
இள�கதி� ஞாயி�_ெப.(ஞாயி�_ெப.) எ��� ேதா�ற�� $மணி.00-001 

 விள��ஒளி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வி�சைட யா#$ $மணி.00-002 

 ெபா%திக& ெந(வைர உ+சி� ேதா%றி� $மணி.00-003 

 ெத%திைச, ெபய�-த_இ� த.வ� ெத/வத� $மணி.00-004 

 சாைக+ ச�0 த%கீ& நி%�_வி.எ+.(நி2_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.00-

005 

 மாநில மட-ைத4� வ5-�ய� ேக#(_வி.எ+.(ேக�_வி.+#_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.00-006 

 ெவ-திற2 அர4க�4� ெவ�பைக ேநா�ற $மணி.00-007 

 ச�0 எ%பா� ச�பா பதியினள $மணி.00-008 

 ெச�கதி�+ ெச2வ%_ெப.(ெச2வ%_ெப.) தி54�ல� விள4�� $மணி.00-009 

 க7ச ேவ#ைகயி2 கா-தம% ேவ8ட $மணி.00-010 

 அமர 9னிவ% அக�திய% தனா� $மணி.00-011 

 கரக� கவி&�த காவி�, பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $மணி.00-012 

 ெச��ண4� ஒ:கிய_ெப.எ+.(ஒ:�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) அ+ச�பா 

பதிஅய2 $மணி.00-013 

 ெபா��ந.�, பர,ெபா( ெபா5-தி� 

ேதா%ற_�ைற.எ+.(ேதா%�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) $மணி.00-014 

 ஆ�� இனி� இ5-த_ெப.எ+.(இர_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) அ5-தவ 

9திேயா� $மணி.00-015 

 ஓ��ந.�, பாைவைய உவ-�எதி� 

ெகா8(_வி.எ+.(ெகா�_வி.+8#_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) ஆ�� $மணி.00-016 

 ஆ= வி>�பி% ஆகாய க�ைக $மணி.00-017 



 ேவணவா� த.��த விள4ேக வாஎன $மணி.00-018 

 பி%னிைல 9னியா, ெப5-தவ% ேக#(ஈ�� $மணி.00-019 

 அ%ைன_ெப.(அ%ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ேக�_இ@ அ5-தவ 9திேயாள 

$மணி.00-020 

 நி%னா2 வண���_ெப.எ+.(வண��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

தைகைமய� வண��எனப $மணி.00-021 

 பாட2சா2 சிற,பி� பரத�� 

ஓ�கிய_ெப.எ+.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.00-022 

 ேகாடா+ ெச�ேகா2_ெப.(ெச�ேகா2_ெப.) ேசாழ�த� �ல4ெகா$ $மணி.00-023 

 ேகா�நிைல தி�-� ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) ந.$Bம $மணி.00-024 

 தா%நிைல தி�யா� த8தமி&, பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $மணி.00-025 

 ெதா:தன� நி�பஅ� ெதா2C தா#$ $மணி.00-026 

 க:மிய உவைகயி2 கவா%ெகா8 $5-� $மணி.00-027 

 ெத/வ4 க5D� திைச9க4 க5D� $மணி.00-028 

 ெச�மல� 9திேயா% ெச/த_ெப.எ+.(ெச/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) அ-நா� 

$மணி.00-029 

 எ%ெபய�, ப(�த_இ@ வி5�ெபய� CE� $மணி.00-030 

 நி%ெபய�, ப(�ேத% ந.வா ழியஎன $மணி.00-031 

 இ5பா2 ெபய�ய உ5ெக: CE� $மணி.00-032 

 ஒ5F� ேவ�வி உரேவா% தன4�ப $மணி.00-033 

 ெப5விழா அைற-த�� ெப5கிய� அல�_எனச $மணி.00-034 

 சிைத-த ெந7சி� சி�திரா பதிதான $மணி.00-035 



 வய-த மாைலயா2 மாதவி4� உைர�த�� $மணி.00-036 

 மணிேம கைலதா% மாமல� ெகா/ய $மணி.00-037 

 அணிமல�, G�ெபாழி2 அகவயி% ெச%ற�ம $மணி.00-038 

 ஆ��அ, G�ெபாழி2 அரசிள� �மரைனப $மணி.00-039 

 பா�கி2 க8(அவ� பளி4கைற 04க�ம $மணி.00-040 

 பளி4கைற 04க பாைவைய4 க8டவன $மணி.00-041 

 �ள4�� ெந7சி2 �யெரா(� ேபாயபின $மணி.00-042 

 மணிேம கலாெத/வ� வ-�ேதா% றிய�ம $மணி.00-043 

 மணிேம கைலையமணி ப2லவ�� உ/�த�� $மணி.00-044 

 உவவன ம5�கி%_அ@ Dைரசா2 ெத/வதம $மணி.00-045 

 >தமதி த%ைன� �யி2_எ(, பியEஉம $மணி.00-046 

 ஆ��அ� த.வக�� ஆயிைழ ந2லா� $மணி.00-047 

 தா%�யி2 உண�-�_வி.எ+.(உண�_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) தனி��ய� 

உழ-த�ம $மணி.00-048 

 உழ-ேதா� ஆ�க8_ஓ� ஒளிமணி, ப$ீைகப $மணி.00-049 

 பழ�பிற, ெப2லா� பா%ைமயி% உண�-த�� $மணி.00-050 

 உண�-ேதா� 9%ன� உய�ெத/வ� 

ேதா%ற_�ைற.எ+.(ேதா%�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) $மணி.00-051 

 மன�கவ2 ஒழிெகன ம-திர� ெகா(�த�ம $மணி.00-052 

 த.ப திலைக ெச@வன� ேதா%ற_�ைற.எ+.(ேதா%�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) 

$மணி.00-053 

 மாெப5� பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) மட4ெகா$4� அளி�த�� $மணி.00-054 



 பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) ெப�ற_ெப.எ+.(ெப�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

ைப-ெதா$ தாயேரா( $மணி.00-055 

 யா,0உ� மாதவ�� அறவண�� ெதா:த�� $மணி.00-056 

 அறவண அ$க� ஆ0� திர%திற� $மணி.00-057 

 ந�மல�4 ேகாைத4� ந%கன� உைர�த�ம $மணி.00-058 

 அ�ைக, பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) ஆ0� திர%திறம $மணி.00-059 

 சி-தா ேதவி ெகா(�த_ெப.எ+.(ெகா(_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

வ8ண9ம $மணி.00-060 

 ம��அ, பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) மட4ெகா$ ஏ-தி, $மணி.00-061 

 பி+ைச4� அ@J�, ெப5-ெத5 அைட-த�� $மணி.00-062 

 பி+ைச ஏ�ற ெப/வைள க$ைஞயி2 $மணி.00-063 

 ப�தினி, ெப8$�_ெப.(ெப8(_ெப.+இ�_பட�.ப%.) பா�E8 ஈ�த�� $மணி.00-

064 

 கா�ைக ந2லா� காயச8 $ைகவயி�� $மணி.00-065 

 ஆைன� த.4ெக(�� அ�பல� அைட-த�� $மணி.00-066 

 அ�பல� அைட-தன� ஆயிைழ எ%ேற $மணி.00-067 

 ெகா��அல� ந�-தா�4 ேகாமக% ெச%ற�� $மணி.00-068 

 அ�பல� அைட-த_ெப.எ+.(அைட_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) அரசிள� 

�மர%9ன $மணி.00-069 

 வ7ச வி7ைசய% மக�வ$ வாகி $மணி.00-070 

 மற7ெச/ ேவேலா% வா%சிைற4 ேகா#ட� $மணி.00-071 

 அற�ெச/ ேகா#ட� ஆ4கிய வ8ண9� $மணி.00-072 



 காயச8 $ைகஎன வி7ைச4 கா7சனன $மணி.00-073 

 ஆயிைழ த%ைன அகலா� அ=கK� $மணி.00-074 

 வ7ச வி7ைசய% ம%னவ%_ெப.(ம%னவ%_ெப.) சி�வைன $மணி.00-075 

 ைம-�உைட வாளி2 த,பிய வ8ண9� $மணி.00-076 

 ஐஅ� உ8க8 அவ%�ய� ெபாறாஅ� $மணி.00-077 

 ெத/வ4 கிளவியி2 ெதளி-த_ெப.அ.(ெதளிD_ெப.) வ8ண9� $மணி.00-078 

 அைறகழ2 ேவ-த%_ெப.(ேவ-த%_ெப.) ஆயிைழ த%ைன+ $மணி.00-079 

 சிைறெச/ ெக%ற�� சிைறவ .( ெச/த�� $மணி.00-080 

 ந�மல�4 ேகாைத4� ந2லற� உைர��ஆ�� $மணி.00-081 

 ஆ/வைள ஆ0� திர%நா( அைட-த�� $மணி.00-082 

 ஆ��அவ% த%ேனா(_ெப.(த%_பதி.ெப.+ஓ(_க5.ேவ.) அணியிைழ ேபாகி 

$மணி.00-083 

 ஓ�கிய_ெப.எ+.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) மணிப2 லவ�திைட 

உ�ற�� $மணி.00-084 

 உ�றவ� ஆ��ஓ� உய�-தவ% வ$வா/, $மணி.00-085 

 ெபா%ெகா$ வ7சியி2 

ெபா5-திய_ெப.எ+.(ெபா5-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) வ8ண9� 

$மணி.00-086 

 நைவஅ� ந%ெபா5� உைரமி ேனாஎன+ $மணி.00-087 

 சமய4 கண4க� த�திற� ேக#ட�� $மணி.00-088 

 ஆ��அ� தாயேரா( அறவண�� 

ேத�-�_வி.எ+.(ேத�_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.00-089 



 G�ெகா$ க+சி மாநக� 04க�� $மணி.00-090 

 04கவ� ெகா8ட_ெப.எ+.(ெகா�_வி.+8#_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ெபா/_உ54 

கைள-�_வி.எ+.(கைள_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.00-091 

 ம�றவ� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) வண�கிய வ8ண9� $மணி.00-092 

 தவ�திற� G8( த5ம� ேக#(, $மணி.00-093 

 பவ�திற� அ�ெகன, பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேநா�ற�� $மணி.00-094 

 இள�ேகா ேவ-த%_ெப.(ேவ-த%_ெப.) அ5ளி4 ேக#ப $மணி.00-095 

 வள�ெக: Mல வாணிக% சா�த% $மணி.00-096 

 மாவ8 தமி&�திற� மணிேம கைல�றD $மணி.00-097 

 ஆைற� பா#$B� அறியைவ� தன%_எ%. $மணி.00-098 

 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) தி�யா ஓ��உய� வி:+சீ�, $மணி.01-001 

 பல�0க& CE�, ப80ேம� பNஇய $மணி.01-002 

 ஓ��ய� மலய�� அ5-தவ% உைர,ப� $மணி.01-003 

 E��எயி2 எறி-த ெதா$�ேதா� ெச�பிய% $மணி.01-004 

 வி8ணவ�_ெப.(வி8ணவ�_ெப.) தைலவைன வண�கி9% 

நி%�_வி.எ+.(நி2_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.01-005 

 ம8ணக�� எ%த% வா%பதி த%B� $மணி.01-006 

 ேமேலா� விைழய விழா4ேகா� 

எ(�த_ெப.எ+.(எ(_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.01-007 

 நா2_ஏ& நாளிB� ந%�இனி� உைறெகன $மணி.01-008 

 அமர� தைலவ%_ெப.(தைலவ%_ெப.) ஆ��அ� ேந�-த� $மணி.01-009 

 கவரா4 ேக�விேயா� கடவா� ஆகலி% $மணி.01-010 



 ெம/�திற� வழ4� ந%ெபா5� வ .(எB� $மணி.01-011 

 இ�திற� த�த� இய2பினி2 கா#(� $மணி.01-012 

 சமய4 கண4க5� த��ைற ேபாகிய $மணி.01-013 

 அமய4 கண4க5� அகலா� ஆகிக $மணி.01-014 

 கர-�உ5 எ/திய_ெப.எ+.(எ/�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) கடD ளாள5� 

$மணி.01-015 

 பர-�ஒ5�� ஈ8$ய_ெப.எ+.(ஈ8(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) பாைட 

மா4க�ம $மணி.01-016 

 ஐ�ெப5� �:D� எ8ேப� ஆய9� $மணி.01-017 

 வ-�ஒ5�� �ழ.இ_வி.எ+.(�ழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) வா%பதி 

த%B� $மணி.01-018 

 ெகா$�ேத�� தாைன4 ெகா�றவ% �யர�_ெப.(�யர�_ெப.) $மணி.01-019 

 வி(�த Gத� விழா4ேகா� மற,பி% $மணி.01-020 

 ம$�த ெச@வா/ வ2_எயி� இல�க_�ைற.எ+.(இல��_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) 

$மணி.01-021 

 இ$4�ர2 9ழ4க�� இ(�ைப_ெப.(இ(�ைப_ெப.) ெச/தி(� $மணி.01-022 

 ெதா(�தபா ச��� ெதா2பதி நரகைர, $மணி.01-023 

 0ைட��உ=� Gத9� ெபா5-தா தாயி(� $மணி.01-024 

 மாயி5 ஞால�� அர>தைல ஈ8(� $மணி.01-025 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) க8ேணா% விழா4கா2 ெகா�ெகன $மணி.01-026 

 வ+சிர4 ேகா#ட�� மண�ெக: 9ரச�_ெப.(9ரச�_ெப.) $மணி.01-027 

 க+ைச யாைன, பிட��தைல ஏ�றி $மணி.01-028 



 ஏ��உ� ேபா��த இ$O� 9ழ4கி% $மணி.01-029 

 M��4க8 விளி4�� �5தி_ெப.(�5தி_ெப.) ேவ#ைக $மணி.01-030 

 9ர>க$, பிPஉ� 9�4�$, பிற-ேதா% $மணி.01-031 

 தி5விைழ CE� வா&ெக%� ஏ�தி_வி.எ+.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.01-032 

 வான9� மா�_ெப.(மா�.) ெபாழிக ம%னவ%_ெப.(ம%னவ%_ெப.) $மணி.01-033 

 ேகா�நிைல தி�யா4 ேகாேலா% 

ஆ�க_விய�.வி.9.(ஆ�_வி.+க_விய�.வி.9.�றி.) $மணி.01-034 

 த.வக+ சா-தி ெச/த5 ந2நா� $மணி.01-035 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) க8ேணா% 

த%ேனா(_ெப.(த%_பதி.ெப.+ஓ(_க5.ேவ.) ஆ��உள $மணி.01-036 

 நா2ேவ� ேதவ5� நல�த� சிற,பி2 $மணி.01-037 

 பா2ேவ� ேதவ5� இ,பதி, பட�-�_வி.எ+.(பட�_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.01-038 

 ம%ன%_ெப.(ம%ன%_ெப.) க�கா2 வளவ% ந.�கியநா� $மணி.01-039 

 இ-நக� ேபா2வ�ஓ� இய2பின� ஆகி, $மணி.01-040 

 ெபா%னக� வறிதா, ேபா�வ� எ%ப� $மணி.01-041 

 ெதா2நிைல உண�-ேதா�_வி.அ.ெப.(உண�_வி.+-�_இ.கா.+ஓ�_பட�.ப%.) 

�ணிெபா5� ஆதலி% $மணி.01-042 

 ேதாரண வ .திO� ேதா�_அ� ேகா#$O� $மணி.01-043 

 Gரண ��ப9� ெபால�பா லிைகக�� $மணி.01-044 

 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) விள4�� பலDட% பர,0மி% $மணி.01-045 



 கா/4�ைல4 க9�� வாைழO� வ7சிO� $மணி.01-046 

 G4ெகா$ வ2லிO� க5�0� ந(மி% $மணி.01-047 

 ப�தி ேவதிைக, ப>�ெபா% Eண�� $மணி.01-048 

 9��� தாம� 9ைறெயா( நா��மின $மணி.01-049 

 விழDமலி CE� வ .திO� ம%ற9� $மணி.01-050 

 பழமண2 மா��மி% 0�மண2 பர,0மி% $மணி.01-051 

 கதலிைக4 ெகா$O� கா&_ஊ%� விேலாத9� $மணி.01-052 

 மதைல மாட9� வாயிK� ேச���மி% $மணி.01-053 

 Rத2விழி நா#ட�� இைறேயா% 9தலா, $மணி.01-054 

 பதிவா& ச�4க��� ெத/வ�_ஈ றாக $மணி.01-055 

 ேவ�ேவ� சிற,பி% ேவ�ேவ� ெச/விைன $மணி.01-056 

 ஆ�அறி மரபி% அறி-ேதா� ெச/Oமி% $மணி.01-057 

 த8மண2 ப-த5� தா&த5 ெபாதியிK� $மணி.01-058 

 08ணிய ந2_உைர அறிவ .� ெபா5-�மி% $மணி.01-059 

 ஒ#$ய சமய�� உ�ெபா5� வாதிக� $மணி.01-060 

 ப#$ம8 டப��, பா��அறி-� ஏ�மி% $மணி.01-061 

 ப�றா மா4க� த�9ட% ஆயிB�_நி.எ+.(ஆ/_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.+உ�_சா�.) 

$மணி.01-062 

 ெச�ற9� கலா9� 

ெச/யா�_எதி�.ம.வி.எ+.(ெச/_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.�றி.) அகKமி% 

$மணி.01-063 

 ெவ8மண2 �%ற9� வி�G7 ேசாைலO� $மணி.01-064 



 த8மண2 �5�திO� தா&G- �ைறக�� $மணி.01-065 

 ேதவ5� ம4க�� ஒ��உட% தி�த5� $மணி.01-066 

 நா2_ஏ& நாளிB� ந%�அறி- த.�_எ% $மணி.01-067 

 ஒளி�வா� மறவ5� ேத5� மாD� $மணி.01-068 

 களி�� S&தர4 க89ர> இய�பி, $மணி.01-069 

 பசிO� பிணிO� பைகO� நி�கி_வி.எ+.(ந.��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.01-070 

 வசிO� வளB� >ர4ெகன 

வா&�தி_வி.எ+.(வா&��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.01-071 

 அணிவிழா அைற-தன% அகநக� ம��எ%. $மணி.01-072 

 நாவ2 ஓ�கிய_ெப.எ+.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) மாெப5- த.விB� 

$மணி.02-001 

 காவ2_ெப.(காவ2_ெப.) ெத/வத� ேதவ�ேகா�� 

எ(�த_ெப.எ+.(எ(_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.02-002 

 த.வக+ சா-தி ெச/த5 ந2நா� $மணி.02-003 

 மணிேம கைலெயா( மாதவி வாரா� $மணி.02-004 

 தணியா� �%ப�_ெப.(�%ப�_ெப.) தைல�தைல ேம2வர+ $மணி.02-005 

 சி�திரா பதிதா% ெச2ல2_உ�� இர�கி� $மணி.02-006 

 த��அ� ெந(�க8 த%மக� ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $மணி.02-007 

 வய-த மாைலைய வ5ெகன4 Mஉ/, $மணி.02-008 

 பய�ெக: மாநக� அல�_எ(�� உைரஎன $மணி.02-009 

 வய-த மாைலO� மாதவி �றவி4� $மணி.02-010 



 அய�-�ெம/ வா$ய அழிவின� ஆதலி% $மணி.02-011 

 மணிேம கைலெயா( மாதவி இ5-த_ெப.எ+.(இர_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

$மணி.02-012 

 அணிமல� ம8டப�� அகவயி% ெசTஇ $மணி.02-013 

 ஆ$ய_ெப.எ+.(ஆ(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) சாய2_ெப.(சாய2_ெப.) 

ஆயிைழ மட-ைத_ெப.(மட-ைத_ெப.) $மணி.02-014 

 வா$ய ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) க8(உள� வ5-தி, $மணி.02-015 

 ெபா%ேந� அைனயா/ 0�-த� ேகளா/ $மணி.02-016 

 உ%ேனா( இ@J� உ�ற�ஒ%� உ8(ெகா2 $மணி.02-017 

 ேவ�திய2 ெபா�இய2 எ%�இ5 திற��4 $மணி.02-018 

 M��� பா#(� E4�� �ணிD� $மணி.02-019 

 ப8ணியா&4 கரண9� பாைட, பாடK� $மணி.02-020 

 த8=ைம4 க5விO� தா&த.� �ழK� $மணி.02-021 

 க-�க4 க5�� மைடF2 ெச/திO� $மணி.02-022 

 >-தர+ >8ண9� Eந.�_ெப.(Eந.�_ெப.) ஆடK� $மணி.02-023 

 பாய2 ப�ளிO� ப5வ�� ஒ:4க9� $மணி.02-024 

 காய4 கரண9� க8ணிய� உண�தK� $மணி.02-025 

 க#(ைர வைகO� கர-�உைற கண4�� $மணி.02-026 

 வ#$ைக+ ெச/திO� மல�_ஆ/-� ெதா(�தK� $மணி.02-027 

 ேகால� ேகாடK� ேகாைவயி% ேகா,0� $மணி.02-028 

 கால4 கணித9� கைலகளி% �ணிD� $மணி.02-029 



 நாடக_ெப.அ.(நாடக�_ெப.) மகளி�4�_ெப.(மகளி�_ெப.+4�_ெகா.ேவ.) ந%கன� 

வ��த $மணி.02-030 

 ஓவிய+ ெச-F2 உைரF2 கிட4ைகO� $மணி.02-031 

 க��� �ைறேபாகிய ெபா%ெதா$ ந�ைக $மணி.02-032 

 ந2தவ� 0�-த� நா8_உைட�� எ%ேற $மணி.02-033 

 அல�இ2 CE� ஆ%றவ� அ2ல� $மணி.02-034 

 பல�ெதா�0 உைர4�� ப80இ2 வா/ெமாழி $மணி.02-035 

 நய�பா( இ2ைல நா8_உைட�� எ%ற $மணி.02-036 

 வய-த மாைல4� மாதவி உைர4�� $மணி.02-037 

 காதல%_ெப.(காதல%_ெப.) உ�ற_ெப.எ+.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ+.�றி.) 

க(-�ய� ேக#(, $மணி.02-038 

 ேபாத2 ெச/யா_எதி�.ம.ெப.எ+.(ெச/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

உயிெரா( நி%ேற $மணி.02-039 

 ெபா%ெகா$ CE�, ெபா5�_உைர 

இழ-�_வி.எ+.(இழ_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.02-040 

 ந2ெதா$ ந�கா/ நா=� �ற-ேத% $மணி.02-041 

 காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) 

இற,பி%_நி.எ+.(இற_வி.+,,_ெபா5.உ5.+இ%_நி.எ+.�றி.) கைனஎ� ெபா�தி 

$மணி.02-042 

 ஊ�உைல4 �5கி% உயி���அக�� அட�கா� $மணி.02-043 

 இ%_உயி� ஈவ� ஈயா� ஆயி%_நி.எ+.(ஆ_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.) $மணி.02-044 

 ந2ந.�, ெபா/ைகயி% நளிஎ� 0�வ� $மணி.02-045 

 நளிஎ� 0காஅ� ஆயி%_நி.எ+.(ஆ_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.) அ%பேரா( $மணி.02-046 



 உட%_உைற வா&4ைக4� ேநா��உட�0 அ(வ� $மணி.02-047 

 ப�தினி, ெப8$�_ெப.(ெப8(_ெப.+இ�_பட�.ப%.) பர,0ந.� ஞால��. $மணி.02-

048 

 அ�திற� தா�� அ2ல�_எ� ஆயிைழ $மணி.02-049 

 கணவ�� உ�ற_ெப.எ+.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ+.�றி.) க(-�ய� 

ெபாறாஅ� $மணி.02-050 

 மணமலி M-த2_ெப.(M-த2_ெப.) சி�0ற� 0ைத,ப4 $மணி.02-051 

 க8ண .�_ெப.(க8ண .�_ெப.) ஆ$ய_ெப.எ+.(ஆ(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

கதி�_இள வன9ைல $மணி.02-052 

 தி8ணிதி2 தி5கி� த.அழ2 ெபா�தி4 $மணி.02-053 

 காவல%_ெப.(காவல%_ெப.) ேப�_ஊ� கைனஎ� ஊ#$ய $மணி.02-054 

 மாெப5� ப�தினி மக�மணி ேமகைல $மணி.02-055 

 அ5-தவ, ப(�த2 அ2ல� யாவ�� $மணி.02-056 

 தி5-தா+ ெச/ைக� த.�ெதாழி2 படாஅ� $மணி.02-057 

 ஆ�ஙன� அ%றிO� ஆயிைழ ேகளா/ $மணி.02-058 

 ஈ��இ� மாதவ� உைறவிட� 0�-ேத% $மணி.02-059 

 மறவண� ந.�த மா>அ� ேக�வி $மணி.02-060 

 அறவண வ$க� அ$மிைச வ .&-�_வி.எ+.(வ .&_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.02-061 

 மாெப5- �%ப�_ெப.(�%ப�_ெப.) ெகா8(உள� மய�கி4 $மணி.02-062 

 காதல%_ெப.(காதல%_ெப.) உ�ற_ெப.எ+.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ+.�றி.) 

க(-�ய� Mற, $மணி.02-063 



 பிற-ேதா� உ�வ� ெப5கிய_ெப.எ+.(ெப5�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

�%ப�_ெப.(�%ப�_ெப.) $மணி.02-064 

 பிறவா� உ�வ� ெப5�ேப� இ%ப�_ெப.(இ%ப�_ெப.) $மணி.02-065 

 ப�றி% வ5வ� 9%ன� பி%ன� $மணி.02-066 

 அ�ேறா� உ�வ� அறிெக%� அ5ளி $மணி.02-067 

 ஐவைக+ சீல�� அைமதிO� கா#$ $மணி.02-068 

 உ/வைக இைவெகா�_எ%� உரேவா% அ5ளின% $மணி.02-069 

 ைம�தட� க8ணா� தம4��_எ% 

பய-த_ெப.எ+.(பய_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.02-070 

 சி�திரா பதி4�� ெச,0 ந.என $மணி.02-071 

 ஆ��அவ� உைரேக#(C அ5�ெபற2 மாமணி $மணி.02-072 

 ஓ��திைர, ெப5�கட2 வ .&�ேதா� ேபா%� $மணி.02-073 

 ைமய2_ெப.(ைமய2_ெப.) ெந7செமா( வய-த மாைலO� $மணி.02-074 

 ைகய��, ெபய�-தன� கா�ைக திற��எ%. $மணி.02-075 

 வய-த மாைல4� மாதவி உைர�த_ெப.எ+.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

$மணி.03-001 

 உய��ேநா/ வ5�த�� உைர9% 

ேதா%றி_வி.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.03-002 

 மாமல� நா�ற�_ெப.(நா�ற�_ெப.) ேபா2மணி ேமகைல4� $மணி.03-003 

 ஏ� நிக&+சி எதி�-�ள� ஆதலி% $மணி.03-004 

 த-ைதO� தாO� தா�நனி உழ-த_ெப.எ+.(உழ_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

$மணி.03-005 



 ெவ-�ய� இ(�ைப_ெப.(இ(�ைப_ெப.) ெசவியக� ெவ�,ப4 $மணி.03-006 

 காத2_ெப.(காத2_ெப.) ெந7ச�_ெப.(ெந7ச�_ெப.) கல�கி4 கா�ைக $மணி.03-

007 

 மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ெச�க8 வ�வன,0 அழி��, $மணி.03-008 

 0ல�0ந.� உ5#$, ெபாதியவி& ந�மல� $மணி.03-009 

 இல��இத& மாைலைய இ#(ந. ரா#ட $மணி.03-010 

 மாதவி மணிேம கைல9க� ேநா4கி� $மணி.03-011 

 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) த8மதி ேச�-த� ேபால4 $மணி.03-012 

 காம�_ெப.(காம�_ெப.) ெச�ைகயி2 க8ண .�_ெப.(க8ண .�_ெப.) மா�றி� 

$மணி.03-013 

 Eந.�_ெப.(Eந.�_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) E�தைக இழ-த� $மணி.03-014 

 நிக�மல� ந.ேய ெகாண�வா/ எ%றK� $மணி.03-015 

 ம�மல�4 �ழலிெயா( மாமல� ெதா(4�� $மணி.03-016 

 >தமதி ேக#(� �யெரா(� M�� $மணி.03-017 

 �ரவ�4� உ�ற_ெப.எ+.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ+.�றி.) ெகா(-�ய� ேக#(� 

$மணி.03-018 

 தணியா� �%ப�_ெப.(�%ப�_ெப.) தைல�தைல 

எ/��_ெப.எ+.(எ/�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.03-019 

 மணிேமக கைலத% மதி9க� த%B� $மணி.03-020 

 அணிதிக& ந.ல�� ஆ/மல� 

ஓ#$ய_ெப.எ+.(ஓ#(_வி.+இ_இ.இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.03-021 

 கைடமணி உ�ந.� க8டன% ஆயி%_நி.எ+.(ஆ_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.) $மணி.03-022 

 பைடயி#( ந(��� காம% பாைவைய $மணி.03-023 



 ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) க8டா2 அகறK� உ8ேடா $மணி.03-024 

 ேப$ய� அ%ேறா ெப�றியி% நி%றி$% $மணி.03-025 

 ஆ�ஙன� அ%றிO� அணியிைழ ேகளா/ $மணி.03-026 

 ஈ��இ- நகர�� யா%வ5� காரண� $மணி.03-027 

 பாரா வார� ப2வள� ப:நிய $மணி.03-028 

 காராள� ச8ைபயி2 ெகௗசிக% எ%ேபா% $மணி.03-029 

 இ5பிற, பாள% ஒ5மக� 

உ�ேள%_வி.9.(உ��_வி.+ண_எதி�.ம.+ஏ%_த%.ஒ5.) $மணி.03-030 

 ஒ5தனி அ7ேச% ஓரா ெந7சேமா( $மணி.03-031 

 ஆரா ம�திைட அல�ெகா/ ேவ%தைன $மணி.03-032 

 மா5த ேவக%_எ% பா%_ஓ� வி7ைசய% $மணி.03-033 

 தி5விைழ CE� ேதவ�ேகா�� 

எ(�த_ெப.எ+.(எ(_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.03-034 

 ெப5விழா4 கா=�_ெப.எ+.(கா8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

ெப�றியி% வ5ேவா% $மணி.03-035 

 தார% மாைலய% தமனிய, Gணின% $மணி.03-036 

 பாேரா� காணா, பல�ெதா: ப$ைமய% $மணி.03-037 

 எ(�தன% எ%ெகாண(C எ:-தன% வி>�பி2 $மணி.03-038 

 ப(�தன% ஆ��அவ% பா%ைமேய% ஆயிேன% $மணி.03-039 

 ஆ��அவ% ஈ��எைன அக%�க8 மாறி $மணி.03-040 

 ந.�கின% த%பதி ெந#$ைட 

ஆயிB�_நி.எ+.(ஆ/_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.+உ�_சா�.) $மணி.03-041 



 மணி,G� ெகா�ப� மணிேம கைலதா% $மணி.03-042 

 தனி��அல� ெகா/O�_ெப.எ+.(ெகா/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

தைகைமய� அ2ல� $மணி.03-043 

 ப%மல� அ(4கிய_ெப.எ+.(அ(4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ந%மர, ப-த� 

$மணி.03-044 

 இலவ- திைகயி% எயி20ற� ேபாகி% $மணி.03-045 

 உலக ம%னவ%_ெப.(ம%னவ%_ெப.) உைழேயா� ஆ��உள�. $மணி.03-046 

 வி8ணவ�_ெப.(வி8ணவ�_ெப.) ேகாமா%_ெப.(ேகாமா%_ெப.) விழா4ெகா� 

ந2நா� $மணி.03-047 

 ம8ணவ� விைழயா� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) அ2ல� $மணி.03-048 

 பா(வ8( இமிரா ப2மர� யாைவO� $மணி.03-049 

 வாடா மாமல� மாைலக� E4கலி% $மணி.03-050 

 ைகெப/ பாச��, Gத� கா4��_எ%� $மணி.03-051 

 உ/யா ன�திைட உண�-ேதா�_வி.அ.ெப.(உண�_வி.+-�_இ.கா.+ஓ�_பட�.ப%.) 

ெச2லா�. $மணி.03-052 

 ெவ�கதி� ெவ�ைமயி% வி�சிைற 

இழ-த_ெப.எ+.(இழ_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.03-053 

 ச�பாதி இ5-த_ெப.எ+.(இர_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ச�பாதி வன9�. 

$மணி.03-054 

 தவாந.�4 காவி�, பாைவத% தாைத $மணி.03-055 

 கேவர% ஆ�� இ5-த_ெப.எ+.(இர_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) கேவர 

வன9� $மணி.03-056 

 C,0ைட 9�ைமய தா4�அண�� உைடய $மணி.03-057 



 C,0ைட 9�ைமய தா4�அண�� உைடய $மணி.03-058 

 அ5�� அ%0� ஆ�_உயி� ஓ�0� $மணி.03-059 

 ஒ5ெப5� G#ைகO� ஒழியா ேநா%பி% $மணி.03-060 

 பகவன� ஆைணயி% ப2மர� 

G4��_ெப.எ+.(G_வி.+44_ெபா5.உ5.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.03-

061 

 உவவன� எ%ப�ஒ%� உ8( $மணி.03-062 

 விளி,0அைற ேபாகா� ெம/0ற�� இPஉ� $மணி.03-063 

 பளி4கைற ம8டப�_ெப.(ம8டப�_ெப.) உ8(அத% உ�ள� $மணி.03-064 

 Eநிற மாமணி+ >டெராளி வி�-த_ெப.எ+.(வி�_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

$மணி.03-065 

 தாமைர,_ெப.(தாமைர_ெப.+,_ஒ�.) ப$ீைக தா%_உ8( ஆ��இ$% $மணி.03-

066 

 அ5�0அவி& ெச/O�_ெப.எ+.(ெச/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

அல�-தன வாடா $மணி.03-067 

 >5�0இன� Cசா ெதா2யா8( கழியிB� $மணி.03-068 

 மற-ேத% அத%திற� மாதவி ேகளா/ $மணி.03-069 

 கட�G8(ஓ� ெத/வ�_ெப.(ெத/வ�_ெப.) க5�திைட ைவ�ேதா� $மணி.03-070 

 ஆ��அவ� அ$4�இ$% அவ�_அ$ தா%_உ�� $மணி.03-071 

 ந.�கா� யா�க=� நிைன,பில ரா/_இ$% $மணி.03-072 

 ஈ��இத% காரண� எ%ைன எ%றிேய2 $மணி.03-073 

 சி-ைத இ%றிO� ெச/விைன உ��_எB� $மணி.03-074 

 ெவ-திற2 ேநா%பிக� வி:ம� ெகா�ளD� $மணி.03-075 



 ெச/விைன சி-ைத இ%�எனி% யாவ�� $மணி.03-076 

 எ/தா� எ%ேபா�4� ஏ� வாகD� $மணி.03-077 

 பய�ெக: மாமல� இ#(4 கா#ட $மணி.03-078 

 மய%பண(C இைழ�த_ெப.எ+.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) மரபின� 

அ�தா% $மணி.03-079 

 அ@வன� அ2ல� அணியிைழ நி%மக� $மணி.03-080 

 ெச@வன� ெச2K�_ெப.எ+.(ெச2_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) ெச�ைம 

தா%_இல� $மணி.03-081 

 மணிேம கைலெயா( மாமல� ெகா/ய $மணி.03-082 

 அணியிைழ ந2லா/ யாB� ேபாவ2_எ%� $மணி.03-083 

 அணி,G� ெகா�ப� அவெளா(� 

M$_வி.எ+.(M(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.03-084 

 மணி�ேத� வ .தியி2 >தமதி ெச2Dழ.இ $மணி.03-085 

 சிமிலி4 கர8ைடய% Rைழேகா2 பிர�பின% $மணி.03-086 

 தவ2_அ57 சிற,பி% அரா-தா ண��உேளா% $மணி.03-087 

 நாண9� உைடO� ந%கன� ந.��4 $மணி.03-088 

 காணா உயி�4�� ைகய�� ஏ�கி $மணி.03-089 

 உ8ணா ேநா%ேபா( உயவ2_ெதா.ெப.(உயD_வி.+அ2_ெதா.ெப.�றி.) 

யாைனயி% $மணி.03-090 

 ம8ணா ேமனிய% வ5ேவா% த%ைன $மணி.03-091 

 வ-த.� அ$க�R� மல�_அ$ ெதா:ேத% $மணி.03-092 

 எ-த� அ$க� எ�_உைர ேக8ேமா $மணி.03-093 



 அ:4�உைட யா4ைகயி2 0�-த R�_உயி� $மணி.03-094 

 0:4கைற, ப#டF� ேபா%�உள� 

வ5-தா�_எதி�.ம.வி.எ+.(வ5-�_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.03-095 

 இ�ைமO� ம�ைமO� இ�திஇ2 இ%ப9� $மணி.03-096 

 த%வயி% தWஉ�_எ% தைலமக% உைர�த� $மணி.03-097 

 ெகாைலO� உ8ேடாெகா:மட2 ெத�கி% $மணி.03-098 

 விைளG- ேதறலி% ெம/�தவ� த.ேர $மணி.03-099 

 உ8( ெதளி-�இ@ ேயாக�� உ�பய% $மணி.03-100 

 க8டா2 எ�ைமO� ைகOதி�4 ெகா8�_என $மணி.03-101 

 உ8ணா ேநா%பி த%ெனா(� S�_உ�� $மணி.03-102 

 உ8�_என இர4��_ஓ� களிமக% பி%ன5� $மணி.03-103 

 கணவி� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) க#$ய திரைணய% $மணி.03-104 

 �வி9கி& எ54கி2 ேகா�த மாைலய% $மணி.03-105 

 சிதவ2 �ணிெயா( ேச8_ஓ�� ெந(7சிைன� $மணி.03-106 

 தத�வ .&0 ஒ$��4 க#$ய உைடயின% $மணி.03-107 

 ெவ8பலி சா-த�_ெப.(சா-த�_ெப.) ெம/�9:� உற.இ, $மணி.03-108 

 ப80இ2 கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) பலெரா(� உைர�தா�� $மணி.03-109 

 அXஉ� விXஉ� அர��� Mஉ� $மணி.03-110 

 ெதாXஉ� எXஉ� >ழலK� 

>ழK�_ெப.எ+.(>ழ2_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.03-111 

 ஓடK� ஓ(�_ெப.எ+.(ஓ(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) ஒ5சிைற 

ஒ��கி $மணி.03-112 



 ந.டK� ந.(� நிழெலா(_ெப.(நிழ2_ெப.+ஒ(_க5.ேவ.) மறK� $மணி.03-113 

 ைமய2_ெப.(ைமய2_ெப.) உ�ற_ெப.எ+.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ+.�றி.) 

மக%பி% வ5-தி4 $மணி.03-114 

 ைகய� �%ப�_ெப.(�%ப�_ெப.) க8(நி� �ந5� $மணி.03-115 

 >�ய2 தா$ ம5�ப( G��ழ2 $மணி.03-116 

 பவள+ ெச@வா/� தவள வா�நைக $மணி.03-117 

 ஒ�_அ� ெந(�க8 ெவ�ளிெவ8 ேதா#(4 $மணி.03-118 

 க5�ெகா$, 05வ�� ம5��வைள பிைறRத2 $மணி.03-119 

 கா-த�_அ� ெச�ைக ஏ-�இள வன9ைல $மணி.03-120 

 அக%ற_ெப.எ+.(அக2_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

அ2�2_ெப.(அ2�2_ெப.) அ-R8 ம5��2 $மணி.03-121 

 இக-த_ெப.எ+.(இக_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) வ#(ைட எ:�வ�4 

ேகால�� $மணி.03-122 

 வாண% ேபW� ம�கிைட� 

ேதா%றி_வி.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.03-123 

 ந.ணில� அள-ேதா% மக%9% 

ஆ$ய_ெப.எ+.(ஆ(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.03-124 

 ேப$4 ேகால��, ேப(கா8 �ந5� $மணி.03-125 

 வ�ப மா4க� க�பைல CE�+ $மணி.03-126 

 >(ம8 ஓ�கிய_ெப.எ+.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ெந(நிைல 

மைனெதா�� $மணி.03-127 

 ைமஅ� ப$வ�� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 9தலா $மணி.03-128 

 எ@வைக உயி�க�� உவம� கா#$ $மணி.03-129 



 ெவ8>ைத விள4க�� வி�தக� 

இய�றிய_ெப.எ+.(இய��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.03-130 

 க8கவ� ஓவிய�_ெப.(ஓவிய�_ெப.) க8(நி� �ந5� $மணி.03-131 

 விழD ஆ��, ப(�த_ெப.எ+.(ப(_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) கழிெப5 

வ .தியி2 $மணி.03-132 

 ெபா%நா8 ேகா�த ந%மணி4 ேகாைவ $மணி.03-133 

 ஐயவி அ,பிய ெந/_அணி 9+சி_ெப.(9+சி_ெப.) $மணி.03-134 

 மயி�,0ற� >�றிய_ெப.எ+.(>��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) கயி�கைட 

94கா& $மணி.03-135 

 ெபால�பிைற+ ெச%னி_ெப.(ெச%னி_ெப.) நல�ெபற� தாழ+ $மணி.03-136 

 ெச@வா/4 �தைல ெம/ெபறா மழைல $மணி.03-137 

 சி-�0 சி%ன .� ஐ�பைட நைன,ப $மணி.03-138 

 அ�ற� காவா+ >��ைட, G-�கி2 $மணி.03-139 

 ெதா(�தமணி4 ேகாைவ உ(,ெபா( �ய2வர� $மணி.03-140 

 தள�நைட தா�கா4 கிள�G8 0த2வைர, $மணி.03-141 

 ெபால-ேத� மீமிைச, 0க�9க ேவழ��_ெப.(ேவழ�_ெப.+அ��_சா�.) $மணி.03-

142 

 இல��ெதா$ ந2லா� சில�நி%� ஏ�றி $மணி.03-143 

 ஆலம� ெச2வ%_ெப.(ெச2வ%_ெப.) மக%விழா4 கா2ேகா� $மணி.03-144 

 கா8மி ேனாஎன4 க8(நி� �ந5� $மணி.03-145 

 விராட% ேப�_ஊ� விசயனா� ேப$ைய4 $மணி.03-146 

 காணிய S&-த_ெப.எ+.(S&_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) க�பைல மா4களி% 

$மணி.03-147 



 மணிேம கைலதைன வ-�0ற� 

>�றி_வி.எ+.(>��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.03-148 

 அணியைம ேதா�ற�� அ5-தவ, ப(�திய $மணி.03-149 

 தாேயா ெகா$ய� தகDஇல� ஈ��இவ� $மணி.03-150 

 மாமல� ெகா/ய மல�வன� தா%0கி% $மணி.03-151 

 ந2_இள அ%ன�_ெப.(அ%ன�_ெப.) நாணா� ஆ��உள $மணி.03-152 

 வ2Kந ெகா2ேலா மட-ைத_ெப.(மட-ைத_ெப.) த%_பதி.ெப.(த%_தி�.) 

நைட_ெப.(நைட_ெப.) $மணி.03-153 

 மாமயி2 ஆ��உள வ-�9% நி�பன $மணி.03-154 

 சாய2க� பனெகாேலா ைதய2_ெப.(ைதய2_ெப.) த%Bட% $மணி.03-155 

 ைப�கிளி தா�_உள பாைவத% கிளவி4� $மணி.03-156 

 எ7சல ெகா2ேலா இைசOந அ2ல $மணி.03-157 

 எ%�இைவ ெசா2லி_வி.எ+.(ெசா2_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) யாவ5� 

இைன-�உக $மணி.03-158 

 ெச-தளி�+ ேசவ$_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ$_ெப.) நில�வ( உறாம2 $மணி.03-159 

 �ரவ9� மரவ9� �5-�� ெகா%ைறO� $மணி.03-160 

 திலக9� வ�ள9� ெச�கா2 ெவ#சிO� $மணி.03-161 

 நர-த9� நாக9� பர-�அல� 0%ைனO� $மணி.03-162 

 பிடவ9� தளவ9� 9ட9� தாைழO� $மணி.03-163 

 �டச9� ெவதிர9� ெகா:�கா2 அேசாக9� $மணி.03-164 

 ெச5-திO� ேவ�ைகO� ெப57ச8 பக9� $மணி.03-165 



 எ�மல� இலவ9� வி�மல� பர,பி_வி.எ+.(பர,0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.03-166 

 வி�தக� இய�றிய_ெப.எ+.(இய��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

விள�கிய_ெப.எ+.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ைகவிைன+ $மணி.03-

167 

 சி�திர+ ெச/ைக, படா�ேபா�� த�ேவ $மணி.03-168 

 ஒ,ப� ேதா%றிய_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) உவவன� 

த%ைன� $மணி.03-169 

 ெதா:தன� கா#$ய >தமதி த%ெனா(_ெப.(த%_பதி.ெப.+ஒ(_க5.ேவ.) 

$மணி.03-170 

 மல� ெகா/ய, 0�-தன� மணிேம கைலஎ%. $மணி.03-171 

 ப�திய7 ெச2வ%_ெப.(ெச2வ%_ெப.) வி�கதி�� தாைன4� $மணி.04-001 

 இ5�வைள, 08ட ம5�ப( G�ெபாழில $மணி.04-002 

 �ழ2_இைச� ��பி_ெப.(��பி_ெப.) ெகா��தி4 கா#ட $மணி.04-003 

 மழைல வ8$ன� ந2லியா& ெச/ய_�ைற.எ+.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) 

$மணி.04-004 

 ெவயி2Rைழ0 அறியா4 �யி2Rைழ ெபா��ப� $மணி.04-005 

 மயி2_ஆ( அர�கி2 ம-திகா8 பனகா8 $மணி.04-006 

 மா>அற� ெதளி-த_ெப.அ.(ெதளிD_ெப.) மணிந.� இல7சி, $மணி.04-007 

 பாசைட, பர,பி2 ப%மல� இைடநி%� $மணி.04-008 

 ஒ5தனி ஓ�கிய_ெப.எ+.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) விைரமல�� 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $மணி.04-009 

 அரச அ%ன�_ெப.(அ%ன�_ெப.) ஆ��இனி� இ5,ப4 $மணி.04-010 



 கைரநி%� ஆK� ஒ5மயி2 தன4�க $மணி.04-011 

 க�0�_ெப.(க�0�_ெப.) ேசவ2_ெப.(ேசவ2_ெப.) கைன�ர2 9ழவா4 $மணி.04-

012 

 ெகா�ப� இ5��யி2 விளி,ப� காணாய $மணி.04-013 

 இய��ேத� வ .தி எ: �க�_ெப.(�க�_ெப.) 

ேச�-�_வி.எ+.(ேச�_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.04-014 

 வய��ஒளி ம:�கிய_ெப.எ+.(ம:��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) மாத�நி% 

9க�ேபால $மணி.04-015 

 விைரமல�� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) கைரநி%� 

ஓ�கிய_ெப.எ+.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.04-016 

 ேகா(உைட� தாைழ4 ெகா:மட2 

அவி&-த_ெப.எ+.(அவி&_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.04-017 

 வா2ெவ8 >8ண� ஆ$ய� இ�கா8 $மணி.04-018 

 மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) நி%க8 ேபா�என+ 

ேச�-�_வி.எ+.(ேச�_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.04-019 

 தா�உ8 வ8(இன� மீ�க$ ெச�ைகயி% $மணி.04-020 

 அ�சிைற வி�ய அல�-த_ெப.எ+.(அல�_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

தாமைர+_ெப.(தாமைர_ெப.++_ஒ�.) $மணி.04-021 

 ெச�கய2 பா/-�_வி.எ+.(பா/_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) பிற&வன 

க8(ஆ�� $மணி.04-022 

 எறி-�அ� ெபறாஅ� இைரஇழ-� 

வ5-த_�ைற.எ+.(வ5-�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) $மணி.04-023 

 மறி-� ந.��_ஏவ.(ந.��_வி.) மணி+சிர2 கா8_என, $மணி.04-024 

 ெபாழிK� ெபா/ைகO� >தமதி கா#ட $மணி.04-025 



 மணிேம கைலஅ� மல�வன� கா80ழி $மணி.04-026 

 மதிம5� ெவ8�ைட ம%னவ%_ெப.(ம%னவ%_ெப.) 

சி�வ%_ெப.(சி�வ%_ெப.) $மணி.04-027 

 உதய �மர% உ5ெக: மீEர $மணி.04-028 

 மீயா% ந(�க ந(Dநி%� ஓ�கிய_ெப.எ+.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

$மணி.04-029 

 M�09த2 9றிய வ .��பிணி 

அவி&-�_வி.எ+.(அவி&_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.04-030 

 கயி�கா2 ப�ய_�ைற.எ+.(ப�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) வயி�பா& ப#டா�� 

$மணி.04-031 

 இைதசிைத-� ஆ�,ப� திைரெபா5 9-ந.� $மணி.04-032 

 இய��திைச அறியா�_எதி�.ம.வி.எ+.(அறி_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.�றி.) 

யா�க=� ஓ(� $மணி.04-033 

 மய��கா2 எ(�த_ெப.எ+.(எ(_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) வ�க� ேபால4 

$மணி.04-034 

 காேழா� ைகயற ேமேலா� இ%றி, $மணி.04-035 

 பாகி% பிளைவயி� பைண9க� �ைட��4 $மணி.04-036 

 ேகாவிய% வ .திO� ெகா$�ேத� வ .திO� $மணி.04-037 

 ப$ீைக� ெத5D� ெப5�கல4� உ���ஆ�� $மணி.04-038 

 இ5பா2 ெபய�ய உ5ெக: CEர $மணி.04-039 

 ஒ5பா2 படாஅ� ஒ5வழி� 

த�கா�_எதி�.ம.வி.எ+.(த��_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.04-040 

 பா�� பைறO� ப5-தி% ப-த5ம $மணி.04-041 



 ஆ�ல மா4க�� அலD�� விளி,ப $மணி.04-042 

 ந.ல_ெப.அ.(ந.ல�_ெப.) மா2வைர நிலெனா( பட�-ெதனக $மணி.04-043 

 கால ேவக�_ெப.(ேவக�_ெப.) களிமய4� உ�ெறன $மணி.04-044 

 வி(ப�4 �திைரயி% விைர-�ெச%� எ/தி4 $மணி.04-045 

 க(�48_ெப.(க(�க8_ெப.) யாைனயி% கடா�திற� அட4கி $மணி.04-046 

 அணி�ேத�� தாைனெயா( அரசிள� �மர% $மணி.04-047 

 மணி�ேத�4 ெகா(7சி ைகயா2 ப�றி4 $மணி.04-048 

 கா�_அல� கட�ப% அ2ல% எ%ப� $மணி.04-049 

 ஆர� க8ணியி2 சா�றின% வ5ேவா% $மணி.04-050 

 நாடக_ெப.அ.(நாடக�_ெப.) மட-ைதய� நல�ெக: வ .தி $மணி.04-051 

 ஆடக+ ெச/விைன மாட��_ெப.(மாட�_ெப.+அ��_சா�.) ஆ�க8 $மணி.04-052 

 சாளர� ெபாளி�த கா2ேபா� ெப5வழி $மணி.04-053 

 வ .திம5�� இய%ற Gஅைண, ப�ளித $மணி.04-054 

 தகர4 �ழலா� த%ெனா(_ெப.(த%_பதி.ெப.+ஒ(_க5.ேவ.) 

மய�கி_வி.எ+.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.04-055 

 மகர யாழி% வா%ேகா( தழ.இ_வி.எ+.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.04-056 

 வ#$ைக+ ெச/தியி% வைர-த பாைவயின $மணி.04-057 

 எ#$ �மர% இ5-ேதா% த%ைன $மணி.04-058 

 மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) த%ெனா(_ெப.(த%_பதி.ெப.+ஒ(_க5.ேவ.) மய�கிைன 

இ5-ேதா/ $மணி.04-059 



 யா�ந. உ�ற_ெப.எ+.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ+.�றி.) இ(4க8 எ%றK� 

$மணி.04-060 

 ஆ��அ� ேக#(_வி.எ+.(ேக�_வி.+#_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) வ .��இள 

9ைலெயா( $மணி.04-061 

 பா�கி2 ெச%�_வி.எ+.(ெச2_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) தா%ெதா:� 

ஏ�தி_வி.எ+.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.04-062 

 ம#(அவி& அல�க2 ம%ன �மர�� $மணி.04-063 

 எ#$ �மர% எ/திய� உைர,ேபா% $மணி.04-064 

 வைகவ�+ ெச,பிB� ைவகிய_ெப.எ+.(ைவ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

மல�ேபா2 $மணி.04-065 

 தைகநல� வா$ மல�வன� 0Mஉம $மணி.04-066 

 மாதவி பய-த_ெப.எ+.(பய_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) மணிேம கைலெயா( 

$மணி.04-067 

 ேகாவல%_ெப.(ேகாவல%_ெப.) உ�ற_ெப.எ+.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ+.�றி.) 

ெகா(-�ய� ேதா%ற_�ைற.எ+.(ேதா%�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) $மணி.04-068 

 ெந7>இைற ெகா8ட_ெப.எ+.(ெகா�_வி.+8#_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

ந.�ைமைய ந.4கி_வி.எ+.(ந.4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.04-069 

 ெவ�பைக நர�பி% எ%ைக+ ெசK�திய� $மணி.04-070 

 இ�யா% உ�ற_ெப.எ+.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ+.�றி.) 

இ(�ைப_ெப.(இ(�ைப_ெப.) எ%றK� $மணி.04-071 

 ம�மல�� தாேரா% மன�மகி& எ/தி_வி.எ+.(எ/�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.04-072 

 ஆ��அவ� த%ைனஎ% அணி�ேத� ஏ�ற $மணி.04-073 

 ஈ��யா% வ5ேவ% எ%�அவ�� உைர�� ஆ�� $மணி.04-074 



 ஓ(மைழ கிழிO� மதிய� ேபால $மணி.04-075 

 மாட வ .தியி% மணி�ேத� கைடஇ4 $மணி.04-076 

 கா�_அணி G�ெபாழி2 கைட9க� ��கஅ� $மணி.04-077 

 ேத�_ஒலி மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ெசவி9த2 இைச�தK� $மணி.04-078 

 சி�திரா பதிேயா( உதய �மர%_உ�� $மணி.04-079 

 எ%ேம2 ைவ�த உ�ள� தா%_என $மணி.04-080 

 வய-த மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மாதவி4� ஒ5நா� $மணி.04-081 

 கிள-த மா�ற� ேக#ேட% ஆதலின $மணி.04-082 

 ஆ��அவ% ேத�_ஒலி ேபாK� ஆயிைழ $மணி.04-083 

 ஈ��எ% ெசவி9த2 இைச�த�எ% ெச/ெகன $மணி.04-084 

 அ9�உ� த.7ெசா2 ஆயிைழ உைர�தK� $மணி.04-085 

 >தமதி ேக#(� �ள4�� மயி2ேபால $மணி.04-086 

 பளி4கைற ம8டப�_ெப.(ம8டப�_ெப.) பாைவைய, 0�ெக%� $மணி.04-087 

 ஒளி�� அைற தா&ேகா�� உ�ளக�� 

இZஇ_வி.எ+.(இ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.04-088 

 ஆ��அ� தன4�ஓ� ஐவிலி% கிட4ைக_ெப.(கிட4ைக_ெப.) $மணி.04-089 

 ந.�கா� நி%ற_ெப.எ+.(நி2_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ேந�_இைழ த%ைன4 

$மணி.04-090 

 க2_எ% தாைனெயா( க(-ேத� நி��தி, $மணி.04-091 

 ப2மல�, G�ெபாழி2 பக29ைள� த�ேபா2 $மணி.04-092 

 Gமர+ ேசாைலO� 0ைடO� ெபா�க5� $மணி.04-093 



 தாமைர+_ெப.(தாமைர_ெப.++_ஒ�.) ெச�க8 பர,பின% வWஉ� $மணி.04-094 

 அரசிள� �மர% ஆ5�_இ2 ஒ5சிைற $மணி.04-095 

 ஒ5தனி நி%றா/ உ%திற� அறி-ேத% உைர $மணி.04-096 

 வள�_இள வன9ைல மட-ைத_ெப.(மட-ைத_ெப.) ெம2_இயல $மணி.04-097 

 தள�_இைட அறிO�_வி.9.(அறி_வி./_இ.இ.கா.+உ�_பட�.ஒ5.) த%ைமய� 

ெகா2ேலா $மணி.04-098 

 விைளயா மழைல விைள-�_வி.எ+.(விைள_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

ெம2_இயல $மணி.04-099 

 9ைளஎயி� அ5�பி 9��நிைர� தனெகால $மணி.04-100 

 ெச�கய2 ெந(�க8 ெசவிம5�� ஓ$ $மணி.04-101 

 ெவ�கைண ெந(ேவ� விய,0உைர4 ��ெகா2 $மணி.04-102 

 மாதவ� உைறவிட� ஒZஇமணி ேமகைல $மணி.04-103 

 தாேன தமிய�_இ�� எ/திய� உைரஎன, $மணி.04-104 

 ெபாதிஅைற, ப#டF� ேபா%�உள� 

வ5-தி_வி.எ+.(வ5-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.04-105 

 ம�மல�4 M-த2_ெப.(M-த2_ெப.) >தமதி உைர4�� $மணி.04-106 

 இளைம நாணி 9�ைம எ/தி_வி.எ+.(எ/�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.04-107 

 உைர9$D கா#$ய உரேவா% ம5க�� $மணி.04-108 

 அறிD� சா20� அரசிய2 வழ4�� $மணி.04-109 

 ெசறிவைள மகளி�_ெப.) ெச,பK� உ8டF $மணி.04-110 



 அைனய� ஆயிB�_நி.எ+.(ஆ/_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.+உ�_சா�.) யா%_ஒ%� 

கிள,பல $மணி.04-111 

 விைனவிள�� தட4ைக விறேலா/ ேக#$ $மணி.04-112 

 விைனயி% வ-த� விைன4�விைளD ஆய� $மணி.04-113 

 0ைனவன ந.�கி2 0லா20ற�� இ(வ� $மணி.04-114 

 C,0விளிD உைடய� த.,பிணி இ54ைக $மணி.04-115 

 ப�றி% ப�றிட� ��ற4 ெகா�கல� $மணி.04-116 

 0�றஅட�� அரவி% ெச�ற+ ேச4ைக $மணி.04-117 

 அவல4 கவனா ைகயா� அ:�க2 $மணி.04-118 

 தவலா உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) த%பா2 உைடய� $மணி.04-119 

 ம4க�_ெப.(ம4க�_ெப.) யா4ைக இ�ெவன 

உண�-�_வி.எ+.(உண�_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.04-120 

 மி4ேகா/ இதைன, 0றமறி, பாராய $மணி.04-121 

 எ%� அவ�_பதி.ெப.(அ_>#.+அ�_பட�.ெப8.ஒ5.) 

உைர�த_ெப.எ+.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) இைசப( த.7ெசால 

$மணி.04-122 

 ெச%�_வி.எ+.(ெச2_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

அவ%_பதி.ெப.(அ_>#.+அ%_பட�.ஆ8.ஒ5.) உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) ேசரா 

9%ன� $மணி.04-123 

 பளி��0ற�� எறி-த பவள, பாைவயி% $மணி.04-124 

 இள�ெகா$ ேதா%�மா2 இள�ேகா 9%_எ%. $மணி.04-125 

 இள�ேகா% க8ட_ெப.எ+.(கா8_வி.+8#_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) இள�ெபா% 

G�ெகா$ $மணி.05-001 



 விள��ஒளி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வி8ணவ�_ெப.(வி8ணவ�_ெப.) விய,ப, 

$மணி.05-002 

 ெபா59க, பளி�கி% எழினி வ .&��� $மணி.05-003 

 தி5வி% ெச/ேயா� ஆ$ய_ெப.எ+.(ஆ(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

பாைவயி% $மணி.05-004 

 விைரமல� ஐ�கைண மீன விேலாதன�� $மணி.05-005 

 உ5வி லாளெனா( உ5வ�_ெப.(உ5வ�_ெப.) ெபய�,ப $மணி.05-006 

 ஓவிய% உ�ள��_ெப.(உ�ள�_ெப.+அ��_சா�.) உ�ளிய� விய,ேபா% 

$மணி.05-007 

 காவிய� க8ணி ஆ�த2_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த2_ெதா.ெப.�றி.) 

ெதளி-�_வி.எ+.(ெதளி_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.05-008 

 தா&_ஒளி ம8டப�_ெப.(ம8டப�_ெப.) த%ைகயி2 தைடஇ+ $மணி.05-009 

 S&ேவா% >தமதி த%9க� ேநா4கி+ $மணி.05-010 

 சி�திர4 ைகவிைன திைசெதா�� ெசறி-தன $மணி.05-011 

 எ�திற� தா�நி% இள�ெகா$ உைரஎன4 $மணி.05-012 

 �5�ெபய�4 �%ற�_ெப.(�%ற�_ெப.) ெகா%ேறா% அ%னநி% $மணி.05-013 

 95க+ ெச@வி 9க-�த% க8ணா2 $மணி.05-014 

 ப5கா� ஆயி%_இ, ைப-ெதா$ ந�ைக $மணி.05-015 

 ஊ&த5 தவ�த� சாப சர�தி $மணி.05-016 

 காம% கட-த_ெப.எ+.(கட_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) வா/ைமய� எ%ேற 

$மணி.05-017 

 Eமல�4 M-த2_ெப.(M-த2_ெப.) >தமதி உைர,ப $மணி.05-018 



 சிைறO� உ8ேடாெச:�0ன2 மி4�ழ.இ $மணி.05-019 

 நிைறO� உ8ேடாகாம� கா&4ெகாளி% $மணி.05-020 

 ெச@விய� ஆயி%_எ% ெச@விய� ஆெகன $மணி.05-021 

 அ@விய ெந7செமா( அக2ேவா% ஆயிைட $மணி.05-022 

 அ�ெச7 சாய2_ெப.(சாய2_ெப.) அரா-தா ண���_ஓ� $மணி.05-023 

 வி7ைசய% இ#ட விள��இைழ எ%ேற $மணி.05-024 

 க2_எ% ேபW�, ப2ேலா�_ெப.(ப2ேலா�_ெப.) உைரயிைன $மணி.05-025 

 ஆ��அவ� உைறவிட� நி�கி_வி.எ+.(ந.��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

ஆயிைழ $மணி.05-026 

 ஈ��இவ� த%ேனா(_ெப.(த%_பதி.ெப.+ஓ(_க5.ேவ.) எ/திய� உைரஎன 

$மணி.05-027 

 வா�கழ2 ேவ-ேத வா&கநி% க8ணி $மணி.05-028 

 த.ெநறி, படரா ெந7சிைன ஆ�மதி $மணி.05-029 

 ஈ��இவ� த%ேனா(_ெப.(த%_பதி.ெப.+ஓ(_க5.ேவ.) 

எ/திய_ெப.எ+.(எ/�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) காரண� $மணி.05-030 

 வ .��ந.� ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ஆ�ேவா/ ேக#ட5� $மணி.05-031 

 யா,0உைட உ�ள��_ெப.(உ�ள�_ெப.+அ��_சா�.) எ�_அைன இழ-ேதா% 

$மணி.05-032 

 பா�,பன_ெப.அ.(பா�,பன%_ெப.) 9�மக% ப$ம உ8$ய% $மணி.05-033 

 மைழவள� தWஉ� அழ2_ஓ� பாள% $மணி.05-034 

 பழவிைன, பய�தா2 பிைழமண� 

எ/திய_ெப.எ+.(எ/�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.05-035 



 எ%ெக(�� இர�கி� த%தக Dைடைமயி% $மணி.05-036 

 �ர�� ெச/கட2 �ம�ய� ெப5-�ைற, $மணி.05-037 

 பர-�ெச2 மா4கெளா( ேத$ன% ெபய�ேவா% $மணி.05-038 

 கட2ம8( ெப5-�ைற4 காவி�_ெப.(காவி�_ெப.) 

ஆ$ய_ெப.எ+.(ஆ(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.05-039 

 வடெமாழி யாளெரா( வ5ேவா% க8(ஈ�� $மணி.05-040 

 யா�ஙன� வ-தைன_வி.9.(வா_வி.+-�_இ.கா.+அ%_ெபா5.உ5.+ஐ_9%.ஒ5.) 

எ%மக� எ%ேற $மணி.05-041 

 தா�கா4 க8ண .�_ெப.(க8ண .�_ெப.) எ%தைல உதி���ஆ�� $மணி.05-042 

 ஓத2 அ-தண�4� ஒ@ேவ% 

ஆயிB�_நி.எ+.(ஆ/_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.+உ�_சா�.) $மணி.05-043 

 காதல%_ெப.(காதல%_ெப.) ஆதலி% ைகவிட Tயா% $மணி.05-044 

 இர-�_வி.எ+.(இர_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) ஊ8 தைல4ெகா8( இ-நக� 

ம5�கி2 $மணி.05-045 

 பர-�ப( மைனெதா�� தி�ேவா% ஒ5நா� $மணி.05-046 

 0னி��ஆ, பா/-த_ெப.எ+.(பா/_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) வயி��, 

08ணின% $மணி.05-047 

 கணவி� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ைக4ெகா8 ெட%ன $மணி.05-048 

 நிண�ந.( ெப5��ட� ைகயக�� ஏ-தி $மணி.05-049 

 எ%மக� இ5-த_ெப.எ+.(இர_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) இடெம%� 

எ8ணி� $மணி.05-050 

 த%_உ� �%ப�_ெப.(�%ப�_ெப.) தா�கா� 0�-� $மணி.05-051 

 சமண .� கா�R� சர8_எ% ேறாைன $மணி.05-052 



 இவ8ந.� அ2லஎ%� எ%ெனா(� ெவ�8( $மணி.05-053 

 ைமஅ� ப$வ�� மாதவ� 0ற��எைம4 $மணி.05-054 

 ைகஉதி�4 ேகாடலி% க8நிைற ந.ேர� $மணி.05-055 

 அறேவா� உள .ேரா ஆ5�_இ ேலா�_என, $மணி.05-056 

 0றேவா� வ .தியி2 0ல�ெபா( சா�ற $மணி.05-057 

 ம��2ேதா/ மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) மைனெதா�� 0Mஉ� $மணி.05-058 

 அ�ைகயி2 ெகா8ட_ெப.எ+.(ெகா�_வி.+8#_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) உைடேயா% $மணி.05-059 

 கதி�>(� அமய��, பனிமதி 9க�ேதா% $மணி.05-060 

 ெபா%னி2 திக:�_ெப.எ+.(திக&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) ெபால�G 

ஆைடய% $மணி.05-061 

 எ%_உ� றனிேரா எ%�எைம 

ேநா4கி_வி.எ+.(ேநா4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.05-062 

 அ%0ட% அைளஇய_ெப.எ+.(அைள_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) அ5�ெமாழி 

அதனா2 $மணி.05-063 

 அ7ெசவி நிைற�� ெந7சக� �ளி�,பி��� $மணி.05-064 

 த%ைக, பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) எ%ைக� த-�ஆ�� $மணி.05-065 

 எ-ைத4� உ�ற_ெப.எ+.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ+.�றி.) 

இ(�ைப_ெப.(இ(�ைப_ெப.) ந.�க_�ைற.எ+.(ந.��_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) 

$மணி.05-066 

 எ(�தன% தழ.இ4 க(,ப� தைலஏ�றி $மணி.05-067 

 மாதவ� உைறவிட� கா#$ய மைறேயா% $மணி.05-068 

 சா�ய� ந.4கிய தைலவ%_ெப.(தைலவ%_ெப.) தவ9னி $மணி.05-069 



 ச�க த5ம% தா%_எம4� அ5ளிய $மணி.05-070 

 எ�ேகா% இய2�ண% ஏத�_இ2 �ண,ெபா5� $மணி.05-071 

 உலக ேநா%பி% பலகதி உண�-�_வி.எ+.(உண�_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.05-072 

 தன4�என வாழா, பிற�4�உ� யாள% $மணி.05-073 

 இ%ப+ ெச@வி ம%பைத எ/த_�ைற.எ+.(எ/�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) 

$மணி.05-074 

 அ5�_அற� G8ட_ெப.எ+.(G8_வி.+#_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ஒ5ெப5� 

G#ைகயி% $மணி.05-075 

 அற4கதி� ஆழி திற,பட உ5#$4 $மணி.05-076 

 காம% கட-த_ெப.எ+.(கட_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) வாம% 

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) $மணி.05-077 

 தைகபா ரா#(த2 அ2ல� யாவ�� $மணி.05-078 

 மிைகநா இ2ேல% ேவ-ேத வா&ெகன $மணி.05-079 

 அ�ெசா2 ஆயிைழ நி%திற� அறி-ேத% $மணி.05-080 

 வ7சி R8_இைட மணிேம கைலதைன+ $மணி.05-081 

 சி�திரா பதியா2 ேச�தK� உ8(எ%� $மணி.05-082 

 அ,ெபாழி2 ஆ��அவ% அய�-� ேபாயபி% $மணி.05-083 

 பளி4�அைற திற-� பனிமதி 9க��4 $மணி.05-084 

 களி4கய2 பிறழா4 கா#சிய� ஆகி4 $மணி.05-085 

 க�0� தா%_இல� ந2தவ உண�Dஇல� $மணி.05-086 

 வ5ண4 கா,0இல� ெபா5�விைல யா#$எ%� $மணி.05-087 



 இக&-தன% ஆகி_வி.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) நய-ேதா% 

எ%னா� $மணி.05-088 

 0�ேவா% பி%ைற, ேபான�எ% ெந7ச�_ெப.(ெந7ச�_ெப.) $மணி.05-089 

 இ�ேவா அ%னா/_ெப.(அ%ைன_ெப.+ஆ/_விளி.ேவ.) காம�� இய�ைக 

$மணி.05-090 

 இ�ேவ ஆயி%_நி.எ+.(ஆ_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.) ெக(கத% திற�_என $மணி.05-091 

 ம�மல�4 �ழலா� மணிேம கைலதா% $மணி.05-092 

 >தமதி த%ெனா(_ெப.(த%_பதி.ெப.+ஒ(_க5.ேவ.) 

நி%ற_ெப.எ+.(நி2_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) எ2ைலO� $மணி.05-093 

 இ-திர_ெப.அ.(இ-திர%_ெப.) ேகாடைண விழாஅணி 

வி5�பி_வி.எ+.(வி5�0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.05-094 

 வ-�_வி.எ+.(வா_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) கா8�[உ� மணிேம 

கலாெத/வ� $மணி.05-095 

 பதியக�� உைறO�_ஓ� ைப-ெதா$ 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.05-096 

 மணிஅைற, ப$ீைக வல�ெகா8( ஓ�கி, $மணி.05-097 

 0லவ% த.��த% 08ணிய% 0ராண% $மணி.05-098 

 உலக ேநா%பி% உய�-ேதா/ எ%ேகா $மணி.05-099 

 ��ற�_ெப.(��ற�_ெப.) ெக(�ேதா/ ெச�ற� ெச��ேதா/ $மணி.05-100 

 9�ற உண�-த_ெப.எ+.(உண�_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 9த2வா எ%ேகா 

$மணி.05-101 

 காம% கட-ேதா/ ஏம�_ெப.(ஏம�_ெப.) ஆேயா/ $மணி.05-102 

 த.ெநறி4 க(�பைக க$-ேதா/ எ%ேகா $மணி.05-103 



 ஆயிர ஆர�� ஆழிய% தி5-த$ $மணி.05-104 

 நாஆ யிர�_இேல% ஏ��வ� எவ%_எ%� $மணி.05-105 

 எ�மணி, G�ெகா$ இ5நில ம5��வ-� $மணி.05-106 

 ஒ5தனி தி�வ�ஒ�� ஓதியி% ஒ��கி $மணி.05-107 

 நிலவைர இற-�ஓ� 9ட��நா ந.#(� $மணி.05-108 

 0லவைர இற-த_ெப.எ+.(இற_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 0கா�_எB� 

G�ெகா$ $மணி.05-109 

 ப%மல� சிற-த_ெப.எ+.(சிற_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ந2ந.� அகழி, 

$மணி.05-110 

 0�_ஒலி சிற-த_ெப.எ+.(சிற_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ெத�_அ�+ 

சில�0அ$ $மணி.05-111 

 ஞாயி2 இ7சி நைகமணி ேமகைல $மணி.05-112 

 வாயி2ம5�� இய%ற வா%பைண� ேதாளி $மணி.05-113 

 த5நிைல வ+சிர� என_இ5 ேகா#ட� $மணி.05-114 

 எதி�_எதி� ஓ�கிய_ெப.எ+.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) கதி�_இள 

வன9ைல $மணி.05-115 

 ஆ�0ைன ேவ-த��, ேபரளD 

இய�றி_வி.எ+.(இய��_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.05-116 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) எ8ணி_வி.எ+.(எ8=_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

ந.(நி%� ஓ�கிய_ெப.எ+.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.05-117 

 ஒ5ெப5� ேகாயி2_ெப.(ேகாயி2_ெப.) தி59க வா#$ $மணி.05-118 

 �ணதிைச ம5�கி2 நா89தி� மதிய9� $மணி.05-119 

 �டதிைச ம5�கி2 ெச%�வ .& கதி5� $மணி.05-120 



 ெவ�ளிெவ8 ேதா#ெடா( ெபா%ேதா டாக $மணி.05-121 

 எ�_அ� தி59க� ெபாலிய, ெப/தK� $மணி.05-122 

 அ%ன+ ேசவ2_ெப.(ேசவ2_ெப.) அய�-�விைள யா$ய $மணி.05-123 

 த%_உ� ெபைடைய� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) அட4க, $மணி.05-124 

 G�ெபாதி சிைதய4 கிழி��, ெபைடெகா8( $மணி.05-125 

 ஓ��இ5- ெத�கி% உய�மட2 ஏற $மணி.05-126 

 அ%றி2 ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) அ�4�ர2 அைழஇ+ $மணி.05-127 

 ெச%�வ .& ெபா:�_ெப.(ெபா:�_ெப.) ேசவ�� இைச,ப, $மணி.05-128 

 பவள+ ெச�கா2 பறைவ4 கான��4 $மணி.05-129 

 �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) ேம/-த_ெப.எ+.(ேம/_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

�ட4க8 ேசதா $மணி.05-130 

 9ைலெபாழி த.�பா2 எ: �க�_ெப.(�க�_ெப.) அவி,ப4 $மணி.05-131 

 க%�நிைன �ரல ம%�வழி, படர $மணி.05-132 

 அ-தி அ-தண�_ெப.(அ-தண�_ெப.) ெச-த., ேபண, $மணி.05-133 

 ைப-ெதா$ மகளி�_ெப.) பல�விள4� 

எ(,ப_�ைற.எ+.(எ(,,_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) $மணி.05-134 

 யாேழா� ம5த��_ெப.(ம5த�_ெப.+அ��_சா�.) இ%னர� 0ளர4 $மணி.05-135 

 ேகாவல�_ெப.(ேகாவல�_ெப.) 92ைல4 �ழ2ேம2 

ெகா�ள_�ைற.எ+.(ெகா�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) $மணி.05-136 

 அமரக ம5�கி2 கணவைன இழ-�_வி.எ+.(இழ_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.05-137 

 தமரக� 0Mஉ� ஒ5மக� ேபால4 $மணி.05-138 



 கதி�_ஆ��, ப(�த_ெப.எ+.(ப(_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 9திரா� 

�%பேமா( $மணி.05-139 

 அ-தி எ%B� பசைலெம/ யா#$ $மணி.05-140 

 வ-�இ�� தனளா2 மாநக� ம5��எ%. $மணி.05-141 

 அ-தி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ந.�கிய_ெப.எ+.(ந.��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) பி%ன� $மணி.06-001 

 வ-�_வி.எ+.(வா_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

ேதா%றிய_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) மல�கதி� ம8$ல� 

$மணி.06-002 

 சா%ேறா� த�க8 எ/திய_ெப.எ+.(எ/�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

��ற�_ெப.(��ற�_ெப.) $மணி.06-003 

 ேதா%�வழி விள���_ெப.எ+.(விள��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

ேதா�ற� ேபால $மணி.06-004 

 மா>அ� வி>�பி2 ம�நிற� கிளர_�ைற.எ+.(கிள�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$மணி.06-005 

 ஆ>அற விள�கிய_ெப.எ+.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) அ�த.� 

த8கதி� $மணி.06-006 

 ெவ�ளிெவ8 �ட��, பா2ெசா� வ�ேபா2 $மணி.06-007 

 க�_அவி& G�ெபாழி2 இைடஇைட ெசா�ய $மணி.06-008 

 உ5D ெகா8ட_ெப.எ+.(ெகா�_வி.+8#_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) மி%ேன ேபால� 

$மணி.06-009 

 தி5வி2 இ#(� திக&த5 ேமனிய� $மணி.06-010 

 ஆதி 9த2வ%_ெப.(9த2வ%_ெப.) அறவாழி ஆ�ேவா% $மணி.06-011 

 பாத ப$ீைக பணி-தன� ஏ�தி, $மணி.06-012 



 பதியக�� உைறO�_ஓ� ைப-ெதா$ ஆகி+ $மணி.06-013 

 >தமதி ந2லா� த%9க� ேநா4கி_வி.எ+.(ேநா4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.06-014 

 ஈ�� நி%ற.� எ%_உ� ற.�_என $மணி.06-015 

 ஆ��அவ� ஆ��அவ% Mறிய� உைர�தK� $மணி.06-016 

 அரசிள� �மர% ஆயிைழ த%ேம2 $மணி.06-017 

 தணியா ேநா4க� தவி�-தில% ஆகி_வி.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.06-018 

 அற�ேதா� வன�_எ%� அக%றன% 

ஆயிB�_நி.எ+.(ஆ/_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.+உ�_சா�.) $மணி.06-019 

 0ற�ேதா� வ .தியி2 ெபா5-�த2_ெதா.ெப.(ெபா5-�_வி.+த2_ெதா.ெப.�றி.) 

ஒழியா% $மணி.06-020 

 ெப5-ெத5 ஒழி��இ, ெப5வன� 

S&-த_ெப.எ+.(S&_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.06-021 

 தி5-�எயி2 �டபா2 சி�0ைழ ேபாகி $மணி.06-022 

 மி4க_ெப.அ.(மி4க_ெப.அ.) மாதவ� வி5�பின� 

உைறO�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.06-023 

 ச4கர வாள4 ேகா#ட� 04கா2 $மணி.06-024 

 க��2_ெப.(க��2_ெப.) கழியிB� க(நைவ எ/தா� $மணி.06-025 

 அ��ந.� ேபா�_எ%� அ5-ெத/வ� உைர,ப $மணி.06-026 

 வ7ச வி7ைசய% மா5த ேவகB� $மணி.06-027 

 அ�ெச7 சாய2_ெப.(சாய2_ெப.) ந.O� அ2ல� $மணி.06-028 

 ெந(நக� ம5�கி% உ�ேளா� எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) $மணி.06-029 



 >(கா#(4 ேகா#ட� எ%�அல� உைரயா� $மணி.06-030 

 ச4கர வாள4 ேகா#ட� அஃ�என $மணி.06-031 

 மி4ேகா/ Mறிய உைர,ெபா5� 

அறிேய%_வி.9.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ%_த%.ஒ5.) $மணி.06-032 

 ஈ�� இத% காரண� எ%ைன ேயாஎன $மணி.06-033 

 ஆ��அத% காரண� அறிய4 M�வ% $மணி.06-034 

 மாதவி மகெளா( வ2_இ5� வ�B� $மணி.06-035 

 ந.ேக� எ%ேற ேந�_இைழ M�� இ- $மணி.06-036 

 நாம, ேபW� த%ெனா(_ெப.(த%_பதி.ெப.+ஒ(_க5.ேவ.) 

ேதா%றிய_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.06-037 

 ஈம, 0ற�கா( ஈ��இத% அயல� $மணி.06-038 

 ஊரா ந2ேத� ஓவிய, ப(��� $மணி.06-039 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 0�தWஉ� ெச:�ெகா$ வாயிK� $மணி.06-040 

 ெந2K� க5�0� ந.5� ேசாைலO� $மணி.06-041 

 ந2வழி எ:திய_ெப.எ+.(எ:�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) நல�கிள� 

வாயிK� $மணி.06-042 

 ெவ�ளி ெவ8>ைத இ:கிய மாட� $மணி.06-043 

 ��_உ5 எ:தா ெவ�ளிைட வாயிK� $மணி.06-044 

 ம$�த ெச@வா/4 க(�த ேநா4கி% $மணி.06-045 

 ெதா(�த பாச��, பி$�த_ெப.எ+.(பி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) Sல�� 

$மணி.06-046 



 ெந(நிைல ம8ண.( நி%ற_ெப.எ+.(நி2_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

வாயிK� $மணி.06-047 

 நா2ெப5 வாயிK� பா2ப#( 

ஓ�கிய_ெப.எ+.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.06-048 

 கா,0உைட இ7சி4 க$வழ�� ஆ�_இைட $மணி.06-049 

 உைலயா உ�ளேமா( உயி�4கட% இ��ேதா� $மணி.06-050 

 தைலE�� ெந(மர� தா&-�0ற� >�றி, $மணி.06-051 

 ப$ீைக ஓ�கிய_ெப.எ+.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ெப5�பலி 

9%�2_ெப.(9%றி2_ெப.) $மணி.06-052 

 கா(அம� ெச2வி_ெப.(ெச2வி_ெப.) கழிெப5� ேகா#ட9� $மணி.06-053 

 அ5-தவ�4� ஆயிB�_நி.எ+.(ஆ/_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.+உ�_சா�.) அரச�4� 

ஆயிB�_நி.எ+.(ஆ/_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.+உ�_சா�.) $மணி.06-054 

 ஒ5��உட% மா/-த ெப8$�4� 

ஆயிB�_நி.எ+.(ஆ/_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.+உ�_சா�.) $மணி.06-055 

 நா2ேவ� வ5ண, பா2ேவ� கா#$ $மணி.06-056 

 இற-ேதா�_வி.அ.ெப.(இற_வி.+-�_இ.கா.+ஓ�_பட�.ப%.) ம5�கி2 சிற-ேதா� 

ெச/த_ெப.எ+.(ெச/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.06-057 

 �றியD� ெந$யD� �%�க8 ட%ன $மணி.06-058 

 >(ம8 ஓ�கிய_ெப.எ+.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ெந(நிைல4 

ேகா#ட9� $மணி.06-059 

 அ5-திற2 கடD�_ெப.(கடD�_ெப.) தி5-�பலி4 க-த9� $மணி.06-060 

 நிைற4க2 ெத�றிO� மிைற4கள+ ச-திO� $மணி.06-061 

 த8(� ம8ைடO� பி$��4 காவல�_ெப.(காவ2_ெப.+அ�_பட�.ப%.) $மணி.06-

062 



 உ8(க8 ப(4�� உைறO� �$ைகO� $மணி.06-063 

 Eம4 ெகா$O� >ட��ேதா ரண�க�� $மணி.06-064 

 ஈம, ப-த5� யா�க=� பர-�_வி.எ+.(பர_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.06-065 

 >(ேவா� இ(ேவா� ெதா(�ழி, ப(,ேபா� $மணி.06-066 

 தா&வயி% அைட,ேபா� தாழியி2 கவி,ேபா� $மணி.06-067 

 இரD� பகK� இளிDட% த�யா� $மணி.06-068 

 வ5ேவா� ெபய�ேவா� மாறா+ >�ைமO� $மணி.06-069 

 எ7சிேயா� ம5�கி% ஈம� சா�றி $மணி.06-070 

 ெந7>_ெப.(ெந7>_ெப.) ந(4�[உ� ெந/த2_ெப.(ெந/த2_ெப.) ஓைசO� 

$மணி.06-071 

 �றேவா� இற-த_ெப.எ+.(இற_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) அ:விளி, GசK� 

$மணி.06-072 

 பிறேவா� இற-த_ெப.எ+.(இற_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) அ:விளி, GசK� 

$மணி.06-073 

 ந.�9க ந�யி% த.விளி4 MD� $மணி.06-074 

 சாேவா�, பயி5� Mைகயி% �ரK� $மணி.06-075 

 0லDஊ8 ெபா5-திய_ெப.எ+.(ெபா5-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

�ராலி% �ரK� $மணி.06-076 

 ஊ8தைல ��றிய ஆ8டைல4 �ரK� $மணி.06-077 

 ந2ந.�, 0ண�_ெப.(0ண�_ெப.) நளிகட2 ஓைதயி% $மணி.06-078 

 இ%னா இைசெயாலி எ%��நி%� அறா� $மணி.06-079 



 தா%றிO� ஒ(ைவO� உழி7சிK� ஒ�கி4 $மணி.06-080 

 கா%ைறO� SைரO� க�ளிO� அட�-� $மணி.06-081 

 கா/பசி4 க(�ேப/ கண�ெகா8( ஈ8(� $மணி.06-082 

 மா2_அம� ெப57சிைன வாைக ம%ற9� $மணி.06-083 

 ெவ�நிண� த$ெயா( மா-தி மகி&சிற-� $மணி.06-084 

 0�_இைற M5� ெவ�ளி2 ம%ற9� $மணி.06-085 

 >டைல ேநா%பிக� ஒ$யா உ�ளெமா( $மணி.06-086 

 மைடத. O�4�� வ%னி ம%ற9� $மணி.06-087 

 விரத யா4ைகய� உைடதைல ெதா���ஆ�� $மணி.06-088 

 இ5-ெதாட�, ப(4�� இர�தி ம%ற9� $மணி.06-089 

 பிண�தி% மா4க� நிண�ப( �ழிசியி2 $மணி.06-090 

 வி5-தா#( அய5� ெவ�ளிைட ம%ற9� $மணி.06-091 

 அழ2ெப/ �ழிசிO� 0ழ2ெப/ ம8ைடO� $மணி.06-092 

 ெவ�ளி2 பாைடO� உ�ள .#(C அ�ைவO� $மணி.06-093 

 ப�-த மாைலO� உைட-த ��ப9� $மணி.06-094 

 ெந2K� ெபா�O� சி�பலி அ�சிO� $மணி.06-095 

 யா�க=� பர-த_ெப.எ+.(பர_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ஓ��இ5� 

பற-தைல $மணி.06-096 

 தவ��ைற மா4க� மிக,ெப57 ெச2வ� $மணி.06-097 

 ஈ�றிள� ெப8$�_ெப.(ெப8(_ெப.+இ�_பட�.ப%.) ஆ�றா, பாலக� $மணி.06-098 

 9திேயா� எ%னா% இைளேயா� எ%னா% $மணி.06-099 



 ெகா(-ெதாழி லாள% ெகா%றன% �வி,ப_இ@ $மணி.06-100 

 அழ2வா/+ >டைல தி%ன4 க8(� $மணி.06-101 

 கழிெப57 ெச2வ4 க�ளா#( அய�-� $மணி.06-102 

 மி4க_ெப.அ.(மி4க_ெப.அ.) ந2லற� வி5�பா� வா:� $மணி.06-103 

 ம4களி2 சிற-த_ெப.எ+.(சிற_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) மடேவா� உ8டF 

$மணி.06-104 

 ஆ��அ� த%ைனஓ� அ5�க$ நக�_என+ $மணி.06-105 

 சா��கல% எ%ேபா% தனிவழி+ ெச%ேறா% $மணி.06-106 

 எ%0� த$O� உதிர9� யா4ைகஎ%� $மணி.06-107 

 அ%0� மா4க#� அறிய+ சா�றி $மணி.06-108 

 வ:ெவா( கிட-த_ெப.எ+.(கிட_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 0:ஊ% 

பி8ட�� $மணி.06-109 

 அல�தக� ஊ#$ய அ$ந� வா/4ெகா8( $மணி.06-110 

 உல,0இ2 இ%பேமா( உைள4�� ஓைதO� $மணி.06-111 

 கைல,0ற அ2�2_ெப.(அ2�2_ெப.) க:��ைட-� உ8( $மணி.06-112 

 நிைல�தைல ெந(விளி எ(4�� 

_ெப.எ+.(எ(_வி.+44_ெபா5.உ5.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) ஓைதO� 

$மணி.06-113 

 கடக� ெசறி-த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ைகைய� த.நா/ 

$மணி.06-114 

 உைடய4 க@வி_வி.எ+.(க@D_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) ஒ(�கா ஓைதO� 

$மணி.06-115 



 சா-த�_ெப.(சா-த�_ெப.) ேதா/-த_ெப.எ+.(ேதா/_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

ஏ-�இள வன9ைல $மணி.06-116 

 கா/-தபசி எ5ைவ_ெப.(எ5ைவ_ெப.) கவ�-�ஊ8 ஓைதO� $மணி.06-117 

 ப80ெகா� யா4ைகயி% ெவ8பலி அர�க�� $மணி.06-118 

 ம8கைண 9ழவ� ஆக ஆ��ஓ� $மணி.06-119 

 க5-தைல வா�கி4 ைகயக�� ஏ-தி $மணி.06-120 

 இ5�ேப� உவைகயி% எ:-�ஓ� ேப/மக� $மணி.06-121 

 0யேலா �ழேலா கயேலா க8ேணா $மணி.06-122 

 �மிேழா C4ேகா இதேழா கவிேரா $மணி.06-123 

 ப2ேலா 9�ேதா எ%னா� இர�கா� $மணி.06-124 

 க8ெதா#( உ8( கைவஅ$ ெபய���� $மணி.06-125 

 த8டா4 களி,பி% ஆ(� M��4 $மணி.06-126 

 க8டன% ெவZஇ4 க(நைவ எ/தி_வி.எ+.(எ/�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.06-127 

 வி8(ஓ� திைசயி% விளி�தன% ெபய�-�ஈ�� $மணி.06-128 

 எ�_அைன காணா/ ஈம+ >டைலயி% $மணி.06-129 

 ெவ�9� ேப/4�எ% உயி�ெகா(� ேத%_என� $மணி.06-130 

 த�_அைன த%9% வ .&-�ெம/ ைவ�தK� $மணி.06-131 

 பா�,பா% த%ெனா(_ெப.(த%_பதி.ெப.+ஒ(_க5.ேவ.) க8_இழ-� இ5-த_இ� 

$மணி.06-132 

 த.�ெதாழி லா#$எ% சி�வ%_ெப.(சி�வ%_ெப.) த%ைன $மணி.06-133 

 யா5�_இ2 தமிேய% எ%ப� ேநா4கா� $மணி.06-134 



 ஆ�_உயி� உ8ட� அண�ேகா ேபேயா $மணி.06-135 

 �ைறO� ம%ற9� ெதா2வலி மரB� $மணி.06-136 

 உைறO�� ேகா#ட9� கா,பா/ காவா/ $மணி.06-137 

 தகDஇைல ெகா2ேலா ச�பா பதிஎன $மணி.06-138 

 மக%ெம/ யா4ைகைய மா�0உற� 

தழ.இ_வி.எ+.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.06-139 

 ஈம, 0ற�கா#( எயி20ற வாயிலி2 $மணி.06-140 

 ேகாதைம எ%பா� ெகா(-�ய� சா�ற $மணி.06-141 

 க$வழ�� வாயிலி2 க(-�ய� எ/தி_வி.எ+.(எ/�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.06-142 

 இைடஇ5� யாம��_ெப.(யாம�_ெப.+அ��_சா�.) எ%ைனஈ�� அைழ�தைன 

$மணி.06-143 

 எ%_உ� றைனேயா என4�உைர எ%ேற $மணி.06-144 

 ெபா%னி% ெபாலி-த_ெப.எ+.(ெபாலி_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) நிற�தா� 

ேதா%ற_�ைற.எ+.(ேதா%�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) $மணி.06-145 

 ஆ5�_இ லா#$எ% அறியா, பாலக% $மணி.06-146 

 ஈம, 0ற�கா#( எ/திேனா% த%ைன $மணி.06-147 

 அண�ேகா ேபேயா ஆ�_உயி� உ8ட� $மணி.06-148 

 உற��வா% ேபால4 கிட-தன% கா8_என $மணி.06-149 

 அண��� ேபO� ஆ�_உயி� உ8ணா $மணி.06-150 

 பிண��F2 மா�ப% ேப�க- தாக $மணி.06-151 

 ஊ&விைன வ-�இவ% உயி�_உ8( கழி-த� $மணி.06-152 



 மாெப5� �%ப�_ெப.(�%ப�_ெப.) ஒழிவா/ எ%றK� $மணி.06-153 

 எ%_உயி� ெகா8(இவ% உயி�த- த5ளி2_எ% $மணி.06-154 

 க8_இ2 கணவைன இவ%கா�� ஓ�பி(� $மணி.06-155 

 இவ%_உயி� த-�எ% உயி�வா�� எ%றK� $மணி.06-156 

 9�C தா#$ இர�கின� ெமாழிேவா� $மணி.06-157 

 ஐய� உ8ேடாஆ�_உயி� ேபானா2 $மணி.06-158 

 ெச/விைன ம5�கி2 ெச%�பிற,0 எ/�த2 $மணி.06-159 

 ஆ��அ� ெகாண�-�நி% ஆ�_இட� ந.4�த2-

ெதா.ெப.(ந.4�_வி.+த2_ெதா.ெப.�றி.) $மணி.06-160 

 ஈ��என4� ஆவ�ஒ%� அ%�ந. இர�க2 $மணி.06-161 

 ெகாைலஅற� ஆ�_எB� ெகா(-ெதாழி2 மா4க� $மணி.06-162 

 அவல, ப$��உைர ஆ�க� மடவா/ $மணி.06-163 

 உலக ம%னவ�4� உயி�4�உயி� ஈேவா� $மணி.06-164 

 இலேரா இ-த ஈம, 0ற�கா#( $மணி.06-165 

 அரச�4� அைம-தன ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேகா#ட� $மணி.06-166 

 நிரய4 ெகா(ெமாழி ந.ஒழி எ%றK� $மணி.06-167 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) த5வ� வர�_எ%� ஒ59ைற $மணி.06-168 

 நா2மைற அ-தண�_ெப.(அ-தண�_ெப.) ந%]2 உைர4�� $மணி.06-169 

 மாெப5- ெத/வ�_ெப.(ெத/வ�_ெப.) ந.அ5 ளாவி$% $மணி.06-170 

 யாேனா காேவ% எ%_உயி� ஈ��என $மணி.06-171 



 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) 9த2வ%_ெப.(9த2வ%_ெப.) உயி�த�% அ2ல� 

$மணி.06-172 

 ஆழி� தாழி அகவைர� தி�ேவா� $மணி.06-173 

 தா�த�% யாB� த5�வ% மடவா/ $மணி.06-174 

 ஈ��எ% ஆ�றK� கா8பா/_வி.9.(கா8_வி.+,_இ.இ.கா.+ஆ/_9%.ஒ5.) 

எ%ேற $மணி.06-175 

 நா2வைக மரபி% அWப, பிரம5� $மணி.06-176 

 நானா2 வைகயி% உWப, பிரம5� $மணி.06-177 

 இ5வைக+ >ட5�_ெப.எ+.(>ட�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) இ5C 

வைகயி2 $மணி.06-178 

 ெப5வன,0 எ/திய_ெப.எ+.(எ/�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ெத/வத 

கண�க�� $மணி.06-179 

 ப2வைக அ>ர5� ப(�ய� உ[உ� $மணி.06-180 

 எ8வைக நரக5� இ5வி>�0 

இய���_ெப.எ+.(இய��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.06-181 

 ப2மீ% ஈ#ட9� நா�� ேகா�� $மணி.06-182 

 த%_அக�� அட4கிய_ெப.எ+.(அட4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ச4கர 

வாள�� $மணி.06-183 

 வர�தர�� உ�ேயா� தைம9% நி��தி $மணி.06-184 

 அர-ைத ெக(�_இவ� அ5-�ய� இ�என+ $மணி.06-185 

 ச�பா பதிதா% உைர�தஅ� 9ைறேய $மணி.06-186 

 எ��வா& ேதவ5� உைர,ப4 ேக#ேட $மணி.06-187 



 ேகாதைம O�ற ெகா(-�ய� நி�கி_வி.எ+.(ந.��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.06-188 

 ஈம+ >டைலயி% மகைனஇ#( இற-தபி% $மணி.06-189 

 ச�பா பதித% ஆ�ற2_ெப.(ஆ�ற2_ெப.) 

ேதா%ற_�ைற.எ+.(ேதா%�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) $மணி.06-190 

 எ��வா& ேதவ5� M$ய இட�தனி2 $மணி.06-191 

 S&கட2 வைளஇய வாழிய� �%ற��_ெப.(�%ற�_ெப.+அ��_சா�.) $மணி.06-

192 

 ந(D நி%ற_ெப.எ+.(நி2_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ேம54 �%ற9� 

$மணி.06-193 

 0ைடயி2 நி%ற_ெப.எ+.(நி2_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) எ:வைக4 

�%ற9� $மணி.06-194 

 நா2வைக மரபி% மாெப5- த.D� $மணி.06-195 

 ஓ�_ஈ ராயிர� சி�றிைட� த.D� $மணி.06-196 

 பிறD� ஆ��அத% இடவைக உ�யன $மணி.06-197 

 ெப�9ைற மரபி% அறிDவர4 கா#$ $மணி.06-198 

 ஆ��வா& உயி�க�� அ@Dயி� இட�க�� $மணி.06-199 

 பா��ற ம8ண.#$2 ப80ற வ��� $மணி.06-200 

 மி4க_ெப.அ.(மி4க_ெப.அ.) மயனா2 இைழ4க, ப#ட $மணி.06-201 

 ச4கர வாள4 ேகா#ட�_ஈ�� இ�கா8 $மணி.06-202 

 இ(பிண4 ேகா#ட�� எயி20ற� ஆதலி% $மணி.06-203 

 >(கா#(4 ேகா#ட�� எ%றல� உைரயா� $மணி.06-204 

 இத%வரD இ�எ%� இ5-ெத/வ� உைர4க $மணி.06-205 



 மத% இ2 ெந7செமா( வா%�ய�_எ/தி, $மணி.06-206 

 பிற-ேதா� வா&4ைக_ெப.(வா&4ைக_ெப.) சிற-ேதா� உைர,ப $மணி.06-207 

 இற-�இ5� M�-த இைடஇ5� யாம��� $மணி.06-208 

 E��எயி2 எ/திய_ெப.எ+.(எ/�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) >தமதி ஒழிய, 

$மணி.06-209 

 G�ெகா$ த%ைன, ெபா5-தி� தழ.இ_வி.எ+.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.06-210 

 அ-தர�_ெப.(அ-தர�_ெப.) ஆறா ஆ�ஐ-� ேயாசைன� $மணி.06-211 

 ெத%திைச ம5�கி2 ெச%�திைர 

உ(�த_ெப.எ+.(உ(_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.06-212 

 மணிப2 லவ�திைட மணிேம கலாெத/வ� $மணி.06-213 

 அணிஇைழ த%ைனைவ�� அக%ற� தா%_எ%. $மணி.06-214 

 மணிேம கைலதைன மணிப2 லவ�திைட $மணி.07-001 

 மணிேம கலாெத/வ� ைவ��_வி.எ+.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

நி�கி_வி.எ+.(ந.��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.07-002 

 மணிேம கைலதைன மல�,ெபாழி2 

க8ட_ெப.எ+.(கா8_வி.+8#_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.07-003 

 உதய �மர% உ��ய� எ/தி4 $மணி.07-004 

 க��2_ெப.(க��2_ெப.) கழியி2_எ% ைகயக� தா�_என, $மணி.07-005 

 ெபா��ெம2 அமளியி2 ெபா5-தா� இ5-ேதா% $மணி.07-006 

 9%ன�� ேதா%றி_வி.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

ம%னவ%_ெப.(ம%னவ%_ெப.) மகேன $மணி.07-007 

 ேகா2நிைல தி�-தி$% ேகா�நிைல தி�O� $மணி.07-008 



 ேகா�நிைல தி�-தி$% மா�வற� M5� $மணி.07-009 

 மா�வற� M�% ம%_உயி� இ2ைல $மணி.07-010 

 ம%_உயி� எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) ம8_ஆ� ேவ-த%_ெப.(ேவ-த%_ெப.) 

$மணி.07-011 

 த%_உயி� எ%B� த�திஇ%� 

ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.07-012 

 தவ�திற� G8டF� த%ேம2 ைவ�த $மணி.07-013 

 அவ�திற� ஒழிெக%� அவ%வயி% உைர�தபி% $மணி.07-014 

 உவவன� 0�-�ஆ�� உ��யி2 

ெகா���_ெப.எ+.(ெகா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.07-015 

 >தமதி த%ைன� �யிலிைட ந.4கி_வி.எ+.(ந.4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.07-016 

 இ-திர_ெப.அ.(இ-திர%_ெப.) ேகாடைண இ-நக�4 காண $மணி.07-017 

 வ-ேத%_வி.9.(வா_வி.+-�_இ.கா.+ஏ%_த%.ஒ5.) அ7ச2 மணிேம கைலயா% 

$மணி.07-018 

 ஆதிசா2 9னிவ% அறவழி, 

பPஉ�_ெப.எ+.(ப(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.07-019 

 ஏ� 9தி�-த� இள�ெகா$4� ஆதலி% $மணி.07-020 

 வி7ைசயி% ெபய���நி% விள��இைழ த%ைனஓ� $மணி.07-021 

 வ7ச�_இ2 மணிப2 லவ�திைட ைவ�ேத% $மணி.07-022 

 ப8ைட, பிற,0� ப80ற உண�-�ஈ�� $மணி.07-023 

 இ%�ஏ& நாளி2 இ-நக� ம5�ேக $மணி.07-024 



 வ-�_வி.எ+.(வா_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

ேதா%��_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) மட4ெகா$ 

ந2லா� $மணி.07-025 

 களி,0மா8 ெச2வ4 காவ2_ெப.(காவ2_ெப.) ேப�_ஊ� $மணி.07-026 

 ஒளி��உ5 எ/திB� உ%திற� ஒளியா� $மணி.07-027 

 ஆ��அவ� இ-நக� 0�-த அ-நா� $மணி.07-028 

 ஈ�� நிக&வன ஏ�, பல_உள $மணி.07-029 

 மாதவி தன4�யா% வ-த_ெப.எ+.(வா_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

வ8ண9� $மணி.07-030 

 ஏத�_இ2 ெநறிமக� எ/திய_ெப.எ+.(எ/�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

வ8ண9� $மணி.07-031 

 உைரயா/ ந.அவ� எ%திற� உண5� $மணி.07-032 

 திைரஇ5� ெபௗவ��� ெத/வ�_ஒ%� உ8(என4 $மணி.07-033 

 ேகாவல%_ெப.(ேகாவல%_ெப.) Mறிஇ4 ெகா$யிைட த%ைனஎ% $மணி.07-034 

 நாம� ெச/த_ெப.எ+.(ெச/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ந2நா� ந�_இ5� 

$மணி.07-035 

 காம% ைகயற4 க(நைவ 

அ�4��_ெப.எ+.(அ�_வி.+44_ெபா5.உ5.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

$மணி.07-036 

 மாெப5- தவ4ெகா$ ஈ%றைன எ%ேற $மணி.07-037 

 நனேவ ேபால4 கனவக�� உைர�ேத% $மணி.07-038 

 ஈ��இ@ வ8ண�_ெப.(வ8ண�_ெப.) ஆ��அவ#� உைரஎ%� $மணி.07-039 

 அ-தர�� எ:-�ஆ�� அ5-ெத/வ� ேபாயபி% $மணி.07-040 



 ெவ-�ய� எ/தி+ >தமதி எ:-�ஆ�� $மணி.07-041 

 அக2மைன அர�க�� ஆசி�ய� த�ெமா( $மணி.07-042 

 வைகெத� மா4க#� வ#டைண கா#$ $மணி.07-043 

 ஆட2_ெதா.ெப.(ஆ(_வி.+அ2_ெதா.ெப.�றி.) 0ண�4� அர�கிய2 மகளி�2 

$மணி.07-044 

 M$ய �யிKவ4 க5விக8 �யி%� $மணி.07-045 

 ப8=4கிைள பயி5� ப8ணியா&� த.-ெதாைட $மணி.07-046 

 ெகாைளவ2 ஆயேமா( இைசM# (8( $மணி.07-047 

 வைளேச� ெச�ைக ெம2விர2 உைத�த $மணி.07-048 

 ெவ�ைமெவ/ �றா� த%ைமயி2 தி�யD� $மணி.07-049 

 ப80இ2 காதல%_ெப.(காதல%_ெப.) பர�தைம ேநானா� $மணி.07-050 

 உ8க8 சிவ-தா�� ஒ2�ெகா$ ேபா%� $மணி.07-051 

 ெத5#டD� ெத5ளா� ஊடெலா( �யி2ேவா� $மணி.07-052 

 விைர,G� ப�ளி_ெப.(ப�ளி_ெப.) வ .&�ைண த:வD� $மணி.07-053 

 தள�நைட ஆயெமா( 

த�கா�_எதி�.ம.வி.எ+.(த��_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.�றி.) ஓ$ $மணி.07-054 

 விைளயா( சி�ேத� ஈ���ெம/ 

வ5-தி_வி.எ+.(வ5-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.07-055 

 அமளி� �7>�_ெப.எ+.(�7>_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) ஐ�பைட� 

தாலி4 $மணி.07-056 

 �தைல+ ெச@வா/ ��நைட, 0த2வ�4�4 $மணி.07-057 



 காவ2_ெப.(காவ2_ெப.) ெப8$�_ெப.(ெப8(_ெப.+இ�_பட�.ப%.) க$,பைக 

எறி-�_வி.எ+.(எறி_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.07-058 

 Eப� கா#$� E���யி2 வதியD� $மணி.07-059 

 இைறஉைற 0றD� நிைறந.�, 0��� $மணி.07-060 

 காDைற பறைவO� நாஉ� அ:-தி $மணி.07-061 

 விழD4களி அட�கி 9ழD4க8 �யி%� $மணி.07-062 

 பழவிற2 CE� பாய2ெகா� ந(நா� $மணி.07-063 

 ேகாமக% ேகாயி2_ெப.(ேகாயி2_ெப.) ��ந.�4 க%னலி% $மணி.07-064 

 யாம�_ெப.(யாம�_ெப.) ெகா�பவ� ஏ��ஒலி அரவ9� $மணி.07-065 

 உைறO�நி%� ஒ(�கிய_ெப.எ+.(ஒ(��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

உ8ணா உய4க��_ெப.(உய4க�_ெப.+அ��_சா�.) $மணி.07-066 

 நிைறஅழி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெந(�M விளிO� $மணி.07-067 

 ேத�வழ�� ெத5D� சி�றிைட 9(4க5� $மணி.07-068 

 ஊ�கா, பாள� எறி�$ ஓைதO� $மணி.07-069 

 9ழ��ந.� 9%�ைற4 கல�0ண� க�மிய� $மணி.07-070 

 �ழ-�அ( க�ளி% ேதா,பிஉ8( அய�-� $மணி.07-071 

 பழ7ெச54� உ�ற_ெப.எ+.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ+.�றி.) அன-த�, 

பாணிO� $மணி.07-072 

 அரவா/4 க$,பைக ஐயவி4 க$,பைக $மணி.07-073 

 விரவிய மகளி�_ெப.) ஏ-திய_ெப.எ+.(ஏ-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

Eம��, $மணி.07-074 



 0த2வைர, பய-த_ெப.எ+.(பய_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 0னி�த.� கய4க� 

$மணி.07-075 

 த.�விைன மகளி�_ெப.) �ள%_ஆ( அரவ9� $மணி.07-076 

 வலி�த ெந7சி% ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) இ%றிO� $மணி.07-077 

 0லி4கண�� அ%ேனா� Gத ச�4க��4 $மணி.07-078 

 ெகா$�ேத� ேவ-த%_ெப.(ேவ-த%_ெப.) ெகா�ற�_ெப.(ெகா�ற�_ெப.) 

ெகா�ெகன $மணி.07-079 

 இ$4�ர2 9ழ4க�� இ(�பலி ஓைதO� $மணி.07-080 

 ஈ�றிள� ெப8$�_ெப.(ெப8(_ெப.+இ�_பட�.ப%.) ஆ�றா, பாலக� $மணி.07-081 

 க(7S2 மகளி�_ெப.) ெந(�08 

உ�ேறா�_வி.அ.ெப.(உ�_வி.+��_இ.கா.+ஓ�_பட�.ப%.) $மணி.07-082 

 த��ய� ெக(4�� ம-திர மா4க� $மணி.07-083 

 ம%ற, ேப/மக� வ-�ைக4 ெகா�ெகன $மணி.07-084 

 நி%�எறி பலியி% ெந(��ர2 ஓைதO� $மணி.07-085 

 ப2ேவ� ஓைதO� பர-�ஒ5�� இைச,ப4 $மணி.07-086 

 ேக#(உள� கல�கி_வி.எ+.(கல��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) ஊ#$5� 

அ:வ��_ெப.(அ:வ�_ெப.+அ��_சா�.) $மணி.07-087 

 95-�ஏ� இளநைக ந.�கி, G�ெபாழி2 $மணி.07-088 

 தி5-�எயி2 �டபா2 சி�0ைழ ேபாகி $மணி.07-089 

 மி4கமா ெத/வ�_ெப.(ெத/வ�_ெப.) விய-�எ(�� 

உைர�த_ெப.எ+.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.07-090 

 ச4கர வாள4 ேகா#ட�� அ�க8 $மணி.07-091 



 பல�0க� திற-த ப�வா/ வாயி2_ெப.(வாயி2_ெப.) $மணி.07-092 

 உலக அறவியி% ஒ50ைட இ5�தK� $மணி.07-093 

 க-�உைட ெந(நிைல4 காரண� கா#$ய $மணி.07-094 

 அ-தி2 எ:திய_ெப.எ+.(எ:�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) அ�0த, 

பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $மணி.07-095 

 ைம�தட� க8ணா� மய�கின� ெவ5வ� $மணி.07-096 

 தி,பிய� உைர4�� ெத/வ4 கிளவியி% $மணி.07-097 

 இரவி வ%ம% ஒ5ெப5 மகேள $மணி.07-098 

 �ரக� தாைன� �+சய% ேதவி $மணி.07-099 

 தய��இண�4 ேகாைத� தாைர சாDற $மணி.07-100 

 மய�கி_வி.எ+.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) யாைன9% ம%_உயி� 

ந.�ேதா/ $மணி.07-101 

 காராள� ச8ைபயி2 ெகௗசிக% மகேள $மணி.07-102 

 மா5த ேவகேனா( இ-நக� 0�-� $மணி.07-103 

 தாைர த@ைவ த%ெனா(_ெப.(த%_பதி.ெப.+ஒ(_க5.ேவ.) M$ய $மணி.07-104 

 இ%�ஏ& நாளி2 இைடயி5� யாம��� $மணி.07-106 

 த%பிற, பதெனா( நி%பிற,0 உண�-�ஈ�� $மணி.07-107 

 இல4�மி யாகிய நின4�இைள யா�வ5� $மணி.07-108 

 அ7ச2_எ%� உைர�த� அ@Dைர 

ேக#(_வி.எ+.(ேக�_வி.+#_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.07-109 

 ெந7ச�_ெப.(ெந7ச�_ெப.) ந(4�[உ� ேந�_இைழ ந2லா� $மணி.07-110 

 காவ லாள� க8�யி2 ெகா�ள� $மணி.07-111 



 Eெம% ேச4ைக� �யி2க8 விழி,ப $மணி.07-112 

 வல�0�+ ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) வறி�எ:-� ஆ�,ப, $மணி.07-113 

 0ல�0�+ ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) ெபா5ெளா( 9ழ�க, $மணி.07-114 

 0க�9க வாரண�_ெப.(வாரண�_ெப.) ெந(�M விளி,ப, $மணி.07-115 

 ெபாறிமயி� வாரண�_ெப.(வாரண�_ெப.) ���M விளி,ப, $மணி.07-116 

 பைணநிைல, 0ரவி_ெப.(0ரவி_ெப.) பலஎ:-� ஆல, $மணி.07-117 

 பைணநிைல, 0��� பலஎ:-� ஆல, $மணி.07-118 

 G�ெபாழி2 ஆ�ைக, 0�_ஒலி சிற,ப, $மணி.07-119 

 G�ெகா$ யா�ைக, 0�_ஒலி சிற,ப4 $மணி.07-120 

 கடD�_ெப.(கடD�_ெப.) ப$ீைக, G,பலி கைடெகாள4 $மணி.07-121 

 கல�பக� ப$ீைக, G,பலி கைடெகாள4 $மணி.07-122 

 �யிKவ� கைடெதா�� ப8ணிய� பர-�எழ $மணி.07-123 

 ெகா(,ேபா� கைடெதா�� ப8ணிய� பர-�எழ $மணி.07-124 

 ஊ��யி2 எ(,ப_�ைற.எ+.(எ(,,_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) உரDந.� அ:வ��4 

$மணி.07-125 

 கா�_இ5� சீ��4 கதிரவ% 9ைள�தK� $மணி.07-126 

 ஏஉ� ம7ைஞயி% இைன-த�அ$ 

வ5-த_�ைற.எ+.(வ5-�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) $மணி.07-127 

 மாநக� வ .தி ம5�கி2 ேபாகி, $மணி.07-128 

 ேபாய க��லி2 0�-தைத எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) $மணி.07-129 

 மாதவி தன4� வ:இ%� உைர�தK� $மணி.07-130 



 ந2மணி இழ-த_ெப.எ+.(இழ_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) ேபா%�அவ� $மணி.07-131 

 த%மக� வாரா� தனி��ய� உழ,ப $மணி.07-132 

 இ%_உயி� இழ-த_ெப.எ+.(இழ_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) யா4ைகயி2 

இ5-தன� $மணி.07-133 

 �%னிய� உைர�த_ெப.எ+.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) >தமதி 

தா%_எ%. $மணி.07-134 

 ஈ��இவ� இ%னண மாக இ5�கட2 $மணி.08-01 

 வா��திைர உ(�த_ெப.எ+.(உ(_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) மணிப2 

லவ�திைட� $மணி.08-02 

 த��ந.� அைடகைர+ ச��உ: ெதா(,பி% $மணி.08-03 

 9��விைள கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) 9�ெச� பவளெமா( $மணி.08-04 

 விைரமர� உ5#(�_ெப.எ+.(உ5#(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

திைரஉலா, பர,பி% $மணி.08-05 

 ஞாழ2_ெப.(ஞாழ2_ெப.) ஓ�கிய_ெப.எ+.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

தா&க8 அ>�பி% $மணி.08-06 

 ஆ�பK� �வைளO� தா�0ண�-� 

மய�கி_வி.எ+.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.08-07 

 வ8(உண மல�-த_ெப.அ.(மல�-த_ெப.அ.) �8(ந.� 

இல7சி_ெப.(இல7சி_ெப.) $மணி.08-08 

 9ட4கா2 0%ைனO� மட2G- தாைழO� $மணி.08-09 

 ெவயி2வரD ஒழி�த பயி2G� ப-த� $மணி.08-010 

 அற2விள�� நிலாமண2 ந�மல�, ப�ளி� $மணி.08-011 



 �7> �யி2 எXஉ� அ�சி2 ஓதி $மணி.08-012 

 காத2_ெப.(காத2_ெப.) >�ற�_ெப.(>�ற�_ெப.) 

மற-�_வி.எ+.(மற_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) கைடெகாள $மணி.08-013 

 ேவ�இட��, பிற-த_ெப.எ+.(பிற_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) உயிேர 

ேபா%� $மணி.08-014 

 ப8(அறி கிைளெயா( பதிO� 

காணா�_வி.9.(கா8_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ5.) $மணி.08-015 

 க8(அறி யாதன க8ணி� காணா $மணி.08-016 

 ந.ல_ெப.அ.(ந.ல�_ெப.) மா4கட2 ெந#$ைட அ%றிO� $மணி.08-017 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஞாயி�_ெப.(ஞாயி�_ெப.) கதி�வி��� 9ைள,ப 

$மணி.08-018 

 உவவன ம5�கினி2 ஓ�_இட� ெகா2_இ� $மணி.08-019 

 >தமதி ஒளி�தா/ �யர�_ெப.(�யர�_ெப.) 

ெச/தைன_வி.9.(ெச/_வி.+�_இ.கா.+அ%_ெபா5.உ5.+ஐ_9%.ஒ5.) $மணி.08-

020 

 நனேவா கனேவா எ%பைத அறிேய%_வி.9.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ%_த%.ஒ5.) 

$மணி.08-021 

 மனந(4 �[உ� மா�ற� தாரா/ $மணி.08-022 

 வ2_இ5� கழி-த� மாதவி மய��� $மணி.08-023 

 எ2வைள வாரா/_வி.9.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ/_9%.ஒ5.) வி#(அக% 

றைனேயா $மணி.08-024 

 வி7ைசயி2 ேதா%றிய_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

விள�கிைழ மடவா� $மணி.08-025 



 வ7ச� ெச/தன� ெகா2ேலா 

அறிேய%_வி.9.(அறி_வி.+ஏ_எதி�.ம.+எ%_த%.ஒ5.) $மணி.08-026 

 ஒ5தனி அ7>ெவ% தி5ேவ வாெவன� $மணி.08-027 

 திைரதவ& பறைவO� வி�சிைற, பறைவO� $மணி.08-028 

 எ:-�வ .& சி2ைலO� ஒ(��சிைற 9:வK� $மணி.08-029 

 அ%ன+ ேசவ2_ெப.(ேசவ2_ெப.) அரச னாக, $மணி.08-030 

 ப%னிற, 0�_இன� பர-�ஒ5�� ஈ8$, $மணி.08-031 

 பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.) ம%ன�_ெப.(ம%ன�_ெப.) பா$ ேபால $மணி.08-032 

 வ .>ந.�, பர,பி% எதி�_எதி� 

இ54��_ெப.எ+.(இ54�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.08-033 

 �ைறO� �ைறS& ெந(மண2 �%ற9� $மணி.08-034 

 யா�க=� தி�ேவா� பா�கின� 

காணா�_வி.9.(கா8_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_பட�.ஒ5.) $மணி.08-035 

 �ர2தைல4 M-த2_ெப.(M-த2_ெப.) �ைல-�பி% 

வ .ழ_�ைற.எ+.(வ .&_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) $மணி.08-036 

 அர�றின� Mஉ/ அ:தன� ஏ�கி $மணி.08-037 

 வ .&�ய� எ/திய_ெப.எ+.(எ/�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) வி:ம4 

கிளவியி2 $மணி.08-038 

 தா&�ய� உ�ேவா� த-ைதைய உ�ளி $மணி.08-039 

 எ�_இதி2 ப(��� ெவ@விைன உ5,ப4 $மணி.08-040 

 ேகா2ெதா$ மாதெரா( ேவ��நா( 

அைட-�_வி.எ+.(அைட_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.08-041 



 ைவவா� உழ-த_ெப.எ+.(உழ_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) மணி,G8 

அகல��_ெப.(அகல�_ெப.+அ��_சா�.) $மணி.08-042 

 ஐயா ேவாஎ%� அ:ேவா� 9%ன� $மணி.08-043 

 வி�-�இல�� அவி�_ஒளி சிற-�கதி� 

பர,பி_வி.எ+.(பர,0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.08-044 

 உைரெப� 9�9ழ� நிலமிைச ஓ�கி� $மணி.08-045 

 திைசெதா�� ஒ%பா% 9:நில� 

அக%�_வி.எ+.(அக%_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.08-046 

 விதிமா8 ஆ$யி% வ#ட�_ெப.(வ#ட�_ெப.) �யி%� $மணி.08-047 

 ப�ம ச�ர� மீமிைச விள�கி_வி.எ+.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.08-048 

 அறேவா�� அைம-த_ெப.எ+.(அைம_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ஆசன� 

எ%ேற $மணி.08-049 

 ந�மல� அ2ல� பிறமர� ெசா�யா� $மணி.08-050 

 பறைவO� 9தி�சிைற பா��ெச%� அதிரா� $மணி.08-051 

 ேதவ�ேகா% இ#ட மாமணி, ப$ீைக $மணி.08-052 

 பிற,0விள�� அவி�_ஒளி அற�தைக ஆசன� $மணி.08-053 

 கீ&நில ம5�கி% நாகநா( ஆ�� $மணி.08-054 

 இ5வ�_ெப.(இ5வ�_ெப.) ம%னவ� ஒ5வழி� 

ேதா%றி_வி.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.08-055 

 எம�ஈ� எ%ேற எ(4க2 ஆ�றா� $மணி.08-056 

 த�ெப5� ப�� ந.�கK� ந.�கா� $மணி.08-057 



 ெச�க8 சிவ-�_வி.எ+.(சிவ_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) ெந7>0ைக 

உயி���� $மணி.08-058 

 த�ெப57 ேசைனெயா( ெவ7சம� 0�நா� $மணி.08-059 

 இ57ெச5 ஒழிமி% எம�ஈ� எ%ேற $மணி.08-060 

 ெப5-தவ 9னிவ% இ5-�அற� உைர4�� $மணி.08-061 

 ெபா5அ� சிற,பி2 0ைரேயா� ஏ��� $மணி.08-062 

 த5ம ப$ீைக ேதா%றிய� ஆ�� எ%. $மணி.08-063 

 ஆ��அ� க8ட_ெப.எ+.(கா8_வி.+8#_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ஆயிைழ 

அறியா�_வி.9.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ஒ5.) $மணி.09-001 

 கா-த�_அ� ெச�ைக தைலேம2 �வி-தன $மணி.09-002 

 தைலேம2 �வி-த ைகய� ெச�க8 $மணி.09-003 

 9ைலேம2 கK&-�9� த�திர� உ���அதி% $மணி.09-004 

 இட9ைற 9�9ைற வல9ைற வாரா4 $மணி.09-005 

 ெகா$மி% 9கிெலா( நில7ேச�- ெத%ன $மணி.09-006 

 இ�R>,0 அலச ெவ�நில� ேச�-�ஆ�� $மணி.09-007 

 எ:ேவா� பிற,0 வ:இ%� 

உண�-�_வி.எ+.(உண�_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.09-008 

 ெதா:தைக மாதவ �ணிெபா5� உண�-ேதா/ $மணி.09-009 

 காய� கைரயி2 உைர�தைத எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) $மணி.09-010 

 வாேய ஆ�த2_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த2_ெதா.ெப.�றி.) மய4�அற உண�-ேத% 

$மணி.09-011 

 கா-தார� எ%B� கழிெப5 நா#(, $மணி.09-012 



 G5வ ேதய� ெபாைறெகட வா:� $மணி.09-013 

 அ�தி பதிஎB� அரசா� ேவ-த%_ெப.(ேவ-த%_ெப.) $மணி.09-014 

 ைம��ன% ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ�_ெப.எ+.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) பிரம த5ம% 

$மணி.09-015 

 ஆ��அவ% த%பா2 அைண-�அற% உைர,ேபா/ $மணி.09-016 

 த.�கனி நாவ2 ஓ���_இ� த.விைட $மணி.09-017 

 இ%�ஏ& நாளி2 இ5நில மா4க� $மணி.09-018 

 நி%�ந(4� எ/த_�ைற.எ+.(எ/�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) ந.�நில ேவ-ேத 

$மணி.09-019 

 Gமி ந(4�[உ� ேபா&த�� இ-நக� $மணி.09-020 

 நாகந2 நா#( நா]� ேயாசைன $மணி.09-021 

 விய%பா தல�� வ .&-�ேக( 

எ/��_ெப.எ+.(எ/�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.09-022 

 இத%பா2 ஒழிெகன $மணி.09-023 

 மாெப5� ேபW� ம4க#� எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) $மணி.09-024 

 ஆD� மாD� ெகா8(கழிக எ%ேற $மணி.09-025 

 பைறயி2 சா�றி நிைறஅ5- தாைனேயா( $மணி.09-026 

 இடவய� எ%B� இ5�பதி நி�கி_வி.எ+.(ந.��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.09-027 

 வடவயி% அவ-தி மாநக�+ ெச2ேவா% $மணி.09-028 

 காய� கைரஎB� ேப�யா�� அைடகைர+ $மணி.09-029 

 ேச/_உய� G�ெபாழி2 பா$ெச/� இ5,ப $மணி.09-030 



 எ�ேகா% ந.ஆ�� உைர�தஅ- நாளிைட� $மணி.09-031 

 த�கா�_எதி�.ம.வி.எ+.(த��_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.�றி.) அ-நக� 

வ .&-�ேக( எ/தK� $மணி.09-032 

 ம5�_அ� 0லவ நி%_பதி.ெப.(நி%_9%.ஒ5.) மல�_அ$ அதைன $மணி.09-033 

 அரெசா( ம4க�_ெப.(ம4க�_ெப.) எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) ஈ8$+ $மணி.09-

034 

 S&-தன� வண�கி� தா&-�பல 

ஏ�திய_ெப.எ+.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.09-035 

 அ5�_அற� G8ட_ெப.எ+.(G8_வி.+#_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ஒ5ேப� 

இ%ப�� $மணி.09-036 

 உல��ய� ெக(,ப அ5ளிய அ-நா� $மணி.09-037 

 அரவ4 கட2_ஒலி அேசாதர� ஆ�� $மணி.09-038 

 இரவி வ%ம% ஒ5ெப5- ேதவி $மணி.09-039 

 அல�தக+ சீற$ அ9த பதிவயி�� $மணி.09-040 

 இல4�மி எ%B� ெபய�ெப��, பிற-ேத% $மணி.09-041 

 அ�தி பதிஎB� அரச%_ெப.(அரெச%_ெப.) ெப5-ேதவி $மணி.09-042 

 சி�தி0ர� ஆ�� சீதர% தி5மக� $மணி.09-043 

 ந.ல_ெப.அ.(ந.ல�_ெப.) பதிஎB� ேந�_இைழ வயி�றி2 $மணி.09-044 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஞாயி��4 கதி�ேபா2 

ேதா%றிய_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.09-045 

 இரா�ல% தன4�, 04ேக% அவெனா( $மணி.09-046 

 பராஅ5 மரபி%நி% பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) பணிதK� $மணி.09-047 

 எ#(இ5 நாளி2_இ@ இரா�ல% த%ைன� $மணி.09-048 



 தி#$ விட�_உ=� ெச2_உயி� ேபானா2 $மணி.09-049 

 த.அழ2 அவெனா( ேசயிைழ C&�ைவ $மணி.09-050 

 ஏ� நிக&+சி ஈ��இ%� ஆகலி% $மணி.09-051 

 கேவர4 க%னி, ெபயெரா( 

விள�கிய_ெப.எ+.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.09-052 

 தவா4களி CE�+ ெச%�பிற,0 எ/�தி $மணி.09-053 

 அணியிைழ நின4�ஓ� அ5-�ய� வ5நா� $மணி.09-054 

 மணிேம கலாெத/வ� வ-�_வி.எ+.(வா_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

ேதா%றி_வி.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.09-055 

 அ%�அ, பதியி2 ஆ�_இ5� எ(��� $மணி.09-056 

 ெத%திைச ம5�கி2_ஓ� த.விைட ைவ�தK� $மணி.09-057 

 ேவக ெவ-திற2 நாகநா#( அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) $மணி.09-058 

 சினமா> ஒழி��_வி.எ+.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) மனமா> 

த.���ஆ�� $மணி.09-059 

 அற+ெசவி திற-� மற+ெசவி அைட��, $மணி.09-060 

 பிறவி,பிணி ம5��வ% இ5-�அற� உைர4�� $மணி.09-061 

 தி5-�ஒளி ஆசன� ெச%�ைக ெதா:தி $மணி.09-062 

 அ%ைற, பகேல உ%பிற,0 உண�-�ஈ�� $மணி.09-063 

 இ%�யா% உைர�த_ெப.எ+.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) உைரெதளி 

வா/_என $மணி.09-064 

 சா�ய� ேக#(� தள�-�உ� மன�ேத% $மணி.09-065 

 காதல%_ெப.(காதல%_ெப.) பிற,0� கா#டா ேயாஎன $மணி.09-066 



 ஆ��உைன4 ெகாண�-த அ5�ெப5- ெத/வ�_ெப.(ெத/வ�_ெப.) $மணி.09-

067 

 பா�கி2 ேதா%றி, ைப-ெதா$ கணவைன $மணி.09-068 

 ஈ��இவ% எ%B� எ%�எ(�� ஓதிைன $மணி.09-069 

 ஆ��அ� ெத/வத� வாரா ேதாஎன $மணி.09-070 

 ஏ�கின� அXஉ� இள�ெகா$ தா%_எ% $மணி.09-071 

 அறேவா% ஆசன�� ஆயிைழ 

அறி-த_ெப.எ+.(அ�_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.10-001 

 பிறவிய� ஆயின�_வி.9.(ஆ�_வி.+இ%_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ5.) ெப�றிO� 

ஐ�என $மணி.10-002 

 விைரமல� ஏ-தி வி>�G( இழி-�_வி.எ+.(இழி_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.10-003 

 ெபா5அ� G�ெகா$ Gமியி2 ெபாலி-ெதன $மணி.10-004 

 வ-�_வி.எ+.(வா_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

ேதா%றிய_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) மணிேம கலாெத/வ� 

$மணி.10-005 

 9-ைத, பிற,0எ/தி நி%ேறா� ேக#ப $மணி.10-006 

 உயி�க� எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) உண�Dபா& ஆகி, $மணி.10-007 

 ெபா5�வழ�� ெசவி��ைள E�-�அறிD 

இழ-த_ெப.எ+.(இழ_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.10-008 

 வற-தைல உலக��_ெப.(உலக�_ெப.+அ��_சா�.) அற�பா( சிற4க+ $மணி.10-

009 

 >ட�வழ4� அ��� த(மா� காைலஓ� $மணி.10-010 

 இளவள ஞாயி�_ெப.(ஞாயி�_ெப.) ேதா%றிய� எ%ன $மணி.10-011 



 ந.ேயா ேதா%றிைன நி%_அ$ பணி-ேத% $மணி.10-012 

 ந.ேய ஆகிநி�� அைம-த_இ@ ஆசன� $மணி.10-013 

 நாமிைச ைவ�ேத% தைலமிைச4 

ெகா8ேட%_வி.9.(ெகா�_வி.+8#_இ.கா.+ஏ%_த%.ஒ5.) $மணி.10-014 

 Gமிைச ஏ�றிேன% 0ல�0அ�க எ%ேற $மணி.10-015 

 வல�ெகா8( ஆசன� வண��ேவா� 9%ன� $மணி.10-016 

 ெபால�ெகா$ நிலமிைச+ ேச�-�என, 

ெபா5-தி_வி.எ+.(ெபா5-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.10-017 

 உ%தி5 அ5ளா2 எ%பிற,0 உண�-ேத% $மணி.10-018 

 எ%ெப5� கணவ%_ெப.(கணவ%_ெப.) யா��உள% எ%றK� $மணி.10-019 

 இல4�மி ேகளா/ இரா�ல% த%ெனா(_ெப.(த%_பதி.ெப.+ஒ(_க5.ேவ.) 

$மணி.10-020 

 0ல�தைக எ/திைன_வி.9.(எ/�_வி.+இ%_இ.கா.+ஐ_9%.ஒ5.) G�ெபாழி2 

அகவயி% $மணி.10-021 

 இட�கழி காமெமா( அட�கா னா/_அவ% $மணி.10-022 

 மட-ைத_ெப.(மட-ைத_ெப.) ெம2_இய2 மல�_அ$ வண��ழி+ $மணி.10-023 

 சா� ச4கர% மீவி>�0 தி�ேவா% $மணி.10-024 

 ெத5மர2 ஒழி��ஆ�� இர�தின த.வ��� $மணி.10-025 

 த5ம ச4கர�_ெப.(ச4கர�_ெப.) உ5#$ன% வ5ேவா% $மணி.10-026 

 ெவ�கதி� அமய��_ெப.(அமய�_ெப.+அ��_சா�.) விய%ெபாழி2 அகவயி% 

$மணி.10-027 

 வ-�_வி.எ+.(வா_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) ேதா%றK� மய�கிைன 

கல�கி_வி.எ+.(கல��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.10-028 



 ெம2_இய2 க8டைன ெம/-ந(4 ��றைன $மணி.10-029 

 ந2M� R>,பிைன நாணிைன இைற7ச $மணி.10-030 

 இரா�ல% வ-ேதா%_வி.அ.ெப.(வா_வி.+-�_இ.கா.+ஓ%_பட�.ஒ5.) யா�_என 

ெவ�ளK� $மணி.10-031 

 விராமல�4 M-த2_ெப.(M-த2_ெப.) அவ%வா/ 0ைதயா $மணி.10-032 

 வா%_ஊ( இழி-ேதா% மல�_அ$ வண�கா� $மணி.10-033 

 நாந2 M�-தைன எ%�அவ% த%ெனா(_ெப.(த%_பதி.ெப.+ஒ(_க5.ேவ.) 

$மணி.10-034 

 பைகஅ� பா�திய% பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) பணி-�ஆ�� $மணி.10-035 

 அமர ேக�நி% தம�_அல� ஆயிB�_நி.எ+.(ஆ/_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.+உ�_சா�.) 

$மணி.10-036 

 அ�த.� த8ண .� அ9ெதா( ெகாண�ேக� $மணி.10-037 

 உ8$ யா�_உ% �றி,பின� எ%றK� $மணி.10-038 

 எ�_அைன உ8ேக% ஈ��4 ெகாண�ெகன $மணி.10-039 

 அ-நா� அவ%_உ8 ட5ளிய அ@வற� $மணி.10-040 

 நி%_ஆ�� ஒழியா� நி%பிற,0 அ��தி(�. $மணி.10-041 

 உவவன ம5�கி2 உ%பா2 

ேதா%றிய_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.10-042 

 உதய �மர% அவ%_உ% இரா�ல% $மணி.10-043 

 ஆ��அவ% அ%றிO� அவ%பா2 உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) $மணி.10-044 

 ந.�கா� த%ைம_ெப.(த%ைம_ெப.) நின4��_உ8( ஆகலி% $மணி.10-045 

 க-த சாலியி% கழிெப5 வி��ஓ� $மணி.10-046 



 ெவ-�உ� ெவ8கள� வ .&வ� ேபா%�_என $மணி.10-047 

 அற�தி% வி�தா�� ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ�_ெப.எ+.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

உ%ைனஓ� $மணி.10-048 

 திற,பட�� ஏ�வா+ ேசயிைழ ெச/ேத%. $மணி.10-049 

 இ%B� ேகளா/ இல4�மி ந.நி% $மணி.10-050 

 த@ைவய� ஆேவா� தாைரO� வ .ைரO� $மணி.10-051 

 ஆ��அவ� த�ைம அ�கநா#( அகவயி% $மணி.10-052 

 க+சய� ஆ�� கழ2கா2 ேவ-த%_ெப.(ேவ-த%_ெப.) $மணி.10-053 

 �+சய% எ%ேபா% ஒ5வ%_ெப.(ஒ5வ%_ெப.) 

ெகா8டன%_வி.9.(ெகா�_வி.+8#_இ.கா.+அ%_ெபா5.உ5.+அ%_பட�.ஒ5.) 

$மணி.10-054 

 அவ5ட% ஆ��அவ% அக2மைல ஆ$4 $மணி.10-055 

 க�ைக, ேப�யா�� அைடகைர இ5-�ழி $மணி.10-056 

 மறவண� ந.�த மா>அ� ேக�வி $மணி.10-057 

 அறவண% ஆ��அவ% பா2ெச% ேறாைன $மணி.10-058 

 ஈ�� வ-த.� யா�_எ%� எ:-�அவ% $மணி.10-059 

 பா��உளி மாதவ%_ெப.(மாதவ%_ெப.) பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) பணிதK� 

$மணி.10-060 

 ஆதி 9த2வ%_ெப.(9த2வ%_ெப.) அறவாழி ஆ�ேவா% $மணி.10-061 

 மா�ய� எ@வ�_ெப.(எ@வ�_ெப.) ம4கைள_ெப.(ம4க�_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) 

ந.4கி_வி.எ+.(ந.4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.10-062 

 வில��� த�9� ெவWஉ�பைக 

ந.4கி_வி.எ+.(ந.4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.10-063 



 உட��உயி� வா&கஎ%� உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) கசி-�உக� $மணி.10-064 

 ெதா%�கா ல�� நி%�அற� 

உைர�த_ெப.எ+.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.10-065 

 �%ற�_ெப.(�%ற�_ெப.) ம5�கி2 ��ற�_ெப.(��ற�_ெப.) ெக(4�� 

$மணி.10-066 

 பாத ப�கய� கிட�தலி% ஈ��இ� $மணி.10-067 

 பாதப� கயமைல எB�ெபய��� ஆய� $மணி.10-068 

 ெதா:�வல� ெகா�ள_�ைற.எ+.(ெகா�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) 

வ-ேத%_வி.9.(வா_வி.+-�_இ.கா.+ஏ%_த%.ஒ5.) ஈ��இ, $மணி.10-069 

 ப:�இ2 கா#சிய�ீ ந.யி5� ெதா:�_என $மணி.10-070 

 அ%�அவ% உைர�த_ெப.எ+.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) அ@Dைர 

பிைழயா� $மணி.10-071 

 ெச%�ைக ெதா:�_வி.எ+.(ெதா:_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) சிற,0+ 

ெச/தலி% $மணி.10-072 

 மாதவி ஆகிO� >தமதி ஆகிO� $மணி.10-073 

 ேகாைதஅ� சாய2_ெப.(சாய2_ெப.) நி%ெனா( M$ன�. $மணி.10-074 

 அறிபிற,0 

உ�றைன_வி.9.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ%_ெபா5.உ5.+ஐ_9%.ஒ5.) அற�பா( 

அறி-தைன_வி.9.(அறி_வி.+-�_இ.கா.+அ%_ெபா5.உ5.+ஐ_9%.ஒ5.) $மணி.10-

075 

 பிறஅற� உைர,ேபா� ெப�றிO� ேக#�ைவ $மணி.10-076 

 ப2ேவ� சமய, ப$��உைர எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) $மணி.10-077 

 அ2லிய� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேக#��� அ-நா� $மணி.10-078 



 இைளய�_�றி.வி.9.(இைள_ெப.+அ�_பட�.ஒ5.) வைளேயா� எ%�உன4� 

யாவ5� $மணி.10-079 

 விைளெபா5� உைரயா� ேவ��உ5 எ/தD� $மணி.10-080 

 அ-தர�_ெப.(அ-தர�_ெப.) தி�யD� ஆ4��_இ@ அ5-திற2 $மணி.10-081 

 ம-திர� ெகா�ெகன வா/ைமயி% ஓதி $மணி.10-082 

 மதிநா� 9�றிய_ெப.எ+.(9��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ம�கல� 

தி5நா� $மணி.10-083 

 ெபா�அறிD இக&-� 0ல�_உ� மாதவ%_ெப.(மாதவ%_ெப.) $மணி.10-084 

 தி5அற� எ/�த2 சி�த�_எ%� உண�ந. $மணி.10-085 

 ம%ெப5� ப$ீைக வண�கிைன 

ஏ�தி_வி.எ+.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.10-086 

 நி%பதி, 0�வா/ எ%�எ:-� 

ஓ�கி_வி.எ+.(ஓ��_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.10-087 

 மற-த�� உ8(என மறி��ஆ�� 

இழி-�_வி.எ+.(இழி_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.10-088 

 சிற-த_ெப.எ+.(சிற_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ெகா�ைக+ ேசயிைழ ேகளா/ 

$மணி.10-089 

 ம4க�_ெப.(ம4க�_ெப.) யா4ைக உணவி% பி8ட�_ெப.(பி8ட�_ெப.) $மணி.10-

090 

 இ,ெப5 ம-திர� இ5�பசி அ�4��_எ%� $மணி.10-091 

 ஆ��அ� ெகா(��ஆ�� அ-தர�_ெப.(அ-தர�_ெப.) 

எ:-�_வி.எ+.(எ:_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.10-092 

 ந.�கிய� ஆ�� ெந(-ெத/வ� தா%_எ%. $மணி.10-093 



 மணிேம கலாெத/வ� ந.�கிய_ெப.எ+.(ந.��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

பி%ன� $மணி.11-001 

 மணிப2 லவ�திைட மணிேம கைலதா% $மணி.11-002 

 ெவ8மண2 �%ற9� வி�G7 ேசாைலO� $மணி.11-003 

 த8மல�, ெபா/ைகO� தா&-தன� ேநா4கி4 $மணி.11-004 

 காவத� தி�ய4 கடD�_ெப.(கடD�_ெப.) ேகால��� $மணி.11-005 

 த.வ திலைக ெச@வன- ேதா%றி4 $மணி.11-006 

 கல�கவி& மகளி�% வ-�ஈ�� 

எ/திய_ெப.எ+.(எ/�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.11-007 

 இல��ெதா$ ந2லா/ யா�ந. எ%றK� $மணி.11-008 

 எ,பிற, பக��� யா�ந. எ%ற� $மணி.11-009 

 ெபா%ெகா$ அ%னா/_ெப.(அ%ைன_ெப.+ஆ/_விளி.ேவ.) ெபா5-தி4 ேகளா/ 

$மணி.11-010 

 ேபாய பிறவியி2 Gமிய� கிழவ%_ெப.(கிழவ%_ெப.) $மணி.11-011 

 இரா�ல% மைனயா% இல4�மி எ%ேப� $மணி.11-012 

 ஆய பிறவியி2 ஆடல� கணிைக_ெப.(கணிைக_ெப.) $மணி.11-013 

 மாதவி ஈ%ற_ெப.எ+.(ஈ_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) மணிேம கைலயா% 

$மணி.11-014 

 எ%ெபய�� ெத/வ�_ெப.(ெத/வ�_ெப.) ஈ��எைன4 ெகாணர_இ� $மணி.11-015 

 ம%ெப5� ப$ீைக எ%பிற,0 உண�-ேத% $மணி.11-016 

 ஈ��எ% வரDஇ�ஈ�� எ/திய_ெப.எ+.(எ/�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

பய%_இ� $மணி.11-017 



 G�ெகா$ அ%னா/_ெப.(அ%ைன_ெப.+ஆ/_விளி.ேவ.) யா�ந. எ%றK� 

$மணி.11-018 

 ஆயிைழ த%பிற,0 அறி-தைம 

அறி-த_ெப.எ+.(அ�_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.11-019 

 த.வ திலைக ெச@வன� உைர4�� $மணி.11-020 

 ஈ��இத% அயலக�� இர�தின த.வ�� $மணி.11-021 

 ஓ��உய� சம-த�� உ+சி_ெப.(உ+சி_ெப.) மீமிைச $மணி.11-022 

 அறவிய� கிழேவா%_ெப.(கிழேவா%_ெப.) அ$இைண 

ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ�_ெப.எ+.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.11-023 

 பிறவி எ%B� ெப5�கட2 விPஉ� $மணி.11-024 

 அறவி நாவா/ ஆ��உள� ஆதலி% $மணி.11-025 

 ெதா:�வல� ெகா8(_வி.எ+.(ெகா�_வி.+8#_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

வ-ேத%_வி.9.(வா_வி.+-�_இ.கா.+ஏ%_த%.ஒ5.) ஈ��, $மணி.11-026 

 ப:�இ2 கா#சிஇ- ந%மணி, ப$ீைக $மணி.11-027 

 ேதவ�ேகா% ஏவலி% காவ2_ெப.(காவ2_ெப.) G8ேட% $மணி.11-028 

 த.வ திலைக எ%ெபய� இ�ேக� $மணி.11-029 

 த5ம தைலவ%_ெப.(தைலவ%_ெப.) தைலைமயி% 

உைர�த_ெப.எ+.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.11-030 

 ெப5ைமசா2 ந2_அற� பிறழா ேநா%பின� $மணி.11-031 

 க8(ைக ெதா:ேவா� க8டத% பி%ன�, $மணி.11-032 

 ப8ைட, பிறவிய� ஆ�வ� ைப-ெதா$ $மணி.11-033 

 அ�ய� உலக��_ெப.(உலக�_ெப.+அ��_சா�.) ஆ�அவ�4� அறெமாழி 

$மணி.11-034 



 உ�ய� உலக��_ெப.(உலக�_ெப.+அ��_சா�.) ஒ5தைல யாக $மணி.11-035 

 ஆ�ஙன� ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ�_ெப.எ+.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) அணியிைழ 

இ�ேக� $மணி.11-036 

 ஈ��இ, ெப5�ெபய�, ப$ீைக 9%ன� $மணி.11-037 

 மாமல�4 �வைளO� ெந/தK� 

மய�கிய_ெப.எ+.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.11-038 

 ேகா9கி எ%B� ெகா:ந.� இல7சி_ெப.(இல7சி_ெப.) $மணி.11-039 

 இ5�இள ேவனிலி2 எ�கதி� இடப�� $மணி.11-040 

 ஒ5பதி% ேமK� ஒ5C%� ெச%றபி% $மணி.11-041 

 மீன�� இைடநிைல மீன�� அகைவயி% $மணி.11-042 

 ேபாதி� தைலவெனா( ெபா5-தி� 

ேதா%��_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.11-043 

 ஆ0� திர%ைக அ9த >ரபிஎB� $மணி.11-044 

 மாெப5� பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) மட4ெகா$ ேகளா/ $மணி.11-045 

 அ-நா� இ-நா� அ,ெபா:� இ,ெபா:� $மணி.11-046 

 நி%_ஆ�� வ5வ� ேபாK� ேந�_இைழ $மணி.11-047 

 ஆ��அதி% ெப/த_ெப.எ+.(ெப/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ஆ�_உயி� 

ம5-�_ெப.(ம5-�_ெப.) $மணி.11-048 

 வா��ந� ைகயக� வ5��த2 அ2ல� $மணி.11-049 

 தா%ெதாைலD இ2லா� தைகைமய� 

ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.11-050 

 ந�மல�4 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) நி%_ஊ� ஆ�க8 $மணி.11-051 



 அறவண% த%பா2 ேக#�ைவ இத%திற� $மணி.11-052 

 எ%�அவ� உைர�தK� இள�ெகா$ 

வி5�பி_வி.எ+.(வி5�0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.11-053 

 ம%ெப5� ப$ீைக ெதா:தன� வண�கி� $மணி.11-054 

 த.வ திலைக த%ெனா(� M$4 $மணி.11-055 

 ேகா9கி வல�ெச/� ெகா�ைகயி% நி�றK� $மணி.11-056 

 எ:-�வல� 0�-த இள�ெகா$ ெச�ைகயி2 $மணி.11-057 

 ெதா:-தைக மரபி% பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) 0�தK�. $மணி.11-058 

 பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) ெப�ற_ெப.எ+.(ெப�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

ைப-ெதா$ மடவா� $மணி.11-059 

 மா�திைர இ%றி மனமகி& எ/தி_வி.எ+.(எ/�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.11-060 

 மாரைன ெவ2K�_ெப.எ+.(ெவ2_வி.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ+.�றி.) வ .ர 

நி%_அ$ $மணி.11-061 

 த.ெநறி4 க(�பைக க$-ேதா/ நி%_அ$ $மணி.11-062 

 பிற�4�அற� 9யK� ெப�ேயா/ நி%_அ$ $மணி.11-063 

 �ற4க� ேவ8டா� ெதா2ேலா/ நி%_அ$ $மணி.11-064 

 எ8பிற4� ஒழிய_�ைற.எ+.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) இற-ேதா/ நி%_அ$ 

$மணி.11-065 

 க8பிற�4� 

அளி4��_வி.எ+.(அளி_வி.+44_ெபா5.உ5.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

க8ேணா/ நி%_அ$ $மணி.11-066 

 த.ெமாழி4� அைட�த ெசவிேயா/ நி%_அ$ $மணி.11-067 



 வா/ெமாழி சிற-த_ெப.எ+.(சிற_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) நாேவா/ நி%ன$ 

$மணி.11-068 

 நரக� �ய�ெகட நட,ேபா/ நி%_அ$ $மணி.11-069 

 உரக� �யர�_ெப.(�யர�_ெப.) ஒழி,ேபா/ நி%_அ$ $மணி.11-070 

 வண��த2 அ2ல� வா&�த2_எ% நாவி�� $மணி.11-071 

 அட�கா� எ%ற ஆயிைழ 9%ன� $மணி.11-072 

 ேபாதி ந.ழ2 ெபா5-தி� 

ேதா%��_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.11-073 

 நாத% பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) நைவெகட ஏ�தி� $மணி.11-074 

 த.வ திலைக ேசயிைழ4�� உைர4�� $மணி.11-075 

 �$,பிற,0 

அழி4��_ெப.எ+.(அழி_வி.+44_ெபா5.உ5.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

வி:,ப� ெகா2K�_ெப.எ+.(ெகா2_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.11-

076 

 பி$�த_ெப.எ+.(பி$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) க2வி, ெப5�0ைண 

விPஉ� $மணி.11-077 

 நா8_அணி கைளO�_ெப.எ+.(கைள_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

மா8_எழி2 

சிைத4��_ெப.எ+.(சிைத_வி.+44_ெபா5.உ5.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

$மணி.11-078 

 G89ைல மாதெரா( 0ற�கைட நி���� $மணி.11-079 

 பசி,பிணி எ%B� பாவிஅ� த.��ேதா� $மணி.11-080 

 இைச+ெசா2 அளைவ4� எ%நா நிமிரா� $மணி.11-081 



 02மர� 0ைகய, 0ைகஅழ2 

ெபா�கி_வி.எ+.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.11-082 

 ம%_உயி� ம$ய மைழவள� கர�தலி% $மணி.11-083 

 அர>தைல ந.�கிய_ெப.எ+.(ந.��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) அ5மைற 

அ-தண% $மணி.11-084 

 இ5நில ம5�கி% யா�க=� தி�ேவா% $மணி.11-085 

 அ5�பசி கைளய ஆ��வ� காணா% $மணி.11-086 

 தி5-தா நா/_ஊ% தி%Bத2 உ�ேவா% $மணி.11-087 

 இ-திர_ெப.அ.(இ-திர%_ெப.) சிற,0+ ெச/ேவா% 9%ன� $மணி.11-088 

 வ-�_வி.எ+.(வா_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

ேதா%றிய_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) ெப5-தைக $மணி.11-089 

 மைழவள� த5தலி% ம%_உயி� ஓ�கி, $மணி.11-090 

 பிைழயா விைளO�� ெப5கிய� அ%ேறா $மணி.11-091 

 ஆ��ந�4� அளி,ேபா� அறவிைல பக�ேவா� $மணி.11-092 

 ஆ�றா_ெப.எ+.(ஆ��_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ+.�றி.) மா4க� அ5�பசி 

கைளேவா� $மணி.11-093 

 உலகி% ெம/-ெநறி வா&4ைக_ெப.(வா&4ைக_ெப.) $மணி.11-094 

 ம8திணி ஞால�� வா&ேவா�4� எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) $மணி.11-095 

 உ8$ ெகா(�ேதா�_வி.அ.ெப.(ெகா(_வி.+��_இ.கா.+ஓ�_பட�.ப%.) உயி� 

ெகா(�ேதாேர_வி.அ.ெப.(ெகா(_வி.+��_இ.கா.+ஓ�_பட�.ப%+ஏ_சா�.) $மணி.11-

096 

 உயி�4ெகாைட G8ட_ெப.எ+.(G8_வி.+#_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) உரேவா/ 

ஆகி4 $மணி.11-097 



 கய4�அ� ந2_அற� க8டைன எ%றK� $மணி.11-098 

 வி#ட பிற,பி2யா% வி5�பிய_ெப.எ+.(வி5�0_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

காதல%_ெப.(காதல%_ெப.) $மணி.11-099 

 தி#$ விட�_உண+ ெச2_உயி� ேபாDழி $மணி.11-100 

 உயிெரா( ேவேவ% உண�D_ெப.(உண�D_ெப.) ஒழி கால�� $மணி.11-101 

 ெவயி2விள�� அமய��_ெப.(அமய�_ெப.+அ��_சா�.) விள�கி� 

ேதா%றிய_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.11-102 

 சா� ச4கர% தைனயா% ஊ#$ய $மணி.11-103 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) ேபா2வ�ஓ� கனாமய4� உ�ேற% $மணி.11-104 

 ஆ��அத% பயேன ஆ�_உயி� ம5-தா/ $மணி.11-105 

 ஈ��இ, பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) எ%ைக, 0�-த� $மணி.11-106 

 நாவெலா( ெபய�ய மாெப5- த.வ�� $மணி.11-107 

 வி�தி ந2_அற� விைள-த_ெப.எ+.(விைள_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

அத%பய% $மணி.11-108 

 �/,ேபா� த�மைன� �ணி+சித� உ(�� $மணி.11-109 

 வயி�கா/ ெப5�பசி அைல�த�� 

இர�கி_வி.எ+.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.11-110 

 ெவயி2_என 9னியா� 0ய2_என ம$யா� $மணி.11-111 

 0ற�கைட நி%�_வி.எ+.(நி2_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

0%க8_ெப.(0%க8_ெப.) M�-�9% $மணி.11-112 

 அற�கைட நி2லா� அய�ேவா� பலரா2 $மணி.11-113 

 ஈ%ற_ெப.எ+.(ஈ_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) �ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) 

9க�க8( இர�கி� $மணி.11-114 



 த.�பா2 >ர,ேபா� த%9ைல ேபா%ேற $மணி.11-115 

 ெந7>_ெப.(ெந7>_ெப.) வழி,பPஉ� வி7ைச, 

பா�திர��_ெப.(பா�திர�_ெப.+அ��_சா�.) $மணி.11-116 

 அக%>ைர, ெப/த_ெப.எ+.(ெப/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ஆ�_உயி� 

ம5-�அவ� $மணி.11-117 

 9க�க8( >ர�த2 கா8ட2ேவ# ைகேய%_என $மணி.11-118 

 மற-ேத% அத%திற� ந.எ(�� உைர�தைன $மணி.11-119 

 அற�க� யாக அ5�>ர-� ஊ#(� $மணி.11-120 

 சிற-ேதா�4� அ2ல� ெச@வன� >ரவா� $மணி.11-121 

 ஆ�ஙன� ஆயிைன அத%பய% 

அறி-தைன_வி.9.(அறி_வி.+-�_இ.கா.+அ%_ெபா5.உ5.+ஐ_9%.ஒ5.) $மணி.11-

122 

 ஈ��நி%� எ:வா/ எ%�அவ� உைர,ப $மணி.11-123 

 த.வ திலைக த%_அ$ வண�கி_வி.எ+.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.11-124 

 மாெப5� பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) மல�4ைகயி2 ஏ-தி4 $மணி.11-125 

 ேகாமக% ப$ீைக ெதா:�_வி.எ+.(ெதா:_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

வல�ெகா8( $மணி.11-126 

 வா%_ஊ( எ:-�_வி.எ+.(எ:_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) மணிேம 

கைலதா% $மணி.11-127 

 வ:அ� ெத/வ�_ெப.(ெத/வ�_ெப.) வா/ைமயி% 

உைர�த_ெப.எ+.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.11-128 

 எ:நா� வ-த� எ%மக� வாரா� $மணி.11-129 

 வ:வா/ உ8(என மய��ேவா� 9%ன� $மணி.11-130 



 வ-�_வி.எ+.(வா_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

ேதா%றி_வி.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.11-131 

 அ-தி2 அவ�4�ஓ� அ�0த� M�� $மணி.11-132 

 இரவி வ%ம% ஒ5ெப5 மகேள $மணி.11-133 

 �ரக� தாைன� �+சய% ேதவி $மணி.11-134 

 அ9த பதிவயி�� அ�தி2 ேதா%றி� $மணி.11-135 

 த@ைவய� ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ�_ெப.எ+.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) தாைரO� 

வ .ைரO� $மணி.11-136 

 அ@ைவய� ஆயின .� R�ம$ ெதா:ேத% $மணி.11-137 

 வா/வ தாக மானிட யா4ைகயி2 $மணி.11-138 

 த.விைன 

அ�4��_ெப.எ+.(அ�_வி.+44_ெபா5.உ5.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

ெச/தவ� Rம4�ஈ�� $மணி.11-139 

 அறவண வ$க� த�பா2 ெப�மி% $மணி.11-140 

 ெசறிெதா$ ந2T� உ�பிற,0 ஈ��இஃ� $மணி.11-141 

 ஆ0� திர%ைக அ9த >ரபிஎB� $மணி.11-142 

 மாெப5� பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) ந.யி5� ெதா:�_என� $மணி.11-143 

 ெதா:தன� ஏ�திய_ெப.எ+.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) Eெமாழி 

யாெரா(� $மணி.11-144 

 ப:�அ� மாதவ%_ெப.(மாதவ%_ெப.) பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) பட�ேக� $மணி.11-
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 எ:ெகன எ:-தன� இள�ெகா$ தா%_எ%. $மணி.11-146 

 ஆ��அவ� த�9ட% அறவண அ$க� $மணி.12-001 



 யா��உள� எ%ேற இள�ெகா$ வினாஅ/ $மணி.12-002 

 நைர9தி� யா4ைக ந(�கா நாவி% $மணி.12-003 

 உைரC தாள% உைறவிட� ��கி $மணி.12-004 

 ைம�மல�4 �ழலி மாதவ%_ெப.(மாதவ%_ெப.) தி5-த$ $மணி.12-005 

 9�9ைற வண�கி_வி.எ+.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 9ைறOளி 

ஏ�தி_வி.எ+.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.12-006 

 0�மல�+ ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

ெபா5-திய_ெப.எ+.(ெபா5-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) வ8ண9� 

$மணி.12-007 

 உதய �மர%_ஆ�� உ��உைர ெச/த�� $மணி.12-008 

 மணிேம கலாெத/வ� மணிப2 லவ�திைட $மணி.12-009 

 அணியிைழ த%ைன அக�றிய வ8ண9� $மணி.12-010 

 ஆ��அ� த.வக�� அறேவா% ஆசன� $மணி.12-011 

 ந.�கிய_ெப.எ+.(ந.��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) பிற,0 ேந�ைழ4� 

அளி�த�� $மணி.12-012 

 அளி�த_ெப.எ+.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) பிற,பி% 

ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ�_ெப.எ+.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) கணவைன4 $மணி.12-013 

 களி4கய2 ெந(�க8 கடDளி% ெப�ற�� $மணி.12-014 

 த@ைவய� ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ�_ெப.எ+.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) தாைரO� 

வ .ைரO� $மணி.12-015 

 ெவ@விைன உ5,ப விளி-�ேக( 

எ/தி_வி.எ+.(எ/�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.12-016 

 மாதவி ஆகிO� >தமதி ஆகிO� $மணி.12-017 



 ேகாைதஅ� சாய2_ெப.(சாய2_ெப.) நி%ெனா(� M$ன� $மணி.12-018 

 ஆ��அவ� த�திற� அறவண% த%பா2 $மணி.12-019 

 G�ெகா$ ந2லா/ ேக�_எ%� உைர�த�� $மணி.12-020 

 உைர�த_ெப.எ+.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) G�ெகா$ ஒ5C%� 

ம-திர� $மணி.12-021 

 தன4�உைர ெச/�தா% ஏகிய வ8ண9� $மணி.12-022 

 ெத/வ�_ெப.(ெத/வ�_ெப.) ேபாயபி% த.வ திலைகO� $மணி.12-023 

 ஐெயன� ேதா%றி_வி.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) அ5ெளா(� 

அைட-த�� $மணி.12-024 

 அைட-த_ெப.எ+.(அைட_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

ெத/வ�_ெப.(ெத/வ�_ெப.) ஆ0� திர%ைக $மணி.12-025 

 வண��உ� பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) வா/ைமயி% அளி�த�� $மணி.12-
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 ஆ0� திர%திற� அறவண% த%பா2 $மணி.12-027 

 ேக�_எ%� உைர��4 கிள�_ஒளி மாெத/வ� $மணி.12-028 

 ேபாெகன மட-ைத_ெப.(மட-ைத_ெப.) ேபா-த வ8ண9� $மணி.12-029 

 மாதவ%_ெப.(மாதவ%_ெப.) த%ைன வண�கின� உைர�தK� $மணி.12-030 

 மணிேம கைலஉைர மாதவ%_ெப.(மாதவ%_ெப.) ேக#(� $மணி.12-031 

 தணியா இ%ப�_ெப.(இ%ப�_ெப.) தைல�தைல ேம2வர, $மணி.12-032 

 ெபா%ெதா$ மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ந2திற� 

சிற4க_விய�.வி.9.(சிற_வி.+4க_விய�.வி.9.�றி.) $மணி.12-033 

 உ��உண� வா/ந. இவ�திற� உைர4ேக% $மணி.12-034 



 நி%ெந(- ெத/வ�_ெப.(ெத/வ�_ெப.) நின4�எ(�� 

உைர�த_ெப.எ+.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.12-035 

 அ-நா� அ%றிO� அ5விைன கXஉ� $மணி.12-036 

 ஆதி 9த2வ%_ெப.(9த2வ%_ெப.) அ$இைண 

ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ�_ெப.எ+.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.12-037 

 பாதப� கயமைல பரவி+ ெச2ேவ% $மணி.12-038 

 க+சய� ஆ�� கழ2கா2 ேவ-த%_ெப.(ேவ-த%_ெப.) $மணி.12-039 

 மாெப5- தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ம%ன நி%ெனா(� $மணி.12-040 

 ேதவிய� தம4�� த.�இ% ேறாஎன $மணி.12-041 

 அழிதகD உ�ளெமா( அர�றின% 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.12-042 

 ஒளிஇைழ மாத�4� உ�றைத உைர,ேபா% $மணி.12-043 

 0�4ேகா� யாைன9% ேபா�றா� 

ெச%�_வி.எ+.(ெச2_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.12-044 

 ம�4களி மய4க�� வ .ைர மா/-தEஉ� $மணி.12-045 

 ஆ��அ� ேக#(ஓ� அரமிய� ஏறி� $மணி.12-046 

 தா�கா� வ .&-�_வி.எ+.(வ .&_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) தாைரசா 

D�றEஉ� $மணி.12-047 

 கழிெப5- �%ப�_ெப.(�%ப�_ெப.) காவல%_ெப.(காவல%_ெப.) உைர,ப 

$மணி.12-048 

 பழவிைன, பய%ந. ப�ய2_எ%� எ:-ேத% $மணி.12-049 

 ஆ(� M�திய� அணிேய ேபால $மணி.12-050 

 ேவ�ேறா� அணிெயா( வ-த. ேராஎன $மணி.12-051 



 மணிேம கைல9% மட4ெகா$ யா�திற� $மணி.12-052 

 �ணிெபா5� மாதவ%_ெப.(மாதவ%_ெப.) 

ெசா2லிO�_ெப.எ+.(ெசா2K_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) அைமயா% 

$மணி.12-053 

 பிறவிO� அறவிO� ெப�றியி% 

உண�-த_ெப.எ+.(உண�_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.12-054 

 ந�மல�4 ேகாதா/ ந2கிைன ேகளா/ $மணி.12-055 

 த5ம தைலவ%_ெப.(தைலவ%_ெப.) தைலைமயி% 

உைர�த_ெப.எ+.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.12-056 

 ெப5ைமசா2 ந2_அற� ெப5கா தாகி $மணி.12-057 

 இ�திஇ2 ந2கதி ெச2K�_ெப.எ+.(ெச2_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

ெப5வழி $மணி.12-058 

 அ�ைகO� ெந57சிO� அட�-�க8 அைட�தா��+ $மணி.12-059 

 ெசயி�வழ�� த.4கதி திற-� க2_எ%� $மணி.12-060 

 உயி�வழ�� ெப5ெநறி ஒ5திற� ப#ட� $மணி.12-061 

 த8பனி வி:�கிய ெச�கதி� ம8$ல� $மணி.12-062 

 உ8(என உண�த2 அ2ல� யாவ�� $மணி.12-063 

 க8(இனி� விள�கா4 கா#சி_ெப.(கா#சி_ெப.) ேபா%ற� $மணி.12-064 

 சலாைக Rைழ-த மணி��ைள அகைவயி% $மணி.12-065 

 உலாந.�, ெப5�கட2 ஓடா தாயிB� $மணி.12-066 

 ஆ��அ� �ைளவழி உ�ந.� ேபால $மணி.12-067 

 ஈ�� ந2_அற� எ/தK� உ8(என+ $மணி.12-068 



 ெசா2லK� உ8(யா% ெசா2Kத2_ெதா.ெப.(ெசா2K_வி.+த2_ெதா.ெப.�றி.) 

ேத�றா� $மணி.12-069 

 ம2ல2மா ஞால�� ம4கேள ஆதலி% $மணி.12-070 

 ச4கர வாள��� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) $மணி.12-071 

 ெதா4�ஒ5�� ஈ8$� �$தேலா க�� $மணி.12-072 

 மி4ேகா% பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) வி:-தன� இர,ப $மணி.12-073 

 இ5�பர-� கிட-த_ெப.எ+.(கிட_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) மல�தைல 

உலக��_ெப.(உலக�_ெப.+அ��_சா�.) $மணி.12-074 

 வி�கதி�+ ெச2வ%_ெப.(ெச2வ%_ெப.) ேதா%றின% எ%ன $மணி.12-075 

 ஈ�_எ8 ^�ேறா( ஈ�_எ#( ஆ8$2 $மணி.12-076 

 ேப�_அறி வாள% ேதா%��_அத% பி�பா( $மணி.12-077 

 ெப5��ள ம5�கி2 >5�ைக+ சி�வழி $மணி.12-078 

 இ5�ெப5 ந.�த� 0�வ� ேபால $மணி.12-079 

 அளவா+ சி�ெசவி அள,0அ5 ந2_அற� $மணி.12-080 

 உள�மலி உவைகேயா( உயி�ெகாள, 0Mஉ� $மணி.12-081 

 கதிேரா% ேதா%�� காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஆ��அவ% $மணி.12-082 

 அவி�_ஒளி கா#(� மணிேய ேபா%� $மணி.12-083 

 ைம��இ5� M�-த மனமா> த.ர, $மணி.12-084 

 0�த ஞாயி�_ெப.(ஞாயி�_ெப.) ேதா%�� காைல� $மணி.12-085 

 தி�க�� ஞாயி�� த.��உறா விள�க� $மணி.12-086 



 த�கா நா8மீ% தைகைமயி% 

நட4��_ெப.எ+.(நட_வி.+44_ெபா5.உ5.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

$மணி.12-087 

 வான�_ெப.(வான�_ெப.) 

ெபா/யா�_எதி�.ம.வி.எ+.(ெபா/_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.�றி.) மாநில� 

வள�ப(� $மணி.12-088 

 ஊ%_உைட உயி�க� உ��ய� காணா $மணி.12-089 

 வளிவல� ெகா#��_ெப.எ+.(ெகா#�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

மாதிர� வள�ப(� $மணி.12-090 

 நளிஇ5 9-ந.� நல�பல தWஉ� $மணி.12-091 

 கறைவக%� ஆ��தி4 கலநிைற 

ெபாழிO�_ெப.எ+.(ெபாழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.12-092 

 பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) பய%�/�� உைறபதி 

ந.�கா_எதி�.ம.வி.எ+.(ந.��_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.12-093 

 வில��� ம4க�� ெவWஉ,பைக ந.��� $மணி.12-094 

 கல��அஞ� நரக5� ேபO� ைகவி(� $மணி.12-095 

 MB� �ற�� ஊ9� ெசவி(� $மணி.12-096 

 மாD� ம5�� ம%_உயி� ெபறாஅ $மணி.12-097 

 அ-நா� பிற-தவ% அ5�_அற� ேக#டF� $மணி.12-098 

 இ%னா, பிறவி இக-ேதா� ஆதலி% $மணி.12-099 

 ேபாதி Cல� ெபா5-திய_ெப.எ+.(ெபா5-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

சிற,பி% $மணி.12-100 

 நாத% பாத நைவெகட ஏ��த2 $மணி.12-101 



 பிறவி ேதா�� மறேவ% மட4ெகா$ $மணி.12-102 

 மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) நி%னா2 வ5வன இ@J� $மணி.12-103 

 ஏ� நிக&+சி யாD� பல_உள $மணி.12-104 

 ஆ��அைவ நிக&-த பி%ன� அ2ல� $மணி.12-105 

 G�ெகா$ மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) ெபா5�_உைர ெபா5-தா/ $மணி.12-106 

 ஆதி 9த2வ%_ெப.(9த2வ%_ெப.) அ5-�ய� ெக(4�� $மணி.12-107 

 பாதப� கயமைல பரசின� ஆதலி% $மணி.12-108 

 ஈ��இவ� இ5வ5� இள�ெகா$ நி%ேனா( $மணி.12-109 

 ஓ��உய� ேபாதி உரேவா% தி5-த$ $மணி.12-110 

 ெதா:�வல� ெகா8(_வி.எ+.(ெகா�_வி.+8#_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

ெதாட�விைன ந.�கி, $மணி.12-111 

 ப:�இ2 ந%ெனறி, பட��வ� காணா/ $மணி.12-112 

 ஆ�_உயி� ம5-தா� அ9த >ரபிஎB� $மணி.12-113 

 மாெப5� பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) மட4ெகா$ ெப�றைன $மணி.12-114 

 ம4க�_ெப.(ம4க�_ெப.) ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) எனவி5 சா�4�� $மணி.12-115 

 ஒ�த_�ைற.எ+.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) 9$வி% ஓ�_அற� உைர4ேக% 

$மணி.12-116 

 பசி,பிணி த.��த2 எ%ேற அவ5� $மணி.12-117 

 தவ,ெப5 ந2லற� சா�றின� ஆதலி% $மணி.12-118 

 ம(�தத.4 ெகாளிய ம%_உயி�, பசிெகட $மணி.12-119 

 எ(�தன� பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) இள�ெகா$ தா%_எ%. $மணி.12-120 



 மாெப5� பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) மட4ெகா$4� அ5ளிய $மணி.13-01 

 ஆ0� திர%திற� அணியிைழ ேகளா/ $மணி.13-02 

 வார ணாசிஓ� மைறஓ� பாள% $மணி.13-03 

 ஆரண உவா�தி அப7சிக% எ%ேபா% $மணி.13-04 

 பா�,பனி சாலி கா,04கைட கழி-�_வி.எ+.(கழி_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.13-05 

 ெகா8டF% பிைழ�த த8ட� அ7சி� $மணி.13-06 

 ெத%திைச4 �ம�_ெப.(�ம�_ெப.) 

ஆ$ய_ெப.எ+.(ஆ(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) வ5ேவா� $மணி.13-07 

 S29தி� ப5வ��� �7>இ5� இயவிைட $மணி.13-08 

 ஈ%ற_ெப.எ+.(ஈ_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) �ழவி4� இர�கா� ஆகி� 

$மணி.13-09 

 ேதா%றா� �டைவயி% இ#டன� ந.�க_�ைற.எ+.(ந.��_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) 

$மணி.13-010 

 தா/_இ2 Eவா4 �ழவி��ய� ேக#(ஓ� $மணி.13-011 

 ஆவ-� அைண-�ஆ�� அத%�ய� த.ர_�ைற.எ+.(த.�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) 

$மணி.13-012 

 நாவா2 ந4கி ந%பா2 ஊ#$, $மணி.13-013 

 ேபாகா� எ:நா� 0ற�கா�� ஓ�ப $மணி.13-014 

 வயன� ேகா#$2_ஓ� மைறஓ� பாள% $மணி.13-015 

 இயவிைட வ5ேவா% இள�Gதி எ%ேபா% $மணி.13-016 

 �ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) ஏ�கிய M4�ர2 ேக#(4 $மணி.13-017 



 க:மிய �%பெமா( க8ண .�_ெப.(க8ண .�_ெப.) உ���ஆ�� $மணி.13-018 

 ஆமக% அ2ல% எ%மக% எ%ேற $மணி.13-019 

 காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) த%ெனா(_ெப.(த%_பதி.ெப.+ஒ(_க5.ேவ.) ைகெதா:� 

எ(��_வி.எ+.(எ(_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.13-020 

 ந�பி பிற-தா% ெபாலிகந� கிைளஎன� $மணி.13-021 

 த�பதி, ெபய�-�_வி.எ+.(ெபய�_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) தமெரா(� 

M$_வி.எ+.(M(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.13-022 

 மா�0இைட 9-F2 வைளயா 9%ன� $மணி.13-023 

 நாஇைட ந%]2 ந%கன� நவி�றி $மணி.13-024 

 ஓ��உைட அ-தண�4� ஒ,பைவ எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) $மணி.13-025 

 நா�ெதாைலD இ%றி ந%கன� அறி-தபி% $மணி.13-026 

 அ,பதி த%B�_ஓ� அ-தண% மைனவயி% $மணி.13-027 

 04ேகா% ஆ��, 0ைலS& ேவ�வியி2 $மணி.13-028 

 �Wஉ�ெதாைட மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேகா#$ைட+ 

>�றி_வி.எ+.(>��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.13-029 

 ெவWஉ,பைக அ7சி ெவ/�யி���, 0ல�பி4 $மணி.13-030 

 ெகாைலநவி2 ேவ#(வ� ெகா(மர� அ7சி $மணி.13-031 

 வைலயிைட, ப#ட மாேன ேபா%�ஆ�� $மணி.13-032 

 அ7சிநி%� அைழ4�� ஆ��ய� க8( $மணி.13-033 

 ெந7>ந(4� உ�� ெந(�கண .� உ���4 $மணி.13-034 

 க�ள விைனயி2 க(-�ய� பா&பட $மணி.13-035 



 ந�_இ5� ெகா8(_வி.எ+.(ெகா�_வி.+8#_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) நட4�வ% 

எ%B� $மணி.13-036 

 உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) கர-�ஆ�� ஒ50ைட ஒ��கி $மணி.13-037 

 அ2_இைட ஆ4ெகா8( அ,பதி அக%ேறா% $மணி.13-038 

 க2_அத� அ�த� கடவா நி%�ழி $மணி.13-039 

 கட�திைட ஆெவா( ைகயக, ப(�தி $மணி.13-040 

 ஆெகா8( இ-த ஆ�_இைட4 கழிய_�ைற.எ+.(கழி_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) 

$மணி.13-041 

 ந.மக% அ2லா/ நிக&-தைத உைரயா/ $மணி.13-042 

 0ைல+சி� மகேன ேபா4க, ப(திஎ%� $மணி.13-043 

 அைல4ேகா2 அதனா2 அைற-தன� ேக#ப $மணி.13-044 

 ஆ#$நி%� அைல4�� அ-தண�_ெப.(அ-தண�_ெப.) உவா�திைய4 $மணி.13-

045 

 ேகா#$னி2 ��தி4 �ட�0/� ����4 $மணி.13-046 

 கா#$ைட ந2_ஆ4 கத&-� கிள�-�ஓட $மணி.13-047 

 ஆ0� திர%தா% ஆ��அவ�4� உைர,ேபா% $மணி.13-048 

 ேநாவன ெச/ய%மி% ெநா$வன ேக8மி% $மணி.13-049 

 வி(நில ம5�கி% ப(02 ஆ�-�_வி.எ+.(ஆ�_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.13-050 

 ெந(நில ம5�கி% ம4க#� எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) $மணி.13-051 

 பிற-தநா� ெதா#(� சிற-தத% த.�பா2 $மணி.13-052 

 அற�த5� ெந7ேசா( அ5�>ர-� ஊ#(� $மணி.13-053 



 இதெனா( வ-த_ெப.எ+.(வா_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ெச�ற� எ%ைன 

$மணி.13-054 

 9�மைற அ-தணி� 9%னிய� உைரேமா $மணி.13-055 

 ெபா%_அணி ேநமி வல�ெகா�ச4 கர4ைக $மணி.13-056 

 ம%_உயி� 9த2வ%_ெப.(9த2வ%_ெப.) மக%_எம4� அ5ளிய $மணி.13-057 

 அ5மைற ந%]2 

அறியா�_எதி�.ம.வி.எ+.(அறி_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.�றி.) இக&-தைன 

$மணி.13-058 

 ெத5மர2 உ�ள��+ சிறிைய ந.அ@ $மணி.13-059 

 ஆமக% ஆத�� ஒ�தைன 

அறியா/_வி.9.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ/_9%.ஒ5.) $மணி.13-060 

 ந.மக% அ2லா/ ேக�_என இக&தK� $மணி.13-061 

 ஆ%மக% அசல% மா%மக% சி5�கி $மணி.13-062 

 0லிமக% வி�7சி 0ைரேயா� 

ேபா���_ெப.எ+.(ேபா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.13-063 

 ந�மக% அ2லேனா ேகச க�பள% $மணி.13-064 

 ஈ��இவ� R��ல�� இ5$ கண�க�_எ%� $மணி.13-065 

 ஓ��உய� ெப57சிற,0 உைர�தK� உ8டா2 $மணி.13-066 

 ஆெவா( வ-த_ெப.எ+.(வா_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) அழி�ல� உ8ேடா 

$மணி.13-067 

 நா%மைற மா4கா� ந%]2 அக��என $மணி.13-068 

 ஆ��அவ� த�9�_ஓ� அ-தண% உைர4�� $மணி.13-069 

 ஈ��இவ% த%பிற,0 யா%_அறி �வ%_என $மணி.13-070 



 நடைவ வ5�தெமா( ந2M� ேமனிய� $மணி.13-071 

 வடெமாழி யா#$ மைற9ைற எ/தி4 $மணி.13-072 

 �ம�_ெப.(�ம�_ெப.) பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ெகா�ைகயி% வண�கி� $மணி.13-

073 

 தம�2 த.�-த_ெப.எ+.(த.�_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) சாலிஎ% ேபா�தைன 

$மணி.13-074 

 யா� நி%_ஊ� ஈ��எ% வரDஎன $மணி.13-075 

 மாமைற யா#$ வ5திற� உைர4�� $மணி.13-076 

 வார ணாசிஓ� மாமைற 9த2வ%_ெப.(9த2வ%_ெப.) $மணி.13-077 

 ஆரண உவா�தி அ5�ெபற2 மைனவியா% $மணி.13-078 

 பா�,பா�4� ஒ@வா, ப8பி% ஒ:கி4 $மணி.13-079 

 கா,04 கைடகழி-� கணவைன இக&-ேத% $மணி.13-080 

 எ2பய� உைடைமயி% இ�ய2 மா4கெளா( $மணி.13-081 

 ெத�க8 �ம�_ெப.(�ம�_ெப.) ஆ$ய_ெப.எ+.(ஆ(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

வ5ேவ% $மணி.13-082 

 ெபா%ேத�+ ெசழிய% ெகா�ைகய� ேப�_உ�4 $மணி.13-083 

 காதவ� கட-�_வி.எ+.(கட_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

ேகாவல�_ெப.(ேகாவல�_ெப.) இ54ைகயி% $மணி.13-084 

 ஈ%ற_ெப.எ+.(ஈ_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) �ழவி4� இர�ேக% ஆகி� 

$மணி.13-085 

 ேதா%றா� �டைவயி% இ#டன% ேபா-ேத% $மணி.13-086 

 ெச2கதி உ8ேடாத.விைன ேய��எ%� $மணி.13-087 



 அ2ல2_உ�� அ:த_ெப.எ+.(அ:_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) அவ�மக% 

ஈ��இவ% $மணி.13-088 

 ெசா2Kத2_ெதா.ெப.(ெசா2K_வி.+த2_ெதா.ெப.�றி.) ேத�ேற% ெசா�பய� 

இ%ைமயி% $மணி.13-089 

 02ல2_ஓ� ப%மி% 0ைலமக% இவ%_என. $மணி.13-090 

 ஆ0� திர%பி% அம�நைக ெச/�_வி.எ+.(ெச/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.13-091 

 மாமைற மா4க� வ5��ல� ேக8ேமா $மணி.13-092 

 9�மைற 9த2வ%_ெப.(9த2வ%_ெப.) 9%ன�� 

ேதா%றிய_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.13-093 

 கடD�_ெப.(கடD�_ெப.) கணிைக_ெப.(கணிைக_ெப.) காதல7 

சி�வ�_ெப.(சி�வ�_ெப.) $மணி.13-094 

 அ5மைற 9த2வ� அ-தண�_ெப.(அ-தண�_ெப.) இ5வ5� $மணி.13-095 

 0�F2 மா�ப�ீ ெபா/_உைர யாேமா $மணி.13-096 

 சாலி4 �8ேடாதவ�என உைர�� $மணி.13-097 

 நா%மைற மா4கைள ந�வ% நி�ப $மணி.13-098 

 ஓத2 அ-தண�4� ஒ@வா% எ%ேற $மணி.13-099 

 தாைத GதிO� த%மைன க$தர $மணி.13-100 

 ஆ கவ� க�வ%_எ%� அ-தண�_ெப.(அ-தண�_ெப.) உைறத5� $மணி.13-101 

 கிராம� எ�க=� க$ைஞயி2 க2_இட $மணி.13-102 

 மி4க_ெப.அ.(மி4க_ெப.அ.) ெச2வ�� விள�கிேயா� வா:� $மணி.13-103 

 த4கண ம�ைர தா%ெச%� எ/தி+ $மணி.13-104 



 சி-தா விள4கி% ெச:�கைல நியம�� $மணி.13-105 

 அ-தி2 9%�2_ெப.(9%றி2_ெப.) அ�பல, ப$ீைக� $மணி.13-106 

 த�கின% வதி-�அ� த4கண, ேப�_ஊ� $மணி.13-107 

 ஐய4 க$ைஞ ைகயி% ஏ-தி $மணி.13-108 

 ைமய� சிற,பி% மைனெதா�� ம�கி4 $மணி.13-109 

 காணா� ேகளா�_வி.9.(ேக�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ஒ5.) கா29ட, ப#டF� 

$மணி.13-110 

 ேப=ந� இ2ேலா� பிணிந(4��ேறா� $மணி.13-111 

 யாவ5� வ5கஎ%� இைச��உட% ஊ#$ $மணி.13-112 

 உ8(ஒழி மி+சி2_உ8( ஓ(தைல ம(��4 $மணி.13-113 

 க8பைட ெகா���_ெப.எ+.(ெகா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

காவல%_ெப.(காவல%_ெப.) தா%_எ%. $மணி.13-114 

 ஆ��அவ�� ஒ5நா� அ�பல, ப$ீைக, $மணி.14-001 

 G�ெகா$ ந2லா/ 0�-த� ேகளா/ $மணி.14-002 

 மா�_ெப.(மா�.) ந(நா� வ2_இ5� மய4க�� $மணி.14-003 

 ஆ�ைட உழ-ேதா� அ�பல� மZஇ� $மணி.14-004 

 �யி2ேவா% த%ைன� ெதா:தன� 

ஏ�தி_வி.எ+.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.14-005 

 வயி�கா/ ெப5�பசி மைல4�� எ%றK� $மணி.14-006 

 ஏ��ஊ8 அ2ல� ேவ�[8 இ2ேலா% $மணி.14-007 

 ஆ��வ� காணா% ஆ�_அஞ� எ/த_�ைற.எ+.(எ/�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) 

$மணி.14-008 



 ேக�_இ� மாேதா ெக(கநி% த.�என $மணி.14-009 

 யாவ5� ஏ��� இ5�கைல நியம��� $மணி.14-010 

 ேதவி சி-தா விள4�� ேதா%றி_வி.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.14-011 

 ஏடா அழிய2 எ:-�இ� ெகா�ளா/ $மணி.14-012 

 நா(வற� M�B�_இ@ ஓ(வற� Mரா� $மணி.14-013 

 வா��ந� ைகயக� வ5-�த2 அ2ல� $மணி.14-014 

 தா%ெதாைலD இ2லா� தைகைமய� எ%ேற $மணி.14-015 

 த%ைக, பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) அவ%ைக4 ெகா(�தK� $மணி.14-016 

 சி-தா ேதவி ெச:�கைல நியம�� $மணி.14-017 

 ந-தா விள4ேக நாமிைச, பாவா/ $மணி.14-018 

 வாேனா� தைலவி_ெப.(தைலவி_ெப.) ம8ேணா� 9த2வி $மணி.14-019 

 ஏேனா� உ�ற_ெப.எ+.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ+.�றி.) இட�கைள வா/_என� 

$மணி.14-020 

 தா%ெதா:� ஏ�தி� தைலவிைய 

வண�கி_வி.எ+.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.14-021 

 ஆ�கவ� பசித.��� அ-நா� ெதா#( $மணி.14-022 

 வா��ைக வ5-த_�ைற.எ+.(வ5-�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) ம%_உயி� 

ஓ�பலி% $மணி.14-023 

 ம4க�� மாD� மர�ேச� பறைவO� $மணி.14-024 

 ெதா4�உட% ஈ8$+ S&-தன விடாஅ $மணி.14-025 



 ப:மர�� ஈ8$ய_ெப.எ+.(ஈ8(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) பறைவயி% 

எXஉ� $மணி.14-026 

 இ:�_எ% >�ைம இைடஇ%� ஒலி,ப $மணி.14-027 

 ஈ8(ந.� ஞால�� இவ%ெசய2 இ-திர%_ெப.(இ-திர%_ெப.) $மணி.14-028 

 பா8( க�பள� �ள4கிய� ஆகலி% $மணி.14-029 

 * தள�-த_ெப.அ.(தள�-த_ெப.அ.) நைடயி% த8(கா2 

ஊ%றி_வி.எ+.(ஊ%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.14-030 

 வைள-த_ெப.எ+.(வைல_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) யா4ைகஓ� மைறேயா% 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.14-031 

 மாஇ5 ஞால�� ம%_உயி� ஓ�0� $மணி.14-032 

 ஆ�_உயி� 9த2வ%_ெப.(9த2வ%_ெப.) த%9% 

ேதா%றி_வி.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.14-033 

 இ-திர%_ெப.(இ-திர%_ெப.) வ-ேத%_வி.9.(வா_வி.+-�_இ.கா.+ஏ%_த%.ஒ5.) 

யா�நி% க5�� $மணி.14-034 

 உ%ெப5- தான�� உ�பய% ெகா�ெகன $மணி.14-035 

 ெவ�ைள_ெப.(ெவ�ைள_ெப.) மக%ேபா2 விலாஇற ந4�ஈ�� $மணி.14-036 

 எ�ளின% ேபா�_எ%� எ(��உைர ெச/ேவா% $மணி.14-037 

 ஈ8(+ ெச/விைன ஆ8(Rக�- தி5�த2 $மணி.14-038 

 கா8த� சிற,பி%R� கடDள� அ2ல� $மணி.14-039 

 அற�ெச/ மா4க� 0ற�கா�� ஓ�0ந� $மணி.14-040 

 ந2தவ� ெச/ேவா� ப��அற 9ய2ேவா� $மணி.14-041 

 யாவ5� இ2லா� ேதவ�ந2 நா#(4� $மணி.14-042 



 இைறவ% ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ�_ெப.எ+.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ெப5விற2 

ேவ-ேத $மணி.14-043 

 வ5-தி_வி.எ+.(வ5-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) வ-ேதா� அ5�பசி 

கைள-�அவ� $மணி.14-044 

 தி5-�9க� கா#(�_எ% ெத/வ4 க$ைஞ $மணி.14-045 

 உ8$ ெகா2ேலா உ(,பன ெகா2ேலா $மணி.14-046 

 ெப8$�_ெப.(ெப8(_ெப.+இ�_பட�.ப%.) ெகா2ேலா ேப=ந� ெகா2ேலா 

$மணி.14-047 

 யாைவஈ�� அளி,பன ேதவ�ேகா% எ%றK� $மணி.14-048 

 0ர,ேபா% பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) ெபா5-�ஊ8 >ர-�ஈ�� $மணி.14-049 

 இர,ேபா�4 காணா� ஏமா- தி5,ப $மணி.14-050 

 நிர,0இ%� எ/திய_ெப.எ+.(எ/�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ந.�நில� 

அட�கK� $மணி.14-051 

 பர,0 ந.ரா2 ப2வள� >ர4ெகன $மணி.14-052 

 ஆ��அவ% ெபா5#டா2 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) க8ேணா% $மணி.14-053 

 ஓ��உய� ெப57சிற,0 உலேகா�4� அளி�த��_ெப.(அளி-

வி.+�த2_ெதா.ெப.�றி.+உ�_சா�.) $மணி.14-054 

 ப%ன . ரா8( பா8$ந2 நா( $மணி.14-055 

 ம%_உயி� ம$ய மைழவள� இழ-த� $மணி.14-056 

 வசி�ெதாழி2 உதவ_�ைற.எ+.(உதD_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) மாநில� 

ெகா:,ப, $மணி.14-057 

 பசி,0உயி� அறியா, பா%ைம�� ஆகலி% $மணி.14-058 

 ஆ�_உயி� ஓ�0ந% அ�பல, ப$ீைக $மணி.14-059 



 ஊ8_ஒலி அரவ� ஒ(�கிய_ெப.எ+.(ஒ(��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) தாகி 

$மணி.14-060 

 விட5� E��த5� வி#ேட� றாள5� $மணி.14-061 

 நடைவ மா4க�� நைகெயா( ைவகி $மணி.14-062 

 வ#(� S�� வ�ப4 ேகா#$O� $மணி.14-063 

 9#டா வா&4ைக_ெப.(வா&4ைக_ெப.) 9ைறைமய தாக $மணி.14-064 

 ஆ0� திர%தா% அ�பல� நி�கி_வி.எ+.(ந.��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.14-065 

 ஊ�_ஊ� ேதா�� உ8ேபா� வினாஅ/ $மணி.14-066 

 யா�_இவ% எ%ேற யாவ5� இக&-�ஆ�� $மணி.14-067 

 அ5-ேத மா-த ஆ�_உயி� 9த2வைன $மணி.14-068 

 இ5-தா/ ந.ேயா எ%பா� இ%ைமயி% $மணி.14-069 

 தி5வி% ெச2வ�_ெப.(ெச2வ�_ெப.) ெப5�கட2 

ெகா�ள_�ைற.எ+.(ெகா�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) $மணி.14-070 

 ஒ5தனி வWஉ� ெப5மக% ேபால� $மணி.14-071 

 தாேன தமிய% வ5ேவா% த%9% $மணி.14-072 

 மாந.� வ�க� வ-ேதா� வண�கி+ $மணி.14-073 

 சாவக ந2நா#(� த8ெபய2 ம��தலி% $மணி.14-074 

 ஊ%_உயி� ம$-த� உரேவா/ எ%றK� $மணி.14-075 

 அமர�ேகா% ஆைணயி% அ5-�ேவா�, 

ெபறா�_எதி�.ம.வி.எ+.(ெப�_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.14-076 

 �ம�_ெப.(�ம�_ெப.) C�தஎ% பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) ஏ-தி $மணி.14-077 



 அ��அ- நா#(, 0�வ�எ% க5��என $மணி.14-078 

 வ�க மா4கெளா( மகி&Dட% ஏறி4 $மணி.14-079 

 கா2விைச க(க4 கட2கல4 ��தலி% $மணி.14-080 

 மா2_இைத மணிப2 லவ�திைட வ .&��� $மணி.14-081 

 த�கிய� ஒ5நா� தா%_ஆ�� இழி-தன% $மணி.14-082 

 இழி-ேதா% ஏறின% எ%�இைத 

எ(��_வி.எ+.(எ(_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.14-083 

 வழ��ந.� வ�க� வ2_இ5� ேபாதK� $மணி.14-084 

 வ�க� ேபாயபி% வ5-��ய� எ/தி_வி.எ+.(எ/�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.14-085 

 அ�� வா&ேவா� யாவ5� இ%ைமயி% $மணி.14-086 

 ம%_உயி� ஓ�0�_இ� மாெப5� பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) $மணி.14-087 

 எ%_உயி� ஓ�0த2 யாேனா ெபாேறஎ% $மணி.14-088 

 தவ�த.� ம5�கி2 தனி��ய� உழ-ேத% $மணி.14-089 

 >ம-�எ% பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) எ%றன% 

ெதா:�_வி.எ+.(ெதா:_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.14-090 

 ேகா9கி எ%B� ெகா:ந.� இல7சியி% $மணி.14-091 

 ஓ�யா8( ஒ5நா� ேதா%�என வி(ேவா% $மணி.14-092 

 அ5�_அற� G8(ஆ�� ஆ�_உயி� ஓ�0ந� $மணி.14-093 

 உள�_எனி2 அவ�ைக, 0�வா/ எ%�ஆ�� $மணி.14-094 

 உ8ணா ேநா%ேபா( உயி�பதி, ெபய�,0ழி $மணி.14-095 

 அ-நா� ஆ��அவ% த%பா2 ெச%ேற $மணி.14-096 



 எ%_உ� றைனேயா எ%�யா% ேக#ப� $மணி.14-097 

 த%_உ� றனபல தா%_எ(�� உைர�தன% $மணி.14-098 

 �ணதிைச� ேதா%றி4 கா�_இ5� சீ��4 $மணி.14-099 

 �டதிைச+ ெச%ற_ெப.எ+.(ெச2_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

ஞாயி�_ெப.(ஞாயி�_ெப.) ேபால $மணி.14-100 

 மணிப2 லவ�திைட ம%_உட�0 இ#(� $மணி.14-101 

 தணியா ம%_உயி� தா��� க5�ெதா( $மணி.14-102 

 சாவக� ஆ�� தைல�தா� ேவ-த%_ெப.(ேவ-த%_ெப.) $மணி.14-103 

 ஆவயி�� உதி�தன% ஆ��அவ% தா%_எ%. $மணி.14-104 

 இ%B� ேகளா/ இள�ெகா$ மாேத $மணி.15-001 

 அ-நா� அவைன ஓ�பிய ந2_ஆ� $மணி.15-002 

 த8_எ% சாவக� தவள மா2வைர $மணி.15-003 

 ம89க% எ%B� மா9னி இடவயி% $மணி.15-004 

 ெபா%னி% ேகா#ட� ெபா%�ள�0 உைடய� $மணி.15-005 

 த%நல� பிற�ெதாழ� தா%ெச%� 

எ/தி_வி.எ+.(எ/�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.15-006 

 ஈனா 9%ன� இ%_உயி�4� எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) $மணி.15-007 

 தா%9ைல >ர-� த%பா2 ஊ#டK� $மணி.15-008 

 C%�_ெப.(C%�_ெப.) கால9� ேதா%றந%� 

உண�-த_ெப.எ+.(உண�_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.15-009 

 ஆ%ற 9னிவ% அத%வயி� றக�� $மணி.15-010 

 மைழவள� >ர,பD� ம%_உயி� ஓ�பD� $மணி.15-011 



 உயி�கா வல%வ-� ஒ5வ%_ெப.(ஒ5வ%_ெப.) 

ேதா%��_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.15-012 

 �ட��ெதாட� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) G8பா% அ2ல% $மணி.15-013 

 அட�,ெபா% 9#ைட_ெப.(9#ைட_ெப.) அகைவயி னா%_என, $மணி.15-014 

 பிணிேநா/ இ%றிO� பிற-�அற� 

ெச/ய_�ைற.எ+.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) $மணி.15-015 

 மணிப2 லவ�திைட ம%_உயி� 

ந.�ேதா%_வி.அ.ெப.(ந._வி.+��_இ.கா.+ஓ%_பட�.ஒ5.) $மணி.15-016 

 த%கா�� அளி�த_ெப.எ+.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) தைகஆ அதைன 

$மணி.15-017 

 ஒ�கா உ�ள��_ெப.(உ�ள�_ெப.+அ��_சா�.) ஒழியா% ஆதலி% $மணி.15-018 

 ஆ��அ@ ஆவயி�� அமர�கண� உவ,ப� $மணி.15-019 

 த.�கனி நாவ2 ஓ���_இ� த.விB4� $மணி.15-020 

 ஒ5தா% ஆகி_வி.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) உல�ெதாழ� 

ேதா%றின%. $மணி.15-021 

 ெப�ேயா% பிற-த_ெப.எ+.(பிற_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ெப�றிைய4 

ேக�ந. $மணி.15-022 

 இ5�இள ேவனிலி2 எ�கதி� இடப�� $மணி.15-023 

 ஒ5பதி% ேமK� ஒ5C%� ெச%றபி% $மணி.15-024 

 மீன�� இைடநிைல மீன�� அகைவயி% $மணி.15-025 

 ேபாதி� தைலவெனா( 

ெபா5-திய_ெப.எ+.(ெபா5-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ேபா&த�� 

$மணி.15-026 



 ம8ணக� எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) மா�_ெப.(மா�.) இ%றிO� $மணி.15-027 

 08ணிய ந2ந.� ேபாெதா( ெசா�-த� $மணி.15-028 

 ேபாதி மாதவ%_ெப.(மாதவ%_ெப.) Gமியி2 

ேதா%��_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.15-029 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) அ%றிO� க8டன சிற,0என+ $மணி.15-030 

 ச4கர வாள4 ேகா#ட� வா:� $மணி.15-031 

 மி4க_ெப.அ.(மி4க_ெப.அ.) மாதவ� வி5�பின� விய-� $மணி.15-032 

 க-�ைட ெந(நிைல4 கடD�_ெப.(கடD�_ெப.) 

எ:திய_ெப.எ+.(எ:�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.15-033 

 அ-தி2 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அ5� மாயி$% $மணி.15-034 

 அறி�வ� எ%ேற ெசறிஇ5� ேசறK� $மணி.15-035 

 மணிப2 லவ�திைட ம%_உயி� 

ந.�ேதா%_வி.அ.ெப.(ந._வி.+��_இ.கா.+ஓ%_பட�.ஒ5.) $மணி.15-036 

 தணியா உயி�_உய+ சாவக�� உதி�தன% $மணி.15-037 

 ஆ��அவ% த%திற� அறவண% அறிO�_எ%� $மணி.15-038 

 ஈ��எ% நாைவ வ5�திய� இ�ேக� $மணி.15-039 

 ம8_ஆ� ேவ-த%_ெப.(ேவ-த%_ெப.) ம89க% எ%B� $மணி.15-040 

 08ணிய 9த2வ%_ெப.(9த2வ%_ெப.) தி5-த$ 

வண�கி_வி.எ+.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.15-041 

 ம4கைள_ெப.(ம4க�_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) இ2ேல% மாதவ%_ெப.(மாதவ%_ெப.) 

அ5ளா2 $மணி.15-042 

 ெப�ேற%_வி.9.(ெப�_வி.+��_இ.கா.+ஏ%_த%.ஒ5.) 0த2வைன எ%�அவ% 

வள�,ப $மணி.15-043 



 அைர>ஆ� ெச2வ�_ெப.(ெச2வ�_ெப.) அவ%பா2 உ8ைமயி% $மணி.15-044 

 நிைரதா� ேவ-த%_ெப.(ேவ-த%_ெப.) ஆயின% அவ%தா%. $மணி.15-045 

 �ற4க ேவ-த%_ெப.(ேவ-த%_ெப.) �/,0இல% ெகா2ேலா $மணி.15-046 

 அற4ேகா2 ேவ-த%_ெப.(ேவ-த%_ெப.) அ5�_இல% ெகா2ேலா $மணி.15-047 

 >ர-� காவி�_ெப.(காவி�_ெப.) 0ர-�ந.� பர4கD� $மணி.15-048 

 நல�தைக இ%றி ந2_உயி�4� எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) $மணி.15-049 

 அல�த2 காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஆகிய� ஆயிைழ $மணி.15-050 

 ெவ8திைர த-த_ெப.எ+.(தா_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) அ9ைத வாேனா� 

$மணி.15-051 

 உ8(ஒழி மி+சிைல ஒழி��ைவ� தா�� $மணி.15-052 

 வற%_ஓ( உலகி% வா%�ய� ெக(4�� $மணி.15-053 

 அற%_ஓ( ஒழி�த2_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+�த2_ெதா.ெப.�றி.) ஆயிைழ தகா�என 

$மணி.15-054 

 மாதவ%_ெப.(மாதவ%_ெப.) உைர�தK� மணிேம கைலதா% $மணி.15-055 

 தாய�_ெப.(தாய�_ெப.) த�ெமா( தா&-�பல ஏ�தி4 $மணி.15-056 

 ைக4ெகா8( எ(�த_ெப.எ+.(எ(_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

கடD�_ெப.(கடD�_ெப.) க$ைஞெயா( $மணி.15-057 

 பி4�ணி4 ேகால��, ெப5-ெத5 அைடதK� $மணி.15-058 

 ஒலி��ஒ5�� ஈ8$ய_ெப.எ+.(ஈ8(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ஊ�4�� 

மா4க�� $மணி.15-059 

 ெமலி��உ� ெந7சி% விட5� E��த5� $மணி.15-060 



 ெகா$4ேகா ச�பி4 ேகாமக% 

ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ�_ெப.எ+.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.15-061 

 வ$�ேத�� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) வ�தவ% த%ைன $மணி.15-062 

 வ7ச� ெச/�ழி வா%தைள விNஇய $மணி.15-063 

 உ7ைசயி2 ேதா%றிய_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ஊகி 

அ-தண% $மணி.15-064 

 உ5D4� ஒ@வா உ�ேநா/ க8( $மணி.15-065 

 ப�Dஉ� மா4களி2 தா�ப�D எ/தி_வி.எ+.(எ/�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.15-066 

 உதய �மர% உள�ெகா8( ஒளி�த $மணி.15-067 

 ம�மல�4 �ழலா� வ-�_வி.எ+.(வா_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) ேதா%றி, 

$மணி.15-068 

 பி+ைச, பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) ைகயி%_ஏ- திய� $மணி.15-069 

 தி,பிய� எ%ேற சி-ைதேநா/ Mர $மணி.15-070 

 மணமைன ம�கி2 மாதவி ஈ%ற_ெப.எ+.(ஈ_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

$மணி.15-071 

 அணிமல�, G�ெகா�0 அக�மலி உவைகயி% $மணி.15-072 

 ப�தினி ெப8$�_ெப.(ெப8(_ெப.+இ�_பட�.ப%.) ப80ட% இPஉ� $மணி.15-073 

 பி+ைச ஏ�ற2 ெப5-தகD உைட��என $மணி.15-074 

 �ள%_அணி தாமைர4_ெப.(தாமைர_ெப.+4_ஒ�.) ெகா:மல� நா,ப8 $மணி.15-

075 

 ஒ5தனி ஓ�கிய_ெப.எ+.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) தி5மல� ேபா%� 

$மணி.15-076 



 வா%த5 க�பி% மைனஉைற மகளி�2 $மணி.15-077 

 தா%தனி ஓ�கிய_ெப.எ+.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) தைகைமய� 

அ%ேறா $மணி.15-078 

 ஆதிைர ந2லா� அவ�மைன இ�மைன $மணி.15-079 

 ந.0க2 ேவ8(� ேந�_இைழ எ%றன� $மணி.15-080 

 வடதிைச வி7ைச மாநக�� ேதா%றி� $மணி.15-081 

 ெத%திைச, ெபாதியி2_ஓ� சி�றியா�� அைடகைர $மணி.15-082 

 மாதவ%_ெப.(மாதவ%_ெப.) த%னா2 வ2விைன உ5,ப+ $மணி.15-083 

 சாப� ப#(� தனி��ய� உ[உ� $மணி.15-084 

 வ .வி2 ெவ�பசி ேவ#ைகெயா( தி�த5� $மணி.15-085 

 காயச8 $ைகஎB� கா�ைக தா%_எ%. $மணி.15-086 

 ஈ��இவ� ெச/தி ேக�_என வி7ைசய� $மணி.16-001 

 G�ெகா$ மாத�4�, 0�-தைத உைர,ேபா% $மணி.16-002 

 ஆதிைர கணவ%_ெப.(கணவ%_ெப.) ஆயிைழ ேகளா/ $மணி.16-003 

 சா�வ% எ%ேபா% தகDஇல% ஆகி_வி.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.16-004 

 அணியிைழ த%ைன அக%றன% ேபாகி4 $மணி.16-005 

 கணிைக_ெப.(கணிைக_ெப.) ஒ5�தி_ெப.(ஒ5�தி_ெப.) ைக�E8 ந2க $மணி.16-

006 

 வ#$B� SதிB� வா%ெபா5� வழ�கி4 $மணி.16-007 

 ெக#ட ெபா5ளி% கிைளேக( உ�தலி% $மணி.16-008 

 ேபணிய கணிைகO� பிற�நல� கா#$4 $மணி.16-009 



 காண� இலிஎன4 ைகஉதி�4 ேகாடK� $மணி.16-010 

 வ�க� 

ேபா��_ெப.எ+.(ேபா_வி.+4_ெபா5.உ5.+உ�_ெப.எ+.�றி.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

வாணிக� த�9ட% $மணி.16-011 

 த�கா ேவ#ைகயி% தாB� ெச2Dழி $மணி.16-012 

 நளிஇ5 9-ந.� வளிகல% ெவௗவ_�ைற.எ+.(ெவௗD_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) 

$மணி.16-013 

 ஒ$மர� ப�றி ஊ�திைர உைத,ப $மணி.16-014 

 ந4க_ெப.எ+.(ந�_வி.+4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) சாரண� நாக� வா&மைல, 

$மணி.16-015 

 ப4க�_ெப.(ப4க�_ெப.) சா�-த�அவ� பா%ைமய% ஆயின%. $மணி.16-016 

 நாவா/ ேக(உற ந%மர� ப�றி, $மணி.16-017 

 ேபாயின% த%ேனா(_ெப.(த%_பதி.ெப.+ஓ(_க5.ேவ.) உயி�_உய, ேபா-ேதா� 

$மணி.16-018 

 இைடஇ5� யாம��_ெப.(யாம�_ெப.+அ��_சா�.) எறிதிைர, ெப5�கட2 

$மணி.16-019 

 உைடகல, ப#டா�� ஒழி-ேதா�_வி.அ.ெப.(ஒழி_வி.+-�_இ.கா.+ஓ�_பட�.ப%.) 

த�9ட% $மணி.16-020 

 சா�வ% தாB� சாD� றா%_என $மணி.16-021 

 ஆதிைர ந2லா� ஆ��அ� தா%ேக#( $மணி.16-022 

 ஊZ ேரேயா ஒ�_அழ2 ஈம� $மணி.16-023 

 தாZ ேராஎன+ சா�றின� கழறி+ $மணி.16-024 



 >டைல4 கானி2 ெதா(�ழி, ப(��_வி.எ+.(ப(_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.16-025 

 9டைல விறகி% 9ளிஎ� ெபா�தி $மணி.16-026 

 மி4கஎ% கணவ%_ெப.(கணவ%_ெப.) விைன,பய% உ/,ப, $மணி.16-027 

 04�ழி, 0�ேவ% எ%�அவ� 0�தK� $மணி.16-028 

 ப(��ட% ைவ�த பாய2 ப�ளிO� $மணி.16-029 

 உ(�த_ெப.எ+.(உ(_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) MைறO� ஒ�_எ� உறாஅ� 

$மணி.16-030 

 ஆ$ய_ெப.எ+.(ஆ(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) சா-த9� 

அைச-த_ெப.எ+.(அைச_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) M-தலி2 $மணி.16-031 

 S$ய_ெப.எ+.(S(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) மாைலO� ெதா2நிற� வழா� 

$மணி.16-032 

 விைரமல�� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ஒ5தனி 

இ5-த_ெப.எ+.(இர_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.16-033 

 தி5வி% ெச/ேயா� ேபா%�இனி� இ5,ப� $மணி.16-034 

 த.O� ெகா2லா� த.விைன யா#$ேய% $மணி.16-035 

 யா� ெச/ேக% எ%�அவ� ஏ�கK� $மணி.16-036 

 ஆதிைர ேக�_உ% அ5�ெபற2 கணவைன $மணி.16-037 

 ஊ�திைர ெகா8டா�� உ/,ப, ேபாகி $மணி.16-038 

 ந4க_ெப.எ+.(ந�_வி.+4_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) சாரண� நாக� வா&மைல, 

$மணி.16-039 



 ப4க�_ெப.(ப4க�_ெப.) 

ேச�-தன%_வி.9.(ேச�_வி.+-�_இ.கா.+அ%_ெபா5.உ5.+அ%_பட�.ஒ5.) 

ப2லியா8( இராஅ% $மணி.16-040 

 ச-திர த�த% எB�_ஓ� வாணிக% $மணி.16-041 

 வ�க� த%ெனா(� 

வ-தன%_வி.9.(வா_வி.+-�_இ.கா.+அ%_ெபா5.உ5.+அ%_பட�.ஒ5.) 

ேதா%��_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.16-042 

 நி%ெப5- �%ப�_ெப.(�%ப�_ெப.) ஒழிவா/ ந.ெயன $மணி.16-043 

 அ-தர�_ெப.(அ-தர�_ெப.) 

ேதா%றி_வி.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) அசZ� அைறதK� 

$மணி.16-044 

 ஐஅ� உ8க8 அ:�ய� ந.�கி, $மணி.16-045 

 ெபா/ைக04� ஆ$, ேபா�வா� ேபா%� $மணி.16-046 

 மன�கவ2D இ%றி மைனயக� 0�-�எ% $மணி.16-047 

 க8மணி அைனயா% க$�ஈ�� உ�ெகன, $மணி.16-048 

 08ணிய 9#டா� ெபாழிமைழ தWஉ� $மணி.16-049 

 அ5�ெபற2 மரபி% ப�தினி, ெப8$5� $மணி.16-050 

 வி5�பின� ெதாXஉ� விய,பின� ஆயின�. $மணி.16-051 

 ஆ��அவ� கணவB� அைலந.� அைடகைர $மணி.16-052 

 ஓ��உய� பிற�க2 ஒ5மர ந.ழ2 $மணி.16-053 

 ம7>உைட மா2கட2 உழ-தேநா/ 

M�-�_வி.எ+.(M�_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.16-054 
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 வா(பசி உழ-�_வி.எ+.(உழ_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) மா9னி ேபாயபி% 

$மணி.17-049 

 பா(இமி& அ5வி, பயமைல ஒழி-�எ% $மணி.17-050 

 அலவைல+ ெச/தி4� அ7சின% 

அக%ற_ெப.எ+.(அக2_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.17-051 

 இல�ஒளி வி7ைசய% வி:மேமா( 

எ/தி_வி.எ+.(எ/�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.17-052 

 ஆ�_அண�� ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ�_ெப.எ+.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) அ5-தவ% 

த%னா2 $மணி.17-053 

 காரண� இ%றிO� க(ேநா/ உழ-தைன $மணி.17-054 



 வா%_ஊ( எ:ெகன ம-திர� மற-ேத% $மணி.17-055 

 ஊ%_உயி� ந.��� உ5,ெபா( 

ேதா%றி_வி.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.17-056 

 வயி�கா/ ெப5�பசி வ5���_எ%ேற��� $மணி.17-057 

 த.�கனி கிழ��_ெப.(கிழ��_ெப.) ெச:�கா/ 

ந2லன_�றி.வி.9.(ந2_ெப.+அ%_ெபா5.உ5.+அ_பட�.ப%.) $மணி.17-058 

 ஆ��அவ% ெகாணரD� ஆ�ேற னாக $மணி.17-059 

 ந.�க2_ெதா.ெப.(ந.��_வி.+அ2_ெதா.ெப.�றி.) ஆ�றா% ெந(-�ய� 

எ/தி_வி.எ+.(எ/�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.17-060 

 ஆ��அவ% ஆ��என4� அ5ெளா(� உைர,ேபா% $மணி.17-061 

 ச�0� த.விB� தமிழக ம5�கி2 $மணி.17-062 

 க�ப� இ2லா4 கழிெப57 ெச2வ� $மணி.17-063 

 ஆ�றா_ெப.எ+.(ஆ��_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ+.�றி.) மா4க#� 

ஆ����ைண ஆகி_வி.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.17-064 

 ேநா�ேறா� உைறவ�ஓ� ேநா%நக� உ8டா2 $மணி.17-065 

 பலநா� ஆயிB�_நி.எ+.(ஆ/_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.+உ�_சா�.) நிலெனா( ேபாகி 

$மணி.17-066 

 அ,பதி, 0�ெக%� அவ%_அ5� 

ெச/ய_�ைற.எ+.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) $மணி.17-067 

 இ,பதி, 0�-�ஈ�� யா%_உைற கி%ேற% $மணி.17-068 

 இ-திர_ெப.அ.(இ-திர%_ெப.) ேகாடைண விழDஅணி வ5நா� $மணி.17-069 

 வ-�_வி.எ+.(வா_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) ேதா%றிஇ� மாநக� ம5�ேக 

$மணி.17-070 



 எ%_உ� ெப5�பசி க8டன% இர�கி, $மணி.17-071 

 பி%வ5� யா8(அவ% எ8ணின% 

கழிO�_ெப.எ+.(கழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.17-072 

 தணிDஇ2 ெவ�பசி தவி��தைன வண�கிேன% $மணி.17-073 

 மணிேம கைலஎ% வா%பதி, பட�ேக% $மணி.17-074 

 �4க� �ைட4�� �க�_அ� மாதவ� $மணி.17-075 

 ச4கர வாள4 ேகா#ட�_உ8( ஆ��அதி2 $மணி.17-076 

 பல�0க� திற-த ப�வா/ வாயி2_ெப.(வாயி2_ெப.) $மணி.17-077 

 உலக அறவி ஒ%�உ8( அதனிைட $மணி.17-078 

 ஊ�_ஊ� ஆ�க8 உ�பசி உழ-ேதா� $மணி.17-079 

 ஆ5� இ%ைமயி% அ5�பிணி 

உ�ேறா�_வி.அ.ெப.(உ�_வி.+��_இ.கா.+ஓ�_பட�.ப%.) $மணி.17-080 

 இ(ேவா�� ேத�-�ஆ�� இ5,ேபா� பலரா2 $மணி.17-081 

 வ(வா& M-த2_ெப.(M-த2_ெப.) அத%பா2 ேபாெக%� $மணி.17-082 

 ஆ��அவ� ேபாகிய பி%ன� ஆயிைழ $மணி.17-083 

 ஓ�கிய_ெப.எ+.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) வ .தியி% ஒ50ைட ஒ��கி 

$மணி.17-084 

 வல9ைற 9�9ைற 

வ-தைன_வி.9.(வா_வி.+-�_இ.கா.+அ%_ெபா5.உ5.+ஐ_9%.ஒ5.) ெச/�அ@ 

$மணி.17-085 

 உலக அறவியி% ஒ5தனி ஏறி, $மணி.17-086 

 பதிேயா� த�ெமா( பல�ெதா:� ஏ��� $மணி.17-087 



 9திேயா� ேகா#ட� 9�ைமயி% வண�கி4 $மணி.17-088 

 க-�உைட ெந(நிைல4 காரண� கா#$ய $மணி.17-089 

 த��ைண, பாைவைய� தா%ெதா:� 

ஏ�தி_வி.எ+.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.17-090 

 ெவயி2>ட ெவ�பிய ேவ/க� கான��4 $மணி.17-091 

 க5வி_ெப.(க5வி_ெப.) மாமைழ ேதா%றிய� எ%னப $மணி.17-092 

 பசிதின வ5-திய_ெப.எ+.(வ5-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ைபத2 

மா4க#� $மணி.17-093 

 அ9த >ரபிேயா( ஆயிைழ 

ேதா%றி_வி.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.17-094 

 ஆ0� திர%ைக அ9த >ரபிஇஃ� $மணி.17-095 

 யாவ5� வ5க_விய�.வி.9.(வா_வி.+க_விய�.வி.9.�றி.) ஏ�ேபா� தா�_என 

$மணி.17-096 

 ஊ8_ஒலி அரவ�� ஒலிஎ:- த%ேற $மணி.17-097 

 யாண�, ேப�_ஊ� அ�பல� ம5��எ%. $மணி.17-098 

 ஆ��அ� ேக#(ஆ�� அ5�08 அகவயி% $மணி.18-01 

 த.��� ெச�ேகா2_ெப.(ெச�ேகா2_ெப.) ெச%�># டா��4 $மணி.18-02 

 ெகாதி�த உ�ளெமா( �ர�0ெகா8( ஏறி $மணி.18-03 

 விதி,0உ� ெந7சின� ெவ/�யி���4 கல�கி� $மணி.18-04 

 த.�,ப2_இ@ அற�_என+ சி�திரா பதிதா% $மணி.18-05 

 M�திய2 மட-ைதய�4� எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) M�� $மணி.18-06 



 ேகாவல%_ெப.(ேகாவல%_ெப.) இற-தபி% ெகா(-�ய� 

எ/தி_வி.எ+.(எ/�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.18-07 

 மாதவி மாதவ� ப�ளிO� அைட-த� $மணி.18-08 

 ந�த4 க%ேற ந2ெந(� ேப�_ஊ� $மணி.18-09 

 இ�த4� எ%ேபா�4� எ�_உைர ஆய� $மணி.18-010 

 காதல%_ெப.(காதல%_ெப.) வ .ய4 க(-�ய� எ/தி, $மணி.18-011 

 ேபாத2 ெச/யா_எதி�.ம.ெப.எ+.(ெச/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

உயிெரா( 0ல-�_வி.எ+.(0ல_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.18-012 

 நளிஇ5� ெபா/ைக_ெப.(ெபா/ைக_ெப.) ஆ(ந� ேபால $மணி.18-013 

 9ளிஎ�, 0Mஉ� 9��$, பிற-த_ெப.எ+.(பிற_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

$மணி.18-014 

 ப�தினி, ெப8$�_ெப.(ெப8(_ெப.+இ�_பட�.ப%.) அ2ேல� பல�த� $மணி.18-

015 

 ைக�E8 வா&4ைக_ெப.(வா&4ைக_ெப.) கடவிய� அ%ேற $மணி.18-016 

 பா8மக% ப#(ழி, பPஉ�_ெப.எ+.(ப(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

பா%ைமஇ2 $மணி.18-017 

 யா&_இன� ேபாK� இய2பின� அ%றிO� $மணி.18-018 

 ந�-தா� உ8( நய%_இ2 காைல_ெப.(காைல_ெப.) $மணி.18-019 

 வ��G� �ற4�� வ8(_ெப.(வ8(_ெப.) ேபா2�வ� $மணி.18-020 

 விைனஒழி காைல� தி5வி% ெச2வி_ெப.(ெச2வி_ெப.) $மணி.18-021 

 அைனேய� ஆகி_வி.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) ஆடவ�� �ற,ேப� 

$மணி.18-022 

 தாபத4 ேகால� தா�கின� எ%ப� $மணி.18-023 



 யாவ5� நMஉ� இய2பின� அ%ேற $மணி.18-024 

 மாதவி ஈ%ற_ெப.எ+.(ஈ_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) மணிேம கைலவ2லி 

$மணி.18-025 

 ேபா�அவி& ெச@வி ெபா5-�த2_ெதா.ெப.(ெபா5-�_வி.+த2_ெதா.ெப.�றி.) 

வி5�பிய_ெப.எ+.(வி5�0_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.18-026 

 உதய �மரனா� உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஆ� வ8$% $மணி.18-027 

 சிைதயா உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) ெச@விதி% அ5-த4 $மணி.18-028 

 ைக4ெகா8( ஆ��அவ� ஏ-திய_ெப.எ+.(ஏ-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

க$ைஞைய, $மணி.18-029 

 பி+ைச மா4க� பிற�ைக4 கா#$ $மணி.18-030 

 ம��அவ% த%னா2 மணிேம கைலதைன, $மணி.18-031 

 ெபா%ேத�4 ெகா8(_வி.எ+.(ெகா�_வி.+8#_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) ேபாேத% 

ஆகி2 $மணி.18-032 

 >(ம8 ஏ�றி அர��S& ேபாகி $மணி.18-033 

 வ(ெவா( வா:� மட-ைதய� த�ேமா� $மணி.18-034 

 அைனேய% ஆகி_வி.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) அர�க4 M�திய� 

$மணி.18-035 

 மைனயக� 0காஅ_எதி�.ம.ெப.எ+.(0�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+அ_ெப.எ+.�றி.) மரபின% 

எ%ேற $மணி.18-036 

 வ7சின�_ெப.(வ7சின�_ெப.) சா�றி ெந7>0ைக உயி��� $மணி.18-037 

 வ7ச4 கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) மா8ெபா( 

ேத�-�_வி.எ+.(ேத�_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.18-038 

 ெசறிவைள ந2லா� சில�0ற� Sழ4 $மணி.18-039 



 ��விய� ெபா$�த ேகாலவா� 9க�த� $மணி.18-040 

 க(-ேத� வ .தி காலி% ேபாகி $மணி.18-041 

 இள�ேகா ேவ-த%_ெப.(ேவ-த%_ெப.) இ5,பிட� ��கி $மணி.18-042 

 அரவ வ8ெடா(_ெப.(வ8�_ெப.+ஒ(_க5.ேவ.) ேத%_இன� ஆ�4�� 

$மணி.18-043 

 த5மண2 ெஞமி�ய தி5நா� ஒ5சிைற, $மணி.18-044 

 பவழ�_ெப.(பவழ�_ெப.+�_ஒ�.) Eண��, $மணி.18-045 

 திக&_ஒளி நி�தில+ சி�திர விதான�� $மணி.18-046 

 விள��ஒளி பர-த_ெப.எ+.(பர_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) பளி��ெச/ 

ம8டப��� $மணி.18-047 

 �ள��மா% ஊ�தி� Eமல�, ப�ளி_ெப.(ப�ளி_ெப.) $மணி.18-048 

 ெவ8திைர வி�-த_ெப.எ+.(வி�_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ெவ8ணிற+ 

சாமைர $மணி.18-049 

 ெகா8(இ5 ம5��� ேகாைதய� வ .ச_�ைற.எ+.(வ .>_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) 

$மணி.18-050 

 இ5-ேதா% தி5-த$ ெபா5-திநி%� 

ஏ�தி_வி.எ+.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.18-051 

 தி5-�எயி� இல�க+ ெச@வியி% ந4�அவ% $மணி.18-052 

 மாதவி மணிேம கைலOட% எ/திய_ெப.எ+.(எ/�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

$மணி.18-053 

 தாபத4 ேகால� தவ�இ% ேறாஎன $மணி.18-054 

 அ��ெப� சிற,பி2 �5�க5 

உயி�,ப_�ைற.எ+.(உயி�,,+வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) $மணி.18-055 



 ஒ5தனி ஓ�கிய_ெப.எ+.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) தி5மணி4 கா7சி 

$மணி.18-056 

 பாட2சா2 சிற,பி% பரத�� 

ஓ�கிய_ெப.எ+.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.18-057 

 நாடக�_ெப.(நாடக�_ெப.) வி5�ப_�ைற.எ+.(வி5�0_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) 

ந%னல� கவினி4 $மணி.18-058 

 காம�_ெப.(காம�_ெப.) ெச@வி4 க$மல� 

அவி&-த_ெப.எ+.(அவி&_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.18-059 

 உதய �மர% எB� ஒ5வ8 (உண .இய $மணி.18-060 

 விைரெவா( வ-ேத%_வி.9.(வா_வி.+-�_இ.கா.+ஏ%_த%.ஒ5.) விய%ெப5 

CE�, $மணி.18-061 

 பா&� பற-தைல அ�பல�� ஆய� $மணி.18-062 

 வா&கநி% க8ணி வா/வா� ேவ-�_ெப.(ேவ-�_ெப.) என $மணி.18-063 

 ஓ�கிய_ெப.எ+.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ெபௗவ� �உைடகல, 

ப#டF% $மணி.18-064 

 வா%0ைண ெப�ெறன ம�� அவ# �உைர,ேபா% $மணி.18-065 

 ேமவிய_ெப.எ+.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) பளி�கி% வி5-தி% 

பாைவஇஃ� $மணி.18-066 

 ஓவிய+ ெச/திஎ%� ஒழிேவ% 9%ன�4 $மணி.18-067 

 கா-த�_அ� ெச�ைக தைளபிணி விடாஅ $மணி.18-068 

 ஏ-�இள வன9ைல இைறெந�� தEஉ� $மணி.18-069 

 ஒ��ஒளி� பவள�� உ�_ஒளி 

சிற-த_ெப.எ+.(சிற_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.18-070 



 9��4M�� த%ன 9�_எயி�� அ9த� $மணி.18-071 

 அ5-ேத மா-த ஆ�_உயி� தளி�,ப $மணி.18-072 

 வி5-தி% Cர2 அ5�பிய_ெப.எ+.(அ5�0_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) Eஉ� 

$மணி.18-073 

 மாஇத&4 �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) மல�0ற�� ஓ#$4 $மணி.18-074 

 கா/ேவ2 ெவ%ற_ெப.எ+.(ெவ2_வி.+%�_இ.கா.அ_ெப.எ+.�றி.) க5�கய2 

ெந(�க8 $மணி.18-075 

 அறிDபிறி� ஆகிய� ஆயிைழ தன4�என+ $மணி.18-076 

 ெசவியக� 0Mஉ+ ெச%ற_ெப.எ+.(ெச2_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

ெச@விO� $மணி.18-077 

 பளி��0ற�� எறி-த பவள, பாைவஎ% $மணி.18-078 

 உள�ெகா8( ஒளி�தா� உயி�4கா, பி#(எ%� $மணி.18-079 

 இைடயி5� யாம��_ெப.(யாம�_ெப.+அ��_சா�.) இ5-ேத% 9%ன�, 

$மணி.18-080 

 ெபா%திக& ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ஒ5�தி_ெப.(ஒ5�தி_ெப.) ேதா%றி+ $மணி.18-

081 

 ெச�ேகா2_ெப.(ெச�ேகா2_ெப.) கா#$+ ெச/தவ� 0�-த $மணி.18-082 

 அ��அவ� த%திற� அய�,பா/ எ%றன� $மணி.18-083 

 ெத/வ�_ெப.(ெத/வ�_ெப.) ெகா2ேலா தி,பிய� ெகா2ேலா $மணி.18-084 

 எ/யா ைமயேல% யா%_எ%� அவ%ெசால $மணி.18-085 

 சி�திரா பதிதா% சி�நைக எ/தி_வி.எ+.(எ/�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.18-086 

 அ�திற� வி(வா/ அரசிள� ��சி2 $மணி.18-087 



 காம4 க�ளா#( இைடமய4 ��றன $மணி.18-088 

 ேதவ�4 காயிB� சிலேவா ெச,பி% $மணி.18-089 

 மாதவ%_ெப.(மாதவ%_ெப.) மட-ைத4� வ5-��ய� 

எ/தி_வி.எ+.(எ/�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.18-090 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ெச�க8 அமர�ேகா% ெப�ற�� $மணி.18-091 

 ேம54 �%ற��_ெப.(�%ற�_ெப.+அ��_சா�.) ஊ5ந.�+ சரவண�� $மணி.18-

092 

 அ5-திற2 9னிவ�4� ஆ�_அண�� 

ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ�_ெப.எ+.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.18-093 

 ெப5�ெபய�, ெப8$�_ெப.(ெப8(_ெப.+இ�_பட�.ப%.) பி%0உள� ேபா4கிய 

$மணி.18-094 

 அ�கி மைனயா� அவரவ� வ$வா/� $மணி.18-095 

 த�கா ேவ#ைக தைனஅவ� தணி�தEஉ� $மணி.18-096 

 ேக#(� அறிதிேயா வா�திற2 ��சி2 $மணி.18-097 

 க%னி4 காவK� க$யி% காவK� $மணி.18-098 

 த%_உ� கணவ%_ெப.(கணவ%_ெப.) சாDறி% காவK� $மணி.18-099 

 நிைறயி% கா��, பிற�பிற�4 காணா� $மணி.18-100 

 ெகா8டF% அ2ல� ெத/வ9� ேபணா, $மணி.18-101 

 ெப8$�த� �$யி2 பிற-தா� அ2ல� $மணி.18-102 

 நாடவ� காண ந2_அர�� ஏறி $மணி.18-103 

 ஆடK� பாடK� அழ�� கா#$+ $மணி.18-104 

 >5,0நா8 க5,0வி2 அ5,04கைண Eவ+ $மணி.18-105 



 ெச54கய2 ெந(�க8 >54�வைல, ப(��4 $மணி.18-106 

 க8டF� ெந7ச�_ெப.(ெந7ச�_ெப.) ெகா8(அக� 04�, $மணி.18-107 

 ப8ேத� ெமாழியி% பய%பல வா�கி $மணி.18-108 

 வ8$% �ற4�� ெகா8$ மகளிைர, $மணி.18-109 

 பா%ைமயி2 பிணி��, ப$��உைர அட4�த2 $மணி.18-110 

 ேகா29ைற அ%ேறா �மர�� எ%றK� $மணி.18-111 

 உதய �மர% உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) பிற&-� $மணி.18-112 

 விைரப� ெந(-ேத� ேம�ெச%� ஏறி $மணி.18-113 

 ஆயிைழ இ5-த_ெப.எ+.(இர_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) அ�பல� எ/தி4 

$மணி.18-114 

 கா(அம� ெச2வி_ெப.(ெச2வி_ெப.) க$,பசி கைளய $மணி.18-115 

 ஓ(ைக4 ெகா8(நி%� ஊ#(ந� ேபால� $மணி.18-116 

 த.,பசி மா4க#�+ ெச:7ேசா� ஈ��, $மணி.18-117 

 பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) ஏ-திய_ெப.எ+.(ஏ-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

பாைவைய4 கா8டK� $மணி.18-118 

 இட�கழி காமெமா( அட�கா% ஆகி_வி.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.18-119 

 உட�ேபா( எ%த% உ�ளக� 0�-�எ% $மணி.18-120 

 ெந7ச�_ெப.(ெந7ச�_ெப.) கவ�-த_ெப.எ+.(கவ�_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

வ7ச4 க�வி $மணி.18-121 

 ேநா��ஊ8 வா&4ைகயி% ெநாசிதவ� தா�கி $மணி.18-122 



 ஏ�[8 வி5�பிய_ெப.எ+.(வி5�0_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) காரண� 

எ%_என� $மணி.18-123 

 தாேன தமிய� நி%ேறா� 9%ன� $மணி.18-124 

 யாேன_பதி.ெப.(யா%_த%.ஒ5.+ஏ_சா�.) ேக#ட2 இய20என+ 

ெச%�_வி.எ+.(ெச2_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.18-125 

 ந2லா/ எ%ெகா2 ந2தவ� 0�-த� $மணி.18-126 

 ெசா2லா/ எ%� �ணி-�உட% ேக#ப $மணி.18-127 

 எ%_அம� காதல%_ெப.(காதல%_ெப.) இரா�ல% ஈ��இவ% $மணி.18-128 

 த%_அ$ ெதா:தK� தகDஎன 

வண�கி_வி.எ+.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.18-129 

 அைறேபா/ ெந7ச�_ெப.(ெந7ச�_ெப.) அவ%பா2 அ=கிBம $மணி.18-130 

 இைறவைள 9%ைக ஈ��இவ% ப�றிB� $மணி.18-131 

 ெதா%� காதல%_ெப.(காதல%_ெப.) ெசா2_எதி� 

ம��த2_ெதா.ெப.(ம�_வி.+�த2_ெதா.ெப.�றி.) $மணி.18-132 

 ந%றி_ெப.(ந%றி_ெப.) அ%�என ந(�கின� மய�கி4 $மணி.18-133 

 ேக#ட� ெமாழிேவ% ேக�வி யாள�2 $மணி.18-134 

 ேதா#ட ெசவிையந. ஆ�ைவ யா�_எனி2 $மணி.18-135 

 பிற�தK� C�தK� பிணி,ப#( இர�கK� $மணி.18-136 

 இற�தK� உைடய� இ(�ைப4 ெகா�கல� $மணி.18-137 

 ம4க�_ெப.(ம4க�_ெப.) யா4ைக இ�என 

உண�-�_வி.எ+.(உண�_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.18-138 

 மி4க_ெப.அ.(மி4க_ெப.அ.) ந2_அற� வி5�0த2 0�-ேத% $மணி.18-139 



 ம8(அம� 954�� களி�அைன யா�4�, $மணி.18-140 

 ெப8$�_ெப.(ெப8(_ெப.+இ�_பட�.ப%.) M�� ேப�_அறிD உ8ேடா $மணி.18-

141 

 ேக#டைன ஆயி%_நி.எ+.(ஆ_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.) ேவ#ட� ெச/ெகன $மணி.18-

142 

 வா�திற2 �5சிைல மட4ெகா$ 

நி�கி_வி.எ+.(ந.��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.18-143 

 9�ைத 9த2வி 9தியா� இ5-த_ெப.எ+.(இர_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

$மணி.18-144 

 �+சர4 �$ைக த%_அக� 04�ஆ�� $மணி.18-145 

 ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) ெச/தி அறி�ந� யா�_என� $மணி.18-146 

 ேதா(அல� ேகாைதைய� ெதா:தன� 

ஏ�தி_வி.எ+.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.18-147 

 மாய வி7ைச ம-திர� ஓதி4 $மணி.18-148 

 காயச8 $ைகஎB� கா�ைக வ$வா/ $மணி.18-149 

 மணிேம கைலதா% வ-�_வி.எ+.(வா_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

ேதா%ற_�ைற.எ+.(ேதா%�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) $மணி.18-150 

 தாேரா% அவ�பா2 04�4 $மணி.18-151 

 �+சர4 �$ைக4 �ம�ைய மZஇ, $மணி.18-152 

 பி+ைச, பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) ெப5�பசி 

உழ-த_ெப.எ+.(உழ_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.18-153 

 காயச8 $ைகத% ைகயி2 கா#$ $மணி.18-154 

 மாையயி% ஒளி�த மணிேம கைலதைன $மணி.18-155 



 ஈ��இ� ம8ண.#( யா�_என உண�ேக% $மணி.18-156 

 ஆ��அவ� இவ�_எ%� அ5ளா/ ஆயி$% $மணி.18-157 

 ப2நா ளாயிB� பா( கிட,ேப% $மணி.18-158 

 இ%B� ேகளா/ இைமேயா� பாவா/ $மணி.18-159 

 பவள+ ெச@வா/� தவளவா� நைகO� $மணி.18-160 

 அ7சன� ேசரா+ ெச�கய2 ெந(�க=� $மணி.18-161 

 9�-�கைட ெந�ய வைள-தசிைல, 05வ9� $மணி.18-162 

 �வி9� க5விO� ேகாண9� M�Rைன4 $மணி.18-163 

 கைவ9� க5விO� ஆகி4 க$ெகாள4 $மணி.18-164 

 க2வி, பாக�2 கா,0வைல ஓ#$ $மணி.18-165 

 வ2வா/ யாழி% ெம2லிதி% 

விள�க_�ைற.எ+.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) $மணி.18-166 

 9�4�ைற 9�ெமாழி எ(��4 கா#$, $மணி.18-167 

 0�4ேகா� யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேவ#ட� வா/�ெதன $மணி.18-168 

 9தியா� உ%த% ேகா#ட� 0�-த $மணி.18-169 

 மதிவா� 9க��_ெப.(9க�_ெப.+அ��_சா�.) மணிேம கைலதைன $மணி.18-170 

 ஒழிய, ேபாேக% உ%_அ$ ெதா#ேட% $மணி.18-171 

 இ��ைற எ%றன% இைறமக% தா%_எ%. $மணி.18-172 

 9தியா� தி5-�_ஏவ.(தி5-�_வி.) அ$ 9�ைமயி% 

வண�கி_வி.எ+.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.19-001 

 ம�மல�� தாேரா% வ7சின�_ெப.(வ7சின�_ெப.) Mற $மணி.19-002 



 ஏ(அவி& தாேரா/ எ�ேகா மக�9ன $மணி.19-003 

 நாடா� �ணி-�நா ந2M�- தைனெயன $மணி.19-004 

 வி�தக� இய�றிய_ெப.எ+.(இய��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

விள�கிய_ெப.எ+.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ைகவிைன+ $மணி.19-

005 

 சி�திர� ஒ%�_ெப.(ஒ%�_ெப.) ெத/வ�_ெப.(ெத/வ�_ெப.) MறK� $மணி.19-

006 

 உதய �மர% உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) கல�கி, $மணி.19-007 

 ெபாதியைற, ப#டF� ேபா%�ெம/ 

வ5-தி_வி.எ+.(வ5-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.19-008 

 அ��அவ� த%திற� அய�,பா/ எ%ேற $மணி.19-009 

 ெச�ேகா2_ெப.(ெச�ேகா2_ெப.) கா#$ய ெத/வ9� தி,பிய� $மணி.19-010 

 ைபஅரD அ2�2_ெப.(அ2�2_ெப.) பல�பசி கைளய4 $மணி.19-011 

 ைகயி2 ஏ-திய_ெப.எ+.(ஏ-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) தி,பிய� $மணி.19-012 

 9�ைத 9த2வி அ$பிைழ� தா/_எனச $மணி.19-013 

 சி�திர� உைர�த_ெப.எ+.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) இEஉ� 

தி,பிய� $மணி.19-014 

 இ-நிைல எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) இள�ெகா$ ெச/தியி% $மணி.19-015 

 பி%_அறி வா�_என, ெபய�ேவா% த%ைன $மணி.19-016 

 அக2வா/ ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ஆ�_இ5� உ8ண, $மணி.19-017 

 பக2_அர> ஓ#$, பைணஎ:-� 

ஆ�,ப_�ைற.எ+.(ஆ�,,_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) $மணி.19-018 



 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெந�றி_ெப.(ெந�றி_ெப.) வா%பிைற4 ேகா#( $மணி.19-

019 

 ந.ல_ெப.அ.(ந.ல�_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேமேலா� இ%றி4 $மணி.19-020 

 காம�_ெப.(காம�_ெப.) ெச�ைக ந.#$ வ8(ப( $மணி.19-021 

 Gநா� கடாஅ� ெச54கி4 கா2கிள�-� $மணி.19-022 

 நிைறஅழி ேதா�றெமா( ெதாடர 9ைறைமயி% $மணி.19-023 

 நகர ந�பிய� வைளேயா� த�9ட% $மணி.19-024 

 மகர வ .ைணயி% கிைளநர�0 வ$�த $மணி.19-025 

 இளி0ண� இ%சீ� எஃ�உள� கிழி,ப, $மணி.19-026 

 ெபாறாஅ ெந7சி2 0ைகஎ� ெபா�தி, $மணி.19-027 

 பறாஅ4 �5கி% உயி���அவ% ேபாயபி% $மணி.19-028 

 உைறO� �$ைக உ�வ�4 

ெகா8ட_ெப.எ+.(ெகா�_வி.+8#_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.19-029 

 ம�இ2 ெச/ைக மணிேம கைலதா% $மணி.19-030 

 மாதவி மகளா/ ம%ற�_ெப.(ம%ற�_ெப.) தி�த�% $மணி.19-031 

 காவல%_ெப.(காவல%_ெப.) மகேனா ைகவிட Tயா% $மணி.19-032 

 கா/பசி யா#$ காயச8 $ைகஎன $மணி.19-033 

 ஊ�9:� அறிO�_வி.9.(அறி_வி./_இ.இ.கா.+உ�_பட�.ஒ5.) 

உ5வ�_ெப.(உ5வ�_ெப.) ெகா8ேட $மணி.19-034 

 ஆ�றா_ெப.எ+.(ஆ��_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ+.�றி.) மா4க#� ஆ��� 

�ைணயாகி $மணி.19-035 

 ஏ�றK� இ(தK� இர,ேபா� கட%_அவ� $மணி.19-036 



 ேம�ெச%� அளி�த2_ெதா.ெப.(அளி_வி.+�த2_ெதா.ெப.�றி.) வி:�தைக�� 

எ%ேற $மணி.19-037 

 F�ெபா5� உண�-ேதா�_வி.அ.ெப.(உண�_வி.+-�_இ.கா.+ஓ�_பட�.ப%.) 

Rனி�தன ரா�_என $மணி.19-038 

 9தியா� ேகா#ட�� அகவயி% 

இ5-த_ெப.எ+.(இர_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.19-039 

 அ9த >ரபிைய அ�ைகயி% வா�கி, $மணி.19-040 

 பதிஅக� தி�த5� ைப-ெதா$ ந�ைக $மணி.19-041 

 அதி�கழ2 ேவ-த%_ெப.(ேவ-த%_ெப.) அ$பிைழ� தாைர $மணி.19-042 

 ஒ�4�� த8ட�� உ�சிைற4 ேகா#ட� $மணி.19-043 

 வி5,ெபா(� 0�-� ெவ/�உயி���, 

0ல�பி_வி.எ+.(0ல�0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.19-044 

 ஆ��, பசிஉ�� ஆ�_உயி� மா4கைள $மணி.19-045 

 வா�� ைகயக� வ5-தநி%� ஊ#டK� $மணி.19-046 

 ஊ#$ய பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) ஒ%�என விய-� $மணி.19-047 

 ேகா#ட� காவல�_ெப.(காவ2_ெப.+அ�_பட�.ப%.) ேகாமக% தன4�இ, $மணி.19-

048 

 பா�திர தான9� ைப-ெதா$ ெச/திO� $மணி.19-049 

 யா,0ைட� தாக இைச���_எ%� ஏகி $மணி.19-050 

 ெந$ேயா% �ற�_உ5 வாகி நிமி�-�தன $மணி.19-051 

 அ$யி% ப$ைய அட4கிய_ெப.எ+.(அட4�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

அ-நா� $மணி.19-052 



 ந.�% ெப/த_ெப.எ+.(ெப/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) C� வா�சிைல 

$மணி.19-053 

 மாவலி ம5மா% சீ�ெக: தி5மக� $மணி.19-054 

 சீ��தி எ%B� தி5�த� ேதவிெயா( $மணி.19-055 

 ேபா�அவி& G�ெபாழி2 0�-தன% 04�4 $மணி.19-056 

 ெகா�ப�� ��பி_ெப.(��பி_ெப.) �ழலிைச கா#ட, $மணி.19-057 

 ெபா�க� வ8$ன� ந2லியா& ெச/ய_�ைற.எ+.(ெச/_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) 

$மணி.19-058 

 வ�4�யி2 பாட_�ைற.எ+.(பா(_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) மாமயி2 ஆ(� 

$மணி.19-059 

 விைர,G� ப-த� க8(உள� சிற-�� $மணி.19-060 

 0ண��ைண ந.�கிய_ெப.எ+.(ந.��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

ெபா/ைக_ெப.(ெபா/ைக_ெப.) அ%னெமா( $மணி.19-061 

 மடமயி2 ேபைடO� ேதாைகO� 

M$_வி.எ+.(M(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.19-062 

 இ5சிைற வி���ஆ�� எ:-�ட% ெகா#பன $மணி.19-063 

 ஒ5சிைற4 க8(ஆ�� உ�மகி&D 

எ/தி_வி.எ+.(எ/�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.19-064 

 மாமணி வ8ணB� த�9B� பி7ைஞO� $மணி.19-065 

 ஆ$ய_ெப.எ+.(ஆ(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) �ரைவஇஃ� ஆ�_என 

ேநா4கிO� $மணி.19-066 

 ேகா��அல� ேச�-த_ெப.எ+.(ேச�_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) மா�கனி 

த%ைன, $மணி.19-067 



 பா��உற இ5-த_ெப.எ+.(இர_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ப2ெபாறி 

ம7ைஞையச $மணி.19-068 

 ெச�ெபா% த#$2 த.�பா2 ஏ-தி, $மணி.19-069 

 ைப�கிளி ஊ#(�_ஓ� பாைவயா� எ%�� $மணி.19-070 

 அணிமல�, G�ெபாழி2 அகவயி% 

இ5-த_ெப.எ+.(இர_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.19-071 

 பிணD4�ர�� ஏ�றி, ெப5மத� மைழ4க8 $மணி.19-072 

 மடேவா�4� இய�றிய_ெப.எ+.(இய��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) மாமணி 

ஊச2_ெப.(ஊச2_ெப.) $மணி.19-073 

 க(வ%_ெப.(க(வ%_ெப.) ஊ4 �வ� க8(நைக எ/திO� $மணி.19-074 

 பாசிைல ெசறி-த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ப>�கா2 

கைழெயா( $மணி.19-075 

 வா2வ .+ ெசறி-த_ெப.எ+.(ெச�_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

மராஅ�_ெப.(மாராஅ�_ெப.) க8( $மணி.19-076 

 ெந$ேயா% 9%ெனா( 

நினறன_வி.9.(நி2_வி.+%�_இ.க.+அ%_ெபா5.உ5.+அ_பட�.ப%.) னா�_என� 

$மணி.19-077 

 ெதா$ேச� ெச�ைகயி2 ெதா:�நி%� ஏ�திOம $மணி.19-078 

 ஆட2_ெதா.ெப.(ஆ(_வி.+அ2_ெதா.ெப.�றி.) M�திேனா( அவிநய� ெத�ேவா� 

$மணி.19-079 

 நாடக4_ெப.அ.(நாடக�_ெப.+4_ஒ�.) கா,பிய ந2F2 Rனி,ேபா� $மணி.19-080 

 ப8ணியா& நர�பி2 ப8=9ைற நி�,ேபா� $மணி.19-081 

 த8=ைம4 க5வி4 க8_எறி ெத�ேவா� $மணி.19-082 



 �ழெலா( க8ட� ெகாள+சீ� நி�,ேபா� $மணி.19-083 

 ப:நிய பாட2_ெப.(பாட2_ெப.) பலெரா( மகி&ேவா� $மணி.19-084 

 ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) ப�-த 9�த�_ெப.(9�த�_ெப.) ேகா,ேபா� $மணி.19-085 

 ஈர�_ெப.(ஈர�_ெப.) 0ல�-த_ெப.எ+.(0ல�_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

சா-த�_ெப.(சா-த�_ெப.) திமி�ேவா� $மணி.19-086 

 ���ம வ5ண� ெகா�ைகயி% இைழ,ேபா� $மணி.19-087 

 அ7ெச� க:ந.� ஆ/_இத& பிணி,ேபா� $மணி.19-088 

 ந2ெந(� M-த2_ெப.(M-த2_ெப.) ந�விைர �ைடேவா� $மணி.19-089 

 ெபா%னி% ஆ$யி% ெபா5-�0 நி�ேபா� $மணி.19-090 

 ஆ��அவ� த�ேமா( அக2_இ5 வான��_ெப.(வான�_ெப.+அ��_சா�.) 

$மணி.19-091 

 ேவ-தனி� ெச%�_வி.எ+.(ெச2_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) விைளயா#( 

அய�-� $மணி.19-092 

 �5-�� தளD� தி5-�மல�+ ெச5-திO� $மணி.19-093 

 95�வி� 92ைலO� க5விள� ெபா�க5� $மணி.19-094 

 ெபா5-�0 நி%�_வி.எ+.(நி2_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) தி5-�நைக 

ெச/�_வி.எ+.(ெச/_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.19-095 

 ���கா2 ந�ல9� ெந(7ெசவி 9யK� $மணி.19-096 

 பிற&-�பா/ மாB� இ��0அகலா ெவறிO� $மணி.19-097 

 வ�ெமன4 Mஉ/ மகி&�ைண ெயா(த% $மணி.19-098 

 ெச�மல�+ ெச�ைக கா#(0 நி%�_வி.எ+.(நி2_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.19-099 



 ம%னவ%_ெப.(ம%னவ%_ெப.) தாB� மல�4கைண ைம-தB� $மணி.19-100 

 இ%_இள ேவனிK� இள�கா2 ெச2வB� $மணி.19-101 

 எ-திர4 கிண�� இ(�க2 �%ற9� $மணி.19-102 

 வ-�வ .& அ5விO� மல�,G� ப-த5� $மணி.19-103 

 பர,0ந.�, ெபா/ைகO� கர,0ந.�4 ேகணிO� $மணி.19-104 

 ஒளி��ைற இட�க�� பளி4�அைற, ப�ளிO� $மணி.19-105 

 யா�க=� தி�-� தா&-�விைள யா$ $மணி.19-106 

 மகத விைனஞ5� மரா#ட4 க�ம5� $மணி.19-107 

 அவ-தி4 ெகா2ல5� யவன� த+ச5� $மணி.19-108 

 த8தமி& விைனஞ�_ெப.(விைனஞ�_ெப.) த�ெமா( M$4 $மணி.19-109 

 ெகா8(இனி� இய�றிய_ெப.எ+.(இய��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

க8கவ� ெச/விைன, $மணி.19-110 

 பவள� திர�கா2 ப%மணி, ேபாதிைக� $மணி.19-111 

 தவள நி�தில� தாம� தா&-த_ெப.எ+.(தா&_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

$மணி.19-112 

 ேகாண+ ச-தி மா8விைன விதான��� $மணி.19-113 

 தமனிய� ேவ/-த வைகெப� வன,பி% $மணி.19-114 

 ைப7ேச� ெம:கா, ப>�ெபா% ம8டப�� $மணி.19-115 

 இ-திர_ெப.அ.(இ-திர%_ெப.) தி5வ% ெச%�இனி� ஏறK� $மணி.19-116 

 வாயிK4� இைச�� ம%னவ%_ெப.(ம%னவ%_ெப.) அ5ளா2 $மணி.19-117 

 ேச/நில�� அ%றிO� ெச@விதி% 

வண�கி_வி.எ+.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.19-118 



 எ7சா ம8நைசஇ இக2_உள� �ர,ப $மணி.19-119 

 வ7சியி% இ5-�_வி.எ+.(இ5_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) வ7சி 

S$_வி.எ+.(S(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.19-120 

 9ற�ெசவி யாைனO� ேத5� மாDம $மணி.19-121 

 மற�ெக: ெந(வா� வயவ5� 

மிைட-த_ெப.எ+.(மிைட_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.19-122 

 தைல�தா�+ ேசைனெயா( மைல���தைல வ-ேதார $மணி.19-123 

 சிைல4கய2 ெந(�ெகா$ ெச5ேவ2 தட4ைக $மணி.19-124 

 ஆ�0ைன ெத�ய2 இள�ேகா% த%னா2 $மணி.19-125 

 கா�யா��4 ெகா8ட_ெப.எ+.(ெகா�_வி.+8#_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

காவ2_ெப.(காவ2_ெப.) ெவ8�ைட $மணி.19-126 

 வலிெக: தட4ைக மாவ8 கி�ளி_ெப.(கி�ளி_ெப.) $மணி.19-127 

 ஒளிெயா( வாழி_விய�.வி.9.(வா&_வி.+இ_விய�.வி.9.�றி.) ஊழிேதா� 

ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) $மணி.19-128 

 வாழி_விய�.வி.9.(வா&_வி.+இ_விய�.வி.9.�றி.) எ�ேகா ம%னவ� 

ெப5-தைக $மணி.19-129 

 ேக�_இ� ம%ேனா ெக(கநி% பைகஞ� $மணி.19-130 

 யாைன� த.ேநா/4� அய�-�ெம/ வா$இ� $மணி.19-131 

 மாநக�� தி�O�_ஓ� வ�ப மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) $மணி.19-132 

 அ57சிைற4 ேகா#ட�� அகவயி% 0�-� $மணி.19-133 

 ெப5�ெபய� ம%ன நி%ெபய� 

வா&�தி_வி.எ+.(வா&��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.19-134 

 ஐய, பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) ஒ%�ெகா8( ஆ�� $மணி.19-135 



 ெமா/ெகா� மா4க� ெமாசி4கஊ8 >ர-தன� $மணி.19-136 

 ஊழிேதா� ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) கா�� $மணி.19-137 

 வாழி_விய�.வி.9.(வா&_வி.+இ_விய�.வி.9.�றி.) எ�ேகா ம%னவ எ%றK� 

$மணி.19-138 

 வ5க-வ5க_அ.ெதா.(வ5க-வ5க_அ.ெதா.) மட4ெகா$ தா%_எ%� $மணி.19-139 

 அ5�0� ெந7செமா( அரச%_ெப.(அரெச%_ெப.) Mறலி% $மணி.19-140 

 வாயி லாள�% மட4ெகா$ தா%ெச%� $மணி.19-141 

 ஆ/கழ2 ேவ-த%_ெப.(ேவ-த%_ெப.) அ5�வா ழியஎன� $மணி.19-142 

 தா��அ5- த%ைம� தவ�ேதா/ ந.யா� $மணி.19-143 

 யா�கா கிய�இ@ ஏ-திய_ெப.எ+.(ஏ-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

க$ைஞஎ%� $மணி.19-144 

 அரச%_ெப.(அரெச%_ெப.) MறK� ஆயிைழ Oைர4�� $மணி.19-145 

 விைர�தா� ேவ-ேத ந.ந.( வாழி_விய�.வி.9.(வா&_வி.+இ_விய�.வி.9.�றி.) 

$மணி.19-146 

 வி7ைச மக�யா% விழDஅணி CEர $மணி.19-147 

 வ7ச� தி�-ேத% வாழிய_விய�.வி.9.(வா&_வி.+இய_விய�.வி.9.�றி.) 

ெப5-தைக $மணி.19-148 

 வான�_ெப.(வான�_ெப.) 

வா/4க_விய�.வி.9.(வா/_வி.+4க_விய�.வி.9.�றி.) 

ம8வள�_ெப.(ம8வள�_ெப.) 

ெப5�க_விய�.வி.9.(ெப5�_வி.+க_விய�.வி.9.�றி.) $மணி.19-149 

 த.�இ% றாக ேகாமக�� ஈ��ஈ� $மணி.19-150 

 ஐய4 க$ைஞ அ�பல� ம5��ஓ� $மணி.19-151 



 ெத/வ�_ெப.(ெத/வ�_ெப.) த-த� தி,பிய மாய� $மணி.19-152 

 யாைன� த.ேநா/ அ5�பசி ெக(�த� $மணி.19-153 

 ஊ%_உைட மா4க#� உயி�ம5-� இ�என $மணி.19-154 

 யா%ெசய� பால�எ% இள�ெகா$4� எ%� $மணி.19-155 

 ேவ-த%_ெப.(ேவ-த%_ெப.) Mற ெம2_இய2 உைர4�� $மணி.19-156 

 சிைறேயா� ேகா#ட� சீ��அ5� ெந-ச��_ெப.(ெந-ச�_ெப.+அ��_சா�.) 

$மணி.19-157 

 அறேவா�4� ஆ4�� அ�வா ழிய�_என $மணி.19-158 

 அ57சிைற வி#(ஆ�� ஆயிைழ 

உைர�த_ெப.எ+.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.19-159 

 ெப5-தவ� த�மா2 ெப5�ெபா5� எ/த4 $மணி.19-160 

 கைறேயா� இ2லா+ சிைறேயா� ேகா#ட� $மணி.19-161 

 அறேவா�4� ஆ4கின% அர>ஆ� ேவ-�எ%. $மணி.19-162 

 அரச%_ெப.(அரெச%_ெப.) ஆைணயி% ஆயிைழ அ5ளா2 $மணி.20-001 

 நிரய4 ெகா(7சிைற ந.4கிய ேகா#ட� $மணி.20-002 

 த.,பிற,0 உழ-ேதா� ெச/விைன, பய�தா% $மணி.20-003 

 யா,0உைட ந�பிற,0 எ/தின� ேபால, $மணி.20-004 

 ெபா5�0� ெந7சி2 0லேவா% ேகாயிK� $மணி.20-005 

 அ5�0� ெந-ச��_ெப.(ெந-ச�_ெப.+அ��_சா�.) அறேவா� ப�ளிO� $மணி.20-

006 

 அ#$2 சாைலO� அ5-�ந� சாைலO� $மணி.20-007 

 க#(உைட+ ெச2வ4 கா,0உைட� தாக $மணி.20-008 



 ஆயிைழ ெச%றEஉ� ஆ��அவ� தன4� $மணி.20-009 

 வ .யா வி:+சீ� ேவ-த%_ெப.(ேவ-த%_ெப.) பணி�தEஉ� $மணி.20-010 

 சிைறேயா� ேகா#ட� சீ��அ5� ெந-ச��_ெப.(ெந-ச�_ெப.+அ��_சா�.) 

$மணி.20-011 

 அறேவா� ேகா#ட� ஆ4கிய வ8ண9� $மணி.20-012 

 ேக#டன%_வி.9.(ேக�_வி.+#_இ.கா.+அ%_ெபா5.உ5.+அ%_பட�.ஒ5.) ஆகிஅ� 

ேதா#டா� �ழலிைய $மணி.20-013 

 மதிேயா� எ�ளிB� ம%னவ%_ெப.(ம%னவ%_ெப.) காயிB� $மணி.20-014 

 ெபாதியி2 ந.�கிய_ெப.எ+.(ந.��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ெபா:தி2 

ெச%�_வி.எ+.(ெச2_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.20-015 

 ப�றின% ெகா8(எ% ெபா%ேத� ஏ�றி4 $மணி.20-016 

 க��அறி வி+ைசO� ேக#(அவ� உைர4�� $மணி.20-017 

 9�4�ைற 9�ெமாழி ேக#�வ% எ%ேற $மணி.20-018 

 ம�4கம& தாேரா% மன�ெகா8( 

எ:-�_வி.எ+.(எ:_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.20-019 

 பல�பசி கைளய, பாைவதா% ஒ��கிய $மணி.20-020 

 உலக அறவியி% ஊ(ெச%� ஏறK� $மணி.20-021 

 மைழS& �(மி, ெபாதியி2 �%ற��4 $மணி.20-022 

 கைழவள� கா%யா��, பழவிைன, பய�தா2 $மணி.20-023 

 மாதவ%_ெப.(மாதவ%_ெப.) மாத�4� இ#ட சாப� $மணி.20-024 

 ஈ�_ஆ� ஆ8( வ-த� வாரா� $மணி.20-025 

 காயச8 $ைகஎன4 ைகயறD எ/தி4 $மணி.20-026 



 கா7சன% எ%B� அவ�த% கணவ%_ெப.(கணவ%_ெப.) $மணி.20-027 

 ஓ�கிய_ெப.எ+.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) CE� உ�வ-� 

இழி-�_வி.எ+.(இழி_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.20-028 

 Gத ச�4க9� Gமர+ ேசாைலO� $மணி.20-029 

 மாதவ� இட�க�� ம%ற9� ெபாதியிK� $மணி.20-030 

 ேத�-தன% தி�ேவா% ஏ-�இள வன9ைல $மணி.20-031 

 மா-த�_ெப.(மா-த�_ெப.) பசிேநா/ மா�ற4 க8(ஆ�� $மணி.20-032 

 இ%�நி% ைகயி% ஏ-திய_ெப.எ+.(ஏ-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) $மணி.20-033 

 ஒ%ேற ஆயிB�_நி.எ+.(ஆ/_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.+உ�_சா�.) உ8ேபா� பலரா2 

$மணி.20-034 

 ஆைன� த.ேநா/ அ5�பசி கைளய $மணி.20-035 

 வான வா&4ைகய� அ5ளின� ெகா2_என, $மணி.20-036 

 பைழைம4 க#(ைர பலபா ரா#டD� $மணி.20-037 

 விைழயா உ�ளெமா( அவ%பா2 

நி�கி_வி.எ+.(ந.��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.20-038 

 உதய �மர% த%பா2 ெச%�_வி.எ+.(ெச2_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.20-039 

 நைரC தா#$ ஒ5�திைய4 கா#$� $மணி.20-040 

 த8_அற2 வ8ண�_ெப.(வ8ண�_ெப.) தி�-�ேவ றாகி $மணி.20-041 

 ெவ8மண2 ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ�_ெப.எ+.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

M-த2_ெப.(M-த2_ெப.) காணா/ $மணி.20-042 

 பிைறRத2 வ8ண�_ெப.(வ8ண�_ெப.) காணா ேயாந. $மணி.20-043 



 நைரைமயி2 திைரேதா2 தைகஇ%� ஆய� $மணி.20-044 

 விற2வி2 05வ� இைவO� காணா/ $மணி.20-045 

 இறவி% உண�க2 ேபா%�ேவ றாயின $மணி.20-046 

 க:ந.�4 க8கா8 வ:ந.� >ம-தன $மணி.20-047 

 �மி&C4� இைவகா8 உமி&சீ ஒ:4�வ $மணி.20-048 

 நிைர9�� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நைகO� காணா/ $மணி.20-049 

 >ைரவி�� ஏ/,ப, பிற&-�ேவ� 

ஆயின_வி.9.(ஆ�_வி.+இ%_இ.கா.+ன_பட�.ப%.) $மணி.20-050 

 இலDஇத&+ ெச@வா/ காணா ேயாந. $மணி.20-051 

 0லD, 08ேபா2 0லா20ற� தி(வ� $மணி.20-052 

 வ�ைள� தா�ேபா2 வ$கா� இைவகா8 $மணி.20-053 

 உ�_ஊ% வா$ய உண�க2 

ேபா%றன_வி.9.(ேபா2_வி.+%�_இ.கா.+அ%_ெபா5.உ5.+அ_பட�.ப%.) 

$மணி.20-054 

 இ��G� சா%ற 9ைலO� காணா/ $மணி.20-055 

 ெவ��ைப ேபால வ .&-�ேவ� 

ஆயின_வி.9.(ஆ�_வி.+இ%_இ.கா.+ன_பட�.ப%.) $மணி.20-056 

 தா&-�ஒசி ெத�கி% மட2ேபா2 திர�கி $மணி.20-057 

 வ .&-தன இளேவ/� ேதா�� காணா/ $மணி.20-058 

 நர�ெபா( வி(ேதா2 உகி��ெதாட� 

கழ%�_வி.எ+.(கழ2_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.20-059 

 திர�கிய விர2க� இைவO� காணா/ $மணி.20-060 



 வாைழ� த8ேட ேபா%ற_ெப.எ+.(ேபா2_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

�ற��இைண $மணி.20-061 

 தாைழ� த8$% உண�க2 காணா/ $மணி.20-062 

 ஆவ4 கைண4கா2 காணா ேயாந. $மணி.20-063 

 ேமவிய_ெப.எ+.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) நர�ேபா( எ%00ற� 

கா#(வ $மணி.20-064 

 தளி�_அ$ வ8ண�_ெப.(வ8ண�_ெப.) காணா ேயாந. $மணி.20-065 

 9ளி9தி� ெத�கி% உதி�கா/ உண�க2 $மணி.20-066 

 GவிB� சா-திB� 0லா2மைற�� யா��த $மணி.20-067 

 EசிB� மணியிB� ெதா2ேலா� வ��த $மணி.20-068 

 வ7ச� ெத�யா/ ம%னவ%_ெப.(ம%னவ%_ெப.) மக%_என $மணி.20-069 

 வி7ைச மகளா/ ெம2_இய2 உைர�தK� $மணி.20-070 

 த%பா ரா#(�_எ% ெசா2பய% ெகா�ளா� $மணி.20-071 

 பிற%பி% ெச2K�_ெப.எ+.(ெச2_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

பிற%ேபா2 ேநா4��_ெப.(ேநா4�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.20-

072 

 ம�4கம& அல�க2 ம%னவ%_ெப.(ம%னவ%_ெப.) மக�� $மணி.20-073 

 9�4�ைற 9�ெமாழி எ(��4 கா#$, $மணி.20-074 

 பவள4 க$ைகயி2 தவளவா� நைகO� $மணி.20-075 

 �வைள+ ெச�க=� �றி,ெபா( வழாஅ� $மணி.20-076 

 ஈ��இவ% காதல%_ெப.(காதல%_ெப.) ஆதலி% ஏ-�இைழ $மணி.20-077 

 ஈ��ஒழி- தன�_என இக2_எ� ெபா�தி $மணி.20-078 



 ம��அவ� இ5-த_ெப.எ+.(இர_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ம%ற, 

ெபாதியிK� $மணி.20-079 

 0��அட�� அரவி% 04�ஒளி�� அட�கின% $மணி.20-080 

 கா7சன% எ%B� கதி�வா� வி7ைசய% $மணி.20-081 

 ஆ��அவ� உைர�த_ெப.எ+.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) அரசிள� 

�மரB� $மணி.20-082 

 கைளயா ேவ#ைக ைகஉதி�4 

ெகா�ளா%_வி.9.(ெகா�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_இ.இ.கா.+அ%_பட�.ஒ5.) 

$மணி.20-083 

 வைளேச� ெச�ைக மணிேம கைலேய $மணி.20-084 

 காயச8 $ைகயா/4 க$ைஞ ஏ-தி $மணி.20-085 

 மாய வி7ைசயி% மன�மய4 ���தன� $மணி.20-086 

 அ�பல ம5�கி2 அய�-�அறிD உைர�த_இ@ $மணி.20-087 

 வ�பல% த%ெனா(இ@ ைவ�இ5� ஒழியா� $மணி.20-088 

 இ��இவ� ெச/தி இைடஇ5� யாம��_ெப.(யாம�_ெப.+அ��_சா�.) $மணி.20-

089 

 வ-�அறி �வ�_என மன�ெகா8( 

எ:-�_வி.எ+.(எ:_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.20-090 

 வா%ேத�, பாகைன மீ%திக& ெகா$யைன4 $மணி.20-091 

 க5,0 வி2லிைய அ5,04கைண ைம-தைன $மணி.20-092 

 உயாD� �ைணயாக வயாெவா(� ேபாகி $மணி.20-093 

 ஊ��7> யாம��_ெப.(யாம�_ெப.+அ��_சா�.) ஒ5தனி 

எ:-�_வி.எ+.(எ:_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.20-094 



 ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) ேவ#(எ:� ெவ�0லி ேபால4 $மணி.20-095 

 ேகாயி2_ெப.(ேகாயி2_ெப.) கழி-�_வி.எ+.(கழி_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

வாயி2_ெப.(வாயி2_ெப.) நி�கி_வி.எ+.(ந.��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.20-096 

 ஆயிைழ இ5-த_ெப.எ+.(இர_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) அ�பல� 

அைண-�_வி.எ+.(அைண_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.20-097 

 ேவக ெவ-த. நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) 

கிட-த_ெப.எ+.(கிட_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.20-098 

 ேபா�உய� 0��அைள 0�வா% ேபால $மணி.20-099 

 ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) ேதா/-த_ெப.எ+.(ேதா/_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

சா-�அல� உ��த $மணி.20-100 

 ஊ&_அ$ இ#(அத% உ�_அக� 0�தK� $மணி.20-101 

 ஆ��9% இ5-த_ெப.எ+.(இர_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) அல�தா� 

வி7ைசய% $மணி.20-102 

 ஈ��இவ% 

வ-தன%_வி.9.(வா_வி.+-�_இ.கா.+அ%_ெபா5.உ5.+அ%_பட�.ஒ5.) 

இவ�பா2 எ%ேற $மணி.20-103 

 ெவ7சின அரவ� ந7>எயி� அ5�ப� $மணி.20-104 

 த%ெப5 ெவ�ளியி% எ:-�ைப வி��ெதன $மணி.20-105 

 இ5-ேதா% எ:-�_வி.எ+.(எ:_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) ெப5�பி% 

ெச%�அவ% $மணி.20-106 

 >5�0அைற மணி�ேதா� �ணிய வ .சி4 $மணி.20-107 

 காயச8 $ைகைய4 ைக4ெகா8( அ-தர�_ெப.(அ-தர�_ெப.) $மணி.20-108 

 ேபா�வ2 எ%ேற அவ�பா2 0�தK� $மணி.20-109 



 ெந(நிைல4 க-தி% இடவயி% விள�க4 $மணி.20-110 

 கடD�_ெப.(கடD�_ெப.) எ:திய_ெப.எ+.(எ:�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

பாைவஆ�� உைர4�� $மணி.20-111 

 அ=க2 அ=க2 வி7ைச4 கா7சன $மணி.20-112 

 மணிேம கைலஅவ� மைற-�உ5 

எ/தின�_வி.9.(எ/�_வி.+இ%_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ5.) $மணி.20-113 

 காயச8 $ைகத% க(�பசி நி�கி_வி.எ+.(ந.��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.20-114 

 வான�_ெப.(வான�_ெப.) ேபாDழி வ-த� ேகளா/ $மணி.20-115 

 அ-தர�_ெப.(அ-தர�_ெப.) ெச2ேவா� அ-த� 

இ5-த_ெப.எ+.(இர_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.20-116 

 வி-த மா2வைர மீமிைச, ேபாகா� $மணி.20-117 

 ேபாவா� உள�_எனி2 ெபா�கிய_ெப.எ+.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

சின�த� $மணி.20-118 

 சாையயி% வா�கி� த%வயி�� இPஉ� $மணி.20-119 

 வி-த� கா4��_ெப.எ+.(கா_வி.+44_ெபா5.உ5.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

வி-தா க$ைக $மணி.20-120 

 அ�மைல மிைச,ேபா/ அவ�வயி�� அட�கின�. $மணி.20-121 

 ைக�ைம ெகா�ேள2 கா7சன இ�ேக� $மணி.20-122 

 ஊ&விைன வ-�இ�� உதய �மரைன $மணி.20-123 

 ஆ�_உயி� உ8ட தாயிB� 

அறியா/_வி.9.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ/_9%.ஒ5.) $மணி.20-124 



 ெவ@விைன ெச/தா/_வி.9.(ெச/_வி.+�_இ.கா.+ஆ/_9%.ஒ5.) வி7ைச4 

கா7சன $மணி.20-125 

 அ@விைன நி%ைனO� அகலா� ஆ��உ�� $மணி.20-126 

 எ%�இைவ ெத/வ�_ெப.(ெத/வ�_ெப.) MறK� 

எ:-�_வி.எ+.(எ:_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.20-127 

 க%றிய ெந7சி% >(விைன உ5��எழ $மணி.20-128 

 வி7ைசய% ேபாயின% வில��வி8 பட�-�என. $மணி.20-129 

 கடD�_ெப.(கடD�_ெப.) எ:திய_ெப.எ+.(எ:�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

ெந(நிைல4 க-தி% $மணி.21-001 

 �டவயி% அைம�த_ெப.எ+.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ெந(நிைல 

வாயி2_ெப.(வாயி2_ெப.) $மணி.21-002 

 9தியா� ேகா#ட�� அகவயி% 

கிட-த_ெப.எ+.(கிட_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.21-003 

 ம�மல�4 �ழலி மய�கின� எ:-�_வி.எ+.(எ:_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.21-004 

 வி7ைசய% ெச/திO� ெவ%ேவ2 ேவ-த%_ெப.(ேவ-த%_ெப.) $மணி.21-005 

 ைம-த�� உ�ற�� ம%ற, ெபாதியி2 $மணி.21-006 

 க-�உைட ெந(நிைல4 கடD�_ெப.(கடD�_ெப.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) 

$மணி.21-007 

 அ��அவ�� உைர�த_ெப.எ+.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) அ�0த4 

கிளவிO� $மணி.21-008 

 ேக#டன�_வி.9.(ேக�_வி.+#_இ.கா.+அ%_ெபா5.உ5.+அ�_பட�.ஒ5.) 

எ:-�_வி.எ+.(எ:_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) ெக(க_இ@ உ5என� 

$மணி.21-009 



 ேதா#டல�4 �ழலி உ�வ� ந.�கி� $மணி.21-010 

 தி#$ விட�_உண நி%_உயி� ேபா�நா� $மணி.21-011 

 க#டழ2 ஈம�� எ%_உயி� >#ேட% $மணி.21-012 

 உவவன� ம5�கி2 நி%பா2 உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) $மணி.21-013 

 தவி�Dஇேல% ஆதலி% தைலமக� 

ேதா%றி_வி.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.21-014 

 மணிப2 லவ�திைட எ%ைனஆ�� உ/��, $மணி.21-015 

 பிணி,0அ� மாதவ%_ெப.(மாதவ%_ெப.) ப$ீைக கா#$ $மணி.21-016 

 எ%பிற,0 உண�-த_ெப.எ+.(உண�_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) எ%9% 

ேதா%றி_வி.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.21-017 

 உ%பிற,0 எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) ஒழிDஇ%� உைர�தலி% $மணி.21-018 

 பிற-ேதா� இற�தK� இற-ேதா�_வி.அ.ெப.(இற_வி.+-�_இ.கா.+ஓ�_பட�.ப%.) 

பிற�தK� $மணி.21-019 

 அற-த5 சா20� மற�த5 �%ப9� $மணி.21-020 

 யா%நின4� உைர��நி% இட�விைன ஒழி4க4 $மணி.21-021 

 காயச8 $ைகவ$D ஆேன% காதல $மணி.21-022 

 ைவவா� வி7ைசய% மய4�உ� ெவ�ளியி% $மணி.21-023 

 ெவ@விைன உ5,ப விளி-தைன ேயாஎன $மணி.21-024 

 வி:ம4 கிளவியி% ெவ/�உயி���, 

0ல�பி_வி.எ+.(0ல�0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.21-025 

 அ:தன� ஏ�கி அயாஉயி��� எ:தK� $மணி.21-026 

 ெச2ல2_ெப.(ெச2ல2_ெப.) ெச2ல2 ேச/_அ� ெந(�க8 $மணி.21-027 



 அ2லிஅ� தாேரா% த%பா2 ெச2ல2_ெப.(ெச2ல2_ெப.) $மணி.21-028 

 நின4�இவ% மகனா� 

ேதா%றிய_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) Eஉ� $மணி.21-029 

 மன4�இனி யா��ந. மக�_ஆ யEஉ� $மணி.21-030 

 ப8(� ப8(� ப2பிற,0 உளவா2 $மணி.21-031 

 க8ட_ெப.எ+.(கா8_வி.+8#_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) பிறவிேய அ2ல கா�ைக 

$மணி.21-032 

 த(மா� பிறவி� தா&த5 ேதா�ற� $மணி.21-033 

 வி(மா� 9ய2ேவா/ வி:ம� ெகா�ேள2 $மணி.21-034 

 எ%�இைவ ெசா2லி_வி.எ+.(ெசா2_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

இ5-ெத/வ� உைர�தK� $மணி.21-035 

 ெபா%திக& ேமனி,_ெப.(ேமனி_ெப.+,_ஒ�.) G�ெகா$ ெபா5-தி, $மணி.21-036 

 ெபா/யா நாெவா(இ, ெபாதியிலி2 

ெபா5-திய_ெப.எ+.(ெபா5-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.21-037 

 ெத/வ�_ெப.(ெத/வ�_ெப.) ந.ேயா தி5வ$ ெதா:ேத% $மணி.21-038 

 வி#ட பிற,பி% ெவ/�யி��� ஈ��இவ% $மணி.21-039 

 தி#$ விட�_உண+ ெச2_உயி� ேபாய�� $மணி.21-040 

 ெந7>_ெப.(ெந7>_ெப.) ந(�கி ெந(-�ய� Mரயா% $மணி.21-041 

 வி7ைசய% வாளி% இவ%விளி- தEஉ� $மணி.21-042 

 அறிதK� அறிதிேயா 

அறி-தைன_வி.9.(அறி_வி.+-�_இ.கா.+அ%_ெபா5.உ5.+ஐ_9%.ஒ5.) 

ஆயி%_நி.எ+.(ஆ_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.) $மணி.21-043 

 ெப�ேவ% தி2லநி% ேப�_அ5� ஈ��என $மணி.21-044 



 ஐஅ� ெந(�க8 ஆயிைழ ேக�_என� $மணி.21-045 

 ெத/வ4 கிளவியி2 ெத/வ�_ெப.(ெத/வ�_ெப.) M�� $மணி.21-046 

 காய� கைரஎB� ேப�யா�� அைடகைர $மணி.21-047 

 மாய�_இ2 மாதவ%_ெப.(மாதவ%_ெப.) வ5ெபா5� உைர�� $மணி.21-048 

 ம5�_உைட மா4க� மனமா> கXஉ� $மணி.21-049 

 பிரம த5மைன, ேபணினி� ஆகி_வி.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.21-050 

 அ$சி2_ெப.(அ$சி2_ெப.) சிற,0யா� அ$க�4� ஆ4�த2 $மணி.21-051 

 வி$ய2_ெப.(வி$ய2_ெப.) ேவைல ேவ8$ன� எ%றK� $மணி.21-052 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ந.�க_�ைற.எ+.(ந.��_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) 

மனமகி&D எ/தி4 $மணி.21-053 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) ேதா%ற_�ைற.எ+.(ேதா%�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) 

ேவைலயி% வWஉ $மணி.21-054 

 நைட�திற�� இ:4கி ந2_அ$ தள�-� $மணி.21-055 

 மைட4கல� சிைதய_�ைற.எ+.(சிைத_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) 

வ .&-த_ெப.எ+.(வ .&_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) மைடயைன+ $மணி.21-056 

 சீல� ந.�கா+ ெச/தவ� ேதா�4� $மணி.21-057 

 ேவைல பிைழ�த ெவ�ளி ேதா%ற� $மணி.21-058 

 ேதா�� தைலO� �ணி-�ேவ� ஆக $மணி.21-059 

 வாளி2 த,பிய வ2விைன அ%ேற $மணி.21-060 

 M-த2_ெப.(M-த2_ெப.) ெம2_இய2 நி%ேனா( $மணி.21-061 

 இரா�ல% த%ைன இ#(அக லாத� $மணி.21-062 



 தைலவ%_ெப.(தைலவ%_ெப.) 

கா4��_ெப.எ+.(கா_வி.+44_ெபா5.உ5.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

த�ெபா5#( ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ�_ெப.எ+.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.21-063 

 அவல ெவ@விைன எ%ேபா� 

அறியா�_வி.9.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப%.) $மணி.21-064 

 அற7ெச/ காத2_ெப.(காத2_ெப.) அ%பினி% 

ஆயிB�_நி.எ+.(ஆ/_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.+உ�_சா�.) $மணி.21-065 

 மற�ெச/ �ள�எனி% வ2விைன ஒழியா� $மணி.21-066 

 ஆ��அ@ விைனவ-� அ=�� காைல� $மணி.21-067 

 த.��உ�� உயிேர ெச/விைன ம5�கி% $மணி.21-068 

 மீ8(வ5 பிற,பி% மீளிB� மீ�ம $மணி.21-069 

 ஆ��அ@ விைனகா8 ஆயிைழ கணவைன $மணி.21-070 

 ஈ�� வ-�இ@ இட�ெச/� ஒழி-த�. $மணி.21-071 

 இ%B� ேகளா/ இள�ெகா$ ந2லா/ $மணி.21-072 

 ம%னவ%_ெப.(ம%னவ%_ெப.) மக�� வ5-��ய� 

எ/தி_வி.எ+.(எ/�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.21-073 

 மாதவ� உண��திய_ெப.எ+.(உண���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) வா/ெமாழி 

ேக#(4 $மணி.21-074 

 காவல%_ெப.(காவல%_ெப.) நி%ைனO� காவ2ெச/� ஆ�கி(�. $மணி.21-075 

 இ(சிைற ந.4கி_வி.எ+.(ந.4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) இராசமா ேதவி 

$மணி.21-076 

 Mட ைவ4��_ெப.எ+.(ைவ_வி.+44_ெபா5.உ5.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

ெகா#பின� ஆகி_வி.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.21-077 



 மாதவி மாதவ%_ெப.(மாதவ%_ெப.) மல�_அ$ வண�கி� $மணி.21-078 

 த.�_ெப.(த.�_ெப.) Mறஅவ� த%ெனா(� 

ேச�-�_வி.எ+.(ேச�_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.21-079 

 மாதவ%_ெப.(மாதவ%_ெப.) 

உைர�த_ெப.எ+.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) வா/ெமாழி ேக#(4 

$மணி.21-080 

 காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) நி%ைனO� காவ2_ெப.(காவ2_ெப.) ந.4�வ� $மணி.21-

081 

 அர>ஆ� ெச2வ�� ஆ0� திர%பா2 $மணி.21-082 

 0ைரேயா�, ேபணி, ேபாகK� ேபா�ைவ $மணி.21-083 

 ேபானா2 அவெனா(� ெபா5�_உைர 

ெபா5-தி_வி.எ+.(ெபா5-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.21-084 

 மாந.� வ�க�� அவெனா(� எ:-�_வி.எ+.(எ:_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.21-085 

 மாய�_இ2 ெச/தி மணிப2 லவ�_எB� $மணி.21-086 

 த.வக�� இ%B� ேசறK� உ8டா2 $மணி.21-087 

 த.வ திலைகயி% த%திற� ேக#(+ $மணி.21-088 

 சாவக ம%ன%_ெப.(ம%ன%_ெப.) த%நா( அைட-தபி% $மணி.21-089 

 ஆ��அ� த.வ�வி#( அ5-தவ% வ$வா/, $மணி.21-090 

 G�ெகா$ வ7சி மாநக� 0�ைவ $மணி.21-091 

 ஆ��அ- நகர�� அறிெபா5� வினாD� $மணி.21-092 

 ஓ�கிய_ெப.எ+.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ேக�வி 

உய�-ேதா�_வி.அ.ெப.(உய�_வி.+-�_இ.கா.+ஓ�_பட�.ப%.) பலரா2 $மணி.21-093 



 இைறவ% எ�ேகா% எ@Dயி� அைன��� $மணி.21-094 

 9ைறைமயி2 பைட�த 9த2வ%_எ% ேபா�க�� $மணி.21-095 

 த%_உ5 இ2ேலா% பிற_உ5, பைட,ேபா% $மணி.21-096 

 அ%ேனா% இைறவ% ஆ��_எ% ேபா�க�� $மணி.21-097 

 �%ப ேநா%0இ� ெதாட�,பா( அ���ஆ�� $மணி.21-098 

 இ%ப_உல� உ+சி_ெப.(உ+சி_ெப.) இ5���_எ% ேபா�க�� $மணி.21-099 

 Gத விகார, 0ண�,0எ% ேபா�க�� $மணி.21-100 

 ப2ேவ� சமய, ப$��உைர எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) $மணி.21-101 

 அ2லிஅ� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேக#��� அ-நா� $மணி.21-102 

 இைறவB� இ2ைல இற-ேதா�_வி.அ.ெப.(இற_வி.+-�_இ.கா.+ஓ�_பட�.ப%.) 

பிறவா� $மணி.21-103 

 அறேனா( எ%ைனஎ%� அைற-ேதா% த%ைன, $மணி.21-104 

 பிறவிO� அறவிO� ெப�றியி% 

உண�-த_ெப.எ+.(உண�_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.21-105 

 ந�மல�4 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) எ�ளிைன ந�தி $மணி.21-106 

 எ�ளிைன ேபாK� இ@Dைர ேக#(இ�� $மணி.21-107 

 ஒ�ளிய� உைரஎன உ%பிற,0 உண���ைவ $மணி.21-108 

 ஆ��நி% ெகாண�-த அ5-ெத/வ� மய4க4 $மணி.21-109 

 கா�0என ேதாளி கனாமய4� 

உ�றைன_வி.9.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ%_ெபா5.உ5.+ஐ_9%.ஒ5.) $மணி.21-

110 

 எ%�அவ% உைர4�� இள�ெகா$ ந2லா/ $மணி.21-111 



 அ%�எ%� அவ%9% அய�-�ஒழி வா/_அைல $மணி.21-112 

 த.விைன உ�தK� ெச�ேதா� பிற�தK� $மணி.21-113 

 வாேய எ%� மய4�ஒழி மடவா/ $மணி.21-114 

 வ:வ� மரB� ம8=� க2K� $மணி.21-115 

 எ:திய_ெப.எ+.(எ:�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) பாைவO� ேபசா எ%ப� 

$மணி.21-116 

 அறிதK� அறிதிேயா 

அறியா/_வி.9.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ/_9%.ஒ5.) ெகா2ேலா 

$மணி.21-117 

 அறியா/_வி.9.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ/_9%.ஒ5.) 

ஆயி%_நி.எ+.(ஆ_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.) ஆ��அ� ேகளா/ $மணி.21-118 

 9$��வ5 சிற,பி% CE� யா�க=� $மணி.21-119 

 ெகா$�ேத� வ .திO� ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ேகா#ட9� $மணி.21-120 

 9�மர இட�க�� 9�ந.�� �ைறக�� $மணி.21-121 

 ெபாதியிK� ம%ற9� ெபா5-�0 நா$4 $மணி.21-122 

 கா,0உைட மாநக�4 காவK� க8ணி $மணி.21-123 

 யா,0உைட� தாக அறி-ேதா� வலி�� $மணி.21-124 

 ம8ணிB� க2லிB� மர�திB� >வ�B� $மணி.21-125 

 க8ணிய ெத/வத� கா#(ந� வ�4க $மணி.21-126 

 ஆ��அ� ெத/வத� அ@விட� 

ந.�கா_எதி�.ம.வி.எ+.(ந.��_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.21-127 

 ஊ%கணி னா�க#� உ�றைத உைர4��. $மணி.21-128 



 எ%திற� ேக#$ேயா இள�ெகா$ ந2லா/ $மணி.21-129 

 ம%ெப5- ெத/வ கண�களி% 

உ�ேள%_வி.9.(உ��_வி.+ண_எதி�.ம.+ஏ%_த%.ஒ5.) $மணி.21-130 

 �வதிக% எ%ேப% ெதா%�9தி� க-தி% $மணி.21-131 

 மய%_என4� ஒ,பா வ��த பாைவயி% $மணி.21-132 

 ந.�ேக% யா%_எ% நிைலய� ேகளா/ $மணி.21-133 

 மா-த�_ெப.(மா-த�_ெப.) அறிவ� வானவ�_ெப.(வானவ�_ெப.) 

அறியா�_வி.9.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப%.) $மணி.21-134 

 ஓவிய+ ேசன%_எ% உ��ைண� ேதாழ% $மணி.21-135 

 ஆவைத இ-நக�4� ஆ�_உைர� தனேரா $மணி.21-136 

 அவBட% யா%ெச%� ஆ$ட� எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) $மணி.21-137 

 உட%_உைற- தா�ேபா2 ஒழியா� 

எ:தி,_வி.எ+.(எ:�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.+,_ஒ�.) $மணி.21-138 

 GD� 0ைகO� ெபா5-�0 0ண��� $மணி.21-139 

 நாநனி வ5-தஎ% நல�பா ரா#டலி% $மணி.21-140 

 மணிேம கைலயா% வ5ெபா5� எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) $மணி.21-141 

 �ணிDட% உைர�ேத% எ%ெசா2 ேத�என $மணி.21-142 

 ேதேற% அ2ேல% ெத/வ4 கிளவிக� $மணி.21-143 

 ஈ�கைட ேபாக_�ைற.எ+.(ேபா4_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) என4�அ5� எ%றK� 

$மணி.21-144 

 �வதிக% உைர4�� ெசா2லK� ெசா2Kேவ% $மணி.21-145 

 வ5வ� ேகளா/ மட4ெகா$ ந2லா/ $மணி.21-146 



 ம%_உயி� ந.�க_�ைற.எ+.(ந.��_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) மைழவள� கர-� 

$மணி.21-147 

 ெபா%_எயி2 கா7சி நக�கவி% அழிய_�ைற.எ+.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) 

$மணி.21-148 

 ஆ��அ� ேக#ேட ஆ�_உயி� ம5-தா/ $மணி.21-149 

 ஈ��இ� 9தியா� இடவயி% ைவ�த $மணி.21-150 

 ெத/வ, பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) ெச@விதி% வா�கி� $மணி.21-151 

 ைதய2நி% பய-ேதா� த�ெமா( ேபாகி $மணி.21-152 

 அறவண% தாB� ஆ��உள% ஆதலி% $மணி.21-153 

 ெசறிெதா$ கா7சி மாநக� ேச��ைவ $மணி.21-154 

 அறவண% அ5ளா2 ஆ/ெதா$ அ@J�, $மணி.21-155 

 பிறவண� ஒழி-�நி% ெப�றிைய 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.21-156 

 வற%_ஓ( உலகி% மைழவள� தWஉ� $மணி.21-157 

 அற%_ஓ( ஏ-தி ஆ�_உயி� ஓ�0ைவ $மணி.21-158 

 ஆ/ெதா$4� அ@J� அறெனா( 

ேதா%��_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.21-159 

 ஏ� நிக&+சி யாD� பல_உள $மணி.21-160 

 பிறஅற� உைர�ேதா� ெப�றிைம எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) $மணி.21-161 

 அறவண% தன4�ந. உைர�த_ெப.எ+.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

அ-நா� $மணி.21-162 

 தவ9� த5ம9� சா�பி2 ேதா�ற9� $மணி.21-163 



 பவ�_அ� மா�4க9� பா%ைமயி% உைர�� $மணி.21-164 

 மற_இ5� இ�ய ம8_உயி� ஏ9ற $மணி.21-165 

 அறெவயி2 வி���ஆ�� அள,0இ2 இ5�திெயா( $மணி.21-166 

 0�த ஞாயி�_ெப.(ஞாயி�_ெப.) 

ேதா%��_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) கா�� $மணி.21-

167 

 ெச��� பிற-�� ெச�ெபா5� காவா $மணி.21-168 

 இ�தல� ந.�ேக% இள�ெகா$ யாB� $மணி.21-169 

 தாய5� ந.O� தவ�இ%� ஆக $மணி.21-170 

 வா/வ தாகநி% மன,பா#( அற�_என $மணி.21-171 

 ஆ��அவ% உைர�தK� அவ%ெமாழி பிைழயா/ $மணி.21-172 

 பா��இய2 ந2_அற� பலD� ெச/தபி% $மணி.21-173 

 க+சி9� ற�� நி%_உயி� கைடெகாள $மணி.21-174 

 உ�தர மகத�� உ�பிற,0 எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) $மணி.21-175 

 ஆ8பிற, பாகி அ5�_அற� ஒழியா/ $மணி.21-176 

 மா8ெபா( ேதா%றி_வி.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

மய4க�_ெப.(மய4க�_ெப.) 

கைள-�_வி.எ+.(கைள_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.21-177 

 பிற�4�அற� அ5�� ெப�ேயா% தன4�� $மணி.21-178 

 தைல+சா வகனா/+ சா�0அ��� உ/தி $மணி.21-179 

 இ%B� ேக#$ேயா ந2Rத2 மட-ைத_ெப.(மட-ைத_ெப.) $மணி.21-180 

 ஊ�க8 ஓ�கிய_ெப.எ+.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) உரேவா% 

த%ைன $மணி.21-181 



 வா��திைர எ(�த_ெப.எ+.(எ(_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) மணிேம 

கலாெத/வ� $மணி.21-182 

 சா� ச4கர�� ஆ�_அ9� ஈ�ேதா/ $மணி.21-183 

 ஈ� நி%பிற,0 எ%ப� ெதளி-ேத $மணி.21-184 

 உவவன� ம5�கி2 நி%பா2 

ேதா%றி_வி.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.21-185 

 மணிப2 லவ�திைட4 ெகாண�-த� ேக�_என� $மணி.21-186 

 �வதிக% உைர�தK� �ய�4கட2 

நி�கி_வி.எ+.(ந.��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.21-187 

 அவதி அறி-த_ெப.எ+.(அ�_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) அணியிைழ ந2லா� 

$மணி.21-188 

 வைலஒழி ம7ைஞயி% மனமய4� ஒழிதK� $மணி.21-189 

 உல��யி2 எ:,பின% மல�கதி ேரா%_எ%. $மணி.21-190 

 கடD�_ெப.(கடD�_ெப.) ம8$ல� கா�_இ5� சீ,ப $மணி.22-001 

 ெந(நிைல4 க-தி2 நி%ற_ெப.எ+.(நி2_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

பாைவெயா( $மணி.22-002 

 9திேயா� ேகா#ட� வழிபட2 0�-ேதா� $மணி.22-003 

 உதய �மர�� உ�றைத உைர,ப+ $மணி.22-004 

 சா�ய� ேக#(+ ச4கர வாள�� $மணி.22-005 

 மாதவ� எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) மணிேம கைலதைன $மணி.22-006 

 இள�ெகா$ அறிவ�� உ8ேடாஇ�என� $மணி.22-007 

 �ள�கா� ஆ��அவ� உ�றைத உைர�தK� $மணி.22-008 



 ஆ��அவ� த%ைன ஆ�_உயி� 

ந.�கிய_ெப.எ+.(ந.��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.22-009 

 ேவ-த%_ெப.(ேவ-த%_ெப.) சி�வெனா( ேவ�இட�� ஒளி�� $மணி.22-010 

 மாெப5� ேகாயி2_ெப.(ேகாயி2_ெப.) வாயிK4� இைச��4 $மணி.22-011 

 ேகாயி2_ெப.(ேகாயி2_ெப.) ம%னைன4 ��கின� ெச%�ஈ�� $மணி.22-012 

 உய�-�ஓ�� உ+சி_ெப.(உ+சி_ெப.) உவாமதி ேபால $மணி.22-013 

 நிவ-�ஓ�� ெவ8�ைட ம8_அக� நிழ2ெசய $மணி.22-014 

 ேவK� ேகாK� அ5�க8 விழி4க $மணி.22-015 

 த.�இ%� உ5�கந. ஏ-திய_ெப.எ+.(ஏ-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

திகி�_ெப.(திகி�_ெப.) $மணி.22-016 

 நின4�என வைர-த ஆ8(க� எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) $மணி.22-017 

 மன4�இனி தாக வாழிய_விய�.வி.9.(வா&_வி.+இய_விய�.வி.9.�றி.) 
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 பா�கி2 ஒ5சிைற, பா(ெச%� அைணதK� $மணி.23-050 

 ேதவி வ7ச� இ�என� ெதளி-�_வி.எ+.(ெதளி_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.23-051 

 நாஇய2 ம-திர� ந(�கா� ஓதி $மணி.23-052 

 ஆ8ைம4 ேகால�� ஆயிைழ இ5,ப4 $மணி.23-053 

 காண� ெப�ேறா% க(-�ய� எ/தி_வி.எ+.(எ/�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.23-054 

 அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) உ�ைமயி2 ஆடவ�_ெப.(ஆடவ�_ெப.) அ=கா� 

$மணி.23-055 

 நிரய4 ெகா(மக� நிைன,0அறி ேய%_எ%� $மணி.23-056 

 அகநக� ைகவி#( ஆ��அவ% ேபாயபி% $மணி.23-057 

 மகைனேநா/ ெச/தாைள ைவ,ப� எ%_எ%� $மணி.23-058 

 உ/யா ேநாயி% ஊ8_ஒழி- தன�_என, $மணி.23-059 

 ெபா/-ேநா/ கா#$, 0:4�அைற அைட,ப $மணி.23-060 

 ஊ8_ஒழி ம-திர� உைடைமயி% அ-த $மணி.23-061 



 வா�Rத2 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

வ5-தா�_எதி�.ம.வி.எ+.(வ5-�_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.�றி.) இ5,ப 

$மணி.23-062 

 ஐஎன வி�மி ஆயிைழ ந(�கி+ $மணி.23-063 

 ெச/தவ� தா#$ைய+ சி�ைம ெச/ேத% $மணி.23-064 

 எ%மக�� உ�ற_ெப.எ+.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ+.�றி.) இ(4க8 ெபாறா� 

$மணி.23-065 

 ெபா%ேந� அைனயா/ ெபா�4ெக%� அவ�ெதாழ $மணி.23-066 

 ந.ல_ெப.அ.(ந.ல�_ெப.) பதித% வயி�றி2 

ேதா%றிய_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.23-067 

 ஏல� கம&தா� இரா�ல% த%ைன $மணி.23-068 

 அழ2க8 நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) ஆ�_உயி� 

உ8ண_�ைற.எ+.(உ8_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) $மணி.23-069 

 விழி�த2 ஆ�ேற% எ%_உயி� >(நா� $மணி.23-070 

 யா��இ5-� அ9தைன இள�ேகா% தன4�, $மணி.23-071 

 G�ெகா$ ந2லா/ ெபா5-தா� 

ெச/தைன_வி.9.(ெச/_வி.+�_இ.கா.+அ%_ெபா5.உ5.+ஐ_9%.ஒ5.) $மணி.23-

072 

 உட��அ: தைனேயா உயி�4�அ: தைனேயா $மணி.23-073 

 உட��அ: தைனேய2 உ%மக% த%ைன $மணி.23-074 

 உயி�4�அ: தைனேய2 உயி�0�� 04கி2 $மணி.23-076 

 ெசய,பா#( விைனயா2 ெத�-�உண�D அ�ய� $மணி.23-077 

 அ@Dயி�4� அ%பிைன ஆயி%_நி.எ+.(ஆ_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.) ஆ/ெதா$ 

$மணி.23-078 



 எ@Dயி�4� ஆயிB�_நி.எ+.(ஆ/_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.+உ�_சா�.) இர�க2 

ேவ8(� $மணி.23-079 

 ம��உ% மகைன மாெப5- ேதவி $மணி.23-080 

 ெச�ற க�வ% ெச/த� ேகளா/ $மணி.23-081 

 மைட4கல� சிைதய_�ைற.எ+.(சிைத_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) 

வ .&-த_ெப.எ+.(வ .&_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) மைடயைன $மணி.23-082 

 உட2�ணி ெச/�ஆ�� உ5��எ:� வ2விைன $மணி.23-083 

 ந7>விழி அரவி% ந2_உயி� வா�கி $மணி.23-084 

 வி7ைசய% வாளா2 வ .#$ய� அ%ேற $மணி.23-085 

 யா��அறி- தைனேயா ஈ��இ� ந.எனி2 $மணி.23-086 

 G�ெகா$ ந2லா/ 0�-த� இ�என $மணி.23-087 

 ெமா/�மல�, G�ெபாழி2 04க� 9தலா� $மணி.23-088 

 ெத/வ4 க#(ைர ெதளி-தைத ஈறா $மணி.23-089 

 உ�றைத எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) ஒழிDஇ%� உைர�� $மணி.23-090 

 ம��� உைரெசO� மணிேம கைலதான $மணி.23-091 

 மய2பைக ஊ#$ைன ம�பிற,0 உண�-ேத% $மணி.23-092 

 அய�,ப� ெச/யா_எதி�.ம.ெப.எ+.(ெச/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

அறிவிேன% ஆயிேன% $மணி.23-093 

 க2லா4 கயவ% கா�_இ5� தா%வர $மணி.23-094 

 ந2லா/ ஆ8_உ5 நா%ெகா8( இ5-ேத% $மணி.23-095 

 ஊ8_ஒழி ம-திர� உைடைமயி% அ%ேறா $மணி.23-096 



 மா8_இைழ ெச/த_ெப.எ+.(ெச/_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) வ7ச� 

பிைழ�த�. $மணி.23-097 

 அ-தர�_ெப.(அ-தர�_ெப.) ேசறK� அய2_உ54 ேகாடK� $மணி.23-098 

 சி-ைதயி% ெகா8$ேல% ெச%ற_ெப.எ+.(ெச2_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

பிறவியி2 $மணி.23-099 

 காதல%_ெப.(காதல%_ெப.) பய-ேதா/ க(-�ய� 

கைள-�_வி.எ+.(கைள_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.23-100 

 த.�உ� ெவ@விைன த.�,ப� ெபா5#டா2 $மணி.23-101 

 ைதயா2 உ%த% த(மா�� அவல�� $மணி.23-102 

 எ/யா ைமய2த.�-� இ%_உைர ேகளா/ $மணி.23-103 

 ஆ�பவ� கல4�ற மய�கிய_ெப.எ+.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

ந2நா#(4 $மணி.23-104 

 கா5க மட-ைத_ெப.(மட-ைத_ெப.) கணவB� ைகவிட $மணி.23-105 

 ஈ%ற_ெப.எ+.(ஈ_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) �ழவிெயா( தா%ேவ� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.23-106 

 மா%�ஓ� திைசேபா/ வைரயா� வா&Dழி, $மணி.23-107 

 0த2வ%_ெப.) த%ைனஓ� 0�F2 மா�ப% $மணி.23-108 

 பதிேயா� அறியா, பா%ைமயி% வள�4க $மணி.23-109 

 ஆ��அ, 0த2வ%_ெப.) அவ�திற� 

அறியா%_வி.9.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ%_பட�.ஒ5.) $மணி.23-110 

 தா%0ண�-� அறி-�பி% த%_உயி� ந.�த�� $மணி.23-111 

 ந.�நைச ேவ#ைகயி% ெந(�கட� உழK� $மணி.23-112 

 S29தி� மடமா% வயி�கிழி�� ஓட4 $மணி.23-113 



 கான ேவ#(வ% க(�கைண �ர,ப $மணி.23-114 

 மா%மறி வி:-த� க8( மன�மய�கி, $மணி.23-115 

 பயி�4�ர2 ேக#(அத% பா%ைமய% 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.23-116 

 உயி�,ெபா( ெச�க8 உ��த_ெப.எ+.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

ந.�க8( $மணி.23-117 

 ஓ#$ எ/ேதா% ஓ�_உயி� �ற-த�� $மணி.23-118 

 ேக#(� அறிதிேயா வா�தட� க8ணி $மணி.23-119 

 கடாஅ யாைன9% க�கா 9�ேறா� $மணி.23-120 

 விடாஅ� ெச%�அத% ெவ8ேகா#( வ .&வ� $மணி.23-121 

 உ8ட க�ளி% உ�ெச54� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

$மணி.23-122 

 க8(� அறிதிேயா கா�ைக ந2லா/ $மணி.23-123 

 ெபா/யா�� ஒ:4க� ெபா5�_என4 ெகா8டF� $மணி.23-124 

 ைகயா�� அவல�_ெப.(அவல�_ெப.) கட-த�� உ8டF $மணி.23-125 

 களDஏ� வா&4ைகய� உ[உ� க(-�ய� $மணி.23-126 

 இளேவ/� ேதாளா/4� இ�என ேவ8டா $மணி.23-127 

 ம%ேப� உலக��_ெப.(உலக�_ெப.+அ��_சா�.) வா&ேவா�4� இ��இைவ 

$மணி.23-128 

 �%ப�_ெப.(�%ப�_ெப.) த5வன 

�ற�த2_ெதா.ெப.(�ற��_வி.+அ2_ெதா.ெப.�றி.) ேவ8(� $மணி.23-129 

 க�ற க2வி அ%றா2 கா�ைக $மணி.23-130 



 ெச�ற� ெச��ேதா� 9�ற 

உண�-ேதா�_வி.அ.ெப.(உண�_வி.+-�_இ.கா.+ஓ�_பட�.ப%.) $மணி.23-131 

 ம2ல2மா ஞால�� வா&ேவா� எ%ேபா� $மணி.23-132 

 அ2ல2 மா4க#� இ2ல� நிர,0ந� $மணி.23-133 

 தி5-�ஏ� எ2வைள ெச2_உல� அறி-ேதா� $மணி.23-134 

 வ5-தி_வி.எ+.(வ5-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) வ-ேதா� அ5�பசி 

கைள-ேதா� $மணி.23-135 

 �%ப�_ெப.(�%ப�_ெப.) 

அ�4��_ெப.எ+.(அ�_வி.+44_ெபா5.உ5.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

�ணிெபா5� உண�-ேதா�_வி.அ.ெப.(உண�_வி.+-�_இ.கா.+ஓ�_பட�.ப%.) 

$மணி.23-136 

 ம%பைத4� எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) அ%0ஒழி யா�_என $மணி.23-137 

 ஞான ந2ந.� ந%கன� ெதளி��� $மணி.23-138 

 ேத%_ஆ� ஓதி ெசவி9த2 வா��� $மணி.23-139 

 மக%�ய� ெந5,பா மன�விற� ஆக $மணி.23-140 

 அக�>( ெவ-த. ஆயிைழ அவி,ப $மணி.23-141 

 ேத�ப( சி%ன .� ேபால� ெதளி-�_வி.எ+.(ெதளி_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.23-142 

 மா�ெகா8( ஓரா மன�தின% ஆகி_வி.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.23-143 

 ஆ��அவ� ெதா:தK� ஆயிைழ ெபாறாஅ� $மணி.23-144 

 தா%ெதா:� ஏ�தி� த�தி_ெப.(த�தி_ெப.) ெச/திைல $மணி.23-145 



 காதல%_ெப.(காதல%_ெப.) பய-ேதா/ அ%றிO� காவல%_ெப.(காவல%_ெப.) 

$மணி.23-146 

 மாெப5- ேதவிஎ%� எதி�வண� கின�_எ%. $மணி.23-147 

 ம%ன �மரைன வ7ச� 0ண��த $மணி.24-001 

 ெதா29� கணிைகத% S&+சியி% ேபாயவ% $மணி.24-002 

 வி7ைசய% வாளி% விளி-ேதா% எ%ப� $மணி.24-003 

 ெந7>_ெப.(ெந7>_ெப.) ந(4�ற4 ேக#(ெம/ 

வ5-தி_வி.எ+.(வ5-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.24-004 

 மாதவி மக�தைன வா%சிைற ந.4க4 $மணி.24-005 

 காவல%_ெப.(காவல%_ெப.) ேதவி கா2கீ& வ .&-�ஆ�� $மணி.24-006 

 அரDஏ� அ2�2_ெப.(அ2�2_ெப.) அ5-தவ மடவா� $மணி.24-007 

 உரேவா�� அளி�த_ெப.எ+.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ஒ5ப� 

ெதா5வ5� $மணி.24-008 

 ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) க8ேணா% அவிநய� வXஉ4ெகாள $மணி.24-009 

 மாஇ5 ஞால��� ேதா%றிய_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

ஐவ5� $மணி.24-010 

 ஆ��அவ% 0த2வேனா( அ5-தவ% 9னி-த $மணி.24-011 

 ஓ�கிய_ெப.எ+.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) சிற,பி% ஒ5F�� 

நா2வ5� $மணி.24-012 

 தி54கிள� மணி9$� ேதவ�ேகா% த%9% $மணி.24-013 

 உ5,பசி 9னி-த எ%�ல�� ஒ5�திO� $மணி.24-014 

 ஒ%�_ெப.(ஒ%�_ெப.) கைடநி%ற ஆறி5 பதி%ம�_இ� $மணி.24-015 



 ெதா%�ப( மாநக�� ேதா%றிய_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

நா�9த2 $மணி.24-016 

 யா%_உ� �%ப�_ெப.(�%ப�_ெப.) யாவ5� ப#$ல� $மணி.24-017 

 மாெப5- ேதவி மாத�_ெப.(மாத�_ெப.) யா�B� $மணி.24-018 

 Gவிைல ஈ�தவ% ெபா%றின% எ%� $மணி.24-019 

 மாதவி மாதவ� ப�ளிO� அைட-த�� $மணி.24-020 

 பர-�ப( மைனெதா�� பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) ஏ-தி $மணி.24-021 

 அர�க4 M�திெச%� ஐய� ெகா8ட�� $மணி.24-022 

 ந�த2_ெதா.ெப.(ந�_வி.த2_ெதா.ெப.�றி.) அ2ல� 

நாடக4_ெப.அ.(நாடக�_ெப.+4_ஒ�.) கணிைகய�_ெப.(கணிைகய�_ெப.) $மணி.24-

023 

 த�தி_ெப.(த�தி_ெப.) எ%னா� த%ைம_ெப.(த%ைம_ெப.) அ%ைமயி%. $மணி.24-

024 

 ம%னவ%_ெப.(ம%னவ%_ெப.) மகேன அ%றிO� மாதரா2 $மணி.24-025 

 இ-நக� உ[உ� இ(4க=� உ8டா2 $மணி.24-026 

 உ�பள� தழ.இய_ெப.எ+.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) உய�மண2 

ெந(�ேகா#(, $மணி.24-027 

 ெபா��திைர உலாD� 0%ைனய� கான2_ெப.(கான2_ெப.) $மணி.24-028 

 கிள�மணி ெந(9$4 கி�ளி_ெப.(கி�ளி_ெப.) 9%னா $மணி.24-029 

 இளேவனி2 இ�,ப இ��G� சா%ற $மணி.24-030 

 Gநா� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) யா5�_இ2 ஒ5சிைற� $மணி.24-031 

 தாேன தமிய� ஒ5�தி_ெப.(ஒ5�தி_ெப.) 

ேதா%ற_�ைற.எ+.(ேதா%�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) $மணி.24-032 



 இ%ன� ஆ�ெகா2 ஈ��இவ� எ%� $மணி.24-033 

 ம%னவ%_ெப.(ம%னவ%_ெப.) 

அறியா%_வி.9.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ%_பட�.ஒ5.) 

மய4க�_ெப.(மய4க�_ெப.) எ/தா4 $மணி.24-034 

 க8ட_ெப.எ+.(கா8_வி.+8#_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) க8ணிB� ேக#ட 

ெசவியிB� $மணி.24-035 

 க8ட_ெப.எ+.(கா8_வி.+8#_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) க8ணிB� ேக#ட 

ெசவியிB� $மணி.24-036 

 உ��உண� உட�பிB� ெவ�றி+சிைல4 காம% $மணி.24-037 

 மயிைலO� ெசயைலO� மாD� �வைளO� $மணி.24-038 

 பயி2_இத&4 கமல9� ப5வ�� 

அல�-த_ெப.எ+.(அல�_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.24-039 

 மல�வா/ அ�பி% வாச� கமழ, $மணி.24-040 

 பல�0ற� க8டF% பணி-�ெதாழி2 ேக#ப $மணி.24-041 

 ஒ5மதி எ2ைல_ெப.(எ2ைல_ெப.) கழி,பிB� உைரயா� $மணி.24-042 

 ெபா5வ5 G�ெகா$ ேபாயின அ-நா� $மணி.24-043 

 யா��ஒளி� தன�_அ@ இள�ெகா$ எ%ேற $மணி.24-044 

 ேவ-தைர அ#டF% ெம2_இய2 ேத�Dழி $மணி.24-045 

 நில�தி2_ெப.(நில�_ெப.+அ��_சா�.+இ2_இட.ேவ.) �ளி�� ெந(வி>�0 ஏறி+ 

$மணி.24-046 

 சல�தி2 தி�O�_ஓ� சாரண% 

ேதா%ற_�ைற.எ+.(ேதா%�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) $மணி.24-047 



 ம%னவ%_ெப.(ம%னவ%_ெப.) அவைன 

வண�கி_வி.எ+.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 9%நி%� $மணி.24-048 

 எ%_உயி� அைனயா� ஈ��ஒளி� தா�_உள� $மணி.24-049 

 அ%னா� ஒ5�திைய4 க8$ேரா அ$க� $மணி.24-050 

 ெசா2Kமி% எ%� ெதாழஅவ% உைர,பா% $மணி.24-051 

 க8$ேல% ஆயிB�_நி.எ+.(ஆ/_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.+உ�_சா�.) கா�ைக 

த%ைன, $மணி.24-052 

 ப8(அறி Dைடேய% பா��திப ேகளா/ $மணி.24-053 

 நாக நா( ந(4�இ%� ஆ�பவ% $மணி.24-054 

 வாைக ேவேலா% வைளவண% ேதவி $மணி.24-055 

 வாச மயிைல வயி��� 

ேதா%றிய_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.24-056 

 பலீிவைள எ%ேபா� பிற-த_ெப.எ+.(பிற_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) அ-நா� 

$மணி.24-057 

 இரவி�ல�� ஒ5வ%_ெப.(ஒ5வ%_ெப.) இைண9ைல ேதாய4 $மணி.24-058 

 க5ெவா( வ5�_என4 கணிஎ(�� உைர�தன% $மணி.24-059 

 ஆ��அ, 0த2வ%_ெப.) வWஉ� அ2ல� $மணி.24-060 

 G�ெகா$ வாரா� 0ல�ப2 இ�ேக� $மணி.24-061 

 த.வக+ சா-தி ெச/யா_எதி�.ம.ெப.எ+.(ெச/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

நா�_உ% $மணி.24-062 

 காவ2_ெப.(காவ2_ெப.) மாநக� கட2வயி� 0Mஉ� $மணி.24-063 

 மணிேம கைலத% வா/ெமாழி யா2_அ� $மணி.24-064 



 தணியா�_எதி�.ம.வி.எ+.(தணி_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.�றி.) 

இ-திர_ெப.அ.(இ-திர%_ெப.) சாப�_உ8 டாகலி%. $மணி.24-065 

 ஆ��,பதி அழிதK� ஈ��,பதி ெக(தK� $மணி.24-066 

 ேவ-தைர அ#டF/ ெம/_என4 ெகா8(இ4 $மணி.24-067 

 கா>இ2 மாநக� கட2வயி� 0காம2 $மணி.24-068 

 வாசவ% விழா4ேகா� மறேவ2 எ%� $மணி.24-069 

 மாதவ%_ெப.(மாதவ%_ெப.) ேபாயின அ-நா� ெதா#(�_இ4 $மணி.24-070 

 காவ2_ெப.(காவ2_ெப.) மாநக� கல4�ஒழி யாதா2 $மணி.24-071 

 த%ெபய� மட-ைத_ெப.(மட-ைத_ெப.) �ய�_உ� மாயி% $மணி.24-072 

 த%ெப5- ெத/வ�_ெப.(ெத/வ�_ெப.) வ5தK� உ8(என $மணி.24-073 

 அ7சிேன% அரச%_ெப.(அரெச%_ெப.) ேதவிஎ%� 

ஏ�தி_வி.எ+.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.24-074 

 ந2மன� பிற-த_ெப.எ+.(பிற_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

நாடக4_ெப.அ.(நாடக�_ெப.+4_ஒ�.) கணிைகைய $மணி.24-075 

 எ%மைன� த5ெகன இராசமா ேதவி $மணி.24-076 

 க��� ெபா/O� காம9� ெகாைலO� $மணி.24-077 

 உ�ள4 களD�_எ%� உரேவா�_�றி.வி.9.(உரD_ெப.+ஓ�_பட�.ப%) �ற-தைவ 

$மணி.24-078 

 தைலைமயா4 ெகா8டநி% தைலைமஇ2 வா&4ைக_ெப.(வா&4ைக_ெப.) 

$மணி.24-079 

 0ைலைமஎ%� அ7சி, ேபா-த G�ெகா$ $மணி.24-080 

 நி%ெனா( ேபா-� நி%மைன, 0�தா� $மணி.24-081 



 எ%ெனா( இ54��_எ%� ஈ��இைவ ெசா2Dழி $மணி.24-082 

 மணிேம கைலதிற� மாதவி ேக#(� $மணி.24-083 

 �ணிகய� �க�பட� �வ�கிய வ�ேபா2 $மணி.24-084 

 ெதளியா+ சி-ைதய� >தமதி4� உைர�� $மணி.24-085 

 வளிஎறி ெகா�பி% வ5-திெம/- ந(�கி $மணி.24-086 

 அறவண� அ$வ .&-� ஆ��அவ� த�9ட% $மணி.24-087 

 மறேவ2 ம%னவ%_ெப.(ம%னவ%_ெப.) ேதவித% பா2வர� $மணி.24-088 

 ேதவிO� ஆய9� சி�திரா பதிO� $மணி.24-089 

 மாதவி மக�� மாதவ�4 கா8டK� $மணி.24-090 

 எ:-�எதி� ெச%�ஆ�� இைணவைள4 ைகயா2 $மணி.24-091 

 ெதா:-தைக மாதவ%_ெப.(மாதவ%_ெப.) �ைணஅ$ வண�க $மணி.24-092 

 அறிDஉ8 டாகஎ%� ஆ��அவ% MறK� $மணி.24-093 

 இைணவைள ந2லா� இராசமா ேதவி $மணி.24-094 

 அ5-தவ�4� அைம-த_ெப.எ+.(அைம_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ஆசன� 

கா#$� $மணி.24-095 

 தி5-�அ$ விள4கி+ சிற,0+ ெச/தபி% $மணி.24-096 

 யா8(பல 04கR� இைணஅ$ வ5-தஎ% $மணி.24-097 

 கா8த� ந2விைன R�ைமஈ�� அைழ�த� $மணி.24-098 

 நா�ெதாைலD இ2லா/ ஆயிB�_நி.எ+.(ஆ/_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.+உ�_சா�.) 

தள�-� $மணி.24-099 

 C�த_இ@ யா4ைக வா&கப2 ஆ8(என $மணி.24-100 



 ேதவி ேகளா/ ெச/தவ யா4ைகயி% $மணி.24-101 

 ேமவிேன% ஆயிB�_நி.எ+.(ஆ/_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.+உ�_சா�.) வ .&கதி� 

ேபா%ேற% $மணி.24-102 

 பிற-தா� C�தா� பிணிேநா/ உ�றா� $மணி.24-103 

 இற-தா� எ%ைக இய2ேப இ�ேக� $மணி.24-104 

 ேபைதைம ெச/ைக உண�ேவ அ5D5 $மணி.24-105 

 வாயி2_ெப.(வாயி2_ெப.) ஊேற Rக�ேவ ேவ#ைக $மணி.24-106 

 ப�ேற பவேம ேதா�ற� விைன,பய% $மணி.24-107 

 இ��என வ��த இய20ஈ ரா�� $மணி.24-108 

 பிற-ேதா� அறியி2 ெப5�ேப� அறி�வ� $மணி.24-109 

 அறியா�_வி.9.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப%.) 

ஆயி%_நி.எ+.(ஆ_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.) ஆ&நர� அறி�வ� $மணி.24-110 

 ேபைதைம எ%ப� யா�என வினவி% $மணி.24-111 

 ஓதிய இவ�ைற உணரா� மய�கி_வி.எ+.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.24-112 

 இய�ப( ெபா5ளா2 க8ட� மற-�_வி.எ+.(மற_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.24-113 

 9ய2ேகா( உ8(என4 ேக#ட� ெதளித2 $மணி.24-114 

 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) C%றிB� உயிரா� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

$மணி.24-115 

 அல�இ2 ப2_உயி� அ�வைக� தா�� $மணி.24-116 

 ம4க�� ேதவ5� பிரம5� நரக5� $மணி.24-117 



 ெதா4க வில��� ேபO� எ%ேற $மணி.24-118 

 ந2விைன த.விைன எ%�இ5 வைகயா2 $மணி.24-119 

 ெசா2ல, ப#ட க5விB� 

ேதா%றி_வி.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.24-120 

 விைன,பய% விைளO� காைல_ெப.(காைல_ெப.) உயி�க#� $மணி.24-121 

 மன,ேப� இ%ப9� கவைலO� கா#(� $மணி.24-122 

 த.விைன எ%ப� யா�என வினவி% $மணி.24-123 

 ஆ/ெதா$ ந2லா/ ஆ��அ� ேகளா/ $மணி.24-124 

 ெகாைலேய களேவ காம� த.விைழD $மணி.24-125 

 உைலயா உட�பி2 ேதா%�வ C%�� $மணி.24-126 

 ெபா/ேய �றைள க(7ெசா2 பய%_இ2 $மணி.24-127 

 ெசா2_என+ ெசா2லி2 ேதா%�வ நா%�� $மணி.24-128 

 ெவஃக2 ெவ�ள2 ெபா2லா4 கா#சிஎ%� $மணி.24-129 

 உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) த%னி% உ5,பன C%��_என, $மணி.24-130 

 ப�� வைகயா2 பய%ெத� 0லவ�_ெப.(0லவ�_ெப.) $மணி.24-131 

 இ�திற� படரா� பட��வ� ஆயி%_நி.எ+.(ஆ_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.) $மணி.24-132 

 வில��� ேபO� நரக5� ஆகி4 $மணி.24-133 

 கல�கிய_ெப.எ+.(கல��_வி.+இ_இ.கா.+அ_�ைற.எ+.�றி.) உ�ள4 கவைலயி2 

ேதா%�வ� $மணி.24-134 

 ந2விைன எ%ப� யா�என வினவி2 $மணி.24-135 

 ெசா2லிய_ெப.எ+.(ெசா2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ப�தி% ெதா�தியி% 

ந.�கி+ $மணி.24-136 



 சீல� தா�கி� தான� தைலநி%� $மணி.24-137 

 ேம2_என வ��த ஒ5C%� திற��� $மணி.24-138 

 ேதவ5� ம4க�� பிரம5� மாகி $மணி.24-139 

 ேமவிய_ெப.எ+.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) மகி&+சி_ெப.(மகி&+சி_ெப.) 

விைன,பய% உ8�வ� $மணி.24-140 

 அரச%_ெப.(அரெச%_ெப.) ேதவிெயா( ஆயிைழ ந2T� $மணி.24-141 

 0ைரத.� ந2_அற� ேபா�றி4 ேக8மி% $மணி.24-142 

 ம�பிற,0 உண�-த_ெப.எ+.(உண�_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) மணிேம 

கைலந. $மணி.24-143 

 பிறஅற� ேக#ட பி%னா� வ-�உன4� $மணி.24-144 

 இ�திற� பலD� இவ�றி% ப�திO� $மணி.24-145 

 9��ஏ� நைகயா/ 9%Bற4 M�வ2 $மணி.24-146 

 எ%�அவ% எ:தK� இள�ெகா$ 

எ:-�_வி.எ+.(எ:_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.24-147 

 ந%�அறி மாதவ%_ெப.(மாதவ%_ெப.) ந2_அ$ வண�கி� $மணி.24-148 

 ேதவிO� ஆய9� சி�திரா பதிO� $மணி.24-149 

 மாதவ� ந2ெமாழி மறவா� உ/�மி% $மணி.24-150 

 இ-நக� ம5�கி%யா% உைறேவ% ஆயி%_நி.எ+.(ஆ_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.) 

$மணி.24-151 

 ம%னவ%_ெப.(ம%னவ%_ெப.) மக��இவ� வ5�M�� எ%�வ� $மணி.24-152 

 அைட-�அத% பி%னா� $மணி.24-153 



 மா>இ2 மணிப2 லவ�ெதா:� 

ஏ�தி_வி.எ+.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.24-154 

 வ7சிO� 04� மாப� தினிதன4� $மணி.24-155 
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 கா/ெவ� ேகாைடயி2 கா�ேதா% றிய�என $மணி.25-105 

 ந.ேதா% றிைனேய நிைர�தா� அ8ண2_ெப.(அ8ண2_ெப.) $மணி.25-106 

 ேதா%றிய_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) பி%ன�� 

ேதா%றிய_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) உயி�க#� $மணி.25-
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 வான�_ெப.(வான�_ெப.) 

ெபா/யா�_எதி�.ம.வி.எ+.(ெபா/_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.�றி.) ம8வள� 

பிைழயா� $மணி.25-108 

 ஊ%_உைட உயி�க� உ�பசி 

அறியா_ெப.எ+.(அ�_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.25-109 



 ந.ஒழி காைல_ெப.(காைல_ெப.) நி%நா( எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) $மணி.25-110 

 தா/_ஒழி �ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) ேபால4 Mஉ� $மணி.25-111 

 �ய�நிைல உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) கா�த2 இ%றிந. $மணி.25-112 

 உய�நிைல உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ேவ#டைன 

ஆயி%_நி.எ+.(ஆ_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.) $மணி.25-113 

 இ�தி உயி�க� எ/தD� இைறவ $மணி.25-114 

 ெப�தி வி5�பிைன ஆ�ைவ அ%ேற $மணி.25-115 

 த%_உயி�4� இர�கா% பிற_உயி� ஓ�0� $மணி.25-116 

 ம%_உயி� 9த2வ%_ெப.(9த2வ%_ெப.) அற9�_ஈ த%றா2 $மணி.25-117 

 மதிமா� ஓ�-தைன ம%னவ எ%ேற $மணி.25-118 

 9�ெமாழி Mற 9த2வ%_ெப.(9த2வ%_ெப.) 

ேக#(_வி.எ+.(ேக�_வி.+#_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.25-119 

 மணிப2 லவ�வல� ெகா�வத�� 

எ:-த_ெப.எ+.(எ:_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.25-120 

 தணியா ேவ#ைக தணி�த�� அ�தா2 $மணி.25-121 

 அர>� உ�ைமO� அகநக�+ >�ற9� $மணி.25-122 

 ஒ5மதி எ2ைல_ெப.(எ2ைல_ெப.) கா�த2நி% கட%_என4 $மணி.25-123 

 கல�ெச/ க�மிய� வ5ெகன4 Mஉ/ $மணி.25-124 

 இல��ந.�, 0ண� எறிகைர எ/தி_வி.எ+.(எ/�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.25-125 

 வ�க� ஏறின% மணிப2 லவ�திைட� $மணி.25-126 



 த�கா�_எதி�.ம.வி.எ+.(த��_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.�றி.) அ4கல� 

ெச%�சா�-� இ��தK� $மணி.25-127 

 0ைரத.� கா#சி, G�ெகா$ 

ெபா5-தி_வி.எ+.(ெபா5-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.25-128 

 அைரச% கல�_எ%� அகமகி&D எ/தி4 $மணி.25-129 

 காவல%_ெப.(காவல%_ெப.) த%ெனா(� கட2திைர உலாD� $மணி.25-130 

 ேதமல�+ ேசாைல� த.வக� வல�ெச/� $மணி.25-131 

 ெப5மக% காணா/ பிற,0உண� வி4�� $மணி.25-132 

 த5ம ப$ீைக இ�என4 கா#ட $மணி.25-133 

 வல�ெகா8( ஏ�தின% ம%னவ%_ெப.(ம%னவ%_ெப.) ம%னவ�� $மணி.25-
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 உல-த பிறவிைய உய�மணி, ப$ீைக $மணி.25-135 

 ைகயக�� எ(��4 கா8ேபா� 

9க�ைத_ெப.(9க�_ெப.+அ��_சா�.+ஐ_ெச.ேவ.) $மணி.25-136 

 ைமஅ� ம8$ல� ேபால4 கா#ட $மணி.25-137 

 எ%பிற,0 அறி-ேத% எ%_இட� த.�-ேத% $மணி.25-138 

 ெத%தமி& ம�ைர+ ெச:�கைல, பாவா/ $மணி.25-139 

 மா�_ெப.(மா�.) ந(நா� வயி�கா/ பசியா2 $மணி.25-140 

 ஆ�_இ5� அ7சா� அ�பல� அைண-�ஆ�� $மணி.25-141 

 இர-�ஊ8 வா&4ைக_ெப.(வா&4ைக_ெப.) எ%பா2 வ-ேதா�4� $மணி.25-142 

 அ5-�ஊ8 காணா� அ:��ேவ% ைகயி% $மணி.25-143 

 நா(வற� M�B�_இ@ ஓ(வற� Mரா� $மணி.25-144 



 ஏடா அழிய2 எ:-�இ� ெகா�ெகன $மணி.25-145 

 அ9த >ரபி அ�ைகயி2 த-�எ% $மணி.25-146 

 பவ�_அ� வி�த வாேனா� பாவா/ $மணி.25-147 

 உண�வி2 ேதா%றி_வி.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

உைர,ெபா5� உண���� $மணி.25-148 

 அணிதிக& அவி�_ஒளி மட-ைத_ெப.(மட-ைத_ெப.) நி%_அ$ $மணி.25-149 

 ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) ஆயிB�_நி.எ+.(ஆ/_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.+உ�_சா�.) 

பிரம� ஆயிB�_நி.எ+.(ஆ/_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.+உ�_சா�.) $மணி.25-150 

 நாமா> கXஉ� நல�கிள� தி5-�அ$ $மணி.25-151 

 பிற-த_ெப.எ+.(பிற_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) பிறவிக� ேப=த2 அ2ல� 

$மணி.25-152 

 மற-�_வி.எ+.(மற_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) வாேழ% மட-ைதஎ%� 

ஏ�தி_வி.எ+.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.25-153 

 ம%னவ%_ெப.(ம%னவ%_ெப.) மணிேம கைலOட% 

எ:-�_வி.எ+.(எ:_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.25-154 

 ெத%ேம� காக+ ெச%�_வி.எ+.(ெச2_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

திைரஉலா� $மணி.25-155 

 ேகா9கி எ%B� ெபா/ைகயி% கைரஓ� $மணி.25-156 

 Eமல�, 0%ைன� �ைறநிழ2 இ5,ப $மணி.25-157 

 ஆ0� திரேனா( ஆயிைழ இ5-த� $மணி.25-158 

 காவ2_ெப.(காவ2_ெப.) ெத/வத� க8(உவ-� 

எ/தி_வி.எ+.(எ/�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.25-159 



 அ5-�உயி� ம5-�9% அ�ைகயி2 

ெகா8(_வி.எ+.(ெகா�_வி.+8#_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.25-160 

 ெப5-�ய� த.��தஅ, ெப�ேயா/ 

வ-தைன_வி.9.(வா_வி.+-�_இ.கா.+அ%_ெபா5.உ5.+ஐ_9%.ஒ5.) $மணி.25-161 

 அ-நா� நி%ைன அய���, 

ேபாயின�_வி.9.(ேபா_வி.+இ%_இ.கா.+அ�_பட�.ப%.) $மணி.25-162 

 பி%நா� வ-�நி% ெப�றிைம 

ேநா4கி_வி.எ+.(ேநா4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.25-163 

 நி%�றி இ5-�_வி.எ+.(இ5_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) த�_உயி� ந.�ேதா� 

$மணி.25-164 

 ஒ%ப� ெச#$க� உட2_எ%0 இைவகா8 $மணி.25-165 

 ஆ��அவ� இட_உ8( அவ5ட% வ-ேதா� $மணி.25-166 

 ஏ�கிெம/ ைவ�ேதா� எ%0� இைவகா8 $மணி.25-167 

 ஊ�திைர ெதா��த உய�மண2 0ைத,ப $மணி.25-168 

 ஆ/மல�, 0%ைன_ெப.(0%ைன_ெப.) அணிநிழ2 கீழா2 $மணி.25-169 

 அ%0உைட ஆ�_உயி� அரச�� அ5ளிய $மணி.25-170 

 எ%0உைட யா4ைக இ5-த� காணா/ $மணி.25-171 

 நி%_உயி� ெகா%றா/ நி%_உயி�4� இர�கி, $மணி.25-172 

 பி%நா� வ-த_ெப.எ+.(வா_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) பிற�_உயி� ெகா�றா/ 

$மணி.25-173 

 ெகாைலவ% அ2ைலேயா ெகா�றவ% ஆயிைன. $மணி.25-174 

 பல�ெதா: பா�திர�_ெப.(பா�திர�_ெப.) ைகயி% 

ஏ-திய_ெப.எ+.(ஏ-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.25-175 



 மடவ�2_ெப.(மடவ�2_ெப.) ந2லா/ நி%த% மாநக� $மணி.25-176 

 கட2வயி� 04க� காரண� ேகளா/ $மணி.25-177 

 நாக ந2நா( ஆ�ேவா% த%மக� $மணி.25-178 

 பலீிவைள எ%பா� ெப8$�% மி4ேகா� $மணி.25-179 

 பனி,பைக வானவ% வழியி2 

ேதா%றிய_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.25-180 

 0னி��இள� �ழவிெயா( G�ெகா$ ெபா5-திஇ� $மணி.25-181 

 த.வக� வல�ெச/� ேதவ�ேகா% இ#ட $மணி.25-182 

 மாெப5� ப$ீைக வல�ெகா8( ஏ��ழி $மணி.25-183 

 க�பள+ ெச#$ கல�வ-� இ�,ப $மணி.25-184 

 அ��அவ% பா2ெச%� அவ%திற� 

அறி-�_வி.எ+.(அறி_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.25-185 

 ெகா�றவ% மக%_இவ% ெகா�ெகன4 ெகா(�தK� $மணி.25-186 

 ெப�ற_ெப.எ+.(ெப�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) உவைகய% ெப5மகி&D 

எ/தி, $மணி.25-187 

 ப:�இ2 கா#சி, ைப-ெதா$ 0த2வைன� $மணி.25-188 

 ெதா:தன% வா�கி� �ைறபிற4� ஒழிய4 $மணி.25-189 

 கல�ெகா8( ெபய�-த அ%ேற கா�_இ5� $மணி.25-190 

 இல��ந.� அைடகைர அ4கல� ெக#ட� $மணி.25-191 

 ெக(கல மா4க� 0த2வைன4 ெக(�த� $மணி.25-192 

 வ$ேவ2 கி�ளி_ெப.(கி�ளி_ெப.) ம%னB4� உைர,ப $மணி.25-193 

 ம%னவ%_ெப.(ம%னவ%_ெப.) மகB4� உ�ற� ெபாறாஅ% $மணி.25-194 



 ந2மணி இழ-த_ெப.எ+.(இழ_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) ேபா%� $மணி.25-195 

 கானK� கடK� கைரO� ேத�Dழி $மணி.25-196 

 வானவ% விழா4ேகா� மாநக� ஒழி-த� $மணி.25-197 

 மணிேம கலாெத/வ� ம��அ� ெபாறாஅ� $மணி.25-198 

 அணிநக� த%ைன அைலகட2 ெகா�ெகன $மணி.25-199 

 இ#டன� சாப� ப#ட� இ�வா2 $மணி.25-200 

 கடD�_ெப.(கடD�_ெப.) மாநக� கட2ெகாள, ெபய�-த $மணி.25-201 

 வ$ேவ2 தட4ைக வானவ% ேபால $மணி.25-202 

 வி�திைர வ-�_வி.எ+.(வா_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) விய%நக� வி:�க 

$மணி.25-203 

 ஒ5தனி ேபாயின% உலக ம%னவ%. $மணி.25-204 

 அ5-தவ% த%Bட% ஆயிைழ தாய5� $மணி.25-205 

 வ5-தா�_எதி�.ம.வி.எ+.(வ5-�_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.�றி.) ஏகி 

வ7சிO� 04கன� $மணி.25-206 

 பர,0ந.�, ெபௗவ�_ெப.(ெபௗவ�_ெப.) பல�ெதாழ4 கா,ேபா� $மணி.25-207 

 உைர�தன ேக#க உ��ைவ ஆயி%நி% $மணி.25-208 

 ம%_உயி� 9த2வைன மணிேம கலாெத/வ� $மணி.25-209 

 9%னா� எ(�த�� அ-நா� ஆ��அவ% $மணி.25-210 

 அறஅர> ஆ8ட�� அறவண% த%பா2 $மணி.25-211 

 ம�பிற, பா#$ வ7சிO� ேக#ைபஎ%� $மணி.25-212 

 அ-தர� த.வக�� அ5-ெத/வ� ேபாயபி% $மணி.25-213 



 ம%னவ%_ெப.(ம%னவ%_ெப.) 

இர�கி_வி.எ+.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) மணிேம கைலOட% 

$மணி.25-214 

 �%னிய Eமண2 அகழ� 

ேதா%றி_வி.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.25-215 

 ஊ%பிணி அவிழD� உட2_எ%0 ஒ(�கி� $மணி.25-216 

 தா%பிணி அவிழா� தைகைமய� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.25-217 

 ெவ8>ைத ேவ/-�அவ% இ54ைகயி% 

இ5-த_ெப.எ+.(இர_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.25-218 

 ப80ெகா� யா4ைகயி% ப$வ�_ெப.(ப$வ�_ெப.) 

ேநா4கி_வி.எ+.(ேநா4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.25-219 

 ம%னவ%_ெப.(ம%னவ%_ெப.) 

மய�க_�ைற.எ+.(மய��_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) மணிேம கைலஎ:-� 

$மணி.25-220 

 எ%_உ� றைனேயா இல��இத&� தாேரா/ $மணி.25-221 

 நி%நா( அைட-�யா% நி%ைனஈ�� அைழ�த� $மணி.25-222 

 ம%னா நி%த% ம�பிற,0 உண��தி $மணி.25-223 

 அ-தர� த.விB� அக%ெப5- த.விB� $மணி.25-224 

 நி%ெபய� நி��த ந.�நில� ஆ�� $மணி.25-225 

 அரச�_ெப.(அரெச�_ெப.) தாேம அ5�_அற� G8டா2 $மணி.25-226 

 ெபா5�� உ8ேடாபிற0ைர த.��த�� $மணி.25-227 

 அற�_என, ப(வ� யா�என4 ேக#பி%_நி.எ+.(ேக�_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.) 

$மணி.25-228 



 மறவா� இ�ேக� ம%_உயி�4� எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) $மணி.25-229 

 உ8$O� உைடO� உைறO�� அ2ல� $மணி.25-230 

 க8ட� இ2_என காவல%_ெப.(காவல%_ெப.) உைர4�ம $மணி.25-231 

 எ%நா# டாயிB� பிற�நா# டாயிB� $மணி.25-232 

 ந2Rத2 உைர�த_ெப.எ+.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ந2_அற� 

ெச/ேக% $மணி.25-233 

 எ%பிற,0 உண��தி எ%ைனந. பைட�தைன $மணி.25-234 

 நி%திற� ந.�க2_ெதா.ெப.(ந.��_வி.+அ2_ெதா.ெப.�றி.) ஆ�ேற% யா%_என 

$மணி.25-235 

 0%க8_ெப.(0%க8_ெப.) ெகா�ள2ந. ேபா-தத�� இர�கிநி% $மணி.25-236 

 ம%ெப5 நா( வா/_எ(�� அைழ4�� $மணி.25-237 

 வ�க�� ஏ�தி வ7சிO� ெச2வ%_எ%� $மணி.25-238 

 அ-தர�� எ:-தன� அணியிைழ தா%_எ%. $மணி.25-239 

 அணியிைழ அ-தர�_ெப.(அ-தர�_ெப.) ஆறா 

எ:-�_வி.எ+.(எ:_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.26-001 

 தணியா4 காத2_ெப.(காத2_ெப.) தா/க8 ணகிையO� $மணி.26-002 

 ெகாைடெக: தாைத ேகாவல%_ெப.(ேகாவல%_ெப.) த%ைனO� $மணி.26-003 

 கடD�_ெப.(கடD�_ெப.) எ:திய_ெப.எ+.(எ:�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

ப$ம� காணிய $மணி.26-004 

 ேவ#ைக �ர,ப4 ேகா#ட� 0�-� $மணி.26-005 

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

நி%�_வி.எ+.(நி2_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) �ண�பல 

ஏ�தி_வி.எ+.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.26-006 



 அ�04கட% நி2லா� ந2தவ� 

படரா�_எதி�.ம.வி.எ+.(பட�_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.26-007 

 க�04கட% G8( R�கட% 9$�த� $மணி.26-008 

 அ5ள2 ேவ8(�_எ%� அ:�9% நி�ப $மணி.26-009 

 ஒ5ெப5� ப�தினி4 கடD�_ஆ�� உைர,ேபா� $மணி.26-010 

 எ�_இைற4� உ�ற_ெப.எ+.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ+.�றி.) இ(4க8 

ெபாறா� $மணி.26-011 

 ெவ�ைமயி% ம�ைர ெவ@வழ2 ப(நா� $மணி.26-012 

 ம�ரா பதிஎB� மாெப5- ெத/வ�_ெப.(ெத/வ�_ெப.) $மணி.26-013 

 இ�ந.� 9%ெச/ விைனயி% பயனா2 $மணி.26-014 

 கா>இ2 G�ெபாழி2 கலி�கந2 நா#(� $மணி.26-015 

 தாய ம%னவ� வ>D� �மரB� $மணி.26-016 

 சி�க 0ர9� ெச:ந.�4 கபிைலO� $மணி.26-017 

 அ��ஆ� கி%ேறா� அட2ெச5 உ�நாள $மணி.26-018 

 Cஇ5 காவத� 9%Bந� இ%றி $மணி.26-019 

 யாவ5� வழ�கா இட�தி2_ெப.(இட�_ெப.+அ��_சா�.+இ2_இட.ேவ.) 

ெபா5�ேவ#(, $மணி.26-020 

 ப2கல% ெகா8(_வி.எ+.(ெகா�_வி.+8#_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) பல�_அறி 

யாமல $மணி.26-021 

 எ2வைள யாேளா( அ�0ர� எ/தி, $மணி.26-022 

 ப8ட4 கல�பக� ச�கம% த%ைன4 $மணி.26-023 

 க8டன� Mற� ைதய2நி% கணவ%_ெப.(கணவ%_ெப.) $மணி.26-024 



 பா��திப% ெறாழி2ெசO� பரத% எ%B� $மணி.26-025 

 த.�ெதாழி லாள% ெத�ெறன, ப�றி $மணி.26-026 

 ஒ�ற% இவ%_என உைர�� ம%ன��4 $மணி.26-027 

 ��ற�_இ ேலாைன4 ெகாைல0�- தி#டன% $மணி.26-028 

 ஆ��அவ% மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) அ:தன� அர�றி $மணி.26-029 

 ஏ�கிெம/ ெபய�,ேபா� இ�வைர ஏறி $மணி.26-030 

 இ#ட சாப� க#$ய� ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

$மணி.26-031 

 உ�ைம விைனவ-� உ5�த2_ஒழி யா�எB� $மணி.26-032 

 ெம/�ைம4 கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) விள�பிய பி%B� $மணி.26-033 

 சீ�ற� ெகா8(_வி.எ+.(ெகா�_வி.+8#_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) ெச:நக� 

சிைத�ேத% $மணி.26-034 

 ேம2ெச/ந2 விைனயி% வி8ணவ�+ ெச%ேற� $மணி.26-035 

 அ@விைன இ�தியி% அ(சின, பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) $மணி.26-036 

 எ@வைக யாB� எ/�த2 ஒழியா� $மணி.26-037 

 உ�ப�_ெப.(உ�ப�_ெப.) இ2வழி இ�ப�2 ப2பிற,0 $மணி.26-038 

 யா�க=� இ5விைன உ/��உைம, ேபால $மணி.26-039 

 ந.��அ5� பிறவி4 கடலிைட ந.-தி, $மணி.26-040 

 பிற-�� இற-�� உழ2ேவா� பி%ன� $மணி.26-041 

 மற-�� மைழமறா மகதந2 நா#(4� $மணி.26-042 

 ஒ5ெப5- திலக�_எ%� உரேவா�_�றி.வி.9.(உரD_ெப.+ஓ�_பட�.ப%) 

உைர4�� $மணி.26-043 



 கரDஅ5� ெப5ைம4 கபிைலய� பதியி% $மணி.26-044 

 அள,0அ5� பாரமிைத அளவி%� நிைற��� $மணி.26-045 

 �ள4க�_இ2 0�த ஞாயி�_ெப.(ஞாயி�_ெப.) ேதா%றி, $மணி.26-046 

 ேபாதி Cல� ெபா5-திவ- த5ளி� $மணி.26-047 

 த.�அ� நா2வைக வா/ைமO� 

ெத�-�_வி.எ+.(ெத�_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.26-048 

 ப%னி5 சா�பி% ப�தி� ேதா�ற9� $மணி.26-049 

 அ-நிைல எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) அழிD� வைகOம $மணி.26-050 

 இ��என இய�பி4 ��றவ .( எ/தி_வி.எ+.(எ/�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.26-051 

 எ8_அ5� ச4கர வாள� எ�க=� $மணி.26-052 

 அ8ண2_ெப.(அ8ண2_ெப.) அற4கதி� வி�4��_ெப.எ+.(வி�-

வி.+44_ெபா5.உ5.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) காைல, $மணி.26-053 

 ைப-ெதா$ த-ைத_ெப.(த-ைத_ெப.) Oடேன பகவன $மணி.26-054 

 இ-திர_ெப.அ.(இ-திர%_ெப.) விகார� ஏ:�_ஏ� �தலி% $மணி.26-055 

 �%ப4 கதியி2 ேதா�றரD இ%றி $மணி.26-056 

 அ%0உ� மன�ேதா( அவ%_அற� ேக#(� $மணி.26-057 

 �றவி உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) ேதா%றி� ெதாட5� $மணி.26-058 

 பிறவி ந.�த ெப�றிய� ஆ�வ� $மணி.26-059 

 அ�திற மாயிB� அேநக கால�_ெப.(கால�_ெப.) $மணி.26-060 

 எ�திற� தா�4�� இ5�திO� ெச/�வ�. $மணி.26-061 

 நைறகம& M-த2_ெப.(M-த2_ெப.) ந�ைக ந.O� $மணி.26-062 



 9ைறைமயி% இ-த CE� அக�ேத $மணி.26-063 

 அ@வவ� சமய�� அறிெபா5� 

ேக#(_வி.எ+.(ேக�_வி.+#_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.26-064 

 ெம/வைக இ%ைம_ெப.(இ%ைம_ெப.) நின4ேக 

விள�கிய_ெப.எ+.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.26-065 

 பி%ன�, ெப�ேயா% பிடகெநறி கடவா/ $மணி.26-066 

 இ%ன�இ@வி ய20என� தா/_எ(�� உைர�தK� $மணி.26-067 

 இைளய�_�றி.வி.9.(இைள_ெப.+அ�_பட�.ஒ5.) வைளேயா� எ%�உன4� 

யாவ5� $மணி.26-068 

 விைளெபா5� உைரயா� ேவ��உ54 ெகா�ெகன $மணி.26-069 

 ைமஅ� சிற,பி% ெத/வத� த-த_ெப.எ+.(தா_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

$மணி.26-070 

 ம-திர� ஓதிஓ� மாதவ%_ெப.(மாதவ%_ெப.) வ$வா/� $மணி.26-071 

 ேதவ �ல9� ெத�றிO� ப�ளிO� $மணி.26-072 

 Gமல�, ெபாழிK� ெபா/ைகO� மிைட-� $மணி.26-073 

 ந2தவ 9னிவ5� க��அட� கின5� $மணி.26-074 

 ந2ெநறி காணிய ெதா2F2 0லவ5� $மணி.26-075 

 எ�க=� விள�கிய_ெப.எ+.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) எயி20ற 

இ54ைகயி2 $மணி.26-076 

 ெச��# (வ%_எB� ெச�ேகா2_ெப.(ெச�ேகா2_ெப.) 

ேவ-த%_ெப.(ேவ-த%_ெப.) $மணி.26-077 

 G�த_ெப.எ+.(G_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) வ7சி Gவா வ7சியி2 $மணி.26-

078 



 ேபா��ெதாழி2 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) �7சியி2 

0ைனய_�ைற.எ+.(0ைன_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) $மணி.26-079 

 நிலநா( எ2ைலத% மைலநா( எ%ன4 $மணி.26-080 

 ைக�மைல4 களி��இன� த�9� மய�க� $மணி.26-081 

 ேத5� மாD� ெசறிகழ2 மறவ5� $மணி.26-082 

 கா�மய�� கடலி% கலிெகாள4 கைடஇ4 $மணி.26-083 

 க�ைகய� ேப�யா�� அைடகைர� த�கி $மணி.26-084 

 வ�க நாவியி% அத%வட4� 

இழி-�_வி.எ+.(இழி_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.26-085 

 கனக விசய� 9த2பல ேவ-த�_ெப.(ேவ-த�_ெப.) $மணி.26-086 

 அைனவைர ெவ%�அவ� அ�ெபா% 9$மிைச+ $மணி.26-087 

 சிைமய� ஓ�கிய_ெப.எ+.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) இைமய 

மா2வைர� $மணி.26-088 

 ெத/வ4 க2K� த%தி5 9$மிைச+ $மணி.26-089 

 ெச/ெபா% வாைகO� ேச��திய ேசர%_ெப.(ேசர%_ெப.) $மணி.26-090 

 வி2திற2 ெவ/ேயா% த%0க& விள�க, $மணி.26-091 

 ெபா%ெகா$, ெபய�,பPஉ� ெபா%நக�, ெபாலி-தன� $மணி.26-092 

 தி5-�ந2 ஏ� 9தி�-�ள� ஆதலி% $மணி.26-093 

 ெபா5-�நா2 வா/ைமO� 0ல,ப(� த��எ%. $மணி.26-094 

 நைவஅ� ந%ெபா5� உைரமி ேனாஎன+ $மணி.27-001 

 சமய4 கண4க� த�திற� சா�-� $மணி.27-002 

 ைவதிக மா�4க�� அளைவ வாதிைய $மணி.27-003 



 எ/தின�_வி.9.(எ/�_வி.+இ%_இ.கா.+அ�_பட�.ஒ5.) எ/திநி% கைட,பி$ 

இய�0என $மணி.27-004 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) வியாதB� கி5த ேகா$O� $மணி.27-005 

 ஏத�_இ2 ைசமினி எB�_இ@ ஆசி�ய� $மணி.27-006 

 ப��� எ#(� ஆ�� ப80உற� $மணி.27-007 

 த�த� வைகயா2 தா�பக�- தி#டன� $மணி.27-008 

 கா8ட2 க5த2 உவம� ஆகம� $மணி.27-009 

 ஆ8ைடய அ5�தா ப�திேயா( இய20_ெப.(இய20_ெப.) $மணி.27-010 

 ஐதிக� அபாவ� மீ#சி ஒழிவறிD $மணி.27-011 

 எ/திஉ8 டா�ெநறி எ%�இைவ த�மா2 $மணி.27-012 

 ெபா5ளி% உ8ைம_ெப.(உ8ைம_ெப.) 0ல�ெகாள2 ேவ8(� $மணி.27-013 

 ம5�_இ2 கா#சி_ெப.(கா#சி_ெப.) ஐவைக 

ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.27-014 

 க8ணா2 வ8ண9� ெசவியா2 ஓைசO� $மணி.27-015 

 ந8ணிய C4கா2 நா�ற9� நாவா2 $மணி.27-016 

 >ைவO� ெம/யா2 ஊ��_என+ 

ெசா%ன_ெப.எ+.(ெசா2_வி.+%_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.27-017 

 இைவஇைவ க8(ேக#( உயி���உ8( உ��� $மணி.27-018 

 �4க9� >க9� என��ய4� அறஅறி-� $மணி.27-019 

 உயி5� வாயிK� மன9�_ஊ� இ%றி, $மணி.27-020 

 பயி2_ஒளி ெயா(ெபா5� இட�ப:� இ%றி+ $மணி.27-021 



 >#ட2 தி�த2 கவ�ேகாட2 

ேதா%றா�_எதி�.ம.வி.எ+.(ேதா%�_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.27-

022 

 கி#$ய ேதச நாம� சாதி $மணி.27-023 

 �ண�கி� ையயி% அறிவ� ஆ��. $மணி.27-024 

 க5��அள வாவ� $மணி.27-025 

 �றி4ெகா� அBமா ன��அB ேமய� $மணி.27-026 

 தைகைம உண5� த%ைமய� ஆ��. $மணி.27-027 

 Cவைக_ெப.(Cவைக_ெப.) உ��அ� ெபா�எ+ச� 9த2_ஆ� $மணி.27-028 

 ெபா�என, ப(வ� சாதன சா�திய� $மணி.27-029 

 இைவஅ- Rவய� இ%றா/ இ5-�� $மணி.27-030 

 கட�திக& யாைன4 கானெவாலி ேக#டF% $மணி.27-031 

 உட��எழி2 யாைனஅ�� உ8(என உண�த2 $மணி.27-032 

 எ+ச� எ%ப� ெவ�ளஏ �வினா2 $மணி.27-033 

 நி+சயி�� அ�தைல மைழநிக&D 

உைர�த2_ெதா.ெப.(உைர_வி.+�த2_ெதா.ெப.�றி.) $மணி.27-034 

 9த2_என ெமாழிவ� க54ெகா� 9கி2க8( $மணி.27-035 

 இ�மைழ ெப/O�_ெப.எ+.(ெப/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) என_இய� 

பி(த2 $மணி.27-036 

 எ%B� ஏ�வி% ஒ%�94 கால�_ெப.(கால�_ெப.) $மணி.27-037 

 த%னி2 ஒ%றி2 சா�-�உள� ஆகி_வி.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.27-038 

 மா8ட உயி�9த2 மா>இ%� ஆகி4 $மணி.27-039 



 கா8ட2 ெபா5ளா2 க8$ல� உண�த2 $மணி.27-040 

 உவம� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ஒ,0ைம அளைவ 

$மணி.27-041 

 கவய மாஆ, ேபாK�_என4 க5த2 $மணி.27-042 

 ஆகம அளைவ அறிவ%_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+@_இ.இ.கா.+அ%_பட�.ஒ5.) Fலா2 

$மணி.27-043 

 ேபாக_�ைற.எ+.(ேபா4_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) 0வன�_ெப.(0வன�_ெப.) 

உ8(என, 0ல�ெகாள2 $மணி.27-044 

 அ5�தா ப�தி ஆ/4�$ க�ைக $மணி.27-045 

 இ54��_ெப.எ+.(இ54�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) எ%றா2 

கைரயி2_எ%� எ8ண2 $மணி.27-046 

 இய20_ெப.(இய20_ெப.) யாைனேம2 இ5-ேதா% ேதா#$4� $மணி.27-047 

 அய2_ஒ%� ஈயா�_எதி�.ம.வி.எ+.(ஈ_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.�றி.) அ�ேவ 

ெகா(�த2 $மணி.27-048 

 ஐதிக� எ%ப� உல�உைர இ�மர�� $மணி.27-049 

 எ/திய� ஓ�ேப/ உ8(என� ெதளித2 $மணி.27-050 

 அபாவ� எ%ப� இ%ைமஓ� ெபா5ைள� $மணி.27-051 

 தவா�அ@ விட��� தானிைல எ%ற2 $மணி.27-052 

 மீ#சி எ%ப� இராம%ெவ% றா%_என $மணி.27-053 

 மா#சிஇ2 இராவண% ேதா�றைம மதி�த2 $மணி.27-054 

 உ�ளெநறி எ%ப� நாராச� தி�வி2 $மணி.27-055 

 ெகா�ள� த�வ� கா-த�_என4 Mற2 $மணி.27-056 



 எ#(உள பிரமா ணாபா ச�க� $மணி.27-057 

 >#(ண� ெவா(தி� ய4ேகாட2 ஐய� $மணி.27-058 

 ேதரா� ெதளித2 க8(ண ராைம $மணி.27-059 

 எ/��_ெப.எ+.(எ/�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) இ2வழ4� 

உண�-தைத உண�த2 $மணி.27-060 

 நிைன,0என நிக&வ>#( உண�ெவன, ப(வ� $மணி.27-061 

 எைன,ெபா5� உ8ைம_ெப.(உ8ைம_ெப.) மா�திைர கா8ட2 $மணி.27-062 

 தி�ய4 ேகாட2_ெப.(ேகாட2_ெப.) ஒ%ைறஒ%� எ%ற2 $மணி.27-063 

 வி�கதி� இ,பிைய ெவ�ளிஎ%� உண�த2 $மணி.27-064 

 ஐய� எ%ப� ஒ%ைற நி+சயியா $மணி.27-065 

 ைமய2_ெப.(ைமய2_ெப.) தறிேயா மகேனா எ%ற2 $மணி.27-066 

 ேதரா� ெதளித2 ெச8( ெவளியி2 $மணி.27-067 

 ஓரா� தறிைய மக%_என உண�த2 $மணி.27-068 

 க8(ண ராைம க(மா, 0லிஒ%� $மணி.27-069 

 அ8டைல 9தலிய க8(�_அறி யாைம_ெப.(யாைம_ெப.) $மணி.27-070 

 இ2வழ4� எ%ப� 9ய2ேகா( ஒ,பன $மணி.27-071 

 ெசா2லி%மா� திர�தா2 க5�தி2 ேதா%ற2 $மணி.27-072 

 உண�-தைத உண�த2 உ�பனி4 ��த., $மணி.27-073 

 0ண�-திட2 ம5-�என, 0ல�ெகாள 

நிைன�த2_ெதா.ெப.(நிைன_வி.+�த2_ெதா.ெப.�றி.) $மணி.27-074 

 நிைன,0என, ப(வ� காரண� நிகழா� $மணி.27-075 



 நின4�இவ� தாO� த-ைதO� எ%� $மணி.27-076 

 பிற�ெசால4 க5த2_இ, ெப�றிய அளைவக�. $மணி.27-077 

 பா���� உேலாகா யதேம ெபௗ�த� $மணி.27-078 

 சா�கிய� ைநயா யிக�ைவ ேச$க� $மணி.27-079 

 மீமா7 சகமா� சமயஆ சி�ய� $மணி.27-080 

 தா�பி5 க�பதி சினேன கபில% $மணி.27-081 

 அ4க பாத% கணாத% ைசமினி $மணி.27-082 

 ெம/,பிர� தியஅB மான� சா�த� $மணி.27-083 

 உவமான� அ5�தா ப�தி அபாவ� $மணி.27-084 

 இைவேய இ,ேபா� இய%�ள அளைவக� $மணி.27-085 

 எ%றவ% த%ைனவி#( இைறவ% ஈச%_என $மணி.27-086 

 நி%ற_ெப.எ+.(நி2_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ைசவ வாதிேந� ப(தK� 

$மணி.27-087 

 பர>நி% ெத/வ�_ெப.(ெத/வ�_ெப.) எ,ப$�� எ%ன $மணி.27-088 

 இ5>ட ேரா(இய மான%_ஐ� Gத�_எ%� $மணி.27-089 

 எ#( வைகO� உயி5�யா4 ைகOமா/4 $மணி.27-090 

 க#$நி� ேபாB� கைலஉ5வி ேனாB� $மணி.27-091 

 பைட��விைள யா(� ப8பி ேனாB� $மணி.27-092 

 �ைட��� �ய�த.� ேதா�ற� ேதாB� $மணி.27-093 

 த%னி2 ேவ� தா%_ஒ%� இேலாB� $மணி.27-094 

 அ%ேனா% இைறவ% ஆ��_எ%� உைர�தன% $மணி.27-095 



 ேப�_உல� எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) பிரம வாதிஓ� $மணி.27-096 

 ேதவ%-ெப.(ேதவ%_ெப.) இ#ட 9#ைட_ெப.(9#ைட_ெப.) எ%றன%. $மணி.27-

097 

 காத2_ெப.(காத2_ெப.) ெகா8(_வி.எ+.(ெகா�_வி.+8#_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

கட2வண% 0ராண� $மணி.27-098 

 ஓதின% நரண% கா,0எ%� உைர�தன%. $மணி.27-099 

 க�ப� ைகச- த�கா2 எ8க8 $மணி.27-100 

 ெத�ெற% நி5�த� ெசவிசி4 ைகC4� $மணி.27-101 

 உ�ற_ெப.எ+.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ+.�றி.) வியாகர ண9க� ெப��+ 

$மணி.27-102 

 சா�பி% ேதா%றா ஆரண ேவத4� $மணி.27-103 

 ஆதி அ-த� இ2ைலஅ� ெநறிஎB� $மணி.27-104 

 ேவதிய% உைரயி% விதிO� ேக#(_வி.எ+.(ேக�_வி.+#_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.27-105 

 ெம/�திற� வழ4�என விள�0கி%ற $மணி.27-106 

 எ�திற� திB�_இைச யா�இவ� உைரஎன $மணி.27-107 

 ஆசீ வகF2 அறி-த_ெப.எ+.(அ�_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 0ராணைன, 

$மணி.27-108 

 ேப>�நி% இைறயா� F2ெபா5� யா�என $மணி.27-109 

 எ2ைலஇ2 ெபா5�களி2 எ���_எ, ெபா:�� $மணி.27-110 

 02லி4 கிட-�_வி.எ+.(கிட_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 0ல,ப( கி%ற 

$மணி.27-111 



 வர�0இ2 அறிவ%_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+@_இ.இ.கா.+அ%_பட�.ஒ5.) இைறF2 

ெபா5�க�_ஐ-� $மணி.27-112 

 உர�த5� உயிேரா( ஒ5நா2 வைகஅ= $மணி.27-113 

 அ@வ= உ��� க8(� உண�-திட, $மணி.27-114 

 ெப/வைக M$, பி�வ�� 

ெச/O�_ெப.எ+.(ெச/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.27-115 

 நில�ந.� த.கா�� எனநா2 வைகயின $மணி.27-116 

 மைலமர� உட�0என� திர�வ�� 

ெச/O�_ெப.எ+.(ெச/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.27-117 

 ெவ@ேவ� ஆகி_வி.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) வி�வ�� 

ெச/O�_ெப.எ+.(ெச/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.27-118 

 அ@வைக அறிவ� உயிெரன, ப(ேம. $மணி.27-119 

 வ�ப� ஆகி_வி.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) உ�நில� தா&-� 

$மணி.27-120 

 ெசா2ப( சீத� ெதா(>ைவ உைட�தா/ $மணி.27-121 

 இழி%_என நில�ேச�-� ஆ&வ� ந.�த.� $மணி.27-122 

 ெத�தK� ேம2ேச� இய20� உைட�தா� $மணி.27-123 

 கா��_ெப.(கா��_ெப.) வில�கி அைச�த2 கட%_இைவ $மணி.27-124 

 ேவ��இய20 எ/��_ெப.எ+.(எ/�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) விபZ 

த�தா2 $மணி.27-125 

 ஆதி இ2லா, பரமா =4க� $மணி.27-126 

 த.�உ�� யாவ�� சிைதவ� 

ெச/யா_எதி�.ம.ெப.எ+.(ெச/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.27-127 



 0திதா/, பிற-�ஒ%� ஒ%றி2 0�தா $மணி.27-128 

 9�ந.� அ=நில அ=வா/� தி�யா $மணி.27-129 

 ஒ%றிர8 டாகி, பிள,ப�� 

ெச/யா_எதி�.ம.ெப.எ+.(ெச/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.27-130 

 அ%றிO� அவ2ேபா2 பர,ப�� 

ெச/யா_எதி�.ம.ெப.எ+.(ெச/_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.27-131 

 உலாD� தா:� உய�வ�� 

ெச/O�_ெப.எ+.(ெச/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.27-132 

 �லாமைல பிறவா4 M(�_ெப.எ+.(M(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

பலD� $மணி.27-133 

 பி%ைனO� பி�-�த� த%ைமய 

ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.27-134 

 ம%னிய வயிரமா/+ ெசறி-�வ� ப9�_ஆ� $மணி.27-135 

 ேவயா/� �ைளப(� ெபா5ளா 9ைள4�� $மணி.27-136 

 ேதயா மதிேபா2 ெச:நில வைர,பா� $மணி.27-137 

 நிைற-த_இ@ அ=4க� Gதமா/ நிகழி% $மணி.27-138 

 �ைற-�� ஒ��� Mடா வ�ைசயி% $மணி.27-139 

 ஒ%�_ெப.(ஒ%�_ெப.) 94கா2 அைரகா லா/_உ�� $மணி.27-140 

 �%��மி4 கதனா2 ெபய�ெசால, ப(ேம $மணி.27-141 

 இ4�ண�� அைட-தா2 அ2ல� நிலனா/+ $மணி.27-142 

 சி4ெக% ப�D� ந.ரா/ இழிவ�� $மணி.27-143 

 த.யா/+ >(வ�� கா�றா/ வ .சK� $மணி.27-144 



 ஆய ெதாழிைல அைட-திட மா#டா $மணி.27-145 

 ஓ�_அ=� ெத/வ4 க8ேணா� உண��வ� $மணி.27-146 

 ேதரா� Gத� திர#சிO� ஏேனா� $மணி.27-147 

 மாைல, ேபாதி2 ஒ5மயி� 

அறியா�_வி.9.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப%.) $மணி.27-148 

 சால� திர�மயி� ேதா��த2 சாK� $மணி.27-149 

 க5�� பிற,0� க5ந.ல, பிற,0� $மணி.27-150 

 ப>�� பிற,0� ெச�� பிற,0� $மணி.27-151 

 ெபா%% பிற,0� ெவ88 பிற,0� $மணி.27-152 

 என�இ@ வா� பிற,பிB� ேமவி, $மணி.27-153 

 ப80உ� வ�ைசயி� பா2ப#(, பிற-ேதா� $மணி.27-154 

 கழிெவ8 பிற,பி2 கல-�வ .( அைண�வ� $மணி.27-155 

 அழிய2 ேவ8டா� அ�உற� பாலா� $மணி.27-156 

 இ�ெச� ேபா4கி% இய20இ� த,0� $மணி.27-157 

 அ�ம8 டல�_எ%� அறிய2 ேவ8(� $மணி.27-158 

 ெப�தK� இழ�தK� இைட_� உ�தK� $மணி.27-159 

 உ��_இட�� எ/தK� �4க>க� உ�தK� $மணி.27-160 

 ெப�தைவ ந.�கK� பிற�தK� சாதK� $மணி.27-161 

 க5வி2 ப#ட ெபா:ேத 

கல4��_ெப.எ+.(கல4�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.27-162 

 இ%ப9� �%ப9� இைவO�_அ= என�த�� $மணி.27-163 



 9%_உள ஊேழ பி%B�_உ� வி,ப� $மணி.27-164 

 ம�கலி Fலி% வைகஇ� எ%ன $மணி.27-165 

 ெசா2த( மா�ற� ெதாட�+சிைய வி#( $மணி.27-166 

 நிக8ட வாதிைய ந.உைர நி%னா2 $மணி.27-167 

 0க:�_ெப.எ+.(0க&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) தைலவ%யா� 

F2ெபா5� யாைவ $மணி.27-168 

 அ,ெபா5� நிக&D� க#(� வ .(� $மணி.27-169 

 ெம/,பட விள�0என விள�ப2 உ�ேவா% $மணி.27-170 

 இ-திர� ெதாழ,ப(� இைறவ%_எ� இைறவ% $மணி.27-171 

 த-த_ெப.எ+.(தா_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) F2ெபா5� த%மா�தி 

காய9� $மணி.27-172 

 அத%மா�தி காய9� காலா காய9� $மணி.27-173 

 த.�இ2 சீவB� பரமா =4க�� $மணி.27-174 

 ந2விைன O�த. விைனO�_அ@ விைனயா2 $மணி.27-175 

 ெச/D� ப-த9� வ .(�_இ� திற�த $மணி.27-176 

 ஆ%ற ெபா5�த% த%ைமய தாO� $மணி.27-177 

 ேதா%�சா�D ஒ%றி% த%ைமய தாO� $மணி.27-178 

 அநி�த9� நி�த9� ஆகி_வி.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

நி%�_வி.எ+.(நி2_வி.+%�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.27-179 

 Rனி�த �ண��ஓ� கண�தி% க8ேண $மணி.27-180 

 ேதா�ற9� நிைலO� ேக(� எ%B� $மணி.27-181 

 மா��அ5 C%�� ஆ4கK� உ��தா� $மணி.27-182 



 நி�ப� 9ைள�� நிக&த2 அநி�திய� $மணி.27-183 

 நி�ப�� அ,ெபா5� அ%ைம அநி�திய� $மணி.27-184 

 பய��� த%ைம_ெப.(த%ைம_ெப.) ெகடா��� மாய� $மணி.27-185 

 இய�றி_வி.எ+.(இய��_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) அ,பய� அழிதK� 

ஏ�� $மணி.27-186 

 த5மா�தி காய� தா%_எ��� உளதா/, $மணி.27-187 

 ெபா5�கைள நட��� ெபா5-த_�ைற.எ+.(ெபா5-�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) 

நி�தியமா $மணி.27-188 

 அ,ப$� தாகிய த%மா�தி காய9� $மணி.27-189 

 எ,ெபா5� கைளO�_ெப.எ+.(கைள_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

நி��த2_ெதா.ெப.(நி�_வி.+�த2_ெதா.ெப.�றி.) இய��� $மணி.27-190 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) கணிக� எB��� நிக&+சிO� $மணி.27-191 

 ஏK� க�ப� தி%ெந( நிக&+சிO� $மணி.27-192 

 ஆ4��_ஆ காய� எ2லா, ெபா5#�� $மணி.27-193 

 G4��_இட� 

ெகா(4��_ெப.எ+.(ெகா(_வி.+44_ெபா5.உ5.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

0�வி�� ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.27-194 

 சீவ% உட�ேபா( ஒ��4 M$� $மணி.27-195 

 தாஇ2>ைவ 9தலிய 0ல%கைள 

Rக5�_ெப.எ+.(Rக�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.27-196 

 ஓ�_அ= 0�கல� 0றD5 வா�� $மணி.27-197 

 சீ�சா2 ந2விைன த.விைன அைவெசO� $மணி.27-198 

 வ5வழி இர8ைடO� மா�றி 9%ெச/ $மணி.27-199 



 அ5விைன, பய%_அB பவி��அ�� தி(த2 $மணி.27-200 

 அ�வ .( ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) எ%றன% 

அவ%பி% $மணி.27-201 

 இ�சா� கியமத� எ%�எ(�� உைர,ேபா% $மணி.27-202 

 தைனஅறிD அ�தா/� தா%94 �ணமா/ $மணி.27-203 

 மனநிக&D இ%றி மா80அைம ெபா�வா/ $மணி.27-204 

 எ2லா, ெபா5�� ேதா%�த�� இட�_என+ $மணி.27-205 

 ெசா2Kத2_ெதா.ெப.(ெசா2K_வி.+த2_ெதா.ெப.�றி.) Cல, ப�திசி� த�� 

$மணி.27-206 

 மா%_எ%� உைர�த_ெப.எ+.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 0�தி 

ெவளி,ப#( $மணி.27-207 

 அத%க8_ஆ காய� ெவளி,ப# டத%க8 $மணி.27-208 

 வாO ெவளி,ப#( அத%க8 அ�கி $மணி.27-209 

 யான� ெவளி,ப#( அத%க8 அ,பி% $மணி.27-210 

 த%ைம_ெப.(த%ைம_ெப.) ெவளி,ப#( அதி2ம8 ெவளி,ப#( $மணி.27-211 

 அவ�றி% M#ட� தி%மன� ெவளி,ப#( $மணி.27-212 

 ஆ�,0உ� மன��ஆ� கார விகார9� $மணி.27-213 

 ஆகா ய�தி2 ெசவிஒலி விகார9� $மணி.27-214 

 வாOவி2 ெதா4�� ஊ�எB� விகார9� $மணி.27-215 

 அ�கியி2 க8=� ஒளிOமா� விகார9� $மணி.27-216 

 த�கிய_ெப.எ+.(த��_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) அ,பி2வா/ >ைவஎB� 

விகார9� $மணி.27-217 



 நில4க8 C4�_ெப.(C4�_ெப.) நா�ற விகார9� $மணி.27-218 

 ெசால,ப#( இவ�றி% ெதா4� விகாரமா/ $மணி.27-219 

 வா4�, பாணிபாத பாO5உப� த�_என $மணி.27-220 

 ஆ4கிய இைவெவளி, ப#(இ�� அைற-த $மணி.27-221 

 Gத விகார� தா2மைல மர�9த2 $மணி.27-222 

 ஓதிய ெவளி,ப#( உலகா/ நிக&-� $மணி.27-223 

 வ-த_ெப.எ+.(வா_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) வழிேய இைவெச%� அட�கி 

$மணி.27-224 

 அ-த�_இ2 பிரளய மா/_இ�� அளD� $மணி.27-225 

 ஒ%றா/ எ��� பர-�நி� திய�_ஆ� $மணி.27-226 

 அறித�� எளிதா/ 94�ண� அ%றி, $மணி.27-227 

 ெபாறிஉண� வி4�� ெபா�D� அ%றி, $மணி.27-228 

 எ,ெபா5 ��ேதா% �த��இட� அ%றி $மணி.27-229 

 அ,ெபா5� எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) அறி-திட�� உண�வா/ $மணி.27-230 

 ஒ%றா/ எ��� பர-�நி� தியமா/ $மணி.27-231 

 நி%�உள உண�வா/ நிக&த5� 05ட% $மணி.27-232 

 0ல�_ஆ� ெபா5�க� இ5ப� ைத-�உள $மணி.27-233 

 நிலந.� த.வளி ஆகா ய�ேம $மணி.27-234 

 ெம/வா/ க8C4 �+ெசவி தாேம $மணி.27-235 

 உ�>ைவ ஒளிஊ� ஓைசநா� ற�ேம $மணி.27-236 

 வா4�, பாணி பாதபாO 5ப�த� $மணி.27-237 



 ஆ4�� மேனா0�தி ஆ�கார சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) $மணி.27-238 

 உயி�_எB� ஆ%மா ஒ%ெறா(� ஆ�_என+ $மணி.27-239 

 ெசயி�_அற+ ெச,பிய திற9� ேக#(_வி.எ+.(ேக�_வி.+#_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.27-240 

 ைவேச $கநி% வழ4�உைர எ%ன, $மணி.27-241 

 ெபா/த.� ெபா5�� �ண9� க5ம9� $மணி.27-242 

 சாமா னிய9� விேசட9� M#ட9� $மணி.27-243 

 ஆ�_ஆ� M�� அதி2ெபா5� எ%ப� $மணி.27-244 

 �ண9� ெதாழிK� உைட�தா/ எ�ெதாைக, $மணி.27-245 

 ெபா5�4�� ஏ�வா� அ,ெபா5� ஒ%பா% $மணி.27-246 

 ஞால�ந.� த.வளி ஆகா ய�திைச $மணி.27-247 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) ஆ%மா மன�_இவ� ��நில� $மணி.27-248 

 ஒலிஊ� நிற�>ைவ நா�றெமா( ஐ-�� $மணி.27-249 

 பயி2�ண� உைட��_வி.எ+.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

நி%ற_ெப.எ+.(நி2_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) நா%�� $மணி.27-250 

 >ைவ9த2 ஒேரா�ண� அைவ�ைறD உைடய $மணி.27-251 

 ஓைச ஊ� நிற�நா� ற�>ைவ $மணி.27-252 

 மா>இ2 ெப5ைம_ெப.(ெப5ைம_ெப.) சி�ைம வ%ைம_ெப.(வ%ைம_ெப.) 

$மணி.27-253 

 ெம%ைம சீ�ைம ெநா/�ைம வ$வ� $மணி.27-254 

 எ%B� ந.�ைம ப4க�9த2 அேனக� $மணி.27-255 

 க8ணிய ெபா5ளி% �ண�க� ஆ��. $மணி.27-256 



 ெபா5�� �ண9� க5ம� இய�ற�� $மணி.27-257 

 உ�ய உ8ைம_ெப.(உ8ைம_ெப.) த5�9த2 ேபா��தா% $மணி.27-258 

 ேபாதK� நி�றK� ெபா�4�ண� ஆதலி% $மணி.27-259 

 சாதK� நிக&தK� அ,ெபா5� த%ைம_ெப.(த%ைம_ெப.) $மணி.27-260 

 ஒ%�அ= M#ட�_ெப.(M#ட�_ெப.) �ண9� �ணிO�_எ%� $மணி.27-261 

 ஒ%றிய வாதிO� உைர�தன% உடேன $மணி.27-262 

 Gத வாதிைய, 0க2ந. எ%ன� $மணி.27-263 

 தாதகி, GD� க#$O� இ#( $மணி.27-264 

 ம��� M#ட ம�4களி பிற-�ஆ�� $மணி.27-265 

 உ�றி(� Gத�� உண�D_ெப.(உண�D_ெப.) ேதா%றி(� $மணி.27-266 

 அ@Dண�D அ@வ, Gத�� அழிDகளி% $மணி.27-267 

 ெவ@ேவ� பி�O� பைறஓ ைசயி2ெக(� $மணி.27-268 

 உயிெரா(� M#$ய உண�Dைட, Gத9� $மணி.27-269 

 உயி�_இ2 லாத உண�Dஇ2 Gத9� $மணி.27-270 

 அ@வ, Gத வழிஅைவ பிற4�� $மணி.27-271 

 ெம/வைக இ�ேவ ேவ�உைர விக�ப9� $மணி.27-272 

 உ8ைம, ெபா5�� உேலாகாயத% உண�ேவ $மணி.27-273 

 க8M( அ2ல� க5�தளD அழிO� $மணி.27-274 

 இ�ைமO� இ�ைம, பயB�_இ, பிற,ேப $மணி.27-275 

 ெபா/�ைம ம�ைமஉ8 டா/விைன 

�/�த2_ெதா.ெப.(�/_வி.+�த2_ெதா.ெப.�றி.) $மணி.27-276 



 எ%றK� எ2லா மா�4க9� ேக#(_வி.எ+.(ேக�_வி.+#_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.27-277 

 ந%�அல ஆயிB�_நி.எ+.(ஆ/_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.+உ�_சா�.) நா%மா� 

உைர4கிேல% $மணி.27-278 

 பிற-த9� பிற,ைப எ/த, ெப�தலி% $மணி.27-279 

 அறி-ேதா� உ8ேடாஎ%�ந4 கி(தK� $மணி.27-280 

 ெத/வ மய4கிB� கனாஉ� திற�திB� $மணி.27-281 

 ைமய2_ெப.(ைமய2_ெப.) உ�ேவா� மன�ேவ றா�வைக $மணி.27-282 

 ஐய அ%றி இ2ைலெய% றK�நி% $மணி.27-283 

 த-ைததா யைரஅB மான� தா2_அல� $மணி.27-284 

 இ-த ஞால�� எ@வைக அறிவா/ $மணி.27-285 

 ெம/_உண�D இ%றிெம/, ெபா5�_உண�D அ�ய $மணி.27-286 

 ஐய� அ2ல�இ� ெசா2ல, ெபறா/_என $மணி.27-287 

 உ�வ�4 ேகாலேமா( உ%னிய ெபா5�_உைர�� $மணி.27-288 

 ஐவைக+ சமய9� 

அறி-தன�_வி.9.(அறி_வி.+-�_இ.கா.+அ%_ெபா5.உ5.+அ�_பட�.ஒ5.) 

ஆ��எ%. $மணி.27-289 

 ஆ��� தாயேரா( அறவண�� 

ேத�-�_வி.எ+.(ேத�_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.28-001 

 வா��வி2 தைன வானவ% வ7சியி% $மணி.28-002 

 ேவ�� ம%ன5� உழிைஞெவ� பைடO� $மணி.28-003 

 ேபா20ற� >�றிய_ெப.எ+.(>��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 0ற4�$ 

கட-�_வி.எ+.(கட_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.28-004 



 >5�ைக� E�பி% மைனவள� ேதாைகய� $மணி.28-005 

 க5-��ழ2_ெப.(க5��ழ2_ெப.) கழ.இய கலைவ ந.5� $மணி.28-006 

 எ-திர வாவியி2 இைளஞ5� மகளி5� $மணி.28-007 

 த-தமி2 ஆ$ய_ெப.எ+.(ஆ(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) சா-�கழி ந.5� 

$மணி.28-008 

 0விகா வல%த% 08ணிய ந2நா� $மணி.28-009 

 சிவிறிO� ெகா�0� சித�விைர ந.5� $மணி.28-010 

 ேமைல மாதவ� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) விள4�� $மணி.28-011 

 சீல உபாசக� ெச�ைகந� ந.5� $மணி.28-012 

 அற�ெச/ மா4க� அகி29த2 0ைக�� $மணி.28-013 

 நிைற-த_ெப.எ+.(நிைற_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ப-த2 த>�0வா� ந.5� 

$மணி.28-014 

 உ�,09ர8 உ�ம2 க-த_உ� தியினா2 $மணி.28-015 

 ெசறி��அைர, ேபா�த� ெச:மைன ந.5� $மணி.28-016 

 எ%�இ- ந.ேர எ��� பா/தலி2 $மணி.28-017 

 க%றிய கரா9� இட�க5� மீ%க�� $மணி.28-018 

 ஒ%றிய 0லDஒழி உட�பின ஆகி� $மணி.28-019 

 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) க:ந.� 

ஆ�ப2_ெப.(ஆ�ப2_ெப.) $மணி.28-020 

 Gமிைச பர-�_வி.எ+.(பர_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) ெபாறிவ8( 

ஆ�,ப_�ைற.எ+.(ஆ�,,_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) $மணி.28-021 

 இ-திர_ெப.அ.(இ-திர%_ெப.) தBஎன இல��அக& உ(�� $மணி.28-022 



 வ-�எறி ெபாறிக� வைகமா80 உைடய $மணி.28-023 

 க$மதி2 ஓ�கிய_ெப.எ+.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) இைடநிைல 

வைர,பி2 $மணி.28-024 

 ப>மிைள பர-�_வி.எ+.(பர_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) ப2ெதாழி2 

நிைற-த_ெப.எ+.(நிைற_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.28-025 

 ெவ�ளி4 �%ற�_ெப.(�%ற�_ெப.) உ�கிழி- த%ன $மணி.28-026 

 ெந(நிைல ேதா�� நிலா+>ைத 

மல5�_ெப.எ+.(மல�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.28-027 

 ெகா$நிைல வாயி2_ெப.(வாயி2_ெப.) ��கின� 04� $மணி.28-028 

 கைடகா,0 அைம-த_ெப.எ+.(அைம_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) காவ லாள� 

$மணி.28-029 

 மிைடெகா8( இய���_ெப.எ+.(இய��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

விய%மலி ம��� $மணி.28-030 

 ப2மீ% விைலஞ� ெவ�_உ,0, பக5ந� $மணி.28-031 

 க�ெநாைட யா#$ய� காழிய� Mவிய� $மணி.28-032 

 ைம-நிண விைலஞ� பாசவ� வாசவ� $மணி.28-033 

 எ%Bந� ம��� இ5�ேகா ேவ#க�� $மணி.28-034 

 ெச�0_ெப.(ெச�0_ெப.) ெச/7ஞ5� க7ச கார5� $மணி.28-035 

 ைப�ெபா% ெச/7ஞ5� ெபா%ெச/ ெகா2ல5� $மணி.28-036 

 மர�ெகா2 த+ச5� ம8ண.# டாள5� $மணி.28-037 

 வர�தர எ:திய_ெப.எ+.(எ:�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ஓவிய மா4க�� 

$மணி.28-038 

 ேதாலி% �%ன5� �%ன விைனஞ5� $மணி.28-039 



 மாைல4 கார5� கால4 கணித5� $மணி.28-040 

 நல�த5� ப8=� திறB� வா/,ப $மணி.28-041 

 நில�கல� க8ட� நிகழ4 கா#(� $மணி.28-042 

 பாண�_ெப.(பாண�_ெப.) எ%�இவ� ப2வைக ம��� $மணி.28-043 

 வில��அர� ெபாWஉ� ெவ�வைள ேபா&நேரா( $மணி.28-044 

 இல��மணி விைனஞ�_ெப.(விைனஞ�_ெப.) இZஇய ம��� $மணி.28-045 

 ேவ�திய2 ெபா�விய2 எ%�இ@ விர8$% $மணி.28-046 

 M�திய2 அறி-த_ெப.எ+.(அ�_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) M�திய� ம��� 

$மணி.28-047 

 பா2ேவ றாக எ8வைக, ப#ட $மணி.28-048 

 Mல� �ைவஇய Mல ம��� $மணி.28-049 

 மாகத� Sத�ேவ தாளிக� ம��� $மணி.28-050 

 ேபாக� 0ர4��_ெப.எ+.(0ர_வி.+44_ெபா5.உ5.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

ெபா�வ�ெபாலி ம��� $மணி.28-051 

 க8Rைழ க2லா R8F2 ைகவிைன $மணி.28-052 

 வ8ண அ�ைவய� வள�திக& ம��� $மணி.28-053 

 ெபா%_உைர கா8ேபா� ந2மைன ம��� $மணி.28-054 

 ப2மணி பக�ேவா� ம%னிய ம��� $மணி.28-055 

 மைறேயா� அ5-ெதாழி2 �ைறயா ம��� $மணி.28-056 

 அைரசிய% ம��� அைம+சிய% ம��� $மணி.28-057 

 எைன,ெப5- ெதாழி2ெச/ ஏேனா� ம��� $மணி.28-058 



 ம%ற9� ெபாதியிK� ச-திO� ச�4க9� $மணி.28-059 

 0�4ேகா� யாைனO� ெபா%தா�, 0ரவிO� $மணி.28-060 

 கதி4�உற வ$,ேபா� கவி%ெப� வ .திO� $மணி.28-061 

 ேச8_ஓ�� அ5வி தா&-தெச/ �%ற9� $மணி.28-062 

 ேவணவா மி�4�� விைரமர4 காD� $மணி.28-063 

 வி8ணவ�_ெப.(வி8ணவ�_ெப.) த�க� வி>�0இட� 

மற-�_வி.எ+.(மற_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.28-064 

 ந8=த�� ஒ�த_�ைற.எ+.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) ந2ந.� இட�க�� 

$மணி.28-065 

 சாைலO� Mட9� தமனிய, ெபாதியிK� $மணி.28-066 

 ேகால� �யி%ற_ெப.எ+.(�யி2_வி.+%�_இ.க.+அ_ெப.எ+.�றி.) ெகா�ைக 

இட�க�� $மணி.28-067 

 க8(மகி&D உ��4 ெகா8ட_ெப.எ+.(ெகா�_வி.+8#_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

ேவடேமா( $மணி.28-068 

 அ-தர சா�க� அம�-�இனி� 

உைறO�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.28-069 

 இ-திர_ெப.அ.(இ-திர%_ெப.) விகார� எனஎழி2 

ெப��_வி.எ+.(ெப�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.28-070 

 நைவஅ� நாத% ந2_அற� பக�ேவா� $மணி.28-071 

 உைறO�_ெப.எ+.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) ப�ளி04� 

இைறவைள ந2லா� $மணி.28-072 

 ேகாவல%_ெப.(ேகாவல%_ெப.) தாைத மாதவ� 0�-ேதா% $மணி.28-073 

 பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) பணி-�த% பா�திர தான9� $மணி.28-074 



 தான, பய�தா2 சாவக ம%னவ%_ெப.(ம%னவ%_ெப.) $மணி.28-075 

 ஊன�_ஒ%� இ%றி உல�ஆ� ெச2வ9�_ெப.(ெச2வ�_ெப.+உ�_சா�.) 

$மணி.28-076 

 ெச2வ%_ெப.(ெச2வ%_ெப.) ெகாண�-�அ� த.வக, ப$ீைக $மணி.28-077 

 ஒ2கா� கா#ட, பிற,பிைன உண�-த�� $மணி.28-078 

 உண�-ேதா% 9%ன� உய�ெத/வ� 

ேதா%றி_வி.எ+.(ேதா%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.28-079 

 மன�கவ2 ெக(�த�� மாநக� கட2ெகாள $மணி.28-080 

 அறவண ர$க�� தாய5� ஆ��வி#( $மணி.28-081 

 இறவா� இ,பதி, 0�-த� ேக#ட�� $மணி.28-082 

 சாவக ம%ன%_ெப.(ம%ன%_ெப.) த%நா( எ/த� $மணி.28-083 

 த.வக� வி#(இ� தி5நக� 0�-த�� $மணி.28-084 

 04கபி% அ-த, ெபா/_உ5 Dடேன $மணி.28-085 

 த4க சமயிக� த�திற� ேக#ட�� $மணி.28-086 

 அ@வவ� சமய�� அறிெபா5� எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) $மணி.28-087 

 ெச@வி� அ%ைமயி� சி-ைதைவ யாத�� $மணி.28-088 

 நாத% ந2_அற� ேக#டைல 

வி5�பி_வி.எ+.(வி5�0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.28-089 

 மாதவ%_ெப.(மாதவ%_ெப.) ேத�-�_வி.எ+.(ேத�_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

வ-த_ெப.எ+.(வா_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) வ8ண9� $மணி.28-090 

 ெசா2லின� ஆதலி% Eேயா/ நி%ைனஎ% $மணி.28-091 

 ந2விைன, பய%ெகா2 நா%க8 ட�என� $மணி.28-092 



 ைதய2_ெப.(ைதய2_ெப.) ேக�நி% தாைதO� தாO� $மணி.28-093 

 ெச/தத. விைனயி2 ெச:நக� ேக(உற� $மணி.28-094 

 �%0உற விளி-தைம ேக#(+ >கத% $மணி.28-095 

 அ%0ெகா� அற�தி�� அ5கேன% ஆதலி% $மணி.28-096 

 மைன�திற வா&4ைகைய மாய�_எ%� 

உண�-�_வி.எ+.(உண�_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.28-097 

 திைன�தைன ஆயிB�_நி.எ+.(ஆ/_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.+உ�_சா�.) 

ெச2வ9�_ெப.(ெச2வ�_ெப.+உ�_சா�.) யா4ைகO� $மணி.28-098 

 நிைலயா எ%ேற நிைலெபற உண�-ேத $மணி.28-099 

 மைலயா அற�தி% மாதவ� 0�-ேத% $மணி.28-100 

 0�-த யா%_இ, G�ெகா$, ெபய�,பPஉ� $மணி.28-101 

 தி5-திய ந2நக�+ ேச�-த� ேகளா/ $மணி.28-102 

 �ட4ேகா+ ேசரல% �#(வ� ெப5-தைக $மணி.28-103 

 விட�+சிைல ெபாறி�த ேவ-த%_ெப.(ேவ-த%_ெப.) 9%நா� $மணி.28-104 

 �,0அ( ெச@வா/� �$இைட யாெரா(� $மணி.28-105 

 இ,ெபாழி2 0�-�ஆ�� இ5-த_ெப.எ+.(இர_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

எ2ைலO� $மணி.28-106 

 இல�கா த.வ��+ சம%_ஒளி எ%B� $மணி.28-107 

 சில�பிைன எ/தி_வி.எ+.(எ/�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) வல�ெகா8( 

மீ��_ெப.எ+.(மீ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.28-108 

 த5ம சாரண� த�கிய_ெப.எ+.(த��_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) �ண�ேதா� 

$மணி.28-109 



 க59கி2 படல��4 ககன�� இய��ேவா� $மணி.28-110 

 அைரச�� ஏ� அ@வழி நிக&தலி% $மணி.28-111 

 0ைரேயா� தா9�_இ, G�ெபாழி2 

இழி-�_வி.எ+.(இழி_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.28-112 

 க2தல�� இ5-�ழி4 காவல%_ெப.(காவல%_ெப.) 

வி5�பி_வி.எ+.(வி5�0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.28-113 

 9%தவ� உைடைமயி% 9னிகைள ஏ�தி, $மணி.28-114 

 ப�கய+ ேசவ$_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ$_ெப.) விள4கி, பா%ைமயி% $மணி.28-115 

 அ��அவ�4� அ�>ைவ நா2வைக அமி&த� $மணி.28-116 

 பா�திர��_ெப.(பா�திர�_ெப.+அ��_சா�.) அளி��, பலபல சிற,ெபா( 

$மணி.28-117 

 ேவ�தைவ யாெரா(� ஏ�தின% இைற7சலி2 $மணி.28-118 

 பிற,பி2 �%ப9� பிறவா இ%ப9� $மணி.28-119 

 அற�தைக 9த2வ%_ெப.(9த2வ%_ெப.) அ5ளிய 

வா/ைம_ெப.(வா/ைம_ெப.) $மணி.28-120 

 இ%ப ஆ�_அ9� இைறவ% ெசவி9த2 $மணி.28-121 

 �%ப�_ெப.(�%ப�_ெப.) ந.�க+ ெசா�O� அ-நா� $மணி.28-122 

 நி%ெப5- தாைத4� ஒ%ப� வழி9ைற $மணி.28-123 

 9%ேனா% ேகாவல%_ெப.(ேகாவல%_ெப.) ம%னவ%_ெப.(ம%னவ%_ெப.) 

தன4� $மணி.28-124 

 ந.�கா4 காத2_ெப.(காத2_ெப.) பா�க% ஆதலி% $மணி.28-125 

 த�கா ந2_அற� தாB� ேக#(_வி.எ+.(ேக�_வி.+#_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.28-126 



 9%ேனா� 9ைறைமயி% பைட�தைத அ%றி� $மணி.28-127 

 த%னா% இய%ற தன�பல ேகா$ $மணி.28-128 

 எ:நா� எ2ைலO� இரவல�4� ஈ��� $மணி.28-129 

 ெதா:தவ� 0�-ேதா% >கத�� 

இய�றிய_ெப.எ+.(இய��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.28-130 

 ஈேனா�4� எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) இட�ெகட இய%ற� $மணி.28-132 

 க8(ெதா:� ஏ��� காதலி% வ-�இ� $மணி.28-133 

 த8டா4 கா#சி� தவ�ேதா� அ5ளி4 $மணி.28-134 

 காவி�, ப#$ன� கட2ெகா�� எ%றஅ� $மணி.28-135 

 Eஉைர ேக#(� �ணி-�இவ8 இ5-த� $மணி.28-136 

 இ%B� ேகளா/ ந2ெநறி மாேத $மணி.28-137 

 த.விைன உ5,ப+ ெச%றநி% தாைதO� $மணி.28-138 

 ேதவ�2 ேதா%றி9% ெச/தவ, பய�தா2 $மணி.28-139 

 ஆ��அ� த.விைன இ%B� �/��, $மணி.28-140 

 G�ெகா$ 9%னவ% ேபாதியி2 ந2_அற� $மணி.28-141 

 தா�கிய_ெப.எ+.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) தவ�தா2 தா%தவ� 

தா�கி4 $மணி.28-142 

 காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) த%ெனா(_ெப.(த%_பதி.ெப.+ஒ(_க5.ேவ.) கபிைலய� 
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 எ:நா� எ2ைல_ெப.(எ2ைல_ெப.) இ(4க8வ-� எ/தா $மணி.29-019 

 வ:வா+ சீல� வா/ைமயி2 

ெகா8ட_ெப.எ+.(ெகா�_வி.+8#_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.29-020 

 பா%ைமயி2 தனா� பா8( க�பள� $மணி.29-021 

 தா%ந(4� உ�ற_ெப.எ+.(உ�_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ+.�றி.) 

த%ைம_ெப.(த%ைம_ெப.) ேநா4கி_வி.எ+.(ேநா4�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.29-022 

 ஆதி 9த2வ%_ெப.(9த2வ%_ெப.) ேபாதி Cல�� $மணி.29-023 

 நாத% ஆேவா% நளிந.�, பர,பி% $மணி.29-024 

 எ@வ�_உ� றா%தன� எ@வ�_ெப.(எ@வ�_ெப.) த.�_என, $மணி.29-025 

 ப@வ�� எ(��, பாரமிைத 9�றD� $மணி.29-026 

 அறஅர> ஆளD� அறவாழி உ5#டD� $மணி.29-027 

 பிறவிேதா� உதD� ெப�றிய� எ%ேற $மணி.29-028 

 சாரண� அறி-ேதா� காரண� Mற $மணி.29-029 

 அ-த உதவி4� ஆ��அவ� ெபயைர� $மணி.29-030 

 த-ைதஇ# டன%நிைன� ைதய2நி% �றவிO� $மணி.29-031 

 அ%ேற கனவி% நனDஎன அைற-த $மணி.29-032 

 ெம%G ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மணிேமகலா ெத/வ�_ெப.(ெத/வ�_ெப.) 

$மணி.29-033 

 எ%பவ#� ஒ,ப_�ைற.எ+./உ.உ5.(ஒ,0_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) அவ%_இ( 

சாப�� $மணி.29-034 

 நக�கட2 ெகா�ளநி% தாய5� யாB� $மணி.29-035 



 பக5�நி% ெபா5#டா2 இ,பதி, பட�-தன� $மணி.29-036 

 எ%றK� அறவண% தா�_இைண இைற7சி, $மணி.29-037 

 ெபா%திக& 0�த ப$ீைக 

ேபா���_ெப.எ+.(ேபா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.29-038 

 த.வ திலைகO� இ�திற� ெச,பின� $மணி.29-039 

 ஆதலி% அ%ன அணிநக� ம5�ேக $மணி.29-040 

 ேவ��உ54 ெகா8(_வி.எ+.(ெகா�_வி.+8#_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

ெவ@ேவ� உைர4�� $மணி.29-041 

 F2�ைற+ சமய R8ெபா5� ேக#ேட $மணி.29-042 

 அ@D5 எ%ன ஐவைக+ சமய9� $மணி.29-043 

 ெச@வி� அ%ைமயி% சி-ைதயி% ைவ�திேல% $மணி.29-044 

 அ$க� ெம/,ெபா5� அ5�க எ%ன $மணி.29-045 

 ெநா$�ெவ% ந�கா/ R8ணிதி% ேக�ந. $மணி.29-046 

 ஆதி சிேன-திர% அளைவ இர8ேட $மணி.29-047 

 ஏத�_இ2 பிர�திய� க5��அளD எ%ன+ $மணி.29-048 

 >#(ண� ைவ,பிர� திய4க� என+ெசாலி $மணி.29-049 

 வி#டன� நாம சாதி�ண4 கி�ையக� $மணி.29-050 

 ம�றைவ அBமா ன���_அைட O�_எனக $மணி.29-051 

 கா�ய காரண சாமா னிய4க5�� $மணி.29-052 

 ஓ�% பிைழ4ைகO� உ8(பிைழ யாத� $மணி.29-053 

 கனலி2 0ைகேபா2 கா�ய4 க5�ேத $மணி.29-054 



 ஏைன அளைவக� எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) க5�தினி2 $மணி.29-055 

 ஆன 9ைறைமயி% அBமான மா�பிற $மணி.29-056 

 ப4க�_ெப.(ப4க�_ெப.) ஏ�� தி#டா-த� உபநய� $மணி.29-057 

 நிகமன� எ%ன ஐ-�உள அவ�றி2 $மணி.29-058 

 ப4க�_ெப.(ப4க�_ெப.) இ�மைல ெந5,0உைட�� எ%ற2 $மணி.29-059 

 0ைகஉைட� தாதலா2 என2ெபா5-� ஏ� $மணி.29-060 

 வைகஅைம அ(4கைள ேபா2தி# டா-தம $மணி.29-061 

 உபநய� மைலO� 0ைகஉைட�� எ%ற2 $மணி.29-062 

 நிகமன� 0ைகஉைட� ேதெந5,0 உைட��என2 $மணி.29-063 

 ெந5,0ைட� த2லா� யாெதா%� அ�0ைகப $மணி.29-064 

 ெபா5�த�_ெப.(ெபா5�த�_ெப.) இ%� 0ன2ேபா2 எ%ற2 $மணி.29-065 

 ேமய விப4க�� மீ#சி ெமாழியா/ $மணி.29-066 

 ைவத% மியதி# டா-த� ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

$மணி.29-067 

 Eய கா�ய ஏ�+ >பாவ� $மணி.29-068 

 ஆயி%_நி.எ+.(ஆ_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.) ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) அநி�த� எ%றல 

$மணி.29-069 

 ப4க�_ெப.(ப4க�_ெப.) ப8ண, ப(த லா2_என2 $மணி.29-070 

 ப4க த%ம வசன� ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

$மணி.29-071 

 யாெதா%� யாெதா%� ப8ண, ப(வ� $மணி.29-072 

 அநி�த� கட�ேபா2 எ%ற2 சப4க� $மணி.29-073 



 ெதாட�+சி யாெதா%� அநி�த�_அ2 லாத� $மணி.29-074 

 ப8ண, படாத� ஆகாச� ேபா2_எனல $மணி.29-075 

 விப4க� ெதாட�+சி மீ#சிெமாழி எ%க $மணி.29-076 

 அந%B வய�தி2 பிரமாண� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

$மணி.29-077 

 இ@ெவ� ளிைட4க8 �ட�_இைல எ%ற2 $மணி.29-078 

 ெச@விய ப4க�_ெப.(ப4க�_ெப.) ேதா%றாைம யி2_என2 $மணி.29-079 

 ப4க த%ம வசன� ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

$மணி.29-080 

 இ%ைமயி% க8$ல� 9ய2ேகா( எ%றல $மணி.29-081 

 அ-ெநறி+ சப4க� யாெதா%� உ8(அ� $மணி.29-082 

 ேதா�றரD அ(4�� ைக-ெந2லி ேபா2_என2 $மணி.29-083 

 ஏ�ற விப4க�� உைரஎன2 

ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.29-084 

 இ@வைக ஏ�, ெபா5�சா தி,பன $மணி.29-085 

 எ%ைனகா �ய�0ைக சாதி�த� எ%னி% $மணி.29-086 

 0ைகஉள இட��_ெப.(இட�_ெப.+அ��_சா�.) ெந5,0உ8( எ%B� $மணி.29-

087 

 அ%Bவய� தாK� ெந5,0இலா இட��, $மணி.29-088 

 0ைகயி2ைல எ%B� ெவதிேரக� தாK� $மணி.29-089 

 0ைகஇ ெந5,ைப+ சாதி�த� எ%னி% $மணி.29-090 

 ேந�ய 0ைகயி2 நிக&-�உ8 டான $மணி.29-091 



 ஊ��த+ சாம� ெகௗ$ல+ சாம� $மணி.29-092 

 வா/�த ெந5,பி%வ5 கா�ய� ஆதலி% $மணி.29-093 

 ேம2ேநா4 கி4க��� இ5,பபைக�� இ5,ப $மணி.29-094 

 தாேம ெந5,ைப+ சாதி4க ேவ8(� $மணி.29-095 

 அ%B வய�சா தி4கி% 9%B� $மணி.29-096 

 க:ைத ையO� கணிைக_ெப.(கணிைக_ெப.) ையO� $மணி.29-097 

 த�மி2 ஒ5கா ல��ஓ� இட�ேத $மணி.29-098 

 அ%B வய�க8 டா%பி� கால��4 $மணி.29-099 

 க:ைதைய4 க8ட_ெப.எ+.(கா8_வி.+8#_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) இட�ேத 

கணிைகைய $மணி.29-100 

 அBமி4க ேவ8(� அ�M டாெந5,0 $மணி.29-101 

 இலாஇட� �,0ைக இைலஎன ேந�_அ� $மணி.29-102 

 தி5�த� ெவதிேரக� சாதி4�� எ%னின $மணி.29-103 

 நா/வா2 இ2லா4 க:ைதயி% பிட�% $மணி.29-104 

 ந�வாK� இைலயாக4 காண, ப#ட $மணி.29-105 

 அதைனேய ெகா8(_வி.எ+.(ெகா�_வி.+8#_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) பிறி�ஓ� 

இட��_ெப.(இட�_ெப.+அ��_சா�.) $மணி.29-106 

 ந�வாலி னா2நா/ வாைலஅB மி�தல $மணி.29-107 

 அ�தா� அதனா2 அ�D�_ஆ கா�. $மணி.29-108 

 ஒ#$ய உபநய� நிகமன� இர8(�_ெப.(இர8(_ெப.+உ�_சா�.) $மணி.29-109 

 தி#டா- த�தி ேலெச%� அட��� $மணி.29-110 



 ப4க�_ெப.(ப4க�_ெப.) ஏ�� தி#டா- த�க� $மணி.29-111 

 ஒ4க ந2லD� த.யD� உளஅதில $மணி.29-112 

 ெவளி,ப# (�ள த%மி யிைனO� $மணி.29-113 

 ெவளி,ப# (ளசா� தியத% ம�திற� $மணி.29-114 

 பிறிதி% ேவறா� ேவ�பா# $ைனO� $மணி.29-115 

 த%க8 சா��திய நய�த5த2 உைடய� $மணி.29-116 

 ந%�எ% ப4க�_என நா#(க அ�தா% $மணி.29-117 

 ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) அநி�த� நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) எ%� ஒ%ைற, 

$மணி.29-118 

 ப�றி நா#ட, ப(வ� அதி2த%மி $மணி.29-119 

 ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) சா�திய த%ம மாவ� $மணி.29-120 

 நி�தா நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) நிக:�ந2 ஏ� $மணி.29-121 

 C%றா/� ேதா%��_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

ஒழி-த_ெப.எ+.(ஒழி_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ப4க�� $மணி.29-122 

 ஊ%றி_வி.எ+.(ஊ%�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) நி�றK� சப4க��உ8 

டாதK� $மணி.29-123 

 விப4க�� இ%றிேய வி(தK� சப4க� $மணி.29-124 

 சாதி4 கி%ெபா5� த%னா2 ப4க�� $மணி.29-125 

 ஓதிய ெபா�வைக ஒ%றி இ5�தல $மணி.29-126 

 ச�த அநி�த� சா�திய� ஆயின_வி.9.(ஆ�_வி.+இ%_இ.கா.+ன_பட�.ப%.) 

$மணி.29-127 



 ஒ�த_�ைற.எ+.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) அநி�த� கடாதி ேபா2_எனல 

$மணி.29-128 

 விப4க� விள�பி2 யாெதா%� யாெதா%� $மணி.29-129 

 அநி�த�_அ2 லாத� ப8ண, படாத� $மணி.29-130 

 ஆஅ காச� ேபா2_எ%� ஆ��. $மணி.29-131 

 ப8ண, ப(தK� ெசயலிைட� ேதா%றK� $மணி.29-132 

 ந8ணிய ப4க�_ெப.(ப4க�_ெப.) சப4க� திKமா/ $மணி.29-133 

 விப4க�� இ%றி அநி�த� திB4� $மணி.29-134 

 மிக�த5� ஏ�வா/ விள�கி�� எ%க. $மணி.29-135 

 ஏத�_இ2 தி#டா- த�_இ5 வைகய $மணி.29-136 

 சாத% மிய�ைவ த%மி ய�_என+ $மணி.29-137 

 சாத% மிய�_என, ப(வ� தாேன $மணி.29-138 

 அநி�த� கடாதி அ%Bவய�� எ%ைக $மணி.29-139 

 ைவத% மியதி# டா-த� சா�திய� $மணி.29-140 

 எ/தா இட�தி2_ெப.(இட�_ெப.+அ��_சா�.+இ2_இட.ேவ.) ஏ�D� 

இ%ைம_ெப.(இ%ைம_ெப.) $மணி.29-141 

 இ�திற� ந2ல_ெப.அ.(ந2ல�_ெப.) சாதன�� ஒ�தன $மணி.29-142 

 த.ய ப4க9� த.ய ஏ�D� $மணி.29-143 

 த.ய எ(��4 கா#(� ஆவன $மணி.29-144 

 ப4க, ேபாலிO� ஏ�, ேபாலிOம $மணி.29-145 

 தி#டா-த, ேபாலிO� ஆஅ� இவ��� $மணி.29-146 



 ப4க, ேபாலி ஒ%ப� வைக,ப(� $மணி.29-147 

 பிர�தி ய4க வி5�த� அBமான $மணி.29-148 

 வி5�த� >வசன வி5�த� உேலாக $மணி.29-149 

 வி5�த� ஆகம வி5�த� அ,பிர $மணி.29-150 

 சி�த விேசடண� அ,பிர சி�த $மணி.29-151 

 விேச$ய� அ,பிர சி�த உபய� $மணி.29-152 

 அ,பிர சி�த ச�ப- த�_என $மணி.29-153 

 எ8ணிய_ெப.எ+.(எ8=_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) இவ��� பிர�திய4க 

வி5�த� $மணி.29-154 

 க8ணிய கா#சி_ெப.(கா#சி_ெப.) மா�ெகாள2 

ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.29-155 

 ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) ெசவி4�, 0ல%_அ%� எ%றல $மணி.29-156 

 ம��அB மான வி5�த� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

$மணி.29-157 

 க5�தள ைவையமா றாக4 Mற2 $மணி.29-158 

 அநி�திய4 கட�ைத நி�திய� எ%ற2 $மணி.29-159 

 >வசன வி5�த�த% ெசா2மாறி இய�ப2 $மணி.29-160 

 எ%தா/ மல$ எ%ேற இய�ப2 $மணி.29-161 

 உலக வி5�த� உலகி%மா� ஆ�_உைர $மணி.29-162 

 இல�மதி ச-திர%_ெப.(ச-திர%_ெப.) அ2ல எ%ற2 $மணி.29-163 

 ஆகம வி5�த�த% F2மா� அைறத2 $மணி.29-164 

 அநி�த வாதியா/ உ�ளைவ ேச$கன $மணி.29-165 



 அநி�தி ய�ைதநி� திய�_என Rவறல $மணி.29-166 

 அ,பிர சி�த விேசடண� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $மணி.29-

167 

 த�த� எதி�4�+ சா�திய� ெத�யாைம $மணி.29-168 

 ெபௗ�த% மாறா/ நி%றசா� கியைன4 $மணி.29-169 

 �றி��+ ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) விநாசி எ%றா2 $மணி.29-170 

 அவ%_அவி நாச வாதி ஆதலி% $மணி.29-171 

 சா�திய விநாச�_அ, பிரசி�த� ஆ��. $மணி.29-172 

 அ,பிர சி�த விேச$ய� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $மணி.29-

173 

 எதி�4�� த%மி பிரசி�த� இ%றி $மணி.29-174 

 இ5�த2_ெதா.ெப.(இ5_வி.+��_இ.கா.+அ2_ெதா.ெப.�றி.) சா�கிய% மாறா/ 

நி%ற_ெப.எ+.(நி2_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.29-175 

 ெபௗ�தைன4 �றி��ஆ% மா+ைச தனியவா% $மணி.29-176 

 எ%றா2 அவ%_அ நா%ம வாதி $மணி.29-177 

 ஆதலி2 த%மி அ,பிர சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) $மணி.29-178 

 அ,பிர சி�த உபய� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $மணி.29-179 

 மா�ஆ ேனா��� த%மி சா�திய� $மணி.29-180 

 ஏறா� அ,பிர சி�தமா/ 

இ5�த2_ெதா.ெப.(இ5_வி.+��_இ.கா.+அ2_ெதா.ெப.�றி.) $மணி.29-181 

 பக�ைவ ேச$க% ெபௗ�தைன4 �றி��+ $மணி.29-182 

 >க�9த லியெதாைக, ெபா5#�4 காரண� $மணி.29-183 



 ஆ%மா எ%றா2 >க9�_ஆ% மாD� $மணி.29-184 

 தா�_இைச யாைமயி2 அ,பிரசி� ேதாபய� $மணி.29-185 

 அ,பிர சி�த ச�ப-த� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $மணி.29-186 

 எதி�4� இைச-த_ெப.எ+.(இைச_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ெபா5�சா 

தி�தல $மணி.29-187 

 மாறா� ெபௗ�த��+ ச�த அநி�த� $மணி.29-188 

 Mறி2 அவ%% ெகா�ைகஅஃ� ஆகலி2 $மணி.29-189 

 ேவ�சா தி4க ேவ8டா தா��. $மணி.29-190 

 ஏ�, ேபாலி ஓதி%C%� 

ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.29-191 

 அசி�த�_ெப.(அசி�த�_ெப.) அைநகா- திக�வி5� த�_என $மணி.29-192 

 உபயா சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) அ%னியதரா சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) $மணி.29-193 

 சி�தா சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) ஆசிரயா சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) $மணி.29-194 

 எனநா%� அசி�த�_ெப.(அசி�த�_ெப.) உபயா சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) $மணி.29-

195 

 சாதன ஏ� இ5வ�4�� இ%றி+ $மணி.29-196 

 ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) அநி�த� க80ல�� எ%றல $மணி.29-197 

 அ%னியதரா சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) மாறா/ நி%றா�� $மணி.29-198 

 உ%னிய ஏ� அ%றா/ ஒழிதல $மணி.29-199 

 ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) ெசய2_உற2 அநி�த� எ%னின $மணி.29-200 

 சி�த ெவளி,பா( அ2ல� ெசய2_உறல $மணி.29-201 



 உ/�த_ெப.எ+.(உ/_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) சா�கியB4� 

அசி�த�_ெப.(அசி�த�_ெப.) 

ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.29-202 

 சி�தா சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

$மணி.29-203 

 ஏ�+ ச�கய மா/+சா தி�தல $மணி.29-204 

 ஆவி பனிஎன ஐOறா நி%ேற $மணி.29-205 

 Eய 0ைகெந5,0 உ8(என� �ணித2 $மணி.29-206 

 ஆசிரயா சி�த�_ெப.(சி�த�_ெப.) மாறா னவB4� $மணி.29-207 

 ஏ�ற த%மி இ%ைம_ெப.(இ%ைம_ெப.) கா#(த2 $மணி.29-208 

 ஆகாச� ச�த �ண�தா2 ெபா5ளா� எ%னி% $மணி.29-209 

 ஆகா ச�ெபா5� அ2லஎ% பா��� $மணி.29-210 

 த%மி அசி�த�_ெப.(அசி�த�_ெப.) அைநகா- திக9� $மணி.29-211 

 சாதா ரண�_அசா தாரண� சப4ைகக $மணி.29-212 

 ேதச வி5�தி விப4க வியாபி $மணி.29-213 

 விப4ைகக ேதச வி5�தி சப4க $மணி.29-214 

 வியாபி உபையக ேதச வி5�தி $மணி.29-215 

 வி5�த வியபி சா�எ%� ஆ� $மணி.29-216 

 சாதாரண� சப4க விப4க� �4�� $மணி.29-217 

 ஏ�, ெபா�வா/ இ5�த2_ெதா.ெப.(இ5_வி.+��_இ.கா.+அ2_ெதா.ெப.�றி.) 

ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) $மணி.29-218 

 அநி�த� அறிய, ப(தலி% எ%றா2 $மணி.29-219 



 அறிய, ப(த2நி� தாநி�த� இர8(4�� $மணி.29-220 

 ெசறிO� கட�ேபா2 அநி�த�� அறிேவா $மணி.29-221 

 ஆகா ச�ேபால நி�த�� அறிேவா $மணி.29-222 

 எ%ன2 அசாதா ரணமா வ�தா% $மணி.29-223 

 உ%னிய ப4க�� உ8டா� ஏ�+ $மணி.29-224 

 சப4க விப4க� த�மி2_இ% றாத2 $மணி.29-225 

 ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) ேக#க, ப(தலி% $மணி.29-226 

 எ%னி2 ேக#க, பட2_எB� ஏ�, $மணி.29-227 

 ப4க� ��ள_�ைற.எ+.(���_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) தாயி அ2ல� $மணி.29-

228 

 சப4க விப4க�� மீ#சி�� ஆதலி% $மணி.29-229 

 ச�கய� எ/தி_வி.எ+.(எ/�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) அேநகா- திகமா� 

$மணி.29-230 

 சப4ைகக ேதச வி5�தி விப4க $மணி.29-231 

 வியாபி யாவ� ஏ�+ சப4க�� $மணி.29-232 

 ஓ�ட�� எ/தி_வி.எ+.(எ/�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) விப4க�� எ��� 

$மணி.29-233 

 உ8டாத2 ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) ெசயலிைட� $மணி.29-234 

 ேதா%றா தா�� அநி�த� ஆகலி% $மணி.29-235 

 எ%றா2 அநி�த� எ%ற ஏ�+ $மணி.29-236 

 ெசயலிைட� ேதா%றா ைம4�+ சப4க� $மணி.29-237 



 மி%னிB� ஆகா ச�திB� மி%னி% $மணி.29-238 

 நிக&-�ஆ காச�தி2 காணா� ஆகலி% $மணி.29-239 

 அநி�த� கடாதியி% ஒ�தலி2 கட�ேபா2 $மணி.29-240 

 அழி-�_வி.எ+.(அழி_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) ெசயலி2 ேதா%�ேமா 

மி%ேபா2 $மணி.29-241 

 அழி-�_வி.எ+.(அழி_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) ெசயலி2 ேதா%றா 

ேதாஎன2 $மணி.29-242 

 விப4ைகக ேதச வி5�தி சப4க $மணி.29-243 

 வியாபி யாவ� ஏ� விப4க�� $மணி.29-244 

 ஓ�ட�� உ��+ சப4க��ஒ�� இயற2 $மணி.29-245 

 ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) ெசயலிைட� 

ேதா%��_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) அநி�த�_ஆ 

தலி%_எனி% $மணி.29-246 

 அநி�த ஏ�+ ெசயலிைட� ேதா%ற�� $மணி.29-247 

 விப4க ஆகா ய�திB� மி%னிB� $மணி.29-248 

 மி%னி% நிக&-�ஆ காச��4 காணா� $மணி.29-249 

 சப4க4 கடாதிக� த�மி2 $மணி.29-250 

 எ��மா/ ஏகா-த� அ2ல மி%ேபா2 $மணி.29-251 

 அநி�தமா/+ ெசயலிைட� ேதா%றாேதா கட�ேபா2 $மணி.29-252 

 அநி�தமா/+ ெசயலிைட� ேதா%� ேமாஎன2 $மணி.29-253 

 உபையக ேதச வி5�தி ஏ�+ $மணி.29-254 



 சப4க� திB�விப4 க�திB� ஆகி_வி.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.29-255 

 ஓ�ேத ச�� வ��தி�த2 ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) $மணி.29-256 

 நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) அC��த� ஆதலி% எ%னி% $மணி.29-257 

 அC��த ஏ� நி�த� திB4�+ $மணி.29-258 

 சப4கஆ காச பரமா =4களி% $மணி.29-259 

 ஆகா ச�� நிக&-� C��தமா� $மணி.29-260 

 பரமா =வி%நிக ழாைம யாB� $மணி.29-261 

 விப4க மான கட>கா திகளி2 $மணி.29-262 

 >க�� நிக&-� கட��ஒழி- தைமயிB� $மணி.29-263 

 ஏகேத ச�� நிக&வ�ஏ கா-த�_அ%� $மணி.29-264 

 அC��த� ஆகாச� ேபால நி�தேமா $மணி.29-265 

 அC��த >க�ேபா2 அநி�த ேமாஎன2 $மணி.29-266 

 வி5�த வியபிசா� தி5-தா ஏ�வா/ $மணி.29-267 

 வி5�த ஏ�வி� ��_இட� ெகா(�த2 $மணி.29-268 

 ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) அநி�த� ெசய2_இைட� ேதா%றலி% $மணி.29-269 

 ஒ�த_�ைற.எ+.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) ெதனின+ ெசயலிைட� 

ேதா%ற��+ $மணி.29-270 

 சப4கமா/ உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) கடாதி நி�க+ $மணி.29-271 

 ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) ேக#க, ப(தலி2 $மணி.29-272 

 ச�த� �வ�ேபா2 என+சா� றி(த2 $மணி.29-273 



 இர8$B� ச�கயமா/ ஏகா-த� அ2ல $மணி.29-274 

 வி5�த� த%ைன� தி5�தக விள�பி2 $மணி.29-275 

 த%ம+ ெசாWப விபZத சாதன� $மணி.29-276 

 த%ம விேசட விபZத சாதன� $மணி.29-277 

 த%மி+ ெசாWப விபZத சாதன� $மணி.29-278 

 த%மி விேசட விபZத சாதன� $மணி.29-279 

 எ%ன நா%�_ெப.(நா%�_ெப.) வைகய� ஆ��_அ� $மணி.29-280 

 த%ம+ ெசாWப விபZத சாதன� $மணி.29-281 

 ெசா%ன_ெப.எ+.(ெசா2_வி.+%_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ஏ�வி2 சா�திய த%ம�� 

$மணி.29-282 

 உ5வ�_ெப.(உ5வ�_ெப.) ெக(த2 ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) 

நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) $மணி.29-283 

 ப8ண, ப(தலி% எ%றா2 ப8ண, $மணி.29-284 

 ப(வ� அநி�தமா தலி2ப8ண, ப#ட $மணி.29-285 

 ஏ�+ சா�திய த%மநி� த�ைதவி#( $மணி.29-286 

 அநி�த� சாதி�த லா%விப Zத� $மணி.29-287 

 த%ம விேசட விபZத சாதன� $மணி.29-288 

 ெசா%ன_ெப.எ+.(ெசா2_வி.+%_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ஏ�+ சா�திய த%ம� 

$மணி.29-289 

 த%னிைட விேசட� ெகட+சா தி�த2 $மணி.29-290 

 க89த2 ஓ�4�� இ-தி� ய�க� $மணி.29-291 

 எ8ணி2 பரா��த� ெதா4�நி� றலினா2 $மணி.29-292 



 சயனா சன�க� ேபால எ%றா2 $மணி.29-293 

 ெதா4� நி�றலி% எ%கி%ற ஏ�+ $மணி.29-294 

 சயனா சன�தி% பரா��த�ேபா2 க89த2 $மணி.29-295 

 இ-திய� கைளO�_ெப.எ+.(கைள_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

பரா��த�தி2 சாதி��+ $மணி.29-296 

 சயனா சனவா ைன,ேபா2 ஆகி4 $மணி.29-297 

 க89த2 இ-திய� �4�� பரனா/+ $மணி.29-298 

 சாதி4 கிறநிர அவயவமா/ உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) $மணி.29-299 

 ஆ%மா ைவ+சா வயவ மாக+ $மணி.29-300 

 சாதி� �+சா� தியத% ம�தி% $மணி.29-301 

 விேசட� ெக(�த_ெப.எ+.(ெக(_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) லி%விப Zத� 

$மணி.29-302 

 த%மி+ ெசாWப விபZத சாதன� $மணி.29-303 

 த%மி உைடய ெசா5பமா� திர�திைன $மணி.29-304 

 ஏ�� தாேன விபZத, ப(�த2 $மணி.29-305 

 பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) திரவிய� க%ம� அ%� $மணி.29-306 

 �ண9� அ%�எ� திரவிய� ஆ�_எ4 $மணி.29-307 

 �ணக% ம��உ8 ைமயி%ேவ றாதலா2 $மணி.29-308 

 சாமா னியவிேச ட�ேபா2 எ%றா2 $மணி.29-309 

 ெபா5�� �ண9� க5ம9� ஒ%றா/ $மணி.29-310 

 நி%றவ� றி%_இைட உ8ைமேவ றாதலா2 எ%� $மணி.29-311 



 கா#ட, ப#ட ஏ� C%றிBைட $மணி.29-312 

 உ8ைம_ெப.(உ8ைம_ெப.) ேவ� ப(��� ெபா�வா� $மணி.29-313 

 உ8ைம_ெப.(உ8ைம_ெப.) சா�திய�� இ2லா ைமயிB� $மணி.29-314 

 தி#டா- த�தி2 சாமானிய� விேசட� $மணி.29-315 

 ேபா4கி, பிறி�ஒ%� இ2லாைம யாB� $மணி.29-316 

 பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) எ%� பக�-தத% மியிைன $மணி.29-317 

 அபாவ� ஆ4�த லா%விப Zத� $மணி.29-318 

 த%மி விேசட விபZத சாதன� $மணி.29-319 

 த%மி விேசட அபாவ� சாதி�த2 $மணி.29-320 

 9%ன� கா#ட, ப#ட ஏ�ேவ $மணி.29-321 

 பாவமா கி%ற� க5�தா Dைடய $மணி.29-322 

 கி�ையO� �ண9�_ஆ� அதைன விபZத� $மணி.29-323 

 ஆ4கிய� ஆதலா2 த%மி விேசட� $மணி.29-324 

 ெக(�த� த.ய எ(��4கா#( ஆவன $மணி.29-325 

 தாேம தி#டா-த ஆபா ச�க� $மணி.29-326 

 தி#டா- த�_இ5 வைக,ப(� எ%�9% $மணி.29-327 

 Mற, ப#டன இ�க8 அவ��� $மணி.29-328 

 சாத% மியதி# டா-தஆ பாச� $மணி.29-329 

 ஓதி2 ஐ-�_ெப.(ஐ-�_ெப.) வைகஉள தா�� $மணி.29-330 

 சாதன த%ம விகல9� சா�திய $மணி.29-331 

 த%ம விகல9� உபய த%ம $மணி.29-332 



 விகல9� அந%B வயவிப Zதா% $மணி.29-333 

 Bவய� எ%ன ைவத% மியதி# $மணி.29-334 

 டா-த ஆபா ச9�_ஐ வைகய $மணி.29-335 

 சா�தி யாவி யாவி 5�தி $மணி.29-336 

 சாத னாவி யாவி 5�தி $மணி.29-337 

 உபயாவி யாவி 5�திஅ@ ெவதிேரக� $மணி.29-338 

 விபZத ெவதிேரக� எ%ன இவ��� $மணி.29-339 

 சாதன த%ம விகல� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $மணி.29-340 

 தி#டா- த�தி2 சாதன� �ைறவ� $மணி.29-341 

 ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) அC��த� ஆதலா% $மணி.29-

342 

 யாெதா%� யாெதா%� அC��த�_அ� நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) $மணி.29-343 

 ஆதலா2 கா80�ற� பரமா= வி2_எனி2 $மணி.29-344 

 தி#டா-த த,பர மா= $மணி.29-345 

 நி�த� ேதா(_ெப.(ேதா(_ெப.) அC��த� ஆதலா2 $மணி.29-346 

 சா�திய த%ம நி�த��வ� நிர�பி+ $மணி.29-347 

 சாதன த%மஅC�� த��வ� �ைறO� $மணி.29-348 

 சா�திய த%ம� விகல� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $மணி.29-

349 

 கா#ட, ப#ட தி#டா- த�தி2 $மணி.29-350 

 சா�திய த%ம� �ைறD ப(த2_ெதா.ெப.(ப(_வி.+த2_ெதா.ெப.�றி.) $மணி.29-

351 



 ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) அC��த� ஆதலா2 $மணி.29-

352 

 யாெதா%� யாெதா%� அC��த�_அ� நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) $மணி.29-353 

 0�தி ேபாஒ2 எ%றா2 $மணி.29-354 

 தி#டா-த மாக4 கா#ட, ப#ட $மணி.29-355 

 0�தி அC��த� ஆகி_வி.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) நி%ேற 

$மணி.29-356 

 அநி�த� ஆதலா2 சாதன அC��த��வ� $மணி.29-357 

 நிர�பி+ சா�திய� நி�த��வ� �ைறO� $மணி.29-358 

 உபய த%ம விகல� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $மணி.29-359 

 கா#ட, ப#ட தி#டா- த�திேல $மணி.29-360 

 சா�திய சாதன� இர8(�_ெப.(இர8(_ெப.+உ�_சா�.) �ைறத2 $மணி.29-361 

 அ%றிO� அ�தா% ச%B� அச%B� $மணி.29-362 

 எ%�இ5 வைகயா� இவ���ச% னாஉள $மணி.29-363 

 உபய த%ம விகல� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $மணி.29-364 

 உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) ெபா5�க� சா�திய சாதன� $மணி.29-365 

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

இர8(�_ெப.(இர8(_ெப.+உ�_சா�.) �ைறய4 கா#(த2 $மணி.29-366 

 ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) அC��த� ஆதலா% $மணி.29-

367 

 யாெதா%� யாெதா%� அC��த�_அ� நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) $மணி.29-368 

 கட�ேபா2 எனி2தி# டா-த மாக4 $மணி.29-369 



 கா#ட, ப#டகட� தா%_உ8 டாகி+ $மணி.29-370 

 சா�திய மாOள நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) �வ9� $மணி.29-371 

 சாதன மாOள அC��த�� வ9��ைறO� $மணி.29-372 

 அச%னா உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) உபயத%ம விகல� $மணி.29-373 

 இ2லா, ெபா5�க8 சா�திய சாதன� $மணி.29-374 

 எ%B� இர8(�_ெப.(இர8(_ெப.+உ�_சா�.) �ைறய4 கா#(த2 $மணி.29-375 

 ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) அநி�த� C��த� ஆதலா% $மணி.29-376 

 யாெதா%� யாெதா%� C��த�_அ� அநி�த� $மணி.29-377 

 ஆகாச� ேபா2_எB� தி#டா- த��+ $மணி.29-378 

 சா�திய த%மமா/ உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) அநி�த9� $மணி.29-379 

 சாதன த%மமா/ உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) C��த9� $மணி.29-380 

 இர8(�_ெப.(இர8(_ெப.+உ�_சா�.) ஆகாச� அச��எ% பாB4� $மணி.29-

381 

 அத%க8 இ%ைம_ெப.(இ%ைம_ெப.) யாேன_பதி.ெப.(யா%_த%.ஒ5.+ஏ_சா�.) 

�ைறO� $மணி.29-382 

 உ8(எ% பாB4� ஆகாச� நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) $மணி.29-383 

 அC��த� ஆதலா2 அவB4�� �ைறO� $மணி.29-384 

 அந%Bவய� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) சாதன சா�திய� 

$மணி.29-385 

 த�மி% M#ட மா�திர� ெசா2லாேத $மணி.29-386 

 இர8ட Bைடய உ8ைமைய4 கா#(த2 $மணி.29-387 

 ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) அநி�த� கி5�த� ஆதலி% $மணி.29-388 



 யாெதா%� யாெதா%� கி5�த�_அ� அநி�த�_எB� $மணி.29-389 

 அ%Bவய� ெசா2லா�_எதி�.ம.வி.எ+.(ெசா2_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.�றி.) 

�ட�தி% க8ேண $மணி.29-390 

 கி5�த அநி�த� காண, ப#ட $மணி.29-391 

 எ%றா2 அ%Bவய� ெத�யா தா�� $மணி.29-392 

 விபZதா% Bவய� வியாபக� �ைடய $மணி.29-393 

 அ%Bவய� தாேல வியா,பிய� விதி�த2 $மணி.29-394 

 ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) அநி�த� கி5�த� தா2_எனி% $மணி.29-395 

 யாெதா%� யாெதா%� கி5�த� அநி�த�_என $மணி.29-396 

 வியாபக� தா2வியா பக�ைத4 க5தா� $மணி.29-397 

 யாெதா%� யாெதா%� அநி�த�_அ� கி5�த�_என $மணி.29-398 

 வியாபக� தா2வியா, பிய�ைத4 

க5�த2_ெதா.ெப.(க5�_வி.+த2_ெதா.ெப.�றி.) $மணி.29-399 

 அ,ப$4 க5தி% வியாபக� வியா,பிய�ைத $மணி.29-400 

 இ%றிO� நிக&த லி%விப Zதமா�. $மணி.29-401 

 ைவத%மிய தி#டா- த��+ $மணி.29-402 

 சா�தி யாவியா வி5�தி யாவ� $மணி.29-403 

 சாதன த%ம� மீ8(_வி.எ+.(மீ�_வி.+8#_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.29-404 

 சா�திய த%ம� மீளா� ஒழித2_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+த2_ெதா.ெப.�றி.) $மணி.29-

405 

 ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) அC��த�� எ%றா2 $மணி.29-

406 



 யாெதா%� யாெதா%� நி�த9� அ%�அ� $மணி.29-407 

 அC��த9� அ%� பரமா=, ேபா2_எனி% $மணி.29-408 

 அ,ப$� தி#டா-த மாக4 கா#ட, ப#ட $மணி.29-409 

 பரமா= நி�தமா/ C��த� ஆதலி% $மணி.29-410 

 சாதன அC��த� மீ8(_வி.எ+.(மீ�_வி.+8#_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.29-

411 

 சா�திய நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) மீளா� 

ஒழித2_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+த2_ெதா.ெப.�றி.) $மணி.29-412 

 சாதனாவியா வி5�தி யாவ� $மணி.29-413 

 சா�திய த%ம� மீ8(_வி.எ+.(மீ�_வி.+8#_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.29-414 

 சாதன த%ம� மீளா� ஒழித2_ெதா.ெப.(ஒழி_வி.+த2_ெதா.ெப.�றி.) $மணி.29-415 

 ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) அC��த�� எ%றா2 $மணி.29-

416 

 யாெதா%� யாெதா%� நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) அ%� 

அஃ�_பதி.ெப.(அஃ_>#.+�_பட�.ஒ5.) $மணி.29-417 

 அC��த9� அ%� க%ம�ேபா2 எ%றா2 $மணி.29-418 

 ைவத% மியதி# டா-த மாக4 $மணி.29-419 

 கா#ட, ப#ட க%ம� $மணி.29-420 

 அC��தமா/ நி%ேற அநி�த� ஆதலி% $மணி.29-421 

 சா�திய மான நி�திய� மீ8(_வி.எ+.(மீ�_வி.+8#_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.29-422 

 சாதன மான அC��த� மீளா� $மணி.29-423 

 உபயாவி யாவி5�தி கா#ட, ப#ட $மணி.29-424 



 ைவத% மியதி# டா-த�தி னி%� $மணி.29-425 

 சாதன சா�திய�க� மீளாைம அ%றிO� $மணி.29-426 

 உ8ைமயி% உபயா வியாவி 5�தி $மணி.29-427 

 இ%ைமயி% உபயா வியாவி 5�தி $மணி.29-428 

 என_இ5 வைக உ8ைமயி% $மணி.29-429 

 உபயாவி யாவி5�தி உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) ெபா5�க8 $மணி.29-430 

 சா�திய சாதன� மீளா தப$ $மணி.29-431 

 ைவத% மியதி# டா-த� கா#ட2 $மணி.29-432 

 ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) அC��த� ஆதலி% $மணி.29-433 

 எ%றா�� யாெதா%� யாெதா%� நி�த�_அ%� $மணி.29-434 

 அC��த9� அ%�ஆ காச�ேபா2 எ%றா2 $மணி.29-435 

 ைவத%மிய தி#டா-த மாக4 கா#ட,ப#ட $மணி.29-436 

 ஆகா ச�ெபா5� எ%பா�� $மணி.29-437 

 ஆகாச� நி�த9� அC��த9� ஆதலா% $மணி.29-438 

 சா�திய நி�த9� சாதனமா உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) $மணி.29-439 

 அC��த9� இர8(�_ெப.(இர8(_ெப.+உ�_சா�.) மீ8$ல இ%ைமயி% 

$மணி.29-440 

 உபயாவி யாவி5�தி யாவ� $மணி.29-441 

 ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) அநி�த� C��த� ஆதலா% $மணி.29-442 

 எ%ற_இட�� யாெதா%� யாெதா%� அநி�த� $மணி.29-443 

 C��த9� அ%�ஆ காச� ேபா2_என $மணி.29-444 



 ைவத% மியதி# டா-த� கா#$2 $மணி.29-445 

 ஆகா ச�ெபா5� அ2லஎ% பாB4� $மணி.29-446 

 ஆகாச- தாேன உ8ைமயி% ைமயினா2 $மணி.29-447 

 சா�திய அநி�த9� சாதன C��த9� $மணி.29-448 

 மீ#சிO� மீளா ைமO�_இைல யா�� $மணி.29-449 

 அ@ெவதி ேரக� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) சா�திய� 

$மணி.29-450 

 இ2லா விட��+ சாதன� இ%ைம_ெப.(இ%ைம_ெப.) $மணி.29-451 

 ெசா2லாேத வி(த2_ெதா.ெப.(வி(_வி.+த2_ெதா.ெப.�றி.) 

ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) 

$மணி.29-452 

 நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) ப8ண, படாைமயா2 எ%றா2 $மணி.29-453 

 யாெதா%� யாெதா%� நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) அ%� $மணி.29-454 

 ப8ண, ப(வ� அ2லா த�D� $மணி.29-455 

 அ%�எB� இ@ெவதி ேரக� ெத�ய+ $மணி.29-456 

 ெசா2லா�_எதி�.ம.வி.எ+.(ெசா2_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.�றி.) �ட�தி% 

க8ேண ப8ண, $மணி.29-457 

 ப(தK� அநி�த9� க8ேட� ஆதலா% $மணி.29-458 

 எ%னி% ெவதிேர க�ெத� யா� $மணி.29-459 

 விபZத ெவதிேரக� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $மணி.29-460 

 பி�ைவ� தைலத( மாறா+ 

ெசா2Kத2_ெதா.ெப.(ெசா2K_வி.+த2_ெதா.ெப.�றி.) $மணி.29-461 



 ச�த�_ெப.(ச�த�_ெப.) நி�த�_ெப.(நி�த�_ெப.) C��த� ஆதலி% $மணி.29-462 

 எ%றா2 எ%� நி%ற_ெப.எ+.(நி2_வி.+%�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

இட��_ெப.(இட�_ெப.+அ��_சா�.) $மணி.29-463 

 யாேதா� இட��_ெப.(இட�_ெப.+அ��_சா�.) நி�த9� இ2ைலஅ@ $மணி.29-464 

 விட�� C��த9� இ2ைல எனாேத $மணி.29-465 

 யாேதா� இட��_ெப.(இட�_ெப.+அ��_சா�.) C��த9� இ2ைலஅ@ $மணி.29-

466 

 விட�� நி�த9� இ2ைல எ%றா2 $மணி.29-467 

 ெவதிேரக� மா� ெகா���_ெப.எ+.(ெகா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

என4ெகா�க $மணி.29-468 

 நா#$ய இ,ப$� த.யசா தன�தா2 $மணி.29-469 

 கா#(� அBமான ஆபா ச�தி% $மணி.29-470 

 ெம/O� ெபா/O� இ�திற விதியா2 $மணி.29-471 

 ஐய� இ%றி அறி-�ெகா� ஆ/-�எ%. $மணி.29-472 

 தான� தா�கி+ சீல- தைலநி%� $மணி.30-001 

 ேபான_ெப.எ+.(ேபா_வி.+%_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) பிற,பி2 0�-தைத 

உண�-ேதா� $மணி.30-002 

 0�த த%ம ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) எ%B� $மணி.30-003 

 9�திற மணிைய 9�ைமயி% வண�கி+ $மணி.30-004 

 சரணா கதியா/+ சர8ெச%� அைட-தபி% $மணி.30-005 

 9ரணா� தி5வற C��திைய ெமாழிேவா% $மணி.30-006 

 அறிD_ெப.(அறிD_ெப.) வறிதா/ உயி�நிைற கால�� $மணி.30-007 



 9$தய�� அமர� 9ைற9ைற இர,பத $மணி.30-008 

 �$த ேலாக� ஒழிய� ேதா%றி, $மணி.30-009 

 ேபாதி Cல� ெபா5-தி_வி.எ+.(ெபா5-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

இ5-�_வி.எ+.(இ5_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.30-010 

 மாரைன ெவ%�_வி.எ+.(ெவ2_வி.+%�_இ.கா.+அ_வி.எ+.�றி.) 

வ .ர%_ெப.(வ .ர%_ெப.) ஆகி4 $மணி.30-011 

 ��ற�_ெப.(��ற�_ெப.) C%�� 9�ற 

அ�4��_ெப.எ+.(அ�_வி.+44_ெபா5.உ5.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

$மணி.30-012 

 வாம% வா/ைம_ெப.(வா/ைம_ெப.) ஏம4 க#(ைர $மணி.30-013 

 இற-த_ெப.எ+.(இற_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) கால�� எ8ணி20� 

த�க�ம $மணி.30-014 

 சிற-�அ5� M�-�_வி.எ+.(M�_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) தி5வா/ 

ெமாழி-த� $மணி.30-015 

 ஈர� ெபா5ளி% ஈ-தெநறி உைட�தா/+ $மணி.30-016 

 சா�பி% ேதா%றி� த�தமி2 மீ#(� $மணி.30-017 

 இல4�அண� ெதாட�தலி% $மணி.30-018 

 ம8$ல வைகயா/ அறிய4 கா#$ $மணி.30-019 

 எதி�9ைற ஒ,ப_�ைற.எ+./உ.உ5.(ஒ,0_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) மீ#சிO� 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.30-020 

 ஈ��இ� இ2லா வழிஇ2 லாகி $மணி.30-021 

 ஈ��இ� உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) வழிஉ8 டாகலி2 $மணி.30-022 

 த4க த4க சா�பி2 ேதா�ற�_என+ $மணி.30-023 



 ெசா�றக, ப#(� இல4கண� ெதாட�பா2 $மணி.30-024 

 க5த, ப#(� க8ட�நா%� உைட�தா/ $மணி.30-025 

 ம5விய ச-தி வைகC%� உைட�தா/� $மணி.30-026 

 ேதா�ற� பா�4கி% C%�_ெப.(C%�_ெப.) வைகயா/� $மணி.30-027 

 ேதா�ற�� ஏ�ற கால�C%� உைட�தா/4 $மணி.30-028 

 ��ற9� விைனO� பயB� 

விைள-�_வி.எ+.(விைள_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) $மணி.30-029 

 நிைலயில வறிய �%ப�_என ேநா4க_�ைற.எ+.(ேநா4�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) 

$மணி.30-030 

 உைலயா வ .#$�� உ�தி யாகி $மணி.30-031 

 நா2வைக வா/ைம4�+ சா�பிட% 

ஆகி_வி.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) $மணி.30-032 

 ஐ-�வைக4 க-த�� அைமதி ஆகி_வி.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.30-033 

 ெம/வைக ஆ� வழ4�9க� எ/தி_வி.எ+.(எ/�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.30-034 

 நய�க� நா%கா2 பய%க� எ/தி_வி.எ+.(எ/�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.30-035 

 இய%றநா2 வைகயா2 வினாவிைட உைட�தா/ $மணி.30-036 

 நி%மதி இ%றி உ&பா( இ%றி, $மணி.30-037 

 பி%ேபா4 க2ல� ெபா%ற4 ெகடாதா/, $மணி.30-038 

 ப8=ந� இ%றி, ப8ண, படாதா/ $மணி.30-039 

 யாB� இ%றி எ%ன�� இ%றி, $மணி.30-040 



 ேபான�� இ%றி வ-த�� இ%றி $மணி.30-041 

 9$�தK� இ%றி 9$D� இ%றி $மணி.30-042 

 விைனO� பயB� பிற,0� வ .(� $மணி.30-043 

 இைனயன எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) தாேன 

ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ�_ெப.எ+.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.30-044 

 ேபைதைம ெச/ைக உண�ேவ அ5D5 $மணி.30-045 

 வாயி2_ெப.(வாயி2_ெப.) ஊேற Rக�ேவ ேவ#ைக $மணி.30-046 

 ப�ேற பவேம ேதா�ற� விைன,பய% $மணி.30-047 

 இ��என வ��த இய20ஈ ரா�� $மணி.30-048 

 பிற-ேதா� அறியி%_நி.எ+.(அறி_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.) ெப5�ேப� அறி�வ� 

$மணி.30-049 

 அறியா�_வி.9.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி�.ம.+அ�_பட�.ப%.) 

ஆயி%_நி.எ+.(ஆ_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.) ஆ&நர� அறி�வ� $மணி.30-050 

 ேபைதைம எ%ப� யா�என வினவி% $மணி.30-051 

 ஓதிய இவ�ைற உணரா� மய�கி_வி.எ+.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.30-052 

 இய�ப( ெபா5ளா2 க8ட� மற-�_வி.எ+.(மற_வி.+-�_இ.கா.+உ_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.30-053 

 9ய2ேகா( உ8(என4 ேக#ட� ெதளித2 $மணி.30-054 

 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) C%றிB� உயிரா� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

$மணி.30-055 

 அலகில ப2_உயி� அ�வைக�� 

ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.30-056 



 ம4க�� ேதவ5� பிரம5� நரக5� $மணி.30-057 

 ெதா4க வில��� ேபO� எ%ேற $மணி.30-058 

 ந2விைன த.விைன எ%�இ5 வைகயா2 $மணி.30-059 

 ெசா2ல, ப#ட க5வி2 சா�தK� $மணி.30-060 

 க5வி2 ப#ட ெபா:திB� ேதா�றி $மணி.30-061 

 விைன,பய% விைளO� காைல_ெப.(காைல_ெப.) உயி�க#� $மணி.30-062 

 மன,ேப� இ%ப9� கவைலO� கா#(� $மணி.30-063 

 த.விைன எ%ப� யா�என வினவி% $மணி.30-064 

 ஆ/ெதா$ ந2லா/ ஆ��அ� ேகளா/ $மணி.30-065 

 ெகாைலேய களேவ காம� த.விைழ $மணி.30-066 

 உைலயா உட�பி2 ேதா%�வ C%�� $மணி.30-067 

 ெபா/ேய �றைள க(7ெசா2 பயனி2 $மணி.30-068 

 ெசா2_என+ ெசா2லி� ேதா%�வ நா%�� $மணி.30-069 

 ெவஃக2 ெவ�ள2 ெபா2லா4 கா#சிஎ%� $மணி.30-070 

 உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) த%னி% உ5,பன C%��_என, $மணி.30-071 

 ப�� வைகயா2 பய%ெத� 0லவ�_ெப.(0லவ�_ெப.) $மணி.30-072 

 இ�திற� படரா� பட��வ� ஆயி%_நி.எ+.(ஆ_வி.+இ%_நி.எ+.�றி.) $மணி.30-073 

 வில��� ேபO� நரக5� ஆகி4 $மணி.30-074 

 கல�கிய_ெப.எ+.(கல��_வி.+இ_இ.கா.+அ_�ைற.எ+.�றி.) உ�ள4 கவைலயி2 

ேதா%�வ� $மணி.30-075 

 ந2விைன எ%ப� யா�என வினவி% $மணி.30-076 



 ெசா2லிய_ெப.எ+.(ெசா2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ப�தி% ெதா�தியி% 

ந.�கி+ $மணி.30-077 

 சீல� தா�கி� தான� தைலநி%� $மணி.30-078 

 ேம2_என வ��த ஒ5C%� திற��� $மணி.30-079 

 ேதவ5� ம4க�� பிரம5� ஆகி_வி.எ+.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) 

$மணி.30-080 

 ேமவிய_ெப.எ+.(ேமD_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) மகி&+சி_ெப.(மகி&+சி_ெப.) 

விைன,பய% உ8�வ� $மணி.30-081 

 உண�Dஎன, ப(வ� உற��ேவா� உண�வி% $மணி.30-082 

 0�Dஇ%� ஆகி, 0ல%ெகாளா த�ேவ $மணி.30-083 

 அ5D5 எ%ப�அ@ Dண�D சா�-த $மணி.30-084 

 உயி5� உட�0� ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) எ%ப 

$மணி.30-085 

 வாயி2_ெப.(வாயி2_ெப.) ஆ�� ஆO� காைல_ெப.(காைல_ெப.) $மணி.30-086 

 உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) உ�வி4க உ��_இட% 

ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.30-087 

 ஊ�என உைர,ப� உ�ள9� வாயிK� $மணி.30-088 

 ேவ� 0ல%கைள ேமDத2 எ%ப $மணி.30-089 

 Rக�ேவ உண�D_ெப.(உண�D_ெப.) 0ல%கைள Rக�த2 $மணி.30-090 

 ேவ#ைக வி5�பி_வி.எ+.(வி5�0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ+.�றி.) Rக�+சிஆ 

ராைம $மணி.30-091 

 ப��என, ப(வ� பைசஇய அறிேவ $மணி.30-092 

 பவ�_என, ப(வ� க5ம ஈ#ட� $மணி.30-093 



 த59ைற இ�என� தா�தா� சா�த2 $மணி.30-094 

 பிற,0என, ப(வ�அ4 க5ம, ெப�றியி% $மணி.30-095 

 உற,0ண� உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) சா�ெபா( கதிகளி2 $மணி.30-096 

 காரண கா�ய உ54களி2 ேதா%ற2 $மணி.30-097 

 பிணிஎன, ப(வ� சா�பி2 பிறிதா/ $மணி.30-098 

 இய�ைகயி% தி�-�உட�0 இ(�ைப_ெப.(இ(�ைப_ெப.) 0�த2 $மணி.30-099 

 C,0என ெமாழிவ� அ-த�� அளD� $மணி.30-100 

 தா4�நிைல யாைமயி% தா�தள�- தி(த2 $மணி.30-101 

 சா4கா( எ%ப� அ5D5� த%ைம_ெப.(த%ைம_ெப.) $மணி.30-102 

 யா4ைக வ .&கதி� எனமைற- தி(த2 $மணி.30-103 

 ேபைதைம சா�வா+ ெச/ைக 

ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.30-104 

 ெச/ைக சா�வா உண�+சி 

ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.30-105 

 உண�+சி சா�வா அ5D5 

ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.30-106 

 அ5D5+ சா�வா வாயி2_ெப.(வாயி2_ெப.) 

ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.30-107 

 வாயி2_ெப.(வாயி2_ெப.) சா�வா ஊ�ஆ ��ேம $மணி.30-108 

 ஊ� சா�-� Rக�+சி_ெப.(Rக�+சி_ெப.) 

ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.30-109 

 Rக�+சி_ெப.(Rக�+சி_ெப.) சா�-� ேவ#ைக 

ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.30-110 



 ேவ#ைக சா�-� ப��ஆ ��ேம $மணி.30-111 

 ப�றி2 ேதா%��_ெப.எ+.(ேதா%�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) க5ம� 

ெதா�தி_ெப.(ெதா�தி_ெப.) $மணி.30-112 

 க5ம� ெதா�தி_ெப.(ெதா�தி_ெப.) காரண மாக $மணி.30-113 

 வ5ேம ஏைன வழி9ைற� ேதா�ற� $மணி.30-114 

 ேதா�ற� சா�பி% C,0,பிணி சா4கா( $மணி.30-115 

 அவல�_ெப.(அவல�_ெப.) அர��4 கவைலைக யா�என� $மணி.30-116 

 தவ2_இ2 �%ப�_ெப.(�%ப�_ெப.) தைலவ5� எ%ப $மணி.30-117 

 ஊழி%ம8 $லமா+ S:�_இ- Rக�+சி_ெப.(Rக�+சி_ெப.) $மணி.30-118 

 ேபைதைம மீள+ ெச/ைக மீ��_ெப.எ+.(மீ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

$மணி.30-119 

 ெச/ைக மீள_�ைற.எ+.(மீ�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) உண�+சி 

மீ��_ெப.எ+.(மீ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.30-120 

 உண�+சி மீள_�ைற.எ+.(மீ�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) அ5D5 மீ�ம $மணி.30-

121 

 அ5D5 மீள_�ைற.எ+.(மீ�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) வாயி2_ெப.(வாயி2_ெப.) 

மீ��_ெப.எ+.(மீ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.30-122 

 வாயி2_ெப.(வாயி2_ெப.) மீள_�ைற.எ+.(மீ�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) ஊ� 

மீ��_ெப.எ+.(மீ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.30-123 

 ஊ� மீள_�ைற.எ+.(மீ�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) Rக�+சி_ெப.(Rக�+சி_ெப.) 

மீ��_ெப.எ+.(மீ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.30-124 

 Rக�+சி_ெப.(Rக�+சி_ெப.) மீள_�ைற.எ+.(மீ�_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) ேவ#ைக 

மீ��_ெப.எ+.(மீ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.30-125 



 ேவ#ைக மீள, ப�� மீ��_ெப.எ+.(மீ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) 

$மணி.30-126 

 ப�� மீள4 க5ம� ெதா�தி_ெப.(ெதா�தி_ெப.) $மணி.30-127 

 மீ��_ெப.எ+.(மீ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) க5ம� 

ெதா�தி_ெப.(ெதா�தி_ெப.) மீள� $மணி.30-128 

 ேதா�ற� மீ��_ெப.எ+.(மீ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) ேதா�ற� மீள, 

$மணி.30-129 

 பிற,0 மீ��_ெப.எ+.(மீ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) பிற,0, 

பிணிC,0+ $மணி.30-130 

 சா4கா( அவல�_ெப.(அவல�_ெப.) அர��4 கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) 

$மணி.30-131 

 ைகயா� எ%�இ4 கைடயி2 �%ப�_ெப.(�%ப�_ெப.) $மணி.30-132 

 எ2லா�_ெப.(எ2லா�_ெப.) மீ��_இ@ வைகயா% மீ#சி $மணி.30-133 

 ஆதி4 க8ட� ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) எ%ப 

$மணி.30-134 

 ேபைதைம ெச/ைக எ%�இைவ இர8(�_ெப.(இர8(_ெப.+உ�_சா�.) 

$மணி.30-135 

 காரண வைகய ஆத லாேன $மணி.30-136 

 இர8டா� க8ட� ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) எ%ப 

$மணி.30-137 

 உண�+சி அ5D5 வாயி2_ெப.(வாயி2_ெப.) ஊேற $மணி.30-138 

 Rக�+சி_ெப.(Rக�+சி_ெப.) எ%� ேநா4க, ப(வன $மணி.30-139 

 9%னவ�� இய2பா2 �%னிய ஆதலி% $மணி.30-140 



 C%றா� க8ட� ேவ#ைக ப��4 $மணி.30-141 

 க5ம ஈ#ட� என4க# (ைர,பைவ $மணி.30-142 

 ம��அ, ெப�றி Rக�+சி_ெப.(Rக�+சி_ெப.) ஒ:4கிB� $மணி.30-143 

 ��ற9� விைனO� ஆக லாேன $மணி.30-144 

 நா%கா� க8ட� பிற,ேப பிணிேய $மணி.30-145 

 C,ேப சாDஎன ெமாழி-தி(� �%ப�_ெப.(�%ப�_ெப.) $மணி.30-146 

 என_இைவ பிற,பி2 உழ4�பய% ஆதலி% $மணி.30-147 

 பிற,பி% 9த2_உண�D ஆதி+ ச-தி $மணி.30-148 

 Rக�+சி_ெப.(Rக�+சி_ெப.) ஒ:4ெகா( விைழவி% M#ட�_ெப.(M#ட�_ெப.) 

$மணி.30-149 

 0க�+சிஇ%� அறிவ� இர8டா� ச-தி $மணி.30-150 

 க%ம4 M#ட� ெதா(வ5 பிற,பிைட $மணி.30-151 

 9%னி+ ெச2வ� C%றா� ச-தி $மணி.30-152 

 C%�வைக, பிற,0 ெமாழிO� காைல_ெப.(காைல_ெப.) $மணி.30-153 

 ஆ%றபிற மா�4க�� ஆய உண�ேவ $மணி.30-154 

 ேதா%ற2 வ .(என� �ணி-� ேதா%றிO� $மணி.30-155 

 உண�D� அட�க_�ைற.எ+.(அட��_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) உ5வா/� 

ேதா%றிO� $மணி.30-156 

 உண�D� உ5D� உட�க� ேதா%றி, $மணி.30-157 

 0ண�த5 ம4க�_ெப.(ம4க�_ெப.) ெத/வ�வில�� ஆைகO� $மணி.30-158 

 கால C%�� க5�� காைல_ெப.(காைல_ெப.) $மணி.30-159 



 இற-த_ெப.எ+.(இற_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

எ%ன2 ேவ8(� $மணி.30-160 

 மற-த_ெப.எ+.(மற_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ேபைதைம ெச/ைகயா2 

அவ�ைற $மணி.30-161 

 நிக&-த கால�_என ேநர, ப(ேம $மணி.30-162 

 உண�ேவ அ5D5 வாயி2_ெப.(வாயி2_ெப.) ஊேற $மணி.30-163 

 Rக�ேவ ேவ#ைக ப�ேற பவேம $மணி.30-164 

 ேதா�ற� எ%�இைவ ெசா2K� காைல_ெப.(காைல_ெப.) $மணி.30-165 

 எதி�கா ல�_என இைச4க, ப(ேம $மணி.30-166 

 பிற,ேப பிணிேய C,ேப சாேவ $மணி.30-167 

 அவல�_ெப.(அவல�_ெப.) அர��4 கவைலைக யா�க� $மணி.30-168 

 �லவிய ��ற�_என4 Mற, ப(ேம $மணி.30-169 

 அவாேவ ப�ேற ேபைதைம எ%�இைவ $மணி.30-170 

 0ைனO�_அைட பவ9� விைனெசய2 

ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.30-171 

 உண�+சி அ5D5 வாயி2_ெப.(வாயி2_ெப.) ஊேற $மணி.30-172 

 Rக�+சி_ெப.(Rக�+சி_ெப.) பிற,0 C,0,பிணி சாDஇைவ $மணி.30-173 

 நிக&+சி,பய% ஆ�ேக ேந5� காைல4 $மணி.30-174 

 ��ற9� விைனO� பயB� �%ப�_ெப.(�%ப�_ெப.) $மணி.30-175 

 ெப�ற_ெப.எ+.(ெப�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ேதா�ற, ெப�றிக� 

நிைலயா $மணி.30-176 

 எ,ெபா5 �4�� ஆ%மா இைலஎன $மணி.30-177 



 இ,ப$ உண5� இைவவ .# $ய2பா�. $மணி.30-178 

 உண�ேவ அ5D5 வாயி2_ெப.(வாயி2_ெப.) ஊேற $மணி.30-179 

 Rக�ேவ பிற,ேப பிணிC,0+ சாேவ $மணி.30-180 

 அவல�_ெப.(அவல�_ெப.) அர��4 கவைலைக யா�என $மணி.30-181 

 Rவல, ப(வன ேநாயா ��ேம $மணி.30-182 

 அ-ேநா/ தன4�, $மணி.30-183 

 ேபைதைம ெச/ைக அவாேவ ப��4 $மணி.30-184 

 க5ம ஈ#ட�_இைவ காரண� 

ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.30-185 

 �%ப�_ெப.(�%ப�_ெப.) ேதா�ற� ப�ேற காரண� $மணி.30-186 

 இ%ப�_ெப.(இ%ப�_ெப.) வ .ேட ப��இலி காரண� $மணி.30-187 

 ஒ%றிய உைரேய வா/ைம_ெப.(வா/ைம_ெப.) நா%காவ� $மணி.30-188 

 உ5D Rக�+சி_ெப.(Rக�+சி_ெப.) �றி,ேப பாவைன $மணி.30-189 

 உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) அறிDஇைவ ஐ�க-த� ஆவன $மணி.30-190 

 அ�வைக வழ4� ம�இ%� கிள,பி% $மணி.30-191 

 ெதாைகேய ெதாட�+சி த%ைம_ெப.(த%ைம_ெப.) மி���ைர $மணி.30-192 

 இைய-�ைர எ%ற நா%கிB� 

இைய-த_ெப.எ+.(இைய_வி.+-�_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) $மணி.30-193 

 உ8ைம_ெப.(உ8ைம_ெப.) வழ4�� இ%ைம_ெப.(இ%ைம_ெப.) வழ4�� 

$மணி.30-194 

 உ�ள� சா�-த உ8ைம_ெப.(உ8ைம_ெப.) வழ4�� $மணி.30-195 

 இ2ல� சா�-த இ%ைம_ெப.(இ%ைம_ெப.) வழ4�� $மணி.30-196 



 உ�ள� சா�-த இ%ைம_ெப.(இ%ைம_ெப.) வழ4�� $மணி.30-197 

 இ2ல� சா�-த உ8ைம_ெப.(உ8ைம_ெப.) வழ4��_என $மணி.30-198 

 ெசா2லிய_ெப.எ+.(ெசா2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) ெதாைக�திற� 

உட�0ந.� நா( $மணி.30-199 

 ெதாட�+சி வி�� 9ைளதா� எ%�இ- $மணி.30-200 

 நிக&+சியி2 அவ�ைற ெந2_என வழ��த2 $மணி.30-201 

 இய20_ெப.(இய20_ெப.) மி���உைர ஈ�ைட�� எ%�� $மணி.30-202 

 ேதா%றி�� எ%�� C�த� எ%�� $மணி.30-203 

 C%றி% ஒ%றி% இய20மி��� 

உைர�த2_ெதா.ெப.(உைர_வி.+�த2_ெதா.ெப.�றி.) $மணி.30-204 

 இைய-�ைர எ%ப� எ:��,பல Mட+ $மணி.30-205 

 ெசா2_என� ேதா��� பலநா� M$ய $மணி.30-206 

 எ2ைலைய� தி�க�_ெப.(தி�க�_ெப.) எ%� வழ��த2 $மணி.30-207 

 உ�வழ4� உண�Dஇ2 வழ4� 9ய2ேகா( $மணி.30-208 

 உ�ள� சா�-த உ�வழ4� 

ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.30-209 

 சி�த� �டேன ஒ�த_�ைற.எ+.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ+.�றி.) 

Rக�+சி_ெப.(Rக�+சி_ெப.) $மணி.30-210 

 உ�ள� சா�-த இ2வழ4� 

ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.30-211 

 சி�த�_உ� பவி�த� மி%ேபா2 எ%ைக $மணி.30-212 

 இ2ல� சா�-த உ8ைமவழ4� 

ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.30-213 



 காரண� இ%றி4 கா�ய� ேந�த2_ெதா.ெப.(ேந�_வி.+த2_ெதா.ெப.�றி.) $மணி.30-

214 

 இ2ல� சா�-த இ2வழ4� 

ஆ��_ெப.எ+.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ+.�றி.) $மணி.30-215 

 9ய2ேகா( இ%ைமயி% ேதா�ற9� இ2_என2. $மணி.30-216 

 நா%�_ெப.(நா%�_ெப.) நய�_என� ேதா%ற, ப(வன $மணி.30-217 

 ஒ��ைம ேவ��ைம 0�வி%ைம இய20எ%க. $மணி.30-218 

 காரண கா�ய� ஆகிய_ெப.எ+.(ஆ�_ெப.எ+.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ+.�றி.) 

ெபா5�கைள $மணி.30-219 

 ஒ%றா உண�த2 ஒ��ைம நயமா� $மணி.30-220 

 வ .��வ .� றாக ேவதைன ெகா�வ� $மணி.30-221 

 ேவ��ைம நய�_என ேவ8ட2 ேவ8(� $மணி.30-222 

 ெபா%ற4 ெகடாஅ, ெபா5�வழி, ெபா5�க�4� $மணி.30-223 

 ஒ%றிய காரண� உதDகா �ய�ைத� $மணி.30-224 

 த5த�� உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) தா%_இைல எ%ற2 $மணி.30-225 

 0�வி%ைம நய�_என, 0கற2 ேவ8(� $மணி.30-226 

 ெந2வி� தக��� ெந29ைள ேதா���_என2 $மணி.30-227 

 ந2ல_ெப.அ.(ந2ல�_ெப.) இய20நய� இவ�றி2நா� ெகா�பய% $மணி.30-228 

 ெதா4க ெபா5�_அல� ஒ%�இ2ைல எ%�� $மணி.30-229 

 அ,ெபா5� இைட,ப�� 

ஆகா�_எதி�.ம.வி.எ+.(ஆ�_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ+.�றி.) எ%�� $மணி.30-

230 

 ெச/வா ெனா(ேகா# பா(இைல எ%�� $மணி.30-231 



 எ/�கா ரண�தா2 கா�ய� எ%�� $மணி.30-232 
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