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தெவசம் ெமிழ் - தெலுங்கு த ொருள்  ட்டியல் 

శాాద్ధం వస్తత్ వుల పట్టి క - తద్ిినం - వస్తత్ వుల జ్ాబిత  
 Tamil Unicode Telugu Unicode Unit 
1.  தரமான மஞ்சள் தூள் నాణ్యమ ైన పసుపు పొ డి 25 gm 

2.  தரமான குங்குமம் నాణ్యమ ైన కుంకుమం  10 gm 

3.  விரலி மஞ்சள் க ாம்பு పసుపు కొమము 50 gm 

4.  
குண்டு மஞ்சள் கிழங்கு గమండు పసుపు దుంప  50 gm 

5.  விபூதி విభూతి 1 pocket 

6.  கெல்லம் బెలల ం 100 gm 

7.  சந்தனம் தூள் చందనం పొ డి 10 gm 

8.  தரமான கெய் నాణ్యమ ైన నెయ్యయ 100 gm 

9.  தரமான ெல்கலண்கெய் నాణ్యమ ైన మంచి నూనె 200 gm 

10.  ெெதான்யம்  லப்பு నవధానయ మిశ్రమమ ైనది 100 gm 

11.  ததன் புட்டி சிறியது తేనె సీసజ చిననది 1 

12.  பஞ்சு நூல் உருண்டை పతిి దారం బంతి 1 

13.  விளக்கு திரி దీపం బతిి 1 கட்டு 
14.  பூனூல் జంధ్యమమ 2 

15.  கெற்றிடல తమలపజకు 25 

16.   ளிப்பாக்கு వకక కజయ 25 gm 
17.  ஊதுெத்தி అగరబతిి 1 pocket 

18.   ற்பூரம் కరపూరం 25 gm 

19.  தீப்கபட்டி అగ్గి పెట్టె  2 

20.  தர்ப்டப புல் ட்டு దరభ గడిి కటె్  1 கட்டு 

21.  உமி கபாட்ைலம் పొ ట్టె  చినన బంగ్ీ   

22.  அரசன் சுள்ளி ర్జజు ర్ెము  1 கட்டு 

23.  ஓம திரவியம்  லப்பு ఓమా దరవయ మిశ్రమమ ైనది 50 gm 

24.  சாம்பிராணி సజంబరర ణి్ 25 gm 

25.  பச்சரிசி மாவு పచిి బియయం ప ండి 100 gm 

26.  
கெல் వర్గ 250 gm 

27.  
பச்டசபயிறு పచిి పెసలు 50 gm 

28.  
 ருப்பு எள் నలల  నువుులు 50 gm 

 

 
   

29.  தடல ொடழ இடல పెదద  అర్గట్రకు 7 
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30.  ொடழப்பழம் అరటి్పండు 12 

31.  எலுமிச்டச నిముకజయ 5 

32.  உரித்த கபரிய ததங் ாய் ఒలిచిన పెదద  కొబబర్గ 3 

33.  தரமான பச்சரிசி నాణ్యమ ైన పచిి బియయం  3 Kg 

34.  பழங் ள் 5 ெட  தலா 2 5 రకజలకు పండుల  ఒకొకకకటి్  2 

35.  பூச்சரம் పూల దండ  3 feet 

36.  உதிரிப்பூக் ள் విడి పువుులు 250 gm 

37.  அரு ன் புல் 2  ட்டு గర్గక గడిి 2 కటె్లు  2 

38.  துளசி తుళస    

39.  வில்ெம் బిలుమమ   

40.  த ாதுடம தவிடு గ్ోధ్ుమ ఊక 2 Kg 

41.  கெல்லம் బెలల ం  250 gm 

42.  
அ த்திக் கீடர అవిలాకులు  2 

 

 
பசுவின் கபாருட் ள் ఆవు ఉతపతు్ లు  

43.  பசும்பால் 50 ml ఆవు పజలు 50 ml  50 ml 

44.  பசும்தயிர் 50 மில்லி ఆవు పెరుగమ 50 మిలి  50 ml 

45.  
பசுங்த ாமியம் గ్ోమూతరమమ  

46.  
பசுஞ்சாெம் ఆవు పేడ  

47.  
பசு விரட்டி 1 ఆవు ప డకలు 1 

 

  ாய் றி ள் தானம் 
 

కూరగాయలు విరాళ్యలు Any 5 

48.  பூசணி சிறியது గమముడికజయ చిననది 1 

49.  
ொடழக் ாய் అరటి్కజయ   

50.  
கெண்டை ாய் బెండకజయ   

51.  
க ாத்தெரங் ாய் గ్ోరు చికుకడు కజయ్యలు   

52.  
மஞ்சள் பூசணி పసుపు గమముడి   

53.  
கெள்டள பூசணி తెలుపు గమముడి   

54.  
ொடழத்தண்டு అరటి్ దూట్   

55.  
மாங் ாய் మామిడికజయ   

56.  
கெள்ளரிக் ாய் దో సకజయ  

57.  
 த்திரிக் ாய் వంకజయ   

58.  
தசப்பங்கிழங்கு చామగడి   

59.  
 ருடெ கிழங்கு కందగడి   

60.  
அெடரக் ாய் చికుకడు కజయ్యలు   

61.  
சுண்ைக் ாய் ఉస ి కజయ   

62.  
பச்டச மிள ாய் పచి మిరపకజయ   

63.  
 ருதெப்பிடல కర్గవేపజకు   

64.  
க ாத்தமல்லி కొతిిమీర  

65.  
புதினா పుదీనా   



66.  
பிரண்டை నలలల రు  

67.  
கீடர పజలకూర  

 

 
மளிட  கபாருட் ள் தானம் పెది్ అరిట్ాకు విరాళ్యలు  

68.  
மிளகு మిర్గయాలు  25 gm 

69.  
சீர ம் జీలకరర  25 gm 

70.  
கெந்தியம் మ ంతులు  25 gm 

71.  
 டுகு ఆవజలు  25 gm 

72.  
துெடர பருப்பு కంది పపుూ  250 gm 

73.  
பயித்தம் பருப்பு పెసర పపుూ  250 gm 

74.  
உளுத்தம் பருப்பு మిన పపుూ  250 gm 

75.  
 ைடல பருப்பு శెనగ పపుూ  250 gm 

76.  
புளி చింతపండు  250 gm 

77.  
உப்பு ఉపుూ  1 pkt 

78.  
 ாய்ந்த மிள ாய் ఎండు మిరపకజయలు 100 gm 

 

 
வீட்டு கபாருட் ள் ఇంట్ట వస్తత్ వులు  

79.  மணி, தீப லசம் గంట్, దీప కలశ్ం   

80.  பித்தடள  லச கசாம்பு 1 ఇతిడి కలశ్ చ ంబమ 1 1 

81.   ாமாட்சி விளக்கு కజమాక్షి దీపం   

82.  மண் அ ல் 4 పరమిదలు 4 4 

83.  பஞ்ச பாத்திரம், உத்திரணி పంచపజతర, ఉదధ ర్గణి్  

84.  சிறிய கிண்ெம் 5,  చినన గ్గనెనలు 5 5 

85.  மரமடெ 2 చెకక పీట్లు 2  

86.  தபசின்  బేస న్   

87.  தாம்பாள தட்டு  తంబరళం   

88.  படழய கசய்தித்தாள் పజత దినపతిరక  

89.  ட துடைக்  படழய துணி చేతులు తుడవడానికి పజత గమడి   

90.   த்திரிக்த ால் కతిెర  

91.  ததங் ாய் உடைக்   த்தி కొబబర్గకజయ పగలగ్ ట్టె  కతిి  

92.  மாவிடல ( ழுவியது ) 5 க ாத்து మావిడాకులు (కడిగ్గనవి) 5 గమతిెలు   

93.  மெல் మటెి్   

94.  
5 ரூபாய்  ாசு 11 5 రపపజయ్య కజసులు 11  

 

 

பாலு சரவண சர்மா 
புர ோகிதர் - ர ோதிடர் - பஞ்சோங்க கணிதர் 
எண் 9, 4வது தெருவு, கல்யாண நகர், மேற்கு ொம்பரம், தென்னை 45 
தொனைமபசி எண் இல்ைம் 044 2226 1742, னகமபசி +91 9840369677 
மின்ைஞ்ெல் prohithar@gmail.com இனணயம் www.prohithar.com 
தொடர்பு மநரம் பிற்பகல் 2 ேணிக்கு மேல், வாட்ஸ்அப் அனைப்பு அனுேதி இல்னை 
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