
பின்னிணைப்பு - 05

ாலட்ட் க.சே.நி.
சேணலான எிபபாருர் (லீம்ம்)

ணட்தித பகாண் 8414

ஹிங்குா 7598

க்பன 222

காட்்திவப 1468

ண்பட்னட 12580

ணாதாது் 12764

ாண்டாப 9354

்வாதா 5307

சாத்்டணருது 758

சண்ணா்துன 10094

உஹ 9164

ணஹாஓதா 8682

திதட்டாப 5185

வகாணித 2299

ாண 2857

ாஹுக 3572

பாடுவி் 13925

படஹிதட்டகஞ்டி 20853

ாலட்ட பாே்ே் 135096

பா் -  (பாப) 2995

அக்வாபுா 4373

க்டநாத் 5186

ிாபபநி 1726

கிஞ்ஞிதா 3182

குறிஜ்சா்வகஞி 4273

உ்புபபநி 1337

சாண்்தீவு 626

்குநண் 7326

குசச்பபநி 2073

வகாண்கப 5373

ாலட்ட பாே்ே் 38470

கிஞ் 14270

ப்டாறுப்ன 13542

பாகன 14499

ழுகாணண் 5969

பகாக்க்டிசவ்சான 8813

க்டி 1082

ஆயிட்திதணன 7583

கடிதாறு 13217

ாலட்ட பாே்ே் 78975

கதிக்ாணண் 1292

ஞ்கிித 4502

வதாடகஞ்டித 6580

வீவி 8995

உங்கணர ஏம்றிேப்ேய்லேம்கு சேணலான எிபபாருர்
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பகஹ்து 3705

ணயூாபு 5668

பவா்பி்டித 3236

வீபக்டித 1220

பலிதட்ட 2071

பகச 1378

பஸ்ப் 1399

வணாடப 1070

அண்ா்வடா்ன 4086

ாலட்ட பாே்ே் 45203

ணண்பி்டித 7155

வசபாகண 6648

புதித கண் 4698

புஸ்திகண 6951

அகங்வி 16132

பபலிக்ட 17178

ஹிங்குாக்பகா 5302

கப 4743

கிிடவ 3642

ாலட்ட பாே்ே் 72450

்வபா 704

தாடபட்ட 333

டண்புந்னந 470

ஹ்துங்கபப 848

பபப 284

ஞ்ாபா 184

உககுபப 255

ட் 207

வபகண 145

ஹுலுவகட  309

ாட்ப 410

ட்வடா்ன 382

பாசவகா்வ 256

பகக்கிாப 3376

ணா்டுகண 3399

வடபஹூப 950

பஹ்டிபா 4690

்கடுப 88

இலுக்குண்பு 387

ாலட்ட பாே்ே் 17676

ட் ட்வாப 423

னாணண் 26

ஹ்டாடுப 205

ணகா்வித 1500

குாபபப 208

ணாடண்வ 245

ஆணடுப 2779

வசருபகவ 721

பகா்பபபஹ 1296

பகவடகண 1214


ா

ே்
ே

ண
ர

பு
ே்

ே
ர

்
அ

்
ப

ா
ந்

ச
ே

ா
ட

ண்
ட

ப
ப

ா
ய

ன்
ன

று
ண

ல



ணஹகுபுக்கப 1750

இங்கிிப்டித 2344

ாலட்ட பாே்ே் 12711

பணாாக் 2925

சிதண்ாஞ்டுப 12585

டண்க் 3957

பகா்கண 1656

்டிதபா வகானந 691

பிபின 3061

பப்பாத 2070

ஹிங்குருகடுப 857

பணடகண 4028

அட்திணவ 14533

படலு் 3319

ாலட்ட பாே்ே் 49681

ஸ்ஸ 817

ண்புக்பாட்ட 446

குண்ப்பப 416

ஞ்ாபனந 1303

திதடாப 385

பக்ப்டிபா 477

த்டிாட்ட 892

பட்குண்பு 702

ா்ட 736

பகா்பப 225

ண் 269

ஊபாஞகண 363

ணாஸ்் 374

சபுபகா் 428

ணஹிதங்க 21410

டண்கஹபி்டித 2652

களு்பட் 845

தகபட் 1333

உந்ட்டகண 7432

பணாதாத 5293

ாகதீண் 8607

ாலட்ட பாே்ே் 55405

கபங்வக 472

அக்குபஸ்ஸ 1525

வி்பி் 963

பணடவிதாங்பகா 2366

்வஸபகா 556

கிி்ட புஹு்பப் 699

ஹக்ண 1493

டந் 490

ட்படித 332

கண்புறுபி்டித 1644

ாலட்ட பாே்ே் 10540

பகாக்க 240

அஹங்கண 409
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ாபகா 370

பி் 273

பகாபகா 407

தக்கப் 426

பஹ்துப 246

ஊ 297

புதுப 261

டபண 218

பலுப 163

ஓாட்ட 132

ட்வடகண 439

பிங்கஞ் 105

ப்துண் 344

ட்கண 147

வபபகா 134

ாலட்ட பாே்ே் 4611

குண்புக்பக் 587

கபபட்ட 1334

இ்ாகபப 1436

பண்சிறிபு 1517

குருாக் 241

பப்ப 426

அளுபடித (கஞ்டி) 151

ணாபட்டாகண 794

ஹட்டலிதட்ட 137

பாதக்கவ 340

அண்்பா 2101

ாபகா்ாகண 1032

ணாவகா 1035

ஹண்க் 48

ண்வ 4175

ாாங்க - LB 2626

டண்படித 217

க்கபப 4774

ாலட்ட பாே்ே் 22972

பக்காபகா 99

ணதுாப 209

ணட்துகண 435

அகபட்னட 570

துபலித 642

ிதகண (காலி) 412

பி்டிக (காலி) 379

ாபட்ட 755

ஹ்க்டவி 229

ாஞ்துன 22

்பகா 91

படாங்பகா 297

ாபகா 57

ஞ்ாகண 92

ாலட்ட பாே்ே் 4289
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ாதுக்க 219

ணாண்வ 68

பகஸ்ாப 51

உஹாப்/வகா்வ 20

பகாஸ்கண 65

ணஹகண 48

ாலட்ட பாே்ே் 470

ாண்பி்டி 1567

இன இலு்பிகடிவபலி 2069

இலு்பிகனப 2535

பருங்க் 5796

உயிங்குநண் 4461

ாா்ா் 7035

விட்ட்தீவு 1894

ஆந்கா்டிபபநி 6894

ாலட்ட பாே்ே் 32251

கண்ணா 304

டடிகண 154

டலிப 399

பி்பப 303

அண்வபுஸ்ஸ 254

உஸ்ஸபி்டித 173

அாதக்க 270

ாபிபட்னட 57

த்பகா 179

ாலட்ட பாே்ே் 2092

ட்திிணன 1846

ளுகஸ்பபப 2529

ணட்கபனந 1634

வணடுப 2940

ணடபாசச்ி 4903

டாகன 3568

பூவப 2839

கந்நஜ்சித 5664

சாலிதபு 3359

பஹாபபாட்டா 11639

க்புபகா்ாப 5538

ங்கிதாபாடித 4879

பக்பிட்திபகா்ாப 10258

ட்ண்கஹபபப 2277

பாசச்ிதாகண 6451

வாாப 1962

ாாங்க SB 4167

டண்புட்வடகண 6110

்ாபப 2254

சிாபஸ்திபு 3873

டாப 3447

க்டிதாப 4810

டண்புட்ட (குரு) 1883

இவநாகண 5037


ன்

ன
ா


்

ச
க

க
ா

ண
ய

அ
னு


ா

ே
பு


்

ப
க

ா
ழு

்
பு



ாலட்ட பாே்ே் 103868

பட்திதாபகா 72

ா்டுபபப 66

டபட்து 115

ண்புக்பி்டித 66

குரு்துபட்னட 163

பட்பி்டித 159

பணபி்டித 81

வாபப 103

கஹா 164

கண்பா 76

விதிலிபு 78

ஹுலுகங்க 82

கு்வ 158

பாவி் 114

பணிக்ஹி் 209

பட்படித 166

அநபட்துபகா 164

அங்குண்பு 186

்டுபகா 158

வபப 265

த்டிபாபப 260

பணடப 161

இண்பு்படித 133

ணஹப்கண 83

பப்டருப 105

பக்பப பவு 112

ாலட்ட பாே்ே் 3499

ண்பிலிபி்டித 4283

திண்பா்க்டித 646

அண்வவி 472

ாப 756

பகாகாபப 345

பஹலிதபகா 157

ந்வநபட்ட 177

குருவி் 343

ாண்படித 186

கிலிணன 68

ணா 130

ாட்ட 383

படாண்வ 160

இட்திபுி 61

ண்பா்டுப 65

ப்ணடு் 464

ாபப (வககான) 77

ாலட்ட பாே்ே் 8774

ணது் 404

ண்டாண்தப 401

புளுகஹபி்டித 425

டபட்துஒதா (கஞ்டி) 413
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ிகி்கஸ்கன 630

ணாஸ்ஸ (கஞ்டி) 328

ந்வநபாபப 447

பஹ்பா 80

பிபவஹ 736

ரூஹா 471

ி்ட்ஹி் 1094

ாலட்ட பாே்ே் 5429

ஒ்டுசச்ூா் 8611

ஓளுணடு 1872

ஆதண்பிந்னந 214

குணபன 3784

பகாக்குடப்டாடுபாத் 1633

ாலட்ட பாே்ே் 16113

ணடகஹப் 144

ா -  31

ஸ்தா 101

ப்பி் 111

பனுகபப 15

உடுகண்பா 41

ணாபா 158

பனுபங்பகா 61

ஆஞ்டிஅண்ண 25

க்ா 23

பஹடப்கா 51

கஹி்டிதாப 47

்கண 122

ாலட்ட பாே்ே் 930

கிநிபாசச்ி 20787

ந்வநத் 1939

ாணாடபுண் 4401

புநிதண்பா்வகஞி 12953

பனங்காவி் 2487

ாலட்ட பாே்ே் 42566

படுங்வகஞி 4546

ககாதங்குநண் 3788

உளுக்குநண் 2440

பச்டிக்குநண் 6780

வகாவி்குநண் 3830

ாலட்ட பாே்ே் 21384

அண்் 1384

சாபக்கசவ்சி 5391

னகடடி 3524

கானக் 1006

கபப்டி 2917

கீணன 525

்லூ் 675

புவநாநி 246

புங்குடுதீவு 270

புட்தூ் 769
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சஞ்டிலி்ாத் 2127

படா்புண் 2749

உடுவி் 515

உருண்பிாத் 748

வபனஞ 1369

ாலட்ட பாே்ே் 24217
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முழு பாே்ே்


