
�னி�தா� �னி�_ெப.(�னி�_ெப.) 

ஒழிய_�ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெச���க� ���� 

$திைண.மா.00.1 

 கனி�தா� களவிய# ெகா$ைக�� அணி�தா� $திைண.மா.00.2 

 இைண மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஈ( இலா இ) தமிழா# 

யா�த_ெப.எ�.(யா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $திைண.மா.00.3 

 திைணமாைல ைகவர� ேத���. திைணமாைல ,-ைற.ப� $திைண.மா.00.4 

 நைற பட� சா�த._ெப.(சா�த._ெப.) அற 

எறி��_வி.எ�.(எறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நாளா# $திைண.மா.001.1 

 உைற எதி��� வி�திய_ெப.எ�.(வி��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஊ3 

ஏன#_ெப.(ஏன#_ெப.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) எதி��த $திைண.மா.001.2 

 தாமைரேபா# வா$_ெப.(வா$_ெப.) �க��� தா3�ழ5� காண 6ேரா 

$திைண.மா.001.3 

 ஏ மைர ேபா�தன ஈ�( $திைண.மா.001.4 

 7$ளி 7ைன ந6ல._ெப.(ந6ல._ெப.) ேசாபாலிைக ெசயைல $திைண.மா.002.1 

 அ$ளி அளக�தி)ேம# ஆ���_வி.எ�.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெத$ளி $திைண.மா.002.2 

 இதணா# க9 ஒ(:கா ஈ�: கடா யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $திைண.மா.002.3 

 உதணா# க9�தா) உள) $திைண.மா.002.4 

 சா�த._ெப.(சா�த._ெப.) எறி��_வி.எ�.(எறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ;த_ெப.எ�.(உ;_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சார#_ெப.(சார#_ெப.) சி< 

திைன $திைண.மா.003.1 

 சா�த._ெப.(சா�த._ெப.) எறி�த இத� மிைச சா�த._ெப.(சா�த._ெப.) 

$திைண.மா.003.2 

 கமழ� கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) க9�. கா� மயி#_ெப.(மயி#_ெப.) அ)னா$ 

$திைண.மா.003.3 



 இமிழ கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) எழா 

ஆ���_வி.எ�.(ஆ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $திைண.மா.003.4 

 ேகாடா= >க3 மாற) ?ட# அைனயாைள $திைண.மா.004.1 

 ஆடா அடகி@. காேண) ேபா� வாடா� $திைண.மா.004.2 

 கA:_ெப.அ.(கAைம_ெப.) ெகா# ேவ#_ெப.(ேவ#_ெப.) 

ம)ன�_ெப.(ம)ன�_ெப.) கல._ெப.(கல._ெப.) >�க ெகா#ேலா 

$திைண.மா.004.3 

 மA:�# ெகா.>_ெப.(ெகா.>_ெப.) அ)னா$ மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) 

$திைண.மா.004.4 

 விைன விைளய� ெச#வ._ெப.(ெச#வ._ெப.) விைளவ�ேபா# ந6டா= 

$திைண.மா.005.1 

 பைன_ெப.(பைன_ெப.) விைள� நா._பதி.ெப.(நா._த).ப).) 

எ�ண_�ைற.எ�.(எ�B_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) பா�தி� திைன விைளய 

$திைண.மா.005.2 

 ைம ஆ� தட:_ெப.அ.(தட._ெப.) க� மயி#_ெப.(மயி#_ெப.) 

அ)னா�_ெப.(அ)ைன_ெப.+ஆ�_விளி.ேவ.) த6� த6�(_ஏவ.(த6�(_வி.) 

$திைண.மா.005.3 

 ைகயா� பிCவி�த# கா� $திைண.மா.005.4 

 மா# ந6ல._ெப.(ந6ல._ெப.) மா�ட �கி#_ெப.(�கி#_ெப.) உமி3வ� ஒ�� 

அAவி $திைண.மா.006.1 

 மா# ந6ல_ெப.அ.(ந6ல._ெப.) மா# வைர நாட ேக$ மா ந6ல._ெப.(ந6ல._ெப.) 

$திைண.மா.006.2 

 கா�. ேவ- க�ணா$ கைன இAளி# ந6_பதி.ெப.(ந6_�).ஒA.) 

வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) $திைண.மா.006.3 

 ஆ�ேமா ம)ற ந6_பதி.ெப.(ந6_�).ஒA.) ஆ� $திைண.மா.006.4 

 கறி வள� DE_ெப.அ.(D._ெப.அ.) சார#_ெப.(சார#_ெப.) ைக�நாக. 

பா���_வி.எ�.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $திைண.மா.007.1 



 ெநறி வள� ந6$ ேவ:ைக_ெப.(ேவ:ைக_ெப.) 

ெகா��._ெப.எ�.(ெகா��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �றி வள� 

$திைண.மா.007.2 

 ந#_ெப.அ.(ந#ல�_ெப.) மைல நாட இர வC) வாழாளா# $திைண.மா.007.3 

 ந#_ெப.அ.(ந#ல�_ெப.) மைல நாட)_�றி.வி.�.(நா(_ெப.+அ)_பட�.ஒA.) 

மக$_ெப.(மக$_ெப.) $திைண.மா.007.4 

 அவ��ஆயி) ஐவன._ெப.(ஐவன.) காவ#_ெப.(காவ#_ெப.) அைம�த� 

$திைண.மா.008.1 

 இவ��ஆயி) ெச�_ெப.அ.(ெச._ெப.அ.) திைன கா� ஏன#_ெப.(ஏன#_ெப.) 

இவ��ஆயி) $திைண.மா.008.2 

 எ� உளவா# ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) இற�(_ெப.(இர�(_ெப.) ஈ�தா)ெகா# 

எ) ஆ.ெகா# $திைண.மா.008.3 

 க� உளவா# காம) கைண $திைண.மா.008.4 

 வEசேம எ)@. வைக�தா# ஓ� மா வினா� $திைண.மா.009.1 

 தEச. தமியனா�� ெச)ேற) எ) ெநEைச $திைண.மா.009.2 

 நல._ெப.(நல._ெப.) ெகா�(_வி.எ�.(ெகா$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ� D:_ெப.அ.(D._ெப.அ.) �ழலா$ ந)<_ெப.(ந)<_ெப.) 

ஆய��_ெப.(ஆய._ெப.+அ��_சாC.) அ)< எ) $திைண.மா.009.3 

 வல. ேகா�டா$_வி.�.(ெகா$_வி.+��_இ.கா.+ஆ$_பட�.ஒA.) 

ேகா�டா$_வி.�.(ெகா$_வி.+��_இ.கா.+ஆ$_பட�.ஒA.) 

இட._ெப.(இட._ெப.) $திைண.மா.009.4 

 கA விர#_ெப.(விர#_ெப.) ெச._ெப.(ெச._ெப.) �க 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ப# H# ம�தி $திைண.மா.010.1 

 பA விரலா# ைபE 7ைன ந6� Iஉ� ெபA வைரேம# $திைண.மா.010.2 

 ேத)_ெப.(ேத)_ெப.) ேதவ��� ஓ��. மைல நாட வாரேலா $திைண.மா.010.3 



 வா)_ெப.(வா)_ெப.) ேதவ�_ெப.(ேதவ�_ெப.) 

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

$திைண.மா.010.4 

 கர� இ# வள மைல� க# அAவி நாட $திைண.மா.011.1 

 உர வி# வலியா� ஒA_ெப.அ.(ஒA_ெப.அ.) ந6_பதி.ெப.(ந6_�).ஒA.) இரவி) 

$திைண.மா.011.2 

 வழிக$ தா. சால வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) அCய வார# 

$திைண.மா.011.3 

 இழி_வி.(இழி_வி.) கடா யாைன_ெப.(யைன_ெப.) எதி� $திைண.மா.011.4 

 ேவலனா� ேபாக_�ைற.எ�.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மறி வி(�க 

ேவC�. $திைண.மா.012.1 

 பாலனா��� ஈக பழியிலா$ பாலா# $திைண.மா.012.2 

 க(. >னலி) ந6�தி_வி.எ�.(ந6��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) கைர 

ைவ�தா-� அ#லா# $திைண.மா.012.3 

 ெந(._ெப.அ.(ெந(._ெப.அ.) பைணேபா# ேதா$_ெப.(ேதா$_ெப.) ேநரா$ 

நி)<_வி.எ�.(நி#_வி.+)-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $திைண.மா.012.4 

 ஒA_ெப.அ.(ஒA_ெப.அ.) வைரேபா# எ:�. பல வைர�. 

H3�த_ெப.எ�.(H3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $திைண.மா.013.1 

 அA வைர உ$ளதா. சீK� வA வைர�$ $திைண.மா.013.2 

 ஐ வாய நாக._ெப.(நாக._ெப.) >ற._ெப.(>ற._ெப.) 

எ#லா._ெப.(எ#லா._ெப.) ஆ�:கா# $திைண.மா.013.3 

 ைக வாய நாக._ெப.(நாக._ெப.) ேச� கா(_ெப.(கா(_ெப.) $திைண.மா.013.4 

 வA�ைக வள மைல�$ மாதA. யா@. $திைண.மா.014.1 

 இA�ைக இத� ேமேல. ஆக பA� ைக� $திைண.மா.014.2 

 கடாஅ. மா# யாைன_ெப.(யைன_ெப.) க9�தாைன அ#லா# 

$திைண.மா.014.3 



 ெத�டாஅவா# எ) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ேதா$_ெப.(ேதா$_ெப.) 

$திைண.மா.014.4 

 வாடாத சா)ேறா� வர�_ெப.(வர�_ெப.) எதி�ெகா�9ரா�� $திைண.மா.015.1 

 ேகாடா� ந6� ெகா(=பி) அ#ல� ேகாடா $திைண.மா.015.2 

 எழிL. �ைல�. இர�9-�. ��ந6�= $திைண.மா.015.3 

 ெபாழிL. விைல_ெப.(விைல_ெப.) ஆேமா ேபா�� $திைண.மா.015.4 

 நா$_ெப.(நா$_ெப.) நாக._ெப.(நாக._ெப.) 

நா<._ெப.எ�.(நா<_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நைன �ழலா$ 

ந#கி_வி.எ�.(ந#�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) த)_பதி.ெப.(த)_திC.) 

$திைண.மா.016.1 

 D� ஆக._ெப.(ஆக._ெப.) ேந�� அள�. ேபாகா� D� 

ஆக._ெப.(ஆக._ெப.) $திைண.மா.016.2 

 எ)ேற) இர�டாவ� உ�ட, மட#_ெப.(மட#_ெப.) மாேம# 

$திைண.மா.016.3 

 நி)ேற)_வி.�.(நி#_வி.+)-_இ.கா.+ஏ)_த).ஒA.) ம<கிைடேய ேந��� 

$திைண.மா.016.4 

 அறி� அவைள ஐய இைட மடவா� ஆய $திைண.மா.017.1 

 சிறி� அவ$_பதி.ெப.(அ_7�.+அ$_பட�.ெப�.ஒA.) ெச#லா$ இ<. எ)< 

அEசி� சிறி� அவ$_பதி.ெப.(அ_7�.+அ$_பட�.ெப�.ஒA.) $திைண.மா.017.2 

 ந#�.வா� காணா� ைந�� உAகி எ) ெநEச._ெப.(ெநEச._ெப.) 

$திைண.மா.017.3 

 ஒ#�.வா� ஒ#க# உ<. $திைண.மா.017.4 

 எ) ஆ. ெகா# ஈ( இ# இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ேவ:ைக_ெப.(ேவ:ைக_ெப.) 

நா$_ெப.(நா$_ெப.) உைர=ப $திைண.மா.018.1 

 ெபா) ஆ. ேபா� ேவலவ�தா. >C�த� எ)ேன $திைண.மா.018.2 



 மAவி ஆ. மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மைல 

நாட)_�றி.வி.�.(நா(_ெப.+அ)_பட�.ஒA.) ேக�ைம_ெப.(ேக�ைம_ெப.) 

$திைண.மா.018.3 

 இAவியா. ஏன#_ெப.(ஏன#_ெப.) இனி $திைண.மா.018.4 

 பா# ஒ�த_�ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெவ$_ெப.எஅ.(ெவ$_ெப.அ.) அAவி 

பா���_வி.எ�.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ9 ப# D= ெப� 

$திைண.மா.019.1 

 தாெலா�த ஐவன._ெப.(ஐவன.) கா=பா$ க� ேவ#_ெப.(ேவ#_ெப.) ஒ�� 

எ) $திைண.மா.019.2 

 ெநEச._ெப.(ெநEச._ெப.) வா�= >�� ஒழி� கா�பாேனா கா� ெகாடா 

$திைண.மா.019.3 

 அ. சாய-ேக ேநாவ# யா)_பதி.ெப.(யா)_த).ஒA.) $திைண.மா.019.4 

 நா$_ெப.(நா$_ெப.) ேவ:ைக_ெப.(ேவ:ைக_ெப.) ெபா) விைள�. 

ந#_ெப.அ.(ந#ல�_ெப.) மைல ந#_ெப.அ.(ந#ல�_ெப.) நாட $திைண.மா.020.1 

 ேகா$ ேவ:ைக_ெப.(ேவ:ைக_ெப.) ேபா# ெகா9யா� எ) ஐய)மா� ேகா$ 

ேவ:ைக_ெப.(ேவ:ைக_ெப.) $திைண.மா.020.2 

 அ)ைனயா# ந6�. அA�_ெப.அ.(அA._ெப.அ.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) 

யா._பதி.ெப.(யா._த).ப).) ஏலாைம�� $திைண.மா.020.3 

 எ)ைனேயா நாைள எளி� $திைண.மா.020.4 

 ெபா) ெமலி�._ெப.எ�.(ெமலி_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேமனியா$ 

DE_ெப.அ.(D._ெப.அ.) 7ண:� ெம)_ெப.அ.(ெம)_ெப.அ.) �ைலக$ 

$திைண.மா.021.1 

 எ) ெமலிய_�ைற.எ�.(ெமலி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ 6:கினேவ 

பாவ._ெப.(பாவ._ெப.) எ)< எ) ெமலிவி-� $திைண.மா.021.2 

 அ� க�ணி வாடாைம யா)_பதி.ெப.(யா)_த).ஒA.) 

ந#ல_ெப.அ.(ந#ல�_ெப.) எ)றா# தா)_த-.7.(தா)_த-.7.) $திைண.மா.021.3 



 உ�க�ணி வாடா$ உட)< $திைண.மா.021.4 

 ெகா# யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) மA=>. ெகா# 

வ# >லி_ெப.(>லி_ெப.) அதM. $திைண.மா.022.1 

 ந#_ெப.அ.(ந#ல�_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) நி)_பதி.ெப.(நி)_�).ஒA.) 

ஐய� ?�(�( ெச#வா�தா. $திைண.மா.022.2 

 ஓ� அ.பினா) எ�� ேபா��வ� யா)_பதி.ெப.(யா)_த).ஒA.) ேபாகாம# 

$திைண.மா.022.3 

 ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) அ.பினா# எ�தா� இ)< $திைண.மா.022.4 

 ெபA மைல தா. நா9 ேத)_ெப.(ேத)_ெப.) ���� ேபணா� $திைண.மா.023.1 

 அA மைல மா���மவ� த:ைக_ெப.(த:ைக_ெப.) திA �ைல�� 

$திைண.மா.023.2 

 நா�_ெப.(நா�_ெப.) அழி��_வி.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ந#ல_ெப.அ.(ந#ல�_ெப.) நல)_ெப.(நல)_ெப.) 

அழி��_வி.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ைந�� உAகி 

$திைண.மா.023.3 

 ஏ� அழித-� யா._பதி.ெப.(யா._த).ப).) ஏயின. $திைண.மா.023.4 

 ந<�_ெப.அ.(ந<._ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தகர. வ�ள. இவ-ைற 

$திைண.மா.024.1 

 ெவ<._ெப.அ.(ெவ<._ெப.அ.) >த#ேபா# ேவ�டா� 

ேவ�9_வி.எ�.(ேவ�(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

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

உ;�_வி.எ�.(உ;_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $திைண.மா.024.2 

 ெச�_ெப.அ.(ெச._ெப.அ.) திைன வி��வா� த:ைக_ெப.(த:ைக_ெப.) 

பிற�_ெப.(பிற�_ெப.) ேநா���_ெப.(ேநா�_ெப.+��_ெகா.ேவ.) $திைண.மா.024.3 

 ெநா��_வி.எ�.(ெநா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இைனய_�ைற.எ�.(இைன_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ#ேலளா ேநா�� 

$திைண.மா.024.4 



 ெகா# இய# ேவழ._ெப.(ேவழ._ெப.) �யவC ேகா� பிைழ�� 

$திைண.மா.025.1 

 ந#_ெப.அ.(ந#ல�_ெப.) இய# த. இன._ெப.(இன._ெப.) நா(வேபா# 

ந#_ெப.அ.(ந#ல�_ெப.) இய# $திைண.மா.025.2 

 நாம ேவ- க�ணா$ ந(ந(=ப வாரேலா $திைண.மா.025.3 

 ஏம ேவ#_ெப.(ேவ#_ெப.) ஏ�தி இரா_ெப.(இரா_ெப.) $திைண.மா.025.4 

 கA:_ெப.அ.(கAைம_ெப.) கா# இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

ேவ:ைக_ெப.(ேவ:ைக_ெப.) கா)ற D� க#ேம# $திைண.மா.026.1 

 இA:_ெப.அ.(இA._ெப.அ.) கா# வய ேவ:ைக_ெப.(ேவ:ைக_ெப.) 

ஏ���._ெப.எ�.(ஏ�_வி.+��_ெபாA.உA.+உ._இ.இ.கா.+_ெப.எ�.�றி.) 

மA:கா# $திைண.மா.026.2 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

வளA._ெப.எ�.(வள�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

சார#_ெப.(சார#_ெப.) இர வC) வாழா$ $திைண.மா.026.3 

 இைழ வளA._ெப.எ�.(வள�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

சாய#_ெப.(சாய#_ெப.) இனி $திைண.மா.026.4 

 பனி வைர ந6$ ேவ:ைக= பய மைல ந#_ெப.அ.(ந#ல�_ெப.) நாட 

$திைண.மா.027.1 

 இனி வைரயா� எ)< எ�ணி� ெசா#ேவ) �னி வைர�$ $திைண.மா.027.2 

 நி)றா)_வி.�.(நி#_வி.+)-_இ.கா.+அ)_பட�.ஒA.) வலியாக 

ந6_பதி.ெப.(ந6_�).ஒA.) வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) யா� 

க�டா$ $திைண.மா.027.3 

 ஒ)றா$ கா=>_ெப.(கா=>_ெப.) ஈ�. உட)< $திைண.மா.027.4 

 ேமக._ெப.(ேமக._ெப.) ேதா� சா�த._ெப.(சா�த._ெப.) விைச திமி7 கா3 

அகி#_ெப.(அகி#_ெப.) $திைண.மா.028.1 

 நாக._ெப.(நாக._ெப.) ேதா� நாக._ெப.(நாக._ெப.) என இவ-ைற= 

ேபாக_�ைற.எ�.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $திைண.மா.028.2 



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

த:ைக_ெப.(த:ைக_ெப.) இA�_ெப.அ.(இA._ெப.அ.) தட:க� க�(. 

$திைண.மா.028.3 

 மறி�� உழ#வாேனா இ. மைல $திைண.மா.028.4 

 பலா_ெப.(பலா_ெப.) எ;�தபா# வA�ைக= பா�தி_ெப.(பா�தி_ெப.) அத) ேந� 

$திைண.மா.029.1 

 நிலா எ;�த_ெப.எ�.(எ;_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா� 

மண#_ெப.(மண#_ெப.) ந69_வி.எ�.(ந6(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 7லா 

எ;��_வி.எ�.(எ;_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $திைண.மா.029.2 

 கா) யா< கா# சீ�த க�த$_ெப.(கா�த$_ெப.) அ. D�_ெப.அ.(D._ெப.அ.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ெபா�.ப� $திைண.மா.029.3 

 தா)_த-.7.(தா)_த-.7.) நாற� 

தா3�த_ெப.எ�.(தா3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இட._ெப.(இட._ெப.) 

$திைண.மா.029.4 

 தி:கM$ வி# எ;தி_வி.எ�.(எ;�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேதரா� 

ேவ#_ெப.(ேவ#_ெப.) வில�கி $திைண.மா.030.1 

 த:க$ உளா$ எ)@. தா3வினா# இ:க� $திைண.மா.030.2 

 >ன._ெப.(>ன._ெப.) கா�க ைவ�தா�ேபா# D:�ழைல= ேபா�� எ) 

$திைண.மா.030.3 

 மன._ெப.(மன._ெப.) கா�க ைவ�தா� 

மA�(_வி.எ�.(மA$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $திைண.மா.030.4 

 த)_பதி.ெப.(த)_திC.) �ைற இ�_பதி.ெப.(இ_7�.+�_பட�.ஒA.) எ)னா) 

தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) ெகாணA. த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) சில.ப) 

$திைண.மா.031.1 

 நி)_பதி.ெப.(நி)_�).ஒA.) �ைற எ)@. நிைன=பினனா� ெபா) 

�ைற�. $திைண.மா.031.2 



 நா$_ெப.(நா$_ெப.) ேவ:ைக_ெப.(ேவ:ைக_ெப.) ந6ழL$ ந�ணா) 

எவ)ெகாேலா $திைண.மா.031.3 

 ேகா$ ேவ:ைக_ெப.(ேவ:ைக_ெப.) 

அ)னா)_ெப.(அ)ன)_ெப.+அ)_பட�.ஒA.) �றி=>_ெப.(�றி=>_ெப.) 

$திைண.மா.031.4 

 பான# அ. த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கழி= பா( 

அறி��_வி.எ�.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த)ைனமா� 

$திைண.மா.032.1 

 ,# நல N� வைலயா# ெநா�( 

எ(�த_ெப.எ�.(எ(_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கான#_ெப.(கான#_ெப.) 

$திைண.மா.032.2 

 ப( >லா#_ெப.(>லா#_ெப.) கா=பா$ பைட ெந(:_ெப.அ.(ெந(._ெப.அ.) க� 

ேநா�க. $திைண.மா.032.3 

 க9> ஒ#லா_எதி�.ம.ெப.எ�.(ஒ#L_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எ)ைனேய கா=>_ெப.(கா=>_ெப.) $திைண.மா.032.4 

 ெபA:_ெப.அ.(ெபA._ெப.அ.) கட#_ெப.(கட#_ெப.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ச:� காரணமா ேபணா� $திைண.மா.033.1 

 இA:_ெப.அ.(இA._ெப.அ.) கட#_ெப.(கட#_ெப.) O3�வா� 

த:ைக_ெப.(த:ைக_ெப.) இA:_ெப.அ.(இA._ெப.அ.) கடL$ $திைண.மா.033.2 

 ��� அ)ன ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �<வ#_ெப.(�<வ#_ெப.) 

க�( உAகி ைநவா��ேக $திைண.மா.033.3 

 ஒ�தன. யாேம_பதி.ெப.(யா._த).ப).+ஏ_சாC.) உள. $திைண.மா.033.4 

 தாமைரதா) �கமா த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) அைட ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) மா 

ந6ல._ெப.(ந6ல._ெப.) $திைண.மா.034.1 

 காம�_ெப.(காம�_ெப.) க� ஆக கழி �யி-<. காமA சீ�� $திைண.மா.034.2 

 த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பர=ப பா� இA$_ெப.(இA$_ெப.) 

ந6_பதி.ெப.(ந6_�).ஒA.) வC) தா3 ேகாைதயா$ $திைண.மா.034.3 



 க� பர=ப கா� ந6� கசி�� $திைண.மா.034.4 

 >லா#_ெப.(>லா#_ெப.) அக-<. D. >)ைன= ெபா:� ந6�� ேச�=ப 

$திைண.மா.035.1 

 நிலா அக-<. ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) மண#_ெப.(மண#_ெப.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கான#_ெப.(கான#_ெப.) 7லா அக-றி 

$திைண.மா.035.2 

 க:�#_ெப.(க:�#_ெப.) ந6_பதி.ெப.(ந6_�).ஒA.) வார# பக#_ெப.(பக#_ெப.) 

வC) மா� கPைவ ஆ. $திைண.மா.035.3 

 ம:�# ந6� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) திைரயி)மா�( $திைண.மா.035.4 

 �A�_ெப.(�A�_ெப.) வா� �$_ெப.(�$_ெப.) தாைழ ந6$ �ைக பா�=> 

எ)ேற $திைண.மா.036.1 

 �A�_ெப.(�A�_ெப.) வா�= 

ெப��_வி.எ�.(ெப�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைர 

ெகா$ளா�_எதி�.ம.வி.எ�.(ெகா$_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_பட�.ஒA.) உAகி 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $திைண.மா.036.2 

 இ)னா ெவயி#_ெப.(ெவயி#_ெப.) சிறகா# 

மைற��_ெப.எ�.(மைற_வி.+��_ெபாA.உA.+உ._இ.இ.கா.ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேச�=ப ந6_பதி.ெப.(ந6_�).ஒA.) $திைண.மா.036.3 

 ம)னா வர�_ெப.(வர�_ெப.) மற $திைண.மா.036.4 

 ஓத ந6� ேவலிக9யா= பா�க�தா� $திைண.மா.037.1 

 காத#_ெப.(காத#_ெப.) ந6� 

வாராைம_ெதா.ெப.(வா_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ைம_ெதா.ெப.�றி.) க� 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஓத ந6� $திைண.மா.037.2 

 அ)< அறி�._வி.�.(அறி_வி.�_இ.இ.கா.+உ._பட�.ஒA.) ஆதலா# வாரா� 

அல� ஒழிய_�ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $திைண.மா.037.3 

 ம)< அறிய� ெகா$ள 6� வைர�� $திைண.மா.037.4 



 மா� கட#_ெப.(கட#_ெப.) ேச� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

மண#_ெப.(மண#_ெப.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கான#_ெப.(கான#_ெப.) பா� 

திைர ேச� $திைண.மா.038.1 

 மா� கட#_ெப.(கட#_ெப.) ேச� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) பர=ப) 

மா�>_ெப.(மா�>_ெப.) அண:கா மா� கடேல $திைண.மா.038.2 

 எ) ேபால� �Eசா� இ�_பதி.ெப.(இ_7�.+�_பட�.ஒA.) ெச�தா� யா�-

உைரயா� $திைண.மா.038.3 

 எ)ேபாL. �)ப._ெப.(�)ப._ெப.) நின�� $திைண.மா.038.4 

 த�தா��ேக ஆமா# தட ெம)_ெப.அ.(ெம)_ெப.அ.) ேதா$-இ)ன 

நா$_ெப.(நா$_ெப.) $திைண.மா.039.1 

 வ�தா��ேக ஆ. எ)பா� வா� கா�பா. வ�தா��ேக $திைண.மா.039.2 

 காவா இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மண#_ெப.(மண#_ெப.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) கழி� கான#வா�= $திைண.மா.039.3 

 Dவா இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ஞாழ#_ெப.(ஞாழ#_ெப.) ேபா� $திைண.மா.039.4 

 த)_பதி.ெப.(த)_திC.) �ைணேயா( ஆ(. அலவைன�. 

தா)_த-.7.(தா)_த-.7.) ேநா�கா $திைண.மா.040.1 

 இ) �ைணேயா( ஆட_�ைற.எ�.(ஆ(_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இைய�ேமா 

இ) �ைணேயா( $திைண.மா.040.2 

 ஆ9னா� ந6_பதி.ெப.(ந6_�).ஒA.) ஆயி)_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ)_நி.எ�.�றி.) அ� 

ேநா���_ெப.(ேநா�_ெப.+��_ெகா.ேவ.) எ) 

ெநா��_வி.எ�.(ெநா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ)< $திைண.மா.040.3 

 ேபாயினா) ெச)றா) >C�� $திைண.மா.040.4 

 உA�மா# உ$ள._ெப.(உ$ள._ெப.) ஒA_ெப.அ.(ஒA_ெப.அ.) நாM. 

அ)றா# $திைண.மா.041.1 

 ெபA�மா# ந._பதி.ெப.(ந._பதி.ெப.) அல� ேபண ெபAகா $திைண.மா.041.2 

 ஒA:� வா# மி)ேனா( உA. உைட�தா� ெப�வா) $திைண.மா.041.3 



 ெநA:� வா)_ெப.(வா)_ெப.) ேபால 

ெநகி3��_வி.எ�.(ெநகி3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $திைண.மா.041.4 

 கவள� களி=> இய# மா# யாைன_ெப.(யைன_ெப.) சி-றாளி $திைண.மா.042.1 

 தவழ_�ைற.எ�.(தவ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) தா)_த-.7.(தா)_த-.7.) 

நி#லாத�ேபா# பவள� $திைண.மா.042.2 

 க9ைகயிைட ��த._ெப.(��த._ெப.) கா�ெத�<. நி#லா 

$திைண.மா.042.3 

 ெத�9 ைகயிைட ��த._ெப.(��த._ெப.) ெத��� $திைண.மா.042.4 

 கட- ேகா( இA மA=>_ெப.(மA=>_ெப.) கா# பாக) ஆக $திைண.மா.043.1 

 அட- ேகா�( யாைன_ெப.(யைன_ெப.) திைரயா உட-றி $திைண.மா.043.2 

 கைர பா� ந6$ ேச�=ப கைன இA$_ெப.(இA$_ெப.) வார# $திைண.மா.043.3 

 வைரவா� ந6_பதி.ெப.(ந6_�).ஒA.) ஆகேவ வா $திைண.மா.043.4 

 க(. >லா#_ெப.(>லா#_ெப.) >)ைன_ெப.(>)ைன_ெப.) க9�. 

�ைறவ_ெப.(�ைறவ)_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $திைண.மா.044.1 

 ப(. >லா#_ெப.(>லா#_ெப.) >$_ெப.(>$_ெப.) க9வா) >�க 

தட._ெப.(தட._ெப.) >#_ெப.(>#_ெப.) ஆ. $திைண.மா.044.2 

 தாைழ மா ஞாழ#_ெப.(ஞாழ#_ெப.) தைத�� 

உய��த_ெப.எ�.(உய�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தா3 

ெபாழி#_ெப.(ெபாழி#_ெப.) $திைண.மா.044.3 

 ஏைழ மா) ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இட._ெப.(இட._ெப.) $திைண.மா.044.4 

 தாைழ தவ3��_வி.எ�.(தவ3_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உலா. 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) மண#_ெப.(மண#_ெப.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

கான#_ெப.(கான#_ெப.) $திைண.மா.045.1 

 மாைழ Nைளய� மட மக$_ெப.(மக$_ெப.) ஏைழ $திைண.மா.045.2 



 இைண நா9# இ#லா இA�_ெப.அ.(இA._ெப.அ.) தட:_ெப.அ.(தட._ெப.) 

க� க�(. $திைண.மா.045.3 

 �ைண நா9ன) ேதா. இல)_�றி.வி.�.(இ#_ெப.+அ)_பட�.ஒA.) 

$திைண.மா.045.4 

 த��_வி.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆய# ேவ�டா ஓ� 

நா$_ெப.(நா$_ெப.) ேக�(_வி.எ�.(ேக$_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தாழா� 

$திைண.மா.046.1 

 வ�தா#_நி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+ஆ#_நி.எ�.�றி.) ந6_பதி.ெப.(ந6_�).ஒA.) 

எ��த# வாயா# ம-< எ�தா� $திைண.மா.046.2 

 மறி மகர வா� �ைழயா$ வாழா$ ந6_பதி.ெப.(ந6_�).ஒA.) வார# 

$திைண.மா.046.3 

 எறி மகர. ெகா��._ெப.எ�.(ெகா��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இரா_ெப.(இரா_ெப.) $திைண.மா.046.4 

 ப�ணா� ப�ேம# ேத)_ெப.(ேத)_ெப.) பா(. கழி� 

கான#_ெப.(கான#_ெப.) $திைண.மா.047.1 

 எ�ணா� க�டா��ேக ஏ� அண:கா# எ�ணா� $திைண.மா.047.2 

 சாவா� சா)றா�ைம சலி�திலா ம-< இவைள� $திைண.மா.047.3 

 காவா� கயி<Rஇ வி�டா� $திைண.மா.047.4 

 விைர ேம�. பா�க._ெப.(பா�க._ெப.) விள�கா கைரேம# $திைண.மா.048.2 

 வி(வா�= ப7. >ற இ=பி கா# ��த._ெப.(��த._ெப.) $திைண.மா.048.3 

 ப( வா� இA$_ெப.(இA$_ெப.) அக-<. பா�� $திைண.மா.048.4 

 எ:� வAதி_வி.�.(வா_வி.+A�_(?)+இ_�).ஒA.) 

இA:_ெப.அ.(இA._ெப.அ.) கழி� த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) ேச�=ப 

$திைண.மா.049.1 

 ெபா:� திைர உைத=ப= ேபா�� 

ஒழி�த_ெப.எ�.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ச:� $திைண.மா.049.2 



 நர)< உயி��த நி�தில. ந$ இA$_ெப.(இA$_ெப.) கா# 

சீ��._ெப.எ�.(சீ��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $திைண.மா.049.3 

 வர)< உயி��த பா�க�� வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$திைண.மா.049.4 

 திமி# களி<_ெப.(களி<_ெப.) ஆக திைர பைறயா ப# >$_ெப.(>$_ெப.) 

$திைண.மா.050.1 

 �யி# ெகட� ேதா)<._ெப.எ�.(ேதா)<_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பைடயா �யி#ேபா# $திைண.மா.050.2 

 �றியா வர�_ெப.(வர�_ெப.) ஒழி�� ேகால ந6�� ேச�=ப $திைண.மா.050.3 

 ெநறியா# ந6_பதி.ெப.(ந6_�).ஒA.) ெகா$வ� ேந� $திைண.மா.050.4 

 க(. >லா#_ெப.(>லா#_ெப.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

மண#_ெப.(மண#_ெப.) கான#_ெப.(கான#_ெப.) உ< மீ)க� 

$திைண.மா.051.1 

 ப(. >லா#_ெப.(>லா#_ெப.) பா���. பக��. அ(.> எலா. 

$திைண.மா.051.2 

 சாலிைகேபா# வைல_ெப.(வைல_ெப.) சால= பல 

உண:�._ெப.எ�.(உண:�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$திைண.மா.051.3 

 பாலிைக 

D��._ெப.எ�.(D_வி.+��_ெபாA.உA.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பயி)< 

$திைண.மா.051.4 

 திைர பாக) ஆக திமி# களி<_ெப.(களி<_ெப.) ஆக $திைண.மா.052.1 

 கைர ேச��த_ெப.எ�.(ேச�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கான#_ெப.(கான#_ெப.) பைடயா விைரயா� $திைண.மா.052.2 

 ேவ��_ெப.(ேவ��_ெப.) கிள��த)ன ேவைல ந6�� ேச�=ப நா$_ெப.(நா$_ெப.) 

$திைண.மா.052.3 



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

அற._ெப.(அற._ெப.) $திைண.மா.052.4 

 பா< >ரவியா ப# களி<_ெப.(களி<_ெப.) ந6$ திமிலா $திைண.மா.053.1 

 ேத< திைர பைறயா >$_ெப.(>$_ெப.) பைடயா ேதறாத $திைண.மா.053.2 

 ம) கிள��த_ெப.எ�.(கிள�_ெப.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேபாL. 

கட#_ெப.(கட#_ெப.) ேச�=ப ம-< எம� $திைண.மா.053.3 

 �) கிள���_வி.எ�.(கிள�_ெப.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ�த# �9 

$திைண.மா.053.4 

 வாரா�_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ�_�).ஒA.) வC) ந6�� கழி� 

கான#_ெப.(கான#_ெப.) N� மண#ேம# $திைண.மா.054.1 

 ேதC) மா கா# ஆ;. த6ைம�ேத ஓ� இேலா� $திைண.மா.054.2 

 ேகா$ நாட# ேவ�டா �றி அறிவா�� ?உ�� 

ெகா�(_வி.எ�.(ெகா$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ� $திைண.மா.054.3 

 நா$_ெப.(நா$_ெப.) நா9 ந#�த#_ெதா.ெப.(ந#�_வி.+த#_ெதா.ெப.�றி.) 

ந)<_ெப.(ந)<_ெப.) $திைண.மா.054.4 

 க� பர=ப காணா� க(. பனி கா# வ# ேத� $திைண.மா.055.1 

 ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

பர��._ெப.எ�.(பர_வி.+��_ெபாA.உA.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மா 

இA$_ெப.(இA$_ெப.) ேம-ெகா�( ம�_ெப.(ம�_ெப.) பர�� 

$திைண.மா.055.2 

 மா< ந6� ேவைல ந6_பதி.ெப.(ந6_�).ஒA.) வார# வC) ஆ-றா$ 

$திைண.மா.055.3 

 ஏ< ந6� ேவைல எதி� $திைண.மா.055.4 

 கட- கான#_ெப.(கான#_ெப.) ேச�=ப கழி உலா அ�ந6�ட $திைண.மா.056.1 

 அட# கான#_ெப.(கான#_ெப.) >)ைன_ெப.(>)ைன_ெப.) தா3�� ஆ-ற 

மட- கான#_ெப.(கான#_ெப.) $திைண.மா.056.2 



 அ)றி# அக�. அணி ெந(._ெப.அ.(ெந(._ெப.அ.) ெப�ைண��-எ. 

$திைண.மா.056.3 

 �)C#_ெப.(�)றி#_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மண#ேம# ெமா��� 

$திைண.மா.056.4 

 வA திைர தா)_த-.7.(தா)_த-.7.) உலா. வா� மண#_ெப.(மண#_ெப.) 

கான#_ெப.(கான#_ெப.) $திைண.மா.057.1 

 ஒA_ெப.அ.(ஒA_ெப.அ.) திைர ஓடா அளைவ இA திைர $திைண.மா.057.2 

 �) வ 6;._ெப.எ�.(வ 63_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கான#_ெப.(கான#_ெப.) �ழ:�_ஏவ.(�ழ:�_வி.) கட#_ெப.(கட#_ெப.) 

ேச�=ப $திைண.மா.057.3 

 எ) வ 6ழ# ேவ�டா இனி $திைண.மா.057.4 

 மாயவ@. த.�@. ேபாேல மறி கடL. $திைண.மா.058.1 

 கானL. ேச� ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) மணL. காணாேயா-கான# 

$திைண.மா.058.2 

 இைட எலா. ஞாழL. தாைழ�. ஆ��த $திைண.மா.058.3 

 >ைட எலா. >)ைன_ெப.(>)ைன_ெப.) >க)< $திைண.மா.058.4 

 பக#_ெப.(பக#_ெப.) வC) கPைவ பல ஆ. பCயா� $திைண.மா.059.1 

 இர வC) ஏத�. அ)ன >க அCய $திைண.மா.059.2 

 தாைழ �வM. தர:க ந6�� ேச�=பி-ேற $திைண.மா.059.3 

 ஏைழ Nைளய� இட._ெப.(இட._ெப.) $திைண.மா.059.4 

 திைர அலறி= ேபர� தெழ;யா� திCயா $திைண.மா.060.1 

 கைர அலவ)_ெப.(அலவ)_ெப.) காலினா# காணா கைர அAேக 

$திைண.மா.060.2 



 ெந�த#_ெப.(ெந�த#_ெப.) மல� 

ெகா��._ெப.எ�.(ெகா�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ந6$ 

ெந(:_ெப.அ.(ெந(._ெப.அ.) க�ணினா$ $திைண.மா.060.3 

 ைமய#_ெப.(ைமய#_ெப.) Nைளய� மக$_ெப.(மக$_ெப.) $திைண.மா.060.4 

 அறி� அC� யா���.-அரவ ந6�� ேச�=ப $திைண.மா.061.1 

 ெநறி திCவா� இ)ைமயா# இ#ைல-�றி திC�த $திைண.மா.061.2 

 க�ட# அ. த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தி#ைல_ெப.(தி#ைல_ெப.) 

கல��_வி.எ�.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கழி 

H3�த_ெப.எ�.(H3_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $திைண.மா.061.3 

 மி�ட# அ. த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தாைழ இைண�� $திைண.மா.061.4 

 வி#லா� விழவி@. ேவ#_ெப.(ேவ#_ெப.) ஆழி H3 உலகி# 

$திைண.மா.062.1 

 ந#லா� விழவக��. நா._பதி.ெப.(நா._த).ப).) 

காேண._வி.�.(கா�_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏ._த).ப).) ந#லா� 

$திைண.மா.062.2 

 உவ��க�� ஒேரா உதவி� ேச�=ப)_ெப.(ேச�=ப)_ெப.) ஒ=பாைர� 

$திைண.மா.062.3 

 7வ��க�� உளராயி) H3 $திைண.மா.062.4 

 எC நிற_ெப.(நிற._ெப.) ந6$ பி�9 இண� இன._ெப.(இன._ெப.) 

எ#லா._ெப.(எ#லா._ெப.) $திைண.மா.063.1 

 வC நிற_ெப.(நிற._ெப.) ந6$ வ�ட� 

பாட_�ைற.எ�.(பா(_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) >C நிற_ெப.(நிற._ெப.) ந6$ 

$திைண.மா.063.2 

 ெபா) அணி�த_ெப.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேகா:க._ெப.(ேகா:க._ெப.) >ண� �ைலயா� D�ெத�9� 

ேதா$_ெப.(ேதா$_ெப.) $திைண.மா.063.3 



 எ) அணி�த_ெப.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஈ( இ# பச=> 

$திைண.மா.063.4 

 ேபணா� இத) திற��_ெப.(திற._ெப.+அ��_சாC.) எ)றாL. ேபணாேத 

$திைண.மா.064.1 

 நா�_ெப.(நா�_ெப.) ஆய ந#_ெப.அ.(ந#ல�_ெப.) வைளயா� 

நா�_ெப.(நா�_ெப.) இ)ைம_ெப.(இ)ைம_ெப.) காணா� $திைண.மா.064.2 

 எC சிதறி_வி.எ�.(சித<_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வி�ட)ன 

ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) �A�� ஈ( இ# $திைண.மா.064.3 

 ெபாC சிதறி_வி.எ�.(சித<_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வி�ட)ன 

>)�_ெப.(>)�_ெப.) $திைண.மா.064.4 

 தா)_த-.7.(தா)_த-.7.) தாயா� ேகா:க._ெப.(ேகா:க._ெப.) தள��� 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ெகா(=ப $திைண.மா.065.1 

 ஈ)றா� ந6_பதி.ெப.(ந6_�).ஒA.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) 

இA:_ெப.அ.(இA._ெப.அ.) �ரேவ ஈ)றா$ $திைண.மா.065.2 

 ெமாழி கா�டா� ஆயி@._நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ)_நி.எ�.�றி.+உ._சாC.) 

�$_ெப.(�$_ெப.) எயி-றா$ 

ெச)ற_ெப.எ�.(ெச#_வி.+)-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $திைண.மா.065.3 

 வழி கா�டா� ஈ� எ)< வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$திைண.மா.065.4 

 வ# வA. காணா�-வய:கி �A�� எ#லா._ெப.(எ#லா._ெப.) 

$திைண.மா.066.1 

 ெச#வ� சிறா���= ெபா-ெகா#ல�ேபா# ந#ல_ெப.அ.(ந#ல�_ெப.) 

$திைண.மா.066.2 

 பவள� ெகா;�தி)ேம# ெபா)-தாலி பாஅ�� $திைண.மா.066.3 

 திகழ� கா)றி�டன ேத���_வி.எ�.(ேத�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$திைண.மா.066.4 

 ெவ<�ைக��� ெச)றா� விள:கிழா� ேதா)றா� $திைண.மா.067.1 



 ெபா<�க எ)றா# ெபா<�கலாேமா ஒ<=பேபா# $திைண.மா.067.2 

 ெபா)@$ உ< பவள._ெப.(பவள._ெப.) 

ேபா)ற_ெப.எ�.(ேபா#_வி.+)-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) >ண� �A�க. 

$திைண.மா.067.3 

 எ) உ$ உ< ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ெபC�_ெப.(ெபC�_ெப.) $திைண.மா.067.4 

 ெச)ற�கா# ெச#L._ெப.எ�.(ெச#_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வா� 

எ)ேனா இAE_ெப.அ.(இA._ெப.அ.) 7ர��_ெப.(7ர._ெப.+அ��_சாC.) 

$திைண.மா.068.1 

 நி)ற�கா# ந69_வி.எ�.(ந6(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஒளி விடா 

நி)ற_ெப.எ�.(நி#_வி.+)-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $திைண.மா.068.2 

 இைழ�� அம��த_ெப.எ�.(அம�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஏ� ஏ� 

இள�ைலயா$ ஈ( இ# $திைண.மா.068.3 

 �ைழ�� அம��த_ெப.எ�.(அம�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேநா�கி) 

�றி=>_ெப.(�றி=>_ெப.) $திைண.மா.068.4 

 அ�த._ெப.(அ�த._ெப.) ெந9ய அழ- கதிேரா) ெச.பாக. $திைண.மா.069.1 

 அ�த._ெப.(அ�த._ெப.) மைற�தா) இP_7�.(இ_பதி.ெப.+P_ஒ-.) 

அணியிைழேயா( ஒ�த_�ைற.எ�.(ஒ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$திைண.மா.069.2 

 தைகயினா# எ. சீK�� த:கினிரா� நாைள $திைண.மா.069.3 

 வைகயினிரா�� ேசற# வன=>_ெப.(வன=>_ெப.) $திைண.மா.069.4 

 நி)_பதி.ெப.(நி)_�).ஒA.) ேநா�க. 

ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) �ரவ ந6ழ# கா� $திைண.மா.070.1 

 ெபா) ேநா�க. ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

D:_ெப.அ.(D._ெப.அ.) ேகா:க._ெப.(ேகா:க._ெப.) கா� ெபா)ேநா�க. 

$திைண.மா.070.2 



 ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 7ண:� அணி 

ெம)_ெப.அ.(ெம)_ெப.அ.) �ைல� ெகா.>_ெப.(ெகா.>_ெப.) 

அ)னா�_ெப.(அ)ைன_ெப.+ஆ�_விளி.ேவ.) $திைண.மா.070.3 

 வ�ட#_ெப.(வ�ட#_ெப.) அய� மண#ேம# 

வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $திைண.மா.070.4 

 அ. 7ட� ந6$ வா$_ெப.(வா$_ெப.) �க��_ெப.(�க._ெப.+அ��_சாC.) 

ஆயிைழ�. மா< இலா $திைண.மா.071.1 

 ெவE_ெப.அ.(ெவ._ெப.அ.) 7ட� ந6$ ேவலா@. ேபாதர� க�( அEசி 

$திைண.மா.071.2 

 ஒA_ெப.அ.(ஒA_ெப.அ.) 

7டA._ெப.எ�.(7ட�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இ)றி 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) பாழாக $திைண.மா.071.3 

 இA 7டA._ெப.எ�.(7ட�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேபா�தன 

எ)றா� $திைண.மா.071.4 

 �க._ெப.(�க._ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) �<வ#_ெப.(�<வ#_ெப.) 

ஆ.ப#_ெப.(ஆ.ப#_ெப.) க� ந6ல._ெப.(ந6ல._ெப.) $திைண.மா.072.1 

 இக��_வி.எ�.(இக_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ� விர#_ெப.(விர#_ெப.) 

க�த$_ெப.(கா�த$_ெப.) எ)< எ)< உக�� 

இைய�த_ெப.எ�.(இைய_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $திைண.மா.072.2 

 மாைழ மா வ�9-� ஆ. ந6ழ# வA�தாேத $திைண.மா.072.3 

 ஏைழதா) ெச#L._ெப.எ�.(ெச#_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இனி�. 

$திைண.மா.072.4 

 ெசP_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வா� கCய_ெப.அ.(கAைம_ெப.) க� சீCனா# 

ேகளா�. $திைண.மா.073.1 

 கPைவயா# காணா�. ஆ-றா�. அP_7�.(அ_பதி.ெப.+P_ஒ-.) 

ஆய._ெப.(ஆய._ெப.) $திைண.மா.073.2 



 தா�� த�ைத வா� ெமாழி�. த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

கய��_ெப.(கய._ெப.+அ��_சாC.) ந6ல�. $திைண.மா.073.3 

 ஓ��� ஒழி�தா$-எ) ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) 

ஊ���_வி.எ�.(ஊ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $திைண.மா.073.4 

 >) >றேவ ேசவேலா( ஊட# ெபாA$_ெப.(ெபாA$_ெப.) அ)றா# 

$திைண.மா.074.1 

 அ)>_ெப.(அ)>_ெப.) உறேவ உைடயா� 

ஆயி@._நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ)_நி.எ�.�றி.+உ._சாC.) வ)>- $திைண.மா.074.2 

 ற� கா� அக)ற_ெப.எ�.(அக#_வி.+)-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வழி 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெபா) ேபா��� 

$திைண.மா.074.3 

 இ�_பதி.ெப.(இ_7�.+�_பட�.ஒA.) கா� எ) வ�ண._ெப.(வ�ண._ெப.) 

இனி $திைண.மா.074.4 

 எC��_வி.எ�.(எC_வி.+��_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) 7(. இரவி ஈ( இ# 

கதிரா) $திைண.மா.075.1 

 விC��_வி.எ�.(விC_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வி(_ஏவ.(வி(_வி.) 

?�த#_ெப.(?�த#_ெப.) ெவஃகா >C�� $திைண.மா.075.2 

 வி(_ஏவ.(வி(_வி.) கயி-றி) மா7ண. வ 6�. ந6$ அ�த._ெப.(அ�த._ெப.) 

$திைண.மா.075.3 

 அ( திறலா) பி) ெச)ற_ெப.எ�.(ெச#_வி.+)-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ< 

$திைண.மா.075.4 

 ெநEச._ெப.(ெநEச._ெப.) நிைன=பி@. ெந#_ெப.(ெந#_ெப.) ெபாC�. ந6$ 

அ�த._ெப.(அ�த._ெப.) $திைண.மா.076.1 

 அEச# என ஆ-றி) அEசி-றா# அEசி $திைண.மா.076.2 

 >ைட ெந(:_ெப.அ.(ெந(._ெப.அ.) கா� உற= ேபா3�� 

அக)<_வி.எ�.(அக)_வி.+)-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ந6�ட_ெப.எ�.(ந6$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $திைண.மா.076.3 



 பைட ெந(:_ெப.அ.(ெந(._ெப.அ.) க� 

ெகா�ட_ெப.எ�.(ெகா$_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பனி $திைண.மா.076.4 

 வ�தா#தா) ெச#லாேமா-ஆ� இைடயா� வா� கதிரா# $திைண.மா.077.1 

 ெவ�தா#ேபா# 

ேதா)<._ெப.எ�.(ேதா)<_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ந6$ ேவ� 

அ�த._ெப.(அ�த._ெப.) த��_வி.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ� 

$திைண.மா.077.2 

 தகர� �ழ#_ெப.(�ழ#_ெப.) >ரள தா3 �கி#_ெப.(�கி#_ெப.) ைக ஏ�தி 

$திைண.மா.077.3 

 மகர� �ைழ மறி�த ேநா�� $திைண.மா.077.4 

 ஒA_ெப.அ.(ஒA_ெப.அ.) ைக இA மA=பி) �. மத மா# 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $திைண.மா.078.1 

 பA� ந6� ைபE 7ைனயி# காணா� அAக# $திைண.மா.078.2 

 வழி வில:கி வ 6;._ெப.எ�.(வ 63_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வைர 

அ�த._ெப.(அ�த._ெப.) ெச)றா� $திைண.மா.078.3 

 அழிவில� ஆக அவ�_பதி.ெப.(அ_7�.+அ�_பட�.ப).) $திைண.மா.078.4 

 ெச)றா� வAத#_ெதா.ெப.(வா_வி.+A_(?)+த#_ெதா.ெப.�றி.) ெசறிெத�9 

ேச���அ)றா# $திைண.மா.079.1 

 நி)றா� ெசா# ேதறாதா� ந6( இ)றி ெவ)றா� $திைண.மா.079.2 

 எ(�த_ெப.எ�.(எ(_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா9யி) இல:� அAவி 

ேதா)<._ெப.எ�.(ேதா)<_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$திைண.மா.079.3 

 க(�த மைல நா( கா� $திைண.மா.079.4 

 உAவ ேவ#_ெப.(ேவ#_ெப.) க�ணா� ஒA_ெப.அ.(ஒA_ெப.அ.) கா# ேத�� 

ெச#வ)_ெப.(ெச#வ)_ெப.) $திைண.மா.080.1 



 ெவAவ வ 6�� உ�க ந6$ அ�த._ெப.(அ�த._ெப.) 

வAவ�_வி.�.(வா_வி.+P_இ.இ.கா.+அ�_பட�.ப).) $திைண.மா.080.2 

 சிற��_வி.எ�.(சிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெபாA$_ெப.(ெபாA$_ெப.) 

தAவா) ேச� ெச)றா� இ)ேற $திைண.மா.080.3 

 இற��_வி.எ�.(இற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) க� ஆ(. 

இட._ெப.(இட._ெப.) $திைண.மா.080.4 

 ெகா)றா� �A�ேத ெகா9_ெப.(ெகா9_ெப.) �#லா� வா9ன 6� 

$திைண.மா.081.1 

 நி)ேற)_வி.�.(நி#_வி.+)-_இ.கா.+ஏ)_த).ஒA.) அறி�ேத) 

ெந(:க�ணா$ ெச)றாM�� $திைண.மா.081.2 

 எ) உைர�த6��� எ) உைர�தா�� எ) உைர�த6��� எ) உைர�தா$ 

$திைண.மா.081.3 

 மி) நிைர�த D� மிளிர வி�( $திைண.மா.081.4 

 ஆ�_ெப.(ஆ�_ெப.) கட)_ெப.(கட)_ெப.) ஆ. ஆ-ைற ஆ�:கா# 

ஆடவ���= $திைண.மா.082.1 

 D� கடனா= ேபா-றி= >C�தைமயா# D� கடனா� $திைண.மா.082.2 

 ெச� ெபாA��� ெச#வரா# சி)ெமாழி ந6_பதி.ெப.(ந6_�).ஒA.) சிறி� 

$திைண.மா.082.3 

 ைந ெபாA�க� ெச#லாைம ந)<_ெப.(ந)<_ெப.) $திைண.மா.082.4 

 ெச#பேவா சி�தைன�. ஆகாதா# ெநE7_ெப.(ெநE7_ெப.) எC�. 

$திைண.மா.083.1 

 ெவ#பேவா ெச)றா� விைன �9ய_�ைற.எ�.(�9_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ந#லா� $திைண.மா.083.2 

 இத9 கைர�. க# மா ேபால� 

ேதா)<._ெப.எ�.(ேதா)<_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$திைண.மா.083.3 



 சித9 கைர�. திC�� $திைண.மா.083.4 

 க$ளிஅ. கா�ட கடமா இC�� ஓட $திைண.மா.084.1 

 த$ளி�. ெச#பேவா த.�ைடயா�-ெகா$M. $திைண.மா.084.2 

 ெபாA$_ெப.(ெபாA$_ெப.) இல� 

ஆயி@._நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ)_நி.எ�.�றி.+உ._சாC.) ெபா:ெகன= ேபா�� 

எ��. $திைண.மா.084.3 

 அA$ இ# மறவ�_ெப.(மறவ�_ெப.) அத� $திைண.மா.084.4 

 ெபாA$_ெப.(ெபாA$_ெப.) ெபாA$ எ)றா� ெசா# ெபா) ேபால= 

ேபா-றி_வி.எ�.(ேபா-<_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $திைண.மா.085.1 

 அA$ ெபாA$_ெப.(ெபாA$_ெப.) ஆகாைம ஆக அAளா) $திைண.மா.085.2 

 வளைம ெகாணA. வைகயினா) ம-< ஓ� $திைண.மா.085.3 

 இளைம ெகாணர இைச $திைண.மா.085.4 

 ஒ#வா� உளேர# உைரயா� ஒழியா� $திைண.மா.086.1 

 ெச#வா� எ)றா� ந6_பதி.ெப.(ந6_�).ஒA.) சிற�தாேய 

ெச#லா�_எதி�.ம.வி.எ�.(ெச#_வி.ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$திைண.மா.086.2 

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

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) பசியா# ஆ$ 

பா���_வி.எ�.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $திைண.மா.086.3 

 மிைச��_வி.எ�.(மிைச_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒழி�. 

அ�த._ெப.(அ�த._ெப.) 

விைர��_வி.எ�.(விைர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $திைண.மா.086.4 

 ஒ)றா@. நா._பதி.ெப.(நா._த).ப).) ெமாழியலாேமா-ெசல� 

தா)_த-.7.(தா)_த-.7.) $திைண.மா.087.1 

 பி)றா� ேபB._ெப.எ�.(ேபB_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) >கழா) 

பி) பி)றா $திைண.மா.087.2 



 ெவல-� அCதா. வி# வலா) ேவ#_ெப.(ேவ#_ெப.) 

விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) பா:கா� $திைண.மா.087.3 

 ெசல-� அCதா� ேசய 7ர._ெப.(7ர._ெப.) $திைண.மா.087.4 

 அ#லாத எ)ைன�. த6ர_�ைற.எ�.(த6�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ம-< 

ஐய)மா� $திைண.மா.088.1 

 ெபா#லாத� எ)ப� ந6_பதி.ெப.(ந6_�).ஒA.) ெபாA�தா� எ#லா���. 

$திைண.மா.088.2 

 வ#லி ஒழியி) வைகைம ந6$ வா� க�ணா� $திைண.மா.088.3 

 >#லி ஒழிவா) >ல��_வி.எ�.(>ல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$திைண.மா.088.4 

 ந�ணி_வி.எ�.(ந�B_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந6� ெச)மி) நம� 

அவ�_பதி.ெப.(அ_7�.+அ�_பட�.ப).) ஆபேவ# $திைண.மா.089.1 

 எ�ணிய_ெப.எ�.(எ�B_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ�ண. 

எளி�அேரா எ�ணிய_ெப.எ�.(எ�B_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$திைண.மா.089.2 

 ெவE7ட� அ)னாைன யா)_பதி.ெப.(யா)_த).ஒA.) க�ேட) க�டாளா. 

$திைண.மா.089.3 

 த�7ட� அ)னாைள தா)_த-.7.(தா)_த-.7.) $திைண.மா.089.4 

 ேவறாக நி)ைன வின�ேவ) ெத�வ�தா) $திைண.மா.090.1 

 ?றாேயா ?<. �ண�தினனா� ேவறாக $திைண.மா.090.2 

 எ) மைன�� ஏற� ெகாணAேமா எ#வைளைய� $திைண.மா.090.3 

 த)_பதி.ெப.(த)_திC.) மைன�ேக உ���ேமா தா)_த-.7.(தா)_த-.7.) 

$திைண.மா.090.4 

 க$ளி_ெப.(க$ளி_ெப.) சா� கா� ஓைம_ெப.(ஓைம_ெப.) நா�_ெப.(நா�_ெப.) இ# 

D ந6$ �A:ைக $திைண.மா.091.1 

 ந$ளிய ேவ� வா3பவ� ந�Bபேவா->$ளி= $திைண.மா.091.2 



 பA��_ெப.(பA��_ெப.) க;ெகா( வ.பல�= 

பா���_வி.எ�.(பா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�( $திைண.மா.091.3 

 இA��_வி.எ�.(இA_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உற:கி வ 6�. 

இட._ெப.(இட._ெப.) $திைண.மா.091.4 

 ெச#பேவா த. அைட�தா� சீ� அழிய-சி$ �வ)றி $திைண.மா.092.1 

 ெகா#பேபா# ?=பி(. ெவ: கதிேரா) ம#கி $திைண.மா.092.2 

 ெபா9 ெவ��_வி.எ�.(ெவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெபா:கி_வி.எ�.(ெபா:�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேம# 

வா)_ெப.(வா)_ெப.) 7(. கீழா# $திைண.மா.092.3 

 அ9 ெவ��_வி.எ�.(ெவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) க� 7(. ஆ< 

$திைண.மா.092.4 

 கA:_ெப.அ.(கAைம_ெப.) கட#_ெப.(கட#_ெப.) மா�திய 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) தைல� ெகா�O $திைண.மா.093.1 

 இA:_ெப.அ.(இA._ெப.அ.) கட#_ெப.(கட#_ெப.) மா ெகா)றா) 

ேவ#_ெப.(ேவ#_ெப.) மி)னி ெபA:_ெப.அ.(ெபA._ெப.அ.) 

கட#_ெப.(கட#_ெப.) $திைண.மா.093.2 

 த)ேபா# �ழ:கி_வி.எ�.(�ழ:�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

தளவ._ெப.(தளவ._ெப.) �A��_ெப.(�A��_ெப.) அைணய $திைண.மா.093.3 

 எ)ெகா# யா)_பதி.ெப.(யா)_த).ஒA.) ஆ-<. வைக $திைண.மா.093.4 

 பக#_ெப.(பக#_ெப.) பAகி= ப# கதி� ஞாயி<_ெப.(ஞாயி<_ெப.) க# ேசர 

$திைண.மா.094.1 

 இக# கAதி� தி:க$_ெப.(தி:க$_ெப.) இAைள பக#_ெப.(பக#_ெப.) 

வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) $திைண.மா.094.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நிலா� காL. மA$ மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ேவ��ேதாளா� $திைண.மா.094.3 

 உ$ நிலா� எ) ஆவி ஊ���. $திைண.மா.094.4 



 ேம# ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெவ: கதிேரா) 

மா�திய ந6� கீ3 ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$திைண.மா.095.1 

 கா) ஓ�க. ெகா�(_வி.எ�.(ெகா$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழகா-

கா� மடவா� மா) ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$திைண.மா.095.2 

 ேபா� ஆC வ�(_ெப.(வ�(_ெப.) எலா. ெந�ெட;�தி)ேம# >Cய 

$திைண.மா.095.3 

 சாதாC நி)<_வி.எ�.(நி#_வி.+)-_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைற�. சா���. 

$திைண.மா.095.4 

 இA$_ெப.(இA$_ெப.) பர��_வி.எ�.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆழியா)த) நிற.ேபா# த.�) $திைண.மா.096.1 

 அA$ பர�த_ெப.எ�.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ� 

நிற._ெப.(நிற._ெப.) ேபா)< மA$ 

பர�த_ெப.எ�.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $திைண.மா.096.2 

 பா# ேபாL. ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) நில�. ைப அர� அ#�லா� 

$திைண.மா.096.3 

 ேவ#_ெப.(ேவ#_ெப.) ேபாL. வ 63 �ைண இலா���. $திைண.மா.096.4 

 பாழிேபா# மாயவ) த)_பதி.ெப.(த)_திC.) ப-றா� களி-<_ெப.(களி-<_ெப.) 

எறி�த $திைண.மா.097.1 

 ஆழிேபா# ஞாயி<_ெப.(ஞாயி<_ெப.) க# ேசர ேதாழிேயா $திைண.மா.097.2 

 மா# மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) த.�) நிற.ேபா# மதி �ைள=ப 

$திைண.மா.097.3 

 யா)_பதி.ெப.(யா)_த).ஒA.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஆ-ேற) இைன�� 

$திைண.மா.097.4 

 வ 6�.-விய) >றவி) வ 63 �ளியா) மா� க(�ைக $திைண.மா.098.1 

 ந6�. பிறெரா(. கா� ந6டாேத ஆ�. $திைண.மா.098.2 



 கழ#_ெப.(கழ#_ெப.) ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெபா) 

வ�( ஆ� தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆ� மட#_ெப.(மட#_ெப.) ஆ� $திைண.மா.098.3 

 �ழ#_ெப.(�ழ#_ெப.) ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேகா# 

7Cயா� ?���_வி.எ�.(?�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $திைண.மா.098.4 

 ெபா) வாளா# கா(_ெப.(கா(_ெப.) இ# கA வைர ேபா��தாL. 

$திைண.மா.099.1 

 எ) வாளா எ)றி இல:� எயி-றா� எ) வா$ேபா# $திைண.மா.099.2 

 வா$_ெப.(வா$_ெப.) இழ�த_ெப.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க� 

ேதா$_ெப.(ேதா$_ெப.) வன=>_ெப.(வன=>_ெப.) 

இழ�த_ெப.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெம#_ெப.அ.(ெம#_ெப.அ.) 

விரL. $திைண.மா.099.3 

 நா$_ெப.(நா$_ெப.) இழ�த_ெப.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ� 

மி�� ைந�� $திைண.மா.099.4 

 ப�( இையய� ெசா#லிய_ெப.எ�.(ெசா#_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெசா# ப;தா# மா� கட#_ெப.(கட#_ெப.) $திைண.மா.100.1 

 க�( இையய மா�தி கா#வ 63�� இA�( எ� திைச�. $திைண.மா.100.2 

 கா� ேதா)ற_�ைற.எ�.(ேதா)<_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) ேத� 

ேதா)றா�_எதி�.ம.வி.எ�.(ேதா)<_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆகேவ 

$திைண.மா.100.3 

 ப�ீ ேதா)றி_வி.எ�.(ேதா)<_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந6� 

ேதா)<._ெப.எ�.(ேதா)<_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க� 

$திைண.மா.100.4 

 வ�(இன. ெவௗவாத ஆ.பL. வா� இதழா) $திைண.மா.101.1 

 வ�(இன. வா� வ 6ழா மாைல�. வ�(இன. $திைண.மா.101.2 

 ஆராத D�_ெப.அ.(D._ெப.அ.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) அணி ேதரா)தா) ேபாத 

$திைண.மா.101.3 



 வாராத நாேள வA. $திைண.மா.101.4 

 மா) எ:�. த. பிைணேயா( ஆட_�ைற.எ�.(ஆ(_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

மறி உகள_�ைற.எ�.(உகM_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $திைண.மா.102.1 

 வா)_ெப.(வா)_ெப.) எ:�. வா��� வள._ெப.(வள._ெப.) ெகா(=ப கா) 

எ:�. $திைண.மா.102.2 

 ேத)_ெப.(ேத)_ெப.) இ<�த_ெப.எ�.(இ<_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வ�ட,( த6 தா என ேதரா� $திைண.மா.102.3 

 யா)_பதி.ெப.(யா)_த).ஒA.) இ<�ேத) ஆவி இத-� $திைண.மா.102.4 

 ஒAவ�த. அ)றா# உைற �திரா ந6ரா# $திைண.மா.103.1 

 கAம. தா)_த-.7.(தா)_த-.7.) க�( அழி�ெகா#ேலா 

பAவ._ெப.(பAவ._ெப.) தா)_த-.7.(தா)_த-.7.) $திைண.மா.103.2 

 ப�9)ேற எ)றி பைண� ேதாளா� க�ண6ரா# $திைண.மா.103.3 

 அ�9ேன) ஆவி அத-� $திைண.மா.103.4 

 ஐ��_ெப.(ஐ��_ெப.) உAவி) வி# 

எ;தி_வி.எ�.(எ;�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நா# திைச��. ��ந6ைர 

$திைண.மா.104.1 

 இ�� உAவி) மா�தி இA:_ெப.அ.(இA._ெப.அ.) ெகா�O ��� உAவி) 

$திைண.மா.104.2 

 ஒ)றா� உA. உைட�தா� ெப� வா)ேபா# D�� எ)< $திைண.மா.104.3 

 ெகா)றா� ெகா)றா� எ- �ைழ�� $திைண.மா.104.4 

 எ#ைல_ெப.(எ#ைல_ெப.) தAவா) கதி� பAகி 

ஈ)ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+)-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கா� $திைண.மா.105.1 

 ெகா#ைல தA வா)_ெப.(வா)_ெப.) ெகா9க$ ஏ<வ கா�-�#ைல 

$திைண.மா.105.2 

 ெபA�_ெப.அ.(ெபA._ெப.அ.) த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தளெவா( த. 

ேகளிைர=ேபா# காணா� $திைண.மா.105.3 



 �A�த. ெகா(:க;�த. 

ெகா�(_வி.எ�.(ெகா$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $திைண.மா.105.4 

 எ)னேர ஏ-ற �ைண பிC�தா� ஆ-< எ)பா� $திைண.மா.106.1 

 அ)னேர ஆவ� அவரவ��� �)னேர $திைண.மா.106.2 

 வ��_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆர._ெப.(ஆர._ெப.) ேத. கா 

வA �#ைல_ெப.(�#ைல_ெப.) ேச� த6._ெப.அ.(த6._ெப.அ.) 

ேத)_ெப.(ேத)_ெப.) $திைண.மா.106.3 

 க�தார. பா(. களி��_வி.எ�.(களி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$திைண.மா.106.4 

 கA உ-ற_ெப.எ�.(உ<_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) காயா� கண 

மயி#_ெப.(மயி#_ெப.) எ)< அEசி $திைண.மா.107.1 

 உA. உ-ற_ெப.எ�.(உ<_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) D:_ெப.அ.(D._ெப.அ.) 

ேகாட#_ெப.(ேகாட#_ெப.) ஓ9 உA. 

உ-ற_ெப.எ�.(உ<_வி.+-_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) $திைண.மா.107.2 

 ஐ� தைல_ெப.(தைல_ெப.) நாக._ெப.(நாக._ெப.) 

>ைர�._ெப.எ�.(>ைர_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அணி� கா�தா) 

$திைண.மா.107.3 

 எ.தைலேய வ�த� இனி $திைண.மா.107.4 

 க� உளவாயி) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) அ#ைல காணலா. 

$திைண.மா.108.1 

 எ� உளவாயி) இறவாவா# எ� உளவா $திைண.மா.108.2 

 அ)< ஒழிய_�ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) 

ெமாழி� சா�� ஆகா�_எதி�.ம.வி.எ�.(ஆ�_வி.+ஆ�_எதி�.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உA�ைட வா)_ெப.(வா)_ெப.) $திைண.மா.108.3 

 ஒ)<_ெப.(ஒ)<_ெப.) ஒழிய_�ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ேநா�_ெப.(ேநா�_ெப.) ெச�தவா< $திைண.மா.108.4 



 எ)ேபா# இ�ைள_ெப.(இ�ைள_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

இA:_ெப.அ.(இA._ெப.அ.) கட#_ெப.(கட#_ெப.) மா�திய கா� 

$திைண.மா.109.1 

 ெபா)ேபா# தா�_ெப.(தா�_ெப.) ெகா)ைற_ெப.(ெகா)ைற_ெப.) >C�தன 

ெபா)ேபா# $திைண.மா.109.2 

 �ைண =CC��_வி.எ�.(பிC_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா3கி)றா� 

ேதா)<வ� ேதா)றா� $திைண.மா.109.3 

 இைண =CC��_வி.எ�.(பிC_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா3வ� இனி 

$திைண.மா.109.4 

 ெபCயா� ெபAைம_ெப.(ெபAைம_ெப.) ெபCேத இட��க� $திைண.மா.110.1 

 அCயா� எளிய� எ)< ஆ-றா_ெப.எ�.(ஆ-<_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பCவா� $திைண.மா.110.2 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) அ;:க_�ைற.எ�.(அ;:�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) தளவ._ெப.(தளவ._ெப.) தா. நக� க�( 

ஆ-றா_ெப.எ�.(ஆ-<_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) $திைண.மா.110.3 

 மைல அ;த_ெப.எ�.(அ;_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சால 

மA�(_வி.எ�.(மA$_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $திைண.மா.110.4 

 கான._ெப.(கான._ெப.) க9 அர:கா ைக.மறி=ப� ேகாடலா� 

$திைண.மா.111.1 

 வான._ெப.(வான._ெப.) விளி=ப வ�(_ெப.(வ�(_ெப.) யாழாக ேவன# 

$திைண.மா.111.2 

 வளரா மயி#_ெப.(மயி#_ெப.) ஆட_�ைற.எ�.(ஆ(_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வா�க�ணா� ெசா#லா� $திைண.மா.111.3 

 உள� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உ��. வைக 

$திைண.மா.111.4 

 ேதேரா) மைல மைறய_�ைற.எ�.(மைற_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

த6._ெப.அ.(த6._ெப.அ.) �ழ#_ெப.(�ழ#_ெப.) ெவ�� ஆக $திைண.மா.112.1 



 வாரா) வி(வாேனா வா�க�ணா� கா� ஆ� $திைண.மா.112.2 

 �A�ேதா( �#ைல_ெப.(�#ைல_ெப.) �ைல�தனகா� நா�. 

$திைண.மா.112.3 

 விA�ேதா( நி-ற# விதி $திைண.மா.112.4 

 பறி ஓைல ேமெலா( கீழா இைடய�_ெப.(இைடய�_ெப.) $திைண.மா.113.1 

 பிறிேயாைல ேப��� விளியா கதி=ப $திைண.மா.113.2 

 நC உைள�. யாம��._ெப.எ�.(யாம._ெப.+அ��_சாC.+உ._சாC.) 

ேதா)றாரா#-அ)னா� $திைண.மா.113.3 

 விC உைள மா) ேத� ேம# ெகா�டா� $திைண.மா.113.4 

 பா�� ப( கட#_ெப.(கட#_ெப.) மா�தி பல ெகா�O $திைண.மா.114.1 

 கா�� கைன �ளி சி�தாைம D��_வி.எ�.(D_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$திைண.மா.114.2 

 �A�ேத பAவ._ெப.(பAவ._ெப.) 

�றி��_வி.எ�.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இவைள ைந�� 

$திைண.மா.114.3 

 வA�ேத எ)றா� ந6_பதி.ெப.(ந6_�).ஒA.) வைர�� $திைண.மா.114.4 

 ப(. தட:_ெப.அ.(தட._ெப.) க� ப# பைணேபா# வா)_ெப.(வா)_ெப.) 

�ழ:க# ேமL. $திைண.மா.115.1 

 ெகா(�_ெப.அ.(ெகா(._ெப.அ.) தட:_ெப.அ.(தட._ெப.) க� ?-< மி) ஆக 

ெந(�_ெப.அ.(ெந(._ெப.அ.) தட:_ெப.அ.(தட._ெப.) க� $திைண.மா.115.2 

 ந6� நி)ற_ெப.எ�.(நி#_வி.+)-_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேநா�கி)ெந(. பைண 

ெம)_ெப.அ.(ெம)_ெப.அ.) ேதாளா�� $திைண.மா.115.3 

 ேத� நி)ற�_வி.�.(நி#_வி.+)-_இ.கா.+அ�_பட�.ஒA.) எ)னா� திC�� 

$திைண.மா.115.4 

 �A�ேத ெகா9_ெப.(ெகா9_ெப.) �#லா� ெகா)றா� தளேவ 

$திைண.மா.116.1 



 �A�� ஏ� எயிெறா( தா�_ெப.(தா�_ெப.) D=பி�திA�ேத $திைண.மா.116.2 

 அA.> ஈ�_ெப.அ.(ஈ�_ெப.அ.) �ைலயா$ அணி �ழ#_ெப.(�ழ#_ெப.) தா3 

ேவ��ேதா$ $திைண.மா.116.3 

 ெபA._ெப.அ.(ெபA._ெப.அ.) ப�ீ பச=பி�த6� ேப��� $திைண.மா.116.4 

 கத நாக._ெப.(நாக._ெப.) >-< அைடய� கா� ஏ< சீற $திைண.மா.117.1 

 மத நாக._ெப.(நாக._ெப.) மா< 

�ழ:க_�ைற.எ�.(�ழ:�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) >த#_ெப.(>த#_ெப.) 

நாக._ெப.(நாக._ெப.) $திைண.மா.117.2 

 ெபா) பய�த_ெப.எ�.(பய_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ$ளி >றமாக 

D:ேகாதா� $திைண.மா.117.3 

 எ) பச�த ெம)_ெப.அ.(ெம)_ெப.அ.) ேதா$_ெப.(ேதா$_ெப.) இனி 

$திைண.மா.117.4 

 கா� ேதா)றி= D�-ற க�த$_ெப.(கா�த$_ெப.) �ைக விள��= 

$திைண.மா.118.1 

 ப�ீ ேதா)றி� I�(வா$ ெம#_ெப.அ.(ெம#_ெப.அ.) விர#ேபா# ந6� 

ேதா)றி_வி.எ�.(ேதா)<_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $திைண.மா.118.2 

 த)_பதி.ெப.(த)_திC.) பAவ._ெப.(பAவ._ெப.) ெச�த� 

கான._ெப.(கான._ெப.) தட:_ெப.அ.(தட._ெப.) க�ணா� $திைண.மா.118.3 

 எ) பAவ._ெப.(பAவ._ெப.) அ)< எ)றி எ)< $திைண.மா.118.4 

 உக�. கா� அ)< எ)பா� ஊரா�_�றி.வி.�.(ஊ�_ெப.+ஆ�_பட�.ப).) 

அதைன� $திைண.மா.119.1 

 தக�. தக�_ெப.(தக�_ெப.) அ)< எ)< ஓேர) தகேவெகா# 

$திைண.மா.119.2 

 வ� �(=> ஆ� பா.>_ெப.(பா.>_ெப.) ஆ� விர#_ெப.(விர#_ெப.) ஆ� 

வைள �C ஆ� $திைண.மா.119.3 



 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �ைட ஆ. த�_ெப.அ.(த�_ெப.அ.) 

ேகாட#_ெப.(ேகாட#_ெப.) வ 6�� $திைண.மா.119.4 

 ப(ீ_ெப.(ப(ீ_ெப.) இலா�_�றி.வி.�.(இ#_ெப.+ஆ�_பட�.ப).) எ)பா�க$ 

காணா�ெகா# ெவ: கதிரா# $திைண.மா.120.1 

 ேகா( எலா. ெபா) ஆ�� ெகா;:_ெப.அ.(ெகா;._ெப.அ.) க(�ைக 

கா(_ெப.(கா(_ெப.) எலா. $திைண.மா.120.2 

 அ�த._ெப.(அ�த._ெப.) கதிேரா) மைறவத)�) 

வ�ெடா(_ெப.(வ��_ெப.+ஒ(_கA.ேவ.) ேத)_ெப.(ேத)_ெப.) 

$திைண.மா.120.3 

 ��த. அைற�. ெத�ட��� $திைண.மா.120.4 

 ஒA�தி_ெப.(ஒA�தி_ெப.) யா)_பதி.ெப.(யா)_த).ஒA.) 

ஒ)<_ெப.(ஒ)<_ெப.) அல ப# பைக எ)ைன $திைண.மா.121.1 

 விA�தியா� ெகா�டன-ேவறா= ெபாA�தி) $திைண.மா.121.2 

 மட#_ெப.(மட#_ெப.) அ)றி# மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ப( வசி 

ஆ.ப#_ெப.(ஆ.ப#_ெப.) $திைண.மா.121.3 

 கட#_ெப.(கட#_ெப.) அ)றி கா� ஊ� க<�� $திைண.மா.121.4 

 கான._ெப.(கான._ெப.) தைலெசய கா=பா� �ழ#_ெப.(�ழ#_ெப.) 

ேதா)ற_�ைற.எ�.(ேதா)<_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $திைண.மா.122.1 

 ஏன. இட�த மணி_ெப.(மணி_ெப.) எதிேர வான._ெப.(வான._ெப.) 

$திைண.மா.122.2 

 ந�வ�ேபா# மி) ஆட_�ைற.எ�.(ஆ(_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நாணா எ) 

ஆவி $திைண.மா.122.3 

 உ�வ� ேபாL. உைட�� $திைண.மா.122.4 

 இ.ைமயா# ெச�தைத இ.ைமேய ஆ. ேபாL. $திைண.மா.123.1 

 உ.ைமேய ஆ. எ)பா� ஓரா�கா� ந.ைம_பதி.ெப.(ந._பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) 

$திைண.மா.123.2 



 எளிய� என நலி�த ஈ�:�ழலா� ஏ9 $திைண.மா.123.3 

 ெதளிய� 7ட=ப�டவா< $திைண.மா.123.4 

 ெசPவழி யா3= பா�மகேன சீ� ஆ� ேத� ைகயினா# $திைண.மா.124.1 
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