
இ�க�லா��வரலா� 1603�த� 1914வைர
வ�னா வ�க�

2 மத��ெப�வ�னா�க�

1. எ�செப�அரச�

2. ��வ�� மர�

3. �தலா� ேஜ��

4. ெத��கஉரிைம� ேகா�பா�

5. ஆய�ர� ேப� வ��ண�ப�

6. கா��ைர�தா�

7. ட�ேன� ப��ேட�வரிக�

8. வரிவ�க�த ��தக�

9. க�ேதா��க�க�

10.ப��ரி�ட�க�

11.ஹா��ட� ேகா�� மாநா�

12.ஜா� ேப� வழ�� 1606

13.பயன�ற பாரா�ம�ற� 1614

14.�தலா� சா�ல�

15.ந�ீடகால பாரா�ம�ற�

16.உரிைமவ��ண�ப� 1628

17.க�ப� பண�

18.ெப�� க�டனப�த�ர�

19.நா��� பைடமேசாதா

20.ப�ைர��� கழி��

21.எ�ச�ய பாரா�ம�ற�



22.காவ�ய�

23.உ��ைடதைலய�

24.ஆ�வ� க�ரா�ெவ�

25.கா�பாள�ஆ�ச�

26.ெபா� நலஅர�

27. ேப�ேபா� பாரா�ம�ற�

28.அரசா�க அைம�� ப�த�ர� 1653

29.��னிைல மீ�ச�

30.ஜா�� ம��

31.இர�டா� சா�ல�

32.ப�ராடா அற��ைக

33.கவா�க� பாரா�ம�ற�

34.க�ளார�� ச�ட� ெதா���

35.ேகப�அைம�சரைவ

36.மா����ர�ச� 1688

37.இர�டா� ேஜ��

38.உரிைமமேசாதா 1689

39.ேமரி ம�����றா�வ���ய�

40.ஆ�அரச�

41.வாரி� ந��ணய� ச�ட�

42.ஹேனாவ� மர�

43.�தலா�ஜா��

44.வ�� க�ச�

45.ேடாரி க�ச�



46.அைம�சரைவ�ைற

47.ப�ரதம ம�த�ரி

48.ராப�� வா� ேபா�

49.இைளய ப��

50.வ�� ச��-��ஆ�ச� 1714 - 1760வைர

51.வ�வசாய �ர�ச�

52.����ெஜ�னி

53.நரீாவ� எ�ச��

54.ட��ெஷ��

55.ேஜ��வா�

56.த�த��ைற

57.ெதாழி� �ர�ச�

58.ெபா��ைடைம

59.சாசனஇய�க�

60.வ��ேடாரியா மகாராணி

61.ெவ��மினி�ட� ச�ட�

62. 1911ஆ�ஆ��பாரா�ம�ற� ச�ட�

63.ஏழா� எ�வ��

64.�தலா�உலக� ேபா�

ஐ��மத��ெப�வ�னா�க�

1. �தலா� ேஜ��இ�ெத��கஉரிைம� ெகா�ைகப�ற� ��க

2. �தலா� ேஜ�� சமய� ெகா�ைகப�ற� ��க

3. சா�ல��தனி ஆ�ச� ப�ற� எ��க

4. சா�ல��ந�ீடகால பாரா�ம�ற� ப�ற� ச���ற��� வைரக



5. ஆ�வ� க�ரா�ெவ� ப�ற� ச���ற��� வைரக

6. இ�க�லா�த�� ஏ�ப�ட உ�நா��� ேபா��கான காரண�க�யாைவ

7. காம�ெவ��அர� ப�ற� ச���ற��� வைரக

8. மா����ர�ச��கான காரண�க�யாைவ

9. இ�க�லா�த�� க�ச� �ைறப�ற� ச���ற��� வைரக

10.உரிைமக� மேசாதாவ�� சர���க� ப�ற� ��க

11.வாரி� ந��ணய ச�ட�த�� சர���கைள��க

12.�கா�லா��அய�லா��இைண�� ப�ற� �ற��� வைரக

13.வ��� ச����ஆ�ச� ப�ற� �ற��� வைரக

14.அெமரி�க �த�த�ர ேபா� ம��� ப�ெர��� �ர�ச� இ�க�லா�த��
ஏ�ப��த�ய தா�க� யாைவ

15.ெதாழி� �ர�ச��கான காரண�க�யாைவ

16.ெதாழி� �ர�ச� நா� ஏ�ப�ட வ�ைள�கைள� ப�ற� ��க

17.வ��ேடாரியா மகாராணி ப�ற� ச���ற��� வைரக

18.பாரா�ம�ற� ச�ட� 1911 ப�ற� �ற��� வைரக

19.�தலா�உலக�ேபா� இ�க�லா�த�� எ�தவ�தமான தா�க�ைத

ஏ�ப��த�ய�

20.வ��ேடாரியா மகாராணிய��உ�நா�� ெகா�ைகைய��க

10 மத��ெப�வ�னா�க�

1. �தலா� சா�ல� பாரா�ம�ற�க��ற��� க��ைரவைரக

2. �தலா� சா�ல� தனியா�ச� ம��� ந�ீடகால பாரா�ம�ற� ப�ற�

க��ைர எ��க

3. இ�க�லா�த�� உ�நா��� ேபா� ஏ�பட காரண�க�ம���வ�ைள�க�

�ற��� க��ைரவைரக

4. ஆ�வ� க�ரா�ெவ��சாதைனகைளெவளி�ெகாண�க

5. மா����ர�ச��கான காரண�க�ம���வ�ைள�க� ப�ற�



க��ைரவைரக

6. இ�க�லா�த��அைம�சரைவ�ைறவள��ச� ப�ற� க��ைரவைரக

7. வ�� ம��� ேடாரி க�ச�ய��வள��ச� ப�ற� க��ைரவைரக

8. வ�� ச����ஆ�ச�ய�� த�ைமம���அத����ச� ப�ற� வ�ரிவாக

வ�ள�க� எ��க

9. வ�வசாய �ர�ச� ெதாழி� �ர�ச� ஆக�யைவஏ�பட காரண�க�ம���

வ�ைள�க� ப�ற� க��ைரவைரக

10.வ��ேடாரியா மகாராணிய��உ�நா� ம���ெவளிநா�� ெகா�ைகைய

ஆரா�க

11.�தலா�உலக�ேபாரி���வ��இ�க�லா�த�� ஏ�ப�ட வ�ைள�க� ப�ற�

க��ைரவைரக

12.ஏழா� எ�வ�� சாதைனக� ப�ற� வ�ள��க


