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 Tamil Unicode Telugu Unicode Telugu Anu Font 
1.  தரமான மஞ்சள் தூள் నాణ్యమ ైన పసుపు పొ డి 

2.  தரமான குங்குமம் నాణ్యమ ైన కుుంకుముం  

3.  விரலி மஞ்சள் த ாம்பு పసుపు కొమము 

4.  குண்டு மஞ்சள்  ிழங்கு గముండు పసుపు దుుంప  

5.  விபூதி విభూతి 

6.  தவல்லம் బెల్ల ుం 

7.  சந்தனம் தூள் చుందనుం పొ డి 

8.  பன்னீர் புட்டி పన్నీరు సీసా 

9.  தரமான தெய் నాణ్యమ ైన నెయ్యయ 

10.  தரமான ெல்தலண்தெய் నాణ్యమ ైన ముంచి నూనె 

11.  ெவதான்யம்  லப்பு నవధానయ మిశ్రమమ ైనది 

12.  ெவதான்யம் தலா నవధానయుం వేరుపరచినది  

13.  ததன் புட்டி சிறியது తేనె సీసా చినీది 

14.  பஞ்சு நூல் உருண்டை పతిి దారుం బుంతి 

15.  விளக்கு திாி దీపుం బతిి 

16.  பூனூல் జుంధ్యమమ 

17.  திருமாங் ல்ய நூல் ముంగళసూత్రుం దారుం  

18.  தவற்றிடல త్మల్పాకు 

19.   ளிப்பாக்கு వకక కాయ 

20.  த ாட்டை பாக்கு వకక గ ుంజ  

21.  ஊதுவத்தி అగరబతిి 

22.  பாக்கு ததான்டன వకక దోనెీ 

23.   ற்பூரம் కరపూరుం 

24.  தீப்தபட்டி అగ ి పెట్టె  

25.  தவட்டிதவர் వట్టె వేరు 

26.  தர்ப்டப புல் ட்டு దరభ గడిి కటె్  

27.  உமி தபாட்ைலம் పొ ట్టె  చినీ బుంగీ  

28.  அரசன் சுள்ளி రాజు రెము  

29.  ெவ சமித்து నవ సమిధ్ుల్ు 

30.  ஓம திரவியம்  லப்பு ఓమా దరవయ మిశ్రమమ ైనది 

31.  தீர்த்த தபாடி10  ிராம் తీరథపు పొ డి 10 గార మమ 



32.  சாம்பிராெி సాుంబరర ణి్ 

33.  அவல் అట్టకుల్ు 

34.  அாிசி தபாாி బియయపు బొ రుగమల్ు  

35.  உடைத்த  ைடல పగల్కొట్టెన వేరుశెనగ 

36.  முந்திாி జీడిపపుూ 

37.  திராட்டச దరా క్ష 

38.   ல் ண்டு పట్టకబెల్ల ుం 

39.  தரமான தபாிச்சம் பழம் నాణ్యమ ైన ఖరపూ ర పుండు  

40.  ொட்டு சர்க் டர దేశ్ చకెకర 

41.  டிஷ்யூ தபப்பர் ట్టష్యయ పేపర్ 

42.  ததான்டன దోనెీ 

43.  பச்சாிசி மாவு పచిి బియయుం ప ుండి 

44.  த ால மாவு మమగమి  ప ుండి 

45.  பஞ்சவர்ெ த ால மாவு పుంచవరణ మమగమి  ప ుండి 

46.   ாவி కాషాయుం 

47.  திருஷ்டி  யிறு, படி ாரம் దృష్ ె  తాడు, పట్టక 

48.  விசிறி విస నికరర  

49.  குடை గొడుగమ 

50.  பாத ரடை పాద రక్ష 

51.  திருமாங் ல்யம் ముంగళసూత్రుం  

52.  ொ வல்லி தபாட்டு నాగవల్లల బొ ట్టె  

53.   ருப்பு மெி (ெல்ல பூசலு) నల్ల  పూసల్ు 

54.  தமட்டி మ ట్టెల్ు 

55.  தடலப்பாட  త్ల్పాగ 

56.  பாஷி ாலு పాష్ కాల్ు  

57.  சிறிய  த்தி చినీ కతిి  

58.  தடல வாடழ இடல పెదద  అర ట్రకు 

59.  த ாதுடம గోధ్ుమ 

60.  தெல் వర  

61.  துவடர కుంది పపుూ  

62.  பச்டசபயிறு పెసల్ు  

63.  மூக் ைடல శెనగల్ు  

64.  தமாச்டச த ாட்டை చికుకడు గ ుంజల్ు  

65.   ருப்பு எள் నల్ల  నువుుల్ు 

66.  உளுந்து ఉదిద  పపుూ  

67.  த ாள்ளு ఉల్వల్ు 

68.  வாடழப்பழம் అరట్టపుండు 

69.  எலுமிச்டச నిముకాయ 

70.  முகூர்த்த ததங் ாய் మమహూరి కొబబర  

71.  உாித்த தபாிய ததங் ாய் ఒల్లచిన పెదద  కొబబర  



72.  தரமான பச்சாிசி నాణ్యమ ైన పచిి బియయుం  

73.  புழுங் ல் அாிசி ఉపుూడు బియయుం  

74.  பூசெி சிறியது గమముడికాయ చినీది 

75.  பழங் ள் 5 வட  தலா 2 5 రకాల్కు పుండుల  ఒకొకకకట్ట 2 

76.  தம்பதி மாடல జత్ దుండ 

77.  வாசற்படி மாடல దాుర దుండ 

78.  பூச்சரம் పూల్ దుండ  

79.  மல்லிப்பூ మల్లల పువుు  

80.  சாமந்தி చాముంతి పువుు  

81.  சம்பங் ி సుంపుంగ  పువుు  

82.  தசவ்வரளி ఎరుపు గనేీరు  

83.  உதிாிப்பூக் ள் విడి పువుుల్ు 

84.  அரு ன் புல் 2  ட்டு గర క గడిి 2 కటె్ల్ు  

85.  துளசி త్ుళస   

86.  வில்வம் బిల్ుమమ  

87.  தாமடர 5 తామర పువుు 5 

88.  தராஜாபூ గమల్ాబి పువుు  

89.  மருவு, தவனம் వొక, మాచిపతిర  

90.  த ாதுடம தவிடு గోధ్ుమ ఊక 

91.  தவல்லம் బెల్ల ుం  

92.  பிள்டளயார் துண்டு ప ళ్ళైయార్ త్ువాుల్ు 

93.  மஞ்சள் ரவிக்ட  துெி పసుపు జాకెట్టె  గమడి  

94.  சிவப்பு ரவிக்ட  துெி ఎరుపు జాకెట్టె  గమడి  

95.  சிவப்பு  ாசி துண்டு ఎరుపు కాశి త్ువాుల్ు 

96.  ெவக் ிர  துெி தசட் నవగరహ వసిర జత్ల్ు  

97.  பட்டு துெி (பூர்ொஹூதி) పట్టె  వసిరుం (పూరాణ హుతి) 

98.  தவஷ்டி துண்டு ( 9 - 5) పుంచి త్ువాుల్ు (9 – 5) 

99.  அங்  வஸ்திரம் అుంగవసిరుం  

100.  தடலப்பாட  త్ల్పాగ  

101.  பித்தடள  லச தசாம்பு 2 ఇతి్డి కల్శ్ చొుంబమ 2 

102.  சிறிய பித்தடள தசாம்பு 9 చినీ ఇతి్డి చొుంబమ 9 

103.  பசும்பால் 1 லிட்ைர் ఆవు పాల్ు 1 లీట్ర్  

104.  பசும்தயிர் 50 மில்லி ఆవు పెరుగమ 500 మిల్ల  

105.  பசுங்த ாமியம் గోమూత్రమమ 

106.  பசுஞ்சாெம் ఆవు పేడ 

107.  பசு விரட்டி ఆవు ప డకల్ు 

108.  எண்டெய் புட்டி నూని సీసా  

109.  மெி, தீப லசம் గుంట్, దీప కల్శ్ుం  

110.  குத்து விளக்கு 2  దీపసిుంభమమ 2 

111.   ாமாட்சி விளக்கு కామాక్షి దీపుం  



112.  மண் அ ல் 4 పరమిదల్ు 4 

113.  பஞ்ச பாத்திரம், உத்திரெி పుంచపాత్ర, ఉదధర ణి్ 

114.  சிறிய  ிண்ெம் 3,  చినీ గ నెీల్ు 3 

115.  மரமடெ 2 చెకక పీట్ల్ు 2 

116.  மடெ தமல் துெி,  పీట్ మీదకి వసిరుం  

117.  தபசின்  బేస న్  

118.  தாம்பாள தட்டு  త్ుంబరళుం  

119.  படழய தசய்தித்தாள் పాత్ దినపతిరక 

120.  ட துடைக்  படழய துெி చేత్ుల్ు త్ుడవడానికి పాత్ గమడి  

121.  படழய பருத்தி தவஷ்டி పాత్ పతిి ధోతీ 

122.   த்திாிக்த ால் కతిెర 

123.  ததங் ாய் உடைக்   த்தி కొబబర కాయ పగల్గొట్టె  కతిి 

124.  தவப்பிடல த ாத்து వేపాకు గమతిె  

125.  மாவிடல ( ழுவியது ) 21 த ாத்து మావిడాకుల్ు (కడిగ నవి) 21 గమతిెల్ు  

126.  மாவிடல ததாரெம் మావిడాకుల్ తోరణ్ుం  

127.  ஆெி 3, சுத்தியல் మేకుల్ు 3, సుతిె 

128.  செல் யிறு జనపనార తాడు 

129.  தசங் ல் 21, மெல் ఇట్టకల్ు 21, మట్టె   

130.  சாமி பைம் (விொய ர் சரஸ்வதி 

லக்ஷ்மி) 

దేవుడు పట్ుం (వినాయకుడు, సరసుతి, 
ల్క్షిు) 



131.  சர்க் டர  చకెకర 

132.  பால் பாத்திரம் పాల్ గ నెీ  

133.   ரண்டி గార ట్ట  

134.  பால் 1 லிட்ைர்,  పాల్ు 1 లీట్ర్  

135.  மண் அடுப்பு, விறகு சுள்ளி 5  ிதலா మట్టె  కుుంపట్ట, కట్టెల్ు పుడక 5 కేజిల్ు 

136.  த ஸ்அடுப்பு గెస్ పొ య్యయయ  

137.  இண்ைைன்அடுப்பு ఇుండక్షన్ పొయ్యయయ  

138.  Extention Box ఎకెటెనషన్ బరక్స్  

139.  Emergency Light ఎమరెూన్న్ ల్లైట్ట  

140.  1 ரூபாய்  ாசு 108 1 రపపాయ్య కాసుల్ు 108 

141.  5 ரூபாய்  ாசு 21 5 రపపాయ్య కాసుల్ు 21 

142.  தவள்ளி  ாசு వెుండి కాసు 

143.  தவள்டள எள் తెల్ుపు నువుుల్ు  

144.  முழு பச்டச பயிறு పగల్ని పచిి బఠాన్నల్ు 

145.  வாடழக் ாய் అరట్టకాయ  

146.  தவண்டை ாய் బెుండకాయ  

147.  த ாத்தவரங் ாய் గోరు చికుకడు కాయ్యల్ు  

148.  மஞ்சள் பூசெி పసుపు గమముడి  

149.  தவள்டள பூசெி తెల్ుపు గమముడి  

150.  வாடழத்தண்டு అరట్ట దూట్  



151.  மாங் ாய் మామిడికాయ  

152.  தவள்ளாிக் ாய் దోసకాయ 

153.   த்திாிக் ாய் వుంకాయ  

154.  தசப்பங் ிழங்கு చామగడి  

155.   ருடெ  ிழங்கு కుందగడి  

156.  அவடரக் ாய் చికుకడు కాయ్యల్ు  

157.  சுண்ைக் ாய் ఉస ికాయ  

158.  பச்டச மிள ாய் పచి మిరపకాయ  

159.   ருதவப்பிடல కర వేపాకు  

160.  த ாத்தமல்லி కొతిిమీర 

161.  புதினா పుదీనా  

162.  பிரண்டை నల్లల రు 

163.   ீடர పాల్కూర 

164.  பீட்ரூட் బీట్రర ట్  

165.  பீன்ஸ் బీన్్  

166.  த ரட் కేరట్  

167.  த ாஸ் కాయబేజీ 

168.  முள்ளங் ி మమల్ల ుంగ  

169.  முட்டை த ாஸ் కోసుకూర 

170.  முருங்ட க் ாய் మమనగకాయ  

171.  அ த்திக்  ீடர అవిల్ాకుల్ు  

172.  தக் ாளி ట్మోట్ర 

173.  உருடளக்  ிழங்கு బుంగాళదుుంపల్ు 

174.  தவங் ாயம் ఉల్లలపాయల్ు  

175.  சிறிய தவங் ாயம் చినీ ఉల్లలపాయల్ు  

176.  டதயிடல (மந்தார இடல) కుట్టెన (ముందారాకు) 

177.  பச்சாிசி மாவு పాచి బియయుం ప ుండి  

178.  த ாதுடம மாவு గోధ్ుమ ప ుండి  

179.   ைடல எண்டெய் శ్నగ నూని   

180.  ததங் ாய் எண்டெய் కొబబర  నూని  

181.  இளெீர் కొబబర న్నరు  

182.  ெவதான்ய முடள பாலி నవదానయ మొకకల్ు వచిినవి  

183.  மிளகு మిర యాల్ు  

184.  சீர ம் జీల్కరర  

185.  தவந்தியம் మ ుంత్ుల్ు  

186.   டுகு ఆవాల్ు  

187.  துவடர பருப்பு కుంది పపుూ  

188.  பயித்தம் பருப்பு పెసర పపుూ  

189.  உளுத்தம் பருப்பு మిన పపుూ  

190.   ைடல பருப்பு శెనగ పపుూ  



191.  புளி చిుంత్పుండు  

192.  உப்பு ఉపుూ  

193.   ாய்ந்த மிள ாய் ఎుండు మిరపకాయల్ు 

194.  அப்பளம் అపూడుం  

195.  பக்த ட் (வாளி) బకెకట్ (బరల్లద) 

196.  ஜக்கு కూజా 

197.  ைம்பளார் ట్ుంబల ర్ 

198.  குடிெீர் తరా గమ న్నరు 

199.  மிதியடி కాల్ు త్ుడిచే చేప 

200.  துெி தசாப் బటె్ల్ సబమబ 

201.   ிரஹப்பிரதவஸ தபாருள் பட்டியல் గృహపరవేశ్ వసుి వుల్ పట్టెక 

202.   ெபதி தஹாம தபாருள் பட்டியல் గణ్పతి హోమ వసుి వుల్ పట్టెక  

203.  ருது புண்ெியவஹனம் தபாருள் 

பட்டியல் 

రుత్ు పుణ్ాయవహన వసుి వుల్ పట్టెక  

204.  ொம ரெம் தபாருள் பட்டியல் నామకరణ్ుం వసుి వుల్ పట్టెక  

205.  ததவசம் தபாருள் பட்டியல் శరా దధుం వసుి వుల్ పట్టెక  

206.  தடலதிதி தபாருள் பட்டியல் త్ల్నిధి వసుి వుల్ పట్టెక  

207.  அரசன் இடல రావి ఆకు  

208.  அரசன்  ிடள రావి కొము  

209.  ஆலம் இடல మర ర ఆకు  

210.  ஆலம்  ிடள మర ర కొము  

211.  துளிர் மூங் ில் த ாம்பு చిగమర ుంచిన వెదురు రెము 

212.  ததன்னங்குருத்து చిగమర ుంచిన కొబబరాకు  

213.   ல்யாெ முருக் ன் இடல కళయయణ్ మమరుకకన్ ఆకు  

214.  தாமடர இடல తామరాకు  

215.  மண் அ ல் தபாியது మట్టె  పరతిమ పెదదవి  

216.  மண்பாடன ள் మట్టెకుుండల్ు 

217.  மீட்ைர் మీట్ర్ 

218.   ிராம் గార మ్ 

219.   ிதலா కిల్ో 

220.  மில்லி మిల్లల 

221.  லிட்ைர் ల్లట్ర్ 

222.  பூடஜ தெரம் పూజ సమయుం 

223.  தவறும் சாதம் ఉటె్నీుం 

224.  சுண்ைல் సాతాళుంపు 

225.  த ாழு ட்டை కుడుమమల్ు 
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