
அகர�_ெப.(அகர�_ெப.) �தல எ�� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ஆதி 

பகவ� �த�ேற உல�_ெப.(உல�_ெப.) $தி��.001.01 

 க�றதனா� ஆய பய�_ெப.(பய�_ெப.) எ�ெகா�-வா�-அறிவ� 

ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) ெதாழாஅ  எனி� $தி��.001.02 

 மல மிைச ஏகினா� மா& அ' ேச (தா  நிலமிைச ந)* வா+வா  

$தி��.001.03 

 ேவ&*த� ேவ&டாைம இலா� அ' ேச (தா �� யா&*� 

இ*�ைப_ெப.(இ*�ைப_ெப.) இல $தி��.001.04 

 இ��_ெப.(இ��_ெப.) ேச  இ� விைன/� ேசரா இைறவ� 

ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) ேச  0க+ 01(தா மா2* $தி��.001.05 

 ெபாறி வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) ஐ(_ெப.(ஐ(_ெப.) அவி�தா� ெபா4 த)  

ஒ��க ெநறி நி�றா  ந)* வா+வா  $தி��.001.06 

 தன�� உவைம இ�லாதா� தா�_ெப.(தா�_ெப.) ேச (தா �� அ�லா� 

மன� கவைல_ெப.(கவைல_ெப.) மா�ற� அ1 $தி��.001.07 

 அற ஆழி அ(தண� தா�_ெப.(தா�_ெப.) ேச (தா �� அ�லா� பிற ஆழி 

ந)(த� அ1 $தி��.001.08 

 ேகா� இ� ெபாறியி� �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) இலேவ-எ&�ண�தா� 

தாைள வண8கா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) $தி��.001.09 

 பிறவி9 ெப�8_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) ந)(வ  ந)(தா  

இைறவ� அ' ேசராதா  $தி��.001.10 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) நி�:_வி.எ;.(நி�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) வழ8கி வ�தலா� தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) 

அமி+த� எ�: உணர� பா�: $தி��.002.01 

 9பா ��� 90 ஆய 90 ஆ�கி 9பா ��� 90 ஆய=உ� 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $தி��.002.02 



 வி&_ெப.(வி&_ெப.) இ�: ெபா49பி� வி1ந)  விய� 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.+அ�_சா1.) உ� 

நி�:_வி.எ;.(நி�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) உட�:� பசி $தி��.002.03 

 ஏ1� உழாஅ  உழவ _ெப.(உழவ _ெப.) 0ய�_ெப.(0ய�_ெப.) எ�>� வா1 

வள�_ெப.(வள�_ெப.) ��றி�கா� $தி��.002.04 

 ெக*9ப=உ� ெக2டா ��; சா வா4 ம�: ஆ8ேக எ*9ப=உ� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $தி��.002.05 

 வி<�பி� ளி வ )ழி� அ�லா� ம�: ஆ8ேக ப<� 0�_ெப.(0�_ெப.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) கா&0 அ1 $தி��.002.06 

 ெந*8_ெப.அ.(ெந*�_ெப.அ.) கட?� த�_பதி.ெப.(த�_தி1.) ந) ைம ��:� 

த'( எழிலி_ெப.(எழிலி_ெப.) தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) ந�கா ஆகிவி'� 

$தி��.002.07 

 சிற9ெபா* @சைன ெச�லா-வான� வற��ேம� வாேனா ��� ஈ&* 

$தி��.002.08 

 தான� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) இர&*�_ெப.(இர&*_ெப.+உ�_சா1.) த8கா 

விய� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) வான�_ெப.(வான�_ெப.) வழ8கா எனி� 

$தி��.002.09 

 ந)  இ�: அைமயா உல�எனி� யா யா ��� வா�_ெப.(வா�_ெப.) இ�: 

அைமயா ஒ��� $தி��.002.10 

 ஒ��க� ந)�தா  ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) வி�9ப� ேவ&*� 

ப>வ� ணிB $தி��.003.01 

 ற(தா  ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) ைண� Cறி� ைவய� இற(தாைர 

எ&ணி�ெகா&ட�: $தி��.003.02 

 இ�ைம வைக ெத1(_வி.எ;.(ெத1_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஈ&* 

அற�_ெப.(அற�_ெப.) @&டா  ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) பிற8கி�: 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) $தி��.003.03 

 உர� எ�>� ேதா2'யா� ஓ  ஐ(� கா9பா� வர� எ�>� ைவ9பி�� 

ஓ  வி� $தி��.003.04 



 ஐ(_ெப.(ஐ(_ெப.) அவி�தா� ஆ�ற�_ெப.(ஆ�ற�_ெப.) அக� வி<�0ளா  

ேகாமா�_ெப.(ேகாமா�_ெப.) இ(திரேன சா?� க1 $தி��.003.05 

 ெசய�� அ1ய ெச4வா _வி.�.(ெச4_வி.+E_இ.இ.கா.+ஆ _பட .ப�.) ெப1ய  

சிறிய  ெசய�� அ1ய ெச4கலாதா  $தி��.003.06 

 <ைவ ஒளி ஊ: ஓைச நா�ற�_ெப.(நா�ற�_ெப.) எ�: ஐ(தி� வைக 

ெத1வா�க2ேட-உல� $தி��.003.07 

 நிைறெமாழி மா(த _ெப.(மா(த _ெப.) ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) 

நில�_ெப.(நில�_ெப.+அ�_சா1.) மைறெமாழி கா2'வி*� $தி��.003.08 

 �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) எ�>� ��: ஏறி நி�றா  ெவ�ளி 

கண�_ெப.(கண�_ெப.) ஏ/� கா�த� அ1 $தி��.003.09 

 அ(தண _ெப.(அ(தண _ெப.) எ�ேபா  அறேவா -ம�: 

எE_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+E_ஒ�.) உயி ��� ெச(_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) 

த&ைம_ெப.(த&ைம_ெப.) @&* ஒ�கலா� $தி��.003.10 

 சிற90_ெப.(சிற90_ெப.) 

ஈ>�_ெப.எ;.(ஈ_வி.+�_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

ெச�வ��_ெப.(ெச�வ�_ெப.+உ�_சா1.) 

ஈ>�_ெப.எ;.(ஈ_வி.+�_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) அற�தி� 

ஊஉ8� ஆ�க� எவேனா உயி �� $தி��.004.01 

 அற�தி� ஊஉ8� ஆ�க�� இ�ைல அதைன மற�தலி� ஊ8� இ�ைல 

ேக* $தி��.004.02 

 ஒ�?� வைகயா� அறவிைன ஓவாேத 

ெச�?�_ெப.எ;.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) வா4 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ெசய�_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

$தி��.004.03 

 மன��க& மா< இல�_�றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட .ஒ�.) 

ஆத�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) அைன� அற� ஆ�ல ந)ர பிற 

$தி��.004.04 



 அ��கா: அவா ெவ�ளி இ�னா; ெசா� நா��� இ��கா இய�ற-அற� 

$தி��.004.05 

 அ�: அறிவா� எ�னா அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

ெச4க_விய8.வி.�.(ெச4_வி.+க_விய8.வி.�.) ம�: 

அ_பதி.ெப.(அ_<2.+_பட .ஒ�.) ெபா�:8கா� ெபா�றா� ைண 

$தி��.004.06 

 அற� ஆ: இ_பதி.ெப.(இ_<2.+_பட .ஒ�.) என ேவ&டா சிவிைக 

ெபா:�தாெனா* ஊ (தா� இைட $தி��.004.07 

 வ )+ நா�_ெப.(நா�_ெப.) படாஅைம ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) ஆ�றி� 

அஃ_பதி.ெப.(அஃ_<2.+_பட .ஒ�.) ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) வா+ 

நா�_ெப.(நா�_ெப.) வழி அைட��� க� $தி��.004.08 

 அற�தா� வ�வேத இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) ம�: 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 0ற�த 

0க��_ெப.எ;.(0க+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) இல $தி��.004.09 

 ெசய�பால ஓ�� அறேன ஒ�வ�� உய�பால ஓ�� பழி $தி��.004.10 

 இ�வா+வா� எ�பா� இய�0_ெப.(இய�0_ெப.) உைடய Hவ ��� 

ந�லா�றி� நி�ற_ெப.எ;.(நி�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) ைண 

$தி��.005.01 

 ற(தா ��� Eவாதவ ��� இற(தா ��� இ�வா+வா� எ�பா� 

ைண $தி��.005.02 

 ெத�0ல�தா  ெத4வ�_ெப.(ெத4வ�_ெப.) வி�(_ெப.(வி�(_ெப.) ஒ�க� 

தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) எ�: ஆ8� ஐ�0ல� ஆ: ஓ�ப� 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) $தி��.005.03 

 பழி அIசி9 பா� ஊ& உைட�தாயி� வா+�ைக_ெப.(வா+�ைக_ெப.) வழி 

எIச� எIஞா�:� இ� $தி��.005.04 

 அ�0� அற>� உைட�ஆயி� இ�வா+�ைக ப&0� பய>� 

அ_பதி.ெப.(அ_<2.+_பட .ஒ�.) $தி��.005.05 



 அற� ஆ�றி� இ�வா+�ைக ஆ�றி� 0ற� ஆ�றி� ேபாஒ49 ெப:வ 

எவ� $தி��.005.06 

 இய�பினா� இ�வா+�ைக வா+பவ� எ�பா� �ய�வா�� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) $தி��.005.07 

 ஆ�றி� ஒ��கி அற� இ��கா இ�வா+�ைக ேநா�பா1� ேநா�ைம 

உைட�_வி.எ;.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.005.08 

 அற� என9ப2டேத இ�வா+�ைக அஃ� பிற� பழி9ப இ� 

ஆயி�_நி.எ;.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) $தி��.005.09 

 ைவய�� வா+வா8� வா+பவ� வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

உைற/�_ெப.எ;.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) ெத4வ�� 

ைவ�க9ப*� $தி��.005.10 

 மைன� த�க மா&0_ெப.(மா&0_ெப.) உைடய� 

ஆகி_வி.எ;.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) த� 

ேகா&டா�_வி.�.(ெகா�_வி.+&2_இ.கா.+ஆ�_பட .ஒ�.) வள�த�கா� 

வா+�ைக�ைண $தி��.006.01 

 மைன மா2சி இ�லா�க& இ� ஆயி�_நி.எ;.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) 

வா+�ைக_ெப.(வா+�ைக_ெப.) எைனமா2சி� 

ஆயி>�_நி.எ;.(ஆ4_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.+உ�_சா1.) இ� $தி��.006.02 

 இ�ல எ� இ�லவ� மா&0ஆனா� உ�ள எ� இ�லவ� மாணா�கைட 

$தி��.006.03 

 ெப&ணி� ெப�(த�க யா உள-க�0 எ�>� தி&ைம உ&டாக9ெபறி� 

$தி��.006.04 

 ெத4வ�_ெப.(ெத4வ�_ெப.) ெதாழாஅ� ெகா�ந�-ெதா� எ�வா� ெப4 

என ெப4/�_ெப.எ;.(ெப4_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $தி��.006.05 

 த�கா� த� ெகா&டா� ேபணி தைக சா�ற ெசா�கா� ேசா B இலா�-

ெப& $தி��.006.06 



 சிைற கா���_ெப.எ;.(கா_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

கா90_ெப.(கா90_ெப.) எவ� 

ெச4/�_ெப.எ;.(ெச4_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) மகளி _ெப.) நிைற 

கா���_ெப.எ;.(கா_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

கா9ேப தைல_ெப.(தைல_ெப.) $தி��.006.07 

 ெப�றா� ெபறி(_நி.எ;.(ெப:_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) ெப:வ  

ெப&' _ெப.(ெப&*_ெப.+இ _பட .ப�.) ெப�I_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

சிற909 0�ேதளி  வா�� உல�_ெப.(உல�_ெப.) $தி��.006.08 

 0க+ 01(த இ� இேலா �� இ�ைல-இக+வா �� ஏ:ேபா� 

பீ*_ெப.(ப*ீ_ெப.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) $தி��.006.09 

 ம8கல� எ�ப மைனமா2சி ம�: அத� ந�கல� ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) 

ம�க2 ேப: $தி��.006.10 

 ெப:மவ�:� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) அறிவ இ�ைல-அறிB 

அறி(த_ெப.எ;.(அ1_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) ம�க2ேப: அ�ல பிற 

$தி��.007.01 

 எ�பிற90� த)யைவ த)&டா-பழி பிற8கா9 ப&0ைட ம�க2 

ெபறி(_நி.எ;.(ெப:_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) $தி��.007.02 

 த� ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) எ�ப த� ம�க�_ெப.(ம�க�_ெப.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_<2.+அ _பட .ப�.) ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) 

த�த�_அ.ெதா.(த�த�_அ.ெதா.) விைனயா� வ�� $தி��.007.03 

 அமி+தி>� ஆ�ற இனிேத-த� ம�க�_ெப.(ம�க�_ெப.) சி: ைக அளாவிய 

C+ $தி��.007.04 

 ம�க�_ெப.(ம�க�_ெப.) ெம4 த)&ட� உட�� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

ம�: அவ _பதி.ெப.(அ_<2.+அ _பட .ப�.) ெசா� ேக2ட� 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) ெசவி�� $தி��.007.05 

 �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) இனி யா+ இனி எ�ப-த� ம�க�_ெப.(ம�க�_ெப.) 

மழைல; ெசா� ேகளாதவ  $தி��.007.06 



 த(ைத_ெப.(த(ைத_ெப.) மக�� ஆ�:� ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) அைவய� 

�(தி இ�9ப; ெசய�_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $தி��.007.07 

 த�மி� த� ம�க�_ெப.(ம�க�_ெப.) அறிBைடைம மா 

நில�_ெப.(நில�_ெப.+அ�_சா1.) ம� உயி �� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

இனி $தி��.007.08 

 ஈ�ற_ெப.எ;.(ஈ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) ெபா�தி� 

ெப1_ெப.(ெப1_ெப.) உவ���-த� மகைன; சா�ேறா� என� ேக2ட 

தா4_ெப.(தா4_ெப.) $தி��.007.09 

 மக�_ெப.(மக�_ெப.) த(ைத�� ஆ�:� உதவி 

இவ�_பதி.ெப.(இ_<2.+அ�_பட .ஆ&.ஒ�.) த(ைத_ெப.(த(ைத_ெப.) எ� 

ேநா�றா�ெகா� எ>� ெசா� $தி��.007.10 

 அ�பி��� உ&டL அைட��� தா+ ஆ வல  0�க&ந)  

@ச�_ெப.(@ச�_ெப.) த�� $தி��.008.01 

 அ�0_ெப.(அ�0_ெப.) இலா _�றி.வி.�.(இ�_ெப.+ஆ _பட .ப�.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) தம�� உ1ய  அ�0_ெப.(அ�0_ெப.) உைடயா  

எ�0� உ1ய  பிற �� $தி��.008.02 

 அ�ேபா* இைய(த_ெப.எ;.(இைய_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) வழ�� 

எ�ப ஆ  உயி �� எ�ேபா* 

இைய(த_ெப.எ;.(இைய_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) ெதாட 0 $தி��.008.03 

 அ�0_ெப.(அ�0_ெப.) 

ஈ>�_ெப.எ;.(ஈ_வி.+�_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) ஆ வ� 

உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) அ_பதி.ெப.(அ_<2.+_பட .ஒ�.) 

ஈ>�_ெப.எ;.(ஈ_வி.+�_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) ந&0 

எ�>� நாடா; சிற90_ெப.(சிற90_ெப.) $தி��.008.04 

 அ�0�: அம (த_ெப.எ;.(அம _வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) வழ�� எ�ப 

ைவயக� இ�0�றா  

எ4�_ெப.எ;.(எ4_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

சிற90_ெப.(சிற90_ெப.) $தி��.008.05 



 அற�தி�ேக அ�0_ெப.(அ�0_ெப.) சா 0 எ�ப 

அறியா _வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி .ம.+அ _பட .ப�.) மற�தி��� 

அஃேத ைண $தி��.008.06 

 எ�0 இலதைன ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) ேபால� கா/ேம 

அ�0_ெப.(அ�0_ெப.) இலதைன அற�_ெப.(அற�_ெப.) $தி��.008.07 

 அ�0_ெப.(அ�0_ெப.) அக� இ�லா உயி  வா+�ைக_ெப.(வா+�ைக_ெப.) 

வ�பா�க& வ�ற�மர� தளி �த�: $தி��.008.08 

 0ற� உ:90 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) எவ� ெச4/�-யா�ைக அக� 

உ:90 அ�0_ெப.(அ�0_ெப.) இலவ �� $தி��.008.09 

 அ�பி� வழிய உயி நிைல அஃ_பதி.ெப.(அஃ_<2.+_பட .ஒ�.) இலா �� 

எ�0 ேதா� ேபா �த உட�0_ெப.(உட�0_ெப.) $தி��.008.10 

 இ�(_வி.எ;.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஓ�பி இ� வா+வ 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) வி�(_ெப.(வி�(_ெப.) ஓ�பி 

ேவளா&ைம_ெப.(ேவளா&ைம_ெப.) ெச4த�ெபா�2* $தி��.009.01 

 வி�(_ெப.(வி�(_ெப.) 0ற�ததா� தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) உ&ட� 

சாவா ம�(_ெப.(ம�(_ெப.) எனி>� ேவ&ட�பா�: அ�: $தி��.009.02 

 வ� வி�(_ெப.(வி�(_ெப.) ைவக?� ஓ�0வா� 

வா+�ைக_ெப.(வா+�ைக_ெப.) ப�வ( பா+ப*த� இ�: $தி��.009.03 

 அக� அம (_வி.எ;.(அம _வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

ெச4யா�_வி.�.(ெச4_வி.+ஆ_எதி .ம.+அ�_பட .ஒ�.) உைற/�-�க� 

அம (_வி.எ;.(அம _வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) 

வி�(_ெப.(வி�(_ெப.) ஓ�0வா� இ� $தி��.009.04 

 வி�� இட�ேவ&*� ெகா�ேலா-வி�( ஓ�பி மி;சி� மிைசவா� 0ல� 

$தி��.009.05 

 ெச� வி�(_ெப.(வி�(_ெப.) ஓ�பி வ� வி�(_ெப.(வி�(_ெப.) 

பா �தி�9பா� ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) வி�(_ெப.(வி�(_ெப.) 

வான�தவ �� $தி��.009.06 



 இைன� ைண� எ�ப ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) இ�ைல வி�(தி� 

ைண� ைண-ேவ�வி9 பய�_ெப.(பய�_ெப.) $தி��.009.07 

 ப1(_வி.எ;.(ப1_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஓ�பி ப�: அ�ேற� எ�ப -

வி�( ஓ�பி ேவ�வி தைல9படாதா  $தி��.009.08 

 உைடைம/� இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) வி�(_ெப.(வி�(_ெப.) ஓ�ப� 

ஓ�பா மடைம மடவா க& உ&* $தி��.009.09 

 ேமா9ப� �ைழ/� அனி;ச� �க�_ெப.(�க�_ெப.) தி1( ேநா�க� 

�ைழ/� வி�(_ெப.(வி�(_ெப.) $தி��.009.10 

 இ� ெசா�-ஆ� ஈர�_ெப.(ஈர�_ெப.) 

அைளஇ_வி.எ;.(அைக_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) ப': இலஆ� 

ெச�ெபா�� க&டா  வா4; ெசா� $தி��.010.01 

 அக� அம (_வி.எ;.(அம _வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஈதலி� 

ந�ேற�க� அம (_வி.எ;.(அம _வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

இ�ெசால� ஆக9ெபறி� $தி��.010.02 

 �க�தா� அம (_வி.எ;.(அம _வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) இனி 

ேநா�கி_வி.எ;.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) அக�தா� ஆ� இ� 

ெசாலினேத அற�_ெப.(அற�_ெப.) $தி��.010.03 

 �0Mஉ� Eவாைம இ�லா�� யா மா2*� இ�0Mஉ� 

இ�ெசாலவ �� $தி��.010.04 

 பணிB உைடய� இ�ெசால� ஆத�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) 

ஒ�வ�� அணி அ�ல ம�:9 பிற $தி��.010.05 

 அ�லைவ ேதய_�ைற.எ;.(ேத4_வி.+அ_�ைற.எ;.�றி.) 

அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெப��� ந�லைவ நா' இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) 

ெசாலி� $தி��.010.06 

 நய� ஈ�:_வி.எ;.(ஈ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) 

பய���பய� ஈ�:_வி.எ;.(ஈ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ப&பி� 

தைல9பி1யா; ெசா� $தி��.010.07 



 சி:ைம/� ந)8கிய_ெப.எ;.(ந)8�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) இ�ெசா� 

ம:ைம/� இ�ைம/� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) த�� $தி��.010.08 

 இ� ெசா� இனி ஈ�ற� கா&பா� எவ�ெகாேலா வ� ெசா� வழ8�வ 

$தி��.010.09 

 இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) உளவாக இ�னாத Cற� கனி இ�9ப கா4 

கவ (த�: $தி��.010.10 

 ெச4யாம� ெச4த_ெப.எ;.(ெச4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) உதவி�� 

ைவயக�� வானக�� ஆ�ற�_ெப.(ஆ�ற�_ெப.) அ1 $தி��.011.01 

 கால�தினா� ெச4த_ெப.எ;.(ெச4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) 

ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) சிறி எனி>� ஞால�தி� மாண9 

ெப1_ெப.(ெப1_ெப.) $தி��.011.02 

 பய�_ெப.(பய�_ெப.) =�கா  

ெச4த_ெப.எ;.(ெச4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) உதவி நய� =�கி� 

ந�ைம கடலி� ெப1_ெப.(ெப1_ெப.) $தி��.011.03 

 திைன� ைண ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) ெசயி>� பைன� ைணயா� 

ெகா�வ -பய� ெத1வா  $தி��.011.04 

 உதவி வைர� அ�: உதவி உதவி ெசய9ப2டா  சா�பி� வைர� 

$தி��.011.05 

 மறவ�க மா< அ�றா  ேக&ைம_ெப.(ேக&ைம_ெப.) றவ�க �ப�� 

90 ஆயா  ந20_ெப.(ந20_ெப.) $தி��.011.06 

 எ�ைம எ� பிற90� உ�Nவ -த�க& வி�ம� ைட�தவ  

ந20_ெப.(ந20_ெப.) $தி��.011.07 

 ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) மற9ப ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) அ�: 

ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) அ�ல அ�ேற மற9ப ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) 

$தி��.011.08 

 ெகா�ற�ன இ�னா ெசயி>� அவ _பதி.ெப.(அ_<2.+அ _பட .ப�.) 

ெச4த_ெப.எ;.(ெச4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) ஒ�:� 

ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) ெக*� $தி��.011.09 



 எ( ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) ெகா�றா ��� உ4B உ&டா� உ4B இ�ைல 

ெச4(ந�றி ெகா�ற மக�� $தி��.011.10 

 த�தி_ெப.(த�தி_ெப.) என ஒ�:� ந�ேற-ப�தியா� பா�ப2* 

ஒ�க9ெபறி� $தி��.012.01 

 ெச9ப� உைடயவ� ஆ�க� சிைதB இ�றி எ;ச�தி�� ஏமா90 

உைட�_வி.எ;.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.012.02 

 ந�ேற த1>� ந*B இக(_வி.எ;.(இக_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஆ� 

ஆ�க�ைத அ�ேற ஒழியவிட� $தி��.012.03 

 த�கா  தகB_ெப.(தகB_ெப.) இல  எ�ப 

அவ _பதி.ெப.(அ_<2.+அ _பட .ப�.) அவ _பதி.ெப.(அவ _பதி.ெப.) எ;ச�தா� 

காண9ப*� $தி��.012.04 

 ேக*� ெப��க�� இ� அ�ல ெநIச�� ேகாடாைம சா�ேறா �� அணி 

$தி��.012.05 

 ெக*வ� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) எ�ப அறிக-த� 

ெநIச�_ெப.(ெநIச�_ெப.) ந*B ஓOஇ அ�ல ெசயி� $தி��.012.06 

 ெக*வாக ைவயா உலக�-ந*வாக ந�றி�க& த8கியா� தா+B 

$தி��.012.07 

 சம� ெச4_வி.எ;.(ெச4_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) சீ  =��� 

ேகா�ேபா� அைம( ஒ�பா� ேகாடாைம-சா�ேறா �� அணி $தி��.012.08 

 ெசா� ேகா2ட� இ�ல ெச9ப�-ஒ�தைலயா உ2 ேகா2ட� 

இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) ெபறி(_நி.எ;.(ெப:_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) 

$தி��.012.09 

 வாணிக� ெச4வா �� வாணிக�-ேபணி9 பிறB� தமேபா� ெசயி� 

$தி��.012.10 

 அட�க� அமர�� உ4��� அட8காைம ஆ  இ��_ெப.(இ��_ெப.) 

உ4�வி*� $தி��.013.01 



 கா�க ெபா�ளா அட�க�ைத-ஆ�க� அதனி� ஊ8� இ�ைல உயி �� 

$தி��.013.02 

 ெசறிB அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) சீ ைம பய���-

அறிB அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஆ�றி� அட8க9 

ெபறி(_நி.எ;.(ெப:_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) $தி��.013.03 

 நிைலயி� தி1யா அட8கியா� ேதா�ற� மைலயி>� மாண9 

ெப1_ெப.(ெப1_ெப.) $தி��.013.04 

 எ�லா ��� ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) ஆ� பணித� அவ��N� ெச�வ �ேக 

ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) தைக� $தி��.013.05 

 ஒ�ைம/� ஆைமேபா� ஐ(_ெப.(ஐ(_ெப.) அட�க� ஆ�றி� எ�ைம/� 

ஏமா90 உைட�_வி.எ;.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.013.06 

 யா காவா  ஆயி>�_நி.எ;.(ஆ4_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.+உ�_சா1.) 

நா_ெப.(நா_ெப.) கா�க காவா�கா� ேசாகா9ப  ெசா� இ���9 ப2* 

$தி��.013.07 

 ஒ�றா>� த);ெசா� ெபா�2 பய�_ெப.(பய�_ெப.) உ&டாயி� 

ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) 

ஆகா_எதி .ம.வி.எ;.(ஆ�_வி.+ஆ�_எதி .ம.+உ_வி.எ;.�றி.) ஆகிவி*� 

$தி��.013.08 

 த)யினா� <2ட 0& உ� ஆ:� ஆறாேத நாவினா� <2ட வ* $தி��.013.09 

 கத�_ெப.(கத�_ெப.) கா� க�: அட8க� ஆ�:வா� ெசEவி 

அற�_ெப.(அற�_ெப.) 

பா ���_ெப.எ;.(பா _வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

ஆ�றி� Qைழ( $தி��.013.10 

 ஒ��க� வி�9ப� தரலா� ஒ��க� உயி1>� ஓ�ப9ப*� $தி��.014.01 

 ப1(_வி.எ;.(ப1_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஓ�பி� கா�க ஒ��க�-

ெத1( ஓ�பி� ேத1>� அஃேத ைண $தி��.014.02 



 ஒ��க� உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) �'ைம இ��க� 

இழி(த_ெப.எ;.(இழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) பிற9பா4வி*� 

$தி��.014.03 

 மற9பி>� ஒ�� ெகாள� 

ஆ��_ெப.எ;.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) பா 9பா� பிற90 

ஒ��க� ��ற� ெக*� $தி��.014.04 

 அ��கா: உைடயா�க& ஆ�க� ேபா�: இ�ைல ஒ��க� இலா�க& 

உய B_ெப.(உய B_ெப.) $தி��.014.05 

 ஒ��க�தி� ஒ�கா  உரேவா -இ��க�தி� ஏத� ப*பா�� 

அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.014.06 

 ஒ��க�தி� எ4வ  ேம�ைம இ��க�தி� எ4வ  எ4தா9 பழி 

$தி��.014.07 

 ந�றி�� வி� ஆ��_ெப.எ;.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ஒ��க� த) ஒ��க� எ�:� 

இ*�ைப_ெப.(இ*�ைப_ெப.) த�� $தி��.014.08 

 ஒ��க� உைடயவ �� ஒ�லாேவ-த)ய வ��கி/� வாயா� ெசால� 

$தி��.014.09 

 உலக�ேதா* ஒ2ட ஒ�க� பல க�:� க�லா  அறிவிலாதா  $தி��.014.10 

 பிற� ெபா�ளா�-ெப2* 

ஒ���_ெப.எ;.(ஒ��_வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) ேபைதைம 

ஞால� அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) க&டா க& இ� 

$தி��.015.01 

 அற�கைட நி�றா�� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) பிற�கைட நி�றா1� 

ேபைதயா  இ� $தி��.015.02 

 விளி(தா1� ேவ: அ�ல  ம�ற-ெதளி(தா  இ� த)ைம 01( ஒ��வா  

$தி��.015.03 

 எைன� ைணய  ஆயி>�_நி.எ;.(ஆ4_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.+உ�_சா1.) 

எ�னா�-திைன� ைண/� ேதரா� பிற� இ� 0கல $தி��.015.04 



 எளி என இ� இற9பா� எ4�-எI ஞா�:� விளியா 

நி���_ெப.எ;.(நி�_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) பழி 

$தி��.015.05 

 பைக பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) அ;ச�_ெப.(அ;ச�_ெப.) பழி என நா��� இகவா 

ஆ�-இ� இற9பா�க& $தி��.015.06 

 அற� இயலா� இ�வா+வா� எ�பா�-பிற� இயலா� ெப&ைம 

நயவாதவ� $தி��.015.07 

 பிற� மைன ேநா�காத_எதி .ம.(ேநா��_வி.+ஆ�_எதி .ம.+அ_ெப.எ;.�றி.) 

ேப  ஆ&ைம_ெப.(ஆ&ைம_ெப.) சா�ேறா �� அற� ஒ�ேறா ஆ�ற 

ஒ��� $தி��.015.08 

 நல�� உ1யா  யா  எனி� நாம ந)  ைவ9பி� பிற�� உ1யா� 

ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ேதாயாதா  $தி��.015.09 

 அற� வைரயா� அ�ல ெசயி>� பிற� வைரயா� ெப&ைம நயவாைம 

ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) $தி��.015.10 

 அக+வாைர� தா8�� நில�_ெப.(நில�_ெப.) ேபால த�ைம இக+வா 9 

ெபா:�த� தைல_ெப.(தைல_ெப.) $தி��.016.01 

 ெபா:�த� இற9பிைன எ�:� அதைன 

மற�த�_ெதா.ெப.(மற_வி.+�த�_ெதா.ெப.�றி.) அதனி>� 

ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) $தி��.016.02 

 இ�ைம/� இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) வி�(_ெப.(வி�(_ெப.) ஒரா� 

வ�ைம/� வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) மடவா 9 ெபாைற $தி��.016.03 

 நிைற உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) ந)8காைம 

ேவ&'�_நி.எ;.(ேவ&*_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) ெபாைற 

உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) 

ேபா�றி_வி.எ;.(ேபா�:_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) ஒ�க9ப*� 

$தி��.016.04 

 ஒ:�தாைர ஒ�றாக ைவயாேர ைவ9ப  ெபா:�தாைர9 ெபா�ேபா� 

ெபாதி( $தி��.016.05 



 ஒ:�தா �� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நாைள இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

ெபா:�தா ��9 ெபா�:� ைண/� 0க+ $தி��.016.06 

 திற� அ�ல த�-பிற  ெச4யி>� ேநா 

ெநா(_வி.எ;.(ெநா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) அற� அ�ல ெச4யாைம 

ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) $தி��.016.07 

 மி�தியா� மி�கைவ ெச4தாைர� தா� த� த�தியா� ெவ�:விட� 

$தி��.016.08 

 ற(தா1� =4ைம உைடய -இற(தா வா4 இ�னா; ெசா� ேநா�கி�பவ  

$தி��.016.09 

 உ&ணா_எதி .ம.வி.எ;.(உ&_வி.+ஆ�_எதி .ம.+உ_வி.எ;.�றி.) ேநா�பா  

ெப1ய -பிற  ெசா�?� இ�னா; ெசா� ேநா�பா1� பி� $தி��.016.10 

 ஒ��� ஆறா� ெகா�க-ஒ�வ� த�_பதி.ெப.(த�_தி1.) 

ெந(ச�_ெப.(ெந(ச�_ெப.+அ�_சா1.) அ��கா: இலாத 

இய�0_ெப.(இய�0_ெப.) $தி��.017.01 

 வி�9 ேப�றி� அஃ_பதி.ெப.(அஃ_<2.+_பட .ஒ�.) ஒ9ப இ�ைல-

யா மா2*� அ��கா�றி� அ�ைம ெபறி(_நி.எ;.(ெப:_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) 

$தி��.017.02 

 அற� ஆ�க� ேவ&டாதா� எ�பா� பிற� ஆ�க� ேபணா 

அ��க:9பா� $தி��.017.03 

 அ��கா�றி� அ�லைவ ெச4யா -இ��� ஆ�றி� ஏத� ப*பா�� 

அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.017.04 

 அ��கா: உைடயா �� அ_பதி.ெப.(அ_<2.+_பட .ஒ�.) சா?� ஒ�னா  

வ��கி/� ேக* ஈ�ப $தி��.017.05 

 ெகா*9ப அ��க:9பா� <�ற�_ெப.(<�ற�_ெப.) உ*9ப=உ� 

உ&ப=உ� இ�றி� ெக*� $தி��.017.06 

 அEவி� அ��கா: உைடயாைன; ெச4யவ� தEைவைய� கா2' 

வி*�_ெப.எ;.(வி*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) $தி��.017.07 



 அ��கா: என ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பாவி தி�; ெச�: த)/ழி 

உ4�வி*� $தி��.017.08 

 அEவிய ெநIச�தா� ஆ�க�� ெசEவியா� ேக*� நிைன�க9ப*� 

$தி��.017.09 

 அ��க�: அக�றா�� இ�ைல அஃ_பதி.ெப.(அஃ_<2.+_பட .ஒ�.) 

இ�லா  ெப��க�தி� த) (தா�� இ� $தி��.017.10 

 ந*B இ�றி ந�_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) ெவஃகி� �' 

ெபா�றி ��ற�� ஆ8ேக த�� $தி��.018.01 

 ப* பய�_ெப.(பய�_ெப.) ெவஃகி பழி9ப*வ 

ெச4யா _வி.�.(ெச4_வி.+ஆ_எதி .ம.+ஆ _பட .ப�.) ந*B அ�ைம 

நாRபவ  $தி��.018.02 

 சி�றி�ப� ெவஃகி அற� அ�ல ெச4யாேர ம�: இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

ேவ&*பவ  $தி��.018.03 

 இல� எ�: ெவஃ�த� ெச4யா -0ல� 

ெவ�ற_ெப.எ;.(ெவ�_வி.+��_இ.கா.அ_ெப.எ;.�றி.) 0�ைம இ� கா2சியவ  

$தி��.018.04 

 அஃகி அக�ற_ெப.எ;.(அக�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) 

அறிB_ெப.(அறிB_ெப.) எ� ஆ�-யா மா2*� ெவஃகி ெவறிய ெசயி� 

$தி��.018.05 

 அ�� ெவஃகி ஆ�றி�க& 

நி�றா�_வி.�.(நி�_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட .ஒ�.) 

ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) ெவஃகி9 ெபா�லாத 

Sழ_�ைற.எ;.(S+_வி.+அ_�ைற.எ;.�றி.) ெக*� $தி��.018.06 

 ேவ&ட�க ெவஃகி ஆ� ஆ�க�-விைளவயி� மா&ட�� அ1 ஆ� 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) $தி��.018.07 

 அஃகாைம ெச�வ�தி�� யா எனி� ெவஃகாைம ேவ&*� பிற� ைக9 

ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) $தி��.018.08 



 அற� அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ெவஃகா 

அறிB_ெப.(அறிB_ெப.) உைடயா ; ேச��_ெப.எ;.(ேச -

வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) திற� 

அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஆ8ேக தி� $தி��.018.09 

 இற� ஈ>�_ெப.எ;.(ஈ_வி.+�_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

எ&ணா ெவஃகி� விற�_ெப.(விற�_ெப.) 

ஈ>�_ெப.எ;.(ஈ_வி.+�_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

ேவ&டாைம எ�>� ெச��� $தி��.018.10 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) Cறா� அ�ல ெசயி>� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) 

0ற�_ெப.(0ற�_ெப.) Cறா� எ�ற� இனி $தி��.019.01 

 அற� அழ)இ அ�லைவ ெச4தலி� த)ேத 0ற� அழ)இ9 ெபா4� நைக 

$தி��.019.02 

 0ற�_ெப.(0ற�_ெப.) Cறி_வி.எ;.(C:_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) 

ெபா4� உயி  வா+தலி� சாத� அற�_ெப.(அற�_ெப.) C:� ஆ�க� த�� 

$தி��.019.03 

 க& நி�:_வி.எ;.(நி�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) க& அற; 

ெசா�லி>� ெசா�ல�க �� இ�: பி� ேநா�கா; ெசா� $தி��.019.04 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெசா�?� ெநIச�தா� அ�ைம 0ற�_ெப.(0ற�_ெப.) 

ெசா�?� 0�ைமயா� காண9ப*� $தி��.019.05 

 பிற� பழி C:வா� த�_பதி.ெப.(த�_தி1.) பழி/�N� திற� 

ெத1(_வி.எ;.(ெத1_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) Cற9ப*� $தி��.019.06 

 பக; ெசா�லி� ேகளி 9 பி19ப -நக; 

ெசா�லி_வி.எ;.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) ந20_ெப.(ந20_ெப.) 

ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ*_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ேத�றாதவ  $தி��.019.07 

 �னியா  ��ற�� =�:� மரபினா  எ�ைனெகா� ஏதிலா மா2* 

$தி��.019.08 

 அற� ேநா�கி_வி.எ;.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) ஆ�:� ெகா� 

ைவய�-0ற� ேநா�கி9 0� ெசா� உைர9பா� ெபாைற $தி��.019.09 



 ஏதிலா  ��ற�ேபா� த� ��ற�_ெப.(��ற�_ெப.) கா&கி�பி� 

த)_ெப.(த)_ெப.) உ&டL ம�>� உயிர�� $தி��.019.10 

 ப�லா  �னிய9 பய�_ெப.(பய�_ெப.) இல ெசா�?வா� எ�லா�� 

எ�ள9ப*� $தி��.020.01 

 பய�_ெப.(பய�_ெப.) இல ப�லா �� ெசா�ல� நய� இல ந2டா க& 

ெச4தலி� த)_ெப.(த)_ெப.) $தி��.020.02 

 நய� இல�_�றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட .ஒ�.) எ�ப ெசா�?�-பய� 

இல பா1� உைர��� உைர $தி��.020.03 

 நய� சாரா ந�ைமயி� ந)���-பய� சாரா9 ப&0_ெப.(ப&0_ெப.) இ� ெசா� 

ப�லாரக� $தி��.020.04 

 சீ ைம சிற9ெபா* ந)8��-பய� இல ந) ைம உைடயா  ெசாலி� $தி��.020.05 

 பய�_ெப.(பய�_ெப.) இ� ெசா� பாரா2*வாைன மக�_ெப.(மக�_ெப.) என� 

ம�க2 பத' என� $தி��.020.06 

 நய� இல ெசா�லி>� ெசா�?க சா�ேறா  பய�_ெப.(பய�_ெப.) இல 

ெசா�லாைம ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) $தி��.020.07 

 அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) பய�_ெப.(பய�_ெப.) ஆ/� அறிவினா  

ெசா�லா  ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பய�_ெப.(பய�_ெப.) இ�லாத 

ெசா� $தி��.020.08 

 ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) த) (த_ெப.எ;.(த) _வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) 

ெபா;சா(� ெசா�லா -ம�� 

த) (த_ெப.எ;.(த) _வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) மா< அ: கா2சியவ  

$தி��.020.09 

 ெசா�?க ெசா�லி� பய�_ெப.(பய�_ெப.) உைடய ெசா�ல�க ெசா�லி� 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) இலா; ெசா� $தி��.020.10 

 த)விைனயா  அIசா  வி�மியா  அI<வ  த)விைன எ�>� ெச��� 

$தி��.021.01 

 த)யைவ த)ய பய�தலா� த)யைவ த)யி>� அIச9ப*� $தி��.021.02 



 அறிவி>� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) எ�ப-த)ய 

ெச:வா ��� ெச4யா_எதி .ம.ெப.எ;.(ெச4_வி.+ஆ_எதி .ம.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

விட� $தி��.021.03 

 மற(� பிற� ேக* Sழ�க Sழி� அற�_ெப.(அற�_ெப.) S�� S+(தவ� 

ேக* $தி��.021.04 

 இல�_�றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட .ஒ�.) எ�: த)யைவ ெச4ய�க 

ெச4யி� இல�_�றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட .ஒ�.) 

ஆ��_ெப.எ;.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) ம�:� ெபய � 

$தி��.021.05 

 த)9 பால தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) பிற க& ெச4ய�க-ேநா49 பால த�ைன 

அட� ேவ&டாதா� $தி��.021.06 

 எைன9 பைக உ�றா�� உ4வ  விைன9 பைக வ )யா பி� 

ெச�:_வி.எ;.(ெச�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) அ*� $தி��.021.07 

 த)யைவ ெச4தா  ெக*த� நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) த�ைன வ )யா அ' 

உைற(த�: $தி��.021.08 

 த�ைன� தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) காதல�_ெப.(காதல�_ெப.) 

ஆயி�_நி.எ;.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) எைன� ஒ�:� �ன�க த)விைன9 

பா� $தி��.021.09 

 அ�8_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ேகட� எ�ப அறிக-ம�8� ஓ'� த)விைன 

ெச4யா�_வி.�.(ெச4_வி.+ஆ_எதி .ம.+அ�_பட .ஒ�.) எனி� $தி��.021.10 

 ைக�மா: ேவ&டா கட9பா* மா1மா2* எ� ஆ�:� ெகா�ேலா 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) $தி��.022.01 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆ�றி� த(த_ெப.எ;.(தா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) 

ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) த�கா �� 

ேவளா&ைம_ெப.(ேவளா&ைம_ெப.) ெச4த�ெபா�2* $தி��.022.02 

 0�ேத� உலக�� ஈ&*� ெபற�_ெதா.ெப.(ெப:_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

அ1ேத ஒ90ரவி� ந�ல_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) பிற $தி��.022.03 



 ஒ�த அறிவா�_வி.�.(அறி_வி.+E_இ.இ.கா.+ஆ�_பட .ஒ�.) உயி  

வா+வா� ம�ைறயா� ெச�தா�� ைவ�க9ப*� $தி��.022.04 

 ஊ�ணி ந)  நிைற(த�ேற-உல� அவா� ேப  அறிவாள� தி� $தி��.022.05 

 பய�_ெப.(பய�_ெப.) மர�_ெப.(மர�_ெப.) உ�T 9 ப��த�றா�-ெச�வ� 

நய� உைடயா�க& ப'� $தி��.022.06 

 ம�(_ெப.(ம�(_ெப.) ஆகி� த9பா மர�த�றா�-ெச�வ� 

ெப�(தைகயா�க& ப'� $தி��.022.07 

 இட� இ� ப�வ�� ஒ90ரவி�� ஒ�கா  கட�_ெப.(கட�_ெப.) அறி 

கா2சியவ  $தி��.022.08 

 நய� உைடயா� ந�C (தா� ஆத�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) 

ெச/� ந)ர ெச4யா_எதி .ம.வி.எ;.(ெச4_வி.+ஆ�_எதி .ம.+உ_வி.எ;.�றி.) 

அைமகலா ஆ: $தி��.022.09 

 ஒ90ரவினா� வ�� ேக* எனி� அஃ_பதி.ெப.(அஃ_<2.+_பட .ஒ�.) 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) வி�:� ேகா� த�க 

உைட�_வி.எ;.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.022.10 

 வறியா �� ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) ஈவேத ஈைக_ெப.(ஈைக_ெப.) ம�: 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) �றிெயதி 9ைப ந)ர 

உைட�_வி.எ;.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.023.01 

 ந�லா: எனி>� ெகாள� த)_ெப.(த)_ெப.) ேம� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

இ� எனி>� ஈதேல ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) $தி��.023.02 

 இல�_�றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட .ஒ�.) எ�>� 

எEவ�_ெப.(எEவ�_ெப.) உைரயாைம 

ஈத�_ெதா.ெப.(ஈ_வி._த�_ெதா.ெப.�றி.) �ல� உைடயா�க&ேண உள 

$தி��.023.03 

 இ�னா இர�க9ப*த�-இர(தவ  இ� �க�_ெப.(�க�_ெப.) 

காR�_ெப.எ;.(கா&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) அளB $தி��.023.04 

 ஆ�:வா  ஆ�ற�_ெப.(ஆ�ற�_ெப.) பசி ஆ�ற�_ெப.(ஆ�ற�_ெப.) 

அ9_<2.(அ_பதி.ெப.+9_ஒ�.) பசிைய மா�:வா  ஆ�றலி� பி� $தி��.023.05 



 அ�றா  அழி பசி த) �த� அஃ_பதி.ெப.(அஃ_<2.+_பட .ஒ�.) 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) ெப�றா� ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) 

ைவ90_ெப.(ைவ90_ெப.) உழி $தி��.023.06 

 பா� ஊ& மOஇயவைன9 பசி எ�>� த)9 பிணி த)&ட� அ1 

$தி��.023.07 

 ஈ� உவ���_ெப.எ;.(உவ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) அறியா ெகா�-தா� உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) 

ைவ�_வி.எ;.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) இழ��� வ� கணவ  

$தி��.023.08 

 இர�தலி� இ�னா ம�ற-நிர9பிய தாேம தமிய  உண� $தி��.023.09 

 சாதலி� இ�னாத இ�ைல இனி அ=உ� 

ஈத�_ெதா.ெப.(ஈ_வி._த�_ெதா.ெப.�றி.) இையயா�கைட $தி��.023.10 

 ஈத�_ெதா.ெப.(ஈ_வி._த�_ெதா.ெப.�றி.) இைசபட 

வா+த�_ெதா.ெப.(வா+_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) 

அ_பதி.ெப.(அ_<2.+_பட .ஒ�.) அ�ல ஊதிய� இ�ைல உயி �� 

$தி��.024.01 

 உைர9பா  உைர9பைவ எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) இர9பா �� 

ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) ஈவா ேம� 

நி���_ெப.எ;.(நி�_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 0க+ 

$தி��.024.02 

 ஒ�றா உலக�_ெப.(உலக�_ெப.+அ�_சா1.) 

உய (த_ெப.எ;.(உய _வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) 0க+ அ�லா� 

ெபா�றா நி�ப ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) இ� $தி��.024.03 

 நில வைர ந)� 0க+ ஆ�றி� 0லவைர9 ேபா�றா 0�ேத� 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) $தி��.024.04 

 ந�த�ேபா� ேக*� உளதா�� சா�கா*� வி�தக �� அ�லா� அ1 

$தி��.024.05 



 ேதா�றி� 0கெழா* ேதா�:க அஃ_பதி.ெப.(அஃ_<2.+_பட .ஒ�.) 

இலா _�றி.வி.�.(இ�_ெப.+ஆ _பட .ப�.) ேதா�றலி� ேதா�றாைம 

ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) $தி��.024.06 

 0க+பட வாழாதா  த� ேநாவா  த�ைம இக+வாைர 

ெமாவ_ெதா.ெப.(ேநா_வி.+E_இ.இ.கா.+அ_ெதா.ெப.�றி.) எவ� $தி��.024.07 

 வைச எ�ப ைவய�தா �� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) இைச எ�>� எ;ச� 

ெபறாஅவி'� $தி��.024.08 

 வைச இலா வ& பய�_ெப.(பய�_ெப.) ��:�-இைச இலா யா�ைக 

ெபா:�த நில�_ெப.(நில�_ெப.) $தி��.024.09 

 வைச ஒழிய_�ைற.எ;.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ;.�றி.) வா+வாேர வா+வா  

இைச ஒழிய_�ைற.எ;.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ;.�றி.) வா+வாேர வாழாதவ  

$தி��.024.10 

 அ�2 ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) ெச�வ�� ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) 

ெபா�2 ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) @1யா க&R� உள $தி��.025.01 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ஆ�றா� நா' அ�� ஆ�க ப� ஆ�றா� ேத1>� 

அஃேத ைண $தி��.025.02 

 அ�� ேச (த_ெப.எ;.(ேச _வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) ெநIசினா �� 

இ�ைல-இ�� ேச (த_ெப.எ;.(ேச _வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) இ�னா 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 0க�_ெப.(0க�_ெப.) $தி��.025.03 

 ம� உயி  ஓ�பி அ�� ஆ�வா�� இ� எ�ப த�_பதி.ெப.(த�_தி1.) உயி  

அI<� விைன $தி��.025.04 

 அ�ல� அ�� ஆ�வா �� இ�ைல வளி_ெப.(வளி_ெப.) 

வழ8��_ெப.எ;.(வழ8�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

ம�ல�_ெப.(ம�ல�_ெப.) மா ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) க1 $தி��.025.05 

 ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) ந)8கி9 ெபா;சா(தா  எ�ப  அ�� 

நி8கி_வி.எ;.(ந)8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) அ�லைவ 

ெச4_வி.எ;.(ெச4_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஒ��வா  $தி��.025.06 



 அ�� இ�லா �� அE_<2.(அ_பதி.ெப.+E_ஒ�.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

இ�ைல-ெபா�� இ�லா �� இE_<2.(இ_பதி.ெப.+E_ஒ�.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) இ�லாகியா8� $தி��.025.07 

 ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) அ�றா  @9ப  ஒ�கா� அ�� அ�றா  அ�றா  

ம�: ஆத�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) அ1 $தி��.025.08 

 ெத�ளாதா� ெம49ெபா�� க&ட�றா�-ேத1� அ�ளாதா� 

ெச4/�_ெப.எ;.(ெச4_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

அற�_ெப.(அற�_ெப.) $தி��.025.09 

 வலியா  �� த�ைன நிைன�க-தா� த�னி� ெமலியா ேம� 

ெச�?�_ெப.எ;.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.+அ�_சா1.) $தி��.025.10 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி1.) ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ெப��க��� 

தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) பிறி ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) உ&பா� எ8ஙன� 

ஆN� அ�� $தி��.026.01 

 ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) ஆ2சி ேபா�றாதா �� இ�ைல அ�� ஆ2சி 

ஆ8� இ�ைல ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) தி�பவ �� $தி��.026.02 

 பைட ெகா&டா  ெநIச�_ெப.(ெநIச�_ெப.) ேபா� ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) 

ஊ�கா-ஒ�ற� உட�_ெப.(உட�_ெப.) <ைவ உ&டா  

மன�_ெப.(மன�_ெப.) $தி��.026.03 

 அ�� அ�ல யா எனி� ெகா�லாைம ேகாற� ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) 

அ�ல அE_<2.(அ_பதி.ெப.+E_ஒ�.) ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) தின� $தி��.026.04 

 உ&ணாைம உ�ள உயி நிைல ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) 

உ&ண_�ைற.எ;.(உ&_வி.+அ_�ைற.எ;.�றி.) அ&ணா�த� 

ெச4யா_எதி .ம.வி.எ;.(ெச4_வி.+ஆ�_எதி .ம.+உ_வி.எ;.�றி.) அள: 

$தி��.026.05 

 தின�ெபா�2டா� ெகா�லா உல�_ெப.(உல�_ெப.) எனி� யா�� விைல9 

ெபா�2டா� ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) த�வா  இ� $தி��.026.06 



 உ&ணாைம ேவ&*� 0லாஅ�-பிறி ஒ�ற� 0& 

அ_பதி.ெப.(அ_<2.+_பட .ஒ�.) உண வா 9 

ெபறி(_நி.எ;.(ெப:_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) $தி��.026.07 

 ெசயி1� தைல9 911(த_ெப.எ;.(பி1_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) 

கா2சியா  உ&ணா  உயி1� தைல9பி1(த ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) $தி��.026.08 

 அவி ெசா1(_வி.எ;.(ெசா1_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) ேவ2டலி� ஒ�ற� உயி  ெச�� உ&ணாைம 

ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) $தி��.026.09 

 ெகா�லா� 0லாைல ம:�தாைன� ைகC9பி எ�லா உயி�� ெதா�� 

$தி��.026.10 

 உ�ற_ெப.எ;.(உ:_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ;.�றி.) ேநா4_ெப.(ேநா4_ெப.) 

ேநா�ற� உயி �� உ:க& ெச4யாைம அ�ேற-தவ�தி�� உ� 

$தி��.027.01 

 தவ�� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) உைடயா �� 

ஆ��_ெப.எ;.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) அவ� அதைன 

அஃ_பதி.ெப.(அஃ_<2.+_பட .ஒ�.) 

இலா _�றி.வி.�.(இ�_ெப.+ஆ _பட .ப�.) ேம�ெகா�வ $தி��.027.02 

 ற(தா ��� 90ரB 

ேவ&'_வி.எ;.(ேவ&*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) மற(தா ெகா� 

ம�ைறயவ க� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) $தி��.027.03 

 ஒ�னா � ெதற?� உவ(தாைர ஆ�க?� எ&ணி� தவ�தா� வ�� 

$தி��.027.04 

 ேவ&'ய_ெப.எ;.(ேவ&*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) ேவ&'யா8� 

எ4தலா� ெச4 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ஈ&* �யல9ப*� $தி��.027.05 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச4வா _வி.�.(ெச4_வி.+E_இ.இ.கா.+ஆ _பட .ப�.) 

த� க�ம� ெச4வா _வி.�.(ெச4_வி.+E_இ.இ.கா.+ஆ _பட .ப�.) ம�: 

அ�லா  அவ� ெச4வா _வி.�.(ெச4_வி.+E_இ.இ.கா.+ஆ _பட .ப�.) 

ஆைச/� ப2* $தி��.027.06 



 <ட; <ட��_ெப.எ;.(<ட _வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) ெபா�ேபா� 

ஒளிவி*�-�ப� <ட;<ட ேநா�கி�பவ �� $தி��.027.07 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி1.) உயி  தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) அற9 ெப�றாைன 

ஏைனய ம� உயி  எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ெதா�� $தி��.027.08 

 C�ற� �தி�த?� ைகC*�-ேநா�றலி� ஆ�ற�_ெப.(ஆ�ற�_ெப.) 

தைல9ப2டவ �� $தி��.027.09 

 இல  பல _பதி.ெப.(பல _ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ;.(ஆ�_ெப.எ;.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) காரண�-ேநா�பா  

சில _ெப.(சில _ெப.) பல _பதி.ெப.(பல _ெப.) ேநாலாதவ  $தி��.027.10 

 வIச மன�தா� ப'�: ஒ��க� @த8க� ஐ(� அக�ேத 

ந��_ெப.எ;.(ந�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) $தி��.028.01 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உய  ேதா�ற� எவ� ெச4/�-த� 

ெநIச�_ெப.(ெநIச�_ெப.) தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) அறி ��றப'� 

$தி��.028.02 

 வலி இ� நிைலைமயா� வ� உ�வ�_ெப.(உ�வ�_ெப.) 

ெப�ற�_ெப.(ெப�ற�_ெப.) 0லியி� ேதா� ேபா � ேம4(த�: $தி��.028.03 

 தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) மைற(_வி.எ;.(மைற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

அ�லைவ ெச4த�-0த�மைற( ேவ2*வ� 0�_ெப.(0�_ெப.) சிமி+�த�: 

$தி��.028.04 

 ப�: அ�ேற� எ�பா  ப'�: ஒ��க�. எ�: எ�: எ�: ஏத� பலB� 

த�� $தி��.028.05 

 ெநIசி� றவா  ற(தா ேபா� வIசி� வா+வா1� வ�கணா  இ� 

$தி��.028.06 

 0ற�_ெப.(0ற�_ெப.) ��றி க&டைனயேர>� அக�_ெப.(அக�_ெப.) ��றி 

H�கி� க1யா  உைட�_வி.எ;.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

$தி��.028.07 

 மன�த மா< ஆக மா&டா  ந)  ஆ' 

மைற(_வி.எ;.(மைற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 



ஒ���_ெப.எ;.(ஒ��_வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

மா(த _ெப.(மா(த _ெப.) பல _பதி.ெப.(பல _ெப.) $தி��.028.08 

 கைண ெகா' யா+ ேகா* ெசEவி ஆ8� அ�ன விைனப* பாலா� 

ெகாள� $தி��.028.09 

 மழி�த?� ந)2ட?� ேவ&டா உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) பழி�த 

ஒழி�வி'� $தி��.028.10 

 எ�ளாைம ேவ&*வா� எ�பா� எைன� ஒ�:� க�ளாைம கா�க 

த�_பதி.ெப.(த�_தி1.) ெநI<_ெப.(ெநI<_ெப.) $தி��.029.01 

 உ�ள�தா� உ�ள?� த)ேத பிற� ெபா�ைள� க�ள�தா� க�ேவ� என� 

$தி��.029.02 

 களவினா� ஆகிய_ெப.எ;.(ஆ�_ெப.எ;.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) ஆ�க� 

அளB இற(_வி.எ;.(இற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

ஆவ_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ_ெதா.ெப.�றி.) ேபால ெக*� $தி��.029.03 

 களவி�க& க�றிய காத�_ெப.(காத�_ெப.) விைளவி�க& வ )யா வி�ம� 

த�� $தி��.029.04 

 அ�� க�தி_வி.எ;.(க�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) அ�0ைடய  

ஆத�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) 

க�தி9 ெபா;சா909 பா 9பா க& இ� $தி��.029.05 

 அளவி�க& நி�:_வி.எ;.(நி�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

ஒ�கலா�றா -களவி�க& க�றிய காதலவ  $தி��.029.06 

 களB_ெப.(களB_ெப.) எ�>� கா  அறிB_ெப.(அறிB_ெப.) 

ஆ&ைம_ெப.(ஆ&ைம_ெப.) அளB எ�>� ஆ�ற�_ெப.(ஆ�ற�_ெப.) 

01(தா க& இ� $தி��.029.07 

 அளB அறி(தா  ெந(ச�_ெப.(ெந(ச�_ெப.+அ�_சா1.) அற�ேபால 

நி���_ெப.எ;.(நி�_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

களB_ெப.(களB_ெப.) அறி(தா  ெநIசி� கரB $தி��.029.08 

 அளB அ�ல ெச4_வி.எ;.(ெச4_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஆ8ேக வ )வ -

களB அ�ல ம�ைறய ேத�றாதவ  $தி��.029.09 



 க�வா ��� த�N� உயி நிைல க�ளா ��� த�ளா 0�ேத� 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) $தி��.029.10 

 வா4ைம_ெப.(வா4ைம_ெப.) என9ப*வ யா எனி� யா ஒ�:� த)ைம 

இலாத ெசால� $தி��.030.01 

 ெபா4�ைம/� வா4ைம_ெப.(வா4ைம_ெப.) இட�த-0ைர 

த) (த_ெப.எ;.(த) _வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) ந�ைம பய��� எனி� 

$தி��.030.02 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி1.) ெநI<_ெப.(ெநI<_ெப.) அறிவ ெபா4ய�க 

ெபா4�தபி� த�_பதி.ெப.(த�_தி1.) ெநIேச_ெப.(ெநI<_ெப.+ஏ_சா1.) 

த�ைன; <*� $தி��.030.03 

 உ�ள�தா� 

ெபா4யா_எதி .ம.வி.எ;.(ெபா4_வி.+ஆ�_எதி .ம.+உ_வி.எ;.�றி.) ஒ�கி� 

உலக�தா  உ�ள�� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உள� $தி��.030.04 

 மன�ெதா* வா4ைம_ெப.(வா4ைம_ெப.) ெமாழியி� 

தவ�ெதா*_ெப.(தவ�_ெப.+அ�_சா1.+ஒ*_க�.ேவ.) தான� ெச4வா1� 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) $தி��.030.05 

 ெபா4யாைம அ�ன 0க+ இ�ைல எ4யாைம எ�லா 

அற��_ெப.(அற�_ெப.+உ�_சா1 ) த�� $தி��.030.06 

 ெபா4யாைம ெபா4யாைம ஆ�றி� அற�_ெப.(அற�_ெப.) பிற ெச4யாைம 

ெச4யாைம ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) $தி��.030.07 

 0ற�_ெப.(0ற�_ெப.) =4ைம ந)ரா� அைம/� அக�_ெப.(அக�_ெப.) =4ைம 

வா4ைமயா� காண9ப*� $தி��.030.08 

 எ�லா விள��� விள�� அ�ல சா�ேறா ��9 ெபா4யா விள�ேக விள�� 

$தி��.030.09 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) ெம4யா� க&டவ�:� இ�ைல-எைன� 

ஒ�:� வா4ைமயி� ந�ல_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) பிற $தி��.030.10 



 ெச� இட�� கா9பா� சின�_ெப.(சின�_ெப.) கா9பா� அ� 

இட�_ெப.(இட�_ெப.+அ�_சா1.) கா�கி� எ� காவா�கா� எ� 

$தி��.031.01 

 ெச�லா_எதி .ம.ெப.எ;.(ெச�_வி.+ஆ_எதி .ம.+ண_ெப.எ;.�றி.) இட�; 

சின�_ெப.(சின�_ெப.) த)_ெப.(த)_ெப.) ெச� இட�� இ� அதனி� த)ய பிற 

$தி��.031.02 

 மற�த�_ெதா.ெப.(மற_வி.+�த�_ெதா.ெப.�றி.) ெவ�ளிைய யா மா2*�-த)ய 

பிற�த� அதனா� வ�� $தி��.031.03 

 நைக/� உவைக/� 

ெகா�?�_ெப.எ;.(ெகா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) சின�தி� 

பைக/� உளேவா பிற $தி��.031.04 

 த�ைன� தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) கா�கி� சின�_ெப.(சின�_ெப.) கா�க 

காவா�கா� த�ைனேய 

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

சின�_ெப.(சின�_ெப.) $தி��.031.05 

 சின�_ெப.(சின�_ெப.) எ�>� ேச (தாைர�ெகா�லி இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

எ�>� ஏம9 0ைணைய; <*� $தி��.031.06 

 சின�ைத9 ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) எ�: ெகா&டவ� ேக* 

நில�_ெப.(நில�_ெப.+அ�_சா1.) அைற(தா� ைக பிைழயாத�: 

$தி��.031.07 

 இண  எ1 ேதா4வ�ன இ�னா ெசயி>� 0ண1� ெவ�ளாைம 

ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) $தி��.031.08 

 உ�ளிய எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உட� எ4�-உ�ள�தா� உ�ளா� 

ெவ�ளி எனி� $தி��.031.09 

 இற(தா  இற(தா  அைனய  சின�ைத� ற(தா  ற(தா  ைண 

$தி��.031.10 

 சிற90_ெப.(சிற90_ெப.) 

ஈ>�_ெப.எ;.(ஈ_வி.+�_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 



ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) ெபறி>� பிற �� இ�னா ெச4யாைம மா< 

அ�றா  ேகா� $தி��.032.01 

 க:� இ�னா ெச4த_ெப.எ;.(ெச4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) 

அ�க&R� ம:� இ�னா ெச4யாைம மா< அ�றா  ேகா� $தி��.032.02 

 ெச4யாம� ெச�றா ��� இ�னாத ெச4தபி� உ4யா வி�ம� த�� 

$தி��.032.03 

 இ�னா ெச4தாைர ஒ:�த� அவ _பதி.ெப.(அ_<2.+அ _பட .ப�.) நாண 

ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) நய�_ெப.(நய�_ெப.) 

ெச4_வி.எ;.(ெச4_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) விட� $தி��.032.04 

 அறிவினா� ஆ�வ உ&டL-பிறிதி� ேநா4_ெப.(ேநா4_ெப.) த� 

ேநா4ேபா� ேபா�றா�கைட $தி��.032.05 

 இ�னா என� தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) உண (தைவ �னாைம ேவ&*� 

பிற�க& ெசய�_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $தி��.032.06 

 எைன�தா>� எIஞா�:� யா ��� மன�தா� ஆ� மாணா ெச4யாைம 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) $தி��.032.07 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி1.) உயி �� இ�னாைம தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) 

அறிவா�_வி.�.(அறி_வி.+E_இ.இ.கா.+ஆ�_பட .ஒ�.) எ�ெகாேலா ம� 

உயி �� இ�னா ெசய�_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $தி��.032.08 

 பிற �� இ�னா ��பக� ெச4யி� தம�� இ�னா பி�பக� தாேம வ�� 

$தி��.032.09 

 ேநா4_ெப.(ேநா4_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ேநா4_ெப.(ேநா4_ெப.) 

ெச4தா  ேமலவா� ேநா4_ெப.(ேநா4_ெப.) 

ெச4யா _வி.�.(ெச4_வி.+ஆ_எதி .ம.+ஆ _பட .ப�.) ேநா4_ெப.(ேநா4_ெப.) 

இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) ேவ&*பவ  $தி��.032.10 

 அறவிைன யா எனி� ெகா�லாைம ேகாற� பிற விைன 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) த�� $தி��.033.01 

 ப�� உ&* ப� உயி  ஓ�0த� Lேலா  ெதா��தவ�:� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) $தி��.033.02 



 ஒ�றாக ந�ல_ெப.(ந�ல_ெப.) ெகா�லாைம ம�: அத� பி�சார9 

ெபா4யாைம ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) $தி��.033.03 

 ந�லா: என9ப*வ யா எனி� யா ஒ�:� ெகா�லாைம S�� ெநறி 

$தி��.033.04 

 நிைல அIசி ந)�தா�� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ெகாைல அIசி� 

ெகா�லாைம S+வா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) $தி��.033.05 

 ெகா�லாைம ேம�ெகா&* ஒ��வா� வா+நா�ேம� 

ெச�லா_எதி .ம.வி.எ;.(ெச�_வி.ஆ�_எதி .ம.+உ_வி.எ;.�றி.) உயி  

உ&R�_ெப.எ;.(உ&R_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) C�: 

$தி��.033.06 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி1.) உயி  ந)9பி>� ெச4ய�க-தா� பிறி இ� உயி  

ந)���_ெப.எ;.(ந)��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) விைன $தி��.033.07 

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

ஆ�க� ெப1_ெப.(ெப1_ெப.) எனி>� சா�ேறா ��� 

ெகா�:_வி.எ;.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

ஆ��_ெப.எ;.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) ஆ�க� கைட 

$தி��.033.08 

 ெகாைல விைனய  ஆகிய_ெப.எ;.(ஆ�_ெப.எ;.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) 

மா�க� 0ைல விைனய  0�ைம ெத1வா  அக� $தி��.033.09 

 உயி  உட�பி� ந)�கியா  எ�ப ெசயி  உட�பி� ெச�லா� த) வா+�ைகயவ  

$தி��.033.10 

 நி�லாதவ�ைற நிைலயின எ�: உண�� 0�லறிB 

ஆ&ைம_ெப.(ஆ&ைம_ெப.) கைட $தி��.034.01 

 C�தா2* அைவ��ழா�த�ேற ெப�I_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) ேபா��� அ_பதி.ெப.(அ_<2.+_பட .ஒ�.) 

விளி(த�: $தி��.034.02 



 அ�கா இய�பி�:; ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) 

அ_பதி.ெப.(அ_<2.+_பட .ஒ�.) ெப�றா� அ��ப ஆ8ேக 

ெசய�_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $தி��.034.03 

 நா�_ெப.(நா�_ெப.) என ஒ�:ேபா� கா2' உயி  ஈ�� வாள-உண வா 9 

ெபறி(_நி.எ;.(ெப:_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) $தி��.034.04 

 நா; ெச�: வி��� ேம�வாரா�� ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) விைன 

ேம�ெச�: ெச4ய9ப*� $தி��.034.05 

 ெந�ந�_ெப.(ெந�ந�_ெப.) உள� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) இ�: 

இ�ைல எ�>� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) 

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

இE_<2.(இ_பதி.ெப.+E_ஒ�.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) $தி��.034.06 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெபா�� வா+வ 

அறியா _வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி .ம.+அ _பட .ப�.) க�ப 

ேகா'/� அ�ல பல $தி��.034.07 

 �ட�ைப_ெப.(�ட�ைப_ெப.) தனி� ஒழிய9 0�_ெப.(0�_ெப.) பற(த�ேற 

உட�ெபா* உயி1ைட ந20_ெப.(ந20_ெப.) $தி��.034.08 

 உற8�வ ேபா?� சா�கா* உற8கி விழி9ப ேபா?� பிற90 $தி��.034.09 

 0�கி� அைம(தி�:ெகா�ேலா-உட�பி>� ;சி� 

இ�(த_ெப.எ;.(இர_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) உயி �� $தி��.034.10 

 யாதனி� யாதனி� ந)8கியா� ேநாத� அதனி� அதனி� 

இல�_�றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட .ஒ�.) $தி��.035.01 

 ேவ&'�_நி.எ;.(ேவ&*_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) உ&டாக� ற�க ற(தபி� 

ஈ&* இய�பால பல $தி��.035.02 

 அட� ேவ&*� ஐ(த� 0ல�ைத விட� ேவ&*� 

ேவ&'ய_ெப.எ;.(ேவ&*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ஒ�8� $தி��.035.03 

 இய�0_ெப.(இய�0_ெப.) 

ஆ��_ெப.எ;.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) ேநா�பி�� 



ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) 

உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) மய� 

ஆ��_ெப.எ;.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) ம�:� ெபய � 

$தி��.035.04 

 ம�:� ெதாட 9பா* எவ�ெகா� பிற90 அ:�க� உ�றா �� உட�0� 

மிைக $தி��.035.05 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) என எ�>� ெச��� அ:9பா� 

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

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 0�� $தி��.035.06 

 ப�றி விடாஅ இ*�ைபக�-ப�றிைன9 ப�றி விடாஅதவ �� $தி��.035.07 

 தைல9ப2டா  த)ர� ற(தா  

மய8கி_வி.எ;.(மய8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) வைல9ப2டா  

ம�ைறயவ  $தி��.035.08 

 ப�: அ�றக&ேண பிற90 

அ:���_ெப.எ;.(அ:_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

ம�:� நிைலயாைம காண9ப*� $தி��.035.09 

 ப�:க ப�: அ�றா� ப�றிைன அ9_<2.(அ_பதி.ெப.+9_ஒ�.) ப�ைற9 ப�:க 

ப�: விட�� $தி��.035.10 

 ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) அ�லவ�ைற9 ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) எ�: 

உண�� ம�ளா� ஆ� மாணா9 பிற90 $தி��.036.01 

 இ��_ெப.(இ��_ெப.) நி8கி_வி.எ;.(ந)8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) பய���-ம�� 

நி8கி_வி.எ;.(ந)8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) மா< அ: கா2சியவ �� 

$தி��.036.02 

 ஐய�தி� ந)8கி� ெதளி(தா �� ைவய�தி� வான�_ெப.(வான�_ெப.) 

நணிய உைட�_வி.எ;.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.036.03 

 ஐஉண B எ4திய� க&R� பய�_ெப.(பய�_ெப.) இ�ேற ெம4 

உண B_ெப.(உண B_ெப.) இ�லாதவ �� $தி��.036.04 



 எ9_<2.(எ_பதி.ெப.+9_ஒ�.) ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) 

எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ�.) த�ைம�ஆயி>� 

அ9_<2.(அ_பதி.ெப.+9_ஒ�.) ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) ெம49ெபா�� 

கா&ப அறிB_ெப.(அறிB_ெப.) $தி��.036.05 

 க�: ஈ&* ெம49ெபா�� க&டா  தைல9ப*வ  ம�: ஈ&* வாரா ெநறி 

$தி��.036.06 

 ஓ � உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) உ�ள உண1� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

தைலயா ேப � உ�ளேவ&டா பிற90 $தி��.036.07 

 பிற90 எ�>� ேபைதைம ந)8க_�ைற.எ;.(ந)8�_வி.+அ_�ைற.எ;.�றி.) 

சிற90_ெப.(சிற90_ெப.) எ�>� ெச�ெபா�� கா&ப அறிB_ெப.(அறிB_ெப.) 

$தி��.036.08 

 சா 0 உண (_வி.எ;.(உண _வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) சா 0 

ெகட_�ைற.எ;.(ெக*_வி.+அ_�ைற.எ;.�றி.) ஒ�கி� ம�: அழி�; சா தரா 

சா த�� ேநா4_ெப.(ேநா4_ெப.) $தி��.036.09 

 காம�_ெப.(காம�_ெப.) ெவ�ளி மய�க�_ெப.(மய�க�_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_<2.+ஐ_பட .ப�.) H�ற� நாம� 

ெகட_�ைற.எ;.(ெக*_வி.+அ_�ைற.எ;.�றி.) ெக*� ேநா4_ெப.(ேநா4_ெப.) 

$தி��.036.10 

 அவா எ�ப எ�லா உயி ��� எI ஞா�:� தவாஅ9 பிற90 

ஈ>�_ெப.எ;.(ஈ_வி.+�_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) வி� 

$தி��.037.01 

 ேவ&*8கா� ேவ&*� பிறவாைம ம�: 

அ_பதி.ெப.(அ_<2.+_பட .ஒ�.) ேவ&டாைம ேவ&ட வ�� $தி��.037.02 

 ேவ&டாைம அ�ன வி�; ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) ஈ&* இ�ைல 

யா&*� அஃ_பதி.ெப.(அஃ_<2.+_பட .ஒ�.) ஒ9ப இ� $தி��.037.03 

 =உ4ைம எ�ப அவா இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) ம�: 

அ_பதி.ெப.(அ_<2.+_பட .ஒ�.) வா அ4ைம ேவ&ட வ�� $தி��.037.04 



 அ�றவ  எ�பா  அவா அ�றா  ம�ைறயா  அ�: ஆக அ�ற இல  

$தி��.037.05 

 அI<வ ஓ�� அறேன ஒ�வைன வIசி9ப ஓ�� அவா $தி��.037.06 

 அவாவிைன ஆ�ற அ:9பி� தவா விைன தா�ேவ&*� ஆ�றா� வ�� 

$தி��.037.07 

 அவா இ�லா �� இ�லா�� �ப�_ெப.(�ப�_ெப.) 

அஃ_பதி.ெப.(அஃ_<2.+_பட .ஒ�.) உ&ேட� தவாஅ ேம�ேம� வ�� 

$தி��.037.08 

 இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) இைடயறா ஈ&*�-அவா எ�>� �ப�� 

�ப�_ெப.(�ப�_ெப.) ெக'� $தி��.037.09 

 ஆரா இய�ைக அவா ந)9பி�_நி.எ;.(ந)90_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) அ( நிைலேய 

ேபரா இய�ைக த�� $தி��.037.10 

 ஆ� ஊழா� ேதா�:�_ெப.எ;.(ேதா�:_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

அைசB இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) ைக9ெபா�� ேபா� ஊழா� 

ேதா�:�_ெப.எ;.(ேதா�:_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) ம' 

$தி��.038.01 

 ேபைத9 ப*��� இழB ஊ+ அறிB_ெப.(அறிB_ெப.) அக�:� 

ஆக�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ஊ+ உ�ற�கைட $தி��.038.02 

 Q&ணிய_ெப.எ;.(Q&_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) L� பல க�பி>� 

ம�:� த�_பதி.ெப.(த�_தி1.) உ&ைம_ெப.(உ&ைம_ெப.) அறிேவ 

மி��_ெப.எ;.(மி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) $தி��.038.03 

 இ� ேவ: உலக�_ெப.(உலக�_ெப.+அ�_சா1.) இய�ைக தி� ேவ: 

ெத�ளிய  ஆத?� ேவ: $தி��.038.04 

 ந�லைவ எ�லாஅ� த)ய ஆ� த)யB� ந�ல_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ஆ� 

ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) ெசய�� $தி��.038.05 

 ப1யி>� ஆகாவா� பா� அ�ல உ4�; ெசா1யி>� ேபாகா தம 

$தி��.038.06 



 வ��தா� வ��த வைக அ�லா� ேகா' ெதா��தா ��� 

4�த�_ெதா.ெப.(4_வி.+�த�_ெதா.ெப.�றி.) அ1 $தி��.038.07 

 ற9பா ம� 90ரB இ�லா -உற�பால ஊ2டா 

கழி/�_ெப.எ;.(கழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) எனி� $தி��.038.08 

 ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) ஆ� கா� ந�லவா� கா&பவ  அ�: ஆ� கா� 

அ�ல�ப*வ எவ� $தி��.038.09 

 ஊழி� ெப�வலி யா உள-ம�: ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) Sழி>� 

தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) �(:� $தி��.038.10 

 பைட �' C+ அைம;< ந20_ெப.(ந20_ெப.) அர&_ெப.(அர&_ெப.) ஆ:� 

உைடயா� அரச�� ஏ: $தி��.039.01 

 அIசாைம_ெப.(அIசாைம_ெப.) ஈைக_ெப.(ஈைக_ெப.) அறிB_ெப.(அறிB_ெப.) 

ஊ�க� இ( நா��� எIசாைம-ேவ(த�� இய�0_ெப.(இய�0_ெப.) 

$தி��.039.02 

 =8காைம க�வி ணிBைடைம இ� H�:� ந)8கா-நில� ஆ�பவ�� 

$தி��.039.03 

 அற� இ��கா அ�லைவ ந)�கி_வி.எ;.(ந)��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) 

மற� இ��கா மான� உைடய-அர< $தி��.039.04 

 இய�ற?� ஈ2ட?� கா�த?� கா�த வ��த?� வ�ல-அர< 

$தி��.039.05 

 கா2சி�� எளிய� க*I ெசா�ல� அ�லேன� மீ�C:� 

ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) $தி��.039.06 

 இ� ெசாலா� ஈ� அளி�க_�ைற.எ;.(அளி��_வி.+அ_�ைற.எ;.�றி.) 

வ�லா��� த�_பதி.ெப.(த�_தி1.) ெசாலா� தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) 

க&டைன� இE_<2.(இ_பதி.ெப.+E_ஒ�.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

$தி��.039.07 

 �ைற ெச4_வி.எ;.(ெச4_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) கா9பா�:� 

ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) ம�க2� இைற எ�: ைவ�க9ப*� 

$தி��.039.08 



 ெசவி ைக9ப; ெசா� ெபா:��� ப&0ைட ேவ(த�_ெப.(ேவ(த�_ெப.) 

கவிைக�கீ+� த8��_ெப.எ;.(த8�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) $தி��.039.09 

 ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) அளி ெச8ேகா�_ெப.(ெச8ேகா�_ெப.) �'-ஓ�ப� 

நா��� உைடயா� ஆ� ேவ(த �� ஒளி $தி��.039.10 

 க�க கச* அற க�பைவ க�றபி� 

நி�க_விய8.வி.�.(நி�_வி.+க_விய8.வி.�.�றி.) அத��� தக $தி��.040.01 

 எ& எ�ப ஏைன எ�� எ�ப இE_<2.(இ_பதி.ெப.+E_ஒ�.) 

இர&*�_ெப.(இர&*_ெப.+உ�_சா1.) க& எ�ப வா�� உயி �� 

$தி��.040.02 

 க& உைடய  எ�பவ  க�ேறா  �க�_ெப.(�க�_ெப.+அ�_சா1.) 

இற&*_ெப.(இர&*_ெப.) 0& உைடய  க�லாதவ  $தி��.040.03 

 உவ9ப� தைல�C' உ�ள9 பி1த�_ெதா.ெப.(பி1_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) 

அைன�ேத-0லவ  ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) $தி��.040.04 

 உைடயா �� இ�லா ேபா� ஏ�க�:� க�றா  கைடயேர க�லாதவ  

$தி��.040.05 

 ெதா2டைன� ஊ:� மண�_ெப.(மண�_ெப.) ேகணி மா(த ��� 

க�றைன� ஊ:� அறிB_ெப.(அறிB_ெப.) $தி��.040.06 

 யாதா>� நா* ஆமா� ஊ  ஆமா� எ� ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) சா� 

ைண/� க�லாதவா: $தி��.040.07 

 ஒ�ைம�க& தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) க�ற க�வி ஒ�வ�� எ�ைம/� 

ஏமா90 உைட�_வி.எ;.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.040.08 

 தா� இ�0:வ உல�_ெப.(உல�_ெப.) இ�0ற� க&* கா�:வ  க�: 

அறி(தா  $தி��.040.09 

 ேக* இ� வி�; ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) க�வி ஒ�வ�� மா* அ�ல 

ம�ைறயைவ $தி��.040.10 



 அர8� இ�றி வ2* ஆ'ய�ேற-நிர�பிய L� இ�றி� ேகா2' ெகாள� 

$தி��.041.01 

 க�லாதா� ெசா� கா�:த� �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

இர&*�_ெப.(இர&*_ெப.+உ�_சா1.) இ�லாதா� ெப&_ெப.(ெப&_ெப.) 

கா��ற�: $தி��.041.02 

 க�லாதவ�� நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ந�ல -க�றா �� 

ெசா�லா_எதி .ம.வி.எ;.(ெசா�_வி.+ஆ�_எதி .ம.+உ_வி.எ;.�றி.) 

இ��க9ெபறி� $தி��.041.03 

 க�லாதா� ஒ2ப� கழிய_�ைற.எ;.(கழி_வி.+அ_�ைற.எ;.�றி.) 

ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) ஆயி>�_நி.எ;.(ஆ4_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.+உ�_சா1.) 

ெகா�ளா _வி.�.(ெகா�_வி.+ஆ_எதி .ம.+அ _பட .ப�.) 

அறிB_ெப.(அறிB_ெப.) உைடயா  $தி��.041.04 

 க�லா ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) தைகைம தைல9ெப4 ெசா�லாட 

ேசா Bப*� $தி��.041.05 

 உள  எ�>� மா�திைரய  அ�லா� பயவா� கள  அைனய -க�லாதவ  

$தி��.041.06 

 Q& மா& Qைழ 0ல� இ�லா� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

ம&_ெப.(ம&_ெப.) மா& 0ைன பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அ�: $தி��.041.07 

 ந�லா க& ப2ட வ:ைமயி� இ�னாேத க�லா க& ப2ட தி� 

$தி��.041.08 

 ேம�பிற(தா  ஆயி>�_நி.எ;.(ஆ4_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.+உ�_சா1.) 

க�லாதா  கீ+9பிற(� க�றா  அைன� இல  பா* $தி��.041.09 

 வில8ெகா* ம�க�_ெப.(ம�க�_ெப.) அைனய -இல8� L� க�றாெரா* 

ஏைனயவ  $தி��.041.10 

 ெச�வ�� ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) ெசவி;ெச�வ� 

அ;_<2.(அ_பதி.ெப.+;_ஒ�.) ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) ெச�வ�� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) $தி��.042.01 



 ெசவி�� உணB_ெப.(உணB_ெப.) இ�லாத ேபா+ சிறி வயி�:��� 

ஈய9ப*� $தி��.042.02 

 ெசவி/ணவி� ேக�வி உைடயா  அவி/ணவி� ஆ�றாெரா* ஒ9ப  

நில�_ெப.(நில�_ெப.+அ�_சா1.) $தி��.042.03 

 க�றில� ஆயி>�_நி.எ;.(ஆ4_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.+உ�_சா1.) ேக2க 

அஃ_பதி.ெப.(அஃ_<2.+_பட .ஒ�.) ஒ�வ�� ஒ�க�தி� ஊ�: ஆ� 

ைண $தி��.042.04 

 இ��க� உைட உழி ஊ�:�ேகா� அ�ேற ஒ��க� உைடயா  வா4; ெசா� 

$தி��.042.05 

 எைன�தா>� ந�லைவ ேக2க அைன�தா>� ஆ�ற 

ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) த�� $தி��.042.06 

 பிைழ� உண (� ேபைதைம ெசா�லா -இைழ� 

உண (_வி.எ;.(உண _வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

ஈ&'ய_ெப.எ;.(ஈ&*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) ேக�வியவ  

$தி��.042.07 

 ேக2பி>� ேகளா� தைகயேவ-ேக�வியா� ேதா2க9 படாத ெசவி 

$தி��.042.08 

 Qண8கிய ேக�விய  அ�லா  வண8கிய வாயின  

ஆத�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) அ1 $தி��.042.09 

 ெசவியி� <ைவ உணரா வா4 உண வி� மா�க� அவியி>� வாழி>� எ� 

$தி��.042.10 

 அறிB_ெப.(அறிB_ெப.) அ�ற� 

கா���_ெப.எ;.(கா_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

க�வி_ெப.(க�வி_ெப.) ெச:வா ��� உ� அழி�க� ஆகா 

அர&_ெப.(அர&_ெப.) $தி��.043.01 

 ெச�ற_ெப.எ;.(ெச�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) இட�தா� ெசலவிடா 

த)_ெப.(த)_ெப.) ஒOஇ ந�றி� பா� உ49ப-அறிB $தி��.043.02 



 எ9_<2.(எ_பதி.ெப.+9_ஒ�.) ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) யா  யா  வா4� 

ேக2பி>� அ9_<2.(அ_பதி.ெப.+9_ஒ�.) ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) ெம49 

ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) கா&ப-அறிB $தி��.043.03 

 எ& ெபா�ளவாக; ெசல; 

ெசா�லி_வி.எ;.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) 

தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) பிற வா4 Q& ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) கா&ப-

அறிB $தி��.043.04 

 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) தழ)இய ஒ2ப� மல த?� C�ப?� இ�ல-

அறிB $தி��.043.05 

 எEவ உைறவ உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

உலக�ெதா*_ெப.(உலக�_ெப.+அ�_சா1.+ஒ*_க�.ேவ.) அEவ உைறவ-

அறிB $தி��.043.06 

 அறிB_ெப.(அறிB_ெப.) உைடயா  

ஆவ_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ_ெதா.ெப.�றி.) அறிவா  அறிB_ெப.(அறிB_ெப.) 

இலா _�றி.வி.�.(இ�_ெப.+ஆ _பட .ப�.) 

அஃ_பதி.ெப.(அஃ_<2.+_பட .ஒ�.) அறிக�லாதவ  $தி��.043.07 

 அI<வ அIசாைம_ெப.(அIசாைம_ெப.) ேபைதைம அI<வ அIச� 

அறிவா  ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) $தி��.043.08 

 எதிரதா� 

கா���_ெப.எ;.(கா_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

அறிவினா �� இ�ைல அதிர வ�வேதா  ேநா4_ெப.(ேநா4_ெப.) $தி��.043.09 

 அறிB_ெப.(அறிB_ெப.) உைடயா  எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உைடயா  

அறிB_ெப.(அறிB_ெப.) இலா _�றி.வி.�.(இ�_ெப.+ஆ _பட .ப�.) எ� 

உைடயேர>� இல  $தி��.043.10 

 ெச���� சின�� சி:ைம/� இ�லா  ெப��க� ெப�மித ந) � 

$தி��.044.01 

 இவற?� மா&0_ெப.(மா&0_ெப.) 

இற(த_ெப.எ;.(இற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) மான�� மாணா 

உவைக/� ஏத� இைற�� $தி��.044.02 



 திைன� ைணயா� ��ற�_ெப.(��ற�_ெப.) வ1>� பைன� ைணயா� 

ெகா�வ  பழி நாRவா  $தி��.044.03 

 ��றேம கா�க ெபா�ளாக-��றேம அ�ற� தWஉ� பைக $தி��.044.04 

 வ�� ��ன � காவாதா� வா+�ைக_ெப.(வா+�ைக_ெப.) எ1 ��ன  

ைவ�=: ேபால ெக*� $தி��.044.05 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி1.) ��ற�_ெப.(��ற�_ெப.) 

ந)�கி_வி.எ;.(ந)��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) பிற _ெப.(பிற _ெப.) 

��ற�_ெப.(��ற�_ெப.) கா&கி�பி� எ� ��ற�_ெப.(��ற�_ெப.) 

ஆ��_ெப.எ;.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) இைற�� $தி��.044.06 

 ெசய�பால ெச4யா_எதி .ம.வி.எ;.(ெச4_வி.+ஆ�_எதி .ம.+உ_வி.எ;.�றி.) 

இவறியா� ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) உய�பால அ�றி� ெக*� 

$தி��.044.07 

 ப�: உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) எ�>� இவற�ைம எ�:�N� 

எ&ண9ப*வ ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) அ�: $தி��.044.08 

 வியவ�க எIஞா�:� த�ைன நயவ�க ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) பயவா 

விைன $தி��.044.09 

 காதல காத�_ெப.(காத�_ெப.) 

அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி .ம.+ைம_ெதா.ெப.�றி.) உ4�கி�பி� 

ஏதில ஏதிலா  L� $தி��.044.10 

 அற� அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) H�த 

அறிB_ெப.(அறிB_ெப.) உைடயா  ேக&ைம_ெப.(ேக&ைம_ெப.) திற� 

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

ேத (_வி.எ;.(ேத _வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ெகாள� $தி��.045.01 

 உ�ற_ெப.எ;.(உ:_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ;.�றி.) ேநா4_ெப.(ேநா4_ெப.) 

ந)�கி_வி.எ;.(ந)��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) உறாஅைம �� 

கா���_ெப.எ;.(கா_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

ெப�றியா 9 ேபணி� ெகாள� $தி��.045.02 



 அ1யவ�:� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) அ1ேத-ெப1யாைர9 ேபணி� 

தமரா� ெகாள� $தி��.045.03 

 த�மி� ெப1யா  தமரா ஒ��த� வ�ைம/� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) $தி��.045.04 

 S+வா  க& ஆக ஒ�கலா� ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) S+வாைர; 

S+(_வி.எ;.(S+_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ெகாள� $தி��.045.05 

 த�கா  இன�தனா4 தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) ஒ�க வ�லாைன; ெச�றா  

ெசய�கிட(த இ� $தி��.045.06 

 இ'��� ைணயாைர ஆ�வாைர யாேர ெக*��� தைகைமயவ  

$தி��.045.07 

 இ'9பாைர இ�லாத ஏமரா ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) ெக*9பா  இலா>� 

ெக*� $தி��.045.08 

 �த� இலா �� ஊதிய� இ�ைல மதைல ஆ� சா 0 இலா �� இ�ைல 

நிைல $தி��.045.09 

 ப�லா  பைக ெகாளலி� ப� அ*�த த)ைம�ேத ந�லா  ெதாட  ைகவிட� 

$தி��.045.10 

 சி�றின� அI<� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) சி:ைமதா� <�றமா; 

S+(வி*� $தி��.046.01 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.+அ�_சா1.) இய�பா� ந)  தி1( அ�: 

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

மா(த ��_ெப.(மா(த _ெப.+��_ெகா.ேவ.) இன� இய�ப 

ஆ��_ெப.எ;.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) அறிB_ெப.(அறிB_ெப.) 

$தி��.046.02 

 மன�தா� ஆ� மா(த ��_ெப.(மா(த _ெப.+��_ெகா.ேவ.) உண ;சி 

இன�தா� ஆ� இ�னா�_ெப.(இ�ன�_ெப.+ஆ�_பட .ஒ�.) என9ப*� 

ெசா� $தி��.046.03 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.+அ�_சா1.) உள ேபால� கா2' ஒ�வ�� இன� 

உள ஆ��-அறிB $தி��.046.04 



 மன�_ெப.(மன�_ெப.) =4ைம ெச4விைன =4ைம 

இர&*�_ெப.(இர&*_ெப.+உ�_சா1.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) =4ைம =வா 

வ�� $தி��.046.05 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) =யா �� எ;ச� ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) 

ஆ��_ெப.எ;.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

=யா �� இ�ைல ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) ஆகா விைன $தி��.046.06 

 மன நல�_ெப.(நல�_ெப.) ம� உயி �� ஆ�க� இன நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

எ�லா9 0க��_ெப.எ;.(0க+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) த�� 

$தி��.046.07 

 மன நல�_ெப.(நல�_ெப.) ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) உைடய  

ஆயி>�_நி.எ;.(ஆ4_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.+உ�_சா1.) சா�ேறா �� இன 

நல�_ெப.(நல�_ெப.) ஏமா90 

உைட�_வி.எ;.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.046.08 

 மன நல�தி� ஆ��_ெப.எ;.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) ம:ைம 

ம�: அஃ� இன நல�தி� ஏமா90 

உைட�_வி.எ;.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.046.09 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) இன�தி� ஊ8�� ைண இ�ைல த) இன�தி� 

அ�ல�ப*9ப=உ� இ� $தி��.046.10 

 அழிவ=உ� ஆவ=உ� ஆகி_வி.எ;.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) 

வழிபய��� ஊதிய�� S+(_வி.எ;.(S+_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

ெசய�_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $தி��.047.01 

 ெததி(த_ெப.எ;.(ெத1_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) இன�ெதா* 

ேத (_வி.எ;.(ேத _வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) எ&ணி; ெச4வா �� 

அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) யா ஒ�:� இ� 

$தி��.047.02 

 ஆ�க� க�தி_வி.எ;.(க�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) �த� இழ��� 

ெச4விைன ஊ�கா  அறிB_ெப.(அறிB_ெப.) உைடயா  $தி��.047.03 

 ெதளிB இலதைன� ெதாட8கா -இளிB எ�>� ஏத9பா* அI<பவ  

$தி��.047.04 



 வைக அற; Sழா எ�த� பைகவைர9 பா�தி9 ப*9ப ஓ  ஆ: 

$தி��.047.05 

 ெச4த�க அ�ல ெசய� ெக*� ெச4த�க ெச4யாைமயா>� ெக*� 

$தி��.047.06 

 எ&ணி� ணிக க�ம� ணி(தபி� எ&Rவ� எ�ப இ��� 

$தி��.047.07 

 ஆ�றி� வ�(தா வ��த�_ெப.(வ��த�_ெப.) பல _பதி.ெப.(பல _ெப.) 

நி�:_வி.எ;.(நி�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ேபா�றி>� ெபா�9ப*� 

$தி��.047.08 

 ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) ஆ�ற?�N� தவ:_ெப.(தவ:_ெப.) உ&*-அவரவ  

ப&0_ெப.(ப&0_ெப.) அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

ஆ�றா�கைட $தி��.047.09 

 எ�ளாத எ&ணி; ெசய�ேவ&*�-த�ெமா* ெகா�ளாத 

ெகா�ளா_எதி .ம.வி.எ;.(ெகா�_வி.+ஆ�_எதி .ம.+உ_பட .ஒ�.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) $தி��.047.10 

 விைன வலி/� த�_பதி.ெப.(த�_தி1.) வலி/� மா�றா� வலி/� ைண 

வலி/� =�கி; ெசய�_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $தி��.048.01 

 ஒ�வ அறிவ அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

அத�க& த8கி; ெச�வா ��; ெச�லாத இ� $தி��.048.02 

 உைட� த� வலி 

அறியா _வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி .ம.+அ _பட .ப�.) ஊ�க�தி� 

ஊ�கி இைட�க& �1(தா  பல _பதி.ெப.(பல _ெப.) $தி��.048.03 

 அைம( ஆ8� ஒ�கா� அளB 

அறியா�_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி .ம.+ஆ�_பட .ஒ�.) த�ைன 

விய(தா� விைர(_வி.எ;.(விைர_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ெக*� 

$தி��.048.04 

 பலீி ெப4 சாகா*� அ;< இ:�-அ9 ப&ட� சால மி��9 ெபயி� 

$தி��.048.05 



 Qனி� ெகா�ப  ஏறினா  அஃ_பதி.ெப.(அஃ_<2.+_பட .ஒ�.) 

இற(_வி.எ;.(இற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஊ�கி� உயி �� இ:தி 

ஆகிவி*� $தி��.048.06 

 ஆ�றி� அளB அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஈக 

அ_பதி.ெப.(அ_<2.+_பட .ஒ�.) ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) 

ேபா�றி_வி.எ;.(ேபா�:_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) 

வழ8��_ெப.எ;.(வழ8�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) ெநறி 

$தி��.048.07 

 ஆ� ஆ: அளB இ2' 

ஆயி>�_நி.எ;.(ஆ4_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.+உ�_சா1.) ேக* இ�ைல ேபா� 

ஆ: அகலா�கைட $தி��.048.08 

 அளB அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) வாழாதா� 

வா+�ைக_ெப.(வா+�ைக_ெப.) உளேபால இ�லாகி ேதா�றா� ெக*� 

$தி��.048.09 

 உள வைர =�காத ஒ90ரB ஆ&ைம_ெப.(ஆ&ைம_ெப.) வள வைர 

வ�ைல� ெக*� $தி��.048.10 

 பக�_ெப.(பக�_ெப.) 

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

கா�ைக_ெப.(கா�ைக_ெப.) இக� 

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

ேவ&*� ெபா�_ெப.(ெபா�_ெப.) $தி��.049.01 

 ப�வ�ெதா* ஒ2ட ஒ�க�-தி�விைன� த)ராைம ஆ ��� 

கயி:_ெப.(கயி:_ெப.) $தி��.049.02 

 அ� விைன எ�ப உளேவா-க�வியா� கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ெசயி� $தி��.049.03 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) க�தி>� ைகC*�-கால� 

க�தி_வி.எ;.(க�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) இட�தா� ெசயி� 

$தி��.049.04 



 கால�_ெப.(கால�_ெப.) க�தி_வி.எ;.(க�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) 

இ�9ப -கல8கா ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) க�பவ  $தி��.049.05 

 ஊ�க� உைடயா� ஒ*�க� ெபா� தக  தா�க��9 ேப�� தைக� 

$தி��.049.06 

 ெபா�ெளன ஆ8ேக 0ற�_ெப.(0ற�_ெப.) ேவரா  கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

பா �_வி.எ;.(பா _வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) உ� ேவ 9ப  ஒ�ளியவ  

$தி��.049.07 

 ெச:நைர� காணி�_நி.எ;.(கா&_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) <ம�க இ:வைர 

காணி�_நி.எ;.(கா&_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) கிழ�கா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

$தி��.049.08 

 எ4த�� அ1ய இைய(த�கா� அ( நிைலேய ெச4த�� அ1ய 

ெசய�_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $தி��.049.09 

 ெகா�� ஒ�க C�0�_ெப.எ;.(C�0_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

ப�வ� ம�: அத� �� ஒ�க சீ �த இட�_ெப.(இட�_ெப.+அ�_சா1.) 

$தி��.049.10 

 ெதாட8க�க எE_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+E_ஒ�.) விைன/� எ�ள�க-

��:� இட�_ெப.(இட�_ெப.) க&டபி� அ�ல $தி��.050.01 

 �ர& ேச (த_ெப.எ;.(ேச _வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) 

ெமா4�பினவ ��� அர&_ெப.(அர&_ெப.) 

ேச (_வி.எ;.(ேச _வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஆ� ஆ�க� பலB� த�� 

$தி��.050.02 

 ஆ�றா�� ஆ�றி அ*ப-இட� 

அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ேபா�றா க& ேபா�றி; 

ெசயி� $தி��.050.03 

 எ&ணியா  எ&ண� இழ9ப -இட� 

அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) �னியா  �னி; 

ெசயி� $தி��.050.04 



 ெந*�_ெப.அ.(ெந*�_ெப.அ.) 0ன?� 

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

�தைல_ெப.(�தைல_ெப.) அ*� 0னலி� 

ந)8கி�_நி.எ;.(ந)8�_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) அதைன9 பிற $தி��.050.05 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஓடா கா� வ� ெந*(_ெப.அ.(ெந*�_ெப.அ.) ேத  

கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஓ*�_ெப.எ;.(ஓ*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

நாவா/� ஓடா நில�_ெப.(நில�_ெப.+அ�_சா1.) $தி��.050.06 

 அIசாைம_ெப.(அIசாைம_ெப.) அ�லா� ைண ேவ&டா-எIசாைம 

எ&ணி_வி.எ;.(எ&R_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) இட�தா� ெசயி� 

$தி��.050.07 

 சி: பைடயா� ெச� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ேச1� உ: பைடயா� ஊ�க� 

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

வி*�_ெப.எ;.(வி*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) $தி��.050.08 

 சிைற நல>� சீ�� இல  எனி>� மா(த _ெப.(மா(த _ெப.) உைற 

நில�ெதா* ஒ2ட� அ1 $தி��.050.09 

 கா� ஆ+ கள1� ந1 அ*� க& அIசா ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ஆ� �க�த 

களி:_ெப.(களி:_ெப.) $தி��.050.10 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) 

உயி  அ;ச�_ெப.(அ;ச�_ெப.) நா�கி� திற�_ெப.(திற�_ெப.) 

ெத1(_வி.எ;.(ெத1_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ேதற9ப*� $தி��.051.01 

 �'9 பிற(_வி.எ;.(பிற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ��ற�தி� 

நி8கி_வி.எ;.(ந)8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) வ*9 ப1/� 

நா&_ெப.(நா&_ெப.) உைடயா�க2ேட ெதளிB $தி��.051.02 

 அ1ய க�: ஆ< அ�றா க&R� ெத1/8கா� இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) 

அ1ேத ெவளி: $தி��.051.03 

 �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) நா' ��ற�� நா' அவ�:� மிைக நா' 

மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) ெகாள� $தி��.051.04 



 ெப�ைம��� ஏைன; சி:ைம��� த�த� க�மேம க2டைள� க� 

$தி��.051.05 

 அ�றாைர� ேத:த�_ெதா.ெப.(ேத:_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) ஓ�0க ம�: 

அவ _பதி.ெப.(அ_<2.+அ _பட .ப�.) ப�: இல  நாணா  பழி $தி��.051.06 

 காத�ைம க(தா அறிB_ெப.(அறிB_ெப.) அறியா � 

ேத:த�_ெதா.ெப.(ேத:_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) ேபைதைம 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) த�� $தி��.051.07 

 ேதரா� பிறைன� ெதளி(தா� வழி�ைற த)ரா இ*�ைப_ெப.(இ*�ைப_ெப.) 

த�� $தி��.051.08 
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ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) $தி��.051.09 
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இ*�ைப_ெப.(இ*�ைப_ெப.) த�� $தி��.051.10 
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 வா1 ெப��கி வள�_ெப.(வள�_ெப.) 

ப*�_வி.எ;.(ப*_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) உ�றைவ ஆரா4வா� 

ெச4க_விய8.வி.�.(ெச4_வி.+க_விய8.வி.�.) விைன $தி��.052.02 

 அ�0_ெப.(அ�0_ெப.) அறிB_ெப.(அறிB_ெப.) ேத�ற� அவா 

இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) இ( நா��� ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) 

உைடயா�க2ேட ெதளிB $தி��.052.03 

 எைன வைகயா� ேதறிய�க&R� விைன வைகயா� ேவறா�� 

மா(த _ெப.(மா(த _ெப.) பல _பதி.ெப.(பல _ெப.) $தி��.052.04 

 அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஆ�றி ெச4கி�பா�� 
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ெசய�_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $தி��.052.06 
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ஆக; ெசய�_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $தி��.052.08 

 விைன�க& விைன/ைடயா� ேக&ைம_ெப.(ேக&ைம_ெப.) ேவறாக 

நிைன9பாைன ந)8�� தி� $தி��.052.09 
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$தி��.053.04 
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அ�ன ந)ரா �ேக உள $தி��.053.07 

 ெபா ேநா�கா� ேவ(த�_ெப.(ேவ(த�_ெப.) வ1ைசயா ேநா�கி� 

அ_பதி.ெப.(அ_<2.+_பட .ஒ�.) 

ேநா�கி_வி.எ;.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) வா+வா  
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Lேலா ��� ணிB $தி��.054.03 
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அஃ_பதி.ெப.(அஃ_<2.+_பட .ஒ�.) ஒ9ப இ� $தி��.054.06 
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 0க+(தைவ ேபா�றி; ெசய�_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 
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 வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேநா�கி_வி.எ;.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) 

வா�� உல�_ெப.(உல�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) ேகா� 

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

$தி��.055.02 

 அ(தண _ெப.(அ(தண _ெப.) L��� அற�தி��� ஆதியா4 நி�ற-

ம�னவ� ேகா� $தி��.055.03 

 �' தழ)இ� ேகா� ஓ;<� மா நில ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) அ' 

தழ)இ_வி.எ;.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) 

நி���_ெப.எ;.(நி�_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) $தி��.055.04 

 இய�0ளி� ேகா� ஓ;<� ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) நா2ட ெபய?� 

விைள/N� ெதா�� $தி��.055.05 

 ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) அ�: ெவ�றி த�வ ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) 

ேகா� அ=உ� ேகாடா எனி� $தி��.055.06 



 இைற கா���_ெப.எ;.(கா_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) அவைன �ைற 

கா���_ெப.எ;.(கா_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

�2டா; ெசயி� $தி��.055.07 

 எ& பத�தா� ஓரா �ைற 

ெச4யா_எதி .ம.ெப.எ;.(ெச4_வி.+ஆ_எதி .ம.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) த&_ெப.அ.(த&_ெப.அ.) பத�தா� தாேன 

ெக*� $தி��.055.08 
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ெச4_வி.எ;.(ெச4_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

ஒ���_ெப.எ;.(ஒ��_வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

ேவ(_ெப.(ேவ(_ெப.) $தி��.056.01 

 ேவெலா* நி�றா�_வி.�.(நி�_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட .ஒ�.) இ* எ�ற 

ேபா?� ேகாெலா* நி�றா�_வி.�.(நி�_வி.+��_இ.கா.+அ�_பட .ஒ�.) 

இரB_ெப.(இரB_ெப.) $தி��.056.02 

 நா�ெதா:� நா' �ைறெச4யா ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) 

நா�ெதா:� நா* ெக*� $தி��.056.03 
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$தி��.056.04 

 அ�ல�ப2* ஆ�றா அ�த_ெப.எ;.(அ�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) 
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$தி��.056.05 

 ம�ன �� ம�>த� ெச8ேகா�ைம அஃ_பதி.ெப.(அஃ_<2.+_பட .ஒ�.) 
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 ளி இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) ஞால�தி�� எ�: அ�ேற 
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 இ�ைமயி� இ�னா உைடைம-�ைற 
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 �ைற ேகா' ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) ெச4யி� உைற ேகா' 
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ேவ(_ெப.(ேவ(_ெப.) $தி��.057.01 
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 ெவ�வ(த ெச4_வி.எ;.(ெச4_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 
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$தி��.057.03 

 இைற க'ய� எ�: உைர��� இ�னா; ெசா� ேவ(த�_ெப.(ேவ(த�_ெப.) 

உைற க*கி ஒ�ைல� ெக*� $தி��.057.04 
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ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) ந)* இ�றி ஆ8ேக ெக*� $தி��.057.06 
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சி:�� தி� $தி��.057.08 

 ெச� வ(த_ெப.எ;.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) ேபா+தி� சிைற 

ெச4யா_எதி .ம.ெப.எ;.(ெச4_வி.+ஆ_எதி .ம.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

ேவ(த�_ெப.(ேவ(த�_ெப.) ெவ�வ( ெவ4 ெக*� $தி��.057.09 

 க�லா 9 பிணி��� க*8ேகா� அ_பதி.ெப.(அ_<2.+_பட .ஒ�.) அ�ல 

இ�ைல நில��9 ெபாைற $தி��.057.10 

 க&ேணா2ட� எ�>� கழிெப�8 கா1ைக உ&ைமயா� உ&* 

இE_<2.(இ_பதி.ெப.+E_ஒ�.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) $தி��.058.01 

 க&ேணா2ட� உ�ள உலகிய� அஃ_பதி.ெப.(அஃ_<2.+_பட .ஒ�.) 

இலா _�றி.வி.�.(இ�_ெப.+ஆ _பட .ப�.) உ&ைம_ெப.(உ&ைம_ெப.) 

நில��9 ெபாைற $தி��.058.02 

 ப& எ� ஆ� பாட�� இைய0 இ�ேற� க& எ� ஆ� க&ேணா2ட� 

இ�லாத க& $தி��.058.03 

 உளேபா� �க�_ெப.(�க�_ெப.+அ�_சா1.) எவ� ெச4/�-அளவினா� 

க&ேணா2ட� இ�லாத க& $தி��.058.04 

 க&ணி�� அணிகல� க&ேணா2ட� அஃ_பதி.ெப.(அஃ_<2.+_பட .ஒ�.) 

இ�ேற� 0& எ�: உணர9ப*� $தி��.058.05 

 ம&ெணா* இைய(த_ெப.எ;.(இைய_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) மர� 

அைனய -க&ெணா* இைய(_வி.எ;.(இைய_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

க&ேணாடாதவ  $தி��.058.06 

 க&ேணா2ட� இ�லவ  க& இல  க& உைடயா  க&ேணா2ட� 

இ�ைம/� இ� $தி��.058.07 

 க�ம� சிைதயாம� க&ேணாட வ�லா �� உ1ைம_ெப.(உ1ைம_ெப.) 

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

இE_<2.(இ_பதி.ெப.+E_ஒ�.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) $தி��.058.08 



 ஒ:�தா�:� ப&பினா க&R� க&ேணா'9 ெபா:�தா�:� ப&ேப 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) $தி��.058.09 

 ெபய� க&*� நI<_ெப.(நI<_ெப.) உ&* அைமவ -நய�த�க நாக1க� 

ேவ&*பவ  $தி��.058.10 

 ஒ�:� உைர சா�ற L?� இைவ_பதி.ெப.(இ_<2.+ஐ_பட .ப�.) 

இர&*�_ெப.(இர&*_ெப.+உ�_சா1.) ெத�ெற�க 

ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) க& $தி��.059.01 

 எ�லா ��� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) நிக+பைவ எIஞா�:� 

வ�லறித� ேவ(த�_ெப.(ேவ(த�_ெப.) ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) 

$தி��.059.02 

 ஒ�றினா� ஒ�றி ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) ெத1யா 

ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) ெகா�ற�_ெப.(ெகா�ற�_ெப.) ெகாள� 

கிட(த_ெதா.ெப.(கிட_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெதா.ெப.�றி.) இ� $தி��.059.03 

 விைனெச4வா  த� <�ற�_ெப.(<�ற�_ெப.) ேவ&டாதா  எ�: ஆ8� 

அைனவைர/� ஆரா4வ-ஒ�: $தி��.059.04 

 கடாஅ உ�ெவா* க& அIசா யா&*� உகா அைம வ�லேத-ஒ�: 

$தி��.059.05 

 ற(தா  ப'வ�த  ஆகி_வி.எ;.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) 

இற(_வி.எ;.(இற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஆரா4( எ� ெசயி>� 

ேசா B இல-ஒ�: $தி��.059.06 

 மைற(தைவ ேக2க வ�: ஆகி_வி.எ;.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) 

அறி(தைவ ஐய9பா* இ�லேத-ஒ�: $தி��.059.07 

 ஒ�: ஒ�றி� த(த_ெப.எ;.(தா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) ெபா�ைள/� 

ம�:� ஓ  ஒ�றினா� ஒ�றி ெகாள� $தி��.059.08 

 ஒ�: ஒ�: உணராைம ஆ�க உட� Hவ  ெசா� ெதா�க ேதற9ப*� 

$தி��.059.09 



 சிற90_ெப.(சிற90_ெப.) அறிய_�ைற.எ;.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ;.�றி.) 

ஒ�றி�க& ெச4ய�க ெச4யி� 0ற9ப*�தா� 

ஆ��_ெப.எ;.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) மைற $தி��.059.10 

 உைடய  என9ப*வ ஊ�க� அஃ_பதி.ெப.(அஃ_<2.+_பட .ஒ�.) இ�லா  

உைடய உைடயேரா ம�: $தி��.060.01 

 உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) உைடைம 

ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) நி�லா 

ந)8கிவி*� $தி��.060.02 

 ஆ�க� இழ(ேத� எ�: அ�லாவா -ஊ�க� ஒ�வ(த� ைக� உைடயா  

$தி��.060.03 

 ஆ�க� அத  வினா4; ெச�?�-அைசB இலா ஊ�க� உைடயா>ைழ 

$தி��.060.04 

 ெவ�ள� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மல  ந)2ட� மா(த த� 

உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.+அ�_சா1.) அைனய உய B_ெப.(உய B_ெப.) 

$தி��.060.05 

 உ�Nவ எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உய B_ெப.(உய B_ெப.) 

உ�ள�_ெதா.ெப.(உ�N_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ம�: 

அ_பதி.ெப.(அ_<2.+_பட .ஒ�.) த�ளி>� த�ளாைம ந) � $தி��.060.06 

 சிைதவிட� ஒ�கா  உரேவா _�றி.வி.�.(உரB_ெப.+ஓ _பட .ப�) 0ைத 

அ�பி� ப2*9 பா* ஊ�:� களி:_ெப.(களி:_ெப.) $தி��.060.07 

 உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) இலாதவ  எ4தா  

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.+அ�_சா1.) வ�ளிய� எ�>� ெச��� 

$தி��.060.08 

 ப1ய C 8 ேகா2ட ஆயி>�_நி.எ;.(ஆ4_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.+உ�_சா1.) 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெவWஉ� 0லி_ெப.(0லி_ெப.) தா��றி� $தி��.060.09 

 உர�_ெப.(உர�_ெப.) ஒ�வ�� உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) ெவ:�ைக 

அஃ_பதி.ெப.(அஃ_<2.+_பட .ஒ�.) இ�லா  மர�_ெப.(மர�_ெப.) 

ம�க�_ெப.(ம�க�_ெப.) ஆதேல ேவ: $தி��.060.10 



 �' எ�>� ��றா விள�க� ம' எ�>� மா< ஊர மா4( ெக*� 

$தி��.061.01 

 ம'ைய ம'யா ஒ�க�-�'ைய� �'யாக ேவ&*பவ  $தி��.061.02 

 ம' ம'� ெகா&*_வி.எ;.(ெகா�_வி.+&2_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

ஒ���_ெப.எ;.(ஒ��_வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) பிற(த_ெப.எ;.(பிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) �' 

ம'/� த�னி>� �( $தி��.061.03 

 �' ம'( ��ற�_ெப.(��ற�_ெப.) ெப���-ம' ம'( மா&ட உஞ�: 

இலவ �� $தி��.061.04 

 ெந*_ெப.அ.(ெந*_ெப.அ.) ந)  மறவி ம' யி� நா��� ெக*� ந)ரா  காம� 

கல� $தி��.061.05 

 ப' உைடயா  ப�: அைம(த�க&R� ம' உைடயா  மா& 

பய�_ெப.(பய�_ெப.) எ4த� அ1 $தி��.061.06 

 இ'01( எ�N� ெசா� ேக2ப -ம'01( மா&ட உஞ�: இலவ  

$தி��.061.07 

 ம'ைம �'ைம�க& த8கி�_நி.எ;.(த8�_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி1.) ஒ�னா �� அ'ைம 0��திவி*� $தி��.061.08 

 �' ஆ&ைம/� வ(த_ெப.எ;.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) 

��ற�_ெப.(��ற�_ெப.) ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) ம' 

ஆ&ைம_ெப.(ஆ&ைம_ெப.) மா�ற ெக*� $தி��.061.09 

 ம' இலா ம�னவ�_ெப.(ம�னவ�_ெப.) எ4�-அ' அள(தா� தாஅய 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ஒ�8� $தி��.061.10 

 அ�ைம_ெப.(அ�ைம_ெப.) 

உைட�_வி.எ;.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) எ�: அசாவாைம 

ேவ&*� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) �ய�சி த�� $தி��.062.01 

 விைன�க& விைனெகட� ஓ�ப�-விைன� �ைற த) (தா1� த) (த�: 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) $தி��.062.02 



 தாளா&ைம எ�>� தைகைம�க& த8கி�ேற 

ேவளா&ைம_ெப.(ேவளா&ைம_ெப.) எ�>� ெச��� $தி��.062.03 

 தாளா&ைம இ�லாதா� ேவளா&ைம_ெப.(ேவளா&ைம_ெப.) ேப' ைக 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஆ&ைம_ெப.(ஆ&ைம_ெப.) ேபால ெக*� $தி��.062.04 

 இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) விைழயா� விைன விைழவா� 

த�_பதி.ெப.(த�_தி1.) ேகளி  �ப�_ெப.(�ப�_ெப.) ைட� ஊ�:� 

=& $தி��.062.05 

 �ய�சி-தி�விைன ஆ��� �ய�: இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) இ�ைம 

0��திவி*� $தி��.062.06 

 ம' உளா� மா �க' எ�ப ம' இலா� தா�_ெப.(தா�_ெப.) உளா� 

தாமைரயினா� $தி��.062.07 

 ெபாறி இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) யா ��� பழி அ�: 

அறிB_ெப.(அறிB_ெப.) அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

ஆ�விைன இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) பழி $தி��.062.08 

 ெத4வ�தா� ஆகாஎனி>� �ய�சி த�_பதி.ெப.(த�_தி1.) ெம4 வ��த� 

Cலி த�� $தி��.062.09 

 ஊைழ/� உ9ப�க� கா&ப -உைலB இ�றி� தாழா உஞ�:பவ  

$தி��.062.10 

 இ*�க& வ�8கா� ந�க அதைன அ*� ஊ வ 

அஃ_பதி.ெப.(அஃ_<2.+_பட .ஒ�.) ஒ9ப இ� $தி��.063.01 

 ெவ�ள� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) இ*�ைப_ெப.(இ*�ைப_ெப.) 

அறிB_ெப.(அறிB_ெப.) உைடயா� உ�ள�தி� உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) ெக*� 

$தி��.063.02 

 இ*�ைப�� இ*�ைப_ெப.(இ*�ைப_ெப.) ப*9ப -இ*�ைப�� 

இ*�ைப_ெப.(இ*�ைப_ெப.) படாஅதவ  $தி��.063.03 

 ம*�த_ெப.எ;.(ம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) வா4 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) பக*_ெப.(பக*_ெப.) 

அ�னா�_ெப.(அ�ன�_ெப.+அ�_பட .ஒ�.) 



உ�ற_ெப.எ;.(உ:_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ;.�றி.) இ*�க& இட 9பா* 

உைட�_வி.எ;.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.063.04 

 அ*�கி வ1>� அழிB_ெப.(அழிB_ெப.) இலா� 

உ�ற_ெப.எ;.(உ:_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ;.�றி.) இ*�க& இ*�க& ப*� 

$தி��.063.05 

 அ�ேற� எ�: அ�ல�ப*பேவா ெப�ேற� எ�: ஓ�0த� ேத�றாதவ  

$தி��.063.06 

 இல�க� உட�0_ெப.(உட�0_ெப.) இ*�ைப�� எ�: கல�க�ைத� 

ைகயாறா� ெகா�ளாதா� ேம� $தி��.063.07 

 இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) விைழயா� இ*�ைப_ெப.(இ*�ைப_ெப.) 

இய�0_ெப.(இய�0_ெப.) எ�பா� �ப�_ெப.(�ப�_ெப.) உ:த� 

இல�_�றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட .ஒ�.) $தி��.063.08 

 இ�ப�� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) விைழயாதா� �ப�� 

�ப�_ெப.(�ப�_ெப.) உ:த� இல�_�றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட .ஒ�.) 

$தி��.063.09 

 இ�னாைம இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) என� ெகாளி� 

ஆ��_ெப.எ;.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) த�_பதி.ெப.(த�_தி1.) 

ஒ�னா  விைழ/� சிற90_ெப.(சிற90_ெப.) $தி��.063.10 

 க�வி/� கால�� ெச4ைக/� 

ெச4/�_ெப.எ;.(ெச4_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) அ�விைன/� 

மா&ட-அைம;< $தி��.064.01 

 வ�க&_ெப.(வ�க&_ெப.) �'கா�த� க�: 

அறித�_ெதா.ெப.(அறி_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) ஆ�விைனேயா* ஐ(ட� 

மா&ட-அைம;< $தி��.064.02 

 பி1�த?� ேபணி�ெகாள?� பி1(தா 9 ெபா��த?� வ�ல-அைம;< 

$தி��.064.03 

 ெத1த?� ேத (_வி.எ;.(ேத _வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ெசய?� 

ஒ�தைலயா; ெசா�ல?� வ�ல-அைம;< $தி��.064.04 



 அற� அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஆ�: 

அைம(த_ெப.எ;.(அைம_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) ெசா�லா� 

எIஞா�:� திற� அறி(தா� ேத ;சி� ைண $தி��.064.05 

 மதிQ2ப� Lேலா* உைடயா �� அதி Q2ப� யா உள �� நி�பைவ 

$தி��.064.06 

 ெசய�ைக அறி(த�கைட�� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.+அ�_சா1.) 

இய�ைக அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

ெசய�_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $தி��.064.07 

 அறி ெகா�:_வி.எ;.(ெகா�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

அறியா�_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி .ம.+ஆ�_பட .ஒ�.) எனி>� 

உ:தி உைழயி�(தா� Cற� கட�_ெப.(கட�_ெப.) $தி��.064.08 

 ப� எ&R� ம(தி1யி� ப�க�� ெதE ஓ  எ�ப ேகா' உ:� 

$தி��.064.09 

 �ைற9பட; S+(� �'விலேவ 

ெச4வ _வி.�.(ெச4_வி.+E_இ.இ.கா.+அ _பட .ப�.) திற9பா* இலாஅதவ  

$தி��.064.10 

 நா_ெப.(நா_ெப.) நல�_ெப.(நல�_ெப.) எ�>� நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) அ( நல�_ெப.(நல�_ெப.) யா 

நல�_ெப.(நல�_ெப.+அ�_சா1.) உ�ள=உ� அ�: $தி��.065.01 

 ஆ�க�� ேக*� அதனா� வ�தலா� கா� ஓ�ப� ெசா�லி�க& ேசா B 

$தி��.065.02 

 ேக2டா 9 பிணி��� தைக அவா4 ேகளா�� ேவ2ப ெமாழிவ ஆ�-ெசா� 

$தி��.065.03 

 திற� அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ெசா�?க 

ெசா�ைல அற>� ெபா�N� அதனி� ஊ8� இ� $தி��.065.04 

 ெசா�?க ெசா�ைல-பிறி ஓ  ெசா� அ;_<2.(அ_பதி.ெப.+;_ஒ�.) ெசா�ைல 

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



இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

$தி��.065.05 

 ேவ2ப� தா� ெசா�லி_வி.எ;.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) 

பிற _ெப.(பிற _ெப.) ெசா� பய�_ெப.(பய�_ெப.) ேகாட�_ெப.(ேகாட�_ெப.) 

மா2சியி� மா< அ�றா  ேகா� $தி��.065.06 

 ெசால� வ�ல� ேசா B இல�_�றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட .ஒ�.) 

அIசா� அவைன இக� ெவ�ல� யா ��� அ1 $தி��.065.07 

 விைர(_வி.எ;.(விைர_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) 

ேக2��_ெப.எ;.(ேக�_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

ஞால�-நிர( இனி ெசா�?த�_ெதா.ெப.(ெசா�?_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) 

வ�லா 9 ெபறி(_நி.எ;.(ெப:_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) $தி��.065.08 

 பல ெசா�ல� கா�:வ  ம�ற மா< 

அ�ற_ெப.எ;.(அ:_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) சில ெசா�ல� ேத�றாதவ  

$தி��.065.09 

 இண  ஊ+�� நாறா மல  அைனய -க�ற 

உணர_�ைற.எ;.(உண _வி.+அ_�ைற.எ;.�றி.) வி1� உைரயாதா  

$தி��.065.10 

 ைண நல�_ெப.(நல�_ெப.) ஆ�க� தWஉ� விைன நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

ேவ&'ய_ெப.எ;.(ேவ&*_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) த�� $தி��.066.01 

 எ�:� ஒ�Bத� ேவ&*�-0கெழா* ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) பயவா விைன 

$தி��.066.02 

 ஓஒத� ேவ&*� ஒளி மா+�� ெச4விைன ஆஅ� எ�>மவ  

$தி��.066.03 

 இ*�க& ப'>� இளிவ(த 

ெச4யா _வி.�.(ெச4_வி.+ஆ_எதி .ம.+ஆ _பட .ப�.) ந*�� 

அ�ற_ெப.எ;.(அ:_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) கா2சியவ  $தி��.066.04 



 எ�: எ�: இர8�வ ெச4ய�க ெச4வாேன� ம�: அ�ன ெச4யாைம 

ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) $தி��.066.05 

 ஈ�றா� பசி கா&பா� ஆயி>�_நி.எ;.(ஆ4_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.+உ�_சா1.) 

ெச4ய�க சா�ேறா  

பழி���_ெப.எ;.(பழி_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

விைன $தி��.066.06 

 பழி மைல( எ4திய_ெப.எ;.(எ4_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) ஆ�க�தி� 

சா�ேறா  கழி ந��ரேவ தைல_ெப.(தைல_ெப.) $தி��.066.07 

 க'(த க'( ஒரா  ெச4தா �� அைவதா� �'(தா?� பைீழ த�� 

$தி��.066.08 

 அழ� ெகா&ட_ெப.எ;.(ெகா�_வி.+&2_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) அழ9 ேபா� இழ9பி>� பி�பய��� ந�பாலைவ 

$தி��.066.09 

 சல�தா� ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) 

ெச4_வி.எ;.(ெச4_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஏமா�க�-ப< 

ம&_ெப.(ம&_ெப.) கல�� ந)  

ெப4_வி.எ;.(ெப4_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) இOஇய�: $தி��.066.10 

 விைன� தி2ப� எ�ப ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) மன� தி2ப� ம�ைறய 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) பிற $தி��.067.01 

 ஊ: ஒரா� உ�றபி� ஒ�காைம இE_<2.(இ_பதி.ெப.+E_ஒ�.) இர&'� 

ஆ: எ�ப -ஆ4(தவ  ேகா� $தி��.067.02 

 கைட� ெகா2க; ெச4த�க ஆ&ைம_ெப.(ஆ&ைம_ெப.) இைட� ெகா2கி� 

எ�றா வி�ம� த�� $தி��.067.03 

 ெசா�?த�_ெதா.ெப.(ெசா�?_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) யா ��� எளிய அ1ய 

ஆ� ெசா�லிய_ெப.எ;.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) 

வ&ண�_ெப.(வ&ண�_ெப.) ெசய�_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

$தி��.067.04 



 வ ): எ4தி_வி.எ;.(எ4_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) மா&டா  விைன� 

தி2ப� ேவ(த�க& ஊ: எ4தி_வி.எ;.(எ4_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) 

உ�ள9ப*� $தி��.067.05 

 எ&ணிய_ெப.எ;.(எ&R_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) எ&ணியா8� 

எ4ப-எ&ணியா  தி&ணிய  ஆக9ெபறி� $தி��.067.06 

 உ�B க&* எ�ளாைம ேவ&*�-உ�� ெப�(_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

ேத �� அ;< ஆணி அ�னா  

உைட�_வி.எ;.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.067.07 

 கல8கா க&ட_ெப.எ;.(கா&_வி.+&2_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) விைன�க& 

ள8கா =�க� க'( ெசய�_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

$தி��.067.08 

 �ப�_ெப.(�ப�_ெப.) உறவ1>� 

ெச4க_விய8.வி.�.(ெச4_வி.+க_விய8.வி.�.) ணிB ஆ�றி 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) பய��� விைன $தி��.067.09 

 எைன� தி2ப� எ4திய�க&R� விைன� தி2ப� ேவ&டாைர ேவ&டா 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) $தி��.067.10 

 S+;சி �'B ணிB எ4த� அ�_<2.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ�.) ணிB 

தா+;சி/� த8�த�_ெதா.ெப.(த8�_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) த)_ெப.(த)_ெப.) 

$தி��.068.01 

 =8�க =8கி; ெசய�பால =8க�க =8கா 

ெச4/�_ெப.எ;.(ெச4_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) விைன $தி��.068.02 

 ஒ�?� வா4 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) விைன ந�ேற ஒ�லா�கா� 

ெச�?�_ெப.எ;.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) வா4 ேநா�கி; 

ெசய�_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $தி��.068.03 

 விைன பைக எ�: இர&'� எ;ச� நிைன/8கா� த) எ;ச� ேபால� ெத:� 

$தி��.068.04 

 ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) க�வி_ெப.(க�வி_ெப.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

விைன இடெனா* ஐ(� இ��_ெப.(இ��_ெப.) 



த)ர_�ைற.எ;.(த) _வி.+அ_�ைற.எ;.�றி.) எ&ணி; 

ெசய�_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $தி��.068.05 

 �'B� இைடX:� ��றியா8� 

எ4�_ெப.எ;.(எ4_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) ப*பய>� பா �; 

ெசய�_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $தி��.068.06 

 ெச4விைன ெச4வா�_வி.�.(ெச4_வி.+E_இ.இ.கா.+ஆ�_பட .ஒ�.) 

ெசய��ைற அE_<2.(அ_பதி.ெப.+E_ஒ�.) விைன உ� 

அறிவா�_வி.�.(அறி_வி.+E_இ.இ.கா.+ஆ�_பட .ஒ�.) 

உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) ெகாள� $தி��.068.07 

 விைனயா� விைன ஆ�கி�ேகாட�-நைன கB� யாைனயா� 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) யா�த�: $தி��.068.08 

 ந2டா �� ந�ல_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ெசயலி� விைர(தேத ஒ2டாைர 

ஒ2'�ெகாள� $தி��.068.09 

 உைற சிறியா  உ� ந*8க� அIசி �ைற 

ெபறி(_நி.எ;.(ெப:_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) ெகா�வ  ெப1யா 9 

பணி(_வி.எ;.(பணி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.068.10 

 அ�0_ெப.(அ�0_ெப.) உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) ஆ�ற �'9பிற�த� 

ேவ(_ெப.(ேவ(_ெப.) அவா� ப&0_ெப.(ப&0_ெப.) 

உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) _ெப.(=_ெப.) உைர9பா� 

ப&0_ெப.(ப&0_ெப.) $தி��.069.01 

 அ�0_ெப.(அ�0_ெப.) அறிB_ெப.(அறிB_ெப.) 

ஆரா4(த_ெப.அ.(ஆரா4(த_ெப.அ.) ெசா�வ�ைம-= உைர9பா �� 

இ�றியைமயாத H�:_ெப.(H�:_ெப.) $தி��.069.02 

 Lலா�� L� வ�ல� ஆ�த�-ேவலா�� ெவ�றி விைன உைர9பா� 

ப&0_ெப.(ப&0_ெப.) $தி��.069.03 

 அறிB_ெப.(அறிB_ெப.) உ� ஆரா4(த_ெப.அ.(ஆரா4(த_ெப.அ.) க�வி இ� 

H�ற� ெசறிB உைடயா� 

ெச�க_விய8.வி.�.(ெச�_வி.+க_விய8.வி.�.�றி.) விைன�� $தி��.069.04 



 ெதாக; ெசா�லி_வி.எ;.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) =வாத 

ந)�கி_வி.எ;.(ந)��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) நக; 

ெசா�லி_வி.எ;.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) 

பய9ப ஆ�-= $தி��.069.05 

 க�: க& அIசா� ெசல; 

ெசா�லி_வி.எ;.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) கால�தா� த�க 

அறிவ ஆ�-= $தி��.069.06 

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

கால�_ெப.(கால�_ெப.) க�தி_வி.எ;.(க�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) 

இட� அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

எ&ணி_வி.எ;.(எ&R_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) உைர9பா� 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) $தி��.069.07 

 =4ைம ைணைம ணிB உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) இ� H�றி� 

வா4ைம-வழி உைர9பா� ப&0_ெப.(ப&0_ெப.) $தி��.069.08 

 வி*_ஏவ.(வி*_வி.) மா�ற� ேவ(த �� உைர9பா�-வ* மா�ற� வா4 

ேசாரா வ�கணவ� $தி��.069.09 

 இ:தி பய9பி>� எIசா இைறவ�� உ:தி பய9ப ஆ�-= $தி��.069.10 

 அகலா அRகா த)� கா4வா  ேபா�க இக� ேவ(த ; 

ேச (_வி.எ;.(ேச _வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஒ��வா  $தி��.070.01 

 ம�ன _ெப.(ம�ன _ெப.) விைழப விைழயாைம ம�னரா� ம�னிய ஆ�க� 

த�� $தி��.070.02 

 ேபா�றி� அ1யைவ ேபா�ற�-க*�தபி� ேத�:த� யா ��� அ1 

$தி��.070.03 

 ெசவி; ெசா�?� ேச (த_ெப.எ;.(ேச _வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) 

நைக/� அவி� ஒ�க� ஆ�ற ெப1யா  அக� $தி��.070.04 

 எ9_<2.(எ_பதி.ெப.+9_ஒ�.) ெபா�N� 

ஓரா _வி.�.(ஓ _வி.+ஆ_எதி .ம.+அ _பட .ப�.) ெதாடரா  ம�: 

அ9_<2.(அ_பதி.ெப.+9_ஒ�.) ெபா�ைள வி2ட�கா� ேக2க மைற $தி��.070.05 



 �றி90_ெப.(�றி90_ெப.) அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) க�தி_வி.எ;.(க�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) 

ெவ:90_ெப.(ெவ:90_ெப.) இல ேவ&*ப ேவ2ப; ெசால� $தி��.070.06 

 ேவ2பன ெசா�லி_வி.எ;.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) விைன இல 

எIஞா�:� ேக2பி>� ெசா�லா விட� $தி��.070.07 

 இைளய _ெப.(இைளய _ெப.) இன �ைறய  எ�: இகழா  

நி�ற_ெப.எ;.(நி�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) ஒளிெயா* ஒ�க9ப*� 

$தி��.070.08 

 ெகாள9ப2ேட� எ�: எ&ணி_வி.எ;.(எ&R_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) 

ெகா�ளாத ெச4யா _வி.�.(ெச4_வி.+ஆ_எதி .ம.+ஆ _பட .ப�.) ள�� 

அ�ற_ெப.எ;.(அ:_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) கா2சியவ  $தி��.070.09 

 பைழய� என� க�தி_வி.எ;.(க�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) 

ப&0_ெப.(ப&0_ெப.) அ�ல 

ெச4/�_ெப.எ;.(ெச4_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) ெக�தைகைம ேக* 

த�� $தி��.070.10 

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

�றி90_ெப.(�றி90_ெப.) 

அறிவா�_வி.�.(அறி_வி.+E_இ.இ.கா.+ஆ�_பட .ஒ�.) எIஞா�:� மாறா 

ந)  ைவய�� அணி $தி��.071.01 

 ஐய9படாஅ அக�த உண வாைன� ெத4வ�ெதா* ஒ9ப� ெகாள� 

$தி��.071.02 

 �றி9பி� �றி90_ெப.(�றி90_ெப.) உண வாைர உ:9பி>� யா 

ெகா*�� ெகாள� $தி��.071.03 

 �றி�த Cறாைம� ெகா�வாெரா* ஏைன உ:90 ஓரைனயரா� ேவ: 

$தி��.071.04 

 �றி9பி� �றி90_ெப.(�றி90_ெப.) உணராஆயி� உ:9பி>� எ�ன 

பய�தேவா க& $தி��.071.05 



 அ*�த கா2*� பளி8�ேபா� ெநIச�_ெப.(ெநIச�_ெப.) க*�த 

கா2*� �க�_ெப.(�க�_ெப.) $தி��.071.06 

 �க�தி� ���ைற(த உ&டL-உவ9பி>� காயி>� 

தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) �(:� $தி��.071.07 

 �க�_ெப.(�க�_ெப.) ேநா�கி_வி.எ;.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) 

நி�க_விய8.வி.�.(நி�_வி.+க_விய8.வி.�.�றி.) அைம/�-அக� 

ேநா�கி_வி.எ;.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) உ�ற உண வா 9 

ெபறி(_நி.எ;.(ெப:_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) $தி��.071.08 

 பைகைம/� ேக&ைம/� க& உைர���-க&ணி� வைகைம உண வா 9 

ெபறி(_நி.எ;.(ெப:_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) $தி��.071.09 

 Q&ணிய� எ�பா  அள��� ேகா� காR8கா� க& அ�ல இ�ைல பிற 

$தி��.071.10 

 அைவ அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஆரா4( 

ெசா�?க-ெசா�லி� ெதாைக 

அறி(த_ெப.எ;.(அ1_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) =4ைமயவ  $தி��.072.01 

 இைட ெத1(_வி.எ;.(ெத1_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) 

உண (_வி.எ;.(உண _வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ெசா�?க 

ெசா�லி�_நி.எ;.(ெசா�_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) 

ெததி(த_ெப.எ;.(ெத1_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) ந�ைமயவ  

$தி��.072.02 

 அைவ அறியா _வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி .ம.+அ _பட .ப�.) 

ெசா�ல� ேம�ெகா�பவ  ெசா�லி�_நி.எ;.(ெசா�_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) 

வைக அறியா _வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி .ம.+அ _பட .ப�.) 

வ�ல=உ� இ� $தி��.072.03 

 ஒளியா �� ஒ�ளிய  ஆத�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) 

ெவளியா �� வா�_ெப.(வா�_ெப.) <ைத வ&ண�_ெப.(வ&ண�_ெப.) 

ெகாள� $தி��.072.04 



 ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) எ�றவ�:�N� ந�ேற-�வ�� �( கிளவா; 

ெசறிB $தி��.072.05 

 ஆ�றி� நிைலதள (த�ேற-விய� 0ல� ஏ�: உண வா ��ன  இ��� 

$தி��.072.06 

 க�: அறி(தா  க�வி விள8��-கச* அற; ெசா� ெத1த� வ�லா  அக� 

$தி��.072.07 

 உண வ உைடயா �� ெசா�ல�-வள வத� பா�தி/� ந)  ெசா1(த�: 

$தி��.072.08 

 0�_ெப.(0�_ெப.) அைவ/� ெபா;சா(� ெசா�ல�க-ந� அைவ/� 

ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) ெசல; ெசா�?வா  $தி��.072.09 

 அ8கண�� உ�க அமி+ அ�றா�-த� கண�த  அ�லா �� ேகா2' 

ெகாள� $தி��.072.10 

 வைக அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) வ� அைவ 

வா4ேசாரா -ெசா�லி� ெதாைக 

அறி(த_ெப.எ;.(அ1_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) =4ைமயவ  $தி��.073.01 

 க�றா�� க�றா  என9ப*வ -க�றா �� க�ற ெசல; ெசா�?வா  

$தி��.073.02 

 பைகயக�; சாவா  எளிய  அ1ய  அைவயக� அIசாதவ  $தி��.073.03 

 க�றா �� க�ற ெசல; 

ெசா�லி_வி.எ;.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) தா� க�ற மி�கா�� 

மி�க_ெப.அ.(மி�க_ெப.அ.) ெகாள� $தி��.073.04 

 ஆ�றி� அளB அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) க�க-

அைவ அIசா மா�ற� ெகா*�த�ெபா�2* $தி��.073.05 

 வாெளா* எ� வ�க&ண  அ�லா �� Lெலா* எ� Q& அைவ 

அI<பவ �� $தி��.073.06 

 பைகயக�9 ேப' ைக ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வா�-அைவயக� 

அI<மவ� க�ற L� $தி��.073.07 



 ப�லைவ க�:� பய�_ெப.(பய�_ெப.) இலேர-ந� அைவ/� 

ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) ெசல; ெசா�லாதா  $தி��.073.08 

 க�லாதவ1� கைட எ�ப க�: அறி(� ந�லா  அைவ அI<வா  

$தி��.073.09 

 உள  எனி>� இ�லாெரா* ஒ9ப -கள� அIசி க�ற ெசல; ெசா�லாதா  

$தி��.073.10 

 த�ளா விைள/N� த�கா�� தா+B இலா; ெச�வ�� ேச வ நா* 

$தி��.074.01 

 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெபா�ளா� ெப2ட�க 

ஆகி_வி.எ;.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) அ�8_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) 

ேக2டா�_நி.எ;.(ேக�_வி.+ஆ�_நி.எ;.�றி.) ஆ�ற விைளவ-நா* 

$தி��.074.02 

 ெபாைற ஒ�8� ேம�வ�8கா� தா8கி இைறவ�� இைற ஒ�8� 

ேந வ-நா* $தி��.074.03 

 உ: பசி/� ஓவா9 பிணி/� ெச: பைக/� ேசரா இய�வ-நா* 

$தி��.074.04 

 ப� ��B� பா+ெச4/� உ2பைக/� ேவ(_ெப.(ேவ(_ெப.) அைல��� 

ெகா� �:�0� இ�ல-நா* $தி��.074.05 

 ேக* அறியா_ெப.எ;.(அ1_வி.+ஆ_எதி .ம.+ண_ெப.எ;.�றி.) ெக2ட இட�� 

வள�_ெப.(வள�_ெப.) ��றா நா* எ�ப நா2'� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

$தி��.074.06 

 இ� 0ன?� வா4(த மைல/� வ� 0ன?� வ� அரR�-நா2'�� உ:90 

$தி��.074.07 

 பிணி இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) விைளB 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) ஏம�_ெப.(ஏம�_ெப.) அணி எ�ப நா2'��-இE 

ஐ(_ெப.(ஐ(_ெப.) $தி��.074.08 

 நா* எ�ப நாடா வள�தன நா* அ�ல நாட வள�_ெப.(வள�_ெப.) த�� நா* 

$தி��.074.09 



 ஆ8� அைமB எ4திய�க&R� பய�_ெப.(பய�_ெப.) இ�ேற 

ேவ(_ெப.(ேவ(_ெப.) அைமB இ�லாத நா* $தி��.074.10 

 ஆ�:பவ ��� அர&_ெப.(அர&_ெப.) ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) அIசி� 

த� ேபா�:பவ ��� ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) $தி��.075.01 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந)�� ம&R� மைல/� அணி நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) 

கா*� உைடய-அர& $தி��.075.02 

 உய B_ெப.(உய B_ெப.) அகல�_ெப.(அகல�_ெப.) தி&ைம 

அ�ைம_ெப.(அ�ைம_ெப.) இ( நா�கி� அைமB அர&_ெப.(அர&_ெப.) 

.எ�: உைர��� L� $தி��.075.03 

 சி: கா9பி� ேப  இட�த ஆகி_வி.எ;.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) 

உ: பைக ஊ�க� அழி9ப-அர& $தி��.075.04 

 ெகாள�� அ1தா4 ெகா&ட_ெப.எ;.(ெகா�_வி.+&2_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) 

C+� ஆகி_வி.எ;.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) அக�தா  நிைல�� 

எளி ஆ� ந)ர-அர& $தி��.075.05 

 எ�லா9 ெபா�N� உைட�தா4 இட�_ெப.(இட�_ெப.+அ�_சா1.) உதB� 

ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ஆ� உைடய-அர& $தி��.075.06 

 ��றி/� ��றா எறி(� அைற9ப*�� ப�ற�� அ1ய-அர& 

$தி��.075.07 

 ��: ஆ�றி ��றியவைர/� ப�: ஆ�றி ப�றியா  ெவ�வ-அர& 

$தி��.075.08 

 �ைன �க�_ெப.(�க�_ெப.+அ�_சா1.) மா�றல  சாய விைன�க� 

வ ): எ4தி_வி.எ;.(எ4_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) மா&ட-அர& 

$தி��.075.09 

 எைன மா2சி� ஆகிய�க&R� விைன மா2சி இ�லா க& இ�ல-

அர& $தி��.075.10 

 ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) அ�லவைர9 ெபா�ளாக; 

ெச4/�_ெப.எ;.(ெச4_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 



ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) அ�ல இ�ைல ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) 

$தி��.076.01 

 இ�லாைர எ�லா�� எ�Nவ  ெச�வைர எ�லா�� 

ெச4வ _வி.�.(ெச4_வி.+E_இ.இ.கா.+அ _பட .ப�.) சிற90_ெப.(சிற90_ெப.) 

$தி��.076.02 

 ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) எ�>� ெபா4யா விள�க� 

இ��_ெப.(இ��_ெப.) 

அ:���_ெப.எ;.(அ:_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

எ&ணிய_ெப.எ;.(எ&R_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) ேதய�; 

ெச�:_வி.எ;.(ெச�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.076.03 

 அற� ஈ>�_ெப.எ;.(ஈ_வி.+�_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

இ�ப�� ஈ>�_ெப.எ;.(ஈ_வி.+�_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

திற� அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) த)_ெப.(த)_ெப.) 

இ�றி வ(த_ெப.எ;.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) 

ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) $தி��.076.04 

 அ�ெளா*� அ�ெபா*� வாரா9 ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) ஆ�க� 

0�லா _ெப.(0�லா _ெப.) 0ரள விட� $தி��.076.05 

 உ: ெபா�N� உ�� ெபா�N� த�_பதி.ெப.(த�_தி1.) ஒ�னா � ெத: 

ெபா�N� ேவ(த�_ெப.(ேவ(த�_ெப.) ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) 

$தி��.076.06 

 அ�� எ�>� அ�0_ெப.(அ�0_ெப.) ஈ� �ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) 

ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) எ�>� ெச�வ; ெசவிலியா� உ&* 

$தி��.076.07 

 ��: ஏறி யாைன9 ேபா  க&ட�றா�-த� ைக� ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) 

உ&டாக; ெச4வா�_வி.�.(ெச4_வி.+E_இ.இ.கா.+ஆ�_பட .ஒ�.) விைன 

$தி��.076.08 

 ெச4க_விய8.வி.�.(ெச4_வி.+க_விய8.வி.�.) ெபா�ைள ெச:ந  ெச��� 

அ:���_ெப.எ;.(அ:_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

எஃ� அதனி� C1ய இ� $தி��.076.09 



 ஒ&_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) கா+9ப இய�றியா �� 

எ& ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) ஏைன இர&*�_ெப.(இர&*_ெப.+உ�_சா1.) 

ஒ�8� $தி��.076.10 

 உ:90 அைம( ஊ: அIசா ெவ� பைட-ேவ(த� ெவ:�ைக/� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) $தி��.077.01 

 உைலB இட�_ெப.(இட�_ெப.+அ�_சா1.) ஊ: அIசா 

வ�க&_ெப.(வ�க&_ெப.) ெதாைலB இட�_ெப.(இட�_ெப.+அ�_சா1.) 

ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) பைட�� அ�லா� அ1 $தி��.077.02 

 ஒலி�த�கா� எ� ஆ� உவ1 எலி9பைக நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) 

உயி 9ப_�ைற.எ;.(உயி 99+வி.+அ_�ைற.எ;.�றி.) ெக*� $தி��.077.03 

 அழிB_ெப.(அழிB_ெப.) இ�: அைறேபாகா 

ஆகி_வி.எ;.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) வழிவ(த வ�கணேவ-

பைட $தி��.077.04 

 C�: உட�: ேம�வ1>� C'_வி.எ;.(C*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) 

எதி  நி���_ெப.எ;.(நி�_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

ஆ�றலேவ-பைட $தி��.077.05 

 மற�_ெப.(மற�_ெப.) மான� மா&ட வழி; ெசலB ேத�ற� என நா�ேக 

ஏம�_ெப.(ஏம�_ெப.) பைட�� $தி��.077.06 

 தா _ெப.(தா _ெப.) தா8கி; ெச�வ தாைன-தைலவ(த ேபா  தா8�� 

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

$தி��.077.07 

 அட�தைக/� ஆ�ற?� இ� எனி>� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) பைட� 

தைகயா� பா* ெப:�_ெப.எ;.(ெப:_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

$தி��.077.08 

 சி:ைம/� ெச�லா� னி/� வ:ைம/� இ�லாயி� 

ெவ�?�_ெப.எ;.(ெவ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ;.�றி.) பைட $தி��.077.09 

 நிைல ம�க�_ெப.(ம�க�_ெப.) சால உைட�எனி>� 

தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) தைலம�க� இ�வழி இ� $தி��.077.10 



 எ�ைன �� நி�ல�மி�-ெதEவி  பல _பதி.ெப.(பல _ெப.) எ�ைன �� 

நி�:_வி.எ;.(நி�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) க� நி�றவ  $தி��.078.01 

 கான �ய� எ4த_�ைற.எ;.(எ4_வி.+அ_�ைற.எ;.�றி.) அ�பினி� 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) பிைழ�த ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ஏ(த� இனி 

$தி��.078.02 

 ேப  ஆ&ைம_ெப.(ஆ&ைம_ெப.) எ�ப த:க& ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) 

உ�ற�கா� ஊரா&ைம ம�: அத� எஃ� $தி��.078.03 

 ைக ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) களி�ெறா* ேபா�கி வ�பவ� ெம4 

ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) பறியா 

ந��_ெப.எ;.(ந�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) $தி��.078.04 

 விழி�த க& ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

ெகா&*_வி.எ;.(ெகா�_வி.+&2_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

எறிய_�ைற.எ;.(எறி_வி.+அ_�ைற.எ;.�றி.) 

அழி�_வி.எ;.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) இைம9பி� ஓ2* 

அ�ேறா வ�கணவ �� $தி��.078.05 

 வி�90& படாத நா�_ெப.(நா�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

வ��கி>� 

ைவ���_ெப.எ;.(ைவ_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

த�_பதி.ெப.(த�_தி1.) நாைள 

எ*�_வி.எ;.(எ*_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.078.06 

 <ழ?�_ெப.எ;.(<ழ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) இைச 

ேவ&'_வி.எ;.(ேவ&*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) ேவ&டா உயிரா  

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) யா90� கா1ைக ந) � $தி��.078.07 

 உறி� உயி  அIசா மறவ _ெப.(மறவ _ெப.) இைறவ� ெசறி>� சீ  ��ற� 

இல  $தி��.078.08 

 இைழ�த இகவாைம; சாவாைர யாேர பிைழ�த ஒ:�கி�பவ  

$தி��.078.09 



 0ர(தா  க& ந)  ம�க; சாகி�பி� சா�கா* 

இர(_வி.எ;.(இர_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ேகா�-த�க 

உைட�_வி.எ;.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.078.10 

 ெசய�� அ1ய யா உள ந2பி� அேபா� விைன�� அ1ய யா உள 

கா90_ெப.(கா90_ெப.) $தி��.079.01 

 நிைற ந)ர ந)ரவ  ேக&ைம_ெப.(ேக&ைம_ெப.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 

மதி9பி� ந)ர ேபைதயா  ந20_ெப.(ந20_ெப.) $தி��.079.02 

 நவி�ெதா:� L� நய�_ெப.(நய�_ெப.) ேபா?�-பயி�ெதா:� 

ப&0_ெப.(ப&0_ெப.) உைடயாள  ெதாட 0 $தி��.079.03 

 ந�த�ெபா�2* அ�: ந2ட� மி�தி�க& ேம�ெச�: இ'�த�ெபா�2* 

$தி��.079.04 

 0ண ;சி_ெப.(0ண ;சி_ெப.) பழ�த� ேவ&டா உண ;சிதா� 

ந20_ெப.(ந20_ெப.) ஆ� கிழைம த�� $தி��.079.05 

 �க�_ெப.(�க�_ெப.) நக ந2ப ந20_ெப.(ந20_ெப.) அ�: 

ெந(ச�_ெப.(ெந(ச�_ெப.+அ�_சா1.) அக�_ெப.(அக�_ெப.) நக ந2ப-ந20 

$தி��.079.06 

 அழிவினைவ ந)�கி_வி.எ;.(ந)��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) ஆ: 

உ4�_வி.எ;.(உ4_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) அழிவி�க& அ�ல� 

உழ9ப ஆ�-ந20 $தி��.079.07 

 உ*�ைக_ெப.(உ*�ைக_ெப.) இழ(தவ� ைக ேபால ஆ8ேக இ*�க& 

கைளவ ஆ�-ந20 $தி��.079.08 

 ந2பி�� வ )�றி��ைக யா எனி� ெகா20 இ�றி ஒ�?�வா4 ஊ�:� 

நிைல $தி��.079.09 

 இைனய  இவ _பதி.ெப.(இ_<2.+அ _பட .ப�.) 

எம��_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+��_ெகா.ேவ.) இ�ன� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) எ�: 0ைனயி>� 0�ெல�>�-ந20 

$தி��.079.10 



 நாடா ந2டலி� ேக* இ�ைல ந2டபி� வ )*_ெப.(வ )*_ெப.) இ�ைல 

ந20_ெப.(ந20_ெப.) ஆ�பவ �� $தி��.080.01 

 ஆ4(_வி.எ;.(ஆ4_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஆ4( ெகா�ளாதா� 

ேக&ைம_ெப.(ேக&ைம_ெப.) கைட�ைற தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) சா� 

யர�_ெப.(யர�_ெப.) த�� $தி��.080.02 

 �ண>� �'ைம/� ��ற�� ��றா இன>� 

அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) யா�க ந20_ெப.(ந20_ெப.) 

$தி��.080.03 

 �'9 பிற(_வி.எ;.(பிற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) த�க& பழி 

நாRவாைன� ெகா*�� ெகாள� ேவ&*� ந20_ெப.(ந20_ெப.) 

$தி��.080.04 

 அழ; ெசா�லி_வி.எ;.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) அ�ல 

இ'�_வி.எ;.(இ'_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) வழ�� 

அறிய_�ைற.எ;.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ;.�றி.) வ�லா  ந20_ெப.(ந20_ெப.) 

ஆ4(_வி.எ;.(ஆ4_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ெகாள� $தி��.080.05 

 ேக2'>� உ&* ஓ  உ:தி-கிைளஞைர ந)2' அள9ப ஓ  ேகா� 

$தி��.080.06 

 ஊதிய� எ�ப ஒ�வ��9 ேபைதயா  ேக&ைம_ெப.(ேக&ைம_ெப.) ஒOஇ 

விட� $தி��.080.07 

 உ�ள�க உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) சி:�வ ெகா�ள�க அ�ல�க& 

ஆ�ற:9பா  ந20_ெப.(ந20_ெப.) $தி��.080.08 

 ெக*� காைல� ைகவி*வா  ேக&ைம_ெப.(ேக&ைம_ெப.) அ*� 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) உ�ளி>� உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) <*� 

$தி��.080.09 

 ம�Bக மா< அ�றா  ேக&ைம_ெப.(ேக&ைம_ெப.) ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) 

ஈ�� ஒ�Bக ஒ90 இலா _�றி.வி.�.(இ�_ெப.+ஆ _பட .ப�.) 

ந20_ெப.(ந20_ெப.) $தி��.080.10 



 பைழைம என9ப*வ யா எனி� யா� கிழைமைய� கீ+(திடா 

ந20_ெப.(ந20_ெப.) $தி��.081.01 

 ந2பி�� உ:90� ெக�தைகைம ம�: அத�� உ90 

ஆத�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) சா�ேறா  கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

$தி��.081.02 

 பழகிய ந20_ெப.(ந20_ெப.) எவ� ெச4/�-ெக�தைகைம ெச4தா8� 

அைமயா�கைட $தி��.081.03 

 விைழதைகயா� ேவ&'யி�9ப -ெக�தைகயா� ேகளா ந2டா  ெசயி� 

$தி��.081.04 

 ேபைதைம ஒ�ேறா ெப�8கிழைம எ�: உண க ேநா த�க ந2டா  ெசயி� 

$தி��.081.05 

 எ�ைல�க& நி�றா  றவா -ெதாைலவிட�� ெதா�ைல�க& நி�றா  

ெதாட 0 $தி��.081.06 

 அழிவ(த ெச4யி>� அ�0_ெப.(அ�0_ெப.) அறா -அ�பி� வழிவ(த 

ேக&ைமயவ  $தி��.081.07 

 ேக� இ��க� ேகளா� ெக�தைகைம வ�லா �� நா�_ெப.(நா�_ெப.) 

இ��க� ந2டா  ெசயி� $தி��.081.08 

 ெகடாஅ  வழிவ(த ேக&ைமயா  ேக&ைம_ெப.(ேக&ைம_ெப.) விடாஅ  

விைழ/� உல�_ெப.(உல�_ெப.) $தி��.081.09 

 விைழயா  விைழய9ப*ப-பைழயா க& ப&பி� தைல9பி1யாதா  

$தி��.081.10 

 ப��வா  ேபாலி>� ப&0_ெப.(ப&0_ெப.) 

இலா _�றி.வி.�.(இ�_ெப.+ஆ _பட .ப�.) ேக&ைம_ெப.(ேக&ைம_ெப.) 

ெப�கலி� ��ற� இனி $தி��.082.01 

 உறி� ந2* அறி� ஒWஉ� ஒ90 இலா _�றி.வி.�.(இ�_ெப.+ஆ _பட .ப�.) 

ேக&ைம_ெப.(ேக&ைம_ெப.) ெபறி>� இழ9பி>� எ� $தி��.082.02 

 உ:வ சீ =��� ந20� ெப:வ ெகா�வா�� க�வ�� ேந  $தி��.082.03 



 அமரக� ஆ�ற:��� க�லா மா அ�னா  தம1� தனிைம 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) $தி��.082.04 

 ெச4_வி.எ;.(ெச4_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஏம�_ெப.(ஏம�_ெப.) சாரா 

சிறியவ  0� ேக&ைம_ெப.(ேக&ைம_ெப.) எ4தலி� எ4தாைம 

ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) $தி��.082.05 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ெப�8_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெகழ)இ ந2பி� 

அறிB_ெப.(அறிB_ெப.) உைடயா  ஏதி�ைம ேகா' உ:� $தி��.082.06 

 நைக வைகய  ஆகிய_ெப.எ;.(ஆ�_ெப.எ;.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) ந2பி� 

பைகவரா� ப� அ*�த ேகா' உ:� $தி��.082.07 

 ஒ�?� க�ம� உட�:பவ  ேக&ைம_ெப.(ேக&ைம_ெப.) ெசா�லாடா  

ேசாரவிட� $தி��.082.08 

 கனவி>� இ�னா ம�ேனா-விைன ேவ: ெசா� ேவ: ப2டா  ெதாட 0 

$தி��.082.09 

 எைன�� �:�த� ஓ�ப�-மைன� ெகழ)இ ம�றி� பழி9பா  ெதாட 0 

$தி��.082.10 

 சீ  இட�_ெப.(இட�_ெப.) காணி�_நி.எ;.(கா&_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) 

எறித��9 ப2டைட ேநரா நிர(தவ  ந20_ெப.(ந20_ெப.) $தி��.083.01 

 இன�_ெப.(இன�_ெப.) ேபா�: இன�_ெப.(இன�_ெப.) அ�லா  

ேக&ைம_ெப.(ேக&ைம_ெப.) மகளி _ெப.) மன�_ெப.(மன�_ெப.) ேபால 

ேவ:ப*� $தி��.083.02 

 பல ந�ல_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) க�ற�கைட�� மன�_ெப.(மன�_ெப.) ந�ல  

ஆ�த�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) மாணா �� அ1 $தி��.083.03 

 �க�தி� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) நகாஅ அக� இ�னா வIசைர 

அIச9ப*� $தி��.083.04 

 மன�தி� அைமயாதவைர எைன� ஒ�:� ெசா�லினா� ேதற�பா�: 

அ�: $தி��.083.05 



 ந2டா ேபா� ந�லைவ ெசா�லி>� ஒ2டா  ெசா� ஒ�ைல உணர9ப*� 

$தி��.083.06 

 ெசா� வண�க� ஒ�னா க& ெகா�ள�க-வி� வண�க� த)8� 

�றி�தைமயா� $தி��.083.07 

 ெதா�த ைக/�N� பைட ஒ*8�� ஒ�னா  

அ�த_ெப.எ;.(அ�_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) க&ண )�� அைன� 

$தி��.083.08 

 மிக; ெச4_வி.எ;.(ெச4_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) த� எ�Nவாைர நக; 

ெச4_வி.எ;.(ெச4_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ந2பி>� சா9 0�ல�பா�: 

$தி��.083.09 

 பைக ந20_ெப.(ந20_ெப.) ஆ� கால�_ெப.(கால�_ெப.) வ�8கா� 

�க�_ெப.(�க�_ெப.) ந2* அக�_ெப.(அக�_ெப.) ந20_ெப.(ந20_ெப.) 

ஒOஇவிட� $தி��.083.10 

 ேபைதைம எ�ப ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) யா எனி� ஏத� 

ெகா&*_வி.எ;.(ெகா�_வி.+&2_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஊதிய� ேபாகவிட� 

$தி��.084.01 

 ேபைதைம/� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ேபைதைம காத�ைம ைக 

அ�லத�க& ெசய�_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $தி��.084.02 

 நாணாைம நாடாைம நா _ெப.(நா _ெப.) இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) யா 

ஒ�:� ேபணாைம ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) 

$தி��.084.03 

 ஓதி உண (� பிற �� உைர�� தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) அட8கா9 

ேபைதயி� ேபைதயா  இ� $தி��.084.04 

 ஒ�ைம; ெசய�_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ஆ�:� ேபைத-

எ�ைம/� தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) 0�� அ�(� அள: $தி��.084.05 

 ெபா4ப*� ஒ�ேறா 0ைன @R� ைக அறியா9 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) 

விைன ேம�ெகாளி� $தி��.084.06 



 ஏதிலா  ஆர_�ைற.எ;.(ஆ _வி.+அ_�ைற.எ;.�றி.) தம  பசி9ப -ேபைத 

ெப�I_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) உ�ற�கைட 

$தி��.084.07 

 ைமய�_ெப.(ைமய�_ெப.) ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) களி�த�றா�-ேபைத 

த�_பதி.ெப.(த�_தி1.) ைக ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) 

உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) ெபறி(_நி.எ;.(ெப:_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) 

$தி��.084.08 

 ெப1_ெப.(ெப1_ெப.) இனி ேபைதயா  ேக&ைம-பி1வி�க& பைீழ 

த�வ ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) இ� $தி��.084.09 

 கழாஅ� கா� ப�ளி/� ைவ�த�றா�-சா�ேறா  �ழா அ�9 

ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) 0க�_ெப.(0க�_ெப.) $தி��.084.10 

 அறிB_ெப.(அறிB_ெப.) இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) இ�ைம/� 

இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) பிறி இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) இ�ைமயா 

ைவயா உல�_ெப.(உல�_ெப.) $தி��.085.01 

 அறிB_ெப.(அறிB_ெப.) இலா� ெநI<_ெப.(ெநI<_ெப.) 

உவ(_வி.எ;.(உவ_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

ஈத�_ெதா.ெப.(ஈ_வி._த�_ெதா.ெப.�றி.) பிறி யா� இ�ைல ெப:வா� 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) $தி��.085.02 

 அறிB_ெப.(அறிB_ெப.) இலா _�றி.வி.�.(இ�_ெப.+ஆ _பட .ப�.) தா� 

த�ைம9 பழீி��� பைீழ ெச:வா ��� 

ெச4த�_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) அ1 $தி��.085.03 

 ெவ&ைம என9ப*வ யா எனி� ஒ&ைம உைடய� 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) எ�>� ெச��� $தி��.085.04 

 க�லாத ேம�ெகா&* ஒ�க� கச* அற வ�ல=உ� ஐய� த�� 

$தி��.085.05 

 அ�ற� மைற�தேலா 0�லறிB-த�வயி� ��ற�_ெப.(��ற�_ெப.) 

மைறயாவழி $தி��.085.06 



 அ� மைற ேசா�� அறிB_ெப.(அறிB_ெப.) இலா� 

ெச4/�_ெப.எ;.(ெச4_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) ெப� மிைற தாேன 

தன�� $தி��.085.07 

 ஏவB� ெச4கலா� தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) ேதறா� 

அE_<2.(அ_பதி.ெப.+E_ஒ�.) உயி  ேபாஒ� அளB� ஓ  

ேநா4_ெப.(ேநா4_ெப.) $தி��.085.08 

 காணாதா� கா2*வா� தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) காணா� காணாதா� 

க&டா� ஆ� தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) 

க&ட_ெப.எ;.(கா&_வி.+&2_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) ஆ: $தி��.085.09 

 உலக�தா  உ&* எ�ப இ� எ�பா� ைவய� அலைகயா ைவ�க9ப*� 

$தி��.085.10 

 இக� எ�ப-எ�லா உயி ��� பக�_ெப.(பக�_ெப.) எ�>� ப&0இ�ைம 

பா1��� ேநா4_ெப.(ேநா4_ெப.) $தி��.086.01 

 பக�_ெப.(பக�_ெப.) க�தி9 ப�றா ெசயி>� இக� 

க�தி_வி.எ;.(க�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) இ�னா ெச4யாைம 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) $தி��.086.02 

 இக� எ�>� எEவ ேநா4_ெப.(ேநா4_ெப.) ந)�கி� தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

இ�லா� தா இ� விள�க� த�� $தி��.086.03 

 இ�ப�� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) பய���-இக� எ�>� �ப�� 

�ப�_ெப.(�ப�_ெப.) ெக'� $தி��.086.04 

 இக� எதி  சா4( ஒ�க வ�லாைர யாேர மிக� ஊ��� த�ைமயவ  

$தி��.086.05 

 இகலி� மிக� இனி எ�பவ� வா+�ைக_ெப.(வா+�ைக_ெப.) தவ?� 

ெகட?� நணி� $தி��.086.06 

 மிக� ேமவ�_ெதா.ெப.(ேமB_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ெம49 

ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) காணா -இக� 

ேமவ�_ெதா.ெப.(ேமB_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) இ�னா அறிவினவ  

$தி��.086.07 



 இகலி�� எதி  சா4த� ஆ�க� அதைன மிக� ஊ�கி� ஊ��மா� ேக* 

$தி��.086.08 

 இக�காணா� ஆ�க� வ�8கா� அதைன மிக� 

காR�_ெப.எ;.(கா&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) ேக* தர�� 

$தி��.086.09 

 இகலா� ஆ� இ�னாத எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) நகலா� ஆ� 

ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) நய�_ெப.(நய�_ெப.) எ�>� ெச��� $தி��.086.10 

 வலியா �� மா: ஏ�ற� ஓ�0க ஓ�பா ெமலியா ேம� ேமக பைக 

$தி��.087.01 

 அ�0_ெப.(அ�0_ெப.) இல�_�றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட .ஒ�.) ஆ�ற 

ைண இல�_�றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட .ஒ�.) தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) 

Eவா� எ� ப1/� ஏதிலா� 90 $தி��.087.02 

 அI<� அறியா�_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி .ம.+ஆ�_பட .ஒ�.) 

அைமB இல�_�றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட .ஒ�.) ஈகலா� தIச� 

எளிய� பைக�� $தி��.087.03 

 ந)8கா� ெவ�ளி நிைற இல�_�றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட .ஒ�.) 

எIஞா�:� யா8கR� யா ��� எளி $தி��.087.04 

 வழி ேநா�கா� வா49பன 

ெச4யா�_வி.�.(ெச4_வி.+ஆ_எதி .ம.+அ�_பட .ஒ�.) பழி ேநா�கா� 

ப&0_ெப.(ப&0_ெப.) இல�_�றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட .ஒ�.) ப�றா �� 

இனி $தி��.087.05 

 காணா; சின�தா� கழி ெப�8_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) காம�தா� ேபணாைம 

ேபண9ப*� $தி��.087.06 

 ெகா*�� ெகாள�ேவ&*� ம�ற அ*� 

இ�(_வி.எ;.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) மாணாத 

ெச4வா�_வி.�.(ெச4_வி.+E_இ.இ.கா.+ஆ�_பட .ஒ�.) பைக $தி��.087.07 



 �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) இலனா4 ��ற�_ெப.(��ற�_ெப.) பலஆயி� 

மா�றா �� இன� இல�_�றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ�_பட .ஒ�.) ஆ� ஏமா90 

உைட�_வி.எ;.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.087.08 

 ெச:வா ��; ேச&_ெப.(ேச&_ெப.) இகவா இ�ப�-அறிB இலா அI<� 

பைகவ 9 ெபறி(_நி.எ;.(ெப:_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) $தி��.087.09 

 க�லா� ெவ�N� சி: ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) எIஞா�:� 

ஒ�லாைன ஒ�லா ஒளி $தி��.087.10 

 பைக எ�>� ப&0இலதைன ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) நைகேய/� 

ேவ&ட�பா�: அ�: $தி��.088.01 

 வி� ஏ  உழவ _ெப.(உழவ _ெப.) பைக ெகாளி>� ெகா�ள�க ெசா� ஏ  

உழவ _ெப.(உழவ _ெப.) பைக $தி��.088.02 

 ஏ��றவ1>� ஏைழ-தமியனா49 ப�லா  பைக ெகா�பவ� $தி��.088.03 

 பைக ந2பா� ெகா&*_வி.எ;.(ெகா�_வி.+&2_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

ஒ���_ெப.எ;.(ஒ��_வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

ப&0_ெப.(ப&0_ெப.) உைடயாள� தைகைம�க& த8கி�: 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) $தி��.088.04 

 த�_பதி.ெப.(த�_தி1.) ைண இ�றா� பைக இர&டா� 

தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) இ� ைணயா� 

ெகா�க_விய8.வி.�.(ெகா�_வி.+க_விய8.வி.�.�றி.) அவ�றி� 

ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) $தி��.088.05 

 ேதறி>� ேதறாவி'>� அழிவி�க& ேதறா� பகாஅ� விட� $தி��.088.06 

 ேநாவ�க ெநா(த_ெதா.ெப.(ெநா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெதா.ெப.�றி.) 

அறியா �� ேமவ�க ெம�ைம பைகவரக� $தி��.088.07 

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

ெச4_வி.எ;.(ெச4_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) த� கா9ப மா/� 

பைகவ க& ப2ட ெச��� $தி��.088.08 



 இைளதாக ��மர� ெகா�க கைள/ந  ைக 

ெகா�?�_ெப.எ;.(ெகா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) கா+�த 

இட�_ெப.(இட�_ெப.+அ�_சா1.) $தி��.088.09 

 உயி 9ப_�ைற.எ;.(உயி 99+வி.+அ_�ைற.எ;.�றி.) உள  அ�ல  ம�ற-

ெசயி 9பவ  ெச�ம� சிைத�கலாதா  $தி��.088.10 

 நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) ந)�� இ�னாத இ�னா-தம  ந)�� இ�னா ஆ� இ�னா 

ெசயி� $தி��.089.01 

 வா�ேபா� பைகவைர அIச�க அI<க ேக�ேபா� 

பைகவ _ெப.(பைக_ெப.+அ _பட .ப�.) ெதாட 0 $தி��.089.02 

 உ2பைக அIசி� த� கா�க உைலB இட�_ெப.(இட�_ெப.+அ�_சா1.) 

ம2பைகயி� மாண� ெத:� $தி��.089.03 

 மன�_ெப.(மன�_ெப.) மாணா உ2பைக ேதா�றி� இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

மாணா ஏத� பலB� த�� $தி��.089.04 

 உற� �ைறயா� உ2பைக ேதா�றி� இற� �ைறயா� ஏத� பலB� த�� 

$தி��.089.05 

 ஒ�றாைம ஒ�றியா க& ப'� எIஞா�:� ெபா�றாைம ஒ�ற� அ1 

$தி��.089.06 

 ெச9பி� 0ண ;சிேபா� C'>� Cடாேத உ2பைக 

உ�ற_ெப.எ;.(உ:_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ;.�றி.) �' $தி��.089.07 

 அர� ெபா�த ெபா� ேபால ேத/� உர�_ெப.(உர�_ெப.) ெபா� உ2பைக 

உ�ற_ெப.எ;.(உ:_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ;.�றி.) �' $தி��.089.08 

 எ2 பகB அ�ன சி:ைம�ேதஆயி>� உ2பைக உ�ள ஆ� ேக* 

$தி��.089.09 

 உட�பா* இலாதவ  வா+�ைக-�ட8க�� பா�ேபா* உட� உைற(த�: 

$தி��.089.10 

 ஆ�:வா  ஆ�ற�_ெப.(ஆ�ற�_ெப.) இகழாைம ேபா�:வா  ேபா�ற?� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) $தி��.090.01 



 ெப1யாைர9 ேபணா ஒ�கி� ெப1யாரா� ேபரா 

இ*�ைப_ெப.(இ*�ைப_ெப.) த�� $தி��.090.02 

 ெகட�ேவ&'� ேகளா ெச4க-அட� 

ேவ&'�_நி.எ;.(ேவ&*_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) ஆ�:பவ க& இ��� 

$தி��.090.03 

 C�ற�ைத� ைகயா� விளி�த�றா�-ஆ�:வா �� ஆ�றாதா  இ�னா 

ெசய�_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $தி��.090.04 

 யா&*; ெச�:_வி.எ;.(ெச�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) யா&*� 

உள  ஆகா -ெவ( 9பி� ேவ(_ெப.(ேவ(_ெப.) ெசற9ப2டவ  $தி��.090.05 

 எ1யா� <ட9ப'>� உ4B உ&டா� உ4யா  ெப1யா 9 பிைழ� 

ஒ��வா  $தி��.090.06 

 வைக மா&ட வா+�ைக/� வா�_ெப.(வா�_ெப.) ெபா�N� எ� ஆ� தைக 

மா&ட த�கா  ெசறி� $தி��.090.07 

 ��: அ�னா  ��ற மதி9பி� �'ெயா* நி�ற�னா  மா4வ  

நில�_ெப.(நில�_ெப.+அ�_சா1.) $தி��.090.08 

 ஏ(திய_ெப.எ;.(ஏ(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) ெகா�ைகயா  சீறி� 

இைட �1( ேவ(த>� ேவ(_ெப.(ேவ(_ெப.) ெக*� $தி��.090.09 

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

அைம(த_ெப.எ;.(அைம_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) சா 0உைடய  

ஆயி>�_நி.எ;.(ஆ4_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.+உ�_சா1.) உ4யா  

சிற(_வி.எ;.(சிற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

அைம(த_ெப.எ;.(அைம_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) சீரா  ெசறி� 

$தி��.090.10 

 மைன விைழவா  மா& பய�_ெப.(பய�_ெப.) எ4தா  விைன விைழவா  

ேவ&டா9 ெபா�N� அ_பதி.ெப.(அ_<2.+_பட .ஒ�.) $தி��.091.01 

 ேபணா ெப&_ெப.(ெப&_ெப.) விைழவா� ஆ�க� ெப1யேதா  நாணாக 

நாR� த�� $தி��.091.02 



 இ�லா�க& தா+(த_ெப.எ;.(தா+_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) 

இய�0இ�ைம எIஞா�:� ந�லா�� நாR� த�� $தி��.091.03 

 மைனயாைள அI<� ம:ைமஇலாள� விைன ஆ&ைம_ெப.(ஆ&ைம_ெப.) 

வ ): எ4த� இ�: $தி��.091.04 

 இ�லாைள அI<வா� அI<� ம�: எIஞா�:� ந�லா �� 

ந�ல_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ெசய�_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

$தி��.091.05 

 இைமயா1� வாழி>� பா* இலேர-இ�லா� அைம ஆ  

ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) அI<பவ  $தி��.091.06 

 ெப&_ெப.(ெப&_ெப.) ஏவ� ெச4_வி.எ;.(ெச4_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

ஒ���_ெப.எ;.(ஒ��_வி.+உ�_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) ஆ&ைமயி� 

நாRைட9 ெப&ேண_ெப.(ெப&_ெப.+ஏ_சா1.) ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) 

உைட�_வி.எ;.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.091.07 

 ந2டா  �ைற �'யா  ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) ஆ�றா  ந�>தலா� 

ெப2டா8� ஒ��பவ  $தி��.091.08 

 அறவிைன/� ஆ�ற ெபா�N� பிற விைன/� ெப&_ெப.(ெப&_ெப.) ஏவ� 

ெச4வா க& இ� $தி��.091.09 

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

ெந(ச�_ெப.(ெந(ச�_ெப.+அ�_சா1.) இட� உைடயா �� எIஞா�:� 

ெப&_ெப.(ெப&_ெப.) ேச (_வி.எ;.(ேச _வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஆ� 

ேபைதைம இ� $தி��.091.10 

 அ�பி� விைழயா  ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) விைழ/� ஆ4ெதா'யா  

இ� ெசா� இ���� த�� $தி��.092.01 

 பய�_ெப.(பய�_ெப.) =�கி9 ப&0_ெப.(ப&0_ெப.) உைர��� 

ப&0_ெப.(ப&0_ெப.) இ� மகளி _ெப.) நய� =�கி ந�ளா விட� $தி��.092.02 

 ெபா�2ெப&'  ெபா4�ைம �ய�க�-இ�2* அைறயி� ஏதி� பிண� 

தழ)இய�: $தி��.092.03 



 ெபா�2ெபா�ளா  0� நல�_ெப.(நல�_ெப.) ேதாயா -அ�2 

ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) ஆ/� அறிவினவ  $தி��.092.04 

 ெபா நல�தா  0� நல�_ெப.(நல�_ெப.) ேதாயா -மதி நல�தி� மா&ட 

அறிவினவ  $தி��.092.05 

 த� நல�_ெப.(நல�_ெப.) பா19பா  ேதாயா  தைக ெச��கி 0� 

நல�_ெப.(நல�_ெப.) பா19பா  ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) $தி��.092.06 

 நிைற ெநIச�_ெப.(ெநIச�_ெப.) இ�லவ  ேதா4வ -பிற ெநIசி� ேபணி 

0ண பவ  ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) $தி��.092.07 

 ஆ/� அறிவின  அ�லா �� அண8� எ�ப மாய மகளி _ெப.) �ய�� 

$தி��.092.08 

 வைரB இலா மா& இைழயா  ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேதா�-0ைர இலா9 

@1ய க� ஆ�� அள: $தி��.092.09 

 இ� மன9 ெப&'�� க�N� கவ:�. தி� ந)�க9ப2டா  ெதாட 0 

$தி��.092.10 

 உ2க9 படாஅ  ஒளி இழ9ப  எIஞா�:� க�-காத� 

ெகா&*_வி.எ;.(ெகா�_வி.+&2_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஒ��வா  

$தி��.093.01 

 உ&ண�க க�ைள உணி� உ&க சா�ேறாரா� எ&ண9பட ேவ&டாதா  

$தி��.093.02 

 ஈ�றா� �க�ேத/� இ�னாதா� எ� ம�:; சா�ேறா  �க�� களி 

$தி��.093.03 

 நா&_ெப.(நா&_ெப.) எ�>� ந�லா� 0ற8ெகா*���-க� எ�>� 

ேபணா9 ெப�8_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ��ற�தா �� $தி��.093.04 

 ைக அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி .ம.+ைம_ெதா.ெப.�றி.) உைட�ேத-

ெபா�� ெகா*� ெம4 

அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி .ம.+ைம_ெதா.ெப.�றி.) ெகாள� 

$தி��.093.05 



 Iசினா  ெச�தா1� ேவ: அ�ல  எIஞா�:� நI<_ெப.(நI<_ெப.) 

உ&பா  க� உ&பவ  $தி��.093.06 

 உ� ஒ�றி உ�T  நக9ப*வ -எIஞா�:� க� ஒ�றி� க& சா4பவ  

$தி��.093.07 

 களி�_வி.எ;.(களி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி .ம.+எ�_த�.ஒ�.) எ�ப ைகவி*க-

ெநIச� ஒளி�த=உ� ஆ8ேக 

மி��_ெப.எ;.(மி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) $தி��.093.08 

 களி�தாைன� காரண� கா2*த�-கீ+ ந) � �ளி�தாைன� த)� Oஇய�: 

$தி��.093.09 

 க� உ&ணா9 ேபா+தி� களி�தாைன� காR8கா� உ�ளா�ெகா� 

உ&டத� ேசா B $தி��.093.10 

 ேவ&ட�க ெவ�றி'>� Sதிைன ெவ�ற=உ� =&'�-ெபா� 

மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) வி�8கிய�: $தி��.094.01 

 ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) எ4தி_வி.எ;.(எ4_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) L: 

இழ��� Sத ��� உ&டா�ெகா� ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) 

எ4தி_வி.எ;.(எ4_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) வா+வேதா  ஆ: 

$தி��.094.02 

 உ�� ஆய�_ெப.(ஆய�_ெப.) ஓவா Cறி� ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) 

ஆய�_ெப.(ஆய�_ெப.) ேபாஒ49 0றேம ப*� $தி��.094.03 

 சி:ைம பல ெச4_வி.எ;.(ெச4_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) சீ  

அழி���_ெப.எ;.(அழி_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

Sதி� வ:ைம_ெப.(வ:ைம_ெப.) த�வ ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) இ� 

$தி��.094.04 

 கவ:� கழக�� ைக/� த��கி இவறியா -இ�லாகியா  $தி��.094.05 

 அக* ஆரா  அ�ல� உழ9ப  S_ெப.(S_ெப.) எ�>� �க'யா� 

Hட9ப2டா  $தி��.094.06 



 பழகிய ெச�வ��_ெப.(ெச�வ�_ெப.+உ�_சா1.) ப&0� ெக*��� 

கழக�� காைல_ெப.(காைல_ெப.) 0கி� $தி��.094.07 

 ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) 

ெக*�_வி.எ;.(ெக*_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ெபா4 ேம�ெகாள )இ 

அ�� ெக*�_வி.எ;.(ெக*_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) அ�ல� 

உழ9பி��� S_ெப.(S_ெப.) $தி��.094.08 

 உைட ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) ஊ& ஒளி க�வி எ�: ஐ(� 

அைடயாவா�-ஆய� ெகாளி� $தி��.094.09 

 இழ�ெதாMஉ� காதலி��� Sேதேபா� �ப�_ெப.(�ப�_ெப.) 

உழ�ெதாMஉ� காத�: உயி  $தி��.094.10 

 மிகி>� �ைறயி>� ேநா4_ெப.(ேநா4_ெப.) ெச4/�-Lேலா  

வளி_ெப.(வளி_ெப.) �தலா 

எ&ணிய_ெப.எ;.(எ&R_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) 

H�:_ெப.(H�:_ெப.) $தி��.095.01 

 ம�(_ெப.(ம�(_ெப.) என ேவ&டாவா� யா�ைக�� அ�(திய அ�ற 

ேபா�றி_வி.எ;.(ேபா�:_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) உணி� $தி��.095.02 

 அ�றா� அளB அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) உ&க 

அஃ_பதி.ெப.(அஃ_<2.+_பட .ஒ�.) உட�0_ெப.(உட�0_ெப.) ெப�றா� 

ெந' உ4��� ஆ: $தி��.095.03 

 அ�ற அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) கைட9பி'� 

மா: அ�ல 4�க வர9 பசி� $தி��.095.04 

 மா:பா*_ெப.(மா:பா*_ெப.) இ�லாத உ&' ம:� உ&ணி� ஊ:பா* 

இ�ைல உயி �� $தி��.095.05 

 இழிB அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) உ&பா�க& 

இ�ப�ேபா� 

நி���_ெப.எ;.(நி�_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) கழி 

ேப  இைரயா�க& ேநா4_ெப.(ேநா4_ெப.) $தி��.095.06 



 த) அளB அ�றி� ெத1யா� ெப1_ெப.(ெப1_ெப.) உ&ணி� 

ேநா4_ெப.(ேநா4_ெப.) அளB இ�றி9 ப*� $தி��.095.07 

 ேநா4_ெப.(ேநா4_ெப.) நா' ேநா4_ெப.(ேநா4_ெப.) �த� நா' 

அ_பதி.ெப.(அ_<2.+_பட .ஒ�.) தணி��� வா4 நா' வா49ப; 

ெசய�_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $தி��.095.08 

 உ�றா� அளB� பிணி அளB� கால�� க�றா� க�தி; 

ெசய�_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $தி��.095.09 

 உ�றவ� த) 9பா� ம�(_ெப.(ம�(_ெப.) உைழ;ெச�வா� எ�: 

அ9_<2.(அ_பதி.ெப.+9_ஒ�.) பா� நா� C�ேற-ம�( $தி��.095.10 

 இ� பிற(தா க& அ�ல இ�ைல-இய�பாக; ெச9ப�� 

நாR�_ெப.எ;.(நாR_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) ஒ�8� $தி��.096.01 

 ஒ��க�� வா4ைம/� 

நாR�_ெப.எ;.(நாR_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) இ� H�:� 

இ��கா -�'9 பிற(தா  $தி��.096.02 

 நைக ஈைக_ெப.(ஈைக_ெப.) இ� ெசா� இகழாைம நா��� வைக எ�ப-

வா4ைம� �'�� $தி��.096.03 

 அ*�கிய_ெப.எ;.(அ*��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) ேகா' ெபறி>� �'9 

பிற(தா  ��:வ ெச4த�_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) இல  

$தி��.096.04 

 வழ8�வ உ�வ )+(த�க&R� பழ8�' ப&பி� தைல9 

பி1த�_ெதா.ெப.(பி1_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) இ�: $தி��.096.05 

 சல� ப�றி; சா�0 இல ெச4யா _வி.�.(ெச4_வி.+ஆ_எதி .ம.+ஆ _பட .ப�.) 

மா< அ�ற_ெப.எ;.(அ:_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) 

ப�றி வா+� எ�பா  $தி��.096.06 

 �'9பிற(தா க&-விள8��-��ற� வி<�பி� மதி�க& ம:9ேபா� 

உய (_வி.எ;.(உய _வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.096.07 

 நல�தி�க& நா _ெப.(நா _ெப.) இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) ேதா�றி� 

அவைன� �ல�தி�க& ஐய9ப*� $தி��.096.08 



 நில�தி�_ெப.(நில�_ெப.+அ�_சா1.+இ�_இட.ேவ.) கிட(தைம கா� கா2*� 

கா2*� �ல�தி� பிற(தா  வா4; ெசா� $தி��.096.09 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) ேவ&'�_நி.எ;.(ேவ&*_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) 

நா&_ெப.(நா&_ெப.) உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) ேவ&*� 

�ல�_ெப.(�ல�_ெப.) ேவ&'�_நி.எ;.(ேவ&*_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) 

ேவ&*க யா ��� பணிB $தி��.096.10 

 இ�றி அைமயா; சிற9பின 

ஆயி>�_நி.எ;.(ஆ4_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.+உ�_சா1.) ��ற வ�ப விட� 

$தி��.097.01 

 சீ1>� சீ  அ�ல ெச4யாேர-சீெரா* ேபரா&ைம ேவ&*பவ  $தி��.097.02 

 ெப��க� ேவ&*� பணித� சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) <��க� 

ேவ&*� உய B_ெப.(உய B_ெப.) $தி��.097.03 

 தைலயி� இழி(த_ெப.எ;.(இழி_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) 

மயி _ெப.(மயி _ெப.) அைனய -மா(த  நிைலயி� இழி(த�கைட $தி��.097.04 

 ��றி� அைனயா�� ��:வ -��:வ ��றி 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ெசயி� $தி��.097.05 

 0க+ இ�றா� 0�ேத� நா2* உ4யாதா� எ� ம�: இக+வா பி� 

ெச�:_வி.எ;.(ெச�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) நிைல $தி��.097.06 

 ஒ2டா  பி� ெச�:_வி.எ;.(ெச�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) வா+தலி� அ( நிைலேய ெக2டா� என9ப*த� 

ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) $தி��.097.07 

 ம�(ேதா ம�: ஊ�_ெப.(ஊ�_ெப.) ஓ�0� வா+�ைக-ெப�(தைகைம 

பீ*_ெப.(ப*ீ_ெப.) அழிய_�ைற.எ;.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ;.�றி.) 

வ(த_ெப.எ;.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.+அ�_சா1.) $தி��.097.08 

 மயி _ெப.(மயி _ெப.) ந)9பி�_நி.எ;.(ந)90_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) வாழா� 

கவ1மா அ�னா  உயி  ந)9ப  மான� வ1� $தி��.097.09 



 இளி வ1� வாழாத மான� உைடயா  ஒளி 

ெதா�_வி.எ;.(ெதா�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஏ�� 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) $தி��.097.10 

 ஒளி ஒ�வ�� உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) ெவ:�ைக இளி ஒ�வ�� 

அஃ_பதி.ெப.(அஃ_<2.+_பட .ஒ�.) 

இற(_வி.எ;.(இற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) வா+� என� 

$தி��.098.01 

 பிற90 ஒ���_ெப.எ;.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) எ�லா 

உயி ��� சிற90_ெப.(சிற90_ெப.) ஒEவா ெச4ெதாழி� ேவ�:ைமயா� 

$தி��.098.02 

 ேம� இ�(� ேம� அ�லா  ேம� அ�ல  கீ+ இ�(� கீ+ அ�லா  கீ+ 

அ�லவ  $தி��.098.03 

 ஒ�ைம மகளிேர ேபால ெப�ைம/� த�ைன�தா� 

ெகா&*_வி.எ;.(ெகா�_வி.+&2_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஒ�கி� உ&* 

$தி��.098.04 

 ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) உைடயவ  ஆ�:வா -ஆ�றி� 

அ�ைம_ெப.(அ�ைம_ெப.) உைடய 

ெசய�_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $தி��.098.05 

 சிறியா  உண ;சி/� இ�ைல ெப1யாைர9 ேபணி� ெகா�ேவ� எ�>� 

ேநா�� $தி��.098.06 

 இற9ேப 01(த ெதாழி�: ஆ� சிற90�தா� சீ  அ�லவ க& ப'� 

$தி��.098.07 

 பணி/மா� எ�:� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) சி:ைம அணி/மா� 

த�ைன விய( $தி��.098.08 

 ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) ெப�மித� இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) சி:ைம 

ெப�மித� ஊ (விட� $தி��.098.09 



 அ�ற� 

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

ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) சி:ைமதா� ��றேம Cறிவி*� $தி��.098.10 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) எ�ப ந�லைவ எ�லா�-கட� 

அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) சா�றா&ைம 

ேம�ெகா�பவ �� $தி��.099.01 

 �ண நல�_ெப.(நல�_ெப.) சா�ேறா  நலேன பிற நல�_ெப.(நல�_ெப.) எ( 

நல�_ெப.(நல�_ெப.+அ�_சா1.) உ�ள=உ� அ�: $தி��.099.02 

 அ�0_ெப.(அ�0_ெப.) நா&_ெப.(நா&_ெப.) ஒ90ரB க&ேணா2ட� 

வா4ைமெயா* ஐ(-சா�0 

ஊ�றிய_ெப.எ;.(ஊ�:_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) =& $தி��.099.03 

 ெகா�லா நல�த ேநா�ைம பிற _ெப.(பிற _ெப.) த)ைம ெசா�லா நல�த 

சா�0 $தி��.099.04 

 ஆ�:வா  ஆ�ற�_ெப.(ஆ�ற�_ெப.) பணித� 

அ_பதி.ெப.(அ_<2.+_பட .ஒ�.) சா�ேறா  மா�றாைர மா�:� பைட 

$தி��.099.05 

 சா�பி��� க2டைள_ெப.(க2டைள_ெப.) யா எனி� ேதா�வி ைல 

அ�லா க&R� ெகாள� $தி��.099.06 

 இ�னா ெச4தா ��� இனியேவ ெச4யா�கா� எ�ன பய�தேதா சா�0 

$தி��.099.07 

 இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) ஒ�வ�� இளிB அ�:-சா�0 எ�>� தி&ைம 

உ&டாக9ெபறி� $தி��.099.08 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ெபய1>� தா� ெபயரா -சா�றா&ைம�� ஆழி 

என9ப*வா  $தி��.099.09 

 சா�றவ  சா�றா&ைம ��றி� இ� நில�தா� தா8கா ம�ேனா 

ெபாைற $தி��.099.10 

 எ& பத�தா� எ4த� எளி எ�ப யா மா2*� ப&0_ெப.(ப&0_ெப.) 

உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) எ�>� வழ�� $தி��.100.01 



 அ�0_ெப.(அ�0_ெப.) உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) ஆ�ற �'9பிற�த� 

இE_<2.(இ_பதி.ெப.+E_ஒ�.) இர&*�_ெப.(இர&*_ெப.+உ�_சா1.) 

ப&0_ெப.(ப&0_ெப.) உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) எ�>� வழ�� 

$தி��.100.02 

 உ:90 ஒ�த�_ெதா.ெப.(ஒ�_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) ம�க�_ெப.(ம�க�_ெப.) 

ஒ90 அ�றா� ெவ:�த�க ப&0_ெப.(ப&0_ெப.) 

ஒ�த�_ெதா.ெப.(ஒ�_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) ஒ9ப ஆ� ஒ90 $தி��.100.03 

 நயெனா* ந�றி_ெப.(ந�றி_ெப.) 01(த பய�_ெப.(பய�_ெப.) உைடயா  

ப&0_ெப.(ப&0_ெப.) பாரா2*� உல�_ெப.(உல�_ெப.) $தி��.100.04 

 நைக/�N� இ�னா இக+;சி பைக/�N� ப&0_ெப.(ப&0_ெப.) உள 

பா* அறிவா  மா2* $தி��.100.05 

 ப&0_ெப.(ப&0_ெப.) உைடயா 9 ப2* உ&* உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

அ_பதி.ெப.(அ_<2.+_பட .ஒ�.) இ�ேற� ம&_ெப.(ம&_ெப.) 0�� 

மா4வம� $தி��.100.06 

 அர� ேபா?� C ைமயேர>� மர�_ெப.(மர�_ெப.) ேபா�வ  

ம�க�_ெப.(ம�க�_ெப.) ப&0_ெப.(ப&0_ெப.) இ�லாதவ  $தி��.100.07 

 ந&0 ஆ�றா  ஆகி_வி.எ;.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) 

நய�_ெப.(நய�_ெப.) இல ெச4வா ��� ப&0_ெப.(ப&0_ெப.) ஆ�றாராத� 

கைட $தி��.100.08 

 நக� வ�ல  அ�லா �� மா இ� ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) பக?� பா� 

ப2ட�: இ��_ெப.(இ��_ெப.) $தி��.100.09 

 ப&0_ெப.(ப&0_ெப.) இலா� 

ெப�ற_ெப.எ;.(ெப:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) 

ெப�I_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெச�வ�-ந� பா� கல�_ெப.(கல�_ெப.) 

த)ைமயா� தி1(த�: $தி��.100.10 

 ெபா�ளா� ஆ� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) எ�: 

ஈயா_எதி .ம.வி.எ;.(ஈ_வி.+ஆ�_எதி .ம.+உ_வி.எ;.�றி.) இவ:� ம�ளா� 

ஆ� மாணா9 பிற90 $தி��.101.02 



 ஈ2ட� இவறி இைச ேவ&டா ஆடவ _ெப.(ஆடவ _ெப.) ேதா�ற� நில��9 

ெபாைற $தி��.101.03 

 எ;ச� எ�: எ� எ&R� ெகா�ேலா-ஒ�வரா� ந;ச9 படாஅதவ� 

$தி��.101.04 

 ெகா*9ப=உ� 49ப=உ� இ�லா �� 

அ*�கிய_ெப.எ;.(அ*��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) ேகா' உ&டாயி>� 

இ� $தி��.101.05 

 ஏத� ெப�I_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெச�வ�-தா� Eவா� த�கா �� 

ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) ஈத�_ெதா.ெப.(ஈ_வி._த�_ெதா.ெப.�றி.) 

இய�0_ெப.(இய�0_ெப.) இலாதா� $தி��.101.06 

 அ�றா �� ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) ஆ�றாதா� ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) 

மி� நல�_ெப.(நல�_ெப.) ெப�றா� தமிய� H�த�: $தி��.101.07 

 ந;ச9படாதவ� ெச�வ�-ந*Y�� ந;< மர�_ெப.(மர�_ெப.) ப��த�: 

$தி��.101.08 

 அ�0_ெப.(அ�0_ெப.) ஒOஇ த� ெச�: அற�_ெப.(அற�_ெப.) ேநா�கா 

ஈ2'ய ஒ&_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) ெகா�வா  

பிற _ெப.(பிற _ெப.) $தி��.101.09 

 சீ�ைட; ெச�வ  சி: னி-மா1 வற�_ெப.(வற�_ெப.) C (தைனய 

உைட�_வி.எ;.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.101.10 

 க�ம�தா� நாRத� நாR தி�Qத� ந�லவ  நாR பிற $தி��.102.01 

 ஊ& உைட எ;ச� உயி �� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ேவ: அ�ல 

நா&_ெப.(நா&_ெப.) உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) மா(த _ெப.(மா(த _ெப.) 

சிற90_ெப.(சிற90_ெப.) $தி��.102.02 

 ஊைன� �றி�த_ெப.எ;.(�றி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) உயி  

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) நா&_ெப.(நா&_ெப.) எ�>� ந�ைம �றி�த 

சா�0 $தி��.102.03 



 அணி அ�ேறா நா&_ெப.(நா&_ெப.) உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) 

சா�ேறா �� அஃ_பதி.ெப.(அஃ_<2.+_பட .ஒ�.) இ�ேற� பிணி அ�ேற 

பீ*_ெப.(ப*ீ_ெப.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) $தி��.102.04 

 பிற _ெப.(பிற _ெப.) பழி/� த� பழி/� நாRவா  நாR�� உைறபதி 

எ�>� உல�_ெப.(உல�_ெப.) $தி��.102.05 

 நா&_ெப.(நா&_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) 

ெகா�ளா_எதி .ம.வி.எ;.(ெகா�_வி.+ஆ�_எதி .ம.+உ_பட .ஒ�.) ம�ேனா 

விய�_ெப.(விய�_ெப.) ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ேபணல -ேமலாயவ  

$தி��.102.06 

 நாணா� உயிைர� ற9ப  உயி 9ெபா�2டா� நா&_ெப.(நா&_ெப.) 

றவா  நா&_ெப.(நா&_ெப.) ஆ�பவ  $தி��.102.07 

 பிற _ெப.(பிற _ெப.) நாண�த�க தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) நாணா� 

ஆயி�_நி.எ;.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) அற�_ெப.(அற�_ெப.) நாண� த�க 

உைட�_வி.எ;.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.102.08 

 �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) <*� ெகா�ைக பிைழ9பி� நல�_ெப.(நல�_ெப.) <*� 

நா&_ெப.(நா&_ெப.) இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) நி�ற�கைட $தி��.102.09 

 நா&_ெப.(நா&_ெப.) அக� இ�லா  இய�க�-மர9பாைவ நாணா� உயி  

ம�2'ய�: $தி��.102.10 

 க�ம� ெசய_�ைற.எ;.(ெச4_வி.+அ_�ைற.எ;.�றி.) 

ஒ�வ�_ெப.(ஒ�வ�_ெப.) ைக=ேவ� எ�>� ெப�ைமயி� 

பீ*_ெப.(ப*ீ_ெப.) உைடய இ� $தி��.103.01 

 ஆ�விைன/� ஆ�ற அறிB� என இர&'� ந)� விைனயா� ந)N� �' 

$தி��.103.02 

 �' ெச4வ� எ�>� ஒ�வ�� ெத4வ�_ெப.(ெத4வ�_ெப.) ம' த�: 

தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) �(:� $தி��.103.03 

 Sழாம� தாேன �'B எ4�-த� �'ைய� தாழா உஞ�:பவ �� 

$தி��.103.04 



 ��ற�_ெப.(��ற�_ெப.) இலனா4 �' 

ெச4_வி.எ;.(ெச4_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) வா+வாைன; <�றமா; 

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

உல�_ெப.(உல�_ெப.) $தி��.103.05 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ஆ&ைம_ெப.(ஆ&ைம_ெப.) எ�ப ஒ�வ��� 

தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) பிற(த_ெப.எ;.(பிற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) 

இ� ஆ&ைம_ெப.(ஆ&ைம_ெப.) ஆ�கி�ெகாள� $தி��.103.06 

 அமரக� வ�க&ண  ேபால தமரக�� ஆ�:வா  ேம�ேற ெபாைற 

$தி��.103.07 

 �' ெச4வா �� இ�ைல ப�வ�_ெப.(ப�வ�_ெப.) ம' 

ெச4_வி.எ;.(ெச4_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) மான� க�த ெக*� 

$தி��.103.08 

 இ*�ைப�ேக ெகா�கல�ெகா�ேலா-�*�ப�ைத� ��ற�_ெப.(��ற�_ெப.) 

மைற9பா� உட�0_ெப.(உட�0_ெப.) $தி��.103.09 

 இ*�க& கா� ெகா�றிட வ )��-அ*� ஊ�:� ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) 

ஆ� இலாத �' $தி��.103.10 

 <ழ�:� ஏ 9 பி�ன உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) அதனா� உழ(� உழேவ 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) $தி��.104.01 

 உ�வா  உலக�தா �� ஆணி-அஃ ஆ�றா எ�வாைர 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ெபா:� $தி��.104.02 

 உ�_வி.எ;.(உ�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) உ&* வா+வாேர வா+வா  

ம�: எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

ெதா�_வி.எ;.(ெதா�_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) உ&* பி� 

ெச�பவ _வி.அ.ெப.(ெச�_வி.+9_ெபா�.உ�.+அE_வி.அ.ெப.�றி.+அ _பட .ப

�.) $தி��.104.03 

 பல �ைட ந)ழ?� த� �ைட�கீ+� கா&ப  அல� உைட ந)ழலவ  

$தி��.104.04 



 இரவா  இர9பா �� ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) ஈவ -கரவா ைக 

ெச4_வி.எ;.(ெச4_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஊ& மாைலயவ  

$தி��.104.05 

 உழவினா  ைக�மட8கி� இ�ைல விைழவ=உ� வி2ேட� எ�பா �� 

நிைல $தி��.104.06 

 ெதா'9 0�தி கஃசா உண�கி� 

பி'�_வி.எ;.(பி'_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) எ�B� ேவ&டா சால9 

ப*� $தி��.104.07 

 ஏ1>� ந�றா� எ� இ*த� க2டபி� ந)1>� ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) அத� 

கா90_ெப.(கா90_ெப.) $தி��.104.08 

 ெச�லா� கிழவ�_ெப.(கிழவ�_ெப.) இ�9பி� நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

0ல(_வி.எ;.(0ல_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) இ�லாளி� ஊ'வி*� 

$தி��.104.09 

 இல� எ�: அைசஇ_வி.எ;.(அைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) 

இ�9பாைர� காணி�_நி.எ;.(கா&_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

எ�>� ந�லா� ந��_ெப.எ;.(ந�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

$தி��.104.10 

 இ�ைமயி� இ�னாத யா எனி� இ�ைமயி� இ�ைமேய இ�னாத 

$தி��.105.01 

 இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) என ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பாவி ம:ைம/� 

இ�ைம/� இ�றி வ�� $தி��.105.02 

 ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) வரB� ேதா?� ெக*��� ெதாைகயாக 

ந��ரB எ�>� நைச $தி��.105.03 

 இ�பிற(தா க&ேண/� இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) இளி 

வ(த_ெப.எ;.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) ெசா� பிற��� ேசா B த�� 

$தி��.105.04 

 ந��ரB எ�>� இ*�ைப/� ப��ைர� �ப8க� 

ெச�:_வி.எ;.(ெச�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ப*� $தி��.105.05 



 ந� ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) 

உண (_வி.எ;.(உண _வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ெசா�லி>� 

ந�C (தா  ெசா� ெபா�2 ேசா B ப*� $தி��.105.06 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) சாரா ந��ரB 

ஈ�ற_ெப.எ;.(ஈ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) தாயா>� பிற� ேபால 

ேநா�க9ப*� $தி��.105.07 

 இ�:� வ�வ ெகா�ேலா-ெந�ந?� ெகா�ற ேபா?� நிர90 

$தி��.105.08 

 ெந�9பி>� Iச?� 

ஆ��_ெப.எ;.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) நிர9பி>� யா 

ஒ�:� க&பா* அ1 $தி��.105.09 

 90ரB இ�லா  வர� றவாைம உ9பி��� கா'��� C�: $தி��.105.10 

 இர�க இர�த�கா � காணி�_நி.எ;.(கா&_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) கர9பி� 

அவ _பதி.ெப.(அ_<2.+அ _பட .ப�.) பழி த� பழி அ�: $தி��.106.01 

 இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) ஒ�வ�� இர�த�-இர(தைவ 

�ப�_ெப.(�ப�_ெப.) உறாஅ வ1� $தி��.106.02 

 கர90 இலா ெநIசி� கட�_ெப.(கட�_ெப.) அறிவா  �� 

நி�:_வி.எ;.(நி�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) இர90� ஓ  ஏஎ  

உைட�_வி.எ;.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.106.03 

 இர�த?� ஈதேல ேபா?�-கர�த� கனவி>� ேத�றாதா மா2* 

$தி��.106.04 

 கர90 இலா _�றி.வி.�.(இ�_ெப.+ஆ _பட .ப�.) ைவயக� உ&ைமயா� 

க& நி�:_வி.எ;.(நி�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) இர9பவ  

ேம�ெகா�வ $தி��.106.05 

 கர90 இ*�ைப_ெப.(இ*�ைப_ெப.) இ�லாைர� 

காணி�_நி.எ;.(கா&_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) நிர90 இ*�ைப_ெப.(இ*�ைப_ெப.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ஒ�8� ெக*� $தி��.106.06 



 இக+( எ�ளா ஈவாைர� காணி�_நி.எ;.(கா&_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) 

மகி+(_வி.எ;.(மகி+_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) உ�N� உவ9ப 

உைட�_வி.எ;.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.106.07 

 இர9பாைர இ�லாயி� ஈ 8க& மா ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) மர9பாைவ 

ெச�:_வி.எ;.(ெச�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) வ(த�: $தி��.106.08 

 ஈவா க& எ� உ&டா� ேதா�ற�-இர( ேகா� ேமவா  இலாஅ�கைட 

$தி��.106.09 

 இர9பா� ெவ�ளாைம ேவ&*� நிர90 இ*�ைப_ெப.(இ*�ைப_ெப.) 

தாேன/� சா?� க1 $தி��.106.10 

 கரவா உவ(_வி.எ;.(உவ_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஈ/� க& 

அ�னா க&R� இரவாைம ேகா' உ:� $தி��.107.01 

 இர(� உயி  வா+த�_ெதா.ெப.(வா+_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) 

ேவ&'�_நி.எ;.(ேவ&*_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) 

பர(_வி.எ;.(பர_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ெக*க உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

இய�றியா� $தி��.107.02 

 இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) இ*�ைப_ெப.(இ*�ைப_ெப.) 

இர(_வி.எ;.(இர_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) த) வா� எ�>� 

வ�ைமயி� வ�பா2ட இ� $தி��.107.03 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ெகா�ளா� தைக�ேத-இட� 

இ�லா� கா?� இரB_ெப.(இரB_ெப.) ஒ�லா; சா�0 $தி��.107.04 

 ெத� ந)  அ* 0�ைக ஆயி>�_நி.எ;.(ஆ4_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.+உ�_சா1.) 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) த(த உ&ணலி� ஊ8� இனிய இ� $தி��.107.05 

 ஆவி�� ந)  எ�: இர9பி>� நாவி�� இரவி� இளிவ(த இ� $தி��.107.06 

 இர9ப� இர9பாைர எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) இர9பி� கர9பா  இரவ�மி� 

எ�: $தி��.107.07 



 இரB_ெப.(இரB_ெப.) எ�>� ஏமா90 இ� ேதாணி கரB எ�>� பா  

தா�க_�ைற.எ;.(தா��_வி.+அ_�ைற.எ;.�றி.) ப�� 

வி*�_ெப.எ;.(வி*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) $தி��.107.08 

 இரB_ெப.(இரB_ெப.) உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) 

உ��� கரB உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) உ�ள=உ� இ�றி� ெக*� $தி��.107.09 

 கர9பவ �� ய8�_வி.அ.(யா8�_வி.அ.) ஒளி���ெகா�ேலா-இர9பவ  

ெசா�லாட9 ேபாஒ� உயி  $தி��.107.10 

 ம�கேள ேபா�வ  கயவ  அவ _பதி.ெப.(அ_<2.+அ _பட .ப�.) அ�ன ஒ9பா1 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) க&ட இ� $தி��.108.01 

 ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) அறிவா1� கயவ  தி� உைடய  

ெந(ச�_ெப.(ெந(ச�_ெப.+அ�_சா1.) அவல�_ெப.(அவல�_ெப.) இல  

$தி��.108.02 

 ேதவ _ெப.(ேதவ _ெப.) அைனய  கயவ -அவ�� தா� ேமவன 

ெச4_வி.எ;.(ெச4_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஒ�கலா� $தி��.108.03 

 அக9 ப2' ஆவாைர� காணி�_நி.எ;.(கா&_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) அவ1� 

மிக9ப2*; ெச�மா��� கீ+ $தி��.108.04 

 அ;சேம கீ+கள ஆசார� எ;ச� அவா உ&ேட� உ&டா� சிறி 

$தி��.108.05 

 அைற பைற அ�ன  கயவ -தா� ேக2ட மைற பிற �� 

உ4�_வி.எ;.(உ4_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) உைர�கலா� $தி��.108.06 

 ஈ 8 ைக விதிரா  கயவ -ெகா': உைட��� C� ைகய  அ�லாதவ �� 

$தி��.108.07 

 ெசா�ல_�ைற.எ;.(ெசா�_வி.+அ_�ைற.எ;.�றி.) பய�ப*வ  சா�ேறா  

க��0ேபா� ெகா�ல பய�ப*� கீ+ $தி��.108.08 

 உ*9ப=உ� உ&ப=உ� காணி�_நி.எ;.(கா&_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) 

பிற ேம� வ*� காண வ�: 

ஆ��_ெப.எ;.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) கீ+ $தி��.108.09 



 எ�றி�� உ1ய  கயவ -ஒ�: உ�ற�கா� வி�ற�� உ1ய  

விைர(_வி.எ;.(விைர_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.108.10 

 அண8�ெகா� ஆ4 மயி�ெகா�ேலா கன8�ைழ மாத ெகா� மா?� எ� 

ெநI<_ெப.(ெநI<_ெப.) $தி��.109.01 

 ேநா�கினா� ேநா�� எதி  ேநா��த�-தா�� அண8� தாைன� 

ெகா&ட�ன உைட�_வி.எ;.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

$தி��.109.02 

 ப&* அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி .ம.+எ�_த�.ஒ�.) C�: 

எ�பதைன இனி அறி(ேத� ெப&தைகயா� ேப  அம � க2* $தி��.109.03 

 க&டா  உயி  உ&R�_ெப.எ;.(உ&R_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

ேதா�ற�தா� ெப&_ெப.(ெப&_ெப.) தைக9 ேபைத�� அம �தன க& 

$தி��.109.04 

 C�றேமா க&ேணா பிைணேயா மடவ �_ெப.(மடவ �_ெப.) ேநா�க� இ� 

H�:� உைட�_வி.எ;.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.109.05 

 ெகா*� 0�வ� ேகாடா மைற9பி� ந*8� அஞ  ெச4யலம� 

இவ�_பதி.ெப.(இ_<2.+அ�_பட .ெப&.ஒ�.) க& $தி��.109.06 

 கடாஅ� களி�றி�ேம� க& படா�-மாத  படாஅ �ைலேம� 

கி�_ெப.(கி�_ெப.) $தி��.109.07 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) Qத�� ஓஒ உைட(தேத-ஞா2பி>� ந&ணா�� 

உ2�� எ� ப*ீ_ெப.(ப*ீ_ெப.) $தி��.109.08 

 பிைண ஏ  மட ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

நாR�_ெப.எ;.(நாR_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) உைடயா2� அணி 

எவேனா ஏதில த(_வி.எ;.(தா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.109.09 

 உ&டா க& அ�ல அ* நறா காம�ேபா� க&டா  மகி+ 

ெச4த�_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) இ�: $தி��.109.10 

 இ� ேநா�� இவ�_பதி.ெப.(இ_<2.+அ�_பட .ெப&.ஒ�.) உ&க& உ�ள 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேநா�� ேநா4_ெப.(ேநா4_ெப.) ேநா�� 



ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) அ( ேநா4_ெப.(ேநா4_ெப.) ம�(_ெப.(ம�(_ெப.) 

$தி��.110.01 

 க& களB_ெப.(களB_ெப.) 

ெகா�N�_ெப.எ;.(ெகா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) சி: ேநா�க� 

காம�தி� ெச�பாக� அ�: ெப1_ெப.(ெப1_ெப.) $தி��.110.02 

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

இைறIசினா� அஃ_பதி.ெப.(அஃ_<2.+_பட .ஒ�.) 

அவ�_பதி.ெப.(அ_<2.+அ�_பட .ெப&.ஒ�.) யா9பி>� அ2'ய ந)  

$தி��.110.03 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

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

காைல_ெப.(காைல_ெப.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

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

தா�_த�.<.(தா�_த�.<.) 

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

ெம�ல_வி.அ.(ெம�ைம_ெப.) 

ந��_ெப.எ;.(ந�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) $தி��.110.04 

 �றி�ெகா&* ேநா�காைம அ�லா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) க& 

சிற�கணி�தா� ேபால ந��_ெப.எ;.(ந�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

$தி��.110.05 

 உறாஅதவ ேபா� ெசாலி>� ெசறாஅ  ெசா� ஒ�ைல உணர9ப*� 

$தி��.110.06 

 ெசறாஅ; சி: ெசா�?� ெச�றா ேபா� 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) உறாஅ  ேபா�: 

உ�றா  �றி90_ெப.(�றி90_ெப.) $தி��.110.07 

 அைசயிய�� உ&* ஆ&* ஓ  ஏஎ  யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

ேநா�க_�ைற.எ;.(ேநா��_வி.+அ_�ைற.எ;.�றி.) பைசயின� ைபய 

ந��_ெப.எ;.(ந�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) $தி��.110.08 



 ஏதிலா  ேபால9 ெபாேநா�� ேநா��த� காதலா  க&ேண உள 

$தி��.110.09 

 க&ெணா* க& இைண ேநா�� ஒ�கி� வா4; ெசா�க� எ�ன பய>� இல 

$தி��.110.10 

 க&* ேக2*_வி.எ;.(ேக�_வி.+2_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) உ&* உயி � 

உ�: அறி/�_வி.�.(அறி_வி.4_இ.இ.கா.+உ�_பட .ஒ�.) ஐ�0ல>� 

ஒ&ெடா'க&ேண உள $தி��.111.01 

 பிணி�� ம�(_ெப.(ம�(_ெப.) பிறம� அணியிைழ த�ேநா4��� தாேன 

ம�(_ெப.(ம�(_ெப.) $தி��.111.02 

 தா� வ )+வா  ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேதா�-யிலி� இனிெகா� 

தாமைர�க&ணா� உல�_ெப.(உல�_ெப.) $தி��.111.03 

 ந)8கி�_நி.எ;.(ந)8�_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) ெதMஉ� �:�8கா� 

த&ெண�>� த) யா&*9 ெப�றா� 

இவ�_பதி.ெப.(இ_<2.+அ�_பட .ெப&.ஒ�.) $தி��.111.04 

 ேவ2ட ெபா�தி� அைவ அைவ ேபா?ேம ேதா2டா  க9பினா� 

ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) $தி��.111.05 

 உ:ேதா: உயி  தளி 9ப� த)&டலா� ேபைத�� அமி+தி� இய�றன 

ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) $தி��.111.06 

 த� இ� இ�(_வி.எ;.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) தம பா� 

உ&ட�றா� அ� மா அ1ைவ �ய�� $தி��.111.07 

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

வளி இைட ேபாழ9 படாஅ �ய�� $தி��.111.08 

 ஊட� உண த� 0ண த� இைவ-காம� C'யா  

ெப�ற_ெப.எ;.(ெப:_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) பய�_ெப.(பய�_ெப.) 

$தி��.111.09 

 அறிேதா: அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி .ம.+ைம_ெதா.ெப.�றி.) 

க&ட�றா�-காம� ெசறிேதா:� ேசயிைழமா2* $தி��.111.10 



 ந�ந)ைர வாழி_விய8.வி.�.(வா+_வி.+இ_விய8.வி.�.�றி.) அனி;சேம 

நி�னி>� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ந)ர� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) 

வ )+பவ� $தி��.112.01 

 மல  காணி�_நி.எ;.(கா&_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) ைமயா�தி-ெநIேச 

இவ�_பதி.ெப.(இ_<2.+அ�_பட .ெப&.ஒ�.) க& பல _பதி.ெப.(பல _ெப.) 

காR�_ெப.எ;.(கா&_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) @ 

ஒ���_ெப.எ;.(ஒ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) எ�: $தி��.112.02 

 �றி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ��த�_ெப.(��த�_ெப.) 

�:வ�_ெப.(�:வ�_ெப.) ெவறி நா�ற�_ெப.(நா�ற�_ெப.) 

ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) உ&க& ேவ4�ேதாளவ2� $தி��.112.03 

 காணி�_நி.எ;.(கா&_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) 

கவி+(_வி.எ;.(கவி+_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

ேநா���_ெப.(ேநா��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) மாணிைழ க& 

ஒEேவ� எ�: $தி��.112.04 

 ( அனி;ச9@� கா� கைளயா� ெப4தா� Q<9பி�� ந�ல_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) 

படாஅ பைற $தி��.112.05 

 மதி/� மட(ைத_ெப.(மட(ைத_ெப.) �க>� 

அறியா_ெப.எ;.(அ1_வி.+ஆ_எதி .ம.+ண_ெப.எ;.�றி.) பதியி� 

கல8கிய_ெப.எ;.(கல8�_வி.+இ_இ.கா.+அ_�ைற.எ;.�றி.) மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) 

$தி��.112.06 

 அ:வா4 நிைற(த_ெப.எ;.(நிைற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) அவி  

மதி��9 ேபால ம: உ&டL மாத _ெப.(மாத _ெப.) 

�க�_ெப.(�க�_ெப.+அ�_சா1.) $தி��.112.07 

 மாத _ெப.(மாத _ெப.) �க�ேபா� ஒளிவிட வ�ைலேய� காதைல-வாழி மதி 

$தி��.112.08 

 மல  அ�ன க&ணா� �க�_ெப.(�க�_ெப.) ஒ�திஆயி� 

பல _பதி.ெப.(பல _ெப.) காண� ேதா�ற� மதி $தி��.112.09 

 அனி;ச�� அ�ன�தி� =வி/� மாத _ெப.(மாத _ெப.) அ'�� ெந�Iசி9 

பழ� $தி��.112.10 



 பாெலா* ேத�_ெப.(ேத�_ெப.) கல(த�ேற-பணிெமாழி வா� 

எயி:_ெப.(எயி:_ெப.) ஊறிய ந)  $தி��.113.01 

 உட�ெபா* உயி1ைட எ�ன ம�: அ�ன மட(ைதெயா* எ�மிைட 

ந20_ெப.(ந20_ெப.) $தி��.113.02 

 க�மணியி� பாவா4 ந)_பதி.ெப.(ந)_��.ஒ�.) ேபாதா4-யா� 

வ )��_ெப.எ;.(வ )+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) தி�Qத�� இ�ைல 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) $தி��.113.03 

 வா+த�_ெதா.ெப.(வா+_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) உயி �� அ�ன� ஆயிைழ 

சாத� அத�� அ�ன� ந)8�� இட�_ெப.(இட�_ெப.+அ�_சா1.) 

$தி��.113.04 

 உ�Nவ�ம� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) மற9பி� மற90 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி .ம.+எ�_த�.ஒ�.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

அம � க&ணா� �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) $தி��.113.05 

 க&R�ளி� ேபாகா  இைம9பி� ப�வரா  Q&ணிய  எ� காதலவ  

$தி��.113.06 

 க& உ�ளா  காதலவராக க&R� எ�ேத� கர9பா�� 

அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.113.07 

 ெநIச�தா  காதலவராக ெவ4 உ&ட� அI<� ேவபா�� 

அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.113.08 

 இைம9பி� கர9பா�� அறிவ� அைன�தி�ேக ஏதில  எ�>� 

இE_<2.(இ_பதி.ெப.+E_ஒ�.) ஊ  $தி��.113.09 

 உவ(_வி.எ;.(உவ_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) உைறவ  உ�ள�� 

எ�:� இக(_வி.எ;.(இக_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) உைறவ  ஏதில  

எ�>� இE_<2.(இ_பதி.ெப.+E_ஒ�.) ஊ  $தி��.113.10 

 காம�_ெப.(காம�_ெப.) உழ(_வி.எ;.(உழ_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

வ�(தினா �� ஏம மட�_ெப.(மட�_ெப.) அ�ல இ�ைல வலி $தி��.114.01 

 ேநானா உட�0� உயி�� மட�_ெப.(மட�_ெப.) ஏ:� நாணிைன 

ந)�கி_வி.எ;.(ந)��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) நி:� $தி��.114.02 



 நாெணா* ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ஆ&ைம_ெப.(ஆ&ைம_ெப.) ப&* 

உைடேய� இ�: உைடேய� கா��றா  ஏ:� மட�_ெப.(மட�_ெப.) 

$தி��.114.03 

 காம� க*� 0ன�_ெப.(0ன�_ெப.) உ4��ேம-நாெணா* 
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 பச�கம� ப2டா8� எ� ேமனி-நய9பி�தா  ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) 

நிைலய  ஆவ  எனி� $தி��.119.09 

 பச90 என9 ேப  ெப:த�_ெதா.ெப.(ெப:_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) ந�ேற-

நய9பி�தா  ந�காைம =�றா  எனி� $தி��.119.10 

 தா� வ )+வா  த� வ )ழ9ெப�றவ  ெப�றாேர காம�� கா+ இ� கனி 

$தி��.120.01 

 வா+வா �� வான�_ெப.(வான�_ெப.) பய(த�றா�-வ )+வா �� வ )+வா  

அளி���_வி.எ;.(அளி_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

அளி $தி��.120.02 

 வ )�ந  வ )ழ9ப*வா �� அைம/ேம வா�ந� எ�>� ெச��� $தி��.120.03 

 வ )ழ9ப*வா  ெகழ)இயில  தா� வ )+வா  வ )ழ9படாஅ  எனி� $தி��.120.04 



 நா�_பதி.ெப.(நா�_த�.ப�.) காத�_ெப.(காத�_ெப.) ெகா&டா  

நம��_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+��_ெகா.ேவ.) எவ� ெச4பேவா தா� 

காத�_ெப.(காத�_ெப.) ெகா�ளா�கைட $தி��.120.05 

 ஒ�தைலயா� இ�னா காம�_ெப.(காம�_ெப.) கா9 ேபால 

இ�தைலயா>� இனி $தி��.120.06 

 ப�வர?� ைபத?� காணா�ெகா�-காம� ஒ�வ க& 

நி�:_வி.எ;.(நி�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ஒ��வா� $தி��.120.07 

 வ )+வா1� இ� ெசா� ெபறாஅ உலக�_ெப.(உலக�_ெப.+அ�_சா1.) 

வா+வா1� வ�கணா  இ� $தி��.120.08 

 நைசஇயா  ந�கா  எனி>� அவ மா2* இைச/� 

இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) ெசவி�� $தி��.120.09 

 உறாஅ �� உ: ேநா4_ெப.(ேநா4_ெப.) உைர9பா4-கடைல; ெசறாஅஅ4 

வாழிய_விய8.வி.�.(வா+_வி.+இய_விய8.வி.�.�றி.) 

ெநI<_ெப.(ெநI<_ெப.) $தி��.120.10 

 உ�ளி>� த)ரா9 ெப� மகி+ ெச4தலா� க�ளி>� காம�_ெப.(காம�_ெப.) 

இனி $தி��.121.01 

 எைன� ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) இனிேதகா& காம�_ெப.(காம�_ெப.) தா� 

வ )+வா  நிைன9ப வ�வ ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) இ� $தி��.121.02 

 நிைன9பவ  ேபா�: நிைனயா ெகா�-�ம� சிைன9ப ேபா�: ெக*� 

$தி��.121.03 

 யா�� உேள�ெகா� அவ _பதி.ெப.(அ_<2.+அ _பட .ப�.) 

ெந(ச�_ெப.(ெந(ச�_ெப.+அ�_சா1.) எ� 

ெந(ச�_ெப.(ெந(ச�_ெப.+அ�_சா1.) ஓஒ உளேர 

அவ _பதி.ெப.(அ_<2.+அ _பட .ப�.) $தி��.121.04 

 த� ெந(ச�_ெப.(ெந(ச�_ெப.+அ�_சா1.) எ�ைம� க' ெகா&டா  

நாணா ெகா� எ� ெந(ச�_ெப.(ெந(ச�_ெப.+அ�_சா1.) ஓவா வர� 

$தி��.121.05 



 ம�: யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) எ� உேள� ம�ேனா அவெரா* 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

உ�ற_ெப.எ;.(உ:_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ;.�றி.) நா�_ெப.(நா�_ெப.) 

உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) உேள� $தி��.121.06 

 மற9பி� எவ� ஆவ� ம�ெகா�-மற90 

அறிேய�_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி .ம.+எ�_த�.ஒ�.) உ�ளி>� 

உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) <*� $தி��.121.07 

 எைன�� நிைன9பி>� காயா  அைன� அ�ேறா 

காதல _ெப.(காதல _ெப.) 

ெச4/�_ெப.எ;.(ெச4_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) 

சிற90_ெப.(சிற90_ெப.) $தி��.121.08 

 விளி/� எ� இ� உயி  ேவ: அ�ல� எ�பா  அளி 

இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) ஆ�ற 

நிைந(_வி.எ;.(நிைன_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.121.09 

 விடாஅ ெச�றாைர� க&ணினா� காண9 படாஅதி-வாழி மதி $தி��.121.10 

 காதல _ெப.(காதல _ெப.) =ெதா* 

வ(த_ெப.எ;.(வா_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) கனவி>�� யா 

ெச4ேவ�ெகா� வி�(_ெப.(வி�(_ெப.) $தி��.122.01 

 கய�_ெப.(கய�_ெப.) உ&க& யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) இர9ப� 

Iசி� கல(தா �� உய� உ&ைம_ெப.(உ&ைம_ெப.) சா�:ேவ�ம� 

$தி��.122.02 

 நனவினா� ந�காதவைர� கனவினா� கா&டலி� உ&* எ� உயி  

$தி��.122.03 

 கனவினா� உ&டா�� காம�-நனவினா� ந�காைர நா'� தர�� 

$தி��.122.04 

 நனவினா� க&ட=உ� ஆ8ேக கனB�தா� 

க&ட_ெப.எ;.(கா&_வி.+&2_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) ெபா�ேத இனி 

$தி��.122.05 



 நனB_ெப.(நனB_ெப.) என ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) இ�ைலஆயி� 

கனவினா� காதல _ெப.(காதல _ெப.) ந)8கல ம� $தி��.122.06 

 நனவினா� ந�கா� ெகா'யா  கனவினா� எ� எ�ைம9 பழீி9ப 

$தி��.122.07 

 I<8கா� ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ேமல  

ஆகி_வி.எ;.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) விழி��8கா� ெநIச�த  

ஆவ  விைர(_வி.எ;.(விைர_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.122.08 

 நனவினா� ந�காைர ேநாவ -கனவினா� காதல � காணாதவ  $தி��.122.09 

 நனவினா� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ந)�தா  எ�ப  கனவினா� 

காணா ெகா� இE_<2.(இ_பதி.ெப.+E_ஒ�.) ஊரவ  $தி��.122.10 

 மாைலேயா அ�ைல மண(தா  உயி  

உ&R�_ெப.எ;.(உ&R_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) ேவைல 

ந)_பதி.ெப.(ந)_��.ஒ�.) வாழி_விய8.வி.�.(வா+_வி.+இ_விய8.வி.�.�றி.) 

ெபா�_ெப.(ெபா�_ெப.) $தி��.123.01 

 0�க&ைண-வாழி ம�� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) எ� ேக�ேபா� 

வ�க&ணேதா நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) ைண $தி��.123.02 

 பனி அ��பி9 ைபத� ெகா� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) னி அ��பி� 

�ப�_ெப.(�ப�_ெப.) வளர_�ைற.எ;.(வள _வி.+அ_�ைற.எ;.�றி.) வ�� 

$தி��.123.03 

 காதல _ெப.(காதல _ெப.) இ� வழி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெகாைல�கள� 

ஏதில  ேபால வ�� $தி��.123.04 

 காைல��; ெச4த_ெப.எ;.(ெச4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) 

ந�:_ெப.(ந�:_ெப.) எ�ெகா� எவ�ெகா� யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) 

மாைல��; ெச4த_ெப.எ;.(ெச4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) பைக 

$தி��.123.05 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ேநா4_ெப.(ேநா4_ெப.) 

ெச4த�_ெதா.ெப.(ெச4_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) மண(தா  அகலாத 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) அறி(ததிேல� $தி��.123.06 



 காைல_ெப.(காைல_ெப.) அ��பி பக�_ெப.(பக�_ெப.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ேபா 

ஆகி_வி.எ;.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

மல��-இ( ேநா4_ெப.(ேநா4_ெப.) $தி��.123.07 

 அழ� ேபா?� மாைல��� _ெப.(=_ெப.) 

ஆகி_வி.எ;.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) ஆய� �ழ�ேபா?� 

ெகா�?�_ெப.எ;.(ெகா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) பைட 

$தி��.123.08 

 பதி ம�&*_வி.எ;.(ம��_வி.+&2_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ைபத� உழ���-

மதி ம�&*_வி.எ;.(ம��_வி.+&2_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) பட த�� ேபா+ $தி��.123.09 

 ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) மாைலயாளைர உ�ளி ம�� 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மா/� எ� மாயா உயி  $தி��.123.10 

 சி:ைம நம��_பதி.ெப.(ந�_த�.ப�.+��_ெகா.ேவ.) ஒழிய; 

ேச&_ெப.(ேச&_ெப.) ெச�றா  உ�ளி ந:_ெப.அ.(ந:_ெப.அ.) மல  நாணின 

க& $தி��.124.01 

 நய(தவ  ந�காைம ெசா�?வ ேபா?� 

பச(_வி.எ;.(பச_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) பனி வா�� க& $தி��.124.02 

 தண(தைம சால அறிவி9ப ேபா?� 

மண(த_ெப.எ;.(மண_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) நா�_ெப.(நா�_ெப.) 

வ )8கிய ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) $தி��.124.03 

 பைண ந)8கி9 ைப(_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) ெதா'_ெப.(ெதா'_ெப.) ேசா��-

ைண ந)8கி� ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) கவி� வா'ய 

ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) $தி��.124.04 

 ெகா'யா  ெகா*ைம_ெப.(ெகா*ைம_ெப.) உைர���-ெதா'ெயா* 

ெதா�_ெப.அ.(ெதா�ைம_ெப.) கவி� வா'ய ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) 

$தி��.124.05 



 ெதா'ெயா* ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) 

ெநகிழ_�ைற.எ;.(ெநகி+_வி.+அ_�ைற.எ;.�றி.) ேநாவ�-அவைர ெகா'ய  

என� Cற� ெநா(_வி.எ;.(ெநா_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.124.06 

 பா* ெப:திேயா-ெநIேச ெகா'யா �� எ� வா* ேதா2 @ச�_ெப.(@ச�_ெப.) 

உைர� $தி��.124.07 

 �ய8கிய ைககைள ஊ�க பச(த ைப(_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) ெதா'9 

ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) Qத�_ெப.(Qத�_ெப.) $தி��.124.08 

 �ய�கிைட� த&_ெப.அ.(த&_ெப.அ.) வளி_ெப.(வளி_ெப.) ேபாழ பச90 

உ�ற_ெப.எ;.(உ:_வி.+�_இ.கா._அ_ெப.எ;.�றி.) ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ெப� 

மைழ�க& $தி��.124.09 

 க&ணி� பச9ேபா ப�வர� எ4தி�ேற ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

Qத�_ெப.(Qத�_ெப.) ெச4த க&* $தி��.124.10 

 நிைன�_வி.எ;.(நிைன_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) ெசா�லாேயா-ெநIேச எைன� ஒ�:� எEவ 

ேநா4_ெப.(ேநா4_ெப.) த) ��� ம�(_ெப.(ம�(_ெப.) $தி��.125.01 

 காத�_ெப.(காத�_ெப.) அவ _பதி.ெப.(அ_<2.+அ _பட .ப�.) இல  ஆக 

ந)_பதி.ெப.(ந)_��.ஒ�.) 

ெமாவ_ெதா.ெப.(ேநா_வி.+E_இ.இ.கா.+அ_ெதா.ெப.�றி.) ேபைதைம-வாழி 

எ� ெநI<_ெப.(ெநI<_ெப.) $தி��.125.02 

 இ�(_வி.எ;.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) உ�ளி எ� ப1த� 

ெநIேச_ெப.(ெநI<_ெப.+ஏ_சா1.) 

ப1(_வி.எ;.(ப1_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

உ�ள�_ெதா.ெப.(உ�N_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ைபத� 

ேநா4_ெப.(ேநா4_ெப.) ெச4தா க& இ� $தி��.125.03 

 க&R� ெகாள; ேசறி-ெநIேச இைவ_பதி.ெப.(இ_<2.+ஐ_பட .ப�.) 

எ�ைன� தி�>� அவ � காண� உ�: $தி��.125.04 

 ெச�றா  என� ைகவிட� உ&டL-ெநIேச யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) 

உ�றா� உறாஅதவ  $தி��.125.05 



 கல(_வி.எ;.(கல_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) உண �� காதல � 

க&டா� 0ல(_வி.எ;.(0ல_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) உணரா4 ெபா4� 

கா4B கா4தி-எ� ெநI<_ெப.(ெநI<_ெப.) $தி��.125.06 

 காம�_ெப.(காம�_ெப.) வி*_ஏவ.(வி*_வி.) ஒ�ேறா நா&_ெப.(நா&_ெப.) 

வி*-ந� ெநIேச_ெப.(ெநI<_ெப.+ஏ_சா1.) யாேனா ெபாேற� 

இE_<2.(இ_பதி.ெப.+E_ஒ�.) இற&*_ெப.(இர&*_ெப.) $தி��.125.07 

 ப1(_வி.எ;.(ப1_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 
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பி� ெச�வா4 ேபைத-எ� ெநI<. $தி��.125.08 

 உ�ள�தா  காதலவ  ஆக உ�ளி ந)_பதி.ெப.(ந)_��.ஒ�.) யா�ைழ; ேசறி 

எ� ெநI<_ெப.(ெநI<_ெப.) $தி��.125.09 

 �னா� ற(தாைர ெந(ச�_ெப.(ெந(ச�_ெப.+அ�_சா1.) உைடேயமா 

இ�>� இழ�� கவி� $தி��.125.10 
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 காம�_ெப.(காம�_ெப.) என ஒ�ேறா க& இ�: எ� 

ெந(ச�ைத_ெப.(ெந(<_ெப.+அ�_சா1.+ஐ_ெச.ேவ.) 

யாம��_ெப.எ;.(யாம�_ெப.+அ�_சா1.+உ�_சா1.) ஆN� 

ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) $தி��.126.02 

 மைற9ேப�ம� காம�ைத யாேனா �றி90_ெப.(�றி90_ெப.) இ�றி� 

�ம�ேபா� ேதா�றிவி*� $தி��.126.03 

 நிைற உைடேய� எ�ேப�ம� யாேனா எ� காம�_ெப.(காம�_ெப.) மைற 

இற(_வி.எ;.(இற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) ம�:ப*� $தி��.126.04 
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 வா�_ெப.(வா�_ெப.) அ�:9 0�ெக�ற க&R� 

அவ _பதி.ெப.(அ_<2.+அ _பட .ப�.) 

ெச�ற_ெப.எ;.(ெச�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) நா�_ெப.(நா�_ெப.) 

ஒ�றி� ேத4(த விர�_ெப.(விர�_ெப.) $தி��.127.01 

 இல8கிழா4 இ�: மற9பி� எ� ேதா�ேம� கல�_ெப.(கல�_ெப.) 

கழி/�_ெப.எ;.(கழி_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) கா1ைக ந)� 

$தி��.127.02 

 உர� நைசஇ_வி.எ;.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) 

உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) ைணயாக; ெச�றா  வர� 
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வ1� $தி��.127.07 
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நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) உ&க& உைர�க� உ:வ 

ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) உ&* $தி��.128.01 

 க& நிைற(த_ெப.எ;.(நிைற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) கா1ைக 

கா�0_ெப.(கா�0_ெப.) ஏ  ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ேபைத��9 

ெப&_ெப.(ெப&_ெப.) நிைற(த_ெப.எ;.(நிைற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) 

ந) ைம ெப1_ெப.(ெப1_ெப.) $தி��.128.02 

 மணி/� திக+த�� L�ேபா� மட(ைத_ெப.(மட(ைத_ெப.) அணி/� 

திக+வ ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) உ&* $தி��.128.03 

 �ைக ெமா��� உ�ள நா�ற�ேபா� ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) நைக 

ெமா��� உ�ள ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) உ&* $தி��.128.04 

 ெசறிெதா' ெச4_வி.எ;.(ெச4_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

இற(த_ெப.எ;.(இற_வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) க�ள� உ: ய  த) ��� 



ம�(_ெப.(ம�(_ெப.) ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) 

உைட�_வி.எ;.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.128.05 

 ெப1_ெப.(ெப1_ெப.) ஆ�றி9 ெப2ப� கல�த� அ1 ஆ�றி 

அ�0_ெப.(அ�0_ெப.) இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) S+வ 

உைட�_வி.எ;.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.128.06 

 த&ண( ைறவ�_ெப.(ைறவ�_ெப.) தண(தைம ந�மி>� ��ன� 

உண (த_ெப.எ;.(உண _வி.+(�_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) வைள $தி��.128.07 

 ெந�ந�:; ெச�றா  எ� காதல _ெப.(காதல _ெப.) யா�� எ� நாேள� 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) பச(_வி.எ;.(பச_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

$தி��.128.08 

 ெதா'_ெப.(ெதா'_ெப.) ேநா�கி_வி.எ;.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேதாN� 

ேநா�கி_வி.எ;.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) அ' 

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

அஃ_பதி.ெப.(அஃ_<2.+_பட .ஒ�.) ஆ&* 

அவ�_பதி.ெப.(அ_<2.+அ�_பட .ெப&.ஒ�.) ெச4த $தி��.128.09 
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உைட�_வி.எ;.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) எ�ப-க&ணினா� 

காம ேநா4_ெப.(ேநா4_ெப.) 

ெசா�லி_வி.எ;.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) இரB_ெப.(இரB_ெப.) 
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 உ�ள� களி�த?� காண மகி+த?� க�N�� இ� காம�தி�� உ&* 

$தி��.129.01 
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$தி��.129.02 
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$தி��.129.03 



 ஊட�க& ெச�ேற�ம� ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) 

அ_பதி.ெப.(அ_<2.+_பட .ஒ�.) 

மற(_வி.எ;.(மற_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) Cட�க& ெச�ற எ� 

ெநI<_ெப.(ெநI<_ெப.) $தி��.129.04 

 எ�8கா� ேகா� காணா� க&ேணேபா� ெகா&க�_ெப.(ெகா&க�_ெப.) 

பழி காேண� க&ட_ெப.எ;.(கா&_வி.+&2_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.+அ�_சா1.) $தி��.129.05 

 காR8கா� காேண� தவ:_ெப.(தவ:_ெப.) ஆய காணா�கா� காேண� 

தவ:_ெப.(தவ:_ெப.) அ�லைவ $தி��.129.06 

 உ4�த� அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

0ன�_ெப.(0ன�_ெப.) பா4பவேரேபா� 

ெபா4�த�_ெதா.ெப.(ெபா4_வி.+�த�_ெதா.ெப.�றி.) 

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

0ல(_வி.எ;.(0ல_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.129.07 

 இளி�த�க இ�னா ெசயி>� களி�தா ��� க� அ�ேற-க�வ 

நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) மா 0_ெப.(மா 0_ெப.) $தி��.129.08 

 மல1>� ெம�லி காம�_ெப.(காம�_ெப.) சில _ெப.(சில _ெப.) அத� 

ெசEவி தைல9ப*வா  $தி��.129.09 

 க&ணி� னி�ேத கல8கினா� 

0�?த�_ெதா.ெப.(0�?_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) எ�னி>� 
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 அவ _பதி.ெப.(அ_<2.+அ _பட .ப�.) ெநI<_ெப.(ெநI<_ெப.) அவ �� 

ஆத�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) க&*� எவ� 
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 உறாஅதவ � க&ட_ெப.எ;.(கா&_வி.+&2_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) க&R� 

அவைர; ெசறாஅ  என; ேசறி-எ� ெநI<_ெப.(ெநI<_ெப.) $தி��.130.02 
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 ெபறாஅைம அI<� ெபறி(_நி.எ;.(ெப:_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) 

பி1B_ெப.(பி1B_ெப.) அI<� அறாஅ இ*�ைப�-எ� 

ெநI<_ெப.(ெநI<_ெப.) $தி��.130.05 

 தனிேய இ�(_வி.எ;.(இ�_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) நிைன�த�கா� 

எ�ைன� தினிய இ�(த-எ� ெநI<_ெப.(ெநI<_ெப.) $தி��.130.06 

 நாR�_ெப.எ;.(நாR_வி.+உ�_இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) மற(ேத�-அவ  

மற�க�லா எ� மாணா மட ெநIசி� ப2* $தி��.130.07 

 எ�ளி� இளிவா� எ�: 

எ&ணி_வி.எ;.(எ&R_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) 

அவ _பதி.ெப.(அ_<2.+அ _பட .ப�.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) உ�N�-உயி � 

காத�_ெப.(காத�_ெப.) ெநI<_ெப.(ெநI<_ெப.) $தி��.130.08 

 �ப�தி�� யாேர ைண ஆவா -தா� உைடய ெநIச�_ெப.(ெநIச�_ெப.) 
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 0�லா இராஅ9 0ல�ைத அவ _பதி.ெப.(அ_<2.+அ _பட .ப�.) உ:� 

அ�ல� ேநா4_ெப.(ேநா4_ெப.) 

கா&க�_வி.�.(கா&_வி.+�_இ.இ.கா.+அ�_த�.ப�.) சிறி $தி��.131.01 

 உ90 அைம(த�றா� 0லவி அ_பதி.ெப.(அ_<2.+_பட .ஒ�.) சிறி 

மி�க�றா� ந)ள விட� $தி��.131.02 

 அல(தாைர அ�ல� ேநா4_ெப.(ேநா4_ெப.) ெச4த�றா�-த�ைம9 

0ல(தாைர9 0�லா விட� $தி��.131.03 



 ஊ'யவைர உணராைம-வா'ய வ�ளி_ெப.(வ�ளி_ெப.) �த� அ1(த�: 

$தி��.131.04 

 நல�தைக ந�லவ �� ஏஎ  0ல� தைக @ அ�ன க&ணா  அக� 

$தி��.131.05 

 னி/� 0லவி/� இ�லாயி� காம�_ெப.(காம�_ெப.) கனி/� க��கா/� 

அ�: $தி��.131.06 

 ஊடலி� உ&* ஆ8� ஓ  �ப�_ெப.(�ப�_ெப.) 0ண வ ந)*வ 

அ�:ெகா� எ�: $தி��.131.07 

 ேநாத� எவ� ம�: ெநா(தா  எ�: அஃ_பதி.ெப.(அஃ_<2.+_பட .ஒ�.) 

அறி/�_வி.�.(அறி_வி.4_இ.இ.கா.+உ�_பட .ஒ�.) காதல _ெப.(காதல _ெப.) 

இ�லாவழி $தி��.131.08 

 ந)�� நிழல இனிேத 0லவி/� வ )�ந க&ேண இனி $தி��.131.09 

 ஊட� உண8க வி*வாெரா* எ� ெநIச�_ெப.(ெநIச�_ெப.) C*ேவ� 

எ�ப அவா $தி��.131.10 

 ெப&_ெப.(ெப&_ெப.) இயலா  எ�லா�� க&ணி� ெபா உ&ப  

ந&ேண�-பர�த நி�_பதி.ெப.(நி�_��.ஒ�.) மா 0_ெப.(மா 0_ெப.) 

$தி��.132.01 

 ஊ' இ�(ேதமா �மினா -யா� த�ைம ந)* 

வா+க_விய8.வி.�.(வா+_வி.+க_விய8.வி.�.�றி.) எ�பா�� 

அறி(_வி.எ;.(அறி_வி.+(�_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) $தி��.132.02 

 ேகா2*9 @; S'>� கா/� ஒ��திைய� கா2'ய S'ன )  எ�: 

$தி��.132.03 

 யா1>� காதல� எ�ேறனா ஊ'னா� யா1>� யா1>� எ�: 

$தி��.132.04 

 இ�ைம9 பிற9பி� பி1யல� எ�ேறனா க& நிைற ந)  

ெகா&டன�_வி.�.(ெகா�_வி.+&2_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட .ஒ�.) 

$தி��.132.05 



 உ�ளிேன� எ�ேற� ம�: எ� மற(த)  எ�: எ�ைன9 0�லா� 

0ல�த�கன� $தி��.132.06 

 வ��தினா� �மிேனனாக 

அழி�_வி.எ;.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) அ�தா� யா  உ�ளி� 

�மின )  எ�: $தி��.132.07 

 ��; ெச:9ப அ�தா� Qம _�றி.வி.�.(Q�_பதி.ெப.+அ _பட .ப�.) 

உ�ள�_ெதா.ெப.(உ�N_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) எ�ைம மைற�திேரா எ�: 

$தி��.132.08 

 த�ைன உண �தி>� கா/� பிற ��� ந)  இ( ந)ர  ஆ�தி  எ�: 

$தி��.132.09 

 நிைன�தி�( ேநா�கி>� கா/� அைன�� ந)  யா  உ�ளி ேநா�கின )  

எ�: $தி��.132.10 

 இ�ைல தவ:_ெப.(தவ:_ெப.) அவ �� 

ஆயி>�_நி.எ;.(ஆ4_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.+உ�_சா1.) ஊ*த� வ�ல 

அவ _பதி.ெப.(அ_<2.+அ _பட .ப�.) அளி��மா: $தி��.133.01 

 ஊடலி� ேதா�:�_ெப.எ;.(ேதா�:_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) சி: 

னி ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) அளி வா'>� பா* 

ெப:�_ெப.எ;.(ெப:_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ;.�றி.) $தி��.133.02 

 0ல�தலி� 0�ேத�-நா* உ&டL-நில�ெதா* ந)  இைய(த�னாரக� 

$தி��.133.03 

 0�லி விடாஅ9 0லவி/� ேதா�:�-எ� உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) 

உைட��� பைட $தி��.133.04 

 தவ:_ெப.(தவ:_ெப.) இல  

ஆயி>�_நி.எ;.(ஆ4_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.+உ�_சா1.) தா� வ )+வா  

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) அகறலி� ஆ8� 

ஒ�:_ெப.(ஒ�:_ெப.) உைட�_வி.எ;.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ;.�றி.) 

$தி��.133.05 



 உணலி>� உ&ட அற�_ெப.(அற�_ெப.) இனி காம�_ெப.(காம�_ெப.) 

0ண தலி� ஊட� இனி $தி��.133.06 

 ஊடலி� ேதா�றவ  ெவ�றா  அ_பதி.ெப.(அ_<2.+_பட .ஒ�.) ம�>� 

Cடலி� காண9ப*� $தி��.133.07 

 ஊ'9 ெப:�வ�ெகா�ேலா-Qத� ெவய 9ப� Cடலி� 

ேதா�றிய_ெப.எ;.(ேதா�:_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ;.�றி.) உ90 $தி��.133.08 

 ஊ*க ம�ேனா ஒளியிைழ யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ப�.) இர9ப ந)*க ம�ேனா 

இரா_ெப.(இரா_ெப.) $தி��.133.09 

 ஊ*த� காம�தி�� இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) அத�� 

இ�ப�_ெப.(இ�ப�_ெப.) C'_வி.எ;.(C*_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ;.�றி.) 

�ய8க9 ெபறி(_நி.எ;.(ெப:_வி.+இ�_நி.எ;.�றி.) $தி��.133.10  


