

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

ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) இைட. $கத.06322.4 

 க#�� இனி வ:ைலயி: கன: �க�தைன $கத.06323.1 

 ஒ#�� உயி( உ4$தி ஒழி� உளாைரD
 $கத.06323.2 

 அ#�தைன நி"$தி அல/ த�ைன �� $கத.06323.3 

 ெச#�தவ� த�ைனD
 அ5தி ெச
ம: நC. $கத.06323.4 

 அைடயல( த
ைம ெவ�#_வி.எ�.(ெவ:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ# 

மா�க
 $கத.06324.1 

 உைடயவ� க,ைண ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

உவைக ேம�தி $கத.06324.2 

 ெந>� ப: ஊழிD
 நC>_வி.எ�.(நC5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) வாBதியா: 

$கத.06324.3 

 கைட �ைற இைவ எலா
 கா4> நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எ�றா-. 

$கத.06324.4 



 இ�திற
 ேயாகினி இைச�� ெவ=சம( $கத.06325.1 

 வி�தக� விைட ெகா5 மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ேகா- அ/� $கத.06325.2 

 சி�திர ெவ,�த
 ேம: ேச(�_வி.எ�.(ேச(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெதா:பைட $கத.06325.3 

 ெமா��திட  ேபாயின- �� வ�ழி. $கத.06325.4 

 ச4>ைக ேபாத காைல� தழ: �க� அைனய எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.06326.1 

 க4டன� ெவ$45 ந�றி� க-வன� ஆ"ற: எ�னா� $கத.06326.2 

 தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) ஆ"ற: சா�# 

ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) கிட�_வி.எ�.(கிட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ,�� 

கா�# $கத.06326.3 

 ெகா4ட:_ெப.(ெகா4ட:_ெப.) அ� எHதா: எ�ன� ெகா
 என எH� 

ெசா:வா�. $கத.06326.4 

 ெகா�#_வி.எ�.(ெகா:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உயி( பல�
 )0கி� 

$,திD
 வ>D
 மாதி $கத.06327.1 

 ஒ�# த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) அக5 2ரா� உல . உறா  பசிேநா� மி�$� 

$கத.06327.2 

 ெச�றி5
 காளியாேலா ெத?வ( த
 ெச,ைவ யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) 

�� $கத.06327.3 

 ெவ�றன� Fர� ேச��$� �ைணகJ
 ேவ45ேமா தா�. $கத.06327.4 

 Fல�
 த45
 வாJ
 Aட( மH  பைடD
 சீ"ற� $கத.06328.1 

 ேகால�
 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பா0கி: 

Pளிக- Fழ_$ைற.எ�.(FB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ைவ$
 $கத.06328.2 



 நCலித� வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) கா4பா� 

நிைந�_வி.எ�.(நிைன_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இவ4 விளி�த� அ�றி 

$கத.06328.3 

 ேவலவ� பைடைய அ�னா- ெவ:@
 எ�# உள
 ெகா4ேடேனா. 

$கத.06328.4 

 வாவிD
 $ளI
 ெபா�தC( நதிகJ
 ம"#
 எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.06329.1 

 2� )4 பனியா: அ�ேற �J
.வ அஃேத ேபால� $கத.06329.2 

 ேதவைர ஏவ: ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

சிற ._ெப.(சிற ._ெப.) உைட� தமிேய� இ0ங� $கத.06329.3 

 ேமவிய_ெப.எ�.(ேம�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) காளியாேலா எ��வ� 

வ Cர� த�ைம. $கத.06329.4 

 இ� இனி� கண
 அ� ஒ�றி� இளவலா( உயிைர ெவௗவி $கத.06330.1 

 �� உற அக�ற_ெப.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ஒ"ற� �ர4 

வலி அதைன� சிதி $கத.06330.2 

 அ�னவ� ஆவி P"#� க>சிலா அளி ப� அ:லா� $கத.06330.3 

 ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) �� ேபாவதி:ைல 

வ=சின
_ெப.(வ=சின
_ெப.) இஃேத எ�றா�. $கத.06330.4 

 கன: �க� இைனய மா"ற
 கழறிேய அ�ண� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

ேப( $கத.06331.1 

 அனிக
 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அயலி� ஈ4ட ஆழி 

அ
 ேத/: ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.06331.2 

 வைன த, சிைல ஒ�# ஏதி வ�ைமயா: வா0கி Q# $கத.06331.3 



 �ைன இ,
 பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) வ Cர ெமா�
ப� ேம: 24> ஆ(�தா�. 

$கத.06331.4 

 ெகா5ெதாழிலாள� ெச�ைக $ைரகழ: வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) காணா 

$கத.06332.1 

 �>திட வதா�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ,.) ேபா@
 �ய"சி 

ஈ� அழகி� எ�னா $கத.06332.2 

 ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) தனி� சிைல� கா: 

ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ெஞேர: என வைள��� 

தாI
 $கத.06332.3 

 அ5
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) கைண Q# ஓ�சி அ#�தன� அ�ண� வாளி. 

$கத.06332.4 

 அ#�த ெபாHத�தி: அ�ண(�$ அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) 

ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) $கத.06333.1 

 மற�தி� ஒ5 Q# சர
 வாலியன G6>� $கத.06333.2 

 சிற ._ெப.(சிற ._ெப.) உைடய ெச
ம: உ# ேத/ைன அழி��� $கத.06333.3 

 $றி�த விற:_ெப.(விற:_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) சம( வா:வைள 

$றி�தா�. $கத.06333.4 

 ேத( அழித@
 ெவ$ளி ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

இளவ: ஈ( ஏB $கத.06334.1 

 P/ய_ெப.அ.(P/ய_ெப.அ.) ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) 

ெகா
 என வி5�ேத $கத.06334.2 

 ஆ( அழ: �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) அ�ண� அ0ைக இைட 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.06334.3 

 8/ வ/ ெவ=சிைல �/�� அம( விைள�தா�. $கத.06334.4 



 வி: அ� �/திட@
 ேவ# ஓ( சிைல வா0கி� $கத.06335.1 

 க: என எயி"#_ெப.(எயி"#_ெப.) அணி கறி�� இவைன இ�ேன $கத.06335.2 

 ெகா:வ� எI
 ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) ெமாழி 

Pறி_வி.எ�.(P#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) மண
_ெப.(மண
_ெப.) 

நா#
_ெப.எ�.(நா#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.06335.3 

 அ:லி_ெப.(அ:லி_ெப.) மலேரா� பைடைய அ4ண: மிைச உ��தா�. 

$கத.06335.4 

 அ�தைகைம ேநா�கின� அய� பைடைய யாI
 $கத.06336.1 

 உ��தி>� என�$ வ,
 ஊதிய
 எ� எ�னா� $கத.06336.2 

 சி�த
_ெப.(சி�த
_ெப.) உ# Gசைன ெச@�தி விற:_ெப.(விற:_ெப.) வ Cர 

$கத.06336.3 

 ப�திர ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) பைட ஒ( பணி ெகா5 வி6டா�. $கத.06336.4 

 வா/தி வளாக
 அைர மா�திைரயி� 

உ4K
_ெப.எ�.(உ4K_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.06337.1 

 வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பைட 

விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பட( 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கத.06337.2 

 நாரண� மக�_ெப.(மக�_ெப.) பைட ந50கி நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

தாழா $கத.06337.3 

 யா,
 நைக ெச�திட இ/� உளைத அ�ேற. $கத.06337.4 

 அ�ன மிைசேயா� பைட அழிதிட@
 வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) $கத.06338.1 

 த�ன� ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) பைட த5 பி: வைக ஏகி $கத.06338.2 

 வ�னி �க� ஆவி ெகா5 மா�>க- த-ளி $கத.06338.3 



 மி�I என வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) இைட 

மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

பர�_வி.எ�.(பர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ�ேற. $கத.06338.4 

 ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) அ�கன: �க� விளி� 

வ CBதன� $கத.06339.1 

 ஒ� என அ�ெசய: உ
ப( ேநா�$ உறா $கத.06339.2 

 ஐயைன வாB�தி_வி.எ�.(வாB��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அல/� மா/2� $கத.06339.3 

 ெம� அணி �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) எலா
 வ Cசி ஆ>னா(. $கத.06339.4 

 .ற
_ெப.(.ற
_ெப.) த, கலி0க�
 GK
 நாண�
 $கத.06340.1 

 �றதன( உவைகயா: ெசா:@
 ஆடல( $கத.06340.2 

 சிற�_வி.எ�.(சிற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உட� ஆ(�தன( 

ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) அ"ைற நா-_ெப.(நா-_ெப.) $கத.06340.3 

 பிறதி5 ைமத( த
 ெப"றி எ�தினா(. $கத.06340.4 

 எ/ �க� அ?விைட இற ப ஆ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $கத.06341.1 

 ெப,
 பைட வ Cர(க- .ல
பி_வி.எ�.(.ல
._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) எலா
 $கத.06341.2 

 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சி# 2தI�$ உைட�ேமா எனா� $கத.06341.3 

 ெச,விைன� $றி�தன( உல . இ: தCைமேயா(. $கத.06341.4 

 �"ப5
 தைலவ(க- 8ெவ4ணாயிர( $கத.06342.1 

 ெபா". உைட இைளயவ� .ைடயி: A"றிடா� $கத.06342.2 

 க பண
 திகி/ேகா: கணி�சி ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) கைத $கத.06342.3 



 ெசா: ப5 பைட எலா
 ெசா/�_வி.எ�.(ெசா/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ேபா( ெச�தா(. $கத.06342.4 

 ெச�த� ேநா�கிேய ெசயி(��� ேசவக� $கத.06343.1 

 ைக தனி: இ,த� ஓ( கா(�க
 

வைளஇ_வி.எ�.(வைள_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.06343.2 

 ெநா� தினி: ஆயிர Q# ேகா> ேகா: $கத.06343.3 

 எ�தன� ெதழி�தன� அ�ண( ஏ0கேவ. $கத.06343.4 

 இ�திற
 கண
 அ� ஒ�# இைட அறாமேல $கத.06344.1 

 ைக� தI உமிBதி5
 கைணயி� மாமைழ $கத.06344.2 

 உ��தன� தி/தன� உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) ேப(�தி5
 $கத.06344.3 

 ெம��திற: ம,�திI
 விைரவி� ேமவிேய. $கத.06344.4 

 எறிதி5
 பைடகJ
 எ�த ேகா:கJ
 $கத.06345.1 

 �றிதன �ணிதன ெமா�
. மா(ப�
 $கத.06345.2 

 ெசறிதி5
 கர0கJ
 சிர�
 தா-கJ
 $கத.06345.3 

 தறிதன அ�ண( த
 தைலவ( வ C>னா(. $கத.06345.4 

 ேவழ�
 .ரவிD
 �ணி� வ CBதன $கத.06346.1 

 வாழி_விய0.வி.�.(வாB_வி.+இ_விய0.வி.�.$றி.) அ
 ேத( நிைர அைன��
 

இ"றன $கத.06346.2 

 FB உ#
 அ�ண,
 ெதாைல� ேபாயினா( $கத.06346.3 

 பாழி அ
 ேதாளினா� பகழி� த�ைமயா:. $கத.06346.4 

 பா# ஒH�$ உ"றன ககன
 பா( மிைச $கத.06347.1 

 வ C# ஒH�$ உ"ற ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பைடக- வ Cதிட� $கத.06347.2 



 ேச#_ெப.(ேச#_ெப.) ஒH�$ உ"றன தைசக- ெச
.ன: $கத.06347.3 

 ஆ# ஒH�$ உ"றதா: அம( ெச� ஆ# எலா
. $கத.06347.4 

 பல உைட ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) தைல  பதக( �=ச@
 $கத.06348.1 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) உைட எயி"#_ெப.(எயி"#_ெப.) இைட நிவத தC�கன: 

$கத.06348.2 

 .ல� உைட விH நிண
_ெப.(நிண
_ெப.) .H�க: ெச�ததா: $கத.06348.3 

 கலி ெகH ெகா>ெயா5_ெப.(ெகா>_ெப.+ஒ5_க,.ெவ.) கண�
 ���கேவ. 

$கத.06348.4 

 மாைமயி: ெசறி�தன வ>வி� மா: க/ $கத.06349.1 

 தா
 அயி". உற வ> தட�ைக வ�தைல $கத.06349.2 

 ஏ மயி(� ேதாைகேயா5 இ"# நC0$_ஏவ.(நC0$_வி.) உற $கத.06349.3 

 ஆைமயி: ேபாவன $,தி_ெப.($,தி_ெப.) ஆ"றிேன. $கத.06349.4 

 கா( ெகH
 அ�ண,- கலத_ெப.எ�.(கல_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ேசா/யி� $கத.06350.1 

 தாைரக- நC�த
 ஆ� எH� த�கவ( $கத.06350.2 

 ேப( உட:_ெப.(உட:_ெப.) உ6ெகா5 ெபய(த பி� உற $கத.06350.3 

 வா/தி வடைவ உ45 உல� மா4._ெப.(மா4._ெப.) என. $கத.06350.4 

 க/யிI
 ப/யிI
 கா: 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ஓ0கிய_ெப.எ�.(ஓ0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.06351.1 

 $,தி_ெப.($,தி_ெப.) அ
 .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

$லா�
 ைவகலி� $கத.06351.2 

 வைர ெதா#
 வைர ெதா#
 மா# மா# எழா $கத.06351.3 



 அ,விக- ெச�ெறன அH0கி� ெச:@மா:. $கத.06351.4 

 மீளிக- $,தி_ெப.($,தி_ெப.) நC( ெவ-ளமா� அதி: $கத.06352.1 

 வா-_ெப.(வா-_ெப.) உ# ேவ:கJ
 வாJ
 ம"ற�
 $கத.06352.2 

 ேகா- உ# மயிைலயி: $லவ� க45 த
 $கத.06352.3 

 ேகளி( எ�# எதி(வன ெகHம ேவைல மீ�. $கத.06352.4 

 அழ: ெபா, ெச�க( வானக�தி� மாமதி� $கத.06353.1 

 $Hவின( ேச(�_வி.எ�.(ேச(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உற� $ல�
 

ெகா-ைக ேபா: $கத.06353.2 

 நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) ெபாதி கவிைக த
 ெந>ய தா-_ெப.(தா-_ெப.) அற 

$கத.06353.3 

 ஒHகிய_ெப.எ�.(ஒH$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $,தியி� ஒ,0$ 

ெச:வேவ. $கத.06353.4 

 அைல ெகH $,தி_ெப.($,தி_ெப.) ஆ# அH0$ உ"# ஏகலா: $கத.06354.1 

 தைலகJ
 உட:கJ
 தைசD
 வா/ட� $கத.06354.2 

 ெகாைல ./ மறவ(_ெப.(மறவ(_ெப.) த
 $ட/: பி�னிேய $கத.06354.3 

 வைல_ெப.(வைல_ெப.) எறி�_வி.எ�.(எறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ஈ(�தன( வய ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) Gதேர. $கத.06354.4 

 ஞாளிக- தி/வ� ஓ( ம,0$_ெப.(ம,0$_ெப.) நாம ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) 

$கத.06355.1 

 Pளிக- தி/வ� ஓ( ம,0$_ெப.(ம,0$_ெப.) Pளியா
 $கத.06355.2 

 மீளிக- தி/வ� ஓ( ம,0$_ெப.(ம,0$_ெப.) ெவ�றி5
 $கத.06355.3 

 காளிக- தி/வ� ஓ( ம,0$_ெப.(ம,0$_ெப.) க4 எலா
. $கத.06355.4 



 ேத( இைட உலதவ� சிர��
 

�=சிய_ெப.எ�.(�=A_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.06356.1 

 சாரதி தைலயிI
 .ரவி_ெப.(.ரவி_ெப.) த
மிI
 $கத.06356.2 

 ேசா/க- இழிவன ெதாைலத_ெப.எ�.(ெதாைல_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ைவய�
 $கத.06356.3 

 ஆ( உயி( எ�தி ஆ0$ அ� ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

எ�னேவ. $கத.06356.4 

 சின வலி அ�ண( த
 திகி/_ெப.(திகி/_ெப.) G4>5
 $கத.06357.1 

 �ைன வ, ேகச/ �=ச� ேசா/நC( $கத.06357.2 

 கைன கட:_ெப.(கட:_ெப.) இைட ெசல� க45 ேதைர த
 $கத.06357.3 

 இன
 என எதி( தழCஇ_வி.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) இர0$ 

கி�றேவ. $கத.06357.4 

 வி/த_ெப.எ�.(வி/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) இ�திற
 இய: ெவ0கள�� 

இைட $கத.06358.1 

 இ/தி5
 தானவ( இற�_வி.எ�.(இற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நC0கினா( 

$கத.06358.2 

 க,தைல அ5�கலி: கழ:க- தா�$ உற� $கத.06358.3 

 தி/தன( அய(தன( சிலவ( �=சினா(. $கத.06358.4 

 மH�கJ
 அயி:கJ
 வாJ
 ��தைல� $கத.06359.1 

 கH�கJ
 கா: பட� கவ: உ"றா( சில( $கத.06359.2 

 விH�ெகா5 வ- உர
 விராய Gழியி: $கத.06359.3 

 இH�கின( அHதின( இற�_வி.எ�.(இற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

உ"றா( சில(. $கத.06359.4 



 பா�தி5
 $,தி_ெப.($,தி_ெப.) அ
 பரைவ ஆ"# இைட $கத.06360.1 

 நCதின( ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சில( நCதி� கா: எழா $கத.06360.2 

 ேதா�தன( ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சில( ஓ>னா( சில( $கத.06360.3 

 மா�தன( ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சில( மாய வ Cரேர. $கத.06360.4 

 கா4 ெதா#
 கா4ெதா#
 அ�ண( க4 இைட $கத.06361.1 

 ஈ4>ய ெவ-_ெப.எஅ.(ெவ-_ெப.அ.) இைட இளவ: ேமனியா� $கத.06361.2 

 நC4ட� ஒ( ைபDளா� நிகழ ஏ0கிேய $கத.06361.3 

 மா4டன( சில( சில( வா� ெவOஇயினா(. $கத.06361.4 

 � . உ# Gத( பி� ெதாடர� தா-_ெப.(தா-_ெப.) ெதாழா $கத.06362.1 

 ெம� பைட �Hவ�
 வ Cசி ஆ� இைட� $கத.06362.2 

 த பின( இ#தியி: சா�� மா�தவ( $கத.06362.3 

 ைக பைட வா0கிேய க>� உ"றா( சில(. $கத.06362.4 

 எ4ண
 இ: பைட�கல
 யா�
 வ Cசிேய $கத.06363.1 

 த4Kைம_ெப.(த4Kைம_ெப.) வ/ �> த�ைக ேப/யா
 $கத.06363.2 

 ப4 அைம இய
பல ப"றி ஆ(�திடா $கத.06363.3 

 ந4ணின( ந5வைன ந5�$
 தானவ(. $கத.06363.4 

 ப/�$ைவ அ/�$ைவ பைட�த மா�க�� $கத.06364.1 

 இர�க
 இ: அ�ண(க- இர�த�தி: தம $கத.06364.2 

 ெந,�$ உ# சிர� ெதாைக நC6> ெம� எலா
 $கத.06364.3 

 கர�$ந( ஒ,சில( உயி/� காதலா(. $கத.06364.4 

 F-_ெப.(F-_ெப.) உ# ேபா( இைட� ெதாைல� ேபாகிேய $கத.06365.1 



 நC- இக: உ#கிலா நி,த( ச
.வா� $கத.06365.2 

 ஆ- உைட வயவ( ஊ� அ,த ஆயிைட $கத.06365.3 

 ஞாளிக- கவ(த@
 ந5�$ உ"றா( சில(. $கத.06365.4 

 தCயிைன �,�$#
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) Gத(க- 

$கத.06366.1 

 தாயின( ெதாட(த@
 சா��ேளா( சில( $கத.06366.2 

 நாயின� உ,�ெகா5 நட�க ஞாளிக- $கத.06366.3 

 ஆயின அட(�த@
 அ=சினா( சில(. $கத.06366.4 

 விைச ஒ5 சாரத( விரவ ேவ"# உ, $கத.06367.1 

 இைசகில( இறதவ( இன��- ேமயினா( $கத.06367.2 

 தைச கவ( ஞமலிக- தைல� 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஈ(�க�
 $கத.06367.3 

 அைச� இல( ஆகிேய அH0கினா( சில(. $கத.06367.4 

 .4 த, $,தி_ெப.($,தி_ெப.) நC( .ற��� சிதிட $கத.06368.1 

 ம45 அம( த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இைட மா4ட ேக-வைர� $கத.06368.2 

 க4>ல( சிர
 ெதOஇ� கவ�# அர"றிய $கத.06368.3 

 ஒ4_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதா>_ெப.(ெதா>_ெப.) மாத/� உலவினா( சில(. 

$கத.06368.4 

 F(�தி5
 ேநா�$ ஓ5
 �4 எ�# எ�திேய $கத.06369.1 

 ஆ(�தி5
 Gத( வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அKக வா� 

ெவOஇ $கத.06369.2 



 ேவ(�� உட:_ெப.(உட:_ெப.) பனி ப 

வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உைத��
 ெவ�யதா- 

$கத.06369.3 

 ேப(�� இட: இ�றிD
 ேப� உ"றா( சில(. $கத.06369.4 

 அழி த,ேவா( தைம அவ/� ��னேர $கத.06370.1 

 கழி த,
 உயி/ன( கண0களாகி வி4_ெப.(வி4_ெப.) $கத.06370.2 

 வழித, ெசலவினி: வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ப"றி எ
 

$கத.06370.3 

 பழித,வ C( என  பணி�கி�றா( சில(. $கத.06370.4 

 வ: விைர பறைவைய_ெப.(பறைவ_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ம"# அவ6 $கத.06371.1 

 ெச:@தி( Gத(க- ெத/ய� க4>ேர: $கத.06371.2 

 இ:ைல இெநறிதனி: இற�_வி.எ�.(இற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

உேளா( என� $கத.06371.3 

 ெசா:@தி( நC( என� ெதாHகி�றா( சில(. $கத.06371.4 

 காசினி அதனிைட� கவிBத ேக-வைர $கத.06372.1 

 ஆைசயிெனா5 தழCஇ_வி.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) அலம� 

ஏ0கிேய $கத.06372.2 

 பாசி_ெப.(பாசி_ெப.) இைழ மாத/: பரவ  Gத(க- $கத.06372.3 

 நாசி ஈ(தி5த@
 நாK உ"றா( சில(. $கத.06372.4 

 அட: ெகH 2தனா: அ�ண( யாவ,
 $கத.06373.1 

 ெக5வ� தி4ண
 யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) ெக5கிேலா
 எனா� 

$கத.06373.2 



 $ட( ெகH ேசா/ அ
 $>ைஞ� க4 உறCஇ� $கத.06373.3 

 கட:_ெப.(கட:_ெப.) உ# வைரயி� உ- 

கல�_வி.எ�.(கல_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உளா( சில(. $கத.06373.4 

 சாரத( $Hவிைன� த பி� த�தம� $கத.06374.1 

 ஆ( உயி( உ�தபி� அ0க4 மா4டவ( $கத.06374.2 

 ேசா/ அ� உரமிைச �ைதய  Gசிேய $கத.06374.3 

 வ Cர(க- இவ( என ேம�வா( சில(. $கத.06374.4 

 இ?வைக �=சின( அ�றி எ4 இலா $கத.06375.1 

 ெவ?வலி அ�ண(க- ெவ,வி ஓட@
 $கத.06375.2 

 ைம வ, ெநறி �ய: மேகதிர  .ர
 $கத.06375.3 

 ெகௗைவயி� அர"றின கட:_ெப.(கட:_ெப.) உைடத ேபா:. $கத.06375.4 

 அ0$ அ� ெபாHதினி: ஆட: �"றிேய $கத.06376.1 

 ெச0_ெப.அ.(ெச
_ெப.அ.) கள
 ந5 உ# ெச
ம: த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) .ைட 

$கத.06376.2 

 எ0கK
 நC0கிய_ெப.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) இல�க ேவத,
 

$கத.06376.3 

 ச0ைகயி: Gத,
 தைல� ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ஈ4>னா(. $கத.06376.4 

 எ/தி5
 கன: �க� எ�த ெவ=சர
 $கத.06377.1 

 உரதைன அகBதிட ஒ,த� வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) ேபா� $கத.06377.2 

 அரைதயி� 8Bகிேய அழித_ெப.எ�.(அழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

வ Cரமா $கத.06377.3 



 .ரதர� எH� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) .ைடயி: எ�தினா�. $கத.06377.4 

 .4டர நC# அணி .னித� பா0க/� $கத.06378.1 

 மி4>ன( இவ( எலா
 ேமவி நி"ற@
 $கத.06378.2 

 எ4 த$
 இைளயவ( எHவ( த
ைமD
 $கத.06378.3 

 க4>ல� கவ�றன� கழற: ேமயினா�. $கத.06378.4 

 ஆ4தைக வ Cர(க- அைடயலா(�$ எதி( $கத.06379.1 

 845 அம( இய"றிய 8வ( நா:வ,
 $கத.06379.2 

 மா4டனேர ெகாேலா மய0கினா( ெகாேலா $கத.06379.3 

 ஆ4டவ( கிடதன( இய
.வ C( எ�றா�. $கத.06379.4 

 எ�ற@
 உ�கிர� எ�I
 சாரத� $கத.06380.1 

 உ� �ைணயா( கைள ஒ�னல� மக�_ெப.(மக�_ெப.) $கத.06380.2 

 ெகா�றன� அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) உயி( P"#
 ெவௗவினா� 

$கத.06380.3 

 ெபா�றிய ைவ பிைன .கல� ேக6>யா:. $கத.06380.4 

 இ
ப/� �� உற இய
.
 ேயாசைன $கத.06381.1 

 ஐ
பதி"# இர4>� ேம: ஆல
 ஒ�# உள $கத.06381.2 

 �
. அ,
 சிறி� என ஓ0$
 ஆயிைட� $கத.06381.3 

 த
பிய( மா�தன( சரதேம எ�றா�. $கத.06381.4 

 உ�கிர� இைனயன உைர ப யா/I
 $கத.06382.1 

 மி�கவ� வினவிேய வHம ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) உறCஇ  $கத.06382.2 

 ப�க
_ெப.(ப�க
_ெப.) அ� ஆயின( படர ஏகினா� $கத.06382.3 



 ெதா�$ உ#
 இைளஞ(க- 

�=A
_ெப.எ�.(�=A_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) வா�. $கத.06382.4 

 ஓசைன Q# நி0கி_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஒலிகழ: 

வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) எ�த  $கத.06383.1 

 பாசிைல வட�தி� பா0ேக ப/�ைட� த
பி மா(க- $கத.06383.2 

 கா�சின அ0கி ெச0க4 கா�றிட� கேளவர�� $கத.06383.3 

 வாச ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ப-ளி_ெப.(ப-ளி_ெப.) மீ� மா�தன( கிட ப� 

க4டா�. $கத.06383.4 

 க4டன� விழிக- ெசநC( கா�றிட 

வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) .:லி� $கத.06384.1 

 ெகா4டன�_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

இைளஞ( த
ைம� Pவின� அர"றி� ெச?வா� $கத.06384.2 

 வி4டன� உயி(�� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) விய(�தன� வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) 

ஆவி $கத.06384.3 

 உ4>ல� எ�ன� ேசா(தா� 

உண(�_வி.எ�.(உண(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பி� இர0க: உ"றா�. 

$கத.06384.4 

 த
பிமீ( த
பிமீ( எ�# உைர�தி5
 தHவி� ெகா-ள C( $கத.06385.1 

 எ
பிமீ( எ�I
 ஐேயா எ0ஙன
 ெச�றC( எ�I
 $கத.06385.2 

 ெவ
பிேன� எ�I
 எ�ைன வி65 அக�றCேரா எ�I
 $கத.06385.3 

 ந
பிேன� உ
ைம எ�I
 நா� உம�$ அயேலா எ�I
. $கத.06385.4 

 அ0கிமா �கேன )
ைம அட: ெசய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

வ:லா� எ�I
 $கத.06386.1 



 இ0$ நC( �>தC( எ�றா: எ� ெச�வ� தமிேய� எ�I
 $கத.06386.2 

 �0க ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பைடக- ஏதி� 

FB�_வி.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உட� �ைணயா� 

வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.06386.3 

 உ0கைள� ேதா"றி யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.+ஏ_சா/.) உ�தன� 

ேபா@
 எ�I
. $கத.06386.4 

 அ
மேவா விதிேய எ�I
 ஆதகா� உன�$ ஈ� எ�I
 $கத.06387.1 

 இ
 என� ெச:லா�_எதி(.ம.வி.எ�.(ெச:_வி.ஆ�_எதி(.ம.+உ_வி.எ�.$றி.) 

இ�I
 இ,�திேயா உயிேர எ�I
 $கத.06387.2 

 ெச
ைம ெகா- $ண�தாேரா5 பிற பேர சில( இ0$ எ�I
 $கத.06387.3 

 எ
ைம ஆJைடய வ-ள"$ எ�னினி உைர�ேக� எ�I
. $கத.06387.4 

 சீ( இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ைமத( �=ச� சிைலெயா5 தி/ேவ� எ�னி� 

$கத.06388.1 

 ஆ( என�$ ஒ . உ4ட
மா அழகி� எ� ஆ"ற: எ�I
 $கத.06388.2 

 Fர( த
 கிைளைய எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) �4 என� 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

A"றி_வி.எ�.(A"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.06388.3 

 ேவ( ஒ5 �>�தா: அ�றி அக@ேமா ெவ$ளி எ�I
. $கத.06388.4 

 � . உைட வி:லி� க:வி� �ைணவ(க- ஈ45 

�=ச_$ைற.எ�.(�=A_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.06389.1 

 ெவ பைட 24>னாேனா எ/�க�� அ�ண� எ�I
 $கத.06389.2 

 அ பைட ந:$_ஏவ.(ந:$_வி.) ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ஆ( ெகாேலா அறிேய� 

எ�I
 $கத.06389.3 

 ெம� பைட ேவலினா,�$ அ>யேரா விைனேய
 எ�I
. $கத.06389.4 



 அ5வேனா அ�ண( FBைவ எ�றி5
 அனலி உ4ண $கத.06390.1 

 வி5வேனா இ?X( எ�I
 எைதத� பைடைய� F(ேம: $கத.06390.2 

 வி5வேனா எ�I
 அேதா அ=சிேன� ேவ@�$ எ�I
 $கத.06390.3 

 ப5வேனா �யர�� எ�I
 ெச�வ� எ� பாவி எ�I
. $கத.06390.4 

 ஒ�றிய �ைணவ( த
ைம ஒ,0$ உட� 

ப5�த_ெப.எ�.(ப5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) நCரா: $கத.06391.1 

 இ�# அம( ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ப6ட எ/�க� 

த�பா: அ�ேறா $கத.06391.2 

 ெவ�றி அ� எ�I
 எ�த� வ Cர
_ெப.(வ Cர
_ெப.) மாA உ4ட� எ�I
 

$கத.06391.3 

 ெபா�றில� அளிய� ேபால  

.ல
பின�_வி.�.(.ல
._வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) வறிேத எ�I
. 

$கத.06391.4 

 வி:லிைன  

பா(�$
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 ெசதC என� கன�றா�. $கத.06588.4 

 ைவய
 தன� ஈறாத@
 வறிேய அய: பாயா $கத.06589.1 

 ெம� அ0ைக அ� ஒ�றா: அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ேம: வதி5
 

ேவழ� $கத.06589.2 

 ைக அ0$ உற  ப"றா�கட
 க@H
 க�4 

ேமாதி_வி.எ�.(ேமா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.06589.3 

 ஒ� எ�# எ5�� அ பாைலயி� உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) .க உ��தா�. 

$கத.06589.4 



 எறிதா� எ5�த� காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) இப
 

வி4_ெப.(வி4_ெப.) இைடேயகி  $கத.06590.1 

 பிறி� ஆகவ
 இய"# எ:ைலயி: ெபய( காைலயி� அைம�ச� 

$கத.06590.2 

 அறிதா� கய
 இழேத� ெகா: எ�# அயராவதேனா5 $கத.06590.3 

 மறிதா� .ைன கல
 த�ெனா5_த".A.(த�_த�.ஒ,.+ஒ5_க,.ேவ.) மணிமா 

�> சித. $கத.06590.4 

 வ CBகி�ற� ஒ( களிறா"ற�
 ெவ,வி  பைத பைத�� $கத.06591.1 

 மாBகி�ற� .ைட ேபாகிய மதி இ:லவ� எHேத $கத.06591.2 

 காB ெகா4ட� ஒ( கைத ஒ�# த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ைக� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உர�ெதறிய� 

$கத.06591.3 

 தாB ெகா4ட� ஒ( கர�தி: க5� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெகா4ட� தறி�தா�. 

$கத.06591.4 

 வலி ெகா4ட� ஒ( தனி� த4ட� ம> வாத@
 ம"ேறா( $கத.06592.1 

 $லிச
 தைன விட ஆ0$ எதி( $#க� கர
_ெப.(கர
_ெப.) ப"றி  $கத.06592.2 

 .லிக4ட� ஒ( கைலமா� எதி( .�கா: என அ�ண( $கத.06592.3 

 தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) தைன அட: ெமா�
பின� தட மா(பிைட  

.ைட�தா�. $கத.06592.4 

 8ளா உ,�� அைற கி�#ழி �த: அ"றி5 த, ேபா: $கத.06593.1 

 வாளா .வி மிைச வ CBத@
 வய
 மி�கவ� ஒ,கா: $கத.06593.2 

 தாளா: உைத�தன� அ��ைண த,ம  பைக வ CBதா� $கத.06593.3 



 ேக- ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ�ண  பைட ெக65 

ஓ>ய� அ�ேற. $கத.06593.4 

 விH�_வி.எ�.(விH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அய( .4டOக ெவ0க/ 

உயி(�� ெம:ல_வி.அ.(ெம�ைம_ெப.) $கத.06594.1 

 எHத� த,ம ேகாப� இறத_வி.எ�.(இற_வி.+�_இ.கா.+அ_வி.எ�.$றி.) பா5 

அதைன ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.06594.2 

 அHதி5
 இ�ன:_ெப.(இ�ன:_ெப.) ேவைல� கக� கைர கிடதா: எ�ன� 

$கத.06594.3 

 ெதாHதிற: வ Cரவா$� தைலவைன ேந(� ெசா:@
. $கத.06594.4 

 ெச�யைல ெவ$ளி எதா� சிறியைன அ,ளி� ேக4ேமா $கத.06595.1 

 ெபா�ெயன நிைனய: வாழி_விய0.வி.�.(வாB_வி.+இ_விய0.வி.�.$றி.) 

.4டOக  ேப( உ-ேள� $கத.06595.2 

 ைவயக
_ெப.(ைவயக
_ெப.) 

ேபா"#
_ெப.எ�.(ேபா"#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) சீேர� மாதிர
 

காவ:_ெப.(காவ:_ெப.) ெகா4ேட� $கத.06595.3 

 ைகய� இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) த,ம ேகாப� க5=சிைற  ப6ேட� 

ப�னா-. $கத.06595.4 

 வ� தைள 8B$
 தC எ� மதி இலா அைம�ச" 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.06596.1 

 இ�# கா( ஊ(தி யாேன� ஏவின பல�
 ெச�ேத� $கத.06596.2 

 ஒ�# நா� ம#�த� உ4ேட: உயி( $>�� ஊI
 வ:ேல $கத.06596.3 

 தி�றி5
 எ�ேற அ=சி� தி/தன� 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) ேவ# இ:ேல�. $கத.06596.4 



 எ65ள திைசயி: ைவ$
 அர�க( த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

இகBதா(_வி.�.(இகB_வி.+�_இ.கா.+ஆ(_பட(.ப�.) எ�# $கத.06597.1 

 ம6ட# ெவ$ளி வ C0கி ம"# எைன ஊ(� ெதா�னா- $கத.06597.2 

 கி6>ன� அவைர எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) கிைளெயா5 �>�ேதா� 

த�ைன $கத.06597.3 

 அ6டைன நCேய அ:லா: அவைன யா( அ5த" பாலா(. $கத.06597.4 

 .தியி: அற�ைத� காD
 .ைர ெநறி அைம�ச� த�ைன $கத.06598.1 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

அ5தலாேல வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) கவைல தC(தா( $கத.06598.2 

 உ�தன� சிறேத� எ"$
 ஊதிய
 இத� ேம: உ4ேடா $கத.06598.3 

 �� உ# தைளயி� நி0கி_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ��தி 

ெப"றாைர ஒ�ேத�. $கத.06598.4 

 தC�_ெப.(தC�_ெப.) ெகா- பவ�தி� நCரா: அ�ண(த
 சிைறயி: .�ேக� 

$கத.06599.1 

 மாதவ
 ெச�ேத� ெகா:ேலா ம"# உைன எதிர  ெப"ேற� $கத.06599.2 

 ஆதலி� உ�ேத� எ�ற� ஆைசைய 

அளி�$
_வி.எ�.(அளி_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ஆ"றா: $கத.06599.3 

 ேபா�� தமிய� எ�# ெதாHத� .4டOக
. $கத.06599.4 

 .4டOக�தி� வா�ைம_ெப.(வா�ைம_ெப.) ெபா,�ெகன 

வின�_ஏவ.(வின�_வி.) வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) $கத.06600.1 

 அ4ட,
 உவைக ெபா0க_$ைற.எ�.(ெபா0$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) அக@தி 

இ,�ைக�$ எ�ன $கத.06600.2 



 வி4_ெப.(வி4_ெப.) ெதாட( ெநறியி: ெச�றா0$ அ�ண(�$ ெவ,வ: 

இ�றி  $கத.06600.3 

 ப45 அம( திைசயி� ந4ணி  ப/வற ைவகி"# அ�ேற. $கத.06600.4 

 மாதிர
 காவ:_ெப.(காவ:_ெப.) 

G4ட_ெப.எ�.(G4_வி.+6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மத� களி"# அரA 

ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.06601.1 

 ஆதியி: அற�ைத� காD
 அழிதக� இ#தி ேநா�கி  $கத.06601.2 

 Gத(க- ஆ(�� வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) .யவலி .கBத: உ"றா( $கத.06601.3 

 2�வ( அ� க45 ஓ>� Fரைன� 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெசா:வா(. $கத.06601.4 

 த4டக �த:வ ேக4ேமா தைனD
 தாI
 ஏகி $கத.06602.1 

 ம45 அம( ./� வ Cர வா$வா: அைம�ச� மா�தா� $கத.06602.2 

 உ4ைடD
 அழித:_ெதா.ெப.(அழி_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) உ"ற உ0$வ� 

ஊ(� ெச�ற_ெப.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.06602.3 

 .4டOக  ேப( ெப"ற_ெப.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ததிD
 

ேபாய� எ�றா(. $கத.06602.4 

 பH� உைட� திற� மதி/ ப6ட ெசா: 

வினவி_வி.எ�.(வின�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.06603.1 

 �H� A"றிய_ெப.எ�.(A"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) இ�னல
 

.ண/யி� 8Bகி $கத.06603.2 

 அH�_வி.எ�.(அH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உயி(�� ெம� உயி( பைத 

பைத�திட அ
 க4 $கத.06603.3 

 எH� சி�திர  பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேபா: உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) ேபா� 

இ,தா�. $கத.06603.4 



 எ-ள: ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எைன ப"றிேய சிைற 

அக�� இ6ட $கத.06604.1 

 க-வ� இ பக: �>தி5
 அ�ன� கா4பா� $கத.06604.2 

 ெபா- என  பட(ேவ� என  .தி ெகா4டவ� ேபா: $கத.06604.3 

 ஒ-_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) அழ: கதி( வ Cசிேய இரவி 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உதி�தா�. $கத.06604.4 

 A,தி நC0கிய_ெப.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ�ண( ேகா� 

இ�திற
 �யர
_ெப.(�யர
_ெப.) $கத.06605.1 

 ெப/�
 எ�திேய இ,�ழி� க4டன( 

ெபய(�_வி.எ�.(ெபய(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.06605.2 

 $,தி_ெப.($,தி_ெப.) ேநா�$ உைட ஓ"ற/: ஒ,சில( $#கி  $கத.06605.3 

 ப/தி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பைக அ> 

பணி�_வி.எ�.(பணி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைனயன பக(வா(. 

$கத.06605.4 

 ��ன மாயமா  பைட�கல
 24>ேய ெம�
. $கத.06606.1 

 ப�னிர45 உளா� 2தைன  பைடெயா5
 ப5��� $கத.06606.2 

 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ெந50கட: இ6டைன இ6டைத� Aர(க- 

$கத.06606.3 

 அ�ன காைலேய விள
பின( அ#�க� தவ"ேக. $கத.06606.4 

 ெவ0க4 மா: க/�$ இைளயவ� ஆ0க� வினவி� $கத.06607.1 

 ெச0ைக ேவலிைன ஆயிைட இ,தன� ெச@�த $கத.06607.2 

 அ0$ அ� ஒ:ைலயி� 8வி, .ண/க- 

அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.06607.3 



 ெபா0$ 2யநC( அள�க/� ந5� .�க�ேவ. $கத.06607.4 

 .�க ேவைலயி� மாயமா  ெப,
 பைட .றத� $கத.06608.1 

 த�கண
 ெதாைல� எ�திய� அய( உயி(�� 

அறி�_வி.எ�.(அ/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.06608.2 

 ெதா�க பா/ட( யாவ,
 வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) த
 ெதாைகD
 $கத.06608.3 

 மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) 

வா$�
 எH� இவ4 மீ4டா(. $கத.06608.4 

 ஆ4ட அ?ெவ:ைல வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

இ#�தி5
 ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட அ,ளி $கத.06609.1 

 மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) கத ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) 

இ,�ழி  ேபாத� விைரவா: $கத.06609.2 

 ஈ45 இ
 மாநக( A"றிேய ெச#ந(க- இகலி� $கத.06609.3 

 845 ேபா( ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+?_இ.இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) 

./ைசD- .$தன( �ரணா:. $கத.06609.4 

 அரண �"#ளா( இநக( அைல�த@
 அவ"ைற� $கத.06610.1 

 தரணி காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) வினவிேய த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) அய: 

நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.06610.2 

 இரணிய� தைன� கன: �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) அ4ணைல 

ஏைன $கத.06610.3 

 �ரணி: ம�கைள_ெப.(ம�க-_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) அைம�சைன வி5�தன� 

�ைறயா:. $கத.06610.4 

 ஆன காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) வ�-வ�_அ.ெதா.(வ�-

வ�_அ.ெதா.) அ5 சம( ஆ"றி $கத.06611.1 

 மான ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட  ப4ணவ� 2தனா: ம"ைற $கத.06611.2 



 ஏைனேயா(களா: ��திற வ Cர(க- இறதா( $கத.06611.3 

 மீனமா�� கட:_ெப.(கட:_ெப.) .$தன� இரணிய� ெவ,வி. $கத.06611.4 

 ம�ன(_ெப.(ம�ன(_ெப.) ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) இைவ எலா
 

வினவிேய மன�தி: $கத.06612.1 

 உ� அ,
 �ய( ேவைல .�$ ஆ"றலா� உழதா� $கத.06612.2 

 இ நக(  பைட யாைவD
 வறதன இ�I
 $கத.06612.3 

 ��னலா( இவ4 நி�றன( எ�# இைவ ெசா"றா(. $கத.06612.4 

 ெசா"ற வாசக
 வினவ@
 F/ய�_ெப.(F/ய�_ெப.) பைகஞ� $கத.06613.1 

 இ"றேவ ெகாலா
 ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) ெப,
 

வாB�ைக_ெப.(வாB�ைக_ெப.) எ�# இர0கி� $கத.06613.2 
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.க  $கத.06670.1 

 ெபா, ெகா"ற
_ெப.(ெகா"ற
_ெப.) அக"றிய Gத( மிைச  $கத.06670.2 



 ெப,$ உ"ற� ேசா/ ெப,
 க,வி45 $கத.06670.3 

 உ, உ"றி5 ெச
 ெபாH$
 ப>ேபா:. $கத.06670.4 

 கதி,
 கன: ெவ0கைண சாரத( ெம� $கத.06671.1 

 .ைதகி�#ழி ெச
.ன: வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எHவ 

$கத.06671.2 

 உதிர
 பிற உ"றி5 தC Dறவா: $கத.06671.3 

 எதி( வதைவ த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இட� உ� ப� ேபா:. $கத.06671.4 

 விட ெம�� கைண மா/க- த
 மிைசேய $கத.06672.1 

 பட ெவ��தன( சிைத பைத�தி5வா( $கத.06672.2 

 கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) கதிைர� கன@
 ெகா>ேயா"$ $கத.06672.3 

 உைட உ"றனரா: உ# Gத( எலா
. $கத.06672.4 

 நிைல அழி�_வி.எ�.(அழி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெந50கட: பா/ட
 

$கத.06673.1 

 ெதாைலய_$ைற.எ�.(ெதாைல_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ��ன
 ெதாைலதி5 

தானவ( $கத.06673.2 

 வலிெத/� வய
 .ைன தானவ( $கத.06673.3 

 தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) �� 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) சா(தன( எ�பேவ. $கத.06673.4 

 ஆய காைல_ெப.(காைல_ெப.) அழி�_வி.எ�.(அழி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) Gத(க- $கத.06674.1 

 ேபாய வா#
 .ைர அ# F(த, $கத.06674.2 

 ேசயவ� திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெச�ைகD
 ேநா�கினா� $கத.06674.3 



 காD
 ெவ?ெவ/ கா�றி5 க4ணினா�. $கத.06674.4 

 மைல� $ல� ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) வாம�த� ைமதரா
 $கத.06675.1 

 இல�க வ Cர,- ஏைனய ைமத,- $கத.06675.2 

 தைல�க4 நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) சய0ெகH 

ெமா�
பினா� $கத.06675.3 

 வில�கி: ேதெரா5
 ெவ�� என ஏகினா�. $கத.06675.4 

 ஆதி தத_ெப.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ#�க�� எ
பிரா� 

$கத.06676.1 

 பாத
_ெப.(பாத
_ெப.) உ�னி  பரவி� க>�ேபா� $கத.06676.2 

 ேமத$
 கதி( ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பைக தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஆ
 

$கத.06676.3 

 ஓத
 உ6க� $னி�தன� ஓ( சிைல. $கத.06676.4 

 காம(_ெப.(காம(_ெப.) ெமா�
பின� ைக�தI� ேகா6ட@
 $கத.06677.1 

 தா�னி� த$வ( த
 தாைனக- $கத.06677.2 

 ேதாமர
 கைத Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) ைவ வாளிேவ: $கத.06677.3 

 ேநமி ஆதி ெந,�$ உற வ Cசினா(. $கத.06677.4 

 வ CA கி�ற விய� பைட மா�� உக� $கத.06678.1 

 ேதA உலா� திற:_ெப.(திற:_ெப.) உைட ெமா�
பினா� $கத.06678.2 

 ஓைச ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) சாப
 உமிB� என $கத.06678.3 

 ஆAக0க- அள . இல 24>னா�. $கத.06678.4 

 245
 வாளி �ணிபட� ெச�த@
 $கத.06679.1 



 மா45 ேபாயின ம"றவ( ெவ
பைட $கத.06679.2 

 ஈ45 தானவ( யா,
 மைறதிட $கத.06679.3 

 மீ45
 வா(கைண வ Cசின� வ Cரேன. $கத.06679.4 

 க"ைற வா( சைட� க4 )தேலா� Aத� $கத.06680.1 

 ெகா"ற வி: உமிB P(0கைண வி6டன $கத.06680.2 

 ப"றலா( ெம� ப5த@
 அ�னவ(�$ $கத.06680.3 

 இ"ற தா-_ெப.(தா-_ெப.) �> ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) .ய
_ெப.(.ய
_ெப.) 

யா�ேம. $கத.06680.4 

 ஆ( அழிதன ஆழி அழிதன $கத.06681.1 

 ேத( அழிதன தி4ப/ ைக�க� $கத.06681.2 

 கா( அழித_ெப.எ�.(அழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) க5
 

ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) தானவ( $கத.06681.3 

 ேபா( அழித_ெப.எ�.(அழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) .$தன ேசா/ேய. 

$கத.06681.4 

 ம"ற எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) வலிய ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) தாைனக- 

$கத.06682.1 

 இ"றேவ ெகா: இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) சிைலயா: எனா� $கத.06682.2 

 ெச"ற நCெரா5 ெச0கதி( மா"றல� $கத.06682.3 

 ஒ"# ேத( வலவ"$ இைவ ஓ�வா�. $கத.06682.4 

 அ5�� ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) பைட அ6டவ� �� உற $கத.06683.1 

 வி5�தி ேதைர வலவைன ெவ�� என $கத.06683.2 

 வ>�த வி=ைசய� வ�ைமயி� அ�னேத( $கத.06683.3 



 நட�தி_வி.எ�.(நட��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எஎ.$றி.) ஆ(�தன� நாக( 

ந50கேவ. $கத.06683.4 

 மா4ட ெகா-ைக அ�ண� வலவ��� $கத.06684.1 

 245 ேத( மிைச� �4 என ந4ணிேய $கத.06684.2 

 G4ட_ெப.எ�.(G4_வி.+6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

சிைல ேகா6>  ெபா,=சின
 $கத.06684.3 

 845 ேமலவ� �� இ� P#வா�. $கத.06684.4 

 எ=ச: இ�றிய எ� ெப,
 தாைனக- $கத.06685.1 

 �=A
_ெப.எ�.(�=A_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) ெதாைல�தன நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) இனி 

$கத.06685.2 

 உ=A ேபாக/� உ� தைன அ6>ட $கத.06685.3 

 வ=சின
_ெப.(வ=சின
_ெப.) ெகா5 

வதன�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) எ�றா�. $கத.06685.4 

 எ�றேலா5
 இ,திற� ெமா�
பினா� $கத.06686.1 

 ெபா�# ேவாைரD
 ேபா(�ெதாழி: ெச��பி� $கத.06686.2 

 ெவ�#_வி.எ�.(ெவ:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேளாைரD
 

வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) கா4$வ( $கத.06686.3 

 நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) தாB�கைல ேந,தி ேபா(�$ 

எ�றா�. $கத.06686.4 

 விைள�த சீ"ற�� ெவ திற:_ெப.(திற:_ெப.) F( மக�_ெப.(மக�_ெப.) 

$கத.06687.1 

 வைள�த வி:லிைட வா(கைண ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) $கத.06687.2 



 தைள�த Gெதாைட வாைகய� த�Iர
 $கத.06687.3 

 �ைள�தி5
ப> G65. 24>னா�. $கத.06687.4 

 ஆக 8Bகி அட"கைண ேபாB� பி� $கத.06688.1 

 ஏக ெவ�#
 இைளயவ� பி�னவ� $கத.06688.2 

 ேசாக ேமா5 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) சிைல 

வா0கிேய $கத.06688.3 

 நாக( ேபா"றிட நா4_ெப.(நா4_ெப.) ஒலி� ெகா4டன�. $கத.06688.4 

 நா4_ெப.(நா4_ெப.) ஒலி� ெகா5 ந=A_ெப.(ந=A_ெப.) அழ: கா�# என� 

$கத.06689.1 

 2ணி உ"ற A5 சர
 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) $கத.06689.2 

 ேவK உ��� விைரவினி: 24>னா� $கத.06689.3 

 ஏ4 உைட� ெகா>ேயா� .ய�� எ�தேவ. $கத.06689.4 

 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) கைண அ
.ய
 8Bக@
 $கத.06690.1 

 ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) உழ� உள 

ெநா�_வி.எ�.(ெநா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெநா> பினி: $கத.06690.2 

 தCயவ� மக�_ெப.(மக�_ெப.) ெச=சர
 Q"றினா: $கத.06690.3 

 2யவ� வி: �ணிப5�தா� அேரா. $கத.06690.4 

 தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) .ய� ெச=சிைல இ"றிட 

$கத.06691.1 

 அ4ட( அ=சின( அ�னவ� ஓ( அயி: $கத.06691.2 

 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ,��� ெகா5
 

ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) F( மக�_ெப.(மக�_ெப.) $கத.06691.3 



 �4ட ெந"றியி� ெமா�
.ட� வ Cசினா�. $கத.06691.4 

 வ CA ெவ
பைட ெவ�யவ� சீறிய $கத.06692.1 

 நCச� மா4த$ ெந"றி_ெப.(ெந"றி_ெப.) உ- ேசற@
 $கத.06692.2 

 மாA இ: வா�மிைச வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எH 

ெச�க( ேபா: $கத.06692.3 

 ஆசி: ெச
.ன: ஆ# என� ெச�றேத. $கத.06692.4 

 ெச�ற_ெப.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) தCயவ� ஓ( இைற $கத.06693.1 

 நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேத/� நிைனவில� ஆகிேய 

$கத.06693.2 

 பி�ைற �� உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) எ�த  ெப,தைக $கத.06693.3 

 ஒ�# ஒ( ெவ=சிைல ஒ:ைலயி: வா0கினா�. $கத.06693.4 

 வா0கி வாDவி� மா பைட 24ட@
 $கத.06694.1 

 ஆ0$ அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) ெவ�யI
 அ பைட ஏவிேய $கத.06694.2 

 தா0கி வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) தணி�த@
 தாவிேலா� $கத.06694.3 

 தC0கன: பைட உ��தன� சீறிேய. $கத.06694.4 

 மா/_ெப.(மா/.) அ�ன ைக ம�னவ( ேகாமக� $கத.06695.1 

 ஆ( அழ: பைட அ?வழி 24ட@
 $கத.06695.2 

 வ Cரவா$ வி5�தி5
 தC பைட $கத.06695.3 

 ேபா( இய"றி  ெபா,�$ என மீ4டேத. $கத.06695.4 

 A5 கன: பைட ேபாதிட� F( மக�_ெப.(மக�_ெப.) $கத.06696.1 

 க>� பி�I
 கதி(  பைட தா�_த".A.(தா�_த".A.) எடா $கத.06696.2 



 அ5தி அ�னவ� ஆவிைய நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எனா $கத.06696.3 

 வி5தேலா5
 விைரத� ெச�றேத. $கத.06696.4 

 விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெச�றைத வ Cர ெமா�
. 

உ-ளவ� $கத.06697.1 

 ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேசணிைட� ெச0கதிேரா� 

பைட $கத.06697.2 

 �ர� நC�க@
 F( மக�_ெப.(மக�_ெப.) ப0கய�� $கத.06697.3 

 இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வ�பைட ஏவின� எ�பேவ. 

$கத.06697.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) �க��� தி,மலேரா� பைட $கத.06698.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) வ,த@
 ஆ0$ 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $கத.06698.2 

 ஊ� �க  பைட ஒ� என� 24>னா� $கத.06698.3 

 நா� �க�த� அட: கண நாயக�. $கத.06698.4 

 245 ேவத� பைட�கல
 F( மக�_ெப.(மக�_ெப.) $கத.06699.1 

 ஆ45 ெதா6ட பைடைய அக"றிேய $கத.06699.2 

 மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வதிட ெவ�யவ� 

வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) ேம: $கத.06699.3 

 நC4டமாய� ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) பைட வ Cசினா�. $கத.06699.4 

 வ CA
_ெப.எ�.(வ CA_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) அ பைட த�ைன 

வில�கினா� $கத.06700.1 

 ேகசவ� பைடயா: கிள( ெமா�
. உைட $கத.06700.2 

 மாசி: ேக-விய� ம"# அ� ேநா�கிேய $கத.06700.3 



 நCச� மா மக�_ெப.(மக�_ெப.) உ-ள
 நிைன $வா�. $கத.06700.4 

 ெதா6ட ெதா6ட பைடக- ெதாைல உற $கத.06701.1 

 வி6டன�_வி.�.(வி5_வி.+66_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பத(.ஒ,.) பைட 

ேமலினி யாைவD
 $கத.06701.2 

 அ65 ந:$
_ெப.எ�.(ந:$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) அர� பைட 

245றி� $கத.06701.3 

 ஒ6டல� கர�� உ4ட� க4டேத. $கத.06701.4 
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 ேதெனா5 பா: தயி( ேதற: ஆதிக- $கத.06839.3 

 ஆன ப: கட:கJ
 அயிற: ேமயினா�. $கத.06839.4 

 வாச நC( ேதா�தி5 நரத மா� மத
_ெப.(மத
_ெப.) $கத.06840.1 

 Gசின� பாளித மிைச .ைனதன� $கத.06840.2 

 வ CAப� ம�மல( மிைல�A கி�றன� $கத.06840.3 

 காசினி வைர ._ெப.(வைர ._ெப.) எலா
 கத
 FBதர. $கத.06840.4 

 கைளதன� பைழயன கவின  G4டன� $கத.06841.1 

 வள
_ெப.(வள
_ெப.) த,கி�ற� ஓ( யாண(_ெப.(யாண(_ெப.) மா4கல� 

$கத.06841.2 



 மிள(தி5 தினகர( .ண/_ெப.(.ண/_ெப.) 

வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உழி $கத.06841.3 

 ஒளி(�ட� பல கதி( உதி�$மா# ேபா:. $கத.06841.4 

 ப> தவி( ப, பத
 ப�� Q"றினி� $கத.06842.1 

 �> ெதா#
 இள
_ெப.அ.(இள
_ெப.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) �ைள�த வா# 

ேபா: $கத.06842.2 

 ெந5ைமெகா- அ/�க� ெந"றி_ெப.(ெந"றி_ெப.) ேதா#
 

ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) $கத.06842.3 

 ெபா> தைன அணிதன� .னித
 ஆயினா�. $கத.06842.4 

 த4ட�
 ேநமிD
 ச0கர� தர� $கத.06843.1 

 ெகா4ட� ஓ( Fல�
 $லிசேம �த: $கத.06843.2 

 அ4ட( த
 பைடகJ
 அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.) ஈதி5 $கத.06843.3 

 தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) பாச�
 ெச0ைக ப"றினா�. 

$கத.06843.4 

 ைக�தல
 யாைவD
 கதிக- கா�றிட $கத.06844.1 

 எ�திற  பைடகJ
 பி�ன( ஏ�றா  $கத.06844.2 

 ப�� Q# ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ப/க- G4டேதா( $கத.06844.3 

 சி�திர மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெந5_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) ேத/: ஏறினா�. 

$கத.06844.4 

 ததிர� தைலவ,
 தனய( யாவ,
 $கத.06845.1 

 சி�ர� ெதா$திD
 ேத,
 மா�கJ
 $கத.06845.2 

 இதிர  ெப,வள
 யா�
 FBதர $கத.06845.3 



 மதிர� தி,நக( வாயி: எ�தினா�. $கத.06845.4 

 ேம"ப5 ேகச/ ெவ
�க வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) $கத.06846.1 

 மா"ப5 ேகா நக( வா�தலி� ேமவ $கத.06846.2 

 நா"பைட யான�
 ந4ணின ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) ேபா( $கத.06846.3 

 ஏ".ைட ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) இல�க
 அ� அ�ேற. $கத.06846.4 

 வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ஏ"ற�
 ம4ணவ( வாB�
 $கத.06847.1 

 தானவ( இ�ன@
 நC�கிய த�ேகா( $கத.06847.2 

 ஊன
 இ: ெச�ைகய( ஒ-_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) எ/ 

உ4K
_ெப.எ�.(உ4K_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.06847.3 

 கான
_ெப.(கான
_ெப.) என  ெபாலி கா6சியி� மி�ேகா(. $கத.06847.4 

 கா( பயி:கி�ற க,�தின( காம� $கத.06848.1 

 P( பயி:கி�ற ெகா50கைண 

உ4K
_ெப.எ�.(உ4K_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.06848.2 

 தா(_ெப.(தா(_ெப.) பயி: ேதாள( சம(� ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) ெச�ேத 

$கத.06848.3 

 மா( பக
 அ�றி வ5 .ைன யாேதா(. $கத.06848.4 

 எ4ணமி: ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) உயி( யா�
 அைல�$
 

$கத.06849.1 

 அ4ணைல அ�னவ( ஆ( அழ: கா@
 $கத.06849.2 

 க4ணின( வா( கழ: க6>ய தாளா( $கத.06849.3 

 வி4ணிைன ேயI
 விH0க�
 வ:ேலா(. $கத.06849.4 

 ேந,தி( எ�# எதி( ேந(தவ( ஆக
 $கத.06850.1 



 P( )தி ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) ெகா5 P# ப5��  $கத.06850.2 

 ேப( உதிர
 தைச ெப��_வி.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நிர
பா 

$கத.06850.3 

 வா/தி எ�ன வ$�தி5
 வாயா(. $கத.06850.4 

 த4ட
 மH  பைட த6ைட �A4> $கத.06851.1 

 வி45ய( ெகா: சிைல ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) எH நா=தி: $கத.06851.2 

 எ4 த$ ப: பைட யாைவD
 ஏதி $கத.06851.3 

 அ4ட
 உைட� அதி,
ப> ஆ(�தா(. $கத.06851.4 

 அதர
 மா �கிலா
 என ஆ(�$
 $கத.06852.1 

 ததிக- வ CB��# தான
 அ� ஓ> $கத.06852.2 

 உதிக- ஆ� உலைவ� கதி 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.06852.3 

 �திய 2சியி� �� உ#கி�ற. $கத.06852.4 

 ேவைலய த�ன வி: ஆழிய வ�னி� $கத.06853.1 

 ேகாலம� ஆன $ர0ெகா- பத�த $கத.06853.2 

 கா: விைச 

ெகா4டன_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) க�க 

ராசி $கத.06853.3 

 மா: உ# Gழியி� வா�_ெப.(வா�_ெப.) .வி ெச�வ. $கத.06853.4 

 FB வ, ேத/ைட ��# பதாைக� $கத.06854.1 

 காB வ, ேகா� உதி கா( �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) உதி $கத.06854.2 

 ேபாBவன வா5# G�கி: அ0க4 $கத.06854.3 



 ஆB வ, Gைழ அைட�தன அ�ேற. $கத.06854.4 

 வர
_ெப.(வர
_ெப.) ெகH F( �ைண மா�தி5
 எ�ேற $கத.06855.1 

 உர
 ெகா5 ��ன
 உண(தன ெகா:ேலா $கத.06855.2 

 �ர0க
 அH0கின ேதா: .ல
. உ"ற $கத.06855.3 

 இர0கின ப:லிய
 ஏ0கின ேத(க-. $கத.06855.4 

 க6.ல� நாசி கவி� ெசவி ��ன  $கத.06856.1 

 ப6டன Gழி பதாைகD
 அ"ேற $கத.06856.2 

 ஒ6டல( வி4_ெப.(வி4_ெப.) ெசல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

ஓ6டல( எ�னா $கத.06856.3 

 வி6டன( 2�க
 விைரதன( ெவ�ேயா(. $கத.06856.4 

 ேத/ன( ஓ( பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) 

திற:_ெப.(திற:_ெப.) வாசி $கத.06857.1 

 ஊ,ந( ஓ( பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) 

ஓ0கிய_ெப.எ�.(ஓ0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேவழ
_ெப.(ேவழ
_ெப.) 

$கத.06857.2 

 ேப,ந( ஓ( பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) ேப( அட: 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.06857.3 

 பா/ன( ஓ( பலரா: பைட ம-ள(. $கத.06857.4 

 �0க
 இ: F( �ைண ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பைட 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $கத.06858.1 

 அ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) எ�ன அ/�தைல 

ெகா4டா�_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+ஆ�_படெரா.ஒ,.) $கத.06858.2 

 ம0கல மாயவ- மாமக� ஆட: $கத.06858.3 



 சி0க� என ப5 சீ(  ெபய( உ-ளா�. $கத.06858.4 

 ேபா(  பைட ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

.ற
_ெப.(.ற
_ெப.) பட(கி�ற $கத.06859.1 

 ேத(  பைட கா"பைட சி�ர
 வாசி� $கத.06859.2 

 தா(  பைட ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) தட0கட: 

எ�ன $கத.06859.3 

 ஆ(  பைட ெந"றிய� ஆகி அக�றா�. $கத.06859.4 

 நC- வயி( ேப/ நிசாள
 உ5�ைக $கத.06860.1 

 தாள
 வழி ப5 த4Kைம_ெப.(த4Kைம_ெப.) த�ைக $கத.06860.2 

 காள
 வல
 ./ ைக��> ஆதி $கத.06860.3 

 யாளி �க� �� அள பில ஆ( ப. $கத.06860.4 

 ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தா: அம( ஐெதன யா�
 

$கத.06861.1 

 ஏ$�
 உ4> எம�$_பதி.ெப.(எ
_பதி.ெப.+�$_ெகா.ேவ.) உள� எ�னா 

$கத.06861.2 

 மாக ெந,0கின வ� கH$ ஈ6ட
 $கத.06861.3 

 காக
 வ,திய_ெப.எ�.(வ,�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) காளிக- Pளி. 

$கத.06861.4 

 ஆழிைய ஒ�� உயர
 ெபா� ேத(களி: $கத.06862.1 

 ஆழிைய உ45 எH .ய:_ெப.(.ய:_ெப.) 

த�_வி.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ(�தன $கத.06862.2 

 ஆழிய நில��_ெப.(நில
_ெப.+அ��_சா/.) உ,45 அHதிேயா எனா 

$கத.06862.3 



 ஆழிைய வினவிேய அம(த: ேபா@மா:. $கத.06862.4 

 இ?வைக ேசைனக- யா�
 ஏB ெப,
 $கத.06863.1 

 ப?வ�
 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) வழி பட(தேத என $கத.06863.2 

 அ?வயி: ேபாதிட அமைர ��னிேய $கத.06863.3 

 ெத?வ5
 அ/ �க� ேசற: ேமயினா�. $கத.06863.4 

 ேசரல( ஆவி ெகா- சீய �க�ேதா� $கத.06864.1 

 ேப( அனிக�ெதா5 ேப(திட: காUஉ_வி.எ�.(கா4_வி.+ண_இ.க.+_வி.எ�.$றி.) 

$கத.06864.2 

 வா/ச ேமலவ� வாசவ� வாேனா( $கத.06864.3 

 ஆ,
 ெவOஇயின( அ�ச
 அைடதா(. $கத.06864.4 

 ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) கர�தின( சிைத விய(�ேத 

$கத.06865.1 

 ெம�யல A"றிட ேம:�கி: ேசார $கத.06865.2 

 ஐD#
 எ:ைலயி: ஆக
 இைர ப $கத.06865.3 

 ஒ� என யாவ,
 ஓ>ன( ேபானா(. $கத.06865.4 

 ஆவ� ஒ( பாசைற ஆலய ைவ பி: $கத.06866.1 

 ேதவ(க-_ெப.(ேதவ(_ெப.+க-_ப�.) ஈ45 உ# சி"சைப த�னி: $கத.06866.2 

 ேமவ, ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட வி4ணவ� �� ேபா�  $கத.06866.3 

 Gவ> தாB� .க�றி5 கி�றா(. $கத.06866.4 

 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ஆன அக� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

ெகா4டா�_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+ஆ�_படெரா.ஒ,.) $கத.06867.1 

 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ஆயிர
 அ0ைக பைட�தா� $கத.06867.2 



 ஆயிர ேம"ப5
 அ4ட�
 ெவ�றா� $கத.06867.3 

 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ேயாசைன யா�ய( ெம�யா�. $கத.06867.4 

 ெந=சி: எவ(�$
 நிைன . அ/தா$
 $கத.06868.1 

 வ=ச�
 மாையயி� வ�ைமD
 வ:ேலா� $கத.06868.2 

 எ=சலி: வ�ைமய� இ?�ல$ எலா
 $கத.06868.3 

 �=சிI
 ஆ,யி( �=Aத: இ:ேலா�. $கத.06868.4 

 ஓ0க: இன0க- உவா� ெதாைக நாக
_ெப.(நாக
_ெப.) $கத.06869.1 

 பா0$ அமராைம ப/�திட: மா"றி $கத.06869.2 

 ஈ0$ உலக0க- எவ"ைறD
 ஓ( நா-_ெப.(நா-_ெப.) $கத.06869.3 

 ஆ0$ ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெச0ைகயி: ஆ"றிய ெதா:ேலா�. $கத.06869.4 

 பாத- .ைனத பராபர 8(�தி $கத.06870.1 

 ஈத� மா"றல( எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) இேலாைர� $கத.06870.2 

 கா�� உயி( உ45 கைற  ெப, நC�த
 $கத.06870.3 

 ேதா�தி5 கி�ற� ஒ( Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) எ5�தா�. $கத.06870.4 

 எ4 திைச ேமதினி ஏBபில
 ஏைன $கத.06871.1 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) தல
 அ�னத� ேம: ப5
 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) 

$கத.06871.2 

 அ4ட
 அைன��
 ஓ( அ0ைகயி: வா/ $கத.06871.3 

 உ45 உமிB கி�ற� ஒ( வ�ைமD
 உ-ேளா�. $கத.06871.4 

 2�$ ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) பா: வலி 20$ உற ஓ( பா: $கத.06872.1 

 ேம�$ உய( ேகா: என ேமதினி  பா0க( $கத.06872.2 



 ேத� ெகறி ேவைலக- சிதி விA
பி: $கத.06872.3 

 தா�$ உறேவ நைட_ெப.(நைட_ெப.) ததி5 தாளா�. $கத.06872.4 

 த4ட
 இ� எ�# த,�கி� எ5�ேத $கத.06873.1 

 அ4ட கடாக
 அத� .ைட ேமாத_$ைற.எ�.(ேமா�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

$கத.06873.2 

 )45க- ஆத@
 ெநா�� இ� ெவ�ேற $கத.06873.3 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) ெதா5 ேம,ைவ மீள�
 ைவ�ேதா�. $கத.06873.4 

 மாச# ேநமி வடா� .ல�தி� $கத.06874.1 

 ஆAர
 எ�I
 அக� பதி வாBேவா� $கத.06874.2 

 வ Cசி>� எ?�லக�ைதD
 வ C�$
 $கத.06874.3 

 பாச
 இர45 ப/�தி5 ைகயா�. $கத.06874.4 

 �0க
 அ� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) F( �ைண 

ஆேனா� $கத.06875.1 

 அ0$ அவ/� ெப/�_ெப.(ெப/�_ெப.) ஆ"ற: பைட�ேதா� $கத.06875.2 

 ந0களி� ந0கைள நாJ
 நலி�ேதா� $கத.06875.3 

 சி0க �கா Aர�_ெப.(Aர�_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தCேயா�. $கத.06875.4 

 அத
 இலா அவனி க�கட: Fழ_$ைற.எ�.(FB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

$கத.06876.1 

 ெவ திறேலா5 விய� சம( ஆ"ற $கத.06876.2 

 வதன�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) ம"றவ� 

ம� உயி( மா"றி $கத.06876.3 



 எைத அளி�� அ,- எ0கைள எ�றா(. $கத.06876.4 

 அ�னைத ஓ(த@
 ஆ# �ேகச� $கத.06877.1 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) அய: நி�றி5 தாவ#
 ஓைத $கத.06877.2 

 ம�னைன ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) வாலிய ேதைர $கத.06877.3 

 �� இவ4 உ��$தி எ�# ெமாழிதா�. $கத.06877.4 

 தC6>ய ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட ெச0ைக பைட�ேதா� $கத.06878.1 

 மா65ற நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வய
.ைன 

ெமா�
ப� $கத.06878.2 

 ேக6டன�_வி.�.(ேக-_வி.+6_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) எைத 

ெகழCஇயின �� ேபா�� $கத.06878.3 

 தா65ைண வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ�சா"#த: 

உ"றா�. $கத.06878.4 

 த நிக( அ"ற சய
.ைன வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) $கத.06879.1 

 �� உ# தாைனக- ெமா��திட யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) ேபா� 

$கத.06879.2 

 ஒ�னல� ஆவிைய உ45 இவ4 மீ-வ� $கத.06879.3 

 எ�ைன வி5�$தி எைதைய எ�றா�. $கத.06879.4 

 ஆ4டைக_ெப.(ஆ4டைக_ெப.) 8ர: ஒ5 அ
ெமாழி ேகளா $கத.06880.1 

 மா4>ட வதி5 மா"றல� ெவ
ேபா( $கத.06880.2 

 ேவ4>ைன ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) வி5�தன
 �� நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

$கத.06880.3 

 ஈ45 உள தாைனெயா5 ஏ$தி எ�றா�. $கத.06880.4 



 எ�ற@
 வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) எH� ைக P பி $கத.06881.1 

 ெவ�றி ெகா- சாரத( ெம��கிைள Fழ_$ைற.எ�.(FB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

$கத.06881.2 

 ம�ற
_ெப.(ம�ற
_ெப.) அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

மணி� கைட ந4ணி_வி.எ�.(ந4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.06881.3 

 ஒ�# த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) மாளிைக ஊ5 .$தா�. $கத.06881.4 

 ேந( �க
_ெப.(�க
_ெப.) ஆன நிசாசர( த
 ேம: $கத.06882.1 

 P( �க வாளி $ணி பில ேகா> $கத.06882.2 

 ஓ( �கமா� உலவா� உமிB நCரா: $கத.06882.3 

 கா( �க
_ெப.(�க
_ெப.) ஆய� ஒ( கா( �க
_ெப.(�க
_ெப.) ெகா4டா�. 

$கத.06882.4 

 ேபா� உறB அ0$லி .6>: ெசறி�தா� $கத.06883.1 

 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) அ� ஒ�# ெகா50ைக பிணி�தா� $கத.06883.2 

 ஏத
 இ: சாலிைக யா�ைகயி� இ6டா� $கத.06883.3 

 ேமத$ 2ணி ெவ/ .ைட யா�தா�. $கத.06883.4 

 மி�$ உ# ெத�வ விய� பைட �"#
 $கத.06884.1 

 ெதா�$றேவ ெகா5 �
ைப_ெப.(�
ைப_ெப.) த/��� $கத.06884.2 

 ெச�க/� வி=சிய ெச�ய� ஒ( ைவய
 $கத.06884.3 

 .�கன� வ:ைல .ற
_ெப.(.ற
_ெப.) கைட வதா�. $கத.06884.4 

 எ4ம( இல�க(க- இ�ெசய: காணா $கத.06885.1 

 வ4ைம_ெப.(வ4ைம_ெப.) த,
 பைட மா6சிைம எ�தி� $கத.06885.2 

 தி4ைம உ#
 தம� ேத(களி: ஏறி $கத.06885.3 



 அ4மின( வ Cரைன ஆ( ெபா5 FBதா(. $கத.06885.4 

 ேம: நிகB ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) அ� 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.06886.1 

 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) எH� 

ெசறி�_வி.எ�.(ெசறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பிற0க: $கத.06886.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உய( தா, வய பைட ப"றி� $கத.06886.3 

 தானவ( ேகச/ த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) .ைட வத. $கத.06886.4 

 எறிதன ப: இய
 ஈ4>ய தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $கத.06887.1 

 ெசறிதன மா4 ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) ெச"றின Gழி $கத.06887.2 

 அறதைல நி�றவ� அ�ன� ேநா�கி  $கத.06887.3 

 பறதைல ஒ:ைல பட(திட: உ"றா�. $கத.06887.4 

 ஆ,
 விய ._ெப.(விய ._ெப.) உ#
 ஆயிர ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) 

$கத.06888.1 

 பா/ட( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) பைட�$ இைற ஆேனா( $கத.06888.2 

 சா,# ேகளி(க- த�ெனா5_த".A.(த�_த�.ஒ,.+ஒ5_க,.ேவ.) 

ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.06888.3 

 வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) அைடதன� ெவ=சம( எ:ைல. $கத.06888.4 

 ஆனெதா( காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) ஆள/ ெவ�ேயா� 

$கத.06889.1 

 ேசைனD
 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெசறித� Gத( 

$கத.06889.2 

 தாைனD
 அ0$ எதி( சா(த� க0ைக $கத.06889.3 

 வானதி ேச( த,
 வா/திேய ேபா:. $கத.06889.4 



 ேகா5 .ல
பின ெகா�கைர ஆ(�த $கத.06890.1 

 ேமா5 ெகா- ேப/ �ழ0கின பலீி� $கத.06890.2 

 கா5 தழ0கின க4ைட கலி�த $கத.06890.3 

 ஆ5 பதாைகக- ஆ(�தன அ�ேற. $கத.06890.4 

 ேத( ஒலி ச�தன_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) 

தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) மாவி� $கத.06891.1 

 தா(_ெப.(தா(_ெப.) ஒலி 

ச�தன_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) ததியி� 

ஈ6ட
 $கத.06891.2 

 ேபெராலி ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெப,0 கடேலா5
 

$கத.06891.3 

 கா( ஒலி ெச�தி5 கா6சிய� எ�ன. $கத.06891.4 

 அத ேவைலயி� �,கேவ- தாைனேயா( அKகி $கத.06892.1 

 �� ெவ=சம( �ய�றன( அ� க45 �னி� $கத.06892.2 

 Aதர
 திகB சி0க மா �க� பைட� ெதா:ேலா( $கத.06892.3 

 ததி ேத( ப/ அணிெயா5
 ேபா( ெசய� சா(தா(. $கத.06892.4 

 த4ட
 ஓ�சின( கணி�சிக- ஓ�சின( தட�ைக  $கத.06893.1 

 பி4> பால0க- வ Cசின( ேதாமர
 ெப�தா( $கத.06893.2 

 ெகா4டலா
 என� தனி� தனி வா( சிைல $னி��� $கத.06893.3 

 �4ட ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கைண �ரதன( தானவ� ெதாைகேயா(. 

$கத.06893.4 

 விைரக- வ Cசிய மல(�த, வ Cசிய வி4ேதா� $கத.06894.1 



 வைரக- வ Cசிய த4ெடH வ Cசிய மHவி� $கத.06894.2 

 நிைரக- வ Cசிய ேநமியி� நிரத ப: வளI
 $கத.06894.3 

 திைரக- வ Cசியதா
 என  Gத( த
 ேசைன. $கத.06894.4 

 வர0க- சிதின( வ�ைமக- சிதின( வய�தா- $கத.06895.1 

 கர0க-_ெப.(கர0க-_ெப.) சிதின( .யமைல சிதின( கல� ேச( $கத.06895.2 

 உர0க- சிதின( மணி_ெப.(மணி_ெப.) �> சிதின( உ,J
 $கத.06895.3 

 சிர0க- சிதின( அ�ண,
 Gத/: சில,
. $கத.06895.4 

 வ,தி_வி.�.(வா_வி.+,�_(?)+இ_��.ஒ,.) நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) என� தனி� 

தனி இக: ெசD
 மறேவா( $கத.06896.1 

 க,திேய அ5
 கள�தினி: அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) உட:_ெப.(உட:_ெப.) 

கா@
 $கத.06896.2 

 $,தி_ெப.($,தி_ெப.) ஓ>ேய எ0கK
 பர�தலி: ெகா5ேத(  $கத.06896.3 

 ப/தி ஓ>ய $டதிைச நிக(�த� ப>ேய. $கத.06896.4 

 ெகாைல ெசறிதி5
 Gத,
 அ�ண,
 ெகா5
 ேபா( $கத.06897.1 

 நிைல ெசறிதி5 கள�� இைட நC5 ெசநC/� $கத.06897.2 

 அைல ெசறித_ெப.எ�.(ெச/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ஊ� ெசறிதன அ5 

கேள வர�� $கத.06897.3 

 மைல ெசறிதன ெசறிதன கH$ட� ம4ைண. $கத.06897.4 

 ெவ". உறB த$வ( ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெவ-ள�
 கண�� உளா,
 

$கத.06898.1 

 த"பெமா5 எதி(� இ?வா# சம( ./தி6ட எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) 

$கத.06898.2 



 வ".ட� அ�ண� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ம-ள( 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அட( ப மா�� $கத.06898.3 

 �"ப5கி�ற 2சி  Gத(க- �/ய: உ"றா(. $கத.06898.4 

 ெச: உறB ப$வா� வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) சிைத� உழி  Gத( த
�- 

$கத.06899.1 

 க: உறB ெமா�
பி" சி0க� கன�# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) த4ட
 ஏதி  

$கத.06899.2 

 ப: உ# தைலக- சித  ப>மிைச வ C6>  பானா- $கத.06899.3 

 அ: உ# மதிேபா: ேந,
 அ�ணைர அட(��� ெச�றா�. $கத.06899.4 

 அ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ெச:@
_ெப.எ�.(ெச:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ேவைல அ�ண/: 

ஒ,வ� ேநமி $கத.06900.1 

 ச0ெகா5 த/�ேதா� அ�னா� தச�க� எ�I
 ேபேரா� $கத.06900.2 

 எ0$ நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) ேபாதி நி: எ�# எதி( உற� 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வாைக� $கத.06900.3 

 ெச0ைக வா( சிைலைய� ேகா6>� தி,�_ஏவ.(தி,�_வி.) 

நா4_ெப.(நா4_ெப.) ஒலி ெச�தி6டா�. $கத.06900.4 

 வி6டன�_வி.�.(வி5_வி.+66_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பத(.ஒ,.) 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) என விசிக
 ஆ0$ அைவ $கத.06901.1 

 ப6>ட� த4>னா: ப>யி: வ C6>ேய $கத.06901.2 

 அ65 G தா/னா� அ> ஒ�றா: அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $கத.06901.3 

 இ6ட� ஓ( கவச�
 இ#�� நC�கேவ. $கத.06901.4 

 P"# உறB தச�க� ெகா>ய�_ெப.(ெகா>ய�_ெப.) ஆவிைய $கத.06902.1 



 மா"#வ� இவ4 என வலிதி� ஓ( கைத $கத.06902.2 

 ஆ"றலி� வி5�த@
 அ/யி� ேப/னா� $கத.06902.3 

 ஏ"றன� மா(._ெப.(மா(._ெப.) த4>"# வ CBதேத. $கத.06902.4 

 வ C4ட� ேநா�கிேய வ Cர வ CரI
 $கத.06903.1 

 ஈ4> இவேன ெகா: எ�# 

எ4ணி_வி.எ�.(எ4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) இனி� $கத.06903.2 

 கா4 த$
 வ:ைலேய: கா�தி ய�ீ எனா $கத.06903.3 

 ஆ45 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) கணி�சிைய அ�ண� ஓ�சினா�. $கத.06903.4 

 மாெலா5 கட�ள( ம#க� தC அழ: $கத.06904.1 

 காெலா5 ேபாதி5
 க5வி� ெவ
ைம ேபா: $கத.06904.2 

 ேம: உ# கணி�சிைய வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) ெச0ைகயி� $கத.06904.3 

 பா@# த4>னா: ப>யி: வ C6>னா�. $கத.06904.4 

 நC�கின�_வி.�.(நC�$_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) கணி�சிைய ெந>ய� ஓ( 

கைத $கத.06905.1 

 ேபா�கின� த�ெனா5_த".A.(த�_த�.ஒ,.+ஒ5_க,.ேவ.) ேபா( 

ெச�கி�றவ� $கத.06905.2 

 தா�$ அண0$ அம( சிைல த�ைன� சி�னேம $கத.06905.3 

 ஆ�கின� அ�ண(க- அல�க4 எ�தினா(. $கத.06905.4 

 சீல
 இ: தச�க� ெசயி(��� கா� கன: $கத.06906.1 

 ேகால
 அ� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $த
 

ஒ�றிைன $கத.06906.2 



 ஆல
 அ� என விட அ/யி� ேப/னா� $கத.06906.3 

 ேம: உற வ,வைத விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ேநா�கினா�. $கத.06906.4 

 G0கழ: .ைன கழ: Gத நாயக� $கத.06907.1 

 ஆ0$ அ� காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஓ( ஆழி மா பைட $கத.06907.2 

 ஓ0கிய_ெப.எ�.(ஓ0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ப/தி ேபா: உ,6>னா� 

அேரா $கத.06907.3 

 பா0$ உ# சாரத( பல,
 ேபா"றேவ. $கத.06907.4 

 வி5�தி5 கி�ற� ஓ( ேவைல ஆழி ேபா�  $கத.06908.1 

 ப5�த� தச�க  பதக� த4ட
 ஒ�# $கத.06908.2 

 எ5�த� வ Cச@
 இைம பி: எ�திேய $கத.06908.3 

 அட: .ைன கழலினா� ஆக�� உ"றேத. $கத.06908.4 

 ஆக ேம: அைடத@
 அ/யி� ேப/னா� $கத.06909.1 

 மாக ேம: ெச
 .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) மா/_ெப.(மா/.) கா�றி5 $கத.06909.3 

 ேமகேம யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) என விள0கினா� அேரா. $கத.06909.4 

 பர�_வி.எ�.(பர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) 

$,தி_ெப.($,தி_ெப.) நC( ப,  பத�� இைட  $கத.06910.1 

 பி/தி5 நதி என  ெப,க ஓ>ேய $கத.06910.2 

 அ,
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) தச�க� ஆக�� ஓ( ைகயா: $கத.06910.3 

 விைரதன� .ைட�த@
 வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெபா�றினா�. $கத.06910.4 

 ஐதி, தைல_ெப.(தைல_ெப.) உைட அ�ண� மா�த@
 $கத.06911.1 



 ததிர அ�ண( த
 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) யாைவD
 $கத.06911.2 

 கத5 ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) உைட� கண0க- ேம: ெசலா $கத.06911.3 

 ��# ேப( அம( �ய:வ� ஆயினா(. $கத.06911.4 

 அ?வழி இல�க/: அநக� எ�பவ� $கத.06912.1 

 ைம வழி சிைதய� ம>�த வாயின� $கத.06912.2 

 ைக வழி வி:லின� க>ய� ேசைனைய $கத.06912.3 

 எ?வழி ேபாதி( எ�# எதி(� தா�கினா�. $கத.06912.4 

 ெவல"$ அ,
 வி: உமிB ெவ0க4 வாளியா: $கத.06913.1 

 அைல�$ந( ஆகிேய அட: ெச� ம-ள( த
 $கத.06913.2 

 தைல� $ைவ சிதிேய தைரயி: வ C6>ேய $கத.06913.3 

 கல�கின� திைர� கட:_ெப.(கட:_ெப.) கைடத மா: என. $கத.06913.4 

 ஆ>ய: தாைனயா� அநக� எ�பவ� $கத.06914.1 

 சா>ன� தி/த@ த$வ( யாவ,
 $கத.06914.2 

 ஓ>ன( அ�னைத உ,�� ேநா�கினா� $கத.06914.3 

 ப5ீ_ெப.(ப5ீ_ெப.) உ# ���க� எ�I
 ேப/னா�. $கத.06914.4 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) �� ஓ>ய அ�ணைர 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) நC( தளேர: $கத.06915.1 

 மி� மினி� $ல
_ெப.($ல
_ெப.) கதி/ைன ெவ:@ேமா ெவ$ளி� $கத.06915.2 

 எ� �� நி"பேரா Gத(க- ெச,� ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) இழதா( 

$கத.06915.3 

 நி�மி� நி�மி� எ�# உைர�க�
 இைறD
 நி�றிலரா:. $கத.06915.4 



 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ப6டன ேநா�கின� ���க� தழ: ேம: $கத.06916.1 

 ஆென� ப6ெடன �னிதன� Gத(க- அேதா $கத.06916.2 

 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ப6ட� எ�# அலமர� $னி�தன� சிைலைய� 

$கத.06916.3 

 ேசாைன ப6டனவா
 என வ>�கைண ெசா/தா�. $கத.06916.4 

 ெசா/த_ெப.எ�.(ெசா/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) Gத,
 ேப( அம( ெதாட0கி 

$கத.06917.1 

 வி/த_ெப.எ�.(வி/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெவ"ெபா5 த,�கJ
 

பைடகJ
 வி5 ப $கத.06917.2 

 எ/�_வி.எ�.(எ/_வி.+�_இ.கா.+அ_வி.எ�.$றி.) ேபாயின சி"சில இ"ற�
 

சிலவா: $கத.06917.3 

 ெந/� ேபாயின சி"சில எதி( எதி( ெந,�க. $கத.06917.4 

 ஈ# ெச�தில கைண மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) இவெரா5
 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.+ஏ_சா/.) $கத.06918.1 

 மா# ெகா-வ�
 தனிைமயி: அ/ெதன வலிேயா� $கத.06918.2 

 ஊ# ேச(த, மாையயா: ஒ?ேவா( Gத(�$
 $கத.06918.3 

 Q# Q# உ,� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) தா�$ 

உ"றன� ெநா> பி:. $கத.06918.4 

 ஆய காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) ���க� வ>வ�
 அட,
 

$கத.06919.1 

 தC என� கிள( சாரதெரா5 ெச,� 

ெச�D
_ெப.எ�.(ெச�_விஉ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.06919.2 

 ஏய ெகா"ற�
 ேநா�கின� வி
மின� ெவ$4டா� $கத.06919.3 



 மாைய ெகா: என உ�னின� வாைக அ
 கதிேரா�. $கத.06919.4 

 மா"# கி�ற� எ _A6.(எ_பதி.ெப.+ _ஒ".) பைட�கலேமா என மதியா� 

$கத.06920.1 

 ேத"# கி�ற� ஓ( ேபாதக  ெப,
 பைட ெச@�த� $கத.06920.2 

 கா"றி� ��I# Gைளயி� உ, எலா
 கர ப� $கத.06920.3 

 P"ற
 அ�ன� ஓ( ���க� ஒ,வனா�� ெகாதி�தா�. $கத.06920.4 

 ெகாதி�த �� �க� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ெப,= சிைலயிைன� ேகா6> 

$கத.06921.1 

 )தி� தனி� கைண ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெதாைட 

Q�க $கத.06921.2 

 மதி�� வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 

ெப,= சிைலயிைன வா0கி� $கத.06921.3 

 கதி�த ேநா� கைண ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) சிதறின� க>தி:. $கத.06921.4 

 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) சர�தா: அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) வி6ட ேகா: 

அ#��� $கத.06922.1 

 தCயவ� தனி� சிைலைய ஏB வாளியா: சிதி $கத.06922.2 

 ேமய சாலிைக த�ைன ஓ( பகழியா: வ C6>� $கத.06922.3 

 காய
 எ0கK
 அH�தின� அளைவ தC( கைணக-. $கத.06922.4 

 அHதி5 வ>�கைண யாக
 ேபாBத@
 $கத.06923.1 

 எHதி5 $,திநC( இைர��� ெச�றிட� $கத.06923.2 

 ெகாHதழ: .ைரவ� ஓ( ெகா>ய ���க� $கத.06923.3 

 விHதன� மய0கின� விளி� உளா� என. $கத.06923.4 



 ஊறிய $,திய� உ#க4 எ��வா� $கத.06924.1 

 ேதறின� ஒ:ைலயி: ெச,வி: ேந(� ேம: $கத.06924.2 

 ஈ# இனி வதி5
 இ/தி65 உ�வேத $கத.06924.3 

 ஆ# என உ�னின� அம,�$ அ=Aவா�. $கத.06924.4 

 சிைதயி� வழிபட: ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

மாையயி� $கத.06925.1 

 மதிர
 ஒ�றிைன மரபி� உ�Iறா $கத.06925.2 

 எதிர� ேத/I
 எH� ���க� $கத.06925.3 

 அதர�� ஆ"றினா: அ,வி: ேபாயினா�. $கத.06925.4 

 ஆயின காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) அட: 

ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) Gத/: $கத.06926.1 

 தCயிைன �,�$ உ#
 சீ"ற�ேதா( சில( $கத.06926.2 

 மாையயி� வலியின� வ=ச� வ:ைலயி: $கத.06926.3 

 ேபாயின� ப"#�
 ேபா�வ C( எ�றா(. $கத.06926.4 

 ஆ0$ அ� ேக6>5
 ஆட: ெவ�யவ� $கத.06927.1 

 ஈ0$ இ� தவி,தி( இக@�$ அ=சிேய $கத.06927.2 

 நC0கின� ஒ,வைன ெந,�கி ஆ,யி( $கத.06927.3 

 வா0$த: .கழேதா வலியி� பாலேதா. $கத.06927.4 

 ஓ>ன( த
ைமD
 உ"#� தா-_ெப.(தா-_ெப.) மல( $கத.06928.1 

 F>ன( த
ைமD
 ெதாHத ைகயரா� $கத.06928.2 

 வா>ன( த
ைமD
 வலி இேலாைரD
 $கத.06928.3 



 சா>ன( அ:லேரா நைவ� க4 த0$வா(. $கத.06928.4 

 வ Cரைர அ:லைர ெவ$ள\( என  $கத.06929.1 

 ேப( அட: ெவ�யவ� ேபச_$ைற.எ�.(ேபA_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) அ�ன� 

$கத.06929.2 

 கா/யேம என� க,�தி: உ�னிேய $கத.06929.3 

 சாரத( ெதாட(தி5
 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) நC0கினா(. $கத.06929.4 

 அேந( காணா ஆள/ மா�க அட: ெவ�ேயா� $கத.06930.1 

 இ�ேன ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) த
 தாைனக- எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

இ/வா$
 $கத.06930.2 

 பி�ேன நி"ற: ஆவ� எ� எ�னா  ெபய($"ேற $கத.06930.3 

 ��ேன ெச�றா� Gதைர 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) �னிகி�றா�. 

$கத.06930.4 

 நதா ஆ"ற: சி0க �க�ேதா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ந
�� 

$கத.06931.1 

 வதா�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) 

யாேம_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.+ஏ_சா/.) மா"#�
 அ�னா� வலி எ�னா� 

$கத.06931.2 

 ெகாதா( தா,� Fழ@
 ெவ".
 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏகி $கத.06931.3 

 �தா நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) Gத(க- ெவ
ேபா( 

�ய: கி�றா(. $கத.06931.4 

 ம6டா( ெதா0க" சி0க �க� ேம: மதி ேதா�வா� $கத.06932.1 



 எ6டா நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெவ". உள யா�
 

எறிகி�றா( $கத.06932.2 

 வி6டா( தா,� Fழ: கணி�சி வ CA"றா( $கத.06932.3 

 ெதா6டா( Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) த45_ெப.(த4�_ெப.) எH நா=சி: 

ெசா/கி�றா(. $கத.06932.4 

 ெசா/D
 காைல� தC எழ ேநா�கி� Aட( ேவேலா� $கத.06933.1 

 எ/D
 கா@
 கால உயி( ப எதி( ெச:லா� $கத.06933.2 

 க/D
 தCD
 Gழிய� ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ககன�ேத $கத.06933.3 

 தி/D
 மீJ
_ெப.எ�.(மீ-_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) அ பைட 

ெச�D
_ெப.எ�.(ெச�_விஉ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) ஈதா:. $கத.06933.4 

 அ�ேனா அ�ேனா ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) பைட எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

அட: வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) $கத.06934.1 

 ��ேனா ெச:லா_எதி(.ம.ெப.எ�.(ெச:_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_ெப.எ�.$றி.) தCய 

உயி( பி� �>வா
 ஆ: $கத.06934.2 

 பி�ேன ெச�வ� ஒ�# இைல யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) ேப( அம( ெச�வ� 

$கத.06934.3 

 எ�ேனா எ�ேனா யா/I
 ேமலா� இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) எ�றா(. 

$கத.06934.4 

 எ�றா( Gத( சீ"ற
 விைள�தா( யா,
 ேபா�� $கத.06935.1 

 $�றா� அ0க4 உ"றன யா�
 $H�"ற $கத.06935.2 

 வ� தா,�க- ஆன�
 மா4 ைக� ெகா5 ெதா65� $கத.06935.3 



 ெச�றா( ஆ(�தா( சீய �க� ேம: 

ெசல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) உ��தா(. $கத.06935.4 

 ைக� ெகா5 சாரத கண0க- ஆ(�� உட� $கத.06936.1 

 உ��$# வைரெயலா
 ஒ,0$ ெச�றிடா� $கத.06936.2 

 தி�$ உள வைர ._ெப.(வைர ._ெப.) எலா
 

ெசறி�_வி.எ�.(ெசறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஞாயி#_ெப.(ஞாயி#_ெப.) 

$கத.06936.3 

 ெம��கதி( வழ0$ உ#
 விA
. 2(�தேவ. $கத.06936.4 

 க:லக� ெதா$திக- ககன
 2(��ழி $கத.06937.1 

 எ:@ைட� ெச0கதி( இரவி மா�திட $கத.06937.2 

 ஒ: என� திமிர
 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உற@
 

ேநா�கிேய $கத.06937.3 

 அ: என� $ட
ைபD- அைடவ .-_ெப.(.-_ெப.) எலா
. $கத.06937.4 

 ெவ"பி� நிைர�த@
 மைறய_$ைற.எ�.(மைற_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

ெவ�யவ� $கத.06938.1 

 எ"ப5 ��னேர இரவி ஓ>னா� $கத.06938.2 

 அ".த
 அ".த
 அைடத� அ
.ய� $கத.06938.3 

 க"ப
 எ�# அறிஞ,
 கல�க
 எ�தினா(. $கத.06938.4 

 ேபா"றல� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) மிைச  Gத( 24>ய $கத.06939.1 

 மா"ற,
 பதைலக- மலி�_வி.எ�.(மலி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) பட( $கத.06939.2 



 ஆ"றிைன அைட�த@
 அ=சி 

நினறன�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.க.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ப�.) 

$கத.06939.3 

 கா"றிI
 விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெச: கதி/� 

ப4ணவ�. $கத.06939.4 

 இ�# கா4 அ�ணரா: இட( உழதன
 $கத.06940.1 

 அ�றிD
 Gத( ஈ45 அ5�க: வ Cசினா( $கத.06940.2 

 நி�றி>� வ,��
 நிகB�சி ேத( எலா
 $கத.06940.3 

 ெச�றிட: �ணி� என� ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ஓ>னா(. $கத.06940.4 

 ெச,வலி வ Cர(க- ெச@�த� ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) பட( $கத.06941.1 

 ப,வைர இைட இைட பயி�# 

A"றிய_ெப.எ�.(A"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.06941.2 

 க, �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) உ4ட நC( கா�# த
 

வயி�_ெசா.உ,.(வயி�_ெசா.உ,.) $கத.06941.3 

 உ,
 இ> எ0கK
 உ$�� வ CBதேவ. $கத.06941.4 

 ெவதி( ப5 சில
பிI
 வH�கி வ CBதி5
 $கத.06942.1 

 அதி( $ர:_ெப.($ர:_ெப.) அ/ இன
 அ4ட� ெச"றின $கத.06942.2 

 எதி( உ# த$வைன இன
 எ�# உ�னிேய $கத.06942.3 

 �தி( த, காதலா� �� உ"றா: என. $கத.06942.4 

 ைம
 மைல இைட விரா� வதித_ெப.எ�.(வதி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ேமா65ைட� $கத.06943.1 

 ைக
 மைல அர"றிேய கவிBவ காசிப� $கத.06943.2 

 ெச
 மைல அ/ெயன ேநா�கி� ேத
பிேய $கத.06943.3 



 வி
மைல எ�திேய வ CBவ� எ�னேவ. $கத.06943.4 

 ெபா"ைறயி� மர0களி: ெபாதித ேகசர
 $கத.06944.1 

 ெவ"றி_ெப.(ெவ"றி_ெப.) ெகா- அ/�க� ெதாைடயி� ேமவின $கத.06944.2 

 வி6டவ( த
ைம வி65 ஏதிலா( தைம  $கத.06944.3 

 ப"ெறா5 கலதி5 பர�ைத_ெப.(பர�ைத_ெப.) மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) ேபா:. 

$கத.06944.4 

 எறிதி5 வைரக- த
 த
மி: எ"றிட� $கத.06945.1 

 ெசறிதி5 தC0கன: ெச�ற_ெப.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தி�$ 

எலா
 $கத.06945.2 

 ெபாறிதன .ைகதன ெபா/த: உ"றன $கத.06945.3 

 மறிதன உலதன ம� உயி(� ெதாைக. $கத.06945.4 

 ஆயின ப:லிய: அைடய  Gத(க- $கத.06946.1 

 ஏயின $�ற�
 த,�
 ஏகிேய $கத.06946.2 

 சீய மா �க
_ெப.(�க
_ெப.) உைட� ெச:வ�_ெப.(ெச:வ�_ெப.) 

ேச(தன�_வி.�.(ேச(_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

$கத.06946.3 

 2யவ� கயிைலைய� FBத_ெப.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெகா4ட:_ெப.(ெகா4ட:_ெப.) ேபா:. $கத.06946.4 

 ெச>�தைல எயின/: திகH
_ெப.எ�.(திகB_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) $கத.06947.1 

 �>�தைல யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) மிைச  ப6ட ெமா�வைர 

$கத.06947.2 

 ெபா>�தில இ"றில Gழி யா��தில $கத.06947.3 



 ப>�தல
 வ CBதன ெநா�ய பா�ைமயா:. $கத.06947.4 

 ��ன: ப6ட $�# எைவD
 F( �ைண ஆேனா� $கத.06948.1 

 மி�ன: ப6ட ெம� இைட  ப6ேட ெவ"பி� க4 $கத.06948.2 

 ப�ன: ப6டதா
 என வ CBகி�ற� பாரா $கத.06948.3 

 இ�ன:_ெப.(இ�ன:_ெப.) ப6டா( Gத(க- வாேனா( ஏ0$ உ"றா(. 

$கத.06948.4 

 சீல
 .�க பா/ட( ெவ
ேபா( ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) 

காUஉ� $கத.06949.1 

 ேகால
 .�க ேத/ைட நி�றா�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) 

$ ."# $கத.06949.2 

 ஞால
_ெப.(ஞால
_ெப.) .�கா� Gத(க- த
ைம நலித"$ ஓ( $கத.06949.3 

 ஆல
 .�கா: எ�ன நடதா�_வி.�.(நட_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) அட: 

ெச�வா�. $கத.06949.4 

 பா(ேம: எ"#
 சி"சில( த
ைம  பைக வி4ேணா(_ெப.(வி4ேணா(_ெப.) 

$கத.06950.1 

 ஊ( ேம: எ"#
 சி"சில( த
ைம உய( பாI� $கத.06950.2 

 ேத( ேம: எ"#
 சி"சில( த
ைம� திைர ேச( � $கத.06950.3 

 நC( ேம: எ"#
 சி"சில( த
ைம ெந>� ஓ�A
. $கத.06950.4 

 ப"றா நி"$
_ெப.எ�.(நி:_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

சிலவைர 8ர: ப$வாயி: $கத.06951.1 

 $"றா நி"$
_ெப.எ�.(நி:_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

சிலவைர வா/� $Hேவா5
 $கத.06951.2 



 A"றா நி"$
_ெப.எ�.(நி:_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

சிலவைர அ4ட� Aவ/� க4 $கத.06951.3 

 எ"றா நி"$
_ெப.எ�.(நி:_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

சிலவைர அ-ளி எறிகி"$
. $கத.06951.4 

 .4ட/க� க4 சிலவைர வ CA
_ெப.எ�.(வ CA_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ெபா, ெச0ைக� $கத.06952.1 

 த4டரத� க4 சிலவைர வ CA= சதேவ-வி $கத.06952.2 

 அ4டமத� க4 சிலவைர வ CA
_ெப.எ�.(வ CA_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

அகில
 FB $கத.06952.3 

 எ4 திைசயி� க4 சிலவைர 

வ CA
_ெப.எ�.(வ CA_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) இக: ேபA
. $கத.06952.4 

 மா: எ/ ைவ பி: பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) தைம 

வ CA
_ெப.எ�.(வ CA_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

வான�தி:_ெப.(வான
_ெப.+அ��_சா/.+இ:_இட.ேவ.) $கத.06953.1 

 கா: எ/ ைவ பி: பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) தைம 

வ CA
_ெப.எ�.(வ CA_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) கைர 

தC(த_ெப.எ�.(தC(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.06953.2 

 ேவைலக- �"#
 பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) தைம 

வ CA
_ெப.எ�.(வ CA_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) விய� 

மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) $கத.06953.3 

 ஞால
_ெப.(ஞால
_ெப.) அைன��
 பல(தைம 

வ CA
_ெப.எ�.(வ CA_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 2(�$
. $கத.06953.4 

 சி0க
_ெப.(சி0க
_ெப.) 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மா�க� 

வ CA
_ெப.எ�.(வ CA_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ெசறிவாேல $கத.06954.1 



 �0க
 ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பா( �த: 

வி4ணி� �ைணD
 தா�_த".A.(தா�_த".A.) $கத.06954.2 

 எ0$
 Gத
 ஆயின அ
மா இ� ெகா4ேடா $கத.06954.3 

 அ0க0$ எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) Gதம� எ�றா( அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) 

உ-ளா(. $கத.06954.4 

 மிதி��� ெகா:@
_ெப.எ�.(ெகா:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) சி"சில( 

த
ைம மிைச உதி  $கத.06955.1 

 பத�தி: ெகா:@
_ெப.எ�.(ெகா:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) சி"சில( 

த
ைம ப>வ�ைத� $கத.06955.2 

 சிைத��� ெகா:@
_ெப.எ�.(ெகா:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

சி"சில( த
ைம� ெச: எ�ன $கத.06955.3 

 உைத��� ெகா:@
_ெப.எ�.(ெகா:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

சி"சில( த
ைம உல�"ேற. $கத.06955.4 

 வி-ளா நி"$
_ெப.எ�.(நி:_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

சி"சில( ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) விர:_ெப.(விர:_ெப.) ேமலா: $கத.06956.1 

 த-ளா நி"$
_ெப.எ�.(நி:_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

சி"சில( ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) தா
 உ"ற� $கத.06956.2 

 கி-ளா நி"$
_ெப.எ�.(நி:_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

சி"சில( ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) கிைளேயா5 $கத.06956.3 

 ம-ளா நி"$
_ெப.எ�.(நி:_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

சி"சில( ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) அ5கி"$
. $கத.06956.4 

 தா�கி: ெகா:@
_ெப.எ�.(ெகா:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சில( த
ைம� த>கி�ற $கத.06957.1 



 ஊ�கி: ெகா:@
_ெப.எ�.(ெகா:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சில( த
ைம உ,
 

ஒ�த_$ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.06957.2 

 வா�கி: ெகா:@
_ெப.எ�.(ெகா:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சில( த
ைம ம,- உ"ற $கத.06957.3 

 ேநா�கி: ெகா:@
_ெப.எ�.(ெகா:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சில( த
ைம ெநா> த�னி:. $கத.06957.4 

 வாரா நி"$
_ெப.எ�.(நி:_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

பா/ட( ஆசிைய வா/  பி� $கத.06958.1 

 ேசரா நி"$
_ெப.எ�.(நி:_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

வா� ெதா#
 ஈ4ட� ேச(�தி6ேட $கத.06958.2 

 ஆரா நி"$
_ெப.எ�.(நி:_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ஆ(த பி� ஆக அக: ேமா6ைட� $கத.06958.3 

 2ரா நி"$
_ெப.எ�.(நி:_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

2(�த பி� ஆட: ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) ெச�D
. $கத.06958.4 

 எHவி: ெகா:@
_ெப.எ�.(ெகா:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சில( த
ைம எ/P( வா� $கத.06959.1 

 மHவி: ெகா:@
_ெப.எ�.(ெகா:_வி.+உ
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 $ர0$ைள� $5மி� F65� ேகாள/ �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) 

ெவ�ேயா� $கத.06985.1 

 கர0களி: பாD
_ெப.எ�.(பா�_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) அ0க4 

கலதி5 பைடயி: பாD
_ெப.எ�.(பா�_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

$கத.06985.2 

 சிர0களி: பாD
_ெப.எ�.(பா�_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) மீள� 

ெசவிெதா#
 பாD
_ெப.எ�.(பா�_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) Gத4 

$கத.06985.3 

 மர0களி: பா��_வி.எ�.(பா�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெச:@
_ெப.எ�.(ெச:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) மணி� சிைற வ45
 

ேபா�றா�. $கத.06985.4 

 ெசறிதி5 கர�
 ேதாJ
 ெச�னிD
 Gத� ெச:வ� $கத.06986.1 



 அறிதில� சிறிய� ேபா@
 அ/�க�� அ�ண� ந
ேம: $கத.06986.2 

 எறி�_வி.எ�.(எறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உல�"#� FH
 ஈெகா: 

எ�# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ைகயா: $கத.06986.3 

 ெசாறிதன� சிறி� பி�ன(� த4>ைய� �ைட�� வி6டா�. $கத.06986.4 

 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) தனி� கர�தா: தCேயா� உ,6>ன� �ைட ப� த4> 

$கத.06987.1 

 ெப/�_ெப.(ெப/�_ெப.) ெநா�_வி.எ�.(ெநா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ஆ"ற: ேபாகி  பி�றின� 

ெபய(�_வி.எ�.(ெபய(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபானா� $கத.06987.2 

 ெத/ த, Gத( அ=சி� சிதின( ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) 

ஒ�# இ:லா( $கத.06987.3 

 அ/� ெச�தவேம அ:லா: ஆ"ற: ெப"றி5வ� உ4ேடா. $கத.06987.4 

 Gத(க- இ/� ேநா�கி  ெபா,திற: இல�க�� எ65 $கத.06988.1 

 ேமத$ வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) யா,
 ெவ�யேத( கடவி� 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.06988.2 

 தC�_ெப.(தC�_ெப.) அ# சிைலக- வா0கி� சீயமா �கவ" A"றி� $கத.06988.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) அவிB மல( 

ெப��_வி.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�ன� சரமைழ ெபாழித: 

உ"றா(. $கத.06988.4 

 ெபாழிதி5 பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) .$தி5 Aவ5 

இ�றாகி $கத.06989.1 

 அழித�
 இ�றி ��ேபா: அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) .ைட 

வ Cழ_$ைற.எ�.(வ CB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.06989.2 



 ஒழித� எ
 ஆ"ற: எ�னா உ6கின( ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ேத/� $கத.06989.3 

 இழிதன� அ�ண( ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) இ>பட� ெதழி��� 

ெச�றா�. $கத.06989.4 

 எ5�தன� சிலவ( ேதைர 

எறிதன�_வி.�.(எறி_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

ஒ�ெறா5 ஒ�றி� $கத.06990.1 

 அ5�தன� சிலவ( ேதைர அ-ளின� அ0ைக த�னா: $கத.06990.2 

 ஒ>�தன� சிலவ( ேதைர உைத�தன� சிலவ( ேதைர  $கத.06990.3 

 ெபா>�தன� சிலவ( ேதைர  .ைத�தன� சிலவ( ேதைர. $கத.06990.4 

 இ�திற மட0க: வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) அ5த@
 இல�க�� எ4ம( 

$கத.06991.1 

 த�தம� உயிேர தா0கி� தIெவா5 பைடக- மான
 $கத.06991.2 

 ெம��திற: சிதி� சா�தா( ேமலவ� ேத( ேம: .�கா� $கத.06991.3 

 அ�தைல நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வ Cரவா$ ம"# 

அதைன� க4டா�. $கத.06991.4 

 ஆள/ அைனய வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) அ� க45 Gத( த
�- $கத.06992.1 

 ேகாள/ �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) ெவ�ேயா� ெகா�ற� ஓ( பாதி 

உ4டா: $கத.06992.2 

 தா-_ெப.(தா-_ெப.) உைட வி:லினா,
 சம( 

இட��_ெப.(இட
_ெப.+அ��_சா/.) அழிதா( இத $கத.06992.3 

 நாளினி� �>D
_ெப.எ�.(�>_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ேபா@
 

ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) ெப,
 பைடD
 எ�றா�. $கத.06992.4 



 அட: ெப# .ய�� வ-ள: ஆடக வைர ேபா: உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) 

$கத.06993.1 

 ெகா5 மர
_ெப.(மர
_ெப.) ஆன� ஒ�ைற� ேகா6>ன� சின
_ெப.(சின
_ெப.) 

ேம: ெகா4டா�_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+ஆ�_படெரா.ஒ,.) 

$கத.06993.2 

 விட
_ெப.(விட
_ெப.) உ# த#க4 ேக� 

விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 

பா0க( .�$ $கத.06993.3 

 ந5 எலா
 கவர� ேதா�# நா$_ெப.(நா$_ெப.) இள
_ெப.அ.(இள
_ெப.) கதிேர 

ேபால. $கத.06993.4 

 வா0கிய சிைலயி: G6> வ>�கைண அநத ேகா> $கத.06994.1 

 20கலி� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கா�# எ�ன உல . உறா� 

ெசா/�_வி.எ�.(ெசா/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நி"ப $கத.06994.2 

 ஆ0$ எதி( அட(��  ேபா( ெச� அ�ண( த
 தைலக- பாற� $கத.06994.3 

 தா0கிய_ெப.எ�.(தா0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பைடக- சிதி� தைர 

மிைச� �ணி� வ CBதா(. $கத.06994.4 

 ப/�ெதாைக �H�
 ப6ட பாழிய ேத(க- ப6ட $கத.06995.1 

 ஒ,�த@
 பி>D
 ப6ட உல பிலா அ�ண( ப6டா( $கத.06995.2 

 ெப,�தன பிண�தி� $�ற
_ெப.($�ற
_ெப.) பிற0கின ேப�க- ெமா��த 

$கத.06995.3 

 திைர�� எH ேசா/ நC�த
 ெத4_ெப.அ.(ெத4_ெப.அ.) திைர ம5�த� அ
மா. 

$கத.06995.4 

 ேத( என ப6ட வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) திற
_ெப.(திற
_ெப.) என  ப6ட மாவி� 

$கத.06996.1 



 ேப( என  ப6ட யாைன  ெப,�$ என  ப6ட த
�- $கத.06996.2 

 ேப( இைட படாத எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) ெபா,திைர� 

$,தி_ெப.($,தி_ெப.) வா/ $கத.06996.3 

 வ CரI�$ உதவி ஆக ேவைலD- உ��த� அ�ேற. $கத.06996.4 

 ேப/யி� ஒலிD
 தCய அ�ண(க- 

பி>�த_ெப.எ�.(பி>_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வி:லி� $கத.06997.1 

 நா/யி� ஒலிD
 FH
 நா: பைட ஒலிD
 மா4ட $கத.06997.2 

 கா/யி� ஒலிD
 ேமா65� கண0களி� ஒலிD
 ெசநC( $கத.06997.3 

 வா/யி� ஒலிD
 ஆகி அ5கள
 

மலித_ெப.எ�.(மலி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ�ேற. $கத.06997.4 

 மைலகைள அ#�$
 ேவைல வா-கைள அ#�$
 ெச0ைக� $கத.06998.1 

 சிைலகைள அ#�$
 ெவ�ேயா( தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) 

திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ேதாளி� $கத.06998.2 

 நிைலகைள அ#�$
 மா(பி� நிைரகைள அ#�$
 ேகா> $கத.06998.3 

 தைலகைள அ#�$
 அ
மா இைளயவ� சர
 அ� ஒ�ேற. $கத.06998.4 

 காB உ#
 அ�ண( ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) கரதல ெந5ேதா- மா(ப
 

$கத.06999.1 

 வாழிய_விய0.வி.�.(வாB_வி.+இய_விய0.வி.�.$றி.) �,க� 2த� 

வாளிக- ெவௗவி ஏகி $கத.06999.2 

 ஏH உள கட@
 நி0கி_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) எ4திைச� 

கி/க- தாவி $கத.06999.3 

 ஆழிய கி/ ேபாB� அ பா: அ4ட�
 

பிள�_வி.எ�.(பிள_வி.+�_இ.கா.+உ_ெப.எ�.$றி.) ெச:@
. $கத.06999.4 



 கர4டம� ஆன ெசநC( ஆ"றிைட� கவிB� 8Bகி� $கத.07000.1 

 திர4ட_ெப.எ�.(திர-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ஊ� ெவௗவி 

மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) சிறகைர உத#கி�ற 

$கத.07000.2 

 �ர4 த$ வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) 8ைள .�$ அைள� 

வா/� $கத.07000.3 

 $ர4ட
 மீ� எ�ன: ஆன க,நிற� ெகா>க- எ:லா
. $கத.07000.4 

 இ?வைக அ�ண( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) இறதிட வ Cரவா$ $கத.07001.1 

 அ?வயி� நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ0$ அ5த@
 அதைன� 

க4டா( $கத.07001.2 

 ெத?வைர �,�$
 ைவேவ: சீய மா �க�த� ைமத( $கத.07001.3 

 ஐவைர ெவ:@
 ஆ"ற: ஐ
பதி"# இ,வ( எ�பா(. $கத.07001.4 

 சின�தன( இதைழ  ப:லா: தி�றன( ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) �� 

ெவ
ேபா( $கத.07002.1 

 விைன� ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) இய"# வாைன ெவ�� என அ5�
 

எ�னா $கத.07002.2 

 இன�ெதா5 ேத( கடாவி ஏகிேய வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

ேம: $கத.07002.3 

 தனி� தனி வா( வி: ேகா6>� சரமைழ சிதற: உ"றா(. $கத.07002.4 

 Q"#வ( ஒ,0$ ேந(� ேநா� தைல� சிைலக- வா0கி $கத.07003.1 

 ேம"றிகB �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) கா�# எ�ன வ Cசிய விசிக
 த�ைண 

$கத.07003.2 



 ஆ"ற: ேச( வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) காணா அயி: கைண அநத
 ேகா> 

$கத.07003.3 

 கா"#_ெப.(கா"#_ெப.) என� �ர� மா"றி� கட�ள( .கழ ஆ(�தா�. 

$கத.07003.4 

 ெதாைல� உ#
 அ�ண� ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) �4 என� கன�# 

பி�I
 $கத.07004.1 

 ெகாைல உைட ெந50P( வாளி ேகா> ேகா>க- 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ� ப $கத.07004.2 

 வலி உைட வ Cரவா$ ம"றைவ மா"றி அ�ேனா( $கத.07004.3 

 சிைலெயா5 ேத(க- த
ைம� ெச=சர
 24> வ CB�தா�. $கத.07004.4 

 ேதெரா5 சிைலக- மாய� சீயமா �க�த� ைமத( $கத.07005.1 

 வ Cரைன எதி(� வி:லா: ெவ�றிட: அ/� ேபா@
 $கத.07005.2 

 P( உைட )தி வா-_ெப.(வா-_ெப.) ேபா/: ெகா:@�
 இவைன எ�னா  

$கத.07005.3 

 பா/ைட வேதா( FB�சி வைகயினா: பக(த: உ"றா(. $கத.07005.4 

 கா6. உைட� சிைலயி� வி=ைச க"றேத அ�றி எ
 ேபா: $கத.07006.1 

 வா6பைட பயி�# இலா� ெகா: வ:ைலேய: அ ேபா( ெச�ய� $கத.07006.2 

 ேச6பைட அ�றி எ
�� ேச(தியா: வ Cர எ�னா� $கத.07006.3 

 ேதா6.ைட ெகா6> ஆ(�தா( P"றI
 �ள�க
 எ�த. $கத.07006.4 

 வ� திற:_ெப.(திற:_ெப.) அ�ண� ைமத( உைரயிைன வ-ள: ேகளா 

$கத.07007.1 



 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) இ� .க�றC( எ�னா நைக 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நாத� 

தத_ெப.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.07007.2 

 மி� திகB Aட( வா-_ெப.(வா-_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) கீB� தல�தி: 
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 க4ட_ெப.எ�.(கா4_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) �4ட�
 ெச�னிD
 

ேதா-கJ
 கர�
 $கத.07206.2 

 �4ட
 ஆ
 க/ ப/கJ
 விளித ேத( �"#
 $கத.07206.3 

 அ4ட
 எ0கK
 ெசறிதன அ6>ய திற
_ெப.(திற
_ெப.) ேபா:. $கத.07206.4 

 .-_ெப.(.-_ெப.) உலா� ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) அ#�க� பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) 

ேபா( ./த $கத.07207.1 

 ம-ள( மா பைட அைல பேதா அ/� வ: விைரவா: $கத.07207.2 

 அ-ள: வா/ FB ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ேகா> அ4ட�தி� $கத.07207.3 

 உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) தானவ( த
ைமD
 �>� 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உல�
. $கத.07207.4 

 $மர நாயக� ெதா5சர
 நிர�த@
 

$ளி(த_ெப.எ�.($ளி(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.07208.1 

 கமல மாமல( �ைக ெபா, �க�தின( கர�த( $கத.07208.2 

 தமர ேநமிெகா- .கB�சிய( வண0$# தைலய( $கத.07208.3 

 அமர( யாவ,
 வா�_ெப.(வா�_ெப.) இைட  பிைழ�� 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ(�தா(. $கத.07208.4 

 க0க
 உ"றன ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) பிற உ"றன கவத $கத.07209.1 

 ச0க
_ெப.(ச0க
_ெப.) உ"றன $ண0க,
 உ"றன த$வ( $கத.07209.2 

 அ0க
 இ"றன க/ ப/ இரத
 இ"றனவா: $கத.07209.3 

 சி0க மா�க� ஒ,வI
 

நினறன�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.க.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ப�.) 

ெச,வி:. $கத.07209.4 



 மீ உய(�_வி.எ�.(உய(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) FB அ4ட�தி� அள� 

எலா
 விரவ $கத.07210.1 

 மாய வ�ைமயி:_ெப.(வ�ைமயி:_ெப.) ெகா4>5 ெப,தைக வ>வ
 

$கத.07210.2 

 2ய� வாளிக- ப65 உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) அழிதலா: ெதாைல� 

$கத.07210.3 

 சீய மா�க� ெதா�ைம ேபா: 

நினறன�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.க.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ப�.) ேத( 

ேம:. $கத.07210.4 

 நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தCயவ� 

தா�_த".A.(தா�_த".A.) உ#
 அய(�சிைய நC0கி� $கத.07211.1 

 ெச�ற_ெப.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

பைட யாைவD
 க4>ல� சி#வ�_ெப.(சி#வ�_ெப.) $கத.07211.2 

 ெகா�#_வி.எ�.(ெகா:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வ C6>ன� எ�ப� 

ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உள
 ெகாதியா $கத.07211.3 

 ஒ�# ேபாலேவா ஓராயிர
 சிைலக- 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ"றா�. $கத.07211.4 

 அைல வைளத_ெப.எ�.(வைள_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பா"கட: மிைச  

ப�� Q# அ
 ெபா� $கத.07212.1 

 மைல வைள�_வி.எ�.(வைள_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அம( 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ேபா: ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) மா65 அ�றி� 

$கத.07212.2 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) வைளதிடா அ/�க� தன� ைக�தல�தா: 

$கத.07212.3 

 சிைல வைளதிட� $னி�தன� A5சர
 ெத/தா�. $கத.07212.4 



 சீய மா�க� ெச=சிைல G6> Q# $கத.07213.1 

 ஆயிர  ப�� அ5சர
 ஏவ@
 $கத.07213.2 

 நாயக� அ� க45 நைக .றா $கத.07213.3 

 ஓ�வி: வாளிெயா( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) 24>னா�. $கத.07213.4 

 ஆ"ற: ேமத$
 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) வாளியா: $கத.07214.1 

 மா"றல� கைண மா/_ெப.(மா/.) வில�கிேய $கத.07214.2 

 சா"#த"$ அ/தாகிய த�ைமயா� $கத.07214.3 

 வ C"#
 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ெவ0கைண உதினா�. $கத.07214.4 

 உ� ேகாைல ஒ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) வாளியா: $கத.07215.1 

 சிதிேய திற:_ெப.(திற:_ெப.) சி0க �கா Aர�_ெப.(Aர�_ெப.) $கத.07215.2 

 ஐ� Q# இர45 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ெவ0கைண $கத.07215.3 

 எைத ேம: வர_$ைற.எ�.(வா_வி.+அ_$ற.எ�.$றி.) ஏவின� எ�பேவ. 

$கத.07215.4 

 பதக� வாளிக- ப�� இல�க�ைதD
 $கத.07216.1 

 )தி ெகா- ெவ0கைண Q# ப�� ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) $கத.07216.2 

 க�
 என� ெதா5�ேத மைற கா4கிலா $கத.07216.3 

 அதி( க,0கழ: அ4ண: அக"றினா�. $கத.07216.4 

 தி,� த$
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) சீய �க�தினா� $கத.07217.1 

 உ,�� வாளி ஒ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) 245 உறா  $கத.07217.2 

 பர�தி� ேம"ப5 ப4ணவ� ேத(வி5 $கத.07217.3 

 ம,�தி� மா(.ற வ:ைல அH�தினா�. $கத.07217.4 



 ஆ( அழ: சின�� ஆள/ மா�க� $கத.07218.1 

 P( உைட� கைண ெந=A_ெப.(ெந=A_ெப.) $ளி�திட $கத.07218.2 

 மா,த  ெபயேரா� வலி சிதிடா� $கத.07218.3 

 ேசா/ மி�$ எழ� ��.ற எ�தினா�. $கத.07218.4 

 பா$ ப6ட ப,வர: ேநா�கிேய $கத.07219.1 

 வாைக அ4ண: வ/சிைல கா: 

வைளஇ_வி.எ�.(வைள_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.07219.2 

 ஏக Q# பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) ெதா65 எ4ணல� $கத.07219.3 

 ேசைக மா4 ெகா>� ேத/ைன வ C6>னா�. $கத.07219.4 

 ேத( அழிதிட� தCய/� தCயவ� $கத.07220.1 

 ஊ( அழித_ெப.எ�.(அழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) உ5 பதி ேபா�# உளா� 

$கத.07220.2 

 கா( அழிதிட� க: என ஆ( . உறா  $கத.07220.3 

 பா( இழிதன� ப:கைண வ Cசினா�. $கத.07220.4 

 வ CAகி�ற விய� கைண யாைவD
 $கத.07221.1 

 மாசி: கா6சிய� வாளியி� மா"றிடா $கத.07221.2 

 ஆசி: ெவ=சர
 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) 24>ேய $கத.07221.3 

 நCச� வி"கைள நC- நில
_ெப.(நில
_ெப.) ேச(�தினா�. $கத.07221.4 

 அ4டல� ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) சாப�
 $கத.07222.1 

 �4ட
 ஆகி� ெதாைல� நில
_ெப.(நில
_ெப.) .க $கத.07222.2 

 வி45_ெப.(வி45_ெப.) நா� �க�ேதாI
 வி4ேணா(கJ
 $கத.07222.3 



 க45 நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) கர
_ெப.(கர
_ெப.) 

எ5�� ஆ(�தன(. $கத.07222.4 

 ேகா: உமிBத $னிசிைல� P6டற� $கத.07223.1 

 கால ெவ?வழ: எ�ன கன�# உளா� $கத.07223.2 

 Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) ஒ�# �ள�கின� வ Cசினா� $கத.07223.3 

 ஆல கால
_ெப.(கால
_ெப.) அள�க( உ��தா: என. $கத.07223.4 

 ��னல� வி5_ஏவ.(வி5_வி.) Fல�ைத ஏB இ, $கத.07224.1 

 ெகா�Iைன� கைண 24>� $ைற�திடா  $கத.07224.2 

 பி�I
 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ேப( அழ: .0கவ $கத.07224.3 

 மி�ெனன� �ரதா� அட: ேவலினா�. $கத.07224.4 

 ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) 

ைக� $மர� சர0கைள� $கத.07225.1 

 க45 தCய� க��# கர
_ெப.(கர
_ெப.) தனி: $கத.07225.2 

 த4ட
 ஒ�றி: தைரபட� சிதிேய $கத.07225.3 

 அ4ட
 வி4>ட ஆ(�தன� ஏகினா�. $கத.07225.4 

 வி5�த வாளி ெபா>�த�
 ெவ?விேயா� $கத.07226.1 

 பி>�த_ெப.எ�.(பி>_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) த4ெடா5 ேப(வ�
 

கா4$றா $கத.07226.2 

 வ>�த ஏBகைண 24>ன� வ� கைத $கத.07226.3 

 எ5�த ைகைய இ, நில
_ெப.(நில
_ெப.) ேச(�தினா�. $கத.07226.4 

 ேச(�� ��Iற� தCயவ� ேதாளிI
 $கத.07227.1 

 ேப(��
 ஆ0$ ஒ( ெப,0ைக  .ற பட  $கத.07227.2 



 பா(�தல
 .$ த4>ைன  ப"றிேய $கத.07227.3 

 ஆ(�� வ Cசின� ஆதிய
 ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) ேம:. $கத.07227.4 

 ஒ6டல� ெதாட உ"ற த4ட�தி� ேம: $கத.07228.1 

 ெந65 அழ"$ நிக( கைண ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) $கத.07228.2 

 வி65 அ#�தன� ேம: வ, பாதைள $கத.07228.3 

 அ6>5
 கதி( ஆதவ� எ�னேவ. $கத.07228.4 

 அ4ட( நாயக� ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) வாளியா: $கத.07229.1 

 த4ட வ Cழ� த>த@
 மா"றல� $கத.07229.2 

 க45 சீறி� க5திற: P"# இைட  $கத.07229.3 

 ப4ைட_ெப.அ.(ப45_ெப.) நா-_ெப.(நா-_ெப.) 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பாச�ைத வ Cசினா�. 

$கத.07229.4 

 A"#  பாச� ெதாட(�சிைய 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) 

$கத.07230.1 

 ெசா"# ஒ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) தC�கைண 24ட@
 $கத.07230.2 

 வ"ற: மா4 ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) வ�னியி� தC�Aட( $கத.07230.3 

 உ"றதா
 என ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) ெபா> ஆயேத. $கத.07230.4 

 நா4_ெப.(நா4_ெப.) அ"ற� க4டன� நா4_ெப.(நா4_ெப.) உ#வா� 

$கத.07231.1 

 ஏ4 உ"றி5 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) ஐயாயிர
 ஆ
 $கத.07231.2 

 பாணி� ெதாைகைய� ெகா5 ப"றி5வா� $கத.07231.3 



 ேபணி� சினெமா5 ெபய(தனேன. $கத.07231.4 

 சி0க� திறேலா� வ, ெச�ைக தைன $கத.07232.1 

 எ0க6$ இைற ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஈ( 

ஆயிரரா
 $கத.07232.2 

 ெவ0க4 கைண ஆயின வி65 அ�ண� $கத.07232.3 

 அ0ைக� ெதாைகயா�
 அ#�தனேன. $கத.07232.4 

 ெகா"ற
_ெப.(ெகா"ற
_ெப.) ெகH உ"ற $க� கைணயா: $கத.07233.1 

 ெச"ற
 திகB ஆள/ ெச� யகர
 $கத.07233.2 

 அ"ற
 .வி வ CH
_ெப.எ�.(வ CB_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) �� அ0ைக 

நிைர $கத.07233.3 

 �"#
 .திதாக �ைள�தனேவ. $கத.07233.4 

 அ"# .வி வ CB த,ம0 ைககைள $கத.07234.1 

 ம"ற� �ைண வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எH மா4 

ைககளா: $கத.07234.2 

 ப"றி� ெசல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) அ�ன� பா(�தனனா: 

$கத.07234.3 

 ெந"றி� க4 அளி�தி5
 நC- Aடேரா�. $கத.07234.4 

 ஓ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) வாளிக- உ��� அ�ண� $கத.07235.1 

 ஓ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) நC4 �> ஒ:ைல அறா $கத.07235.2 

 ஈ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ெவ=சர
 ஏவியவ� $கத.07235.3 

 ஈ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ெமா�
.
 இ#�தனனா:. $கத.07235.4 

 அ�._ெப.(அ�._ெப.) அ"றவ� ெமா�
.க- அ"றன க45 $கத.07236.1 



 இ�. உ"றன( வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ஈ45 அைவ $கத.07236.2 

 ��. உ"ற� ேபால �ைள�� எழ@
 $கத.07236.3 

 ��."றன( யா�ைக �ள0$ உ#வா(. $கத.07236.4 

 க4டா� இ� வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) கா4 ப/ேயா� $கத.07237.1 

 ப4டா: அவன�� இைட பாணி சிர
 $கத.07237.2 

 த4டா� அழ: ெகா�தி5 த�ைமயினா: $கத.07237.3 

 உ4டாகிய வா# என உ�னினேன. $கத.07237.4 
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 எ=சலி: அ�ண� ெமா�
. தைலகJ
 யா45
 சிதி $கத.07251.3 

 வி=ைசய( அம(த"$ ஒ�த_$ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 
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வ C6>ய தைலD
 உ�த� $கத.07261.2 

 ெச0ைகD
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 ெவ=சின அ�ண� ெசா"ற த�ைமD
 வி5�த த45
 $கத.07265.1 
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ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.07273.1 

 வ C>னேனா மா�றனேனா எ�ைறய ேம: 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.07273.2 
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 F>_வி.எ�.(F5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) அவலி��� 
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 $கத.07274.3 

 ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ�தன( ஈ� தி4ண
 

என� ெச பினேர. $கத.07274.4 
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P"ற� எனேவ ேக6கி: $கத.07280.2 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) �ழா� மா@
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ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.07281.2 
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 இ�த�ைம ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) இர0கி� 

ெதளி�_வி.எ�.(ெதளி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எHேத $கத.07287.1 

 உ��0க மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) தவிA ஏறி $கத.07287.2 

 நி�த� $மரIட� ேந( ேபா�� சம( இய"ற� $கத.07287.3 

 சி�த
_ெப.(சி�த
_ெப.) தனிேல 

நிைந�_வி.எ�.(நிைன_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) சின
_ெப.(சின
_ெப.) 

ெச�தனேன. $கத.07287.4 

 ெகா"ற ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட ப/�தி5
 ஆயிர ேகா> $கத.07288.1 

 ஒ"ற( த0கைள ேநா�கிேய Fர� ஆ
 உரேவா� $கத.07288.2 

 ம"# எ� ஆ6சியா
 அ4ட0க- எ0கK
 ைவகி� $கத.07288.3 

 A"# தாைனைய� த
மிேனா க>� என� ெசா�னா�. $கத.07288.4 

 ெசா�ன_ெப.எ�.(ெசா:_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) காைலயி� 

ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) என வண0கிேய 2த( $கத.07289.1 

 ப�ன,
 கதி 

ெகா4டன(_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ(_பட(.ப�.) 

வி4டன( பட(�_வி.எ�.(பட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.07289.2 

 ெபா�னி� ேமத$
 அ4ட0க- இைத ெதா#
.$� $கத.07289.3 

 ம�ன(_ெப.(ம�ன(_ெப.) ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பணி �ைறயிைன வ$�தா(. $கத.07289.4 

 வ$�த காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) ஆ45 உைற அ�ண 

ம�னவ(க- $கத.07290.1 

 ெதா$�த நா"ெப, தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அ
 கடெலா5
 �வ�றி 

$கத.07290.2 



 மி$�த அ4ட�தி� .ைட ெதா#
 .ைட ெதா#
 ேமனா6 $கத.07290.3 

 ப$�� ைவ�தி5
 வாயிலி� ெநறிகளா: பட(தா(. $கத.07290.4 

 �ைத அ4ட�தி� ெநறிதனி: �ழ0$_ஏவ.(�ழ0$_வி.) இ,=ேசைன 

$கத.07291.1 

 வ�-வ�_அ.ெதா.(வ�-வ�_அ.ெதா.) இவ4 ெசறிவன விதிெயா5 மாறா�� 

$கத.07291.2 

 Aதர
 ெகH மாய� இ?�ல$ உயி( �� ப $கத.07291.3 

 உதியி� வழி அ0$ அைவ ேதா�# மா# ஒ ப. $கத.07291.4 

 Gத
 யாைவD
 உயி(கJ
 .வன
_ெப.(.வன
_ெப.) உ-ளன�
 $கத.07292.1 

 ேபத
 நC0கிய_ெப.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) A,தி ஆகம0கJ
 

பிற�
 $கத.07292.2 

 ஆதி கால�தி� அநாதியா
 எ
பிரா� அள பி: $கத.07292.3 

 பாத ப0கய� �தி ப�
 

ேபா�றன_வி.�.(ேபா:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) பக/�. 

$கத.07292.4 

 இைனய த�ைமயா: அ4ட�தி� ெநறிதனி: ஏ$
 $கத.07293.1 

 வைன க,0கழ: அ�ண( த
 பைட இவ4 வர@
 $கத.07293.2 

 கனலி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) Aட( மைறதன ந50கின� கன@
 

$கத.07293.3 

 அனில� தாI
 ெம� விய(�தன� ெந,�$
 உ"# அய(வா�. $கத.07293.4 

 ஆ(�த ஓைசயா: அகில�
 �ள0கிய அ�ண( $கத.07294.1 

 கா(�த ெம� ஒளி க�வலா: இ,4டன ககன
 $கத.07294.2 

 2(�த Gழியா: ஆழிக- வறதன �ைண�தா- $கத.07294.3 



 ேப(�� ைவ�தி5 த�ைமயா: அ4ட�
 பிளத. $கத.07294.4 

 P5
_ெப.எ�.(P5_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) இ ெப,
 தாைனைய 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ெம� $ைல� உ"# 

$கத.07295.1 

 ஓ5த"$ இட
_ெப.(இட
_ெப.) இ�றி 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இர0கின( உ
ப( $கத.07295.2 

 வ C>னா� என வாசவ� ம,4டன� விதிD
 $கத.07295.3 

 நC5 மாயI
 �>வ� எ�ேனா என நிைனதா(. $கத.07295.4 

 Gதலதனி: அ
பர ெநறிதனி: .ைட FB $கத.07296.1 

 மாதிர0களி: அள�க/: வைரகளி: வழியி: $கத.07296.2 

 பாதல0களி: பிறவினி: அ�ண( த
 பைடக- $கத.07296.3 

 ஏ�
 ெவ-ளிைட இ�றிேய ெச�றன ஈ4>. $கத.07296.4 

 மல( அய�பத
 மா:பத
 �னிவ(க- ைவ$
 $கத.07297.1 

 உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) வாசவ� ெதா�னக( ஏைனேயா( உைறD- 

$கத.07297.2 

 அல/ ஆதிய( ெச:கதி பில0களி: அனிக
 $கத.07297.3 

 பல�
 நினறன_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.க.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) 

ெச:லிட
 ெபறாத பா�ைமயினா:. $கத.07297.4 

 மா# இலாதன ெதா:ைல அ4ட0களி� 

வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.07298.1 

 வ C# இலாத� ஓ( 2சிக- பட(தி5
 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) $கத.07298.2 

 Q# ேகா> ேயாசைனக- எ�# அறிஞ(க- )வ�றா( $கத.07298.3 



 ேவ# பி� வ,
 தாைனயி� ெப,ைம_ெப.(ெப,ைம_ெப.) யா( விதி பா(. 

$கத.07298.4 

 $#ைம யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) உயி( வாB�ைகய( 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) வள
_ெப.(வள
_ெப.) ேபா: $கத.07299.1 

 சி#ைமேயா இ� வி/�திட அ�ண( ேகா� ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

$கத.07299.2 

 அறிஞ( Pறிய ெப,ெதாைக த�னிI
 அட0கா $கத.07299.3 

 பிறி� ம"# இத"$ உவைமD
 ஒ�# இைல ேபசி�. $கத.07299.4 

 அ=A ப6>5 Gத0க- ப: உ,வ
 அைம� $கத.07300.1 

 ெந=A_ெப.(ெந=A_ெப.) ப6>5
 உயி( ெகா5 ேந, ேம: நிக,
 $கத.07300.2 

 அ=A ப6>5 ெபா, . எலா
 Fைர �� மய0$
 $கத.07300.3 

 ப=A ப6>ட நடதி5 2சி_ெப.(2சி_ெப.) �" பைடேய. $கத.07300.4 

 அத
 இ�றிேய அக� .வி 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ4ட�தி: 

$கத.07301.1 

 வதி5
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) பைடகளி� ெப,ைம_ெப.(ெப,ைம_ெப.) யா( 

வ$ பா( $கத.07301.2 

 �� 2சிக- மேகதிர  ெப, நக( 8> $கத.07301.3 

 இத அ4ட�தி� இட
_ெப.(இட
_ெப.) எலா
 

நிைறதன_வி.�.(நிைற_ெப.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) 

இைம பி:. $கத.07301.4 

 ஆன காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) ஒ"ற( ேபா�� Fரைன 

அைட�_வி.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.07302.1 



 பான: ெம:ல> ைக ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஐய 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) பைட�த $கத.07302.2 

 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அய: 

நினறன_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.க.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) 

2சி_ெப.(2சி_ெப.) �� ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

$கத.07302.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உலா� ேப( அ4ட�ைத ெந,0கின ம�ேனா. 

$கத.07302.4 

 எ�I
 எ:ைலயி: ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) என அ�ண( ேகா� எH� 

$கத.07303.1 

 த�ன� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) உைறD- ேபா�� 

தட
_ெப.(தட
_ெப.) .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) ஆ>� $கத.07303.2 

 ��I
 ஐவைக உண�ட� அ#Aைவ 

ெதாட(த_ெப.எ�.(ெதாட(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.07303.3 

 அ�ன
 உ4டன� ந=A_ெப.(ந=A_ெப.) ெகா: ம,�_ெப.(ம,�_ெப.) ெகா: 

அ�ேவ. $கத.07303.4 

 நC# அணிதன� ெந"றி_ெப.(ெந"றி_ெப.) ெம� நிைற விைர களப� 

$கத.07304.1 

 ேச#_ெப.(ேச#_ெப.) அணிதன� Gெதாைட ப0கியி: ெசறி�தா� 

$கத.07304.2 

 மா# இ: ெபா� Aட(� கைலDட� அணிகல� மா"றி $கத.07304.3 

 ேவ# ேவ# ந�$_வி.அ.(ந�$_ெப.) இனியன .ைனதன� விைரவி:. 

$கத.07304.4 

 ஈச� மா பைட ஏைனேயா( ெப,
 பைட யா�
 $கத.07305.1 

 மாA இ: ஆயிர ேகா> ேத( ெச@�திேய அைவD
 $கத.07305.2 



 ேகச/� திற:_ெப.(திற:_ெப.) யான�
 ேக>: ெபா� ேத,
 $கத.07305.3 

 பாச�திற: அ�ண( ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ஏ$வா� பணி�தா�. $கத.07305.4 

 ஆ0$ அ?ெவ:ைலயி: Fர ப�மா எI
 அ�ண� $கத.07306.1 

 பா0க( வதி5 வலவ( த
 ெதாைகயிைன  பாரா $கத.07306.2 

 ஓ0$
 ஓ( தடேத/ைன� ெகாண(தி( எ�# உைர ப  $கத.07306.3 

 G0கழ: �ைண வண0கிேய ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) என  ேபானா(. $கத.07306.4 

 வா65 ேகச/ எHபதினாயிர
 வய மா� $கத.07307.1 

 P6ட
_ெப.(P6ட
_ெப.) அ0க4 ஒ( எH பதினாயிர
 Pளி $கத.07307.2 

 ஈ6ட
 ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) எH பதினாயிர
 

ஈ( ப  $கத.07307.3 

 G6> ந�$_வி.அ.(ந�$_ெப.) உற  ப4ணினா( ஆ0$ ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 

ெபால� ேத(. $கத.07307.4 

 ம4டல�திI
 ஆ�ற ேப( இட�த� ம,0கி: $கத.07308.1 

 ெத4_ெப.அ.(ெத4_ெப.அ.) திைர� கடலா
 என ஆ( ப� 

ெசறித_ெப.எ�.(ெச/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.07308.2 

 அ4ட
 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ேகா>D
 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

இட��_ெப.(இட
_ெப.+அ��_சா/.) ஆ"றி� $கத.07308.3 

 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நி�றி5
 வலிய� 

மட0கல0 ெகா>�ேத(. $கத.07308.4 

 �>D
_ெப.எ�.(�>_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) எ:ைலயி: எH த, 

ம,�திI
 உதி� $கத.07309.1 

 க>� ெச:வ� ெச�றி5 விைசயினா: க$ப� $கத.07309.2 



 தட ெந50_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) கி/ அலமர� தபன,
 

$ளிர_$ைற.எ�.($ளி(_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.07309.3 

 வடைவ அ0கிக- விளிதிட  ./வ த
 மா�ேத(. $கத.07309.4 

 ஏH ேநமிD
 இைட  ப5 தCப�
 யா�
 $கத.07310.1 

 FHகி�ற ேப( அ5�க@
 ஒ�றிய ெதாட(பி� $கத.07310.2 

 ேகழி: ப�மணி ஓவிய  ப�திக- ெகH�
 $கத.07310.3 

 ஆழி தா0கிய_ெப.எ�.(தா0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ4ட
 ஒ�� 

இல0கிய� அக�ேத(. $கத.07310.4 

 ெதாH த$
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) அ�ண( ேகா� ேவ-வியி: 

�=சி_வி.எ�.(�=A_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.07311.1 

 எHவ� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) எ:ைலயி: 

ேதா�றிய� எதி(தா( $கத.07311.2 

 $H வி/திட� �ர ப� நா��க� $/சி: $கத.07311.3 

 அழிD
 நாளிI
 அழிதிடா� இ, ப� அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) 

வக:ேத(. $கத.07311.4 

 க4ணக� பைட அள பில ப/�த� காம(_ெப.(காம(_ெப.) $கத.07312.1 

 வி4ணவ(�$ உள வலி எலா
 ெகா4ட� ேமனா- $கத.07312.2 

 அ4ண: ந:கிய இதிர ஞால�
 அைனய� $கத.07312.3 

 எ4ணி� ேம: ப5
 யாண(_ெப.(யாண(_ெப.) 

ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உைடய 

அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) விரத
. $கத.07312.4 

 அைனய� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேத/ைன வலவ( 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அைண� $கத.07313.1 



 தினகர� தைன ெவ$4டவ� தாைத �� ெச@�த� $கத.07313.2 

 �ைனய
 அ"றதி: இவ(தன� இவ(த@
 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.07313.3 

 .ைனதி வாைக எ�# அ�ண(க- G மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாழிதா(. 

$கத.07313.4 

 ெபாழித_ெப.எ�.(ெபாழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) வலவ(க- அ0$ அதி: .�$� 

$கத.07314.1 

 கழித_ெப.எ�.(கழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) சீ(�தியா� ஆைணயா: 

ேத/ைன� கடவ� $கத.07314.2 

 தழி� அழC
 என  ப:லிய
 இய
பின சக0க- $கத.07314.3 

 அழித_ெப.எ�.(அழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) நா-_ெப.(நா-_ெப.) எH 

கட:_ெப.(கட:_ெப.) என அ�ண(க- ஆ(�தா(. $கத.07314.4 

 அ0கி அ�ன ெபா� ப> அக
 ேகா>க
 அைட ைப $கத.07315.1 

 தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) $ைட கவ/ 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஒHகின( சிலத( 

$கத.07315.2 

 �0க
 மி�கவ� சீ(�திD
 ஆைணD
 

ெதாட(�_வி.எ�.(ெதாட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.07315.3 

 ம0கல
 திகB உ,�ெகா5 FBதி5
 வைகேபா:. $கத.07315.4 

 அ4ண: ேமவ, ேகா நக( எ:ைலD- 

அைடத_ெப.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.07316.1 

 எ4ணி: மா  ெப,= சிக/யி� வாயி:க-_ெப.(வாயி:_ெப.+க-_ப�.$றி.) 

இகேத $கத.07316.2 



 க4 அக� ெஞ-ள: ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ேகா>D
 

கட�_வி.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.07316.3 

 வ4ண மா மணி� ேகா.ர �த: கைட வதா�. $கத.07316.4 

 தானவ( ேகாமக� தட
_ெப.(தட
_ெப.) ெபா� ேதெரா5 $கத.07317.1 

 மா நக( �த: கைட வாயி: ேபாத@
 $கத.07317.2 

 ஆன� ேநா�கிேய அ0க4 FB த, $கத.07317.3 

 ேசைனக- ஆ(�தன உ5�க- சிதேவ. $கத.07317.4 

 ெஞலி�தி5 பரைவயி� நCல_ெப.அ.(நCல
_ெப.) ெவ?விட
 $கத.07318.1 

 ஒலி�� எHதா: என உல பி: தாைனக- $கத.07318.2 

 கலி�தன பட(தன க4ணக� .வி $கத.07318.3 

 சலி�த� ெகா>யைர� த/�க ஒணாைமயா:. $கத.07318.4 

 ேந/ய
 ப/ய� ஓ( நிசாள
 ச:லிைக $கத.07319.1 

 ேப/ய
 பைணவயி( பிற0$ த4Kைம_ெப.(த4Kைம_ெப.) $கத.07319.2 

 2/ய
 காகள
 �> �த: ப5 $கத.07319.3 

 சீ/ய
 பல�ட� இய
பி� ெச�றேவ. $கத.07319.4 

 ேசயின $=சிக- ெசறித_ெப.எ�.(ெச/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தானவ( 

$கத.07320.1 

 பாயின தாைனயி: பட(த Gழிக- $கத.07320.2 

 வாயின பரைவ ேம: வடைவ� தC விரா�  $கத.07320.3 

 ேபாயின நா-_ெப.(நா-_ெப.) எH .ைகைய  ேபா�றேவ. $கத.07320.4 

 வானிI
 க4ணிI
 மாதிர�திI
 $கத.07321.1 



 தானிைற கடலிI
 தண . இ�# ஆகிேய $கத.07321.2 

 ேமனிைற Gழிக- மிைடய எ0கK
 $கத.07321.3 

 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெகா- பி� பனி� 2வ:_ெப.(2வ:_ெப.) ேபா�றேவ. 

$கத.07321.4 

 Fர� இக�� எH 2ளி அநக( $கத.07322.1 

 ஆ( அகி:_ெப.(அகி:_ெப.) ஆவிD
 யா,
 ஆ>ய $கத.07322.2 

 G/ ெகா- A4ண�
 ெபா,தி  ேபாவ� $கத.07322.3 

 கா( இன மி�ெனா5 கட:_ெப.(கட:_ெப.) உ45 ஏக: ேபா:. $கத.07322.4 

 தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) க/களி: ேத/: 

ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) $கத.07323.1 

 ம45 உ# Gழி ேதா� வானி: ெச:வன $கத.07323.2 

 ெகா4டலி� இ,�வி: ெகா�கி� மாைலக- $கத.07323.3 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) �ளி உைற .ழி 

பட,
_ெப.எ�.(பட(_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ேபா:. $கத.07323.4 

 பைட வைக திைச எலா
 படர  பாயி,- $கத.07324.1 

 அைடவ� Fரறி� அ4ட
 யாவிI
 $கத.07324.2 

 மிைட த, கதி(கைள விளி�க வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

என� $கத.07324.3 

 $ைட நிைர எ0கK
 $H� கி�றேவ. $கத.07324.4 

 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) ப/ க/ உமிB விலாழி மாமத
 $கத.07325.1 

 இ
ப/� நக( எலா
 ஆ"றி� ஏகலா: $கத.07325.2 



 உ
ப( ம"# அ:லைத ஒ,வ� தாைனக- $கத.07325.3 

 அ
.வி ெச�றிட"$ அ/ய� ஆனேத. $கத.07325.4 

 இ?வைக தாைனக- ஈ4>� ெச�றிட� $கத.07326.1 

 ெத?வலி அ�ண( ேகா� ெச
ெபா� ேத/�_ெப.(ேத(_ெப.+இ�_இட.ேவ.) 

ேம:_ெசா.உ,.(ேம:_ெசா.உ,.) $கத.07326.2 

 ைமவைர ேம,வி� வ,வதா
 என� $கத.07326.3 

 க?ைவயி� அம( ./ கள/ ஏகினா�. $கத.07326.4 

 Gசலி� எ:ைலயி: .ரவல� ெசல� $கத.07327.1 

 2சி_ெப.(2சி_ெப.) அ� ஆகிேய 

ெதாட(த_ெப.எ�.(ெதாட(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தாைனக- $கத.07327.2 

 ஈசன� அ,- மக�_ெப.(மக�_ெப.) இனி� 

ைவகிய_ெப.எ�.(ைவ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.07327.3 

 பாசைற FBதன ப>D
 வாIமா�. $கத.07327.4 

 உர"றிய கண மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) உ
ப( AB� என $கத.07328.1 

 விர:_ெப.(விர:_ெப.) ெதா5 FB பைட ஈ6ட
 ேநா�கிேய $கத.07328.2 

 மர"# உ# பல0களி: வ/ க4 வர_$ைற.எ�.(வா_வி.+அ_$ற.எ�.$றி.) 

$கத.07328.3 

 அர"றின( ெவ,வின( அமர( யாவ,
. $கத.07328.4 

 அH0கின� .ரதர� அகில
 யாைவD
 $கத.07329.1 

 விH0$ உ#
 இ,வ,
 வி
மினா( உள
 $கத.07329.2 

 .H0கின( வ Cர(க- Gத( ஏ0கினா( $கத.07329.3 

 ெகாH0கன: இைட  ப5 வில0கி� ெகா-ைக ேபா:. $கத.07329.4 



 ஆவ� ஓ( காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) அ/D
 நா� �க� 

$கத.07330.1 

 ேதவI
 ஏைனய திைசயிேனா( கJ
 $கத.07330.2 

 8வி, �க
_ெப.(�க
_ெப.) உைட �த:வ� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இ, 

$கத.07330.3 

 Gவ> பணி�_வி.எ�.(பணி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைவ .கற: 

ேமயினா(. $கத.07330.4 

 அத
 இலாத அ4ட
 ஆயிர�� எ65� த�னி: $கத.07331.1 

 வதி5 தாைனேயா5 மா ெப,
 Aர ப�ம� $கத.07331.2 

 உதிய ேத/� ேமலா� உ# சம( ./வா� ேபாதா� $கத.07331.3 

 �திய 2சி_ெப.(2சி_ெப.) நத
 பாசைற ெமா��த� எ�றா(. $கத.07331.4 

 எ�ன@
 �#வ:_ெப.(�#வ:_ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ0$ இல0$ 

எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) தவிசி� ைவ$
 $கத.07332.1 

 ப�னி, கர�� வ-ள: பவனைன� $றி பி� 

ேநா�க_$ைற.எ�.(ேநா�$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.07332.2 

 ��ன
 அ� உண(�_வி.எ�.(உண(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வ:ேல 

�ள�_ெப.(�ள�_ெப.) ேகா: கயி# ப"றி  $கத.07332.3 

 ெபா� அவி( மன ேவக  ேபா(  .ரவி_ெப.(.ரவி_ெப.) மா� ேத(�� உ��தா�. 

$கத.07332.4 

 உ��தி5 கி�ற கால�� ஒ� என எH� காம(_ெப.(காம(_ெப.) $கத.07333.1 

 .�தல( நCப� தாரா� .க(_ெப.(.க(_ெப.) மH� $லிச
 Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) 

$கத.07333.2 



 ச�தி வா-_ெப.(வா-_ெப.) பலைக ேநமி த45_ெப.(த4�_ெப.) எH� சிைல� 

ேகா: ைகேவ: $கத.07333.3 

 ைக�தல
 ெகா4டா�_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+ஆ�_படெரா.ஒ,.) 

எ�னி� அவ�தவ
 கணி�க" பா"ேறா. $கத.07333.4 

 மா# இலா அ,�க� நா ப4 

ைவகிய_ெப.எ�.(ைவ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பரமேன ேபா: $கத.07334.1 

 ஆ# மா �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) வ-ள: அல0$ உைள  

.ரவி_ெப.(.ரவி_ெப.) மா� ேத( $கத.07334.2 

 ஏறினா� வ Cரவா$ இல�கேரா5 எ4ம( 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.07334.3 

 பா# உலா
 $,தி_ெப.($,தி_ெப.) ேவலா( பா0கா�  பரசி வதா(. $கத.07334.4 

 இராயிர ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) எ4 ெதாைக  Gத( 

யா,
 $கத.07335.1 

 மரா மர
_ெப.(மர
_ெப.) பிற0க: ஈ6ட
 வர
._ெப.(வர
._ெப.) அ# பைடக- 

ப"றி $கத.07335.2 

 விராவின( FB�_வி.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெச�றா( 

வி/=சேன �தேலா( யா,
 $கத.07335.3 

 பராெவா5 .ைடயி� நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

பனிமல( மா/_ெப.(மா/.) 2(�தா(. $கத.07335.4 

 2(�தி5கி�ற காைல� A,தியி� ெதாைக�$
 எ6டா� $கத.07336.1 

 தC(�த� மா� ேத( ேம: ஆகி� தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) .வி அ4ட
 த�னி: 

$கத.07336.2 

 ேப(�தி5
 உயி(க- மா"ற  பி� உ# ��ேனா� ேபால $கத.07336.3 



 ஆ(�தி5 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ெவ-ள�� அ�ண(க- மீ� ேபானா�. 

$கத.07336.4 

 ஆ0$ அ� காைல_ெப.(காைல_ெப.) த�னி: ஆ# இ, தடேதா- ஐய� 

$கத.07337.1 

 பா0$ உ# Gத( யா,
 பாெரா5 திைசD
 வாI
 $கத.07337.2 

 நC0$த:_ெதா.ெப.(நC0$_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) இ�றி� FH
 ேந( அல� 

பைடைய ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.07337.3 

 ஏ0கின( ெதா:ைல வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) இழதன( இைனய ெசா"றா(. 

$கத.07337.4 

 தCயன ./D
 Fர� ெச�தி5 தவ�தா: 

ெப"ற_ெப.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.07338.1 

 ஆயிர இ,நா� க4ட�� அ�ண,
 ேபாதா( அ�ேற $கத.07338.2 

 ஏய� ஓ( அ4ட
 ஒ�றி: இ,தன( இவ( ம"# அ�றா: $கத.07338.3 

 மா இ,
 திைசD
 வி4K
 ைவய�
 

ெசறி�_வி.எ�.(ெசறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நி�றா(. $கத.07338.4 

 வர�தின: ெப/ய( மாய வ�ைமயி:_ெப.(வ�ைமயி:_ெப.) ெப/ய( 

ெமா�
பி� $கத.07339.1 

 உர�தினி: ெப/ய( ெவ
ேபா( ஊ�க�தி: ெப/ய( எ4ணி: $கத.07339.2 

 சிர�தினி: ெப/ய( சீ"ற� ெச�ைகயி: ெப/ய( தா0$
 $கத.07339.3 

 கர�தினி: ெப/ய( யா,
 காலனி: ெப/ய( அ
மா. $கத.07339.4 

 மாக�தி� வதித_ெப.எ�.(வதி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வாேனா( 

வ�ைமD
 வளI
 வ?வி� $கத.07340.1 

 ேசாக�ைத விைள�� ெவ
ேபா( ெதாட0கிேய ெதாைல� ெச�ேதா( 

$கத.07340.2 



 ேமாக�தி� வர
பா� நி�ேறா( �H� உயி(� கட@- ேவ6ைக $கத.07340.3 

 ேமக�தி� வலித தCேயா( வி/=ச� ஏ"றி>I
 ெவ:ேவா(. $கத.07340.4 

 P"# எI
 நாம�� அ4ண: ெகா4>5
 அரA
 ெச0ேகB $கத.07341.1 

 Q"# இதB� கமல ேமலா� )னி�தன� விதி�$ மா# $கத.07341.2 

 மா"றி5
 ெச�ைக வ:ேலா( மாநில �H� உ4டா@
 $கத.07341.3 

 மா"ற,
 பசிேநா� மி�ேகா( அ4ட0க- அைல�$
 ைகேயா(. $கத.07341.4 

 ெவ0கன: ெசாறிD
 க4ணா( வி/கட: .ைர ேபB வாயா( $கத.07342.1 

 ப0க
 இ: வய
 ேம: ெகா4ேடா( பவ�திI�$� $ைற உளாேனா( 

$கத.07342.2 

 ெச0கதி( மதிய
 ேதாD
 ெச�னிய( ெசயி( தC( ஆ"ற: $கத.07342.3 

 அ0கத விைறD
 ேபர அ> ெபய(�� உல�
 ெவ�ேயா(. $கத.07342.4 

 அ0கி மா �க�தினா� ேபா: அைடதன( ப:ேலா(_ெப.(ப:ேலா(_ெப.) யாளி� 

$கத.07343.1 

 �0க மா �க�தினா� ேபா: ேதா�றின( ப:ேலா(_ெப.(ப:ேலா(_ெப.) Fழி 

$கத.07343.2 

 ெவ0ைக மா �க�தினா� ேபா: ேமயின( ப:ேலா(_ெப.(ப:ேலா(_ெப.) 

ேமலா
 $கத.07343.3 

 சி0க மா �க�தினா� ேபா: திகBதன( ப:ேலா(_ெப.(ப:ேலா(_ெப.) அ�ேற. 

$கத.07343.4 

 ம� ெவா5 ைகடப� ேபா: 

வதன(_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ(_பட(.ப�.) 

ப:ேலா(_ெப.(ப:ேலா(_ெப.) யா,
 $கத.07344.1 



 �தி உ# .கB� Aேதாப Aத/: ெசறிேதா( ப:ேலா(_ெப.(ப:ேலா(_ெப.) 

$கத.07344.2 

 அதி( கழ: சலதர� ேபா: ஆ(�தன( ப:ேலா(_ெப.(ப:ேலா(_ெப.) ஆ"ற 

$கத.07344.3 

 �தி( சின மகிட� ேபால ெமா��தன( ப:ேலா(_ெப.(ப:ேலா(_ெப.) அ
மா. 

$கத.07344.4 

 அர� பைட ப/�ேதா( ப:ேலா(_ெப.(ப:ேலா(_ெப.) அ .ய� தவிசி� ேம�
 

$கத.07345.1 

 வர� பைட ப/�ேதா( ப:ேலா(_ெப.(ப:ேலா(_ெப.) மHெவா5 த4ட
 தா0$
 

$கத.07345.2 

 கர� பைட ப/�ேதா( ப:ேலா(_ெப.(ப:ேலா(_ெப.) கா: பைட ப/�ேதா( 

ப:ேலா(_ெப.(ப:ேலா(_ெப.) $கத.07345.3 

 �ர� பைட ப5�த_ெப.எ�.(ப5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெகா4ட:_ெப.(ெகா4ட:_ெப.) �� பைட ப/�ேதா( ப:ேலா(. $கத.07345.4 

 ஆன� ஒ( அ�ண ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) அநத ேகா>யதா
 எ�ேற 

$கத.07346.1 

 தா�_த".A.(தா�_த".A.) உைர ெச�வ� அ:லா: சா"ற ஓ( அள�
 உ4ேடா 

$கத.07346.2 

 வான�
 நிலI
 ஏைன மாதிர வைர .
 எ0$
 $கத.07346.3 

 ேசைனக- ஆகி� Fழி� யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) எ� ெகா: ெச�வ� 

அ
மா. $கத.07346.4 

 ஓ( அ4ட�� அ�ண( ேபாரா: உைலதயா
 ஒ,0ேக எ:லா  $கத.07347.1 

 ேப( அ4ட�ேதா,
 தா�கி: பிைழ . உ# ப/A
 உ4ேடா $கத.07347.2 

 கா( அ4ட அள�க( சா>� கனவைர எறிD
 கா:க- $கத.07347.3 



 ஏ( அ4ட� Aழ: .�கா: அைவ பி�I
 இ,�க வ"ேறா. $கத.07347.4 

 ஒ,வேர எ
ைம எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) உர பிேய �ர ப( பி�ைன 

$கத.07348.1 

 இ,வேர ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

தா�கி�_நி.எ�.(தா�$_வி.+இ�_நி.எ�.$றி.) யா( இவ4 உ�ய வ:லா( 

$கத.07348.2 

 �,வேர அைனய � பி: FB உ#
 அ�ண( யா,
 $கத.07348.3 

 ெபா,வேர எ�னி: ேந( ேபா�  Gசலா( ெதாட0க" பாலா(. $கத.07348.4 

 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) இ: ஆ"ற: 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) எ
�ைட� தைலவ( 

யா,
 $கத.07349.1 

 அ:லன வ Cர(தா�
 அ�ணைர எதி(�க: ஆ"றா( $கத.07349.2 

 க:ெலா5 மர�தா: யாேமா அவ(திற: 

கட�க_$ைற.எ�.(கட��_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) வ:ேல
 $கத.07349.3 

 ஒ:ைல ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) உயி,
 இ�ேற ஒழிதன ேபா@
 அ�ேற. 

$கத.07349.4 

 நா: பைட அ�ண( தா�கி�_நி.எ�.(தா�$_வி.+இ�_நி.எ�.$றி.) 

நா
_பதி.ெப.(நா
_த�.ப�.) எலா
 விளி�
 வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) $கத.07350.1 

 கா: ப5 Gைளேய ேபா: க�
 என இ/வ( வாைக  $கத.07350.2 

 பா: ப5 திறேலா� நி"கி: பழிப5
 இைனய ேரா5
 $கத.07350.3 

 ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட ஒ,வ� அ�றி ேவறியா( எதி(�க வ:லா(. 

$கத.07350.4 

 நC5 உ# திைசD
 வாI
 நிலI
 ெவ-ளிைடய� இ�றி  $கத.07351.1 



 பா5 உற வைள�_வி.எ�.(வைள_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெகா4டா( 

ப"றல( அதனா: யா�
 $கத.07351.2 

 ஓ>D
 உ�ய: ஆகா ஒ:@
 மா# அவைர� 

தா�கி_வி.எ�.(தா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.07351.3 

 வ C5த: உ#தி எ�ேற விள
பி ேம: ேசற: உ"றா(. $கத.07351.4 

 ம"ற� காைல_ெப.(காைல_ெப.) த�னி: மாெப,
 Gத ேசைன� $கத.07352.1 

 ெகா"றவ( பல,
 ஏைன வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) த
 $Hவிேனா,
 $கத.07352.2 

 ெவ"றி_ெப.(ெவ"றி_ெப.) ெகா- ெமா�
ப� தாI
 மிைட� FB பைடைய 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.07352.3 

 இ"றன ெகா:ேலா நத
 வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) எ�# எ4ண
 உ"றா(. 

$கத.07352.4 

 அ4ட(க- �த:வ� தாI
 அமர,
 அகில
 எ0$
 $கத.07353.1 

 த45த: இ�றி� FH
 தானவ( அனிக
 எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.07353.2 

 க4டன( �ள0கி அ=சி� கவ�றன( அவ,- கா/ $கத.07353.3 

 வ45_ெப.(வ45_ெப.) உள அல0க: ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) வானவ"$ 

இைனய ெசா:வா�. $கத.07353.4 

 ஆ4 தைக �,க� த�ேம: ஆயிர இ,நா: அ4ட�� $கத.07354.1 

 ஈ4>ய தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) இ#�தன 

இவ"றிேனா5 $கத.07354.2 

 845 அம( இய"றி ெவ:ல ஊழி நா-_ெப.(நா-_ெப.) 

�>D
_ெப.எ�.(�>_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) எ�றா� $கத.07354.3 

 மா4>5 கி�ற� எ0ங� அ�ண(க- ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ம�ேனா. 

$கத.07354.4 



 அ5 திற:_ெப.(திற:_ெப.) வலிெப"# உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) அ�ணரா
 

பானா6 க0$: $கத.07355.1 

 வி>வ�
 அமர( த0க- ெவ=_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சிைற வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) 

மா#
 $கத.07355.2 

 ெந>ய ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ெவ#�ைக த�ைன 

நC0கிய_ெப.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) நம� 

��ப
_ெப.(��ப
_ெப.) $கத.07355.3 

 �>வ�
 இ:ைல ெகா:ேலா ெமாழி� அ,- �த:வ எ�றா�. $கத.07355.4 

 இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) இைனய த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) இைச�த@
 

இல0ைக கா�த $கத.07356.1 

 ஐதி, ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) அ5திற: 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.07356.2 

 ெசதி, ம,ம�� அ4ண: ேதவைர 

அளி�$
_வி.எ�.(அளி_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ெதா:ேலா� $கத.07356.3 

 .தி ெகா- கவைல நா> இைனயன .கலா நி�றா�. $கத.07356.4 

 காலமா�� கால
_ெப.(கால
_ெப.) இ�றி� க,மமா�� க,ம
 இ�றி� 

$கத.07357.1 

 ேகாலமா�� ேகால
 இ�றி� $ண0களா�� $ண0க- இ�றி $கத.07357.2 

 ஞாலமா� ஞால
_ெப.(ஞால
_ெப.) இ�றி அநாதியா� ந0க6 ெக:லா
 

$கத.07357.3 

 8லமா� இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வ-ள: 8வி, 

�க
_ெப.(�க
_ெப.) ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

உ"றா�. $கத.07357.4 



 $�# ெதா# ஆட: ெச�D
_ெப.எ�.(ெச�_விஉ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

$மரேவ- ேம, எ�I
 $கத.07358.1 

 ெபா� திகB ெவ"பி� வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) .ன0க- 

�H�
 அ0க4 $கத.07358.2 

 ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உைற உயி(க- �"#
 

ேதவ,
 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பா: கா6> $கத.07358.3 

 அ�# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) வ>வ
 ெகா4ட� அய(�திேயா 

அறித_ெப.எ�.(அ/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) நCதா�. $கத.07358.4 

 ெபா� உ, அைமத க=ச  .0கவ� ஆகி 

ந:$
_ெப.எ�.(ந:$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.07359.1 

 எ� உ, ஆகி� கா�$
 ஈச� ேபா: இ#தி 

ெச�D
_ெப.எ�.(ெச�_விஉ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.07359.2 

 மி� உ, எ�ன யா(�$
 ெவளி பைட ேபா@
 அ�னா� $கத.07359.3 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உ, மைறகளா@
 சா"#த"$ அ/ய� அ�ேற. 

$கத.07359.4 

 பாயி,
 கடலி:_ெப.(கட:_ெப.+இ:_இட.ேவ.) 

FBத_ெப.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ப"றல( பைடைய 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.07360.1 

 ஏ எI
 ��ன
 வ C65
 சி#வ�_ெப.(சி#வ�_ெப.) எ�# எ4ண: ஐய 

$கத.07360.2 

 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ேகா> 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ4ட�தி� உயி( 

க6$ எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.07360.3 

 நாயக� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) கா4 நா
_பதி.ெப.(நா
_த�.ப�.) ெச� 

ந:விைன  பயனா: வதா�. $கத.07360.4 



 Fரேன �தேலா( த
ைம இைம பினி: ெதாைல�க உ�னி� $கத.07361.1 

 8ரலா: அ5வ� ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

�னிவினா: அ5வ� வா�ைம� $கத.07361.2 

 சீ/னா: அ5வ� நா6ட� ெச�ைகயா: அ5வ� எ�றா: $கத.07361.3 

 ேந( இலா �த:வ� வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) யாவேர நிகB�த" பாலா(. 

$கத.07361.4 

 பா( இட( ேசைனேயா5 பட(த� இல�க�� ஒ�பா� $கத.07362.1 

 வ Cர(க- .ைடயி: ேபா"ற_$ைற.எ�.(ேபா"#_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ேமய�
 

பைடக- ப"றி� $கத.07362.2 

 Fரைன அ5வா� வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) FB�சிD
 

2�கி� மாேதா $கத.07362.3 

 வாரண
_ெப.(வாரண
_ெப.) �தலா ேமேலா"$ அைன��
 ஓ( ஆடேல கா4. 

$கத.07362.4 

 ��யேதா( $மரேன ேபா: ெதா�றிய �த:வ� 

FBத_ெப.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.07363.1 

 ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) தானவைர 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
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 ஈ(�தி5 ேசா/ இைட  ப5த:_ெதா.ெப.(ப5_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) $கத.07393.3 

 பா(�தன( சிைத ப/தனேர. $கத.07393.4 

 ப/தன( ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) பைட ப6>டேவ $கத.07394.1 

 ./தி5 வாெனா5 ேபா( ./யா $கத.07394.2 

 விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வய0ெகா5 மீ5
 எனா� 

$கத.07394.3 

 ெத/தன( சிதைன ேத"றினேர. $கத.07394.4 

 ேத"றி5 கி�#ழி ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) எலா
 $கத.07395.1 

 ேபா"றிட வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) .ைட�க4 உற $கத.07395.2 

 ஆ"ற: ெகா- Gத(க- ஆ(�திடேவ $கத.07395.3 

 ேதா"றின� ஈெறா5 ேதா"ற
 இலா�. $கத.07395.4 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) உ, ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) சீ( 

�த:வ� $கத.07396.1 



 ேமய� க45 மிக� சிறிய� $கத.07396.2 

 பா� ப/ யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) பைட��
 இலா� $கத.07396.3 

 ஏயிவேன நம� எ4ணலேன. $கத.07396.4 

 ஆ4டைக_ெப.(ஆ4டைக_ெப.) ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) இ?வ4ட
 

எலா
 $கத.07397.1 

 ஈ4>ய தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) இைம  ெபாHதி� $கத.07397.2 

 மா4>ட அ6டன� ம"றி� தா�_த".A.(தா�_த".A.) $கத.07397.3 

 ஈ4>5
 அ".த நC(ைம அேத. $கத.07397.4 

 அ�ன� நி�றிட அ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ேம: $கத.07398.1 

 ம�னவ( ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெபா, $கத.07398.2 

 �� அம( ஆ"றி �>�$�
 யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) $கத.07398.3 

 எ�ன இய
பின( யாவ,ேம. $கத.07398.4 

 த"பெமா5 இ�னன சா"றி அவ4 $கத.07399.1 

 �"ப5 தானவ( ��க4 உைட� $கத.07399.2 

 த"பர� ந:கிய ச4�கைன $கத.07399.3 

 வ".ட� ஆ(�� வைளதனரா:. $கத.07399.4 

 வைளதி5 காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) வானவ(க- 

$கத.07400.1 

 உைளதன( Gத(க- உ6கி மன
_ெப.(மன
_ெப.) $கத.07400.2 

 தள(தன( வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) சலி�தனரா: $கத.07400.3 

 விைளத� ேப( அம( மீ65
 எனா. $கத.07400.4 



 ஐய� ம,�திைன அ��ைண ேநா�கி� $கத.07401.1 

 ைக அணி ெந"றி_ெப.(ெந"றி_ெப.) கைட� $ைழ ஆகி $கத.07401.2 

 ெவ�யவ( தாைனக- ேம�ழி எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.07401.3 

 ைவய
 வி5�$தி வ:ைலயி: எ�றா�. $கத.07401.4 

 அ65# நCப அல0க: .ைனேதா� $கத.07402.1 

 க65ைர ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) கர� ஒH 

காேலா� $கத.07402.2 

 ஒ65# ந4ணல( உ"#ழி காணா $கத.07402.3 

 வி6டன�_வி.�.(வி5_வி.+66_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பத(.ஒ,.) அ
ம 

விற:_ெப.(விற:_ெப.) ப/ மா� ேத(. $கத.07402.4 

 ம4ணிைட ெச�றி5 மாதிர நC�
 $கத.07403.1 

 வி4ணிைட FB த,
 ேவைலயி� மீதா
 $கத.07403.2 

 க4 உ#
 எ ப> ைக ெதாH
 வாேனா( $கத.07403.3 

 எ4ணிI
 நாட அ/� எைத எ
பிரா� ேத(. $கத.07403.4 

 ேசய� காைல_ெப.(காைல_ெப.) திற�திற
 ஆகி $கத.07404.1 

 8யின தானவ( ெமா�
.# தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $கத.07404.2 

 சா��ற ஓ( ெதாைட த�னி: அநத
 $கத.07404.3 

 ஆயிர ேகா>களா� கைண ெதா6டா�. $கத.07404.4 

 ப/தன FBதவ( பாணிக- ெமா�
. $கத.07405.1 

 சிர�ணி �"றன ெச
.ன: ஆழி $கத.07405.2 

 ெசா/த_ெப.எ�.(ெசா/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பிண�கி/ �"றிய 

வ"றா: $கத.07405.3 



 ெந/த� ைவய
 ெநளித� நாக
. $கத.07405.4 

 ெபா� ெகாைல ஆ"றிய G/ய( உ�கா( $கத.07406.1 

 ெச�$வ(_வி.�.(ெச�_வி.+$_ெபா,.உ,.+?-இ.இ.கா.+அ(_பட(.ப�.) ந�ைம 

ெசறி�_வி.எ�.(ெசறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உளேரI
 $கத.07406.2 

 ைக ெகH ஞாளிகேள கறி�� உ4ட $கத.07406.3 

 ைம ெகH தானவ( மா4>5
 யா�ைக. $கத.07406.4 

 ஒ�னல( மீதி� உயி(�$ உயிராேனா� $கத.07407.1 

 மி� என வ Cசிய ெவ=சர மா/_ெப.(மா/.) $கத.07407.2 

 பி�Iற �� ெபய(தி5
 எ�றா: $கத.07407.3 

 அ�னவ� ேத( விைரவா( கணி�கி�றா(. $கத.07407.4 

 பர�திI ேமத$ ப4ணவ� வா( வி: $கத.07408.1 

 கர�தைனD
 விைரவா: கர
_ெப.(கர
_ெப.) 245
 $கத.07408.2 

 சர�திைனD
 தட ேத/ைனD
 கா: $கத.07408.3 

 உர�திைனD
 .கBவா( .ைட உ-ளா(. $கத.07408.4 

 ெவ?விசய பைட வ C6>5
 வாளி� $கத.07409.1 

 ெச?விைச ேத( விைச நா>ன( ெச?ேவ- $கத.07409.2 

 ைகவிைசேயா ெந50கா: விைசதாேனா $கத.07409.3 

 ��யவ� வாளி �ணி�திட வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) $கத.07410.1 

 ைகெயா5 வானிைட ெச:வ கணி பி: $கத.07410.2 

 ஐயி, வ6ட
_ெப.(வ6ட
_ெப.) அரா .ைட ப"ற $கத.07410.3 

 ெவ�யவ( ப"பல( வி4_ெப.(வி4_ெப.) எழ: ேபா@
. $கத.07410.4 



 கா: ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) பா0க( கH�ெதா, பா0க( $கத.07411.1 

 வா: ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) பா0க( ம, ெபா5 எ,�த
 $கத.07411.2 

 ேம: ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) பா0க( விய� ைக ஒ( பா0கா� $கத.07411.3 

 ேதாலின
 இ?வைகேய �ணி கி�ற. $கத.07411.4 

 ப:லண
 அ"றன ப� �H� அ"ற $கத.07412.1 

 ெச: உ# தாெளா5 ெச�னிD
 அ"ற $கத.07412.2 

 ஒ:ெலாலி அ"ற உர�ணி உ"ற $கத.07412.3 

 வ:லம( நC�# மா�ெதாைக �"#
. $கத.07412.4 

 மாைழ ெகா- ைவய
 ம>திட ேநமி $கத.07413.1 

 ஆழி ெகா- ேசா/யி� ஆBவன ேம,� $கத.07413.2 

 FB உ#
 ெவ�யவ( ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) .வி கீ4ேட $கத.07413.3 

 கீB உ#
 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) ெகழCஇயின ேபா@
. $கத.07413.4 

 ஏறிய ேத(கJ
 யாைனக- யா�
 $கத.07414.1 

 Fைற ெகா- வாசிகJ
 �ணி� உ"ேற $கத.07414.2 

 வ C# அக: வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) மிைச  பட 

வ CBத_ெப.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.07414.3 

 மா# அைவ ஆ"றி5
 வ: விைனேய ேபா:. $கத.07414.4 

 ஞால�
 வான�
 ந4ணல( ஆவி $கத.07415.1 

 மாெலா5 வா/ மட0க: உைலதா� $கத.07415.2 

 சா@
 இவ"$ இ� தா-_ெப.(தா-_ெப.) வலியா: ெகா: $கத.07415.3 

 கால� என .க: க65ைர ெப"றா�. $கத.07415.4 



 எறி பைட யாைவD
 ஏம
 அ� ஆக� $கத.07416.1 

 ெசறிபைட யாைவD
 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ஏவலா: $கத.07416.2 

 �றி ப5 கி�ற �னி� உவண  .-_ெப.(.-_ெப.) $கத.07416.3 

 கறிபட ெம��ணி க6ெசவிேய ேபா:. $கத.07416.4 

 �� உ#வா(க- �ர6 பைட 2வி  $கத.07417.1 

 பி� உ#வா( ெபயரா� .ைட�க4 $கத.07417.2 

 �� உ#வா(க- எலா
 �ணிவாக $கத.07417.3 

 மி� என எ0கK
 ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) கைண 2(�தா�. $கத.07417.4 

 Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) அேத ெகா: கணி�சி ெகா: ெதா:ைல $கத.07418.1 

 மா: எறி ேநமி ெகா: வ�சிரேம ெகா: $கத.07418.2 

 காெலா5 ெச�ற_ெப.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) கன: $Hேவ 

ெகா: $கத.07418.3 

 ேவல� ெகா: என ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) கைண வி6டா�. $கத.07418.4 

 மைழ�தி5 ெம�Dைட மா"றல(க- $கத.07419.1 

 இைழ�தி5 மாய இய"ைககJ
 $கத.07419.2 

 விH�தக வ CA
_ெப.எ�.(வ CA_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

விற:_ெப.(விற:_ெப.) பைடD
 $கத.07419.3 

 பிைழ�தன தா0க- பிைழ�தில( ஆ:. $கத.07419.4 

 ��கண� மா மக�_ெப.(மக�_ெப.) ெமா� கைணக- $கத.07420.1 

 ெதா�கவ( யா�ைக �ணி�திட@
 $கத.07420.2 

 ெம��$ இ5 ப:கல� மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) விழ: ேபா: $கத.07420.3 



 தி�$லவி  ப> சிதினேவ. $கத.07420.4 

 அ4ண: சர0க- அ#�திட@
 $கத.07421.1 

 எ4ணல( யா�ைகக- இ"றைவ தா
 $கத.07421.2 

 ம4ைண அளத அயி: மா: எனேவ $கத.07421.3 

 வி4ைண அள� விH0கினேவ. $கத.07421.4 

 FB உ# தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) �ணித உட:_ெப.(உட:_ெப.) $கத.07422.1 

 ஏB எI
 ேநமிD
 எ4 த$ ேப( $கத.07422.2 

 ஆழிD
 வி4K
 அைட�� இைமேயா( $கத.07422.3 

 வாB உலக0கைள ெவௗவியேவ. $கத.07422.4 

 கா> இழ�_வி.எ�.(இழ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) கவத
 அதா� 

$கத.07423.1 

 ஆ>ன ெவ-ள�
 ஆயிரமா $கத.07423.2 

 ேகா>ய� உ45 $க� கைணயா: $கத.07423.3 

 வ C>ன எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) விதி�$ந( யா(. $கத.07423.4 

 வ CH# மா"றல( ெம��$,தி $கத.07424.1 

 ஆழிக- ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அக� .வியி: 

$கத.07424.2 

 Gைழகேளா5 .$� பில
 $கத.07424.3 

 ஏHள எ:ைலD
 ஈ4>யேத. $கத.07424.4 

 பாதல எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) பரதி5 ேசா/ $கத.07425.1 

 Gதல
 மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) .$� பராவி 

$கத.07425.2 



 ஓத ெந50கட: ஓ0கிய_ெப.எ�.(ஓ0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வா ேபா: 

$கத.07425.3 

 மாதிர
 எ0$
 மைற�தன அ�ேற. $கத.07425.4 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) ஊ5வாக 

விள0கிய_ெப.எ�.(விள0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) $கத.07426.1 

 பாI மல(தி5 ப0கய மாக� $கத.07426.2 

 ேசாைன ெகா- மா �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) ேதாணிய� ஆக $கத.07426.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) நிமி( ெச
 .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) மா கட:_ெப.(கட:_ெப.) 

ஒ�$
. $கத.07426.4 

 மாA அ# P"றI
 ம"# உள( தா�
 $கத.07427.1 

 ேகசர( ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) கி0கர( யா,
 

$கத.07427.2 

 பாச மைலதி5 ப: பிணி ப"றா $கத.07427.3 

 வ Cசின( ஆ,யி( மீ�க- கவ(தா(. $கத.07427.4 

 பா: உ#கி�ற பணி�கிைற நா ப4 $கத.07428.1 

 மா: அ,ளி: �யி: மா6சிைம எ�ன $கத.07428.2 

 நC:_ெப.அ.(நCல
_ெப.) உ# தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) நிண
_ெப.(நிண
_ெப.) 

ெகH ெசநC( $கத.07428.3 

 ேவைலயி� மீ� விள0கிய� அ
மா. $கத.07428.4 

 ம6ட# ெச
.ன: வா/தி நCதி_வி.எ�.(நC�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

$கத.07429.1 

 ஒ6டல( யா�ைகயி� ஓ0க: அ#��� $கத.07429.2 



 த65 உ# ெச0கதி( ச4�க ேமேலா� $கத.07429.3 

 வி6>5 ேநமியி� வி4_ெப.(வி4_ெப.) மிைச ெச:@
. $கத.07429.4 

 சிைற  .ற��$ அ,- ெச�திட ெம� ஊ� $கத.07430.1 

 அ# பவ� எ�ன அைடதன( வி4ணி� $கத.07430.2 

 ெநறி ப5 வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ேநரல( யா�ைக $கத.07430.3 

 உற ப5 ேசா/ ெம� உ"றி5 நCரா:. $கத.07430.4 

 ஆன� ஒ( எ:ைலயி: அ4ட 

நிைறத_ெப.எ�.(நிைற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.07431.1 

 ேசைனக- வ CBதன ெச
ம: சர�தா: $கத.07431.2 

 ஊ� உயி( Gத
 ஒழிதன ��க4 $கத.07431.3 

 வானவ� 8ரலி� மா�தி5 மா ேபா:. $கத.07431.4 

 அ4ட
 ஈ0$ இ� �"# ஒ,0$ ஈ4>ய அ�ண( $கத.07432.1 

 த4ட மா�த@
 ஏைனய அ4ட0க- த
மி: $கத.07432.2 

 ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தாைனக- பி�ன,
 

வதிட� $மர� $கத.07432.3 

 க45 ம"# அைவ ெதாைல�தன� ெச@�தி5 கைணயா:. $கத.07432.4 

 அ#��_வி.எ�.(அ#_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெவ
�ைன� தாைனைய 

யா45 ெச: அனிக
 $கத.07433.1 

 மறி��
 வ�-வ�_அ.ெதா.(வ�-வ�_அ.ெதா.) அைட த,
 இவ4 என 

மன��- $கத.07433.2 

 $றி�� ெவ0கைண மா/யா: அ4ட ேகாளைகயி� $கத.07433.3 

 ெநறி�த,
 ெப, வாயிைல அைட�தன� நிமல�. $கத.07433.4 



 ஆ45 ெச�ெனறி மா"றிேய அ4ண: ெவ0 கைணயா: $கத.07434.1 

 மா4ட தாைனக- ேசா/D
 கேளவர மலி�
 $கத.07434.2 

 நC4ட_ெப.எ�.(நC-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பாதல
 கட:_ெப.(கட:_ெப.) 

.வி ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) நிமி(ேத $கத.07434.3 

 ஈ45 கி�ற� க4டன� வைர பக_$ைற.எ�.(ப$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

எறிேதா�. $கத.07434.4 

 ெந"றி_ெப.(ெந"றி_ெப.) நா6ட�தி� உலெகலா
 அ6>5
 நிமல� $கத.07435.1 

 ெப"ற_ெப.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மா மக�_ெப.(மக�_ெப.) 

ப�னி, விழிகJ
 பிற0$ $கத.07435.2 

 க"ைற ெவ=Aட( வடைவ ேபா: ஆ�கி அ�கண�தி: $கத.07435.3 

 உ"# ேநா�கின� ெந/தன கேளவர�� ஓ0க:. $கத.07435.4 

 ெவ�_வி.எ�.(ெவ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) )45க- ப6டன கேளவர
 

விA
பி� $கத.07436.1 

 உ� ேசா/ நC( வறதன 8வைக உல$ $கத.07436.2 

 �� ேபாலேவ அைமதன �ள/யா� �$த� $கத.07436.3 

 இதிராதிய( ஆ(�தன( $மரைன ஏ�தி. $கத.07436.4 

 பா# உலா வ, கேளவர�� அமைலD
 ப>ேம: $கத.07437.1 

 வ C# ேசாணித நC�த�
 ேவ�ற விழி�� $கத.07437.2 

 நCற� ஆ�கினா� Fரைன அ6>ல� 

நி�றா�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) $கத.07437.3 

 ஆ# மா�க� ஆடைல உ�னின� ஆ0ெகா:. $கத.07437.4 



 ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) எ:ைலயி� 

ஒ:ைலயி� அ5கள�� அைடத_ெப.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

$கத.07438.1 

 ேச$ ெந=Aைட� Fர� இ�திற
 எலா
 

ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.07438.2 

 மாக நC5 ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) தாைனைய அைல�த மா"றலைன 

$கத.07438.3 

 நாக( த
ெமா5 �>�$வ� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) என நவி�றா�. 

$கத.07438.4 

 மா"ற
 இ�திற
 இைச�தி5
 அ�ண( ேகா� மன�தி: $கத.07439.1 

 சீ"ற
 84>ட அம( விைன $றி�தன� திகி/� $கத.07439.2 

 கா"றி� ஒ:ைல வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏ"ற@
 

ம,��வ� கடவி  $கத.07439.3 

 ேபா"#_ஏவ.(ேபா"#_வி.) ேத( மிைச �,கI
 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எதி( .$தா�. $கத.07439.4 

 .�க காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) அ#�க� ேதா"ற�
 

.ைடயி� $கத.07440.1 

 மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) ப�னி, கர0கJ
 விய� பைட� கலI
 

$கத.07440.2 

 ெதா�க வ Cர�
 வ�ைமD
 ேநா�கிேய ெதா:ைல� $கத.07440.3 

 த�கேன என அ�ண( ேகா� இ�ன� சா"#
. $கத.07440.4 

 சிறத_ெப.எ�.(சிற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) மதி 

மிைல�சிேனா� அ,- ./ ெசயலா: $கத.07441.1 



 இறதிேட� இனியா� எ�#
 இ _A6.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ெப"றியா� 

இ, ேப� $கத.07441.2 

 மற�
 எ�ெனா5 ெபா,தில( ேதவ,
 மைலேத $கத.07441.3 

 இற�ளா( பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) உண(திைல ேபா@
 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) இ�ேவ. $கத.07441.4 

 உ-ள
 ெநா�_வி.எ�.(ெநா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெநா� எ� பணி 

ஆ"றிேய உைல� $கத.07442.1 

 த-J#
 Aர( ெமாழியிைன� சரத
 எ�# உ�னி  $கத.07442.2 

 பி-ைள ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) மதியா: இவ4 

வதைன_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) ெப/�
 

$கத.07442.3 

 அ-ள: உ"#ழி  .$தி5
 கய �னிய� ேபா:. $கத.07442.4 

 உைட  ெப,
 பைட ெச#�தைன பால� எ�# உ�ைன $கத.07443.1 

 வி5 ப� இ:ைலயா: ெவ/� ெகா5�கிI
 விைரவி: $கத.07443.2 

 ப5 ப� வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ெதாைகDட� பா/ட( தைமD
 

$கத.07443.3 

 ெக5 ப� எ�றன� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ெப,
 கிைளDட� ெக5வா�. 

$கத.07443.4 

 ெவ
.ைர� ெதாழி"$ ஒ,வனா
 கயவ நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) ெவறிேத 

$கத.07444.1 

 வ
. உைர�தைன ஆவ� ஒ�# இ:ைல நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) மா(ப= 

$கத.07444.2 

 ெச
 .ைர பட யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) வி5கி�ற� ஓ( 

திற:_ெப.(திற:_ெப.) வா� $கத.07444.3 



 அ
.ைர�தி5 மா# உன�$ எ�றன� அமல�. $கத.07444.4 

 ஆ,
 ேந( இலா  .0கவ� ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) இன� அைறய� $கத.07445.1 

 Fர� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ�ண( ேகா� �4 

என� ெசயி(�� $கத.07445.2 

 ேம, ேந(வ� ஓ( வ/சிைல எ5�� வி4_ெப.(வி4_ெப.) இழிD
 $கத.07445.3 

 வா/ ேபா�றி5 நாணிைன ஏ"றிேய வைள�தா�. $கத.07445.4 

 வைள� தட0கி/ .ைரவ� ஓ( சிைலயிைன வய�தா: $கத.07446.1 

 வைள�த ெச�ைகைய� கா4ட@
 பா/ட( வாேனா( $கத.07446.2 

 வைள� தட0கட: வதி5 ந=ெசா5 மைலவா� $கத.07446.3 

 வைள�த த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ேபா: அ�ண( த
 �த:வைன 

வைள�தா(. $கத.07446.4 

 சிைலைய வ Cசின( ெகா5 மர
_ெப.(மர
_ெப.) வ Cசின( ெசறி8 $கத.07447.1 

 விைலைய வ Cசின( பைடெயலா
 வ Cசின( எதி(தா( $கத.07447.2 

 உைலய வ Cசிேய அட: ெசD
 �
 மத�� உவாைவ $கத.07447.3 

 வைலைய வ Cசிேய பிணி�திட மதி��ளா( எ�ன. $கத.07447.4 

 க45 ம"றைத அ�ண( ேகா� வி: உமிB கைணயா
 $கத.07448.1 

 ெகா4ட:_ெப.(ெகா4ட:_ெப.) )4 �ளி சிதறிேய கண0க- P6ட#�� 

$கத.07448.2 

 வி45_ெப.(வி45_ெப.) உலாவர அர�கினா: $யி�ற� ஓ( ெவ"ைப� 

$கத.07448.3 

 ச4ட ெவ0கன: உைட ப� ேபாலேவ த>தா�. $கத.07448.4 



 வ C>னா(கJ
 .ய0கர
 �ணிதிட 

ெமலி�_வி.எ�.(ெமலி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.07449.1 

 வா>னா(கJ
 மய0கி_வி.எ�.(மய0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

வ CBதா(கJ
 வ:ேல $கத.07449.2 

 ஓ>னா(கJ
 ஓட�
 ெவ,வி ேவ"# உ,வ
 $கத.07449.3 

 P>னா(கJ
 ஆயின( பா( இட� $ழா�ேதா(. $கத.07449.4 

 Gத( சா�� உழி இல�கேரா5 எ4ம,
 ெபா,வி: $கத.07450.1 

 ேவத நாயக� 2தI
 FB�_வி.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உட� 

ேமவி� $கத.07450.2 

 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) 20கிய ெகா5மர
 ஆயின $னி��� $கத.07450.3 

 ேசாதி வா�_ெப.(வா�_ெப.) கைண மா/க- அ�ண� ேம: ெசா/தா(. 

$கத.07450.4 

 ெசா/த_ெப.எ�.(ெசா/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெவ0கைண எ0கK
 

வ,த@
 Fர� $கத.07451.1 

 ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வாளிெதா65 அ#�கல� 

நி�றேதா( ெச?வி $கத.07451.2 

 விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வதைவ ஆ0$ 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ெம� பட விளி� $கத.07451.3 

 ப/�_வி.எ�.(ப/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபாயின ெச�த� ஒ�# 

இ:ைல அ பகழி. $கத.07451.4 

 பர பி� ஈ4>ய வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) த
 FB�சிைய  பாரா $கத.07452.1 

 உர பி ஆவல
 ெகா6>ேய ெவ$ளி 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) $கத.07452.2 



 ெபா, . ேந( சிைல $னி�� ெவ=சி\�க
 

ெபாழி�_வி.எ�.(ெபாழி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.07452.3 

 தி,  ெப,தட ேதெரா5
 சா/ைக தி/தா�. $கத.07452.4 

 Q# ேகா> ெவ=சர
 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெதாைட உற Q�கி� $கத.07453.1 

 Fைறயா
 என வ6டைண தி/�ளா� FBேவா( $கத.07453.2 

 மா# 24>ய சர0கைள� �ணி�� ம"றவ(க- $கத.07453.3 

 ஏ# ேத,ட� பி>�தி5 சிைலகைள இ#�தா�. $கத.07453.4 

 ைவய
 வி:@ட� இ"ற பி� ம"றவ( மைல�_ெப.(மைல�_ெப.) $கத.07454.1 

 ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) உ�I
 �� ெமா�
பிI
 

உர�திI
 சிர��0 $கத.07454.2 

 ைகயிI
 கைண ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ஆயிர
 க5தC  $கத.07454.3 

 ெப�D
_ெப.எ�.(ெப�_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) மா/_ெப.(மா/.) ேபா: 

ெசறி�தன�_வி.�.(ெசறி_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

ெச
.ன: ெப,க. $கத.07454.4 

 .ரதனி: ெசறி கைறயினா( .ல
. ெகா- மன�தா( $கத.07455.1 

 உர
 தள(� உளா( வி: வலி 

இழ�_வி.எ�.(இழ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உளா( ஒ,0ேக $கத.07455.2 

 இ/� நC0கின( இல�கேரா5 எ4ம,
 இளவ: $கத.07455.3 

 தி,தல� தடேத( மிைச  பா�தன� சின�தா:. $கத.07455.4 

 பா��_வி.எ�.(பா�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) 

திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெமா�
பினா� பரம� �� 

அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.07456.1 

 நாதக
 தைன உOஇ�ெகா5 ந4ணல(�$ இைறவ� $கத.07456.2 



 ஏ� வி:லிைன� �ணி�தன� �ணி�த@
 எ/ேபா: $கத.07456.3 

 கா�� ெவ�யவ� .ைட�தன� உர�தி: ஓ( கர�தா:. $கத.07456.4 

 அ0ைகெகா45 F( ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) .ைட .ைட�த@
 அகல
 

$கத.07457.1 

 ெபா0$ ேசாணித
 அைல�திட வாைக அ
 .ய��� $கத.07457.2 

 சி0க
_ெப.(சி0க
_ெப.) வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அய( 

உ"றிட� 2தைன� ெச$�த: $கத.07457.3 

 இ0$ என�$ அடா� எ�# எ5�� உ
ப/� எறிதா�. $கத.07457.4 

 எறித காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) வி4_ெப.(வி4_ெப.) இைட  

பட(தி5
 ஏத: $கத.07458.1 

 அறி�_வி.எ�.(அ/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ#மா �க� .ைட 

அைடதா� $கத.07458.2 

 தறி� ேபாகிய சிைலயிைன� தைர மிைச இ65� $கத.07458.3 

 சிறத� ஓ( தI எ5�தன� தCய/: தCேயா�. $கத.07458.4 

 அ�த ேம: கி/ உதய மா: வைர� �ைண யா�# $கத.07459.1 

 நி�த@
 பிற(�$ இட( ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ேம,வி� ஈ45 $கத.07459.2 

 ெகா�� நC5 ப: $வ5 உைட�� ஆகிேய $மர� $கத.07459.3 

 ச�தியா: அடநி�ற ெவ"பைன அத�தIேவ. $கத.07459.4 

 வைன க,0கழ: அ�ண� கா( �க
_ெப.(�க
_ெப.) வைள��  $கத.07460.1 

 .ன@
 அ0கிD
 கா@ட� ஒலி ப� .ைரய $கத.07460.2 



 எைனவ,
 �ள�$ உ#
 வைக நா4_ெப.(நா4_ெப.) ஒலி எ5�தா� 

$கத.07460.3 

 அைனய ெப"றிைய அறிதன� அமரைர அளி�ேதா�. $கத.07460.4 

 .யலி� ேமனிய� .வி )க( காைலD
 ேபாத� $கத.07461.1 

 �யி@ மாைலD
 �=சிய_ெப.எ�.(�=A_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ேவைலD
 ெதாைலயா� $கத.07461.2 

 இய@
 அ4ட�தி� அ> �> உ,வி 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இல0$
 $கத.07461.3 

 கயிைல ேபா:வ� ஓ( ெந5=சிைல எ5�தன� கத�. $கத.07461.4 

 வா/யா: உல$ அழிதி5
 எ:ைலயி� ம,0கி� $கத.07462.1 

 ேம, ஆதியா
 வைரகJ
 கி/கJ
 விA
பி: $கத.07462.2 

 கா, ேம: உள உலக�
 அமர,
 கயிைல� $கத.07462.3 

 சார:_ெப.(சார:_ெப.) FBத: ேபா: விரவியா( . உைடய� அ�தIேவ. 

$கத.07462.4 

 நC6ட
 மி�க� ஓ( அ _A6.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ெப,= சிைலயிைன நிமல� 

$கத.07463.1 

 ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) �ைண� ெகா5 வா0கி ஏB வைகயினா: 

ேதா�#
_ெப.எ�.(ேதா�#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.07463.2 

 ஈ6ட
 மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) ப: உயி(கJ
 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உ,
 

ஏ"றி� $கத.07463.3 

 P6ட
_ெப.(P6ட
_ெப.) ஆகிேய ஆ(�� என� $ண�� ஒலி ெகா4டா�. 

$கத.07463.4 

 $ண0 ெகா- ேப( ஒலி ேகாட@
 இரைல ஊ( ெகா"ற�� $கத.07464.1 



 அண0$ உலா வ, கா( �க
_ெப.(�க
_ெப.) $ைழ�� உைளய வதி 

$கத.07464.2 

 இண0க வா0கிேய ப�� Q# ஆயிர�� இர6> $கத.07464.3 

 கண0ெகா- ெவ=சர
 உைக�தன� P"றிI
 க>ேயா�. $கத.07464.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) மைற�தன மாதிர
 மைற�தன மதி ேதா� $கத.07465.1 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) மைற�தன கதி( ெவயி� மைற�தன ேவைல $கத.07465.2 

 தா�_த".A.(தா�_த".A.) மைற�தன வA மதி மைற�தன த,வா( $கத.07465.3 

 கா� மைற�தன வைரகைள மைற�தன கைணக-. $கத.07465.4 

 கா"றி:_ெப.(கா"#_ெப.+இ:_இட.ேவ.) ெச:வன அ0கியி: பட(வன க50க4 

$கத.07466.1 

 P"றி: ெகா:வன ேவைல ெவ? விட�திI
 ெகா>ய $கத.07466.2 

 பா"#� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) சிைற உ-ளன பஃறைல பைட�த 

$கத.07466.3 

 நா: தி�$
 .கB அ�ண( ேகா� ஆைணயி� நட ப. $கத.07466.4 

 ப,மித�தன ேம,ைவ� �ைள பன பா0க( $கத.07467.1 

 வைர கிழி பன அ4ட�
 ெபா� பன வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேதா� $கத.07467.2 

 உ,
 இ>�$ல
 ெபா,வன விட�ைத உ45 உமிBவ $கத.07467.3 

 க,ைம ெப"றன_வி.�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) 

ேசயன தCயவ� கைணக-. $கத.07467.4 

 �4ட ெவ4பிைற வா-_ெப.(வா-_ெப.) எயி"#_ெப.(எயி"#_ெப.) அ�ண( 

ேகா� �ர ப $கத.07468.1 

 மி45 ெவ0கைண எ0கK
 ெசறிதிட வி4ேணா(_ெப.(வி4ேணா(_ெப.) 

$கத.07468.2 



 க45 க4ணைன அKகிேய ைக $ைல�ைதய $கத.07468.3 

 உ45 ெகா: நம�$_பதி.ெப.(ந
_த�.ப�.+�$_ெகா.ேவ.) ஒளி ப� ஓ( 

இட
_ெப.(இட
_ெப.) என உைர�தா(. $கத.07468.4 

 உைர�� உளா(�$ மா: மா#ைர வழ0$ �� ஓ-ேவ: $கத.07469.1 

 கர�தி: ஏதிய $மரேவ- இ�ன� க4ணா: $கத.07469.2 

 ெத/�� ெவ0கன: வி5�தி5
 ஊைதேபா: சிலத� $கத.07469.3 

 சர�தினா: அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 24>ய கைண எலா
 த>தா�. 

$கத.07469.4 

 ம>தி5
 ப> மா"றல� சர0கைள வ-ள: $கத.07470.1 

 த>த த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) க45 அமர(க- உவைகயி: தைழ�தா( 

$கத.07470.2 

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

நC>ய_ெப.எ�.(நC5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) க0$லி� பா� இ,- .லர 

$கத.07470.3 

 வி>த காைலயி� எH0கதி( 

க4ட_ெப.எ�.(கா4_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேமதினி ேபா:. $கத.07470.4 

 அ0க ெவ:ைல அ�ண( ேகா� எ0க- நாத� எதி( உற $கத.07471.1 

 ம0$: ேபா: வர
._ெப.(வர
._ெப.) இலா� ெச0க4 வாளி சிதறினா�. 

$கத.07471.2 

 ஆய காைல_ெப.(காைல_ெப.) அ#�க� தCய� உ� ெசறிகைண $கத.07472.1 

 மாய வாளி மா_ெப.அ.(மா_ெப.அ.) மைழேய_ெப.(மைழ_ெப.+ஏ_சா/.) எனா �� 

ஏவினா�. $கத.07472.2 

 எ0க- நாத� ஏவிய �0க வாளி F( 

வி5
_ெப.எ�.(வி5_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.07473.1 



 .0கவ0 கைள  .ர�� அ0கி ேபா: அ#�தேவ. $கத.07473.2 

 அ#�த பி�I
 அற� இலா� ம#��
 வாளி மாமைழ $கத.07474.1 

 க#�த க4ட( காைள_ெப.(காைள_ெப.) ேம: ெச#�� வ:ைல சிதினா�. 

$கத.07474.2 

 சி� கி�ற ெச=சர
 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உறா �� 

வெதன� $கத.07475.1 

 கத� Q# கைண ெதாடா அதி: Gழி ஆ�கினா�. $கத.07475.2 

 Gழி ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெபா- என ஊழி நாத� 

ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) சர
 $கத.07476.1 

 ஏH Qற� ஏவினா� FH மாைய ேதா�ற: ேம:. $கத.07476.2 

 மாைய ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) ம"# அைத ஆய வாளியா: 

அ#��_வி.எ�.(அ#_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.07477.1 

 ஏயினா� அனி( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ேசயி� �� சி\ �க
. $கத.07477.2 

 வி6டதைன அ�ெதாைக விற:_ெப.(விற:_ெப.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) த�னா: 

$கத.07478.1 

 அ65 விைர வி:கட�- ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) விர6> $கத.07478.2 

 க65 அழைல ஒ�� உள க50கைணக- த
ைம� $கத.07478.3 

 ெதா6டன� வ,�தெமா5 F( கிைள �ள0க. $கத.07478.4 

 �ரா/ உத�
 Aதைன �� தைள இ6டா45 $கத.07479.1 

 ஒ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) 

அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பர� உ��த கைண 

ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.07479.2 



 இ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) 

ஏவி அைவ நC�கி_வி.எ�.(நC�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.07479.3 

 அரா விைறD
 ைவய�
 அH0க: உற ஆ(�தா�. $கத.07479.4 

 ஆ(�தவ� வி50கைண அைன�திைனD
 ��க4 $கத.07480.1 

 8(�தி த, கா��ைள ெசல� ெசல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

�>�தா� $கத.07480.2 

 கா(�� எH .ைக  படைல_ெப.(படைல_ெப.) கா�# நிமி( ெசதC� $கத.07480.3 

 ேச(�தி� அைவ யாைவD
 மிைசதி5 திற
_ெப.(திற
_ெப.) ேபா:. 

$கத.07480.4 

 ஐய� வி5_ஏவ.(வி5_வி.) வாளிகைள அ?வAர� நC�$
 $கத.07481.1 

 ெவ�ய� வி5_ஏவ.(வி5_வி.) வாளிகைள ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) க>� அ#�$
 

$கத.07481.2 

 எ�D
 ெந5ெவ
 பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) இ"றைவக- சிதி $கத.07481.3 

 ைவய
 மிைச ேபாகியன வான
_ெப.(வான
_ெப.) அணி�� எ�ன. $கத.07481.4 

 �"றிய_ெப.எ�.(�"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அம(�தைல �னி� 

இவ( ெச@��
 $கத.07482.1 

 ெகா"ற ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) வாளிக- $ைற�ழி எHதC  $கத.07482.2 

 ப"றிய� பா/ைட பகி(த வைர �"#
 $கத.07482.3 

 வ"றிய_ெப.எ�.(வ"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அள�க,
 வற� உள� 

க0ைக. $கத.07482.4 

 தா(_ெப.(தா(_ெப.) ெகH� ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட தட�ைக உைட ேயாI
 

$கத.07483.1 

 FரI
 இவா# அம( இய"# ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) காணா $கத.07483.2 



 வ Cர
_ெப.(வ Cர
_ெப.) அட மா�ள
 விய� இவ( தம�$- $கத.07483.3 

 ஆ/ைட நட��
 என ஐயெமா5 நி�றா-. $கத.07483.4 

 ஆள/ த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) �� இளவ: ஆைன வதன��� $கத.07484.1 

 காைள_ெப.(காைள_ெப.) மகிB பி� இளவ: கா( �க
_ெப.(�க
_ெப.) 

உைக�$
 $கத.07484.2 

 வாளி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஏயல� ம"றவ(க- த
ைம $கத.07484.3 

 நC-விழியினா: ெத/கிலா( .ைடயி� நி�ேறா(. $கத.07484.4 

 நC5 சம( இ�னண
 நிகB�சி உ#
 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) $கத.07485.1 

 ேமடமிைச ஊ(பர� வி5�த கைண எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.07485.2 

 ஈ5பட Qறி அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஏறி வ, மா�ேத( $கத.07485.3 

 ஆ5# பதாைகைய அ#��_வி.எ�.(அ#_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ(�தா�. $கத.07485.4 

 ஆ(�� விற:_ெப.(விற:_ெப.) வா: வைளைய அ
பவள வாயி: $கத.07486.1 

 ேச(�� இைச�தா�_வி.�.(இைச_வி.+��_இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) தன� சீ(�தி 

இைச�� எ�ன $கத.07486.2 

 8(�த
 அ� தாB�கில� �னி� கைண பி�I
 $கத.07486.3 

 2(�� �,க� தன� ேதா"ற
 மைற�தி6டா�. $கத.07486.4 

 மைற��_வி.எ�.(மைற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பகழி� ெதாைகைய வாளி 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) த�னா: $கத.07487.1 

 $ைற�� அ�ண� ஊ(தி5 ெகா>=சி ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) மா� ேத( 

$கத.07487.2 

 விற:_ெப.(விற:_ெப.) ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) தைன� ெகா>ய ெவ=சர
 ஒ( 

ஏழா: $கத.07487.3 



 அ#��_வி.எ�.(அ#_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) �,க� பரைவ ஆB 

கடலி� இ6டா�. $கத.07487.4 

 தானவ(�$� தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) தனி�ெகா> $கத.07488.1 

 மீன ேவைலயி: அ"# உட� வ CB�ழி  $கத.07488.2 

 பாI க
ப� என  ப5 பா/ட( $கத.07488.3 

 ேசைன� காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) ெத"# என ேநா�கினா�. $கத.07488.4 

 க45 சிைத களி��  ெப,மித
 $கத.07489.1 

 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $ ."# இைச��� 

$னி�திடா $கத.07489.2 

 அ4ட( ேபா"ற� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) 

வாயிI
 $கத.07489.3 

 ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) திர- ச0க
_ெப.(ச0க
_ெப.) ஒ:ைல 

ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஊதினா�. $கத.07489.4 

 காIக
 ப5 க�க� ேத( உைட  $கத.07490.1 

 பாI க
ப� பனி மதி ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) $கத.07490.2 

 மாI க
பைவ வா� ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

இைச�த@
 $கத.07490.3 

 தாIக
 பல த0கி"# அ?ேவாைசேய. $கத.07490.4 

 பா� ெப,
 .கB  பாI க
ப� வைள $கத.07491.1 

 ஆயிர0கJ
 ஆ(�திட அ4ட( த
 $கத.07491.2 

 நாயக� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) விற:_ெப.(விற:_ெப.) க45 நாரண� 

$கத.07491.3 

 2ய ச0$ �ழ0கி"#� �4 என. $கத.07491.4 



 ேபாத
 அ0$ அதி: .0கவ( யாவ,
 $கத.07492.1 

 ேசாதி ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட� 2யவ� ஏ#ேத( $கத.07492.2 

 மீ� ேகதன
 இ:ைல விய� ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) $கத.07492.3 

 ஆதி நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எ�# அழலிைன ஏவினா(. $கத.07492.4 

 ஏவேலா5
 எ/தழ: ப4ணவ� $கத.07493.1 

 வா� $�$ட மா4ெகா> ஆகிேய $கத.07493.2 

 ேதவ ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) தி,ெந5 ேத( மிைச $கத.07493.3 

 ேமவி ஆ(�தன� அ4ட
 ெவ>பட. $கத.07493.4 

 ப>யிலா தம( ப4ணவ� ேத( மிைச� $கத.07494.1 

 ெகா>யதா� நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $�$ட
 Pய� 

$கத.07494.2 

 க>ய தானவ( க0$: .ல(தி5
 $கத.07494.3 

 வி>ய:_ெப.(வி>ய:_ெப.) ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) ேவைலைய� கா6ட: 

ேபா:. $கத.07494.4 

 ச0கேமா5 தபனI
 ஆ(�த@
 $கத.07495.1 

 ம0$: வ4ண�� மாயவ� ஆ(�தன� $கத.07495.2 

 ப0கய ஆசன  ப4ணவ� ஆ(�தன� $கத.07495.3 

 தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) ஆ(�த� ெச0கதி( ஆ( பேவ. $கத.07495.4 

 மறலி ஆ(�தன� மா,த0க6$ எலா
 $கத.07496.1 

 இைறவ� ஆ(�தன� இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) ஆ(�தன� $கத.07496.2 

 அைற கட"$ அரசானவ� ஆ(�தன� $கத.07496.3 



 $ைற� இ: ெச:வ� $ேபரI
 ஆ(�தன�. $கத.07496.4 

 ஆ(�த ஓைச ேபா� அ4ட�ைத �6>ேய $கத.07497.1 

 F(�த ேநா�$ைட� Fரப�ம� ெசவி� $கத.07497.2 

 சீ(� �ைள�$- ெசறித@
 ேதவைர  $கத.07497.3 

 பா(�தன� க5 உ45 அ�ன பா�ைமயா�. $கத.07497.4 

 மாறி: எ� �� வ,வத"$ அ=சிேய $கத.07498.1 

 பா# ேபா�# பHவ��ைல� உளா( $கத.07498.2 

 ேதறி வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெதழி�தன( எ� �I
 

$கத.07498.3 

 ஆ# மா�க� ஆ"ற: ெகா4ேட ெகாலா
. $கத.07498.4 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) ந�# இ� நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) ஆதியா 

$கத.07499.1 

 நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) நிைல 

அழி��_வி.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஒ:ைலயி: $கத.07499.2 

 ெகா�#_வி.எ�.(ெகா:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பி�ன(� $மரைன 

ெவ:வனா: $கத.07499.3 

 எ�# சீறின� யாைரD
 எ4ணலா�. $கத.07499.4 

 இ,�க ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) இக: இவ4 வி4ணிைட� $கத.07500.1 

 ெச,�$ ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) திறலிைன� சி�வா� $கத.07500.2 

 அ,�க� ஓ>ய அதர�� உ��$தி $கத.07500.3 

 த,�$ ேத/ைன� சாரதி நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எ�றா�. $கத.07500.4 

 ம"# இ?வா# வலவைன ேநா�கிேய $கத.07501.1 



 ெசா"ற காைல� ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எைத 

ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) எனா  $கத.07501.2 

 ெபா"ைற ேபா@
 ெபால� மணி�ேத/ைன $கத.07501.3 

 ெவ"றியாக என வி4_ெப.(வி4_ெப.) மிைச� 24>னா�. $கத.07501.4 

 பாக� 24>ய பா4>: அ
 ேத( எழCஇ $கத.07502.1 

 ேமக
_ெப.(ேமக
_ெப.) கீ45 மிைச  ப5 Fைறயி� $கத.07502.2 

 ஆக
 கீறி அமர(க- ஈ4>ய $கத.07502.3 

 மாக
 ெச�ற� வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

இழி�_வி.எ�.(இழி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�னேவ. $கத.07502.4 

 ெச�ற_ெப.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேதெரா5 

ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) இைட  .�$ளா� $கத.07503.1 

 $�ற
_ெப.($�ற
_ெப.) அ�ன ெகா5=சிைல ேகா6>ேய $கத.07503.2 

 ��# ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ெதாைக இ/� ஓ5 உற $கத.07503.3 

 ம�ற வாளி மைழகைள வ Cசினா�. $கத.07503.4 

 வ CA கி�#ழி வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) ேம: சர
 $கத.07504.1 

 நCச� வி6>5 நC(ைமைய ேநா�கிேய $கத.07504.2 

 ஈச� மாமக� ஈ45 நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ4 

இலா $கத.07504.3 

 ஆA0கJ
 உ��� அ0$ அைவ சிதினா�. $கத.07504.4 

 ம"# அைவ �ணி�த பி� வ>� கயி# �6 ேகா: $கத.07505.1 

 ப"றிய தட�ைக உள பா$தைன ேநா�கி� $கத.07505.2 



 ெகா"ற அயி: 24> ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) $�ைற ெவளி க4ேடா� 

$கத.07505.3 

 ெத"# என வி4_ெப.(வி4_ெப.) ேம: நம� ேத( வி5தி எ�றா�. $கத.07505.4 

 எ�ன@
 இைற=சி இரைல  ப/யி� ேமேலா� $கத.07506.1 

 ெபா� உல$ பா( உல$ .�$ எHவ� எ�ன $கத.07506.2 

 மி�னி� மிளி( ேத( அதைன வி4_ெப.(வி4_ெப.) மிைச கடாவி $கத.07506.3 

 ந�ெனறி ெசலா அ�ண( நாயக� �� உ��தா�. $கத.07506.4 

 ைவய ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) வானமிைச வ:ைல .$
 

எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) $கத.07507.1 

 ஐய� இைமேயா(க- அய(� ஓ5வ� 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.07507.2 

 ைநயலி( .ல
பலி( ந50கலி(க- எ�ேறா( $கத.07507.3 

 ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) கர
_ெப.(கர
_ெப.) ஏதி 

�,க� க,ைண ெச�தா�. $கத.07507.4 

 கத� ெமாழி வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) கண�தவ(க- ேகளா $கத.07508.1 

 எைத இவ4 வதிடலி� யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) உயி( பைட�ேத 

$கத.07508.2 

 உ�தன
 எனா விைரவி: ஓ5வ� நC0கி� $கத.07508.3 

 சிைத மகிBவ� ெதா5 திகத
 உற நி�றா(. $கத.07508.4 

 நி�றிட@
 ெவ?வ�ண� நC(ைமய� ேநா�கி  $கத.07509.1 

 பி�றி5வரா
 பிரமேன �த: ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) $கத.07509.2 

 ஒ�# ஒ( சி#வ�_ெப.(சி#வ�_ெப.) ெகா: எைன உ"# எதி, நCரா� 

$கத.07509.3 



 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) இ� எனேவ ெவ$ளி 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நைக ெச�தா�. 

$கத.07509.4 

 கா�சின மி$�_வி.எ�.(மி$_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ�ண( 

காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) அநத
 $கத.07510.1 

 ஆAக
 விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பட( ஆAக
 அ� 

எ�ன $கத.07510.2 

 வ CAத@
 வாளி பல வி6டைவ வில�கி $கத.07510.3 

 ஈச� அ,- மா மதைல ஏ"# இக: ./தா�. $கத.07510.4 

 A#�ெகாள மயி(  ெபா> உயி( . வி5_ஏவ.(வி5_வி.) Fர� $கத.07511.1 

 கைற� கதி( அயி: ெபாலி கர�த� இவ( த
மி: $கத.07511.2 

 ெச#�� உட� வ>�கைண ெச@�தி அக: வான
_ெப.(வான
_ெப.) 

$கத.07511.3 

 மைற ப� ம#�$வ�
 ஆகி மைல�_ெப.(மைல�_ெப.) உ"றா(. $கத.07511.4 

 விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ,ேவா(கJ
 விய� 

கைண மா/க- $கத.07512.1 

 ெசா/தன( ேப( அம( ெதாட(�_வி.எ�.(ெதாட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெச� ேபாBதினி: $கத.07512.2 

 எ/த� மாதிர
 இர0கின( பா( உள( $கத.07512.3 

 தி/தன சா/ைக சிறதவ( ேத(கேள. $கத.07512.4 

 கற0கின
 ேபா:வன கல=ெச� $லாலன $கத.07513.1 

 திற0ெகாJ
 ஆழிக- தி/தன மாIவ $கத.07513.2 

 மற0ெகH Fைறக- மய0கின ேபா:வன $கத.07513.3 



 �#0கைண மா/க- ெசா/தவ( ேத(கேள. $கத.07513.4 

 பாதல
 8B$வ பா( இைட FB$வ $கத.07514.1 

 மாதிர
 ஓ5வ வா/தி ேச($வ $கத.07514.2 

 Gதர ேம�வ Gமலேரா� நக( $கத.07514.3 

 மீதிI
 ஏ$வ மீJவ ேத(கேள. $கத.07514.4 

 எ4 திைச FH
 இ,0கட: பா�வன $கத.07515.1 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) ெதா5 ேநமி விய� கி/ வா�வ $கத.07515.2 

 ெகா4டலி� ஆ( இ,- ெகா45ழி ேபா$வ $கத.07515.3 

 அ4ட �� ஏ$வ அ0$ அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ஏ#ேத(. $கத.07515.4 

 ெபய(தி5 ேத( உ# பிழ
. அைவ காK. $கத.07516.1 

 திய0கின( நா��க( ெத/தில( சீ( உ, $கத.07516.2 

 மய0கி_வி.எ�.(மய0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஆதவ( ம,4டன( 

வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) $கத.07516.3 

 உய0கின( பா( உள( உைலதன( நாகேர. $கத.07516.4 

 �தி(தி5 ேபா/ன( �ழ0கிய_ெப.எ�.(�ழ0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ேத( ெசல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.07517.1 

 அதி(த� பா( உல$ அைலதன ேவைலக- $கத.07517.2 

 பிதி(தன மா:வைர பிளத� வா�_ெப.(வா�_ெப.) �க5 $கத.07517.3 

 உதி(தன தாரைக உ$தன கா(கேள. $கத.07517.4 

 ேத( இைவ இர45
_ெப.(இர45_ெப.+உ
_சா/.) ஆகி� 

திகH
_ெப.எ�.(திகB_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 8த4ட
 எ0$
 

$கத.07518.1 



 சா/ைக வ,தேலா5
 ச4�க� மீ� ெச:ல� $கத.07518.2 

 F( எI
 அ�ண( ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) ெதாைலD
 நா-_ெப.(நா-_ெப.) 

எழிலி ெபா0கி_வி.எ�.(ெபா0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.07518.3 

 ஆ( அழ: மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) கா�# எ�ன அ5சர மா/_ெப.(மா/.) 

2(�தா�. $கத.07518.4 

 மH  பைட அநத ேகா> வ�சிர
 திகB �� ெச�னி� $கத.07519.1 

 கH பைட அநத ேகா> க பண
 அநத ேகா> $கத.07519.2 

 ெகாH  பைட அநத ேகா> $லிச
 ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) அநத ேகா> 

$கத.07519.3 

 எH  பைட அநத ேகா> இைட இைட இ>ேபா: உ��தா�. $கத.07519.4 
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 ��சிைக  பைட ஒ�# ஏதி �ட0$ உைள ஊ(தி த�ைன $கத.07643.2 

 உ�சியி� நCப= F5
 உல$ உைட ஒ,வ� ஊ(த $கத.07643.3 



 அ�A உ# தடேத( ��ன( அK$ற� 24>� ெச�றா�. $கத.07643.4 

 24>ய அ/மா� ஏ# Fர� அ� உள�தி: ேபா� $கத.07644.1 

 மா4 த$ தன� தCய வ- உகி(� கர�தா: எைத $கத.07644.2 

 பா4>ல
 ேதைர ஆ"#
 ப/� ெதாைக 

பைத ப_$ைற.எ�.(பைத  _வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

ேமாதி_வி.எ�.(ேமா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.07644.3 

 ஆ45 அய: நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) Gத( அலமர 

ஆ(�த� அ�ேற. $கத.07644.4 

 அ�ன� ெபாH�_ெப.(ெபாH�_ெப.) த�னி: அ/மிைச� 

ெச�ற_ெப.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) Fர� $கத.07645.1 

 த�Iைட வல0ைக ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

தனி  ெப,
 Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) த�ைன  $கத.07645.2 

 ப�னி, தடேதா- ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

பகவ� ேம: தி/�� வ Cச $கத.07645.3 

 மி� என நில�_ெப.(நில�_ெப.) கா�# வி4_ெப.(வி4_ெப.) வழி  பட(த� 

அ�ேற. $கத.07645.4 

 நC>ய_ெப.எ�.(நC5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) 

ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

நிமி(தன_வி.�.(நிமி(_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) எH� 

ெசதC� $கத.07646.1 

 P>ன அசனி ஈ6ட
 $ழCஇயின பைடயி� ெகா-ைள $கத.07646.2 

 ஆ>ய: கண0க- ஈ4> ஆ(�தன அதைன 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.07646.3 

 ஓ>ன( அமர( ஆேனா( உல$ எலா
 ெவ,வி"# அ
மா. $கத.07646.4 



 அ4ண@
 அதைன ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

ஆயிர ேகா> வாளி $கத.07647.1 

 க4ணக� சிைலயி: G6>� க�
 என எதி( 

த�_வி.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ� ப� $கத.07647.2 

 �4 என அவ"ைற எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) Fலேவ: �ணி�� வ C6> 

$கத.07647.3 

 ந4ணல� ெவ$ளி� தCயி� உ,� என நடத� அ�ேற. $கத.07647.4 

 நட�த@
 �க
_ெப.(�க
_ெப.) ஆ# உ-ேளா� ஞான நாயக� ஈ� 

உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) $கத.07648.1 

 பைட�திற: வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) உ�னி  பாணி ஒ�# அதனி� ேமவி 

$கத.07648.2 

 அ5�தி5 $லிச
 த�ைன அைடயல� உ��த Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) 

$கத.07648.3 

 பி>�தைன வ,தி_வி.�.(வா_வி.+,�_(?)+இ_��.ஒ,.) எ�# ேபசின� 

ெச:லவி6டா�. $கத.07648.4 

 வி6>5கி�ற எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) விய� ெப,
 $லிச
 ஏகி $கத.07649.1 

 ெந65 அழ: சிைக மீ� கா�# நிமி(தி5
 Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) த�ைன� 

$கத.07649.2 

 கி65தேலா5
 ப"றி� கிள(த_ெப.எ�.(கிள(_ெப.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

��தைலD
 க?வி_வி.எ�.(க?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.07649.3 

 ஒ6டல� சிைத உ6க ஒ� என மீ4ட� அ�ேற. $கத.07649.4 

 ��தைல  பைடைய� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

�ர4 மி$ $லிச
 ெச?ேவ- $கத.07650.1 

 ைக�தல
 உ���� தாI
 க�
 என இ,த� அ
மா $கத.07650.2 



 ைப�தைல பாத- 

ேபா"#
_ெப.எ�.(ேபா"#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ப,வைர� 

சிகர
_ெப.(சிகர
_ெப.) 8�#
 $கத.07650.3 

 இ�தல  .ண/_ெப.(.ண/_ெப.) த�னி: இ5 ம,�� இய"ைகேய ேபா:. 

$கத.07650.4 

 ஆ4ட� காைல_ெப.(காைல_ெப.) த�னி: அ# 

�க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) ஐய� ைகயி: $கத.07651.1 

 24>ய $லிச�ேதா5 Fல�
 வ,தேலா5
 $கத.07651.2 

 கா4 த$
 அமர( எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) கரதல
 உ�சி� P பி 

$கத.07651.3 

 ஈ45 இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) த�ைன அ6ேட எைம அளி�தி5தி 

எ�றா(. $கத.07651.4 

 எ�ன@
 எைத ேகளா இராயிர
 பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) G6> $கத.07652.1 

 ஒ�னல� ஊ(� ெச:@
_ெப.எ�.(ெச:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெப, மட0க: ஏ"றி� $கத.07652.2 

 ெச�னியி:_ெப.(ெச�னி_ெப.+இ:_இட.ேவ.) அH�தேலா5
 

ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) கிள(�_வி.எ�.(கிள(_ெப.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அர"றி வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.07652.3 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உயி( ஒ:ைல வ C� தைர இைட  ப6ட� அ�ேற. 

$கத.07652.4 

 ஊ(தி அ� இற�_வி.எ�.(இற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

வ Cழ_$ைற.எ�.(வ CB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) தனி� 

Aர�_ெப.(Aர�_ெப.) காணா  $கத.07653.1 



 பா( தனி: பா��_வி.எ�.(பா�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பராபர� ெச
ம: ைகயி: 

$கத.07653.2 

 P( த, Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெகா-ைகD
 ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பி� 

நா-_ெப.(நா-_ெப.) $கத.07653.3 

 ேச( த, வடைவ எ�ன� ெசயி(�� இைவ சிைத ெச�வா�. $கத.07653.4 

 ேதெரா5 பைடைய ெவௗவி� திற:_ெப.(திற:_ெப.) உைட மட0க: சிதி 

$கத.07654.1 

 ேந( அல� வலியேன ேபா: 

நினறன�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.க.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ப�.) 

அைனய� த�ைன� $கத.07654.2 

 சாரத( ெதாைகைய ஏைன� தைலவ(க- த
ைம எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.07654.3 

 ஓ( உ,� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.+ஏ_சா/.) விH0$வ� ஒ:ைல எ�றா�. 

$கத.07654.4 

 எ�# இைவ மன�தி: உ�னி இைண அ# மாைய நCரா: $கத.07655.1 

 நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உள அ�ண( ெச
ம: 

ேநமிய
 .-ேள ேபால $கத.07655.2 

 ஒ�# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) வ>வ
 எ�தி ஒலிதிைர� கடலி� ஆ(��� 

$கத.07655.3 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) �ைண� சிறக( 

ெப"ற_ெப.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தனி  ெப,
 கி/ேபா: 

உ"றா�. $கத.07655.4 



 கைற அ>� ததி சி�
 கா� சின அ/ேம: உ��$
 $கத.07656.1 

 நைற அ>� கமல� ைதைய ஞா6பிைட ஆட"$ 

ஒ�த_$ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.07656.2 

 பைற அ>�தி6டேத ேபா: ப> மக-_ெப.(மக-_ெப.) உடல
 வி-ள� 

$கத.07656.3 

 சிைற அ>� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) தCேயா� 

ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) இைட எHத: உ"றா�. $கத.07656.4 

 ம4_ெப.(ம4_ெப.) இைட வைர ._ெப.(வைர ._ெப.) �"#
 மணி�சிைற 

அதனா� 8> $கத.07657.1 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) இைட  ப/தி ஒ-வா- வில�கிேய 

Aழ@
_ெப.எ�.(Aழ:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ேவைல� $கத.07657.2 

 க4 இைட  ெப, மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) $ ைப_ெப.($ ைப_ெப.) கவ(திட 

ஊ�கி"# எ�ன� $கத.07657.3 

 �4 என  Gத( தாைன� Fழ: .�$ எறிD
 மாேதா. $கத.07657.4 

 அ>�தி5
 சிறக( த�னா: அளைவ இ: Gத( த
ைம  $கத.07658.1 

 பி>�தி5
 .ல� நா#
_ெப.எ�.(நா#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ெப,தனி 8�கி: $�தி $கத.07658.2 

 மிட"# இைட� ெசறி�� ெம:ல_வி.அ.(ெம�ைம_ெப.) விH0கி5
 

விற:ேவ: அ4ண: $கத.07658.3 

 ெகா>�தட ேதைர� FH
 ெகா>ய .-_ெப.(.-_ெப.) வ>வ� P"ற
. 

$கத.07658.4 

 A"றி5
 $மர� ேதைர� 24>ய வலவ� த�ைன $கத.07659.1 

 எ"றி5
 ெகா>=சி எ=ச இ#�தி5
 ப/க- த
ைம� $கத.07659.2 



 $"றி5 8�கி: ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ெகா�தி5
 $ழCஇய வ Cர(  

$கத.07659.3 

 ப"றி5
 பைடக- �"#
 பறி�தி5 �றி�� வ CA
. $கத.07659.4 

 இ�திற
 அ�ண( ெச
ம: இ,= சிைற  .-ள� ஆகி $கத.07660.1 

 அ�தைல� கற0கி வ CB�"# அதர
 தி/தேலா5
 $கத.07660.2 

 ��திைய உத� ேநா� தா-_ெப.(தா-_ெப.) 8வி, �க�த� காணா� 

$கத.07660.3 

 ைக�தல
 .ைட�� ந�$ ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) 

க"பி� எ�றா�. $கத.07660.4 

 எறி�த, Aட( ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) அ4ண: இ
 என ெவ$45 ேபா/: 

$கத.07661.1 

 நி#�திய ேம, எ�ன நிமி(த� ஓ( வ/வி: வா0கி $கத.07661.2 

 விற:_ெப.(விற:_ெப.) கைண அநத ேகா> மிைச மிைச� க>� G6>� 

$கத.07661.3 

 திற��_ெப.(திற
_ெப.+அ��_சா/.) இய: .-ளா�� FH
 அ�ண� ேம: 

ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) உ��தா�. $கத.07661.4 

 ெநறி� திகB பகழி_ெப.(பகழி_ெப.) மா/_ெப.(மா/.) நிமல� வி6>ட@
 

ெவ�ேயா� $கத.07662.1 

 சிைற  .ைட� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பா0கி: 

சிதிட அவ"ைற ேமாதி� $கத.07662.2 

 $ைற�தி5
 �4ட
 த�னா: ெகா�தி5
 தாளி: ப"றி $கத.07662.3 

 �றி�தி5
 கிள(�_வி.எ�.(கிள(_ெப.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

வான
_ெப.(வான
_ெப.) �Hவ�
 

Aழ�#_வி.எ�.(Aழ:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெச:@
. $கத.07662.4 



 ேவைலக- எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) �"#
 பட(தி5
 விராவி ேம� 

$கத.07663.1 

 ஞால
_ெப.(ஞால
_ெப.) அ� அகல
 �"#
 பட(தி5 நாக( ைவ$
 

$கத.07663.2 

 சாலம� எறி�_வி.எ�.(எறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) க?வி� தைல�தைல 

மய0கி� ெச:@
. $கத.07663.4 

 Fர� ம"# இைனய ஆ"றா: Aலா�� ெகா5 திரதேலா5
 $கத.07664.1 

 Gரண� அதைன� காணா  .-_ெப.(.-_ெப.) என  ெபய(வா� த�ைன� 

$கத.07664.2 

 ேதெரா5
 ெதாட(�_வி.எ�.(ெதாட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேகாற: பழி 

என� சிைத ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.07664.3 

 வாரண
_ெப.(வாரண
_ெப.) உய(�ேதா� த�ைன ேநா�கின� வாேனா( 

த
�-. $கத.07664.4 

 இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) அைனய காைல_ெப.(காைல_ெப.) எ
பிரா� 

$றி .
 த�ேம: $கத.07665.1 

 அத
 இ: அ,- ைவ��-ள த�ைமD
 

அறி�_வி.எ�.(அ/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேநா�கி� $கத.07665.2 

 Aதர ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) க4 பலீி� ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) மா 

மயிலா�� ேதா�றி $கத.07665.3 

 வதன�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) $மர( 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) மரகத மைல ேபா: 

நி�றா�. $கத.07665.4 

 நி�றி5 ம=ைஞ  .�ேத- ெந5நில
 கிழிய ேம,� $கத.07666.1 

 $�ற�
 .ற
_ெப.(.ற
_ெப.) FB ெவ".
 $ைலதிட க/க- 

வ Cழ_$ைற.எ�.(வ CB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.07666.2 



 வ�திைர அள�க( நC�த
 வறதிட  பணிக- அ=ச� $கத.07666.3 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) �ைண� சிறகா: 

ேமாதி_வி.எ�.(ேமா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) இைனயன சா"ற: 

உ"றா�. $கத.07666.4 

 ஐய ேக- அமர( எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) வழிபட அளிய� த�பா: 

$கத.07667.1 

 ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ேப( அ,ைள ைவ�தா� ஆதலி" 

சி#ைம தC(ேத� $கத.07667.2 

 உ�யலா
 ெநறிD
 க4ேட� உ�ன> ப/�க  ெப"ேற� $கத.07667.3 

 ெபா� உலா மாய வாB�ைக  .�ைமD
 அக:வ� ம�ேனா. $கத.07667.4 

 அ:ல: ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எமைர 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) அ,=சிைற  ப5�தி வ C6>  $கத.07668.1 

 ப:வைக உலைக ஆ4ட அ�ண( ேகா� பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) யா�ைக 

$கத.07668.2 

 ெச: உழி� ெச�#-ெச�#_அ.ெதா.(ெச�#-ெச�#_அ.ெதா.) ெச,விைன 

இைழ�� ெவ:வா� $கத.07668.3 

 ஒ:ைலயி: அ>ேய� த�ேம: ஏ#தி ஊ(த"$ எ�றா�. $கத.07668.4 

 எ�ன@
 உள�தி: ெச:@
_ெப.எ�.(ெச:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

இ�ளி மா� ேத/� நC0கி  $கத.07669.1 

 ப�னி, நா6ட� அ4ண: பட(கிைற ம[ர
 ஆகி $கத.07669.2 

 �� உ# மகவா� த�ேம: ெமா�
.ட� .�$ ைவகி $கத.07669.3 

 ஒ�னல� ெசல� ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

உ
ப/: ஊ(த: உ"றா�. $கத.07669.4 



 ஆ# �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) எ
 அ4ண: அசனிேபா: அகவி 

ஆ(�$
 $கத.07670.1 

 மா# இலா ம[ர
 எ�I
 வய  ப/தைன நடா�தி $கத.07670.2 

 ஈ# ேச( ெபாHதி: FH
 எ/யிைன அ5வா� ��னி� $கத.07670.3 

 Fைற மா,த
 ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�ன 

அ�ணைன� ெதாட(�_வி.எ�.(ெதாட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

FBதா�. $கத.07670.4 

 ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெபாH�_ெப.(ெபாH�_ெப.) 

த�னி: ஆழி அ
 .-ளா�� ேதா�றி $கத.07671.1 

 மாக
 அ� உலா�கி�ற மா"றல� அதைன ேநா�கி� $கத.07671.2 

 சீகர அள�க( எ�ன� ெதழி�� ேம: 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) தா�க� $கத.07671.3 

 ேககய அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) தாI
 கிைட�� அம( ./த: உ"றா�. 

$கத.07671.4 

 நிற
_ெப.(நிற
_ெப.) கிள( பசைல� �4ட நC6>ேய யா�ைக �"#
 

$கத.07672.1 

 மற
_ெப.(மற
_ெப.) ெகா5 கீ45 ெசநC( வா� பட 

க?வி_வி.எ�.(க?�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) வா0கி  $கத.07672.2 

 .ற
_ெப.(.ற
_ெப.) கிள( சிைறக- த
மா: .ைட�� ெவ0காலி: தா�கி  

$கத.07672.3 

 பிற0$ .-_ெப.(.-_ெப.) உ,வ
 ஆேனா( இ?வைக ெப,
 ேபா( ெச�தா(. 

$கத.07672.4 

 இ�திற
 ெபா,த காைல  பிணி�க�� ஏத: த�ைன  $கத.07673.1 

 ைப�தைல உைடய 2வி பறி�திடா வதன
 �"#
 $கத.07673.2 



 $�தி ெவ0$,தி வ C6>� $, மணி� கலாப
 ஈ(�� $கத.07673.3 

 ெம���ய( ./தா� ேநமி  .-_ெப.(.-_ெப.) உ,� 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெவ�ேயா�. 

$கத.07673.4 

 அ�ெசய: �,க� காணா ஆ( அழ: எ�ன ந�$� $கத.07674.1 

 ைக�சிைல அதைன வா0கி� க5ெதாழி: அ�ண( ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

$கத.07674.2 

 உ�சியி� �க�தி: உர�தினி: சிைறக- த
மி: $கத.07674.3 

 வ�சிர ெந50க4 வாளி வர
._ெப.(வர
._ெப.) இல ெதா5�� வி6டா�. 

$கத.07674.4 

 வி6>5கி�ற வாளி ெவ�யவ� அ0க
 எ0$
 $கத.07675.1 

 ப6>5 கி�ற காைல  பைத பைத�� உதறி� சிதி $கத.07675.2 

 எ65 உள திைசD
 வாI
 இ,0கட: உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) எ0$
 

$கத.07675.3 

 க6டழ: சிதி� சீறி� கற0$ என� தி/யா நி�றா�. $கத.07675.4 

 தி/தி5 கி�ற காைல� ெச=Aட(� தனிேவ: அ4ண: $கத.07676.1 

 .ரதர� உ,வா� நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெபாறி 

மயி:_ெப.(மயி:_ெப.) நடா�தி ேயகி $கத.07676.2 

 அரெத# கைணக- 24> அகில�
 அ�ண� த�ைன� $கத.07676.3 

 �ர� அம( இைழ�க: உ"றா� வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபா"ற. $கத.07676.4 

 அ�த$
 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) த�னி� அ�ண(க- எவ(�$
 ேமேலா� 

$கத.07677.1 



 எ��� உள
 ெமலி�_வி.எ�.(ெமலி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) சால இட( 

உழ� இர�க
 எ�தி $கத.07677.2 

 ெம�� தழ: எ�ன� சீறி ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெச
ம: $கத.07677.3 

 ைக� தல�� இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வி:ைல� 

கறி ப� க,தி வதா�. $கத.07677.4 

 வ,வ� நிமல� காணா மல(�கர
 ஒ�றி: ைவ$
 $கத.07678.1 

 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) தனி ஓ- வா-_ெப.(வா-_ெப.) வ Cசி ஒ�னல� 

பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) யா�ைக $கத.07678.2 

 இ, �ணி ஆகி வ Cழ_$ைற.எ�.(வ CB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

எறிதன�_வி.�.(எறி_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

எறிதேலா5
 $கத.07678.3 

 அ/ அய� �தலா
 ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) அைனவ,
 ஆட: ெகா4டா(. 

$கத.07678.4 

 தாரா( வாைக F>ய_ெப.எ�.(F5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேவேலா� 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ைகயி: $கத.07679.1 

 Pரா( வாளா: .-_ெப.(.-_ெப.) உ,வ�ைத� $ைற வி�க� $கத.07679.2 

 Fரா
 ெவ�ேயா� அ4ட �க6ைட� ெதாட ஓ0கி  $கத.07679.3 

 பாரா� நி�றா�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) 

வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) யா,
 ப/� எ�த. $கத.07679.4 

 ஏH உ6ப6ட ஆB திைர ேநமி இைட 2(��� $கத.07680.1 

 தாBவி: ெச:@ மாதவ( ேதைர� தைட 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.07680.2 



 Fழி� கா:க- வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெநறி 

ெச:@
_ெப.எ�.(ெச:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) �ைற மா"றி  

$கத.07680.3 

 பாழி� தி�ைக 8>ன� நி�றா�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) 

ப> ஆேனா�. $கத.07680.4 

 ஆறா( ெச�னி  ப4ணவ� ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) அ� காணா� 

$கத.07681.1 

 சீறா ந�றா: F( ./ மாய� திற� எ�னா� $கத.07681.2 

 Pறா அ0ைக� ெச=சிைல த�ைன� $னிவி�ேத $கத.07681.3 

 ஊரா( ெவ0ேகா: ஏH ெதா5�ேத உைர ெச�வா�. $கத.07681.4 

 ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) வான�தி� கா#
 எHேத நிமி( எ�தி $கத.07682.1 

 �>வா� ெவ�ேயா� பாரகமா� எ��� 

நி�றா�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) $கத.07682.2 

 கட:_ெப.(கட:_ெப.) ஏB எ�I
 த�ைமயி� நCவி( க>� ஏகி $கத.07682.3 

 அ5வ C( எ�ேற 

வி6டன�_வி.�.(வி5_வி.+66_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பத(.ஒ,.) 

யா(�$
 அறிெவா4ணா�. $கத.07682.4 

 ஒ"ைற� ெச?_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) ேவேலா� வி5_ஏவ.(வி5_வி.) வாளி உல$ 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.07683.1 

 A"றி� ெகா4ேட உ4>5
 ேநமி� ெதாைக ேபாலா�� $கத.07683.2 

 ெச"ற� ேதா5
 ஆ( ெபா5
 ஏகி� திைர வ Cசி $கத.07683.3 

 ம"# அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) Fர� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உ,வ�ைத 

வைள�_வி.(வைள�_ெப.) உ"ற. $கத.07683.4 

 வைளயா ெவ=F( மாயி, ஞால வ>வ�ைத� $கத.07684.1 



 கைளயா உ4ேட இ�ைம அ� ஆ�கி� கைண ஏH
 $கத.07684.2 

 திைளயா( நC�த� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) உ, நC�கி� ெச,வி� க4 

$கத.07684.3 

 விைளயா5 உ"ற எ
 ெப,மா� பா: 

மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ"ற. $கத.07684.4 

 காணா ெவ�ேயா� பா( உ, நC0கி� கட:_ெப.(கட:_ெப.) 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.07685.1 

 ஊணா ைவய
 வாெனா5
 உ4ட"$ எH மா  ேபா: $கத.07685.2 

 ஏனா( நC�த�� ஓ( வ>� ஆகி இைற ��ன
 $கத.07685.3 

 நCணா க�தி� கா#
 நிமி(ேத நி�றி6டா�. $கத.07685.4 

 ேநரா� மாய� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) உ,வ�தி� நிைல ேநா�கி� 

$கத.07686.1 

 Pரா( வாளி Q# ெதா5�ேத ெகா>ேயா� பா: $கத.07686.2 

 ேசரா Xழி� தC இய:._ெப.(இய:._ெப.) ஆகி� ெசறி உ"#  $கத.07686.3 

 ேபரா� அ6ேட வ
 என வி6டா� ெபய( வி:லா�. $கத.07686.4 

 அ?வா# ஆக வாளிக- Q#
 அ,- நCரா: $கத.07687.1 

 ெவ?வா� அ0கி  ேப( உ, ஆகி விரவி  ேபா�� $கத.07687.2 

 ெத?வா� நி�ேறா� நC�த
 அ� 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) 

நC0க_$ைற.எ�.(நC0$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.07687.3 

 ெவ?வாD
 ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ4டன 

அ
மா இைறத�னி:. $கத.07687.4 



 த4டா� ஆ(�$
 நC�த இய"ைக தைன எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.07688.1 

 உ4டா: இ�ேத வாளிக- மீ4ேட உ# காைல� $கத.07688.2 

 க4டா� மாய� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) பைட�ேதா� கன: 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $கத.07688.3 

 ெகா4டா�_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+ஆ�_படெரா.ஒ,.) அ4ட
 கா#
 

நிமி(ேத $ல� உ"றா�. $கத.07688.4 

 $ல�
 காைல� க45 நைக�ேத P"# எ�ன $கத.07689.1 

 நில�
 ெச0ேகா:_ெப.(ெச0ேகா:_ெப.) ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) வா0கா 

நC5ழி $கத.07689.2 

 Aல�
 ச4ட� Fைறயி� ஏகி� F( மாய
 $கத.07689.3 

 பல�
 ெச"ேற வ
 என உ��தா� பரமா� ஆேனா�. $கத.07689.4 

 உ��$
 கால�� ஒ� என ஏகி உல$ எ0$
 $கத.07690.1 

 தி�$
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வா�ைமேய $கத.07862.2 

 த�க ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) Gத(க- சரண
 ேதா�தலி: $கத.07862.3 

 .�க� ெபா� நக( .விD
 Gழியா�. $கத.07862.4 

 அழ"றிய ப: கதி( ஆத ப�திர
 $கத.07863.1 

 நிழ"றிய வி4_ெப.(வி4_ெப.) அளா� 
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 தா0கிைன எ�# இைற த4ட
 ெச�திட $கத.07866.3 
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_ெப.) ெகா>ய� ஆைகயா:. $கத.07868.4 
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 வறி� 

வ CB��_ஏவ.(வ CB��_வி.) என� $கத.07870.2 

 க/ இன
 பா/ட� கண0க- ஆ( பினா: $கத.07870.3 

 ெவ,வின உண(வில மய0கி_வி.எ�.(மய0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

வ CBதேவ. $கத.07870.4 
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 ஆ"றலி: ெப"ற_ெப.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மதைல�$
 

வ:லிய
 $கத.07871.2 

 மா"ற,
 � . உைட வயவ( தாைனD- $கத.07871.3 
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 காரண
 இ:லவ� கட� மா மயி:_ெப.(மயி:_ெப.) $கத.07878.3 
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 நடைவ ெகா- ெப,
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 கா�தி5 த
 பைக கட�_வி.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெபா� நக( 

$கத.07893.1 

 ேவதிய: �ைற அ,- ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) ைக வ Cர"$� $கத.07893.2 

 Pத:_ெப.(Pத:_ெப.) அ
 சி# .ற� $=சர
 தைன $கத.07893.3 

 ஈதிட மகபதி இதய�� எ4ணினா�. $கத.07893.4 

 வி,�த மதா$
 இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) விைழைவ 

இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) $கத.07894.1 

 தி,�த$ மா: அய� ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேத(�ற $கத.07894.2 

 உைற�தன� வினவ@
 உவைக 

ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) 

$கத.07894.3 

 க,�� ந�றா: என� கழற: ேமயினா(. $கத.07894.4 



 ப�னி, ெமா�
.ைட  பகவ� பா"பட  $கத.07895.1 

 பி�ன:_ெப.(பி�ன:_ெப.) அ
A/ $ழ:_ெப.($ழ:_ெப.) பி>D
 ெபா�ைகவா� 

$கத.07895.2 

 ��Iற அ,தவ
 �ய�#_வி.எ�.(�ய:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ைவ�தன- $கத.07895.3 

 இ�Iழி அத� பய�_ெப.(பய�_ெப.) எ�தி"ேற ெகாலா
. $கத.07895.4 

 கய: உறB விழிDைட� கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) யாைனைய $கத.07896.1 

 விய:_ெப.(விய:_ெப.) வைர எறிதி5 ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) ைக அ4ண@�$ 

$கத.07896.2 

 இய: .ளி வ�ைவயா: ஈத"$ இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) விைட 

$கத.07896.3 

 �ய@தி க>� என ெமாழி� ைவகினா(. $கத.07896.4 

 ம"# அ� ேபாBதினி� மக�தி� ெச
ம: ஓ( $கத.07897.1 

 ஒ"றைன ேநா�கிேய ஒ:ைல ேம,வா
 $கத.07897.2 

 ெபா"ைறயி� மைனவிைய  .த:வி_ெப.(.த:வி_ெப.) த�Iட� $கத.07897.3 

 இ"ைறயி: விளி�தைன ஏ$ நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எ�றா�. $கத.07897.4 

 எ�ற@
 2�வ� இைச�_வி.எ�.(இைச_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ேம,வி: $கத.07898.1 

 ெச�றன� .ேலாமைச� ெத/ைவ ��.ேபா� $கத.07898.2 

 நினறன�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.க.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ப�.) 

வண0கின� நின� சிைத ேபா: $கத.07898.3 

 ஒ�றிய ேக- என உைர�த: ேமயினா�. $கத.07898.4 



 மா4டன� ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) F( மதைல 

த�ெனா5_த".A.(த�_த�.ஒ,.+ஒ5_க,.ேவ.) $கத.07899.1 

 ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) ெதாட( அமர,
 சிைறயி� நC0கினா( $கத.07899.2 

 ஆ4டைல உய(�தவ� அனிக
 

த�ெனா5_த".A.(த�_த�.ஒ,.+ஒ5_க,.ேவ.) $கத.07899.3 

 மீ4டன� தி, பர0 $�ற ேமயினா�. $கத.07899.4 

 நி�றிட அைனய� நின� நாயக� $கத.07900.1 

 உ�றைன மகெளா5
 ஒ:ைலயி: பர
 $கத.07900.2 

 $�றிைட இ,�ைகயி: 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெச:க_விய0.வி.�.(ெச:_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) எனா $கத.07900.3 

 இ�# எைன வி5�தன� ஏ$ நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எ�றா�. $கத.07900.4 

 அ
ெமாழி வினவ@
 அண0கி� ந:லவ- $கத.07901.1 

 வி
மித
 உ"றன- விHம
 நC0கினா- $கத.07901.2 

 எ
ைமD
 இ:லேதா( இ�ப
_ெப.(இ�ப
_ெப.) 

எ�தினா-_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ-_பட(.ஒ,.) $கத.07901.3 

 ெகா
 என எHதன- $ம/_ெப.($ம/_ெப.) த�ெனா5
. $கத.07901.4 

 .ைட உற வண0கின( ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

ேம,வி� $கத.07902.1 

 இைட உ# .ேலாமைச ஏம
 ஆகிேய $கத.07902.2 

 அட: அயிராவத வாைன ேம: ெகா5 $கத.07902.3 

 மட மக-_ெப.(மக-_ெப.) த�ெனா5
 வான��_ெப.(வான
_ெப.+அ��_சா/.) 

ஏகினா-. $கத.07902.4 



 ெபா, பிI- ேமலதா� .வியி: ேப( 

ெப#
_ெப.எ�.(ெப#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.07903.1 

 தி, பர0 $�றிைட� ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேகா� $கத.07903.2 

 இ, ப� ஓ( மதிர�� எ�தி ைவகினா- $கத.07903.3 

 ம, ._ெப.(ம, ._ெப.) இர45 உைடய� ஓ( வாரண��ட�. $கத.07903.4 

 உைறD
_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) அ?ெவ:ைலயி� 

உய( மேகதிர� $கத.07904.1 

 சிைறயிI
 அக�றி5 ெத�வ� ைதயலா( $கத.07904.2 

 இைறவிைய  ெப"றன
 யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) உ�ேதா
 எனா 

$கத.07904.3 

 �ைற �ைற வண0கினா( �கிB�த ைகயினா(. $கத.07904.4 

 ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) உ#
 எழிலிவா� திறத மி�Iைவ� $கத.07905.1 

 கா4 உ#கி�ற� ஓ( கலாப ம=ைஞ_ெப.(ம=ைஞ_ெப.) ேபா: $கத.07905.2 

 மா4 உ# .ேலாமைச வர@
 மாதரா( $கத.07905.3 

 ஏ4 உ# கி�றன( ஏம
 ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

உளா(. $கத.07905.4 

 க4டன- மதைலைய� க,ைணயா: தழCஇ� $கத.07906.1 

 ெகா4டன-_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ-_பட(.ஒ,.) 

மகிBதன- ெகா0ைக பா: உக $கத.07906.2 

 வி4டன- கவ"சிைய ெவ#ைம உ"# உேளா( $கத.07906.3 

 ப45ள ெப,நிதி பைட�த பா�ைம ேபா:. $கத.07906.4 

 ஆ5# பசியிேனா( ஆ�க
 க45ழி $கத.07907.1 



 நC5 உ#
 உவைகயா� நிைற� 

ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என $கத.07907.2 

 மா5 உ# .ேலாமைச வ>வ
 கா4ட@
 $கத.07907.3 

 P>ன( த�ைமD
 $/சி: எ�தினா�. $கத.07907.4 

 அ ேபா� வாேனா( $Hேவா5 அயிராணி ேக-வ� $கத.07908.1 

 ெச ேபா� ெகா0ைக மகWஉ மண
_ெப.(மண
_ெப.) ெச ப: ��னி 

$கத.07908.2 

 ஒ ேபா�
 நC(ைம இலதா
 ஒ,வ� கழ"ேக $கத.07908.3 

 ைக ேபா� 2வி  பணி�_வி.எ�.(பணி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏ�தி� 

கழற: உ"றா�. $கத.07908.4 

 க�னி�ற ெமா�
பி� அ�ண�கைள அ6ட: 

ெச�தா�_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ,.) $கத.07909.1 

 இநி�ற ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) சிைற மீ6டைன எ� தன�$ $கத.07909.2 

 �� நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) சீ( ./தா� அ� �"#
 நா>� $கத.07909.3 

 ெச� ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) யாக� சிறிேய� ெசய� த�க� உ4ேடா. 

$கத.07909.4 

 �ேத தமிேய� ெப# ம0ைக_ெப.(ம0ைக_ெப.) இ
 ெமா� வைர�க4 

$கத.07910.1 

 வேத அம(வா- அவ-_பதி.ெப.(அவ-_பதி.ெப.) த�ைன 

வ�ைவ_ெப.(வ�ைவ_ெப.) ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

$கத.07910.2 

 கேத .ைர நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) ெப,
 ேதாளி: கல�தி யா0க- 

$கத.07910.3 



 உ�ேத பிறவி  பய�_ெப.(பய�_ெப.) ெப"றன
 ஓ0க எ�றா�. $கத.07910.4 

 எ�I
 �ைணயி: அமேரசைன எைத 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.07911.1 

 அ ந0ைக தாI
 மிக_$ைற.எ�.(மி$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ேநா"றன- 

ஆதலா: நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.07911.2 

 ��I
 ப>ேய மண நாைள �>��
 எ�ன� $கத.07911.3 

 த�I
 கடத_ெப.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மகிB� எ�தி� 

த,�கி நி�றா�. $கத.07911.4 

 வ>� ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ஒ-ேவ: பைட 

ந
பி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) வா( கழ"கா: $கத.07912.1 

 �>� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ>ேய
 

சிறேத0க- �த:வ எ�னா� $கத.07912.2 

 க>� ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வா�த: .ைட 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) கணி . இ: காத
 $கத.07912.3 

 ெநா>� ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேபாBதி: பட( 

2தைர ேநா�கினா� ஆ:. $கத.07912.4 

 ��னாகி உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) பல2த( 

�க�ைத_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.+ஐ_ெச.ேவ.) 

ேநா�க_$ைற.எ�.(ேநா�$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.07913.1 

 அ�னா( எவ,
 ெதாHேத ெபா�ன> 

வண0கி_வி.எ�.(வண0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.07913.2 

 எ நாயகேன தமிேய
 ெச�வ� எ� ெகாேலா எ�ன  $கத.07913.3 

 8வ(�$- ேமேலா� கி/ேச( �A$த� ஆதி� $கத.07914.1 



 காவ:_ெப.(காவ:_ெப.) கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) தைலவ(�$
 ககன ேம�
 

$கத.07914.2 

 ேதவ(�$
 ஏைன� திைச ேயா(�$
 �னிவ( ஆேயா( $கத.07914.3 

 ஏவ(�$
 எைத மண நாைள என� ெசா:வ Cரா:. $கத.07914.4 

 கத� கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) மண�த�ைம கழறி வ:ேல $கத.07915.1 

 இத  ெபா, பி� இைட யாவ,
 ஈ45
 வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) 

$கத.07915.2 

 ததி65 இ50க- என வாசவ� சா"றேலா5
 $கத.07915.3 

 அத� கண�தி: ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஒ"ற( 

அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபானா(. $கத.07915.4 

 ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெபாHதி: 

.லவ(_ெப.(.லவ(_ெப.) ெச
ம: .ல�மி�க $கத.07916.1 

 வானவ(க- க
மியைன வ:ைலயி: விளி��� $கத.07916.2 

 கா� அம( கட
._ெப.(கட
._ெப.) .ைன காைளத� மண���$ $கத.07916.3 

 ஆன ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) �"# உற அைம�தி இவ4 

எ�றா�. $கத.07916.4 

 .லவ� அ� உள
 ெகா5 ெபா, பி� ஒ,சா/� $கத.07917.1 

 நிலமிைச வைர பக: நிதி�ெகா5 விதி��� $கத.07917.2 

 $லமணி $யி"றி நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ேகால
 அ� இய"றி 

$கத.07917.3 

 வல� உய( சிற பி� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ம4டப
_ெப.(ம4டப
_ெப.) 

அைம�தா�. $கத.07917.4 

 ேமைல நில �"#ற விதான வைக ேபா�கி $கத.07918.1 



 மாைலெயா5 ப: கவ/வா� �கி:க- 2�கி $கத.07918.2 

 ஆலய நன தைலயி:_ெப.(தைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) ஆ# �க� ைவக 

$கத.07918.3 

 Qலி� �ைற நா> ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ேநா� தவிA அைம�தா�. 

$கத.07918.4 

 ேவத ெநறி ததி5 விசாக� அய: 

வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.07919.1 

 மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) வி/=ச� �த: வானவ(க- யா,
 $கத.07919.2 

 ஏதில,
 ைவக இய: கி�ற இைட ேதா#
 $கத.07919.3 

 ஆதன
 வர
._ெப.(வர
._ெப.) இல அைம�தன� இைம பி:. $கத.07919.4 

 ம�ற:_ெப.(ம�ற:_ெப.) பயி:கி�ற வ�ைவ� கள� ம,0கி: $கத.07920.1 

 $�# .ைர ப: சிகர ேகா.ர
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 �� சீ(� கமல ஆலய�� அர� விழா ெமாழிேத $கத.07953.3 

 இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) தி/தி5த: ேபா: தி/தன� இைச�தா�. 

$கத.07953.4 

 ஆன� ஓ( ெபாHதி: அ நக/� மா�கJ
 $கத.07954.1 

 ேசைனயி� ெவ-ள�
 திைசகளி� .ற
_ெப.(.ற
_ெப.) $கத.07954.2 

 ேபான� ஓ( ெப,
 .ற  .ண/�$ ஏ$#
 $கத.07954.3 

 ஏைனய கட:_ெப.(கட:_ெப.) என எHத: உ"றேவ. $கத.07954.4 

 எ4திைச ஆ"#வ இப0க- ஆதலி� $கத.07955.1 

 அ4ட�
 தா0$வா� அய� 

பைட��_வி.எ�.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என $கத.07955.2 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) ெதாட நி�றி5
 ேவழ
_ெப.(ேவழ
_ெப.) எ4 இல 

$கத.07955.3 

 ெகா4ட:க- Fழி ேபா: $லவ� ெச�றேவ. $கத.07955.4 

 வா: கிள( க"ைறD
 மத(ைவ ேநா�க�
 $கத.07956.1 

 பா: கிள( ெசவிகJ
 பழி . இ: ெச�னிD
 $கத.07956.2 

 கா: கிள( ெசல�மா�� கா:க- ெச�ெறன $கத.07956.3 



 ேம: கிள( .ரவியி� ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) ெச�றேவ. $கத.07956.4 

 ஐ இ, திைசயிI
 அணி�_வி.எ�.(அணி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெச:வன $கத.07957.1 

 ெகா� உைள வய  ப/� $ழா0க- G4டன $கத.07957.2 

 ெவ�யவ( உதி�� என விள0$ கா6சிய $கத.07957.3 

 ைவய
 எ4 இ:லன ைவய
 ேபாதேவ. $கத.07957.4 

 வலி.ண( யா�ைகய( வய
 ெகா- வாைகய( $கத.07958.1 

 ெகாைல ெகH ப: பைட� P65 உ4 வா-_ெப.(வா-_ெப.) ைகய( $கத.07958.2 

 .லி_ெப.(.லி_ெப.) உறB மானவ  ெபா,ந( ஆயினா( $கத.07958.3 

 தைலவ(க- த
ெமா5 தHவி  ேபாயினா(. $கத.07958.4 

 அட: வலி மானவ( அ0ைக ஏதிய $கத.07959.1 

 பைட வைக மி�Iவ ப: இய0கJ
 $கத.07959.2 

 இ> ஒலி கா65வ ஈ45 தாைனD- $கத.07959.3 

 ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) நிைர விA
 ேதா� ெகா4ட:_ெப.(ெகா4ட:_ெப.) 

ஆயேவ. $கத.07959.4 

 தா-_ெப.(தா-_ெப.) உ# கழலின( சர
 ெப� 2ணிய( $கத.07960.1 

 ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) உ# வி:லின( ெதாைடய: $=சிய( $கத.07960.2 

 வா-_ெப.(வா-_ெப.) உ# தட0கணா( ம,0$_ெப.(ம,0$_ெப.) ம�மத 

$கத.07960.3 

 ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) என ஒ,சில வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) ஏகினா(. $கத.07960.4 

 க#�தி5 பல ைக வா-_ெப.(வா-_ெப.) ைகய( சாலிைக $கத.07961.1 

 ெபா#�தி5 ெம�யின( ஆகி  ேபா$வா( $கத.07961.2 



 ம#� தவி( மதி �க மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) நா6ட ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) 

$கத.07961.3 

 ஒ#�தி5 ந
ைம_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) எ�# உ�னினா( ெகாேலா. 

$கத.07961.4 

 அைடதி5
 ��._ெப.(��._ெப.) எலா
 ஆ"றி அ
.வி $கத.07962.1 

 மடைத_ெப.(மடைத_ெப.) �� ெச�தி5 மா தவ�தினா: $கத.07962.2 

 ெதாட(தி5
 பி> இன
 ெதாைலய  Gமிைச $கத.07962.3 

 நடதன( வர
._ெப.(வர
._ெப.) இலா நைக ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

ெகா
பனா(. $கத.07962.4 

 ஏ( அக: மண
_ெப.(மண
_ெப.) தன�$ எ��
 ஆைசயா: $கத.07963.1 

 வாரக �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உைட மடைத_ெப.(மடைத_ெப.) மா( 

பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) $கத.07963.2 

 பாரக மலிதர  பரவி  ேபயினா( $கத.07963.3 

 தாரைக வி4_ெப.(வி4_ெப.) ெநறி 

பட,
_ெப.எ�.(பட(_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ேபா:. $கத.07963.4 

 இைட இைட கா:கJ
 யா#
 ேச(தலி: $கத.07964.1 

 ப> மிைச நடதி5 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) மா(கைள $கத.07964.2 

 விடைலக- ஏதிேய ெம:ல_வி.அ.(ெம�ைம_ெப.) ஏகினா( $கத.07964.3 

 கடலிI
 ெப/யதா
 காம
_ெப.(காம
_ெப.) 8B$வா(. $கத.07964.4 

 ததிகளி� மிைச� ைதயலா( உட� $கத.07965.1 

 ைமத(க- ஏகினா( மாநில
 தனி: $கத.07965.2 

 அத
 இ: சீ( அயிராணி த�ெனா5
 $கத.07965.3 



 இதிர( ேபாவ� ஓ( இய"ைக ேபாலேவ. $கத.07965.4 

 அதி( $ர:_ெப.($ர:_ெப.) ேத(களி: அ/ைவ மா,ட� $கத.07966.1 

 க�
 என  ேபாயின(_வி.�.(ேபா_வி.+இ�_இ.கா.+அ(_பட(.ப�.) கணி . இ: 

காைளய( $கத.07966.2 

 மதி �க�தா( உட� வர
._ெப.(வர
._ெப.) இ: ெவ�யவ( $கத.07966.3 

 �� வைர� சிகர ேம: �5கி� 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என. $கத.07966.4 

 P"றிைன ெவ�றி5
 ெகாைல� கணா( சில( $கத.07967.1 

 ஏ"ற
 இ: பி> மிைச ஏறி  ேபாதன( $கத.07967.2 

 ஆ"ற: அ� இ�ைமயா: அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) நைட�$ �� 

$கத.07967.3 

 ேதா"றன நாணிேய Aம�த: ேபா�றேவ. $கத.07967.4 

 காம, ெகா0ைகயா: க/ ம, பிைன $கத.07968.1 

 ஏ�ற ெவ�#_வி.எ�.(ெவ:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உளா( யாைன� 

ேகா5க- $கத.07968.2 

 மா ம,0$_ெப.(ம,0$_ெப.) அைடத@
 

ம,45_வி.எ�.(ம,-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ0$ ஓ>னா( 

$கத.07968.3 

 தா�த: ெச�விைன த
ைம� 

FB�_வி.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என. $கத.07968.4 

 வி/ த, ேசைனயி: வி4ணி: பா� த, $கத.07969.1 

 ப/களி� மடைதய( பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) அ0$ ஏகினா( $கத.07969.2 

 கைர அ#
 அமர(க- கைடத பா"கட: $கத.07969.3 



 திைர தனி: வ, பல தி,ைவ  ேபாலேவ. $கத.07969.4 

 ேமக
_ெப.(ேமக
_ெப.) அ� உ"றி5 மி�னி� மீ மிைச  $கத.07970.1 

 ேபாகிய சிைலெயா5
 ேபாத த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ேபா: $கத.07970.2 

 பாகிைன அ�ன ெசா: பாைவமா( நர $கத.07970.3 

 வாகன
 அைவகளி� ம,வி ஏகினா(. $கத.07970.4 

 அவிைகயி: �Hமதி அளி ப  ப: ெபாறி $கத.07971.1 

 $விைகயி: அ
.ய
 $லவி� 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என� $கத.07971.2 

 கவிைகயி: ஆதப
 கர ப 85 ெபா� $கத.07971.3 

 சிவிைகயி: ஏகினா( ெத/ைவ மா( சில(. $கத.07971.4 

 பரதன
 கவ,
 அ:$: பர�ைதய(_ெப.(பர�ைதய(_ெப.) த
ைம  பாரா 

$கத.07972.1 

 விரத ந�_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) �னிவ( தா�
 ேவதிய( பல,
 ஈ4>� 

$கத.07972.2 

 Aரத ந4. உைடய( ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

கணிைகய(_ெப.(கணிைகய(_ெப.) ேதாளா: தாளா: $கத.07972.3 

 உரதன
 த�னா: தா�க_$ைற.எ�.(தா�$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) உைள� 

உைள� ஒ�0கி  ேபானா(. $கத.07972.4 

 ேவ4>ய_ெப.எ�.(ேவ45_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மா"ற
 ெகா-ளா- 

ெவ$45 ெச�றி5வா- ��ன
 $கத.07973.1 

 ஆ45 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) மத மா: யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) அட(�� 

வதிட@
 அ=சி  $கத.07973.2 

 G4>5 .லவி நC0கி� கணவைன  .:லி� ெகா4டா- $கத.07973.3 



 24ட, ேதாளினாI
 இப�திைன� 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நி�றா�. $கத.07973.4 

 ஏம,
 கலாப ம=ைஞ_ெப.(ம=ைஞ_ெப.) இன
 என� ெச:@ 

மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) $கத.07974.1 

 மா ம,0$_ெப.(ம,0$_ெப.) இ#0ெகா: இ"றா: மத� அரA இற�$
 எ�ேற 

$கத.07974.2 

 காம,
 கவ"சி ெகா-ள� கர�தினா: அவைர  .:லி� $கத.07974.3 

 தா
 ம,0காக  ேபானா( தா(_ெப.(தா(_ெப.) �> இைளய( ஆேனா(. 

$கத.07974.4 

 கணவ� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பிைழைய உ�னி� கன�றி5
 கணவ� 

ேதாைள $கத.07975.1 

 அைண உறா நC(ைம உ�னி அH0$#
 அமல8(�தி $கத.07975.2 

 மணவிைன த�ைன உ�னி மகிBதி5
 இ?வா# ஆகி  $கத.07975.3 

 .ண( கயி"# ஊச:_ெப.(ஊச:_ெப.) ேபா@
 .தி 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ஒ,�தி_ெப.(ஒ,�தி_ெப.) ேபானா-. $கத.07975.4 

 ைக இலா( ைகக- ெப"#
 கா: இலா( கா:க- ெப"#
 $கத.07976.1 

 ெமா� இலா( ெமா�க- ெப"#
 80ைகக- ெமாழிைய  ெப"#
 $கத.07976.2 

 ைமய:_ெப.(ைமய:_ெப.) ேச( $,ட(_ெப.($,5_ெப.+அ(_பட(.ப�.) ஆேனா( 

வா-_ெப.(வா-_ெப.) விழி  ெப"#
 ெச�றா( $கத.07976.3 

 ஐய� ேம: உ-ள
 ைவ�தா(�$ அைனயேதா அ/� மாேதா. $கத.07976.4 

 விடத,
 ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) க4 ந:லா- ெவளி ப5
 ெகா0ைக 

த�ைன  $கத.07977.1 



 படதனி: மைற�தேலா5
 பா0கி: ஓ( காைள_ெப.(காைள_ெப.) பாரா� 

$கத.07977.2 

 ெதாட(தன� அவ-_பதி.ெப.(அவ-_பதி.ெப.) பி� ேபானா� �ைண 

�ைல பட�தி: சி�கி� $கத.07977.3 

 கிடதத� மதிைய மீ6க� கிேலசேமா5 ஏ$வா� ேபா:. $கத.07977.4 

 ெந�த@
 கமல  ேபா�
 நCல�
 ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) நC(  

ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) $கத.07978.1 

 ெகா�தன(_வி.�.(ெகா�_வி.+�_இ.கா.+அ�+ெபா,.உ,.+அ(_பட(.ப�.) $மர( 

ஆேனா( ெகா50$ைழ மடைத_ெப.(மடைத_ெப.) மா(த
 $கத.07978.2 

 ைக தனி: ெகா5��� ெச:வா( க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) மீ( இைவேயா )0க4 

$கத.07978.3 

 ைமதிகB விழி�$� ேதா"ற மல( என� கா65வா( ேபா:. $கத.07978.4 

 அ/சன ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ந:லா- அணி�கி: அைசவி� சீரா: 

$கத.07979.1 

 க/சன
 அ�ன ெகா0ைக கா4ட@
 தள(� ஓ( காைள_ெப.(காைள_ெப.) 

$கத.07979.2 

 ெத/சன
 த�னி: ஈ� எ� சிைதைய  பிணி�த� எ�றா: $கத.07979.3 

 ப/சன
 த�னி: எ�னாேமா எ�# உயி( பைத�� நி�றா�. $கத.07979.4 

 க"பக வ:லி அ�னா- ஒ,�தி_ெப.(ஒ,�தி_ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

காத:_ெப.(காத:_ெப.) 8Bகி $கத.07980.1 

 அ" பக:_ெப.(பக:_ெப.) ஏவ: 

ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+?_இ.இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) ஆ0$ 

அவ-_பதி.ெப.(அவ-_பதி.ெப.) 

ெச:@
_ெப.எ�.(ெச:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ேபாதி: $கத.07980.2 



 ெபா". உ# படா�தி� நC0கி  G4 �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) சிறி� ேதா�ற  

$கத.07980.3 

 ப"பக: ேநா"# ேவ45
 ப/சி: ெப"றாைர ஒ�தா�. $கத.07980.4 

 ஒ . இலா ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ேவ" காைள_ெப.(காைள_ெப.) 

ஒ-_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) எயி"#_ெப.(எயி"#_ெப.) ஊ# தா0கி� $கத.07981.1 

 � .# பவள� ெச?வா� திற�கல- ெசா:@
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 ெந=சக அ5�கலிI
 நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 
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 ததி �� வள( ப வ, ைதய:_ெப.(ைதய:_ெப.) 
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 நாமகJ
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 ஏ�த  $கத.08124.3 



 .தி களி P( த, .ரதர� �� வதா-. $கத.08124.4 

 இ�ன எ:ைலயி: இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) ெத�வத� $கத.08125.1 
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 $கத.08126.1 

 அண0$ த�Iட� ஆதிய ேதவைன $கத.08126.2 
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 வாலிதி� ேநா�கிேய $கத.08127.1 

 அ0க4 நாத� அ,- ெசய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 
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 ெகா0ைகயா: $ைழ வி�தவ- ேகா:வைள� $கத.08127.3 
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 அ,�தி ெப"ற_ெப.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அண0ைகD
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 ெப,�த ெபா� மணி  ப>ீைக மீமிைச $கத.08128.3 
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 எதி( எதி( வி
ப
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 வ�ைவ_ெப.(வ�ைவ_ெப.) அணிதி5 ைமதI
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 $கத.08129.3 

 கதி( மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேதா� கனக� தவிA உ"றா(. $கத.08129.4 

 ெத�வத மாெதா5 ெச0கதி( ேவேலா� $கத.08130.1 

 ெவ?வ/ ஏ"ற றைண ேம�த: காணா $கத.08130.2 

 ெவ?ெவ,
 ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏ�தின( 

ஈ�ற $கத.08130.3 
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 அ�தI
 ஆர,- ெச�தா(. $கத.08130.4 

 அ4ட( தம�$ இைற ஆ0$ அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ேகால
 $கத.08131.1 

 க45 .கB�_வி.எ�.(.கB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) கர
_ெப.(கர
_ெப.) 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) 

$கத.08131.2 

 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) மிளி(� $ளி(தி5 

ேதற: $கத.08131.3 
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பிI
 உ- மகிB� உ"றா�. $கத.08131.4 

 ெந=ச
_ெப.(ெந=ச
_ெப.) 

மகிBத_ெப.எ�.(மகிB_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெந5தைக_ெப.(ெந5தைக_ெப.) ெசா:லா: $கத.08132.1 

 ம=சன மாமல( ம"#ள �"#
 $கத.08132.2 

 எ=ச: இலா வைக ஏதி அைவ� க4 $கத.08132.3 
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 அ=ச வ,
 சசி வதா-. $கத.08132.4 



 அ�ன� ஒ( காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) அதர நாத� 

$கத.08133.1 

 ப�னி, ெமா�
. பைட�தி5 .�ேத- $கத.08133.2 

 ��ன( இ,� �ைற பட அ�னா� $கத.08133.3 

 ெபா�ன> Gைச ./திட: உ"றா�. $கத.08133.4 

 ெசா:ல, நாெணா5 ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) மடைத_ெப.(மடைத_ெப.) 
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 ந:ல�_ெப.(ந:ல�_ெப.) ஒ( க�ன: ந#
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_ெப.அ.) 

.ன:_ெப.(.ன:_ெப.) உ� ப $கத.08134.2 
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 .கB இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) ஐய� $கத.08134.3 

 ெம:ல> ப"றி விள�கின� அ
மா. $கத.08134.4 

 ெச
ம: பத0க- ெசH
 .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) ஆ6>� $கத.08135.1 
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 மல( F6> அகி:_ெப.(அகி:_ெப.) .ைக கா6> $கத.08135.3 
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ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.08137.2 
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ம: $கத.08140.3 
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 8(�த
 ச0கிராணி கம4Wக
 $கத.08258.3 

 பா/ச
 பி>த
 Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) A,
பித
 ப�ம படீ
. $கத.08258.4 

 எ4 த$
 ச
.ட
 ேவ6>த
 விA
பித
 உ".:ல
 $கத.08259.1 

 பி4>த
 ப>ீத
ேம பிேர�ைக அ)பாத
 தா�_த".A.(தா�_த".A.) $கத.08259.2 

 ப4டத0 கடக ம�த ப�ம வாசன
 ச8(�த
 $கத.08259.3 

 த4டக
 லளித
 ேவK� சா/த
 சமேவ ச�ன
. $கத.08259.4 

 ஆடவ
 சம .ட�ேதா5 அம( ப/வ�த க=ச
 $கத.08260.1 



 காடக
 ேதI க
ம: கடக
 ஐ
பதேம சாI $கத.08260.2 

 மா5 அம( �கில
 பனீ
 ஆ�திகேம P(  ப�ன
 $கத.08260.3 

 ப>ீேதா( உகம
 பதீ
 ப>ீைகேயா5 பி�I
. $கத.08260.4 

 ஒ65 வி�கிரமேம ேகா[தக
 எ�I
 நா"பா� $கத.08261.1 

 எ65 உள திற�தினாI
 இைவ அல பிற வா"றாI
 $கத.08261.2 

 ம65 அம( $ழலினா(க- மகிBதர மதQ: ேத#
 $கத.08261.3 

 சி6ட(க- .ண,
_ெப.எ�.(.ண(_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) பா�ைம 

சி�திர� கரண
 ஆேம. $கத.08261.4 

 திைண நிைல மகளி(_ெப.) த�த
 திற0கJ
 

ேச(த:_ெதா.ெப.(ேச(_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) மா4.
 $கத.08262.1 

 உண($வ( எனிI
 ம"ற ஓ4 $H அதI- 

நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.08262.2 

 கணிைகயி: பர�ைத_ெப.(பர�ைத_ெப.) காம� க�னிய( ஓழிேதா( த
ைம  

$கத.08262.3 

 .ண(ைகD
 பிற�
 ேத(த: .லைமேயா( கடனா
 அ�ேற. $கத.08262.4 

 ��Iற மதன Qலி� �ைற எலா
 ெதாைகயி: 

Pறி_வி.எ�.(P#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.08263.1 

 அ�னத� வைகD
 Pறி_வி.எ�.(P#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) அகல�
 

எ5��� Pறி  $கத.08263.2 

 ெபா�னவ� இ,�தேலா5
 .ரதர� அவ"ைற ஓ(� $கத.08263.3 

 க�னிைய .ண,
_ெப.எ�.(.ண(_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) காம� 

கவைல ேம: க,�ைத ைவ�தா�. $கத.08263.4 

 ெகா"ற ெவ0 $லிச வ-ள: $ரவைன இைற=சி எைத $கத.08264.1 



 ெசா"றி5 பா�ைம எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) �ணி� அ�வாக� ெகா4ேட� 

$கத.08264.2 

 ம"# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெபா,J
 ெவஃேக� வர
பிலா 

இ�ப
_ெப.(இ�ப
_ெப.) த�ைன  $கத.08264.3 

 ெப"றன� ேபா@
 எ�ன  ெப, மகிB� எ�தி  ேபானா�. $கத.08264.4 

 திைர ெசறி கட:_ெப.(கட:_ெப.) என� திைள�$
 இ�பQ: $கத.08265.1 

 உைர ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெபா�னவ� உவ பி: 

ேபாதிட $கத.08265.2 

 விைர ெசறி ெதா0கலா� ேமைல  ெபா�னக( $கத.08265.3 

 அரசிைன மதைல பா: ஆ�கினா� அேரா. $கத.08265.4 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) உல$ ஆJ#
 ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) இய"ைகைய 

$கத.08266.1 

 அ4ண: அ
 சயதI�$ அ,ளி இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) $கத.08266.2 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) உ# சசி�க� சசிைய� P>ேய $கத.08266.3 

 எ4ண,
 ேபாக
 உ"# இனி� ைவகினா�. $கத.08266.4 

 அைலகட: அமி(திைன ெவ#�$
 ஆயிைழ $கத.08267.1 

 இல இதB அ�தேம இனி� எ�# உ4>5
 $கத.08267.2 

 ெகாைல அயிராவத
 �ற�$
 ேகா:வைள $கத.08267.3 

 �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) அயிராவத
 

�ய0கி_வி.எ�.(�ய0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ேம�ேம. $கத.08267.4 

 ெவ:$#
 வலி உைட வி,�திர� மிைச� $கத.08268.1 

 ெச:$#
 ெத�வத� ேதைர� சீறி5
 $கத.08268.2 



 ஒ:$# )A பிைன உைடய ம0ைக_ெப.(ம0ைக_ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

$கத.08268.3 

 அ:$: அ
 ேத(மிைச அைச� ைவ$ேம. $கத.08268.4 

 க,0கட: FB .வி கவிB� ��.ற $கத.08269.1 

 இர0கிய இ>� ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) இகB� கா�தி5
 $கத.08269.2 

 ெபா,0கைண விழி உைட  .ேலாமைச�தி, $கத.08269.3 

 ம,0$: மி� ெகா>யி� ேம: மகிB�சி_ெப.(மகிB�சி_ெப.) ெகா-Jேம. 

$கத.08269.4 

 இய: ப5 தவ �னி யா�ைக எ�பினா: $கத.08270.1 

 ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) ப5 வ�சிர
 ெச0ைக நC�தி5 

$கத.08270.2 

 மயி:_ெப.(மயி:_ெப.) ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) அ�ன� ஓ( 

மடைத_ெப.(மடைத_ெப.) க4 எI
 $கத.08270.3 

 அயி: பைட ேச(திட அதைன� தா0$ேம. $கத.08270.4 

 இ,- நிற_ெப.(நிற
_ெப.) விA
 பினி: இைட அறாமேல $கத.08271.1 

 வ, சிைல இர4ைடD
 மற�$ மா மல(� $கத.08271.2 

 தி, நிக( வன ._ெப.(வன ._ெப.) உைட� ெத�வ ம0ைக_ெப.(ம0ைக_ெப.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) $கத.08271.3 

 .,வ ெவ=_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சிைலகேள ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) எ�# 

உ�I
 ஆ:. $கத.08271.4 

 ஏத: அ
 .யலிைன இகH
 ஏதிைழ $கத.08272.1 

 Pத:_ெப.(Pத:_ெப.) அ
 .ய:_ெப.(.ய:_ெப.) மிைச உவைக P(தி5
 

$கத.08272.2 



 G த, வ:லிைய �னிD
 G4 �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) $கத.08272.3 

 வா�தி5
 உேராமமா
 வ:லி .:@ேம. $கத.08272.4 

 இ�திற
 இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) இதிராணி பா: $கத.08273.1 

 ைவ�தி5
 உள�தின� ம#ைம எ�திI
 $கத.08273.2 

 ைக�தி5 க,�தின� காம�� இ�பேம $கத.08273.3 

 ���தன� மதன Q: �ணி. நா>ேய. $கத.08273.4 

 அ�ன� ஓ( நாளி: ஓ( நா-_ெப.(நா-_ெப.) அமர( ேகா� ஆைண ேபா"றி  

$கத.08274.1 

 ெபா� நக( ெச0ேகா:_ெப.(ெச0ேகா:_ெப.) ஓ�சி  .ரதி5
 சயத� 

எ�ேபா� $கத.08274.2 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) அய: வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ைவ$
 தாபத( அமர( த
 �-_ெப.(�-_ெப.) $கத.08274.3 

 �� உ#கி�ற ஆசா� �க� எதி( ேநா�கி� ெசா:வா�. $கத.08274.4 

 எைத ேக- மலேரா� ஆதி இய
பிய அமர( யா,
 $கத.08275.1 

 அத
 இ: �னிவ( யா,
 ஆ"ற: ெவ=_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) Fர� த�னா: 

$கத.08275.2 

 ெவ �ய( உழ� ெதா:ைல ேம�ைமD
 

இழ�_வி.எ�.(இழ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) தாழ $கத.08275.3 

 வதகாரண
 அ� எ� ெகா: எ�ற@
 மைறேயா� ெசா:வா�. $கத.08275.4 

 வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) ஆயிேனா(�$
 ேமத$ �னிவ( யா(�$
 

$கத.08276.1 

 எ4ண
 இ: Fர� த�னா: எ�திய தCைம எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.08276.2 



 ந4ணல( .ர
 8�# அ6ட நாதைன அ�றி� த�க� $கத.08276.3 

 ப4ணிய மக�தி: .�க பாவ�தா: விைளத� எ�றா�. $கத.08276.4 

 எ�ற@
 சயத� ேகளா ஈ� காரண ேம: அத  $கத.08277.1 

 .�ெதாழி: த�க� வாB�ைக_ெப.(வாB�ைக_ெப.) .ர
 எ/ 

ப5�த_ெப.எ�.(ப5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேதைவ $கத.08277.2 

 அ�றிேய ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேவ-வி ஆயிைட 

நிகB�சியா�
 $கத.08277.3 

 ஒ�# அற உைர�த: ேவ45
 சிறியேன� உண(த"$ எ�றா�. $கத.08277.4 

 சயத� எ�# உைர�$
 வ-ள: சா"றிய� உணரா ஆ"ற $கத.08278.1 

 வயதைன எ�தி வாழி_விய0.வி.�.(வாB_வி.+இ_விய0.வி.�.$றி.) மதைல 

ேக- இதைன எ�னா $கத.08278.2 

 வியதி5
 அகைத த�னா: மி�$# த�க� காைத $கத.08278.3 

 நய
_ெப.(நய
_ெப.) த, ெமாழியா: ஆசா� இ�திற
 நவில: உ"றா�. 

$கத.08278.4 

 மாையயி� வலிேயா� ஆகி மா� �தேலாைர ெவ�ேற $கத.08279.1 

 ஆயிர�� ஓ( எ65 அ4ட
 அரA 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உக Q"# எ65� $கத.08279.2 

 காய
 அ� அழி� இ�# ஆகி� கட�ள(�$ அல�க4 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.08279.3 

 தCய F( �தைல� ெச"ற $மர�தா- ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ைவ பா
. 

$கத.08279.4 

 உலகிI- ேமல� ஆகி ஓ0$ ேப( ஒளியா� வா�ேம: $கத.08280.1 



 தைலைமய� ஆகி ைவ$
 ச�திய உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) த�னி: 

$கத.08280.2 

 .ல�_ெப.(.ல�_ெப.) உண( �னிவ( ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) .த:வ(க- 

.ைடயி: ேபா"ற_$ைற.எ�.(ேபா"#_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.08280.3 

 மல( அய� தன� ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) ம�றி: வ C"# இ,தா� 

அ�ேற. $கத.08280.4 

 இ,தி5
 காைல_ெப.(காைல_ெப.) ேவதா யாைவD
 அளி ப ேம: 

நா-_ெப.(நா-_ெப.) $கத.08281.1 

 ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ,- பதி�ம( 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) சீ(ெகH $மர( த
 உ- 

$கத.08281.2 

  ெராஉதிய_ெப.எ�.(ெபா,�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) த�க� எ�I
 

.தியி� ேமேலா� �� ெச� $கத.08281.3 

 அ,
 தவ ெநறியா: ஈ� ஒ�# அயைன வினவ: உ"றா�. $கத.08281.4 

 ேதவ/� �த:வ( ஆகி� சி"$ண�� தைலவ( ஆகி $கத.08282.1 

 8வ/: உய(ேதா( ஆகி �>� இலா ஒ,வ( ஆகி $கத.08282.2 

 ஓவற உயி(க- ேதா#
 உயிெரன உைறேவா( ஆகி $கத.08282.3 

 ேமவின( த
ைம� ேதற விள
.தி ேமேலா� எ�றா�. $கத.08282.4 

 எ�# த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) இ?வா# 

இய
ப@
 மலேரா� ேகளா $கத.08283.1 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) இ� ெமாழிவா� ேக6> நாரண� தாI
 யாI
 

$கத.08283.2 

 அ�# அம( இய"#
 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) அழ: என எH� வானி: 

$கத.08283.3 



 ெச�ற� ஓ( சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா/.) யா(�$
 ேமலவ� ெதளிநC 

எ�றா�. $கத.08283.4 

 த, ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) வ:ேலா� ஈ� சா"ற@
 

ெசயேலா( 8�றி� $கத.08284.1 

 இ, ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) ./D
 நCவி( ஏதில( ஆக  

பி�ன( $கத.08284.2 

 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) ./D
 

ஈச� உ0கJ�$ இைறவ� ஆகி $கத.08284.3 

 வ,ெசய: எ�ேன சிைத மய�$ அற உைர�தி எ�றா�. $கத.08284.4 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) .கB க,�தி� மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) த�க� ஈ� 

உைர�தேலா5
 $கத.08285.1 

 சி"பர� நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) அ�னா� அ,ளினா: 

ெததித_ெப.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேவதா� $கத.08285.2 

 ெசா: ப5 மைறக- �� நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) �க-_ெப.(�க-_ெப.) அற� 

க"#� 2ய $கத.08285.3 

 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) ெத/தவா# 

ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) ந�# எ�ன ந�கா�. $கத.08285.4 

 பி� உற �> பா� த�ைன  பிரா� என� ேத"#
 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

$கத.08286.1 

 எ�ெனன உைர�தி ைமத எ0கைள� Aரைர ஏைன� $கத.08286.2 

 ��னிய உயி(க- த
ைம� ெதாைல� ெச�தி5வ� ஈ"றி: $கத.08286.3 

 அ�னவ� எ�னி: ��ன
 அளி�தவ� அவேன அ�ேறா. $கத.08286.4 

 அத நா-_ெப.(நா-_ெப.) ஒ,வ� ஆகி ஆ( உயி(� ெதாைகைய� 

ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) நா-_ெப.(நா-_ெப.) $கத.08287.1 



 வதவா# ஒ50க� ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ம�னிேய 

மீ65
 அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.) $கத.08287.2 

 தைத_ெப.(தைத_ெப.) ஆ� உயி(க6$ ஏ"ற தI �த: 

அளி�$
_வி.எ�.(அளி_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

��க4 $கத.08287.3 

 எைத த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ெச�ைக �"#
 இைனய� எ�# இைச�க" 

பா"ேறா. $கத.08287.4 

 ெச
 க4 மா: த�ைன எ�ைன� தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) 

திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெமா�
பி� 

ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.08288.1 

 அ
 க4 மா ஞால
_ெப.(ஞால
_ெப.) கா .
 அளி ப�
 உதவி யா�
 

$கத.08288.2 

 உ0க- பா: இ,�
 எ�# எ
 உயி,- 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இய"றா 

நி�றா�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) $கத.08288.3 

 எ0களா: �>D
_ெப.எ�.(�>_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ெச�ைக 

யாவ�
 இ:ைல க4டா�. $கத.08288.4 

 உயி( உ- நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இய"ற: அ�றி 

உ"ற ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) சிைத உ-J
 $கத.08289.1 

 இய: �ைற வழா� கா ேபா_ெப.(கா ேபா�_ெப.) இ,விழி அக��
 ஆனா� 

$கத.08289.2 

 மய: உ# ெபாH�
 எ
பா: வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அ,- ெச�வ� தா�_த".A.(தா�_த".A.) ஓ( $கத.08289.3 

 ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) ./ கி�றா� ேபால எ
ெமா5 

ெசறிவ� அ�ேற. $கத.08289.4 



 எ- உ#
 எ4ெண� எ�ன எறிமணி அரவ
 எ�ன� $கத.08290.1 

 க- உ# ேபா� கா�ற க> என� சலாைக த�னி: $கத.08290.2 

 த- உற அ/ய ேசாதி தா�_த".A.(தா�_த".A.) என உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) 

எ0$
 $கத.08290.3 

 உ-ெளா5 .ற�
 ஆகி ஒ,ைமயா: 

பர�
_ெப.எ�.(பர_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) அ�ேற. $கத.08290.4 

 ேவதேம �தலா உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) விய� கைல அைன��
 

ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) நா-_ெப.(நா-_ெப.) $கத.08291.1 

 ஓதினா� அவேன எ0க6$ உைர�திட உண(தா
 அ�ேற $கத.08291.2 

 ஈ� நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அவ"றி: கா4> யா,
 ஒ�றாக� ெகா4டா� 

$கத.08291.3 

 ேபைதேயா ெப/�
 எ�ன  பிதாமக� இைனய ெசா"றா�. $கத.08291.4 

 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) இ� .கறேலா5
 அ,- மக�_ெப.(மக�_ெப.) 

இைச பா� ேமலா
 $கத.08292.1 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ,- ேவத
_ெப.(ேவத
_ெப.) Gத�� திற�ைதD
 

உயி(கேளா5
 $கத.08292.2 

 எவைரD
 பிரம
 எ�ேற இைச ப� எ� என� ெந=ச
_ெப.(ெந=ச
_ெப.) 

$கத.08292.3 

 கவ: உ# கி�ற� எைத கழ#தி க>தி� எ�றா�. $கத.08292.4 

 எ�ன@
 கமல�� அ4ண: யாவ,
 ெத/த: 

ேத"றா_எதி(.ம.ெப.எ�.(ேத"#_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.08293.1 

 உ� அ,
 ெப"றி ஈ� எ�# உண(தர� ேக6> அ�னா� $கத.08293.2 

 ெசா�ன�_வி.அ.ெப.(ெசா:_வி.+�_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) ஓ( மைறக- த
மி: 

�ணி. ேக- இ#தி இ:லா $கத.08293.3 



 �� அவ"$ காத:_ெப.(காத:_ெப.) உ4ைம_ெப.(உ4ைம_ெப.) ஒழிதன 

�கம� ஆ
 ஆ:. $கத.08293.4 

 ஆதலா: ஈச� அ:லா: அைனவ(�$
 உயி(�$
 ஐதா
 $கத.08294.1 

 Gத
 ஆனைவ�$
 ஏ"ற
 .க@த: �கம� 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.08294.2 

 ஓதலா
 ேமல� ஆக ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) .கழ 

ேவ4>�_நி.எ�.(ேவ45_வி.+இ�_நி.எ�.$றி.) $கத.08294.3 

 ேவத பாரகைர அ�ேறா யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) என விள
.கி�றா(. 

$கத.08294.4 

 யா� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெபா,ைள யாவ( இைற=சிI
 அ� ேபா� 

��க4 $கத.08295.1 

 ஆதிைய அைடD
_ெப.எ�.(அைட_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) அ
மா 

அ0$அ� ேபால� ெதா:ைல $கத.08295.2 

 ேவத
_ெப.(ேவத
_ெப.) அ� உைர�க 

நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) விய� .கB அைன��
 ேம: 

ஆ
 $கத.08295.3 

 நாதைன அK$
 எ:லா நதிகJ
 கட:_ெப.(கட:_ெப.) 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�ன. $கத.08295.4 

 ேக- இனி ைமத ேவத� கிைள எலா
 இய
. கி�ற $கத.08296.1 

 F-_ெப.(F-_ெப.) உைர சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா/.) 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) ேதா"#வி�� அளி�� மா"றி $கத.08296.2 

 மீள�
 த,கி�றாI
 விய� உயி(�$ அ,ைள 

ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.08296.3 

 ஆJ
 நாயகI
 ஆதி அத
 இேலாI
 எ�I
. $கத.08296.4 



 அ�தI
 பகவ� தாI
 அ,வ�
 உ,�
 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.08297.1 

 A�தI
 உண(த"$ ஒ4ணா� ேசதிD
 யா45 ேம�
 $கத.08297.2 

 சி�தI
 அநாதி தாI
 ேதவ(க-_ெப.(ேதவ(_ெப.+க-_ப�.) ேத�
 எ�# 

$கத.08297.3 

 நி�தI
 உயி(�$- 

நC0கா_எதி(.ம.வி.எ�.(நC0$_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_வி.எ�.$றி.) நி,�தI
 அவேன 

எ�I
. $கத.08297.4 

 8�# எI
 உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) த�னி: �ைள�தி5 ெபா,ைள 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.08298.1 

 ஈ�# அ,- ./D
 தாைத எI
 திரய
 பகI
 யா(�$
 $கத.08298.2 

 சா�# என நி"கி� ேறாI
 தாK�
 பரI
 த�ைன  $கத.08298.3 

 ேபா�றவ( உய(ேதா( இ:லா  .0கவ� தாI
 எ�I
. $கத.08298.4 

 அ4ண@
 ஏக� தாI
 அள . அ,
 $ண�தினாI
 உ
 $கத.08299.1 

 க4ணI
 அயI
 த
மா: காணிய நி:லா� தாI
 $கத.08299.2 

 ெப4ெணா5_ெப.(ெப4_ெப.+ஒ5_க,.ேவ.) ஆ4 அலிய� எ�I
 ெப"றி 

இ:ேலாI
 யா,
 $கத.08299.3 

 எ4ணிய_ெப.எ�.(எ4K_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

எ4ணி_வி.எ�.(எ4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) யா0ேக ஈபவ� தாI
 

எ�I
. $கத.08299.4 

 விதி�த: உைர�க நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) விய� 

உயி(� ெதாைகக6$ எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.08300.1 

 பதி என அ,J
 ெதா�ைம  பAபதி தாI
 அ�ேனா(�$ $கத.08300.2 



 அதிக� எ�# எவ,
 ேதற ஆ0$ அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) 

�=ச_$ைற.எ�.(�=A_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

ெவத_ெப.எ�.(ெவ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.08300.3 

 ெபாதி த, பலிD
 எ�.
 .ைனபவ� தாI
 எ�I
. $கத.08300.4 

 ஊ� .$
 எவைரD
 உத� ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) $ண�� ஒ5�கி� தாேன 

$கத.08301.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) .க:_ெப.(.க:_ெப.) ஆகி 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ம"# 

அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) $ண0க- ஊ5 $கத.08301.2 

 தா�_த".A.(தா�_த".A.) .க:_ெப.(.க:_ெப.) இ:லா ேதாI
 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இய: இைனய� எ�ேற $கத.08301.3 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) .க:_ெப.(.க:_ெப.) அ/ய ேத�
 ஈசI
 

அவேன எ�I
. $கத.08301.4 

 அ�றிD
 ஒ�# ேக4ேமா அ
.ய� ஆதி ஆகி $கத.08302.1 

 நி�றவ( த
ைம எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

நC�கி_வி.எ�.(நC�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) எ�# உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) $கத.08302.2 

 ஒ�# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) �த:வ� தாேன உ��தி5 ��தி 

ேவ4>�_நி.எ�.(ேவ45_வி.+இ�_நி.எ�.$றி.) $கத.08302.3 

 எ�#
 அஃ� இய
பி"# எ�னி� யாவேர ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ஆவா(. 

$கத.08302.4 

 பர சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) உண(�சி இ�றி  ப: உயி(� ெதாைகD
 எ�#
 

$கத.08303.1 

 விரவிய� உய(�$ ஈ# எ�தி வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) ேப# அைட�
 எ�ற: 

$கத.08303.2 



 உ,வ
 இ: விA
பி� ேதாைல உ/�� உ5 பத"$ ஒ . எ�ேற $கத.08303.3 

 ெப, மைற இய
பி"# எ�னி: பி�I
 ஓ( சா�#
 உ4ேடா. $கத.08303.4 

 இ�ன�
 பல உ45 த�னா: இய
பிய மைறயி� 

வா�ைம_ெப.(வா�ைம_ெப.) $கத.08304.1 

 அ�னைத என�$
 உ�னி அைற ஒணா� அைறவ� எ�னி: $கத.08304.2 

 ப: ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) கால
_ெப.(கால
_ெப.) ேதD
 பக/I
 

உலவா� எ� பா: $கத.08304.3 

 ��ன
 ஈ� உண(தா� ஏI
 ேமாக
 உ"றா� ெகா: ஐயா. $கத.08304.4 

 கா( எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) 

.ைரD
_ெப.எ�.(.ைர_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ேமனி� க4ணைன 

எ�ைன  பி�ைன $கத.08305.1 

 ஆைரD
 .கH
_ெப.எ�.(.கB_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ேவத
_ெப.(ேவத
_ெப.) அர� தைன� �தி�தேத ேபா: $கத.08305.2 

 ஓ( உைர விள
பி"# உ4ேடா உைர�த� �கம� எ�ேற $கத.08305.3 

 ேப( உல$ அறிய ��I
 பி�ன,
 வில�கி"# அ�ேற. $கத.08305.4 

 நா: மைற தனி: ஓ( பாக
 நார
 ஆ( கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) 

ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) $கத.08306.1 

 ேம�ைம அ� இய
.
 எ
ைம வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) த
ைம 

ஏைன  $கத.08306.2 

 பா�ைம ெகா- Gத
 த�ைன  ப: ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) தைனD
 பாதி 

$கத.08306.3 

 தா�_த".A.(தா�_த".A.) ெமாழிதி5
 ஆ: ஈ� தவ#_ெப.(தவ#_ெப.) அல 

உண(தி த�ேகா�. $கத.08306.4 



 ந
ைமD
 பர
 எ�# உ�னி நாதனி: சிற .� 

ெச�D
_ெப.எ�.(ெச�_விஉ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.08307.1 

 ெவ
ைம ெகா- ெந=ச( தCரா விHம ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) நிரய
 வ CBவ( 

$கத.08307.2 

 த
ைம அஃ� எ5�த: 

ெச�யா_எதி(.ம.ெப.எ�.(ெச�_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

சம
_ெப.(சம
_ெப.) என  .க:கி" ேபா(க- $கத.08307.3 

 எ
ைமD
 �யர
_ெப.(�யர
_ெப.) எ�I
 இ,
 கட:_ெப.(கட:_ெப.) ப5 ப( 

அ�ேற. $கத.08307.4 

 கா� உ# .லி� ேதா: ஆைட� க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) கட�6$ அ�ப( 

$கத.08308.1 

 ஆனவ( எ�#
 அ�னா"$ அ>� ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) ./� வாH
 

$கத.08308.2 

 வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) எ�#
 எ
ைம வH�தின(�$ அ,-ேவா
 

அ:லா $கத.08308.3 

 ஏைனய( த
ைம� ெத? எ�# எ4ணிேய இ,��
 யாேம. $கத.08308.4 

 பதி அர� பாச
 த�னி: ப65 உழ: பA_ெப.(பA_ெப.) 

நா
_பதி.ெப.(நா
_த�.ப�.) எ�ேற $கத.08309.1 

 விதிெயா5 மைறக- P#
 ெம�ைமைய� 

ெதளிய_$ைற.எ�.(ெதளி_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

ேவ4>�_நி.எ�.(ேவ45_வி.+இ�_நி.எ�.$றி.) $கத.08309.2 

 இ� என உைர ப� யா0க- இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) அரA இய"ற ஈச� 

$கத.08309.3 

 அதி( கழ: அ,�சி�� ஏ��
 ஆலய
_ெப.(ஆலய
_ெப.) பல�
 கா4>. 

$கத.08309.4 



 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அ,- 

ெபறா�_எதி(.ம.வி.எ�.(ெப#_வி.+ஆ�_எதி(.ம.+உ_வி.எ�.$றி.) ��தி 

அைடதன( இ:ைல அ:லா: $கத.08310.1 

 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அ,- இ�றி வாH
 அமர,
 யா,
 இ:ைல 

$கத.08310.2 

 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அ,- எ�தி� எ�தா அ,
 

ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) இ:ைல ஆைண $கத.08310.3 

 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அல� இைறவ� இ:ைல அவைன 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அைடதி எ�றா�. $கத.08310.4 

 தைத_ெப.(தைத_ெப.) இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) வைக உைர�த@
 

ேக65_வி.எ�.(ேக-_வி.+6_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உண( த�க� $கத.08311.1 

 �� வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) ேச( ெநறியிைன உ�னல� ��க4 $கத.08311.2 

 எைதயா: அய� �த: அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) த
மிI
 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) ஓ(�$ $கத.08311.3 

 அத
 இ: வள
_ெப.(வள
_ெப.) ெப#வ� எ�# உ�னின� அக��-. 

$கத.08311.4 

 ஏத வ: விைன உழதி5
 ஊழினா: இதைன� $கத.08312.1 

 காதேலா5 உனி� தைதைய 

வண0கி_வி.எ�.(வண0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

கழ#
 $கத.08312.2 

 ஆதி த�ைன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) பர
 என அறிதன� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) பா: $கத.08312.3 

 மா தவ�தினா: ெப"றிட ேவ4>ன� வளேன. $கத.08312.4 

 கணி . இ: மா தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ./தர ஓ/ட
 க>தி: $கத.08313.1 



 பணி�� ந:$தி விைட என நா: �க  பகவ� $கத.08313.2 

 இைண . இலாத த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) மன��_ெப.(மன
_ெப.+அ��_சா/.) 

இைட� ெதா:ைல நா-_ெப.(நா-_ெப.) 

எHத_ெப.எ�.(எH_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.08313.3 

 மணி  ெப,
 தட�� ஏ$ என வி5�தன� ம�ேனா. $கத.08313.4 

 ஈச� ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) அ,- அ�ன� ஓ( மானத
 எ�I
 $கத.08314.1 

 வாச நC(� தட
_ெப.(தட
_ெப.) ேபாகி ஓ( சா( இைட ைவகி $கத.08314.2 

 வ CA கா: மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆதப
 பனிபட ெமலியா  $கத.08314.3 

 பாச
 நC�$ந( ஆ
 என அ,
 தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) பயி�றா�. $கத.08314.4 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) ேந( ெபற_$ைற.எ�.(ெப#_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

ஓ6>ேய கனலிைன 86>  $கத.08315.1 

 பால மா( அய� வ C6>ேய த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உ# ப>வ�� $கத.08315.2 

 ஏ@
 அ�பினி: ம=சன
 ஆ6>ேய இைற�$� $கத.08315.3 

 சீல மா மல( F6> உ- Gசைன ெச�தா�. $கத.08315.4 

 A�த
 நC>ய_ெப.எ�.(நC5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

உள
 ஒ,ைமயி: ெதாடர $கத.08316.1 

 இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) திற�தினா: எ
 பிரா"$ அ,�சைன இய"றி� 

$கத.08316.2 

 சி�த ேம: அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) நாம�
 விதி�ைற ெச பி  

$கத.08316.3 

 ப�� Q# ஆ45 அ,
 தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ./தன� பைழேயா�. 

$கத.08316.4 



 அ�ன
 ஊ(தி ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) அ�ன மா தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ெசD
 

அதைன $கத.08317.1 

 ��னி ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) வள� உத�வா� 8/ 

ெவ-_ெப.எஅ.(ெவ-_ெப.அ.) ஏ"றி: $கத.08317.2 

 ெபா�னி� மா: வைர ெவ-ளி அ
 கி/ மிைச  ேபா� ஆ: $கத.08317.3 

 எ�ன வதன�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

உைமDட� எ
ைம ஆ- இைறவ�. $கத.08317.4 

 வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெச�ைகைய� ெத/த@
 

விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எழCஇ ம"# எ� 

$கத.08318.1 

 சிைத எ4ண�
 �>தன ஆ: என� ெச பி $கத.08318.2 

 உ� காத@
 களி .
 உ- .�$ 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உலவ $கத.08318.3 

 எைத த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) அ> பர�வ: யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) 

என எதி(தா�. $கத.08318.4 

 ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) 

அ> �ைற வண0கிேய சிற பி�� $கத.08319.1 

 ஒ�# ேபாலிய ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) �தி �ைற உைரயா $கத.08319.2 

 நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) உ� 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) மகிBதன
 நின�$ எ� 

$கத.08319.3 

 இ�# ேவ4>ய� இய
.தி ஆ: க>� என@
. $கத.08319.4 

 ஆ"#த"$ அ, ேநா�ைமய� ஆகிேயா� அமல� $கத.08320.1 



 ேப"றி� ேவ45வ ெகா-க_விய0.வி.�.(ெகா-_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) என 

இைச�த@
 பிறவி $கத.08320.2 

 மா"#
 ��தி அ� இரதில� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) விதி வழிேய 

$கத.08320.3 

 ஏ"ற .�திD
 ேசறலி� மய0கி_வி.எ�.(மய0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

ஈ� இைச பா�. $கத.08320.4 

 நC- நில  ெப, ைவ .
 நிக( இலா $கத.08321.1 

 வ Cைண வ:லவ( ஏைனய( ேமவிய_ெப.எ�.(ேம�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

$கத.08321.2 

 ேசK
 மா: அய� ஊ,
 திைசD
 எ� $கத.08321.3 

 ஆைண ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) அளி�� அ,- ெச�தி 

ஆ:. $கத.08321.4 

 உ�ைன வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வH��
 உயி( எலா
 

$கத.08322.1 

 எ�ைன வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வH�த�
 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) இனி $கத.08322.2 

 நி�ைன அ�றி ெந=சா@
 பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) தைம  $கத.08322.3 

 பி�ைன வதியா  ெப"றிD
 ஈதி ஆ:. $கத.08322.4 

 ஆய ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) அ�ண(க- யா,
 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) 

$கத.08323.1 

 ஏய ெச�ைக இய"ற�
 ஏ"$
 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) $கத.08323.2 

 ேசயிேனா( கJ
 சி"றிைட மாத,
 $கத.08323.3 

 மா� வி: ெகா-ைகயி: ம:க�
 ந:$தி. $கத.08323.4 



 ஆதி ஆகி அைன�ைதD
 ஈ�ற நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) $கத.08324.1 

 பாதி ஆன பராபைர யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) ெப# $கத.08324.2 

 மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) ஆக மைறயவ� ஆகி நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.08324.3 

 காத:_ெப.(காத:_ெப.) ஆக� க>மண
 ெச�தி ஆ:. $கத.08324.4 

 எ�# த�க� இய
ப@
 இ0$ இ� $கத.08325.1 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) உன�$ அ� ந:கின
 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) ெநறி 

$கத.08325.2 

 நி�றி எ�னி: நிைல�$
 இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) சீ( எனா $கத.08325.3 

 ம�#- ஆ>ய வானவ� ேபாயினா�. $கத.08325.4 

 ஈச� அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) வர
_ெப.(வர
_ெப.) ஈதன� ஏக@
 

$கத.08326.1 

 ேநசேமா5 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) நC(ைமைய  ேபா"றிேய $கத.08326.2 

 ேதசி� மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) சி# விதி யா/I
 $கத.08326.3 

 ேபச_$ைற.எ�.(ேபA_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ஒணாத ெப,
 மகிB� எ�தினா�. 

$கத.08326.4 

 ஓைக ேமயவ� ஓதிம ஊ(திேம: $கத.08327.1 

 ஏ$
 ஐயைன எ4ண@
 அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) $கத.08327.2 

 ஆக
 ஈ� க45 அ�னவ� ம0ைக_ெப.(ம0ைக_ெப.) ஓ( $கத.08327.3 

 பாக� ஈத ப/A உண(தா� அேரா. $கத.08327.4 

 ெப"றி5
 மதைல எ��
 ேப"றிைன அவ�பா: ேம: 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.08328.1 



 உ"றி5
 திற�ைத_ெப.(திற
_ெப.+அ��_சா/.+ஐ_ெச.ேவ.) 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) ஒ,0$ உற உண(வா: நா>� $கத.08328.2 

 ெத"# என உண(�_வி.எ�.(உண(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) த�க� 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ> உ�னி  ப:நா- $கத.08328.3 

 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ./தவா#
 

ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) என உயி(�� ந�கா�. $கத.08328.4 

 � .ர
 �>ய_$ைற.எ�.(�>_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ��நா- �னிதவ� 

நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ஆன $கத.08329.1 

 ெம�  ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) பக(ேத� ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) 

வ C5ெப"# உ�ய அ�னா� $கத.08329.2 

 இ _A6.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ப/A ஆனா� அேதா எ� இனி� ெச�ேக� நி
ப
 

$கத.08329.3 

 ைக ப� ேபாேமா நாJ
 கட:_ெப.(கட:_ெப.) அமி(� உதவினா@
. 

$கத.08329.4 

 ஆ: அம( கள�ேதா� தாேன ஆதி எ�# 

உண(�_வி.எ�.(உண(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபா� $கத.08330.1 

 சாலேவ இநா- காI
 தைலய� ஆ
 தவ��- த0கி $கத.08330.2 

 ஞால
_ெப.(ஞால
_ெப.) ேம: எ�#
 

நC0கா_எதி(.ம.வி.எ�.(நC0$_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_வி.எ�.$றி.) நைவெயா5 

பவ�
 ெப"றா� $கத.08330.3 

 ேமைல நா-_ெப.(நா-_ெப.) விைன�$ ஈ5 உ"ற விதிைய யா( வில�க வ:லா(. 

$கத.08330.4 

 ெச�வ� எ� இனியா� எ�னா� சிைதயி� அவல
 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.08331.1 



 ைம வள( தCய .தி ைமதைன 

அைட�_வி.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வ:ேல $கத.08331.2 

 ெம� வைக ஆசி Pறி_வி.எ�.(P#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ேமவ@
 

ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) த�க� $கத.08331.3 

 இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) இைட நகர
 ஒ�ைற இய"#தி ஐய எ�றா�. 

$கத.08331.4 

 எ�ன அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) த�க� Pற இைம பினி: அைம ப� எ�ேற 

$கத.08332.1 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) உ# கமல�� அ4ண: $றி ெபா5 கர0களாேல 

$கத.08332.2 

 த�னக( எ�ன ஒ�# த�கமா ./ ஈ� எ�ேற $கத.08332.3 

 ெபா�னக( நாK� ெகா-ள  .வி இைட  ./தா� அ�ேற. $கத.08332.4 

 அத மா நகர
 த�னி: அ,
 தவ� த�க� 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.08333.1 

 சிைதD- உவைக  G��� ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) நக( த�I- ஒ�#
 

$கத.08333.2 

 இதவா# அணிய� அ�# ஆ: இைண இத"$ இஃேத எ�னா� $கத.08333.3 

 தைத_ெப.(தைத_ெப.) பா: அ�._ெப.(அ�._ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

ெப,
 ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) .�கா�. $கத.08333.4 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ெப,
 ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) எ�தி� தவ 

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

ஏ�த_$ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.08334.1 

 ம�ெப,
 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) P#
 மட0க: அ
 தவிசி� உ
ப( 

$கத.08334.2 



 இ�. உ# தி,விேனா5
 இனி� வ C"# இ,தா� எ�ப $கத.08334.3 

 ெபா� .ைன கி/யி� மீ� ெபால
_ெப.(ெபால
_ெப.) Aட(� கதி( உ"ற எ�ன. 

$கத.08334.4 

 ேகச/ அைணயி� மீ� ெகழCஇயின த�க� எ4ேதா- $கத.08335.1 

 ஈச� ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) வர
_ெப.(வர
_ெப.) 

ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) 

இய"ைகைய ஏம
 சா�ற $கத.08335.2 

 ேதசிக� ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ெபா� ேபா�� 

ெச ப@
 �K�க
 எ�தி $கத.08335.3 

 வாசவ� �தலா உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) யா,
 

ேபாதா(. $கத.08335.4 

 வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ேபாத பா�ைம வர��ைற 

ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ம"ைற� $கத.08336.1 

 தானவ( $ரவ� அேனா� தயி�திய(�$ இைறைய� சா(� $கத.08336.2 

 ேபான� உ� அவல
 அ=ேச: .ரதர� தன�$� த�க� $கத.08336.3 

 ஆனவ� தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) ஆனா� அ�னவ� ேச(தி எ�றா�. 

$கத.08336.4 

 ேச,தி எ�I
 மா"ற
 ெசவி தளி . எ�த� ேகளா $கத.08337.1 

 ஆ( அமி( அ,தினா� ேபா: அக
 உ#
 உவைக 

ெபா0க_$ைற.எ�.(ெபா0$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.08337.2 

 ேம,வி� ஒ,சா( ைவ$
 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) 

அ�ண( ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) $கத.08337.3 

 கா( என எH� ெதா:ைல� கிைள ஞைர� 

கல�_வி.எ�.(கல_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபாதா�. $கத.08337.4 



 ஆ- அ/ ஏ# ேபா@
 அ�ண( ேகா� ேசறேலா5
 $கத.08338.1 

 வா-_ெப.(வா-_ெப.) உ# கதி( .� ேதJ
 மதிய�
 ம"#
 

உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) $கத.08338.2 

 ேகாெளா5 நாJ
 ஏைன� $Hஉ# கண�திேனா,
 $கத.08338.3 

 நC- இ, தட
_ெப.(தட
_ெப.) ேத( மீ�
 மான��
 ெநறியி: ெச�றா(. 

$கத.08338.4 

 ம0$: ேதா� வி4ணி� பாலா( மாதிர
 காவேலா(க- $கத.08339.1 

 அ0கத நிைலய�� உ-ளா( அைனயவ( பிற,
 உ"றா( $கத.08339.2 

 இ0$ இவ( யா,
 த�க� இைண அ> 

வண0கி_வி.எ�.(வண0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஈச� $கத.08339.3 

 ெபா0$ ேப( அ,ளி� ஆ"ற: .கBதன( ஆகி நி�றா(. $கத.08339.4 

 அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) வைக �ள/ அ4ண: ஆதி ஆ
 அமர( 

த
த
_அ.ெதா.(த
த
_அ.ெதா.) $கத.08340.1 

 ெச�விைன ஆக உ�னி ைவக@
 

ெசறி�_வி.எ�.(ெசறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ேபா"ற_$ைற.எ�.(ேபா"#_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.08340.2 

 ெம� வைக உணரா� த�க� விய� மதி� $ைடD
 ேகா@
 $கத.08340.3 

 எ?_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+?_ஒ".) வைக உல$
_ெப.(உல$_ெப.+உ
_சா/.) 

ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) இ,� அரA இய"ற: 

ெச�தா�. $கத.08340.4 

◌்_ஆ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ேதவி ஆனா- அ,ததி� க"பி� 

மி�கா- $கத.08341.1 

 வா0கிய )A பி� ந:லா- மைற� ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) எI
 நாம�தா- 

$கத.08341.2 



 G
 கமல��  .�ேத- ெபா� அ> த�னி: 

வதா-_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+ஆ-_பட(.ஒ,.) $கத.08341.3 

 ஓ0$ ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) உல$�$ எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

ஒ,தனி �த:வி ஆனா-. $கத.08341.4 

 ேசயிைழ அவெளா5 ெசறி�_வி.எ�.(ெசறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

.:லிேய $கத.08342.1 

 மீ உய( கமல ேம: வி/=ச� காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) $கத.08342.2 

 மா இ,
 பணிபதி மணிக- ஈ�# என $கத.08342.3 

 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ைமதைர அ,ளினா� அேரா. $கத.08342.4 

 அ _A6.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ெப, ைமத(க- ஆயிேனா(�$ எலா
 $கத.08343.1 

 �  ./ Q: விதி�ைறயி� ஆ"றிேய $கத.08343.2 

 ெச ப அ, மைறகளி� திற�
 ஈ� பி� $கத.08343.3 

 இ _A6.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ப/A ஒ�றிைன இைச�த: ேமயினா�. $கத.08343.4 

 ந:ல�_ெப.(ந:ல�_ெப.) ஓ( மானத
 நKகி நCவி(க- $கத.08344.1 

 எ:லி,
 ஈசைன எ4ணி_வி.எ�.(எ4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

ேநா"றி இOஇ  $கத.08344.2 

 ப: உயி,
 த,
 ப/A ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

இவ4 $கத.08344.3 

 ெச:@தி( ஆ: என� ெச பி ஏவினா�. $கத.08344.4 

 ஏயின காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) இைற=சி ைமத(க- 

$கத.08345.1 

 ேபாயின(_வி.�.(ேபா_வி.+இ�_இ.கா.+அ(_பட(.ப�.) மானத  

ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) .�கன( $கத.08345.2 



 ஆயிைட  ப>தன( அரைன உ�னிேய $கத.08345.3 

 மா இ, ேநா�பிைன இய"றி ைவகினா(. $கத.08345.4 

 ேந( அற இ�னண
 ெந>� ேநா".ழி $கத.08346.1 

 நாரத� எ�பவ� ந4ணி_வி.எ�.(ந4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஆ 

இைட $கத.08346.2 

 வா/D- ஆ"ற�
 வ,�_ஏவ.(வ,�_வி.) கி"றி( ஆ: $கத.08346.3 

 கா/ய
 யாவ� கழ#வ C( எ�றா�. $கத.08346.4 

 எ�ன@
 �னிவ ேக- யா0க- ந:கி5
 $கத.08347.1 

 �� உற ந:$வா� �ய�#_வி.எ�.(�ய:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

�� கணா� $கத.08347.2 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) அ> உ�னிேய 

தவ�ைத_ெப.(தவ
_ெப.+அ��_சா/.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆ"#�
 $கத.08347.3 

 அ�ன�
 எைத த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ஆைணயா: எ�றா(. $கத.08347.4 

 அறிதி5 �னிவர� அதைன� ேக6ட@
 $கத.08348.1 

 ெசறிதி5 கர�ெதா5 ெச
 ைக தா�$ உற $கத.08348.2 

 எறிதன�_வி.�.(எறி_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

நைக�தன� இ� ெகா: ஈசனா: $கத.08348.3 

 ெப#
_ெப.எ�.(ெப#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ப/ேச என  பி�I
 

Pறினா�. $கத.08348.4 

 ஈசைனேய நிைந�_வி.எ�.(நிைன_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைற=சி 

ஏ�திேய $கத.08349.1 

 ேபச,
 அ,
 தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) 

பி>��_வி.எ�.(பி>_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 8 வைக  $கத.08349.2 



 பாச
 அ� அக: ெநறி படர� சி�திய(ீ $கத.08349.3 

 ஆA உ# பைட பிI�$ ஆ(வ
 ெச�திேரா. $கத.08349.4 

 சிற ._ெப.(சிற ._ெப.) உள அ,
 தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நC( இனி $கத.08350.1 

 உற ப5 கதி�ைற உைர ப� ேக6>( ஆ: $கத.08350.2 

 பிற . உள இட( உள� அ�றி  பி�ன,
 $கத.08350.3 

 இற . உள� அ� )ம�$ இனிய� ஆ$ேமா. $கத.08350.4 

 இ�# நC( ெவஃகிய� அ"# நா� �க� $கத.08351.1 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஐதினி: ஒ�# ச0கர� 

$கத.08351.2 

 ெபா�திகB கர
_ெப.(கர
_ெப.) ெகாள  .$த தCைமD
 $கத.08351.3 

 நி�ற�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) ஓ( பழிையD
 நிைன� 

கி\( ெகாேலா. $கத.08351.4 

 எ� அல� இைறயவ( இ:ைல யா(�$
 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) 

$கத.08352.1 

 ��னவ� எ�# நா� �க�த� மா: ஒ5 $கத.08352.2 

 ப: ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) நா-_ெப.(நா-_ெப.) அம( பயி�# ேசாதி க45 

$கத.08352.3 

 அ�ன
 அ� ஆன�
 அறிதி\( ெகாேலா. $கத.08352.4 

 ேநய
 எ4 உ"# என நிைறத_ெப.எ�.(நிைற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) $கத.08353.1 

 நாயக� விதி�திட ந
மி: யாைவD
 $கத.08353.2 

 ஆய எ�# அகைத உ"# அம(வ� அ�னவ� $கத.08353.3 



 மாய
 எ�# உைர�தி5
 தைளயி� வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) ஆ:. 

$கத.08353.4 

 ப"ெறா5 �H� உயி( பைட�$
 பா�ைம ஆ: $கத.08354.1 

 ெப"றி5
 பய�_ெப.(பய�_ெப.) எவ� ெப,ைம_ெப.(ெப,ைம_ெப.) அ:ல� 

$கத.08354.2 

 ந:தவ �னிவி( கா- ந�$_வி.அ.(ந�$_ெப.) இ� எ�# 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) $கத.08354.3 

 ெபா� தைள த
 பத
_ெப.(பத
_ெப.) G6ட: ஆ$ேமா. $கத.08354.4 

 எ��ைண எ��ைண இ�ப
_ெப.(இ�ப
_ெப.) ேவ45ந(�$ $கத.08355.1 

 அ��ைண அல�க4 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அைடD
_ெப.எ�.(அைட_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ0$ அ� 

$கத.08355.2 

 ெம�� திற
_ெப.(திற
_ெப.) நCவி,
 விதியி� நி"றி( ஏ: $கத.08355.3 

 ைக�� உ# �ய( எI
 கடலி:_ெப.(கட:_ெப.+இ:_இட.ேவ.) சா(தி( ஆ:. 

$கத.08355.4 

 அ�றிD
 ஈசைன அய(�தியா
 இைற $கத.08356.1 

 எ�# உள
 உ�Iதி( இைச� இ: தC விைன $கத.08356.2 

 ம�ற�
 ஆ"#தி( மய�க
_ெப.(மய�க
_ெப.) ெகா-Jதி( $கத.08356.3 

 ஒ�றிய ேப( உண( ஒ,வி  ேபாதி( ஆ:. $கத.08356.4 

 வ C6>5
 இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) ேச( தர 

$கத.08357.1 

 ேமா65 உ# நிைல ெகா5 

�ய�#_வி.எ�.(�ய:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) P5தி( $கத.08357.2 



 ஈ65 உ# ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) ெநறி� இையவ� ஒ�றிைன� $கத.08357.3 

 கா6>ேய இைன�� என� கழற: ஆ$ேமா. $கத.08357.4 

 அ"ற
 இ: தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ./� அ/ய வ C6>ைன  $கத.08358.1 

 ெப"றவ( அள . இல( ெப#வ� ஆகிேய $கத.08358.2 

 உ"றவ( அள . இல( உலகி: சில சில $கத.08358.3 

 ம"# அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தம� இய: வ$ ப� ேக4 மிேனா. 

$கத.08358.4 

 A"ற
_ெப.(A"ற
_ெப.) அ� அர� அ>� ெதா4ட( அ:ல� $கத.08359.1 

 ம"# இல( அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அ> மல(கேள அலா: $கத.08359.2 

 ப"# இல( சால�
 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ப4பின( $கத.08359.3 

 $"ற
_ெப.($"ற
_ெப.) அ� அக�ற� ஓ( ெகா-ைக ேமயினா(. $கத.08359.4 

 ேநச
 உ"# அைடபவ( 

நிைன பி�_நி.எ�.(நிைன_வி.+  _ெபா,.உ,.+இ�_நி.எ�.$றி.) நC�க அ,
 

$கத.08360.1 

 ஆA அ#��_வி.எ�.(அ#_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ,- ெமாழி அறிவி� 

ேமைலேயா( $கத.08360.2 

 ஈசைன� $#கி எ= ஞா�#
 வாBபவ( $கத.08360.3 

 ேபAத"$ அ/ய� ஓ( ெப,ைம_ெப.(ெப,ைம_ெப.) எ�தினா(. $கத.08360.4 

 ஆதலி� அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) என அவா இ�# உ"றி5 $கத.08361.1 

 ேம த$ ெநறி உறCஇ வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) ேச,தி( $கத.08361.2 

 ஏத
 இ: ெவ#�ைக ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

எ4ண
 தC(தி5
 $கத.08361.3 



 தாைத த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பணியிைன� தவி(தி( எ�னேவ. $கத.08361.4 

 அத
 இ: வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) ேப# 

அைடD
_ெப.எ�.(அைட_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஊB உைட 

$கத.08362.1 

 ைமத(க- ஓ( .ைட வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேத(� 

உறா� $கத.08362.2 

 தைத_ெப.(தைத_ெப.) ெசா:லிI
 இ� த�கேத என  $கத.08362.3 

 .தி ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ>கைள 

வண0கி  ேபா"றினா(. $கத.08362.4 

 ேபா"#
_ெப.எ�.(ேபா"#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ைமதைர  

ெப,
 .ற
_ெப.(.ற
_ெப.) தழCஇ_வி.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

அர�.கB $கத.08363.1 

 சா"றி வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) ெவஃ$ உ#
 தவ�திேனா(க- நிைலயிைன� 

$கத.08363.2 

 ேத"றி மதிர0கJ
 ெசய"ைகD
 .ண(�திேய $கத.08363.3 

 மா"றின� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) த�ைன 

ம"# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) உ4ைம_ெப.(உ4ைம_ெப.) உதவினா�. 

$கத.08363.4 

 ேவ# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) உ4ைம_ெப.(உ4ைம_ெப.) உதவ: 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) விதியி� நா> ேவத Q: 

$கத.08364.1 

 P#கி�ற �ைற ./� $மர( யா,
 இ�னண
 $கத.08364.2 

 ஈ# இ: மா தவ0க- ஆ"றி எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) 

தC(த_ெப.எ�.(தC(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ��தியி: $கத.08364.3 



 ேசறி( எ�# �னிவ� ஒ:ைல ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) எH� ேபாயினா�. 

$கத.08364.4 

 ேபா$ நாரத( .கB�_வி.எ�.(.கB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெபா� அ>� 

தல�தி� ேம: $கத.08365.1 

 ஓைகேயா5 தாB� �� உண(�� பா�ைம உ�னிேய $கத.08365.2 

 ேமாக
 ஆதி ஆன தCைம �H�
 மா"றி ேமானிக- $கத.08365.3 

 ஆகி ைமத( எவ,
 அ
க4 ஆ"றினா( அ,
 தவ
. $கத.08365.4 

 அ,
 தவ0க- பல�
 ஆ"றி அவ(க- வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) ேச(த@
 

$கத.08366.1 

 இ,� தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ./த த�க� இைளஞ( ெப"றி இ�ன�
 

$கத.08366.2 

 ெத/த� இ:ைல எ�# சிைத 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபாத உண(வினா: 

$கத.08366.3 

 ெபா,த ேநா�க: உ"றவ- .$த பா�ைம க4டன�. $கத.08366.4 

 மானத� தட�தி� ஊ5 மா"# அ,
 தவ�தரா� $கத.08367.1 

 ேமான
 உ"ற சி#வ(_ெப.(சி#வ(_ெப.) பாலி� ��னி 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நாரத� $கத.08367.2 

 ஞான
 �"#
 ஓதி எ� ெசா: நைவய� எ�# மா"றிேய $கத.08367.3 

 ேம: நிைல�க4 உ��� மீ45
 வி4_ெப.(வி4_ெப.) 

பட(�_வி.எ�.(பட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபாயினா�. $கத.08367.4 

 மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) ைமத( அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) விதியி� 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வ C5ேப# $கத.08368.1 



 ஒ�க ேலா5
 ேமயினா(க- ஒ,வ( இ�றி எ"$ இனி $கத.08368.2 

 ம�க-_ெப.(ம�க-_ெப.) இ�# என� ெதOஇ வ,�த
_ெப.(வ,�த
_ெப.) உ"# 

இ,தி5
 $கத.08368.3 

 த�க� ம"#
 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) தவ� சிறாைர உதவினா�. 

$கத.08368.4 

 ெப"ற_ெப.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ைமதைர� தழCஇ  பிற0$ 

காம(_ெப.(காம(_ெப.) மீ�ெசல $கத.08369.1 

 அ"ற
 இ: சிற பி� ேவத
_ெப.(ேவத
_ெப.) அறி�#�தி ஆதி ஆ
 

$கத.08369.2 

 ெந"றி_ெப.(ெந"றி_ெப.) அ
 கணாைன உ�னி நCவி(யா�
 ந:$வா� 

$கத.08369.3 

 ந:தவ
 ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அைணதி( மானத� 

தட�தி: எ�னேவ. $கத.08369.4 

 ேக6ட ைமத( தாைத தா-_ெப.(தா-_ெப.) ெகழCஇய த0க- 

ெச�னியி:_ெப.(ெச�னி_ெப.+இ:_இட.ேவ.) $கத.08370.1 

 F6> ஏவ: ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) அ�ன 2 

மல(� தட�� இைட $கத.08370.2 

 ஈ6டேமா5 ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ,� 

தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ./தன( $கத.08370.3 

 கா6>: உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) கய �னி� கண0க- அ
க4 உ"# என. 

$கத.08370.4 

 ஆன காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) அைனய ைமத(க- 

$கத.08371.1 

 ஊன
 இ�றி ேநா"# ஒHக ��னேர $கத.08371.2 



 ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) நாரத� .ண( . ஒ�# 

ஓ(திடா $கத.08371.3 

 மானத� தட ம,0கி: எ�தினா�. $கத.08371.4 

 எ�தி யாவ( நC( யா,
 மா தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) $கத.08372.1 

 ெச�தி( எ _A6.(எ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) 

ேச(த:_ெதா.ெப.(ேச(_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) ெவஃகின C( $கத.08372.2 

 ெந�� இ: அ�ன� )வல ேவ45
 ஆ: $கத.08372.3 

 ைக தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ெபறா� க,�தின C( என. $கத.08372.4 

 தைத_ெப.(தைத_ெப.) ஆகிேயா� த�க� ஆ0$ அவ"$ $கத.08373.1 

 அதி வ4ணனா( அ,J
 ேப"றினா: $கத.08373.2 

 வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ைமத( ஏ
 யா0க4 ம"# 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $கத.08373.3 

 இத வா�_ெப.(வா�_ெப.) தட�� எ
ைம ஏவினா�. $கத.08373.4 

 ேதவ ேதவைன� சிைதயி: ெகாேட $கத.08374.1 

 ஆவிேயா5 உட:_ெப.(உட:_ெப.) அலச ேநா"# இOஇ $கத.08374.2 

 ஓவி: ப: உயி( உதவ: ெப"றிட $கத.08374.3 

 ஏவினா� எைம எ�# ெசா"றன(. $கத.08374.4 

 ெசா"ற காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) �க-_ெப.(�க-_ெப.) இ: 

2யவ� $கத.08375.1 

 ந:தவ
 ெச�வ C( தாத� தாைளேய $கத.08375.2 

 ப"ற தா�ள C( பய�_ெப.(பய�_ெப.) எ�# உ�ன\( $கத.08375.3 

 $"ற
_ெப.($"ற
_ெப.) யாவேர $#கலா( கேள. $கத.08375.4 



 ேநா"றி யாைவD
 ேநா�கி� ெச� விைன  $கத.08376.1 

 ேப"ைற எ��வ C( பிற . மா�வ� $கத.08376.2 

 மா"#வ C( அ\( மய�க
_ெப.(மய�க
_ெப.) தC(திேரா $கத.08376.3 

 ஏ"ற
 எ� ெகா: நC( ஈகி�றC( இI
. $கத.08376.4 

 ேமய மாA ேதா� விைழவி� ெம�யின( $கத.08377.1 

 2ய� ஓ( தட
_ெப.(தட
_ெப.) �ைறைய எ�திD
 $கத.08377.2 

 ேசய ேசதக
 திைள�த: ேபா@
 ஆ: $கத.08377.3 

 நCயி( ெகா4ட� ஓ( நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) தாIேம. $கத.08377.4 

 தைலய� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) தன�$ நC( $கத.08378.1 

 விைலயதா  ெப#
_ெப.எ�.(ெப#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) விதியி� 

ெச�ைகD
 $கத.08378.2 

 நிைலய� ஆ$ேமா நC5 நா-_ெப.(நா-_ெப.) ஒேட $கத.08378.3 

 உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) ஈ� சீ( உ#வ� அ�றிேய. $கத.08378.4 

 ேபாவ�
 வ,வ�
 ெபா,ம@
 ந�$
 இ�# $கத.08379.1 

 ஆவ� ஓ( கதி அேத ஆ( உயி(�$ உ#தி ஆ
 $கத.08379.2 

 நCவி( அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) கதியிைன நிைன�கி\( இ#திD
 

$கத.08379.3 

 ஓவ,
 பிறவிD
 உ
ைம வி65 அக@ேமா. $கத.08379.4 

 சி#வ(_ெப.(சி#வ(_ெப.) த
 உ-ள�
 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) இைழ மகளி(_ெப.) 

த
 $கத.08380.1 

 அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) மா: எ�திேனா( சிைதD
 ஆன ஆ: $கத.08380.2 



 உ#வ� ஓ( பIவ@
 உ"றி5
 ெப"றிேய $கத.08380.3 

 ெப#வ� ஆ
 அ�றிேய பி�ன( ஒ�# ஆ$ேமா. $கத.08380.4 

 ஆதலா: உ0கJ�$ அ,- ெசD
 த�ைமயா� $கத.08381.1 

 தாைத ஆகி�ற� ஓ( த�கேன எனி� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

$கத.08381.2 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ஆ
 ஈசனா: ெப,வள
 ெப"றவ� $கத.08381.3 

 பாத தாமைரயினி: ப/� உறா ெநறிைம ஆ:. $கத.08381.4 

 ஆ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ைமயேலா� ஆதலா: 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அ,- $கத.08382.1 

 நC0கJ
 அைனயேர ெநறி த,
 ேதசிக� $கத.08382.2 

 தC0$ எலா
 நC�கிேய சிவ கதிபா: பட $கத.08382.3 

 ஓ0$ ேப( அ,ெளா5
 உண(��வா� அ:லேனா. $கத.08382.4 

 �� ஆயிரவ,
 �� ப/  ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) வா�� $கத.08383.1 

 தைத_ெப.(தைத_ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பணியி� 8தாைத ேபா: 

ந:கேவ $கத.08383.2 

 வ�ளா( ேநா"# உழி மய: அற� ேத"றிேய $கத.08383.3 

 அத மா ெநறி நிறCஇ அ/ய வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) அ,ளினா� ஆ
. $கத.08383.4 

 எ�ன@
 நாரத� எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) மல(� தா-_ெப.(தா-_ெப.) இைண 

$கத.08384.1 

 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ேம: ேச(�திேய சிறயேர
 உ�யேவ $கத.08384.2 

 உ�னி ஈ45 ஏகி நC( உண(��
 ெம� ெநறியிைன $கத.08384.3 



 இ�ன� எ�# உண( கிேல
 எம�$_பதி.ெப.(எ
_பதி.ெப.+�$_ெகா.ேவ.) அ,- 

./தி( ஆ:. $கத.08384.4 

 எ�பவ(�$ அ,- ./� எ4 இ: ஆ(வ�ெதா5 $கத.08385.1 

 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) கா6சிைய நா� உம�$ 

உதவிேய $கத.08385.2 

 வ� .ல�� ஆ# ேபா� மதி 

ம,45_வி.எ�.(ம,-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ�ப�
 $கத.08385.3 

 ��._ெப.(��._ெப.) உ"# உழ: பவ
 ெதாைல� ெச�தி5வ� ஆ:. 

$கத.08385.4 

 ஆதியா( தா-_ெப.(தா-_ெப.) இைண அ,ெளாேட வழிப5
 $கத.08386.1 

 நCதி ஆ
 நC/னா( நிைலைமயா� நி�றி5
 $கத.08386.2 

 பாத நா�$ அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) 

ெப#
_ெப.எ�.(ெப#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) பத�
 நா�$ அத� 

உேள $கத.08386.3 

 ஓதியா( ெப#வ� ஓ( உய( ெப,
 கதி அேத. $கத.08386.4 

 ��தி எ�# இ5வேத ெமாழிவ� ஓ( நாம
 ஆ
 $கத.08387.1 

 அ�திற
 கட�ள(�$ ஆயிI
_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.$றி.+உ
_சா/.) 

ெத/வேதா $கத.08387.2 

 நி�த� அ�._ெப.(அ�._ெப.) உ#வ� ஓ( ெநறிய( ஆ� இ,விைன $கத.08387.3 

 ஒ�த_$ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ப4ேபா(களா: உணரலா
 

அ:லேத. $கத.08387.4 

 அ நிைல� க4 உளா( ஆதியா( தா-_ெப.(தா-_ெப.) 

அைட�_வி.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.08388.1 

 இ�ன@�$ இைடய� ஆ
 இ ெப,
 பிறவிD- $கத.08388.2 



 பி�ன( உ"றி5கில( ேபAத"$ அ/ய� ஓ( $கத.08388.3 

 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) நல�ெதா5 ெகழCஇ நாJ
 இ�. உ#வேர. $கத.08388.4 

 ஆதலா: நCவி,
 அெநறி  பா: உறCஇ $கத.08389.1 

 ேமைத சா: ேயாகினா: வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) ேச,தி( எனா $கத.08389.2 

 ஆதி ஆ
 இைறவ� Q: அைறD
 உ4ைமக- எலா
 $கத.08389.3 

 நாதனா( அ,ளினா: நாரத� உைர ெச�தா�. $கத.08389.4 

 அ�# நாரத �னி அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) எலா
 அ?வழி $கத.08390.1 

 நி�றி5
ப> நிறCஇ ெநறி ெகா-வா� உலக ேம: $கத.08390.2 

 ெச�றன� பி�ன( அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) சி#வ(_ெப.(சி#வ(_ெப.) 

ஆயிரவ,
 $கத.08390.3 

 ஒ�# சிதைனயினா: உய( தவ�� ஒHகினா(. $கத.08390.4 

 உய( தவ� கிழைமயி: ஒHகிேய உ"# உேளா( $கத.08391.1 

 மய: ெதாைல�� அ,- சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ம�I ேப( அ,ளினா: 

$கத.08391.2 

 விய� ெநறி  பால� ஆ
 வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) ேப# எ�தினா( $கத.08391.3 

 அய� மக"$ இனிைம P( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) $மர,
. $கத.08391.4 

 உ0ஙன
 நாரத� ஓதிய� உண( உறா $கத.08392.1 

 இ0ஙன
 வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) ேப# எ�த@
 சி#வ(க- $கத.08392.2 

 எ0ஙன
 ேபாயினா( இ�I
 வதில( எனா $கத.08392.3 

 அ0ஙன
 சி#விதி அய,வா� ஆயினா�. $கத.08392.4 

 ேபாத�� உண(வா: அவ(� க4 உ#
 ேபாB� த�னி� $கத.08393.1 



 ேம த�க ைமத( தைம நாரத� ேமவி ேம: ஆ
 $கத.08393.2 

 ஓதி� திற
_ெப.(திற
_ெப.) உ-ளன Pற 

உண(�_வி.எ�.(உண(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேநா"#� $கத.08393.3 

 தC�_ெப.(தC�_ெப.) அ"# வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) .$ த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

ெத/த� அ�ேற. $கத.08393.4 

 ெத/கி�ற ேவைல� கிள( கி�ற� சீ"ற
 உ-ள
 $கத.08394.1 

 ப/கி�ற� ஆவி பைத�கி�ற� ைபD- மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $கத.08394.2 

 வி/கி�ற� அ
மா விய(�கி�ற� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வி4ணி� 

$கத.08394.3 

 தி/கி�ற� ேகா- இர0$ உ"ற� ஞால
_ெப.(ஞால
_ெப.) எ:லா
. 

$கத.08394.4 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பாலக( த
 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) க45 தள(� ேசா,
 

$கத.08395.1 

 வ� பாலின� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) த�க� வர�ைத 

ேவ45
 $கத.08395.2 

 எ�பால( எ�பா: இல� ஆ�கின� 

எ4ண_$ைற.எ�.(எ4K_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) மி�$ $கத.08395.3 

 ந�பா: உலக��_ெப.(உலக
_ெப.+அ��_சா/.) உழ:வா� இனி நாJ
 

எ�றா�. $கத.08395.4 

 ேம: நாரத� ெச� .ண( . உ�னி ெவ$45 த�க� $கத.08396.1 

 ேநானா� சாப
 )வ�ேற நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ேநா"க ைமத( 

$கத.08396.2 

 ஆனாைர ந:ேக� மக  ெப"ற� அைமD
 எ�னா $கத.08396.3 



 மா� ஆ( தைமேய ./ய� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) மன
_ெப.(மன
_ெப.) 

வலி�தா�. $கத.08396.4 

 இ,பதி� ேம@
 8வ( ஏதிைழ மாைர ந:கி  $கத.08397.1 

 ெப,ைம_ெப.(ெப,ைம_ெப.) ெகா- த�க� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ம� 

பி,$ேவ மOசி எ�ேபா� $கத.08397.2 

 க,ைண ெகா- .ல�திய� அ0கிரா  .லக� வசி6ட� $கத.08397.3 

 தி/� இ: அ�தி/ தC ேவ-வி சீ(  பிதரா��$ ஈதா�. $கத.08397.4 

 ��ய� ஓ( Aப�தி .�தி Aேரைசேய தி,தி �6ைட $கத.08398.1 

 ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ந" கி/ைய கீ(�தி சிர�ைதேயா5 

இல�ைச ேமதா $கத.08398.2 

 ைம விழி� க�தி சாைத வ.ைவ �� த,ம� ேவ65  $கத.08398.3 

 ெபா� தவி( இ,பா� ஏH .த:வைர அளி�தா� ம�ேனா. $கத.08398.4 

 ேகத
 இ: பி,$ எ�பா� கியாதிைய� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) .:லி $கத.08399.1 

 ஏத
 இ: விதாதா� தாதா எ�# இ, சிறாைர ஈ�# $கத.08399.2 

 சீதள வனச
 ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெச
 

தி,ைவD
 �� த�_வி.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.08399.3 

 மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) தன�$ 

ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) மா தவ�� இ,தா� மாேதா. 

$கத.08399.4 

 தாரணி .கB மOசி ச
Gதி த�ைன ேவ65 ஆ0$ $கத.08400.1 

 ஈ( இ, பிணா�க- ஈதா� இவ( வழி  பிறதா( ப:ேலா(_ெப.(ப:ேலா(_ெப.) 

$கத.08400.2 



 ேபா( இய: .ல�ைத ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

.ல�திய �னிவ� எ�பா� $கத.08400.3 

 நா/ ச�னதிைய ேவ65 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) மகா( பலைர� ததா�. 

$கத.08400.4 

 அ0கிரா மி,தி எ�I
 ஆ� இைழ தைன 

மண�_வி.எ�.(மண_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.08401.1 

 ப0க
 இ: அ0கி தCர� பரத� ஆ
 மகாைர  

ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.08401.2 

 ம0ைகய(_ெப.(ம0ைகய(_ெப.) நா:வ( த
ைம மகிB� உட� அளி�தா� 

அ�னா( $கத.08401.3 

 த
 $>  பிறத_ெப.எ�.(பிற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேமைல� தவ�த,
 

அள .இ: ஓரா:. $கத.08401.4 

 ெப,ைம_ெப.(ெப,ைம_ெப.) ெகா- .லக� எ�ேபா� பி,திைய� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) த�தா� $கத.08402.1 

 தி/தைன  பயதா� அ�ேனா� சீ( வழி� $
ப� ேபாதா� $கத.08402.2 

 ஒ,ைம ேச(வசி6ட� எ�ேபா� ஊ"றைசைய மண
_ெப.(மண
_ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ0$ஓ( $கத.08402.3 

 ெத/ைவைய ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ைமத( 

எHவைர� சிற பி: ததா�. $கத.08402.4 

 அ�தி/ எ�I
 ேமேலா� அனFைய த�ைன ேவ65� $கத.08403.1 

 ச�தி ேந�திரேன தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) சனி ச0க தான� எ�I
 

$கத.08403.2 

 .�திர( த
ைம� ததா� ெபா0$ தC� Aவாைவ ேவ65 $கத.08403.3 

 ெம��திற: பைட�த ைமத( 8வைர விைரெவா5 ஈதா�. $கத.08403.4 



 கவி .கB கிர� வாேனா� Aைமதைன மண�தி: 

P>_வி.எ�.(P5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.08404.1 

 உவைகயி� 8�# பால( உதவின� பிரதா எ�ேபா� $கத.08404.2 

 Aவைத எ�# இைச�க நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) �> 

இைட த�ைன ேவ65� $கத.08404.3 

 தவ:_ெப.(தவ:_ெப.) அ,
 சிற பி� ேமைன தரணி ம0ைகயைர� ததா�. 

$கத.08404.4 

 அத ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) ேமைன த�ைன ஆ(வேமா5 இமவா� 

ெகா4டா�_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+ஆ�_படெரா.ஒ,.) $கத.08405.1 

 �� உ# தரணி த�ைன �ைறயினா: ேம, ேவ65 $கத.08405.2 

 மதர கி/ைய ந:க ம"# அ� ேநா"# ��க4 $கத.08405.3 

 எைத த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இட��_ெப.(இட
_ெப.+அ��_சா/.) 

எ=ஞா�#
 இ,திட  ெப"ற� அ�ேற. $கத.08405.4 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) உய( ேம,  பி�ன( ேவைல எ�பவைள ந:கி� 

$கத.08406.1 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) உ# கட"$ ந:க� சரவணி எ�ன ஆ0$ ஓ( 

$கத.08406.2 

 ெப4ணிைன அைனய� ெப"#  ெப,
 .கB  பிராசின  ேப( $கத.08406.3 

 அ4ண@�$ உதவ அ�னா� ஐயி, மகாைர� ததா�. $கத.08406.4 

 இ�ன ப: கிைளக- ம:க_$ைற.எ�.(ம:$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) இ,தி5
 

த�க� பி�ன(� $கத.08407.1 

 ��னி_வி.எ�.(��I_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ய நா-_ெப.(நா-_ெப.) 

மீன��- ெதாைக ெப#
_ெப.எ�.(ெப#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

இ,பா� ஏH $கத.08407.2 



 க�னிய( த
ைம ந:கி� க> மண விதியி� நCரா: $கத.08407.3 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) நிக( இ:லா  ெபா"பி� த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) 

மதி� கட�6$ ஈதா�. $கத.08407.4 

 ஈத பி� மதிைய ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

யா(�$
 ஓ( ெப"றி�� ஆக $கத.08408.1 

 வா�தி5
 ஆ(வ
 உ��� ம,�தி சில( பா: அ�பி: $கத.08408.2 

 ேதா��_வி.எ�.(ேதா�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 

சிலைர எ-ளி� Aளிகி"பா� அ:ைல எ�னா $கத.08408.3 

 ஆ�� இைவ .க�# ேத"றி அைனயேரா5 ஏக� ெச�தா�. $கத.08408.4 

 ஏகிய கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) இல0$ 

எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) மான�� ஏறி $கத.08409.1 

 மாக நC- ெநறியி: ேபா� மடைதய( அவைர எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.08409.2 

 ஓைகயா: ேமவ உ�னி ஓ( பக"$ ஒ,வ( பாலா�  $கத.08409.3 

 ேபாக
 ஆ( இ�ப
_ெப.(இ�ப
_ெப.) ஆ"றி ைவக@
 

.ண(�சி_ெப.(.ண(�சி_ெப.) ெச�தா�. $கத.08409.4 

 இ�னண
 .ண(�சி_ெப.(.ண(�சி_ெப.) 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஏகிய 

தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) .�ேத- $கத.08410.1 

 ப�னிய( அைனய( த
மி: பH� இலா ஆர: தாI
 $கத.08410.2 

 பி�னவ- தாI
 ஆ"ற  ேப( எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) உைடய( ஆக $கத.08410.3 

 அ�னவ( திற��_ெப.(திற
_ெப.+அ��_சா/.) ேம: ஆ
 ஆ(வேமா5 அKக: 

உ"றா�. $கத.08410.4 



 ஏைனய( த
பா: ேசரா� இ,�வி� ேவைல 

G�த_ெப.எ�.(G_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.08411.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இமி( ெசா:லா( மா65� ேச( உறா கணவேர ேபா: 
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 ெப,
 தி, அைன��
 

$கத.08463.3 

 உலகி: நC0$வா� ெப,மித
 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைவ உைர பா�. 

$கத.08463.4 

 ேநா"# ��னியா� ெப"ற_ெப.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

இ�தி, )க(தி5 �� $கத.08464.1 

 மா"#வா� அல� ெச�விைன �ைற அலா: வலிதி� $கத.08464.2 

 ஏ"ற
 ஆக ஒ�# இைழ�கல� ஆதலா: எ�பா: $கத.08464.3 

 ஆ"றலா: அர� ெச�கி�ற� எ� என அைறதா�. $கத.08464.4 

 அைறதேலா5
 அ _A6.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ".) .லக� எ�# உைர பவ� 

அைன�ேத $கத.08465.1 

 உ#தி யாயிI
 ஈசைன இகBதவ( உ�யா( $கத.08465.2 

 மைற எலா
 அைவ ெசா"ற� ம"# அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) த�ைன 

$கத.08465.3 

 இைறD
 எ-ளைல மன
_ெப.(மன
_ெப.) ெகா5 பரா�தி இனி நC. $கத.08465.4 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) அைடதவ( 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ"றிேய தகவா: 

$கத.08466.1 



 எ�ன� ஓ( ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) ெவஃகிI
 ஈகி�ற� இய"ைக 

$கத.08466.2 

 அ�னவ"$ அ� மதி ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அைடத@
 அவ�பா: $கத.08466.3 

 நி�னி� உ"ற சாப�திைன 

நC�கின�_வி.�.(நC�$_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) ெநறியா:. $கத.08466.4 

 க"ைற வா�_ெப.(வா�_ெப.) கைல 

நிைறத_ெப.எ�.(நிைற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பி� ��ன 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) கன�# $கத.08467.1 

 ெசா"ற வா�ைமD
 நி#வின� நா-ெதா#
 A,0க� $கத.08467.2 

 ெச"ற
 எ� இனி� தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) ம,க� 

அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) சிவனா
 $கத.08467.3 

 ெப"ற
_ெப.(ெப"ற
_ெப.) ஊ(திD
 அ
�ைற ஆவ� ஆ: பி� நா-. 

$கத.08467.4 

 எ�ன இ�திற
 ெமாழித@
 சினமக� இைமேயா( $கத.08468.1 

 அ�ன
 ஊ(திேயா� இயாவ,
 .கBதர அைனயா� $கத.08468.2 

 ப: ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) பக:_ெப.(பக:_ெப.) அரசி� வ C"# இ,தன� 

பைர ஆ
 $கத.08468.3 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) ம"# அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) மக4ைம ஆ� 

வ,த:_ெதா.ெப.(வா_வி.+,_(?)+த:_ெதா.ெப.$றி.) க65 உைர பா
. $கத.08468.4 

 கமல8(�திD
 க4ணI
 கா4கிலா $கத.08469.1 

 அமல ேமனிைய அ�பின( கா4 உற $கத.08469.2 

 நிமல
 ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) நC- கயிலாய
 ேம: 

$கத.08469.3 



 விமல நாயக� வ C"# இ,தா� அேரா. $கத.08469.4 

 வ C"# இ,தவ� ெம:ல> ைக ெதா^உ  $கத.08470.1 

 ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) உ� 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ெபா, வ, ெம�ைமைய� $கத.08470.2 

 சா"#வா� என� ச0க/ ேவ4ட@
 $கத.08470.3 

 ஆ"ற அ�._ெப.(அ�._ெப.) ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ஆ0$ அ,- ெச�$வா�. $கத.08470.4 

 உ,ெவா5 $ண
_ெப.($ண
_ெப.) 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) ஒ�#
 இ�றிேய $கத.08471.1 

 நி, மல
 ஆ�� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

நிைற�_வி.எ�.(நிைற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நி�ற�
 $கத.08471.2 

 பரவிய_ெப.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) உயி(� ெதாைக  பத
 

நC�$வா� $கத.08471.3 

 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) தனி� ச�தியா: உ�ன: உ"ற�
. $கத.08471.4 

 ஐ� இய: ச�திக- ஆயிேனா( தைம� $கத.08472.1 

 தத�
 அ, உ,� தா0கி அ?வழி� $கத.08472.2 

 சிதைன அ,�சைன ெச�தி யாவ,
 $கத.08472.3 

 உ�திட� சதா சிவ உ, ஐ� உ"ற�
. $கத.08472.4 

 இ,பதி� ேம@
 ஐ� ஈச� ேகவல $கத.08473.1 

 உ,வ
 அ� ஆகிேய உைறத ெப"றிD
 $கத.08473.2 

 விரவிய $>ைலயி� விைள� 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பி� $கத.08473.3 

 அ,- ./ 8(�திக- ஆய ேபத�
. $கத.08473.4 



 �திய மாையக- 8ல
 ஆகேவ $கத.08474.1 

 அத
 இ: த��வ
 ஆெறா5 ஆ# �� $கத.08474.2 

 வதிட அளி�த�_ெதா.ெப.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.$றி.) மரபி� ஐ 

ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) $கத.08474.3 

 சிைத ெகா- க,ைணயா� நடா��
 ெச�ைகD
. $கத.08474.4 

 வி�� இ5 8வைக விய� உயி(� ெதாைக $கத.08475.1 

 கதி�தி5 த��வ� கண0க- அ0$ உளா( $கத.08475.2 

 உதி�தி5 �ைறைமயி� ஒ50க� 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) தா�_த".A.(தா�_த".A.) 

$கத.08475.3 

 மதி�� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ஆ� ம�னி நி"ப�
. 

$கத.08475.4 

 ஆன த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இய"ைக க- அைன��
 க4 

)த:_ெப.()த:_ெப.) $கத.08476.1 

 வானவ� ஆகம மைறயி� வா�ைமயா� $கத.08476.2 

 ேம: நிகB ெதாைக வைக வி/ய� ஆகேவ $கத.08476.3 

 தா�_த".A.(தா�_த".A.) அ,- ./தன� தைலவி_ெப.(தைலவி_ெப.) 

ேக6கேவ. $கத.08476.4 

 Aத/ இ?வைக உண(�_வி.எ�.(உண(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேதா
 

இலா $கத.08477.1 

 எைத நி"$ உ, இைல எ�றி பி� உற $கத.08477.2 

 ஐ� ஒ5 பல உ, அைடத� எ� என� $கத.08477.3 

 கதைன அ,Jவா� கழற: ேமயினா�. $கத.08477.4 



 உ, இைல நம�$_பதி.ெப.(ந
_த�.ப�.+�$_ெகா.ேவ.) என ஒ�# 

ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) வயி�_ெசா.உ,.(வயி�_ெசா.உ,.) $கத.08478.1 

 அ,- உ, அைவ எலா
 எ�ன அ�ன� ஓ( $கத.08478.2 

 ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) என உ�னிேய .வன
_ெப.(.வன
_ெப.) ஈ�றவ- 

$கத.08478.3 

 ெப, மகிB� எ�தி இ _A6.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ெப"றி Pறினா-. $கத.08478.4 

 அநிைல வ>� எலா
 அ,ளி� ஆதலா: $கத.08479.1 

 உ� அ,- யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) என உைர ப� 

உ4ைமேய_ெப.(உ4ைம_ெப.+ஏ_சா/.) $கத.08479.2 

 எ� உ, ஆ
 அைவ எ�# பா0$ அம( $கத.08479.3 

 க�னிைக வியதன- கழ#
 ேவைலேய. $கத.08479.4 

 கய
 தன� ஈ,/ கவி�# ெபா". உற  $கத.08480.1 

 .ய
_ெப.(.ய
_ெப.) தனி: 

அணி�_வி.எ�.(அணி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ,- .னித� ந0ைக 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.08480.2 

 நய
_ெப.(நய
_ெப.) த, நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) .கB நா> 

ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) �ன
 $கத.08480.3 

 வியதைன உைன என விள
பி ேம@ேம. $கத.08480.4 

 இ,- உ#
 உயி( ெதா#
 இ,� ம"# அைவ $கத.08481.1 

 ெத,- உற இய"#�
 அதைன� தC(� ேம: $கத.08481.2 

 ம,- உ# சட
 அதா� மாD
 ஏைனய $கத.08481.3 

 ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) உ# நிைலைமைய  .கல ேவ45ேமா. $கத.08481.4 

 உ�னிைட தனிI
 யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) உ#த: இ: வழி $கத.08482.1 



 நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) உயி( உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) உறா நின�$� 

கா65�
 $கத.08482.2 

 அ�ன� கா4க எனா அயைன ஆதிய $கத.08482.3 

 ம� உயி( இய"றி5
 வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) நC0கினா�. $கத.08482.4 

 ேதவ(க-_ெப.(ேதவ(_ெப.+க-_ப�.) நாயக� 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) இலாைமயா: $கத.08483.1 

 ஆவிக- யாைவD
 சடம� ஆகிேய $கத.08483.2 

 ஓவியேம என உண(வி� உ"றன $கத.08483.3 

 G உலேக �த: .வன
_ெப.(.வன
_ெப.) யாவிI
. $கத.08483.4 

 ஆ65 வி� தி5பவ� அ�ெசயா வழி� $கத.08484.1 

 P65ைட  பாைவக- $ைல� 

வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என $கத.08484.2 

 நா6>ய பர� அ,- நடா�த: இ�ைமயா: $கத.08484.3 

 ஈ65 ப: உயி(� ெதாைக எைன��
 மா�தேவ. $கத.08484.4 

 இதவா# உயி(� ெதாைக யா�
 ஒ:ைலயி: $கத.08485.1 

 நதிேய சடமதா� நணிய_$றி.வி.�.(நணி_ெப.+அ_பட(.ப�.) எ:ைலயி: 

$கத.08485.2 

 சிைத ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைனய� ெத,ம� 

அ=சிேய $கத.08485.3 

 Aத/ அர� அ> ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெசா:@வா-. $கத.08485.4 

 அறிகில� எைத நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அைன��
 ஆகிேய $கத.08486.1 

 ெசறிவ� �H� உயி(� திற� இய"றிேய $கத.08486.2 



 உ#வைத எ� ெபா,65 ஒ,வி நி�றைன $கத.08486.3 

 இ#தியி� அைவ எலா
 இ,ளி� 8Bகேவ. $கத.08486.4 

 ஓ( இைற ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஈ� உன�$ 

உயி(�$ எலா
 $கத.08487.1 

 ேப,க
 அள . இல ெபய,
_ெப.எ�.(ெபய(_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

எ� பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) $கத.08487.2 

 சீ/ய உள
 ெகாள: ேத"ற
 ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

எழCஇ $கத.08487.3 

 ஆ( உயி( ம:$மா# அ,Jவா� எனா. $கத.08487.4 

 ப: �ைற பரவின- பணி�_வி.எ�.(பணி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

நி"ற@
 $கத.08488.1 

 அ� மலி Pத@�$ அ,ளி ஆவிக- $கத.08488.2 

 ெதா�ைமயி: விைன  பய�_ெப.(பய�_ெப.) �� ப ந:$வா� $கத.08488.3 

 நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) மல� நிைனதன� க,ைண நC(ைமயா:. 

$கத.08488.4 

 தி,�த$ தன� அ,- ேச(த_ெப.எ�.(ேச(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ப: 

வைக $கத.08489.1 

 உ,�திர( தம�$ �� உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) ெச��ழி $கத.08489.2 

 நி,�தைன அ?வழி நிைன� உ"# இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) $கத.08489.3 

 க,�திைட யா� என� க,தி நா>னா(. $கத.08489.4 

 நா>ய எ:ைலயி: நா� �க�த� மா: $கத.08490.1 

 ேத>ய அ4ண: த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ெச�ைக ஈ� என� $கத.08490.2 



 P>ய ஓதியா: $றி�� ��Iற $கத.08490.3 

 வ C>ய உயி(� ெதாைக எH ப ெவஃகிேய. $கத.08490.4 

 க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) எைத த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) கழ:க- அ(�சைன 

$கத.08491.1 

 ப4Kத: உ�னிய பகவ� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) Aட( $கத.08491.2 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) இைட இ�ைமயி� ேவைல கா4கிலா $கத.08491.3 

 ம4_ெப.(ம4_ெப.) இைட அ,�Aன வ6ட�� எ�தினா(. $கத.08491.4 

 எ0க4K
 கைன இ,- இற ப வ Cசலி: $கத.08492.1 

 க0$ேல ேபா�ற� இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) காைல_ெப.(காைல_ெப.) க4 

)த:_ெப.()த:_ெப.) $கத.08492.2 

 .0கவ"$ ஏ"றி5 Gைச ெச��
 எ�# $கத.08492.3 

 அ0$ அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) யாவ,
 ஆ�த: ேமயினா(. $கத.08492.4 

 �4டக மல( ெகH ��க4 ேமைலேயா� $கத.08493.1 

 ெகா4ட� ஓ( ஐ
 ெப,
 ேகால� ேதவ,
 $கத.08493.2 

 எ4 த$ 8வைக இய:.- ஆ0$ அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) $கத.08493.3 

 ம4டல விதியினா: வ>வ� ஆ�கிேய. $கத.08493.4 

 எ4 இ, திற�தவா� இய�ற ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) 

ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) $கத.08494.1 

 உ- நிகB அளிெயா5
 உ��� ேவதI
 $கத.08494.2 

 க4ணI
 வழிப5 க0$: Gைசைய  $கத.08494.3 

 ப4Kத: �ய�றன( ப/வி� ேமைலேயா(. $கத.08494.4 

 ஆ# இ, நா@ட� அ=A எH�ைதD
 $கத.08495.1 



 Pறின( எ4ணின( ேகா� இ: க4>ைக $கத.08495.2 

 நCெறா5 .ைன�_வி.எ�.(.ைன_வி.+�_இ.கா.உ_வி.எ�.$றி.) இைற 

நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) உ6ெகாளா $கத.08495.3 

 ேவ# உள �ைற எலா
 விதியி: ெச��பி�. $கத.08495.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) $லா
 வி:@வ
 ம, ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) பாசைட 

$கத.08496.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) $லா மைர இதB 

ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) சாதிவ C $கத.08496.2 

 கா� $லா
 வல
 ./ கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

ெபய( $கத.08496.3 

 நா�$ யாம�திI
 நவி�# சா�திேய. $கத.08496.4 

 ஏய வா�_ெப.(வா�_ெப.) பய#_ெப.(பய#_ெப.) பா: எ- ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) 

ஓதன
 $கத.08497.1 

 2ய ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) உண�_ெப.(உண�_ெப.) இைவ ெதா$��� க4 

)த:_ெப.()த:_ெப.) $கத.08497.2 

 நாயக� �� உற நா�$ யாம��
_ெப.எ�.(யாம
_ெப.+அ��_சா/.+உ
_சா/.) 

$கத.08497.3 

 ேநயெமா5 அ
 �ைற நிேவதி�� ஏ�திேய. $கத.08497.4 

 பி�ன,
 இய"றி5 ெப"றி யாைவD
 $கத.08498.1 

 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) நிைல விதிகளி: ேதா
 உறா வைக $கத.08498.2 

 உ�னின( ./�ழி உவ� உ,�திர( $கத.08498.3 

 �� உற வதன�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

��க4 8(�திேய. $கத.08498.4 



 அ?விைட ம,தினி: ஐ�
 ஆ#
 ஆ
 $கத.08499.1 

 ெம�வைக உ,�திர( ேவ4>_வி.எ�.(ேவ45_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

ஆ0$ அ,- $கத.08499.2 

 ெச�வ� ஒ( க4)த: ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) ெதா�ைம ேபா: $கத.08499.3 

 எ?வைக உயிைரD
 இய"ற உ�ன@
. $கத.08499.4 

 எHதன( மா: அய� இதிர( ஆதிய( $கத.08500.1 

 எHதன( எHதன( யா,
 வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) $கத.08500.2 

 எHதன( �னிவர( ஏைன ேயா(கJ
 $கத.08500.3 

 எHதன உயி(� ெதாைக இ,J
 நC0கி"# ஆ:. $கத.08500.4 

 அலிைட உற0கின( அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) ேச(�ழி $கத.08501.1 

 ெம:ெலன அய(த க4 விழி�� 

எHத_ெப.எ�.(எH_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேபா: $கத.08501.2 

 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) இ: உயி(� ெதாைக யா�
 அ?வழி $கத.08501.3 

 ஒ:ைலயி: எHதன உலகி: எ0கK
. $கத.08501.4 

 ஓ0க@
 க/கJ
 உல . இ: நாக�
 $கத.08502.1 

 தா0கின தரணி பாதல�தி: P(ம
 ஆ
 $கத.08502.2 

 ஆ0க� ேபா"றிய_ெப.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) த4ட
 

த�னிைட� $கத.08502.3 

 தC
_ெப.அ.(தC
_ெப.அ.) கதி( மதி உ5  பிற�
 ெச�றேவ. $கத.08502.4 

 அ�னெதா( திற
_ெப.(திற
_ெப.) எலா
 அமல� ஆைணயா: $கத.08503.1 

 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) நிைல அைமத அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) 

ெதாட(. ேநா�கிேய $கத.08503.2 



 இ ெநறியாைவD
 ஈச� ெச�ைகேய $கத.08503.3 

 பி�னிைல எ�றன( பிரம� ஆதிேயா(. $கத.08503.4 

 ம"# இைவ நிகH
 ேவைல ம� உயி(�$ உண(�சி 

ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.08504.1 

 உ"றன� எைத எ�ேற உ,�திர( 

உண(�_வி.எ�.(உண(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) த
 �� $கத.08504.2 

 ப"# அல( எயி: 8�# அ6ட ப4ணவ� 

வர_$ைற.எ�.(வா_வி.+அ_$ற.எ�.$றி.) ேந( 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.08504.3 

 ெபா� தி,வ>யி: வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ேபா"ற@
 அமல� ெசா:வா�. $கத.08504.4 

 ஈ45 எைம அ,�சி�� இ6ட இய:பினா: உயி(க6$ 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.08505.1 

 மா4ட ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) உண(�சி 

ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) எH பின
 ம"# நCவி( 

$கத.08505.2 

 ேவ4>ன யா�
 ேக4மி� 

விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என அமல� 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) க4 $கத.08505.3 

 G4ட_ெப.எ�.(G4_வி.+6_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேதா( அ�._ெப.(அ�._ெப.) 

மி�ேகா( இைனயன .கல: உ"றா(. $கத.08505.4 

 நி"ற@
 அ:லி: எ
ேபா: நி�ன> எைனய( ஏI
 $கத.08506.1 

 ப"#ட� அ,�சி� ேதா(�$  பழிதவி( மாக� தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) 

$கத.08506.2 



 உ"றி, கதி,
 ஒ�#
 ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) பக:_ெப.(பக:_ெப.) �த: 

நா-_ெப.(நா-_ெப.) க0$: $கத.08506.3 

 ெப"றி5 சிற ._ெப.(சிற ._ெப.) ந:க ேவ45
 ஆ:ெப,ம எ�றா(. 

$கத.08506.4 

 நCவி( ெச� Gைச த�ைன ெந>� நா
_பதி.ெப.(நா
_த�.ப�.) 

மகிBத_ெப.எ�.(மகிB_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ஆ"றா: $கத.08507.1 

 ஆவிக- அைன��
 உ�த அ,விைன 

அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) )
ேபா: $கத.08507.2 

 Gவினி: எ�#
 Gைச ./தவ(�$ எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) ��தி 

$கத.08507.3 

 ேமவர அளி��
 எ�ேற விய� அ,-./� ேபாதா�. $கத.08507.4 

 எ
 ெப,
 தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) ஏக உ,�திர( யா,
 ஈ4>� 

$கத.08508.1 

 த
 பத
_ெப.(பத
_ெப.) $#கி ��ேபா: சா(தன( அைனய 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கத.08508.2 

 அ
 .ய� ஆதி வாேனா( அைனவ,
 கயிைல .�$ $கத.08508.3 

 ந
பைன வண�க
 ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைவ நவில: உ"றா(. 

$கத.08508.4 

 ம� உயி(�$ உயிரா� உ"ற வ-ள: ேக- யா0க- எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.08509.1 

 உ� அ,- உறாத நCரா: உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) ஒOஇ� சடம� ஆகி  

$கத.08509.2 

 ப: ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) கால
_ெப.(கால
_ெப.) வாளா கிடதன
 பவ
 

8B$ உ"ேற
 $கத.08509.3 



 அ�ன� தன�$� தC(� ஒ�# அ,- என அ4ண: ெசா:வா�. $கத.08509.4 

 ம0கிேய உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) சிதி மைற �ைற ./யா நCரா: 

$கத.08510.1 

 உ0க- பா: வ,வ எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) உைம 

இட��_ெப.(இட
_ெப.+அ��_சா/.) 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) அ�ேற $கத.08510.2 

 இ0$ நC( இ�# ப"றி இய"# )
_தி/.()
_��.ஒ,.) கட�க- எ�ன  

$கத.08510.3 

 ப0கயா சனI
 ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) யாவ,
 

பணி�_வி.எ�.(பணி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபானா(. $கத.08510.4 

 வாலிதா
 அய� �தலிேனா( வண0கின( ஏக $கத.08511.1 

 ஏலவா( $ழ:_ெப.($ழ:_ெப.) உைமயவ- பிரா� கழ: இைற=சி $கத.08511.2 

 ேமைல நா-_ெப.(நா-_ெப.) உயி(� ெதாைகயிI�$ எ�திய விைன எ� 

$கத.08511.3 

 பா: வ,
 ப/A எ� ெகாேலா பணி�� அ,- எ�ன. $கத.08511.4 

 ��. நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) உைன வியதைன அ��ைண �னி� 

$கத.08512.1 

 நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) ெபா,6>னா: உயி(க- த
 உண(�சிைய நC�கி  

$கத.08512.2 

 பி�. உண(�தின
 ஆதலி� அ�னைவ 

ெப"ற_ெப.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.08512.3 

 ம� ெப,
 பவ
 யாைவD
 நி�னிைட வ,
 ஆ:. $கத.08512.4 

 �ைறய� ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ: பி�I
 

ஒ�# உ45 உயி( �"#
 $கத.08513.1 



 ெப#வ� ஆ
 உன�$ அ:ல� ெப,
 பவ
 அவ"றா: $கத.08513.2 

 ெபாைற ./திட"$ எளியேவா ேபா"#_ஏவ.(ேபா"#_வி.) 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எ�றா� $கத.08513.3 

 சி# விதி�$ அ,- ப/சிைன �>�ற� ெச�வா�. $கத.08513.4 

 நாத� அ?�ைர இய
ப@
 உள
 ந5 ந50கி  $கத.08514.1 

 ேபைதேய� ெசD
 பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) தணி�� எ�வயி: ெப,$
 

$கத.08514.2 

 ஏத
 ஆ"ற ஓ( ப/சிைன உண(��தி எ�னா  $கத.08514.3 

 பாத ப0கய
 ெதாHத@
 இைனயன பக(வா�. $கத.08514.4 

 ஆலேம .ைர நிற�தா� அமிBதிI
 Aைவ�தா� $கத.08515.1 

 ஞால
_ெப.(ஞால
_ெப.) ஆ(தர 

ஒHகிய_ெப.எ�.(ஒH$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) காளிதி நதி ேபா� 

$கத.08515.2 

 8ல ெம� எH�� அ�னேதா( ��வல
 ./யி� $கத.08515.3 

 ேகால
 ஆகி ேநா"# இ,�தி ஆ: உல$ அ,- $றி பா:. $கத.08515.4 

 அ நதி�$- நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) ப: பக:_ெப.(பக:_ெப.) இ,�ழி 

அய�ேச� $கத.08516.1 

 எ�ன நி�றி5 த�க� எ�பவ� அவ4 எ�தி $கத.08516.2 

 உ�ைன ேந(� ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

எ5�த@
 $ழவியி� உ,வா� $கத.08516.3 

 ம�னி ஆ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ப�னிபா: சி#மியா� வள(தி. 

$கத.08516.4 

 ஐ� யா45 எI
 அளைவ நி"$ அக�#ழி அத"பி� $கத.08517.1 



 .தி ஆ(வ ேமா5 எைம நிைந�_வி.எ�.(நிைன_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அ,
 தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ./தி $கத.08517.2 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) 

அ� கா4 உறா மண
_ெப.(மண
_ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) மைறயா: $கத.08517.3 

 இத மா: வைர இைட உைன� த,�
 எ�# இைச�தா�. $கத.08517.4 

 இைச�த வாசக
 உண(த@
 இைற உர�� அHத� $கத.08518.1 

 தைச�த G4 �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உைமயவ- அ�னவ� சரணி� 

$கத.08518.2 

 மிைச� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) வா($ழ: ைதவர வண0கிேய விைடெப"# 

$கத.08518.3 

 அைச�த சிைதய- நC0கின-_வி.�.(நC0$_வி.+இ�_இ.க.+அ-_பட(.ஒ,.) 

உல$ ேநா"றதனா:. $கத.08518.4 

 ஆதி ேதவைன ஒ,விேய .டவியி: அKகி $கத.08519.1 

 ஓத ேவைலைய மா#ெகா- காளிதி உழி  ேபா� $கத.08519.2 

 ேவத 8ல ேந( வா: வைள உ,�ெகா5 

விள0கி_வி.எ�.(விள0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.08519.3 
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வ:ைல எ�றா�. $கத.08647.4 

 க#�� இைவ உைர�ேதா� த�ைன� கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) யா,
 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.08648.1 

 ெவ#��_வி.எ�.(ெவ#_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எைம உைர�தா� 

ேபா@
 ேம@
 நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) ஏவ: த�னி� $கத.08648.2 

 ம#�தன உளேவா இ�ேற ம"# நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) பணியி� நி"#
 

$கத.08648.3 

 ெச#�திட: எ�னா� த�த
 ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) நக( 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேச(தா(. $கத.08648.4 

 இ ப> ப: நா-_ெப.(நா-_ெப.) யா,
 இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) தனி 

ஆைண�$ அ=சி $கத.08649.1 



 அ பணி இய"றேலா5
 அ
.ய மல(ேம: அ4ண: $கத.08649.2 

 � .ர
 �னித ெச
 க4 �த:வ� அ� அ,ளா: ஆ0$ ஓ( $கத.08649.3 

 ெச ப,
 ேவ-வி ஆ"ற �ய�றன� சிைத ெச�தா�. $கத.08649.4 

 ேவ4>ய_ெப.எ�.(ேவ45_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) கல ைப யா�
 

விதிDளி மரபிேனா5 $கத.08650.1 

 ேத4>ன� உ���� த�க� ெச பிய� உ�னியாேன $கத.08650.2 

 மா4>ட வ/I
 ��க4 மதி�>  பரம� த�ைன $கத.08650.3 

 ஈ45 த�_வி.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அவி�� ஈவ: என�$ 

இ� �ணிபா
 எ�றா�. $கத.08650.4 

 இைனயன .க�# சிைத யா . உ#�� ஏவ: 

ேபா"#
_ெப.எ�.(ேபா"#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.08651.1 

 தைனய( த
 $Hைவ� Pவி� த4�ழா� �$த� ஆதி $கத.08651.2 

 அைனவ,
 அவி பா: ெகா-ள_$ைற.எ�.(ெகா-_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

அைழ�� நC( த
மி� எ�னா� $கத.08651.3 

 �ைனயேவ 24>  ேபாத� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ெப,
 கயிைல 

.�கா�. $கத.08651.4 

 கயிைலயி� ந5வ4 உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) மா 

நக/: எ�தி $கத.08652.1 

 அயி: உ# கணி�சி நதி அ,- ெநறி உ� ப ��ேபா�  $கத.08652.2 

 பயி@
 அ�ெபா5 நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏ�தி  

பணித@
 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஈ45 உ"ற $கத.08652.3 

 ெசயல� எ� ெமாழிதி எ�ன� திைச �க� உைர ப� ஆனா�. $கத.08652.4 

 அ>யேன� ேவ-வி ஒ�ைற ஆ"#வ: அர4 8�#
 $கத.08653.1 



 ெபா>பட �னித சீ"ற  .னித நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) ேபா� எ� ெச�ைக 

$கத.08653.2 

 �>�ற அ,> எ�ன �#வ:_ெப.(�#வ:_ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைறவ� ந
த
 $கத.08653.3 

 வ>�ள நதி அ
க4 வ,வ� நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) ேபாதி எ�றா�. 

$கத.08653.4 

 ேபாக_$ைற.எ�.(ேபா�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) என வி5�தேலா5
 ெபா� அ> 

பணி�_வி.எ�.(பணி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வ:ேல $கத.08654.1 

 ஏகிய தாைத த�க� இ,�ழி எ�திேய யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) 

$கத.08654.2 

 பாக ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) ேவ-வி ஒ�# ப4Kவ� �னிவ( 

வி4ேணா(_ெப.(வி4ேணா(_ெப.) $கத.08654.3 

 ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) திற�தேரா5
 அK$தி ஐய 

எ�றா�. $கத.08654.4 

 எ�ன@
 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) ��ேபா� இய"#தி மக�ைத எ�ன  

$கத.08655.1 

 ெபா� அவி( கமல�� அ4ண: மேனாவதி அதனி:ேபா� $கத.08655.2 

 ெச
 ெநறிபய�$
 ேவ-வி� ெச�கட� ./த: உ"றா� $கத.08655.3 

 அ�ன� ஓ( ெச�ைக மாேலா� ஆதிய( எவ,
 ேத(தா(. $கத.08655.4 

 அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) கண
 தனி: மாயவ� இைமயவ(�$ 

அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) $கத.08656.1 

 மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) ேதவ(க-_ெப.(ேதவ(_ெப.+க-_ப�.) �னிவர( 

யாவ,
 விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.08656.2 



 த�க� �� உற ேமவ@
 அவெரா5
 

தHவி_வி.எ�.(தH�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.08656.3 

 ��க4 நாயக"$ அவியிைன வில�$வா� �ய�றா�. $கத.08656.4 

 ஏ"ற
 நC0$# த�க� அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) கட�ள( யா,
 $கத.08657.1 

 ேபா"றிேய தைன� FB தர� தாைத த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) .ர�தி: 

$கத.08657.2 

 ஆ"#
 ேவ-வியி: அைணத@
 அய� எH� ஆசி $கத.08657.3 

 சா"றி ஆ(வெமா5 இ,�தின� பா0க( ஓ( தவிசி�. $கத.08657.4 

 கா� உலா� த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) �ளவினா� அ>க- ைக ெதாHேத 

$கத.08658.1 

 ஆன பா�ைமயி: ஓ( தவிA இ,�தின� அ:லா $கத.08658.2 

 ஏைன ேயா,�$
 வ C"# வ C"# உதவின� இைடயி: $கத.08658.3 

 தா�_த".A.(தா�_த".A.) ஓ( ஆசன�� இ,தன� மைற எலா
 தழ0க. 

$கத.08658.4 

 அ
 க4 ஞால
_ெப.(ஞால
_ெப.) அ� அளி�தவ� அம(த@
 அ� ேபாBதி� 

$கத.08659.1 

 ந0ைகயா- ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ப0கின� அ,ெளா5 நதி ேதவைன 

ேநா�கி  $கத.08659.2 

 ப0கய ஆசன� ேவ-வியி: 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) 

பாக�
 ெகா5வ:ேல $கத.08659.3 

 இ0$ நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) வ,க_விய0.வி.�.(வா_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) 

எ�ற@
 வண0கிேய இைச�_வி.எ�.(இைச_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஏ$"றா�. $கத.08659.4 



 Q"#� ேகா> ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கண�தவ( FBதர ெநா�தி� 

அ�கி/நC0கி $கத.08660.1 

 ஏ"றி� ேம: வ,
 அ4ணைல உ- உ#�� ஏ( ெகா- ப0கய  ேபாதி: 

$கத.08660.2 

 ேதா"# நா��க� கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) �� அைடத@
 �4 என எH� 

அ�பி: $கத.08660.3 

 ேபா"றிேய ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ,தன� 

எ�ப ஓ( ெபால� மணி� தவிசி� க4. $கத.08660.4 

 நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பா/ட� தைலவ(�$
 வர� 

�ைற நிரத ஆசன
 ேந(� $கத.08661.1 

 பி�ைற நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) ேவ-விய� இய"ற@
 பிற0$ 

எ/உற ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.08661.2 

 ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) இ:ல� ஓ( த�க� அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) கி/ உைற 

ந�கI�$ ஆளாகி� $கத.08661.3 

 ெச�றவ� ெகாலா
 இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) என நைக�தன� ெசயி(�� 

இைவ உைர�கி�றா�. $கத.08661.4 

 நாரண� �த: ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) கட�ள( 

நளின மா மக-_ெப.(மக-_ெப.) ஆதி� $கத.08662.1 

 சீ( அண0கின( மா�னி கண�தவ( ெசறி$ந( உைறகி�ற $கத.08662.2 

 ஆரண� ./ேவ-வியி: விட)க(� ஆட: ெச�பவ� ஆJ
 $கத.08662.3 

 சார த0கJேமா ந5 உ#வ� த�கேத இ� எ�றா�. $கத.08662.4 

 ேமவலா( எயி: �னித தC விழியின� ெவ-ளிமா: வைர கா�$
 $கத.08663.1 

 காவலாளI
 நதிD
 கண�� அ,
 க�
 என இவ4 ேமவ� $கத.08663.2 

 Pவினா( எவேரா என உள�� கிைட� $றி�தன� ெத/$"றா� $கத.08663.3 



 ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) யாவ,
 ெவ,�ற அய� தைன� ெசயி(�� இைவ 

உைர�கி�றா�. $கத.08663.4 

 ஆதி நா��க� கட�ைள ஆ$நC அழ: மக
 ./ெச�ைக $கத.08664.1 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) பாகI�$ உைர�தைன அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

விட  ெபய,
_ெப.எ�.(ெபய(_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) நதிைய எ� 

�� $கத.08664.2 

 காதேலா5 ைக ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ந- 

இ,�திைன கடவேதா நின�$ ஈ� $கத.08664.3 

 தாைத ஆதலி: பிைழ�தைன அ:ல� உ� தைலயிைன� த>ேயேனா. 

$கத.08664.4 

 இ�ன
 ஒ�றி யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) உைர ப� உ45 அ=ைஞ ேக- 

ஈமேம இட� ஆக� $கத.08665.1 

 ��I பா/ட
 FB தர� கழி உட:_ெப.(உட:_ெப.) Fல மீமிைச ஏதி 

$கத.08665.2 

 வ�னி ஊ5 நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ5வா� தன�$ 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) மக�� இைட அவி� P"ற $கத.08665.3 

 ��ைன ைவகலி� வழ0கைல இ பக: �த: அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

தன�$ இ�# ஆ:. $கத.08665.4 

 அ�தி ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பணி தைல�கல� தா0கிேய அடைல ேம: 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ"ற $கத.08666.1 

 பி�த� ேவ-வியி: அவி ெகாள"$ உ/யேனா ெபய(த இ பக: கா#
 

$கத.08666.2 

 எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ".) திற�த,
 மைற ஒH�$ என 

நிைந�_வி.எ�.(நிைன_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) யாவ�
 ஓராம: 

$கத.08666.3 



 A�த நC5 அவி அளி�தன( அ�னேத ெதா�ைமயா� ெகாள: பா"ேறா. 

$கத.08666.4 

 ம"ைற வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) தம�$ எலா ந:$தி மாைலேய �த: ஆக 

$கத.08667.1 

 இ"ைற நா� �த: ெகா-Jதி இவ"$ �� ஈ$தி அவி த�ைன� $கத.08667.2 

 க"ைற வா( சைட உைடய� ஓ( க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) 

கட�ேள_ெப.(கட�-_ெப.+ஏ_சா/.) பர
 எ�ேற $கத.08667.3 

 ெசா"ற மாமைற� A,திக- வில�$தி �ணி�ன�$ இ� எ�றா�. $கத.08667.4 

 ஒ�# ெகா-ைகயி� ஆதிநாம
 தைன உள�� இைட 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) உ�னி $கத.08668.2 

 இ�# இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) ெசா@
 ேக6ப உ��தைன ெகாலா
 

எ
பிரா� எைன எ�னா� $கத.08668.3 

 ��# ைபDளி� 8B$றா ஆ� இைட� �4 என ெவ$J"றா�. $கத.08668.4 

 ப45 8 எயி: அழ: எழ நைக�தி5 பர
 பர� அ,- நCரா: $கத.08669.1 

 த4ட நாயக
 ெச�தி5 சிலாதனா( தனிமக� �னி�_ெப.(�னி�_ெப.) எ�த� 

$கத.08669.2 

 க4ட_ெப.எ�.(கா4_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) யாவ,
 உ6கின( கன@
 உ- கவ: உ"றா� 

$கத.08669.3 

 அ4ட
 யாைவD
 ந5 ந5�$ உ"றன அைசதன உயி( யா�
. $கத.08669.4 

 ஏ"றி� ேமயந
 அ4ண: த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) சீ(�தியி: இைறDேம 

$றி� ெகா-ளா $கத.08670.1 

 ஆ"றேலா5 அவி வில�கிய த�கI�$ அ=சின
 இைசேதா
 ஆ: 

$கத.08670.2 



 மா"ற
 ஒ�#
 இ0$ உைர�திட: தகா� என ம"# அ� ெபாறா� அேதா 

$கத.08670.3 

 சீ"ற
 உ"றன� நதி எ�# உ6கின( திைச �கெனா5 மாேலா�. $கத.08670.4 

 ஈ� ேவைலயி: நதி அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) த�கைன எ/விழி�� எதி( 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.08671.1 

 மா� பாகைன இகBதைன ஈ45 நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) வா� 

�ைள�தி5ேவ� ஆ: $கத.08671.2 

 ஆதி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) அ,- அ�ெறன வி5�தன� ஆதலி� உ�தா� 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.08671.3 

 தC�_ெப.(தC�_ெப.) ம"# இனி உைர�திேய: வ:ைல நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) 

சிர
 �ணி�$வ� எ�றா�. $கத.08671.4 

 இைவ அய� மக�_ெப.(மக�_ெப.) உ-ள�
 �4 என இைச�� மாக
 

த�னி: $கத.08672.1 

 அவிய� எ
 பிரா"$ இல� என வில�கிைன அத"$ இைறயவ� அ�ேற: 

$கத.08672.2 

 .வனமீ� ம"# எவ( உளா( அ/தைன  ெபா,ெளன� ெகா4டா� 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.08672.3 

 சிவைன அ�றிேய ேவ-வி ெச� கி�றவ( சிர
 அற� க>� எ�றா�. 

$கத.08672.4 

 இ�ன� ஒ( சாப
 அ� இய
பி ஆ0$ அத� $கத.08673.1 

 பி�ன,
 இைச�தன� பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) �>  பிரா� $கத.08673.2 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இய: மதி�கிலா� த�க நி"$ இவ4 $கத.08673.3 

 ம�னிய தி,எலா
 வ:ைல தC(கேவ. $கத.08673.4 

 ஏ# உைட அ4ணைல இைற=ச: இ�றிேய $கத.08674.1 



 மா# ெகா5 இகB த,வா� ெகா- .� தைல_ெப.(தைல_ெப.) $கத.08674.2 

 ஈ# உற உ� தன�$ எவ,
 கா4தக $கத.08674.3 

 ேவ# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சி# சிர
 விைரவி� ேமவேவ. $கத.08674.4 

 ஈர
_ெப.(ஈர
_ெப.) இ: .� மன��_ெப.(மன
_ெப.+அ��_சா/.) இHைத ம"# 

உைன� $கத.08675.1 

 சா( உ# கட�ள( தா�
 ஓ( பக:_ெப.(பக:_ெப.) $கத.08675.2 

 ஆ,யி( மா45 எழCஇ அள . இலா உக
 $கத.08675.3 

 F( எI
 அ�ணனா: �ய/� 8Bகேவ. $கத.08675.4 

 எ�# ம"# இைனய�
 இய
பி ஏ( .றCஇ� $கத.08676.1 

 ��றி,
 கணநிைர Fழ_$ைற.எ�.(FB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ெவ-ளி அ
 

$கத.08676.2 

 $�# இைட இைற�$ இ� Pறி� கீB� திைச $கத.08676.3 

 �� தி, வாயிலி� �ைறயி� ேமவினா�. $கத.08676.4 

 �� உற நதி அ
 �ள/ ேமலவ� $கத.08677.1 

 ம� உ# க> நக( மக�ைத நC0க@
 $கத.08677.2 

 அ�ன� ஒ( அைவ இைட அமர( யாவ,
 $கத.08677.3 

 எ� இ� விைளத� எ�# இர0கி ஏ0கினா(. $கத.08677.4 

 நதி எ
 அ>க- �� நவி�ற_ெப.எ�.(நவி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெம� உைர $கத.08678.1 

 சிைத ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏ0கின� சிர
 பனி . 

உற $கத.08678.2 

 ைமதன� உைரையD
 ம#�த"$ அ=சினா� $கத.08678.3 



 ெவ
�ய( உழதன� வி/=ச� எ�பவ�. $கத.08678.4 

 �>�திட உ�னிேய �ய@
 ேவ-விைய $கத.08679.1 

 நட�திட அ=சின� நவி�# ெச� கட� $கத.08679.2 

 வி5�தன� அ�னைத விமல"$ இ� அவி $கத.08679.3 

 த5�தவ� க45 அேரா யா�
 சா"றல�. $கத.08679.4 

 க#� ெகா- ெப"றியா� கவ"சி ெகா45ளா� $கத.08680.1 

 வறிய� ஓ( உவைகயா� மன�தி: அ�ச�
 $கத.08680.2 

 சிறி� ெகா- பா�ைமயா� ேதவேரா5 எழா� $கத.08680.3 

 $#கின� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) நக(� ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) 

ேமயினா�. $கத.08680.4 

 அல(தி5 ப0கய�� அ4ண: த�மக
 $கத.08681.1 

 $ைலதிட ஆயிைட� $ழCஇய ேதவ(க-_ெப.(ேதவ(_ெப.+க-_ப�.) $கத.08681.2 

 சலதனி: நதி ெச� சாப
 சிதியா  $கத.08681.3 

 .ல(தன( த�த
 .ர��  ேபாயினா(. $கத.08681.4 

 அ�# �� ஆகேவ அள . இ: காலமா $கத.08682.1 

 ஒ�# அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) ேவ-வியி: ஓ
. கி�றில( $கத.08682.2 

 ��றிய �னிவ,
 Aர,
 பா(தனி: $கத.08682.3 

 �� திகB அதண(_ெப.(அதண(_ெப.) �தலிேனா(கJ
. $கத.08682.4 

 ஓ(தன� அ�னைத ஊழி� தC ெநறி $கத.08683.1 

 சா(தி5 த�க� ஓ( ைவக: த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) �ன
 $கத.08683.2 



 ேச(தி5
 இைமயவ( திற�ைத_ெப.(திற
_ெப.+அ��_சா/.+ஐ_ெச.ேவ.) 

ேநா�கிேய $கத.08683.3 

 ஈ(தி5 தCய� ஒ�# இய
. கி�றன�. $கத.08683.4 

 எ5�தி5 A,தியி� இய"ைக �"# உற $கத.08684.1 

 வ>�தி5 ேதவி(கா- வர
._ெப.(வர
._ெப.) இ: காலமா $கத.08684.2 

 அ5�தி5
 ேவ-விய� ஆ"ற: இ�றிேய $கத.08684.3 

 வி5�த� எ� அைனய� விள
.வ C( எ�றா�. $கத.08684.4 

 எ�யா� ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) விைன ய6ீ5 த�க� 

இைவ ெச பேலா5
 இைமேயா( $கத.08685.1 

 ெம� ஆரண�த� �த: நா-_ெப.(நா-_ெப.) இய"# ேவ-வி� கள�தி: அவி 

ஊ4 $கத.08685.2 

 ஐயா� அன�த( ெபற_$ைற.எ�.(ெப#_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ந:க: எ�றி 

அதனா@
 நதி அ>க- $கத.08685.3 

 ெபா�யாத சாப உைரயா@
 யா0க- ./யா� இ,��
 எனேவ. $கத.08685.4 

 அநாளி: ஈச� வி5கி�ற நதி அைறகி�ற சாப
 அதI�$ $கத.08686.1 

 இநாJ
 அ=சி மக ேவ-வி த�னி: யா�
 

ெச�யா�_எதி(.ம.வி.எ�.(ெச�_வி.+ஆ�_எதி(.ம.+உ_வி.எ�.$றி.) தி/வ C( 

$கத.08686.2 

 ��னாக யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) ஒ( ெப, மா மக�ைத �ைற 

ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+?_இ.இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) 

�"றி_வி.எ�.(�"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) இ5ேம: $கத.08686.3 

 பி�னாக நCவி( ./மி�க- எ�# ப>ீ:ல வ� .கலேவ. $கத.08686.4 

 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) �� ஒ( ேவ-வி ./கி�ற� ஐய ெநறி எ�# இைச ப 

அவைர  $கத.08687.1 



 ேபாமி�க- யா,
 எனேவ .க�# ./ேதா#
 ஏவி மிக�
 $கத.08687.2 

 ஏம
 ெகா- சிைத உளத�க� ஊழி� இய:பா: அத"பி� ஒ,நா- 

$கத.08687.3 

 ஓம
 ெச� ேவ-வி ./வா� 

வி,
பி_வி.எ�.(வி,
._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) உ-ள�தி: உ�னி 

�ய:வா�. $கத.08687.4 

 ெதா6டா மI� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) மயைன� தனா� Aத( எ�ன 

��ன
 உதவி� $கத.08688.1 

 க6டாமைர�$- விதிேபால ந:$_ஏவ.(ந:$_வி.) கைல க"# உளாைன 

விளியா $கத.08688.2 

 �6டாத ேவ-வி அ� ஒ�# ெச�வ� �னிேவா(க- ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) 

உைறவா� $கத.08688.3 

 எ6டாத எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) தனி: இ�# ஒ( சாைல இய:பா: 

விதி�திஎனேவ. $கத.08688.4 

 இனி� என இைற=சிேய ஏகி� க0ைக அ
 $கத.08689.1 

 .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) நதி அத� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) .ைடய� 

ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.08689.2 

 கன கல
 எ�ப� ஓ( கவி� ெகா- ைவ ._ெப.(ைவ ._ெப.) இைட $கத.08689.3 

 விைன./ க
மிய� விதி�த: ேமயினா�. $கத.08689.4 

 ப�� Q# ேயாசைன  பர .
 நCள�
 $கத.08690.1 

 ஒ�தி5
 வைகயதா ஒ:ைல நா>ேய $கத.08690.2 

 வி�தக வ�ைமயா: ேவ-வி�$ ஓ( அர4 $கத.08690.3 

 அ�த$ ெபாHதினி: அைம�� ந:கினா�. $கத.08690.4 



 நா: திைச ம,0கிI
 நா�$ ேகா.ர
_ெப.(ேகா.ர
_ெப.) $கத.08691.1 

 வ C"# வ C"# உதவிய வய� ெகா- ெநா�சியி: $கத.08691.2 

 ஏ"றி5 ஞாயி:க- இய"றி அ�னைத $கத.08691.3 

 ஆ"றைல உைடய ேதாரண
 ஆ�கினா�. $கத.08691.4 

 உ-Jற அண0கின( உைறத"$ ஓ( இைட $கத.08692.1 

 ெத-ளிதி� ந:கிேய ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) த
ெமா5 $கத.08692.2 

 வ-Jைர ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) கணா( ம,வி ஆ5வா� $கத.08692.3 

 .-Jைர வாவிD
 ெபாழி@
 ஆ�கினா�. $கத.08692.4 

 அ ப/A அைம�� ேம: அமர( ேவதிய( $கத.08693.1 

 எ _A6.(எ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ப/சன,
 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஈ4> ெவஃகின $கத.08693.2 

 �� பத"$ ஒ�தி5 Aைவெகா- தC
_ெப.அ.(தC
_ெப.அ.) பத
_ெப.(பத
_ெப.) 

$கத.08693.3 

 ைவ ப� ஓ( இ,�ைகD
 மரபி: ததன�. $கத.08693.4 

 அதண(_ெப.(அதண(_ெப.) ஆதிேயா( அமர( யாவ,
 $கத.08694.1 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உண�_ெப.(உண�_ெப.) 

அ,�வா� வர
._ெப.(வர
._ெப.) இ: சாைலக- $கத.08694.2 

 இதிர உல$என இைம . இ: ஈதன� $கத.08694.3 

 �ைதயி� மகவிதி �H�
 நா>னா�. $கத.08694.4 

 வி,தின(_ெப.(வி,தின(_ெப.) ெப"றிட விைர ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

பாளித
 $கத.08695.1 

 நரதெமா5 ஆர
 வ C நைற ெகா- மா�மத
 $கத.08695.2 



 அ,�_ஏவ.(அ,�_வி.) உ# ெவ-ளைட ஆன பா$ இைவ $கத.08695.3 

 இ,தி5 சாைலD
 இய"றினா� அேரா. $கத.08695.4 

 ஆன ப: வைகDைட ஆைட ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) G4 

$கத.08696.1 

 ேமன� ஒ( அ
 ெபானி� விய� ெகா- $ ைபக- $கத.08696.2 

 ஏைனய ெவ#�ைகக- மணிக- யாைவD
 $கத.08696.3 

 தான
 அ� இய"றிட� தான
 ந:கினா�. $கத.08696.4 

 க>ெகH சத தள� கமல
 ேம: உைற $கத.08697.1 

 அ>க- த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) நக( ெகா: எ�# ஐய
 ெச�திட $கத.08697.2 

 நைடத, ேவ-விெச� நல
_ெப.(நல
_ெப.) ெகா- சாைலய� $கத.08697.3 

 இைடஉற அைம�தன� யா,
 ேபா"றேவ. $கத.08697.4 

 Q# எI
 ேயாசைன )வ@
 எ:ைலயி� $கத.08698.1 

 மா# அக: சாைலயி� வ�னி ேச(தர� $கத.08698.2 

 Pறிய 8 வைக� $4ட
 ேவதிைக $கத.08698.3 

 ேவ# உள ப/A எலா
 விதி�த: ெச�தன�. $கத.08698.4 

 ேம: ஒ5 கீB.ைட ெவ#�ைகயி� மிைச� $கத.08699.1 

 ேகால ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) மணிகளா: $யி"றி வாவிD
 $கத.08699.2 

 ேசாைலD
 பறைவD
 ேதா
 இ: ேதவ,
 $கத.08699.3 

 ேபாலிய ஓவிய
_ெப.(ஓவிய
_ெப.) .ைனதி6டா� அேரா. $கத.08699.4 

 .4டOக ஆசன
 ெபா,�_ஏவ.(ெபா,�_வி.) 

நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) $கத.08700.1 



 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) �ளேவா� இவ( தம�$ இ,�ைகD
 $கத.08700.2 

 எ4 திைச வாண,�$ இய: இ,�ைகD
 $கத.08700.3 

 அ4ட,�$ இ,�ைகD
 அ,ள: 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேம:. $கத.08700.4 

 ெதா�$ உ# �னிவர( ெதா:ைல ேவதிய( $கத.08701.1 

 ஒ�கலி� ேமயின( உைற இ,�ைகD
 $கத.08701.2 

 த�கI�$ இ,�ைகD
 சைம�� ந:கினா� $கத.08701.3 

 ைவ�$# தவிசி� Q: மரபி� நா>ேய. $கத.08701.4 

 த�கைன வண0கி_வி.எ�.(வண0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) சாைல 

�"றிய_ெப.எ�.(�"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.08702.1 

 .�கைன கா4க என  .ைனவ� ெச ப@
 $கத.08702.2 

 அ�கண
 அ� ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அளவிலா� 

அர $கத.08702.3 

 மி�கன� மகிBதன� வி
மித�தினா�. $கத.08702.4 

 G0_ெப.அ.(G
_ெப.அ.) கம�� அம( .னித� கா� �ைள $கத.08703.1 

 பா0க/� �னிவ/: பலைர� Pவிேய $கத.08703.2 

 தC0கன: மா மக
 ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) Q: �ைற 

$கத.08703.3 

 யா0ஙன
 வலி�தன� அவ(�$� ெச .வா�. $கத.08703.4 

 த, உ# சமிைதக- சாைக த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) அைட $கத.08704.1 

 ப/திக- மதைல நா4_ெப.(நா4_ெப.) பற ைப ப: பA_ெப.(பA_ெப.) $கத.08704.2 



 அரணி ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) �திைரக- ஆதி ஆவித"$ $கத.08704.3 

 உ/யன உ��தி( எ�# ஒ:ைல ஏவினா�. $கத.08704.4 

 ஆ� ஒ5 நிதிகைள மணிைய ஐத,� $கத.08705.1 

 கானிைன அைழ�� ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) மக�ைத� காணிய $கத.08705.2 

 மா நில��_ெப.(நில
_ெப.+அ��_சா/.) அதண(_ெப.(அதண(_ெப.) 

வ,வ(_வி.�.(வா_வி.+?_இ.இ.கா.+அ(_பட(.ப�.) உ4>D
 $கத.08705.3 

 ஏைனய ெபா,-கJ
 ஈ
 எ�# ஓதினா�. $கத.08705.4 

 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) விைட ெகா45ேபா� நைவ இலா� �த: $கத.08706.1 

 ப:வைக அைவ எலா
 பட(�_வி.எ�.(பட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

வ C"# வ C"# $கத.08706.2 

 ஒ:வேதா( இட
_ெப.(இட
_ெப.) ெதா#
 உ"ற ஆ இைட� $கத.08706.3 

 ெச:வ� ஓ( ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) எலா
 சிற பி� ந:கேவ. $கத.08706.4 

 தன� உ# கிைளஞரா�� தண . இலாத ஓ( $கத.08707.1 

 �னிவர( த0களி� � ப� ஆயிர( $கத.08707.2 

 �னி அ#ேவா( தைம� ெசா�றி ஏனைவ $கத.08707.3 

 அைனவ,
 வி, ._ெப.(வி, ._ெப.) உற அளி�தி( எ�றன�. $கத.08707.4 

 ம"# அவ(�$ இ,திற மா தவ�தைர $கத.08708.1 

 உ"றன( யாவ,
 உ4> அ�றிேய $கத.08708.2 

 ெசா"றன யாைவD
 ெதாைல� இ�# ஈெமன $கத.08708.3 

 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) தவ�� அய� மக�_ெப.(மக�_ெப.) நய . உ"# 

ஏவினா�. $கத.08708.4 



 தCதிைன ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) என� ெதளிD
 நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) 

$கத.08709.1 

 காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) ஓ( மக
 க>� இய"#வா� $கத.08709.2 

 ேவதிய( வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) யா,
 ேம�வா� $கத.08709.3 

 2தைர ேநா�கிேய இைனய ெசா:@வா�. $கத.08709.4 

 ந�கைன அ:ல� ஓ( நாக( த0கைள $கத.08710.1 

 மி�$ உ# �னிவைர ேவத மாதைர� $கத.08710.2 

 தி�ெகா5 வா�_ெப.(வா�_ெப.) .வி யா45
 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) P� $கத.08710.3 

 உ��$தி( ஆ: என உைர��� 24>னா�. $கத.08710.4 

 ��ற வ/�தி5
 �னிவ( அ?வழி� $கத.08711.1 

 ததன( மக
 ெசய� த$வ யாைவD
 $கத.08711.2 

 வதன ேநா�கிேய மரபி: உ��தி( எ�# $கத.08711.3 

 எைத த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) அ,- இலா� இய
பினா� அேரா. 

$கத.08711.4 

 வ/�தி5 பா�ைமயி� வழா� ேபா"றி5
 $கத.08712.1 

 இ,�தின( தமி: பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) யாக சாைலD- $கத.08712.2 

 தி,�திய ேவதிவா�� ெசறி ப: ப4ட�
 $கத.08712.3 

 நிைர�தன( பற ைபD
 நிைலயி: ேச(�தினா(. $கத.08712.4 

 அைச� அ# ேவதியி� அணி�தி� ஓ/ைட $கத.08713.1 

 வைச தவி( மதைலக- மரபி� நா65. $கத.08713.2 



 பA_ெப.(பA_ெப.) நிைர யா�தன( பாச
 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பி� $கத.08713.3 

 இைச த, GைசD
 இய:பி� ஆ"றினா(. $கத.08713.4 

 நைட_ெப.(நைட_ெப.) இ� நிகH
 ேவைல நல
_ெப.(நல
_ெப.) இலா� த�க� 

ந:$
_ெப.எ�.(ந:$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.08714.1 

 விைட தைல� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபாய 

விய�ெப,
 2த( த
மி: $கத.08714.2 

 .டவியி� மைறேயா(�$ எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) .க�றன( சிலவ( 

ெவ�ேயா� $கத.08714.3 

 உ5பதி நா-_ெப.(நா-_ெப.) ேகா- ��ன( உைர�தன( சிலவ( அ�ேற. 

$கத.08714.4 

 காவல(_ெப.(காவ:_ெப.+அ(_பட(.ப�.) ஆகி ைவ$
 கத,வ�த( ஆதி 

$கத.08715.1 

 ஆவ� ஓ( திற�ேதா(�$ எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) அைறதன( சிலவ( 

ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) $கத.08715.2 

 ேமவிய_ெப.எ�.(ேம�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) கட�ேளா(�$
 

விள
பின( சிலவ( � பா: $கத.08715.3 

 ேதவ(க-_ெப.(ேதவ(_ெப.+க-_ப�.) யா,
 ேக6ப� ெச பின( சிலவ( அ�ேற. 

$கத.08715.4 

 வி4ணக �த:வI�$ விள
பின( சிலவ( ஆ45 $கத.08716.1 

 ந4ணிய ேதவ(�$ எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) நவி�றன( சிலவ( ேமைல  

$கத.08716.2 

 .4ணிய �னிவர(�$  .க�றன( சிலவ( ஏைன  $கத.08716.3 



 ப4ணவ( ��ன
 ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

பக(தன( சிலவ( அ
மா. $கத.08716.4 

 வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ��வ� ெதா:ைல ம�ற:_ெப.(ம�ற:_ெப.) மா 

நகர�� எ�தி� $கத.08717.1 

 ேகா நக( வாயி: ந4ணி� $#கின( கா ேபா( உ� ப $கத.08717.2 

 ேம: நிைற காத ேலா5
 விைரதவ" தாB� நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) 

ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) $கத.08717.3 

 ஆனவ� ேவ-வி�$ ஏக அ>க- எ�# உைர�தா( சி:ேலா(. $கத.08717.4 

 ேமன$ Aட( ெச� 2ய வி45_ெப.(வி45_ெப.) உல$ அதைன 

ந4ணி_வி.எ�.(ந4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.08718.1 

 மா� நிைறகி�ற ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) மணி�கைட ��ன( எ�தி� 

$கத.08718.2 

 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அ
 தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) உ� ப� சீதர( 

பணி�_வி.எ�.(பணி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேவ-வி  $கத.08718.3 

 பா�ைம அ� இய
பி எைத வ,க_விய0.வி.�.(வா_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) 

என  பக(தா( சி:ேலா(. $கத.08718.4 

 ம"# அ� ேபாB� த�னி: மாயவ� எH� மா(._ெப.(மா(._ெப.) $கத.08719.1 

 உ"றி5 தி,�
 பா,
 உட� வர_$ைற.எ�.(வா_வி.+அ_$ற.எ�.$றி.) உவண( 

ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) $கத.08719.2 

 ெபா� தட
_ெப.(தட
_ெப.) ேதா-ேம: 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபா(  பைட கா ப� 

த�பா: $கத.08719.3 

 ெப"றன( Fழ� தாைன  ெப,
 தைக பரவ� ெச�றா�. $கத.08719.4 



 ெச:ல@
 அதைன நா>� திைச �க� கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) அ
க4 

$கத.08720.1 

 ஒ:ைலயி: எH� � பா: ஒ4ெதா> மாதேரா5
 $கத.08720.2 

 அ:லி_ெப.(அ:லி_ெப.) அ
 கமல
 

நி0கி_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) அ�ன ேம: 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ைமத( $கத.08720.3 

 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) இ: �னிவ( யா,
 ஏ�தின( Fழ  ேபாதா�. 

$கத.08720.4 

 மாெலா5 பிரம� ஈ4> வ,த@
 மகவா� எ�ேபா� $கத.08721.1 

 ேவெலா5 வி:@
 வாJ
 வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) ஏதி� 

Fழ_$ைற.எ�.(FB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.08721.2 

 நா: இ, ம, ._ெப.(ம, ._ெப.) ெவ-ைள_ெப.(ெவ-ைள_ெப.) 

நாக
_ெப.(நாக
_ெப.) அ� உய(��� த0க- $கத.08721.3 

 பா: உைற $ரவேரா5 பாகமா( வி, பி: வதா�. $கத.08721.4 

 ஆயவ� .ர�தி: ைவ$
 அர
ைபேய �தலா உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) 

$கத.08722.1 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) இைழ மா(க- யா,
 ேதவேரா5 அக�றா( எ0க- 

$கத.08722.2 

 நாயக� ேபாதா� எ�ேற நலமி$ சசி எ�பாJ
 $கத.08722.3 

 2ய� ஓ( மான�� ஏறி� ேதாைகய( கா ப� ெச�றா-. $கத.08722.4 

 எ4 திைச காவேலா,
 ஈ( இ, திற�த( ஆன $கத.08723.1 

 அ4ட,
 உ5�க- தா�
 ஆ/ட� ெதாைக உேளா,
 $கத.08723.2 



 வ45_ெப.(வ45_ெப.) உள( $�த
 

ேபா"#
_ெப.எ�.(ேபா"#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) மதிய�
 ஏைன� 

ேகாJ
 $கத.08723.3 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) ெதாட( இய�க( சி�த( வி=ைசய( பிற,
 ேபாதா(. 

$கத.08723.4 

 ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) இைட மதியிேனா5 ெசறித,
 உ5�க- ஆன $கத.08724.1 

 வா4 )த:_ெப.()த:_ெப.) மகளி(_ெப.) யா,
 மகிBெவா5 

தைத_ெப.(தைத_ெப.) ேவ-வி $கத.08724.2 

 காணிய வதா(_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+ஆ(_பட(.ப�.) ஈ� க4 உறCஇ 

அ�ண( ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) $கத.08724.3 

 ேசாணித .ர��� ேகளி( ெதாைக ெயா5
 

ெதாட(�_வி.எ�.(ெதாட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெச�றா�. $கத.08724.4 

 வைனகல� நில�_ெப.(நில�_ெப.) ெபா� ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) வாசவ� 

�தலா உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) $கத.08725.1 

 இைனய,
 பிற,
 எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) இ,வ( த
 ம,0$
 ஈ4>� 

$கத.08725.2 

 கனகல வன�தி: ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) க> மக� 

சாைல எ�த $கத.08725.3 

 �னிவர ேரா5
 த�க� �� எதி( 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நி�றா�. $கத.08725.4 

 எதி( ெகா5 மகிB� ேமலா
 இ,வ( த0கைளD
 அ
 க4 $கத.08726.1 

 �தி( த, காதேலா5 �ைற �ைற 

தHவி_வி.எ�.(தH�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) வாேனா( $கத.08726.2 



 பதி �தேலாைர ேநா�கி  ப/� 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைனய( த
ைம� 

$கத.08726.3 

 க�
 என� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேவ-வி� 

க>மைன இ,�ைக .�கா�. $கத.08726.4 

 மா: அய� த�ைன ��ன( மணி�தவிA இ,�தி வான
_ெப.(வான
_ெப.) 

$கத.08727.1 

 ேம: உைற மகவா� ஆதி வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) �னிவ( யா(�$
 

$கத.08727.2 

 ஏ: உற தவிA ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) இைட  பட 

இ,தா� த�க� $கத.08727.3 

 கா: உ# கடலா
 எ�ன� கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) மா மைறக- ஆ( ப. 

$கத.08727.4 

 அ:லி_ெப.(அ:லி_ெப.) அ
 கமல மா�
 அ
.வி மகJ
 ேவதா  $கத.08728.1 

 .:லிய ெத/ைவ மா,
 ெபா,� இலா உ5வி ேனா,
 $கத.08728.2 

 ெசா: அ,
 சசிD
 ஏைன� F/ன( பிற,
 ேவத $கத.08728.3 

 வ:லித� இ,�ைக ந4ணி_வி.எ�.(ந4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

மரபி� வ C"# இ,தா( ம�ேனா. $கத.08728.4 

 மா மல(� கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) மக�திைன 

நா> யா,
 $கத.08729.1 

 கா�#
 உ4> மாதி� க�
 என மீ5
 எ�ேற $கத.08729.2 

 Gமிைச மைறேயா( தா�
 �னிவ,
 ேபா� 

வி4ேணா(_ெப.(வி4ேணா(_ெப.) $கத.08729.3 

 தா
 உ#
 அைவைய ந4ணி� தகவினா: சா(தேலா5
. $கத.08729.4 



 அைழ�திட  ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 2த( 

அைனவ,
 ேபா� த�க� $கத.08730.1 

 கழ: �ைண வண0கி_வி.எ�.(வண0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) நி"ப� 

க,ைண ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அவைர 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.08730.2 

 விH�த$ தவ�தC( நCவி( விளி�தன( தமி: உறா� $கத.08730.3 

 பிைழ�தன( உளேரா உ4ேட: ெமாழி
 என  ேபச: உ"றா(. $கத.08730.4 

 அக�திய� சனக� ��ேனா( அ�தி/வசி6ட� எ�பா� $கத.08731.1 

 சக�� உய( பி,$ ேமலா
 ததCசி ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சாப� தCேயா� 

$கத.08731.2 

 பைக�தி5 .ல�ைத ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

பராசர� இைனய பாலா( $கத.08731.3 

 மக�திைன இகழா( ஈ45 வ,கில( ேபா@
 எ�றா(. $கத.08731.4 

 ம"# அ� .கல ேலா5
 மல( அய� .த:வ�_ெப.) ேகளா $கத.08732.1 

 இ"# இ� ெச�தா( யாேர �னிவ/: இைனய( தாேமா $கத.08732.2 

 ெந"றி_ெப.(ெந"றி_ெப.) அ
 க4ணினா(�$
 ேநய
 அ� உைடய( எ�னா� 

$கத.08732.3 

 ெச"றெமா5 உயி(�� ந�கா� ேதவ(க-_ெப.(ேதவ(_ெப.+க-_ப�.) யா,
 

உ6க. $கத.08732.4 

 அ�ன ேவைலயி: ஆ/ட( த
ெமா5
 $கத.08733.1 

 ��னினா� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) இைற� 

காகேவ $கத.08733.2 

 ��ன மாலம( 845 எழ ம"# அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $கத.08733.3 



 த�ைன ெவ�ற_ெப.எ�.(ெவ:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ததCசி எ�பா� 

அேரா. $கத.08733.4 

 க>� ேபா� க> மக� சாைலயி� $கத.08734.1 

 இைடய� ஆகி இைமயவ( யாவ,
 $கத.08734.2 

 அைடD
_ெப.எ�.(அைட_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) அKக@
 க4 உறCஇ� $கத.08734.3 

 ெகா>ய த�க� $றி�� உண(கி�றன�. $கத.08734.4 

 ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ$
 அர"$ உ/�� 

அ:ல� இ _A6.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ".) $கத.08735.1 

 பாக மாமக
 

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

ெபா,6>னா: $கத.08735.2 

 ஏகின� என�$ அ=சி எனா 

நிைந�_வி.எ�.(நிைன_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.08735.3 

 ஓைக எ�தி உள
 $ளி( . ஆகிேய. $கத.08735.4 

 வ,க_விய0.வி.�.(வா_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) ஈ45 என ம"# 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இைட $கத.08736.1 

 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெப,
 தவிA உ��த@
 மாதவ( $கத.08736.2 

 இ, ம,0$
 இ,திட ஆ� இைட  $கத.08736.3 

 ெபா,வி� மா தவ  .0கவ� ேமவிேய. $கத.08736.4 

 ஆ�க
 தC,
_ெப.எ�.(தC(_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) அய� 

.த:வ�_ெப.) தைன $கத.08737.1 

 ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) எ
ைம ெநா>�த� எ� 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) இவ4 $கத.08737.2 



 ஊ�கி உ"ற� எ� ஒ:ைலயி: யாைவD
 $கத.08737.3 

 நC�க
 இ�றி நிகB��தி எ�னேவ. $கத.08737.4 

 த�க� ஆ45� ததCசிைய ேநா�கிேய $கத.08738.1 

 ந�க� எ�பவ� நா� ெப#
_ெப.எ�.(ெப#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

க�னிைய $கத.08738.2 

 மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) காதலி� ேவ65 ஒளி�� ஓ( பக:_ெப.(பக:_ெப.) 

$கத.08738.3 

 உ�க ேம: உ��� உய( வைர ஏகினா�. $கத.08738.4 

 ேபாய பி�ைன  .த:வி�$� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ெப, $கத.08739.1 

 மாைய ெச�தன�_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

ம"# அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) த0கைள $கத.08739.2 

 ஆD மா# அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) அக� கி/ 

எ�திேன�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ,.) $கத.08739.3 

 ஏய த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) இ,வ,
 

ேத(�_வி.எ�.(ேத(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அேரா. $கத.08739.4 

 அ5�த Gதைர ஆ0$ அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) Pவிேய $கத.08740.1 

 த5�தி5
 கள� த�கைன ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) �ன
 $கத.08740.2 

 வி5�தி( அ:லி( வில�$தி( ஆ: என $கத.08740.3 

 எ5�� இய
பின( ஏயின( ேபா@
 ஆ:. $கத.08740.4 

 இ"# உண(தில� ஏகின� Gத(க- $கத.08741.1 

 நி"றி நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எ�# நிதைன எ4 இல $கத.08741.2 

 ெசா"றேலா5
 �ைண அதி: ெவ-ளி அ
 $கத.08741.3 



 ெபா"ைற நC0கி  .ர
 .$ேத� யா�. $கத.08741.4 

 த
 க4 மா நக( சா(தன� நC0$ழி $கத.08742.1 

 எ
 க4 மா�
 எைனவ� க4>ல- $கத.08742.2 

 ம0ைக_ெப.(ம0ைக_ெப.) எ� 

ெச�வா-_வி.�.(ெச�_வி.+?_இ.இ.கா.+ஆ-_பட(.ஒ,.) ம"# 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) மாைய ஆ: $கத.08742.3 

 �0க ேம�ைம 

�றதன-_வி.�.(�ற_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ-_பட(.ஒ,.) 

ேபாயினா-. $கத.08742.4 

 அத ேவைல அ,
 ெப,
 ேவ-வி ஒ�# $கத.08743.1 

 எைத ெச��ழி யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அத"$ �� $கத.08743.2 

 தத_ெப.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பாக
 த5�தன� அ?வழி 

$கத.08743.3 

 நதி சாப
 நவி�றன� ேபாயினா�. $கத.08743.4 

 எ#B ப5 த4Kைம_ெப.(த4Kைம_ெப.) இய
. ைக உைட� $கத.08744.1 

 சி# ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ெமாழி 

தC�ெசா"$ அ=சிேய $கத.08744.2 

 �ைறப5 ேவ-விைய �"ற� ெச�தில� $கத.08744.3 

 $ைற இைட நி#வின� $ரவ� ஆகிேயா�. $கத.08744.4 

 ந=A_ெப.(ந=A_ெப.) அம( கள� அ,- நதி Pறிய $கத.08745.1 

 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) ெசா@
 எ� ெப, விரத�
 ெதOஇ $கத.08745.2 

 அ=சின( இ�# காறா,
 ேவ-விைய $கத.08745.3 



 ெந=சிI
 உ�னல( நிகB��
 ேவ6ைகயா:. $கத.08745.4 

 ஆன� ஒ( ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) 

உண(�_வி.எ�.(உண(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஐய
 ஏ"றி5
 

$கத.08746.1 

 வானவ� தன�$ அவி மா"#
 பா�ைமயா� $கத.08746.2 

 நா� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ேவ-விைய நடா�� கி�றன� $கத.08746.3 

 ஏைனய� ஓ( பய�_ெப.(பய�_ெப.) யா�
 ேவ4டல�. $கத.08746.4 

 அ _A6.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ெப, மக
 தன�$ அமர( மாதவ( $கத.08747.1 

 எ _A6.(எ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ப/சன,
 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஈ45 ெதா�கன( $கத.08747.2 

 ஒ ப அ,
 தவ�தின C( உம�$
 இ�திற
 $கத.08747.3 

 ெச பின� வி5�தன� ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) இ� 

எ�னேவ. $கத.08747.4 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) அளி ./ ததCசி த�கன� உைரைய� ேகளா  $கத.08748.1 

 .4ணிய
 பய�_ெப.(பய�_ெப.) இ�# அ
மா ெபா,ளினி: பவேம எ�னா 

$கத.08748.2 

 எ4ணின� விைனக- ஈ65 இழிதக� இய"ைக ேபாலா
 $கத.08748.3 

 அ4ண: த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ெசய@
 எ�னா அணி 

எயி#_ெப.(எயி#_ெப.) இ0க ந�கா�. $கத.08748.4 

 ந�கேதா( ேவைல த�னி: நல
_ெப.(நல
_ெப.) த$
 ஊழி� கா� ேம: 

$கத.08749.1 

 மி�$ எH
 வடைவ எ�ன ெவ�� உயி(�� உர பி� சீறி $கத.08749.2 

 ��கண� அ>யா� ேபா@
 �#வலி�� இகBதா� எ�ன� $கத.08749.3 



 த�க� ஈ� உைர�தேலா5
 ததCசி மா �னிவ� ெசா:வா�. $கத.08749.4 

 மல( அய� �தேல ஆக வர
._ெப.(வர
._ெப.) இலா உயிைர ��ன
 

$கத.08750.1 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) அளி�� உத�கி�ற தாைதயா� அளி�� மா"றி 

$கத.08750.2 

 உல$ எலா
 ஆகி ஒ�றா� உயி(�$ உயி( ஆகி ேமலா� $கத.08750.3 

 இலகிய பரைன நC�ேதா யாக
 ஒ�# இய"ற நி�றா�. $கத.08750.4 

 .0கவ( எவ(�$
 ந:$
_ெப.எ�.(ந:$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) .வி 

.கB அவி ெகா-வாI
 $கத.08751.1 

 அ0கியி� �த@
 ேவ-வி�$ அதிபI
 அளி�கி�றாI
 $கத.08751.2 

 ச0கர� தாேன ேவத
_ெப.(ேவத
_ெப.) சா"#
 ஆ: மக���$ ஆதி 

$கத.08751.3 

 இ0$ ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ேத� உ45 எ�னி� 

எHக_விய0.வி.�.(எH_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) என உைர�தி மாேதா. 

$கத.08751.4 

 மா: அய� �தேலா( யா,
 வர
._ெப.(வர
._ெப.) இலி� தி,ைவ எ�த 

$கத.08752.1 

 ேமைல நா-_ெப.(நா-_ெப.) அளி�ேதா� தாI
 விமலI
 இைனய(�$ 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.08752.2 

 8ல�
 தன�$ ேவ# ஓ( �த: இலா தவI
 எ0க- $கத.08752.3 

 ஆலம( கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) அ�றி அமர/: யாவ( அ
மா. $கத.08752.4 

 ேதவ ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) மா ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) 

சிற ._ெப.(சிற ._ெப.) உைட ஈச� எ
 ேகா� $கத.08753.1 

 8வ/� �த:வ� ஏக� �>வி"$ �>வா� நி�ேறா� $கத.08753.2 



 ஆவிD- ஆவி ஆேனா� அதண� ஆதி எ�ேற $கத.08753.3 

 ஏவைர இைச�த அ
மா எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) இ: மைறக- எ:லா
. 

$கத.08753.4 

 விதி �த: ஆகி உ-ேளா( விய� உயி(� ெதாைக ஆ
 ஈச� $கத.08754.1 

 பதிஅவ� பணிய� அ�ேற ப/�தன( இைனய( எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.08754.2 

 இ��
 அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) A,தி வா�ைம_ெப.(வா�ைம_ெப.) இைவ 

எலா
 அய(�� வாளா $கத.08754.3 

 மதி மய0கிைன ஆ: ேபரா மாைய ஊ5 அH� கி�றா�. $கத.08754.4 

 அதண(�$ ஆதி ஈச� ஏைனேயா(�$ அ/ய ேவதா $கத.08755.1 

 இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) எ�# ேவத
_ெப.(ேவத
_ெப.) இய
பிய 

மைறேயா( த0க- $கத.08755.2 

 �ைதயி� �தைல_ெப.(�தைல_ெப.) நC�� �ைற 

அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஒHக: 

ெப"ற_ெப.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.08755.3 

 தைதைய வில�கி ேவ# ேத5வா� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அ�ேற. 

$கத.08755.4 

 ஆதலி� எவ(�$
 ேமலா
 ஆதிைய இகழா நி"ற: $கத.08756.1 

 ேபைதைம இ�றி ஈ� ஓ( ெப,மித
 அ�# ஆ: ஆ"ற $கத.08756.2 

 ேநாதக உ�னி யாேர ேநா"பவ( அைனைய நCேய $கத.08756.3 

 ேவத
_ெப.(ேவத
_ெப.) அ� ஒH�க
 நC�� இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) 

ேவ-விைய  ./ய நி�றா�. $கத.08756.4 

 வில�கிைன மைறயி� வா�ைம_ெப.(வா�ைம_ெப.) ேவ-வி ெச�யிI
 

�"றா� $கத.08757.1 



 கல�$ேம: அமல� ஆைண கா4> ஆ: அவI�$ அ=சா $கத.08757.2 

 வல�தின( யாவ( உ4ேட: மா�வேர மைறD
 எ
 �� $கத.08757.3 

 இைல  ெபாலி Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) ஏ�
 ஏக� எ�# ஏ�தி"# அ�ேற. 

$கத.08757.4 

 ஆதிD
 �>�
 இ:லா அமலI�$ அவிைய 

ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.08758.1 

 ேவதக �ைற வழா� ேவ-வி ஓ
.வ� நாடா� $கத.08758.2 

 தC�_ெப.(தC�_ெப.) நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) எ4ண
 எ�ன� 

சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) தன�$ அ,- பாக�ைத $கத.08758.3 

 மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) தன�$ 

ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) மா மக
 ./வ� எ�றா�. 

$கத.08758.4 

 அ?�ைர ெகா>ேயா� Pற அ,
 தவ �னிவ� ேகளா $கத.08759.1 

 எ?வ
 ஈ� உைர�தா� ேமலா� யாவ,
 .கழ 

நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.08759.2 

 ெச?விய( தைம இழி��� சிறியைர உய(�சி 

ெச�த:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) $கத.08759.3 

 உ�வைக அ�றாI
 ஓ( உயி(�$ எலா �>� ஈ� எ�றா�. $கத.08759.4 

 ஊ# ேச( த�க� ெசா:வா� உன� உ,�திரைன ஒ பா( $கத.08760.1 

 ஆறி� ேம: ஐத ஆன உ,�திர( அம(வா( ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) $கத.08760.2 

 ஈ# ேச(த,
 ஈசான( இ,தன( அவ(�ேக ��ன( $கத.08760.3 

 வ C#ேச( அவிைய ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

ேவ-விைய �> ப� எ�றா�. $கத.08760.4 



 எ�ன@
 �னிவ� ெசா:வா� ஈ# 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அகில
 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.08761.1 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இைட ஒ5�கி மீ65
 தாைத ஆ� 

ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) யா,
 $கத.08761.2 

 ��ன,
 திற�தி: ைவ$
 உ,�திர 8(�தி�$ ஒ ேபா $கத.08761.3 

 அ�னவ� வ>�
 ேப,
 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அ,- அதனா: 

ெப"ேறா(. $கத.08761.4 

 உ,�திர 8(�தி எ�ேபா� உய(பர
 ெபா,ளா� உ-ேள $கத.08762.1 

 நி,�த
 அ� இய"#கி�ற நி�த� ஆ
 அவ�த� ெபா�தா- $கத.08762.2 

 க,�திைட நிைனேதா( அ�னா� காய �
 தி,  ேப( தாI
 $கத.08762.3 

 ப/ ப( ஆ: அைனய( எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) பக(திட� உல . இ�றா
 

ஆ:. $கத.08762.4 

 ஆதி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) நாம
 ெப"ேறா( அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

இய: அைடயா( ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

$கத.08763.1 

 ஏத
 இ: வ>�
 அ"ேற எ�னிI
 இைறவ( எ�ேற $கத.08763.2 

 Gதல
 �H�
 வி4K
 ேபா"றிட இ, ப( இத $கத.08763.3 

 ேவதI
 .கH
_ெப.எ�.(.கB_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) நCரா� 

ெம�ெநறி� தைலைம சா(வா(. $கத.08763.4 

 ஈசைன அள . இ: கால
_ெப.(கால
_ெப.) இதயேம: உ�னி ேநா"ேற 

$கத.08764.1 

 ஆசக: உ,வ
 ெப"ற_ெப.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ�பின" 

ேபா:வ( இ� ஓ( $கத.08764.2 



 வாசவ� �தேலா( ேபால வர� தகா( எைத பா: நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

$கத.08764.3 

 ேநச
 இ:லாத த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) நிைனதில( ேபா@
 எ�றா�. 

$கத.08764.4 

 எ�ற காைல_ெப.(காைல_ெப.) 

இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) த�க� இ� $கத.08765.1 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) நாரண� நா: �க� 

நி"க_விய0.வி.�.(நி:_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) ஈ# $கத.08765.2 

 ஒ�# ெச�D
_ெப.எ�.(ெச�_விஉ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) உ,�திர� ஆதி 

ஆ� $கத.08765.3 

 நி�ற�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) எ� ெகா: நிகB��தி 

எ�னேவ. $கத.08765.4 

 விதி சிர0க- விய��> ேவ�தி5
 $கத.08766.1 

 பதி சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பத� �ைண உ6ெகா5 

$கத.08766.2 

 மதி சிறதிட வாலிதி� ைவகிய_ெப.எ�.(ைவ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

$கத.08766.3 

 ததCசி எ�I
 தவ�னி சா"#வா�. $கத.08766.4 

 இ,வ( த
ெமா5
 எ4ணிய_ெப.எ�.(எ4K_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

த�ைமயா: $கத.08767.1 

 ஒ,வ� ஆன உ,�திர 8(�திைய  $கத.08767.2 

 ெப/ய� எ�# பி>�திைல அ�ன�
 $கத.08767.3 

 ெத/ய ஓ�வா� ேத(தைன ேக6>யா:. $கத.08767.4 

 ஆதி அத
 இலாத எ
 அ4ண@�$ $கத.08768.1 



 ஓ� ேப,
 உ,�
 ஓ( ெச�ைகD
 $கத.08768.2 

 யா�
 இ:ைல இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) ஆ"றிைன எ4 இலா $கத.08768.3 

 ேவத
_ெப.(ேவத
_ெப.) யா�
 விள
.
 �ணி பினா:. $கத.08768.4 

 அ�ன� ஓ( பர�� அ4ண: த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ஆைணயா: 

$கத.08769.1 

 ��ைனயா( இ,- 8ட� �4 

8Bகிய_ெப.எ�.(8B$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.08769.2 

 ம� உயி(� ெதாைக வ:விைன நC�$வா� $கத.08769.3 

 உ�னிேய த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உள�� அ,- ெச��ேம:. $கத.08769.4 

 உ,�
 ெச�ைகD
 ஓ0கிய_ெப.எ�.(ஓ0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ேப,
 உ� $கத.08770.1 

 அ,ளினா: ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அைன�ைதD
 ��. ேபா: $கத.08770.2 

 ெத/ய ந:கி� திைச �க� ஆதி ஆ
 $கத.08770.3 

 Aர(க- யாைரD
 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) �ைற ஈ�பி�. $கத.08770.4 

 ஏ"ற ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பணி யா�
 இைச�� அைவ $கத.08771.1 

 ேபா"#_ஏவ.(ேபா"#_வி.) ெச�ைக ./� பி� யாைவD
 $கத.08771.2 

 மா"# கி�ற� ம"# எம�கா
 என� $கத.08771.3 

 சா"றினா� அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) தைகைமD
 ேக6> நC. $கத.08771.4 

 அத
 ஆதி இ�றாகிேய உயி( எலா
 

அளி�$
_வி.எ�.(அளி_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

$கத.08772.1 



 நைத ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தன�$ அ�றி �H� 

அ5
 தைகைம $கத.08772.2 

 ைமத( ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அமர( ஆ� �> 

உறாைமயினா: $கத.08772.3 

 எைதத� வயி: 

ெகா4டன�_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

ஈ# ெச� இய"ைக. $கத.08772.4 

 அ�# ேதவ(க-_ெப.(ேதவ(_ெப.+க-_ப�.) யாவ,
 எ
 பிரா� அ>யி: 

$கத.08773.1 

 ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) தாB� 

எம�$_பதி.ெப.(எ
_பதி.ெப.+�$_ெகா.ேவ.) இ பணி ./தைன சிறிேய
 

$கத.08773.2 

 எ�# தC,�
 இ பர
 எ�ற@
 எ
 ேகா� $கத.08773.3 

 ஒ�# P#�
 ேக- மிேனா நCவி( எ�# உைர�தா�. $கத.08773.4 

 ஆD- ம"# உம�$ எ��ைண அ��ைண அள� $கத.08774.1 

 நCயி( இ�ெசய: ./மி�க- பர
 என நிைனதC( $கத.08774.2 

 2ய வி�ைதயா: நC# உள� ஆ�கிேய 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.08774.3 

 காய ேம: .ைன�_வி.எ�.(.ைன_வி.+�_இ.கா.உ_வி.எ�.$றி.) அ=A எH�� 

உ�Iதி( க,�தி�. $கத.08774.4 

 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) இ0$ இைவ ./திேர: இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) 

ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) த/�$
 $கத.08775.1 

 வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) எ�� வ C( அ�றி ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) 

கைலகK
 ம,0$_ெப.(ம,0$_ெப.) $கத.08775.2 



 ெதா�ைம உ-ளன கா6> நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அ,J
 ஆ: ெதாைல� இ: $கத.08775.3 

 ந�ைம எ��வ C( எ�# அ,- 

ெச�தன�_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) ந
ப�. 

$கத.08775.4 

 அ�னவ(� ெகாேட எ?வைக� ெச�ைகD
 அளி��  $கத.08776.1 

 பி�ைன உ-ள� ஓ( ெச�ைகD
 ./D
 எ
 ெப,மா� $கத.08776.2 

 ��ைன ேவத0க- அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தைன ஐ 

ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) �த:வ� $கத.08776.3 

 எ�I
 ம"# இ� ேத,தி ேக6>யா: இ�I
. $கத.08776.4 

 உ,�திர� எ�I
 நாம
 ஒ . இலா அர"$
 அ�னா� $கத.08777.1 

 தர�த$ சிறா(க- ஆேனா( த0க6$
 அைனய� பாத
_ெப.(பாத
_ெப.) 

$கத.08777.2 

 க,�� இைட உ�னி  

ேபா"#
_ெப.எ�.(ேபா"#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) கண0க6$
 

அவ�த� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $கத.08777.3 

 ப/�தி5 ேவா(�$
 ெச
 தC  ப4ணவ� தன�$
 ஆ
 ஆ:. $கத.08777.4 

 இ� நல
_ெப.(நல
_ெப.) கட@- ப6ேடா( யாைரD
 எ5�$
 நCரா: 

$கத.08778.1 

 உ� அ,
 பரம 8(�தி உ,�திர� எI
 ேப( ெப"றா� $கத.08778.2 

 அ�னவ� தரவ ேதா(�$
 அ> அைட ேதா(�$
 அ�னா� $கத.08778.3 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உ, எ�திேனா(�$
 சா(த� ஆ: 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தனி ேப(. $கத.08778.4 



 ெச
 தழ: எ�ன நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேதவI�$ 

உ,�திர  ேப( $கத.08779.1 

 வத� .க:வ� ேக6> வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) யா,
 ஈ4> $கத.08779.2 

 �ைத இ: அ�ண( த
ைம �னிதிட 

�ய�#_வி.எ�.(�ய:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.08779.3 

 அத
 இ: நிதிய
 த�ைன அ?வழி ஒ,0$ ெப"றா(. $கத.08779.4 

 ெப"றி5 நிதிய
 எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) ப>ீலா: கன: பா: ைவ��� 

$கத.08780.1 

 ெச"றல( த
 ேம: ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெச,� 

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

மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) 

$கத.08780.2 

 உ"# உழி அ� ெகாடாம: ஓட@
 

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

Fழ_$ைற.எ�.(FB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.08780.3 

 ம"# அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) க@Bதலாேல வத� மைறD
 P#
. 

$கத.08780.4 

 ஓ� மா மைறக- த
மி: உ,�திர� எI
 ேப( நா6> $கத.08781.1 

 ஏதிலா( த
ைம� ெசா"ற� ஈச� ேம: சாரா 

வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.08781.2 

 ஆதி நாயகைன� A6> அைறத@
 பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) மா65 ஏறா 

$கத.08781.3 

 ேமைத சா: உண(வி� ஆ�ேறா( விக"ப
 ஈ� உண(வ( அ�ேற. $கத.08781.4 



 ஓ0கிய_ெப.எ�.(ஓ0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) A,தி த�I- உ,�திர� 

எI
 நாம�தா: $கத.08782.1 

 தC
_ெப.அ.(தC
_ெப.அ.) கனேலாைன ஏைன� திற�தைர 

உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வா"ைற $கத.08782.2 

 ஈ0$ இவ4 ெமாழிய: எ
 ேகா"$ இய
பிய இட0க- நா> $கத.08782.3 

 ஆ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தைலைம கா4> அைற$வ� இ�I
 

ஒ�ேற. $கத.08782.4 

 �ைத ஓ( பக� �னிவ(க- யாவ,
 �தேலா5 $கத.08783.1 

 அத
 இ:ல� ஓ(பர
 இவ( அவெரன அைற� $கத.08783.2 

 த
 தமி: ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வா� 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அறிவ,
 தகவா: 

$கத.08783.3 

 ெநா�_வி.எ�.(ெநா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ம"# 

அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) பிரமைன வின�வா� )வ�றா(. $கத.08783.4 

 ம:ல:_ெப.(ம:ல:_ெப.) ேம,வி� �>தனி: மேனாவதி ைவ$
 

$கத.08784.1 

 அ:லி_ெப.(அ:லி_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) கமல�� இைட அ4ணைல 

அKகி $கத.08784.2 

 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) தC(தி5 பர
ெபா,- உண(கிேல
 இவ( எ�# 

$கத.08784.3 

 ஒ:ைல த�னி: நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) உைர�� அ,- ெச� என உைர�தா(. 

$கத.08784.4 

 உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வாசக
 ேக6ட@
 நா: 

�க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) ஒ,வ� $கத.08785.1 



 க,�தி: இ0$ இைவ ெதளிதர மைறெமாழி கா6> $கத.08785.2 

 வி/��
 எ�னிI
 ெதளி� உறா( ெம�
ைமயா: விைரவி: $கத.08785.3 

 ெத/�� இ0$ என உ�னின� அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) மய: தC( பா�. 

$கத.08785.4 

 நா: தைல� சி# மா மக�_ெப.(மக�_ெப.) தாைத த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

நல
ேச( $கத.08786.1 

 ேதா"ற
 உ-Jற உ�னிேய விழி .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) ெசா/ய $கத.08786.2 

 ஏ"# எH� மீ� கர
_ெப.(கர
_ெப.) எடா உ,�திர� எ�ேற $கத.08786.3 

 சா"றி �
 �ைற 

நினறன�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.க.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ப�.) 

ெதளித,
 தகவா:. $கத.08786.4 

 அ
 க4 நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) Fளினா: ஆதி அ
 பகவ� 

$கத.08787.1 

 ச0கர� என� கா6>ேய ெபா> . ெம� தய0க $கத.08787.2 

 ெவ
கன: ப5
 இH� என உ,கி மீ மிைச ேச( $கத.08787.3 

 ெச
 ைக மீ6டன� �னிவ,�$ இைனயன ெச .
. $கத.08787.4 

 வ
மிேனா உம�$ ஓ( உைர ெமாழி$வ� வாேனா( $கத.08788.1 

 த
ைம எ0கைள அளி�தன� மைறகJ
 ததா� $கத.08788.2 

 ெம�
ைம யாவ(�$
 ெச�பணி உதவின� ேம:நா- $கத.08788.3 

 �
ைம ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெச�ைக 

ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) பா: என ெமாழிதா�. $கத.08788.4 

 அ,ளி� நC(ைமயா: ஐெதாழி: ./பவ� அநாதி $கத.08789.1 

 பரம� நி�மல� ஏ���$ ஏ�வா
 பகவ� $கத.08789.2 



 ஒ,வ( பாலிI
 பிறதிடா� அ,வதா� உ,வா� $கத.08789.3 

 இ,ைமயா� உைற Gரணி யாவ(�$
 ஈச�. $கத.08789.4 

 �"#
 ஆயினா� �>வி"$
 �>வி"$
 �>வா� $கத.08790.1 

 உ"# உளா� எ�#
 உ-ளவ� அைன�ைதD
 உைடேயா� $கத.08790.2 

 ம"# எ�னா: உைர . அ/ய� ஓ( சீ(�திய� மல(�தா- $கத.08790.3 

 ப"றிேனா(�$ அ�றி உணர_$ைற.எ�.(உண(_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ஒ4ணாத 

ஓ( பைழேயா�. $கத.08790.4 

 அ�ன� ஓ( சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) பர
 என மைற எலா
 அைறD
 

$கத.08791.1 

 இ�I
 ஆ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) நிைலயிைன� க4ணI
 

யாI
 $கத.08791.2 

 உ�னி நா>D
 கா4கில
 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) பதி ஒழிேதா( 

$கத.08791.3 

 ம� உயி(�ெதாைக எ�றன� அ�ன ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) மலேரா�. 

$கத.08791.4 

 அ,- ./� பி� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ> ைகெதாH� அநா- $கத.08792.1 

 ம,- அக�றி5 பிதா மக�_ெப.(மக�_ெப.) இ,தன� ம"ற  $கத.08792.2 

 ெபா,ளி� நC(ைமைய� ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) த
 

.தி ேம: ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.08792.3 

 இ,- ஒழிதன( மகிBதன( �னிவர( இைச பா(. $கத.08792.4 

 தாைத யா� எைம அளி�தைன யா0க- உ� தனய( $கத.08793.1 

 ஆதலா: எம�$_பதி.ெப.(எ
_பதி.ெப.+�$_ெகா.ேவ.) இ�திற
 ேத"றிைன அ> 

ேக- $கத.08793.2 



 ஈதலா: இ�# $ரவI
 ஆயிைன எ�ேற $கத.08793.3 

 பாத தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) வண0கின( �னிவர( பல,
. $கத.08793.4 

 அ> வண0கின( தைம� ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

இ�# ெதா65 அமல� $கத.08794.1 

 வ>வ
 உ�Iதி( அ,�சைன ./$தி( 

வய0$
_ெப.எ�.(வய0$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.08794.2 

 ெபா> அணி�_வி.எ�.(அணி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ந:ல
 ெசH�� 

இய
.தி( .ைரேச( $கத.08794.3 

 ெகா>ய ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பவ
 அக@தி( என விைட ெகா5�தா�. 

$கத.08794.4 

 ஆதலா: எ0க- ஈசேன பர
 ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) அ:லா� $கத.08795.1 

 ஏதிலா( எலா
 உயி(� ெதாைக 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ: இதைன� 

$கத.08795.2 

 காதலா: உைர�ேத� அ�# வா�ைமேய கா4> $கத.08795.3 

 ேவதேம �த: ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) கைல எலா
 

விள
.
. $கத.08795.4 

 அ�றி �� அய� உ� தன�$ அர� .கB அைன��
 $கத.08796.1 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) ேக6>ட உண(�தின� நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அ� நா> 

$கத.08796.2 

 நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) மாதவ
 ./� இ� 

ெப"றைன நின�$  $கத.08796.3 

 ெபா�# கால
_ெப.(கால
_ெப.) வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

எ�தலி� மறதைன ேபாலா
. $கத.08796.4 



 தைதேய �த: யாவ,
 �>�#
 தகவா: $கத.08797.1 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) அைவ 

இ,தன( மாைய ஆ: ம,4டா� $கத.08797.2 

 உ�தி5
 ப> நிைன�திேய: அர"$ அவி உதவி $கத.08797.3 

 இத மா மக
 ./தி5வா� என இைச�தா�. $கத.08797.4 

 இத வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) ததCசி மா 

�னிவர� இய
ப� $கத.08798.1 

 கத மா மல(� கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) நைக 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) கானி: $கத.08798.2 

 சி� எ� ெபா5 சிர� ெதாைக அணிDேமா ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) $கத.08798.3 

 ெவத_ெப.எ�.(ெவ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) சா
ப,
 GAேமா பர� எI
 

ேமேலா�. $கத.08798.4 

 கழித_ெப.எ�.(கழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தC உட:_ெப.(உட:_ெப.) 

ஏதிேய தி/Dேமா கானி: $கத.08799.1 

 இழித_ெப.எ�.(இழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேதச�
 த/�$ேமா 

ஏன�தி� எயி#_ெப.(எயி#_ெப.) $கத.08799.2 

 ெமாழித P,ம�ேதா5 ேம: ெகா-Jேமா உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) 

$கத.08799.3 

 அழிதி5
 ப> உயி(கைள �>�$ேமா அமல�. $கத.08799.4 

 .லியி� ஈ( உ/ உ5�$ேமா ததியி� .�ேதா: $கத.08800.1 

 வலிய த�.ய
 ேபா(�$ேமா ெச
 தழ: மHமா� $கத.08800.2 

 இைல ெகா- ��தைல ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட ஏ�ேமா எ0$
 

$கத.08800.3 



 பலிD
 ஏ"$ேமா நி,�த�
 ெச�Dேமா பகவ�. $கத.08800.4 

 மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) சாரத( பைட என� தி/Dேமா விடேம $கத.08801.1 

 க�$
 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பணி GKேமா ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) கலமா� $கத.08801.2 

 ெச�க( மா�> த/�$ேமா அ
பர
 திைசயா $கத.08801.3 

 ந�க� ஆ$ேமா ேவ"# உ,� ெகா-Jேமா நாத�. $கத.08801.4 

 விைடD
 ஏ#ேமா ஆல�
 ெகா-Jேமா வ Cேதா( $கத.08802.1 

 Aடைல த�னிI
 ஆ5ேமா ஒ,�திைய� Aம� ஓ( $கத.08802.2 

 மட மக6$ இட
_ெப.(இட
_ெப.) ெகா5�$ேமா மகைவD
 ெப#ேமா 

$கத.08802.3 

 க>ய� ஓ( $ண
_ெப.($ண
_ெப.) பைட�$ேமா பர
 எI
 கட�-. 

$கத.08802.4 

 ஆதலா: உ0க- ஈச� ஓ( $ண
_ெப.($ண
_ெப.) இல� அவI�$ 

$கத.08803.1 

 ஈத: இ�றி யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) ./கி�ற மக�� அவி என@
 

$கத.08803.2 

 நாதைன� ெகாேலா பழி�$வ� இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) என நைகயா� 

$கத.08803.3 

 ேகா� இ: மா தவ �னிவர� அழ: என� ெகாதி�தா�. $கத.08803.4 

 தC(�த� உ4ைமைய உண(கில� இவெனா5 சிறி�
 $கத.08804.1 

 வா(�ைத P#த: தகா� மா: அய� �த: வாேனா( $கத.08804.2 

 ஆ(�த ச0க�தி: இழ�_வி.எ�.(இழ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அவ"$ 

எதி( ெமாழி அைறய $கத.08804.3 



 ஈ(�� எ� உள
 உண(��வ� சிலஎன இைசதா�. $கத.08804.4 

 இதவா# இைச�_வி.எ�.(இைச_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ
 ெப,மா� 

தன�$ இவ4 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.08805.1 

 நிைத ேபா: சில Pறிைன நிமலI�$ அைவதா
 $கத.08805.2 

 வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) 

ஓ( சி#வ�
 உண(திைல ம,4டா� $கத.08805.3 

 .தி இ:ல� ஓ( கயவ நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) ேக- என  .க:வா�. 

$கத.08805.4 

 நில�கி�ற த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) அ,- உ,� ெகா4>5
 நிமல� 

$கத.08806.1 

 தைலைம ெப"றி5 .0கவ( த
ைம �� தேத $கத.08806.2 

 உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) யாைவD
 அளி�� அ,- ெச�திட உதவி 

$கத.08806.3 

 அல$ இலா உயி( யாைவD
 அய� க4 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அளி பா�. $கத.08806.4 
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ெதாைக அைன��
 $கத.08945.1 

 வா-_ெப.(வா-_ெப.) இலா� க4 அய(வ� மா"#த: மதி�� $கத.08945.2 

 நC- இ,
 க/ உ/�தி5
 அதளிைன நிமல� $கத.08945.3 

 ேதாளி� ேம: ெகா5 ேபா(�தன� அ,- ./ ெதாட(பா:. $கத.08945.4 

 ஐய� மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) கதி/ைன� 

$,தி_ெப.($,தி_ெப.) நC( அறாத $கத.08946.1 

 ைமய:_ெப.(ைமய:_ெப.) யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) வ� ேதாைல ேம: 

ெகா4டன�_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

மைற�தா� $கத.08946.2 

 ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ேகாெளா5 

க/ய_ெப.அ.(க,ைம_ெப.) ேகா- இ,வ,
 

ெசறி�_வி.எ�.(ெசறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.08946.3 

 ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) பாIவி� ந5உற� கவ(� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேபா:. $கத.08946.4 

 மிக�
 எ
பிரா� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) Aட( மா"றி ெம� தள,
 

$கத.08947.1 



 அகில
 ேம: அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) விழி�$ எலா
 

ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) கதி( அ,ளி� $கத.08947.2 

 தக�_ெப.(தக�_ெப.) இ: அ�ச�
 அக"றிேய கா�தன� தன�$ $கத.08947.3 

 நிக,
 ேம@
 இ�றாகிேய அம( த, நிமல�. $கத.08947.4 

 அத ேவைலயி: அமர( ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 
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 உ=A எHமா# ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உைறD- 

நC0கினா�. $கத.08987.4 

 நC0கின� பி�வ,
 ெந>ய மாயைன $கத.08988.1 

 ஈ0$ இனி� இ,�தி எ�# இய
ப அ�னவ� $கத.08988.2 

 ஓ0$ நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) ேம: உ"# உளா� 

தைன  $கத.08988.3 

 பா0$ உற அ,-க என  பக(� ேவ4டேவ. $கத.08988.4 

 ைக�தைல அய� தைல� கபா: 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ"றவ� $கத.08989.1 

 ��தைல ேவலிI
 �>த_ெப.எ�.(�>_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ேசைனயி� $கத.08989.2 

 ெம��தைலவ� தைன வி5��� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) உயி( 

$கத.08989.3 

 அ�தைல ந:கிேய அ,- ெச�தா� அேரா. $கத.08989.4 

 மா: உல$ ஒ,விேய வ5க� அ�ன� ஓ( $கத.08990.1 

 ேகாலேமாேட கண
 $Hமி� FBதர $கத.08990.2 

 ேம: உள .வன
_ெப.(.வன
_ெப.) ேம: ேமவி ைவக@
 $கத.08990.3 

 பாலன
 

ெச�தன�_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) பல 

அ4ட0கJ
. $கத.08990.4 

 அ5வ� ஒ( இ#தியி: கமல� ஆைணயா: $கத.08991.1 



 கட�ள( ெச�னிD
 கமல� ஆதிேயா( $கத.08991.2 

 �>கJ
 அ65 உயி( �"#
 மா"றி )4 $கத.08991.3 

 ெபா>பட இய"#
 ஆ: .வன
_ெப.(.வன
_ெப.) யாைவD
. $கத.08991.4 

 ெபாறிD#
 உயி(கJ
 .வன
_ெப.(.வன
_ெப.) யாைவD
 $கத.08992.1 

 இ#தியா� அழி�#
 ஈம�� எ:ைலயி� $கத.08992.2 

 மைற எI
 ஞாளிைய உய(�� ம"றவ� $கத.08992.3 

 உ#வ� ஓ( மகிB�சியா: உல�
 எ�பேவ. $கத.08992.4 

 க4டக
 ெகா- கபா: ெகா5 காசினி $கத.08993.1 

 வி4டக
 ெதா#
 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பலி�$ உ"ற�
 $கத.08993.2 

 �4டக� �தேலா( தைம எ
பிரா� $கத.08993.3 

 த4டக
 ெச� தைல_ெப.(தைல_ெப.) அளி 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ:. $கத.08993.4 

 ஆ"றி� ம:$
_ெப.எ�.(ம:$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) அவி(சைட 

அ4ண: பா: $கத.08994.1 

 ேதா"# கி�ற� ஒ( 2யவ� ேசா/நC( $கத.08994.2 

 ஏ"ற த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) இய
பின
 ஈ0$இனி $கத.08994.3 

 ேவ"# உ,� ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) விள
.வா
. $கத.08994.4 

 �� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ஞா�# 8�ல$
 ேபா"றி5
 $கத.08995.1 

 இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) இைமயவ( இன�ெதா5 ஏகிேய $கத.08995.2 

 அத
 இ: கயிைலயி: அரைன  ேபா"#வா� $கத.08995.3 



 வதன�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

அகைதD
 மன�தி: தா0கிேய. $கத.08995.4 

 ெபா� ெகH க>மதி: ெபா�ன
 ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) �� $கத.08996.1 

 மி�ெகH வ�சிர ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) ேச(த@
 $கத.08996.2 

 ெகா�_ெப.(ெகா�_ெப.) ெகH பா/ட� ேகால
 தா0கிேய $கத.08996.3 

 ��கைட 

நினறன�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.க.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ப�.) �>வி� 

��ைனேயா�. $கத.08996.4 

 நி�றி5
 ஒ,வைன ெந>� ேநா�கிேய $கத.08997.1 

 இ�# உைன� க4டன� யாைர ஐய நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.08997.2 

 ம�ற�
 வி,திைன வ-ளைல� ெதாழ� $கத.08997.3 

 ெச�றன� ேவைல எ� ெச .க எ�னேவ. $கத.08997.4 

 ம"# அ� காைலயி� மேகச� யாவ�
 $கத.08998.1 

 ெசா"றில� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) F(�த ேநா�$ட� 

$கத.08998.2 

 உ"றிட ேம: வ,
 ஊ"ற
 உ�னல� $கத.08998.3 

 ெச"ற
 அ� ஆயின� ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ெச
மேல. $கத.08998.4 

 அ4ட,
 அகைதய� ஆ"ற�
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) $கத.08999.1 

 ெகா4டன�_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

எ�# த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) $லிச மா பைட $கத.08999.2 

 க4டக� எறித@
 கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) ேம: படா $கத.08999.3 

 )4 �க-_ெப.(�க-_ெப.) ஆகிேய ெநா�தி� மா�தேத. $கத.08999.4 



 ம,��வ� வ�சிர
 மா�� ேபாத@
 $கத.09000.1 

 .ர�திைன அ65 அ,- .னித� அ?வழி�$ $கத.09000.2 

 இ,�தி ம, உ,விைன நC0கி� ேகBகிள( $கத.09000.3 

 உ,�திர வ>விைன ஒ:ைல தா0கினா�. $கத.09000.4 

 உயி( . உ# ச>ல நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஊ# 

த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) $கத.09001.1 

 அய( . உ# மகபதி அகைத க45 அட $கத.09001.2 

 மயி(  .ற
_ெப.(.ற
_ெப.) எ0கK
 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேதா�றலி� $கத.09001.3 

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

அைடதன_வி.�.(அைட_வி.+
�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) �"#ேம. $கத.09001.4 

 எ-Jத: ெச�தி5
 இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

ஆ,யி( $கத.09002.1 

 ெகா-J�
 என� சின
_ெப.(சின
_ெப.) 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தC ெயா5
 $கத.09002.2 

 உ- உ# கா: எழCஇ ஒ,0$ 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என  $கத.09002.3 

 ெபா- என உயி( . அழ: .ைகெயா5 உ"றேத. $கத.09002.4 

 $#கி நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ"றலா: $லிச 

மா பைட $கத.09003.1 

 எறித, ெகா>யைன எ�த ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) என� $கத.09003.2 

 ெச#கன: விழி என� ெச ப� ேசற: ேபா: $கத.09003.3 



 ெநறி த, .,வ�
 ெந"றி_ெப.(ெந"றி_ெப.) ேச(தேவ. $கத.09003.4 

 ப"றல( .ர0கேளா உலகி� ப�ைமேயா $கத.09004.1 

 �"# உயி( ஈ6டேமா �>�க  ேபைதைய� $கத.09004.2 

 ெச"றிட: வைச அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ெசயைல� கா45
 எ�# 

$கத.09004.3 

 உ"றன� �#வ@
 உதி�த� ஒ:ைலயி:. $கத.09004.4 

 �>�தன �வ( இதB உர பி� 2யவா� $கத.09005.1 

 இ>�தன ேசதன இர45 க4கJ
 $கத.09005.2 

 விட�திைன )க(தவ� ெவ$ளி� தCயிI�$ $கத.09005.3 

 அ5�தி5 �ைணவ(த
 அைமதி ேபாலேவ. $கத.09005.4 

 அ�கண
 இ?வைக யா(�$
 ஆதிஆ
 $கத.09006.1 

 ��கண� நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) �தல ேதவ,
 $கத.09006.2 

 மி�$ உள உயி(கJ
 ெவ,வ ெவ�ய� ஓ( $கத.09006.3 

 உ�கிர வ>� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ,�� 

நி�றன�. $கத.09006.4 

 நி"கி�ற எ
ெப,மா� ெப,
 சீ"ற
 தைன 

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

ெந=ச
_ெப.(ெந=ச
_ெப.) 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.09007.1 

 க:$�ற
 ந5 ந50க  பைதபைதயா அ=சி அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

கழலி� வ CBேத $கத.09007.2 

 எ: $�ற� மாய
 எலா
 ெத/தி5ேமா மா: அயI
 இ�I
 ேதறா( 

$கத.09007.3 



 ெபா� $�ற� சிைலயாேன விைனேய� ெச� பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) அதைன 

ெபா#�தி எ�றா�. $கத.09007.4 

 ேபா"றி  ப��ைற தாH
 .ரதரைன அ=ேச: எ�# ./� 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.09008.1 

 ேம: தி�கி: வ CBகி�ற ெச
 கதிேரா இ� எ�ன ேவைல ேம:த� $கத.09008.2 

 சீ"ற� தC யிைன வ Cசி ஆ0$ அவ"$ விைட ெகா5��� 

ெச:க_விய0.வி.�.(ெச:_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) எ�# ஏவி $கத.09008.3 

 ஏ"றி: ெச� அ/ அ/யைணேம: உைறD- .$� உைம ெயா5
 வ C"# 

இ,தா� எ
ேகா�. $கத.09008.4 

 P"#வ�_ெப.(P"#வ�_ெப.) தனி� P"ற� மதிர
 $கத.09009.1 

 வ C"# இ,தி5
 ேவைல வா� தனி: $கத.09009.2 

 ஆ"ற: ேச( .ன"$ அரச�பா: வி5_ஏவ.(வி5_வி.) $கத.09009.3 

 சீ"ற
 ஆன� ஓ( சி#வ�_ெப.(சி#வ�_ெப.) ஆனேத. $கத.09009.4 

 ஆன பாலைன அ
.ராசி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) $கத.09010.1 

 கா� உலா
 திைர� கர0களா: தழCஇ� $கத.09010.2 

 தான ேவச� எ� தனய� ஆயினா� $கத.09010.3 

 நான: ஆதியா( ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ெச�தா(. 

$கத.09010.4 

 ஊழி ேப/I
 உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) ேப/I
 $கத.09011.1 

 வாழி-வாழி எ�ைமத நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எனா� $கத.09011.2 

 ேகழி: ஆசிக- கிள�தி  ேபா"றினா� $கத.09011.3 

 ஆழி மா: கட"$ அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) எ�பேவ. $கத.09011.4 



 நைச $லாவிய நரைல கா�திட $கத.09012.1 

 வைச� இலா� சிறி� அHத_ெப.எ�.(அH_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ேவைலயி: $கத.09012.2 

 வைச இலா� உய(வாI
 ம4K
 எ4 $கத.09012.3 

 திைசD
 யாைவD
 ெசவி5 ப6டேவ. $கத.09012.4 

 Q� �க�தி� ஓ( )னி��� காK# $கத.09013.1 

 நா� �க�திேனா� நா> இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) ஒலி $கத.09013.2 

 வா��க�� இைடவ,
 இேத எனா $கத.09013.3 

 மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) உலா
 ேவைல 

ேமவினா�. $கத.09013.4 

 ேவைல ேசர அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) ேவைல ேவைலD
 $கத.09014.1 

 சால அ�பினா: தவி ெசா�# இ65 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.09014.2 

 ஏல
 ேம�க எ�# இ,�தி யா�ெப#
 $கத.09014.3 

 பால� ஈ0$ இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) பா(�தி ஆ: எனா. $கத.09014.4 

 ைகயி: நC6ட@
 க>� வா0கிேய $கத.09015.1 

 ஐய� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ம> அதனி: ேச(�திட� $கத.09015.2 

 ��ய .:_ெப.(.:_ெப.) அண
 

ெதாட(�_வி.எ�.(ெதாட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ப"றினா� $கத.09015.3 

 ைமய:_ெப.(ைமய:_ெப.) ைமதI
 தன� வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) ஆ:. 

$கத.09015.4 

 நா(� ெதா5�� எI
 நா�$ தா>D
 $கத.09016.1 

 ஈ(��� 20க@
 இைண இ: ேவதI
 $கத.09016.2 



 ஆ(�தி எ�தினா�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) க4 ஏயவ� $கத.09016.3 

 சீ(�தி கா�# என� சிதி"# ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) .ன:. $கத.09016.4 

 காெறா5 அட(� இழி_வி.(இழி_வி.) கல0$ க4 .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) 

$கத.09017.1 

 ஆ# ேபாலிய அகல
 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) வழி� $கத.09017.2 

 ேசற: ேமய� ெசறி உ"# ஈ4>ேய $கத.09017.3 

 ேவ# ஒ( ேவைல ேபா: ேவைல .�கேத. $கத.09017.4 
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 அத வ4ண�ைதD
 அறி$"# ஆ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

$கத.09046.3 

 வதன�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) வழி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) உ�னிேன�. 

$கத.09046.4 

 மா@
 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அKகிேய மைல� 

ேதா"றிடா $கத.09047.1 

 ேம@
 அ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தைன விய� ேபாயினா� 

$கத.09047.2 



 நCல_ெப.அ.(நCல
_ெப.) க4ட�தேன நின� மா: வைர $கத.09047.3 

 ஏல வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ"றன� இ��
 

ேக6டன�. $கத.09047.4 

 ஈ0$ வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ"றன� இனி ஆவ� 

உ�னிேயா $கத.09048.1 

 ஆ0$ அ� ெத/கிேல� அளிய� ��ப�
 $கத.09048.2 

 தC0$ உ# கலதர� திற@
 வாB�ைகD
 $கத.09048.3 

 நC0$த:_ெதா.ெப.(நC0$_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) உ�Iதி நிமல 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எ�றா�. $கத.09048.4 

 வைர எறி பைடயின� மா"ற
 

ேக65_வி.எ�.(ேக-_வி.+6_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) 

$கத.09049.1 

 ப,வர: ஒழிக_விய0.வி.�.(ஒழி_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) என  பக(� 

ேபா�கிேய $கத.09049.2 

 க,ைணயி� நC(ைமயா: கணி�சி வானவ� $கத.09049.3 

 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) தனி ஆடைல உ-ள�� உ�னினா�. $கத.09049.4 

 நா�ற $4>ைகயின� நைர ெகா- யா�ைகயி� $கத.09050.1 

 ஊ�றிய_ெப.எ�.(ஊ�#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேகாலின� ஓைல� 

ைகயின� $கத.09050.2 

 8�ற ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) வள( . உ# �னிவேர என� $கத.09050.3 

 ேதா�றின� தன�$ ேதா"ற
 ேவ# இலா�. $கத.09050.4 

 வி
மைல உ"றி5 விரத(�$ ஆக �� $கத.09051.1 

 ைக
 மைல உ/�தவ� கயிைல எ�றி5
 $கத.09051.2 



 அ
மைல ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) .ைட அK$
 தானவ( $கத.09051.3 

 ெச
மைல எதி(ெகா5 ெச
ம: ேமயினா�. $கத.09051.4 

 இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) இைமயவ( இன�ெதா5 ஈ4>ேய $கத.09052.1 

 வதைன_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) 

ெச�தன�_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

மைற�_வி.எ�.(மைற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பி�வர $கத.09052.2 

 அதண(_ெப.(அதண(_ெப.) வ>� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ�ண( 

காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) $கத.09052.3 

 �� உற எ�திேய �த:வ� P#வா�. $கத.09052.4 

 எ0$ உைள யாைர நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எவைர நா>ேய $கத.09053.1 

 இ0$ உ#கி�றைன இய
.வா� என $கத.09053.2 

 அ
 கண� ெமாழித@
 அ
 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) ேவதிய $கத.09053.3 

 ச0ைகய� இ: வைக சா"ற� ேக- எ�றா�. $கத.09053.4 

 நில
_ெப.(நில
_ெப.) தனி: உ"# உேள� ேநமி காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) 

$கத.09054.1 

 சலதர� எ�பவ� தமிய� வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) $கத.09054.2 

 உைலதிட )த:_ெப.()த:_ெப.) விழி ஒ,வ� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உட� 

$கத.09054.3 

 மைலதிட 

வதன�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) வ:ைல 

ஈ45 எ�றா�. $கத.09054.4 

 அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) உைர வினவிேய அ4ண: எ4ண�
 

$கத.09055.1 



 ெச?வி� ெச?வி� தC�_ெப.(தC�_ெப.) உ4ேடா எனா $கத.09055.2 

 எ?வ
 இ: .கB�சி ேபா: இகB� கா6>டா $கத.09055.3 

 ந?வி அ
 ைக�தல� நைக��� ெச .வா�. $கத.09055.4 

 கயிைல அ
 கி/ உைற க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) த
பிரா� $கத.09056.1 

 அய: உற இ, ப� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) அவேனாேட அம( 

$கத.09056.2 

 �ய: உ# கி"றிேய: �>தி உ�தி5
 $கத.09056.3 

 ெசயலிைன நிைன�தி ஏ: ெச:க_விய0.வி.�.(ெச:_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) 

மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�றா�. $கத.09056.4 

 ப4ணவ� இைனயன பக(த: ேக6ட@
 $கத.09057.1 

 எ4ண
 இ: சலதர� எ/யி: சீறிேய $கத.09057.2 

 க4 அழ: க��ற� காய
 ேவ(� எழ� $கத.09057.3 

 �4 என உய(�தி இைவ ெசா"ற: ேமயினா�. $கத.09057.4 

 சிறியவ� ேபா: எைன� சிதி�� ஈ/யா� $கத.09058.1 

 ெப#வ� ஓ( சய
 எலா
 ேபசி_வி.எ�.(ேபA_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

ஆவ� எ� $கத.09058.2 

 இைறவைர ஈ45 நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என� 

வ�ைமைய $கத.09058.3 

 அறி$தி( அறி$தி( அதண C( எ�றா�. $கத.09058.4 

 எ�# இைவ சலதர� இைச ப யா�
 உ� $கத.09059.1 

 வ� திற:_ெப.(திற:_ெப.) காணிய 

வதன
_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ
_த�.ப�.) எனா� 

$கத.09059.2 



 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) தி,வ>யினா: தரணியி� மிைச $கத.09059.3 

 ஒ�# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) திகி/ைய ஒ:ைல கீறினா�. $கத.09059.4 

 ஆ0$ அ� திகி/_ெப.(திகி/_ெப.) ஒ�# ஆக அதண� $கத.09060.1 

 ஈ0$ இ� ெச�னியி:_ெப.(ெச�னி_ெப.+இ:_இட.ேவ.) ஏ"றி 

வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) ஆ: $கத.09060.2 

 தா0$த: வ:ைலேயா எ�# சா"ற@
 $கத.09060.3 

 தC0$ உ# சலதர� இைனய ெச .வா�. $கத.09060.4 

 .0கவ( யாைரD
 .ற
_ெப.(.ற
_ெப.) க4ேட� வ, $கத.09061.1 

 க0ைகைய அைட�தன� கா(ெகா- ேவைலயி: $கத.09061.2 

 அ0கிைய அவி�தன� அ/ைய ெவ�றன� $கத.09061.3 

 இ0$ இ� தா0$வ� அ/யேதா எனா. $கத.09061.4 

 .ர�� அழ: ெகாJவிேயா� ெபாறி�த ேநமிைய� $கத.09062.1 

 கர�� இைட எ5�தன� கன
 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�தலி� $கத.09062.2 

 உர�� இைட  .ய�� இைட உயி(��� தா0கிேய $கத.09062.3 

 சிர�� இைட ைவ�தன� ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ஆ(�கேவ. $கத.09062.4 

 ெசH
 Aட(  ப/திைய� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ேகாட:_ெப.(ேகாட:_ெப.) 

ஆ: $கத.09063.1 

 ஒழிதி5
 சலதர� உ�சிேய �த: $கத.09063.2 

 கிழித� �H� உட:_ெப.(உட:_ெப.) 

கிள(�_வி.எ�.(கிள(_ெப.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேசா/நC( $கத.09063.3 

 இழித� .விதனி: இH
 எ� ஓைசயா:. $கத.09063.4 



 ப/தி அ
 கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) அ _A6.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ".) பதக� 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உட:_ெப.(உட:_ெப.) $கத.09064.1 

 இ, பிள� ஆ�கிேய இைறவ� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இைட $கத.09064.2 

 உ,� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ"ற� 

இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) யாைவD
 $கத.09064.3 

 $,தி_ெப.($,தி_ெப.) அ
 ெப,
 கட:_ெப.(கட:_ெப.) 

வைள�_வி.எ�.(வைள_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெகா4டேத. $கத.09064.4 

 பாதல நிரய
 ஆ
 பாழி ஊ5 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.09065.1 

 ேபா� என எ,ைவ நC( ேபாத� ஆயிைட $கத.09065.2 

 ஆதி அ
 கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) அ�ண� 

ேசைனைய� $கத.09065.3 

 காதின� விழி ெபாழி கனலி� தாைனயா:. $கத.09065.4 

 பரதி5
 அ�ண( த
 ப$தி வ C6>ேய $கத.09066.1 

 கரத ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) வ>விைன� கா6> நி"ற@
 $கத.09066.2 

 .ரதர� �தலிேனா( வண0கி  ேபா"றிஎ
 $கத.09066.3 

 அரைதைய அக"றிைன ஐய நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எ�றா(. $கத.09066.4 

 ��. உ# .ரதர� �தலிேனா(�$ எலா
 $கத.09067.1 

 இ�. உ# ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) அரA இய"ற ந:கிேய $கத.09067.2 

 அ�.ட� விைட ெகா5�� அமல நாயக� $கத.09067.3 

 ெத� ெப,
 கயிைல ேம: ேச(�_வி.எ�.(ேச(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ைவகினா�. $கத.09067.4 

 ஆவிைய இழதி5
 அ�ண( காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) $கத.09068.1 



 ேதவிைய வி,
பிேய தி,வி� நாயக� $கத.09068.2 

 மாவிரதிய( என ம"# அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) மைன� $கத.09068.3 

 காவிI- இ,தன� ைக தவ�தினா�. $கத.09068.4 

 இ,தி5
 எ:ைலயி: ஏம� க".ைட $கத.09069.1 

 வி,ைத எ�றி5
 அவ-_பதி.ெப.(அவ-_பதி.ெப.) ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) 

ெச�ைகைய� $கத.09069.2 

 ெத/தில- ஆ"ற�
 சிைத 

ெநா�_வி.எ�.(ெநா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெம� $கத.09069.3 

 வ,தின- உ�தி5
 வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) கா4கிலா-. $கத.09069.4 

 ப/த: உ"# இர0கின- பைத��� ேசா(தன- $கத.09070.1 

 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) தனி�� இ,�கில- உைரD
 ஆடல- $கத.09070.2 

 தி/த: உ"# உலவின- ெச�வ� ஓ(கில- $கத.09070.3 

 இ,தைல� ெகா-ளியி� எ#
. ேபா�#வா-. $கத.09070.4 

 க: வைர ஏதிேய காைளைய  .ண( $கத.09071.1 

 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) வைர ஊழினா: ��ப
_ெப.(��ப
_ெப.) 

நC0கலா $கத.09071.2 

 ெம:_ெப.அ.(ெம:_ெப.அ.) வைர அ�னேதா- வி,ைத ேமவினா- 

$கத.09071.3 

 இ: வைர இகதிடா ஏம� காவிI-. $கத.09071.4 

 மடவ(:_ெப.(மடவ(:_ெப.) வ,த@
 ைவ$த
 தனி: $கத.09072.1 

 கைட �ைற ேபா"றி5
 இ,வ( காவல(_ெப.(காவ:_ெப.+அ(_பட(.ப�.) 

$கத.09072.2 



 அட: அ/ ஆகிேய ஆ(�� ��Iற $கத.09072.3 

 இ> உ#
 அர� ேபா: ஏ0கி ஓ>னா-. $கத.09072.4 

 மடைத_ெப.(மடைத_ெப.) அ0$ இ/த@
 மட0க: ஆனவ( $கத.09073.1 

 ெதாட(தன( பி�வர� �ள0கி� ேசாைலயி� $கத.09073.2 

 இடதனி: �னி என இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெவ�யைன $கத.09073.3 

 அைடதன- அைடத@
 அ=ச: நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எ�றா�. 

$கத.09073.4 

 எ�# அ,- ./த@
 இக: ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சீயமா�  $கத.09074.1 

 பி� ெதாட( காவல(_ெப.(காவ:_ெப.+அ(_பட(.ப�.) ெபய( உ"# ஓ>னா( 

$கத.09074.2 

 நி�றவ- இ,தவ� நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) ேநா�கிேய $கத.09074.3 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) இய:._ெப.(இய:._ெப.) 

என நவி:வ� ஆயினா-. $கத.09074.4 

 எைத எ
 ெப,ம_ெப.(ெப,மா�_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ேக- என� 

காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) $கத.09075.1 

 அத
 இ: ஈச�ேம: அம,�ேக ஏகினா� $கத.09075.2 

 வதில� இ�ன�
 மா� உ"றா� ெகாேலா $கத.09075.3 
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 $கத.09102.3 



 ேப"ைற எ"$  பிரா� அ,- எ�னேவ. $கத.09102.4 

 இற�தைல இ�ைமD
 யான மா��தைன  $கத.09103.1 

 ெபா#�தி5
 த�ைமD
 ெபா,வி: வ�ைமD
 $கத.09103.2 

 உைற�தி5
 அ�.
 வா: உண(�
 ந:கிேய $கத.09103.3 

 அற� தனி� கட�J�$ அ4ண: P#வா�. $கத.09103.4 

 �த: அய: இைட கைட ெமாழிய_$ைற.எ�.(ெமாழி_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

நி�றி5
 $கத.09104.1 

 ச�( வித உகதனி: த,ம�தி� திற
_ெப.(திற
_ெப.) $கத.09104.2 

 இ� என நா�$ 8�# இர45 ஒ�# 

ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.09104.3 

 பத �ைற ஊ�றிேய ப>யி: ேசறி ேம:. $கத.09104.4 

 ஈ0$ உன� இட
_ெப.(இட
_ெப.) தனி: யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) 

எ�கால�
 $கத.09105.1 

 நC0கல
 இ,தன
 நCD
 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) $கத.09105.2 

 பா0க/� அைடதைன ப/ெவா5 ஊ(தியா�� $கத.09105.3 

 தா0$தி யா/I
 தைலைம 

ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உளா�. $கத.09105.4 

 எ4K ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) ெதா4ட(க- இய"# பாவ�
 $கத.09106.1 

 .4ணியமா நைம  .ற� கணி�� உளா( $கத.09106.2 

 ப4ணிய அற
_ெப.(அற
_ெப.) எலா
 பாவ
_ெப.(பாவ
_ெப.) 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ: $கத.09106.3 

 தி4ண
 ஈ� அ,மைற தாI
 ெச .ேம. $கத.09106.4 



 ைமதவி( அ>ய( ெச� பவ�
 ம"# உளா( $கத.09107.1 

 ெச�தி5
 த,ம�
 தி/ப� ஆகிேய $கத.09107.2 

 எ�தி5 கி�ற� யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) உ� த�னிைட $கத.09107.3 

 ெம� திகB உயி( என ேம�
 பா�ைம ஆ:. $கத.09107.4 

 நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) இைட யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) உேளா
 நCD
 

ஊ(தியா� $கத.09108.1 

 ம�Iதி எம� பா: ம"# இ� அ:லைத $கத.09108.2 

 இ�I
 ஓ( வ>� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

எ
ைம  ேபா"#தி $கத.09108.3 

 அ�ன�
 உண(க என அ,ளி� ெச�தா( அேரா. $கத.09108.4 

 P(த Fல� ெகா5
 பைட வானவ� $கத.09109.1 

 சா(� ேபா"#
_ெப.எ�.(ேபா"#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) த,ம� 

கட�ைள $கத.09109.2 

 ஊ(தி5
 தனி ஊ(திய� ஆகிேய $கத.09109.3 

 ேச(தி5
 ப> சீ( அ,- ெச�தன�. $கத.09109.4 

 அத நா-_ெப.(நா-_ெப.) �த: ஆதி பிரா� தைன� $கத.09110.1 

 சிைத ேம: ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) சீ( உைட 

அ�ப( �� $கத.09110.2 

 நதி ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

நல
_ெப.(நல
_ெப.) ெப#
_ெப.எ�.(ெப#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ஊ(திேம: $கத.09110.3 



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

ேதா�#
_ெப.எ�.(ேதா�#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

வர
_ெப.(வர
_ெப.) ./ பா�ைம ஆ:. $கத.09110.4 

 சா"#
 அ?விைட�ேக தைன� தா0$ ேப( $கத.09111.1 

 ஆ"ற: ஈத ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) 

அறி�_வி.எ�.(அ/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ:லேவா $கத.09111.2 

 மா"றலா( .ர
 ெச"#ழி மாயவ� $கத.09111.3 

 ஏ"றி� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எைதைய� 

தா0கினா�. $கத.09111.4 

 ஆதலா: அர� அ?விைட ஊ(திட: $கத.09112.1 

 ஏதேமா அ�றி இ� நி"க_விய0.வி.�.(நி:_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) 

ெத4_ெப.அ.(ெத4_ெப.அ.) திைர $கத.09112.2 

 மீ� ேதா�#
_ெப.எ�.(ேதா�#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) விட�ைத 

உ4டா� என $கத.09112.3 

 ஓதினா� அத� உ4ைமைய� ேக6> நC. $கத.09112.4 

 நி,த( த
�ட� அ�ண,
 அமர,
 ேந(� $கத.09113.1 

 தி,$ ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சின�� ஒ,பக: �� ேபா( 

ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.09113.2 

 இ, திற�திI
 ப: பல(_பதி.ெப.(பல(_பதி.ெப.) வ:ைலயி: இற ப 

$கத.09113.3 

 ெவ,வி அ�ன� க4டன( அம/ைன வி5�தா(. $கத.09113.4 

 ேமைல வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) அ�ண( த
 ேகாெவா5 விரவி� 

$கத.09114.1 



 கால
_ெப.(கால
_ெப.) எ4 இல இ,� ேபா( ெச�வ� க,தி $கத.09114.2 

 நா@ மா �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) இைறயவ� பத�திைன நKகி� 

$கத.09114.3 

 சீலேமா5 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தா-_ெப.(தா-_ெப.) மல( 

பணி�_வி.எ�.(பணி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உைர ெச�வா(. $கத.09114.4 

 ஒ:$
 ஆDைள உைடயேர
 ப: பக:_ெப.(பக:_ெப.) உஞ"# $கத.09115.1 

 ம:$ ேப( அம( இய"#வா� பா: கட:_ெப.(கட:_ெப.) மதியா $கத.09115.2 

 அ:க: இ�றிய அமி(திைன வா0கிேய அ>ேக- $கத.09115.3 

 ந:$வா� எம�$_பதி.ெப.(எ
_பதி.ெப.+�$_ெகா.ேவ.) எ�ற@
 அய� இைவ 

நவி: வா�. $கத.09115.4 

 ஆதி மாயவ"$ இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) ெமாழி$வ
 அவேன $கத.09116.1 

 ஓத ேவைலைய� கைட� அ�� அளி�தி5
 உ4டா: $கத.09116.2 

 சாத: வ:ைலயி: வதிடா� எ�# அய� சா"றி  $கத.09116.3 

 ேபா�
 நா
_பதி.ெப.(நா
_த�.ப�.) என அவெரா5
 பா: கட:_ெப.(கட:_ெப.) 

.$தா�. $கத.09116.4 

 நன
 தைல ப5 பய
_ெப.(பய
_ெப.) ெகH ெத4_ெப.அ.(ெத4_ெப.அ.) திைர 

ந5வ4 $கத.09117.1 

 அனத� மீமிைச� �யி: உ#
 8(�திைய அKகி $கத.09117.2 

 மன
_ெப.(மன
_ெப.) தவாத ேப( அ�ெபா5 நா��க�_ெப.(நா��க�_ெப.) 

வH�த $கத.09117.3 

 நிைந�_வி.எ�.(நிைன_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) க4விழி�� ஒ� என 

எHதன� ெந>ேயா�. $கத.09117.4 



 நCவி( இ?விைட வதவா# எ� என ெந>ேயா� $கத.09118.1 

 Gவி� ேம: வ, ப4ணவ� அ�ண(க- ெபா,வி: $கத.09118.2 

 ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேவத(க- 

ேவ4>ய_ெப.எ�.(ேவ45_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $ைறயிைன� ெச ப 

$கத.09118.3 

 ஆவ� எ�# அத"$ இையதன� அளி�தி5
 அ,ளா:. $கத.09118.4 

 அ,- ./� எH மாயவ� மதர
 அதைன $கத.09119.1 

 உ,- ./தி5 ம�� என நி#விேய உடலா
 $கத.09119.2 

 ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) ./தி5
 மதியிைன மதைலயா  ./யா 

$கத.09119.3 

 இ,- ./த வாAகி தைன நா4_ெப.(நா4_ெப.) என யா�தா�. $கத.09119.4 

 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) .ற�தினி: அமர(க- ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) .ற�� 

அ�ண( $கத.09120.1 

 இ, .ற�திI
 ஈ(�திட ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

இ _A6.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ".) .வி FB $கத.09120.2 

 த, .ற�கி/ அைனய ம�� அ> �> த�ெம� $கத.09120.3 

 வ, .ற�திI
 கர�திI
 ப/�தன� மாேலா�. $கத.09120.4 

 ஆன த�ைமயி� மாயவ� ப/��ழி அமர( $கத.09121.1 

 ேகாI
 வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) யாவ,
 அ�ண,
 

ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) $கத.09121.2 

 தாI
 வாAகி ப"றிேய வலிD#
 தகவா: $கத.09121.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) நிலா உமிB பா: கட:_ெப.(கட:_ெப.) ம#கிட மதி�தா(. 

$கத.09121.4 



 மதி�த ேவைல அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) ேவைலயி� உைட� என 

வா�வி65 $கத.09122.1 

 அதி(�த ேதவ,
 உைலதன( $ைலதன அகில
 $கத.09122.2 

 கதி�த ேம,�
 சலி�தன ஒலி�தன க/க- $கத.09122.3 

 பைத�� ெவ�� உயி(�� ஒ50கின ந50கின பணிேய. $கத.09122.4 

 உைட� ேபாவ� ெகா: என அமர(க- ஒ,0ேக $கத.09123.1 

 ெதாட(த_ெப.எ�.(ெதாட(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) த
 ெப, வலி ெகாேட 

மதர
 Aழல� $கத.09123.2 

 கைட� ேவைலைய� கல�$ழி ஈ(�தி5
 கயிறா� $கத.09123.3 

 அைடத_ெப.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வாAகி ெபா#�கலா� 

அய(தைத அ�ேற. $கத.09123.4 

 ஊ�# ேப� உற எ�திேய ஆ"ற ெவ�� உயி(��� $கத.09124.1 

 ேதா�# ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சின
_ெப.(சின
_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெம� பைத�� நா� 

�> ப $கத.09124.2 

 ஆ�ற ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) வா� ெதா#
 ஆல கால�ைத� $கத.09124.3 

 கா�ற� அ��ைண அள�க,
 உமிBத� க5ேவ. $கத.09124.4 

 ஈ"#� ேகா>யி� எH �க: ேகா>யி� இ,45 $கத.09125.1 

 P"#� ேகா>யி� மற
_ெப.(மற
_ெப.) ெகா5 திைச ெதா#
 $ல�
 

$கத.09125.2 

 கா"#� ேகா>யி� விைரவினா: வடைவD
 க5
 தC $கத.09125.3 

 Q"#� ேகா>யி: பரத� அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) விட
_ெப.(விட
_ெப.) 

எலா
 ெநா�தி�. $கத.09125.4 



 ஓட: உ"# எH� அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) விட
_ெப.(விட
_ெப.) 

FBத@
 உைலயா $கத.09126.1 

 ஓட: உ"றன( தானவ( உ
பரா� உ-ேளா( $கத.09126.2 

 ஓட: உ"றன( �னிவர( ஓட: உ"றன( ஆ: $கத.09126.3 

 ஓட: உ"றன( உல$ எலா
 பைட�தி5
 உரேவா(. $கத.09126.4 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) �ழா� �>  ப4ணவ� இைனய� ஓ( 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) $கத.09127.1 

 க45 மதர
 கா ._ெப.(கா ._ெப.) வி65 உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) ேம: கவ"சி 

$கத.09127.2 

 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

நா
_பதி.ெப.(நா
_த�.ப�.) இ�# ேபா"#�
 ஈ� என� $றியா $கத.09127.3 

 அ4ட( ஆதிய( ேம: ெச@
 விட�தி� �� அ5�தா�. $கத.09127.4 

 ேம: வ,
 ெகா5 விட�தி� �� உ#த@
 ெவ$45 $கத.09128.1 

 சால அ0$ அ� தாமைர� க4ண� ேம: 

தா�கி_வி.எ�.(தா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.09128.2 

 8ல
 உ-ள� ஓ( வ�சிர மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற
_ெப.(நிற
_ெப.) உ,�கி 

$கத.09128.3 

 நCல_ெப.அ.(நCல
_ெப.) வ4ணேம_ெப.(வ4ண
_ெப.+ஏ_சா/.) ஆ�கிய� 

அவI
 நி�றில� ஆ:. $கத.09128.4 

 ேகால காலமா� உல$ எலா
 அ5
 ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.09129.1 

 ஆல கால�� நி"கலா( அ/ �தலா ேனா( $கத.09129.2 

 8ல கால�
 இ#திD
 இ�றிேய 8வா� $கத.09129.3 



 கால கால� வாB கயிைலைய அைடதன( க>தி:. $கத.09129.4 

 �� ெவ?விட
 A5தலா: இ/தவ( ��க4 $கத.09130.1 
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ஒணா  $கத.09143.1 
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 நCதி இ: அ�ண,
 நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 
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$கத.09148.4 

 ஈ� எலா
 ேக6ட ேமேலா� இைறவிைய 
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 வா-_ெப.(வா-_ெப.) உ# மதி ேதா� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) வானவ� அ,ள 

அ�னா� $கத.09152.3 

 தா-_ெப.(தா-_ெப.) உற வண0கி_வி.எ�.(வண0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 
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 A"றின� வைரக- யா�
 �க-_ெப.(�க-_ெப.) பட� �ைண�தா- உதி 

$கத.09222.2 

 எ"றின� உ,
 ஏ# அ=ச இர6>ன� உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.09222.3 

 ெச"றி5
 க5வ� எ�ன� தி/தன� சீ"ற
 மி�கா�. $கத.09222.4 

 அ�ன� ஓ( பி> உேராம
 அள . இல அவ"றி: ஆ0ேக $கத.09223.1 

 மி� இல0$ எயி"#  ேபBவா� விள0$ எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) ெச�க( 

வா�த $கத.09223.2 

 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) அ
 $5மி_ெப.($5மி_ெப.) வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) ெதழி� 

ெதழCஇ� ெச
ைக த�னி: $கத.09223.3 

 �� இ,
 பைடகேளா5
 ேதா�றின( ெதாைக இ: ஆ�ேறா(. $கத.09223.4 

 இ�னவ ேரா5 P>_வி.எ�.(P5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) இப�க�� 

அ�ண� ஆ( ப� $கத.09224.1 

 த�ைனD
 பயேதா� தாI
 தள(தன( இ/ய: ேபாகி $கத.09224.2 

 �� உ#
 உ,வ
 ெகா-ள_$ைற.எ�.(ெகா-_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

�னிவர� உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) ேதா�ற $கத.09224.3 

 உ�னி நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இர0கி ஏ0கி ஊB 

�ைற நிைந�_வி.எ�.(நிைன_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ைநதா�. 

$கத.09224.4 

 மாய
 ஆ
 காம
_ெப.(காம
_ெப.) எ�I
 வைல_ெப.(வைல_ெப.) இைட  

ப65 நC0$
 $கத.09225.1 

 2யவ� ��ன
 நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ேதாைகைய� Aளி�� ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

$கத.09225.2 



 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எவ( $ல�தி: 

வதா�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_��.ஒ,.) நிைனத� எ� கழ#க 

எ�ன� $கத.09225.3 

 ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) இைழ மர.
 

வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெச�ைகD
 உண(�தி நி�றா-. 

$கத.09225.4 

 வர� �ைற உண(தேலா5
 மாகத �னிவ� 

யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.+ஏ_சா/.) $கத.09226.1 

 தரணியி: உயி(களான சராசர
 தன�$ ேம: ஆ
 $கத.09226.2 

 Aர$ல
 தன�$
 இ�ேற ��.# வி�ேத� எ�னா $கத.09226.3 

 எ/உ# தளி( ேபா: வா> இ�ன:_ெப.(இ�ன:_ெப.) அ0$ கட@- ப6டா�. 

$கத.09226.4 

 சில ெபாH�_ெப.(ெபாH�_ெப.) இர0கி� ேதறி� ேசயிைழ 

மடைத_ெப.(மடைத_ெப.) )
ேகா� $கத.09227.1 

 ெமலி� நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) எ4ண
 தாI
 வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) 

ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ�ய 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) �� $கத.09227.2 

 பல பக:_ெப.(பக:_ெப.) ./த ேநா�.
 பா( உல$ அைன��
 வாேனா( 

$கத.09227.3 

 உலக�
 �>தேவ நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) ஒ:ைலயி: ேபாதி எ�றா�. 

$கத.09227.4 

 ேபாதி நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எ�னேலா5
 ெபா� அ> வண0கி� 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.09228.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) உலா
 ெத/ய: ஆக� தயி�திய(�$ இைறபா: எ�தி 

$கத.09228.2 



 ஈ� எலா
 உைர�தேலா5
 எ:ைலயி� மகிB�சி_ெப.(மகிB�சி_ெப.) ஆகி� 

$கத.09228.3 

 காத:_ெப.(காத:_ெப.) P( தபன� காK
 காைல_ெப.(காைல_ெப.) அ
 கமல
 

ேபா�றா�. $கத.09228.4 

 தா0க_$ைற.எ�.(தா0$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) அ,
 உவைக ேயா5
 

தானவ(�$ அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) ந4ண $கத.09229.1 

 ஈ0$ உ# �னிவ� ��ேபா: இனி� ேநா�._ெப.(ேநா�._ெப.) இய"ற 

ேபானா� $கத.09229.2 

 ஆ0$ அவ4 உதி�த ைமத( அைனவ,
 �த:வ� 

த�ேனா5_த".A.(த�_த�.ஒ,.+ஓ5_க,.ேவ.) $கத.09229.3 

 ஓ0கலி� $ல0க- ேம,�ட� நடத� எ�ன� ெச�றா(. $கத.09229.4 

 சீ"ற
 ெகா- த#க4 நாக
_ெப.(நாக
_ெப.) ஒ,வழி� திர4ட� எ�ன� 

$கத.09230.1 

 P"ற
 ப: உ,� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

$லாய ெகா6. எ�ன ஊழி� $கத.09230.2 

 கா"#_ெப.(கா"#_ெப.) எ0$
 பரவி"# எ�ன� கட:_ெப.(கட:_ெப.) இைட  

பிறத_ெப.எ�.(பிற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ந=A
 $கத.09230.3 

 ஊ"ற
 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உலாய� எ�ன 

உல$ எலா
 தி/த: உ"றா(. $கத.09230.4 

 மைலயிைன  ெபா> ப( ஏைன ம4ணிைன மறி ப( வா/ $கத.09231.1 

 அைலயிைன� $> ப( ைகயா: ஆ( உயி(� ெதாைகைய அ-ளி $கத.09231.2 

 உைலயிைன  ெபா,� ேபBவா� ஓ�Aவ( ப/தி ேயா5 $கத.09231.3 

 நிைலயிைன� த5 ப( ேசட� ெநளிதர  ெபய(வ( மாேதா. $கத.09231.4 



 த�க� ஓ( அ�ணேரா5
 ததி மா �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) 

வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) $கத.09232.1 

 தி�$ எலா
 உலவி எ:லா� ேதய�
 ஒ,0ேக 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.09232.2 

 ம�கேள ஆதி ஆன ம� உயி( வா/ )0கி� $கத.09232.3 

 ெதா�க� ஓ( ெசநC( மாதி� �4 என� தி/D
 அ�ேற. $கத.09232.4 

 அ�திற
 ைவக: ேதா#
 அ�ண,
 இைறD
 ஏகி� $கத.09233.1 

 ைக�� உ#
 உயி(க- யா�
 கவ(தன( மிைசதா( ஆக  $கத.09233.2 

 ெபா��தவ( ெவ#�ைக எ�ன  ேபாயின உயி(க- சால $கத.09233.3 

 எ��தன( �னிவ( ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) இறத� மைறயி� நCதி. $கத.09233.4 

 �க/ைம அைடதவ� ேதா: �க�தவ� அ�ணேரா5
 $கத.09234.1 

 அக: இட
_ெப.(இட
_ெப.) மிைசேய இ?வா# அம(த@
 அைனய 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) $கத.09234.2 

 த$வ(க- �த:வ� ஓ(� தம� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) $ரவ( ஆன 

$கத.09234.3 

 .க/ைன வி5 ப அ�னா� ேபா� இைவ .கல: உ"றா�. $கத.09234.4 

 ஒ-ளி� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) உ
 $ல�� உ"# 

உள $கத.09235.1 

 ம-ள( யா(�$
 ஒ( வா�_ெப.(வா�_ெப.) $, ஆயிேன� $கத.09235.2 

 ெத-J ப� மைற� தி6ப�
 

ேத(�_வி.எ�.(ேத(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உேள� $கத.09235.3 

 ெவ-ளி எ�ப� ஒ( ேமத$ ேப/ேன�. $கத.09235.4 



 உ
 $ல���$ ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) �த: 

ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.09236.1 

 சி0க
_ெப.(சி0க
_ெப.) அ�ன திறலின� உ��திட $கத.09236.2 

 இ0$ நி�.ைட எ�தின� ேம: ெநறி $கத.09236.3 

 த0$ ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) நய
_ெப.(நய
_ெப.) சா"#த"ேக எ�றா�. 

$கத.09236.4 

 $ரவ� ஆகி� $#கிய ச:லிய� $கத.09237.1 

 ப/� ஒ5 ஈ� பக(த@
 ஆ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $கத.09237.2 

 தி,வ>� �ைண ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

வண0கிேய $கத.09237.3 

 க/�க�த� கழ#த: ேமயினா�. $கத.09237.4 

 இ#வ� இ�றிய எ
 $ல�ேதா(�$ எலா
 $கத.09238.1 

 அறிவ நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அ,ளா: அ>ேய"$ இவ4 $கத.09238.2 

 உ#தி P#கி�றா� இத� ஊ0கினி  $கத.09238.3 

 ெப#வ� ஒ�# உளேத என  ேபசினா�. $கத.09238.4 

 அத ேவைல அ�ண(க- யாவ,
 $கத.09239.1 

 சிைத ேம: ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தCதிைன 

நC�திடா $கத.09239.2 

 எைதயா( த
 $ரவ( இவ( எனா $கத.09239.3 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பா(�கவ� தாளி: 

வண0கினா(. $கத.09239.4 

 சீத வா�_ெப.(வா�_ெப.) �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) ேகா- எI
 ெச?விேயா� 

$கத.09240.1 



 ஆதி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) அ,ளா: அவண(�$ இைற $கத.09240.2 

 ேபாதக� �க
_ெப.(�க
_ெப.) ேநா�கி  ெபா,� இலா $கத.09240.3 

 ஓதி மா4பி� இைவ உைர�கி�றன�. $கத.09240.4 

 மீ உய( தவ�ைத_ெப.(தவ
_ெப.+அ��_சா/.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆ"றா� விமலைன 

உணரா� ஒ:லா( $கத.09241.1 

 மாய�
 திற@
 சீ,
 வ�ைமD
 சிறி�
 ேதரா� $கத.09241.2 

 ஏய இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) உடல
 நி:லா� எ�ப�
 க,தா� வாளா 

$கத.09241.3 

 ேபாயின ப: நா-_ெப.(நா-_ெப.) எ� நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) ./தைன .தி 

இ:லா�. $கத.09241.4 

 �  பைக கட�_வி.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ம"ைற �ர6 பைக 

�>�தி65 ஐ
பா� $கத.09242.1 

 ெம�  பைக கட�_வி.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேநா"# 

விH�த$
 ஆ"ற: ெப"#� $கத.09242.2 

 � பைக ெதா4ைட� ெச?வா�� Fெரா5 

.ண,
_ெப.எ�.(.ண(_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) வா�நா65  

$கத.09242.3 

 உ பைக கட�_வி.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெதா:சீ( 

அைடதிைல ேபா@
 அ�ேற. $கத.09242.4 

 இ
ைமயி: இ�ப
_ெப.(இ�ப
_ெப.) த�ைன  .கெழா5
 இழ�தி ேமைல 

$கத.09243.1 

 அ
ைமயி: இ�ப
_ெப.(இ�ப
_ெப.) தாI
 அக�றைன ேபா@
 அ�ேற 

$கத.09243.2 



 உ
ைமD
 இ�ப
_ெப.(இ�ப
_ெப.) எ�ப� உ"றிைல எ�னி: பி�ைன 

$கத.09243.3 

 எ
ைமயி: இ�ப
_ெப.(இ�ப
_ெப.) ���க 

இைச�_வி.எ�.(இைச_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

இ,�கி�றா� ஆ:. $கத.09243.4 

 ஆ�க�
 திற@
 சீ,
 ஆD�
 நலI
 ேம: ஆ
 $கத.09244.1 

 ஊ�க�
 வ C5
 எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) தவ�தின� ஊ"ற
 அ�ேறா 

$கத.09244.2 

 ேநா�$ உ#
 இநா- கா#
 ேநா"கலா� இைனய எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.09244.3 

 ேபா�$வ� எ�ைன ெகா:ேலா .க@தி இக@
 ேவேலா�. $கத.09244.4 

 ஆ"றி5
 த,ம
 வி=ைச அ,
 ெபற:_ெதா.ெப.(ெப#_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) 

மக�
 சீ(�தி $கத.09245.1 

 ஏ"றி5
 ெகா"ற
_ெப.(ெகா"ற
_ெப.) ஆ"ற: இ,நிதி 

ெப,ைம_ெப.(ெப,ைம_ெப.) இ�ப
_ெப.(இ�ப
_ெப.) $கத.09245.2 

 ேநா"றி5
 விரத
_ெப.(விரத
_ெப.) சீல
 )வ: அ,
 ேபாத
 யா�
 

$கத.09245.3 

 P"#வ�_ெப.(P"#வ�_ெப.) P�
 ஞா�# $றி�திட: P5ேமா தா�. 

$கத.09245.4 

 கால� ஆகிய� ஓ( ேச( ப�_ெப.(ேச( ப�_ெப.) கால
_ெப.(கால
_ெப.) ஆ
 

வைலைய வ Cசி $கத.09246.1 

 ஞால
_ெப.(ஞால
_ெப.) ஆ
 தட�தி: ைவ$
 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) உயி( 

மீ�க- வா/ $கத.09246.2 

 ஏலேவ ஈ(�� நி�றா�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) இ#தி ஆ
 

கைர ேச( காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கத.09246.3 



 ேமலவ� ைகD- ப65 ெமலிெவா5 வ C5
 அ�ேற. $கத.09246.4 

 சீ/ய� உடல
 எ�ைக ெத/திைல நிைல�த: 

ெச:லா_எதி(.ம.ெப.எ�.(ெச:_வி.+ஆ_எதி(.ம.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.09247.1 

 ஆ( உயி( வைகD
 எ�ப� அறி�_வி.எ�.(அ/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

இைல ஆD- ப: நா-_ெப.(நா-_ெப.) $கத.09247.2 

 சா,த: ேவ45
 எ�I
 தைகைமD
 நிைன�தி அ:ைல $கத.09247.3 

 பா( உயி( இற ப )0கி இ, பேதா ப/A மாேதா. $கத.09247.4 

 மதிர
 இ:ைல மாய
 இ:ைல ஓ( வர�
 இ:ைல $கத.09248.1 

 ததிர
 இ:ைல ேமேலா( த,கி�ற பைட ஒ�# இ:ைல $கத.09248.2 

 அதர அமர( எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) அனிக
 ஆ�� 

Fழ_$ைற.எ�.(FB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) ேம: 

$கத.09248.3 

 இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) ெபா,வா� 

ெச:லி�_நி.எ�.(ெச:_வி.+இ�_நி.எ�.$றி.) யா� நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) ெச�தி 

மாேதா. $கத.09248.4 

 சிறிய� ஓ( பயைன� 2�கி� தCயவ( 

ெச�D
_ெப.எ�.(ெச�_விஉ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) FB�சி $கத.09249.1 

 அறிகில ஆகி வ CB�"# அக  ப5 மா�
 மீI
 $கத.09249.2 

 பறைவD
 எ�ன ஒ:லா( .ண( பினி: ப5தி இ�ேன $கத.09249.3 

 விற:_ெப.(விற:_ெப.) ஒ5 வலிD
 சீ,
 ேம�ைமD
 இ�றி உ"றா�. 

$கத.09249.4 

 ஆதலி� எவ(�$
 ேம: ஆ
 அர� தைன உ�னி ஆ"ற $கத.09250.1 

 மாதவ
 ./தி அ�னா� வர
_ெப.(வர
_ெப.) பல ேக6ட 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.09250.2 



 தC�_ெப.(தC�_ெப.) அற உத�
 பி�ன(� ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) உ� ஏவ: 

ெச�வா(_வி.�.(ெச�_வி.+?_இ.இ.கா.+ஆ(_பட(.ப�.) $கத.09250.3 

 ேமத$
 உல$�$ எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) ேவதனா� இ,�தி எ�றா�. 

$கத.09250.4 

 ெசா�னைவ ேக6டேலா5
 ெதாHதைக அ�ண( ேதா�ற: $கத.09251.1 

 �� இைவ யாவேரI
 ெமாழிதன( இ:ைல யாI
 $கத.09251.2 

 இ�னைவ ./த: ேத"ேற� இனி� தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) இய"# கி�ேற� 

$கத.09251.3 

 அ�னைவ ./D
 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அ,- 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) ேவ45
 எ�றா�. $கத.09251.4 

 ஐ விைன ெச� ெபாறிக- எலா
 அர0க
 என� கற0$
 அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) 

அட0$ கி�ற $கத.09252.1 

 ெம� விைனய மதிர�
 ததிர�
 அ0க
 உ# விதியிேனா5 $கத.09252.2 

 ைக விைனD
 உ- ேகாJ
 .ற
_ெப.(.ற
_ெப.) கா .
 

விரத
_ெப.(விரத
_ெப.) ெச� கடI
 ஏைன� $கத.09252.3 

 ெச� விைனD
 உண(வி�� ேம,வி� பா: தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ./ய� 

ெச:@க எ�றா�. $கத.09252.4 

 ஏ�த@
 கய�க�ேதா� அ�ணெரா5
 .க(_ெப.(.க(_ெப.) அ>யி� இைற=சி 

அ0க4 $கத.09253.1 

 ேம�வ� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) என உைரயா விைட 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேநா"றி5வா� 

விைரவி� ஏக� $கத.09253.2 

 காவத
 அ0$ ஓ( இர45 கட . அள�
 தா�_த".A.(தா�_த".A.) 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) க4ணி� ேநா�கி  

$கத.09253.3 



 ேபாவ� இனி என மகிB� மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ேபா� அ�ண( பதி .$தா� அ�ேற. $கத.09253.4 

 அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) கால�� எதி( 

வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) இைறவIட� .$த எலா
 

அைறய அ�னா� $கத.09254.1 

 இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) கால
_ெப.(கால
_ெப.) தா�_த".A.(தா�_த".A.) 

அ�ேறா அ,- ெச�தC( என இய
பி 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) அ�பா: $கத.09254.2 

 �� கா: வதைன_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வி5�திட  ேபா�� 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பத�தி� ��னேம ேபா: $கத.09254.3 

 மி�காI
 வ C"# இ,தா� கட�ள,
 .ரதரI
 விHம
 ெகா-ள. 

$கத.09254.4 

 மா4 த$ அ?வலி அகல
 ம, ._ெப.(ம, ._ெப.) அதைன எதி(� ெதா:ைல 

ைவ பி� ஈ0$ $கத.09255.1 

 மீ4>ய தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) காB இ,
பி� எஃக
 �த: விய� பைடக- 

இய"ைக எ�ன� $கத.09255.2 

 கா4 தைகய_$ைற.எ�.(தைக_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) த
 $ரவ� ஆன 

.க(_ெப.(.க(_ெப.) உைர அதைன� க,��- ேச(�தி $கத.09255.3 

 ஆ4 தைக ேச( இப �க�ேதா� அ�ண,ட� தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ./வா� 

அகல: உ"றா�. $கத.09255.4 

 அ
 க4 �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) 

ப>�_வி.எ�.(ப>_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அறியா ேம,விI�$ ஒ,சா( 

ேபா� அ�ண( ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) $கத.09256.1 

 �0க மி$ க,விகளா� ேவ45வன ெகாண(வி��� 2 நC( ஆ>� $கத.09256.2 



 ெச
 கதிேரா� தைன ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

ஆ"# கட� �>�� ��ைன� தC(� ேந(� $கத.09256.3 

 த0க- $ரவ� பணி�த ெப"றியினா: மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) 

தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) த�ைன� ெச�வா�. $கத.09256.4 

 ெபாறியி: உ# .ல�_ெப.(.ல�_ெப.) அவி�� நைவ நC�கி� கர4 இய: ேபா�கி 

ஆசா� $கத.09257.1 

 $றி வழிேய தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 8ல எH�� உட� ஐ�
 

ெகாJவி எ4ணி_வி.எ�.(எ4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.09257.2 

 அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) தனி: அறிவாகி உயி(�$ உயிரா�  பர
 ெபா,ளா� 

அமல
 ஆகி� $கத.09257.3 

 ெசறித, க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) அ> 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) உ,ைவ� சிைத ெச�தா�. $கத.09257.4 

 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ஆ45 .:_ெப.(.:_ெப.) அட$ ேமயினா� 

$கத.09258.1 

 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ஆ45 சி: .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) அ,தினா� 

$கத.09258.2 

 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ஆ45 அள� அனில
 )0கினா� $கத.09258.3 

 மாயி,
 .வி உயி( 

ம5�$
_ெப.எ�.(ம5_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

வாயினா�. $கத.09258.4 

 கால
_ெப.(கால
_ெப.) 8வாயிர
 

கழித_ெப.எ�.(கழி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பி� �ைற $கத.09259.1 

 மா: உ# ம,�� எI
 மாைவ� 24>ேய $கத.09259.2 



 8ல ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கனலிைன �5�கி 865 உறா $கத.09259.3 

 ேம: உ#
 அமி(திைன மிைசத: ேமயினா�. $கத.09259.4 

 க4டன( அ� Aர( கவ@
 சிைதய( $கத.09260.1 

 தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) அ�ண� 

இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) ெச�ைக �"#
 ஏ: $கத.09260.2 

 அ4ட�
 .வன�
 அைல�$ேம எனா� $கத.09260.3 

 ெகா4டன(_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ(_பட(.ப�.) 

த
பதி அறிய� Pறினா(. $கத.09260.4 

 Pறிய ெசயலிைன� ேத(�_வி.எ�.(ேத(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெகா"றவ� $கத.09261.1 

 ஆறிய ெவ$6சிய� அய(� ேசா( உறா $கத.09261.2 

 வ Cறிய: வா�ைமD
 விற@
 ஆ4ைமD
 $கத.09261.3 

 மாறியேவா எனா ம#�க
 எ�தினா�. $கத.09261.4 

 .ல(தன� இர0கின� ெபா,ம: 

எ�தினா�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) $கத.09262.1 

 அலதன� உயி(�தன� அ�ச
 

ெகா4டன�_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

$கத.09262.2 

 உலதன� ேபா�றன� ஒ50கி� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உள
 $கத.09262.3 

 $ைலதன� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) Pற: பாலேதா. $கத.09262.4 

 ஈசைன அ�# கா எதிர� க4>ல� $கத.09263.1 

 கா� சின
_ெப.(சின
_ெப.) அக�றி5
 கய �க�தினா� $கத.09263.2 



 ேதசிக� அ,ளினா: தCயி� க4 உறCஇ $கத.09263.3 

 மாA அ# தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ெசய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

மன��
 உ�னினா�. $கத.09263.4 

 A"# உற நா: கன: Fழ_$ைற.எ�.(FB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ந- இைட 

$கத.09264.1 

 ம"# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ேப( அழ: 

வதிய_$ைற.எ�.(வதி_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) அ�னதி: $கத.09264.2 

 ெகா"ற ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கய �க� $/சி: தா-_ெப.(தா-_ெப.) நிறCஇ 

$கத.09264.3 

 ந:தவ
 இய"றினா� நாத� ேபா"றிேய. $கத.09264.4 

 ேமயின ெகாH
 .ைக மிைச� ெகா4டா: என� $கத.09265.1 

 தC அழ: ந5�ற� ெச: நி�ைற இர45 $கத.09265.2 

 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ஆ4ைடயி� அவதி ஆ( உயி( $கத.09265.3 

 ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) உற இப�க� ேநா"ற: ஓ
பினா�. $கத.09265.4 

 .ைழ� ைகயி� �க�தின� .னித
 ஆ( த, $கத.09266.1 

 அழ: சிைக மீ� ெகாள� தன� தா-_ெப.(தா-_ெப.) நிறCஇ $கத.09266.2 

 விH� தக ேநா"றைல விய� ேநா�$ உறCஇ $கத.09266.3 

 அழ: ெப,
 கட�J
 அ,- ெச�தா� அேரா. $கத.09266.4 

 அ�ன� ஓ( அைமதியி: அ�ண� மாA உட:_ெப.(உட:_ெப.) $கத.09267.1 

 வ�னியி: உ#�� கா( இ,
பி� மா4ட� $கத.09267.2 

 ெபா�னிI
 மணியிI
 

ெபாலி�_வி.எ�.(ெபாலி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) G�த� $கத.09267.3 



 மி� நிவ( வ�சிர மிட@
 சா�ற� ஆ:. $கத.09267.4 

 ஏ"ற ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) மர._ெப.(மர._ெப.) 

இய: வழா மேல $கத.09268.1 

 ேபா"றிய_ெப.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வ,
 

இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) ெபாைறD
 ேம�ைமD
 $கத.09268.2 

 ேநா"றி5
 தி6ப�
 )வல: பாலேதா $கத.09268.3 

 2"#�
 அல( எனா அ�ண( ேதா�றினா(. $கத.09268.4 

 வ Cசின( ந#_ெப.அ.(ந#_ெப.அ.) மல( விய பி� ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) ெமாழி 

$கத.09269.1 

 ேபசின( .கBதன( பிற0$
 ஆ(வ�தா: $கத.09269.2 

 ஆசிக- .க�றன( அமர( தாைனைய $கத.09269.3 

 ஏசின( அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தம� இ�ன:_ெப.(இ�ன:_ெப.) 

ேநா�$வா(. $கத.09269.4 

 தள  ெப,
 ப0கய� தவிசி� மீ மிைச $கத.09270.1 

 அள . அ,
 $ண��ட� அம(த_ெப.எ�.(அம(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

நாயக� $கத.09270.2 

 உள பட ேநா�கின� உவ� G �> $கத.09270.3 

 �ள�கின� அமர(க- �K�க
 எ�தினா(. $கத.09270.4 

 இ�னண
 அ,
 தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) இய"#
 எ:ைலயி: $கத.09271.1 

 ெபா� அவி( சைட �>  .னித நாயக� $கத.09271.2 

 அ�ன� நா>ேய அ�ண,�$ இைற $கத.09271.3 

 ��Iற வதன�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

8/ ஏ"றி� ேம:. $கத.09271.4 



 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேதா�ற@
 ம"# அ� 

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

அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) $கத.09272.1 

 ததி மா �க� தானவ� ேநா�._ெப.(ேநா�._ெப.) ஒOஇ 

இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) $கத.09272.2 

 சிைத அ�ெபா5 ெச�னியி:_ெப.(ெச�னி_ெப.+இ:_இட.ேவ.) ைக 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.09272.3 

 எைத த�ைன இைற=சி நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ஏ�தினா�. $கத.09272.4 

 ேபா"#_ஏவ.(ேபா"#_வி.) கி�#ழி  .0கவ� இ�# கா $கத.09273.1 

 ஆ"# ேநா�பி: அய(தைன நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) இனி  $கத.09273.2 

 ேப"ைற ேவ45வ ேபசிைன 

ெகா-க_விய0.வி.�.(ெகா-_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) என� $கத.09273.3 

 ேத"ற
 மி�கவ� ெச .த: ேமயினா�. $கத.09273.4 

 மா: அய� இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) �த: வர
._ெப.(வர
._ெப.) இேலா( 

$கத.09274.1 

 ேம: உ# தைகயின( ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) ேபா/ைட 

$கத.09274.2 

 ஏ@வ( எ�னிI
 என�$ எ�னிட $கத.09274.3 

 ஆ: அம( கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அ,ள: ேவ45
 

ஆ:. $கத.09274.4 

 எ"#வ எறி$வ ஈ(வ எ�$வ $கத.09275.1 

 $"#வ �தலிய $H� ெகா- வா�_ெப.(வா�_ெப.) பைட $கத.09275.2 



 �"# உற வ/I
 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) �>� உறா வைக 

$கத.09275.3 

 அ"ற
 இ: ெப,மிட: அளி�த:_ெதா.ெப.(அளி_வி.+�த:_ெதா.ெப.$றி.) 

ேவ45
 ஆ:. $கத.09275.4 

 மி�க� ஓ( அமரரா: விய பி� மாIட $கத.09276.1 

 ம�களா: அ�ணரா: ம"ைறேயா( களா: $கத.09276.2 

 ெதா�$ உ# வில0கினா: �=சிடா வைக $கத.09276.3 

 இ�கண
 தமியேன"$ ஈத: ேவ45
 ஆ:. $கத.09276.4 

 எ� நிக( ஆகிவ� ஒ,வ� எ�ெனா5 $கத.09277.1 

 �� உற ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சம( �ய@
 எ�னிI
 $கத.09277.2 

 அ�னவ� பைடயிI
 அழி� உறா வைக $கத.09277.3 

 ெபா� அவி( ேவணியா� ./த: ேவ45
 ஆ:. $கத.09277.4 

 வர
_ெப.(வர
_ெப.) த, கட�ள( �னிவ( ம"ைறேயா( $கத.09278.1 

 இ,தி5
 உல$ எலா
 எ�ன� ஆைணயி: $கத.09278.2 

 தி/தி5
 ஆழிD
 ேகா@
 ெச�றிட  $கத.09278.3 

 ./தி5
 அரசிய: ./த: ேவ45
 ஆ:. $கத.09278.4 

 அ�றிD
 ஒ�# உள� அ>ய� FB�சியா: $கத.09279.1 

 ெபா�றிI
 பிறவிD- .காைம ேவ45
 ஆ: $கத.09279.2 

 எ�ற@
 ேநா"றவ(�$ ஏ�
 ஈபவ� $கத.09279.3 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) அைவ 

ெப#க_விய0.வி.�.(ெப#_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) எ� 

ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஏகினா�. $கத.09279.4 



 ெப"றன� பைடகJ
 பிற�
 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) .ற
_ெப.(.ற
_ெப.) 

$கத.09280.1 

 A"றி5 கிைள எலா
 ெதாட(�_வி.எ�.(ெதாட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

FBதர $கத.09280.2 

 உ"றன� கா4த$
 உ
ப( உ0$வ� $கத.09280.3 

 ம"# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) கய�க� எ�# மாBகினா(. $கத.09280.4 

 காB உ# ெப,
 த, நா# காசினி $கத.09281.1 

 வ CB உ# 2ெரா5 ெமலி�_வி.எ�.(ெமலி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

நினறன_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.க.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) $கத.09281.2 

 ஊB உ# ப,வ
_ெப.(ப,வ
_ெப.) 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ"ற 

காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) $கத.09281.3 

 FB உ# ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) நிைல எ�ன� ேதா�றினா�. 

$கத.09281.4 

 அ".த
 எ�தின� அைல ெகா- வா/யி: $கத.09282.1 

 .:_ெப.(.:_ெப.) .த
 ஆ
 என  .ளக
 G��ளா� $கத.09282.2 

 ெசா: பக( அ/ய� ஓ( மத( பி� A
ைமயா� $கத.09282.3 

 சி"பர� க,ைணயி: திைள�த: ேமயினா�. $கத.09282.4 

 அ�ன� ேத(� உறCஇ அ�ண( ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) $ல $கத.09283.1 

 ம�னI
 ெவ-ளிD
 மத0க மா �க� $கத.09283.2 

 த�ைன வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�திேய சய
 

உ4டாக என  $கத.09283.3 

 ப�ன,
 ஆசிக- பக(� ேமயினா(. $கத.09283.4 



 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) அளி இ:ல� ஓ( ததி மா �க� $கத.09284.1 

 அ4ண: அ
 கட களி"# அமர( ேகாைனD
 $கத.09284.2 

 வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) பிறைரD
 

ெவ�#_வி.எ�.(ெவ:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பி� $கத.09284.3 

 ம4_ெப.(ம4_ெப.) உலக��_ெப.(உலக
_ெப.+அ��_சா/.) அத� இைட 

வ:ைல எ�தினா�. $கத.09284.4 

 .வனி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இைட  ேபா� பி� $கத.09285.1 

 அ�ண( க
மிய அறிஞைன $கத.09285.2 

 )வ@
 அ�ெபா5 ேநா�$ உறா $கத.09285.3 

 உவைகயா: இைவ உைர ெச�வா�. $கத.09285.4 

 நா_ெப.(நா_ெப.) வல
 த, ந4K
 இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) $கத.09286.1 

 தCவி� ேமத$ ெத� திைச  $கத.09286.2 

 Gவி: ஓ( நக( ./தி ஆ: $கத.09286.3 

 ேமவ ெவ�#_வி.எ�.(ெவ:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) விள
பேவ. 

$கத.09286.4 

 Gவி� ேம: வ,
 .0கவ�� $கத.09287.1 

 ேத� நா4_ெப.(நா4_ெப.) உ# ெச�ைகயி: $கத.09287.2 

 காவ:_ெப.(காவ:_ெப.) மா நக( க45 அதி: $கத.09287.3 

 ேகாவி: ஒ�# $யி"றினா�. $கத.09287.4 

 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) க4 ேமத$ ேவழ �க�தைன� $கத.09288.1 

 த0க- ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பைக தா0$வதா
 என� $கத.09288.2 



 சி0க
_ெப.(சி0க
_ெப.) ஆ"#
 தி, மணி  படீ
 ஒ�# $கத.09288.3 

 அ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ைவக ஆ"றின� 

அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) இைட. $கத.09288.4 

 இைன�தி யா�
 இைம பினி: க
மிய� $கத.09289.1 

 நிைன  பினி: ெச� நிைலைமைய ேநா�கிேய $கத.09289.2 

 சின�தி� நC0கிய_ெப.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெச� தவ� 

ேதசிக� $கத.09289.3 

 மன�தி� ஊ5 மகிB�சியி� ேமயினா�. $கத.09289.4 

 காம(_ெப.(காம(_ெப.) த0கிய_ெப.எ�.(த0$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

கா ._ெப.(கா ._ெப.) இய: அநக( $கத.09290.1 

 2 மத
_ெப.(மத
_ெப.) ெகH ேதா: �க� காதலா� $கத.09290.2 

 மா மத0க.ர
 என ம"# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) $கத.09290.3 

 நாம
 அ0$ அத"$ எ�திட நா6>னா�. $கத.09290.4 

 அத மா நக( ஐ� என� க
மிய� $கத.09291.1 

 சிைத நா>ன� ெச�தி5
 காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) 

$கத.09291.2 

 ததி மா �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) ஆனவ� க4 உறCஇ $கத.09291.3 

 அத
 இ:ல� ஓ( ஆ(வெமா5 ஏகினா�. $கத.09291.4 

 காத
 அ0$ ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ப�� என� க"றவ( $கத.09292.1 

 ஓ� கி�ற ஒH�க�
 ஒ�# எI
 $கத.09292.2 

 பாதி எ:ைல  பர .
 ெப# நக( $கத.09292.3 

 வ Cதி ேநா�கின� வி
மித
 எ�தினா�. $கத.09292.4 



 அர�க( ெதா:ைல அ�ண(�$ அரெசா5 $கத.09293.1 

 த,�$ தானவ( த
�ட� எ�திேய $கத.09293.2 

 ெப,�க
 உ"# அத� பி�னவ( இ�னவ( $கத.09293.3 

 இ,�க ந:கின�_வி.�.(ந:$_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) இநக( 

யாைவD
. $கத.09293.4 

 அ
 க4 ேம�
 அணி மணி� ேகாயிலி� $கத.09294.1 

 ம0கல�ெதா5 வ:ைலயி� ஏகிேய $கத.09294.2 

 சி0க ஏ"றி� சிர
 ெகH படீேம: $கத.09294.3 

 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) ைக மா �க� வ C"# இ,தா� அேரா. $கத.09294.4 

 ேபா� பி�ன(  ெபா,வ,
 தானவ( $கத.09295.1 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) மா மகளான விசி�திர $கத.09295.2 

 காதி த�ைன� க,� ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) நாளினி: $கத.09295.3 

 ஏத: �� வைர� இ�. உற ேமவினா�. $கத.09295.4 

 வி4ணி� மாத(க- ேமத$ த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) $ல
_ெப.($ல
_ெப.) 

$கத.09296.1 

 ந4K மாத(க- நாக( த
 மாத(க- $கத.09296.2 

 வ4ண வி=ைசய( மாத(க- ஆதி ஆ
 $கத.09296.3 

 எ4 இ: மாதைர  பி� வைர� எ�தினா�. $கத.09296.4 

 ெபா� நக(�$
 ெபால0ெகH .6பக $கத.09297.1 

 ம� நக(�$
 அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ஈ4>ய 

$கத.09297.2 

 எ நக(�$
 இலா வள
_ெப.(வள
_ெப.) எ�திய $கத.09297.3 



 அ நக(� க4 அம(திட: ேமயினா�. $கத.09297.4 

 FH
 வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) தானவ( ��னிேய $கத.09298.1 

 தாழ ஏB உல$
_ெப.(உல$_ெப.+உ
_சா/.) தன� ஆைணயா: $கத.09298.2 

 வாழி_விய0.வி.�.(வாB_வி.+இ_விய0.வி.�.$றி.) ேச( ெகா5
 ேகாெலா5 

ம�I ேப( $கத.09298.3 

 ஆழி ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) அரA ெச�தா� அவ�. 

$கத.09298.4 

 ஆ�
 ச0க�
 அ
.ய�
 மல(� $கத.09299.1 

 கா�
 மா மணிD
 கமல ஆலய�� $கத.09299.2 

 ேத�
 பி�வ,
 ேதவ,
 மாத,
 $கத.09299.3 

 ஏவ: ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) இனி� இ,தா� அேரா. 

$கத.09299.4 

 .தி மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) .க,
 .க,ட� $கத.09300.1 

 அத
 அ"ற அ�ண(க- ம�னI
 $கத.09300.2 

 ததியி� �க� தானவI�$ ந�_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) $கத.09300.3 

 மதிர� �ைணயா� அவ4 ைவகினா(. $கத.09300.4 

 அ�ன காைல_ெப.(காைல_ெப.) அ5 க/ மா �க $கத.09301.1 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ��வ,
 வாசவ� ஆதி ஆ
 $கத.09301.2 

 ��I வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) Fழைல ேநா�கிேய $கத.09301.3 

 இ�ன� ஒ�ைற இய
.த: ேமயினா�. $கத.09301.4 

 ைவக@
 இவ4 வ�ழி )0க- த
 $கத.09302.1 



 ெமா� ெகா- ெச�னியி:_ெப.(ெச�னி_ெப.+இ:_இட.ேவ.) �
 �ைற 

தா�கிேய $கத.09302.2 

 ைகக- கா�ற� கா: ெகா5 தாB� எழCஇ� $கத.09302.3 

 ெச�க_விய0.வி.�.(ெச�_வி.+க_விய0.வி.�.) ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) பணி 

ேதவ(க-_ெப.(ேதவ(_ெப.+க-_ப�.) நC( எ�றா�. $கத.09302.4 

 அ�ன� ஓத@
 அ4ட(க- யாவ,
 $கத.09303.1 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) தாI
 ம# பைத அ=சிேய $கத.09303.2 

 ��னேர நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெமா�
. உைட� 

ேதா: �க� $கத.09303.3 

 ெசா�ன�_வி.அ.ெப.(ெசா:_வி.+�_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) ஓ( .� 

ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) �ைற ஆ"றினா(. $கத.09303.4 

 எழிலி ஊ(திD
 ஏைனய வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) $கத.09304.1 

 $Hவிேனா(கJ
 $=சர மா �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) $கத.09304.2 

 அழித க4 பணி அ:க@
 ஆ"றிேய $கத.09304.3 

 பழி எI
 பரைவ  ப>தா( அேரா. $கத.09304.4 

 க/�க��� கயவன� ஏவலா: $கத.09305.1 

 ப,வர: பழி 8B$# பா�ைமைய� $கத.09305.2 

 Aர( கJ�$ இைற ெதா:ைல வி/=ச� மா: $கத.09305.3 

 இ,வ,�$
 இய
பி இர0கினா�. $கத.09305.4 

 இர0$
 எ:ைலயி: இதிர �"# உள
 $கத.09306.1 

 தர0க
 எ�தி� தள(திட: நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எனா $கத.09306.2 

 உர
 ெகா- பா�ைம உண(�தி அவெனா5
 $கத.09306.3 



 .ர0க- அ6டவ� ெபா"ைறயி: ேபாயினா(. $கத.09306.4 

 மாக( யாவ,
 வாசவI
 .ைட $கத.09307.1 

 ஆக வதிட அ
.ய� மா: உைம $கத.09307.2 

 பாக� ேமய பனி வைர� ேகாயி@- $கத.09307.3 

 ஏகினா( நதி எைத வி5 பேவ. $கத.09307.4 

 க45 நாத� கழ: இைண தாB� ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) $கத.09308.1 

 ெதா45 காண� �தி�த@
 ஆ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $கத.09308.2 

 அ4டேரா5
 அலமர: எ�திேய $கத.09308.3 

 வ4 �ழா� �> வத� எ� எ�னேவ. $கத.09308.4 

 ஆன� ஓ( ெபாHதி� மா: அரைன 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஓ( $கத.09309.1 

 தானவ� கய�க� எ�I
 த�ைமயா� $கத.09309.2 

 வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) தைம எலா
 வ,�தினா� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $கத.09309.3 

 ஊன
 இ: தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ./� உைடய வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) 

ஆ:. $கத.09309.4 

 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கய �க�தின� விறைல 

நC�$த:_ெதா.ெப.(நC�$_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) $கத.09310.1 

 எ0கJ�$ அ/ய� ஆ: எவ(�$
 ஆதி ஆ
 $கத.09310.2 

 .0கவ நின�$ அ� ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) அ�# ஆைகயா: $கத.09310.3 

 அ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) உயி( ெதாைல�� அ,ள ேவ45
 நC. 

$கத.09310.4 



 எ�# உைர ெச�த@
 ஈச� யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) இவ4 $கத.09311.1 

 ஒ�# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) .த:வைன உதவி� ேதா: �க $கத.09311.2 

 வ� திற:_ெப.(திற:_ெப.) அ�ணைன மா��� ம"# 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $கத.09311.3 

 ெவ�றி ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏ$வா� 

வி5��_வி.எ�.(வி5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேம: எ�றா�. $கத.09311.4 

 வ C>ய ப"# உைட விரத(�$ எ�னிI
 $கத.09312.1 

 நா>ய அ/யவ� நவி�ற_ெப.எ�.(நவி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

வா�ைமைய� $கத.09312.2 

 F>ன( ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ேம: ெதாHத ைகயரா� $கத.09312.3 

 ஆ>ன( பா>ன( அமர( யா,ேம. $கத.09312.4 

 பா0க/: அைனயைர  ப/�_வி.எ�.(ப/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ேநா�கிேய $கத.09313.1 

 ஈ0$ இனி )
_தி/.()
_��.ஒ,.) பதி�$ ஏ$வ C( என $கத.09313.2 

 ஆ0$ அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) எ
பிரா� அ>யி: வ CBதன( $கத.09313.3 

 வ C0$_ஏவ.(வ C0$_வி.) உ# காத:_ெப.(காத:_ெப.) ஆ: விைட 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏகினா(. $கத.09313.4 

 ஏகிய எ:ைலயி: எ4 இலா விதி $கத.09314.1 

 ேசகர
 மிைல�சிய ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) வானவ� $கத.09314.2 

 பாக
 உ"# உல$ எலா
 பயத_ெப.எ�.(பய_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

Aதர� $கத.09314.3 

 ேதாைகைய ேநா�கிேய இதைன� ெசா:@வா�. $கத.09314.4 

 யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) ெப, வி, .ட� இய"# வி�தி5
 $கத.09315.1 



 ேத
 ப5 த,வன
 ெத/�
 

ெச:க_விய0.வி.�.(ெச:_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) என $கத.09315.2 

 வா
 ப/A அ,ளிைன வ,வ� ஆ0$ எனா� $கத.09315.3 

 கா
 ப5 ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) உைட� க�/ Pறினா-. $கத.09315.4 

 ஆய� ேக6டன�_வி.�.(ேக-_வி.+6_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

அகில
 யாைவD
 $கத.09316.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) என அ,J
 அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) 

ைதய:_ெப.(ைதய:_ெப.) த�ெனா5
 $கத.09316.2 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) உய( விA
பிைன� ெசறி த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) 

ேசாைலயி: $கத.09316.3 

 ேபாயின� மைற�$ எலா
 ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) அ� ஆயினா�. 

$கத.09316.4 

 நC- )த:_ெப.()த:_ெப.) கன: விழி நிமல�ேத எI
 $கத.09317.1 

 தாKைவ  ேபாலேவ தன� பாத�
 $கத.09317.2 

 ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) உைட� ெச�னிD
 ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) யா/I
 

$கத.09317.3 

 காKத"$ அ/ய� அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) க> ெகா- ேசாைலேய. 

$கத.09317.4 

 ேதA உைட�� அ,நிைர தி, ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேபா� ஒ5 $கத.09318.1 

 பாசைட� ெதா$திD
 ப/�� நி"பன $கத.09318.2 

 ஈசI�$ அ,�சைன இய:பி� ஆ"றிட $கத.09318.3 

 ேநச�"#
 உைடயவ( நிைலய� 

ஒ�$
_ெப.எ�.(ஒ�$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ:. $கத.09318.4 



 பா: உற வ,வ� ஓ( பைரத� ெம� ஒளி $கத.09319.1 

 ேம: உ# ைப
 ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) ேவத நாயக� $கத.09319.2 

 ஏ: உ# தா,க வன�தி: எ�த �� $கத.09319.3 

 மா: உ# ம0ைகய(_ெப.(ம0ைகய(_ெப.) வ>வ
 ேபா@
 ஆ:. $கத.09319.4 

 ெகா>கJ
 த,�களி� $H� மா�ட� $கத.09320.1 

 அ>க- அ0$ ஏக@
 அைனய( ெச
ைமD
 $கத.09320.2 

 Aட(ெகH பAைம_ெப.(பAைம_ெப.) அ
 �வ�றி அ�ன� ஓ( $கத.09320.3 

 வ>� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ,தி5
 

வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) ேபா@
 ஆ:. $கத.09320.4 

 G
 த, நிைரகளி: ெபா,� இ: ேகா65 இைட� $கத.09321.1 

 ேசதி5 நைன பல திகBவ பா( பதி $கத.09321.2 

 காதைன அ�ெபா5 க45 பா0$ உளா( $கத.09321.3 

 ஏதிய தCபிைக எ�ன: ஆனேவ. $கத.09321.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) த, ஓ( சில மல/� கா4 ெதா#
 $கத.09322.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) �ளி வி5வன சிவைன� க45ழி $கத.09322.2 

 ஆ�ற� ஓ( அ�பினா( அக
 

ெநகிB�_வி.எ�.(ெநகிB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) க- $கத.09322.3 

 கா�ற� ஓ( .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) என� கவி�# கா6>ய. $கத.09322.4 

 வ4 த, ஓ( சில ம, பி: வா�_ெப.(வா�_ெப.) நிற
_ெப.(நிற
_ெப.) 

$கத.09323.1 

 ெகா4>5
 ம� மல( $Hமி உ"றன $கத.09323.2 



 எ4 தி, மைல இைட வ CH
_ெப.எ�.(வ CB_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

க0ைகயி: $கத.09323.3 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) �ளி சிதறிய த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ேபா�றேவ. 

$கத.09323.4 

 க"ைற அ
 Aட( மணி_ெப.(மணி_ெப.) கனக
 ஏைனய $கத.09324.1 

 பி"ைற எ�னா� அ,- ெப/ய( வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) ேபா: $கத.09324.2 

 ம"# அவ4 உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) ப: மர�
 த
 பய�_ெப.(பய�_ெப.) 

$கத.09324.3 

 எ"ைறD
 உல . உறா� ஈைக சா�றேவ. $கத.09324.4 

 கா அத� இய:பிைன� க45 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) $கத.09325.1 

 ேதவி ெயாேட அ,- ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) சி"பர� 

$கத.09325.2 

 ஆவி உ- உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) என அத� உ- ைவ$
 ஓ( $கத.09325.3 

 ஓவிய ம�# இைட ஒ:ைல ஏகினா�. $கத.09325.4 

 எ4 த$ ெப, நைச எ�தி ஐ
.ல� $கத.09326.1 

 வி4>ட: இ�றிேய விழியி� பா: பட� $கத.09326.2 

 க4டன- க�/ அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) க> ெகா- 

ம4டப
_ெப.(ம4டப
_ெப.) $கத.09326.3 

 ெகா4>5
 ஓவிய� ேகால
 யா�ேம. $கத.09326.4 

 பா0க/: வ,வ� ஓ( பரம� ஆைணயா: $கத.09327.1 

 ஆ0$ அத� ந5வணி: ஆதி ஆகிேய $கத.09327.2 



 ஓ0கிய_ெப.எ�.(ஓ0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தனி எH�� ஒ�# 

இர45 அதா� $கத.09327.3 

 20$ ைக
 மைலகளி: ேதா�றி"# எ�பேவ. $கத.09327.4 

 அ�னைவ உைமயவ- காண ஆ0$ அைவ $கத.09328.1 

 �� உ# .ண(�சியி� �ய"சி ெச�த@
 $கத.09328.2 

 எ�ைன ெகா: இ� என எ4ணி� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ெனா5 $கத.09328.3 

 ம�னிய �த:வைன வண0கி� P#வா-. $கத.09328.4 

 8ல
 ஆ
 எH�� இைவ 

�ய0கி_வி.எ�.(�ய0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) மா: க/� $கத.09329.1 

 ேகால
 ஆ�  .ண(வ� எ� P#க எ�ற@
 $கத.09329.2 

 ஏலவா( க,
 $ழ:_ெப.($ழ:_ெப.) இைறவி ேக- என $கத.09329.3 

 ஆல
 ஆ( கள�தின� அ,- ெச�கி�றன�. $கத.09329.4 

 ��. நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) கா4டலி� 8ல
 ஆ� உைடய� ஓ( 

$கத.09330.1 

 ம� ெப,
 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ெபாறி ம,வி ஈ( உ, ஒறCஇ 

$கத.09330.2 

 அ�பினா: ஆைன ேபா: 

.ண,
_ெப.எ�.(.ண(_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ: ஆைகயா: 

$கத.09330.3 

 நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) ெப,
 தகவிைன நிைனகிலா� நCDேம. $கத.09330.4 

 கா6சியா: இ� ெசD
 காரண
 

ெப"ற_ெப.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) 

$கத.09331.1 



 மா6சி தா�_த".A.(தா�_த".A.) யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) அல� ம"றியா( 

உண($வா( $கத.09331.2 

 ஆ6சியா� உ"ற ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) அ,மைற�$ 

ஆயிI
_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.$றி.+உ
_சா/.) $கத.09331.3 

 ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) ெசலா 

நி"$
_ெப.எ�.(நி:_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) தி, அ,- ெச�ைகேய. $கத.09331.4 

 எ�னேவ �கமனா: எ
பிரா� அ
பிைக $கத.09332.1 

 த�ெனாேட ெமாழிய_$ைற.எ�.(ெமாழி_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) ததிD
 பி>D
 ஆ�� $கத.09332.2 

 ��னிேய .ண( உ#
 2ய ெச� ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) விடா $கத.09332.3 

 ��னேம ேபா�ற� ஆ: �>� இலா� $>ைலேய. $கத.09332.4 

 அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) கண�� ஆ� இைட ஐ0 கர�தவ� அ,- 

$கத.09333.1 

 �� க4 நா: வாயினா� �
 மத�� ஆ# பா� $கத.09333.2 

 ைம� க,
 களி# எI
 மா �க�தவ� மதி� $கத.09333.3 

 ெச�க(வா( சைடய� ஓ( சி#வ�_ெப.(சி#வ�_ெப.) 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ,ளினா�. $கத.09333.4 

 ஒ,ைமயா: உண,ேவா( உண(விI�$ உண(வ� ஆ
 $கத.09334.1 

 ெப,ைமயா� எ0கK
 பி/�_ெப.(பி/�_ெப.) அ,
 ெப"றியா� $கத.09334.2 

 அ,ைமயா� ஏவ,
 அ> ெதாH
 த�ைமயா� $கத.09334.3 

 இ,ைம ஆ
 ஈசைன எ�ன நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அ,Jவா�. $கத.09334.4 



 ம,- அற  .க@
 நா: மைறகளி: 

திகH
_ெப.எ�.(திகB_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ெம�  $கத.09335.1 

 ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) என ப5
 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

.வன
_ெப.(.வன
_ெப.) உ"றவ(க- த
 $கத.09335.2 

 இ,- அ#��_வி.எ�.(அ#_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) மன��_ெப.(மன
_ெப.+அ��_சா/.) இட( தவி�� 

அ,ள ஓ( $கத.09335.3 

 அ,- உ,� தைன எ5�� அவத/�� உள� அவ�. $கத.09335.4 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) �� இ,வ( த
 மல( அ> 

தல
 மிைச� $கத.09336.1 

 சிைத ஆ(வ�ெதா5
 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) தாB�தி5 த@
 $கத.09336.2 

 தைதD
 தாD
 �� தHவி_வி.எ�.(தH�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

மா(._ெப.(மா(._ெப.) உற அைண�� $கத.09336.3 

 த
 தமி: க,ைண ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ,ளினா( 

அ?வழி. $கத.09336.4 

 எ�னேர ஆயிI
_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.$றி.+உ
_சா/.) ஆவ� ஒ�# 

எ4Kத: $கத.09337.1 

 ��னேர உன� தா-_ெப.(தா-_ெப.) �> உற  பணிவ( ஏ: $கத.09337.2 

 அ�ன( த
 சிைத ேபா: ஆ�$தி அல� உைன $கத.09337.3 

 உ�னலா( ெச�ைகைய ஊ# ெச�தி5தி நC. $கத.09337.4 

 ேசய ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) மல( மிைச� திைச �க� மா: �த: 

$கத.09338.1 

 ஆய ப4ணவ( தம�$ ஆ( உயி(� ெதாைகயிI�$ $கத.09338.2 



 ஏய ப: கணவ,�$
 எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ".) திற�ேதா(�$
 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) $கத.09338.3 

 நாயக
 ./தி ஆ: ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) அ,- த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

ஆ:. $கத.09338.4 

 கா� உ#
 கரட ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கய �க�தவ� எI
 $கத.09339.1 

 தானவ� வ�ைமைய� சா>ேய த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) �ழா� $கத.09339.2 

 வானவ� சி#ைமD
 மா"றிேய 

வ,க_விய0.வி.�.(வா_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) எனா $கத.09339.3 

 ஆைனயி� �கவI�$ ஐ
 �க� அ,- ெச�தா�. $கத.09339.4 

 ேமானேம $றிய� ஆ
 �த: எH�� அ,ளிய $கத.09340.1 

 ஞான
 ஆ
 மதைல பா: ந4ணேவ Gத ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) $கத.09340.2 

 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ஆயின அ,- 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) சி"பைர ெயா5
 $கத.09340.3 

 ஆைன மா �கெனா5
 அமல� 

மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ,ளினா�. $கத.09340.4 

 .0கவ(�$ இைறவ� ஆ
 .த:வைன ேநா�கிடா $கத.09341.1 

 ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) கைட� தைல_ெப.(தைல_ெப.) யினி: நாயக
 ./க எனா 

$கத.09341.2 

 அ0$ அ,�திெயா5 இ,�தின� அணி� ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) உ- 

$கத.09341.3 

 ச0கர� கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) Aத/ெயா5 ம,வினா�. $கத.09341.4 

 ததி மா �க
_ெப.(�க
_ெப.) உைட� தனய� அ0$ அKகிேய $கத.09342.1 

 �� பா( இட
_ெப.(இட
_ெப.) எலா
 ெம��� �� FBதர $கத.09342.2 



 நதி வதைன_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) 

ெசய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) நா� �க� �தலிேனா( 

$கத.09342.3 

 வ�-வ�_அ.ெதா.(வ�-வ�_அ.ெதா.) அ> ெதாழ மகிB� ஒேட ைவகினா�. 

$கத.09342.4 

 அ�னத� பி�ன( ஏ ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ெபய( உைட  $கத.09343.1 

 ெபா� உலா
 ேநமியா� .னிதைன� காணிய $கத.09343.2 

 மி�I த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) Aட( 

வி5
_ெப.எ�.(வி5_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ெவ-ளி மா: வைர 

மிைச� $கத.09343.3 

 ��னினா� ஆலய� Fழ: �� அKகினா�. $கத.09343.4 

 அதி ஆ( சைட �> அ4ண: த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) அ,ளினா: 

$கத.09344.1 

 நதி ேத� உ��திட ந0ைக ஓ( ப0கனா
 $கத.09344.2 

 எைத பா: எ�திேய இைண மல(�தா- ெதாழா  $கத.09344.3 

 .தி ஆ(வ� ெதா5
 ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ,ளேவ. $கத.09344.4 

 நி,�த� அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) விைடதனி: ேநமியா� தைன 

$கத.09345.1 

 இ,�தி எ�# அ,- ./� இட�தி� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.09345.2 

 ஒ,�திைய ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஒ�# 

உைர ப
 ேக- எனா $கத.09345.3 



 அ,�தி ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆட: ஒ�# அ,ளி: 

P#வா�. $கத.09345.4 

 Fதைன எ
ெமாேட ெபா,தி ேதா"றைன $கத.09346.1 

 ஆதிேய: நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) .ைன அணிக- யாைவD
 $கத.09346.2 

 ஈதி ஆ: ெவ�றைன எ�னி� எ
 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) $கத.09346.3 

 பாதி ஆ
 சசி�த: பல�
 ேகா> ஆ:. $கத.09346.4 

 எ�ன@
 உைம அவ-_பதி.ெப.(அவ-_பதி.ெப.) இைச� ேகாட@
 $கத.09347.1 

 அ�ன� ஓ( எ:ைலயி� அ/ைய ேநா�கிேய $கத.09347.2 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) நிக( இ:லவ� இத"$� சா�# என $கத.09347.3 

 ம�னிைன இ,�தி யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) மாய நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

எ�றா�. $கத.09347.4 

 ப"றி இக: இ�றிேய பழவிைன  பய�_ெப.(பய�_ெப.) $கத.09348.1 

 �"# உண(�_வி.எ�.(உண(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உயி(கைள 

�ைறயி: ைவ பவ� $கத.09348.2 

 ம"# இ� .கற@
 வனச� க4ணினா� $கத.09348.3 

 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) திற
_ெப.(திற
_ெப.) இஃ� என நவி�# ைவகினா�. 

$கத.09348.4 

 இதவா# ஆயிைட நிகH
 எ:ைலயி: $கத.09349.1 

 Aதர� �தலிய உைழய( A"றிேனா( $கத.09349.2 

 அத
 இ: ெப,
 $ண�� ஆதி ஏவலி: $கத.09349.3 

 ததன( காெகா5 பலைக த�ைனேய. $கத.09349.4 



 அ� ெபாH�_ெப.(ெபாH�_ெப.) அ4ண@
 அ/ைய 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) இ
 $கத.09350.1 

 �தி( த, க,விைய �ைறயி� ைவ�க என�$ $கத.09350.2 

 அ�
 என ைவ�த@
 க�/ நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

நம�$_பதி.ெப.(ந
_த�.ப�.+�$_ெகா.ேவ.) $கத.09350.3 

 எதி( உ#க எ�# �� நி#�தினா� அேரா. $கத.09350.4 

 கவ"றிைன ��னேர உ� ப� க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) $கத.09351.1 

 அவ"றிைன  பி� உற அவJ
 உ��தன- $கத.09351.2 

 தவ"# இய:._ெப.(இய:._ெப.) அ:ல� ஓ( வ:ல சா/ ஆ: $கத.09351.3 

 எவ"றிI
 ேமைலேயா( இனிதி� நா>னா(. $கத.09351.4 

 ப=A என உைர ெச�வ(_வி.�.(ெச�_வி.+?_இ.இ.கா.+அ(_பட(.ப�.) பாைல 

எ�ப( ஈ( $கத.09352.1 

 அ=A என ெமாழிவ( அ=A எ�ப( அ�றிD
 $கத.09352.2 

 �=சலி� நட
 எ�ப( �,�தி ஈ� எ�ப( $கத.09352.3 

 வி=சிய மகிBெவா5 ெவ> எ�# ஓ�வா(. $கத.09352.4 

 அ> இ� ெபா6ைட ஈ� எ�ப( அஃ� என $கத.09353.1 

 �>� இல $^� $றி �ைறயி� �� உற� $கத.09353.2 

 க>தினி: கழறின( கவ# சிதினா( $கத.09353.3 

 ெநா5 த, க,விக- எதி/� Q�கினா(. $கத.09353.4 

 ஏ"றா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) எ�திய இ� அ,- ஆவ� ஏேயா 

$கத.09354.1 

 ேத"றா
 அஃ� யா(�$ அள . அ,
 ெச�ைக யாேல $கத.09354.2 



 ேம"றா� எதிரா�ட� ஆ>ய ெம:_ெப.அ.(ெம:_ெப.அ.) இய"$� $கத.09354.3 

 ேதா"றா� ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) மா: அய� நாட�
 ேதா"# இலாதா�. 

$கத.09354.4 

 ஒ�# ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பர
 Aடேரா� உைம 

த�ைன ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.09355.1 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) ஆய� நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) வலி எ�# நைக�� 

ந
ைம_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $கத.09355.2 

 ெவ�றா� அைல ேதா"றைன ��ன( விள
.
 ஆ"றா: $கத.09355.3 

 நி�றா( ஒ5 GK
 எம�$_பதி.ெப.(எ
_பதி.ெப.+�$_ெகா.ேவ.) இனி ேந(தி 

எ�றா�. $கத.09355.4 

 8�# ஆ
 உலக0கJ
 ஆ( உயி( �"#
 ��ன
 $கத.09356.1 

 ஈ�றா- அ� ேக6ட@
 தா�_த".A.(தா�_த".A.) இக: ஆட: அ=சி 

$கத.09356.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) தாவிய ேப( அ> மாயைன வ:ைல ேநா�கி� $கத.09356.3 

 சா�றா
 என ைவகிைன நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) இ� சா"#க எ�றா-. 

$கத.09356.4 

 ெசா:@
 அளவி: Aட( ேநமிய� F�_ெப.(F�_ெப.) உைட  ேபா( $கத.09357.1 

 ெவ:@
 தைகேயா� பர� எ�# விள
பேலா5
 $கத.09357.2 

 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) உ4ைம_ெப.(உ4ைம_ெப.) ெசா"றா� திற� 

ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) இ� ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) இ� எ�னா� $கத.09357.3 

 ெச: உ4ட ஐ
பா: உைம ஆ"ற� சின
_ெப.(சின
_ெப.) ./தா-. $கத.09357.4 

 பாரா� அைல க4ணI
 ஆயிைன பாலி� உ"றா� $கத.09358.1 

 ேதராத� ஒ�# இைல யாவ,
 ேதர ஒ4ணா  $கத.09358.2 



 ேப( ஆதிேயா� நைவ PறிI
 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) இ� ேபச: ஆேமா 

$கத.09358.3 

 காரா ெம� எ�ப( மன�
 க/ ஆ� ெகா: ம�ேனா. $கத.09358.4 

 ஏ
 பா: இ� ெசா"றைன ஆதலி� எ�# மாைய $கத.09359.1 

 ஓ
பா வ,வா� உ#ைக தவ�� ஊ"ற
 மி�கா� $கத.09359.2 

 பா
 பாதி எ�ன  பக(தா- பக(கி�ற எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) $கத.09359.3 

 ஆ
 பா: உ,வ
 அஃ� அ0க4 அைடத� அ�ேற. $கத.09359.4 

 அ?வா# அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) பா: அைணகி�ற� ஒ( ேபாBதி: 

ஆழி� $கத.09360.1 

 ைக வானவI
 அ� க45 கவ"சி எ�தி� $கத.09360.2 

 ெச?_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) உறH
 �>ேயா� அ> 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) தாழா $கத.09360.3 

 எ?வா# என�$ இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) உ,வ
 நC0$
 இைச�தி 

எ�றா�. $கத.09360.4 

 கா: ஆ� ெவளி ஆ�  .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) ஆ�� கன: ஓ5 பா( ஆ� 

$கத.09361.1 

 ேம: ஆகி உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) ஆ� எவ"றி"$
 

வி�� ஆ� $கத.09361.2 

 நா: ஆய ேவத  ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) ஆகி ந4 உ"ற நாத� $கத.09361.3 

 மா: ஆ� அவI�$ இஃ� ஒ�# வ$�� உைர பா�. $கத.09361.4 

 எ�பா: வ,
 அ�பி� இைச�தைன ஈ�ெப"றா� $கத.09362.1 

 நி�பா: வ,
 இ�னைல நC�$வா� நC0$கி�றா� $கத.09362.2 



 ெத�பா: உல$
_ெப.(உல$_ெப.+உ
_சா/.) தனி: அ�ன� ஒ( ேதய
 ஈதி: 

$கத.09362.3 

 �� பா: வன
 ஒ�# உள ெமா�
 பி� மி�கா�. $கத.09362.4 

 ஆ0ேக இனி நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) க>� ஏகிைன அ�ன கானி: $கத.09363.1 

 பா0ேக ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

மர
_ெப.(மர
_ெப.) நி�ற�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) 

பா(�த� உ4ேட $கத.09363.2 

 ஊ0ேக பா( அைரயி� ேமய ெபா� ஒ�றி� ஊ5 $கத.09363.3 

 தC0ேக உற  ேபா�  ெப, மா தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேச(தி. $கத.09363.4 

 அ=ேச: அவ4 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) உைறகி�ற� ஓ( 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.+ஏ_சா/.) $கத.09364.1 

 எ
 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ஆ
 கய மா �க� 

எ��வா� என� $கத.09364.2 

 ெச
 ேசவகI�$ எதி( ெகா4டைன 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) கா4> $கத.09364.3 

 ம= ேசைனயா� உன�$ இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) உ, மா#
 அ�ேற. 

$கத.09364.4 

 எ�I
 அளவி: ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

இைற=சி இனி� ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.09365.1 

 அ�ன� ஒ( வன�� இைட அம(த_ெப.எ�.(அம(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) மர�தி: $கத.09365.2 

 ��Iவ� என� க>� ெசா:@த@
 யா(�$
 $கத.09365.3 

 ��னவI
 ஏக என �ரா/ைய வி5�தா�. $கத.09365.4 



 வி6>5த@
 கயிைல நC0கின� விைரேத $கத.09366.1 

 க65 அழகி� ேமதைகய காமன� தாைத $கத.09366.2 

 சி6ட(க- பயி�# உைற ெதனா� .ல
 

ந4ணி_வி.எ�.(ந4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.09366.3 

 ம65 ஒH$ ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) மர வன�� இைட உ"றா�. 

$கத.09366.4 

 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) மதி உைட  .லவ(_ெப.(.லவ(_ெப.) நா:வ(கJ
 

உ�ய� $கத.09367.1 

 சி:மய
 உண(�தி அ,- ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) அம( தா,� $கத.09367.2 

 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அ� 

ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) த4நிழ: பர .
 $கத.09367.3 

 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) மர இய"ைக அதனி: சிறி� ெசா:வா
. 

$கத.09367.4 

 பA
 தைழ மிைடத_ெப.எ�.(மிைட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) உலைவ� 

திர- பர பி_வி.எ�.(பர ._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.09368.1 

 விA
. அள� நC>_வி.எ�.(நC5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) உய( வ CB நிைர 

20க� $கத.09368.2 

 தA
. அைனய தC
_ெப.அ.(தC
_ெப.அ.) கனிக- தா0கிய� தாளா: $கத.09368.3 

 வAதைர அளத ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) மாயவைன மாI
. $கத.09368.4 

 அ4ட
 ந5� ஆய உல$ ஏழிைனD
 அநா- $கத.09369.1 

 உ45 அ,ளி ஒ:ைலதனி: ஓ( சி#வ�_ெப.(சி#வ�_ெப.) ஆகி  $கத.09369.2 

 ப45 க/ேயா� �யி:ெகா- பாசைடக- த�பா: $கத.09369.3 



 ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வட
_ெப.(வட
_ெப.) 

அ�ன ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெகா-ைக அ� உைட�தா:. $கத.09369.4 

 மைழ�த பA_ெப.(பA_ெப.) ேமனிய� மாதிர வைர பி: $கத.09370.1 

 விH� தைகய_$ைற.எ�.(தைக_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) வ Cழி� இைர வ CA வட 

தா,� $கத.09370.2 

 தைழ� $ல ம, ._ெப.(ம, ._ெப.) மிைச தா0கி இைட 20$
 $கத.09370.3 

 .ைழ�ைக ெகா5மா: களி# நா5 க/ ேபா@
. $கத.09370.4 

 பாசைட ெதா5�த படைல  பH மர�தி� $கத.09371.1 

 வ Cசி நிமி(கி�ற பல வ Cழி� வி/க"ைற $கத.09371.2 

 Gச:_ெப.(Gச:_ெப.) இ5 Pளிெயா5 Gத நிைர ப"றி $கத.09371.3 

 ஊச:_ெப.(ஊச:_ெப.) பல ஆ> என ஊ�கியன அ�ேற. $கத.09371.4 

 ஆ: வைரயி� வ CB நிைரக- ஆAக
 உட"ற  $கத.09372.1 

 பா: வைரயி� எ"றி வ,மா# இரவி பாக� $கத.09372.2 

 கா: வைரயி� ஏக எH க�க
 அ� எ�I
 $கத.09372.3 

 மா: வைரயி� வ CA பல ம�திைக அ� ஒ�த. $கத.09372.4 

 ஆச# ெதனா� திைச ஆJ
 இைற எ4ணி: $கத.09373.1 

 பாசெமா5 நி�ற�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) பா�ைம அஃ� அ�ேற: $கத.09373.2 

 வாசவI
 ஆக
 மிைச மாலிைகD
 ஆமா: $கத.09373.3 

 வ CA பH மா மர வில0க@
 அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) வ CH
. $கத.09373.4 

 மா நில
_ெப.(நில
_ெப.) எலா
 தைன வH�த வ, ம�ன"$ $கத.09374.1 



 ஊன
 உ# காைல_ெப.(காைல_ெப.) தனி: ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) 

$,தி_ெப.($,தி_ெப.) வா/ $கத.09374.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) கா�ற: அைனய மா4ட 

ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) மர�தி� $கத.09374.3 

 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) த, ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) பல 

வ Cழி� வி/ மாைல. $கத.09374.4 

 இ
ப( உைற ஆலமிைச எ
 உ,�
 ெகா-ளா $கத.09375.1 

 வ
 .ல� த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) �வள மாய� வ,
 எ�னா $கத.09375.2 

 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பணிக- த
பதியி� ேம�வன ேபா: ஆ
 

$கத.09375.3 

 த
ப
 என ேவதைர .$த தனி வ CBக-. $கத.09375.4 

 க>�தன எயி"றி� அழ: கால வரவி� ேம: $கத.09376.1 

 ந>�$
 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) க6ெசவி நைம� $#$
 எ�னா� $கத.09376.2 

 �>�தன என� தைல_ெப.(தைல_ெப.) �ள�கின உேராம
 $கத.09376.3 

 ெபா>�தன நிக(��ள .னி"றி� உ# .�கா�. $கத.09376.4 

 கிள( . உ# கவ65 இைல கிைட�த கிைளயா�
 $கத.09377.1 

 அள . இ: .ைக A"றிட அன: ெகH� க"ைற $கத.09377.2 

 �ள�$ உ# தர� $H� ேதா�றிய� 

ேபா�ற_ெப.எ�.(ேபா:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.09377.3 

 விள�$ அழ: நிக(��ள வி/த_ெப.எ�.(வி/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

�ைக எ:லா
. $கத.09377.4 

 ெச,  .$ சின�� எதி( ெச#�த மத ெவ"பி� $கத.09378.1 

 ம, பிைன ஒசி பவ� வர�� இனிய: காணா $கத.09378.2 



 வி, ப
_ெப.(வி, ப
_ெப.) மலி உ"றத� விழி� 

ெதாைகக-_ெப.(ெதாைகக-_ெப.) எ0$
 $கத.09378.3 

 பர பிய நிக(�� உள பய
_ெப.(பய
_ெப.) ெகH� ைப
 கா�. $கத.09378.4 

 ெவ-ளி ப5கி�ற மதி வி4_ெப.(வி4_ெப.) பட( விமான
 $கத.09379.1 

 க-ளி ப5 பா: ெகH கவ6>� இைட ேத� ப� $கத.09379.2 

 �-ளி ப5கி�ற அளவி: ஓ( திவைல ெதா�த  $கத.09379.3 

 .-ளி_ெப.(.-ளி_ெப.) ப5 மா# �ய: எ�ப( .வி ேமேலா(. $கத.09379.4 

 காவத
 ஒ( ஏB உள பராைர கணி . இ�றா: $கத.09380.1 

 தாவ#
 உய(�சி அதI�$ மதி சா�ேற $கத.09380.2 

 G உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) எ0$
 நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) ேபா�கி ெந>� ஓ
.
 

$கத.09380.3 

 ேகாவ� என நி�ற�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) உயி( ேகாளி 

எI
 $�ற
. $கத.09380.4 

 அ?வைக தா,விைன ேநா�கின� அைணதா� $கத.09381.1 

 ப?வ நிற_ெப.(நிற
_ெப.) அ4ண: �யி: பாசைடக- த
ேமா5 $கத.09381.2 

 எ?வைக Aம�தி( எனேவ வினவ எ�ேற $கத.09381.3 

 ெவ? அரவிI�$ இைறவ� ேமவிய� மான. $கத.09381.4 

 அத
 இ: ெப,
 கட:_ெப.(கட:_ெப.) வளாக
 அைன��
 உத� 

$கத.09382.1 

 உதியி: அைடத� என ஓ0க: எH
 ஒ-வா- $கத.09382.2 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உைறயினி: .$வ� எ�ன வட 

தா,  $கத.09382.3 



 ெபாதி� இைடேய அKகினா� உல$ G�ேதா�. $கத.09382.4 

 ச�தி உைரயா: அ/ தனி  பணிய� ஆன $கத.09383.1 

 இ�திற
 இைச�தன
 இனி� Aரைர வா65
 $கத.09383.2 

 அ�தி�க ெவ�யவைன ஆதி அ,- 

ெச�D
_ெப.எ�.(ெச�_விஉ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.09383.3 

 வி�தக �த: .த:வ�_ெப.) ெவ�றைம உைர பா
. $கத.09383.4 

 �� ேவழ �க�தவ� ஏவலா: $கத.09384.1 

 ெநா�_வி.எ�.(ெநா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) சிைத )ண0கிய ேதவ,
 

$கத.09384.2 

 இதிரா அதிப( யாவ,
 ஐ0கர� $கத.09384.3 

 வத� ஓ(� மகிB�சியி� ேமயினா(. $கத.09384.4 

 ஏத
 இ: மகிB� எ�திய இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) $கத.09385.1 

 ஆதிேயா( கயிலாய�� அKகிேய $கத.09385.2 

 ேபாதக��  .க(_ெப.(.க(_ெப.) �க  .0கவ� $கத.09385.3 

 பாத
_ெப.(பாத
_ெப.) உ"#  

பணி�_வி.எ�.(பணி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பரவினா(. $கத.09385.4 

 பரவ: ெச�தி5 பா�ைமைய ேநா�கிேய $கத.09386.1 

 க,ைண ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) கய�க�� எ
 

பிரா� $கத.09386.2 

 உைரD
 )0க6$ உ# $ைற எ�ற@
 $கத.09386.3 

 வர� �ைற  பட வாசவ� P#வா�. $கத.09386.4 



 ெதா:ைல நா-_ெப.(நா-_ெப.) மதி 

F>ய_ெப.எ�.(F5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேசாதிபா: $கத.09387.1 

 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) நC0$
 வர
_ெப.(வர
_ெப.) தைன 

எ�தினா�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) $கத.09387.2 

 க: எ� ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) ெசா: கயா Aர�_ெப.(Aர�_ெப.) எ�பவ� 

$கத.09387.3 

 அ:ல: ெச�தன�_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

ஆ"ற�
 எ0கைள. $கத.09387.4 

 பி�I
 ந0கைள  ப5ீ_ெப.(ப5ீ_ெப.) அற ைவக@
 $கத.09388.1 

 த�ைன வதைன_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) 

ெச�ய�
 சா"றினா� $கத.09388.2 

 அ�ன ெச�தன
 அ�றிD
 எ0க- பா: $கத.09388.3 

 ம�னேவ .தி� ஒ�# வ$�தன�. $கத.09388.4 

 கி6>� த��� கிைட��ழி ெந"றியி: $கத.09389.1 

 $6>� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $ைழ 

இைணயி: கர
_ெப.(கர
_ெப.) $கத.09389.2 

 ெதா65� தாB� எழ� ெசா"றன� ஆ0$ அ�
 $கத.09389.3 

 ப65  ப65  பழி இைட �Bகிேன
. $கத.09389.4 

 க#�� ம"# அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) க65ைர�கி�ற ெசா: 

$கத.09390.1 

 ம#�த:_ெதா.ெப.(ம#_வி.+�த:_ெதா.ெப.$றி.) அ=சி வ,
 பழி த�ைனD
 

$கத.09390.2 

 ெபா#�� நாண�
 ேபாக_$ைற.எ�.(ேபா�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) இ�# 

அத�
 $கத.09390.3 



 சிற ._ெப.(சிற ._ெப.) இலா அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) சி# 

ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) ெச�தன
. $கத.09390.4 

 ஆ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ஆவிெயா5 எ
 

$ைற $கத.09391.1 

 நC0$_ஏவ.(நC0$_வி.) வி�திட நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) வ,வா� எனா 

$கத.09391.2 

 ஓ0க: ந:$
_ெப.எ�.(ந:$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) உைம 

அவ-_பதி.ெப.(அவ-_பதி.ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 

$கத.09391.3 

 பா0க( ைவ$
 பரா பர� Pறினா�. $கத.09391.4 

 ஆதலா: நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) அைடதன
 எ
�ைட $கத.09392.1 

 ஏத
 மா"#தி எ�# வழிபZஇ $கத.09392.2 

 ேமாத_$ைற.எ�.(ேமா�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) காதிக- �� உறவா(�திட  

$கத.09392.3 

 Gத நாத� அ,ளி: .க@வா�. $கத.09392.4 

 அ=ச: அ=ச: அ�ண(�$ அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) ஆ
 $கத.09393.1 

 வி=A ேவழ �க
_ெப.(�க
_ெப.) உைட வ Cரைன� $கத.09393.2 

 �=A வி�� உ
 �ய( தவி( ேபா
 எனா� $கத.09393.3 

 $=சர� தி, மா �க� Pறேவ. $கத.09393.4 

 இைறவேனா5
 இைமயவ( எ
�ைட� $கத.09394.1 

 சி#ைம நC0கின ெச:ல@
 நC0கின $கத.09394.2 

 ம#ைம இ�ப�
 வதன ஆ: இனி  $கத.09394.3 

 ெப#வ� ஒ�# உளேதா என  ேபசினா(. $கத.09394.4 



 ��பிைன உழதி5 Aர(க- இ?வைக $கத.09395.1 

 இ�.# காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) ஈச� ததி5
 $கத.09395.2 

 அ�._ெப.(அ�._ெப.) உைட ��னவ� ஆைன மா �க $கத.09395.3 

 ��பைன அ5வ�
 உ�னினா� அேரா. $கத.09395.4 

 ெபா,�$ என� தவிசினி�# எH� Gத(க- $கத.09396.1 

 ெந,�$# வா�தலி� எ�தி நC-கதி( $கத.09396.2 

 அ,�கனி� இலகிய அசல� எ�பவ� $கத.09396.3 

 த,�கிய .ய�தி� ேம: சர4 

ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏறினா�. $கத.09396.4 

 ஏறி அ0$ அசல� ேம: இ,� ெச: உழி� $கத.09397.1 

 கா ெதாட( �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) இன
 கைவ இய கா6சிேபா: $கத.09397.2 

 மா# இ: ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) Gத(க- 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) A"றிேய $கத.09397.3 

 Pறின( அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) .கB $லாய ெகா-ைகயா(. $கத.09397.4 

 சாமைர வ Cசின( தண . இ: ப: மணி� $கத.09398.1 

 காம, த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) கவிைக ஏதின( 

$கத.09398.2 

 G ம, ம� மல( ெபாழித: ேமயின( $கத.09398.3 

 ஏம, Gத/: எ4ணிேலா( கேள. $கத.09398.4 

 �>ெயா5 ச:ல/ ேதா
 இ: த4Kைம_ெப.(த4Kைம_ெப.) $கத.09399.1 

 க>ப5 கர>ைக கைணய
 ச:லிைக $கத.09399.2 

 இ> உறB ேப/ைக இரைல கா கள
 $கத.09399.3 



 $ட �ழ� இய
பின( ேகா> சாரத(. $கத.09399.4 

 சிைதயி: உ�னின( தCைம தC( பவ� $கத.09400.1 

 வதி5 காைலயி� மக�தி� ேவதI
 $கத.09400.2 

 அதர அமர,
 அைட�_வி.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ேபா"றிேய $கத.09400.3 

 .தி ெகா- உவைகயா: ேபாத: ேமயினா(. $கத.09400.4 

 தா,வி� ந#மல( த
 த
 ைகெகா5 $கத.09401.1 

 ேப( அ,- )த:_ெப.()த:_ெப.) விழி  பி-ைள மீமிைச $கத.09401.2 

 ேச( உற வ Cசிேய .ைடயி: ெச�றன( $கத.09401.3 

 கா/ைன அைடத, கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) வி: என. $கத.09401.4 

 விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எH சாரத 

ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) எ4 இல $கத.09402.1 

 நிரதன FBதர நிமல� மா மக�_ெப.(மக�_ெப.) $கத.09402.2 

 ெப,தைர ஏகிேய பிற0$ ேதா: �க� $கத.09402.3 

 .ரதி5 மத0க மா .ர�� ேபாயினா�. $கத.09402.4 

 ஆய� கய �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) அ�ண( ேகா>ேய $கத.09403.1 

 ேவயின( .கற@
 ெவ$6சி ெக45 எழCஇ $கத.09403.2 

 ஏயத� பைடஎலா
 எ5�� ம"# அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $கத.09403.3 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) உய( தன� ெபா� ேத/: ஏறினா�. $கத.09403.4 

 ப: இய
 இய
பின ப/க- A"றின $கத.09404.1 

 சி:லிெகா- ஆழிஅ
 ேத(க- FBதன $கத.09404.2 



 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) இ: இபநிைர யா�
 ெமா��தன $கத.09404.3 

 வ: இய: அ�ண(க- வர
._ெப.(வர
._ெப.) இ: ஈ4>னா(. $கத.09404.4 

 ஆயிர ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) ஆ
 அனிக
 A"றிட� $கத.09405.1 

 கா� கன: விழ உைட� கய �கா Aர�_ெப.(Aர�_ெப.) $கத.09405.2 

 ஏ� எI
 அளைவயி: ஏகி� க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) $கத.09405.3 

 நாயக� மதைல த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பைட�� ந4ணினா�. 

$கத.09405.4 

 ந4ணிய காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) நைவ இ: Gத,
 

$கத.09406.1 

 அ4ண: அ
 கழ: அ> அ�ண,
 ெகழCஇ  $கத.09406.2 

 ப4ணின( ெப,
 சம( பைடயி� வ�ைமயா: $கத.09406.3 

 வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) யாவ,
 விய� ேநா�கேவ. $கத.09406.4 

 .திெதH ெவயி:_ெப.(ெவயி:_ெப.) உட� ெபா0$ ேப( இ,- $கத.09407.1 

 எதி( ெபா, மா# ேபா: இன
 ெகா- தானவ( $கத.09407.2 

 அதி( கழ: Gதேரா5 அம( ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ஆ"றல( $கத.09407.3 

 க�
 என அழிதன( கல0கி_வி.எ�.(கல0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

ஓ>னா(. $கத.09407.4 

 ஓ>ன( அள . இல( உயிைர� சிதிேய $கத.09408.1 

 வ C>ன( அள . இல( ெம� $ைற� பி� $கத.09408.2 

 ஆ>ன( அள . இல( அக@த"$ இட
_ெப.(இட
_ெப.) $கத.09408.3 

 ேத>ன( அள . இல( திய�க
 எ�தினா(. $கத.09408.4 



 ஒழிதன க/ப/ உல . இ: ேத( நிைர $கத.09409.1 

 அழிதன இ�திற
 அ�ண( த
பைட $கத.09409.2 

 $ழிதி5 க4 உைட� $ற- ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) Gத(க- $கத.09409.3 

 ெமாழிதிட அ/ய� ஓ( விசய
 உ"றினா(. $கத.09409.4 

 உய(த, தானவ( உைடத த�ைமD
 $கத.09410.1 

 .ய வலி ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உள Gத( 

யாவ,
 $கத.09410.2 

 சய
 உட� ேம: வ, தக�_ெப.(தக�_ெப.) ேநா�கிேய $கத.09410.3 

 கய �க அ�ண( ேகா� கனலி: சீறினா�. $கத.09410.4 

 உள�தினி: ெவ$45 ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ைக� சிைல $கத.09411.1 

 வைள�தன� அ��ைண வைள��  ேப( அம( $கத.09411.2 

 விைள�தன( Gத(க- அைனய( ெம� எலா
 $கத.09411.3 

 �ைள�தன� கைண மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

ெசா/�_வி.எ�.(ெசா/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) �4 என. $கத.09411.4 

 அர
 ெத# பகழிக- ஆக
 ேபாBத@
 $கத.09412.1 

 வ,தின(_வி.�.(வ,�_வி.+இ�_இ.கா.+அ(_பட(.ப�.) திறெலா5 

வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) நC0கின( $கத.09412.2 

 இ/தன( Gத(க- யா,
 ஓ>னா( $கத.09412.3 

 .ரதர� இைமயவ( ெபா,ம: எ�தேவ. $கத.09412.4 

 கண நிைர சா�த@
 க45 ம"# அ� $கத.09413.1 

 மணிகிள( கி
./ ம, ._ெப.(ம, ._ெப.) மா�க� $கத.09413.2 



 இைணய#
 அசல� ேம: ஏகி வ:ைலயி: $கத.09413.3 

 அKகின� இப �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) அ�ண( ேகாைனேய. 

$கத.09413.4 

 கா( உைட இப�க� கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) ேமைலேயா� $கத.09414.1 

 ஏ( உற வ,த@
 நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 2தைர� 

$கத.09414.2 

 சீ( உ# கய�க� தCய� ேநா�கிேய $கத.09414.3 

 யா( இவ4 ெபா,வத"$ அK$ உ"றா� என. $கத.09414.4 

 பரவிய_ெப.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ஒ"ற(க- பைண 

ம, ._ெப.(ம, ._ெப.) உைட� $கத.09415.1 

 கா/ �க
_ெப.(�க
_ெப.) உைடயா� �� க4ண� ஐ
 கர� $கத.09415.2 

 உ, ெகH Gத� ேம: உ#கி�றா� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) $கத.09415.3 

 ெப,மக� ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

இ _A6.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ".) பி-ைள தா�_த".A.(தா�_த".A.) எ�றா(. 

$கத.09415.4 

 அ�ன� ேக6ட@
 அ�ண� சீறிேய $கத.09416.1 

 ப� அ,
 கைல ெத/ பாைக 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) 

$கத.09416.2 

 ெபா� இர�திைன  .ைழ� ைக மா�க� $கத.09416.3 

 �� உற� கட�தி ெமா�
ப எ�னேவ. $கத.09416.4 

 ேக6>5 வலைவேயா� கி=Aக� $ர�� $கத.09417.1 

 ஆ6> இற: ப/யின
 த�னி� ம�திைக $கத.09417.2 



 கா6>ன� தவ#_ெப.(தவ#_ெப.) இலா� கனக� ேத/ைன $கத.09417.3 

 ஓ6>ன� ஐ
 கர�� ஒ,வ� �� உற. $கத.09417.4 

 ஆயிைட� க/�க�� அ�ண� ஐ
 கர�� $கத.09418.1 

 2யைன அழ: விழி Aழல_$ைற.எ�.(Aழ:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ேநா�கிேய 

$கத.09418.2 

 கா� எ/ எயி#_ெப.(எயி#_ெப.) உக� கைற ெகா- ப"களா: $கத.09418.3 

 )ைத_ெப.()ைத_ெப.) எ� மா தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ��னேர $கத.09419.1 

 ததி5 ெப, வர
_ெப.(வர
_ெப.) த�ைன� ேத(கிைல $கத.09419.2 

 உயதைன ேபாதி நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) உயி( 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ� எதி( $கத.09419.3 

 வதைன_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) இைற அ� 

மதி இலா� ெகாேலா. $கத.09419.4 

 அ�றி நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அம( 

ெசய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) அைமதி எ�னிI
 $கத.09420.1 

 வ� திற:_ெப.(திற:_ெப.) உன�$ இைல ைமத எ� எதி( $கத.09420.2 

 ெபா�றின( அ:ல� ேபா( ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

எ�ைன �� $கத.09420.3 

 ெவ�றவ( இவ( என விள
ப வ:ைலேயா. $கத.09420.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) ெப# த, நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) தி,வி� 

ைவகிய_ெப.எ�.(ைவ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.09421.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெப# ேதவரா: ம�களா: அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) 

$கத.09421.2 



 ஊ� ெப# பைடகளா: ஒழிதிேட� இ� $கத.09421.3 

 நா� ெப# வர�� இய: நவில� ேக6> ஏ:. $கத.09421.4 

 பி�ன,
 பல உள ெப"ற_ெப.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) வர
_ெப.(வர
_ெப.) $கத.09422.1 

 எ�ைன ெவ:பவ( எவ( இதிர ஆதிப( $கத.09422.2 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இட( தணி பவ( ேபால� சா(தைன $கத.09422.3 

 உ�ைன ெவ�#_வி.எ�.(ெவ:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ�னவ( 

உயி,
 உ4ப� ஆ:. $கத.09422.4 

 ெபா,� எைன ெவ�றைன ேபாக_$ைற.எ�.(ேபா�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

வ:ைலேய: $கத.09423.1 

 வ,தி_வி.�.(வா_வி.+,�_(?)+இ_��.ஒ,.) எ�# உைர�த@
 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) உலாவிய $கத.09423.2 

 .ர
 எ/ ப5�தவ� .த:வ�_ெப.) அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) இைட 

$கத.09423.3 

 அ,- உட� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெமாழி அைறவ� ஆயினா�. $கத.09423.4 

 நிரத ப: பைடD
 நாJ
 நிைலெபற நின�$� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

நா-_ெப.(நா-_ெப.) $கத.09424.1 

 வர
_ெப.(வர
_ெப.) த,கி�ற எைத வ:ைல நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) 

உயிைர வ?வி  $கத.09424.2 

 .ரதர� �தலிேனா(�$  ெபா�னி� நா5 உதவி அ�னா( $கத.09424.3 

 அரைதD
 அக"றி� ெச:க_விய0.வி.�.(ெச:_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) 

எ�# அ,ளின� என�$
 அ�ேற. $கத.09424.4 

 உ� உயி( கா�தி எ�னி� உ#தி ஒ�# உைர ப� ேக4ேமா $கத.09425.1 



 ெபா� நக( அதைன இத  .ரதர� .ர�க 

ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.09425.2 

 இ நில��_ெப.(நில
_ெப.+அ��_சா/.) அரA ெச�ேத இ,�தி அஃ� இைசயா� 

எ�னி� $கத.09425.3 

 நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) உயி( �> பா� ேந(� 

நினறன�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.க.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ப�.) 

இைனவ� எ�றா�. $கத.09425.4 

 எ�ன@
 அ�ண� ெபா0கி_வி.எ�.(ெபா0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

எ/உக விழி��� ெச�ேறா(_வி.அ.ெப.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+ஓ(_பட(.ப�.) 

$கத.09426.1 

 ெபா� ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) சிைலைய வா0கி  ெபா,�$ என ./ 

நா4_ெப.(நா4_ெப.) ஏ"றி $கத.09426.2 

 மி� உைட வ>
பி� வாளி வ Cச@
 விமல� 

ந:$
_ெப.எ�.(ந:$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.09426.3 

 ��னவ� எH ஒ�# ஏதி �ரெணா5 சிதி நி�றா�. $கத.09426.4 

 ெபா� தI �/� வ Cழ  .ைக� ைகயி: 

பி>�த_ெப.எ�.(பி>_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) த4டா: $கத.09427.1 

 எ"றின� அைனய காைல_ெப.(காைல_ெப.) இப 

�க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) அAர� எ�ேபா� $கத.09427.2 

 ம"# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சிைலைய� ைகயா: வா0கின� 

வா0$
_ெப.எ�.(வா0$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ��ன(� 

$கத.09427.3 

 ெச"றன� அதைன ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) திைச�க� �தேலா( ஆ( ப. 

$கத.09427.4 



 தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) 

ெப"ற_ெப.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வ Cர� சிைல �/தி6ட 

பி�ன(� $கத.09428.1 

 த4ட
 ஒ�# ஏதி ஈச� தனயேனா5 எதி(�தேலா5
 $கத.09428.2 

 வி4ட� ேசா,
 வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) ெவ�� என  .ைட�� மாயா� 

$கத.09428.3 

 க4டக� உர�தி: தா�க� ைகயற� எ�தி நி�றா�. $கத.09428.4 

 ந50கின� சிைத ஒ�# நவி:கில� நாண�தாேல $கத.09429.1 

 ஒ50கின� கய ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) Fர� உலதன� ேபால 

நி�றா�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) $கத.09429.2 

 அ5
 ப/ களி# தி4ேத( அணி ெகH தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) பா/: 

$கத.09429.3 

 ப5
ப> நிைந�_வி.எ�.(நிைன_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ��ேனா� 

பாச
 ஒ�# உ��தா� அ�ேற. $கத.09429.4 

 வி6ட ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பாச
 அ0க4 ெவ�ய� ஓ( 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) �"#
 $கத.09430.1 

 க6>ய� ஆக ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) கணி�சிD
 அத�பி� ஏவ 

$கத.09430.2 

 அ6டதா: அதைன ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

ஆ>ன( அமர( தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $கத.09430.3 

 ப6டன உண(�_வி.எ�.(உண(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) தCேயா� பைத 

பைத�� உயி(�� ெநாதா�. $கத.09430.4 

 �� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) கர�தி: உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) �ர4 ெகH 

பைடக- யா�
 $கத.09431.1 



 சிதின� அைவக- எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

ேச(தன_வி.�.(ேச(_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) 

தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) F5
 $கத.09431.2 

 எைதைய வல
 ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஏவலி� இய�ற மாேதா 

$கத.09431.3 

 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) அ�ண� ேம: ேம: ெவ$ளி� 

தC� கனல நி�றா�. $கத.09431.4 

 நி�றவ� த�ைன ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ெந>ய 

ப: பைடக- ஏவி: $கத.09432.1 

 ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) த�ைன� ெகா:லா சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ,- 

வர�தி� சீரா: $கத.09432.2 

 இ�# இனி� ெச�வ� எ� எ�# இைறவைர உ�னி எைத $கத.09432.3 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) தி,� ேகா6>: ஒ�# தட�ைகயி� �/��� 

ெகா4டா�. $கத.09432.4 

 தட�ைகயி: ஏ�
 ேகா6ைட� ததி ஆ
 அ�ண� மீ� $கத.09433.1 

 வி5�த@
 அைனய� மா(ைப ெவ�� என� கீ45 ேபாகி $கத.09433.2 

 உட:_ெப.(உட:_ெப.) ப> மிைசேய 

வ CB�தி_வி.எ�.(வ CB_வி.+��_இ.கா.+இ_வி.எ�.$றி.) ஒ:ைலயி: ஓ>� ெத- நC(� 

$கத.09433.3 

 கட:_ெப.(கட:_ெப.) ப>�_வி.எ�.(ப>_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அமல� 

ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) கர�தினி 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ,த� அ�ேற. $கத.09433.4 



 .ய:_ெப.(.ய:_ெப.) இன� ெதா$தி_ெப.(ெதா$தி_ெப.) ஒ�றி  .விமிைச 

வH�கி"# எ�ன� $கத.09434.1 

 கய�க�� அ�ண� �நC(� கட:_ெப.(கட:_ெப.) உைடத� எ�ன 

ஆ(�தி65 $கத.09434.2 

 இய: உைட� ேத( ேம: வ Cழா எ��தன� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) மா(பி:_ெப.(மா(._ெப.+இ:_இட.ேவ.) $கத.09434.3 

 விய� அதி� தாைர எ�ன வி/தன $,தி_ெப.($,தி_ெப.) ெவ-ள
. 

$கத.09434.4 

 ஏ5 அவிB அல0க: தி4ேதா- இப �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) 

அ�ண� மா(பி� $கத.09435.1 

 நC>ய_ெப.எ�.(நC5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $,தி� ெச_ெப.அ.(ெச
_ெப.அ.) 

நC( நC�தமா� ஒH$
 ேவைல  $கத.09435.2 

 பா5 உற வ,
 கா� ஒ�றி: பர�தலி� அ�ேவ 

ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.09435.3 

 கா5 என  ெபய( ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ�I
 

கா4தக இ,த� அ
மா. $கத.09435.4 

 ஆ�த ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) உண(வி� ேமேலா( அறிவிI
 அKகா 

அ4ண: $கத.09436.1 

 ஈத ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) வர�தா: மாயா இப�க�� அ�ண� 

வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.09436.2 

 வ Cதன� ேபா�# ெதா:ைல ெம� ஒOஇ வி4K
 ம4K
 $கத.09436.3 

 தCதிட எ/க4 சித� சீ"ற�ேதா( ஆ$ வானா�. $கத.09436.4 

 ேத�கிய நதி ேச(கி�ற ெச�னிய� ெச
ம: த�ைன� $கத.09437.1 



 தா�கிய_ெப.எ�.(தா�$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வ,தேலா5
 சாரத� 

ேதாளி� நி0கி_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.09437.2 

 நC�க அ,
 � பி� தா�கி_வி.எ�.(தா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) நைம� Aம�தி எ�# $கத.09437.3 

 ேம�$ உய( பிட/: தாவி வ C"# இ,� ஊ(த: உ"றா�. $கத.09437.4 

 ம"# அ� க4ட_ெப.எ�.(கா4_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) வாசவ� �தேலா( யா,
 $கத.09438.1 

 இ"றன� கய ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) Fர� எ
 இட( ேபாயி"# அ�ேற 

$கத.09438.2 

 அ"ற� எ
 பைகD
 எ�னா ஆ>ன( பாடா நி�றா( $கத.09438.3 

 A"றிய_ெப.எ�.(A"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) கலி0க
 வ Cசி� �4 என 

விA
. 2(�தா(. $கத.09438.4 

 காம, .யலி� ேதா"ற
 கா4ட@
 களி பி� 8Bகி $கத.09439.1 

 ஏம, கலாப ம=ைஞ_ெப.(ம=ைஞ_ெப.) இன
 என� $ல�கி�றா( $கத.09439.2 

 ேதம,
 இதழி அ4ண: சி#வைன� ெத/யா வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) 

$கத.09439.3 

 G மல( ெபாழி�_வி.எ�.(ெபாழி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) .கழிைன  ேபா"ற: உ"றா(. 

$கத.09439.4 

 கா பவ�_வி.அ.ெப.(கா_வி.+  _இ.இ.கா.+அ?_வி.அ.ெப.$றி.+அ�_ெப.) அ,J
 

ேமேலா� க4 அக: ஞால
_ெப.(ஞால
_ெப.) யா�
 $கத.09440.1 

 தC பவ� ஏைன� ெச�ைக ெச�தி5
 அவI
 நCேய $கத.09440.2 

 ஏ ப5
 ெச�ைக எ�ன எம� உள
 ெவ�
.
 இ�ன:_ெப.(இ�ன:_ெப.) 

$கத.09440.3 



 நC ப� க,தி அ�ேறா நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அ,- வ>வ
 ெகா4டா�. 

$கத.09440.4 

 உ� இைட  பிறத_ெப.எ�.(பிற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ேவத
_ெப.(ேவத
_ெப.) உ� ெப, நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) த�ைன 

$கத.09441.1 

 இ�ன� எ�# உண(த� இ:ைல யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) உைன 

அறிவ� எ0க� $கத.09441.2 

 அ�ைனD
 பயேதா� தாI
 ஆயிைன அதனா: ைமத( $கத.09441.3 

 ப�னிய .கB�சி யா�
 ப/�ட� ேக6> ேபா: ஆ
. $கத.09441.4 

 எ�# இவ( எகின
 ஊ,
 இைறெயா5
 இைற=சி 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.09442.1 

 ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) ெகா- சிைத ேயா5 நைக ஒளி �க�த( ஆகி $கத.09442.2 

 ம�றவ( $மர� த�பா: 

வதன(_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ(_பட(.ப�.) 

FBதேலா5
 $கத.09442.3 

 ஒ�றிய க,ைண ேநா�கா: உல . இலா அ,- ./தா�. $கத.09442.4 

 உ�தன
 இனி நா
_பதி.ெப.(நா
_த�.ப�.) எ�னா ஓதிம
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 இ�# ெதா65 எைம  ேபா: இ _A6.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ".) பணி �ைற 

$கத.09463.3 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) ெச�திட ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) அ,- 

ெச�க_விய0.வி.�.(ெச�_வி.+க_விய0.வி.�.) என. $கத.09463.4 

 கட:_ெப.(கட:_ெப.) நிற��� கய �க� அ�திற
 $கத.09464.1 

 நைட_ெப.(நைட_ெப.) ெப#
ப> 

ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) அமர( ேகா� $கத.09464.2 

 ெந>ய மா: அய� நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உள(�$ 

எலா
 $கத.09464.3 

 விைட ./� வி5�தன� எ�பேவ. $கத.09464.4 

 அ
.ய� க4 அ/ அய� வாசவ� $கத.09465.1 

 உ
ப( அ?வைர ஒ:ைலயி� நC0$_ஏவ.(நC0$_வி.) உறா� $கத.09465.2 

 த
 பத
_ெப.(பத
_ெப.) ெதா#
 சா(தன( ைவகினா( $கத.09465.3 

 �
பியி� �க� ேதா�ற: அ,ளினா:. $கத.09465.4 

 �ைத ேவத �த: எH�� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

$கத.09466.1 



 எைத ேதா"ற
 இய
பின
 இ0$ இனி $கத.09466.2 

 அத
 இ: $ண�� ஆ4 தைக�$ ஓ( $ண
_ெப.($ண
_ெப.) $கத.09466.3 

 வத� எ� எ�றி ம"# அ� ேக6> நC. $கத.09466.4 

 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) $ண
_ெப.($ண
_ெப.) உைடய ந:ேலா,
 நாட 

ஒணா� $கத.09467.1 

 சி"$ண� ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) பராபர� $கத.09467.2 

 ெசா: $ண 8வைக� ெதாட(.
 இ:ல� ஓ( $கத.09467.3 

 நி(�$ண� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) நிகBத: பாலேதா. $கத.09467.4 

 பரவிய_ெப.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) உயி(�$ எலா
 பாச
 

நC�$வா� $கத.09468.1 

 அ,ளின� ஆகிேய அமல� மா: அய"$ $கத.09468.2 

 இ, ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) �ைறயிைன ஈ� ம"# அைவ�$ 

$கத.09468.3 

 உ/யன $ண0கJ
 உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) ஆ�கினா�. $கத.09468.4 

 �>�திட: இய"#
 எ
 �த:வ� அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) 

ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) $கத.09469.1 

 த5 . அ,
 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சின
_ெப.(சின
_ெப.) த�னி: �"#
 

ஆ: $கத.09469.2 

 அ5�� தவ  பா�ைமயா: அத� க4 தாமத
 $கத.09469.3 

 ப5�தின� அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) திற
_ெப.(திற
_ெப.) பல,
 ேத(வ( 

ஆ:. $கத.09469.4 



 மா மைற அள . இல வர
._ெப.(வர
._ெப.) இ: ஆகம
 $கத.09470.1 

 ேதா
 அற உதவி ஓ( ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) மர�� இைட� $கத.09470.2 

 காம, �னிவர( கண0க6$ அ�னைவ $கத.09470.3 

 தாமத $ண�த� ஏ: சா"ற: வ:லேனா. $கத.09470.4 

 வாலிய நிமல
 ஆ
 வ>வ
 க4Kத: $கத.09471.1 

 ேமலவ� எ��ேமா ேவத
_ெப.(ேவத
_ெப.) வி=ைசயி� $கத.09471.2 

 8ல
 எ�# அவைனேய ெமாழிDேமா இ� $கத.09471.3 

 சீல
 இ:லா(�$ எவ� ேத"#
 வ4ணேம. $கத.09471.4 

 இைமயவ( யாவ,
 இைற=A
 க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) $கத.09472.1 

 விமல� அ�# இ#திைய விைள�$
 ப4பினா: $கத.09472.2 

 தம $ண�_ெப.($ண�_ெப.) எ�றிய� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ெச�ைகயா: 

$கத.09472.3 

 அைம$ண
 இய"$ண
 அறிய: பாலேதா. $கத.09472.4 

 ஈ�த@
 அளி�தJ
_ெப.(அளி-வி.+�த:_ெதா.ெப.$றி.+உ
_சா/.) இய"# 

ேவா(�$ள $கத.09473.1 

 சா�திக ராசத
 த
த
_அ.ெதா.(த
த
_அ.ெதா.) ெச�ைகயி� $கத.09473.2 

 மா�திைர அ:ல� ம"# அவ(�$ அைவ $கத.09473.3 

 பா(�தி>� இய"ைக யா  பகர: ஆ$ேமா. $கத.09473.4 

 அ�$ண
 ஆனைவ 

அளி�$
_வி.எ�.(அளி_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ெச�ைகயா: $கத.09474.1 



 ெதா�$ உ#
 இய"ைக அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) ெதா:ைலேயா(க- பா: 

$கத.09474.2 

 இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) $ண
_ெப.($ண
_ெப.) அ:ல� ஓ( 

இர45
_ெப.(இர45_ெப.+உ
_சா/.) ேச,
_ெப.எ�.(ேச(-

வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ: $கத.09474.3 

 ��$ண ெநறி ெச@
 �னிவ( ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேபா:. $கத.09474.4 

 ேநமியா: $, எலா
 நCல
_ெப.(நCல
_ெப.) ஆய�
 $கத.09475.1 

 ேதா
 அ# கட:_ெப.(கட:_ெப.) இைட� �யி: ெகா- பா�ைமD
 $கத.09475.2 

 ேம
 உ#
 அகைதD
 பிற�
 எ��
 ஏ: $கத.09475.3 

 தாமத ராசத
 தாI
 உ"றேவ. $கத.09475.4 

 அறிெவா,
 உ"# உழி அைனய� க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) $கத.09476.1 

 இைறவைன வழிபZஇ ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) இ� 

அ,- $கத.09476.2 

 ெநறிவ, த�ைமD
 நC5 ேபாத�
 $கத.09476.3 

 ெப#தலி: சா�திக �ைறD
 

ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உளா�. $கத.09476.4 

 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெபா"$ எ�றலி� விமல வா�ெபா,- $கத.09477.1 

 நா� எI
 ம,6ைகயி� நைவ இ: ஈசைன� $கத.09477.2 

 தா�_த".A.(தா�_த".A.) உண( ெதளிவினி: 

தவ�தி:_ெப.(தவ
_ெப.+அ��_சா/.+இ:_இட.ேவ.) Gைசயி: $கத.09477.3 

 ஆன� $ண�_ெப.($ண�_ெப.) எனலா
 அய� தன�$ேம. $கத.09477.4 

 ஆதலி� வி, .ட� அ:ல� எ�திேனா( $கத.09478.1 

 ஓதிய $ண வித�� உ#வ( க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) $கத.09478.2 



 நாதI�$ அைனய� நK$ உறாைமயா: $கத.09478.3 

 ேபைதைம ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) $ண
_ெப.($ண
_ெப.) 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) க4 ேபAத:. $கத.09478.4 

 8�# என உள ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) யா�
 ��னேம $கத.09479.1 

 ஈ�றவ� க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) எ�I
 நா:மைற $கத.09479.2 

 சா�ற அ� ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ: 

தவ�த(�$ எ�னிI
 $கத.09479.3 

 ஆ�ற� ஓ( அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) அறிய: பாலேதா. $கத.09479.4 

 ெச
 க4 மா: �தலியேதவ( ஏைனேயா( $கத.09480.1 

 அ0$ அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) அ:லைவ அக�� உ- ைவகிேய 

$கத.09480.2 

 எ0$மா யாைவD
 இய"# கி�ற� ஓ( $கத.09480.3 

 ச0கர� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) $ண� சா(பி� ேம�ேமா. $கத.09480.4 

 ஈ# ெச� �ைறயிைன எ4ணி� தாமத
 $கத.09481.1 

 Pறின( அ:ல� $றி� ெகா- ேமைலேயா( $கத.09481.2 

 ேவ# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெச�ைகயி� விள
பினா( அல( $கத.09481.3 

 ஆ# அணி ெச
 சைட அமலI�$ அேரா. $கத.09481.4 

 எ�# இைவ பல�
 2ேயா� இைச�த@
 இைனய 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.09482.1 

 வ� திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெவ#�ைக எ�தி மய0க: ஆ: த�க� எ�I
 

$கத.09482.2 



 .� ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) ./D
 தCேயா� ெபா#�தில� .தி மீ� 

$கத.09482.3 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) என அறித: 

ேத"றா�_வி.�.(ேத"#_வி.+ண_இ.கா.+ஆ_எதி(.ம.+அ�_பட(.ஒ,.) 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சில நவில: உ"றா�. $கத.09482.4 

 �னிவ ேக- பல�
 ஈ45 ெமாழிவதி: பய�_ெப.(பய�_ெப.) எ� ெவ-ளி  

$கத.09483.1 

 பனிவைர உைறD
_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

)
_தி/.()
_��.ஒ,.) ேகா� பகவேன எனிI
 ஆக $கத.09483.2 

 அைனயவ� தன�$ ேவ-வி அவிதைன உதேவ� நCD
 $கத.09483.3 

 இனி இைவ ெமாழிய: ேபாதி எ� ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) 

�> ப� எ�றா�. $கத.09483.4 

 வள
_ெப.(வள
_ெப.) $ல� த�க� இ� .க�றிட@
 ததCசி �னி மன�தி: 

சீ"ற
 $கத.09484.1 

 விைளத� ம"# அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) அளவி: ெவ,விய� வடைவ 

அழ: வி4ேணா(_ெப.(வி4ேணா(_ெப.) ெந=ச
_ெப.(ெந=ச
_ெப.) 

$கத.09484.2 

 தள(த� ெபா� மா: வைரD
 சலி�� அத� $லகி/D
 த/ . இ�# ஆகி 

$கத.09484.3 

 உைளதன ேவைலக- ஏH
 ஒ50கியன ந50கிய� 

இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) எ:லா
. $கத.09484.4 

 அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) கணேம �னி அர� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

ெப,
 சீ"ற
 தைன ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

அேதா எ�னா: $கத.09485.1 



 எ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) $வ5
 எ�கி/D
 எ�கட@
 

எ?_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+?_ஒ".) உல$
_ெப.(உல$_ெப.+உ
_சா/.) யா�
 

யா,
 $கத.09485.2 

 த�க� ஒ,வ� ெபா,6டா: தள(தி5ேமா என �னி�_ெப.(�னி�_ெப.) 

தணி��_வி.எ�.(தணி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

FB $கத.09485.3 

 ஒ�க: ஒ5
 அவ4 எH� சி# விதியி� �க
_ெப.(�க
_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஒ�# ெசா:வா�. 

$கத.09485.4 

 ச0கரைன வில�கி இ�# ./கி�ற மக
 சிைதக த�க நி�ேனா5 $கத.09486.1 

 இ0$ உைறD
_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) அமர( 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) அழிDற இ�ேன எ�னா இைச��  பி�ன( 

$கத.09486.2 

 அ0க4 உ# மைற ேயா(த
 �க
_ெப.(�க
_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) அதண/: அழி 2 வான C( 

$கத.09486.3 

 உ0க- $ல� தைலைம தைன இழதி6Z( ேக4மி� என உைர�க: உ"றா�. 

$கத.09486.4 

 ேபச_$ைற.எ�.(ேபA_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) அ/ய மைறக- எலா
 பராபர� 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) என வண0கி  ெப/�
 

ேபா"#
_ெப.எ�.(ேபா"#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.09487.1 

 ஈசைனD
 அ�பைரD
 நC"# ஒ5 க4>ைக இைனD
 இகB� நCவி( 

$கத.09487.2 

 காசினியி� மைறயவரா� எ நாJ
 

பிற�_வி.எ�.(பிற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

இற�_வி.எ�.(இற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) கதி உறா� $கத.09487.3 



 பாச
 அத� இைட ப65 மைற உைரயா ெநறி அதனி: ப5தி( எ�றா�. 

$கத.09487.4 

 இைனய ெநறியா: சாப
 பல உைர��� ததCசி �னி இர45 பா@
 $கத.09488.1 

 �னிவ( ெதாைக த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) Fழ� தா�_த".A.(தா�_த".A.) 

உைறD
_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ�சிரம
 உ�னி� 

ெச�றா� $கத.09488.2 

 அைனயவ� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பி� ஆக� த�க� எ�ேபா� ெப,
 

தக�
 ஆ"#
 ேநா�.
 $கத.09488.3 

 .ைன .கH
_ெப.எ�.(.கB_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ெசH
 தி,�
 

ஆ"ற@
 ஆ
 மன� ெச,�$
 ேபாயி"# அ�ேற. $கத.09488.4 

 ேபான� ஓ( ெபாHதி: அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) �வச
 இ"ற 

மக�2ணி: ெபா,�$ எ�# எ�தி� $கத.09489.1 

 கா� உலாவிய ெகா>D
 கH$
 மிைட தன யா,
 கல0க� தாேன 

$கத.09489.2 

 மான
 ஆ( ேவதவ:லி ம0கல நா_ெப.(நா_ெப.) K
 

கழ�ற_ெப.எ�.(கழ:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ம"# 

இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) $கத.09489.3 

 ஆன� ஓ( �� நிமி�த
 பல உ4டா: �>ேவா� க4 அைவ உறாேவா. 

$கத.09489.4 

 இதவா# �� நிமி�த0க- பல நிகB திட�
 $கத.09490.1 

 சிைத ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இல� சி#வ�
 

அ=சில� தCேயா� $கத.09490.2 

 தைத_ெப.(தைத_ெப.) த�ைனD
 நாரண� த�ைனD
 தக�_ெப.(தக�_ெப.) 

ஆ: $கத.09490.3 

 �� Gசைன ./தன� �கம�க- ெமாழியா. $கத.09490.4 



 ம"ைற வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) யாவ(�$
 �னிவ(�$
 

மர._ெப.(மர._ெப.) ஆ: $கத.09491.1 

 எ"# ேவ4>ய_ெப.எ�.(ேவ45_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அைவ எலா
 

ந:கிேய இத� பி� $கத.09491.2 

 ெப"ற_ெப.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ம0ைகய(_ெப.(ம0ைகய(_ெப.) தம�$
 மா ம,க(�$
 ெப/�
 $கத.09491.3 

 அ"ற
 இ:ல� ஓ( ம0கல� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

சிற ._ெப.(சிற ._ெப.) அளி�தா�. $கத.09491.4 

 நா@ மா �க� கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) இ�திற
 

ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.09492.1 

 மா@
 யாவ,
 கா�திட� தC� ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) மக
 ெச� 

$கத.09492.2 

 ேவைல ேநா�கிேய 

ெதாட0கின�_வி.�.(ெதாட0$_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_த�.ஒ,.) 

அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) இைட ேவ-வி� $கத.09492.3 

 சாைல த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இைட நிகBதன சா"#அ� தமிேய�. 

$கத.09492.4 

 ��னேர த�க� ஏவ@
 விைன ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) 

�ைறயா: $கத.09493.1 

 ம�IேதI ஓ( ஆடக� சாைலயி� மாேட $கத.09493.2 

 ெபா�னி� மா: வைர ந5� ேச( ெவ-ளி அ
 ெபா, ைப $கத.09493.3 

 அ�ன� ஆ
 என அ�ன
 ஆ
 பிற0கைல அளி�த. $கத.09493.4 

 ஏத
 நC0கிய_ெப.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தCய பா: அ>சி@
 

எ4 இ: $கத.09494.1 



 ேபத
 ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) �திைரயி� உ4>D
 

பிற ஆ
 $கத.09494.2 

 ஓதன0கJ
 வ C"# வ C"# ஆகேவ உலகி� $கத.09494.3 

 மாதிர0களி: $ல கி/ ஆ
 என வ$�த. $கத.09494.4 

 ெந�யிேனா5 அளா� விைர ெகH )45க- நCவி� $கத.09495.1 

 $�யி� ஆவி எ?_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+?_ஒ".) உலக�
 நய . உற� 

$Hமி $கத.09495.2 

 ெவ�ய� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) க,ைனக- திைச 

ெதா#
 ேம�
 $கத.09495.3 

 ைமய:_ெப.(ைமய:_ெப.) யாைனக- ஆ
 என வழ0கி"# மாேதா. $கத.09495.4 

 அ4ண: ேச( எைத ேதாயைவ ெநாைலயேல ஆதி  $கத.09496.1 

 ப4ணிய0 கJ
 தார�
 கனிவைக பல�
 $கத.09496.2 

 ம4ணி� ேம: உ# கி/ எலா
 $ல கி/ ம,0$_ெப.(ம,0$_ெப.) $கத.09496.3 

 ந4ணினா: என� ெதா$�தன யாவ,
 நய ப. $கத.09496.4 

 வி,திேனா( ெகாள விH� உட� பா: தயி( ெவ-ள
_ெப.(ெவ-ள
_ெப.) 

$கத.09497.1 

 தி,�_ஏவ.(தி,�_வி.) க0ைகD
 ய�ைனD
 ஆ
 என� 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.09497.2 

 அ,�
 உ4>க- யாைவD
 வழ0$ேகா அதனி: $கத.09497.3 

 ெபா,�_ஏவ.(ெபா,�_வி.) கி�ற� தத� எ�றா: அ� .கேழா. $கத.09497.4 

 தா� இ: பாளித மா� மத
_ெப.(மத
_ெப.) சா� த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) பனி 

நC( $கத.09498.1 



 நாவி ெவ-ளைட ெசH
 பH�காெயா5 நைற ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

$கத.09498.2 

 G�
 ஏைனய ெபா,-கJ
 ந:கின .கB ேச( $கத.09498.3 

 ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேகா மக�_ெப.(மக�_ெப.) பணி ./கி�ற� ஓ( ேதI. 

$கத.09498.4 

 ஆவ� இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) வைக ஆவ� ந:கிேய அ
க4 $கத.09499.1 

 ேம�கி�ற� மணிD
 அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) ச0க�
 விய� ேச( 

$கத.09499.2 

 கா�
 அ
.ய நிதிய�
 த�க� ஆ
 க>ேயா� $கத.09499.3 

 ஏவலா: அ,- சாைலயி: 

அைடதன_வி.�.(அைட_வி.+
�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) 

இைம பி:. $கத.09499.4 

 கணித
 இ:ல� ஓ( ப/திக- ேமனியி: கஞ@
 $கத.09500.1 

 மணிக- ஓ( .ைட ெதா$�தன ஆடக வைரேபா: $கத.09500.2 

 அணி ெகா- கா=சன
 ஓ( .ைட ெதா$�தன அ
 ெபா� $கத.09500.3 

 பணிக- ஆைடக- ஓ( .ைட ெதா$�தன பைட�ேத. $கத.09500.4 

 ம"#
 ேவ4>ய_ெப.எ�.(ேவ45_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) எலா
 உதவி அ
 ம,0கி: $கத.09501.1 

 உ"ற ேவைல அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) த�கன� ஏவலி� ஒHகா 

$கத.09501.2 

 நி"ற: ேபா"றிய_ெப.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) �னிவர( 

யாவ,
 நில�ேதா(�$ $கத.09501.3 

 இ"# எலா
 இவ4 வழ0$�
 யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) என இைச�தா(. 

$கத.09501.4 



 இ�ன ேவைலயி: இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) யாைவD
 $கத.09502.1 

 ��னேம உண( � ./ Qலின( $கத.09502.2 

 ��னிேய மன
_ெப.(மன
_ெப.) 24ட 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஒ:ைலயி: $கத.09502.3 

 அ�ன சாைல தைன அைணதா( அேரா. $கத.09502.4 

 சாைல கா4ட@
 த�கைன ஏ�திேய $கத.09503.1 

 பால( த�ைமயி: பா>ன( ஆ>ன( $கத.09503.2 

 ேகால மா(பி:_ெப.(மா(._ெப.+இ:_இட.ேவ.) $லாவிய ெவ4�கி: 

$கத.09503.3 

 ேவைல ஆ
 என வ Cசி நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ(�� 

உளா(. $கத.09503.4 

 மி45 கி�ற அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) ேவதிய( த0கைள� $கத.09504.1 

 க45 வ
மி� க�
 என நC( எனா� $கத.09504.2 

 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $Hெவா5 இ,�திேய 

$கத.09504.3 

 உ45 த�ைன உத�த: ேமயினா(. $கத.09504.4 

 ம# இ: ெச
 ெபா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகH த6ைடக- $கத.09505.1 

 இ#தி இ:லன யாவ(�$
 இ65 ேம: $கத.09505.2 

 நறிய உ4>க- ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) இ�ேனா( 

தம�$ $கத.09505.3 

 உறவின( என ஊ65வி�தா( அவ4. $கத.09505.4 



 அ�னகாைல அ,
 பசி தC( தர� $கத.09506.1 

 ��ன உ45
 Aைவ உைட�� ஆதலா: $கத.09506.2 

 உ�னி உ�னி இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) உ4>க- சால�
 $கத.09506.3 

 இ�ன
 ேவ45
 என உைர பா( சில(. $கத.09506.4 

 $"ற
_ெப.($"ற
_ெப.) ஒ�# உள P#வ� எ� இனி $கத.09507.1 

 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நா� �கனா: இவ4 

$கத.09507.2 

 உ"ற உ4> எலா
 உண ஓ( பசி $கத.09507.3 

 ெப"றிேலா
 என  ேப� உ#வா( சில(. $கத.09507.4 

 வ C#
 உ4> மிைசதிட ேவ45
 வா� $கத.09508.1 

 Q# Q# அ� என )வ:வா( தைம $கத.09508.2 

 ஏற ேவ45
 இதி: அைமயா� என� $கத.09508.3 

 சீறிேய இக: ெச�தி5வா( சில(. $கத.09508.4 

 .லவ(_ெப.(.லவ(_ெப.) ேகா� நக( ேபா"றியேத உவ� $கத.09509.1 

 அலகி: இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) உண�_ெப.(உண�_ெப.) ஆ�கியதா: 

எனா� $கத.09509.2 

 சில( .க�றன( ேத�கிட உ4மிேனா $கத.09509.3 

 உலவ\( என ஓ� கி�றா( சில(. $கத.09509.4 

 அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) இலாத அய� மக�_ெப.(மக�_ெப.) யாக
 இ�# 

$கத.09510.1 

 இ#தி ஆ
 எ�# இைச�தன( அ�ன� $கத.09510.2 



 ெப#திேயI
 இ _A6.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ேப( உணேவ 

நம�$_பதி.ெப.(ந
_த�.ப�.+�$_ெகா.ேவ.) $கத.09510.3 

 உ#தி வ:ைலயி: உ4மி� எ�பா( சில(. $கத.09510.4 

 உ4>ேல
 இவ4 உ4டதி: ஈ�ேபா: $கத.09511.1 

 க4>ேல
 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) கா6சிD
 இ�ப�
 $கத.09511.2 

 ெகா4>ேல
 இ�# ெகா4டதி: ஈச� ஆ: $கத.09511.3 

 வி4>ேல
 எனி� ேமல� எ�பா( சில(. $கத.09511.4 

 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) இ: உண�_ெப.(உண�_ெப.) ஈD
 

இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) ேதIைவ $கத.09512.1 

 ந:ல_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) ந:ல�_ெப.(ந:ல�_ெப.) ஒ( நா4_ெப.(நா4_ெப.) 

ெகா>யா�� இவ4 $கத.09512.2 

 வ:ைல ப"றி ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) மா நக/: ெகா5 $கத.09512.3 

 ெச:@�
 என� ெச .கி�றா( சில(. $கத.09512.4 

 ம�க-_ெப.(ம�க-_ெப.) யாவ,
 வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) யாவ,
 

$கத.09513.1 

 ஒ�க: யாவ,
 உ�திட வாBதலா: $கத.09513.2 

 த�க� ேநா"ற தவ�திI
 உ45 ெகா: $கத.09513.3 

 மி�க� எ�# விள
. கி�றா( சில(. $கத.09513.4 

 ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) இ6டன மாதிட நா� �க� $கத.09514.1 

 ததில� வயி�_ெசா.உ,.(வயி�_ெசா.உ,.) சால�
 ஆ0$ 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) $கத.09514.2 

 சிைதேம: அH�கா# ெச�தா� எனா $கத.09514.3 



 ெநா�_வி.எ�.(ெநா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெநா� )வ@கி�றா( சில(. 

$கத.09514.4 

 $H� ேச( த, $�Dைட உ4>க- $கத.09515.1 

 விைழவிேனா5 மிைசதன மா"ற�
 $கத.09515.2 

 பH� இலா இ _A6.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ப/சன( த
 ெமா5
 $கத.09515.3 

 எHவ� எ ப> எ�# உைர பா( சில(. $கத.09515.4 

 இத ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) உண�_ெப.(உண�_ெப.) ஈ45 )க(திட 

$கத.09516.1 

 ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) த
 ைமதைர ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) மைன ஆ
 

ெகா5 $கத.09516.2 

 வதில
 இனி வதி5ேமா எனா� $கத.09516.3 

 சிைத ெச�தன( ெச .கி�றா( சில(. $கத.09516.4 

 அ�ன பல பல ஆ( கலி ஆ
 என  $கத.09517.1 

 ப�னி )0$
 பனவ(க- ேக6டன( $கத.09517.2 

 எ�ன ம"# அைவ யாைவD
 ஆ(தர $கத.09517.3 

 �� அளி�� �னிவ( அ,�தினா(. $கத.09517.4 

 அ,�தி மி�சி: அக"றி அ,
 தவ $கத.09518.1 
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 .வனி உ4ட மா: .த:வ�_ெப.) ஆதி ஆ
 $கத.09579.1 

 எவ,
 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எைன 

ஏ��_ஏவ.(ஏ��_வி.) கி�றன( $கத.09579.2 

 சிவI
_ெப.(சிவ�_ெப.+உ
_சா/.) நCD
 ஓ( சிறி�
 எ4ண\( $கத.09579.3 



 உவைக இ�# என�$ உ0க- பா0க/:. $கத.09579.4 

 ஏ"றி� ேம�
 நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) இைறவI�$ 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) $கத.09580.1 

 ஆ"#
 ேவ-விD- அவிD
 ஈகல� $கத.09580.2 

 சா"# கி�ற ேவத�தி� வா�ைமD
 $கத.09580.3 

 மா"# கி�றன� ம"# எ� வ�ைமயா:. $கத.09580.4 

 அைனய� அ�றி ஈ45 அ5�த 

நி"$
_ெப.எ�.(நி:_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) $கத.09581.1 

 திைனயி� கா#
 ஓ( சிற .
_ெப.(சிற ._ெப.+உ
_சா/.) ெச�கல� 

$கத.09581.2 

 என இய
ப@
 எ
 பிரா6> பா: $கத.09581.3 

 �ைனய வத� ஆ: ேதா
 இ: சீ"றேம. $கத.09581.4 

 சீ"ற
 ஆய தC� ெசறிD
 உயி( ெபாேட $கத.09582.1 

 கா"றிேனா5 அழ: கலத� ஆ
 என� $கத.09582.2 

 ேதா"றி அ4ட�
 ெதாைல இ: ஆவிD
 $கத.09582.3 

 மா"#வா� எழCஇ ம:கி ஓ0கேவ. $கத.09582.4 

 பா,
 உ6கின பர� ெபௗவ�
 $கத.09583.1 

 நC,
 உ6கின ெந, .
 உ6கின $கத.09583.2 

 கா,
 உ6கின க/க- உ6கின $கத.09583.3 

 ஆ,
 உ6கின( அமர( ஆ� உளா(. $கத.09583.4 

 ப0கய ஆசன  பகவ� தாI
 அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) $கத.09584.1 



 ெச
 க4 மாயI
 சிைத �4 என $கத.09584.2 

 அ0க4 உ6கினா( எ�னி� ஆ0$ அவ-_பதி.ெப.(அவ-_பதி.ெப.) $கத.09584.3 

 ெபா0$ சீ"ற
 யா( .கல வ:லேர. $கத.09584.4 

 ேவைல அ�னதி: விமைல எ�பவ- $கத.09585.1 

 பாலி� நி�ற�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) ஓ( 

பா0கி_ெப.(பா0கி_ெப.+ண_விளி.ேவ.) தாB� �� $கத.09585.2 

 ஞால
_ெப.(ஞால
_ெப.) யாைவD
 

ந:$
_ெப.எ�.(ந:$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) உ� தன�$ 

$கத.09585.3 

 ஏ@கி�றேதா இைனய சீ"றேம. $கத.09585.4 

 ைமத( யாைரD
 வள0க- த
ெமா5
 $கத.09586.1 

 த�_வி.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ந:கிய தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

சின
_ெப.(சின
_ெப.) ெகாளா $கத.09586.2 

 அத
 ஆ"#வா� அைம� உளா� எனி� $கத.09586.3 

 உ�தி5
 திற
_ெப.(திற
_ெப.) உ45 ேபா@
 ஆ:. $கத.09586.4 

 அற�ைத ஈ0$ இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) 

அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உளா� என� $கத.09587.1 

 ெச#�தி அ�ன� ஓ( சீ"ற
 யாைரD
 $கத.09587.2 

 இைற�$ ��னேர ஈ# ெச�D
_ெப.எ�.(ெச�_விஉ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ஆ: $கத.09587.3 

 ெபா#�தி ஈ� என  ேபா"ற: ேமயினா-. $கத.09587.4 

 ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) நி"ற@
 .னிைத 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ெப,
 $கத.09588.1 



 சீ"றமா� எH
 தCைய உ- உற $கத.09588.2 

 மா"றி ேவ-வி ெச�வாைன ேநா�கிேய $கத.09588.3 

 சா"#கி�றன- இைனய த�ைமேய. $கத.09588.4 

 எ�ைன நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) இவ4 இகBத த�ைமைய $கத.09589.1 

 உ�னேல� எைன உைடய நாயக� $கத.09589.2 

 த�ைன எ-ளினா� த/�கிேல� அ� எ� $கத.09589.3 

 அ�ன
 ஊ5 ெச: க5�
 ேபா@
 ஆ:. $கத.09589.4 

 நி(� $ண�தேன நிமல� அ�னவ� $கத.09590.1 

 சி: $ண�த� ஆ�� திகHவா� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) $கத.09590.2 

 ெசா: $ண�தேனா ெதாைல�$
 நா-_ெப.(நா-_ெப.) அ5 $கத.09590.3 

 �� $ண�திைன ��I
 மாறலா:. $கத.09590.4 

 ��# ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) உயி( ெதாைல� ெச�தி5
 $கத.09591.1 

 அ�# தாமத�� அ5வ� அ�றிேய $கத.09591.2 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) ந�# அ� ஞான நாயக"$ $கத.09591.3 

 எ�#
 உ-ள� ஓ( இய"ைக ஆ$ேமா. $கத.09591.4 

 தC அ� அ�# அ5
 ெசய@
 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) அ,- $கத.09592.1 

 ஆ இ: ஆவிக- அழி�
 ேதா�றிD
 $கத.09592.2 

 ஓ�� இலா� உழ�# உைல உறாமேல $கத.09592.3 

 மா�� ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைற 

வ,�த
_ெப.(வ,�த
_ெப.) ஆ"றலா:. $கத.09592.4 



 ஆன அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) 

அழி� இலாத� ஓ( $கத.09593.1 

 ஞான நாயக"$ அ�றி நா
_பதி.ெப.(நா
_த�.ப�.) எI
 $கத.09593.2 

 ஏைனேயா(களா: இய"ற: ஆ$ேமா $கத.09593.3 

 ேமன காவ@
 விதிD
 எ�னேவ. $கத.09593.4 

 ��னேர எலா
 �>�த நாதேன $கத.09594.1 

 பி�I
 அ�திற
 

அளி�$
_வி.எ�.(அளி_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ெப"றியா� $கத.09594.2 

 அ�னவ� கேண அைன��
 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஆ: $கத.09594.3 

 இ�ன பா�ைம தா�_த".A.(தா�_த".A.) இைறவ� வா�ைமேய. $கத.09594.4 

 ேதா
 இ: ஆகம
 A,தி ெச பிேய $கத.09595.1 

 ஏம வி=ைச க6$ இைறவ� ஆகிேய $கத.09595.2 

 நா
_பதி.ெப.(நா
_த�.ப�.) அ#
 ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) 

ந:$
_ெப.எ�.(ந:$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) எைதைய� 

$கத.09595.3 

 தாமத� என� சா"ற: ஆ$ேமா. $கத.09595.4 

 ஆதலா: அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அைனவ,�$
 ஓ( $கத.09596.1 

 நாத� ஆ
 அேரா அவ"$ ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) அவி $கத.09596.2 

 ஈத: ெச�திடா� இகBதி அ=சிேய $கத.09596.3 

 ேவத
_ெப.(ேவத
_ெப.) யாைவD
 விய� ேபா"றேவ. $கத.09596.4 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) எI
 �ைண� சீ( எH�திைன $கத.09597.1 



 )வ@ேவா( கதி ெநா�தி: எ��வா( $கத.09597.2 

 அவைன எ-ளினா� ஆ( இ� ஆ"#வா( $கத.09597.3 

 எவைன உ�$தி இHைத நCைர நC. $கத.09597.4 

 �4டக மிைசயிேனா� �$த� நா>ேய $கத.09598.1 

 ப45 உண( அ/ய� ஓ( பரைன ஆதியா� $கத.09598.2 

 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இல( எ-ளிய ெகா5ைம 

ேயா(�$ எலா
 $கத.09598.3 

 த4ட
 வதி5
 என மைறக- சா"#
 ஆ:. $கத.09598.4 

 ஈ� ேக- சி#விதி இ0ங� ஓ( மக
 $கத.09599.1 

 ேவத நாயக� தைன வில�கி� 

ெச�தைன_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) 

$கத.09599.2 

 ஆதலா: உன�$
 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அைட 

த4டக
 எ�# $கத.09599.3 

 ஓதினா- உல$ எலா
 உத�
 ெதா�ைமயா-. $கத.09599.4 

 இ�னன ெகா5 ெமாழி இய
பி ேவ-வி ெச� $கத.09600.1 

 அ நில
_ெப.(நில
_ெப.) ஒ,வி இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) அகில
 ஈ�# 

உளா- $கத.09600.2 

 �� உள ப/சன �ைறயி� ெமா��திட  $கத.09600.3 

 ெபா� எழி� மான ேம: .$� ேபாதன-. $கத.09600.4 

 அக� தைல_ெப.(தைல_ெப.) உல$ அ,- அய� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) $கத.09601.1 

 .க�றன உ�னி உ- .H0கி ஐ� மா $கத.09601.2 



 �க� தி, மைல இைட �5கி� 

ெச�றன-_வி.�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+அ-_பட(.ப�.) $கத.09601.3 

 $க� தைன ேம: அ,- ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) )A பினா-. $கத.09601.4 

 ஒ,வின- ஊ(திைய உைம த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) நாயக� $கத.09602.1 

 தி,வ> வண0கின- சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) 

விதி $கத.09602.2 

 ெப/�_ெப.(ெப/�_ெப.) உைன இகBதன� 

ெப,ம_ெப.(ெப,மா�_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அ�னவ� $கத.09602.3 

 அ/� ெச� ேவ-விைய அழி�தி எ�னேவ. $கத.09602.4 

 எ?வ
 இ: ேப( அ,6$ இைறவ� ஆகிேயா� $கத.09603.1 

 ந?வி ஐ
 கர
_ெப.(கர
_ெப.) உைட நாத� ஆதலி� $கத.09603.2 

 அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) உைர ெகா4>ல� ஆக அ
பிைக $கத.09603.3 

 க?ைவெயா5 இைனயன கழற: ேமயினா-. $கத.09603.4 

 ேமயின காத@
 ெவ# .
 நி"$ இைல $கத.09604.1 

 ஆயிI
_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.$றி.+உ
_சா/.) அ�பிேன"$ ஆக 

அ�னவ� $கத.09604.2 

 தCய� ஓ( மக�திைன� சிைத�த: ேவ45
 எ� $கத.09604.3 

 நாயகேன என நவி�# ேபா"றினா-. $கத.09604.4 

 அத எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) எைம ஆJைடய அ4ண: அகில
 

$கத.09605.1 

 தத_ெப.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ம0ைக_ெப.(ம0ைக_ெப.) தன� 

அ�பிைன விய� தள,
 $கத.09605.2 



 சிைத ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) �"றி5
 மா# சிறிேத 

$கத.09605.3 

 .திD- உற நிைனதன� 

நிைநத_ெப.எ�.(நிைன_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெபாHேத. $கத.09605.4 

 ெபா�னி� ேம,வி� இ,தி5
 ெபால
_ெப.(ெபால
_ெப.) $வ5 எலா
 

$கத.09606.1 

 மி�I
 ெவ-ளி �ைள ேம: ெகா5 விள0கிய� என $கத.09606.2 

 ம�I த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) Aட( மதி� $ைற மிைல�A
 ம�லி� 

$கத.09606.3 

 ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ஆயிர�
 வா�_ெப.(வா�_ெப.) �க5 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஒளிரேவ. $கத.09606.4 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) தல
 தனி: இல0$ Aட/� மிடலிைன $கத.09607.1 

 க4ட: அதர
 ஒ�0$வன ேபா: கதி( உலா $கத.09607.2 

 ம4டல
 திகB �க
_ெப.(�க
_ெப.) ெதா#
 வய0$_எவ.(வய0$_வி.) 

பணியி� $கத.09607.3 

 $4டல0க- இைண ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

$ைழ ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உலேவ. 

$கத.09607.4 

 ஆ�ற தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) கட:_ெப.(கட:_ெப.) வறதிட 

இறத_வி.எ�.(இற_வி.+�_இ.கா.+அ_வி.எ�.$றி.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

இைட� $கத.09608.1 

 ேதா�# கி�ற� ஓ( மட0க: வலி இ�# 

ெதாைலய_$ைற.எ�.(ெதாைல_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.09608.2 

 8�# க4க- �க
_ெப.(�க
_ெப.) ஆயிர�
 ேமவி �னிவா: $கத.09608.3 



 கா�ற அ0கிகளி� அ4ட
 �H�
 க/யேவ. $கத.09608.4 

 ச4ட மா,த�
 அ0கிD
 ஒ�0$ தகவா: $கத.09609.1 

 �4ட மீ� உ#
 உயி( .ட� 

எHத_ெப.எ�.(எH_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) A5 தC $கத.09609.2 

 அ4ட ேகாள�ட� அ .ற
 ஆகி அழியா� $கத.09609.3 

 ெகா4ட:_ெப.(ெகா4ட:_ெப.) ஊ5 தவB மி�I என ேவ$உலவேவ. 
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அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) தைம விைரவி: $கத.09635.1 

 ைப
 ெபா� ேமனிய( ஆ�$
 அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) தி,நிழ: 

பர பி_வி.எ�.(பர ._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.09635.2 

 அ
 ெபா� மா(._ெப.(மா(._ெப.) உைட �$தனி: வ>�ைடயவரா�� 

$கத.09635.3 

 ெச
 ெபா� மா: வைர நிைர என� ேதா�றின( சிலேர. $கத.09635.4 

 ேமயவா� பச . ஊ( த, ேமனிய( ஆகி� $கத.09636.1 

 காய
 இ��ைண என படா� கண�கின( ஆகி $கத.09636.2 

 மாய( க4 �யி: ேச�ைகைய� த0கேண வ$��� $கத.09636.3 

 ேசய ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) மர� ெதாைக என� ெகழCஇ யின( சிலேர. 

$கத.09636.4 

 அ0$ அவ(�$- அட: விைட ஆைன $கத.09637.1 

 த0கி நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) தய0கின( ஓ( சில( 

$கத.09637.2 

 ெபா0$ சீ"ற  ெபா,திற: வா: உைள� $கத.09637.3 

 சி0க மா �க
_ெப.(�க
_ெப.) ஆ�� ெதழி�தா( சில(. $கத.09637.4 

 .ைழ ெகா- ைக உைட  ேபா( வலி யாளியி� $கத.09638.1 

 �ைழ ெகா- மா�க
 ஆகி ெமா��தா( சில( $கத.09638.2 

 வHைவ யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) அன
 ம�னின( ஓ( சில( $கத.09638.3 

 உHைவயி� �க
_ெப.(�க
_ெப.) ஆகி உ"றா( சில(. $கத.09638.4 

 அைல �க  ப/ ஆனன
 எ�திேய $கத.09639.1 



 ெகாைல �க��� $ழCஇயின( ஓ( சில( $கத.09639.2 

 மைல �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) மைர களி# எ4$ உட� 

$கத.09639.3 

 கைல �க��� கவி� அைடதா( சில(. $கத.09639.4 

 இனிய( த
 $H எ4 இல அ�ன( ைக  $கத.09640.1 

 .ைனய_$ைற.எ�.(.ைன_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெபா,பைட எ4 இல 

$கத.09640.2 

 விைன ெகா- வ�ைமD
 வ Cர�
 இ"# என $கத.09640.3 

 நிைனவத"$ அ/� எ0க� நிகB�� ேக�. $கத.09640.4 

 ைகயி: எ4 இ: பைடயின( கா� கன: $கத.09641.1 

 ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) Gணின( தC� க@B க4ணின( 

$கத.09641.2 

 ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) ெசா:ல( ெவ,வ, ேமனிய( 

$கத.09641.3 

 ைவய
 யா�
 ம5�$ உ#
 வாயினா(. $கத.09641.4 

 க65 ெச
 சைட� க"ைறய( கா�� எH $கத.09642.1 

 ெந65 அழ"$ நிக( வ, நாவின( $கத.09642.2 

 வ6> மாைலக- மாI
 எயி"றின( $கத.09642.3 

 ெதா6ட 8விைல Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) �ள�$வா(. $கத.09642.4 

 �4ட
 மீ� ெசா/ த,
 தCயின( $கத.09643.1 

 அ4ட Pட
 அைல�தி5
 ைகயின( $கத.09643.2 



 ச4ட மா,த
 தாB�$
 ெசலவின( $கத.09643.3 

 உ45 ேபா( எ�# உள
 தளி( . எ��வா(. $கத.09643.4 

 ம>�த வாயின( வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) எ�பினா: $கத.09644.1 

 ெதா5�த க4ணி �ய: வ, மா(பின( $கத.09644.2 

 த>�த ேதாள( தனி� தழ: எ�னிI
 $கத.09644.3 

 பி>��_வி.எ�.(பி>_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) )0$
 ெப,
 பசி மி�$ 

உளா(. $கத.09644.4 

 ந�சி: தCயவ( நா: நில ம0ைகD
 $கத.09645.1 

 அ�A"# எ=ச அ>க- ெபய(��ளா( $கத.09645.2 

 க�ைச ேதா: மிைச க6>ய த6>ய( $கத.09645.3 

 உ�சி6ட
 எ�# உலகிைன உ4கில(. $கத.09645.4 

 Fழி யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) �வ�றிய மா: வைர  $கத.09646.1 

 பாழி ஆக  பட( ெசவி வாயின( $கத.09646.2 

 ஊழி மா,த
 உ6$
 உயி( பின( $கத.09646.3 

 ஆழி ஆக அக�ற_ெப.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அக6>னா(. 

$கத.09646.4 

 ஆBத F(  பA
 க4ண( அ>��ைண $கத.09647.1 

 தாBத_ெப.எ�.(தாB_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ைகய( தட�$ உ#
 

தாளின( $கத.09647.2 

 வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) 

விய� அதர�தின( $கத.09647.3 



 FBத_ெப.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) Gத� ெதாைகயின( யாவ,
. 

$கத.09647.4 

 அ�தைக நி�றிட அ4ண@ட� ேச( $கத.09648.1 

 ப�திர காளி பயதி5 கி�ற $கத.09648.2 

 க�� கட:_ெப.(கட:_ெப.) .ைர காளிக- த
ைம $கத.09648.3 

 இ��ைணேய என எ4ண_$ைற.எ�.(எ4K_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) அ/தா
 

ஆ:. $கத.09648.4 

 அத
 இ: ப: பைட அ
 ைகயி: ஏதி $கத.09649.1 

 உதிய �
ைபக- உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) மிைல�சி� $கத.09649.2 

 Aதர
 எ�திய ேதா"ற
 அ� ஆகி $கத.09649.3 

 விைத என� சில( ேமவின( அ�ேற. $கத.09649.4 

 ேதாளி� மிைச� தி/ Fல
_ெப.(Fல
_ெப.) இல0க� $கத.09650.1 

 ேகா- இ: உயி(  பலி ெகா-கல� ஏதி� $கத.09650.2 

 தா-_ெப.(தா-_ெப.) இைட Q.ர சால
 இல0க� $கத.09650.3 

 காளிக- ேபா: சில( கா6சி மலிதா(. $கத.09650.4 

 வாகினி எ0$ உள ெவ�றிட ம:$ $கத.09651.1 

 ேமாகினி ேபா: சில( ெமா��தன( மாய� $கத.09651.2 

 சாகினிேபா: சில( சா(தன( அ:லா $கத.09651.3 

 ேயாகினி ேபா: சில( உ"றன( அ
மா. $கத.09651.4 

 அயி( உற அ4ட
 அைன�ைதD
 எ"றா $கத.09652.1 

 உயி( அவி )0கிய உ�னி எHேத $கத.09652.2 



 ெசயி( அவியா� ெதழி�தி5
 ெதா:நா- $கத.09652.3 

 வயிரவி ேபா: சில( ம�னின( மாேதா. $கத.09652.4 

 நC5 அைல மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) நில��_ெப.(நில
_ெப.+அ��_சா/.) இைட 

ேதாய $கத.09653.1 

 ஆ5 உ# பாத- அணி�கல� மி�ன $கத.09653.2 

 ஈ5 உ# வா�_ெப.(வா�_ெப.) உ#
 ஏ# என ஆ(�ேத $கத.09653.3 

 ேமா>க- ஆ
 என ெமா��தன( சி:ேலா(. $கத.09653.4 

 இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) வைக மாத(க- யாவ,
 ெவ?ேவ# $கத.09654.1 

 ஐ வைக ேமனிய( ஆ� வதன0க- $கத.09654.2 

 ைக வைக எணில( ஆ�� கவி� மா6சி� $கத.09654.3 

 ெச?வியரா�� ெச, ேம: கிள(கி�றா(. $கத.09654.4 

 கண
 திகB அைனய Gத( கா/ைக மா(க- யா,
 $கத.09655.1 

 அண0$ உ# காளி த�ேனா5_த".A.(த�_த�.ஒ,.+ஓ5_க,.ேவ.) ஆ4தைக 

வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) தாளி: $கத.09655.2 

 பணிதன( பரசி அ�னா( பா0க/: விரவி� 

FB�_வி.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.09655.3 

 �ண0ைக ெகா5 ஆ>  பா>� �-ளிேய ேபாத: உ"றா(. $கத.09655.4 

 ஈ6ட
 மி�$ எH� ெச:@
_ெப.எ�.(ெச:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

இ�ன� ஓ( Gத( த
மி: $கத.09656.1 

 ேமா65 இக: பாI க
ப� �தலிய கண0க- ��தி $கத.09656.2 

 வ C65 உைட� தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) ஆன வ Cர பதிர� �� ஆகி 

$கத.09656.3 



 ஈ65 உைட  ப:லிய0க- யாைவD
 இய
பி� ெச�றா(. $கத.09656.4 

 ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேப( ஆ"றேலா5
 

$லவிய வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) த�பா: $கத.09657.1 

 அ4ட
 ேம: உ/=ச  ப:ேவ# அணி  ெப,
 கவிைக ெகா45
 

$கத.09657.2 

 வி45_ெப.(வி45_ெப.) உலா
 கவ/ ஈ6ட
 வ CசிD
 ேசர: உ"றா( 

$கத.09657.3 

 த4டேன பினாகி சி0க� ஆதி ஆ
 த#க4 Gத(. $கத.09657.4 

 பாசி_ெப.(பாசி_ெப.) இைழ மகளி(_ெப.) சி:ேலா( ப�திைர பா0க( ஆகி� 

$கத.09658.1 

 ேதA உைட� கவிைக ஈ6ட
 தி,நிழ: பர ப ஏதி $கத.09658.2 

 மாA அ# கவ/ வ6ட
_ெப.(வ6ட
_ெப.) வர
._ெப.(வர
._ெப.) இல இர6>  

ப:ேவ# $கத.09658.3 

 ஆசிக- .க�# ெச
ெபா� அணிமல( சிதறி  ேபாதா(. $கத.09658.4 

 பட(தி5 .ண/_ெப.(.ண/_ெப.) ேபால  பா(�H� ஈ4>� 

தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $கத.09659.1 

 அட0க@
 ஆ(�$
 ஓைத அகில�
 

ெசறிய_ெப.எ�.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வி4K
 $கத.09659.2 

 உைடத� அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) அ4ட
 ெகா:ேலா உ�ெகாேலா 

இ�ேவா எ�னா $கத.09659.3 

 மிைடத_ெப.எ�.(மிைட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ப: அ4ட� ேதா#
 

விதி(  ெபா5
 விள
ப: உ"றா(. $கத.09659.4 

 Gழிக- எHத_ெப.எ�.(எH_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ
மா .வி எலா
 

பரவி� ெதா:ேப( $கத.09660.1 



 ஆழிD
 அைட�� வா�.�$ அ�Aத� பத
_ெப.(பத
_ெப.) கா# ஏகி 

$கத.09660.2 

 ஊழியி� �த:வ� ஆ(�$
 ஒலியினா: உைடத அ4ட  $கத.09660.3 

 பாழிக- ெதா#
 உ"# எ:லா  .வன�
 

பரத_ெப.எ�.(பர_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ�ேற. $கத.09660.4 

 அ0$ எH Gழி த�னா: அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) விழி க@H
 தCயா: 

$கத.09661.1 

 ெச
 ைகயி: பைடக- ேத� ப� சிதறிய கனலா: ைவய
 $கத.09661.2 

 எ0கK
 எ/க- ��னி_வி.எ�.(��I_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) இ,
 

.ைக  படல
 ஈ4>� $கத.09661.3 

 க0$@
 பக@
 காணா� கைட  பக:_ெப.(பக:_ெப.) ேபா�ற� அ�ேற. 

$கத.09661.4 

 இ ெப,
 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) Fழ_$ைற.எ�.(FB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

எ
பிரா� எH� சீ"ற� $கத.09662.1 

 � .ட� ஏகி� த�க� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) மக
 ./D
 சாைல 

$கத.09662.2 

 ைவ பிைன அKகி� த�பா: வ,பைட� தைலவ(� 

ெகா�#_வி.எ�.(ெகா:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.09662.3 

 ெச பின� எ�ப ம�ேனா ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) உ,
 ஏ# நாண. $கத.09662.4 

 ப"# அல( .ர
 8�# அ6ட பரமைன இகB� நC�கி� $கத.09663.1 

 சி"றின
 ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) எ�# உ�னி� சி# விதி எ�I
 தCேயா� 

$கத.09663.2 

 இ"றி5
 ெநறியா: ேவ-வி இய"#
 இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) சாைல 

வாயி: $கத.09663.3 



 A"# ஒ5 ேசம
 ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) �ய�$ அற� 

கா�தி( எ�றா�. $கத.09663.4 

 எ�ற@
 தாைனேயா(க- எயி: .ற
_ெப.(.ற
_ெப.) �"#
 

FB�_வி.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.09664.1 

 நி�றன( வானி� ஊ5 ெந,0கின( வா�த: ேதா#
 $கத.09664.2 

 ெச�றன( ெகா>ய த�க� ேசைனயா� எதி(ேதா( த
ைம� $கத.09664.3 

 ெகா�றன( அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ஊ� ����� P"றI
 உ6க 

ஆ(�தா(. $கத.09664.4 

 ஆ(�த@
 இைறவி த�ேனா5_த".A.(த�_த�.ஒ,.+ஓ5_க,.ேவ.) ஆ4 தைக 

வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) வாச� $கத.09665.1 

 தா(� ெதாைக 20$
 யாக சாைலD- ஏகேலா5
 $கத.09665.2 

 தC(�தைன� தைலவி_ெப.(தைலவி_ெப.) த�ைன� திைச�க� �தேலா( 

யா,
 $கத.09665.3 

 பா(�தன( உள
 �4 எ�# பைத பைத�� அ�ச
 ெகா4டா(. $கத.09665.4 

 ம0கலி� வர�_ெப.(வர�_ெப.) 

க4ட_ெப.எ�.(கா4_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மா� இன
 ேபா�#
 

வான��_ெப.(வான
_ெப.+அ��_சா/.) $கத.09666.1 

 அட0கிய உ,
 ஏ# உ"ற அர� இன
 ேபா�#
 யா�ைக $கத.09666.2 

 ந50கின( ஆ"ற: சிதி நைக ஒOஇ �கI
 வா> $கத.09666.3 

 ஒ50கின( உயி( இலா( ேபா: இைவ சில உைர�க: உ"றா(. $கத.09666.4 

 ஈசI
 உைமDேம வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�தின( 

எ�பா( அ�னா( $கத.09667.1 



 கா� சின
_ெப.(சின
_ெப.) உதவ 

வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) கா6சிய( காK
 எ�பா( 

$கத.09667.2 

 ேபச_$ைற.எ�.(ேபA_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) அ/� அேதா அேதா 

ெப/�_ெப.(ெப/�_ெப.) இவ( சீ"ற
 எ�பா( $கத.09667.3 

 நாச
 வதி6ட� இ�ேற ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) உயி(�$ 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) எ�பா(. $கத.09667.4 

 த�கI�$ ஈ#
 இ�ேற சா(த� ேபா@
 எ�பா( $கத.09668.1 

 மி�க� ஓ( விதிைய யாேர வில�க வ:லா(க- எ�பா( $கத.09668.2 

 ��க4 எ
 ெப,மா� த�ைன �னி� இகBகி�ற நCரா( $கத.09668.3 

 அ�கண
 �>வ( எ�ற: ஐய�
 உ4ேடா எ�பா(. $கத.09668.4 

 நைம எலா
 ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) எ�# உ�னி நட�தின� காK
 

எ�பா( $கத.09669.2 

 இைமயவ( $H��$ எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) இ#தி இ�# ஆேமா எ�பா( 

$கத.09669.3 

 உைமயவ- ெபா,6டா: அ�ேறா உ"ற தC0$ இ� எலா
 எ�பா(. $கத.09669.4 

 ஈ5 உ# Gத( யா,
 எ0கK
 வைளதா( எ�பா( $கத.09670.1 

 ஓட�
 அ/� இ0$ எ�பா( ஒளி�திட"$ இட
_ெப.(இட
_ெப.) ஏ� எ�பா( 

$கத.09670.2 

 வ C>ன
 காK
 எ�பா( ேம: இனி� 

ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) எ� எ�பா( $கத.09670.3 

 பா5 FB அ0கி நா ப4 ப6ட ப: களி# ேபா�றா(. $கத.09670.4 

 அ=சின( இைனய Pறி_வி.எ�.(P#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) அமர(க- 

அரைத Pர� $கத.09671.1 



 ெச
 சர4 அதைன நC0கா� சில ெப,
 Gத( Fழ  $கத.09671.2 

 ப=A உறB ப�ம� ெச
தா- ப�திைர ேயா5 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.09671.3 

 ெவ
சின வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) ெவ�ேயா� ேவ-வி ெச�வதைன� க4டா�. 

$கத.09671.4 

 இ>�� என ந�$  ெபா0கி_வி.எ�.(ெபா0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) எ/ 

விழி�� இகலி ஆ(��  $கத.09672.1 

 பி>�தன� வய�ெகா
. ஓைத பிளத� ெச
 ெபா� ேம, $கத.09672.2 

 ெவ>�த� ம:ல:_ெப.(ம:ல:_ெப.) ஞால
_ெப.(ஞால
_ெப.) வி4டன 

அ4ட
 யா�
 $கத.09672.3 

 �>�தன உயி(க- �"#
 �ள0கின( Aர(க- எ:லா
. $கத.09672.4 

 எHகி�ற ஓைச ேகளா இ>D4ட அரவி: ேசாரா $கத.09673.1 

 விHகி�றா( பைத�கி�றா( வா� ெவ,� கி�றா(க- ஏ0கி $கத.09673.2 

 அHகி�றா( ஓ5கி�றா( அழிதேதா ேவ-வி எ�# $கத.09673.3 

 ெமாழிகி�றா( மீJகி�றா( �னிவ,
 இைமேயா( தா�
. $கத.09673.4 

 வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) பிற(_ெப.(பிற(_ெப.) இ?வா# 

வ,தின(_வி.�.(வ,�_வி.+இ�_இ.கா.+அ(_பட(.ப�.) எ�னி� அ
க4 

$கத.09674.1 

 ஏைனய( ப6ட த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) இய
ப அ/� எவ(�$
 எ�றா: 

$கத.09674.2 

 நா� அ� .கல அ"ேறா நளி(.ன: 

வறத_ெப.எ�.(வற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) கால�� $கத.09674.3 

 ஆன� ஓ( உ,
 ஏ# உ"ற அAணமா� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ெப"றா(. 

$கத.09674.4 



 ேவைல அ0$ அதனி� ேம: ஆ
 வ Cர,- வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) ஏகி $கத.09675.1 

 மா: அய� தாI
 உ6க மக�தி� �� அைடத ேலா5
 $கத.09675.2 

 சீல
 அ� அக�ற_ெப.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெகா-ைக� 

சி#விதி அவ4 க45 ஏ0கி� $கத.09675.3 

 சால�
 ந5�$ உ"# உ-ள
 தள(தன� தைலைம நC0கி. $கத.09675.4 

 சாரத( வைளத_ெப.எ�.(வைள_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வா#
 

சாைலய� உைடD
 மா#
 $கத.09676.1 

 ஆ,
 அ0$ உ"ற வாேனா( அய( உ# மா# ேநா�கி  $கத.09676.2 

 ேப( அஞ( உழ� ேதறி  ெப,
 திறலாள� ேபால $கத.09676.3 

 வ Cர ப�திரைன ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

விள
பின� இைனய� ஒ�ேற. $கத.09676.4 

 இ0$ வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அைடத� எ� ெகா: 

யாைர நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எ�னேலா5
 $கத.09677.1 

 ச0கர� தன� ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) த�க 

நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) ேவ-வி த�னி� $கத.09677.2 

 அ0$ அவ"$ உத�
 பாக
 அ,Jதி அத"கா அத  $கத.09677.3 

 .0கவ� அ,ளினாேல ேபாதன� ஈ4ைட எ�றா�. $கத.09677.4 

 இ�திற
 வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) Pற 

இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) 

த�க� உ0க- $கத.09678.1 

 அ�தI�$ உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) ேவ-வி அத� இைட அவியி� பாக
 

$கத.09678.2 

 உ��திடா� எ�ன அ
 க4 உைறத, மைறக- நா�$
 $கத.09678.3 



 A�தமா( $>ைல தாI
 �4 என எH� ெசா:@
. $கத.09678.4 

 ஈ# இலா உயி(க6$ எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) இைறயவ� ஒ,தா� 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.09679.1 

 மா# இலா அரேன அ:லா: மக�திI�$ இைறயா� உ-ேளா� $கத.09679.2 

 ேவ# ஒ( வானவI
 உ4ேடா ேவ-வியி: அவ"$ 

ந:$
_ெப.எ�.(ந:$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.09679.3 

 P# நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) பணி யா� ெகா5�தியா: எ�ற அ�ேற. 

$கத.09679.4 

 ேத"ற
 இ: சிதட� ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) சி# 

விதி ேக6ப இ�ன $கத.09680.1 

 P"றினா: மைறக- நா�$
 $>ைலD
 ஒ,0$ P>� $கத.09680.2 

 சா"ற@
 அ�னா� ந:கா� தைலைம க45 இைறவ� ெதா:சீ( $கத.09680.3 

 ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) அ0$ 

அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) த
 த
 

.க:_ெப.(.க:_ெப.) இட
_ெப.(இட
_ெப.) ேபாய அ�ேற. $கத.09680.4 

 ேபாத@
 த�க� த�ைன  ெபால
_ெப.(ெபால
_ெப.) கழ: 

வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) பாரா $கத.09681.1 

 ேவத�
 பிற�
 P#
 விH  ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) ேக6> அ�ேற 

$கத.09681.2 

 ஈ� எ
 ெப,மா"$ உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) இ�னவி என@
 கானி: 

$கத.09681.3 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ேயா5 ஆட: 

ெச�D
_ெப.எ�.(ெச�_விஉ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) பி�தI�$ ஈேய� 

எ�றா�. $கத.09681.4 



 ஆ0$ அ� ேகளா அ4ண: அ
 .ய� ஆதி ஆகி  $கத.09682.1 

 பா0$ உற விர�
 வாேனா( ப: $H அதைன 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.09682.2 

 நC0கJ
 இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) பா: ஆனC( நிமலI�$ அவி ந:காம: 

$கத.09682.3 

 ஈ0$ இவ�_பதி.ெப.(இவ�_பதி.ெப.) இகH
 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) இைச� 

ெகா: உம�$
 எ�றா�. $கத.09682.4 

 எ�ற@
 அைனய( ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ஊB இைசவினா: அ� 

ேகளா(_வி.�.(ேக-_வி.+ஆ_எதி(.ம.+அ(_பட(.ஒ,.) ேபா: $கத.09683.1 

 ஒ�#
 அ0$ உைரயா( ஆகி ஊம/� இ,�த ேலா5
 $கத.09683.2 

 நி�ற�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) ஓ( வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) 

வ:ேல ெந, ._ெப.(ெந, ._ெப.) எழ விழி��� சீறி $கத.09683.3 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) இவ( வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) எ�னா நைக 

எயி#_ெப.(எயி#_ெப.) இல0க ந�கா�. $கத.09683.4 

 க>�தன� எயி#_ெப.(எயி#_ெப.) ெச
தC� கா�றன� கன�# ைகயி: 

$கத.09684.1 

 பி>�தி5
 ேம, அ�ன ெப,
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) கைதய� ஒ�றா: 

$கத.09684.2 

 த>�தி5
 அகல மா(ப� தடவைர அக5 சாய $கத.09684.3 

 அ>�தன� த�க� உ-ள
 ெவ,வர அ/�� வ CBதா�. $கத.09684.4 

 வி65 �� வ CBதேலா5
 வ Cர,- வ Cர�� அ4ண: $கத.09685.1 

 ம65 உ# கமல  ேபாதி: வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெப,
 தவிசி: ைவ$
 

$கத.09685.2 



 சி6டைன ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) அ�னா� 

சிர�� இைட உ,
 உ"# எ�ன� $கத.09685.3 

 $6>ன� ஒ,த� ைகயா: ேம: வ,
 $மரேன ேபா:. $கத.09685.4 

 தா�$தேலா5
 ஐய� சர4 இைட  பணிவா� ேபால $கத.09686.1 

 ேம�$ உ# ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) ேசார வி/=சI
 

வ Cழ_$ைற.எ�.(வ CB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) அ�னா� $கத.09686.2 

 வா�$ உ# ேதவி த�ைன ம"# அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) த
ைம வாளா: 

$கத.09686.3 

 8�$_ெப.(8�$_ெப.) ஒ5 $ய�
 ெகா�தா� இ#தி நா-_ெப.(நா-_ெப.) 

�த:வ� ேபா:வா�. $கத.09686.4 

 ஏ5 உலா
 ெதாைடய: வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) 

திற
_ெப.(திற
_ெப.) இவைர ��ன
 $கத.09687.1 

 சா>னா� அ� க45 அ
க4 சா(த,
 இைமேயா( யா,
 $கத.09687.2 

 ஓ>னா( உலதா( வ CBதா( ஒளி�திட"$ இட
_ெப.(இட
_ெப.) ஏ� எ�# 

$கத.09687.3 

 ேத>னா( ஒ,வ( இ�றி� சிதறினா( கத# கி�றா(. $கத.09687.4 

 இ�ன� ஓ( காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) இ/� ேபாவ� ஓ( 

$கத.09688.1 

 ெம� நிைற மதியிைன வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) கா4 உறா� $கத.09688.2 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) பத
_ெப.(பத
_ெப.) ெகாேட 

த-ளி ெம:_ெப.அ.(ெம:_ெப.அ.) என� $கத.09688.3 

 சி�ன
 அ� உற உட:_ெப.(உட:_ெப.) ேத��தி6டா� அேரா. $கத.09688.4 

 அ>�தல
 ெகா5 மதி அதைன� ேத��தபி� $கத.09689.1 



 வி5�தன� கதிரவ� ெவ,வி ஓட@
 $கத.09689.2 

 இ>�� என� க�- இைட எ"றினா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

$கத.09689.3 

 உ5�திர- உதி(� என உ$ ப� ததேம. $கத.09689.4 

 எறி�த, கதிரவ� எயி#_ெப.(எயி#_ெப.) பா( மிைச� $கத.09690.1 

 ெதறி�திட உயி( ஒOஇ� சிைத� வ CBத@
 $கத.09690.2 

 ெவறி�த, பக� எI
 ெவ�யவ� விழி $கத.09690.3 

 பறி�தன� த$வ� ஓ( ப/A ந:$வா�. $கத.09690.4 

 ெதா6ட@
 பக� விழி� �ைணைய இ�திற
 $கத.09691.1 

 ப6ட� ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உயி( பல�
 ைப  

ைபய $கத.09691.2 

 அ6>5
 P"#வ�_ெப.(P"#வ�_ெப.) அலம� ஓட@
 $கத.09691.3 

 ெவ6>ன� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) வ Cர வ Cரேன. 

$கத.09691.4 

 ம>தன� P"#வ�_ெப.(P"#வ�_ெப.) ஆக வாசவ� $கத.09692.1 

 உைடதன� $யி:_ெப.($யி:_ெப.) என உ,� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ
ப/: $கத.09692.2 

 அைடதன� அ� ெபாH�_ெப.(ெபாH�_ெப.) அ4ண: க4 உறCஇ� 

$கத.09692.3 

 த>தன� வ C6>ன� தட�ைக வாளினா:. $கத.09692.4 

 அ4ட( ேகா� வ CBத@
 அலம� ஓ>ய $கத.09693.1 

 தி4திற: அ0கிைய� திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெகா- ேசவக� $கத.09693.2 



 க4டன� அ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

கர�ைத_ெப.(கர
_ெப.+அ��_சா/.+ஐ_ெச.ேவ.) ஒ:ைலயி: $கத.09693.3 

 �4ட
 அ� ஆகேவ �ணி�� வ C6>னா�. $கத.09693.4 

 க#�தி5 மிட# உைட� கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) ேதவைன $கத.09694.1 

 ம#�� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ந:கிய வர
._ெப.(வர
._ெப.) இ: 

உ4>D
 $கத.09694.2 

 ெவ#�திைல உ4>யா: எ�# வ CரI
 $கத.09694.3 

 அ#�தன� எHதிற�� அழலி� நா�கேள. $கத.09694.4 

 �-ளிய நாெவா5
 �ணித ைகெயா5
 $கத.09695.1 

 த- உற வ CBதி5
 தழலி� ேதவிைய $கத.09695.2 

 வ- உகிைர� ெகா5 வல
 ெகா- நாசிைய� $கத.09695.3 

 கி-ளின� வாைகயா: கிள( ெபா� ேதாளினா�. $கத.09695.4 

 அ/ �ைண�$ இ�ன� ஓ( ஆைண ெச�தி5
 $கத.09696.1 

 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) தனி� திறலினா� உ
ப( ேம: எH $கத.09696.2 

 நி,திைய� க4டன� நி"றி ஆ: எனா  $கத.09696.3 

 ெபா, திற:_ெப.(திற:_ெப.) த4>னா: .ைட�தி6டா� அேரா. $கத.09696.4 

 வ C6>ன� நி,திைய வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ெப,
 

$கத.09697.1 

 தா-_ெப.(தா-_ெப.) �ைண வ CBத@
 த>த: ஓ
பினா� $கத.09697.2 

 ஓ6>ன� ேபாதி( எ�# உைர��� ெச: ெநறி $கத.09697.3 

 கா6>ன� உ,�திர கண�த(�$ எ�பேவ. $கத.09697.4 

 ஒH�$ட� உ,�திர( ஒ,0$ ேபாத@
 $கத.09698.1 



 எH�ெகா5 வ,ணைன எ"றி� ெச
 ைகயி� $கத.09698.2 

 மH�ெகா5 காலிைன மா��� ��தைல� $கத.09698.3 

 கH�ெகா5 தனதைன� கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) காதினா�. $கத.09698.4 

 எ65 எI
 திைசயிேனா� ஏ0கி ெவ-கிேய $கத.09699.1 

 அ6>5
 ெகா: என அ=சி  ேபா"ற@
 $கத.09699.2 

 கி6>ன� ைவதன� ேக5 ெச�தில� $கத.09699.3 

 வி6டன�_வி.�.(வி5_வி.+66_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பத(.ஒ,.) 

உ,�திர( ேம�
 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) ெநறி. $கத.09699.4 

 தாKவி� உ,�ெகா5 த,�$ ேப/னா� $கத.09700.1 

 நா4_ெப.(நா4_ெப.) ஒ5 ேபாத@
 ந5 ந50கிேய $கத.09700.2 

 ேசாணித .ர�� இைற �4 எ�# ஓ5ழி $கத.09700.3 

 ேவKவி� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) வ C6>னா�. $கத.09700.4 

 மண�_ெப.(மண�_ெப.) அய( சாைலயி� மக�தி� ெத�வத
 $கத.09701.1 

 பிைண என ெவ,� ெகா5 ெபய(�_வி.எ�.(ெபய(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ேபாத@
 $கத.09701.2 

 $ண மி$ வ/சிைல $னி�� வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) ஓ( $கத.09701.3 

 கைண� ெதா5�� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

கள�தி: வ C6>னா�. $கத.09701.4 

 இ/தி5 கி�ற� ஓ( எ�ச� எ�பவ� $கத.09702.1 

 சிர
 �ணி ப5த@
 ெச�ைக இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) எலா
 $கத.09702.2 



 அரைத ேயாேட ெத/�_வி.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அய� 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) $கத.09702.3 

 விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அவ4 எHதன� 

ெவ,� ெகா- சிைதயா�. $கத.09702.4 

 வி6டன�_வி.�.(வி5_வி.+66_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பத(.ஒ,.) 

தி4ைமைய ெவ�ய� ஓ( வைல  $கத.09703.1 

 ப6ட� ஒ( பிைண என  பைத�$
 சிைதயா� $கத.09703.2 

 ம6>ட அ/ய இ
 மக�
 எ� �ன
 $கத.09703.3 

 ெக6>5ேமா எனா இைவ கிள�தினா�. $கத.09703.4 

 ஊறக: நா: �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) ஒ,வ� வா�ைமயா: 

$கத.09704.1 

 Pறிய உண(விைன� $றி�� ேநா"# யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) 

$கத.09704.2 

 ஆ# அணி ெச
 சைட அமல� ததிட $கத.09704.3 

 வ C# அக: வள
_ெப.(வள
_ெப.) பல 

எ�திேன�_வி.�.(எ��_வி.+இ�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ,.) அேரா. $கத.09704.4 

 ெப, வள
_ெப.(வள
_ெப.) ந:கிய பிராைன� சிைதயி: $கத.09705.1 

 க,�த:_ெதா.ெப.(க,�_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) ெச�தில� கசி� ேபா"றில� 

$கத.09705.2 

 தி,விைட மய0கின� சிைவைய ந:கிேய $கத.09705.3 

 ம,க� எ�# அவைன யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) ம�ற எ-ளிேன�. 

$கத.09705.4 

 ேவத Q: விதி�ைற விமல"$ ஈதி5
 $கத.09706.1 



 ஆதி அ
 அவிதைன அளி� ெகாணா� என� $கத.09706.2 

 தாைதேயா� ேவ-வியி: த5�தி யாI
 மி? $கத.09706.3 

 ேவத
_ெப.(ேவத
_ெப.) ஆ
 மக
 தைன இய"றிேன� அேரா. $கத.09706.4 

 தைத_ெப.(தைத_ெப.) ெசா: ஆ
 எI
 ததCசி வா�ைமைய $கத.09707.1 

 நிதைன 

ெச�தன�_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) நC5 

ேவ-வியி: $கத.09707.2 

 வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) எ� மக-_ெப.(மக-_ெப.) தைன 

ம#��� க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) $கத.09707.3 

 �ைதைய இகBதன� �>� அ� ஓ(கிேல�. $கத.09707.4 

 அ�றிD
 வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அவிைய ஈதிஆ: $கத.09708.1 

 எ�ற@
 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தன� எ4ண
 ேநா�கிD
 

$கத.09708.2 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) என ஈதில� மைறD
 நா>ேல� $கத.09708.3 

 ெபா�றிட வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெகா: இைனய 

.திேய. $கத.09708.4 

 அ:லி_ெப.(அ:லி_ெப.) அ
 கமல ேம: அ4ண: ஆதியா� $கத.09709.1 

 ெசா:லிய_ெப.எ�.(ெசா:_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) ெதாைக�$ ேநா"றிட $கத.09709.2 

 வ:ல ப4ணவ(�$
 ேவதிய(�$
 ம"# அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) 

$கத.09709.3 

 எ:லவ( தம�$
 ஓ( இ#தி ேத>ேன�. $கத.09709.4 



 �தி த, மைற  ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) �ணி. நா>D
 $கத.09710.1 

 நதி �> அமலைன ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) நிதியா $கத.09710.2 

 இ� ெபாH�_ெப.(ெபாH�_ெப.) இற பத"$ ஏ� ஆயிேன� $கத.09710.3 

 விதி வழி .திD
 ேம�ேம ெகாலா
. $கத.09710.4 

 என� த$ ப/A எலா
 இைன� த�Iைட $கத.09711.1 

 மன�ெதா5 Pறிேய மாJ
 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) இ: $கத.09711.2 

 நிைன��_வி.எ�.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) 

இ�ைமைய நிகB�தி� ஆவ� எ� $கத.09711.3 

 இனி� ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) எ� என 

எ4ணி_வி.எ�.(எ4K_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) நா>னா�. $கத.09711.4 

 பா5 உ# சாரத( பர .
 ேவ-வியி� $கத.09712.1 

 ஊ5 உ# வ Cரன� உர�
 சீ"ற�
 $கத.09712.2 

 சா5 உ# ப�திைர தக�
 க4 உறCஇ $கத.09712.3 

 ஓ5வ� அ/� என உ�னி உ�னி ேம:. $கத.09712.4 

 ெச�ற� ஓ( உயிெரா5 சிைதத ேதவ(ேபா: $கத.09713.1 

 பி�#வ� எ�னிI
 பிைழ ப� இ:ைல ஆ: $கத.09713.2 

 வ� திற:_ெப.(திற:_ெப.) வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) �� வ�ைமயாள( ேபா: 

$கத.09713.3 

 நி�றிட: �ணி. என� த�க� நி"பேவ. $கத.09713.4 

 க45 ம"# அ� வ Cர ப�திர� எI
 கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) $கத.09714.1 

 ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) சீ"ற
 ஓ5 ஏகிேய 

த�கைன� $#கி $கத.09714.2 



 அ4டேரா5 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) ஈசைன இகBதைன அதனா: $கத.09714.3 

 த4ட
 ஈ� என வா-_ெப.(வா-_ெப.) ெகாேட அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) த>தா�. $கத.09714.4 

 அ"ற� ஓ( ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) 

வ CH
_ெப.எ�.(வ CB_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) �� இைறவ� அ
 

ைகயினா: $கத.09715.1 

 ப"றி ஆயிைட அலம,
 பாவக: பாரா� $கத.09715.2 

 இ"றி ஈ� என� 

ெகா5�தன�_வி.�.(ெகா5_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

ெகா5�த@
 ெச
தC $கத.09715.3 

 ம"ேறா( மா�திைர அ: ேபாதினி: மிைசத� ம�ேனா. $கத.09715.4 

 ெம:லேவ எ/ய� தைல_ெப.(தைல_ெப.) )க(த@
 ேவத $கத.09716.1 

 வ:லி ஆதி ஆ
 �ைணவிய( த�க� மா மகளி(_ெப.) $கத.09716.2 

 சி: இ,
 $ழ:_ெப.($ழ:_ெப.) தாBவர� ெச
 கர
_ெப.(கர
_ெப.) $ைல�ேத 

$கத.09716.3 

 ஒ:ைல அ�திற
 க4டன( 

.ல
பி_வி.எ�.(.ல
._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ"றா(. $கத.09716.4 

 அத ேவைலயி� மைற�ெகா> த�ைன �� அKகி $கத.09717.1 

 �தி வா($ைழ இ#�தன� ஏைனய( 

�>D
_ெப.எ�.(�>_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.09717.2 

 தத_ெப.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ந0ைகய( ெச�னிD
 

வா-ெகா5 த>� $கத.09717.3 

 க�க0க- ேபா: அ>�தன- ப�திரகாளி. $கத.09717.4 



 காளிஆ
 ெபய(� தைலவிD
 க,தல( ெதாைக�$ ஓ( $கத.09718.1 

 ஆளி ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வ CரI
 ஏைன 

அ4ட(கைள� $கத.09718.2 

 ேகளி( ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) �னிவைர� தனி�தனி 

கிைட��� $கத.09718.3 

 தாளி: ஆ( பினி: தட�ைகயி: பைடகளி: த>தா(. $கத.09718.4 

 ம,��
 ஊழியி: அ0கிD
 உ"# என மா�
 $கத.09719.1 

 உ,�திர  ெப, 8(�திD
 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என 

உய( சீ( $கத.09719.2 

 த/�த வ CரI
 ப�திரகாளிD
 த�க� $கத.09719.3 

 தி,��
 ேவ-விைய� ெதாைல�தன( தனி�தனி தி/ேத. $கத.09719.4 

 அ4ண: த�ைமD
 ேதவித� நிைலைமD
 அய,
 $கத.09720.1 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) உேளா( சில( ேநா�கிேய யா0கK
 விரவி $கத.09720.2 

 அ4K கி�றன( யாைரD
 ெதாைல�$ந( அ
மா $கத.09720.3 

 எ4 இலா( ெகாலா
 வ CரI
 இைறவிD
 எ�றா(. $கத.09720.4 

 இ"# எலா
 நிகB ேவைலயி: வ Cரன� இைசயா: $கத.09721.1 

 A"# தாைனய( இ�திற
 ேநா�கிேய 

FBத_ெப.எ�.(FB_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.09721.2 

 ெபா"ைற ேபா: உய( கா பிைன வ C6> உ- .$� $கத.09721.3 

 ெச"றேமா5 ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ(�தன( 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) உேளா( திய0க. $கத.09721.4 

 F(�த ேநா�$ உைட  Gத,
 காளிக- ெதாைகD
 $கத.09722.1 



 ஆ(�த காைலயி� �னிவ,
 ேதவ,
 அய(� $கத.09722.2 

 பா(�த பா(�த� ஓ( திைச ெதா#
 இ/த@
 ப>ைய  $கத.09722.3 

 ேபா(�த வா( கட:_ெப.(கட:_ெப.) ஆ
 என 

வைள�_வி.எ�.(வைள_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அட:./ய. $கத.09722.4 

 திய�$ உ"றன( ெவ,- உ"றன( தி5�கி6டன( ெத,- ேபா�� $கத.09723.1 

 �ய�$ உ"றன( பிற�$ உ"றன( ெதாைல உ"றன( ெமலியா $கத.09723.2 

 மய�$ உ"றன( கல�$ உ"றன( ம#�$ உ"றன( மனேம: $கத.09723.3 

 உய�$ உ"றன( இைமேயா(கJ
 உய( மா �னிவர,
. $கத.09723.4 

 அளி�கி�றன( தைம� த
 �ைன அ,- ம�கைள_ெப.(ம�க-_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) 

மைனைய� $கத.09724.1 

 களி�கி�ற� ஒ( இைளேயா( தைம� A"ற
_ெப.(A"ற
_ெப.) தைன� க,தி 

$கத.09724.2 

 விளி�கி�றன( பைத�கி�றன( ெவ,� 

ெகா4டன(_வி.�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ(_பட(.ப�.) 

பிண�� ஊ5 $கத.09724.3 

 ஒளி�கி�றன( அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ேவ-வியி: உைற$ உ"ற� ஓ( 

மைறேயா(. $கத.09724.4 

 அல�க4 ப5
 இைமேயா(கJ
 அ,மா �னிவர,
 $கத.09725.1 

 நில�க4 ப5
 மைறேயா(கJ
 ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) நC(� 

கட:_ெப.(கட:_ெப.) ஆக� $கத.09725.2 

 கல�$ உ"றன( வைர ஆ
 என� கர�தா: .ைட�� உதி(�தா( $கத.09725.3 

 உலகி: திரளாக� சின�� உய( மா: க/ ஒ�ேத. $கத.09725.4 



 �>�$
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெப,
 ேகாள/ �ழ0கி"# என �ரணா: 

$கத.09726.1 

 இ>�கி�றன( கைலமா� என இைமேயா(க- தைம விைரவி: $கத.09726.2 

 பி>�கி�றன( அ>�கி�றன( பிறB ப: ெகா5 சிர�ைத� $கத.09726.3 

 க>�கி�றன( ஒ>�கி�றன( கள�ைத  ெபா, கள�தி:. $கத.09726.4 

 �றி�கி�றன( தட
_ெப.(தட
_ெப.) ேதா-கைள �H எ�.ட� உடல
 

$கத.09727.1 

 கறி�கி�றன( அ> நாவிைன� கைளகி�றன( விழிைய  $கத.09727.2 

 பறி�கி�றன( மிதி�கி�றன( ப5�கி�றன( ச0க
_ெப.(ச0க
_ெப.) 

$கத.09727.3 

 $றி�கி�றன( $>�கி�றன( $,தி  .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) தைனேய. 

$கத.09727.4 

 எ5�கி�றன( பிள�கி�றன( எறிகி�றன( எதி( ேபா�� $கத.09728.1 

 த5�கி�றன( உைத�கி�றன( தட
_ெப.(தட
_ெப.) தா-_ெப.(தா-_ெப.) ெகா5 

�ைக��  $கத.09728.2 

 ப5�கி�றன( தைலசிதிட  பைடயாைவD
 ெதாைடயா $கத.09728.3 

 வி5�கி�றன( ம5�கி�றன( 

மி$
_ெப.எ�.(மி$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ஊனிைன  ப$வா�. 

$கத.09728.4 

 ெந/�கி�றன( சில( ெச�னிைய ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) 

தா-_ெப.(தா-_ெப.) ெகா5 மிதியா $கத.09729.1 

 உ/�கி�றன( சில( யா�ைகைய ஒ,சி: சில( ெம�ைய $கத.09729.2 

 எ/�கி�றன( மக� தC இைட இHதா( கட� தி6ேட $கத.09729.3 



 ெபா/�கி�றன( க/�கி�றன( .ைக�கி�றன( அ
மா. $கத.09729.4 

 அகBகி�றன( சில( மா(பிைன அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) த
 $ட( 

F>_வி.எ�.(F5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.09730.1 

 மகிBகி�றன( நைக�கி�றன( மத(�கி�றன( சிவைன  $கத.09730.2 

 .கBகி�றன( ப5கி�ற� ஒ( .லேவா( தைம� காணா $கத.09730.3 

 இகBகி�றன( எறிேத பைட ஏ"கி�றன( அ�ேற. $கத.09730.4 

 கர�கி�றன( �னிேவா(கைள� க4ேட 

ெதாட(�_வி.எ�.(ெதாட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஓ>� $கத.09731.1 

 �ர�கி�றன( பி>�கி�றன( �>�$
ப> ப>ேம: $கத.09731.2 

 திர� $�# ெகாட( அைர�கி�றன( ெதழி�கி�றன( சில ஊ� $கத.09731.3 

 இர�கி�ற� ஒ( கHகி� ெதாைக�$ ஈகி�றன( மாேதா. $கத.09731.4 

 ெந� உ4டன( ததி உ4டன( பா: உ4டன( நC5
 $கத.09732.1 

 �� உ4டன( இைமேயா கட ெதாைக�$ ஆ
 என உ��$
 $கத.09732.2 

 ஐ உ4ட� ஒ( அவி உ4டன( மக ேவ-வியி: வேத $கத.09732.3 

 ைந உ4டவ( உயி( ெகா4>5
 நா-_ெப.(நா-_ெப.) உ4டவ( எ:லா
. 

$கத.09732.4 

 உக��� கைட அனைல� கட:_ெப.(கட:_ெப.) உவ( நC( தணி�� எனேவ 

$கத.09733.1 

 மக�தி: தி/ வித ேவதியி: ைவ$
 கன: அதைன $கத.09733.2 

 மிக� � .ர உள� எ�#ெகா: விய பா( தம� உயி/� $கத.09733.3 

 அக��  .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) வி5�ேத 

விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அவி�தா( மக
 

அழி�தா(. $கத.09733.4 



 தைட� ெகா4ட� ஒ( சிைற ேதா#
 உள சாைல� கத� 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.09734.1 

 அைட�கி�றன( தழ: இ6டன( அவ4 உ"றவ( த
ைம� $கத.09734.2 

 �ைட�கி�றன( கலச�ெதா5 ெதாட( $
ப�
 விைர� ஆ: $கத.09734.3 

 உைட�கி�றன( தக(�கி�றன( உதி(�கி�றன( உ5ைவ. $கத.09734.4 

 தவ� க4டக� ெதாைகயா(�திட� தனி மா மக� தறியி: $கத.09735.1 

 �வ�$ உ4ட அயரணி ேமத$ �க-_ெப.(�க-_ெப.) தC( பA_ெப.(பA_ெப.) 

நிைரைய $கத.09735.2 

 அவிB�கி�றன( சில( க0ைகயி� அைலயி: 

ெசல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) வி5வா( $கத.09735.3 

 திவ�$
 ப> வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஓ�சின( சில ெவ"றின( பைடயி�. 

$கத.09735.4 

 ப0க0க- பட� ெச�தி5 பதக� மக
தனி: ேபா�� $கத.09736.1 

 க0க0கைள �றி�கி�றன( கவி� ேச( அர மகளி(_ெப.) $கத.09736.2 

 அ0க0கைள� கறி�கி�றன( அ#�கி�றன( அதைன $கத.09736.3 

 எ0$ எ0கK
 உமிBகி�றன( எறிகி�றன( எவ,
. $கத.09736.4 

 ப5கி�றவ( வ,
 ஊ(திD
 பட( மான�
 ேத,
 $கத.09737.1 

 A5கி�றன( அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ெகா4>5
 ெதாைல� இ: பைட� 

கல�
 $கத.09737.2 

 இ5 $4டல �> க4>ைக எைவD
 தழ: இ6ேட $கத.09737.3 

 க5கி�# களாக  ெபா> க4டா( திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெகா4டா(. $கத.09737.4 

 அ>� ெகா4ட� ஒ( மக� சாைலD- அம( ேவதிைய அ>யா: $கத.09738.1 



 இ>�கி�றன( ெபா>�கி�றன( இ,
 ேதாரண� ெதாைகைய $கத.09738.2 

 ஒ>�கி�றன( ெப,
 தCயிைன உமிBகி�றன( களி பா: $கத.09738.3 

 ந>�கி�றன( இைச�கி�றன( நம� அ�A#
 திற�ேதா(. $கத.09738.4 

 த,ம�திைன அ5�கி�ற� ஒ( த�க� தன�$ உறவா $கத.09739.1 

 ம,ம�கைள  பி>�கி�றன( வாயா: .க:_ெப.(.க:_ெப.) ஒ4ணா� 

$கத.09739.2 

 க,ம�திைன  ./கி�றன( கர�தா: அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) உர�ேத 

$கத.09739.3 

 உ,
 உ"# என  .ைட�கி�றன( உமிBவி�தன( அவிேய. $கத.09739.4 

 தறி�கி�றன( சில ேதவைர� தைல_ெப.(தைல_ெப.) மா மயி(_ெப.(மயி(_ெப.) 

�H�
 $கத.09740.1 

 பறி�கி�றன( சில ேதவைர  பாச
 ெகா5 தறியி: $கத.09740.2 

 ெசறி� கி�றன( சில ேதவைர� ெச
 தC இைட வத�கி� $கத.09740.3 

 ெகாறி�கி�றன( சில ேதவைர� ெகாைல ெச�தி5
 ெகா>ேயா(. $கத.09740.4 

 நா: தி�கிI
 எறிகி�றன( சில( த0கைள ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) ஊ� 

$கத.09741.1 

 ேச"#� தைல  .ைத�கி�றன( சில( த0கைள� ெசநC( $கத.09741.2 

 ஆ"#�$ இைட வி5�கி�றன( சில( த0கைள அ4ட  $கத.09741.3 

 பா"#�$ இைர இ5கி�றன( சில( த0கைள  பல,
. $கத.09741.4 

 இைடதாைரD
 விHதாைரD
 எHதாைரD
 எதிேர $கத.09742.1 

 நடதாைரD
 இ/தாைரD
 நைக உ"றிட இறேத $கத.09742.2 

 கிடதாைரD
 இ,தாைரD
 கிள(தாைரD
 வி4ேம: $கத.09742.3 



 பட(தாைரD
 அவ(�$ ஏ"ற� ஒ( பல த4ட�
 ./தா(. $கத.09742.4 

 உல�$ உ"றி5 மக
 க45 அH�_வி.எ�.(அH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

உள
 ெநாதன( தளரா $கத.09743.1 

 மல�$ உ"றி5
 அண0 ேகா( தைம வலிேத 

பி>��_வி.எ�.(பி>_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஈ(��� $கத.09743.2 

 தல� க4 ப5 மல(  ெபா�ைகைய� தனிமா: க/ �னிவா: $கத.09743.3 

 கல�கி"# என  .ண(கி�றன( கண நாத/: சிலேர. $கத.09743.4 

 $65 எ�ப�
 பிள எ�ப�
 ெகா: எ�ப�
 க>ேத $கத.09744.1 

 ெவ65 எ�ப�
 $�� எ�ப�
 உ/ எ�ப�
 விைரவி: $கத.09744.2 

 க65 எ�ப�
 அ> எ�ப�
 உைத எ�ப�
 கள�ேத $கத.09744.3 

 எ65 எ�ப� ஒ( திைச எ0கK
 எவ,
 .க:வனேவ. $கத.09744.4 

 ைக அ"றன( ெசவி அ"றன( கா: அ"றன( காம(_ெப.(காம(_ெப.) $கத.09745.1 

 ெம� அ"றன( நா_ெப.(நா_ெப.) அ"றன( விழி அ"றன( மிக�
 $கத.09745.2 

 ைம உ"றி5
 கள
 அ"றன( அ:லா� மல( அய� ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) 

$கத.09745.3 

 ெச� உ"றி5
 மக�ேதா(களி: சிைத� அ"றவ( இைலேய. $கத.09745.4 

 இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) திற
_ெப.(திற
_ெப.) யாைரD
 ஏத: தாைனD
 

$கத.09746.1 

 ப�திைர ேசைனD
 பரவி� த4>யா
 $கத.09746.2 

 எ��#
 அைளெகH ேவைலயி: பல $கத.09746.3 

 ம�� உ#கி�ெறன மக�ைத வ C6டேவ. $கத.09746.4 

 ெசH
 தி, உர�திைட ெத,ம� உ"றிட� $கத.09747.1 



 ெதாH
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) ப/சன
 

ெதாைலய_$ைற.எ�.(ெதாைல_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) மாயவ� $கத.09747.2 

 அHதி5 கவ: ஒ5
 அய( உயி(�� அவ4 $கத.09747.3 

 எHதன� மக
ப5
 இற . ேநா�கினா�. $கத.09747.4 

 தி,�த$
 ேவ-விைய� சிைத� இ�# ஆக யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) 

$கத.09748.1 

 அ,�தியி: கா�த�
 அழ$_ெப.(அழ$_ெப.) இதா: எனா� $கத.09748.2 

 க,�� இைட உ�னின� க4ண� ெவ-கிேய $கத.09748.3 

 உ,�தன� மானநி�# உள�ைத ஈரேவ. $கத.09748.4 

 பரமைன இகBதி5 பா�ைம ேயா(�$ இ� $கத.09749.1 

 வ,வ� �ைற என மன��- ெகா4>ல� $கத.09749.2 

 ெத,ம,
 உண(வின� திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெகா- வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) 

ேம: $கத.09749.3 

 ெபா,வ� க,தின� ெபா,வி: ஆழியா�. $கத.09749.4 

 உ�னின� க,டைன உைடத� ஆத@
 $கத.09750.1 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) உ# சீ"ற
 ஆ
 தழைல ஆ0$ 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) $கத.09750.2 

 ெபா� இ,
 சிைறய .-_ெப.(.-_ெப.) அரச�_ெப.(அரச�_ெப.) ஆ�க@
 

$கத.09750.3 

 அ�ன� வண0கிேய அ/ �� நி�றேத. $கத.09750.4 

 நி"ற@
 அத� ைகயி� நCல_ெப.அ.(நCல
_ெப.) ேமனியா� $கத.09751.1 

 ெபா� தட
_ெப.(தட
_ெப.) தா-_ெப.(தா-_ெப.) ைவயா  ெபா,�$ எ�# 

ஏறிேய $கத.09751.2 



 ப"றின� ஐ
ெப,
 பைடD
 ேவ-விD- $கத.09751.3 

 �"# உ# Gத( ேம: �னி�_ெப.(�னி�_ெப.) உ"# ஏகினா�. $கத.09751.4 

 எ5�தன� ச0கிைன இல0$ ெச
 �வ( $கத.09752.1 

 அ5�தி5
 பவளவா� ஆர� ேச(�திேய $கத.09752.2 

 ப5�தன� ேப( ஒலி பரைவ� ெத4திைர� $கத.09752.3 

 தட� கட:_ெப.(கட:_ெப.) உைடதி5
 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ேபாலேவ. 

$கத.09752.4 

 மீ� ெச@
 அமர(க- ./த ேவ-வி அ
 $கத.09753.1 

 தC� சிைக உதவிய சிைலைய வா0கிேய $கத.09753.2 

 தா�ெச@
 வசி ெகH சர0க- எ4ணில $கத.09753.3 

 ஓ�சின� வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) உர�� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ேம:. 

$கத.09753.4 

 காளிக- ெதாைககJ
 கHதி� ஈ6ட�
 $கத.09754.1 

 Pளிக- ெதாைககJ
 $Hமி ஏ"# எழCஇ $கத.09754.2 

 வாளிக- ெதாைக ெசாOஇ மாய: FB உறா $கத.09754.3 

 நCளிக: ./தன( நிக( இ: வ�ைமயா(. $கத.09754.4 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) �ளவ அல0க: அ
 தட
_ெப.(தட
_ெப.) ெபா� 

ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) உைட $கத.09755.1 

 அ4டI
 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பைட அைன�� ேந( ெகா5 $கத.09755.2 

 ம45 அம( ./தைல ம"ற எ:ைலயி: $கத.09755.3 

 க4டன� நைக�தன� கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) வ Cரேன. $கத.09755.4 



 ெவ,வ,
 ெப,
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) 

த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) �ழா� $கத.09756.1 

 அ/ெயா5 ேபா( ெசய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ஆதி நாயக� 

$கத.09756.2 

 திைரகட: உலக�
 சிறி� தா�_த".A.(தா�_த".A.) என $கத.09756.3 

 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெப,
 ேத/ைன உ��தி6டா� அேரா. $கத.09756.4 

 பா� இரதா� என  பக,
_ெப.எ�.(பக(_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ேவத
_ெப.(ேவத
_ெப.) ஆ
 $கத.09757.1 

 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) .ரவிக- அள . இ: ேகதன
 $கத.09757.2 

 ஆ� இ,
 பைடக- மீ� கலத� 

ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.09757.3 

 மா இ,
 ேத( அவ4 வ:ைல வதேத. $கத.09757.4 

 ேத( அவ4 வ,த@
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெகா- வ Cரனா: $கத.09758.1 

 பா( இைட வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அய( ப0கய 

ஆசன� $கத.09758.2 

 ஆ( உயி( ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என 

அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எழCஇ 

$கத.09758.3 

 ேந( அ# மக
 ப5 நிகB�சி ேநா�கினா�. $கத.09758.4 

 அ/ ெபா, நிைலைமD
 ஆட: வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) அ� $கத.09759.1 

 உ, ெகH ெச"ற�
 உ
ப( த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இைட $கத.09759.2 

 இரத
 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ6ட�
 யா�
 

ேநா�கிேய $கத.09759.3 



 க,தின� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) உ
 கால
_ெப.(கால
_ெப.) ஈ� எனா. 

$கத.09759.4 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) ேத( இைட விைரவி: நா� �க� 

$கத.09760.1 

 ந4ணின� வலவனி� நைக உ6ேகா: ெகா5 $கத.09760.2 

 �4 என நட�திேய ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) ஆ
 $கத.09760.3 

 .4ணிய� தன�$ இ� .கற: ேமயினா�. $கத.09760.4 

 நC# அணி பவள ெம� நிமல� நி"$ இேதா( $கத.09761.1 

 வ C# அணி ேத( தைன விைரவி: உ��தன� $கத.09761.2 

 ேதறல( தைம அ5
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெகா- வ Cர நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

$கத.09761.3 

 ஏ#தி �ைணவிேயா5 எ�# ேபா"றினா�. $கத.09761.4 

 ேபா"றின� இர�த@
 ெபா,வி: ேவத� ேம: $கத.09762.1 

 சீ"ற
 உ-ள� அதி: ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சிறி� 

நC0கிேய_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எ�.$றி.+ஏ_சா/.) $கத.09762.2 

 ஆ"ற: ெகா- வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) எ
 அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.) த�Iட� 

$கத.09762.3 

 ஏ"ற
 ஒ5 அத� மிைச இைம பி� ேமவினா�. $கத.09762.4 

 ேமவிய_ெப.எ�.(ேம�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) ெவல"$ அ,
 

திற:_ெப.(திற:_ெப.) $கத.09763.1 

 ேசவக அ>யேன� திற�ைத� கா4க என� $கத.09763.2 



 தா� அக: ேத/ைன� த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) �ழா� �>� $கத.09763.3 

 காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) �� உற� கடாவி உ� பேவ. $கத.09763.4 

 வர� உ# நா� �க வலவ� உ��தி5 $கத.09764.1 

 தி, மணி� ேத(மிைச� திகBத வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) �� $கத.09764.2 

 ஒ,தனி ைவய
 ேம: உ
ப(�$ ஆகேவ $கத.09764.3 

 .ர
 அட வ,வ� ஓ( .ரா/ ேபா�றன�. $கத.09764.4 

 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) இ: ெப,
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) இைறவ� ஏ# ேத( 

$கத.09765.1 

 அ:லி_ெப.(அ:லி_ெப.) அ
 கமல ேம: அ4ண: உ��திட� $கத.09765.2 

 ெசா: அ,
 தாைனயி� ெதாைகைய நC�கிேய $கத.09765.3 

 வ:ைல ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நி#�த த
 மாய� 

��னேர. $கத.09765.4 

 பா( உல$ அளவிI
 பரத_ெப.எ�.(பர_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ைப
 

ெபா� $கத.09766.1 

 ேத( அவ4 எதி(த@
 தி, உலாவிய $கத.09766.2 

 கா( உறB ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அ
 க4ண� க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) 

$கத.09766.3 

 வ Cரைன ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஓ( ெமாழி 

விள
பினா�. $கத.09766.4 

 ெதழி�த வா( .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) க0ைக அ
 சைட�>� சிவைன  

$கத.09767.1 

 பழி�த த�கைன அ5வ� அலா: அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) பா: இ: 

$கத.09767.2 



 இH�$ இ: ேதவைர அ5வ� எ� ேவ-விைய எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.09767.3 

 அழி�த� எ�ைன நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) .க@தி ஆ: என அைறதா�. 

$கத.09767.4 

 பாட:_ெப.(பாட:_ெப.) சா�றி5
 மா: இ� .கற@
 பல,
 $கத.09768.1 

 நா5 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) .கB வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) 

ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) இ� என நைகயா $கத.09768.2 

 ஈ5 ேச( இமி: ஏ"#ட� வய .லி ஏ# ஒ�# $கத.09768.3 

 ஆட: ெச�த:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) ேபா: 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெமாழி உைர�தன� அ�ேற. $கத.09768.4 

 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) இ:ல� ஓ( பரமைன இகBதவ� இய"#
 

$கத.09769.1 

 ம:ல:_ெப.(ம:ல:_ெப.) ேவ-வியி: அவி )க(ேதா(�$ எலா
 மைற�� 

$கத.09769.2 

 ெசா:@
 த4டேம ./தன� நி�ைனD
 ெதாைல பா
 $கத.09769.3 

 வ:ைலேய: அ� கா�தி எ�றன� உைம ைமத�. $கத.09769.4 

 வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) இ0$ இ� .கற@
 ெச
 க4 மா: ெவ$45 

$கத.09770.1 

 பார ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சிைல $னி�தன� நா4_ெப.(நா4_ெப.) ஒலி 

ப5�தி $கத.09770.2 

 யா,
 வி4_ெப.(வி4_ெப.) �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) ஒ�# 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) வி:ெலா5
 அ . $கத.09770.3 

 மா/_ெப.(மா/.) ெப��_வி.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) என  

பகழியா: Gதைர மைற�தா�. $கத.09770.4 



 கண0க- த
மிைச மா: சர
 ெபாழித@
 

காUஉ_வி.எ�.(கா4_வி.+ண_இ.க.+_வி.எ�.$றி.) $கத.09771.1 

 அண0$ த�ெனா5_த".A.(த�_த�.ஒ,.+ஒ5_க,.ேவ.) நைக 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) ஆ
 

அமல� $கத.09771.2 

 பண
 ெகா- ப:தைல  ப�னக�$ இைறவ� ஆ: பைட�த $கத.09771.3 

 $ண
_ெப.($ண
_ெப.) ெகா- ேம,ேவ அ�ன� ஓ( ெப,
 சிைல $னி�தா�. 

$கத.09771.4 

 ெச"ற
 மீ� ெகாள ஐய�வி: வா0கின� சிறிேத $கத.09772.1 

 ப"றி நா4_ெப.(நா4_ெப.) ஒலி எ5�த@
 ஒ50கின பரைவ $கத.09772.2 

 ெபா"ைற யாைவD
 கீ4டன �ள0கின .வன
_ெப.(.வன
_ெப.) $கத.09772.3 

 இ"ைற ைவகேலா இ#தி எ�# அய(தன( எவ,
. $கத.09772.4 

 ேகாளி: ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ."# இைட ஓ( அரா� 

$#கி $கத.09773.1 

 மீளி: ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சின� $ழவி_ெப.($ழவி_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏகலி� 

வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) $கத.09773.2 

 ேதாளி: வா0கிய சிைலயினி: 2ணியி: �ைதத $கத.09773.3 

 வாளி வா0கி உ��� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) தனி மாயைன மைற�தா�. 

$கத.09773.4 

 ெச
 கணா� தைன மைற�த_ெப.எ�.(மைற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பி� 

ம"# அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) ெச@��
 $கத.09774.1 

 �0க ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கைண யாைவD
 ெபா> பட� ெதாைல ப 

$கத.09774.2 



 அ0$ ஒ( ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) பகழிைய ஐ� என  G6> $கத.09774.3 

 எ0க- நாயக� தி, மணி  .ய�தி� ேந( எ�தா�. $கத.09774.4 

 எ�D
 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) கைண யாைவD
 வ Cர,- இைற ஆ
 

$கத.09775.1 

 ஐய� ஆAக
 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ஓ�சின� அக"றி $கத.09775.2 

 ஒ� என� க/ேயா� )த:_ெப.()த:_ெப.) மீ மிைச ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) $கத.09775.3 

 ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) ெபா�திர
 ஏவின� 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) உள
 ெவ,வ. $கத.09775.4 

 ஏ� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) கைண மாயவ� )த:_ெப.()த:_ெப.) இைட 

இைம பி� $கத.09776.1 

 ேம� கி�#ழி அைனயவ� தள(த@
 வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) $கத.09776.2 

 வா� ேத( மிைச ஊ�றின� சிைலைய வா( கைணD
 $கத.09776.3 

 2�கி�றில� மா: இட( நC0$_ஏவ.(நC0$_வி.) உ#
 �ைணD
. $கத.09776.4 

 இ�ன:_ெப.(இ�ன:_ெப.) அ��ைண 

அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) மா: எதி(த@
 எம� 

$கத.09777.1 

 ம�I
 ேந(தன� இ,வ,
 வ/சிைல வைளயா  $கத.09777.2 

 ெபா�னி� வாளிக- ெபாழிதன( �ைற �ைற ெபா,தா( $கத.09777.3 

 அ�ன பா�ைமய( ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேபா( 

யாவேர அைறவா(. $கத.09777.4 

 மா# ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேபா( இ?வைக 

./த@
 வய�தா: $கத.09778.1 



 வ C# ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உய( ��கணா� 

ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) தC வடைவ� $கத.09778.2 

 P# ெகா4ட� ஓ( பைடயிைன ஓ�ச@
 $வ6>: $கத.09778.3 

 ஏ# ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அைல அைனயவ� 

உர�தி: எ�தியேத. $கத.09778.4 

 எ�� காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) உள
 பைத பைத�திட இர0கி 

$கத.09779.1 

 ெவ�� உயி( .ட� உண( ஒOஇ உள
 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

ெமலி�_வி.எ�.(ெமலி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.09779.2 

 ெநா�தி� ைமயைல நC0க@
 �$தைன ேநா�கி� $கத.09779.3 

 ெச�தி ேபா( என உைர�தன� சரப
 ஆ
 திறேலா�. $கத.09779.4 

 ெம� வத�திைன யாவ(�$
 விைரவினி: இைழ�$
 $கத.09780.1 

 ெத�வத  பைட �Hவ�
 ெச
 க4 மா: ெச@�த $கத.09780.2 

 அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) அைன�ைதD
 அைனய 

அ _A6.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ".) பைடகளா: அக"றி� $கத.09780.3 

 க?ைவ �"றின� )த:_ெப.()த:_ெப.) விழி அளி�தி5
 கட�-. $கத.09780.4 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) திகB ப0கய� தி,வி� நாயக� $கத.09781.1 

 ேதா�ற: த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பைட� கல
 24ட எ0கK
 

$கத.09781.2 

 சா�# என நி�றவ� தனய� வ Cர
_ெப.(வ Cர
_ெப.) ஆ
 $கத.09781.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) திகB பைட ெதாடா வ:ைல மா"றேவ. $கத.09781.4 

 அ/ அத� பி� உற ஆதி வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) ேம: $கத.09782.1 

 ெபா, கைண அள . இல ெபாழிய மா"றி ஓ( $கத.09782.2 



 சர
 அ� ெச@�தி மா: சா(0க
 ஒ�ைறD
 $கத.09782.3 

 இ, �ணி ப5�தின� இைறவ� ைமதேன. $கத.09782.4 

 பி�I
 அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) �ைண தனி: ெப,
 

திற:_ெப.(திற:_ெப.) ெபய( $கத.09783.1 

 ��னவ� இ, கைண �ைறயி� ஓ�சிேய $கத.09783.2 

 ப�னக
 மிைச� �யி: பகவ� ஊ(தி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) $கத.09783.3 

 ெபா� இ,
 சிைறயிைன  .வியி: வ C6>னா�. $கத.09783.4 

 ஆய� ஓ( அைமதி: இ: ஆழி அ
 ைகயா� $கத.09784.1 

 மாயவ� ஆதலி� வர
._ெப.(வர
._ெப.) இ: க4ணைர $கத.09784.2 

 ேமயின காதலி� விதி ப வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) �� $கத.09784.3 

 பா� இ,- �கி:_ெப.(�கி:_ெப.) என  பர
பினா( அேரா. $கத.09784.4 

 அ0$ அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) யாைரD
 அமல� 

ெவ�ய_$றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட(.ப�.) க4 $கத.09785.1 

 ெபா0$ அழ: ெகாJவி )4 ெபா>ய� ஆ�க@
 $கத.09785.2 

 ப0கய விழியினா� பரம� அ�# அ,- $கத.09785.3 

 ெச
 ைகயி: ஆழிைய� ெச:க_விய0.வி.�.(ெச:_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) 

எ�# ஏவினா�. $கத.09785.4 

 வி5�த� ஓ( திகி/ைய வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) அ
 ைகயா: $கத.09786.1 

 பி>��_வி.எ�.(பி>_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அவ4 விH0கின� 

ெபய(�� மாயவ� $கத.09786.2 

 எ5�தி5
 கைதயிைன எறிய_$ைற.எ�.(எறி_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) அ�ன� 

$கத.09786.3 



 த5�தன� தன� ைக� தட
_ெப.(தட
_ெப.) ெபா� த4>னா:. $கத.09786.4 

 ச0கா( ெச
 ைக  .0கவ� ஏ�
 த4ட
 ேபா� $கத.09787.1 

 ம0கா அ
 க4 வ CBவ� காணா வா-_ெப.(வா-_ெப.) வா0கி  $கத.09787.2 

 ெபா0கா நி�ேற உ��திட எ��
 ெபாHதி� க4 $கத.09787.3 

 உ0கார
 ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ6டன� அ
மா 

உைம ைமத�. $கத.09787.4 

 ஒ� எ�# ஐய� சீ"ற
 ஒ5 அ0க4 உ0கார
 $கத.09788.1 

 ெச�D
_ெப.எ�.(ெச�_விஉ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) கால�� 

ஓவிய
_ெப.(ஓவிய
_ெப.) எ�ன� ெசய:_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) 

நC0கி� $கத.09788.2 

 ைகD
 வாJ
 ஆ� அவ4 

நி�றா�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) கட:_ெப.(கட:_ெப.) ஊேட 

$கத.09788.3 

 ைவய
 உ45 க4 �யி:கி�ற மா மாய�. $கத.09788.4 

 சா�# அக: மாய� அ�Aற� எ�தி� தள( காைல_ெப.(காைல_ெப.) $கத.09789.1 

 8�# க4 வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) யா� நிைனேதா �னி�_ெப.(�னி�_ெப.) 

எ�த $கத.09789.2 

 ஆ�ற� ஒ( ெச"ற
 நC0$தி எ�னா அ4ட�ேத $கத.09789.3 

 ேதா�றிய� அ
மா க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) ஈச� ெசா: ஒ�ேற. $கத.09789.4 

 அதர
 மீேத வதி5
 ெசா: அ0$ அ� ேகளா $கத.09790.1 

 எைத மன
_ெப.(மன
_ெப.) ெகா- ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) 

சின
_ெப.(சின
_ெப.) நி0கி_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) இ5 

ேபாBதி: $கத.09790.2 



 அதி� மணி� ேத( உ��தி5 பாக� அ� 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.09790.3 

 வதைன_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+ஐ_��.ஒ,.) ெச�ேத 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஓ( மா"ற
 வ$ பா� 

ஆ:. $கத.09790.4 

 அற�திைன ஒ,வி� ெச:@
_ெப.எ�.(ெச:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

அழிதக� உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.09791.1 

 இற�தைல எ�த இ0ங� இய"றிய மக�தி� ேமவி  $கத.09791.2 

 ெபற�த$
 அவிைய )0$
 ேபைதேய� பிைழைய 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.09791.3 

 ெபா#�தைன ெகா4ேமா எ�னா  ெபா� அ>� கமல
 G4டா�. $கத.09791.4 

 G4>5
 உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) 

தத_ெப.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) .0கவ� த�ைன 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.09792.1 

 ஆ4 தைக வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) அஃேத ஆக எ�# அ,ளேலா5
 $கத.09792.2 

 நC4ட� ஓ( மாய� அ�னா� நC5 அ,- நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) 

காUஉ_வி.எ�.(கா4_வி.+ண_இ.க.+_வி.எ�.$றி.) $கத.09792.3 

 ஈ45 இ� கால
_ெப.(கால
_ெப.) எ�னா ஏ�தின� இய
ப: உ"றா�. 

$கத.09792.4 

 பார ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சிைலD
 வ C6>  ப:பைட� கல�
 சிதி� 

$கத.09793.1 

 ேசரல( உயி(க- உ4ட திகி/D
 

ெச:ல_$ைற.எ�.(ெச:_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) )0கி  $கத.09793.2 



 ேபா( இைட எைனD
 ெவ�#_வி.எ�.(ெவ:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

.கB .ைன�_வி.எ�.(.ைன_வி.+�_இ.கா.உ_வி.எ�.$றி.) இ5தி எ�றா: 

$கத.09793.3 

 வ Cர நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) தைகைம யாேர �>� உற விள
ப வ:லா(. 

$கத.09793.4 

 ஆA அ# ெநறியி� நC0$
 அய� மக�_ெப.(மக�_ெப.) இய"# கி�ற 

$கத.09794.1 

 Gசைன வி,
பி_வி.எ�.(வி,
._வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ேவ-வி 

.$தன� .தி இ:ேல� $கத.09794.2 

 மாA அ# .கழா� நி�னா: ம"# இ� ெப"ேற� அேதா $கத.09794.3 

 ஈசைன இகBேதா( த
பா: இ, பேரா எ4ண
 மி�ேகா(. $கத.09794.4 

 ஆதி நாயகைன ஒ:லா( அைனயவ(� ேச(தா(�$ எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.09795.1 

 ேவதேம இைசயா 

நி"$
_ெப.எ�.(நி:_வி.+��_ெபா,.உ,.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) விய� 

ெப,
 த4ட
 அ�ேறா $கத.09795.2 

 ஈ� எலா
 எ
மேனா( பா: இய"றிய இைனய த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

$கத.09795.3 

 நCதியா: எ
 பா: அ�றி நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) கேணா( $ைறD
 உ4ேடா. 

$கத.09795.4 

 விழி தனி: �#வ:_ெப.(�#வ:_ெப.) த�னி: ெவ�� உயி( . அதனி: 

ஆ( பி� $கத.09796.1 

 ெமாழி தனி: .வன
_ெப.(.வன
_ெப.) எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) �தெலா5 

�>�க வ:ேலா� $கத.09796.2 

 பழி ப5 ேவ-வி த�னி: பலைரD
 பைடயிேனா5
 $கத.09796.3 



 அழி� ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ6ட� அ
மா 

அ>கJ�$ ஆட: அ�ேறா. $கத.09796.4 

 உ#ந( த
 ெதாைக�$ ேவ4>"# உதவிய �த:வ� ஏ�
 $கத.09797.1 

 �ைற அைத உ�னி ேவ-வி �> ப� ஓ( ஆட: ஆக� $கத.09797.2 

 சிறி� எI
 அளைவ த�னி: சிைத�தைன அ�றி எதா� $கத.09797.3 

 இ#தி ெச�திட நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) உ�னி� யா( ெகாேலா எதி(�$
 நCரா(. 

$கத.09797.4 

 இ#தி ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இடேல சீ"ற
 இ�பேம 

ஆ4ைம எ�னா $கத.09798.1 

 அைற த, ச�தி நா�$ ஆ
 அர� தன�$ ஐைய காளி $கத.09798.2 

 �ைற த, க�/ இ�ேனா( �
ைமD
 ெப"ேறா( ஏைன  $கத.09798.3 

 ெபற:_ெதா.ெப.(ெப#_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) அ,
 ச�தியா� 

இ _A6.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ெப"றிD
 மைறக- ேபA
. $கத.09798.4 

 அ�ன� ஓ( ப/சா: ஈச� அ,
 ெப,
 ச�தி எ�னி: $கத.09799.1 

 பி�ன
 அ�# அவ"$ யாI
 ெப/�_ெப.(ெப/�_ெப.) ம� .ைடேய� 

��க4 $கத.09799.2 

 ��னவ� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பா: ஈ45 எ� ெமா�
.ட� 

இழத_ெப.எ�.(இழ_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ேநமி $கத.09799.3 

 இ�I
 அ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தா-_ெப.(தா-_ெப.) அ(�சி��� 

இைம பினி: எ��கி�ேற�. $கத.09799.4 

 �னி�ட� அ>க- ஈ45 �ைற ./� அதI�$ இ�ன:_ெப.(இ�ன:_ெப.) 

$கத.09800.1 

 ம�னிைட ெகா-ேள� இ�னா� ம"# இ� ெப#தலாேல $கத.09800.2 



 .னித
 ஆ� ெகா-வ� த4ட
 ./தைன ெபா#�தி $"ற
_ெப.($"ற
_ெப.) 

$கத.09800.3 

 இனி அ,- ./தி எ�னா இைண அ> இைற=ச ேலா5
. $கத.09800.4 

 வ Cர,- வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) மாேலா� விள
பிய மா"ற
 ேகளா $கத.09801.1 

 நாரண"$ அ�._ெப.(அ�._ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ந4ணிய� ஓ( 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) த�னி: $கத.09801.2 

 பா( இட
_ெப.(இட
_ெப.) Fழ_$ைற.எ�.(FB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) நதி 
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ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.09854.1 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) உ# பத0களி: விய� �னிவ( யா,
 $கத.09854.2 

 �4 என ெவ,� ெகா5 �ள0கின(க- Fழா $கத.09854.3 

 எ4K சன ேலாக
 மிைச எ��வ(க- அ நா-. $கத.09854.4 

 வா/திக- நா: திற�
 வ:ைல இ: எHேத $கத.09855.1 

 ஆ/ைய தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ெச� பதி ஆதியன அ:லா  $கத.09855.2 

 பா( இைனய( உதி ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) பாக
 அத� ேம@
 $கத.09855.3 

 ஓ( எHபில�� உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) உ45 உல�
 அ�ேற. $கத.09855.4 

 ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) திகி/_ெப.(திகி/_ெப.) மா: வைர உ5�த 

நில
_ெப.(நில
_ெப.) உ"#
 $கத.09856.1 

 $45 உ# பில�திேனா5 

P5
_ெப.எ�.(P5_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) வைக வ C6> $கத.09856.2 



 அ4ட( உல$ உ45 நிமி(�_வி.எ�.(நிமி(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அ .றI
 ஆகி $கத.09856.3 

 ம45 .னேல உலைக மா"றி இ5
 அன
 அ�ேற. $கத.09856.4 

 ஆன� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ேவைலயி: ஒ( ஆ: இைலயி� மீேத 

$கத.09857.1 

 ேம: நில�_ெப.(நில�_ெப.) த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) மதி மிைலதவ� 

மல(�தா- $கத.09857.2 

 தா�_த".A.(தா�_த".A.) அக
 உ#�தி ஒ( தனி� $ழவிேய ேபா: $கத.09857.3 

 கா� உ# �ழா� ம�லி க4�யி@
 மாேதா. $கத.09857.4 

 க4 �யி@கி�ற ப> க45 சன ேலாக�� $கத.09858.1 

 அ45 �னிேவா( .கழ ஆ0கன
 விழி�ேத $கத.09858.2 

 ப4ைட_ெப.அ.(ப45_ெப.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) ேநட அ� பாதல
 அ� ஆக� 

$கத.09858.3 

 ெகா4ட:_ெப.(ெகா4ட:_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமனியி� ஒ( ேகால உ, 

ஆனா�. $கத.09858.4 

 ேகால
 எI
 ஓ( உ,� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பில
 ஏகி $கத.09859.1 

 ஞால
_ெப.(ஞால
_ெப.) எவ4 உ"ற� என நா>ய� த�ைன $கத.09859.2 

 வாலிய எயி"றி� இைட வ:ைல ெகா5 

மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.09859.3 

 8ல
 எனேவ நி#வி ெமா�
பிெனா5 ேபானா�. $கத.09859.4 

 அ: ெபாH�_ெப.(ெபாH�_ெப.) நா: உக
 ஒ( ஆயிர�
 ஏக $கத.09860.1 



 எ: ெபாH�_ெப.(ெபாH�_ெப.) ேதா�றிய� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) 

�யி: உண(ேத $கத.09860.2 

 க"பைன இய"றிய க,�தினிைன ேபாBதி� $கத.09860.3 

 நி".ழி அைடதன_வி.�.(அைட_வி.+
�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ_பட(.ப�.) 

ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) .ண/_ெப.(.ண/_ெப.) எ:லா
. $கத.09860.4 

 அ,�தி எH பா: கட:_ெப.(கட:_ெப.) அரா அைணயி� மீேத $கத.09861.1 

 தி,� திகH
_ெப.எ�.(திகB_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

மா(._ெப.(மா(._ெப.) உைடய ெச
ம: .வித�ைன $கத.09861.2 

 இ,�தின
 எயி"றினி: எ5�� என நிைன�ேத $கத.09861.3 

 க,�தினி: அகைத ெகா5 க4�யில: உ"றா�. $கத.09861.4 

 ஆன ெபாHத�தினி: அள . இ: இைமேயாைர� $கத.09862.1 

 தானவைர மாIடவ( த
ெமா5 வில0ைக $கத.09862.2 

 ஏைனய உயி(� ெதாைகைய யாைவD
 அளி�ேத $கத.09862.3 

 வானக�
 ைவயக�
 

ம:$
_ெப.எ�.(ம:$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) வைக ைவ�ேத. 

$கத.09862.4 

 ம�னிய@
 இதிரைன வா�_ெப.(வா�_ெப.) அரசி: உ��ேத $கத.09863.1 

 அ�னவ� ஒழித திைசயாள( கைள எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.09863.2 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) நிைல நி#�திய� த�ைன ெந>� உ�னி $கத.09863.3 

 எ�ைன அல� ஓ( கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) இ�# என எHேத�. $கத.09863.4 

 �=ச: உ# காைல_ெப.(காைல_ெப.) தனி: 

�=A
_ெப.எ�.(�=A_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) எH
 ேவைல 

$கத.09864.1 



 எ=சலி: உயி(� ெதா$தியா�
 எH
 யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.+ஏ_சா/.) 

$கத.09864.2 

 த=ச
 எைன அ�றி ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) தாைத இைல யா(�$
 

$கத.09864.3 

 வி=A ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) என விய� 

எைன நடேத. $கத.09864.4 

 ம:ல:_ெப.(ம:ல:_ெப.) உ# ேம: உல$ மாதிர�
 ஏைன� $கத.09865.1 

 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) உல$ ேம, ஒ5 A"# கட:_ெப.(கட:_ெப.) ஏH
 

$கத.09865.2 

 ஒ: என விைர��_வி.எ�.(விைர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

எH
_ெப.எ�.(எH_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) உயி(� ெதாைகD
 

அ:லா $கத.09865.3 

 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) இ: ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) திறI
 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) ெந>� ேநா�கி. $கத.09865.4 

 இ _A6.(இ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) அைன��
 �ன
 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) பயத_ெப.எ�.(பய_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

எ�றா: $கத.09866.1 

 ஒ . இைல என�$ என உள�� இைட மதி�ேத� $கத.09866.2 

 அ _A6.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ெபாHதி: ஆ( அ�த ஆழி இைட ஆழி� 

$கத.09866.3 

 ைக  .ய:_ெப.(.ய:_ெப.) அகைதெயா5 க4 �யில: க4ேட�. $கத.09866.4 

 அ�# அவைன மா: என அறிதன� அறி�
 $கத.09867.1 

 ெச�றன� அகைத ெயா5 ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

தி,ைவ$
 $கத.09867.2 



 ம�ற:_ெப.(ம�ற:_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா(ப
 மிைச வ4 ைக ெகா5 

தா�கி_வி.எ�.(தா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.09867.3 

 இ��யி: உண(தி5தி எ�ற@
 எHதா�. $கத.09867.4 

 ஏ"# எH �ரா/ தைன யாைர உைர எ�ேற $கத.09868.1 

 சா"#த@
 யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) உன� தாைத அறியா� ெகா: 

$கத.09868.2 

 நா: தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெகா- ைமத என ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) என 

நைக��� $கத.09868.3 

 ேத"றி>I
 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) �யி: ெதளிதிைல ெகா: எ�ேற�. 

$கத.09868.4 

 தைத_ெப.(தைத_ெப.) என வதவ(க- தா
 உத�கி�ற $கத.09869.1 

 ைமத(க- தம�$ உைர ெச� வாசக
 அ� எ�ன $கத.09869.2 

 �� உற எம�$_பதி.ெப.(எ
_பதி.ெப.+�$_ெகா.ேவ.) இ� ெமாழித� 

இய:._ெப.(இய:._ெப.) அ�றா: $கத.09869.3 

 எைத எனேவ நிைனதி_வி.�.(நிைன_வி.+�_இ.இ.கா.+இ_��.ஒ,.) 

யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) பிரமேம கா4. $கத.09869.4 

 உதியி: இ,� வ,
 உ4ைம_ெப.(உ4ைம_ெப.) உணராேம $கத.09870.1 

 ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) என நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எைம மன�தி� 

நிைன$ உ"றா� $கத.09870.2 

 இதன
 உதி�தி5
 எ/� கட�J�$� $கத.09870.3 

 தைத_ெப.(தைத_ெப.) அ�ேவா இ� கழ�$ உைரய� அ�ேறா. $கத.09870.4 

 நி�Iைடய_தி/.(நி�_பதி.ெப.+உைடய_உைட.ேவ.) தாைத என 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) உைன வியதா� $கத.09871.1 



 அ�னைத வி5�$தி அ,
 தவ வல�தா� $கத.09871.2 

 ��ன
 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 24 இைட �ைள�தைன அவ"றா: 

$கத.09871.3 

 உ�னி: அ�ேவ மிக_$ைற.எ�.(மி$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

உய(த_ெப.எ�.(உய(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) 

ஆேமா. $கத.09871.4 

 ��ய மக�_ெப.(மக�_ெப.) ஆ
 பி,$ ெசா"ற சபத�தா: $கத.09872.1 

 ஐ இ, பிற பிைன அ>�க> எ5�தா� $கத.09872.2 

 ெம� அைவ அைன�ைதD
 விதி�தன
 விதி�� எ
 $கத.09872.3 

 ைக அ� சிவ�_வி.எ�.(சிவ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உள� க4>5தி 

எ�ேற�. $கத.09872.4 

 அ�# அவ"$ எதி( .$� அைனய ெசா: .கற@
 $கத.09873.1 

 $�# எ5�தி5 கர� ெகா4ட:_ெப.(ெகா4ட:_ெப.) ேபா: ேமனியா� 

$கத.09873.2 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) என� சிர
 அைசஇ நைகெசயா ெவ$ளிஆ: $கத.09873.3 

 ெபா� தளி(� கரதல
 .ைட .ைட�� உைர ெச�வா�. $கத.09873.4 

 ந�A அரா  G4>5
 ந
ப� உ� ெச�னியி:_ெப.(ெச�னி_ெப.+இ:_இட.ேவ.) 

$கத.09874.1 

 உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) அ
 தைலயிைன உகி/னா: கைளத@
 $கத.09874.2 

 அ�ச
 ஆ� வ CBதைன அ� 

பைட��_வி.எ�.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ�ன�
 $கத.09874.3 

 ைவ�சிலா� ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) ம"# எைம 

த,வேத. $கத.09874.4 



 ேநய
 ஆ� ��னேர நி�ைன ஈ�# உதவிய $கத.09875.1 

 தாD
 யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) அ�றிD
 தைதD
 

யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) உன�$ $கத.09875.2 

 ஆய� ஓ( கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) அ>க- 

யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) ைமத ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) $கத.09875.3 

 மாைய ஆ: இ�# இவ4 மதி மய�$ உ#தி கா4. $கத.09875.4 

 ெபா� அலா� ஆ
 ெகாேலா G4 எலா
 இைற./ $கத.09876.1 

 ம� அலா� ஆ
 ெகாேலா மா நில
_ெப.(நில
_ெப.) மா நில
_ெப.(நில
_ெப.) 

$கத.09876.2 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) அலா� ஆ
 ெகாேலா த$வ� ஓ( 

வள
_ெப.(வள
_ெப.) அதி: $கத.09876.3 

 எ� அலா� ஆ
 ெகாேலா எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ".) சரா சர�ேம. 

$கத.09876.4 

 எ4K வி  ேபாI
 நா� எ4K கி�ேறாI
 நா� $கத.09877.1 

 க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) ெபா,J
 நா� கா4 த$
 .லI
 நா� 

$கத.09877.2 

 ந4Kத"$ அ/ய� நா� நாரண� கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) நா� $கத.09877.3 

 வி4ணக� தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) நா� ேவத�
 ெபா,J
 நா�. 

$கத.09877.4 

 ஆதி நா� உ,� நா� அ,� நா� இ,J
 நா� $கத.09878.1 

 ேசாதி நா� அ�த� நா� 2ய� நா� மாய� நா� $கத.09878.2 

 யா� நா� Gத� நா� யா, நா� ச0கர� $கத.09878.3 

 பாதி நா� அவI
 நா� பர
 எI
 ெபா,J
 நா�. $கத.09878.4 



 எ�# பல பல உைர� தி5த@
 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) எதி( $கத.09879.1 

 ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ,�� இ,வ,
 

ெச,விைன  ./� ேம: $கத.09879.2 

 ெவ�றி உ"றவ( அவேரா ேமைல ேயா( 

எHக_விய0.வி.�.(எH_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) என $கத.09879.3 

 வ�திற: ேபா( ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+?_இ.இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) 

வதன�_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) மா@ேம. 

$கத.09879.4 

 ஏ"# எHேதா( சிைல ஏதிேய வா0கி மா: $கத.09880.1 

 P"# இ,
 பைட �த: ெகா>ய ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பைட எலா
 

$கத.09880.2 

 மா"ற அ,
 த�ைமயா: வ:ைல உ��தி5த: க45 $கத.09880.3 

 ஆ"றின� $ைசகளா: அைனய ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) பைட ெதாடா. 

$கத.09880.4 

 ஆ0$ அைவ அழி� உற அ/D
 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பைட $கத.09881.1 

 வா0கின� வி5�த@
 வ,த:_ெதா.ெப.(வா_வி.+,_(?)+த:_ெதா.ெப.$றி.) 

க45 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) $கத.09881.2 

 பா0க/� நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) எ� பைடைய அ
 

ைகயி: $கத.09881.3 

 தா0கி நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ��தன� 

த5��_வி.எ�.(த5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) மீ4டேத. $கத.09881.4 

 அ பைட மீ4ட_ெப.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பி� ஆதி 

ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.09882.1 

 ஒ ப அ,
 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அளி�� உள� .0கவ( $கத.09882.2 



 எ _A6.(எ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ெப,
 பைட�$
 ஓ( இைறவ� ஆய� $கத.09882.3 

 ைம  .ய:_ெப.(.ய:_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மா: 

வH�தி_வி.எ�.(வH��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) வா0கினா�. 

$கத.09882.4 

 ம=சன
 �தலிய ம# இ: Gசைன $கத.09883.1 

 ெந=A_ெப.(ெந=A_ெப.) உ# .ல�களி� நிர பி ஓ�ச@
 $கத.09883.2 

 எ=ச: இ: அமர(க- இ/ய ேம: ெச@
 $கத.09883.3 

 ந=சிI
 ெகா>� என நடத_ெப.எ�.(நட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ேவைலேய. $கத.09883.4 

 ��னேம என�$
 அ
 �� க4 நாயக� $கத.09884.1 

 அ�ன� ஓ( பைட அளி�� அ,ளினா� அைத $கத.09884.2 

 உ�னிேய வழிபZஇ ஒ:ைல உ��தன� $கத.09884.3 

 வ�னி ேம: வ�னி ெச: வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) எ�னேவ. $கத.09884.4 

 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) திற��_ெப.(திற
_ெப.+அ��_சா/.) இ,வ,
 உஞ"றி 

ஏவிய $கத.09885.1 

 அர� அ,- ெப,
 பைட த
மி: ஆட: ெச� $கத.09885.2 

 ெத/ கன: க"ைறக- யா45
 சிதிேய $கத.09885.3 

 தி/த: உ"# உல$ எலா
 ெச"# உலாயேவ. $கத.09885.4 

 அ பைட தி/த@
 அைவக- வ Cசிய $கத.09886.1 

 � . உறB ெகாH
 கன: ெதா:ைல வானிI
 $கத.09886.2 

 இ .வி ம,0கிI
 ஈ4ட வானவ(_ெப.(வானவ(_ெப.) $கத.09886.3 

 ெவ . உற வி/தன( விதி( . உ"# ஏ0$வா(. $கத.09886.4 



 வ C4டன( ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சில( ெவ�
பி வி
மிேய $கத.09887.1 

 மா4டன( ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) சில( 

வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ந=ச
 உ45 $கத.09887.2 

 ஆ4டவ( கழலிைண அைட�
 யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) எனா� 

$கத.09887.3 

 கா4த$ கயிைலயி� க4 உ"றா( சில(. $கத.09887.4 

 கா( எலா
 க/தன ககன
 த�ெனா5_த".A.(த�_த�.ஒ,.+ஒ5_க,.ேவ.) 

$கத.09888.1 

 பா( எலா
 எ/தன ெபௗவ  பா: ப5 $கத.09888.2 

 நC( எலா
 வறதன நிரத ப: உயி(  $கத.09888.3 

 ேப( எலா
 ெதாைலதன பி�I
 ேபா( ெச�ேத
. $கத.09888.4 

 இத வா# அம( ./தி6ட காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) 

$கத.09889.1 

 தைதயா( அ,ளினா: தமிய� மா �க
_ெப.(�க
_ெப.) $கத.09889.2 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நாரத� எI
 ம# இ: மா �னி 

$கத.09889.3 

 சிைத ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

எம�$_பதி.ெப.(எ
_பதி.ெப.+�$_ெகா.ேவ.) இைவ ெச ப: ேமயினா�. 

$கத.09889.4 

 நC( �த: நா
_பதி.ெப.(நா
_த�.ப�.) என 

நிைந�_வி.எ�.(நிைன_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) Pறிேய $கத.09890.1 

 ேபா( �தேல சில ./கி�றC( ெகா: ஆ
 $கத.09890.2 

 ஓ( �த: அ�றிேய இ:ைல உ0களி: $கத.09890.3 



 ஆ( �த: இ,வ,
 அ�ன ப4பின C(. $கத.09890.4 

 ெபா,சம( க,திேய .$த ேபாBதிI
 $கத.09891.1 

 உ/ய� ஓ( பைட அல� உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) தC ப� ஓ( $கத.09891.2 

 ெவ,வ,
 ெப,
 பைட வி5�தி( அ பைட $கத.09891.3 

 அ,ளிய கட�ைள அய(�தி( ேபா@
 ஆ:. $கத.09891.4 

 கட�ைள மறதிேர: க,தி நC( 

ெப#
_ெப.எ�.(ெப#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.09892.1 

 அ5பைட நாம�
 அய(�திேரா அ� $கத.09892.2 

 ெந>� )
_தி/.()
_��.ஒ,.) மன�தினி: 

நிைந�_வி.எ�.(நிைன_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேத"#மி� $கத.09892.3 

 வி5
_ெப.எ�.(வி5_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) இனி அம( என விள
பி 

ேம@ேம. $கத.09892.4 

 வாதியா இ�I
 நC( மைலதிேர எனி� $கத.09893.1 

 ஆதியா� அ,உ, ஆன� ஓ( ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) $கத.09893.2 

 ேசாதியா� ந5 உற� 

ேதா�#
_ெப.எ�.(ேதா�#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) கா4>( எ�# 

$கத.09893.3 

 ஓதி ஆ: எம�$_பதி.ெப.(எ
_பதி.ெப.+�$_ெகா.ேவ.) இைவ உண(�தி  

ேபாயினா�. $கத.09893.4 

 ேபாயின� உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெசா: .தி 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இல
 $கத.09894.1 

 தC என உ,�� இக: ெச,�$ நC0கல
 $கத.09894.2 

 ஆயிர
_ெப.(ஆயிர
_ெப.) ஆ45 கா" அம( இய"றின
 $கத.09894.3 



 மா இ,
 .வன�
 உயி,
 மாயேவ. $கத.09894.4 

 இ0$ இைவ யாைவD
 இ#தி ஊழியி� $கத.09895.1 

 அ0கியி� நட
./ அ4ண: ேநா�கிேய $கத.09895.2 

 த0களி: இ,வ,
 சம(ெச� கி�றன( $கத.09895.3 

 .0கவ( தா
 எI
 .கைழ ெவஃகினா(. $கத.09895.4 

 அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) அைற 

ேபாயின(_வி.�.(ேபா_வி.+இ�_இ.கா.+அ(_பட(.ப�.) அகைத உ"றன( 

$கத.09896.1 

 உ#வ� ஒ�# உண(கில( உ4ைம_ெப.(உ4ைம_ெப.) ஓ(கில( $கத.09896.2 

 சி#வ/: இ,வ,
 சீ"ற  ேபா( ெசயா $கத.09896.3 

 இ#தி ெச�கி�றன( உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) யாைவD
. $கத.09896.4 

 ஈ0$ இவ( ெசயலிைன இ�I
 கா45
 ஏ: $கத.09897.1 

 தC0$ உ#
 உல$ உயி( சிைத� வ C5
 ஆ: $கத.09897.2 

 ஓ0கிய_ெப.எ�.(ஓ0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) 

நிைல உண(�தி� ஆ� இைட� $கத.09897.3 

 தா0க_$ைற.எ�.(தா0$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) அ,
 

ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) சம( 

தணி��_வி.எ�.(தணி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நி"ப( ஆ:. $கத.09897.4 

 த
ைமேய ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) என� சா"# கி�ற�
 $கத.09898.1 

 ெவ
ைம ேச( ெவ$ளிD
 

ெவ#��_வி.எ�.(ெவ#_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வ C6>ேய $கத.09898.2 

 ெச
ைம ேச( மன�த( ஆ�� திகBவ( தா
 எனா $கத.09898.3 

 எ
ைம ஆ- உைடயவ� எ4ணினா� அேரா. $கத.09898.4 



 ஆ�ற� ஓ( அளைவ த�னி: அைடத� மாக
 த�னி: $கத.09899.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) திகB பானா6 க0$: மதி பக:_ெப.(பக:_ெப.) தH� 

ெந�ன:_ெப.(ெந�ன:_ெப.) $கத.09899.2 

 ஞா�ற� தனி: யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) க45 ந5�$ உற ந5வ4 ஆக� 

$கத.09899.3 

 ேதா�றின� கன: $�ேற ேபா: ெசா: அ,
 பர�தி� ேசாதி. $கத.09899.4 

 ேதா"றிய ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ேசாதி 

ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) அம( உழதி ஆ
க4 $கத.09900.1 

 மா"ற அ,
 பைடக- ஆக வழ0கிய இர45
_ெப.(இர45_ெப.+உ
_சா/.) 

ெவௗவி $கத.09900.2 

 ஆ"ற அ,
 த�ைம�� ஆக அK$ உறா� 

அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபாகி� $கத.09900.3 

 சீ"ற�
 சம,
 நC0கி� ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) உற 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) நி�ேற
. $கத.09900.4 

 நி"ற@
 யா0க- ேக6ப ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) விA
. இைட ஓ( 

வா(�ைத $கத.09901.1 

 ெத"ெறன எHத� அ
மா சி#வி( கா- )ம� வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) 

$கத.09901.2 

 ப"# அல( .ர
 8�# அ6ட பரமேன கா4பா� ேசாதி $கத.09901.3 

 ம"# இத� அ>D
 ஈ#
 வர� �ைற ேத,
 எ�ேற. $கத.09901.4 

 ேக6டன
 அதைன ெந=சி: 

கிள(�_வி.எ�.(கிள(_ெப.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எH சீ"ற
 யா�
 

$கத.09902.1 

 வ C6>ன
 எனிI
 பி�I
 வி6>ல
 அகைத த�ைன� $கத.09902.2 



 கா6>ய எம� ��ேனா� கா4பI
 வலிைய எ�ன $கத.09902.3 

 வ C65 உட� விA
பி: ெசா"றா( யா(ெகா: எ�# எ4ணி  பி�I
. 

$கத.09902.4 

 ஏ4 உற எதி(தி யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) ெச� இகலிI�$ இைட[# ஆக 

$கத.09903.1 

 நC- நில
_ெப.(நில
_ெப.) அதைன� கீ45 

நிமி(�_வி.எ�.(நிமி(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

.$� நC5 $கத.09903.2 

 மா4 உ# ேசாதி தாI
 மைற �னி 

உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வா# $கத.09903.3 

 காணிய வத� எ
மி: கடத_ெப.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) ெகா: எ�ேற
. $கத.09903.4 

 தC�_ெப.(தC�_ெப.) அ# காலி� வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெச
 தழ: அ�# ஆ: ஈ� $கத.09904.1 

 யா�
 ஒ�# அறித: ேத"றா
 இ,வ,
 இதைன இ�ேன $கத.09904.2 

 ஆதிD
 �>D
_ெப.எ�.(�>_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) நா> அ�ன� 

கா45
 எ�னா $கத.09904.3 

 மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) தாI
 யாI
 வ
 சின
_ெப.(சின
_ெப.) இைச�� 

ம�ேனா. $கத.09904.4 

 நC5 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உ,வி� 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) உற 

விட� .�$
 $கத.09905.1 

 ஓ> நா
_பதி.ெப.(நா
_த�.ப�.) ஒ:ைல த�னி: உ"# இத"$ அ>D
 ஈ#
 

$கத.09905.2 



 நா>னா: அவ"றி: ஒ�#
 நல
_ெப.(நல
_ெப.) 

ெபற_$ைற.எ�.(ெப#_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ��ன
 க4ேடா( $கத.09905.3 

 ப5ீ_ெப.(ப5ீ_ெப.) உய( தைலவ( ஈேத �ணி� என  

ேபசி_வி.எ�.(ேபA_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) நி�ேற
. $கத.09905.4 

 �>யிைன� கா4ப� எ�ேற ெமாழிதன� தமிய� ஏைன $கத.09906.1 

 அ>யிைன� கா4ப� எ�ேற அ/D
 அ0$ இைசயா 

நி�றா�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) $கத.09906.2 

 நைட_ெப.(நைட_ெப.) பயி: மழைல ஓவா நா$_ெப.(நா$_ெப.) 
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_ெப.(உலக
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 உணவிைன� 

�ற�_வி.எ�.(�ற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ��பி� $கத.09957.2 
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வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.09958.1 
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விரத
_ெப.(விரத
_ெப.) ெசா:வா
. $கத.09958.4 
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_ெப.) த$ விரத
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பணி�_வி.எ�.(பணி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.09960.2 
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 2A ஒ5 கய�தி: 8Bகி� ��ய ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) கைலக- 

A"றி_வி.எ�.(A"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.09963.1 

 ஆA அ# நியம
 �"றி_வி.எ�.(�"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஆ�# 

அைம .ல�த� ஆகி� $கத.09963.2 

 ேதசிக� தன� பாத
_ெப.(பாத
_ெப.) ெச�னிேம: 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெச?ேவ- $கத.09963.3 
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 வினவினா� ஆ:. $கத.09963.4 

 க>  .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) அ-ளி� த�ேனா( ைக கவி�� உ45 ��கா: 

$கத.09964.1 



 ப>�தி5 த, ைப எ�I
 பாயலி: சயன
 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.09964.2 

 மட� ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) த
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 அ>��ைண உ�னி� க0$: அவதிD
 உற0கா� உ"றா�. $கத.09964.4 

 அத நா-_ெப.(நா-_ெப.) ெச:ல  பி�ன( உேராகிணி 

அைடத_ெப.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) காைல� $கத.09965.1 

 சதியா நியம
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_ெப.(எ:லா
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ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.09965.2 

 கத ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) ெச
 ெபா� த4ைட� கா� �ைற வழிப65 
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 பாரண
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_ெப.எ�.(உற0$_வி.+உ
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ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.09967.2 
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_ெப.(விரத
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_ெப.(கால
_ெப.) அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) 
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 ேகா� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) தன�$ அ,Jவா� 

ம=ைஞ_ெப.(ம=ைஞ_ெப.) ேம: 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.09976.2 

 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) வ CரI
 எ4ம,
 இல�க,
 சார $கத.09976.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உேளா(கJ
 கண0கJ
 FB உற வதா�. $கத.09976.4 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேதா�ற@
 ம�னவ( 

ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) மகிB� $கத.09977.1 

 கத ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) அ> பணிதன� ைக ெதா^உ  பரவ $கத.09977.2 

 அத
 இ: பக:_ெப.(பக:_ெப.) விரத0க- ஆ"றிைன அதனா: $கத.09977.3 

 எத ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) வர
_ெப.(வர
_ெப.) ேவ4>ைன அ�.க: 

எ�றா�. $கத.09977.4 

 எ�ற காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) �A �க
_ெப.(�க
_ெப.) 

உைடயவ� எதா� $கத.09978.1 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) பா( எலா
 என� ெச
 ேகா: இைட நட பா� $கத.09978.2 



 ெவ�றி ெமா�
பின� ஆதி ஆ
 வ Cரைர எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.09978.3 

 ஒ�# ேக4ைமயி� �ைணவரா� த,தி எ�# உைர�தா�. $கத.09978.4 

 ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) இ?வைக ேவ45ேகா- 

வின�_ஏவ.(வின�_வி.) உறா வ-ள: $கத.09979.1 

 அ�னவா# உன�$ உத�வ
 எ�# அ,- ./� $கத.09979.2 

 மி�ன: வா-_ெப.(வா-_ெப.) பைட வ Cரெமா�
ப� �த: விள
.
 

$கத.09979.3 

 ��I தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அ
 தைலவைர ேநா�கிேய ெசா:வா�. 

$கத.09979.4 

 ேநா"ற: P>ய �A$த� நி
மிI
 எ
பா: $கத.09980.1 

 ஏ"றேம த$
 அ�பினா� எHகட: .விD
 $கத.09980.2 

 ேபா"ற_$ைற.எ�.(ேபா"#_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ைவ$வா� நCவி(க- ஆ0$ 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) .ைடேபா� $கத.09980.3 

 ஆ"ற: கா�றி5 �ைணவரா� இ,�தி( எ�# அைறதா�. $கத.09980.4 

 �H� அ,- ./த,
 கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) ெசா: வினவிேய �>வ� 

இ:லா� $கத.09981.1 

 ெசHமதி� த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) $ைட� F( $ல
_ெப.($ல
_ெப.) தைன 

அ5
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) இேன0க- $கத.09981.2 

 பழிபட பாIவி� வழிவ,
 சி#மக� பா0க( ஆகி $கத.09981.3 

 இழிெதாழி: ./கிேலா
 என ம#�� உைர ெச�தா( யா,
 வ Cர(. $கத.09981.4 

 ஞான நாயக� அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) ெமாழிதைன� 

ேத(�_வி.எ�.(ேத(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) உைர 

ம#�தC( $கத.09982.1 



 ஆன� ஓ( பா�ைமயா: நCவி( மாIடவரா� அவனி ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

$கத.09982.2 

 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ஆகி  .ற
_ெப.(.ற
_ெப.) ேபா"றிேய ப: 

பக:_ெப.(பக:_ெப.) ேச(தி( பி�ன( $கத.09982.3 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உேளா( .கழேவ ேநா"# ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) 

ப�கலி: வ,தி( எ�றா�. $கத.09982.4 

 ஐய� வா� ெமாழியினா: வ Cர ெமா�
. உைடயவ� ஆதி 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) ஓ( $கத.09983.1 

 ைமய:_ெப.(ைமய:_ெப.) மாIடவரா�� ெதா:ைல நா-_ெப.(நா-_ெப.) 

உைடய� ஓ( வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) 

நி0கி_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.09983.2 

 ெம� எலா
 விய( உற  பைத பைத�� ஏ0கிேய விHம
 மி�$  $கத.09983.3 

 ெபா�யேர
 பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெபா#�� அ,>யா: எ�# ெபா� அ> 

பணிதா(. $கத.09983.4 

 கமல
 ஆ( ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ேசவ>யி� ேம: 

தாB� ைகெதாH� ேபா"றி� $கத.09984.1 

 $மரேவ- விைடதைன  ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

மானவ( எலா
 ெகா"ற ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $கத.09984.2 

 தம(களா� ஒHகினா( ேநமி அ
பைட உைட�� த,ம 8(�தி $கத.09984.3 

 அமர( ேகா� இளவலா� ஆ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) பி� ெச@
 

அைமதிேய ேபா:. $கத.09984.4 

 ஆய� ஓ( காைலயி� �A �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) இைறயவ� 

ஆட: ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) ைக $கத.09985.1 

 நாயக� ெபா� பத
_ெப.(பத
_ெப.) வதியா நி"ப ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) 

அ,- ./ேத $கத.09985.2 



 பாய_$ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ெபா� Aட( மணி� 

ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) அ
 .ரவிD
 பைடக- 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.09985.3 

 மா இ,
 Gத,
 தாI
 அ நிைல தனி: 

மைறத:_ெதா.ெப.(மைற_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) உ"றா�. $கத.09985.4 

 மைறதன� $மர� ஏக ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) 

மகிB�சி_ெப.(மகிB�சி_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.09986.1 

 சிறதி5 க,X( எ�I
 தி,நக( அரசி� ேமவி $கத.09986.2 

 அற
_ெப.(அற
_ெப.) த, மாடவ Cதி அள . இல ./வி�� ஆ0ேக $கத.09986.3 

 நிைறதி5 வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) த
ைம நிைலெபற இ,�தினாேன. $கத.09986.4 

 ஆயவ( த0க6$ எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) அ,
 

ெபற:_ெதா.ெப.(ெப#_வி.+அ:_ெதா.ெப.$றி.) ஆ�க
 உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) 

$கத.09987.1 

 ேதய�
 க/ ேத( வாசி� திர- கJ
 வ/ைச_ெப.(வ/ைச_ெப.) �"#
 

$கத.09987.2 

 2ய ப: சன0க- ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ெதா$திD
 உதவி� த4ட $கத.09987.3 

 நாயக �த:வ( ஆக ந:கின�_வி.�.(ந:$_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) 

ஞால ம�ன�. $கத.09987.4 

 அ�ன� ஓ( கால
_ெப.(கால
_ெப.) த�னி: அர
ைபய( அவனி ஆJ
 

$கத.09988.1 

 ம�னவ( த
 பா: ேதா�றி வள(த@
 வாைக ெமா�
பி� $கத.09988.2 

 ��னவ� �தேலா(�$ எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) �A$த 

ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) அத� $கத.09988.3 



 க�னிய( த
ைம� Pவி க>மண
 இய"# வி�தா�. $கத.09988.4 

 அத
 இ: வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) சா�ற ஆடல
 .ய�ேதா� .6ப 

$கத.09989.1 

 கதி எ�# உைர ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) க�னிைக த�ைன ேவ65� $கத.09989.2 

 சிைதயி� மகிBவா: ேச(�_வி.எ�.(ேச(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

சி�திர வ:லி எ�I
 $கத.09989.3 

 ைப
 ெதா>_ெப.(ெதா>_ெப.) த�ைன அ�பா: பயதன� ப�ம மி�ேபா:. 

$கத.09989.4 

 அ�த$ ெபாHதி: பி�ைன அனகேன சனக� எ�I
 $கத.09990.1 

 .�திர( த
ைம ந:கி  .வனி ஆ- �A$த"$� $கத.09990.2 

 சி�திரவ:லி எ�I
 சீ( ெகH .த:வி_ெப.(.த:வி_ெப.) த�ைன $கத.09990.3 

 ெம��த$ வ�ைவ_ெப.(வ�ைவ_ெப.) நCரா: விதி�ைற வழாம: ஈதா�. 

$கத.09990.4 

 ஏைனய வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) தா�
 இய: .ளி வழாம: ேவ6ட $கத.09991.1 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) இவ( $ழலாேரா5
 

சிறத_ெப.எ�.(சிற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) இ: வாB�ைக  ேபா"றி  

$கத.09991.2 

 பா: நல
_ெப.(நல
_ெப.) $தைல� ெச?வா�  பாலைர நCல_ெப.அ.(நCல
_ெப.) 

ேவ:க4 $கத.09991.3 

 மா� அைனயாைர ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

மI$ல�� ஒ�றி உ"றா(. $கத.09991.4 

 சி�திரவ:லி எ�I
 சீ,ைட� ெச:வி_ெப.(ெச:வி_ெப.) ஆ0$ ஓ( 

$கத.09992.1 



 த�ைதைய வள(�தேலா5
 த4டக� த,ம� ேதவி $கத.09992.2 

 அ�தனி� கிளிைய ெவஃக ஆ0$ அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 2த( ேபா� 

$கத.09992.3 

 ைக� தல�� அதைன  ப"றி� க>தினி: ெகா5ேபா� ஈதா(. $கத.09992.4 

 அ?வழி கி-ைள_ெப.(கி-ைள_ெப.) காணா- ஆயிைழ அய(தேலா5
 

$கத.09993.1 

 எ?வழி ேபாயி"ேறா எ�# இைறயவ� உலகி� நா> $கத.09993.2 

 ைம வழிகி�ற ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மறலி த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

�ைணவி_ெப.(�ைணவி_ெப.) ஆனா- $கத.09993.3 

 ைக வழி அம,
 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) க�
 என உண(தா� அ�ேற. 

$கத.09993.4 

 G தல
 .ரத ெச
 ேகா: .ரவல� வ Cர ெமா�
ப� $கத.09994.1 

 ஆதிய( த
ைம� Pவி அ0ஙன
 24ட அ�ேனா( $கத.09994.2 

 ஏத
 இ: க/ேத( வாசி எ:ைலயி� மறவ(_ெப.(மறவ(_ெப.) A"ற $கத.09994.3 

 ேமதி அ
 கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) 82( 

விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபா� 

வைள�_வி.எ�.(வைள_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெகா4டா(. $கத.09994.4 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) நக( வைளதேலா5
 த,ம� 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏ"ற காைல_ெப.(காைல_ெப.) 

$கத.09995.1 

 அ�னவ ேனா5 ேபா( ெச�ேத அ5�ர4 ெதாைல�சி அ
 ெபா� $கத.09995.2 

 வ�ன ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) கி-ைள_ெப.(கி-ைள_ெப.) த�ைன வா0கின( 

மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) த
 க4 $கத.09995.3 



 மி� உள
 மகிழ ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ேவத"$ 

விசய
 ெச�தா(. $கத.09995.4 

 சி�திரவ:லி பி�ன(� சீ(ெகH F: 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ"# $கத.09996.1 

 ெம�� த$ பல
 கா� ேவ4>_வி.எ�.(ேவ45_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

ேவ4>ன- வினவ ேலா5 $கத.09996.2 

 ��� அணி அல0க: தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) 

�A$த� அ� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏக 

$கத.09996.3 

 அ�_A6.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ".) தி, மைல ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) நா65� கள . 

இ: ஓ( த
ைம உ��தா�. $கத.09996.4 

 ம=A FB மைல நா65 உ-ளா( ம�னவ( ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) 

ஆைண�$ $கத.09997.1 

 அ=சல( இகBதேலா5
 ஆட: அ
 .யI
 ஏைன� $கத.09997.2 

 ெச
 சிைல வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) தா�
 ெச�றன( அநா65 

உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) $கத.09997.3 

 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) Aர
_ெப.(Aர
_ெப.) ஈ( ஒ�பாI
 

ெவ�#_வி.எ�.(ெவ:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 

பகலி� மீ4டா(. $கத.09997.4 

 G4>5
 கழ: கா: வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) ெபா". உ# .த:வி_ெப.(.த:வி_ெப.) 

ஆனா- $கத.09998.1 

 ேவ4>ய_ெப.எ�.(ேவ45_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) தCய ைப0கா� 

விய�தக ந:கி  பி�ன( $கத.09998.2 

 ஈ45 உள தரணி எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) ஏகிேய திைற_ெப.(திைற_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ0$
 $கத.09998.3 



 ஆ4ைடய ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ேகா@
 ஆைணD
 நட�க� ெச�தா(. 

$கத.09998.4 

 க, �தி(கி�ற காம(_ெப.(காம(_ெப.) க"பக வ:லி அ�னா- $கத.09999.1 

 எ/கிள( அ0கி வ�ம� எ�ப� ஓ( $மர� த�ைன $கத.09999.2 

 அ/ய� ஓ( தவ�தி� சீரா: அளி�தன- அதைன� க45 $கத.09999.3 

 ெப/�_ெப.(ெப/�_ெப.) உள
 மகிB� ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ேப( 

அரசா6சி ெச�தா�. $கத.09999.4 

 அ�ன காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) வலாAர� எ�ப� ஓ( 

அ�ண� $கத.10000.1 

 ப: ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) ெப,
 ேசைனD
 தாI
 ஆ�  

பட(�_வி.எ�.(பட(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.10000.2 

 ெபா�னி� நா6>ைன� A"றிேய அட(�த@
 .லேவா( $கத.10000.3 

 ம�ன(_ெப.(ம�ன(_ெப.) ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) அவIட� சில 

பக:_ெப.(பக:_ெப.) மைலதா�. $கத.10000.4 

 நி,த( ேபா"றிய_ெப.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வலாAர� 

த�ெனா5_த".A.(த�_த�.ஒ,.+ஒ5_க,.ேவ.) ேந(� $கத.10001.1 

 ெபா,� ெவ�றில� ஆதலா: Gதல
 

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

$கத.10001.2 

 $,தி_ெப.($,தி_ெப.) ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட �A$த ம�னைன� Pவி 

$கத.10001.3 

 வ,தி_வி.�.(வா_வி.+,�_(?)+இ_��.ஒ,.) எ�# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 

2தைன வி5�தன� மகவா�. $கத.10001.4 

 ஏய 2�வ� இ,நில
 .�கன� இைமேயா( $கத.10002.1 



 நாயக� பணி உைர�த@
 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) என 

வினவி_வி.எ�.(வின�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.10002.2 

 மா இ,
 திற:_ெப.(திற:_ெப.) வ Cர(_ெப.(வ Cர(_ெப.) த
 பைடெயா5
 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேம: $கத.10002.3 

 ேபாயினா� �A$த� எ�# உைர 

ெப#
_ெப.எ�.(ெப#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) .கேழா�. $கத.10002.4 

 ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) .ரதர� ெபா� அ> வண0கி� $கத.10003.1 

 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) வி4ண(வ(�$ அதிப� ஆ
 தைலைமைய� தா0கி 

$கத.10003.2 

 மா� இன0க- ேம: மட0க: 

ெச�ற_ெப.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) அ�னவ: அ�ண( 

$கத.10003.3 

 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அ
 கட:_ெப.(கட:_ெப.) யாைவD
 இைம பினி: 

ெச#�தா�. $கத.10003.4 

 A"# நி".#
 அ�ண( ஆ
 FB ெப,
 ெபௗவ
_ெப.(ெபௗவ
_ெப.) 

$கத.10004.1 

 வ"# கி�# உழி வலாAர� த�ெனா5_த".A.(த�_த�.ஒ,.+ஒ5_க,.ேவ.) 

மகவா� $கத.10004.2 

 ெச"ற நCெரா5 சிலபக: நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபா( 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.10004.3 

 ெகா"ற
_ெப.(ெகா"ற
_ெப.) ஆ( $லிச�தினா: அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

உயி( $>�தா�. $கத.10004.4 

 ம�I ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) .கB வல� உயி( ேகாறலா: வலா/ 

$கத.10005.1 



 எ�ன ஓ( ெபய( ெப"றன� வாைகD
 எ�தி� $கத.10005.2 

 ெகா�I உைன  பைட �A$த ேவதைன� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.10005.3 

 ெபா� நக(� தி,� ேகாயிலி: .ரதர� .$தா�. $கத.10005.4 

 கா�த மா"றல( த
 வலி கட�_வி.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

எைன� ககன $கத.10006.1 

 ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) ஆ�கிைன வ Cர�
 ேமத$ 

.கH
_ெப.எ�.(.கB_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.10006.2 

 ஈ� என�$ ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) �ைணவI
 ஆயிைன இதனா: 

$கத.10006.3 

 ஆத( அ0க
 ஆ
 A"ற
_ெப.(A"ற
_ெப.) நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

அ:ைலேயா எ�றா�. $கத.10006.4 

 எ�# ம�னைன ேநா�கிேய �கம�க- இய
பி� $கத.10007.1 

 $�# ேபா: உய( த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ெப,
 ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) 

உ- ெகா5ேபா� $கத.10007.2 

 ம�ற:_ெப.(ம�ற:_ெப.) மா4.ன: ஆ>ேய மணி� கைல 

.ைன�_வி.எ�.(.ைன_வி.+�_இ.கா.உ_வி.எ�.$றி.) $கத.10007.3 

 ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) மா: ெதாH
 ேதவைன  

Gசைன ெச�தா�. $கத.10007.4 

 எயிைல அ0$ எ/ ஊ6>ய க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) இைமய $கத.10008.1 

 மயி@
 ைமதI
 ஒ,.ைட மகிB�ட� ேமவ� $கத.10008.2 

 கயிைலயி� கேண அம(த: ேபா: இ,�த@
 க4டா� $கத.10008.3 

 பயி@
 அ�._ெப.(அ�._ெப.) உைட ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) பரவச
 

ஆனா�. $கத.10008.4 



 ஆ>னா� ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏ�தினா� 

அ>கைள �>ேம: $கத.10009.1 

 F>னா�_வி.�.(F5_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) உள
 உ,கினா� 

�-ளினா� A,தி $கத.10009.2 

 பா>னா�_வி.�.(பா5_வி.+இ�_இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) கர
_ெப.(கர
_ெப.) 

ெகா6>னா� பக( ஒணா உவைக $கத.10009.3 

 P>னா� ெமாழி $ழறினா� ெபா> . ெம� ெகா4டா�. $கத.10009.4 

 சிறத_ெப.எ�.(சிற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ெவ-ளி அ
 கி/யி� ேம: 

க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) ெச:வ�_ெப.(ெச:வ�_ெப.) $கத.10010.1 

 உைறத இ ெப,
 ேகால�ைத� க45 க45 உள�ேத $கத.10010.2 

 நிைறத_ெப.எ�.(நிைற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மா மகிB� எ�திேய 

இ,தன� ெந5நா- $கத.10010.3 

 மறதன�_வி.�.(மற_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

ெகாேலா பிற பினா� மய0கிேய எ�றா�. $கத.10010.4 

 ஓவிலாமேல ஒ,ெபா,- ேபா"#வா� உ�னி $கத.10011.1 

 ேம� கி�றவ� அவச
 ஆ� விழி �யி�ற� ேபா: $கத.10011.2 

 மாவி� மா�க
 வா0கிD
 

மய0கிய_ெப.எ�.(மய0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $கத.10011.3 

 ேதவ ேதவைன ேநா�கிேய ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

இைவ ெச .
. $கத.10011.4 

 ஏகேன ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) யா(�$
 ஈசேன 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) அ
ைம $கத.10012.1 



 பாகேன ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ேம: ஆ
 

பர
Aட( உ,ேவ ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

$கத.10012.2 

 ேமக
_ெப.(ேமக
_ெப.) ஆ( களேன 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) விைடமிைச வ,வா� 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.10012.3 

 ேமாக
 ஆ( த�க� ேவ-வி �>�தி5
 �த:வா ேபா"றி. $கத.10012.4 

 அ
.ய ஆசன� மா: இ�I
 அள . அ,
 திற�தா� 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.10013.1 

 ந
பேன ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) எ0க- நாதேன 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ேகா� இ: $கத.10013.2 

 ெச
 ெபாேன மணிேய ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

சிவெப,மாேன ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

$கத.10013.3 

 எ
பிரா� ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ��க4 

இைறவேன ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ேபா"றி. 

$கத.10013.4 

 ெபா0$ அரா அணிகளாக  .ைனத, .னிதா 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.10014.1 

 அ0கராக�தி: Gதி அணிதி5
 ஆதி 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.10014.2 

 ெவ0$ அராசல�தி� வ�ேதா: விய� .ய
_ெப.(.ய
_ெப.) ேபா(�தா� 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.10014.3 

 ச0கரா பரமா ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) தாKேவ 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ேபா"றி. $கத.10014.4 



 �� எI
 ெபா,J�$ எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) ��னவா 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) � பா: $கத.10015.1 

 ம� உயி(�$ உயிேர ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

மைறகளி� �>ேவ ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

$கத.10015.2 

 எ�ைன �� வலி� ஆ6 ெகா4ேட இ,நில
 வி5�தா�  

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.10015.3 

 நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) உ,� கா6> எ�ைன நிைன பி�த நி�தா ேபா"றி. 

$கத.10015.4 

 எ?_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+?_ஒ".) எவ( த
ைம ேயI
 யாவேர எனிI
 

ேபா"றி� $கத.10016.1 

 அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) இடமா� ெகா4ேட 

அவ(�$ அ,- த,வா� ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

$கத.10016.2 

 ெம�வ, ெதளிவி: உ�ைன ெவளி பட 

உண(�_வி.எ�.(உண(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உேளா(�$� $கத.10016.3 

 ெத�வத ேபாக_$ைற.எ�.(ேபா�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ��தி சிற ெபா5 

த,வா� ேபா"றி. $கத.10016.4 

 அ
.ய மல(ேம: அ4ண: அ�Aத� ஆதி வாேனா( $கத.10017.1 

 த
பத
 எம�$_பதி.ெப.(எ
_பதி.ெப.+�$_ெகா.ேவ.) 

ந:$
_ெப.எ�.(ந:$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) த" பரா எ�ேறயா,
 

$கத.10017.2 

 ந
.# ெபா,6டா: ேவத
_ெப.(ேவத
_ெப.) நவி�றிட அைடேதா(�$ 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.10017.3 

 உ
ப( த
 பத�
 ஈD
 உல$ உைட �த:வா ேபா"றி. $கத.10017.4 



 உைறத,
 அமர( யா,
 உைழயரா�� 

Fழ_$ைற.எ�.(FB_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) நா  ப4 $கத.10018.1 

 மைறபயி: ெப/ேயா( உ"# வழிபட இ,தா� 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.10018.2 

 அ#வைக ஐ�
 ஆ#
 ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

வைர பி� ேம: ஆ
 $கத.10018.3 

 இைறவேன ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ேபா"றி எ� 

பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெபா#�தி எ�றா�. $கத.10018.4 

 இைவ �A$த� Pற எ
பிரா� க,ைண ெச�ேத $கத.10019.1 

 அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) �க
_ெப.(�க
_ெப.) த�ைன 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஆழியா� அள . இ: 

கால
_ெப.(கால
_ெப.) $கத.10019.2 

 உவைகயா: வழிபா5 ஆ"றி உ
ப(ேகா� இட�தி: ைவ�தா� $கத.10019.3 

 .விதனி: ெகா5 ேபா� ந
ைம  Gசைன ./தி எ�றா�. $கத.10019.4 

 எ�# இைவ ��க4 8(�தி இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) ேகளாவ4ண
 

$கத.10020.1 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) அ,- ./தேலா5
 நனிெப, மகிB�சி_ெப.(மகிB�சி_ெப.) 

எ�தி $கத.10020.2 

 உ� தி, உள
 ஈ� ஆயி�_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ�_நி.எ�.$றி.) உ�தன� 

அ>ேய� எ�னா $கத.10020.3 

 ெவ�றி ெகா- ம�ன(_ெப.(ம�ன(_ெப.) ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) வி
மித� 

ஆகி உ"றா�. $கத.10020.4 

 இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) அமல� Gைச இ?வழி �>�த பி�ன(� 

$கத.10021.1 



 ெச
 தழ: ஓ
பி ஏைன� ெச�கட� ./� ேவ# ஓ( $கத.10021.2 

 மதிர
 .$� ேதI வ,க_விய0.வி.�.(வா_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) என 

வ:ைல Pவி $கத.10021.3 

 ெவ
திற: மனன"$ அநா- வி,�_ெப.(வி,�_ெப.) ெச�வி�தா� 

அ�ேற. $கத.10021.4 

 வி,�_ெப.(வி,�_ெப.) ெச� வி�த பி�ன( விசி�திர� கைலD
 GK
 

$கத.10022.1 

 ெத/தி5 மணிD
 ���
 ெத�வத  பைடD
 ம"#
 $கத.10022.2 

 ப/�_வி.எ�.(ப/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உட� உதவி இ�I
 

ேவ45வ பக(தி எ�ன  $கத.10022.3 

 .ரதர� அ,ளேலா5
 .ரவல� இதைன� ெசா:வா�. $கத.10022.4 

 ஏவ,
 ெத/த: ேத"றா� இ,தி5
 இைமயா ��க4 $கத.10023.1 

 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ஓ( பாக� த�ைன  ப/ெவா5 ெகா5�தி ஐய 

$கத.10023.2 

 G உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) தனி� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) ேபா�  

Gசைன ./த"$ எ�ன� $கத.10023.3 

 ேதவ(க-_ெப.(ேதவ(_ெப.+க-_ப�.) �த:வ� ேகளா இைனயன ெச ப: 

உ"றா�. $கத.10023.4 

 உதியா: உலைக� தத_ெப.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) தனி �த:வ� ��ன
 $கத.10024.1 

 ைமத( தா
 இ�ைமயாேல ம� உயி(� ெதா$தி�$ 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.10024.2 

 தைதயா� இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) த
 ேகா� 

சரணேம அரண
 எ�னா� $கத.10024.3 



 சிைத ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஊழி 

கால
_ெப.(கால
_ெப.) ெச�தவ
 இய"றிஇ6டா�. $கத.10024.4 

 தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) உழ� இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

காைல� சாரத .ண/_ெப.(.ண/_ெப.) A"ற� $கத.10025.1 

 க�/D
 தாI
 ஐய� க,ைணயா: 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேதா�ற  $கத.10025.2 

 .விதைன அளத மாேயா� ெபா- என எH� ேபா"றி� $கத.10025.3 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) அ> வண�க
 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெச
ைகயா: 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நி�றா�. $கத.10025.4 

 மா� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) பாக� மகிB� அ,- 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.10026.1 

 நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ஆ"றி 

ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) பக:_ெப.(பக:_ெப.) நி�றா� $கத.10026.2 

 ஏ� இவ4 ேவ45
 இய
.தி எ�ன� $கத.10026.3 

 சீதர� இ�னன ெச .த: உ"றா�. $கத.10026.4 

 அத
 இ: ஆD�
 ஆ( உயி( கா .
 $கத.10027.1 

 ெச
 தி,ேவா5 உைற ெச:வ�
 ஈதா� $கத.10027.2 

 ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) இலாம: 

வ,தின�_வி.�.(வ,�_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) எதா� 

$கத.10027.3 

 த�_வி.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ,ளா� தமிேய"$ இனி 

எ�றா�. $கத.10027.4 

 $�றிைன ஆ"றி5
 ேகா� இைவ ெச ப $கத.10028.1 



 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) எனேவ நைகயா நைவ இ:லா $கத.10028.2 

 ஒ�# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) ெச
ம: உன�$ உத� உ"றா
 $கத.10028.3 

 எ�# அ,- 

ெச�தன�_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ�_பட(.ஒ,.) 

யா/I
 ேமேலா�. $கத.10028.4 

 கைழ இைச ேபா"#
_ெப.எ�.(ேபா"#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) க,
 

கட:_ெப.(கட:_ெப.) வ4ண�_ெப.(வ4ண�_ெப.) $கத.10029.1 

 �H� உல$ கீ�றி5
 �"றிைழ பாத
_ெப.(பாத
_ெப.) $கத.10029.2 

 ெதாHதில� நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) �தி�தில� 

அ�பா: $கத.10029.3 

 வழிப5 நC/� வண0கில� மாேதா. $கத.10029.4 

 �ைறயினா: தன�$ இைளயவ- எ�ேற ��னின� ெகாேலா 8ல�
 

ந5�
 $கத.10030.1 

 இ#திD
 இலா  பரமI�$ எ
 ேபா: இவJ
 ஓ( ச�தி என நிைனதனேனா 

$கத.10030.2 

 ம# இலா மைலமக- என உள�ேத மதி�தன� ெகாேலா மாயவ� க,�ைத 

$கத.10030.3 

 அறிகிேல
 உைம அ
ைம பா: சிறி�
 அ�._ெப.(அ�._ெப.) ெச�தில� ��. 

ெச� விைனயா:. $கத.10030.4 

 ஆ�ற ஐ
.ல� ஒ,வழி  ப5�தி ஆ(வ
 ேவ( 

அ#��_வி.எ�.(அ#_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஐய
 ஒ�# இ�றி 

$கத.10031.1 

 ஊ� தி/தி>I
 நிைல தி/யா உ4ைமேய_ெப.(உ4ைம_ெப.+ஏ_சா/.) 

பி>��_வி.எ�.(பி>_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உலக0க- �H�
 

$கத.10031.2 



 ஈ�ற எ
 ெப,மா6>ைய நC�கி_வி.எ�.(நC�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

எ
பிராைனேய வழிப5
 இய"ைக $கத.10031.3 

 8�# தா-_ெப.(தா-_ெப.) உைட ஒ,வI�$ அ:லா: ஏைனேயா( களா: 

�>Dேமா �>யா. $கத.10031.4 

 அ�ன காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) எ
 ெப,மா6> ஆழி அ
 

பைட அ4ணைல ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

$கத.10032.1 

 எ�ைன நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) இவ4 அவ மதி� தைன ஆ: எ
பிரா"$ 

நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அ�._ெப.(அ�._ெப.) உள� அ�றா: $கத.10032.2 

 ��ன நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) ெப# மதைலD
 ஐய� �னிவி� ஒ:ைலயி� 

�>திட எ�னா  $கத.10032.3 

 ப�ன அ,
 ெகா5 ெமாழி தைன இய
பி  பரா பர� தைன ேநா�கிேய பக(வா-. 

$கத.10032.4 

 ஆன� ஓ( பர  பிரம�
 யாேன_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.+ஏ_சா/.) அ:ல� 

இ:ைல எ�# அறிவிலா  ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) $கத.10033.1 

 மாIட  ெப,
 பA�கைள எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) ம,6>ேய தி/வ=சக� 

��ன
 $கத.10033.2 

 ஞானநC/னா( அறிவினா: அ�றி நK$ உறாத நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) அKகி 

நி"ப�ேவா $கத.10033.3 

 ஊ� உலாவிய உயி/I�$ உயிரா
 ஒ,வ ெச:@�
 

வ,க_விய0.வி.�.(வா_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) என உைர�தா-. $கத.10033.4 

 இ�னவா# உைர�� எ
 ெப,மா6> எ
பிரா� தைன� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபா
 அளவி: 

$கத.10034.1 



 அ�னத�ைம க45 அ�Aத� கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) அல�க4 எ�திேய 

அ�ச
 உ"# அய(� $கத.10034.2 

 த�Iள
 த5மாறி ெம� பனி��� தள(� ேநமி அ
 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) 

கைர� கணி�தா� $கத.10034.3 

 ம�I ப: ெபா,-_ெப.(ெபா,-_ெப.) கல
 தைன� கவிB�த வணிக� ஆ
 என 

வ,தின�_வி.�.(வ,�_வி.+இ�_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) மாேதா. 

$கத.10034.4 

 அ
ைம த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ெபா,6டா: இைட[# இ0$ அைடத� 

எ�# மா: அக
 தனி: உ�னி $கத.10035.1 

 எ
ைம ஆ- உைட இைறயவ� தைனD
 இைறவி த�ைனD
 

இள
_ெப.அ.(இள
_ெப.) $மரைனD
 $கத.10035.2 

 ெம�ைம_ெப.(ெம�ைம_ெப.) ேச(வ>வாக ஆ0$ அைம�� ேவத ஆகம 

விதி�ைற வழாம: $கத.10035.3 

 ெபா�ைம தC(தி5
 அ�பினா: Gைச ./� பி�ன,
 வ,திேய ேநா"றா�. 

$கத.10035.4 

 அைனய த�ைமயா: ஆ45 ப:லாயிர
 ேகா> $கத.10036.1 

 .னித� ஆகிேய ேநா"றன� அ�க45 .H0கி $கத.10036.2 

 �னிவரா� உேளா( இ�ன�
 வ,கில� �த:வ� $கத.10036.3 

 இனி அ,
 தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ெச�பவ( இ:ைலயா: எ�றா(. $கத.10036.4 

 அத எ:ைலயி: ச�திD
 சிவ�
 ஆ� அைன��
 $கத.10037.1 

 வதி5
 ப/A அளி�தவ( இ,வ,
 வர@
 $கத.10037.2 

 சிைதயி� மகிB� எ�திேய அ
ைம ேசவ>யி� $கத.10037.3 

 �தி ஓ>ேய வண0கின� �H�
 ஒ,0$ உண(ேதா�. $கத.10037.4 



 இைறவி தா-_ெப.(தா-_ெப.) மல( 

பணித_ெப.எ�.(பணி_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பி� எ
பிரா� பத�
 

$கத.10038.1 

 �ைறயினா: பணி�_வி.எ�.(பணி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இ,வ( த
 

கீ(�திக- �H�
 $கத.10038.2 

 மைறயி� வா�ைமயா: ப: �ைற யா: வH�� த@
 $கத.10038.3 

 நிைறD
 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) அ,- ./தன� தன�$ ேந( இலாதா�. 

$கத.10038.4 

 மா� நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) இவ"$ அ,-./ எ�ன அ
 மா� $கத.10039.1 

 சீதர� தைன ேநா�கிேய ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) ெப,
 ேதவ�-

ெப.(ேதவ�_ெப.) $கத.10039.2 

 ஓ�
 வா�ைமD
 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) �னி� உைர�தி5
 

உைரD
 $கத.10039.3 

 ேபதியா இனி யாவேர அ�னைவ ெபய( பா(. $கத.10039.4 

 எ0க- நாயக� விழிெபாழி அ0கியா: 

இற�_வி.எ�.(இற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.10040.1 

 �0க ேம�ைம ேபா�  பி� �ைற ��. ேபா: ேதா�றி $கத.10040.2 

 உ0$ உ� மா மக�_ெப.(மக�_ெப.) இ,�க எ�# உைர�தன- உைமயா- 

$கத.10040.3 

 அ0$ அ� ஆக எ�# அ,ளிேய மைறதன� ஐய�. $கத.10040.4 

 அ
ைம த�Iட� எ
பிரா� மைறத@
 அ4ண: $கத.10041.1 

 வி
மித� ெதா5 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) பதி .$� வ C"# இ, ப $கத.10041.2 

 ைம
 மலிதி5 ெம� உைட� காம ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) வாரா $கத.10041.3 



 இ
ெம என� க>� உதி�தன� அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) 

மன��_ெப.(மன
_ெப.+அ��_சா/.) இைடேய. $கத.10041.4 

 வதி5
 காமேவ- வ>� உைட� காைளயா�� $கத.10042.1 

 கத
 ஆ( G
 கைண க�ன: வி: ைக ெகாேட $கத.10042.2 

 ைமத( ஆேனா( கJ
 மாத,
 காம
_ெப.(காம
_ெப.) ேம: $கத.10042.3 

 .திைவ�தி5
 வைக ேபா( ./� உலவினா�. $கத.10042.4 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) $ைட என� சசிபைட�� 

உைடயவ� $கத.10043.1 

 எ4ண_$ைற.எ�.(எ4K_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ம"# ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 

பக:_ெப.(பக:_ெப.) யா(�$
 ேம: 

ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.10043.2 

 க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) பகவ� ேம: கைண மல( சிதறிேய $கத.10043.3 

 �4 என� �க-_ெப.(�க-_ெப.) அ� ஆ�� ெதாைலத: உ"றா� அேரா. 

$கத.10043.4 

 Gழியா� மா45 உளா� ெபா,� இலா ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) அ,- 

$கத.10044.1 

 ஆழியா� ஆைணயா: அ, ெவாேட உ,வமா� $கத.10044.2 

 வாழிேச( ெதா:ைல நா-_ெப.(நா-_ெப.) வளெனா5 ம�னினா� $கத.10044.3 

 Fழிமா: தி/த,
 ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) ெசா: தவ#ேமா. $கத.10044.4 

 நி"ப ம"# இ�திற
 ேநமியா� ��ைனநா- $கத.10045.1 

 அ".ட� வழிப5
 அமைலைய� $மரைன� $கத.10045.2 

 த"பர� கட�ைள� தன� மா(பி:_ெப.(மா(._ெப.+இ:_இட.ேவ.) ெகாேட 

$கத.10045.3 



 ப: பக:_ெப.(பக:_ெப.) பணியி� ேம: பா: கட:_ெப.(கட:_ெப.) �=சினா�. 

$கத.10045.4 

 நCடேவ �யி@
 மா: ெந65 உயி( . அைசவினா: $கத.10046.1 

 ப5ீ_ெப.(ப5ீ_ெப.) ேச( நாக அைண  ேப( உயி( . அைசவினா: $கத.10046.2 

 பா5 FB ெத4_ெப.அ.(ெத4_ெப.அ.) திைர  பா: கட:_ெப.(கட:_ெப.) 

அைசவினா: $கத.10046.3 

 ஆ>ேய ைவகினா( அல$இலா ஆடலா(. $கத.10046.4 

 அ�ன� ஓ( அைமதியி: அAர ேசைன�$ எலா
 $கத.10047.1 

 ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ஆ� உ"# உளா� வா"கலி எ�பவ� $கத.10047.2 

 எ�ைன வானவெரா5
 ஈ5அழி�� அம(தனி: $கத.10047.3 

 ��ைன நா-_ெப.(நா-_ெப.) ெவ�றன� �>� இலா ெமா�
 பினா:. 

$கத.10047.4 

 அ�திற
 க45 நா� அமரேரா5 ஏகிேய $கத.10048.1 

 ப�� Q"#� தைல_ெப.(தைல_ெப.) பாத- ேம: �யி: ெகாJ
 $கத.10048.2 

 A�தைன  ேபா"றிேய ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

வா" கலியினா: $கத.10048.3 

 எ��தன
 கா�தியா: எ
ைம நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) எ�றன�. $கத.10048.4 

 ந=A_ெப.(ந=A_ெப.) பி:$ எயி#_ெப.(எயி#_ெப.) உைட நாக
_ெப.(நாக
_ெப.) 

ஆ
ப-ளிேம: $கத.10049.1 

 �=A
_ெப.எ�.(�=A_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) வா: அறிவினா� 

�யிைல வி6ேட எழCஇ $கத.10049.2 

 அ=சலி( உ0கJ�$ அ:லேல ஆ"றிய $கத.10049.3 

 வ=சனா( உயி(தைன வ:ைல உ4>5�
 ஆ:. $கத.10049.4 



 எ�# த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ைக அைம�� ஏெழாேட 

உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) உ45 $கத.10050.1 

 அ�# ஒ( ஆ: இைலயி� ேம: அறி�யி: 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.10050.2 

 ம�ற:_ெப.(ம�ற:_ெப.) அ
 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) �ழா� 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) FB ம�லியா� $கத.10050.3 

 ஒ�# ேப( அ�பினா: ஒ�# என�$ உைர ெச�தா�. $கத.10050.4 

 பா(�தியா: என� எI
 ைப
 ெபா� மா(ப�� இைட $கத.10051.1 

 8(�தியா� ைவகிய_ெப.எ�.(ைவ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

�த:விைய� $மரைன� $கத.10051.2 

 தC(�தைன  Gசைன ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

நி�_தி/.(நி�_��.ஒ,.) தCவிைன $கத.10051.3 

 ஆ(�தி நC0$தி எனா ஆதர�� அ,ளினா�. $கத.10051.4 

 அ�னவா# அ,- ெச�ேத அைனய( 8ேவாைரD
 $கத.10052.1 

 ெபா� உலா மா(பிI
 ெபா- என வா0கிேய $கத.10052.2 

 எ�ன� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) கர�� ஈதன� 

ஈத@
 $கத.10052.3 

 ெச�னிேம: தா0கிேன� மாதவ� தி4ைமயா:. $கத.10052.4 

 அ0$ அத�பி� �ைறயாக அ�Aத�பா: கட:_ெப.(கட:_ெப.) 

அக�#_வி.எ�.(அக:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.10053.1 

 ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) $Hஎலா
 FB நாவல
 தCக�� அKகி $கத.10053.2 

 எ0க-பிரா� அ,- நட
 ெச� எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) இலா� 

தி:ைல_ெப.(தி:ைல_ெப.) தனி: $கத.10053.3 



 �0க மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம�# தைன� 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) பரவச
 ஆனா�. 

$கத.10053.4 

 ெச: அ/ய பரவச
 ஆ�� தி, ��ேன 

வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) இைற=சி� $கத.10054.1 

 ெதா:ைல தனி: அறி�_ெப.(அறி�_ெப.) 

இழ�_வி.எ�.(இழ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) �ைண விழிக- 

.ன:_ெப.(.ன:_ெப.) ெப,க  $கத.10054.2 

 ப: உயி(�$
 உயி( ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

பரமசிவ Gரண�தி� $கத.10054.3 

 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) தனி: .�$ அHதி எHதில� ஈ( இ,தி0க-. 

$கத.10054.4 

 இ�திற�தா: அவச
 அதா� ஈ#�த: ந5�
 இலா $கத.10055.1 

 அ�தன� தி,வ>� கீB அட0கிேய ஆைணயினா: $கத.10055.2 

 ெம���/ய
 கடத_ெப.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) உயி(மீ45 

சா� கிர�� அைடய� $கத.10055.3 

 த��வ ெம� உண(�சி எலா
 தைல� தைலவ� ஈ4>ன ஆ:. $கத.10055.4 

 க4 �யி:வா� எHத� என� க�
 என மாேயா� எH� $கத.10056.1 

 .4ட/க  பத
_ெப.(பத
_ெப.) 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) .ற�� ஏகி� $கத.10056.2 

 ெத4_ெப.அ.(ெத4_ெப.அ.) திைர FB .வி�$ அரA ெச@�திய ஆ: கலிDடேன 

$கத.10056.3 



 ம45 ெப,
 சம( ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

வ:ைலதனி: உயி( உ4டா�. $கத.10056.4 

 வா: கலித� உயி( உ45 வாைக .ைனேத தி,மா: $கத.10057.1 

 சீ(�க,ைண ெநறிஅதனா: ேதவ(�$
 எ�தன�$
 $கத.10057.2 

 ஏ"$
 வைக விைட உதவி இ
 எனேவ 

மைற�_வி.எ�.(மைற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏகி  $கத.10057.3 

 பா: கடலி:_ெப.(கட:_ெப.+இ:_இட.ேவ.) பணி அைண ேம: ப45 ேபா: க4 

வள(தா�. $கத.10057.4 

 ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) $ழா� ெதா5 

மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) சிறதி5
 

இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) �ற�க�தி: $கத.10058.1 

 ஆவ@ட� வேத யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) அ�# �த: இ�# அள�
 

$கத.10058.2 

 Gைவ நிற
_ெப.(நிற
_ெப.) 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) .�ேத- ெபா� 

மா(பி:_ெப.(மா(._ெப.+இ:_இட.ேவ.) வ C"# 

இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.10058.3 

 8வைரD
 அ,�சி� ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) �� மைறQ: விதி �ைறயா:. 

$கத.10058.4 

 ம�ன(�$ ம�னவ நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) வழிப5த: காரண
 ஆ� 

$கத.10059.1 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) ஒ . இலாதாைர� த,க எ�றா� ததி5வ� 

$கத.10059.2 

 எ� இ�ைச அ�ேற மா: இைச உன�$ உ4டா
 ஆகி: $கத.10059.3 

 பி�ைன� ததி5வ� என  ெப,தைக ேயா� ேபசின� ஆ:. $கத.10059.4 



 ேபAத@
 �A$த� ெபய(�_வி.எ�.(ெபய(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

பா: கட:_ெப.(கட:_ெப.) இைட ேபா�� $கத.10060.1 

 ேகசவைன அ>வண0கி� கி6> 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேவ45த@
 $கத.10060.2 

 வாசவ� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இட
_ெப.(இட
_ெப.) த�னி: ைவ�தி5
 

ந
_பதி.ெப.(ந
_பதி.ெப.) உயி(�$ உயிைர  $கத.10060.3 

 Gசைன ெச� ெகா5 ேபா� Gதல�தி� இைட எ�றா�. $கத.10060.4 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) எனேவ இைச� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நாரணைன 

விைடெகா45 $கத.10061.1 

 ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) .ரத"$ உைர ப� சிைத 

தள(ேத இர0கி $கத.10061.2 

 அ�# தைன ஈ�ற தனி  .னி"# ஆைவ அக@வ� ஓ( $கத.10061.3 

 க�# எனேவ நனி.ல
பி ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) FB�சி க,தின� ஆ:. 

$கத.10061.4 

 ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) பிரா� அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) அளவி: ெத�வத� 

க
மிய� ெசயலா� $கத.10062.1 

 8 வ>வ
 8 இர45 �ைற ேவ# ேவ# ஆக $கத.10062.2 

 ஏவ(கJ
 விய ._ெப.(விய ._ெப.) எ�த இைம பி� �ன
 அைம  பி��� 

$கத.10062.3 

 காவல�_ெப.(காவல�_ெப.) ைக தனி: ெகா5 ப� ைகதவ
 எ�# 

அறிதனேன. $கத.10062.4 

 ஆதியி: வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) த�ச� அைம�தி5 8 இ, வ>�
 

$கத.10063.1 



 Gதல ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) வா0கி  .த:வெனா5
 க�/ெயா5
 

$கத.10063.2 

 வ Cதி விட0க  ெப,மா� ேமவியதா
 என இ,�
 $கத.10063.3 

 ஏ�
 உைரயா ெநறியா: இவ( அவ(_பதி.ெப.(அவ(_பதி.ெப.) அ�# என 

ெமாழிதா�. $கத.10063.4 

 �0க
 உ# �A$த� ெசா: வினவி� Aட( ஆழி  $கத.10064.1 

 .0கவ� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) மா(ப
 எI
 ெபா� ஊச:_ெப.(ஊச:_ெப.) 

ஆ65 உக� $கத.10064.2 

 ம0ைகெயா5
 $மரெனா5
 மகிB�சிெயா5
 வ C"# 

இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.10064.3 

 எ0க- பிரா� தைன� ெகா5 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

இவ( ஆேமா எ�றனேன. $கத.10064.4 

 இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) இ?வா# உைர ப இைமயா �� க4 பகவ� 

$கத.10065.1 

 �� திற:_ெப.(திற:_ெப.) �A$த� �க
_ெப.(�க
_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) நி�பாலி: $கத.10065.2 

 வதன
_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ
_த�.ப�.) ஆ: 

எ
ைம இனிமாநில�தி: ெகா5 ேபா� $கத.10065.3 

 .தி மகிBவா: Gைச ./வா� எ�# அ,- ெச�தா�. $கத.10065.4 

 ஊழி நாயக� மகவா� உணராேம இஃ� உைர ப� $கத.10066.1 

 ேகB இலா  ேப( உவைக கிைட�� இனி� 

பணி�_வி.எ�.(பணி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.10066.2 



 ஆழியா� Gசைன ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அம(தவரா
 இவைர $கத.10066.3 

 வாழியா� த,க என வா0கின� ம�னவ( ம�ன�. $கத.10066.4 

 வா0கிய பி� இைமயவ( ேகா� ம�னவைன �க
_ெப.(�க
_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.10067.1 

 ஈ0$ இவைர அ#வெரா5
 இ,நில�தி� இைடெகா5 ேபா�  $கத.10067.2 

 G0_ெப.அ.(G
_ெப.அ.) கமலாலய �தலா  .க:_ெப.(.க:_ெப.) கி�ற 

தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) த�னி: $கத.10067.3 

 தC0$ அறேவ வழிபா5 ெச�தி என விைட ெகா5�தா�. $கத.10067.4 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) எனேவ விைட 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நா: 

நில��_ெப.(நில
_ெப.+அ��_சா/.) இைட 

இழி�_வி.எ�.(இழி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.10068.1 

 ெத�திைச ஆY( த�னி: சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) உைற G
 

ேகாயி:_ெப.(ேகாயி:_ெப.) .�$ $கத.10068.2 

 ம�ற:_ெப.(ம�ற:_ெப.) கமB த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) �ளேவா� வழிபட 

வ C"# இ,ேதாைர $கத.10068.3 

 ெவ�றி அ/ அைணமீதி: விதி �ைறயா: தாபி�தா�. $கத.10068.4 

 கட� ஆைக ந-ளா# காறாய: ேகா- அ/[( $கத.10069.1 

 மட� ஆக ��� ஈI
 வா�மி[( மைற�கான
 $கத.10069.2 

 உட� ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) தல
 ஆறி: ஓ( 

ஆ# வ>� ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.10069.3 

 பட
 நாக மதி ேவணி  பர=Aடைர அம(வி�தா�. $கத.10069.4 

 இ ப>ேய ஒ,பகலி: எHவைரD
 தாபி�� $கத.10070.1 



 ெம�  ப/வி: வழிபா5 விதி�ைறயா: ./வி��� $கத.10070.2 

 ெச ப அ/ய .கB ஆY(� ேதவI�$ விழா� 

ெச�வா�_வி.�.(ெச�_வி.+?_இ.இ.கா.+ஆ�_பட(.ஒ,.) $கத.10070.3 

 �  .வன0கJ
 ேபா"#
_ெப.எ�.(ேபா"#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

�A$த� உ�னின� ஆ:. $கத.10070.4 

 அ நாளி: இைமயவ( ேகா� அ,�சைன ெச� பர
 ெபா,ைள� $கத.10071.1 

 ெகா�னா( ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) ைக� 

ெகா5�த_ெப.எ�.(ெகா5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 

ெகா5
 பவ�தா: $கத.10071.2 

 ெபா� நா6>� தி, இழ�_வி.எ�.(இழ_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) .ைல 

உ,வ
 தைன� தா0கி� $கத.10071.3 

 ைக நாக
_ெப.(நாக
_ெப.) மிைச ஊ(� கமைல எI
 பதி அைடதா�. 

$கத.10071.4 

 ஆY/� ேமவிய_ெப.எ�.(ேம�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பி� அமல� 

விழா  ேபா"#த"$  $கத.10072.1 

 பா( ஊ,
 திைரஊ,
 பல ஊ,
 

வ,க_விய0.வி.�.(வா_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) எ�ேற $கத.10072.2 

 வா( ஊ,
 �ரA_ெப.(�ரA_ெப.) 

எறி�_வி.எ�.(எறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) மத�களி"றி� மிைச ஏறி� 

$கத.10072.3 

 ேத( ஊ,
 ெச
ெபா� மணி� தி,வ Cதி  .ைட FBதா�. $கத.10072.4 

 G
 கமலா ./ வாH
 .0கவனா(�$ அைனத" பி� $கத.10073.1 

 ஓ0$ தி,விழா நட�தி_வி.எ�.(நட��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எஎ.$றி.) ஒழித 

பதி  ப4ணவ(�$
 $கத.10073.2 



 ஆ0$ அ� ேபா: நிகBவி�ேத அத
 இ: சீ( �A$த� $கத.10073.3 

 பா0கி: வ,
 வ Cர,ட� பா( உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) .ர� இ,தா�. 

$கத.10073.4 

 ஆ45 பல அ பதியி: அமல� விழா� ேசவி��� $கத.10074.1 

 கா4 தைகய_$ைற.எ�.(தைக_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) தவ
./� கைடஞ( 

வ>விைன நC0கி� $கத.10074.2 

 24 தைகய_$ைற.எ�.(தைக_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) 

மகவா� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) உ,வ
 தைன  

ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.10074.3 

 மீ45_வி.எ�.(மீ-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) Aர( பதி.$� விபவ
 

உட� வ C"# இ,தா�. $கத.10074.4 

 வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) ேகா� ஏகிய பி� விர� .கB� க,X/: 

$கத.10075.1 

 எ4 அ/ய பல கால
_ெப.(கால
_ெப.) இைற அரA ெச@�திய பி� $கத.10075.2 

 ம4_ெப.(ம4_ெப.) உலக
_ெப.(உலக
_ெப.) .ர�க அ0கிவ� மI�$ 

�>F6>� $கத.10075.3 

 �4 எனேவ ேநா"# இ,� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) கயிைல தைன 

அைடதா�. $கத.10075.4 

 �0க மி$ �A$த� ெதா:கயிைல 

அைடத_ெப.எ�.(அைட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பி�ன( $கத.10076.1 

 எ0க- விற:_ெப.(விற:_ெப.) ெமா�
பி�I
 இல�க,ட� எ4ம(கJ
 

$கத.10076.2 

 த0க- சிறா( தைம விளி��� த�தம� சிற ._ெப.(சிற ._ெப.) 

ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.10076.3 



 அ0கி வ�ம� பா: இ,�தி அ/ய தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ஆ"றினேர. 

$கத.10076.4 

 மாதவ
 எ4ணில இய"றி மாIட� த�ைமைய 

நி0கி_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.10077.1 

 ஆதி தனி: அட: எ�தி அ,- �ைறயா: அைனவ(கJ
 $கத.10077.2 

 ேமத$ சீ(� கத கி/ விைர�_வி.எ�.(விைர_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏகி 

ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) கட�-_ெப.(கட�-_ெப.) $கத.10077.3 

 பாத மல( பணி�_வி.எ�.(பணி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏ�தி  ப�திைம 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உ"றன( ஆ:. $கத.10077.4 

 ஆைகயா: அய� அறியா அ,மைற 8ல
 

ெததித_ெப.எ�.(ெத/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.10078.1 

 ஏக நாயக� விரத
_ெப.(விரத
_ெப.) எவேரI
 

ேபா"றி_வி.எ�.(ேபா"#_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) இ>� $கத.10078.2 

 ஓைகயா: நிைநத_ெப.எ�.(நிைன_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) எலா
 

ஒ:ைல தனி: ெப"றி5வ( $கத.10078.3 

 மாகேம: இைமயவ,
 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

அவைர வண0$வேர. $கத.10078.4 

 ெவ-ளி அ
 கி/யி� ஓ( சா( 

விள0கிய_ெப.எ�.(விள0$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) கத ெவ"பி� 

$கத.10079.1 

 ந-J# நகர
 த�னி: ந0ைகேயா5 இனி� ேம�
 $கத.10079.2 

 அ- இைல ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) ைக ந
பி அ
.வி எயின( 

ேபா"#
_ெப.எ�.(ேபா"#_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) $கத.10079.3 



 வ-ளிைய வ�ைவ_ெப.(வ�ைவ_ெப.) 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மரபிைன வழா� ெசா:வா
. 

$கத.10079.4 

 அய� பைட�தி5
 அ4ட���$ ஆவியா�  $கத.10080.1 

 பய�_ெப.(பய�_ெப.) பைட�த பழ
 பதி எ�ப( ஆ: $கத.10080.2 

 நய� பைட�தி5 அ: ெத4ைட நா6>I- $கத.10080.3 

 விய� பைட��_வி.எ�.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

விள0$
_ெப.எ�.(விள0$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ேம"பா>ேய. 

$கத.10080.4 

 ஆய ெதா:ைல அணிநக( ஞா0க/� $கத.10081.1 

 மீ உய(த_ெப.எ�.(உய(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ஒ( ெவ". நி"கி�ற� 

ஆ: $கத.10081.2 

 பாய_$ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ெத4_ெப.அ.(ெத4_ெப.அ.) 

கட:_ெப.(கட:_ெப.) பாரள� இ6>5
 $கத.10081.3 

 மாயவ� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) வ>� என நC4டேத. $கத.10081.4 

 அர�
 தி0கJ
 ஆ# ெம:_ெப.அ.(ெம:_ெப.அ.) ஆர�
 $கத.10082.1 

 $ர�
 ெகா�ைறD
 Pவிள�
 மிைச $கத.10082.2 

 விர�
 த�ைமயி� ெவ". வி4ேணா(_ெப.(வி4ேணா(_ெப.) எலா
 

$கத.10082.3 

 பர�
_ெப.எ�.(பர_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) 

ப4ணவ� ேபா�ற� ஆ:. $கத.10082.4 

 வாலி� ஆகிய_ெப.எ�.(அ$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

அ,வி� திர- $கத.10083.1 

 நCல_ெப.அ.(நCல
_ெப.) ேமக நிைரெயா5 தாBதலி: $கத.10083.2 



 ேதா@
 Q@
 �ய: வ, மா(.ைட $கத.10083.3 

 நா@ மா �க� ேபா@
 அநாகேம. $கத.10083.4 

 $மரேவ- $ற ம0ைகெயா5 இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) இைட $கத.10084.1 

 அம,
 மா: அ� கா4ப� எ�# ஆைசயா: $கத.10084.2 

 தமர வானதி தா�_த".A.(தா�_த".A.) அK$ உ"றிட $கத.10084.3 

 நிமி, கி�ற� நC-கி/ அ�னேத. $கத.10084.4 

 க- இைற�தி5 G
 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) தா(� கட
._ெப.(கட
._ெப.) அணி 

காைள_ெப.(காைள_ெப.) ப: நா-_ெப.(நா-_ெப.) $கத.10085.1 

 பி-ைளைம� ெதாழி� ேம: 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெப6.ட� ஒH$
 

வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) $கத.10085.2 

 வ-ளிைய� த�பா: ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

வ-ளிெவ". எ�I
 நாம
 $கத.10085.3 

 உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) அ�கி/யி� ேம�ைம உைர�தி5
 அளவி"# ஆேமா. 

$கத.10085.4 

 ெச�ய_$ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) 

$�றி வி��
 சீ( திகB கைழ வ CB ���
 $கத.10086.1 

 ைப அர� இன0க- ஈ�ற ப,மணி� ெதாைகD
 ஈ4>� $கத.10086.2 

 ைசய
 அ� எ0$
 ேச(த:_ெதா.ெப.(ேச(_வி.+த:_ெதா.ெப.$றி.) தாரகா 

கண0க- எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.10086.3 

 ெவ�யவ� அழ"$ ஆ"றா� வ CB�_வி.எ�.(வ CB_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

என விள0$கி�ற. $கத.10086.4 



 கா� உ# தளவ
_ெப.(தளவ
_ெப.) 

G�த_ெப.எ�.(G_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) கா6சியா: கைழக- 

எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) $கத.10087.1 

 2 நைக ��த
_ெப.(��த
_ெப.) ஈ�ற ேதா"ற�தா: ெபா�
ப( த�னி: 

$கத.10087.2 

 ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) அம( ெதாைடய: 20$
 ெச�ைகயா: சில
பி� சார� 

$கத.10087.3 

 மீன�
 மதிD
 G�த_ெப.எ�.(G_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

வி4_ெப.(வி4_ெப.) என விள0கி"# அ
மா. $கத.10087.4 

 P6ட அளி �ர@
 நCல� $45 நC(� Aைனக- யா45
 $கத.10088.1 

 கா6>ய பிற0க: யா,
 கா4 ஒணா வ-ள: ஈ4ேட $கத.10088.2 

 ேவ65வ( சி#மி�$ ஆக ேம�த: கா4ப� எ�னா $கத.10088.3 

 நா6ட
 ெம� �H�
 ெப"#_வி.எ�.(ெப#_வி.+""_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ந4ணிய த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ேபா: ஆ
. $கத.10088.4 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) உய( பிற0க: மீ� வி/கி�ற Aைனக- மி�$� 

$கத.10089.1 

 �4 என விள0$
_ெப.எ�.(விள0$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ெப"றி 

F/ய�_ெப.(F/ய�_ெப.) �தேலா( காண $கத.10089.2 

 ம4_ெப.(ம4_ெப.) எI
 மடைத_ெப.(மடைத_ெப.) ஆ0$ ஓ( மதைலயி: 

வர
._ெப.(வர
._ெப.) இலாத $கத.10089.3 

 க4ண> நிைர��_வி.எ�.(நிைர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ைவ�த கா6சி 

ேபா�# இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) மாேதா. $கத.10089.4 

 ஒ-ளிண(� அணியி� ெகா
ப( உலவிேய அேசாகி: வாவி $கத.10090.1 



 ெவ-ளியி: பா��_வி.எ�.(பா�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) மதிவிய� க5 

உைற ப மீ-வ $கத.10090.2 

 வ-ளிய( இட��� ெச�ேறா(_வி.அ.ெப.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+ஓ(_பட(.ப�.) 

மான அ _A6.(அ_பதி.ெப.+ _ஒ".) ப4பிேலா( பா: $கத.10090.3 

 ெபா- என இர பா� .�$  .ல
 ெபா5 மீ4டவா ேபா:. $கத.10090.4 

 ெதாைக உ# $ைல� ெச
காத- �5 . எ5�� அம,
 FBவி: $கத.10091.1 

 சிைக உ# ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) ம=ைஞ_ெப.(ம=ைஞ_ெப.) 

ெசறி�_வி.எ�.(ெசறி_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உலா உ"ற 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) $கத.10091.2 

 அைக உ# கைழ ெகா�#_வி.எ�.(ெகா:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

உ4டவா( அழ: சிதற_$ைற.எ�.(சித#_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ஆ0ேக 

$கத.10091.3 

 .ைக உ#கி�ற த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ேபாலேவ ெபாலித� அ
மா. 

$கத.10091.4 

 க45 த
 ேகளி( த
ைம� ைகெகா5 .:லி இ:ல
 $கத.10092.1 

 ெகா45ெச: பா�ைம உ�னி வில�$ உ# ெகாளைக�� எ�ன $கத.10092.2 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) ெதாட( ெசலவி"# 

ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) Aட(� கதிைர ெவ"பி: $கத.10092.3 

 த4டைல கணியி� ெகா
பா:_ெப.(ெகா
._ெப.+ஆ:_க,.ேவ.) தழCஇ� ெகா5 

த5�க: உ"ற. $கத.10092.4 

 நிைற அழி கடமா: யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) வைர� 

சிகர
_ெப.(சிகர
_ெப.) பா��_வி.எ�.(பா�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

$கத.10093.1 



 விறெலா5 �ழ0க_$ைற.எ�.(�ழ0$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) ஆ0$ ஓ( 

விட(_ெப.(விட(_ெப.) அைள மட0க: ேகளா� $கத.10093.2 

 க#� ெகா- சின�தினா(�$
 க
பைல கனக� எ"# $கத.10093.3 

 தறியிைட இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) சீய� தழ0$ர: 

எ�ன: ஆ
 ஆ:. $கத.10093.4 

 பைற அ> பதனா: ேசணி: பய�_ெப.(பய�_ெப.) வி/  பா( ேபா: மாறா� 

$கத.10094.1 

 அைற அ>  பாத- ஆ( ப அக: இ, விA
ேப ஆ( ப� $கத.10094.2 

 கைற அ>� ெதா$தி_ெப.(ெதா$தி_ெப.) ஆ( ப� க5
திற: அ/மா� ஆ( ப� 

$கத.10094.3 

 சிைற அ>� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) சி
.- 

ஆ(�திட� தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) ெச:@
. $கத.10094.4 

 இ�ன ப: வளைம சா�ற கி/தனி: எயின( ஈ4> $கத.10095.1 

 ம�னிய� ஆ0$ ஓ( சீb( வதன
 ஆ# உைடய வ-ள: $கத.10095.2 

 பி�னேர த�பா: ேமவ  ெப,
 தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) த�ைன ஆ"றி  

$கத.10095.3 

 ெபா�னக( இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) வா ேபா: 

.�ைம அ"# இ,த� அ
மா. $கத.10095.4 

 ஆய� ஓ( $றி�சி த�னி: அம( த,
 கிராத(�$ எ:லா
_ெப.(எ:லா
_ெப.) 

$கத.10096.1 

 நாயக� )க
G45 உ-ேளா� நாம ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) ந
பி எ�ேபா� 

$கத.10096.2 

 மாயி,
 தவ�� ெச�ேதா�_வி.அ.ெப.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+ஓ�_பட(.ஒ,.) 

ைமத(க- சிலைர� த�_வி.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.10096.3 



 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) இைழ மக6ேப# உ�னி� ெத�வத
 பராவி உ"றா�. 

$கத.10096.4 

 அ?வைர ம,0$_ெப.(ம,0$_ெப.) த�னி: ஐ
.ல� ஒ,0$ ெச:ல� 

$கத.10097.1 

 ெச?விதி� நடா��
 ெதா�ைம� சிவ�னி எ�I
 ேமேலா� $கத.10097.2 

 எ?_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+?_ஒ".) எவ( தம�$
 எ�தா ஈசைன உள��- 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.10097.3 

 ைசவ ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) விரத
_ெப.(விரத
_ெப.) G45 

தவ
_ெப.(தவ
_ெப.) ./� இ,�த: உ"றா�. $கத.10097.4 

 சிற ._ெப.(சிற ._ெப.) உ# ெப/ய_ெப.அ.(ெப/�_ெப.) ைப0க4 சி#தைல� 

சிைல�$
 .:வா� $கத.10098.1 

 ெநறி  ெபா5 நிமி( உ"# ஆ�ற ெந5
_ெப.அ.(ெந5
_ெப.அ.) ெசவி� $றிய 

ேதாைக  $கத.10098.2 

 ெபாறி  ப5 .னித யா�ைக  .�மயி(� $ள
. ெம�கா: $கத.10098.3 

 மறி பிைண ஒ�# க45 ஓ( ம,ள_$ைற.எ�.(ம,-_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உலாவி"# அ0க4. 

$கத.10098.4 

 ேபா(� ெதாழி:_ெப.(ெதாழி:_ெப.) 

கடத_ெப.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ைவேவ: .0கவ� அ,ளா: 

வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.10099.1 

 சீ(�தி5
 ந?வி த�ைன� சிவ�னி எ�I
 2ேயா� $கத.10099.2 

 பா(�த@
 இைளைம� ெச?வி பைட�தி5
 பிறனி: 

க4ட_ெப.எ�.(கா4_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.10099.3 

 2(�தனி� ைமய:_ெப.(ைமய:_ெப.) எ�தி� காம�தா: Aழல: உ"றா�. 

$கத.10099.4 



 ஏம�தி� வ>வ
 சா�ற இல0$ எழி:_ெப.(எழி:_ெப.) பிைணயி� மா6ேட 

$கத.10100.1 

 காம�தி� ேவ6ைக ைவ��� கவைலயா� அவல
 எ�தி $கத.10100.2 

 மா ம�த
 அ�.�$ எ�ன மன�க,�� உைட� ேவறா� $கத.10100.3 

 ஊம�த
 பய�_ெப.(பய�_ெப.) ���தா: ேபா: உ�ம�த� ஆகி உ"றா�. 

$கத.10100.4 

 பட அர� அைனய அ:$: ைபெதா> ந:லா( த
பா: $கத.10101.1 

 கட�ள( .ண(�சி_ெப.(.ண(�சி_ெப.) எ�ன� கா6சியி� 

இ�ப
_ெப.(இ�ப
_ெப.) ���� $கத.10101.2 

 விட: அ,: ஆ(வ நி0கி_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ெம� 

உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) எ�த  ெப"#� $கத.10101.3 

 திடெமா5 �� ேபால� சிவ�னி இ,� ேநா"றா�. $கத.10101.4 

 ந"றவ� கா6சி த�னா: ந?வி பா: க, ப
 ேசர� $கத.10102.1 

 ெத"# என அறித: ேத"றி� ெச
க4மா: உத�
 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) 

$கத.10102.2 

 ம"# அத� இட�தி: .�கா- வைர பக_$ைற.எ�.(ப$_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) 

எறித ைவ ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) $கத.10102.3 

 ெகா"றவ� ��ன
 ெசா"ற $றி வழி  

பட,
_ெப.எ�.(பட(_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) நCரா-. $கத.10102.4 

 மானிட�தி� வ, ைமத�_ெப.(ைமத�_ெப.) �� நC_பதி.ெப.(நC_��.ஒ,.) 

$கத.10103.1 

 மானிட�தி� வ,க_விய0.வி.�.(வா_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) எ�ற 

வா�ைமயா� $கத.10103.2 

 மானிட�தி� வயி�_ெசா.உ,.(வயி�_ெசா.உ,.) அைடதா- ம, $கத.10103.3 



 மானிட�தி� மா� ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

அ
மா� மக-. $கத.10103.4 

 அைனய காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) ஆயிைட 

நC0கிேய_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எ�.$றி.+ஏ_சா/.) $கத.10104.1 

 .னித ந?வி .ன
_ெப.(.ன
_ெப.) எ0கK
 உலா�� $கத.10104.2 

 Aைனயி� நC( உ45 ஒ( Fழலி� ைவகிேய $கத.10104.3 

 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) மா: வைர ஏறி நடதேத. $கத.10104.4 

 நடத_ெப.எ�.(நட_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ந?வி நல�த$ ெவ"பினி: 

$கத.10105.1 

 இடெதா#
 ெசறி ஏன: .ன
_ெப.(.ன
_ெப.) எலா
 $கத.10105.2 

 கட�_வி.எ�.(கட_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபாய� 

காவ:_ெப.(காவ:_ெப.) ெகா- ேவ65வ( $கத.10105.3 

 மடைத_ெப.(மடைத_ெப.) மா(க- வ/விழி எ�னேவ. $கத.10105.4 

 பி-ைள ஈ"#  பிணா எயி� ேச/யி� $கத.10106.1 

 உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) உளி� தைல� ேகா: ெகா5 

$கத.10106.2 

 வ-ளி_ெப.(வ-ளி_ெப.) கீB .$ மா �த: ெவௗவிேய $கத.10106.3 

 ெபா-ள: ெச�தி5 .� .ல
 .�கேத. $கத.10106.4 

 ேதா�ற@�$� �ைணவிைய� ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பிைண 

$கத.10107.1 

 தா�_த".A.(தா�_த".A.) த/��� தள(� தள(� ேபா� $கத.10107.2 

 மா�ற அர"றி உயி(�� வயி# 

ெநா�_வி.எ�.(ெநா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.10107.3 



 ஈ�# வ-ளி_ெப.(வ-ளி_ெப.) இ,
 $ழி இ6ட� ஆ:. $கத.10107.4 

 $ைழ $#
_ெப.அ.($#
_ெப.அ.) ெதா>_ெப.(ெதா>_ெப.) ேகா: வைளேய �த: 

$கத.10108.1 

 பைழ G4க- பல�ட� தா0$ உறா� $கத.10108.2 

 தைழ .ைன�_வி.எ�.(.ைன_வி.+�_இ.கா.உ_வி.எ�.$றி.) தன� 

உண(�_ெப.(உண(�_ெப.) இ�றிேய $கத.10108.3 

 உைழ வயி�_ெசா.உ,.(வயி�_ெசா.உ,.) 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உதி�தன- ஒ . இலா-. 

$கத.10108.4 

 ேகா: ெதா>� ைக� $ழவிைய ேநா�கிேய $கத.10109.1 

 ஈ"# மா� பிைண எ
 இன�� அ�# இ� $கத.10109.2 

 ேவ"# உ,� ெகா5 ேமவிய� ஈ45 எனா $கத.10109.3 

 ஆ"றேவ ம,45_வி.எ�.(ம,-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அ=சி 

அக�றேத. $கத.10109.4 

 அ�ைன_ெப.(அ�ைன_ெப.) என ஈ�ற அ/ண 

ம,45_வி.எ�.(ம,-_வி.+46_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஓ>யபி� $கத.10110.1 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இைண இலாத தைலவி_ெப.(தைலவி_ெப.) தனி� 

தன- ஆ� $கத.10110.2 

 கி�னர ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) யாB ஒலிேயா ேக5 இ: சீ( பாரதி 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) $கத.10110.3 

 இ�னிைசேயா எ�# அயி(�க ஏ0கி அHதி6டனேள. $கத.10110.4 

 அத அளைவ தனி: ஆ# இர45 ெமா�
. உைடய $கத.10111.1 

 எைத அ,- உ� ப எயின( $ல� ெகா"றவI
 $கத.10111.2 



 ைபெதா> ந:லாJ
 ப/சன0க- பா0$ எ�த� $கத.10111.3 

 ெச
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த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) .ன:_ெப.(.ன:_ெப.) தாைர உ��தா�. $கத.10277.4 

 ந:தவ
 இய"#
 ெதா:சீ( நாரத� அைனய காைல� $கத.10278.1 

 ெகா"ற
_ெப.(ெகா"ற
_ெப.) அ� உைடய ேவேலா� $றி பினா: அ0கிேயா5 

$கத.10278.2 

 ம"#ள கலI
 த�_வி.எ�.(தா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) வ�ைவயி� 

சட0$ நா> $கத.10278.3 

 அ"ற
 அ� அைடயா வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) அ, மைற விதியா: 

ெச�தா�. $கத.10278.4 

 ஆவ� ஓ( காைல_ெப.(காைல_ெப.) த�னி: அ/D
 நா� �கI
 வாேனா( 

$கத.10279.1 

 ேகாெவா5 பிற,
 Fழ� $லவைர மடைத_ெப.(மடைத_ெப.) ேயா5
 

$கத.10279.2 



 ேதவ(க-_ெப.(ேதவ(_ெப.+க-_ப�.) ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) மிைச 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ெச?ேவ- $கத.10279.3 

 பாைவைய வ�ைவ_ெப.(வ�ைவ_ெப.) 

ெச�D
_ெப.எ�.(ெச�_விஉ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ப/சிைன �H�
 

க4டா�. $கத.10279.4 

 க4 )த:_ெப.()த:_ெப.) ஒ,வ� தாI
 க�/D
 க4ணா: க45 

$கத.10280.1 

 த4ணளி ./� நி"ப� த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) �ழா� �>ேயா� ஆதி  

$கத.10280.2 

 ப4ணவ( உவைக நC>  பனிமல( மா/வ Cசி $கத.10280.3 

 அ4ணைல வழி ப65 ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) 

அ=சலி ./தி65 ஆ(�தா(. $கத.10280.4 

 அ#�க
 உைடய வ-ள: அ�ன� ேநா�கி� சீb( $கத.10281.1 

 இைறய�
 உணரா வ4ண
_ெப.(வ4ண
_ெப.) இைமயேம: 

அண0கிேனா5
 $கத.10281.2 

 கைற அம( க4ட� த�ைன� ைக 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஏைன ேயா(�$ 

$கத.10281.3 

 �ைற �ைற உவைக ேயா5 �H� அ,- ./தா� அ�ேற. $கத.10281.4 

 அ0$ அ?_A6.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ".) ேவைலயி� அல/� ேமலவ� $கத.10282.1 

 ெச
 க4 மாயவ� ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) ேகா மக�_ெப.(மக�_ெப.) 

$கத.10282.2 

 ச0ைக தC( த,
 தவ�த( த
ெமா5 $கத.10282.3 



 ம0ைக_ெப.(ம0ைக_ெப.) பாதிய� 

மைற�_வி.எ�.(மைற_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேபாயினா�. $கத.10282.4 

 ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) எ:ைலயி: ெபா,வி: 

நாரத� $கத.10283.1 

 தா�_த".A.(தா�_த".A.) இய"றிய சட0$ �"ற@
 $கத.10283.2 

 கான ேவ5வ( க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) 

த�ெனா5_த".A.(த�_த�.ஒ,.+ஒ5_க,.ேவ.) $கத.10283.3 

 மான ேவலவைன வண0கி  ேபா"றினா�. $கத.10283.4 

 ம"ற அ� காைல_ெப.(காைல_ெப.) த�னி: மா�ல� வ-ளி_ெப.(வ-ளி_ெப.) 

த�ைன� $கத.10284.1 

 ெகா"றேவ: உைடய ந
பி வ�ைவ_ெப.(வ�ைவ_ெப.) ெச� ேகால
 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.10284.2 

 உ"ற இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) விழிக- த
மா: உ#பய� ஒ,0ேக இ�# 

$கத.10284.3 

 ெப"றன� எ�றா� அ�னா� உவைகயா( ேபச: பாலா(. $கத.10284.4 

 ெம:_ெப.அ.(ெம:_ெப.அ.) இைட ெகா
._ெப.(ெகா
._ெப.) எ�# உ�ன 

விைரமல( தைழ ேம: ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

$கத.10285.1 

 .:லிய $றவ(_ெப.($றவ(_ெப.) மாத(_ெப.(மாத(_ெப.) ெபா,வி: சீ( ம,க� 

தாI
 $கத.10285.2 

 வ:லிD
 இ�ேன ேபால ைவக@
 

வாBக_விய0.வி.�.(வாB_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) எ�# $கத.10285.3 

 ெசா: இய: ஆசி Pறி� 2மல( அ#$ 2(�தா(. $கத.10285.4 



 ெசதிைன இ>D
 ேதI
 தC
_ெப.அ.(தC
_ெப.அ.) பல கனிD
 காD
 

$கத.10286.1 

 கத�
 பிற�
 ஆக இைல ெபாலி கல�தி: இ65  $கத.10286.2 

 ைப_ெப.அ.(ைப
_ெப.அ.) ெதா>_ெப.(ெதா>_ெப.) அண0$ நCD
 ப/�ட� 

)க(தி( எ�ன $கத.10286.3 

 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) திற:_ெப.(திற:_ெப.) எயின( Pற விய� அ,- 

./தா� ேமேலா�. $கத.10286.4 

 கிராத( ம0ைகD
 பராபர� மதைலD
 ெகHமி $கத.10287.1 

 விரா� சி: உணா மிைசதன( மிைசதி5 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) 

$கத.10287.2 

 �ரா/ ஆதி ஆ
 ேதவ(_ெப.(ேதவ(_ெப.) பா: �னிவ(பா: ம"ைற� 

$கத.10287.3 

 சராசர0க- பா: எ0கK
 சா(� உள� அ�ேற. $கத.10287.4 

 அைனய காைலயி:_ெப.(காைல_ெப.+இ:_இட.ேவ.) அ#�க� எH� 

நி�#_வி.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஆ0ேக $கத.10288.1 

 $னிD
 வி: உைட� $றவ(_ெப.($றவ(_ெப.) த
 $/சிைல 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.10288.2 

 வனிைத த�Iட� ெச�றி யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) ெச,� தணி வைரயி: 

$கத.10288.3 

 இனி� ைவ$�
 எ�ற@
 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) என இைச�தா�. $கத.10288.4 

 தாD
 பா0கிD
 ெசவிலிD
 ைதயைல 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.10289.1 

 நாயக� பி�ன( நட�திேயா ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) என  .:லி $கத.10289.2 

 ேநயேமா5 ப: ஆசிக- .க�றிட ெந5ேவ: $கத.10289.3 



 ேசDட� க>� ஏகேவ சிைதD- ெகா4டா-. $கத.10289.4 

 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) த�Iட� ப�னி, .ய
_ெப.(.ய
_ெப.) உைட  பகவ� 

$கத.10290.1 

 ேகாவி: நC0கிேய_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.ண_வி.எ�.$றி.+ஏ_சா/.) 

$றவ(_ெப.($றவ(_ெப.) த
 $/சிைல விளி��� $கத.10290.2 

 ேதவ,
 ெதாழ� சி#$> அரசிய: ெச@�தி $கத.10290.3 

 ேம�க எ�# அவ4 நி#விேய ேபாயின� விைரவி:. $கத.10290.4 

 இ�ன த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ேச( வ-ளிD
 சில
பிைன இக� 

$கத.10291.1 

 ப�னிர45 ெமா�
. உைடயவ� பாைவD
 தாI
 $கத.10291.2 

 மி�I
 ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) Aட(  ப/திD
 ேபால வி4பட(� 

$கத.10291.3 

 த�ைனேய நிக( தணிைக மா: வைரயிைன� சா(தா�. $கத.10291.4 

 ெச�ைச ெமௗலியா� ெச,�தணி வைர மிைச� ெத�வ� $கத.10292.1 

 த�ச� ��னேர இய"றிய தனிநக( .$� $கத.10292.2 

 ப�சிள
 ெகா0ைக வனசர( பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேயா5 ஒ�றி $கத.10292.3 

 இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) சக�� உயி( யாைவD
 உ�ய வ C"# இ,தா�. 

$கத.10292.4 

 அத ேவைலயி: வ-ளி_ெப.(வ-ளி_ெப.) நாயகி அயி: ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) 

ைக� $கத.10293.1 

 கத ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) பத
_ெப.(பத
_ெப.) வண0கிேய ைக 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ஐய $கத.10293.2 

 இத மா: வைர இய"ைகைய இய
.தி எ�ன� $கத.10293.3 



 சிைத நC5 ேப( அ,ளினா: இ�ன ெச .
. $கத.10293.4 

 ெச
 க4 ெவ�ய� F(� ெச,� ெதாழிலிI
 சிைல ேவட( $கத.10294.1 

 த0களி: ெசD
 ெச,� ெதாழிலிI
 தணி தி6ேட $கத.10294.2 

 இ0$ வ�_வி.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) இ,�தலா: ெச,�தணி எ�# ஓ( $கத.10294.3 

 ம0கல
 த, ெபய/ைன  ெப"ற� இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) வைரேய. 

$கத.10294.4 

 �:ைல_ெப.(�:ைல_ெப.) வா-_ெப.(வா-_ெப.) நைக உைமயவ- 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) வைள அதனா� $கத.10295.1 

 ம:ல:_ெப.(ம:ல:_ெப.) மா நிழ:_ெப.(நிழ:_ெப.) இைற வைர வ5  

ப5��_வி.எ�.(ப5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) அம,
 $கத.10295.2 

 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) நC( வய:_ெப.(வய:_ெப.) கா=சியி� அKக 

நி�றிடலா: $கத.10295.3 

 ெசா:ல: ஆ
 தைக�� அ�றி இத மா:வைர� 2�ைம. $கத.10295.4 

 விைர இட
_ெப.(இட
_ெப.) ெகாJ
 ேபாதிI- மி�க_ெப.அ.(மி$_ெப.அ.) 

ப0கய
 ேபா: $கத.10296.1 

 திைர இட
_ெப.(இட
_ெப.) ெகாJ
 நதிகளி: 

சிறத_ெப.எ�.(சிற_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) க0ைகைய  ேபா: 

$கத.10296.2 

 தைர இட
_ெப.(இட
_ெப.) ெகாJ
 பதிகளி: கா=சி அ
 தல
 ேபா: 

$கத.10296.3 

 வைர இட0களி: சிறத� இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) தணிைக மா: வைரேய. 

$கத.10296.4 

 ேகா> அ
பிD
 ேவ�0$ழ: ஊதிD
 $ரலா: $கத.10297.1 



 நC5 ததி/ இய�கிD
 ஏழிைச நி#��  $கத.10297.2 

 பா>D
 சி# ப:லிய�� இ�னிைச ப5��
 $கத.10297.3 

 ஆ5�
 விைளயா5�
 இ?வைர அத� க4. $கத.10297.4 

 மதர�திI
 ேம, மா: வைரயிI
 மணிேதா� $கத.10298.1 

 கதர� தவ� கயிைலேய காதலி�த� ேபா: $கத.10298.2 

 Aதர� கி/ ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) .விதனி: பல எனிI
 $கத.10298.3 

 இத ெவ"பினி: ஆ"ற�
 மகிB�சி_ெப.(மகிB�சி_ெப.) உ45 எம�ேக. 

$கத.10298.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) திகBதி5
 இ, நில வைர பல அவ"#- $கத.10299.1 

 ஆ�ற காதலா: இ0ஙன
 ேம��
 அத"$� $கத.10299.2 

 சா�# வாசவ� ைவக@
 சா��த: ெபா,6டா: $கத.10299.3 

 8�# காவி இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) Aைன தனி: 

எம�$_பதி.ெப.(எ
_பதி.ெப.+�$_ெகா.ேவ.) �� ைவ�தா�. $கத.10299.4 

 காைல  ேபாதினி: ஒ,மல( கதி( �தி( உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) $கத.10300.1 

 ேவைல  ேபாதினி: ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) மல( வி4_ெப.(வி4_ெப.) எலா
 

இ,- FB $கத.10300.2 

 மாைல  ேபாதினி: ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) மலராக 

இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) வைர ேம: $கத.10300.3 

 நCல  ேபா� 8�# ஒழிவி�றி நி"ற@
 மல,
. $கத.10300.4 

 ஆழி நC( அரA உல$ எலா
 உ4ணிI
 அளி ேபா( $கத.10301.1 

 ஊழி ேப/I
 ஒ,பக: உ"பல
 8�றா�� $கத.10301.2 



 தாB இ,
 Aைன த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) இைட மல(தி5
 தவிரா 

$கத.10301.3 

 மாைழ ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) கணா� இ?வைர  ெப,ைம_ெப.(ெப,ைம_ெப.) 

யா( வ$ பா(. $கத.10301.4 

 இத ெவ"பிைன� ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உளா( 

பவ
 எலா
 ஏ$
 $கத.10302.1 

 சிைத அ�.ட� இ?வைரயி� கேண 

ெச�#_வி.எ�.(ெச:_வி.+�"_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) $கத.10302.2 

 �த நி�ற_ெப.எ�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

இ�_A6.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ".) Aைன தனி: விதி �ைற 8Bகி $கத.10302.3 
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$கத.10313.2 

 ஈ0$ ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) தமிய- ஆகி இ,தி5ேவI�$ இ�# ஓ( 
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 ேவேலா� �ைணவிய( இ,வேரா5
 

$கத.10314.1 
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 தி,திய கானவ(_ெப.(கான
_ெப.+அ(_பட(.ப�.) சீ( மகளாகி $கத.10326.1 

 இ,தி5
 எ:ைலயி: யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) 

இவ-_பதி.ெப.(இவ-_பதி.ெப.) பா: ேபா�  $கத.10326.2 

 ெபா,திD
 ேவ6ைக .க�#
 அக�#
 $கத.10326.3 

 வ,திD
 வாB�திD
 மாையக- ெச�ேத
. $கத.10326.4 

 அத
 இ: மாையக- ஆ"றியத� பி� $கத.10327.1 

 �ைத உண(�சிைய �"# உற ந:கி� $கத.10327.2 

 தைதDட� தம( ததிட ெந�ன:_ெப.(ெந�ன:_ெப.) $கத.10327.3 

 இத மடைதைய யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) மண
_ெப.(மண
_ெப.) 

ெச�ேத
. $கத.10327.4 

 அ?விைட மா மண
_ெப.(மண
_ெப.) ஆ"றி அக�ேற $கத.10328.1 

 இ?_A6.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ".) இவ-_பதி.ெப.(இவ-_பதி.ெப.) த�Iட� இ
 என 

ஏகி� $கத.10328.2 

 ெத�வ வைர�க4 ஒ( சி: பக:_ெப.(பக:_ெப.) ைவகி $கத.10328.3 

 ைம விழியா� இவ4 

வதன
_வி.�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ�_ெபா,.உ,.+அ
_த�.ப�.) எ�றா�. 

$கத.10328.4 

 எ�# இைவ வ-ளி_ெப.(வ-ளி_ெப.) இய"ைக அைன��
 $கத.10329.1 



 ெவ�றி5 ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) பைட வ Cர�_ெப.(வ Cர�_ெப.) இய
ப $கத.10329.2 

 வ� திற:_ெப.(திற:_ெப.) வாரண ம0ைக_ெப.(ம0ைக_ெப.) வினாவி 

$கத.10329.3 

 ந�#_ெப.(ந�#_ெப.) என ஒ�# நவி�றி5 கி�றா-. $கத.10329.4 

 ெதா:ைலயி� �ரா/ த�பா: 

ேதா�றிய_ெப.எ�.(ேதா�#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) இவJ
 யாI
 

$கத.10330.1 

 எ:ைல_ெப.(எ:ைல_ெப.) இ: கால
_ெப.(கால
_ெப.) 

நி0கி_வி.எ�.(நC0$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) இ,தன
 இ,தி6ேட
 

எைம $கத.10330.2 

 ஒ:ைல இ: இ0ங� P6> உட� உ#வி�த உ� த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) 

$கத.10330.3 

 வ:லப
 தன�$ யா
_பதி.ெப.(யா
_த�.ப�.) ெச� மா# ம"# இ:ைல 

எ�றா-. $கத.10330.4 

 ேமத$
 எயின( பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) வி4_ெப.(வி4_ெப.) உல$ உைடய 

ந0ைக $கத.10331.1 

 ஓ� ெசா: வினவி_வி.எ�.(வின�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ேம: 

நா-_ெப.(நா-_ெப.) உன�$ யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ,.) 

த0ைக_ெப.(த0ைக_ெப.) ஆ$
_ெப.எ�.(ஆ$_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

$கத.10331.2 

 ஈ� ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அ�றி இ
ைமD
 

இைளய- ஆேன� $கத.10331.3 

 ஆதலி� உ�ேத� நி�ைன அைடதன� அளி�தி எ�றா-. $கத.10331.4 

 வ� திற:_ெப.(திற:_ெப.) $றவ(_ெப.($றவ(_ெப.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) 

ம"# இ� .க�# ெதௗைவ $கத.10332.1 



 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) தி, பத0க- த
ைம� தாBத@
 எ5��  .:லி 

$கத.10332.2 

 இ�# உைன� �ைணயா  ெப"ேற� எ
பிரா� அ,J
 ெப"ேற� 

$கத.10332.3 

 ஒ�# என�$ அ/ய� உ4ேடா உள
 தனி: சிறத� எ�றா-. $கத.10332.4 

 இதிர�_ெப.(இதிர�_ெப.) அ,J
 மா�
 எயின( த
 மா�
 இ?வா# 

$கத.10333.1 

 அதர
 சிறி�
 இ�றி அ�.ட� அள வளாவி� $கத.10333.2 

 சிைதD
 உயி,
 ெச�D
_ெப.எ�.(ெச�_விஉ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ெசய"ைகD
 சிற .
_ெப.(சிற ._ெப.+உ
_சா/.) ஒ�றா� $கத.10333.3 

 கத�
 மல,
_ெப.எ�.(மல(_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) ேபால� 

கல�_வி.எ�.(கல_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) ேவ# இ�றி உ"றா(. 

$கத.10333.4 

 இ0$ இவ( இ,வ( தா�
 யா�ைகD
 உயி,
 ேபால� $கத.10334.1 

 த0களி: ேவ# இ�# ஆகி� சரவண தட�தி: 

வத_ெப.எ�.(வா_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.10334.2 

 .0கவ� த�ைன� ேச(�_வி.எ�.(ேச(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) 

ேபா"றிேய ஒHக: உ"றா( $கத.10334.3 

 க0ைகD
 ய�ைன தாI
 கைன கட@ட� 

ேச(�_வி.எ�.(ேச(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) எ�ன. $கத.10334.4 

 க"ைற அ
 கதி( ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) தி0க-_ெப.(தி0க-_ெப.) 

இ,�ழி� கனலி  .�ேத- $கத.10335.1 

 உ"றி5 த�ைம�� எ�ன உ
ப( ேகா� உத� மாI
 $கத.10335.2 



 ம"ைற வி: ேவட( மாI
 வழிபட: ./� 

ேபா"ற_$ைற.எ�.(ேபா"#_வி.+அ_$ைற.எ�.$றி.) $கத.10335.3 

 ெவ"றி_ெப.(ெவ"றி_ெப.) அ
 தனி ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) அ4ண: வ C"# 

இ,� அ,ளினாேன. $கத.10335.4 

 க: அக
 $ைடத ெச?ேவ: கத� ஓ( த,வ� ஆகி $கத.10336.1 

 வ:லிய( கி/ைய ஞான வ:லியி� கிைளயா�� Fழ  $கத.10336.2 

 ப: உயி(�$ அ,ைள  G��  பவெநறி கா��தி65 அ�ப( $கத.10336.3 

 எ:லவ( தம�$ ��தி இ,
 கனி உத�
 எ�#
. $கத.10336.4 

 ெப4_ெப.(ெப4_ெப.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) பாக
 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+46_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) பி=ஞக� வதன
 

ஒ�றி: $கத.10337.1 

 க4 ஒ,_ெப.அ.(ஒ,_ெப.அ.) 8�# ைவ$
 கா6சிேபா: எயின( மா�
 

$கத.10337.2 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) உல$ உைடய மா�
 விய� .ைட த�னி� ேமவ 

$கத.10337.3 

 அ4ண: அ
 $மர� அ�னா(�$ அ,- ./� இ,தா� அ0க4. 

$கத.10337.4 

 ேசவ@
 ெகா>_ெப.(ெகா>_ெப.) மா� ேத,
 சிைற மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

மயி@
 ெதா:_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) நா-_ெப.(நா-_ெப.) $கத.10338.1 

 ேமவ,
 தக,
 ேவ@
 ேவ# உள பைடக- யா�
 $கத.10338.2 

 8 இ, �க��_ெப.(�க
_ெப.+அ��_சா/.) வ-ள: ெமாழிதி5 பணிக- 

ஆ"றி� $கத.10338.3 

 ேகாவிலி� ம,0$_ெப.(ம,0$_ெப.) ��I
 $#கி வ C"# 

இ,த_ெப.எ�.(இ,_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) ம�ேனா. $கத.10338.4 



 ஆ# இ, தடேதா- வாBக_விய0.வி.�.(வாB_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) 

அ#�க
 வாBக_விய0.வி.�.(வாB_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) ெவ"ைப� 

$கத.10339.1 

 P# ெச� தனி ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) 

வாBக_விய0.வி.�.(வாB_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) $�$ட
 

வாBக_விய0.வி.�.(வாB_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) ெச?ேவ- $கத.10339.2 

 ஏறிய ம=ைஞ_ெப.(ம=ைஞ_ெப.) 

வாBக_விய0.வி.�.(வாB_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) அண0$ 

வாBக_விய0.வி.�.(வாB_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) $கத.10339.3 

 மாறிலா வ-ளி_ெப.(வ-ளி_ெப.) 

வாBக_விய0.வி.�.(வாB_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) வாBக சீ( அ>யா( 

எ:லா
. $கத.10339.4 

 .� ெநறி அதனி: ெச:@
_ெப.எ�.(ெச:_வி.+உ
_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.$றி.) 

ேபா�கிைன வில�கி ேம: ஆ
 $கத.10340.1 

 ந�ெநறி ஒHக� ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) நைவ அ# 

கா6சி ந:கி_வி.எ�.(ந:$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) $கத.10340.2 

 எ�ைனD
 அ>ய� ஆ�கி இ,விைன 

நC�கி_வி.எ�.(நC�$_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.$றி.) ஆ4ட $கத.10340.3 

 ப�னி, தடேதா- வ-ள: பாத ப0கய0க- ேபா"றி. $கத.10340.4 

 ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) ேச(த_ெப.எ�.(ேச(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) 

ெச
ைக� $மர� விய� காைத த�ைன $கத.10341.1 

 மா: ேச(�_வி.எ�.(ேச(_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.$றி.) உைர�ேத� தமிB  பா 

வH உ"ற� ஏI
 $கத.10341.2 

 Q: ேச(த_ெப.எ�.(ேச(_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) சா�றC( $ணேம�ைம 

)வ�# ெகா-மி� $கத.10341.3 



 பா: ேசததனா: .ன@
 பய�_ெப.(பய�_ெப.) ஆவ� அ�ேற. $கத.10341.4 

 ெபா� அ"ற கீர� �தலா
 .லேவா( 

.கBத_ெப.எ�.(.கB_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.$றி.) $கத.10342.1 

 ஐய"$ என� சி# ெசா:@
 

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

$கத.10342.2 

 ெச� உ"றவ� மா: உைம Gைச ெகா- ேதவ ேதவ�-ெப.(ேதவ�_ெப.) 

$கத.10342.3 

 ைவய�தவ( ெச� வழிபா5 மகிH
 அ�ேற. $கத.10342.4 

 எ� நாயக� வி4ணவ(_ெப.(வி4ணவ(_ெப.) நாயக� 

யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) நாம
 $கத.10343.1 

 மி� நாயகனா� மைற நாயக� ேவட( ந0ைக $கத.10343.2 

 த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) நாயக� ேவ:_ெப.(ேவ:_ெப.) தனி நாயக� 

த�_த".A.(த�_த�.ஒ,.) .ராண
 $கத.10343.3 

 ந:_ெப.அ.(ந:ல�_ெப.) நாயக
 ஆ
 என� 

ெகா-க_விய0.வி.�.(ெகா-_வி.+க_விய0.வி.�.$றி.) இ= 

ஞால
_ெப.(ஞால
_ெப.) எ:லா
. $கத.10343.4 

 வ"றா அ,- ேச( $மேரச� வ4 காைத த�ைன� $கத.10344.1 

 ெசா"றா,
 ஆரா�தி5வா,
 �க-_ெப.(�க-_ெப.) உறாேம $கத.10344.2 

 க"றா,
 க"பா� �ய:வா,
 கசி� ேக6க: $கத.10344.3 

 உ"றா,
 வ C5_ெப.(வ C5_ெப.) ெநறி  பாலி� உ#வ( அ�ேற. $கத.10344.4 

 பா( ஆகி ஏைன  ெபா,ளா� உயி(  ப�ைம ஆகி  $கத.10345.1 

 ேபரா உயி(க6$ உயிரா�  பிறவ"#
 ஆகி $கத.10345.2 



 ேந( ஆகி� ேதா�ற: இல� ஆகி 

நி�றா�_வி.�.(நி:_வி.+�"_இ.கா.+அ�_பட(.ஒ,.) கழ"ேக $கத.10345.3 


