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 மற	_ெப.(மற	_ெப.) �ல* ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

எ3�த_ெப.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �மரேவ  ேசவ:க  

வண8க	 ெச�வா	. $தி�வி.0016.4 

 பH� அக"ற_ெப.எ�.(அக�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா�வைக� 

ெசா� மல, எ3��� ப�தி பட� பர�பி� தி8� $தி�வி.0017.1 

 �H� அக"6_வி.எ�.(அக"_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

மண(�_வி.எ�.(மண_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �ைவ ஒHகி அணி 

ெபற_�ைற.எ�.(ெப6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) �8க2 9,�தி தாளி� 

$தி�வி.0017.2 



 ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அக"ற_ெப.எ�.(அக�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) 

எC	 நா,_ெப.(நா,_ெப.) ெதா3�த அல'க� 

J-ட_�ைற.எ�.(J-3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ#� ��	/	 ேதC	 

$தி�வி.0017.3 

 ெகாH� அக"ற_ெப.எ�.(அக�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) ேதா-3 �2டக� தா _ெப.(தா _ெப.) அ: �: 

ேம� ெகா23வா0வா	. $தி�வி.0017.4 

 வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைற அ:யி� தாH	 

வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ம�ட ேகா: $தி�வி.0018.1 

 ப(தியி" மணிக  சி(த ேவ�திர� பைடயா� 

தா8கி_வி.எ�.(தா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0018.2 

 அ(திL	 பகK	 ெதா2ட, அலகி3	 ��ைப_ெப.(��ைப_ெப.) ஆ8�	 

$தி�வி.0018.3 

 ந(தி எ	 ெப�மா" பாத நைக மல, �: ேம� ைவ�பா	. $தி�வி.0018.4 

 க: அவி0 க38ைக ேவணி� தாைத ேபா� கன�_ெப.(கன�_ெப.) க2 மீன8 

$தி�வி.0019.1 

 ெகா:யைன ேவவ ேநா8கி8 �ைற இர(தைன யா"_பதி.ெப.(யா"_த".ஒ�.) 

க=பி� $தி�வி.0019.2 

 பி: அன நைடயா  ேவ2ட� பி" உயி, அளி��8 கா�த $தி�வி.0019.3 

 �: அணி மாட8 காழி �னிவைன வண8க	 ெச�வா	. $தி�வி.0019.4 

 அற� ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) ெச�வி_ெப.(ெச�வி_ெப.) பாக�� 

அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) அM� எH�தா� அMசா $தி�வி.0020.1 

 மற� ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) ெச�ைக மாறா வMசக, இ-ட 

நGல_ெப.அ.(நGல	_ெப.) $தி�வி.0020.2 

 நிற� ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) கடK	 யா,8�	 நG(�த=� அ#ய ஏH 

$தி�வி.0020.3 



 பிற�/ எC	 கடK	 நG�த பிரா" அ: வண8க	 ெச�வா	. $தி�வி.0020.4 

 அரவ அ��லா, பா� ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) நG�� அவ,8ேக 

வ G3_ெப.(வ G3_ெப.) $தி�வி.0021.1 

 த�வ	 எ"6 அளவி� ேவத	_ெப.(ேவத	_ெப.) சா=றிய 

தைலவ"_ெப.(தைலவ"_ெப.) த"ைன� $தி�வி.0021.2 

 பரைவ த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) /லவி தG,�பா" கH�_ெப.(கH�_ெப.) க2 

ப38�	 பானா  $தி�வி.0021.3 

 இரவினி� ��_ெப.(N�_ெப.) ெகா2ேடா" இைண அ: �:ேம� 

ைவ�பா	. $தி�வி.0021.4 

 எHத_�ைற.எ�.(எH�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ� மைறக  ேதறா 

இைறவைன எ�லி� க'��_ெப.(க'��_ெப.) $தி�வி.0022.1 

 ெபாH�_ெப.(ெபாH�_ெப.) அ6 கால�� எ"6	 @சைன விடா� 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0022.2 

 ெதாHத ைக தைலேம� ஏற� �7	/ க2ண G�  90கி $தி�வி.0022.3 

 அH�_வி.எ�.(அH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ: 

அைட(த_ெப.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ"ப" அ:யவ,8� 

அ:ைம ெச�வா	. $தி�வி.0022.4 

 த(ைத_ெப.(த(ைத_ெப.) தாேளா3	 பிறவி� தா _ெப.(தா _ெப.) 

எறி(�_வி.எ�.(எறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி��த, இ� தாைள� 

ேச,(த_ெப.எ�.(ேச,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0023.1 

 ைம(த, தா _ெப.(தா _ெப.) ேவத ெநறி ைசவ ெநறி ப�தி ெநறி வழா� வா� 

ெம� $தி�வி.0023.2 

 சி(ைத தா _ெப.(தா _ெப.) அர" அ:8ேக ெசK�தின, ஆ� சிவா அCபவ� 

ெச�வ, ஆகி� $தி�வி.0023.3 

 ப(த	 ஆ	 ெதாட8� அ6�த_ெப.எ�.(அ6_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தி��ெதா2ட, தா _ெப.(தா _ெப.) பரவி� பணித� ெச�வா	. $தி�வி.0023.4 



 அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) பா� ெதளி(த_ெப.அ.(ெதளி*_ெப.) ந(தி 

அ:க  பா� சன=�மார" $தி�வி.0024.1 

 உ  நிைற அ"பி" ஆ�(� வியாதC8� உண,�த வ(த� $தி�வி.0024.2 

 /2ணிய �னிவ" Jத=� ஒதிய /ராண	 9 ஆ6 $தி�வி.0024.3 

 எ2ணிய_ெப.எ�.(எ2<_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இவ=6  கா(த� 

தGச ச'கிைதயி" மாேதா. $தி�வி.0024.4 

 அைற(திட� ப-ட� ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஆலவா� /க0ைம அ(த� $தி�வி.0025.1 

 சிற(தி3	 வடA� த"ைன� ெத" ெசாலா� ெச�தி எ"6 இ'� 

$தி�வி.0025.2 

 உைற�தி3	 ெப#ேயா, Eற8 கைட� 

பி:��_வி.எ�.(பி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ6தி இ(த� $தி�வி.0025.3 

 பிற(தி3	 பிற�பி� எ�த� ெப6�	 எ"6 உள	 ேதறா. $தி�வி.0025.4 

 தி�நக, தG,�த	 9,�தி� சிற�/_ெப.(சிற�/_ெப.) 9"6 அ(த 9,�தி 

$தி�வி.0026.1 

 அ�  விைளயாட� எ-3 எ-3 அ��சைன விைன ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) 

ஆக $தி�வி.0026.2 

 வர" �ைற அ6ப�� எ-டா	 ம=6 அைவ படல	 ஆக $தி�வி.0026.3 

 வி# �ைற வி��த� ெச�L _ெப.(ெச�L _ெப.) வைகைம ஆ� விள	ப� 

உ=ேற". $தி�வி.0026.4 

 நாயக" கவி8�	 �=ற_ெப.எ�.(�6_வி.+==_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா-:ய 

கழக மா(த,_ெப.(மா(த,_ெப.) $தி�வி.0027.1 

 ேமய அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) தல�திேனா,8� எ" ெவ ளறி உைரயி� 

�=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) $தி�வி.0027.2 

 ஆLமா6 அ#� அ"ேறC நG, பி#�� அ"ன	_ெப.(அ"ன	_ெப.) 

உ2<	_ெப.எ�.(உ2<_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0027.3 



 Nய தG	_ெப.அ.(தG	_ெப.அ.) பா� ேபா� 

ெகா க_விய'.வி.�.(ெகா _வி.+க_விய'.வி.�.�றி.) �(தர" ச#த	 

த"ைன. $தி�வி.0027.4 

 கைவ8 ெகாH	 அழனா� �ைவ 

க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஊ"_ெப.(ஊ"_ெப.) 

இைமேயா, $தி�வி.0028.1 

 �ைவ8க வி2_ெப.(வி2_ெப.) 

அH�_வி.எ�.(அH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆயின_வி.�.(ஆ�_வி.+இ"_இ.கா.+ன_பட,.ப".) �ள8க	 இ� சா"ேறா, 

$தி�வி.0028.2 

 அைவ8 கள	 /�(� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ஆல வா� உைடயா, 

$தி�வி.0028.3 

 ெசவி8 கள	 /�(� ஏ6" சிறியேன" பCவ�. $தி�வி.0028.4 

 பாய_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா# உ23 உவ, 

ெக3��_வி.எ�.(ெக3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உலெகலா	 ப�க� 

$தி�வி.0029.1 

 Nய ஆ8கிய கா, என� ெசா� ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) ெதளி(ேதா, 

$தி�வி.0029.2 

 ஆய ேக விய, �க _ெப.(�க _ெப.) 

அ6��_வி.எ�.(அ6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆல வா� உைடய 

$தி�வி.0029.3 

 நாய னா,8� இனிய� ஆ8�ப நல	_ெப.(நல	_ெப.) இேல" /" ெசா�. 

$தி�வி.0029.4 

 அ�ைல ஈ� அ�ைல ஈ� என மைறக7	 அ"ைம� $தி�வி.0030.1 

 ெசா�லி"_நி.எ�.(ெசா�_வி.+இ"_நி.எ�.�றி.) ஆ=6தி� திைள8�	 

இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) �(தர" ஆட=� $தி�வி.0030.2 

 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) ஆ�ேமா எ" உைர எ" ெச�ேகா இதைன� 

$தி�வி.0030.3 



 ெசா�Kேவ" எC	 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) எ" ெசா� வழி ேகளா. 

$தி�வி.0030.4 

 அ6 கா� படீ�� உய, மா� ஆழி கைட(த அ�ைத அர'ேக=6 மா ேபா� 

$தி�வி.0031.1 

 அ6கா� ேப3 இைசபா3	 Eட� மா"மிய�ைத அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) 

தமிழா� பா: $தி�வி.0031.2 

 அ6கா� ப3ீ_ெப.(ப3ீ_ெப.) உய, �:யா, ெசா8ேகச, ச(நிதியி� அமர, 

JH	 $தி�வி.0031.3 

 அ6கா� படீ�� இ�(�_வி.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பரMேசாதி �னிவ, அர'� ஏ=றி னாேன. $தி�வி.0031.4 

 கைற நி6�திய க(தர �(தர8 கட* _ெப.(கட* _ெப.) $தி�வி.0032.1 

 உைற நி6�திய வாளினா� பைக இ� _ெப.(இ� _ெப.) ஒ�8கி 

$தி�வி.0032.2 

 மைற நி6�திய வழியினா� வHதியா�� ெச'ேகா" $தி�வி.0032.3 

 �ைற நி6�திய பா2:ய நா-3 அணி அ� ெமாழிவா	. $தி�வி.0032.4 

 ெத�வ நாயக" நG6 அணி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேபா� 

ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0033.1 

 ெபௗவ	_ெப.(ெபௗவ	_ெப.) ஏ�(� உைம ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேபா� 

பச(�_வி.எ�.(பச_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ப� உயி,8�	 $தி�வி.0033.2 

 எFவ	_ெப.(எFவ	_ெப.) ஆ=6வா" �ர(தி3	 இ" அ�  எ"ன8 

$தி�வி.0033.3 

 ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) நG, �ர(� எH(தன கைன�ர� ேமக	. 

$தி�வி.0033.4 

 இ:�� வா� திற(� ஒ�_ஒ.�றி உ#.ெசா.(ஒ�_ஒ.�றி.) என ெவ� ஒளி 

மH'க� $தி�வி.0034.1 



 த:�� வா _ெப.(வா _ெப.) /ைட விதி,�� 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ(திர_ெப.அ.(இ(திர"_ெப.) 

சாப	 $தி�வி.0034.2 

 பி:��_வி.எ�.(பி:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நG  அ	/_ெப.(அ	/_ெப.) 

ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) ேம� 

ெப��_வி.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) 

ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) ேபா, $தி�வி.0034.3 

 �:�� நா	_பதி.ெப.(நா	_த".ப".) என 

வ�த�_ெதா.ெப.(வா_வி.+�_(?)+த�_ெதா.ெப.�றி.) ேபா� ெமா��தன 

ெகா29. $தி�வி.0034.4 

 �னித நG  வைர உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) ேம� 

�ழ'கி_வி.எ�.(�ழ'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா"_ெப.(வா"_ெப.) 

நிவ(� $தி�வி.0035.1 

 தனித நG, மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெபாழிவன தட	_ெப.(தட	_ெப.) சிைல 

இராம" $தி�வி.0035.2 

 கனித நG,ைமயா� ஆலவா�8 க2 Qத�_ெப.(Qத�_ெப.) �:ேம� 

$தி�வி.0035.3 

 /னித நG,� தி� மMசன	 ஆ-3வா" ேபாK	. $தி�வி.0035.4 

 �(தர" தி� �: மிைச� Nய நG, ஆ-3	 $தி�வி.0036.1 

 இ(திர"_ெப.(இ(திர"_ெப.) தைன 

ஒ�த_�ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) கா, எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) 

ெத" மைல ேம� $தி�வி.0036.2 

 வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெப�வ அ�தனி �த� 

ெமௗலிேம� வலா# $தி�வி.0036.3 

 சி(� கி"ற ைக� ேபா� என� ப� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெதறி�ப. $தி�வி.0036.4 

 உ3�த ெத2_ெப.அ.(ெத2_ெப.அ.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) ேமகைல உைடய 

பா, மக _ெப.(மக _ெப.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) $தி�வி.0037.1 



 இட��_ெப.(இட	_ெப.+அ��_சா#.) உதி�த ப� உயி,8� எலா	 இர'கி� 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ெகா'ைக� $தி�வி.0037.2 

 தட�� நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இழி_வி.(இழி_வி.) 

பா� என� தடவைர �க3 $தி�வி.0037.3 

 ெதா3�� வ G0வன விH	_ெப.எ�.(விH_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

என� N'� ெவ _ெப.எஅ.(ெவ _ெப.அ.) அ�வி. $தி�வி.0037.4 

 க� நிற_ெப.(நிற	_ெப.) ேமக	_ெப.(ேமக	_ெப.) எ"C	 க�� அணி சிகர8 

ெகா'ைக $தி�வி.0038.1 

 அ�வி ஆ	 தG	பா� ேசார அக" �ைன எ"C	 ெகா�@0� $தி�வி.0038.2 

 ெபா�வி� ேவ� எC	 ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) 

ெபாதிய	 ஆ	 ைசல� பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $தி�வி.0038.3 

 ெப�� த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) ெபா�ைந எ"C	 ெப2_ெப.(ெப2_ெப.) 

மக� ெப=6  அ"ெற. $தி�வி.0038.4 

 க� என8 கைர(� வ GH	_ெப.எ�.(வ G0_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

க3	 /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) �ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) கான��_ெப.(கான��_ெப.) 

$தி�வி.0039.1 

 ஒ�_ஒ.�றி உ#.ெசா.(ஒ�_ஒ.�றி.) என� 

தவ0(�_வி.எ�.(தவ0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தG	_ெப.அ.(தG	_ெப.அ.) 

பா� உ23 ஒR� தி2_ெப.அ.(தி2_ெப.அ.) ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) ம ள, 

$தி�வி.0039.2 

 ெச� என� ெதழி8�	 ப	ைப� தG	_ெப.அ.(தG	_ெப.அ.) �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) 

ெசவி வா�� ேத8கி $தி�வி.0039.3 

 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) என8 காலி� ேபாகி� பைணெதா6	 விைளயா-3 

எ�தி. $தி�வி.0039.4 

 அர	ைப ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ற'கா	 ஆவி" அவி,� தளி, 

நிற_ெப.(நிற	_ெப.) மா� ெத'கி" $தி�வி.0040.1 



 ��	ைப_ெப.(��	ைப_ெப.) ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ைலயா வMசி8 

ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) இ6 Q��பா8 E(த�_ெப.(E(த�_ெப.) $தி�வி.0040.2 

 ��	/_ெப.(��	/_ெப.) அவி0 �ழல8 கMச	 �ட, மதி �கமா8 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0040.3 

 நிர	பி நG  ைகைத ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) ெந�த�_ெப.(ெந�த�_ெப.) J0 

காலி� ைவகி. $தி�வி.0040.4 

 ப� மல, மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ேவ�(�_வி.எ�.(ேவ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பா� Qைர� ேபா,ைவ 

ேபா,��� $தி�வி.0041.1 

 ெத" மைல� ேத�(த சா(த மா" மத� ேச6_ெப.(ேச6_ெப.) @சி� 

$தி�வி.0041.2 

 ெபா" மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) தா'கி� ெபா�ைந ஆ	 

க"னி_ெப.(க"னி_ெப.) �(நG,� $தி�வி.0041.3 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) மகி0 கிழவ"_ெப.(கிழவ"_ெப.) ஆக� தழG8 ெகா3 

கல(த� அ"ெற. $தி�வி.0041.4 

 வ�ைல தா�_ெப.(தா�_ெப.) இ�பா� ைவ�	 சிவாலய 

ம�'�_ெப.(ம�'�_ெப.) மீ23_வி.எ�.(மீ _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.0042.1 

 ��ைல_ெப.(��ைல_ெப.) ஆைன(�	 ேதC	 திைர8 ைகயா" 

�க(�_வி.எ�.(�க_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ Gசி $தி�வி.0042.2 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) மா" மத	_ெப.(மத	_ெப.) சா(� அ�பி 

ந6_ெப.அ.(ந6_ெப.அ.) விைர மல, N� நG�த	 $தி�வி.0042.3 

 ெச�ல�_ெப.(ெச�ல�_ெப.) ஆ� @ைச� ெதா2:" 

ெசய�_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) விைன மா8க  ேபாK	. 

$தி�வி.0042.4 

 அ�	/ அவி0 அன'க வாளி அைல தர ஆக	_ெப.(ஆக	_ெப.) ெபா" 

ேபா,�� $தி�வி.0043.1 



 இர'கி_வி.எ�.(இர'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா� 

அ"ன	_ெப.(அ"ன	_ெப.) ஏ(தி இ�ைகL	 ச'க	_ெப.(ச'க	_ெப.) சி(தி 

$தி�வி.0043.2 

 ம�'�_ெப.(ம�'�_ெப.) J0 காMசி த ளி வர	_ெப.(வர	_ெப.) பிற 

ஒH�	_ெப.எ�.(ஒH�_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வா# 

$தி�வி.0043.3 

 பர	 பர=� ஐய	 ெப�L	_ெப.எ�.(ெப�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பா,�பன_ெப.அ.(பா,�பன"_ெப.) மகளி,_ெப.) ேபாK	. $தி�வி.0043.4 

 வைர ப3 மணிL	 ெபா"C	 ைவர�	 �ைழL	 @-: $தி�வி.0044.1 

 அைர ப3 அகிK	 சா(�	 அ�பி இ" அ�த	 ஊ-:8 $தி�வி.0044.2 

 கைர ப3 ம�த	_ெப.(ம�த	_ெப.) எ"C	 க"னிைய� ப�வ ேநா8கி� 

$தி�வி.0044.3 

 திைர ப3 ெபா�ைந நG�த	 ெசவிலி ேபா� வள,8�	 மாேதா. $தி�வி.0044.4 

 மைற �த� கைலக  எ�லா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மிட=றவேன எ'�	 

$தி�வி.0045.1 

 நிைறபர	 எ"6	 @தி சாதன ெநறி வ G3_ெப.(வ G3_ெப.) எ"6	 $தி�வி.0045.2 

 அைற �வ� அறி(�	 ேதறா, அறி*_ெப.(அறி*_ெப.) என8 

கல'கி_வி.எ�.(கல'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ(த $தி�வி.0045.3 

 �ைறயி" வ G3_ெப.(வ G3_ெப.) 

உண,(ேதா,_வி.அ.ெப.(உண,_வி.+(�_இ.கா.+ஓ,_பட,.ப".) ேபால� 

ெதளி(த� 9# ெவ ள	. $தி�வி.0045.4 

 மைற வழி கிைல�த_ெப.எ�.(கிைள_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெவ _ெப.எஅ.(ெவ _ெப.அ.) எ2 கைலக  ேபா� வ�நG, 

ெவ ள	_ெப.(ெவ ள	_ெப.) $தி�வி.0046.1 

 �ைற வழி ஒH�	_ெப.எ�.(ஒH�_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ப� 

கா� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) 

பழன	_ெப.(பழன	_ெப.) ெச�ேத" $தி�வி.0046.2 



 உைற வழி ஓைட எ'�	 ஓ: ம"6 உைடயா,8� அ"ப, $தி�வி.0046.3 

 நிைற* அழியாத உ ள��_ெப.(உ ள	_ெப.+அ��_சா#.) 

அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) ேபா� நிர	பி=6 அ"ேற. $தி�வி.0046.4 

 இழி(த_ெப.எ�.(இழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா(த,_ெப.(மா(த,_ெப.) 

ைக� ெபா� க7	 இக பர�� ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) $தி�வி.0047.1 

 கழி(த_ெப.எ�.(கழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேயாகிய, ைக� ப:� 

Nயவா�8 கள'க	 $தி�வி.0047.2 

 ஒழி(த_ெப.எ�.(ஒழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா6 ேபா� உவ# உ23 

உவ, ெக3��_வி.எ�.(ெக3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) $தி�வி.0047.3 

 ெபாழி(த_ெப.எ�.(ெபாழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நG, அ�� 

ஆயின_வி.�.(ஆ�_வி.+இ"_இ.கா.+ன_பட,.ப".) /வி8�	 வானவ,8�	. 

$தி�வி.0047.4 

 ஈ6 இலாதவ  ஒ��திேய ஐ( ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) இய=ற 

$தி�வி.0048.1 

 ேவ6 ேவ6 ேப, ெப=6_வி.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) என 

ேவைல நG, ஒ"ேற $தி�வி.0048.2 

 ஆ6 கா� �ள	_ெப.(�ள	_ெப.) Eவ� �23 அக0 கிட'� என�ேப, 

$தி�வி.0048.3 

 மாறி ஈ6 இ� வா"_ெப.(வா"_ெப.) பயி,_ெப.(பயி,_ெப.) எலா	 வள,�ப� 

மாேதா. $தி�வி.0048.4 

 களம,க  ெபா" ஏ, @-:� தாய,_ெப.(தாய,_ெப.) வா�8 கனி(த பாட=� 

$தி�வி.0049.1 

 உள	 மகி0 சிறா#" ஏ6 ஒ��தK	 உவைக N'க $தி�வி.0049.2 

 வள	_ெப.(வள	_ெப.) மலி ம�த	_ெப.(ம�த	_ெப.) பா: மனவலி கட(ேதா, 

ெவ"ற_ெப.எ�.(ெவ�_வி.+"=_இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0049.3 

 அளம� ெபாறி ேபா� ஏவ� ஆ=றவா  விைனயி" 92டா,. $தி�வி.0049.4 



 பல நிற_ெப.(நிற	_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேகா�த எ"ன ப� 

நிற_ெப.(நிற	_ெப.) ஏ6 @-: $தி�வி.0050.1 

 அல�க இ�	/ ேதய_�ைற.எ�.(ேத�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வா _ெப.(வா _ெப.) விைன8 க�	 கா� ம ள, $தி�வி.0050.2 

 நில மக _ெப.(மக _ெப.) உடல	 கீ2ட சா� வழி 

நிமி,(த_ெப.எ�.(நிமி,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேசா#� $தி�வி.0050.3 

 சல	 என நிவ(த ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ேக0� அழ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

இைம8�	 ம"ேனா. $தி�வி.0050.4 

 ஊ6 ெச� பைட வா� ேதய_�ைற.எ�.(ேத�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உHந�	 

நG,8கா� யா��� $தி�வி.0051.1 

 ேச6_ெப.(ேச6_ெப.) ெச��ந�	 ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தG	_ெப.அ.(தG	_ெப.அ.) 

ெச(ெந� வ Gசி $தி�வி.0051.2 

 நா6 ெச��_வி.�.(ெச�_வி.+8_இ.இ.கா.+உ_த".ஒ�.) ந�	 ேப,�� நட* 

ெச��_வி.�.(ெச�_வி.+8_இ.இ.கா.+உ_த".ஒ�.) ந�	 ெதFவி" 

$தி�வி.0051.3 

 மா6 ெச� கைள க-� ஒ	பி வள	_ெப.(வள	_ெப.) ப38� ந�	 ஆனா,. 

$தி�வி.0051.4 

 பழி ப3 நறவ	 த"ைன8 கைடசிய, ப�கி� ெசFவா� $தி�வி.0052.1 

 ெமாழி த3மாற ேவ,ைவ �க��_ெப.(�க	_ெப.+அ��_சா#.) 

எழ_�ைற.எ�.(எH_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) �6வ�_ெப.(�6வ�_ெப.) 

ேதா"ற_�ைற.எ�.(ேதா"6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.0052.2 

 விழி சிவ(�_வி.எ�.(சிவ_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழல8 

E(த�_ெப.(E(த�_ெப.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) 

ேசார உ ள8 $தி�வி.0052.3 

 கழி ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) களி�/ ந�கி8 கல(தவ, ஒ�த� அ"ெற. 

$தி�வி.0052.4 



 ப- பைக ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

தG	_ெப.அ.(தG	_ெப.அ.) ெசா� கைடசிய, பவள� ெசFவா�8 $தி�வி.0053.1 

 �-பைக ஆ	ப�_ெப.(ஆ	ப�_ெப.) எ"6 ஒ2_ெப.அ.(ஒ _ெப.அ.) 

ந6	_ெப.அ.(ந6	_ெப.அ.) �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) நGல	_ெப.(நGல	_ெப.) 

$தி�வி.0053.2 

 க- பைக ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ"6	 

கமல ந"_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) �க��8� எ"6	 $தி�வி.0053.3 

 தி- பைக ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ"6	 

ெச6த� ேபா� கைளத� ெச�வா,. $தி�வி.0053.4 

 கைடசிய, �க�	 காK	 ைகக7	 கமல	 எ"னா, $தி�வி.0054.1 

 பைட விழி �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) எ"னா, பவள வா� ��த	 எ"னா, 

$தி�வி.0054.2 

 அைடய*	 கைள(தா, ம ள, பைகஞரா� அ3�த 

எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) $தி�வி.0054.3 

 உைடயவ" ஆைண ஆ=றா� ஒ6�பவ,8� உற*_ெப.(உற*_ெப.) 

உ2டாேமா. $தி�வி.0054.4 

 /ைர அற உண,(ேதா,_வி.அ.ெப.(உண,_வி.+(�_இ.கா.+ஓ,_பட,.ப".) Aலி" 

ெபா�ளி" உ  அட'கி அ(A� $தி�வி.0055.1 

 வைர அைற க��� மான வள, க�� /ற	/ ேதா"றி8 $தி�வி.0055.2 

 கைர அைம க�வி சாலா8 கவிஞ, ேபா� இ6மா(� அ(A� $தி�வி.0055.3 

 உைர என வி#(�_வி.எ�.(வி#_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) க=பி" 

மகளி,_ெப.) ேபா� ஒசி(த� அ"ெற. $தி�வி.0055.4 

 அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) உ6 ப�தி வி�தி ஆ,வ நG, பா���	 ெதா2ட,8(�) 

$தி�வி.0056.1 

 இ"/_ெப.(இ"/_ெப.) உ� ஆன ஈசனி" அ�  விைளL	 ஆ�ேபா� 

$தி�வி.0056.2 



 வ"/ உ6 க�	கா� ம ள, ைவகK	 ெசFவி 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0056.3 

 ந"/ல	 �ய"6_வி.எ�.(�ய�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா8க 

விைள(தன_வி.�.(விைள_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ_பட,.ஒ�.) 

ந6	_ெப.அ.(ந6	_ெப.அ.) த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) சாலி. $தி�வி.0056.4 

 அக" நில ேவ6பா-:" இய� ெசFவி 

அறி(�_வி.எ�.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ம ள, $தி�வி.0057.1 

 தகவிைன �ய=சி ெச�ய8 காமA� சா=6 நா"� $தி�வி.0057.2 

 வைகநலா, ப2/_ெப.(ப2/_ெப.) ெசFவி 

அறி(�_வி.எ�.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேச, ைம(த,8� 

இ"ப	_ெப.(இ"ப	_ெப.) $தி�வி.0057.3 

 மிகவிைள ேபாக	 ேபா"6 

விைள(தன_வி.�.(விைள_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ_பட,.ஒ�.) 

ைப'_ெப.அ.(ைப'_ெப.அ.) E0 எ�லா	. $தி�வி.0057.4 

 ெகா3	 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) வ:வி� 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) E" இ�	/ அ	 ைக 

வா'கி $தி�வி.0058.1 

 �ட'� கா� வ#வ23 ஆ,�ப_�ைற.எ�.(ஆ,��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

� ளைர8 கமல நGல	_ெப.(நGல	_ெப.) $தி�வி.0058.2 

 அட'க_�ைற.எ�.(அட'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) சாலி ெச(ெந� ேவ6 ேவ6 அ#(தி3 ஆ8கி 

$தி�வி.0058.3 

 ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கள�� அ	 ெபா" �"ற நிைர என� 

ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) ேபா, ெச�தா,. $தி�வி.0058.4 

 க=6 அைவ கைள(�_வி.எ�.(கைள_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) N=றி8 

E�பி ஊ,8காணி� ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) $தி�வி.0059.1 

 அ=றவ,8� க=றவா6 ஈ(�_ெப.(ஈ(�_ெப.) அளைவ க23 ஆறி� 

ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) $தி�வி.0059.2 



 ெகா=றவ, கடைம_ெப.(கடைம_ெப.) ெகா ள� ப2:யி� ெகா3 ேபா�� 

ெத"னா3 $தி�வி.0059.3 

 உ=றவ, �=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) 

வி�(தின,_ெப.(வி�(தின,_ெப.) E-: உ2பா,. $தி�வி.0059.4 

 சா6 அ3 க-: எ 7� சாைம ெகா  இ6'� ேதாைர $தி�வி.0060.1 

 ஆ6 இ3 மத மா� யாைன� பH8�ைல அவைர ஏன�_ெப.(ஏன�_ெப.) 

$தி�வி.0060.2 

 ேவ6 ப� பயேறா3 இ"ன /"னில விைள* ம=6	 $தி�வி.0060.3 

 ஏெறா3 ப2: ஏ=றி இ� நில	_ெப.(நில	_ெப.) கிழிய உ��பா,. $தி�வி.0060.4 

 �றவின, ஈச ேநச� ெதா2:ன, பசி8� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ஊ2 

$தி�வி.0061.1 

 இறவிைன� பிணி8�� தG,8� ம�(�ட� பனி�/8� ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) 

$தி�வி.0061.2 

 உைறவிட	 பிறி� ந�கி_வி.எ�.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) அவ, ஒHகி� 

ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0061.3 

 அறவிைன இ38க2 நG8கி_வி.எ�.(நG8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அ�'கதி உ�8க வ�லா,. $தி�வி.0061.4 

 நி�சK	 ஈச" அ"ப, ெநறி�ப:= சிறா, ேம� ைவ�த $தி�வி.0062.1 

 ெபா�சமி� அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) ம"ன,_ெப.(ம"ன,_ெப.) /த�வைர8 

க2டா� அ"ன $தி�வி.0062.2 

 அ�ச�	 ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) Eசி அ: 

பணி(�_வி.எ�.(பணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) Eறி_வி.எ�.(E6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.0062.3 



 இ�ைசயா, ஒHகிய_ெப.எ�.(ஒH�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உ ள8 

�றி�/_ெப.(�றி�/_ெப.) அறி(�_வி.எ�.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏவ� ெச�வா,. $தி�வி.0062.4 

 நைற ப3 கனி ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) 

ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாேலா3 ந6ெந� 

ெவ ள	_ெப.(ெவ ள	_ெப.) $தி�வி.0063.1 

 நிைறப3 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா" வ2ண� /H8கலா" இமி,(த ேசா6 

$தி�வி.0063.2 

 �ைற* அற உ23 ேவ23	 ெபா� க7	 ெகா2மி" எ"ன 

$தி�வி.0063.3 

 மைற �த� அ:யா, த	ைம வழி மறி�� அ��� வா,க . $தி�வி.0063.4 

 பி" எவ" உைர�ப� அ(த� ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) தமி0 நா3 ஆ	 

க"னி_ெப.(க"னி_ெப.) $தி�வி.0064.1 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) இைட ஊ,க  எ"C	 அவயவ	 தா'க� 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0064.2 

 ெபா" இய� கலேன ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) மட	_ெப.(மட	_ெப.) 

அற�/ற நG,�சாைல $தி�வி.0064.3 

 இ" அ�� அ���சாைல என உ�� தி#(த� அ	மா. $தி�வி.0064.4 

 இ" தட	_ெப.(தட	_ெப.) /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) J0 இ( 

நில வைர� பி� $தி�வி.0065.1 

 �"ற ��ைல_ெப.(��ைல_ெப.) த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) பைண 

ெந�த�_ெப.(ெந�த�_ெப.) �ல�திைண நா"�	 $தி�வி.0065.2 

 ம"ற உ ள_ெப.அ.(உ _ெப.) ம=6 அைவ 

நி=க_விய'.வி.�.(நி�_வி.+க_விய'.வி.�.�றி.) 

மய'கிய_ெப.எ�.(மய'�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மரபி" $தி�வி.0065.3 



 ஒ"ெறா3 ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) ேபா� 

மய'கிய_ெப.எ�.(மய'�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) திைணவைக 

உைர�பா	. $தி�வி.0065.4 

 ெகா�ைல ஆ" நிைர ேம��பவ, ேகா0 இண,8 ��(தி" $தி�வி.0066.1 

 ஒ�ைல தா�_ெப.(தா�_ெப.) அதி� பட, கறி8 க�(�ண, உ��ப 

$தி�வி.0066.2 

 ��ைல_ெப.(��ைல_ெப.) ேசா6 என�ேத" விரா� ��� இைழ சி=றி� 

$தி�வி.0066.3 

 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) ஆய ேமா3 ஆ3ப எயி" சி6 மகளி,. $தி�வி.0066.4 

 க"ேறா3	 களிவ23 வா� ந8க_ெப.எ�.(ந�_வி.+8_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஈ,' க�	/_ெப.(க�	/_ெப.) $தி�வி.0067.1 

 ெம"6 ெபா" ெசா# ேவ'ைக_ெப.(ேவ'ைக_ெப.) வா� உற'�வ ேமதி 

$தி�வி.0067.2 

 �"6 இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.) திைன 

ேம�(�_வி.எ�.(ேம�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) @	 ெகாH நிழ" 

ம�த	_ெப.(ம�த	_ெப.) $தி�வி.0067.3 

 ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த'�வ ேசவக	 என 

�ற� ெசவிமா. $தி�வி.0067.4 

 எ=6 ெத2_ெப.அ.(ெத2_ெப.அ.) திைர எறி வைள எயி=றிய, இைழ�த 

$தி�வி.0068.1 

 சி=றி� வா� Qைழ(� அழி�ப� சி6மிய, ெவ�23 $தி�வி.0068.2 

 ப=றிலா, என� சிதறிய மன அணி பரத,_ெப.(பரத,_ெப.) $தி�வி.0068.3 

 �=றிலா �ைல� சி6மிய, ��ெதா3	 ேகா�ப. $தி�வி.0068.4 

 ��ைல_ெப.(��ைல_ெப.) வ23_ெப.(வ23_ெப.) ேபா� 

��ைல_ெப.(��ைல_ெப.) யா0 �ள# வா� ம�த	_ெப.(ம�த	_ெப.) 

$தி�வி.0069.1 



 வ�ல வ2:ைன� பயி=றி� பி" பயி�வன ம�த	_ெப.(ம�த	_ெப.) 

$தி�வி.0069.2 

 ெகா�ைலயா" ம: எறி(�_வி.எ�.(எறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.) �ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) எ"6 

இர'கி_வி.எ�.(இர'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0069.3 

 ஒ�ைல ஊ=6 பா� ெவ ள�� உக வன வாைள. $தி�வி.0069.4 

 க�	 ெபா" ேகா-3 இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.) /"ைனவா� க  உ23 

காைள� $தி�வி.0070.1 

 ��	/_ெப.(��	/_ெப.) ெசFவழி� பா2_ெப.(பா2_ெப.) ெசய8 

ெகா"ைற_ெப.(ெகா"ைற_ெப.) ெபா" ெசா#வ $தி�வி.0070.2 

 அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) தட	_ெப.(தட	_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) வைள 

எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆழியா" ைகயி� 

$தி�வி.0070.3 

 இ�(த_ெப.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ச'� என விைறெகாள� 

@ைவேம� எறிவ. $தி�வி.0070.4 

 கழி(த_ெப.எ�.(கழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெத'கி" 

ஒ2_ெப.அ.(ஒ _ெப.அ.) பழ	 தR � _ெப.(� _ெப.) பலா8 கனி கீ23 

$தி�வி.0071.1 

 அழி(த_ெப.எ�.(அழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) 

உவ,8 ேகணி பா�(�_வி.எ�.(பா�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அக=6வ 

*வைர $தி�வி.0071.2 

 வழி(த ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) மட�_ெப.(மட�_ெப.) ேகதைக மல, 

நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) ���_ெப.(���_ெப.) எ"6 $தி�வி.0071.3 

 ஒழி(த_ெப.எ�.(ஒழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ=.) ேபா� /8� ஒளி�பன ெக2ைட. 

$தி�வி.0071.4 

 ஆ6 J0 கழி� /லா�_ெப.(/லா�_ெப.) ெபாறா� அைச(� E" ைகைத 

$தி�வி.0072.1 



 ேசா6 கா�வன ஆ	ப�_ெப.(ஆ	ப�_ெப.) வா� திற�பன �ணி(� 

$தி�வி.0072.2 

 E6வா, என8 �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) க2 கா-:ட8 E:� $தி�வி.0072.3 

 N6வா, என� சி#�� அல, N=6வ ��ைல. $தி�வி.0072.4 

 � 7 ேச� விழி Qைள�சிய, �றெவா3 அ�(த8 $தி�வி.0073.1 

 க 7	 ஆற*	 Eன� அ	 கா� திைன அவைர $தி�வி.0073.2 

 ெகா 7	_ெப.எ�.(ெகா _வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆற*	 

கிழ'�_ெப.(கிழ'�_ெப.) ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) ெகாH	 �ைவ8� அ"ன� 

$தி�வி.0073.3 

 எ 7 மாற*	 அள�பன விைட8 கிைட ��த	. $தி�வி.0073.4 

 அவ	 மி�	_ெப.எ�.(மி�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) /ல� பைக 

கட(�_வி.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+உ_ெப.எ�.�றி.) உயி,8� எலா	 அ"பா	 

$தி�வி.0074.1 

 நவமி�	 �ைட நிழ=றி ெம�� 

ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேகா� 

நட�தி_வி.எ�.(நட��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எஎ.�றி.) $தி�வி.0074.2 

 சிவ மி�	_ெப.எ�.(மி�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பரஞான ெம�� 

தி�ெவா3	 ெபாலி(�_வி.எ�.(ெபாலி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.0074.3 

 தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) இ�(�_வி.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அர�_ெப.(அர�_ெப.) ஆ வ� த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) தமி0� ெபாதிய	. 

$தி�வி.0074.4 

 வான ஆ6 ேதா�(�_வி.எ�.(ேதா�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உய#ய 

மலயேம �8க2 $தி�வி.0075.1 

 ஞான நாயக" அ	 மைல ேபா,�த கா, நா�வா� $தி�வி.0075.2 

 ஆைன ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) உ# அ	 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அ�	ப 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) /2 நி, $தி�வி.0075.3 



 Eன� வா"_ெப.(வா"_ெப.) சிைல ��தி_ெப.(��தி_ெப.) ேதா� ெகா3 

ேபா"6 அ"ெற. $தி�வி.0075.4 

 �ைன அக" கைர� �ழ� வா�� ��	/_ெப.(��	/_ெப.) J0 கிட�ப 

$தி�வி.0076.1 

 நைன அவி(த ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) கா(த2 ேம� நா�_ெப.(நா�_ெப.) 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ேவ'ைக� $தி�வி.0076.2 

 சிைனய வி0(த வ Gகிட�ப ெபா" ேதா� கல� ெத  நG, $தி�வி.0076.3 

 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெபா" �3 ெந��ெபா3 க# 

இ�(த_ெப.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அைனய. $தி�வி.0076.4 

 �23 நG,�ப3 �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) வா� ெகாH	 சிைன 

மரவ	_ெப.(மரவ	_ெப.) $தி�வி.0077.1 

 வ23_ெப.(வ23_ெப.) E�பிட� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ம6� 

/�_ெப.அ.(/�_ெப.அ.) ம� வா,�ப $தி�வி.0077.2 

 அ2ட, வா�� பட மைறவழி ெபா# 

ெசா#(�_வி.எ�.(ெசா#_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ" ெந� 

$தி�வி.0077.3 

 ெமா23 ஆ8கி ��தி விைன �:�பவ, அைனய. $தி�வி.0077.4 

 அகிK	 ஆர�	 அழ� ம3�� அக0(� 

எறி(�_வி.எ�.(எறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ� கா� $தி�வி.0078.1 

 �கி�	 ஆர�	 ெதா-3 எறி(�_வி.எ�.(எறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஐவன	_ெப.(ஐவன	) Nவி� $தி�வி.0078.2 

 /க#" மா� க# ம��பினா� ேவலிக  ேபா8கி $தி�வி.0078.3 

 இக� இ� வா"_ெப.(வா"_ெப.) பயி,_ெப.(பயி,_ெப.) ஓ	/வ 

எயின,_ெப.(எயி"_ெப.+அ,_பட,.ப".) த	 சீT,. $தி�வி.0078.4 

 அ2ட வாண�8� இ" அ�� அ���ேவா, ேவ வி8 $தி�வி.0079.1 

 �2ட வா, அழ� ெகாH	 /ைக ேகாK	 அ8�"றி� $தி�வி.0079.2 



 /2 தவாத ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) இற உள, /ன�� எ# ம3�ப $தி�வி.0079.3 

 உ2ட கா, அகி�_ெப.(அகி�_ெப.) Nம�	 ஒ8கேவ மய'�	. $தி�வி.0079.4 

 க�வி_ெப.(க�வி_ெப.) வா _ெப.(வா _ெப.) ெசா# மணிக7	 

கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) ெசா# மணிL	 $தி�வி.0080.1 

 அ�வி கா"ற ப� மணிக7	 அக" தைல_ெப.(தைல_ெப.) நாக�� 

$தி�வி.0080.2 

 இரவி கா"ற ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) மணிக7	 /ன	_ெப.(/ன	_ெப.) கவ# மா" 

$தி�வி.0080.3 

 ��வி_ெப.(��வி_ெப.) வ G0(திட8 ெகா:�சிய, ேகா��எறி கவ2க�. 

$தி�வி.0080.4 

 மாயவ" வ:வா� அ� ைவய மா� உ(தி� $தி�வி.0081.1 

 ேசய ப'கயமா� அ� ெத"ன" ஆடல, ேம� $தி�வி.0081.2 

 ேபாய ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ெபா�-3 ஆய� ெபாதிய	 

அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ெபா�-:" $தி�வி.0081.3 

 ேமய நா"�க"_ெப.(நா"�க"_ெப.) அக�திய" ��தமி0 ேவத	. 

$தி�வி.0081.4 

 ஏக	 ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேம�*	 ெபாதியேம 

இ�	_ெப.அ.(இ�	_ெப.அ.) ெபா" $தி�வி.0082.1 

 ஆ� ேம�ைவ� J0(த_ெப.எ�.(J0_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சா	@நத 

ஆ6	 $தி�வி.0082.2 

 நக, ஆ3 த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) ெபா�ைந நாவ� ஆ� உ3�த 

$தி�வி.0082.3 

 ேபாக_�ைற.எ�.(ேபா8_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) @மிL	 ெப�ைந J0 @மிேய 

ேபாK	. $தி�வி.0082.4 



 சிற(த_ெப.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) 

தமி0 ஆலவா� சிவ"_ெப.(சிவ"_ெப.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஆனா� 

$தி�வி.0083.1 

 /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) தய'கிய நக, எலா	 /ர(தர" பிரம" $தி�வி.0083.2 

 மற	_ெப.(மற	_ெப.) தய'கிய ேநமிேயா" ஆதிய வாேனா, $தி�வி.0083.3 

 அற	_ெப.(அற	_ெப.) தய'கிய உல�_ெப.(உல�_ெப.) உ�வானேத ஆ�	. 

$தி�வி.0083.4 

 வைள(த_ெப.எ�.(வைல_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) Q2 இைட 

மட(ைதய, வன �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ெமHகி8 $தி�வி.0084.1 

 கைள(த �'�ம8 கலைவL	 காசைற� சா(�	 $தி�வி.0084.2 

 அைள(த ெத2_ெப.அ.(ெத2_ெப.அ.) திைர� ெபா�ைநேயா அ( நதி ஞா'க, 

$தி�வி.0084.3 

 விைள(த_ெப.எ�.(விைள_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச(ெநK	 

க"னK	 வ G�	_ெப.எ�.(வ G�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அFவாச	. 

$தி�வி.0084.4 

 ெபாதியிேல விைளகி"றன ச(தன	_ெப.(ச(தன	_+ெப.) ெபாதியி" 

$தி�வி.0085.1 

 நதியிேல விைளகி"றன ��த	_ெப.(��த	_ெப.) அ( நதி J0 $தி�வி.0085.2 

 பதியிேல விைளகி"றன த�ம� அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) பதிேயா, 

$தி�வி.0085.3 

 மதியிேல விைளகி"றன மைற �த� ப�தி. $தி�வி.0085.4 

 க38 கவி" ெப6 க2டC	 ெத" திைச 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0086.1 

 அ38க வ(�-வ(�_அ.ெதா.(வ(�-வ(�_அ.ெதா.) ஆ3வா" ஆடலி" 

இைள�/ $தி�வி.0086.2 



 வி38க வார ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) கா� தி� 

�க��_ெப.(�க	_ெப.+அ��_சா#.) இைட வ Gசி $தி�வி.0086.3 

 ம38க*	 தமி0 தி�� ெசவி மா(த*	 அ"ேறா. $தி�வி.0086.4 

 விைட உைக�தவ" பாணினி8� இல8கண	 ேம� நா _ெப.(நா _ெப.) 

$தி�வி.0087.1 

 வட ெமாழி8� உைர� தா'கி அய" மா� மா�னி8� $தி�வி.0087.2 

 திட	 உ6�தி அ	 ெமாழி8� எதி, அ8கிய ெத" ெசா� $தி�வி.0087.3 

 மட மக-� ஆ'� எ"ப� வHதி நா3 அ"ேறா. $தி�வி.0087.4 

 க2 Qத�_ெப.(Qத�_ெப.) ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) கட*7	 

கழகேமா3 அம,(�_வி.எ�.(அம,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0088.1 

 ப2 உற� ெத#(�_வி.எ�.(ெத#_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�(த 

இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ப�( தமிேழைன $தி�வி.0088.2 

 ம2_ெப.(ம2_ெப.) இைட� சில இல8கண வர	/_ெப.(வர	/_ெப.) இலா 

ெமாழி ேபா� $தி�வி.0088.3 

 எ2 இைட� பட8 கிட(ததா எ2ண*	 ப3ேமா. $தி�வி.0088.4 

 ெதா2ட, நாதைன� ��_ெப.(N�_ெப.) இைட வி3�த�	 

�தைல_ெப.(�தைல_ெப.) $தி�வி.0089.1 

 உ2ட பாலைன அைழ�த� எK	/ ெப2_ெப.(ெப2_ெப.) உ�வாக8 

$தி�வி.0089.2 

 க2ட�	 மைற8 கதவிைன� திற(த�	 க"னி� $தி�வி.0089.3 

 த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) தமி0� ெசாேலா ம6/ல� ெசா=கேளா சா=றG,. 

$தி�வி.0089.4 

 ெவ	ைமயா� விைள* அஃகிC	 ேவ(த,_ெப.(ேவ(த,_ெப.) ேகா� ேகா:� 

$தி�வி.0090.1 

 ெச	ைம மாறிC	 வ6ைம_ெப.(வ6ைம_ெப.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

சிைத�பிC	 சிவ"_ெப.(சிவ"_ெப.) பா� $தி�வி.0090.2 



 ெபா�	ைம மாறிய ப�திL	 ெபாலி* �"ற வா�� $தி�வி.0090.3 

 த	ைம மாறிL	 /#வ� த�ம	 அ(நா3. $தி�வி.0090.4 

 உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) யாைவL	 ஈ"றவ7	 அ�  

உய,(த_ெப.எ�.(உய,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0091.1 

 திலக நாயகி பர	 �ட, ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) என 9"6 $தி�வி.0091.2 

 தைலவரா� �ைற ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா3 

இஃ� அ"றி� சலதி $தி�வி.0091.3 

 �ல* பா#" உ2ட�ேமா �ற8க��	 அஃேத. $தி�வி.0091.4 

 ம'கல	 /ைன பா2: நா3 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மக-�� $தி�வி.0092.1 

 ச'கல	 /ைக ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) இைண தட �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

ஆதி $தி�வி.0092.2 

 அ'க	 ஆ	 /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) 

தHவிய_ெப.எ�.(தHவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நக, எலா	 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) $தி�வி.0092.3 

 ந'ைக மா �க	_ெப.(�க	_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நக, வள	_ெப.(வள	_ெப.) 

பக,வா	. $தி�வி.0092.4 

 ெகா'ைகேய பர'�"ற�	 ெகா3	�"6	 ெகா�@0 $தி�வி.0093.1 

 அ'கேம தி�� �ழிய� அFவயி6 �=றல	 $தி�வி.0093.2 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ைக ஏடக	 ேமனிேய @வண	 திர  

ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) $தி�வி.0093.3 

 ெபா'க, ேவ� வன	_ெப.(வந	_ெப.) தி��க ம�ைர ஆ	 /ரேம. 

$தி�வி.0093.4 

 வ�* இ� மாநில மட(ைத_ெப.(மட(ைத_ெப.) மா, பிைட8 

கிட(�_வி.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைம8க� $தி�வி.0094.1 



 ப3வி� ஆரேம பா2: நா3 ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) ேம� ப8க�� 

$தி�வி.0094.2 

 இ3வி" மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) அத" /ற நக, எலா	 இவ=6  

$தி�வி.0094.3 

 ந3வி" நாயக மாமணி ம�ைர மா நகர	. $தி�வி.0094.4 

 தி� மக-� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தாமைர8_ெப.(தாமைர_ெப.+8_ஒ=.) 

Eடேம தி�மா" $தி�வி.0095.1 

 ம� மக-� ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மாடேம 

ஞான	 $தி�வி.0095.2 

 த� ம8க-� ேயாக	 தனி� படீேம தைர ஆ	 $தி�வி.0095.3 

 ெப� மக-� திலகேம ஆன� இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ேபV,. 

$தி�வி.0095.4 

 தி8�	 வான�	 /ைத இ� _ெப.(இ� _ெப.) 

தி"6_வி.எ�.(தி"_வி.+"=_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) 

ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) ேசாதி $தி�வி.0096.1 

 க8� மாளிைக நிவ�/ உ6 கா-சி_ெப.(கா-சி_ெப.) அ( நக�  $தி�வி.0096.2 

 மி8க_ெப.அ.(மி8க_ெப.அ.) வா� இத0� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

ெவ2மக  இ�8ைக $தி�வி.0096.3 

 ஒ8�	_ெப.எ�.(ஒ8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ�ல� /க0 

மக _ெப.(மக _ெப.) இ�8ைகL	 ஒ8�	. $தி�வி.0096.4 

 ெந�_ெப.(ெந�_ெப.) க�	/_ெப.(க�	/_ெப.) என8 க�	/_ெப.(க�	/_ெப.) 

எலா	 ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க�� எ"ன $தி�வி.0097.1 

 வ,8க வா"_ெப.(வா"_ெப.) க�� ஒலி கலி� ெத'�_ெப.(ெத'�_ெப.) என 

வள,(த_ெப.எ�.(வள,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0097.2 

 ெபா" கவி" �ைல� ெத'�_ெப.(ெத'�_ெப.) கா,� ப(தைர� ெபா6�� 

$தி�வி.0097.3 



 நி=க_விய'.வி.�.(நி�_வி.+க_விய'.வி.�.�றி.) நா-:ய கா� என நிவ(த 

த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) பைணேய. $தி�வி.0097.4 

 சிவ(த_ெப.எ�.(சிவ_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா�8 க�	 

கய�_ெப.(கய�_ெப.) கணா  வலா#ைய� சீறி8 $தி�வி.0098.1 

 கவ,(த_ெப.எ�.(கவ,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா"_ெப.(வா"_ெப.) 

த�8 �ல'கேள க: மண	_ெப.(மண	_ெப.) வ Gசி $தி�வி.0098.2 

 உவ(� ேவ6 ப� பல'க7	 ேவ2:ன,8� உதவி $தி�வி.0098.3 

 நிவ(த கா-சிேய ேபா"ற� நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) மல,� ேசாைல. 

$தி�வி.0098.4 

 ஒ�_ஒ.�றி உ#.ெசா.(ஒ�_ஒ.�றி.) ஒலி8 கதி,� சாவிக  /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) 

தழGஇ_வி.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஓ'க $தி�வி.0099.1 

 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) இைல� ப�	 ெகா:யினா� வ G8� உ6 @க	 

$தி�வி.0099.2 

 அ� எC	 கள�� அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

அணி விழா�த��ைப� $தி�வி.0099.3 

 /�_ெப.(/�_ெப.) ெலா3	 பிணி�/ உ2ட ெபா" ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) 

மர	_ெப.(மர	_ெப.) ேபாK	. $தி�வி.0099.4 

 சீத ேவ# உ23 அளி �ர� கமல	ேம� ெச�(தி_ெப.(ெச�(தி_ெப.) 

$தி�வி.0100.1 

 ேபாத ேவ#L	 மல,க7	 ெசா#வன /�ேத  $தி�வி.0100.2 

 ேவத ேவதிய, ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) கர	_ெப.(கர	_ெப.) வி#�� வா� 

மC8க  $தி�வி.0100.3 

 ஓத ேவம�	 அதக�	 உத*வா, அைனய. $தி�வி.0100.4 

 விைர ெச� ப'கய� ேச8ைக ேம� ெபைடெயா3	 ேமவி $தி�வி.0101.1 



 அரச அ"ன	_ெப.(அ"ன	_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 

மண	_ெப.(மண	_ெப.) ெசய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ	/ய� 

ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) $தி�வி.0101.2 

 திைர வைள8 ைகயா" உ2 �ளி 

ெசறி(த_ெப.எ�.(ெச#_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாசைட ஆ	 

$தி�வி.0101.3 

 மரகத8 கல� தரள நGராMசன	 வைள�ப. $தி�வி.0101.4 

 இ�	பி" அ"ன ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) விைனஞ,_ெப.(விைனஞ,_ெப.) 

ஆ,��_வி.எ�.(ஆ,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எறி(�_வி.எ�.(எறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா� 

ம38�	_ெப.எ�.(ம3_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.0102.1 

 க�	/_ெப.(க�	/_ெப.) தி"6_வி.எ�.(தி"_வி.+"=_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) 

இ: ஏ=6 ஒலி கா-:யி" சா6 $தி�வி.0102.2 

 ��	/_ெப.(��	/_ெப.) J0கிட(� அர=றிட� 

ெசா#(�_வி.எ�.(ெசா#_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சின�தG $தி�வி.0102.3 

 அ�	/க  களி6_ெப.(களி6_ெப.) ஒ�தன வாைல இய(திர'க . 

$தி�வி.0102.4 

 ப ள நG, �ைட(� அ	 சிைற� பாசி_ெப.(பாசி_ெப.) ேபா,�� 

எH(த_ெப.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0103.1 

 ெவ ைள_ெப.(ெவ ைள_ெப.) அ"ன�ைத8 காரன ெமன� 

ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) வ G0(த_ெப.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.0103.2 

 உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) ஈ-டல மர� சிற�_ெப.(சிற�_ெப.) உதறி உ  

அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) $தி�வி.0103.3 



 ெகா ள_�ைற.எ�.(ெகா _வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஆைசயி� தழGஇ8 ெகா3 

�ட	 ைப ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைணL	. 

$தி�வி.0103.4 

 இரவி ஆழி ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) உைடய ேத, ஈ,�� எH	 இைமயா� 

$தி�வி.0104.1 

 /ரவி_ெப.(/ரவி_ெப.) நா_ெப.(நா_ெப.) நிமி,�� அயி�வன ெபா'க, 

வா��தளி,க  $தி�வி.0104.2 

 கர* இலா,_�றி.வி.�.(இ�_ெப.+ஆ,_பட,.ப".) அக�� எH /ைக க=பக 

நா-:� $தி�வி.0104.3 

 பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா-3வ பனி என� ப'கய� 

ெபா�ைக. $தி�வி.0104.4 

 பிற'� ஆலவா� அக�� எ	பிரா" அ�ளா� 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0105.1 

 அற	_ெப.(அற	_ெப.) ெகா  தG,�த	 ஆ� எH கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

அம,(த_ெப.எ�.(அம,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா ேநா8கி8 

$தி�வி.0105.2 

 கற'� ெத2_ெப.அ.(ெத2_ெப.அ.) திைர� ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) /ற8 

கடK	 வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இFW,� 

$தி�வி.0105.3 

 /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) கிட(தேத ேபா"ற� /#ைச J0 கிட'�. $தி�வி.0105.4 

 எறிL	 வாைளL	 அ:8க: 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உட�_ெப.(உட�_ெப.) 

பர�பி� $தி�வி.0106.1 

 பறிL	 ஆைமL	 வாேளா3 ேகடக	 ப=றி� $தி�வி.0106.2 

 ெசறிL	 நா _ெப.(நா _ெப.) மல, அகழிL	 ேச2_ெப.(ேச2_ெப.) ெதா3 

/#ைச� $தி�வி.0106.3 

 ெபாறிLேம ஒ"றி உட"6 ேபா, /#வன ேபாK	. $தி�வி.0106.4 



 க2 இலாத ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) E=6 என8 கரா	 

கிட(�_வி.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைல�ப $தி�வி.0107.1 

 ம2ணினா, எவேரC	 இ	மா3 இைட வ G0(ேதா, $தி�வி.0107.2 

 ெத2_ெப.அ.(ெத2_ெப.அ.) நிலா மதி மிைல(த வ,8� ஒ�/ என� சிலைர 

$தி�வி.0107.3 

 எ2ணினா, இ� _ெப.(இ� _ெப.) நகர	 நG�� ஏறிC	 ஏறா,. $தி�வி.0107.4 

 �மி0 அல,(த ெச(தாமைர8 ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) �கி0 ேகா'கி" 

$தி�வி.0108.1 

 உமி0 த�	 பா ஞான	 உ23 உமி0(த வா� ேவத� $தி�வி.0108.2 

 தமி0 அறி(�_வி.எ�.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ைவதிக	 உட" 

ைசவ�	 நி6��	 $தி�வி.0108.3 

 அமி0த ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) திைர ைவைகL	 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) /ற�� அக0 ஆ	. $தி�வி.0108.4 

 பி ைளL	 ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) அ"ன�	 ேசவK	 பி#யா8 

$தி�வி.0109.1 

 க ள �2டக� ெசFவியா� 

க2டவ,_வி.அ.ெப.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அF_வி.அ.ெப.�றி.+அ,_பட,.ப".) 

க2<	 $தி�வி.0109.2 

 உ ள�	 தி�	பா வைக சிைற� 

ப3��_வி.எ�.(ப3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஓ'�	_ெப.எ�.(ஓ'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0109.3 

 / _ெப.(/ _ெப.) அல	/ த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) இட'� 

இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) /#ைசைய� /க�வா	. $தி�வி.0109.4 

 மாக �(திய க: மதி" ம�ைர நாயக, ைக( $தி�வி.0110.1 

 நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) எ"பேத ேத=ற	 அ( நக, மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) 

விH'கி $தி�வி.0110.2 



 ேமக	_ெப.(ேமக	_ெப.) நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைசகி"ற அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சின� 

பணித" $தி�வி.0110.3 

 ஆக	_ெப.(ஆக	_ெப.) ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) ேதா� ஊ#பட ெநளிவேத 

ஆ�	. $தி�வி.0110.4 

 /ர	 கட(த_ெப.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா" �"6 

ேகா/ர	_ெப.(ேகா/ர	_ெப.) என� ��தி� $தி�வி.0111.1 

 சிர	 கட(தவ, ெத"னரா� இ�(தன, தி�(தா, $தி�வி.0111.2 

 உர	_ெப.(உர	_ெப.) கட(திட ேவ2:C	 உதவி ெச�தவ, ஆ� 

$தி�வி.0111.3 

 வர	_ெப.(வர	_ெப.) கட(திட� ெபற_�ைற.எ�.(ெப6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

எதி, நி=ப� மாC	. $தி�வி.0111.4 

 ச2ட பாC*	 தி'க7	 தைடபட� திைசL	 $தி�வி.0112.1 

 அ2ட ேகாள�	 பர(�_வி.எ�.(பர_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நG23 

அக"ற_ெப.எ�.(அக�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகா/ர'க  

$தி�வி.0112.2 

 வி2ட வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) ஆ� வழ'�வ விட அரா வ'கா	 

$தி�வி.0112.3 

 �2ட ேபா� ப*	 உமி0வன ேபா� ப*	 உழலா. $தி�வி.0112.4 

 மகர ேவைல எ"6 யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேபா� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

அ�(�_ஏவ.(அ�(�_வி.) அகழி� $தி�வி.0113.1 

 சிகர மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) J0 அ	 மதி திைர8 கர	_ெப.(கர	_ெப.) �ழாவி 

$தி�வி.0113.2 

 அகழ ஓ'�_ஏவ.(ஓ'�_வி.) நG, ைவைகயா� அ�ல� ேவ=6� $தி�வி.0113.3 

 பைகவ,_ெப.(பைக_ெப.+அ,_பட,.ப".) ேசைனயா� ெபார� ப3	 பாலேதா 

அ"ேற. $தி�வி.0113.4 



 எ�ைல� ேத, வழி� தைட ெசL	 இ	 மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) 

/ற	_ெப.(/ற	_ெப.) J0(�_வி.எ�.(J0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.0114.1 

 ெதா�ைல ேமவல, வைள(�ழி உட"6 ேபா, ஆ=றி $தி�வி.0114.2 

 ெவ�ல ம ள�	 ேவ23ேமா ெபாறிகேள ெவ�ல $தி�வி.0114.3 
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 @ரண �	ப8 ெகா'ைக� ெபா�வி" ம'கலமா ம'ைக_ெப.(ம'ைக_ெப.) 

$தி�வி.0134.2 

 தா,_ெப.(தா,_ெப.) அணி(�_வி.எ�.(அணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) N8கி� ச(தகி திமி,(� பாலி� $தி�வி.0134.3 

 சீ, அணி �ைள ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) 9ர� 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வி=றி�8�	 ம"ேனா. 

$தி�வி.0134.4 

 தி'கைள� �2ண	 ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேச6_ெப.(ேச6_ெப.) ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊ-: 

அ"ன $தி�வி.0135.1 

 ெபா'� ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) மாட�ப(தி /2ணிய	 @�	 ெதா2ட, 

$தி�வி.0135.2 

 த	 க2 ெம� ேவட	 த"ைன� த#�தன சால8 க2 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0135.3 

 அ'கண" விழ* கா2பா" 

அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) என 

மிைட(த_ெப.எ�.(மிைட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ"ெற. $தி�வி.0135.4 

 ேத, ஒலி கலின� பா� மா" சி#�/_ெப.(சி#�/_ெப.) ஒலி /ரவி_ெப.(/ரவி_ெப.) 

@2ட_ெப.எ�.(@2_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0136.1 

 தா,_ெப.(தா,_ெப.) ஒலி க�வி_ெப.(க�வி_ெப.) ஐ(�	 தழ'� ஒலி 

�ழ'�_ஏவ.(�ழ'�_வி.) ைக	மா" $தி�வி.0136.2 

 ேப, ஒலி எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) ஒ"றி� ெப�� ஒலி அ"றி எ"6	 

$தி�வி.0136.3 

 கா, ஒலி ெசவி மடா� க: மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாட8 Eட�. $தி�வி.0136.4 

 இழிபவ, உய,(ேதா, 9�ேதா, இைளயவ, கழிய, ேநாயா� $தி�வி.0137.1 

 கழிபவ, யாவேரC	 க2 வைல� ப-3 ெநMச	_ெப.(ெநMச	_ெப.) 

$தி�வி.0137.2 



 அழிபவ, ெபா� ெகா23 எ 78� எ2ெண� ேபா� அள(� கா-:� 

$தி�வி.0137.3 

 பழிப3 ேபாக	 வி=பா, ஆவண� ப2/_ெப.(ப2/_ெப.) ெசா�வா	. 

$தி�வி.0137.4 

 ெம� ப3	 அ"பினா, ேபா� வி�	பினா,8 க���	 த'க  $தி�வி.0138.1 

 ெபா� ப3	 இ"ப	_ெப.(இ"ப	_ெப.) யா,8�	 /ல�பட� ேத=6வா, ேபா� 

$தி�வி.0138.2 

 ைமப3 க2ணா, காம" மைற� ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) விள'க� தG-:8 

$தி�வி.0138.3 

 ைகபட� �வரா� ேதா"ற� சி�திர	 காண� ெச�வா,. $தி�வி.0138.4 

 தி�வி=கா" மணி� @2 ஆக	_ெப.(ஆக	_ெப.) பலைகயா�� 

ெத2_ெப.அ.(ெத2_ெப.அ.) ��தார $தி�வி.0139.1 

 அ�வி8கா� வைர ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) ெகா'ைக� J�_ெப.(J�_ெப.) 

ஒ-: ஆ: எ"6	 $தி�வி.0139.2 

 ம�வி8 கா�கைர த'க  வ:8க2 ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) மா,ப	 ைத�ப8 

$தி�வி.0139.3 

 க�வி� J�_ெப.(J�_ெப.) ஆ: ெவ"6	 ைக�ெபா�  கவ,த� ெச�வா,. 

$தி�வி.0139.4 

 த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) பனி நG#� ேதா��த ம�லிைக� தாம நா=றி 

$தி�வி.0140.1 

 வி2_ெப.(வி2_ெப.) ப3 மதிய	 

தG23	_ெப.எ�.(தG23_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெவ2நிலா 

�=ற�� இ-ட $தி�வி.0140.2 

 க2 பைட அைண ேம=ெகா23 காமC	 கா�=6 எ�த� $தி�வி.0140.3 

 ப2 பல பா: ைம(த, ஆவிைய� ப#சி� ெகா வா,. $தி�வி.0140.4 



 ��	ைப_ெப.(��	ைப_ெப.) ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ைலயி� சி(� 

சா(த�	 �ழலி� சி(�	 $தி�வி.0141.1 

 அ�	/ அவி0 மாைல� தா�_ெப.(தா�_ெப.) அளி Qக,(� எ�சி� ஆகி� 

$தி�வி.0141.2 

 ெபா�	 ப#8 காலி� Nளா� ேபாயர மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) ெம�L	 

$தி�வி.0141.3 

 இ�	_ெப.அ.(இ�	_ெப.அ.) �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) கா�	 J0ேபா� இய" 

மண	_ெப.(மண	_ெப.) விH'�	 அ"ேனா. $தி�வி.0141.4 

 ஆலவா� உைடயா" எ"6	 அ	 கய�_ெப.(கய�_ெப.) க2ணி எ"6	 

$தி�வி.0142.1 

 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வா0 �யிலி" ந�லா, 

ெசா�லி_வி.எ�.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஆ'� ஒ�'� 

ெசா�K	 $தி�வி.0142.2 

 பாலவா	 கிளிக  @ைவ ப" �ைற �ரவ" ஓ�	 $தி�வி.0142.3 

 Aலவா�� ச(ைத E-: Qவ� மைற� சிறாைர ஒ�த. $தி�வி.0142.4 

 ஓளவிய மத" ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) க2ணா, அ	 தளி, 

விர�_ெப.(விர�_ெப.) நட��	 $தி�வி.0143.1 

 திFவிய நர	/	 ெசFவா�� தி�தி8�	 எழாK	 த	மி� $தி�வி.0143.2 

 ெகௗவிய நGர ஆகி8 காைளய, ெசவி8கா� ஓ: $தி�வி.0143.3 

 ெவFவிய காம� ைப'�0 விைளதர வள,8�	 அ"ெற. $தி�வி.0143.4 

 க-/ல" ஆதி ஐ(�	 உவ�/ உற8 கனி(த காம	_ெப.(காம	_ெப.) 

$தி�வி.0144.1 

 வி2_ெப.(வி2_ெப.) /ல�தவேர அ"றி வ G3_ெப.(வ G3_ெப.) ெப=றவ�	 

வ G0(�_வி.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0144.2 

 ெப-ப�=ற ��	 ைக�ப� ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) �ல8 க=பினா, 

ேபா� $தி�வி.0144.3 



 ந-/_ெப.(ந-/_ெப.) இைட� ப3�தி 

வி=�	_ெப.எ�.(வி�_வி.+8_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ந�லவ, இ�8ைக ஈ� ஆ�. $தி�வி.0144.4 

 வH8� அ6 வா�ைம_ெப.(வா�ைம_ெப.) மா2/	 க'ைக 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) மரபி" வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.0145.1 

 விH8�: பிற�/ 9வ, ஏவிய விைன 

ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ=6	 $தி�வி.0145.2 

 ஒH8க�	 அைம�சா� ேவ(த,8� உ6தி J0 விைனL	 �"றா 

$தி�வி.0145.3 

 இH8� அ6 ேமழி� ெச�வ, வள ம6� இய	ப� உ=றா	. $தி�வி.0145.4 

 வ� வி�(�_ெப.(வி�(�_ெப.) எதி, 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ=6 நய" உைர 

வழ'�	_ெப.எ�.(வழ'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஓைச 

$தி�வி.0146.1 

 அ�கி�(� அ:சி� ஊ-: �கமன" அைறL	 ஓைச $தி�வி.0146.2 

 உைர ெப6 தமி0 பாரா-3 ஓைச 

ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உவைக 

� ள_�ைற.எ�.(� 7_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.0146.3 

 இ�நிதி 

அளி8�	_வி.எ�.(அளி_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஓைச எHகட� அைட8�	 ஓைச. $தி�வி.0146.4 

 அ�(தின,_வி.�.(அ�(�_வி.+இ"_இ.கா.+அ,_பட,.ப".) அ�(தி� 

ெச�ல_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ�(�_ஏவ.(வ�(�_வி.) 

கி"றா�	 ஆ'ேக $தி�வி.0147.1 

 இ�(�_வி.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இனி� அ�(தா 

நி=க_விய'.வி.�.(நி�_வி.+க_விய'.வி.�.�றி.) இ" அ�� அ-3� 

பி"C	 $தி�வி.0147.2 



 வி�(தின,_ெப.(வி�(தின,_ெப.) வர*_ெப.(வர*_ெப.) 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வி�� 

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) வயலி� வ Gசி $தி�வி.0147.3 

 வ�(தி_வி.எ�.(வ�(�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வி2ேணா8� ஒ, ஏ, 

உழவ,_ெப.(உழவ,_ெப.) ேபா� வா: நி=பா,. $தி�வி.0147.4 

 வான�	 திைசL	 ெபா'�	 /க0ைமL	 வான	_ெப.(வான	_ெப.) 

ேப<	_ெப.எ�.(ேப<_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0148.1 

 ஞான�	 ெபாைறL	 �"றா ந"றிL	 ஊ8க� பா3	 $தி�வி.0148.2 

 தான�	 ெகாைடL	 அ"/	 வ#ைசL	 தைகசா� ந2/	 $தி�வி.0148.3 

 மான�	 தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) 

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

ஈ"ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மக* ேபா� வள,8க 

வ�லா,. $தி�வி.0148.4 

 /�லிேயா, ப2ட	 ெகா வா, வினவின ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) த	 

ப8க� $தி�வி.0149.1 

 இ� எனி" இனினமா� உ ள_ெப.அ.(உ _ெப.) ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) 

உைர�� எதி, ம6��	 $தி�வி.0149.2 

 அ�ல� அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) உ23 

எனி" விைல_ெப.(விைல_ெப.) �-: 

அ6��_வி.எ�.(அ6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேந,(�	 $தி�வி.0149.3 

 ெசா�லிC	 இலாப	 ெகா வா, ெதா�_ெப.அ.(ெதா"ைம_ெப.) 

மர/_ெப.(மர/_ெப.) இ�8ைக ெசா�வா	. $தி�வி.0149.4 

 நGல_ெப.அ.(நGல	_ெப.) ேவதிேம� பளி'கினா� நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) 

�வ,_ெப.(�வ,_ெப.) நிறGஇ மி" $தி�வி.0150.1 

 கால வாலிய ைவர வா _ெப.(வா _ெப.) கானிைர�� உ	ப,8 $தி�வி.0150.2 

 ேகால வாணிலா� ெசா# மணி_ெப.(மணி_ெப.) �யி=றி 

ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) $தி�வி.0150.3 



 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேபா� வ��திய=றின ப:ீைக ம6�. $தி�வி.0150.4 

 திைர அளி�ப*	 திைர ப3 தG	/ன� ேவலி8 $தி�வி.0151.1 

 கைர அளி�ப*	 கைர இலா நிைரப3 கான��_ெப.(கான��_ெப.) 

$தி�வி.0151.2 

 தைர அளி�ப*	 தைர கிழி�� 

ஊ"றி_வி.எ�.(ஊ"6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வி2தா'�	 

$தி�வி.0151.3 

 வைர அளி�ப*	 வா'கிவா� ம3�பன மாட	. $தி�வி.0151.4 

 க#ய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) க	பல8 கி3கி" ேம� கதி,வி3 பவள� 

$தி�வி.0152.1 

 ெத#ய� ெபா"ன# மாலிைக ெத2_ெப.அ.(ெத2_ெப.அ.) நிலா� ெசா#L	 

$தி�வி.0152.2 

 ப#ய_�ைற.எ�.(ப#_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நி�தில மணி_ெப.(மணி_ெப.) வட 

மரகத� ப�	 தா,_ெப.(தா,_ெப.) $தி�வி.0152.3 

 வி#ய வி-டன இ(திர_ெப.அ.(இ(திர"_ெப.) வி� இைர அைனய. 

$தி�வி.0152.4 

 நா _ெப.(நா _ெப.) க7	 �ளி, தி'க7	 ஞாயி6	 ஏைன8 $தி�வி.0153.1 

 ேகா க7	 �ளி, வ G�	_ெப.எ�.(வ G�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாRஇ8 �: /�(� ஆ'� $தி�வி.0153.2 

 வா _ெப.(வா _ெப.) கிட(�_வி.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இரா� 

பக�_ெப.(பக�_ெப.) ஒளி மH'கலா� வணிக, $தி�வி.0153.3 

 ஆ  கல	/ அக, ப:ீைக �ற8க நா3 அைனய. $தி�வி.0153.4 

 ப"னிற�த ப� ெப�விைல� ப-3 எலா	 அவண $தி�வி.0154.1 

 அ"ன ப-:" ேம� ப3விைல� ப��திL	 அவண $தி�வி.0154.2 

 எ(நில�த�	 ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) பதி" எH /ல வணிக, 

$தி�வி.0154.3 



 ம" இ�8ைகL	 அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) 

ெபற�_ெதா.ெப.(ெப6_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) வள" எலா	 அவண. 

$தி�வி.0154.4 

 மரகத�தினா� அ	மிக  ைவர வா7 உல8ைக $தி�வி.0155.1 

 உர�க  ெவ ளியா� அ3�/ அகி�_ெப.(அகி�_ெப.) விற� உைல பனிநG, 

$தி�வி.0155.2 

 அ#சி ��தழ� ெச	மணி அ3கல" பிற*	 $தி�வி.0155.3 

 எ# ெபானா இைழ�� ஆ3ப இவ, சி6 மகளி,. $தி�வி.0155.4 

 ெசயி#� தG,(த_ெப.எ�.(தG,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) 

ெபா"னினா� தி2_ெப.அ.(தி2_ெப.அ.) நிைல8 கதவ	_ெப.(கதவ	_ெப.) 

$தி�வி.0156.1 

 வயிர� தா0 உைட��_வி.எ�.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) கைட வாயிK	 எ"ற� $தி�வி.0156.2 

 அயி#� தG,(த_ெப.எ�.(தG,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேப, அறிஞ�	 

அைனய, த	 ெச�வ�� $தி�வி.0156.3 

 இயலி=6 ஆ	 என வைர அ6�த_ெப.எ�.(அ6_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இைச� பைத எவேனா. $தி�வி.0156.4 

 எ#8� உ6	 ெபாறி அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) �ட, எறி ெபா" $தி�வி.0157.1 

 வ#� ��	/_ெப.(��	/_ெப.) ேந, மரகத ���வா  ைவர	 $தி�வி.0157.2 

 ெத#�ப அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) �கி, சி(தின ெச�K நா _ெப.(நா _ெப.) 

ஒ"6	 $தி�வி.0157.3 

 க#�ப, ைக அக� ப3வன ஆயிர�� இர-:. $தி�வி.0157.4 

 பாய_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெதா�_ெப.அ.(ெதா"ைம_ெப.) 

மர� பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ேபா� பய"_ெப.(பய"_ெப.) ெகா வா" 

பதிென2 $தி�வி.0158.1 



 ேதய_�ைற.எ�.(ேத�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மா(த�	 கிள(த ெசா� 

திர-சி_ெப.(திர-சி_ெப.) தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) Nய $தி�வி.0158.2 

 மாைய கா#ய ெவாலி அ"றி வா"_ெப.(வா"_ெப.) �த� க�வி" 

$தி�வி.0158.3 

 ஆய கா#ய ஓைசேய ஆ�8 கிட(த_ெப.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ"ெற. $தி�வி.0158.4 

 ஒழி* இ� ேவ6 ப� ெபா�7	 எH ேலாக�	 பிற*	 $தி�வி.0159.1 

 வH இ� ேவ6 ப� கைலக7	 மர/ளி வ���� $தி�வி.0159.2 

 தHவி_வி.எ�.(தH*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேவ2:ன, தா	 ெகாள� 

த8கவா பகரா $தி�வி.0159.3 

 அழி*_ெப.(அழி*_ெப.) இலா மைற 

ேபா"றன_வி.�.(ேபா�_வி.+"=_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ_பட,.ப".) 

ஆவண வ Gதி. $தி�வி.0159.4 

 தி8� எலா	 /க0 ம�ைரைய� சிவ/ர	 ஆ8கி $தி�வி.0160.1 

 �8க2 நாயக" அர�_ெப.(அர�_ெப.) ெச� �ைறயிC8� ஏ=ப� 

$தி�வி.0160.2 

 த8க ேதாழேனா3 அளைக மா நக, உைற தய8க	 $தி�வி.0160.3 

 ஒ8� மாநக, வாணிக, உைறL  J0 நிகம	. $தி�வி.0160.4 

 ஒ=ைற ஆழியா" உல�_ெப.(உல�_ெப.) இ� _ெப.(இ� _ெப.) ஒ�8�மா 

ேபால� $தி�வி.0161.1 

 ெச=ற ேநமியா� கலி இ� _ெப.(இ� _ெப.) இ"6 ேகா� ஓ�சி 

$தி�வி.0161.2 

 ம� தட	/ய வலியினா" மாற3 சீ=ற8 $தி�வி.0161.3 

 ெகா=ற ம"னவ, விH8�:8 ேகா ம6� உைர�பா	. $தி�வி.0161.4 

 தர'க ேவைலக  த	ைமேய தா _ெப.(தா _ெப.) உற� பிணி��� 

$தி�வி.0162.1 



 �ர'க மா என� ெதா���_வி.எ�.(ெதா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அம(� உைற பல வ�வி $தி�வி.0162.2 

 இர'� ஓ, அறி உயி, வைர யாைவL	 ெபய,�� $தி�வி.0162.3 

 மர	ெகா� யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேபா� 

பிணி�த_ெப.எ�.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) Eட	 பல ம"ேனா. 

$தி�வி.0162.4 

 மH8க  வ�சிர	 கா, �க	_ெப.(�க	_ெப.) வாளி �8 �3மி8 

$தி�வி.0163.1 

 கH8க  ச8கர	_ெப.(ச8கர	_ெப.) உட	 பி:க� பண நாMசி� $தி�வி.0163.2 

 எH8க  நா(தக	 பலைக த2: இைவ_பதி.ெப.(இ_�-.+ஐ_பட,.ப".) �த� 

பைடயி" $தி�வி.0163.3 

 �H8க  ஒ: இக� வி(ைத வா0 Eட�	 பல ஆ�. $தி�வி.0163.4 

 ெதாைளய க�ைல மா� என8 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �ழ=றிL	 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) N  $தி�வி.0164.1 

 அைளL	 யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேபா� 

பா�(�_வி.எ�.(பா�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ம� ஆ=றிL	 ஆ=ற� 

$தி�வி.0164.2 

 விைளய வாெளா3 ேகடக	 வ GசிL	 ெவ"றி $தி�வி.0164.3 

 இைளய,_�றி.வி.�.(இைள_ெப.+அ,_பட,.ப".) ஆ3 அம, பயி�வன எ2 

நிலா8 Eட	. $தி�வி.0164.4 

 ேத� அவி, நGல_ெப.அ.(நGல	_ெப.) மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) 

மணி� ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) $தி�வி.0165.1 

 காச6 கனக மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) ச(திர கா(த மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) 

$தி�வி.0165.2 

 மா� அற விள'� மி"ன மாட நG2 மாைல8 Eட� $தி�வி.0165.3 



 பாசிைழ மட(ைத_ெப.(மட(ைத_ெப.) 

@2ட_ெப.எ�.(@2_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப" மணி8 ேகாைவ அ"ன. 

$தி�வி.0165.4 

 விைர அக� க�	பி ந�லா, வ G'�_ஏவ.(வ G'�_வி.) இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.) 

ெகா'ைக ேபா0(த $தி�வி.0166.1 

 வைர அக" மா,ப	 அ"றி வ3� படா, தம8� அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) இ�லா, 

$தி�வி.0166.2 

 உைர அக" மான ஆ=றா� ஒH�வா, பலைக ஒ வா  $தி�வி.0166.3 

 கைர அக� விMைச வ Gர,_ெப.(வ Gர,_ெப.) கண	_ெப.(கண	_ெப.) பயி� 

கா-சி�� எ'�	. $தி�வி.0166.4 

 மி"ைன வா _ெப.(வா _ெப.) எ"ன வ Gசி வ G'�_ஏவ.(வ G'�_வி.) கா, த	மி� 

ேபா, 923 $தி�வி.0167.1 

 எ"ன வா"_ெப.(வா"_ெப.) ம��/_ெப.(ம��/_ெப.) நG-: எதி, எதி, /ைதய8 

��தி $தி�வி.0167.2 

 அ"னவா" எ"ன வா� வி-ட� என� ெச(நG, ேசார� $தி�வி.0167.3 

 ெபா"னவா அக"ற_ெப.எ�.(அக�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா,ப, 

ெபா�களி6 ஆ-3வா,க . $தி�வி.0167.4 

 N23வா, உள�	 த'க  பி"னிட� �வ8� உ23 ஈ,��� $தி�வி.0168.1 

 தா23 மா" ஒ=ைற ஆழி� ேத#C	 த ளி� � ள� $தி�வி.0168.2 

 பா2:� வா�� ப�	 ெபா" ேதய_�ைற.எ�.(ேத�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

பா, மக _ெப.(மக _ெப.) ��� ஈ23 $தி�வி.0168.3 

 ேச2_ெப.(ேச2_ெப.) திைச ேபா� மட'க� ெச�வ� ேத, நடா�� வா,க . 

$தி�வி.0168.4 

 ைம(த,த	 ெந�8கி� சி(� கலைவL	 மகளி,_ெப.) ெகா'ைக� 

$தி�வி.0169.1 



 ச(த�	 E(த�_ெப.(E(த�_ெப.) ேசா,(த தாம�	 சிவிறி 

வ Gச_�ைற.எ�.(வ G�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.0169.2 

 சி(�ர� ெபா:L	 நாற� ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) ஓ3 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெச(N  $தி�வி.0169.3 

 அ(தர வயி6 N,�ப அ3ப# நடா�� வா,க . $தி�வி.0169.4 

 த	 உயி,8� இர'கா, ஆகி� த�8ெகா3 மான	 ஈ,�ப $தி�வி.0170.1 

 ெத	 �ைன எதி,(தா, ஆ=6	 ெச� என8 ��தி� ெச	ேக08 $தி�வி.0170.2 

 ெகா�	 மல,8 �3மி� ேசவ�_ெப.(ேசவ�_ெப.) ேகாழிள	 தக, ேயா, �-: 

$தி�வி.0170.3 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ைன 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி=பா, ேவ6 அவ=6 

ஊ6 ேநா8கா,. $தி�வி.0170.4 

 ெப2_ெப.(ெப2_ெப.) ��த	_ெப.(��த	_ெப.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேபைத� சி6மிய, ெப�நG, ைவைக 

$தி�வி.0171.1 

 ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) ��த	_ெப.(��த	_ெப.) இைழ�த சி=றி� 

சிைத பட ெவ�23 ேநா8கி� $தி�வி.0171.2 

 க2 ��த	_ெப.(��த	_ெப.) சிதற� சி(�	 கதி, ��த மாைல� த-ப� 

$தி�வி.0171.3 

 எ2 ��தி" நைக��� ெச�வ� சிறா,க  ேத, உ�-3வா,க . 

$தி�வி.0171.4 

 ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) �ழா* மிMசி8 ேகா நக, 

வடகீ0 ஞா'க, $தி�வி.0172.1 

 �: மிைச ேவ	/_ெப.(ேவ	/_ெப.) நாற ���_ெப.(���_ெப.) அவி0 

ஆ�	 ேபா(�	 $தி�வி.0172.2 

 அ: மிைச நாற� ெத"ன, வழி வழி அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0172.3 



 இ: �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) உற'கா வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) எHநிைல மாட8 

ேகாயி�. $தி�வி.0172.4 

 ஆ�திக, உ23 எ"6 ஓ�	 அற	_ெப.(அற	_ெப.) �த� ெபா� க  

நா"�	 $தி�வி.0173.1 

 நா�தி8க	 ேப�	_ெப.எ�.(ேப�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வMச, 

நா_ெப.(நா_ெப.) அ# க�வி_ெப.(க�வி_ெப.) ஆக $தி�வி.0173.2 

 ஆ�த" நா� உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவத 

வள* க23 உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) ேதறி� $தி�வி.0173.3 

 தG,�த, ஆ� ��தG ேவ-�	 ெச�வ, த	 இ�8ைக ெசா�வா	. $தி�வி.0173.4 

 �Mசி நா2_ெப.(நா2_ெப.) ம�'கி" மி"ன� ெபா" 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ள# ேவ�(த 

$தி�வி.0174.1 

 �Mசி நா"6 அைசய� தாைன� ெசா�8��" 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) N'க� $தி�வி.0174.2 

 பMசி நா2_ெப.(நா2_ெப.) கைல� ேதா� மா,/	 பலாச8 ேகா�ைகL	 

தா'கி $தி�வி.0174.3 

 எMசி நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) மைற A� க=ேபா, கிைடகேள இ�ல	 

எ�லா	. $தி�வி.0174.4 

 தG விைன அ(தணாள, சிறா, பயி� ெத�வ ேவத	_ெப.(ேவத	_ெப.) 

$தி�வி.0175.1 

 நா_ெப.(நா_ெப.) உ� ஏ=ற8 ேக-38 கிளிகேளா நவிK	 ேவ=6� 

$தி�வி.0175.2 

 @ைவL	 பயி"6 /�ேத  உல�_ெப.(உல�_ெப.) உைற 

/�_ெப.அ.(/�_ெப.அ.) ம(தார8 $தி�வி.0175.3 

 கா உைற கிளிக-� எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) கசடற� பயி=6 ம"ேனா. 

$தி�வி.0175.4 

 ேவத�	 அ'க	 ஆ6	 மி�திL	 /ராணAலி" $தி�வி.0176.1 



 ேபத�	 ெத#(ேதாராK	 பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) மத	_ெப.(மத	_ெப.) கைளய 

வ�ல $தி�வி.0176.2 

 வாத�	 மதேம= ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ம6�தK	 நி6�த வ�ல $தி�வி.0176.3 

 ேபாத�	 உைடேயாராK	 ெபாலி(தன கழக	 எ�லா	. $தி�வி.0176.4 

 உறி ெபாதி கரக8 ைகய, ஒளிவி3 ெச	க� ேதா��த $தி�வி.0177.1 

 அ6ைவய, உயி,8� ஊ6 அM� நைடயின, அவி�ைச மாள $தி�வி.0177.2 

 எறி �ட, மHவா  எ"ன8 ேகாவண	 

யா�த_ெப.எ�.(யா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகால, $தி�வி.0177.3 

 மைற �:* அ"றி ேதறா மாதவ, மட'க  எ'�	. $தி�வி.0177.4 

 அ-:� வா�� /ைகL	 மாட��_ெப.(மாட	_ெப.+அ��_சா#.) 

அகி�_ெப.(அகி�_ெப.) ப3 /ைகL	 ேவ வி $தி�வி.0178.1 

 வி-3 எH /ைகL	 ஒ"றி வி#�ட, விH'க8 க'��_ெப.(க'��_ெப.) 

$தி�வி.0178.2 

 ப-ட� பல�	 த� த	 பயி�விைள இழ8க ந'ைக $தி�வி.0178.3 

 ம-3 அவி0 க38ைகயா" க2 

/ைத�த_ெப.எ�.(/ைத_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா _ெப.(நா _ெப.) 

மாC ம"ேனா. $தி�வி.0178.4 

 ெத�வ நG6	 ஐ(� எH��ேம சிைத8 கல" ஆக $தி�வி.0179.1 

 எFவ மா� இ� விைனL	 உட	/_ெப.(உட	/_ெப.) 

எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ� பிறவி� $தி�வி.0179.2 

 ெபௗவ	_ெப.(ெபௗவ	_ெப.) ஏைழL	 

கட(�_வி.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+உ_ெப.எ�.�றி.) அர" பத மல,8 கைரேச, 

$தி�வி.0179.3 

 ைசவ மாதவ, உைற மட� தனி ம6� உைர�பா	. $தி�வி.0179.4 



 எ'�	 ஈசைன� @ைச ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இக 

பர	 அைடவா, $தி�வி.0180.1 

 எ'�	 அ"பைர� @ைச ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எH பிற�/ அ6�பா, $தி�வி.0180.2 

 எ'�	 ஆகம	 ெசவி ம3�� எதி, விைன� த3�பா, $தி�வி.0180.3 

 எ'�	 நாயக" வ:* உண,(�_வி.எ�.(உண,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ� _ெப.(இ� _ெப.) மல	 கைளவா,. $தி�வி.0180.4 

 அழி*_ெப.(அழி*_ெப.) இலா" உைர ஆகம	 இல8க	 ஆ�(� அவ=6  

$தி�வி.0181.1 

 விHமி ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விதியிC	 

வில8கிC	 அ:ைய� $தி�வி.0181.2 

 தH* ெதா2ட,க2 ைம(த,க  சாதக, பாச	 $தி�வி.0181.3 

 கHவி வ G3_ெப.(வ G3_ெப.) அ�  ேபாதக8 கா-சிய, பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) 

ஆ�. $தி�வி.0181.4 

 மைறக  ஆகம	 ெபா� சிற�/_ெப.(சிற�/_ெப.) என� சிவ"_ெப.(சிவ"_ெப.) 

வ��� $தி�வி.0182.1 

 �ைறயி" ஓதிய விதி வில8� உைரக7	 �:* இ� $தி�வி.0182.2 

 அைறL	 வ G3_ெப.(வ G3_ெப.) ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) 

இ,23_ெப.(இர23_ெப.) எC	 பிண8� அற அைம(த $தி�வி.0182.3 

 �ைற* இலா� சிவ ேயாகிய, �ழா'க7	 பலவா�. $தி�வி.0182.4 

 �ழK	 �	/� நாரத, பாடK	 �னி��� $தி�வி.0183.1 

 �ழK	_ெப.எ�.(�ழ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெகா	பனா, 

ஆடK	 9வ, வா� �திL	 $தி�வி.0183.2 

 விழவி" ெச�வ�	_ெப.(ெச�வ	_ெப.+உ	_சா#.) ��திL	 திைச எலா	 

விH'�	 $தி�வி.0183.3 

 �ழ*	 க2 �யிலாத� �"னவ" ேகாயி�. $தி�வி.0183.4 



 மட'க� இ"றி வி2_ெப.(வி2_ெப.) 

பிள(�_வி.எ�.(பிள_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேம� 

வள,(�_வி.எ�.(வள,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெவ _ெப.எஅ.(ெவ _ெப.அ.) ஏ=6 $தி�வி.0184.1 

 விட'க, ெவ ளி ம"6 இைம�� எH ெவ2�ட, நG-ட	 $தி�வி.0184.2 

 �ட'க� ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) பிைற8 க2ணியா" கயிைல 9 

உல�	_ெப.(உல�_ெப.+உ	_சா#.) $தி�வி.0184.3 

 ஒ3'� கி"ற நா _ெப.(நா _ெப.) 

ஓ'கிய_ெப.எ�.(ஓ'�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஓ8கேம ஒ8�	. 

$தி�வி.0184.4 

 �ர(� ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) �ளி�� அல,க7	 

ெசா#(�_வி.எ�.(ெசா#_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ23_ெப.(வ23_ெப.) 

அர=ற $தி�வி.0185.1 

 நிர(�_வி.எ�.(நிர_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �(தர=� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சிைற 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) @	 கட	_ெப.(கட	_ெப.) / 

$தி�வி.0185.2 

 பர(�_வி.எ�.(பர_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) க2 /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) 

உக� பல மல,க _ெப.(மல,க _ெப.) N�� பழி�சி $தி�வி.0185.3 

 இர(�_வி.எ�.(இர_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ��சைன ெசL	 

இ(திர"_ெப.(இ(திர"_ெப.) நிக�	. $தி�வி.0185.4 

 உழ� ெச� தGவிைன உ��பற உயி,8� எலா	 அ:யி" $தி�வி.0186.1 

 நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) ெச�வா,8� நG நிழ� ெசயா 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) @	 கட	பி" $தி�வி.0186.2 

 �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) ெச� வ23க=பக ம�8 ெகாண,(� 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊ-:� $தி�வி.0186.3 



 தழ� ெச� காமெம" ேபைடயி" ஊட� ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) தணி8�	. 

$தி�வி.0186.4 

 ஆ6 நG,8 கட�_ெப.(கட�_ெப.) அ"6 அ� என நிைற அக0 கா, $தி�வி.0187.1 

 ஊ� ஆழி அ"6 அ� என ஓ'�_ஏவ.(ஓ'�_வி.) எயி� எ-டா�� 

$தி�வி.0187.2 

 சா� ேநமிய"6 அ� என� சைம(த ேகா/ர	_ெப.(ேகா/ர	_ெப.) ெபா" 

$தி�வி.0187.3 

 ேம� அ"6 அ� என� �ட, வி�	/ இழி_வி.(இழி_வி.) விமான	. 

$தி�வி.0187.4 

 ேவத அ(த�	 �ள8கற ெம�� ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) 

விள'�	_ெப.எ�.(விள'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0188.1 

 நாத அ(த�	 கட(த�_ெதா.ெப.(கட_வி.+(�_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ஓ, 

ந3 நிைல� ெபா�ளி" $தி�வி.0188.2 

 பாத வ(தைன� ப�தியி" பால, ஆ�� பயி� ேவா, $தி�வி.0188.3 

 மா தவ( த� பய"_ெப.(பய"_ெப.) என� தைழ�த ப� வளC	. $தி�வி.0188.4 

 ெபாறிக  ஐ(திC8� E-3 ப� ேபாக�	 மித�ப� $தி�வி.0189.1 

 ெசறி ெகா  நிரவா� உவ,�பவ� தி� நக, மா8க  $தி�வி.0189.2 

 ெநறி ெகா  ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) சைட� பிைற�: நி� மல8 ெகாH(தி" 

$தி�வி.0189.3 

 ெவறி ெகா  நா _ெப.(நா _ெப.) மல, அ: 

தழGஇ_வி.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ G3_ெப.(வ G3_ெப.) ெப=றா, 

ேபா�. $தி�வி.0189.4 

 �"னவ" அர�_ெப.(அர�_ெப.) இ�8ைகயா� அ( நக, �ள#� 

$தி�வி.0190.1 

 ெபா"ைன ஈ"ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தா� அ� பல 

ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) நிைற ெச�வ	_ெப.(ெச�வ	_ெப.) $தி�வி.0190.2 



 த"ைன ஈ"றதா� அ� பலத�ம	 எ"6 உைர8�	 $தி�வி.0190.3 

 மி"ைன ஈ"ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அஃ� ஈ"றதா� 

விH� த� /கேழ. $தி�வி.0190.4 

 எH8 கட(த_ெப.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) உ��திர உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) எ"6 யா�	 

$தி�வி.0191.1 

 வH�த நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ( நக, 

வயி"_ெசா.உ�.(வயி"_ெசா.உ�.) உ	ப#" மா2ட $தி�வி.0191.2 

 விH�த�	 பல ெச�வ�	_ெப.(ெச�வ	_ெப.+உ	_சா#.) விய(� 

பா,��_வி.எ�.(பா,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ ள��_ெப.(உ ள	_ெப.+அ��_சா#.) $தி�வி.0191.3 

 அH8கா6 அைமயா� இ"ன�	 அமர, க2 உற'கா,. $தி�வி.0191.4 

 விைரய_வி.அ.(விைரய_வி.அ.) வி0(த தா,_ெப.(தா,_ெப.) மீனவ, வாைக 

ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) வி3��� $தி�வி.0192.1 

 திைரைய ெவ"ற� �: தக,�� இ(திர"_ெப.(இ(திர"_ெப.) ெச�8�8 

$தி�வி.0192.2 

 கைரய ெவ"ற�	 கா, தைள இ-ட�	 கனக $தி�வி.0192.3 

 வைரைய ெவ"ற�	 இ(நக, வலியினா� அ"ேறா. $தி�வி.0192.4 

 எ'�	 நா*மா� எ'க< க2<மா� எ'�	 $தி�வி.0193.1 

 த'� ேப, ஒளி அ�ல� இ�தனி நக,� ெச�வ	_ெப.(ெச�வ	_ெப.) 

$தி�வி.0193.2 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) க2 ஆயிர நாவினா" ெச�ப*	 எதி,8 க23 

$தி�வி.0193.3 

 அ	 க2 ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) உைடயவ" அள8க*	 ப3ேமா. 

$தி�வி.0193.4 

 /2ணிய	 /# @மி பா, அதி� வ�ேபாக	 $தி�வி.0194.1 



 ந2ணி_வி.எ�.(ந2<_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இ"/6 @மி 

வா"_ெப.(வா"_ெப.) நா3 எ"ப நா7	 $தி�வி.0194.2 

 /2ணிய	 /# @மிL	 அதி� வ�ேபாக	 $தி�வி.0194.3 

 ந2ணி_வி.எ�.(ந2<_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இ"/6 @மிL	 

ம�ைர மா நகர	. $தி�வி.0194.4 

 ப2 கனி(� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெசா�லா, நர�பிைச பாணி 

ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) $தி�வி.0195.1 

 உ2 கனி அ��	 ைக�ப� ெசவிெதாைள�� 

ஊ-ட_�ைற.எ�.(ஊ-3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ23	 $தி�வி.0195.2 

 ெப2களி" அ�த	 அ"னா, ெப�மித நடன	 உ2ண8 $தி�வி.0195.3 

 க2கைள வி3��	 கால	_ெப.(கால	_ெப.) கழி�பவ, அள* இலாதா,. 

$தி�வி.0195.4 

 கலவி வி�தாக ஊ:8 க-/ன� �ளி8�	 ந�லா, $தி�வி.0196.1 

 /லவி தG, ெசFவி ேநா8கி� /ன, �ைல� ேபாக	 ����	 $தி�வி.0196.2 

 நிைல நிைலயாைம ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ெநறி�ப3 த�ம தான	 $தி�வி.0196.3 

 கைலஞ, ைக�/ எ��	_ெப.எ�.(எ��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கால	_ெப.(கால	_ெப.) கழி�பவ, எ2 இலாதா,. $தி�வி.0196.4 

 ச(தி�� மீன ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

தைலவைன 9"6 ேபா�	 $தி�வி.0197.1 

 வ(தி��	 ஈச" @ைச மர/ளி �:��	 ேவத	_ெப.(ேவத	_ெப.) 

$தி�வி.0197.2 

 அ(தி��	 

அறியா"_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+ஆ"_பட,.ஒ�.) 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி�விைளயாட� ேக-3	 

$தி�வி.0197.3 



 சி(தி��	 அ"ப, @ைச ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நா _ெப.(நா _ெப.) கழி�ப, ப�ேலா,. $தி�வி.0197.4 

 க=பைவ க=6	 ேக-3	 ேக-டைவ க���  ஊற� $தி�வி.0198.1 

 ெசா� ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) நிைன(�	 ேக-ேபா,8� உண,�தி 

உ �ள8க	 தG,(�	 $தி�வி.0198.2 

 எ� பக�_ெப.(பக�_ெப.) இர*_ெப.(இர*_ெப.) நG'�	 

இட��_ெப.(இட	_ெப.+அ��_சா#.) ெம� அறி*_ெப.(அறி*_ெப.) ஆன(த 

$தி�வி.0198.3 

 அ=/த ெவ ள�� ஆழா தா0(� நா _ெப.(நா _ெப.) கழி�ப, சி�ேலா,. 

$தி�வி.0198.4 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) நிக, உய,�சி இ�லா" கா�பிய� 

தைலவ"_ெப.(தைலவ"_ெப.) ஆக $தி�வி.0199.1 

 �"னவ, ெமாழி(த ேதேனா, தம8� எலா	 �கம" அ"ேறா $தி�வி.0199.2 

 அ"ன� தனேத ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ம2ணிேல பா2: ேவ(தா� $தி�வி.0199.3 

 இ(நக, அரச"_ெப.(அரச"_ெப.) ஆவா" இ8கவி8� இைறவ" ஆவா". 

$தி�வி.0199.4 

 எ" என உைர�ேப" இ(த இைற மக"_ெப.(மக"_ெப.) ப2ைம ஏைன 

$தி�வி.0200.1 

 ம"னவ, வாேனா, ேபால மதி�� உைர வி#8க= பா=ேறா $தி�வி.0200.2 

 அ"னவ" ஆைண ஆ=றா_ெப.எ�.(ஆ=6_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அைட�ப� இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) அகில	 எ"றா� $தி�வி.0200.3 

 �"னவ" ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) வரவிைன �ைறயி� 

ெசா�ேவ". $தி�வி.0200.4 

 வர'க  த(�_வி.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�  என �� 

வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) �னிேவா, $தி�வி.0201.1 



 கர'க _ெப.(கர'க _ெப.) த(தைல �கி0�திட8 க�ைண 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அவி�ைச $தி�வி.0201.2 

 உர	_ெப.(உர	_ெப.) கட(�_வி.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+உ_ெப.எ�.�றி.) உைர 

உண,*_ெப.(உண,*_ெப.) எலா	 

கட(�_வி.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+உ_ெப.எ�.�றி.) அ� மைறயி" 

$தி�வி.0201.3 

 சிர	 கட(தவ" இ��ப� தி�8 கயிலாய	. $தி�வி.0201.4 

 /ர(த, ஆதி வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) பத	_ெப.(பத	_ெப.) ேபா�ைற 

/�ேத  $தி�வி.0202.1 

 பர(த_ெப.எ�.(பர_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா"_ெப.(வா"_ெப.) 

பத	_ெப.(பத	_ெப.) ச8கர� பைட உைட� பகவ" $தி�வி.0202.2 

 வர(த வா�வா0 பத	_ெப.(பத	_ெப.) எலா	 நிைல 

ெகட_�ைற.எ�.(ெக3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ� நா _ெப.(நா _ெப.) 

$தி�வி.0202.3 

 உர	_ெப.(உர	_ெப.) தவா� நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ேதா6	 ஓ'�_ஏவ.(ஓ'�_வி.) 

அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) ஓ'க�. $தி�வி.0202.4 

 அர	ைப மாதரா, ஆடலி" அரவ�	 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) $தி�வி.0203.1 

 நர	பி" ஓைசL	 �ழ* அதி, �	ைமL	 நா�வா� $தி�வி.0203.2 

 வர	/_ெப.(வர	/_ெப.) இ� ஓைதL	 ம�வி வ G0 ஒலிL	 மாறா� 

$தி�வி.0203.3 

 நிர	பி வான�	 திைசக7	 நிமி,வன மாேதா. $தி�வி.0203.4 

 ெவ(த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நG=6 ஒளி ெவ2ைமL	 

விமலைன அக	 ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.0204.1 

 அ(த	 இ"றிேய அைசவற இ�8ைகL	 அ�வி $தி�வி.0204.2 



 வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க2க7	 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அவ2 

இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மாதவ,8�� 

$தி�வி.0204.3 

 த(தா� அர" கயிைலயி" தன� சாVப	. $தி�வி.0204.4 

 ஆ'� ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வி#�� என8 க� 

என வா,�� $தி�வி.0205.1 

 வ G'�_ஏவ.(வ G'�_வி.) கா� அ�வி� திர  ெவ ளேம அ"றி $தி�வி.0205.2 

 ஓ'�_ஏவ.(ஓ'�_வி.) நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) மைற8 �3மியி" உ  

ஒளி ேநா8கி� $தி�வி.0205.3 

 N'� மாதவ, க2க7	 ெசா#வன ெவ ள	. $தி�வி.0205.4 

 ேகா-3 மா மல, நிலமல, �23 நG, எ3��8 $தி�வி.0206.1 

 கா-3 மா மல, ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) மல, 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) � _ெப.(� _ெப.) 

கைர(த $தி�வி.0206.2 

 பா-3 மா மல, ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) பரM�ட, அ:யி� $தி�வி.0206.3 

 J-3 மாதவ, ெதா�திL	 J0வன ஒ�பா�. $தி�வி.0206.4 

 ைகய நாக�	 கா� சின உHைவL	 க3வா�� $தி�வி.0207.1 

 ைபய நாக�	 த	 கிைளபரவிய �8க2 $தி�வி.0207.2 

 ஐய" ஆக ெம� அ�	தவ, தைம 

அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) 

$தி�வி.0207.3 

 ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நாக�	 ைவய�	 /க0வ� 

அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) சில	/. $தி�வி.0207.4 



 அள(திட=� அ#தாய அ8_�-.(அ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) �"றி" ேம� 

$தி�வி.0208.1 

 கள	 க6�� வி2_ெப.(வி2_ெப.) கா�தவ" ேகாயி" �" $தி�வி.0208.2 

 விள	ப அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) சிவ தG,�த�தி" மி8கதா� $தி�வி.0208.3 

 வள	_ெப.(வள	_ெப.) 

ெப6	_ெப.எ�.(ெப6_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சிவ தG,�த�தி" 

மாட�. $தி�வி.0208.4 

 த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) த�	 கதி,� ச(திர கா(த�தி� $தி�வி.0209.1 

 ப2 தய'க நவமணி ப�தி ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.0209.2 

 அ2ட, த�ச" அேநக தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0209.3 

 க2ட� ஆயிர8 கா� ம2டப	_ெப.(ம2டப	_ெப.) அேரா. $தி�வி.0209.4 

 ஆன பா"ைமயினா� அ(த ம2டப	_ெப.(ம2டப	_ெப.) $தி�வி.0210.1 

 ஞான நாயக" நா _ெப.(நா _ெப.) மல, தா _ெப.(தா _ெப.) ெதாழ 

$தி�வி.0210.2 

 வா"_ெப.(வா"_ெப.) மீெனா3 

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

�றி��_வி.எ�.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0210.3 

 ஊன	 இ� மதி ைவ�வ� ஒ�தேத. $தி�வி.0210.4 

 அ"ன ம2டப	_ெப.(ம2டப	_ெப.) த"C  அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) 

தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) $தி�வி.0211.1 

 எ"ன ேவ'ைக_ெப.(ேவ'ைக_ெப.) அத2ேம� 

இ�(தன"_வி.�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ"_பட,.ஒ�.) 

$தி�வி.0211.2 

 ப"C ேக வி� பதிென2 /ராண�	 $தி�வி.0211.3 



 ெசா"ன_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாதவ� 

Jத�னிவேன. $தி�வி.0211.4 

 அ(த ேவைலயி� அ�சிவ தG,�த�தி� $தி�வி.0212.1 

 வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 90கி அ	 ம2டப�� 

ஏறிேய $தி�வி.0212.2 

 ச(தி ஆதி தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) �:�� ஈ6 இலா $தி�வி.0212.3 

 இ(� ேசகர" தா _ெப.(தா _ெப.) 

நிைந(�_வி.எ�.(நிைன_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ�திேய. $தி�வி.0212.4 

 ச	/ ப�த" சதான(த" உ�தம" $தி�வி.0213.1 

 அ	/ய� தன" அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மேகாதர" $தி�வி.0213.2 

 உ	ப,_ெப.(உ	ப,_ெப.) அMசிய உ8கிர வ G#ய" $தி�வி.0213.3 

 ந	/ ேக வி� பிரச2ட ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) தவ". $தி�வி.0213.4 

 ஆதி மாதவ, யாவ�	 அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) உைம $தி�வி.0214.1 

 பாதியா� �=6	 ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பராபர� $தி�வி.0214.2 

 ேசாதிபா� ைவ�த Jதைன� ேதா�திர	 $தி�வி.0214.3 

 ஓதி அMசலி�� ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) வினா வினா,. $தி�வி.0214.4 

 ேவத ஆகம /ராணேம மி�திேய �தலா $தி�வி.0215.1 

 ஓ� A�களி" �ணி ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

எலா	 பய(த_ெப.எ�.(பய_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0215.2 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) பாகேன பர	 என� 

ேத,(�_வி.எ�.(ேத,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உண, 

ெப#ய_ெப.அ.(ெப#�_ெப.) $தி�வி.0215.3 

 ேபாத மாதவ உன8� யா	_பதி.ெப.(யா	_த".ப".) /க�வ� 

ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) உளதா�. $தி�வி.0215.4 



 ேம� ம(தர	 கயிைல� ப,�பத	 �த� விைடேம� $தி�வி.0216.1 

 ஊ�	_ெப.எ�.(ஊ,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ(தர நாடவ" 

உைறபதி அன(த	 $தி�வி.0216.2 

 ஆ�	 அ(த	 இ� ேபாக	 வ G3_ெப.(வ G3_ெப.) அைடவ� எ"6 அவ=றி" 

$தி�வி.0216.3 

 காரண' கேளா3 உைர�தைன க��திC8� இைசய. $தி�வி.0216.4 

 ஐய	 ஆதி �8 �=ற�	 அகல_�ைற.எ�.(அக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) அ�ளி� $தி�வி.0217.1 

 ெச�ய*	 ெதளி(திேல'க  யா	_பதி.ெப.(யா	_த".ப".) சி=றறி* 

உைடேய	 $தி�வி.0217.2 

 ைமய ெநMசிேன	 ஆைகயா" மய8கற இ"C	 $தி�வி.0217.3 

 உ�L மா6 அ�  ெச�தி எ"6 உைர�தன, ம"ேனா. $தி�வி.0217.4 

 தல'க  த	மி" மி8� உ ளதா�� த�திசா� தG,�த8 $தி�வி.0218.1 

 �ல'க  த	மி" மி8� உ ளதா� �ைற இர(ேதா,8� $தி�வி.0218.2 

 நல'க  அ�2 9,�தியா� நாத ேவதா(த� $தி�வி.0218.3 

 /ல	 கட(த_ெப.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேப, ஒளி உைற தல" 

ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) /கலா�. $தி�வி.0218.4 

 எ"ற ேபா� எதி, �க	_ெப.(�க	_ெப.) 

மல,(�_வி.எ�.(மல,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ� _ெப.(இ� _ெப.) 

மல வலிைய $தி�வி.0219.1 

 ெவ"ற_ெப.எ�.(ெவ�_வி.+"=_இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) JதC	 தல'களி" 

விேசடமா�(� த	ெபா" $தி�வி.0219.2 

 �"ற வா, சிைல யானிட	 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைற பதிL  

$தி�வி.0219.3 



 ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) ேக-க வ G3_ெப.(வ G3_ெப.) அளி�பதா� உள� ம=6 
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இட�தி�_ெப.(இட	_ெப.+அ��_சா#.+இ�_இட.ேவ.) யாேரC	 $தி�வி.0248.1 

 அ(தண,_ெப.(அ(தண,_ெப.) தம8� ஓ, �-: அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) 

தவ, தம8� ஓ, பி�ைச $தி�வி.0248.2 

 த(தவ, /ற	/ ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேசாடச 

தான	 த	மா� $தி�வி.0248.3 

 வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேப6 அைடவ, ப� ேவ6 

உைர�ப� எ" மதியா" மி8கீ,. $தி�வி.0248.4 

 ப� வைக� தல'க  எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) 

ைவகிய_ெப.எ�.(ைவ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பயC	 எ"6	 

$தி�வி.0249.1 

 ப� வைக� தG,�த	 எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) 

ஆ:ய_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பயC	 எ"6	 

$தி�வி.0249.2 

 ப� வைக� தான	 எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) ந�கிய பயC	 எ"6	 

$தி�வி.0249.3 

 ப� வைக�� ஆன @ைச ப2ணிய தவ�தி" ேப6	. $தி�வி.0249.4 



 ப� வைக� தவ'க  எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) 
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ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) யாவேர வH�த, பாலா,. $தி�வி.0252.4 



 அ�தி�மா நக#" ேப, சிவ நகர	 கட	ப வன	_ெப.(வந	_ெப.) அம,(ேதா, 

சீவ" $தி�வி.0253.1 

 ��தி /ர	 க"னி/ர	 தி�வால வா� ம�ைர �:யா ஞான	 $தி�வி.0253.2 

 /�தி த�	 @*லகி� சிவேலாக	 சம-: வி�சா/ர	 ெத" Eட� 

$தி�வி.0253.3 

 ப�தித� �வாத சா(த� தல	 எ"6 ஏ� வினா� 

பக,வ,_வி.அ.ெப.(பக,_வி.+F_இ.இ.கா.+அ,_பட,.ப".) ந�ேலா,. $தி�வி.0253.4 

 எ"6 தல� சிற�/_ெப.(சிற�/_ெப.) 

உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �6 �னிவ" எதி, 

அறேவா, இ6	@� எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.0254.1 

 ந"6_ெப.(ந"6_ெப.) தல� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) அ�  

ெச�தைன_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+ஐ_�".ஒ�.) 

ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உட�_ெப.(உட�_ெப.) 

எ3�த_ெப.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நய� பா3 

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.0254.2 

 இ"6 அைட(ேத	 இனி� �வண /2ட#க� சிற�/_ெப.(சிற�/_ெப.) அதைன 

இைச�தி எ"ன8 $தி�வி.0254.3 

 �"ற	_ெப.(�"ற	_ெப.) 

அட8கிய_ெப.எ�.(அட8�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

க�ைண8�"றைனயா" வர" �ைறயா� E6கி"றா". $தி�வி.0254.4 

 விரத மாதவ�தG, காணி"_நி.எ�.(கா2_வி.+இ"_நி.எ�.�றி.) ெவFவிைன 

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) வ G-:� $தி�வி.0255.1 

 சரதமா ேபாக_�ைற.எ�.(ேபா8_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ந��	_ெப.எ�.(ந��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தபனிய �ள#வ(த 

$தி�வி.0255.2 

 வர*	 அ8கனக கMச� ெப�ைமL	 வளC ந"கா $தி�வி.0255.3 



 உைர ெச��	 ேக2மி" எ"னா �னிவர" உைர8�	 ம"ேனா. 

$தி�வி.0255.4 

 க2ணக" �3மி_ெப.(�3மி_ெப.) மாட8 க: ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

ஆலவாயி" $தி�வி.0256.1 

 அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) அ	ெப�ைமயாேர அள�பவ, அவி, 

த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) ��த $தி�வி.0256.2 

 ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) நைக உைமயா  அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) விைள 

�க� ெசFவிேபால� $தி�வி.0256.3 

 த2ண6	 கமல	 @�த_ெப.எ�.(@_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தட� 

ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) தைகைம ெசா�வா	. $தி�வி.0256.4 

 ஆ=றிC8� அர�_ெப.(அர�_ெப.) ஆ	 க'ைக காவி#_ெப.(காவி#_ெப.) ஆதி 

ஆ6	 $தி�வி.0257.1 

 ேவ=6 உ�வா� �(நG, ேவைலL	 பிற*	 கா�	 $தி�வி.0257.2 

 ேதா=6�" த"ைன ஆ-ட� �(தர 9,�தி ெச	க2 $தி�வி.0257.3 

 ஏ=றின" க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தG,�த	 

ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஈ� எFவா6 எ"னி". 

$தி�வி.0257.4 

 அகளமா உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) ஒ38கி அ( 

ெநறிேய யா,8�	 $தி�வி.0258.1 

 நிகள	 ஆ	 வி��தி ேதா"ற_�ைற.எ�.(ேதா"6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நிைன* அற நிைந(�_வி.எ�.(நிைன_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி=�	_ெப.எ�.(நி�_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.0258.2 

 �க _ெப.(�க _ெப.) இலா அறிவான(த �(தர� ேசாதி ேமனா- $தி�வி.0258.3 

 சகள மா உ�வ	 ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) விைளயா-டாேல. 

$தி�வி.0258.4 



 �8கண" அரவ� @ண Aலின" �கி0 ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) 

தி'க _ெப.(தி'க _ெப.) $தி�வி.0259.1 

 ெச8கர	 சைடய" Jல கபால�த" ெச	க2 ஏ=ற" $தி�வி.0259.2 

 ைம8க�	 கய�_ெப.(கய�_ெப.) உ2 க2ணி வாம�த" �"C	 பி"C	 

$தி�வி.0259.3 

 ப8க�	 ந(தி ஆதி கணாதிப, பாரவி� Jழ. $தி�வி.0259.4 

 ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

ேதனி� ேதசா� திைச எலா	 விள'க� ெச'க2 $தி�வி.0260.1 

 ெவ"றி ெகா  உரக ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) நகர�	 வி/த, 

ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) $தி�வி.0260.2 

 ெபா" திக0 நக�	 ேவத" /ர�	 மா� /ர�	 ேமைல� $தி�வி.0260.3 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) தி� நக�	 

ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) சMச#�� ஆ: மீ வா". 

$தி�வி.0260.4 

 அ"ன ேபா� அயC	 ேதவ,8� அரசC	 ஆழி ேவ(�	 $தி�வி.0261.1 

 �"ன, வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைறMசி 

ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) �னிவ�	 ேப6 ந�கி� 

$தி�வி.0261.2 

 த"னக, அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நG'கா� 

தனி�ெப�	 கண�திேனாைர $தி�வி.0261.3 

 இ"ன�  �ர(� ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இலி'க�தி� /��	 எ�ைல. $தி�வி.0261.4 

 ேவ�திர� பைடேயா" ஆதி கணாதிப, 

வ G0(�_வி.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பால $தி�வி.0262.1 

 சா�திர �:*	 ேதறா� தனி �த� ஒ�வ எ"னா� $தி�வி.0262.3 



 ேதா�திர வைகயா� ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) 

வினாவ� ெச�வா,. $தி�வி.0262.4 

 ஐய இ'கிலி'க 9,�தி8� ஆ-ட*	 அ:ேய 90கி $தி�வி.0263.1 

 உ�ய*	 க'ைக ஆதி நதிக7	 உலக��_ெப.(உலக	_ெப.+அ��_சா#.) 

உ ேளா, $தி�வி.0263.2 

 ைமஅ6 தடாக நG�	 ம=6 இைல இ�ைம� ேப6	 $தி�வி.0263.3 

 ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஓ, தி,�த	 இ'� உ2டா8� 

என ெச�ப ேலா3	. $தி�வி.0263.4 

 அ�தைக இலி'க 9,�தி8 க3�த� எ" கீ0 சாராக $தி�வி.0264.1 

 ��தைல ேவைல வா'கி நா-:னா" �� பா, கீ23 $தி�வி.0264.2 

 ைப�தைல பா(த  ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) பாதல	 கீ23 ேபா� எ2 

$தி�வி.0264.3 

 ைக� தல� பிரம" அ2டகடாக�	 கீ2ட� அFேவ�. $தி�வி.0264.4 

 அFவழி� /ற	/ J0(�_வி.எ�.(J0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

கிட(த_ெப.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆழி ஊழி� $தி�வி.0265.1 

 ெபௗவ நG, எ"ன ஓ'க� பாணியா� அைம�� ேவணி� $தி�வி.0265.2 

 ெத�வ ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) நGைர� Nவி8 

கல(�_வி.எ�.(கல_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மா தG,�த	 ஆ8கி8 

$தி�வி.0265.3 

 ைக வைர கபாலி ந(தி கண�திைன ேநா8கி8 E6	. $தி�வி.0265.4 

 இ"னமா தG,�த	 த"ைன எைன� பல தி,�த	 க-� $தி�வி.0266.1 

 �"ன	 யா	_பதி.ெப.(யா	_த".ப".) இ'�8 

க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �த"ைமயா� ஆதி 

தG,�த	 $தி�வி.0266.2 

 எ"னலா	 இனி உ2டா8�	 தG,�த'க  எைவ8�	 ேமலா� $தி�வி.0266.3 



 அ"னலா� பரம தG,�த	 என� ெபய, வழ'க� ஆ�	. $தி�வி.0266.4 

 ம�  ெகட_�ைற.எ�.(ெக3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 90கிேனா, 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ம'கல	 ெபறலா" நாம	 $தி�வி.0267.1 

 அ�  சிவ தG,�த	 ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

/"ெனறி அக=றி உ ள��_ெப.(உ ள	_ெப.+அ��_சா#.) $தி�வி.0267.2 

 இ� _ெப.(இ� _ெப.) ெகட_�ைற.எ�.(ெக3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஞான	 

த"ைன ஈதலா" ஞான தG,�த	 $தி�வி.0267.3 

 ெத�  கதி தரலா" ��தி தG,�த	 எ"6 இத=� நாம	. $தி�வி.0267.4 

 �ைட(� த,�பண�	 ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

தான�	 ெகா3�� அ	மாேட $தி�வி.0268.1 

 அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எH�� ஐ(�	 

எ2ணி_வி.எ�.(எ2<_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உ�ச#�� அ"பா� 

எ	ைம� $தி�வி.0268.2 

 ெதாட,(�_வி.எ�.(ெதாட,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

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

J0(�_வி.எ�.(J0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �தி��-

வி.எ�.(�தி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைம உவ�ப� ெச�ேதா, 

$தி�வி.0268.3 

 

 உட	/_ெப.(உட	/_ெப.) எ3�ததனா� எ(த உ6தி உ23 அதைன� ேச,வா,. 

$தி�வி.0268.4 

 இ(த நG, எ	ைம ஆ-:" ஏ0 இ,23_ெப.(இர23_ெப.) உலகி" 

மி8க_ெப.அ.(மி8க_ெப.அ.) $தி�வி.0269.1 

 அ(த	 இ� தG,�த	 எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) ஆ-:ய 

பய"_ெப.(பய"_ெப.) வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ��	_ெப.எ�.(எ��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0269.2 

 வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இதி" 90கி இ'� ைவ�	 

ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) �றிைய உ'க  $தி�வி.0269.3 



 சி(ைதயி� ஆ,வ	 ெபா'க� @சைன ெச�மி" எ"னா. $தி�வி.0269.4 

 வி2ணவ,_ெப.(வி2ணவ,_ெப.) த	மி" ேமலா	 ேவதிய" 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0270.1 

 ப2ணவ" தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) அ(நG#� 

ப:(�_வி.எ�.(ப:_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த"ன உ�ைசயாேல 

$தி�வி.0270.2 

 அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) அ	 கண�தி ேநாைர 90� வி�� அனாதி ஆய 

$தி�வி.0270.3 

 /2ணிய விலி'க	 த"C  /�(� இனி� இ�(தா" ம"ேனா. 

$தி�வி.0270.4 

 அ(தமா நG, ந(தி ஆதிேயா, விதியா� ேசாம $தி�வி.0271.1 

 �(தர" �:ேம� ஆ-:� �க _ெப.(�க _ெப.) அற�@ைச ஆ=றி� 

$தி�வி.0271.2 

 சி(ைதயி� விைழ(த எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) அைட(தன, ெச	ெபா" 

கMச	 $தி�வி.0271.3 

 வ(தவா6 இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) அ�தி,�த மகிைமL	 

உைர�ப8 ேக2மி". $தி�வி.0271.4 

 வைள எறி தர'க ஞான வாவிைய ேநா8கி� பாவ� $தி�வி.0272.1 

 தைளய6 90கி" ேவ23	 காமிய	 எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) சா�	 

$தி�வி.0272.2 

 உள	 உற 90�	 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) �H8� ஒ"ற=� 

உலக��_ெப.(உலக	_ெப.+அ��_சா#.) உ ள_ெப.அ.(உ _ெப.) $தி�வி.0272.3 

 அளவ6 தG,�த	 எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) 

ஆ:ய_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பய"_ெப.(பய"_ெப.) 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ��	. $தி�வி.0272.4 



 ெம�ைய ம2ணாதி ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

விதிவழி ��தி ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0273.1 

 ைமய6 வ�ண J�த ம(திர	 நவி"6 90கி=6 $தி�வி.0273.2 

 உ�யமா தG,�த	 எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) 

ேதா�(�_வி.எ�.(ேதா�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) மைறL	 மா�(ேதா, $தி�வி.0273.3 

 ைகயி� எ�_�-.(எ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ெபா�7	 ஈ(த காச6 ேப6 ந��	. 

$தி�வி.0273.4 

 ெத�வ இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) தG,�த	 த"ைன நிைன* இ"றி� 

தG2:னாK	 $தி�வி.0274.1 

 அFவிய விைனL	 நG(தி_வி.எ�.(நG(�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) ெபற�_ெதா.ெப.(ெப6_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

வ G3ேச,வ, $தி�வி.0274.2 

 இF*ைர ெம�ேய ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எ" எனி" மன�தா6 அ"றி $தி�வி.0274.3 

 ெவF அழ� தG2:னாK	 �3	 அ"றி வி3ேமா அ	மா. $தி�வி.0274.4 

 ஆ�	 அ(நG#� எ"6	 ஆ:ன, சீவ" ��தி $தி�வி.0275.1 

 ேச�வர	 நGரா3	 சிற�/6 பயC8� ஒFவா $தி�வி.0275.2 

 வா�ண	 ஆ8கி" ேநய ம(திர	 இைவ_பதி.ெப.(இ_�-.+ஐ_பட,.ப".) �" 

ஆன $தி�வி.0275.3 

 ேப, உண,*_ெப.(உண,*_ெப.) 

அளி8�	_வி.எ�.(அளி_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நான	 ெச�தவ, ெப6	_ெப.எ�.(ெப6_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேப6 எ�லா	. $தி�வி.0275.4 

 அ"ன நG, அதைனL	 ஆ: ஆலவா� உைடய நாத" $தி�வி.0276.1 

 த"ைனL	 பணிேவா" ேமைல� பரகதி த"ைன� சா�	 $தி�வி.0276.2 



 எ"ன ந"_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) Aலி� 

ெசா"ன_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பவி�திர	 எைவ8�	 

ேமலா�� $தி�வி.0276.3 

 ப"ன�	 /னித	 ஆன பவி�திர	 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி=�	. $தி�வி.0276.4 

 ஆதர* இலனா� அ(நG, ஆ:ேனா" �வ,8க	 ேச�	_ெப.எ�.(ேச,-

வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0277.1 

 ஆதர* உளனா� 90கி வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ஆதி ஆேனா,8� 

$தி�வி.0277.2 

 ஆதர அ#சி எ 7� த��பண	 அைமய� 

ெச�ேதா"_வி.அ.ெப.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+ஓ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.0277.3 

 ஆதர ேவ வி �=6	 ஆ=றிய பயைன� ேச�	. $தி�வி.0277.4 

 ஏைன மா தல'க  த	மிலி�(� ெச� விரத	_ெப.(விரத	_ெப.) @ைச 

$தி�வி.0278.1 

 தான மா த�	 ஓம	 தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) ெசப	 தியான	 த	மா� 

$தி�வி.0278.2 

 ஆன மா பயனி� ேகா: அதிக	 ஆ	 

அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 90கி $தி�வி.0278.3 

 ஞான	 மாதG,�த ஞா'க, இ�(�_வி.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைவ நய(�_வி.எ�.(நய_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெச�யி". 

$தி�வி.0278.4 

 பிற(த_ெப.எ�.(பிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா _ெப.(நா _ெப.) அ(நG, 

90கி" ேமைல ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) பிறவி� 

ெபௗவ	_ெப.(ெபௗவ	_ெப.) $தி�வி.0279.1 

 மறி(தி3	 மறி ேத  �	ப மதிகளி" 90கி� ெத"பா� $தி�வி.0279.2 

 உைற(தவ, ெபா�-3 பி2ட	_ெப.(பி2ட	_ெப.) உதவினா� அவ,த	 

ஆ0(� $தி�வி.0279.3 



 நிைற(தி3 பிறவி� ெபௗவ நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேம� எHவ, அ"ேற. $தி�வி.0279.4 

 அ�தட ம�'கி" யாவ, ெத" /ல	 

அைட(ேதா,_வி.அ.ெப.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+ஓ,_பட,.ப".) த'க  

$தி�வி.0280.1 

 சி�த மா� அக=ற ேவ2:� ெச� கட"_ெப.(கட"_ெப.) �:8கி" அ"ேனா, 

$தி�வி.0280.2 

 எ�தைன எ2 ேந,(தாK	 எ 78கா ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) ஆ2டாக 

$தி�வி.0280.3 

 அ�தைன ஆ23 ம-3	 அவைர வி2_ெப.(வி2_ெப.) ஆள ைவ�பா,. 

$தி�வி.0280.4 

 9வைக உலகி� உ ள_ெப.அ.(உ _ெப.) தG,�த� �ைறயா� எ"6	 

$தி�வி.0281.1 

 ேசவக	 ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இ(த� 

தG,�த	 எ( நா7	 90கி $தி�வி.0281.2 

 ஏவா அ( நGரா� எ"6	 ஈசைன @ைச ெச� ேவா, $தி�வி.0281.3 

 ஆவ, இ�பிறவி த"னி� அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) கதி8 கைரைய� 

சா,வா,. $தி�வி.0281.4 

 வி3�திட� அ#ய நி�த ேவ வி மா விரத	_ெப.(விரத	_ெப.) 

ேவத	_ெப.(ேவத	_ெப.) $தி�வி.0282.1 

 த3�திட� அ#ய தான	 தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�-.+ஐ_பட,.ப".) த�	 ேப6 எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) 

$தி�வி.0282.2 

 அ3�தத" கைரயி� ைவகி ஈசைன அ��சி� ேபா,8�8 $தி�வி.0282.3 

 ெகா3�தி3 /2ணிய�தி� ேகா:யி� ஒ"68� ஒFவா. $தி�வி.0282.4 

 உ	ைமயி� பிறவி ேதா6	 நியம ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ஒH8க	 @23 

$தி�வி.0283.1 



 ெபா�ைமயி� விரத	_ெப.(விரத	_ெப.) தான	 தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) /னித, ஆகி� $தி�வி.0283.2 

 ெச	ைம ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ெநறியி" 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சி�த, அல� 

இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) தG,�த	 $தி�வி.0283.3 

 இ	ைமயி� அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி�த	_ெப.(நி�த	_ெப.) ஆ3த=� எ�தா� அ"ெற. $தி�வி.0283.4 

 மதி கதிேரா" இட��_ெப.(இட	_ெப.+அ��_சா#.) ஒ3'� தின	 

தி'க _ெப.(தி'க _ெப.) பிற�/ அரவ	 வா� அ'கா(� $தி�வி.0284.1 

 கதி,க  தைம விH'� தின	 விதிபாத	 இ( நாளி� 

க�தி_வி.எ�.(க��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 90கி� $தி�வி.0284.2 

 �திக  த��பண	 தான	 /#த" மC ஓ� தல� ெதாைக ஒ"ற=� 

ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) $தி�வி.0284.3 

 அதிக பலன	 �ைற A6 ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) A6 

ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) ஓ, அன(த	 ஆ�	. $தி�வி.0284.4 

 ெபா� அ#ய தக,� தி'க _ெப.(தி'க _ெப.) �லா� தி'க _ெப.(தி'க _ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�-.+ஐ_பட,.ப".) உதி8�	 ேபா� 90கி" $தி�வி.0285.1 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பதினாயிர மட'கா	 �ற* கைவ� 

தா _ெப.(தா _ெப.) அலவ உதி�பி" 90கி" $தி�வி.0285.2 

 இ�பதினாயிர மட'கா	 இ(� ரவியிட�� ஒ3'� இ(� வார	 

$தி�வி.0285.3 

 வ�வ� அறி(�_வி.எ�.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ: மC ஓத� 

ெசயி" அன(த மட'� உ2டா�	. $தி�வி.0285.4 

 பிரயாைக தனி" மகரமதி நா _ெப.(நா _ெப.) ��ப�	 �ைட(� 

ெப6	_ெப.எ�.(ெப6_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேப6 இ(த� 

$தி�வி.0286.1 



 திைர ஆ, ைப(_ெப.அ.(ைப	_ெப.அ.) தட�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

நா _ெப.(நா _ெப.) 90�ேவா" 

ெப6	_ெப.எ�.(ெப6_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) விரத சீல	 @23 

$தி�வி.0286.2 

 வைரயாம� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வ�ட	 

ப:(�_வி.எ�.(ப:_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைம ஐ அமர, 

சிகாமணியா	 ேவத $தி�வி.0286.3 

 உைரயாைன வழிப3ேம� மல:8� ந"_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மக� ேப6 

உ2டா	 ம"ேனா. $தி�வி.0286.4 

 எ2 திைச நதி வாவி வ:வான மாதG,�த	 எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) 

இ�ெபா" $தி�வி.0287.1 

 /2ட#க தட�தி� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேகா:யி� ஓ, E6 நிக, ேபாதா 

ஈ� $தி�வி.0287.2 

 க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அதனா� 

அற	_ெப.(அற	_ெப.) தG2ட� ெப=றதனா� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 

ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) அ	 ைகயா� அ ளி8 $தி�வி.0287.3 

 ெகா2டதனா� இ"ப நல	_ெப.(நல	_ெப.) �ைட(� அதனா� ேப#"ப	 

ெகா38�	_ெப.எ�.(ெகா3_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அ"ேறா. $தி�வி.0287.4 

 �"னவ" அ�ளி� ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காரண 

�ைறயா� அ"றி $தி�வி.0288.1 

 இ"ன	 இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) /னித வாவி8� ஏ�வா� எ�� நாம	 

$தி�வி.0288.2 

 மி" அவி, சைடயா" ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க'ைக நG#� 

$தி�வி.0288.3 



 பி"ன� கல(த_ெப.எ�.(கல_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நGரா� 

ெப6	_ெப.எ�.(ெப6_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சிவக'ைக எ"6	. 

$தி�வி.0288.4 

 அலகிலா� தG,�த	 த	�  அதிக உ�தம	 ஆ�� 

ேதா"றி_வி.எ�.(ேதா"6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0289.1 

 இலகலா� இதைன� தG,�த உ�தம	 எ"ப, ஆரா�(ேதா, $தி�வி.0289.2 

 பல இத0_ெப.(இத0_ெப.) வி#��� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா" ப'கய	 

மல,(த_ெப.அ.(மல,(த_ெப.அ.) நGரா� $தி�வி.0289.3 

 உல�_ெப.(உல�_ெப.) அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) யா�	 ெபா=றா மைர 

என உைர�ப� அ"ேற. $தி�வி.0289.4 

 த�ம �"னா� நா"�	 த�தலா� த�ம தG,�த	 $தி�வி.0290.1 

 அ�ைம_ெப.(அ�ைம_ெப.) சா� அ��த தG,�த	 அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) 

ெபற�_ெதா.ெப.(ெப6_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) காமதG,�த	 $தி�வி.0290.2 

 இ�ைம ேச, ��தி தG,�த	 எ"பதா	 

இைனய_�ைற.எ�.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) தG,�த	 $தி�வி.0290.3 

 ெவ�வ� பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) எ"C	 விறகிC8� எ#யா	 அ"ேற. 

$தி�வி.0290.4 

 இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) தல�தி" ஆ"ற 

ெப�ைமL	 எ#கா� ெச	ெபா" $தி�வி.0291.1 

 ெத�வ� ப�ம தG,�த� ெப�ைமL	 ெச�ப8 ேக-ேடா, $தி�வி.0291.2 

 எFவ	_ெப.(எFவ	_ெப.) இ� ேபாக	 வ G3_ெப.(வ G3_ெப.) ெப6வ, எ"6 

இைச�தா"_வி.�.(இைச_வி.+��_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) �(நG, 

$தி�வி.0291.3 

 ெபௗவ	_ெப.(ெபௗவ	_ெப.) உ23 அமர, ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) ப#பவ 

விHம	 தG,�ேதா". $தி�வி.0291.4 

 ஆலவா� அல,(த ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா" அ	/ய� 

ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) தG,�த�தி" $தி�வி.0292.1 



 ேமலவா	 ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) த"ைன விள	/ வா, எவேர அ	 

க2 $தி�வி.0292.2 

 நGலமா மிட=6 �8கணி, ஆமய" அறிவான(த $தி�வி.0292.3 

 9ல	 ஆ	 லி'க ேம"ைம �ைறயினா� அைறய� உ=றா	. $தி�வி.0292.4 

 ெபா" ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) ேம� ெவ ளி� ெபா��/ ம(தர	 ேகதார	 

$தி�வி.0293.1 

 வ"ென3	 /#ைச J0(த_ெப.எ�.(J0_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வாரண 

வாசி ஆதி� $தி�வி.0293.2 

 ப"ன�	 தல'க  த	மி� பராபர இலி'க	 

ேதா"6	_ெப.எ�.(ேதா"6_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0293.3 

 �"ன#8 கட	பி" மாேட �ைள�த� இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ைசவ 

லி'க	. $தி�வி.0293.4 

 அ�பதி லி'க	 எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) அ�-�றி இதனி� பி"/ 

$தி�வி.0294.1 

 க�/ வி-3 எH(த_ெப.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ(த காரண	 

இர2:னாK	 $தி�வி.0294.2 

 ஒ�ப#� ஆன ஞான ஒளி திர2ட"ன இ(த� $தி�வி.0294.3 

 தி�பிய லி'க 9ல இலி'கமா�� சிற8�	 அ"ேனா. $தி�வி.0294.4 

 இ(த மா இலி'க�� எ2 நா"� இல8கண வி�ைச ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

$தி�வி.0295.1 

 அ(த	 இ� அழக" பாக�� உைமெயா3 அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0295.2 

 ச(தத	 விள8க	 ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

தைகைமைய ேநா8கி� ேசாம $தி�வி.0295.3 

 �(தர" எ"6 நாம	 சா�தின, �ற8க வாண,. $தி�வி.0295.4 



 திற�ப3 உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) எ'�	 வியாபியா�� 

சிற(�_வி.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி=�	_ெப.எ�.(நி�_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.0296.1 

 அற� ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) கட* _ெப.(கட* _ெப.) ேசாம �(தர" 

அதனா� அ"ெற $தி�வி.0296.2 

 கைற8 கதி, வ:ேவ� ெத"ன" ைகயி� ெபா" பிர	/_ெப.(பிர	/_ெப.) ப-ட 

$தி�வி.0296.3 

 /ற� த:� தH	/ 9"6 /வன�	 ப-ட� அ"ெற. $தி�வி.0296.4 

 ெசா=ற இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) சம-: ஆன ேசாம �(தரைன8 காண� 

$தி�வி.0297.1 

 ெப=றவ, விய-: ஆன பிறபதி இலி'க	 காண� $தி�வி.0297.2 

 உ=றவ, ஆவ, எ"6 உைர8கி" ேவ, ஊ-3 நG, ேபா� $தி�வி.0297.3 

 ம=ைறய சிைனக  எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) தைழவி8� மர�தி" மாேதா. 

$தி�வி.0297.4 

 எ�தல�� யாவ" எ2 எ2 தி�விைளயாட� ெச�தா" $தி�வி.0298.1 

 அ�தல�� அவC8� ஒ�/ அதிக	 ஆ	 சிற�/	_ெப.(சிற�/_ெப.+உ	_சா#.) 

ெப=ற_ெப.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0298.2 

 உ�தம" எ"6 எ(த உலகிK	 இ�ைல அ(த $தி�வி.0298.3 

 வி�தக" அதிக� த"ைம_ெப.(த"ைம_ெப.) எைன��	 எனி" விள	ப8 

ேக2மி". $தி�வி.0298.4 

 ெபா��பிC  தைலைம 

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

ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) �3மிேம� $தி�வி.0299.1 

 த�8களி� தைலைம சா�	 த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) 

ந6	_ெப.அ.(ந6	_ெப.அ.) ெத�வதா� $தி�வி.0299.2 



 வி��/6 ேவ வி த	�  ேம	 ப3	 /ரவி_ெப.(/ரவி_ெப.) ேமத	 

$தி�வி.0299.3 

 அ�  ப3 தான	 த	�  விHமிதா	 அ"ன தான	. $தி�வி.0299.4 

 மனித#� உய,(ேதா, ஆதி மைறயவ, ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) த	மி� 

$தி�வி.0300.1 

 பனித� தி'க _ெப.(தி'க _ெப.) ேவணி� பகவேன உய,(ேதா  

ேவ-ேடா,8� $தி�வி.0300.2 

 இனி� அ�  விரத	_ெப.(விரத	_ெப.) த	�  அதிக	 ஆ	 இ(� வார	 

$தி�வி.0300.3 

 /னித ம(திர'க  த	�  ேபாத ஐ(� எH�� ேமலா	. $தி�வி.0300.4 

 மி"ைம சா� மணியி� சி(தாமணி வர	_ெப.(வர	_ெப.) விH�ப 

ந��	_ெப.எ�.(ந��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0301.1 

 த"ைம_ெப.(த"ைம_ெப.) சா� அற'க _ெப.(அற'க _ெப.) த	மி� 

மி�	_ெப.எ�.(மி�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சிவ த�ம	 எ"ப 

$தி�வி.0301.2 

 இ"ைம சா� ெநறிநி" ேறா�8� ஏ=� ந=கல'க  த	மி" $தி�வி.0301.3 

 ந"ைம சா"றவேர �8கணா தC8� அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) @2ேடா,. 

$தி�வி.0301.4 

 தGயவா" �ைவ� பா� ஆவி� ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ஆ அதிக	 ப�ேவ6 

$தி�வி.0302.1 

 ஆய மா தG,�த	 த	�  அதிக	 ஆ	 �வணகMச	 $தி�வி.0302.2 

 மாய மா� அ68க எ�லா� தல�திK	 

வதி(�_வி.எ�.(வதி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ம"C	 $தி�வி.0302.3 

 Nய வானவ#� ேசாம �(தர" சிற(ேதா" ஆ�	. $தி�வி.0302.4 

 அ(த�	 �தK	 இ�லா அக2ட @ரணமா� யா,8�	 $தி�வி.0303.1 



 ப(த�	 வ G3	 ந��	_ெப.எ�.(ந��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பராபர� ேசாதி தாேன $தி�வி.0303.2 

 வ(தைன_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+ஐ_�".ஒ�.) 

/#ேவா,8� இ	ைம ம6ைம வ G3_ெப.(வ G3_ெப.) அளி�பா" இ(த� 

$தி�வி.0303.3 

 �(தர லி'க�� எ"6	 விள'�வா" ��தி ஏ�த. $தி�வி.0303.4 

 இ�த� சய	/ த"ைன ஏைனய சய	/ எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) 

$தி�வி.0304.1 

 நி�த�	 த#சி�� ஏ�	 நி�மல ஒளியா	 இ(த $தி�வி.0304.2 

 உ�தம இலி'க	 க2ேடா,_வி.அ.ெப.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+ஓ,_பட,.ப".) 

உைர உண,*_ெப.(உண,*_ெப.) 

ஒ3'க_�ைற.எ�.(ஒ3'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ ேள $தி�வி.0304.3 

 சி�த	_ெப.(சி�த	_ெப.) மா� ஒழிய� 

ேதா"6	_ெப.எ�.(ேதா"6_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சிவபர	 

�டைர8 க2ேடா,. $தி�வி.0304.4 

 இ�தனி� �டைர ேந, க23 இைறMசிேனா, பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) 

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.0305.1 

 ெகா�� அழ� ெபாறிவா�� ப-ட பM�ேபால ேகாப	_ெப.(ேகாப	_ெப.) 9ள 

$தி�வி.0305.2 

 ெம��தவ	 சிைதL	 மாேபா� ம�(தினா  வ GL	 ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

ேபா� $தி�வி.0305.3 

 உ�தம �ண'க  எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) உேலாப�தா� அழிL	 மா 

ேபா�. $தி�வி.0305.4 

 கலி கட�_ெப.(கட�_ெப.) இரவி 

ேதா"ற_�ைற.எ�.(ேதா"6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) க�� 

இ� _ெப.(இ� _ெப.) உைடL மாேபா� $தி�வி.0306.1 



 ஒலி ெகH ெப�'கா= அ ள உைடப3 ேமக	_ெப.(ேமக	_ெப.) ேபால 

$தி�வி.0306.2 

 வலி ெகH மட'க� சீற மாL	 மா� யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேபால8 

$தி�வி.0306.3 

 �லிசவ� ஏ6 தா8க� ெபா:ப3	 �"ற	_ெப.(�"ற	_ெப.) ேபால. 

$தி�வி.0306.4 

 ம�-சி ெச� காம ேநாயா" மதி ெக3 மா6 ேபால $தி�வி.0307.1 

 அ�  சிவ ஞான ேநா8கா� வலி ெக3	 அவி�ைச ேபால� $தி�வி.0307.2 

 த�8� உ6	 உவண	 சீற� தழ� அராவிளிL	 மா ேபால $தி�வி.0307.3 

 ெச�8� உற அழிL	 க=ற க�வி ேபா� சிைதL	 அ"ேற. $தி�வி.0307.4 

 /ல#யி� சீவ" ��தி /ேரசைன8 காண� ெப=றா� $தி�வி.0308.1 

 அைல கட�_ெப.(கட�_ெப.) தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) உ- ப-ட அவனி மா 

தான	 ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0308.2 

 பல" உ6	 கதி, கா� உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) ைவகலி� பணிய� ெப=றா� 

$தி�வி.0308.3 

 கைலஞ, பா� A=6� ப��8 கபிைல மா தான� ேபறா	. $தி�வி.0308.4 

 வி2_ெப.(வி2_ெப.) இைட� ப#தி� /�ேத  ேமைல நG, �ளி8�	 

எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) $தி�வி.0309.1 

 அ2ணைல வண'கி� ேகா: ஆ" இன� தான� ேபேறா	 $தி�வி.0309.2 

 ப2ணவ, பர*	_ெப.எ�.(பர_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பாதி 

இ� _ெப.(இ� _ெப.) வயி� பணிய� ெப=றா� $தி�வி.0309.3 

 வ2ண ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) /ரவி_ெப.(/ரவி_ெப.) ேமத மக	 /# 

ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) ேப6 எ��	. $தி�வி.0309.4 

 இ"னன வதிகமா	 ேபறறி(� ேபா� எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ=.) 

ேதவ,8�	 $தி�வி.0310.1 



 �"னவ" சம-: வி�சா/ர	 உைற �த�வ" த"ைன� $தி�வி.0310.2 

 ெசா"ன_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) கால	_ெப.(கால	_ெப.) ேதா6	 இைறMசிL	 

ெதாH�	 J0(�	 $தி�வி.0310.3 

 ெபா" அ:8� அ"ப, ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வழிப3	 /னித சீல,. $தி�வி.0310.4 

 உ	ைமயி� விைனக  எ"C	 பிணி அவி0(� ஒ�வி�Nய $தி�வி.0311.1 

 ெச	ைமய, ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஆனா� தி� 

ெவா� ெச�வ	_ெப.(ெச�வ	_ெப.) ஓ'க $தி�வி.0311.2 

 ெவ	ைம_ெப.(ெவ	ைம_ெப.) இ� 

ேபாக_�ைற.எ�.(ேபா8_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 90கி மல இ�" வ G8க 

நG(தி_வி.எ�.(நG(�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0311.3 

 ைம	 மலி க2ட�� எ	ேகா" மல, அ: நGழ� வா0வா,. $தி�வி.0311.4 

 அற உ�வ" ஆலவாயா" ஆமM ெசவி ம3�தா� 

அைட(த_ெப.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப��� $தி�வி.0312.1 

 பிறவி விைன அ6 நிைன(தா" ஊ6 ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) பவ� 

பாவ� பிணி ேபா	 Eட� $தி�வி.0312.2 

 இைறவைன இ"6 இைறM��	 எ"6 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மைன�/ற	 ேபா(தா� 

ஈைரMA6 $தி�வி.0312.3 

 மற�6 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) பவ�� இைழ�த பாதக வ� விைன 

அைன��	 மாL	 ம"ேனா. $தி�வி.0312.4 

 /ைழ8ைக வைர ெதாைல�தாைன த#சி� ேதா, ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) 

ஆ	 /ரவி_ெப.(/ரவி_ெப.) ேவ வி $தி�வி.0313.1 

 தைழ�த ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) பய"_ெப.(பய"_ெப.) ெப6வ, 

உ��திர J�த	 அதனா� தவ வாேனா,க  $தி�வி.0313.2 



 ெதாழ=� அ#யா" தைன� �தி�ேதா, கண��8� ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) 

ராசJய யாக	 $தி�வி.0313.3 

 இைழ�த ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) பய"_ெப.(பய"_ெப.) ெப6வ, சம-: 

வ:வாகிய அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) இலி'க	 த"ைன. $தி�வி.0313.4 

 அ	 ைக அள* ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) நG, ஆ-:� @சி�ேதா, அளவிேலைன� $தி�வி.0314.1 

 �'க தல�� உைற இலி'க 9,�திகைள� சிவ ஆகம A� 

ெசா"ன_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ=றா" $தி�வி.0314.2 

 ம'கல	 ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �கம" 

ஈெர-3	 வHவா� வாச	 

ேதா�(த_ெப.எ�.(ேதா�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0314.3 

 ெச'_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) கனக மணி8 கலச� /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) 

ஆ-:_வி.எ�.(ஆ-3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மா@ைச ெச�ேதா, 

ஆவா,. $தி�வி.0314.4 

 அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) வ2ண	_ெப.(வ2ண	_ெப.) �(தரைன ஐ(� 

அ�த	 ஆ" உத*	 ஐ(�	 தG	_ெப.அ.(தG	_ெப.அ.) ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) 

$தி�வி.0315.1 

 ெசFவ2ண8 கனி சா(த� ேச6_ெப.(ேச6_ெப.) �த� அ-:��� 
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இைவ_பதி.ெப.(இ_�-.+ஐ_பட,.ப".) பல*	 அ-:�� ஒ, எழிலா, ெத�வ 

$தி�வி.0316.3 

 ��ைல_ெப.(��ைல_ெப.) நைகயா ேரா3	 விைர8 கைலைவ �ளி�� 

இ"ப	_ெப.(இ"ப	_ெப.) 90கி வா0வா,. $தி�வி.0316.4 

 ந"_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மல, ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) ஆலவாயா" �:ேம� 

சா�தினா" நய(�_வி.எ�.(நய_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) A6 

$தி�வி.0317.1 

 ெபா" மல, ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அய� 
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ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) 
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$தி�வி.0318.2 
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 ெத6	 கதி, கா" மணிமாட ம�ைர நாயக,8� ஈ(ேதா, 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) 

$தி�வி.0319.3 

 ெவ6	_ெப.அ.(ெவ6	_ெப.அ.) �க _ெப.(�க _ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஐ	 ெபாறி8�	 
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 கய�_ெப.(கய�_ெப.) இைசய_�ைற.எ�.(இைச_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

க2<ைம ேகா" தி��"ன,� ப�லிய�	 க�ெல"6 

ஆ,�ப_�ைற.எ�.(ஆ,��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.0320.1 

 இய� இைசய_�ைற.எ�.(இைச_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) பாடலிேனா3 

ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�-.+ஐ_பட,.ப".) ெச�வி� ேபா, இ6மா�/ 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0320.2 

 /ய�_ெப.(/ய�_ெப.) இைசய_�ைற.எ�.(இைச_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விய	 

கலி�ப 9*ல�	 ெதாழ அரசா� ெபால	_ெப.(ெபால	_ெப.) 

ெகா	/_ெப.(ெகா	/_ெப.) ஆ3	 $தி�வி.0320.3 

 ெசய�_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

இைசய_�ைற.எ�.(இைச_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அண'கைனயா, ஆடர'� 

க23 இ"ப� ெச�வ�� ஆ0வா,. $தி�வி.0320.4 

 ஒ�கா� அ-டா'க�ட" பMசா'க�ட" நாத ஒ2_ெப.அ.(ஒ _ெப.அ.) 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) கா� ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) $தி�வி.0321.1 



 �� காK மல,� தட	_ெப.(தட	_ெப.) J0 Eட� நாயக= பணிேவா, ேகா� 
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 ெபா�காலி" வ� ப#�ேத, ம"னவரா� வ�	 த	 /ைடவ(� 
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ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0322.2 

 உ�தமமா	 இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) இலி'க� 

ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) எலா	 யாவ, அள(� உைர�ப, ேவத 
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 இ�தல��8� ஒ�பாக ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தல�	 ெபா" கமல	 

எ"C	 இ(த $தி�வி.0323.1 

 உ�தம மா தG,�த��8 ெகா�ப� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தG,�த�	 ெம� 
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பதி8� ேவ(த". $தி�வி.0325.4 

 சிர நாேலா" பரவ#ய சம-: வி�சா /ர நாத" சீவ" ��தி $தி�வி.0326.1 

 /ர நாத" @உலக சிவ ேலா காதிப" க"னி_ெப.(க"னி_ெப.) /ேரச" யா,8�	 

$தி�வி.0326.2 
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 வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ேகா" பழி 

ெதாைல�த_ெப.எ�.(ெதாைல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விைளயா-3	 
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அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வைகL	 பி"C	 

$தி�வி.0330.2 

 நலி பசி ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ெகட_�ைற.எ�.(ெக3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அ"ன8 �ழி அைச��8 ெகா3�� நG, நைச8� ைவைக $தி�வி.0330.3 

 அைல/ன� E� அ��திய�	 ெபா"மாைல8 எH கடK	 அைழ�த வா6	. 

$தி�வி.0330.4 

 அ(தர, ேகா" ஆதன�தி� உைற மலய� �வசைன மீ23	 அைழ�த 

வா6	 $தி�வி.0331.1 

 �(தர உ8கிர �மர" அவத#�த வா6	 வைள �ட, ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

ெச23 $தி�வி.0331.2 

 த(ைத_ெப.(த(ைத_ெப.) இட��_ெப.(இட	_ெப.+அ��_சா#.) 

அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) 

ெப=ற_ெப.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா6	 

அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) அFவ:ேம� சலதி வ G6 $தி�வி.0331.3 

 சி(த வி3�த� மகவா" �:ைய வைள ெயறி(� இைறவ" 

சிைத�த_ெப.எ�.(சிைத_வி.+��_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) வா6	. $தி�வி.0331.4 

 ெபா" அசல	 தைன� ெச2டா� /ைட�� நிதி எ3�த�*	 /னித,8� ஈச" 

$தி�வி.0332.1 

 ப"ன#ய மைற� ெபா�ைள� பக,(த�*	 மாணி8க	 பக,(த வா6	 

$தி�வி.0332.2 

 ெதா�_ெப.அ.(ெதா"ைம_ெப.) நக, ேம� நG,8 கிழவ"_ெப.(கிழவ"_ெப.) 

வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) வி3�த கட�_ெப.(கட�_ெப.) �வற� 

ெதாைல�த_ெப.எ�.(ெதாைல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா6	 

$தி�வி.0332.3 

 அ"ன தனி� ெதா" ம�ைர நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) மாட8 Eட� 

நகரான வா6	. $தி�வி.0332.4 



 வ-ட	_ெப.(வ-ட	_ெப.) ெகா  சைட உைடய சி�த, விைளயா:ய� ஓ, 

வன�/	 ைகயி� $தி�வி.0333.1 

 க-ட'க	 த#�த பிரா" க�லாைன க�	/_ெப.(க�	/_ெப.) அ�(த8 கா-3 

மா6	 $தி�வி.0333.2 

 உ-ட'� வMசைனயா� அமண, வி3_ஏவ.(வி3_வி.) வாரண�ைத ஒழி�த 

வா6	 $தி�வி.0333.3 

 இ-ட	 ெகா  ெகௗ# �ன	 வி��த" இைள ேயா" �ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) 

ஆன வா6	. $தி�வி.0333.4 

 ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) தா _ெப.(தா _ெப.) மாறி நட	 

ஆ:ய�	 பழி அM� திறC	 தாைய $தி�வி.0334.1 

 ைமயலா� /ண,(த_ெப.எ�.(/ண,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மக"_ெப.(மக"_ெப.) பாதக�ைத மா=றிய� மதியா� ஆசா" $தி�வி.0334.2 

 ைதயலா  தைன வி�	/ மாணவைன வா _ெப.(வா _ெப.) அம#� 

த:(தவா6	 $தி�வி.0334.3 

 ைபயரா எ�த�*	 ப:=றமண, வி3�த ப�� 

ப3�த_ெப.எ�.(ப3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா6	. $தி�வி.0334.4 

 அற ேவ=6� ப# உைக�� ெம�8கா-38 

ெகா3�த_ெப.எ�.(ெகா3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விைளயா-3	 

கா-38 $தி�வி.0335.1 

 �ற ஏ=68 ெகா:யரச" தன8� உலவா8 கிழி 

ெகா3�த_ெப.எ�.(ெகா3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெதாட,/	 நா�க, 

$தி�வி.0335.2 

 நறேவ=ற மல,8�ழலா, மன	_ெப.(மன	_ெப.) 

கவ,(�_வி.எ�.(கவ,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வைள பக,(த நலC	 

மா6 $தி�வி.0335.3 

 மற ேவ�க2 மாதரா,8� அ-டமா சி�தி 

ெபற_�ைற.எ�.(ெப6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ��த வா6	. $தி�வி.0335.4 



 ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) ெபா�-3 எயி� வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) திற(� 

அைட�� விைட ெபாறி�த ெசயK	 ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) $தி�வி.0336.1 

 ம" இக� இ-3 அம, விைள�ப மீனவ=� நG,� ப(த, ைவ�த வா6	 

$தி�வி.0336.2 

 ெபா" அைனயா  ெபா�-3இ ரதவாத விைன �:�த�*	 /கா,8� 

ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) $தி�வி.0336.3 

 த"ைன அக" �ழி வ G-:� ெத"னவ=� மற வாைக 

த(த_ெப.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா6	. $தி�வி.0336.4 

 மன8 கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) ெகட_�ைற.எ�.(ெக3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

உலவா ேகா-ைட அ:யா=� 

அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வைகL	 மாம" 

$தி�வி.0337.1 

 என8 க�ைண வ:வாகி வழ8� உைர�� ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) 

வணிக=� ஈ(த வா6	 $தி�வி.0337.2 

 சின8கதி, ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) வர�ண=�� சிவேலாக	 கா-:ய�	 

திவ*8 ேகாலா" $தி�வி.0337.3 

 தன8� அ:ைம என விற� தி� �: ேம� �ம(� பைக தணி�த வா6	. 

$தி�வி.0337.4 

 அ�பாண=� இ� நிதிய	 ேசரனிைட� தி��க	 ஈ(�_ெப.(ஈ(�_ெப.) 

அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா6	 $தி�வி.0338.1 

 அ�பாண" பாட_�ைற.எ�.(பா3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அைர இறவி� ெபா=பலைக 

அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா6	 $தி�வி.0338.2 

 அ�பாண" மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) இைச� பைக ெவ�ல 

அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) அைவ 

அைட(த_ெப.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா6	 $தி�வி.0338.3 



 அ�பாண" ஆ" எ"ேறா" �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) அ��தி� 

ப"றி_ெப.(ப"றி_ெப.) உயி, 

அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா6	. $தி�வி.0338.4 

 வய ஏன8 ��ைள_ெப.(��ைள_ெப.) கைள ம(தி#க  ஆ8கிய�	 வலி 

உ2டாக8 $தி�வி.0339.1 

 கயவா�8�8 ��ெமாழி ைவ� அ�ளிய� நாைர8�8 க�ைண நா-ட	 

$தி�வி.0339.2 

 தயவா� ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�2 ��தி 

ந�கிய�	 Eட� நக, த"ைன� சி�த, $தி�வி.0339.3 

 /ய நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) ேபா� 

வைள(�_வி.எ�.(விைள_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தி� வால வாயா8கி� 

ேபா(த வா6	. $தி�வி.0339.4 

 �(தர" எ"6 எHதிய_ெப.எ�.(எH�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) E, 

அ	/_ெப.(அ	/_ெப.) எ�� ெச	பிய" ேபா, ெதாைல�தவா6	 $தி�வி.0340.1 

 ெச(தமிேழா,8 இய=பலைக அ�ளிய�	 த�மி8�� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) 

ெபா" பா:� $தி�வி.0340.2 

 த(த�*	 மா6ப3_ஏவ.(மா6_வி.+ப3_�.வி.) கீர=�8 கைர ஏ=ற	 

த(தவா6	 $தி�வி.0340.3 

 வி(த	 அட8கிய_ெப.எ�.(அட8�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �னியா� 

கீர" இய� தமி0 ெதளிய_�ைற.எ�.(ெதளி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வி3�த 

வா6	. $தி�வி.0340.4 

 ஊமனா� /லவ,_ெப.(/லவ,_ெப.) இக� அக=றிய�	 இைட8 காடCட" 

ேபா�8 ெகா"ைற� $தி�வி.0341.1 

 தாமனா, வட வால வா� 

அம,(த_ெப.எ�.(அம,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப#�	 

வைல_ெப.(வைல_ெப.) சலதி வ Gசி� $தி�வி.0341.2 

 @மனா� �ழலிைய ேவ-3 அ�ளிய�	 வாதW,� /னித,8� ஏற� 

$தி�வி.0341.3 



 ேதம நா2_ெப.(நா2_ெப.) மலர:க2 �: J-: உபேதச	 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா6	. $தி�வி.0341.4 

 ந#க  ப# ஆ8கிய�	 ப#க  ந# ஆ8கிய� நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) @2ேடா" 

$தி�வி.0342.1 

 அ#ய தி� ேமனியி" ேம� அ: �ம(� ம2_ெப.(ம2_ெப.) �ம(த அ�7	 

ெத"ன" $தி�வி.0342.2 

 எ# அ3 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ர	_ெப.(�ர	_ெப.) தணி�த வா6	 

அமணைர8 கHவி� இ-டவா6	 $தி�வி.0342.3 

 க#ய� என வ"னிகிண6 லி'க	 E� வணிக மக _ெப.(மக _ெப.) கா�த 

வா6	. $தி�வி.0342.4 

 என� ெதாைகயா� அ6ப�� நா"� இவ=ைற நி6�த �ைற ஈ6 இலாத 

$தி�வி.0343.1 

 விைன� ெதாைக ஆ6 அக"றG, என8 கால	_ெப.(கால	_ெப.) எவ, ெபா�-3 

என நG, வினாய ஆ=றா" $தி�வி.0343.2 

 மன��_ெப.(மன	_ெப.+அ��_சா#.) அளவி� அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) மைட 

உைட(� ஒHக தி�வாலவாயா" தாைள $தி�வி.0343.3 

 நிைன�த_ெப.எ�.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அளவி� ஆன(த	 

ெப�க வி#�� உைர�ப� என ெநறியா� E6	. $தி�வி.0343.4 

 மி" பயி� �லிச� /�ேத  வி��திரா �ரைன8 ெகா"ற $தி�வி.0344.1 

 வ" பழி விடா� ப=ற8 கட	பமா வன�தி� 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0344.2 

 எ"/ அர* ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) 

@2ட_ெப.எ�.(@2_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைறவைன அ��சி�� 

ஏ�தி� $தி�வி.0344.3 

 பி"/ அ� கழி(�_வி.எ�.(கழி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெப=ற_ெப.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேப=றிைன எ3��� 

ெசா�வா	. $தி�வி.0344.4 



 �"னதா �க�தி� வ23_ெப.(வ23_ெப.) 9� ம(தா, நGழ� $தி�வி.0345.1 

 ெபா"னவி, �ண'� உ2 ெகா'ைக� /ேலாமைச மணாள" ெபா=@2 

$தி�வி.0345.2 

 மி"னவி,(� இைம�ப� சி'க	_ெப.(சி'க	_ெப.) �ம(த 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) அைணேம� ேமவி $தி�வி.0345.3 

 அ"ன ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) நைடயா ரா3 

ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ேம� ஆ,வ	 ைவ�தா". 

$தி�வி.0345.4 

 9வைக மல�	_ெப.எ�.(மல,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

@��_வி.எ�.(@_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ23ேள �ழ'க� ெத�வ� 

$தி�வி.0346.1 

 @வல, ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) ேப,(த"ன ெபா" அனா, E��	 அ"னா, 

$தி�வி.0346.2 

 நாவல, அ�த	 அ"ன பாடK	 நாக நா-38 $தி�வி.0346.3 

 காவல"_ெப.(காவல"_ெப.) க23 

ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) களிம�8 கடK  

ஆ0(தா". $தி�வி.0346.4 

 ைப அரா அணி(த_ெப.எ�.(அணி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவணி� 

பகவேன அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) த'க  $தி�வி.0347.1 

 ஐய" ஆ	 வியாழ� /�ேத  ஆயிைட அைட(தா" ஆக $தி�வி.0347.2 

 ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) தா _ெப.(தா _ெப.) வழிபா3 

இ"றி� ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ேகா" இ�(தா" அ(ேதா $தி�வி.0347.3 

 ைதயலா, மயலி� ப-ேடா, தம8� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மதி உ2டாேமா. 
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ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அவைன 
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ேக-டா'� உவ�ப_�ைற.எ�.(உவ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெதா:8 க2 

@ைவ. $தி�வி.0417.4 

 இ"ன வில'ெகா3 / ளி" ெசய=� அ#ய 

ெசய�_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 
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 சி�த	_ெப.(சி�த	_ெப.) 

ெநகி0(�_வி.எ�.(ெநகி0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ(திர"_ெப.(இ(திர"_ெப.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) கவிைக� தி'க  நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) 

ெச�வா"_வி.�.(ெச�_வி.+F_இ.இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) 

உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) $தி�வி.0425.3 

 ைவ�தன" அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ேபா� இரவி ம2டல	 ேபா� 

இழி(த� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) விமான	. 

$தி�வி.0425.4 

 கி# எ-3	 என மைழைய8 கிழி�� எ-3	 /ைழ8ைக மதி8 கீ=68 ேகா-38 

$தி�வி.0426.1 



 க# எ-3	 சின	_ெப.(சின	_ெப.) 

அட'க_�ைற.எ�.(அட'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நா� எ-3 எ-3 எ-38 

கண�	 தா'க_�ைற.எ�.(தா'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.0426.2 

 வி# எ-3� திைச பர�ப மய" நி�மி�� உதவிய 

அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) விமான	 சா�தி $தி�வி.0426.3 

 அ# எ-3� தி� உ�வ� பரM�டைர அ��சி�பா" ஆயினாேன. $தி�வி.0426.4 

 �(த அம, உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) @சைன8� 

ேவ23வன �H�	 ேத,வா, $தி�வி.0427.1 

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

ஈ"ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா" ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) 

மி" உமி0 மணி� @2 வாச� $தி�வி.0427.2 

 ச(தன ம(தாகினி மMசன	 Nப	 தி�� ப ளி� தாம	 தGப	 $தி�வி.0427.3 

 அ(த	 இலா ஐ(� ந6	_ெப.அ.(ந6	_ெப.அ.) கனி தG	_ெப.அ.(தG	_ெப.அ.) 

ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) தி� அ�த	 அைன��	 த(தா,. $தி�வி.0427.4 

 ெத�வ� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) �ைள�த தட	_ெப.(தட	_ெப.) 

ப:(�_வி.எ�.(ப:_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பவ	 ெதாைல8�	 தி� நG6 

ஆ:� $தி�வி.0428.1 

 ைசவ� தா0 வட	_ெப.(வட	_ெப.) தா'கி அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) உ�வா� 

அ�7� வ(தா"_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) ஆ�� 

ேதா"6	_ெப.எ�.(ேதா"6_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0428.2 

 ைபைவ�த ஆ3 அர* ஆ,�த ப�பதிைய அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) 

உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பCவ� ஆ=றி" 

$தி�வி.0428.3 

 ெம� ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆதர	 ெப�க 

அ��சைன ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆன(த 

ெவ ள�� ஆ0(தா". $தி�வி.0428.4 



 பாரார அ-டா'க பMசா'க விதி�ைறயா� 

பணி(�_வி.எ�.(பணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ  வா� ெம� 

$தி�வி.0429.1 

 ேநராக� J0(�_வி.எ�.(J0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உடல	 க	பி��8 

�	பி-3 நி��த	 ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.0429.2 

 தா,_ெப.(தா,_ெப.) ஆ�	 ெதாைட 

மித�ப_�ைற.எ�.(மித��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஆன(த க2ண�வி �	ப 

நி"ற" $தி�வி.0429.3 

 பாராைம மீ8 ெகா ள_�ைற.எ�.(ெகா _வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அMசலி��� 

�தி8கி"றா" அமர, ேகாமா". $தி�வி.0429.4 

 அ	 கணா ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வா�ைம_ெப.(வா�ைம_ெப.) ஆரணா 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நாக $தி�வி.0430.1 

 க'கணா ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 9ல காரணா 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெந=றி� $தி�வி.0430.2 

 ெச'கணா ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஆதி சிவ 

பரM �டேர ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.0430.3 

 எ'க  நாயகேன ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஈ6 

இலா �தேல ேபா=றி. $தி�வி.0430.4 

 யாைவL	 பைட�பா� 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) யாைவL	 

�ைட�பா� ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.0431.1 

 யாைவL	 ஆனா� ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

யாைவL	 அ�லா� ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.0431.2 



 யாைவL	 அறி(தா� ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

யாைவL	 மற(தா� ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.0431.3 

 யாைவL	 /ண,(தா� 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) யாைவL	 பி#(தா� 

ேபா=றி. $தி�வி.0431.4 

 இட, உற� பிணி�த_ெப.எ�.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ(த� 

பழியினி"6 எ"ைன ஈ,�� உ" $தி�வி.0432.1 

 அ: இைண8� அ"ப" ஆ8�	 அ�  கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேச�க2 

$தி�வி.0432.2 

 மடவ,�_ெப.(மடவ,�_ெப.) மணாள 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) கட	பமா வன�தா� 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0432.3 

 �ட, வி3_ஏவ.(வி3_வி.) விமான ேமய �(தர விட'க ேபா=றி. $தி�வி.0432.4 

 @ைசL	 @ைச8� ஏ=ற ெபா� க7	 @ைச 

ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0433.1 

 ேநசC	 @ைச ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நியதியி" ேப6 ந��	_ெப.எ�.(ந��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.0433.2 

 ஈசC	 ஆகி� @ைச யா"_பதி.ெப.(யா"_த".ஒ�.) ெச�ேத" எ"C	 எ" 

ேபாத $தி�வி.0433.3 

 வாசைன_ெப.(வாசைன_ெப.) அ�*	 ஆன மைற�த� அ:க  ேபா=றி. 

$தி�வி.0433.4 

 எ"ன நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ�தினாைன 

இ"னைக சிறி� ேதா"ற_�ைற.எ�.(ேதா"6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$தி�வி.0434.1 



 �"னவ" அ:யா, எ2ண	 �:�பவ" அ�-க2 ேநா8கா� 

$தி�வி.0434.2 

 உ"ன� ேவ-ைக ஆதி இ'� உைர என விைரய� தா0(� $தி�வி.0434.3 

 ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) ேம� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ைக E�பி� 

ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ேகா" இதைன ேவ23	. $தி�வி.0434.4 

 ஐய நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) இ�8ைக எ�ைல8� அணிய" ஆ	 

அளவி" நG'கா_எதி,.ம.வி.எ�.(நG'�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.0435.1 

 ெவ�ய_�றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப".) எ" பழியிேனா3 ேமைல 

நா _ெப.(நா _ெப.) அ:ேய" 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0435.2 

 ைமய�_ெப.(ைமய�_ெப.) வ� விைனL	 மா�(� உ" மலர: வH�தி� 

@ைச $தி�வி.0435.3 

 ெச�ய*	 உ#ய" ஆேன" 

சிற(த_ெப.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேப6 இத" ேம� யாேதா. 

$தி�வி.0435.4 

 இ"ன நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) பாத� ேபாேத இFவாேற எ"6	 @சி�� 

$தி�வி.0436.1 

 உ" அ:யா�  யாC	 ஓ, அ:� ெதா2ட" ஆேவ" $தி�வி.0436.2 

 அ"னேத அ:ேய" ேவ2ட� த8க� எ"6 அ:யி� 

வ G0(த_ெப.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0436.3 

 ம"னவ"_ெப.(ம"னவ"_ெப.) தன8� �8க2 வரதC	 க�ைண @��. 

$தி�வி.0436.4 

 இ��வி� சிற(த_ெப.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவனிK	 மதி 

ஆ6 இர2:�  சிற(த வா"_ெப.(வா"_ெப.) தக�	 $தி�வி.0437.1 



 ெபா�விறா, அைகயி� சிற(த_ெப.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

சி�திைரL	 திதியினி� சிற(த_ெப.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

@ரைணL	 $தி�வி.0437.2 

 ம�* சி�திைரயி� சி�திைர ேதா6	 வ(�-வ(�_அ.ெதா.(வ(�-

வ(�_அ.ெதா.) அ��சி�ேதா, வ�ட	 $தி�வி.0437.3 

 ெத#L	 நா _ெப.(நா _ெப.) �(A=6 அ6ப�	 ஐ(�	 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ,�சைன� 

பய"_ெப.(பய"_ெப.) எ��	. $தி�வி.0437.4 

 �ற8க நா3 அைண(� ��த ப� ேபாக	 ���� ேம� மல ப# பாக	 

$தி�வி.0438.1 

 பிற8க நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) �க" மா� �த� 

ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) 

ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) பத�� ஆைசL	 பிற*	 $தி�வி.0438.2 

 மற8க_�ைற.எ�.(மற88_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நா	_பதி.ெப.(நா	_த".ப".) 

வ G3_ெப.(வ G3_ெப.) வழ'��	 எ"ன வா� 

மல,(�_வி.எ�.(மல,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�ளி 

வா"_ெப.(வா"_ெப.) க�ைண $தி�வி.0438.3 

 சிற8க_விய'.வி.�.(சிற_வி.+8க_விய'.வி.�.�றி.) நா� ேவத� சிைக எH 

அநாதி சிவபர	 �ட, விைட ெகா3�தா". $தி�வி.0438.4 

 9:னா" /ளக� ேபா,ைவயா� யா8ைக �:மிைச அMசலி8 கமல	 

$தி�வி.0439.1 

 J:னா"_வி.�.(J3_வி.+இ"_இ.கா.+அ"_பட,.ஒ�.) வ G0(தா" 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) க2 அ�வி �7	பினா" 

ப" �ைற �தி ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.0439.2 

 ஆ:னா" ஐய" அ: பி#*_ெப.(பி#*_ெப.) ஆ=றா� அMசினா" 

அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) அ�  ஆைண $தி�வி.0439.3 



 நா:னா" பி#யா விைட ெகா3 �ற8க	 ந2ணினா" 

வி2ணவ,_ெப.(வி2ணவ,_ெப.) நாத". $தி�வி.0439.4 

 வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அர 

ம'ைகய,_ெப.(ம'ைகய,_ெப.) கவ# ம�'�_ெப.(ம�'�_ெப.) 

வ Gச_�ைற.எ�.(வ G�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ம(தா,  க=பக� @மா# N=ற 

$தி�வி.0440.1 

 அ(தர நா-டாவ,_�றி.வி.�.(நா3_ெப.+அ,_பட,.ப".) �:க  அ:க  

Jட_�ைற.எ�.(J3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அயிராணி �ைல� 

தட	_ெப.(தட	_ெப.) ேதா�(�_வி.எ�.(ேதா�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அகல	தி2ேதா  $தி�வி.0440.2 

 வி(த	 என� ெச	மா(� வி	�கா	 ெவ ள��  உட�_ெப.(உட�_ெப.) 

அH(த உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) 

ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0440.3 

 �(தர நாயக" க�ைண ெவ ள�� ஆ0(� ெதா" �ைறயி" �ைற 

ெச�தா" �ற8க நாட". $தி�வி.0440.4 

 ம-3 அவிH	 ெகா"ைற� சைடயா" மகவாைன� $தி�வி.0441.1 

 ெதா-ட பழியி" ெதாட8� 

அ6�த_ெப.எ�.(அ6_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா6 ஈ� $தி�வி.0441.2 

 ப-ட மத ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) பரைன பரா� �னிவ" $தி�வி.0441.3 

 இ-ட ெகா3	 சாப	 நG�� ஏகியவா6 ஓ�வா	. $தி�வி.0441.4 

 க� வாசைன_ெப.(வாசைன_ெப.) கழி8�	 காசி நக, த"னி� $தி�வி.0442.1 

 ��வாச ேவத �னி ெதா�_ெப.அ.(ெதா"ைம_ெப.) ஆகம�தி" $தி�வி.0442.2 

 ெப� வா�ைம_ெப.(வா�ைம_ெப.) ஆ=ற" ெபய, 

விள'க_�ைற.எ�.(விள'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஈச" $தி�வி.0442.3 

 ஒ�வா இலி'க ஒளி உ�வ	 க2டா". $தி�வி.0442.4 

 இ"/=6 அ��சைன ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ��வா" அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) ேவைல $தி�வி.0443.1 



 அ"/8� எளிய" அ�ளா� தி��: ேம� $தி�வி.0443.2 

 மி" ெபா" க:8 கமல� ேபா� ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) வ G0�திடK	 

$தி�வி.0443.3 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ெபா" கரகமல� ேபா� அல,�தி� தா'கினா". 

$தி�வி.0443.4 

 தா'கி8 க2 ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) தடமா, பைண�� உடல	 

$தி�வி.0444.1 

 வ G'கி� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

சிற(த_ெப.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெம� உவைக ேம=ெகா ள 

$தி�வி.0444.2 

 நG'கி8 கழி(த_ெப.எ�.(கழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க�ைண நிதி 

அைனயா" $தி�வி.0444.3 

 @	 க=பக நா-:� ேபாகி"றா" அFேவைல. $தி�வி.0444.4 

 ச'� அலற� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) கள��� தான வைர� ேத��� 

விற�_ெப.(விற�_ெப.) $தி�வி.0445.1 

 ெகா'�_ெப.(ெகா'�_ெப.) அல, தா,_ெப.(தா,_ெப.) 

ேவ�(�_வி.எ�.(ேவ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அமர, 

ேகாமா"_ெப.(ேகாமா"_ெப.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ேகா நக#� $தி�வி.0445.2 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) க2 அமர, ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) ேசைன8 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) கலி�ப $தி�வி.0445.3 

 ம'கல� ப�லா23 மைற 

�ழ'க_�ைற.எ�.(�ழ'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைண வா". $தி�வி.0445.4 

 எ�தி8�	 க� எ"6 இய	_ெப.(இய	_ெப.) கலி�ப ஏ(திைழயா, 

$தி�வி.0446.1 

 தி�தி�� அ�� ஒH8�	 கீத	 ெசவி ம3�ப� $தி�வி.0446.2 



 ப�தி8 கவ#நிைர தாைன� ப3 கடலி�_ெப.(கட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) 

$தி�வி.0446.3 

 த�தி� /ர7	_ெப.எ�.(/ர _வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) திைர ேபா� 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) பனி�ப. $தி�வி.0446.4 

 அ'� அ8_�-.(அ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) கடலி" ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) 

E	பக நிமி,(த_ெப.எ�.(நிமி,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0447.1 

 வ'க� தைல_ெப.(தைல_ெப.) உ�8�	 மீகா" தைன மான� $தி�வி.0447.2 

 தி'க _ெப.(தி'க _ெப.) �ைட 

நிழ=ற_�ைற.எ�.(நிழ=6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) தG	ேத மத' கவி08�	 

$தி�வி.0447.3 

 ெவ'க= களி=றி" மிைச� பவனி ேபா(� அைண(தா". $தி�வி.0447.4 

 அ�தைல வி2_ெப.(வி2_ெப.) நாட, அ�� அைண(� ேவ6 ேவ6 

$தி�வி.0448.1 

 த�த	 மன8கிைச(த ைகLைறக  தா	 ெகா3��8 $தி�வி.0448.2 

 ைக� தல'க  E�பினா, க2டா, கட*ள#� $தி�வி.0448.3 

 உ�தமைன அ,�சி��� ேபா(த �னி உ�தமC	. $தி�வி.0448.4 

 தG'� அ#ய ஆசி ெமாழி ெச�பி� த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) 

கர�தி" $தி�வி.0449.1 

 நG'�_ஏவ.(நG'�_வி.) அ#ய தாமைரைய நG-:னா" ம=6 அதைன� 

$தி�வி.0449.2 

 தா'� அ#ய ெச�வ� த�8கா� ஓ, ைக ஓ�சி $தி�வி.0449.3 

 வா'கி மத யாைனயி" ேம� ைவ�தா" மதி இ�லா". $தி�வி.0449.4 

 கீறி8 கிட(த_ெப.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மதி 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கி	/# ேகா-3 $தி�வி.0450.1 

 ஊறி8 கட' கவி08�	 மா� யாைன_ெப.(யைன_ெப.) உ�சியி" ேம� 

$தி�வி.0450.2 



 நாறி8 கிட(த_ெப.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ந6_ெப.அ.(ந6_ெப.அ.) மலைர 

வ G0�தி_வி.எ�.(வ G0_வி.+��_இ.கா.+இ_வி.எ�.�றி.) உர� $தி�வி.0450.3 

 சீறி8 கிட(த_ெப.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) தாளா� சிைத�த� அ"ேற. $தி�வி.0450.4 

 க2டா" �னி காம" கா�(தா" Qத�_ெப.(Qத�_ெப.) க2 ேபா� 

$தி�வி.0451.1 

 வி2டா, அழ� சிதற_�ைற.எ�.(சித6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேநா8கினா" 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) ேகாப	_ெப.(ேகாப	_ெப.) $தி�வி.0451.2 

 ேகா2டா"_வி.�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) அமர, ஒ�'க8 

ெகாதி�� ஆல	_ெப.(ஆல	_ெப.) $தி�வி.0451.3 

 உ2டா" என நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ��தா" 

உைர8கிறா". $தி�வி.0451.4 

 / ளிய ேதா� ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) 

/ைன(�_வி.எ�.(/ைன_வி.+(�_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) அரவ	 @2 

அணி(த_ெப.எ�.(அணி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0452.1 

 ெவ ளிய ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) க2 விைடயா" அ:8 கமல	 $தி�வி.0452.2 

 உ ளிய ெம�ய" /ைடயா, உ� வ���� $தி�வி.0452.3 

 த ளிய ெச�வ� த�8கினா எ" ெச�தா�. $தி�வி.0452.4 

 கதி,�தா, �: அமர, ைகLைறேய ந"�_வி.அ.(ந"�_ெப.) $தி�வி.0453.1 

 மதி�தா� எ	 ஈச" மதி �: ேம� சா��	 $தி�வி.0453.2 

 ெபாதி� தா�_ெப.(தா�_ெப.) அவி0 மலைர� ேபா=றா� வா'கி $தி�வி.0453.3 

 மிதி�� ஆைன சி(த அத" ேம� ைவ�தா� ேபதா�. $தி�வி.0453.4 

 வ23_ெப.(வ23_ெப.) 

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

த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) �ழா� மாேயா" இ6மா�/	 $தி�வி.0454.1 



 /2ட#க� ேபா� உைறL	_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

/�ேத  இ6 மா�/	 $தி�வி.0454.2 

 அ2ட, ெதாழ வாH	 உ" இ6மா�/	 ஆலால	 $தி�வி.0454.3 

 உ2டவைன� @சி�த ேப6 எ"6 உண,(திைல ஆ�. $தி�வி.0454.4 

 ேச-டாைன வானவ நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) 

ெசழிய#� ஓ, $தி�வி.0455.1 

 வா _ெப.(வா _ெப.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) வ Gர"_ெப.(வ Gர"_ெப.) 

வைளயா� சித6க நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) $தி�வி.0455.2 

 ேகா-டான நா� ேகா-3 ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) நிற�த �Mசர�	 

$தி�வி.0455.3 

 கா-3 யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஆக என வி-டா" க3	 சாப	. $தி�வி.0455.4 

 சவி�த �னி பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) தைல8 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெச	ைக 

$தி�வி.0456.1 

 �வி��_வி.எ�.(�வி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அமர, த	ேகா" �ைற 

இர�பா, அைரய $தி�வி.0456.2 

 அவி�த ெபாறியா� எ	 அர�	 கா� த 7	 $தி�வி.0456.3 

 ெசவி� த6க2 ேவழ�	 தG'� உைடய, அ"ேறா. $தி�வி.0456.4 

 அ�தைகய நGரா� சபி�தG, அ: ேக  ம=6 $தி�வி.0457.1 

 இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) தைகய_�ைற.எ�.(தைக_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

சாப	 இனி வி3மி" எ"6 இர(�_வி.எ�.(இர_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.0457.2 

 ைக�தல'க  E�பி8 கைர(தா,8� 

இர'கி_வி.எ�.(இர'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ�  $தி�வி.0457.3 

 ைவ�த �னி பிறி� சாப	 வ�8கி"றா". $தி�வி.0457.4 



 சி(தைன வா8கி=� எ-டா� சிவ"_ெப.(சிவ"_ெப.) அ�  

அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேசட $தி�வி.0458.1 

 நி(தைன ப#கார�தா� நG'கா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ம-டாக $தி�வி.0458.2 

 வ(த� �: ம-டாக ம�தமா வனமா 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0458.3 

 ஐ(� இ� பஃ� ஆ23 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) 

அக"ற_ெப.எ�.(அக�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பி" ப2ைட�தாக. 

$தி�வி.0458.4 

 எ"றன" பிறி� சாப	 இ(திர"_ெப.(இ(திர"_ெப.) ம�ட ப'க	 

$தி�வி.0459.1 

 ஒ"றிய ெச�ைக பி"ன, உைர�� ம=6 அஃ� 

நி=க_விய'.வி.�.(நி�_வி.+க_விய'.வி.�.�றி.) $தி�வி.0459.2 

 நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ ளாைன வான நG�தறி 

விH(�_வி.எ�.(விH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நGல8 $தி�வி.0459.3 

 �"6 என வன�� ேவழ8 �ழா�ெதா3 �ழGஇய� அ"ேற. $தி�வி.0459.4 

 மா ெவா3 மய'கி� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) க2 மற	_ெப.(மற	_ெப.) பயி� 

கா3_ெப.(கா3_ெப.) ��ைல� $தி�வி.0460.1 

 @ ெவா3 வழ'� நG�த� /றவ�	 �றவ,_ெப.(�றவ,_ெப.) த'க  

$தி�வி.0460.2 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ெவா3 பயிK	 க�K	 தி#(� A6 யா23	 

ெச�ல8 $தி�வி.0460.3 

 சாெவா3 பயிK	 ெத�வ8 கட	ப மா வன	_ெப.(வந	_ெப.) /8க அ"ேற. 

$தி�வி.0460.4 

 /8 �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) வ-ட� தி2_ெப.அ.(தி2_ெப.அ.) கா� ெபா�விேற 

இயலி� தG,(த_ெப.எ�.(தG,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0461.1 

 ைம8 க�	 களி6_ெப.(களி6_ெப.) �8க2 மாதவ"_ெப.(மாதவ"_ெப.) 

அ�  வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ�த8 $தி�வி.0461.2 



 த8கேதா, அைமய	 சார மரகத	 தைழ�� மி"C $தி�வி.0461.3 

 ந8க_ெப.எ�.(ந�_வி.+8_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா" �ள# 

@�த_ெப.எ�.(@_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நளி, கய	_ெப.(கய	_ெப.) 

தைல8 க23 அ"ேற. $தி�வி.0461.4 

 க2டேபா� அறி*_ெப.(அறி*_ெப.) ேதா"ற8 கய	_ெப.(கய	_ெப.) தைல8 

�ைட(த ேபா� $தி�வி.0462.1 

 ப2ைடய வ:வ	 ேதா"ற� பரM�ட, அ�  க2 ேதா"ற8 $தி�வி.0462.2 

 ெகா2ட� ஓ, பரமான(த8 �றி எதி, ேதா"ற8 �	பி-3 $தி�வி.0462.3 

 அ2ட, நாயகைன� @ைச ெச�வத=� அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) ேதா"ற. 

$தி�வி.0462.4 

 N	/_ெப.(N	/_ெப.) உைட ைகயா" ெமா23 மMசன	 N நG, ஆ-:� 

$தி�வி.0463.1 

 ேத	 /ைட ஒHக� ப ளி� தாம�	 

ெத#(�_வி.எ�.(ெத#_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) சா�தி� $தி�வி.0463.2 

 பா	/_ெப.(பா	/_ெப.) உைட��_வி.எ�.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆய ேவணி� பரைன அ,�சி8க உ ள��_ெப.(உ ள	_ெப.+அ��_சா#.) 

$தி�வி.0463.3 

 ஆ	 /ைட அறி(த_ெப.எ�.(அ#_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

எ(ைத_ெப.(எ(ைத_ெப.) யாைனைய ேநா8கி8 E6	. $தி�வி.0463.4 

 வ(தைத எவ" நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) ேவ23	 வர	_ெப.(வர	_ெப.) எவ" 

உைர�தி எ"ன� $தி�வி.0464.1 

 சி(ைதயி� அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) E,(த ெத�வத ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) 

தா0(� $தி�வி.0464.2 

 �(ைதயி� விைள*	 வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

�ைறைமL	 �ைறயா� Eறி_வி.எ�.(E6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.0464.3 



 எ(ைதைய அைடய� ெப=ேற=� இனி ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) �ைற 

உ2டாேமா. $தி�வி.0464.4 

 எ"/ தா	 ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) 

@2ட_ெப.எ�.(@2_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ(ைத_ெப.(எ(ைத_ெப.) 

இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) க#க  எ-ேடா3 $தி�வி.0465.1 

 ஒ"ப� ஆ:ய" ஏC	 உ"ன: பி#யா� உ"ற" $தி�வி.0465.2 

 �"பதா� இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) விமான	 ���ற� �ம�ப� 

எ"ேறா, $தி�வி.0465.3 

 அ"பதா� ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) எ" 

உ ள��_ெப.(உ ள	_ெப.+அ��_சா#.) அ3�தா� அஃேத ேவ23	. 

$தி�வி.0465.4 

 இைட அறா அ"பி" ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) இ'ஙன	 Eற வி2ணா3 

$தி�வி.0466.1 

 உைடயவ" அ	பா" ெம�ய"/ உைடயவ" அவைன� தா'கி 

$தி�வி.0466.2 

 அைடவேத நம8�_பதி.ெப.(ந	_த".ப".+8�_ெகா.ேவ.) ேவ23	 அக மகி0 

எ"னா� பி"C	 $தி�வி.0466.3 

 விைடயவ  வர'க  ந�கி_வி.எ�.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

விைட ெகா3�� அ�ளினாேன. $தி�வி.0466.4 

 விைடெகா3 வண'கி_வி.எ�.(வண'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஏ�	 

ெவ ளாைண ேம� திைச 

அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

ெபயரா� $தி�வி.0467.1 

 தட�	 ம=6 அத" பா� ஆைனL	 கேணச" த"ைனL	 க23 

அ��சைன ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0467.2 

 இைடயறா அ"/	 தாC	 அ'� 

இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 



எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ெச�தி 

ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�  E, $தி�வி.0467.3 

 கட*ள, ெப�மா" உைழயைர விளி�� எ	 களி=றிைன8 ெகாண,க என 

வி3�தா". $தி�வி.0467.4 

 வ�ைல வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைழ�தா, த	ைம 

�" ேபா8கி வ�வ� எ"6 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கீ0� திைச ஓ, 

$தி�வி.0468.1 

 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ, 

ஊ, த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ெபயரா� க23 இ(திரேர� �ர"_ெப.(�ர"_ெப.) 

என இைறவ" $தி�வி.0468.2 

 ெதா�ைல வ2 ெபயரா� ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) க23 அரைன� 

Nய@சைன ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ'� இ��ப8 

$தி�வி.0468.3 

 க�ைல வ" சிற�_ெப.(சிற�_ெப.) த:(தவ" இ"C	 களி6_ெப.(களி6_ெப.) 

வ(தில� என� பி"C	. $தி�வி.0468.4 

 மன�திC	 க:ய Nதைர வி3�ப வா"_ெப.(வா"_ெப.) 

அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைறவைன 

வண'கி� $தி�வி.0469.1 

 /ன�திC	 க:ய க�லிC	 ப"னா  /"கேணா உற வ� சாப	 

$தி�வி.0469.2 

 கன�திC	 க#ய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) க2டைன8 க23 கைள(த�	 

கிள(� இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) கய�தி" $தி�வி.0469.3 

 இன�திC	 கழி(த_ெப.எ�.(கழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெத�வத 

ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) இனி� வ G=6 இ�(த� மாேதா. $தி�வி.0469.4 

 �டவயி" அயிரா வத� ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) தG,�த	 �ைட(� 

அயிராவத கேணச8 $தி�வி.0470.1 



 கட*ைள� ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஐராவேத� 

�ர��8 கட*ைள� பணி(தவ, சாப� $தி�வி.0470.2 

 ெதாட,பிC	 பாவ� ெதாட,பிC	 கழிவ, �ராதிப" களி6_ெப.(களி6_ெப.) 

ெச� ஏறிேபா� $தி�வி.0470.3 

 இட, ெகட_�ைற.எ�.(ெக3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ைவைக 

ப:(�_வி.எ�.(ப:_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெத" கைரயி� இ(திேர� 

�ர"_ெப.(�ர"_ெப.) அ: பணிேவா,. $தி�வி.0470.4 

 இ	ைமயி� அற�" 9"றா� 

எ�திய_ெப.எ�.(எ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பயைன 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0471.1 

 அ	ைமயி" மகவா" நG, ஏ0 அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) பத	_ெப.(பத	_ெப.) 

அள*	 வானி� $தி�வி.0471.2 

 ெவ	ைம_ெப.(ெவ	ைம_ெப.) இ� ேபாக	 90கி ெவ6�/_ெப.(ெவ6�/_ெப.) 

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

அைடய_�ைற.எ�.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ ள� $தி�வி.0471.3 

 ெச	ைமயி� விைள ேப#"ப சிவகதி ெச�வா, ஆவா,. $தி�வி.0471.4 

 தான ஆ6 இழி_வி.(இழி_வி.) /க,_ெப.(/க,_ெப.) 

�க��_ெப.(�க	_ெப.+அ��_சா#.) அ3 க# சாப	 $தி�வி.0472.1 

 ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ6 உைர 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேம� /�_ெப.அ.(/�_ெப.அ.) 

மதி �:ேம� $தி�வி.0472.2 

 வான ஆறின" கட	பமா வன �� நகர	 $தி�வி.0472.3 

 ஆன ஆ6 அ� தைன� சிறி� அறி(தவா6 அைறவா	. $தி�வி.0472.4 

 இ" நர	/_ெப.(நர	/_ெப.) உள, ஏழிைச எழா" மிட=6 அளிக  

$தி�வி.0473.1 

 கி"னர	 பயி� கட	பமா வன�தினி" கீ0 சா,� $தி�வி.0473.2 

 ெத"னக, ேசகர" எC	 �லேசகர" உலக $தி�வி.0473.3 



 ம"ன,_ெப.(ம"ன,_ெப.) ேசகர" அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ��ப� மணW,. 

$தி�வி.0473.4 

 �ல* அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) பதி 

இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.) ேகா8களி� ஒ�வ"_ெப.(ஒ�வ"_ெப.) 

$தி�வி.0474.1 

 நில*_ெப.(நில*_ெப.) மா நிதி ேபால அ��சைன �த" நியதி $தி�வி.0474.2 

 பல*_ெப.(பல*_ெப.) ஆ	 சிவ த�ம�	 ேத3வா" பர" பா� $தி�வி.0474.3 

 தைலைம சா"ற ெம� அ"பினா" தனMசய" எ"பா". $தி�வி.0474.4 

 ெச�வ மா நக, இ�(�_வி.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேம� 

திைச� /ல	 ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.0475.1 

 ம�ல�_ெப.(ம�ல�_ெப.) வாணிக	 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

வள	பதி மீ வா" $தி�வி.0475.2 

 ெதா�ைல ஏ0 பவ8 கட=கைர ேதா=6 வி�� அ:யா, $தி�வி.0475.3 

 அ�ல� தG,�பவ" கட	பமா வன	_ெப.(வந	_ெப.) /�	 அளவி�. 

$தி�வி.0475.4 

 இரவி க2 மைற(�_வி.எ�.(மைற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ0 ப# 

இரத�	 தாC	 $தி�வி.0476.1 

 உர* நG,8 க�	 கடலி�_ெப.(கட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) 

வ G0(�_வி.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒளி�தன" ஆக 

$தி�வி.0476.2 

 இர*_ெப.(இர*_ெப.) நG  மய'�_ஏவ.(மய'�_வி.) இ� _ெப.(இ� _ெப.) 

வயி"_ெசா.உ�.(வயி"_ெசா.உ�.) தமியனா� 

ெமலிL	_ெப.எ�.(ெமலி_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0476.3 

 அர* நG,� சைட அ2ணK8� அ"பிேனா" அ	க2. $தி�வி.0476.4 



 வா'� நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) ம��/_ெப.(ம��/_ெப.) 

ஏ(திய_ெப.எ�.(ஏ(�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மத மைல எ��த	 

$தி�வி.0477.1 

 தா'கி ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) கர'களா� தடவி எ2 திைசL	 

$தி�வி.0477.2 

 N'� கா, இ� _ெப.(இ� _ெப.) �ர�� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) �ட, என� J0 

ேபா� $தி�வி.0477.3 

 வ G'�_ஏவ.(வ G'�_வி.) கா, இ� _ெப.(இ� _ெப.) ஒ�8கிய விமான ேந, 

க2டா". $தி�வி.0477.4 

 அ3�� அைண(தன" அவி, �ட, விமான	 மீ� 

அம,(த_ெப.எ�.(அம,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0478.1 

 க3�த �	பிய க2டைன8 க23 தா0(� உவைக $தி�வி.0478.2 

 ம3�த_ெப.எ�.(ம�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெநMசினா" அ'ஙன	 

ைவகி இ� _ெப.(இ� _ெப.) கழி�பா" $தி�வி.0478.3 

 எ3�த_ெப.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சி(ைதயி" 

இ�(தன"_வி.�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ"_பட,.ஒ�.) 

இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) இ� _ெப.(இ� _ெப.) வா�. $தி�வி.0478.4 

 

 ேசாம வார	 அ"6 ஆதலா� �ர,க  அ'� 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0479.1 

 வாம ேமகைல மைல மக _ெப.(மக _ெப.) தைலமக" 

மல,(த_ெப.அ.(மல,(த_ெப.அ.) $தி�வி.0479.2 

 காம,_ெப.(காம,_ெப.) ேசவ: 

பணி(�_வி.எ�.(பணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) க'��_ெப.(க'��_ெப.) ேபா� 

க�தி_வி.எ�.(க��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0479.3 



 யாம	_ெப.(யாம	_ெப.) ந"கிC	 அ��சைன இ"/ற� /#வா,. 

$தி�வி.0479.4 

 அ2ட, வ(த� அ��சைன /#வ� அைன��	 $தி�வி.0480.1 

 ெதா2ட, அ"பிC8� எளியவ" �ர, ெதாழ8 க6�த $தி�வி.0480.2 

 க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ" அ�  

க2ணினா� க2டன" Qதலி� $தி�வி.0480.3 

 /2டர	 பயி� அ"/ைட� /2ணிய வணிக". $தி�வி.0480.4 

 நான ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) பனி ந6	_ெப.அ.(ந6	_ெப.அ.) 

/ன�_ெப.(/ன�_ெப.) நாயக" @ைச8� $தி�வி.0481.1 

 ஆன ந�விைர வ�8க�	 அமர, ைக8 ெகா3�� $தி�வி.0481.2 

 ஞான ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) மதி� சைடயவ" ேகாயிலி" ஞா'க,� 

$தி�வி.0481.3 

 தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) அம,(�_வி.எ�.(அம,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ��சைன ெச�வா"_வி.�.(ெச�_வி.+F_இ.இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) அ'க2 

நாயகைன. $தி�வி.0481.4 

 வ ள� த"ைன ெம� அ"பினா� அ��சி ெச� வாேனா, $தி�வி.0482.1 

 உ ள_ெப.அ.(உ _ெப.) வ� விைன ஈ-ட�	 க'�K	 ஒ�'க8 

$தி�வி.0482.2 

 க ள	 இ�லவ" யாைரL	 க2:ல" க2டா" $தி�வி.0482.3 

 த ள�	 �ட, விமான	 ேம� தனி�� உைற தனிைய . $தி�வி.0482.4 

 ஆ0(த சி(ைதய" அதிசய	 

அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேசவ:8 கீ0� 

$தி�வி.0483.1 

 தா0(� எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ�ைகக7	 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) மிைச E�பி� $தி�வி.0483.2 



 J0(�_வி.எ�.(J0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த"பதி8� ஏ�வா" 

ஒ�தைல �ணி(� $தி�வி.0483.3 

 வா0(த_ெப.எ�.(வா0_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ"பினா" விைட 

ெகா3 வழிெகா3 வ(தா". $தி�வி.0483.4 

 �8கட	 ப3 களி=றினா" �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) தவ0 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $தி�வி.0484.1 

 /8க அட'கல, சி'க	_ெப.(சி'க	_ெப.) 

அ"னா"_ெப.(அ"ன"_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) எதி, /க�வா" $தி�வி.0484.2 

 தி8� அட'கK	 கட(த_ெப.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) திகி#யா� ெந�ந�_ெப.(ெந�ந�_ெப.) 

$தி�வி.0484.3 

 அ8_�-.(அ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) கட	பமா வன�தி� ஓ, அதிசய	 க2ேட". 

$தி�வி.0484.4 

 வ�ைல வாணிக	 ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) வ�வழி ேமைல8 $தி�வி.0485.1 

 க� அைட(த� ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கதி, க'�K	 பிற�/	 

$தி�வி.0485.2 

 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) காணிய க2டன" இரவி ம2டல	 ேபா� 

$தி�வி.0485.3 

 அ� அ3	 �ட, விமான�	 அதி� சிவ8 �றிL	. $தி�வி.0485.4 

 மா வல	/ தா,_ெப.(தா,_ெப.) மணி�:8 கட*ள, 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) 

$தி�வி.0486.1 

 ேதவ ேதவைன இர*_ெப.(இர*_ெப.) எலா	 அ��சைன 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0486.2 

 ேபாவ� ஆயினா, யாC	 அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ெபா" 

ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) ேகாயி" $தி�வி.0486.3 



 ேம*	 ஈசைன விைட ெகா3 மீ2டன" எ"றா". $தி�வி.0486.4 

 97	 அ"பினா" ெமாழி(திட �8 க2 எ	 ெப�மா" $தி�வி.0487.1 

 தா7	 அMசலி கர'க7	 தைலயி�_ெப.(தைல_ெப.+இ�_இட.ேவ.) 

ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) 

$தி�வி.0487.2 

 நG7	 அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) அ=/த�ேம 

நிர	ப_�ைற.எ�.(நிர	/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நG, ஞால	_ெப.(ஞால	_ெப.) 

$தி�வி.0487.3 

 ஆ7	 ம"னவ"_ெப.(ம"னவ"_ெப.) 

இ�(தன"_வி.�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ"_பட,.ஒ�.) 

ேபாயினா" அ�8க". $தி�வி.0487.4 

 ஈ-3வா, விைன ஒ�த_�ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேபா� 

இ� _ெப.(இ� _ெப.) மல	 க�க $தி�வி.0488.1 

 வா-3வா, அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) ேம� 

மலர:8 கமல	 $தி�வி.0488.2 

 J-3வா, மைற கட(த_ெப.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த	 

ெதா�_ெப.அ.(ெதா"ைம_ெப.) உ� விள'க8 $தி�வி.0488.3 

 கா-3வா, ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சி�தரா�� ேதா"றினா, கனவி�. 

$தி�வி.0488.4 

 வ:ெகா  ேவலினா� கட	பமா வன�திைன� தி�(த8 $தி�வி.0489.1 

 க: ெகா  கா� அழ(� அணி நக, கா2க என உண,�தி $தி�வி.0489.2 

 அ:க  ஏகினா, க*#ய, ஆ2 தைக க'��_ெப.(க'��_ெப.) $தி�வி.0489.3 

 வி:L	 ேவைல க2 விழி�தன" ப#திL	 விழி�தா". $தி�வி.0489.4 

 கனவி� தG,(தவ" நியதியி" கட"_ெப.(கட"_ெப.) �:�� அைம�ச, 

$தி�வி.0490.1 



 சினவி� தG,(த_ெப.எ�.(தG,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாதவ,8�� 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) கனா�திற	 ெச�பி $தி�வி.0490.2 

 நனவி� ேக-ட�	 கனவி� க2ட� நய�ப $தி�வி.0490.3 

 வினவி� ேத,(�_வி.எ�.(ேத,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எH(தன" 

ேம�திைச� ெச�வா". $தி�வி.0490.4 

 அைம�ச ேரா3	 அ( நGபமா வன	_ெப.(வந	_ெப.) /�(� அ	 ெபா" 

$தி�வி.0491.1 

 சைம� சவி0(த ெபா" தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ=.) 

தட	_ெப.(தட	_ெப.) ப:(�_வி.எ�.(ப:_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒளிவி-3 $தி�வி.0491.2 

 இைம�ச அல,(த ெபா" விமான	 மீ� இனி� வ G=6 

இ�(ேதா,_வி.அ.ெப.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+ஓ,_பட,.ஒ�.) $தி�வி.0491.3 

 தைம� சர2 பணி(�_வி.எ�.(பணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அMசலி 

தைலயி" ேம� �கி0�தா". $தி�வி.0491.4 

 அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) பி" த ள �"/ 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�- கண G,� ேதக 

$தி�வி.0492.1 

 எ"/ ெந8கிட ஏகி வ G0(�_வி.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைண 

அ:8கமல	 $தி�வி.0492.2 

 ெபா"/ைன(த தா,_ெப.(தா,_ெப.) ெமௗலியி� 

/ைன(�_வி.எ�.(/ைன_வி.+(�_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைறவ" $தி�வி.0492.3 

 �"/ நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெசா� பத'களா� 

ேதா�திர	 ெமாழிவா". $தி�வி.0492.4 

 சரண ம'ைகேயா, ப'�ைற ச'கர சரண	 $தி�வி.0493.1 



 சரண ம'கல	 ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தனி�த� 

சரண	 $தி�வி.0493.2 

 சரண ம(திர வ:வ	 ஆ	 சதாசிவ சரண	 $தி�வி.0493.3 

 சரண �	ப,க  நாயக ப�பதி சரண	. $தி�வி.0493.4 

 ஆழி ஞாலேம� ஆைசL	 அமர, வா"_ெப.(வா"_ெப.) பதெம� 

$தி�வி.0494.1 

 வ GH	_ெப.எ�.(வ G0_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆைசL	 

ெவ6�தவ,8� அ"றிம2 ஆ23 $தி�வி.0494.2 

 பைீழ 90கி வா"_ெப.(வா"_ெப.) நரெகா3 பிணிபட� 

�ழK	_ெப.எ�.(�ழ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0494.3 

 ஏைழ ஏ'க78� ஆவேதா எ(ைத_ெப.(எ(ைத_ெப.) 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) க�ைண. $தி�வி.0494.4 

 Jள தாமைற� ெச"னிL	 ெதாட� ெதாட 

நG2ட_ெப.எ�.(நG _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0495.1 

 நGள நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) உன8� அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) இல	 

ஆயிC	_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ"_நி.எ�.�றி.+உ	_சா#.) தGேய $தி�வி.0495.2 

 9ள வ"/ த(�_வி.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ	�: �Hவ�	 

பணிெகா23 $தி�வி.0495.3 

 ஆளேவ ெகாலி8 கானக� அம,(தைன எ"னா. $தி�வி.0495.4 

 �ர(த அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) இ� க2வழி� ெசா#வேபா� 

ெசா#(�_வி.எ�.(ெசா#_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0496.1 

 பர(த_ெப.எ�.(பர_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆேறா3 சிவான(த 

பரைவL  ப:(�_வி.எ�.(ப:_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0496.2 

 வர	_ெப.(வர	_ெப.) தவாத ெம� அ"பினா� வல	 ெகா3 

/ற	_ெப.(/ற	_ெப.) ேபா(� $தி�வி.0496.3 

 அர(ைத தG,(தவ" ஒ�சிைற அைம�சேரா3 இ�(தா". $தி�வி.0496.4 



 ஆய ேவைலயி" ம"னவ"_ெப.(ம"னவ"_ெப.) ஆைணயா� அைம�ச, 

$தி�வி.0497.1 

 ேமய ேவவல, �ைற �ைற ேமவின, வி3�ப $தி�வி.0497.2 

 பாய_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவைலயி� ஆ,�தன, 

வழி�ெகா3 பட,(தா, $தி�வி.0497.3 

 ேசய கா� எறி(�_வி.எ�.(எறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அணி நக, ெச� 

ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) மா8க . $தி�வி.0497.4 

 வ-டவா� மதி� பிளவி" ெவ வா�8 �ய நவிய	 $தி�வி.0498.1 

 இ-ட ேதாளின, யா�/ உைட8 க�சின, இ�	பி" $தி�வி.0498.2 

 வி-ட காெராளி ெம�யின, விசிெகா வா, வ" ேதா� $தி�வி.0498.3 

 ெதா-ட காலின, வன	_ெப.(வந	_ெப.) எறி ெதாழிலின, ஆனா,. 

$தி�வி.0498.4 

 மறிL	 ஓைத வ23_ெப.(வ23_ெப.) அர=றிட மர(தைல பனி�ப 

$தி�வி.0499.1 

 எறிL	 ஓைதL	 எறிபவ, ஒைதL	 

இர'கி_வி.எ�.(இர'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0499.2 

 �றிL	 ஓைதL	 �றி(� வ G0 ஓைதL	 �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வா�� 

$தி�வி.0499.3 

 ெசறிL	 ஓைதL	 கீ0� பட ேம� பட� ெசறிL	. $தி�வி.0499.4 

 ஒளி6 தா ெதா3 ேபா� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) உக ஒலி�� 

$தி�வி.0500.1 

 ெவளிறி� வ" மர	_ெப.(மர	_ெப.) சிைன இற வ G0வ ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) 

கள��� $தி�வி.0500.2 

 பிளி6 வாய வா� நிண�ெதா3 ��தி_ெப.(��தி_ெப.) நG, ெப�க8 
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 கா அைட(தன_வி.�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+ன_பட, ஒ�.) 

பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) வா"_ெப.(வா"_ெப.) க=பக	 

அைட(த_ெப.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0501.2 

 ேகா அைட(திட ஒ�' �6	_ெப.அ.(�6	_ெப.அ.) �6	/ ேபா� 

ெசறி(�_வி.எ�.(ெசறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0501.3 

 மா அ:(தன மா3 உள வைரக7	 கா3	. $தி�வி.0501.4 

 இ� _ெப.(இ� _ெப.) நிர	பிய வன	_ெப.(வந	_ெப.) எலா	 

எறி(�_வி.எ�.(எறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெம� 
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 அ�  நிைற(�_வி.எ�.(நிைற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �6 
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 கைள(�_வி.எ�.(கைள_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நG  
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 நிைனவி� நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 
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 பைறபயி� நி��த ம2டப	_ெப.(ம2டப	_ெப.) விழா8 ெகா  ப" 
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 வல	 வயி"_ெசா.உ�.(வயி"_ெசா.உ�.) இமய வ�லி ெபா" 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) மாளிைக 

அ38கிய_ெப.எ�.(அ38�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) 

வா"_ெப.(வா"_ெப.) $தி�வி.0509.1 

 நிலவிய ெகா:ய_ெப.அ.(ெகா:ய_ெப.அ.) ெந:ய Jளிைக வா"_ெப.(வா"_ெப.) 
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 �ல ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) அகழி8 கிட'� க	மி A� 

ெதா�_ெப.அ.(ெதா"ைம_ெப.) வர	/_ெப.(வர	/_ெப.) 
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ெதளி8�	_ெப.எ�.(ெதளி_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 
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 நி�தில நிைர�த விழா வ� வ Gதி நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) மணி� சாளர ஒH8க� 

$தி�வி.0510.2 

 பி�திைக மாட� ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) ெத�8 

கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) ப3ீ_ெப.(ப3ீ_ெப.) சா� ச�8க 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ெபாதியி� $தி�வி.0510.3 

 ப�தியி� �யி"ற_ெப.எ�.(�யி�_வி.+"=_இ.க.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம"6 ெச� 

�"6 ப�மணி ேமைட ஆ3 அர'�. $தி�வி.0510.4 

 அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) தவ, இ�8ைக அ(தண,_ெப.(அ(தண,_ெப.) 

உைறL  அரசரா வண'�ல வணிக� $தி�வி.0511.1 

 ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) ெத� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ேவளாள, ேப, 

அற	_ெப.(அற	_ெப.) சா� ெப�'�: ஏைனய க#ேத, $தி�வி.0511.2 

 தி�(திய ப#மா நிைல8கள	 கழக	 தG	_ெப.அ.(தG	_ெப.அ.) �ைவ ஆ6 

நா"� உ2: $தி�வி.0511.3 

 இர(தவ,8� அ��� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) அற� சாைல இைனயன 

பிற*	 ந"�_வி.அ.(ந"�_ெப.) அைம�தா". $தி�வி.0511.4 
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�ள	_ெப.(�ள	_ெப.) ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) ந(தவன	 $தி�வி.0512.1 

 திணிமல,� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) �டைவ உ�யான	 தி�நக, அணி 

ெபற� ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0512.2 

 அணி நக, சா(தி ெச�வ� �றி�தா" அ2ணலா, 

அறி(�_வி.எ�.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) ெச�வா,. $தி�வி.0512.4 



 ெபா" மயமான சைட மதி8 கைலயி" /�த�� உ��தன, அ� ேபா�� 

$தி�வி.0513.1 

 சி" மயமான த	 அ: அைட(தா,� சிவமய	 ஆ8கிய 

ெசய�_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ேபா� $தி�வி.0513.2 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) மய	 ஆ8கி அ(நக, �H�	 சா(தி 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�வ� ம�ர $தி�வி.0513.3 

 ந"_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மய	 ஆன த"ைமயா" ம�ரா நக, என உைர�தன, 

நாம	. $தி�வி.0513.4 

 கீ-:ைச8 க#ய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) சா�தC	 ெத"சா, கீ=6 ெவ2பிைற 

Qத�_ெப.(Qத�_ெப.) களி=68 $தி�வி.0514.1 

 ேகா-3 இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.) களப8 ெகா ைக 

அ"ைன_ெப.(அ"ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) 

�டவயி" ம�மைட உைட8�	 $தி�வி.0514.2 

 ேதா-3 இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.) த2ண	 �ழா� அணி ெமௗலி� 

ேதா"றK	 வட வயி=ேறா3 $தி�வி.0514.3 
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 ைக வைர எ��தி� கனவைர 

கிட(த_ெப.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கா-சியி� 
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�னிவைர ஆதி $தி�வி.0515.3 
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$தி�வி.0515.4 
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எ�தினா"_வி.�.(எ��_வி.+இ"_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) 

இ�(�_வி.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ��/ர�	 $தி�வி.0517.2 

 �"6 ெதா-3 எ�தா" ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 9"6 உ6�/	 �ைற* 

இ� @சைன வழா� ஓ'க8 $தி�வி.0517.3 

 க"6_ெப.(க"6_ெப.) ெதா-3 

எறி(�_வி.எ�.(எறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கனி உ��தா" ேபா� 

கலி�ர(� அர�_ெப.(அர�_ெப.) ெச� நாளி�. $தி�வி.0517.4 

 பவெநறி 

கட8�	_ெப.எ�.(கட_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பா,�திவ" கிரண	 பர�பி_வி.எ�.(பர�/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.) ப#தி ேபா� மலய� $தி�வி.0518.1 

 �வசைன� பய(�_வி.எ�.(பய_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ைம(த"_ெப.(ைம(த"_ெப.) ேம� ஞால	_ெப.(ஞால	_ெப.) �ம�தி 

நா _ெப.(நா _ெப.) பல கழி�� ஒ�நா  $தி�வி.0518.2 

 நவவ:* இற(ேதா"_வி.அ.ெப.(இற_வி.+(�_இ.கா.+ஓ"_பட,.ஒ�.) 

ஆலய�� எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நாதைன� 



பணி(�_வி.எ�.(பணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 9வல	 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0518.3 

 உவைம இ� இ"ப அ�  நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஒ"றி ஒ"றா நிைல 

நி"றா". $தி�வி.0518.4 

 க"னி_ெப.(க"னி_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ப'கின, கட	ப 

வன	_ெப.(வந	_ெப.) எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.0519.1 

 ந"னகர	 ஆன� நவி"6 உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

ஈ"ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0519.2 

 அ"ைன_ெப.(அ"ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) மகளாகி மலய� �வச" 

ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0519.3 

 ெத"ன" இைட வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �ைற 

ெச�த� உைர ெச�வா	. $தி�வி.0519.4 

 மC அற	_ெப.(அற	_ெப.) உவ(� த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) வழி� 

ெசல_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நட��	 $தி�வி.0520.1 

 /னித" மலய� �வச" ெவ"றி /ைன @ணா" $தி�வி.0520.2 

 கனி அ�த	 அ"ன க�ைண8� 

உைறL	_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கா-சி8� 

$தி�வி.0520.3 

 இனிய" வட ெசா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) தமி08 கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

இக(ேதா". $தி�வி.0520.4 

 ேவனி�_ெப.(ேவனி�_ெப.) விற�_ெப.(விற�_ெப.) ேவ _ெப.(ேவ _ெப.) 

வ:வ" ேவ-ைக விைள @மி $தி�வி.0521.1 

 ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) மடவா,க  பதினாயிரவ, 

உ ளா" $தி�வி.0521.2 

 வா"_ெப.(வா"_ெப.) ஒH� பாCவழி 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒH� Jர $தி�வி.0521.3 



 ேசன" மக _ெப.(மக _ெப.) காMசைனைய ம"ற�_ெப.(ம"ற�_ெப.) 

விைன ெச�தா". $தி�வி.0521.4 

 க2<தைல �� ெபாH�	 வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பணி க=ேறா" $தி�வி.0522.1 

 எ2 இ� பல நா _ெப.(நா _ெப.) மக* இலா வ6ைம_ெப.(வ6ைம_ெப.) 

எ�தி� $தி�வி.0522.2 

 ப2ண#ய தான த�ம	 பல*	 ஆ=றி� $தி�வி.0522.3 

 /2ணிய	 நிர	/ ப# ேவ வி /# �=றா". $தி�வி.0522.4 

 ஈ6 இ� மைற E6 �ைற 

எ2ணி_வி.எ�.(எ2<_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெதா2Z=6 $தி�வி.0523.1 

 ஆறிெனா3 9"6 மக	 ஆ=ற அமேரச" $தி�வி.0523.2 

 A6 மக�	 /#யி" எ"ப� ெநா:�பி" $தி�வி.0523.3 

 மா6	 என ம=6 அதைன மா=றி இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) சா=6	. 

$தி�வி.0523.4 

 ந"_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) வி�	பிைன அத=� 

இைசய_�ைற.எ�.(இைச_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஞால	_ெப.(ஞால	_ெப.) 

$தி�வி.0524.1 

 இ"/6 மக�ேப6 மக�திைன இய=றி" $தி�வி.0524.2 

 அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) உ6 மக� ெப6தி எ"6 அமர, 

நாட"_�றி.வி.�.(நா3_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.0524.3 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) /ல	 அைட(திடK	 நி	ப ந�தாரா". $தி�வி.0524.4 

 மி8க_ெப.அ.(மி8க_ெப.அ.) மக ேவ வி ெச� வி��/_ெப.(வி��/_ெப.) 

உைடய" ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0525.1 

 அ8_�-.(அ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) கண	_ெப.(கண	_ெப.) அத=� உ#ய யாைவL	 

அைம��� $தி�வி.0525.2 



 த8க நியம�� உ#ய ேதவிெயா3 சாைல $தி�வி.0525.3 

 /8கனன" இ�(�_வி.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மகேவ வி 

/#கி=பா". $தி�வி.0525.4 

 ஆசற மைற� /லவ,_ெப.(/லவ,_ெப.) ஆசி#ய, கா-3	 $தி�வி.0526.1 

 மா� அ6 சட'கி" வழி ம(திர	 ��தா�த $தி�வி.0526.2 

 ஓைச அC�தா�த ெசா#த(� அHவ ஓதி $தி�வி.0526.3 

 வாசவ" இ�8ைகயி� இ�(�_வி.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ# வள,�பா". $தி�வி.0526.4 

 வி�	/	 நிலC	 திைசL	 ேவ வி அ3 சாைல� $தி�வி.0527.1 

 ப�	 /ைக பட,(�_வி.எ�.(பட,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பட	 என மைற�ப� $தி�வி.0527.2 

 த�	/ ப3 ெந� ெபா# சமி�திெனா3 வாேனா,8� $தி�வி.0527.3 

 அ�	/ ப3 மி" அ�தி" ஆ�தி ம3�தா". $தி�வி.0527.4 

 ஐ	�க" அநாதி பரமா�த" உைர ஆ=றா� $தி�வி.0528.1 

 ெந� �க நிைற(�_வி.எ�.(நிைற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தழ� 

நிமி,�� வ�	 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) $தி�வி.0528.2 

 ைப	 �க அரா அணி பரM�ட, தனி�ப $தி�வி.0528.3 

 ைம	 �க ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கணி மவா" மைனவிநாண. 

$தி�வி.0528.4 

 வ ள� மைலய� �வச" மீனவ" வல�ேதா  $தி�வி.0529.1 

 � ள_�ைற.எ�.(� 7_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மைன காMசைன ��'கிய 

ம�'�� $தி�வி.0529.2 

 த ள எH ெகா'ைகக  த�	ப நிமி, தG	பா� $தி�வி.0529.3 

 ெவ ள ெமாHக8� அ#ய ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) கணிட ஆட. $தி�வி.0529.4 



 இF*லக	 அ"றிL	 உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏH	 மகி0* எ�த� 

$தி�வி.0530.1 

 ைசவ �த� ஆயின_வி.�.(ஆ�_வி.+இ"_இ.கா.+ன_பட,.ப".) தவ� �ைற 

நிவ�ப $தி�வி.0530.2 

 ஓளவிய மற	_ெப.(மற	_ெப.) ெகட_�ைற.எ�.(ெக3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அற	_ெப.(அற	_ெப.) �� கலி�ப� $தி�வி.0530.3 

 ெத�வமைற �(�பி திைச� /ல"_ெப.(/ல"_ெப.) இைச�ப. $தி�வி.0530.4 

 ைம	 மல, ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க2 அர 

ம'ைகய,_ெப.(ம'ைகய,_ெப.) ந:�ப $தி�வி.0531.1 

 ெம�	 மன ெமாழி� ெசயலி" ேவ6 பட� இ"றி $தி�வி.0531.2 

 அ	ம�ைர மா நக, உள, ஆக மகி0�சி_ெப.(மகி0�சி_ெப.) $தி�வி.0531.3 

 த	ைம அறியாதன தைல�தைல சிற�ப. $தி�வி.0531.4 

 மா(த,_ெப.(மா(த,_ெப.) பயி" 9வ6 ெசா� மாநில வைர�பி� 

$தி�வி.0532.1 

 தG	_ெப.அ.(தG	_ெப.அ.) தமி0 வழ'� தி� நாட� 

சிற�ப_�ைற.எ�.(சிற��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.0532.2 

 ஆ�(த தமி0 நாட அரசளி�� �ைற 

ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0532.3 

 ேவ(த,களி" மீனவ, விH�தைகைம எ�த. $தி�வி.0532.4 

 ெநா� தழ� எ#8 கட* _ெப.(கட* _ெப.) ேநா=ற பய"_ெப.(பய"_ெப.) 

எ�த8 $தி�வி.0533.1 

 ெகா� தளி, என� தழ� ெகாH(� ப3 �2ட� $தி�வி.0533.2 

 ைததவி0 இத08 கமல	 அ�ெபாH� 

அல,(�_வி.எ�.(அல,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ, $தி�வி.0533.3 

 ெமா� தளி, விைர8 ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) �ைள�� எHவ� எ"ன. 

$தி�வி.0533.4 



 வி-3 இல� Jழிய	 விH'� சி6 ெகா2ைட_ெப.(ெகா2ைட_ெப.) 

$தி�வி.0534.1 

 வ-ட மதி வா�8�6 �ய� கைறைய மான8 $தி�வி.0534.2 

 க-: அதி நா=றிய கதி,� தரள மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $தி�வி.0534.3 

 �-: அதி� வி-3 ஒH� J0 கிரண	 ஒ�ப. $தி�வி.0534.4 

 தG'� தைல_ெப.(தைல_ெப.) இ" அ�த	 மா,பி" வழி சி(தி $தி�வி.0535.1 

 ஆ'� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நிலா 

ஒH�	_ெப.எ�.(ஒH�_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஆர_�ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வட	_ெப.(வட	_ெப.) மி"ன 

$தி�வி.0535.2 

 வ G'�_ஏவ.(வ G'�_வி.) உட�_ெப.(உட�_ெப.) இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.) ப#தி 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ட, விH'கி $தி�வி.0535.3 

 வா'� கட�_ெப.(கட�_ெப.) வி�� உ�ம மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஒளி கால. 

$தி�வி.0535.4 

 சி=றிைட வைள(த_ெப.எ�.(வைல_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சி6 

ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) J0 

$தி�வி.0536.1 

 ெபா" தி� மணி� சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) ேமகைல 

/ல	ப_�ைற.எ�.(/ல	/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.0536.2 

 வி� தி� மணி8 �ைழ விH'கிய �த	ைப $தி�வி.0536.3 

 �=6 இ� _ெப.(இ� _ெப.) க:(� சி6 ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) வ�: ஆட. 

$தி�வி.0536.4 

 ெத  அ�த ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) மழைல சி(� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

9ர� $தி�வி.0537.1 

 � _ெப.(� _ெப.) எயி6_ெப.(எயி6_ெப.) அ�	ப �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

9"6 உைடய� ஓ, ெப2_ெப.(ெப2_ெப.) $தி�வி.0537.2 



 பி ைள என 9 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பிராய ெமா3 நி"ற  $தி�வி.0537.3 

 எ  அ#ய ப� உயி�	 எF_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+F_ஒ=.) 

உல�	_ெப.(உல�_ெப.+உ	_சா#.) ஈ"றா . $தி�வி.0537.4 

 �6	_ெப.அ.(�6	_ெப.அ.) தளி, ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) அ:8கிட(த சி6 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) A/ர சத'ைக �ழறி ஏ'க $தி�வி.0538.1 

 ந6	_ெப.அ.(ந6	_ெப.அ.) தளி, ேபா� அைச(� தள, நைட_ெப.(நைட_ெப.) 

ஒ�'கி மழைல இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நைகL	 ேதா"ற� $தி�வி.0538.2 

 பிற(த_ெப.எ�.(பிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) பய"_ெப.(பய"_ெப.) ெப6 ெபா" 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ம: 

இ�(�_வி.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

ெப2பி ைள ஆனா  $தி�வி.0538.3 

 அற	_ெப.(அற	_ெப.) தH* ெநறி நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) ேறா,8� 

இக	 ேபாக	 வ G3_ெப.(வ G3_ெப.) 

அளி8�	_வி.எ�.(அளி_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அ	ைம அ	மா. $தி�வி.0538.4 

 ெச�யவா� ெவளிறா� �ைண �ைல8க2 க�கா� ேச� ேபா� 

நG2ட_ெப.எ�.(நG _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0539.1 

 ைமயவா� மத,�த க�	க2 பசவா ஐ இ,23_ெப.(இர23_ெப.) மதிய	 

தா'கா $தி�வி.0539.2 

 ைதய ஆ� இைல வ�(த� 

ெபறா�_எதி,.ம.வி.எ�.(ெப6_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) ெப6 மகைவ 

எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைண�தா  ேமா(தா  

$தி�வி.0539.3 

 ��யவா� ��த	_ெப.(��த	_ெப.) 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ"/=றா  �" 

ெப=ற_ெப.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) 

அ"னா . $தி�வி.0539.4 



 பைர ஆதி இ��ப அறி*_ெப.(அறி*_ெப.) ெதாழிலாகி 

உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) பைட��8 கா�� 

$தி�வி.0540.1 

 வைரயா� �ைட�� மைற��_வி.எ�.(மைற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ�ளியைவ நி"6	 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) வ:* ேவறா� $தி�வி.0540.2 

 உைர ஆதி மைற கட(த_ெப.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) �த�வி தி�மகளா� உதி�தத=� இ(த� 

$தி�வி.0540.3 

 தைர ஆ7 ம"னவ"_ெப.(ம"னவ"_ெப.) ெச� தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) 

இ�ேவா அத=� உ#ய தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) 

ம"ேனா. $தி�வி.0540.4 

 க ளமா ெநறி ஒH�	_ெப.எ�.(ஒH�_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாறி கட(�_வி.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+உ_ெப.எ�.�றி.) கரண	 எலா	 

கட(�_வி.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+உ_ெப.எ�.�றி.) ஆன(த $தி�வி.0541.1 

 ெவ ள	_ெப.(ெவ ள	_ெப.) ஆ	 பரஞான வ: உைடயா  

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) அ"பி" ெவளிவ(த� இ"6 ஓ, $தி�வி.0541.2 

 பி ைளயா� அவத#�த க�ைணL	 தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) மாணா-: 

தவ� ேப6	 ேதறா" $தி�வி.0541.3 

 ப ளமா கட�_ெப.(கட�_ெப.) தாைன� பMசவ, ேகா" ெநMசக��� ப#* 

E,(தா". $தி�வி.0541.4 

 மக* இ"றி� பல பக�யா" 

வ�(தி_வி.எ�.(வ�(�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) /#(ேத" 

ைம(த"_ெப.(ைம(த"_ெப.) ேப6 $தி�வி.0542.1 

 தக இ(த மக	 ெச�ேத" அ�*	 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

ெப2_ெப.(ெப2_ெப.) மகைவ� த(த� அ(ேதா $தி�வி.0542.2 



 �க இ(� நில*_ெப.(நில*_ெப.) ஒHக வ� ெப2< 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 9"றா� �கி0�� மா=றா,_ெப.(மா=றா,_ெப.) 

$தி�வி.0542.3 

 நக வ(த� எ"ேனேயா எ"6 வைக இலனாகி 

நலிL	_ெப.எ�.(நலி_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ�ைல. $தி�வி.0542.4 

 ம"னவ நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) தி�மக-� ைம(த, ேபா� சட'� 

அைவ��	 வழா� ேவத	_ெப.(ேவத	_ெப.) $தி�வி.0543.1 

 ெசா"ன_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ைற 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெபய, தடா தைக எ"6 

இ-3 �: J-3வா� இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) $தி�வி.0543.2 

 ெபா" அைனயா  தன8� இைறவ" வ�	 ெபாH�_ெப.(ெபாH�_ெப.) ஓ, 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) மைறL	 /(தி மா0 ேக� $தி�வி.0543.3 

 எ"ன அர" அ�ளா� ஓ, தி�வா8� வி�	/ இைட 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எH(த_ெப.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த"ேற. $தி�வி.0543.4 

 அFவா8�� ெசவி நிர	ப_�ைற.எ�.(நிர	/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ"/ 

வைக அகநிர	ப அகல	_ெப.(அகல	_ெப.) எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) 

$தி�வி.0544.1 

 ெம�வா8� மன	_ெப.(மன	_ெப.) ஒ"ற விழி வா8�	 /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) 

நிர	ப_�ைற.எ�.(நிர	/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விமல, 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0544.2 

 ெந� வா8� மக நிர�பி எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

மைன ஒ3	 சாைல நG�� இ,23_ெப.(இர23_ெப.) $தி�வி.0544.3 

 ைக வா8�	 இய	_ெப.(இய	_ெப.) கலி�ப8 க: மாடா மைன /�(தா" 

கழ�கா� ேவ(த". $தி�வி.0544.4 

 �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) அதி,�ப ம'கல	 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எதி, வ�வா, 



�க��_ெப.(�க	_ெப.+அ��_சா#.) உவைக �6வ�_ெப.(�6வ�_ெப.) 

@�ப_�ைற.எ�.(@�/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.0545.1 

 அரசி�8�	 ம2டப	_ெப.(ம2டப	_ெப.) /8� இனி� 

அம,(�_வி.எ�.(அம,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கனக 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஆ"ற ேக வி $தி�வி.0545.2 

 விரசி�8�	 மைறயவ, ைக� 

ெப��_வி.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எவ,8�	 �	�ைறயா� 

ெவ6�ப_�ைற.எ�.(ெவ6��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந�கி� $தி�வி.0545.3 

 பரசி�8�	 கரதல�� எ	 பர" ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) சிற�/� ப�க ந�கா. $தி�வி.0545.4 

 சிைறவி3மி" சிைற8 கள�	 சீ�தி3மி" ஏழா23 ேதய�� ஈ-3	 

$தி�வி.0546.1 

 இைறவி3மி" அய� ேவ(த,_ெப.(ேவ(த,_ெப.) திைற_ெப.(திைற_ெப.) 

வி3மி" இைற நிதிய	 ஈ-3	 ஆய� $தி�வி.0546.2 

 �ைறவி3மி" அற�/ற�	 ஆலய�	 ெப�8�	 என� ெதாழாைர8 

கா�(த_ெப.எ�.(கா�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0546.3 

 கைற வி3மி" அயி� ேவலா" வ 7 வைன8 E� �ரச	_ெப.(�ரச	_ெப.) 

கற'க� சா=றி. $தி�வி.0546.4 

 க�யாண மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெமௗலி ேவ(தைரL	 கா� யா�/8 கழல 

நG��8 $தி�வி.0547.1 

 ெகா�யாைன ப# ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) ேத, அர�#ைம ெதா" 

�ைறயா� ெகா3��� ேபா8கி� $தி�வி.0547.2 

 ப�லா�	 ெகா க_விய'.வி.�.(ெகா _வி.+க_விய'.வி.�.�றி.) என� 

ப2டார	 தைல_ெப.(தைல_ெப.) திற(� ப�	 ெபா"னாைட $தி�வி.0547.3 

 வி�லா�	 மணி8 ெகா3	 @2 ெவ68ைக �த� எைன� பல*	 

ெவ6�ப_�ைற.எ�.(ெவ6��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ Gசி. $தி�வி.0547.4 



 Nமரபி" வ� ெப� ம'கல கவிக-� இ� நிதிய	 �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) 

@2பா�மா $தி�வி.0548.1 

 காம,_ெப.(காம,_ெப.) க# ப#� தட	_ெப.(தட	_ெப.) ேத, �தலாய ப� 

ெபா�7	 களி�ப ந�கி8 $தி�வி.0548.2 

 ேகாம6� களிN'க� �2ணெமா3	 எ2ெண� விழா8 �ளி�ப 

ந�கி_வி.எ�.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0548.3 

 மாம�ரா நக, அ"றி ம=6	 உள நக, எ'�	 மகி0�சி_ெப.(மகி0�சி_ெப.) 

N'க. $தி�வி.0548.4 

 இFவ2ண	 நக, களி�ப இைற மகC	 களி�/ 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இைறவ, 

ெசா"ன_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0549.1 

 அFவ2ண	 சாத �த� விைன நிர�பி� தடாதைக எ"6 அைழ��� ேதவி 

$தி�வி.0549.2 

 ெம�வ2ண மைற உணரா விைற இதைன ேமைன ேபா� ேம� 

நா _ெப.(நா _ெப.) ேநா=ற $தி�வி.0549.3 

 ைகவ2ண� தளி, தG2:_வி.எ�.(தG23-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வள,�ப இமவா" ேபால களி8�	 நானி�. $தி�வி.0549.4 

 தி�(தாத விள'�தைல ஆயெமா3 /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) ேபா(� சிறா,8�� 

சி=றி� $தி�வி.0550.1 

 வி�(தாக மண�_ெப.(மண�_ெப.) சி6 ேசா6 அ-3	 உர'கிழி�த ேவ7	 

வா� ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0550.2 

 அ�(தாத_எதி,.ம.ெப.எ�.(அ�(�_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �ைலவா� 

ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�(த� 

பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) தன8� அளி��	 ேபாதி� $தி�வி.0550.3 

 வ�	 தாைத அ2ட	 எலா	 சி=றி� இைழ� பாளா�8� 

மகி0�சி_ெப.(மகி0�சி_ெப.) ெச�தா". $தி�வி.0550.4 



 தG-3வா  இ,23_ெப.(இர23_ெப.) அைனய8 க2 களி�ப� ேதாழிய,8�� 

ெத#ய ஆ:8 $தி�வி.0551.1 

 கா-3வா  என8 கழ'� ப(�_ெப.(ப(�_ெப.) பயி"6 அ	 மைனL	 க=6� 

பாச	 $தி�வி.0551.2 

 வ G-3 வா2 ேம� ஒ3 கீ0 த ள எைம விைன8 கயி6_ெப.(கயி6_ெப.) வ G8கி 

ஊச�_ெப.(ஊச�_ெப.) $தி�வி.0551.3 

 ஆ-3வா  கா-3த� ேபா� ஆ:னா  நி�தில தா	/ 

அைச�த_ெப.எ�.(அைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஊச�. $தி�வி.0551.4 

 இ	 �ைறயா� தாய,8�	 ேதாழிய,8�	 மக�� உவைக ஈ(தா  

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0552.1 

 அ	 �ைறயா� தாைத8� மக�� வைக யவீாளா� ஆ�த வா�ைம� 

$தி�வி.0552.2 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) மைறயா அர2_ெப.(அர2_ெப.) �தனா� 

ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) எ-38 கைல �H�	 ெதளி(தா  அ(த $தி�வி.0552.3 

 ெம�	 மைறயா, கைல அைன��	 ேமகைலயா ம�'�_ெப.(ம�'�_ெப.) 

அைச�த_ெப.எ�.(அைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விமைல அ	மா. 

$தி�வி.0552.4 

 ெசா� வா�ைம8 கைல� ெதளி* �Hமதிைய� 

பிள(�_வி.எ�.(பிள_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ�பா� ெசா�கி அ"ன 

$தி�வி.0553.1 
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மா*	 ேகா*	 $தி�வி.0623.3 
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 ெவ"றி8 கண�ைத வி3�தா" கன" மீ� 

ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0629.1 
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$தி�வி.0630.2 
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 பைட அ=6 விமான�	 ப=6 அற அ=6� 
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 ெதாைட அ=6 இக" 923 எH ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) வலி அ=6� 

ெச=ற	 $தி�வி.0638.2 
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$தி�வி.0639.4 

 ேமவி ஆக அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) பா, இைட� பா#ட வ Gரைர அம, ஆ: 

$தி�வி.0640.1 

 ஓவிலா வலி கவ,(த� ம"றினி உ��� எவ, எதி,(தாK	 $தி�வி.0640.2 

 தாவிலா வலி கவர*	 மட'கலி" தளி� பிணா என 

நி=�	_ெப.எ�.(நி�_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.0640.3 

 ேதவியா, தி� உ�வ�	 ேசவக� ெச�ைகL	 எதி, க2டா". $தி�வி.0640.4 

 ஒ=ைற வா, கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) சரண�	 பா	பைச�� உ3�த 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) /லி� ேதாK	 $தி�வி.0641.1 

 ெகா=ற வா _ெப.(வா _ெப.) மH8 கர�	 ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) 

நGறணி ேகால�	 A� மா,/	 $தி�வி.0641.2 

 க=ைற ேவணிL	 த"ைனேய 

ேநா8கிய_ெப.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க�ைண 

ெச�தி�ேநா8�	 $தி�வி.0641.3 

 ெப=ற_ெப.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

வல� பாதிைய� தடாதைக பிரா-:L	 எதி, க2டா . $தி�வி.0641.4 

 க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ�ைலயி� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) மைற(த� க��தி� 



நா2_ெப.(நா2_ெப.) மட	_ெப.(மட	_ெப.) அ�ச	_ெப.(அ�ச	_ெப.) 

$தி�வி.0642.1 

 ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைம(திட8 �னிதா 

மல,(த_ெப.அ.(மல,(த_ெப.அ.) @	 ெகா	ப#" ஒசி(� ஒ�கி� $தி�வி.0642.2 

 ப2ைட_ெப.அ.(ப23_ெப.) அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைற ெகாள8 க�	 

�ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) பார�	 பிட, தாழ8 $தி�வி.0642.3 

 ெக2ைட_ெப.(ெக2ைட_ெப.) உ2 க2<	 /றவ: 

ேநா8க_�ைற.எ�.(ேநா8�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ம2 கிைள�� மி" என 

நி"றா . $தி�வி.0642.4 

 நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) 

ெகா:8�_ெப.(ெகா:_ெப.+8�_ெகா.ேவ.) அக� வி�	/ இைட அர" நிக0�திய 

தி�மா=ற	 $தி�வி.0643.1 

 அ"6 அறி(த_ெப.எ�.(அ#_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 9தறிவா" ஆ	 

�மதி சீற: பணி(� அ"னா� இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) $தி�வி.0643.2 

 ெகா"ைற_ெப.(ெகா"ைற_ெப.) அ	 சைடய �ழகேன நி"மண8 

�ழக" எ"றK	 அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) $தி�வி.0643.3 

 �"ற நி"றவ  பா,��_வி.எ�.(பா,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�  சிவ 

பர	 ேசாதி ம=6 இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) E6	. $தி�வி.0643.4 

 எ"6 ெதா-3 நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) திைசயி" ேம� சய	 �றி�� எH(� 

ேபா(தைன யா�	 $தி�வி.0644.1 

 அ"6 ெதா-3	 ம�ைர வி-3 உைன விடா� அ3�� 

வ(தன	_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ	_த".ப".) 

உ"ைன� $தி�வி.0644.2 

 ெதா"6 ெதா-ட நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) மைற உைர வழிவ�	 ேசாம 

வார� ஓைர $தி�வி.0644.3 

 ந"6_ெப.(ந"6_ெப.) ெதா-ட நா2_ெப.(நா2_ெப.) மண	_ெப.(மண	_ெப.) 

ெசய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 



வ��	_வி.�.(வா_வி.+,_(?)+�_இ.இ.கா.+உ	_த".ப".) 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) நக,8� நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) ஏ� எ"ற". 

$தி�வி.0644.4 

 எ"ற நாத" ேம� அ"ைபL	 உயிைரL	 இ��தி ஆய	_ெப.(ஆய	_ெப.) 

Jழ8 $தி�வி.0645.1 

 �"ற	_ெப.(�"ற	_ெப.) அ"ன� ஓ, ேம� ெகா3 N#L	 �ைரகட� என 

ஆ,�ப_�ைற.எ�.(ஆ,��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.0645.2 

 நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெத�வ மா� வைரக7	 

/2ணிய நG�த�	 நG�� ஏகி $தி�வி.0645.3 

 ம"ற�_ெப.(ம"ற�_ெப.) மா ம�ரா /# அைட(தன  மதி8 �ல விள8� 

அ"னா . $தி�வி.0645.4 

 ம'ைக_ெப.(ம'ைக_ெப.) நாயகி ம'கல	 எதி, ெகாள 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா"_ெப.(வா"_ெப.) இழி� 

ெச�வ	_ெப.(ெச�வ	_ெப.) $தி�வி.0646.1 

 ெபா'� மாளிைக /�(தன  ஆக ேம� /�_ெப.அ.(/�_ெப.அ.) மண�திற	 

தG-: $தி�வி.0646.2 

 எ'�	 ஓைல உ���_வி.எ�.(உ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைம�ச, 

ம'க விைன இையவன அைம8கி"றா, $தி�வி.0646.3 

 அ'க2 மா நக, எ'க<	 க: �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) ஆைனேம� 

அைறவி�தா,. $தி�வி.0646.4 

 க"னி_ெப.(க"னி_ெப.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) மண �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) 

அைறதK	 க:நக, உைறபவ, கைர ெகட� $தி�வி.0647.1 

 �"னிய உவைகய, கட*ைள� ெதாHைகய, உடல	 �கி0/ எழ� 

$தி�வி.0647.2 

 ப"னிய �தியின, இய� எழிலி" மகளிைர அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ெச� ப#� 

என $தி�வி.0647.3 



 இ"னிய எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) வள நக, எலா	 ெசய�விைன அணிெபற 

எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ெச�வா,. $தி�வி.0647.4 

 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ஒ3	 ப# ச(தன8 ��ைப_ெப.(��ைப_ெப.) 

கைள(தன, வ G�வா, $தி�வி.0648.1 

 சீதள ெம"பனி நG,க  N�� சி(தின @ழி அட8�வா, $தி�வி.0648.2 

 மாத�	ைம(த�	 இைறமக  ம"ற�_ெப.(ம"ற�_ெப.) 

மகி0�சி_ெப.(மகி0�சி_ெப.) மய8கினா� $தி�வி.0648.3 

 காதணி �ைழ ெதா:_ெப.(ெதா:_ெப.) க2:ைக கழ�வன ெத#கில, 

ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) ெச�வா,. $தி�வி.0648.4 

 ம'கல	 எ"6 என வின*வா, வ�மதி நா _ெப.(நா _ெப.) என உைர 

ெச�வா,_வி.�.(ெச�_வி.+F_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) $தி�வி.0649.1 

 த'கைள ஒ�ைல தழG  இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) ெகா�வா, தா'க� 

ேமாைக தைல8 ெகா வா, $தி�வி.0649.2 

 தி'களி" எ�ைலL	 ஆ6 நா _ெப.(நா _ெப.) ஆ6 உக	 எ"6 

ெசK��வா, $தி�வி.0649.3 

 ந'ைக அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) க: காண ேவா �:�தன ேதா க  

நம8�_பதி.ெப.(ந	_த".ப".+8�_ெகா.ேவ.) எ"பா,. $தி�வி.0649.4 

 பி�திைக ெவ ைள_ெப.(ெவ ைள_ெப.) /�8�வா, ெப-/ 

உ6வா,க7	 ெப-/ உற� $தி�வி.0650.1 

 சி�திர ப(தி நி6��வா, ெத=றிக  �'�ம	 நG* வா, $தி�வி.0650.2 

 வி�திய_ெப.எ�.(வி��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாலிைக 

ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) வி#தைல நG, நிைற ெபா" 

�ட	 $தி�வி.0650.3 

 ப�தியி" ேவதி நிர�/வா, ேதாரண	 வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) பர�/வா,. 

$தி�வி.0650.4 

 நG  இைட மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம6� எ'க<	 ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) 

நைட8 காவண	 நா-3வா, $தி�வி.0651.1 



 பாைள ெகா  க�� �ைவ8 கைழ_ெப.(கைழ_ெப.) பH8 �ைலவாைழ 

ஒH8�வா, $தி�வி.0651.2 

 ேகா  நிைற ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) என 

வா:க  ேகா�� அணிவா, இைச8 ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) நிைர $தி�வி.0651.3 

 வா _ெப.(வா _ெப.) அ# எHப# அ:பட ம�திைக நிைர என ைவ�ப, ஆ�. 

$தி�வி.0651.4 

 @ெவா3 த2பனி சி(�வா, ெபா# ஒ3 ெபா" �ண	 வ G�வா, $தி�வி.0652.1 

 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) விள8� நி6��வா, ைப(ெதாைட ப(த#" 

ஆ=6வா, $தி�வி.0652.2 

 ஆவண	 எ"ன வயி,�/ற அணி ம6� எ'க<	 அரதன8 $தி�வி.0652.3 

 ேகாைவL	 மரகத மாைலL	 ேகா�/ அைம ஆர�	 N8�வா,. 

$தி�வி.0652.4 

 அ3க# சி(�ர	 அ�/வா, அழ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஓைட மிைல� �வா, 

$தி�வி.0653.1 

 க3 நைட_ெப.(நைட_ெப.) இ*ளி கH��_ெப.(கH��_ெப.) அணி கா� அணி 

கலைன தி���வா, $தி�வி.0653.2 

 �ட, வி3_ஏவ.(வி3_வி.) ேத, ப# @-3வா, ெதாைட ஒ3 கவ#க  N8�வா, 

$தி�வி.0653.3 

 வ3வ6 ெபா"கல நவமணி ம'கல தGப	 இய=6வா,. $தி�வி.0653.4 

 பைழயன கலைன ெவ6�ப, ஆ� /தியன பணிக  ப#�ப, ஆ� $தி�வி.0654.1 

 �ைழ பனி நG, அைள �'�ம	 �வி�ைல /ைதபட ெமH�வா, 

$தி�வி.0654.2 

 ெமHகிய வ Gர	_ெப.(வ Gர	_ெப.) /ல,��வா, விைரப3 கைலைவக  அ�/வா, 

$தி�வி.0654.3 

 அழகிய_ெப.அ.(அழ�_ெப.) க2ண: ேநா8�வா, ைம(தைர 

ஆ�ல	 ஆ8�வா,. $தி�வி.0654.4 



 அMசன	 ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) விழி தG-3வா, ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) 

மா,/_ெப.(மா,/_ெப.) இைட நா-3வா, $தி�வி.0655.1 

 பM�க  பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) இ���வா, ப#/ர மீ� இ���வா, 

$தி�வி.0655.2 

 வMசிய, ேதற� அ�(�வா, ம�'�_ெப.(ம�'�_ெப.) �றளாட வ�(�வா, 

$தி�வி.0655.3 

 ெகாMசிய கனிெமாழி கழ6வா, �Hெவா3 �ரைவக  �ழ6வா,. 

$தி�வி.0655.4 

 கி"னர மி�ன	 என� ெச�வா, கிைள ெகH பா2_ெப.(பா2_ெப.) ஒ3 

விறலியர $தி�வி.0656.1 

 க"னிய, அரைச வண'�வா, க:மண	 

எ��	_ெப.எ�.(எ��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) களி�பினா� 

$தி�வி.0656.2 

 இ"னிைச யாெழா3 பா3வா, ஈ(தன �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வி#�� 

ஏ(�வா, $தி�வி.0656.3 

 ெச"னியி" மீ� ெகா2டா3வா, ேதறைல உ23 ெச�8�வா,. 

$தி�வி.0656.4 

 ம"னவ, மகளி�	 மைறயவ, மகளி�	 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெபா" மாைலைய� 

$தி�வி.0657.1 

 �"னின, ேசாபன	 வின*வா, ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி ேநா8�வா, $தி�வி.0657.2 

 க"னித" ஏவல, வ Gசிய_ெப.எ�.(வ G�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காசைற 

க,�/ர வாசெம" $தி�வி.0657.3 

 ெபா"ன6	 கலைவயி" ெம� எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) /ைதபட வள" 

ஒ3	 ேபாவ, ஆ�. $தி�வி.0657.4 



 அ	 கனக	 ெச� த�	பின வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) ெபாதி(தன 

ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) அவி0 $தி�வி.0658.1 

 ெதா'க� வைள(தன ம'ைகய,_ெப.(ம'ைகய,_ெப.) � ளிய 

கவ#யி" உ ளன $தி�வி.0658.2 

 க'ைகL	 வாணிL	 ய�ைனL	 காவி#L	 பல �ைற ெதா6	 

$தி�வி.0658.3 

 ம'கல N#ய மா,�பன மதமைல ேமலன வ�வன. $தி�வி.0658.4 

 அ'� அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) மைன ெதா6	 மணவிைன அ<கிய 

�ழனிய, என மைற� $தி�வி.0659.1 

 /'கவ#" இ�ண அ6�ைவ ேபானக ம3விைன /#�வா, $தி�வி.0659.2 

 இ'� அ3வனபலி அ:க78� என அதிகைள எதி, பணி�வா, $தி�வி.0659.3 

 ச'கர" அ:யைர எதி, ெகா வா, சப#ைய விதி �ைற /#�வா,. 

$தி�வி.0659.4 

 இ"னண நக, ெசய�_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) அணி 

ெசய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இைண இலி மணமக" 

மணவிைன8 $தி�வி.0660.1 

 க"னிL	 அைனயவ  எ" இனி8 க:நக, ெசL	 எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) 

வளைனயா	 $தி�வி.0660.2 

 எ"ன அ#ய நக, ெசய�_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) இைண என உைர ெச�வ� எவ" இத" $தி�வி.0660.3 

 �" இைற மக _ெப.(மக _ெப.) தம, மண அணி ம2டப விைன ெசL	 

�ைற ெசா�வா	. $தி�வி.0660.4 

 க�வி_ெப.(க�வி_ெப.) வா"_ெப.(வா"_ெப.) �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) 

ஊ,திைய� ெபா�த நா _ெப.(நா _ெப.) கைல  மதி ம�மா-: $தி�வி.0661.1 

 ெச�வி� வா'கிய விமான மாைலக  என� ெத�வத  வைர 

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.0661.2 



 ம�வி அ(நக, ைவகிய_ெப.எ�.(ைவ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த	 

இைற மடமக  தைம  கா2பா" $தி�வி.0661.3 

 ��வி நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) என ந-டன, எ-: 

வா"_ெப.(வா"_ெப.) ெதா3 நிைல  ெந3	 ேத,க . $தி�வி.0661.4 

 பளி8கி" ஏH உய, களி6_ெப.(களி6_ெப.) 

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

அைம�த_ெப.எ�.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா" ப:ய� ப�	 

ேசாதி $தி�வி.0662.1 

 ெதளி8�	_ெப.எ�.(ெதளி_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நGல�தி" ஆளிக  நிைர மணி� ெத=றிய� 

உ=ேறா,_வி.அ.ெப.(உ6_வி.+==_இ.கா.+ஓ,_பட,.ப".) சா� $தி�வி.0662.2 

 ெவளி8�  ஆ:ய_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஓவிய� 

பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேபா� மிளி,  பளி'கா� ேசாதி $தி�வி.0662.3 

 தளி,8�	 பி�திய� இைட இைட மரகத� சாளர�  அ� மாேதா. $தி�வி.0662.4 

 ப� உ�� ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பவள8 கா� 

ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) 

பைட��_வி.எ�.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.)  இ(திர நGல8 

$தி�வி.0663.1 

 க� உ��தைல� ேபாதிய தடாக8 கவி" ெகா7�தரேமல $தி�வி.0663.2 

 த� உ�8கிய ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) மணி� �லா� அதால ��ட= ப�	 

தி'க _ெப.(தி'க _ெப.) $தி�வி.0663.3 

 வி� உ�8� அக" மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவ வி 

ம2டப	_ெப.(ம2டப	_ெப.)  ெச�தா,. $தி�வி.0663.4 

 ��தி� பாைள ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அவி, 

மரகத�தி" ஆ" ெமா��த பாசிைல ��பி" $தி�வி.0664.1 



 ெகா�தி� தG	_ெப.அ.(தG	_ெப.அ.) பழ	 ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) ெபானா� 

ேகாழைர �யி"ற_ெப.எ�.(�யி�_வி.+"=_இ.க.+அ_ெப.எ�.�றி.) @க	 உ(�� 

பி" $தி�வி.0664.2 

 ெதா�தி� N'� @� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா"னா� பH8�ைல N8கி� 

ெபா"னா� த23_ெப.(த2�_ெப.) $தி�வி.0664.3 

 ைவ��� பாெசாளி மரகத ெந-:ைல வாைழL	 நிைர வி�தா,. $தி�வி.0664.4 

 பி�தி மாதவி ச2பக	 பாதி#_ெப.(பாதி#_ெப.) பிற*	 

ம2டப	_ெப.(ம2டப	_ெப.) Jழ� $தி�வி.0665.1 

 ப�தியா வள,� தளிக  வா� திற(� ப2 

பாட_�ைற.எ�.(பா3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ" ம�8 கால�� $தி�வி.0665.2 

 த�தியா� மண	_ெப.(மண	_ெப.) 

கவ,(�_வி.எ�.(கவ,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) சாளர	 ெதா6	 

தவ0(�_வி.எ�.(தவ0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒH� 

இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.) ெத"ற� $தி�வி.0665.3 

 தி�தியா 

நி=�	_ெப.எ�.(நி�_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ம���ளி ெதளி�திட ெச�தன, உ�யான	. $தி�வி.0665.4 

 ேவ வி� சாைலL	 ேவதிL	 �2ட�	 ேமகைல ஒ3 

ெதா�_ெப.அ.(ெதா"ைம_ெப.) A� $தி�வி.0666.1 

 ேக வி� சா, பினா� க23 க2ணா: விைட கிள, �ட, சீவ=ச	 

$தி�வி.0666.2 

 நG  வி� சாமர	 வல	/#_ெப(வல	/#_ெப.) �வ�திக நிைர�ட	 என எ-3 

$தி�வி.0666.3 

 வா _ெப.(வா _ெப.) வி-3 

ஓ'�	_ெப.எ�.(ஓ'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ம'கல	 

ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) ெச� ெபாறி வைகயினா� நி�மி�தா,. 

$தி�வி.0666.4 



 மண	_ெப.(மண	_ெப.) ெகா  சா(ெதா3 �'�ம� ேபா� அளா� மா" 

மத	_ெப.(மத	_ெப.) பனி நG, ேதா��� $தி�வி.0667.1 

 இண'� ேச6_ெப.(ேச6_ெப.) ெச� தி�நில	 தடவி வா"_ெப.(வா"_ெப.) 

இரவி ம2டல	 நாண� $தி�வி.0667.2 

 பண	 ெகா  நாகமா மணிவிள8� இ�ைகL	 பாைவக  

எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ(த8 $தி�வி.0667.3 

 கண	_ெப.(கண	_ெப.) ெகா  தாரைக என நவ மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

�யி�_ெப.(�யி�_ெப.) க	பல	 விதானி�தா,. $தி�வி.0667.4 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா" ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) �" 

ேச2_ெப.(ேச2_ெப.) ெதா3 காவண	 திைச எலா	 விH'க� ெச� 

$தி�வி.0668.1 

 த	 ெபா" பலிைக பா2:� வா� �ைள��� 

ெதளி��_வி.எ�.(ெதளி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ	/ய� 

அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) ஆதி $தி�வி.0668.2 

 உ	ப,_ெப.(உ	ப,_ெப.) ஏ=ற ெபா" க	பல ேம� வி#�� உ 7ற� தவிசி� 

இ-3� $தி�வி.0668.3 

 �	ைப_ெப.(�	ைப_ெப.) தா0 சைட ஆ"6 அம,8� ஆடன	 

Jழ_�ைற.எ�.(J0_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வி-3 அத" நா�ப2. 

$தி�வி.0668.4 

 க=பக� த� வயிரவா  அ#� பிட, க�வ� ெபா"�ற3 ஏ=றி $தி�வி.0669.1 

 எ=ப3	 �கிரா� �ட	 ச�ரமா 

இய=றிய_ெப.எ�.(இய=6_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ��த� N2 

$தி�வி.0669.2 

 வி� ப3	 பளி8�� தர	 ��பினா� விட'க ேம� நிைல 9"றா� 

$தி�வி.0669.3 

 ெபா=ப A� வழி விமான	 ப� மணிகளா� ெபாலிய�  ெச�� உ  ஆக. 

$தி�வி.0669.4 



 அ'க	 ஆ6ேம கா� களா� �த� எH�� அ	 ெபா" ப:ீைக ஆகி� 

$தி�வி.0670.1 

 �'க நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) மைற A�கேள நி�தில	 ெதா3�� 

அைச� தா	/ ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0670.2 

 எ'க2 நாயக" எ	 ெப�மா-: ஓ3 இ��பத=� உ�8 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0670.3 

 த'கினா� என நவமணி 

�யி"ற_ெப.எ�.(�யி�_வி.+"=_இ.க.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா" தவிச� 

சைம�தி-டா,. $தி�வி.0670.4 

 /ர(தர" த� க=பக	 ெபால(�கி� @2 �தலிய ந�க� $தி�வி.0671.1 

 �ர(த�	 ெபற�_ெதா.ெப.(ெப6_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) அ�த ைம வைக 

அ6 �ைவ உணா �தலாக� $தி�வி.0671.2 

 பர(த_ெப.எ�.(பர_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெத�வவா" பய�ப� 

சி(தாமணி ப=பல*	 சி(தி�� $தி�வி.0671.3 

 இர(�_வி.எ�.(இர_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேவ23வ தர�தர 

இ-:னா, இ(திர_ெப.அ.(இ(திர"_ெப.) நக, நாண. $தி�வி.0671.4 

 ெத"ன, ேசகர" தி�மக  தி�மண� தி��க	 வரேவ=6 $தி�வி.0672.1 

 ம"ன,_ெப.(ம"ன,_ெப.) வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எதி, ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ைக8 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த	 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) �: இைச ஏ=றி $தி�வி.0672.2 

 அ"ன வாசக	 ேக-டன, ெகாண,(� அவ,8� அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) 

கல	_ெப.(கல	_ெப.) �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) 

ந�கி_வி.எ�.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0672.3 

 �"ன, ஈ,�� எH களி�/ உற மன�திC	 �(தின, வழி8 ெகா வா,. 

$தி�வி.0672.4 

 ெகா'க, சி'கள, ப�லவ, வி�லவ, ேகாசல, பாMசால, $தி�வி.0673.1 



 வ'க, ேசானக, சீன,க  சா7வ, மாளவ, கா	ேபாச, $தி�வி.0673.2 

 அ'க, மாகத, ஆ#ய, ேந#ய, அவ(திய, ைவத,�ப, $தி�வி.0673.3 

 க'க, ெகா'கண, விராட, க2 மராட,க  க�நட, ��நாட,. $தி�வி.0673.4 

 கலி'க, சாவக, Eவிள, ஒ-:ய, கடார,க  கா(தார, $தி�வி.0674.1 

 �லி'க, ேககய, விேதக,க  ெபௗரவ, ெகா�ல,க  க�யாண, 

$தி�வி.0674.2 

 ெதK'க, E,�சர, ம�ச,க  மிேல�ச,க  ெசMைசய, �த� ஏைன 

$தி�வி.0674.3 

 /ல	 ெகா  ம"ன�	 �ைற ெதா6	 இைட(� பா, /ைத பட வ�கி"றா,. 

$தி�வி.0674.4 

 இ�தைக� பல ேதய_�ைற.எ�.(ேத�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ம"னவ,க7	 

எ  இட	_ெப.(இட	_ெப.) 

ெபறா�_எதி,.ம.வி.எ�.(ெப6_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈ2:� 

$தி�வி.0675.1 

 ைப�த ஆழிேபா� நிலமக  ��� இற� 

பர(த_ெப.எ�.(பர_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தாைனய, ஆகி� 

$தி�வி.0675.2 

 த�த நா-3 உள பலவைக வள" ஒ3	 தழGஇ� பல ெநறி ேதா6	 

$தி�வி.0675.3 

 ெமா��� 

வ(தன,_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ,_பட,.ப".) ெசழிய, 

ேகா" தி�மக  �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) அதி, மண9N,. $தி�வி.0675.4 

 வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

காவல,_ெப.(காவ�_ெப.+அ,_பட,.ப".) உைழய, 

ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உண,�தின, 

வ�க_விய'.வி.�.(வா_வி.+க_விய'.வி.�.�றி.) என வ�� உ��ப� 

$தி�வி.0676.1 



 ச(த வாள#� பிட, அைண மீ� அற	_ெப.(அற	_ெப.) தைழ�� அ�  பH�� 

ஓ'�	_ெப.எ�.(ஓ'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0676.2 

 க(த நா _ெப.(நா _ெப.) மல,8 ெகா	பிைன8 க23 க2 களி�/ உற 

�:�தாம	 $தி�வி.0676.3 

 சி(த வ G0(�_வி.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�  �ர(திட� 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா�� 

தி�(�_ஏவ.(தி�(�_வி.) த	 இட	_ெப.(இட	_ெப.) /8கா,. $தி�வி.0676.4 

 வைர வள'க7	 /றவினி� வள'க7	 ம�த� த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) 

பைண ேவலி� $தி�வி.0677.1 

 தைர வள'க7	 சலதி வா� நைட8கல	 த� வள'க7	 ஈ2: 

$தி�வி.0677.2 

 உைர வர	/_ெப.(வர	/_ெப.) அற ம'கல	 ெபாலி(த� இFW#னி� நா� 

ேவத8 $தி�வி.0677.3 

 கைர கட(தவ" தி�மண	_ெப.(தி�மண	_ெப.) ெசயவ� கா-சிைய� பக, 

கி"ேற". $தி�வி.0677.4 

 ஏக நாயகி மீ2டபி" ஞா-பிக(� இரசத கி# 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0678.1 

 நாக நாயக மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி �(தர நாயக" உயி,8� 

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.0678.2 

 ேபாக_�ைற.எ�.(ேபா8_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நாயக" ஆகி� ேபாக	 /# 

/ண,�/ அறி(�_வி.எ�.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�ண(தி 

$தி�வி.0678.3 

 மாக நாயக" மா� அய" உ��திர, வரவி" ேம� மன	_ெப.(மன	_ெப.) 

ைவ�தா". $தி�வி.0678.4 

 ச'� க"னைன ஆதிய கணாதிப, தைம 

வி3��_வி.எ�.(வி3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தன" அ"னா, 

$தி�வி.0679.1 



 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) க2 ஏ=றவ, மா� அய" �த� 

ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) வா"_ெப.(வா"_ெப.) 

பத	_ெப.(பத	_ெப.) எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.0679.2 

 எ'க  நாயக" தி�மண� ேசாபன	 இய	பினா, அ� ேக-3� $தி�வி.0679.3 

 ெபா'� கி"ற ேப, அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) பி" த 7ற� ெபா  என 

வ�கி"றா,. $தி�வி.0679.4 

 அM� ேகா: ேயாசைன /ைக(� தி� மட	_ெப.(மட	_ெப.) கழ"றவ, தைம� 

ேபா\, $தி�வி.0680.1 

 அM� தG உ��திர, /ைட அ3�தவ, அழ� கணா� @த'க  $தி�வி.0680.2 

 அM� A6��திர, அ2ட�� உ�சிய, அ# அய" �த� 

ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) $தி�வி.0680.3 

 அM�	 ஆைணL	 ஆ=றK	 பைட�தவ, அ3 �ற  பைடவ Gர,. 

$தி�வி.0680.4 

 /�தி அ-டக, நாலி� ேகா: ேம� /க� ெப�த நரக'க  $தி�வி.0681.1 

 ப�� இர-:L	 கா�பவ, பா, இட� பைட உைட8 E, மா2ட, $தி�வி.0681.2 

 ச�தி அ�சிவ பரM�ட, உதவிய சத உ��திர, அ"னா, $தி�வி.0681.3 

 உ���_வி.எ�.(உ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) 

ஐ	ப� ேகா:ய, உ��திர, கண நாத,. $தி�வி.0681.4 

 ப-ட கா#வா� அர* அணிபவ, ப�பதி உ��திர, ஆதி $தி�வி.0682.1 

 அ-ட 9,�தி க2 ேம�வி" அவி,�ட, ஆடக, ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) 

ஏ(�	 $தி�வி.0682.2 

 ம-ட அறா மல, மக"_ெப.(மக"_ெப.) ெச�8� அட'கிட மய'கியவிதி 

ேத=ற $தி�வி.0682.3 



 நி-ைடயா� அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) ெந=றியி� 

ேதா"றிய_ெப.எ�.(ேதா"6_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நGலேலாகித நாத,. 

$தி�வி.0682.4 

 பால	 ஏ=ற ெச(தழ� விழி உ��திர, பதிெனா� ெபய, வாைக� 

$தி�வி.0683.1 

 Jல	_ெப.(Jல	_ெப.) ஏ=ற க'காள கபாலிய, �ரகத 

ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கா# $தி�வி.0683.2 

 நGல	_ெப.(நGல	_ெப.) ஏ=ற ைப'கM�க� ேபா,ைவயி" ெந:யவ, 

நி�வாண8 $தி�வி.0683.3 

 ேகால	 ஏ=றவ, எ2ம, ஞாளி� /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) 

ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேக�திர பால,. 

$தி�வி.0683.4 

 ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

தாமைர8_ெப.(தாமைர_ெப.+8_ஒ=.) க2<ைட8 க#யவ" ெச	மல, 

மணி�படீ�� $தி�வி.0684.1 

 ஐய" வாசவ" ஆதி எ2 திைச�/ல�� அமர, எ2 வ� 

ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) $தி�வி.0684.2 

 ைமயி� ேக வி சா� ஏ0 எH ம���8 க2 ம���வ, இ�ேவா,வா" 

$தி�வி.0684.3 

 ெவ�ய_�றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப".) வா _ெப.(வா _ெப.) வழ'� 

ஆ6 இ,23_ெப.(இர23_ெப.) அ�8க, ஓ, ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) �ட, 

மதி� ெச�வ". $தி�வி.0684.4 

 ைகL	 கா�க7	 க2ெப=68 கதி 

ெப=ற_ெப.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க3	/லி �னி� 

ெச�வ"_ெப.(ெச�வ"_ெப.) $தி�வி.0685.1 

 ைப அரா�:� பதMசலி பா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) ப�கி 

மாதவ"_ெப.(மாதவ"_ெப.) ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) $தி�வி.0685.2 



 ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) தா _ெப.(தா _ெப.) ைவ�த 

சி6 �னி �6 �னி சிவ	_ெப.(சிவ	_ெப.) உண, சனகாதி $தி�வி.0685.3 

 ெம� உண,�சி ஓ, வாமேதவ" �க" வியாதனா, அத" ம"ேனா. 

$தி�வி.0685.4 

 எHவ, அ"ைனய,_ெப.(அ"ைனய,_ெப.) சி�த, வி�சாத, இய8க, கி"னர, 

ேவத $தி�வி.0686.1 

 �Hவர	 /ண, �னிவ, ேயாகிய, மணி_ெப.(மணி_ெப.) �:�தைல� பல 

நாக, $தி�வி.0686.2 

 வH இ� வா"_ெப.(வா"_ெப.) தவ வலி உைட நி�த, வா _ெப.(வா _ெப.) 

வலி உைட அ�ேரச, $தி�வி.0686.3 

 �Hெவா3	 பயி� @த ேவதாள, ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) Eளிக  

அரமாத,. $தி�வி.0686.4 

 ஆ2:ேனா3 அயன	 ப�வ	_ெப.(ப�வ	_ெப.) தி'க _ெப.(தி'க _ெப.) 

ஆ6 இ,23_ெப.(இர23_ெப.) இ� ப8க	_ெப.(ப8க	_ெப.) $தி�வி.0687.1 

 ஈ23 ஐ	 ெபாH�_ெப.(ெபாH�_ெப.) ேயாக'க  கரண'க  இரா�பக� 

இவ=ேறா3	 $தி�வி.0687.2 

 @2ட_ெப.எ�.(@2_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாழிைக 

கண	_ெப.(கண	_ெப.) �த� கால'க  ெபா�கட� அதிதி8� $தி�வி.0687.3 

 நG2ட_ெப.எ�.(நG _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா� வைரதி8� 

ேமக	_ெப.(ேமக	_ெப.) மி" 

நிமி,(த_ெப.எ�.(நிமி,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஐய	 

ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) @த	. $தி�வி.0687.4 

 ம(திர	 /வன'க  த��வ	 கைல வ"ன'க  பத	_ெப.(பத	_ெப.) 

ேவத	_ெப.(ேவத	_ெப.) $தி�வி.0688.1 

 த(திர	 பல சமயA� /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) தழGஇ� சா,(த A�த�	 ஆதி 

$தி�வி.0688.2 



 �(திர'கிய ச�,வித	 ச#ையேய �தலிய ச�- பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) 

$தி�வி.0688.3 

 இ(திர'� நG, �:யவ, அ:யவ, இ�சியா எ2 சி�தி. $தி�வி.0688.4 

 ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) அைனயவா� 

பர(�_வி.எ�.(பர_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எH ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) 

அனிக��  $தி�வி.0689.1 

 ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) கதி, அைனயரா� உ��திர, அ(தர�தவ, அ2ட	 

$தி�வி.0689.2 

 ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) தக, ப-ெடன� �(�பி ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) 

கல(�_வி.எ�.(கல_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ,�ப_�ைற.எ�.(ஆ,��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.0689.3 

 ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) சதேகா: ேயாசைன வழி அைர8 கண�� இைட� 

ெச�வா,. $தி�வி.0689.4 

 சி�த	_ெப.(சி�த	_ெப.) ேத, �னி ேவ(த�	 ேதவ�	 சிவ"_ெப.(சிவ"_ெப.) 

உ�� த#�ேதா�	 $தி�வி.0690.1 

 த�த	 ேத, �த� ஊ,திய, வா, திக0 ச(தன மணி8 ெகா'ைக8 

$தி�வி.0690.2 

 ெகா�த	 ேதமல, �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) மைன ஆேரா3	 �ளி, 

வ G�	_ெப.எ�.(வ G�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பாறா� 

ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0690.3 

 அ�த	_ெப.(அ�த	_ெப.) ேத#ைட ஆ  ப'க" அணிவைர8 அணியரா� 

வ�கி"றா,. $தி�வி.0690.4 

 இழி(த_ெப.எ�.(இழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஊ,திய, 

பணி(�_வி.எ�.(பணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எH	 யா8ைகய, 

இைற/க0 தி�நாம	 $தி�வி.0691.1 

 ெமாழி(த நாவின, ெபா:�/ எH	 ெம�யின, �கி0�த ைக �:ேயற8 

$தி�வி.0691.2 



 கழி(த_ெப.எ�.(கழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ"பின, க2 �த� /ல	 

க-�	 க�ைண வா"_ெப.(வா"_ெப.) �ைவ ஊற� $தி�வி.0691.3 

 ெபாழி(த_ெப.எ�.(ெபாழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆன(த� 

ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) உைற தி�மைல� /ற�� வ23_ெப.(வ23_ெப.) என 

ெமா��தா,. $தி�வி.0691.4 

 விர* வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ெந�8� அற ஒ�8�வா" ேவ�திர� பைட 

ஓ�சி $தி�வி.0692.1 

 அர* வா, சைட ந(தி எ	 பிரா" அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) அணிமணி �: 

தா8க� $தி�வி.0692.2 

 பர* Nளியி� /ைதப3 கயிைல அ	 ப��பத	 பக�_ெப.(பக�_ெப.) காK	 

$தி�வி.0692.3 

 இரவி ம2டல�� ஒ3'�	 நா _ெப.(நா _ெப.) 

ஒ3'கிய_ெப.எ�.(ஒ3'�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ(� ம2டல	 

மாC	. $தி�வி.0692.4 

 வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) 

/றநி=ப ந(தி எ	 வ ள� அ'� உ  

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0693.1 

 எ(ைத_ெப.(எ(ைத_ெப.) தா _ெப.(தா _ெப.) 

பணி(�_வி.எ�.(பணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஐய 

வி2ணவ,_ெப.(வி2ணவ,_ெப.) எலா	 ஈ2:ன, என ஈ23� $தி�வி.0693.2 

 த(தி எ"ன வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைழ�� 

ேவ�திர�தினா� தராதர	 

ெத#(�_வி.எ�.(ெத#_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ��ப $தி�வி.0693.3 

 �(தி �(தி வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைறMசின, 

ேசவ: �2டக �: Jட. $தி�வி.0693.4 

 தG,�த" �" பணி(�_வி.எ�.(பணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ��_ஏவ.(ஏ��_வி.) கி"றா,களி� சில,8�� த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

தி�வாயி" $தி�வி.0694.1 



 வா,�ைத ந�கிL	 சில,8� அ�  �கி0 நைக வழ'கிL	 சில,8�8 க2 

$தி�வி.0694.2 

 பா,��_வி.எ�.(பா,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நG  �: �ள8கிL	 சில,8 

அ�  ப# சிற(�_வி.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ2ட	 $தி�வி.0694.3 

 கா�த க2ட" ஓ, ம2டப�� இைட�/8�8 க: மண8 கவி" ெகா வா". 

$தி�வி.0694.4 

 ஆ2ட நாயக" தி� உள8 �றி�/_ெப.(�றி�/_ெப.) 

உண,(�_வி.எ�.(உண,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அளைக நாயக" 

உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) $தி�வி.0695.1 

 @2ட_ெப.எ�.(@2_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காத�_ெப.(காத�_ெப.) 

ேம� ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எH அ"/	 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) /னித ெம�� தவ� ேப6	 $தி�வி.0695.2 

 ஈ2ட ஆ'� அைண(� எ2 இலா மைறக7	 இ�வ�	 �னி ேவா�	 

$தி�வி.0695.3 

 தG2ட�	 தி� ேமனிைய� த"ைகயா� தG2: ம'கல	 ெச�வா". 

$தி�வி.0695.4 

 @(�கி� படா	 ெகா� சக� தாைனபி" ேபா8� ேகாவண	 சா�தி 

$தி�வி.0696.1 

 ஏ(தி இர-ைட ஞா2 ப-:ைக இ68கி வ23_ெப.(வ23_ெப.) இைர8�	 

நா _ெப.(நா _ெப.) மல,8 �Mசி $தி�வி.0696.2 

 ேவ�(�_வி.எ�.(ேவ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) க=பக� 

/�_ெப.அ.(/�_ெப.அ.) மல,� சிகழிைக இைல(� நG6 அணி ெம�யி� 

$தி�வி.0696.3 

 சா(த மா" மத	_ெப.(மத	_ெப.) த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) பனி நGரளா�� 

தட8ைகயா" அ-:�தா". $தி�வி.0696.4 

 இ,23_ெப.(இர23_ெப.) ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) �ட, Qைழ(� இ�(தா� என 

இைண மணி8 �ைழ8 காதி� $தி�வி.0697.1 



 ��2ட ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ெபா" �2டல	 திணி 

இ� _ெப.(இ� _ெப.) �ர(� ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) 
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 ம�2ட_ெப.எ�.(ம� _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதவைர� பர	 என 

மதி�பவ, ைமய�_ெப.(ைமய�_ெப.) வ� இ�2 மான $தி�வி.0697.3 

 இ�2ட க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேம� �Hமதி 

ேகா�� என இைண�த  க2:ைக சா�தி. $தி�வி.0697.4 

 வல	 கிட(த_ெப.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �(A� வைர 
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 தல	 கிட(த_ெப.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) தி'க _ெப.(தி'க _ெப.) ஊ=6 அ�� என� 

தரள	 ஆ� இைல சா�தி $தி�வி.0698.2 

 இல' கிட(த_ெப.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாலிைக� பர�பிைட 

இைம�� இ�2 �க	_ெப.(�க	_ெப.) 

பிள(�_வி.எ�.(பிள_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) 

$தி�வி.0698.3 
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கட�_ெப.(கட�_ெப.) �ைள�� எH	 இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.) கதி, என8 
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 நைச கட(த_ெப.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந�லா, 

மன	_ெப.(மன	_ெப.) கவ,(�_வி.எ�.(கவ,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 
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$தி�வி.0699.2 

 அைச கட' கK0 வாரண உ#ைவ நG�� அணிெகா  உ�த#ய	 ெப� 
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ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) ேதவ,8�	 யாவ,8�	 $தி�வி.0701.1 

 ம'கல	 த� கைட8 கணா அக" ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ம'கல	 

/ைன(தா" ேபா� $தி�வி.0701.2 

 ச'ைக ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ�	 

ேபாதர" ��கி" ேம� சரண	 
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 அ(தர� தவ, அ(தர �(�பி ஐ(�	 ஆ,�தன, 

Jழ_�ைற.எ�.(J0_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.0702.1 

 வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அர8க�	 இய8க�	 
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 சி'க	_ெப.(சி'க	_ெப.) ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) வா� திற(� 

ஆ,��_வி.எ�.(ஆ,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) என�சிர'க  

ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) தி2_ெப.அ.(தி2_ெப.அ.) ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) 
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 அ'க	 ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) ஆயிர	 உைடயவ" 

ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) �க	_ெப.(�க	_ெப.) ேதா6	 $தி�வி.0703.3 

 ச'க	_ெப.(ச'க	_ெப.) ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) ஆயிர	 

ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) தட8ைகL	 பி:�� ஊத. $தி�வி.0703.4 

 ேபா8� மாயவ" /ண,�ைபL	 இ� _ெப.(இ� _ெப.) மல� /ண,�ைபL	 

கட(�_வி.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+உ_ெப.எ�.�றி.) எ	ைம8 $தி�வி.0704.1 

 கா8�	_ெப.எ�.(கா_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நாயக" அ��சைன விடா� அ�  கதி அைட(�ளவாண" $தி�வி.0704.2 

 N8� ேந, பட ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) கர'களா� ெதா	 என 

�க	_ெப.(�க	_ெப.) ெதா6	 $தி�வி.0704.3 

 தா8க_�ைற.எ�.(தா8�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவ6 ேவ6 எH�ட �ழா 

ஒலி தட	_ெப.(தட	_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஒலி சா��ப. $தி�வி.0704.4 

 �னிவ, அMசலி �கி0�த ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ைகயின, ெமாழிL	 ஆசிய, 

உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) $தி�வி.0705.1 

 கனி அ�	பிய_ெப.எ�.(அ�	/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ"பின, பரவ 

உ- க��� ஒ� வழி8 ெகா2ேடா, $தி�வி.0705.2 

 �னிவ�	 கண நாத, ெகா-டதி, கர� �ைணயின, மைழேபால� 
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 பனி வ�	 கண, ஆ:ய_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தாளின, பா3நாவின, ஏ�த. $தி�வி.0705.4 

 இ(திர"_ெப.(இ(திர"_ெப.) மணி8 களாMசி 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ம�'�_ெப.(ம�'�_ெப.) 

எ�த_�ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

இைல வாச	 $தி�வி.0706.1 

 த(தி� அ'� ெபா" அைட�ைப 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈச" ஒ, சா, 

வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) ம���8 ேகா $தி�வி.0706.2 
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 த(�_வி.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேநர நG,8 
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$தி�வி.0773.4 

 வி2_ெப.(வி2_ெப.) உளா, திைசயி" உ ளா, ேவ6 உளா, பில�தி" 

உ ளா, $தி�வி.0774.1 

 ம2_ெப.(ம2_ெப.) உளா, பிற�	 ேவ வி ம2டப�� அட'கி எ"6	 

$தி�வி.0774.2 

 ப2 உளா, ஓைச ேபால� பர(�_வி.எ�.(பர_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ'�	 நிைற(த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 9"6 

$தி�வி.0774.3 

 க2 உளா, அ:யி" நGழ� கல(�_வி.எ�.(கல_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உளா, த	ைம ஒ�தா,. $தி�வி.0774.4 

 ஆய ேபா� ஆழி அ'ைக அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) ெபா" கரக நGரா� 

$தி�வி.0775.1 

 ேசயவா" ேசாதி ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ேசவ: 

விள8கி� சா(த	_ெப.(சா(த	_ெப.) $தி�வி.0775.2 



 Nய ேபா� அவி0� சா�தி� Nப�	 

�ட�	_ெப.எ�.(�ட,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேகா-: $தி�வி.0775.3 

 ேநயேமா3 அ��சி�� ஐய நிைற அ�  

ெப=6_வி.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி"றா". $தி�வி.0775.4 

 வி2_ெப.(வி2_ெப.) தல�� அவ�  ஆதி ேவதிய" பாத தG,�த	 

$தி�வி.0776.1 

 �2டக� அவC	 மாK	 �னிவ�	 /ர(த, ஆதி $தி�வி.0776.2 

 அ2ட�	 ந(திேத* அ3கண�தவ�	 ஏைன� $தி�வி.0776.3 

 ெதா2ட�	 /ற	/	 

உ 7	_ெப.எ�.(உ 7_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நைன�தன, ��தி 

ெச�தா,. $தி�வி.0776.4 

 அ�தைல நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாேயா" ஆதி 

ெச	கர�� ந'ைக $தி�வி.0777.1 

 ைக�தல	 கமல� ேபா� @�த� ஓ, க(த _ெப.(கா(த _ெப.) 

ஒ�ப_�ைற.எ�./உ.உ�.(ஒ�/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.0777.2 

 ைவ�த� மCவா� ஓத8 கரகநG, மா#_ெப.(மா#.) ெப�தா" $தி�வி.0777.3 

 ெதா�தல, க2ணி வி2ேணா,_ெப.(வி2ேணா,_ெப.) 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) @ மா#_ெப.(மா#.) 

ெப�தா,. $தி�வி.0777.4 

 ஆ:னா, அர	ைப மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) விMைசய, அ�த கீத	 

$தி�வி.0778.1 

 பா:னா,_வி.�.(பா3_வி.+இ"_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) அர எ"6 ஆ,��� 

பரவினா, �னிவ, வாேனா, $தி�வி.0778.2 

 9:னா, /ளக� ேபா,ைவ கண�தவ, �:ேம� ெச	ைக $தி�வி.0778.3 

 J:னா,_வி.�.(J3_வி.+இ"_இ.கா.+அ,_பட,.ப".) பல�	 

ம"ற�_ெப.(ம"ற�_ெப.) ெதா3 கட�_ெப.(கட�_ெப.) இ"ப�� ஆ0(தா,. 

$தி�வி.0778.4 



 /�தனா, எறி(த க�K	 ேபா� என இைல(த ேவத $தி�வி.0779.1 

 வி�தனா, அ:8 கீ0 வ Gழ_�ைற.எ�.(வ G0_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வி2ணவ,_ெப.(வி2ணவ,_ெப.) �னிவ, ஆேனா, $தி�வி.0779.2 

 ��த நா_ெப.(நா_ெப.) ஆசி Eற8 �'�ம� ேதாய	 

ேதா�(த_ெப.எ�.(ேதா�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0779.3 

 ��த வா� அ#சிவ Gசி 90கினா, 

ேபாக_�ைற.எ�.(ேபா8_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெவ ள	. $தி�வி.0779.4 

 அ	ைமேயா3 அ�ப" எ"ன அல, மண	_ெப.(மண	_ெப.) ேபால நG'கா, 

$தி�வி.0780.1 

 த	 அ�  விைள யா-டாேல ஆ=ற நா _ெப.(நா _ெப.) தமிய, ேபால 

$தி�வி.0780.2 

 ந	மேனா, காண� ேதா"றி_வி.எ�.(ேதா"6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ந"_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மண	_ெப.(மண	_ெப.) /ணர ஞால	_ெப.(ஞால	_ெப.) 

$தி�வி.0780.3 

 �	ைமL	 உ�(த எ"னா� த�தமி" ெமாழிய� உ=றா,. $தி�வி.0780.4 

 காம� �ரபி� தG	பா� க=பக8 கனி ெந� க"ன� $தி�வி.0781.1 

 நம� �ைவய இ"ன ந6_ெப.அ.(ந6_ெப.அ.) ம� வ�8க	 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா" $தி�வி.0781.2 

 ஆ	 அணி வ-ட� தி2கா� பாசன�� அைமய� 

ெப��_வி.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0781.3 

 ேதம� ெகா"ைற_ெப.(ெகா"ைற_ெப.) யாைன� தி�8ைக ெதா-3 அ� க 

எ"றா,. $தி�வி.0781.4 

 அ	ைக ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�� 

ெச�தா'� அக மகி0(�_வி.எ�.(மகி0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ-ட 

9,�தி $தி�வி.0782.1 

 ெகா'�_ெப.(ெகா'�_ெப.) அவி0 ��த� ெசFவா� ேகா-:வா2 

�6வ�_ெப.(�6வ�_ெப.) @�தா" $தி�வி.0782.2 



 /'கவ, �னிவ, க=பி" மகளி�	 ேபாதி" ேமய $தி�வி.0782.3 

 ம'ைகய,_ெப.(ம'ைகய,_ெப.) இ�வேரா3	 ம'கல	 

பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) உ=றா,. $தி�வி.0782.4 

 மா8க: �ள# வாண" ைம(தேரா3 ஒ�'� ைவகி $தி�வி.0783.1 

 நா8களி" ந3வார� உ3ைவயா" அ6க ெந� ஆ,�தி $தி�வி.0783.2 

 ஆ8கிட ஆர_�ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மா(தி வல	 �ழி�� அக3 

வ G'கி� $தி�வி.0783.3 

 ேத8கி3	 ஒலியி" ஆ,��_வி.எ�.(ஆ,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நிமி,(த� ெத�வ�_ெப.அ.(ெத�வ	_ெப.+�_ஒ=.) ெச	தG. $தி�வி.0783.4 

 �=6 நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) மைறக  

ஆ,�ப_�ைற.எ�.(ஆ,��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) N#ய	 

ச'க	_ெப.(ச'க	_ெப.) ஏ'க8 $தி�வி.0784.1 

 க=ற நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) �க�ேதா" ேவ வி� சட'� 

A� கைர(த ஆ=றா� $தி�வி.0784.2 

 உ=ற_ெப.எ�.(உ6_வி.+=_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) ம'கல நா2_ெப.(நா2_ெப.) 

சா�தி �H� உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஈ"றா" ெச	ைக $தி�வி.0784.3 

 ப=றின" ப=6 இலா,8ேக வ G3_ெப.(வ G3_ெப.) அ�  பரம ேயாகி. 

$தி�வி.0784.4 

 இண, எ#� ேத*	 தாேன எ#வள,�ப அவC	 தாேன $தி�வி.0785.1 

 உண*_ெப.(உண*_ெப.) ெகா பவC	 தாேன 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒ�வ"_ெப.(ஒ�வ"_ெப.) 

ைவய	 $தி�வி.0785.2 

 /ண, உ6 ேபாக	 90க� /�டC	 ெப2<	 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0785.3 

 மணவிைன �:�தா" அ"னா"_ெப.(அ"ன"_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) 

/ண,�ைப யா,  மதி8க வ�லா,. $தி�வி.0785.4 



 பி"/ த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ப"னி ஓ3 பிைற�:� ெப�மா" ைகயி� 

$தி�வி.0786.1 

 ந"_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ெபா# வா'கி ெச(தG நா	_பதி.ெப.(நா	_த".ப".) 

அ3�� எைன��	 ஆன $தி�வி.0786.2 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ப: 

உண,(த_ெப.எ�.(உண,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவத �னிவ,8�� 

த8க தான	 $தி�வி.0786.3 

 இ"பக	 த�	ப ந�கி_வி.எ�.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ#வல 

�ைறயா� வ(�. $தி�வி.0786.4 

 ம'கல	 /ைன(த ெச	ெபா" அ	மிேம� மாணா-: பாத $தி�வி.0787.1 

 ப'கய மலைர8 ைகயா� ப#/ர	 சில	ப� ப=றி� $தி�வி.0787.2 

 /'கவ" மCவ� ஏ=றி� /2ணிய வசி-ட" ேதவி $தி�வி.0787.3 

 எ'� என� ெச	ைக E�பி எதி,வர அ�  க2 சா�தி. $தி�வி.0787.4 

 விதிவழி வழா� ேவ வி விைன எலா	 

நிர	ப_�ைற.எ�.(நிர	/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ'ங" $தி�வி.0788.1 

 அதி, கட�_ெப.(கட�_ெப.) உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) ேதற ஆ=றி 

நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) மைறக  ஆ,�ப8 $தி�வி.0788.2 

 கதி, மணி_ெப.(மணி_ெப.) நைகயா, வா0�த8 காமைன8 

கா�(த_ெப.எ�.(கா�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந	பி $தி�வி.0788.3 

 மதி Qத" ம'ைக_ெப.(ம'ைக_ெப.) ஓ3 மணவைற த"னி� /8கா". 

$தி�வி.0788.4 

 மனித�	 இைமயா� ஐய" ம'கல வன�/_ெப.(வன�/_ெப.) ேநா8கி� 

$தி�வி.0789.1 

 /னித வானவைர ஒ�த, அவ,8� அ� /கேழா எ(ைத_ெப.(எ(ைத_ெப.) 

$தி�வி.0789.2 



 கனித� க�ைண நா-ட	 ெப=றவ, கட* _ெப.(கட* _ெப.) ஓரா� 

$தி�வி.0789.3 

 பனி த� மல, இ-3 ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வழிபட� பால, அ"ேறா. $தி�வி.0789.4 

 மானிட, இைமேயா, எ"C	 வர	/_ெப.(வர	/_ெப.) இல, 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேவ வி $தி�வி.0790.1 

 தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) இட, அகல_�ைற.எ�.(அக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ேநா8கி� தைல� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

மய'கி_வி.எ�.(மய'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி"றா, $தி�வி.0790.2 

 கா" இட	_ெப.(இட	_ெப.) நடன	 

ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க2Qத� அ�  

க2 ேநா8கா� $தி�வி.0790.3 

 ஊ"_ெப.(ஊ"_ெப.) இட, அகK	 நாளி� உய,(தவ, இழி(ேதா, உ2ேடா. 

$தி�வி.0790.4 

 மணவைற� தவிசி" நி'கி_வி.எ�.(நG'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ம"ற�_ெப.(ம"ற�_ெப.) ம2டப�தி� ேபா(� $தி�வி.0791.1 

 கண மணி� ேச8ைக ேமவி8 க� ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க2ண" 

வாணி $தி�வி.0791.2 

 �ைண வேன �த� வாேனா,8�	 J0 கண� ெதாைக8�	 எ"6	 

$தி�வி.0791.3 

 தணவ6 ெச�வ	_ெப.(ெச�வ	_ெப.) த(ேதா" சா6 சா� 

சிற�/_ெப.(சிற�/_ெப.) ந�கி. $தி�வி.0791.4 

 ஏ-3வா� �ள#யா" மா� ஏைன வானவ�	 த�த	 $தி�வி.0792.1 

 நா-3 வா0 பதியி� ெச�ல_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ந�விைட ெகா3�� ேவ(த,8 $தி�வி.0792.2 



 கா-3வா" ஆ:8 கா-3	 த"ைம_ெப.(த"ைம_ெப.) ேபா� 

அர�_ெப.(அர�_ெப.) ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.0792.3 

 கா-3வா" ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஐய" தி�*ள8 

க�ைண @�தா". $தி�வி.0792.4 

 அதி, விைட8 ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) அ	 கய�_ெப.(கய�_ெப.) ெகா:யாக 

வரா8 கல" ெபா" கலனாக� $தி�வி.0793.1 

 ெபாதி அவி0 க38ைக ேவ	/_ெப.(ேவ	/_ெப.) அல, ஆக /லி_ெப.(/லி_ெப.) 

அத  ெபால	_ெப.(ெபால	_ெப.) �கிலாக $தி�வி.0793.2 

 மதி�: ைவர மணி�:யாக மைற 

கிட(�_வி.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அல(� மா ம�ைர� 

$தி�வி.0793.3 

 பதி உைற ேசாம �(தர8 கட* _ெப.(கட* _ெப.) 

பா2:ய"_ெப.(பா2:ய"_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ G=றி�(தா". $தி�வி.0793.4 
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ப:(தா, அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) $தி�வி.0815.3 

 நG:னா, நி��த ஆன(த	 கா2ப� நியம	 @2டா,. $தி�வி.0815.4 

 �னிவ, க(த�வ, வாேனா, தானவ, ேமான ேயாக, $தி�வி.0816.1 

 /னித கி	/�ட, ஆதி� /லவ�	 இைறMசி அ"பி� $தி�வி.0816.2 



 கனித� இ"ப�� ஆ0(தா, தி�மண	_ெப.(தி�மண	_ெப.) காணவ(த 

$தி�வி.0816.3 

 மனித�	 காண� ெப=றா, மாதவ, ெபா�-டா" ம"ேனா. $தி�வி.0816.4 

 அன(தனா �னிவ, ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) அள* இ� ஆன(த	 9றி 

$தி�வி.0817.1 
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 நி"றா3	 பரமான(த நி��தேன 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேபா=றி. $தி�வி.0819.4 
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ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 
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ெதாைல�த_ெப.எ�.(ெதாைல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ6 
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கிட(த_ெப.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0832.1 

 சிைமய8 �"6க  ஈ-ட�	 

ேச,(�_வி.எ�.(ேச,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) என நிமிர� $தி�வி.0832.2 

 சைமய8 ெகா-:ய வா� அ#� /H8கK	 சாத8 $தி�வி.0832.3 

 அைமய8 ெகா-:ய கறிகளி" வ�8க�	 அைன�ேத. $தி�வி.0832.4 

 எ"ற ேபா� இைற எ	பிரா" ேதவியா, 

இட�தி�_ெப.(இட	_ெப.+அ��_சா#.+இ�_இட.ேவ.) $தி�வி.0833.1 

 ஒ"6	 அ"பினா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) விைளயாடைல நிைன�ேதா 

$தி�வி.0833.2 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) தனி8�ைட� பா#ட� தைலவன� ஆ=ற� 

$தி�வி.0833.3 

 அ"றி யாவ�	 அறி(திட8 கா-டாேவா அறிேய	. $தி�வி.0833.4 

 சிறி� வா _ெப.(வா _ெப.) நைக 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 9 ேவ(த#� 

சிற(த_ெப.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0834.1 

 ம6வி� மீனவ" அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) 

ெபற�_ெதா.ெப.(ெப6_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) மக _ெப.(மக _ெப.) உன8� 

அ#தி� $தி�வி.0834.2 

 ெப6வ� ஏ� வா"_ெப.(வா"_ெப.) த�*	 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) பணி 

ெசய� ெப=6_வி.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ'� 

$தி�வி.0834.3 



 உைறவேத� பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) தி� எலா	 உ"னேத அ"ேறா. 

$தி�வி.0834.4 

 அள* இலாத நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) ெச�வ�தி" ெப�8ைக 

நா	_பதி.ெப.(நா	_த".ப".) அறிய_�ைற.எ�.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$தி�வி.0835.1 

 விைள* 

ெச�தைன_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+ஐ_�".ஒ�.) 

ேபாK	 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) வி�(�_ெப.(வி�(�_ெப.) உண� 

பசியா� $தி�வி.0835.2 

 கைள அைட(தவ, ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) கண�திC  

காேண	_வி.�.(கா2_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏ	_த".ப".) $தி�வி.0835.3 

 தளவ 9ரலா� யா	_பதி.ெப.(யா	_த".ப".) 

ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) த8க� ஏ� எ"றா". 

$தி�வி.0835.4 

 அ38க நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �2ேடாதர" 

அக-:ைட வடைவ $தி�வி.0836.1 

 ம38க உ"னினா" அ� வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வயி=6 எ# பசியா�� $தி�வி.0836.2 

 ெதா38க ஆல	_ெப.(ஆல	_ெப.) உ2டா'� உட�_ெப.(உட�_ெப.) ேசா,(� 

ேவ,�� ஆவி $தி�வி.0836.3 

 ஒ38க	 உ=6 ஐய பசியினா� உய'கிேன" எ"றா". $தி�வி.0836.4 

 �ைட எ38�	 

_ெப.எ�.(எ3_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) �றிய தா _ெப.(தா _ெப.) �ற-� ஒ�பி: ேசா6 

$தி�வி.0837.1 



 இ3மி" அ�/ற	 ேசா6மா� என� 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.0837.2 

 உைடய நாயகி ேபாயினா  �றியC	 உடேன $தி�வி.0837.3 

 நைட_ெப.(நைட_ெப.) தள,(� க2 

/ைத(�_வி.எ�.(/ைத_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா� /ல,(திட 

நட(தா". $தி�வி.0837.4 

 பைட8க2 ஏவல, இைறமக  பணியினா� பசிேநா� $தி�வி.0838.1 

 ெதா3�தவ" தைன8 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா� ெசா"றி �" 

வி3�தா, $தி�வி.0838.2 

 அ3�� இ�(தேத க2டன, அ"ன மா மைலைய $தி�வி.0838.3 

 எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அயி"ற� அ:சி� அ'� 

இ�(த� காணா,. $தி�வி.0838.4 

 சில	/_ெப.(சில	/_ெப.) A/ர� சீற:� ேச:ய, சி�ேலா, $தி�வி.0839.1 

 அல	/ வா� வைள8 ைக ெந#�� அதிசய	 அைட(தா, $தி�வி.0839.2 

 /ல	/ ேமகைலயா, சில,_ெப.(சில,_ெப.) ெபா�8� என ெவ�2டா, 

$தி�வி.0839.3 

 கல	_ெப.(கல	_ெப.) ெப� @2 �ைலயா, சில,_ெப.(சில,_ெப.) க2/ைத�� 

தி#(தா,. $தி�வி.0839.4 

 �ரைவ ேபாகிய �#வி� வா"_ெப.(வா"_ெப.) 9ர� பா� வைறய� 

$தி�வி.0840.1 

 க�ைன தG	_ெப.அ.(தG	_ெப.அ.) பய6_ெப.(பய6_ெப.) அ3 �ைவய� ப� 

வைக8 கறிக  $தி�வி.0840.2 

 விர* ேத	ப3 பா� தயி, இH� ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) 

ெவ ள	_ெப.(ெவ ள	_ெப.) $தி�வி.0840.3 



 வைர* இலாதன மிடாெவா3 வா# வா� ம3�தா". $தி�வி.0840.4 

 ப� பழ8 �ைவ ேவ=6 உ�� ப2ணிய	 க"ன� $தி�வி.0841.1 

 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) �ைவ� த23_ெப.(த2�_ெப.) 

ெத'�_ெப.(ெத'�_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_�-.+ஐ_பட,.ப".) அ"றிL	 ஏவா 

$தி�வி.0841.2 

 வ�சி_ெப.(வ�சி_ெப.) கா�களி" வ�8க�	 Qக,(� மாறாம� 

$தி�வி.0841.3 

 எ�ைலதG, நவ ப2ட�	 எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வா� ம3�தா". $தி�வி.0841.4 

 பா#�� உ ள_ெப.அ.(உ _ெப.) இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ப2ட�	 பV 

உ8 �6	_ெப.அ.(�6	_ெப.அ.) ைகயா� $தி�வி.0842.1 

 வா#� த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ெப� வயி=றிைட ைவ�ப*	 �3ைவ 

$தி�வி.0842.2 

 @#�� ஆ�தி ப2ணிய தழ� என� ெபா'கி8 $தி�வி.0842.3 

 ேகா#�� ஒ"ப� வாயிK	 பசி�தழ� ெகா7�த. $தி�வி.0842.4 

 அல'க� ஓதி க23 அதிசய	 

அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

அ"பி" $தி�வி.0843.1 

 நல	_ெப.(நல	_ெப.) ெகா  நாயக" �"/ ேபா� நாண	_ெப.(நாண	_ெப.) 

உ  கிட�ப $தி�வி.0843.2 

 இல'� @	�ழ� �வ� மிைச இற8கி இ-3 ஒ�கி $தி�வி.0843.3 

 நில' கிைள��_வி.எ�.(கிைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி"றா _வி.�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ _பட,.ஒ�.) நிைல க2டன, நி�ப". 

$தி�வி.0843.4 

 அM சி� ஓதிைய வின*வா" அறிகலா" ேபால8 $தி�வி.0844.1 



 �Mசி ஆ, அழ� அ"ன அ8_�-.(அ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) �ட வயி=றவ" உ23 

$தி�வி.0844.2 

 எMசி உ ளேவ� @த'க  இ"ன�	 

வி3��_வி.எ�.(வி3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ" $தி�வி.0844.3 

 ெநM�_ெப.(ெநM�_ெப.) உவ�பேவ அ����	 எ"னK	 நிமைல. 

$தி�வி.0844.4 

 ஐய இ"C	 இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) �ற  பசி அட'கிடா ேவ6 

$தி�வி.0845.1 

 ெவ�ய_�றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப".) பா#ட வ Gரைர வி3�தி ஏ� 

எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0845.2 

 ைவய	 யாைவL	 வயி=றிைட ைவ�பேர அதனா� $தி�வி.0845.3 

 ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) கால ��திர� ெபய, ேத=ற	 

ஆ	 உன8ேக. $தி�வி.0845.4 

 ச'க வா, �ைழ8 �ற2 மக"_ெப.(மக"_ெப.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

ெசய�_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) தாேன $தி�வி.0846.1 

 இ'� வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைர ெச�திட அறிதி 

எ"6 இைற�" $தி�வி.0846.2 

 ம'ைக_ெப.(ம'ைக_ெப.) நாயகி ��தவா� மல, ெபாH�_ெப.(ெபாH�_ெப.) 

எயி=6� $தி�வி.0846.3 

 தி'க _ெப.(தி'க _ெப.) வா� �ைழயா" பசி� தG��ட வ(தா". 

$தி�வி.0846.4 

 ந-ட	 ஆ:ய_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �(தர ந'ைக எ	 

பிரா-: $தி�வி.0847.1 

 அ-ட ேபானக	 பனி வைர அைனயவா�8 

கிட(த_ெப.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0847.2 

 ெதா-3 வா� ம3�திட*	 எ" �3 பசி 

தணியா�_எதி,.ம.வி.எ�.(தணி_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0847.3 



 இ-3 உணாதவ, வயி6 ேபா� கா(�வ� எ"றா". $தி�வி.0847.4 

 ைகய, ��/ர�� இ-ட தG8 க3	பசி உ�வா�� $தி�வி.0848.1 

 ெபா�யேன" வயி=6 இைட8 �: /�(தேதா எ"C	 $தி�வி.0848.2 

 ைக எறி(தி3	 அ2ட'க  ெவ: பட8 கத6	 $தி�வி.0848.3 

 ஐய ேகா எC	 உயி,�தி3	 ஆவி ேசா,(� அய�	. $தி�வி.0848.4 

 ேவத நாயக" பா#ட ேவ(தC8� அைமயா $தி�வி.0849.1 

 ஓத" ஆதிக" அ��திய த"ைம_ெப.(த"ைம_ெப.) ஈ� ைவL	 

$தி�வி.0849.2 

 ேபாத ராைமயா� அைம*ற� ேபானக8 �ழித(� $தி�வி.0849.3 

 ஓத மாநதி அ��திய ெச�திL	 உைர�பா	. $தி�வி.0849.4 

 கவன மா� விைட ஆளியி" க:கம0 ெத"ற� $தி�வி.0850.1 

 பவன மா மைல யா-:ைய� 

பா,��_வி.எ�.(பா,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உேள நைக��� 

$தி�வி.0850.2 

 தவன மா� பசி உைடயவ" த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ெபா�-3 அ"ன 

$தி�வி.0850.3 

 /வன மாதிைன நிைன�தன" 

நிைன8�	_ெப.எ�.(நிைன_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

�" ேபா(தா . $தி�வி.0850.4 

 நா� தட	_ெப.(தட	_ெப.) திைச� தயி,8கட� அன(த" 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) நில	_ெப.(நில	_ெப.) ஈ23 $தி�வி.0851.1 

 உ=6 எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நா� கிட'கரா� 

உதி�� எH(தா'� $தி�வி.0851.2 

 மா=ற�	 �ைவ� தG	_ெப.அ.(தG	_ெப.அ.) தயி, வா� அ#� பத�ேதா3 

$தி�வி.0851.3 



 ஏ=6 எH(த� நா� �ழி இட�திK	 ெபா'கி. $தி�வி.0851.4 

 �� மதி8�ல ம"னவ"_ெப.(ம"னவ"_ெப.) ம�கன8� உ2ட� 

$தி�வி.0852.1 

 ெப�வயி=றி� இ� பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) எயி=6_ெப.(எயி=6_ெப.) எ# 

சிைக� ேப0 வா� $தி�வி.0852.2 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) �ற  �ைட வ Gரைன உ" பசி தணிய� $தி�வி.0852.3 

 ப�க என� பணி��_வி.எ�.(பணி_வி.+��_இ.இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�7	 

பா#ட� தைலவ". $தி�வி.0852.4 

 அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) தயி,� பத8 கிட'க#� அைல 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

கல8�	_ெப.எ�.(கல8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0853.1 

 ம�� என8 கர	_ெப.(கர	_ெப.) 

/ைத��_வி.எ�.(/ைத_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா� ம3��� 

$தி�வி.0853.2 

 ���திட� பசி வி3�த� ��தி நாயக" தா _ெப.(தா _ெப.) $தி�வி.0853.3 

 ப�தி ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ G3_ெப.(வ G3_ெப.) 

உண,(தவ, பழவிைன� ெதாட, ேபா�. $தி�வி.0853.4 

 வா'கி வா'கி வா� ம3�தK	 உட	/_ெப.(உட	/_ெப.) எலா	 வயிறா� 
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 வ G'கினா" தைர கிழிபட� ெபா��/ என வ G0(தா" $தி�வி.0854.2 
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 ஆ'� நG, நிைல ேத3வா" ஆயினா" எH(தா". $தி�வி.0854.4 

 ஆவி அ"னவ,� �##(�_வி.எ�.(பி#_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைற 
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வ�(�	_ெப.எ�.(வ�(�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0856.1 

 விைனய" ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வானதி� சைட 

ேவதிய" பாத�� $தி�வி.0856.2 

 இைனய_�ைற.எ�.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நாதC	 
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இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0856.3 

 நைனய_�ைற.எ�.(நைன_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நா _ெப.(நா _ெப.) மல, 

ஓதிைய� பா,��_வி.எ�.(பா,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 
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 ேத'� நG,�திைர மாலிைக� ெச�வி_ெப.(ெச�வி_ெப.) 
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வ�தி_வி.�.(வா_வி.+��_(?)+இ_�".ஒ�.) எ"6 உைர�தா" $தி�வி.0857.3 

 நG'�_ஏவ.(நG'�_வி.) நG,�தி� மா� அவ2 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெமாழி 
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 அ"6 எ	 பிரா" ஆைணயா� பகீரத" ெபா�-3� $தி�வி.0858.1 

 ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தG,�த	 ஆ�� திைள�பவ, கள'க	 $தி�வி.0858.2 
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அ6��_வி.எ�.(அ6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 



எHக_விய'.வி.�.(எH_வி.+க_விய'.வி.�.�றி.) என� பணி�தா� 

$தி�வி.0858.3 

 இ"6 ஓ, நதி ஆெகன� பணி�திேய� எ"ைன. $தி�வி.0858.4 

 ெத#சி� ேதா, ப:(�_வி.எ�.(ப:_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ:ேனா, 

ெச	ைகயா� ஏC	 $தி�வி.0859.1 

 ப#சி�ேதா, பவ� ெதாட,�சியி" ப=6 வி-3 

உ ள��_ெப.(உ ள	_ெப.+அ��_சா#.) $தி�வி.0859.2 

 உ�சி�ேதா, உ6 ப�திL	 வி�ைசL	 உண,வா� $தி�வி.0859.3 

 வி#சி�ேதா, உ6 ெம� உண,வா� வ�	 வ G3	. $தி�வி.0859.4 

 த(திட� பணி��_வி.எ�.(பணி_வி.+��_இ.இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�  எனா 

தட	_ெப.(தட	_ெப.) /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) ெச�வி_ெப.(ெச�வி_ெப.) 

$தி�வி.0860.1 

 �(தர� ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) கட*ைள வர	_ெப.(வர	_ெப.) 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0860.2 

 வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அள�/ இலா 
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எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மா நதியா� $தி�வி.0860.3 

 அ(தர�� நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இழிபவளா	 

எனவ�	 ஆ�. $தி�வி.0860.4 

 திைர வைள அணிகர	 உைடயவ  ெசH மணி_ெப.(மணி_ெப.) நைக 

உைடயா  $தி�வி.0861.1 

 Qைர வைள �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) உைடயவ  ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) Q< 

இைடயவ  அற நG  $தி�வி.0861.2 

 விைர வைள �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) உைடயவ  கய�_ெப.(கய�_ெப.) விழி 

உைடயவ  வ�வா  $தி�வி.0861.3 
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 விைர ப3	 அகிலைர ெபா#திமி� ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) 

வி3_ஏவ.(வி3_வி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) வைர ேயா3 $தி�வி.0862.1 

 அைர பட �� சிைன அலறிட வ:ெயா3 க:� அகழா8 $தி�வி.0862.2 

 �ைரப3 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) இற உள, சி6 �: அ:ெயா3 பறியா8 
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 கைரபட எறிவ� வ�வ� க3விைச வளி_ெப.(வளி_ெப.) எனேவ. $தி�வி.0862.4 
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 பைணெயா3 க��� வயி6 அைண பறெழா3 

தHவி_வி.எ�.(தH*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அத" $தி�வி.0863.2 

 �ைணெயா3 கவிபயி� மர நிைர ெதாைக ெயா3	 இற உள, 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) $தி�வி.0863.3 

 கைணெயா3 சிைல இத2 ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) எறி கவெணா3 

ெகா3 வ�	 ஆ�. $தி�வி.0863.4 

 அ:யிற ெந3வைர உைதவன அக0வன அக0 ம3ைவ� $தி�வி.0864.1 

 திட, இ3வன மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெச�கிய சிைன மர நிைர தைலகீ0 
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 பட இ:கைர ெதா6	 ந3வன ப3கட� உைட �� பா, $தி�வி.0864.3 

 ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) ��� இ�பிள* உற வ� 

ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) நதி இன அைலேய. $தி�வி.0864.4 

 பிளிெறாலி இன	_ெப.(இன	_ெப.) �� மர	_ெப.(மர	_ெப.) அக0 ெப�வலி 

இன வைசயா $தி�வி.0865.1 
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 ஆ:ய_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 
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ெசயலா� $தி�வி.0867.3 
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 தாெரா3 /லிெயா3 சிைலெயா3 த� கயெலா3 தHவா� $தி�வி.0869.2 
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 வ�லா, கவி ேபா� பலவா" �ைற 

ேதா"ற_�ைற.எ�.(ேதா"6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா���� $தி�வி.0870.2 

 ெச�லா6 ேதா6	 ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) ஆ0(� 

ெதளி(�_வி.எ�.(ெதளி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேதய�� $தி�வி.0870.3 

 எ�லா6	 வ G0(�_வி.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 
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வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நG�த	 $தி�வி.0871.1 
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$தி�வி.0871.2 

 வி23_ெப.(வி23_ெப.) ஓத	_ெப.(ஓத	_ெப.) அணியா� எ" விடா� என 

ெவ	பி வ G0(த_ெப.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0871.3 

 �23 ஓதரைன வி3�தா" அ8_�-.(அ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) 
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 தG,�த" சைட நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 
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 அழகிய_ெப.அ.(அழ�_ெப.) தி� உ� அைட(த� ஓ�வா	. $தி�வி.0891.4 

 /ரவல" தடாதைக� @ைவேயா3	 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0892.1 

 உர* நG,8 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ம�'�_ெப.(ம�'�_ெப.) உ3�த 

ச(தன	_ெப.(ச(தன	_+ெப.) $தி�வி.0892.2 

 மரவ ம(தார மா வ�ள	 பாடல	 $தி�வி.0892.3 

 விர* ந(தன�� அ# அைணயி" ேமவினா". $தி�வி.0892.4 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) அவி0 ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) 

��ைல_ெப.(��ைல_ெப.) ச2பக� $தி�வி.0893.1 

 ேபா� ெகா��_வி.எ�.(ெகா�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைளய�	 ேச:� 

ெபா" ெதா:_ெப.(ெதா:_ெப.) $தி�வி.0893.2 

 மாத�	 ெகா3�திட வா'கி ேமா(� உயி,�� $தி�வி.0893.3 

 ஆதர	 இர2டாற அம�	 எ�ைலயி�. $தி�வி.0893.4 

 த"னம, காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) த"ைன ேநா8கிேய $தி�வி.0894.1 

 ம"னவ"_ெப.(ம"னவ"_ெப.) உ" ெபா�-3 ஏH வா#L	 $தி�வி.0894.2 

 இ( நக, அைழ�தன	 ஈ23� ேபா(� நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) 

$தி�வி.0894.3 

 அ"ைனைய ஆ3வா" அைழ�தி ஆ� என. $தி�வி.0894.4 

 மட(ைதL	 அ"ைனைய8 ெகாண,(� வாவி மா3 $தி�வி.0895.1 



 அைட(தன  ஆக ம=6 அவ _பதி.ெப.(அவ _பட,.ஒ�.) /ராண A� 

$தி�வி.0895.2 

 பட,(த ேக விய, தைம ேநா8கி� ெபௗவநG, $தி�வி.0895.3 

 �ைட(தி3	 விதி எவ" E6	 எ"னேவ. $தி�வி.0895.4 

 ேகா� அ6 க=பினா� ெகாHந" ைக�தல	 $தி�வி.0896.1 

 காதல"_ெப.(காதல"_ெப.) ைக�தல	 அ"றி8 க"றி" வா� $தி�வி.0896.2 

 ஆத�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) இ	 9"றி� 

ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) அ	 ைக ப=றிேய $தி�வி.0896.3 

 ஓத நG, ஆ3த� மர/_ெப.(மர/_ெப.) எ"6 ஓதினா,. $தி�வி.0896.4 

 மைறயவ, வா�ைம_ெப.(வா�ைம_ெப.) ெபா" மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேம� $தி�வி.0897.1 

 �ைற* அற� தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) ெசயா8 ெகா:ய_ெப.அ.(ெகா:ய_ெப.அ.) 

பாவிேய=� $தி�வி.0897.2 

 இைறவC	 சி6வC	 இ�ைலேய இனி� $தி�வி.0897.3 

 ெப6வ� க"6_ெப.(க"6_ெப.) அலா� பிறி� உ2டா�ேமா. $தி�வி.0897.4 

 ஆதலா� க"றி" வா� ப=றி ஆ3ேகா $தி�வி.0898.1 

 மாதரா� எ"6 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) மக-�8 EறK	 $தி�வி.0898.2 

 ேவத" மா� பதவிL	 ேவ2:னா,8� அ�  $தி�வி.0898.3 

 நாத" ஆ�யி,� �ைண ஆய நாயகி. $தி�வி.0898.4 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) உயி,8 கிழவைன 

அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தா0(� 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) $தி�வி.0899.1 

 அ"ைன_ெப.(அ"ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) �ைற உைர 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஆ2 தைக $தி�வி.0899.2 



 ம"னவ"_ெப.(ம"னவ"_ெப.) வலா#ேயா3 ஒ�'� 

ைவகிய_ெப.எ�.(ைவ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0899.3 

 ெத"னவ"_ெப.(ெத"னவ"_ெப.) ேம� மன	_ெப.(மன	_ெப.) ெசK�தினா" 

அேரா. $தி�வி.0899.4 

 சிைலய� தி#யா, தி� உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) 

உண,(�_வி.எ�.(உண,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0900.1 

 தைலய� தி# அ-டவ" ஆதன	 நG�� $தி�வி.0900.2 

 உைலய� தி# ஒ�த_�ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விமான ெமா3 

$தி�வி.0900.3 

 மைலய� �வச� ெசழிய" வ�	 ஆ�. $தி�வி.0900.4 

 ம2_ெப.(ம2_ெப.) ேப6 அைடவா" வ�	 ஏ0 கட�_ெப.(கட�_ெப.) வா� 

$தி�வி.0901.1 

 எ2 ேப6 அைடயா அ�ளி" அ�ைத� $தி�வி.0901.2 

 ெப2_ெப.(ெப2_ெப.) ேப6 அதனா� 

ெப6	_ெப.எ�.(ெப6_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேப6 

இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) எனா8 $தி�வி.0901.3 

 க2 ேப6 அைடவா" எதி, க2டனேன. $தி�வி.0901.4 

 வ(தா"_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) ம�க" சரண	 

பணிவா" $தி�வி.0902.1 

 �(தா�ன	 மாம" எC	 �ைறயா� $தி�வி.0902.2 

 அ(தா மைர அ	 ைகயைம�� மக _ெப.(மக _ெப.) $தி�வி.0902.3 

 த(தாைன எதி,(� தழGஇ_வி.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) யின" 

ஆ�. $தி�வி.0902.4 

 ஆ�த" தி� உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) 

மகி0(�_வி.எ�.(மகி0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�ளா� $தி�வி.0903.1 



 பா,��_வி.எ�.(பா,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) 

நிர	பிய ப"னிெயா3	 $தி�வி.0903.2 

 தG,�த	 /�(� ஆ:ய_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெச�க_விய'.வி.�.(ெச�_வி.+க_விய'.வி.�.�றி.) என� $தி�வி.0903.3 

 @�த2 ெபா�ைந� /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) நாடவC	. $தி�வி.0903.4 

 �"ைன� தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

�ய"6_வி.எ�.(�ய�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெப6	_ெப.எ�.(ெப6_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0904.1 

 அ"ன� ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) அ"னவ  

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எதிேர $தி�வி.0904.2 

 த"ைன� தHவ� தHவி8 கி#ேவ(� $தி�வி.0904.3 

 எ"ன8 �ைறயா மகி0 எ�தினேன. $தி�வி.0904.4 

 த2ேட ெமாழிேவ  விதவ8 �ைறயா� $தி�வி.0905.1 

 க2ேட" இல"_�றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) எ"6 க��� 

அவல	_ெப.(அவல	_ெப.) $தி�வி.0905.2 

 உ2ேட அஃ� இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) உவைக8 களிேத" $தி�வி.0905.3 

 வ2ேட என உ23 

மற(தன"_வி.�.(மற_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ"_பட,.ஒ�.) ஆ�. 

$தி�வி.0905.4 

 ேச2_ெப.(ேச2_ெப.) உ=றவைன� சிலநா  கழிய8 $தி�வி.0906.1 

 கா2 உ=றவ  ேபா� நிைற க=/_ெப.(க=/_ெப.) உைடயா  $தி�வி.0906.2 

 @2 உ=6 மல,(த_ெப.அ.(மல,(த_ெப.அ.) ஒ, ெபா" ெகா:ேபா� 

$தி�வி.0906.3 



 நா2_ெப.(நா2_ெப.) உ=6 எதி, 

ந2ணி_வி.எ�.(ந2<_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இைறMசின  ஆ�. 

$தி�வி.0906.4 

 மM� ஓதிய காMசன மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ைகயி� $தி�வி.0907.1 

 ைபM ேசாதி விள'�ப இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) திைரயா�� $தி�வி.0907.2 

 ெசM_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) ேசாதி �:� சிவ நாம எH�� $தி�வி.0907.3 

 அM� ஓதி ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஆ�	 அேரா. 

$தி�வி.0907.4 

 �'க8 கைல ேவதிய, ெதா�_ெப.அ.(ெதா"ைம_ெப.) மைற A� 

$தி�வி.0908.1 

 ச'க=ப விதி�ப: த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) �ைண8ைக $தி�வி.0908.2 

 அ	 ைக� தளி, ப=றி அக�� உவைக $தி�வி.0908.3 

 ெபா'க� /ண#� /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) ஆ:னேள. $தி�வி.0908.4 

 �ைட(தா, கைர ஏறின, ெகா"ைற_ெப.(ெகா"ைற_ெப.) �: $தி�வி.0909.1 

 மிைட(தா, க�ைண8 க2 விழி8 கமல	 $தி�வி.0909.2 

 உைட(தா, அைனமா�	 உதர	 ��கா� $தி�வி.0909.3 

 அைட(தா, உைம பாக, அ�  ப:வ	. $தி�வி.0909.4 

 ஒ2_ெப.அ.(ஒ _ெப.அ.) ெகா2ட�_ெப.(ெகா2ட�_ெப.) மிட=6 ஒளிL	 

ஒ�நா� $தி�வி.0910.1 

 எ2 ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) /ய�� எழிK	 

அழ� ேச, $தி�வி.0910.2 

 க2 ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

Qத�_ெப.(Qத�_ெப.) கவிC	 ெபாலியா $தி�வி.0910.3 

 ம2_ெப.(ம2_ெப.) க23 விய�ப வய'கின, ஆ�. $தி�வி.0910.4 



 வி2ணி"6 வH8கி விH	_ெப.எ�.(விH_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கதி, ேபா� $தி�வி.0911.1 

 க2 நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) Qத�_ெப.(Qத�_ெப.) 

க�ணா கர" வா0 $தி�வி.0911.2 

 எ2 நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) /ர�தி" 

இழி(�_வி.எ�.(இழி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைமயா $தி�வி.0911.3 

 ம2_ெப.(ம2_ெப.) நி"ற�_வி.�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) ஓ, 

ெத�வ விமான	 அேரா. $தி�வி.0911.4 

 அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ெத�வ விமான	 அ3�திடK	 $தி�வி.0912.1 

 �� ெத�வத	 �8கணவ" பணியா� $தி�வி.0912.2 

 ந� ெத�வ த�8 கர" அ	 ைகெயா3	 $தி�வி.0912.3 

 எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ=.) ெத�வத�	 ெதாழ ஏறின" ஆ�. 

$தி�வி.0912.4 

 ேதமா# எC	 ப: சி(த ந6	_ெப.அ.(ந6	_ெப.அ.) $தி�வி.0913.1 

 @ மா#_ெப.(மா#.) ெபாழி(த� ெபா" உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) $தி�வி.0913.2 

 Nமா மைற அ(தர �(�பி கா, $தி�வி.0913.3 

 ஆ	 ஆ	 என எ'�	 அதி,(தன ஆ�. $தி�வி.0913.4 

 எH(த� விமன	 வான	_ெப.(வான	_ெப.) 

எH(த_ெப.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �(�பிL	 நாணி 

$தி�வி.0914.1 

 விH(த� ேபாK	 எ"ன அர ஒலி எ'�	 வி	ம� $தி�வி.0914.2 

 ெதாH	 தைக �னிவ, ஏ�த� �ராதிக  பரவ� தி'க _ெப.(தி'க _ெப.) 

$தி�வி.0914.3 

 ெகாH(� அணி ேவணி8 E�த, ேகா நக, �றி��� ெச�வா,. $தி�வி.0914.4 



 �"/ த	 உ�வா� ைவய �ைற/# ேகா� ைக8 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0915.1 

 பி"/ த	 உ�வ	 த(த_ெப.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம�கC	 

ெப�� ேக2ைம_ெப.(ேக2ைம_ெப.) $தி�வி.0915.2 

 அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) த(�_வி.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�� 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தடா தைக அண'� 

மீ23_வி.எ�.(மீ _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0915.3 

 ெபா" /ைன �3மி8 ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) /�(� 

ந"�_வி.அ.(ந"�_ெப.) இ��ப8 க2டா,. $தி�வி.0915.4 

 �"ைன வ� விைனயா� யா8ைக �ைற த3மாறி� ேதா=ற	 

$தி�வி.0916.1 

 ம"னிய மனித, ேபால� ப2ைடய வ:வ	 மாறி $தி�வி.0916.2 

 அ"ைனேய மகளா ஈ"ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�பேன 

ம�க" ஆக $தி�வி.0916.3 

 எ"னயா ேநா=ேற	 யா,8�	 இய=ற அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) தவ	தா" 

எ"ன. $தி�வி.0916.4 

 க"6_ெப.(க"6_ெப.) அகலா ஆ" ேபால ஐய" கைன கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

விடா� ப=றி $தி�வி.0917.1 

 ஒ"றிய அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) பி"நி"6 ஈ,�� 

எழ_�ைற.எ�.(எH_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ ள�ேதா3	 $தி�வி.0917.2 

 ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ� க2<	 �-: 

அ:8க: தி�	பி ேநா8க8 $தி�வி.0917.3 

 �"6 உற0 விமான�� அ"ைன_ெப.(அ"ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அMசலி 

E�பி� ெச�வா,. $தி�வி.0917.4 

 /வ ேலாக	 கட(�_வி.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+உ_ெப.எ�.�றி.) ேபா�� 

/2ணிய�8� எ2 இற(த_ெப.எ�.(இற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேபாக	 ஊ-3	 $தி�வி.0918.1 



 �வேலாக	 கட(�_வி.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+உ_ெப.எ�.�றி.) ேபா� 

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

ேமைல� $தி�வி.0918.2 

 தவேலாக	 கட(�_வி.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+உ_ெப.எ�.�றி.) ேபா�� ச�திய 

ேலாக	 கட(�_வி.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+உ_ெப.எ�.�றி.) 

த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) �ழாேயா" $தி�வி.0918.3 

 நவேலாக	 கட(�_வி.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+உ_ெப.எ�.�றி.) உலக நாயக	 

ஆ	 சிவேலாக	 ந2ணினாேர. $தி�வி.0918.4 

 அற8 ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) பி" இைற மகைன அ: 

பணி(�_வி.எ�.(பணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தைன ஈ"றா,8� ஆதி 

ேவத $தி�வி.0919.1 

 மைற� ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) வ:* 

அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�ளி" மன நிைற 

மகி0�சி_ெப.(மகி0�சி_ெப.) வா� ெகா ளாம� $தி�வி.0919.2 

 /ற�ப3வ� என இ,23_ெப.(இர23_ெப.) தி�� ெசவி8�	 ெச	��த	 

ெபாதி(த தG	ேத" $தி�வி.0919.3 

 நிைற�ப� என� ப� �ைறயா� �தி 

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

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) 

நிக0�தா நி"றா . $தி�வி.0919.4 

 எ2 இற(த_ெப.எ�.(இற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதவ,8�	 

யாவ,8�	 பய"_ெப.(பய"_ெப.) �ர8�	 இைமேயா, நா-3� $தி�வி.0920.1 

 /2ணியவா" த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) /னி=68 க"68�8 �ைற* ஏ� எ" 

ெபா�-3 எ" ஈ"றா  $தி�வி.0920.2 

 எ2ணிய� கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஒ"ெற எH கடK	 ஈ23 அைழ�தா� 

ஈ"றா  ஆட_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.0920.3 



 வி2_ெப.(வி2_ெப.) இ�(த_ெப.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கண 

வைனL	 விளி�� உ" அ�  வ:* அளி�� உ" ேமனா3 ஈ(தா�. 

$தி�வி.0920.4 

 ெத"ன, மர/_ெப.(மர/_ெப.) இற(த� என� ப3 பழியி� ஆழவ�	 ெசFவி 

ேநா8கி� $தி�வி.0921.1 

 ெபா" அவி, தா,_ெப.(தா,_ெப.) �: 

/ைன(�_வி.எ�.(/ைன_வி.+(�_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) ேகா� ஒ�சி 

வ�கி"றா� ேபாK	 ேமK	 $தி�வி.0921.2 

 இ( நிைலைம8� இைடX6	 இனி இ"ேற என� தைலவி_ெப.(தைலவி_ெப.) 

இய	ப_�ைற.எ�.(இய	/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேலா3	 $தி�வி.0921.3 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) இைறவி உ- ேகாைள அக	 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

மகி0(�_வி.எ�.(மகி0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ�(தா" தமிழ, 

ேகாமா". $தி�வி.0921.4 

 ம"னவ"_ெப.(ம"னவ"_ெப.) �ல ேசகர" தி� மக"_ெப.(மக"_ெப.) 

மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) $தி�வி.0922.1 

 த"ெனா3	 கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ஆ:ய_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த�தி_ெப.(த�தி_ெப.) ஈ� 

அ(த� $தி�வி.0922.2 

 ெத"னவ"_ெப.(ெத"னவ"_ெப.) தனி� தி�மக  தி�உள	 களி�ப 

$தி�வி.0922.3 

 உ"ன�	 திற�_ெப.(திற�_ெப.) உ8கிற" உதி�தவா6 உைர�பா	. 

$தி�வி.0922.4 

 த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) நிலா ெமௗலி ேவ�(த �(தர சாமி ஞால�� 

$தி�வி.0923.1 

 எ2 இலா ைவக� அ"ன� இைணய: நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) ேபா� 

யா,8�	 $தி�வி.0923.2 



 ெத2_ெப.அ.(ெத2_ெப.அ.) நிலா8 கவிைக நGழ� 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�  ெச	ேகா� ஓ�சி 

$தி�வி.0923.3 

 உ2ணிலா உயி, தானாகி �ைற /#(� 

ஒH�	_ெப.எ�.(ஒH�_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நாளி�. 

$தி�வி.0923.4 

 க#யவ" கமல� ெச	ம" மைற �த� கைலக  கா2ட=� $தி�வி.0924.1 

 அ#யவ" அ"ப,8� எ"6	 எளியவ" 

ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேம"ைம 

$தி�வி.0924.2 

 ெத#யவ" பக"ற சி(ைத� ெத"னவ"_ெப.(ெத"னவ"_ெப.) தன8�	 

க=பி=� $தி�வி.0924.3 

 உ#யவ  தன8�	 காத�_ெப.(காத�_ெப.) மகெளன உைமைய� த(தா". 

$தி�வி.0924.4 

 ம=6 அத=� இைசய� தாC	 ம�மக" 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ைவய	 $தி�வி.0925.1 

 �=6	 ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) �ைட8 கீ0 ைவக �ைற ெச�தா" 

ஆக 9"6 $தி�வி.0925.2 

 ெகா=றவ, த	மி� தி'க _ெப.(தி'க _ெப.) ேகா8�: விH�ப	 எ�த� 

$தி�வி.0925.3 

 ெப=ற� ேபாK	 இ"C	 ெப6வேதா, �ைற* தG,�பா". $தி�வி.0925.4 

 ஒ"றிைன� ெச�ைக 

ெச�யா�_எதி,.ம.வி.எ�.(ெச�_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒழிைக 

ேவ6 ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) ெச�ைக $தி�வி.0926.1 

 எ"6 இைவ_பதி.ெப.(இ_�-.+ஐ_பட,.ப".) உைடேயா" ஆதி ஈ6 இலா� பரம 

ேயாகி $தி�வி.0926.2 



 ந"6_ெப.(ந"6_ெப.) தG�_ெப.(தG�_ெப.) இக0�சி ேவ-ைக ந-/_ெப.(ந-/_ெப.) 

இக� விைள8�	 மாைய $தி�வி.0926.3 

 ெவ"றவ" ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மாைய 

வி��தி யா, அள8க வ�லா,. $தி�வி.0926.4 

 இ(திர_ெப.அ.(இ(திர"_ெப.) சால வி�ைச கா-3வா" எ"ன� த"பா� 

$தி�வி.0927.1 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) தழ� நா-ட	 

ஈ"ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச�வைன8 க��ப	 எ�தா 

$தி�வி.0927.2 

 த	 தமி� உயி�	 ஞால	_ெப.(ஞால	_ெப.) அைன�ைதL	 

ஈ"ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தாயா	 $தி�வி.0927.3 

 �(தரவ�லி த"பா� ேதா"6 மா6 உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) ெச�தா". 

$தி�வி.0927.4 

 அ'� அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) வர*8� ஏ=ப ஆய�	 பிற�	 

தா0(� $தி�வி.0928.1 

 ம'ைக_ெப.(ம'ைக_ெப.) நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) வ:*8� ஏ=ப8 

க�*� வன�/	 சீ�	 $தி�வி.0928.2 

 தி'கேதா= ஆ=6 ம"ற�_ெப.(ம"ற�_ெப.) ெசFவிL	 காண 

ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) $தி�வி.0928.3 

 ெபா'கிய� எ'க-� எ"றா, /னிைத அ�ப: ேபா� ஆனா . $தி�வி.0928.4 

 க� மணி� சிகர� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா" கனவைர 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கா-சி� $தி�வி.0929.1 

 தி� �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) அ�த	 

ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச�/ 

இ,23_ெப.(இர23_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) வாக 

$தி�வி.0929.2 



 வ� �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) �ம(� மா�(த ம�'�K	 

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

ேதா"ற_�ைற.எ�.(ேதா"6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.0929.3 

 அ�  கனி(த அைனயா  நாவி=� இ" �ைவ ஆ,வ	 ெபா'க. $தி�வி.0929.4 

 எ"ன*	 எளிய ேவC	 அ#யன எ"ன ேவ-டா  $தி�வி.0930.1 

 அ"ன*	 ேபாக_�ைற.எ�.(ேபா8_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) @மி 

அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) ெபற�_ெதா.ெப.(ெப6_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

உண*_ெப.(உண*_ெப.) ந�கி� $தி�வி.0930.2 

 ப"னக, அ��	 தி'க _ெப.(தி'க _ெப.) ப3�ைவ அ��	 ெத�வ� 

$தி�வி.0930.3 

 ெபா"னக, அ��	 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) /ைதபட8 கண'க  ந�க. 

$தி�வி.0930.4 

 /2ணிய �னிவ, ேவத ப2:த, ேபா(� ேவ(த,8� $தி�வி.0931.1 

 க2ணிய சட'� 9N, அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) க: ெவ ள�� ஆழ 

$தி�வி.0931.2 

 எ2ணிய_ெப.எ�.(எ2<_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தி'க _ெப.(தி'க _ெப.) ேதா6	 இய=ற இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) க"னி� 

ேதய	 $தி�வி.0931.3 

 ப2ணிய த�ம� சா,பா� ப3பய" தைல�பா3 எ�த. $தி�வி.0931.4 

 மா� அற� �ற(ேதா, உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) ஆன வா"_ெப.(வா"_ெப.) 

கள'க	 நG'க_�ைற.எ�.(நG'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.0932.1 

 ஈச, த	 கிழைம எ"C	 இ(� ஆதிைர நா _ெப.(நா _ெப.) 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0932.2 

 @ைசயி" பய"_ெப.(பய"_ெப.) தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) 

எ�த_�ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எ# ப�	 ெபா" ேகா வ(� 

$தி�வி.0932.3 



 ேத� ஒ3 ேக(திர�தி� சிற(த_ெப.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ஓைர வா��ப. $தி�வி.0932.4 

 �(ைத நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) மைறக  தாேம 

�ழ'க_�ைற.எ�.(�ழ'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ம(தார மா#_ெப.(மா#.) 

$தி�வி.0933.1 

 சி(த நா _ெப.(நா _ெப.) மல, @��_வி.எ�.(@_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ3	 மி" என� திைசக  ேதா6	 $தி�வி.0933.2 

 அ(தர மகளி,_ெப.) ஆட� �(�பி ஐ(�	 

ஆ,�ப_�ைற.எ�.(ஆ,��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.0933.3 

 வி(ைதL	 தி�*	 ெவ ைள8 கிழ�திL	 வ G6 வா��ப. $தி�வி.0933.4 

 அ(தண,_ெப.(அ(தண,_ெப.) மகி0�சி_ெப.(மகி0�சி_ெப.) N'க அ3�� 

அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) வள,8�	 �"ன, $தி�வி.0934.1 

 ம(திர ேவ வி� ெச(தG வல	 �ழி�� 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ,��_வி.எ�.(ஆ,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆட� $தி�வி.0934.2 
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$தி�வி.0972.1 

 அ ள�_ெப.(அ ள�_ெப.) கமல 

மல,(�_வி.எ�.(மல,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தன� அ	 ைக கமல 

�கி0�� எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.0972.2 

 வ ள� பரம" க�ைண எளி வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெசயைல நிைந(�_வி.எ�.(நிைன_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அத" பி" 

$தி�வி.0972.3 

 ெவ ள�� அH(தி எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இரவி 

ேவைள �ைள8�	 ேவைலயினி�. $தி�வி.0972.4 

 நி�த நியம8 கட"_ெப.(கட"_ெப.) நிர�பி நி�ப" அைம�சேரா3 நா"� 

$தி�வி.0973.1 

 ைப�த க�வி� பைடயிெனா3 ப�ேவ6 இய�	 கலி�ப�த" $தி�வி.0973.2 

 ெபா��த ம�'�_ெப.(ம�'�_ெப.) உ=6 தி�மகைள� ெபா" அ"னாேரா3 

இரதமிைச $தி�வி.0973.3 

 ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மண	_ெப.(மண	_ெப.) 

ேச, தி�விெனா3 ம�ைர 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வழி8 ெகா2டா". 

$தி�வி.0973.4 

 ெந"ன�_ெப.(ெந"ன�_ெப.) எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) 

மண	_ெப.(மண	_ெப.) ேபச_�ைற.எ�.(ேப�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நிைன(தவாேற அைம�ச, மதி $தி�வி.0974.1 



 ம"ன,_ெப.(ம"ன,_ெப.) ெப�மா" தமேரா3 மணW, 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வழி வ�வா, 

$தி�வி.0974.2 

 அ"ன ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) தைன8 க2டா, அட� 

ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) �மர" அைனயா" எ	 $தி�வி.0974.3 

 ெத"ன, ெப�மா" �மரC8� உ" தி�ைவ� த�தி என அைனயா". 

$தி�வி.0974.4 

 �லC	 �:L	 கனவி" க2 ெகா"ைற_ெப.(ெகா"ைற_ெப.) �:யா, 

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

உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0975.1 

 நலC	 Eறி_வி.எ�.(E6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

மண	_ெப.(மண	_ெப.) ேந,(� நய�ப அதைன ந"_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) 

�திேயா, $தி�வி.0975.2 

 /ல"_ெப.(/ல"_ெப.) ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) உைழய, தைம வி3��� 

ெபா�ைன� �ைறவ,8� உண,�தி வ� $தி�வி.0975.3 

 வலC	 அயி� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ம"னெனா3 ம�ைர 9�, 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைண(தா,. $தி�வி.0975.4 

 இரவி ம�மா" மதி ம�மா" எதிெர பணிய� தழG  இ�கம" $தி�வி.0976.1 

 பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இ�8ைக 

ெசல_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ���� பா2: 

ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) இ�(தா" ேம� $தி�வி.0976.2 

 விரவி அைம�ச, தி� �க'க  ேவ(த,_ெப.(ேவ(த,_ெப.) யா,8�	 

வி3��_வி.எ�.(வி3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நக, $தி�வி.0976.3 

 வைர* நா _ெப.(நா _ெப.) ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அணி ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ம"ற�_ெப.(ம"ற�_ெப.) �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) அைறவி�தா,. $தி�வி.0976.4 

 மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) /�8கி� @கத�	 கதலி8 கா3	 ம6� எ'�	 

$தி�வி.0977.1 



 நG3 நிைர��� பாலிைகL	 நிைற ெபா" �ட�	 �ைற நி6�தி 

$தி�வி.0977.2 

 ஆ3 ெகா:L	 ேதாரண�	 /ைனவி�� அழ�8� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

ஆக8 $தி�வி.0977.3 

 Eட ெந�'� நகைர மண8 ேகால	 ெப�க8 ெகா7�தினா,. $தி�வி.0977.4 

 ெத"ற� நாட"_�றி.வி.�.(நா3_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) தி�மகைள� 

ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ெப�மா" மண	_ெப.(மண	_ெப.) /#ய $தி�வி.0978.1 

 ம"ற�_ெப.(ம"ற�_ெப.) அழகா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நக, 

ஒ�ப_�ைற.எ�./உ.உ�.(ஒ�/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அதிக	 இ"றி 

ம�ைரநக, $தி�வி.0978.2 

 அ"6 தாேன தன8� ஒ�ப� 

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

வ2ண	_ெப.(வ2ண	_ெப.) அணி அைம�தா, $தி�வி.0978.3 

 இ"6 தாேன தன8� அதிக	 எ"C	 வ2ண	_ெப.(வ2ண	_ெப.) 

எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) அைம�தா,. $தி�வி.0978.4 

 �"ன, மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) �: அணி �(தர� $தி�வி.0979.1 

 ெத"ன, ஏ=றி" தி��க	 க23 தா0(� $தி�வி.0979.2 

 அ"ன வாசக	 உ  ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அய� /ல $தி�வி.0979.3 

 ம"ன,_ெப.(ம"ன,_ெப.) மாதவ, யா�	 

வ�வ,_வி.�.(வா_வி.+F_இ.இ.கா.+அ,_பட,.ப".) ஆ�. $தி�வி.0979.4 

 /ரவி_ெப.(/ரவி_ெப.) ெவ ள�	 ேபா,8 க# ெவ ள�	 $தி�வி.0980.1 

 வரவி� கா� வலி ம ள#" ெவ ள�	 $தி�வி.0980.2 

 விரவி ஆழிய ெவ ள�	 உ  உற $தி�வி.0980.3 

 இரவி த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) வழி� ேதா"ற� 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ�தினா". $தி�வி.0980.4 



 ேகா3 வி�ெலா3 ேமக8 �ழா'க  மி" $தி�வி.0981.1 

 நG3 வாெளா3 ேந,(� என மா,/_ெப.(மா,/_ெப.) தா0(� $தி�வி.0981.2 

 ஆ3 �2டல8 கா� உைட ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) $தி�வி.0981.3 

 ேசட" ஈக��� ேசர"_ெப.(ேசர"_ெப.) 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈ2:னா". $தி�வி.0981.4 

 கடK	 உ ள�	 கா=6	 ப� வ2ண�	 $தி�வி.0982.1 

 உடல	 

ெகா2டன_வி.�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ_பட,.ப".) 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ6 வா	 ப#� $தி�வி.0982.2 

 ப3 கட�_ெப.(கட�_ெப.) உ  ப#தியி� ேதா"றினா" $தி�வி.0982.3 

 அ3 ப#� பதி ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவ(தேன. 

$தி�வி.0982.4 

 அல� இலா உதய	 ஒ6 மாதவ, $தி�வி.0983.1 

 அல� இலா,_�றி.வி.�.(இ�_ெப.+ஆ,_பட,.ப".) உதி�� எ"ன� ெபா" 

ஓைட ேச, $தி�வி.0983.2 

 அல� இலாைன அன Gகெமா3 

எ�தினா"_வி.�.(எ��_வி.+இ"_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.0983.3 

 அல� இலா ஆ=ற� கயபதி அ2ணேல. $தி�வி.0983.4 

 ெதா8க ம ள, அ:�ப3 Nளி ேபா�� $தி�வி.0984.1 

 தி8� அட'க_�ைற.எ�.(அட'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விH'கி� திைர8 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) $தி�வி.0984.2 

 எ8க,_ெப.(எ8க,_ெப.) ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இய	_ெப.(இய	_ெப.) க� 

என $தி�வி.0984.3 

 ந8க_ெப.எ�.(ந�_வி.+8_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ைக 

நரபதி ந2ணினா". $தி�வி.0984.4 



 மீன ேவைலயி� க(�க	 ேம� ெகா3 $தி�வி.0985.1 

 Eன� வா, சிைல வMச8 ெகா3	 சம,8� $தி�வி.0985.2 

 ஆன வா08ைக_ெப.(வா08ைக_ெப.) அர-ட8 க�	 பைட $தி�வி.0985.3 

 மான ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) �6 ம"னவ, ந2ணினா,. $தி�வி.0985.4 

 சீன, ேசானக, சி'கள, ெகா'கண, $தி�வி.0986.1 

 மான ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) வல மாளவ, சா7வ, $தி�வி.0986.2 

 தான மா நிைர� சாவக, ஆதி ஆ	 $தி�வி.0986.3 

 ஏைன நா-3 உள ம"ன�	 ஈ2:ன,. $தி�வி.0986.4 

 Aெலா3	 �வ8�உ23 Qட'� மா" $தி�வி.0987.1 

 ேதால, N'� ��8� உைட� தாைனய, $தி�வி.0987.2 

 ேகால �Mசிய, கிM�க8 ேகாலின, $தி�வி.0987.3 

 நாK A� நாவின, ந2ணினா,. $தி�வி.0987.4 

 வ-ட நG,8 கல8 ைகயின, வா,(� ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) $தி�வி.0988.1 

 வி-ட �2டல8 காதின, ேவ-ட தG� $தி�வி.0988.2 

 ெதா-ட ேகாலின, ேவ வியி� �-ட நG6 $தி�வி.0988.3 

 இ-ட ெந=றிய, இ�ெலா3 ந2ணினா,. $தி�வி.0988.4 

 �2ட ெந=றிய, ெவ _ெப.எஅ.(ெவ _ெப.அ.) நிற_ெப.(நிற	_ெப.) 9ரல, 

$தி�வி.0989.1 

 �2: ைக8 ைகய, ேகாவண	 வ G8கிய $தி�வி.0989.2 

 த23_ெப.(த2�_ெப.) ைகய, க� தாைனய, ெம�யிைன8 $தி�வி.0989.3 

 க23 ெபா�யிைன8 கா�(தவ, ந2ணினா,. $தி�வி.0989.4 

 தG	_ெப.அ.(தG	_ெப.அ.) த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) பா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) �கி,8 கா-ெடா3	 $தி�வி.0990.1 



 ேபா(த ேபா� ெம�யி� /2ணிய� @�சின, $தி�வி.0990.2 

 ேச(த ேவணிய, ேவத� சிர� ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) $தி�வி.0990.3 

 ஆ�(த ேக வி அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) தவ, எ�தினா,. $தி�வி.0990.4 

 ஆதி ைசவ, �த� ைசவ, ஐவ�	 $தி�வி.0991.1 

 ேகா� இலா அக� ைசவ8 �ழா'க7	 $தி�வி.0991.2 

 @தி ேமனிய, /2ணிய ஐ(� எH�� $தி�வி.0991.3 

 ஓ� நாவின, ஒ�ைல வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ�தினா,. $தி�வி.0991.4 

 ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) களி=றவ" ேவ# அ	 

தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ=.) $தி�வி.0992.1 

 ெப2_ெப.(ெப2_ெப.) களி�/ உ6 மா,ப" பிரமேன3 $தி�வி.0992.2 

 ஒ2_ெப.அ.(ஒ _ெப.அ.) களி�/ உற உ	ப,_ெப.(உ	ப,_ெப.) �த� பதி 

$தி�வி.0992.3 

 ெந2 கண�தவ, யாவ�	 ஈ2:னா,. $தி�வி.0992.4 

 அைண(� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ#� ேச8ைக ேம� 

$தி�வி.0993.1 

 �ண	_ெப.(�ண	_ெப.) கட(தவ" ேகாமள வ�லிேயா3 $தி�வி.0993.2 

 இண'கி ைவ�	 இ�8ைக க23 ஏ�தினா, $தி�வி.0993.3 

 வண'கினா, வண'�	_ெப.எ�.(வண'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

�ைற வா0�தினா,. $தி�வி.0993.4 

 விைர ெச� தா,_ெப.(தா,_ெப.) �:� �(தர மீனவ" $தி�வி.0994.1 

 �ர,க2 மாதவ, ேவ(த,8�� ெதா�_ெப.அ.(ெதா"ைம_ெப.) �ைற 

$தி�வி.0994.2 



 வ#ைச_ெப.(வ#ைச_ெப.) ந�கி_வி.எ�.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இ�(தன"_வி.�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ"_பட,.ஒ�.) 

ம"னவ"_ெப.(ம"னவ"_ெப.) $தி�வி.0994.3 

 தி� மக"_ெப.(மக"_ெப.) மண	_ெப.(மண	_ெப.) ெச� திற	_ெப.(திற	_ெப.) 

ெச�/வா	. $தி�வி.0994.4 

 ேசம ேசகர" ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) வன�/_ெப.(வன�/_ெப.) எலா	 

$தி�வி.0995.1 

 ேகாமக" க23 உவ�ப_�ைற.எ�.(உவ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அ8_�-.(அ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) ெகா ைக க23 $தி�வி.0995.2 

 ஏம ேமனிய A� வழி யா,8�	 அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) $தி�வி.0995.3 

 ேதம" ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) உ6�/ இய� ேத=6வா". $தி�வி.0995.4 

 ெப�க நG23 அற*	 �6கிடா தாகி� பிள(திடா கைடய வா�� தைழ�� 

$தி�வி.0996.1 

 க�வி_ெப.(க�வி_ெப.) வா"_ெப.(வா"_ெப.) வ2:" கண	_ெப.(கண	_ெப.) 

என8 க6��8 கைட �ழ"றி இய� மண	_ெப.(மண	_ெப.) கா"6 

$தி�வி.0996.2 

 /ைர அற� ெசறி(�_வி.எ�.(ெசறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெநறி�� 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) எ"6 /(தி க2 கவர ெந��� இ�2ட 

$தி�வி.0996.3 

 ம�மல,8 �ழலா  த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) பதி8� 

இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ம�ல�_ெப.(ம�ல�_ெப.) வா"_ெப.(வா"_ெப.) 

ெச�வ	_ெப.(ெச�வ	_ெப.) உ2டா�	. $தி�வி.0996.4 

 தி2_ெப.அ.(தி2_ெப.அ.) மத ேவழ_ெப.அ.(ேவழ	_ெப.) ம�தக	 ேபால� 

திர23_வி.எ�.(திர _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உய, ெச"னியா  

அவ _பதி.ெப.(அவ _பட,.ஒ�.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) $தி�வி.0997.1 

 உ  மகி0 கணவ"_ெப.(கணவ"_ெப.) ஆL  நG23 அகில உலக 

அர�_ெப.(அர�_ெப.) உ#ய" ஆ	 எ-3 ஆ	 $தி�வி.0997.2 



 த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) மதி ேபா"6 மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) 

நர	/_ெப.(நர	/_ெப.) அக"6_வி.எ�.(அக"_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைச(� 9 விர�_ெப.(விர�_ெப.) இைட 

அக"ற_ெப.எ�.(அக�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.0997.3 

 ஒ2_ெப.அ.(ஒ _ெப.அ.) மதி Qத�_ெப.(Qத�_ெப.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

பதி8� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) தி�ேவா3 உல�/ இ� ஆேரா8கிய	 

உ2டா	. $தி�வி.0997.4 

 க2 கைட சிவ(தா" பா� என ெவ7�� ந3விழி கழிய*	 க#தா� 

$தி�வி.0998.1 

 எ2கவி" அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேகாமள	 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இைம க� மயி,�� எனி" 

இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) $தி�வி.0998.2 

 ஒ2_ெப.அ.(ஒ _ெப.அ.) க�	 /�வ	 �னிசிைல 

ஒ�த_�ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) த�தமி� 

ஒ�த_�ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ� ெதாைளL	 $தி�வி.0998.3 

 ப2 ெகாள உ�23 �2ட	 எ  ேபா� ப�ம ேமல @�த� ேபாK	. 

$தி�வி.0998.4 

 வ ைள ேபா� வா,(� தா0(� இ� ெசவிL	 மட�_ெப.(மட�_ெப.) �ழி 

ந�லவா� �"ன,� $தி�வி.0999.1 

 த ளிய கா� மேனா கர	_ெப.(கர	_ெப.) 

ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) த"ைமயா" 

ந"ைமேய தைழ8�	 $தி�வி.0999.2 

 ஓ ளிய_ெப.அ.(ஓ ளிய_ெப.அ.) கேபால	 வ-டமா�� தைச(தி-3 

உய,(�_வி.எ�.(உய,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) க2ணா: ம2டல	 

ேபா� $தி�வி.0999.3 

 ெத ளிய ஊ=ற	 இனிய� ந"6_ெப.(ந"6_ெப.) எ"6 ஓதினா" திைர8 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) ெச�வ". $தி�வி.0999.4 



 ெகாFைவ வா� அதர	 திர23_வி.எ�.(திர _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ�/ைடL	 �வி(� $தி�வி.1000.1 

 அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) அணி இைழ த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) அ"பC8� 

எ"6 ந2/ $தி�வி.1000.2 

 வ�ல வா _ெப.(வா _ெப.) எயி6	 இைட ெவளி இ"றி வா,(� 

$தி�வி.1000.3 

 ெசFவ" ேந,(� ஆவி" பா� என ெவ கி� திகழி" $தி�வி.1000.4 

 ெம�லிதா�� சிவ(�_வி.எ�.(சிவ_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேகாமள	 

ஆன நாவினா  ேவ-ட ேவ-3 ஆ'ேக $தி�வி.1001.1 

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

எ�த_�ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) Qக,(தி3	 தைச(� வ-டமா� 

அ'�ல	 இர2:" $தி�வி.1001.2 

 எ�ைலய� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மM�ள	 

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

ந"6_ெப.(ந"6_ெப.) எ"ப, $தி�வி.1001.3 

 அ�லி_ெப.(அ�லி_ெப.) அ	 கமல	 ேபா� 

மல,(�_வி.எ�.(மல,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ� _ெப.(இ� _ெப.) 

தG,(�_வி.எ�.(தG,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அவி, மதி ேபா�வ� �கேம. 

$தி�வி.1001.4 

 திைர வைள8 கH��� தைச(� நா� விரலி" அளவ� ஆ�� 

திர23_வி.எ�.(திர _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 9"6 இேரைக 

$தி�வி.1002.1 

 வைர ப:� ெகாHந" அகில ம"ன வனா	 மா,பக	 தைச(� 9 ஆ6 

$தி�வி.1002.2 

 விர�_ெப.(விர�_ெப.) அள* 

அக"6_வி.எ�.(அக"_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) 

நர	/_ெப.(நர	/_ெப.) அக"6_வி.எ�.(அக"_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

மித(த� ஏ� விHமி� ஆ	 ேவ� ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) $தி�வி.1002.3 



 /ைர அற� தைச(� மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) 

அக"6_வி.எ�.(அக"_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ"/ /ல�படா 

ெமாழிய_�ைற.எ�.(ெமாழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேகாமள	 ஆ	. 

$தி�வி.1002.4 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ைக நG23 உ�23 க<8க  

ெப=6_வி.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைடேவ சி6�தி:� 

ெச�வேமா3 இ"ப	_ெப.(இ"ப	_ெப.) $தி�வி.1003.1 

 த'�	_ெப.எ�.(த'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வ  

உகி,_ெப.(உகி,_ெப.) ேச(� உ�23 க2 உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) 

கவ,வதா�� சர சர�/ அக"றா� $தி�வி.1003.2 

 அ'� அைவ ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) அக'ைக ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

என� ேச(� இைட ெவளி 

அக"6_வி.எ�.(அக"_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைட 

உய,(�_வி.எ�.(உய,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1003.3 

 ம'கலமா�� சி� வைரகளி" ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) இல8கண வைர 

உள மாேதா. $தி�வி.1003.4 

 ��� அணி தன'க  க:ன	 ஆ� அைச(� வ-டமா� �கி0�� இ� கட 

ேந, $தி�வி.1004.1 

 ஒ�� இ�மா(� ஈ,8� இைட அற 

ெந�'கி_வி.எ�.(ெந�'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உ ளன 

ெமலி(�_வி.எ�.(ெமலி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அம,(�_வி.எ�.(அம,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உேராம	 $தி�வி.1004.2 

 ப�தி ெப=6_வி.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அயேல 

மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) நர	/_ெப.(நர	/_ெப.) 

அக"ற_ெப.எ�.(அக�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப2:யா  உ2: 

ேவ-3 ஆ'ேக $தி�வி.1004.3 

 ���தி3	 நாபி வல	 �ழி�� ஆ0(தா� ெதாைல* இலா� தி�வள	 

ெப��	. $தி�வி.1004.4 



 இைட மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) நர	/_ெப.(நர	/_ெப.) அ=6 இ�பேதா3 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா"� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) விர�_ெப.(விர�_ெப.) 

அளேவா3 வ-ட $தி�வி.1005.1 

 வ:* அதா�� சி6கி ெமலிவ� நித	ப ம�தக	 ஆைமயி" 

/ற	_ெப.(/ற	_ெப.) ேபா� $தி�வி.1005.2 

 ப:வ ேந, ஒ�த�_ெதா.ெப.(ஒ��_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) 

ந"6_ெப.(ந"6_ெப.) இ� �ற'�	 ப3மயி, எ"/ 

அக"6_வி.எ�.(அக"_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) யாைன� $தி�வி.1005.3 

 தட உைட8 ைகL	 கரப�	 கதலி� த23_ெப.(த2�_ெப.) ஒ�� இ�8கி" 

ந"6_ெப.(ந"6_ெப.) எ"ப. $தி�வி.1005.4 

 அ'க	 உ  மைற(�_வி.எ�.(மைற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வ-டமா�� அைசவ அணி �ழ(தா  மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) 

நர	/_ெப.(நர	/_ெப.) $தி�வி.1006.1 

 த'கிடா� அைடேவ உ�-சியா�� சி6��� சம வ:வா� 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) அைட(த_ெப.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.1006.2 

 ச'க	_ெப.(ச'க	_ெப.) ஆ	 சிைர எ"பற� அைச(� ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) 

��� என� திர23_வி.எ�.(திர _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உய,(த_ெப.எ�.(உய,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

$தி�வி.1006.3 

 ம'கல	 ெபாலி(த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) /றவ: 

மட(ைத_ெப.(மட(ைத_ெப.) ம"னவ"_ெப.(ம"னவ"_ெப.) ப"னி ஆ	 

ம"ேனா. $தி�வி.1006.4 

 அ�லி_ெப.(அ�லி_ெப.) அ	 கமல8 கா� விர�_ெப.(விர�_ெப.) 

உய,(�_வி.எ�.(உய,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) Nயவா� அழகவா�8 

கHநG, $தி�வி.1007.1 

 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) இத0_ெப.(இத0_ெப.) நிைர�தா'� ஒH'� உற� 

திர23_வி.எ�.(திர _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா� 

உகி,_ெப.(உகி,_ெப.) ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) மதி� பிள* $தி�வி.1007.2 



 /�லிய ேபா"6 ெம�லிய ஆகி� /க,_ெப.(/க,_ெப.) அற� தைச(தன 

அக�தா  $தி�வி.1007.3 

 ெசா�லிய�_வி.அ.ெப.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) அைச*	 

ெம"ைமL	 சம�	 �க _ெப.(�க _ெப.) அற� பைட�தன 

ந"6_ெப.(ந"6_ெப.) ஆ�. $தி�வி.1007.4 

 வ2ண மா(தளி, ேபா� சிவ(�_வி.எ�.(சிவ_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ# ெபா"ேபா� ைவகK	 ெவய,ைவ அ=6 ஆக	_ெப.(ஆக	_ெப.) 

$தி�வி.1008.1 

 உ2ண	 ஆ� இ�8கி" ெச�வ	_ெப.(ெச�வ	_ெப.) உ2டா�	 

ஒ2_ெப.அ.(ஒ _ெப.அ.) மண	_ெப.(மண	_ெப.) பாடல	 

�வைள_ெப.(�வைள_ெப.) $தி�வி.1008.2 

 த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) அறா �ள# ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) 

ந6	_ெப.அ.(ந6	_ெப.அ.) த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) ச2பக	 ேபா�வன 

ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1008.3 

 ப2ணவா	 கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) �யி�_ெப.(�யி�_ெப.) 

கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) யாழி" ப: வ�	 பா8கிய	 எ"னா. $தி�வி.1008.4 

 க�	 �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) க=ைற ெதா-3� ெச	மல,8 காலி" 
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$தி�வி.1027.3 

 அ(த ேம� தைன� /ைட எ"6 எ3��	 ெகா3�தா" அைவ 9"6	. 

$தி�வி.1027.4 

 அ"ன 9"6 பைட8 கல�	 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா'கி அட� ஏ6 

$தி�வி.1028.1 

 த"ைன ேநரா எதி,நி=�	 தனய" தைன உ8கிர வHதி $தி�வி.1028.2 

 எ"ன ஆதி மைற �ழ'க_�ைற.எ�.(�ழ'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

விய'க  ஏ'க �: கவி��� $தி�வி.1028.3 

 த"ன� ஆைண அர�_ெப.(அர�_ெப.) உ#ைம_ெப.(உ#ைம_ெப.) தனி� 

ெச'_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) ேகாK	 தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) ந�கா. 

$தி�வி.1028.4 

 J-சி விைனயி� ெபா" அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) �மதி த"ைன� 

ெதா�_ெப.அ.(ெதா"ைம_ெப.) Aலி" $தி�வி.1029.1 

 மா-சி அறிஞ, தைம ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ	மி" இவைன8 க2 இைமேபா� $தி�வி.1029.2 



 கா-சி_ெப.(கா-சி_ெப.) பய8�	 க�விL	 ேபா� கா�ப,ீ 

இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) Q	_தி#.(Q	_�".ஒ�.) 

கட"_ெப.(கட"_ெப.) இ	 ம2_ெப.(ம2_ெப.) $தி�வி.1029.3 

 ஆ-சி இவன� எ"6 இைளய அ# ஏ6 அைணயா" தைன ந�கா. 

$தி�வி.1029.4 

 ெவ�ய_�றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப".) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

காைள_ெப.(காைள_ெப.) அ"னா"_ெப.(அ"ன"_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) 

த"ைனL	 ேவ6 ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.1030.1 

 ஐய இFைவL	 தா'கி அளி�தன ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) 

நா _ெப.(நா _ெப.) இ(த $தி�வி.1030.2 

 ைம அ6 மன�தா, ெசா�K	 வா�ைம_ெப.(வா�ைம_ெப.) ஆ6 ஒHகி நGL	 

$தி�வி.1030.3 

 ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேகா" �ைற 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ23 தி�ெவா3	 

ெபாலிக_விய'.வி.�.(ெபாலி_வி.+க_விய'.வி.�.�றி.) எ"றா". 

$தி�வி.1030.4 

 ப"ன�	 கண'க  எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) ப2ைடய வ:வ	 ஆக� 

$தி�வி.1031.1 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) அ�  �ைணயா� 

வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தடாதைக� பிரா-: ேயா3	 

$தி�வி.1031.2 

 ெபா" ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) /8�� 

ெபாலி(தன" இ�ைச த"னா� $தி�வி.1031.3 

 இ" அ�  ப:வ	_ெப.(ப:வ	_ெப.) 

ெகா 7	_ெப.எ�.(ெகா _வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஈ6 இலா இ"ப 

9,�தி. $தி�வி.1031.4 

 பி"ன, உ8கிர ெபய, த#�த அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) $தி�வி.1032.1 



 ெத"ன, ேகா மக"_ெப.(மக"_ெப.) ெத�வ நா� மைற $தி�வி.1032.2 

 ம"C	 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) அற	_ெப.(அற	_ெப.) 

வளர_�ைற.எ�.(வள,_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ைவயக	_ெப.(ைவயக	_ெப.) 

$தி�வி.1032.3 

 த"ன� ஆைணயா� தா'கி ைவகினா". $தி�வி.1032.4 

 வைள ெயா3 ெச23 ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ைம(த=� அM��	 

$தி�வி.1033.1 

 பைனய ேவ	/_ெப.(ேவ	/_ெப.) 

அணி(த_ெப.எ�.(அணி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகா" 

அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வாறித� $தி�வி.1033.2 

 தைள அவி0 தா#னா" தைனய" ேவைல ேம� $தி�வி.1033.3 

 இைளயவ" எ"ன ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) எறி(த� ஓ�வா	. $தி�வி.1033.4 

 தி'களி" உ8கிர� ெசழிய" ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) �ைட 

$தி�வி.1034.1 

 எ'க<	 நிழ=ற_�ைற.எ�.(நிழ=6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ G=6 

இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நா _ெப.(நா _ெப.) வயி� $தி�வி.1034.2 

 ச'ைக இ�லாத மா த�ம ேவ விக  $தி�வி.1034.3 

 /'கவ, /ைடதழGஇ� ேபா=ற_�ைற.எ�.(ேபா=6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஆ=6	 நா . $தி�வி.1034.4 

 அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) ப# மக	 ெதா2Z=6 ஆ6 ெச��ழி� 

$தி�வி.1035.1 

 ��	/_ெப.(��	/_ெப.) அ# ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) பைட� 

ேதா"ற_�ைற.எ�.(ேதா"6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) 

அறா $தி�வி.1035.2 

 வி�	ப# �ர"6 J0 ேவ	பி" அ	 �ைழ� $தி�வி.1035.3 



 ெபா�	 ப# வ Gர"_ெப.(வ Gர"_ெப.) ேம� ெபாறா� ெபா'கினா". $தி�வி.1035.4 

 ம"னிய நா3 எலா	 வள	_ெப.(வள	_ெப.) �ர(� வா"_ெப.(வா"_ெப.) 

$தி�வி.1036.1 

 ெபா"னிய நா3 ேபா� ெபாலிதலா� இ(த $தி�வி.1036.2 

 மி"னிய ேவலினா" ேவ வி ெச�வ� எ"6 $தி�வி.1036.3 

 உ"னிய மன�த" ஓ, J0�சி உ"னினா". $தி�வி.1036.4 

 ெபா�	 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ேவ(தைன8 Eவி� ெபா" என $தி�வி.1037.1 

 இ�	_ெப.அ.(இ�	_ெப.அ.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) உ3�த பா, ஏH	 ஊழிநா  

$தி�வி.1037.2 

 ஒ�'� அ3 ெவ ள	_ெப.(ெவ ள	_ெப.) ஒ�� உ���� ேபா� 

வைள(�_வி.எ�.(விைள_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1037.3 

 அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) க: ம�ைரைய அழி�தியா� எ"றா". 

$தி�வி.1037.4 

 விைளவ� ெத#கில" ேவைல ேவ(தC	 $தி�வி.1038.1 

 வளவய" ம�ைரைய வைள(தி-3 இ	 என8 $தி�வி.1038.2 

 கைளவ� க�தினா" ேபL	 க2 பைட $தி�வி.1038.3 

 ெகா  வ� நன(தைல8 ��-38 க'��_ெப.(க'��_ெப.) வா�. 

$தி�வி.1038.4 

 ெகாதி�தைல8 கர'க _ெப.(கர'க _ெப.) அ2ட Eட	 எ'�	 ஊ3 ேபா� 

$தி�வி.1039.1 

 அதி,�� அைல8க ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) நாளி� 

ஆ,��_வி.எ�.(ஆ,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைல8�	 நG�த	 ஆ� 

$தி�வி.1039.2 

 மதி� தல�ைத எ-: �-: வ�	 ஓ, அMசன� ெபா��/ $தி�வி.1039.3 

 உதி�த� ஒ�� ம2<	 வி2<	 உ-க வ(த�உ�திேய. $தி�வி.1039.4 



 வ'க ேவைல ெவ ள	_ெப.(ெவ ள	_ெப.) மாட ம�ைர மீ� வ� 

ெசய�_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $தி�வி.1040.1 

 க'��_ெப.(க'��_ெப.) வாய தி'க _ெப.(தி'க _ெப.) மீ� கா# வாய கா, 

உட�_ெப.(உட�_ெப.) $தி�வி.1040.2 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) க2 வா _ெப.(வா _ெப.) அரா விH'க வ G0வ� 

ஒ8�	_ெப.எ�.(ஒ8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அல� கா, 

$தி�வி.1040.3 

 அ	 க2 9ட வ�வ� 

ஒ8�	_ெப.எ�.(ஒ8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ�ல� 

ஏ�ெசா�வேத. $தி�வி.1040.4 

 வ-ட ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) பலைக வ G� வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) 

வா _ெப.(வா _ெப.) க2 மகரேம $தி�வி.1041.1 

 ப-ட யாைன_ெப.(யைன_ெப.) பா� திைர� பர�/ வா	 ப#�திர  $தி�வி.1041.2 

 வி-ட ேதாணி இரத	 இ"ன விர* தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ெயா3 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) $தி�வி.1041.3 

 அ-ட	 ஆக வHதி ேம� அம,8� எH(த� ஒ8�ேம. $தி�வி.1041.4 

 இ"னவா6 எH(த_ெப.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவைல மM� 

உற'�	_ெப.எ�.(உற'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இMசி J0 

$தி�வி.1042.1 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) நக,8 �ண8கி" 

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

எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) அைர இரா_ெப.(இரா_ெப.) $தி�வி.1042.2 

 ம"னவ"_ெப.(ம"னவ"_ெப.) கனாவி" ெவ ளி ம"ற வாண, சி�தரா� 

$தி�வி.1042.3 

 �"ன, வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ�(�_வி.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�	/ 

�6வ�_ெப.(�6வ�_ெப.) 



ேதா"ற_�ைற.எ�.(ேதா"6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெமாழி�வா,. 

$தி�வி.1042.4 

 வHதி உ" த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) நக, அழி8க வ�வ� ஆழி வ�ைல 

நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) $தி�வி.1043.1 

 எHதி_வி.எ�.(எH�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேபாதி ெவ"றி 

ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) எறி(�_வி.எ�.(எறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வாைக ெப6க_விய'.வி.�.(ெப6_வி.+க_விய'.வி.�.�றி.) என� 

$தி�வி.1043.2 

 ெதாHத ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) கர�தினா" �தி8�	 நாவினா" எழGஇ8 

$தி�வி.1043.3 

 கH�_ெப.(கH�_ெப.) 

உற'�	_ெப.எ�.(உற'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க'�லி� 

கனா_ெப.(கனா_ெப.) உண,(�_வி.எ�.(உண,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

காவலா". $தி�வி.1043.4 

 க2 நிைற(த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அமளியி" 

கழி(�_வி.எ�.(கழி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) 

பல கட(�_வி.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+உ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1044.1 

 உ2 நிைற(த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மதி 

அைம�ச�ட" விைர(�_வி.எ�.(விைர_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

�6கிேய $தி�வி.1044.2 

 ம2_ெப.(ம2_ெப.) இற(தத என 

�ழ'கி_வி.எ�.(�ழ'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ� தர'க வா# 

க23 $தி�வி.1044.3 

 எ2 இற(த_ெப.எ�.(இற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அதிசய�த" 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி=�	_ெப.எ�.(நி�_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எ�ைலவா�. $தி�வி.1044.4 



 கனவி� வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சி�த ேவட, 

நனவி� வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) காவேலா" 

$தி�வி.1045.1 

 நிைன* க23 ெபாH�_ெப.(ெபாH�_ெப.) தாழ நி=ப� எ" ெகா� அ�பேன 

$தி�வி.1045.2 

 சினவி ேவைல ேபால வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெதFைவ மான வலிெகட $தி�வி.1045.3 

 �ைனய ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

எறி(�_வி.எ�.(எறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஞால �:* தG,�தி ஆ� 

என. $தி�வி.1045.4 

 எ3�த_ெப.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

வல	 தி#�� எறி(த ேவைல ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) �ைன $தி�வி.1046.1 

 ம3�த_ெப.எ�.(ம�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவைல �ஃெறனF 

அற(�	 ஆன வலி ெகட_�ைற.எ�.(ெக3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$தி�வி.1046.2 

 அ3�� ேவ# வாைக இ"றி அ: 

வண'�	_ெப.எ�.(வண'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெதFவைர8 

$தி�வி.1046.3 

 க3�த ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) வலா" கைண8 காலி" ம-ட� ஆனேத. 

$தி�வி.1046.4 

 ச(த ேவத ேவ விைய� த3�ப� அ"றி உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா	 

$தி�வி.1047.1 

 சி(த ேவ6 J0�சி ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ேகாவி" ஏவலா� $தி�வி.1047.2 

 வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவைல வலி 

அழி(த_ெப.எ�.(அழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வMச,8� 

ந"றி_ெப.(ந"றி_ெப.) ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.1047.3 



 இ(த ேவைல வலி 

இழ�ப�_ெதா.ெப.(இழ_வி.+��_ெபா�.உ�.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) எ"6	 

உ ளேத ெகாலா	. $தி�வி.1047.4 

 /2 இைட Qைழ(த ேவலா� /ண#ைய� /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) க2ேடா" 

பா� $தி�வி.1048.1 

 ம2_ெப.(ம2_ெப.) இைட நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

சி�த, வா"_ெப.(வா"_ெப.) இைட 

மைற(�_வி.எ�.(மைற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஞான8 $தி�வி.1048.2 

 க2 இைட நிைற(�_வி.எ�.(நிைற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேதா"6	_ெப.எ�.(ேதா"6_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க�ைணயா� 

வ:வ	 ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1048.3 

 வி2_ெப.(வி2_ெப.) இைட அண'கி ேனா3 விைட இைட 

விள'கி_வி.எ�.(விள'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி"றா,. 

$தி�வி.1048.4 

 �8க<	 /ய'க  நா"�	 �ைள மதி8 க2ணி ேவ�(த $தி�வி.1049.1 

 ெச8க, அ	 சைடL	 காள க2ட�	 

ெத#(�_வி.எ�.(ெத#_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெத"ன" $தி�வி.1049.2 

 ப8கேம பணி(�_வி.எ�.(பணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பர(த_ெப.எ�.(பர_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேப, அ"/	 தாC	 

$தி�வி.1049.3 

 த8க அMசலி ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ�தி� தைர 

மிைச நட(�_வி.எ�.(நட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெச�வா". 

$தி�வி.1049.4 

 �(�பி ஐ(�	 ஆ,�ப� பா, இட	_ெப.(இட	_ெப.) 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா,�ப� $தி�வி.1050.1 

 த(திர ேவத கீத	 த�	பி எ2 திைசL	 

தா8க_�ைற.எ�.(தா8�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.1050.2 



 அ(தர நாட, ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அக� வி�	/ 

ஆற� ஆக $தி�வி.1050.3 

 வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) /8கா" வர*_ெப.(வர*_ெப.) ேபா8� 

இற(த_ெப.எ�.(இற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ ள�. $தி�வி.1050.4 

 அMசலி �கி0��� ேசவி�� அ�� உற 

வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) 

$தி�வி.1051.1 

 இMசி J0 ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இைறMசின" விைட 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏகி� $தி�வி.1051.2 

 பMசி" ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) அ:யா, அ-ட ம'கல	 ப#�ப 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1051.3 

 மM� இவ, �3மி_ெப.(�3மி_ெப.) மாட மாளிைக /�(தா" ம"ேனா. 

$தி�வி.1051.4 

 வைள எயி� ம�ைர 9N, மறி கட�_ெப.(கட�_ெப.) இவ=றி" நா�ப2 

$தி�வி.1052.1 

 விைள வய" நகர	 எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) ெவ ளி அ	பல��  ஆ3	 

$தி�வி.1052.2 

 தைள அவி0 ெகா"ைற_ெப.(ெகா"ைற_ெப.) ேவணி� த	பிரா" தன8ேக 

ேச,��8 $தி�வி.1052.3 

 கைள கணா� உல�8� எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) 

இ�(தன"_வி.�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ"_பட,.ஒ�.) 

காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) ேவ(த". $தி�வி.1052.4 

 மி" அவி, மண�@2 மா,ப" ேவைலைய ேவலா� 

ெவ"6_வி.எ�.(ெவ�_வி.+"=_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1053.1 

 ெபா" அவி, வாைக ேவ�(த /க0 உைர ெச�ேத	 நாக $தி�வி.1053.2 



 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) நக, ஆளி ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா" ைக �: 

சிதற_�ைற.எ�.(சித6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1053.3 

 ம"னவ"_ெப.(ம"னவ"_ெப.) வைள 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ�சி ெவ"ற�	 

வ���� ெசா�வா	. $தி�வி.1053.4 

 ேகாமக" நிகH	 நாளி�ேகா  நிைல பிைழ��8 ெகா29 $தி�வி.1054.1 

 மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ம6�ப� ைப'E0 வற(� /�_ெப.(/�_ெப.) 

தைலக  தG(� $தி�வி.1054.2 

 காம� நா3 9"6	 ைக அற* 

எ�த_�ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ம"ன,_ெப.(ம"ன,_ெப.) 

$தி�வி.1054.3 

 தா	 அ� தG,* ேநா8கி� தமி0 �னி இ�8ைக சா,(தா,. $தி�வி.1054.4 

 �னிவைன அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேவ(த,_ெப.(ேவ(த,_ெப.) 9வ�	 த'க  நா-:� $தி�வி.1055.1 

 பனிவ� மா#_ெப.(மா#.) இ"றி வற(தைம 

பகர_�ைற.எ�.(பக,_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேம�8 $தி�வி.1055.2 

 �னி வ� சிைலயா,8� அ"ப" ேகா  நிைல 

�றி��_வி.எ�.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1055.3 

 இனி வ� மா#_ெப.(மா#.) இ�ைல ஆதினா� எ"னி� ேக2மி". 

$தி�வி.1055.4 

 கா� சின ெவ�ேயா" ேசேயா" �" ெசல8 கதி,கா� ெவ ளி� 

$தி�வி.1056.1 

 ேதசிக" பி"/ ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நட8�	_ெப.எ�.(நட_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ெசயலா" �(நG, $தி�வி.1056.2 



 Nசின உலகி� ப"ன Gரா23 வா"_ெப.(வா"_ெப.) ��'�	 எ"6 

$தி�வி.1056.3 

 ேபசின A�க  மா#_ெப.(மா#.) ெப�வி� ேபா" 

ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேக2மி". $தி�வி.1056.4 

 எ"றவ" எதி, யா	_பதி.ெப.(யா	_த".ப".) எFவா6 ஏ�� எ"றா, ஐ(�	 

$தி�வி.1057.1 

 ெவ"றவ" ேசாம வார விரத	_ெப.(விரத	_ெப.) நG, ேநா=6 ெவ ளி 

$தி�வி.1057.2 

 ம"றவ" அ�ைள� ெப=6_வி.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வா"_ெப.(வா"_ெப.) வழி� ெச�மி" எ"ற அ8_�-.(அ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) 

$தி�வி.1057.3 

 �"றவ" சிைலயா ேநா"பி" விதியிைன8 E6 கி"றா". $தி�வி.1057.4 

 உ�தம வாேனா, த	�  உ�தம" 

ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஈச" $தி�வி.1058.1 

 உ�தம ச�தி ம�  உ�தமி உ��திராணி $தி�வி.1058.2 

 உ�தம விரத	_ெப.(விரத	_ெப.) த	�  உ�தம	 தி'க _ெப.(தி'க _ெப.) 

ேநா"/_ெப.(ேநா"/_ெப.) எ"6 $தி�வி.1058.3 

 உ�தம மைற A� ஆதி உைர8�	 இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ேசாம வார	. 

$தி�வி.1058.4 

 ம(தர	 காசி ஆதி� பதிகளி� 

வதி(�_வி.எ�.(வதி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேநா=க� $தி�வி.1059.1 

 த(தி3	 பயனி� ேகா: தைழ�தி3	 ம�ைர த"னி� $தி�வி.1059.2 

 இ(த ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) விரத	_ெப.(விரத	_ெப.) ேநா=ேபா, அதிக	 

யா� எ"னி� ேசாம $தி�வி.1059.3 

 �(தர" உ#ய வார	 ஆதலா� ேசாம வார	. $தி�வி.1059.4 



 அ'� அதி" அதிக� ேப6 உ23 அ�8கனி" மதி 

ேதா�(�_வி.எ�.(ேதா�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ"றி� $தி�வி.1060.1 

 த'கிய_ெப.எ�.(த'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) தி'க _ெப.(தி'க _ெப.) 

ேநா"/_ெப.(ேநா"/_ெப.) த�தியி" ேநா=க வ�லா,8� $தி�வி.1060.2 

 இ'� அதி" அதிக நGதி ஈ-:ய ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ=6	 

$தி�வி.1060.3 

 ம'கல விரத� ேப, ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) அன(தமா� 

வள�	_ெப.எ�.(வள,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ"ேற. 

$தி�வி.1060.4 

 நல	_ெப.(நல	_ெப.) மலி விரத	_ெப.(விரத	_ெப.) ேநா=ப� ெதாட'�நா  

நவி�வா	 ேதளி= $தி�வி.1061.1 

 சிைலயினி� ஆத�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) இ"றி இர-:ய� 

எ#ச	 ேச,(�_வி.எ�.(ேச,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1061.2 

 மல மதி ஒழி��_வி.எ�.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ம=ைற 

மதியிK	 �(ைத ப8க�� $தி�வி.1061.3 

 அல, கதி, வார�� அ� ஊ2 அயி"றிடா� அயலி� �Mசா. $தி�வி.1061.4 

 ைவ கைற எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேச� க2 

மணாளைன உ கி அ=ைற� $தி�வி.1062.1 

 ெச�கட" நிறGஇ8 காமாதி சி(ைத நG�� அல, ெபா" கMச� $தி�வி.1062.2 

 ெபா�ைகைய அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ைகயி� 

பவி�திர	 /ைன(�_வி.எ�.(/ைன_வி.+(�_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) வா8� 

$தி�வி.1062.3 

 ெம� க��� ஒ��பா3 எ�த� ச'க=ப	 வித(� Eறி. $தி�வி.1062.4 

 கட	/_ெப.(கட	/_ெப.) அ: �ைள�த �8க2 க��பிைன 

நிைந(�_வி.எ�.(நிைன_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஞால�� $தி�வி.1063.1 



 திட	 ப3 தG,�த	 எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) 

ஆ:ய_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பயைன ஈ23� 

$தி�வி.1063.2 

 திட	 பட� த�தி எ"னா� திைர� தட	_ெப.(தட	_ெப.) 

ப:(�_வி.எ�.(ப:_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) 

நG6 $தி�வி.1063.3 

 உட	/_ெப.(உட	/_ெப.) அணி(�_வி.எ�.(அணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

த8க மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஒளி 

ெபற_�ைற.எ�.(ெப6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விதியா� தா'கி. $தி�வி.1063.4 

 ெவ ைள_ெப.(ெவ ைள_ெப.) ம(தார	 ��ைல_ெப.(��ைல_ெப.) 

ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) ெவ: வா� சாதி $தி�வி.1064.1 

 க  அவி0 மயிைல ஆதி ெவ2மல, 

கவ,(�_வி.எ�.(கவ,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேவழ� $தி�வி.1064.2 

 பி ைளைய �(த� @சி�� இர(�_வி.எ�.(இர_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ச'க=ப	 ேபசி_வி.எ�.(ேப�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1064.3 

 உ  அைண(� உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) ேம� ப"னி� விர�_ெப.(விர�_ெப.) 

உய,�சி8� உ	ப,. $தி�வி.1064.4 

 ச�திய ஞான ஆன(த த��வ	 த"ைன உ கி $தி�வி.1065.1 

 ைவ�த த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) வ:வ	 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ம2_ெப.(ம2_ெப.) 

�த� சிவ	_ெப.(சிவ	_ெப.) ஈ6 ஆன $தி�வி.1065.2 

 அ��வ லி'க	 த"ைன ஆசன 9,�தி 9ல $தி�வி.1065.3 

 வி�ைத ம=6 நாK Aலி" விதியினா� @ைச ெச�க. $தி�வி.1065.4 

 ஐ(� அ�� ஆவி" ஐ(� ந6	_ெப.அ.(ந6	_ெப.அ.) கனி ஐ(� ெச	ேத" 

$தி�வி.1066.1 

 ச(தன ேதாய	 /-ப� த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) நGரா-:� $தி�வி.1066.2 



 �(தர ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) ப-3 ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) க��/ர	 

�2ண	 சா(த	_ெப.(சா(த	_ெப.) $தி�வி.1066.3 

 க(த ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) �" ஆன ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) 

மல,8 க2ணி சா�தி. $தி�வி.1066.4 

 காசணி ெபால	_ெப.(ெபால	_ெப.) @2 சா�தி8 கைனகழ� ஆதி அ'க 

$தி�வி.1067.1 

 @சைன ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேச� க2 @ரண 

பைரைய அFவா6 $தி�வி.1067.2 

 ஈச" ஐ(� எH�ைத� ெப2_ெப.(ெப2_ெப.) பா� 

இைசய_�ைற.எ�.(இைச_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ�ச#��� @சி�� 

$தி�வி.1067.3 

 தாச6 �ரபி� தG	பா� அ-ட இ" அ�திேனா3	. $தி�வி.1067.4 

 ப2ணிய வைக பான Gய நிேவதன	 ப2ணி வாச	 $தி�வி.1068.1 

 ந2ணிய அைட8கா� ந�கி_வி.எ�.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ந6_ெப.அ.(ந6_ெப.அ.) விைர� Nப	 தGப	 $தி�வி.1068.2 

 எ2ணிய_ெப.எ�.(எ2<_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வைகயா� ேகா-:8 

க2ண: ஏைன ம=6	 $தி�வி.1068.3 

 /2ணிய" தி� �" கா-: வி�வ�தா� @ைச ெச�த�. $தி�வி.1068.4 

 /ரகர" இ�சா ஞான8 கி#ைய ஆ�� ேபா(த வி�வ $தி�வி.1069.1 

 மர �த� அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 9"6 

ைவக� ஊ2 உற8க	_ெப.(உற8க	_ெப.) இ"றி $தி�வி.1069.2 

 அரகர �ழ8க	 ெச�ேவா, ஐ	 ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) பாதக'க  

$தி�வி.1069.3 

 விரகி� ெச� ெகாைலக  

தG�	_ெப.எ�.(தG,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆதலா� விேசட	 

வி�வ	. $தி�வி.1069.4 



 மட'கி இத0_ெப.(இத0_ெப.) ��'க� வா: உல,(த� மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) 

சி8� உ2ட� $தி�வி.1070.1 

 �ட'� கா� சில	பி8 E3 /H8 க: �த� ஆ	 �=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) 

$தி�வி.1070.2 

 அட'கிC	 �=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) இ�ைல உ�தம	 

ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வி�வ	 $தி�வி.1070.3 

 தட	_ெப.(தட	_ெப.) ைக 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈச" நாம	 

ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) சா=றி� சா�த�. $தி�வி.1070.4 

 அ:யேன" ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

�=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) அ=ைற8� அ"6 அன(த	 

ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1071.1 

 ெகா:ய_ெப.அ.(ெகா:ய_ெப.அ.) நM�_ெப.(நM�_ெப.) அ�தா8 ெகா2டா� 

�=ற�	 �ண	_ெப.(�ண	_ெப.) ஆ8 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1071.2 

 ப: எHத_�ைற.எ�.(எH�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ#ய ந'ைக ப'கேன 

கா�தி எ"6 $தி�வி.1071.3 

 �: உற அ:யி� வ G0(�_வி.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �	 

�ைற வல	 ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ�தி. 

$தி�வி.1071.4 

 வ" மன	_ெப.(மன	_ெப.) கைர 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேவ2:ய_ெப.எ�.(ேவ23_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வர'க  ேவ2ட 

$தி�வி.1072.1 

 ந"_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மண� ேப6 ம8க _ெப.(ம8க _ெப.) 

ெப6த�_ெதா.ெப.(ெப6_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) வா8�8 க�வி $தி�வி.1072.2 

 ெபா" மன8 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ேபாக	 ெதFவைர� /ற� கா2ட� 

$தி�வி.1072.3 



 இ	ைமயி� அர�_ெப.(அர�_ெப.) ம=6 எ2ணியா'� 

எ��	_ெப.எ�.(எ��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ம"ேனா. 

$தி�வி.1072.4 

 ஆதி இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) இலி'க	 தG2ட� அ�க, அ�லாத ேவத 

$தி�வி.1073.1 

 ேவதிய, �தேலா, இ-ட இலி'க�� இFவிதியா� அ,�சி�� $தி�வி.1073.2 

 ஓதிய விரத	_ெப.(விரத	_ெப.) ேநா=க அ,�சைன8� உ#ய, அ�லா� 

$தி�வி.1073.3 

 சாதிய, ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) ேந,(� ஆதி ைசவரா� @ைச ெச�த�. 

$தி�வி.1073.4 

 ெபா�வி� இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) விரத	_ெப.(விரத	_ெப.) ஐ வைக�� 

உ�சி� ேபாதி� ஊ2 இரவி� ஊ2 இர23	_ெப.(இர23_ெப.+உ	_சா#.) 

$தி�வி.1074.1 

 ஒ�*த� உற'கா� 

இ��த�_ெதா.ெப.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) அ,�சைன நா� 

யாம�	 உஞ=6த� எ"ன8 $தி�வி.1074.2 

 க�தி" இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) ஐ(�	 ஒ"றிC8� 

ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) கழிய*	 ஐகமா	 ேநா=�	 $தி�வி.1074.3 

 வ�ட	 ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) இ,23_ெப.(இர23_ெப.) 9"6 

ப"னிர23 வ�ட	 வா0நா  அளவி� இவ=6 . $தி�வி.1074.4 

 உடலள* எ2ணி_வி.எ�.(எ2<_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேநா=பவ, 

�(த உ�தியாபன	 ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேநா=க8 $தி�வி.1075.1 

 கடவ, அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) வ�ட8 க-டைள8� இ6தி கழி�ப�� 

தாபன விதிதா" $தி�வி.1075.2 

 மட�_ெப.(மட�_ெப.) அவி0 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ம2டப	_ெப.(ம2டப	_ெப.) �2ட	 ம2டல	 வ��� மா பதிைய� 

$தி�வி.1075.3 



 பட, ஒளி ெவ ளி ��ப� கழMசி� ப:ைமயா" நி�மித	 ெச��. 

$தி�வி.1075.4 

 காைலயி�_ெப.(காைல_ெப.+இ�_இட.ேவ.) ஆசா" ெசா�வழி நி�த8 

கட"_ெப.(கட"_ெப.) �:�� உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) ெதா-3 அ(தி 

$தி�வி.1076.1 

 மாைலயி" அள*	 /ராண A� 

ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ெதா-3 யாம	_ெப.(யாம	_ெப.) ஒ, நா"�	 $தி�வி.1076.2 

 ேச� அன க2ணா  ப'கைன� @ைச 

ெச�க_விய'.வி.�.(ெச�_வி.+க_விய'.வி.�.) அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) 

@சைன �:வி" $தி�வி.1076.3 

 9ல ம(திர	 A=6 எ-3 A=6 எ-3 �ைறயினா� ஆ�தி �:�த�. 

$தி�வி.1076.4 

 வி�ல	 ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 
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 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ஐ(� எH�தா� ஐ(� எH�� உ�வி" நாதC8� 

அ�8கிய	 ெகா3�த� $தி�வி.1077.2 

 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) இ� 9ல ம(திர�தாK	 ஏைன 

ம(திர'களினாK	 $தி�வி.1077.3 

 வி� அழ� ஓ	பி� @ரண ஆ�தி 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈ6 இலா" ேவ விைய 

�:�த�. $தி�வி.1077.4 

 /ல,(த_ெப.எ�.(/ல,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பி" நி�த விைன 

�:�� அர	ைப ெபா�7	 பாசிைல பதி" 9"றி" $தி�வி.1078.1 

 நல	_ெப.(நல	_ெப.) த� N ெவ ள#சி 

ெப��_வி.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) 



நறிய கா� கறிெயா3 பர�பி_வி.எ�.(பர�/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.1078.2 

 அல(தர வா"_ெப.(வா"_ெப.) பா� நிைற �ட	 பதி" 9"6 அ#சி ேம� 

ைவ�தா" அ:யி� $தி�வி.1078.3 

 கல(த_ெப.எ�.(கல_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ"பினரா�� சிவாஅ,� 

சைன8� உ#ய கட* _ெப.(கட* _ெப.) ேவதிய, கைள வ#��. 

$தி�வி.1078.4 

 கா� அணி கலC	 ைக அணி கலC	 கவி" 

ெபற_�ைற.எ�.(ெப6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அளி�தன, ஆக $தி�வி.1079.1 

 ஆதர	 ெப�க நிைந(�_வி.எ�.(நிைன_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ��சைன ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ#ய த8கிைண 

ெயா3	 பாத� $தி�வி.1079.2 

 ேபாதணி கா�/_ெப.(கா�/_ெப.) விசிறி த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) கவிைக 

@(�கி� �த� பல உடேன $தி�வி.1079.3 

 ேமத� தான	 ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பி" 

��ைவ8 க=/_ெப.(க=/_ெப.) உைட மி" இைட ேயா3	. $தி�வி.1079.4 

 ஆசன�� இ��தி� ெபால(�கி� கா�8� அணிக  ைக8� அணிக7	 

அணி(�_வி.எ�.(அணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1080.1 

 வாச ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) மல, இ-3 அ��சைன 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மைலமக  தைலவைன 

வைர(� $தி�வி.1080.2 

 @சைன ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப:ைமேயா3 அ	 

ெபா" @தல	 பதாதிக  பிற*	 $தி�வி.1080.3 
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 உ=ற_ெப.எ�.(உ6_வி.+=_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) ப� பிற 

ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) நிதி ஒ2_ெப.அ.(ஒ _ெப.அ.) கலேனா3	 

$தி�வி.1201.3 

 ெகா=ற ேமாலிL	 கவ,(தன, 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா� மற(தா,. 

$தி�வி.1201.4 

 ம"ன"_ெப.(ம"ன"_ெப.) ஆண ஆ6 

ஒHகிய_ெப.எ�.(ஒH�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ம(திர8_ெப.அ.(ம(திர	_ெப.+8_ஒ=.) கிழவ,_ெப.(கிழவ,_ெப.) $தி�வி.1202.1 

 மி"C ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.) �மரன8 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வி2_ெப.(வி2_ெப.) 

அட(த $தி�வி.1202.2 

 ெத"ன, ேகாமக=� இ6தியி� ெச�வின நிர�பி $தி�வி.1202.3 

 அ"ன காதல=� அணி �: J-3வா" அம(தா,. $தி�வி.1202.4 

 நா:� ெபா" அற திற(தன, நவமணி ம�ட	_ெப.(ம�ட	_ெப.) $தி�வி.1203.1 

 ேத:8 க2:ல, நிதி சில க2:ல, திக� $தி�வி.1203.2 

 வா:� சி(த ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) உழ( இ மா=றல, E-3 உ23 

$தி�வி.1203.3 

 ஓ:� ேபாயின ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ"6 

உண,( இ நினவா,. $தி�வி.1203.4 



 ேவ6 மா �: ெச�	 ஆ� எ"னிேனா வில மி8� $தி�வி.1204.1 

 ஏ6மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) இல அர�_ெப.(அர�_ெப.) இ�8கயி"றி இ"ேற� 

$தி�வி.1204.2 

 ஏ6 நG, உல கலL	 எ" ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இ'� எ"னா $தி�வி.1204.3 

 ஆ6 ேச, சடயா, அ�  கா23	 எ"6 அம�ச,. $தி�வி.1204.4 

 கர ெசயா� ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) கவல J0 மன�தரா�8 கற'�	 

$தி�வி.1205.1 

 �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) க2 படா8 க:மன �=ற நG� அ�ம $தி�வி.1205.2 

 அர�_ெப.(அர�_ெப.) இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.) தனி8 ெகாH(தின8 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா� அ	ெபா" 

$தி�வி.1205.3 

 வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) ெச� ேகா/ர வாயி" �" வ��வா, 

வ��". $தி�வி.1205.4 

 எ=ற 	/ ேகாவண உட இட	பட8 பிற'க� $தி�வி.1206.1 

 உ=ற_ெப.எ�.(உ6_வி.+=_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) ப� கதி, மணி� ெபாதி �வ" 

மிச� N'க $தி�வி.1206.2 

 ம� தட	_ெப.(தட	_ெப.) /ய வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) மிச 

வர	/_ெப.(வர	/_ெப.) இலா விலக  $தி�வி.1206.3 

 ெப=ற_ெப.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ'க த	 ப#தியி� ேப,( 

ேப,( இம�ப. $தி�வி.1206.4 

 ம(திர� /# Aல வல	பட� பிறழ $தி�வி.1207.1 

 இ(திர� தி� வி� என ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) மா,/_ெப.(மா,/_ெப.) இல'க� 

$தி�வி.1207.2 

 �(தர8�ழ �2டல	 ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) /ர23 ஆட� $தி�வி.1207.3 



 த(திர	 த� மற கழி தா _ெப.(தா _ெப.) நில	_ெப.(நில	_ெப.) ேதாய. 

$தி�வி.1207.4 

 ெபா" அவி,( இல'� ேகா/ர	_ெப.(ேகா/ர	_ெப.) �" ேபாவா, 

$தி�வி.1208.1 

 �"னவ, னி* E, �"ன நG8கிய $தி�வி.1208.2 

 ெத"னவ, �ல� ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1208.3 

 ம"னவ, வணிகரா� வ( ேதா"றினா,. $தி�வி.1208.4 

 வ(தவ, எதி,வ�வார ம	ம, ெகா  $தி�வி.1209.1 

 சி(தய, ஆ� வ� ெச�தி யா என $தி�வி.1209.2 

 �(த இ� விள* எலா	 �றயி� Eறினா,8� $தி�வி.1209.3 

 எ(த ஆ	 வணிக, ஈ இய	/வா, அேரா. $தி�வி.1209.4 

 எ" பட, எ� கி"றG,க  எ" வயி"_ெசா.உ�.(வயி"_ெசா.உ�.) $தி�வி.1210.1 

 ஒ"ப மணிக7	 உ ள_ெப.அ.(உ _ெப.) ஆ� அவ $தி�வி.1210.2 

 ெபா" பதினாயிர	 ேகா: ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

எ"6 $தி�வி.1210.3 

 அ"/ற_�ைற.எ�.(அ"/6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

எலா	 அடவி� கா-3வா,. $தி�வி.1210.4 

 இ�(தன, கீ0�திச ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இ-ட ஓ, $தி�வி.1211.1 

 க�	 கி" ந3*	 இ(திராதி காவல,_ெப.(காவ�_ெப.+அ,_பட,.ப".) 

$தி�வி.1211.2 

 அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) திச எ-:C	 அட* இ� ெச	மணி $தி�வி.1211.3 

 ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) �� ஆதி எ2 

மணிL	 ெப�தேரா. $தி�வி.1211.4 



 இ	 மணி_ெப.(மணி_ெப.) வல" உட�_ெப.(உட�_ெப.) சி"ன	 எ"ன 

அ8_�-.(அ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) $தி�வி.1212.1 

 க	 மறி கர(தவ, Eற8 க=றA� $தி�வி.1212.2 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) மதி அம�ச, அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ெச	ம� யா, 

அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.1212.3 

 ெம�	 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆய எ" விள	/க எ"னேவ. $தி�வி.1212.4 

 ேமவ�	 வல" எC	 அ*ண" ேமல நா _ெப.(நா _ெப.) $தி�வி.1213.1 

 9வ#" விள'கிய_ெப.எ�.(விள'�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �8க2 

9,�தி ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) $தி�வி.1213.2 

 ேசவ: அ��சன� தவ�தி" ெச�தி ஆ� $தி�வி.1213.3 

 ஆவ ேவ23	 எ"6 இறவ" EறK	. $தி�வி.1213.4 

 தா0( நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இய	/	 

யா"_பதி.ெப.(யா"_த".ஒ�.) சம#� யா#C	 $தி�வி.1214.1 

 ேபா0( இறவா வர	_ெப.(வர	_ெப.) /#தி ஊ0வின $தி�வி.1214.2 

 J0( இற(தா� எ" ெம� ற(த மா(த�	 $தி�வி.1214.3 

 வ G0(திட நவமணி ஆத�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) ேவ23	 

ஆ�. $தி�வி.1214.4 

 எ"6 ேவ2டK	 வர	_ெப.(வர	_ெப.) ஈச" ந�கினா" $தி�வி.1215.1 

 அ"6 ேபா� அம, �றி� அமர, ேகாெனா3 $தி�வி.1215.2 

 ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா, ஆ=றK	 

ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ேகா" எதி, $தி�வி.1215.3 

 நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா, ஆ=றல" நG'கி� 

ேபாயினா". $தி�வி.1215.4 

 ேதா=6 வா"_ெப.(வா"_ெப.) நாடவ" 

மீ23_வி.எ�.(மீ _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) J0( அம, $தி�வி.1216.1 



 ஆ=றிC	 ெவ�ல# அழி*_ெப.(அழி*_ெப.) இலா வர	_ெப.(வர	_ெப.) 

$தி�வி.1216.2 

 ஏ=றவ" ஆதலா� இவன� J0�சியா� $தி�வி.1216.3 

 E=றி" ஊ, ஏ=6த� �றி�/_ெப.(�றி�/_ெப.) எ"6 உ"னிேய. 

$தி�வி.1216.4 

 விட	_ெப.(விட	_ெப.) கK0 பட8கல" இ"றி 

வி2ணவ,_ெப.(வி2ணவ,_ெப.) $தி�வி.1217.1 

 அட'கK	 தழGஇ8 ெகாள அ3�� தானவ $தி�வி.1217.2 

 மட'கல வ�க_விய'.வி.�.(வா_வி.+க_விய'.வி.�.�றி.) என 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வானவ8 $தி�வி.1217.3 

 கட	_ெப.(கட	_ெப.) கK0 யான ேபா� கர( E6வா". $தி�வி.1217.4 

 விசய நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) வலி ெவ"றி 

வ G8க	 எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ=.) $தி�வி.1218.1 

 திசயிC	 பர(த_ெப.எ�.(பர_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�சீ,�தி 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உ2 $தி�வி.1218.2 

 நச அறா மகி0�சியா� ந��ேவ" உன8� $தி�வி.1218.3 

 இசய ேவ2:ய_ெப.எ�.(ேவ23_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வர	_ெப.(வர	_ெப.) யா ேக  என. $தி�வி.1218.4 

 க:ப3 க=பக நா3 காவேலா" $தி�வி.1219.1 

 ெநா: உர ெசவி�ள Qழ� தானவ" $தி�வி.1219.2 

 ெந:ய க /ட� உட" நிமி,( கா,ப3	 $தி�வி.1219.3 

 இ: என நக� இக0( இனய E6வா". $தி�வி.1219.4 

 ந"6_ெப.(ந"6_ெப.) இ ெமாழி(தா, யா�	 நக8க நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) 

என ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) 

க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1220.1 



 ெவ"றிL	 அதனா� ெப=ற_ெப.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

/கH	_ெப.எ�.(/க0_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) வ G6 பா3	 $தி�வி.1220.2 

 இ"6 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) ேபா#� காண�ப-ட ேவ� இச ேபா� 

எ'�	 $தி�வி.1220.3 

 நி"றேத இ ேபா� நி"க வ2மL	 நி=ப அ"ேறா. $தி�வி.1220.4 

 ஈ6 இலா" அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) வர	_ெப.(வர	_ெப.) என8� இ�8க நி"பா� 

$தி�வி.1221.1 

 ேவ6 நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) ெப6வ உ2ேடா ேவ23வ உன8�யா 

எ"பா� $தி�வி.1221.2 

 E6 நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) அதன இ"ேன ெகா38கேல" 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) 

ேபா� $தி�வி.1221.3 

 பா6 வ G0 கன�தி� ேதா=ற பழி�/க0 ெப6வ" எ"றா". $தி�வி.1221.4 

 மாத2ட அ*ண" மா=ற	 மகபதி 

ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ( $தி�வி.1222.1 

 ேகாத2ட ேம�8 ேகா-:8 ெகா3	 /ர	 ெபா:�தா" ெவ ளி $தி�வி.1222.2 

 ேவத2ட	 எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஆ'� ஓ, 

ேவ வி யா"_பதி.ெப.(யா"_த".ஒ�.) /#வ" நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) 

அ�ேபா $தி�வி.1222.3 

 அ2ட,8 E-ட வா வா�� ேபா வா� வ�ல எ"றா". $தி�வி.1222.4 

 அ"6 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தவ�ேதா" எ"/ வ�சிர	 ஒ"ெற ஆக 

$தி�வி.1223.1 

 ஒ"றிய ெகாடயா� ெப=ற_ெப.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) /க0 

உட	/_ெப.(உட	/_ெப.) ஒ"ெற எ"ேபா� $தி�வி.1223.2 

 ெவ"றியினாK	 ஈயா ெம� எலா	 மணிக  ஆக� $தி�வி.1223.3 



 ெபா"றிய ெகாடயினாK	 /க0 உட	/_ெப.(உட	/_ெப.) 

இ,23_ெப.(இர23_ெப.) உ2டாேம. $தி�வி.1223.4 

 ேமலவ" அ�ல நGேய ந-டவ" ேமல வாேனா, $தி�வி.1224.1 

 யாவ�	 அ�(	 ஆ=றா� அற	_ெப.(அற	_ெப.) /க0 என8ேக ஆக 

$தி�வி.1224.2 

 ஆ உ� ஆதி எ"றா� அ"னேத 

ெச�ேவ2"_வி.�.(ெச�_வி.+F_இ.இ.கா.+ஏ"_த".ஒ�.) எ"றா" 

$தி�வி.1224.3 

 ஈவேத ெப�ம_ெப.(ெப�மா"_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அ"றி இர8கி"ற இழிேப 

அ"ேறா. $தி�வி.1224.4 

 அத=� இச( அ*ண, ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) அமர, ேவ( அதன 

�"ேபா8கி $தி�வி.1225.1 

 மத,8 க3	 ��தி� ெச	க2 ம(தC8� இறம ஈ( $தி�வி.1225.2 

 �த� ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) கல ஆ	 ேவத ெமாழி மர/_ெப.(மர/_ெப.) 

அம(த வானா�� $தி�வி.1225.3 

 /த,8க3 ேவ வி� சால /ற� வ( இ6� நி"றா". $தி�வி.1225.4 

 வா�மயா" மா2ட நி"ேபா� வ ள� யா, எ"6 ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) 

$தி�வி.1226.1 

 ேகாமக" விய( Eற� த�8� ேம� 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேம� $தி�வி.1226.2 

 ேநமிேயா3 இகK	 இ(த வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) என நிமி,( 

ேவ வி8� $தி�வி.1226.3 

 ஆ	 என Xப�ேதா3	 யா	_பதி.ெப.(யா	_த".ப".) இ"6 எ3� நி"றா". 

$தி�வி.1226.4 

 யா�தன, த��ப� தா	பா� ஊ,ணயா� 

யா�த_ெப.எ�.(யா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சி'க� $தி�வி.1227.1 



 ேபா� என நி"றா"_வி.�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ"_பட,.ஒ�.) வாய� /த� 

உயி,�/ அட'க_�ைற.எ�.(அட'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ G-: 

$தி�வி.1227.2 

 மா��தன, மா�(த வ ள� வலC	 ம(தார மா#_ெப.(மா#.) $தி�வி.1227.3 

 N,�திட விமான	 ஏறி� ெதா�_ெப.அ.(ெதா"ைம_ெப.) விதி 

உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) ேச,(தா". $தி�வி.1227.4 

 மணி�தல மலயி" ப8க	_ெப.(ப8க	_ெப.) மா��தவ" வயிர ேவலா� 

$தி�வி.1228.1 

 பிணி� உயி, ெச��த வ ள� ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) தக ஆவா� 

ேவத	_ெப.(ேவத	_ெப.) $தி�வி.1228.2 

 பணி�தி3	 வபய வா'கி� பட, எ# �வ �" பா,8க8 $தி�வி.1228.3 

 �ணி�த வா"_ெப.(வா"_ெப.) நாடா, E-:8 ேகா இலா ேவ வி ெச�தா". 

$தி�வி.1228.4 

 அ�தக ஆவி" ேசா# மாணி8க	 ஆ	 ப� ��த	_ெப.(��த	_ெப.) 

$தி�வி.1229.1 

 பி�த வ[ய	 எ"/ வ�சிர	 பி�த	 ப�ச $தி�வி.1229.2 

 ெந��த ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) நிண	_ெப.(நிண	_ெப.) ேகாேமத( தச 

கி, ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க2 நGல	_ெப.(நGல	_ெப.) $தி�வி.1229.3 

 எ��தவ /�டராக	 இவ நவ மணியி" ேதா=ற	. $தி�வி.1229.4 

 இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) வ:* எ3�� 

ேதா"றி_வி.எ�.(ேதா"6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இ� _ெப.(இ� _ெப.) �க	_ெப.(�க	_ெப.) பிள�ப8 கா(தி $தி�வி.1230.1 

 தவ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒ"பாC	 சா,விட நிற'க  சாதி $தி�வி.1230.2 

 ெத�வத ஒளி மா� எ2ணி_வி.எ�.(எ2<_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ேசாதன ெச� ேத�	 $தி�வி.1230.3 



 ெம�வர அணிேவா, எ�	 பய"_ெப.(பய"_ெப.) இவ விதியா� ேக2மி". 

$தி�வி.1230.4 

 வா _ெப.(வா _ெப.) அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) மாணி8க	 கிேரத உக	 

நா"�	 வழிேய ம8க	 $தி�வி.1231.1 

 காள/ர	 	/ர	 சி'கள	 இ( நா"� இட� ப3	 அ8கமல ராக	 $தி�வி.1231.2 

 ஆ7நிற ஒ"ப அரவி(த மாள	 @ இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) தழ� க� 

ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) $தி�வி.1231.3 

 ேகா  அ#ய அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ேசாத நர(த 

ந6	_ெப.அ.(ந6	_ெப.அ.) பல	 தGப	 ேகாப	_ெப.(ேகாப	_ெப.) எ"ன. 

$தி�வி.1231.4 

 இ(நிற�த ெபா வாய மாணி8க	 மறயவ, 

�"னிய_ெப.எ�.(�"C_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா� சாதி 

$தி�வி.1232.1 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) இய�பா� சாதர'க	 ��வி(த	 ெசௗக(தி க'ேகா 

வா'க	 $தி�வி.1232.2 

 எ"C	 இவ=றா� சிற( நா"� 

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

இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) அடேவ இ( நா"கி=�	 $தி�வி.1232.3 

 ெசா"ன_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒளி ப� இ� நா"� 

இ� �"6 நா"� அவL	 ெசா�ல8 ேக2மி". $தி�வி.1232.4 

 சாதர'க நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) கமல	 க� ெந�த�_ெப.(ெந�த�_ெப.) இரவி 

ஒளி தழ� அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ேசாத	 $தி�வி.1233.1 

 மாள	 ேபா அத" வி�8 கா, விள8�8 ேகாப	_ெப.(ேகாப	_ெப.) என வ��த 

ப�	 $தி�வி.1233.2 

 ேமதகய ��வி(த நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) �"றி �ய� ��தி_ெப.(��தி_ெப.) 

ெவ ள	_ெப.(ெவ ள	_ெப.) ஓ�த	 $தி�வி.1233.3 



 ேபா பலா_ெப.(பலா_ெப.) சல, திலக	_ெப.(திலக	_ெப.) 

ெசF_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) அர�த	 விதார ெம# ெபா" ேபா� எ-3. 

$தி�வி.1233.4 

 களி த� ெசௗக(திக�தி" இற இலவ	_ெப.(இலவ	_ெப.) ேபா 

�யி�_ெப.(�யி�_ெப.) க2 அேசாக	 $தி�வி.1234.1 

 தளி, அவி, ெபா" ெச	பMசிய வ2ண	_ெப.(வ2ண	_ெப.) என ஆ6 

த�ேதா வா'க_�ைற.எ�.(வா'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.1234.2 

 ஒளி �ர* ��	ப மல, ெச'க� ெகாFவ8 கனி என ஒ�நா"� அ(த 

$தி�வி.1234.3 

 மிளி, பம ராக�த� ெபாமயினா� ேசாதி8க ேவ23	 எ�ல. $தி�வி.1234.4 

 தி2ணிய_ெப.அ.(தி2ணிய_ெப.அ.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) ேம� கீ0 J0 

ப8க	_ெப.(ப8க	_ெப.) உற ஒளிவி3த� ெச�தா� ெசFேவ $தி�வி.1235.1 

 அ2ணிய உ�தம	 �த� 9"6 ஆ	 எ"ப, சாதர'க	 அணிேவா, வி�ச 

$தி�வி.1235.2 

 /2ணியவா" க"னி_ெப.(க"னி_ெப.) அ6�வ அ"ன �தலான /னித 

தான	 $தி�வி.1235.3 

 ப2ணிய	 ப#ேமத யாக	 �த� மக	 /#(த பயC	 ேச,வ,. $தி�வி.1235.4 

 ��வி(த	 த#�பவ, பா, �H	 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) �ட நிழலி� 

�ளி�ப ஆ23 $தி�வி.1236.1 

 தி�வி(த உட" இ��ப, ெசௗக(திக	 த#�ேபா, ெச�வ	_ெப.(ெச�வ	_ெப.) 

கீ,�தி $தி�வி.1236.2 

 ம�வி(த� பய"_ெப.(பய"_ெப.) அடவ, ேகாவ'க	 த#�ேபா, த	 மனயி� 

பாK	 $தி�வி.1236.3 

 ெப� வி(த	 என� சாலி �த� ப2ட	 உட" ெச�வ� ெப�8�	 உ2டா	. 

$தி�வி.1236.4 

 எ ளி இ3	 �=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) எலா	 இக( �ண"_ெப.(�ண"_ெப.) 

ஏ=6 ஒளிவி-3 இ� _ெப.(இ� _ெப.) கா� சீ�� $தி�வி.1237.1 



 த ளிய இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ெச	ப மராக	 அ /ன த8ேகா, த	பா� 

ஏன� $தி�வி.1237.2 

 ெத ளிய �� உ ளி-ட ப" மணிL	 வ( 

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

ெச�யா_எதி,.ம.ெப.எ�.(ெச�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேளா3	 

$தி�வி.1237.3 

 ஓ ளிய_ெப.அ.(ஓ ளிய_ெப.அ.) ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 

ெச�வ	_ெப.(ெச�வ	_ெப.) அத=� 

ஒ�ப_�ைற.எ�./உ.உ�.(ஒ�/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) 

பா� கடலி" ஓ'�	_ெப.எ�.(ஓ'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மாேலா. $தி�வி.1237.4 

 பிற நிற� சா,/ உ ளி / ள: பிற'� கீ=6 $தி�வி.1238.1 

 ம6 அ6 தராச	 எ"ன வ��த ஐ	 �=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) த ளி 

$தி�வி.1238.2 

 அற த� ப2/_ெப.(ப2/_ெப.) சா"ற அரதன மணிL	 

ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) $தி�வி.1238.3 

 ெச6ந, வா _ெப.(வா _ெப.) ஊ=ற	 இ"றி� ெச� மக-� அ"ப" ஆவா". 

$தி�வி.1238.4 

 �6நில8 கிழவேனC	 அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) 

ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) �ட8கீ0� த'கி $தி�வி.1239.1 

 ம6�நG, ஞால	_ெப.(ஞால	_ெப.) எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) வாH	 ம=6 

அவன� பா	/_ெப.(பா	/_ெப.) $தி�வி.1239.2 

 ெத6 வில'� அலக @த	 சி6 ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) வ6ம 

ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) தG8 $தி�வி.1239.3 

 க�* ெகா  E=ற� சீ=ற	 கல'கிட ஆதி ஆவா	. $தி�வி.1239.4 

 �"னவ, எ"ப க=ேறா, வ�சிர �(நG, ��த	_ெப.(��த	_ெப.) 

$தி�வி.1240.1 



 ம"னவ, எ"ப �/ மாணி8க	 வணிக, எ"ப $தி�வி.1240.2 

 மி" அவி, /�டராக	 வயி[#ய	 ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) ேகா ேமத	 

$தி�வி.1240.3 

 பி"னவ, எ"ப நGல_ெப.அ.(நGல	_ெப.) மரகத	 

ெப=ற_ெப.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சாதி. $தி�வி.1240.4 

 பா,�திப, மதி8�	 ��த	_ெப.(��த	_ெப.) பளி'� அ"றி ப�ச தாC	 

$தி�வி.1241.1 

 சா�திக	 கி, மாணி8க	 ேகாேமத	 தாேம அ"றி $தி�வி.1241.2 

 மா� திக0 /�டராக	 வயி[ய	 வயிர	 தா�	 $தி�வி.1241.3 

 ஏ�திரா சதமா நGல	_ெப.(நGல	_ெப.) தாமத	 எ"ப, ஆ�(ேதா,. $தி�வி.1241.4 

 இனயவ அள( க23 மதி8�	 நா _ெப.(நா _ெப.) எH மா" ெபா"ேத, 

$தி�வி.1242.1 

 �னவ நா _ெப.(நா _ெப.) �த� ஏழி" �றயினா� பமராக	 $தி�வி.1242.2 

 கன கதி, ��த	_ெப.(��த	_ெப.) �/8 கா�ட	 /�டராக	 $தி�வி.1242.3 

 /ன ஒளி வயிர	 நGல	_ெப.(நGல	_ெப.) எ" மனா, /லம சா"ேறா,. 

$தி�வி.1242.4 

 ெவ�யவ" கிழம தாேன ேமதக மணி8�	 

ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1243.1 

 மய6 தி'க _ெப.(தி'க _ெப.) தாேன வயி[#ய மணி8�	 

ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1243.2 

 ஐயற இவ ஒ"பாC	 ஆ�பவ, அக	 /ற	/ $தி�வி.1243.3 

 �யரா� அறேவாரா� �" 

ெசா"ன_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா _ெப.(நா _ெப.) 

அடேவ ஆ�வ,. $தி�வி.1243.4 

 அ�லி_ெப.(அ�லி_ெப.) அ	 பம	 சாதி அர�தவா� ஆ	ப�_ெப.(ஆ	ப�_ெப.) 

ேகாட�_ெப.(ேகாட�_ெப.) $தி�வி.1244.1 



 வ�லி ேச, ெமௗவ� ேபா A=6 இத0_ெப.(இத0_ெப.) மர கா� ஏய	 

$தி�வி.1244.2 

 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) இத08 கHநG, ேப0வா� ெவ ள ம(தார	 இ"ன 

$தி�வி.1244.3 

 ெசா�லிய_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �றயா� 

வ23_ெப.(வ23_ெப.) Jழ�த" �:ேம� J:. $தி�வி.1244.4 

 தல�தின� ��தி ெச� தவிசின இ-3� Nய $தி�வி.1245.1 

 நல�கி� வி#�� ெத�வ மாணி8க	 ந3ேவ வ�8 $தி�வி.1245.2 

 �ல�த �� ஆதி எ-3	 �ணதிச �த� எ2 தி8�	 $தி�வி.1245.3 

 வல�பட �றேய பாC ம2டல	 ஆக வ�. $தி�வி.1245.4 

 அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) உ6 பமராக	 ஆதி ஆ	 அரதன'க  $தி�வி.1246.1 

 ஒ"ப	 கதிேரா" ஆதி ஒ"ப ேகா7	 ஏ=றி $தி�வி.1246.2 

 �"/ர கமல� ேபா �த� ஒ"பா" 

மல�	_ெப.எ�.(மல,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சா�தி $தி�வி.1246.3 

 இ"/ற_�ைற.எ�.(இ"/6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நின( @ச இய� �ற வழா 

ெச�த�. $தி�வி.1246.4 

 த8க �� இ,23_ெப.(இர23_ெப.) ேவ6 தலசேம சலச	 எ"ன 

$தி�வி.1247.1 

 இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) கதி, ��த	_ெப.(��த	_ெப.) 

ேதா"6	_ெப.எ�.(ேதா"6_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இட	_ெப.(இட	_ெப.) பதி" 9"6 ச'க	_ெப.(ச'க	_ெப.) $தி�வி.1247.2 

 ம8 க� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) ேவ� பா	பி" ம�தக	 ப"றி8ேகா3 

$தி�வி.1247.3 

 மி8க_ெப.அ.(மி8க_ெப.அ.) ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) சாலி இ�பி 

மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) தல ேவழ8 க"ன�. $தி�வி.1247.4 



 க# ம��/_ெப.(ம��/_ெப.) பவா� மா"க க=/_ெப.(க=/_ெப.) உட மடவா, 

க2ட	 $தி�வி.1248.1 

 இ� சிற8 ெகா8கி" க2ட	 என8 கட 

கிட(த_ெப.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 9"6	 $தி�வி.1248.2 

 அ#யன ஆதி�ப� நிற'க7	 அண'�	 த'க-� $தி�வி.1248.3 

 உ#யன நி6�தவாேற ஏன*	 உர�ப8 ேக2மி". $தி�வி.1248.4 

 மாட ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) /றவி" �-ட வ:* என� 

திர2ட_ெப.எ�.(திர _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேப0 வா� 

$தி�வி.1249.1 

 ேகா3 கா" ��த	_ெப.(��த	_ெப.) ெவ ள நிற�தன ெகா29 

��த	_ெப.(��த	_ெப.) $தி�வி.1249.2 

 நG3 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ப#தி அ"ன நிற�த கிள �� ஆலி� $தி�வி.1249.3 

 ப3ீ_ெப.(ப3ீ_ெப.) சா� நிற�த அராவி" ெப� ��த	_ெப.(��த	_ெப.) நGல� 

ஆ	 ஆ�. $தி�வி.1249.4 

 ஏனமா வார	 ேசா# ஈ,M �வ சாலி ��த	_ெப.(��த	_ெப.) $தி�வி.1250.1 

 ஆன ப�ம� ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பாதி#_ெப.(பாதி#_ெப.) அனய 

ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1250.2 

 மீன தரள	 ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) இர2:C	 விளL	 

��த	_ெப.(��த	_ெப.) $தி�வி.1250.3 

 தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) அ ெபா"னி" ேசாதி ெத�வத	 சா=ற8 ேக2மி". 

$தி�வி.1250.4 

 பா� ��த	_ெப.(��த	_ெப.) வ�ண" ��த	_ெப.(��த	_ெப.) பக" 

��த	_ெப.(��த	_ெப.) பகேலா" ��த	_ெப.(��த	_ெப.) $தி�வி.1251.1 

 மா" ��த	_ெப.(��த	_ெப.) நGல_ெப.அ.(நGல	_ெப.) 

��த	_ெப.(��த	_ெப.) மா� அ6��தி ��த	_ெப.(��த	_ெப.) 

$தி�வி.1251.2 



 கா" ��த	_ெப.(��த	_ெப.) பசிய_ெப.அ.(பசிய_ெப.அ.) 

��த	_ெப.(��த	_ெப.) கால"த" ��த	_ெப.(��த	_ெப.) 

ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) $தி�வி.1251.3 

 ேகா" ��த	_ெப.(��த	_ெப.) ெபா" ேபா� ��த	_ெப.(��த	_ெப.) 

�ண'க7	 பயC	 ெசா�வா	. $தி�வி.1251.4 

 உ3�திர  அனய கா-சி_ெப.(கா-சி_ெப.) உ�-சி மா� இ"ம கயா� 

$தி�வி.1252.1 

 எ3�தி:� தி2ம பா,வ8� இ"/ற� /:த	 எ"ன $தி�வி.1252.2 

 அ3�தி3 �ண	_ெப.(�ண	_ெப.) ஆ6 இ"ன அணியி" 9 அண'ேகா3 

இ"ம $தி�வி.1252.3 

 வி3�தி3	 தி�வ( எ�	 விள(தி3	 ெச�வ	_ெப.(ெச�வ	_ெப.) வா0நா . 

$தி�வி.1252.4 

 மா� அ6 தவ�ேதா" எ"/	 வலா�ர" எ"/	 

வ G0(த_ெப.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1253.1 

 ேகாசல	 ஆதி நா-:� ப-ட �ண�தா" மா2ட $தி�வி.1253.2 

 ேதசதா� இேலச ஆகி� ெத ளிதா� அள8கி" எ�ல $தி�வி.1253.3 

 வ Gசிய_ெப.எ�.(வ G�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விலய 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேம	ப3 வயிர	 த"ன. 

$தி�வி.1253.4 

 �6நில� அர�	 தா'கி� �ற*தி, ெச�வ	_ெப.(ெச�வ	_ெப.) 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1254.1 

 உ6பக எறி( த	 ேகா" �H உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஓ�சி8 

கா8�	_ெப.எ�.(கா_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.1254.2 

 வ�ம ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) வில'� சாரா வர(த நா _ெப.(நா _ெப.) 

அ"றி� ெச�K	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.1254.3 



 க6* ெகா  �=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) @த	 கண'க7	 அண'�	 ெச�யா. 

$தி�வி.1254.4 

 மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மர/8� எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) வயிரேம 

�த"ம� சாதி $தி�வி.1255.1 

 ஆ	 என உர�ப, Aேலா, அதிக	 யா எ"னி" ஏன8 $தி�வி.1255.2 

 காம� மணிக-� எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) தம, இ3 

க�வி_ெப.(க�வி_ெப.) ஆ	 அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) $தி�வி.1255.3 

 Nமணி தன8�� தாேன ள இ3	 க�வி_ெப.(க�வி_ெப.) ஆ�	. $தி�வி.1255.4 

 மரகத� ேதா=ற	 ேக2மி" வலா�ர" பி�த	 த"ன $தி�வி.1256.1 

 இர தம8� ஆக8 ெகௗவி� பற(த/  ஈ,(த த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) :�லி� 

$தி�வி.1256.2 

 தர தனி� சிதற_�ைற.எ�.(சித6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ G0(த_ெப.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

த'கிய_ெப.எ�.(த'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேதா=ற	 

ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1256.3 

 உரத� ேதா=ற	 இ"C	 ேவ6 ேவ6 உ ள_ெப.அ.(உ _ெப.) ேக2மி". 

$தி�வி.1256.4 

 விதி�த ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) அனய வா க2 வினத மா அ�ண� 

ெச�வ"_ெப.(ெச�வ"_ெப.) $தி�வி.1257.1 

 உதி�தவா" �-ட ஓ-ட உவண ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) தரயி� யா�ப8 

$தி�வி.1257.2 

 கதி,�தேவா3 அரயி� த�பி வ G0( ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) J0 வ�பி� $தி�வி.1257.3 

 உதி�தவா6 ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இ"C	 

உ23 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வகயா� ேதா=ற	. $தி�வி.1257.4 

 � ளர �ள#8 க2ண" ேமாகினி அண'கா� ஓட $தி�வி.1258.1 



 வ ளர மதிய	 J:_வி.எ�.(J3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ம(தர 

வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) ம-டாக� $தி�வி.1258.2 

   இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) அ# ஏ6 ேபால� ெதாட,( ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

விளயா-டாேல $தி�வி.1258.3 

 எ  அ#தாய ெச(தி_ெப.(ெச(தி_ெப.) இ(திய8 கலன	 ெச�த". $தி�வி.1258.4 

 அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ெபாH அமல" வி�தி� அ#கர�மர" கான 

$தி�வி.1259.1 

 வ�/ர ெத�வ� ேதா3	 

வ(தன"_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ"_பட,.ஒ�.) அ(த 

வி( $தி�வி.1259.2 

 �/� க�ட" ெகௗவி8 கடலிC	 �8க நா-3	 $தி�வி.1259.3 

 ப�/ற வி3�தவாேற ப-ட கKழ� ப�ச. $தி�வி.1259.4 

 காடேம ��பிரேம காள	 என8 �ண	_ெப.(�ண	_ெப.) 9"றா	 க�ட� 

ப�ச8 $தி�வி.1260.1 

 கீட அ6கி" இத0_ெப.(இத0_ெப.) நிற�த காட	 அ சாதியினா� இ� ேவ6 

ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1260.2 

 சாட#ய ச�ண	 என� சேதாட	 என அவ இர2:� ச�ண	 ஆறா	 

$தி�வி.1260.3 

 ப3ீெப6 காடெமா3 ��ல சித	 ேபச� அ	பி� தகேம ��த	. $தி�வி.1260.4 

 /�ல#ய பிக	 என இவ ஆறி� காடம /�லி" வ2ண	_ெப.(வ2ண	_ெப.) 

$தி�வி.1261.1 

 உ�லசித ெமலிதா�	 ேபசலேம �ள� ெச(ெந� ஒ2தரள	 ேபாK	 

$தி�வி.1261.2 

 அ� அட�	 பி�தகாம ப�'கிளியி" சிற நிற�த 

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

��த	_ெப.(��த	_ெப.) $தி�வி.1261.3 



 ��ல நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) பிக	 மர இலயி" நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) 

சேதாட�தி" �ண"_ெப.(�ண"_ெப.) ஐ(தா�	. $தி�வி.1261.4 

 ேதாடேல சாMசிதேம -டேம ேதாட 9,�சிதேம சிதேம 

ெவ�ய_�றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப".) $தி�வி.1262.1 

 ேதாடேல ச�திெனா3 J0 ம(த ேதாட	 என� ெதா��த ஐ(தி� $தி�வி.1262.2 

 ேதாடேல சாMசி தMச	 பிரவிலயா மல# இல -ட நGல� $தி�வி.1262.3 

 ேதாடதா	 /�லி" நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) ேதாட 9,�சித �ள# ேதாடேலச	. 

$தி�வி.1262.4 

 ம(த ேதாட	 கலப மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) இறகி" நிறமா	 

இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) வ��த ேதாட	 $தி�வி.1263.1 

 உ(த வா0 ஆ,வல" க2 நGல	_ெப.(நGல	_ெப.) இ,23_ெப.(இர23_ெப.) 

அர" க2ட� ஒளிவி-3 

ஓ'�	_ெப.எ�.(ஓ'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1263.3 

 இ(திர_ெப.அ.(இ(திர"_ெப.) நGல	_ெப.(நGல	_ெப.) தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) 

மா நGல	_ெப.(நGல	_ெப.) என ேவ6 இ,23_ெப.(இர23_ெப.) உ23 இ" 

நGல	. $தி�வி.1263.4 

 �(தியவி(திர நGல	_ெப.(நGல	_ெப.) வி��வ Vபன மகவா" �:�த நாளி" 

$தி�வி.1264.1 

 ந(தி அ3 பழி தவி,�பா" /#L	 மக� ப#மக�தி" 

அறிய_�ைற.எ�.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) Nம	 $தி�வி.1264.2 

 உ(தி அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) ப# இமயா நா-ட Qழ( அளி ேச=றி" 

ஒH�	_ெப.எ�.(ஒH�_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பளீ $தி�வி.1264.3 

 சி(திய_ெப.எ�.(சி(�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ=றிட� ப3	 ஒ"றி 

இ(திர_ெப.அ.(இ(திர"_ெப.) வி� நில	_ெப.(நில	_ெப.) என� 

திகH	_ெப.எ�.(திக0_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நGல	. $தி�வி.1264.4 



 சMச ஆ	 பக�_ெப.(பக�_ெப.) கட* _ெப.(கட* _ெப.) மனவி 

அவ _பதி.ெப.(அவ _பட,.ஒ�.) கன�_ெப.(கன�_ெப.) உடல	 தHவ� 

ஆ=றா_ெப.எ�.(ஆ=6_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1265.1 

 அM�வா  த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) நிழல� த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) உ�வா 

நி6வி வன	_ெப.(வந	_ெப.) அட( ேநா=க $தி�வி.1265.2 

 விMசயா� அறி( இரவி பி"ெதாடர மா� ப#யா மி"ன� தாC	 

$தி�வி.1265.3 

 ெசMெசேவ வய�ப#யா� மய� ெபாறா இ(திய�த� சி(தினாேன. 

$தி�வி.1265.4 

 அவ சித6	 /ல	ேதா"6 நGலமா நGல	_ெப.(நGல	_ெப.) இவ அணிேவா, 

வாேனா, $தி�வி.1266.1 

 நவ அ6 சீ, மானவ, இ( நக நGல	_ெப.(நGல	_ெப.) சாதியி� நா� ேவ6 அ(த8 

$தி�வி.1266.2 

 கவ� அ#ய ெவ ள சிவ�/ எ# ெபா"ம கல( இ�8கி� அ#தா� �=6	 

$தி�வி.1266.3 

 தவல#தா� இ�8கி� இ� பிற�பாள, �த� �த� நா� சாதி8� ஆ�	. 

$தி�வி.1266.4 

 இல'� ஒளிய இ( நGல	_ெப.(நGல	_ெப.) ெம�� ப3�ேபா, ம'கல	 ேச,( 

இ��ப, ஏன $தி�வி.1267.1 

 அல'� கதி, நGல�தி� ெப�வில ஆயிர� ப�தி" அளவ� ஆகி� $தி�வி.1267.2 

 ல'�வதா" பா� கட�தி" A6 �ண�சிற�/ அட( ேதா=6	 ேசாதி 

$தி�வி.1267.3 

 கல'� கட�_ெப.(கட�_ெப.) உடவ�பி� அ# இ(த 

இ(திர"_ெப.(இ(திர"_ெப.) ேப,8 க#ய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) நGல	. 

$தி�வி.1267.4 

 ம(6 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) �� வா _ெப.(வா _ெப.) 

வயிர	 ப�ச ஒளி 



வழ'�	_ெப.எ�.(வழ'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நGல	_ெப.(நGல	_ெப.) $தி�வி.1268.1 

 ஐ( இவ ேம� ேகாேமதக �த� பவள	_ெப.(பவள	_ெப.) ஈறாக 

வற(த_ெப.எ�.(வற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா"�	 $தி�வி.1268.2 

 ந( ஒளிய ேவC	 அவ சி6 ேவ-க பய� பவழ ந� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) �Mசி 

$தி�வி.1268.3 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) த6க2 வல" நிண'க  சித6	 இட� ப3வன 

ேகா ேமத	 எ"ப. $தி�வி.1268.4 

 உ�8� ந6_ெப.அ.(ந6_ெப.அ.) ெந�� ளி ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) ளி 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ஆ" /2ணிய நG, ஒ�� ேச( $தி�வி.1269.1 

 ெச�8� ப�	 ெபா" நிற�	 

ெப=6_வி.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெமலிதா�� N�தா�� 

தி2ணிதாகி $தி�வி.1269.2 

 இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ த#8கி" 

இ� _ெப.(இ� _ெப.) பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) ேபா	 ப#��தி எ�	 ெவ"றி� 

$தி�வி.1269.3 

 த�8� வல" கப	 விH(த_ெப.எ�.(விH_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

விட� /�டராக	 ஒளி தழய� ேதா"6	. $தி�வி.1269.4 

 தா0(த_ெப.எ�.(தா0_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பில� இழி( எ#ெபா" 

க2 அ*ண" உயி, �:8�	 த6க2 ப"றி_ெப.(ப"றி_ெப.) $தி�வி.1270.1 

 ேபா0(த �ழ வா� திற( திச ெசவி3 பட நக�� ெபா" ேபா� க8கி 

$தி�வி.1270.2 

 வ G0(த_ெப.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கப	 ப3தவி� ப3	 

உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) வ-டமா� ெமலிதா�� ெபா" ேபா� $தி�வி.1270.3 

 J0( ஒளி வி-3 அவி, தழ� ேபா� ெதளி* 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மன	_ெப.(மன	_ெப.) கவ,( 

ேதா=ற	 ெச�L	. $தி�வி.1270.4 



 இ(த மணி_ெப.(மணி_ெப.) பா#யா� திரகி#யி� ெகா3 �:யா� 

இல'�	_ெப.எ�.(இல'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெத�வ 

$தி�வி.1271.1 

 ம(தர மா� வர� /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) J0 ேமகலயா	 மய" இ(த 

மணியினாேல $தி�வி.1271.2 

 அ(தர நாடவ" நக�	 அர�_ெப.(அர�_ெப.) இ��/	 ம2டப�	 அம�தா" 

இ(த� $தி�வி.1271.3 

 ச(த மணி_ெப.(மணி_ெப.) த#�பவேர த#யா, ெவ( நிட வாக த#8க வ�லா,. 

$தி�வி.1271.4 

 வல" மயிரா	 வயி[#ய	 இளாவி�த க2ட�தி� வ( ேதா"றி� 

$தி�வி.1272.1 

 பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) 

/கH	_ெப.எ�.(/க0_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேகார8க மகத	 

சி'கள	 மலய	 பாரசீக	 $தி�வி.1272.2 

 இல� தி# Eடாதி ேதய'க  பிற தGப	 எ'�	 ேதா=6	 $தி�வி.1272.3 

 அல கடK	 ப3	 இ6தி8 கா, இ:8�	 ேபா நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) அத=�யா 

எ"னி�. $தி�வி.1272.4 

 கழ இல கா, மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) எ��த	 ெவ�கி" க2 நிற�த ஆ�8 

கன�த ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1273.1 

 விழ* த� ெதளிதாகி� தி2ணிதா� ெமலிதாகி 

விள'�	_ெப.எ�.(விள'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஈதி� 

$தி�வி.1273.2 

 அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ெபற_�ைற.எ�.(ெப6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வல	 

இட	_ெப.(இட	_ெப.) ேம� கீ0 ஒளி வி-டன �றேயா, அறேவா, ஆதி� 

$தி�வி.1273.3 

 தழ உ6 நா� சாதி களா	 தின	 இதன� @சி�� த#8க சா"ேறா,. 

$தி�வி.1273.4 



 வல� அ*ண" தச வ G0(த_ெப.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வழிப3�/ அய" ச(தி வ:வ மா� எ" $தி�வி.1274.1 

 /ல�தவர விதி8�	 இட�தவCட" மாசி இழி/ல�	 /ய�_ெப.(/ய�_ெப.) 

ேபா� வ2ண  $தி�வி.1274.2 

 வல�த ம கடவர8 �ற ��தி_ெப.(��தி_ெப.) வழிநில�	 மகவா" ெவ=பி" 

$தி�வி.1274.3 

 �ல�த இற க# ேசா# சிதறிட�	 வ( �: 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேதா"6	. 

$தி�வி.1274.4 

 அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) வழியி� ப� பவள ��8க	 @ ப�'கிளி 9'� 

அல,(த ெசFவி $தி�வி.1275.1 

 ெசFவர�த மல, ெகாFவ8 கனி ேபாK	 �ண	_ெப.(�ண	_ெப.) 

�=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) தி�கி8 ேகாட�_ெப.(ேகாட�_ெப.) $தி�வி.1275.2 

 எFவ	_ெப.(எFவ	_ெப.) உற� /H அ#�த� த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

�க	_ெப.(�க	_ெப.) ஒ:த� ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) பாK	 

இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) @2 ஏ(த� $தி�வி.1275.3 

 ெப� வளயா, தம8ேக ஆ	 த#8கி" மக�ேப6 �த� ேப6 உ2டா�	. 

$தி�வி.1275.4 

 இரவி எதி, எ# இற8�	 க�K	 மதி எதி, ெசH நி, இற8�	 க�K	 

$தி�வி.1276.1 

 உர இ3 ஒ"பதி� ஒ"றி� உ  கிடயா�8 கிட8�	 என ஒ"பா" ேவ6 

$தி�வி.1276.2 

 மர/_ெப.(மர/_ெப.) உர� வணிக, ஏ6 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) 

ஏ6 வடபா� ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.1276.3 



 பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இ�(_ெப.அ.(இ�	_ெப.அ.) 

அ��சி� மணி8 க8 ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எதி, மர பரன ேநா8கா. $தி�வி.1276.4 

 அMசலி ெச� அக ேநா8கா� இ8� மர=� அளவிற(த ஆL  

ெச�வ	_ெப.(ெச�வ	_ெப.) $தி�வி.1277.1 

 விM�க எ"6 அளி� அ�  இற மகC	 வி2_ெப.(வி2_ெப.) 

இழி(த_ெப.எ�.(இழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விமான	 ேநா8கி� 

$தி�வி.1277.2 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) சரண	 பணி( இ�8க� தாமரL	 வி#� ஏ=றா" ெச�வ 

நா�க, $தி�வி.1277.3 

 மMசனL	 /டநி"ற அம�சரL	 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) �க	_ெப.(�க	_ெப.) 

மல,( ெசா�வா,. $தி�வி.1277.4 

 இ	 மணியா� இழ� நவ �: J-: இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) சி'க 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ஏ6 அ"ன $தி�வி.1278.1 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) மறன அபிேடக பா2:ய"_ெப.(பா2:ய"_ெப.) எ"6 

இய	/	 என� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா" N8கி8 $தி�வி.1278.2 

 க	 மறியி� வணிக�8� வில ெகா3�பா" வ�வா, �" க�ண நா-டா	 

$தி�வி.1278.3 

 அ	 மக"_ெப.(மக"_ெப.) ேம� நிர�பி இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நக அ�	பி 

நி"றார அ'�8 காணா,. $தி�வி.1278.4 

 ஓ, உ�வா� ேத, நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வணி 

ேகச, விடயி" ேம� உமயா ேளா3	 $தி�வி.1279.1 

 ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) உ�வா� �8க2<	 நா�கர�	 அMசாம� 

இறவாவா6 $தி�வி.1279.2 

 கா, உ�வா� எH மிட�	 கா-:� த	 ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) /க8 

க2டா, இ"6 $தி�வி.1279.3 



 பா, உ�வா� நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அணி 

ேகசவ, எனேவ பி" ப=றி� ேபாவா,. $தி�வி.1279.4 

 ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெகா"ற ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) சடயா, �" தா0( எH( 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) க E�பி $தி�வி.1280.1 

 யா"_பதி.ெப.(யா"_த".ஒ�.) 

ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க	 மாறா� 

எ	பிரா=� ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) உ2ேடா யாC	 எ"ன $தி�வி.1280.2 

 ஊ"_ெப.(ஊ"_ெப.) ெச� உடK	 ெபா�7	 உயி�	 எனி" அவயா*	 

உனேவ ஐயா $தி�வி.1280.3 

 வா"_ெப.(வா"_ெப.) 

ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ந"றி8� 

வயக�ேதா, ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

க	மா6 உ2ேடேயா. $தி�வி.1280.4 

 எ"னா �" வH�த� உ6	 விற" மாற" ேகா8 ெகாH(த இக� 

ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) வி(த $தி�வி.1281.1 

 ம" ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இவ=� 

மன	_ெப.(மன	_ெப.) வா8� 

இற(த_ெப.எ�.(இற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) @ரணமா	 மர நாத" 

$தி�வி.1281.2 

 ெபா"னா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம�ட	_ெப.(ம�ட	_ெப.) 

Jட_�ைற.எ�.(J3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந��தலா� 

/வியேநக	 $தி�வி.1281.3 

 ப"னா7	 �ற /#ய� த8க என வா0�தினா, ப� சா" ேறா�	. 

$தி�வி.1281.4 

 ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வல	 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நா"� இப	 தHவ� 

ெப=6_வி.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

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



இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ-ட 

$தி�வி.1282.1 

 9,�தி விட அ�  ெப=6_வி.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 9வ 
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தன	_ெப.(தன	_ெப.) எலா	 மீள_�ைற.எ�.(மீ _வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 
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 தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) /#( அவேம 

ெச�வா,_வி.�.(ெச�_வி.+F_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) தா	 அத=� உட" 

ப-3 ஏகி $தி�வி.1396.1 

 சிவ(த_ெப.எ�.(சிவ_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெத2_ெப.அ.(ெத2_ெப.அ.) திர நG,� பாலி ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கர8 

காத	 9"றி� $தி�வி.1396.2 

 கவ,( அக" சால ேகாலி ேயாசன அகல	_ெப.(அகல	_ெப.) க�லி 

$தி�வி.1396.3 

 அவ	 ப3 ேவ வி8 �2ட	 ேகாண	 எ-3 ஆக8 க2டா,. $தி�வி.1396.4 

 விட	_ெப.(விட	_ெப.) ெபாதி கா-ட	 ெப� நி	ப ெந� விராய நMசி" 

$தி�வி.1397.1 

 உட	 /ட உயி#" ேகா _" கறி� ெபா: ஊ6 எ2ெண� $தி�வி.1397.2 

 இட	_ெப.(இட	_ெப.) பட வாய	 கா�த ெவ#8 �ழி /தய� ெப� $தி�வி.1397.3 



 ெகா3	 பழி ேவ வி ெச�தா, ெகா�லாத விரத	_ெப.(விரத	_ெப.) @2டா,. 

$தி�வி.1397.4 

 மா3 உள ெபா	ப, ந(த_�ைற.எ�.(ந(�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வன	_ெப.(வந	_ெப.) உள ேசால உ ள_ெப.அ.(உ _ெப.) $தி�வி.1398.1 

 கா3_ெப.(கா3_ெப.) உள க�கி� சய8 கய�_ெப.(கய�_ெப.) உள ஓட 

உ ள_ெப.அ.(உ _ெப.) $தி�வி.1398.2 

 ேகா3 உள வாவி உ ள_ெப.அ.(உ _ெப.) �ள	_ெப.(�ள	_ெப.) உள வற�ப� 

தாவி� $தி�வி.1398.3 

 ேச3 உள �கிK	 தGய� சிக எH �2ட� தGவா�. $தி�வி.1398.4 

 E=6 எH ேதா=ற	 ேபால அMசன8 �"ற	_ெப.(�"ற	_ெப.) ேபால8 

$தி�வி.1399.1 

 கா=6_ெப.(கா=6_ெப.) எH ெசவிL	 நா�வா� ெகௗவிய ம��/	 மாறா 

$தி�வி.1399.2 

 ஊ=6 எH மத�	 ஊச�_ெப.(ஊச�_ெப.) 

ஆ:ய_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒ=ற8 கL	 

$தி�வி.1399.3 

 ஏ=6 எH விட	_ெப.(விட	_ெப.) ேபா� சீறி 

எH(த_ெப.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஓ, த6க2 யான. 

$தி�வி.1399.4 

 அ(த மா ேவ வி� தGL	 அவிய �	 மத�	 ேசார $தி�வி.1400.1 

 வ(தமா களி=ற நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) ேபா� வHதிய மர ேயா3	 

$தி�வி.1400.2 

 சி(தேவ ெதால�தி எ"னா� ெத" திச� 

ெச�ல_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஏவி $தி�வி.1400.3 

 �(தேவ வி3�த மா� 90� உட�_ெப.(உட�_ெப.) அமண� ேப�க . 

$தி�வி.1400.4 



 அ�  அ=6 இ� _ெப.(இ� _ெப.) உடலி� /த அமண8 கயவ,க7  

$தி�வி.1401.1 

 அ�  அ=6 மறயி� பட, ெசய�_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

அ=6 இக பர ெம�� $தி�வி.1401.2 

 ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) அ=றவ" அனிக� ெதா3 /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) 

ெமா��திட மதமா $தி�வி.1401.3 

 ெவ�  அ=6 இ: �ரலி� ெவ: ப-:ட வ�	 ஆ�. $தி�வி.1401.4 

 அ:யி" அள* அக� பாதல �:யி" அள* அ2ட	 $தி�வி.1402.1 

 இ:யி" அள* எHகா, ெசவி எறி கால அள* அகில	 $தி�வி.1402.2 

 ம:L	 அள* உள, கா" மத மழயி" அள* உலக $தி�வி.1402.3 

 �:வி" எH கட�_ெப.(கட�_ெப.) க2 அழ� அளவா	 � வடவ. 

$தி�வி.1402.4 

 E=6 அMசிய வ�	 இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) க# �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) 

அ	 ெசவி �ழவா� $தி�வி.1403.1 

 ஏ=ற	 ெசய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மட'�	 ெசவி எறி கா� 

வழி விழி�தG $தி�வி.1403.2 

 ஊ=ற	 ெசய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மடவா� உட� 

ஒH�	_ெப.எ�.(ஒH�_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கட மத நG, 

$தி�வி.1403.3 

 நா=ற	_ெப.(நா=ற	_ெப.) ெசய� திச ேவழ�	 ந38க	 ெச� நலிL	. 

$தி�வி.1403.4 

 இ:8�	 /ய�_ெப.(/ய�_ெப.) வயி=ற8 கிழி� இ: 

ஏ=றிெனௗதி,8�	_ெப.எ�.(உதி,_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ

�.�றி.) $தி�வி.1404.1 

 ெவ:8�	 பிளி, ஒலியா� திச விH'கி� ெசவிடா8�	 $தி�வி.1404.2 

 :8�	 /ழ8 க ஓ�சிவி2ெதா3 �"றின� �=றி� $தி�வி.1404.3 



 பி38�	_ெப.எ�.(பி:_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

கல8�	_ெப.எ�.(கல8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தனி� ெப� ம� 

என� தி#8�	. $தி�வி.1404.4 

 உ��8 �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) ஒலி இ=6ள, ஒலி வி-3எறி ெசவியி=6 

$தி�வி.1405.1 

 இ� � _ெப.(� _ெப.) பிற எயி=றி� அழ� எ# க2 இ� உடலி� 

$தி�வி.1405.2 

 த��8 கட�_ெப.(கட�_ெப.) வ�வி� உர� அ: இ=ெறன 

நில	_ெப.(நில	_ெப.) ேம� $தி�வி.1405.3 

 வ�	 உ8கிர வடவ8 கன�_ெப.(கன�_ெப.) வ#" 

ஒ�ப_�ைற.எ�./உ.உ�.(ஒ�/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மதமா. $தி�வி.1405.4 

 ெதழிப-ட தி8 கய�தி" ெசவி தGய� பகேயா3	 $தி�வி.1406.1 

 வழிப-3 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) க3	 E=6 என வ� �Mசர வரவ 

$தி�வி.1406.2 

 விழிப-டவ, ெமாழியா� உண, விர ப-டல, ேவ	ப" $தி�வி.1406.3 

 �ழி ப-டல /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) ேபா� மன	_ெப.(மன	_ெப.) �ழ"றா" 

நின( அழ"றா". $தி�வி.1406.4 

 ம� ேபாதக	 ெபாற ஆ=றிய மணி8 ேகாயி"�" �6கா8 $தி�வி.1407.1 

 க� ேபாதக	 உ#�தா" கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) கா� ேபாதக	 உற� தா0( 

$தி�வி.1407.2 

 இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ேபாதக	 தனL	 ெதால� என8 கா�தி எ"6 

இர(தா" $தி�வி.1407.3 

 அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ேபா அக� வானி"6 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

தி�வா8� எH(த"ேற. $தி�வி.1407.4 



 வி-டா, வலி ெகட_�ைற.எ�.(ெக3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நா	_பதி.ெப.(நா	_த".ப".) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வி� ேசவகனாகி 

$தி�வி.1408.1 

 ஒ-டா, விட வ�	 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) க# உயி, ெவௗ* �த� 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) $தி�வி.1408.2 

 ம-டா, ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) க: மாக, அய� கீ-:ச 

ம�'�_ெப.(ம�'�_ெப.) ஓ, $தி�வி.1408.3 

 அ-டால ம2டப	_ெப.(ம2டப	_ெப.) 

ெச�க_விய'.வி.�.(ெச�_வி.+க_விய'.வி.�.) என அ 

ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எH( அரச". $தி�வி.1408.4 

 அக	 கFவிய_ெப.எ�.(கF*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) களி�/ 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ( அ-டால 

ம2டப	_ெப.(ம2டப	_ெப.) ெபா" $தி�வி.1409.1 

 நக	_ெப.(நக	_ெப.) கFவிய_ெப.எ�.(கF*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

என� N2 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நானா" கினி� எ3�ேத $தி�வி.1409.2 

 சக	 கFவிய_ெப.எ�.(கF*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) /கழா" ெசய� 

த6க2 கன மதமா $தி�வி.1409.3 

 �க	_ெப.(�க	_ெப.) கFவிய_ெப.எ�.(கF*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வி� ேசவக" வ�வா" அ ெமாழிவா	. $தி�வி.1409.4 

 நG�_ெப.அ.(நGல	_ெப.) நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) நG�த நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) மதி 

இ,23_ெப.(இர23_ெப.) உ23 எ"ன $தி�வி.1410.1 

 வானிற வலய8 ச'கவா, �ழ Qழவி� அ	 @	 $தி�வி.1410.2 

 பா� நிற_ெப.(நிற	_ெப.) ெவகின	 காண� பட, சட மற�� ேதா=6	 

$தி�வி.1410.3 

 கா" நிற_ெப.(நிற	_ெப.) �Mசி� J-:� களிமயி� கலாப	 J:. 

$தி�வி.1410.4 



 க�	 கட�_ெப.(கட�_ெப.) �ள�த ெச8க8 கதி, என8 ��தி8 க�ச 

$தி�வி.1411.1 

 மா'�ற வ G8கி� ேசா# வா� உட வா7	 க-: $தி�வி.1411.2 

 இர'� நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) மறக  ஏ'க இ�நில	 

தG23_ஏவ.(தG23_வி.) தாளி� $தி�வி.1411.3 

 ெபா�'கழ� வள� வாளி� /-:K	 /ற� வ G8கி. $தி�வி.1411.4 

 வ G'கிய தட	_ெப.(தட	_ெப.) ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) இ-ட வா, சில 

வி�லிேனா3	 $தி�வி.1412.1 

 பா'�ற இமய� பாவ பாதிேய அ"றி �=6	 $தி�வி.1412.2 

 வா'கிய வ2ண	_ெப.(வ2ண	_ெப.) ேபா"6	 அ�ல மாK	 ஓ,பா� 

$தி�வி.1412.3 

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

வ2ண	_ெப.(வ2ண	_ெப.) ேபா"6 ஒளி நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) பச( 

ேதா"ற. $தி�வி.1412.4 

 காமC	 கா�=6 அM�	 காள ஆ	 ப�வ� ேதா"ற� $தி�வி.1413.1 

 தா	 உல�_ெப.(உல�_ெப.) அள(த ெவ"றி� தனிவி� ேசவகனா�� 

ேதா"றி_வி.எ�.(ேதா"6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1413.2 

 மா மற ம�ட	_ெப.(ம�ட	_ெப.) அ"ன ம2டப� ஏறி� ெத"ன, 

$தி�வி.1413.3 

 ேகாமக" இ38க2 தG,�பா" �Mசர வர*_ெப.(வர*_ெப.) ேநா8கா. 

$தி�வி.1413.4 

 அM� Eவிளி� ேச�� எ"ன வவர வற"_ெப.(வற"_ெப.) இலாதா" 

$தி�வி.1414.1 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சின8 ேகாலி ேநா"தா  மிதி� ெம� �ழய 

வா'கி� $தி�வி.1414.2 



 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) சில ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) நா2_ெப.(நா2_ெப.) 

@-:� தி� விர�_ெப.(விர�_ெப.) ெதறி�8 தா8கி8 $தி�வி.1414.3 

 �Mசர	 எ-3	 அMச8 ேகாள# �ழ8க	 கா-:. $தி�வி.1414.4 

 இ'கித ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) ேகாத2ட	 இட	_ெப.(இட	_ெப.) 

கயி�_ெப.(கயி�_ெப.) எ3� நார $தி�வி.1415.1 

 சி'க ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கண ெதா-3 ஆக	_ெப.(ஆக	_ெப.) தி�க 

�" இட�தா  ெச�ல_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.1415.2 

 அ'�லி இர2டா� ஐய" ெசவி உற வலி� வி-டா" $தி�வி.1415.3 

 ம'�லி" �ழ'�	_ெப.எ�.(�ழ'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேவழ_ெப.அ.(ேவழ	_ெப.) ம�தக	 கிழி(த அ"ேற. $தி�வி.1415.4 

 ெகா2டலி" அலறி� சீறி வ G0(த_ெப.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெகா:ய_ெப.அ.(ெகா:ய_ெப.அ.) ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) $தி�வி.1416.1 

 பி2ட பா�	 ேசட" ெச"னிL	 

பிள(த_ெப.எ�.(பிள_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த2ட	 $தி�வி.1416.2 

 வி2ட ேபாK	 எ"ன� 2 என ெவ�வி� 

ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1416.3 
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சில	/_ெப.(சில	/_ெப.) கிட( /ற� அல	ப அ"ப, இதய	_ெப.(இதய	_ெப.) 

எ"C	 $தி�வி.1455.1 

 ெசH மல, ஓடயி" மல,( சிவான(த� ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) த	/ ெத�வ8 

கMச� $தி�வி.1455.2 

 ெதாHத� சி=ற:� ெப#ய_ெப.அ.(ெப#�_ெப.) விர�_ெப.(விர�_ெப.) �வ� ம8 

கணி, 7	ப வா�வி-3 $தி�வி.1455.3 

 அH அணயா ஆடயி� கிட(தா" தன அன� உயி�	 ஈ"6 கா� 

அழி8�	_ெப.எ�.(அழி_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அ�ப". $தி�வி.1455.4 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) வி-3� ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தனி8 �ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) என8 கல'கி� தா'கி� 

ேத:_வி.எ�.(ேத3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1456.1 



 ஆ� வி-3� பிரம" அழ_�ைற.எ�.(அH_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மறக  

அழ_�ைற.எ�.(அH_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ"/டயா  அ"பி� ப-3 

$தி�வி.1456.2 

 வா�வி-38 கிட( அHத_ெப.எ�.(அH_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மகவின8 க23 அண'� அனயா  மாமி எ"C	 $தி�வி.1456.3 

 கா� வி-3 மத8 ெகா:யா  இ	 மக* ஏ என8 ேக-டா  ெகௗ# த"ன. 

$தி�வி.1456.4 

 ந�த	 அனய" தன8� அ#ய நாயகC8� அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) உடயா  

நவி�வா  ேதவ $தி�வி.1457.1 

 த�தனய" த� மனவி ெயா3 ேபா( சி6 ேபா தய� ஈ23 $தி�வி.1457.2 

 இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) தனய" தன� பா,�8 ேகா: என வ� அக"றா" 

எ"னா �"ன	 $தி�வி.1457.3 

 சி�த நயன	 கல'க� சீறி மணவா-: த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ேம� ெச=ற	 

ெகா2டா . $தி�வி.1457.4 

 எ"/ @23 இ3 கா-:� ெபா: ஆ3	 உ��திரC8� 

இட_�ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அறாத $தி�வி.1458.1 

 அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) @2டா" மக*8� அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) உடயா� 

நGL	 எம8�_பதி.ெப.(எ	_பதி.ெப.+8�_ெகா.ேவ.) ஆகா எ"னா� $தி�வி.1458.2 

 "/ @23 அய,வாள மகவL	 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அக�த ர�தினா,க  

$தி�வி.1458.3 

 வ"/ @23 ஒH� வணவ	 @23 ெபாற இர8க மான நG�ேதா,. 

$தி�வி.1458.4 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) இலா� பி ள �க	_ெப.(�க	_ெப.) தன ேநா8கி� 

ெத�வி" இட� தள,வா  உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) $தி�வி.1459.1 

 ேகாயிலா8 ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உறL	 

Eட� நாயகன மன8 �றி�பி� க23 $தி�வி.1459.2 



 ேவயி� ஆ8கிய தட	_ெப.(தட	_ெப.) ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) ெகௗ# தி� 

ம(திர�த விள	ப ேலா3	 $தி�வி.1459.3 

 ேசயிலா�8 கிட( அHத_ெப.எ�.(அH_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

�ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) வி�	/ இட_�ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ேம� ெத#ய8 க2டா . $தி�வி.1459.4 

 மழ* உ�நG� அட� ஏ=றி" வ�வா, த	 இட� அண'கி" மCவ ஓதி� 

$தி�வி.1460.1 

 பழகிய பா,�பன_ெப.அ.(பா,�பன"_ெப.) மகள� பா,�பதியி" வ:* ஆ8கி� 

பல�	 க23 $தி�வி.1460.2 

 ெதாழ விட ேம� ஏ=றி வி�	/ ஆ6 ஆக மல, மா#_ெப.(மா#.) �ர,க  ஊ=ற 

$தி�வி.1460.3 

 அழக, எH( அ�ளினா, களிN'கி அதிசயி�தா, அவனி மா8க . 

$தி�வி.1460.4 

 தி��தரா� மரா /# ேமவிய_ெப.எ�.(ேம*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

சி�த, ஆகிய� ெச�வ, $தி�வி.1461.1 

 வி��தரா� இளயவ�	 ஆ� மழ*	 ஆ� ேவட	 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அட� ஏ=றி" 

$தி�வி.1461.2 

 ஒ��த, ஆ� விளயா:ய ஆடல உர�தன	 இனி ம"6  $தி�வி.1461.3 

 நி��த, ஆயவ, மாறி நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ:ய_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நில சிறி உர ெச�வா	. 

$தி�வி.1461.4 

 ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) மீன வ2 ெகா:யவ" 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வி8கிரம" 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) $தி�வி.1462.1 

 வ( ம2_ெப.(ம2_ெப.) ெபாற இராச ேசகர" /ய� இற8கி ஐ(த� 

நாட"_�றி.வி.�.(நா3_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.1462.2 



 @	 த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) மா மல, ேவதிய" மாதவ"_ெப.(மாதவ"_ெப.) 

/ர�தி" ேம� ெபாலி( 

ஓ'�	_ெப.எ�.(ஓ'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1462.3 

 சா(த நG6 என8 க2ணி�த /2ணிய� தனி �த� நக, சா,(தா". 

$தி�வி.1462.4 

 க2ணக" /வி இராச ேசகர" ெபா8 க:( ெச'ேகா�_ெப.(ெச'ேகா�_ெப.) 

ஓ�சி $தி�வி.1463.1 

 வ2ண ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) �ட நிழ=6வா" ஆன(த வ:வமா� 

தனி ம"6  $தி�வி.1463.2 

 அ2ணா� ஆ:ய_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி� நடன� 

அ"பினா� ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) A� ஒழி� ஏன 

$தி�வி.1463.3 

 எ2ணி_வி.எ�.(எ2<_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 9 இ� ப� 

�8கலL	 க=6 இற �ற 

ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நாளி�. 

$தி�வி.1463.4 

 சில	பி_ெப.(சில	பி_ெப.) வாயி" A� இழ�தி3	 ப(த#� 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) க2 மா� ெதாழ வ�	 $தி�வி.1464.1 

 அல	/ ெத2_ெப.அ.(ெத2_ெப.அ.) திர� ெபா"னி அ	 

த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) ற ஆன8கா இற8� அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) 

$தி�வி.1464.2 

 கல(த_ெப.எ�.(கல_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சி(தயா" 9 இ�ப� நா� 

கலக7	 பயி"6 உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) $தி�வி.1464.3 

 மல,(தவ" க#கா� ெப�வள�தவ" வய	 /ர8கி"றா". $தி�வி.1464.4 

 ெபா"னி நாடவ" வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) உ ளா" 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) /லவ" வ( அல, ேவ	பி" $தி�வி.1465.1 

 க"னி_ெப.(க"னி_ெப.) நாடன8 க23 �" பர*வா" கனகழ� க#கா� எ	 

$தி�வி.1465.2 



 ம"னவ=� அ6ப� நா� கலக7	 வ�	 வாரா உன8� 

ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) $தி�வி.1465.3 

 ெத"ன, ஏ6 அனயா� அ பரத A� ெத#(தில என� ெசா"னா". 

$தி�வி.1465.4 

 ேக-ட மீனவ" ம6 /ல விMசய" கிள� ெசா� இக� மான	 $தி�வி.1466.1 

 9-ட ஆ�ல	 90கிய_ெப.எ�.(90�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மன�தனா� � மற� சிர ம"6  $தி�வி.1466.2 

 நா-ட	 9"6 உட நாயக" ஆடல நாC	 ஆ3த=� 

உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) $தி�வி.1466.3 

 ேவ-டேத ெகாலா	 இ*	 எ	 பிரா" விதி என அ க=பா". $தி�வி.1466.4 

 ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) A� வர	/_ெப.(வர	/_ெப.) 

க2டவ,_வி.அ.ெப.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அF_வி.அ.ெப.�றி.+அ,_பட,.ப".) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அFவழி ஆடாK	 

பயி"ற_ெப.எ�.(பயி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1467.1 

 நாடக_ெப.அ.(நாடக	_ெப.) நட ேத, /லவர��வி ந2ணிய அவ,8� எலா	 

மகி0�சி_ெப.(மகி0�சி_ெப.) $தி�வி.1467.2 

 வ Gட�	 சிற�பா� அ6வL	 @<	 ெவ68கL	 ெவ6�திட8 ெகா3�� 

$தி�வி.1467.3 

 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) வ2டா=6	 தா#னா" பரத� பCவK	 கச3 அற� 

பயி�வா". $தி�வி.1467.4 

 பாவேமா3 ராக	 தாள	 இ	 9"6	 பக,(தி3	 �றயினா� பரத	 

$தி�வி.1468.1 

 ஆவியி" அ'க	 �பா'கேம பிர�தியா'கேம அல, �க ராக	 

$தி�வி.1468.2 

 ஓவ6 சீ,சா� கர�பிரசார	 உவமயி� சிர8கர க�ம	 $தி�வி.1468.3 

 தாவ6 கரேக(திர	 கரகரண	 தானகேம ��த சா#. $தி�வி.1468.4 



 வி2:டா� ேதசி சா#ேய நியாய	 வி��திேய பிரவி சார	 @ $தி�வி.1469.1 

 ம2டல	 உடனா ஆகாச ம2டலேம மா� இ� ��த8 கரண	 சீ, 

$தி�வி.1469.2 

 க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உ= /லித கரணேம 

அ'க காரேம இேரசத	 எ"ன8 $தி�வி.1469.3 

 ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நால( ேபத�	 

க=6 ேகா அற� பயி"றபி" அவ=6 . $தி�வி.1469.4 

 வ��த	_ெப.(வ��த	_ெப.) இ� மேனா பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) ஆதி ஆ	 

எ-3வக நி��த'களி� சா# $தி�வி.1470.1 

 நி��த	 ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தா2டவ	 அக 

மா,8க	 நிக0�தி3	 ேதசிL	 வ3ேக $தி�வி.1470.2 

 அ��த	 ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சி'கள	 என 

9"றா	 அ நில ஆ6 9 இ,23_ெப.(இர23_ெப.) $தி�வி.1470.3 

 தி��த	 ஆ	 பத�	 திக0 இேரக ஆதி ெச�பிய அ'க	 ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) 

எ-3	. $தி�வி.1470.4 

 நா� வக� ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கரண�	 

ேமேலா, நா-:ய இ�வக8 கர�	 $தி�வி.1471.1 

 கா�வக /#க �த� பதினா6	 கவா" மன ஆதி ஆ	 

இர23	_ெப.(இர23_ெப.+உ	_சா#.) $தி�வி.1471.2 

 பால ம:�/ வக எH நா"�	 பழி�/ அ6 ��த சா# எC	 $தி�வி.1471.3 

 ஏ� உ6 @ சா#க  பதினா6	 இ�ண ககன சா#க7	. $தி�வி.1471.4 

 ஏ=ற தி8கிர(த	 ஆதி ஆ	 ��ப இ�வக� ேதசி சா#க7	 $தி�வி.1472.1 

 கா=றிC	 க3	 ேத,� ச8கர �த� ஆ	 ககன சா#க க  ஏ0 ஐ(	 

$தி�வி.1472.2 

 சா=6 வி� வ=பிரா(த	 ஆதிய வா	 சா#ப� ஒ"ப	 ஆக� $தி�வி.1472.3 



 ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இவ அன�	 உ-பட� 

/-ப கட� இல8கண �த� ெபா� க . $தி�வி.1472.4 

 ஆச வா�திய	 �" ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) �த� களாச	 ஆதி ஆ	 

பாட_�ைற.எ�.(பா3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேபத'க  $தி�வி.1473.1 

 ேபசிய_ெப.எ�.(ேப�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பதினா6 ஒ"ப	 படக 

ேபத	 ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) 

ஒழி(த_ெப.எ�.(ஒழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா� ஐ(	 $தி�வி.1473.2 

 மா� அ6	 அளக	 ஆதி ஆ	 பாட_�ைற.எ�.(பா3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வகக  நா� ஏH	 ம=6 அவ=றி� $தி�வி.1473.3 

 @ச�_ெப.(@ச�_ெப.) வா,�திக	 ெதா-3 ஐவக ச�ச/ட ஆதி ஆ	 தாள 

மா�திரL	. $தி�வி.1473.4 

 கிள(த மா�திரயி" கதிக7	 ெசா�K	 கீத�	 பட�	 எH�	 

$தி�வி.1474.1 

 வள	_ெப.(வள	_ெப.) த� மணிப(த	 ஆதி கீத�தி" வ��த க-டள எH 

நா"�	 $தி�வி.1474.2 

 அள(தி3	 சரள ஆதி க-டள ஏ0 ஐ( ந"�_வி.அ.(ந"�_ெப.) அம(த பா ஆதி 

$தி�வி.1474.3 

 விள	பிய 9"6 கல�/	 ஈ6 ஆக விள�தி3	 E�த மா,8க	. 

$தி�வி.1474.4 

 உர�த இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) E�8 க=�	 ேபா த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

உட" பிற�பி� சால $தி�வி.1475.1 

 வ��த_�ைற.எ�.(வ���_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இ(த 

வ��த_�ைற.எ�.(வ���_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) மறL	 ேதறா $தி�வி.1475.2 

 அ��தமா� அறிவா� ெவ ளி அ	பல� ஆ: 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1475.3 



 நி��தனா, தம8�	 உ2ேட எ"ப நினவி� ெகா2டா". $தி�வி.1475.4 

 க#ய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) தாமர8 க2ணாC	 கமல 

நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) �கC	 கா2ட=� $தி�வி.1476.1 

 அ#ய தா _ெப.(தா _ெப.) ஒ"ெற ேநாவ வா=ற நாணி நி=ப அ(ேதா 

$தி�வி.1476.2 

 உ#யதா	 இதன8 க=6 வ��த	_ெப.(வ��த	_ெப.) உ=6 ஓ,(	 ஈ 

$தி�வி.1476.3 

 ெத#ய நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) இ��பேத ேயா அற" என� சி(த 

ேநாவா". $தி�வி.1476.4 

 வ3�ப3 பிறவி� ெபௗவ வர	/_ெப.(வர	/_ெப.) கா2கி"ற 

நா _ெப.(நா _ெப.) வ( $தி�வி.1477.1 

 அ3�பவ, யாவேரC	 அவ,8� எலா	 ேபாக	 வ G3_ெப.(வ G3_ெப.) 

$தி�வி.1477.2 

 ெகா3�பவ, ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இ(த8 

E�த எ�ப: நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) 

ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1477.3 

 த3�ப தகா அ"6 ஏC	 வ�(ேம சரண	 எ"னா. $தி�வி.1477.4 

 இத=� இ ணி* எ"6 உ"னி எH( ேபா�� சிவ"_ெப.(சிவ"_ெப.) இராவி� 

$தி�வி.1478.1 

 கத8 களி=6_ெப.(களி=6_ெப.) ஒ��த� ஏ(	 கதி,மணி8 �3மி8 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $தி�வி.1478.2 

 மத8க# உ#யினா=� வர	/_ெப.(வர	/_ெப.) அற� 

சிற(த_ெப.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) @ச $தி�வி.1478.3 

 வித�பட யாம	_ெப.(யாம	_ெப.) நா"�	 விதிவழி இய=ற� ெச�யா. 

$தி�வி.1478.4 

 வி2டக மல,�தா  ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ெவ ளி அ	 பல�  அ"ப, $தி�வி.1479.1 



 ெதா2டக	 மலர_�ைற.எ�.(மல,_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேசாதி ெம�M ஞான8 

E�த8 $தி�வி.1479.2 

 க2டக மகி0( தா0( க2/ன� ேசர� ெச	க $தி�வி.1479.3 

 �2டக �:ேம� ஏ=றி �கி0� 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இதன ேவ23	. 

$தி�வி.1479.4 

 நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தா _ெப.(தா _ெப.) எ3� 

வ Gசி எ3�ததா  நிலமீ ஊ"ற_�ைற.எ�.(ஊ"6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$தி�வி.1480.1 

 இ"6 நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) காண மாறி ஆ: எ" 

வ��த	_ெப.(வ��த	_ெப.) எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.1480.2 

 ெபா"6 மா� எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ"ேற� 

ெபா"6வ� எ"னா அ"பி" $தி�வி.1480.3 

 �"6 அனா" �#க வா _ெப.(வா _ெப.) ேம� ��/ற வ G0ேவ" எ"னா. 

$தி�வி.1480.4 

 நா-:னா" �றி�� பாய_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந2<	 

�" இட�தா  ஊ"றி_வி.எ�.(ஊ"6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.1481.1 

 நG-:னா" வல�தா  வ Gசி நி�மல" மாறி ஆ:8 $தி�வி.1481.2 

 கா-:னா" க"னி_ெப.(க"னி_ெப.) 

நாட"_�றி.வி.�.(நா3_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) கவலL	 பாச	 9"6	 

$தி�வி.1481.3 

 வ G-:னா" பரமான(த ேவலL  வ G-:னாேன. $தி�வி.1481.4 

 விளக  வா� வ G0(த_ெப.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ2:" 

ெம� அறி இ"ப	_ெப.(இ"ப	_ெப.) எ"C	 $தி�வி.1482.1 

 அள* இலா �(நG, ெவ ள� ஆ0(தவ" எH( பி"C	 $தி�வி.1482.2 



 உள�	 வாசக�	 ெம�L	 உடயவ" அேவ ஆக� $தி�வி.1482.3 

 பளகிலா அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) தாேன ப:வமா�� பழி�ச� உ=றா". 

$தி�வி.1482.4 

 ெப#யா� சரண	 சிறியா� சரண	 $தி�வி.1483.1 

 க# ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ	 கணேன சரண	 

$தி�வி.1483.2 

 அ#யா� எளியா� அ: மாறி நட	 $தி�வி.1483.3 

 /#வா� சரண	 /னிதா சரண	. $தி�வி.1483.4 

 நதி ஆ:ய_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) 

சடயா� நக ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) $தி�வி.1484.1 

 மதியா� மதியாதவ, த	 மதியி� $தி�வி.1484.2 

 பதியா� பதி" எ2 கண�	 

பர*	_ெப.எ�.(பர_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1484.3 

 தியா� சரண	 �டேர சரண	. $தி�வி.1484.4 

 பழயா� /தியா� சரண	 பணில8 $தி�வி.1485.1 

 �ழயா� சரண	 ெகா3ெவ2 மHவா  $தி�வி.1485.2 

 உழயா� சரண	 உ�காதவ, பா� $தி�வி.1485.3 

 விழயா� சரண	 விகி,தா சரண	. $தி�வி.1485.4 

 இ�ளா� ெவளியா� சரண	 எனL	 $தி�வி.1486.1 

 ெபா�ளாக நின( /ர(தர" மா� $தி�வி.1486.2 

 ெத�ளாத நட	 ெத#வி� என ஆ  $தி�வி.1486.3 

 அ�ளா� சரண	 அழகா சரண	. $தி�வி.1486.4 

 அயன�த" என�ப3	 ஆ3 அரவ� $தி�வி.1487.1 

 சயன�தவன� த� த�வ நா� $தி�வி.1487.2 



 வயன� தவ வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) வானவ ேச� $தி�வி.1487.3 

 நயன�தவ  நாயகேன சரண	. $தி�வி.1487.4 

 கத ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) க#யி" உ#யா� சரண	 $தி�வி.1488.1 

 �த� அ(த	 இலா �தேல சர2 எ"6 $தி�வி.1488.2 

 அதி, ப' கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) A/ர வ23_ெப.(வ23_ெப.) அல�	 

$தி�வி.1488.3 

 பத ப'கய" �"/ பணி( அரச". $தி�வி.1488.4 

 எ"6 இ�ப:ேய இ(த� தி�நட	 யா�	 காண $தி�வி.1489.1 

 நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�  

ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவ23	 நி�மலமான 

ெவ ளி $தி�வி.1489.2 

 ம"றவ அ:ேய" ெவ23	 வர	_ெப.(வர	_ெப.) இ எ"6 தா0(தா" 

$தி�வி.1489.3 

 அ"6 ெதா-3 இ"6 எ	 ேகா" அ( நட நிலயா� நி"றா". $தி�வி.1489.4 

 ஈ6 இலா" ெசழிய" அ"/8� எளியவ" 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ம"6  $தி�வி.1490.1 

 மாறி ஆ:ய_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) E� எ"ெசா� 

வர	பின ஆேம க'க $தி�வி.1490.2 

 ஆ6ேச, சடயா" தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) ஓ, அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) 

பழி8� அMசி� ெத"ன" $தி�வி.1490.3 

 ேதறலா மன�த� ேத=6	 தி�விள 

ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ெசா�வா	. $தி�வி.1490.4 

 இனய நா _ெப.(நா _ெப.) சிறி ெச�ல_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இராச ேசகர" காத�_ெப.(காத�_ெப.) $தி�வி.1491.1 

 தனய" ஆ	 �ேலா�'க=�� த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

இ�8க ந�கி_வி.எ�.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1491.2 



 வின எலா	 ெவ"6_வி.எ�.(ெவ�_வி.+"=_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) ஞான 

ெவ ளி அ	பல�  ஆ3	 $தி�வி.1491.3 

 கன கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) நிழலி� பி"னி8 கல( ேப#"ப	 உ=றா". 

$தி�வி.1491.4 

 �ரவ" ெச	ேகா� க8 

ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ேலா�'க வHதி 

ெச	க2 $தி�வி.1492.1 

 அர* அ'க	 @2ட_ெப.எ�.(@2_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) Eட� ஆதி 

நாயகன நி�த	_ெப.(நி�த	_ெப.) $தி�வி.1492.2 

 பர* அ"பி" வழிபா3 ஆனா� ப�திம நியம	 @2டா" $தி�வி.1492.3 

 இர*_ெப.(இர*_ெப.) அM�	 க�பி" ந�லா, ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஐயா 

இரவ, உ ளா". $தி�வி.1492.4 

 அ�பதி" ஆயிரவ,8� ஒF ெவா��தி8� அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) 

ஆறா� $தி�வி.1493.1 

 ஒ�ப#ய அ6பதினாயிர	 �மர, உள, அவ�  $தி�வி.1493.2 

 ெச�ப அ#ய வ� ஆ2ம� சி'க இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ஏ6 அனயா" 

$தி�வி.1493.3 

 வ�/ அனயா" �த� பிற(த_ெப.எ�.(பிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ம(த" ேப, அன(த �ண". $தி�வி.1493.4 

 கல பயி"6 ப# ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) ேத, க# பயி"6 பல கவா  

$தி�வி.1494.1 

 சில பயி"6 வ��மர, திற�_ெப.(திற�_ெப.) 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மகி0 

ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) $தி�வி.1494.2 

 அல பயி"ற_ெப.எ�.(பயி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கடலாட நில மகள 

அட� அணி ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) $தி�வி.1494.3 

 மல பயி"6 �ளி, N'க மகி0வி� வாH	 நா . $தி�வி.1494.4 



 ெச� ஏ( தி��/�N, நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெசH மற ேயா" $தி�வி.1495.1 

 ப ஏ(	 அர* அ��� மனவி ெயா3	 பா� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) வா� 

$தி�வி.1495.2 

 க ஏ(	 �ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) ெயா3	 கட	_ெப.(கட	_ெப.) /�( மால" 

பா� $தி�வி.1495.3 

 ம ஏ(	 ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) மர நக, 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ�கி"றா". 

$தி�வி.1495.4 

 வ�வா" உ2< நG, ேவ-3 வ�வாள வழி 

நி=�	_ெப.எ�.(நி�_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.1496.1 

 ெப� வான	_ெப.(வான	_ெப.) தட*	 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேப, ஆலி" 

நGழலி" கீ0 $தி�வி.1496.2 

 ஒ�வாத ப�'_ெப.அ.(ப�ைம_ெப.) �ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) உட" இ��தி நG, 
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தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) ஏ6 உ23 இ	 $தி�வி.1517.3 

 ம தவ0 க2ணா" மா�(தன ேளேயா 

அறிேய"_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி,.ம.+எ"_த".ஒ�.) ஆ�. $தி�வி.1517.4 

 எ"னா உ"னி� ெத"னவ"_ெப.(ெத"னவ"_ெப.) இ"ன	 இ �"a� 

$தி�வி.1518.1 

 த"னா� ஆய�த8க அத எ"ற" தகவி=6 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

$தி�வி.1518.2 

 அ"னா, அ(A� ஆ�( இ Aலா� அமயா ஆ� $தி�வி.1518.3 

 ம"னா ெத�வ� தாேல ேத6	 வழி எ"றா,. $தி�வி.1518.4 

 ேவ(த,க  சி'க	_ெப.(சி'க	_ெப.) ேவதியன� பா,� இ 

தGர_�ைற.எ�.(தG,_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.1519.1 



 ஆ�( உன உ ள8 கவல ஒழி� ேப" அMேச" இ( $தி�வி.1519.2 

 ஏ(திழ ஈம8கட" நி6வி�ேபா எ"ேறஇ� $தி�வி.1519.3 

 ேத( உண, ேவ'க� தா,_ெப.(தா,_ெப.) மறேவான� சிற ெச�தா". 

$தி�வி.1519.4 

 மி" அனயா  ெச�கட" �=றா மீ2ேடான� $தி�வி.1520.1 

 த"னம, ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) கட வயி"_ெசா.உ�.(வயி"_ெசா.உ�.) 

வ�� தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) ஏகி8 $தி�வி.1520.2 

 ெகா"னவி� ேவலா" த'க  �:8� ஓ, �ல ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) 

$தி�வி.1520.3 

 எ"ன இ�(தா, அ:க  பணி(தா" இ E6	. $தி�வி.1520.4 

 ம"6 ஆ3	 மணிேய இ	 மறவ" தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) பா,�பனிய8 

$தி�வி.1521.1 

 ெகா"றாேனா பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) பிறிதா� ெகா"றேதா இ அறA� 

$தி�வி.1521.2 

 ஒ"றK	 அள�ப# ஆ8 கிட(த_ெப.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஆ� உ" அ�ளா� $தி�வி.1521.3 

 எ" தா0* ெகட� ேத=றா� எ"6 இர(தா" அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) 

ேவல. $தி�வி.1521.4 

 தி� நக#" /ற	/ ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சா, �லவணிக� ெத�வி" க2 

$தி�வி.1522.1 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மனயி" மண	_ெப.(மண	_ெப.) உள அ'� 

அ(தணேனா3 ஒ�'� நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) $தி�வி.1522.2 

 வ�தி_வி.�.(வா_வி.+��_(?)+இ_�".ஒ�.) உன உள	 ேதறா மா=ற	 எலா	 

ேத=6	 எ"6 $தி�வி.1522.3 



 இ� வி�	பி" அக3 கிழி� 

எH(த_ெப.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ� ஒ�வா8�. 

$தி�வி.1522.4 

 தி� வா8�� ெசவி ம3�� ெசழிய" த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

/ற	_ெப.(/ற	_ெப.) கடயி� $தி�வி.1523.1 

 ெப�வா8� மறயவேனா3 ஒ�'� 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) 

பக�_ெப.(பக�_ெப.) ேபா�8 $தி�வி.1523.2 

 க�வா8�	 ம�  மால8 க'��_ெப.(க'��_ெப.) வா�� த"ன ேவ=6 

$தி�வி.1523.3 

 உ�வா8கி8 க:மனேபா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சிற /8� இனி இ�(தா". 

$தி�வி.1523.4 

 அ"6 இறவ" அ�ளா� அ'கவ, ேக-க அ	 மனயி" $தி�வி.1524.1 

 ம"ற�_ெப.(ம"ற�_ெப.) மக"_ெப.(மக"_ெப.) தன8� அள(த 

நா _ெப.(நா _ெப.) உல�ப மறலி இ� _ெப.(இ� _ெப.) $தி�வி.1524.2 

 �"ற	_ெப.(�"ற	_ெப.) இ,23_ெப.(இர23_ெப.) என வி3�த ெகா3	 

பாச8 கயின, வா� $தி�வி.1524.3 

 ெம"6 வ�	 சின�தவ#� ஒ�வ"_ெப.(ஒ�வ"_ெப.) இ 

வின*	_ெப.எ�.(வின*_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ�. 

$தி�வி.1524.4 

 இ"ேற இ'� இவ"_பதி.ெப.(இவ"_பட,.ஒ�.) உயிர� த�தி, எC	 

இ�	_ெப.அ.(இ�	_ெப.அ.) பக-38 $தி�வி.1525.1 

 �"6 ஏ6	 ேகா" உரயா� ெகா வ எவ" பிணி உட	பி" $தி�வி.1525.2 

 ஒ"ேற" உமில" ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) காரண	 இ"றி உயி, ெகா வ 

$தி�வி.1525.3 

 அ"ேற எ" ெச�	 என ம=றவ" ஈ அறகி=பா". $தி�வி.1525.4 

 ஆ=6 ஆ� ஏ6 உ2ட கண அ�� ஒ'�	 பா,�பனிய8 $தி�வி.1526.1 



 கா=6ஆ� வ G0� எFவா6 கவ,(ேதா	 அ�ப: இ(த� $தி�வி.1526.2 

 சா=6 ஆரவார�தி� தா	/ அ6�� /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1526.3 

 ஈ=6 ஆவ ெவ�ள வி3� இவ"_பதி.ெப.(இவ"_பட,.ஒ�.) ஆவி கவ,க 

எ"றா". $தி�வி.1526.4 

 அ(த ெமாழி ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அரச"_ெப.(அரச"_ெப.) அ� மறேயா� ேக-டனேயா $தி�வி.1527.1 

 இ(த ெமாழி என� பனவ" இவ"_பதி.ெப.(இவ"_பட,.ஒ�.) இFவா6 

சிற(தா� எ" $தி�வி.1527.2 

 ப(ெதா:யா  இற(த	 அ�ப:ேய எ" மன8கவல $தி�வி.1527.3 

 சி(த இ கா2ெப"-வி.�.(கா2_வி.+�_இ.இ.கா.+ஏ"_த".ஒ�.) எ"6 

ஒ�'� இ�(தா" ெத"னேனா3	. $தி�வி.1527.4 

 ஒ-:ய ப� கிள வ"றி ஒ�_ஒ.�றி உ#.ெசா.(ஒ�_ஒ.�றி.) ஒலிம'கல	 

ெதாட'க8 $தி�வி.1528.1 

 ெகா-:ய ப�லிய	 �ழ'க8 �Hமிய ஓசயி" ெவ�23 $தி�வி.1528.2 

 க-:ய தா	பிற� /னி=68 க=றா ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) அதி,( ஓ: 

$தி�வி.1528.3 

 �-:ய தா� மண மகன �:(த_ெப.எ�.(�:_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஆ� அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) ஆவி. $தி�வி.1528.4 

 மண மகேன பிண மகனா� மண� பறேய பிண�பறயா� $தி�வி.1529.1 

 அணி இழயா, வா0� ஒலிேபா� அHக ஒலியா�8 கழிய8 $தி�வி.1529.2 

 கண	_ெப.(கண	_ெப.) அதனி� பிற( இ6	 இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) 

காய�தி" வ�	 பயன $தி�வி.1529.3 

 உண,*_ெப.(உண,*_ெப.) உடயா, ெப6வ, உண, ஒ"6	 இலா,8� 

ஒ"6	 இல. $தி�வி.1529.4 

 க2டா" அ(தண" எ"ன கா#ய	 ெச�ேத" என�த" $தி�வி.1530.1 



 வ23_ெப.(வ23_ெப.) ஆ, @	 �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) மனவி மா-சியிC' 

கழி "ப	 $தி�வி.1530.2 

 ேகா2டா"_வி.�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) ம=6 

அவெனா3	 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) /�( அல, 

ேவ�ப( $தி�வி.1530.3 

 த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) தாரா" அம�ச,8�	 பிற,8�	 இ சா=றினா". 

$தி�வி.1530.4 

 மறயவன இ"C	 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மண �:�8 ேகா: என 

$தி�வி.1531.1 

 நிறய வ�	 ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) ஈ( நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) ேபாதி என 

வி3�� $தி�வி.1531.2 

 சிற அHவ� இட8கிட(த ெச:� தலய_இ:8 �ரல $தி�வி.1531.3 

 கற உட�_ெப.(உட�_ெப.) ேவடன� ெதா3�த கா� யா�/8 கழ�வி�. 

$தி�வி.1531.4 

 ெதளியாேத யா	_பதி.ெப.(யா	_த".ப".) இழ�த தG�த2ட	 ெபா6�தி என 

$தி�வி.1532.1 

 விளி ஆவி" அ�  �ர( ேவ23வன நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

ந�கி_வி.எ�.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1532.2 

 அளி ஆனா	 மன� அரச"_ெப.(அரச"_ெப.) அவன 

அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) இட� ெசK�தி8 $தி�வி.1532.3 

 கனி யான விழ எ�த_�ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெகௗ#யன� 

ேபா�� பணிவா". $தி�வி.1532.4 

 ஆதர	 ெப�க� பாவிேய" ெபா�-3 எ	 ம: கண G, 

அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) பழி அM� $தி�வி.1533.1 

 நாதரா� இ�(தG, எ(தய,8 �2ேடா நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) ெசய� 

த8க ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) எ"னா8 $தி�வி.1533.2 

 காதலி� /க0( ப" �ற பழி�சி� கரயி" மா @சன சிற� பி� $தி�வி.1533.3 



 ஏத	 அ அக=றி உலகிC8� �யிரா� 

இ�(தன"_வி.�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ"_பட,.ஒ�.) இற 

�ேலா�'க". $தி�வி.1533.4 

 ேவத நாயக" ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) பழி அMசிய $தி�வி.1534.1 

 நாத" ஆன நல"_ெப.(நல"_ெப.) இ ந�கிய $தி�வி.1534.2 

 தாதய8 ெகால ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தனய" மா 

$தி�வி.1534.3 

 பாதக	 தன� தG,�தம பா3வா	. $தி�வி.1534.4 

 விர ெச� மால8 �ேலா�'க மீனவ" $தி�வி.1535.1 

 திர ெச� நG, நில	_ெப.(நில	_ெப.) ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ேகா� ெசல� தனி 

$தி�வி.1535.2 

 அர�_ெப.(அர�_ெப.) ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அ( நாளி� அவ(தி எ"6 $தி�வி.1535.3 

 உர ெச� மா நக, ஆ" ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) @�ர". $தி�வி.1535.4 

 ெவ�*	 கா� சின மாறிய ேவதிய" $தி�வி.1536.1 

 ம�*	 காத�_ெப.(காத�_ெப.) மன எC	 ேப#னா  $தி�வி.1536.2 

 தி�*	 காம" ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ேதவிL	 ம2_ெப.(ம2_ெப.) /ன 

$தி�வி.1536.3 

 உ�*	 கா�6 ஒ�/இ� வன�பினா . $தி�வி.1536.4 

 ப: இ� ஓவிய� பாவ ஒ�/ ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.1537.1 

 வ:வி� ஆ  அவ _பதி.ெப.(அவ _பட,.ஒ�.) பா" மக"_ெப.(மக"_ெப.) 

எ"6 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) $தி�வி.1537.2 

 ெகா:ய_ெப.அ.(ெகா:ய_ெப.அ.) பாவி பிற( ெகால �த� $தி�வி.1537.3 



 க:ய பாவ8 கல" ேபா� 

வள�	_ெப.எ�.(வள,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நா . $தி�வி.1537.4 

 ேகா: ேகா: அ3	 சில ேகா-:ேய $தி�வி.1538.1 

 ேகா: ேகா: ெகா3	 கண @-:ேய $தி�வி.1538.2 

 ேகா: ேகா: விகார�	 E-:ேய $தி�வி.1538.3 

 ேகா: ேகா: அன'க, எ�தா, ெகாேலா. $தி�வி.1538.4 

 இளம� ெசFவிய யா8கய" மய�E, $தி�வி.1539.1 

 வளம8 காம�	 வ� வினL	 நிற� $தி�வி.1539.2 

 தளவி-3 ஈ,�தலி� த"ன வயி=6 

இட_�ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.1539.3 

 விளவி� ஈ"றவ  த"ன வி�	பினா". $தி�வி.1539.4 

 அ"ன எC	 அழிதக யா  அக� $தி�வி.1540.1 

 இ" உயி,� ணL	 மன8 காவலா� $தி�வி.1540.2 

 ம"C	 நாண	_ெப.(நாண	_ெப.) மட	_ெப.(மட	_ெப.) �த� நா�வ�	 

$தி�வி.1540.3 

 த"ன நG'கலி� ஊC	 ஒ�தா  அேரா. $தி�வி.1540.4 

 இ"பேமா சிறி ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இதி� 

வ�	 $தி�வி.1541.1 

 "பேமா கர இ�லா� ெதா3 கட�_ெப.(கட�_ெப.) $தி�வி.1541.2 

 எ"ப ஆ�	 இவனா� அறிய_�ைற.எ�.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) $தி�வி.1541.3 

 வ"ப ஆன வினயா� வ�(வா". $தி�வி.1541.4 

 மய" ஆக மதிய விH'க அ8_�-.(அ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) $தி�வி.1542.1 



 கய" ஆய8 கல( ஒH�	_ெப.எ�.(ஒH�_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெசய�_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $தி�வி.1542.2 

 ஐய" தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) �றி�பா� க23 அய� ெசவி8� 

$தி�வி.1542.3 

 உ�யலா வ2ண	_ெப.(வ2ண	_ெப.) உ ள� அட8கினா". $தி�வி.1542.4 

 ேவ=6 ஓ, வக� ெவளி�பட8 க23 அற	_ெப.(அற	_ெப.) $தி�வி.1543.1 

 சா=6 நாவின" ேவ6 ஒ"6	 சா=றில" $தி�வி.1543.2 

 சீ=ற	 ேம� ெகா3 ெச�வ"_ெப.(ெச�வ"_ெப.) ெகா�ேவ" என 

$தி�வி.1543.3 

 ஏ=6 எH(தன" ஈ"றா  வில8�வா . $தி�வி.1543.4 

 தாயிலி" இ"ப	_ெப.(இ"ப	_ெப.) Qக,(தன த(தய8 $தி�வி.1544.1 

 காயி� எ" ெப6வா� என8 கா�க,8� $தி�வி.1544.2 

 ஆயி� அ"னயி� அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) பனி எ" பய"_ெப.(பய"_ெப.) 

$தி�வி.1544.3 

 ஏயிலி" அ�  எ" அற	_ெப.(அற	_ெப.) எ" எ"றா". $தி�வி.1544.4 

 ம2_ெப.(ம2_ெப.) ெதா3	 க�வி�பட வ" கயி�_ெப.(கயி�_ெப.) 

$தி�வி.1545.1 

 ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தாத �ரவ" எ"6 

ஓ, கிலா" $தி�வி.1545.2 

 2ட	 ஆக� ணி�தா" ஆ� வா��க	 $தி�வி.1545.3 

 2ட காம நறவா� உண,*_ெப.(உண,*_ெப.) இலா". $தி�வி.1545.4 

 ம8 க�	 க'��_ெப.(க'��_ெப.) வா�8 ெகா"ற தாத8�� $தி�வி.1546.1 

 த8க தG� தவி� இ-3 அ"ன த"ெனா3	 $தி�வி.1546.2 

 க8� அட'� ெபா�ெளா3	 க� ெநறி $தி�வி.1546.3 



 /8கன" /டJ0(தா, /ளி நேர. $தி�வி.1546.4 

 எ�L	 ேகாெலா3 வி�ல, இ:8� ேந, $தி�வி.1547.1 

 ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெசா�லின, 

ெச�லல நி� என8 $தி�வி.1547.2 

 கயி�_ெப.(கயி�_ெப.) உ ள*	 க8 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா#க� $தி�வி.1547.3 

 தய� த"னL	 தா	 ெகா3 ேபாயினா,. $தி�வி.1547.4 

 ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேச2_ெப.(ேச2_ெப.) 

இட� சி8� அற வாழலா	 $தி�வி.1548.1 

 எ"ற எ2ண	 ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) 

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

வ2ண	_ெப.(வ2ண	_ெப.) ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) $தி�வி.1548.2 

 ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) நா	_பதி.ெப.(நா	_த".ப".) எ"ன� 

ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) 

எ2ணிய_ெப.எ�.(எ2<_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1548.3 

 எ"ற வா,�த இவ"_பதி.ெப.(இவ"_பட,.ஒ�.) இட� ப-ட ஆ�. $தி�வி.1548.4 

 தாத த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) தனய=� இனி யா, ண $தி�வி.1549.1 

 மாத,யாய மறவ,_ெப.(மறவ,_ெப.) க8 

ெகா ள_�ைற.எ�.(ெகா _வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) 

$தி�வி.1549.2 

 ேபா தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) ண எ"பவ" ேபா"6மா $தி�வி.1549.3 

 பாத க� உ�வா� வ( ப=றினா". $தி�வி.1549.4 

 ஆவ எ"C	 அH	 சிவ தா எC	 $தி�வி.1550.1 

 பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) பாவ	 பழி இேவா வய $தி�வி.1550.2 

 ேகா எC	 க �ல� எறிL	 நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) $தி�வி.1550.3 



 பாவ ேபால விடா பி" 

ப=6	_ெப.எ�.(ப=6_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ�. $தி�வி.1550.4 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) தG,�த	 சிவ தல	 நேலா, ப8க�	 $தி�வி.1551.1 

 ெச�ல_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒ-டா அர" சீ,�தி நாம	 

ெசவி� $தி�வி.1551.2 

 /�ல ஒ-டா உள	 /�த ஒ-டா நா� $தி�வி.1551.3 

 ெசா�ல_�ைற.எ�.(ெசா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒ-டா க2யில ஒ-டா 

அேரா. $தி�வி.1551.4 

 �=6 �" பி" /ற� J0( த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ெகா38கினி� $தி�வி.1552.1 

 ப=றிநி"6 ஈ,8� மா பாதக�தா� அல( $தி�வி.1552.2 

 எ=றினி� ெச�வ எ" ஆ=றலா� இட, உழ( $தி�வி.1552.3 

 உ=றேவ உல�_ெப.(உல�_ெப.) எல	 அ�ச	_ெப.(அ�ச	_ெப.) உ=6 உழK	 

ஆ�. $தி�வி.1552.4 

 உ6கேணா ஆ=ற நா _ெப.(நா _ெப.) உ=6 உழ"6 உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

எலா	 $தி�வி.1553.1 

 ம6கேவ தி#L	 மா பாதக" வலி எலா	 $தி�வி.1553.2 

 சி6�வா" சிவ"_ெப.(சிவ"_ெப.) அ�  ெசயலினி� பாதக	 $தி�வி.1553.3 

 �6� நா _ெப.(நா _ெப.) �6� நா _ெப.(நா _ெப.) Eடல8 �6கினா". 

$தி�வி.1553.4 

 அழிதக" �6� வா"_ெப.(வா"_ெப.) �" அ' கய�_ெப.(கய�_ெப.) 

க2ணி த(த8 $தி�வி.1554.1 

 �ழ இ� கா	 ேகா�8 ெகால ெகH /லி_ெப.(/லி_ெப.) ப� தாலி_ெப.(தாலி_ெப.) 

$தி�வி.1554.2 

 Qழ மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) நா _ெப.(நா _ெப.) 

பி"ன�_ெப.(பி"ன�_ெப.) ேநா" பிட, அல�ப� @2ேடா, $தி�வி.1554.3 



 பழி தகயாத ேவட� பாவ யா�� ப:வ	_ெப.(ப:வ	_ெப.) ெகா ள. 

$தி�வி.1554.4 

 ெகால இ�	_ெப.அ.(இ�	_ெப.அ.) பழி8� அ"6 அM�	 Eட� எ	 

ெப�மா" ெகா"ற $தி�வி.1555.1 

 மில இ�	_ெப.அ.(இ�	_ெப.அ.) �Mசி ேவ'க ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

இண,8 க2ணி ேவ�( $தி�வி.1555.2 

 கல இ� ம��பி� ேகா:8 கா அளேவா3	 தா: $தி�வி.1555.3 

 சில இ�	_ெப.அ.(இ�	_ெப.அ.) தட8க ேவட	 தி� உ�8 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேதா"றி. 

$தி�வி.1555.4 

 ெகா2ட�_ெப.(ெகா2ட�_ெப.) க2 ப38�	 மாட8 ேகா/ர ம�'கி� ேபா( 

இ" $தி�வி.1556.1 

 க2டக8 க�8� வாய �ர8�	 நா�_ெப.(நா�_ெப.) கவி8 கா�ப� 

$தி�வி.1556.2 

 /2 தள வாளி வி�ேலா, /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) கிட( இம�ப 

தி'க _ெப.(தி'க _ெப.) $தி�வி.1556.3 

 உ2ட வா _ெப.(வா _ெப.) Qதலாேளா3	 J ேபா, 

ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ெச�வா". $தி�வி.1556.4 

 ெவ� வ� ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) உ2ட ெவ ளி� ேபா� வறிய" ஆகி� 

$தி�வி.1557.1 

 ப�வர� உட" ஆ'� எ�	 பாதக" வர*_ெப.(வர*_ெப.) 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1557.2 

 ஒ�வ� உ ள�தாK	 உ"ன�	 ெகா:ய_ெப.அ.(ெகா:ய_ெப.அ.) பாவி 

$தி�வி.1557.3 

 வ�வ கா2: எ"னா மாதர ேநா8கி8 E6	. $தி�வி.1557.4 



 அண'� ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) எவ,8�	 

ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அன'கனா� 

அல�/ உ23 ஆவி $தி�வி.1558.1 

 உண'கினா, உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) 

ெச�K	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இட" அறி( ஓ:� 

ெச�லா_எதி,.ம.ெப.எ�.(ெச�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1558.2 

 �ண	_ெப.(�ண	_ெப.) �ல	_ெப.(�ல	_ெப.) ஒH8க	 �"ற� ெகால பழி 

பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) பாரா $தி�வி.1558.3 

 இண'� இ" உயி,8�	 ஆ'ேக இ6தி வ( உ6வ எ2ணா. $தி�வி.1558.4 

 க  உ2ட� காம	_ெப.(காம	_ெப.) எ"ப க�� அற ேபா8�� ெச�வ 

$தி�வி.1559.1 

 எ  உ2ட காம	_ெப.(காம	_ெப.) ேபால எ2ணினி� காணி� ேக-கி� 

$தி�வி.1559.2 

 த  உ2ட விட�தி" நMச	 தல8 ெகா2டா� எ"ன ஆ'ேக $தி�வி.1559.3 

 உ  உ2ட உண,*_ெப.(உண,*_ெப.) ேபா8கா உ2டேபா 

அழி8�	_ெப.எ�.(அழி_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க  

ஊ2. $தி�வி.1559.4 

 காமேம ெகால க-� எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) காரண	 க2 ஓடாத 

$தி�வி.1560.1 

 காமேம கள*8� எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) காரண	 E=ற	 அM�	 

$தி�வி.1560.2 

 காமேம க  உ2ட=�	 காரண	 ஆதலாேல $தி�வி.1560.3 

 காமேம நரக @மி காணியா8 ெகா3�ப எ"றா". $தி�வி.1560.4 

 ெகால�பழி ேகா- ப-3 ஆ'ேக �6கியா" �க	_ெப.(�க	_ெப.) க23 ஏட 

$தி�வி.1561.1 

 அல�பட, உழ( சா	பி அழிவ எ" பா,�பா" எ"ன8 $தி�வி.1561.2 



 கல�ப3 தி'க _ெப.(தி'க _ெப.) ேவணி8 

கானவ"_ெப.(கான	_ெப.+அ"_பட,.ப".) அ�  க2 ேநா8க	 $தி�வி.1561.3 

 தல�பட� சிறி பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) தணி( த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

அறி*_ெப.(அறி*_ெப.) ேதா"ற. $தி�வி.1561.4 

 �= பக�_ெப.(பக�_ெப.) இழ�த பாவ �தி,�சியா� பிற( 

த(த_ெப.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1562.1 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) பக" ஆன ஆ6	 தாதய வத�த ஆ6	 $தி�வி.1562.2 

 பி= பக�_ெப.(பக�_ெப.) அ(த� பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) பி:� அல� எ'�	 

தGரா $தி�வி.1562.3 

 இ�பதி /�(த வா6 எ3� உர� 

இர'கி_வி.எ�.(இர'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி"றா". $தி�வி.1562.4 

 மற� ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) ப:வ	_ெப.(ப:வ	_ெப.) 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மன� அ�  �ர( 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1563.1 

 அற� ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) க�ண 9,�தி அழி தக அவன� பா,� 

இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) $தி�வி.1563.2 

 திற� பழி ஆ'�� ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈ'� 

அ"றி� தGரா எ"ற8 $தி�வி.1563.3 

 கற பழி தG�	_ெப.எ�.(தG,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வ2ண	_ெப.(வ2ண	_ெப.) 

க�தி_வி.எ�.(க��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஓ, உ6தி E6	. 

$தி�வி.1563.4 

 வ�தி_வி.�.(வா_வி.+��_(?)+இ_�".ஒ�.) நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) 

நாம	 ெசா"ேனா, வ�8க�	 நரகி� வ Gழ8 $தி�வி.1564.1 

 க�தி_வி.எ�.(க��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) 

கழி�பவ, எவ, யா ேநா8க	 $தி�வி.1564.2 



 த�தலா� எளிதி� தGர� சா=6	 அ�ய	 க ஏ=6 $தி�வி.1564.3 

 ஒ�ெபாH உ2: ஈச" உ6தவ, ஏவ� ெச�தி. $தி�வி.1564.4 

 ெச	கதி,8 கட* _ெப.(கட* _ெப.) வான	_ெப.(வான	_ெப.) 

தG23_ஏவ.(தG23_வி.) �" எH( தG	_ெப.அ.(தG	_ெப.அ.) 
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 வா _ெப.(வா _ெப.) அம,_ஆ: ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) த	 வலிக7	 அள( 

கா23	 $தி�வி.1585.3 

 நாளவா வ�	 நா�	 நக, /ற� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சா, எ"றா". 

$தி�வி.1585.4 

 நாத" ஆ	 �ரவ" Eற ந"6_ெப.(ந"6_ெப.) என உவ( நாலா	 

$தி�வி.1586.1 

 பாதக" அத=� ேந,(தா" பட8கல8 �ரவ" மீ23	 $தி�வி.1586.2 

 ேபாத�	 அளவி� வய	 /த இ� _ெப.(இ� _ெப.) ெவ ள� ஆழ 

$தி�வி.1586.3 

 ஆதவ" வய �(நG, ெவ ள� ஆ0(த அ	ம. $தி�வி.1586.4 

 ஆசி ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) �ரவ=� இ"னா ஆ=றிேனா" 

பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) ேபால $தி�வி.1587.1 

 மா� இ� _ெப.(இ� _ெப.) திணி(த க'��_ெப.(க'��_ெப.) வலிெகட 

வ:வா  விMச� $தி�வி.1587.2 

 ேதசிக" ஒ�வ"_ெப.(ஒ�வ"_ெப.) 

அ"னா"_ெப.(அ"ன"_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) திணி உட�_ெப.(உட�_ெப.) 

சித�ப� தG-3	 $தி�வி.1587.3 

 கா� சின வா _ெப.(வா _ெப.) ேபா� கீழ8 க� 

இட_�ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) �ள�தா" ெவ�ேயா". 

$தி�வி.1587.4 

 ந"றிய8 ெகா"6_வி.எ�.(ெகா�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தி"ேறா" 

நாயக" ஆண8� அMச	 $தி�வி.1588.1 

 வ" திற�_ெப.(திற�_ெப.) அ# மா" ஊ,தி� ெத�வத	 வழிப-3 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1588.2 



 ெவ"றி வா _ெப.(வா _ெப.) பரவி8 க�� வ G8கி வா _ெப.(வா _ெப.) பலக 

ஏ(தி� $தி�வி.1588.3 

 ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா _ெப.(வா _ெப.) 

உழவ" ெசா"ன_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச�8கள	 

��கினாேன. $தி�வி.1588.4 

 மக வா _ெப.(வா _ெப.) அம,8� ெந"ன�_ெப.(ெந"ன�_ெப.) வ( அற 

Eவி� ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1589.1 

 �க3	 /லி_ெப.(/லி_ெப.) ஏ6 அ"ன �ட'� உட�_ெப.(உட�_ெப.) �ரவ" 

தாC	 $தி�வி.1589.2 

 அதி, கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) வ G8கி8 க��	 அச� ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) 

நG6	 சா�தி8 $தி�வி.1589.3 

 கதி, ெகா வா  பலகதா'கி8 கயவC8� எதிேர வ(தா". $தி�வி.1589.4 

 மட'க� ஏ6 ஒ"6	 ப	 க2 அ# ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) மல(தா� எ"ன 

$தி�வி.1590.1 

 �ட'க� வா"_ெப.(வா"_ெப.) தி'க _ெப.(தி'க _ெப.) 

ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) �8க<	 நா"� ேதா7	 $தி�வி.1590.2 

 விட	_ெப.(விட	_ெப.) கK	 மிட6	 ேதாறா ெவ"றி வா _ெப.(வா _ெப.) 

விMச ேவ(	 $தி�வி.1590.3 

 அட'க� தாC	 ேந#-3 அம, ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

ெச�வா,. $தி�வி.1590.4 

 எதி,�ப, பி" பறிவ, ேந, ேபா� எH( வா"_ெப.(வா"_ெப.) ஏ6 ேபால 

$தி�வி.1591.1 

 அதி,�ப, ேகடக�  தா0 உ=6 அட'�வ, �ள�பவ, வாள $தி�வி.1591.2 

 விதி,�ப, சா#க ேபா� வ Gசி ெவ-3வ, வில8கி மீ வ, $தி�வி.1591.3 

 ெகாதி�ப, ேபா� நக�ப, ஆ2ம E6வ, மாறி ேந,வ,. $தி�வி.1591.4 

 ெவ( இ3வா, ேபா� ேபாவ, வ-:� விளி� மீ வ, $தி�வி.1592.1 



 ெகா"_ெப.(ெகா"_ெப.) இ3 வா2 மா, ேப=ப, �றி வழி பிழ� நி=ப, 

$தி�வி.1592.2 

 இ(நில நால' க"ன� எ�ல 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ெச�தா, $தி�வி.1592.3 

 அ(நில அ3 ேபா, கா2பா, அனவ�	 ேக-க ஐய". $தி�வி.1592.4 

 �ர�திய நின�த ெநMச8 �றி� உர நாவ� ெதா-ட $தி�வி.1593.1 

 சர�தின� பா,�த_ெப.எ�.(பா,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க2ண8 

கா�தன ேகா: எ"6 எ"6 $தி�வி.1593.2 

 உர� உர தவ=68� எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) உ6	 �ற த2ட	 ெச� 

$தி�வி.1593.3 

 சிர�தின� த:( வ G-:� தி� உ� மற( நி"றா". $தி�வி.1593.4 

 ேபா, ெகH கள	 க2டா�  ெபா� பட8 ேக வி� ெச�வ, $தி�வி.1594.1 

 வா, ெகH கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) காலான8 க2:ல, மனயி� 

ேத:_வி.எ�.(ேத3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1594.2 

 ஏ, ெகH க=பினாள எ'� உ=றா" �ரவ" எ"ன8 $தி�வி.1594.3 

 E, ெகH வ:ேவ� க2ணா  ேபாயினா, ேகாயி=� எ"றா . $தி�வி.1594.4 

 எ"ற அ�ேபாேத ேகாயி=� ஏகினா" மீ2டா" ேத:� $தி�வி.1595.1 

 ெச"றவ,_வி.அ.ெப.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+அF_வி.அ.ெப.�றி.+அ,_பட,.ப".) 

சி�த" த"ன8 ெச�8 கள� அ3ேபா, ெச� $தி�வி.1595.2 

 ெவ"றனேய பி" அ(த ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கள� எ'�	 

ேத:_வி.எ�.(ேத3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1595.3 

 நி"றன8 காணா இ'� ேந,(தன	 யா'க  எ"றா,. $தி�வி.1595.4 

 விர ெச� தா,_ெப.(தா,_ெப.) அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) 

யா"_பதி.ெப.(யா"_த".ஒ�.) அ'க	 ெவ-:ேன" அ�ேல" 

நG'க _பதி.ெப.(நG'க _�".ப".) $தி�வி.1596.1 



 உர ெச�வ எவ" யா, எ"ேபா� சி�தன உட"6 மா�� $தி�வி.1596.2 

 வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) ெச� ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) வி(த8� 

ஈ(தா, ம=6 இ �=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) வக� $தி�வி.1596.3 

 திர ெச� நG,8 Eட� எ(த தி� உள� 

ெசய�_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ெகா� எ"றா". $தி�வி.1596.4 

 ம-:�த கலவ8 ெகா'க மனவிL	 சி�த" த"ன8 $தி�வி.1597.1 

 கி-:� ப� காK	 வ( ேக-ட ெந�ந�_ெப.(ெந�ந�_ெப.) வா� வ( 

$தி�வி.1597.2 

 ெதா-3� த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) கய� ப=றி ஈ,�த	 உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) 

ெவ( $தி�வி.1597.3 

 த-:� ேபா� கதவ	_ெப.(கதவ	_ெப.) தா0 இ-3 இ�(த	 சா=றினாேள. 

$தி�வி.1597.4 

 அ	மன அ�ளி� ெசா"னப: எலா	 அ�ளி� ெச� $தி�வி.1598.1 

 ெத	 �ன அ3வா  வ Gர,_ெப.(வ Gர,_ெப.) சி�தன மா��தா, ஈ $தி�வி.1598.2 

 ெம�ம ஆ	 எ"6 க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ம(த�	 விள	ப8 ேக-டா" $தி�வி.1598.3 

 எ	ம ஆ7ட Eட� இற விளயாட� எ"றா". $தி�வி.1598.4 

 ெகா:ய_ெப.அ.(ெகா:ய_ெப.அ.) ேந#டயா  

ஓ3	_ெப.எ�.(ஓ3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெகா=ற 

வா _ெப.(வா _ெப.) இளஞ ேரா3	 $தி�வி.1599.1 

 க:ய நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) மாட8 Eட� க2<த� அ:8கீ0� தா0( 

$தி�வி.1599.2 

 ெந:ய" நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) �கC	 ேதறா ெநறிய 

சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) ஏழ $தி�வி.1599.3 

 அ:யேன" அளவி=ேற நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) அ�  விளயாட� 

எ"றா". $தி�வி.1599.4 
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 வி2_ெப.(வி2_ெப.) மதி மில(த ேவணி விடயவ" 

ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ேநா8கி8 $தி�வி.1600.2 

 க2மல, ெவ ள� ஆ0( கன கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) அ:யி� தா0( 

$தி�வி.1600.3 
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$தி�வி.1601.1 

 வ: அயி� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) �ேலா�'க" மாணி8க மால எC	 மனயா 

ேளா3	 $தி�வி.1601.2 

 ெதா:_ெப.(ெதா:_ெப.) அணி ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) � மகன8 

களி6_ெப.(களி6_ெப.) ஏ=றி நகர வல	 J0வி� இ�பா� $தி�வி.1601.3 

 �: அணிவி� அன(த �ண பா2:ய=�� த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) இறம 

�H	 ஈ(தா". $தி�வி.1601.4 

 நில நிலயா� ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) உண,( ப=6 இக( கரண	 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெநறிேய ெச�ல� $தி�வி.1602.1 

 /ல"_ெப.(/ல"_ெப.) ெநறி நG� அ�  வழி ேபா�� ேபாத	 ஆ	 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) வலிய� ெபா�தி 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1602.2 

 மலவலி வி-3 அகல_�ைற.எ�.(அக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அரா உமி0(த 

மதி ேபா� விள'கி_வி.எ�.(விள'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மாறி 

ஆ3	 $தி�வி.1602.3 

 தலவ" அ: நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) பி#யா� ேப#"ப8 கதி அட(தா" தமி0, 

ேகாமா". $தி�வி.1602.4 



 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) க2 மா� விட ேம� விட'க, ெச�8கள� 

இட_�ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா _ெப.(வா _ெப.) எ3� 

$தி�வி.1603.1 

 அ'க	 ெவ-:ய ேசவக�த அற(தன	 தமி0 மாற" ேம� $தி�வி.1603.2 

 ச'க இ- அமனிசரா, ஆ=றிய த6 க2 ேவ வி �ள� ஓ, $தி�வி.1603.3 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) க2 வா _ெப.(வா _ெப.) அரவ� ணி� 

விளி�தவா6	 விள	/வா	. $தி�வி.1603.4 

 ேகா இலாத �ன� அன(த �ண� ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) தக மீனவ" 

$தி�வி.1604.1 

 ஆதி நாயக" உ�வ	 ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஐ( 

எH�ெதா3 க2: ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) $தி�வி.1604.2 

 @தி சாதன	 ஆவேத ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) எ"6 ப�திம @23 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) $தி�வி.1604.3 

 தாதேய �தலாய ம"னவ, த	 மிC	 தல ஆயினா". $தி�வி.1604.4 

 அ�தக� சிவ சாதன	 தனி� அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) மி8கவ" ஒHகலா� 

$தி�வி.1605.1 

 அ�த" ெம�� தி� ஐ( எH� ஒலியா� நG=6 ஒலியாK	 உ  $தி�வி.1605.2 

 ப�த வ� இ�7	 /ற இ�7	 சித( பராபர" $தி�வி.1605.3 

 வி�தக தி�ேவட	 ஆன மீனவ" தி� நா3 எ�லா	. $தி�வி.1605.4 

 நாயிC	 கட ஆன மா�ட" இ� _ெப.(இ� _ெப.) /ர 

ெநM�_ெப.(ெநM�_ெப.) அர2_ெப.(அர2_ெப.) $தி�வி.1606.1 

 ஆயிC	_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ"_நி.எ�.�றி.+உ	_சா#.) சம2 ேவட, அ"ன 

தறி( ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெவ�23 

அழ=6 $தி�வி.1606.2 

 ஓ இ�	/ என மான ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கன�_ெப.(கன�_ெப.) 

�-:ட�த#யா, களா� $தி�வி.1606.3 
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 வானவன மாமர ம"னவன �"ேனா, $தி�வி.1635.2 
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 ப=றி� �ட, ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) மணி� @2 பிற பய நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) 
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 ெபா: இ-3 உயி,�� ெபா� ேகா-:னி� ��தி8 ேகா�தி-3 $தி�வி.1642.2 

 அ: இ-3 அதி, கா, எதி, ஏ=6 எH(தா'� ேநா8கி� $தி�வி.1642.3 

 ெச: இ-3 இ� க2 அழ� சி(த 

நட(த_ெப.எ�.(நட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ"ேற. $தி�வி.1642.4 
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 இ" அ� அனயா ேளா3	 களி சிற( 

இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நாளி�. 

$தி�வி.1649.4 

 அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) இட_�ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) ேம� �(நG, ஆ,கலி இல'க8� ஏ�	 

$தி�வி.1650.1 



 ெதF அ3 சிலயி� இராம" வானர ேசன 

Jழ_�ைற.எ�.(J0_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.1650.2 

 ம வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) அனய த	பி மா�தி �8கிRவ" 

$தி�வி.1650.3 

 இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) அட� வ Gரேரா3	 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ'� இ6�தா" ம"ேனா. 

$தி�வி.1650.4 

 அ"ன ெத#( வி(த	 அட8கிய_ெப.எ�.(அட8�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

�னி அ'� எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1651.1 

 ம"னவ=� ஆ8க	 Eறி_வி.எ�.(E6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

மழவிட8 ெகா:ேயா" Eட� $தி�வி.1651.2 

 ப"ன�	 /க0ம ஓ பC வல அ�ளி� 

ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.1651.3 

 �"னவ" ெப�ம_ெப.(ெப�மா"_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �கி0�தக �:ேயா" ஆகி. 

$தி�வி.1651.4 

 �னிெயா3 �6கி� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா" �ள# உ  90கி ஆதி� 

$தி�வி.1652.1 

 தனி�த� அ:ய ேவணி �: உற� தா0( ேவத $தி�வி.1652.2 

 மC �ற சிவ ஆகம�தி" வழி வழா அ�கி� ஏ�தி8 $தி�வி.1652.3 

 கனி உ6	 அ"பி� ஆ0( �:மிச8 கர'க _ெப.(கர'க _ெப.) E�பி. 

$தி�வி.1652.4 

 /'கவ சிவ"_ெப.(சிவ"_ெப.) ��தி /ராதிப /னித 

ேபாக_�ைற.எ�.(ேபா8_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.1653.1 

 ம'கல	 எவ=றிC8�' காரண வ:வ	 ஆன $தி�வி.1653.2 

 ச'கர நின ெத�வ� தான'க  அன(த	 இ(த $தி�வி.1653.3 



 அ'க2 மா ஞால	_ெப.(ஞால	_ெப.) வ-ட� உ ளன வக த	மி�. 

$தி�வி.1653.4 

 அ=/த� ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) பதி இ(த மர ஈ ஆ=ற� $தி�வி.1654.1 

 ெபா=/ உட� எ"ப எவ" பல /வன�	 நி"பா= $தி�வி.1654.2 

 க=/_ெப.(க=/_ெப.) வ�ய நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க�ம�தி" வி��த	 

$தி�வி.1654.3 

 ெவ=/ உ�8களா�� /ட நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

விள'கலா" ம"ேனா. $தி�வி.1654.4 

 க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ�லயி� "ப'க  

களத=�	 அளவ $தி�வி.1655.1 

 க2ட�	 ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) ெச�வ'க  அளி�த=�	 க�ண 

$தி�வி.1655.2 

 ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) உற சிற�பினா� �ளி, மதி8 க2ணி $தி�வி.1655.3 

 அ2ட வாண இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) இலி'க8� ஒ�/ ேவ6 ஆேமா. 

$தி�வி.1655.4 

 ேதா�(தி3	 ெபாH தG-:ய ெதா�வின� படல	 $தி�வி.1656.1 

 மா�(தி3	 ப: மா�� நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) ம'கல ேபாக	 

$தி�வி.1656.2 

 ஈ(தி3	 ப:8� இ�(த_ெப.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா 

தG,�த�தி" இய�ப $தி�வி.1656.3 

 ஆ�(தி3	 ெபாH அத=� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தG,�த	 ஒ�/ ஆேமா. 

$தி�வி.1656.4 

 எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ=.) தல�திC	 ஒF ெவா"6 விHமிதா	 

இ(த $தி�வி.1657.1 



 ெம�� தல�தி� இ	 9வக விH�ப�	 

விள'�	_ெப.எ�.(விள'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1657.2 

 அ�த ஆதலா� இ�தல	 அட(தவ, எவ,8�	 $தி�வி.1657.3 

 சி�த ��திL	 பலவக� சி�திL	 பய8�	. $தி�வி.1657.4 

 அ:யேன" எ2<	 க�ம�	 சரதேம ஆக $தி�வி.1658.1 

 �:L	_ெப.எ�.(�:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மா அ# அ�ெசய" 

�:L	_ெப.எ�.(�:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ�ப: 

அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) $தி�வி.1658.2 

 ப: /#( அ�  க: என பணி(தன" பரC	 $தி�வி.1658.3 

 ெந:ய வா"_ெப.(வா"_ெப.) ப3	 அ� என எதி, ெமாழி நிக0�	. 

$தி�வி.1658.4 

 இரவி த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) மரபி" 

வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இராம ேக  எம8�� ெத" 

கீ0 $தி�வி.1659.1 

 விரவிய திசயி� ேபாகி வி#கட� ேச8 க-:8 $தி�வி.1659.2 

 கரவிய உ ள8 க வ" கதி, �: ப�	 சி(தி $தி�வி.1659.3 

 அரவ ேமகல யினாள அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) சிற அHவ	 நG8கி. 

$தி�வி.1659.4 

 மீ23_வி.எ�.(மீ _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) அேயா�தி 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ#கட� 

உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) ப�நா  $தி�வி.1660.1 

 ஆ23 இனி இ�(_ெப.அ.(இ�	_ெப.அ.) ேம� நா _ெப.(நா _ெப.) வ�2ட	 

அடவாயாக $தி�வி.1660.2 

 ஈ23 நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) கவல ெகா ேள� எC	 அசR# 

ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1660.3 



 நG2டவ" மகி0( தா0( நி��தன விட 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏகி. $தி�வி.1660.4 

 மற� ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) உர� ேதா" 

ெசா"ன_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வ2ணேம_ெப.(வ2ண	_ெப.+ஏ_சா#.) இல'க 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1661.1 

 அற�தின� தி"ற_ெப.எ�.(தி"_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாவி ஆவி 

தி"றன யா"_பதி.ெப.(யா"_த".ஒ�.) ெச�வ� $தி�வி.1661.2 

 திற�தின இளவ=� ஈ( தி� விரா ேமச	 க23 $தி�வி.1661.3 

 கற�ப3 மிட=றினான அ��சி�8 க�ண வா'கி. $தி�வி.1661.4 

 ப=றிய பழியி" நG(தி_வி.எ�.(நG(�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இ(திர"_ெப.(இ(திர"_ெப.) பழிய�தG,�த $தி�வி.1662.1 

 ெவ=றிெகா  விடயினான மீள*	 வ( 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1662.2 

 அ� திர  அனய ேகாத8 க=பிC8� அரசி ேயா3	 $தி�வி.1662.3 

 �=றிய_ெப.எ�.(�=6_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சடயி" இராம" 

ெதா�_ெப.அ.(ெதா"ைம_ெப.) நக, அட(தா" இ�பா�. $தி�வி.1662.4 

 ெச'ேகா�_ெப.(ெச'ேகா�_ெப.) அன(த �ண மீனவ  ேதய	 கா�ப8 

$தி�வி.1663.1 

 ெகா'ேகா3 அவி0தா,8 �ல @டன" த"ன ஈ"6 $தி�வி.1663.2 

 ெபா'� ஓத ஞால� ெபாற ம=றவ" பா� இற8கி $தி�வி.1663.3 

 எ	 ேகா" அ�ளா� சிவமா நக, ஏறினாேன. $தி�வி.1663.4 

 பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) என வ:* 

எ3�த_ெப.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப:=6 அமண, பழி� அழ� 

ெச� $தி�வி.1664.1 

 ேதவ வ� மற�ப�வ ஏ6 உய,�ேதா" விட ந(தி8 $தி�வி.1664.2 



 காவலன வி3� அழி�த_ெப.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கத 

உர�	 அ-டால� $தி�வி.1664.3 

 ேசவக" ெம�8 கா-:-3 விளயா3	 திற	_ெப.(திற	_ெப.) உர�பா	. 

$தி�வி.1664.4 

 ெவFவிய�	 மதயான விற�_ெப.(விற�_ெப.) �ல @டண" சமண, 

$தி�வி.1665.1 

 அFவிய	 வMசன கட(த_ெப.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அன(த 

�ண� ெசழிய" பா� $தி�வி.1665.2 

 ெசFவிய ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ேகா� வா'கி� திகி#_ெப.(திகி#_ெப.) திச 

ெசல_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ�-: $தி�வி.1665.3 

 வFவிய ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கலி ர( ம2_ெப.(ம2_ெப.) கா� 

வ�கி"றா". $தி�வி.1665.4 

 ச*(தர சாம(த" என� தான காவல"_ெப.(காவல"_ெப.) 

ஒ�வ"_ெப.(ஒ�வ"_ெப.) $தி�வி.1666.1 

 சிவ(த_ெப.எ�.(சிவ_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சட �: 

அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) அ:யவேர சிவ	_ெப.(சிவ	_ெப.) ஆக8 

$தி�வி.1666.2 

 கவ,( ஒHகி அ��சி8�	 கட�பா-:" ெநறி நி"ேறா" $தி�வி.1666.3 

 உவ( அரச=� இ�ம8�	 ண ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ஒH� நா . $தி�வி.1666.4 

 வ� ேவட,8� அதி பதியா� வ� ேசதி ராய" எC	 $தி�வி.1667.1 

 வி� ேவட" ஒ�வ"_ெப.(ஒ�வ"_ெப.) அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) 

விற�_ெப.(விற�_ெப.) வலியா" ேம� இ-3� $தி�வி.1667.2 

 ப� ேவ6 ப#மா" ேத,� பMசவ" ேம� பட எ3�� $தி�வி.1667.3 

 ெச�ேவ" எ"6 உற வலி�தா" ெத"ன, பிரா" அஃ அறி(தா". 

$தி�வி.1667.4 



 த"C தா _ெப.(தா _ெப.) நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சாம(த" தன� பா,� எ	 

$தி�வி.1668.1 

 ெபா" அற தா0 திற( நிதி �க( அளி�� /திதாக $தி�வி.1668.2 

 இ"ன�	 நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) சில ேசன எ3� 

எHதி8_வி.எ�.(எH�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.+8_ஒ=.) 

ெகா க_விய'.வி.�.(ெகா _வி.+க_விய'.வி.�.�றி.) எ"றா" 

$தி�வி.1668.3 

 அ"ன ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈச" அ:8� 

அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) உளா" எ" ெச�வா". $தி�வி.1668.4 

 ெத"னவ, ேகா" பணி�த பணி பி" த ள� சி(தயி� அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) 

$தி�வி.1669.1 

 உ"ன அர" அ�  வ( �" ஈ,�ப ஒ�ல ேபா�� $தி�வி.1669.2 

 ெபா" அற தா0 திற( அற� ஆ6 ஈ-: இ3	 ெபா" �வL  $தி�வி.1669.3 

 அ"ன உ ள� அவா அமய� த8க நிதி க8கவரா. $தி�வி.1669.4 

 எ2 இற(த_ெப.எ�.(இற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) களி�பிெனா3	 தி�8 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) இட� அண( $தி�வி.1670.1 

 க2 நிற(த ெபா" �ள#8 கய(தல நG, ப:( தன $தி�வி.1670.2 

 உ  நிற(த ெம� அ"பி" ஒளி உ�வா� �ள� 

எH(த_ெப.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1670.3 

 ப2 நிற(த மற� ெபா�ள� பணி( இறMசி இ ேவ23	. $தி�வி.1670.4 

 ப2ணிய" ஆ" மற வி#�த பரேம-: எ	 ேகாமா"_ெப.(ேகாமா"_ெப.) 
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 க'க, இவ, ஐய க�நாட, இவ, ஐய $தி�வி.1693.2 

 அ'க, இவ, ஐய இவ, ஆ#ய,க  ஐய $தி�வி.1693.3 

 வ'க, இவ, ஐய இவ, மாளவ,க  ஐய. $தி�வி.1693.4 

 �லி'க, இவ, ஐய இவ, ெகா'கண,க  ஐய $தி�வி.1694.1 

 ெதK'க, இவ, ஐய இவ, சி'கள,க  ஐய $தி�வி.1694.2 

 கலி'க, இவ, ஐய க*ட�த, இவ, ஐய $தி�வி.1694.3 

 உல'ெகH /ய� இவ,க  ஒ-:ய,க  ஐய. $தி�வி.1694.4 

 ெகா�ல, இவ, ஐய இவ, E,�ச,க  ஐய $தி�வி.1695.1 

 ப�லவ, இவ, ஐய இவ, ப�பர,க  ஐய $தி�வி.1695.2 

 வி�ல, இவ, ஐய இவ, விேதக, இவ, ஐய $தி�வி.1695.3 

 க� ஒலி கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) /ன கடார, இவ, ஐய. $தி�வி.1695.4 

 ேககய,க  இவ,க  ேக0 கிள, மணி� @2 $தி�வி.1696.1 

 மாகத, ஆ� இவ, மராட, இவ, காMசி $தி�வி.1696.2 

 நாக, இகரா� இவ,க  ந	�டய நா-ேடா, $தி�வி.1696.3 

 ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இவ, தா	 என ெம�8 

கா-: அறிவி�தா". $தி�வி.1696.4 

 இ�தகய ேச- /ல"_ெப.(/ல"_ெப.) உளார இவ2_ெப.(இவ2_ெப.) 

உ��த_ெப.எ�.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1697.1 

 இ�தகம எ" என வினாவி அ�  ெச�ேய� $தி�வி.1697.2 

 அ�த நி"ன�	 ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) அன�	 வரயாேத $தி�வி.1697.3 

 உ��தலி" அட(தன,க  என உர�தா". $தி�வி.1697.4 

 அ( ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) ேசன த"C  ேச2_ெப.(ேச2_ெப.) 

இட_�ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அட� மா ஊ,( $தி�வி.1698.1 



 பி" உற 

நி=�	_ெப.எ�.(நி�_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஒ=ற� ேசவக� பிரான ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.1698.2 

 ம"னவ"_ெப.(ம"னவ"_ெப.) அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) யா, எ"ன� 

சாம(த" வண'கி_வி.எ�.(வண'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஐய 

$தி�வி.1698.3 

 இ"னவ, ேசன ெவ ள� யார எ" அறிவ எ"றா". $தி�வி.1698.4 

 அவர இ'� அழ�தி எ"றா" அரச"த" வழி� ெச�வா, ேபா� $தி�வி.1699.1 

 கவய	 இ-டவ�	 ேபா(தா, காவல"_ெப.(காவல"_ெப.) களி E,( அ	 

ெபா" $தி�வி.1699.2 

 நவமணி8 கல" ெபா" ஆட_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ந�கினா" உ ள� அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) $தி�வி.1699.3 

 தவறிலா" ெபா�-3 வா'கி� த#� த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) தம,8�	 ஈ(தா,. 

$தி�வி.1699.4 

 ஆ�(த ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) ப#மா� N2: ஐ'கதி நட�தி8 கா-: 

$தி�வி.1700.1 

 ஏ�(த த	 ேசன ெவ ள� எ�தினா, எ�	 எ�ல $தி�வி.1700.2 

 ேவ�(த தா,� ேசதிராய" ேவ-ட ேபா�� /லி_ெப.(/லி_ெப.) ேகா- ப-3 

$தி�வி.1700.3 

 மா�(தன" எ"6 ஓ, ஒ=ற" ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) �" வ( 

ெசா"னா". $தி�வி.1700.4 

 �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) அதி, அனிக	 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) �க	_ெப.(�க	_ெப.) 

மல,( உவக @�த_ெப.எ�.(@_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1701.1 

 அரசC	 அனிக ேவ(த=� அள* இ� சீ,� தலம ேயா3	 $தி�வி.1701.2 



 வ#ச க2 மித�ப_�ைற.எ�.(மித��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ந�கி_வி.எ�.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ( ெம�8 கா-3� த( 

$தி�வி.1701.3 

 பரசிய பதாதி த�த	 பதி /க� ெசK�க எ"றா". $தி�வி.1701.4 

 அற(தவ, கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) கா� ேசன காவல"_ெப.(காவல"_ெப.) 

அனிக	 த	த	_அ.ெதா.(த	த	_அ.ெதா.) $தி�வி.1702.1 

 சிற(த_ெப.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேச2_ெப.(ேச2_ெப.) 

நா-:� ெச�ல� ெசK�வா" ேபா"6 நி=ப $தி�வி.1702.2 

 நிற(த நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) மாட8 Eட� நி��த" அ( நில 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ'ேக $தி�வி.1702.3 

 மற(தன"_வி.�.(மற_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ"_பட,.ஒ�.) 

மனி�த ேவட	 கா-:ய மறவ ேரா3	. $தி�வி.1702.4 

 க2டன" ெபா�ன நாட"_�றி.வி.�.(நா3_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) விய(தன" 

க��தா ச'க $தி�வி.1703.1 

 

ெகா2டன"_வி.�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ"_பட,.ஒ�.

) �றி� ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஈ 

ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) Eட� ேமய $தி�வி.1703.2 

 அ2ட, த	 ெப�மா" ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) எ"6 எ2ணி8 

க2ண G,_ெப.(க2ண G,_ெப.) $தி�வி.1703.3 

 வி2டன" /ளக	 ேபா,�ப ெம�ய"/ வ:வ	 ஆனா". $தி�வி.1703.4 

 தன8� உயி,� ணயா நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

சாம(த" த"ன ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.1704.1 

 உன8� எளி வ(தா,_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) Eட� உடய 

நாயகேர எ"றா� $தி�வி.1704.2 



 என8� அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) ஆவா, நGேய எ"6 அவ=� யா*	 

ந�கி_வி.எ�.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1704.3 

 மன8கவ�/ இ"றி வா0(தா" மதி வழி 

வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம(த". $தி�வி.1704.4 

 அ:யா, ெபா�-3� ப#வயவ, ஆகி� ெசழிய" காண விட8 $தி�வி.1705.1 

 ெகா:யா, வ( ெம�8 கா-38 

ெகா3�த_ெப.எ�.(ெகா3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வ2ண	_ெப.(வ2ண	_ெப.) எ3� உர�	 $தி�வி.1705.2 

 க:யா, ெகா"ற �:யா, அ8_�-.(அ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) க"னி_ெப.(க"னி_ெப.) 

நாட"_�றி.வி.�.(நா3_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) தன8� இச(த $தி�வி.1705.3 

 ப:யா� உலவா8 கிழி 

ெகா3�த_ெப.எ�.(ெகா3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப:ய அறி(தப: 

பக,வா	. $தி�வி.1705.4 

 வ ள� �ல @டண" தி'க _ெப.(தி'க _ெப.) வார	 ெதா3� சிவத�ம	 

$தி�வி.1706.1 

 உ ள_ெப.அ.(உ _ெப.) எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) வழா ேநா=6 

ஒH�	_ெப.எ�.(ஒH�_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வலியா� 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) நா-:� $தி�வி.1706.2 

 எ ல� இ�லா ேவதியர 

இக0(தா"_வி.�.(இக0_வி.+(�_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) அதனா" மழ ம6� 

$தி�வி.1706.3 

 ெவ ள	_ெப.(ெவ ள	_ெப.) அ�க வள	_ெப.(வள	_ெப.) �"றி விள* 

அஃகிய நா3 எ�லா	. $தி�வி.1706.4 

 அறேவா, எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) நிர�/ 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஆக	_ெப.(ஆக	_ெப.) இட(த 

A� அ"றி $தி�வி.1707.1 

 மற A� இழ( �னி ேவ வி வாேனா, ேவ வி ெத" /ல�தி" $தி�வி.1707.2 



 உறேவா, ேவ வி இழ( இழி(த_ெப.எ�.(இழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) ெச� 

ஆ=றா_ெப.எ�.(ஆ=6_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) உயி, வள,�பா" 

$தி�வி.1707.3 

 /ற நா3 அண(தா, பசியாேல /H'கி 

ஒழி(த_ெப.எ�.(ஒழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �: எ�லா	. 

$தி�வி.1707.4 

 எ(த நா3 அணேவா	 என இர'க_�ைற.எ�.(இர'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இர'கி_வி.எ�.(இர'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மதி8ேகா" மதிநாளி� 

$தி�வி.1708.1 

 ெபா" நா2_ெப.(நா2_ெப.) �ள#� தட	_ெப.(தட	_ெப.) �ட( சி�தி8 

களி=ற� @சி�� $தி�வி.1708.2 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ஆதரவா� கய�_ெப.(கய�_ெப.) க2ணி தலவ" 

த"ன அ��சி� $தி�வி.1708.3 

 �"னா வ G0( கர	_ெப.(கர	_ெப.) �கி0�� பழி�சி மகி0( ெமாழி கி"றா". 

$தி�வி.1708.4 

 அ(த உலகி� உயி,8� உயி, நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) அ�லேயா 

அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) உயி, உயி, பசியா� $தி�வி.1709.1 

 எ��த வ��த	_ெப.(வ��த	_ெப.) அ:ேயன வ��	 மா6 எ" 

யா"_பதி.ெப.(யா"_த".ஒ�.) ஈ-: $தி�வி.1709.2 

 வ�த நிதிய	 த�ம�தி" வழிேய 

ெச"ற_ெப.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இளிய:க  

$தி�வி.1709.3 

 சி�த மல,( எ" இ3	 ப வின தGர_�ைற.எ�.(தG,_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அ� க2 ெச�க_விய'.வி.�.(ெச�_வி.+க_விய'.வி.�.) என. $தி�வி.1709.4 

 ேகாளா அரவ	 அர8� அச�த Eட� ெப�மா" �ற 

இர8�	_ெப.எ�.(இர8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1710.1 



 ஆளா	 அரச"_ெப.(அரச"_ெப.) தவ6_ெப.(தவ6_ெப.) சிறி அக	 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அதன� தி�� 

ெசவியி� $தி�வி.1710.2 

 ேகள, ேபால வாளாேத இ��ப மனயி� கிட�த அமல" $தி�வி.1710.3 

 தா _ெப.(தா _ெப.) ஆதர* ெபற_�ைற.எ�.(ெப6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நின( தரயி� கிட( யி� கி"றா". $தி�வி.1710.4 

 அ	க2 ெவ ளி அ	 பல�  ஆ3	 அ:க  அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) 

கனவி� $தி�வி.1711.1 

 ச'க8 �ழL	 ெவ2ணி6	 ச#ேகாவண�	 தய'க உர" $தி�வி.1711.2 

 சி'க நாத	 கிட( அசய� சி�த வ:வா எH( அ�ளி $தி�வி.1711.3 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) க2 யான� ெத"னவ, ேகா" �" 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இதன விள	/வா,. 

$தி�வி.1711.4 

 ஏடா, அல'க� வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) மா,ப ெவ	பா� 

எ"6	 அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) உடம $தி�வி.1712.1 

 வாடா விரத விH� ெச�வ	_ெப.(ெச�வ	_ெப.) உடயா� வய 

மற	_ெப.(மற	_ெப.) க:( $தி�வி.1712.2 

 ேகாடா 

அளி8�	_வி.எ�.(அளி_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ேகா"ம உடயா� உன8� ஓ, �ற உள உ" $தி�வி.1712.3 

 வ Gடா வள	_ெப.(வள	_ெப.) ேச, நா-: இ( நா _ெப.(நா _ெப.) ேவ வி� 

ெச�வ	_ெப.(ெச�வ	_ெப.) அ�கியதா�. $தி�வி.1712.4 

 மமறேய நம ப:ீகயா� மறேய நம பாகயா	 $தி�வி.1713.1 

 மறேய நம வாகன	 மா மறேய நம A/ர	 ஆ	 $தி�வி.1713.2 

 மறேய நம ேகாவண	 ஆ	 மறேய நம விழியா�	 $தி�வி.1713.3 

 மறேய நம ெமாழியா�	 மறேய நம வ:வா�	. $தி�வி.1713.4 



 ேவத	_ெப.(ேவத	_ெப.) தாேன நம ஆண� ச�தி வ:வா� விதிவில8கா� 

$தி�வி.1714.1 

 ேபாத	 ெகா7�தி நில நி6�தி� ேபாக	 ெகா3�� ப� உயி,8�	 

$தி�வி.1714.2 

 ேபத	 ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பிணி 

அவி0� எ	 பி#யா வ G3_ெப.(வ G3_ெப.) த�வ ஏ" $தி�வி.1714.3 

 நாத	 ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

தா,_ெப.(தா,_ெப.) ேவ(ேத நம ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ேகா� அ ஆ�	. 

$தி�வி.1714.4 

 அ(த மறக  தம8� உ6தி ஆவா, அ(A� வழி கலி ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

$தி�வி.1715.1 

 சி(த மக� தG வள,� எ	பா� சி(த ெசK�	 அ(தணரா� $தி�வி.1715.2 

 இ(த மறேயா, ேவ வி மழ8� ஏ வா�	 இவ, த	ம $தி�வி.1715.3 

 ம(த இக0( க வி-டா� அதனா" மா#_ெப.(மா#.) ம6�த"6 ஆ�. 

$தி�வி.1715.4 

 �	ம� /வன'க7	 உ�ய ��தG ேவ-�	 இவ, த	ம $தி�வி.1716.1 

 ந	ம� ேபால8 க23 ஒHகி நா7	 நானா வற	_ெப.(வற	_ெப.) ெப�8கி� 

$தி�வி.1716.2 

 ெச	ம�த�ம8 ேகா� ஓ�சி� திகி#_ெப.(திகி#_ெப.) உ�-: வா0தி என 

$தி�வி.1716.3 

 உ	ம� பய"_ெப.(பய"_ெப.) ேபா� எளி 

வ(தா,_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) உலவா8 கிழி 

ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) உத*வா,. $தி�வி.1716.4 

 இ(த8 கிழியி� எ�ண� ெபா" எ3� 

வழ'�	_ெப.எ�.(வழ'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெதா6	 

நா'க  $தி�வி.1717.1 



 த(த_ெப.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அளவி� �றயாத த"ம� 

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

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1717.2 

 வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வில	பா அக=6 எ"6 

ெகா3� ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) மன8 கவல $தி�வி.1717.3 

 சி(த� தி� நG6 சா�தி மற(தா,_வி.�.(மற_வி.+(�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) ஐய, 

தி� உ�வ	. $தி�வி.1717.4 

 க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கன*_ெப.(கன*_ெப.) 

நன*_ெப.(நன*_ெப.) ஆக� ெதாHதா" எH( எள#ய, ேகா" $தி�வி.1718.1 

 அ2ட, ெப�மா" தி�வ:ேபா� அ	 ெபா" கிழிய �:�தல ேம� 

$தி�வி.1718.2 

 ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

மகி0�சி_ெப.(மகி0�சி_ெப.) தல 

சிற�ப_�ைற.எ�.(சிற��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நி"ேறா, �E,�த	 

E�தா:� $தி�வி.1718.3 

 த2டா அம�ச, பட� தலவ, தம8�	 கா-: அறிவி�தா". $தி�வி.1718.4 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) க2 அ# மா" பிட, �ம(த ெத�வ மணி� @(தவி� 

ஏ=றி� $தி�வி.1719.1 

 ச'க	_ெப.(ச'க	_ெப.) �ழ'க_�ைற.எ�.(�ழ'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

மற �ழ'க� சா(த	_ெப.(சா(த	_ெப.) திமி,( தா ஒHக� $தி�வி.1719.2 

 ெதா'க� அணி( தசா'க விர� Nப ந6_ெப.அ.(ந6_ெப.அ.) ெந�� �ட, வள� 

$தி�வி.1719.3 

 க'க மில(த கட* _ெப.(கட* _ெப.) என8 க�தி� @ச வின �:�தா". 

$தி�வி.1719.4 

 அ3� வண'கி_வி.எ�.(வண'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வல	 

ெச�தி-3 அ	 ெபா" கிழிய� ெபாதி 

நG8கி_வி.எ�.(நG8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1720.1 



 எ3� ��தG வினஞ,8�	 யாக'க78�	 யாவ,8�	 $தி�வி.1720.2 

 ம3� நா7	 வரயா வழ'க வழ'க அ:யா,8�8 $தி�வி.1720.3 

 ெகா38க8 �றயா வ G-3 இ"ப	_ெப.(இ"ப	_ெப.) 

ஆயி=6_வி.�.(ஆ�_வி.+==_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஐய, 

ெகா3�த_ெப.எ�.(ெகா3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கிழி. $தி�வி.1720.4 

 ஆய ெபாதியி� விள ெபா"னா� அ�	/ ெச� வி�	/ 

இழி(த_ெப.எ�.(இழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1721.1 

 ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) அதன அக	 /ற�	 �யி"6 ஞான8 

ெகாH(_ெப.அ.(ெகாH	_ெப.அ.) அனய $தி�வி.1721.2 

 ஆயி� அ6கா� ப:ீக வா"_ெப.(வா"_ெப.) தட* 

ெகா:ய_ெப.அ.(ெகா:ய_ெப.அ.) ெந:ய ெப� $தி�வி.1721.3 

 வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) பிற*	 அழெகறி�ப ேவ�(தா" மறயி" 

வர	/_ெப.(வர	/_ெப.) அறி(தா". $தி�வி.1721.4 

 �(தி8�றயா நிதி8கடல �க( �க( நா _ெப.(நா _ெப.) ேதா6	 

$தி�வி.1722.1 

 சி(தி8 �ல@டண8 ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெத�வ த�	ப பயி,_ெப.(பயி,_ெப.) வள,�ப� $தி�வி.1722.2 

 ப(தி� திர �( நG, ேமக	_ெப.(ேமக	_ெப.) ப�கி� ெசா#ய� பல வளC	 

$தி�வி.1722.3 

 ந(தி8 க"னி_ெப.(க"னி_ெப.) நா3 அளக நக, ேபா� 

ெச�வ	_ெப.(ெச�வ	_ெப.) தழ�த"ேற. $தி�வி.1722.4 

 வயா கரண,கணயா இக, மற வ�ேலா, மற �: ெசா�லா� ஓ, 

$தி�வி.1723.1 

 ெம�யா மி�திக  ெபா�யா விரதிக  ேவ வி� தழ�கள வா0வி� ேபா, 

$தி�வி.1723.2 

 ப ஆ3 அர* அணி ஐயா னனCர பக, ேவா, உலகிய� அக� ேவா,க  

$தி�வி.1723.3 



 எ�யா உறதலி" ஐயா தளகய எ"ன� ெபாலிவ ெத"னா3. $தி�வி.1723.4 

 ேவத	_ெப.(ேவத	_ெப.) தன வ:* எ"6 வி2ணி"6 

இழி(த_ெப.எ�.(இழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விமான மற8 

$தி�வி.1724.1 

 கீத" ெசழிய" தன8� உலவா8 கிழி த( 

அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வழி இ 

அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) $தி�வி.1724.2 

 ேபாத	 கட(த_ெப.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) வணிக� /�ேத  மாட மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம6� 

$தி�வி.1724.3 

 பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) தடவ நட( வள பக,(த ப#� பக, கி=பா	. $தி�வி.1724.4 

 இறவ" �ல @டண" திகி#_ெப.(திகி#_ெப.) இFவா� உ�-3 

நா _ெப.(நா _ெப.) �"னா  $தி�வி.1725.1 

 சிற வ23_ெப.(வ23_ெப.) அறL	 தா�வன ெத�வ �னிவ, ப"னிய, த	 

$தி�வி.1725.2 

 நிற_ெப.(நிற	_ெப.) அ"6 அள( க-3க என ெந:ேயா" மகன� ெபா: ஆ8�	 

$தி�வி.1725.3 

 அறவ"_�றி.வி.�.(அற_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) தாேனா, காபாலி ஆகி� பலி8� 

வ� கி"றா". $தி�வி.1725.4 

 ேவத	_ெப.(ேவத	_ெப.) அச8�	 ேகாவண�	 ெம�யி� நG6	 உ  ஆக8 

$தி�வி.1726.1 

 கீத	 இச8�	 கனிவாL	 உ ேள நகL	 கி2கிணி J0 $தி�வி.1726.2 

 பாதமல�	 பாகL	 பலி ெகா  கலC	 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ரதி $தி�வி.1726.3 

 மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) கணவ"_ெப.(கணவ"_ெப.) தவ ேவட	 எ3�தா� ஒ� 

வ�	 எ�ல. $தி�வி.1726.4 

 வி 7	 கமல� ேசவ: J0 சில	பி" ஒலிL	 மிட6 அதிர� $தி�வி.1727.1 



  7	 கீத ஒலிL	 க�:யி" ஒலிL	 ள� ெசவி8 கீ23 $தி�வி.1727.2 

 உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) பிள( நிற_ெப.(நிற	_ெப.) கள( ஈ,� ெதா�லவ�	 

�" வ�லிய,க  $தி�வி.1727.3 

 ப ள	_ெப.(ப ள	_ெப.) க23 வ�/ன� ேபா� பலிெகா23 இ�லி" 

/ற	_ெப.(/ற	_ெப.) ேபா(தா,. $தி�வி.1727.4 

 ஐய	 ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அணவா, ஐய, 

ப#கல� ஐய	 அ"றி8 $தி�வி.1728.1 

 க அ	 ெபா" வளL	 ெப�வா, க�� நா2_ெப.(நா2_ெப.) அ"றி8 

கா�_ெப.(கா�_ெப.) $தி�வி.1728.2 

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

ம�'�_ெப.(ம�'�_ெப.) 

நா<	_ெப.எ�.(நா<_வி.+உ	_இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இழ�ப, 

ேவ _ெப.(ேவ _ெப.) சில அ	 ப"றி� $தி�வி.1728.3 

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

த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) மல,8 க2 அ	/	 ெகா'கயி� ெசா#ய� ேசா,வா,. 

$தி�வி.1728.4 

 மட மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) அனயா, எ'க  வளயின� த�தி, எ"றா, 

$தி�வி.1729.1 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) விட	_ெப.(விட	_ெப.) அயி"றா" உ'க  க(தர� 

உ ள_ெப.அ.(உ _ெப.) எ"றா" $தி�வி.1729.2 

 தடமதி ெகா	/_ெப.(ெகா	/_ெப.) அனா, எ	 கலயின� த�தி, எ"றா, 

$தி�வி.1729.3 

 �ட மதி மில(தா" உ'க  �கமதி இட�த எ"றா". $தி�வி.1729.4 

 இட_�ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அறி( எ	ம� ேச,மி" எ"றன, 

இளய, எ	 ேகா" $தி�வி.1730.1 



 கட�_ெப.(கட�_ெப.) அ� அனய,ீ Q'க  

இட_�ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இனி8 காணா எ"றா" 

$தி�வி.1730.2 

 மட நலா, அஃேத� ப2ட வ2ண	_ெப.(வ2ண	_ெப.) ஈ( இ�லி� 

ெச�ல_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.1730.3 

 விட அளி� அ�2 மி" எ"றா, ேவல/8� 

உற'�	_ெப.எ�.(உற'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ"றா". 

$தி�வி.1730.4 

 ந'கய, கபாலி8� எ"6 ந3 இல ேபாK	 எ"றா, $தி�வி.1731.1 

 அ	 க2 ந3* இலாம Q	மேனா,8 அ3�த எ"றா" $தி�வி.1731.2 

 ம'கய, அ:க  ெநMச	_ெப.(ெநMச	_ெப.) வலிய க� ேபாK	 எ"றா, 

$தி�வி.1731.3 

 ெகா'�_ெப.(ெகா'�_ெப.) அல, ெகா"ற யாC	 ெகா'கேய வ" க� 

எ"றா". $தி�வி.1731.4 

 கா ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) அ"ன க2ணா, க'க நG, �ம(த ஏ8� $தி�வி.1732.1 

 ஓமி" எ"றா, Q	பா� உ2 பலி ஏ=க எ"றா" $தி�வி.1732.2 

 ஏ ேபா� இ�(த_ெப.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஐய இச�த ெச�/ 

எ"றா, ஈச" $தி�வி.1732.3 

 ேகா உறா அ� அ"னG, Q	_தி#.(Q	_�".ஒ�.) ெகா'க ேபா� 

இ�(த_ெப.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ"றா". $தி�வி.1732.4 

 க6�தத எவ" ெகா� ஐய க(தர	 எ"ற, ேவள $தி�வி.1733.1 

 ெவ6�தவ" மா#_ெப.(மா#.) ெப�த=� எ"றன" விழியா� ேவல 
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ெவ _ெப.எஅ.(ெவ _ெப.அ.) வள $தி�வி.1754.2 

 எFவயி" உ ள_ெப.அ.(உ _ெப.) இ"6 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ	 $தி�வி.1754.3 

 ெம�	 மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) ெபா:�/ 

எழ_�ைற.எ�.(எH_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ G8க	 ெச�தேவ. $தி�வி.1754.4 

 நாளL	 வள இட_�ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந2<	 இ'� 

எ"பா, $தி�வி.1755.1 

 ேகா வள வில இ ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேபா	 எ"பா, $தி�வி.1755.2 

 வா _ெப.(வா _ெப.) விழி ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) பினா  வா'கி8 ேகா3	 

எ"6 $தி�வி.1755.3 

 ஆ  அ# ேய6 அனா, ஆ:� ேபாயினா,. $தி�வி.1755.4 

 ேபாயின வணிக, த	 /டயி" மி" என� $தி�வி.1756.1 

 பாயின மகளி�	 பல�	 காண �" $தி�வி.1756.2 

 ேமயின வி2_ெப.(வி2_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) விமான� உ  ஒளி 

$தி�வி.1756.3 

 ஆயின_வி.�.(ஆ�_வி.+இ"_இ.கா.+ன_பட,.ப".) தி� உ� ஆகி� 

ேதா"றினா,. $தி�வி.1756.4 

 ம-3 அல	/ ேகாதயா, �" வள பக,(த வணிக, தா	 $தி�வி.1757.1 

 ப-3 அச(த அ��� ந'க பாக, 

ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) என விய( 

$தி�வி.1757.2 



 உ-ட 	/ உவக ெவ ள	_ெப.(ெவ ள	_ெப.) உ=6 

எH(த_ெப.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �மிழி_ெப.(�மிழி_ெப.) 

ேபா� $தி�வி.1757.3 

 �-ட 	/ /னலி� ஆ0(த களி அட(த நக, எலா	. $தி�வி.1757.4 

 உ�விலாளி உட�_ெப.(உட�_ெப.) ெபா:�த ஒ�வ,_ெப.(ஒ�வ,_ெப.) Eட 

இ�வரா" $தி�வி.1758.1 

 ம� இலா,_�றி.வி.�.(இ�_ெப.+ஆ,_பட,.ப".) தி�8 க ெதா-3 வள ெசறி�த 

நG,மயா� $தி�வி.1758.2 

 க�வி" மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நா�க, க"னிமா, க2 

மி"C ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) $தி�வி.1758.3 

 ெபா�வி� காள என வர	பி� /த�_ெப.(/த�_ெப.) வர� பய(தன,. 

$தி�வி.1758.4 

 பிற(த_ெப.எ�.(பிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம(த, அள* 

இற(த_ெப.எ�.(இற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெப�ம_ெப.(ெப�மா"_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப�மித	 

$தி�வி.1759.1 

 சிற(த_ெப.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ Gர	_ெப.(வ Gர	_ெப.) 

ஆ=ற� ஏ=ற திற�_ெப.(திற�_ெப.) /ன( வகினா, $தி�வி.1759.2 

 மற(த_ெப.எ�.(மற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 	/ ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க2 வணிக மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) சிறி 

நா _ெப.(நா _ெப.) $தி�வி.1759.3 

 ற( அ"6 அ�  அட( ண அ:8க2 வகினா,. $தி�வி.1759.4 

 ெகா�� இல'� ெகா"ைற_ெப.(ெகா"ைற_ெப.) ேவ�(த Eட� ஆதி மாட 

நG  $தி�வி.1760.1 

 ப�திய	 ெபா" ம�� அைண(� வைளபக,(த ப#� �" $தி�வி.1760.2 



 ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இய	பினா	 இய8க 

மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) ேவ2ட அ-டமா $தி�வி.1760.3 

 சி�தி த(த_ெப.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) திற	_ெப.(திற	_ெப.) 

இனி� ெததி(த_ெப.எ�.(ெத#_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா6 ெச�/வா	. 

$தி�வி.1760.4 

 மி" அல'க  வாைக ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) விH� 

ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) �ல�தினி� $தி�வி.1761.1 

 ெத"னவ"_ெப.(ெத"னவ"_ெப.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ஆைண ேநமி திைச 

எலா	 உ�-3	_ெப.எ�.(உ�-3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நா _ெப.(நா _ெப.) $தி�வி.1761.2 

 �"ைன ைவக� ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ேதா6	 ஒ'�	 ெமா�வைர8கேண 

$தி�வி.1761.3 

 ம"C த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) பராைர ஆல நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) 

ம�'�_ெப.(ம�'�_ெப.) மைற �த�. $தி�வி.1761.4 

 அ3�ப மா� இ� ெவ ளி ெவ=பி" அ�� 

இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மரகத	 

$தி�வி.1762.1 

 க3�ப_�ைற.எ�./உ.உ�.(க3��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வாம மிைச 

இ�(�_வி.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கனக ெவ=ப" 

மக _ெப.(மக _ெப.) எC	 $தி�வி.1762.2 

 வ3�படாத க=பினா  ம:�� ெவ _ெப.எஅ.(ெவ _ெப.அ.) இைல� ��  

$தி�வி.1762.3 

 ெகா3�ப ேநச	 ஊ6 ேபாக_�ைற.எ�.(ேபா8_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) �ரவ" 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ைவகினா". $தி�வி.1762.4 

 பி�'கி ந(திேய �த� ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) தைக8 கண�த�	 

$தி�வி.1763.1 

 ம�'�_ெப.(ம�'�_ெப.) இ�(த_ெப.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

சனகாதி மா தவ�த, நா�வ�	 $தி�வி.1763.2 



 ஒ�'� இைறMசி உ2ண_�ைற.எ�.(உ2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ2ண 

அ�த	 ஊ6 சிவ கைத8 $தி�வி.1763.3 

 ெபௗவ	_ெப.(ெபௗவ	_ெப.) 90� J, த:(த பாலC8� 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ெகா3�� $தி�வி.1764.1 

 ெதFவ	 ஆய விைனக  தG, இய8க மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) அ6வ�	 

$தி�வி.1764.2 

 ெத�வ நG6 �H�	 அணி(�_வி.எ�.(அணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவணி க2:ைக� 

$தி�வி.1764.3 

 ைசவ ேவட மாதவ	 த#�� வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேதா"றினா,. $தி�வி.1764.4 

 ம(திர� சில	/_ெப.(சில	/_ெப.) அல	/	 மலர:8 க2 வ(தி 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1765.1 

 எ(ைத_ெப.(எ(ைத_ெப.) அ-ட சி�தி ேவ23	 எ'க78� என� ெதாழா 

$தி�வி.1765.2 

 அ	 தளி,8 ைகயவ, இர�ப அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ம:�தல	 $தி�வி.1765.3 

 த(தி�8�	 மாைத அ'ைக �-: ஈ� சா=6	 ஆ�. $தி�வி.1765.4 

 அல, ப�	 ெபால' ெகா	/_ெப.(ெகா	/_ெப.) அ"ன 

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

இவ2_ெப.(இவ2_ெப.) நிைறவா� எ'�	 $தி�வி.1766.1 

 மல, பரா ச�தி ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மேகைசயா� 

அணிமா ஆதி� $தி�வி.1766.2 

 பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) /க0 சி�தி எ-3	 

பணி(�_வி.எ�.(பணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �=ேறவ� 

ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1766.3 



 சிலதிய, ஆகி� J0(�_வி.எ�.(J0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேசவக	 

ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ைவ�	. $தி�வி.1766.4 

 இவைள நG, சி(தி� தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) �" 

நG-:ய_ெப.எ�.(நG-3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விைனைய நG8கி� 

$தி�வி.1767.1 

 தவல�	 சி�தி எ-3	 த�	 என8 க�ைண @��� $தி�வி.1767.2 

 சிவபர	 ேசாதி எ-3� சி�திL	 

ெதளி�த�_ெதா.ெப.(ெதளி_வி.+�த�_ெதா.ெப.�றி.) ெச�தா" $தி�வி.1767.3 

 அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) அ� 

மற(தா,_வி.�.(மற_வி.+(�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) உ	ைம ஆ0 விைன 

வல�தா" ம"ேனா. $தி�வி.1767.4 

 ெசHமதி� பிள* ேவ�(த ேத*	 அ8_�-.(அ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) 

�=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1768.1 

 �Hமதி �க�தினாைர �னி(� நG, ப-ட ம'ைக� $தி�வி.1768.2 

 பHமர	 �தலா	 ஞான� பாைறயா� கிடமி" எ"ன8 $தி�வி.1768.3 

 கHம� உ=6 அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) தா0(� கழிவ� 

இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) சாப	 எ"றா,. $தி�வி.1768.4 

 இ�ப:8 க�	 கலாகி8 கிட�தி ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) ஆ23 எ�ைல8 

$தி�வி.1769.1 

 அ�/ற	 ம�ைர நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ3�� 

உைம ெதா3�த சாப�� $தி�வி.1769.2 

 உ�பற ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) Q'க  

ெதா�_ெப.அ.(ெதா"ைம_ெப.) உ� ந�கி� சி�தி $தி�வி.1769.3 

 ைக�ப3 கனிேபா� காண8 கா-3�	 ேபாதி, எ"றா". $தி�வி.1769.4 

 ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) அனா,க  அ6வ�	 $தி�வி.1770.1 



 ெந:ய வா"_ெப.(வா"_ெப.) 

நிமி,(�_வி.எ�.(நிமி,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா, $தி�வி.1770.2 

 ப:L	 ப-ட ம'ைகயா� $தி�வி.1770.3 

 அ:யி� பாைற ஆயினா,. $தி�வி.1770.4 

 கதி, கல	_ெப.(கல	_ெப.) ெப� கா-சி_ெப.(கா-சி_ெப.) ேபா� $தி�வி.1771.1 

 உதி, பழ�தி" உட�_ெப.(உட�_ெப.) எலா	 $தி�வி.1771.2 

 /ைத பட8 கிட(தன, $தி�வி.1771.3 

 மத அ#� தட	_ெப.(தட	_ெப.) கணா,. $தி�வி.1771.4 

 ப�வ	_ெப.(ப�வ	_ெப.) ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) 

கழி(�_வி.எ�.(கழி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1772.1 

 ஒ�வ மாட ம�ைர எ	 $தி�வி.1772.2 

 �ரவ" எ2�ண�தினா" $தி�வி.1772.3 

 தி� உள	 தி�	பினா". $தி�வி.1772.4 

 த"ன� இ�ைச ெகா2ட� ஓ, $தி�வி.1773.1 

 இ" அ�  �ரவனா� $தி�வி.1773.2 

 அ( ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க� ஆயினா, $தி�வி.1773.3 

 �"ன, வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேதா"றினா". 

$தி�வி.1773.4 

 இ�-ட �	/ ேகாைதயா, $தி�வி.1774.1 

 ம�-ட �	/ விைன ெகட_�ைற.எ�.(ெக3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$தி�வி.1774.2 

 அ� த�	/ க2ணினா� $தி�வி.1774.3 

 ெத� த�	ப ேநா8கினா". $தி�வி.1774.4 



 அ:க  ேநா8க_�ைற.எ�.(ேநா8�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ	/ய	 

$தி�வி.1775.1 

 க:ெகா  ெந�த�_ெப.(ெந�த�_ெப.) க(த _ெப.(கா(த _ெப.) 

ைப'_ெப.அ.(ைப'_ெப.அ.) $தி�வி.1775.2 

 ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) ெகா  ��ைல_ெப.(��ைல_ெப.) ��த ேம� 

$தி�வி.1775.3 

 ப:ய� @�த_ெப.எ�.(@_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாைறேய. 

$தி�வி.1775.4 

 தா8க_�ைற.எ�.(தா8�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவத க� தி�	 $தி�வி.1776.1 

 பா8க	_ெப.(பா8க	_ெப.) உ=ற_ெப.எ�.(உ6_வி.+=_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெபா" என $தி�வி.1776.2 

 நG8க	 அ=ற_ெப.எ�.(அ6_வி.+=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ� _ெப.(இ� _ெப.) 

மல $தி�வி.1776.3 

 வ G8க	 அ=6 வி-டேத. $தி�வி.1776.4 

 நிைறL	 அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) எC	 நதி $தி�வி.1777.1 

 ெபாைற எC	 கைர கட(�_வி.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+உ_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.1777.2 

 இைறவனி" அ�  கட�_ெப.(கட�_ெப.) $தி�வி.1777.3 

 �ைறயி" வா� ம3�ப ேவ. $தி�வி.1777.4 

 எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைற அ:8 கேண 

$தி�வி.1778.1 

 அH(� ேநச ெமா3 தவ8 $தி�வி.1778.2 

 ெகாH(� அனா,க  அ6வ�	 $தி�வி.1778.3 

 விH(�_வி.எ�.(விH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைறMசினா, அேரா. 

$தி�வி.1778.4 



 �மர=� ஊ-3	 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

$தி�வி.1779.1 

 உைம ஒ�பா,க  ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) ேம� $தி�வி.1779.2 

 அமல� ேசாதி அ	ைக ஆ'� $தி�வி.1779.3 

 கமல� ேபா� J-:னா". $தி�வி.1779.4 

 சி�தி எ-3	 அ( நலா, $தி�வி.1780.1 

 /�தியி� ெகா7(தேவ $தி�வி.1780.2 

 ைக�தல�தி� ைவ�த� ஒ, $தி�வி.1780.3 

 ��� என� ெத�-3வா". $தி�வி.1780.4 

 அணிமா மகிமா இலகிமா அ#ய க#மா� பிரா�திமல� $தி�வி.1781.1 

 பிணி மா� உைடேயா,8� அ#ய பிர காமிய	 ஈச��வ	 ெம� $தி�வி.1781.2 

 �ணிமா ேயாக,8� எளிய வசி��வ	 எ"6 எ-டா	 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�-.+ஐ_பட,.ப".) உள8 க2 $தி�வி.1781.3 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா� அ6�ேதா, விைளயா-:" வைகயா	 அவ=றி" 

மர/_ெப.(மர/_ெப.) உைர�பா	. $தி�வி.1781.4 

 அற*	 சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) உயி, ெதா6	 தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) 

பரம கா-ைட அ<வா�� 

ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1782.1 

 உைறL	_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சி6ைம அணி மா 

ஆ	 உவ# ஞால	_ெப.(ஞால	_ெப.) �த� ேம� எ"6 $தி�வி.1782.2 

 அைறL	 சிவா அ(த	 ஆறா ஆ6	 � 7	 /றC	 அகலாேத 

$தி�வி.1782.3 

 நிைறL	 ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) தைன அ"ேறா மகிமா எ"C	 

நிர	பிய A�. $தி�வி.1782.4 



 இல� ேம� பார	 ேபா� 

இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேயாகி தைன 

எ3�தா� $தி�வி.1783.1 

 இல�வான பர அ<� ேபா� இ��ப� இலகிமா 

ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1783.2 

 இல� வான பர அ<� ேபா� 

இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேயாகி தைன 

எ3�தா� $தி�வி.1783.3 

 இல� ேம� பார	 என இ��ப� அ"ேறா க# மாவா	. $தி�வி.1783.4 

 பில�தி� இ�(ேதா" அய" உலகி� /�த" மீ23	 பில	 

அைடத�_ெதா.ெப.(அைட_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) $தி�வி.1784.1 

 பல�தி" மி�(த_ெப.எ�.(மி�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரா�திய தா	 

பரகாய�தி" ந2<த� வா"_ெப.(வா"_ெப.) $தி�வி.1784.2 

 /ல�தி" இய'க� இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) சி�த ேபாக	 அைன��	 

தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) 

இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1784.3 

 தல�தி" இைன(த ப:வ�த� பிரகாமிய	 ஆ	 தவ8 ெகா:ய,ீ. 

$தி�வி.1784.4 

 வி2ணி� இரவி த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) உட	பி" ெவயிலா� அைன��	 

விள8�த� ேபா� $தி�வி.1785.1 

 ம2ணி�_ெப.(ம2_ெப.+இ�_இட.ேவ.) உள ஆ	 ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) 

பல*	 கால	_ெப.(கால	_ெப.) 9"6	 வான�தி" $தி�வி.1785.2 

 க2ணி� உள ஆ	 ெபா�7	 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) காய�� ெதளியா� 

இ�(�_வி.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அறித�_ெதா.ெப.(அறி_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) $தி�வி.1785.3 

 எ2ணி� இ�*	 மைற ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சா, பிரகாய	 எ"6 

இய	/	 ஆ�. $தி�வி.1785.4 



 ஈச" என �� ெதாழிK	 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) இ�ைச வழி 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எH /ரவி� $தி�வி.1786.1 

 ேதச" �த� ேகா  பணி ேக-ப� திக0வ� தGச��வ	 

ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1786.2 

 @ச�_ெப.(@ச�_ெப.) அ*ண, / _ெப.(/ _ெப.) வில'� @த மனித, �த� 

உல�	_ெப.(உல�_ெப.+உ	_சா#.) $தி�வி.1786.3 

 வாச வாதி எ2 ம�(த" வசமா8 ெகா ைக வசி��வ	 ஆ	. $தி�வி.1786.4 

 எ	ைம உண,(த_ெப.எ�.(உண,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேயாகிய,க  

இவ=ைற வி�	பா, எனிC	 அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) $தி�வி.1787.1 

 த	ைம நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) ேபா� 

அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உலக,8� அைனயா, 

ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) தைன உண,��	 $தி�வி.1787.2 

 ெச	ைம உைடய இைவ_பதி.ெப.(இ_�-.+ஐ_பட,.ப".) எ"ன� சி�தி எ-3	 

ெதளி* எ�த8 $தி�வி.1787.3 

 ெகா	ைம �ைலயா, அ6வ�8�	 ெகா7�தினா" எ2 �ண� ெச�வ". 

$தி�வி.1787.4 

 ேதவேத* உபேதசி�த சி�திைய� சில	ப" ெச�வி_ெப.(ெச�வி_ெப.) 

$தி�வி.1788.1 

 பாவைன வல�தா� ந"�_வி.அ.(ந"�_ெப.) பயி"6வா" வழி8 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏகி� $தி�வி.1788.2 

 @வல, க��பி" ந�லா, அ6வ�	 /ர	 9"6 அ-ட $தி�வி.1788.3 

 காவல"_ெப.(காவல"_ெப.) 

வி�	பி_வி.எ�.(வி�	/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ைவ�	 கயிைல மா� 

வைரயி� /8கா,. $தி�வி.1788.4 

 ச(� J0 மலய� சில	ப, தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) /#(த இய8கி மா,8 

$தி�வி.1789.1 

 அ(த நா� இ� சி�தி த(த� அைற(தன" அ: ெதாழா $தி�வி.1789.2 



 வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) வளவ" 

ெபா�-3 வடா� வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) திற(� அைழ�� $தி�வி.1789.3 

 இ(� ேசகர" விைட இல�சிைன இ-டவா6 விள	/வா	. $தி�வி.1789.4 

 ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) ெவ-: மைல�� வா _ெப.(வா _ெப.) விதி, �ைண 

விழி8�யி� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �ைள $தி�வி.1790.1 

 ேகா3 ெவ-:ய �றி ெகா  ேமனிய, �: ெகா  மா நக, க: ெகா  

ைப'_ெப.அ.(ைப'_ெப.அ.) $தி�வி.1790.2 

 கா3_ெப.(கா3_ெப.) ெவ-:ய காரண8 �றி கா3_ெப.(கா3_ெப.) ெவ-:ய 

ெசாழ"_ெப.(ேசாழ"_ெப.) எ"6 $தி�வி.1790.3 

 ஏ3 ெவ-:ய வ23_ெப.(வ23_ெப.) J0 ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) எயி� 

ெகா  க�சி உளா" அவ". $தி�வி.1790.4 

 உ�தம சிவ ப�தி#� ெப#�_ெப.(ெப#�_ெப.) உ�தம" /�_ெப.அ.(/�_ெப.அ.) 

விைரகல" $தி�வி.1791.1 

 மி�ைத எ"6 ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) நG6 க2:ைக 

ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) எ"6 அணி ெம�யினா" $தி�வி.1791.2 

 நி�த ேவத /ராண	 ஆதி நிக0�தி3	 ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) க2<த� 

$தி�வி.1791.3 

 அ�தனேன பர த��வ� ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) எ"6 அள(� அறி 

ேக வியா". $தி�வி.1791.4 

 அ'க	 ஆேறா3 ேவத	_ெப.(ேவத	_ெப.) நா"�	 

அறி(�_வி.எ�.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெம��ெபா�  ஆ�(� 

உள	 $தி�வி.1792.1 

 ச'ைக ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அCதின	 

அர"/க0 சா=6 ைசவ /ராண A� $தி�வி.1792.2 

 ெபா'�	 இ" �ைவ அ�� த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ெசவி வா� திற(� /க-: 

உ23 $தி�வி.1792.3 



 எ'க  நாயக" அ: இைணக2 இ���	 அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) 

க���ளா". $தி�வி.1792.4 

 �8க2 நாயக" ��/ர�ைத �னி(த நாயக" ம'ைக_ெப.(ம'ைக_ெப.) ஓ, 

$தி�வி.1793.1 

 ப8க நாயக" மி8க_ெப.அ.(மி8க_ெப.அ.) வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) பர* 

நாயக" அர* அணி� $தி�வி.1793.2 

 ெசா8க நாயக" உடK	 ெசவியா" 

�க(�_வி.எ�.(�க_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �ைவ� த�	 

$தி�வி.1793.3 

 த8க பாேலா3 ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) 

கல(�_வி.எ�.(கல_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த�8கி உ2பவ" 

ஆயினா". $தி�வி.1793.4 

 அ	 கய�_ெப.(கய�_ெப.) க2 மட(ைத_ெப.(மட(ைத_ெப.) பாக" அ:�தல	 

ெதாH	 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ேம� $தி�வி.1794.1 

 ெபா'கி_வி.எ�.(ெபா'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மி8� எH	 

அ"பனா� ம� ேரச" மி"C ெபால'கழ� $தி�வி.1794.2 

 ப'கய� பத	_ெப.(பத	_ெப.) எ"6 நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) பணிேவ" 

என� ப#* எ�திேய $தி�வி.1794.3 

 க'�லி� �யி�வா" கய�_ெப.(கய�_ெப.) /ைர க2ணி ப'கைன 

உ"னிேய. $தி�வி.1794.4 

 அ"6 ெச	பிய, ேகாமக" கனவி" கேண அ�  ெவ ளிமா $தி�வி.1795.1 

 ம"6  நி"றவ, சி�தரா� எதி,வ(� ம"னவ நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) 

உள�� $தி�வி.1795.2 

 ஒ"6	 அMச� ஒ��தனாகி உ��தி#(� தனி�� 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1795.3 



 இ"6 வ(தைன_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+ஐ_�".ஒ�.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபாதி என� /க"றன, 

ஏகினா,. $தி�வி.1795.4 

 ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) 

விழி�� உண,(�_வி.எ�.(உண,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

கிள,(த_ெப.எ�.(கிள,_ெப.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ=/த" 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1796.1 

 ஈ-3 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அைம��ளா, பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) யா�	 

இ"றி வழி8 ெகாள Gஇ_வி.எ�.(ெகா _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.1796.2 

 நா-ட	 9"றவ" ஆ	வா  ெகா3 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) அ�- 

�ைணயா� வழி $தி�வி.1796.3 

 கா-ட அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) எC	 இ*ளி ேம� ெகா3 

க'��_ெப.(க'��_ெப.) வா� வ�வா" அேரா. $தி�வி.1796.4 

 க�K	 ஆ, அழ� அ�த�	 பல கKழிL	 �ண கைன கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

$தி�வி.1797.1 

 ெச�K	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மா நதி பல*	 

வா"_ெப.(வா"_ெப.) நிமி, க"னK	 ெசறி ெச(_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) ெநK	 

$தி�வி.1797.2 

 /�K மாநிலC	 கழி(�_வி.எ�.(கழி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

/ற	_ெப.(/ற	_ெப.) கிட8க_�ைற.எ�.(கிட88_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நட(�_வி.எ�.(நட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா� $தி�வி.1797.3 

 வ�K மா �ைலயா, கண	_ெப.(கண	_ெப.) பயி� ைவைக அ	 �ைற 

எ�தினா". $தி�வி.1797.4 

 �6� �"ன, அதி,(� ைவைக ெகாதி�� அக" கைர ��திேவ, 

$தி�வி.1798.1 

 பறிய வ" சிைன �றிய வி2_ெப.(வி2_ெப.) ெதா3 

ைப(_ெப.அ.(ைப	_ெப.அ.) த�8கைள உ(திேய $தி�வி.1798.2 



 ம6கி_வி.எ�.(ம6�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ெவ ள	_ெப.(ெவ ள	_ெப.) 

எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைல�தர 

ம"னவ"_ெப.(ம"னவ"_ெப.) கைர த"னி� 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1798.3 

 இ6தியி� அவைன� ெதாழ=� இைடX6 இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) 

எ"6 அஞ, எ��வா". $தி�வி.1798.4 

 இHெதா3	 �ைவ அ�� ெப" கல" இ-3 உணா� இ� க2 கண G, 

$தி�வி.1799.1 

 வழிய வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வில8�வா#" 

வைள(த� ஆ6 பக�_ெப.(பக�_ெப.) 

ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1799.2 

 ெபாH�_ெப.(ெபாH�_ெப.) எH	 ெபாHேதா ம68க	 விைள8�ேம இக� 

@ழிய" $தி�வி.1799.3 

 வHதி அ"றிL	 ைவைகL	 பைக ஆன� எ"6 வ�(தினா". $தி�வி.1799.4 

 ெவ ள	_ெப.(ெவ ள	_ெப.) 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அH'� ெச	பிய" 

ெமலி* ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

விைர(ெதழGஇ8 $தி�வி.1800.1 

 க ள ேநா8கி� அக�படாதவ, கன*_ெப.(கன*_ெப.) ேபா� 

அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) நனவி� 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1800.2 

 � ள_�ைற.எ�.(� 7_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேநா8� உைட அ"ப�8� 

அ�  உ�வ	 ஆகியசி�த,தா	 $தி�வி.1800.3 

 ப ள	_ெப.(ப ள	_ெப.) 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ�	 

ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) வ=ற ேநா8கின, 

பா,�தேரா. $தி�வி.1800.4 



 வற(தவா6 கட(�_வி.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+உ_ெப.எ�.�றி.) 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வட8� 

வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) திற(� ேபா� $தி�வி.1801.1 

 நிைற(த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) கட(�_வி.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+உ_ெப.எ�.�றி.) 

வ Gதிக  நி(தி ேந#ய, ேவ(தைன� $தி�வி.1801.2 

 சிற(த_ெப.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வாடக /னித ப'கய 

தி�பிய� /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) ஆ3வி�� $தி�வி.1801.3 

 அற	_ெப.(அற	_ெப.) தவாத அைற கான க2ட, த	 

ஆலய	_ெப.(ஆலய	_ெப.) /�வி�தேரா. $தி�வி.1801.4 

 ெவ	ைம_ெப.(ெவ	ைம_ெப.) ெச� கதி,கா� ெச	ெபா" விமான ேசகர�தி" 

ேமய $தி�வி.1802.1 

 த	ைமL	 பணிவி�� எ2 இ� சராசர	 அைன��	 

ஈ"ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1802.2 

 அ	ைம அ	 கய�_ெப.(கய�_ெப.) கணாள	 அண'ைகL	 பணிவி�� 

உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) $தி�வி.1802.3 

 ெச	ைம ெச� இ"ப ெவ ள�� அH�தினா, சி�தசாமி. $தி�வி.1802.4 

 எ2ணிய_ெப.எ�.(எ2<_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

எ2ணி_வி.எ�.(எ2<_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஆ'ேக 

யா"_பதி.ெப.(யா"_த".ஒ�.) ெபற_�ைற.எ�.(ெப6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

�:�தா� ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.1803.1 

 ப2ணிய" மைறக  ேதறா பா�ெமாழி மணாள 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1803.2 

 /2ணிய, தம8� ேவத� ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) உைர 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா� _ெப.+ஏ_சா#.) 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1803.3 



 வி2_ெப.(வி2_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) விமான ேமய �(தர விட'க ேபா=றி. 

$தி�வி.1803.4 

 எF*ட� எ3�ேத"_வி.�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+ஏ"_த".ஒ�.) ேம� 

நா _ெப.(நா _ெப.) எ2 இலா� பிறவி ேதா6	 $தி�வி.1804.1 

 அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) உட�_ெப.(உட�_ெப.) 

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) மற	_ெப.(மற	_ெப.) 

ெபா�-டாக அ"ேறா $தி�வி.1804.2 

 ெதF உட�_ெப.(உட�_ெப.) ெபா:�தா� உ"ற" ேசவ:8� அ:ைம 

@2ட_ெப.எ�.(@2_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1804.3 

 இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) உட�_ெப.(உட�_ெப.) ஒ"ேற அ"ேறா என8� 

உட�_ெப.(உட�_ெப.) ஆன� ஐயா. $தி�வி.1804.4 

 இ"னன பல*	 ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இைறMசி 

இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ப� வர�	 ேவ23	 $தி�வி.1805.1 

 மி" ந� ேவலினாைன ேவ(த நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) ேபா(த 

வ2ண	_ெப.(வ2ண	_ெப.) $தி�வி.1805.2 

 ெத"னவ"_ெப.(ெத"னவ"_ெப.) அறி(தா� ஏத	 

ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ"6 ஆ,�தா,8 

க2ணி $தி�வி.1805.3 

 ம"ைன� சி�த சாமி உ�தர வழி8 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏகா. $தி�வி.1805.4 

 ம2ணிைன வள,8�	 ைவைக வடகைர அள* ந2ணி� $தி�வி.1806.1 

 /2நிய நG=68 கா�/� /2டர Qதலி� சா�தி $தி�வி.1806.2 

 உ  நிைற க���8� ஏ=ப உ6�ைண உன8� உ2டாகி $தி�வி.1806.3 

 ந2<க எ"6 ெபா"னி நாடைன 

வி3��_வி.எ�.(வி3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மீ23. $தி�வி.1806.4 

 கா�/� ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கதவி� விைட8�றி 

$தி�வி.1807.1 



 யா�/� ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைம�� 

ஈ,Mசைட� சி�த, ேபா�� $தி�வி.1807.2 

 ��/8 ைகவைர �0 வட ேம�வி� $தி�வி.1807.3 

 ேகா�/� ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா" ேகாயிலி" 

ேமயினா,. $தி�வி.1807.4 

 க'�லி" அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) ைக �ைற�பா" என� $தி�வி.1808.1 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ைக நG-:� தினகர" ேதா"றK	 $தி�வி.1808.2 

 எ'க  நாயக" இ-ட �றி அறி(�_வி.எ�.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.1808.3 

 அ'க2 வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) திற�பவ, ஐLறா. $தி�வி.1808.4 

 ம=ைற வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) க2 9"றிC	 வ�ைல ேபா� 

$தி�வி.1809.1 

 உ=6 ேநா8கின, தா	 ெந"ன�_ெப.(ெந"ன�_ெப.) ஒ=றிய $தி�வி.1809.2 

 ெகா=ற மீன8 �றி பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) யாைம_ெப.(யாைம_ெப.) க23 

$தி�வி.1809.3 

 எ=றி இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) ஆ	 ெகா� எ"6 ஏ(த� �" 

எ�தினா,. $தி�வி.1809.4 

 ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ம"ன 

ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) ெபா" அ	 கய�_ெப.(கய�_ெப.) �றி $தி�வி.1810.1 

 மா=றி உ�தர வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) கத* அதி� $தி�வி.1810.2 

 ஏ=6 இல�சிைன இ-டன, யாைர எ"6 $தி�வி.1810.3 

 ஆ=ற� ேவ(த அறிகில	 யா	_பதி.ெப.(யா	_த".ப".) எ"றா,. $தி�வி.1810.4 

 ைவைய நாடC	 வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ� 

ேநா8� உறGஇ $தி�வி.1811.1 



 ஐய இ"ன�_�றி.வி.�.(இ"_ெப.+அ�_பட,.ஒ�.) ஓ, அ=/த மாையைய� 

$தி�வி.1811.2 

 ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ�லவ, யா, என� ேத, 

இல"_�றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.1811.3 

 ஐய	 எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அக" மைன 

ந2ணினா". $தி�வி.1811.4 

 ம6�த உ2:ய" மா மல,� பாயைல $தி�வி.1812.1 

 ெவ6��_வி.எ�.(ெவ6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அக"6_வி.எ�.(அக"_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தைர ேம� 

ப ளி_ெப.(ப ளி_ெப.) ெகா ள*	 $தி�வி.1812.2 

 ெபா6�தன" அ"6 �யி"றா" இ" அ�  ேபா0தினி� $தி�வி.1812.3 

 க6�த க2ட, கன வினி� E6வா,. $தி�வி.1812.4 

 ம-ட� அல	பிய தாதகி மாைலயா" $தி�வி.1813.1 

 உ-ட �	பி_ெப.(�	பி_ெப.) 

ஒHகிய_ெப.எ�.(ஒH�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ"பினா� 

$தி�வி.1813.2 

 க-3 இ� அ'� எயி� க�சியி� கா3_ெப.(கா3_ெப.) எலா	 $தி�வி.1813.3 

 ெவ-: ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) /ைட 

வி�திய_ெப.எ�.(வி��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப�தியா". $தி�வி.1813.4 

 வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நைம வழி பட ேவ2:னா" 

$தி�வி.1814.1 

 இ(த வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) திற(� அைழ�� இ" அ�  $தி�வி.1814.2 

 த(�_வி.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

மீள_�ைற.எ�.(மீ _வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வி3��� பி" ஆ- 

ெகாள Gஇ_வி.எ�.(ெகா _வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1814.3 



 ந(த_�ைற.எ�.(ந(�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மா� விைட 

நா	_பதி.ெப.(நா	_த".ப".) ெபாறி�ேத	 எனா. $தி�வி.1814.4 

 அ�ளினா" ஐய	 ேத=றி அக"றபி" $தி�வி.1815.1 

 ம�ளி" நி'கி_வி.எ�.(நG'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மல,8க2 

விழி�� எழGஇ $தி�வி.1815.2 

 ெவ�ளினா" ெவய,�தா" வி	மினா" பல $தி�வி.1815.3 

 ெபா�ளி" ஆ=6தி�தா" �ல @டண". $தி�வி.1815.4 

 வ ள� அ"/8� எளிவ(த மா2/_ெப.(மா2/_ெப.) க23 $தி�வி.1816.1 

 உ ள_ெப.அ.(உ _ெப.) உ ள 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) A=6 எH	 அ=/த 

$தி�வி.1816.2 

 ெவ ள�	 பரமான(த ெவ ள�	 $தி�வி.1816.3 

 ெகா ைள ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ேகாமைன நG'கினா". $தி�வி.1816.4 

 அளி அறா மன��_ெப.(மன	_ெப.+அ��_சா#.) அ"/ைடய அ"ப�8� 

$தி�வி.1817.1 

 எளிய, ஆடைல யா,8�	 ெவளி�பட� $தி�வி.1817.2 

 ெதளிL மா6 ெதளிவி��� த"ைன� ேபா� $தி�வி.1817.3 

 விளி இலா இ"ப ெவ ள�� அH�தினா". $தி�வி.1817.4 

 ேகாடாத ெச'ேகாK	 ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) �ைடL	 ேகா 

�:L	_ெப.எ�.(�:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1818.1 

 ஏடா, அல'க� இரா_ெப.(இரா_ெப.) ேச(திர=� அளி��� $தி�வி.1818.2 

 ேதாடா, இதழியா" தா _ெப.(தா _ெப.) கமல	 

J:_வி.எ�.(J3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா"_ெப.(வா"_ெப.) 

$தி�வி.1818.3 



 நாடாள அர�_ெப.(அர�_ெப.) உ#ைம_ெப.(உ#ைம_ெப.) ெப=றா" னரபதிேய. 

$தி�வி.1818.4 

 ச	/ ம�ைர� பர" இர*_ெப.(இர*_ெப.) தனிேய 

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

பணி(த_ெப.எ�.(பணி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1819.1 

 ெவ	/ கதிேரா" ம�மாைன 

வி3��_வி.எ�.(வி3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மீ23	 தா0 இ68கி 

$தி�வி.1819.2 

 அ	 ெபா" கதவி" விைட ெபாறி�த� அைற(�	 ெத"ன" அ3 பைட8� 

$தி�வி.1819.3 

 வ	/ மல, ேதா� /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) ப(த, ைவ��8 கா�த வைக 

ெசா�வா	. $தி�வி.1819.4 

 ெத"ன" அரச /ர(தர" ேகா� 

ெசK�த_�ைற.எ�.(ெசK��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நாளி� 

கா3_ெப.(கா3_ெப.) எறி(த $தி�வி.1820.1 

 ம"ன"_ெப.(ம"ன"_ெப.) பி"ன, ெவளி�பைடயா� ேபா(� ேபா(� ம� 

ேரச" $தி�வி.1820.2 

 ெபா" அ	 கமல� தா _ெப.(தா _ெப.) வண'கி� ேபாவா" �"னி� ெபா�	 

ெபா�ைன8 $தி�வி.1820.3 

 க"னி_ெப.(க"னி_ெப.) நாட"_�றி.வி.�.(நா3_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) 

ேக2ைம_ெப.(ேக2ைம_ெப.) ெபற_�ைற.எ�.(ெப6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வி3�தா" வ#ைச8 ைகLைறேய. $தி�வி.1820.4 

 ெபா"னி நாட"_�றி.வி.�.(நா3_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) 

வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) வி3�த ெபால	_ெப.(ெபால	_ெப.) 

@2 ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) �த� பிற*	 $தி�வி.1821.1 

 க"னி_ெப.(க"னி_ெப.) நாட"_�றி.வி.�.(நா3_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) ைக 

கவ,(�_வி.எ�.(கவ,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தாC	 



கல8�	_ெப.எ�.(கல8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெதாட, பினா� 

$தி�வி.1821.2 

 உ"னி ேவ6 ைகLைறயா�� �ற* 

ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உவ�/ எ�தி� $தி�வி.1821.3 

 ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) காத�_ெப.(காத�_ெப.) மக� ெகா3�பா" 

இைச(தா" அ(த� ெசழிய=�. $தி�வி.1821.4 

 ெசழிய" தன8� வைரய6�த ெச�தி ேக-3� ெச	பிய, ேகா" $தி�வி.1822.1 

 கழி அ"/ைட �லமகைள� தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) ேபா�8 ெகா வா" 

க�திமதி $தி�வி.1822.2 

 வழிவ(தவ=�� த	பி என வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அரச சி'க	_ெப.(சி'க	_ெப.) எC	 $தி�வி.1822.3 

 பழி அMசாதா" வMசி��� பழன8 காMசி� பதி /�வா". $தி�வி.1822.4 

 காMசி� பதி�" �6�	 இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.) காவேலாைன8 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $தி�வி.1823.1 

 தா	 �=றிய_ெப.எ�.(�=6_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எதி, ெகா3 ேபா�� 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) �" தன8� எ"6 

இ�(த_ெப.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மக _ெப.(மக _ெப.) 

$தி�வி.1823.2 

 ஆ	 சி=றிைடைய மண	_ெப.(மண	_ெப.) /ண,�தி அ(த ம�க=� 

அர�_ெப.(அர�_ெப.) நிைல $தி�வி.1823.3 

 வாMசி�� அரச /ர(தரைன� 

பி:8க_�ைற.எ�.(பி:88_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மதி�தா" 

வன	_ெப.(வந	_ெப.) எறி(தா". $தி�வி.1823.4 

 ம�மக" த"Cட" எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

மாமனான வளவ, ேகா" $தி�வி.1824.1 



 ெபா�	 அக"ற_ெப.எ�.(அக�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) /ைட 

ெந�'க_�ைற.எ�.(ெந�'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மதி வழி� $தி�வி.1824.2 

 தி� மக"_ெப.(மக"_ெப.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ேம� அம,� 

திற	_ெப.(திற	_ெப.) �றி��_வி.எ�.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

�ர�_ெப.(�ர�_ெப.) அைற(� $தி�வி.1824.3 

 உ�	 அக"ற_ெப.எ�.(அக�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப�லிய	 

ஒலி�ப வ(�ளா" அேரா. $தி�வி.1824.4 

 திர23_வி.எ�.(திர _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அதி,(� 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) நக,8 $தி�வி.1825.1 

 இ,23_ெப.(இர23_ெப.) ேயாசைன� /ற�� இ68�	 �"ன, ஒ=றரா� 

$தி�வி.1825.2 

 ெத�23 ெத"னைன மாட நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) Eட� ேமய 

சிவ"_ெப.(சிவ"_ெப.) தா _ெப.(தா _ெப.) $தி�வி.1825.3 

 சர2 /�(� ேவ23க எ"6 சா,(� தா0(� E6வா". $தி�வி.1825.4 

 அ"6 பாதி இரவி� வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ: 

பணி(�_வி.எ�.(பணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தமியனா�� 

$தி�வி.1826.1 

 ெச"ற_ெப.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) எ"C	 நி"ன தி�வ:8 க2 அ"பினா" 

$தி�வி.1826.2 

 இ"6	 அ( நிைலயனா� என8� ேவ23வன 

வி3��_வி.எ�.(வி3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1826.3 

 ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) ேக2ைம_ெப.(ேக2ைம_ெப.) /#�வா" உள�தி� 

ஒ"ைற உ"னினா". $தி�வி.1826.4 



 அற�திC8� உ ளாகி அ"6 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) 

அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) ெசL	 $தி�வி.1827.1 

 மற�திC8� உ ளாகி இ"6 வ"ைம_ெப.(வ"ைம_ெப.) ெச�வேத அற� 

$தி�வி.1827.2 

 /ற�தினா, /ர	 ெபா:�த /2ணியா என8 கைர(� $தி�வி.1827.3 

 உைற�� ேவ2:னா" ேவைல உ	ப,_ெப.(உ	ப,_ெப.) நாத" அ�ளினா�. 

$தி�வி.1827.4 

 ெம� �ற(த_ெப.எ�.(�ற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வா�ைம_ெப.(வா�ைம_ெப.) ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) வி2ணி" 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ2ணேல $தி�வி.1828.1 

 ஐ� Q'க  ேசைனேயC	 மாகவ�� நாைளநG $தி�வி.1828.2 

 எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெதFவேரா3 எதி,(� 

உ��� நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா, $தி�வி.1828.3 

 ெச�தி ெவ"றி நி"ன� ஆ� ெச��	 எ"6 எH(த� ஆ�. $தி�வி.1828.4 

 காய_�ைற.எ�.(கா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வாணி ெசவி Qைழ(த 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) ேவ(த,_ெப.(ேவ(த,_ெப.) 

இ(திர"_ெப.(இ(திர"_ெப.) $தி�வி.1829.1 

 நாயனா, அ:8கேண நய(த_ெப.எ�.(நய_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) �வைகL	 $தி�வி.1829.2 

 ஆய ேவைல வ G0(�_வி.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தா0(� 

அக"6_வி.எ�.(அக"_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

இ�8ைக ேபா� $தி�வி.1829.3 

 ேமயினா" நிமி,(த_ெப.எ�.(நிமி,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

க'��_ெப.(க'��_ெப.) வி:L	 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) ேநா8�வா . 

$தி�வி.1829.4 



 கழி(த_ெப.எ�.(கழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க'��_ெப.(க'��_ெப.) 

இற வி�	/ க2 விழி8�	 �"னேர $தி�வி.1830.1 

 விழி�� எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ச(தி ஆதி விைன 

�:�� வானநG, $தி�வி.1830.2 

 �ழி�� அல	/ ேவணி அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) Nய @ைச 

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

இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) $தி�வி.1830.3 

 ெதழி�� எH(த_ெப.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ேயா3 ெச� நில�ைத ந2ணினா". $தி�வி.1830.4 

 அைல சிற(த_ெப.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சலதி மீ� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ஆ6 ெச�K மா6 ேபா� $தி�வி.1831.1 

 மைலசிற(த ேந# ெவ=ப" ம ள, ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெவ ள ேம� 

$தி�வி.1831.2 

 கைல சிற(த_ெப.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மதி 

நிைற(த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க"னி_ெப.(க"னி_ெப.) 

நா3 காவல"_ெப.(காவல"_ெப.) $தி�வி.1831.3 

 சிைல சிற(த_ெப.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைல�� நி"றேத. 

$தி�வி.1831.4 

 உ�� அ"ன �ரலினா, உலைவ அ"ன ெசலவினா, $தி�வி.1832.1 

 ெவ�*தGயி" ெவ�ளியா, ெவ:�த வ Gர நைகயினா, $தி�வி.1832.2 

 ெச� வி" மான அணியினா, சின_இ ம:�த வாயினா, $தி�வி.1832.3 

 இ�வ,_ெப.(இ�வ,_ெப.) ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ம ள�	 எதி,(� ைக 

கல(தன,. $தி�வி.1832.4 

 ம"ற�_ெப.(ம"ற�_ெப.) அ	 ெத#ய� ேந# மைலயவ" தம,8� எலா	 

$தி�வி.1833.1 



 ெத"ற� அ	 ெபா��பினா" திர2டநா"� க�விL	 $தி�வி.1833.2 

 மி" தய'�_வி.(தய'�_வி.) ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ேவணி விைடயவ" த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) அ�ளினா� $தி�வி.1833.3 

 ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) அன(த	 ஆக 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ��� எதி,(� 

ேதா"6	_ெப.எ�.(ேதா"6_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ�. 

$தி�வி.1833.4 

 ேத#" ஓைத க(�க	 சி#8�	 ஓைத ெசா#மத8 $தி�வி.1834.1 

 கா#" ஓைத ேப#ய	 கற'�	 ஓைத மறவ,_ெப.(மறவ,_ெப.) த	 

$தி�வி.1834.2 

 ேபா#" ஒைத வ Gர,ேதா  

/ைட8�	_ெப.எ�.(/ைட_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஒைத ேயா3 �( $தி�வி.1834.3 

 நG, ஓைத ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) என8 

கல(�_வி.எ�.(கல_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ3'கி_வி.எ�.(ஒ3'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி"றேத. $தி�வி.1834.4 

 சிைல பயி"ற_ெப.எ�.(பயி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ Gரேரா3 சிைல 

பயி"ற_ெப.எ�.(பயி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ Gரேர $தி�வி.1835.1 

 கைல பயி"ற_ெப.எ�.(பயி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வாளேரா3 

கைல பயி"ற_ெப.எ�.(பயி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வாளேர 

$தி�வி.1835.2 

 ெகாைல பயி"ற_ெப.எ�.(பயி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவல ேரா3 

ெகாைல பயி"ற_ெப.எ�.(பயி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவலேர 

$தி�வி.1835.3 

 மைல பயி"ற_ெப.எ�.(பயி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம�லேரா3 

மைல பயி"ற_ெப.எ�.(பயி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம�லேர. 

$தி�வி.1835.4 

 க# உைக�த பாகேரா3 க# உைக�த பாகேர $தி�வி.1836.1 



 ப# உைக�த மறவேரா3 பைக உைக�த மறவேர $தி�வி.1836.2 

 கி# உைக�த வலவேரா3 கி# உைக�த வலவேர $தி�வி.1836.3 

 எ# உைக�� எதி,(த கா� என8 

கல(�_வி.எ�.(கல_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மைல வரா�. $தி�வி.1836.4 

 வி38�	 வாளி எதி, பிைழ�ப, ெவ�ய_�றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப".) 

வாளி எ�� பி" $தி�வி.1837.1 

 ெதா38�	 வாளி வி� ெலா3	 �ணி�ப, பி" கணி�/ அற $தி�வி.1837.2 

 ம38�	_ெப.எ�.(ம3_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வாளி மா, /ைத�ப வா'கி ம=6 அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) வாளி 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1837.3 

 அ38�	 ஏவலைர எ�� அட,�ப, கி ளி_ெப.(கி ளி_ெப.) ம ளேர. 

$தி�வி.1837.4 

 ேசாைன மா#யி� சர	 ெசா#(�_வி.எ�.(ெசா#_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) � 7வா, $தி�வி.1838.1 

 ஆன வாளி எதி, பிைழ�� ஒ�'கி 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ� சர	 $தி�வி.1838.2 

 Eன� வாளி சிைல இற� ெதா3�� 

எறி(�_வி.எ�.(எறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) E*வா, $தி�வி.1838.3 

 மீன ேகதன�� ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) வ Gர,_ெப.(வ Gர,_ெப.) 

ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) வ Gர,_ெப.(வ Gர,_ெப.) ேம�. $தி�வி.1838.4 

 தறி(த தா _ெப.(தா _ெப.) 

தக,(த_ெப.எ�.(தக,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) 

தைர உ�2ட வைர என� $தி�வி.1839.1 

 ெசறி(த_ெப.எ�.(ெச#_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) 

ச#(த ேத, சிைத(த ப� பைட8கல	 $தி�வி.1839.2 



 �றி(த யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ைகயிறா 

�ழ'கி_வி.எ�.(�ழ'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ G0(த_ெப.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச	/ன� $தி�வி.1839.3 

 பறி(த பா� பா, இட'க  ைப�த Eளி ெமா��தேவ. $தி�வி.1839.4 

 மடலி" நG3 தா,_ெப.(தா,_ெப.) அல'க" ம"ன,_ெப.(ம"ன,_ெப.) 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) இ"னவா6 $தி�வி.1840.1 

 உடலி" நGழ� அ: அக�� ஒ3'க_�ைற.எ�.(ஒ3'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

உ	ப,_ெப.(உ	ப,_ெப.) உ�சியி�_ெப.(உ�சி_ெப.+இ�_இட.ேவ.) $தி�வி.1840.2 

 கடலி" நG3 கதி, பர�/ கட* _ெப.(கட* _ெப.) 

எ��	_ெப.எ�.(எ��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அள* 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1840.3 

 அடலி" நG:_வி.எ�.(நG3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இைடவிடாம� அம, 

உழ(ததா� அேரா. $தி�வி.1840.4 

 அ(த	 நா _ெப.(நா _ெப.) அைன�ைதL	 அழி8க 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அர" Qத�_ெப.(Qத�_ெப.) 

$தி�வி.1841.1 

 சி(�	 தG என8 கன"6 உ��� 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெத6தலா� $தி�வி.1841.2 

 எ(த ஆ6	 அற வற�ப இ	ப, அ"றி உ	ப�	 $தி�வி.1841.3 

 ெவ(�_வி.எ�.(ெவ_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வான ஆ6	 வ=ற 

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

இ6�ததா�. $தி�வி.1841.4 

 ம2_ெப.(ம2_ெப.) பிள(�_வி.எ�.(பிள_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பில	 

Qைழ(� வைர பிள(�_வி.எ�.(பிள_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நிைரய 

வா� $தி�வி.1842.1 

 எ2 பிள(�_வி.எ�.(பிள_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா'க, இைல உக� 

பிள(�_வி.எ�.(பிள_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேம� $தி�வி.1842.2 



 வி2_ெப.(வி2_ெப.) பிள(�_வி.எ�.(பிள_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ப#தி 

நG3 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கர'க _ெப.(கர'க _ெப.) யாைரL	 

$தி�வி.1842.3 

 க2 பிள(�_வி.எ�.(பிள_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ"6 வ G� 

கான�_ெப.(கான�_ெப.) எ'�	 ஆனேத. $தி�வி.1842.4 

 ஆயிைட அலைக� ேத�	 அைட(தவ, ெவய,*	 அ"றி� $தி�வி.1843.1 

 Nய நG, வற(த_ெப.எ�.(வற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ(த� �3/ல	 

ேதா�(த_ெப.எ�.(ேதா�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காK	 $தி�வி.1843.2 

 மீ உய, மதி நில*	 ெவ�ய_�றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப".) வா�� �3 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ேலா�	 $தி�வி.1843.3 

 தGயவ, த	ைம� ேச,(தா� தGயவ, ஆவ, அ"ேறா. $தி�வி.1843.4 

 விைள மத ஊ=6 மாறி ெவ�ளிL	 ெச�8�	 மாறி� $தி�வி.1844.1 

 �ைள உைட8 ைகமா" N'� நைடய வா�� சா	பி� ேசா,(த $தி�வி.1844.2 

 உள, த� ஊழி8 காலிேனா3	 ஆ	 /ரவி_ெப.(/ரவி_ெப.) எ���� 

$தி�வி.1844.3 

 தள, நைட_ெப.(நைட_ெப.) உைடய வாகி� ைதவ�	 ெத"ற� ேபா"ற. 

$தி�வி.1844.4 

 கான�_ெப.(கான�_ெப.) அ	 ேத, ேம� Jைற8 கா� எC	 பாக" N2ட 

$தி�வி.1845.1 

 ேவனி�_ெப.(ேவனி�_ெப.) ேவ(�_ெப.(ேவ(�_ெப.) ஏறி� சீறி ெவ�ப	 ஆ	 

பைடக  வ Gச_�ைற.எ�.(வ G�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.1845.2 

 மாநில	 காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) 

@2ட_ெப.எ�.(@2_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம"னவ, 

இ�வ,_ெப.(இ�வ,_ெப.) த'க  $தி�வி.1845.3 

 தாைனL	 உைட(� த2ண G, நைச �ட� சா	பி=6 அ"ேற. $தி�வி.1845.4 



 இர8க	 இ� ெகா:ய_ெப.அ.(ெகா:ய_ெப.அ.) ெச�வ, 

ம�'�_ெப.(ம�'�_ெப.) ேபா� இர�பா, ேபால $தி�வி.1846.1 

 உ��ப	 ெமா23 இைற8�	 க ளி_ெப.(க ளி_ெப.) நGழ� /8� 

ஒ�'�வா�	 $தி�வி.1846.2 

 த�8� அற நிர�பா� எ��ேதா, த	மிC	 வறிய, பா� 

ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1846.3 

 இர�ப ேபா� இைல தG(� �8க மரநிழ� எ��வா�	. $தி�வி.1846.4 

 ெகா� இப	 ப# மா" ேத#" �6 நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) ஒ�'� வா�	 

$தி�வி.1847.1 

 அ� இ� _ெப.(இ� _ெப.) வ-ட� ேதா� ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) 

கவிைகL  அட'� வா�	 $தி�வி.1847.2 

 ெச� இட	_ெப.(இட	_ெப.) பிறி� காணா, வ Gரவா" 

ெச"ேறா,_வி.அ.ெப.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+ஓ,_பட,.ப".) 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1847.3 

 க�Kட" நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) ேச,வா�	 ஆயினா, களம, எ�லா	. 

$தி�வி.1847.4 

 ஆய� ஓ, அைமய	 த"னி� அள* இலா உயி,8�	 

ஈ"ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1848.1 

 தாயனா, �ைல ேபா� யா,8�	 சமநிைல ஆய Eட� $தி�வி.1848.2 

 நாயனா, ெசழிய" தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) நன(தைல ேவத நா=கா� 

$தி�வி.1848.3 

 பாயேதா, த2ண G,� ப(த, பர�பி_வி.எ�.(பர�/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ப(த, நா�ப2. $தி�வி.1848.4 

 /2டர QதK	 காதி" /ற�� அணி 

மல�	_ெப.எ�.(மல,_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பாத $தி�வி.1849.1 

 �2டக மல, ேம� ஒ=ைற8 கி2 கிணி �ழ8�	 க�சியா�/ $தி�வி.1849.2 



 உ2ட ேதா� உைடL	 

க2ேடா,_வி.அ.ெப.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+ஓ,_பட,.ப".) உ ள�	 

க2<	 ெகா ைள $தி�வி.1849.3 

 ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) /"னைகL	 

உ ள8 க�ைணயி" �றி�/	 ேதா"ற. $தி�வி.1849.4 

 அ� மைற அக�� நி"றா'� அ�(தவ, 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேவணி� $தி�வி.1850.1 

 ெபா� /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) @#�� ஆ'� ஓ, /2ணிய� சிரக	 தா'கி 

$தி�வி.1850.2 

 ஒ�வ�8� ஒ"ெற ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இல8க�8� இல8க	 ஆகி� $தி�வி.1850.3 

 அ��6	 /ைழயா� வா8கி� தணி�தன, த2ண G,� தாக	. $தி�வி.1850.4 

 �(தர� /�ேத  ைவ�த �6 மல, வாச� ெத2ண G,� $தி�வி.1851.1 

 ப(த, /8� அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந"ன G, 

ப�கி எ��/ அகல_�ைற.எ�.(அக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஆ=ற� 

$தி�வி.1851.2 

 வ(தபி" ெசழிய" த"ேனா, வளவ" ேம� ஏறி�சீறி $தி�வி.1851.3 

 அ(த	 இ� அனிக	 சி(தி� �	ைப_ெப.(�	ைப_ெப.) 

ேவ�(�_வி.எ�.(ேவ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ3 ேபா, ெச�தா,. 

$தி�வி.1851.4 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) உைட��_வி.எ�.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ"ன� ெபா"னி காவல"_ெப.(காவல"_ெப.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) சாய 

$தி�வி.1852.1 

 மட�_ெப.(மட�_ெப.) உைட வாைக 

ேவ�(�_வி.எ�.(ேவ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வளவைன ம�க 

ேனா3	 $தி�வி.1852.2 



 மிட� உைட� த6க2 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வ Gர,_ெப.(வ Gர,_ெப.) 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) ைகயா� ப=றி $தி�வி.1852.3 

 அட� உைட8 க"னி_ெப.(க"னி_ெப.) நாட,8 அரச"_ெப.(அரச"_ெப.) �" 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா(தா,. 

$தி�வி.1852.4 

 ெகா3வ(த வளவ" த"ைன8 ேகா� ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) ெசழிய, 

ேகாமா"_ெப.(ேகாமா"_ெப.) $தி�வி.1853.1 

 வ3வ(த த	பி ேயா3 மாட நG  Eட" ேமய $தி�வி.1853.2 

 க3 வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மிட=றா, �"ேபா� 

வி3��_வி.எ�.(வி3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ(ைத_ெப.(எ(ைத_ெப.) 

க�திய� யா� எ"ன $தி�வி.1853.3 

 ந3வ(த நிைலயா" ேக-ப நாயக" இக0�� ம"ேனா. $தி�வி.1853.4 

 அறவ"_�றி.வி.�.(அற_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) 

அ�ைலேயா உ" அக�திC8� 

இைச(த_ெப.எ�.(இைச_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச�ெகன 

$தி�வி.1854.1 

 இைறவன� அ�ளா� வானி" எHெமாழி 

ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ைவைக� $தி�வி.1854.2 

 �ைறவC	 அற�தி" ஆ=றா� ேசாழைன� சிலமா� 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $தி�வி.1854.3 

 மற வய� ப#@2 ம=6	 வழ'கினா" வி3�தா" பி"ன,. $தி�வி.1854.4 

 வ ள� த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) த	பி எ"C	 ம"னவ, 

சி'க	_ெப.(சி'க	_ெப.) த"ைன� $தி�வி.1855.1 

 த ள�	 த6க2 ஆ2ைம� த�8� அற�� ஆனா  

ெச�வ	_ெப.(ெச�வ	_ெப.) $தி�வி.1855.2 

 உ ளன சிறி� மா=றி ஒ�8கி எF_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+F_ஒ=.) 

உயி,8�	 தாயா�� $தி�வி.1855.3 



 ப ள நG, அகல	_ெப.(அகல	_ெப.) கா�� ப�வள	 பH8க வா0(தா". 

$தி�வி.1855.4 

 வரத" மீனவ" பைட இைட வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நG,� ப(த, $தி�வி.1856.1 

 விரத" ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நG, 

அ�(திய_ெப.எ�.(அ�(�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விைன ெச�த�	 

$தி�வி.1856.2 

 பரத Aலிய" நாடக�_ெப.அ.(நாடக	_ெப.+�_ஒ=.) பாைவயா  ஒ��தி8 

$தி�வி.1856.3 

 இரத வாத	 ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�ளிய 

ஆடைல இைச�பா	. $தி�வி.1856.4 

 ப�	 ைக மா�வைர� @மிய" ைப(தமி0 நா-:" $தி�வி.1857.1 

 இர'� ெத2_ெப.அ.(ெத2_ெப.அ.) திைர8 கர'களா� ஈ,	 

/ன�_ெப.(/ன�_ெப.) ைவைக $தி�வி.1857.2 

 ம�'கி� ந(தன	 மல,(த_ெப.அ.(மல,(த_ெப.அ.) ப" மல, N உ�� 

பணிய� $தி�வி.1857.3 

 /ர	 கட(தவ" இ��ப� @வண நகர	. $தி�வி.1857.4 

 எ2ணி� அ'� உைற சராசர	 இலி'க	 எ"6 

எ2ணி_வி.எ�.(எ2<_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1858.1 

 வி2ணி" நா�க7	 ேகா க7	 வில'�வ� யா8ைக8 $தி�வி.1858.2 

 க2ணினா" கதி, �த� பல கட*ள, @ைச $தி�வி.1858.3 

 ப2ணி ேவ2:ய_ெப.எ�.(ேவ23_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந�வர	 

அைட(த� அ�பதியி�. $தி�வி.1858.4 

 கிளிஉளா, ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) @வண8 கிழவ,_ெப.(கிழவ,_ெப.) த	 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $தி�வி.1859.1 

 தளி உளா, தவ� ேப6 எனா அடா� � @(தா, $தி�வி.1859.2 



 அளி உளா, �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) அண'� அனா  அ(தர�தவ,8�	 

$தி�வி.1859.3 

 களி உளா, தர மய8� உT	 கட�_ெப.(கட�_ெப.) அ�� அைனயா . 

$தி�வி.1859.4 

 நர	பி" ஏ0 இைச யா0 இைச� பாடK	 நடA� $தி�வி.1860.1 

 நிர	/	 ஆடK	 ெப2ணல நG,ைமL	 பிற*	 $தி�வி.1860.2 

 அர	ைப மாதைர ஒ�தன  அறெநறி 

ஒH�	_ெப.எ�.(ஒH�_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1860.3 

 வர	பினா� அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) தம8� ேம� ஆயினா  ம"ேனா. 

$தி�வி.1860.4 

 ஆய மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) ேப, ெபா" அைனயா  எ"பவ  

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) $தி�வி.1861.1 

 ேநய ஆய ேமா3 இரவி" இ� _ெப.(இ� _ெப.) நG'�_ஏவ.(நG'�_வி.) �" 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1861.2 

 Nய நG, �ைட(� உயி, /ைர �ட, மதி8 க2ணி $தி�வி.1861.3 

 நாயனா, அ: அ��சைன நிய�	 நடா�தி. $தி�வி.1861.4 

 தி��த, @வண வாணைர� ேசவி��� ��த $தி�வி.1862.1 

 நி��த	 ஆ: வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ:யைர� 

ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) என நிைனL	 $தி�வி.1862.2 

 க��தளா� அ��சி�� அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) களி�ப இ" �ைவ ஊ2 

$தி�வி.1862.3 

 அ��தி எMசிய� அ�(�வா  அஃ� அவ _பதி.ெப.(அவ _பட,.ஒ�.) 

நியம	. $தி�வி.1862.4 

 மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) இ( ெநறி 

வழ'�	_ெப.எ�.(வழ'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 



நா _ெப.(நா _ெப.) ம=6 அவ _பதி.ெப.(அவ _பட,.ஒ�.) அ"ைப 

$தி�வி.1863.1 

 @தல�� இைட� ெத�-3 வா"_ெப.(வா"_ெப.) ெபா" மைல வ�லி 

$தி�வி.1863.2 

 காத�_ெப.(காத�_ெப.) நாயக" தி� உ�8 காணிய 

உ ள��_ெப.(உ ள	_ெப.+அ��_சா#.) $தி�வி.1863.3 

 ஆதர	 ெகா3�� அ�ளினா, @வண�� ஐய,. $தி�வி.1863.4 

 ஐய, த(த_ெப.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேப, 

அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) உ� ஆயினா  மHமா" $தி�வி.1864.1 

 ைகய, த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) தி� உ�விைன8 க�வினா� க23 

$தி�வி.1864.2 

 ைமய க2ணினா  ைவகK	 வ� ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) 

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.1864.3 

 ெபா� இ� அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ"ப,த	 @ைசயி" 

ேந, வா . $தி�வி.1864.4 

 அ:ய, @சைன8� அ"றி எMசாைமயா� அ:க  $தி�வி.1865.1 

 வ:* கா2ப� எ�ப: எ"6 ம: இலா� ெசழிய=� $தி�வி.1865.2 

 ெகா:வி� ெபா" கிழி ந�கிய வ ளைல உ"னி� $தி�வி.1865.3 

 பி: அனா  இ�(தா  அஃ� அறி(தன" ெப�மா". $தி�வி.1865.4 

 ��ய நG6 அணி ெம�யின, க-ட'க	 ெதா-ட $தி�வி.1866.1 

 ைகய, ேயாக� ப-ட�� இைட8 க-:ன, @தி� $தி�வி.1866.2 

 ைபய, ேகாவண	 மிைச அைச உைடயின, பவள� $தி�வி.1866.3 

 ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவணிய, அ'� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சி�தரா� வ�வா,. $தி�வி.1866.4 



 வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெபா" அைனயா  

மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாளிைக �6கி $தி�வி.1867.1 

 அ(த	 இ"றி வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�� ெச�வா 

ெரா3	 அ<கி� $தி�வி.1867.2 

 சி(ைத ேவ6 ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைட(தவ, தி�வ�� 

அ�(தா�_எதி,.ம.வி.எ�.(அ�(�_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.1867.3 

 உ(� மாளிைக� /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) கைட ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சிைற 

இ�(தா,. $தி�வி.1867.4 

 அ�� ெச� அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) தவ, எலா	 

அகல_�ைற.எ�.(அக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவ6 

இ�(த_ெப.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1868.1 

 அ�த வா#ைய அ:பணி(� அ:�சிய, ஐய $தி�வி.1868.2 

 அ�� ெச�வத=� உ  எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ� க என உ'க  $தி�வி.1868.3 

 அ�� அனாைள இ'� அைழ மி" எ"6 அ�ளK	 அைனயா,. 

$தி�வி.1868.4 

 ��தரா �கி0 வா _ெப.(வா _ெப.) நைக அ��லா� �8க2 $தி�வி.1869.1 

 அ�தவ, ஆனவ, தம, எலா	 அ�� 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அக"றா, $தி�வி.1869.2 

 சி�தரா� ஒ�த	 பிரா" சி6 நைகயின ரா� $தி�வி.1869.3 

 இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) தரா தல�� யா, இ�8கி"றா, எ"றா,. 

$தி�வி.1869.4 

 நவ மணி8 கல" @�த_ெப.எ�.(@_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) @	 

ெக	ப#" நட(�_வி.எ�.(நட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1870.1 



 �வ, இத08 கணி வாயினா  �வா கத	_ெப.(கத	_ெப.) அ'� இல எ"6 

$தி�வி.1870.2 

 உவைம அ=றவ,8� அ�8கிய ஆசன	 உதவி� $தி�வி.1870.3 

 பவ	 அக=றிய வ:மல, �:உற� பணி(தா . $தி�வி.1870.4 

 எ�தவ	 ெச�ேத" இ'� எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ�7த=� எ"னா� $தி�வி.1871.1 

 சி�த, ேமனிL	 ப: எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) 

ெச�வ�	_ெப.(ெச�வ	_ெப.+உ	_சா#.) 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1871.2 

 ��த வா _ெப.(வா _ெப.) நைக அ�	ப 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அMசலி �கி0�ப 

$தி�வி.1871.3 

 அ�த, ேநா8கினா, அ�  கணா, அ�  வைல� ப-டா . $தி�வி.1871.4 

 ஐய உ  எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�7க அ:க  

நG, அ:ேய" $தி�வி.1872.1 

 உ�ய ேவ2:ய_ெப.எ�.(ேவ23_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பணி தி� 

உள�திC8� இைசய� $தி�வி.1872.2 

 ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ�ல" எ"6 அMசலி 

ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ  நைகயா $தி�வி.1872.3 

 ைமய  ேநா8கிைய ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) ேநா8கித" மணாள". $தி�வி.1872.4 

 வ:ைய ேந, விழியா� ெப�வன� பிைன சிறி� உ" $தி�வி.1873.1 

 ெகா:ைய_ெப.(ெகா:_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ேந#ைட என விைள�தைன என8 

ெகா"ைற_ெப.(ெகா"ைற_ெப.) $தி�வி.1873.2 

 �:யினா" அ: ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) �கி0 

�ைல8 ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) தா0(� $தி�வி.1873.3 



 அ:ய ேன=� ேவறா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெமலி* இைல ஐயா. 

$தி�வி.1873.4 

 எ'க  நாயக, தி� உ�8 கா2பத=� இதய	_ெப.(இதய	_ெப.) $தி�வி.1874.1 

 த'�	_ெப.எ�.(த'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆைசயா� க� 

உ�� சைம�தன" �:� ேப=� $தி�வி.1874.2 

 இ'� நா _ெப.(நா _ெப.) ெதா6	 எ" ைகயி� வ�	 

ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.1874.3 

 உ'க  @ைச8ேக அ�லைத ஒழி(தில எ"றா . $தி�வி.1874.4 

 அ�(�_ஏவ.(அ�(�_வி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) அ�� அைனயா  

அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) தி�தி8க� $தி�வி.1875.1 

 தி�(�_ஏவ.(தி�(�_வி.) ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) என இர'� ெசா� ெசவி 

ம3�� ஐய, $தி�வி.1875.2 

 ��(� 9ரலா� ெச�வ ெம� இளைம நG, ெமா8�  $தி�வி.1875.3 

 இ�(த_ெப.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ�ைலL	 நிைல சில 

எ"ப� �ணி(தா�. $தி�வி.1875.4 

 அதிக ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) அற	_ெப.(அற	_ெப.) நி=ப� எ"6 

அறி(தைன_வி.�.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+ஐ_�".ஒ�.) 

அற��  $தி�வி.1876.1 

 அதிக	 ஆ	 சிவ /2ணிய	 சிவ அ,�சைன அவ=6  $தி�வி.1876.2 

 அதிக	 ஆ	 சிவ @ைசL  அ:யவ, @ைச $தி�வி.1876.3 

 அதிக	 எ"6 அறி(�_வி.எ�.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ"பைர 

அ��சைன ெச�வா�. $தி�வி.1876.4 

 உ6தி எ�திைன_வி.�.(எ��_வி.+இ"_இ.கா.+ஐ_�".ஒ�.) இ�ைமL	 

உ" ெபய,8� ஏ=ப $தி�வி.1877.1 

 இ6தி இ�லவ" தி� உ� ஈைகயா� காண� $தி�வி.1877.2 



 ெப6தியாக நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) மைன8 கிைட பி�தைள ஈய	 

$தி�வி.1877.3 

 அ6தியான ப� கல"க7	 ெகாண,தி எ"6 அைற(தா,. $தி�வி.1877.4 

 ஈய	 ெச	/_ெப.(ெச	/_ெப.) இ�	பிர சித	 எ"ப*	 /ண,�பா� 

$தி�வி.1878.1 

 ேதாL	 பி�தைள ெவ2கல	 தரா �த� ெதாட8க�� $தி�வி.1878.2 

 ஆL	 ப� வைக உேலாக�	 க� என அல	ப� $தி�வி.1878.3 

 ேதL	 சி=றிைட ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேபா�� சி�த, �" ைவ�தா . $தி�வி.1878.4 

 ைவ�த ேவ6 ேவ6 உேலாக�	 மH உைழ கர(த $தி�வி.1879.1 

 சி�த சாமிக  நG=றிைன� சிதறின, பா,�ேத $தி�வி.1879.2 

 இ�ைத நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) இரா_ெப.(இரா_ெப.) எ#யி� இ-3 எ38கி" 

ெபா" ஆ	 $தி�வி.1879.3 

 அ�ைத நாயக" தி�உ8 

ெகா க_விய'.வி.�.(ெகா _வி.+க_விய'.வி.�.�றி.) என அைற(தா,. 

$தி�வி.1879.4 

 ம'ைக_ெப.(ம'ைக_ெப.) பாகைர மட(ைதL	 இ'� நG, 

வதி(�_வி.எ�.(வதி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1880.1 

 க'��_ெப.(க'��_ெப.) வா� அ�� 

அ�(தி_வி.எ�.(அ�(�_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) கா#ய	 �:��� $தி�வி.1880.2 

 ெபா'� கா, இ� _ெப.(இ� _ெப.) /ல�	 �" ேபா	 என� /க"றா  

$தி�வி.1880.3 

 அ	 கய�_ெப.(கய�_ெப.) க2 ஆ  தைன� பி#யா, அத=� இைசயா,. 

$தி�வி.1880.4 



 சிற(த_ெப.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாட நG  ம�ைரயி� சி�த, 

யா	_பதி.ெப.(யா	_த".ப".) எ"6 $தி�வி.1881.1 

 மைற(�_வி.எ�.(மைற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபாயினா, 

மைற(த_ெப.எ�.(மைற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பி" சி�தரா� 

வ(தா,_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) $தி�வி.1881.2 

 அைற(த வா, கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) வல	பிட ெவ ளி ம"6 ஆ: 

$தி�வி.1881.3 

 நிைற(த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேப, ஒளியா� உைற 

நி��த, எ"6 அறி(தா . $தி�வி.1881.4 

 மைற(�_வி.எ�.(மைற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபாயினா, என� சிறி� 

அய,�சிL	 மன�தி�_ெப.(மன	_ெப.+அ��_சா#.+இ�_இட.ேவ.) 

$தி�வி.1882.1 

 நிைற(த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஓ, 

ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) கவ,�சிைய 

நG8கினா,_வி.�.(நG8�_வி.+இ"_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) எ"ன� $தி�வி.1882.2 

 சிற(�_வி.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ, 

ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) மகி0�சிL	 உைடய வளா�� சி�த, 

$தி�வி.1882.3 

 அைற(தவா6 தG� ெப� தன" உேலாக'க  அைன��	. $தி�வி.1882.4 

 அழ� அைட(த_ெப.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பி" 

இ� _ெப.(இ� _ெப.) மல வலி தி#(� அர" தா _ெப.(தா _ெப.) 

$தி�வி.1883.1 

 நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) அைட(தவ, கா-சி_ெப.(கா-சி_ெப.) ேபா� நG�ப�	 

கள'க	 $தி�வி.1883.2 

 கழல வாடக	 ஆனதா� அ� 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கனி(த $தி�வி.1883.3 

 மழைல ஈ,M ெசாலா  க2டன  வ:* இலா" வ:வ	. $தி�வி.1883.4 



 மழ விைட உைடயா" ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வன� பிைன 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ�ேசா $தி�வி.1884.1 

 அழகிய_ெப.அ.(அழ�_ெப.) பிராேனா எ"னா அ ளி ��த	_ெப.(��த	_ெப.) 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ"பி� 

$தி�வி.1884.2 

 பழகிய பரைன ஆனா� ப#வினா� பதி-ைட 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1884.3 

 விழ* ேத, நடா�தி� சி� நா _ெப.(நா _ெப.) 

கழி(த_ெப.எ�.(கழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பி" வ G3_ெப.(வ G3_ெப.) 

ெப=றா . $தி�வி.1884.4 

 ைநL	 Q2 இைடயினா  அ( நாயக" கேபால�� இ-ட $தி�வி.1885.1 

 ைக உகி,8 �றிL	 ெசா"ன_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

காரண8 �றிL	 ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.1885.2 

 ெவ�ய_�றி.வி.�.(ெவ�_ெப.+அ_பட,.ப".) ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கதி, 

கா� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா" ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேவ6 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நாலா	 $தி�வி.1885.3 

 ெபா� உக�தவ�8�� த8க ெபா�(�_வி.(ெபா�(�_வி.) உ�* 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ம"C	. $தி�வி.1885.4 

 அழ� அைட(த_ெப.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பி" 

இ� _ெப.(இ� _ெப.) மல வலி தி#(� அர" தா _ெப.(தா _ெப.) 

$தி�வி.1886.1 

 நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) அைட(தவ, கா-சி_ெப.(கா-சி_ெப.) ேபா� நG�ப�	 

கள'க	 $தி�வி.1886.2 

 கழல வாடக	 ஆனதா� அ� 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கனி(த $தி�வி.1886.3 

 மழைல ஈ,M ெசாலா  க2டன  வ:* இலா" வ:வ	. $தி�வி.1886.4 



 ெபா" ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) ேத# ராச /ர(தர" /ர(த, ஆதி 

$தி�வி.1887.1 

 ப� ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ஏ�த� பர" 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) அைட(தா" இ�பா� $தி�வி.1887.2 

 அ( ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) தைகேயா" ைம(த"_ெப.(ைம(த"_ெப.) 

அட� இரா_ெப.(இரா_ெப.) ேசச எ"பா" $தி�வி.1887.3 

 இ( ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) தைகேயா" ைம(த"_ெப.(ைம(த"_ெப.) 

இராசக	 பீர" எ"ேபா". $தி�வி.1887.4 

 ம=6 இவ"_பதி.ெப.(இவ"_பட,.ஒ�.) �மர" பா2: வ'கிய தGப" 

அ"னா"_ெப.(அ"ன"_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.1888.1 

 ெபா" திணி தட	_ெப.(தட	_ெப.) ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) 

ைம(த"_ெப.(ைம(த"_ெப.) /ர(தர சி�தா	 

அ"னா"_ெப.(அ"ன"_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.1888.2 

 ெவ=றிெகா  �மர" பா2: வ'கிய பதாக" வ Gர	_ெப.(வ Gர	_ெப.) 

$தி�வி.1888.3 

 ப=றிய �(தேரச பாத ேசகர" அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) ேச�. 

$தி�வி.1888.4 

 பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) /க0 �(தேரச பாத ேசகர" ஆ	 ெத"ன" 

$தி�வி.1889.1 

 அைல /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) உ3�த Eட� அ:க78� அ"ப" ஆகி8 

$தி�வி.1889.2 

 ெகாைல /ண, ேவலா� ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) ேகா� �6	/ எC	 

கைளக  தG,�� $தி�வி.1889.3 

 மல, தைல_ெப.(தைல_ெப.) உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) எ"C	 

வா"_ெப.(வா"_ெப.) பயி,_ெப.(பயி,_ெப.) வள,8�	 நாளி�. $தி�வி.1889.4 

 ப��மா" தட	_ெப.(தட	_ெப.) ேத, A6 பைன8ைக மா A=6� ப��� 

$தி�வி.1890.1 



 த��மா" அLத ம ள, தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) 

இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) அளேவ ஈ-: $தி�வி.1890.2 

 இ��ைண8� ஏ=ப ந�கி_வி.எ�.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

எMசிய_ெப.எ�.(எM�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா� க  

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.1890.3 

 சி�� உ� ஆன Eட� சிவC8ேக 

ெசK��	_ெப.எ�.(ெசK��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ம"ேனா. 

$தி�வி.1890.4 

 க2:ைக ம�ட	_ெப.(ம�ட	_ெப.) ஆதி8 கல" நிைர �யி"6	 

தி'க _ெப.(தி'க _ெப.) $தி�வி.1891.1 

 ம2டல	 மிட6	 ெச"னி8 ேகா/ர மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) ஆதி 

$தி�வி.1891.2 

 எ2 திைச இ� _ெப.(இ� _ெப.) கா� சீ�ப எ# மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

இைழ�� ேவ�(�	 $தி�வி.1891.3 

 தி2_ெப.அ.(தி2_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) உைடயா" இ"ன தி��பணி 

பிற*	 ெச�தா". $தி�வி.1891.4 

 க�K மா6 அக"ற_ெப.எ�.(அக�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா,ப" 

க�வியி" சி6ைம ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.1892.1 

 ம�K மாறாத தி2ேதா  வளவ, ேகா" ஒ�வ"_ெப.(ஒ�வ"_ெப.) காலி� 

$தி�வி.1892.2 

 ெச�K	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) ப#8� ஓ, ேசவக" எ" ேபா" தாேன $தி�வி.1892.3 

 ெவ�K	_ெப.எ�.(ெவ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.ண_ெப.எ�.�றி.) மா6 

எ2ணி_வி.எ�.(எ2<_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வMசி 

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

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா(தா". $தி�வி.1892.4 



 ப�வைக8 க�வி_ெப.(க�வி_ெப.) ஈ-ட� பைடெயா3	 பரைவ சீறி� 

$தி�வி.1893.1 

 ெச�வ� ேபால8 க"னி� தG	_ெப.அ.(தG	_ெப.அ.) /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) நா3 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1893.2 

 ம�வைரயாத ேதாளா" வர*_ெப.(வர*_ெப.) 

அறி(�_வி.எ�.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேம�8 $தி�வி.1893.3 

 க�வ# சிைலயா" �" ேபா�8 ைகதவ" தா0(� E6	. $தி�வி.1893.4 

 ெபா"ன� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேவணி� /னித 

இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) @மி ேநமி $தி�வி.1894.1 

 உ"ன� வல�தினாேல 

உ�-3	_ெப.எ�.(உ�-3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ" வல�ைத 

ேநா8கா" $தி�வி.1894.2 

 த"ன� வல�தினா�_எ" தாைனயி" சி6ைம 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1894.3 

 எ"ன� ேதய	 ெகா வா" எ2ணினா" ேபாK	 ம"ேனா. $தி�வி.1894.4 

 காவி#_ெப.(காவி#_ெப.) நாட"_�றி.வி.�.(நா3_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) 

ேசைன8 கட�_ெப.(கட�_ெப.) இைட எ# ேபா� 923 $தி�வி.1895.1 

 ேமவின" எ"6 Eறி_வி.எ�.(E6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மீனவ" 

ேவ2ட வானி� $தி�வி.1895.2 

 @வி# வாைக நGேய /ைனய_�ைற.எ�.(/ைன_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நா	_பதி.ெப.(நா	_த".ப".) ெபா��	 எ"னா $தி�வி.1895.3 

 நாவி#யாத மா=ற நாயக" Eற8 ேக-டா". $தி�வி.1895.4 

 எ�லி அ	 கமல� ெசFவி என�க	 

மல,(�_வி.எ�.(மல,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நாத" $தி�வி.1896.1 

 அ�லி_ெப.(அ�லி_ெப.) அ	 கமல� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) தா _ெப.(தா _ெப.) 

அக	 தழGஇ� /ற	/ ேபா(� $தி�வி.1896.2 



 ப�லிய	 �ைவ�ப� தாைன� பரைவL  ப#மா 

ஊ,(�_வி.எ�.(ஊ,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1896.3 

 ெகா�லி அ	 ெபா��ப" ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) எதி, 

�6கினாேன. $தி�வி.1896.4 

 ப2<த� இைச வ23_ெப.(வ23_ெப.) ஆ,8�	 ப�	 ெதாைட� ெசழிய" 

தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) $தி�வி.1897.1 

 எ2<த� இல ஆ	 ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) இ�	_ெப.அ.(இ�	_ெப.அ.) 

பைட8 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ேந, ஆறா� $தி�வி.1897.2 

 ந2<த� என� ேபா�� ெபா"னி நாடவ" தம, க-� 

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.1897.3 

 க2<த� அ�ளா� ஆ'� ஓ, கட�_ெப.(கட�_ெப.) என� ேதா"றி=6 

அ	ம. $தி�வி.1897.4 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) என வ�மா 

ஊ,(�_வி.எ�.(ஊ,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ைகதவ" 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) �"ேபா� $தி�வி.1898.1 

 அட� அணி ேம�8 ேகா-: ஆலவா� ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) 

நா2_ெப.(நா2_ெப.) @-: $தி�வி.1898.2 

 மட�_ெப.(மட�_ெப.) அவி0 �ழா�8 ேகா" 

ஆ-:_வி.எ�.(ஆ-3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா� எ# /ர�தி� ஊ-: 

$தி�வி.1898.3 

 மிட� அணி Eட� ேகாமா"_ெப.(ேகாமா"_ெப.) ேவ3 உ�வாகி நி"றா". 

$தி�வி.1898.4 

 க'��_ெப.(க'��_ெப.) வா�� தி'க _ெப.(தி'க _ெப.) ேபால8 கா� அணி 

த(த� ேதா3	 $தி�வி.1899.1 

 க'��_ெப.(க'��_ெப.) வா� �ைள�த மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) ேபா� கதி, 

��த வட�	 �Mசி� $தி�வி.1899.2 



 க'��_ெப.(க'��_ெப.) வா�� சிைல ேபா� ெவ-சி8 க2ணிJ0 கலாப� 

J-3	 $தி�வி.1899.3 

 க'��_ெப.(க'��_ெப.) வா� கிழி8�	 த(த8 கடக�	 மி"C8 கால. 

$தி�வி.1899.4 

 அ2ட�தா, அமர, நாம	 அ"6 ெதா-3 அைடய� ேதா=6 $தி�வி.1900.1 

 க2ட�தா, இ�ேள எ'�	 கல(�_வி.எ�.(கல_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

என8 க6�த ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $தி�வி.1900.2 

 ெகா2ட�தா, ஆ#னா,� ஓ, E=6 என ெகா� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ஏ(தி� 

$தி�வி.1900.3 

 ச2ட� தG எ"ன நி"றா"_வி.�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ"_பட,.ஒ�.) 

காவி#� தைலவ"_ெப.(தைலவ"_ெப.) காணா. $தி�வி.1900.4 

 சீறி ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) ப#8� ஓ, ேசவக" 

வ(ேத"_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+ஏ"_த".ஒ�.) எ"னா8 $தி�வி.1901.1 

 Eறினா" எதி,�தா" ெவ ளி8 �"றவ" ப�� A6 $தி�வி.1901.2 

 மா6 இலா� ப#8� ம-3 ஓ, வயவ" நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) அ"ேறா 

எ2ணி� $தி�வி.1901.3 

 ஈ6 இலா� 

ப#8�	_ெப.எ�.(ப#_வி+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஒ=ைற� ேசவக" யாேன_பதி.ெப.(யா"_த".ஒ�.+ஏ_சா#.) எ"றா". 

$தி�வி.1901.4 

 எ"ற ெசா� இ: ஏ6 எ"ன இ� ெசவி �ைள�ப8 

ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1902.1 

 நி"றவ" எதிேர மி"C நG-:� ெச� ேமக	_ெப.(ேமக	_ெப.) ேபால� 

$தி�வி.1902.2 

 ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

வல	 தி#��� ெசயி,�தன" அதி,��� சீற $தி�வி.1902.3 



 வ" திற" A=6� ப�� வய�ப#8� ஒ�வ"_ெப.(ஒ�வ"_ெப.) அMசா. 

$தி�வி.1902.4 

 யா	_பதி.ெப.(யா	_த".ப".) இனி இ(த ேவலா� இற�பத=� ஐய	 இ�ைல 

$தி�வி.1903.1 

 யா	_பதி.ெப.(யா	_த".ப".) என அக"றா" மாேவா3 

ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) ப#8� ஓ, ம ள"_ெப.(ம ள"_ெப.) $தி�வி.1903.2 

 காமைன ெவ�2ட ேவட" மைற(தன" க'��_ெப.(க'��_ெப.) ேசாதி 

$தி�வி.1903.3 

 மா மக"_ெப.(மக"_ெப.) அ� க23 

ஓ3	_ெப.எ�.(ஓ3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வளவைன� �ர�தி� 

ெச"றா". $தி�வி.1903.4 

 �ர(தி3	 அளவி� ஓ3	_ெப.எ�.(ஓ3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேசாழC	 தி�	பி ேநா8கி8 $தி�வி.1904.1 

 க�	 தட	_ெப.(தட	_ெப.) க2ணி பாக	 கர(த ேவ3 வைன8 காணா" 

$தி�வி.1904.2 

 வ�	 �ய, அ�ச	_ெப.(அ�ச	_ெப.) தG,(தா" ம�ைரயி" அள*	 ப=றி� 

$தி�வி.1904.3 

 /ர(தர= /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) க2டாைன� /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) க23 

�38கி� ேபானா". $தி�வி.1904.4 

 கா� ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) �38க� ப-ட கன�_ெப.(கன�_ெப.) 

ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) நட(தா� ஒ�� $தி�வி.1905.1 

 ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) தட8ைக ேந# ேவ(தனா� 

�38� உ23 ஒ3	 $தி�வி.1905.2 

 ேச� ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) ெகா:யினா" த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ெசH நக, 

விைர(�_வி.எ�.(விைர_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெச�வா"_வி.�.(ெச�_வி.+F_இ.இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.1905.3 



 மா� ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) களி=றி" ஆ'� ஓ, ம� மல,8 கிட'கி� 

வ G0(தா". $தி�வி.1905.4 

 மீனவ" ம�ைர 9�, ேம� திைச8 கிட'கி� 

வ Gழ_�ைற.எ�.(வ G0_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.1906.1 

 மான ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) /ரவி_ெப.(/ரவி_ெப.) ேயா3	 வளவC	 

வ G0(தா" Eட� $தி�வி.1906.2 

 ேகா" அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) அ�ளா� வாேனா, �ைர 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) கைடய� 

ேதா"6	_ெப.எ�.(ேதா"6_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1906.3 

 ஆைனயி" எH(தா" ெத"ன" ேகாழிேவ(� ஆ0(� ேபானா". 

$தி�வி.1906.4 

 பில�� அள* ஆ0(த க: மல,8 கிட'கி� ெப�(தைக அவி(தவ" 

�கி�_ெப.(�கி�_ெப.) @2 $தி�வி.1907.1 

 கல	_ெப.(கல	_ெப.) த�	 ேபைழ பைட ப# மா" ேத, க# எலா	 

கவ,(�_வி.எ�.(கவ,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) 

ெபா�ைன� $தி�வி.1907.2 

 தல�தவ" த'க  நாயக, அணிய� த8க N� அணி கல" 

ந�கி_வி.எ�.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1907.3 

 நல�தைகயவ, ேப, அ�  கட=� அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) நதி என� 

ெப�கி_வி.எ�.(ெப��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ G=6 இ�(தா". 

$தி�வி.1907.4 

 மி" பனி8 கதி, ேவணி வானவ" மீனவ" தைன மான ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

$தி�வி.1908.1 

 �" பனி8க வல	 தி#(� �38கி ேந# அ38கலா" $தி�வி.1908.2 

 பி" பனி8 கமல� தட�� இற வி-ட வா6 இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) 

ெப�ைமசா� $தி�வி.1908.3 

 அ"பC8� உலவாத ேகா-ைட அளி�தவா6 கிள��வா	. $தி�வி.1908.4 



 ெபா: ஆ,8�	 ேமனி� /னித,8�� /னித ஏ=6� $தி�வி.1909.1 

 ெகா:யா,8� ேவத8 �3மி8� இைணயான Eட� $தி�வி.1909.2 

 ப:யா,8�	 சீ,�தி� பதி ேய, உழேவா�  ந�லா" $தி�வி.1909.3 

 அ:யா,8� ந�லா" அற�தி=�	 /க08�	 ந�லா". $தி�வி.1909.4 

 அைனயா" அற�தி=� அ�  ேபா"றவ  ஆ"ற க=பி" $தி�வி.1910.1 

 மைனயா  மரபி" வHவாத த�ம சீைல $தி�வி.1910.2 

 எைனயா�	 ந"�_வி.அ.(ந"�_ெப.) மதி8�	 

இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நGரா  

$தி�வி.1910.3 

 தைன ஆ  பதி8�8 கதி8�� தனி� சா,/ ேபா�வா . $தி�வி.1910.4 

 ப�ேல, உழவி" ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) @23 பய"க  ெகா வா" 

$தி�வி.1911.1 

 வி�ேல, உழவ" கட"ெகா23 

மி�(த_ெப.எ�.(மி�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.1911.2 

 இ�ேல, உழ�தி மைட� ெச�வ	_ெப.(ெச�வ	_ெப.) 

இய=றி_வி.எ�.(இய=6_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ஏ(த_�ைற.எ�.(ஏ(�_வி.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1911.3 

 அ� ஏ6 க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ:யாைர 

அ��� நGரா". $தி�வி.1911.4 

 ெதாைக மா2ட ெதா2ட, �ைவ ஆ6 

தழGஇய_ெப.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா"� $தி�வி.1912.1 

 வைகமா2ட மா6ப3	 உ2: ம6�� 

அ�(த_�ைற.எ�.(அ�(�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.1912.2 

 நைக மா2ட அ"பி" தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆயவ" ந�க ந�க� 

$தி�வி.1912.3 



 பைகமா2ட ெச�வ மண�_ெப.(மண�_ெப.) ேகணியி� ப�� நாளி". 

$தி�வி.1912.4 

 இ(நGர வாய வள	_ெப.(வள	_ெப.) �"றிC	 இ"ைம Eறா� $தி�வி.1913.1 

 த"ன G,ைம �"றா" எC	 த"ைம_ெப.(த"ைம_ெப.) பிற,8�� ேத=ற 

$தி�வி.1913.2 

 ந"ன G, வயலி" விைள* அஃகி நலி* 

ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.1913.3 

 மி"ன Gர ேவணி ம�ேரச, வில8கினாேர. $தி�வி.1913.4 

 �"றா வி��தி8 கட"_ெப.(கட"_ெப.) 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ"ப, @ைச 

$தி�வி.1914.1 

 ந"ற நடா�த� ெதா3�தா" கட"_ெப.(கட"_ெப.) தாC	 கி-டா� 

$தி�வி.1914.2 

 ஒ"றாK	 ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

விரத��8� உ6தி இ"றி $தி�வி.1914.3 

 நி"றா"_வி.�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ"_பட,.ஒ�.) உட	ைப ஒ68கி"ற 

நியம	 @2டா". $தி�வி.1914.4 

 ெகா3�பா, அவேர விைள*	 கட"_ெப.(கட"_ெப.) ேகா7	 மா=றி 

$தி�வி.1915.1 

 த3�பா, எனி" ம=6 அைத யாவ, த38க வ�லா, $தி�வி.1915.2 

 அ3�பா, விHம	 கைளவா, அ:யா,8� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ஊ2 

$தி�வி.1915.3 

 ம3�பா" நியம	 தைடப-3 வ�(�_ஏவ.(வ�(�_வி.) கி"றா". 

$தி�வி.1915.4 

 வி2_ெப.(வி2_ெப.) ஆ6 J3	 விைடயா" தம,8 E-: அ"றி 

$தி�வி.1916.1 



 உ2ணாதவ" த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) உயி,8�� �ைண ஆய க=பி� 

$தி�வி.1916.2 

 ப2ணா, ெமாழி த"ெனா3	 ப-:னி வி-3 ெநMச	_ெப.(ெநMச	_ெப.) 

$தி�வி.1916.3 

 /2ணாக ஆக	_ெப.(ஆக	_ெப.) பசி�தGயி� /H'க� ப-டா". $தி�வி.1916.4 

 இற8�	 உட	பா� ெப6	_ெப.எ�.(ெப6_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேப6 இனி ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) எ"னா $தி�வி.1917.1 

 அற8 �"6 அைனயா" மைனேயா3	 

அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ெச�தி $தி�வி.1917.2 

 நிற8 கி"ற ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா" சிைலயா,8� நிக0�தி ஆவி 

$தி�வி.1917.3 

 �ற8 கி"ற� ேவ �ணி* எ"6 �ணி(� ேபானா". $தி�வி.1917.4 

 ஐய" தி� �"ன, அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ: தா0(� வாேனா, $தி�வி.1918.1 

 உ�L	 ப: நM�_ெப.(நM�_ெப.) அ�� உ2ட ெவா�வ உ" 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) $தி�வி.1918.2 

 ெம� அ"ப, @ைச8� இைடX6 விைளய எ"ற" $தி�வி.1918.3 

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

இ"றி� சிைத(த எ"னா. $தி�வி.1918.4 

 விட	_ெப.(விட	_ெப.) ந��_ஏவ.(ந��_வி.) Jல� பைடயா� 

கட"_ெப.(கட"_ெப.) ேவ6 காேண" $தி�வி.1919.1 

 கட"_ெப.(கட"_ெப.) ந�க வ�லா, தைம8 கா-3தி கா-3 இலா ேய� 

$தி�வி.1919.2 

 மட	_ெப.(மட	_ெப.) ந��	_ெப.எ�.(ந��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இ(த உட	பி" �ைம மா=6 ேவ" எ"6 $தி�வி.1919.3 



 உட" ந��_ஏவ.(ந��_வி.) க=/8� உ#யா ெளா3	 ேவ23	 எ�ைல. 

$தி�வி.1919.4 

 பMசாதி ேவத� ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) 

ெசா"ன_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பரம" வா8� 

ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) $தி�வி.1920.1 

 அMசாதி ேவளா2 தைல_ெப.(தைல_ெப.) வா* உன� அக�தி� இ"6 ஓ, 

$தி�வி.1920.2 

 ெசMசாதி ஆய ெசH வா� அ#8 ேகா-ைட உ��ேத	 $தி�வி.1920.3 

 எMசா� இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எ38�	 _ெப.எ�.(எ3_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெதா6	 எ"6	 மாேதா. $தி�வி.1920.4 

 நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) நா7	 @சி�� அதி� 

ேவ2:ய_ெப.எ�.(ேவ23_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி�த	_ெப.(நி�த	_ெப.) $தி�வி.1921.1 

 ஆனாத அ"ப,8� அ�� ஊ-: எவ,8�	 அ"ன $தி�வி.1921.2 

 தானாதி நானா த�ம'க7	 ெச�தி வ G3_ெப.(வ G3_ெப.) $தி�வி.1921.3 

 ேம� நா _ெப.(நா _ெப.) அளி8கி"றன	 எ"6 வி�	பி� Eற. $தி�வி.1921.4 

 ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ"ப	_ெப.(இ"ப	_ெப.) 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) கிள, வி	மித" 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேவத� $தி�வி.1922.1 

 பா-:" பயைன பணி(�_வி.எ�.(பணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ�ல	 

அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ப2ைட_ெப.அ.(ப23_ெப.) $தி�வி.1922.2 

 ஈ-3	 தவ� ேப6 என8 க2டன" ெதா2ட,8� எ(ைத_ெப.(எ(ைத_ெப.) 

$தி�வி.1922.3 



 E-3	_ெப.எ�.(E-3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கதி ேபா� 

உலவாம� ெகா3�த_ெப.எ�.(ெகா3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகா-ைட. 

$தி�வி.1922.4 

 வா"_ெப.(வா"_ெப.) ஆ6 J:_வி.எ�.(J3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) த� 

ேகா-ைடைய ைவக� ேதா6	 $தி�வி.1923.1 

 @ நா6	_ெப.எ�.(நா6_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

சா(த	_ெப.(சா(த	_ெப.) /ைக ஒ2_ெப.அ.(ஒ _ெப.அ.) �ட, 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ��சி�� 

$தி�வி.1923.2 

 ஆனாத ெசFவி அ:சி=�	 அத=� ேவ23	 $தி�வி.1923.3 

 நானா க�வி_ெப.(க�வி_ெப.) விைல8�	 அ� ந�க வா'கா. $தி�வி.1923.4 

 மி" ஆ, சைடயா" தம, ஆ�(தவ, ேவத� ெச�வ, $தி�வி.1924.1 

 ெத" நாட, ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) வி�(�_ெப.(வி�(�_ெப.) ஒ8க� 

ெசறி(�_வி.எ�.(ெசறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந-ேடா, $தி�வி.1924.2 

 �" ஆ	 எவ,8�	 �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) ேபா� வைரயாம� 

ந�கி_வி.எ�.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1924.3 

 எ(நா7	 ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) இ"றி அளகாபதி எ"ன வா0(தா". 

$தி�வி.1924.4 

 அ"ப" அ:யா,8� இனியா" அனி நா _ெப.(நா _ெப.) அள(� அ�கி� 

$தி�வி.1925.1 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ப"னி ெயா3	 அயலா, �=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) 

தமேரா3	 $தி�வி.1925.2 

 பி"/ அ(நிைலேய இமவா" மகைன� பி#யாத $தி�வி.1925.3 

 இ"ப" உ�வா� சிவ மா நக, 

ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைற ெகா2டா". 

$தி�வி.1925.4 



 தாம	 நா,_ெப.(நா,_ெப.) இதழியா,த	 தம,8� அ"ப" வ6ைம� ப-ேடா" 

$தி�வி.1926.1 

 ஆம நா _ெப.(நா _ெப.) உலவா8 ேகா-ைட அ�ளிய �ைற ஈ� ஐய" 

$தி�வி.1926.2 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ம" நா _ெப.(நா _ெப.) ��ைல� 

தG	_ெப.அ.(தG	_ெப.அ.) தா,_ெப.(தா,_ெப.) சி6 தைக வணிக=� ஆக 

$தி�வி.1926.3 

 மாம" ஆ	 ப:வ	_ெப.(ப:வ	_ெப.) 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வழ8� உைர 

வ2ண	_ெப.(வ2ண	_ெப.) ெசா�வா	. $தி�வி.1926.4 

 க"னி_ெப.(க"னி_ெப.) நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) மாட8 Eட� க: நக, 

வணிக மா8க  $தி�வி.1927.1 

 த"னி" மா நிதி8 ேகா" அ"னா"_ெப.(அ"ன"_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) 

தனபதி எ"C	 ேபரா" $தி�வி.1927.2 

 ம"னினா" அைனயா" க=பி" மடவ,�_ெப.(மடவ,�_ெப.) �சீைல 

எ"பா  $தி�வி.1927.3 

 ெபா"னி நா _ெப.(நா _ெப.) �ள#� ேச8ைக� /2ணிய� தி�வி" 

அ"னா . $தி�வி.1927.4 

 என இவ, தம8� ைம(த= ேப6 இ"றி 

இர'�	_ெப.எ�.(இர'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நாளி� 

$தி�வி.1928.1 

 தனபதி ம�மக" த"ைன� தக*சா� மகவா8ெகா23 $தி�வி.1928.2 

 மன மகி0 சிற�பா� ந�க மைனவிL	 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா'கி� $தி�வி.1928.3 

 /ைனவன /ைன(�_வி.எ�.(/ைன_வி.+(�_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) ேபா=றி� 

ெபாலி* உற வள,��8 ெகா2டா . $தி�வி.1928.4 



 தனபதி மக�ேப6 அ=றா" 

ஆயிC	_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ"_நி.எ�.�றி.+உ	_சா#.) தணவா8 

காத�_ெப.(காத�_ெப.) $தி�வி.1929.1 

 மைனவிேம� ைவ�த ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) மய8கினா� 

வ�(தி_வி.எ�.(வ�(�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ஈ"ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1929.2 

 தைனயைன மகவா� த(த_ெப.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

த'ைக_ெப.(த'ைக_ெப.) ேம� தGரா� @ச�_ெப.(@ச�_ெப.) $தி�வி.1929.3 

 விைன விைள�� ஒHக ஓ, நா _ெப.(நா _ெப.) இைளயா7	 ெவ�23 

ெசா�வா . $தி�வி.1929.4 

 ெப�மித	 உன8� ஏ" பி ைள� ேப6 

அ=ற_ெப.எ�.(அ6_வி.+=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாவி நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) 

எ" $தி�வி.1930.1 

 அ�ைம_ெப.(அ�ைம_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) மகனா� அ"ேறா 

இ�ைமL	 அைடவா� எ"ன� $தி�வி.1930.2 

 ெப#�_ெப.(ெப#�_ெப.) நா2_ெப.(நா2_ெப.) 

அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேமைல8� 

ஆயிC	_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ"_நி.எ�.�றி.+உ	_சா#.) பி ைள� ேப6 

$தி�வி.1930.3 

 த� தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) /#ேவ" எ"னா� தனபதி தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) 

ேம� ெச�வா". $தி�வி.1930.4 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) 

ெச�வ	_ெப.(ெச�வ	_ெப.) எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) ம�மக" தன8ேக 

ஆ8கி $தி�வி.1931.1 

 அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) ெகா  மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) ேயா3 

அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) தவ ெநறியி� ெச"றா" $தி�வி.1931.2 



 பி"/ அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) வர*_ெப.(வர*_ெப.) தா0�ப 

ம�மக" ெப=ற_ெப.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.1931.3 

 வ"பினா� வழ8�� ேபசி_வி.எ�.(ேப�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ெவௗவினா, தாய மா8க . $தி�வி.1931.4 

 விைள நில"_ெப.(நில"_ெப.) அ:ைம ைப	 @2 ெவ68ைக 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ப�8க _ெப.(ப�8க _ெப.) ஏைன $தி�வி.1932.1 

 வளC	 மா=றவ, ைக8 ெகா ள_�ைற.எ�.(ெகா _வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ" சிைற இழ(த_ெப.எ�.(இழ_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

/ _ெப.(/ _ெப.) ேபா� $தி�வி.1932.2 

 தள, உ6 மகC	 தாL	 சா,/ இலா� த	மேனா,8� ஓ, $தி�வி.1932.3 

 கைள கணா� இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

Eட� கட*ேள_ெப.(கட* _ெப.+ஏ_சா#.) சரண	 எ"னா. $தி�வி.1932.4 

 வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா"_ெப.(வா"_ெப.) அக3 

ேபா0(த மணி_ெப.(மணி_ெப.) �: விமான8 ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

$தி�வி.1933.1 

 �(தர நாத" பாத� �ைண 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைறMசி யா,8�	 

$தி�வி.1933.2 

 த(ைதL	 தாL	 ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

த	பிரா" நGேர எ'க  $தி�வி.1933.3 

 எ(ைதL	 யாL	 எ"னா 

இர'கி_வி.எ�.(இர'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இைனய_�ைற.எ�.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெசா�வா . $தி�வி.1933.4 

 எ" மக"_ெப.(மக"_ெப.) த"ைன ைம(த"_ெப.(ைம(த"_ெப.) இ"ைமயா� 

எவ�	 காண� $தி�வி.1934.1 



 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) மகனாக8 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த�தியா� அ"ேற 

காணி $தி�வி.1934.2 

 ெபா" மைன பிற*	 ந�கி� ேபாயினா" எ" �" இ�பா� $தி�வி.1934.3 

 வ"ைமயா� தாய�தா,க  அைவ எலா	 ெவௗவி8 ெகா2டா,. 

$தி�வி.1934.4 

 ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) ஒ��தி8� இ(த 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மக"_ெப.(மக"_ெப.) இவC	 ேத�	 $தி�வி.1935.1 

 க��� இலா� சிறிய" ேவ6 கைளக<	 காேண" ஐய $தி�வி.1935.2 

 அ��தி சா� அறேவா, ேத6 அ�- ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) கடேல 

எ'�	 $தி�வி.1935.3 

 இ��தி நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) 

அறியா�_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+ஆ�_�".ஒ�.) 

ெகா�ேலா எ"6 பா, ப:ய வ G0(தா . $தி�வி.1935.4 

 மா6 ெகா  வழ8�� தG,8க வ�லவ, அ�ளினாேல $தி�வி.1936.1 

 சீ6 ெகா  வ:ேவ� க2ணா  சி6 �யி� அைட(தா  ெம�யி� 

$தி�வி.1936.2 

 ஊ6 ெகா  கரண	 ஐ(�	 உ=6 அறி கனவி� க'ைக $தி�வி.1936.3 

 ஆ6 ெகா  சைடயா, ேவத� ெச�வரா� அ3��� ெசா�வா,. $தி�வி.1936.4 

 /ல,(தபி" தாய�ேதாைர /ரவல" ஆைண ஆ=றா� $தி�வி.1937.1 

 வல	 த� ம"ற��_ெப.(அ��_சா#.) ஏ=றி மறி�� அைன இ��தி 

யா	_பதி.ெப.(யா	_த".ப".) ேபா(� $தி�வி.1937.2 

 தல	 த�	 அறிவா"_வி.�.(அறி_வி.+F_இ.இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) 9�ேதா, 

அைனவ�	 இைசய_�ைற.எ�.(இைச_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) 

$தி�வி.1937.3 



 சல	 த� வழ8�� தG,��� த��வ	 ேபாதி எ"றா,. $தி�வி.1937.4 

 ேவ# அ	 �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) உ2க2 விழி�தன  விய(� 

ெக-ேட" $தி�வி.1938.1 

 ஆ�	 இ�லா,8�� ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) �ைண எ"ப� அறி(ேத" 

எ"னா� $தி�வி.1938.2 

 கா, இ�	_ெப.அ.(இ�	_ெப.அ.) கய�_ெப.(கய�_ெப.) உ2 க2ணா  

கணவைன� ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா0�தி� 

$தி�வி.1938.3 

 சீ, இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.) �மரேனா3	 ெத#ைவ த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

மைனயி� ெச"றா . $தி�வி.1938.4 

 ெச"றவ  க'��_ெப.(க'��_ெப.) எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) ெத#(தபி" 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெவ ளி $தி�வி.1939.1 

 ம"றவ" ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) 

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

வ(தைன_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+ஐ_�".ஒ�.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ	 ெபா" $தி�வி.1939.2 

 �"றவ" உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ=றா� 

ெகா3ைமசா� வழ8�� @-: $தி�வி.1939.3 

 ெவ"றவ, இ�8ைக எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

விள	/வா  பல�	 ேக-ப. $தி�வி.1939.4 

 அ-:� வா� ெந��/_ெப.(ெந��/_ெப.) இேட� ஓ, அ: இேட� 

அற�தா"றி� $தி�வி.1940.1 

 ப-:ைம வழ8கா� ெவ"6_வி.எ�.(ெவ�_வி.+"=_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) 

ேபாக_�ைற.எ�.(ேபா8_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒ-ேட" பல�	 ேக-க 

$தி�வி.1940.2 

 இ-டன" அரச"_ெப.(அரச"_ெப.) ஆைண அற�தவி� ஏறி ஆ"ேறா, 

$தி�வி.1940.3 



 ஒ-:ய ப: ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ'க  உ#� 

ெபா� த(� ேபாமி". $தி�வி.1940.4 

 எ"றன  மறி�தேலா3	 இH8� உைரயா: ைவ� $தி�வி.1941.1 

 வ"திற� வலியா, த ளி அ:�தன, ைம(தேனா3	 $தி�வி.1941.2 

 ெச"றன _வி.�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+அ _பட,.ப".) �ைறேயா எ"னா� 

இ�(த_ெப.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அற�தவிேனா, �" 

$தி�வி.1941.3 

 நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைரயா:னா  

ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அறி(தன, நGதி Aேலா,. 

$தி�வி.1941.4 

 அற�� தவி�� இ��ேபா, ஏவ� ஆடவேரா3	 ேபா(� $தி�வி.1942.1 

 மறி�� அைவ8 கள�தி� E-: 

வ(தன _வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ _பட,.ஒ�.) 

வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) 

$தி�வி.1942.2 

 அற8 ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) பாக, ெவ ளி அ	பல வாண, தா	 

அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) $தி�வி.1942.3 

 திற��_ெப.(திற	_ெப.+அ��_சா#.) தனபதிேய என ஈ� தி� உ�8ெகா23 

ெச�வா,. $தி�வி.1942.4 

 ெப� விைல8 �2டல	 பிட#� ப�தி 

பா�(�_வி.எ�.(பா�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1943.1 

 எ#கதி, கவி0�ப வா _ெப.(வா _ெப.) எறி8�	 அ'கத	 $தி�வி.1943.2 

 அ�வைர� ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) 

கிட(�_வி.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைம�ப 

ஆக	_ெப.(ஆக	_ெப.) ேம� $தி�வி.1943.3 

 ��மணி8 க2:ைக �லா�� பி" ேகா-டேவ. $தி�வி.1943.4 



 �ர� அளி /ற இத0_ெப.(இத0_ெப.) ெமா��ப� 

ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) தா $தி�வி.1944.1 

 மைர சிறி� அல,(�_வி.எ�.(அல,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) என அணி 

ெச� ேமாதிர8 $தி�வி.1944.2 

 கரதல	 வ Gசி ஓ, க3	 க2 ஏ6 என� $தி�வி.1944.3 

 ெப�மித நைட_ெப.(நைட_ெப.) ெகா3 

நட8�	_ெப.எ�.(நட_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெப=றியா,. $தி�வி.1944.4 

 வா:ய �ள#ேபா� மா6 இ-டா, இட��_ெப.(இட	_ெப.+அ��_சா#.) 

$தி�வி.1945.1 

 ஊ:L	 மல,(த_ெப.அ.(மல,(த_ெப.அ.) ேபா� 

ஒ�ப_�ைற.எ�./உ.உ�.(ஒ�/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ைம(த"_ெப.(ைம(த"_ெப.) ேம� $தி�வி.1945.2 

 நா:ய த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) அளி 

நய(�_வி.எ�.(நய_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ-கிைட $தி�வி.1945.3 

 E:ய �க�தின, �6�வா, அைவ. $தி�வி.1945.4 

 அரச"_ெப.(அரச"_ெப.) இ'� இ�ைல ெகா�ேலா ஆ"றவ, இ�ைல 

ெகா�ேலா $தி�வி.1946.1 

 �ைர கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) 

ெச'ேகா�_ெப.(ெச'ேகா�_ெப.) ெகா:யேதா ேகா� இ� A�க  

$தி�வி.1946.2 

 உைர ெசL	 ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) தாC	 இ�ைல ெகா� உ6தியான 

$தி�வி.1946.3 

 த�ம	 எ'� ஒளி�தேத ெகா� எ"6 அற� தவிசி� சா,வா,. $தி�வி.1946.4 

 தனபதி வர*_ெப.(வர*_ெப.) 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வMசைன� 

தாய�தா,க  $தி�வி.1947.1 



 இைன உ6 மன�த, ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வி	மித	 எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ெவ�K	_ெப.எ�.(ெவ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1947.2 

 மனவலி இழ(�_வி.எ�.(இழ_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ப23 வழ8� 

அலா வழ8கா� ெவ"ற_ெப.எ�.(ெவ�_வி.+"=_இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.1947.3 

 விைன நிைந(�_வி.எ�.(நிைன_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) அ�ச	_ெப.(அ�ச	_ெப.) நாணினா� விH'க� 

ப-டா,. $தி�வி.1947.4 

 மா�ல, ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ(ேதா, 

ம�கைன� த	பி" வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.1948.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) உலராத ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

ெனா3	 தழGஇ� த	 க2ட	 $தி�வி.1948.2 

 மீ� உலராத சாம ேவத	_ெப.(ேவத	_ெப.) ஆ,�பவ, ேபா� வா� வி-3 

$தி�வி.1948.3 

 ஆ�ல, ஆனG, அ(ேதா ஐய எ"6 

அH�_வி.எ�.(அH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ைந(தா,. $தி�வி.1948.4 

 �ட'ைகயி" ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கணா7	 �மரC	 வணிக, 

தாளி� $தி�வி.1949.1 

 தட'கண G, ஆ-ட வ G0(தா, தட8ைகயா� எ3��� /�லி $தி�வி.1949.2 

 மட'க� ஏ6 அைனயா, தா�	 ம=6 அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) த	ைம� 

த	 க2ண G,_ெப.(க2ண G,_ெப.) $தி�வி.1949.3 

 ெந3	கட� ெவ ள�� ஆ0�தி8 �மரைன ேந,(� ைநவா,. $தி�வி.1949.4 

 ஐ	 பைட மா,பி�_ெப.(மா,/_ெப.+இ�_இட.ேவ.) காேண" சி6 

சில	/_ெப.(சில	/_ெப.) அ:யி� காேண" $தி�வி.1950.1 



 ெமா�	/ இைட மதாணி காேண" �க��_ெப.(�க	_ெப.+அ��_சா#.) 

அைச �-: காேண" $தி�வி.1950.2 

 மி" ப3 �ைழக  காேண" ெவ=6 உட�_ெப.(உட�_ெப.) க2ேட" அ�பா 

$தி�வி.1950.3 

 எ" ெப6	_ெப.எ�.(ெப6_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ"6 பி ைள� 

பணிக7	 கவ,(தா, எ"னா. $தி�வி.1950.4 

 அைனவ�	 இர'க_�ைற.எ�.(இர'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா�வி-3 

அHதவ, இைளயா  த"ைன� $தி�வி.1951.1 

 தைனயைன8 க2ண G,_ெப.(க2ண G,_ெப.) மா=றி� தட8ைகயா" ��� 

ைதவ(� $தி�வி.1951.2 

 இைனய" மி" எ" �" ேவ6 ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) எ2ண" மி" 

எ2ணாவMச $தி�வி.1951.3 

 விைனஞ,_ெப.(விைனஞ,_ெப.) வ� வழ8�� ேசா,(� வி3வ� கா2மி" 

எ"னா. $தி�வி.1951.4 

 ந-/_ெப.(ந-/_ெப.) இைட வMச	 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந	பினா,8� 

ஊ"_ெப.(ஊ"_ெப.) மாறா-ட�� $தி�வி.1952.1 

 உ-பட கவ,(�_வி.எ�.(கவ,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ=ேறா,8� 

இ	மிL	 உதவா, ஆL	 $தி�வி.1952.2 

 வ-:யி" மித�ப8 Eறி_வி.எ�.(E6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வா'கிL	 சில,_ெப.(சில,_ெப.) ேபா� ஈ-ட� $தி�வி.1952.3 

 ப-டேதா, அற�தா6 ஈ-3 ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) 

ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) ப3ேமா எ"னா. $தி�வி.1952.4 

 ம'கல மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) ஓ'�_ஏவ.(ஓ'�_வி.) ம�ைர நாயகைன 

ேநா8கி� $தி�வி.1953.1 



 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) கர	_ெப.(கர	_ெப.) சிரேம� E�பி மாணி8க	 ேத=றி 

வி=�	_ெப.எ�.(வி�_வி.+8_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.1953.2 

 எ	 �ல வணிக, ஏேற எ	மேனா, வழ8ைக இ(த� $தி�வி.1953.3 

 /'கவ, இடனா� தG,��� த�க என� 

/ல	பி_வி.எ�.(/ல	/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஆ,�தா,. $தி�வி.1953.4 

 ஆவலி�� அHத_ெப.எ�.(அH_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க வ, வMசைர 

ெவ�23 ேநா8கி8 $தி�வி.1954.1 

 காவல"_ெப.(காவல"_ெப.) ெச'ேகா" உ2A� க-:ய த�ம�த-:� 

$தி�வி.1954.2 

 நா_ெப.(நா_ெப.) எC	 �ைல நா_ெப.(நா_ெப.) வி-3 எ	 வழ8ைகL	 நமரா� 

வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1954.3 

 ேமவல, வழ8�	 N8கி� ெத#ெகன வித(� ெசா"னா,. $தி�வி.1954.4 

 நைர �� /லி_ெப.(/லி_ெப.) அ"னா"_ெப.(அ"ன"_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) 

ெசா� ேக-டK	 ந3'கி� சா"ேறா, $தி�வி.1955.1 

 இ�வ,_ெப.(இ�வ,_ெப.) ெசா� வழ8� ேம�ெகா23 அQவதி�� 

இர23	_ெப.(இர23_ெப.+உ	_சா#.) ேநா8கி� $தி�வி.1955.2 

 ெத# வழி இH8�	 ஞாதி வழ8� என� ெச�ப8 

ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1955.3 

 ெவ�வின, தாய�தா,க  வலிய#" ேவ6 ெசா�வா,. $தி�வி.1955.4 

 தவல�	 சிற�பி" ஆ"ற தனபதி வணிக, அ�ல, $தி�வி.1956.1 

 இவ, என அைவய	 ேக-ப இ�ைகL	 /ைட�� ந8�8 $தி�வி.1956.2 

 கவள மா" உ#��� ேபா,�த க2<த� வணிக, 

ேகாமா"_ெப.(ேகாமா"_ெப.) $தி�வி.1956.3 

 அவரவ, �:�ேப, ப-ட	 காணி ம=6 அைன��	 E6	. $தி�வி.1956.4 



 த(ைத_ெப.(த(ைத_ெப.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) மாம" மாமி தாய�தா, அவைர 

ஈ"றா, $தி�வி.1957.1 

 ைம(த,க  உட" பிற(தா, மைனவிய, கிைளஞ, ம=6	 $தி�வி.1957.2 

 அ(த	 இ� �ண'க  ெச�ைக ஆதிய அைடயாள'க  $தி�வி.1957.3 

 �(ைதயி" வHவா வ2ண	_ெப.(வ2ண	_ெப.) �ைறயினா" 

ெமாழி(தா" �"ேனா". $தி�வி.1957.4 

 அைனய� ேக-ட ஆ"ேறா, அைனவ�	 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ(த� $தி�வி.1958.1 

 தனபதி வணிக, தாேம இவ, என�சா=ற ேலா3	 $தி�வி.1958.2 

 மனவலி� தாய�தா, த	 வழ8� இH8� 

அைட(த_ெப.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஈ� $தி�வி.1958.3 

 நைன வழி ேவ	ப" ேத#" த2:8�	 

ந	ைம_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) எ"னா. $தி�வி.1958.4 

 இ�லிC8� ஏகி மீ வ" யா"_பதி.ெப.(யா"_த".ஒ�.) எ"6	 �ள�தி=� 

ஏகி $தி�வி.1959.1 

 ஒ�ைலயி� வ�ேவ" எ"6 ஒFெவா� வா,�ைத இ-3 $தி�வி.1959.2 

 வ� எH அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேதாளா, அைனவ�	 வ" கா� 

த ள� $தி�வி.1959.3 

 ெச� எH �கி�ேபா� E-ட	_ெப.(E-ட	_ெப.) சிைத(தன, ஒளி��� 

ேபானா,. $தி�வி.1959.4 

 அைன அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) 

ேபாக_�ைற.எ�.(ேபா8_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அற" நவி� 

ம"ற��_ெப.(அ��_சா#.) உ ேளா, $தி�வி.1960.1 

 தனபதி வணிக, த(த_ெப.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தன	_ெப.(தன	_ெப.) எலா	 த(த_ெப.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ைம(த=� $தி�வி.1960.2 



 என மைன எHதி_வி.எ�.(எH�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா'கி ஈ(தன, 

ஈ(த எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) $தி�வி.1960.3 

 மன	_ெப.(மன	_ெப.) ெமாழி 

கட(த_ெப.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா�க, 

மைற(�_வி.எ�.(மைற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த	 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) /8கா,. $தி�வி.1960.4 

 இ	 என� பல�	 காண மைற(தவ, இ�	_ெப.அ.(இ�	_ெப.அ.) 

த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) Eட� $தி�வி.1961.1 

 ெச	ம� எ"6 அறி(�_வி.எ�.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நா�க� 

சி6வC8� உவைக N'க $தி�வி.1961.2 

 வி	மித	 அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) வ#ைசக  

ெவ6�ப_�ைற.எ�.(ெவ6��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந�கி8 $தி�வி.1961.3 

 ைக	 மறி வணிக, ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) /�8கினா" கனக	 ெகா23. 

$தி�வி.1961.4 

 @த நாயக" @ரண �(தர� /�ேத  $தி�வி.1962.1 

 பாத ேசகர" வர�ண பா2:ய"_ெப.(பா2:ய"_ெப.) /ய�தி� 

$தி�வி.1962.2 

 ஓத நG, உலகி" ெபாைற �ம8க 

ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ	ப,_ெப.(உ	ப,_ெப.) 

$தி�வி.1962.3 

 நாத, ேசவ:� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) நைக நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) 

அைட(தா". $தி�வி.1962.4 

 ப2 ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவத �த� 

இைட ஈ6 நாட#ய பரம" மாமனாகிய ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வணிக" 

$தி�வி.1963.1 

 எ2 ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காணி 

ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) கவ, ஞாதி மா�லைர எதி, ஏறி 



ெவ"ற_ெப.எ�.(ெவ�_வி.+"=_இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) ப: இ�வா	 

$தி�வி.1963.2 

 த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) 

ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேநமி வர�ண 

ேதவ"-ெப.(ேதவ"_ெப.) எ�� பழி த"ைன� �ைட�� 

அைனய	_�றி.வி.�.(அைன_ெப.+அ	_த".ப".) 

அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.1963.3 

 க2 ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) காண உய, சிவ 

ேலாக	 ம�ைர தனி� வ�வி�த காைத இனி ெமாழிவா	. $தி�வி.1963.4 

 இய மான" இ(� ரவி எ# வா"_ெப.(வா"_ெப.) இலMச� இல எறிகா� 

எC	 ப�தி இ� நா� $தி�வி.1964.1 

 மயமான �(தரைன மன	_ெப.(மன	_ெப.) வா� ெம� அ"பி" இைற 

வழிபா3 அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) �ணனா�� $தி�வி.1964.2 

 சய ேவைள ெவ"ற_ெப.எ�.(ெவ�_வி.+"=_இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) வ:வின" 

ஈ6 இ� ெவ"றி ெப6 சத ேவ வி இ(திரைன_ெப.(இ(திர"_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) 

நிக,ேவா" $தி�வி.1964.3 

 இய" ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒளியினி� ஏ0 ப�	 

/ரவி_ெப.(/ரவி_ெப.) இன" ேத� 

ெவ"ற_ெப.எ�.(ெவ�_வி.+"=_இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) 

வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) �ணேன. $தி�வி.1964.4 

 மைற ஆதி கைல பல*	 மக	 ஆதி பல விைனL	 வHவா� நி6* தலி" 

மல,ேம� $தி�வி.1965.1 

 இைற ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மல, வனிைத 

பி#வான தி�மகளி, இக ேபாக	 விைளய �ைற ெசயலா� $தி�வி.1965.2 

 கைற ஆழி வைளக  அணி கர" 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இக� ெச� ெபாறி கர2 ஆதி 

பைககைளL	 ெநறியா� $தி�வி.1965.3 



 அைற வா�ைம_ெப.(வா�ைம_ெப.) உைரயி" �H� உண,வா� 

எF_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+F_ஒ=.) உயி�	 நிைற அர" 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) �ைற 

ெசL நா . $தி�வி.1965.4 

 ேவ-ட	 ெச� காத�_ெப.(காத�_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா-ட	 ஏகி 

வன ேம- ெட'�	மா தடவி எ#யா $தி�வி.1966.1 

 நா-ட	 ெச� கா� உHைவ நG-3	 ைக யாைன_ெப.(யைன_ெப.) �க நா-3	 

ப� ஏன	 இைவ_பதி.ெப.(இ_�-.+ஐ_பட,.ப".) �தலா $தி�வி.1966.2 

 ஓ-ட	 ெச� ேத# ரவி ேகா-:" கேணறி இ� _ெப.(இ� _ெப.) ஊ-ட	 

அ(தி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வ�	 அளவா8 $தி�வி.1966.3 

 ேகா-ட	 ெச�வா,_வி.�.(ெச�_வி.+F_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) சிைலயி" 

மா-3 அ	பி" ஊ#யி, E-3 உ23 மா நக#� வ�வா". $தி�வி.1966.4 

 காலி� க3	 /ரவி_ெப.(/ரவி_ெப.) ேமலி= க:(� வ� கால8 

கட	_ெப.(கட	_ெப.) தனி� ஓ, மைறேயா" $தி�வி.1967.1 

 மா� உ=6 அய,(� �க	_ெப.(�க	_ெப.) ேவ,ைவ8 

�6	_ெப.அ.(�6	_ெப.அ.) திவைல வார8 

கிட(�_வி.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) விழி �யி� ேவா" 

$தி�வி.1967.2 

 ேமல8 க3	 /ரவி_ெப.(/ரவி_ெப.) கா� ைவ�ப அ(தணC	 வ G*=6 

அவி(தன" 

அறியா"_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+ஆ"_பட,.ஒ�.) 

$தி�வி.1967.3 

 ேகாலி� ெசK	 ப#யி" மீன�தC	 தன� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

/�(தன" வளேவ. $தி�வி.1967.4 

 கனவ-ட�� அ: இடற� ெபாறி வி-3� /ல"_ெப.(/ல"_ெப.) அவிய8 

கரண� உ-ெபாதி உயி, வி-டவ" ஆக	_ெப.(ஆக	_ெப.) $தி�வி.1968.1 

 தைன ஒ8க� பவன, எ3�தன, கி-:8 �#சி� கைட� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

இ-ட� திற	_ெப.(திற	_ெப.) ெமாழிய� தமி0 மாற" $தி�வி.1968.2 



 இைன உ=6� பனவ, ைகயி� கனக8 ��ைபக  நிைற வி�� எமதி8 

உ=றவைன எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ#மாைல 

$தி�வி.1968.3 

 /ைனவி�த அ8_�-.(அ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) கட"_ெப.(கட"_ெப.) �:வி�தன" 

ம=ற� பழி பட#" /ைதய� ப=றிய� இைடவி-3 அகலாேத. $தி�வி.1968.4 

 ப=றிய பழி8�� தG,* பழ மைற8 கிழவ,_ெப.(கிழவ,_ெப.) 

ெசா"ன_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1969.1 

 ெப=றியிைன ேவ62: நதி8கைர� ெப� A= ேக வி $தி�வி.1969.2 

 �=றிய_ெப.எ�.(�=6_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மைற ேயா,8� 

ஈ(�_ெப.(ஈ(�_ெப.) 9வரா	 தா� ேவ(ைத� $தி�வி.1969.3 

 �=றிL	 N,ைவ ெகா��_வி.எ�.(ெகா�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

�ரபிக  �ைவ8க ஈ(�	. $தி�வி.1969.4 

 அக ம�டண�தா� ஒம	 ஆ=றிL	 ஆ" ஐ(� ஆவி" $தி�வி.1970.1 

 நைக மணி8 ேகா3 ேதா�(த_ெப.எ�.(ேதா�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நளி, /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) �:��	 தான $தி�வி.1970.2 

 வைக பல ெகா3�� 

நG'கா_எதி,.ம.வி.எ�.(நG'�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எ�.�றி.) வலியதா� 

இH� ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1970.3 

 /ைக அழ� என ேம� இ-3� /ல�பட வைள(த� அ"ேற. $தி�வி.1970.4 

 ஏ'�	 ெப�9�� எறிL	 ைக ெயறிL	 �"றி" $தி�வி.1971.1 

 ஒ'�	 சி6�	 உட" ஆ,�தி3	 �"C	 பி"C	 $தி�வி.1971.2 

 பா'�	 ெதாட�	 சி#8�	 ப�வாைய ெம�K	 $தி�வி.1971.3 

 நG'�	 �6�	 பழிதா என ேந,(� ப=6	. $தி�வி.1971.4 

 மா� உ2ட ெத�வ மணிேபா� பணி வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) ப-ட 

$தி�வி.1972.1 



 ேத� உ2ட தG	_ெப.அ.(தG	_ெப.அ.) த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) மதிேபா� ஒளி 

ேத	பி வ23_ெப.(வ23_ெப.) $தி�வி.1972.2 

 9� உ2டதான �கமா உ2ட ெவ ளி� ேபால8 $தி�வி.1972.3 

 கா�2ட @ண" அைறேபாய க��த" ஆனா". $தி�வி.1972.4 

 மைறேயா,க  பி"C	 பழி ேமலி3 வ2ண 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1973.1 

 இைறேயா� இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) 

�க" ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) இ6�த Eட� $தி�வி.1973.2 

 அற ேவதியைன� தின	 ஆயிர� எ2கா� Jழ� $தி�வி.1973.3 

 உறேவ ஒழி8க� ப3	 இ"ன	 உைர�ப8 ேக-:. $தி�வி.1973.4 

 ஆனா விரத ெநறியா� இ,23_ெப.(இர23_ெப.) ஐ(� ைவக� $தி�வி.1974.1 

 வான நாடைனL	 அ	 �ைறயா� வல	 

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

வ(தா�_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+ஆ�_�".ஒ�.) $தி�வி.1974.2 

 ஆன� அத=� வழிகா-3	 எ"6 ஐய, Eற� $தி�வி.1974.3 

 ேபானா" அரச"_ெப.(அரச"_ெப.) /னித" தி�8 ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

/8கா". $தி�வி.1974.4 

 விழி ஆயிர� ேதா" பழி தG,�தைன ேவதிய" த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

$தி�வி.1975.1 

 கழியாத மாபாதக	 தG,�தைன ெகௗைவ8 க'ைக� $தி�வி.1975.2 

 �ழி ஆ6 அைல8�	 சைடயா� எைன� ெதா-3 அைல8�	 $தி�வி.1975.3 

 பழியா" அ�( தG,�� அ�  எ"6 

பணி(�_வி.எ�.(பணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ G0(தா". $தி�வி.1975.4 

 எ2<	 ப:L	 �ைறயா� 

வைள(�_வி.எ�.(விைள_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஐய" $தி�வி.1976.1 



 வி2ணி"6 இய	/	 அரேச ப# ேமத ேவ வி $தி�வி.1976.2 

 ந2<	 பயேனா, அ:ைவ�பி" ந2ண ெவ	ைம� $தி�வி.1976.3 

 ப2<	 வல�தா" மகி0(ேத	 பழி அMச" ம"ேனா. $தி�வி.1976.4 

 ெபா"ேனா3 ��த	_ெப.(��த	_ெப.) ெகாழி8�	 �ைற� ெபா"னி 

நாட"_�றி.வி.�.(நா3_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.1977.1 

 நி"ேனா3 அம, ஆ=ற நிைந(�_வி.எ�.(நிைன_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எH நGL ேந,வா� $தி�வி.1977.2 

 அ"ேனா" உன8�� /ற� இ-3 

அக"6_வி.எ�.(அக"_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஓ3	_ெப.எ�.(ஓ3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நGL	 $தி�வி.1977.3 

 பி"ேனா: எ-:� பி:�பா#� �ர��	 எ�ைல. $தி�வி.1977.4 

 எைமயா	 அ��சி�� 

இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தல�� எ�� 

வாயா� $தி�வி.1978.1 

 அைமயாத_எதி,.ம.ெப.எ�.(அைம_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வ"க2_ெப.(வ"க2_ெப.) பழி ஆ=6�	 எ"ன� ேச�க2 $தி�வி.1978.2 

 உைமயா  மணாள" அ�  

வா0�தி_வி.எ�.(வா0��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உரக" உ�சி� 

$தி�வி.1978.3 

 �ைமயா6 ேதாளா" ெதாHதா" இ�8ைக /8கா". $தி�வி.1978.4 

 ஆ,�தா, �:ேயா" சில நா _ெப.(நா _ெப.) கழி�� ஆ=ற� ஏ=ற 

$தி�வி.1979.1 

 ேபா,�தா* ேவ'ைக8 ெகா:�தாைன /டவி ேபா,�ப� $தி�வி.1979.2 

 ேப,�தா, கலிவ(� என� ேப#ய	 ஆ,�ப8 க"னி� $தி�வி.1979.3 

 பா,�தாம	 ேவ" மீனவ" நா-:� பட,(த எ�ைல. $தி�வி.1979.4 



 மிைட(� ஏ6 ேந#� ெபா��ப" பைட ேவைல ேம� 

ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1980.1 

 அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏறி மீன8 

ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) ேயா" அம, 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வாழி_விய'.வி.�.(வா0_வி.+இ_விய'.வி.�.�றி.) $தி�வி.1980.2 

 கைட(� ஏ6 ெவ=பி� கல'கி=6 என8 கி ளி_ெப.(கி ளி_ெப.) 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $தி�வி.1980.3 

 உைட(� ஏக ெவ(நி-3 உைட(ேதா:ன" உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) 

ெவ கா. $தி�வி.1980.4 

 �றவ8 ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) �ர(� பி" 

ப=றி� ெச�ேவா" $தி�வி.1981.1 

 /றவ8 க: ��ைலL	 தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ=.) ேபா�	 ஏ(தி 

$தி�வி.1981.2 

 நறவ8 கழி ெந�தல' கானலி" ஞா'க, ெமா��த $தி�வி.1981.3 

 இறவ� /ல* கHவ G,( �ைற� ெபா"னி ேச,(தா". $தி�வி.1981.4 

 @ச� �ைறயி� /�(� ஆ:ய� ெபா"னி� ெத"சா, $தி�வி.1982.1 

 வாச�� இைட மா ம�ைத� பணித=� ைவைக� $தி�வி.1982.2 

 ேதச�தவ" கீ0�திைச வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) 

கட(�_வி.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+உ_ெப.எ�.�றி.) ெச�ல� $தி�வி.1982.3 

 பாச� தைளL	 பழிL	 /ற நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ"ேற. $தி�வி.1982.4 

 ��தி� ��	/_ெப.(��	/_ெப.) /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) 

J0(�_வி.எ�.(J0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �ழற� ெத�வ 

$தி�வி.1983.1 

 ம�தி� சிற(த_ெப.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) ேதைன8 க2 வா� அ'கா(� $தி�வி.1983.2 



 ப�கி� ப:(�_வி.எ�.(ப:_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ� வா� 

ெவ2ெண�� பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) 

ஒ�ப_�ைற.எ�./உ.உ�.(ஒ�/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.1983.3 

 உ�கி� ெசய�_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) அ=6 உைர அ=6 

உண, வாகி நி"றா". $தி�வி.1983.4 

 நிரா மய பரமான(த நி��த நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) மாட8 Eட� 

$தி�வி.1984.1 

 பராபர இைமயா �8க2 பகவ பா,�பதி மணாள $தி�வி.1984.2 

 /ராதன அகில நாத /2ணிய ம�தவாண $தி�வி.1984.3 

 அரா அணி சைடயா எ"6 எ"6 அள* இலா��திக  ெச�தா". 

$தி�வி.1984.4 

 ெசா� பத	_ெப.(பத	_ெப.) கட(த_ெப.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேசாதி �தி��-வி.எ�.(�தி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ: 

பணி(த_ெப.எ�.(பணி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவ(ைத $தி�வி.1985.1 

 ம= ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) ேதாளா� கீைழ வாயிலி� பிரம� சாைய 

$தி�வி.1985.2 

 நி=பத	 ெநறியா� ெச�ேல� நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) மதி உ#M� ேமைல� 

$தி�வி.1985.3 

 ெபா=ெப� வாயி" நG'கி� ேபாதி ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) ம�ைர8� 

எ"றா". $தி�வி.1985.4 

 வர�ண" அ� ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஐய" 

ம�திைன வைள��_வி.எ�.(வைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நG'க=� 

$தி�வி.1986.1 

 அ�ைமயா� வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) ேதா6	 அ:8க: 

வ G0(�_வி.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வ G0(�_வி.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1986.2 

 வைர �ைள�� அ"ன ேமைல வாயிலா� ேபாவா" அ"ன $தி�வி.1986.3 



 தி�மணி8 ேகா/ர	_ெப.(ேகா/ர	_ெப.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ெபய#னா� 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) சி"னா . $தி�வி.1986.4 

 தி��பணி பல*	 ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெத" 

திைச வழி8 ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏகி� 

$தி�வி.1987.1 

 ���பணி ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) நா2_ெப.(நா2_ெப.) @-3M 

�ைவத2ட� சிைலயா� கா�(த_ெப.எ�.(கா�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.1987.2 

 ம��பணி சைடயா" ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) வழி ெதா6	 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா=றி� $தி�வி.1987.3 

 ெபா�� பணி மாட8 Eட� ெபா"னக, அைட(தா" ம"ேனா. $தி�வி.1987.4 

 ெதா3பழி ெதாைல வி�� ஆ2ட �(தர� ேதா"ற� பாத8 $தி�வி.1988.1 

 க:மல, அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நா7	 

ைகெதாH� உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) 

$தி�வி.1988.2 

 வ3 அ6 ெச'ேகா�_ெப.(ெச'ேகா�_ெப.) ஒ��	 வர�ண" அறேவா, 

நாவா� $தி�வி.1988.3 

 அ3 �ைவ அ�த	 அ"ன அர" /க0 ெசவி ம3�பா". $தி�வி.1988.4 

 ேவத	_ெப.(ேவத	_ெப.) ஆகம	 /ராண	 மி��திக  �தலா AK	 

$தி�வி.1989.1 

 ஒ�வ� உலகி" மி8க�� ��திர உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) எ"C	 

$தி�வி.1989.2 

 ேபாத	 அ� அக	 ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ(த� ெபா" பதி காண ேவ23	 $தி�வி.1989.3 

 காத�_ெப.(காத�_ெப.) ெச� வழிேய ஈச" க'�லி� 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) எ�தா. $தி�வி.1989.4 

 மாைழ மா" மட ேநா8கித" மணாளைன வண'கி� $தி�வி.1990.1 



 பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ஏ0 பவ	 

கட(�_வி.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+உ_ெப.எ�.�றி.) நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) 

அ: நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) ெப=ேறா, $தி�வி.1990.2 

 Jழ_�ைற.எ�.(J0_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) 

சிவ/ர�தி� வ G=6 இ��ப� ெதாHத=� $தி�வி.1990.3 

 ஏைழ ேய=� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) க��� 

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

$தி�வி.1990.4 

 எ"ற காவல"_ெப.(காவல"_ெப.) அ"பிC8� எளியரா� ெவ ளி 

$தி�வி.1991.1 

 ம"ற வாண, அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) உலைக 

இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) *ல� இைட வ�வி�� $தி�வி.1991.2 

 இ"6 கா-3�	 இவ=� என� தி� உள�� எ2ண	 $தி�வி.1991.3 

 ஒ"றினா, அஃ� உண,(ததா� உ��திர உலக	. $தி�வி.1991.4 

 ேகா: மாமதி8 கட*ளா, �V��ட, 

பர�பி_வி.எ�.(பர�/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1992.1 

 நG:_வி.எ�.(நG3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஒ, 

இட��_ெப.(இட	_ெப.+அ��_சா#.) உதி�� என மி" மினி நிக,�� 

$தி�வி.1992.2 

 வா: வா"_ெப.(வா"_ெப.) இ� �ட, ஒளி மH'க வா"_ெப.(வா"_ெப.) 

இழி(�_வி.எ�.(இழி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.1992.3 

 ேத:னா,8� அ#யா" உைற சிவ/ர	 ேதா"ற. $தி�வி.1992.4 

 ஆ2ட நாயக" ந(திைய அைழ�� 

எம8�_பதி.ெப.(எ	_பதி.ெப.+8�_ெகா.ேவ.) அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) 

$தி�வி.1993.1 

 மா2ட காதலா" வர�ண வHதி ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) 

உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) $தி�வி.1993.2 



 கா2ட� ேவ2:னா" கா-3 என8 க�ைணயா� ஏவ� $தி�வி.1993.3 

 @2ட_ெப.எ�.(@2_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவ�திர� பைடயினா" 

ெதாHதன" ேபா(த". $தி�வி.1993.4 

 வ�தியா� என� பணி(�_வி.எ�.(பணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எH 

வர�ண" ெகா3 ேபா�8 $தி�வி.1994.1 

 க�தி_வி.எ�.(க��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) 

ெபய, உைட கட*ள" �க�ேதா" $தி�வி.1994.2 

 ��தி ஆதி ஈ6 அள�ப�	 ெசாய	 பிரகாச� $தி�வி.1994.3 

 ப#தி ஆ  சிவ/ர	 இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) பா, என� பணி�தா". 

$தி�வி.1994.4 

 க��/	 கம0 �ள, ப�	 கா�களா� உைத உ23 $தி�வி.1995.1 

 அ��பின	 சிைத(� ஆயிர� ப�தி ேயாசைன ேபா� $தி�வி.1995.2 

 ம�8 கம0(�_வி.எ�.(கம0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) A6 

ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) வா� இத08 கமல	 $தி�வி.1995.3 

 இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஒைடக  /ைட 

ெதா6	 தHவிய_ெப.எ�.(தHவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ6	. 

$தி�வி.1995.4 

 வர	பி" மாதரா, ம�ரவா� திற(� ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) வா8�	 

$தி�வி.1996.1 

 நர	பி" ஏ0 இைச யா0 இைச நைக மல,� த�வி" $தி�வி.1996.2 

 ��	பி" ேந#ைச நாரத �	/� 

இைச8�	_ெப.எ�.(இைச_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.1996.3 

 இ�	/ நG, ெமH� ஆ8கிய இ"னிைச எ'�	. $தி�வி.1996.4 

 அ�த வாவிL	 ெபா" மல, அ	 /ய� தட�	 $தி�வி.1997.1 



 ��தவா� அரமாத, ஆ	 �யி�_ெப.(�யி�_ெப.) இன	_ெப.(இன	_ெப.) 

பயிK	 $தி�வி.1997.2 

 நிமிர_�ைற.எ�.(நிமி,_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா _ெப.(வா _ெப.) 

வி3_ஏவ.(வி3_வி.) மரகத ெந:ய ைப	 கா*	 $தி�வி.1997.3 

 திமிர மாசற8 கHவிய ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) வா0 பத�	. $தி�வி.1997.4 

 அல'� பா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) ேபா� /ற�� அ�தநG, அகH	 

$தி�வி.1998.1 

 ெபால	_ெப.(ெபால	_ெப.) ெச� ஞாயி� J0 /#ைசL	 ெபா" ெச� 

ேகா/ர�	 $தி�வி.1998.2 

 நல	_ெப.(நல	_ெப.) ெகா  @ இய� விதிL	 நவ மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

�யி"ற_ெப.எ�.(�யி�_வி.+"=_இ.க.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.1998.3 

 �ல'� மாளிைக� ப(திL	 Jளிைக நிைரL	. $தி�வி.1998.4 

 ஐ	 /ல'க7	 ைவகK	 வி�(ததா 

வ�(த_�ைற.எ�.(வ�(�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.1999.1 

 ெவ	/ நா� வைக உ2:L	 வ GைணL	 சா(�	 $தி�வி.1999.2 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா" ஆர�	 ஆடலி" 

ெச�வ�	_ெப.(ெச�வ	_ெப.+உ	_சா#.) ெத�வ� $தி�வி.1999.3 

 ைப	 ெபா" ேமகைல ஓவிய� பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ஒ�பா�	. 

$தி�வி.1999.4 

 பட,(த வா, சைட உ��திர, பைண�� இ6 மா(த $தி�வி.2000.1 

 வட	_ெப.(வட	_ெப.) ெகா  @2 �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) உ��திர 

மகளிெரா3 அம�	 $தி�வி.2000.2 

 இட	_ெப.(இட	_ெப.) ெகா  மாளிைக� ப(திL	 இக�விைள 

�"ப	_ெப.(�"ப	_ெப.) $தி�வி.2000.3 



 கட(த_ெப.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெச�வ�	_ெப.(ெச�வ	_ெப.+உ	_சா#.) கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) இ� 

ேபாக�	 கா-:. $தி�வி.2000.4 

 �2டக ஆசன" பத	_ெப.(பத	_ெப.) இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) 

9*ல� அள(த $தி�வி.2001.1 

 த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) �ழாயவ" /ர	 இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) 

தனி �த� வ:வ	 $தி�வி.2001.2 

 ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ G6 சா� உ��திர, 

ேகா�பதி இ"ன $தி�வி.2001.3 

 எ2 திசா �க	_ெப.(�க	_ெப.) காவல,_ெப.(காவ�_ெப.+அ,_பட,.ப".) 

உைற விட	_ெப.(விட	_ெப.) இைவ_பதி.ெப.(இ_�-.+ஐ_பட,.ப".) கா2 

$தி�வி.2001.4 

 /ல�	 �" /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) ஆ: நG6 ஆ: ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) 

/னித" $தி�வி.2002.1 

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

ஆலய	_ெப.(ஆலய	_ெப.) வின8கி ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) பணி 

இய=றி_வி.எ�.(இய=6_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2002.2 

 மல, ெகா��_வி.எ�.(ெகா�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�(தன, 

ெதா3�� அர" /க0 ெசவி ம3�� இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) 

$தி�வி.2002.3 

 உலக வாணரா�� ேபாக	 உ=6 உைற� ந, இவ,கா2 $தி�வி.2002.4 

 Nய,_�றி.வி.�.(N�ைம_ெப.+ஓ,_பட,.ப".) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஐM ��தி 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அக	 /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) 

இர2:" $தி�வி.2003.1 

 ேநயரா� விதி ெநறியி" நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) �கம" 

ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) எ-டா� $தி�வி.2003.2 



 காய	 வா� மன	_ெப.(மன	_ெப.) ஒ�ைமயா� அ,�சி��8 

கட* _ெப.(கட* _ெப.) $தி�வி.2003.3 

 நாய" அர�� உைறபத	 ந2ணினா, இவ, கா2 $தி�வி.2003.4 

 கிள,(த_ெப.எ�.(கிள,_ெப.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காலினா� அ'கிைய 

நிமி,�� ேம� கிைட�� $தி�வி.2004.1 

 வள,(த_ெப.எ�.(வள,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பி'கைல இைட ந3 

வழி உ� மதியி" $தி�வி.2004.2 

 விைள(த_ெப.எ�.(விைள_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ" அ�� உ23 

ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) விைடயவ" வ:வ	 $தி�வி.2004.3 

 �ள	தனி� �றி��_வி.எ�.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) உ�8 ெகா2டவ, இவ, கா2 $தி�வி.2004.4 

 �8க2 நாயக" ெபா�-3 என ேவ விக  �:��� $தி�வி.2005.1 

 ெதா8க ேவதிய, இவ, /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) சாைல 

இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ெதாட8க� $தி�வி.2005.2 

 த8க ேப, அற	_ெப.(அற	_ெப.) /க0 பய"_ெப.(பய"_ெப.) தைம 

ந"�_வி.அ.(ந"�_ெப.) மதி8�	 $தி�வி.2005.3 

 ெபா8க மாறிய நிராைசயா� /#(தவ, இவ, கா2 $தி�வி.2005.4 

 மைறயி" ஆ=றினா, த(திர மரபினா" ெம�யி" $தி�வி.2006.1 

 நிைறL	 நG=றின, நிராமய" 

இ�(த_ெப.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஐ(� எH��	 

$தி�வி.2006.2 

 அைறL	 நாவின, ப�தரா� அர" /க0 

ேக-�	_ெப.எ�.(ேக _வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2006.3 

 �ைறயினா� இவ, விைன வலி ��8கினா, க2டா� $தி�வி.2006.4 

 மைறகளி" சத உ��திர ம(திர	 நவி"ேறா, $தி�வி.2007.1 



 நிைற ெகா  க2:ைக நG6 அணி நGர, யாேரC	 $தி�வி.2007.2 

 �றி �ண	_ெப.(�ண	_ெப.) �ல" �றி�திடா� அ"பைர� 

சிவ"_ெப.(சிவ"_ெப.) எ"6 $தி�வி.2007.3 

 அறிL	_வி.�.(அறி_வி.�_இ.இ.கா.+உ	_பட,.ஒ�.) அ"பினா� பிறவி ேவ, 

அ6�தவ, இவ, கா2 $தி�வி.2007.4 

 ஆ" அM� ஆ:ய_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பர	 �ட, 

இைற சிவஞான $தி�வி.2008.1 

 தான	 ெச�தவ, த��பண	 ெச�தவ, சாம $தி�வி.2008.2 

 கான	_ெப.(கான	_ெப.) ெச�தவ=� ஆலய	_ெப.(ஆலய	_ெப.) க23 

தாபி�ேதா, $தி�வி.2008.3 

 ஊன	 ேச, பிற�/ அ6��_வி.எ�.(அ6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா0 

உ�தம, இவ,கா2 $தி�வி.2008.4 

 சிவைன அ,�சைன ெச�பவ,8� இைசவன ெச�ேதா, $தி�வி.2009.1 

 அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) என8 

�றி��_வி.எ�.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ:யைர� @ைச 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ6 $தி�வி.2009.2 

 �ைவய இ" அ�� அ��திேனா, ெதா2ட, த	 பணிேய $தி�வி.2009.3 

 தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) என� /#(� உய,�சிைய� சா,(தவ, இவ,கா2 

$தி�வி.2009.4 

 ஆதி �(தர8 கட*78� ஆலய	_ெப.(ஆலய	_ெப.) பிற*	 $தி�வி.2010.1 

 நGதியா� அ��சைன பிற பணிக7	 நிர�பி� $தி�வி.2010.2 

 @தி சாதன வழி நில	_ெப.(நில	_ெப.) /ர(� இவ2_ெப.(இவ2_ெப.) 

அைட(த_ெப.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2010.3 

 ேகா� இலாத நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) �:வழி8 ெகா=றவ, இவ,கா2 

$தி�வி.2010.4 



 எ"6 ேவ�திர	 ெகா3 �றி��_வி.எ�.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ	 இைற ந(தி $தி�வி.2011.1 

 ெகா"ைற_ெப.(ெகா"ைற_ெப.) ேவணிய" அ:ய, த	 �ழா�திைன� ேத=றி 

$தி�வி.2011.2 

 நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வ G0(�_வி.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வ G0(�_வி.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அMசலி �கி0�திட 

ெநறிேய $தி�வி.2011.3 

 ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) நாயக" தி� �"/ வி3�தா" $தி�வி.2011.4 

 மைறக  ஆகம	 வ:* எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ� /ைட வா0�த_�ைற.எ�.(வா0��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2012.1 

 நைற ெகா  யா0 தழGஇ� �	/� நாரத, 

பாட_�ைற.எ�.(பா3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2012.2 

 அைற ெகா  வ23_ெப.(வ23_ெப.) இமி, ெகா	ப#" அர	ைபய, ஆட8 

$தி�வி.2012.3 

 �ைறெகா  வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) பத	_ெப.(பத	_ெப.) கிைடயா� 

இைற ெகா ள_�ைற.எ�.(ெகா _வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2012.4 

 மத'க வி08�	 ஆ� வைர �க ைம(தC	 Jர" $தி�வி.2013.1 

 கத'கவி0�த ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) க(தC	 க�தல" ேவ வி 

$தி�வி.2013.2 

 வித'க வி0�த வா _ெப.(வா _ெப.) வ GரC	 ெவயி" �:�தா, 

ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) $தி�வி.2013.3 

 பத'க வி0�ப வ G0(�_வி.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏயின பணி 

வழி நி=ப $தி�வி.2013.4 

 ஓ'�_ஏவ.(ஓ'�_வி.) மா� அய" த	 �ைற ஒ�'கி 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைர�ப $தி�வி.2014.2 



 வா'�வா" சிைல இ(திர"_ெப.(இ(திர"_ெப.) �த� திைச வாண, 

$தி�வி.2014.3 

 தா'க  தா	/# கா#ய8 �ைற 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) சா=ற $தி�வி.2014.4 

 எHவிேனா3 த23_ெப.(த2�_ெப.) ஏ(தி வா� ெம"6 

எயி6_ெப.(எயி6_ெப.) அ�8கி8 $தி�வி.2015.1 

 �H� பா#ட� தைலவ�	 ேகா: E=6 ஒ�'கி $தி�வி.2015.2 

 விHம �0கி ெம� பனி�திட விதி,8�	 �8�3மி8 $தி�வி.2015.3 

 கH�  ஏ(திய_ெப.எ�.(ஏ(�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கண�தவ, கைட 

ெதா6	 கா�ப $தி�வி.2015.4 

 சி�த, வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) தானவ, சாரண, திணி 

ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) $தி�வி.2016.1 

 ைவ�த யாழின, கி"னர, மாதவ, இய8க, $தி�வி.2016.2 

 ைப�த பா#ட, கா�ட, பாதல வாண, $தி�வி.2016.3 

 ��த ேயாகிய, �த� கண� ெதாைக எலா	 பரவ $தி�வி.2016.4 

 இனி வ�	 பிற�/ அ6��_வி.எ�.(அ6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைம8 

கா�தியா� என� த	 $தி�வி.2017.1 

 கனி அ�	பிய_ெப.எ�.(அ�	/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) எH க�ைண ஆ, அ�ைத� $தி�வி.2017.2 

 பனி வ�	 தட	_ெப.(தட	_ெப.) க2களா� ப�கி ெம� பனி�ப $தி�வி.2017.3 

 �னிவ, ச'கர சிவ சிவ என �ைற 

�ழ'க_�ைற.எ�.(�ழ'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2017.4 

 வர	_ெப.(வர	_ெப.) தவாதன யாவ,8�	 வர" �ைற வழ'கி $தி�வி.2018.1 

 ��(தவா நைக மைல8 ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) �கி0 நைக அ�	ப� 

$தி�வி.2018.2 



 தி�(த ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) கதி, வி3_ஏவ.(வி3_வி.) சி'க 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) அைணேம� $தி�வி.2018.3 

 இ�(த_ெப.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாயக" இ�8ைக க23 

இைறMசினா" இைறவ" $தி�வி.2018.4 

 உைரக7	 த3மாற ெம� உேராம�	 சிலி,�ப8 $தி�வி.2019.1 

 கைர இற(த_ெப.எ�.(இற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ"ன�  

ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) கடலி�_ெப.(கட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) 

அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) எC	 $தி�வி.2019.2 

 திைர இற(தவா6 ஈ,�திட மித(� ேபா�� ெச�பி" $தி�வி.2019.3 

 வைர இற(த_ெப.எ�.(இற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆன(த வா, 

அ�ைத வா� ம3�தா" $தி�வி.2019.4 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) /ல"க7	 கரண�	 த"னேவ ஆ8கி $தி�வி.2020.1 

 அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) உட	/_ெப.(உட	/_ெப.) 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) எதி, அ�  சிவ ேலாக	 $தி�வி.2020.2 

 பி"/ ப23 ேபா� ம�ைரயா� பிரா-:L	 தாC	 $தி�வி.2020.3 

 �"/ இ�(தவா6 

இ�(தன"_வி.�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ"_பட,.ஒ�.) 

�(தர 9,�தி $தி�வி.2020.4 

 ேவ(த,_ெப.(ேவ(த,_ெப.) ேசகர" வர�ண" வி2_ெப.(வி2_ெப.) 

இழி_வி.(இழி_வி.) ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $தி�வி.2021.1 

 ஏ(த� ேசவ: இைறMசி நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இைற அ�  ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) $தி�வி.2021.2 

 ஆ�(த வா* த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) அக	 /க இ"ப ேமா3 

அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) $தி�வி.2021.3 

 ேதா�(�_வி.எ�.(ேதா�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆைரய, �7	ப நா8 

�ழறிட� �தி�பா" $தி�வி.2021.4 



 நாயிேன" த"ைன ந38�	 பழி அக=றி� $தி�வி.2022.1 

 தாயி" ேந, ஆகி� தைல_ெப.(தைல_ெப.) அளி�தா� தா _ெப.(தா _ெப.) 

சரண	 $தி�வி.2022.2 

 ேசயிேன" காண� சிவேலாக	 கா-:� பி" $தி�வி.2022.3 

 ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) ேந, 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�  �"ெற 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) தா _ெப.(தா _ெப.) சரண	 $தி�வி.2022.4 

 மா0 ஆ0(� ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

விைன வழி ேபா� வ� நரகி� $தி�வி.2023.1 

 ஆழா அ:யேன=� அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) 

த(தா�_வி.�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+ஆ�_�".ஒ�.) தா _ெப.(தா _ெப.) சரண	 

$தி�வி.2023.2 

 ஏ0 ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நா"� வைகயா� 

எHபிற�/	 $தி�வி.2023.3 

 பாழாக எ"ைன� பணி ெகா2டா� தா _ெப.(தா _ெப.) சரண	 $தி�வி.2023.4 

 ெவ	க2 பழியி" விைனேயைன ேவ6 ஆ8கி� $தி�வி.2024.1 

 தி'க _ெப.(தி'க _ெப.) �ல8 கள'க	 தG,�தா� 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) தா _ெப.(தா _ெப.) சரண	 $தி�வி.2024.2 

 அ	 க2 சிவ/ர	 உ23 அ"/ைடயா,8� எ"பைத இ"6 $தி�வி.2024.3 

 எ'க-�8 கா-: இைசவி�தா� தா _ெப.(தா _ெப.) சரண	 $தி�வி.2024.4 

 எ"ன ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இ" அ�2 

�க��_ெப.(�க	_ெப.+அ��_சா#.) ஈ6 இலா அ"பா� $தி�வி.2025.1 

 பி"ன, ேவ6 ப� @ைசL	 பிற8� வி�� இ�(தா" $தி�வி.2025.2 

 ம"ன,_ெப.(ம"ன,_ெப.) ஏ6 அைடயா,8� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

மட'கேல அட� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) $தி�வி.2025.3 



 ெத"ன, ஏ6 என� ேதா"றிய_ெப.எ�.(ேதா"6_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) �ண ேதவ"-ெப.(ேதவ"_ெப.) 

$தி�வி.2025.4 

 எ"ற ெத" மைல �னிவைன இ�:க  

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2026.1 

 அ"6 வாசவ" பழி க# சாப	 அ(தணைன8 $தி�வி.2026.2 

 ெகா"6_வி.எ�.(ெகா�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தாெயா3	 E:ய 

ெகா3விைன �தலா� $தி�வி.2026.3 

 �"6 பாவ�	 ம�ைரயி� ெதாைல�தன" அ"ேறா $தி�வி.2026.4 

 பரம" எ2 �ண"_ெப.(�ண"_ெப.) ப�பதி வர�ண" 

ப=6	_ெப.எ�.(ப=6_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2027.1 

 பிரம வ" பழி இைட ம��_ெப.(ம��_ெப.) இைட வி-3� 

ெபயர_�ைற.எ�.(ெபய,_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2027.2 

 வர	_ெப.(வர	_ெப.) அளி�தவா6 எ"ைனெகா� வ ளேல இதைன� 

$தி�வி.2027.3 

 திர	 உற� /க�_ெப.(/க�_ெப.) எம8�_பதி.ெப.(எ	_பதி.ெப.+8�_ெகா.ேவ.) 

என �னிவ, ேகா" ெச�/	 $தி�வி.2027.4 

 @த நாயக" �(தர" /2ணிய 9,�தி $தி�வி.2028.1 

 ஆதலா� அ"ன தல�� உைற அ:யவ, அMசி� $தி�வி.2028.2 

 பாதக	 ெசயா� ஒH� உTஉ	 ப: 

நிைந(�_வி.எ�.(நிைன_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இைனய_�ைற.எ�.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2028.3 

 தG�_ெப.(தG�_ெப.) உTஉ	 பழிதைன இைட ம�தினி� தG,�தா" 

$தி�வி.2028.4 

 எ"ற அக�திய �னி இைற இைற ெகா3�� 

இய	ப_�ைற.எ�.(இய	/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2029.1 



 ந"6_ெப.(ந"6_ெப.) என� சிர	 

பணி��_வி.எ�.(பணி_வி.+��_இ.இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெம�M ஞான 

ஆன(த	 $தி�வி.2029.2 

 �"றி ந=றவ, �(தர� ேசாதி ேசவ:8 கீ0 $தி�வி.2029.3 

 ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) அ=/த ஆன(த உததிL  �ளி�தா, $தி�வி.2029.4 

 அ"ன தனி� ெதா�_ெப.அ.(ெதா"ைம_ெப.) ம�ைர அ"6 ெதா3�� இ"6 

எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) $தி�வி.2030.1 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) அைனய� 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தல'க  சிகாமணி ஆகி� 

$தி�வி.2030.2 

 ெபா" நக#" வள	_ெப.(வள	_ெப.) 

சிற(�_வி.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) @ உலகி� சிவேலாக	 

$தி�வி.2030.3 

 எ"ன இைச பட� ெபாலி(த� ஏ0 இ,23_ெப.(இர23_ெப.) /வன��	 

$தி�வி.2030.4 

 ெந:யவ" பிரம" ேதட நG2டவ" ெத"ன=� ஏழி" $தி�வி.2031.1 

 �:ய� ஆ	 சிவ ேலாக�ைத8 கா-:ய �ைற ஈ� ஐய" $தி�வி.2031.2 

 ப:மிைச நட(�_வி.எ�.(நட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பா:� 

பாண"_ெப.(பாண"_ெப.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) விற� ஆளாகி $தி�வி.2031.3 

 அ:ைம எ"6 அ:ைம 

ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�  

திற	_ெப.(திற	_ெப.) எ3��� ெசா�வா	 $தி�வி.2031.4 

 ம"ற�_ெப.(ம"ற�_ெப.) அ	 ெத#ய� மா,ப" வர�ண" 

ெச'ேகா�_ெப.(ெச'ேகா�_ெப.) ஓ�சி� $தி�வி.2032.1 

 ெபா" தல	 காவலானி� ெபாலிL	 நா _ெப.(நா _ெப.) ஏமநாத" 

$தி�வி.2032.2 



 எ"6 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) விற�_ெப.(விற�_ெப.) யா0� 

பாண"_ெப.(பாண"_ெப.) வட /ல�� இ�(�	 ேபா(� $தி�வி.2032.3 

 ெவ"றி ெகா  வி�திேனா3	 விMைச J0 ம�ைர சா,(தா" $தி�வி.2032.4 

 @ழிய, ெப�மா" ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) /�(� ேவ�� அைவய�� 

எ�தி� $தி�வி.2033.1 

 Jழி மா� யாைன_ெப.(யைன_ெப.) யாைன� 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ப� /க0 ெகா2டா: 

$தி�வி.2033.2 

 ஏ0 இைச மழைல வ Gைண இட(தழG இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ��தி E-: 

$தி�வி.2033.3 

 வாழியி" இைச�ேத" ம"ன"_ெப.(ம"ன"_ெப.) 

அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) ெசவி வழிய� ெப�தா" $தி�வி.2033.4 

 �ைக உைட��_வி.எ�.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அவி0(த_ெப.எ�.(அவி0_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) �:�தைல �ள8கி� N� $தி�வி.2034.1 

 பக�_ெப.(பக�_ெப.) அவி, மணி�@2 ந�கி� ப� உணா8 

க�வி_ெப.(க�வி_ெப.) ந�கி_வி.எ�.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2034.2 

 அக" மைன ேவ6 கா-: அரச,_ெப.(அரச,_ெப.) ேகா" 

வ#ைச_ெப.(வ#ைச_ெப.) ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2034.3 

 இக� அ6 களி�பிேனா3 இைச வ�லா" இ�லி� /8கா" $தி�வி.2034.4 

 மீனவ" வ#ைச_ெப.(வ#ைச_ெப.) 

ெப=ற_ெப.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச�8கிC	 

வி�தினாC	 $தி�வி.2035.1 

 மான ேம� ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

த"ேனா3_ெப.(த"_பதி.ெப.+ஓ3_க�.ேவ.) இ"னிைச பாடவ�ல 

$தி�வி.2035.2 



 தான யா0� /லவ,_ெப.(/லவ,_ெப.) ேவ6 இ'� இ� என� த�8�	 ெச�தி 

$தி�வி.2035.3 

 ேகா" அறி(�_வி.எ�.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைழய,8 Eவி 

ப�திர= ெகாண,தி, எ"றா" $தி�வி.2035.4 

 உைழயரா� வி38க� ப-ட ப�திர" உவ#ெவ"ேறா" $தி�வி.2036.1 

 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) பணி(�_வி.எ�.(பணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ�� நி=ப8 ெகௗ#ய" ேநா8கி� பாணி $தி�வி.2036.2 

 பழ� இைச வ�லாேனா3	 பா3தி ெகா�ேலா எ"ன $தி�வி.2036.3 

 மழைல யா0 இட	_ெப.(இட	_ெப.) ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) இ-ட 

பாண,_ெப.(பாண,_ெப.) ேகா" வண'கி� ெசா�வா" $தி�வி.2036.4 

 ெத"னவ, ெப�ம_ெப.(ெப�மா"_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

யா"_பதி.ெப.(யா"_த".ஒ�.) உ" தி� உள வலC	 Eட� $தி�வி.2037.1 

 �"னவ" அ�7	 ஊ-3	 �ய=�சியா" �ய"6பா: $தி�வி.2037.2 

 அ"னவ" வி�� வா'கி அவைன வ G6 அழி�ப" எ"றா" $தி�வி.2037.3 

 ம"னவ"_ெப.(ம"னவ"_ெப.) நாைள� பா3 ேபா என வைர(� 

ெசா"னா"_வி.�.(ெசா�_வி.+"_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.2037.4 

 இ� க2ேண இைசவ�லா ேபா� இ�(�ழி அைனயா" பா'க, 

$தி�வி.2038.1 

 க=�	 பா2_ெப.(பா2_ெப.) ம8க _ெப.(ம8க _ெப.) ம�ல ஆவண	 

கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) ம"ற	_ெப.(ம"ற	_ெப.) $தி�வி.2038.2 

 ெபா" �"ற	_ெப.(�"ற	_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மாட ம6� 

எ'�	 ேபாகி� ேபாகி� $தி�வி.2038.3 

 ெசா� �"றா வைகயா� பா:� தி#(தன, வ G6 

ேதா"ற_�ைற.எ�.(ேதா"6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2038.4 



 இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) விைச 

ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந"6_ெப.(ந"6_ெப.) எ"6 

அதிசயி�� இைச வ�லா"பா� $தி�வி.2039.1 

 வFவிைச ைம(த, பா3	 வ2ண	_ெப.(வ2ண	_ெப.) ஈ� எ"ைன 

ெக-ேட" $தி�வி.2039.2 

 அFவிைச வ�லா" பா3	 �ைற எ=ேறா அவைன நாைள� $தி�வி.2039.3 

 ெசFவிைச பா: ெவ�வ� எவ" என� திவ*8 ேகாலா" $தி�வி.2039.4 

 ைம அணி மிட=றினாைன ம�ைர நாயகைன வ(தி�� $தி�வி.2040.1 

 ஐயேன அ:ேய=� இ"6 உ" அ�  �ைண ெச�ய� ேவ23	 

$தி�வி.2040.2 

 ெம�யேன எ"6 ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ேவ23_ஏவ.(ேவ23_வி.) ெகா2ட"/ 

ேதா�(த_ெப.எ�.(ேதா�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2040.3 

 ெபா�ய6 மன�தா" இ�லா	 /8� இனி� இ�(தா" இ�பா� $தி�வி.2040.4 

 வ��த" ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இர(தவ" இைச� பைக 

மா=ற $தி�வி.2041.1 

 வி��த" ஆ	 விற� ஆ  என வி2_ெப.(வி2_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) 

விமான�� $தி�வி.2041.2 

 ஒ��தனா" அறி*_ெப.(அறி*_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உ2ைம_ெப.(உ2ைம_ெப.) 

ஆன(த� $தி�வி.2041.3 

 தி��தனா, தம� இ�ைசயா� தி� உ�8 ெகா வா, $தி�வி.2041.4 

 அH8� 90கிய_ெப.எ�.(90�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சித, 

அைச��_வி.எ�.(அைச_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அவி, சைட அ�த	 

$தி�வி.2042.1 



 ஒH8� வா"மதி வா'கிேய ெச�கிய� 

ஒ�ப_�ைற.எ�./உ.உ�.(ஒ�/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2042.2 

 மH8� கன�_ெப.(கன�_ெப.) ெவ _ெப.எஅ.(ெவ _ெப.அ.) வா�8 �ய	 

வல	 பட� ெச�கி $தி�வி.2042.3 

 இH8� ேத� ெச��/ அ�மைற கட(தா" ஏ=றி $தி�வி.2042.4 

 பைழய_ெப.அ.(பைழைம_ெப.) ேதா, ெபா�லா	 ெபா�திய ப�த, யா08ேகா" 

ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) $தி�வி.2043.1 

 உைழய தாகி வி-3 எ��தைல�� ஊச�_ெப.(ஊச�_ெப.) 

ஆ:ய_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒ2_ெப.அ.(ஒ _ெப.அ.) 

$தி�வி.2043.2 

 �ைழய காதினி� களவிண,8 �றிய கா� N8கி� $தி�வி.2043.3 

 தைழL	 வா,சிைக ச#(திட� �ைம அைட தா'கி $தி�வி.2043.4 

 தறி(த இ(தன	 தின(ேதா6	 தா'கி நG  ப'கி $தி�வி.2044.1 

 பறி(� ேத�(� அH(திய தைல_ெப.(தைல_ெப.) உைடயரா�� 

ப#(�_வி.எ�.(ப#_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2044.2 

 மறி(த க'ைகL	 ப'� உைற ம'ைகL	 காணா $தி�வி.2044.3 

 ெதறி(த இ(தன� �ைம தி� �:யி" ேம� ஏ=றி $தி�வி.2044.4 

 எ"/ ேதா"றி_வி.எ�.(ேதா"6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ஊ"_ெப.(ஊ"_ெப.) இ"றிேய இைள�த யா8ைகயரா� $தி�வி.2045.1 

 அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) ேதா"றிேய 

க2டவ,_வி.அ.ெப.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அF_வி.அ.ெப.�றி.+அ,_பட,.ப".) 

அக	 கனி(� இர'க_�ைற.எ�.(இர'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2045.2 

 வ"/ ேதா"றிய_ெப.எ�.(ேதா"6_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மன ெமாழி 

கட(த_ெப.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தா _ெப.(தா _ெப.) மல, 

பா, $தி�வி.2045.3 



 �"/ ேதா"றிய_ெப.எ�.(ேதா"6_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தவ�தினா  

�:மிைச� Jட_�ைற.எ�.(J3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2045.4 

 தி��க�� ேவ, அ�	ப வா� 

�வி��_வி.எ�.(�வி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒலி 

ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2046.1 

 வ�வ,_வி.�.(வா_வி.+F_இ.இ.கா.+அ,_பட,.ப".) க� �ைம தா'கி ேம� 

சா,�� வா, ம3 நG, $தி�வி.2046.2 

 ப��வா, எ3�பா, தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெவ	ைம_ெப.(ெவ	ைம_ெப.) 

ேவ,பறிய $தி�வி.2046.3 

 இ�ைக யால:8 க: எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ(தி 

ஊ, /�வா, $தி�வி.2046.4 

 நட(�_வி.எ�.(நட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெகா 7ந,8� அறவிைல 

பக,(� நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) $தி�வி.2047.1 

 மிைட(த_ெப.எ�.(மிைட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ GதிL	 கவைலL	 

�38க� மிைட(� $தி�வி.2047.2 

 ெதாட,(த_ெப.எ�.(ெதாட,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவத�	 பிரம" 

மா� J0�சிL	 பகK	 $தி�வி.2047.3 

 கட(�_வி.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+உ_ெப.எ�.�றி.) ேபாகி 

அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) இைச வலா" கைட� தைல� ெச�வா, 

$தி�வி.2047.4 

 வர*_ெப.(வர*_ெப.) ேந,(� அைழ�பவ, என ஆ	ப�_ெப.(ஆ	ப�_ெப.) 

வா� மலர_�ைற.எ�.(மல,_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2048.1 

 இர*_ெப.(இர*_ெப.) கா"6 ெவ2மதி நைக�� 

எழ_�ைற.எ�.(எH_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உயி,��ைணவ" $தி�வி.2048.2 

 பி#*_ெப.(பி#*_ெப.) ேநா8கினா, என8 கண G, பி�� தாமைரயி" 

$தி�வி.2048.3 



 நிைரக  E	பிட8 கதிரவ" �ட கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

நG(த_�ைற.எ�.(நG(�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2048.4 

 பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) வா� அைட�� அ�� அைண பா,� ெபா3	 

ெபைடைய� $தி�வி.2049.1 

 சிறகரா� அைண��_வி.எ�.(அைண_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ�	_ெப.அ.(இ�	_ெப.அ.) ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) �ட	 ைபL  

ெசறிய_ெப.எ�.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2049.2 

 நறவவா�� ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) உ2ட ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) ந8கி 

வ23_ெப.(வ23_ெப.) ஓைட� $தி�வி.2049.3 

 ெபாைறெகா  தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ=.) ப ளிL  /�(� க2 

ப38க $தி�வி.2049.4 

 /�_ெப.(/�_ெப.) எ" நG  நிைல8 �ர'கின	 ெபா�	ப, /8� உற'க 

$தி�வி.2050.1 

 ��ைல_ெப.(��ைல_ெப.) யா� மகா உ��தர8 க"6_ெப.(க"6_ெப.) 

உ ளி �(தி8 $தி�வி.2050.2 

 ெகா�ைல அ" நிைர மைன ெதா6	 �6கிட� சி6/" $தி�வி.2050.3 

 க�வி மாணவ� சிறா, பயி� கண8� ஒலி 

அட'க_�ைற.எ�.(அட'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2050.4 

 /ைன(த வா0 கட�_ெப.(கட�_ெப.) க�	 படா	 உட	/_ெப.(உட	/_ெப.) 

எலா	 ேபா,�� $தி�வி.2051.1 

 வைன(த @2 �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) நிலமக  �யி�வ� மான8 

$தி�வி.2051.2 

 கைன(த கா, இ�2 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) என8 கவிதர� பி#வா� 

$தி�வி.2051.3 

 இைன(த காதல,_ெப.(காதல,_ெப.) ெநMசி� ேவ _ெப.(ேவ _ெப.) எ#கைண 

நா-ட $தி�வி.2051.4 



 தி'க _ெப.(தி'க _ெப.) வா _ெப.(வா _ெப.) Qத�_ெப.(Qத�_ெப.) �ய� 

கைற� திலக�	 சிவ(த_ெப.எ�.(சிவ_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2052.1 

 ம'�� ஆைடL	 மய'�_ஏவ.(மய'�_வி.) இ� _ெப.(இ� _ெப.) ஓதிL	 

வா"மீ" $தி�வி.2052.2 

 ெபா'�	 ஆர�	 ெபாலி(�_வி.எ�.(ெபாலி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ெகா2கைன� ெபா��ப" $தி�வி.2052.3 

 ம'ைக_ெப.(ம'ைக_ெப.) ேத:_வி.எ�.(ேத3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ(தா _வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+ஆ _பட,.ஒ�.) என வ(த� 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $தி�வி.2052.4 

 எ3�த_ெப.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ(தன	 ஒ�/ற�� 

இற8கி இ-3 ஊ"றி_வி.எ�.(ஊ"6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2053.1 

 அ3�த வ"/ற	 தி2ைண மீ� 

அம,(�_வி.எ�.(அம,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைள� பாறி� 

$தி�வி.2053.2 

 ெதா3�த இ"னிைச சிறி� எழG� 

பா:னா,_வி.�.(பா3_வி.+இ"_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) ��தி $தி�வி.2053.3 

 ம3�தி யா, அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) பா3வா" எ"6 இைச 

வ�லா" $தி�வி.2053.4 

 வ23_ெப.(வ23_ெப.) அைற ெகா"ைறயா" �" 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) 

யாைர எ"றா" $தி�வி.2054.1 

 ப2 த� விபMசி பாணப�திர" அ:ைம எ"றா" $தி�வி.2054.2 

 �2டக மலேரா" மாேயா" /ர(தர" �த� ம=ற ஏைன $தி�வி.2054.3 

 அ2ட�	 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) �=ேறவ� அ:ைமயா8 

ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ	மா" 

$தி�வி.2054.4 



 கனி இைச8 கிழவ"_ெப.(கிழவ"_ெப.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) கீ08 க=பவ, 

அேனக, த	 � _ெப.(� _ெப.) $தி�வி.2055.1 

 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) இைச8 கிழைம ேவ-3 நாC	 

அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) விைனஞ" ஆேன" $தி�வி.2055.2 

 தனி இைச8 கிழவ"_ெப.(கிழவ"_ெப.) ேநா8கி� தைல_ெப.(தைல_ெப.) எலா	 

ஒ3'க_�ைற.எ�.(ஒ3'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 9�தா� $தி�வி.2055.3 

 இனியிைச8 கிழைம8� ஆகா� எ"6 எைன� த ளி வி-டா" $தி�வி.2055.4 

 ெவF விற� எறி(�_வி.எ�.(எறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) க-: 

விைல_ெப.(விைல_ெப.) பக,(ேதC	 ஐய $தி�வி.2056.1 

 இFவயி6 ஓ	/ேக" இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) 

ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) @2ேட" எ"ன $தி�வி.2056.2 

 ைநவள	 ெததி(த_ெப.எ�.(ெத#_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஏம நாதC	 

விற� ம ளா $தி�வி.2056.3 

 அFவிைச ஒ�கா� இ"C	 பா3 என ஐய" பா3	 $தி�வி.2056.4 

 �23 நG, வற(தி-3 அ"ன ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) ெகா:8 

�6'கா�� ப�த,� $தி�வி.2057.1 

 த23_ெப.(த2�_ெப.) நG  நிற�த ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) யா0 

இட	_ெப.(இட	_ெப.) தழGஇ_வி.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ெதறி��� தா8கி8 $தி�வி.2057.2 

 க23 ஆடக	 தி#��8 ெகௗவிய திவ வி= பாவ $தி�வி.2057.3 

 வி23_ெப.(வி23_ெப.) ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) ஒH கி=6 எ"ன வி8கி 

ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) ��தி E-: $தி�வி.2057.4 

 விைச ெயா3 தான	 ேதா6	 விர�_ெப.(விர�_ெப.) 

நட(�_வி.எ�.(நட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊச�_ெப.(ஊச�_ெப.) 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2058.1 

 இைச �த� ஏழி� ப� ேவ6 இ"னிைச எH	 சாதா# $தி�வி.2058.2 



 அைச ேயா3 வ Gதி� ேபா8� �3கிய� அராக	 யா,8�	 $தி�வி.2058.3 

 நைசத� நர	/_ெப.(நர	/_ெப.) 

க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒ=6ைம 

நய	_ெப.(நய	_ெப.) ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ,�ப_�ைற.எ�.(ஆ,��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2058.4 

 வயிற� �ழிய வா'க� அH�க	 கா-ட� 

வா'�	_ெப.எ�.(வா'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2059.1 

 ெசயி, அ6 /�வ	 ஏற� சிர	 ந38� உற� க2 

ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $தி�வி.2059.2 

 பயி,_ெப.(பயி,_ெப.) அ� மிட6 வ G'க� ைபெயன வா� அ'கா�த� 

$தி�வி.2059.3 

 எயி6_ெப.(எயி6_ெப.) அ� கா-ட� இ"ன உட�_ெப.(உட�_ெப.) 

ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) �=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) எ"ப $தி�வி.2059.4 

 ெவ ைள_ெப.(ெவ ைள_ெப.) கா�ளி கீேழாைச ெவ: �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) 

நாசி இ"ன $தி�வி.2060.1 

 எ ளிய எழாலி" �=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) 

எறி(�_வி.எ�.(எறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இர-ட� 

எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) $தி�வி.2060.2 

 த ளிய கழி ேபா8� ஓைச இைழ�த" ெந-3 உயி,�/� த ளி� 

$தி�வி.2060.3 

 � ள� எ"6 இ"ன பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) 

�=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) பிற*	 தG,(ேத $தி�வி.2060.4 

 எH� சி�திர	 ேபா� ம"னி இH	 எC	 அ�வி ஓைத $தி�வி.2061.1 

 �ழ* ஒலி கMச	 நாத	 வல	 /# �ரK	 ஓைச $தி�வி.2061.2 

 ெகாHதிைச வ2:"6 ஆ# என �ணC	 ேவர� $தி�வி.2061.3 



 விH	_ெப.எ�.(விH_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இைல சிர" 

மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) ேம� வ G0 வ G0�சி ேபா� பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) ப2/	 

$தி�வி.2061.4 

 ெபா�(த_�ைற.எ�.(ெபா�(�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ம(தர� திேனா3 

ம�தி_ெப.(ம�தி_ெப.) ம(தார	 ேபா8கி� $தி�வி.2062.1 

 தி�(திய � ள� N'க� ெமலிவ� சிற�ப� 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2062.2 

 ம�(தன ெச�L _ெப.(ெச�L _ெப.) ஓைச இைச ஓைச வழாம� யா,8�	 

$தி�வி.2062.3 

 வி�(�_ெப.(வி�(�_ெப.) என� ெசவியி" மா(த� 

பா:னா,_வி.�.(பா3_வி.+இ"_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) ேவத கீத, $தி�வி.2062.4 

 விைரசா, மலேரா" அறியா_ெப.எ�.(அ#_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

விகி,த" $தி�வி.2063.1 

 அரசா� ம�ைர அம,(தா" எ"ேன $தி�வி.2063.2 

 அரசா� ம�ைர அம,(தா" அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) எ" 

$தி�வி.2063.3 

 /ைர சா, மனC	 /�(தா" எ"ேன $தி�வி.2063.4 

 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) மைறL	 ெதளியா� பரம" $தி�வி.2064.1 

 Eட� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

ேகா2டா"_வி.�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) எ"ேன 

$தி�வி.2064.2 

 Eட� ேபால8 ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) ஏனக�	 $தி�வி.2064.3 

 ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) அர'கா அம,(தா" எ"ேன 

$தி�வி.2064.4 

 நGல_ெப.அ.(நGல	_ெப.) வ2ண"_ெப.(வ2ண"_ெப.) ேதறா நிமல" 

$தி�வி.2065.1 



 ஆல வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) அம,(தா" எ"ேன $தி�வி.2065.2 

 ஆல வாயா" அல#� வாச	 $தி�வி.2065.3 

 ேபா� எ" உள�	 /�(தா" எ"ேன $தி�வி.2065.4 

 பாண,_ெப.(பாண,_ெப.) த	பிராைன8 கா�பா" ப�(ேதா3 

நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) ேபா8� எ"ன $தி�வி.2066.1 

 யா0 நர	பிைச பி" ெச�ல_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இைச�த 

இ"னிைச� ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) அ2ட $தி�வி.2066.2 

 வாண,த	 ெசவி8கா� ஓ: மயி,��ைன வழிய� ேத8கி $தி�வி.2066.3 

 யாண#" அ�த யா8ைக இைச மய	 ஆ8கி=6 அ"ேற $தி�வி.2066.4 

 த�8க7	 சலியா �(நG,� சலதிL	 கலியா 

நG2ட_ெப.எ�.(நG _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2067.1 

 ெபா��பிழி அ�வி8 காK	 நதிக7	 /ர23 � ளா $தி�வி.2067.2 

 அ�  கட�_ெப.(கட�_ெப.) விைல�த கீத இ"னிைச அ�த	 மா(தி 

$தி�வி.2067.3 

 ம�  ெகட_�ைற.எ�.(ெக3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அறிவ"_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+F_இ.இ.கா.+அ"_பட,.ஒ�.) தி-: ைவ�த 

சி�திரேம ஒ�த_�ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2067.4 

 வ Gைண ைக வH8கி� ேசா,வா, சில,_ெப.(சில,_ெப.) சில, 

விர�_ெப.(விர�_ெப.) நடா��	 $தி�வி.2068.1 

 யாண,_ெப.(யாண,_ெப.) அ	/_ெப.(அ	/_ெப.) எழK	 க2ட�� எழாK	 

ேவ6 ஆக ேவ,�ப, $தி�வி.2068.2 

 நாண ேமா3 உவைக த ள நா�தைல ந3'கி� த'க  $தி�வி.2068.3 

 மா2 இைழ அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) ேம� வ G0 வா, விMைசய, 

மய'கி� சி�ேலா, $தி�வி.2068.4 

 ேபா� உளா" பரம" பாத� ேபா� உளா" ஆனா" ேவைல $தி�வி.2069.1 



 மீ� உளா" பரமான(த ேவைல மீ� உ ளா" ஆனா" $தி�வி.2069.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) உளா' கமல8 க2ேபா� சதமக" உடல	 

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.2069.3 

 கா� உளா" அ�ேல" எ"றா" க2 உளா" கான	_ெப.(கான	_ெப.) 

ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2069.4 

 �னிவ�	 தவ�த, ஆதி ��த, மாசி�த, அ"ப" $தி�வி.2070.1 

 �னி வ�	 பழ'க2_ெப.(பழ'க2_ெப.) தG,�பா" �(தர� ேதா"ற� கீத	 

$தி�வி.2070.2 

 கனிவ�	 க�ைண எ"C	 கடலி�_ெப.(கட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) 

அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) எ"C	 ஆ=றி� $தி�வி.2070.3 

 பனி வ�	 க2ணG,_ெப.(க2ணG,_ெப.) ெவ ள	_ெப.(ெவ ள	_ெப.) 

பா�(திட இ"ப�� ஆ0(தா, $தி�வி.2070.4 

 ஊதி ேவ6 ஒ�'கி� �"ப உவ#L  �ளி�தா, த	மி� $தி�வி.2071.1 

 E:ேவ6 அ=ற_ெப.எ�.(அ6_வி.+=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ"ப8 �ளி, 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) ெவ ள�� ஆ0(தா, $தி�வி.2071.2 

 நா: ேவ6 இைட� பி#(தா, ேம� மன	_ெப.(மன	_ெப.) நடா�தி 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $தி�வி.2071.3 

 வா: ேவ _ெப.(ேவ _ெப.) அைல�ப� ேசா,(� ம	ம, ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

உழ(தா, ம2ேணா, $தி�வி.2071.4 

 ைப� தைல_ெப.(தைல_ெப.) விடவா� நக	_ெப.(நக	_ெப.) ப� ெபாறி 

மMைஞ_ெப.(மMைஞ_ெப.) நா�வா� $தி�வி.2072.1 

 ம�தமா" அ#மா"_ெப.(அ#மா"_ெப.) /�வா� வ�லிய ம�-ைக எ�தி� 

$தி�வி.2072.2 

 த�தமா6 அறியாவாகி தைல�தைல மய'கி� ேசார $தி�வி.2072.3 

 இ�தைக மா*	 / 7	 இைச வைல� ப-ட அ	ம $தி�வி.2072.4 



 வ"தைர கிழிய வ G0ேபா� வா"_ெப.(வா"_ெப.) சிைன க#(� 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2073.1 

 ஒ"றறி மர'க  எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) ெசவி அறி உைடய 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2073.2 

 ெம"தளி, ஈ"6 ேபா� வி#(�_வி.எ�.(வி#_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

க2 நG�	 ேசார $தி�வி.2073.3 

 ந"6_ெப.(ந"6_ெப.) அறி மா(த,_ெப.(மா(த,_ெப.) ேபால நைக 

�க	_ெப.(�க	_ெப.) மல,(த_ெப.அ.(மல,(த_ெப.அ.) மாேதா $தி�வி.2073.4 

 வாழிய_விய'.வி.�.(வா0_வி.+இய_விய'.வி.�.�றி.) உலகி" வாேனா, 

மனித, / _ெப.(/ _ெப.) வில'� ம=6	 $தி�வி.2074.1 

 ஆழிய கரண	 எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) அைச* அற 

அட'க_�ைற.எ�.(அட'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஐய" $தி�வி.2074.2 

 ஏ0 இைச மயேம ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இ�(தன_வி.�.(இ�_வி.(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+ன_பட,.ப".) 

உண,(ேதா,_வி.அ.ெப.(உண,_வி.+(�_இ.கா.+ஓ,_பட,.ப".) 

உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) $தி�வி.2074.3 

 ஊழியி� ஒ�வ"_ெப.(ஒ�வ"_ெப.) தா _ெப.(தா _ெப.) /8� 

ஒ3'கிய_ெப.எ�.(ஒ3'�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

த"ைம_ெப.(த"ைம_ெப.) ஒ�த_�ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2074.4 

 க2 நிைற Qதேலா" சாம க2ட�தி" 

எH(த_ெப.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ��ைல� $தி�வி.2075.1 

 ப2 நிைற ேதவ கீத	 சரா சர உயி�	 பா�	 $தி�வி.2075.2 

 வி2_ெப.(வி2_ெப.) நிைற திைசக  எ-3	 விH'கி� 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) மயேம ஆ8கி $தி�வி.2075.3 

 உ  நிைற உயி�	 ெம�L	 உ�8கிய இைச வ�லாைன $தி�வி.2075.4 

 சி(ைத ேதாL	 ஐ	 ெபாறிக7	 ெசவிகளா� /ல"க  $தி�வி.2076.1 



 ஐ(�	 ஓைசயா இைசவலா" 

இ�(தன"_வி.�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ"_பட,.ஒ�.) 

ஆக� $தி�வி.2076.2 

 ப(த நா"மைற நாவினா� ப�திர" ஆளா� $தி�வி.2076.3 

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

பா:னா,_வி.�.(பா3_வி.+இ"_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) இ(தன� �ைமெயா3 

மைற(தா, $தி�வி.2076.4 

 யா"_பதி.ெப.(யா"_த".ஒ�.) 

அறி(த_ெப.எ�.(அ#_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சாதா# அ"6 இ	ப�  

இதைன $தி�வி.2077.1 

 நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) அறி(த� எ"6 ஒ�வ�	 நவி"றில, ேதவ 

$தி�வி.2077.2 

 கான மீ� அவ=� உண,�திேனா" கட*ேள_ெப.(கட* _ெப.+ஏ_சா#.) அ"றி 

$தி�வி.2077.3 

 ஏைன மாCட, வ�லேரா இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) 

விய�/_ெப.(விய�/_ெப.) எ"னா $தி�வி.2077.4 

 இH8கி வி-ட இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) கிழமக" இைச இேத� அ(த 

$தி�வி.2078.1 

 வH8� இ� ப�திர" பாத� எ=ேறா என மதியா $தி�வி.2078.2 

 அH8க	 உ=6 எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இைசவலா" அ3�த த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ப2ட, $தி�வி.2078.3 

 �H8க7	 �ைல �ைல(திட இ� _ெப.(இ� _ெப.) வழி8 

ேகா2டா"_வி.�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.2078.4 

 மட8� ப� கைல8 ேபைழL	 அணி8கல	 பிற*	 $தி�வி.2079.1 

 அட8�	 ேபைழL	 க�வியா08 ேகாK	 ஆ'ேக ஆ'ேக $தி�வி.2079.2 



 கிட8க_�ைற.எ�.(கிட88_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மான�	 அ�ச�	 

கிள,(�_வி.எ�.(கிள,_ெப.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �" ஈ,�� 

$தி�வி.2079.3 

 நட8க உ�தர திைச8கேண நா:னா" 

நட(தா"_வி.�.(நட_வி.+(�_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.2079.4 

 சிவிைக ஓ, வழி விறலிய, ஓ, வழி ெச�ல8 $தி�வி.2080.1 

 கவிைக ஓ, வழி க=பவ, ஓ,வழி க3க8 $தி�வி.2080.2 

 �விைக ஏவல, ஒ�வழி Eட நா2_ெப.(நா2_ெப.) உ ள� $தி�வி.2080.3 

 தவிைக ேயா வ�	 ஒ�வழி அக"றிட அக"றா" $தி�வி.2080.4 

 அ"6 ப�திர" கனவி� வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அட� ஏ=6 அழக, $தி�வி.2081.1 

 இ"6 ப�திர இைசவலா" இைட விற� ஆளா�� $தி�வி.2081.2 

 ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ப�திர" அ:ைமயா	 

எ"6 பா2ெச�� $தி�வி.2081.3 

 ெவ"6_வி.எ�.(ெவ�_வி.+"=_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) ப�திர	 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) 

ேவ23ேகா  எ"றா, $தி�வி.2081.4 

 �Mசி நா _ெப.(நா _ெப.) மல, ெகா"ைறயா, அ'ஙன	 E6	 

$தி�வி.2082.1 

 ெநMசினா" இைன� ப#ய_�ைற.எ�.(ப#_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெசா� 

ேக-டK	 ெநMச	_ெப.(ெநMச	_ெப.) $தி�வி.2082.2 

 அMசினா" இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) ெச�யேவா அ:யேன" 

மைறக  $தி�வி.2082.3 

 ெகMசினாைர இ"6 இர(த வா6 எ"6 க2 விழி�தா" $தி�வி.2082.4 

 க2 மல,(�_வி.எ�.(மல,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எH ப�திர" கைர 

இலா உவைக $தி�வி.2083.1 



 உ2 மல,(�_வி.எ�.(மல,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எH	 

அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஊ8க ெவ	கதிேரா" $தி�வி.2083.2 

 வி2மல,(� எH �"/ ேபா� வி�	/ இழி_வி.(இழி_வி.) 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $தி�வி.2083.3 

 ப2 மல,(த_ெப.அ.(மல,(த_ெப.அ.) நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) மைற� 

ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) அ:�தல	 பணி(தா" $தி�வி.2083.4 

 க:ய கானக	_ெப.(கானக	_ெப.) /�தேவா க-:ய விறைக $தி�வி.2084.1 

 �:யி� ஏ=றேவா �2டக�தா க  ெநா(திட 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2084.2 

 அ:யேன" ெபா�-3 அடாதெசா� பகரேவா வMச8 $தி�வி.2084.3 

 ெகா:யேன" �ைற இர(தவா விைள(தேத �=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) 

$தி�வி.2084.4 

 ெந:ய ேன" �த� வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) ெநMச�	 ��தி 

$தி�வி.2085.1 

 �:ய" ஏக�	 கட(த_ெப.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) �2டக� பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) $தி�வி.2085.2 

 ெச:யேன" ெபா�-டாக இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ேச2_ெப.(ேச2_ெப.) 

நில	_ெப.(நில	_ெப.) ேதா�(த_ெப.எ�.(ேதா�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2085.3 

 அ:யேன=� எளி� ஆயேதா ஐய நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) 

ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) $தி�வி.2085.4 

 நாத அ(த�	 கட(த_ெப.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெம�M 

ஞான ஆன(த $தி�வி.2086.1 

 ேபாத	 எ"ப, அஃ� இ"6 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) /டவி மாCடமா� 

$தி�வி.2086.2 



 ஆதப	 ெதற_�ைற.எ�.(ெத6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெவறி(த இ(தன	 

�ம(� அ:ேய" $தி�வி.2086.3 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) அள* ஆயேதா 

ெப�ம_ெப.(ெப�மா"_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) 

உ�வ	 $தி�வி.2086.4 

 மறி(த ெத2_ெப.அ.(ெத2_ெப.அ.) திைர கிட(தவ" உ(தியி� 

வ(ேதா"_வி.அ.ெப.(வா_வி.+(�_இ.கா.+ஓ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.2087.1 

 அறி(த_ெப.எ�.(அ#_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ"6 

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

வர	/_ெப.(வர	/_ெப.) அக"6_வி.எ�.(அக"_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எHவி�	/	 $தி�வி.2087.2 

 ெசறி(த_ெப.எ�.(ெச#_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ2ட�	 

கட(த�_ெதா.ெப.(கட_வி.+(�_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) சிறியேன" 

ெபா�-டா� $தி�வி.2087.3 

 தறி(த இ(தன	 �ம(தேதா த	பிரா" �:ேய $தி�வி.2087.4 

 எ"ன வ(தைன_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+ஐ_�".ஒ�.) 

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

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ	 கய�_ெப.(கய�_ெப.) 

க2 $தி�வி.2088.1 

 மி" அம,(த_ெப.எ�.(அம,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப'� ஒ�வைன 

வல	 ெகா3 மீ23_வி.எ�.(மீ _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2088.2 

 ம"ன,_ெப.(ம"ன,_ெப.) த	பிரா" 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வர�ண ேதவ"-

ெப.(ேதவ"_ெப.) $தி�வி.2088.3 

 த"ைன வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ: பணி(தன" 

த(தி#8 கிழேவா"_ெப.(கிழேவா"_ெப.) $தி�வி.2088.4 



 வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஏ0 இைச� தைலமக" 

வர*_ெப.(வர*_ெப.) அறி(�_வி.எ�.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அரச"_ெப.(அரச"_ெப.) $தி�வி.2089.1 

 அ(த ஏ0 இைச8 கிழவைன அைழ என உைழ ேயா, $தி�வி.2089.2 

 ப(த யா0 மக"_ெப.(மக"_ெப.) இ�8ைக ேபா�� பா,�தன, காணா, 

$தி�வி.2089.3 

 சி(ைத ஆ�ல	 அைட(தவ" ேபானவா ெத#யா, $தி�வி.2089.4 

 எ'� உளா" என� ேத3வா, இவ, எதி, அய�வா� $தி�வி.2090.1 

 அ'� உளா, சில,_ெப.(சில,_ெப.) 

அறி(த_ெப.எ�.(அ#_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா6 அைற�வா, 

அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) ேந=6 $தி�வி.2090.2 

 இ'� உளா" விற� எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) �� மக"_ெப.(மக"_ெப.) 

இவ"_பதி.ெப.(இவ"_பட,.ஒ�.) பா� $தி�வி.2090.3 

 ெபா'�	 ஏ0 இைச� ப�திர" அ:ைமயா�� ேபா(தா" $தி�வி.2090.4 

 பா:னா"_வி.�.(பா3_வி.+இ"_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) பி"/ ப-ட� 

ெத#கிேல	 பானா  $தி�வி.2091.1 

 ஓ:னா" என8 ேக-டK	 ஒ=ற, ேபா�8 ெகா=ற	_ெப.(ெகா=ற	_ெப.) 

$தி�வி.2091.2 

 J:னா"_வி.�.(J3_வி.+இ"_இ.கா.+அ"_பட,.ஒ�.) அைவ அைட(தவ, 

ெசா�லிய_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வாேற $தி�வி.2091.3 

 ஆ:னா, விய�பைட(� அCமான	 உ=6 அரச"_ெப.(அரச"_ெப.) 

$தி�வி.2091.4 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) அைட(த_ெப.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) த(தி#� தைலவைன 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2092.1 



 எ"னவா6 அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) ேபானவா6 இ'� இC	 

ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2092.2 

 பி"ைன யா� நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) 

ெச�தைன_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+ஐ_�".ஒ�.) என 

இைச� ெப�மா" $தி�வி.2092.3 

 ெத"ன, ேகா" அ: ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ெச�திைய ெமாழிவா" $தி�வி.2092.4 

 ெந"ன�வா� அ:ேய" நின� தா _ெப.(தா _ெப.) நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) 

நG'கி� $தி�வி.2093.1 

 பி"ன�_ெப.(பி"ன�_ெப.) வா, சைட ெமௗலி எ	 பிரா" அ: பணி(ேத" 

$தி�வி.2093.2 

 இ"னலா, �ைற இர(�_வி.எ�.(இர_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

மீ23_வி.எ�.(மீ _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ�8ைக /8� இ�(ேத" 

$தி�வி.2093.3 

 க"னலா, ெமாழி ப'க, எ" கனவி� 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�ளி $தி�வி.2093.4 

 ஓ: உ" ெபா�-டாக நா	_பதி.ெப.(நா	_த".ப".) விற� 

எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ"6 $தி�வி.2094.1 

 வா: நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) பைக� /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) கைட 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) சாதா# $தி�வி.2094.2 

 பா: ெவ"6_வி.எ�.(ெவ�_வி.+"=_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) பைகவைன� �ர(தன	 என� ெசா� 

$தி�வி.2094.3 

 ஆ:னா, விழி�ேத" இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) நிக0(த� எ"6 

அைற(தா" $தி�வி.2094.4 

 ஏவ� ைம(த, ேபா� விள'கி_வி.எ�.(விள'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைச�தK	 வ Gைண8 

$தி�வி.2095.1 



 காவல"_ெப.(காவல"_ெப.) கனா_ெப.(கனா_ெப.) நிக0�சிL	 ஒ�தலி� 

ைக8�	 $தி�வி.2095.2 

 @ அல'கலா" இஃ� ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) ெபா" நக,8 Eட� 

$தி�வி.2095.3 

 ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) த	பிரா" தி� விைளயா-3 என� ெதளி(தா" 

$தி�வி.2095.4 

 இக0(த E=6 எறி ேசவ:8� இைட அறா ேநய	 $தி�வி.2096.1 

 திக0(த ப�திர" அ"ைபL	 ேதவைர8 கா�பா" $தி�வி.2096.2 

 அக0(த_ெப.எ�.(அக0_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆழி 

நM�_ெப.(நM�_ெப.) உ2டவ" அ�ைளL	 விய(� $தி�வி.2096.3 

 /க0(�_வி.எ�.(/க0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா� ம�ரா /#� 

/னிதைன� பணியா $தி�வி.2096.4 

 ப�த, யா0 இைச8 கிழவைன� பைன8ைக மா" எ��தி� $தி�வி.2097.1 

 ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மாட நG  நக, வல	 

ெச�வி�� மல,(த_ெப.அ.(மல,(த_ெப.அ.) $தி�வி.2097.2 

 சி�த	_ெப.(சி�த	_ெப.) ஆ0(திட வ#ைச_ெப.(வ#ைச_ெப.) க2 மித�/ற� 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2097.3 

 த�� மா" ெதாைட ேத#னா" த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) மைன /�வா" 

$தி�வி.2097.4 

 ேதவ�	 தவ�னிவ�	 ேதவ#� சிற(ேதா, $தி�வி.2098.1 

 யாவ�	 தம8� ஆ� ெசய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ��பவ, 

இ�தா  $தி�வி.2098.2 

 ேநாவ வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உம8� ஆ- 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) Q	_தி#.(Q	_�".ஒ�.) 

�ைற �:�தா, $தி�வி.2098.3 

 அவேர� உம8� அைனவ�	 ஏவல, அ"ேறா $தி�வி.2098.4 



 ஆதலா� என8� உைடயா, நG, உம8� நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) 

அ:ேய" $தி�வி.2099.1 

 ஈதலா� என8�	 உம8�ெமா3 வழ8� ேவறிைல 

நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) $தி�வி.2099.2 

 ஓத� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ஒ, �ைற உள� இ"6 

ெதா-3 உம8� $தி�வி.2099.3 

 ேவத நாதைன� பாடேல கடா" என வி3�தா" $தி�வி.2099.4 

 அரச"_ெப.(அரச"_ெப.) ந�கிய ெவ68ைக @2 ஆைடக  பிற*	 

$தி�வி.2100.1 

 பர� நாவல, மாணவ, யாவ,8�	 பகி,(� $தி�வி.2100.2 

 வ#ைசயா� இைச8 கிைளெயா3 மைனயி� 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ�தி8 $தி�வி.2100.3 

 கைர ெசயா மகி0 சிற(�_வி.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைச8 

காவல"_ெப.(காவல"_ெப.) இ�(தா" $தி�வி.2100.4 

 �"னவ" ம�ைர 9�, �H�த� இைசவலாைன $தி�வி.2101.1 

 இ"னிைச பா: ெவ"ற� இ" உைர ெச�ேத	 அ(த� $தி�வி.2101.2 

 ெத"னவ"_ெப.(ெத"னவ"_ெப.) ேசர"_ெப.(ேசர"_ெப.) மாேட தி��க	 

ெகா3��� பாண,_ெப.(பாண,_ெப.) $தி�வி.2101.3 

 ம"னவ"_ெப.(ம"னவ"_ெப.) தன8� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா" வழ'கிய 

வழ8க	 ெசா�வா	 $தி�வி.2101.4 

 இனி மதி எம8�_பதி.ெப.(எ	_பதி.ெப.+8�_ெகா.ேவ.) ஈ� எ"னா யா0 

வ�ேலா" அ"6 ெதா-3� $தி�வி.2102.1 

 பனி மதி ம�மா" ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) பா2_ெப.(பா2_ெப.) இைச8 

கிழைம நG��8 $தி�வி.2102.2 

 �னிமதி மிைல(த நாத" ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) ��ேபா�	 எ�தி8 

$தி�வி.2102.3 



 கனிமதி அ"பி� பா3	 கட�ப3 நியம	 @2டா" $தி�வி.2102.4 

 இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) அ"றி ேவ6 

ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) இவ=� இ"ைமயாேல $தி�வி.2103.1 

 ப�திர" இல	பா� எ�த_�ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெபா6�பேரா பழன8 Eட� $தி�வி.2103.2 

 சி�தெவ	 அ:க  ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) ெபா"னைற� 

ெச�வ	_ெப.(ெச�வ	_ெப.) ெவௗவி� $தி�வி.2103.3 

 ப�த, யா0 இட� ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) ஏ(தி� பா3வா" காணைவ�பா, 

$தி�வி.2103.4 

 சில ெபால	_ெப.(ெபால	_ெப.) கா�_ெப.(கா�_ெப.) சி� நா _ெப.(நா _ெப.) 

மணி8கல" சி� நா _ெப.(நா _ெப.) ெச	ெபா" $தி�வி.2104.1 

 கைலவைக சி� நா _ெப.(நா _ெப.) அ	ெபா" சாமைர8 

கா	/_ெப.(கா	/_ெப.) சி� நா _ெப.(நா _ெப.) $தி�வி.2104.2 

 அல,கதி, அ#மா"_ெப.(அ#மா"_ெப.) ேச8ைக ஆடக�தக3 சி� 

நா _ெப.(நா _ெப.) $தி�வி.2104.3 

 �லமணி வ�8க	 சி� நா _ெப.(நா _ெப.) ெகா3�திட8 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபாவா" 

$தி�வி.2104.4 

 ைகவ�	 ெபா�ைள� த(த_ெப.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

க வ�	 தாC	 அ"றி $தி�வி.2105.1 

 எF_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+F_ஒ=.) எவ, தம8�	 ேதா=றா� எ#யி� இ-3 

அழி��	 சி"ன	 $தி�வி.2105.2 

 ெச�வன ெச��	 த"ைன� ேச,(தவ, இர(ேதா, ைகபா,�� $தி�வி.2105.3 

 உ�பவ, பிற,8� மாறா� உதவி உ  கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) தG,�பா" 

$தி�வி.2105.4 

 ைவகK	 ெகா3�ேபா, பி" நா _ெப.(நா _ெப.) ம6�தன, ஆக� ேபா�� 

ேபா�8 $தி�வி.2106.1 



 ைக ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைறMசி வாளா 
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 ேத	 ம� ேபா(தி" க2ணி� ேசரமா" தன8� இ�ேபா� $தி�வி.2109.3 
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 தைலமக  தன8� வா"_ெப.(வா"_ெப.) தட* �"6 @2 $தி�வி.2113.2 

 �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) என விள'கின �க�தி� தG-:ய $தி�வி.2113.3 

 திலகேம ஆன� தி� வMைச8 கள	 $தி�வி.2113.4 

 அறமக  ஆ8க�	 மல#" ேமய ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) $தி�வி.2114.1 

 நிறமக  ஆ8க�	 நGதி சா"ற ேபா, $தி�வி.2114.2 

 மற மக _ெப.(மக _ெப.) ஆ8க�	 வடெசா� ெத" கைல� $தி�வி.2114.3 

 திறமக  ஆ8க�	 சிற(த� அ(நக, $தி�வி.2114.4 

 ம2_ெப.(ம2_ெப.) /க0 அ( நக, ம6கி" மா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 
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 த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) சாைலயி� சா,(� உளா" 

இ�பா� $தி�வி.2115.2 

 வி2_ெப.(வி2_ெப.) /க0 நGதி அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) ேவ(த=� அ"றி 

இரா8 $தி�வி.2115.3 

 க2/ைன Qதலினா, கனவி� ேதா"றினா, $தி�வி.2115.4 

 ெத"னவ"_ெப.(ெத"னவ"_ெப.) ம�ைரயி� 

இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சி�த, 

யா	_பதி.ெப.(யா	_த".ப".) $தி�வி.2116.1 

 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) இைட வ(�ேள நி"ைன8 க23 

தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) $தி�வி.2116.2 

 ந"_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) நிதி ேவ2ட ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) ஓைல 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) $தி�வி.2116.3 

 இ"னிைச� பாண_ெப.(பாண,_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ப�திர" இ'� 

எ�தினா"_வி.�.(எ��_வி.+இ"_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.2116.4 



 ம=6 அவ=� அ�நிதி ெகா3�� ம"ன நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) 
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 ெத=6 என வரவி3க எ"6 சி�த, தா	 $தி�வி.2117.2 

 ெசா=றன, ேபாயினா, �ர8�	 த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) அளி $தி�வி.2117.3 

 ஒ=ைற ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) �ைடயினா" 

உற8க	_ெப.(உற8க	_ெப.) நG'கினா" $தி�வி.2117.4 

 க'��வா� க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ8_�-.(அ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) கனைவ� ெப2ைண_ெப.(ெப2ைண_ெப.) அ	 

$தி�வி.2118.1 

 ெதா'கலா" தமெரா3 ெசா�லி� ேச� க2ணா  $தி�வி.2118.2 

 ப'கினா  தி��க	 ெகாண,(த ப�திர" $தி�வி.2118.3 

 எ'� உளா" ெகா� என� ேதட எ2<வா" $தி�வி.2118.4 

 ம=6 அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) தைம� �Rஇ 

வ�க_விய'.வி.�.(வா_வி.+க_விய'.வி.�.�றி.) இ� ெலன8 $தி�வி.2119.1 

 ெகா=றவ" ஏவேலா, �6கி மாட�	 $தி�வி.2119.2 

 ெத=றிL	 நியம�	 ம"6	 

ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2119.3 

 எ�திக0 மணி_ெப.(மணி_ெப.) நக, எ'�	 ேத3வா, $தி�வி.2119.4 

 த�ம நG,� ப(த#� 

இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) த(தி# 
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) பா:ன" E��	 ஆ:ன" $தி�வி.2121.2 
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 வ23_ெப.(வ23_ெப.) என மகி0(தன" ம"ன,_ெப.(ம"ன,_ெப.) 
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 N'கின" தட	_ெப.(தட	_ெப.) கண G, �ளி�ப ெம� 

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.2122.3 
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ேவ(த,_ெப.(ேவ(த,_ெப.) ேவ(தேன $தி�வி.2122.4 
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$தி�வி.2199.2 

 ெகாH	 ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ஏன 

��ைளயா�� த(ைத_ெப.(த(ைத_ெப.) தாைய $தி�வி.2199.3 

 இழ(�_வி.எ�.(இழ_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அல	 உ6மி" எ"னா 

இ-டன" க:ய சாப	 $தி�வி.2199.4 

 பாவ�ைத_ெப.(பாவ	_ெப.+அ��_சா#.+ஐ_ெச.ேவ.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ைம(த, ப"னி�ேப�	 அMசி� 

$தி�வி.2200.1 

 சாவ�ைத ஏ=6 எ�ேபா� தணிவ� இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) சாப	 எ"ன 

$தி�வி.2200.2 

 ஆவ�ைத அக=6	 ஈச" அ�  கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) 

நிைந(�_வி.எ�.(நிைன_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2200.3 

 ேகாவ�ைத �னி*_ெப.(�னி*_ெப.) ெச�த8 கட*ள, �ரவ" E6	 

$தி�வி.2200.4 

 எ"ைன ஆ7ைடய Eட� ஏக நாயகேன உ'க  $தி�வி.2201.1 

 அ"ைனயா� �ைலத(� ஆவி அளி�� ேம� அைம�ச, ஆ8கி� 

$தி�வி.2201.2 

 பி"ைன ஆன(த வ G3_ெப.(வ G3_ெப.) த�	 என� ெப2_ெப.(ெப2_ெப.) ஓ, 

பாக" $தி�வி.2201.3 



 த"ைன ஆத#�ேதா" 

ெசா"னா"_வி.�.(ெசா�_வி.+"_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) ப"னி� தனய, 

தா�	 $தி�வி.2201.4 

 ெதா"ைமசா� �� இ�(த_ெப.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

�ைற அத" /ற�த ஆன $தி�வி.2202.1 

 ப"ைமசா� கான வா08ைக� ப"றிக-� அரசா� ைவ�	 $தி�வி.2202.2 

 த"ைமச� தனி ஏன�தி" த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) 

வயி=றி� ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2202.3 

 வ"ைம_ெப.(வ"ைம_ெப.) சா� ��ைள_ெப.(��ைள_ெப.) ஆகி� பிற(தன, 

வழ8கா" ம"ேனா $தி�வி.2202.4 

 ஆன நா _ெப.(நா _ெப.) ஒ�நா  எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) அரச�8� 

அரச"_ெப.(அரச"_ெப.) ஆன $தி�வி.2203.1 

 மீனவ" ம�ைர நி'கி_வி.எ�.(நG'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேம� 

திைச8 கான	_ெப.(கான	_ெப.) 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2203.2 

 மானமா ேவ-ட	 ெச�வா"_வி.�.(ெச�_வி.+F_இ.இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) 

ம�தமா உைக��� த2டா� $தி�வி.2203.3 

 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) ேப 

ெமா��ப� ெச�கி"றா" 

ெச�K	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) $தி�வி.2203.4 

 மா வழ'� இட'க  ேதர வ�ல ேதா� வ"கா� ஒ=ற, $தி�வி.2204.1 

 பாவ:� �வ3 ப=றி� பட,(�_வி.எ�.(பட,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நா6 

அழ� /லா�_ெப.(/லா�_ெப.) வா�� $தி�வி.2204.2 

 தG விழி உHைவ ஏன	 தி# ம��/_ெப.(ம��/_ெப.) இரைல /�வா� 

$தி�வி.2204.3 



 ேமவிட	 அறி(�_வி.எ�.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ�ேல 

விைர(�_வி.எ�.(விைர_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

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

ெசா"னா,_வி.�.(ெசா�_வி.+"_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) $தி�வி.2204.4 

 மற��ைற ேவ-ட மா8க  வ�ைல ேபா� ஒ: 

எறி(�_வி.எ�.(எறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2205.1 

 /ற��வா, வைலக  ேபா8கி நா�_ெப.(நா�_ெப.) அத" /ற	/ ேபா,�ப 

$தி�வி.2205.2 

 நிைற�� மா ஒ�8கி நG-3	 பைடஞரா� நிைர 

J0(�_வி.எ�.(J0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி=ப $தி�வி.2205.3 

 அற��ைற மாறா8 ேகாலா" ஆைனேம� 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி=ப $தி�வி.2205.4 

 சி�ல#� �: ேகா3 எ'�	 ெசவி3 உற� சிைலயா நி=ப� $தி�வி.2206.1 

 ப�வைக� பா,ைவ_ெப.(பா,ைவ_ெப.) கா-:� பயி� விளி இைசயா நி=ப, 

$தி�வி.2206.2 

 வ�லிய	 இரைல ைமய" மா" இன	_ெப.(இன	_ெப.) ெவ�ளா நி=ப 

$தி�வி.2206.3 

 வி� இற வலி�� வா'கி மீலி_ெப.(மீளி_ெப.) ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) 

கைணக  N,�தா, $தி�வி.2206.4 

 ெசறி(த_ெப.எ�.(ெச#_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா" �றி(த 

தா _ெப.(தா _ெப.) சிைத(த ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) ெச	/ன� 

$தி�வி.2207.1 

 பறி(தவா6 ெவ _ெப.எஅ.(ெவ _ெப.அ.) நிண	_ெப.(நிண	_ெப.) 

ப#(�_வி.எ�.(ப#_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ G� ைக இறா $தி�வி.2207.2 

 மறி(த ஏH உய,(த_ெப.எ�.(உய,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) மா2ட எ2� வ�லிய	 $தி�வி.2207.3 

 பிறி(த ஆவி ேயா3	 வா� பிள(தவா� விH(தேத $தி�வி.2207.4 



 ெதா-ட /�_ெப.(/�_ெப.) கிழ'�_ெப.(கிழ'�_ெப.) வாைட_ெப.(வாைட_ெப.) 

ெதாட விைர(�_வி.எ�.(விைர_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) க2ணிL  

$தி�வி.2208.1 

 ப-ட*	 ெபாறி�� ைவ�த பா,ைவ_ெப.(பா,ைவ_ெப.) 

வ G0(�_வி.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ3�த*	 $தி�வி.2208.2 

 க-: இ-ட வைல_ெப.(வைல_ெப.) பிைழ�� ஞமலி ெகௗவ நி"ற*	 

$தி�வி.2208.3 

 ம-:லாத ஒ-:நி"ற ம ள, ேவலி" மா�(தேவ $தி�வி.2208.4 

 ப-டமா ஒழி(� நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மற 

வில'� ப� சில $தி�வி.2209.1 

 வ-டமா வைள(�_வி.எ�.(விைள_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ3�த 

வைலயி" உ(தி அ�/ற�� $தி�வி.2209.2 

 எ-: நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகாைல ஞ, ேம� 

எதி,(� மீ வ ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) 

வைள(�_வி.எ�.(விைள_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2209.3 

 ஒ-:னாைர மைலL	 மா� ெபாறி8கண'க  ஏ�தேவ $தி�வி.2209.4 

 வ�லிய	 �ைள�� அக"6_வி.எ�.(அக"_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

மா" �ைள�� அக"6_வி.எ�.(அக"_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) $தி�வி.2210.1 

 க� இய'� எ2கிைன� �ள�� 

அக"6_வி.எ�.(அக"_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கய* வா� 

$தி�வி.2210.2 

 ெவ� இ"ப	_ெப.(இ"ப	_ெப.) �ைள�� ம ள, வி-ட வாளி இ'ஙன	 

$தி�வி.2210.3 

 ெசா�லிC	 க:(� ேபா�� �ணி�தமா அள�/ இல $தி�வி.2210.4 

 ம3�த_ெப.எ�.(ம�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வாளியி� பிைழ�� 

வைலைய �-: அ�/ற�� $தி�வி.2211.1 



 அ3�த மாைன ெவௗவி நா�_ெப.(நா�_ெப.) அைல�� 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆதிநா  $தி�வி.2211.2 

 உ3�த பாசவிைனயினி"6 உ�� வாைர ஒ� என� $தி�வி.2211.3 

 த3�த_ெப.எ�.(த3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா விைள�� 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைதயலாைர ஒ�தேவ 

$தி�வி.2211.4 

 மதிைய ேந, வகி,(� ெகௗவி அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

வா"_ெப.(வா"_ெப.) ம��/_ெப.(ம��/_ெப.) ெவ' $தி�வி.2212.1 

 கதிய ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) மீ� தா�_ெப.(தா�_ெப.) காK 

நGல_ெப.அ.(நGல	_ெப.) �ைகயி" நG  $தி�வி.2212.2 

 Qதிய ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) Qைழ(� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) /2 Aழி� வ GH 

�திர நG, $தி�வி.2212.3 

 �திய_ெப.அ.(��_ெப.) கான வைரயி" மீ� ெமா��த தGைய ஒ�தேவ 

$தி�வி.2212.4 

 ம ள, ஓைச �:யிேனா" ஓைச வாளிேபா�� $தி�வி.2213.1 

 த ள வ G0 வில'கி" ஓைச த�பி 

ஓ3	_ெப.எ�.(ஓ3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மானி" ேம� 

$தி�வி.2213.2 

 � 7 நா�_ெப.(நா�_ெப.) �ைர8�	 ஓைச கான 93 ெதா8� 

வா"_ெப.(வா"_ெப.) $தி�வி.2213.3 

 உ  உலா உட"6 

ஒலி8�	_ெப.எ�.(ஒலி_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

உ�மி" ஓைச /ைரLமா� $தி�வி.2213.4 

 இ"ன ேவ6 ப� வில'� எலா	 மைல� இல'�ேவ� $தி�வி.2214.1 

 ம"ன,_ெப.(ம"ன,_ெப.) ஏ6 ெத"ன, ேகா மக"_ெப.(மக"_ெப.) �ட8கி" 

ஏ�வா" $தி�வி.2214.2 



 அ"னேபா� ஓ, ஏன	 அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அடவி வா� 

$தி�வி.2214.3 

 �"ன, ஓ: வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச�தி ெமாழிL	 ஆ� 

$தி�வி.2214.4 

 எ'க78� அரேச ேக-: இ'� உள மி�க	 எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) 

$தி�வி.2215.1 

 தி'க78� அரச"_ெப.(அரச"_ெப.) 

ெகா"6_வி.எ�.(ெகா�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ�கிறா" எ"6 

ெச�ப $தி�வி.2215.2 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) களி�/ 

அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ப"றி_ெப.(ப"றி_ெப.) 

ேவ(தC	 அ3ேபா, ஆ=ற� $தி�வி.2215.3 

 ச'ைக உ=6 எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபாவா" 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) உயி,� ெபைடைய ேநா8கா $தி�வி.2215.4 

 இ"6 பா2:யைன ேந#-3 அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) சம, ஆ: 

ெவ"6_வி.எ�.(ெவ�_வி.+"=_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2216.1 

 வ"திற� வாைகேயா3 வ��வ" ஏேயா அ"றி� $தி�வி.2216.2 

 ெபா"6வ" ஏேயா நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) உ" /த�வைர� பா�கா�� 

$தி�வி.2216.3 

 ந"6_ெப.(ந"6_ெப.) இவ2_ெப.(இவ2_ெப.) இ��தி எ"ன ந'கைக� ேப3 

இ"ன E6	 $தி�வி.2216.4 

 ஆவி அ'� ஏக இ(த வாக	 இ'� இ��பேத இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) 

$தி�வி.2217.1 

 பாவிேயா ேம� நா _ெப.(நா _ெப.) அ(த� பறழிைன வ��த 

ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) $தி�வி.2217.2 



 மாவ அம, ஆ: ெவ"6_வி.எ�.(ெவ�_வி.+"=_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) 

வ�திேய� வ�ேவ" அ"றி $தி�வி.2217.3 

 நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) விளி(� இட��_ெப.(இட	_ெப.+அ��_சா#.) 

மா�ேவ" நிழK8�	 ெசய�_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ேவ6 

உ2ேடா $தி�வி.2217.4 

 ேபா�க	 எHக_விய'.வி.�.(எH_வி.+க_விய'.வி.�.�றி.) எ"னா� 

ெபா�8� என எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நGல� 

$தி�வி.2218.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) உற0 என� பா-: த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) /ைட தHவி� 

ெச�K	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2218.2 

 ேப� உற0 பறைழ A8கி� பி" 

ெதாட,(�_வி.எ�.(ெதாட,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைண(� ெச�ல8 

$தி�வி.2218.3 

 கா� எயி=6_ெப.(எயி=6_ெப.) எ6ழி ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) கா� என 

நட(தா"_வி.�.(நட_வி.+(�_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) அ"ேற $தி�வி.2218.4 

 ப� வைக8 சாதி உ ள_ெப.அ.(உ _ெப.) ப"றியி� கண'க  

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.2219.1 

 ெவ� பைட� த6'க2 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வ Gரரா� �"/ ெச�ல� 

$தி�வி.2219.2 

 ெச� என� ெதழி��� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) க2 தGLக மான	 எ"C	 

$தி�வி.2219.3 

 ம�ல, வா	 /ரவி_ெப.(/ரவி_ெப.) ேம� 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எH(தன" 

வராகவ Gர" $தி�வி.2219.4 

 �"ப3 Nசி_ெப.(Nசி_ெப.) ஆக நட8கி"ற �ர- கா� ப"றி_ெப.(ப"றி_ெப.) 

$தி�வி.2220.1 

 ம� ப3 ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ேநேர வ�கி"ற ம"ன,_ெப.(ம"ன,_ெப.) 

ம"ன"_ெப.(ம"ன"_ெப.) $தி�வி.2220.2 



 ெவ=ப3 தட	_ெப.(தட	_ெப.) ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) வ" தா _ெப.(தா _ெப.) 

வ Gர,_ெப.(வ Gர,_ெப.) ேம� சீறி� ெச�ல� $தி�வி.2220.3 

 பி=பட ஒ�'கி வ Gர,_ெப.(வ Gர,_ெப.) ெப�தன, அ�/ மா#_ெப.(மா#.) 

$தி�வி.2220.4 

 ெசா#(தன ேசா# ெவ ள	_ெப.(ெவ ள	_ெப.) ெசா#(தன 

வ G0(த_ெப.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) யா8ைக $தி�வி.2221.1 

 ச#(தன �ட,க  எ"/ தக,(தன வH	/ 9ைள $தி�வி.2221.2 

 ப#(தன ேசன	 காக	_ெப.(காக	_ெப.) பட,(தன உயி�	 ெம�L	 

$தி�வி.2221.3 

 பி#(தன ஏன நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ம��/_ெப.(ம��/_ெப.) ஏன வ Gர,_ெப.(வ Gர,_ெப.) 

$தி�வி.2221.4 

 பைத�தன, எ#யி� சீறி� பMசவ" பைடேம� 

பா�(�_வி.எ�.(பா�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2222.1 

 சிைத�தன, சிலைர� த ளி ெச	/ன� வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) ேசார 

$தி�வி.2222.2 

 உைத�தன, சிலைர வ G-: உர	_ெப.(உர	_ெப.) பைத பட8 ேகா3 

ஊ"றி_வி.எ�.(ஊ"6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2222.3 

 வைத�தன, சிலைர ேநேர வகி,(தன, சிலைர மாேதா $தி�வி.2222.4 

 தா _ெப.(தா _ெப.) சிைத(தா�	 சி�ேலா, தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

சிைத(தா�	 சி�ேலா, $தி�வி.2223.1 

 ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) சிைத(தா�	 சி�ேலா, ெதாைட சிைத(தா�	 

சி�ேலா, $தி�வி.2223.2 

 வா _ெப.(வா _ெப.) சிைத(தா�	 சி�ேலா, வைர 

அ6��_வி.எ�.(அ6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அலேரா" தG-3	 

$தி�வி.2223.3 



 நா _ெப.(நா _ெப.) சிைத(தா�	 சி�ேலா, நராதிப" 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வ Gர,_ெப.(வ Gர,_ெப.) $தி�வி.2223.4 

 க2டன, க"னி_ெப.(க"னி_ெப.) நா3 காவல"_ெப.(காவல"_ெப.) அைம�ச, 

சீ=ற	 $தி�வி.2224.1 

 ெகா2டன,_வி.�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ,_பட,.ப".) 

�சல ேநமி E=6 என வ Gசி ஆ,�தா, $தி�வி.2224.2 

 வி2டன, மா2டா, ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) வ Gர�	 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) எ�ைல� $தி�வி.2224.3 

 /2 தவ0 எயி=6_ெப.(எயி=6_ெப.) ேவ(ைத� /ைடநி"ற 

ேபைட_ெப.(ேபைட_ெப.) ேநா8கா $தி�வி.2224.4 

 ஏவிய ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) இற(தன இனி 

நா	_பதி.ெப.(நா	_த".ப".) ெச�ய� $தி�வி.2225.1 

 ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) எ" வாளா நா�	 அழிவ� 

இ'� எ"ைன த�பி� $தி�வி.2225.2 

 ேபாவேத க�ம	 எ"6 /க"ற அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) �ைணைய 

ேநா8கி� $தி�வி.2225.3 

 சாவைத அMசா ஏன� தனி அர�_ெப.(அர�_ெப.) ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) 

சா=6	 $தி�வி.2225.4 

 Q2 அறி*_ெப.(அறி*_ெப.) உைடய, 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) Aெலா3 பழகினாK	 

$தி�வி.2226.1 

 ெப2_ெப.(ெப2_ெப.) அறி*_ெப.(அறி*_ெப.) எ"ப� 

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) ேபைதைம�� ஆதலா� உ" $தி�வி.2226.2 

 க2 அறி*_ெப.(அறி*_ெப.) உைடைம8� ஏ=ற கா#ய	 உைர�தா� மான	 

$தி�வி.2226.3 



 எ2 அறி*_ெப.(அறி*_ெப.) உைட ேயா,8 எ�லா இH8� 

உைட��_வி.எ�.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ"ேறா ஈதா� 

$தி�வி.2226.4 

 N'� இ� _ெப.(இ� _ெப.) வ6வா�� சி'க	_ெப.(சி'க	_ெப.) 

இ,23_ெப.(இர23_ெப.) உைற �ைறயி" மாேடா, $தி�வி.2227.1 

 ஆ'� இ� ம��/8 ேகழ�_ெப.(ேகழ�_ெப.) 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நG, ப�கி 

மீ7	_ெப.எ�.(மீ _வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2227.2 

 வ G'�_ஏவ.(வ G'�_வி.) இ� _ெப.(இ� _ெப.) உட�_ெப.(உட�_ெப.) கா, 

எC	 ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) உைற �ைறயி� வ Gர�� $தி�வி.2227.3 

 ஆ'� இ� மட'க� நG,8�� தைல�பட அM�	 அ"ேற $தி�வி.2227.4 

 அ�திட மரபி" வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பிற(�_வி.எ�.(பிற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உேள" ஆதலாேல 

$தி�வி.2228.1 

 ைக�தி3 தாரா" வ Gர	_ெப.(வ Gர	_ெப.) 

கவ,(�_வி.எ�.(கவ,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) திைச திைசL	 வாC	 

$தி�வி.2228.2 

 ைவ�திட வ�ேல" அ"றி மட(திட வ�ேல" ஆகி� $தி�வி.2228.3 

 ெபா��தி3	 உட	ேப அ"றி /க0 உட	/_ெப.(உட	/_ெப.) அழிவ� உ2ேடா 

$தி�வி.2228.4 

 நGநி� என� த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) த"ைன நி6�தி 

நG�� எ" $தி�வி.2229.1 

 கானி� என வா0 க�மாவி" கண'க  எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) 

$தி�வி.2229.2 

 ஊனி� உயி, உ2டன	 எ"6 இனி ஓட� Eட� $தி�வி.2229.3 

 ேகானி� என ஆ,�பவ" ேபால8 ெகாதி�� ேந,(தா" $தி�வி.2229.4 



 நில�ைத8 கிைள��� பில	 கா-: 

நிமி,(த_ெப.எ�.(நிமி,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) N வா" $தி�வி.2230.1 

 தல�ைத� /ைத�ப� தனிேய" வர*_ெப.(வர*_ெப.) 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2230.2 

 வல�ைத� /க0(தா"_வி.�.(/க0_வி.+(�_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) 

விய(தா" சிைலவா'கி வாளி8 $தி�வி.2230.3 

 �ல�ைத� ெசா#(தா" ெபா�ைன� �ைற8 ெகா=ைக_ெப.(ெகா=ைக_ெப.) 

ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) $தி�வி.2230.4 

 �றி��� ெசழிய" வி3_ஏவ.(வி3_வி.) வாளிைய8 ேகால 

ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) $தி�வி.2231.1 

 பறி��� சில வாளிைய வா� ெகா3 ைப	/� எ"ன8 $தி�வி.2231.2 

 கறி��� சில வாளிைய கா� ெகா3 ேத���� ேத��� $தி�வி.2231.3 

 �றி��� சில வாளிைய வாலி" �றி�� 

நி"றா"_வி.�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.2231.4 

 மான	 ெபாறா� மதியி" வழி 

வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) 

$தி�வி.2232.1 

 தான	 ெபாறா� கவி08�	 /க,� த(தி ைகயி� $தி�வி.2232.2 

 ஊன	 ெபாறாத �சல	 ெகா3�� ஏறி உ��தா" $தி�வி.2232.3 

 ஏன	 ெபாறா� ஆ,��_வி.எ�.(ஆ,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ: 

ேய=றி" எH(த� அ"ேற $தி�வி.2232.4 

 த(தி� ெபா��ைப� �ணி8க எ"6 அழ"6 சீ=ற	 $தி�வி.2233.1 

 உ(தி8 கதலி8 ெகாH	 த23_ெப.(த2�_ெப.) என ஊச�_ெப.(ஊச�_ெப.) 

ைகைய� $தி�வி.2233.2 

 சி(தி� பிைறவா  எயி6_ெப.(எயி6_ெப.) ஓ�சி� சிைற(� வ G-ட 

$தி�வி.2233.3 



 �(தி8 க3	 ேத, மிைச� பா�(தன" 9#�தாரா" $தி�வி.2233.4 

 தி2_ெப.அ.(தி2_ெப.அ.) ேத, மிைச 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அட� ேநமி தி#�� 

வி-டா" $தி�வி.2234.1 

 க23 ஏன ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) வில8கி8 க3	 காலி� 

பா�(�_வி.எ�.(பா�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2234.2 

 த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) ேத, உைடய� தக,�தா" ப# த"னி� 

பா�(�_வி.எ�.(பா�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2234.3 

 வ23_ெப.(வ23_ெப.) ஏ6 தாரா" விட ேவைல வல	 தி#�தா" 

$தி�வி.2234.4 

 ச�தி� பைடேம� வி3_ஏவ.(வி3_வி.) �"ன,� த6க2 

வ Gர"_ெப.(வ Gர"_ெப.) $தி�வி.2235.1 

 ப�தி� �ட, மாமணி� தா,� ப#மாவி" பி" ேபா� $தி�வி.2235.2 

 ெமா�தி8 �ட, ெச	/ன� ேசார �3கி8 ேகா-டா� $தி�வி.2235.3 

 ��தி� ெச��தா" ெபா6�தா" அல" Eட� ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) 

$தி�வி.2235.4 

 ம2ணி�_ெப.(ம2_ெப.+இ�_இட.ேவ.) 

�றி��_வி.எ�.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வலி8க23 வராக 

ேவ(ைத $தி�வி.2236.1 

 எ2ணி� தைலயி�_ெப.(தைல_ெப.+இ�_இட.ேவ.) /ைட�தா" ைக இ��/� 

த2டா� $தி�வி.2236.2 

 /2ணி� ப3 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) ஆ6 /டவி ேபா,�ப 

$தி�வி.2236.3 

 வி2ணி� /�(தா" �ட, கீறி விமான ேமலா� $தி�வி.2236.4 

 ேவனி�_ெப.(ேவனி�_ெப.) கிழேவானி� 

விள'கி_வி.எ�.(விள'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) விய(� வாேனா, 

$தி�வி.2237.1 



 ேதனி� ெபாழி @ மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெப�ய நைன(� ெத�வ8 

$தி�வி.2237.2 

 கான��_ெப.(கான��_ெப.) அ�� உ23 இ�கா� 

களி��_வி.எ�.(களி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ Gர $தி�வி.2237.3 

 வான��_ெப.(வான	_ெப.+அ��_சா#.) அ�� உ23 அரம'ைகய, 

ெகா'ைக ேச,(தா" $தி�வி.2237.4 

 பி" �ைண ஆய ெபைட� தனி ஏன	 $தி�வி.2238.1 

 எ" �ைண மாய இ��ப� க=ேபா $தி�வி.2238.2 

 ெவ"றில" ஏC	 வி�	/ அைட ேவனா� $தி�வி.2238.3 

 எ"6 இக� ேவ(ைத எதி,�த உ��ேத $தி�வி.2238.4 

 விற�_ெப.(விற�_ெப.) நவி� ேப-ைட விளி�ப� ேவ(த,8� $தி�வி.2239.1 

 அற" அல ெவ"றவ" ஆ  விைன ம ள,8� $தி�வி.2239.2 

 இைற மக"_ெப.(மக"_ெப.) ஆன ச��சர" எ"6 ஒ, $தி�வி.2239.3 

 மறமக" ேந,(� அம, ஆட_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வைள(தா" $தி�வி.2239.4 

 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெபாH�_ெப.(ெபாH�_ெப.) 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அம, ஆ:னா" நMசி= 

$தி�வி.2240.1 

 கனி சினவ" ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) கா�சின ேவட� $தி�வி.2240.2 

 தனி மகைன தைர வ G-: தன� ஆ=ற� $தி�வி.2240.3 

 இனி இைல எ"ன விைள�� உயி, ேசா,வா" $தி�வி.2240.4 

 இ�	/ ெச� த2:ைன இ	 என ஓ'கி� $தி�வி.2241.1 

 ெபா�	 பைட ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) /ைட�� விளி(தா" $தி�வி.2241.2 

 வி�(தின,_ெப.(வி�(தின,_ெப.) ஆ� இ�ேவா�	 விமான�� $தி�வி.2241.3 



 அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) வான	_ெப.(வான	_ெப.) 

அைட(தன, அ"ேற $தி�வி.2241.4 

 வ" திற�_ெப.(திற�_ெப.) ம"னவ, ம"னவ"_ெப.(ம"னவ"_ெப.) உ(த" 

$தி�வி.2242.1 

 ெபா" திக0 மா நக, /8கன" இ�பா� $தி�வி.2242.2 

 ப"றி_ெப.(ப"றி_ெப.) விH(�_வி.எ�.(விH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ப��பத	 ஆகா $தி�வி.2242.3 

 நி"ற�_வி.�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) ப"றி_ெப.(ப"றி_ெப.) 

ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கி# எ"ன $தி�வி.2242.4 

 அ"6 ெதா3�� அதC8� அ� ேபரா� $தி�வி.2243.1 

 இ"6	 வழ'�வ� இ	ப#" அ(த8 $தி�வி.2243.2 

 �"றி� அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) தவ, விMைசய, 

ேகாப	_ெப.(ேகாப	_ெப.) $தி�வி.2243.3 

 ெவ"றவ, எ2 இல, வ G3_ெப.(வ G3_ெப.) உற ேநா=பா, $தி�வி.2243.4 

 எ"6 Eறிய அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) தமி08� இைறவைன ேநா8கி� 

$தி�வி.2244.1 

 �"6 மாதவ, அறிவிலா� Jகர உ�வ8 $தி�வி.2244.2 

 �"றி" மீ� இ�(தவ, எலா	 ேகாதற ேநா=6 $தி�வி.2244.3 

 நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காரண	 யா� என8 �6 

�னி நிக0��	 $தி�வி.2244.4 

 ேவனி�_ெப.(ேவனி�_ெப.) ேவ _ெப.(ேவ _ெப.) என விள'� வி�சாதர" 

எ"C	 $தி�வி.2245.1 

 தான யா0 மக"_ெப.(மக"_ெப.) /ல�திய" தவ�திC8� இைடX6 

$தி�வி.2245.2 

 ஆன பா2_ெப.(பா2_ெப.) ெசய� ப"றியா� சபி�தன" அறேவா" 

$தி�வி.2245.3 



 ஏன	 ஆ�ேவா" உ�வ� எ"6 என8� என �னிவ" $தி�வி.2245.4 

 ம"ன,_ெப.(ம"ன,_ெப.) ம"ன"_ெப.(ம"ன"_ெப.) ஆ	 

ெத"னவ"_ெப.(ெத"னவ"_ெப.) 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) 

வன�தி� $தி�வி.2246.1 

 �"6 ப�வைக வில'� எலா	 ெதாைல�� உைன 

மா�8�	_ெப.எ�.(மா�_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2246.2 

 பி"ன, இ*� ெப6க_விய'.வி.�.(ெப6_வி.+க_விய'.வி.�.�றி.) என� 

பணி�தன" இய8க" $தி�வி.2246.3 

 அ"னவா6 வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இற(�_வி.எ�.(இற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பி" பழ உ� அைட(தா" 

$தி�வி.2246.4 

 ஆய /2ணிய விMைசய" ஆகமா�8 

கிட(த_ெப.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2247.1 

 Nய நG, ஆதலா� அFவைர மீமிைச� 

�ற(த_ெப.எ�.(�ற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2247.2 

 பாய_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேக விய, இைற ெகாள� ப-ட� 

எF_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+F_ஒ=.) உயி,8�	 $தி�வி.2247.3 

 நாயனா, ம�ேர நய(�_வி.எ�.(நய_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அவ2 

உைறவா, $தி�வி.2247.4 

 எ"6 அக�திய" விைட ெகா3�� இய	பின" இ�பா� $தி�வி.2248.1 

 ப"றி_ெப.(ப"றி_ெப.) ஏ=ைறL	 பா-:L	 ைப	 /ன�� இ-3� 

$தி�வி.2248.2 

 ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அவி(தபி" ப"னி� 

��ைளL	 திைக�/ உ=6 $தி�வி.2248.3 

 அ"6 அல8க2 உழ(தைம யா, அள(� உைர�பா, $தி�வி.2248.4 



 ஓ3கி"றன ெத�மர� உ6வன நிழைல� $தி�வி.2249.1 

 ேத3கி"றன தா�_ெப.(தா�_ெப.) �ைல� தGய பா� ேவ-3 $தி�வி.2249.2 

 வா3 கி"றன ஆக ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) பசி 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

வ��த_�ைற.எ�.(வ���_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2249.3 

 வ G3கி"றன ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) �ட ெவ�	/ கி"றன ஆ� 

$தி�வி.2249.4 

 இ"ன வா6 இைவ_பதி.ெப.(இ_�-.+ஐ_பட,.ப".) அண'� உ6 

எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) வ�ல $தி�வி.2250.1 

 ெத"ன, ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேதவ,க _ெப.(ேதவ,_ெப.+க _ப".) ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) அ	 

கய�_ெப.(கய�_ெப.) க2 $தி�வி.2250.2 

 மி"னனா  ஒ3 மி" அவி, விமான	 மீ� ஏறி $தி�வி.2250.3 

 அ"ன கானக��_ெப.(கானக	_ெப.+அ��_சா#.) இ�ைசயா� 

ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ�(தா, $தி�வி.2250.4 

 ஏன	 எ"பற0 உ6க2 ேநா�8�_ெப.(ேநா�_ெப.+8�_ெகா.ேவ.) இர'கினா, 

இ�ைச $தி�வி.2251.1 

 ஆன அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) த(�_வி.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) �ய, அக=6வா" 

ஈ"ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2251.2 

 மான அ"/ைட� ெபைடயி" வ:* 

எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அய�	 $தி�வி.2251.3 

 கான வ" பற0_ெப.(பற0_ெப.) கல'� அஞ, 

கல'க_�ைற.எ�.(கல'�_வி.+அ+�ைற.எ�.�றி.) ேந, 

வ(தா,_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) $தி�வி.2251.4 

 கி-3கி"ற த	 தா�_ெப.(தா�_ெப.) எதி, �-திL	 கி-: $தி�வி.2252.1 



 �-3கி"றன ேமா�பன ��� உற�தாவி $தி�வி.2252.2 

 எ-3 கி"றன கா� விைச� ெத#வன நில�ைத $தி�வி.2252.3 

 ெவ-3 கி"றன �தி�பன ஓ3வ மீ வ $தி�வி.2252.4 

 ஏன	 இ"ன�	 கா2ப அ#தாகிய ஏன	 $தி�வி.2253.1 

 ஆன ெம�	 மயி,_ெப.(மயி,_ெப.) �கி0�திட� 

தHவி_வி.எ�.(தH*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேமா(� அ�ளின" 

$தி�வி.2253.2 

 மான ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) அ��தி மா 

வலC	 வ" திறC	 $தி�வி.2253.3 

 ஞான�	 ெப�(_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) தைகL	 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 

�ண'க7	 ந�கா_எதி,.ம.ெப.எ�.(ந��_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2253.4 

 �'க மா �க	_ெப.(�க	_ெப.) ஒ"6ேம Jகர �கமா $தி�வி.2254.1 

 அ'க	 யாைவL	 மாCட ஆ8ைகய ஆ8கி8 $தி�வி.2254.2 

 க'ைக நாயக" கட*ள, நாயக" கய�_ெப.(கய�_ெப.) க2 $தி�வி.2254.3 

 ம'ைக_ெப.(ம'ைக_ெப.) நாயக" க�ைண ஆ	 தி� உ� மைற(தா" 

$தி�வி.2254.4 

 இ	ைம இ�பவ� த"ைனயா� இனிவ� பவ�	 $தி�வி.2255.1 

 ெச	ைம ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேசதன�ைதL	 

ேகதன	 ெச�தா, $தி�வி.2255.2 

 எ	ைம எ�பவ�� ஆயிC	_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ"_நி.எ�.�றி.+உ	_சா#.) 

எைன� பல உயி,8�	 $தி�வி.2255.3 

 அ	ைம அ�பரா�8 கா�பவ, அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) அலா� எவேர 

$தி�வி.2255.4 



 த(ைத_ெப.(த(ைத_ெப.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

இழ(�_வி.எ�.(இழ_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அலம� ��ைளய� 

தாயா� $தி�வி.2256.1 

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

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ெகா3�� அ�ளிய வைகய�ீ அ(த $தி�வி.2256.2 

 வா6 இ� ைம(த� ம(திர, ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2256.3 

 எ(ைதயா, சிவ/ர	 /�(� இ�(தவா6 இைச�பா	 $தி�வி.2256.4 

 ஆதி நாயக" தி� உ� மைற(தபி" அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

$தி�வி.2257.1 

 ேகா� இ� ஆ6 இ,23_ெப.(இர23_ெப.) ஏன	 ஆ8 �மர�	 காைல� 

$தி�வி.2257.2 

 ேசாதி ஆ6 இ,23_ெப.(இர23_ெப.) அ�8க, ேபா� 

ேதா"றி_வி.எ�.(ேதா"6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ெபா��பி� $தி�வி.2257.3 

 ஓதி ஆ�(த ப� கைலஞரா� ஒ�'� வ G=6 இ�(தா, $தி�வி.2257.4 

 அைனயரா� அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) ைவ�_ஏவ.(ைவ�_வி.) 

நா _ெப.(நா _ெப.) அைற/ன� Eட� $தி�வி.2258.1 

 /னித நாயக" அ�  திற	_ெப.(திற	_ெப.) உயி,8� எலா	 ெபா�வா� 

$தி�வி.2258.2 

 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ஆவன எ"பைத யாவ�	 ேதற $தி�வி.2258.3 

 வனிைத பா� ெமாழி ம'ைகத" மணாளைன 

வின*	_ெப.எ�.(வின*_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2258.4 

 ெவF வில'கிC	 ெவ�யவா� அேசதன வில'கா	 $தி�வி.2259.1 

 இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) வில'ேக இ=ேற	 என ��ைளக-� இர'கி8 

$தி�வி.2259.2 



 ைக வில'கிைன எ�த_�ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) க�ைணயா� �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

த(�_வி.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2259.3 

 இFவில'� அறிவக=றிய� யா� என இைறவ" $தி�வி.2259.4 

 அகில ேவத�	 ஆகம ேபத�	 ந	ைம� $தி�வி.2260.1 

 சகல சிவ தயாபர" எ"6 உைர சா�பா� $தி�வி.2260.2 

 இகலி� ேசதன அேசதன	 ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இர23	_ெப.(இர23_ெப.+உ	_சா#.) $தி�வி.2260.3 

 /கலி� ேவ6 அல எம8�_பதி.ெப.(எ	_பதி.ெப.+8�_ெகா.ேவ.) அைவ 

ெபா�ைமய அதனா� $தி�வி.2260.4 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) இழ(�_வி.எ�.(இழ_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) பசி�� அழ� அக	 �ட� தழ"6 $தி�வி.2261.1 

 காL	 மா தப	 /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) �ட8 கா" இைட8 

கிட(�_வி.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2261.2 

 தGL	 ஏன	 ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) ��ைள8� ெத�மர 

இர'கி_வி.எ�.(இர'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2261.3 

 ஆL	 ஆ� �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) அளி�� உயி, அளி�தன	 அதனா� 

$தி�வி.2261.4 

 அள* இ� ஆ=றK	 திறC	 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 

அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) ெபற�_ெதா.ெப.(ெப6_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

க�வி $தி�வி.2262.1 

 விைள*	 ஞான�	 கிைட�தன, மீனவ=� இனிேம� $தி�வி.2262.2 

 வைள*_வி.(வைள*_ெப.) இலாத ேகா� அைம�சரா� வள	_ெப.(வள	_ெப.) 

பல ெப�8கி8 $தி�வி.2262.3 

 கைள* இ� பாச	 நG�� எ	ெப�	 கண�தவ, ஆவா, $தி�வி.2262.4 

 எ"6 நாயக" நாயகி8� இைற ெகா3�� இய	பி $தி�வி.2263.1 



 அ"6 மீனவ" கனவி� வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அரச 

ேக  ப"றி8 $தி�வி.2263.2 

 �"றி� ஏன மா �க�தரா�� ப"னி� �மர, $தி�வி.2263.3 

 ெவ"றி வ Gரரா� ைவ�ந, மி8க_ெப.அ.(மி8க_ெப.அ.) அறி*ைடயா, 

$தி�வி.2263.4 

 அவைர நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) கைட8 அைம�சரா8 ேகா: எ"ற 

அளவி� $தி�வி.2264.1 

 கவல�	 களி�/ உைடயனா�8 க2 

மல,(�_வி.எ�.(மல,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எHமா" $தி�வி.2264.3 

 தவ0 ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) திைர8 க�	 கட�_ெப.(கட�_ெப.) த�தி 

நG(� எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) $தி�வி.2264.4 

 மா2ட ேக வி சா� ம(திர,8� உண,�தி அ	 மைல ேம� $தி�வி.2265.1 

 கா2ட ஏனமா வ Gரைர8 ெகாண,க என8 க�ைண $தி�வி.2265.2 

 @2ட_ெப.எ�.(@2_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

காவல"_ெப.(காவல"_ெப.) அைம�ச�	 ேபா� அவ,8 க23 $தி�வி.2265.3 

 ேவ2ட வ Gர�	 ஈ2:னா, மீனவ" தி��" $தி�வி.2265.4 

 வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைறMசிய வராக மா 

ைம(தைர ேந, க23 $தி�வி.2266.1 

 அ(த	 இ� களி�/ அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேவ(�_ெப.(ேவ(�_ெப.) அைம�சிய� கிழைம $தி�வி.2266.2 

 த(�_வி.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேவ6 ப� வ#ைசL	 த8க வா 

ந�கி8 $தி�வி.2266.3 

 க(� சீறிய கடக#8 ைகதவ" பி"ன, $தி�வி.2266.4 

 பைழய_ெப.அ.(பைழைம_ெப.) ம(திர8_ெப.அ.(ம(திர	_ெப.+8_ஒ=.) கிழா, 

மட�பாைவ ேபா� வாைர $தி�வி.2267.1 

 விழ* சா� க: ம'கல	 விதியினா� /ண,�தி $தி�வி.2267.2 



 அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) இதா	 என நட�தினா" அைனய�	 வ Gர8 

$தி�வி.2267.3 

 கழலினா=� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கவய�	 க2<மா� நட�பா, 

$தி�வி.2267.4 

 உட	/_ெப.(உட	/_ெப.) ஆ6 இர2:� உயி, ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) என 

ஒ"றி இையவா� $தி�வி.2268.1 

 விட	பா� அர*	 விH'�	 இைர ஒ�� ெநMச	_ெப.(ெநMச	_ெப.) 

$தி�வி.2268.2 

 திட	 பா3 ெகா ள_�ைற.எ�.(ெகா _வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விைன வா'கி� 

ெசழிய" க�வி $தி�வி.2268.3 

 இட	_ெப.(இட	_ெப.) பா3 

ந��	_ெப.எ�.(ந��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பய"_ெப.(பய"_ெப.) 

ேபா� மகி0* எ�த_�ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நி"றா, 

$தி�வி.2268.4 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ஆவி" பாலி� ந6	_ெப.அ.(ந6	_ெப.அ.) 

ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) கல(�_வி.எ�.(கல_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ"ன� ப� A� $தி�வி.2269.1 

 வ� ஆ�	 ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மதி Q- ப�	 

ஆகி� ேசா,வி� $தி�வி.2269.2 

 ெசா�லா� அைடயா, மன�	 களிN'க� ெசா�லி� $தி�வி.2269.3 

 ப�லா, பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) ெசா� பய"_ெப.(பய"_ெப.) ஆ�(� கவர 

வ�லா, $தி�வி.2269.4 

 பைழ ேய	 இைறL  ெகாள�ப-ட	 எ"6 ஏமா�/ எ�தா, $தி�வி.2270.1 

 உைழ ேயவ� ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

சிறா, ேபால ஒ�'கி ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) $தி�வி.2270.2 

 விைழ* ஏ� அதைன விட	_ெப.(விட	_ெப.) ேபா� 

ெவ6��_வி.எ�.(ெவ6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெவஃகா, $தி�வி.2270.3 



 அழ� ேபா� அ<கா, அகலா, நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) அ"ன நGரா, 

$தி�வி.2270.4 

 ம68�	 ெசய�_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) நG�� நட8ைகயி" 

ைவய� ேதாைர $தி�வி.2271.1 

 ஒ68�	 ெபா�7	 பணி ேக-ைகயி" ஒ"னலாைர� $தி�வி.2271.2 

 ெச68�	 ெபா�7	 கவரா, விைள ெச�வ மா8க  $தி�வி.2271.3 

 இ68�	 ெபா�ேள_ெப.(ெபா� _ெப.+ஏ_சா#.) இைறவ=� இவ, ஈ-3	 

ெச�வ	_ெப.(ெச�வ	_ெப.) $தி�வி.2271.4 

 மற� தாம ேவலா" மன8 ெகா ைக த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

ெநM�_ெப.(ெநM�_ெப.) ம  வான $தி�வி.2272.1 

 நிற�தா: நGழ� என� ேதா=ற	 நி6�� ம=ற $தி�வி.2272.2 

 அற�� ஆ6 எனி� ஆ=6 வா, அ"6 எனி� ஆ8க	 ஆவி $தி�வி.2272.3 

 இற�தா" வ#C மன�தாC	 இைழ8க ஒ2ணா, $தி�வி.2272.4 

 இ"னவா6 ஒH�	_ெப.எ�.(ஒH�_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ப"னி� ேவா�	 ஈைகL	 த�ம�	 

/கH	_ெப.எ�.(/க0_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2273.1 

 ெத"ன, ேகா மக=� ைவகK	 ெப�க� திைச எலா	 விசய	 உ2டா8கி� 

$தி�வி.2273.2 

 ப"னக ஆபரண" சிவ/ர	 

அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பர" கண நாத�  

கல(�_வி.எ�.(கல_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2273.3 

 ம"னி வ G=6 இ�(தா, ம"ன,_ெப.(ம"ன,_ெப.) ம"னவC	 

வா"_ெப.(வா"_ெப.) பத	_ெப.(பத	_ெப.) 

அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ G=6 இ�(தா" 

$தி�வி.2273.4 

 வ#8� உ�கி� ப�திர=�� பலைக இ-ட மணி_ெப.(மணி_ெப.) க2ட" 

$தி�வி.2274.1 



 அ#8��ைள வ:வான அட� வ Gர,8 அரச"பா, $தி�வி.2274.2 

 ப#8�	_ெப.எ�.(ப#_வி+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அைம� சிய� அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப#� 

உைர�தா	 ப�பதி யா= $தி�வி.2274.3 

 க#8��வி �� ெமாழி ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ�  அைட(த_ெப.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கைத பக, வா	 

$தி�வி.2274.4 

 ம"னவ"_ெப.(ம"னவ"_ெப.) இராச ராச" வானவ,8� 

அரச"_ெப.(அரச"_ெப.) ஆன $தி�வி.2275.1 

 பி"னவ" �மர" ஆன ெப�வலி மட'க� 

அ"னா"_ெப.(அ"ன"_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.2275.2 

 �"னல, அ3ேபா, சா�8�	 ��ண பா2:ய"_ெப.(பா2:ய"_ெப.) நG, 

ஞால	_ெப.(ஞால	_ெப.) $தி�வி.2275.3 

 இ"ன�_ெப.(இ"ன�_ெப.) தG,�� அற8 ேகா� ஓ�சி ஈர' �ைட நிழ=6	 

நாளி� $தி�வி.2275.4 

 ஆ=ற� சா� ஒ�வ"_ெப.(ஒ�வ"_ெப.) ேம� நா _ெப.(நா _ெப.) ஆ=ற*	 

அறேன ஆ=றி $தி�வி.2276.1 

 மா=ற	 இ� சிறி� பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

வல�தா� வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2276.2 

 ேத=ற	 இ� கயவா� ஆகி� ெசனி�தலா� காக	_ெப.(காக	_ெப.) ஆதி 

$தி�வி.2276.3 

 E=6 என ஊ=ற	 ெச�ய8 ��தி_ெப.(��தி_ெப.) ேசா, தைலய� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2276.4 

 /-� எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) எளிதா ஊ6 பா3 அMசி� /ர��  ைவகி 

$தி�வி.2277.1 



 உ-கி நG  வன��  ேபாகி வழி ம�'�_ெப.(ம�'�_ெப.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சா, 

நி=�	_ெப.எ�.(நி�_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2277.2 

 க-� அவி0(� ஒHக� @�த_ெப.எ�.(@_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கவி0 

இண, மர	_ெப.(மர	_ெப.) ேம� ைவகி $தி�வி.2277.3 

 ெவ-க	 மீNர� சா	பி ெவ�� உயி,�� 

இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) $தி�வி.2277.4 

 விைடயவ" நG6 @�	 ெம�யவ" 

@2ட_ெப.எ�.(@2_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க2:� $தி�வி.2278.1 

 ெதாைடயவ" /ற	/	 

உ 7	_ெப.எ�.(உ 7_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) Nயவ" 

�ைடL	 ைகயி� $தி�வி.2278.2 

 உைடயவ" த�ம தG,�த யா�திைர ஒH8க	 

@2ட_ெப.எ�.(@2_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2278.3 

 நைடயவ" ஒ�வ"_ெப.(ஒ�வ"_ெப.) அ(த ந6	_ெப.அ.(ந6	_ெப.அ.) த� 

நிழலி� சா,(தா" $தி�வி.2278.4 

 இ�(தவ" சிலைர ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இய	/வா" எ,8�	 ேப6 $தி�வி.2279.1 

 த�	 தல	 தG,�த	 9,�தி� த"ைமயி� 

சிற(த_ெப.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) 

$தி�வி.2279.2 

 அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) தமி0 ம�ைர ெபா" 

தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ=.) தட	_ெப.(தட	_ெப.) �(தேரச� 

$தி�வி.2279.3 

 ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) தைக எ"6 சா"ேறா, ேப�வா, ஆதலாேல 

$தி�வி.2279.4 



 ஓ, இட��_ெப.(இட	_ெப.+அ��_சா#.) 

இைனய_�ைற.எ�.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 9"6 விH�ப�	 

உ ள� ஆக� $தி�வி.2280.1 

 பா, இட��_ெப.(இட	_ெப.+அ��_சா#.) இ�ைல ஏைன பதி 

இட��_ெப.(இட	_ெப.+அ��_சா#.) ஒ"ேற எ"6	 $தி�வி.2280.2 

 சி, உைட��_வி.எ�.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) Eட� ெசH	 நக, 

இட��	 9"6	 $தி�வி.2280.3 

 ேப, உைட��_வி.எ�.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ"றா� பிறி� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பதி யா� எ"றா" $தி�வி.2280.4 

 இ	 ம� ேரச" ேசவி�� ஏ��_ஏவ.(ஏ��_வி.) ேவா,8� எளிய" ஆகி8 

$தி�வி.2281.1 

 ைக	 மல, ெந�லி_ெப.(ெந�லி_ெப.) ேபால8 

க�திய_ெப.எ�.(க��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வர'க  

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.2281.2 

 இ	ைமயி" உடேன ந��	_ெப.எ�.(ந��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஏைனய தல�� வாேனா, $தி�வி.2281.3 

 அ	 ைமயி" அ"றி ந�கா, ஆதலா� அதிக" எ"றா" $தி�வி.2281.4 

 ம=6 அ� ேக-38 ெகா	ப, 

ைவகிய_ெப.எ�.(ைவ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கயவா� ஞான	 

$தி�வி.2282.1 

 ெப=ற� பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ஆகி� பிற(த�	 பிற*	 ேத=ற	 

$தி�வி.2282.2 

 உ=ற� நா	_பதி.ெப.(நா	_த".ப".) இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ச"ம	 

ஒழி�பத=� அறேவா" இ'ங" $தி�வி.2282.3 



 ெசா=றேத உ6தி எ"6 �ணி* 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எH(த� அ"ேற 

$தி�வி.2282.4 

 ஆ� மல,8 கான நி'கி_வி.எ�.(நG'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஆடக 

மாட8 Eட� $தி�வி.2283.1 

 ேபா� மல,8 கனக கMச� /2ணிய� /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) 

ேதா�(�_வி.எ�.(ேதா�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ	ப�_ெப.(ஆ	ப�_ெப.) $தி�வி.2283.2 

 வா� மல,8 கய�_ெப.(கய�_ெப.) உ2 க2ணா  மணாளைன வல	 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ"பி� $தி�வி.2283.3 

 ேதா� மல, கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) இனாைன அக�தினா� 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ,�சி�ேத 

$தி�வி.2283.4 

 இ"னண	 9"6 ைவக� கழி(தபி" எ	பிரா-: $தி�வி.2284.1 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) அம, காதலாைன� தா0(� எதி, 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஐய $தி�வி.2284.2 

 எ"ைன8 இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) கயவா� 

ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெசய�_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) இத" வர*_ெப.(வர*_ெப.) 

யா� எ"ன $தி�வி.2284.3 

 �"னவ" அத" த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ெச�தி வர*_ெப.(வர*_ெப.) எலா	 

�ைறயா� Eறா $தி�வி.2284.4 

 ப�திைம நியம	 @2ட_ெப.எ�.(@2_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ேம� க�ைண நா-ட	 $தி�வி.2285.1 

 ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைமயாத �8க2 

மைற �த� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேச�8 க"6_ெப.(க"6_ெப.) 

$தி�வி.2285.2 



 நி�திய நிலைம_ெப.(நிலைம_ெப.) 

ந�கி_வி.எ�.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேந,(த 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) E=ைற8 

கா�(த_ெப.எ�.(கா�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2285.3 

 ச�திய ஞான மி��திMசய�திைன உபேதசி�தா" $தி�வி.2285.4 

 உவைம அ=றவ" உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ம(திர	 $தி�வி.2286.1 

 ெசவி ம3�தK	 சி=6ண,�சிேபா�� $தி�வி.2286.2 

 பவ	 அக=றிட� ப38 க#8 �Rஇ $தி�வி.2286.3 

 கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) வி-டர" கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) வH��	 ஆ� 

$தி�வி.2286.4 

 எ2 இலா உயி,8� இைறவ 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா"_ெப.(வா"_ெப.) 

$தி�வி.2287.1 

 த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) நிலா மதி� ச:ல 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ" $தி�வி.2287.2 

 /2ணிய� பய"_ெப.(பய"_ெப.) 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ	 

கய�_ெப.(கய�_ெப.) $தி�வி.2287.3 

 க2ணி நாத நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) க�ைண 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஆ� $தி�வி.2287.4 

 ெதளித� இ"றிேய ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தGைமயா� $தி�வி.2288.1 

 விளிL	 எ"ைனL	 ஆள� ேவ23ேமா $தி�வி.2288.2 

 எளிய, எ'� உளா, எ"6 ேத,(�_வி.எ�.(ேத,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேத,(� $தி�வி.2288.3 



 அளிைய ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) உ" அ�ளி" 

வ2ணேம_ெப.(வ2ண	_ெப.+ஏ_சா#.) $தி�வி.2288.4 

 உ	ைம ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) அற	_ெப.(அற	_ெப.) உைடய நG,ைமயா� 

$தி�வி.2289.1 

 இ	ைம இ	 மC இய	பினா� இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) 

$தி�வி.2289.2 

 அ	ைம ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ெநறி8� ஏ� ஆதலா" $தி�வி.2289.3 

 �	ைமL	 நல	_ெப.(நல	_ெப.) உைடய ெமா�	பிேன" $தி�வி.2289.4 

 ஆயிC	_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ"_நி.எ�.�றி.+உ	_சா#.) என8� ஐய ஓ, �ைற 

$தி�வி.2290.1 

 தGய / _ெப.(/ _ெப.) எலா	 ஊ6 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைன8 $தி�வி.2290.2 

 காL	 மன�	 கழிய8 க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேப, $தி�வி.2290.3 

 ஏ எC	 ப:8� எளிய" ஆயிேன" $தி�வி.2290.4 

 எ"ன அ8_�-.(அ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) �R 

இய	ப_�ைற.எ�.(இய	/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எ	பிரா" $தி�வி.2291.1 

 அ"ன /-� எலா	 வலிைய ஆெகன� $தி�வி.2291.2 

 பி"C	 அ8_�-.(அ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) �Rஇ தா0(� ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) 

ேய=� $தி�வி.2291.3 

 இ"C	 ஓ, வர( த�தி எ"றதா� $தி�வி.2291.4 

 வலிைய எ"ப� எ" மரபிC8� எலா	 $தி�வி.2292.1 

 ெபாலிய_�ைற.எ�.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவ23	 எ�ேபா�	 

நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) ெசான $தி�வி.2292.2 

 ஒலிய ம(திர	 ஓதி ஓதி நா' $தி�வி.2292.3 



 கலிைய ெவ�ல*	 க�ைண ெச�ெகன $தி�வி.2292.4 

 ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ஆக எ"6 அமர, நாயக" 

$தி�வி.2293.1 

 9 எH�தினா" �:(த_ெப.எ�.(�:_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ	மC 

$தி�வி.2293.2 

 தாவி ெத�வத	 இ�: ச(தேமா3 $தி�வி.2293.3 

 ஓவி� ஓைச 9"6 ஒ3 ெத�-:னா" $தி�வி.2293.4 

 �� ெமாழி பயி"6 � _ெப.(� _ெப.) வா�8 ��வி_ெப.(��வி_ெப.) 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) �லC	 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ேபா� $தி�வி.2294.1 

 அ� மைற �த�வ" ஈ(த ஆ=றலா� பறைவ8� 

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.2294.2 

 ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) சா� வலியா" எ"C	 ெபயரவா� உலகி" 

ம"ன8 $தி�வி.2294.3 

 க�மணி க2ட" ெச	ெபா" கைன கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) அ: 

ேச,(த_ெப.எ�.(ேச,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ"ேற $தி�வி.2294.4 

 இ8க#8 ��வி_ெப.(��வி_ெப.) தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) ேநா=6 

எ�திய_ெப.எ�.(எ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வர�ைத� 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ேபா� $தி�வி.2295.1 

 ஒ8கK	 எளிதா� எ�த� ெப=றதா� உலகி" ேம"ைம $தி�வி.2295.2 

 த8க" ஒ�வ"_ெப.(ஒ�வ"_ெப.) வாழ� த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) கிைள 

வா0வ� எ"ன $தி�வி.2295.3 

 மி8கவ, எ3��8 E6	 பழெமாழி விள8கி=6 அ"ேற $தி�வி.2295.4 

 ஈச" அ:8� அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) இ�லா, ேபா� எளியா, இ�ைல 

யாவ,8�	 $தி�வி.2296.1 

 ஈச" அ:8� அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) உைடயா, ேபா� வலியா, இ�ைல 

யாவ,8�	 $தி�வி.2296.2 



 ஈச" அ:8� அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) இ"ைமயினா� எளிதா� தி#(த 

இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) கயவா� $தி�வி.2296.3 

 ஈச" அ:8� அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) உைடைமயினா� வலி� ஆயி=ேற 

எF*யி,8�	 $தி�வி.2296.4 

 அ�தி த(த_ெப.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விமான அழகியா, 

$தி�வி.2297.1 

 ப�தி த(த_ெப.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பறைவ8� ம(திர 

$தி�வி.2297.2 

 சி�தி த(த_ெப.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) திற" 

இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) நாைர8� $தி�வி.2297.3 

 ��தி த(த_ெப.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க�ைண ெமாழி�வா	 

$தி�வி.2297.4 

 ேத8� நG, ைவைக நா-3 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெத" /ல�� $தி�வி.2298.1 

 ஆ8�	 மாடைவ ைவ�/_ெப.(ைவ�/_ெப.) ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) உள 

அFவயி" $தி�வி.2298.2 

 வ G8� யா0 ெசL	 வ238�_ெப.(வ23_ெப.+8�_ெகா.ேவ.) வ G0 நற* 

$தி�வி.2298.3 

 ஆ8� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) வாவி ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) உ ள� ஆ� 

$தி�வி.2298.4 

 ஆழ	 மி8க_ெப.அ.(மி8க_ெப.அ.) கய	_ெப.(கய	_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

அ�தைல $தி�வி.2299.1 

 வாH	 மீன	 அைன�ைதL	 வா�� 

ெப��_வி.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2299.2 

 Jழந(� ��� 

ஈC	_ெப.எ�.(ஈ_வி.+"_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �ைற8 

கேண $தி�வி.2299.3 



 தா0வேதா, ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

தா _ெப.(தா _ெப.) மட நாைரேய $தி�வி.2299.4 

 சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) நா _ெப.(நா _ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) இ"றி 

அ�ேச இத0_ெப.(இத0_ெப.) $தி�வி.2300.1 

 ெவறிய தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ஓைட விய" கைர $தி�வி.2300.2 

 இைற ெகா  நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) இ�விைன� ெபௗவ�	 $தி�வி.2300.3 

 வறிய� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வற�ப வற(த� ஆ� 

$தி�வி.2300.4 

 Qைர ெசறி�� அ"ன ேநா" சிைற நாைரL	 $தி�வி.2301.1 

 இைர வி�	பி_வி.எ�.(வி�	/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அFவாவி 

இக(�_வி.எ�.(இக_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒRஇ $தி�வி.2301.2 

 விைரவ(� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா" இைட வ G0(ததா� $தி�வி.2301.3 

 /ைரயிேலா,8� இட" 

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

அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ெபா'க, வா� $தி�வி.2301.4 

 ��த, ஆன �னிவ, �ழா� ெதா3	 $தி�வி.2302.1 

 ��த ஆன(த வா#L  ேதா�(�_வி.எ�.(ேதா�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) $தி�வி.2302.2 

 சி�த மா� கழG� சிவ	_ெப.(சிவ	_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2302.3 

 ச�திய� தவ மா �னி 

த'�	_ெப.எ�.(த'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ� $தி�வி.2302.4 

 E�பி-3 எ�ைல8 �ணி��� ச�ர மா $தி�வி.2303.1 

 யா�ப ைம(� �=6 எ'�	 ப:��ைற8 $தி�வி.2303.2 

 ேகா�/ அைம(� �ளி, ச(தி யா	_பதி.ெப.(யா	_த".ப".) 

மட	_ெப.(மட	_ெப.) $தி�வி.2303.3 



 கா�ப அைம(� ஓ, கய	_ெப.(கய	_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) உ ள� ஆ� 

$தி�வி.2303.4 

 விைர ெச� ச2பக	 பாதி#_ெப.(பாதி#_ெப.) ேவ'ைக_ெப.(ேவ'ைக_ெப.) 

ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) $தி�வி.2304.1 

 இைர ெச� வMசி இலMசி_ெப.(இலMசி_ெப.) �ரா மரா $தி�வி.2304.2 

 நிைர ெச� கிM�க நG  ம��_ெப.(ம��_ெப.) ஆதியா $தி�வி.2304.3 

 உைர ெச� ப" மர�	 /ற�� உ ள_ெப.அ.(உ _ெப.) ஆ� $தி�வி.2304.4 

 அ(த வாவியி" ேப, அ�ேசா தG,�த	 எ"6 $தி�வி.2305.1 

 இ(த ஞால	_ெப.(ஞால	_ெப.) இய	/வதா� இைர $தி�வி.2305.2 

 உ(த வா* ெகா3 ஊ8க எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

�" $தி�வி.2305.3 

 வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) அத" 

கைர ைவ�	 ஆ� $தி�வி.2305.4 

 ஆ�(த மாதவ, அ�/னித� தட	_ெப.(தட	_ெப.) $தி�வி.2306.1 

 ேதா�(�_வி.எ�.(ேதா�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேதா�(� அ'� எH	 

ெதா6	 ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) $தி�வி.2306.2 

 சா�(த வா, சைட8 க=ைறயி� த�� மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) $தி�வி.2306.3 

 பா�(�_வி.எ�.(பா�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பா�(� /ர வன 

பா,�தேரா $தி�வி.2306.4 

 ஈ2ைட இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) தவ�ேதா, தி� ேமனிைய� 

$தி�வி.2307.1 

 த2ட எ�தவ	 ெச�தனேவ ெகா� எ"6 $தி�வி.2307.2 

 ஆ2ைட மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) ந	� ஆகா என விைர $தி�வி.2307.3 



 ேவ23_ஏவ.(ேவ23_வி.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) 

ெவ6��_வி.எ�.(ெவ6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ'� இ6�தலா� 

$தி�வி.2307.4 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) நிக, தவ�ேதா, யா�	 தட	_ெப.(தட	_ெப.) 

ப:(�_வி.எ�.(ப:_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏறி நி�த $தி�வி.2308.1 

 ம"னிய க�ம	 �=றி� ச(தியா மட�தி� ைவகி $தி�வி.2308.2 

 மி"னிய ம�ட	_ெப.(ம�ட	_ெப.) 

J:_வி.எ�.(J3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேவ(தனா� 

உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) கா�த $தி�வி.2308.3 

 ெபா"னிய� சைடயா" Eட� /ராண A� ஒ�கி"றா, $தி�வி.2308.4 

 அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) எ	 ெப�மா" 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�  விைளயா-3	 

ஆதி� $தி�வி.2309.1 

 ப2ணவ" சிற�/	_ெப.(சிற�/_ெப.+உ	_சா#.) Eட� பழ	 பதி� 

சிற�/	_ெப.(சிற�/_ெப.+உ	_சா#.) தG,�த� $தி�வி.2309.2 

 ெத2ண�	 சிற�/	_ெப.(சிற�/_ெப.+உ	_சா#.) ேச,(ேதா,8� எளிவ�	 

இைறவ" எ"C	 $தி�வி.2309.3 

 வ2ண�	 எ3��8 Eற8 ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ'� வதிL	_ெப.எ�.(வதி_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) $தி�வி.2309.4 

 மட	ப3 அறி*	 நி'கி_வி.எ�.(நG'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ�விைன� பாச	 வ Gசி� $தி�வி.2310.1 

 திட	ப3 அறி*_ெப.(அறி*_ெப.) 

E,(�_வி.எ�.(E,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) சிவ பரMேசாதி பாத�� 

$தி�வி.2310.2 

 திட	ப3 அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) வா எ"6 ஈ,�� 

எழ_�ைற.எ�.(எH_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 



எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) 

$தி�வி.2310.3 

 தட	_ெப.(தட	_ெப.) ப3 மாட8 Eட� தனி நக, 

அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மாேதா $தி�வி.2310.4 

 வா'கிய திைர J0 ெபா=றா மைர 

ப:(�_வி.எ�.(ப:_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைமயா ேவழ( 

$தி�வி.2311.1 

 தா'கிய_ெப.எ�.(தா'�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விமான ேமய 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) வைன� தா0(� 

J0(�_வி.எ�.(J0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2311.2 

 ேத'கிய அ�  க2 ேநா8க� ெத#சி��� தி��" ைவகி $தி�வி.2311.3 

 ஓ'கிய_ெப.எ�.(ஓ'�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க�ைண 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) உ 7ற� தியான	 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2311.4 

 இ( நிைல நியம	 9 ஐ(� எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) ஞா"6 இய"6 பி" 

நா _ெப.(நா _ெப.) $தி�வி.2312.1 

 அ( நிைல ஒH� நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) ஆடக கமல	 ேதா�வா" 

$தி�வி.2312.2 

 வ" நிைல மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) J0 ஞா'க, வ(�ழி� பசியா� 

ெவ(�_வி.எ�.(ெவ_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2312.3 

 மி" நிைல ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ேபா� � 7	 மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) 

கவ,(�_வி.எ�.(கவ,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ2�	 எ"னா 

$தி�வி.2312.4 

 சிறி� உள�� உ ளி நாத" தி�வ�  வல�தா� பி"ன, $தி�வி.2313.1 

 அறி*_ெப.(அறி*_ெப.) வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ�ேசா இ(த அற� ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) தG,�த�� உ ேள 

$தி�வி.2313.2 



 எறிL	 மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) அ�(த_�ைற.எ�.(அ�(�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) எH(தேத என8� இ�ேபாதி� $தி�வி.2313.3 

 பிறவி எ"6 ஒழிவ� எ"னா� ேப, அஞ, 

அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பி"C	 $தி�வி.2313.4 

 �(தர� ெச	ம� பாத� �ைண மல, அ"பி� 

ேதா�(�_வி.எ�.(ேதா�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2314.1 

 சி(ைத ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) ேதவ�	 மைறL	 

ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2314.2 

 வ(தைன8� அ#யா னாைர மன நிைன வ:வா�� 

ேதா"றி_வி.எ�.(ேதா"6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2314.3 

 எ	 தம8� இனியா� ேவ23	 வர	_ெப.(வர	_ெப.) எ" ெகா� இய	/க 

எ"றா" $தி�வி.2314.4 

 ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) கா� மட நாைரL	 

ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தா0(� $தி�வி.2315.1 

 ஐயேன இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) பிறவி 

அ6��_வி.எ�.(அ6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) $தி�வி.2315.2 

 ெம�ய, வா0 சிவ ேலாக�தி" ேமவி நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) 

$தி�வி.2315.3 

 உ�ய ேவ23	 ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) இ"ன�	 உ23 அேரா 

$தி�வி.2315.4 

 மட	ப3 அறி*	 நி'கி_வி.எ�.(நG'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ�விைன� பாச	 வ Gசி� $தி�வி.2316.1 

 திட	ப3 அறி*_ெப.(அறி*_ெப.) 

E,(�_வி.எ�.(E,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) சிவ பரMேசாதி பாத�� 

$தி�வி.2316.2 



 திட	ப3 அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) வா எ"6 ஈ,�� 

எழ_�ைற.எ�.(எH_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) 

$தி�வி.2316.3 

 தட	_ெப.(தட	_ெப.) ப3 மாட8 Eட� தனி நக, 

அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மாேதா $தி�வி.2316.4 

 எ"6 இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) தட மி" இலவாக நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) 

$தி�வி.2317.1 

 ந"6_ெப.(ந"6_ெப.) சா� வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ெகன ெவ ளி மா $தி�வி.2317.2 

 ம"6 உளாC	 வர	_ெப.(வர	_ெப.) 

த(�_வி.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபாயினா" $தி�வி.2317.3 

 ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) 

சிவேலாக	 ேச,(த� ஆ� $தி�வி.2317.4 

 இய'க  ஐ(�	 இய	ப_�ைற.எ�.(இய	/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விமான 

ேம� $தி�வி.2318.1 

 /ய'க கணா"��8 க2க7	 ெபா=ப வா"_ெப.(வா"_ெப.) $தி�வி.2318.2 

 விய	 ெகா  @ மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ெவ ள��  ஆ0(� ேபா� 

$தி�வி.2318.3 

 வய	 ெகா  ந(தி கண��  வதி(தேத $தி�வி.2318.4 

 அ"6 ெதா-3 இ"6 அள*	 ெபா" தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

$தி�வி.2319.1 

 எ"6 உைர8�	 எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) மல, ஓைடயி� $தி�வி.2319.2 

 ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைக��� தி#கி"ற 

மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) அலா� $தி�வி.2319.3 

 ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) ம=றன நG, வா0 உயி,க7	 $தி�வி.2319.4 



 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) கிைள அ"றி ேவ=6� பறைவக  தா�	 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ேபா� $தி�வி.2320.1 

 ந"_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) கதி அைடய_�ைற.எ�.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ேவ2:=ேற ெகா� இ( நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2320.2 

 அ"பினி� விய�ேபா ஈச" அ�ளினி� விய�ேபா அ"ப,8� $தி�வி.2320.3 

 இ"/_ெப.(இ"/_ெப.) உ�வான ஈச" அ"ப�8� எளிேத ஐய $தி�வி.2320.4 

 மற8 �6	/8 கைள8 க-3 ம2ணி" ேம� $தி�வி.2321.1 

 அற� ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) பயி,_ெப.(பயி,_ெப.) ஆ8கி அத" 

பய"_ெப.(பய"_ெப.) $தி�வி.2321.2 

 சிற8க_விய'.வி.�.(சிற_வி.+8க_விய'.வி.�.�றி.) ந�கிட உ23 ெச�8� 

வா"_ெப.(வா"_ெப.) $தி�வி.2321.3 

 �ற�த	 எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இ�(தா" 

��ணC	 $தி�வி.2321.4 

 பா� உைடயா, வி3�த பழி அழ� வHதி உட�_ெப.(உட�_ெப.) �ளி�ப� 

பதிக	 ஓ�	 $தி�வி.2322.1 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) உைடயா, அைண( திைள8�	 ெசவிLைடயா, அள* 

இற(த_ெப.எ�.(இற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) திைசக  எ-3	 

$தி�வி.2322.2 

 ேதா� உைடயா, ெபா" இதழி� ெதாைடLைடயா, விட அர*	 

�=6	_ெப.எ�.(�=6_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆல $தி�வி.2322.3 

 வா� உைடயா, /க0 பாட� ெப6 ேவேம� ேவ23வ� இ	 மனித யா8ைக 

$தி�வி.2322.4 

 ேவத" ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) மா� ஆதி வி2_ெப.(வி2_ெப.) நாட, 

ம2_ெப.(ம2_ெப.) நாட, விரத ேயாக, $தி�வி.2323.1 

 மாதவ, யாவ�	 காண மணி_ெப.(மணி_ெப.) �6வ�_ெப.(�6வ�_ெப.) 

சிறி� அ�	பி மாட8 Eட� $தி�வி.2323.2 



 நாத" இ� தி�8 கர	_ெப.(கர	_ெப.) ெதா-3 அ	மியி" ேம� 

ைவ�தைகயா" நா-ட� ெச�வி_ெப.(ெச�வி_ெப.) $தி�வி.2323.3 

 பாதமல, எHபிறவி8 கட�_ெப.(கட�_ெப.) நG(�	 /ைண எ"ப, ப=6 

இலாேதா, $தி�வி.2323.4 

 ஓலவா� மைறக  ேதறா ஒ�வ"_ெப.(ஒ�வ"_ெப.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) த"ைன� $தி�வி.2324.1 

 ேசலவா� உழK	 நாைர8� அ�ளிய 

ெசய�_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ஈ� அ	ம $தி�வி.2324.2 

 நGலவா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேந, 

க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெந:ய 

நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) மாட8 Eட� $தி�வி.2324.3 

 ஆலவா� ஆக� ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�  

திற	_ெப.(திற	_ெப.) எ3��� ெசா�வா	 $தி�வி.2324.4 

 சி�திர ேம� ெவ"ற_ெப.எ�.(ெவ�_வி.+"=_இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) 

திர2ட_ெப.எ�.(திர _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) 

��ண" பி"/ $தி�வி.2325.1 

 சி�திர விரத" சி�ர @டண" தி2ேத, வ�ல $தி�வி.2325.2 

 சி�திர �வச" ெவ"றி� சி�திர வ�ம" வ" ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) 

$தி�வி.2325.3 

 சி�திர ேசன" சீ,சா� சி�ர வி8கிரம" எ" ேபா" $தி�வி.2325.4 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெகH ேத# இராச மா,�தா2ட" இராச Jடா 

$தி�வி.2326.1 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி �: இராச சா,�Nல வHதி சி(தா $தி�வி.2326.2 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிக, �விசராச �ேலா�தம" மட'கா ெவ"றி 

$தி�வி.2326.3 

 மணிதிக0 ெபால	_ெப.(ெபால	_ெப.) @2 ஆ� அேயாதன� பிரவ Gண" 

ம"ேனா $தி�வி.2326.4 



 இய	ப�	 திறலி ராச �Mசர" 

பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ராச $தி�வி.2327.1 

 பய'கர" ைக8�	 ைப(தா, உ8கிர ேசன" பாைர� $தி�வி.2327.2 

 சய	 ெகH ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) ேம� ஏ(� ச���	 சMசய" வ Gம�ேத, 

$தி�வி.2327.3 

 வய	 ெகH ம"ன"_ெப.(ம"ன"_ெப.) வ Gம பரா8கிரம வHதி மாேதா 

$தி�வி.2327.4 

 ெப� வைள வி(ைத ேச,(த_ெப.எ�.(ேச,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பிரதாப மா,�தா2ட� ேப,� $தி�வி.2328.1 

 ெதFவ3 சிைலயா" ேத, வி8கிரம கM�க" ேதரா, ேபா,� $தி�வி.2328.2 

 ெவௗ*விய_ெப.எ�.(ெவௗ*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சமர ேகாலாகல" 

எC	 வாைக ேவலா" $தி�வி.2328.3 

 அFவிய	 அவி�த சி(ைத அ�ல வி8கிரம" எ"ேபா" $தி�வி.2328.4 

 எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) /ைன அ�ல கீ,�தி என இ�ப�திர23 $தி�வி.2329.1 

 வழி வழி ைம(த, ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ைவயக	_ெப.(ைவயக	_ெப.) கா�த ேவ(த,_ெப.(ேவ(த,_ெப.) $தி�வி.2329.2 

 பழி தவி, அ�ல கீ,�தி பா2:ய"_ெப.(பா2:ய"_ெப.) த"பா� 

இ"ப	_ெப.(இ"ப	_ெப.) $தி�வி.2329.3 

 ெபாழிதர உதி�த கீ,�தி @டண" 

/ர8�	_ெப.எ�.(/ர_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நாளி� 

$தி�வி.2329.4 

 க�	 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஏH	 காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) கைர 

கட(�_வி.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+உ_ெப.எ�.�றி.) ஆ,��� 

ெபா'கி_வி.எ�.(ெபா'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2330.1 

 ஒ�'� எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ6��� சீறி 

உ	பேரா3 இ	ப, எ-3� $தி�வி.2330.2 



 ெபா�	 கட க#L	 எ-3� ெபா" ென3	 கி#L	 ேநமி� $தி�வி.2330.3 

 ெப�'_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) க: வைரL	 ேபர� பிரளய	 ேகா�த� அ"ேற 

$தி�வி.2330.4 

 அ�ெப�	 சலதி ெவ ள�� அழி(தன அழி விலாத $தி�வி.2331.1 

 எ�ெப�	 ெபாழிK	 ஏH திப�	 இவ=6  த'கி $தி�வி.2331.2 

 நி=பன ெச�வ ஆன திைணக7	 

நG2ட_ெப.எ�.(நG _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) 

$தி�வி.2331.3 

 ப,�பத வைகL	 ஈ6 ப-டன ஆக அ	 க2 $தி�வி.2331.4 

 ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) �தைல� தG	_ெப.அ.(தG	_ெப.அ.) 

ெசா� ேச� ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க2ணி ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

$தி�வி.2332.1 

 வ" இழி_வி.(இழி_வி.) விமான	 ெபா" தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) 

விைளயா-:" வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2332.2 

 கா" இழி_வி.(இழி_வி.) இடப8 �"ற	_ெப.(�"ற	_ெப.) க#வைர நாக8 

�"ற	_ெப.(�"ற	_ெப.) $தி�வி.2332.3 

 ஆ" இழி_வி.(இழி_வி.) வைர வராக வைர �த� அழி*_ெப.(அழி*_ெப.) 

இலாத $தி�வி.2332.4 

 ெவ ளநG, வற�ப ஆதி ேவதிய" ஞால	_ெப.(ஞால	_ெப.) �"ேபா� 

$தி�வி.2333.1 

 உ ளவா6 உதி�ப ந�கி_வி.எ�.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

உ	பேரா3 இ	ப, ஏைன� $தி�வி.2333.2 

 / ெளா3 வில'� ந�கி8 கதி, உட�_ெப.(உட�_ெப.) /�ேத  9வ, 

$தி�வி.2333.3 

 த ள� மரபி" �" ேபா� தமி0 ேவ(த,_ெப.(ேவ(த,_ெப.) தைமL	 

த(தா" $தி�வி.2333.4 



 அ'கிைய மதி மர/_ெப.(மர/_ெப.) எC	 ஆழிL  $தி�வி.2334.1 

 த'கிய_ெப.எ�.(த'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) கைல எ2 நா"� இர-: 

த"ெனா3	 $தி�வி.2334.2 

 ெபா'கிய_ெப.எ�.(ெபா'�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நிலா மதி ேபால� 

ேதா"றினா" $தி�வி.2334.3 

 வ'கிய ேசகர வHதி ம"னேன_ெப.(ம"ன"_ெப.+ஏ_சா#.) $தி�வி.2334.4 

 தா _ெப.(தா _ெப.) அணி கழலினா" த'க  நாயக" $தி�வி.2335.1 

 ேகா  அணி /#ைச J0 ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

Jழ_�ைற.எ�.(J0_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஓ, $தி�வி.2335.2 

 வா _ெப.(வா _ெப.) அணி க: நக, சிறி� ைவக 

ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2335.3 

 ஆ  அ# ேய6 என அவனி 

கா8�	_ெப.எ�.(கா_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நா _ெப.(நா _ெப.) $தி�வி.2335.4 

 ெச�யேகா" மC வழி ெசK�� நG,ைமயா� $தி�வி.2336.1 

 ெபா� ெகH கலி�பைக /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) 

த(�_வி.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓட�த" $தி�வி.2336.2 

 ைவயக	_ெப.(ைவயக	_ெப.) ப�வள	 �ர�ப ைவகK	 $தி�வி.2336.3 

 ெம� ெகH ம"பைத மி8காஅ� அேரா $தி�வி.2336.4 

 ப�� உ6 மாCட� பர�/ எலா	 ஒ�'� $தி�வி.2337.1 

 க� �ற விட'�ைறவாக வா� ம�� $தி�வி.2337.2 

 பி��6 தா#னா" பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) �:�தவ" $தி�வி.2337.3 

 ம��6 ேகாயிலி" ம�'க, 

எ�தினா"_வி.�.(எ��_வி.+இ"_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.2337.4 



 கைற அணி க2டைன� தா0(� ைக 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2338.1 

 இைறயவ நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) அ�  வலியி" இ(நில� 

$தி�வி.2338.2 

 ெபாைறய� ஆ=6 ேவ=� ஈ23 இ�ேபா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

$தி�வி.2338.3 

 �ைறய� உ2டாயின� எ"6 E6வா" $தி�வி.2338.4 

 இ�தைன மா8க7	 இ�8க� த8கதா� $தி�வி.2339.1 

 ப�தன	 காணவி� பதி8க2 ஆதிேய $தி�வி.2339.2 

 ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைற ெச�தி3	 

வர	/_ெப.(வர	/_ெப.) கா2கிேல" $தி�வி.2339.3 

 அ�த	_ெப.(அ�த	_ெப.) அ=6 அதைன இ"6 அறிய8 கா-3 எ"றா" 

$தி�வி.2339.4 

 Q2ணிய_ெப.எ�.(Q2_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா�ளிC	 

Q2ணி� ஆயவ, $தி�வி.2340.1 

 வி2_ெப.(வி2_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) விமான 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மீனவ" $தி�வி.2340.2 

 தி2ணிய_ெப.அ.(தி2ணிய_ெப.அ.) அ"பிC8� எளிய சி�தரா�� 

$தி�வி.2340.3 

 /2ணிய அ�- கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஆகி� ேபா�வா, $தி�வி.2340.4 

 பா	பினா� க: J�திர	 ேகாவண	 ப�	 தா _ெப.(தா _ெப.) $தி�வி.2341.1 

 பா	பினா� /#A� ச"ன வ Gர	_ெப.(வ Gர	_ெப.) ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) ப� 

வா�� $தி�வி.2341.2 

 பா	பினா� �ைழ �2டல	 பாத கி2 கிணி நா2_ெப.(நா2_ெப.) 

$தி�வி.2341.3 



 பா	பினா� கர க'கண	 ப#�தன, 

வ(தா,_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) $தி�வி.2341.4 

 வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேயாக, மா ம2டப 

ம�'�_ெப.(ம�'�_ெப.) நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ	ைக� $தி�வி.2342.1 

 ப(த ஆலவா� அரவிைன� பா,��_வி.எ�.(பா,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) இவC8�8 $தி�வி.2342.2 

 இ(த மாநக, எ�ைலைய அள(� கா-3 எ"றா, $தி�வி.2342.3 

 அ(த வா _ெப.(வா _ெப.) அரா அ:பணி(� அ:கைள ேவ23	 

$தி�வி.2342.4 

 ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) இ( நக, அ:யேன" ெபய#னா� விள'க8 

$தி�வி.2343.1 

 க�ைண ெச�தி எ"6 இர(திட8 க�ைண அ	 கடK	 $தி�வி.2343.2 

 அ�  நய(�_வி.எ�.(நய_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேந,(� அைனயேத 

ஆெகன� பணி�தா" $தி�வி.2343.3 

 உ�ெகH	 சின உரக�	 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) என� 

ெச�லா_எதி,.ம.ெப.எ�.(ெச�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2343.4 

 கீ0� திைச� தைல� ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ேக0 கிள, வாைல $தி�வி.2344.1 

 நG-: மா நக, வல	 பட நில	_ெப.(நில	_ெப.) 

ப:(�_வி.எ�.(ப:_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உடைல8 $தி�வி.2344.2 

 ேகா-: வாைல வா� ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ெகா=றவ=� எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) $தி�வி.2344.3 

 கா-: மீ23_வி.எ�.(மீ _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அர" க'கண	 

ஆன� கர�தி� $தி�வி.2344.4 

 சி�த, த	 சின கர�� எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ�ளினா, ெசழிய" $தி�வி.2345.1 



 ைப�த ஆலவா� ேகாலிய ப: �வ,_ெப.(�வ,_ெப.) எ3��� $தி�வி.2345.2 

 ��த ேநமிமா� வைரயிைன� ெதா-3 அக0(� 

எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2345.3 

 ைவ�த� ஆ	 என வ��தன" மM� J0 இMசி $தி�வி.2345.4 

 ெத" திைச� பர' �"ற�	 வடதிைச இடப8 $தி�வி.2346.1 

 �"ற�	 �ட8 ேகடக நகர�	 �ணபா� $தி�வி.2346.2 

 ெபா"ற� அ	 கிழி�� எH ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) @வண நக�	 

$தி�வி.2346.3 

 எ"6 நா� ெப� வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) க-� எ�ைலயா� வ��தா" 

$தி�வி.2346.4 

 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நG  மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) ஆலவா� 

மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) என அைறவ, $தி�வி.2347.1 

 நைனய_�ைற.எ�.(நைன_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா, 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) நகர�	 ஆலவா� நாம	 $தி�வி.2347.2 

 /ைனய� ஆய� எ�ேபா�	 அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ெபா"னக, 

த"ைன8 $தி�வி.2347.3 

 கைனய வா, கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) காலினா" ப23 ேபா� க2டா" 

$தி�வி.2347.4 

 ெகா:க  நG  மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) ம2டப	_ெப.(ம2டப	_ெப.) 

ேகா/ர	_ெப.(ேகா/ர	_ெப.) வ Gதி $தி�வி.2348.1 

 க: ெகா  /	 ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) இ"ன*	 /தியவா8 க23 

$தி�வி.2348.2 

 ெந:ய ேகாளைக கிRட	 வா _ெப.(வா _ெப.) நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) 

மணியா� ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2348.3 

 அ:க  சா�திய கல"க7	 ேவ6 ேவ6 அைம�தா" $தி�வி.2348.4 



 ப�வைக� ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) �:களி" பர�/ எலா	 நிர�பி� 

$தி�வி.2349.1 

 ெச�வ வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) /ர(தர" /ர�திC	 

சிற�ப_�ைற.எ�.(சிற��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2349.2 

 ம�ல" மா நக, ெப�வள	 �7	 பிட வள,�தா" $தி�வி.2349.3 

 ெதா�ைல நா _ெப.(நா _ெப.) �லேசகர" ேபா� வ� ேதா"ற� 

$தி�வி.2349.4 

 அ	 கண, உரக	 அணி(�_வி.எ�.(அணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�  

வ:வ	 அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அர�_ெப.(அர�_ெப.) அக	 மகிழ8 $தி�வி.2350.1 

 க'கண விட அரவ	 ெகா3 க: நக, க23 அ�2 �ைற இ�வா	 

$தி�வி.2350.2 

 ச'� அணி �ைழயின, பMசவ" வழிப3 த	 ெபய, 

எHதிய_ெப.எ�.(எH�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) E, $தி�வி.2350.3 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கைண ெகா3 வ" பைட �3கிய ெவ"றிைய 

இனி ெமாழிவா	 $தி�வி.2350.4 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கய�_ெப.(கய�_ெப.) நG  ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) 

வ'கிய ேசகர" ெவ2�ைட நGழலி" வா� $தி�வி.2351.1 

 வ'க	 உலாவிய ெத2_ெப.அ.(ெத2_ெப.அ.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ஞால	_ெப.(ஞால	_ெப.) 

அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஐL  மா� அ6 சீ,� 

$தி�வி.2351.2 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) கமல ஆலய ம'ைகL	 வாலிய 

தி2_ெப.அ.(தி2_ெப.அ.) ப�ம அலய	 ேம� $தி�வி.2351.3 

 ந'ைகL	 ஓவற ம'கல மான நய	_ெப.(நய	_ெப.) 

ெபற_�ைற.எ�.(ெப6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா0* உ6 நா _ெப.(நா _ெப.) 

$தி�வி.2351.4 



 ேவழ_ெப.அ.(ேவழ	_ெப.) மற�பைட 

Jழ_�ைற.எ�.(J0_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எதி,�தவ, வ G6 ெகா3�� அ:யி� 

$தி�வி.2352.1 

 தாழ அட,�தி க� வாைக ெதா3�� அல, தா,_ெப.(தா,_ெப.) /ைன வி8கிரம� 

$தி�வி.2352.2 

 ெசாழ"_ெப.(ேசாழ"_ெப.) மதி8�ல நாயகைன� ெபா� J _ெப.(J _ெப.) 

க�தி8 ெதாைலயா $தி�வி.2352.3 

 ஆ0 கடK8�_ெப.(கட�_ெப.+உ8�_ெகா.ேவ.) இைண ஆ	 அனிக� ெதா3 

மாட அம�8� எHவா" $தி�வி.2352.4 

 கயபதி கா�சின நரபதி பா� �ரகத பதிேய �தலா $தி�வி.2353.1 

 வயமி� ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) வட திைசயி" நராதிப, வலி ெகH 

ேசைனயிேனா3 $தி�வி.2353.2 

 இய	_ெப.(இய	_ெப.) இ: ஏ# இமி0 இைச என வா�விட 

விரத	_ெப.(விரத	_ெப.) ஏறி நடா�� $தி�வி.2353.3 

 பய"_ெப.(பய"_ெப.) மலி காவி#_ெப.(காவி#_ெப.) நதி அ�ேக உைற பதி 

ெகா3 ேமயின" ஆ� $தி�வி.2353.4 

 சிைல�� எH ெச	பிய" ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) பைட ம ள, ெசயி,�� 

மதி8 கட* _ெப.(கட* _ெப.) $தி�வி.2354.1 

 �ல�தவ" நா-:� இ�(�_வி.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ஆ" நிைர 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �6	/ 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2354.2 

 மல,�த	 ஏ# உைட��_வி.எ�.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நக,8� 

வ�	 பல ப2ட�	 ஆ6 $தி�வி.2354.3 

 அைல�� �38கி ந38க	 விைள�� அம,8� அ: இ-டன, ஆ� 

$தி�வி.2354.4 



 மாற" அறி(�_வி.எ�.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இனி எ" ெச��	 

ேந#ய" வ" பைடேயா அள* இ"6 $தி�வி.2355.1 

 ஏறி எதி,(� அம, ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) என8� அ#� 

இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) �ைறைய� பிைறேயா3 $தி�வி.2355.2 

 ஆ6 அணி @ரண �(தர" எ(ைத_ெப.(எ(ைத_ெப.) அ:�தல �" ��கா8 

$தி�வி.2355.3 

 Eறி_வி.எ�.(E6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இர(�_வி.எ�.(இர_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வர	_ெப.(வர	_ெப.) 

ெப6ெக" இைற ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) அைட(தன" ஆ� 

$தி�வி.2355.4 

 அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பணி(�_வி.எ�.(பணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�  நாயகேன 

அ:ேயெனா3 வி8கிரம" $தி�வி.2356.1 

 ெதாட,(�_வி.எ�.(ெதாட,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அம, 

ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) அய� /ல 

ம"ன,_ெப.(ம"ன,_ெப.) ெதாைகெயா3 பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.) வா�� 

$தி�வி.2356.2 

 பட,(�_வி.எ�.(பட,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைற ெகா2டனேன 

ெபார ஒ�த_�ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) பதாதி என8� இைலேய 

$தி�வி.2356.3 

 மிைட(� வ�	 பைட மி8க_ெப.அ.(மி8க_ெப.அ.) விட�� 

அர2_ெப.(அர2_ெப.) ேவ6 உளேதா இைறவா $தி�வி.2356.4 

 எ"ைன இனி� ெசL	 ஆ6 என மாற" 

இர(�_வி.எ�.(இர_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெமாழி(திடK	 

$தி�வி.2357.1 

 �"னவ" வா"_ெப.(வா"_ெப.) இைட 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அசR# ெமாழி(� 

அ� வா" �த� நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) $தி�வி.2357.2 



 அ"னவேனா3 அம, ஆ3 பி" நா�	 

அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உதவி� �ைணயா� 

$தி�வி.2357.3 

 நி"ன� வாைக என� ெபா�கி"றன" நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) இனி அMச� 

என $தி�வி.2357.4 

 சி(ைத களி��_வி.எ�.(களி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ� க2 �ளி�� 

இ� ெச	ைக �வி��_வி.எ�.(�வி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைறவ" 

$தி�வி.2358.1 

 அ(தி மதி�சைட அ(தணைன� 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ"6 /ற�பட �" 

$தி�வி.2358.2 

 வ(தன"_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ"_பட,.ஒ�.) 

ஒ=6வ" அ(தி வைர8கய� வ(த� வி8கிரம" $தி�வி.2358.3 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) த6 க2 பைட எ"6 அரச=� விள	பின" 

அ�ெபாHேத $தி�வி.2358.4 

 அரசனி" இய	_ெப.(இய	_ெப.) பல அதிர வல	/#_ெப(வல	/#_ெப.) அலற 

வல'� உைள மா" $தி�வி.2359.1 

 இரத	 அைண(திட விைச ெகா3 சி(ைத பினிட வலவ" கடவ� $தி�வி.2359.2 

 /ரைச ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க# திைர எறிL	 கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ெபா� ப#வி2ெதா3 ேத, $தி�வி.2359.3 

 விைரெச� ந6	_ெப.அ.(ந6	_ெப.அ.) ெதாைட வி�த, கண	_ெப.(கண	_ெப.) 

/ைடவிரவ நட(தன" ஆ� $தி�வி.2359.4 

 அள(� J0 தி� ஆலவா� மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) இ"/ற� தக ஆழிேபா� 

$தி�வி.2360.1 

 வைள(த_ெப.எ�.(வைல_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேசாழ 

ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) பைட8� எதி, வMசி 

ேவ�(�_வி.எ�.(ேவ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எH பMசவ" 

$தி�வி.2360.2 



 கிள,(த_ெப.எ�.(கிள,_ெப.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) அதி,(� கி-:ன கி-: அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) 

இ� பைடஞ�	 $தி�வி.2360.3 

 கள	 சிற(திட வMசின	_ெப.(வMசின	_ெப.) ெகா3 ைக வ��� அம, 

ெச�வ,_வி.�.(ெச�_வி.+F_இ.இ.கா.+அ,_பட,.ப".) ஆ� $தி�வி.2360.4 

 ைசய	 ஒ�� எH ேத#னாெரா3 ைசய	 ஒ�� எH ேதர�	 $தி�வி.2361.1 

 ைமய" ைம8க# வ Gர ேரா3 எதி, ைமய" ைம8க# வ Gர�	 $தி�வி.2361.2 

 ெகா�Lைள� ப# வயவேரா3 இக� ெகா�Lைள� ப# வயவ�	 

$தி�வி.2361.3 

 ைக அழ� பைட வ Gசி மி" வி3_ஏவ.(வி3_வி.) கா, என� ெபா�வா, அேரா 

$தி�வி.2361.4 

 �ட'� ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சிைல வி�லவ ேரா3 �ட'க 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சிைல வி�ல�	 $தி�வி.2362.1 

 விட'கK0(தி3 ேவலேரா3 விட	_ெப.(விட	_ெப.) கK0(தி3	 ேவல�	 

$தி�வி.2362.2 

 இட	ைக ேதா� வல வாளேரா3 இட'ைக ேதா� வல வாள�	 

$தி�வி.2362.3 

 மட'க� ஏ6 மட'க� ஏ6 மைல� ப� எ"ன மைல�ப, ஆ� $தி�வி.2362.4 

 அரவின" நில அ	/ய	 ெபாைற ஆ=6 மீனவ" ஆ=ற� E, $தி�வி.2363.1 

 /ரவியி" நிைர ைவய	 ேம� ெகா3 ேபா(த ேந#ய, 

ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) ேந, $தி�வி.2363.2 

 விரவி மி"னிய �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) 

இய	ப_�ைற.எ�.(இய	/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மிைட(� ெவ	சம, ஆ3 

மாறி $தி�வி.2363.3 

 இரவி த"ெனா3_ெப.(த"_பதி.ெப.+ஒ3_க�.ேவ.) மதியவ" ெபார ஏகினா" 

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

$தி�வி.2363.4 



 � 7 மா ஒலி தான யா� �7	/	 மா ஒலி N23 ேத, $தி�வி.2364.1 

 த 7 மா ஒலி பைடெயா3	 பைட தா8�	 மா ஒலி ெபா�ந, 

ஆ,��_வி.எ�.(ஆ,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2364.2 

 ெத 7 மா ஒலி ம ள, ைப	 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ஏ'� மா ஒலி வ G'கி அ( 

$தி�வி.2364.3 

 ெத 7 மா ஒலி ேவ6 பா3 தி#(� க� என� ஆயேத $தி�வி.2364.4 

 �:�த வா _ெப.(வா _ெப.) அர* எ"ன 

வ Gசிய_ெப.எ�.(வ G�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) N'� ைகயின 

வ G'�_ஏவ.(வ G'�_வி.) நG, $தி�வி.2365.1 

 �:�த காெரா3 கா, மைல(தி3	 ெகா ைக ேபால உட"6 உட"6 

$தி�வி.2365.2 

 இ:�த ஆயின_வி.�.(ஆ�_வி.+இ"_இ.கா.+ன_பட,.ப".) அசனி ஏ6 இ" 

இ��/ உல8ைக எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எறி(�_வி.எ�.(எறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2365.3 

 அ:�த ேசா# ெயா3 ஆவி ேசார 

விH(த_ெப.எ�.(விH_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சின ஆைனேய $தி�வி.2365.4 

 எ�த_�ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வாளி வில8�வா, பிறி� 

எ�L	 வாளித	 மா,/_ெப.(மா,/_ெப.) ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) $தி�வி.2366.1 

 ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேபா� 

அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) ஆ2ைம க23 சி#�� ெவ"றி விய�பரா� 

$தி�வி.2366.2 

 ைவத வா வ: ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) எறி(திட வ�வைத8 �றி வழியினா� 

$தி�வி.2366.3 

 ெகா�த_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தா,_ெப.(தா,_ெப.) மற 

வா _ெப.(வா _ெப.) எறி(�_வி.எ�.(எறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

�ைற�� ேவ6 ப3��வா, $தி�வி.2366.4 



 பி"னிடா� இ�பைடL	 ஒ�� அம, ஆ3	 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) 

ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) பைட� $தி�வி.2367.1 

 ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) �ைண ஆன உ�தர 

ேதய_�ைற.எ�.(ேத�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ம"னவ, பைடெயா3	 

$தி�வி.2367.2 

 �"னி_வி.எ�.(�"C_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ஞால	_ெப.(ஞால	_ெப.) �:8� நா _ெப.(நா _ெப.) எH Jைற த ள 

அதி,(� எH	 $தி�வி.2367.3 

 வ"னி எ"ன உட"6 எதி,(தன" வHதி ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

உைட(தேத $தி�வி.2367.4 

 மி"ன� அ'� இைல வாெளா3	 சிைல வி� இழ(தன, வ Gரேர $தி�வி.2368.1 

 ப"ன� அ	 /ைன ேதெரா3	 க# ப# இழ(தன, பாகேர $தி�வி.2368.2 

 ெத"னவ"_ெப.(ெத"னவ"_ெப.) ெபா�வலி இழ(தன" எ"6 ெச	பிய" 

வாைகL	 $தி�வி.2368.3 

 த"ன� எ"6 த�8� ேம� ெகா3 ச'� 

எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �ழ8கினா" $தி�வி.2368.4 

 அ(த ேவைலயி" �" அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) தம� அ�  என8�ளி, 

க:/ன� $தி�வி.2369.1 

 ப(த, நGழ� அளி��	 ஓைட ப3�திL	 பைக சாயேவ $தி�வி.2369.2 

 வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவட, அFவ2ணேம 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மான ேவட அரசா� வல	 $தி�வி.2369.3 

 சி(த ஆ�ல	 90� மீனவ" ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

காவல,_ெப.(காவ�_ெப.+அ,_பட,.ப".) ஆயினா, $தி�வி.2369.4 

 �"ற வி� ேவட" சாப	 �ைழவி��� �(தேரச" $தி�வி.2370.1 

 எ"ற த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) நாம	 தG-: இ-ட E,' கைணக  N2: 

$தி�வி.2370.2 



 ெவ"றன	 எ"6 வாைக மிைல(� ெவ2ச'க	 

ஆ,��_வி.எ�.(ஆ,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2370.3 

 நி"றவ" ேசைனமீ� ெநறி பட� ெசK�தா 

நி"றா"_வி.�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.2370.4 

 அ	 �ைன வாளி ஒF ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) அட� /ைன A=6 A6 

$தி�வி.2371.1 

 ெத	 �ைனவ Gர, த	ைம� ெச��� உயி, 

உ2ண_�ைற.எ�.(உ2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2371.2 

 இ	�ைன வாளி ஒ"68� இ��ைண வலியா� எ"னா $தி�வி.2371.3 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �ைன மற ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) விய(� அCமான	 எ�தா $தி�வி.2371.4 

 அ"ன E, வாளி த"ைன8 ெகாண,க என அதைன வாசி�� $தி�வி.2372.1 

 இ"ன�_�றி.வி.�.(இ"_ெப.+அ�_பட,.ஒ�.) �(தேரச" என 

வைர(தி��ப� ஈ� $தி�வி.2372.2 

 ெத"னவ=� ஆலவாய" �ைண 

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

ெசய�_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) எ"6 அMசி� $தி�வி.2372.3 

 ெபா"னி நா3 உைடயா" மீ23_வி.எ�.(மீ _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேபா�வா" ேபா�வாைன $தி�வி.2372.4 

 ெச���ைண ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உ�தர ேதய�� உ ளா, 

$தி�வி.2373.1 

 ��8க, ஒ-:ய, ேவ6 உ ளா, யாவ�	 

J0(�_வி.எ�.(J0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி� எ"6 $தி�வி.2373.2 

 உ��தன, ைவ� நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) ேபா,8� உைட(தைன ேபாதி ஈ� 

உ" $தி�வி.2373.3 



 க��� எனி" ஆ2ைம யாவ, க2ண� உ" மான	 எ"னா	 $தி�வி.2373.4 

 ெச�லைல வ�தி_வி.�.(வா_வி.+��_(?)+இ_�".ஒ�.) எ"னா� ெசயி,�� 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ:யி" ஆ,��8 

$தி�வி.2374.1 

 க� எH அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) தி2ேதா  ெகௗ#ய" மைடேம� 

ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2374.2 

 வி� இற வலி�� வா'கி ேவ6 ேவ6 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2374.3 

 ெசா�லிC	 க:ய வாளி ெதா3�தன, வி3�தா, N,�தா, $தி�வி.2374.4 

 வ3�தவா ம�ம� ெச	/2 மற மகனாகி 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2375.1 

 க3�தவா மிட=6 �8க2 க2<த� சாமி தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) �" 

$தி�வி.2375.2 

 எ3�தவா அக வி� எ"ன இ�	_ெப.அ.(இ�	_ெப.அ.) சிைல வாளி 

ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) $தி�வி.2375.3 

 ெதா3�த ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) தா	 வி-ட �3 சர	 ெதாைல��� 

பி"C	 $தி�வி.2375.4 

 ப�� அ	/_ெப.(அ	/_ெப.) ெதா3�� A=6� ப�� மா" ேதைர� சா��தா" 

$தி�வி.2376.1 

 ப�� அ	/_ெப.(அ	/_ெப.) ெதா3�� A=6 ப�� ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) 

களி=ைற மா��தா" $தி�வி.2376.2 

 ப�� அ	/_ெப.(அ	/_ெப.) ெதா3�� A=6� ப�� வா	 ப#ைய8 ெகா"றா" 

$தி�வி.2376.3 

 ப�� அ	/_ெப.(அ	/_ெப.) ெதா3�� A=6� ப�� மாCடைர ெவ"றா" 

$தி�வி.2376.4 



 A6 அ	/_ெப.(அ	/_ெப.) ெதா3�� A=6 A6 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) 

ப#ேம� எ�தா" $தி�வி.2377.1 

 A6 அ	/_ெப.(அ	/_ெப.) ெதா3�� A=6 A6 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) 

க#ேம� ெப�தா" $தி�வி.2377.2 

 A6 அ	/_ெப.(அ	/_ெப.) ெதா3�� A=6 A6 ேத, 

சிைதய_�ைற.எ�.(சிைத_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வி-டா" $தி�வி.2377.3 

 A6 அ	/_ெப.(அ	/_ெப.) ெதா3�� A=6 A6 ேசவகைர அ-டா" 

$தி�வி.2377.4 

 ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) வாளியா" A6 ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) 

ப#ைய8 ெகா"றா" $தி�வி.2378.1 

 ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) வாளியா" A6 ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) க#ைய 

ெவ"றா" $தி�வி.2378.2 

 ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) வாளியா" A6 ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) ேதைர� 

சா��தா" $தி�வி.2378.3 

 ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) வாளியா" A6 ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) ேபைர� 

ேத��தா" $தி�வி.2378.4 

 த:(தன ேதா7	 தா7	 தக,(தன ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) 

ம2ணி�_ெப.(ம2_ெப.+இ�_இட.ேவ.) $தி�வி.2379.1 

 ப:(தன ம:(ேதா, யா8ைக ப#(தன �	ைப� தாம	 $தி�வி.2379.2 

 ம:(தன ைமய�_ெப.(ைமய�_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மா2டன 
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நதி8 கைரைய� ேச,(தா" $தி�வி.2397.4 

 நாமக  வர*_ெப.(வர*_ெப.) தா0�ப ந'ைகய, இ�வேரா3	 $தி�வி.2398.1 

 தாமைர8_ெப.(தாமைர_ெப.+8_ஒ=.) கிழவ"_ெப.(கிழவ"_ெப.) 90கி� 

தட	_ெப.(தட	_ெப.) கைர ஏ6	 எ�ைல� $தி�வி.2398.2 

 பாமக  �6கி எ"ைன அ"றி நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) 

ப:(த_ெப.எ�.(ப:_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா6 எ" $தி�வி.2398.3 

 ஆ	 என ெவ�2டா  ேக-ட அ	பய�� அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) 

ெசா�வா" $தி�வி.2398.4 

 �=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) ேமல� ஆக 

ந	ைம_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) 

ேகாப	_ெப.(ேகாப	_ெப.) ெகா வ� $தி�வி.2399.1 

 எ=6 என விைனய தG'ைக எ2ண6 மா8க  ேதா=ற	 $தி�வி.2399.2 

 உ" தைன ஒழி�தி எ"னா உைர�தன" சாப	 ஏ=�	 $தி�வி.2399.3 



 ெபா" ெதா:_ெப.(ெதா:_ெப.) மட(ைத_ெப.(மட(ைத_ெப.) அMசி� /ல	/ 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அவல	_ெப.(அவல	_ெப.) @2டா  $தி�வி.2399.4 

 ஊ"_ெப.(ஊ"_ெப.) இட, அக"ேறா� உ" ஆ�யி,� �ைண ஆேவ" இ(த 

$தி�வி.2400.1 

 மானிட ேயானி� ப-3 மய'�_ஏவ.(மய'�_வி.) ேகா எ"ன 

வ23_ெப.(வ23_ெப.) $தி�வி.2400.2 

 ேதனிைட அH(தி ேவத	_ெப.(ேவத	_ெப.) ெச�/	 

ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) கமல� ெச�வி_ெப.(ெச�வி_ெப.) $தி�வி.2400.3 

 தா _ெப.(தா _ெப.) இட, அகல_�ைற.எ�.(அக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ேநா8கி� ச�, �க� தைலவ"_ெப.(தைலவ"_ெப.) சா=6	 $தி�வி.2400.4 

 �கி0த� �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) ெம�யா 

�த� எH�� ஐ	 ப� ெதா"றி� $தி�வி.2401.1 

 திக0த� ஆகா, ஆதி ஹாகார	 ஈறா� ெச�பி� $தி�வி.2401.2 

 /க0 த� நா=ப�� எ-3 நா=ப�� எ2 /லவ,_ெப.(/லவ,_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2401.3 

 அக0 த� கட�J0 ஞால�� அவத#�� இ3வாக $தி�வி.2401.4 

 அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) த� வ�ண	 எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) ஏறி 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அவ=றி" $தி�வி.2402.1 

 ெம��த� த"ைம_ெப.(த"ைம_ெப.) 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேவ6 ேவ6 இய8க	 

ேதா"ற_�ைற.எ�.(ேதா"6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2402.2 

 உ��தி3	 அகார�தி=� �த"ைமயா� 

ஒH�	_ெப.எ�.(ஒH�_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நாத, 

$தி�வி.2402.3 

 ��தமி0 ஆலவா� எ	 �த�வ, அ	 �ைறயா" ம"ேனா $தி�வி.2402.4 



 தா	 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) /லவ,_ெப.(/லவ,_ெப.) ஆகி� தி� உ�� 

த#��� ச'க $தி�வி.2403.1 

 மாமணி� படீ�� ஏ# ைவகிேய நா=ப�� ஒ"ப� $தி�வி.2403.2 

 ஆ	 அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உ2ணி 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) அவ,8� அறி*_ெப.(அறி*_ெப.) 

ேதா"றி_வி.எ�.(ேதா"6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2403.3 

 ஏ�ற� /லைம கா�பா, எ"றன" கமல� /�ேத  $தி�வி.2403.4 

 அ8கர	 நா=ப�� எ-3	 அFவழி ேவ6 ேவ6 $தி�வி.2404.1 

 ம8களா�� பிற(�_வி.எ�.(பிற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ப� மா2 

கைலகளி" வைகைம ேத,(�_வி.எ�.(ேத,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2404.2 

 ெதா8க ஆ#ய�	 ஏைன� ெசா� பதிென-3	 ஆ�(� $தி�வி.2404.3 

 த8க ெத" கைல Q2 ேத,�சி� /லைமயி� தைலைம சா,(தா, 

$தி�வி.2404.4 

 கHமணி வயிர	 ேவ(த கல" பல அ"றி8 க2:8 $தி�வி.2405.1 

 ெகாHமணி8 கலC	 @<	 �ளி,நிலா நி=6 ெம�ய, $தி�வி.2405.2 

 வHவற� ெததி(த_ெப.எ�.(ெத#_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெசா� மாைலயா� அ"றி ஆ�(த $தி�வி.2405.3 

 ெசH மல, மாைலயாC	 சிவ அ,�சைன 

ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நGரா, $தி�வி.2405.4 

 /ல	 ெதா6	 ேபாகி� ேபாகி� /லைமயா� 

ெவ"6_வி.எ�.(ெவ�_வி.+"=_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) 

ெவ"6_வி.எ�.(ெவ�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2406.1 



 மல,(த_ெப.அ.(மல,(த_ெப.அ.) த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) ெபா�ைன நG�த 

வள	_ெப.(வள	_ெப.) ெகH நா-:� 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2406.2 

 நில	_ெப.(நில	_ெப.) த� தி�வி" ஆ"ற நிைற நிதி� ெசழிய" 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ேகா� $தி�வி.2406.3 

 நல	_ெப.(நல	_ெப.) த� ம�ைர 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந2<வா, ந2<	 

எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) $தி�வி.2406.4 

 பல பல கைலமா2 ேத,�சி� பCவலி" பயனா� 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2407.1 

 அ=/த 9,�தி எ(ைத_ெப.(எ(ைத_ெப.) ஆலவா� அ:க  அ'� ஓ, 

$தி�வி.2407.2 

 க=பைம ேக வி சா"ற க�வியி" ெச�வ, ஆகி� $தி�வி.2407.3 

 ெசா=பத	 கட(த_ெப.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) இ� நில	_ெப.(நில	_ெப.) ேதாய 

வ(தா,_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) $தி�வி.2407.4 

 அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) இைட வ�கி"றாைர 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நG, யாைர நGவி, 

$தி�வி.2408.1 

 எFவிைட நி"6	 ேபா� கி"றனி, எ"ன அ"னா, $தி�வி.2408.2 

 ெவFவிைட அைனய,ீ யா'க  விMைசய, 

அைட(ேதா,_வி.அ.ெப.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+ஓ,_பட,.ப".) 

பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) $தி�வி.2408.3 

 ெவௗவி3 ெபா�ைன நா-:" வ�கி"ேற	 எ"ன ேலா3	 $தி�வி.2408.4 

 தனி வ� /லவ,_ெப.(/லவ,_ெப.) நGவி, த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) தமி0 

ஆலவா� எ	 $தி�வி.2409.1 



 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வ� க�ைண 9,�தி கைனகழ� இைறMச� 

ேவ23	 $தி�வி.2409.2 

 இனி வ�ெக"ன நGேர எ'க78� அள* இ� ேகா: $தி�வி.2409.3 

 �னி வ� விைனக  தG,8�	 �(தர8 கட* _ெப.(கட* _ெப.) எ"றா, 

$தி�வி.2409.4 

 மைறயினா� ஒH�	_ெப.எ�.(ஒH�_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ப"மா2 கைலக  ேபா� மா2ட ேக வி� $தி�வி.2410.1 

 �ைறயி" ஆ6 ஒH�	_ெப.எ�.(ஒH�_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

சா"ேறா, Jழ_�ைற.எ�.(J0_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

மீ23_வி.எ�.(மீ _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏகி8 Eட� $தி�வி.2410.2 

 கைறயினா, க2ட�தாைர� பணிவி��8 கர(தா, ஒ=ைற� $தி�வி.2410.3 

 பிைறயினா, ம�ட� ேதா=ற�தா, அறிஞரா� 

வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப	மா" $தி�வி.2410.4 

 வி	மித	 அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) சா"ேறா, 

வி2_ெப.(வி2_ெப.) இழி_வி.(இழி_வி.) விமான	 ேமய $தி�வி.2411.1 

 ெச	மைல ேவ6 ேவ6 ெச�Lளா� 

பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஏ�தி8 $தி�வி.2411.2 

 ைக	 மைல உ#யினா, த	 கா� 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைறMசி 

மீ23_வி.எ�.(மீ _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2411.3 

 ெகா�	 மல, வாைக� ெசFேவ� ெசழியைன8 �6கி8 க2டா, 

$தி�வி.2411.4 

 மறவலி ேநமி� ெச	ேகா� ம"னவ"_ெப.(ம"னவ"_ெப.) 

வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சா"ேறா, $தி�வி.2412.1 

 அறமலி ேக வி ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அைவ8கள8 கிழைம ேநா8கி� $தி�வி.2412.2 

 திறமலி ஒH8க	 ேநா8கி� சீ#ய, ேபாK	 எ"னா $தி�வி.2412.3 



 நிைற மலி உவைக @�த_ெப.எ�.(@_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெநMசினா" இதைன� ெச�தா" $தி�வி.2412.4 

 தி'க _ெப.(தி'க _ெப.) அ	 க2ணி ேவ�(த ெச8க, அ	 ச:ல நாத" 

$தி�வி.2413.1 

 ம'கல	 ெப�� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) வட �ட /ல�தி" மா3 ஓ, 

$தி�வி.2413.2 

 ச'க ம2டப	_ெப.(ம2டப	_ெப.) உ2டா8கி� தைகைம சா� 

சிற�/_ெப.(சிற�/_ெப.) ந�கி_வி.எ�.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2413.3 

 அ'� அம,(�_வி.எ�.(அம,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ��தி, எ"ன 

இ��தினா" அறிஞ, த	ைம $தி�வி.2413.4 

 வ2 தமி0 நாவினா,8� ம"னவ"_ெப.(ம"னவ"_ெப.) 

வ#ைச_ெப.(வ#ைச_ெப.) ந�க8 $தி�வி.2414.1 

 க23 உள	 /H'கி �"ைன� /லவ,_ெப.(/லவ,_ெப.) 

அ8_�-.(அ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) கழக� ேதாைர $தி�வி.2414.2 

 ம2:ன, 923 923 வா� ெச� ஆ=ற" �-:� $தி�வி.2414.3 

 ப2ைடய /லC	 ேதா=6� பட, உழ(� எ���� ேபானா, $தி�வி.2414.4 

 இைனய, ேபா� வ(�-வ(�_அ.ெதா.(வ(�-வ(�_அ.ெதா.) ம6/ல�� 

இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேக வி 

$தி�வி.2415.1 

 விைனஞ�	 மத	_ெப.(மத	_ெப.) ேம� 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வினா� வினா� 

வாத	 ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2415.2 

 மனவலி இைள�ப ெவ"6_வி.எ�.(ெவ�_வி.+"=_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) 

ைவ�ேவா, ஒ"ைற ேவ2:� $தி�வி.2415.3 

 /ைன இைழ பாக நG'கா� /லவ,_ெப.(/லவ,_ெப.) �" ந2ணினாேர 

$தி�வி.2415.4 



 �(� A� ெமாழி(தா, த	ைம �ைறைமயா� 

வண'கி_வி.எ�.(வண'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ	ைம 

$தி�வி.2416.1 

 வ(�-வ(�_அ.ெதா.(வ(�-வ(�_அ.ெதா.) எவ�	 வாத	 ெச�கி"றா, 

வ#ைசயாக $தி�வி.2416.2 

 அ(த	 இ� /லைம N8கி அள�பதா	 எ	 மேனா,8�� $தி�வி.2416.3 

 த(�_வி.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�  ெச�தி ச'க� பலைக 

ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) எ"6 தா0(தா, $தி�வி.2416.4 

 பா:ய_ெப.எ�.(பா3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாண=� அ"6 வலியேவ 

பலைக இ-டா, $தி�வி.2417.1 

 பா:ய_ெப.எ�.(பா3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) /லவ,_ெப.(/லவ,_ெப.) 

ேவ2:� பலைக த(�_வி.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�ளா, 

ெகா�ேலா $தி�வி.2417.2 

 பா:ய_ெப.எ�.(பா3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) /லவ,_ெப.(/லவ,_ெப.) 

ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ப: 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ப:வ	_ெப.(ப:வ	_ெப.) 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2417.3 

 பா:ய_ெப.எ�.(பா3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) /லவ,_ெப.(/லவ,_ெப.) 

காண� ேதா"றினா, பலைக ேயா3	 $தி�வி.2417.4 

 ச�ரமா� அளவி" இ,23_ெப.(இர23_ெப.) சா2 அதி� பலைக அ	ம 

$தி�வி.2418.1 

 மதியிC	 வாலி� ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ம(திர வலிய� ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2418.2 

 �திய_ெப.அ.(��_ெப.) Q	_தி#.(Q	_�".ஒ�.) ேபா� வா,8� 

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) �ழ	 

வள,(�_வி.எ�.(வள,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ�8ைக 

ந��	_ெப.எ�.(ந��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2418.3 



 இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) Qம8� அள* ேகாலா� 

இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ"6 இய	பி 

ஈ(தா, $தி�வி.2418.4 

 நாமக  உ�வா� வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாவல, 

தம8� ெவ ைள� $தி�வி.2419.1 

 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) அமளி த"ைன� பலைகயா� த�வ� எ"ன8 

$தி�வி.2419.2 

 காமைன �னி(தா, ந�க8 ைக8 ெகா3 களி6_ெப.(களி6_ெப.) தா'�	 

$தி�வி.2419.3 

 மாமணி8 ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) த"ைன 

வைள(�_வி.எ�.(விைள_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த	 கழக	 /8கா, 

$தி�வி.2419.4 

 நா6 @	 தாம	 நா=றி ந6	_ெப.அ.(ந6	_ெப.அ.) பனி 

ேதா�(த_ெப.எ�.(ேதா�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சா(த� $தி�வி.2420.1 

 ேச6_ெப.(ேச6_ெப.) ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) மல, 

ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) N� ெசH	 /ைக தGப	 ஆதி $தி�வி.2420.2 

 ேவ6 ப� வைகயா� @ைச விைன �:�� இைறMசி8 கீர" $தி�வி.2420.3 

 ஏறினா" கபிலேனா3 பரணC	 ஏறினாேன $தி�வி.2420.4 

 இ�	_ெப.அ.(இ�	_ெப.அ.) கைல வ�ேலா, எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) இ	 

�ைற ஏறி ஏறி $தி�வி.2421.1 

 ஒ�'� இனி� இ�(தா, யா,8�	 ஒ�� இட	_ெப.(இட	_ெப.) ெகா3�� 

நாத" $தி�வி.2421.2 

 த�	 சி6 பைக ஒ"ேற த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) உைர ெச�ேவா,8� 

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.2421.3 

 ��'கி நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அகல	_ெப.(அகல	_ெப.) கா-: ேதா"6 A� ேபா"ற� அ"ேற 

$தி�வி.2421.4 



 ேமத� சா"ேறா, Aலி" விைள ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) விள'க� 

த	மி� $தி�வி.2422.1 

 ஏ�*	 எ3��8 கா-3	 எHவைக மத�	 E6	 $தி�வி.2422.2 

 ேபாதைவ ெதளி(த_ெப.அ.(ெதளி*_ெப.) கி ைள_ெப.(கி ைள_ெப.) @ைவேய 

/ற	/ ேபா(� $தி�வி.2422.3 

 வா� ெச�வா,க  வ(தா"_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) 

ம6�� ேந, நி6�� ம"ேனா $தி�வி.2422.4 

 ஆய ஆ6 எ2 /லவ�	 ஆ�(� உண, $தி�வி.2423.1 

 பாய_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேக வி� பய"_ெப.(பய"_ெப.) 

ெபற_�ைற.எ�.(ெப6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மா-சியா� $தி�வி.2423.2 

 Nய பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) ெதாட'கின, 

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

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2423.3 

 ஏய வா� இ�(தா, அ(த எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) வா� $தி�வி.2423.4 

 பல�	 ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பCவK	 மா2 

ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) $தி�வி.2424.1 

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

ெச�வ�	_ெப.(ெச�வ	_ெப.+உ	_சா#.) 

ெசா�லி"_நி.எ�.(ெசா�_வி.+இ"_நி.எ�.�றி.) வளைமL	 $தி�வி.2424.2 

 �ல*	 ெச�L _ெப.(ெச�L _ெப.) �றி�/	 ஒ�� ஒ"றிேய $தி�வி.2424.3 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) மய'கி8 

கிட(த_ெப.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) 

த"ைமயா� $தி�வி.2424.4 

 ேவ6 பா3 அறியா�_வி.எ�.(அறி_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) விய(� 

நG, $தி�வி.2425.1 

 E6 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) எ"6	 ேகா� 

இ� என $தி�வி.2425.2 



 ேத6 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) எ"6	 

ெசM_ெப.அ.(ெச	_ெப.அ.) ெசேவ $தி�வி.2425.3 

 மா6 பா3 ெகா2டா, ச'க வாணேர $தி�வி.2425.4 

 ம�7 மா6 மய8� அற வா"_ெப.(வா"_ெப.) ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) 

$தி�வி.2426.1 

 ெத�7 மா6	 ெசயவ�ல க வ, ெசா� $தி�வி.2426.2 

 ெபா�7	 ஆ	 ம�ேரச, /லவ,_ெப.(/லவ,_ெப.) �" $தி�வி.2426.3 

 அ�7	 நாவலரா� வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேதா"றினா, $தி�வி.2426.4 

 வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாவல, வ(தி8�	 நாவல, 

$தி�வி.2427.1 

 சி(ைத ஆ�ல	 ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மய8�6	 

$தி�வி.2427.2 

 ப(த யா�ைப8 ெகாண,க என� பாவல, $தி�வி.2427.3 

 எ(ைத_ெப.(எ(ைத_ெப.) ஈ'� இைவ_பதி.ெப.(இ_�-.+ஐ_பட,.ப".) எ"6 �" 

இ-டன, $தி�வி.2427.4 

 Nய ெசா�K	 ெபா�ளி" ெதாட,�சிL	 $தி�வி.2428.1 

 ஆய நாவல, அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) த	 

�� $தி�வி.2428.2 

 ஆய பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) வைக 

ெத#(�_வி.எ�.(ெத#_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) அவ,8� $தி�வி.2428.3 

 ஏயேவ எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈ(தன, எ"பேவ 

$தி�வி.2428.4 

 வா'� ச'க� /லவ,_ெப.(/லவ,_ெப.) மன	_ெப.(மன	_ெப.) 

களி��_வி.எ�.(களி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2429.1 



 ஈ'� நG, எமேரா3 ஒ��தரா� $தி�வி.2429.2 

 ஓ'கி_வி.எ�.(ஓ'�_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா0தி, எ"6 

ஒ�_ஒ.�றி உ#.ெசா.(ஒ�_ஒ.�றி.) என� த'கைள� $தி�வி.2429.3 

 தா'� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா" தவிசி� இ��தினா, $தி�வி.2429.4 

 ெபா"னி" ப:ீைக எ"C	 ெபா" ஆரேம� $தி�வி.2430.1 

 �"C நாவல, J0 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆகேவ $தி�வி.2430.2 

 ம"னினா, ந3 நாயக மாமணி $தி�வி.2430.3 

 எ"ன வ G=றி�(தா, ம� ேரசேர $தி�வி.2430.4 

 நதி அணி(தவ, த	 ெமா3 நா=ப�� ஒ" $தி�வி.2431.1 

 பதி"ம, எ"ன� ப3	 /லேவா, எலா	 $தி�வி.2431.2 

 �திய_ெப.அ.(��_ெப.) வா"_ெப.(வா"_ெப.) தமி0 பி"C �ைற �ைற 

$தி�வி.2431.3 

 மதி விள'க� ெதா3�� அவ2 வாH	 நா _ெப.(நா _ெப.) $தி�வி.2431.4 

 வ'கிய ேசகர" வ'கிய Jடா மணி_ெப.(மணி_ெப.) த"ைன� $தி�வி.2432.1 

 ெபா'கி_வி.எ�.(ெபா'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேதசா, �: /ைன 

வி��� /வி ந�கி_வி.எ�.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2432.2 

 இ'� இய� பாச விைன� பைக சாய 

இ�(�_வி.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ'ேக $தி�வி.2432.3 

 ச'� இய� வா, �ைழயா" அ: ஒ"றிய சா,/ உ=றா" $தி�வி.2432.4 

 ெசா=�ைவ ேத�	 பாவல, ேமவ� ெதா� படீ	 $தி�வி.2433.1 

 அ= �ைவ க2ட�� அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) 

அளி�த�_ெதா.ெப.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) அைற(ேத	 ஆ� 

$தி�வி.2433.2 

 த=�ைவ த(தா� உ��வ� எ"C	 த�மி8�� $தி�வி.2433.3 



 ெபா= �ைவ ந��	_ெப.எ�.(ந��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வ2ண	_ெப.(வ2ண	_ெப.) எ3��� /க�கி=பா	 $தி�வி.2433.4 

 ம"னவ, ம"ன"_ெப.(ம"ன"_ெப.) வ'கிய Jடா மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

மாற" $தி�வி.2434.1 

 ெத"னவ, ஆகி� திகி#_ெப.(திகி#_ெப.) 

உ�-3	_ெப.எ�.(உ�-3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெத"Eட� 

$தி�வி.2434.2 

 �"னவ, அ"ன	_ெப.(அ"ன	_ெப.) க23 அறியாத �:8� ஏ=ற� 

$தி�வி.2434.3 

 ப" மல, ந��_ஏவ.(ந��_வி.) ந(தன	 

ைவ8�	_ெப.எ�.(ைவ_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பணி @2டா" $தி�வி.2434.4 

 மாதவி பாதி#_ெப.(பாதி#_ெப.) தாதகி Eவிள	 ம(தார	 $தி�வி.2435.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) அவி0 ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) 

��ைல_ெப.(��ைல_ெப.) இலMசி_ெப.(இலMசி_ெப.) தட	_ெப.(தட	_ெப.) 

ேகா'க	_ெப.(ேகா'க	_ெப.) $தி�வி.2435.2 

 வ Gதவ0 ெகா"ைற_ெப.(ெகா"ைற_ெப.) கர(ைத_ெப.(கர(ைத_ெப.) 

ெசH'கர	 வ Gர	_ெப.(வ Gர	_ெப.) த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) $தி�வி.2435.3 

 ேபா� அவி0 ந(தி ெச�(தி_ெப.(ெச�(தி_ெப.) ��(த	 /"னாக	 

$தி�வி.2435.4 

 �2டக	_ெப.(�2டக	_ெப.) ெம"க: நGல	_ெப.(நGல	_ெப.) �த� பல 

��ேபா�	 $தி�வி.2436.1 

 எ2 திைசL	 கமH	_ெப.எ�.(கம0_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ப: 

ந(தன ெம'�	 ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) $தி�வி.2436.2 

 உ23 இைச வ23_ெப.(வ23_ெப.) 

ப:(�_வி.எ�.(ப:_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �ர"றிட உ2டா8கி 

$தி�வி.2436.3 



 வ23_ெப.(வ23_ெப.) இமி, ச2பக ந(தன�	 தனி ைவ�தா" ஆ� 
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@��_வி.எ�.(@_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மல,(தன 
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 ம'�� ஊ, ெச�வ"_ெப.(ெச�வ"_ெப.) ேபால மல,(தன காMசி� 
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 /'கவ" ேபால� @�த_ெப.எ�.(@_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) @	 சிைன 
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 அ	 கதி, ஆழியா" ேபா� அல,(தன 

வி#(த_ெப.எ�.(வி#_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 
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 அரேம கைல J0(�_வி.எ�.(J0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ"ன 
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மல,(�_வி.எ�.(மல,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வா'�	_ெப.எ�.(வா'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2445.3 

 திைர கட�_ெப.(கட�_ெப.) பவள8கா3 ெச�வன க"னி� 

/"ைன_ெப.(/"ைன_ெப.) $தி�வி.2445.4 
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உதி,(�_வி.எ�.(உதி,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உயி, அ"னாைர8 
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 நG:னா, அல, ேபா� @��_வி.எ�.(@_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெந�'கின மர'க  எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.2446.4 
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ெமலி(�_வி.எ�.(ெமலி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெநMச	_ெப.(ெநMச	_ெப.) $தி�வி.2447.1 

 �ைழ*ற8 �ைழ(� 

நி=�	_ெப.எ�.(நி�_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேகாதிலா8 க=பினா, ேபா� $தி�வி.2447.2 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) அ6	 ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) தG�பமர	 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) வாட_�ைற.எ�.(வா3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா:� 

$தி�வி.2447.3 

 தைழ*ற� தைழ�� நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தழGஇய_ெப.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைப'_ெப.அ.(ைப'_ெப.அ.) 
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 நG-:ைச �ரல� சாயா நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) @	 
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$தி�வி.2448.3 

 பா-:ைச�� ஆடா நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 
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 உல,(�_வி.எ�.(உல,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெமா��� அளி 
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இய	ப� �	பி_ெப.(�	பி_ெப.) $தி�வி.2452.2 
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 ெபால	_ெப.(ெபால	_ெப.) த� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) கா-சி� @	 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) Qக, வா"_ெப.(வா"_ெப.) ேபாவா, $தி�வி.2454.4 



 மா� தா2 மதமா" எ��தி" மட'க� என� ெச�வா�	 $தி�வி.2455.1 

 @�தா, ஒலிவா	 ப#ேம� /க,_ெப.(/க,_ெப.) மா என� ேபாவா�	 

$தி�வி.2455.2 

 பா,�தா, ப#தி என வா	 ப#�ேத, உைக�� ஊ,வா�	 $தி�வி.2455.3 

 ேத�தா, உள, வ23_ெப.(வ23_ெப.) அல	ப� சில	பி" நட8கி"றா�	 

$தி�வி.2455.4 

 நGல� பி:ேம� பி:�ேபா" ெநறி8 ெகா வா�	 தரள $தி�வி.2456.1 

 மாைல� சிவிைக மிைச ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) மலரா  என� 

ெச�வா�	 $தி�வி.2456.2 

 ஆைல8 க�	ப" �ைண ேபா� அணி�தா,� ப#X,வா�	 $தி�வி.2456.3 

 ேகால� தட8ைக ப=றி8 ெகாHந�ட" ேபாவா�	 $தி�வி.2456.4 

 ���/8 கம0 ேத	 க2ணி� ெதா3ைப' கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ஆடவ�	 

$தி�வி.2457.1 

 க��/� சிைல ம"னவனா� க�வி� பைட அ"னவ�	 $தி�வி.2457.2 

 வி��/=6 எறிநG, ைவைய ெவ ைள� தரள	 ெத ளி� $தி�வி.2457.3 

 ெபா��பி� �வி8�	 /ளின	 /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) J0 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) /�வா, $தி�வி.2457.4 

 E(த�_ெப.(E(த�_ெப.) பி:L	 ப#L	 ஊ, வா, ெகாHந, 

தட	_ெப.(தட	_ெப.) ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) $தி�வி.2458.1 

 ஏ(த� சயமா� எ"ன� தHவா 

இழி(�_வி.எ�.(இழி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

வா�� $தி�வி.2458.2 

 @(_ெப.அ.(@	_ெப.அ.) ெதா�� அல, ெபா" ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) உ� மா6 எ"ன� /ைன(த $தி�வி.2458.3 

 சா(த8 கலைவ /க� ேபா� வனம'ைகய, ேபா� சா,(தா, $தி�வி.2458.4 



 ஏமா சல ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) �ைலயா, நைட_ெப.(நைட_ெப.) 

ஓவியேம எ"ன� $தி�வி.2459.1 

 @ மாதவி ேச,வா�	 /"ைன_ெப.(/"ைன_ெப.) நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) 

ேச,வா�	 $தி�வி.2459.2 

 ேதமா நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) ேச,வா�	 ெச�(தி_ெப.(ெச�(தி_ெப.) 

நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) ேச,வா�	 $தி�வி.2459.3 

 காமாLத சாைலக  ேபா� ைகைத நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) ேச,வா�	 

$தி�வி.2459.4 

 ேகா3	 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) வா2 Qதலா, �ழைல8 க�வி8 கா, எ"6 

$தி�வி.2460.1 

 ஆ�	 ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) க2 ேநா8கி8 

கைண எ"6 அMசி $தி�வி.2460.2 

 ஒ3	 ெகா:யி" அ"னா, உ� மா(தளி, எ"6 அயி� வா"_ெப.(வா"_ெப.) 

$தி�வி.2460.3 

 நா3	_ெப.எ�.(நா3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

�யி�_ெப.(�யி�_ெப.) அ"னவ, ப2 இைச8 

ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ�'கி 

நா<	_ெப.எ�.(நா<_வி.+உ	_இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2460.4 

 நG3	 தர'க	 இர'� நிைறநG, நிைலேய அ"றி� $தி�வி.2461.1 

 பா3	 ��	/_ெப.(��	/_ெப.) உ2 கHநG, ைப(தா  ��த	 ப�ம	 

$தி�வி.2461.2 

 ேகா3	 @�த_ெப.எ�.(@_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ"ன8 ெகா:ேய, 

இைடயா, �ைழL	 $தி�வி.2461.3 

 ேதா3	 கிட(த_ெப.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வதன� 

ெதாைகயா� ெபாலிவ ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $தி�வி.2461.4 

 பி:க  எ"ன நட(தா, உட" ேபா�8 ெகாHந, ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) 

த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) $தி�வி.2462.1 



 ெகா:க  மிைட(த_ெப.எ�.(மிைட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வி�லி� 

இய8க, ேபால8 �6கி8 $தி�வி.2462.2 

 க: ெகா  பனிநG, ெதளி��_வி.எ�.(ெதளி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேவைட தணி��	 க"6	 $தி�வி.2462.3 

 அ:க  பி:��	 ேச:யவ, ைக8� உதவி ஆவா, $தி�வி.2462.4 

 ைமவா, தட	_ெப.(தட	_ெப.) க2 மடவா, வைள�ப, ெகா	பி" மலைர8 

$தி�வி.2463.1 

 ெகா�வா, �மி0 ேபா(� உயி,�பா, �ைழL	 ெசவிL	 �ழK	 

$தி�வி.2463.2 

 ெப�வா, மகி0�சி_ெப.(மகி0�சி_ெப.) 

ெச�வா,_வி.�.(ெச�_வி.+F_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) ேபரா 

ைமய�_ெப.(ைமய�_ெப.) Eர $தி�வி.2463.3 

 எ�வா, கைணேபா� ைத�ப8 ெகாHந, மா, ப�� எறிவா, $தி�வி.2463.4 

 ��� ஏ, நைகயா, வைள�ப �ைக வி23_ெப.(வி23_ெப.) அல, 

@'_ெப.அ.(@	_ெப.அ.) ெகா	ப,� $தி�வி.2464.1 

 /�ேத  வ23	 ெபைடL	 /ல	பி8 �ழலி� /�(� $தி�வி.2464.2 

 ெத�ேத என� பா2_ெப.(பா2_ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தG(ேத" அ�(�	 

�ைணேயா3 $தி�வி.2464.3 

 ஒ�� ஏ0 இைச பாதி8 க  

உ2<	_ெப.எ�.(உ2<_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பாண,_ெப.(பாண,_ெப.) ஒ�ேத $தி�வி.2464.4 

 இ	ப, வ G3_ெப.(வ G3_ெப.) 

அளி8�	_வி.எ�.(அளி_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெத�வ மகளிேர எ"பா, E=ற	 $தி�வி.2465.1 

 வ	பல ெம�ேய ேபாK	 வைள8ைகயா, வைள�ப� தா0(� $தி�வி.2465.2 



 க	ப	 உ=6 அ:� @� சி(தி மல, �க	_ெப.(�க	_ெப.) 

க2ண G,_ெப.(க2ண G,_ெப.) ேசார8 $தி�வி.2465.3 

 ெகா	ப�	 பணி(த� எ"றா� உலகிய� Eற� பா=ேறா $தி�வி.2465.4 

 ைம8 கணா  ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) எ-டா நிமி, ெகா	ைப 

வைள8�	_ெப.எ�.(வைள_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.

) ேதா6	 $தி�வி.2466.1 

 ைக8� ேந, படாைம வா3	_ெப.எ�.(வா3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

க:மல,8 ெகா:ேபா� நி=ப� $தி�வி.2466.2 

 ைத8�	 @	 கைண ேவ _ெப.(ேவ _ெப.) அ"ன ஒ�மக" தைலப-3 

எ"ைன $தி�வி.2466.3 

 எ�8கி"றா� ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) ேம� ஏறி� பறி என ஏ(தி 

நி"றா"_வி.�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.2466.4 

 ைதயலா  ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) எ-டா மல,8 ெகா	ைப� தளி,8ைக 

நG-: $தி�வி.2467.1 

 ஐய Q2 ம�'�� ேநாவ வ�(தK	 ஆ=றா8 ேக வ" $தி�வி.2467.2 

 ஒ� ெயன இ�*	 எ"ைன X:ய மகளி,_ெப.) ேரேயா $தி�வி.2467.3 

 ெகா� என வைள��_வி.எ�.(வைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி"றா"_வி.�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ"_பட,.ஒ�.) க2 

��த	_ெப.(��த	_ெப.) ெகாழி�ப 

நி"றா _வி.�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ _பட,.ஒ�.) $தி�வி.2467.4 

 ைம8�ழ� ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) காதி� வ-ட� ெபா" ஒைல Xேட 

$தி�வி.2468.1 

 தி8 கய	_ெப.(கய	_ெப.) அைனயா" 

ெகா�த_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச�(தி�@� ெச�கி 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2468.2 

 இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) �ைழ அழகி� எ"றா" இ3	 எ	 ைக8� இ3தி 

எ"னா $தி�வி.2468.3 



 அ8_�-.(அ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) �ைழ ேயா3	 வ Gசி அ"பC8� அல8க2 

ெச�தா  $தி�வி.2468.4 

 மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.) ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) 

அ"னா  ஓ, மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) மா' �ட	ைப_ெப.(�ட	ைப_ெப.) 

ெச�K	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2469.1 

 �யி�_ெப.(�யி�_ெப.) இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.) ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ஆவி� ேசவைல8 Eவ 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2469.2 

 அயி� இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.) களி6_ெப.(களி6_ெப.) அ"னாைன8 கைட8 

கணி�� அளிL	 ேதC	 $தி�வி.2469.3 

 பயி� இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.) ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மா3 ஓ, மாதவி� 

ப(த, ேச,(தா  $தி�வி.2469.4 

 பாசி_ெப.(பாசி_ெப.) இைழ ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) ஆ=றா� /லவியா  

ைப(தாரா" �" $தி�வி.2470.1 

 @� அகி�_ெப.(அகி�_ெப.) வாச	 காலி� ேபா8கிL	 /ைன@2 காMசி 

$தி�வி.2470.2 

 ஓைசைய� ெசவியி� உ���	 கலவியி" உ�வ	 தG-3	 $தி�வி.2470.3 

 Nசிைன உ3��	 ேபா,��	 ��_ெப.(N�_ெப.) வி-டவ  ேபா� 

நி"றா _வி.�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ _பட,.ஒ�.) $தி�வி.2470.4 

 வா�(த நா _ெப.(நா _ெப.) மல, 

ெகா��_வி.எ�.(ெகா�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈவா" ெம�யி� அ	 

மல,� ேத	 தா�_ெப.(தா�_ெப.) $தி�வி.2471.1 

 சா(த மா" மத	_ெப.(மத	_ெப.) ேபா� சி(தி8 கிட�ப ஓ, 

ைதய�_ெப.(ைதய�_ெப.) யாைர� $தி�வி.2471.2 

 ேதா�(த_ெப.எ�.(ேதா�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சா(� எ"றா  

உ ள��_ெப.(உ ள	_ெப.+அ��_சா#.) உ"ைனL	 �ம(� 

ெகா�த_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2471.3 



 ஆ�(த ச2பக� தா�_ெப.(தா�_ெப.) எ"றா" ெந� ெசா# அழலி" 

நி"றா _வி.�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ _பட,.ஒ�.) $தி�வி.2471.4 

 பிணி அவி0 ேகாைதயா  ஓ, ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

பதி த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ஊட� $தி�வி.2472.1 

 தணிய_�ைற.எ�.(தணி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ:யி� வ Gழ� த"னிழ� 

அைனயா" ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) $தி�வி.2472.2 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) இைட8 க23 க'ைக மணாளைன ஒ�ப,ீ எ	ைம� 

$தி�வி.2472.3 

 பணிவ� எ" எ"6 ந8�� ப#* ேம� ப#* ெச�தா  $தி�வி.2472.4 

 ம�ைக வா _ெப.(வா _ெப.) ஒ�வ"_ெப.(ஒ�வ"_ெப.) அ'� ஓ, 

ம'ைக_ெப.(ம'ைக_ெப.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) வ:ைவ ேநா8கி� 

$தி�வி.2473.1 

 ப�மேம அ:ைக க(த _ெப.(கா(த _ெப.) பேயாதர	 

ேகா'�_ெப.(ேகா'�_ெப.) காவி� $தி�வி.2473.2 

 /�_ெப.அ.(/�_ெப.அ.) மல, விழிவா� ஆ	ப�_ெப.(ஆ	ப�_ெப.) ேபா� 

Q	_தி#.(Q	_�".ஒ�.) 9ர� ஒ�பேபா� $தி�வி.2473.3 

 அதைன வா� திற(� கா-:� ேபாமி" எ"6 அ3�� 

நி"றா"_வி.�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.2473.4 

 விைட� தனி ஏ6 அ"னா"_ெப.(அ"ன"_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) ஓ, 

விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) ஓ, ேவ= க2ணா �" $தி�வி.2474.1 

 கிைட�� Q	_தி#.(Q	_�".ஒ�.) இட��_ெப.(இட	_ெப.+அ��_சா#.) எ" 

ெநMச	_ெப.(ெநMச	_ெப.) ெக-3 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒளி�த� அ��� 

$தி�வி.2474.2 

 தட� திைட ஒளி�தேதேயா தன�திைட ஒளி�தேதா @	 $தி�வி.2474.3 

 பட�திைன� திற(� கா-:� ேபா ெகன� ப=றி� ெச"றா" $தி�வி.2474.4 



 மா(தளி, அ:யா, சா��ப 

வைள(த_ெப.எ�.(வைல_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) @	 சிைன 

வ23_ெப.(வ23_ெப.) அ"னா, $தி�வி.2475.1 

 E(தலி� கிட(த_ெப.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச	ம� 

ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ேம� 

வ G0(த_ெப.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க=பி" $தி�வி.2475.2 

 ஏ(திைழ அவைர நG��� பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) Qக,(� எ�சி� ஆ8�	 

$தி�வி.2475.3 

 @(ெதா:யவைர� ��8�	 ேபைதய, 

ேபா"ற_ெப.எ�.(ேபா�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த"ேற $தி�வி.2475.4 

 /�லி ைம(த, ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) கவ,(தா, என $தி�வி.2476.1 

 வ�லி அ"ன மட(ைதய, ெகா�தலி" $தி�வி.2476.2 

 அ�லி_ெப.(அ�லி_ெப.) நா2மல, அ=றபி" ைக� ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) 

$தி�வி.2476.3 

 இ�லி எ"ன விைள�தன கா எலா	 $தி�வி.2476.4 

 ைம உ2 க2ணிய, ைம(தேரா3 அ	மல, $தி�வி.2477.1 

 ெகா�L	_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெச�வ Qக,(� 

ெகாH'க<	 $தி�வி.2477.2 

 ெம�L	 ேதாயி� ெகாHந#" ேவ=6ைம $தி�வி.2477.3 

 ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபா�ைக_ெப.(ெபா�ைக_ெப.) திைள�ப� ெச"றாரேரா $தி�வி.2477.4 

 அ"ன ம"னவ, ஆ3	 கய	_ெப.(கய	_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

$தி�வி.2478.1 

 ந"ன, நGல_ெப.அ.(நGல	_ெப.) நளின	 ��த	 எ"6 $தி�வி.2478.2 

 இ"ன அ"றி எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ��ைல_ெப.(��ைல_ெப.) ச2பக	 

$தி�வி.2478.3 



 ெபா" அ	 ேகா'க�	 @�த� ேபா"றேத $தி�வி.2478.4 

 �ரவ ஓதிய, கய	_ெப.(கய	_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) �6��" கயK	 

$தி�வி.2479.1 

 அர*	 ஆைமL	 அலவC	 அ"ன அ�	 

அக"ற_ெப.எ�.(அக�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2479.2 

 ப�வரா� க7	 இ#(தன பைகஞ, ேம� இ-3 $தி�வி.2479.3 

 வ�வேர� எதி, நி=பேரா வலி இழ(தவேர $தி�வி.2479.4 

 ப2 எC	 ெசாலா, �ைட ெதா6	 ப� மல, 

வ G0(த_ெப.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2480.1 

 த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) எC	 திைர அைல ெதா6	 நிைர நிைர தா8க� 

$தி�வி.2480.2 

 க2<	 நGல�	 �க'க7	 கமல�	 வாL	 $தி�வி.2480.3 

 வ2ண ஆ	பK	 த�த	மி" மைலவன அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

$தி�வி.2480.4 

 �ைழ பாசியி" வி#(திட 

மகி0(�_வி.எ�.(மகி0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நG, �ைடL	 

$தி�வி.2481.1 

 மாைழ உ2 கணா, ெகா'ைகL	 �க'க7	 ம�'க, $தி�வி.2481.2 

 J0 அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) ெபா3 மல,(த_ெப.அ.(மல,(த_ெப.அ.) 

ெச(தாமைர� ெதா�தி_ெப.(ெதா�தி_ெப.) $தி�வி.2481.3 

 ஆ0 தர'க நG, இைட8 கிட(�_வி.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைலவன அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) $தி�வி.2481.4 

 Nய நG, �ைட(� ஏ�	 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) �ைணவிைய� �ைணவ" 

$தி�வி.2482.1 

 வாL	 க2க7	 ேவ6 உ=ற_ெப.எ�.(உ6_வி.+=_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) 

வ2ண	_ெப.(வ2ண	_ெப.) க23 எ" க2 $தி�வி.2482.2 



 ஏய இ"Cயி, அைனயவ  எ'� உளா  எ"றா" $தி�வி.2482.3 

 காL	 ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) கணா  �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) �ளி� 

பா-:னா  க2ண G,_ெப.(க2ண G,_ெப.) $தி�வி.2482.4 

 ம'ைக_ெப.(ம'ைக_ெப.) ந�லவ  ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) நG, ஆ3வா" 

மகி0 ந"_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) $தி�வி.2483.1 

 அ'ைக ப=றின  ஏ�வா  அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) �ைட(� ஏ6	 

$தி�வி.2483.2 

 ப'கய8 கணா  ஒ��திைய� பா,�தK	 சீசீ $தி�வி.2483.3 

 எ'ைக எ�சி� நG, ஆடேல" என8 கைர 

நி"றா _வி.�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ _பட,.ஒ�.) $தி�வி.2483.4 

 வைன(த ைப'_ெப.அ.(ைப'_ெப.அ.) கழலா" /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) ஆடலி" 

மா,பி" $தி�வி.2484.1 

 நைன(த_ெப.எ�.(நைன_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �'�ம� 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) எறி நளின ெமா-3 அH(த� $தி�வி.2484.2 

 /ைன(த ெகா'ைகயா� வ3� பட� ெபாறி�தவ  யா, எ"6 $தி�வி.2484.3 

 இைன(� அHகினா  ெந� ெசா# எ# என ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) 

$தி�வி.2484.4 

 வ G0(த_ெப.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

காதல"_ெப.(காதல"_ெப.) ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தG'� ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவலா� 

$தி�வி.2485.1 

 ேபா0(த ெநMசினா  /லவி ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ெபாறா  

அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) காண $தி�வி.2485.2 

 ஆ0(த நG, இைட அமி0�� வா _ெப.(வா _ெப.) ேபா"6 அய,(� அயேல 

$தி�வி.2485.3 



 தா0(த_ெப.எ�.(தா0_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ"ன�ைத_ெப.(அ"ன	_ெப.+அ��_சா#.+ஐ_ெச.ேவ.) ேநா8கி8 ைக தா என 

இர(தா  $தி�வி.2485.4 

 க�	/_ெப.(க�	/_ெப.) ேபா� ெமாழியா  ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா#ைக 

வதன	 $தி�வி.2486.1 

 ��	/_ெப.(��	/_ெப.) J0 கமல'க7  கமலமா�� 

ேதா"ற_�ைற.எ�.(ேதா"6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2486.2 

 வி�	/ காதல"_ெப.(காதல"_ெப.) ஐL=6 ெமலி(தன" 

ெம�ல_வி.அ.(ெம"ைம_ெப.) $தி�வி.2486.3 

 அ�	/ ��ைல_ெப.(��ைல_ெப.) க23 ஐய�தி" நG'கி� 

ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைண(தா" 

$தி�வி.2486.4 

 களி�த_ெப.எ�.(களி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

காதல"_ெப.(காதல"_ெப.) ெமா8�  வா�� த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) க23 $தி�வி.2487.1 

 ெதளி��_வி.எ�.(ெதளி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா _ெப.(வா _ெப.) 

நைக ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மா=றா  எ"6 சீறி� 

$தி�வி.2487.2 

 தளி,8ைக நG-:னா  க2:ட� தடவின  சல��  $தி�வி.2487.3 

 ஒளி�திேயா எனா உைத�தன  ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) மா� 

ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) $தி�வி.2487.4 

 நா6 �2ண	 ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) கலைவL	 நான�	 த	மி" 

$தி�வி.2488.1 

 மா#_ெப.(மா#.) வ Gசி நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ3வா, மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தா0 

அகல��_ெப.(அகல	_ெப.+c��_சா#.) $தி�வி.2488.2 

 ஊ6 பா3 அற வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ(தர�� 

அளிகவ,(� உ2ப $தி�வி.2488.3 



 ஆ6 

ெச�பவ,_வி.அ.ெப.(ெச�_வி.+�_ெபா�.உ�.+அF_வி.அ.ெப.�றி.+அ,_பட,.ப

".) 

ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.)ெவௗ*	_ெப.எ�.(ெவௗ*_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_

ெப.எ�.�றி.) ஆர-டேர ேபால $தி�வி.2488.4 

 ெகா�L	_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நGல�	 

கமல�	 ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந'க" $தி�வி.2489.1 

 எ�L	 வாளியி" எறிவரா� எறி(தி3 மலைர8 $தி�வி.2489.2 

 ைகயினா� /ைட�� எறி(தவ, கதி�க	 பட8க23 $தி�வி.2489.3 

 ஐ� வா _ெப.(வா _ெப.) நைக 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அக மகி0�சிL  ஆ0வா, 

$தி�வி.2489.4 

 வாச ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) பனி நGேரா3 �2ண�	 வா# $தி�வி.2490.1 

 வ G�வா, இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.) பி:ெயா3 ேவழ_ெப.அ.(ேவழ	_ெப.) மா 

நிைர ேபா� $தி�வி.2490.2 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) உலா( ெதா:_ெப.(ெதா:_ெப.) வி�லிட8 ைககளா� 

அ ளி� $தி�வி.2490.3 

 @� சா(� அைவ அழி(திட� /னித நG, இைற�பா, $தி�வி.2490.4 

 அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) 

/ன�_ெப.(/ன�_ெப.) தட	_ெப.(தட	_ெப.) �ைட(� ஆ3வா, ஆய�� 

$தி�வி.2491.1 

 ஒ�ப_�ைற.எ�./உ.உ�.(ஒ�/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) தனி ஒ�மக  ஒ�வ"_ெப.(ஒ�வ"_ெப.) 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) �க��� $தி�வி.2491.2 

 ��ைப ெவ"ற_ெப.எ�.(ெவ�_வி.+"=_இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) �வ, இத0� 



ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா�� NநG,_ெப.(NநG,_ெப.) 

$தி�வி.2491.3 

 ெகா�பளி�தன  ஆ	ப அ	 ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) என8 �:�தா" 

$தி�வி.2491.4 

 ஆழ	 அFவிைட� ெச�லைல நி� என அ3�ேதா, $தி�வி.2492.1 

 ேவழ_ெப.அ.(ேவழ	_ெப.) ம"னவ"_ெப.(ம"னவ"_ெப.) வில8�வா" 

ேபா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) க2 $தி�வி.2492.2 

 ஏைழ த"ைன8ைகயா� 

வைள��_வி.எ�.(வைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ(தி 

வ23_ெப.(வ23_ெப.) அைற தா,_ெப.(தா,_ெப.) $தி�வி.2492.3 

 JH மா, பைண�� இரதி ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) ேதா�(தவ" ஒ�தா" 

$தி�வி.2492.4 

 மா�இ� நான�	 J:ய_ெப.எ�.(J3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மாைலL	 ெம�யி� $தி�வி.2493.1 

 @� சா(த�	 ஆர�	 ெபா�ைக8�8 ெகா3�� $தி�வி.2493.2 

 வாச ெம�யினி� அ	/ய வச�	 

மய'க_�ைற.எ�.(மய'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2493.3 

 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ைம(தேரா3 இைளயவ, அக" கைர அைடவா, 

$தி�வி.2493.4 

 ைதயலா, சில,_ெப.(சில,_ெப.) 

நைன(த_ெப.எ�.(நைன_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) Q2 தாைனL  

ெபாதி(த $தி�வி.2494.1 

 ெம� எலா	 ெவளி� பட8 கைர ஏ6வா" ெவ கி $தி�வி.2494.2 

 ஐய தா ெபால	_ெப.(ெபால	_ெப.) �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) என அ"பைர8 

E�8 க2 $தி�வி.2494.3 



 ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மாயைன8 

ேக-�	_ெப.எ�.(ேக _வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஆ�� சி6மிய, ஒ�தா, $தி�வி.2494.4 

 உல�ைத ெவ"ற_ெப.எ�.(ெவ�_வி.+"=_இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) உ�சிேம� ெபாறி�த 

$தி�வி.2495.1 

 அல�� அக�ெதா3 �'�ம	 அைன(� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) /னலா� 

$தி�வி.2495.2 

 மல,� தட	_ெப.(தட	_ெப.) �ைட(� அவ,8� நGராMசன வ-ட8 

$தி�வி.2495.3 

 கல�ைத_ெப.(கல	_ெப.+அ��_சா#.+ஐ_ெச.ேவ.) ஒ�தன 

�=றி_வி.எ�.(�=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி"றா, 

ஒ�த_�ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) க:8கா $தி�வி.2495.4 

 ப-3	 ப� நிற8 கலி'க�	 ப" மணி8 கலC	 $தி�வி.2496.1 

 ெகா-3	 சா(த�	 நான�	 �'�ம� ேச6	 $தி�வி.2496.2 

 க-3	 தாம�	 தம� க-டழ� எலா	 கவர $தி�வி.2496.3 

 ம-3 உ2 ேகாைதய, ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) மன	_ெப.(மன	_ெப.) எலா	 

கவ,(தா, $தி�வி.2496.4 

 காவிL	 கமல� ேபா�	 க  ஒH� ஆ	ப�_ெப.(ஆ	ப�_ெப.) ேபா�	 

$தி�வி.2497.1 

 வாவிL  @�த_ெப.எ�.(@_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேபால வா: உ  

@�ப_�ைற.எ�.(@�/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2497.2 

 ஏ� இ,23_ெப.(இர23_ெப.) அ"ன க2களா� அன'கைன ஏவ� 

ெகா 7	_ெப.எ�.(ெகா _வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2497.3 

 @வி# ெபால	_ெப.(ெபால	_ெப.) ெகா	/_ெப.(ெகா	/_ெப.) அ"னா, 

/�_ெப.அ.(/�_ெப.அ.) ம� Qகர� /8கா, $தி�வி.2497.4 



 ெபா"னிC	 ெவ ளியாC	 பளி'கிC	 /லவ" 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2498.1 

 ந"னிற8 கல�தி� E, வா _ெப.(வா _ெப.) ந-3 என ஆ8கி� ேச: 

$தி�வி.2498.2 

 மி" அனா, அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதற� சி6 

�ளி விரலி� ெத ளி� $தி�வி.2498.3 

 �"னி_வி.எ�.(�"C_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ G0 களி 

வ23_ெப.(வ23_ெப.) ஒ�சி ெத2ைட அ	 கனிவா� ைவ�பா, 

$தி�வி.2498.4 

 வ ள�� வா _ெப.(வா _ெப.) ேபா� வா8� ம�8 �ட	 த"பா� 

ெப�த_ெப.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2499.1 

 ெகா ைள� ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) ம�ைவ8 ெகா ைள8 ெகாள 

வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ ள	 ஈ� எ"6 

$தி�வி.2499.2 

 உ ள��_ெப.(உ ள	_ெப.+அ��_சா#.) ெவ�23 ைவ வா _ெப.(வா _ெப.) 

ஊ"றி_வி.எ�.(ஊ"6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மா, பிட�ப� 

ஒ�த_�ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2499.3 

 க ைள� J0 காைள_ெப.(காைள_ெப.) வ23_ெப.(வ23_ெப.) ெச�� 

ெசய�_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) கா2ப� 

ஒ�த_�ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2499.4 

 தணிய� உ23 உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) ேசா�	 ஒ�ம  

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) இய� உ2பா" $தி�வி.2500.1 

 பிணி அவி0 ேகாைதயா  ஒ, ெப2_ெப.(ெப2_ெப.) மக _ெப.(மக _ெப.) 

கல�தி� வா8�	 $தி�வி.2500.2 

 �ணிம�� தாைர த"ைன வா _ெப.(வா _ெப.) என� �ணி(� ேபதா� 

$தி�வி.2500.3 

 திணிகதி, வாளா� வ ள	 சிைத�திேயா எ"6 ந8கா  $தி�வி.2500.4 



 மல, ெதா6	 சி6 ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) ந8கி� தி#வ23 மடவா, த	ைக� 

$தி�வி.2501.1 

 தல	 எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ�ச ஓடா தழி 

இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) தட	_ெப.(தட	_ெப.) சா: 

ெமா��ப_�ைற.எ�.(ெமா���_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2501.2 

 இல	 என� ப�ேலா,_ெப.(ப�ேலா,_ெப.) மா-3	 

இர(�_வி.எ�.(இர_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இர(� 

த"ைம_ெப.(த"ைம_ெப.) 

நG'கா_எதி,.ம.வி.எ�.(நG'�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2501.3 

 அலம�	 வறிேயா, ைவ�த நிதி க23 அக�வேர ேயா $தி�வி.2501.4 

 உ2டவ  ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) க வா� உதி8�	 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) �க�	 க2<	 $தி�வி.2502.1 

 க23 தாமைரக  ேவைல �ைள�த8 க ைள 

ஆர_�ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2502.2 

 ெமா23 உணா� ேபைத� �	பி_ெப.(�	பி_ெப.) அ	ம� �ள# வா, 

ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) $தி�வி.2502.3 

 Q2 �ளி ெசறிவ� எ"னா ெநா:��8 ைக /ைட�� ந8கா  $தி�வி.2502.4 

 ம'ைகயா  ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) உ23 

எMசிய_ெப.எ�.(எM�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம�*  

ேதா"6	_ெப.எ�.(ேதா"6_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2503.1 

 தி'கைல_ெப.(தி'க _ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ"ைன� பி#வி"க2 

தGயா�� �-டா� $தி�வி.2503.2 

 இ'� வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அக� ப-டாேய இனி 

விேட" கிட�தி எ"னா $தி�வி.2503.3 

 அ'� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வ ள	 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேசமி�தா  அ�(த� 

ெச�யா _வி.�.(ெச�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ _பட,.ஒ�.) $தி�வி.2503.4 



 ெவFவிய நறவ	 உ2ட விள'� இைழ ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) ைகயி� 

$தி�வி.2504.1 

 ெகௗவிய வா: த"னி� க�	 கய�_ெப.(கய�_ெப.) 

ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க2 ேச�/	 $தி�வி.2504.2 

 ெகாFைவ வா� விள,�/ 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ" 

நல	_ெப.(நல	_ெப.) E-3 உ23 ஏ�	 $தி�வி.2504.3 

 ஓளவிய மன�தா" யா, எ"6 அய,கி"றா  அயலா, எ ள $தி�வி.2504.4 

 ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) க  உ2கி"றா  த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) உ�வ	 

அ( நற*  ேதா"ற_�ைற.எ�.(ேதா"6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2505.1 

 ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) எ"Cட" 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ2பா  கா2 என உ2ட 

ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $தி�வி.2505.2 

 ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ" 

ெச�வா _வி.�.(ெச�_வி.+F_இ.இ.கா.+ஆ _பட,.ஒ�.) 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) உ�வ�	 ேநா8கி� ேபதா� $தி�வி.2505.3 

 ஒ��திேயா இ�வ,_ெப.(இ�வ,_ெப.) எ"றா  எ�சி� எ"6 

உ���_வி.எ�.(உ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந8கா  $தி�வி.2505.4 

 சா: உ2 நறவ	 உ2டா  த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) உ� ேவ6 பா-ைட 

$தி�வி.2506.1 

 ஆ:L  ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நாேனா 

அ�லேனா எைன�தா" ைக8ெகா23 $தி�வி.2506.2 

 ஓ:ன, பிற�	 உ2ேடா உயி, அ"னா"_ெப.(அ"ன"_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ'� எ"ைன� 

$தி�வி.2506.3 

 ேத:_வி.எ�.(ேத3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ" ெச�ேக" எ"ைன� 

ேத:�தா ேச: எ"றா  $தி�வி.2506.4 



 களி�தவ  ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா:L  கணவ"ற" பி" 

$தி�வி.2507.1 

 ஒளி�தவ" உ�*	 தாC ேந, பட உ��� ேநா8கி� $தி�வி.2507.2 

 �ளி�த க2ண G,_ெப.(க2ண G,_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஏ� இலா  ேதா� 

ேதா�(�_வி.எ�.(ேதா�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ"ப	_ெப.(இ"ப	_ெப.) $தி�வி.2507.3 

 �ளி�தைன இ��திேயா எ"6 உைத�தன  ேகாப	_ெப.(ேகாப	_ெப.) 

92டா  $தி�வி.2507.4 

 இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.) /ளி(தயி, விராய இ" �ைவ ெபாதி(த ேசா6 

$தி�வி.2508.1 

 வள	_ெப.(வள	_ெப.) பட வி��திேனா3	 அ�(�வா, வச(த வ Gைண 

$தி�வி.2508.2 

 கள	 ப3	 எழாலிேனா3	 ைகவிர� நடா�தி8 காம" $தி�வி.2508.3 

 உள	 /�(� அைல�ப ெவ2ெண�� பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேபா� உ�கி� 

ேசா,வா, $தி�வி.2508.4 

 இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

ேவனி�_ெப.(ேவனி�_ெப.) கால�� இ"Cயி,� 

�ைணவி_ெப.(�ைணவி_ெப.) ேயா3	 $தி�வி.2509.1 

 ெசFவிய ெச'ேகா" ேநமி� ெச2பக மாற" ஓ, நா _ெப.(நா _ெப.) 

$தி�வி.2509.2 

 ைகவிைன வ�ேலா" ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கதி,வி3 கா(த8 �"றி� $தி�வி.2509.3 

 ெவFவிய ேவைட நG�பா" 

இ�(தன"_வி.�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ"_பட,.ஒ�.) 

ேவ6 ைவகி $தி�வி.2509.4 



 மா(தளி, ஈ"6 ேகா'�_ெப.(ேகா'�_ெப.) வ2டள அ�	பி� த2ேத" 

$தி�வி.2510.1 

 க(த _ெப.(கா(த _ெப.) ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) கமல	 

ஆ	ப�_ெப.(ஆ	ப�_ெப.) ச2பக	 கHநG, /��� $தி�வி.2510.2 

 சா�(த ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) ெகா:L	 தாC	 தனி 

இட��_ெப.(இட	_ெப.+அ��_சா#.) இ��பா" ேநேர $தி�வி.2510.3 

 வா�(த ஓ, நா=ற	_ெப.(நா=ற	_ெப.) 

ேதா"ற_�ைற.எ�.(ேதா"6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அைச(த� வச(த� 

ெத"ற� $தி�வி.2510.4 

 ெவFவிய ேவலா" வ G�	_ெப.எ�.(வ G�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வாச ேமா(� ஈ� ேவ6 $தி�வி.2511.1 

 திFவிய வாச	 ஆக இ�(த� ெத"ற� காவி� $தி�வி.2511.2 

 ெவௗ*விய_ெப.எ�.(ெவௗ*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வாச	 அ"6 

காK8�	 வாச	 இ�ைல $தி�வி.2511.3 

 எFவிய� வாச ேமேயா இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) என எ2ண	 

ெகா வா" $தி�வி.2511.4 

 தி�	பி�த" ேதவி த"ைன ேநா8கினா" ேதவி ஐ	பா� $தி�வி.2512.1 

 இ�	பி�ைத வாச	 ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இ�(த� க2:� வாச	 $தி�வி.2512.2 

 ��	பி=�	 ெத#யா�_எதி,.ம.வி.எ�.(ெத#_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ"னா� J0(�_வி.எ�.(J0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ6	 @� 

ெகா2^ $தி�வி.2512.3 

 த�	பிைத8 இய�ேபா ெச�ைகேயா என ஐய	 

ேகா2டா _வி.�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+ஆ _பட,.ஒ�.) $தி�வி.2512.4 

 ஐL6 க��ைத யாவராயிC	 

அறி(�_வி.எ�.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) 

$தி�வி.2513.1 



 ெச�Lந, அவ,8ேக இ"ன ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) ெச	ெபா" எ"ற8 

$தி�வி.2513.2 

 ைகLைற ேவலா" ஈ(த ெபா" கிழி ைக8 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏகி $தி�வி.2513.3 

 ெம� உண, /லவ,_ெப.(/லவ,_ெப.) �"னா� N8கினா, விைனெச� 

மா8க  $தி�வி.2513.4 

 வ'க�தா, ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) ேபா� ேவ6 வைக அைம ேக வி 

ேநா8கி� $தி�வி.2514.1 

 ச'க�தா, எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) த	மி� தனி�தனி 

ேத,(�_வி.எ�.(ேத,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேத,(� $தி�வி.2514.2 

 ப'க�தா, ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ���� பட�6 

மன�த, ஆனா, $தி�வி.2514.4 

 அ(த ேவைலயி� ஆதி ைசவ#� $தி�வி.2515.1 

 வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாணவ" 

மண	_ெப.(மண	_ெப.) ெச� ேவ-ைகயா" $தி�வி.2515.2 

 �(ைத ஆ�சிம �யK	 ெப=றியா" $தி�வி.2515.3 

 த(ைத_ெப.(த(ைத_ெப.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) இலா" த�மி எ"6 உளா" 

$தி�வி.2515.4 

 ஒ�வ"_ெப.(ஒ�வ"_ெப.) நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) 

�க��_ெப.(�க	_ெப.+அ��_சா#.) ஒ�வ"_ெப.(ஒ�வ"_ெப.) 

மா,/_ெப.(மா,/_ெப.) உைற $தி�வி.2516.1 

 தி�வ" நாட�	 ேதவனாK	 உ� $தி�வி.2516.2 

 அ�வ நாலக" தாைன� த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) கலி $தி�வி.2516.3 

 ெவ�வ நா: �" வ G0(�_வி.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேவ23வா" $தி�வி.2516.4 



 த(ைத_ெப.(த(ைத_ெப.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) இேல" தனிய" 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2517.1 

 ைம(தேன" /�_ெப.அ.(/�_ெப.அ.) வ�ைவ_ெப.(வ�ைவ_ெப.) 

ேவ-ைகேய" $தி�வி.2517.2 

 சி(ைத ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ெசL	 

ெச�ல_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) தG,�பத=� $தி�வி.2517.3 

 எ(ைதேய இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) பத	_ெப.(பத	_ெப.) எ"6 

ஏ�திேய $தி�வி.2517.4 

 ெந:ய ேவத A� நிைறய_�ைற.எ�.(நிைற_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஆகம	 

$தி�வி.2518.1 

 �:ய_�ைற.எ�.(�:_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஓதிய �ைறயினி� நி=� 

எC	 $தி�வி.2518.2 

 வ: இ� இ�லற வா08ைக_ெப.(வா08ைக_ெப.) இ"றி 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) $தி�வி.2518.3 

 அ: அ�� சைன8� அ�க" ஆவேனா $தி�வி.2518.4 

 ஐய யாைவL	 அறிதிேய ெகாலா	 $தி�வி.2519.1 

 ைவைய நாடவ" மன8 க��� 

உண,(�_வி.எ�.(உண,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2519.2 

 உ�ய ஓ, கவி உைர�� என8� அ�  $தி�வி.2519.3 

 ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவ23	 எ"6 

இர(�_வி.எ�.(இர_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெச�பினா" $தி�வி.2519.4 

 ெத"னவ"_ெப.(ெத"னவ"_ெப.) �ல ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2520.1 

 ம"ன,_ெப.(ம"ன,_ெப.) ெகா'�_ெப.(ெகா'�_ெப.) ேத, 

வா08ைக_ெப.(வா08ைக_ெப.) இ" தமி0 $தி�வி.2520.2 



 ெசா� நல	_ெப.(நல	_ெப.) ெபற� 

ெசா�லி_வி.எ�.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந�கினா, $தி�வி.2520.3 

 இ"ன�_ெப.(இ"ன�_ெப.) தG,(�_வி.எ�.(தG,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) இைறMசி வா'கினா" $தி�வி.2520.4 

 ெபா" தனி�சைட� /வன நாயக" $தி�வி.2521.1 

 ெசா=ற பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) ைக8 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெதா�_ெப.அ.(ெதா"ைம_ெப.) நிதி $தி�வி.2521.2 

 ெப=6_வி.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ3�தவ" ேபா"6 

பீ3_ெப.(ப3ீ_ெப.) உற8 $தி�வி.2521.3 

 க=ற நாவல, கழக	 ந2ணினா" $தி�வி.2521.4 

 க�வியாள, த	 ைகயி� நG-:னா" $தி�வி.2522.1 

 வ�ைல யாவ�	 வா'கி வாசியா� $தி�வி.2522.2 

 ெசா�லி"_நி.எ�.(ெசா�_வி.+இ"_நி.எ�.�றி.) 

ெச�வ�	_ெப.(ெச�வ	_ெப.+உ	_சா#.) ெபா�7	 N8கிேய $தி�வி.2522.3 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ந�ல எ"6 உவைக ந2ணினா, $தி�வி.2522.4 

 அள8� இ� ேக வியா, அரச"_ெப.(அரச"_ெப.) �"/ ேபா� $தி�வி.2523.1 

 விள8கி அ8கவி விள	பினா, கட"_ெப.(கட"_ெப.) $தி�வி.2523.2 

 உ ள8 க��� ேந, ஒ�தலா� சிர	 $தி�வி.2523.3 

 �ள8கி மீனவ" மகி0�சி_ெப.(மகி0�சி_ெப.) N'கினா" $தி�வி.2523.4 

 உண,(த_ெப.எ�.(உண,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேக வியா, இரேரா3 

ஒ�ைல ேபா�� $தி�வி.2524.1 

 /ண,(த_ெப.எ�.(/ண,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) ெபா"C	 இ" தமி0 $தி�வி.2524.2 



 ெகாண,(த ேவதிய" ெகா க_விய'.வி.�.(ெகா _வி.+க_விய'.வி.�.�றி.) 

இ"6 என $தி�வி.2524.3 

 மண(த_ெப.எ�.(மண_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தா#னா" 

மகி0(�_வி.எ�.(மகி0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந�கினா" 

$தி�வி.2524.4 

 ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) ஏவலா� வி/த, த	 ஒ3	 $தி�வி.2525.1 

 ேபா(� மீ23_வி.எ�.(மீ _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைவ� /ற	/ 

N'கிய $தி�வி.2525.2 

 ஆ�(த ெபா" கிழி 

அ68�	_ெப.எ�.(அ6_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ந	பிைய $தி�வி.2525.3 

 ேந,(� கீர" நி� என வில8கினா" $தி�வி.2525.4 

 �=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) கவி8� எ"6 EறK	 

$தி�வி.2526.1 

 க=றிலா" ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கால	_ெப.(கால	_ெப.) 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) பசி $தி�வி.2526.2 

 உ=றவ" கல��_ெப.(கல	_ெப.+அ��_சா#.) 

உ2<	_ெப.எ�.(உ2<_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) ைக� $தி�வி.2526.3 

 ப=ற வா:னா" ப2/_ெப.(ப2/_ெப.) ப=றினா" $தி�வி.2526.4 

 உல,(த_ெப.எ�.(உல,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெநM�_ெப.(ெநM�_ெப.) 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ�'கி நாயக" 

$தி�வி.2527.1 

 நல	_ெப.(நல	_ெப.) த�	 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ந2ணினா" 

அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.2527.2 

 மல,(தபாட� ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அறிஞ, ைவகிட�� $தி�வி.2527.3 



 அல,(த சி(ைத ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைட(த_ெப.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைம(தேன 

$தி�வி.2527.4 

 ெச�L _ெப.(ெச�L _ெப.) 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா�� தி��" 

ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உள� $தி�வி.2528.1 

 ைபL  ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) பனவ" எ"ைன நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) 

$தி�வி.2528.2 

 ைமL  க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) வH*� பாடைல8 $தி�வி.2528.3 

 ைகL  ந�கினா� கதி இேல=� எனா $தி�வி.2528.4 

 வ6ைம_ெப.(வ6ைம_ெப.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) பிணி�ப� ப� 

நா _ெப.(நா _ெப.) வழிப3 அ:ேய" நி"பா� $தி�வி.2529.1 

 ெப6 ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) இழ(ேத" எ"6 ேபசி� எ" யா,8�	 

ேமலா	 $தி�வி.2529.2 

 கைற ெகH மிட=ேறா� நி"ற" கவி8�8 �=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) சி� 

வா0நா  சி= $தி�வி.2529.3 

 அறி*_ெப.(அறி*_ெப.) உைட� /லவ,_ெப.(/லவ,_ெப.) 

ெசா"னா�_நி.எ�.(ெசா�_வி.+"_இ.கா.+ஆ�_நி.எ�.�றி.) யா, உைன மதி8க 

வ�லா, $தி�வி.2529.4 

 எ(ைத_ெப.(எ(ைத_ெப.) இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) விக0�சி நி"ன� 

அ�லைத என8� யா� எ"னா� $தி�வி.2530.1 

 சி(ைத ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) உழ(� ைசவ� சி6வ"_ெப.(சி6வ"_ெப.) 

இ"6 இர'க_�ைற.எ�.(இர'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) யா,8�	 

$தி�வி.2530.2 

 ப(த�	 வ G3	 ேவத� பCவK	 பயC	 ஆன $தி�வி.2530.3 



 �(தர விட'க" ஆ'� ஓ, /லவனா�� ேதா=ற	 ெச�தா" $தி�வி.2530.4 

 க2:ைக மதாணி ஆழி கதி,�: வயிர	 ேவ�(த $தி�வி.2531.1 

 �2டல	 �: ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அக�� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) எலா	 ெகா ைள8 ெகா ள� $தி�வி.2531.2 

 த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) தமி0 9"6	 வ�ேலா" தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) 

என8 �றி இ-3 ஆ'ேக $தி�வி.2531.3 

 /2டர Qதலி� @��� ெபா� இ� _ெப.(இ� _ெப.) கிழி��� த ள 

$தி�வி.2531.4 

 வி#கதி,� படா�தி= ேபா,�த ெம�� ைபL  அட'கி� ப8க�� $தி�வி.2532.1 

 எ# மணி8 கடக�தி2 ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) இைளயவ, அட�ைபேயா3	 

$தி�வி.2532.2 

 ��மணி8 களாMசி அ	 ெபா" ேகா:க	 

தா'க_�ைற.எ�.(தா'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ��தா� $தி�வி.2532.3 

 /#மதி8 �ைட8 கீ0� ெபா" கா� கவ# பா� /ர23 

� ள_�ைற.எ�.(� 7_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2532.4 

 ெசா� வர	/_ெப.(வர	/_ெப.) இக(த பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) எ"ப� 

ேதா"ற_�ைற.எ�.(ேதா"6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவத $தி�வி.2533.1 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) பா�ைகயா�� 

Jட_�ைற.எ�.(J3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நவி"றன க=6� 

பாட_�ைற.எ�.(பா3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2533.2 

 வ�லவ, மைறயி" ஆ6 மC �த� கைல ேபா� பி"/ $தி�வி.2533.3 

 ெச�ல_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) A� ஆ�(ேதா, ைவ�	 

தி�(�_ஏவ.(தி�(�_வி.) அைவ8 கள�ைத� ேச,(தா" $தி�வி.2533.4 

 ஆரைவ �6கி ேந, நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ'� 

இ�(தவைர ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2534.1 



 யாைர ந' கவி8�8 �=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) இய	பினா, எ"னா �"ன	 

$தி�வி.2534.2 

 கீர" அMசா� நாேன கிள�திேன" எ"றா" 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2534.3 

 சீரணி /லவ" �=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) யா� என� ேதரா8 கீர" $தி�வி.2534.4 

 ெசா� �=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) இ"6 ேவ6 ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) 

�=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) எ"றா" Nய $தி�வி.2535.1 

 ெபா" �=ற_ெப.எ�.(�6_வி.+==_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவணி 

அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) 

�=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) எ"ைன எ"றா" $தி�வி.2535.2 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) �=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) வ�வ� ஓரா" /ைனம�,� 

சா,பா� அ"றி $தி�வி.2535.3 

 அ� �=ற_ெப.எ�.(�6_வி.+==_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ழ=� 

நா=ற	_ெப.(நா=ற	_ெப.) இ�ைலேய எ"றா" ஐய" $தி�வி.2535.4 

 ப'கய �க ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) ெகா'ைக� ப�மினி �ழேலா எ"ன 

$தி�வி.2536.1 

 அ'� அ�	 அைன�ேத எ"றா" ஆலவா� உைடயா" ெத�வ $தி�வி.2536.2 

 ம'ைகய,_ெப.(ம'ைகய,_ெப.) �ழேலா எ"ன அ"ன�	 ம(தார�தி" 

$தி�வி.2536.3 

 ெகா'கல, அைள(� நா�	 ெகா ைகயா� ெச�ைக�� எ"றா" 

$தி�வி.2536.4 

 பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) 

வழிப-3 ஏ��	 பர	 �ட, தி�8காள�தி $தி�வி.2537.1 

 அர* நG,� சைடயா, பாக�� 

அம,(த_ெப.எ�.(அம,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஞான� @'ேகாைத 

$தி�வி.2537.2 

 இரவி நG,' �ழK	 அ=ேறா என அஃ�	 அ=ேற எ"னா $தி�வி.2537.3 



 ெவ�விலா" சலேம உ=ற� சாதி�தா" விைள* ேநா8கா" $தி�வி.2537.4 

 க=ைற வா, சைடயா" ெந=றி8 க2ணிைன� சிறிேத கா-ட� $தி�வி.2538.1 

 ப=6வா" இ"C	 அMசா" உ	 பரா, பதி ேபா� ஆக	_ெப.(ஆக	_ெப.) 

$தி�வி.2538.2 

 �=6 நG, க2 ஆனாK	 ெமாழி(த Q	_தி#.(Q	_�".ஒ�.) 

பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) �=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) $தி�வி.2538.3 

 �=றேம எ"றா" த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) பா� 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) 

ேதரா" $தி�வி.2538.4 

 ேத�(த நா _ெப.(நா _ெப.) மதி8 க2ணியா" Qத�_ெப.(Qத�_ெப.) விழி� 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) தG� $தி�வி.2539.1 

 பா�(த_ெப.எ�.(பா�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ	ைமயி� ெபாறா� 

ெபா" ப'கய� தட��  $தி�வி.2539.2 

 ஆ�(த நாவல" ேபா� விH(�_வி.எ�.(விH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ�(தன" அவைன8 $தி�வி.2539.3 

 கா�(த_ெப.எ�.(கா�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாவல" இ	 என� தி� 

உ�8 கர(தா" $தி�வி.2539.4 

 மாரைன� ெபா: 

க2டவ,_வி.அ.ெப.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அF_வி.அ.ெப.�றி.+அ,_பட,.ப".) 

அ(தண ைம(தC8� $தி�வி.2540.1 

 ஆர_�ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) கனக8 

கிழி ஈ(த� அைற(தன	 $தி�வி.2540.2 

 ஏ, அன�திர  J0 மல, ஓைட இட�திC	 $தி�வி.2540.3 

 கீரைன8 கைர ஏ=றிய வா6 கிள��வா	 $தி�வி.2540.4 

 தா0(த_ெப.எ�.(தா0_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவணிய" 

ெந=றி_ெப.(ெந=றி_ெப.) �ைள�த அழ� கணா� $தி�வி.2541.1 



 ேபா0(த நாவல" ஆடக ப'கய� ேபா�ைகவா� $தி�வி.2541.2 

 வ G0(�_வி.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) பட, ேவைலயி� வ G0(தன" வி	�ற� 

$தி�வி.2541.3 

 J0(த_ெப.எ�.(J0_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாவல, க23 ேபாறா� 

�ள'�வா, $தி�வி.2541.4 

 ஏ"ற ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) இலா8�: ஈ-ட�	 மி" கதி, 

$தி�வி.2542.1 

 கா"ற நாயக மாமணி ேபாகிய க2:L	 $தி�வி.2542.2 

 ஆ"ற நான	 இலாதவ, க�விL	 ஆனேத $தி�வி.2542.3 

 சா"ற கீர" இலாத அைவ E:ய ச'கேம $தி�வி.2542.4 

 ஐய ெசா� ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) வ:வானவ, 

ஆலவா� $தி�வி.2543.1 

 ைம தைழ�த மிட=றினா, த	ெமா3	 வா� தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) 

$தி�வி.2543.2 

 ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ�பிைழேயா 

ெப#�_ெப.(ெப#�_ெப.) எ�ப: தG�ேமா $தி�வி.2543.3 

 உ�வ� அ=பதேம என யாவ�	 உ"னினா, $தி�வி.2543.4 

 எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெவ ளி மைல 

ெபய,�தாC	 இ6�த த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) $தி�வி.2544.1 

 ைகயி� வ Gைண� ெதா-3 இ"னிைச பாட8 கனி(தவ" $தி�வி.2544.2 

 ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தG'� ெபா6�த�	 அ"றி� 

தி2_ெப.அ.(தி2_ெப.அ.) ேதேரா3	 $தி�வி.2544.3 

 ெமா� ெகா  வா7	 

ெகா3�தன"_வி.�.(ெகா3_வி.+��_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ"_பட,.ஒ�.) 

/2ணிய 9,�திேய $தி�வி.2544.4 



 யாவராK	 அக=ற அ#� இ�பிைழ யாவ,8�	 $தி�வி.2545.1 

 ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) ஆ	 அவேர தி� உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) 

தி�	பினா� $தி�வி.2545.2 

 ேபாவேத இ�ேவ �ணி/ எ"6 /க"6 ேபா�� $தி�வி.2545.3 

 பாவேலா, பர" தா _ெப.(தா _ெப.) நிழலி� 

பணி(�_வி.எ�.(பணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ��வா, $தி�வி.2545.4 

 தி��தேன சரண	 சரண	 மைற� ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) ேம� 

$தி�வி.2546.1 

 நி��தேன சரண	 சரண	 நிைற ேவத A� $தி�வி.2546.2 

 அ��தேன சரண	 சரண	 தி� ஆலவா� $தி�வி.2546.3 

 ஒ��தேன சரண	 சரண'க  உன8� நா	_பதி.ெப.(நா	_த".ப".) 

$தி�வி.2546.4 

 பாL	_ெப.எ�.(பா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மா� விைட ேம� 

வ�ேவா� ப� உயி,8� எலா	 $தி�வி.2547.1 

 தாL	 த(ைதL	 ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) அளி தாமைர8� 

$தி�வி.2547.2 

 ஏL	 மாதவ"_ெப.(மாதவ"_ெப.) ேபா� அ�ல தGய இய=றினா,8� 

$தி�வி.2547.3 

 ஆL	 இ"ப�	 �"ப�	 ஆ8�வ� ஆதலா� $தி�வி.2547.4 

 அ�த க=ற ெச�8கி" அறிவழி கீரனி" $தி�வி.2548.1 

 வி�தக8 கவிைய� பH� எ"ற வித2ைடயா" $தி�வி.2548.2 

 ம�தக8 க2 விழி�� ெவ��பி" மல,(த_ெப.அ.(மல,(த_ெப.அ.) ெபா" 

$தி�வி.2548.3 

 ��தக8 கமல�� இைட வ Gழ_�ைற.எ�.(வ G0_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

�38கினா� $தி�வி.2548.4 



 இ� _ெப.(இ� _ெப.) நிைற(த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மிட=6 அ:ேக  இனி இ�பிைழ $தி�வி.2549.1 

 க�ைண ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெபா6�� அ�  

எ"6 கபிலC	 $தி�வி.2549.2 

 பரணC	 �த� ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாவல, 

யாவ�	 $தி�வி.2549.3 

 சரண	 எ"6 விH(�_வி.எ�.(விH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இர(தா, 

அ: சாரேவ $தி�வி.2549.4 

 அ8கீர ேவைல ஆல	_ெப.(ஆல	_ெப.) அயி"ற எ	 க�ைண வ ள� 

$தி�வி.2550.1 

 இ8கீர மழைல� தG	_ெப.அ.(தG	_ெப.அ.) ெசா� இைறவிேயா3 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா(� $தி�வி.2550.2 

 ந8கீர" கிட(த_ெப.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா" இன� @(_ெப.அ.(@	_ெப.அ.) தட�� ஞா'க,� 

$தி�வி.2550.3 

 /8கீர ம�ர� தG	_ெப.அ.(தG	_ெப.அ.) ெசா� /லவ,_ெப.(/லவ,_ெப.) த	 

�ழா��  நி"றா"_வி.�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ"_பட,.ஒ�.) 

$தி�வி.2550.4 

 அன� கணா" ேநா8கினா" பி" அ�  கணா� 

ேநா8க_�ைற.எ�.(ேநா8�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வா0(த_ெப.எ�.(வா0_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2551.1 

 /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) கேண 

கிட(த_ெப.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கீர" ெபாறி 

/ல"_ெப.(/ல"_ெப.) கரண	 எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.2551.2 

 கன�_ெப.(கன�_ெப.) கணா, தமேவ யாக8 க�ைண மா 

கடலி�_ெப.(கட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) ஆ0(� $தி�வி.2551.3 

 விைன8 கேண எ3�த_ெப.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) யா8ைக 

ேவ6 இ� அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) உ�வ	 ஆனா" $தி�வி.2551.4 



 ேபாைதயா, உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) 

ஈ"ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) /னிைதயா, பரஞான� @	 

$தி�வி.2552.1 

 ேகாைதயா, �ழ=�� தG'� Eறிய ெகா:ய_ெப.அ.(ெகா:ய_ெப.அ.) நாவி" 

$தி�வி.2552.2 

 தGைத யா, ெபா6�பேரேயா அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) அ"றி� 

தி�8காள�தி8 $தி�வி.2552.3 

 காைதயா, �ைழயினாைர8 காள�தி கயிைல எ"னா $தி�வி.2552.4 

 எ3�த_ெப.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெசா� மாறி மாறி 

இைசய_�ைற.எ�.(இைச_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேந#ைச ெவ2பாவா� 

$தி�வி.2553.1 

 ெதா3�த அ(தாதி சா�த� �ைண� ெசவி ம3�� ேந, 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2553.2 

 அ3�தவ" ைகைய� ப=றி அக" கைர ஏ=றினா, தா _ெப.(தா _ெப.) 

$தி�வி.2553.3 

 ெகா3�� எH பிறவி ேவைல8 ெகா3கைர ஏ=ற வ�லா, $தி�வி.2553.4 

 ைக த(�_வி.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கைரேயறி-ட க�ைண 

அ	 கடைல� தா0(� $தி�வி.2554.1 

 ைம த(த_ெப.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கய�_ெப.(கய�_ெப.) 

கணாைள வ(தி��� தG'� ந"�_வி.அ.(ந"�_ெப.) $தி�வி.2554.2 

 ெச� த(ேதா,8� இகK	 அ"/	 ெச�தைம ெபா�ளா� 

ெச�L _ெப.(ெச�L _ெப.) $தி�வி.2554.3 

 ெப� த(�_வி.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பா3கி"றா" பிரா" 

அ�  நா3கி"றா" $தி�வி.2554.4 

 அற" இலா" இைழ�த ேவ வி 

அழி�த_ெப.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேப, ஆ2ைம 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2555.1 



 மற" இலா� ச2:8� ஈ(த மா2 ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) க�ைண 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2555.2 

 க6வி வ G0 E=ைற8 கா�(த_ெப.எ�.(கா�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கைனகழ� கமல	 ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2555.3 

 சி6வC8� அழியா_வி.எ�.(அழி_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எ�.�றி.) வா0 

நா _ெப.(நா _ெப.) அளி�� அ�  ெச�தி 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2555.4 

 சல(தர" உடல	 கீ2ட ச8கர� பைடயா� 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2556.1 

 வல	 த�	 அதைன மாேயா" வழிபட8 ெகா3�தா� 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2556.2 

 அல,(த ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) கமல� /�ேத  ந3� சிர	 அ#(தா� 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2556.3 

 சில(திைய ம�ட	_ெப.(ம�ட	_ெப.) J-: அர�_ெப.(அர�_ெப.) அ�  

ெச�வ	_ெப.(ெச�வ	_ெப.) 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2556.4 

 தி#/ர	 ெபா#ய ந8க_ெப.எ�.(ந�_வி.+8_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேசவக	 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 9வ,8� 

$தி�வி.2557.1 

 அ�ளிய தைலைம ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அன'கைன ஆக	_ெப.(ஆக	_ெப.) தGய $தி�வி.2557.2 

 எ# இ3 நயன	 ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இரதி 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இர�ப மீள8 $தி�வி.2557.3 

 க#யவ" மகC8� ஆவி உதவிய க�ைண 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2557.4 



 நைக�தட வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந�சிர	 தி�கி வா'கி� 

$தி�வி.2558.1 

 சிைக�தி� �:ேம� ைவ�த தி2_ெப.அ.(தி2_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $தி�வி.2558.2 

 அக�� அவி �டைர� N23	 எலி8� அரசாள 9"6 $தி�வி.2558.3 

 சக�ைதL	 அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) த	பிரா" சரண	 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2558.4 

 ெபா��/ அக0(� எ3�ேதா" ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) /ய	_ெப.(/ய	_ெப.) 

இற மிதி�தா� ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2559.1 

 இ�8� இைச�� அவேன பாட_�ைற.எ�.(பா3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இர'கி_வி.எ�.(இர'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா _ெப.(வா _ெப.) 

ெகா3�தா� ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2559.2 

 த�8ெகா3	 இ�வ,_ெப.(இ�வ,_ெப.) ேதட8 அழ� பிழ	/ ஆனா� 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2559.3 

 ெச�8� வி-3 அவேர @ைச ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ேந, நி"றா� ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2559.4 

 ப�	 ைக மா� யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஏன	 பா� /லி_ெப.(/லி_ெப.) 

அ#மா"_ெப.(அ#மா"_ெப.) மீன	 $தி�வி.2560.1 

 இ�	_ெப.அ.(இ�	_ெப.அ.) �ற  ஆைம_ெப.(ஆைம_ெப.) 

ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இக� வலி கட(தா� 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2560.2 



 �ர'� பா	/_ெப.(பா	/_ெப.) எ6	/ நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) 

ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) ஆ2 அலவ" ேதைர $தி�வி.2560.3 

 க�'�Rஇ கHகி" அ"/8� 

இர'கிய_ெப.எ�.(இர'�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க�ைண 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2560.4 

 சாலநா" இைழ�த தG'�8� எ"ைனL	 த2ட	 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2561.1 

 ேகாலேம ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெபா�லா8 

ெகா:யேன" ெதா3�த /" ெசா� $தி�வி.2561.2 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ"ைன ஆ2ட மைலமக  மணாள 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2561.3 

 ஆலவா� அ:க  ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அ	ைம நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) அ:க  

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2561.4 

 ஆவ�_ெப.(ஆவ�_ெப.) அல(தேன அ:யேன=� அ�ள� எ"னா8 

$தி�வி.2562.1 

 ேகாவ�	 பிரசாத�	 �றி��_வி.எ�.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உைர பCவ� $தி�வி.2562.2 

 பா அல'கலா� பரைனL	 ப'கி� அ	 கய�_ெப.(கய�_ெப.) க2 

$தி�வி.2562.3 

 @ைவ த"ைனL	 �ைற �ைற 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ"6 ஏ�தா 

$தி�வி.2562.4 

 ேதவ ேதவனான� பி" ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) ேதவ பாணிெயா3	 

$தி�வி.2563.1 

 தாவி� ஏ0 இைச ஏHE=6 இ�8ைகL	 சா�தி� $தி�வி.2563.2 



 @வ, ேசவ: ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) ேம� 

@�ப_�ைற.எ�.(@�/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ G0(�_வி.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எH(தா" $தி�வி.2563.3 

 பாவேலா,க7	 தனி�தனி �தி�தன, பணி(தா, $தி�வி.2563.4 

 �தி�த கீரC8� இ"ன�  �ர(� நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) �" ேபா� 

$தி�வி.2564.1 

 மதி�த நாவல, �ழா�� இைட வதி என மைறA� $தி�வி.2564.2 

 உதி�த நாவினா, க�ைண ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ�8கர(� அய" ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) $தி�வி.2564.3 

 விதி�த ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) /8� அம,(தன, விள'� இைழேயா3	 

$தி�வி.2564.4 

 க=ற கீரC	 கைலஞ�	 கழக ம2டப�தி� $தி�வி.2565.1 

 உ=ற_ெப.எ�.(உ6_வி.+=_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) ஆடக8 கிழி 

அ6��_வி.எ�.(அ6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ(தண=� உதவி 

$தி�வி.2565.2 

 ெகா=ற ேவ(தC	 வ#ைசக  சில ெசய8 ெகா3�பி�� $தி�வி.2565.3 

 அ=ற	 நG'கிய_ெப.எ�.(நG'�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க�வியி" 

ெச�வரா� அம,(தா, $தி�வி.2565.4 

 ச	பக மாற" எ"C	 தமி0ந,த	 ெப�மா" Eட� $தி�வி.2566.1 

 அ	பக� Qதலினாைன அ'கய� க2ணி னாைள $தி�வி.2566.2 

 வ	 பக_�ைற.எ�.(ப�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நிைற(த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச(தா மைர அ: 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தா0(� $தி�வி.2566.3 

 ந	பக நிைற(த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ"பா� ப� 

பணி நடா�தி ைவ�	 $தி�வி.2566.4 



 ெகா"ைற_ெப.(ெகா"ைற_ெப.) அ	 ெத#ய� ேவ�(த Eட� எ	 ெப�மா" 

ெச	ெபா" $தி�வி.2567.1 

 ம"ற�_ெப.(ம"ற�_ெப.) அ	 கமல�� ஆ0(� வழிப3 நாவேலாைன 

$தி�வி.2567.2 

 அ"6 அக" கைர ஏறி-ட அ�  உைர ெச�ேத	 இ�பா� $தி�வி.2567.3 

 ெத" தமி0 அைனயா" ேதற� ெத�-:ய திறC	 ெசா�வா	 $தி�வி.2567.4 

 �"/ நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) மட8 Eட� �H �த� ஆைணயா� 

ேபா� $தி�வி.2568.1 

 இ"/ற_�ைற.எ�.(இ"/6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அறிஞ, ஈ-ட�� 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஆ'� 

உைறL	_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கீர" 

$தி�வி.2568.2 

 வ"/6 ேகா-ட	 தG,(�_வி.எ�.(தG,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ம�ைர எ	 

ெப�மா" தாளி� $தி�வி.2568.3 

 அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) உ6 மன�த" 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஆ�(� ம=6 இதைன� 

ெச�வா"_வி.�.(ெச�_வி.+F_இ.இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.2568.4 

 க-3 அவி0 க38ைக அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) க2ணினா� அவி(த 

காைள_ெப.(காைள_ெப.) $தி�வி.2569.1 

 ம-3 அவி0 மலேரானாK	 மாயவனாK	 கா8க� $தி�வி.2569.2 

 ப-டவ" அ�ல" ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) Qத�_ெப.(Qத�_ெப.) விழி�ப3 தG 

ந	ைம� $தி�வி.2569.3 

 �-ட ேபா� உ��ப	 தG,��8 கா�த� இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) �வண8 

கMச	 $தி�வி.2569.4 

 இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) தடேம எ	ைம 

எ	ைமL	 கா�ப� எ"னா8 $தி�வி.2570.1 

 க�பிலா மன�தா" 9"6 கால�	 90கி 90கி $தி�வி.2570.2 



 அ�பைன ஆலவா� எ	 அ:கைள அ:யா, ேசம $தி�வி.2570.3 

 ைவ�பிைன இைறMசி நி�த	_ெப.(நி�த	_ெப.) வழிப3	 நியம	 @2டா" 

$தி�வி.2570.4 

 ைமய6 மன�தா" வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வழிப3 

நியம	 ேநா8கி� $தி�வி.2571.1 

 ைப அரவார	 @2ட_ெப.எ�.(@2_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பரM�ட, 

மாட8 Eட� $தி�வி.2571.2 

 ஐயC	 அணிய" ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அக	 

மகி0(�_வி.எ�.(மகி0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அவC8� 

ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) $தி�வி.2571.3 

 ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 

க�ைண @��_வி.எ�.(@_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தி� உள�� 

இதைன� ேத,வா" $தி�வி.2571.4 

 இல8கண	 இவC8� இ"C	 ெதளிகில இதனா� ஆ�(த $தி�வி.2572.1 

 நல�த ெசா� வ_� ெசா� எ"ப� அறிகில" அைவ தG, ேக வி� 

$தி�வி.2572.2 

 /ல�தவ, யாைர8 ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேபாதி�� இவC8� எ"னா $தி�வி.2572.3 

 மைல� தC வைள�த �8க2 ம"னவ"_ெப.(ம"னவ"_ெப.) 

உ"C	_ெப.எ�.(உ"C_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) $தி�வி.2572.4 

 ப'கய� ெச'ைக E�பி� பாலி" ேந, ெமாழியா  ெசா�வா  $தி�வி.2573.1 

 அ'கணா அ	ைக ெந�லி8 கனி என அைன��	 

க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2573.2 

 /'கவா நின� ச'ைக8� உ�தர	 /கல வ�லா, $தி�வி.2573.3 

 எ'�ள, ஏC	 எ" ெநM�_ெப.(ெநM�_ெப.) உதி�ப� ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) 

இைச�ேப" ஐயா $தி�வி.2573.4 



 ப23 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ைவக� ெவ ளி� பனிவைர 

இட��_ெப.(இட	_ெப.+அ��_சா#.) உ" பா'க,� $தி�வி.2574.1 

 /2 தவ0 �லிச8 ேகாமா"_ெப.(ேகாமா"_ெப.) @ மக"_ெப.(மக"_ெப.) 

மாய� /�ேத  $தி�வி.2574.2 

 அ2ட�	 சனக" ஆதி இ�(தவ, பிற�	 ஈ2:8 $தி�வி.2574.3 

 ெகா2டன,_வி.�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ,_பட,.ப".) 

இ�(தா, இ(த8 �வலய	 ெபாறா� மாேதா $தி�வி.2574.4 

 தா0(த� வடகீ0 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) உய,(த� ெத" ேம=� 

எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) $தி�வி.2575.1 

 J0(த� க23 வாேனா, 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைன� 

பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஐய $தி�வி.2575.2 

 ஊ0(தி3	 அரவ	 @2ேடா� ஒ�வ"_ெப.(ஒ�வ"_ெப.) 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) ஒ�பா" அ'ேக $தி�வி.2575.3 

 வா0(திட வி3�தா� இ(த ைவய	 ேந, 

நி=�	_ெப.எ�.(நி�_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எ"றா, $தி�வி.2575.4 

 ைப�தைல /ர-3 �(நG,� ெபௗவ	_ெப.(ெபௗவ	_ெப.) உ2டவேன எ	ைம 

$தி�வி.2576.1 

 ஒ�தவ" அைனயா" வா08ைக8� உ#யளாகிய உேலாபா $தி�வி.2576.2 

 ��திைர இமவா" ெப=ற_ெப.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

�கி0 �ைல8 ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) ஒ�பா  எ"6 $தி�வி.2576.3 

 இ�தி� �னிைய ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ஆயிைட வி3�தா� அ"ேற $தி�வி.2576.4 

 விைட ெகா3 ேபாவா" ஒ"ைற ேவ2:னா" ஏ�	 ேதய	 $தி�வி.2577.1 

 ெதாைட ெப6 தமி0 நா3 எ"6 ெசா�Kப 

வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா-:" $தி�வி.2577.2 



 இைட பயி� மனி�த, எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) இ" தமி0 ஆ�(� ேக வி 

$தி�வி.2577.3 

 உைடயவ, எ"ப ேக-டா,8� உ�தர	 

உைர�த�_ெதா.ெப.(உைர_வி.+�த�_ெதா.ெப.�றி.) ேவ23	 $தி�வி.2577.4 

 சி�த	_ெப.(சி�த	_ெப.) மா� அகல_�ைற.எ�.(அக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அ(த� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) தமி0 இய� A� த"ைன $தி�வி.2578.1 

 அ�தேன அ�ளி� ெச�தி எ"றன" அைனயா" ேதற $தி�வி.2578.2 

 ைவ�தைன �த� A� த"ைன ம=6 அ� ெதளி(த_ெப.அ.(ெதளி*_ெப.) 

பி"C	 $தி�வி.2578.3 

 நி�தC	 அ:ேய" எ"6 நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) அ: கா2ெப"-

வி.�.(கா2_வி.+�_இ.இ.கா.+ஏ"_த".ஒ�.) எ"றா" $தி�வி.2578.4 

 கட	பமா வன�தி� எ	ைம8 க2டைன இைறMசி 

உ ள��_ெப.(உ ள	_ெப.+அ��_சா#.) $தி�வி.2579.1 

 திட	 ெபற_�ைற.எ�.(ெப6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) யா� ேவ-டா� அைவ 

எலா	 எ	பா� ெப=6� $தி�வி.2579.2 

 திட	 ெபற_�ைற.எ�.(ெப6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மலய�� 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இ�8க என வி3�தா� 

ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2579.3 

 �ட	 ெப6 �னிL	 அ'ேக இ�8கி"றா" ெகா:யிேனா3	 $தி�வி.2579.4 

 இைனய� உ" தி� உ ள��8� இைச(தேத� இவ=�8 ேக வி 

$தி�வி.2580.1 

 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மாதவைன8 Eவி உண,�ெதன வண'� 

Eற $தி�வி.2580.2 

 இைனய_�ைற.எ�.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நா2_ெப.(நா2_ெப.) 

இக0�சி எ�லா மற(திடா� இ"6 ெசா"னா� $தி�வி.2580.3 

 அைனயேத ெச��	 எ"னா அறிவைன நிைன�தா" ஐய" $தி�வி.2580.4 



 உைடய நாயக" தி�*ள	 உண,(தன" �:ேம� $தி�வி.2581.1 

 அைடய_�ைற.எ�.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அMசலி �கி0�தன" 

அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) தவ விமான�� $தி�வி.2581.2 

 இைட /�(தன" ப"னிேயா3 எH(தன" அக�வா" $தி�வி.2581.3 

 நைடய" ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைட(தன" ந=றமி0 

�னிவ" $தி�வி.2581.4 

 இய'� மாதவ� ேத#C	 ப"னிேயா3 

இழி(�_வி.எ�.(இழி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2582.1 

 /ய'க" ஆலய	_ெப.(ஆலய	_ெப.) /�(� நா=/ய	 /ைட கிைள��� 

$தி�வி.2582.2 

 தய'�_வி.(தய'�_வி.) ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) பவளா சல	 த"ைனL	 

அத"பா� $தி�வி.2582.3 

 வய'�	_ெப.எ�.(வய'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இ(திர_ெப.அ.(இ(திர"_ெப.) நGலமா� வைரையL	 பணியா $தி�வி.2582.4 

 ெப��	 அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) உள	 �7	ப ெம� ஆன(த	 ெப�க 

$தி�வி.2583.1 

 அ�� 

இ�(தன"_வி.�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ"_பட,.ஒ�.) 

ஆவயி� கீரC	 அ	 ெபா" $தி�வி.2583.2 

 ���_ெப.(���_ெப.) 

அவி0(த_ெப.எ�.(அவி0_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ப:(�_வி.எ�.(ப:_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இைறவைன �"ேபா� $தி�வி.2583.3 

 உ�� அ"பினா� இைறM�வா" ஒ�ைல 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைட(தா" $தி�வி.2583.4 



 இ�(த_ெப.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாதவ� ெச�வைன எதி, 

வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2584.1 

 அ�(த_�ைற.எ�.(அ�(�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வாவி=� இய� தமி0 

அைம(தில எ	பா� $தி�வி.2584.2 

 ெததி(த_ெப.எ�.(ெத#_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) 

அைத அ# தப� ெத�-3 என� பிணிL	 $தி�வி.2584.3 

 ம�(�	 ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப�(தைக 

ெச�யவா� மல,(தா" $தி�வி.2584.4 

 ெவ ைள_ெப.(ெவ ைள_ெப.) மாமதி� பிள* அணி ேவணி அ	 க�ைண 

$தி�வி.2585.1 

 வ ளலா, பணி சிர� திC மன�திC	 தா'கி� $தி�வி.2585.2 

 ப ள	_ெப.(ப ள	_ெப.) ஏைழL	 ப�கிேனா" பணிL	 ந8கீர" 

$தி�வி.2585.3 

 உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) மா� அற வியாகரண�திைன உைர8�	 

$தி�வி.2585.4 

 இ�வைக� /ற உைர தழGஇ_வி.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

எHமதெமா3 நா� $தி�வி.2586.1 

 ெபா�ெளா3	 /ண,(�_வி.எ�.(/ண,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஐ இ� 

�=ற�	 ேபா8கி $தி�வி.2586.2 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) விைல_ெப.(விைல_ெப.) இ,23_ெப.(இர23_ெப.) 

அழெகா3_ெப.(அழ�_ெப.+ஒ3_க�.ேவ.) ��தி எ2 நா"�	 $தி�வி.2586.3 

 ம�* ஆதி Aலிைன� ெதாைக வைக வி# �ைறயா� $தி�வி.2586.4 

 க���8 க2 அழி ஆதிய கா2:ைக யாC	 $தி�வி.2587.1 

 வி��தியா" A� கிைட� ெபா� �ள8கற விள8கி� $தி�வி.2587.2 



 ெத#�� உைர�தன" உைர�தி3 திற	_ெப.(திற	_ெப.) க23 Aலி" 

$தி�வி.2587.3 

 அ��த ேம வ:* ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆதி 

ஆசி#ய" $தி�வி.2587.4 

 த�8� இ"ப�	 க�ைணL( தைழய மா தவைன8 $தி�வி.2588.1 

 தி�8கர' களா" மகி0�சிL  திைள�திட� தடவி� $தி�வி.2588.2 

 ெப�8க ேவ2:ய_ெப.எ�.(ேவ23_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேப6 

எலா	 ப3ீற ந�கி_வி.எ�.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2588.3 

 இ�8ைகயி� ெசல_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வி3�தன" 

ஆலவா� இைறவ" $தி�வி.2588.4 

 ெபா"னாெளா3	 �6 �னி விைட ெகா3 

ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2589.1 

 பி"ைன ஆ, உயி,8 கிழ�தி த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) பிராைன ேந, 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2589.2 

 எ"ைன நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) இவ=� உண,�திடா� 

இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) தவ� ெபாதியி" $தி�வி.2589.3 

 ம"னனா� உண,�திய� என ம�ைர நாயகC	 $தி�வி.2589.4 

 த"ைன நி�தK	 வழிப3	 த�திேயா, சால� $தி�வி.2590.1 

 ெபா" அளி�பவ, ெதா3�த ம=சர	 இலா� /னித, $தி�வி.2590.2 

 ெசா"னெசா� கடவாதவ, �க _ெப.(�க _ெப.) தவி, 

ெந(ச��_ெப.(ெந(ச	_ெப.+அ��_சா#.) $தி�வி.2590.3 

 இ"னவ,8� A� ெகா7��வ� அற" என இைச�ப $தி�வி.2590.4 

 இவ"_பதி.ெப.(இவ"_பட,.ஒ�.) 

ம3�த_ெப.எ�.(ம�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம=சர�தினா� 

யா	_பதி.ெப.(யா	_த".ப".) உண,�தா� அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) 

$தி�வி.2591.1 



 தவைன வி-3 உண,�தின	 என� சா=றினா" ேக-38 $தி�வி.2591.2 

 கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) வி-3 அக மகி0�சி_ெப.(மகி0�சி_ெப.) 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ�(தன  கதி, கா� 

$தி�வி.2591.3 

 நவ மணி8கல	 @�த� ஓ, ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) /ைர ந'ைக $தி�வி.2591.4 

 க=ற கீரC	 பி"/ தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) �" 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கவிக2 $தி�வி.2592.1 

 �=6	 ஆ�(� ெசா� வH8க7	 வழா நிைல �:/	 $தி�வி.2592.2 

 உ=6 ேநா8கினா" அறிவி"றி �Hெதா�	 உண,(ேதா" $தி�வி.2592.3 

 ெசா=ற பாடலி_ெப.(பாட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) 

வH� ெசா�லிேன"_வி.�.(ெசா�_வி.+இ"_இ.கா.+ஏ"_த".ஒ�.) எ"னா 

$தி�வி.2592.4 

 மைறயி" அ(த�	 ெதாடாத தா _ெப.(தா _ெப.) நில	_ெப.(நில	_ெப.) 

ெதாட வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2593.1 

 நிைற பர	 �ட, நிராமய நி��த=�� பிைழ�ேத" $தி�வி.2593.2 

 சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) ேக விேயா, கழிய*	 ெச�8� உைடேயா, 

எ"6 $தி�வி.2593.3 

 அறிஞ, Eறிய பழ	 ெசா� எ" அளவி=ேற அ	ம $தி�வி.2593.4 

 அ-ட 9,�தி த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) தி�வ:8� அ:யேன" பிைழ8க� 

$தி�வி.2594.1 

 ப-ட தG'கினா� எைன அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) 

Qத�_ெப.(Qத�_ெப.) விழி� ப3தG� $தி�வி.2594.2 

 �-ட� அ"றி எ" ெநMச�	 �3வேத எ"6 எ"6 $தி�வி.2594.3 

 உ-ட�	பிய விHமேநா� உவ#L  ஆ0(தா" $தி�வி.2594.4 

 மகைவ ஈ"ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

ைக�தி3 ம�(�_ெப.(ம�(�_ெப.) வா� ம3��� $தி�வி.2595.1 



 பைகப3	 பிணி அக=றி3	 பா"ைமேபா� எ"ைன $தி�வி.2595.2 

 இக� இைழ�� அறி*6�தினா=� ஏைழேய" ெச�ய� $தி�வி.2595.3 

 த�வ� யா� என வர	பிலா மகி0சிL  தா0(தா" $தி�வி.2595.4 

 மாதவ"_ெப.(மாதவ"_ெப.) தன8� ஆலவா� 

ம"னவ"_ெப.(ம"னவ"_ெப.) அ�ளா� $தி�வி.2596.1 

 ேபாதக	 ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) Aலிைன� 

/லவேர ேனா,8�	 $தி�வி.2596.2 

 ஆதர	 ெசய8 ெகா7�தி இ-3 

இ�(தன"_வி.�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ"_பட,.ஒ�.) 

அமல" $தி�வி.2596.3 

 பாத ப'கய	 90கிய_ெப.எ�.(90�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ப�திைம8 கீர" $தி�வி.2596.4 

 காமைன� ெபா:யா8 க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

க2 Qத�_ெப.(Qத�_ெப.) ெத" A� கீர $தி�வி.2597.1 

 நாம ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) /லவ=� ஈ(த நல	_ெப.(நல	_ெப.) 

இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) ெபால	_ெப.(ெபால	_ெப.) @	 ெகா"ைற� 

$தி�வி.2597.2 

 தாமன� ச'க�� உ ளா, தைல_ெப.(தைல_ெப.) த3மா=ற	 ேதற 

$தி�வி.2597.3 

 ஊமைன8 ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) உண,�திய ஒH8க	 ெசா�வா	 $தி�வி.2597.4 

 அ(த	 இ� ேக வி ஓ, எ2 அ6வ�	 ேவ6 ேவ6 $தி�வி.2598.1 

 ெச(தமி0 ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த	மி� 

ெச�8�6 ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) Eறி� $தி�வி.2598.2 

 த(தமி" மாறா�� த�த( தராதர	 அள8க வ�ல $தி�வி.2598.3 



 �(ைத A� ெமாழி(த ஆசா" �"ன, 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ�தினாேர $தி�வி.2598.4 

 ெதாHதன, அ:க  யா'க  ெதா3�த இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) 

பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) த	 � _ெப.(� _ெப.) $தி�வி.2599.1 

 விHமி�	 தG�	 N8கி ேவ6பா3 அள(� கா-:� $தி�வி.2599.2 

 பHத6�� ஐய	 தGர� பணி8க என� பணி(தா, 

ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2599.3 

 �H� ஒ�'� உண,(த_ெப.எ�.(உண,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவத 

�த�வனா	 �8க2 9,�தி $தி�வி.2599.4 

 இ�வ�	 ��வ நG2ட_ெப.எ�.(நG _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ# 

அழ� Nணி� ேதா"6	_ெப.எ�.(ேதா"6_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2600.1 

 உ� என அறிவா"_வி.�.(அறி_வி.+F_இ.இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) அ(த 

உ2ைமயா� உல�8� எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.2600.2 

 க� என �ைள�த 9ல இலி'க� �ணி"6	 கா2ட=� $தி�வி.2600.3 

 அ#ய ேதா, /லவனாகி� 

ேதா"றி_வி.எ�.(ேதா"6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) அ�ளி� 

ெச�வா"_வி.�.(ெச�_வி.+F_இ.இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.2600.4 

 இ	 மா நக, உ ளா" ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வணிக" தனபதி எ"6 

$தி�வி.2601.1 

 அ	 மா நிதி8 கிழேவா"_ெப.(கிழேவா"_ெப.) மைன �ண சாலினி அைனயா, 

$தி�வி.2601.2 

 த	 மாதவ� ெபா�-டா� ெவளி=6 அறிவாளைர� தH*	 $தி�வி.2601.3 

 ெபா� மா� அறவின" ேபால அவத#�தா" ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) /�ேத  

$தி�வி.2601.4 



 ஓயா விற�_ெப.(விற�_ெப.) மதC8� இைண ஒ�பா" 

அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) ஊம� $தி�வி.2602.1 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) ஆ	 அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) இைட நG, உைர 

ெச�L _ெப.(ெச�L _ெப.) கவி எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.2602.2 

 ேபா� ஆ3மி" அைனயான� /(தி8� இைச(தா� ந"6_ெப.(ந"6_ெப.) 

$தி�வி.2602.3 

 யாவ�	 மதி8�	 தமி0 அ�ேவ என அைற(தா" $தி�வி.2602.4 

 வ" தா _ெப.(தா _ெப.) மழ விைடயா� அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) வாணிக" ஊம" $தி�வி.2603.1 

 எ"றா� அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) 

ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ'க" இ�பாடலி" 

கிட8�	 $தி�வி.2603.2 

 ந"6_ெப.(ந"6_ெப.) ஆன*	 தG�_ெப.(தG�_ெப.) ஆன*	 

நய(�_வி.எ�.(நய_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�(� அத" 

த"ைம_ெப.(த"ைம_ெப.) $தி�வி.2603.3 

 �"றா வைக அைறவா" என ம"6 

ஆ:ய_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) E�த" $தி�வி.2603.4 

 ம�லா, தட	_ெப.(தட	_ெப.) /ய வாணிக ைம(த தன8� இைசய8 

$தி�வி.2604.1 

 ெசா� ஆழ�	 ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) ஆழ�	 க2டா" �: �ள8கா8 

$தி�வி.2604.2 

 க�லா, /ய	_ெப.(/ய	_ெப.) /ளகி�� உள	 N'�வ" கலக	 $தி�வி.2604.3 

 எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) அக"றி3	 உ'க78� எ"6 

ஆலய	_ெப.(ஆலய	_ெப.) ெச"றா" $தி�வி.2604.4 

 பி" பாவல, எலா	 ெப� வணிக8 �ல மணிைய $தி�வி.2605.1 

 அ"பா� அைழ�� ஏகி� தம� அைவய�� இைட இ�(தா $தி�வி.2605.2 



 ந"_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) பா� மல, ந6	_ெப.அ.(ந6	_ெப.அ.) சா(� 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ��சி�தனா, 

நய(ேத $தி�வி.2605.3 

 �"பா� இ�(�_வி.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) தG	_ெப.அ.(தG	_ெப.அ.) தமி0 ெமாழி(தா, அைவ 

ேகளா $தி�வி.2605.4 

 மகி0(தா" சில,_ெப.(சில,_ெப.) ெசா� ஆ-சிைய மகி0(தா" 

சில,_ெப.(சில,_ெப.) ெபா�ைள $தி�வி.2606.1 

 இக0(தா"_வி.�.(இக0_வி.+(�_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) சில,_ெப.(சில,_ெப.) 

ெசா� ைவ�பிைன இக0(தா"_வி.�.(இக0_வி.+(�_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) 

சில,_ெப.(சில,_ெப.) ெபா�ைள� $தி�வி.2606.2 

 /க0(தா"_வி.�.(/க0_வி.+(�_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) சில,_ெப.(சில,_ெப.) 

ெசா� இ"ப�	 ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) இ"ப�	 ஒ�'ேக 

$தி�வி.2606.3 

 திக0(தா" சில,_ெப.(சில,_ெப.) ெசா� தி2ைமL	 

ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) தி2ைமL	 ேத,(ேத $தி�வி.2606.4 

 இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) த"ைமய" ஆகி8 கைல வ�ேலா, தமி0 

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.2607.1 

 சி�த	_ெப.(சி�த	_ெப.) ெகா3 ெத�-3	 சி6 வணிக" ெத�  கீர" 

$தி�வி.2607.2 

 �� த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) தமி0 கபில" தமி0 பரண" தமி0 9"6	 

$தி�வி.2607.3 

 அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ைமய" 

அறிL	_வி.�.(அறி_வி.�_இ.இ.கா.+உ	_பட,.ஒ�.) ெதா6	 

அறிL	_வி.�.(அறி_வி.�_இ.இ.கா.+உ	_பட,.ஒ�.) ெதா6	 

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.2607.4 

 Qைழ(தா" ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) ெதா6	 ெசா� ெதா6	 Q2 

தG	_ெப.அ.(தG	_ெப.அ.) �ைவ உ2ேட $தி�வி.2608.1 



 தைழ(தா" உட�_ெப.(உட�_ெப.) /ல"_ெப.(/ல"_ெப.) ஐ(திC	 

தனி�தா" சிர	 பனி�தா" $தி�வி.2608.2 

 �ைழ(தா" விழிவிழி ேவைலL  �ளி�தா" தைன அளி�தா" 

$தி�வி.2608.3 

 விைழ(தா" /# தவ� ேப=றிைன 

விைள�தா"_வி.�.(விைள_வி.+��_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) களி திைள�தா" 

$தி�வி.2608.4 

 ப� காெசா3 கடலி�_ெப.(கட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) ப3 

பவள	_ெப.(பவள	_ெப.) �ட, தரள	 $தி�வி.2609.1 

 எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) நி6�� அள�பா" என இய� வணிக8 �மர" 

$தி�வி.2609.2 

 ெசா� ஆழ�	 ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) ஆழ�	 �ைல நா_ெப.(நா_ெப.) 

என� N8க $தி�வி.2609.3 

 ந�லா6 அறி /லேவா,க7	 ந-டா, இக� வி-டா, $தி�வி.2609.4 

 உலகிC- ெப�கி_வி.எ�.(ெப��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ(த 

ஒ2_ெப.அ.(ஒ _ெப.அ.) தமி0 9"6	 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) $தி�வி.2610.1 

 திலகமா�� சிற(த_ெப.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா�(த 

ெத�வ நாவல�	 த'க  $தி�வி.2610.2 

 கலகமா நைவயி� தG,(�_வி.எ�.(தG,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

கா�_ெப.(கா�_ெப.) அ6 பCவ� ஆ�(� $தி�வி.2610.3 

 /ல	 மி� ேகா-: ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெபாலி(தன, இ�(தா, ேபாK	 $தி�வி.2610.4 

 �ைட8காட" பசி8� அ"ன8 �ழி அ��தி ேவ-ைக அற8 

ெகா3�த_ெப.எ�.(ெகா3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க'ைக� 

$தி�வி.2611.1 

 சைட8 காட" /லவ,_ெப.(/லவ,_ெப.) இக	 தணிவி�த �ைற 

இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) ேம� த"ைன� பா3	 $தி�வி.2611.2 



 ெதாைட8 காட" பக" திக0(த ெத"னவைன �னி(� த"ைன� 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2611.3 

 இைட8 காட" உட" ேபா�� பி"/ 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�ளி� பிண8� 

அ6�த_ெப.எ�.(அ6_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இய�/_ெப.(இய�/_ெப.) 

ெசா�வா	 $தி�வி.2611.4 

 இ(திர"_ெப.(இ(திர"_ெப.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) பழி �ர�தி 

அர�_ெப.(அர�_ெப.) அளி��� பி"/ கதி இ"ப	_ெப.(இ"ப	_ெப.) ஈ(த 

$தி�வி.2612.1 

 �(தர" ெபா" அ:8� அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) ெதா3�� 

ந6	_ெப.அ.(ந6	_ெப.அ.) ச2பக�தா, ெதா3��� சா�தி $தி�வி.2612.2 

 வ(தைன_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+ஐ_�".ஒ�.) ெச� 

தி��ெதா2:" வழி8� ஏ=ப� ச2பக� @மாற ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) 

$தி�வி.2612.3 

 அ(தர Jட_�ைற.எ�.(J3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மணியா	 சிவ /ர�� நிைற 

ெச�வ	_ெப.(ெச�வ	_ெப.) அைட(தா" இ�பா� $தி�வி.2612.4 

 ஆ=ற� மி� பிரதப J#ய"_ெப.(J#ய"_ெப.) வ'கிச��வ" அள* இ� 

சீ,�தி $தி�வி.2613.1 

 சா=ற அ#ய இ#/ம ம��தன" ேசாழ வ'கி சா(தக" 

தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) ெவ"றி $தி�வி.2613.2 

 மா=ற அ#ய /க0� ேசர வ'கி சா(தக" பா2: வ'கி ேகச" $தி�வி.2613.3 

 ேதா=ற	 உ6 ப#�ேத, வ'கி� சிேராமணி பா2^� �ர"_ெப.(�ர"_ெப.) 

தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) ம"ேனா $தி�வி.2613.4 

 �ணி*ைடய �ல��வச" வ'கிச @டண மாற" ேசாம Jடா $தி�வி.2614.1 

 மணி�ல Jடா மணிேய இராச Jடா மணிேய மா=றா,_ெப.(மா=றா,_ெப.) 

ேபா=றி� $தி�வி.2614.2 



 பணிய வ�	 @ப Jடா மணிேய �ேலச பா2:யேன எ"ன8 $தி�வி.2614.3 

 கணித	 உ6 பதிைனவ, வழி வழி 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உதி�� நில	_ெப.(நில	_ெப.) 

காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) @2ேடா, $தி�வி.2614.4 

 அ�தைகய பா2:ய�  �ேலச பா2:ய"_ெப.(பா2:ய"_ெப.) எ"C	 

அரச"_ெப.(அரச"_ெப.) ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) ேம� $தி�வி.2615.1 

 ைவ�தவ" இ�தல	 /ரேபா" இல8கண�	 இல8கிய�	 

வர	/_ெப.(வர	/_ெப.) க2ேடா" $தி�வி.2615.2 

 எ�தைகய ெப�AK	 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) க2ேடா" ஆதலினா� 

இவC8� ஏற $தி�வி.2615.3 

 ��தமிேழா, பயி� ச'க	_ெப.(ச'க	_ெப.) இட'ெகா3�த� 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) �ழ*� ேதாளா" 

$தி�வி.2615.4 

 கழி(த_ெப.எ�.(கழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) ேக வியினா" என8 

ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �H� 

உண,(த_ெப.எ�.(உண,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கபில" 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) பா� $தி�வி.2616.1 

 ெபாழி(த_ெப.எ�.(ெபாழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) காத�_ெப.(காத�_ெப.) மி� ேக2ைமயினா" 

இைட8 கா-3� /லவ" ெத" ெசா� $தி�வி.2616.2 

 ெமாழி(� அரச"_ெப.(அரச"_ெப.) தைன8 கா23	 என� ெதா3�த 

பCவேலா3 9#� தG	_ெப.அ.(தG	_ெப.அ.) ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) $தி�வி.2616.3 

 வழி(� ஒH� தாரைன8 க23 ெதா3�� உைர� பCவ� வாசி�தா" ஆ� 

$தி�வி.2616.4 

 வH8காத ெசா� �ைவL	 ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) �ைவL	 பகி,(� 

அ�(த_�ைற.எ�.(அ�(�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ�ேலா" 

உ ள��_ெப.(உ ள	_ெப.+அ��_சா#.) $தி�வி.2617.1 



 அH8கா=றா� சிர	 �ள8கா" அக	 மகி0�சி_ெப.(மகி0�சி_ெப.) சிறி� 

�க��_ெப.(�க	_ெப.+அ��_சா#.) 

அல,(�_வி.எ�.(அல,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா-டா" $தி�வி.2617.2 

 எH8காL	 திணி ேதாளா" ஒ"6	 உைரயா" வாளா இ�(தா" ஆ�(த 

$தி�வி.2617.3 

 �H8காத" ந2/ைடயா" தைன மான	 /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) த ள8 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) /8கா" $தி�வி.2617.4 

 ச(நிதியி� வ G0(�_வி.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தமி0 

அறிL	_வி.�.(அறி_வி.�_இ.இ.கா.+உ	_பட,.ஒ�.) ெப�மாேன த"ைன� 

சா,(ேதா, $தி�வி.2618.1 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) நிதிேய தி� ஆலவா� உைடய நாயகேன ந�தா, 

ேவ	ப" $தி�வி.2618.2 

 ெபா" நிதி ேபா� அள* இற(த_ெப.எ�.(இற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

க�விL	 மி8� உள" எ"6 /கல8 ேக-3� $தி�வி.2618.3 

 ெசா� நிைறL	 கவி ெதா3�ேத" அவமதி�தா" சிறி� �: �ள8கா" 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2618.4 

 ப#வாயி" ெமாழிெதா3�� வ�ணி�ேதா,8� அக	 மகி0(ேதா, பயC	 

ந�கா_எதி,.ம.ெப.எ�.(ந��_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2619.1 

 வி#வாய தட	_ெப.(தட	_ெப.) கடேல ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கழிேய 

அ3	 கான வில'ேக / ேள $தி�வி.2619.2 

 ெபா#வாய பராைர மரநிைரேய வா"_ெப.(வா"_ெப.) ெதா3 �3மி� 

ெபா��ேப ெவ	/	 $தி�வி.2619.3 

 எ#வாய ெகா3	 �ரேம என இவ=6 ஓ, அஃ#ைண ஒ�� இ�(தா" எ(தா� 

$தி�வி.2619.4 

 எ"ைன இக0தனேனா ெசா� வ:வா� நி"னிட	 பி#யா இைமய� 

பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $தி�வி.2620.1 



 த"ைனL	 ெசா� ெபா�ளான உ"ைனLேம இக0(தன" எ" தன8� 

ஆகிய� எ"னா $தி�வி.2620.2 

 �"ைன ெமாழி(� இைட8 காட" 

தணியாத_எதி,.ம.ெப.எ�.(தணி_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+அ_ெப.எ�.�றி.) �னி ஈ,�ப 

�(தி� ெச"றா" $தி�வி.2620.3 

 அ"ன உைர தி��ெசவியி" ஊ6பா3 என உைற�ப அ�ளி" 9,�தி 

$தி�வி.2620.4 

 ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைட8 காடC8�	 

கபிலC8�	 அக�� உவைக ெபாலிL	 ஆ=றா" $தி�வி.2621.1 

 ஞான மய	 ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) இலி'க உ� 

மைற��_வி.எ�.(மைற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைமயா ந'ைக 

ேயா3	 $தி�வி.2621.2 

 வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) த	 பிரா" 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) ேபா� 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ேகாயிலி" ேந, வடபா� ைவைக $தி�வி.2621.3 

 ஆன நதி� ெத"பா� ஓ, ஆல	_ெப.(ஆல	_ெப.) க23 அ'க2 இனி� 

அம,(தா" ம"ேனா $தி�வி.2621.4 

 ச'கவா" தமி0� ெத�வ� /லவேரா3	 உட" 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ைசல 

ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) $தி�வி.2622.1 

 ம'ைக_ெப.(ம'ைக_ெப.) நாயக" 

ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வழிேபா� அ'� இ�(தா, 

அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) வழி நா _ெப.(நா _ெப.) ைவக� $தி�வி.2622.2 

 க'��வா� /லரவ�	 ைவ கைறயி� ப ளி_ெப.(ப ளி_ெப.) உண, 

காலா�� எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2622.3 

 அ'க2 நாயக" அ:யா, ேசவி�பா, இலி'க உ� அ'�8 காணா, 

$தி�வி.2622.4 



 எ"ன அதிசயேமா ஈ� எ"6 அயி,�தா, இர'கினா, இதைன ஓ: 

$தி�வி.2623.1 

 ம"னவC8� அறிவி�பா" ேவ23	 என� /ற�ப-3 வ�வா, ஆவி 

$தி�வி.2623.2 

 அ"னவைர� �##(�_வி.எ�.(பி#_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உைறL	_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அண'� 

அைனயா, என*	 மல, அண'� நG�த $தி�வி.2623.3 

 ெபா" அவி, தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) என*	 /ல	/ 

அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெபாலி* 

அழி(த_ெப.எ�.(அழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) /ர�	 க2டா, 

$தி�வி.2623.4 

 அரச"_ெப.(அரச"_ெப.) இைட /�(� உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) ந3 ந3'கி 

நா_ெப.(நா_ெப.) உண'கி அரேச யா	_பதி.ெப.(யா	_த".ப".) 

ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) $தி�வி.2624.1 

 உைர ெசய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அM��	 உ'க  

நாயகைன� தி��ப ளி உண,�சி 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2624.2 

 மைர மல, ேசவ: பணிய� /�(தன	 இ"6 ஆ'� 

அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) வ:வ	 

காேண	_வி.�.(கா2_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏ	_த".ப".) $தி�வி.2624.3 

 /ர�	 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) /ல	 பைட(த� எ"6 அழ� 

ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) என� ெசவியி� /�தேலா3	 $தி�வி.2624.4 

 வHதி அ#யைணயிலி�(� அ: இற வ G0 பHமர	 ேபா� ம2ேம� யா8ைக 

$தி�வி.2625.1 

 பH� உற வ G0(�_வி.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உயி, 

ஒ3'க_�ைற.எ�.(ஒ3'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அறி*_ெப.(அறி*_ெப.) 

ஓ3'கி ம2_ெப.(ம2_ெப.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) 

ப:(�_வி.எ�.(ப:_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ'� ஒ�ைல� 

$தி�வி.2625.2 



 ெபாH கிட(�_வி.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அறி*_ெப.(அறி*_ெப.) சிறி� இய'க 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அMசலி8 ைக� ேபா� 

E�பி $தி�வி.2625.3 

 அH�_வி.எ�.(அH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ� 

க2ண G,_ெப.(க2ண G,_ெப.) ெவ ள�� ஆ0(� அ:ேய" எ" பிைழ�ேத" 

அ2ணா அ2ணா� $தி�வி.2625.4 

 ெகாைலயிைன ஓ, அ*ண, /ர	 ேநா: வைரயி� ெபா:யாக8 �னி�த 

ேம�� $தி�வி.2626.1 

 சிைலயிைனேயா பைழய_ெப.அ.(பைழைம_ெப.) சிவ /ர�திைனேயா அ�வி 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெதறி8�	 ெவ ளி $தி�வி.2626.2 

 மைலயிைனேயா த	ைம மற(�_வி.எ�.(மற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உைன நிைன�பா, மன�திைனேயா வா0��	 ேவத� $தி�வி.2626.3 

 தைலயிைனேயா எ'� உ=றா� எ'� உ=றா� எ"6 எ"6 தள�	 

எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) $தி�வி.2626.4 

 சில,_ெப.(சில,_ெப.) வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ம"னா 

ஓ, அதிசய	 க2டன	 ைவைக� ெத" சாராக $தி�வி.2627.1 

 அல, வ(ேதா"_வி.அ.ெப.(வா_வி.+(�_இ.கா.+ஓ"_பட,.ஒ�.) பைட�த 

நா _ெப.(நா _ெப.) �த� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கால�	 க2ட� அ"6 

ேக வி� $தி�வி.2627.2 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

/லவெரா3 ஆலவ� உைடய பிரா" தாேன ெச	ெபா" $தி�வி.2627.3 

 மைலவ(த வ�லிெயா3	 வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இைற ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைற 

கி"றா" மாேதா எ"றா, $தி�வி.2627.4 

 அF*ைர த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ெசவி Qைழ(� /�(� ஈ,�ப 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அரச"_ெப.(அரச"_ெப.) 

அ�ச�� ஆ0(� $தி�வி.2628.1 



 ெதFவ, �:� ெதாைக இட6	 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) காலா" அட(� ஏகி� 

ெசHநG, ைவைக $தி�வி.2628.2 

 ெகௗைவ_ெப.(ெகௗைவ_ெப.) ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) திைர8 கர�தா� 

க:மல, Nய உ��ப பணிய� ெத" கைரேம� 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2628.3 

 ெமௗவ� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �ைக 9ர� மாதி ெனா3	 இ�8கி"ற 

மணிைய8 க2டா" $தி�வி.2628.4 

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

பணி(�_வி.எ�.(பணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) 

உ�8�	 க2ண G,_ெப.(க2ண G,_ெப.) ேசா,(� ஆன(த� ெபௗவ�� ஆ0(� 

$தி�வி.2629.1 

 கிட(�_வி.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நா8�ழறி� த3மாறி 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இதைன8 கிள8�	 

ேவத	_ெப.(ேவத	_ெப.) $தி�வி.2629.2 

 ெதாட,(�_வி.எ�.(ெதாட,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அறியா_ெப.எ�.(அ#_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ: சிவ�ப நக,� 

/ல	ப_�ைற.எ�.(/ல	/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

ஈ"ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதாைக_ெப.(ேதாைக_ெப.) 

ேயா3 இ'� $தி�வி.2629.3 

 அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�7	 காரண	 எ" 

அ:ேயனா� பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) உளேதா ஐயா ஐயா $தி�வி.2629.4 

 அ�லைத எ"6 அமரா� எ" பைகஞரா� க வரா� அ#ய 

கான��_ெப.(கான��_ெப.) $தி�வி.2630.1 

 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) வில'� ஆதிகளா� இைடX6 இ" தமி0 நா-:� 

எ�தி=றேலா $தி�வி.2630.2 

 ெதா�ைல மைறயவ, ஒH8க	 �"றினேரா தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) த�ம	 

��'கி=றாேலா $தி�வி.2630.3 



 இ�லறC	 �றவறC	 பிைழ�தனேவா யா"_பதி.ெப.(யா"_த".ஒ�.) 

அறிேய"_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி,.ம.+எ"_த".ஒ�.) எ(தா� எ(தா� 

$தி�வி.2630.4 

 க  ஏ6 க38ைக ந6	_ெப.அ.(ந6	_ெப.அ.) சைடயாேன 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) க�ைண 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2631.1 

 ெவ _ஏ6 ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) உய,�த விைடயாேன 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ�  விகி,தா 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2631.2 

 / _ெப.(/ _ெப.) ஏ6 ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) உய,�த /னித" அய" அ"6 

ேதறாத /னிதா ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2631.3 

 வ  ஏ6 சி6 �ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) மதி Qத�_ெப.(Qத�_ெப.) அ	 

கய�_ெப.(கய�_ெப.) க2ணி மணாள 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2631.4 

 பாத மல, இைண ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ப"னிர23 ைகயாைன� பய(தா� 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2632.1 

 ேவத �: கட(த_ெப.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பர ஞான�தி� 

ஆன(த விைளேவ ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2632.2 

 ேபாத வ:வா� நா�வ,8� அைசவிற(� 

நிைற(த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பர	 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா� _ெப.+ஏ_சா#.) 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2632.3 

 மாதவள நG6 அணி(த_ெப.எ�.(அணி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம"னா 

அ	 கய�_ெப.(கய�_ெப.) க2ணி மணாள 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2632.4 



 ெபா8க	 உைடயா, ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

@ைச தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) க23 

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

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2633.1 

 த8க" மக	 ெபா: ஆக� தி�� /�வ	 ெந#�த ெகா3	 தழேல 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2633.2 

 ெச8கமல8 க2ணிட(த க2ணC8�� திகி#_ெப.(திகி#_ெப.) அ�  ெச�வா 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2633.3 

 ைம8 �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 

மணிக2ட அ	 கய�_ெப.(கய�_ெப.) க2ணி மணாள 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2633.4 

 ெத"னவ"_ெப.(ெத"னவ"_ெப.) இ"ன வ2ண	_ெப.(வ2ண	_ெப.) 

ஏ�தினா" ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா" Eட� $தி�வி.2634.1 

 ம"னவ"_ெப.(ம"னவ"_ெப.) ேக-டா ஆகாய வாணியா� ைவைக நாட 

$தி�வி.2634.2 

 உ"ன� ேசா�த நா	_பதி.ெப.(நா	_த".ப".) 

ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உவ(தன	 

இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) தாயி=6 $தி�வி.2634.3 

 இ"ன	 ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) உள� ேக-: எ"றன" அ�ளி� 

ெச�வா"_வி.�.(ெச�_வி.+F_இ.இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.2634.4 

 இய	ப_�ைற.எ�.(இய	/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) 

பதிக  த	�  ஆலவா� ஏ=ற	 ஈ'�� $தி�வி.2635.1 

 சய	/வா� அன(த	 உ ள_ெப.அ.(உ _ெப.) தானவ, இய8க, சி�த, 

$தி�வி.2635.2 

 வய	 /# அர8க, வாேனா, �னிவர, மனித, உ ளா, $தி�வி.2635.3 

 நய	_ெப.(நய	_ெப.) ெபற_�ைற.எ�.(ெப6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விதியா� 

க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) 

�றி அன(த	 உ23 ஆ� $தி�வி.2635.4 



 அ8_�-.(அ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) �றிகளி" ேம	 ப-ட �றி அ6ப�� நா"கா	 

$தி�வி.2636.1 

 இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) �றிகளி" ேம	 ப-ட �றிக  எ-3 

இைனய_�ைற.எ�.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எ-3� $தி�வி.2636.2 

 தி8� உைற வாேனா, @ைச 

ச�தன_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ_பட,.ப".) அவ=றி� 

யா	_பதி.ெப.(யா	_த".ப".) வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2636.3 

 /8� உைற �றி ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) ேதாழ" @சி�த �றிய தா�	 

$தி�வி.2636.4 

 அைற(தவி� ெத�வ�� ஆன அைன��	 ஓ, ஊழி8 கால�� $தி�வி.2637.1 

 இற(த_ெப.எ�.(இற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) 

ேதாழ" க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இலி'கமா	 

அதனா� இ'ேக $தி�வி.2637.2 

 உைற(தன	 உைறதலாேல உ�தர ஆலவா� ஆ�� $தி�வி.2637.3 

 சிற(திட� த�வ� இ"6 �த� இ(த� ெத�வ� தான	 $தி�வி.2637.4 

 ஓ'�_ஏவ.(ஓ'�_வி.) த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) பைணJ0 நGப வன�ைத நG�� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேபா ேதC	 $தி�வி.2638.1 

 நG'�வ	 அ�ேல	 க2டா� 

ஆயிC	_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ"_நி.எ�.�றி.+உ	_சா#.) நGL	 ேவ6 

$தி�வி.2638.2 

 தG'� உைள அ�ைல காட" ெச�Lைள இக0தலாேல $தி�வி.2638.3 

 ஆ'� அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) 

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

யா	_பதி.ெப.(யா	_த".ப".) ைவ�த அ�ளினா� வ(ேத	 எ"னா 

$தி�வி.2638.4 



 ெப2நிைன� பாக	 ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) தைக� பரம ேயாகி $தி�வி.2639.1 

 வி2_ெப.(வி2_ெப.) இைட ெமாழி(த மா=ற	 மீனவ" 
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 உைர ெப6 ேபாத Qைல ஒ�_ஒ.�றி உ#.ெசா.(ஒ�_ஒ.�றி.) என� 

பறி��_வி.எ�.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ�ேல $தி�வி.2656.2 

 திைர /க எறி(தா" ஆக� ெச�வ நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) மாட8 Eட� 

$தி�வி.2656.3 

 நைர விைட உைடய நாத" ந(திைய ெவ�23 ேநா8கா $தி�வி.2656.4 



 அ3�� நா	_பதி.ெப.(நா	_த".ப".) 

இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெசFவி 

அறி(திடா� இவைர வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) $தி�வி.2657.1 

 வி3��_வி.எ�.(வி3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) 

இ�(தா� தG'� விைள(த� உ" தன8�	 இ(த� $தி�வி.2657.2 

 ெதா3�த தG'� ஒழிய_�ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ"6 ஓ, �ற 

உ� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ைவய	 $தி�வி.2657.3 

 உ3�த காேராத நG, /8� உழ�க என� பணி�தா" ம"ேனா $தி�வி.2657.4 

 ெவ� வ� ெசலவி" ேவழ_ெப.அ.(ேவழ	_ெப.) �க�தைன விதி�த சாப� 

$தி�வி.2658.1 

 ெப�வலி த"ைன� சா�	 ெப=றியா� சாப	 Eறா" $தி�வி.2658.2 

 அ�வைர ெநM�_ெப.(ெநM�_ெப.) ேபா0(த வ  இைல வ:ேவ� 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ைக $தி�வி.2658.3 

 ��கைன வணிக, த	மி" 9'ைக யா� எ"ற" இ�பா� $தி�வி.2658.4 

 நாயக" ஏவலாேல நாயகி வைலஞ,_ெப.(வைலஞ,_ெப.) 

மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) $தி�வி.2659.1 

 ஆய� ந(தி� /�ேத  அ3�ற ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

�(நG, $தி�வி.2659.2 

 ேமய�	 க�ைண வ ள� மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) 

ப3��_வி.எ�.(ப3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அண'ைக ேவ-3� 

$தி�வி.2659.3 

 ேபாய�	 அவ-�8 ேக வி /க"ற� �ைறயி� ெசா�வா	 $தி�வி.2659.4 

 JH	 வா, திைர ைவைய அ	 �ைற ெகH நா-3  $தி�வி.2660.1 

 கீைழயா, கலி �க�த� ெந�த�_ெப.(ெந�த�_ெப.) அ	 கீ0 நG, $தி�வி.2660.2 



 ஆழ நG  க�	 கழி அக0 

வைள(�_வி.எ�.(விைள_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா, அைள(த 

$தி�வி.2660.3 

 தாைழ 9� எயி� உ3�த� ஓ, த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) �ைற� 

பா8க	_ெப.(பா8க	_ெப.) $தி�வி.2660.4 

 �ட'� � _ெப.(� _ெப.) இைலயா, 

/ைத(�_வி.எ�.(/ைத_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எதி, எதி, ெமா��� 

$தி�வி.2661.1 

 Qட'� ைகைத ேபாெதா3 வளி_ெப.(வளி_ெப.) A8க 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைசவ $தி�வி.2661.2 

 மட'� ெம�யரா�8 ைகயி�	 ேக-க வ-ட�� $தி�வி.2661.3 

 அட'கி வா _ெப.(வா _ெப.) பனி�� ஆட	 அர=6வா, 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) $தி�வி.2661.4 

 /ல* மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) உண8� ஓைசL	 /-க  ஓ�/ இைசL	 

$தி�வி.2662.1 

 விைல_ெப.(விைல_ெப.) பக,(தி3	 அமைலL	 மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) ெகா  

க	பைலL	 $தி�வி.2662.2 

 வைல_ெப.(வைல_ெப.) எறி(தி3	 அரவ�	 

வா'�	_ெப.எ�.(வா'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மா அரவ�	 

$தி�வி.2662.3 

 அைல எறி(தி3	 பரைவ வா� அைட�பன மாேதா $தி�வி.2662.4 

 வா-3 Q2 இைட Qைள�சிய, வ2ட�_ெப.(வ2ட�_ெப.) அ	 பாைவ8 

$தி�வி.2663.1 

 E-3கி"ற ேசா6 அ�� இ�(�_வி.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உைட(த @	 ைகைத $தி�வி.2663.2 

 @-3கி"றன நி�தில	 ெபா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) தர'க	 $தி�வி.2663.3 

 J-3கி"றன க:மல, Jழ� J0 ஞாழ�_ெப.(ஞாழ�_ெப.) $தி�வி.2663.4 



 நிைற(த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெத2_ெப.அ.(ெத2_ெப.அ.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஆதி நG  ெநறி இைட� 

ெச�ேவா,8� $தி�வி.2664.1 

 அற	_ெப.(அற	_ெப.) ெததி(த_ெப.எ�.(ெத#_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேபா� ெபாதி(த ேசா6 அவி0�பன தாைழ $தி�வி.2664.2 

 சிற(த_ெப.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ��ெதா3 ப�	 ெபாC	 

பவள�	 திர-:� $தி�வி.2664.3 

 /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) ெத#(திட8 ெகா3�பன மல,(த_ெப.அ.(மல,(த_ெப.அ.) 

@	 /"ைன_ெப.(/"ைன_ெப.) $தி�வி.2664.4 

 ெகா"6_வி.எ�.(ெகா�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) பக, 

பரதவ,_ெப.(பரதவ,_ெப.) �ர	ைபக  ேதா6	 $தி�வி.2665.1 

 ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தாவி ேம� பட,வன 

திைர ப3 பவள	_ெப.(பவள	_ெப.) $தி�வி.2665.2 

 ம"ற�_ெப.(ம"ற�_ெப.) வா, �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) Qைள�சிய, மைனயி" 

மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) உண8�	 $தி�வி.2665.3 

 �"#�_ெப.(�"றி�_ெப.) சீ�பன கட�_ெப.(கட�_ெப.) இ3 �H மணி8 

��ைப_ெப.(��ைப_ெப.) $தி�வி.2665.4 

 E=ற	 ேபா"ற_ெப.எ�.(ேபா�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க2 

Qைள�சிய, ��த வா� திற(� $தி�வி.2666.1 

 மா=ற	 ேபா8கின, பக, த�	 கய=� ேந, மாறா	 $தி�வி.2666.2 

 ேதா=ற	 ேபா8� அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) விழி� �ைணக  

அ8_�-.(அ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) கய�மீ"_ெப.(கய�மீ"_ெப.) $தி�வி.2666.3 

 நா=ற	_ெப.(நா=ற	_ெப.) ேபா8�வ� அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) 

�ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) ந6_ெப.அ.(ந6_ெப.அ.) மல,8 ைகைத $தி�வி.2666.4 

 அல,(த ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) திைர8 க�'_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கழி8 

கிட'க#" அ�	ப, $தி�வி.2667.1 



 �ைல(� அழி(�_வி.எ�.(அழி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) �7	பிய ��தேம அ�ல $தி�வி.2667.2 

 கல(�_வி.எ�.(கல_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) எறி க�'கா� பன	 க வா� $தி�வி.2667.3 

 மல,(�_வி.எ�.(மல,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ�(திய_ெப.எ�.(அ�(�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ��த	 ெமா��பன 

வ23_ெப.(வ23_ெப.) $தி�வி.2667.4 

 ஆய ப-:ன�� ஒ�வ"_ெப.(ஒ�வ"_ெப.) ேம� ஆ=றிய தவ�தா� 

$தி�வி.2668.1 

 Nய வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) த	மிC	 Nயனா�� சிறி� $தி�வி.2668.2 

 தGய தGவிைன� ெச�தியா� ஆ=றி தி2_ெப.அ.(தி2_ெப.அ.) திமி� வாண, 

$தி�வி.2668.3 

 ேமய சாதியி� பிற(�ளா" ேம	ப3	 அைனயா" $தி�வி.2668.4 

 ெச:ய கா, உட�_ெப.(உட�_ெப.) பரதவ,_ெப.(பரதவ,_ெப.) 

தி2_ெப.அ.(தி2_ெப.அ.) திமி� நட�தா $தி�வி.2669.1 

 ெந:ய ஆழியி� ப3�த_ெப.எ�.(ப3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) திைற_ெப.(திைற_ெப.) ெகா3 

நிைற8�	_ெப.எ�.(நிைற_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2669.2 

 க:ய வாயிேலா" அவ,8� எலா	 காவேலா" ஏ=68 $தி�வி.2669.3 

 ெகா:ய_ெப.அ.(ெகா:ய_ெப.அ.) வானவ" அ:8� ெம� அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) 

சா� �ண�ேதா" $தி�வி.2669.4 

 மக* இலாைமய� ஆ=ற நா� ம6ைம ேயா3 இ	ைம� $தி�வி.2670.1 

 /க�_ெப.(/க�_ெப.) இலா" என வ�(�வா" ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

பக�_ெப.(பக�_ெப.) ேபா� $தி�வி.2670.2 

 தக*_ெப.(தக*_ெப.) சா� ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) கிைள ெயா3	 சலதி 

மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) ப3�பா" $தி�வி.2670.3 



 அகல_�ைற.எ�.(அக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா, கலி8� ஏ�வா" அத" 

கைர ஒ�சா, $தி�வி.2670.4 

 த8க ேம� மைலமகேனா3 அைடயி� தவ�தா" $தி�வி.2671.1 

 மி8க_ெப.அ.(மி8க_ெப.அ.) மீனவ" ேவ வியி� 

வி�	பிய_ெப.எ�.(வி�	/_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மகவா�� 

$தி�வி.2671.2 

 /8க நாயகி த"பதி ஆைணயா� /ல* $தி�வி.2671.3 

 ெதா8க மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) விைல_ெப.(விைல_ெப.) வைலஞ" ேம� தவ� 

பய"_ெப.(பய"_ெப.) �ர�ப $தி�வி.2671.4 

 இ�ைசயா� அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) அ"பிC8� இர'�வா  

ேபால� $தி�வி.2672.1 

 ெச�ைச வா� திற(� அH�_வி.எ�.(அH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தி� மக* 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2672.2 

 ெந��ச பாசிைல� /"ைன_ெப.(/"ைன_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) நGழலி� 

கிட(தா  $தி�வி.2672.3 

 ைம�ச கா, உட�_ெப.(உட�_ெப.) ெகா3	 ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) 

வைலஞ,_ெப.(வைலஞ,_ெப.) ேகா" க2டா" $தி�வி.2672.4 

 கா, ெகா� நG,� தி�மா� ெகா� கர(� நG, 

உைறL	_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2673.1 

 வா, ெகா  @2 �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) மட(ைத_ெப.(மட(ைத_ெப.) ெகா� 

வன� �ைற வா08ைக� $தி�வி.2673.2 

 தா,_ெப.(தா,_ெப.) ெகா  @	 �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) அண'� ெகா� 

தட'க<	 இைம�ப $தி�வி.2673.3 

 ஆ, ெகாேலா மக* ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஈ23 

இ�(தன  எ"னா $தி�வி.2673.4 



 பி ைள இ"ைம ெய=� 

இர'கி_வி.எ�.(இர'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ	 பிரா" தமி08 Eட� 

$தி�வி.2674.1 

 வ ள� ந�கிய மக* இ�ேவ என வல�ேதா  $தி�வி.2674.2 

 � ள_�ைற.எ�.(� 7_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) E, 

ெதா3�� தி�� ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) உற� /�லி� $தி�வி.2674.3 

 த ள�	 தைக8 க=பினா  தன� ைக8 ெகா3�தா" $தி�வி.2674.4 

 பிறவி அ(தக" ெத#(�_வி.எ�.(ெத#_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) க2 

ெப=ெறன8 கழி(த_ெப.எ�.(கழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2675.1 

 வறிய" நG  நிதி ெப=ெறன வா'கினா  வைலஞ,_ெப.(வைலஞ,_ெப.) 

$தி�வி.2675.2 

 எறிL	 ேவைலயி" ஆ,�தன, ைக 

எறி(�_வி.எ�.(எறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இர-:8 $தி�வி.2675.3 

 �றிய வா _ெப.(வா _ெப.) நைக வைல�சிய, �ழறினா, 

�ரைவ_ெப.(�ரைவ_ெப.) $தி�வி.2675.4 

 பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) இ� க=/_ெப.(க=/_ெப.) உைட மைனவிL	 

ெபறா�_எதி,.ம.வி.எ�.(ெப6_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெப=6_வி.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ3�த_ெப.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2676.1 

 �ழவிைய�தட	 ெகா'ைகL	 க2க7	 �ளிர� $தி�வி.2676.2 

 தHவி_வி.எ�.(தH*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ��த	_ெப.(��த	_ெப.) 

இ-3 உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) ேமா(� அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) உள	 த�	ப 

$தி�வி.2676.3 

 அழகி� ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) விள8கா	 என வள,�பா  $தி�வி.2676.4 

 /ல* மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) விைல� ப�	 ெபானா� 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப� @<	 $தி�வி.2677.1 



 இல� ஆர�	 பாசிL	 காசி இைட இ-38 $தி�வி.2677.2 

 �ல* ேகாைவL	 ச'க�	 �ல�திC8� 

இைசய_�ைற.எ�.(இைச_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2677.3 

 அல� இலாதேப, அழகிC8� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அணி(தா  $தி�வி.2677.4 

 ெதா2ைட வா� வைல� சி6மிய, ெதாைகெயா3	 �ைற ேபா� 

$தி�வி.2678.1 

 வ2ட�_ெப.(வ2ட�_ெப.) ஆ:L	 நி�தில மாமணி ெகாழி��	 

$தி�வி.2678.2 

 க2ட" ஞாழ�_ெப.(ஞாழ�_ெப.) J0 கான�_ெப.(கான�_ெப.) அ	 க: மல, 

ெகா��	 $தி�வி.2678.3 

 ெகா2ட�_ெப.(ெகா2ட�_ெப.) ஓதி பி" தா0தர8 �ைர கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

�ளி��	 $தி�வி.2678.4 

 * தள,(த_ெப.அ.(தள,(த_ெப.அ.) ைப'ெகா: ம�'�K	 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) உயி,� தைலவ"_ெப.(தைலவ"_ெப.) $தி�வி.2679.1 

 அள(த ைவகK	 �ைற பட அவனிட�� ஆ,வ	 $தி�வி.2679.2 

 கிள,(த_ெப.எ�.(கிள,_ெப.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) 

ஒ2_ெப.அ.(ஒ _ெப.அ.) ெகா'ைகL	 

கிளர_�ைற.எ�.(கிள,_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நா _ெப.(நா _ெப.) சிறிதி� 

$தி�வி.2679.3 

 வள,(�_வி.எ�.(வள,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ைவகினா  ைவக7	 

உயி, எலா	 வள,�பா  $தி�வி.2679.4 

 ஆலவா� உைட நாயக" ஏவிய வாேற $தி�வி.2680.1 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தா0 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மதி� சைட ம�ட�	 

கர'க _ெப.(கர'க _ெப.) $தி�வி.2680.2 

 நாK	 ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ:* உைட 

ந(திL	 �றவ8 $தி�வி.2680.3 



 ேகால	 ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) திைர8 கட�_ெப.(கட�_ெப.) �ளி�� இ�(தா" 

$தி�வி.2680.4 

 �"6 எறி(த ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) �ழகC	 க# �க8 ேகா*	 

$தி�வி.2681.1 

 அ"6 எறி(த த(திர	 எலா	 சிரமிைச அட8கா8 $தி�வி.2681.2 

 க"6_ெப.(க"6_ெப.) எறி(தவ" அறிவ�	 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) 

மன��_ெப.(மன	_ெப.+அ��_சா#.) அட8கா $தி�வி.2681.3 

 நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எறி(த க� ம�� என 

உழ8கிடா 

நி=�	_ெப.எ�.(நி�_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2681.4 

 கி-3	 ேதாணிைய� படகிைன8 கிழிபட விைச ேபா�� $தி�வி.2682.1 

 த-3	 ேசா'கிைன ேமலி3 சர8 ெகா3	 கவிழ $தி�வி.2682.2 

 �-3	 சீறி ேம� வ�	 பல �ற ெவலா	 �38கி $தி�வி.2682.3 

 ெவ-3	 ேகா3 ேகா�� ஏைனய மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) எலா	 

வ G�	_ெப.எ�.(வ G�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2682.4 

 தர'க வா# நG, கல8கலா� த(திர	 ெகா3 ேம� $தி�வி.2683.1 

 இர'�வா" /லேவா,8� அ�� ஈைகயா� எ2ணா, $தி�வி.2683.2 

 /ர'க2 9"ைறL	 ெபா:�தவ" ஆைணயா� /னலி� $தி�வி.2683.3 

 கர'க _ெப.(கர'க _ெப.) நா"ைகL	 கர(த மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) ம(தர	 

க38�	 $தி�வி.2683.4 

 த 7 நG,�திைர ேபா� Qைள� ேச#க  சா��ப� $தி�வி.2684.1 

 � 7 நG, �:�� எH மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) J� இற� 

பாL	_ெப.எ�.(பா�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2684.2 



 � 7 நG, ம��/_ெப.(ம��/_ெப.) உைடய மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) ெமா� 

கல	_ெப.(கல	_ெப.) அ(த� $தி�வி.2684.3 

 ெத 7 நG,� �ைற நைடயற இ"னண	 தி#L	 $தி�வி.2684.4 

 எ=றி�தா� என� �ைற மக"_ெப.(மக"_ெப.) யா	_பதி.ெப.(யா	_த".ப".) 

இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) 

பி38�	_ெப.எ�.(பி:_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2685.1 

 ெப=றி யா� என8 கிைளெயா3	 ெப�வைல� பாச	 $தி�வி.2685.2 

 ப=றி ஆழி ஊ, பட� ைக� ெதறி(தன" படைக� $தி�வி.2685.3 

 �=றி_வி.எ�.(�=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா� கிழி�� 

எயி=6_ெப.(எயி=6_ெப.) இற� பா�(த� �றவ	 $தி�வி.2685.4 

 பட உைட�ப ஓ, ேதாணி ேம� 

பா�(�_வி.எ�.(பா�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ேதாணி $தி�வி.2686.1 

 விட*ற� ெதறி�� எறி(திட விைச�� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேசா'கி" 

$தி�வி.2686.2 

 இைட /�(� நG  வைல_ெப.(வைல_ெப.) 

எறி(�_வி.எ�.(எறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ'ஙன	 ெவFேவ6 

$தி�வி.2686.3 

 உட�_ெப.(உட�_ெப.) /�(� உழ� உயி, என� பரதC	 உழ�வா" 

$தி�வி.2686.4 

 �"ன, வ Gசினா� பி"Cற �ைள�� எH	 

�ய"6_வி.எ�.(�ய�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2687.1 

 பி"ன, வ Gசினா� �"Cற ெபய,�� எH	 வல�தி� $தி�வி.2687.2 

 உ"னி வ Gசினா� இட	_ெப.(இட	_ெப.) பட உ��� எH	 இட�தி" 

$தி�வி.2687.3 



 ம"னி வ Gசினா� வல�� எH	 மகர ேவற� தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) 

$தி�வி.2687.4 

 எறி வைல� ப3 அக	 மல,(�_வி.எ�.(மல,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஈ,�பவ" உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) $தி�வி.2688.1 

 ம6 தைல� பட வைலயிC	 வழGஇ� ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) 

ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) $தி�வி.2688.2 

 ெநறி மல,8 �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) ந�லவ, நிைன ெவன நிைன*=6 

$தி�வி.2688.3 

 அறிபவ,8� அறிதா	 பர	 ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) என அகK	 

$தி�வி.2688.4 

 ஏவலாளேரா3 இ"னவா6 இ"ன மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) ப3�த=� $தி�வி.2689.1 

 ஆவதா	 ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) இய=ற*	 அக� படா� ஆக 

$தி�வி.2689.2 

 யாவேர இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) ப3�பவ, எ"6 

இ�	_ெப.அ.(இ�	_ெப.அ.) கான�_ெப.(கான�_ெப.) $தி�வி.2689.3 

 காவலாளC	 பரத�	 கல'கஞ, உழ(தா, $தி�வி.2689.4 

 ச'� அல	/ த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) �ைற_ெப.(�ைற_ெப.) ெகH 

நாட"_�றி.வி.�.(நா3_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) 

சலதி� $தி�வி.2690.1 

 �'க ம(தர	 என8 கிட(�_வி.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அலம�	 �றைவ $தி�வி.2690.2 

 இ'� அைண(� எவ" பி:�பவ" அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) 

யா"_பதி.ெப.(யா"_த".ஒ�.) ஈ"ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2690.3 

 ம'ைக_ெப.(ம'ைக_ெப.) ம'கல8 கிழா" என மன	_ெப.(மன	_ெப.) வலி�� 

இ�(தா" $தி�வி.2690.4 



 ந(தி நாதC	 இைனயனா� அ	 கய�_ெப.(கய�_ெப.) நா-ட�� 

$தி�வி.2691.1 

 இ(� வா2 Qதலா7	 அ'� அைனயளா� இ��ப� $தி�வி.2691.2 

 த(தி நா� இ,23_ெப.(இர23_ெப.) 

ஏ(திய_ெப.எ�.(ஏ(�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தபனிய விமான�� 

$தி�வி.2691.3 

 உ(� நG,� சைடயா, மண	_ெப.(மண	_ெப.) உ"னினா, ம"ேனா 

$தி�வி.2691.4 

 உய,(த_ெப.எ�.(உய,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சாதிL	 த	மிC	 

இழி(த_ெப.எ�.(இழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ"6 உ"னி8 

$தி�வி.2692.1 

 கய(த ெநM�ைட வைல8�ல8 க"னிைய ேவ-பா" $தி�வி.2692.2 

 விய(� ேக-ப� எFவா6 அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) ெவ68��" 

அவ�8� $தி�வி.2692.3 

 இைய(த_ெப.எ�.(இைய_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) 

வைல_ெப.(வைல_ெப.) உ� எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ��	 எ"னா $தி�வி.2692.4 

 க�கி�  �க(தா� அ"ன க�சின"_�றி.வி.�.(க��_ெப.+இ"-

ெபா�.உ�.+அ"_பட,.ஒ�.) க�ேசா3 ஆ,�த $தி�வி.2693.1 

 �#ைகய" ேதா ேம� இ-ட �கிலி" �Mசி J-3	 $தி�வி.2693.2 

 ���_ெப.(���_ெப.) ெகா�பளி8�	 ெந�த�_ெப.(ெந�த�_ெப.) 

க2ணிய" 9�த வாேனா, $தி�வி.2693.3 

 இ�வ�	 மைறL	 ேத:_வி.எ�.(ேத3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இைள�ப ஓ, வைலஞ" ஆனா" $தி�வி.2693.4 

 �H� உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

ஈ"ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேச� க2 �த�விைய 

அ�  இலா,_�றி.வி.�.(இ�_ெப.+ஆ,_பட,.ப".) ேபா� $தி�வி.2694.1 



 இழி_வி.(இழி_வி.) ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) வைல_ெப.(வைல_ெப.) 

மாதாக� சபி�தவா6 எ"ேன எ"6	 $தி�வி.2694.2 

 பழி ப3 சாப	 ஏறா, பரதரா� வர*	 ேவ2:=6 $தி�வி.2694.3 

 அழகி� ந"6_ெப.(ந"6_ெப.) ந"6 எ	 ஆலவா� அ:க  ெச�ைக 

$தி�வி.2694.4 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) கண�� உளா" ஓ, 

தைலவC	 சலதி வாண" $தி�வி.2695.1 

 எ"ப� ேதா"ற_�ைற.எ�.(ேதா"6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவட	 

எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எறி வைல_ெப.(வைல_ெப.) 

ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) இ-3 $தி�வி.2695.2 

 எ" /ற மைல�ப8 காவி மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) இ3 �ட	ைப_ெப.(�ட	ைப_ெப.) 

தா'கி� $தி�வி.2695.3 

 பி"/ற நட(�_வி.எ�.(நட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெச�ல� 

ெப�(�ைற� பா8க	_ெப.(பா8க	_ெப.) /8கா" $தி�வி.2695.4 

 கழி�தைல8 க2ட= கா3	 ைகைத அ	 காC	 ெந�த�_ெப.(ெந�த�_ெப.) 

$தி�வி.2696.1 

 �ழி�தைல8 கிட'�	 நG��� �ஃெறC	 ேதா-3� 

ெப2ைண_ெப.(ெப2ைண_ெப.) $தி�வி.2696.2 

 வழி�தைல �ம(� வா, க  வா,�ப வா� அ'கா(� 

ஆ	ப�_ெப.(ஆ	ப�_ெப.) $தி�வி.2696.3 

 �ழி�தைல மல, @	 கான�_ெப.(கான�_ெப.) ெகா3 வைல� 

ேச#_ெப.(ேச#_ெப.) ேச,(தா" $தி�வி.2696.4 

 ெப�(தைக அ�� அ"னாைள� 

ெபறா�_எதி,.ம.வி.எ�.(ெப6_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெப=6_வி.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ3�பா" ேநா=ற 

$தி�வி.2697.1 



 அ�(தவ வைலஞ,_ெப.(வைலஞ,_ெப.) ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) 

அதிசய	 அக��  ேதா"ற_�ைற.எ�.(ேதா"6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2697.2 

 வ�	தைக உைடய காைள_ெப.(காைள_ெப.) வைல_ெப.(வைல_ெப.) 

மக"_ெப.(மக"_ெப.) வர*_ெப.(வர*_ெப.) ேநா8கி� $தி�வி.2697.3 

 தி�(�_ஏவ.(தி�(�_வி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) உைடய ந	பி யாைர 

நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) ெச�/க எ"றா" $தி�வி.2697.4 

 ச(த நா� மைறக  ேதறா� தனி ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வ:வா�� 

ேதா"றி_வி.எ�.(ேதா"6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2698.1 

 வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) 

ெகாைலஞ" E6 ம�ைரயி� வைலஞ,8� எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) 

$தி�வி.2698.2 

 த(ைத_ெப.(த(ைத_ெப.) ேபா� 

சிற(�_வி.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உளா" ஓ, தனி 

வைல_ெப.(வைல_ெப.) உழவ" ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) $தி�வி.2698.3 

 ைம(த"_ெப.(ைம(த"_ெப.) யா"_பதி.ெப.(யா"_த".ஒ�.) 

பைட��_வி.எ�.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா��� �ைட8க*	 

வ�ல" ஆேவ" $தி�வி.2698.4 

 அ�ல� வா"_ெப.(வா"_ெப.) மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) 

அக�பட வைல_ெப.(வைல_ெப.) 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ�ச $தி�வி.2699.1 

 வ�லவ" ஆேவ" எ"ன ம=6 இவ"_பதி.ெப.(இவ"_பட,.ஒ�.) வைலஞ" 

ேகால	 $தி�வி.2699.2 

 /�லிய மக"_ெப.(மக"_ெப.) ெகா� �"ன	 /க"ற ெசா� ஒ"றி� 

இ�ேபா� $தி�வி.2699.3 

 ெசா�லிய�_வி.அ.ெப.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) 

ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) இர23	_ெப.(இர23_ெப.+உ	_சா#.) ேசாதைன 

கா23	 எ"னா $தி�வி.2699.4 



 ெதா23 உைற மன��8 கான�_ெப.(கான�_ெப.) �ைற�க	 அஃேத� 

இ(த� $தி�வி.2700.1 

 த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) �ைற_ெப.(�ைற_ெப.) 

இட��_ெப.(இட	_ெப.+அ��_சா#.) ஓ, வ"மீ" தழ� என8 கர(� சீ=ற	 

$தி�வி.2700.2 

 ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைறகி"ற ஐய 

�றி�த� பி:�திேய� எ" $தி�வி.2700.3 

 வ23_ெப.(வ23_ெப.) உைற ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாைத 

மண	_ெப.(மண	_ெப.) ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

த�ேவ"_வி.�.(த�_வி.+F_இ.இ.கா.+ஏ"_த".ஒ�.) எ"றா" $தி�வி.2700.4 

 சி'க ஏ6 அைனயா" காலி� ெச� நைட� படகி� 

பா�(�_வி.எ�.(பா�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2701.1 

 ச'� எறி தர'க	 த-ப� தட	_ெப.(தட	_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) கிழி��� 

ேபாகி8 $தி�வி.2701.2 

 கி'கர" ஆன காைள_ெப.(காைள_ெப.) வைர என8 

கிைல�த_ெப.எ�.(கிைள_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) 

ேம� $தி�வி.2701.3 

 ெதா'கலி� கிட(�_வி.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஞா"ற ெதா� 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) வைலைய வா'கி $தி�வி.2701.4 

 ெசFவிதி" ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ஆக	_ெப.(ஆக	_ெப.) தி�க நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எறி(தா" ப8க	_ெப.(ப8க	_ெப.) $தி�வி.2702.1 

 ெகௗவிய மணிவி� வ Gச_�ைற.எ�.(வ G�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இைச ஒலி 

கறா'கி� பாய� $தி�வி.2702.2 

 ைப வி#�� உயி,�� நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) விH'க வா�� ப-ட 

மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) ேபா� $தி�வி.2702.3 

 ெவF விைன� �றேவ6 ஐய" வி3_ஏவ.(வி3_வி.) வைல� ப-ட� அ"ேற 

$தி�வி.2702.4 



 மா� அ6 ேகளி, அ"பி" வைல� ப3	 வைலஞ,_ெப.(வைலஞ,_ெப.) ேகா" 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) $தி�வி.2703.1 

 வ Gசிய_ெப.எ�.(வ G�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வைலயி� ப-ட மீனிைன� 

��8கி வா'கி8 $தி�வி.2703.2 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) எறி தர'க �(நG,8 கைர இைட இ-டா" க  வா� 

$தி�வி.2703.3 

 �� ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) எ"ன 

ஆ,��_வி.எ�.(ஆ,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெமா��த" பரத� சாதி 

$தி�வி.2703.4 

 கிைளL	 ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) ேகாC	 வ G� வைலஞரா�8 கிள, 

ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) ஆ=ற� $தி�வி.2704.1 

 விைளெவா3 �ய"6_வி.எ�.(�ய�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ப� 

நா _ெப.(நா _ெப.) விைன ெசய� படாத மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) 

இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) $தி�வி.2704.2 

 இைளயவ" ஒ�வ"_ெப.(ஒ�வ"_ெப.) தாேன ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

விைச எறி(தா" ஈ�தா" $தி�வி.2704.3 

 அளிய ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) �ல�ேதா, ெத�வ மக"_ெப.(மக"_ெப.) 

இவ"_பதி.ெப.(இவ"_பட,.ஒ�.) 

ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ"றா, $தி�வி.2704.4 

 ைகைத J0 �ைறவ"_ெப.(�ைறவ"_ெப.) ஓைக ைக மிக� ப	ைப ஏ'க 

$தி�வி.2705.1 

 ெநா�� எC	 Q��பி� க வா� Qைள�சிய, �ரைவ_ெப.(�ரைவ_ெப.) 

N'க� $தி�வி.2705.2 

 ைபதைழ ப�வா�8 க�ைச� பரதவ" கல'க" ஞாழ�_ெப.(ஞாழ�_ெப.) 

$தி�வி.2705.3 

 ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) @	 

ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாைத� தி�மண	_ெப.(தி�மண	_ெப.) 

/ண,�தினாேன $தி�வி.2705.4 



 அ(நிைல வ�ைவ8 ேகால	 

ஆயின_வி.�.(ஆ�_வி.+இ"_இ.கா.+ன_பட,.ப".) ம�கனா�	 $தி�வி.2706.1 

 மி" நிைல ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) கணா7	 வி2_ெப.(வி2_ெப.) இைட 

விைட ேம� ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2706.2 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) நிைல வ:வா�� ேதா"ற� தட	_ெப.(தட	_ெப.) கைர 

மீன	 தாC	 $தி�வி.2706.3 

 ந�நிைல வ:ேவ ேபா"6 ந(தியா� �(தி� 

ேதா"ற_�ைற.எ�.(ேதா"6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2706.4 

 ெகா=ற ெவ _ெப.எஅ.(ெவ _ெப.அ.) விைட ேம� கா-சி_ெப.(கா-சி_ெப.) 

ெகா3�தவ, க�ைண நா-ட	 $தி�வி.2707.1 

 ெப=றலி" ேமைல� சா,பா� 

பிணி�த_ெப.எ�.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) பிறவி யா8ைக� $தி�வி.2707.2 

 சி=றறி* ஒழி(� �(நG,� ேச,�ப"_ெப.(ேச,�ப"_ெப.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) அறி*_ெப.(அறி*_ெப.) ேதா"ற� $தி�வி.2707.3 

 ெபா" தC ேம� வ Gர"_ெப.(வ Gர"_ெப.) @	 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) அ:8கீ0� 

தா0(தா" $தி�வி.2707.4 

 இர8க	 இ� இழி(த_ெப.எ�.(இழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) யா8ைக 

எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ� ஏைழ ஏைன� 

$தி�வி.2708.1 

 /ர8க இ"6 எ"ேபா� வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

/2ணிய வ:வ	 ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2708.2 

 அற8� எறி பவள� ெசFவா� அண'கிைன 

மண(�_வி.எ�.(மண_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ" பாச	 $தி�வி.2708.3 



 கர8க ெவ _ெப.எஅ.(ெவ _ெப.அ.) விைட ேம� 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க�ைணேய 

ேபா=றி_வி.எ�.(ேபா=6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ"றா" $தி�வி.2708.4 

 அகவிலா" பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ"பைன ேநா8கி� ப� 

நா _ெப.(நா _ெப.) $தி�வி.2709.1 

 மக* இலா வ��த	_ெப.(வ��த	_ெப.) 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உைம 

நா	_பதி.ெப.(நா	_த".ப".) மகளா� 

த(�_வி.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2709.2 

 தகவினா" மண(ேத	 நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) 

தரணியி� தனத" எ"ன $தி�வி.2709.3 

 நகவிலா� ேபாக	 90கி ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

அைடவா� எ"ன $தி�வி.2709.4 

 ெப2ணிைன வ�ைவ8� ஈ(த ெப�(�ைற� ேச,�ப=� அ"6 

$தி�வி.2710.1 

 த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) அளி �ர(� ந�கி� த�மமா� விைடேம� 

ேதா"றி_வி.எ�.(ேதா"6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2710.2 

 வி2_ெப.(வி2_ெப.) இைட 

நி"றா"_வி.�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ"_பட,.ஒ�.) ெச"றா" ேவ�திர� 

பைடயா ேனா3	 $தி�வி.2710.3 

 உ  நிைற அ"பேரா3 உ�தர ேகாச ம'ைக_ெப.(ம'ைக_ெப.) $தி�வி.2710.4 

 அ'� இ�(த_ெப.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அநாதி 9,�தி ஆதி 

நா� மைறக  ஏ��	 $தி�வி.2711.1 

 ெகா'�_ெப.(ெகா'�_ெப.) இ�	_ெப.அ.(இ�	_ெப.அ.) கமல� ெசFவி8 �ைர 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) வண'கி8 ேக-ப� $தி�வி.2711.2 

 ப'� இ�(�_வி.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அவ-� ேவத� 

பய"_ெப.(பய"_ெப.) எலா	 திர-: �(நG,� $தி�வி.2711.3 



 ெபா'� இ�	_ெப.அ.(இ�	_ெப.அ.) �ைத ேபா� அ-:� /க-:னா" 

ெசவிக  ஆர_�ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2711.4 

 அFேவைல அ"/ைடயா, அ6 பதினாயிரவ, அவ,8�	 அளி��� பாச 

$தி�வி.2712.1 

 ெவFேவைல கட�பி�� வ Gடாத பரான(த வ G3_ெப.(வ G3_ெப.) 

ந�கி_வி.எ�.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2712.2 

 ைமF ேவைல அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) விழி அ	 

கய�_ெப.(கய�_ெப.) க2 ந'ைகெயா3 ம�ைர சா,(தா" $தி�வி.2712.3 

 இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) ேவைல நில	_ெப.(நில	_ெப.) /ர8க �: 

கவி��� பா2:ய"_ெப.(பா2:ய"_ெப.) எ"6 

இ�(த_ெப.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 9,�தி $தி�வி.2712.4 

 கைலவ G� மதி� சைடேயா" கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

�ைறவ"_ெப.(�ைறவ"_ெப.) தைல� 

ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2713.1 

 வைலவ Gசி அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) பாச வைல_ெப.(வைல_ெப.) 

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

இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) ேம� $தி�வி.2713.2 

 அைல வ G�	_ெப.எ�.(வ G�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

/ன�_ெப.(/ன�_ெப.) வாதWரைர 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அவி�ைச வலி $தி�வி.2713.3 

 நிைல வ Gசி� பணி ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெநறி அறி(த_ெப.எ�.(அ#_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப: ெமாழிவா	 

$தி�வி.2713.4 

 ெதா3�த வ6ைமL	 பயC	 N8கி வழ'�ந, ேபால $தி�வி.2714.1 

 அ3�த வய�_ெப.(வய�_ெப.) �ள	_ெப.(�ள	_ெப.) நிர�பி 

அற	_ெப.(அற	_ெப.) ெப�8கி அவனி எலா	 $தி�வி.2714.2 

 உ3�த கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஒ�வ,8�	 உதவாத உவ# என $தி�வி.2714.3 



 ம3�� அறியா� /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) ைவைக8 கைர உள� வாதW, 

$தி�வி.2714.4 

 விழ* அறா நக, எ'�	 வி�(�_ெப.(வி�(�_ெப.) அறா மைன எ'�	 

$தி�வி.2715.1 

 மழ அறா மகி0 எ'�	 மைற அறா கிடாஇ எ'�	 $தி�வி.2715.2 

 �ழ* அறா அர'� எ'�	 �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) அறா 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) எ'�	 $தி�வி.2715.3 

 உழ* அறா வய�_ெப.(வய�_ெப.) எ'�	 உட	/_ெப.(உட	/_ெப.) அறா 

உயி, எ"ன $தி�வி.2715.4 

 ஆய வள	_ெப.(வள	_ெப.) பதியதனி� அமா�திய#� அ� மைறயி" 

$தி�வி.2716.1 

 Nய சிவ ஆகம ெநறியி" �ைற 

விள'க_�ைற.எ�.(விள'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வMசைனயா" 

$தி�வி.2716.2 

 மாய" இ3	 /�த இ� _ெப.(இ� _ெப.) உைட(ேதாட 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ�வ,_ெப.(ஒ�வ,_ெப.) 

$தி�வி.2716.3 

 ேசய இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.) ப#தி என� சிவ"_ெப.(சிவ"_ெப.) அ�ளா� 

அவத#�தா, $தி�வி.2716.4 

 ேப, வாத ஊர, என� ெப=6� த	 பிற'� மைற� $தி�வி.2717.1 

 சா,வாய A� வழியா� சட'� எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) நிைல ெவ�தி 

$தி�வி.2717.2 

 நG,வாய இளமதி_ெப.(இளமதி_ெப.) ேபா� நிர	/வா, ேவத �த� 

$தி�வி.2717.3 

 பா,வா� எ2 எ2 கைலL	 பதினா6 ஆ2:னி� பயி"றா, $தி�வி.2717.4 



 இ�தைக ேயா, நிக0 ெச�தி அறி(தவ, 

ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இய	ப_�ைற.எ�.(இய	/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ# $தி�வி.2718.1 

 ம,�தன பா2:ய"_ெப.(பா2:ய"_ெப.) 

ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வரவைழ�� ம=6 

அவைர� $தி�வி.2718.2 

 சி�த	_ெப.(சி�த	_ெப.) மகி0 வ#ைசயினா� சிற�/_ெப.(சிற�/_ெப.) 

அளி��� த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $தி�வி.2718.3 

 வி�தக ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) மதி அைம�சி" ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) 

@-: ேம	 ப3�தா" $தி�வி.2718.4 

 ெச=ற	 மி�	_ெப.எ�.(மி�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க�விகளி" 

திற�_ெப.(திற�_ெப.) AK	 மC ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) $தி�வி.2719.1 

 ெசா=ற ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) ெதா�_ெப.அ.(ெதா"ைம_ெப.) AK	 

�ள8க	 அற விள8க	 உற8 $தி�வி.2719.2 

 க=6 அறி(ேதா, ஆதலினா� காவல=�8 க2 

ேபா"ற_ெப.எ�.(ேபா�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2719.3 

 �=6	 உண,(த_ெப.எ�.(உண,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அைம�ச#C	 �த� அைம�சரா� நிக0வா, $தி�வி.2719.4 

 /�லாதா, �ர2 அட8கி� ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) கவ, வா, எ"ப� 

எவ" $தி�வி.2720.1 

 ெச�லாத_எதி,.ம.ெப.எ�.(ெச�_வி.ஆ�_எதி,.ம.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப� ேவ6 

தGப��� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ேகா"ைம $தி�வி.2720.2 

 வ�லா�	 த�தமேத�� அ#ய ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) வரவி3�� 

$தி�வி.2720.3 

 ந�லாரா� ஒ�/ர* ந-/_ெப.(ந-/_ெப.) 

அைடய_�ைற.எ�.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நட8கி"றா, $தி�வி.2720.4 



 அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) அ#ம��தனC8� அட� வாதW, அைம�ச, 

$தி�வி.2721.1 

 க2<	 இ3	 கவச�	 ேபா� கா#ய	 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒH�வா, $தி�வி.2721.2 

 த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) அளி 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அவனி எலா	 த	 

கிைளேபா� �ளி, N'க $தி�வி.2721.3 

 வ2ண மதி8 �ைட நிழ=றி �ைற 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வாH	 நா _ெப.(நா _ெப.) 

$தி�வி.2721.4 

 ெம�	ைம ஆ	 ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) விேவக �	 ேவ6 பா3 ஆய 

$தி�வி.2722.1 

 ெபா�	ைம ஆ	 ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) விேவக�	 /(திL  

ேதா"ற_�ைற.எ�.(ேதா"6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2722.2 

 இ	ைம ஆைசL	 ம6ைமயி� ஆைசL	 

இக(�_வி.எ�.(இக_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2722.3 

 ெச	ைம ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க��தரா�� 

பரகதி ேத,வா, $தி�வி.2722.4 

 /�த, ஆதிேயா, /ற*ைர ெநறிக7	 ெபா�யா $தி�வி.2723.1 

 நி�த ேவத A� தHவிய_ெப.எ�.(தHவ_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அக*ைர ெநறிL	 $தி�வி.2723.2 

 சி�த	_ெப.(சி�த	_ெப.) மா� 

அ6��_வி.எ�.(அ6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அர" அ�  ெதளிவியா� 

அதனா" $தி�வி.2723.3 

 மி�ைத ஆணவ� ெதாட8� அறாதி�ைல ஆ	 வ G3	 $தி�வி.2723.4 

 ப�தி ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அர" அ�  

ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) ப�த�8� அ"றி $தி�வி.2724.1 



 ��தி எ�த#� என மைற ெமாழிவ� அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ெபா� A� 

$தி�வி.2724.2 

 ச�தியா� ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) ெதளி* எலா	 ச�திநி பாத,8� 

$தி�வி.2724.3 

 உ���_வி.எ�.(உ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உண,��வ� ஆகம	 

எ"ப, ெம� உண,(ேதா,_வி.அ.ெப.(உண,_வி.+(�_இ.கா.+ஓ,_பட,.ப".) 

$தி�வி.2724.4 

 ேவத ஆகம� ெச"னியி�_ெப.(ெச"னி_ெப.+இ�_இட.ேவ.) விைள 

ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ேபத	 $தி�வி.2725.1 

 ேபத	 ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிண8� 

அ6��_வி.எ�.(அ6_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ� _ெப.(இ� _ெப.) 

பிணி அவி0�� $தி�வி.2725.2 

 நாத" ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த"ைனL	 

எ"ைனL	 ந��	_ெப.எ�.(ந��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2725.3 

 ேபாத" ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ��பர" வ�வ� 

எ�ெபாH� ஆ� $தி�வி.2725.4 

 கர* இலாத ேப, அ"பிC8� எளிவ�	 க�ைண8 $தி�வி.2726.1 

 �ரவனா, அ�  அ"றி இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) 

ெகா:ய_ெப.அ.(ெகா:ய_ெப.அ.) ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) பாச	 

$தி�வி.2726.2 

 /ைர இ� ேக வியா� கட�ப� /ைணயினா� அ"றி $தி�வி.2726.3 

 உர* நG,8கட� கர	_ெப.(கர	_ெப.) ெகா3 நG(�வ� 

ஒ8�	_ெப.எ�.(ஒ8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2726.4 

 எ"6 அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) வாதW, மைறயவ, இ"ப 

வ G3_ெப.(வ G3_ெப.) எ�த8 $தி�வி.2727.1 

 �"6	 ஆைசயா� ெதாட8� உ23 ��தி ஆகம A� $தி�வி.2727.2 



 ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) ேக விேயா, வ�(ெதா6	 உண,(தவ, இைட� தா	 

$தி�வி.2727.3 

 ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா2 ெதா6	 

அளவளா�� ேத,�வ, ஆனா, $தி�வி.2727.4 

 எ2ணிலா, இட��_ெப.(இட	_ெப.+அ��_சா#.) அள(� அள(� அறிெபா�  

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.2728.1 

 உ2ணி நG, விடா�8� உவ# நG, உ2டவ, 

ஒ�ப_�ைற.எ�./உ.உ�.(ஒ�/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2728.2 

 அ2ணலா, அக�� அைமஉறா� அரசC8� உயி�	 $தி�வி.2728.3 

 க2<மா� அைம�� உ#ைமL	 ைக விடா� இய�வா, $தி�வி.2728.4 

 க ள8 காதல"_ெப.(காதல"_ெப.) இட��_ெப.(இட	_ெப.+அ��_சா#.) 

அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) கல(�_வி.எ�.(கல_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

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

ஒH�	_ெப.எ�.(ஒH�_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2729.1 

 உ ள8 கா#ைக மட(ைத_ெப.(மட(ைத_ெப.) ேபாK	 உ	பைர8 கா�பா" 

$தி�வி.2729.2 

 ப ள8 கா# உ2டவனிட�� உ ள"/ பதி(� $தி�வி.2729.3 

 ெகா ள8 காவல"_ெப.(காவல"_ெப.) இைட� /ற� ெதாழிK	 

உ-ெகா2டா, $தி�வி.2729.4 

 இ"ன ெச�ைகயி" ஒH�வா, ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

ெபாH�_ெப.(ெபாH�_ெப.) ஏகி� $தி�வி.2730.1 

 ெத"ன, த	பிரா" அைவ இைட� 

ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எதி, நி"றா, 

$தி�வி.2730.2 

 அ"னேபா� அ3 ப# நிைர கா�பவ, அரச"_ெப.(அரச"_ெப.) $தி�வி.2730.3 

 �"ன, வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தா0(� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சிைற 



நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ� ெமாழிவா, 

$தி�வி.2730.4 

 மற	_ெப.(மற	_ெப.) தவாத ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) வலவ 

ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) வய� ப# ெவ ள�� $தி�வி.2731.1 

 இற(தவா	 ப# ேபாக_�ைற.எ�.(ேபா8_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எMசிய_ெப.எ�.(எM�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.2731.2 

 நிைற(த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேநாய*	 ெந:� 9�/ 

அைடய*	 அ"றி� $தி�வி.2731.3 

 சிற(தவா	 ப# ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) இைல ேத,(தி:" எ"றா, 

$தி�வி.2731.4 

 ம"ற�_ெப.(ம"ற�_ெப.) ேவ	பC	 வாதW, வ ளைல 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2732.1 

 இ"6 நG, நம� அைற திற(� இ�நிதி எ3��� $தி�வி.2732.2 

 ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேவைல அ	 �ைறயி� 

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

ெத#(�_வி.எ�.(ெத#_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2732.3 

 ெவ"றி வா	 ப# ெகா3 வர� ேபா	 எ"6 வி3�தா" $தி�வி.2732.4 

 உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) ேவ6ப-3 அைம�சிய� ெநறியி� 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒH�	_ெப.எ�.(ஒH�_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2733.1 

 வ ளலா, நிதியைற திற(� அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) 

ெபற�_ெதா.ெப.(ெப6_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) வயமா" $தி�வி.2733.2 

 ெகா ள_�ைற.எ�.(ெகா _வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ேவ2:ய_ெப.எ�.(ேவ23_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) எலா	 



ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தா0 இ68கி 

$தி�வி.2733.3 

 ெவ ைள_ெப.(ெவ ைள_ெப.) மா மதி ேவ(தைன விைட ெகா3 ேபாவா, 

$தி�வி.2733.4 

 எ3�த_ெப.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா" �ைம ஒ-டக�� 

இ-3 �" ஏக $தி�வி.2734.1 

 வி3��_வி.எ�.(வி3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வி2_ெப.(வி2_ெப.) 

ெதா3 தி2_ெப.அ.(தி2_ெப.அ.) திமி� விைடயவ" 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $தி�வி.2734.2 

 அ3�த வி0(த ெபா" அ	/ய� தட	_ெப.(தட	_ெப.) 

ப:(�_வி.எ�.(ப:_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) $தி�வி.2734.3 

 ம3� தட	_ெப.(தட	_ெப.) கைர� சி�தி ஐ'கர�தைன வண'கா $தி�வி.2734.4 

 க�ைண நாயகி அ	 கய�_ெப.(கய�_ெப.) க2ணி எ	 பிரா-: $தி�வி.2735.1 

 அ�ண நா _ெப.(நா _ெப.) மல,� 

ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) சீ= அ:�தல	 இைறMசி 

$தி�வி.2735.2 

 வ�ணனா, ெப� வயி=6 ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) வலி 

ெக3��_வி.எ�.(ெக3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ2ட $தி�வி.2735.3 

 த�ண நா _ெப.(நா _ெப.) மதி� சைட உைட அ:க  �" தாழா 

$தி�வி.2735.4 

 ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) ேவ23	 இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) 

ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) எலா	 உன8�	 ஐய	 ெபாறிL	 $தி�வி.2736.1 

 ெவ"6_வி.எ�.(ெவ�_வி.+"=_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) ேவ23	 

நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) அ"ப,8�	 ஆ8�க ெவ ளி $தி�வி.2736.2 

 ம"6 ேவ2:_வி.எ�.(ேவ23_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 



ஆ:ய_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ ள� எ" �ைற ஈ� 

$தி�வி.2736.3 

 எ"6 ேவ2:ய_ெப.எ�.(ேவ23_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ��வா,8� இைறவனி" 

அ�  ேபா� $தி�வி.2736.4 

 ஆதி ைசவ" ஆ	 அ��சக" ஒ�வ"_ெப.(ஒ�வ"_ெப.) ேந, அைண(� 

$தி�வி.2737.1 

 @தி ஈ(தன" நம8�_பதி.ெப.(ந	_த".ப".+8�_ெகா.ேவ.) 

இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) ேபா� இைல நிமி�த	 $தி�வி.2737.2 

 ஈ� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ெநறி8� ஏ� எ"6 இ� ைக ஏ=6 

அணி(�_வி.எ�.(அணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2737.3 

 ேவத நாதைன இைறMசினா, விைட ெகா3 மீ2டா, $தி�வி.2737.4 

 இ"னிய	 அதி,(தன எH(தன பதாதி $தி�வி.2738.1 

 �"னிய இைண8கவ# � ளின �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) கா� $தி�வி.2738.2 

 ெபா" இய� மதி8 �ைட நிழ"றன ெபால	_ெப.(ெபால	_ெப.) ெகா  

$தி�வி.2738.3 

 மி"னிய மணி� சிவிைக ேம� ெகா3 நட(தா, $தி�வி.2738.4 

 ம=6 இவ, வழி�ப3 �" மாறி நட	 ஆ3	 $தி�வி.2739.1 

 ெவ=றி_ெப.(ெவ=றி_ெப.) விைடயா, இவ, விைன� ெதாைகயி" ஒ�/	 

$தி�வி.2739.2 

 ப=றிய இ�-3 மல ப8�வ�	 ேநா8கா $தி�வி.2739.3 

 உ=6 அ:ைம ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பணி 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�ள உ"னா 

$தி�வி.2739.4 

 ச(த மைற தG2ட அ#ய த	 க�ைணயா� ஓ, $தி�வி.2740.1 



 அ(தண,_ெப.(அ(தண,_ெப.) �ல8 �ரவ" 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ: 

நG'கா_எதி,.ம.வி.எ�.(நG'�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2740.2 

 ைம(த, பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) த	ெமா3 ெப�(�ைறயி� வ(ேதா, 

$தி�வி.2740.3 

 ெகா(� அல, ெந�'கிய_ெப.எ�.(ெந�'�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

��(�_ெப.(��(�_ெப.) அ: இ�(தா, $தி�வி.2740.4 

 ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) அன Gகெமா3 ேபா�� /ற 

அ3�த $தி�வி.2741.1 

 இ�	_ெப.அ.(இ�	_ெப.அ.) கட	_ெப.(கட	_ெப.) அள�/ இல 

கட(�_வி.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+உ_ெப.எ�.�றி.) எH பிற�/ ஆ	 

$தி�வி.2741.2 

 க�	 கட�_ெப.(கட�_ெப.) கட8க_�ைற.எ�.(கட88_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ�வா, க�ைண ெவ ள� $தி�வி.2741.3 

 ெப�'கட� நிைற(�_வி.எ�.(நிைற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைற 

ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) �ைற அைட(தா, $தி�வி.2741.4 

 அ3�திட அ3�திட அக�� உவைக ெவ ள	_ெப.(ெவ ள	_ெப.) 

$தி�வி.2742.1 

 ம3�திட �கி0�த ைக	 மல, கமல	 உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) $தி�வி.2742.2 

 ெதா3�திட விழி�/ன� �ளி�திட விைன8ேக $தி�வி.2742.3 

 வி3�தி3	 மன��_ெப.(மன	_ெப.+அ��_சா#.) அ�  விைள(திட நட(தா, 

$தி�வி.2742.4 

 பி�� இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) என� பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) நைக8க 

வ� நாலா	 $தி�வி.2743.1 

 ச�தி பதிய� தம� ச�� அறி*_ெப.(அறி*_ெப.) த"ைன� $தி�வி.2743.2 

 ெபா�திய மல�திC	 ெவRஇ� �ைம ெபா6�ேதா" $தி�வி.2743.3 



 ஒ�� இழி_வி.(இழி_வி.) பிணி�/ உ6 ஒ��தைனL	 ஒ�தா, $தி�வி.2743.4 

 ெந��பி� இ3 ெவ2ெண� என ெநM�_ெப.(ெநM�_ெப.) உ�க எ"ைன 

$தி�வி.2744.1 

 உ�8�	 இதனா� எைன ஒளி�த மல ஆ=றா� $தி�வி.2744.2 

 க�8�	 அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எைன ஆ  க�ைண 

ெவ ள	_ெப.(ெவ ள	_ெப.) $தி�வி.2744.3 

 இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இடேன இனி� 

என எ2ணி_வி.எ�.(எ2<_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நக, /8கா, 

$தி�வி.2744.4 

 கா� இைல அைட(த_ெப.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கH �- 

பைட வல�தா, $தி�வி.2745.1 

 ேகாயிைல அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �ளி, 

வா"_ெப.(வா"_ெப.) /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) �ைட(� $தி�வி.2745.2 

 வாயிைல அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உடல	 

ம2_ெப.(ம2_ெப.) உற விH(�_வி.எ�.(விH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2745.3 

 ேவயிைல அைட(தவைர ெம�� /க0 வH�தா $தி�வி.2745.4 

 ஆலய ம�'�_ெப.(ம�'�_ெப.) வலமாக வ�வா, �" $தி�வி.2746.1 

 9ல மைற ஓதி 

�:யாத_எதி,.ம.ெப.எ�.(�:_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) த"ைன� $தி�வி.2746.2 

 சீல �னிேவா, ெதளிய_�ைற.எ�.(ெதளி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேமானவழி 

ேத=6	 $தி�வி.2746.3 

 ேகால �ைறகி"ற ஒ, ��(ைத எதி, க2டா, $தி�வி.2746.4 

 ேவத A� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ம�'கிC	 ெம�வழி� ைசவ� 

$தி�வி.2747.1 



 ேபாத A� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ம�'கிC	 /ராண��- 

கிட(த_ெப.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2747.2 

 கீத A� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ம�'கிC	 கிைள ெகH சமய $தி�வி.2747.3 

 ேபாத A� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ம�'கிC	 வா�வி-3� பிற'க 

$தி�வி.2747.4 

 ��தி Eறிய அற	_ெப.(அற	_ெப.) �த� நா"�	 

அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ெதா�_ெப.அ.(ெதா"ைம_ெப.) A� $தி�வி.2748.1 

 அ#ய� ஆ	 கதி8� ஏ� எ"6 ஆகம	 கா-3	 $தி�வி.2748.2 

 ச#ைய ஆதி நா� பத�	 தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

ெத#(�_வி.எ�.(ெத#_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உண,(த_ெப.எ�.(உண,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2748.3 

 ெப#ய_ெப.அ.(ெப#�_ெப.) மாணவ, கழக�	 வினா விைட 

ேபச_�ைற.எ�.(ேப�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2748.4 

 ச#ைய வ�ல ெம�� ெதா2ட�	 ச	/*8� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) 

$தி�வி.2749.1 

 கி#ைய ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ைம(த�	 கிள, சிவ ேயாக	 $தி�வி.2749.2 

 ெத#L	 சாதக8 ேகளி�	 ேதசிக� த"ைம_ெப.(த"ைம_ெப.) $தி�வி.2749.3 

 /#L	 ேபாதக� ெச�வ�	 அள* இல, 

ெபாலிய_�ைற.எ�.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2749.4 

 ஒழி(த_ெப.எ�.(ஒழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேநா"பின, ஆடல, 

பாடல, உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) $தி�வி.2750.1 

 பழி�த ெச�ைகய, அHைகய, நைகயின, பாச	 $தி�வி.2750.2 

 கழி�த க2ணினா� அர" உ�8 க23 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உலகி� $தி�வி.2750.3 

 விழி�த க2 ��டா� தி# வ Gர�	 பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) ஆ� $தி�வி.2750.4 



 கர* இ� உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) ஆ	 வி�	/ இைட8 கா�_ெப.(கா�_ெப.) 

அற விள'�	_ெப.எ�.(விள'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2751.1 

 பரசிலா �ட,8� உதய	 ஈ6 இ"ைமயா� பகK	 $தி�வி.2751.2 

 இர*_ெப.(இர*_ெப.) ேந, பட8 க2:ல, இய"6 ெச� நி�த $தி�வி.2751.3 

 விரத	_ெப.(விரத	_ெப.) ஆதி ேனா"/ 

இழ(�_வி.எ�.(இழ_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைற விMைசய, 

பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) ஆ� $தி�வி.2751.4 

 உைடL	 ேகாவண	 உ2:L	 ைக�பலி உற*_ெப.(உற*_ெப.) எ"6 

$தி�வி.2752.1 

 அைடL	_ெப.எ�.(அைட_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேகளி�	 அர" 

அ:யா, க2:கல" க2 $தி�வி.2752.2 

 பைடL	 பா#ட	 ஆயிC	_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ"_நி.எ�.�றி.+உ	_சா#.) 

பக�_ெப.(பக�_ெப.) இரா_ெப.(இரா_ெப.) �த� ஈ6 $தி�வி.2752.3 

 இைட இ"6 ஆ	 இட��_ெப.(இட	_ெப.+அ��_சா#.) உற'�வ� இஃ� 

அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) வா08ைக_ெப.(வா08ைக_ெப.) $தி�வி.2752.4 

 இ�தைக� பல ெதா2ட, த	 �ழ�� இைடயா� அ	 $தி�வி.2753.1 

 ஒ�த_�ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ைப'_ெப.அ.(ைப'_ெப.அ.) 

��(�_ெப.(��(�_ெப.) அ:யினி� ேயாக ஆசன�தி� $தி�வி.2753.2 

 /�தக�� எHதிய_ெப.எ�.(எH�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சிவஞான 

ெம�� ேபாத	 $தி�வி.2753.3 

 ைக�தல	 த#�� இ��ப� ஓ, க�ைணைய8 க2டா, $தி�வி.2753.4 

 ம"6  ஆ:ய_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆன(த 

வ:வ�	 வடவா� $தி�வி.2754.1 

 ஒ"றி நா�வ�8� அைச* அற உண,�திய உ�*	 $தி�வி.2754.2 



 இ"6 நாயிேன=� எளிவ(த இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) உ� எ"னா 

$தி�வி.2754.3 

 அ"6 நாயக" �றி�/_ெப.(�றி�/_ெப.) உள�� உண,�திட அறி(தா, 

$தி�வி.2754.4 

 �"/ அணி(தன, அணி(தன, அMசலி �:ேம� $தி�வி.2755.1 

 எ"/ ெந8கிட உ�கின, இனியா, எளி 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2755.2 

 அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) எC	 வைல� ப-டவ, அ�  வைல� ப-டா, 

$தி�வி.2755.3 

 �"ப ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) பவ வைல_ெப.(வைல_ெப.) அ6�திட 

வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெதா2ட, $தி�வி.2755.4 

 கால�	 கனா8 கா-சிL	 நிமி�த�	 க:(தா, $தி�வி.2756.1 

 சீல மாணவ, ெசFவி ேத, ேதசிக" எ"ன $தி�வி.2756.2 

 9ல ஆகம	 ஓதினா" �68� அவி0 கHநG, $தி�வி.2756.3 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) சா(� 

அணி(�_வி.எ�.(அணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ:யி" ேம� வ" 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) வ G8கி $தி�வி.2756.4 

 அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) ேவதிய, ஒH8க�	 அ"/	 க23 யா8ைக 

$தி�வி.2757.1 

 உ  நிலா உயி, ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) /னKட" 

கவ,(�_வி.எ�.(கவ,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ ள8 $தி�வி.2757.2 

 க2 இலா" மல	 கழGஇ� பத கமல�	 J-: $தி�வி.2757.3 

 வ2ண மாமல,� ெச	கர	 ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) ேம� ைவயா 

$தி�வி.2757.4 



 J8க	 ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஐ(� 

எH�தினி� �=றிய_ெப.எ�.(�=6_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாச 

$தி�வி.2758.1 

 வ G8க நG8கி_வி.எ�.(நG8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெம� ஆன(த	 விைள 

நில��_ெப.(நில	_ெப.+அ��_சா#.) உ���� $தி�வி.2758.2 

 ேபா8� மீ-சிL  /ற	/ இலா� @ரண வ:வ	 $தி�வி.2758.3 

 ஆ8கினா" ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தGபக	 ேபா� வ�	 

அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) $தி�வி.2758.4 

 பா,�த_ெப.எ�.(பா,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பா,ைவயா� இ�	/ 

உ2ட நG, என� ப��	 $தி�வி.2759.1 

 தG,�த" த"ைமL	 ��ெமாழி ெச�த�	 த	ைம� $தி�வி.2759.2 

 ேபா,�த பாச�	 த	ைமL	 

மற(�_வி.எ�.(மற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெம�� ேபாத $தி�வி.2759.3 

 9,�தியா� ஒ"6	 அறி(தில, வாதW, �னிவ, $தி�வி.2759.4 

 ேதC	 பாK	 தG	_ெப.அ.(தG	_ெப.அ.) க"னK	 அ��	 ஆ� தி�தி�� 

$தி�வி.2760.1 

 ஊC	 உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) உ�8க உ  ஒளி 

உண,(�_வி.எ�.(உண,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ"ப	_ெப.(இ"ப	_ெப.) $தி�வி.2760.2 

 ஆனவா6 ேத8கி� /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) கசிவ� ஒ�� 

அழியா_வி.எ�.(அழி_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2760.3 

 ஞான வாணி வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ6�தன  

அ"ப, த	 நாவி� $தி�வி.2760.4 

 ெதாHத ைகயின, �ள'கிய �:யின, �7	ப $தி�வி.2761.1 

 அHத_ெப.எ�.(அH_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க2ணின, ெபா:�/6	 

யா8ைகய, நா8�� $தி�வி.2761.2 



 தH தH�தவ" /ைரயின, தைம 

இழ(�_வி.எ�.(இழ_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ� வா� $தி�வி.2761.3 

 இHைத அ"ன ெம�யின, 

பணி(�_வி.எ�.(பணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ��வா, ஆனா, 

$தி�வி.2761.4 

 பH� இலாத ெசா� மணியிைன� ப�தி 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) 

$தி�வி.2762.1 

 �H�	 ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வட�தினா" 

�ைற ெதா3�� அல'க� $தி�வி.2762.2 

 அH�_வி.எ�.(அH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) சா��	 ெம� அ"ப�8� 

அக	 மகி0(�_வி.எ�.(மகி0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஐய, 

$தி�வி.2762.3 

 வH இலாத ேப, மாணி8க வாசக" எ"றா, $தி�வி.2762.4 

 பா-:=� இ"/6 ��பர" பாத	_ெப.(பாத	_ெப.) ேம� 

க2ண G,_ெப.(க2ண G,_ெப.) $தி�வி.2763.1 

 ஆ-:� ெசா� மல, அணி(�_வி.எ�.(அணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த= 

ேபாத இ" அ�ைத $தி�வி.2763.2 

 ஊ-:� த=பர ஞான	 ஆ	 ஓம ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கனைல 

$தி�வி.2763.3 

 9-:� ச	/வி" @ைச ேம� �ய=சிய, ஆனா, $தி�வி.2763.4 

 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) பவ 

வாசைன_ெப.(வாசைன_ெப.) அ=6 மாணி8க $தி�வி.2764.1 

 வாசக� பிரா" ேதசிக" மாணவ, ஓ�	 $தி�வி.2764.2 

 ஓைச ஆகம உபநிடத ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) எலா	 

ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2764.3 



 தி�தி8�	 மணி_ெப.(மணி_ெப.) வா,�ைத இ"ன	 சி"னா  தி�� ெசவியி� 

அ�(த*	 ைக� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா" எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) 

$தி�வி.2765.1 

 ப�தி� ேப, அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) அளி��8 

கவ,(�_வி.எ�.(கவ,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேவ23	 பணி ெகா3 

பா2:யைன இவ, ப2/_ெப.(ப2/_ெப.) ேத=றி $தி�வி.2765.2 

 ��தி8ேக வி3�திட*	 /�ைத வா� �:�திட*	 தி�* ள	 உ"ன	 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2765.3 

 எ�தி� ெதா2டைர8 க�ம	 சிறி� உ23 இ'ேக இ��தி என 

உ�8கர(தா" அ:ய ேரா3	 $தி�வி.2765.4 

 கனவி� வ�	 கா-சி_ெப.(கா-சி_ெப.) என8 க�ைண 9,�தி கா-: 

மைற�தK	 அ"ப, கல8க�� ஆ0(� $தி�வி.2766.1 

 நன*_ெப.(நன*_ெப.) ெகா�ேலா கன*_ெப.(கன*_ெப.) ெகா�ேலா இ"6 

நாத" ஞமலி8�� தவி� இ-ட நல	_ெப.(நல	_ெப.) ேபா� எ"ைன 

$தி�வி.2766.2 

 நிைனவ#ய தி�ேமனி கா-: ஆ23 நG�தைத எ"6 ஐL=6 

ெநMச	_ெப.(ெநMச	_ெப.) ேதறி $தி�வி.2766.3 

 இன அ:யா�ட" E-டா� ஏகினாேயா எ"ைனL	 எ" விைனையL	 

இ'� இ��தி எ(தா� $தி�வி.2766.4 

 வMச விைன8 ெகா  கலனா	 உடைல� தGவா� ம38கிேல" வைர உ�23 

மா�� ேப" அ�ேல" $தி�வி.2767.1 

 நM�_ெப.(நM�_ெப.) ஒH� வாளாK	 �ைற�ேப" அ�ேல" ஆதேன 

அ�*	 நின� உைடைம எ"ேற $தி�வி.2767.2 

 அMசிேன" தேனL	 

அழியா�_எதி,.ம.வி.எ�.(அழி_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆவி ஐயேன 

நிைன� �##(�_வி.எ�.(பி#_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ=ற கி�ேல" 

$தி�வி.2767.3 



 எ" ெச�ேகா எ(தாேயா எ(தாேயா எ"6 இர'கினா, /ர23 அHதா, 

இைனய_�ைற.எ�.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெசா�வா, $தி�வி.2767.4 

 வறியவனா	 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பிறவி8 �6ட" ைகயி� 

வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப� விைல_ெப.(விைல_ெப.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேபா� மழைல ேதறா� $தி�வி.2768.1 

 சிறியவனா	 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மதைல ைகயி� 

ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) 

ெபா" மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ ள	 ேபா� ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) யா,8�	 

$தி�வி.2768.2 

 அறிவ#யா� சிறிேயைன எளிவ(� ஆ2ட அ�ைம_ெப.(அ�ைம_ெப.) 

அறிேய"_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி,.ம.+எ"_த".ஒ�.) �"ப�� அHவ�� 

ஆழா� $தி�வி.2768.3 

 பிறிவறியா அ"பெரா3 அக"றா� க�லா� ேபைதேய" �ைற அல� 

எ	பிரானா� எ"ேன $தி�வி.2768.4 

 ம2_ெப.(ம2_ெப.) ஆதி ஆ6 ஆ6 மன	_ெப.(மன	_ெப.) �ழாவி� த3 

மாறி� $தி�வி.2769.1 

 /2 ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எைன8 காணா� உழ� 

கி"ேறைன� ேபாத அ�  $தி�வி.2769.2 

 க2ணா� அைவ �H�	 கைரய 
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கழறினா, அ� ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஐய" 
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ப# நடா��	 $தி�வி.2826.3 

 பாக, ஆயினா, அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) வ�	 ப#� அ� பக,வா	 

$தி�வி.2826.4 

 N8கி ஆ,�த ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ப-:ன, �#ைகய, ெதா3 ேதா� 

$தி�வி.2827.1 

 வ G8� காலின, இ��/ உட�_ெப.(உட�_ெப.) கா�பின, ெவ�ளி" 

$தி�வி.2827.2 

 ேநா8� பா,ைவய, /2டர Qதலின, அ:யி� $தி�வி.2827.3 

 தா8கி_வி.எ�.(தா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஆ,�/ எH நைகயின, 

அழ"6 எH சின�ேதா, $தி�வி.2827.4 

 வ-ட� ேதா� வ# /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) 

கிட(�_வி.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைசய_�ைற.எ�.(அைச_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ைவ வ:வா  $தி�வி.2828.1 

 ெதா-ட ைகயின, சில,_ெப.(சில,_ெப.) ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) ேதமர	 

�ழல_�ைற.எ�.(�ழ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2828.2 



 வி-ட ைகயின, சில,_ெப.(சில,_ெப.) ெவ#நிைட ெந3க விசிக� $தி�வி.2828.3 

 /-:� வ G8கி வி� N8கிய /ய�தின, சில,_ெப.(சில,_ெப.) ஆ� $தி�வி.2828.4 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) படா	 ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேபா,ைவய, சில,_ெப.(சில,_ெப.) ப�	 பட�தா" $தி�வி.2829.1 

 ெமா�	/ வ G8கிய கவய�தா, சில,_ெப.(சில,_ெப.) க� 

�கி�_ெப.(�கி�_ெப.) ேபா� $தி�வி.2829.2 

 அ	/ய	 /ைத கா�பின, சில,_ெப.(சில,_ெப.) சில, அவி�	 $தி�வி.2829.3 

 ைப	 ெபா" வா _ெப.(வா _ெப.) நிற� படா	 ெச��� பாய�தா, சிலரா� 

$தி�வி.2829.4 

 பி�ச ஒ2_ெப.அ.(ஒ _ெப.அ.) �ைடயா, பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) கவ#பா� 

பிற'க� $தி�வி.2830.1 

 ைத�ச த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) �ைடயா, பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) ச�லி J0 

நா=றி $தி�வி.2830.2 

 ைவ�ச வ2�ைடயா, பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) வா2 நிலா 

��த	_ெப.(��த	_ெப.) $தி�வி.2830.3 

 ெமா��ச ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) �ைடயா, பல,_பதி.ெப.(பல,_ெப.) 

ெமா�	 பின, இவ�  $தி�வி.2830.4 

 த�ம	 ஆதி நா� ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) எC	 தாள� ஞான 

$தி�வி.2831.1 

 க�ம கா2ட	 ஆ	 ெசவிய� கா-சிைய8 

கட(த_ெப.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2831.2 

 ஒ�ைம ஆ	 பரம பரமா	 உண,*_ெப.(உண,*_ெப.) எC	 க2ண� 

$தி�வி.2831.3 

 அ�ைம_ெப.(அ�ைம_ெப.) ஆ	 விதி �க�த� நிேடத வா� அ�வா� 

$தி�வி.2831.4 



 த(திர'களா� /றவணி த#�த� 

வி#(த_ெப.எ�.(வி#_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2832.1 

 ம(திர'களா� சத'ைக தா,_ெப.(தா,_ெப.) மணி� சில	/_ெப.(சில	/_ெப.) 

அணி(த_ெப.எ�.(அணி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2832.2 

 அ(தர	 �ழ� ேசமC	 அ�8கC	 

மிதி8�	_ெப.எ�.(மிதி_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2832.3 

 �(தர� பத	_ெப.(பத	_ெப.) ெபாைற ெகாள� N'� இ� /ைட�தா� 

$தி�வி.2832.4 

 மா2ட தாரக� பிரம	 ஆ	 கலின	 வா� கிழிய� $தி�வி.2833.1 

 @2ட_ெப.எ�.(@2_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தா= /ற� சமய	 ஆ	 

ெபா� பைட �#ய $தி�வி.2833.2 

 923 ேப, எதி, விைள�திக" �:�ப� �ள# $தி�வி.2833.3 

 ஆ2ட ேகா�க	 அ(�ைர ஆக	_ெப.(ஆக	_ெப.) ேமவியதா� $தி�வி.2833.4 

 அ2ட ேகா:க  அைன��	 ஓ, பி2டமா அ38கி $தி�வி.2834.1 

 உ2ட நGரதா ��கி" ேம� உப நிட8 கலைன $தி�வி.2834.2 

 ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வாலிய ைவதிக� 

/ரவி_ெப.(/ரவி_ெப.) ேம� 

ேகா2டா"_வி.�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.2834.3 

 ெதா2ட, பாச வ" ெதாட, அவி0�திட வ�	 ேசாதி $தி�வி.2834.4 

 ஆன ம(திர8_ெப.அ.(ம(திர	_ெப.+8_ஒ=.) கிழா, ெபா�-3 அ"றிL	 

ெவ"றி $தி�வி.2835.1 

 மீனவ" பிற�/ அ68க*	 வா, கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) வ G8கி $தி�வி.2835.2 

 வான நாயக" ஏ(திய_ெப.எ�.(ஏ(�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மைறLைற 

கழி�த $தி�வி.2835.3 



 ஞான வா _ெப.(வா _ெப.) /ற இ�ைளL	 ந8கி வா _ெப.(வா _ெப.) எறி�ப 

$தி�வி.2835.4 

 சா�(த ெகா2ைடL	 தி� �:� சா��	 வா _ெப.(வா _ெப.) வயிர	 

$தி�வி.2836.1 

 ேவ�(த க2:L	 ெதா:க7	 �ைழக7	 விைனைய8 $தி�வி.2836.2 

 கா�(த_ெப.எ�.(கா�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) /2டர QதK	 

ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) கலி'க�	 கா�/	 $தி�வி.2836.3 

 ஆ�(த ெதா2ட, த	 அக	 பி#யா� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) எறி�ப 

$தி�வி.2836.4 

 பிற8�	 ஆைசேயா, மற(�	 இ'� அ<க" மி" பிற�ைப $தி�வி.2837.1 

 மற8�	 ஆைசேயா, இ	 என வ	மி" அ"பைர ேவ(�_ெப.(ேவ(�_ெப.) 

$தி�வி.2837.2 

 ஒ68�	 ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) கைள வா"_ெப.(வா"_ெப.) என ஒ�வC	 

பிறவி $தி�வி.2837.3 

 அ68க 

வ(தன"_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ"_பட,.ஒ�.) எ"ப 

ேபா� ப#� சில	/_ெப.(சில	/_ெப.) அல	ப $தி�வி.2837.4 

 க'ைகைய� சைட �:யி" ேம� கர(தைன 

அவ _பதி.ெப.(அவ _பட,.ஒ�.) ேபா� $தி�வி.2838.1 

 எ'க  த	ைமL	 கர(தி3 எ"6 

இர(�_வி.எ�.(இர_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) காேவ# $தி�வி.2838.2 

 �'கப�திைர ஆதி ஆ	 நதிக7	 Jழ� $தி�வி.2838.3 

 ெபா'க_�ைற.எ�.(ெபா'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ G0வ ேபா� ஒலியK	 

கவ#L	 /ரள $தி�வி.2838.4 

 வாவி நாறிய வா� இத0� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) மலேரா" $தி�வி.2839.1 

 நாவிநா  உைம நாயக" நா� மைற ப#யா $தி�வி.2839.2 



 ேமவினா" என� தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) �ைட ஆகி� $தி�வி.2839.3 

 பாவினா� என �:யி" ேம� பா� நிலா8 கால $தி�வி.2839.4 

 �ைறயி" ஓதிய /ராண	 9 ஆ6 நா_ெப.(நா_ெப.) ெமாழிL	 $தி�வி.2840.1 

 இைறவ" ஆ	 இவ"_பதி.ெப.(இவ"_பட,.ஒ�.) 

பைட��_வி.எ�.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அளி�� அழி�பவ" 

இவேன $தி�வி.2840.2 

 மைற எலா	 �ைறயி3 பர	 ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) என வா� வி-3 

$தி�வி.2840.3 

 அைறL மா6ேபா� இய'க  ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) ஒ"ப�	 

ஆ,�ப_�ைற.எ�.(ஆ,��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2840.4 

 மிைட(த_ெப.எ�.(மிைட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாயவா	 ப#�திர  

ேம� திைச ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2841.1 

 நட(த_ெப.எ�.(நட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாயக" 

நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) மைற� /ரவிL	 நா�ப2 $தி�வி.2841.2 

 அைட(ததா� எH	 Nளிக  அ2ட�	 திைசL	 $தி�வி.2841.3 

 பட,(த ேபா	 வழி யா� என மய'கினா" ப#தி $தி�வி.2841.4 

 ப ள	_ெப.(ப ள	_ெப.) ஆ8�வ திட#ைன� 

ப ள�ைத_ெப.(ப ள	_ெப.+அ��_சா#.+ஐ_ெச.ேவ.) ேம3 $தி�வி.2842.1 

 ெகா ள_�ைற.எ�.(ெகா _வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஆ8�வ பா, எலா	 

விலாழி ெகா�பளி�� $தி�வி.2842.2 

 ெவ ள	_ெப.(ெவ ள	_ெப.) ஆ8�வ �ளியா� ெவ ள�ைத ெவறிதா� 

$தி�வி.2842.3 

 உ ள� ஆ8�வ / 7வ உ�8 

ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப#மா $தி�வி.2842.4 



 ெகா�Lைள� ப# எH(த_ெப.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) N  

ேகா�ப வா"_ெப.(வா"_ெப.) க'ைக $தி�வி.2843.1 

 ைவைய ஒ�த_�ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஏ0 ப�	 ப# ெச	ப# 

மாவா� $தி�வி.2843.2 

 ெச�த� ஒ�த� சி(�ர	 திைச8 கய �க��� $தி�வி.2843.3 

 ெப�த�_வி.�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) ஒ�த� ஆ� ஒ�த� 

ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) பக�_ெப.(பக�_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

$தி�வி.2843.4 

 விள	/ கி"ற அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ச	/ ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) 

ப#�திர  

மிதி8�	_ெப.எ�.(மிதி_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2844.1 

 �ள	/ கி2:ய எH(த_ெப.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) N  

�"6 இற� அ#(ேதா" $தி�வி.2844.2 

 வள	_ெப.(வள	_ெப.) /�(� அைடவா, �ர வழி /# ேவ வி8 $தி�வி.2844.3 

 கள	 /ைக(� எH ேதா=றேம அ�ல� கடாதா� $தி�வி.2844.4 

 ம-/ல	 திைச வா"_ெப.(வா"_ெப.) /ைத @ழிL  

மைற(�_வி.எ�.(மைற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2845.1 

 ெகா- /6	 ப# சத'ைக தா,_ெப.(தா,_ெப.) ஒலியிC	 �ளி, 

வா"_ெப.(வா"_ெப.) $தி�வி.2845.2 

 ெப-/6	 �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) ஒலியிC	 ெசவியினி� பிறி� $தி�வி.2845.3 

 க- /ல'களா� க2:ல, வழி வர8 

க2ேடா,_வி.அ.ெப.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+ஓ,_பட,.ப".) $தி�வி.2845.4 

 தர'க	 எறி ��திைவ விலாழி அல தா,மா $தி�வி.2846.1 

 இர'�	_ெப.எ�.(இர'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஒலி அ�ல திைர 

ஓ'�_ஏவ.(ஓ'�_வி.) ஒலி இ"ன $தி�வி.2846.2 



 �ர'க	 அல ம=6 இைவ_பதி.ெப.(இ_�-.+ஐ_பட,.ப".) �ர,8� 

அரச"_ெப.(அரச"_ெப.) இ"6	 $தி�வி.2846.3 

 /ர	 ெகால வி3�திட வ�	 /ண#_ெப.(/ண#_ெப.) எ"பா, $தி�வி.2846.4 

 இ	ப, உல�_ெப.(உல�_ெப.) உ ள_ெப.அ.(உ _ெப.) வல ப2:ைனய 

பா�மா $தி�வி.2847.1 

 உ	ப,_ெப.(உ	ப,_ெப.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஆளி ப#ேய ெகா� அ� ஒ"ேற 

$தி�வி.2847.2 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) ப#தி ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) ப#ெகா� ஏ0 

அைவக  ஏH	 $தி�வி.2847.3 

 ைப	 ப#க  யா இைனய_�ைற.எ�.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) பா� 

ப#க  எ" பா, $தி�வி.2847.4 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) பணிகைள� ெபார ெவ�23 எHவேத ேயா 

$தி�வி.2848.1 

 ைப	 /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) உ3�த �� பா, ��� 

கீ6	_ெப.எ�.(கீ6_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2848.2 

 உ	ப,_ெப.(உ	ப,_ெப.) உலைக� ெபார உ��� எHவேத ேயா $தி�வி.2848.3 

 அ	பர �க-டள வ:8�	 அH��	 $தி�வி.2848.4 

 உ�தர திைச� /ரவி_ெப.(/ரவி_ெப.) ெத=� அைடLமா6	 $தி�வி.2849.1 

 அ�தைகய ெத=� உள வட8� அைடL மா6	 $தி�வி.2849.2 

 அ�தைக �ட8 ெகா3 �ண8� அைடL மா6	 $தி�வி.2849.3 

 சி�த, விைளயாடலி" ெவளி� ப3த�_ெதா.ெப.(ப3_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) 

ெச�யா_எதி,.ம.ெப.எ�.(ெச�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2849.4 

 மைற மர/_ெப.(மர/_ெப.) சாலவ�	 வ"னி 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�-.+ஐ_பட,.ப".) ெபா"னி� $தி�வி.2850.1 

 �ைறவ"_ெப.(�ைறவ"_ெப.) உள�	 �3	 இ�	_ெப.அ.(இ�	_ெப.அ.) 

பைன_ெப.(பைன_ெப.) ெதா38�	 $தி�வி.2850.2 



 அைறவ" உள�	 �3	 அைம�சைர ஒ68�	 $தி�வி.2850.3 

 இைறவHதி உ ள�	 இனி� �3வ� எ"பா, $தி�வி.2850.4 

 �(ைத ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ம(தி# ெபா�-3 அரச"_ெப.(அரச"_ெப.) 

�"னா $தி�வி.2851.1 

 அ(த	 இ� அன Gக ெமா3 அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) ப#யி� 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ'� $தி�வி.2851.2 

 இ(தமைற ம(தி# இ3	ைப_ெப.(இ3	ைப_ெப.) தணிவி�பா" $தி�வி.2851.3 

 வ(தன,_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ,_பட,.ப".) ெகா� 

இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ப# வ�	 ெபா�ந, எ"பா, $தி�வி.2851.4 

 காம" இவேன ெகா� அ6 க� உH கட�ப( $தி�வி.2852.1 

 தாம" இவேன ெகா� ெபா� தாரகைன ெவ"ேறா" $தி�வி.2852.2 

 மாம" இவேன ெகா� மைல வ" சிற�_ெப.(சிற�_ெப.) அ#(த $தி�வி.2852.3 

 நாம" இவேன ெகா� என நா#ய, அயி,�தா, $தி�வி.2852.4 

 அ3�தி3வ, க2 நிைறய_�ைற.எ�.(நிைற_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.2853.1 

 ம3�தி3வ, ைக வைளைய மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) விைல_ெப.(விைல_ெப.) 

எ"ன8 $தி�வி.2853.2 

 ெகா3�தி3வ, மாைலக  ெகா3�தி3தி அ"ேற� $தி�வி.2853.3 

 எ3�தி3தி எ'க  வைள எ'க  ைகயி� எ"பா, $தி�வி.2853.4 

 ஏ(த� �: மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மல, சி(தின எ3��8 $தி�வி.2854.1 

 E(தலி� மிைல(� மத" வாைக மல, ெகா வா, $தி�வி.2854.2 

 சா(� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) சி(தின தன	_ெப.(தன	_ெப.) தடவி 

அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) $தி�வி.2854.3 



 ேதா�(�_வி.எ�.(ேதா�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அள* இலா மகி0 

�7	 பினவ, ஆவா, $தி�வி.2854.4 

 ெபா-3 அழக" மா,பி�_ெப.(மா,/_ெப.+இ�_இட.ேவ.) இ3 ேபா,ைவ கவச� 

ேப, $தி�வி.2855.1 

 இ-ட� ெம� ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) உயி, த3�தைமயி" எ"பா, 

$தி�வி.2855.2 

 க-டழக" மாைலய� க2ணி என ஓத� $தி�வி.2855.3 

 ப-ட� ெம� ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) உயி, ப3�தைமயி" எ"பா, 

$தி�வி.2855.4 

 இ�ைசயா� வ:* எ3�பவ" இ(திர_ெப.அ.(இ(திர"_ெப.) சால 

$தி�வி.2856.1 

 வி�ைச கா-3வா" என� ப# வ Gரனி� உலைக� $தி�வி.2856.2 

 பி�ச� ஏ=றிட மய8கிL	 காமனி� ெப#�_ெப.(ெப#�_ெப.) $தி�வி.2856.3 

 ந�� மாதைர மய8கிL	 இ'ஙன	 

நட(தா"_வி.�.(நட_வி.+(�_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.2856.4 

 தா* க(�க	 இ(திய	 ஒ�தன சயமா $தி�வி.2857.1 

 வா* தி2_ெப.அ.(தி2_ெப.அ.) கண ம ள, க2 மன'கைள ஒ�தா, 

$தி�வி.2857.2 

 ேமவி அ	 மன( ெதா6	 இைட விடா� 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இய8�	 $தி�வி.2857.3 

 ஆவி ஒ�த� ந3 வ�	 அ� மைற� ப#ேய $தி�வி.2857.4 

 �"C	 இ"னிய �ழ8க�	 �ரகத ஒலிL	 $தி�வி.2858.1 

 அ"ன வ Gர,_ெப.(வ Gர,_ெப.) வா� அரவ�	 திைச ெசவி3 அைட�ப8 

$தி�வி.2858.2 

 க"னி_ெப.(க"னி_ெப.) மா மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) J0 க: நக,8 கைர8 காத	 

$தி�வி.2858.3 



 எ"ன எ�தினா"_வி.�.(எ��_வி.+இ"_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) மைற� ப#� 

பாக" அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) $தி�வி.2858.4 

 க2டவ,_வி.அ.ெப.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அF_வி.அ.ெப.�றி.+அ,_பட,.ப".) 

க:� ஓ:8 க: நக, �6கி8 கா, $தி�வி.2859.1 

 வி2_ெப.(வி2_ெப.) தவ0 மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

மாட��_ெப.(மாட	_ெப.+அ��_சா#.) அ3 சிைற மிைடகி"ற $தி�வி.2859.2 

 ெகா2டலி" அைனயா, �" �6கின, மல, ெசFவி $தி�வி.2859.3 

 �2டக வதன�தா, �கி0 நைகயின, ெசா�வா, $தி�வி.2859.4 

 ம"னவ"_ெப.(ம"னவ"_ெப.) ெநறி ேகாட ம(திர, அட� ஏேற $தி�வி.2860.1 

 ப"னிற எH �(நG,� பரைவக  வ�மா ேபா� $தி�வி.2860.2 

 �"னின வ�கி"ற �ரகத	 உள எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.2860.3 

 ெபா" எயி� மணிவாயி� /�வன இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) ேபாதி� 

$தி�வி.2860.4 

 ஒ�ைலயி� அ� ம"ன=� உைரLமி" என ேம� $தி�வி.2861.1 

 வி�லவ" அ�  ெப=ற_ெப.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேவதிய, ெப�மா" ேபா�� $தி�வி.2861.2 

 ெச�ல� தைள இ-ட தி� மக"_ெப.(மக"_ெப.) அ�� 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2861.3 

 ம� அணி திணி ேதாளா� வ�வன ப# எ"றா, $தி�வி.2861.4 

 ம��� என வ�கி"ற மா8 கட�_ெப.(கட�_ெப.) என 

ம"ன"_ெப.(ம"ன"_ெப.) $தி�வி.2862.1 

 தி��தணி கடக� @2 ெத#�திட உட�_ெப.(உட�_ெப.) வ G'கி� $தி�வி.2862.2 

 ெப��� எH மகி0 N'கி� ெப�விைல மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) அ��தி $தி�வி.2862.3 



 ெகா  கைல ந�கி_வி.எ�.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அைம�சைர 

மகி0வி�தா" $தி�வி.2862.4 

 ஏ(� அ# அைண நி'கி_வி.எ�.(நG'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

எHதிய_ெப.எ�.(எH�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) $தி�வி.2863.1 

 ேபா(� அ�� ஒளி, மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) /�(� அ# அைண ேமவி8 

$தி�வி.2863.2 

 கா(தளி" விர�_ெப.(விர�_ெப.) ந�லா, கவ#க  /ைட 

வ Gச_�ைற.எ�.(வ G�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2863.3 

 ஆ�(தவ, /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) Jழ_�ைற.எ�.(J0_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ� ப# வரேவ=பா" $தி�வி.2863.4 

 பர" அ�  விைளயாட� கா-:ய ப# ெவ ள	_ெப.(ெவ ள	_ெப.) 

$தி�வி.2864.1 

 வ�வன சி6 கால	_ெப.(கால	_ெப.) தா0�தK	 மதி 

ேவ(த,_ெப.(ேவ(த,_ெப.) $தி�வி.2864.2 

 /ரவல" மன	_ெப.(மன	_ெப.) ெவ கி� ெபா� 

இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) என உ கி $தி�வி.2864.3 

 அ�� அைண உைழ ேயாைர8 �றி�தன" அழ� க2ணா" $தி�வி.2864.4 

 ம"னவ, நிைனவா=றா" ம(திர, ெப�மாைன� $தி�வி.2865.1 

 �"னின, ெகா3 ேபா� அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) 

வலி மற ம ள, $தி�வி.2865.2 

 உ"ன அ#� என அMசா� ஒ6�தன, உரேவா, த	 $தி�வி.2865.3 

 ெத"னவ, தைம உ கி� ேசவ: �தி 

ெச�வா,_வி.�.(ெச�_வி.+F_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) $தி�வி.2865.4 

 @வா, �ள#� /�ேத  அறியா_ெப.எ�.(அ#_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெநறி த(தா�_வி.�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+ஆ�_�".ஒ�.) $தி�வி.2866.1 



 பாவா, ெத" ெசா� பCவ� மாைல� பணி ெகா2டா� $தி�வி.2866.2 

 ேதவா ேதவ,8� அரேச சிறிேய" உ6 �"ப	_ெப.(�"ப	_ெப.) $தி�வி.2866.3 

 ஆவா எ"னா� அMேச� எ"னா� அறேனேயா $தி�வி.2866.4 

 ெநMேச_ெப.(ெநM�_ெப.+ஏ_சா#.) உைரேய ெசயேல எ�லா நின ெவ"றா� 

$தி�வி.2867.1 

 வMேச ேபாK	 அஃேத� இ"6 வாராேயா $தி�வி.2867.2 

 பMேச, அ:யா  பாகா Eட� பரேம-^ $தி�வி.2867.3 

 அMேச� எ"னா� இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) ேவா அ�78� 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) ஐயா $தி�வி.2867.4 

 காவி ேந�	 க2டா நாயி� கைடயான $தி�வி.2868.1 

 பாவி ஏைன� ெபா�ளா8 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ" பணி ெகா2டா� 

$தி�வி.2868.2 

 ஆவி ேயா3 இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) உடK	 நினேத அ"ேறா இ"6 

$தி�வி.2868.3 

 ஓவி வாளா� இ�(தா� யா, எ" உைடயாேன $தி�வி.2868.4 

 எ"6 இர(�_வி.எ�.(இர_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இர'�	_ெப.எ�.(இர'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ"ப, இ� ெசவி 

ஊேட ஏ'�	 $தி�வி.2869.1 

 க"6_ெப.(க"6_ெப.) இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.) ெசவியி" 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ஆ" கைன �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) ஒைச ேபால 

$தி�வி.2869.2 

 ஒ"றிய சி"ன	 காள	 காகள	 

ஒலி8�	_ெப.எ�.(ஒலி_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஓைச $தி�வி.2869.3 



 ெவ"றி ெகா  /ரவி� ெச(N  திைச எலா	 விH'க8 க2டா, 

$தி�வி.2869.4 

 வHதிL	 அ#(� வாதWரைர விளி�� 

வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2870.1 

 ெதாH�ல அைம�ச, த	 பா=6 கடவி அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) 

E,(�_வி.எ�.(E,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ	 $தி�வி.2870.2 

 பHத6 க�ம	 Q	_தி#.(Q	_�".ஒ�.) ேபா� ப#8�ந, யாைர எ"னா 

$தி�வி.2870.3 

 எHத�_வி.(எH_வி.+த�_�.வி.) மகி0�சி_ெப.(மகி0�சி_ெப.) ேம� 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அளவளா� 

இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) $தி�வி.2870.4 

 பா� இ� _ெப.(இ� _ெப.) படல	 கீறி� ப� கதி, பர�பி� 

ேதா"6	_ெப.எ�.(ேதா"6_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2871.1 

 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.) ப#தி வாேனா" அைனயரா�� 

சிற(த_ெப.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கா-சி_ெப.(கா-சி_ெப.) 

$தி�வி.2871.2 

 ேமயின பகேரா3	 விலாழியா� பரைவ 

ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2871.3 

 வாயின ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாய வா	 ப#க  

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.2871.4 

 வ23_ெப.(வ23_ெப.) உH தா#னா" த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) மரபி" 

ம"னவ�	 �" நா _ெப.(நா _ெப.) $தி�வி.2872.1 

 க23 அறியாத கா-சி8 கவனவா	 ப#ைய 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2872.2 

 அ2ட, நாயக" ேபா� நா�	 ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) க2 ெப=றாK	 

$தி�வி.2872.3 



 உ2டைம அரெவ"6 உ ள8 �றி� ெபா3	 உவைக @�தா" $தி�வி.2872.4 

 தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) என மகி0�சி_ெப.(மகி0�சி_ெப.) எ"ன� 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) த3மாறி ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) $தி�வி.2873.1 

 மான ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) ப#ேம� 

வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வயவைர விய(� மி8கா, 

$தி�வி.2873.2 

 ஆனவ, இவ�  யா, எ"6 அைம�சைர வினவ ஐயா $தி�வி.2873.3 

 யா"_பதி.ெப.(யா"_த".ஒ�.) அ� 

அறிேய"_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி,.ம.+எ"_த".ஒ�.) எ"றா, யாைவL	 

அறிய_�ைற.எ�.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ�லா, $தி�வி.2873.4 

 அ2ட	 எலா	 ஆதார	 ஆக� தா'�	 ஆன(த� தனி� ேசாதி அ2ட	 

தா'�	 $தி�வி.2874.1 

 ச2ட மைற� ப#தன8� ஆதார	 ஆகி� த#8க ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

கால�� அைச* இலாத $தி�வி.2874.2 

 /2ட #க� தா _ெப.(தா _ெப.) அைசய� பாச	 

நG8�	_ெப.எ�.(நG8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) /ைன கர�தா� ப# 

@2ட_ெப.எ�.(@2_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாச	 ப=றி8 $தி�வி.2874.3 

 ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அரச"_ெப.(அரச"_ெப.) எதி, ேபா(� ம"னா எ'க  �திைர_ெப.(�திைர_ெப.) 

ஏ=ற	 சிறி� கா2: எ"றா, $தி�வி.2874.4 

 இைச�த ஐ	 கதி ஐ	 சா# ஒ"பதி� இர-: ஆன $தி�வி.2875.1 

 விசி�திர விக=/	 ேதா"ற_�ைற.எ�.(ேதா"6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ேவ(தC	 அைவL	 அ"றி� $தி�வி.2875.2 

 திைச� /ல�தவ�	 ேமைல� ேதவ�	 

ம�ள_�ைற.எ�.(ம� _வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேம=ெகா23 $தி�வி.2875.3 

 அைச�தன, அைச* அ=6 எ�லா உலக�	 அைச8கவ�லா, $தி�வி.2875.4 



 ஆ2 தைக அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) ேபா� 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ3 கண�தவ�	 த	 த	 

$தி�வி.2876.1 

 கா2 த� /ரவி_ெப.(/ரவி_ெப.) எ�லா நட�தின, கா-டா8 க23 

$தி�வி.2876.2 

 பா2:ய"_ெப.(பா2:ய"_ெப.) அவைர 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) Q'களி� பதி ஆ	 

த"ைம_ெப.(த"ைம_ெப.) $தி�வி.2876.3 

 @2டவ, யாவ, எ"றா" இவ, எ"றா, /ரவி_ெப.(/ரவி_ெப.) 

வ Gர,_ெப.(வ Gர,_ெப.) $தி�வி.2876.4 

 �-3த=� அ#ய ேசாதி ��தி வா	 /ரவிேயா3 $தி�வி.2877.1 

 ம-3 அவி0 தா#னா" �" வ�தK	 க�ைண நா-ட	 $தி�வி.2877.2 

 ப-3ள மய'கி� த"ைன மற(�_வி.எ�.(மற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எழGஇ� பா2: ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) $தி�வி.2877.3 

 த-3 அவி0 கமல� ெச'ைக தைல_ெப.(தைல_ெப.) மிைச8 E�பி 

நி"றா"_வி.�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.2877.4 

 பி" அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) ஆைணயாேல மைற�/ உ2ட ெப� 

நG,8 Eட� $தி�வி.2878.1 

 ம"னவ"_ெப.(ம"னவ"_ெப.) அறி*_ெப.(அறி*_ெப.) 

ேதா"ற_�ைற.எ�.(ேதா"6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ"6 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வயமா வ Gர"_ெப.(வ Gர"_ெப.) $தி�வி.2878.2 

 த"ைன நா	_பதி.ெப.(நா	_த".ப".) க23 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தட	_ெப.(தட	_ெப.) 

கர	_ெப.(கர	_ெப.) E�பி நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2878.3 

 எ" என� தவிசி" மீள_�ைற.எ�.(மீ _வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ�(திட நாணி 

நி"றா"_வி.�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.2878.4 



 நி=கி"றா" �க�ைத_ெப.(�க	_ெப.+அ��_சா#.+ஐ_ெச.ேவ.) 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேந, 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மைற மா 

வ Gர,_ெப.(வ Gர,_ெப.) $தி�வி.2879.1 

 ெபா" �"6 ஆ	 /ய�தா� உ" த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) எலா	 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேப(� உ" 

$தி�வி.2879.2 

 ெசா� �"ற அைம�ச" தாேன நம8�_பதி.ெப.(ந	_த".ப".+8�_ெகா.ேவ.) 

ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) Jழ� 

நG'கா_எதி,.ம.வி.எ�.(நG'�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2879.3 

 ம=�"ற நம,8�	 ஆர_�ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வழ'கினா" 

வழ'கலாேல $தி�வி.2879.4 

 வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) தம8ேக அ"றி மனித�8� இைசய� த8க 

$தி�வி.2880.1 

 வானவ" அறிஞ, இ-ட விைல_ெப.(விைல_ெப.) வர	/_ெப.(வர	/_ெப.) 

அக"ற_ெப.எ�.(அக�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) Aலி" $தி�வி.2880.2 

 மான	 உ ளவனா� ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) வாசிக" உன8� 

வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2880.3 

 ஊன	 இ� ப#மா 

வி=�	_ெப.எ�.(வி�_வி.+8_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வாணிக	 உைர�ப8 ேக-: $தி�வி.2880.4 

 இ"ன ஆ	 ப#க  எ"பா� இ"6 நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) 

கயி6_ெப.(கயி6_ெப.) மாறி $தி�வி.2881.1 

 நி"னவா8 ெகா 7	_ெப.எ�.(ெகா _வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நGரா" இ"ன ஆ	 ப#ேய நாைள $தி�வி.2881.2 



 எ"னவா� இ�(த_ெப.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவC	 

என8�	 உ" தன8�	 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2881.3 

 ம"னவா க�ம	 இ�ைல ப#விைல வழ8� ஈ� எ"றா, $தி�வி.2881.4 

 அ�ெபாH� அரச"_ெப.(அரச"_ெப.) தாC	 அக	 

மகி0(�_வி.எ�.(மகி0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அத=� ேந,(� எ	 

$தி�வி.2882.1 

 ெம�� /க0 அைம�ச, த	மி" ேம	ப3 வாத Wர, $தி�வி.2882.2 

 ஒ�/�	 திற�த, ஆகிL	 இைட ந-பா" மி8க_ெப.அ.(மி8க_ெப.அ.) 

$தி�வி.2882.3 

 ��/ர உைடய, ஆனா, என நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெசா�லினாேன 

$தி�வி.2882.4 

 உரகத வார( ேதா=றா� உய, மைற� ப#ேம� 

வ(தா,_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) $தி�வி.2883.1 

 மரகத நிற��_ெப.(நிற	_ெப.+அ��_சா#.) நி	ப மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தா0 

மா,பினா,8�8 $தி�வி.2883.2 

 �ரகத	 கயி6_ெப.(கயி6_ெப.) மாறி8 ெகா3�பவ, ெபா�ைம ஆய 

$தி�வி.2883.3 

 �ரகத இல8கண'க  ெசா�Kவா" ெதாட'கினாேர $தி�வி.2883.4 

 காL	 ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ம"ன ஒ#8 க3	 ப# அைமய	 

வ(தா"_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.2884.1 

 ஞாயிK	 தா2:� 

ெச�K	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நா-ட�	 

Qைழயா� சால $தி�வி.2884.2 

 வாயிK	 QைழL	 க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெவளி எலா	 வழியா� 

ெச�K	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2884.3 



 தGய ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) பசி 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ=றா� தி"னாத எனிC	 

தி"C	 $தி�வி.2884.4 

 ெபா�வி� சீ, இல8கண� /ரவி_ெப.(/ரவி_ெப.) ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) 

தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) $தி�வி.2885.1 

 ஒ�வன� இைட வதி(�_வி.எ�.(வதி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உைறயி" ஒ�_ஒ.�றி உ#.ெசா.(ஒ�_ஒ.�றி.) என $தி�வி.2885.2 

 ம�*6	 தி�மக" ம�ல�_ெப.(ம�ல�_ெப.) 

ெச�வ�	_ெப.(ெச�வ	_ெப.+உ	_சா#.) $தி�வி.2885.3 

 ெப��6	 கீ,�திக  ப��	 ெப=றியா� $தி�வி.2885.4 

 ெந��தி3 மா(தளி, நிற�த நாவின $தி�வி.2886.1 

 ைவ�தி3 �ள	/க  உய,(த_ெப.எ�.(உய,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வா,(� ேந, $தி�வி.2886.2 

 ஒ�தி3 எயி=றின உர�	 க2ட�	 $தி�வி.2886.3 

 ைப�தி3 அரா� பட	 ேபா"ற_ெப.எ�.(ேபா�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பாடல	 $தி�வி.2886.4 

 அகலிய Qதலின வா�(த �Mசி ேபா� $தி�வி.2887.1 

 நிக, அ6 ெகா�Lைள நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) 

ஆயின_வி.�.(ஆ�_வி.+இ"_இ.கா.+ன_பட,.ப".) $தி�வி.2887.2 

 /கர6 ேகாண 9"றாகி� ெபா=/6 $தி�வி.2887.3 

 �க	_ெப.(�க	_ெப.) உைடயன வயெமா� ெகா  ேகாடக	 $தி�வி.2887.4 

 �-:ய சம, இைட �க�தி� வாளினா� $தி�வி.2888.1 

 ெவ-:C	 எதி,�பதா�8 �ர'� ேவ'ைக_ெப.(ேவ'ைக_ெப.) ேதா� 

$தி�வி.2888.2 

 ப-:ைம ந# அ# சரப	 பா� �ய� $தி�வி.2888.3 



 எ-:ய கதியின இ*ளி எ"பேவ $தி�வி.2888.4 

 உ"னத நGள	 உ2டாகி� ச'� ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) $தி�வி.2889.1 

 க"னலி" வாலிய விலாழி கா�வதா�� $தி�வி.2889.2 

 பி"ன	 ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தனி வ"ன	 

ெப=6ைம $தி�வி.2889.3 

 வ"ன�	 உைடய� வ"னி ஆவேத $தி�வி.2889.4 

 திணி த� கH�தினி� சிற(த_ெப.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெத�வத	 $தி�வி.2890.1 

 அணி உள� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ2 ம'கல�� 

ஆ� $தி�வி.2890.2 

 அணி த� பMசக�யாண	 உ ளதா�8 $தி�வி.2890.3 

 �னித� நGர� �திைர_ெப.(�திைர_ெப.) ஆவேத $தி�வி.2890.4 

 �'�ம	 க��/ர	 ெகாH	 தி2_ெப.அ.(தி2_ெப.அ.) கா, 

அகி�_ெப.(அகி�_ெப.) $தி�வி.2891.1 

 ப'க மா" மத	_ெப.(மத	_ெப.) என8 

கமH	_ெப.எ�.(கம0_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பாலதா�� 

$தி�வி.2891.2 

 ச'க�	 ேமக�	 சரப�	 ெகா3	 $தி�வி.2891.3 

 சி'க�	 ேபா� ஒலி ெச�வதா	 ப# $தி�வி.2891.4 

 நாK கா�க7	 கைட(� எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நா-:னா� $தி�வி.2892.1 

 ேபா� வதா�8 ெகா-/6	 ேபா� �=6 தG8 $தி�வி.2892.2 

 ேகாைல ஒ�பாகி ேம=ெகா2ட ேசவக" $தி�வி.2892.3 

 காலிC  அட'�வ� ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

க(�க	 $தி�வி.2892.4 



 அரண�	 ��8க�	 ஆ�	 தா2:3	 $தி�வி.2893.1 

 �ர2 அ� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இ	 

�=றில8கண� $தி�வி.2893.2 

 /ரண	 எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) நிைற /ரவி_ெப.(/ரவி_ெப.) ேபா(தன 

$தி�வி.2893.3 

 இரண ேவலா� வய� எ-3� 

ெச"ற_ெப.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ� $தி�வி.2893.4 

 பைக� திற	_ெப.(திற	_ெப.) உ�8�	 இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ப#க  

ம"ன நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) $தி�வி.2894.1 

 உைக� திட� த8க எ"6 ஓதி ேவத A� $தி�வி.2894.2 

 சிைக� தனி� ேசவக, தி�	பி� த	மேனா, $தி�வி.2894.3 

 �க�திைன ேநா8கினா, ெமா��த வ Gர�	 $தி�வி.2894.4 

 வா	ப# மைற8� எலா	 வர	/_ெப.(வர	/_ெப.) கா-3வ� $தி�வி.2895.1 

 ஆ	 ப: 

க2டவ,_வி.அ.ெப.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அF_வி.அ.ெப.�றி.+அ,_பட,.ப".) 

அறி*	 பி=பட� $தி�வி.2895.2 

 ேபா	 ப: �38கினா, /ரவி_ெப.(/ரவி_ெப.) யாைவL	 $தி�வி.2895.3 

 ேவ	 பணி ேதாளினா" விய�/	 எ�திேய $தி�வி.2895.4 

 ஆ�தரா� ம�'�_ெப.(ம�'�_ெப.) உைற அைம�ச, யாைரL	 

$தி�வி.2896.1 

 பா,��_வி.எ�.(பா,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைசயா_எதி,.ம.ெப.எ�.(அைச_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) �: 

அைச��� ைப�பய� $தி�வி.2896.2 

 @�த_ெப.எ�.(@_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா _ெப.(வா _ெப.) 

நைகெயா3 மகி0�சி_ெப.(மகி0�சி_ெப.) ெபா'கினா" $தி�வி.2896.3 

 தG,�தC நட�தினா" ெத�வ மாவிைன $தி�வி.2896.4 



 இ�வைக� சா#L	 எதி,(� வ-டமா� $தி�வி.2897.1 

 வ�வழி ெஞகிழிேபா� ம6� எலா	 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) $தி�வி.2897.2 

 �ரகதேம நிைல நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதா=ற	 

ஒ�� $தி�வி.2897.3 

 ஒ�வற நட�தினா" ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கண�திேன $தி�வி.2897.4 

 இ(நிைல அலம�	 இ*ளி ேம� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) $தி�வி.2898.1 

 மி"னிைல ேவலினா" வினவ� த	 ைகயி" $தி�வி.2898.2 

 ம"னிய க'கண	 வி3��_வி.எ�.(வி3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மா 

நக, $தி�வி.2898.3 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) நிைல கா-:ய த"ைம_ெப.(த"ைம_ெப.) ஒ�தேத 

$தி�வி.2898.4 

 ப� நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) உைடயவா	 ப#L	 வ GதிL  $தி�வி.2899.1 

 பி"னிவா என� பி"னி வ-டமா�� $தி�வி.2899.2 

 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) நிக, ம�ைர ஆ	 ைதய�_ெப.(ைதய�_ெப.) ைக அணி 

$தி�வி.2899.3 

 �"னிய ப� மணி� ெதா:L	 ேபா"றேவ $தி�வி.2899.4 

 இ(திய Qதலினா, இ:�த ெபா" �ண	 $தி�வி.2900.1 

 சி(திய_ெப.எ�.(சி(�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம�கிைட 

நட8�	_ெப.எ�.(நட_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

தி2_ெப.அ.(தி2_ெப.அ.) ப#� $தி�வி.2900.2 

 ப(தியி" எH	 �  �வண� பா#" மா $தி�வி.2900.3 

 உ(திய எH(த_ெப.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா" @ழி 

ஒ�தேத $தி�வி.2900.4 

 ேதவ�	 மனித�	 தி�(�_ஏவ.(தி�(�_வி.) Eடலா, $தி�வி.2901.1 

 யாவ�	 உவ�/ உற இ*ளி வி-3 ம2_ெப.(ம2_ெப.) $தி�வி.2901.2 



 காவல"_ெப.(காவல"_ெப.) �" �றGஇ8 க�ைண மா8 கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

$தி�வி.2901.3 

 மா வ�	 திற" எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) வ���� ேதா=6	 ஆ� 

$தி�வி.2901.4 

 வள	_ெப.(வள	_ெப.) ெகா  கா	 ேபாச	 இ�ப# இ	மா ம(தர	 இ(தவா	 

/ரவி_ெப.(/ரவி_ெப.) $தி�வி.2902.1 

 விள'� கா(தார	 இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) �ர'� உைள வா"மீக மி8 

க(�க	 சி(� $தி�வி.2902.2 

 �ள'� இ� பாMசல	 இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) கன 

வ-ட	_ெப.(வ-ட	_ெப.) �7வ	 இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) 

�திைர_ெப.(�திைர_ெப.) இ��ரக	 $தி�வி.2902.3 

 கள'க	 இ� இமய	 ப��பத	 இ(த க=கி இ	 ம2:ல	 கலி'க	 

$தி�வி.2902.4 

 ஆ#ய	 இ(த� பாடல	 இ(த அ��வ	 E,�சர	 இ(த� $தி�வி.2903.1 

 சீ#ய �ர'க  ேககய	 இ(த திற�_ெப.(திற�_ெப.) உ6 ெகா� உைள யவன	 

$தி�வி.2903.2 

 ேவ# அ	 பைண J0 ம8க	 இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) ெகா8� வி# 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) வனாLச	 இ(த� $தி�வி.2903.3 

 ேபா, இய� இ*ளி ப�லவ	 இ(த� ெபால	_ெப.(ெபால	_ெப.) /ைன 

தா,_ெப.(தா,_ெப.) ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) பா� மா $தி�வி.2903.4 

 க=றவ, /க0 சFவ Gர	 இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) ேகார	 

க"னி_ெப.(க"னி_ெப.) மாரா-ட	 இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) வ"னி 

$தி�வி.2904.1 

 ெகா=றவ, பயி� வாச(திக	 இ(த8 ேகாடக	 காடக	 க"ன� $தி�வி.2904.2 

 உ=ற_ெப.எ�.(உ6_வி.+=_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) கா"மீர	 

இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) வய	 வய(த	 இ(த உ�தம ேகாண	 மாளவ	 

இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) $தி�வி.2904.3 



 ெவ=றி_ெப.(ெவ=றி_ெப.) ேச, �(த	 க(தர	 இ(த விற�_ெப.(விற�_ெப.) 

/ைன அ# ச* ரா-ட	 $தி�வி.2904.4 

 வி# ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) சாலி ேவ� மி� கி ைள_ெப.(கி ைள_ெப.) 

ேவ6 தGவ(தர	 இ(த8 $தி�வி.2905.1 

 �ரகத	 இ(த8 �ரகத	 ெகா2ட�_ெப.(ெகா2ட�_ெப.) J0 ��8 ேக�திர	 

இ"ன $தி�வி.2905.2 

 பர* ப� ேவ6 ேதய�	 உ ள_ெப.அ.(உ _ெப.) ப# எலா	 

இவ"_பதி.ெப.(இவ"_பட,.ஒ�.) த� ெபா�ளி" $தி�வி.2905.3 

 விரவிய நைசயா� ெகாண,(� இவ, 

வ(தா,_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) ேவ(த ேக  இ(த வா	 

ப#L  $தி�வி.2905.4 

 ெவ2ணிற	 சிவ�/ ெபா" நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) க6�/ ேவ6 அற விரவிய 

நா"� $தி�வி.2906.1 

 வ2ண	_ெப.(வ2ண	_ெப.) உ ளன*	 ேவ6 ேவ6 ஆய 

மர/_ெப.(மர/_ெப.) ைம வ2ண�	 

வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2906.2 

 எ2ணிய_ெப.எ�.(எ2<_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இவ=றி" 

சிற�/_ெப.(சிற�/_ெப.) இல8கண�ைத இய	/�	 ேக  என இக� கா� 

$தி�வி.2906.3 

 அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) அ	 களி=றா, அ� மைற ப#ேம� அழகியா, 

அைட* உற வி#�பா, $தி�வி.2906.4 

 ெவ ளி நி�தில	 பா� ச(திர"_ெப.(ச(திர"_ெப.) ச'� 

ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) பனி ேபா�வ� ெவ ைள� $தி�வி.2907.1 

 � ளிய /ரவி_ெப.(/ரவி_ெப.) மா�ள	 ேபா� �கி,(த ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) 

பMசியி" �ழ	பி� $தி�வி.2907.2 

 ெத ளிய நி6�த ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ப# மாைம சிைற8 

�யி�_ெப.(�யி�_ெப.) வ23_ெப.(வ23_ெப.) கா, �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) 

ேபா� $தி�வி.2907.3 



 ஓ ளிய_ெப.அ.(ஓ ளிய_ெப.அ.) க#ய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) ப# எ# அழலா" 

உேராசைன நிற�த ெபா" ப#ேய $தி�வி.2907.4 

 ெத#தர வ��த இ( நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) நா"�	 ெசறி(த� மி�சிர	 என� 

ேப, $தி�வி.2908.1 

 உைர ெச�வ,_வி.�.(ெச�_வி.+F_இ.இ.கா.+அ,_பட,.ப".) �கமா, /�சிவா� 

கா� எ"6 உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ-3 

உ6�பிC	 ெவ2ைம $தி�வி.2908.2 

 விரவிய� அ-ட ம'கல	 தைல_ெப.(தைல_ெப.) வா� விய" 

உர	_ெப.(உர	_ெப.) எ"ற இ	 9"6	 $தி�வி.2908.3 

 ஒ�விய உ6�/ ஓ, ஐ(திC	 ெவ ைள_ெப.(ெவ ைள_ெப.) உ ள� பMச 

க�யாணி $தி�வி.2908.4 

 அணி கிள, கH�தி�_ெப.(கH��_ெப.+இ�_இட.ேவ.) வல	 �ழி�� 

இ�(தா� அறி(தவ, அதைனேய ெத�வ $தி�வி.2909.1 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) என இைச�ப, �க	_ெப.(�க	_ெப.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) நாசி மா,ப	 இ( நா"�	 இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) 

இ,23_ெப.(இர23_ெப.) $தி�வி.2909.2 

 பணி த� �ழிL	 Qத�_ெப.(Qத�_ெப.) ந3� பி"ைன� ப8க�	 ஒFெவா� 

�ழிL	 $தி�வி.2909.3 

 �ணி தர இ��ப� இல8கண	 உள� இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) �ழி இல� 

இல8கண வHேவ $தி�வி.2909.4 

 பி#உற உர�தி� ஐM�ழி உள� ேப, சிR வ= சமா Qதலி� $தி�வி.2910.1 

 இ� �ழி ஆத�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) ���ழி 

ஆத�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) இ�8கிC	 

ந"6_ெப.(ந"6_ெப.) அ� அ"ேற� $தி�வி.2910.2 

 ஒ�வற நா"� �ழி வல	/#யா உ ள� ந�ல�_ெப.(ந�ல�_ெப.) அ"றி 

$தி�வி.2910.3 



 இ��ழி �"ன	 கா�களி" 9ல�� இ�8கிC	 ந�ல�_ெப.(ந�ல�_ெப.) 

எ"6 இைச�பா, $தி�வி.2910.4 

 கள ந3 இர-ைட� �ழி உைட� ப#த" க��திC8� அற இ: கா-3	 

$தி�வி.2911.1 

 அளவ6 �"ப மரண	 உ2டா8�	 அைவ கைண8காலி� உள ஆகி� 

$தி�வி.2911.2 

 உள பய	_ெப.(பய	_ெப.) �"ப	_ெப.(�"ப	_ெப.) நிகள ப(தன	 ேம� உத3 

�" கால: கேபால	 $தி�வி.2911.3 

 வள, �ழ(தா  இ( நா"கிC	 �ழிக  ம"னிC	 தைலவைன வைத8�	 

$தி�வி.2911.4 

 இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) �ழி உைடய /ரவி_ெப.(/ரவி_ெப.) ப(தியி� 

யா�� இ�8கிC	 பH� இைவ_பதி.ெப.(இ_�-.+ஐ_பட,.ப".) 

கிட8க_�ைற.எ�.(கிட88_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2912.1 

 அ�ச	_ெப.(அ�ச	_ெப.) இ� ப#8�� பிராய	 நா� எ-டா	 அவ�ைத 

ப�தா�	 ஒF ெவா"றி� $தி�வி.2912.2 

 ைவ�ச� 9"6 வ�ட�	 இ,23_ெப.(இர23_ெப.) மதிய�	 ப"னி� 

நா7	 $தி�வி.2912.3 

 நி�சயி�� அள(தா, இ"ன�	 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சா, நிக0�தி3	 

இல8கண	 அ�ேக  $தி�வி.2912.4 

 எFவ2ண ேபத	 மி�(�_வி.எ�.(மி�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ�(தாK	 ெவ ைள_ெப.(ெவ ைள_ெப.) 

கல(�_வி.எ�.(கல_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ�(த� ஆனா� 

$தி�வி.2913.1 

 அFவ2ண� ப# ந"6_ெப.(ந"6_ெப.) க�	/ரவி8� அக ேடC	 அக" 

மா,ேபC	 $தி�வி.2913.2 

 ெசFவ2ண	 இ�8கி" அ� சய	 உள� அ�ப: ெவ2ைம ேச,(தா� அ(த 

$தி�வி.2913.3 



 ைமF வ2ண� ப#யி" ேப, வா�ண	 ஆ	 சய	 

ெகா38�	_ெப.எ�.(ெகா3_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மா=றா,_ெப.(மா=றா,_ெப.) ேபா#� $தி�வி.2913.4 

 மக* 

அளி8�	_வி.எ�.(அளி_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பிட, ெவ7�/ மகி0* 

அளி8�	_வி.எ�.(அளி_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

உர	_ெப.(உர	_ெப.) ெவ7�/ மணி_ெப.(மணி_ெப.) தா,8 க2ட�� 

$தி�வி.2914.1 

 அக ெவ7�/� ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) 

ெகா38�	_ெப.எ�.(ெகா3_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

�க ெவ7�/� சய	 

ெகா38�	_ெப.எ�.(ெகா3_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அத" பி" ப8க�� $தி�வி.2914.2 

 அக ெவ7�/� �க	 பய8�	 இட_�ைற.எ�.(இ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெவ7�/� ச(தான	 தைழ8�	 ெச�வ	_ெப.(ெச�வ	_ெப.) $தி�வி.2914.3 

 மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வள,8�	 தன	_ெப.(தன	_ெப.) 

பலதானிய	 ந��	_ெப.எ�.(ந��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வல� 

/ற�� ெவ ைள_ெப.(ெவ ைள_ெப.) மாேதா $தி�வி.2914.4 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) வா"_ெப.(வா"_ெப.) �க 

9"6	 ெவ7�த ப# ெவ"றி த�	 நாபி ெதா-3 $தி�வி.2915.1 

 �" /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) எலா	 ப#தி என� 

சிவ(�_வி.எ�.(சிவ_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மதி என� பி" �H�	 

ெவ �	 $தி�வி.2915.2 

 ெபா=/ைடய வய� ப#8�� பக�_ெப.(பக�_ெப.) விசய மதி என �= /ற	/ 

ெவ கி� $தி�வி.2915.3 

 பி" /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) கதி, ேபா� 

சிவ(த_ெப.எ�.(சிவ_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப#8� இரா_ெப.(இரா_ெப.) 

விசய	 ெப��	 அ"ேற $தி�வி.2915.4 



 வ(தனவா� இFவிர23 வைக� ப#L	 /ரவி_ெப.(/ரவி_ெப.) அ:ைவ�தா� 

ஒ�த_�ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2916.1 

 ப(�_ெப.(ப(�_ெப.) என*	 நி"றாேலா மைல என*	 ஒலி�தாேலா 

பக3_ெப.(பக3_ெப.) சீ6	 $தி�வி.2916.2 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) த6க2 அ# என*	 ேவக�தா� 

கா=6_ெப.(கா=6_ெப.) என*	 

மிதி8�	_ெப.எ�.(மிதி_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

E�தா� $தி�வி.2916.3 

 ச(த நடமக" என*	 நட8கி� அ# களி6_ெப.(களி6_ெப.) என*	 தைகய� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2916.4 

 �ல மக _ெப.(மக _ெப.) ேபா� கவி0 �க�	 க� 

ெந�த�_ெப.(ெந�த�_ெப.) என8 க2<	 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா, ேபா� 

$தி�வி.2917.1 

 நிலவி சீ, வ2ண�	 கா, ெந�த�_ெப.(ெந�த�_ெப.) என8 க:மண�	 

நிைற(�_வி.எ�.(நிைற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நா=ற $தி�வி.2917.2 

 மல, அகி�_ெப.(அகி�_ெப.) ச(ெத# மணி� @2 அல'க#8கி� ஆனாத 

மகி0�சி_ெப.(மகி0�சி_ெப.) எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2917.3 

 இல�வ�� தமவாசி எ"6 உைர�ப, ப#ேவத	 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) 

க2ேடா,_வி.அ.ெப.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+ஓ,_பட,.ப".) $தி�வி.2917.4 

 A6 விர�_ெப.(விர�_ெப.) உ�தம	 ஆ	 ப#8� உய, ஈ,_ெப.அ.(ஈ,_ெப.அ.) 

எ-3 வி� A6 நG8கி8 $தி�வி.2918.1 

 E6 விர�_ெப.(விர�_ெப.) ம�திம	 ஆ	 ப#8� அ6ப�� 

ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) தம8 �திைர8� எ"ப $தி�வி.2918.2 

 ஈ6 இ� /கழா� ெபா� ந#� ப#ைய� @சன	 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைறMசி� பாச	 

$தி�வி.2918.3 



 மா6வா, என மணி�தா, சத'ைக சில	/_ெப.(சில	/_ெப.) அணிவி�� 

மதி8ேகா மாற" $தி�வி.2918.4 

 ெகா�� அவி0 தா,_ெப.(தா,_ெப.) ந6	_ெப.அ.(ந6	_ெப.அ.) 

சா(த	_ெப.(சா(த	_ெப.) 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெசH	 /ைக தGப	 

ெகா3��� @ைச $தி�வி.2919.1 

 ப�திைமயா� ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைறMசி 

எதி, நி=ப ஆலவா�� பரைன ேநா8கி8 $தி�வி.2919.2 

 ைக�தல	 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) சிர	 �கி0�� 

வாழி_விய'.வி.�.(வா0_வி.+இ_விய'.வி.�.�றி.) என� ப# ெகா3�தா" 

கயி6_ெப.(கயி6_ெப.) மாறி $தி�வி.2919.3 

 �� ெதாழிலி" 9வரா� 9வ,8�	 

ெத#யாத_எதி,.ம.ெப.எ�.(ெத#_வி.+ஆ�-எதி,.ம.+அ_ெப.எ�.�றி.) �8 க2 

9,�தி $தி�வி.2919.4 

 உவநிட8 கலைண வாசி ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) அலா� 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாய8 $தி�வி.2920.1 

 கனவா	 /ரவி_ெப.(/ரவி_ெப.) எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) ெகா3�திட8 

கவ,(�_வி.எ�.(கவ,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ G6 $தி�வி.2920.2 

 தவன" இ� விள'�	_ெப.எ�.(விள'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெத"ன" த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) உ��ப� $தி�வி.2920.3 

 பவன�	 கடK	 ேபால8 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா�� ப(தி 

ேச,�தா, $தி�வி.2920.4 

 வாசி வாணிக,8�� ெத"ன" ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) 

�கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வ#ைசயாக $தி�வி.2921.1 

 வ Gசினா" பாண=� ஏவ� ெச�தவ, ெவ � வாேரா $தி�வி.2921.2 



 Eசிலா ேநச,8 கா�பா" �திைரயி" 

இழி(�_வி.எ�.(இழி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ=ற	 த� $தி�வி.2921.3 

 Nசிைன இர2டா	 க'ைக என �: 

J:_வி.எ�.(J3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி"றா, $தி�வி.2921.4 

 இைனய_�ைற.எ�.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) N� 

இவ"_பதி.ெப.(இவ"_பட,.ஒ�.) பா� ஊ,தி 

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

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ=6� 

ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) $தி�வி.2922.1 

 /ைனவ� எ" இவ, ைக ேயா3	 /ைன(த தி8� உைடL	 

@2ட_ெப.எ�.(@2_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2922.2 

 கன�_ெப.(கன�_ெப.) அரா� @< ம"ன"_ெப.(ம"ன"_ெப.) கவ�ேமா 

எ"6 த	மி" $தி�வி.2922.3 

 வினவின, ெவ�23 ெசா"னா,_வி.�.(ெசா�_வி.+"_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) 

கண� தனி வ Gர,_ெப.(வ Gர,_ெப.) எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.2922.4 

 அற	_ெப.(அற	_ெப.) த� ேகாலா" ெவFேவ6 அ3ப# வயவ, யா,8�	 

$தி�வி.2923.1 

 நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) த� கலி'க	 ஈ(தா" ேந,(� அைவ வா'கி அ"பி� 

$தி�வி.2923.2 

 சிற(�_வி.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�  வ:வா� 

வ(தா,_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) ெசH மைற� 

/ரவி_ெப.(/ரவி_ெப.) ேயா3 $தி�வி.2923.3 

 மைற(தன, மைற(தா, ஒ8க மாய வா	 ப#ேம� 

வ(தா,_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) $தி�வி.2923.4 

 இ�ைம8�	 �ைணயா� நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இ� பிற�பாள,8� ஏ=ப $தி�வி.2924.1 

 அ�ைம_ெப.(அ�ைம_ெப.) தா	 சிற�/_ெப.(சிற�/_ெப.) 

ந�கி_வி.எ�.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 



அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) இட��_ெப.(இட	_ெப.+அ��_சா#.) அவைர 

உ���� $தி�வி.2924.2 

 ப�ம�த யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) 

பக�_ெப.(பக�_ெப.) கதி, வான��_ெப.(வான	_ெப.+அ��_சா#.) 

உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) $தி�வி.2924.3 

 வ�	 அ�ேபா� எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ெபா" மாட நG  ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) /8கா" 

$தி�வி.2924.4 

 ஏைன ம(திர�	 த	 த	 இ� /க� /ரவி_ெப.(/ரவி_ெப.) 

பா,�த_ெப.எ�.(பா,_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2925.1 

 மா நகரா�	 த	த	_அ.ெதா.(த	த	_அ.ெதா.) மைன /க� ப#யி" பாக, 

$தி�வி.2925.2 

 ஆனவ, தா�	 ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த	 விைளயா-3 

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.2925.3 

 மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) க2ணி னா-� விள	பின, 

இ�(தா, அ"ேற $தி�வி.2925.4 

 ஞான நாயக" அைணயா ந# ப# ெவ ள	_ெப.(ெவ ள	_ெப.) $தி�வி.2926.1 

 ஆன வா� உைர ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

மீ23_வி.எ�.(மீ _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ப# ந#யா�� $தி�வி.2926.2 

 ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா6 க23 அைம�சைர� 

/ரவல" க6�ப $தி�வி.2926.3 

 வான ஆ6 ேபா� ைவைக நG, வ(தவா6 உைர�பா	 $தி�வி.2926.4 

 ெந�'� N#ய �ழ8க�	 தாைனL	 

நிமிர_�ைற.எ�.(நிமி,_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2927.1 



 ம�'�_ெப.(ம�'�_ெப.) இலாதவ, 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எதி, ம'கல	 

ஏ(த_�ைற.எ�.(ஏ(�_வி.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2927.2 

 அர	 ெகா� ேவலினா" அ�ளிய வ#ைச_ெப.(வ#ைச_ெப.) ேயா3 அைண(� 

$தி�வி.2927.3 

 /ர	 ெகா� ேவதிய,8� அ"ப, த	 தி� மைன /�(தா, $தி�வி.2927.4 

 உ3�த �=ற�	 கழக�	 ஒ-:ய ந-/	 $தி�வி.2928.1 

 அ3�த ேக2ைமயா� வின*வா, அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) அவ,8� 

இைசய_�ைற.எ�.(இைச_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2928.2 

 எ3�த_ெப.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா�ைமயா" �கமC	 

மகி0�சிL	 ஈ(�_ெப.(ஈ(�_ெப.) $தி�வி.2928.3 

 வி3�த வாதW, ஆளிக  ேவ6 இட��_ெப.(இட	_ெப.+அ��_சா#.) 

இ�(�_வி.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2928.4 

 கர(ைத_ெப.(கர(ைத_ெப.) J:ய_ெப.எ�.(J3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஆலவா�8 க2 Qத�_ெப.(Qத�_ெப.) ஆ	 அ"6 $தி�வி.2929.1 

 இர(த வ2ணேம_ெப.(வ2ண	_ெப.+ஏ_சா#.) யா	_பதி.ெப.(யா	_த".ப".) 

ெகா3 ேபாகிய எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.2929.2 

 பர(த_ெப.எ�.(பர_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ"ப�	 தாC	 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ	ைமL	 பணி 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2929.3 

 அர(ைத தG,�தன" அ"றிL	 அரசC8� 

இைசய_�ைற.எ�.(இைச_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2929.4 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) வா	ப# ெசK�தின" 

நம8�_பதி.ெப.(ந	_த".ப".+8�_ெகா.ேவ.) இனி8 கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) 

$தி�வி.2930.1 

 இ�ல வா	ப: ஆ8கின" இ"ன	 ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) உலைக 

$தி�வி.2930.2 



 ெவ�ல வா	 ப: த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) அ�  விைள8�	 ஆன(த	 

$தி�வி.2930.3 

 /�லவா	 பதி எைம� தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) @-3வா" ேவ23	 

$தி�வி.2930.4 

 எ"ற ஆதர	 தைல8 ெகாள இக பர�� ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) $தி�வி.2931.1 

 ஒ"6	 இ"றிேய உண, விC8� உ  உண,வாக� $தி�வி.2931.2 

 �"6 @ரண	 ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �(தர� 

ேசாதி $தி�வி.2931.3 

 ம"6  ஆ:ய_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேசவ: 

மன	_ெப.(மன	_ெப.) /ைத��_வி.எ�.(/ைத_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ�(தா, $தி�வி.2931.4 

 நாைளL	 தி� ஆலவா� நாயக" தமைர $தி�வி.2932.1 

 ஆள ம2_ெப.(ம2_ெப.) �ம(� அ�7	 எ"6 அதைனL	 கா2பா" 

$தி�வி.2932.2 

 ஊைள ெவ	ப#� @ழி� ேபா,�/ உ2ட ெம� கHவி $தி�வி.2932.3 

 மீள_�ைற.எ�.(மீ _வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவ23வா" ேபா� 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) �ளி�தன" ெவ�ேயா" $தி�வி.2932.4 

 ஈச" ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) 

ப#8 �ழா�� எH(த_ெப.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) Nளா" $தி�வி.2933.1 

 மா� 90கிய_ெப.எ�.(90�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ2ட�ைத 

வா"_ெப.(வா"_ெப.) நிலா எ"C	 $தி�வி.2933.2 

 Nசினா� அற� �ைட� பவ" என மணி� ெதா�தி_ெப.(ெதா�தி_ெப.) 

$தி�வி.2933.3 

 வ G�	_ெப.எ�.(வ G�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆழிL  �ைள�தன" 

ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) மதி8 கட* _ெப.(கட* _ெப.) $தி�வி.2933.4 



 ேசய தாரைக வ�ண	 ஆ	 தG-:ய வான	_ெப.(வான	_ெப.) $தி�வி.2934.1 

 ஆய ேவ-:ைன இ� _ெப.(இ� _ெப.) எC	 அMசன	 தடவி� 

$தி�வி.2934.2 

 Nய வாணிலா எ"C	 ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) Nசினா� �ைட�பா" 

$தி�வி.2934.3 

 பாய_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவைலயி" �ைள�தன" பனி 

மதி8 கட* _ெப.(கட* _ெப.) $தி�வி.2934.4 

 க  ஒH8� தா,_ெப.(தா,_ெப.) மீனவ" க: மைன /�(த $தி�வி.2935.1 

 / 7வ அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ப# ந  இ� _ெப.(இ� _ெப.) ேபா� 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ�த� $தி�வி.2935.2 

 பி ைள ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மதி �:� பிரா" 

விைள யா-டா� $தி�வி.2935.3 

 உ ளவா6 த	 வ:* எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ"ெறா3 ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) சா*	 $தி�வி.2935.4 

 ச'கி" ஓைசL	 பிண� பைற ஓைசL	 ச#(த $தி�வி.2936.1 

 ம'�� ஓதிய அH�ர� ஒைசL	 வட	_ெப.(வட	_ெப.) தா0 $தி�வி.2936.2 

 ெகா'ைக ேச�/ற8 ைக எறி ஓைசL	 

�ளிர_�ைற.எ�.(�ளி,_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2936.3 

 எ'� நாMெசவி ப��வ இ" அ�� எ"ன $தி�வி.2936.4 

 வா	 ப#�திர  ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நா	_பதி.ெப.(நா	_த".ப".) மனி�தைர� �ம(� $தி�வி.2937.1 

 தா	/ ச'கிலி ெதாட8� உ23 ம�திைக 

தா8க_�ைற.எ�.(தா8�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.2937.2 

 ஏ	ப� உ=றன	_வி.�.(உ6_வி.+==_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ	_பட,.ப".) 

பக�_ெப.(பக�_ெப.) எலா	 இ�ெபாH� ஈ23 $தி�வி.2937.3 



 நா	_பதி.ெப.(நா	_த".ப".) பைட�தன ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) உ� 

ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) விதி வல�தா� $தி�வி.2937.4 

 கானக	_ெப.(கானக	_ெப.) தனி� ஒH� நா _ெப.(நா _ெப.) �த� இ(த8 

கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) $தி�வி.2938.1 

 ஆன �"ப	_ெப.(�"ப	_ெப.) நா	_பதி.ெப.(நா	_த".ப".) அறி(தில 

இ"ன�	 ஆ,�த $தி�வி.2938.2 

 மான வ" ெதாட, வ38க7	 ம�திைக� தH	/	 $தி�வி.2938.3 

 ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ"றி" 

இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) /ல��" ேபாவேத க�ம	 $தி�வி.2938.4 

 உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) ஆர_�ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நா	_பதி.ெப.(நா	_த".ப".) தி" பத=� E" ச#(� 

ஒH�	_ெப.எ�.(ஒH�_வி.+உ	_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2939.1 

 ெநா ைள நாகில ந(தில Qைழ(தைள ஒ�'�	 $தி�வி.2939.2 

 க ள நG  �ைவ8 கான ெஞ23	 இலவினி� கடைல $தி�வி.2939.3 

 ெகா ளி" ஓ3	_ெப.எ�.(ஓ3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ைப	 

பய6_ெப.(பய6_ெப.) /�_ெப.(/�_ெப.) ெகா வைத அடாதா� $தி�வி.2939.4 

 நா:8 காவல"_ெப.(காவல"_ெப.) தம, உளா, நக, உளா, க2டா� 

$தி�வி.2940.1 

 சா:8 கா�வேர /ல�	 �" ச'கிலி� ெதாட, நG�� $தி�வி.2940.2 

 ஓ:� ேபாவேத J0�சி எ"6 ஊ8க	 உ=6 ஒ�'ேக $தி�வி.2940.3 

 E:� ேபசின ஊைள வா�8 �6 ந#8 �ழா'க  $தி�வி.2940.4 

 ெவ6�த_ெப.எ�.(ெவ6_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காண�	 கடைலL	 

வி�	பின ேகா0 ஊ"_ெப.(ஊ"_ெப.) $தி�வி.2941.1 

 �6�த நா�_ெப.(நா�_ெப.) ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) தைலவைன� ச'கிலி� 

ெதாடைர $தி�வி.2941.2 

 �றி�த கா�களி� க-:ய கயி=ெறா3 �ைளைய� $தி�வி.2941.3 



 பறி�த_ெப.எ�.(பறி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஊைள இ-3 எH(தன 

ேபா	 வழி பா,�ப $தி�வி.2941.4 

 நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நG  நிைல ப(திL  

ெந�'� மா நிைரைய� $தி�வி.2942.1 

 ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தாவி 

வா _ெப.(வா _ெப.) எயி6_ெப.(எயி6_ெப.) உற� சிைத பட8 க:�� 

$தி�வி.2942.2 

 ெம"6 ேசா#ைய8 �:�பன வ G8கிய �ைளேயா3 $தி�வி.2942.3 

 ஒ"ற ஓடேவ அ2ட�தி� ஊ6 ெச�வன ஆ� $தி�வி.2942.4 

 ஊைள ஓைச ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ	 என 

உற8க	_ெப.(உற8க	_ெப.) நG�� 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2943.1 

 காைள_ெப.(காைள_ெப.) வ Gரரா	 ம(�ைர கா�பவ, ெந� 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) $தி�வி.2943.2 

 ஆளி ேபா� வ� ப# எலா	 ந#களா� ம=ைற $தி�வி.2943.3 

 ஒளி மா நிைர �ட, பறி��_வி.எ�.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ2பன க2டா, $தி�வி.2943.4 

 கா2டK	 சில வலிL  க:ய உ  அரண	_ெப.(அரண	_ெப.) $தி�வி.2944.1 

 தா2: ஓ:ன சில ந# சாளர �ைழைய� $தி�வி.2944.2 

 N2: ஓ:ன சில ந# ��'ைகயி" வழியா� $தி�வி.2944.3 

 ஈ2: ஓ:ன Aழி� /8� ஏகின சிலேவ $தி�வி.2944.4 

 �ட'� கா� உைட� ச	/*	 9�/ 

அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ=ற� $தி�வி.2945.1 

 அட'�	 ஓ#L	 க2 ��டாகிய ந#L	 $தி�வி.2945.2 



 ஒ3'கி_வி.எ�.(ஒ3'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 
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ஓ3	_ெப.எ�.(ஓ3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2945.3 

 இட'க  க2:ல ப(தியி� கிட(தன ஏ'கி $தி�வி.2945.4 

 கி-: ஓ:ன, ெவ�-3 ேவா, கீ0 விழ8 க:��� $தி�வி.2946.1 

 த-: ஓ3வ சில எதி, த3�பவ, அ:8 கீ0 $தி�வி.2946.2 

 ஒ-: ஓ3வ சில கிட(�_வி.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊைள 

இ-3 இர'�	_ெப.எ�.(இர'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2946.3 

 �-:ேயா3 அைண��_வி.எ�.(அைண_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எயி� 

இற8 �தி�பன சிலேவ $தி�வி.2946.4 

 மற	_ெப.(மற	_ெப.) /ைன(த ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) மீனவ" மாளிைக 

த ளி� $தி�வி.2947.1 

 /ற	/ அைட(த_ெப.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ( ந# எலா	 

ெபா�ைகL	யான	 $தி�வி.2947.2 

 அற	_ெப.(அற	_ெப.) பயி"ற_ெப.எ�.(பயி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நG  மைன ம6 கா� அ' கவைல� $தி�வி.2947.3 

 திற	_ெப.(திற	_ெப.) பட,(த ப� மாட நG  நக, எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) 

ெசறி(த_ெப.எ�.(ெச#_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2947.4 

 ம"6	 சி�திர Eட�	 மாட�	 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ெச� $தி�வி.2948.1 

 �"6	 ெத=றிL	 �=ற�	 நாேளா3 ேகா வ(� $தி�வி.2948.2 

 எ"6	 �=றிய_ெப.எ�.(�=6_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா'க�	 

எ'க<	 நிர	பி $தி�வி.2948.3 

 ஒ"6	 �=றேமா3 ஊைள இ-3 உழ�வன ந#க  $தி�வி.2948.4 

 க#யி" ஓைசL	 ப�லிய ஓைசL	 க3	 ேத,� $தி�வி.2949.1 

 ப#யி" ஓைசL	 இ" தமி0 ஓைசL	 பாண,_ெப.(பாண,_ெப.) $தி�வி.2949.2 



 வ#யி" ஓைசL	 நிர	பிய மணி_ெப.(மணி_ெப.) நக, எ'�	 $தி�வி.2949.3 

 ந#யி" ஓைசயா�8 கிட(த�_ெதா.ெப.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

விழி�த� நகர	 $தி�வி.2949.4 

 விழி�த ஞாளிக  விழி�தன ேககய	 ெவ�வி $தி�வி.2950.1 

 விழி�த ேகாழிக  விழி�தன ம�கர	 ெவ�23 $தி�வி.2950.2 

 விழி�த ஓதிம	 விழி�தன ��கின	 விைரய_வி.அ.(விைரய_வி.அ.) 

$தி�வி.2950.3 

 விழி�த வாரண	_ெப.(வாரண	_ெப.) விழி�தன க�	 ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) 

ெவ ள	_ெப.(ெவ ள	_ெப.) $தி�வி.2950.4 

 அ-:� /8கன நிண�திைன அழ� பசி உ�8க� $தி�வி.2951.1 

 ப-3 அ38கிய_ெப.எ�.(அ38�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க�	 

கல	_ெப.(கல	_ெப.) உ�-3வ பா� $தி�வி.2951.2 

 �-ட ேசா6 ப� உண*_ெப.(உண*_ெப.) வா� ம3�பன 

J0(த_ெப.எ�.(J0_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2951.3 

 �-: உ2ண*	 ெகா3�பன Eவிளி ெகா வ $தி�வி.2951.4 

 /ற*_ெப.(/ற*_ெப.) @ைவ ைப'_ெப.அ.(ைப'_ெப.அ.) கி ைளக  @� 

தைல� ேசவ�_ெப.(ேசவ�_ெப.) $தி�வி.2952.1 

 பிற*	 ஆ�வ உற'கிய_ெப.எ�.(உற'�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பி ைளைய8 ெகா3ேபா� $தி�வி.2952.2 

 நற* நாறிய ��தவா� நைக எழ_�ைற.எ�.(எH_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ந8கி $தி�வி.2952.3 

 உற*_ெப.(உற*_ெப.) ேபா� விைளயா3வ ஊ6 ெச�யாவா� $தி�வி.2952.4 

 பறி�ப ேவெரா3 �"#�_ெப.(�"றி�_ெப.) வா�� பட, ப�	 ெகா:ைய8 

$தி�வி.2953.1 

 கறி�ப நா�_ெப.(நா�_ெப.) இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.) கா� எலா	 

க�	/_ெப.(க�	/_ெப.) ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) கவிழ $தி�வி.2953.2 



 �றி�ப வா� இ-38 �த-3வ வ23_ெப.(வ23_ெப.) வா� ெமா��ப� 

$தி�வி.2953.3 

 ெதறி�ப ஊைள இ-3 ஆ3வ தி#வன பலேவ $தி�வி.2953.4 

 ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) ெபா# தி# ம�� பட� ெகH ேமட	 $தி�வி.2954.1 

 ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) க�	 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ேந, ஆ8ைகைய ஏன	 

$தி�வி.2954.2 

 ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) கவி, அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) J-டவி, 

தைல8 ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) $தி�வி.2954.3 

 ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) �6	_ெப.அ.(�6	_ெப.அ.) பா,� ெபா3	 ஆ�யி, 

ெச��ப $தி�வி.2954.4 

 பி" ெதாட,(�_வி.எ�.(ெதாட,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நா�_ெப.(நா�_ெப.) �ைர� ெபா3 �ர(திட� 

ெபய,(�_வி.எ�.(ெபய,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2955.1 

 �" ெதாட,(�_வி.எ�.(ெதாட,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உயி, 

ெச��பன ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) சின	_ெப.(சின	_ெப.) ஊ-: 

$தி�வி.2955.2 

 வ" தட	_ெப.(தட	_ெப.) /ய ம ள, ேபா� வலி ெசய� ெபாறா� 

$தி�வி.2955.3 

 க"றி வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) 

/ன�_ெப.(/ன�_ெப.) உக8 க:�பன அன(த	 $தி�வி.2955.4 

 ப"றி_ெப.(ப"றி_ெப.) வா� 

வி3	_ெப.எ�.(வி3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இர8க�	 ப� ெபாறி 

� வா� $தி�வி.2956.1 

 ெவ"றி வாரண� �	ைமL	 ஏழக�� ஒலிL	 $தி�வி.2956.2 

 அ"றி நா�_ெப.(நா�_ெப.) �ைர�/ ஓைசL	 ஆடவ,_ெப.(ஆடவ,_ெப.) 

ஆ,�/	 $தி�வி.2956.3 

 ஒ"றி ஊைள வா� ந#8�ர=� ஒ�ப� உ23 ஒ�சா, $தி�வி.2956.4 



 க'��_ெப.(க'��_ெப.) எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) காணிய நக, க2 

விழி�� ஆ'� $தி�வி.2957.1 

 ம'�� ேதா� ெப� வாயி�க _ெப.(வாயி�_ெப.+க _ப".�றி.) திற(தK	 

மாறா $தி�வி.2957.2 

 ெத'�	 ஈ2:ய ந# எலா	 இ	 என ஓ:� $தி�வி.2957.3 

 ெபா'� கா, இ� _ெப.(இ� _ெப.) �ணி என� ேபாயின 

கான	_ெப.(கான	_ெப.) $தி�வி.2957.4 

 ஈ6 இலா� சிவ பர	 �ட, இரவி 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எறி�ப� $தி�வி.2958.1 

 ேத6 வா, இைட� ேதா"றிய_ெப.எ�.(ேதா"6_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

சி6 ெத�வ	_ெப.(ெத�வ	_ெப.) ேபால $தி�வி.2958.2 

 ம6 இலாத ப� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) கதி, 

மல,(�_வி.எ�.(மல,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா _ெப.(வா _ெப.) 

எறி�ப $தி�வி.2958.3 

 வ G6 ேபா� ஒளி மH'கின மீ"_ெப.(மீ"_ெப.) கண	_ெப.(கண	_ெப.) 

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.2958.4 

 அ2ட�8� அ#தாகிய மைற� ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) அHைக� 

$தி�வி.2959.1 

 ெதா2ட�8� எளிதாகிய ம2_ெப.(ம2_ெப.) �ம(� அ�ள 

வ��த	_ெப.(வ��த	_ெப.) $தி�வி.2959.2 

 க23 அ�-கழ� வ�3வா" ைகக  ஆயிர�	 $தி�வி.2959.3 

 ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�8க 

ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) கட*7	 �ண கட�_ெப.(கட�_ெப.) உதி�தா" 

$தி�வி.2959.4 

 கவன ெவ	ப# ெசK�தி_வி.எ�.(ெசK��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ேம� கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) 

தG,(�_வி.எ�.(தG,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ ேள $தி�வி.2960.1 



 சிவ	_ெப.(சிவ	_ெப.) உண,(தவ, சி(ைத ேபா� 

மல,(த_ெப.அ.(மல,(த_ெப.அ.) ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) கமல	 $தி�வி.2960.2 

 உவைமயி� பர	 ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) 

உண,(�_வி.எ�.(உண,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைர 

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

இ�(ேதா,_வி.அ.ெப.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+ஓ,_பட,.ஒ�.) $தி�வி.2960.3 

 ம*ன வா� என அட'கின மல,(த_ெப.அ.(மல,(த_ெப.அ.) ைப	 ��த	 

$தி�வி.2960.4 

 ப(தியாள,க  யா� என� பக,�	 எ"6 அ�ச	_ெப.(அ�ச	_ெப.) 

$தி�வி.2961.1 

 சி(தியா எH	 ெதா�ைல ேபா�� திர  மத	_ெப.(மத	_ெப.) கவி08�	 

$தி�வி.2961.2 

 த(தியா" அர�_ெப.(அர�_ெப.) இைற ெகா7	 இ�8ைகைய� சா,(� 

$தி�வி.2961.3 

 வ(தியா உட�_ெப.(உட�_ெப.) பனி�/ உற வ(த� ெமாழிவா, $தி�வி.2961.4 

 கா=றிC	 க3	 கதிய வா�8 க2க78� இனிதா� $தி�வி.2962.1 

 ேந=6 வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா	 ப# எலா	 

நி"றவா	 ப#8�8 $தி�வி.2962.2 

 E=6 எC	 ப: ந#களா� நக, எலா	 �Hமி $தி�வி.2962.3 

 ஊ=ற	 ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா� கா-டக�� 

ஓ:ய எ"றா, $தி�வி.2962.4 

 க���றாத இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) ெசா� எC	 க:ய கா� ெசவியா	 

$தி�வி.2963.1 

 ���தி ஊ3 ேபா�8 ேகாப	_ெப.(ேகாப	_ெப.) ஆ	 �3தழ� 9-: 

$தி�வி.2963.2 

 எ#�த தG� ெபாறி சிதறிட8 க2 

சிவ(�_வி.எ�.(சிவ_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைறவ" $தி�வி.2963.3 



 உ��த வா6 க23 அைம�ச�	 ெவ�வினா, ஒ�'கி $தி�வி.2963.4 

 அ�த	 உ2டவ" நMச	 உ2டா� என �த� நா _ெப.(நா _ெப.) 

$தி�வி.2964.1 

 சமர ெவ	ப# மகி0�சிL  ஆ0(தவ" அைவேய $தி�வி.2964.2 

 திமிர ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) �6 ந#களா�� ெச"றேவ எ"னா 

$தி�வி.2964.3 

 அமர, அMசிய ஆைணயா" ஆ, அஞ, ஆ0(தா" $தி�வி.2964.4 

 அ�� இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெதா�_ெப.அ.(ெதா"ைம_ெப.) அைம�ச, தைம 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வாதW, ஆளி எ"C	 

$தி�வி.2965.1 

 க�� இ�-3 மன8க வ" ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) �ைடய 

ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) �H�	 

கவ,(�_வி.எ�.(கவ,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா-:� $தி�வி.2965.2 

 ��தி_ெப.(��தி_ெப.) நிண8 �ட, பி3'கி� 

தி"6_வி.எ�.(தி"_வி.+"=_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) தி# ந#க" எ�ல	 

�திைர_ெப.(�திைர_ெப.) ஆ8கி $தி�வி.2965.3 

 வரவி3�தா" இவ"_பதி.ெப.(இவ"_பட,.ஒ�.) 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாய	 

இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) க2^ேரா மதி A� வ�\, $தி�வி.2965.4 

 இ	 மாய	 ெச�தாைன எ" ெச�வ� என உலகி� எம�8� 

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.2966.1 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) மா� ப3 பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) பழி 

இர23	_ெப.(இர23_ெப.+உ	_சா#.) பட இH8� விைள��� தGய 

$தி�வி.2966.2 

 ைக	 மா6 ெகா"றா" த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ெபா�-3 இனியா	 ஏ� 

உைர8க8 கடேவ	 எ"6 $தி�வி.2966.3 



 �	மா� சிர	 N8கி எதி, ஆடா� இ�(தா, அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) J0 

வ�ேலா,க  $தி�வி.2966.4 

 அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) ேவைல மன8� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ப# 

ெசK�தி_வி.எ�.(ெசK��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அரச கா#ய	 

ந"6_ெப.(ந"6_ெப.) ஆ8கி $தி�வி.2967.1 

 ெவF ேவைல மன8 கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) வி3�தன	 எ"6 அக 

மகி0�சி_ெப.(மகி0�சி_ெப.) விைள* Eர $தி�வி.2967.2 

 ைமF ேவைல விட	_ெப.(விட	_ெப.) உ2ட வானவைன 

நிைந(�_வி.எ�.(நிைன_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அறி*_ெப.(அறி*_ெப.) 

மயமா	 இ"ப $தி�வி.2967.3 

 ெம� ேவைல இைட வ G0(தா, விைள(த� 

அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப".) 

வ(தா,_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) 

மாேட $தி�வி.2967.4 

 வ(தவைர� சிவ(த_ெப.எ�.(சிவ_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விழி� ெபாறி 

சிதற8 க3க3�� மறேவா" 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2968.1 

 அ(த	 இலா� ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) ெகா3ேபா� 

ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) வய� ப# ெகா3 

வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) 

இதாக� $தி�வி.2968.2 

 த(தைன_வி.�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+ஐ_�".ஒ�.) அ"ேறா 

அரச க�ம	 �:�� இைச நி6�த த8ேகா, நி"ேபா� $தி�வி.2968.3 

 எ(த உல�_ெப.(உல�_ெப.) உளேரேயா என ெவ�2டா" அ� ேக-ட ஈச" 

ெதா2ட, $தி�வி.2968.4 

 �=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) ஏ� அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) /ரவி8� என8 

ேக-டா, ேகாமகC	 �=ற_ெப.எ�.(�6_வி.+==_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேம�	 $தி�வி.2969.1 



 அ=ற�தா� அைர இரவி� ந#யாகி அய� 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) /ரவி_ெப.(/ரவி_ெப.) 

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.2969.2 

 ெச=6வா, ��தி_ெப.(��தி_ெப.) உக நிண	_ெப.(நிண	_ெப.) சிதற8 �ட, 

பி3'கி�தி"6 ேந,வ(� $தி�வி.2969.3 

 உ=ற_ெப.எ�.(உ6_வி.+=_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) ேப,8� ஊ=ற	 இைழ�� 

ஊ, கல'க_�ைற.எ�.(கல'�_வி.+அ+�ைற.எ�.�றி.) கா-டக�தி� ஓ:=6 

அ"ேற $தி�வி.2969.4 

 க2<	 இ3	 கவச�	 ேபா� கா#ய	 

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

கால	_ெப.(கால	_ெப.) பா,��_வி.எ�.(பா,_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ	 

$தி�வி.2970.1 

 எ2ண#ய நிதி ஈ-ட	 கவ,வத=ேகா நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) 

அைம�சி" இய=ைக ந"6_ெப.(ந"6_ெப.) ஆ� $தி�வி.2970.2 

 /2ணிய ேவதிய, மரபி� பிற(தன எ"6 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) @2டாேய நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) $தி�வி.2970.3 

 ப2ணிய கா#ய	 பH� பிறரா� த2:8க� ப3வ, எ"றா" $தி�வி.2970.4 

 த2ட லாள,க  இவைன8 ெகா3ேபா� ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) 

ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) �H�	 த3��	 ஈ,��	 $தி�வி.2971.1 

 மி2:னா� வலி ெச��	 

வா'�	_ெப.எ�.(வா'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) என ெவ�23 

அரச"_ெப.(அரச"_ெப.) விள	ப8 E=6	 $தி�வி.2971.2 

 அ23ேம" மற	_ெப.(மற	_ெப.) 

ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வலி உைடயா, 

கதிைர இ� _ெப.(இ� _ெப.) அ3��� ப=றி8 $தி�வி.2971.3 

 ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபானா� எ"ன8 

ெகா3 /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) ேபா� அறேவாைர8 



ெகா3ைம_ெப.(ெகா3ைம_ெப.) 

ெச�வா,_வி.�.(ெச�_வி.+F_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) $தி�வி.2971.4 

 கதி, ேநா8கி8 கன�_ெப.(கன�_ெப.) 9-3	 க3	 பக�_ெப.(பக�_ெப.) 

உ�சியி�_ெப.(உ�சி_ெப.+இ�_இட.ேவ.) இரவி8 கட* _ெப.(கட* _ெப.) ேந, 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.2972.1 

 எதி, ேநா8க_�ைற.எ�.(ேநா8�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நிைல நி6�தி8 

கர'களிC	 QதலிC	 க� ஏ=றி� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) தG� $தி�வி.2972.2 

 பிதி, ேநா8க�� அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) ஒ6�ப ஆ=றா, ஆ� 

வ G0(�_வி.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ�ைள� பிள�ேபா" 

ெச(தG $தி�வி.2972.3 

 மதி ேநா8க� தனி� �டைர அைழ�� 

அH�_வி.எ�.(அH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �தி 

ெச�வா,_வி.�.(ெச�_வி.+F_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) வாதWர, $தி�வி.2972.4 

 நாதேவா நாத �:* இற(த_ெப.எ�.(இற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நாடக	_ெப.(நாடக	_ெப.) ெச� $தி�வி.2973.1 

 பாதேவா பாதகனா	 எ"ைன� பணி 

ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2973.2 

 ேவதேவா ேவத�:வி" 

விைள(த_ெப.எ�.(விைள_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தனி� $தி�வி.2973.3 

 ேபாதேவா ேபாத ெநறி கட(த_ெப.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

@ரணேவா $தி�வி.2973.4 

 ஐயேவா எ"Cைடய அ"பேவா அ"ப,8� $தி�வி.2974.1 

 ெம�யேவா ெம�யி� விைனேய" தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைவ�த 

$தி�வி.2974.2 

 ைகயேவா ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) காலேவா காலைன8 கா� $தி�வி.2974.3 

 ெச�யேவா ேவத� ப#ேய6	 ேசவகேவா $தி�வி.2974.4 



 அ�தேவா க�லா8 கைடேயைன ஆ- 

ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2975.1 

 பி�தேவா ெபா� உலைக ெம�யாக� ேபதி8�	 $தி�வி.2975.2 

 சி�தேவா சி�த	_ெப.(சி�த	_ெப.) ெதளிவி�� எைன� 

த(த_ெப.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.2975.3 

 ��தேவா ேமான மய	 ஆன 9,�தியேவா $தி�வி.2975.4 

 எ"6 ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ6_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) /க0 ேவதிய, 

இர'�	_ெப.எ�.(இர'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �தி ெசவியி� 

$தி�வி.2976.1 

 ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏறK	 விைட ஏ6 

�(தர" ம=6 இவ, ெசயைல $தி�வி.2976.2 

 ம"6 ஏற*	 �:ேம� நதி ம2_ெப.(ம2_ெப.) ஏற*	 �தியா  

$தி�வி.2976.3 

 அ"6 ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ6_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதேரா3	 

வி2_ெப.(வி2_ெப.) அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏற*	 நிைன(தா" $தி�வி.2976.4 

 க'ைக� /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) வ:வாகிய கFைவ� திைர ைவைக� 

$தி�வி.2977.1 

 ச'க�ச# அற�_ெப.(அற�_ெப.) ஆ	 மல,� தா,_ெப.(தா,_ெப.) ஓதிைய 

ேநா8கா $தி�வி.2977.2 

 வ'க8 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ேப, ஊழியி� வ�மா6 என எவ�	 

$தி�வி.2977.3 

 இ'� அ=/த	 அைடய� ெப�க எ"றா" அ�  �"றா" $தி�வி.2977.4 

 �	ைப� சைட �:யா" ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெசா�லாட*	 �"னா  

$தி�வி.2978.1 

 வ	ைப� ெப� �ைலயா� வ# வைளயா� வ3 அH��	 $தி�வி.2978.2 



 ெகா	ைப� தவ	_ெப.(தவ	_ெப.) �ைல�பா" க3	 ேகாப	_ெப.(ேகாப	_ெப.) 

ெகா3 

நட8�	_ெப.எ�.(நட_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.2978.3 

 க	ைப ெப� நதியி� க3	 கதியா� வ�	 ைவைக $தி�வி.2978.4 

 ப�தி8 �ளி, க�கி" �ைல ப#ய8 கைர �#ய8 $தி�வி.2979.1 

 ��தி� பழ	 சிதற� ேசறி ேகா-ட'கைள வ G-: $தி�வி.2979.2 

 ��தி8 ெகா3 கதலி� /த" �� சாலிக  அ#��8 $தி�வி.2979.3 

 த�தி� பல த�ேவெரா3	 த ளி8 க3கியேத $தி�வி.2979.4 

 ப�லாயிர	 ெச(தாமைர பர�பி8 ெகா3 வரலா� $தி�வி.2980.1 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) க2ணா" 

எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) நய8�	 �ளி, நளின	 $தி�வி.2980.2 

 க� ஆர�	 க: ��ைலL	 க�	/	 ெகா3 வரலா� $தி�வி.2980.3 

 வி� ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) ெகா3 ேபா, ெசL	 ேவ _ெப.(ேவ _ெப.) 

வ GரC	 மாC	 $தி�வி.2980.4 

 மணிமாைலL	 மல, மாைலL	 சிதறா இ6 ம�'ேக $தி�வி.2981.1 

 அணி காMசிL	 ஒளி, ச'க�	 மலற� /ைட எறியா8 $தி�வி.2981.2 

 கணியா� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) �க�தாமைர க2ண Gெரா3	 கவிழா� 

$தி�வி.2981.3 

 தணியா �னி*ட" ஊ:ய தட	_ெப.(தட	_ெப.) க2ணிய, ேபாK	 

$தி�வி.2981.4 

 வைர உ(திய ம� ��ைலயி" எ�பாற அயி, ம�த� $தி�வி.2982.1 

 தைர உ(திய க�	பி" �ைற சா6 ஓ3 உவ, ஆேறா3 $தி�வி.2982.2 

 இைரL	 ெதH N, நி, ைவைக இ( நக, ைவ�	 $தி�வி.2982.3 



 திைரL	 ெதH கட�_ெப.(கட�_ெப.) த	மிட	 

ெச"றா�_நி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+ஆ�_நி.எ�.�றி.) அைவ ேபாK	 

$தி�வி.2982.4 

 க� எ"6 அதி, �	ைம� /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) க: மா மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) 

/ற	_ெப.(/ற	_ெப.) ேபா� $தி�வி.2983.1 

 இ�ல'க7	 சி6 ��சிK	 மறி�தி-3 இ�	_ெப.அ.(இ�	_ெப.அ.) 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) வா�� $தி�வி.2983.2 

 ெச�K	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கல நாவா� பல 

திமி� ேபா� �ம(� ஏகி� $தி�வி.2983.3 

 /�K	 /#ைசL	 த ளி உ  /�கி"றைத அ"ேற $தி�வி.2983.4 

 ம6�	 பல ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) ஆவண மணிவ GதிL	 ம"6	 

$தி�வி.2984.1 

 சி6�	 கண மதமா நிைர ேச�	_ெப.எ�.(ேச,-

வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெத�*	 ேபா� $தி�வி.2984.2 

 �6�	 சினெமா3 ெத2_ெப.அ.(ெத2_ெப.அ.) திைர 9#� 

/ன�_ெப.(/ன�_ெப.) தாவி8 $தி�வி.2984.3 

 �6�	 ப: க23 அMசின, ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) மா நக, உ ளா, 

$தி�வி.2984.4 

 சில,_ெப.(சில,_ெப.) ைம(தைர எ3�பா,க7	 சில,_ெப.(சில,_ெப.) 

ைம(தைர8 காணா� $தி�வி.2985.1 

 அலம(� அHவா�	 சில,_ெப.(சில,_ெப.) அ	 ைக� தளி, ப=றி8 

$தி�வி.2985.2 

 �ல ம'ைகய,_ெப.(ம'ைகய,_ெப.) தைம8 ெகா23ய� ேபாவா,க7	 

�6�	 $தி�வி.2985.3 

 தல	 எ'� என� திைக�பா, க7	 த3மா6 கி"றா�	 $தி�வி.2985.4 

 ெபா" உ ளன பணி உ ளன ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) ேபண� ெச�வா�	 

$தி�வி.2986.1 



 ம"C	 சில ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) ைக8ெகாள மற�பா,க7	 

மாட	_ெப.(மாட	_ெப.) $தி�வி.2986.2 

 மி"C	 ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) மாளிைக ேம� 

ஏ6கி"றா�	 $தி�வி.2986.3 

 இ( ந"னக, �ய, 90�த=� ஏ� ஏ� எ"பா�	 $தி�வி.2986.4 
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அைச��_வி.எ�.(அைச_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) விH�ெதா2ட, 

$தி�வி.3007.1 

 �H8 கட(த_ெப.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ2ைட நிக, �ைம 
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 மH8கைட(� விள'கிய_ெப.எ�.(விள'�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வா� ம2_ெப.(ம2_ெப.) ெதா3 தி2_ெப.அ.(தி2_ெப.அ.) பைட ஏ(தி 

$தி�வி.3007.4 

 திட	 காத�_ெப.(காத�_ெப.) 

ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அறேவா, தி� 

ேவ வி த�	 அ��	 $தி�வி.3008.1 



 இட	_ெப.(இட	_ெப.) காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைறவா  அ��த 

அ��	 இனி� உ23	 $தி�வி.3008.2 

 அட'காத பசியின, ேபா� அ"ைன_ெப.(அ"ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 
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அைச��_வி.எ�.(அைச_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 
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ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.3024.3 

 நி'கி_வி.எ�.(நG'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) �" ேபால ேபா(� 

ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) கைர அைட8க� உ=றா, $தி�வி.3024.4 

 பி-3 வா� மித�ப_�ைற.எ�.(மித��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ2பா, 

ெப�வலி உைடயா, ேபால $தி�வி.3025.1 



 ெவ-3வா, எ3�த_ெப.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம2ைண8 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா� ேவ=6� 

ப'கி� $தி�வி.3025.2 

 ெகா-3வா, உைட�/ மா�	 ெகா ைக க23 ஆ,��� 

தி2_ெப.அ.(தி2_ெப.அ.) ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) $தி�வி.3025.3 

 த-3வா, அய� நி"றாைர� தHவா, களி�/� தா'கி $தி�வி.3025.4 

 எ3�த_ெப.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம2_ெப.(ம2_ெப.) 

Eைடேயா3 இடறி வ G0வா, ேபா� ஆ=றி� $தி�வி.3026.1 

 ம3�திட வ G0வா, நG(தி_வி.எ�.(நG(�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ�ைல 

ேபா�8 Eைட த ளி $தி�வி.3026.2 

 எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அக" கைர ேம� ஏறி 

அ:��_வி.எ�.(அ:_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ:�� ஈர	_ெப.(ஈர	_ெப.) 

ேபா8கி� $தி�வி.3026.3 

 ெதா3�த க-3 அவி0� பா, மீள� �"Cவா, ெதா3வா, ம2ைண 

$தி�வி.3026.4 

 ெகா-3 ம2_ெப.(ம2_ெப.) �ம(� ெச�வ, Eைடைய உைட�பி� வ Gழ� 

$தி�வி.3027.1 

 த-3வா, எ3�பா, ேபால� தாவி 

வ G0(�_வி.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைலயி� ஓட 

$தி�வி.3027.2 

 வி-3 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மர�ைத� ப=றி மித�பா, 

தி2_ெப.அ.(தி2_ெப.அ.) கைரயி� ஏற $தி�வி.3027.3 

 �-3வா, �ழியி� ஆ0வா, ேச2_ெப.(ேச2_ெப.) 

ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �ைள�பா, மீ வ, 

$தி�வி.3027.4 

 ெகா-:ைன8 கழல� பா,�பா, ேகா�ப, ேகா� இைட ஆ�/ இ-3� 

$தி�வி.3028.1 



 த-3வா, உயி,�/ வ G'கி� த ள 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைள�பா, க�சி� 

$தி�வி.3028.2 

 பி-:ைன Qக,வா, ேவைல விைன ெகட� பிற,8�	 அ ளி $தி�வி.3028.3 

 இ-3 மா6 ஓ�ச ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நைக�ப, ைக இர23	_ெப.(இர23_ெப.+உ	_சா#.) 

தா8கி_வி.எ�.(தா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.3028.4 

 வான�தி" ம2ணி�_ெப.(ம2_ெப.+இ�_இட.ேவ.) ெப2ணி" ைம(த#� 

ெபா�ளி� ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) $தி�வி.3029.1 

 தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) அ=6� தைமL	 நG��� த��வ	 

உண,(த_ெப.எ�.(உண,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேயாக, $தி�வி.3029.2 

 ஞான8 க2 ெகா2ேட அ"றி நாட�	 ேசாதி ம2ேணா, $தி�வி.3029.3 

 ஊன8 க2 ெகா23	 காண உட" விைளயாட� 

ெச�வா,_வி.�.(ெச�_வி.+F_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) $தி�வி.3029.4 

 அ�ளினா� உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) ஆ8கிL	 

அளி��	 நG��	 $தி�வி.3030.1 

 ெப� விைளயாட� ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) �:� ெப�மா" இ'ங" $தி�வி.3030.2 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) விைளயாட� 

ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஓ�� ேகா� ைகய, 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.3030.3 

 அ�� நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏவ� ெகா வா, 

அைட கைர ேநா8க� /8கா, $தி�வி.3030.4 

 ெந-3 அைல ஒ�'கி ஓட நிவ�/ உற வைர ேபா� இ-38 $தி�வி.3031.1 

 க-:ய கைரக  எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) க23 க23 ஒ�/ 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.3031.2 



 அ-டேம ெச�வா, தி'க _ெப.(தி'க _ெப.) ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) 

ெதாHதா  ேபரா� $தி�வி.3031.3 

 வி-ட ப'� அைட படாைம க2டன, ெவ�ளி 92டா, $தி�வி.3031.4 

 வ(தி8�8 Eலி யாள� 

வ(தவ"_வி.அ.ெப.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அF_வி.அ.ெப.�றி.+அ"_பட,.ஒ�.) 

யா, எ"6 ஓ:8 $தி�வி.3032.1 

 க(த,�ப" என ேந, நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

காைளைய ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஏடா 

$தி�வி.3032.2 

 அ(த� ப'� உ ள_ெப.அ.(உ _ெப.) எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) அைட ப-ட� 

எவ" நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) இ"ன	 $தி�வி.3032.3 

 இ(த� ப'� அைடயா� வாளா� இ��தியா� அ	ப ீஎ"றா, $தி�வி.3032.4 

 ேவ6 உைரயா� த	ைம உண,(தவ, வ G6 

ேதா"ற_�ைற.எ�.(ேதா"6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.3033.1 

 ஈ6 இலா" இ6மா�/ எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இ�(தன"_வி.�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ"_ெபா�.உ�.+அ"_பட,.ஒ�.) ஆக 

ேம� இ-3 $தி�வி.3033.2 

 ஆ6 வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ3�த ப'கி� அைட 

கைர க�லி� ெச�ல_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.3033.3 

 மா6 ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ�ச அMசி 

மய'கினா, வலிய ேகாலா, $தி�வி.3033.4 

 பி�தேனா இவ"_பதி.ெப.(இவ"_பட,.ஒ�.) தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) எ"பா, 

அ�ல� ேப�_ெப.(ேப�_ெப.) ேகா- ப-ட $தி�வி.3034.1 

 ம�தேனா இவ"_பதி.ெப.(இவ"_பட,.ஒ�.) தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) எ"பா, 

வ(திைய அைல�பா" வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.3034.2 



 எ�தேனா இவ"_பதி.ெப.(இவ"_பட,.ஒ�.) தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) எ"பா, 

இ(திர_ெப.அ.(இ(திர"_ெப.) சால	 கா-3	 $தி�வி.3034.3 

 சி�தேனா இவ"_பதி.ெப.(இவ"_பட,.ஒ�.) தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) எ"பா, 

ஆ, எ"6	 ெதளிேயா	 எ"பா, $தி�வி.3034.4 

 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) விMைசயேனா எ"பா, ப2ணினா� பாணி8� ஏற 

$தி�வி.3035.1 

 ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) விMைசயேனா எ"பா, 

அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) ெபற�_ெதா.ெப.(ெப6_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

ெச�வ�� ஆ0(� $தி�வி.3035.2 

 வா:ய மகேனா எ"பா, இைச பட 

வா0(�_வி.எ�.(வா0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெக-ட $தி�வி.3035.3 

 ஏ3 அவி0 தா#னா�  யா, மக"_ெப.(மக"_ெப.) 

இவ"_பதி.ெப.(இவ"_பட,.ஒ�.) ெகா� எ"பா, $தி�வி.3035.4 

 க�	பC	 வி�	ப_�ைற.எ�.(வி�	/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க-டழ� உைடயா" 

எ"பா, $தி�வி.3036.1 

 அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) ெபற�_ெதா.ெப.(ெப6_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

இவ"_பதி.ெப.(இவ"_பட,.ஒ�.) தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) Eலி8� ஆ  

ெச�த� எவேனா எ"பா, $தி�வி.3036.2 

 இ�	_ெப.அ.(இ�	_ெப.அ.) ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) �ரவ, 

அ=ற_ெப.எ�.(அ6_வி.+=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தமியேனா எ"பா, ேவைல 

$தி�வி.3036.3 

 /#(தவ" அ�ல" எ"பா, அ� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) /கK	 எ"பா, 

$தி�வி.3036.4 

 EலிL	 ேகா2டா"_வி.�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) தாேன 

கண8கிK	 �றி8க� 

ெசா"னா"_வி.�.(ெசா�_வி.+"_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.3037.1 



 ேவைலL	 ெச�யா"_வி.�.(ெச�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ"_பட,.ஒ�.) இ" 

ெசா� விள	பிC	 ேகளா" க�லி" $தி�வி.3037.2 

 பா� அைற �ைளேய ஆகி� பரா�க	 ப2ணி 

நி"றா"_வி.�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.3037.3 

 ஏல நா	_பதி.ெப.(நா	_த".ப".) இதைன ேவ(த=� உண,���	 எ"6 

ேபானா, $தி�வி.3037.4 

 தைலமக" தி��" தா0(� சா=6வா, அ:ேக  இ(த $தி�வி.3038.1 

 அைல /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) நகரா, த	 த	 ப'� எலா	 அள(த ஆ=றா" 

$தி�வி.3038.2 

 மைலயிC	 வலியவாக� �ம(தன, 

வைள(த_ெப.எ�.(வைல_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சி=T2 

$தி�வி.3038.3 

 விைல_ெப.(விைல_ெப.) நைர யா-: த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ப'� 

அைட�தில" ெவ"றி ேவேலா� $தி�வி.3038.4 

 ேவைளL	 வன�பினாேல ெவ"றவ" ஒ�வ"_ெப.(ஒ�வ"_ெப.) வ(தி 

$தி�வி.3039.1 

 ஆ  என ஆ'ேக வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பதி(தன" 

அரச,_ெப.(அரச,_ெப.) ெச�வ8 $தி�வி.3039.2 

 காைளேபா� களி�ப" பா3	 ஆ3வா" கால	_ெப.(கால	_ெப.) ேபா8கி 

$தி�வி.3039.3 

 நG7வா" ேவைல ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) ெநMசிC	 நிைனத� 

ெச�யா"_வி.�.(ெச�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+அ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.3039.4 

 ஆ2 தைக வன�ைப ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அ:8க*	 இ�ேல	 அMசி $தி�வி.3040.1 

 ஈ2:ேன	 எ"6 Eற இ	 என அைம�ச ேரா3	 $தி�வி.3040.2 



 பா2:ய"_ெப.(பா2:ய"_ெப.) 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நா	_பதி.ெப.(நா	_த".ப".) 

ேபா�� ப'� அைட ப-ட எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.3040.3 

 கா23	 எ"6 எறிநG, ைவைக8 �:ைஞ_ெப.(�:ைஞ_ெப.) அ	 கைரைய� 

சா,(தா" $தி�வி.3040.4 

 எ3�த_ெப.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி2_ெப.அ.(தி2_ெப.அ.) 

கைரக  எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) இைற மக"_ெப.(மக"_ெப.) 

உ ள��_ெப.(உ ள	_ெப.+அ��_சா#.) ஓைக $தி�வி.3041.1 

 ம3�தன" ேநா8கி� 

ெச�வா"_வி.�.(ெச�_வி.+F_இ.இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) வ(தி ப'� 

அைட�பா, இ"றி $தி�வி.3041.2 

 அ3�த ேநா" கைரL	 க�லி 

அழி��_வி.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எH 

ெவ ள	_ெப.(ெவ ள	_ெப.) 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.3041.3 

 க3�� நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ' �=றா" 

இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) கைர �ம(� அைட�பா" எ"றா" $தி�வி.3041.4 

 வ ள� த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ேகாப	_ெப.(ேகாப	_ெப.) 

க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா6 ேகா� ைகய, 

அMசி� $தி�வி.3042.1 

 த ள�	 சின�த, ஆகி� தட8ைக ெதா-3 ஈ,��� ப=றி $தி�வி.3042.2 

 உ ெளா3 /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) கீ0 ேமலா� உயி, ெதா3	 ஒளி�� 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.3042.3 

 க  வைன இவ"_பதி.ெப.(இவ"_பட,.ஒ�.) தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) வ(தி 

ஆ  என8 கா-: நி"றா, $தி�வி.3042.4 

 க2டன" கன"6 ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) ைகயி� ெபா" 

பிர	/_ெப.(பிர	/_ெப.) வா'கி $தி�வி.3043.1 



 அ2ட�	 அள* இலாத உயி,க7	 ஆக	_ெப.(ஆக	_ெப.) ஆக8 

$தி�வி.3043.2 

 ெகா2டவ" ��கி� வ Gசி� /ைட�தன" Eைடேயா3 $தி�வி.3043.3 

 ம2_ெப.(ம2_ெப.) தைன உைட�பி� ெகா-: மைற(தன" 

நிைற(த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேசாதி $தி�வி.3043.4 

 பா2:ய"_ெப.(பா2:ய"_ெப.) ��கி� ப-ட� ெசழிய" ப"னிய, 

உட	பினி� ப-ட� $தி�வி.3044.1 

 ஆ2 தைக அைம�ச, ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

ப-ட� அர�_ெப.(அர�_ெப.) இள	_ெப.அ.(இள	_ெப.) �மர, ேம� ப-ட� 

$தி�வி.3044.2 

 ஈ2:ய கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) கா� வ Gர,_ெப.(வ Gர,_ெப.) ேம� ப-ட� இ*ளி 

ேம� ப-ட� ப�ம	 $தி�வி.3044.3 

 @2ட_ெப.எ�.(@2_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) 

க#ேம� ப-ட� எF_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+F_ஒ=.) உயி,8�	 ேபாத" 

ேம� ப-ட அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) தH	/ $தி�வி.3044.4 

 ப#திL	 மதிL	 பா	/	 ஐ' ேகா7	 ப� நிற	_ெப.(நிற	_ெப.) பைட�த 

நா _ெப.(நா _ெப.) மீC	 $தி�வி.3045.1 

 இ� நில	_ெப.(நில	_ெப.) /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) கா� எ# க3	 

கன�_ெப.(கன�_ெப.) வா"_ெப.(வா"_ெப.) எC	 ஐ	 @த�	 கா�	 

$தி�வி.3045.2 

 ��திL	 ஆ6 சமய வானவ�	 �ர,க7	 �னிவ�	 ெதா2:" 

$தி�வி.3045.3 

 ம�விய �னிவ, கண'க7	 ப-ட ம�ைர நாயக" அ:� தH	/ 

$தி�வி.3045.4 

 வானவ,_ெப.(வானவ,_ெப.) மனித, நரக, / _ெப.(/ _ெப.) வில'� மா�ண	 

சித� எ6	/ ஆதி $தி�வி.3046.1 



 ஆன ப� சர�	 மைல மர	_ெப.(மர	_ெப.) ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) 

/�_ெப.(/�_ெப.) ஆதி ஆ	 அசர�	 ப-ட $தி�வி.3046.2 

 ஊ"_ெப.(ஊ"_ெப.) அைட க�*	 ப-டன தH	ேபா3 உதி�தன உயி, இ� 

ஒவிய�	 $தி�வி.3046.3 

 தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) அ: ப-ட சரா சர சட'க  தம8� உயி, ஆயிேனா" 

தH	/ $தி�வி.3046.4 

 �2 என மாேயா" விழி�தன" கமல� ேசாதிL	 யா� என விய(தா" 

$தி�வி.3047.1 

 வி2ணவ,_ெப.(வி2ணவ,_ெப.) ெப�மா" ெவ�வினா" வாேனா, ேவ6 

உளா, ெம� பனி�/ அைட(தா, $தி�வி.3047.2 

 வ2ண யா0 இய8க, சி�த, சாரண, த	 வ3� படா உட	பினி� ப-ட 

$தி�வி.3047.3 

 /2ைண யா� எ"6 த�தமி� கா-: மய'கினா, /�(த வா6 

அறியா,_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி,.ம.+அ,_பட,.ப".) 

$தி�வி.3047.4 

 ஏக நாயக" எF_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+F_ஒ=.) உயி,க7	 தாேன எ"ப�	 

அ"பிC8� எளிய" $தி�வி.3048.1 

 ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) திறC	 கா-3வா" அ: 

ப-3 அ'� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) Eைட ம2_ெப.(ம2_ெப.) ெகா-: 

$தி�வி.3048.2 

 ேவக நG, ��'க8 கைரயிைன உய,�தி மி��� உட" ேவைல நG�� ஒளி��� 

$தி�வி.3048.3 

 ேபாகிய வா6 க23 ேகா� ைகய, ேபா� நைரயா-:ைய� ெதாட,(தா, 

$தி�வி.3048.4 

 வ"/ தா0 மன�ேதா, வலி ெசய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இ"ன ம"னா" ம68க	 உ2ேடேயா $தி�வி.3049.1 



 �"/ ேபாகிய ஆ  எ" ெச�தா" எ"னா� �:Lேமா இனி என� திர'கி 

$தி�வி.3049.2 

 எ"/ ேபா� ெவ7�த �ழலினா  Eட� இைறவைன 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இர'க_�ைற.எ�.(இர'�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.3049.3 

 அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) ஆக வ��திய சி=T2 அ�� 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�ளினா, அ�ளா� 

$தி�வி.3049.4 

 க2 Qத�_ெப.(Qத�_ெப.) ந(தி க2�தவ, வி�	பி� கதி, 

வி3_ஏவ.(வி3_வி.) தி�பிய விமான	 $தி�வி.3050.1 

 ம2_ெப.(ம2_ெப.) இைட இழி�சி அ"ைன_ெப.(அ"ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

வா எ"6 வ�ைல ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அமர, 

@ மைழL	 $தி�வி.3050.2 

 ப2 நிைற கீத ஒைதL	 ேவத� பCவK	 �(�பி ஐ(�	 $தி�வி.3050.3 

 வி2_ெப.(வி2_ெப.) இைட நிமிர� சிவ"_ெப.(சிவ"_ெப.) அ�  

அைட(ேதா,_வி.அ.ெப.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+ஓ,_பட,.ப".) 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சிவ/ர�� உ��தா, 

$தி�வி.3050.4 

 ம"6 உைடயா" ஒ, Eைட ம2_ெப.(ம2_ெப.) ெகா-: மைற(த�	 அைட 

கைர நG2ட_ெப.எ�.(நG _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.3051.1 

 �"6 என உய,(த_ெப.எ�.(உய,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த"ைமL	 

த	 ேம� ேகா� அ: ப-ட� 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.3051.2 

 எ"ற" ேம� ப-ட� எ"ற" ேம� ப-ட� இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) 

என அ� என அைம�ச, $தி�வி.3051.3 

 நி"றவ, உண,(�_வி.எ�.(உண,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நிக0�சிL	 

பிற,_ெப.(பிற,_ெப.) பா� நிக0�சிL	 



ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ( நி�ப" 

$தி�வி.3051.4 

 உ ள�தா� ச'ைக @2டா" ஆக ம2_ெப.(ம2_ெப.) உைட�பி� ெகா-:8 

$தி�வி.3052.1 

 க ள�தா, ஆகி� ேபானா, ககன�தா, ஆகி� ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

$தி�வி.3052.2 

 ெவ ள�தா, பிற�	 ேக-ப மீனவ=� உவைக ெவ ள	_ெப.(ெவ ள	_ெப.) 

$தி�வி.3052.3 

 ெகா ள� தா	 அைழ�� ஆகாய வாணியா� Eற� உ=றா, $தி�வி.3052.4 

 மற�� ஆ6 கட(த_ெப.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ேகா� வHதி நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) ெபா� க  

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.3053.1 

 அற�� ஆ=றி" ஈ-ட� ப-ட அைனயைவ /னிதமான $தி�வி.3053.2 

 திற�தாேல நம8�_பதி.ெப.(ந	_த".ப".+8�_ெகா.ேவ.) ந	ைம� ேச,(தவ, 

தம8� ஆ,வ	 $தி�வி.3053.3 

 உற�தாவி� வாதWர" உதவினா" ஆதலாேல $தி�வி.3053.4 

 அைனயைன ம68க	 ெச�தா�_வி.�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+ஆ�_�".ஒ�.) 

அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) பிண� /ல*� தGவா� $தி�வி.3054.1 

 வன ந#� திரைள ஈ-: வா	ப# ஆ8கி� த(ேத	 $தி�வி.3054.2 

 கைன இ� _ெப.(இ� _ெப.) க'��_ெப.(க'��_ெப.) ேபாதி� கழி(தன 

பி"C	 த2ட $தி�வி.3054.3 

 விைனய, பா� வி3��� �"ப	_ெப.(�"ப	_ெப.) விைள�தைன அ� 

ெபாறாேத	 $தி�வி.3054.4 

 வ�/ன� ெப�க� பா,�ேத	 வ(திைக� பி-3 வா'கி� $தி�வி.3055.1 

 ப�கிவ(� ஆளா� மா6 ப-டன ம2_ெப.(ம2_ெப.) ேபாக-3� $தி�வி.3055.2 



 ெபா�கைர உயர� ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபாகிய 

அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) அ"ைன_ெப.(அ"ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

ேபா�வா  $தி�வி.3055.3 

 ெப�கிய_ெப.எ�.(ெப��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இ3	ைப_ெப.(இ3	ைப_ெப.) தG,�� எ	 ேப, உல�_ெப.(உல�_ெப.) அைடய� 

ெச�ேதா	 $தி�வி.3055.4 

 இ�தைன எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) ெச�த� 

இவ"_பதி.ெப.(இவ"_பட,.ஒ�.) ெபா�-3 இ(த ேவத $தி�வி.3056.1 

 வி�தக" த"ைம_ெப.(த"ைம_ெப.) ஒ"6	 அறி(திைல ேவ-ைக எ	பா� 

$தி�வி.3056.2 

 ைவ��ன8� இ	ைம ேயா3 ம6ைமL	 ேத:� 

த(த_ெப.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.3056.3 

 உ�தம" ெதாைட ச(� ஆதி� /ற�ப=6	 

ஒழி(த_ெப.எ�.(ஒழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நGரா" $தி�வி.3056.4 

 நிைற உைட இவைன இ�ைச வழியினா� நி6�தி ஆ"ற $தி�வி.3057.1 

 மைற வழி நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நGதி 

ம"னவ,8� அள(த வா0 நா _ெப.(நா _ெப.) $தி�வி.3057.2 

 �ைற படா� ஆன� ெச�வ வா#L  �ளி�� 

வா0க_விய'.வி.�.(வா0_வி.+க_விய'.வி.�.�றி.) எ"6 $தி�வி.3057.3 

 நிைறயவ" ெமாழி(த மா=ற	 இ� ெசவி நிர�ப� ெத"ன" $தி�வி.3057.4 

 அ�ச	_ெப.(அ�ச	_ெப.) உ=6 உவைக ஈ,�ப அதிசய ெவ ள�� ஆ0(� 

$தி�வி.3058.1 

 ெபா�ச	 இ� அ"ப, எ'� உ=றா, என� /�(� 

ேத:_வி.எ�.(ேத3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.3058.2 

 ந�� அர* அைச�த_ெப.எ�.(அைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) Eட� 

நாயக" ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

ந2ணி_வி.எ�.(ந2<_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.3058.3 



 இ�ைசயி� இ�8கி"றாைர8 க23 ேபா� இைறMசி வ G0(தா" 

$தி�வி.3058.4 

 ெதா�ைல நG, உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) ஆ23 �3 �ய, நரக�� ஆழ 

$தி�வி.3059.1 

 வ�ல எ" அறி*8� ஏ=ற வ2ணேம_ெப.(வ2ண	_ெப.+ஏ_சா#.) ெச�ேத" 

நG, எ" $தி�வி.3059.2 

 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) தG, தவ� ேபறா� 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இக பர ஏ� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.3059.3 

 அ�ல� ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) பிறவி 

ேநா�8�_ெப.(ேநா�_ெப.+8�_ெகா.ேவ.) அ�ம�(� ஆனி, ஐயா 

$தி�வி.3059.4 
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 வி2_ெப.(வி2_ெப.) �ம8�	 / ளா� வில'கா�� 
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 ம2_ெப.(ம2_ெப.) �ம8�	 ம ளரா� வ(திலேர வ(த8 கா� $தி�வி.3078.3 

 ப2 �ம8�	 ெசா�லி"_நி.எ�.(ெசா�_வி.+இ"_நி.எ�.�றி.) ப'க" பாத �: 

கா2பாேர $தி�வி.3078.4 

 எ"6 பல �ைறயாேல �தி��-வி.எ�.(�தி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 
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 ந"6_ெப.(ந"6_ெப.) மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) பரேபாக	 

வ G3_ெப.(வ G3_ெப.) ெபற�_ெதா.ெப.(ெப6_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) எளி� எ"6 

நைக�தா, ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) $தி�வி.3079.2 

 அ"6 தி��பணி @ைச பிற*	 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

வள	_ெப.(வள	_ெப.) ெப�8கி அழகா, ெவ ளி $தி�வி.3079.3 

 ம"6ைடயா" அ:8� அ"/	 உயி,8� அ"/	 �ர(� ஒHகி வாH	 

நாளி� $தி�வி.3079.4 



 �"/ ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) �ைறயா,8�	 அ:யா,8�	 

அற	_ெப.(அற	_ெப.) ெததி(த_ெப.எ�.(ெத#_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 
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 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) ேபா� உட" பலவா�� 
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 ந"_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) பனி கா" மதி 

க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உவ# என� பல 

ெச�வ	_ெப.(ெச�வ	_ெப.) நா7	 ஓ'க $தி�வி.3080.3 

 இ" /6வா" சக நாத" எC	 மக� 

ெப=6_வி.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ"ப��  இ"ப�� 

ஆ0(தா" $தி�வி.3080.4 

 அ	 மகைன �: J-: அரசா8கி வாதW, அைம�ச, சா,ப" $தி�வி.3081.1 

 ெம�	ைம ெநறி விள8கி இ� விைன ஒ�பி� அர" க�ைண 

விைள(த_ெப.எ�.(விைள_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேநா8கா" 

$தி�வி.3081.2 

 �	ைம மல� ெதாட, நG(தி� சிவான(த8 கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ப:(�_வி.எ�.(ப:_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �8க2 9,�தி 

$தி�வி.3081.3 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) மல,�தா  நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) அைட(தா" 

திற�_ெப.(திற�_ெப.) அ#ம,�தன" எC	 ெத"பா, 

ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) $தி�வி.3081.4 

 வHதியா� வி38க� ப-ட வாதW, �னிக  த	ைம� $தி�வி.3082.1 

 பH� இலா� பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) ெகா வா, பதி பல 

பணி(�_வி.எ�.(பணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா(� $தி�வி.3082.2 

 �H� உண, மைறேயா, ேவ வி� /ைக அ2ட �: கீ23 

ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) $தி�வி.3082.3 

 எH வட வைர ேபா� 

ேதா"6	_ெப.எ�.(ேதா"6_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 



எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) 9N, ேச,(தா, 

$தி�வி.3082.4 

 வ Gதி ெதா6	 வ G0(�_வி.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வ G0(�_வி.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைறMசி ஆலய�� 

எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெம�ைம_ெப.(ெம�ைம_ெப.) 

ஆன $தி�வி.3083.1 

 ேகாதி அறி*_ெப.(அறி*_ெப.) ஆன(த� �ட, உ� ஆ	 சிவக'ைக 

ேதா�(�_வி.எ�.(ேதா�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

$தி�வி.3083.2 

 பாதி பகி,(தவ  காண� பரான(த தனி8 E�� பயிலா 

நி=�	_ெப.எ�.(நி�_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வி.3083.3 

 ஆதி அ�  ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ	பல	 க23 

கா(த	 ேந, அய	 ேபா� சா,(தா, $தி�வி.3083.4 

 அ"6 ��(�_ெப.(��(�_ெப.) அ:யி� 

ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ2ட ேகாலேம அ�  

ஆன(த $தி�வி.3084.1 

 ம"6 இட��_ெப.(இட	_ெப.+அ��_சா#.) எதி, 

ேதா"றி_வி.எ�.(ேதா"6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா எ"பா, என 

9ர� மணிவா� ேதா=றி $தி�வி.3084.2 

 நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தனி� 

ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) E�த, நிைல க2டா, அMசலி�தா, நிலேம� 

வ G0(தா, $தி�வி.3084.3 

 ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) அ#ய /ல"_ெப.(/ல"_ெப.) கரண வழி 

நG(தி_வி.எ�.(நG(�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெம� அ"பி" உ�வ	 

ஆனா, $தி�வி.3084.4 

 வ23_ெப.(வ23_ெப.) ேபா� /2ட#க மல#� விைள சிவ அன(த ம�ைவ 

வா# $தி�வி.3085.1 



 உ23 வாசக	 பா: ஆ: அழ� ெவ2ெண� என உ��	 ெதா2ட, 

$தி�வி.3085.2 

 வி2_ெப.(வி2_ெப.) �ழாவிய �3மி_ெப.(�3மி_ெப.) ம"6 உைடயா" 

தி�வா8கா" மி�(த_ெப.எ�.(மி�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேநய	 

$தி�வி.3085.3 

 ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா�8 

�ணதிைசயி� அ�	_ெப.அ.(அ�	_ெப.அ.) தவ, வா0 தேபாவன�ைத8 �6கி 

அ	 க2 $தி�வி.3085.4 

 �றி �ண'க  கட(த_ெப.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தனி8 

E�த" உ� எH�� ஐ(தி" ெகா3வா  ஓ�சி� $தி�வி.3086.1 

 ெபாறி கரண8 கா3_ெப.(கா3_ெப.) 

எறி(�_வி.எ�.(எறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ Gசி மன� /ல	 தி��தி� 

/னித	 ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.3086.2 

 நிைற சிவமா	 விைத விைத��� ப�_ெப.(ப�_ெப.) ேபாத	 

கைள(�_வி.எ�.(கைள_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�ண" நG, கா� 

பாய_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.3086.3 

 அறி உ�வா� விைள(த_ெப.எ�.(விைள_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தனி� 

பா, ஆன(த அ�� 

அ�(தா�_எதி,.ம.வி.எ�.(அ�(�_வி.+ஆ�_எதி,.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ�(தி_வி.எ�.(அ�(�_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எ�.�றி.) நி"றா, $தி�வி.3086.4 

 மா" நிைரL	 �யவ#L	 வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ�'� நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) #Mசா 

மய'�_ஏவ.(மய'�_வி.) கான��_ெப.(கான��_ெப.) $தி�வி.3087.1 

 ஆ" நிைரக க"6_ெப.(க"6_ெப.) என 

இர'கி_வி.எ�.(இர'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேமா(� 

ந8க_ெப.எ�.(ந�_வி.+8_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆன(த அ�  க2ண Gைர8 

$தி�வி.3087.2 

 கா" நிைற / ளின	 ப�க8 க�ைண ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) 



இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கா-சி_ெப.(கா-சி_ெப.) ேபால� $தி�வி.3087.3 

 பா� நிற_ெப.(நிற	_ெப.) ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) நG=6 அ"ப, அைச 
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 /�த, சில,_ெப.(சில,_ெப.) இல'ைகயிC	 ேபா(� 9வாயிர ெம�� ேபாத 

ேவத $தி�வி.3088.1 

 வி�தக ேரா3 ஏH நா _ெப.(நா _ெப.) வைர ய6��� J _ெப.(J _ெப.) ஒ-: 

விவாத	 ெச�வா,_வி.�.(ெச�_வி.+F_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) $தி�வி.3088.2 
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நா _ெப.(நா _ெப.) ஏழி� யா	_பதி.ெப.(யா	_த".ப".) இவைர ேவ6	 எC	 

எ2ண	 @2ட_ெப.எ�.(@2_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.3088.3 

 சி�த	_ெப.(சி�த	_ெப.) உைடயவ, ஆக அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) 

கனவி� எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�ளி� ேதவ 

ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) $தி�வி.3088.4 

 வாதWரைன வி3��_வி.எ�.(வி3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா� 

ெச�வ G, என விழி�� மைறேயா, அ(த� $தி�வி.3089.1 

 ேபாத ேவதியைர வன	_ெப.(வந	_ெப.) /�(� அைழ�தா, அ�ேபா� 

ெபா�வி� ஆ3	 $தி�வி.3089.2 

 ேவத நாயக" பணி�த வழி நி"றா, எதி, 

ம=6�ப_�ைற.எ�.(ம6��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 
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$தி�வி.3089.4 

 பி"C	 அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) கனவி" க2 ம"6  நட	 பி#யாத 

ெப�மா" வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.3090.1 

 �"னவைன� ெப�(�ைறயி� ��(த:யி� ஆ- 

ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ைறயினாK	 

$தி�வி.3090.2 



 இ" இைச வ2 தமி0 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேபா� பா3	 காரண�தாK	 
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எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நக, 

அைட(�_வி.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ம2<	 

$தி�வி.3091.2 
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 நிற8 கனக ம2டப�தி� /8� இ�(தா, அறிஞ, Jழா ெந�'கி� 

Jழ_�ைற.எ�.(J0_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.3091.4 
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 அ�தைல நி"ேறா, எ��	_ெப.எ�.(எ��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கதிL	 எ"6 ஆ�(த ேக வி $தி�வி.3092.3 

 ெம��தவ ெநறி மாணி8க வாசக, வினவினாேர $தி�வி.3092.4 

 கனவிC	 நG6 காணா8 ைகதவ, கா-சி_ெப.(கா-சி_ெப.) யாC	 

$தி�வி.3093.1 

 மன அCமான� தாC	 வாசக� ெப�மா" த	ைம $தி�வி.3093.2 



 வினவிய 9"6 ��ேத சாதியி" வி#�தா, ேவத	_ெப.(ேவத	_ெப.) 

$தி�வி.3093.3 

 அைனயவ, ேக-ட அ	 9"6 மC வாத	 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ-ெகா ளா $தி�வி.3093.4 

 இ"6 இவ,8� அCமா" ஆதி எ3�ப� எ" எ"6 கா-சி_ெப.(கா-சி_ெப.) 

$தி�வி.3094.1 

 ஒ"6_ெப.(ஒ"6_ெப.) 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அவ,க  தாேம 

உட	பட� ம6�தா, கா-சி_ெப.(கா-சி_ெப.) $தி�வி.3094.2 

 அ"றி ஏ� இ"ைமயாேல அCமான அளைவ யாK	 $தி�வி.3094.3 

 நி"றவ" Q	_தி#.(Q	_�".ஒ�.) ேகா" ஆதி நி6�திய 9"6	 எ"றா, 

$தி�வி.3094.4 

 ெபா"6 த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ��தி எ"பா, @�ர, பிராைன 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.3095.1 

 இ"6 எைம8 கா-சி_ெப.(கா-சி_ெப.) ஒ"றா� ெவ"றன	 எ"றG, ஆனா� 

$தி�வி.3095.2 

 ந"6_ெப.(ந"6_ெப.) Q	_தி#.(Q	_�".ஒ�.) கட* _ெப.(கட* _ெப.) 

த"ைன அளைவயா" ஆ-சி எ	ைம $தி�வி.3095.3 

 ெவ"றி3	 எ"றா, ஐ(�	 ெவ"றவ, �6வ�_ெப.(�6வ�_ெப.) 

ெச�யா_எதி,.ம.ெப.எ�.(ெச�_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.3095.4 

 பிறவி அ(தக,8� ெவ�ேயா" ேபெராளி கா-டலாேமா $தி�வி.3096.1 

 மைறகளா� அளைவ த"னா� ேதவரா" மன�தா� வா8கா� $தி�வி.3096.2 

 அறிவ�	 ேசாதி எ'ேகா" அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) தி� நG=6� 

ெதா2:" $தி�வி.3096.3 

 �றிவழி அ"றி8 கா<	_ெப.எ�.(கா2_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெகா ைகயா" அ�ல" எ"றா, $தி�வி.3096.4 



 ேதா=ற	 இ�லாதவ, உ'க  சிவC8�	 தி� நG=68�	 $தி�வி.3097.1 

 ேதா=ற	 எ�ப:� தி-டா(த	 ெசா�Kமி" எ"றா, Nேயா, $தி�வி.3097.2 

 ேவ=6ைம அற நா	_பதி.ெப.(நா	_த".ப".) இ"ேன விள8��	 அதைன 

நG'க _பதி.ெப.(நG'க _�".ப".) $தி�வி.3097.3 

 ேதா=ற பி" Qம8�� த2ட	 யா� ெகா� ெசா�மி" எ"றா, $தி�வி.3097.4 

 ெச8� உரலிைட இ-3 எ	ைம� தி#�ப� த2ட	 எ"னா $தி�வி.3098.1 

 எ8க,_ெப.(எ8க,_ெப.) ஆ	 தாேம இைச(தன, எ#வா� நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) 

$தி�வி.3098.2 

 ெகா8� இற� அணி(தா, அ"ப, 

உல,(த_ெப.எ�.(உல,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகா மய�ைத வா'கி� 

$தி�வி.3098.3 

 ெச8கர	 தழ� வா�� ெப��_வி.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

சிவ(திட ெவ��பி வா'கி $தி�வி.3098.4 

 இFவ2ண	 இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எ'க  இைற வ2ண வ:* அ(த� $தி�வி.3099.1 

 ெசF_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வ2ண ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

@�த_ெப.எ�.(@_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி� ெவ2ண G6 அ�*	 

எ"னா $தி�வி.3099.2 

 ெம� வ2ண	_ெப.(வ2ண	_ெப.) 

உண,(த_ெப.எ�.(உண,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவத வி�தக, அைவ 

�" கா-டா $தி�வி.3099.3 

 உ�F வ2ண	_ெப.(வ2ண	_ெப.) 

அறியா_ெப.எ�.(அ#_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 9ட, உ ள�	 

உயி�	 ேதா=றா, $தி�வி.3099.4 

 இ'� இவ, ேதா=ற வ2ண	_ெப.(வ2ண	_ெப.) ேக-டவ, இற�ப 

இ"ப	_ெப.(இ"ப	_ெப.) $தி�வி.3100.1 



 த'� வ G3_ெப.(வ G3_ெப.) எ"6 ேத=6	 சமய�தி� ஆ0(த ஆ�தி8 

$தி�வி.3100.2 

 ெகா'�_ெப.(ெகா'�_ெப.) இவ, தாரா" 9'ைக8 �யி�_ெப.(�யி�_ெப.) 

ெபைட_ெப.(ெபைட_ெப.) என�தா" 

ஈ"ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.3100.3 

 ம'ைகைய8 ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) ம�ல" மா நக#� 

வ(தா"_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+ஆ"_பட,.ஒ�.) $தி�வி.3100.4 

 யாவேர ஆக இ"6 இ'� எ" மக"_ெப.(மக"_ெப.) 9'ைக தG,�ேதா, 

$தி�வி.3101.1 

 ஆவேர ெவ"ேறா, எ"ற" ஆ=ற*	 மான	 @23 $தி�வி.3101.2 

 சாவேத ��தி எ"பா, மணி_ெப.(மணி_ெப.) �த" 9"6	 த'க  

$தி�வி.3101.3 

 ேதவேர எ"6 எ"6 உ கி� ெச�ய*	 தGராதாக $தி�வி.3101.4 

 அ(தண,_ெப.(அ(தண,_ெப.) ெப�மா" �" ேபா� அரச"_ெப.(அரச"_ெப.) 

மகைள� ேபாக-: $தி�வி.3102.1 

 இ(த ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) நGேர தG,8க ேவ23	 எ"6 இர(தா" ஐய" 

$தி�வி.3102.2 

 �(தர நாத" ம"6  �ைண�தா  த"ைன� $தி�வி.3102.3 

 சி(ைத ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�- க2 

ேநா8கா� தி�(�_ஏவ.(தி�(�_வி.) இைழ அவைள ேநா8கா $தி�வி.3102.4 

 ேவ6 ேவ6 இைறவ" கீ,�தி வினா உைரயாக� பா: $தி�வி.3103.1 

 ஈ6 இலா அ"ப, ேக-ப இைற ெமாழி ெகா3�� 9'ைக $தி�வி.3103.2 

 மாறினா  வளவ" க"னி_ெப.(க"னி_ெப.) மடவ,�_ெப.(மடவ,�_ெப.) 

வளவ" க23 $தி�வி.3103.3 



 ேதறினா" சிவேன_ெப.(சிவ"_ெப.+ஏ_சா#.) எ�லா� ேதவ,8�	 ேதவ"-

ெப.(ேதவ"_ெப.) எ"னா $தி�வி.3103.4 

 பி"/ அர* ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) 

@2ட_ெப.எ�.(@2_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரா" அ�  விைளய� 

பா3	 $தி�வி.3104.1 

 அ"பைர �னிவ, 9வாயிரவைர அ:யி� தா0(� $தி�வி.3104.2 

 �"/ அவ,_பதி.ெப.(அவ,_பதி.ெப.) ெசா"னவாேற 9,8கைர� த:(� 

ம"6  $தி�வி.3104.3 

 இ"பைர நட	 க23 ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இைறமக" ைசவ" ஆனா" $தி�வி.3104.4 

 மா� அ6 மணிேபா� ப� நா _ெப.(நா _ெப.) வாசக மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

சா�தி� $தி�வி.3105.1 

 @சைன ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ப� 

நா _ெப.(நா _ெப.) /2ணிய ம"6  ஆ3	 $தி�வி.3105.2 

 ஈசைன அ:8 கீ0 எ�தி_வி.எ�.(எ��_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஈ6 இலா 

அறி*_ெப.(அறி*_ெப.) ஆன(த� $தி�வி.3105.3 

 ேதெசா3 கல(�_வி.எ�.(கல_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி"றா, 

சிவ"_ெப.(சிவ"_ெப.) அ�  விள8க 

வ(தா,_வி.�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) $தி�வி.3105.4 

 வான அ�த மதி �:ேம� ம�ைர� ெப�மா" ம2_ெப.(ம2_ெப.) �ம(� 

$தி�வி.3106.1 

 ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) அ�த வாசகைர8 கதியி� வி3�த திற" 

இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) ேம� $தி�வி.3106.2 

 பா� ந"_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) மணிவா�8 க*ணியைன வி���� சமண, 

ப:=ெறH�	 $தி�வி.3106.3 



 Eன� வHதி �ர	_ெப.(�ர	_ெப.) தணி�� ஆ- 

ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா ைக E6வா	 

$தி�வி.3106.4 

 வா� வல�தா" சகநாத வHதி ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) 

மக"_ெப.(மக"_ெப.) விர $தி�வி.3107.1 

 வா� அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) வி8கிரம வா� 

அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) பரா8கிரம $தி�வி.3107.2 

 வா� அைனயா" மக"_ெப.(மக"_ெப.) �ரபி மாற" அைனயா" 

தி�ைம(த" $தி�வி.3107.3 

 வா� வல�தா" மற	_ெப.(மற	_ெப.) க:(� ம2_ெப.(ம2_ெப.) ஆ7	 

�'�ம� ெத"ன" $தி�வி.3107.4 

 அ"னா"_ெப.(அ"ன"_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) �மர" க��/ர 

பா2:ய"_ெப.(பா2:ய"_ெப.) ஆ	 அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) 

ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) கா�ணிய $தி�வி.3108.1 

 ம"னா	 அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

மக"_ெப.(மக"_ெப.) /�ேடா�தமனா	 அவ"_பதி.ெப.(அவ"_பட,.ஒ�.) 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) மக"_ெப.(மக"_ெப.) 

ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.3108.2 

 மி"னா, ெமௗலி� ச��� சாதன பா2:ய"_ெப.(பா2:ய"_ெப.) ஆ	 

விற�_ெப.(விற�_ெப.) ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) $தி�வி.3108.3 

 இ"னா"_ெப.(இ"ன"_ெப.+ஆ"_பட,.ஒ�.) மக"_ெப.(மக"_ெப.) E" 

பா2:ய"_ெப.(பா2:ய"_ெப.) ஆ	 இவ"_பதி.ெப.(இவ"_பட,.ஒ�.) 

ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) வலியா� இைசமி8 கா" $தி�வி.3108.4 

 தி2_ெப.அ.(தி2_ெப.அ.) ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) வலியா� �ட நாட, 

ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) அறைனL	 மா, அல'க� $தி�வி.3109.1 

 வ2 ேதா� இ3 தா,_ெப.(தா,_ெப.) இரவி �ல ம�மா" தைனL	 மைல(� 

/ற	_ெப.(/ற	_ெப.) $தி�வி.3109.2 



 க23 ஓ, �ைட8 கீ0 நில	_ெப.(நில	_ெப.) �"6	 காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) 

/#(� ேகா� ஓ�சி� $தி�வி.3109.3 

 /2 ேதா� ��தி_ெப.(��தி_ெப.) மற8 க"னி� /க0 ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

வHதி நிக0 நாளி� $தி�வி.3109.4 

 �2 �ழா*	 ைக	மா*	 ெவ68ைக8 �ைவL	 மணி8 �ைவL	 

$தி�வி.3110.1 

 வ23_ெப.(வ23_ெப.) 

வ GH	_ெப.எ�.(வ G0_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தா,_ெப.(தா,_ெப.) 

அளக வ�லி ஆய ெமா3 ந�கி8 $தி�வி.3110.2 

 க23 Eட� ேகாமகைன8 காலி� 

வ G0(�_வி.எ�.(வ G0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த"னா3 $தி�வி.3110.3 

 ப23 ேபால8 ைக8 ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேபானா" ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) ஆ, பன	 தாரா" $தி�வி.3110.4 

 ெச"னி8 ேகாC	 தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) 

ஈ"ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) திலக� பி:ைய 

உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) எலா	 $தி�வி.3111.1 

 மி"னி8 ேகா� இ� /க0 ஒளியா� விள8�	 ைசவ மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

விள8ைக $தி�வி.3111.2 

 க"னி8 ேகால ம'ைகய�8� அரசி த"ைன8 ெகௗ#ய=� $தி�வி.3111.3 

 வ"னி8 ேகா�" மண	_ெப.(மண	_ெப.) /ண,�தி வா'கினா" 
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ேதா3_ெப.(ேதா3_ெப.) என8 க#(� சா	பரா� $தி�வி.3211.2 

 உ8க வா6 க23 நGச, உ-கிட(� ெபா'கேவ $தி�வி.3211.3 

 தி8� உளா,க  க2டேப, சி#�� உளா,க  ஆயினா, $தி�வி.3211.4 

 வி#(த_ெப.எ�.(வி#_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவத நாவ, தா	 வி#�த 

ேவத ெம�� ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) $தி�வி.3212.1 

 வைர(த /�தக�ைத வ2 கயி=றினா� வகி,(� தா	 $தி�வி.3212.2 

 அ�(த_�ைற.எ�.(அ�(�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஞான அ�� 

அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ	ைம ேபாக� பட� 

$தி�வி.3212.3 

 ெததி(த_ெப.எ�.(ெத#_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஏ3 

எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ3�த தGயி" 

வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) இ-டன, $தி�வி.3212.4 

 மைற� /ல� ப3�த_ெப.எ�.(ப3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) A� வைர(த 

ஏ3 அன(த நா _ெப.(நா _ெப.) $தி�வி.3213.1 

 அைற /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) கிட(ததா	 என� பச(த அரசC	 $தி�வி.3213.2 

 நிைற அைம��	 அரசியா�	 நி"றேப�	 அ(தண,8 $தி�வி.3213.3 

 இைறவைர /க0(�_வி.எ�.(/க0_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அள�/ இ� 

இ"ப ெவ ள	_ெப.(ெவ ள	_ெப.) 90கினா, $தி�வி.3213.4 



 ெவ(த_ெப.எ�.(ெவ_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சி(ைத அமண, வா� 

ெவ�வத=� ேவ6 இட	_ெப.(இட	_ெப.) $தி�வி.3214.1 

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

வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�_�-.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) 

ெபா�� தல	 ெபா�8 க:(� $தி�வி.3214.2 

 அ(தணாள, வா� ெவ"ற_ெப.எ�.(ெவ�_வி.+"=_இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ"6 ெதா-3 ஞானச	 $தி�வி.3214.3 

 ப(த" எ"ற நாமேம பைட��_வி.எ�.(பைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உய,(த_ெப.எ�.(உய,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ"6ேம $தி�வி.3214.4 

 அ"ன ஏ3 �ைறயிேனா3 இ68கி அ(தணாள, ேகா" $தி�வி.3215.1 

 ம"ைன ேநா8க_�ைற.எ�.(ேநா8�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விைனயிேனா3 

பா� உ3�த மாச, தா	 $தி�வி.3215.2 

 ெசா"ன_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) J _ெப.(J _ெப.) 

/ல�பட� �ணி(�	 வா�ைம_ெப.(வா�ைம_ெப.) நா2_ெப.(நா2_ெப.) ஓ# 

இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) $தி�வி.3215.3 

 க"னி_ெப.(க"னி_ெப.) நாட"_�றி.வி.�.(நா3_ெப.+அ"_பட,.ஒ�.) அைவ 

சி#8க ஆ=றலா� க��வா, $தி�வி.3215.4 

 ஏட நா'க  எHதி_வி.எ�.(எH�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இ-ட 

ப�ைச_ெப.(ப�ைச_ெப.) ஏ3 எணாயிர	 $தி�வி.3216.1 

 வ Gட வ(த_ெப.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) 

வைர(� வி-ட ஓைல ஒ"6	 எ" $தி�வி.3216.2 

 வாட� இ"றி நG#� இ-ட வ2ண	_ெப.(வ2ண	_ெப.) ஆன� ஆ� 

இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) உ" $தி�வி.3216.3 

 பாடவ	 ெச� விMைச 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பாவ க� பிணி�தேத 

$தி�வி.3216.4 



 உ'கேள3	 எ'க  ஏ3	 உ	ப,_ெப.(உ	ப,_ெப.) வானளா� விைரஇ� 

$தி�வி.3217.1 

 ெபா'கி_வி.எ�.(ெபா'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ஓ3	_ெப.எ�.(ஓ3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ைவைக நG#� இ3க 

இ-ட ேபா� தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) $தி�வி.3217.2 

 அ'� நG, எதி,8�	 ஓைல 

ெவ�K	_ெப.எ�.(ெவ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.ண_ெப.எ�.�றி.) ஓைல அ"றிேய 

$தி�வி.3217.3 

 �'க ேவைல ெச�K	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஓைல ேதா=�	 ஓைல யாவேத $தி�வி.3217.4 

 ெவ"6_வி.எ�.(ெவ�_வி.+"=_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) வ G6 அைட(தவ,8� 

வ G6 அழி(�_வி.எ�.(அழி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேதா=றேப, 

$தி�வி.3218.1 

 எ"6	 ஏவ� அ:ைம ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) எ"6 

இைச(�_வி.எ�.(இைச_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ைகதவ8 $தி�வி.3218.2 

 �"6 ேபாK	 நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �2ட, 

Eறேலா3	 ஈ6 இலா $தி�வி.3218.3 

 ம"6 ஆ3	 அ:க  ைம(த, வா� ம�,(� ேப�வா, $தி�வி.3218.4 

 அ:யா, பதினாறாயிரவ, உ ளா, சிவைன அவமதி�த $தி�வி.3219.1 

 ெகா:யா, நGவி, உம8� ஏ=ற த2ட	 இ�ேவா 

ெகா"ைற_ெப.(ெகா"ைற_ெப.) மதி $தி�வி.3219.2 

 �:யா, அ�ளா  உ'கைள நா	_பதி.ெப.(நா	_த".ப".) ெவ"ேற	 

ஆயி"_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ"_நி.எ�.�றி.) 9 இைல ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

$தி�வி.3219.3 

 வ:வா" நிைர�த கH �ைன இ3ேவ	 அ�ேவ வழ8� எ"றா, 

$தி�வி.3219.4 



 ஊழி" வலியா� அமண, அத=� உட" ப-டா,க  அஃ� 

அறி(�_வி.எ�.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.3220.1 

 Jழி யாைன8 �ைல� சிைறL	 த�ச, பலைர� ெதா�வி��8 $தி�வி.3220.2 

 காழி" ெந:ய பH மர�தி� Jல வ:வா�8 கH நி6வி� $தி�வி.3220.3 

 பாழி ெந:ய ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) �"ேன 

ெகா3 ேபா� பர�பினா, $தி�வி.3220.4 

 ேதறலாதா, தைம8 காழி� ெச	ம� 

ேநா8கி_வி.எ�.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இனி வ	மி" 

$தி�வி.3221.1 

 நG6 @சி8 க2:ைகL	 @23 நி��த, எH�� ஐ(�	 $தி�வி.3221.2 

 ஊற ஒதி� பாச	 ஒழி��_வி.எ�.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ�மி" 

எ"னா அற ேநா8கி8 $தி�வி.3221.3 

 Eறினா, ம=6 அ� ேக-38 �2ட, எ#யி� ெகாதி�� உைர�பா, 

$தி�வி.3221.4 

 �"/ தGயி� ெவ"றனேம நG#� யாதா� 

�:L	_ெப.எ�.(�:_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) என $தி�வி.3222.1 

 அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) ேபசி_வி.எ�.(ேப�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எைம 

இண8கி அகல_�ைற.எ�.(அக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நிைன�தா� 

அ�லைத நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) $தி�வி.3222.2 

 பி"/ வா� ெசய� �ணிL	 ெப=றி உைர�தா� அ�ைல 

/லா�_ெப.(/லா�_ெப.) $தி�வி.3222.3 

 எ"/ @ணி அ: அைட(த_ெப.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஏழா� 

ேபாதி என ம6�தா, $தி�வி.3222.4 

 ஊக	 தவ�	 பH மர�ைத உைத��8 கைர மாறிட ஒ�8கி� $தி�வி.3223.1 

 @க	 தடவி ேவ, கீ23 ெபா��ைப� பறி��� /ைட 

பர�பி_வி.எ�.(பர�/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.3223.2 



 மாக	 �ழாவி8 க3கிவ�	 ைவைக� /னைல ம(திர�தா� $தி�வி.3223.3 

 ேவக	_ெப.(ேவக	_ெப.) தணிவி�� ஏ3 

எHதி_வி.எ�.(எH�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வி3�தா, �" ேபா� 

ெவ காதா, $தி�வி.3223.4 

 சிைற ஏ� /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) J0 ேவ</ர� ெச�வ, யா�	 ெதளி* 

எ�த_�ைற.எ�.(எ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.3224.1 

 மைறேய வா�ைம_ெப.(வா�ைம_ெப.) உைரயா� இ" மைற8 க2 �H�	 

�ணி ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) $தி�வி.3224.2 

 பிைறேய� ேவணி� பிரா" ஆகி� ெப� நG, எதிேர 

ெச�க_விய'.வி.�.(ெச�_வி.+க_விய'.வி.�.�றி.) என $தி�வி.3224.3 

 �ைறேய பதிக	 எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எHதி_வி.எ�.(எH�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வி-டா, 

�ழ'கி_வி.எ�.(�ழ'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ�/னலி� 

$தி�வி.3224.4 

 ேதச	 பர*	_ெப.எ�.(பர_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க*ணிய, ேகா" 

வி3�த ஏ3 ெசHம�ைர $தி�வி.3225.1 

 ஈச" அ�  ஆ	 கயி6_ெப.(கயி6_ெப.) 

பிணி��_வி.எ�.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈ,�ப நதியி� எதி, ஏற 

$தி�வி.3225.2 

 நாச	 ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாறிவழிேய 

நட8�	_ெப.எ�.(நட_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

உ ள	_ெப.(உ ள	_ெப.) என� 

ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.3225.3 

 நGசேர எ2ணாயிர	 நG�த வழிேய 

ஒHகிய_ெப.எ�.(ஒH�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ� $தி�வி.3225.4 

 சி'க	_ெப.(சி'க	_ெப.) அைனயா, எH� �ைற எதி, ஆ=6 ஏற ெத#(தமர, 

$தி�வி.3226.1 



 அ	 க2 ந6	_ெப.அ.(ந6	_ெப.அ.) @மைழ ெபாழி(தா, அறேவா, 

�கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வி2_ெப.(வி2_ெப.) எறி� ஆ,�தா, $தி�வி.3226.2 

 க'ைக அணி(தா, தி��ெதா2ட, க2ண G,8 

கடலி�_ெப.(கட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) அமி0(தினா, $தி�வி.3226.3 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) க2 அமண, ந3'கி உட�_ெப.(உட�_ெப.) 

ெவய,ைவ8 கடலி�_ெப.(கட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) அமி0(தினா, 

$தி�வி.3226.4 

 ேவேம எ"ப� அறியாேத ெவ�ேவ	 எ"ெற J _ெப.(J _ெப.) ஒ-: 

$தி�வி.3227.1 

 நாேம இ-ட ஏ3 எ#யி� ேவவ8 க23 நதி8� எதிேர $தி�வி.3227.2 

 ேபாேம இ"ன	 ெவ�ேவ	 எ"6 இ-ட ஏ3	 /ண#_ெப.(/ண#_ெப.) /க� 

$தி�வி.3227.3 

 தாேம த	ைம� �ட நாணி நி"றா, அமண, தைல_ெப.(தைல_ெப.) N8கி 

$தி�வி.3227.4 

 ெபா��ேப சிைலயா� /ர	 கட(த_ெப.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

/னிதேன எ�ேதவ,8�	 $தி�வி.3228.1 

 வி��ேப� ேபாக	 வ G3த�	 ேமலா	 கட* _ெப.(கட* _ெப.) என நா"� 

$தி�வி.3228.2 

 ம��ேப� களி=றா" �: தக,�தா" ம�மா" அறிய8 ��ெமாழி ேபா� 

$தி�வி.3228.3 

 ெந��ேப அ"றி ேவகவதி நG�	 பி"ன,� ேத=றியதா� $தி�வி.3228.4 

 ெபா�யி" மைறயி" /ற�� அமண, /�த,8� அ"றி 

வா�ைம_ெப.(வா�ைம_ெப.) உைர $தி�வி.3229.1 

 ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மைற A� பல 

ெத#(�	 சிவேன_ெப.(சிவ"_ெப.+ஏ_சா#.) பர	 எ"ப� அறியாேத 

$தி�வி.3229.2 



 ைகயி� விள8கிெனா3	 கிட'கி� வ G0வா, 

கல'கி_வி.எ�.(கல'�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மன	_ெப.(மன	_ெப.) 

$தி�வி.3229.3 

 ஐய	 அைட(த_ெப.எ�.(அைட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேபைதய,8�	 

அறிவி�தனேவ அைவ அ"ேறா $தி�வி.3229.4 

 க23 Eட� ேகாமகC	 க=/	 

நிைற(த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா=/ைடய 

$தி�வி.3230.1 

 வ23_ெப.(வ23_ெப.) 

E3	_ெப.எ�.(E3_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தா,_ெப.(தா,_ெப.) 

அளக வளவ" மக7	 ம(தி#L	 $தி�வி.3230.2 

 ெதா23 E:_வி.எ�.(E3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ம:யா�	 காழி8� 

அரைச� ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �தி 

$தி�வி.3230.3 

 வி23_ெப.(வி23_ெப.) Eட=� அ#ய மகி0 ெவ ள�� அH(தி விய(தன, 

ஆ� $தி�வி.3230.4 

 ந"றிேதறா, பி"/ உ ள_ெப.அ.(உ _ெப.) மான	 

இழ(�_வி.எ�.(இழ_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நா2_ெப.(நா2_ெப.) 

அழி(�_வி.எ�.(அழி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.3231.1 

 �"6 ேபாK	 ேதாணி /ர8 ேகாமா"_ெப.(ேகாமா"_ெப.) எதிேர யா'க7	 

உம8� $தி�வி.3231.2 

 இ"6 ேதா=ேற	 எைம ஈ23 நGேர ெவ"றG, என ேந,(� $தி�வி.3231.3 

 நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) Eற8 க*ணிய, ேகா" 

அைனயா, உ�L	 ெநறி ேநா8கா $தி�வி.3231.4 

 இ"ன	 அற�தா6 இைச8கி"ேற நG, ஏ" வாள இற8கி"றG, $தி�வி.3232.1 

 அ"ைன_ெப.(அ"ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அைனயா" எ	 இைறவ" 

அவC8� ஆளா� உ�மி"க  $தி�வி.3232.2 



 எ"ன ஏட சிறியா� நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) எFவா6 எ'க-� அடாத ெமாழி 

$தி�வி.3232.3 

 ெசா"ன�_வி.அ.ெப.(ெசா�_வி.+"_இ.கா.+அ�_பட,.ஒ�.) எ"6 மான	 

உளா, கHவி� ஏற� 

ெதாட'கினா,_வி.�.(ெதாட'�_வி.+இ"_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) $தி�வி.3232.4 

 மத�தினி" மான மி8கா, தா'கேள வலிய ஏறி� $தி�வி.3233.1 

 பைத�திட இ�(தா, ஏைன� பறி தைல_ெப.(தைல_ெப.) அவைர� ைசவ 

$தி�வி.3233.2 

 வித�தினா� ஒH8க	 @2ட_ெப.எ�.(@2_வி.+-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேவட�தா, ப=றி� ப=றி� $தி�வி.3233.3 

 சிைத��_வி.எ�.(சிைத_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இட, 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏறி-டா, தி# தைல8 

கH8ேகா� த"னி� $தி�வி.3233.4 

 வழி வழி வ�	 மாண8க, சாத=� 

வ�(தி_வி.எ�.(வ�(�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ெநMச	_ெப.(ெநMச	_ெப.) $தி�வி.3234.1 

 அழிபவ, தி� நG6 இ-டா, அ� கி-டா� அய, வா, ஆவி" $தி�வி.3234.2 

 இழி* இ� ேகாமய�ைத அ ளி� @சினா, இ�*	 கி-டா� $தி�வி.3234.3 

 ஒழிபவ, ஆவி" க"ைற� ேதாளி� இ-3 உயிைர� ெப=றா, $தி�வி.3234.4 

 Eறி-ட 9"6	 கி-டா� அய,பவ, �=ற	_ெப.(�=ற	_ெப.) 

தGர_�ைற.எ�.(தG,_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.3235.1 

 நG6 இ-டா, ெந=றிேயா3 நி�மல ேகாமய�தி" $தி�வி.3235.2 

 ேச6_ெப.(ேச6_ெப.) இ-டா, ெந=றிேயா3 ெந=றிைய� ெசறிய� 

தா8கி_வி.எ�.(தா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.3235.3 

 மாறி-ட பாச	 த"ைன மறி�தி-3� பிற�ைப ெவ�வா, $தி�வி.3235.4 

 ம=6 இவ, த	ைம ஊ=ற	 ெச�தில, ம:(ேதா, யா�	 $தி�வி.3236.1 



 �=றிய_ெப.எ�.(�=6_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேசன	 காக ந#க  

நா�_ெப.(நா�_ெப.) ெதாட,(�_வி.எ�.(ெதாட,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெகௗவி� $தி�வி.3236.2 

 ப=றி நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈ,��� தி"ன8 

கிட(தன, ப�ம யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $தி�வி.3236.3 

 ெவ=றி_ெப.(ெவ=றி_ெப.) ெகா  ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) காழி ேவ(தைர� 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேநா8கா $தி�வி.3236.4 

 இ"6 நG, இ-ட ஏ3 இ'� யாவ�	 காண ேநேர $தி�வி.3237.1 

 ெச"றேத எ'ேக எ"றா" அதைன யா	_பதி.ெப.(யா	_த".ப".) ெச	ெபா" 

Eட� $தி�வி.3237.2 

 ம"றவ, அ�ளா� இ"ேன வ�வி�ப	 எ"6 வா� $தி�வி.3237.3 

 ெவ"றவ, நதியி" மாேட ேம� திைச ேநா8கி� ெச�வா, $தி�வி.3237.4 

 ெச�K ந, காண ஓைல காவத	 ெச�வ� அ�பா� $தி�வி.3238.1 

 ஒ�ைல அ'� ஒளி�தேலா3	 விய(� அவ2 ஒ�'� E:8 $தி�வி.3238.2 

 ெகா�ைலயா" ேம��� நி"றா, சில,_ெப.(சில,_ெப.) தைம8 

�றி��_வி.எ�.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நG, 

இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) $தி�வி.3238.3 

 எ�ைலL  விேசட	 உ2ேடா இவ2_ெப.(இவ2_ெப.) க2டதிைச 

மிென"றா, $தி�வி.3238.4 

 அF_�-.(அ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) இைட� சிறா,க  யா'க  ஒ"ைறL	 

அறிேய	_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி,.ம.+எ	_த".ப".) எ"ன $தி�வி.3239.1 

 இFவிைட விேசட	 காண� ேவ23	 எ�திற��	 எ"னா� $தி�வி.3239.2 

 ெதFவிைட வா� ெச�ய� தி� உள8 க�ைண 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.3239.3 



 ெவFவிைட8 ெகா:யினாைர� 

பா:னா,_வி.�.(பா3_வி.+இ"_இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) ேவத நாவா, 

$தி�வி.3239.4 

 பா-:" ேம� க�ைண ைவ�தா, சய	/ வா�� பராைர வி�ல8 

$தி�வி.3240.1 

 கா-:C  இ��ப ேநேர க23 தா0(� 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ச2ைப $தி�வி.3240.2 

 நா-:ன, வல	 ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எதி, நி"றா, நைக�தா, 

நி	ப� $தி�வி.3240.3 

 ேதா-:னா" அ� ேக-3_வி.எ�.(ேக _வி.+-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ'ேக 

ேதா"றினா" தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ேயா3	 $தி�வி.3240.4 

 அ(த மா இலி'க�� ஈச" ஆயிர	_ெப.(ஆயிர	_ெப.) மதிய	 

க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.3241.1 

 �(ைத ேவதியரா�� 

ேதா"றி_வி.எ�.(ேதா"6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) �� தமிH8� 

அரைச நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) எ" $தி�வி.3241.2 

 ைம(த"_ெப.(ைம(த"_ெப.) ஆ	 இைளேயா" ஒ�பா� 

வ�க_விய'.வி.�.(வா_வி.+க_விய'.வி.�.�றி.) என நG6 சா�தி� 

$தி�வி.3241.3 

 சி(ைத நG  ஆ,வ	 Eர� தி� அ�  �ர(� நி"றா, $தி�வி.3241.4 

 நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ(தணைர அ"6 நி�மல 

ஞான	 ஈ(தா, $தி�வி.3242.1 

 எ"6 க23 இைறMசி ஐய நG#� யா"_பதி.ெப.(யா"_த".ஒ�.) இ-ட ஏ3 

$தி�வி.3242.2 

 ெச"ற� இ'� எ3�தG, நGேர அஃ� Q	_தி#.(Q	_�".ஒ�.) ெச�வ,8� ஏ=ற 

$தி�வி.3242.3 



 அ"6 அைத� த�தி எ"றா, அ6�க� ெச	ம� அ"னா, $தி�வி.3242.4 

 இ"ன�	 ப� நா _ெப.(நா _ெப.) எ	ைம இட	_ெப.(இட	_ெப.) ெதா6	 

பா: எM�	_ெப.எ�.(எ(�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.3243.1 

 /" ெநறி ஒH�வாைர ெவ"6_வி.எ�.(ெவ�_வி.+"=_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) 

ந	_பதி.ெப.(ந	_பதி.ெப.) /னித வ G3_ெப.(வ G3_ெப.) $தி�வி.3243.2 

 பி"ன, நG_பதி.ெப.(நG_�".ஒ�.) ெப6தி எ"னா ஏ3 

த(�_வி.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆசி 

ேபசி_வி.எ�.(ேப�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.3243.3 

 மி" என மைற(�_வி.எ�.(மைற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி"றா, 

ேவதிய, ஆய ேவட, $தி�வி.3243.4 

 தாைதயா, கவ,(�_வி.எ�.(கவ,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மீள� 

த(த_ெப.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஏ3 அதைன வா'கி� 

$தி�வி.3244.1 

 ேபாைதயா, ஞான	 உ2டா, /#சைட� பிரானா, ெவௗவி $தி�வி.3244.2 

 ஈைத யா	_பதி.ெப.(யா	_த".ப".) 

இர(�_வி.எ�.(இர_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேவ2ட� த(தன, எ"6 

Eறி8 $தி�வி.3244.3 

 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) ஆ, ேவலினா,8�8 கா-ட 

அ8_�-.(அ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) ெகா=ைக_ெப.(ெகா=ைக_ெப.) 

ேவ(த"_ெப.(ேவ(த"_ெப.) $தி�வி.3244.4 

 க�� ஆன அரவ	 ஆ,�த க�ைண அ	 கடலி�_ெப.(கட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) 

ேதா"6	_ெப.எ�.(ேதா"6_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.3245.1 

 வி�சான ஞான	 உ2^, ஆ=றலி" விைள* ேதறா� $தி�வி.3245.2 

 அ�சான வலியா" உ	ைம அள(தன" அ:ேய" இ(த8 $தி�வி.3245.3 

 ��சான பிைழதG,�� ஆ க எ"6 இைறMசினா" �ண,�தா, ேவ	ப" 

$தி�வி.3245.4 



 அ( ெந3_ெப.அ.(ெந3_ெப.அ.) ேம� 

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

சிைலயினா,8�� $தி�வி.3246.1 

 ெபா" ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) சிகர8 ேகாயி" 

ம2டப	_ெப.(ம2டப	_ெப.) /யைல8 கீ23 $தி�வி.3246.2 

 மி" ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) மதிய	 J3	 ேகா/ர 

ேமக	_ெப.(ேமக	_ெப.) தா*	 $தி�வி.3246.3 

 க� ெந3	_ெப.அ.(ெந3	_ெப.அ.) /#ைச வ Gதி யாைவL	 களி�ப8 க2டா" 

$தி�வி.3246.4 

 அ=ைற நா _ெப.(நா _ெப.) ஆதி ஆக ேவடக	 எ"C	 நாம	 $தி�வி.3247.1 

 ெப=றதா� ஏடக�தி" ேமவிய_ெப.எ�.(ேம*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பிராைன� பா2:8 $தி�வி.3247.2 

 ெகா=றவ" சமண ேரா3	 E:ய பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) 

எ�லா	_ெப.(எ�லா	_ெப.) $தி�வி.3247.3 

 ப=6 அற� @ைச ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பாச�	 

கழிய� ெப=றா" $தி�வி.3247.4 

 நைற ெகH �ழாயினாC	 கKழC	 நாக, ேவ(�	 $தி�வி.3248.1 

 �ைறயினா� உக'க  9"6	 @சி�� �:யா இ"ப $தி�வி.3248.2 

 நிைற அ�  ெப=றா, அ"ன நிரா மய இலி'க	 த"ைன $தி�வி.3248.3 
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ஈ"ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.3291.3 

 ைப(ெதா: தாC	 சீறி இைளயைள பழி�� ைவவா  $தி�வி.3291.4 



 எ(தW, எ(த� சாதி யா, மக _ெப.(மக _ெப.) யாவ, காண� $தி�வி.3292.1 
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ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 
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 மாறிய பிற�பி" ந��_ஏவ.(ந��_வி.) மைல 

இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) கா2மி" கா2மி" $தி�வி.3321.4 

 �ரபி நG  ெசவியி� இலி'க� �ட, உ� ஆயினா" த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

$தி�வி.3322.1 



 இரவினி� தி��ேத, ம"ற 

நட8�	_ெப.எ�.(நட_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஊ, 

ேமைல $தி�வி.3322.2 

 உர* நG,8 கைர� ேத  மாத�� 

உய,(த_ெப.எ�.(உய,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கா,�திைகயி�ேத, 

ஊ,(�_வி.எ�.(ஊ,_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.3322.3 

 தர* நG,� சைடயா" ேவ வி 

நட8�	_ெப.எ�.(நட_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஊ, 

அFW, கா2மி" $தி�வி.3322.4 

 வி� பயி� தட8ைக ேவட" ெம"ற ஊ"_ெப.(ஊ"_ெப.) பாக	 பா,�ேதா" 

$தி�வி.3323.1 

 ெபா=/ உ6 கி# ஈ� அ2ட	 /ைழ பட விட�தா  நG-: $தி�வி.3323.2 

 அ=/த" காளி ேதா=க_விய'.வி.�.(ேதா�வி_ெப.+க_விய'.வி.�.�றி.) 

ஆதிய� இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) மா நGழ� $தி�வி.3323.3 

 க=/ைட ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) ேநா=�	 பில	 

இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) கா2மி" கா2மி" $தி�வி.3323.4 

 தி�ம6 மா,ப" கவ� ெசய�_ெதா.ெப.(ெச�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

ெபற_�ைற.எ�.(ெப6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அரைன� @சி�� $தி�வி.3324.1 

 இ�கர	 �கி0�� ேந, நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ�திட இ�வா	 ஓ�தி" $தி�வி.3324.2 

 உைரவர	/ அக"ற_ெப.எ�.(அக�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �8க2 

உ�தம" ச(ைத E-: $தி�வி.3324.3 

 அ�மைற அறேவா,8� ஓ� வி�த இட	_ெப.(இட	_ெப.) அதைன8 கா2மி" 

$தி�வி.3324.4 

 அ: �: வில'�	 / 7	 அள(திடா� அ2ட	 கீ23 $தி�வி.3325.1 



 ெந3கிய ெந��/_ெப.(ெந��/_ெப.) 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நிைல 

இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) � வா�8 க'க $தி�வி.3325.2 

 வ:* எ3��_வி.எ�.(எ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ�வ,_ெப.(இ�வ,_ெப.) ேநா=�	 மைல இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) 

ப�ேவ6 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) $தி�வி.3325.3 

 இைட உற �"C	 பி"C	 

இ�8�	_ெப.எ�.(இ�8�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இ8_�-.(இ_பதி.ெப.+8_ஒ=.) �"ைற8 கா2மி" $தி�வி.3325.4 

 அ*ண#� க வனான அ(தக" 

கா�(�_வி.எ�.(கா�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 9"6 $தி�வி.3326.1 

 /வன�	 கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) தG,�த /2ணிய" /ர	 ஈ� 

ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.3326.2 

 தவல�	 /ர'க  9"6	 தழ� Qத�_ெப.(Qத�_ெப.) தி�8 க2 சா�தி� 

$தி�வி.3326.3 

 பவ	 அ6 9வ, அ"பி� ப-டவ" பதிைய8 கா2மி" $தி�வி.3326.4 

 ச�திய ஞான ஆன(த த��வ	 அைசவ=6 ஆ3	 $தி�வி.3327.1 

 நி�திய பரமான(த நிைற அ�  ம"ற	_ெப.(ம"ற	_ெப.) ஈ� $தி�வி.3327.2 

 ��தி அ'� உதி�ேதா, 

எ��	_ெப.எ�.(எ��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பதி அ� �த�A� 

நா"�	 $தி�வி.3327.3 

 ப�தியி� @சி�� ஏ��	 பதி இ�வா�	 பா,மி" $தி�வி.3327.4 

 பிரம" மா� �த� ஆ	 ேதவ,_ெப.(ேதவ,_ெப.) பிரளய�� இறவா 

வ2ண	_ெப.(வ2ண	_ெப.) $தி�வி.3328.1 

 பரமனா, ேதாணி ேய=6	 ப"னி�நாம	 

ெப=ற_ெப.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.3328.2 



 /ர	 இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) சடாL ச	பாதிக  

ெப�	_ெப.அ.(ெப�	_ெப.அ.) @ைச 

ெச�ய_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.3328.3 

 வர	_ெப.(வர	_ெப.) அளி�� இ� _ெப.(இ� _ெப.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

தG,8�	 ம���ைறபதி ஈ� 

ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.3328.4 

 மதி Qத�_ெப.(Qத�_ெப.) இமய� ெச�வி_ெப.(ெச�வி_ெப.) மMைசயா� 

வழிப-3 ஏ��	 $தி�வி.3329.1 

 இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) �லா� ெபா"னி�தான	 எ	மேனா, 

9"6 ேகா: $தி�வி.3329.2 

 மதி ெப6 �னிவ, வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வழிப3 

9N, இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) 

$தி�வி.3329.3 

 பதி அற8 கட* _ெப.(கட* _ெப.) @ைச ப2ணிய தான	 கா2மி" 

$தி�வி.3329.4 

 ேகா3 நா"� உைடய ேவழ	_ெப.(ேவழ	_ெப.) தானவ" �ைற�த 

ேகா-ைட� $தி�வி.3330.1 

 பா3 அற ேநா=6� ெப=ற_ெப.எ�.(ெப6_வி.+==_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பதி 

இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) சா��	 

$தி�வி.3330.2 

 தாடைக மான	 கா�பா" தா0(� @	 க�� இ-3 ஈ,8�	 $தி�வி.3330.3 

 ப3ீ_ெப.(ப3ீ_ெப.) உ6 கலய" அ"பி" 

நிமி,(த_ெப.எ�.(நிமி,_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ	 பிரா" ஊ, ஈத� 

$தி�வி.3330.4 

 க# �க��_ெப.(�க	_ெப.+அ��_சா#.) அ*ண= 

கா�(�_வி.எ�.(கா�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) க# 

�க��_ெப.(�க	_ெப.+அ��_சா#.) அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) @ைச 

$தி�வி.3331.1 



 /#சிவ நகர	 ஈ� தாரக= ெபா�� ெசFேவ  $தி�வி.3331.2 

 அரைன அ,�சி�தா,8 கீ0 மண�_ெப.(மண�_ெப.) �றியா" பா� ஆ-:� 

$தி�வி.3331.3 

 பர" �: மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) J3	 ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) 

வள	_ெப.(வள	_ெப.) பதி ஈ� 

ஆ�	_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.3331.4 

 க6வி வ G0 கால" மா,பி�_ெப.(மா,/_ெப.+இ�_இட.ேவ.) ேசவ:8 கமல	 

சா�தி� $தி�வி.3332.1 

 சி6வC8� ஆL  ஈ(த ேசவக� ெப�மா" ேமய $தி�வி.3332.2 

 அைற/ன� பழன 9N, அ� இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) வாைன 

த(த_ெப.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.3332.3 

 �ைற உட�_ெப.(உட�_ெப.) ேபா,ைவ ேபா,�த ெகா=றவ" 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) கா2மி" $தி�வி.3332.4 

 ப'கய8 கட* _ெப.(கட* _ெப.) ஈ(த ப#கல	 வா'கி8 

ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.3333.1 

 அ	 க2 இட	_ெப.(இட	_ெப.) மீ� 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அன'கைன அ�� 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.3333.2 

 ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) கணா" இ�8ைக ஈ� ஏழக� ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) 

த"ைன $தி�வி.3333.3 

 ம'கல மாம=� ஈ(த ம�கனா, இ�8ைக கா2மி" $தி�வி.3333.4 

 தி2_ெப.அ.(தி2_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) அ*ண" த"ைன� 

ெப�விர� தG-3 ேநமி $தி�வி.3334.1 

 உ2:ட வி�(த8 ெகா2ேடா" உைற அதா	 ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) 

ம"ற�_ெப.(ம"ற�_ெப.) $தி�வி.3334.2 

 க2:3 க#யா�8 Eவ� க2<த� லி'க	 வ"னி $தி�வி.3334.3 



 எ2 திைச அறிய8 கா-ட நி"றிட	 இதைன8 கா2மி" $தி�வி.3334.4 

 சாம க2ட�த" த"ைன� தா"_த=.�.(தா"_த=.�.) அ��சி�த ெத"ன, 

$தி�வி.3335.1 

 ேகாமக" பிரம சாைய �ைற�த� இ�_�-.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ=.) பதியா	 

க'ைக $தி�வி.3335.2 

 மா மக	 ேதா6	 வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ(�த� 

ப:(ேதா, வி-3� $தி�வி.3335.3 

 ேபா மக	 ேபாக_�ைற.எ�.(ேபா8_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 90�	 /னித நG,� 

பதிைய8 கா2மி" $தி�வி.3335.4 

 ��ெமாழி ந(ைத8� ஈ(த எ' �� உைற மைல ஈ� எ	 ேகா" $தி�வி.3336.1 

 க� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) வ2ண�� அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) 

க2ணிட(� அ:யி� சா�த� $தி�வி.3336.2 

 ெபா�விற� ஆழி ஈ(த /ர	 இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) ந(தி 

எ(ைத_ெப.(எ(ைத_ெப.) $தி�வி.3336.3 

 தி�*� அைடய_�ைற.எ�.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேநா=ற தல	 

இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) 

ெத#(�_வி.எ�.(ெத#_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா2மி" $தி�வி.3336.4 

 �ட'� கா� சில(தி_ெப.(சில(தி_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) மைல 

மக _ெப.(மக _ெப.) �ள# நா-ட�� $தி�வி.3337.1 

 தட'கட� வ2ண"_ெப.(வ2ண"_ெப.) ேநா=ற தவ நக, 

இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) �� ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) 

$தி�வி.3337.2 

 மட'க� ஏ6 அைனயா" நாம வைர இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) 

�ைட(ேதா, பாவ	_ெப.(பாவ	_ெப.) $தி�வி.3337.3 

 அட'கK	 ப��	 ெபா"னி ஆ6 இ�_பதி.ெப.(இ_�-.+�_பட,.ஒ�.) 

கா2மி" கா2மி" $தி�வி.3337.4 



 இ( நதி ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) ��� ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) என8 

கிட(�_வி.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இல'�	_ெப.எ�.(இல'�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெச"னி_ெப.(ெச"னி_ெப.) $தி�வி.3338.1 

 ம"னவ"_ெப.(ம"னவ"_ெப.) நா3 ஈ� எ"ப தமி0 அறி ைவைக� ேப,யா6 

$தி�வி.3338.2 

 அ(நதி �ற8க ம2ேம� வH8கி வ G0(தா'�� ேதா=றி� $தி�வி.3338.3 

 ெத"னவ"_ெப.(ெத"னவ"_ெப.) நா3 ேச��தா� ெத#வேத கா2மி" 

எ"றா" $தி�வி.3338.4 

 ெபா'க, ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) /த�க  எ"ன� ெபா� நதி சி6 கா� 

எ"ன8 $தி�வி.3339.1 

 ெகா'�_ெப.(ெகா'�_ெப.) அல, தட	_ெப.(தட	_ெப.) சி=6ற� �ழி என� 

பழன	_ெப.(பழன	_ெப.) சி�லி $தி�வி.3339.2 

 த'� ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) பா�தி_ெப.(பா�தி_ெப.) எ"ன� தாைழ தா0 

சி6/� எ"ன� $தி�வி.3339.3 

 ைப	 �ைல8 கதலி மMச _ெப.(மMச _ெப.) பா�தி_ெப.(பா�தி_ெப.) ேபா� 

ேதா=ற8 க2டா, $தி�வி.3339.4 

 ப� நிற_ெப.(நிற	_ெப.) மாட மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) உப#ைக� ப(தி ெச� 

�"6 $தி�வி.3340.1 

 அ"ன	_ெப.(அ"ன	_ெப.) ெவ2_ெப.அ.(ெவ2_ெப.அ.) 

���_ெப.(���_ெப.) ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) ேபா�� அள� ைப	 

கி ைள_ெப.(கி ைள_ெப.) மMைச $தி�வி.3340.2 

 இ"ன / _ெப.(/ _ெப.) ேவ6 ேவறா� ஒH'� ப-3 இ��ப� 

ஒ�ப_�ைற.எ�./உ.உ�.(ஒ�/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.3340.3 

 மி"C @	 ெகா:ய� /-க  சிற�_ெப.(சிற�_ெப.) என விதி,�ப8 க2டா, 

$தி�வி.3340.4 



 க23 நா-3 நக, வள'க  நட(�_வி.எ�.(நட_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நட(� க2க  வி�(�_ெப.(வி�(�_ெப.) $தி�வி.3341.1 

 உ23 மீள_�ைற.எ�.(மீ _வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அக� வி�	/ ஆ6 ஒHகி 

வலமா வ��னிவ, $தி�வி.3341.2 

 வி2_ெப.(வி2_ெப.) �ழா*	 ெகா3	 �"6	 தளி� /�N�	 வி#ெபாழி� 

வா� $தி�வி.3341.3 

 வ23_ெப.(வ23_ெப.) பாட_�ைற.எ�.(பா3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ3_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) பயி� 

ஆடாைன வள நக�	 $தி�வி.3341.4 

 சரத ேவத	_ெப.(ேவத	_ெப.) பர* /னவாயி� நக�	 தவ சி�த, 

$தி�வி.3342.1 

 இரத வாத	 ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

சிவ"_ெப.(சிவ"_ெப.) உ�வ	 

க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) 

நக�	 $தி�வி.3342.2 

 வரத" ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அர" 

உைறL	_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கான� ேப� 

மைல மகைள $தி�வி.3342.3 

 வரத ேயாக ெநறி நி"6_வி.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மண(தா, 

�ழிய� விய" நக�	 $தி�வி.3342.4 

 மறவா  இல'ைக இைற மகைன வைத�த பழியா" 

ம�23_வி.எ�.(ம� _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ#ய" $தி�வி.3343.1 

 அறவா2 ேநமி அளி�தவைன அ,�சி�� 

அக"ற_ெப.எ�.(அக�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அணிநக�	 

$தி�வி.3343.2 

 நிறவா  ���	 வயி[#ய நிைறL	 ெபா"C	 விைள ெபா�ைந� 

$தி�வி.3343.3 



 �ைறவா�� பிறவா8 கட* _ெப.(கட* _ெப.) ேவ� வயி=றி� 

பிற(த_ெப.எ�.(பிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெதா�_ெப.அ.(ெதா"ைம_ெப.) நக�	 $தி�வி.3343.4 

 �ளப8 �"ைற8 ெகா"ைற_ெப.(ெகா"ைற_ெப.) �:8 

�"ற	_ெப.(�"ற	_ெப.) ஆ8�	 ெதா�_ெப.அ.(ெதா"ைம_ெப.) நக�	 

$தி�வி.3344.1 

 அளைக� ெபா#�த ெகா:_ெப.(ெகா:_ெப.) இைளேயா" மா" ேந, ேநா8கி" 

ஆைனமக  $தி�வி.3344.2 

 /ளக8 �"ைற மண(�_வி.எ�.(மண_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �த� 

இ�(த_ெப.எ�.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா��/	 ேபா,விசய" 

$தி�வி.3344.3 

 வைள வி� தா8க_�ைற.எ�.(தா8�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ38கிட(த 

�:ேயா" ேமய வள நக�	 $தி�வி.3344.4 

 ெகா2ட�_ெப.(ெகா2ட�_ெப.) ப:L	 தி�வா�பa�	 

ெதாH�_வி.எ�.(ெதாH_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �ளி,திைர8ைக 

$தி�வி.3345.1 

 வ23_ெப.(வ23_ெப.) ப:L	 கமல�க ைவைக� பிரா-: எதி, வ2'கி8 

$தி�வி.3345.2 

 க23 பணி(�_வி.எ�.(பணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) திைச எ-3	 

விH'கி அ2ட	 கட(�_வி.எ�.(கட_வி.+(�_இ.கா.+உ_ெப.எ�.�றி.) 

உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) $தி�வி.3345.3 

 உ2ட ெந:ேயா" என உய, ேகா/ர	_ெப.(ேகா/ர	_ெப.) �" இைறMசி 

உ /�தா $தி�வி.3345.4 

 ம6� ேதா6	 பணி(�_வி.எ�.(பணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எH(�_வி.எ�.(எH_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வைள(�_வி.எ�.(விைள_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வள(� ெபா" 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $தி�வி.3346.1 



 �6கி விதியா� ெபா" கமல	 �ைட(� 

ெச�L	_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �ைற நி6வி 

$தி�வி.3346.2 

 உ6தி ெபற_�ைற.எ�.(ெப6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஐ(� எH�� 

எ2ணி_வி.எ�.(எ2<_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஊ=6 மத�� 

நா�தட	 ேதா _ெப.(ேதா _ெப.) $தி�வி.3346.3 

 சி6� க2ண ஐ'கர��� சி�தியாைன அ: வண'கா $தி�வி.3346.4 

 �	ைம உல�_ெப.(உல�_ெப.) நா"_பதி.ெப.(நா"_த".ஒ�.) மைறL	 

�ைறய" ஈ"ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ	 

கய�_ெப.(கய�_ெப.) க2 $தி�வி.3347.1 

 அ	ைம அ:க2 �:Lற� தா0(� அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) ெகா3�� இ" 

அ�  வா'கி $தி�வி.3347.2 

 ெவ	ைம_ெப.(ெவ	ைம_ெப.) ஒளிகா" மணி8 கனக விமான�� 

அம,(ததனி��ட#" $தி�வி.3347.3 

 ெச	ைம அ:�தாமைர மைர ேவணி� சிரேம� மல,� 

பணி(�_வி.எ�.(பணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ�தா $தி�வி.3347.4 

 அ"6 இ� ேபா� உ2: �ற(�_வி.எ�.(�ற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இரா_ெப.(இரா_ெப.) 

அ68�	_ெப.எ�.(அ6_வி.+88_ெபா�.உ�.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

தGவா  $தி�வி.3348.1 

 எ"6 எH �"னG, ஆ: நியதிக  

இய=றி_வி.எ�.(இய=6_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஐ(�	 

$தி�வி.3348.2 

 ெவ"6_வி.எ�.(ெவ�_வி.+"=_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) உள�� 

அ"/_ெப.(அ"/_ெப.) பாய_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விைள 

�தைல� பா,ேம� $தி�வி.3348.3 



 மி" திர23_வி.எ�.(திர _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ"ன 

நி"ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+"=_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விமான	 மீ� இ��ப8 

க2டா, $தி�வி.3348.4 

 வாச மMசன	 ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) க"ன� ைப'கனி ம6 இ� ஆ" ஐ(� 

$தி�வி.3349.1 

 ஆச6 அ�த	 ஐ(� ெத" மைல ஆர	_ெப.(ஆர	_ெப.) வாச	 $தி�வி.3349.2 

 வ G� த2_ெப.அ.(த2_ெப.அ.) பனி நG, ெவ ள மா" மத	_ெப.(மத	_ெப.) விைர 

ெம"_ெப.அ.(ெம"_ெப.அ.) ேபா� $தி�வி.3349.3 

 �சணி மணி�@2 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) �ைவ அ�� இ"ன தா'கா 

$தி�வி.3349.4 

 சத உ�� திர�தா� ஆ-:_வி.எ�.(ஆ-3_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ம-:��� சா�தி @-:� $தி�வி.3350.1 

 பத	_ெப.(பத	_ெப.) உற மCவா� அ-ட பா� அ�� அ��தி� பMச 

$தி�வி.3350.2 

 வித	_ெப.(வித	_ெப.) உ6 வாச	 பா� ெவ ளிைல அளி��� ேபாக	 

$தி�வி.3350.3 

 உத உ6 Nப தGபா ஆதிக  பல 

உவ�ப_�ைற.எ�.(உவ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ந�கா_எதி,.ம.ெப.எ�.(ந��_வி.+ஆ_எதி,.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.3350.4 

 ஐ	 �க� ைசவ� ெச	_ெப.(ெச	_ெப.) தG அக�திC	 �3ைவ 

ஆர_�ைற.எ�.(ஆ,_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வி.3351.1 

 ெந�	 �க(�_வி.எ�.(�க_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ��தி� @ைச 

நிர�பி நா� ேவத	_ெப.(ேவத	_ெப.) 

ெசா"ன_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+"_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வி.3351.2 

 ெம�	 மC A=6� ப�தா" 9விைல வி�ல நGல	_ெப.(நGல	_ெப.) 

$தி�வி.3351.3 



 ைக	மல, ஏ(தி� சா�தி8 கட*ைள உவ�ப� 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.3351.4 

 வாச மMசன நGேரா3 ம(திர மல, ைக8 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.3352.1 

 @ைசயி" பயைன �8க2 /2ணிய" ைகயி� 

ந�கி_வி.எ�.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.3352.2 

 ேநச ெநM Jற8 க2க  நிைறய_�ைற.எ�.(நிைற_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நG, 

ஊறி� ேசார $தி�வி.3352.3 

 ஈசைன இைறMசி யா�	 அMசலி�� ஏ�த� 

ெச�வா,_வி.�.(ெச�_வி.+F_இ.இ.கா.+ஆ,_பட,.ப".) $தி�வி.3352.4 

 பழிெயா3 பாச	 மா6 ெகட_�ைற.எ�.(ெக3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வாசவ" 

ெச� பணி ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ2ட 

சரண	 $தி�வி.3353.1 

 வழிப3 ெதா2ட, ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நிைல க23 ெவ ளி மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம"6  ஆ: சரண	 $தி�வி.3353.2 

 ெசழிய" விளி(திடாத ப: மாறி ஆட_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெதளிவி�த ேசாதி சரண	 $தி�வி.3353.3 

 எH கட�_ெப.(கட�_ெப.) Eவி மாமிLட" மாம" 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இைசவி�த வாதி சரண	 

$தி�வி.3353.4 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) க# ஆவி ேசார நரசி'க வாளி வி3_ஏவ.(வி3_வி.) 

ேவட, ஏ6 சரண	 $தி�வி.3354.1 

 /'கவ, ேதற ஆதி மைறL  

கிட(த_ெப.எ�.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா� _ெப.(ெபா� _ெப.) 

ஓ� ேபாத சரண	 $தி�வி.3354.2 

 வ'க	 ேதறி ேவைல மகர	 

பி:�த_ெப.எ�.(பி:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வைலயா  மணாள 

சரண	 $தி�வி.3354.3 



 க'கண நாக	_ெப.(நாக	_ெப.) விசி நக, எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) 

க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கைற 

ெகா2ட_ெப.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

க2ட_ெப.எ�.(கா2_வி.+2-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சரண	 $தி�வி.3354.4 

 ைம(தனி ஆழி ேம� மகவா" அக(ைத ம:வி�த நி�த சரண	 $தி�வி.3355.1 

 �(தர நாம வாளி பணி 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

கி ளி_ெப.(கி ளி_ெப.) ெதாைக 

ெவ"ற_ெப.எ�.(ெவ�_வி.+"=_இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) வ Gர சரண	 

$தி�வி.3355.2 

 ெவ	_ெப.அ.(ெவ	_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) மாற" �" க� உ� ஆைன 

க"ன� மிைசவி�த சி�த சரண	 $தி�வி.3355.3 

 �(திய க�லி" மாத,_ெப.(மாத,_ெப.) 

ெபற_�ைற.எ�.(ெப6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ-ட சி�த �ய� வி�த ேயாகி 

சரண	 $தி�வி.3355.4 

 தி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ைம(த"_ெப.(ைம(த"_ெப.) ைம(த" �: 

Jட_�ைற.எ�.(J3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வி=ற தி�ம�� ெச�வ சரண	 

$தி�வி.3356.1 

 ம�மக" எ"6 மாம" உ�வா� வழ8� வலிேப� ைம(த சரண	 

$தி�வி.3356.2 

 �� ெமாழி த(�_வி.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நாைர_ெப.(நாைர_ெப.) ��வி8� வ G3_ெப.(வ G3_ெப.) �: 

த(த_ெப.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ(ைத_ெப.(எ(ைத_ெப.) 

சரண	 $தி�வி.3356.3 

 வ� பழி அMசி ேவட மகC8� இர'� ம�ரா /ேரச சரண	 $தி�வி.3356.4 

 வி��த �மார பால அ�  ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) விைளயா�	 

அ2ண�_ெப.(அ2ண�_ெப.) சரண	 $தி�வி.3357.1 



 �ர�திைய ந�� பாவி உயி, உ23 ேசா# �ைட வாைக ேவல சரண	 

$தி�வி.3357.2 

 க��திைச பாண"_ெப.(பாண"_ெப.) ஆளி இைச பா: மா6 கைள ேவத கீத 

சரண	 $தி�வி.3357.3 

 ந#�திர  மாைவ மீள_�ைற.எ�.(மீ _வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நகர	 

கல'க_�ைற.எ�.(கல'�_வி.+அ+�ைற.எ�.�றி.) ந#ெச�த ந	ப சரண	 

$தி�வி.3357.4 

 �=பக� ஆறி� இ,23_ெப.(இர23_ெப.) சி6 ப"றி_ெப.(ப"றி_ெப.) 

உ2ண_�ைற.எ�.(உ2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

த(த_ெப.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ"ைன_ெப.(அ"ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) சரண	 $தி�வி.3358.1 

 ெபா=/6 மாய ஆைவ அட� ஏ6 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெபா�� அ-ட சி-ட 

சரண	 $தி�வி.3358.2 

 ப=பல ஞால	_ெப.(ஞால	_ெப.) எ'�	 அைடய� பிர	/_ெப.(பிர	/_ெப.) ப3 

அ-ட 9,�தி சரண	 $தி�வி.3358.3 

 க=பி" ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) ம"ற�_ெப.(ம"ற�_ெப.) அறிவி8க 

9"6 க# த(த_ெப.எ�.(தா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ ள� சரண	 

$தி�வி.3358.4 

 அளைவ களாK	 ேவத �த� A� களாK	 அய" மாயனாK	 அளவா8 

$தி�வி.3359.1 

 களைவ உன8� நாம �ண சி"ன சாதி கதி ெச�தி இ�ைல அைவL	 

$தி�வி.3359.2 

 உள என யா	_பதி.ெப.(யா	_த".ப".) 

அறி(�_வி.எ�.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �தி ெச�யேவ ெகா� 

உலக	_ெப.(உலக	_ெப.) ெசய" பி" எளிதா� $தி�வி.3359.3 

 விைள அ�  ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

ெகா23_வி.எ�.(ெகா _வி.+2-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 



இF_�-.(இ_பதி.ெப.+F_ஒ=.) அ6ப�� நாK விைளயாட� 

ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப:ேய $தி�வி.3359.4 

 என� �தி�த வசி-டாதி இ�:கைள8 �� �னிைய எறிேத" நGப 

$தி�வி.3360.1 

 வன�� உைறL	_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சிவ 

ெப�மா" இலி'க�தி" 9,�தியா� 

வ(�_வி.எ�.(வா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேநா8கி� $தி�வி.3360.2 

 சின�திைன ெவ"6_வி.எ�.(ெவ�_வி.+"=_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) அக	 

ெதளி(தG, நG, ெச�த_ெப.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) @ைச �தி 

ெத�வ� தான	 $தி�வி.3360.3 

 அைன�திC8�	 எைன��	 உயி,8�	 

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

நம8�_பதி.ெப.(ந	_த".ப".+8�_ெகா.ேவ.) ஆன(த	 

ஆயி=6_வி.�.(ஆ�_வி.+==_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ"னா $தி�வி.3360.4 

 சிற(த_ெப.எ�.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�  �ர(� �6 �னிைய 

வ�க_விய'.வி.�.(வா_வி.+க_விய'.வி.�.�றி.) கர	_ெப.(கர	_ெப.) சிர	 

ேம� ைவ��_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வி.3361.1 

 /ற	_ெப.(/ற	_ெப.) தடவி எைம ஒ�பா� நGேய நி"_பதி.ெப.(நி"_�".ஒ�.) 

க=/_ெப.(க=/_ெப.) உைடய ெபால	_ெப.(ெபால	_ெப.) 

ெகா	/_ெப.(ெகா	/_ெப.) அ"னா  $தி�வி.3361.2 

 அற	_ெப.(அற	_ெப.) தைழL	 உைம ஒ�பா  ஆதலினா� உைமL	 

ஒ�பவ, அகில�� யாேர $தி�வி.3361.3 

 நிைற(ததவ	 /#(ேதாC	 தவ�� உ6தி ெப=ேறாC	 நGேய அ"ேறா 

$தி�வி.3361.4 

 உன8� அ#ய வர	_ெப.(வர	_ெப.) இனி யா	_பதி.ெப.(யா	_த".ப".) த�வ� 

எவ" உன8� அ#தா	 ஒ"6	 

காேண	_வி.�.(கா2_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏ	_த".ப".) $தி�வி.3362.1 



 என8 க�ைண ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இலி'க�� 

இைட இ�ைச வ:வா�� ெச"6_வி.எ�.(ெச�_வி.+"=_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ�(தா" ஆக� $தி�வி.3362.2 

 தன8� அ#ய வர	_ெப.(வர	_ெப.) 

ந��	_ெப.எ�.(ந��_வி.+உ	_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சிவலி'க	 

த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) ெபயரா� தாபி�தா" த"_பதி.ெப.(த"_தி#.) 

$தி�வி.3362.3 

 இன8க�ைண வசி-டாதி �னிவ,க7	 த	 ெபயரா� இலி'க	 க2டா, 

$தி�வி.3362.4 

 ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ��சைன 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நிைனவி� அ#தா� 

அ"பி" எளிய அ-ட $தி�வி.3363.1 

 9,�திைய அ	 கய�_ெப.(கய�_ெப.) க2ணி அ"பைன �� ேபா�	 ேபா� 

�: தா0(� இ"ப	_ெப.(இ"ப	_ெப.) $தி�வி.3363.2 

 @�த_ெப.எ�.(@_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மன�தின, ஆகி8 க�வி� 

ேத"_ெப.(ேத"_ெப.) ெபாதி(த சி6 /- ேபா� அ(த $தி�வி.3363.3 

 மா� தலனி� வசி-டாதி �னிவ, தேபா வன	_ெப.(வந	_ெப.) 

ெச��_வி.எ�.(ெச�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வதி(தா, ம"ேனா 

$தி�வி.3363.4  


