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அ��பைட� தகவ�க� இ�த�யா
நீளமான நத� __க�ைக
உயரமான ச�கர� __ .(க�ச� ஜ�கா இ�த�ய அரச�� அத�கார��வ
ஆவண�களி�ப� கா�வ�� ஆ��� என�ப�� ேக_2 ச�கரேம நா��� மிக
உயரமான ச�கர� (8611 . ).மீ உயர� இ� பாக��தா� ஆ�க�ரமி�� கா�மீா்
ப�த�ய�� உ�ள�. இ�த�ய� க���பா�� ப�த�ய�� உயரமான ச�கர�
க�ச�ஜ�கா).
மிக நீளமான பனி�ப�� __ ச�யா�ச�� பனி�ப��
மிக�ெபாிய பாைலவன� __ ,தாா ர்ாஜ�தா�
மிக�ெபாிய ச��� ந�ல� __ , (75,000 . . )��தரவன�ேம��வ�காள� ச க� மீ
நீளமான கா�வா� __ , [959 . .]இ�த�ராகா�த� கா�வா� ராஜ�தா� க� மீ
மிக�ெபாிய ஏாி __ ,ஊலா ஏ்ாி கா�மீா்
மிக�ெபாிய ந�னீா ஏ்ரி __ ,ெகா�ேல� ஆ�த�ர� ப�ரேதச�
மிக உயரமான நீா�்��ச� __ ,ேஜா� நீா �்��ச� காந்ாடக�
மிக உயரமான அைண�க�� __ , (738 )ப�ரா ந�க� ச�ெல� அ�
மிக நீளமான �ைக�பாைத __ , _ஜவஹா �்ைக ஜ�� கா�மீா்
மிக நீ�ட ேதச�ய ெந��சாைல __ NH 7( __ __ 2369வாரணாச� க�னியா�மாி
க�. .)மீ
மிக நீ�ட சாைல __ ( __ )க�ரா�� �ர� சாைல ெகா�க�தா த���
மிக நீ�ட இரய�� __ ( _ _ )வ�ேவ� எ��ப�ர� க�னியா�மாி த���கா்அேசா�
அத�ேவக இரய�� __ ( _ ) 140 . .சதா�த� எ�� த��� ேபாபா� மணி�� க� மீ
மிக நீளமான ப�ளா�பார� __ , (833 )கார��ா ே்ம�� வ�காள� மீ நீள�
மிக� ெபாிய �ைற�க� __��ைப
மிக உயரமான வ�மான ந�ைலய� __ (16,080 )ேல� லடா� அ� உயர�
மிக� ெபாிய ஆ��� பால� __ , _ (18286மகா�மா கா�த� பால� பா�னா க�ைக
அ� நீள�)
மிக நீளமான கட� பால� __ , _ _ராஜி� கா�த� பால� ��ைப பா��ரா ஒா�்
(5.6 . .).க� மீ
மிக� ெபாிய �ைக�ேகாவ�� __ ,எ�ேலாரா மகாரா��ர�
மிக உயரமான ச�ைல __ (17 .)ேகாமதீ�வரா க்ாந்ாடக� மீ
மிக உயரமான ேகா�ர� ���மினாா,் (88.4 .,)த��� மீ
மிக�ெபாிய தாவரவ�ய� ��கா __ ,ேதச�ய தாவரவ�ய� ��கா ெகா�க�தா
மிக� ெபாிய �லக� __ ,ேதச�ய �லக� ெகா�க�தா
மிக உயா�்த வ��� __ பாரத ர�னா
மிக உயா�்த �ர வ��� __ பர� �ா ச்�ரா
மிக� ெபாிய ெபா���ைற வ�க� __�ேட� பா�� ஆஃ� இ�த�யா
மிக உயா�்த பதவ� __ (��� மாாஷ்� இ� வைர இ�வா்ம��� பதவ�
வக����ளன.)
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