
மணி_ெப.(மணி_ெப.) மைல � பைண	 ேதா_ெப.(ேதா_ெப.) மா நில 

மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) $சி�.001 

 அணி �ைல	 �ய�வ�உ� ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) ேபால $சி�.002 

 ெச��ன� உழ�த_ெப.எ#.(உழ_வி.+�	_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) 

ேச(_ெப.(ேச(_ெப.) வர� கா)யா*� $சி�.003 

 ெகா�கைர ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

&யி�_ெப.(&யி�_ெப.) &ைட�� 

உதி+	த_ெப.எ#.(உதி+_வி.+		_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) $சி�.004 

 ��� ,-_ெப.அ.(,�_ெப.அ.) ெச�ம� 

./_வி.எ#.(.0_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ#.&றி.) �ைட ெநறி	� $சி�.005 

 க��� வி1	த)ன கா2 அக 3ண4& அற�_ெப.(அற�_ெப.) $சி�.006 

 அயி� உ5�பைனய ஆகி_வி.எ#.(ஆ&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ#.&றி.) ஐ� 

நட��_வி.எ#.(நட_வி.+�	_இ.கா.+உ_வி.எ#.&றி.) $சி�.007 

 ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) உ5��*ற ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பர� கிழி�ப 

$சி�.008 

 ேவனி�_ெப.(ேவனி�_ெப.) நி)ற_ெப.எ#.(நி�_வி.+)*_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) பத வழி நா_ெப.(நா_ெப.) $சி�.009 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) ஞாயி*�9 கதி+ கடா:��ப $சி�.010 

 பாைல நி)ற_ெப.எ#.(நி�_வி.+)*_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) பாைல 

ெந0_ெப.அ.(ெந0_ெப.அ.) வழி# $சி�.011 

 ;ர)_ெப.(;ர)_ெப.) �த� மராஅ	த வ1 நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) 

அைசஇ_வி.எ#.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ#.&றி.) $சி�.012 

 ஐ� வ <2 இ& ெபய�_ெதா.ெப.(ெப(_வி.+அ�_ெதா.ெப.&றி.) 

அழ&_ெப.(அழ&_ெப.) ெகா=0_வி.எ#.(ெகா_வி.+=>_இ.கா.+உ_வி.எ#.&றி.) 

அ5ளி $சி�.013 

 ெந( கனி�� இ5ளிய க��பி) க��� என $சி�.014 



 மணிவயி) கலாப� பர�பி_வி.எ#.(பர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ#.&றி.) பல 

உட) $சி�.015 

 மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) மயி* &ளி9&� சாய�_ெப.(சாய�_ெப.) சாஅ( 

$சி�.016 

 உய4& நா(_ெப.(நா(_ெப.) நாவி) ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 

எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) அைசஇ_வி.எ#.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ#.&றி.) 

$சி�.017 

 வய4&_எவ.(வய4&_வி.) இைழ உலறிய அ/யி) அ/ 

ெதாட+��_வி.எ#.(ெதாட+_வி.+�	_இ.கா.+உ_வி.எ#.&றி.) $சி�.018 

 ஈ+�� நில�_ெப.(நில�_ெப.) ேதாA� இ5�_ெப.அ.(இ5�_ெப.அ.) பி/	 தட9 

ைகயி) $சி�.019 

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

ெசறி�த_ெப.எ#.(ெச1_வி.+�	_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) &ற4கி) &ற4& என 

$சி�.020 

 மா� வைர ஒCகிய_ெப.எ#.(ஒC&_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) 

வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) வாைழ� $சி�.021 

 , என� ெபாலி�த_ெப.எ#.(ெபாலி_வி.+�	_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) ஓதி ஓதி 

$சி�.022 

 நளி# சிைன ேவ4ைக_ெப.(ேவ4ைக_ெப.) நாமல+ ந#சி $சி�.023 

 களி# ;5��_ெப.(;5��_ெப.) அர*�� ;ண4கி) ;ண4& பிதி+�� $சி�.024 

 யாண+9 ேகா4கி) அவி+ �ைக எளி $சி�.025 

 ,= அக	� ஒ04கிய_ெப.எ#.(ஒ04&_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

என $சி�.026 

 வ= ேகா ெப=ைண_ெப.(ெப=ைண_ெப.) வள+	த 34கி) $சி�.027 

 இ) ேச�_ெப.(ேச�_ெப.) இ&த5� எயி*றி) எயி�_ெப.(எயி�_ெப.) என 

$சி�.028 



 &�ைல அ� �றவி� &வி �ைக 

அவி2�த_ெப.எ#.(அவி2_வி.+�	_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) $சி�.029 

 ��ைல_ெப.(��ைல_ெப.) சா)ற க*பி) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

இய�_ெப.(இய�_ெப.) $சி�.030 

 மட மா) ேநா9கி) வா_ெப.(வா_ெப.) 3த�_ெப.(3த�_ெப.) விறலிய+ 

$சி�.031 

 நைட_ெப.(நைட_ெப.) ெமலி��_வி.எ#.(ெமலி_வி.+�	_இ.கா.+உ_வி.எ#.&றி.) 

அைசஇய ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ெம)_ெப.அ.(ெம)_ெப.அ.) சீற/ $சி�.032 

 க�லா இைளய+_ெப.(இைளய+_ெப.) ெம�ல	 ைதவர $சி�.033 

 ெபா) வா+�த)ன �1 அட4&_வி.(அட4&_வி.) நர�பி) $சி�.034 

 இ) &ர�_ெப.(&ர�_ெப.) சீறியா2 இடவயி) 

தழ<இ_வி.எ#.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ#.&றி.) $சி�.035 

 ைநவள� பCநிய நய�_ெப.(நய�_ெப.) ெத1 பாைல $சி�.036 

 ைக வ� பா=மக) கட)_ெப.(கட)_ெப.) 

அறி��_வி.எ#.(அறி_வி.+�	_இ.கா.+உ_வி.எ#.&றி.) இய9க $சி�.037 

 இய4கா ைவய	� வளிேயா+ 

நைசஇ_வி.எ#.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ#.&றி.) $சி�.038 

 �னி F+ எGவெமா0 �ய+ ஆ*��ப0�ப $சி�.039 

 �னி:_ெப.(�னி:_ெப.) இக�தி5�த �� வா( இரவல $சி�.040 

 ெகாC மீ)_ெப.(மீ)_ெப.) &ைறய_&ைற.எ#.(&ைற_வி.+அ_&ைற.எ#.&றி.) 

ஒ�4கி வ இத29 $சி�.041 

 கCந<+ ேம(�த_ெப.எ#.(ேம(_வி.+�	_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) கய வா( 

எ5ைம_ெப.(எ5ைம_ெப.) $சி�.042 

 ைப4_ெப.அ.(ைப4_ெப.அ.) கறி நிவ�த பலவி) ந<ழ� $சி�.043 

 ம-ச_ெப.(ம-ச_ெப.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) இைல மயி+� 

�ற�_ெப.(�ற�_ெப.) ைதவர $சி�.044 



 விைளயா இள4_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) க நாற ெம�&� ெபயரா $சி�.045 

 &ளவி� பளி� பாய� 

ெகாI�_ெப.எ#.(ெகா_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ#.&றி.) $சி�.046 

 &ட �ல� காவல+_ெப.(காவ�_ெப.+அ+_பட+.ப).) ம5மா) ஒ)னா+ $சி�.047 

 வட �ல இமய	� வா4& வி� ெபாறி	த $சி�.048 

 எC உற2 திணி ேதா_ெப.(ேதா_ெப.) இய� ேத+9 

&>0வ)_ெப.எ#.(&>0வ)_ெப.) $சி�.049 

 வ5 �ன�_ெப.(�ன�_ெப.) வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) வ-சிA� வறிேத 

அதாஅ)� $சி�.050 

 நற: வா( 

உைற9&�_ெப.எ#.(உைற_வி.+99_ெபா5.உ5.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ#.&றி.) 

நா&_ெப.(நா&_ெப.) �தி+ 3ணவ	� $சி�.051 

 அைற வா(9 &��_ெப.அ.(&��_ெப.அ.) �ணி அயி� உளி ெபா5த $சி�.052 

 ைக �ைன ெச�ப� கைட�த மா+பி) $சி�.053 

 ெச( ,4_ெப.அ.(,�_ெப.அ.) க=ணி ெசவி�த� தி5	தி $சி�.054 

 ேநா) பக>0 உமண+ ஒCைகெயா0 

வ�த_ெப.எ#.(வா_வி.+�	_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) $சி�.055 

 மகாஅ+ அ)ன ம�தி மடேவா+ $சி�.056 

 நகாஅ+ அ)ன நளி ந<+ �	த�_ெப.(�	த�_ெப.) $சி�.057 

 வா_ெப.(வா_ெப.) வா( எ5�தி) வயி*றக	� அட9கி $சி�.058 

 ேதா_ெப.(ேதா_ெப.) �ற�_ெப.(�ற�_ெப.) 

மைற9&_ெப.எ#.(மைற_வி.+99_ெபா5.உ5.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ#.&றி.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) F+ 3;�பி) $சி�.059 

 உள+ இய� ஐ�பா� உம>/ய+ 

ஈ)ற_ெப.எ#.(ஈ_வி.+)*_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) $சி�.060 



 கிள+ ,= �த�வெரா0 கிJகிலி ஆ0� $சி�.061 

 த	� ந<+ வைர�பி) ெகா*ைக9 ேகாமா)_ெப.(ேகாமா)_ெப.) $சி�.062 

 ெத) �ல� காவல+_ெப.(காவ�_ெப.+அ+_பட+.ப).) ம5மா) ஒ)னா+ 

$சி�.063 

 ம=_ெப.(ம=_ெப.) மா� 

ெகா=ட_ெப.எ#.(ெகா_வி.+=>_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெவ=_ெப.அ.(ெவ=_ெப.அ.) &ைட $சி�.064 

 க= ஆ+ க=ணி க0� ேத+# ெசழிய) $சி�.065 

 தமி2 நிைலெப*ற தா4& அ5 மரபி) $சி�.066 

 மகி2 நைன ம�கி) ம�ைரA� வறிேத அதாஅ)� $சி�.067 

 ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ந<+� ெபா(ைக_ெப.(ெபா(ைக_ெப.) அைடகைர நிவ�த 

$சி�.068 

 �� ந<+9 கட�பி) �ைண ஆ+ ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) $சி�.069 

 ஓவ	� அ)ன உ=�ைற ம54கி� $சி�.070 

 ேகாவ	� அ)ன ெகா4&_ெப.(ெகா4&_ெப.) ேச+� உைற	தலி) $சி�.071 

 வ5 �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) அ)ன வ= �ைக உைட�� $சி�.072 

 தி5 �க�_ெப.(�க�_ெப.) 

அவி2�த_ெப.எ#.(அவி2_வி.+�	_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) ெத(வ	 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $சி�.073 

 ஆ; இ� அ4ைக அர9&	 ேதா(�த)ன $சி�.074 

 ேசயித2 ெபாதி�த ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா) ெகா>ைட $சி�.075 

 ஏம இ) �ைண தழ<இ_வி.எ#.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ#.&றி.) இற& 

உள+�� $சி�.076 

 காம5 ��பி_ெப.(��பி_ெப.) காமர� ெச��� $சி�.077 



 த=_ெப.அ.(த=_ெப.அ.) பைண 

தழ<இய_ெப.எ#.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) தளரா இ59ைக9 $சி�.078 

 &ண �ல� காவல+_ெப.(காவ�_ெப.+அ+_பட+.ப).) ம5மா) ஒ)னா+ 

$சி�.079 

 ஓ4&_ஏவ.(ஓ4&_வி.) எயிL� கதவ�_ெப.(கதவ�_ெப.) உ5�# ;வ� 

ெசாறிA� $சி�.080 

 M4& எயி� எறி�த ெதா/_ெப.(ெதா/_ெப.) விள4& தட9ைக $சி�.081 

 நாடா ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) இைச ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ேத+# ெச�பிய) 

$சி�.082 

 ஓடா� ,>ைக உற�ைதA� வறிேத அதாஅ)� $சி�.083 

 வான�_ெப.(வான�_ெப.) வா(	த வள மைல9 கவா அ) $சி�.084 

 கான ம-ைஞ9&9 கலி4க� ந�கிய $சி�.085 

 அ5�_ெப.அ.(அ5�_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) அண4கி) ஆவிய+ 

ெப5மக) $சி�.086 

 ெப54_ெப.அ.(ெப5�_ெப.அ.) க� 

நாட)_&றி.வி.�.(நா0_ெப.+அ)_பட+.ஒ5.) ேபகN� 

;5��_ெப.(;5��_ெப.) உண $சி�.087 

 ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) வ < 

உைற9&�_ெப.எ#.(உைற_வி.+99_ெபா5.உ5.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ#.&றி.) 

நாக ெந0_ெப.அ.(ெந0_ெப.அ.) வழி# $சி�.088 

 சி� வ < ��ைல9&� ெப5�_ெப.அ.(ெப5�_ெப.அ.) ேத+ ந�கிய $சி�.089 

 பிற4& ெவ_ெப.எஅ.(ெவ_ெப.அ.) அ5வி 

வ <C�_ெப.எ#.(வ <2_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ#.&றி.) சார�_ெப.(சார�_ெப.) 

$சி�.090 

 பற�பி) ேகாமா)_ெப.(ேகாமா)_ெப.) பா1A� கற4& மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

$சி�.091 



 வா� உைள� �ரவிெயா0 ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) 

ம5ள_&ைற.எ#.(ம5_வி.+அ_&ைற.எ#.&றி.) $சி�.092 

 ஈர ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ெமாழி இரவல+9& ஈ�த $சி�.093 

 அழ� திக2�� இைம9&� அ-; வ5 ெந0_ெப.அ.(ெந0_ெப.அ.) 

ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) $சி�.094 

 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ெதா/	 தட9 ைக கா1A� நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) திக2 

$சி�.095 

 ந<ல�_ெப.(ந<ல�_ெப.) நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) ந�கிய கலி4க� $சி�.096 

 ஆ� அம+ ெச�வ*& அம+�தன) 

ெகா0	த_ெப.எ#.(ெகா0_வி.+		_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) $சி�.097 

 சாவ� தா4கிய_ெப.எ#.(தா4&_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) சா�� �ல+ 

திணி ேதா_ெப.(ேதா_ெப.) $சி�.098 

 ஆ+வ ந)_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ெமாழி ஆA� மா� வைர9 $சி�.099 

 கம2 ,-_ெப.அ.(,�_ெப.அ.) சார�_ெப.(சார�_ெப.) கவினிய 

ெந�லி_ெப.(ெந�லி_ெப.) $சி�.100 

 அமி2� விைள த<�_ெப.அ.(த<�_ெப.அ.) கனி ஒளைவ9& ஈ�த $சி�.101 

 உர:# சின�_ெப.(சின�_ெப.) கனJ� ஒளி திக2 ெந0ேவ� $சி�.102 

 அரவ9 கட�_ெப.(கட�_ெப.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அதிகN� கரவா� 

$சி�.103 

 ந>டO+ உவ�ப_&ைற.எ#.(உவ��_வி.+அ_&ைற.எ#.&றி.) நைட� ப1கார� 

$சி�.104 

 �>டா� ெகா0	த_ெப.எ#.(ெகா0_வி.+		_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) �ைன 

விள4& தட9 ைக $சி�.105 

 �ளி மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) 

ெபாழிA�_ெப.எ#.(ெபாழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ#.&றி.) 

வளி_ெப.(வளி_ெப.) �-; ெந04_ெப.அ.(ெந0�_ெப.அ.) ேகா>0 $சி�.106 



 நளி மைல நாட)_&றி.வி.�.(நா0_ெப.+அ)_பட+.ஒ5.) நளிA� நளி சிைன 

$சி�.107 

 ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) ேபா� கஞலிய நா&_ெப.(நா&_ெப.) �தி+ நாக	�9 

$சி�.108 

 &��_ெப.அ.(&��_ெப.அ.) ெபாைற ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) நா0 

ேகா/ய+9& ஈ�த $சி�.109 

 கா19 &திைர9 கா1ெயா0 மைல�த $சி�.110 

 ஓ19 &திைர_ெப.(&திைர_ெப.) ஓ1A� என ஆ4& $சி�.111 

 எC சம�_ெப.(சம�_ெப.) கட�த_ெப.எ#.(கட_வி.+�	_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) 

எC உற2 திணி ேதா_ெப.(ேதா_ெப.) $சி�.112 

 எCவ+ ,=ட_ெப.எ#.(,=_வி.+>_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) ஈைக# 

ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) 3க� $சி�.113 

 வி1 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) வியலக� 

விள4க_&ைற.எ#.(விள4&_வி.+அ_&ைற.எ#.&றி.) $சி�.114 

 ஒ5_ெப.அ.(ஒ5_ெப.அ.) தா)_த*.;.(தா)_த*.;.) 

தா4கிய_ெப.எ#.(தா4&_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) உரNைட ேநா) 

தா_ெப.(தா_ெப.) $சி�.115 

 ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) வ < நாக�� அகிJ� ஆர�� $சி�.116 

 �ைற ஆ0 மகளி+9&	 ேதா_ெப.(ேதா_ெப.) �ைண 

ஆகிய_ெப.எ#.(ஆ&_ெப.எ#.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) $சி�.117 

 ெபா5 �ன�_ெப.(�ன�_ெப.) த�உ� ேபா9& அ5 மரபி) $சி�.118 

 ெதா�_ெப.அ.(ெதா)ைம_ெப.) மா இல4ைக9 க5ெவா0 ெபய1ய $சி�.119 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) மா இல4ைக ம)ன5I� $சி�.120 

 ம� இ)றி விள4கிய_ெப.எ#.(விள4&_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) வ0 

இ� வா( வா_ெப.(வா_ெப.) $சி�.121 

 உ� �லி	 ��பி) ஓவிய+ ெப5மக) $சி�.122 



 களி*�	 தC�� இ5�த_ெப.எ#.(இர_வி.+�	_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) தய4&_வி.(தய4&_வி.) தி5��_ஏவ.(தி5��_வி.) அ/ 

$சி�.123 

 பி/9 கண�_ெப.(கண�_ெப.) சித�� 

ெபய�_ெதா.ெப.(ெப(_வி.+அ�_ெதா.ெப.&றி.) மைழ	 தட9 ைக $சி�.124 

 ப� இய9 ேகா/ய+ �ரவல) ேப+ இைச $சி�.125 

 ந�லிய9ேகாடைன நய�த_ெப.எ#.(நய_வி.+�	_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) 

ெகாைகெயா0 $சி�.126 

 தா4& அ5 மரபி) த)N� த�ைத_ெப.(த�ைத_ெப.) $சி�.127 

 வா)_ெப.(வா)_ெப.) ெபா5 ெந0_ெப.அ.(ெந0_ெப.அ.) வைர வளN� பா/ 

$சி�.128 

 �) நா_ெப.(நா_ெப.) ெச)றன� ஆக இ� நா_ெப.(நா_ெப.) $சி�.129 

 திறவா9 க=ண சா( ெசவி9 &5ைள_ெப.(&5ைள_ெப.) $சி�.130 

 கறவா� பா� �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) கவ+த� ேநானா� $சி�.131 

 �னி*� நா(_ெப.(நா(_ெப.) &ைர9&� ��ெல) அ>/� $சி�.132 

 கா2 ேசா+ �� ;வ+9 கண# சித� அ1	த $சி�.133 

 ,ழி ,	த_ெப.எ#.(,_வி.+		_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) �ழ� காளா�பி $சி�.134 

 ஒ�& பசி உழ�த_ெப.எ#.(உழ_வி.+�	_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) ஒ04& 3= 

ம54&� $சி�.135 

 வைள9 ைக கிைண மக_ெப.(மக_ெப.) வ உகி+9 &ைற	த $சி�.136 

 &�ைப_ெப.(&�ைப_ெப.) ேவைள உ�� இலி ெவ�தைத $சி�.137 

 மடேவா+ கா>சி_ெப.(கா>சி_ெப.) நாணி கைட அைட	� $சி�.138 

 இ5�_ெப.அ.(இ5�_ெப.அ.) ேப+ ஒ9கெலா0 ஒ54& உட) மிைசA� 

$சி�.139 

 அழி பசி வ5	த�_ெப.(வ5	த�_ெப.) வ <ட ெபாழி க: $சி�.140 



 த�க= ,>ைக தய4&_வி.(தய4&_வி.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம54கி) 

$சி�.141 

 சி� க= யாைனெயா0 ெப5�_ெப.அ.(ெப5�_ெப.அ.) ேத+ 

எ(தி_வி.எ#.(எ(�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ#.&றி.) $சி�.142 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த).ப).) அவ=_ெப.(அவ=_ெப.) நி)�� வ5��. 

ந<யி5� $சி�.143 

 இவ=_ெப.(இவ=_ெப.) நய��_வி.எ#.(நய_வி.+�	_இ.கா.+உ_வி.எ#.&றி.) 

இ5�த_ெப.எ#.(இர_வி.+�	_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) இ5�_ெப.அ.(இ5�_ெப.அ.) 

ேப+ ஒ9க� $சி�.144 

 ெச�ம� உளெமா0 ெச�&வி+_ஆயி) $சி�.145 

 அைல ந<+	 தாைழ அ)ன�_ெப.(அ)ன�_ெப.) ,�ப:� $சி�.146 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) நா_ெப.(நா_ெப.) ெச5�தி_ெப.(ெச5�தி_ெப.) 

தமனிய� ம5>ட:� $சி�.147 

 க0-.� �=டக�_ெப.(�=டக�_ெப.) கதி+ மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

கழாஅல:� $சி�.148 

 ெந04_ெப.அ.(ெந0�_ெப.அ.) கா� �)ைன_ெப.(�)ைன_ெப.) நி	தில� 

ைவ�ப:� $சி�.149 

 கான�_ெப.(கான�_ெப.) ெவ=_ெப.அ.(ெவ=_ெப.அ.) மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) உலா( நிமி+தர $சி�.150 

 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) சா)ற ெந(த�_ெப.(ெந(த�_ெப.) 

ெந0_ெப.அ.(ெந0_ெப.அ.) வழி $சி�.151 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந<+ ைவ��_ெப.(ைவ��_ெப.) மதிெலா0 ெபய1ய $சி�.152 

 பனி ந<+� ப0வி) ப>/ன� பட1) $சி�.153 

 ஓ4&_ஏவ.(ஓ4&_வி.) நிைல ஒ>டக� �யி� ம/�த)ன $சி�.154 

 வ <4&திைர ெகாண+�த விைர மர விறகி) $சி�.155 



 க5� �ைக# ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) த< மா>/ ெப5�_ெப.அ.(ெப5�_ெப.அ.) 

ேதா_ெப.(ேதா_ெப.) $சி�.156 

 மதி ஏ9கPஉ� மா; அ� தி5 �க	�_ெப.(�க�_ெப.+அ	�_சா1.) $சி�.157 

 3தி ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ேநா9கி) 3ைளமக அ1	த $சி�.158 

 பழ� ப0 ேதற� பரதவ+_ெப.(பரதவ+_ெப.) ம0�ப $சி�.159 

 கிைள மல+� பட�ைப9 கிட4கி� ேகாமா)_ெப.(ேகாமா)_ெப.) $சி�.160 

 தைள அவி2 ெத1ய� தைகேயா* பா/ $சி�.161 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) &ழ�_ெப.(&ழ�_ெப.) பாணி M4கியவெரா0 $சி�.162 

 வற� &ழ�_ெப.(&ழ�_ெப.) .>/) வயி)_ெசா.உ5.(வயி)_ெசா.உ5.) 

வயி) ெப�&வி+ $சி�.163 

 ைப�_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) நைன அவைர பவழ�_ெப.(பவழ�_ெப.) ேகா�ப:� 

$சி�.164 

 க5 நைன9 காயா9 கண மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) அவிழ:� $சி�.165 

 ெகாC4_ெப.அ.(ெகாC�_ெப.அ.) ெகா/_ெப.(ெகா/_ெப.) �;=ைட ெகா>ட� 

ெகாள:� $சி�.166 

 ெசC4 &ைல9 க�த_ெப.(கா�த_ெப.) ைக விர�_ெப.(விர�_ெப.) ,�ப:� 

$சி�.167 

 ெகா�ைல ெந0_ெப.அ.(ெந0_ெப.அ.) வழி9 ேகாப�_ெப.(ேகாப�_ெப.) ஊர:� 

$சி�.168 

 ��ைல_ெப.(��ைல_ெப.) சா)ற ��ைல_ெப.(��ைல_ெப.) அ� �றவி) 

$சி�.169 

 விட+_ெப.(விட+_ெப.) கா� அ5வி விய�_ெப.(விய�_ெப.) மைல L2கி# 

$சி�.170 

 ;ட+ கா�மாறிய ெசGவி 

ேநா9கி_வி.எ#.(ேநா9&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ#.&றி.) $சி�.171 



 திற�_ெப.(திற�_ெப.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 3தியி) 

,	த_ெப.எ#.(,_வி.+		_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) ேகணி $சி�.172 

 விற�_ெப.(விற�_ெப.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ெவ)றி ேவR+ எ(தி) 

$சி�.173 

 உ� ெவயி*& உைலஇய உ5��_ெப.(உ5��_ெப.) அவி+ 

&ர�ைப_ெப.(&ர�ைப_ெப.) $சி�.174 

 எயி*றிய+ அ>ட இ) �ளி ெவ-_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேசா� $சி�.175 

 ேதமா ேமனி#_ெப.(ேமனி_ெப.+#_ஒ*.) சி� வைள ஆயெமா0 $சி�.176 

 ஆமா) .>/ன அைமவர� ெப�&வி+ $சி�.177 

 ந��_ெப.அ.(ந��_ெப.அ.) ,4_ெப.அ.(,�_ெப.அ.) ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) 

ெதா0	த நா_ெப.(நா_ெப.) சிைன9 $சி�.178 

 &�4_ெப.அ.(&��_ெப.அ.) கா� கா-சி9 ெகா�ப+ ஏறி $சி�.179 

 நிைல அ54_ெப.அ.(அ5�_ெப.அ.) &>ட� 

ேநா9கி_வி.எ#.(ேநா9&_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ#.&றி.) ெந/� 

இ5��_வி.எ#.(இ5_வி.+�	_இ.கா.+உ_வி.எ#.&றி.) $சி�.180 

 �ல:9 கய�_ெப.(கய�_ெப.) 

எ0	த_ெப.எ#.(எ0_வி.+		_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) ெபா) வா( மணி# 

சிர�_ெப.(சிர�_ெப.) $சி�.181 

 வ உகி+_ெப.(உகி+_ெப.) கிழி	த வ0 ஆ2 பாசைட $சி�.182 

 �_ெப.(�_ெப.) அைர	 தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) �கி2 வி1 நாேபா� 

$சி�.183 

 ெகா4&_ெப.(ெகா4&_ெப.) கவ+ ந<ல# ெச4_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) 

க=_ெப.(க=_ெப.) ேசவ�_ெப.(ேசவ�_ெப.) $சி�.184 

 மதி ேச+ அரவி) மான	 

ேதா)��_ெப.எ#.(ேதா)�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ#.&றி.) $சி�.185 



 ம5த�_ெப.(ம5த�_ெப.) சா)ற ம5த	 த=_ெப.அ.(த=_ெப.அ.) பைண 

$சி�.186 

 அ�தண+_ெப.(அ�தண+_ெப.) அ5கா அ54_ெப.அ.(அ5�_ெப.அ.) க/ 

விய�_ெப.(விய�_ெப.) நக+ $சி�.187 

 அ� த=_ெப.அ.(த=_ெப.அ.) கிட4கி) 

அவ)_பதி.ெப.(அ_;>.+அ)_பட+.ஆ=.ஒ5.) ஆL+_ெப.(ஆL+_ெப.) எ(தி) 

$சி�.188 

 வல� பட 

நட9&�_ெப.எ#.(நட_வி.+99_ெபா5.உ5.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ#.&றி.) வலி 

�ண+ எ5	தி) $சி�.189 

 உர) ெகC ேநா) பக>0 உழவ+_ெப.(உழவ+_ெப.) த4ைக_ெப.(த4ைக_ெப.) 

$சி�.190 

 பி/9 ைக அ)ன பி)N வ <2 சி��ற	�	 $சி�.191 

 ெதா/9 ைக மகSஉ மக �ைற த0�ப $சி�.192 

 இ54_ெப.அ.(இ5�_ெப.அ.) கா2 உல9ைக_ெப.(உல9ைக_ெப.) 

இ5��_ெப.(இ5��_ெப.) �க�_ெப.(�க�_ெப.) ேத(	த $சி�.193 

 அைவ�� மா= அ1சி அமைல ெவ=_ெப.அ.(ெவ=_ெப.அ.) ேசா� $சி�.194 

 கைவ	 தா_ெப.(தா_ெப.) அலவ)_ெப.(அலவ)_ெப.) கலைவெயா0 

ெப�&வி+ $சி�.195 

 எ1 மறி�த)ன நாவி) இல4& எயி*�_ெப.(எயி*�_ெப.) $சி�.196 

 க5 மறி9 காதி) கைவ அ/� ேப(மக $சி�.197 

 நிண) உ=0 சி1	த ேதா*ற� ேபால $சி�.198 

 பிண) உைக	�# சிவ�த_ெப.எ#.(சிவ_வி.+�	_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) ேப+ 

உகி+_ெப.(உகி+_ெப.) பைண	 தா_ெப.(தா_ெப.) $சி�.199 

 அ=ண�_ெப.(அ=ண�_ெப.) யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அ5வி 

�க_ெப.(�க_ெப.) அவி�ப $சி�.200 



 ந<� அட4&_வி.(அட4&_வி.) ெத5வி) 

அவ)_பதி.ெப.(அ_;>.+அ)_பட+.ஆ=.ஒ5.) சா� அய+ LM+ $சி�.201 

 ேச(	�� அ)� சிறி� நணிய�ேவ $சி�.202 

 ெபா5ந+9& ஆயிN�_நி.எ#.(ஆ(_வி.+இ)_நி.எ#.&றி.+உ�_சா1.) �லவ+9& 

ஆயிN�_நி.எ#.(ஆ(_வி.+இ)_நி.எ#.&றி.+உ�_சா1.) $சி�.203 

 அ5 மைற நாவி) அ�தண+9& 

ஆயிN�_நி.எ#.(ஆ(_வி.+இ)_நி.எ#.&றி.+உ�_சா1.) $சி�.204 

 கட:_ெப.(கட:_ெப.) மா� வைர க= வி0	த)ன $சி�.205 

 அைடயா வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) 

அவ)_பதி.ெப.(அ_;>.+அ)_பட+.ஆ=.ஒ5.) அ54_ெப.அ.(அ5�_ெப.அ.) 

கைட &�கி $சி�.206 

 ெச(�ந)றி அறிதJ� சி*றின� இ)ைமA� $சி�.207 

 இ) �க�_ெப.(�க�_ெப.) உைடைமA� இனிய) ஆதJ� $சி�.208 

 ெசறி��_வி.எ#.(ெசறி_வி.+�	_இ.கா.+உ_வி.எ#.&றி.) விள4& சிற�பி) 
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 க5திய� �/	தJ� கா�ற� ப0தJ� $சி�.213 

 ஒ5_ெப.அ.(ஒ5_ெப.அ.) வழி� படாைமA� ஓ/ய� உண+தJ� $சி�.214 

 அ1 ஏ+ உ=க= அ1ைவய+ ஏ	த_&ைற.எ#.(ஏ	�_வி.+அ_&ைற.எ#.&றி.) 

$சி�.215 

 அறி:_ெப.(அறி:_ெப.) மட�_ெப.(மட�_ெப.) ப0தJ� அறி:_ெப.(அறி:_ெப.) 

ந)&_வி.அ.(ந)&_ெப.) உைடைமA� $சி�.216 



 வ1ைச_ெப.(வ1ைச_ெப.) அறிதJ� வைரயா� ெகா0	தJ� $சி�.217 

 ப1சி� வா29ைக� ப1சில+ ஏ	த_&ைற.எ#.(ஏ	�_வி.+அ_&ைற.எ#.&றி.) 

$சி�.218 

 ப� மீ)_ெப.(மீ)_ெப.) ந0வ= பா� மதி ேபால $சி�.219 

 இ) நைக ஆயெமா0 இ5�ேதா* &�கி $சி�.220 

 ைப4_ெப.அ.(ைப4_ெப.அ.) க= ஊக� பா��_ெப.(பா��_ெப.) பி/	த)ன 

$சி�.221 

 அ� ேகா>0# ெசறி�த_ெப.எ#.(ெச1_வி.+�	_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) 

அவி2��_வி.எ#.(அவி2_வி.+�	_இ.கா.+உ_வி.எ#.&றி.) 

வ <4&_ஏவ.(வ <4&_வி.) திவவி) $சி�.222 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிைர	த)ன வன�பி) வா( 

அைம	�_வி.எ#.(அைம_வி.+		_இ.கா.+உ_வி.எ#.&றி.) $சி�.223 

 வயி� ேச+� ஒCகிய_ெப.எ#.(ஒC&_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) வைக 
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 �க2 விைன� ெபாலி�த_ெப.எ#.(ெபாலி_வி.+�	_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) 
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 பNவலி) வழாஅ� ப� ேவ� அ/சி�_ெப.(அ/சி�_ெப.) $சி�.241 

 வா_ெப.(வா_ெப.) நிற_ெப.(நிற�_ெப.) வி;�பி) ேகாமீ) 

.2�த_ெப.எ#.(.2_வி.+�	_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) $சி�.242 

 இள4_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) கதி+ ஞாயி�_ெப.(ஞாயி�_ெப.) எI� 

ேதா*ற	� $சி�.243 

 விள4& ெபா*கல	தி� வி5��வன ேபணி $சி�.244 

 ஆனா வி5�பி) தா)_த*.;.(தா)_த*.;.) 

நி)�_வி.எ#.(நி�_வி.+)*_இ.கா.+உ_வி.எ#.&றி.) ஊ>/ $சி�.245 

 திற�_ெப.(திற�_ெப.) சா� ெவ)றிெயா0 ெதG:� �ல� அக*றி $சி�.246 

 விற�_ெப.(விற�_ெப.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ம)ன+_ெப.(ம)ன+_ெப.) ம) 

எயி� �59கி $சி�.247 

 நயவ+ பாண+_ெப.(பாண+_ெப.) �)க=_ெப.(�)க=_ெப.) த<+	தபி) $சி�.248 

 வயவ+ த�த_ெப.எ#.(தா_வி.+�	_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) வா)_ெப.(வா)_ெப.) 

ேக2 நிதியெமா0 $சி�.249 



 ப5வ வான	�� பா*கதி+ பர�பி_வி.எ#.(பர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ#.&றி.) 

$சி�.250 

 உ5வ வா)_ெப.(வா)_ெப.) மதி ஊ+ெகா=டா4& $சி�.251 

 F+ உளி ெபா5த வ0 ஆ2 ேநா) &ற>0 $சி�.252 

 ஆர�_ெப.(ஆர�_ெப.) .2�த_ெப.எ#.(.2_வி.+�	_இ.கா.+அ_ெப.எ#.&றி.) 

அயி� வா( ேநமிெயா0 $சி�.253 
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விைனஞ+_ெப.(விைனஞ+_ெப.) ைகவிைன 

�*றி_வி.எ#.(�*�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ#.&றி.) $சி�.257 

 ஊ+��_வி.எ#.(ஊ+_வி.+�	_இ.கா.+உ_வி.எ#.&றி.) ெபய+ 
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ெம)_ெப.அ.(ெம)_ெப.அ.) ேதா_ெப.(ேதா_ெப.) $சி�.261 
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$சி�.த.பா.2.1 

 ஓ/ய மா+ப) உய+ ந�லிய9ேகாட) $சி�.த.பா.2.1 
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