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வ �ரேவ ைக ேப56ப6 �மாரசாமி த�மசீல� யா�பாண� 17.08.1996

ேமஜ
 கிள'ய6 க�தசாமி வ��வநாத� கிள�ெநா�சி 01.08.1997

க�ட6 ,கில6 க�தசாமி சிவ�மா� ம�ட�கள�� 01.08.1997

க�ட6 ஈழ�ப�5யா
ஆ!"க�

ெஜன%கி&�'னா

ப�'யத�சின�

யா�பாண� 01.08.1997

வ �ரேவ ைக சா�தா6 (கா8த6)
ெபா�ன�பல�

வ�ன�யசீல�
ம�ட�கள�� 23.11.1997

2� ெல� �கழரசி சரவண"()வன�தா யா�பாண� 29.11.1997

வ �ரேவ ைக ஜ�வேமாக6
க�ைதயா ெடாமின��

அ%�தராசா
அ�பாைற 29.11.1997

க�ட6 ேச,சா ெபா�ைனயா ேவதநாயகி ம�ட�கள�� 04.12.1997

க�ட6 $தா நேடச� பா�கியவதி யா�பாண� 04.12.1997

ெல� ஒள'ய6 சி.கார� உதய�மா� கிள�ெநா�சி 04.12.1997

2� ெல� ேநசராசா சாமி(த�ப� கி&பநாத� ம�ட�கள�� 04.12.1997

க�ட6 அ6பரசி இராஜர�ண� ரஜன� யா�பாண� 24.06.1997

க�ட6 பரமலி க� நடராஜா ராஜர1சி( அ�பாைற 24.06.1997

ெல� கீ
�திரா: ேயாகநாத� ��பநாத� ம�ட�கள�� 24.06.1997

ெல� $ேர1 2�தரலி.க� ச�திரேசக� ம�ட�கள�� 24.06.1997

ெல�
ச�கரபா;�
(நித
சரா:)

வ 3ர���4 ப�ரகலாத� ம�ட�கள�� 24.06.1997

ெல� ேகத�1வரரா: �மாரசாமி �லசி.க� ம�ட�கள�� 24.06.1997

ெல� உதய<
�தி நாைகயாஅேசா��மா� ம�ட�கள�� 24.06.1997

ெல� உதயவ6 �கராசா ரவ 3�திராஜா ம�ட�கள�� 24.06.1997

ெல� கனக�க6 ேகாபாலசி.க� நி�மல� ம�ட�கள�� 24.06.1997

ெல� ெபௗணரா: சீன�(த�ப� ெஜக� ம�ட�கள�� 24.06.1997

ெல� ெபா6ன�ப6 நாகமண� ேக�திர5�(தி ம�ட�கள�� 24.06.1997
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ெல� கம;டல6 நடராசா ேயாகராசா ம�ட�கள�� 24.06.1997

ெல� மி�திர6
ெச8ல()ைர

2ேர��மா�
தி&ேகாணமைல 24.06.1997

ெல�
சிவேநச6
(சிவகேணச6)

ெபா�9()ைர

கி&பாகர�
யா�பாண� 24.06.1997

2� ெல� இைசெமாழி சி(திரேவ8 ேமாக� ம�ட�கள�� 24.06.1997

2� ெல� ?மரலி க� த.கராசா சிவலி.க� ம�ட�கள�� 24.06.1997

2� ெல� கதிர6
உ&(திர5�(தி

க'கால�
ம�ட�கள�� 24.06.1997

2� ெல� ரஜன' (ராஜ6) கேண��ன�த:ப� ம�ட�கள�� 24.06.1997

2� ெல� த
மேதவ6 க�தசாமி சசிகர� ம�ட�கள�� 24.06.1997

2� ெல� �வ�தாச6 ஆ!"க� ர1ச� ம�ட�கள�� 24.06.1997

2� ெல� திேமன' மேகச� ரஜின�கா� ம�ட�கள�� 24.06.1997

2� ெல� ??ல6
ந8லத�ப�

பா��மார�
ம�ட�கள�� 24.06.1997

2� ெல� வேராதய6 ேமாகன2�தர� ேதவரா; ம�ட�கள�� 24.06.1997

2� ெல� ப5மளா அழ�)ைர ேகாமதி தி&ேகாணமைல 24.06.1997

2� ெல� இள�ப�ைற சிவலி.க�மேக�திர� ம�ட�கள�� 24.06.1997

2� ெல� ?ேலா�, க6
கனகலி.க�

2ேல�திர�மா�
யா�பாண� 24.06.1997

வ �ரேவ ைக ெஜயா,ய�ல6
இராஜேகாபா8

க'கி�ண�
அ�பாைற 24.06.1997

வ �ரேவ ைக சகாேதவ6 ஏர��5�(தி ேமகநாத� ம�ட�கள�� 24.06.1997

வ �ரேவ ைக ெஜயான8த6 சி(திரேவ8 ெஜய��மா� ம�ட�கள�� 24.06.1997

வ �ரேவ ைக இ6ப6 நவர�ண�2பான�த� ம�ட�கள�� 24.06.1997

வ �ரேவ ைக ந�லர�ண�
வ�நாயக�ப�>ைள

ேயாகராசா
ம�ட�கள�� 24.06.1997

வ �ரேவ ைக ேலாகதாச6
க?ண�ப�

ச�திரேமாக�
ம�ட�கள�� 24.06.1997

வ �ரேவ ைக ேவ@ேகாப6 வ8லி�ர� �ணர�ண� ம�ட�கள�� 24.06.1997

வ �ரேவ ைக ச;�கதா1 ஐயா()ைர ச�திர�மா� ம�ட�கள�� 24.06.1997

வ �ரேவ ைக ந6மாற6
ெபா�9()ைர

ய"னாந�த�
ம�ட�கள�� 24.06.1997

2� ெல� ெஜயா
ெபா�ன�பல�

ச(தியேதவ�
யா�பாண� 13.10.1997

வ �ரேவ ைக கானகி சாமி(த�ப� வன�தா ம�ட�கள�� 13.10.1997

வ �ரேவ ைக சாதனா 2�தரலி.க� 2த�சின� ம�ட�கள�� 13.10.1997

வ �ரேவ ைக ெந�மாற6
இரா2

தாேமாதர�ப�>ைள
கிள�ெநா�சி 13.10.1997

க�ட6 இதயேமாக6 ேவலாAத�உதய�மா� ம�ட�கள�� 11.05.1997

க�ட6 ெஜக6 ெச8வராசா சிறிதர� யா�பாண� 14.05.1997

க�ட6 கவ�ஞ6 (ெடாமின'�)
2�ப�ரமண�ய�

சித�பரநாத�
யா�பாண� 16.05.1997

ெல� பழன' இராமலி.க� பா�கர� "8ைல(த3B 16.05.1997

வ �ரேவ ைக இைசவாண6
வ��ர�லிேயா

ய�'�லிேயா
இர(தின�' 16.05.1997

2� ெல� தி)ைலந�ப� வ8லி�ர� றஜ3தர� யா�பாண� 17.05.1997

வ �ரேவ ைக Bவழக6 சி.காரேவ8 ப�ரதா� "8ைல(த3B 17.05.1997

ெல�
தண�ைகேவல6
(மாவ�)

அ&ணகி'நாத�

ெஜயபர�
யா�பாண� 18.05.1997

வ �ரேவ ைக இளேவ8த6
ெசப�தியா�ப�>ைள

ெஜயர�ண�
"8ைல(த3B 24.05.1997
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வ �ரேவ ைக ,ைரய�ப6
(தாரக6)

நடராசா சசி��மா� அ�பாைற 24.05.1997

க�ட6 நிதி கதிேரச�வ�ேஜ�திர� யா�பாண� 25.05.1997

வ �ரேவ ைக ஈழ�தரசி ேவலாAத� காய(தி' யா�பாண� 25.05.1997

2� ெல� �கழர$ கா(த"() கேண� கிள�ெநா�சி 03.06.1997

க�ட6 $ட
மண� (அன1) கதிர� �வேன�வர� யா�பாண� 06.06.1997

ெல�
பவா6
(வCசி�ெகா�)

சி�ன(த�ப� அ�பழக� கிள�ெநா�சி 06.06.1997

ெல� அரச6
இராஜேகாபா8

வதன�மா�
யா�பாண� 06.06.1997

2� ெல� தமிD�பதி திேயா� ெறஜிஒ�'� யா�பாண� 06.06.1997

வ �ரேவ ைக அேசாக6
ெதDேவ�திர�

ரவ�வ�ம�
யா�பாண� 08.06.1997

ேமஜ
 த
மின'
"&��ப�>ைள

இல�சியராண�
யா�பாண� 10.06.1997

க�ட6 வளவ6 (வரத6) ேதவ� சி�ன(த�ப� ம�ட�கள�� 10.06.1997

க�ட6 வச8த6
சி�ன(த�ப�

அ&ள�பல�
ம�ட�கள�� 10.06.1997

ெல� அ6பழக6 (சிவா)
ேச()&�ப�>ைள

ரவ��ச�திர�
ம�ட�கள�� 10.06.1997

ெல�
ேகாணலி க�
(அ5ய6)

ச(தியசீல� கா?Eப� ம�ட�கள�� 10.06.1997

ெல� �கDமாற6
மா'யசி.க�

ெஜயசி.க�
ம�ட�கள�� 10.06.1997

ெல� ராஜ? க�தசாமி ேமாகனதா� ம�ட�கள�� 10.06.1997

ெல� எழி)ேவ8த6 ச�திரேசகர� 2�மா� ம�ட�கள�� 10.06.1997

ெல� வாதFரா6 க�தசாமி மேக�திர� ம�ட�கள�� 10.06.1997

ெல� ேகாசைல
இராேம�வர�

ப�ேறமலதா
யா�பாண� 10.06.1997

2� ெல� வ �PPPPPPPPர�ேதவ6 ேமகராசா காசியான�த� ம�ட�கள�� 10.06.1997

2� ெல� ?ணய6 (?ேக1) பவளசி.க� கைலரா; ம�ட�கள�� 10.06.1997

2� ெல� கிள'ய6 காள�"()வ�ஜய�மா� ம�ட�கள�� 10.06.1997

2� ெல� ந?ேல1வர6
ெச8வர(தின�

ம12தாகர�
ம�ட�கள�� 10.06.1997

2� ெல� ப�தா$த6 ர�ணராசா �வ�தர� ம�ட�கள�� 10.06.1997

2� ெல� ெசCசிைறய6 ஜ3வர�ண�ேகாப�கா� அ�பாைற 10.06.1997

2� ெல� ெச8தமிD#ெச)வ6
ேசாம2�தர�

ேதா(திர�ப�ரகாச�
ம�ட�கள�� 10.06.1997

2� ெல� நதிேநச6 �மாரசாமி வரதராஜ� ம�ட�கள�� 10.06.1997

2� ெல� ெபா6மாற6 ச.கரலி.க� ச.க� ம�ட�கள�� 10.06.1997

2� ெல� �ய)வாண6
வ 3ர���4

இராேஜ�வர�
ம�ட�கள�� 10.06.1997

2� ெல� ேயாகராண� ஆசீ�வாத� ப%றிமா யா�பாண� 10.06.1997

வ �ரேவ ைக வா6வ�ழி இராசமாண��க�வ�ஜயா கிள�ெநா�சி 10.06.1997

க�ட6 ��ைதய6 இராய�� ெஜயசீப� யா�பாண� 11.06.1997

ெல� ப�ரவ �ன6 ைவர"() கலாந�த� ம�ட�கள�� 11.06.1997

2� ெல� ேதவேலாக6 ச?"க�அமி�தலி.க� ம�ட�கள�� 11.06.1997

வ �ரேவ ைக வ�ேனா நாக"() ெச8வ��மா� வBன�யா 17.06.1997

வ �ரேவ ைக ஆவ
�தனா "&க�ேகாமதி யா�பாண� 17.06.1997

வ �ரேவ ைக கி5சா8த6 நடராசா ��ற��மர� அ�பாைற 17.06.1997

க�ட6 க�ைதயா �&பர� யா�பாண� 18.06.1997
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��க;ண6
(நிதிரா:)

2� ெல� $8த

ெதDேவ�திர�

மேக�வர�
யா�பாண� 18.06.1997

ெல� ச
மிலா "(ைதயா நி�மலா கிள�ெநா�சி 23.06.1997

2� ெல� ெச)வமல

ேஜ��வ�8லிய�

ெப�நா?ேடாலFமாேறா�
கிள�ெநா�சி 23.06.1997

2� ெல� அ6�மல

கதி�காம�ேபா4

ஞானHரண�
ம�ட�கள�� 23.06.1997

2� ெல� மல
வ;ண6 இராமலி.க� தயாகர� கிள�ெநா�சி 23.06.1997

க�ட6 அனா
த6 ($ஜி)
நாகமண�

ேகாபாலர(தின�
ம�ட�கள�� 24.06.1997

ேமஜ
 சிவத�ப6 (திமக6)
பா�கியராஜா

�ேல�திரராஜா
ம�ட�கள�� 24.06.1997

க�ட6 Hலாகர6 (ரவ�) ெச8வராசா ரவ 3�திர� ம�ட�கள�� 24.06.1997

க�ட6 மதனIப6
ேசாம2�தர�

இைச�ெச8வ�
ம�ட�கள�� 24.06.1997

க�ட6 நி�திலா ($ைபதா) கனகலி.க� த�சன� யா�பாண� 24.06.1997

வ �ரேவ ைக ர�ேண1வர6 ேயாகராசா ெச�தி8நாத� ம�ட�கள�� 24.06.1997

வ �ரேவ ைக $ப�தன6
இைளயத�ப�

வ�நாசி(த�ப�
ம�ட�கள�� 24.06.1997

வ �ரேவ ைக �ரள�1வர6 இராசசி.க� பவளசி.க� ம�ட�கள�� 24.06.1997

வ �ரேவ ைக ச�ம8த�?மா
 ெபா�ன�பல� சிவ�மா� ம�ட�கள�� 24.06.1997

வ �ரேவ ைக ஈழைம8த6 கனகராசா ரவ��ச�திர� "8ைல(த3B 25.06.1997

ெல� தவ�?மா
 கணபதி பவளசி.க� ம�ட�கள�� 25.06.1997

க�ட6
ச;�கலி க�
(ந?ேல8திர6)

ெசௗ�தர� ராஜ�மா� ம�ட�கள�� 26.06.1997

வ �ரேவ ைக அ�ெச)வ�
சி�ன()ைர

வ��ேன�வ'
கிள�ெநா�சி 26.06.1997

வ �ரேவ ைக Bேவ8த6 கேணச� சசி��மா� அ�பாைற 29.06.1997

வ �ரேவ ைக ெமாழியரசி சி�ன�சாமி மேக�வ' கிள�ெநா�சி 28.06.1997

வ �ரேவ ைக வ �ரமறவ6
2�தரலி.க�

வச�தநாத�
ம�ட�கள�� 01.07.1997

2� ெல�
$மி�திரா
($மி�திைர)

மா'ய�&��மண� ம�ட�கள�� 04.07.1997

ெல� அமர6 மாண��கராஜா சிவ�மா� அ�பாைற 05.07.1997

ேமஜ
 வ�,ர6 ஞான"()மேக�வர� ம�ட�கள�� 19.07.1997

க�ட6 பாலகி1ண6
நேடசப�>ைள

கமேல�வர�
அ�பாைற 19.07.1997

ெல� தமிழ�ப6 ச?"க�அ�பழக� ம�ட�கள�� 19.07.1997

2� ெல� ேவ ைகய6
அ'யர�ண�

இ�திர�மா�
யா�பாண� 19.07.1997

வ �ரேவ ைக கதா�க6 கி&பராசா இராேச�திர� ம�ட�கள�� 20.07.1997

2� ெல� Iப6 ச(திய5�(தி நாகராசா "8ைல(த3B 21.07.1997

வ �ரேவ ைக ��,�கிள' (?ணா)
அ�ேதான��ப�>ைள

ெஜன��ரா
கிள�ெநா�சி 22.07.1997

க�ட6 ெஜயேஜாதி கனகலி.க�வ�ஜிதா யா�பாண� 01.08.1997

ெல� கவ�யர$ (கவ�யரச6)
ேசாமேசகர�

சிறிக?ணதாச�
ம�ட�கள�� 01.08.1997

ெல� ஈழ#ெச)வ6
த�மலி.க�

ேகா�லநாத�
ம�ட�கள�� 01.08.1997

ெல� ெவ;சாகர6 சதாசிவ� 2�தரலி.க� ம�ட�கள�� 01.08.1997

ெல� கதிரவ6 ம�ட�கள�� 01.08.1997
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சி�ன(த�ப�

ச�2தான�த�

ெல� ேப56ப6 கனகசைப தவராசா ம�ட�கள�� 01.08.1997

ெல� சி6ன�,ைர (நாத6) ேவலாAத� ��பரா; ம�ட�கள�� 01.08.1997

ெல� சி6ன�?�� ெச8வரா2 மேக�திர� கிள�ெநா�சி 01.08.1997

2� ெல� எ�திரா: வ4ேவ8ேகா�லரா; ம�ட�கள�� 01.08.1997

2� ெல� இைசIப6 த�ம� நிசா�த� ம�ட�கள�� 01.08.1997

2� ெல�
கவ�யழ?
(கவ�வாண6)

2ப�திரராஜா க?ண� ம�ட�கள�� 01.08.1997

2� ெல� ப�ேறமில6 (வரத6)
கணபதி�ப�>ைள

இராசர(தின�
ம�ட�கள�� 01.08.1997

2� ெல� ரதிசலீ6
�&நாதப�>ைள

ேகாேண�வர�
ம�ட�கள�� 01.08.1997

2� ெல� ைவ�தி கனகJ'ய�உதயJ'ய� ம�ட�கள�� 01.08.1997

2� ெல� ேபரரச6
�ழ�ைதேவ8

பாேவ�திர�
ம�ட�கள�� 01.08.1997

2� ெல� கிபராஜ6 இைளயத�ப� மேனாகர� ம�ட�கள�� 01.08.1997

2� ெல� அ6�வரத6 2�தர� ேமாேக�திர� அ�பாைற 01.08.1997

2� ெல� கப�)?மா
 சீவராஜா மேனா:ப� ம�ட�கள�� 01.08.1997

2� ெல�
ப�5யமCச6
(ப�ரகலாத6)

நாகராசா ெஜய�கேண� அ�பாைற 01.08.1997

2� ெல� ெச)வ$8தர� சி�ன(த�ப� ச�திர�மா� ம�ட�கள�� 01.08.1997

2� ெல� திJவ�யநாத6 ெப'யத�ப� ந�ேல�திர� ம�ட�கள�� 01.08.1997

2� ெல� தரண�யாள6 ேவ8"&�ெஜயேநச� ம�ட�கள�� 01.08.1997

2� ெல� சி�திராஜ6 சிறிராம� திவாகர� ம�ட�கள�� 01.08.1997

2� ெல� ஈழவாச6 வ��வலி.க� 2ேர� யா�பாண� 01.08.1997

வ �ரேவ ைக கா8தரா:
2�தரலி.க�

வ��ேன�வர�
ம�ட�கள�� 01.08.1997

வ �ரேவ ைக அமி
த6 (?லரா:)
"&ேகச�ப�>ைள

ச?"கராசா
அ�பாைற 01.08.1997

வ �ரேவ ைக Kதக6
அ�பா()ைர

ரஜன���மா�
ம�ட�கள�� 01.08.1997

வ �ரேவ ைக பாவாண6 (பாரதி)
மய�8வாகன�

ச.கரதா�
ம�ட�கள�� 01.08.1997

வ �ரேவ ைக நவ#ெச)ல�
ேதவராசா

வ��ேன�வர�
ம�ட�கள�� 01.08.1997

வ �ரேவ ைக நி
மல6 சிவராசா 2வ��கா�த� ம�ட�கள�� 01.08.1997

வ �ரேவ ைக ம,
சன6 கா�(திேக2 நாகராஜா அ�பாைற 01.08.1997

வ �ரேவ ைக நவான8த6
ேகாபாலப�>ைள

சசி��மா�
அ�பாைற 01.08.1997

ெல� காIக6 ெபா�ைனயாவச�தகர� யா�பாண� 07.08.1997

2� ெல� ரேம1 சிற3பாலா சீரா�த�மா� கிள�ெநா�சி 07.08.1997

வ �ரேவ ைக அ6பழகி ெஜயேவ8 கலாச�தி யா�பாண� 08.08.1997

ெல� பைடயரச6
ேவலாAத�ப�>ைள

வ�மேல�திர�
யா�பாண� 18.08.1997

2� ெல� தமிழரச6 கேணச�கி'தர� யா�பாண� 18.08.1997

க�ட6 இதயநாத6 த�ப�ராசா திKவ�யராசா கிள�ெநா�சி 18.08.1997

ெல� $ேர1 கணபதி ந�த�மா� கிள�ெநா�சி 19.08.1997

க�ட6 சதாசிவ� க�தசாமி கி&பாகர� கிள�ெநா�சி 19.08.1997

ெல� ெச ேகாட6
இராசர(தின�

திேன��மா�
யா�பாண� 19.08.1997
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ெல� தமிழவ	 சி�திவ�நாயக�

அ��ெச�வ�

யா��பாண� 19.08.1997

2
 ெல�
தைலமக	

(சி��திரா)
��� சா�தி கண� 19.08.1997

2
 ெல� �வன�
வ�ேவகாந�த

ெச�வராசா
ெபாலந�ைவ 19.08.1997

ேமஜ� ெசௗதின� �ைரராஜா ேறாகின" யா��பாண� 20.08.1997

க�ட� ேவ�தின� #பதிராஜா க$%& ��ைல�த'( 20.08.1997

க�ட� ெச�தண� வ�நாசி�த�ப� அபரசி யா��பாண� 20.08.1997

2
 ெல� ேவ�பாள� கேணச நேடச ம+ட,கள�� 20.08.1997

2
 ெல� !�யலதா
ெச�ல��ைர

அ.+ெச�வ�
யா��பாண� 20.08.1997

2
 ெல� ம�னவ�
கி.$ணப�/ைள

சா�ேவ�
அ�பாைற 20.08.1997

2
 ெல� ராஜ� 0�ப�ரமண�ய� ச�திர க1� 20.08.1997

வ #ரேவ$ைக இராேஜ&வர� ராஜா ெஜய�ச�திர ம+ட,கள�� 20.08.1997

வ #ரேவ$ைக மா$கன�
ெவ/ைள�சாமி

மா&ய�மா
ெகா2�� 20.08.1997

வ #ரேவ$ைக வ'()மக	 �.3�ப�/ைள ப4மிலா யா��பாண� 20.08.1997

வ #ரேவ$ைக பாமதி
இராசலி6கம

நி4மலாேதவ�
ம+ட,கள�� 20.08.1997

வ #ரேவ$ைக ஈைக+ெசலவ� பரமசிவ�உதயசீல கிள"ெநா�சி 20.08.1997

ெல� க�கி
ெசலவ,3மா4

கைலய�தா
யா��பாண� 26.08.1997

வ #ரேவ$ைக த$க�,ைர (ச$க�) சி6கராேவ� ரவ�ச6க4 கிள"ெநா�சி 28.08.1997

க�ட� பால-.க� த6கேவலா9த� ரமண யா��பாண� 28.08.1997

ேமஜ� ச�மில� (ஜு�) ச�திரேசகர� சத'$3மா4 ம+ட,கள�� 30.08.1997

க�ட� பாவல� ேபாஜஉபாசன யா��பாண� 30.08.1997

ேமஜ� 0ேர�த� ேசனாதிராசா மகாேதவ கிள"ெநா�சி 30.08.1997

2
 ெல� ெஜயான�த�
ெச�ைலயா

ெச�வ0�தர�
ம+ட,கள�� 30.08.1997

வ #ரேவ$ைக திேன&ரா1 ேயாக ரவ� அ�பாைற 31.08.1997

உதய+ச�திர�

(சா�ஜ��

காவ��,ைற)

க�தசாமி உதய�ச�திர யா��பாண� 07.08.1997

2
 ெல� ேகாமண' ஆ��க� ேகாகில அ�பாைற 01.09.1997

2
 ெல� ேக�திர� (அ5ரா1)
வ�நாயக;4�தி

ச�திரேமாக
ம+ட,கள�� 02.09.1997

2
 ெல� -யலவ� தி.மா� �$பராஜா அ�பாைற 02.09.1997

2
 ெல� த�சன�
சிறிகான�தராசா

சசி,3மா4
ம+ட,கள�� 02.09.1997

வ #ரேவ$ைக எழி�மதி பாலசி6க� 0க�தின" யா��பாண� 04.09.1997

ேமஜ� இள$கிள� க�ைதயா பாமாேதவ� ��ைல�த'( 08.09.1997

க�ட� ெக$க� (க$கன�)
பால0�ப�ரமணய�

ேகசவ
யா��பாண� 08.09.1997

ெல� ந#ல8க9ண� சினராசா கேணசநாத ம+ட,கள�� 08.09.1997

ெல� சி�ன8கிள�
அ.ளாந�த

வ�ேனாதராஜா
ம+ட,கள�� 08.09.1997

2
 ெல� அ
ப'ைகநாத� ெச�வநாயகம சா�த'ப கிள"ெநா�சி 09.09.1997

ெல�.ேகண� பாவரச� (ைப�)
சின��ைர

ஆன�த3மா4
யா��பாண� 10.09.1997

வ #ரேவ$ைக த#கர� வ 'ர,3+� கனகர+ண� ம+ட,கள�� 10.09.1997
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க�ட� ஆ�திரா இராம பரேம$வ& யா��பாண� 10.09.1997

ெல�
ேகா;லராஜ�

(ேகா�ரா1)

ேகாபால�ப�/ைள

பா$கர
ம+ட,கள�� 10.09.1997

ெல�
ேதசியத#ப�

(ேதசிய�)
0�தரலி6கம 0தாகர ம+ட,கள�� 10.09.1997

ெல� தன
 ெச�வராசா ேநசராசா அ�பாைற 10.09.1997

ெல� வ'<கர�
��ைதயா�ேபா�

ஐ6கர
ம+ட,கள�� 10.09.1997

2
 ெல� இள=ேசாழ�
ச1�கராசா

கி.$ணராசா
ம+ட,கள�� 16.09.1997

2
 ெல� எழின� ேயாகராசா வ�ேனா ம+ட,கள�� 20.09.1997

வ #ரேவ$ைக இைசயரசி �ைர�சாமி மதிவதன" ம+ட,கள�� 21.09.1997

வ #ரேவ$ைக ேகாைவந
ப' வ�ஜய3மா4 �$பதர ��ைல�த'( 22.09.1997

2
 ெல� ப'ரத#ப� மேக�திர ந�த3மா4 யா��பாண� 22.09.1997

ேமஜ� ேத�ெமாழி நாகலி6க�வ�ஜிதா யா��பாண� 27.09.1997

ெல� ;.;ல� நாகராசா மகாேதவ ம+ட,கள�� 30.09.1997

ெல� -ரள�தர� ச1�க� பாலசிறி ம+ட,கள�� 30.09.1997

ெல� சேறா� ெச�வராஜாவ�ஜய3மா4 ம+ட,கள�� 30.09.1997

ெல� ஏகா�த� சாமி�த�ப� 0�தர;4�தி அ�பாைற 05.10.1997

ெல� ஈழவாண� (ர�ண
) நாகராசா நிமல ம+ட,கள�� 05.10.1997

ெல� யாமின� இராேஜ�திர ெஜயமல4 ம+ட,கள�� 05.10.1997

ெல� த5&கா க�த�ேபா�3கமல4 ம+ட,கள�� 05.10.1997

2
 ெல� ஞான
 ப�தின"ய ெஜக ம+ட,கள�� 05.10.1997

2
 ெல� கைல+ெச�வ� க�தசாமி 3கநாத ம+ட,கள�� 05.10.1997

2
 ெல� நைகயான� சீன"�த�ப� சிவ3மா4 ம+ட,கள�� 05.10.1997

2
 ெல� ெச�த#ப� த4மலி6க� நேவ�திர ம+ட,கள�� 05.10.1997

2
 ெல� ெஜய8கா�த�
ெவ/ைள,3+�

த�ப�ஐயா
ம+ட,கள�� 05.10.1997

2
 ெல� ��திர� பாலசிகாமண� தயாகர அ�பாைற 05.10.1997

2
 ெல� யாழிைசய� (கர�)
ந?3ணராசா

இல6ேக$வர
ம+ட,கள�� 05.10.1997

க�ட� ;லமக� க�த�ேபா� க.ணாநிதி ம+ட,கள�� 05.10.1997

ெல� வச�தரா1
3லேசகர�

கி.$ணேசகர�
ம+ட,கள�� 05.10.1997

ெல� அ.	ப'�ய� த�ப�ராஜா ப�ரபாகர ம+ட,கள�� 05.10.1997

ெல� ;ணான�த�
ெச�வராஜா

ெச�வ,3மா4
ம+ட,கள�� 05.10.1997

2
 ெல� அ.ைம (திவாகர�) ச�திரேசகர� தவராஜா ம+ட,கள�� 05.10.1997

ெல� கஜேமாக� சாமி�த�ப� வ�ேனாராஜ ம+ட,கள�� 05.10.1997

2
 ெல� தமிேழ�தி கணண�ப �$பராசா அ�பாைற 05.10.1997

ேமஜ�
அ�பழக�

(ச�திய�)
ஆ��க�மேக�திர கிள"ெநா�சி 05.10.1997

க�ட� வச�த@ப� நாகலி6க� ச�தியசீல ம+ட,கள�� 05.10.1997

ெல� வள�வாண� ம&யநாக�வ�சிகர கிள"ெநா�சி 05.10.1997

ெல� இராம� (சி�,ஜ�)
ெபா@��ைர

இராேஜ$வர
ம+ட,கள�� 05.10.1997

ெல� மறவ�
த�ைபயா

ேயாேக$வர
யா��பாண� 05.10.1997

2
 ெல� கா�டரச�
இராைமயா

தி.�ெச�வ�
கிள"ெநா�சி 05.10.1997

வ #ரேவ$ைக யாழின� ��ைல�த'( 05.10.1997
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ெப&யக��ப

ெச�வ3மா&

வ #ரேவ$ைக அமலி (ர;மதி) அ.�தவநாத கலாஜின" ��ைல�த'( 05.10.1997

வ #ரேவ$ைக தமிA+0ட� மண�ய�வ�ஜய3மா4 ��ைல�த'( 05.10.1997

2
 ெல� அ�யநாயக
 அ.ணாசல� ரமண கிள"ெநா�சி 05.10.1997

வ #ரேவ$ைக அகிலா
அ.ள��

ேம&A,கலி$ரா
கிள"ெநா�சி 06.10.1997

க�ட� கா�ந#ல� சிவநாயக� சிவ3மார ம+ட,கள�� 07.10.1997

ெல� அம�நா� (ெஜக�)
ெப.மா/

ெஜகேசாதிநாத
அ�பாைற 07.10.1997

ெல� நாகேவ�த� கனகர�தின�உதயராசா ம+ட,கள�� 07.10.1997

ெல� 0தாகர�
ேகாபால�ப�/ைள

ஜ'வராசா
அ�பாைற 07.10.1997

ெல� ேகாப'நா�
இராசமண�,க�

இராம�ச�திர
ம+ட,கள�� 07.10.1997

2
 ெல� ேநச� சிறி�வ�ஜயராசா அ�பாைற 07.10.1997

2
 ெல� ;மா� தனபால ேறாகின" கிள"ெநா�சி 07.10.1997

வ #ரேவ$ைக ப'�யா ைவர��� ேகாகிலா ம+ட,கள�� 07.10.1997

ெல� வ(வழகி (ரா
கி) ஐயா��ைர மB0ளா யா��பாண� 07.10.1997

வ #ரேவ$ைக கலா கி.$ணசாமி தயான" கிள"ெநா�சி 07.10.1997

வ #ரேவ$ைக வ=சி க�த�� சிறிப�மேலாய�ன" கிள"ெநா�சி 07.10.1997

ெல�
0.ள�ராஜ�

(தமிAேநச�)
க�தசாமி க1ணதாச அ�பாைற 08.10.1997

வ #ரேவ$ைக ந�லத
ப' ர6கசாமி 3மா4 கிள"ெநா�சி 08.10.1997

வ #ரேவ$ைக அ.	ேவ�த� த6கேவ�ெஜயCப கிள"ெநா�சி 08.10.1997

வ #ரேவ$ைக நஜ�தன� நடராசா ேகாவ��தராசா ம+ட,கள�� 08.10.1997

ெல� அ.	
ெபாைனயா

பால0�ப�ரமண�ய�
மா�தைள 10.10.1997

ெல� தமிழவ�
ப�D�ைபயா

அெல,$கிேறசிய
கிள"ெநா�சி 10.10.1997

2
 ெல� 0ேர�திரா
வ�நாயக;4�தி

வ�மலாேதவ�
ம+ட,கள�� 11.10.1997

வ #ரேவ$ைக 0டெராள� மய��வாகன� ச6க4 யா��பாண� 11.10.1997

வ #ரேவ$ைக நி�தில� தாேமாதர� 0தாகர அ�பாைற 11.10.1997

ேமஜ� நிலான�
கனகசி6க�

வ�,கிேன$வ&
யா��பாண� 12.10.1997

ெல�.ேகண� ச�திரகா�த� அழக�ேபா� சிவா ம+ட,கள�� 13.10.1997

ெல� அற�தி.வ� சி6கராஜா ச�திரேசகர� ம+ட,கள�� 13.10.1997

ெல�
உ�தரா$க�

(அ�யா�,ைர)
நவர+ண�வ�ஜய3மா4 ம+ட,கள�� 13.10.1997

2
 ெல� வ'<ெகா( ச�திர3மா4 கதிேரா யா��பாண� 19.10.1997

2
 ெல� அழேக& சின��ைர ேயாகராசா ம+ட,கள�� 21.10.1997

2
 ெல� ராச� கேணசதயாபர ம+ட,கள�� 21.10.1997

2
 ெல� வ',ச�
ேசாதிலி6க�

க.ணாகர
அ�பாைற 21.10.1997

வ #ரேவ$ைக தா<பர� நேட$தினகர ம+ட,கள�� 15.10.1997

ேமஜ� தவசலீ� (றாதி8) ேவல�ேபா�ஆன�த ம+ட,கள�� 23.10.1997

ேமஜ� ஒெற8& (நிமல�)
அ�பலவாண4

வ�மலநாத
யா��பாண� 23.10.1997

ேமஜ� அறிவ�ப� (ேறம�)
�.ேகச�ப�/ைள

நிலாப
யா��பாண� 23.10.1997
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வ #ரேவ$ைக நாத� (சபாநாத�) ச�தியநாதஇதய3மா4 ம+ட,கள�� 24.10.1997

வ #ரேவ$ைக அப'ரத� அழைகயா 3ணர�தின� ம+ட,கள�� 24.10.1997

வ #ரேவ$ைக ேகாப'கா�த� ேப&பராஜா திேன$ அ�பாைற 24.10.1997

2
 ெல� நிலா�த�
ெச�வராசா

நி�தியான�த
ம+ட,கள�� 27.10.1997

க�ட�
ெபாப'

(அ9ணாந
ப')

சினன�த�ப�

மேக�திரராசா
யா��பாண� 21.10.1997

வ #ரேவ$ைக ய-னா 3ணேசகர�உமா கிள"ெநா�சி 27.10.1997

2
 ெல� 0ரவ'ய�
ஆ��க�

மய��வாகன�
ம+ட,கள�� 30.10.1997

வ #ரேவ$ைக ஞான-ரள�
கணபதி�ப�/ைள

பா,கியராஜா
ம+ட,கள�� 30.10.1997

வ #ரேவ$ைக
,ளசலீ�

(ற#கேதவ�)

வ�நாயக�

ேயாேக$வர
ம+ட,கள�� 30.10.1997

க�ட� ;க� (,ைண�பைட) சின�த�ப� 3கராசா யா��பாண� 08.10.1997

2
 ெல� 0க�தின� ெச�வ� கலி$ரா ம+ட,கள�� 01.11.1998

வ #ரேவ$ைக மகி�தா ெச�வராசா ேலகவதி ம+ட,கள�� 01.11.1997

க�ட� �தியவ	 ெப&யசாமி சரவணேஜாதி கிள"ெநா�சி 02.11.1997

ேமஜ� ெவ<றி
ச,திவ�ேவ�

சத'$Cப
ம+ட,கள�� 02.11.1997

க�ட� ,வாகர�
அ.+ப�ரகாச�

வச�த3மா4
யா��பாண� 02.11.1997

ெல� சா�தா 0�ப�ரமண�ய� பாவா ம+ட,கள�� 04.11.1997

க�ட� அஜ�த� ப�மநாத ப�ரபாகர வ(ன"யா 09.11.1997

க�ட� காேவ�ய� (சலீ�) ெச�வ� �வ�ராF ம+ட,கள�� 14.11.1997

ெல�
கவ'வ�ம�

(சி�திர�)

ைவர���

சிறி$க�தராசா
அ�பாைற 14.11.1997

ெல�
ேவ$ைகய�

(அறிவழக�)

இராசலி6க�

தி.,ேகத'$வர
ம+ட,கள�� 14.11.1997

ெல� இல$ேக&வர�
ெச�ல�த�ப�

ந3ேல$வர
ம+ட,கள�� 14.11.1997

ெல� வ'8கின@ப� ஜ'வர+ண� சினவ ம+ட,கள�� 14.11.1997

2
 ெல� நாமலி$க�
த�ப�ராசா

லி6ேக$வர
ம+ட,கள�� 14.11.1997

வ #ரேவ$ைக நிவசா�த� ராசா தண�காசல� அ�பாைற 14.11.1997

க�ட� பவா� மா&���3Bச கிள"ெநா�சி 08.12.1997

வ #ரேவ$ைக சிவேசாதி கா�த���0ேவ�திர ம+ட,கள�� 09.12.1997

ேமஜ� மனமத� (வ'ேவ) ஐயா��ைர கலாதர அ�பாைற 09.12.1997

வ #ரேவ$ைக அறெந=ச�
ச6கர�ப�/ைள

அகிேல$வர
ம+ட,கள�� 09.12.1997

ெல� ந#லமதிய� நாராயணப�/ைளதேப$ ம+ட,கள�� 31.12.1997

வ #ரேவ$ைக ஒள�ய-த�
�.க;4�தி

ெசௗ�தரராஜா
ம+ட,கள�� 31.12.1997

ேமஜ�
-;�தபால�

(ேகத#&)
இைளத�ப� �ைரராசா ம+ட,கள�� 28.07.1997

ெல� வ�லவ� இராைசயா சிவ3மா4 ம+ட,கள�� 30.07.1997

ெல� இ�ப�
கதிரமைல

3ணேன�திர
ம+ட,கள�� 30.07.1997

ெல� ேசாழ� வரதஉதய3மா4 கிள"ெநா�சி 31.07.1997

ேமஜ� ச=சவீ'
சிைனயா

���,கி.$ண
கிள"ெநா�சி 01.08.1997

ேமஜ� இள$;மர� (பா�) ேபரான�த� ெஜயராF ம+ட,கள�� 01.08.1997

2
 ெல� ைவ;�த� சிவஞான� ச�திரேசக4 ம+ட,கள�� 14.05.1997
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வ #ரேவ$ைக அகிலான�த� ேவலா9த� ரேம$ யா��பாண� 15.05.1997

வ #ரேவ$ைக ெகா	ைக�ேதவ� அ�தலி6க� 0சீ�திர யா��பாண� 15.05.1997

வ #ரேவ$ைக அ��மாற� இைளயராசா ேமாச$ ம+ட,கள�� 10.06.1997

வ #ரேவ$ைக ,திப� சதான�த� கி.ைபராசா ம+ட,கள�� 10.06.1997

வ #ரேவ$ைக
நிேவாச�

(நிேவாஜ�)
த4மலி6க� நாேக�திர� ம+ட,கள�� 10.06.1997

வ #ரேவ$ைக பா�டாள�
சீன"�த�ப�

கி.$ண;4�தி
ம+ட,கள�� 10.06.1997

வ #ரேவ$ைக வரதசலீ� சீன"�த�ப� 9வராசா ம+ட,கள�� 10.06.1997

வ #ரேவ$ைக ெச$;�Dவ�
ெச�ல��ைர

ேவலா9த�
ம+ட,கள�� 10.06.1997

வ #ரேவ$ைக அ
�ய�
கனகசபாபதி

இராேஜ$வர
அ�பாைற 10.06.1997

வ #ரேவ$ைக ேமாகனதா& சீன"�த�ப� நேட$ அ�பாைற 10.06.1997

வ #ரேவ$ைக சிவ�ப'ரசா� �$பராஜ ப�ரபாகர அ�பாைற 10.06.1997

வ #ரேவ$ைக பாEச� பா,கியராசா பா$கர ம+ட,கள�� 10.06.1997

ேமஜ�
ேகா;லநாத�

(சா�த�)
Iைசயா பய$ ம+ட,கள�� 24.06.1997

ேமஜ�
வ'ேவக�

(ச�திரப'ரபா)
ேயாகராசா தி�ைலநாத ம+ட,கள�� 24.06.1997

ேமஜ� ஈழF��தி (வரதரா1) அபழக�$ய�த ம+ட,கள�� 24.06.1997

ேமஜ� வ'ம� ��ைதயா க�தசாமி அJராத�ர� 07.07.1997

ெல� ெசGவ�தி அ.ள�பல� ப�&யா ம+ட,கள�� 09.07.1997

ெல� கர� (கி.பா) த�ப�ராசா ரவ�,கா�த ��ைல�த'( 12.07.1997

2
 ெல� கீ�தா ேகாபால�ப�/ைள 0சிலா அ�பாைற 13.07.1997

வ #ரேவ$ைக 0க�தா
கி.பர�தின�

0தாந�தின"
ம+ட,கள�� 15.07.1997

க�ட�
தமிA+ெச�வ�

(சிைற)

ேகாவ��தசாமி

சதான�த
ம+ட,கள�� 16.07.1997

வ #ரேவ$ைக கய�வ'ழிய� ேதவராஜா றதிகர அ�பாைற 01.08.1997

வ #ரேவ$ைக ேவEஜ� அரசர+ண� 0த4ச ம+ட,கள�� 01.08.1997

வ #ரேவ$ைக கடலரசி தி.�பதி திலகராண� கிள"ெநா�சி 01.08.1997

வ #ரேவ$ைக ேசாழ�
பால0�ப�ரமண��

.சிகா�த
யா��பாண� 01.08.1997

வ #ரேவ$ைக ேகா� ச1�க� பால�.க யா��பாண� 01.08.1997

க�ட� ச�தனா 3.நாத ெஜய�தின" யா��பாண� 02.08.1997

ேமஜ� கீதா ேசாமகா$ேரKகா ம+ட,கள�� 04.08.1997

2
 ெல� தமிழரச� (�லவ�) ேறாமிய$ெடானா�+ யா��பாண� 06.08.1997

ேமஜ� பகீரத� (அ�சா�) ப�/ைளயா ேமாகராசா ம+ட,கள�� 07.08.1997

க�ட� க<ேகாட�
சின�த�ப�

ச�தியான�த
ம+ட,கள�� 22.08.1997

ெல�.ேகண� Hயமண'
ைவ�தியநாத

சிவநாத
கிள"ெநா�சி 22.08.1997

2
 ெல� ெச$கதி� (!� ) �ைரராசா ேயாகராசா யா��பாண� 21.08.1997

ெல� திராவ'ட�
ப�மநாத

வ�$Kகா�த
ம+ட,கள�� 22.08.1997

வ #ரேவ$ைக யாAெமாழி �.ைகயா சிவெகௗ& கிள"ெநா�சி 22.08.1997

ெல� ந8கீர�
கி.$ணப�/ைள

சிற'$வர
அ�பாைற 22.08.1997

ெல� நடன8;மா� சிவஞான� ெஜயரா� ம+ட,கள�� 22.08.1997

க�ட� ேகாகிலா இராேஜ�திர�ைமதிலி யா��பாண� 26.08.1997
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ெல� கைலயரச	 ஆ��க��பா	கர� யா�பாண� 26.08.1997

ெல� 
பசிக�
கணபதி�ப��ைள

கி�பாகர�
அ�பாைற 26.08.1997

2� ெல�
�ன�தரா�
(ந�தியழக	)

பத�சலி ேகத�	வர� அ�பாைற 26.08.1997

வ �ரேவைக கைலயரசி ச��க� கலா ம!ட#கள�$ 26.08.1997

வ �ரேவைக தயாேன� சி�ன&த�ப� ரசிகர� ம!ட#கள�$ 26.08.1997

ெல� கைல�ப��யா
பால��ப�ரமண�ய�

உசா(தி
யா�பாண� 10.09.1997

2� ெல� அறி� கரச	
காசி�ப��ைள

த)மலிஙக�
ம!ட#கள�$ 10.09.1997

2� ெல� கேண� ேமாகனதா	 ரவ�#+மா) ம!ட#கள�$ 10.09.1997

2� ெல� மாதவ	 கணபதி�ப�ளைளவ��ச� ம!ட#கள�$ 10.09.1997

2� ெல� ரவ�ேலாஜ	
��ைகயா

கனகல#	ம�
ம!ட#கள�$ 10.09.1997

2� ெல� இ%திரமண�
அ�!சிவ�

மேகசான(த�
ம!ட#கள�$ 10.09.1997

2� ெல� &த'சின� கதிரேவ,ெஜயலலிதா யா�பாண� 10.09.1997

ெல� கைலயரச	 (பால	) ந0ைலயா சிவபால� யா�பாண� 11.09.1997

2� ெல� வ�க()மா'
கி�	ணப��ைள

உதய+மா)
ம!ட#கள�$ 11.09.1997

வ �ரேவைக தி*மக+
பால��ப�ரமண�ய�

ேயாேக	வ1
ம!ட#கள�$ 12.09.1997

ெல� திரவ� நி#கிளா	சகாயபால� ம!ட#கள�$ 13.09.1997

ெல� ,-ைல.ெச-வ	
2பால�ப��ைள

சிறிகான�ரள3தர�
யா�பாண� 14.09.1997

ெல�
&%த'
(தவ.ெச-வ	)

சிவ+� ப&மநாத� ம!ட#கள�$ 14.09.1997

2� ெல� ெசா/ேகா (வ�-வ	) அ�ைமநாயக� ேதவ� யா�பாண� 14.09.1997

2� ெல� ஈழமண� கேண	நாத� ம!ட#கள�$ 30.09.1997

2� ெல� மேக�வர1'(தி ேநசராசா ரவ �(திர� அ�பாைற 30.09.1997

2� ெல� சிேவ%திர	 சி�னவ�$கன� ம!ட#கள�$ 30.09.1997

2� ெல� )ணேநச	 (கீPேறா)
சீன3&த�ப�

கணபதி�ப��ைள
ம!ட#கள�$ 30.09.1997

க�ட	 வாகீ�வ� (வாகீ�) ைவர�&5 $வேன	வ1 யா�பாண� 30.09.1997

வ �ரேவைக வளவ	
��+�ப��ைள

இராம7ச(திர�
ம!ட#கள�$ 02.10.1997

ேமஜ' )மண	 (ேஜ%த	)
கதிரேவ,�ப��ைள

வ�ஜயலி8க�
ம!ட#கள�$ 04.10.1997

2� ெல� சிக	 (அறிவரச	) இராமசாமி த8கரா9 மைலயக� 04.10.1997

ேமஜ' ரேம�கா% (நி ச	) த�ப�ராசா தவராசா ம!ட#கள�$ 05.10.1997

க�ட	
வ��லான%த	
(நி ச	)

அமரசி8க�அ17ச(திர� ம!ட#கள�$ 05.10.1997

க�ட	 5ைர நடராசா பரேம	வர� யா�பாண� 05.10.1997

க�ட	 ஈழேநச	
இர&தினசி8கம

இர&தின+மா)
யா�பாண� 05.10.1997

ெல�
கிள�யரச	
(ேப�	ப	)

பா#கியராசா ராஜாஜ� ம!ட#கள�$ 05.10.1997

ெல� பகலவராஜ	 தவராஜா தி�மா0 ம!ட#கள�$ 05.10.1997

ெல� ேராஜாகர	
ஞான�&5

கி�	ண+மா)
ம!ட#கள�$ 05.10.1997

ெல� ெகௗரவ	 ��ப�ரமண�ய� தவராசா அ�பாைற 05.10.1997

ெல� அஜ%தா த�ப�ராசா ேநசமண� ம!ட#கள�$ 06.10.1997
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ெல� ெச7வ%தி இமா=ேவ0

ேவதநாயக� ெவ0சியா

யா�பாண� 06.10.1997

2� ெல� வ�8தைல வ�ேவகான(த�வ�மதி யா�பாண� 06.10.1997

2� ெல� கீதா9சலி அழ+�&5ெஜய�தா �0ைல&த�? 06.10.1997

2� ெல� ர)பதி நாகலி8க�அ=சா யா�பாண� 06.10.1997

வ �ரேவைக நாவ:ண	 2பாலசி8க� சா(த+மா) யா�பாண� 06.10.1997

வ �ரேவைக ெச-வ	 ேவ,பர(தாம� �0ைல&த�? 06.10.1997

ெல� மகாலிக�
அெல#சா�டா

�ேர(திர+மா)
�0ைல&த�? 13.10.1997

2� ெல� நிலா%த�
ெச0ல&5ைர

பரேம	வ1
ம!ட#கள�$ 13.10.1997

2� ெல�
ேற;கா
(ெசய-வ�ழி)

பதிராசா ேற@கா ம!ட#கள�$ 13.10.1997

2� ெல� நிதா
தாேமாதர�ப��ைள

5	ய(தின3
கிள3ெநா7சி 13.10.1997

வ �ரேவைக றஜி(தா
ெபா�=&5ைர

ேகாேண	வ1
யா�பாண� 13.10.1997

ெல� ச%தன	 (வரத	) நேடச� தமிேஜாதி யா�பாண� 14.10.1997

2� ெல� தமிழவ	
கி�	ணசாமி

கி�	ண+மா)
கிள3ெநா7சி 14.10.1997

2� ெல� சிறிபவா	
ேசாம�(தர�

அ1யர!ண�
ம!ட#கள�$ 15.11.1997

2� ெல� ேமக<த	 பாலி�ேபாA தவராசா ம!ட#கள�$ 15.11.1997

வ �ரேவைக அ*%திர	 தனரா9 சிற�ஆன( ம!ட#கள�$ 15.11.1997

ெல�
ஆன%தராசா
(ஆன%த�பா)

ேவல�ேபாA ேதவராஜா ம!ட#கள�$ 15.11.1997

2� ெல� ஆன%த	 +�+ல� ராஜு ம!ட#கள�$ 15.11.1997

வ �ரேவைக )வ�(திர	 சீன3வாச� சிவ+மா) ம!ட#கள�$ 15.11.1997

வ �ரேவைக தமிழ>ய	 கதி)காம�வ�ஜய� ம!ட#கள�$ 16.11.1997

ெல�.ேகண- ேயாகர9ச	 ச�$நாத� ேயாகநாத� ம!ட#கள�$ 18.11.1997

ெல� கைலவாண	 மாகலி8க� சிறி�த� யா�பாண� 20.11.1997

2� ெல� மி	ன- (மாலவ	)
கி�	ணசாமி

உதய+மா)
அ�பாைற 04.12.1997

2� ெல� ெபா/பத	
சிவலி8க�

சிவேன(திரலி8க�
ம!ட#கள�$ 04.12.1997

வ �ரேவைக )ல.ச%திர	 அழைகயாவ�ஜய+மா) ம!ட#கள�$ 04.12.1997

வ �ரேவைக அ�சல	
பா#கியராஜா

ேயாேக	வர�
ம!ட#கள�$ 04.12.1997

வ �ரேவைக இைமயாள	 ச��கநாத�5ைரரா9 Cவெரலியா 04.12.1997

வ �ரேவைக சிவரதி வAேவ0 $வேன	வ1 ம!ட#கள�$ 04.12.1997

க�ட	 வத	 (ந)ல	) +மாரேவ0 �மதாச� கிள3ெநா7சி 02.02.1998

ேமஜ'
ெசா-லழக	
(ெலன�	)

த�ப�ராசா

கி�	ண+மா)
கிள3ெநா7சி 03.02.1998

2� ெல� த9ைசவாண	
ம1யதா	அ�ர�

அமலதா	
கிள3ெநா7சி 06.02.1998

வ �ரேவைக
இ	சாரல	
(,(5�பா:>ய	)

வ�#கிேன	வரன

நி&திய+மர�
யா�பாண� 06.02.1998

2� ெல� ேகா)லராஜ	
கதி)காம&த�ப�

ச&தியசீல�
ம!ட#கள�$ 06.02.1998

க�ட	 &க%த	
$�ண�யD)&தி

மத�	வர�
கிள3ெநா7சி 07.02.1998

2� ெல� காவல	 ேவலாEத� �ேர	+மா) ம!ட#கள�$ 07.02.1998

2� ெல� சிவகேண� அ�பாைற 08.02.1998
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தி0ைலய�பல�

ேயாகராசா

2� ெல� தசா�த	 அ�ணாசல� ரவ� ம!ட#கள�$ 06.08.1998

ெல�.ேகண- அ	� (அ�மா)
ைவ&தியலி8க�

தி�#ேகத�	வர�
யா�பாண� 10.06.1998

க�ட	 ந	மாற	 ச(திரேசகர� ச(திர+மா) ம!ட#கள�$ 10.06.1998

க�ட	 வான�பா>
ம1யநாயக�

ெசேறா��த)ச�
யா�பாண� 11.06.1998

ெல� ப�ைற?> (தமிழரச	) தி�ஞானெச0வ� எழி0 யா�பாண� 11.06.1998

க�ட	 வச%த	 நடராசா வ��ச� யா�பாண� 12.06.1998

ெல� சத�� நாகலி8க� சிவராசா ம!ட#கள�$ 12.06.1998

வ �ரேவைக வ�ஜயமல' அமரசி8க�வள)மதி ம!ட#கள�$ 12.06.1998

க�ட	 ஈச	
அ�ைம7ச(திரலி8க�

ஆன(த�
யா�பாண� 12.06.1998

2� ெல� ஆனா%திர	
சாமி&த�ப�

சித�பர�ப��ைள
ம!ட#கள�$ 14.06.1998

2� ெல� யாழின�ய	 +ணேசகர� கமலநாத� ம!ட#கள�$ 14.06.1998

வ �ரேவைக ச%திர)மா'
ெபா�=&5ைர

இராஜேமன�
அ�பாைற 14.06.1998

2� ெல� இர(தினசிக� ெபா�ைனயாஇள8ேகா அ�பாைற 14.06.1998

வ �ரேவைக வ�ேவன� வAேவ0 ராதா ம!ட#கள�$ 14.06.1998

வ �ரேவைக அகா வ�ணமண� காேவ1 ம!ட#கள�$ 14.06.1998

வ �ரேவைக ைவைக
ேதவ�ேபாA

சிவபா#கிய�
ம!ட#கள�$ 14.06.1998

வ �ரேவைக ராைத
சி�ன&த�ப�

ெஜகதா�ப�ைக
யா�பாண� 15.06.1998

2� ெல� ேயாகநாத	
ெச0ல#கணபதி

ெஜய(திர�
ம!ட#கள�$ 17.06.1998

ேமஜ'
ந%தேகாப	
(��ப	)

இ�தயநாத�

சத�	+மா)
ம!ட#கள�$ 16.06.1998

ெல� கைகயமர	 த8கராசா தவ$&திர� ம!ட#கள�$ 18.06.1998

வ �ரேவைக பகீரத	 மகாேதவ�ெஜயச8க) யா�பாண� 18.06.1998

க�ட	
அக'நாத	
(தமி@ேவ%த	)

வ�யஜ�(தர�

பரேம	வர�
ம!ட#கள�$ 20.06.1998

க�ட	 நிலேவ%த	 ச#திேவ0 பரமநாத� ம!ட#கள�$ 20.06.1998

ெல� இன�யவ	
ந0லேசகர�

ேயாேக(திர�
ம!ட#கள�$ 20.06.1998

ெல� தமி@மண� தி�ஞான� தயாபர� ம!ட#கள�$ 20.06.1998

க�ட	 ேமன	 +�+ல� ராச� யா�பாண� 30.10.1998

க�ட	 இளகதி' தனபாலசி8க� ெஜகத�	 யா�பாண� 30.10.1998

ெல� கலாநிதி (மதினா)
சி�ன&5ைற

ெச0வர�சின3
யா�பாண� 01.11.1998

ெல� மகாநாத	 ெச0ல&த�ப� கா(த� ம!ட#கள�$ 02.11.1998

வ �ரேவைக தி*ேகாண	
��ப�ரமண�ய�

வ�நாயகD)&தி
ம!ட#கள�$ 02.11.1998

வ �ரேவைக ந-ல,த	 கேண	ப�ரபாகர� யா�பாண� 03.11.1998

2� ெல� அறி;ஞ	
ெச0வர&தின�

அறிவழக�
யா�பாண� 13.01.1998

வ �ரேவைக B)ய�ல	 ஆ��க�அழ+ராசா ம!ட#கள�$ 16.01.1998

ெல� ெச7ேவ+
ேவலாEத�

ெச0ேவ(திர�
ம!ட#கள�$ 22.01.1998

2� ெல� இைச(த�ப�
வ �ரப&திர�

ெஜய7ச(திர�
ம!ட#கள�$ 25.01.1998
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2� ெல� அரசிலா ெச0வர!ண�

�வ)ணலதா

யா�பாண� 25.01.1998

2� ெல� அறி� இர8கசாமி பவான3 கிள3ெநா7சி 25.01.1998

வ �ரேவைக 5�ப	
��ப�ரமண�ய�

இல7�மண�
கிள3ெநா7சி 31.01.1998

ெல� ம5ரவளவ	 த�ப�ராசா இராேஜ(திர� அ�பாைற 01.02.1998

ெல� &கன�ய	 கி�	ணராசா வ�ன3ச� ம!ட#கள�$ 01.02.1998

ெல� &ட' (வாண	)
கி�	ணப��ைள

சிவேநச�
யா�பாண� 01.02.1998

2� ெல� அ	பரச	 ச(திரேசகர�மத� அ�பாைற 20.08.1998

2� ெல� ஈழ.ெச-வ	 பால� ரவ�7ச(திர� ம!ட#கள�$ 22.08.1998

ெல� சலீ	 த�ப�ராசா ெஜயசீல� அ�பாைற 25.08.1998

வ �ரேவைக நைகநிலா சபார&தின� சிவ�தா யா�பாண� 31.08.1998

2� ெல� �வ� )மா' த)மலி8க�லவ#+மா) ம!ட#கள�$ 30.08.1998

ேமஜ' &%தர1'(தி
ஆவா)ப��ைள

+ணதாச�
யா�பாண� 01.09.1998

ெல� வ'ண)ல�
ேவலாEத�

ச��கநாத�
ம!ட#கள�$ 02.09.1998

2� ெல� ஈழமதி த�ப��ப��ைள பவான3 ம!ட#கள�$ 03.09.1998

வ �ரேவைக ேவ-வ�ழி கனகசைப நவந�த� யா�பாண� 06.09.1998

வ �ரேவைக உதய	
த8கேவ0

தமி7ெச0வ�
கிள3ெநா7சி 10.09.1998

2� ெல� ஈழமக+
��ப�ரமண�ய�

ெச0வராண�
�0ைல&த�? 12.09.1998

வ �ரேவைக இன�யகன�
இைளயக?�ட)

க?�ெச�சிவகா(தி
�0ைல&த�? 16.09.1998

2� ெல� ரேம�)மா' ச��க� ேயாகராசா ம!ட#கள�$ 17.09.1998

க�ட	
)ேராகித	
(டன��ர	)

ெசப	1யா�அக	1 அ�பாைற 29.09.1998

2� ெல� தாமைர.ெச-வ� வ0லி$ர� வச(தநாயகி ம!ட#கள�$ 29.09.1998

ெல� �க@வாண	 G1யேசகர� ரவ�ேசகர� யா�பாண� 01.02.1998

2� ெல� ெச-வ� நடராசா இராச5ைர அ�பாைற 01.02.1998

2� ெல�
தா'மDகராச	
(வாச	)

அழைகயா

வ�னாயகD)&தி
ம!ட#கள�$ 01.02.1998

2� ெல� ெப*மத	
ேகாபால�ப��ைள

இராேம	வர�
ம!ட#கள�$ 01.02.1998

2� ெல� சியா�)மா'
கி�	ணப��ைள

ெஜயசீல�
ம!ட#கள�$ 01.02.1998

2� ெல� மண�
ப	
ெச0வராசா

கி�	ணராசா
ம!ட#கள�$ 01.02.1998

2� ெல� அ	�ரா� அரசர!ண� சா(தலி8க� ம!ட#கள�$ 01.02.1998

2� ெல� அல	 அழைகயா இைளயத�ப� ம!ட#கள�$ 01.02.1998

2� ெல� ரஜ�%தபால	
��ப�ரமண�ய�

+ழ(ைதேவ0
ம!ட#கள�$ 01.02.1998

வ �ரேவைக கைலயறிஞ	 க(தசாமி ெச0வராசா ம!ட#கள�$ 01.02.1998

வ �ரேவைக கலாபதிய	 கனகசி8க�+ணசீல� ம!ட#கள�$ 01.02.1998

வ �ரேவைக அகிலாள	 த�ப�ய�பா நிமல� ம!ட#கள�$ 01.02.1998

வ �ரேவைக தE�கா%த	 சதான(த�உதய+மா) அ�பாைற 01.02.1998

வ �ரேவைக ப&மல	 ைவர�&5 ெஜயகா(த� ம!ட#கள�$ 01.02.1998

வ �ரேவைக வா;சலீ	
��ப�ரமண�ய�

$	பகா(த�
அ�பாைற 01.02.1998

வ �ரேவைக ெச:பக	 தியாகராஜா ர�ச� ம!ட#கள�$ 01.02.1998
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வ �ரேவைக ,Fநிலவ	 ேவலாEத� ேதவராஜா ம!ட#கள�$ 01.02.1998

வ �ரேவைக கி�கா%த	 மேக	வர�உதயராசா ம!ட#கள�$ 01.02.1998

Copyright © Veeravengaikal.Com 
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• ��ற�

• மாவ �ர
க�

• க��லிக�

• நா���ப�றாள
க�

• அ��க�க�

• வ �ர�தளபதிக�

• உய�ரா�த க�

• சம
�கள நாயக
க�

• அழியா#$ட
க�

• ஒள'�பட க�

• வண�க�பாட)க�

• Wallpapers 

• இைணய,ய�-�
இ)ல�

• மாவ �ர
 இ)ல�

• ஈழ�ஹ01

நிைல ெபய
 �3�ெபய
 மாவ�ட� வ �ர#சா0

க�ட4 பாரதிதாச4 வ�லி�ர� சிறிர
க� யா��பாண� 01.03.1998

க�ட4 ேகாவ�6த4 �மாரேவ�ெஜக� யா��பாண� 08.03.1998

க�ட4 மானவ �ர4
காசிநாத�

ேயாகராசா
கிள�ெநா�சி 09.03.1998

ெல� உலகநாத4
சிவாந�த�

இல� மண�
ம�ட"கள�� 14.03.1998

2� ெல� 8லநாத4
கணபதி�ப#$ைள

ச&திேய'வர�
ம�ட"கள�� 14.03.1998

க�ட4 க9ணாள4
 �ைபயா

த(ேம�திர�
ம�ட"கள�� 16.03.1998

2� ெல�
இ4பசாகர4
(நவ�8மா
)

கனபதி�ப#$ைள

ச�திர�மா(
ம�ட"கள�� 16.03.1998

2� ெல� ேயாகர�ண�
கணபதி�ப#ளைள

சிறிகா�த�
ம�ட"கள�� 22.03.1998

ெல� சி6,ஜ4
ெச�வராஜா

ெஜயரா*
யா��பாண� 22.03.1998

க�ட4 உதய4
 �ப#ரமண#ய�

ரேம'
யா��பாண� 23.03.1998

2� ெல� $தாநித4
ேகதாரலி
க�

நாேக�திர�
அ�பாைற 23.03.1998

2� ெல� �ரச4
கி,'ணப#$ைள

கி,'ண�மா(
ம�ட"கள�� 26.03.1998

ெல� ெச;$ட

கனகர&தின�

ெஜய"�மா(
யா��பாண� 27.03.1998

ெல�
நாகலி க�
(அன'த4)

க�தசாமி ேநச� ம�ட"கள�� 31.03.1998

2� ெல� கி<தா
ேசாம �தர�

வ#ஐயல� மி
ம�ட"கள�� 31.03.1998

வ �ரேவ ைக =<ய�ப�<யா பா"கியராசா ரதிகலா ம�ட"கள�� 05.04.1998

ெல� மைலயரசி
மாசிலாமண#

இள
ேகாமதி
கிள�ெநா�சி 06.04.1998

2� ெல� ெச6தமி>#ெச)வ4 வ .ரசி
க�

ஜ.வர&தின�

அ�பாைற 13.04.1998
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வ �ரேவ ைக ந�
ேமக4 நாகராசா �மாரசாமி ம�ட"கள�� 15.04.1998

2� ெல� வ�ள) த�ப#ராசா ப&மநாத� ம�ட"கள�� 17.04.1998

க�ட4 8ழ6ைத ப பதி நிமலேசகர� யா��பாண� 20.04.1998

க�ட4 மதிவதன4 நடராசா சிவேனச� யா��பாண� 20.04.1998

ெல� ?வழக4
சித�பரநாத�

நாகநாத�
யா��பாண� 20.04.1998

2� ெல� ேசாழேவ6த4
கணபதி�ப#$ைள

ச
க(
ம�ட"கள�� 20.04.1998

2� ெல� ஈழமாற4
ெச�ல2&1

கி,'ணராசா
கிள�ெநா�சி 20.04.1998

வ �ரேவ ைக தமி>ம ைக சிவ�,இராஜமண# க34 10.05.1998

வ �ரேவ ைக ேரவதி �ழ�ைதேவ�மாலா ம�ட"கள�� 12.05.1998

க�ட4 தன'ைகவாண4
கி,ைபராசா

�வேன�திர�
ம�ட"கள�� 16.05.1998

வ �ரேவ ைக ச9ேட1வர4
பால �ப#ரமண#ய�

கைல�ெச�வ�
2�ைல&த.6 17.05.1998

2� ெல� ம ைக (@ப�கா) ேதவராசா சா�தின� யா��பாண� 19.05.1998

வ �ரேவ ைக
$மி�திரா
(கதிெராள')

1ைர�சாமி ம7 ளா கிள�ெநா�சி 19.05.1998

2� ெல� �லிகீர4
கதிரமைல

இராேஜ'வர�
ம�ட"கள�� 19.05.1998

ெல� ெதBவ �க4
ெத8ேவ�திர�

எழி�வாச�
கிள�ெநா�சி 20.05.1998

ெல� அகில4
சபார&தின�

ரவ#கி,'ண�
யா��பாண� 20.05.1998

2� ெல� ேசாழெந;ச4
ேகர&1�ப3டா

ேயாேக�திரராஜா
கிள�ெநா�சி 20.05.1998

ெல� மிணாள'ன'
 �ப#ரமண#ய�

சசிகலா
ம�ட"கள�� 27.05.1998

வ �ரேவ ைக அ�தின' ர
கசாமி சிவ�மா: கிள�ெநா�சி 27.05.1998

ெல� ஜCதர4
பால�ச�திர�

உதய�மா(
ம�ட"கள�� 28.05.1998

2� ெல� நிலவழக4
பாலகி,'ண�

ஜ':�ேகாப#நா&
க34 28.05.1998

வ �ரேவ ைக ந ைகமண� ேசாமராசா கா�திமதி யா��பாண� 28.05.1998

ேமஜ
 உதயராஜ4
ேதவ�ேபா4

கணபதி�ப#$ைள
ம�ட"கள�� 29.05.1998

க�ட4 இள 8மர4
சி�ன&1ைர

அ�ரன�ெரேனா�
2�ைல&த.6 29.05.1998

2� ெல� தாச4
ெபா�ைனயா

ேவலா<த�
ம�ட"கள�� 29.05.1998

2� ெல� ேத4ெமாழிய4
ேகாேண'வர�

ப#ேறமகா�த�
ம�ட"கள�� 29.05.1998

2� ெல� மதி�க4 க�ைதயா கம�ரா* ம�ட"கள�� 29.05.1998

2� ெல� இ4பேநச4
சி�ன&1ைர

�வ#தர�
ம�ட"கள�� 29.05.1998

வ �ரேவ ைக சலீ4 நேடச� சா�த� யா��பாண� 29.05.1998

வ �ரேவ ைக தவ� கனகர�ண�ற.க� ம�ட"கள�� 01.06.1998

ேமஜ
 மேனாக<
ந�லத�ப#

�வேன'வ:
ம�ட"கள�� 03.06.1998

வ �ரேவ ைக ேவலரசி (Dயவ�) மா("க3/மாலின� யா��பாண� 03.06.1998

வ �ரேவ ைக ெபா�ெச)வ�
2,ேக 

ராேஜ'வ:
கிள�ெநா�சி 03.06.1998

2� ெல� மரகத4
ஏகா�பர�

ச�திர�மா(
ம�ட"கள�� 03.06.1998
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க�ட4 ச காண4 ந�லராசா

�மார>:ய(

ம�ட"கள�� 04.06.1998

ெல� மாதவ�
பர ராம�

வ#"கிேன'வ:
ம�ட"கள�� 04.06.1998

ெல� தமி>மEரா
இர
கநாத�

தனல� மி
ம�ட"கள�� 04.06.1998

2� ெல� ,ைர�8மா
 த
கராசா உதயராசா ம�ட"கள�� 04.06.1998

2� ெல� ராஜேகச4
2,��ப#$ைள

 த(ச�
ம�ட"கள�� 04.06.1998

2� ெல� க<காலின' கனக� ச�திரேயாக� ம�ட"கள�� 04.06.1998

வ �ரேவ ைக மEனா�சி
தி�ைலய�பல�

சி&திரா
ம�ட"கள�� 04.06.1998

வ �ரேவ ைக ேயாகின' த�ப#ராசா  க�ஜா ம�ட"கள�� 04.06.1998

வ �ரேவ ைக ராஜின' பர ராம� பா(வதி ம�ட"கள�� 04.06.1998

வ �ரேவ ைக மாேவ6தின'
கணபதி�ப#$ைள

அ7சலாேதவ#
ம�ட"கள�� 04.06.1998

வ �ரேவ ைக சில�பதி த�ப#ராசாஅ2தா யா��பாண� 04.06.1998

வ �ரேவ ைக
திந ைக
($ம கலி)

ெச�ைலயா ேரகா யா��பாண� 04.06.1998

2� ெல� ேவ6த4 சிவ�,அ:யநாத� ம�ட"கள�� 04.06.1998

ேமஜ
 $6தரராஜ4
ேகாவ#�த�ப#$ைள

தேவச�
அ�பாைற 05.06.1998

ெல� ம;$த4
நவர�ண�

கனக �தர�
ம�ட"கள�� 05.06.1998

2� ெல� ேவதிகா
சி�ன&1ைர

சிறிகலா
ம�ட"கள�� 05.06.1998

வ �ரேவ ைக $ல�சனா
ேவலா<த�

ேயாகராண#
ம�ட"கள�� 06.06.1998

ெல� ப�ரபா ஜய�ப#$ைள சா�தி கிள�ெநா�சி 07.06.1998

வ �ரேவ ைக கா9Fபனா
இராமசாமி

ம
கேள'வ:
க34 07.06.1998

ெல� ஏகா�பர�
கணபதி�ப#$ைள

சிவலி
க�
ம�ட"கள�� 07.06.1998

ெல� ேகாபாலகீத4
க,ணாகர�

ஜேவ�திர�
ம�ட"கள�� 07.06.1998

ெல� கர4 (சி�ற�பல�)
நாேக�திர�

வ#நாயக?(&தி
ம�ட"கள�� 07.06.1998

ெல� கி<சா6த4 சதாசிவ�ஞானAப� யா��பாண� 07.06.1998

ெல� ரஜித4 2&1உதய�ச�திர� யா��பாண� 07.06.1998

2� ெல� வவ�ேறாஜ4
ெச�ல&1ைர

ெச�வ�
ம�ட"கள�� 07.06.1998

2� ெல� ெவ�றி�திலக4
ெச�ல&1ைர

பால �ப#ரமண#ய�
கிள�ெநா�சி 07.06.1998

வ �ரேவ ைக ெஜய�8மார4
மாண#"கேவ�

சா�தலி
க�
ம�ட"கள�� 07.06.1998

க�ட4 லதாேதவ�
ேகாபால�ப#$ைள

ெகௗ:
ம�ட"கள�� 08.06.1998

க�ட4 ப�ேறமிளா
சி�ன&த�ப#

தவமல(
யா��பாண� 08.06.1998

க�ட4 அ�ேயாக4
ச
�நாத�

ெச�வAப�
கிள�ெநா�சி 08.06.1998

க�ட4 தவ�8மா

ச�திரேசகர�

தயாபர�
யா��பாண� 08.06.1998

ெல� ேகாப�கி1ண4
க,�ப3ண�

ேயாகராசா
ம�ட"கள�� 08.06.1998

ெல� ?6தள'
 நாகமண# ேமதின� ம�ட"கள�� 08.06.1998

Page 3 of 16வ# வம/ -வ#&1ட�க$ 2

16/01/2012http://www.veeravengaikal.com/index.php/heroes-details/66-visuvamadu-vithudal-par...



2� ெல� நிகி6தா நாகராஜா

ெசா(ணமல(

ம�ட"கள�� 08.06.1998

2� ெல� வாCகா
கி,'ணப#$ைள

தனல� மி
ம�ட"கள�� 08.06.1998

வ �ரேவ ைக இ4ப@பா ெச�வராஜா ரஜன� ம�ட"கள�� 08.06.1998

வ �ரேவ ைக ம ைக ேகாபாலப#$ைள கலா ம�ட"கள�� 08.06.1998

வ �ரேவ ைக அ6தா நடராசா  சீலா ம�ட"கள�� 08.06.1998

வ �ரேவ ைக அ4�வ�ழி
சித�பர�ப#$ைள

ர7சிதராண#
யா��பாண� 08.06.1998

ெல� இராைசயா சிவச�� சிவராஜா ம�ட"கள�� 20.06.1998

2� ெல� ெஜயசி�ப�<ய4
ேகாணலி
க�

4ேன'வர�
ம�ட"கள�� 01.07.1998

க�ட4 ஈழவ�
சித�பர�ப#$ைள

சசிகலா
யா��பாண� 02.07.1998

ேமஜ

தேன18மா

($ம4)

 �ப#ரமண#ய�

ேதவ�மா(
ம�ட"கள�� 03.07.1998

2� ெல� பகிரத4 க�தசாமி நவ�மா( ம�ட"கள�� 03.07.1998

வ �ரேவ ைக த�சாய�ன' ற
கசாமி சா�தின� ம�ட"கள�� 05.07.1998

வ �ரேவ ைக ? 84ற4 சிறி�மா( வரத� யா��பாண� 04.07.1998

வ �ரேவ ைக ெஜயராச4 சி�ன&த�ப#  �மா( ம�ட"கள�� 12.07.1998

வ �ரேவ ைக ஆர�,
 �ப#ரமண#ய�

வன�தா
ம�ட"கள�� 13.07.1998

வ �ரேவ ைக இள கதி
 அ�ேதான� அ,$ேம: 2�ைல&த.6 15.07.1998

2� ெல� மரகதா க�த� கமலா ம�ட"கள�� 17.07.1998

வ �ரேவ ைக ெஜயேலாக4
அ,ளான�த�

ேதவ�மா(
ம�ட"கள�� 17.07.1998

2� ெல� �ய)மாற4
கணபதி�ப#$ைள

கேஜ�திரா
ம�ட"கள�� 17.07.1998

ெல� மய�ல4 சிவ�, ேயாகராசா ம�ட"கள�� 26.07.1998

ேமஜ
 கா6த8மா

சி�ன&த�ப#

வ#ேனாத�
ம�ட"கள�� 26.07.1998

2� ெல� வ�ஜய8மா
 வ .ர�ப� ரா*�மாh க34 26.07.1998

வ �ரேவ ைக �Iர4 2,ேக நி(மல� ம�ட"கள�� 26.07.1998

2� ெல� ச6திரகலா ர�ண�வ$ள� யா��பாண� 03.08.1998

வ �ரேவ ைக �கழின' (கய)வ�ழி) கேணச�கவ#தா யா��பாண� 03.08.1998

வ �ரேவ ைக தமி>நிலா
மா:2&த

சி&திராேதவ#
கிள�ெநா�சி 03.08.1998

ெல� இைசவாச4
ந�ைலயா

ெஜகநாத�
ம�ட"கள�� 03.08.1998

வ �ரேவ ைக ேகமசலீ4 மா:2&1வனராஜா ம�ட"கள�� 03.08.1998

வ �ரேவ ைக கடலரசி
கனகர&தின�

ஜ.வமல(
ம�ட"கள�� 05.08.1998

வ �ரேவ ைக இ4ெமாழி (பவான') சி�ன&த�ப# சிவரதி கிள�ெநா�சி 04.08.1998

ெல� $ட
மண�
சகாயர�ணராசா

ஜா�ச�
யா��பாண� 08.08.1998

வ �ரேவ ைக ஆன6தா
ச�திர?(&தி

சதாநாயகி
ம�ட"கள�� 06.08.1998

க�ட4 மண�வ9ண4
கணபதி�ப#$ைள

இல
ேக'வர�
ம�ட"கள�� 27.09.1998

க�ட4
தமி>#ெச)வ4
(ேதவா)

ேப:�ப� ரவ# ம�ட"கள�� 27.09.1998

ேமஜ

வ�மல#ச6திர4
(அஜி�)

சி
கராசா நிமா� ம�ட"கள�� 27.09.1998
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க�ட4 ந)ைலயா ஆப#ரகா�லவ� ம�ட"கள�� 27.09.1998

க�ட4 தமி>�த)வ4
ச
கர�ப#$ைள

நேவ�திர�
ம�ட"கள�� 27.09.1998

க�ட4
�1பலி க�
�1பராJ

ைறம� ேர' அ�பாைற 27.09.1998

க�ட4 மைலIரா4
நாகராஜா

2,க?(&தி
அ�பாைற 27.09.1998

க�ட4 ேமக4
அ,� ண�

தயான�த�
அ�பாைற 27.09.1998

க�ட4 �ய)ேவ6த4
ெச�வர&தின�

2��த�
கிள�ெநா�சி 27.09.1998

க�ட4 �வ�ர;ச4
பழன�யா34

நவந.த�
கிள�ெநா�சி 27.09.1998

க�ட4 �ர�சிமாற4
ேப:�பநாயக�

சிறிர7ச�
யா��பாண� 27.09.1998

க�ட4 $தாக
 ($தாகர4)
கனைகயா

வ#ஜய�மா(
ம�ட"கள�� 27.09.1998

ெல� Dேயா4
�ழ�ைதேவ�

சிறி�மா(
ம�ட"கள�� 27.09.1998

ெல� இளவரச4 (ேயாச�)
>ைச�ப#$ைள

நி"ச�
ம�ட"கள�� 27.09.1998

ெல� லத4
சிவலி
க�

த
கமய#�
ம�ட"கள�� 27.09.1998

ெல� வ �ர�ேதவ4
தண#காசல�

க
காதர�
ம�ட"கள�� 27.09.1998

ெல� கி<தர4
வ#'வலி
க�

பா"கியராஜா
ம�ட"கள�� 27.09.1998

ெல� இைறய4
ேவலா<த�

ெத8ேவ�திர�
ம�ட"கள�� 27.09.1998

ெல� நிதா�ப4
க�த�ப�

லி
கநாத�
ம�ட"கள�� 27.09.1998

ெல� உமாச க

ெசப':யா�சி�வா

ெரான�
ம�ட"கள�� 27.09.1998

ெல� த
சன4
ச32கராசா

ேகாவ#�தசாமி
ம�ட"கள�� 27.09.1998

ெல� அழ8ராJ
மய#�வாகன�

ேலாகதாச�
அ�பாைற 27.09.1998

ெல� பவான' ெச�ல&த�ப# கலா ம�ட"கள�� 27.09.1998

ெல� பாKகா6த4
�மாரசாமி

�வேனச�மா(
ம�ட"கள�� 27.09.1998

ெல� த�யரச4 ந�லத�ப#  �தரராசா ம�ட"கள�� 27.09.1998

ெல� கப�லா க�தசாமி நாகேசாதி யா��பாண� 27.09.1998

ெல�
ெபமத4
(ஆன6த4)

க�தசாமி

ெஜகத.'வர�
ம�ட"கள�� 27.09.1998

ெல� ேகாைத
தைளயசி
க�

ந�தின�
கிள�ெநா�சி 27.09.1998

வ �ரேவ ைக வ
ணேமன4
ேவதாரண#ய�

ெஜயேகாபா�
ம�ட"கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ ைக ெச கீத4
2,��ப#$ைள

இ�திர�
ம�ட"கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ ைக ற�கவர4
நவர&தின�

நிமலான�த�
ம�ட"கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ ைக ? கீத4
சி�ன&த�ப#

ச�திரேசக(
ம�ட"கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ ைக கா6தன4 சிவலி ரேம' ம�ட"கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ ைக பஞசவ
ண4 ேதவராசாE"கா' ம�ட"கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ ைக �சா6த4 நாகராசா �மா( அ�பாைற 27.09.1998
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வ �ரேவ�ைக மகர	த� வ��வலி�க�

ரதி�லராஜா

ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக ேதவகா	த�
மேனாகர�

ெம�ேறா�
ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக பாலகி�ய� ����த�ப� ப�ரசா! அ�பாைற 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக சனாச�
சிவலி�க�

ேகத$�வர�
ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக �ன ��வர�
%பால�ப�&ைள

ரவ $!திர�
ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக ஞானகா	த�
ெப'யா�

கேணச*+�தி
ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக
யா�ேதவ�

(கா	தரா�)
ஆ-.கமஉதய� அ�பாைற 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக
��ற��மர�

(ந	தாகர�)

சி�ன�த�ப�

அமி+தலி�க�
ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக �த�மண (�த�ம�) வ0ேவ� ந��ரா2 அ�பாைற 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக அக"வ ழிய�
சிவநாத�ப�&ைள

�மா+
அ�பாைற 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக �மணதாச�
மா+�க34

ரத$��மா+
அ�பாைற 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக ஞான$த� (ப��த�) வ $ரசி�க� சிவநாத� ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக
தி%வ யவ�ண�

(தி%வ ய�)

சாமி�த�ப�

கா35ப�
ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக மண ��மா�
ெபா�6�7ைர

மேக!திர�
ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக மண சா	த�
க!தசாமி

நேடச*+�தி
ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக இளமாற�
ந�லத�ப�

ேயாகநாத�
ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக (சிந	த� கேணச�மேக!திர� ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக அகில� கா�த.�7இரா� ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக கைலநிலவ�
நவர�தின�

ேமகராசா
ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக காரரச� ெச�வராசா �ேர� ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக வா��கி ைறம�ெஜக� அ�பாைற 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக காவ"வ ழிய� ரதிகர� க3ண� ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக ஈைக�கதி� அ9ணகி' தயாபர� ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக கா	த*ப ச!ேதாச� தயாராண� ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக ேதன$லா
ெச�வ�

இராேஜ�வ'
ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக அமரத�ப�
த�ப��ப�&ைள

ேகாபாலகி9�ண�
ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக �ணாள$ன$
ச!திர���0

நிமாலின:
ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக �கி
.9��ப�&ைள

ர�சின:
ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக வதன$
மாசிலாமண�

�கணேலாஜின:
ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக சா	தரசி �!தர� ெசா+ண� க30 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக தமி�நிலா நேடச� �ேரசின: கிள:ெநா;சி 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக
இ�பநிலா

(��	தா)
ேதவராசா ��பலதா கிள:ெநா;சி 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக ெச"வா
சீன:�த�ப�

நாேக�வ'
ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக ஞானவதி நடராசா ச!திர�மா' .�ைல�த$= 27.09.1998
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ெல, தயாள$ன$ சித�பரநாத�

நிராகின:

யா?�பாண� 28.09.1998

ெல, ெத�னரச�
ேசாமலி�க�

ச!திரேமாக�
ம�ட�கள�� 27.09.1998

ெல, ேத�கவ 
ேவல�

வ�மேல�வ'
யா?�பாண� 27.09.1998

ெல, ேகாமக-
ஆைச�ப�&ைள

சசிகலா
யா?�பாண� 27.09.1998

ெல, பழநிதி (பவளநிதி) கனகசைப �ஜ$பா ம�ட�கள�� 27.09.1998

ெல, ./ண யசலீ�
இராேச!திர�

ேச7பால�
கிள:ெநா;சி 27.09.1998

ெல, த�ம� (த1ம�)
த�ப�ராசா

க9ண�மா+
யா?�பாண� 27.09.1998

ெல, (லாகத� மய��வாகன� ரவ� ம�ட�கள�� 27.09.1998

22 ெல, இளவரச� வ�ன:யசி�க� ராசா ம�ட�கள�� 27.09.1998

22 ெல, லாவ�ன$ய�
கி9பர�தின�

ேகாேணசகி'
ம�ட�கள�� 27.09.1998

22 ெல, �3திைசய�
ைவர.�7

சிவஞான�
ம�ட�கள�� 27.09.1998

22 ெல, சேபச� நாகராசா வச!தராசா ம�ட�கள�� 27.09.1998

22 ெல, மண நாத� த�ப�ய�பா நாைகயா ம�ட�கள�� 27.09.1998

22 ெல, ேதா�ற"
கி9�ணசாமி

வ�நாயக*+�தி
ம�ட�கள�� 27.09.1998

22 ெல, 4மக-
�ன:தநாத�

இராேஜ�வ'
ம�ட�கள�� 27.09.1998

22 ெல, உதயா அழ�ராசா �ன:தவதி ம�ட�கள�� 27.09.1998

22 ெல, �பா த�ப��ப�&ைளஇதயா ம�ட�கள�� 27.09.1998

22 ெல, அரசலா க!தசாமி பவான: ம�ட�கள�� 27.09.1998

22 ெல, இைளயவ� ஜயா�7ைர சசிகலா ம�ட�கள�� 27.09.1998

22 ெல, சசிகலா ேவBஜனேகச' கிள:ெநா;சி 27.09.1998

22 ெல, �ணா
கதி+காமேபா0யா+

ம7ைரமCனா�சி
ம�ட�கள�� 27.09.1998

ெல, அ1-நிதி இைளயத�ப� �மா+ ம�ட�கள�� 27.09.1998

22 ெல, இ�பமல�
அ�னலி�க�

�வனேலாஜின:
கிள:ெநா;சி 27.09.1998

22 ெல, கைலவதன$
.9ைகயா

ெஜய!தின:
கிள:ெநா;சி 27.09.1998

22 ெல, கலாவதி (ராண )
ெச�வநாயக�

சா!தமல+
கிள:ெநா;சி 27.09.1998

22 ெல, ஈழவ/ண� 7ைரராசா கய!த� யா?�பாண� 27.09.1998

22 ெல, ெவ6றிமாற�
ெச�ைலயா

ேயாேக�வர�
.�ைல�த$= 27.09.1998

22 ெல, உண�வ �Pர�
.9ைகயா

�பா�கர�
யா?�பாண� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக சபாபதி (ஆதிர�) பால�!தர� மதிரா2 ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக (வாரக� ந�லத�ப� ச!திர� ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக இதர� சிவமாைலம�ேதD ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக ேகாமக� உதய�மா+ ரஜன:கா! ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக �1ேதவ�
வ $ரசி�க�

வ�நாயக*+�தி
ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக நதிசா�
த�ப��ப�&ைள

ேயாகராசா
அ�பாைற 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக அ8சண� அ!ேதாண� நி�ல� ம�ட�கள�� 27.09.1998
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வ �ரேவ�ைக லி�ககீத� �மா'ய�

த�ப�.�7

ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக சிறிேவ	த�
கனகசபாபதி

சிற$�க!தராசா
ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக கமல�த� பா� ேயா�கர� ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக �ய "வர�
.�7லி�க�

அமி+தலி�க�
ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக *பரத�
தி9வாசக�

வ��E*+�தி
அ�பாைற 27.09.1998

22 ெல, �ணாள$ன$
கேண�

ப�ன $+;ெச�வ�
கிள:ெநா;சி 28.09.1998

22 ெல, அகரவ"லி
இராம;ச!திர�

மேனாக'
.�ைல�த$= 28.09.1998

ேமஜ� ெத�ற" நாகமண�வா�கி ம�ட�கள�� 28.09.1998

வ �ரேவ�ைக
ெச�கதிேரா�

(ெச	:ர�)
ெஜயான!த��த� யா?�பாண� 28.09.1998

வ �ரேவ�ைக பரமகீத�
த�கராசா

வ�நாயக*+�தி
ம�ட�கள�� 29.09.1998

வ �ரேவ�ைக �	தரராஜ�
சிவஞான�

தயான!த�
ம�ட�கள�� 30.09.1998

வ �ரேவ�ைக வா�மைலயா� சிவச�� ரஜின:�மா+ ம�ட�கள�� 30.09.1998

வ �ரேவ�ைக ஈழேவ	த�
ெசப�தியா�ப�&ைள

ஜ$வர�ண�
.�ைல�த$= 01.10.1998

ேமஜ� ஆன	
த�ைகயா

பால;ச!திர�
ம�ட�கள�� 02.10.1998

ேமஜ� ேகச�
காசி�ப�&ைள

ஆன!த�மா+
கிள:ெநா;சி 02.10.1998

வ �ரேவ�ைக �ரள$தாச�
ர�கசாமி

தவமண�தாச�
அ�பாைற 02.10.1998

வ �ரேவ�ைக இராஜகண�
கணபதி�ப�&ைள

சிவ�மா+
ம�ட�கள�� 02.10.1998

வ �ரேவ�ைக தமி�,பால�
ந�ைலயா

ெஜகத$�வர�
யா?�பாண� 02.10.1998

ெல,.ேகண" ப ரத�பரா�
%பால�ப�&ைள

திேர�கா!
ம�ட�கள�� 03.10.1998

ெல, ப�தர�
ேப'�ப�

அரசர�தின�
ம�ட�கள�� 03.10.1998

ெல, இதய�க/ண�
சிவலி�க�

சா!தலி�க�
ம�ட�கள�� 03.10.1998

ெல, ./ண யசலீ�
அ9ணாசல�

ெஜய�ல�
ம�ட�கள�� 03.10.1998

க,ட� இ�ப� கேண�ரவ� கிள:ெநா;சி 03.10.1998

க,ட�
�ண2

(கதி�நிலவ�)
க!தசாமி ச!திர�மாh யா?�பாண� 03.10.1998

க,ட�
ெவ6றிமண 

(நவரத�)

கணபதி�ப�&ைள

உதய�மாh
ம�ட�கள�� 03.10.1998

வ �ரேவ�ைக இள�க�ன$
அைட�கல�

நாேக�வ'
கிள:ெநா;சி 03.10.1998

வ �ரேவ�ைக அரவாண�
தியாகராசா

ெச�வ�மா+
ம�ட�கள�� 03.10.1998

22 ெல, ேமகா
ேசாம�!தர�

தி9�கமல�
அ�பாைற 05.10.1998

வ �ரேவ�ைக Pம<னா=சி
நாக3டா�ேபா0

ேயாகராண�
ம�ட�கள�� 05.10.1998

22 ெல, அ8�தா லி�கராசா ராதிகா ம�ட�கள�� 05.10.1998

வ �ரேவ�ைக பழன$3ேதவ�
ேப'�பராசா

சா!த�மாh
ம�ட�கள�� 05.10.1998

ெல,.ேகண" த�பரா� (டய�) அ�பாைற 06.10.1998
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��ப�ரமண�ய�

வரத;ச!திர�

ெல, தமி�மண (ேயாதி)
ேகாபால�ப�&ைள

நமசிவாய�
ம�ட�கள�� 06.10.1998

க,ட�
மத�ச�மா�

(ேகா�ல�)

நாகலி�க�

சிவேநச�
ம�ட�கள�� 06.10.1998

வ �ரேவ�ைக ப �ய�
த�ப��ப�&ைள

ேப'�பநாயக�
ம�ட�கள�� 06.10.1998

22 ெல, நிவச�க� ேதவசகாய� பகீரத� ம�ட�கள�� 06.10.1998

ெல, .தியவ�
தி�ைலய�பல�

�மா+
ம�ட�கள�� 06.10.1998

வ �ரேவ�ைக த�ம�
ஞான�ப�ரகாச�

ேதவ�
அ�பாைற 06.10.1998

வ �ரேவ�ைக
�3தன�

(��க/ண�)

அ9&ேநசலி�க�

அமல�
ம�ட�கள�� 06.10.1998

வ �ரேவ�ைக ச3தியாகர�
ெவ&ைள�த�ப�

வ�ஜய!தராசா
ம�ட�கள�� 06.10.1998

வ �ரேவ�ைக ேலாகிதா
வ�நாயக*+�தி

�ணவதி
ம�ட�கள�� 06.10.1998

க,ட� பாரதி
ெஜய�ெகா0

கம�ரா2
யா?�பாண� 13.10.1998

ெல, அ>சன$�கா த�ப�ராஜா சா!தி யா?�பாண� 14.10.1998

வ �ரேவ�ைக .லிமக-
�மராேவ�

ந�லா�ப�ைக
யா?�பாண� 15.10.1998

வ �ரேவ�ைக *ப�
அ9!தவநாத�

அ9!தவரா2
கிள:ெநா;சி 19.10.1998

வ �ரேவ�ைக சி�னைம	த� ேதவராசா ர� அ�பாைற 06.11.1998

ெல, அ�தவ"லி சிவராஜசி�க� �ஜ$வா கிள:ெநா;சி 06.11.1998

ேமஜ� கா�ேவ	த� த�ராசா வரத�மா+ யா?�பாண� 09.11.1998

வ �ரேவ�ைக ஜய,ப� (ெஜய�)
த�சணா*+�தி

ேகாப�
ம�ட�கள�� 13.11.1998

க,ட� அ�. மாமா�க� தி9மா� ம�ட�கள�� 14.11.1998

22 ெல, �லத�ப�
அ9ளான!த�

அ9&Fப�
ம�ட�கள�� 14.11.1998

ெல, தயான	த2
ேவ�.9�

வாமேதவ�
ம�ட�கள�� 14.11.1998

ெல, கி1�ணதர�
த9மராஜா

�ேர�வர�
ம�ட�கள�� 14.11.1998

22 ெல, ேவ	தரா�
அழ�ராசா

�ேவ!திரராசா
ம�ட�கள�� 14.11.1998

22 ெல,
�ஜ	த�

(தவலி�க2)

ெசௗ!தரநாயக�

ஜ$வேயா;
ம�ட�கள�� 14.11.1998

22 ெல, ஈழ,ப �யா சி�ன�த�ப� ர�சின: ம�ட�கள�� 16.11.1998

வ �ரேவ�ைக சா	த� க!ைதயா சிவராசா ம�ட�கள�� 17.11.1998

22 ெல, மண யரசி ேசவ�ய+ ெபலிசியா ம�ட�கள�� 18.11.1998

க,ட� ராதிகா
%பால�ப�&ைள

இ!7மதி
ம�ட�கள�� 25.11.1998

வ �ரேவ�ைக திவாகர�
மகாலி�க�

உதய�மா+
ம�ட�கள�� 03.12.1998

22 ெல, மாயவ� (ச>சய�)
7ைரராசசி�க�

ச!திரேசக+
ம�ட�கள�� 04.12.1998

22 ெல, யேசா
ேப'�பராசா

சேறாஜின:
ம�ட�கள�� 08.12.1998

வ �ரேவ�ைக கைல8�ரப மகாலி�க�மி7லா யா?�பாண� 09.12.1998

க,ட� நாேக�வ�
ைவரவநாத�

ெஜய!தி
யா?�பாண� 10.12.1998
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ெல, ேவ?கா அ9ைம�7ைர

மதன:கா

யா?�பாண� 10.12.1998

ெல, அகில�
இராசேசகர�

ெச�வநாத�
யா?�பாண� 14.12.1998

வ �ரேவ�ைக �கமாலின$ கனகசி�க�ய.னா ம�ட�கள�� 14.12.1998

வ �ரேவ�ைக தவரா� மகாலி�க� கி'தர� அ�பாைற 20.12.1998

ேமஜ� ெச"ல�கிள$ த�க�ப� தயாள� .�ைல�த$= 21.12.1998

ேமஜ� �மண�
சH�ண�

ெஜயகா!த�
ந$+ெகாI�� 21.12.1998

ெல, �கில�
சி�ன�7ைர

சிவக!தராஜா
ம�ட�கள�� 28.12.1998

வ �ரேவ�ைக
க�ன6க/ண�

(இரா�ல�)
த�ப�ராசா தயாநிதி யா?�பாண� 01.02.1998

ேமஜ�
மல�8ெச"வ�

(வ ேஜ)
க!தசாமி வ�ஜிதர� அ�பாைற 01.02.1998

ேமஜ�
அ�மி3திர�

(அ�மி3)

கி9�ண�மா+

த+மலி�க�
ம�ட�கள�� 01.02.1998

ேமஜ�
ந�லா2ப�

(கா/@பன$)

ெச�ல�7ைர

க�பனா
யா?�பாண� 01.02.1998

ேமஜ� ச	திர� (�சி") ேசாம�!தர� �த+ச� ம�ட�கள�� 01.02.1998

ேமஜ� இைறயவ� நடராசா கமலநாத� யா?�பாண� 01.02.1998

ேமஜ� ச�வா த�ப�ராசா ப�ேறமரதி ம�ட�கள�� 01.02.1998

க,ட� மதிகர�
மாண��கரா2

ெஜயரா2
ம�ட�கள�� 01.02.1998

க,ட� ம>�ளா
அ!ேதான:�ப�&ைள

ெறாமி�டா
யா?�பாண� 01.02.1998

க,ட� கதிரேவ" ந�லத�ப� சிவ�மா+ கிள:ெநா;சி 01.02.1998

ெல, .க�வாண�
ஆ30ய�ப�

தவ��மா+
ம�ட�கள�� 19.09.1998

22 ெல, கி1பாலின$ இராைசயா சசிகலா கிள:ெநா;சி 20.09.1998

க,ட� கவ ராம� (லி�க�)
வ�நாயக*+�தி

ப�ரேப!திர�மா+
அ�பாைற 21.09.1998

வ �ரேவ�ைக தவேநச� வ�நாயக� ��பராசா ம�ட�கள�� 23.09.1998

ெல,.ேகண" அ1ண� (அ1ணா) இராேச!திர� சசிகர� யா?�பாண� 22.09.1998

ெல, ரேம��மா� (வசி) தியாகராசா வசீகர� ம�ட�கள�� 21.09.1998

ெல,.ேகண"
மண ேமகல�

(�ரள$)
7ைரசாமி நாகராசா ப7ைள 27.09.1998

ெல,.ேகண" ஞான$
ேப'�பநாயக�

J'ய�மா'
ம�ட�கள�� 27.09.1998

ெல,.ேகண" சி3தா3த� க!தசாமி கைலேநச� ம�ட�கள�� 27.09.1998

ெல,.ேகண"
ஈ�வரகா	த�

(காள$ய�)

ெபா�ன�பல�

ஐPவர�ண�
ப7ைள 27.09.1998

ேமஜ� �ணசலீ� (சலீ�)
ெபா�6;சாமி

கேண�நாத�
ம�ட�கள�� 27.09.1998

ேமஜ� மAர� (ேலாக�)
வ $ர���0

ேப'�பநாத�
அ�பாைற 27.09.1998

ேமஜ�
ேகத��

(பா�3த�பரா�)

ைகலாய�ப�&ைள

உதய�மா+
ம�ட�கள�� 27.09.1998

ேமஜ� B�யவதி
ைவ�தியநாத�

வச!தகலா
யா?�பாண� 27.09.1998

22 ெல, 4��ழலி
க-�ைபயா

ேயாேக�வ'
கிள:ெநா;சி 28.09.1998

வ �ரேவ�ைக ந"லரசி (ஈழமதி)
சிவபாலேசகர�

Lப�கா
கிள:ெநா;சி 28.09.1998

வ �ரேவ�ைக உய ெராள$ தியாகராசா பவான: யா?�பாண� 29.09.1998
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வ �ரேவ�ைக ந	ப�யரச� இர�தின�

மேக�திர�

க� 01.02.1998

2	 ெல� தி�பனா ைவர�����ெகா� ம�ட�கள�� 08.02.1998

வ �ரேவ�ைக க�ைகய�
க�தசாமி

இராேச�திர�
அ�பாைற 08.02.1998

2	 ெல� அதியமா� அழைகயா இரா# ம�ட�கள�� 09.02.1998

2	 ெல� அேசா�
ெச$வ#�தரம

ஜ&வநாத�
யா(�பாண� 09.02.1998

வ �ரேவ�ைக கைலவாண�
அரைசயா

வ*�கிேன+வ,
கிள-ெநா.சி 11.02.1998

2	 ெல� தவ�தா
ெபா�/��ைர

ேமகலாேதவ*
ம�ட�கள�� 12.02.1998

2	 ெல� ச�ீதா சிவ12 சேறாஜா ம�ட�கள�� 11.02.1998

2	 ெல� ��ண� சிவலி�கம ரா� அ�பாைற 14.02.1998

2	 ெல� �லமக� �2ேக# சா�தின- ம�ட�கள�� 18.02.1998

க�ட� திரவ�யநாத�
த�ப*ராசா

ேயாேக+வர�
ம�ட�கள�� 23.02.1998

க�ட�
�லேசக!
(�மாரேவ")

ந$லத�ப* #பாகர� யா(�பாண� 24.02.1998

2	 ெல� உதய� த�கராசா சா�த1மா3 யா(�பாண� 24.02.1998

க�ட�
அ�$வாண�
(க%ணாகர�)

க�ைதயா உதய1மா3 ம�ட�கள�� 22.04.1998

ெல� �மிதா கடாசிவ�ம$லிகா ம�ட�கள�� 25.04.1998

ெல�.ேகண" வ�ம" (அ�ப�)
ஆ6�க�

பரேம+வர�
கிள-ெநா.சி 01.05.1998

2	 ெல� நேர&திர� இராம.ச�திர� மத� ம�ட�கள�� 01.05.1998

ெல� வ�ழி�திைரய�
நடராசா

அ27ஞானராசா
ம�ட�கள�� 20.06.1998

2	 ெல� கா!வ(ண�
த�ப*ராசா

இராஜக2ணா
யா(�பாண� 20.06.1998

வ �ரேவ�ைக பாமா சா�த�� கலி+ரா யா(�பாண� 20.06.1998

வ �ரேவ�ைக ேமக� ப*ரா�சி+ெஜக� யா(�பாண� 20.06.1998

வ �ரேவ�ைக ஈழரா*
ெச$வ�

வச�த1மா3
ம�ட�கள�� 20.06.1998

க�ட� ேசரவாண� ம2தவ &ர� ேசக3 யா(�பாண� 21.06.1998

க�ட� பா$
இராச�ைர

ப*ேறமராஜா
கிள-ெநா.சி 21.06.1998

2	 ெல� த�+ச�
கி2+ணப*7ைள

இராேஜ+வர�
ம�ட�கள�� 21.06.1998

க�ட�
ம%தவாண�
(சிைறவாண�)

ேமாகன#�தர�

வச�தேமாக�
ம�ட�கள�� 21.06.1998

ெல�
�றளரச�
(ர�மத�)

சிவ�ப*ரகாச�

ச3வான�தா
யா(�பாண� 21.06.1998

க�ட� கய"வ�ழி
�21�ப*7ைள

#ப�திரா
ம�ட�கள�� 22.06.1998

2	 ெல� வ�ழியரச�
�பால�ப*7ைள

#ேர+1மா3
ம�ட�கள�� 23.06.1998

வ �ரேவ�ைக மண�ேமகா
ந$லத�ப*

பரேம+வ,
ம�ட�கள�� 24.06.1998

வ �ரேவ�ைக நள.ன. க�த1���பதி ம�ட�கள�� 24.06.1998

வ �ரேவ�ைக ஜ�வ�
கனகலி�க�

ேசாதிமல3
ம�ட�கள�� 25.06.1998

வ �ரேவ�ைக ெத�னவ� 1கேநச� சிவரா9 யா(�பாண� 25.06.1998

2	 ெல� அப�லா
�21�ப*7ைள

ரதிேதவ*
ம�ட�கள�� 26.06.1998
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ேமஜ! க"கி நாகலி�க� #தாக3 ம�ட�கள�� 27.06.1998

ெல�
வன.த�மா!
(��கி0ப�)

அழைகயா தாயாபர� ம�ட�கள�� 28.06.1998

2	 ெல� 1மத�
ேவல�ேபா�

உதய1மா3
ம�ட�கள�� 30.06.1998

கீதா (காவ"2ைற) மாயகி2+ன� கீதா யா(�பாண� 26.06.1998

2	 ெல� 3த�
இளயத�ப*

உதயேசக3
ம�ட�கள�� 27.07.1998

க�ட� வ�4தைல
கி2ைபராசா

மேனாத3ச�
அ�பாைற 28.07.1998

வ �ரேவ�ைக வ5தி (அழகின.ய�) ���இைசய�த� வ=ன-யா 27.07.1998

2	 ெல� �ட! இராசகிள- #க�தின- யா(�பாண� 28.07.1998

2	 ெல� பாைவய�
த�கராசா

ரஜன-கா�த�
ம�ட�கள�� 28.07.1998

க�ட� 1வரசி
இராைசயா

கைலவாண*
யா(�பாண� 30.07.1998

க�ட� $வேன&திர� (கலா) சிவலி�க� தவராசா ம�ட�கள�� 03.08.1998

க�ட� வ��கினதா6
வ*ேவகான�த�

ஆன�தராசா
யா(�பாண� 03.08.1998

2	 ெல� ஆதிகீத� ச�தியேவ$ ரவ*; அ�பாைற 03.08.1998

2	 ெல� ஜ2ேரச� தவராசா சிவ1மா3 ம�ட�கள�� 03.08.1998

2	 ெல� ெசா"ேவ&த�
ேவலா>த�

கேண+நாத�
ம�ட�கள�� 03.08.1998

வ �ரேவ�ைக ெஜயா
சித�பர�ப*7ைள

மதியரசி
ம�ட�கள�� 09.08.1998

வ �ரேவ�ைக அமி!தா 1ணர�ண�லதா ம�ட�கள�� 09.08.1998

2	 ெல� ப8ரா*
கேணச?3�தி

தயாகர�
ம�ட�கள�� 09.08.1998

ேமஜ! ம�மத� (மத�)
ேவ@�ப*7ைள

வ*+Aகா�தி
மா�தைள 12.08.1998

ெல� ச&தியா #�ப*ரமண*ய� ெகௗ, கிள-ெநா.சி 12.08.1998

ெல� இைச�தமி:
நவர�தின�

1கேநச�
கிள-ெநா.சி 12.08.1998

2	 ெல� கதி!��மர� ஏகா�பர�ஆப*ரகா� கிள-ெநா.சி 12.08.1998

ெல� நிலாவ(ண�
ெச$வராசா

ேயாேக+வர�
யா(�பாண� 12.08.1998

2	 ெல� $வ�சண�
சி�ன��ைர

ரவ*.ச�திர�
ம�ட�கள�� 14.08.1998

க�ட� தழி:�ப�8யா ேதவதா+ ராஜின- வ=ன-யா 16.08.1998

2	 ெல� மண�யான�
கணபதி�ப*7ைள

பகீரத�
ம�ட�கள�� 27.09.1998

ேமஜ! ந&தின.
கி2+ண�ப*7ைள

கமலாேதவ*
ம�ட�கள�� 27.09.1998

க�ட� வானதி (வாழ�ைக) இராச�ைர நி�தியா யா(�பாண� 27.09.1998

க�ட�
பா!�த�பனா
(இல�கணா)

ேபர�பல�

மி2ணாள-ன-
கிள-ெநா.சி 28.09.1998

ெல� கன.மதி
ேதவதா+

ம,+ெடலா
யா(�பாண� 28.09.1998

ெல� ெச��+4வ�
த�ைபயா

இராேச�திர�
யா(�பாண� 27.09.1998

ெல� ப�ன�!
சிவ1மா3

�2ேசா�தம�
யா(�பாண� 27.09.1998

2	 ெல� வ�6வநாத� வ�ேவ$ ேமாக� ம�ட�கள�� 27.09.1998

2	 ெல� நிதரா*
அ2ளான�த�

அ2�1மா3
ம�ட�கள�� 27.09.1998
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• ��ற�

• மாவ �ர
க�

• க��லிக�

• நா���ப�றாள
க�

• அ��க�க�

• வ �ர�தளபதிக�

• உய�ரா�த க�

• சம
�களநாயக
க�

• அழியா#$ட
க�

• ஒள'�பட க�

• வண�க�பாட)க�

• Wallpapers 

• இைணய,ய�-�
இ)ல�

• மாவ �ர
 இ)ல�

• ஈழ�ஹ01

நிைல ெபய
 �3�ெபய
 மாவ�ட� வ �ர#சா0

ெல� உ�திர4
சி�ன�த�ப	

நாேக�வர�
யா��பாண� 13.06.1999

க�ட4 சிவகீ
�தி (மத4)
மய	�வாகன�

அ�ளான�த�
ம�ட�கள�� 13.06.1999

ெல� 6லேவ8த4 வ�லி�ர� ��பராசா ம�ட�கள�� 13.06.1999

2� ெல� $த8திர4
கேணச !�தி

பால"ச�திர�
ம�ட�கள�� 13.06.1999

வ �ரேவ ைக மல
வதனா அ�# ேஜாதி %�ைல�த'( 15.06.1999

க�ட4 6ேபர4 ச�திர� சிவ)மா! ம�ட�கள�� 15.06.1999

ெல� வ�,ர4
ைகைலநாத�

ேமாகனதா�
ம�ட�கள�� 16.06.1999

2� ெல� தமி:�கவ� சாமி�த�ப	 உதயராசா ம�ட�கள�� 21.06.1999

வ �ரேவ ைக கமலா ந�லத�ப	 வ	ஜிதா ம�ட�கள�� 22.06.1999

க�ட4 இைசநாத4
ச"சிதான�த�

)கான�த�
ம�ட�கள�� 22.06.1999

க�ட4 ரவ��கா8த4
மேக�திர�

மேனார+ச�
ம�ட�கள�� 22.06.1999

க�ட4 அேனா1
ேகசவ !�தி

கி�பாகர�
அ�பாைற 22.06.1999

வ �ரேவ ைக மல
மதி
%�ைகயா

கைலவாண	
யா��பாண� 25.06.1999

ேமஜ
 சி��
-�ப	ரமண	ய�

ெஜகநாத�
ம�ட�கள�� 26.06.1999

க�ட4 ைப8தமிழின' நாகலிஙக�மாலாேதவ	 %�ைல�த'( 26.06.1999

க�ட4 ரஜ�வ4
ெவ#ைள"சாமி

நாகராசா
வ(ன0யா 26.06.1999

க�ட4
காவ�ன'ய4
(கைலேமக4)

இராசர�தின� ரஜி�த� யா��பாண� 26.06.1999

ெல� சிறி68த4 த2கராசா இராேச�திர� ம�ட�கள�� 26.06.1999

2� ெல� சிறிபர4
க�ைதயா

ஞான�ப	ரகாச�
ம�ட�கள�� 26.06.1999
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வ �ரேவ ைக சி�திரா சி�ன�6ைர சசிகலா கிள0ெநா"சி 29.06.1999

2� ெல� ரதிேதவ4
ேயாகராசா

ேயாேக�வர�
ம�ட�கள�� 29.06.1999

ெல� ேசாபனா
பாலசி2க�

தமி�"ெச�வ	
கிள0ெநா"சி 04.07.1999

2� ெல� காவ�<நாத4 த�மர�தின�அகில� ம�ட�கள�� 05.07.1999

2� ெல� ஆவ��த4
ெச�ல�6ைர

வ	ஜய)மா!
ம�ட�கள�� 07.07.1999

2� ெல� 6ேலா�, க4 அழைகயா -�தரராஜ� ம�ட�கள�� 08.07.1999

2� ெல� ஏ8த4
த'கா�பரராசா

மேக�திரராசா
ம�ட�கள�� 16.07.1999

வ �ரேவ ைக ச8தியா ேயாச� ச8%கநாயகி கிள0ெநா"சி 17.07.1999

க�ட4 ?யவ4
சிவ�ப	ரகாச�

சசி�)மா!
ம�ட�கள�� 21.07.1999

ெல� ேசேயா4 பாலசி2க� ச�திர� கிள0ெநா"சி 21.07.1999

க�ட4 ெச@சலா
%�6�ப	#ைள

��பராண	
ம�ட�கள�� 25.07.1999

வ �ரேவ ைக மைலயரச4 காள0%�6 -ேர� கிள0ெநா"சி 29.07.1999

ெல� எழில4
)மாரேவ�

-ேர�)மா!
யா��பாண� 22.08.1999

ெல� $ட
வ�ழி
ப�மநாத�

ம2கேள�வ9
யா��பாண� 26.08.1999

க�ட4 எழி)வதன4 கதி!கா%கா�த:ப� யா��பாண� 27.08.1999

ெல� நித
ச4
இராசர�தின�

ெஜய�)மர�
யா��பாண� 01.09.1999

ேமஜ
 நிர@ச4 த�ப	ராசா ரேம�)மா! யா��பாண� 22.09.1999

ேமஜ
 வ �ரமண� (கேண1)
கனகர�தின�

சிவகேணச�
யா��பாண� 22.09.1999

2� ெல� ேமகரா4
ெபா�ன�பல�

அ�னேகச9
ம�ட�கள�� 24.09.1999

க�ட4 மணவாள4 (வர4) )ணர�ண� ர+சி� யா��பாண� 24.09.1999

க�ட4 தமி:�64ற4
இராஜேகாபா�

இராேஜ�வர�
வ(ன0யா 26.09.1999

ேமஜ
 அஜி�தா ப�மநாத�மல!வ	ழி யா��பாண� 27.09.1999

வ �ரேவ ைக இளேவண� ேதவராஜ�ம+-ளா ம�ட�கள�� 27.09.1999

2� ெல� அக#ேசாைல சிவலி2க� கலாநிதி யா��பாண� 29.09.1999

வ �ரேவ ைக மா,ைம ஈ�வரராசா ப	ரத'பா ம�ட�கள�� 01.10.1999

ெல� தரைவயா4
கதி!காமநாத�

��பசீல�
ெகா=�� 02.10.1999

வ �ரேவ ைக
ேசாதி
(ந ைகந)லவ�)

க�தசாமி நாேக�வ9 வ(ன0யா 03.10.1999

வ �ரேவ ைக
இயலரசி
(வா4ன'லா)

ச8%க�ெஜயமல! கிள0ெநா"சி 03.10.1999

வ �ரேவ ைக அரசிகா ெஜயராசா ந�தின0 ம�னா! 03.10.1999

வ �ரேவ ைக இைசய�, ப	ரபாகர� ப	9ய�தி யா��பாண� 07.10.1999

ெல� அகலரசி இரததின� சசிகலா யா��பாண� 08.10.1999

வ �ரேவ ைக ைவேதகி
)ணர�ண�

)ணத!சின0
யா��பாண� 08.10.1999

வ �ரேவ ைக மறெந@ச4 கேண-உதய)மா! கிள0ெநா"சி 08.10.1999

வ �ரேவ ைக B��
6ைரய�ப�

கமேல�வ9
யா��பாண� 14.10.1999

2� ெல� சா8த6மா

சபார�தின�

கேணச !�தி
ம�ட�கள�� 14.10.1999

2� ெல� 6ம<ைம8த4 கி�ைபராசா ெஜயராஜா ம�ட�கள�� 14.10.1999
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க�ட4 ேகாமக4 சி�னவ�சிவ)மார� கிள0ெநா"சி 18.10.1999

2� ெல� வ�ஜC
நவர�ண�

ஜனா!�தன�
யா��பாண� 21.10.1999

ெல� அரசDணா )ணராசா )கதா� யா��பாண� 22.10.1999

வ �ரேவ ைக ேசரமா4 இராச� தயாள� யா��பாண� 22.10.1999

க�ட4 $தி
ெச�ல�6ைர

உமாேதவ	
கிள0ெநா"சி 25.10.1999

வ �ரேவ ைக கடலரச4 மேக�திர� கப	ல� கிள0ெநா"சி 25.10.1999

வ �ரேவ ைக மாற4 ேயாகநாத� ப	ரபாக! ம�ட�கள�� 24.10.1999

ேமஜ
 6மாரேவ)
சிவ�ெகா=�6

இராேஜ�வர�
யா��பாண� 27.10.1999

வ �ரேவ ைக நாவரசி (EFபா)
நடராசா

மேனார+சின0ேதவ	
யா��பாண� 28.10.1999

வ �ரேவ ைக கைலவாண� ப�மநாத� நிேலாஜின0 யா��பாண� 28.10.1999

வ �ரேவ ைக அ8ததி சிவநடராஜா சிவரஜன0 யா��பாண� 28.10.1999

ெல�.ேகண) ெபௗ�திர4
இராசலி2க�

வ	யேஜ�திர�
ெமானறாகைல 29.10.1999

வ �ரேவ ைக றமணா காசிநாத� ேகத'�வ9 கிள0ெநா"சி 30.10.1999

வ �ரேவ ைக ேசாழநிலா பாலசி2க�லாவ�யா யா��பாண� 30.10.1999

க�ட4
ம களா�ப�ைக
(மா 6ய�))

ெத>ேவ�திர� சிறிதா யா��பாண� 15.12.1999

க�ட4 �கழரச4
%�)�ப	#ைள

ந)ேல�வர�
யா��பாண� 16.12.1999

க�ட4 $ட
�ெகா�ேயா4
சி�ன�த�ப	

ச�தியசீல�
ெபாலந?ைவ 16.12.1999

2� ெல� ஈழேவ8த4 %�ைதயா நாகராசா கிள0ெநா"சி 16.12.1999

வ �ரேவ ைக வ�,ர4
ச8%கலி2க�

இராேஜ�வர�
யா��பாண� 16.12.1999

ேமஜ
 கீ
�தன4
ைகலாயப	#ைள

ரஜன0கா�த�
அ�பாைற 02.11.1999

ேமஜ
 சார க4 ஆ?%கதா�பத'ப� யா��பாண� 02.11.1999

க�ட4 ரஜித4
சிவான�த�

நி�தியகர�
ம�ட�கள�� 02.11.1999

க�ட4 ஜ�னராஜ4
பரமான�த�

ச�திர)மா!
ம�ட�கள�� 02.11.1999

க�ட4 ச
வான8த� சி�ன�த�ப	 ெஜகத'ச� ம�ட�கள�� 02.11.1999

2� ெல� ஆ@சலீ4
ேகாவ	�த�

சீவர�தின�
ம�ட�கள�� 02.11.1999

2� ெல� $8தரேவ)
%�க !�தி

ஞானேமாக�
ம�ட�கள�� 02.11.1999

2� ெல� கதிரவ4 மேனாகர�மேனாராA ம�ட�கள�� 02.11.1999

2� ெல� ேகா6லேமன4 ச8%க�ந'லேமன� ம�ட�கள�� 02.11.1999

2� ெல� $ேர1கர4
ெச�ல�6ைர

மேக�திரராசா
ம�ட�கள�� 02.11.1999

2� ெல� வ��கினசா8த4 அமரசி2க� சிவநாத� அ�பாைற 02.11.1999

2� ெல� 6லவாண4
அழ)6ைர

கா�தலி2க�
ம�ட�கள�� 02.11.1999

2� ெல� இைசமறவ4 இராதா ரதிராஜ� அ�பாைற 02.11.1999

2� ெல� க ேகச4
இர�தினசி2க�

அரசர�தின�
ம�ட�கள�� 02.11.1999

2� ெல� ச
ீ�)ைல
இராசலி2க�

நவந'தமல!
யா��பாண� 02.11.1999

2� ெல� வள
மதி தி�"ெச�வ� ரதிகலா ம�ட�கள�� 02.11.1999
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2� ெல� �ர�சிமதி க�ைதயாஅஜ�த� யா��பாண� 02.11.1999

வ �ரேவ ைக சிவ6
)கேனசப	#ைள

ரவ '�திர�
ம�ட�கள�� 02.11.1999

வ �ரேவ ைக இளந�ப�
கா!�திேக-

வ	மேல�திர�
ம�ட�கள�� 02.11.1999

வ �ரேவ ைக சிற�ம4
ெச�வராசா

ேவதநாயக�
ம�ட�கள�� 02.11.1999

வ �ரேவ ைக ெச8தர4 கி��ணப	#ைள சிறி ம�ட�கள�� 02.11.1999

வ �ரேவ ைக 6�த4 நேடச� சிவா ம�ட�கள�� 02.11.1999

வ �ரேவ ைக நவேதவ4 தவராசா சிவ)மா! ம�ட�கள�� 02.11.1999

வ �ரேவ ைக $ட
மக� மய	�வாகன� பவான0 %�ைல�த'( 02.11.1999

வ �ரேவ ைக மதிநிலா த!மராசா ச!மிலா யா��பாண� 02.11.1999

க�ட4 �)ைலமாற4
ப	ரா�சி�

ம9யெச�வ�

வ	ஜி�திர�

யா��பாண� 04.11.1999

ெல� �1பலதா
பா�கிராசா

மேனா�மண	
ம�ட�கள�� 04.11.1999

2� ெல�
சிகரவ�ழிய4
(சிகரவ4)

ச�திய !�தி

வ	ேவகான�த�
அ�பாைற 04.11.1999

2� ெல� அக� லாச! ��பராண	 யா��பாண� 04.11.1999

2� ெல� த
சின' பா�கியநாத� ர+சின0 அ�பாைற 04.11.1999

வ �ரேவ ைக �தியவ� வBேவ�ஜ'வ	தா கிள0ெநா"சி 04.11.1999

ேமஜ
 அமல4 மய	�வாகன� -ேர� %�ைல�த'( 05.11.1999

க�ட4
உதய4
(எ3கதிேரா4)

தனபாலசி2க� சேபச� யா��பாண� 05.11.1999

க�ட4 Hவாச4 (Hவாச�) %�க�ேதவராசா யா��பாண� 06.11.1999

ேமஜ

வ�ேவக4
(வ��தைல)

ேவC�ப	#ைள

உதய)மா!
யா��பாண� 07.11.1999

2� ெல� சடா�சர�
இராமலி2க�

�ேல�திர�
ம�ட�கள�� 08.11.1999

2� ெல� 6லமாற4 (வாச4) த�ப	ராசா கேஜ�திர� ம�ட�கள�� 08.11.1999

2� ெல� ஆ
மதி
�வேன�திர�

சி�ன�த�ப	
அ�பாைற 08.11.1999

வ �ரேவ ைக லி ககா8த4
மய	�வாகன�

கி�ைபராஜா
ம�ட�கள�� 08.11.1999

க�ட4 மதி
மா!�க84

ேமாகனதா�
யா��பாண� 09.11.1999

க�ட4 ெச8?ர4 சிவான�த� சிவகர� யா��பாண� 10.11.1999

க�ட4 தவ� கதி!காம! தவராசா யா��பாண� 10.11.1999

வ �ரேவ ைக ஒள'யாள4 வ 'ர�)�B சி�திரேவ� ம�ட�கள�� 10.11.1999

வ �ரேவ ைக நவ@ச4
ைவர%�6

ஜ'வர�தின�
ம�ட�கள�� 12.11.1999

வ �ரேவ ைக ஆ@சன' கனகர�தின� கமலின0 ம�ட�கள�� 12.11.1999

க�ட4 ச,
�க4
வ	நாயக !�தி

Dவராசா
ம�ட�கள�� 12.11.1999

2� ெல� ெபா�ெசழிய4 சாமி�த�ப	 ஜ'வர2க� ம�ட�கள�� 12.11.1999

வ �ரேவ ைக ெத4ன'லவ4
த�ப	�ப	#ைள

சE)ண�
ெபாலந?ைவ 12.11.1999

ெல� ஈழவDண4 கா!ததிேக- ரவ '�திர� அ�பாைற 15.11.1999

வ �ரேவ ைக அ�மதி ெச�ைலயா ஜானகி %�ைல�த'( 15.11.1999

வ �ரேவ ைக அக�ேதவ� கன) தனல�-மி கிள0ெநா"சி 16.11.1999

வ �ரேவ ைக
,
�காதர4
(ெஜய8த4)

அ�6ண�இராசர�ண� ம�ட�கள�� 16.11.1999
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வ �ரேவ ைக 6நாத4 கேணச�ஆ�நதராசா ம�ட�கள�� 16.11.1999

2� ெல� ப,ம4
ச�தியா�ப	#ைள

அ�ப	ர�ைறச�
யா��பாண� 17.11.1999

ேமஜ
 வ�Iவ4
தி�நா(�கர-

சிவ:ப�
யா��பாண� 17.11.1999

ெல� சிவநாத4
கதிரேவ�

ெத>ேவ�திர�
ம�ட�கள�� 18.11.1999

வ �ரேவ ைக காDJப4 சி�னராசா -தாகர� யா��பாண� 18.11.1999

வ �ரேவ ைக தண�ைமயாள4 த�ப	�ப	#ைள ரத'கர� ம�ட�கள�� 18.11.1999

க�ட4
ம<யத�ப�
(கதிரவ4)

இராமசாமி மேனாகர� ம�ட�கள�� 18.11.1999

2� ெல� கDண�லவ4 வ 'ரசி2க� ப	ரபாகர� ம�ட�கள�� 18.11.1999

வ �ரேவ ைக கா
�த�ப4
ேலாகநாத�

வ	மலதாச�
ம�ட�கள�� 18.11.1999

வ �ரேவ ைக ஈகவாண4 வBேவ� நிதிகர� அ�பாைற 18.11.1999

வ �ரேவ ைக கா
வ�ழிய4
சி�ன�த�ப	

Bசான�த�
ம�ட�கள�� 18.11.1999

வ �ரேவ ைக $வ
ணா
ேயாகலி2க�

ேகாகிலவாண	
கிள0ெநா"சி 18.11.1999

2� ெல� சர�பா�
அ�ரன0தா�

அD�ர�
யா��பாண� 19.11.1999

ேமஜ
 சாகர4 (பவா4) ேயாகராசா சிற'கர� யா��பாண� 20.11.1999

2� ெல� அவாள4 கேணச !�தி ப	ரத'ப� ம�ட�கள�� 20.11.1999

2� ெல� நிதிபால4
சிவலி2கராஜா

ேமேக�வர�
ம�ட�கள��

வ �ரேவ ைக ேடவ��
ேதவதா�

ச8%கநாத�
ம�ட�கள�� 22.11.1999

க�ட4 ேவழின' நாதராசா த2கல�-மி ம�ட�கள�� 08.12.1999

ெல� கி1ணமாற4
ேகாவ	�தசாமி

கனகசைப
ம�ட�கள�� 11.12.1999

ெல� தேவாதர4
இராசமாண	�க�

ச�திரேமாக�
அ�பாைற 11.12.1999

2� ெல� ம,ரகீத4
கி��ணப	#ைள

சிவாகர�
ம�ட�கள�� 11.12.1999

2� ெல� நதன4
Fபால�ப	#ைள

ப	ரத'�)மா!
ம�ட�கள�� 11.12.1999

2� ெல� ேசாழ�ப�<ய4 வ�ன0யசி2க� ர+ச� ம�ட�கள�� 11.12.1999

ெல� அரச4� த2கராசா நாகநாத� %�ைல�த'( 11.12.1999

ேமஜ

ேசகர4
(தமி:ெந@ச4)

வ�லி�ர�

இராேஜ�திர�
ம�ட�கள�� 11.12.1999

ேமஜ
 கதிரவ4
மய	�வாகன�

ெஜயத'ச�
யா��பாண� 11.12.1999

க�ட4 காவ�<நாட4
ேசாமநாதப	#ைள

Bசியான�த�
ம�ட�கள�� 11.12.1999

க�ட4 ேதவகி நE)ணசி2க� ெஜயமதி ம�ட�கள�� 11.12.1999

க�ட4 சா8தி ப�மநாத�வ	ஜி�திரா ம�ட�கள�� 11.12.1999

க�ட4
ெஜய8தி
(கதிெராள')

அ�ணகி9 தவமல! ம�ட�கள�� 11.12.1999

க�ட4 சேபசின'
சித�பர�ப	#ைள

யேசாதா
ம�ட�கள�� 11.12.1999

ெல� மேனா4மண� அழகர�ன� ச�திரமதி ம�ட�கள�� 11.12.1999

ெல� அ4�
கணபதி�ப	#ைள

உதயG9
ம�ட�கள�� 11.12.1999

ெல� ேகாசலா ேவ�மண	 ெச�வமல! அ�பாைற 11.12.1999

ெல� கி<சா8தின' ம�ட�கள�� 11.12.1999
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கதி�காம�த�ப


கா�சனா

ெல� க�பனா கதிரமைல�த�சின� ம�ட�கள�� 11.12.1999

வ 
ரேவைக எழி�நிலா
ேகாபால�ப
�ைள

அ�சலா
யா��பாண� 17.12.1999

ெல� ெவ�மதி அரச�ப� தனல��மி கிள�ெநா"சி 21.12.1999

2� ெல� �க�வாண�
ம#யதா$

சி%வ
�$ஆன(தி
யா��பாண� 21.12.1999

2� ெல� ����ெச�வ 
சி�ன�)ைர

வ
ஜய+மா�
ம�ட�கள�� 21.12.1999

2� ெல� �த�வ அழைகயா ப�சலி-க� ம�ட�கள�� 21.12.1999

வ 
ரேவைக இைசய� ப ெச%வராசா சத.$வர� கிள�ெநா"சி 21.12.1999

2� ெல� ெபா#ைகய கி$ண�ெஜயர�ண� யா��பாண� 22.12.1999

வ 
ரேவைக தன� நாகராசா தன�ெசய� யா��பாண� 22.12.1999

ெல�
அக�வ�ழி

(ெஜயர&சின')
இராசர�தின�அ0(ததி யா��பாண� 23.12.1999

ெல� �(ெதாழி த0மராசா கா(த� யா��பாண� 23.12.1999

வ 
ரேவைக ம) சி%வ$ர� சசிகலா தி0ேகாணமைல 23.12.1999

க�ட தி�ைல+�மா,
த�ப
ராசா

ேப#�பநாயக�
ம�ட�கள�� 23.12.1999

ெல� ப�ரவ�த 
ெசா�ணலி-க�

ெஜயநாத�
ம�ட�கள�� 23.12.1999

ெல� வ-கர க(த�ேபா1 சி�திரேவ% ம�ட�கள�� 23.12.1999

2� ெல� வ�கடகாவ�ய சி�ன�த�ப
 நவநாத� ம�ட�கள�� 23.12.1999

2� ெல� வரத.,(திக 
மய
%வாகன�

ெச%வநாயக�
ம�ட�கள�� 23.12.1999

2� ெல� சிகாதர பர�ராம�ம2ரத� ம�ட�கள�� 23.12.1999

2� ெல� ெச�ப�யன�ப 
ெப#யக3�ப�

பால+மா�
4%ைல�த.5 25.12.1999

2� ெல� வா /கி
��ப
ரமண
ய�

ரா6+மா�
கிள�ெநா"சி 25.12.1999

2� ெல� தமி��ப0தி
இ0தயநாத�

ேடவ
7கன�சிய�
யா��பாண� 26.12.1999

வ 
ரேவைக கய�வ�ழி இராமசாமி மேக$வ# யா��பாண� 30.12.1999

ெல� லவ ர�ண� ச(திரேமாக� அ�பாைற 30.12.1999

ெல� ேயாககீ,(தி
இராமலி-க�

சி-கராஜா
அ�பாைற 30.12.1999

2� ெல� �மாதின'ய 
ச-கர�ப
�ைள

அ#ய)ைர
ம�ட�கள�� 30.12.1999

வ 
ரேவைக பாமக2 (சாமின') ெச%வராசா நி�மலா கிள�ெநா"சி 30.12.1999

2� ெல� �வ�வாண 
40க9��தி

ெபா�:�)ைர
ம�ட�கள�� 31.12.1999

2� ெல� ந3வழக �(தரலி-க� கவ
ஞ� ம�ட�கள�� 31.12.1999

வ 
ரேவைக நிலாய�ன' லாசர$ேலாஜின� கிள�ெநா"சி 31.12.1999

2� ெல� ேபரலிக� த�ப
ர�ண�ெஜயராசா ம�ட�கள�� 11.12.1999

வ 
ரேவைக

வ�ஜயர(தின�

(சிற��

எ�ைல�பைட)

ஐய�ப
�ைள

வ
ஜயர�தின�
யா��பாண� 05.12.1999

ெல�
ப�ரபாகர (சிற��

எ�ைல�பைட)
ேசாம�(தர� ப
ரபாகர� 4%ைல�த.5 11.12.1999

க�ட 
ெச�வ� (சிற��

எ�ைல�பைட)

ெஜயராசா

ெஜய�கா(த�
யா��பாண� 11.12.1999

ெல�
யசிகா5த (சிற��

எ�ைல�பைட)
மகாலி-க�யசிகா(த� யா��பாண� 11.12.1999
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2� ெல� சிவராசா

(எ�ைல�பைட)

சி�ன�)ைர சிவராசா யா��பாண� 11.12.1999

2� ெல�
ராஜா (சிற��

எ�ைல�பைட)

ேயாகராசா

நிசா(த+மா�
யா��பாண� 11.12.1999

க�ட 
�மண (சிற��

எ�ைல�பைட)
சதாசிவ�மகா ம�ட�கள�� 13.12.1999

வ 
ரேவைக
ச5திர (சிற��

எ�ைல�பைட)
ப
�ைளயா� ச(திர� ம�ட�கள�� 13.12.1999

வ 
ரேவைக ேவன'த 
சி�ன�த�ப


ஜ.வர�ண�
ம�ட�கள�� 12.01.1999

ெல� 6பா7ப க(தசாமி மேனாகர� ம�ட�கள�� 15.01.1999

2� ெல� ஆ,(திக ேப#�பராசா +மர� அ�பாைற 15.01.1999

ெல�
கி09ண)ைர

(கி09ணா)
மகாலி-க� பா$கர� ம�ட�கள�� 16.01.1999

2� ெல� தமிழின' ேவலா?த� ேதவநாயகி ம�ட�கள�� 16.01.1999

க�ட 
ெத றலவ 

(ெத ற�)
க(தசாமி ச(திர+மா� அ�பாைற 18.01.1999

வ 
ரேவைக அ பரச 
ேசாம�(தர�

�வேனச�
யா��பாண� 20.01.1999

2� ெல� நதியழக 
இராசநாயக�

ேதவஞானேவ%
ம�ட�கள�� 23.01.1999

2� ெல� /�ைல�ப�-ய ெச%வ� ெச%வ�+மா� ம�ட�கள�� 23.01.1999

2� ெல� ெடசல ப�மநாத� ப
ேறமதா$ ம�ட�கள�� 27.01.1999

வ 
ரேவைக உதயகீத அழைகயா சிவகா(த� ம�ட�கள�� 27.01.1999

ெல� 6ஜி,தரா; சிவலி-க� �வேனச� ம�ட�கள�� 28.01.1999

வ 
ரேவைக காய(தி-
மாண
�க�ேபா1

ேதவமண

ம�ட�கள�� 29.01.1999

ேமஜ,
சா5த�மா,

(அகில )

எ�வ
� ெஜயராசா

ேஜ�$ேபா%
யா��பாண� 29.01.1999

2� ெல� வ,(தனா மேக$வர� ேகாகிலா ம�ட�கள�� 21.08.1999

க�ட லவ 
சி�ன�த�ப


அ0�ெச%வ�
யா��பாண� 21.08.1999

வ 
ரேவைக ஓவ�ய 
த�ப
4�)

பால"ச(திர�
யா��பாண� 22.08.1999

2� ெல� அறிேவ5தி
சிவலி-க�

கணபதி�ப
�ைள
ம�ட�கள�� 17.12.1999

ெல� க9=- க(தசாமி ெகௗச%யா யா��பாண� 18.12.1999

ெல� /�ைலேவ5த ெச%வராசா கம%ரா6 யா��பாண� 18.12.1999

ெல� 6க யா இைளயா��சீலா ம�ட�கள�� 18.12.1999

ெல� ேதன0வ� (ல�6மி)
ெச%வநாயக�

உதயல��மி
ம�ட�கள�� 18.12.1999

ெல� ராஜின' த�மர�தின� �வ
ரஜன� அ�பாைற 18.12.1999

ெல� வ&சி ஆ34க��தாமல� ம�ட�கள�� 18.12.1999

2� ெல� ஆ(தி�ெசழிய 
ெச%வநாயக�

வ
ஜய+மா�
ம�ட�கள�� 18.12.1999

ெல�.ேகண� ைமதிலி ேவD�மய
D� சா(தி யா��பாண� 20.12.1999

ெல� ஊ,வல 
வ
நாயக9��தி

ேயாகநாயக�
ம�ட�கள�� 09.04.1999

ெல� சிறி+கா5த7ப 
கணபதி�ப
�ைள

ெஜகநாத�
ம�ட�கள�� 09.04.1999

ெல� அ0�ெச�வ�
4�ைதயா

கி0$ணேவண

4%ைல�த.5 09.04.1999

வ 
ரேவைக ப-பாலின' சாமி�த�ப
 ர�சித� ம�ட�கள�� 03.05.1999

வ 
ரேவைக மகேள9வ- இரா4சர$வதி ம�ட�கள�� 06.05.1999

Page 7 of 15வ
�வம= -வ
�)ட% - 3

16/01/2012http://www.veeravengaikal.com/index.php/heroes-details/67-visuvamadu-vithudai-par...



வ 
ரேவைக மண�யரசி மேக(திர�மதிமல� கிள�ெநா"சி 06.05.1999

க�ட 6யா( (ப(மசலீ ) இராசலி-க�வ
ஜயகா( யா��பாண� 10.05.1999

ெல� பழன'யழக 
அ�ப
காபதி

ெகௗE$வர�
ம�ட�கள�� 10.05.1999

வ 
ரேவைக கதிேரச 
ேயாகராசா

ரவ
"ச(திர�
ம�ட�கள�� 10.05.1999

2� ெல�
தி0மைல+�மர 

(மாற )
அழக�அ0Fப
ரகா$ வ5ன�யா 16.05.1999

ெல� தயாளசலீ 
கதி�காம�ேபா1

சிவ+மா�
ம�ட�கள�� 19.05.1999

வ 
ரேவைக தயாள 
சி�ன�)ைர

கைல"ெச%வ�
யா��பாண� 19.05.1999

ெல� அ �மல,
க3�ைபயா

ேயாேக$வ#
4%ைல�த.5 22.05.1999

2� ெல� வ�ேவக 
ெச%ல�)ைர

அரவ
(த�
யா��பாண� 23.05.1999

ெல�.ேகண� ப�ரசா5த வ
�ச�ெஜய"ச(திர� கிள�ெநா"சி 25.05.1999

ேமஜ, வ,ண ம#யதா$வ
மலதா$ யா��பாண� 25.05.1999

ேமஜ, 60ள' (நாயக )
சி�ன�)ைர

ச�தியான(த�
யா��பாண� 25.05.1999

க�ட ெச5தாரண� கிறி$#அமலராண
 யா��பாண� 25.05.1999

க�ட அ0ண 

அ#ய+�1 கா(த�

ெச%வராசா

ெச%வசா(த�

யா��பாண� 28.05.1999

வ 
ரேவைக எழி;@ெகா� த0ம+லசி-க�மாலதி யா��பாண� 29.05.1999

2� ெல� எழ�நாத கி$ணசாமி ேதவதாச� ம�ட�கள�� 02.06.1999

2� ெல� சகர 
ேதவ�ேபா1

வ
நாயகேசகர�
ம�ட�கள�� 02.06.1999

ேமஜ, ேவAதர 
சிவஞான�

�வேன(திர�
ம�ட�கள�� 12.09.1999

க�ட ெச5தா
ெச%ல�)ைர

தய(தின�ேதவ

யா��பாண� 12.09.1999

ெல� ேச5தன 
சாமி�த�ப


�வேன(திர�
ம�ட�கள�� 12.09.1999

ெல� �மரழக ேவலா"சி ேதவதாச� ம�ட�கள�� 12.09.1999

ெல� சா5தனா
வ
ககிேன$வர�

ேவGகா
யா��பாண� 12.09.1999

ெல� /�ைலநிலா
பாலசி-க�

கி0$ண+மா#
4%ைல�த.5 12.09.1999

2� ெல� ப�ேறமகஜ சி�திரேவ%தியாகராஜா ம�ட�கள�� 12.09.1999

2� ெல� வ�ஜயB-ய 
ெபா�ைனயா

சிவ�ெகாH()
ம�ட�கள�� 12.09.1999

2� ெல� ெபா கீத �ேல(திர� கா(த� ம�ட�கள�� 12.09.1999

ேமஜ, கேஜ5தி (அ05ததி) ப�மநாத�அகிலா யா��பாண� 12.09.1999

வ 
ரேவைக மைலயரசி சி�ைனயா சாவ
�தி# 4%ைல�த.5 12.09.1999

ெல�
ேச)வாண 

(ேச)ராம )
க(தசாமி ேயாகநாத� அ�பாைற 12.09.1999

ெல� க-மC
இராசமாண
�க�

ெச%வநாயக�
அ�பாைற 12.09.1999

2� ெல� அஜி5த சF4க� ரவ .(திர� ம�ட�கள�� 12.09.1999

வ 
ரேவைக கானக+கீர ேதவராசா மதிகர� யா��பாண� 12.09.1999

வ 
ரேவைக ஈழமி ன� ச(தன� ஈ$வரநாத� யா��பாண� 12.09.1999

ெல� தமி�பா��ய 
ேவD�ப
�ைள

ெஜய(தி�+மா�
யா��பாண� 13.09.1999

வ 
ரேவைக இ னரசி ஏகா�பரநாத� தாரண
 யா��பாண� 14.09.1999

Page 8 of 15வ
�வம= -வ
�)ட% - 3

16/01/2012http://www.veeravengaikal.com/index.php/heroes-details/67-visuvamadu-vithudai-par...



க�ட ப&சவ 
ெச%வநாயக�

ப
ரமான(த�
ம�ட�கள�� 14.09.1999

ெல� )ைரயழக ��ைபயாஅமலதா$ ம�ட�கள�� 21.09.1999

ேமஜ, )வாரக ச-கர� ரா6+மா� யா��பாண� 14.10.1999

ேமஜ, Eத (ம)வ )
இராசர�தின�

�+மார�
யா��பாண� 14.10.1999

ெல� தமி�+கவ�
மகாகி0$ண�

சிவ+மா�
கிள�ெநா"சி 14.10.1999

ெல� ஆன5
ஐயா�)ைர

இல-ேக$வர�
ம�ட�கள�� 14.10.1999

2� ெல� அண�யரசி
ெப#யசாமி

ேயாேக$வ#
கிள�ெநா"சி 14.10.1999

2� ெல� ஜ
வ�தா கF=�)ைரK#யகலா யா��பாண� 14.10.1999

வ 
ரேவைக
ேயாக 

(எ�ைல�பைட)
கதி�கா4ேயாகராசா யா��பாண� 13.10.1999

ந�ேல9வர 

(காவ�)ைற

தைலைம+காவல,)

ெதLேவ(திர�

ந+ேல$வர�
யா��பாண� 28.10.1999

வ 
ரேவைக கா5த7ப க(தசாமி சத.$+மா� ம�ட�கள�� 14.12.1999

ேமஜ, காதா�ப- வ
�ர� அ7�தநாயகி யா��பாண� 14.12.1999

ெல� /�ைலயரச க(த�� தனராசா வ5ன�யா 03.11.1999

வ 
ரேவைக நிலா சிவரா�தி# திலகவதி யா��பாண� 03.11.1999

க�ட சிவதா9 (வ�சாக )
ேலாேக(திரராசா

4+(த�
யா��பாண� 03.11.1999

2� ெல� �மர 
அ�ரன�ராசா

ர�சி�+மா�
ெகாH�� 03.11.1999

2� ெல� �கழ 
ேசாம�(தர�

ரவ
"ச(திர�
கிள�ெநா"சி 03.11.1999

ேமஜ, இராசநாயக�
Mத�த�ப


ேகாேண$வர�
கிள�ெநா"சி 04.11.1999

ெல� நாயக 
)ைர"சாமி

ேயாேக(திர�
ம�ட�கள�� 04.11.1999

ெல� தமி��ப�-ய 
ெப0மா�

வ
ேஜ(திர+மா�
4%ைல�த.5 04.11.1999

ெல�.ேகண� மண�வ�ண த-கேவ% ர+ராமா ம�ட�கள�� 04.11.1999

ேமஜ, கலா7ப 
அ�னேகச#

பவளான(த�
ம�ட�கள�� 04.11.1999

ேமஜ, ேகாசல 
சித�பர�ப
�ைள

ெதLவநாயக�
ம�ட�கள�� 04.11.1999

ேமஜ, மிேர9 (சிவராம )
சீன��த�ப


இராேஜ$வர�
ம�ட�கள�� 04.11.1999

ெல� க0வ�ழி
கணபதி�ப
�ைள

கி0$ணேவண

யா��பாண� 23.11.1999

ேமஜ, ந�லரசி
பால��ப
ரமண
ய�

வ
மலசிேலாசின�
யா��பாண� 26.11.1999

2� ெல� அகரஎழி�
ஆன(த9��தி

தயாள�ன�
யா��பாண� 26.11.1999

ெல� நித 4�ைதயா பரமான(த� யா��பாண� 25.11.1999

2� ெல� தாரைக ேயாகராசா ப
ரஜ.தா யா��பாண� 26.11.1999

வ 
ரேவைக சதான5த மய
%வாகன� ரவ
 ம�ட�கள�� 25.11.1999

ேமஜ, கைலஞ 
இராசநாயக�

உதயேமன�
யா��பாண� 27.11.1999

ெல� சா5திகா
தி%ைலய�பல�

ச(திராேதவ

ம�ட�கள�� 28.11.1999

வ 
ரேவைக வ�ேவகான5தி அ0ணதா$த.பா ம�ட�கள�� 28.11.1999
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வ 
ரேவைக கயலவ சி�ன�த�ப
 ச�த.ப� யா��பாண� 29.11.1999

வ 
ரேவைக கமலின'
சF4க�

ஆன(தவ
ஜிதா
கிள�ெநா"சி 29.11.1999

ெல� ேரAதர 
ெச%வநாயக�

ெஜய�+மா�
ம�ட�கள�� 30.11.1999

வ 
ரேவைக நிலான' நாைகயா ேதவந(தின� கிள�ெநா"சி 04.12.1999

வ 
ரேவைக அ0ண 
சி�திரேவலா?த�

�ஜி(த�
யா��பாண� 06.12.1999

2� ெல� ஜ
வேஜாதிய தாேமாதர� கி0பநாத� ம�ட�கள�� 11.12.1999

2� ெல�
�ணேவல 

(�ணராஜ )

40+�ப
�ைள

எ(திராசா
ம�ட�கள�� 11.12.1999

2� ெல� கலாவரத 
கணபதி�ப
�ைள

பா�கியராசா
ம�ட�கள�� 11.12.1999

2� ெல� மா0தி ச(ேதாச� பவ
 ம�ட�கள�� 11.12.1999

2� ெல� 6தாய�ன'
ப
�ைளயா�

அ�னபா�கிய�
ம�ட�கள�� 11.12.1999

2� ெல� கமலி
ெச%வநாயக�

த-கமல�
ம�ட�கள�� 11.12.1999

2� ெல� 6ஜ5தா +ழ(ைதேவ% சா(தி ம�ட�கள�� 11.12.1999

வ 
ரேவைக
மண�கர 

(ஜனகரா;)
ேதவநாயக� தசரத� ம�ட�கள�� 11.12.1999

வ 
ரேவைக அன�ேவைக சா(தலி-க� ெஜயசிறி ம�ட�கள�� 11.12.1999

வ 
ரேவைக 6ேப+கா த�மலிஙக� �ேலாஜனா ம�ட�கள�� 11.12.1999

வ 
ரேவைக ேலாகா இராச)ைரஇராஜின� ம�ட�கள�� 11.12.1999

வ 
ரேவைக வ�ஜிதா வ1ேவ% சசி ம�ட�கள�� 11.12.1999

வ 
ரேவைக இைச�ெச�வ� நவர�தின� ந+லா யா��பாண� 11.12.1999

ேமஜ, உமா ேவD"சாமி இ()மதி இ(தியா 11.12.1999

ெல� �தியவ2
ெதLேவ(திர�

சிவராஜின�
யா��பாண� 12.12.1999

வ 
ரேவைக �ன'த ()மில ) நாகர�தின� கஜ� யா��பாண� 12.12.1999

ெல�.ேகண� சிவேமாக சதாசிவ� கி0பாகர� ம�ட�கள�� 13.12.1999

க�ட பாவ�ண 
கதிரேவ7ப
�ைள

ெஜயகா(த�
யா��பாண� 13.12.1999

க�ட ஈழ(தரச 
40ைகயா

ேகத.$வர�
கிள�ெநா"சி 13.12.1999

ெல� கவ�கர +ேண$ரவ .(திர� ம�ட�கள�� 13.12.1999

2� ெல� அகிலநாத 
ேவ%40+

�பாநாயக�
ம�ட�கள�� 13.12.1999

2� ெல� ந�ல/த 
அ(ேதான�

ெச%வமாண
�க�
கிள�ெநா"சி 13.12.1999

வ 
ரேவைக மாதவ�
ஐய�ப
�ைள

வ
ஜயராண

யா��பாண� 13.12.1999

க�ட கா&சின'
��ப
ரமண
ய�

அ�னல��மி
ம�ட�கள�� 13.12.1999

வ 
ரேவைக இ னரசி க(தசாமி ேச)மதி யா��பாண� 13.12.1999

ெல� இ ன'லவ 
ெபா�ைனயா

�ேல(திர�
யா��பாண� 16.12.1999

ேமஜ, ர&ச பால�(தர� பாலசி-க� ம�ட�கள�� 16.12.1999

வ 
ரேவைக நிற&சலா த-கராசா சேராஜா அ�பாைற 16.12.1999

ேமஜ, தமி�நிலா (Gகா) ெபா�:�)ைர த�சின� கிள�ெநா"சி 17.12.1999

க�ட தமி�ேவ5தின' இராைசயா சியாமளா கிள�ெநா"சி 17.12.1999

க�ட அன�மண� இரா4லி-க� கF1 17.12.1999

ெல� மண�யரசி +ணராசா �சி யா��பாண� 17.12.1999
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2� ெல� ெநறி�	மர� கேணச�கா�த	ப� கிளெநா�சி 17.12.1999

வ �ரேவ�ைக யாழிைச (ந	லா) த�மரததின�மேனாக� யா��பாண� 17.12.1999

ேமஜ� நிசா�த�
ெச�ல�த�ப�

இராம�ச�திர�
ம�ட!கள�" 26.12.1999

ேமஜ� த�ப� மய��வாகன� ர$தா% யா��பாண� 26.12.1999

க�ட� றிகத�ப� ஏகா�பர� ேயாகராசா ம�ட!கள�" 26.12.1999

க�ட� மண�யரசி வ'ேவ� பவான ம�ட!கள�" 26.12.1999

ெல� �வான�த�
சீராளசி)க�

வ�!கினராஜா
ம�ட!கள�" 26.12.1999

ெல� சத�P!கா�த� சடா�சர�உதய$மா� ம�ட!கள�" 26.12.1999

ெல� வாணலி�க�
ேவ,�ப�-ைள

இள)ேகா
அ�பாைற 26.12.1999

2� ெல� "!பகர� சதாசிவ� ேவலா1த� ம�ட!கள�" 26.12.1999

2� ெல� அக$%வ�
பாலகி2%ண�

ரவ�!$மா�
ம�ட!கள�" 26.12.1999

2� ெல� வ �ர&�ட� அ2-ெஜகத3%வர� 4�ைல�த35 26.12.1999

வ �ரேவ�ைக மாண��க�
சி�ன�த�ப�

ெச�வராசா
ம�ட!கள�" 26.12.1999

வ �ரேவ�ைக பவளவத� 6�தரராய� 6தாகர� அ�பாைற 26.12.1999

வ �ரேவ�ைக மா(யாள�
மா�யா�

ெசௗ�தரராஜா
ம�ட!கள�" 26.12.1999

2� ெல�
இைளயரச�

(இைச*+,)
வ�லி"ர� $கதாச� யா��பாண� 26.12.1999

2� ெல� தமி-ெமாழி தேன%லலிதா ம�ட!கள�" 27.12.1999

ேமஜ�
தமி-மாற�

(மேனாரா.)
கேண%சிவ$மா� அ�பாைற 27.12.1999

ெல� வ �ரத�ச�
அ2-நாயக�

வ�மேல%வர�
ம�ட!கள�" 27.12.1999

வ �ரேவ�ைக அறிவரச�
க�ைதயா

$கேன%வர�
க8' 27.12.1999

வ �ரேவ�ைக ெப/�ேதவ�
சி�ன�9ைர

ெச�வ�ச�திர�
யா��பாண� 28.12.1999

வ �ரேவ�ைக
ரஜ�!வர�

(எ$ைல�பைட)

அ2ணகி�நாத�

ரஜ3%வர�
யா��பாண� 31.03.2000

க�ட� ஆதிைர
கி%ணப�-ைள

ேயாேக%வ�
யா��பாண� 01.04.2000

க�ட� பா�கவ�
9ைரய�பா

வ�!ேன%வ�
யா��பாண� 01.04.2000

ெல� மாத�கி
ெப�ச�சிலா%

ச�திரகலா
யா��பாண� 01.04.2000

ேமஜ� வ23 (க4ண�)
ேநசராசா

வ�மேல%வர�
அ�பாைற 01.01.2000

க�ட� மலரவ�
இர�தினசி)க�

கமலதா%
யா��பாண� 01.01.2000

க�ட� "லவ�
அ�ர�இராசநாயக�

ெஜயகா�தசீல�
யா��பாண� 01.01.2000

க�ட� கதி�நிலவ�
தாேமாதர�ப�-ைள

6தாகர�
ம�ட!கள�" 01.01.2000

2� ெல� கைன+ேதவ�
ேகாேண%வர�

நவர�ணராசா
ம�ட!கள�" 01.01.2000

வ �ரேவ�ைக
வளவ�

(ெபாதிைகவளவ�)
ெச�வர�தின� சத3% யா��பாண� 03.01.2000

ெல� அ�"�கதி�
நம�சிவாய�

ம�யதா%
அ�பாைற 04.01.2000

2� ெல� ச�ம�கி
இர�ணசி)க�

மேக%வ�
ம�ட!கள�" 05.01.2000
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ெல� கன5ய�ப� நடராசா ேலாகிதராசா ம�ட!கள�" 07.01.2000

2� ெல� ப�ரத�பா பாலி�ேபா' நிசா�தின ம�ட!கள�" 08.01.2000

க�ட� தமிழவ�
இல�6மிகா�த�

லி)ேக%வர�
யா��பாண� 10.01.2000

வ �ரேவ�ைக இள�ேகா வ 3ரசி)க� சார)க� யா��பாண� 10.01.2000

ேமஜ� இ�பநிலா
மய��வாகன�

க�னகாராண�
யா��பாண� 11.01.2000

க�ட� வ�+தனா நாகராசா லதா யா��பாண� 11.01.2000

ேமஜ� சி+திர�
லி)கசாமி

ெஜய�ச�திர�
அ�பாைற 11.01.2000

ெல� மதிவதன� ப�-ைளயா�தவராஜா அ�பாைற 11.01.2000

வ �ரேவ�ைக "லிேவ�த�
அ�யர�தின�

சிறிகா�த�
யா��பாண� 11.01.2000

ேமஜ� மாதவ� க�ைதயா மேனார<ச� யா��பாண� 12.01.2000

2� ெல� யாழின5 நாகநாத�அசாதின யா��பாண� 12.01.2000

வ �ரேவ�ைக தமி-வ�ழி க�தசாமி மேக%வ� ம�ட!கள�" 12.01.2000

வ �ரேவ�ைக வளவ�
ம�யநாயக�

வ�ஜய$மா�
யா��பாண� 13.01.2000

வ �ரேவ�ைக ெத�னரசி (��த() கி�ண�அ�ரனராண� ம�ட!கள�" 19.01.2000

க�ட�
�பா!

(மா�	ய�ல�)
ேதவநாயக� 6தாகர� ம�ட!கள�" 20.01.2000

வ �ரேவ�ைக மதியழக� 4=சாமி சசி!$மா� 4�ைல�த35 05.06.2000

க�ட� ேயாகா சிறிகா� வள�மதி ம�ட!கள�" 05.06.2000

ெல� மா�த	மா� சடாசிவ� ெச�வராசா ம�ட!கள�" 05.06.2000

2� ெல� வா�*கி$ சதாசிவ� சத3பா ம�ட!கள�" 05.06.2000

ெல�
"வனா

(தமி-�ெபாழி$)
நடராசா கலாவதி யா��பாண� 06.06.2000

ெல� தயாள5ன5
சிவ6�ப�ரமண�ய�

ெஜன
யா��பாண� 06.06.2000

வ �ரேவ�ைக யா-ெமாழி ந�ைலயா தாரண� யா��பாண� 06.06.2000

ேமஜ� அ�பரசி த�மராசா ெஜய�தி யா��பாண� 07.06.2000

வ �ரேவ�ைக ,ளசிகா
மாண�!கவாசக�

சிவ�திரா
ம�ட!கள�" 08.06.2000

வ �ரேவ�ைக ற6சின5 (ஆனதி) வ 3ரசி)க� தவராண� யா��பாண� 09.06.2000

ேமஜ� ,&சாதர� கி2%ண�தயாள� யா��பாண� 10.06.2000

2� ெல� ெஜயமாலா கீ��திராசா சசிகலா அ�பாைற 11.06.2000

2� ெல� கிேசாமினா நடராசா இல)ேக%வ� ம�ட!கள�" 13.06.2000

வ �ரேவ�ைக "லி+தமிழ�
கி2%ணப�-ைள

ப�ரச�னா
யா��பாண� 13.06.2000

2� ெல� கீ�+திகா இராஜேகாபா� ெகௗ� 4�ைல�த35 14.06.2000

க�ட� அ6சனா (அ6சலி) க>�ைபயா சேராஐpன க8' 27.01.2000

க�ட� தமிழ�
ச�சிதான�த�

கலி%ர%
யா��பாண� 30.01.2000

ெல� ஓவ�யாள�
ெசப%தியா�

வ�ஐய$மா�
ம�ட!கள�" 01.02.2000

2� ெல� அைலமக9 மேக�திரராஐh ம9ர� கிளெநா�சி 02.02.2000

ேமஜ� ெச4பகா ேநச9ைரஉமாம)கள� ம�ட!கள�" 02.02.2000

ெல�
கான�ப�(யா

(உய���ப�(யா)
$மாரதா%கேஜ�தின யா��பாண� 04.02.2000

வ �ரேவ�ைக ைம�த� ேமாக�அேசா!$மா� யா��பாண� 08.02.2000

ெல� நடராசா ெஜகத3%வர� 4�ைல�த35 10.02.2000
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தமழர�

(இள�	ய�$)

2� ெல� ;யவ� நசேர=ெறாப�ெகன' கிளெநா�சி 16.02.2000

2� ெல� லதா (�ட�வ�ழி) மேக�திர� "%பலதா யா��பாண� 22.02.2000

ெல� க�ன5மாற�
சரவண4�9

வ�ஜய$மா�
யா��பாண� 03.03.2000

க�ட� �பநிலா கதிரேவ�தயாநிதி யா��பாண� 07.03.2000

வ �ரேவ�ைக ேகசவ�
க�தசாமி

தனபாலசி)க�
ம�ட!கள�" 07.03.2000

ெல�
ெச�க4ண�

(ஊரவ�)

ேப��பநாத�

இ2தயரா@
யா��பாண� 07.03.2000

க�ட� 	=2+த�ப� சி�ன�" ரத3ப� யா��பாண� 27.03.2000

க�ட� இைசயரச� ச84க� ச�திர$மா� யா��பாண� 27.03.2000

க�ட� ச�திரமதி தி2நா5!கர6வதன யா��பாண� 27.03.2000

க�ட� ெத�னவ� க�தசாமி ச�திரேமாக� கிளெநா�சி 27.03.2000

ெல� அ�"ேவ�ைக க2ணாகர�அ4தா 4�ைல�த35 27.03.2000

2� ெல� சசி ேஜாச� "வேன%வ� கிளெநா�சி 27.03.2000

2� ெல� உமா க�ைதயா பாமின கிளெநா�சி 27.03.2000

க�ட� ெகௗசிக� ஆ>4க� சத3%$மா� கிளெநா�சி 28.03.2000

ெல�
அழ	*+,

(அழக*த�)

தியாகராசா

ரேம%$மா�
யா��பாண� 27.03.2000

க�ட� சி+தா�+த� க�தசாமி சிறி$மா� யா��பாண� 28.03.2000

க�ட�
கா�*கில�

(�ேவ�திர�)

4னய�

கி2%ண$மா�
கிளெநா�சி 28.03.2000

க�ட� ப/தி
ஆசி�வாத�

ேமசியா!$ய��ர%
யா��பாண� 28.03.2000

ெல� லத� சிவலி)க� சீல� யா��பாண� 28.03.2000

2� ெல� ேநச� நடராசா ெஜகநாத� யா��பாண� 28.03.2000

வ �ரேவ�ைக நிதியரச�
"ேல�திர�

தி2�ெச�வ�
க8' 28.03.2000

வ �ரேவ�ைக கடலரச�
கணபதி�ப�-ைள

கணநாத�
யா��பாண� 28.03.2000

ெல�.ேகண$ பா�கிய� (பா�கி)
ேதவசகாய�

ேஜ6தாச�
யா��பாண� 30.03.2000

க�ட� தயான�த� 9ைரராஜா 6ேர�திர� ம�ட!கள�" 30.03.2000

வ �ரேவ�ைக இைச?ரா�
மாசிலாமண�

நிவ%ப�ற58
யா��பாண� 30.03.2000

வ �ரேவ�ைக ஒள5மக9
ேகாவ��தராசா

ெச�வமண�
கிளெநா�சி 30.03.2000

வ �ரேவ�ைக அறி3"கழ�
இராேச�திர�

ப�ரபாகர�
யா��பாண� 30.03.2000

வ �ரேவ�ைக ெநAமாற�
Bைச�ப�-ைள

அேலாசிய%அ�ரன
யா��பாண� 31.03.2000

வ �ரேவ�ைக �ேர�திர� ெச�வராசா ப�ரத3ப� கிளெநா�சி 31.03.2000

2� ெல�
ெப(யத�ப�

(எ$ைல�பைட)
ேயாச�ஞான	ப� யா��பாண� 30.03.2000

2� ெல� நி+தியா
கி2%ணசாமி

கேய�தின
கிளெநா�சி 01.04.2000

வ �ரேவ�ைக ெவBறி&ெச$வ� 4�9மா!கிேற�ேம� கிளெநா�சி 01.04.2000

ேமஜ� இ�,மதி
ேவ,�ப�-ைள

பாேல%வ�
யா��பாண� 01.04.2000

ேமஜ� அ�" ஞானமண� ச�திர� ம�ட!கள�" 02.04.2000

ேமஜ� சி=A வ'ேவ�றா@$மா� அ�பாைற 02.04.2000
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ேமஜ� சசி�	மா� சி�ன�த�ப�

அமி�தலி)க�

ெபாலந>ைவ 02.04.2000

2� ெல� தயாேமாக� D�தத�ப� மேனாகர� ம�ட!கள�" 02.04.2000

2� ெல� தயாளசலீ�
42கD��தி

கேணசD��தி
ம�ட!கள�" 02.04.2000

2� ெல� ெஜயசலீ�
சிவராசா

வ�ேவகான�த�
ம�ட!கள�" 02.04.2000

2� ெல� ச�க�ரா.
இராம�ச�திர�

சசி!$மா�
ம�ட!கள�" 02.04.2000

ேமஜ� அரசி (இதயா)
ப6பதி�ப�-ைள

ெஜயற<சின
யா��பாண� 02.04.2000

வ �ரேவ�ைக ச�மிளா க>�தா�ம<6ளா க8' 02.04.2000

வ �ரேவ�ைக தமிழ�ப�
த)க�9ைர

வ�%வநாத�
யா��பாண� 02.04.2000

2� ெல� ேநய&�ட� அ�ய� ெச�Eர� யா��பாண� 04.04.2000

ேமஜ� ஈழ�	மர� $ணர�ண�பரண�தர� யா��பாண� 05.04.2000

க�ட� ேமாகனா த�ப�ராசா 6தாஜின யா��பாண� 05.04.2000

க�ட� த�மசலீ� சி�ன�9ைர சா�த� யா��பாண� 05.04.2000

ெல� க4ணாள�
ெசபமாைல

6ேர%$மா�
யா��பாண� 05.04.2000

ேமஜ� தயாள5ன5 நடராசா 6ேலாஜனா 4�ைல�த35 10.04.2000

2� ெல� மண�
6�ப�ரமண�ய�

இ�திராண�
யா��பாண� 10.04.2000

2� ெல� அ/9ெமாழி த�மராஜா பா�வதி கிளெநா�சி 10.04.2000

2� ெல� மதிநிலவ� இராைசயா1ேக�திர� கிளெநா�சி 10.04.2000

2� ெல� கதிரவ�
வ�!கிேன%வரநாத�

9%ய�த�
யா��பாண� 10.04.2000

வ �ரேவ�ைக 	றி6சியரச� நடராசா ெஜய�திர� யா��பாண� 11.04.2000

வ �ரேவ�ைக ெத�ற$மாற�
இராசர�தின�

வ�ஜய$மா�
யா��பாண� 11.04.2000

வ �ரேவ�ைக அ�ப�+ேதவ�
வ 3ேவகான�த!$2!கள

9%ய�த�
யா��பாண� 12.04.2000

ேமஜ� ,கில�
சி�ன�த�ப�

ச84கநாத�
ம�ட!கள�" 27.04.2000

ெல� பால&ச�திர� சாமி�த�ப� ேதவராசா ம�ட!கள�" 27.04.2000

ெல� ஊரநாத�
கனக6�தர�

நி�தியகர�
ம�ட!கள�" 27.04.2000

2� ெல� அகேநச�
சி�ன�த�ப�

இராசர�தின�
ம�ட!கள�" 27.04.2000

ெல� மைலயரச� கேண%ராஜ!ேகா� ம�ட!கள�" 28.04.2000

ெல� இைச�	மர�
4�ைதயா

கிறி%ேந%வர�
ம�ட!கள�" 28.04.2000

ேமஜ� ெச�	=Aவ�
இராம�ச�திர�

திேன%
யா��பாண� 30.04.2000

க�ட� ேமாகவாண� த�ைபயாவச�த$மா� ம�ட!கள�" 30.04.2000

2� ெல� ெச�தமி- நடராசா ப�ரத3ப� கிளெநா�சி 30.04.2000

வ �ரேவ�ைக அறி3&ேசாைல
அ2ள�"

ேம�கிறி%��
கிளெநா�சி 30.04.2000

2� ெல�
கைல�ப�(யா

(ேமானகா)
நடனசிகாமண�இளவரசி யா��பாண� 23.04.2000

2� ெல�
சி�னவ� (சிற�"

எ$ைல�பைட)

ஆ>4க�

இராேச�திர�
க8' 26.04.2000

2� ெல�
ேமாக� (சிற�"

எ$ைல�பைட)

வா6ேதவ�

ச�திரேமாக�
4�ைல�த35 30.04.2000

கதிரேவ�வ�ஜய� யா��பாண� 02.04.2000
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வ�ஜய�

(காவ$,ைற)

ெல� காவல�
இைளயத�ப�

இராம�ச�திர�
யா��பாண� 01.05.2000

க�ட�
திவாகின5

(�ேர�தின5)

$கநமசிவாய4தலியா�

$கல�6மி
யா��பாண� 04.05.2000

2� ெல� "ர=சி�	ய�$
பரராஜசி)க�

அ2-ெமாழி
யா��பாண� 05.05.2000

ெல� ேசாதி வ�ஜயர�ண� 6ன�தா யா��பாண� 06.05.2000

வ �ரேவ�ைக அறிவாள�
ெஜய!$மா�

அ�ர�ெஜரா�
கிளெநா�சி 06.05.2000

ேமஜ� 	=2 ெப2மா- ப�ரகலாத� யா��பாண� 09.05.2000

க�ட� D�ேவல�
6�தரலி)க�

றா@$மா�
யா��பாண� 09.05.2000

ெல� தி/வளவ� ேகாவ��தசாமி தயாகர� கிளெநா�சி 09.05.2000

ெல� ஆதவ� ெச�வ� சிவ$மா� யா��பாண� 09.05.2000

ேமஜ� காம� (ந	ல�)
ஞானபால�

அ2ண�திவ�ண�
யா��பாண� 10.05.2000

ேமஜ� அ*த� த�மலி)க� த�மசீல� கிளெநா�சி 10.05.2000

க�ட�
ந	ல�

(தயாதில�சிறி)
இராசர�ண�திலகசிறி தி2ேகாணமைல 10.05.2000

க�ட� வ �ரமண� ேசாதிலி)க�ஜாதவ� யா��பாண� 10.05.2000

க�ட� கைலமாற�
6�தரலி)க�

தயான�த�
யா��பாண� 10.05.2000

க�ட� கா�த� (ெஜக�) ஆசி�வாத� "%பராசா யா��பாண� 11.05.2000

ெல� அ&�த�
அ�ர� ப�ரா�சி%

ெஜகத3ப�
யா��பாண� 18.05.2000

ெல�.ேகண$
இளவ9ள$

(சா4ேடா)

4�9லி)க�

அமி�தலி)க�
ம�ட!கள�" 19.05.2000

ேமஜ� *	�தின5 தன<ெசயநாத�உமா வ5னயா 19.05.2000

க�ட� ேசாைலய�
ெச�வர�தின�

கலி)கர�
ம�ட!கள�" 19.05.2000

ெல� நி&சன� (நி�ச�) த�மலி)க� ரவ�!$மா� ம�ட!கள�" 19.05.2000

ெல� தBெபாதிக� ேதவராசா ேதவ$மா� ம�ட!கள�" 19.05.2000

2� ெல� 	கதாச�
ேகாபால�ப�-ைள

6த�ச�
ம�ட!கள�" 19.05.2000

2� ெல� உய�(ன5ய� த�ப�ராசா டயசி)க� ம�ட!கள�" 19.05.2000

ேமஜ� அழக�
த�ப�ய�பா

ேயாேக%வர�
ம�ட!கள�" 20.05.2000
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2	 ெல� லவனராஜ� நடராசா கேண+ ம�ட�கள�� 27.09.1998

2	 ெல� ந�லத;
சிவலி�க�

1ய*லவ�
ம�ட�கள�� 27.09.1998

2	 ெல� அ%<�னபால� ந&ல�மD+ம� ம�ட�கள�� 27.09.1998

2	 ெல� தர�
கதி3காம�தமப*

வச�த�
ம�ட�கள�� 27.09.1998

2	 ெல� வ �க�
நவர�தின�

வ*ஜய1மா3
ம�ட�கள�� 27.09.1998

2	 ெல� நேடச�
ேசாம#�தர�

அ2ளான�த�
அ�பாைற 27.09.1998

2	 ெல� அ%=�ட!
நவர�தின�

மேனாகர�
ம�ட�கள�� 27.09.1998

2	 ெல� >பலி�க	
சி�ைனயா

அமி3தலி�க�
ம�ட�கள�� 27.09.1998

2	 ெல� க+சித�
�பால�ப*7ைள

உமாகா�த�
ம�ட�கள�� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக ஈழநிலா
�ைர.சாமி

வ*ஜயலலிதா
கிள-ெநா.சி 28.09.1998

வ �ரேவ�ைக கைலயரசி
நாகர�தின�

கமலாவதி
யா(�பாண� 28.09.1998

வ �ரேவ�ைக அகநிலா
ந$ைலயா

கி2+ணேவண*
கிள-ெநா.சி 28.09.1998

வ �ரேவ�ைக அகவாண�
அழைகயா

சிவலி�க�
ம�ட�கள�� 08.10.1998

க�ட� நிற=ச�
அ27ேசாதி

அ27ேவ�த�
ம�ட�கள�� 08.10.1998

க�ட� ஒ�ப�லாமண�
கி2+ணசாமி

சிவ1மா3
�$ைல�த&= 09.10.1998

ெல� பரண�கா&த�
கணபதி�ப*7ைள

சிவ1மா3
ம�ட�கள�� 06.03.1999

2	 ெல� சி�க�
ேகாபால�ப*7ைள

ஆன�தராசா
அ�பாைற 07.03.1999

வ �ரேவ�ைக $வ�யரசி
ெஜயபா$

ெஜய�ப*,யா
யா(�பாண� 10.03.1999

வ �ரேவ�ைக கானக�க(ண�
இசிேதா3

தவராஜசி�க�
யா(�பாண� 03.01.1999

ெல� கதி!ேநய�
ச�கலிஙக�

ெஜயத&ப�
யா(�பாண� 06.01.1999

வ �ரேவ�ைக வரத�
ேசாம#�தர�

அ2ளான�தராஜா
அ�பாைற 07.01.1999

ெல� க!�ப�க�
சபார�ண�

நவர�ணராசா
ம�ட�கள�� 10.01.1999

2	 ெல� காவ@�மர�
ைவர���

ம�மதராஜா
ம�ட�கள�� 10.01.1999

2	 ெல� தி%ேவ"
அழ1��ைர

ச�கர�ப*7ைள
ம�ட�கள�� 10.01.1999

ெல� தமி:ெந=ச� �+பராஜா ரா9 ம�ட�கள�� 11.01.1999

ெல� தயாரதி த�கராசா சீ�தா ம�ட�கள�� 30.01.1999

வ �ரேவ�ைக ஏகா	ப8
ஆ6�க�

கைல.ெச$வ*
ம�ட�கள�� 02.02.1999

ெல� �கநிலா
த3மலி�க�

கைலவாண*
ம�ட�கள�� 03.02.1999

2	 ெல� ர=சிதா
ச�க�

1ணல�#மி
ம�ட�கள�� 03.02.1999

2	 ெல� ேமகவாச� நடராசா ெச$வராஜா அ�பாைற 03.02.1999

க�ட�
ெபாழில�
(தமி:<ெச"வ�)

1மாரேவ@

கி2பான�த�
�$ைல�த&= 04.02.1999

ெல� நிேவத� ம�ட�கள�� 04.02.1999
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ெச$ல�த�ப*

ேகாகிதரா9

வ �ரேவ�ைக BCவ(ண� தவராசா ெஜயத&ப� ம�ட�கள�� 04.02.1999

வ �ரேவ�ைக அழகி�ப�
�2க?3�தி

ேமகரா9
ம�ட�கள�� 04.02.1999

வ �ரேவ�ைக மா�கன.ய� நடராசா வரதராசா ம�ட�கள�� 04.02.1999

ேமஜ! >ப�ரா* (ேமன�) க�தசாமி 1ணாள� �$ைல�த&= 08.02.1999

ெல� ஒள.நிலவ�
பால#�ப*ரமண*�

ேமானகதா+
கிள-ெநா.சி 08.02.1999

ெல� $ர+சிய� (கீ!�தி)
உ2�திர?3�தி

கி2பான�தராசா
தி2ேகாணமைல 09.02.1999

2	 ெல�
�ய�"வாண�
(�ய�ல�)

ேவேலா.சி

ேகாணலி�க�
ம�ட�கள�� 10.02.1999

வ �ரேவ�ைக Bகிலகர�
மாண*�கராசா

தவராசா
ம�ட�கள�� 12.02.1999

க�ட�
1வழக�
($(ண�யசலீ�)

வ$லி�ர�

வ*�கிேன+வர�
ம�ட�கள�� 13.02.1999

ெல� �ணரா	
மா3�க:

1ழ�ைதேவ$
ம�ட�கள�� 13.02.1999

ெல� ேகாவ���மா!
அமி3தநாத�

சி$வ+ட3
ம�ட�கள�� 13.02.1999

வ �ரேவ�ைக ப�சலீ� வ &ரசி�க� ப�மநாத� ம�ட�கள�� 13.02.1999

வ �ரேவ�ைக
ம�களவாண�
(அ	ப�க�)

க�த�ேபா�

ேயாகராசா
ம�ட�கள�� 13.02.1999

வ �ரேவ�ைக அ%�மதி இராசா கமலா�ப*ைக �$ைல�த&= 16.02.1999

வ �ரேவ�ைக 2சான.
#�ப*ரமண*ய�

�வேன+வ,
ம�ட�கள�� 16.02.1999

வ �ரேவ�ைக லதாேதவ� (தமயா)
ேகாபால�ப*7ைள

கதாநாயகி
ம�ட�கள�� 16.02.1999

வ �ரேவ�ைக ஓவ�@
ெச$ைலயா

கண�
அ�பாைற 17.02.1999

வ �ரேவ�ைக அக�திய�
சிவலி�க�

ேயாேக+வர�
ம�ட�கள�� 19.02.1999

2	 ெல� �மா8 கதிேர+கமலாேதவ* ம�ட�கள�� 22.02.1999

வ �ரேவ�ைக ப�மவாண�
ெசப+,யா�

அெல�+ச�திர�
ம�ட�கள�� 25.02.1999

ெல� வச&தி (ேவண�) மேக+வர� ச3மிலா ம�ட�கள�� 26.02.1999

2	 ெல� ம�மதா ப*7ைளயா� #தா ம�ட�கள�� 26.02.1999

க�ட�
2ைரராசா
(�ேவ&திர�)

1மாரசாமி தயாபர� ம�ட�கள�� 01.03.1999

2	 ெல� கயBகில� நாகமண* ேப,�ப� யா(�பாண� 01.03.1999

ெல� வ�"வத!ச� வ &ரசி�க� சபாபதி ம�ட�கள�� 01.03.1999

2	 ெல� ஈழவ�ஜி
ைவர���

பா�கியவதி
ம�ட�கள�� 01.03.1999

2	 ெல� அBத�ரப�
ேவ@�ப*7ைள

தனல�#மி
ம�ட�கள�� 01.03.1999

2	 ெல� ேகாப�ராஜ�
பF1ணசி�க�

சிறிதர�
ம�ட�கள�� 02.03.1999

க�ட� தமி:மண� நாகர�ண� ரேம+ அ�பாைற 03.03.1999

வ �ரேவ�ைக ேதன.ைச 1ேல�திர� ச,தா யா(�பாண� 12.03.1999

2	 ெல� இ�ப	
ஜ&வர�தின�

பாலேராகின-
�$ைல�த&= 14.03.1999

க�ட� இல�கிய� சி�ன�த�ப* #க�த� யா(�பாண� 15.03.1999

வ �ரேவ�ைக த!ச�
பGசலி�க�

எழி$ேவ�த�
யா(�பாண� 15.03.1999
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வ �ரேவ�ைக கைலயரச� இரவ &�திர�

சத&+1மா3

யா(�பாண� 15.03.1999

க�ட� யா:ேவ"
ஆ(வா3ப*7ைள

சரவணபவா�
கிள-ெநா.சி 21.03.1999

ெல� மத�ப� இராச�ைர சேப+ யா(�பாண� 21.03.1999

க�ட� நிலவ� இர�தின� சசி�1மா3 யா(�பாண� 22.03.1999

வ �ரேவ�ைக ஜ�வகா&
வ*+வர�தின�

இராச�
அ�பாைற 22.03.1999

வ �ரேவ�ைக பழன.ரா*
கா�திய3

அ2ளான�த�
ம�ட�கள�� 25.03.1999

ெல� வா��கா&த�
�ைரராசா

ஆன�தராசா
அ�பாைற 26.03.1999

வ �ரேவ�ைக உலைகயா
இராய�ப�

ேபா$ெபன��
க� 26.03.1999

ெல� ெச	ப�ைற
மய*$வாகன�

ேரவதி
யா(�பாண� 03.04.1999

ெல� ெச"வராண� இராைசயா யாழின- யா(�பாண� 02.08.1999

2	 ெல� கய"வாண� சபாநாயக� த/ரா9 அ�பாைற 04.08.1999

க�ட�
ச�2%�க�
(வ�மல�)

ேதா�ச� ேதவதாச� ம�ட�கள�� 04.08.1999

2	 ெல� அ�தியரசி நாேக�திர� #தா யா(�பாண� 12.08.1999

வ �ரேவ�ைக ஈழஅ	ப�ைக
ேகதார�

ேயாேக+வ,
ம�ட�கள�� 12.08.1999

ெல� 1வரச� ேஜா39 நிI�ட� யா(�பாண� 13.08.1999

க�ட� அறிEந	ப� நேட# ந�த1மா3 யா(�பாண� 20.12.1999

க�ட� அ@$த� அழைகயா நவேசகர� ம�ட�கள�� 20.12.1999

ேமஜ! 2!�பத� (வாம�)
ேகாபாலகி2+ண�

ேயாக�ைர
ம�ட�கள�� 17.04.1999

2	 ெல� இ�பா தியாகராசா ப*ேறமா ம�ட�கள�� 17.04.1999

வ �ரேவ�ைக நித!சனா தவராசா அ2ணா யா(�பாண� 17.04.1999

2	 ெல� Bதலிைச ெபா�ன�பல�மDரா யா(�பாண� 20.04.1999

வ �ரேவ�ைக தாரண�
ச�கர�ப*7ைள

ேயாேக+வ,
கிள-ெநா.சி 20.04.1999

ெல� கி8�ப�8ய�
சதாசிவ�

தயாள1மா3
ம�ட�கள�� 23.04.1999

ேமஜ! ராஜகீத� (காச�) இராைமயா சிவ1மா3 ப�ைள 25.04.1999

ேமஜ!
தவ�&தர	
(ரா*ேமாக�)

பால�#தாகர� ம�ட�கள�� 25.04.1999

ெல� ெசFேவல� நவர�ண�வ*ஜயரவ* ம�ட�கள�� 25.04.1999

வ �ரேவ�ைக �தா
த�ப*ராசா

ம�கேள+வ,
ம�ட�கள�� 26.04.1999

வ �ரேவ�ைக தாசப�ரா�
கனகசி�க�

ேதவராசா
ம�ட�கள�� 27.04.1999

ெல�.ேகண" த�க� கதிரேவ@ சிவதா+ யா(�பாண� 12.05.1999

2	 ெல� நதிசலீ� சிவராசா க2ணாநிதி ம�ட�கள�� 14.05.1999

2	 ெல� ஜ�வர+ண	 சி�னராஜா #தாகர� ம�ட�கள�� 14.05.1999

2	 ெல� பவG!�தி
த3மலி�க�

ச�நாத�
ம�ட�கள�� 14.05.1999

2	 ெல�
ேவHகாச�
(ேவHதர�)

இராைசயாவரத� ம�ட�கள�� 14.05.1999

2	 ெல� அகரமதி த�கராசா தி2�தண* ம�ட�கள�� 14.05.1999

2	 ெல� மர��மா! நடராசா மேக+வர� அ�பாைற 14.05.1999

2	 ெல� ராமகீத� சீன-�த�ப* த3மராசா ம�ட�கள�� 15.05.1999
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வ �ரேவ�ைக மேக	திரா

(ேலாச�)

ந�லத�ப� ச	திர� அ�பாைற 15.05.1999

க�ட� உைமயவ�
ேவல�ேபா�

வள�மதி
ம�ட�கள�� 10.06.1999

2� ெல� ச�கீதா
இர�ணசி�க�

இராஜமாலின"
ம�ட�கள�� 10.06.1999

வ �ரேவ�ைக நாதின�
அ�வ�#

ேறா#ேம$
ம�ட�கள�� 10.06.1999

வ �ரேவ�ைக பவ��திரா
பாலகி%#ண�

ேதவ�
ம�ட�கள�� 10.06.1999

வ �ரேவ�ைக கமலா
த�கேவ�

வ�ஜயமல�
ம�ட�கள�� 10.06.1999

வ �ரேவ�ைக ெச�மதி
'%க(�)தி

*பாசின"
ம�ட�கள�� 10.06.1999

க�ட� ெம�ய�ப� கன+ சசி�+மா� யா,�பாண� 10.06.1999

ெல� தவரா� த�கராசா ேயாகராசா ம�ட�கள�� 11.06.1999

ேமஜ! வா�மதி (திலகா)
கணபதி�ப�-ைள

த�சின"
யா,�பாண� 12.06.1999

க�ட� "#ய$மா! கணபதி தவஞான� யா,�பாண� 12.06.1999

வ �ரேவ�ைக
கவ�யரச�

(ேயாேக	திர�)

ேசாம*	தர�

இராமகி%#ண�
மா)தைள 12.06.1999
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• ��ற�

• மாவ �ர
க�

• க��லிக�

• நா���ப�றாள
க�

• அ��க�க�

• வ �ர�தளபதிக�

• உய�ரா�த க�

• சம
�கள நாயக
க�

• அழியா#$ட
க�

• ஒள'�பட க�

• வண�க�பாட)க�

• Wallpapers 

• இைணய,ய�-�
இ)ல�

• மாவ �ர
 இ)ல�

• ஈழ�ஹ01

நிைல ெபய
 �3�ெபய
 மாவ�ட� வ �ர#சா0

க�ட4 ந�த4
ெச�வேவலா�த


ெச�வ�மா
யா��பாண
 20.05.2000

ெல� ேகாப�கா
ைவர���

கைல�ெச�வ�
ம�ட�கள�� 20.05.2000

க�ட4 ம6தாய�ன' ேயாகராசா ேகாமதி ம�ட�கள�� 22.05.2000

ெல� மா கர4 சீன#�த
ப� வரதராசா ம�ட�கள�� 23.05.2000

வ �ரேவ ைக அைலயரசி �ைரசி$க
 வ�ன#தா யா��பாண
 24.05.2000

ெல� ற�கேவ6த4 த
ப�ராசா ெக$காகர% அ
பாைற 24.05.2000

ெல� ெஜசிதர4 ேவல�ேபா( தி)��மா ம�ட�கள�� 24.05.2000

2� ெல� வா$கர4 ��ைதயா �)க% அ
பாைற 24.05.2000

வ �ரேவ ைக
ேடவ��
(எ)ைல�பைட)

கி)*ண% தமியா% யா��பாண
 07.05.2000

வ �ரேவ ைக
தவேலாச4
(எ)ைல�பைட)

தமராசா தவேலாச% யா��பாண
 08.05.2000

ெல�
த கராசா
(எ)ைல�பைட)

ெப+யசாமி ஆ-�க


த$கராசா
��ைல�த./ 14.05.2000

வ �ரேவ ைக
ராஜா (சிற��
எ)ைல�பைட)

ச0�க
 சிவர1ச% க0( 15.05.2000

ெல�
$ேர1 (சிற��
எ)ைல�பைட)

சி%ன��ைர ேகாமத% யா��பாண
 15.05.2000

ெல� வ�$ (எ)ைல�பைட)
ெப+யஞான
பல


வ�*வநாத%
��ைல�த./ 20.05.2000

வ �ரேவ ைக பவா (,ைண�பைட) சி%ன�த
ப� சிவநாத% யா��பாண
 09.05.2000

கேணசலி க�
(தைலைம�காவல
)

சித
பர
 கேணசலி$க
 யா��பாண
 15.05.2000

ேமஜ
 வாகீச4 ச4�ண
 ல�*ம% யா��பாண
 02.06.2000

ேமஜ
 வ�ஜயர;ச4 கி*ணப�5ைள 6தாகர% ம�ட�கள�� 01.06.2000

ேமஜ
 தாமைரய4 �லேசகர
 இராசேசகர
 யா��பாண
 02.06.2000

க�ட4 $மி�திரா த
ப�ராசா பரேம*வ+ ம�ட�கள�� 02.06.2000

ெல� ெபா4நிலா கணபதி�ப�5ைள கலாவதி ம�ட�கள�� 02.06.2000
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2� ெல� <மரகீத4
வ(ேவ:

ேகாபாலகி)*ண%
ம�ட�கள�� 02.06.2000

ெல� <றி;சா4
கி)*ணப�5ைள

தவசீல%
ம�ட�கள�� 03.06.2000

2� ெல� சில�ப=தி தவராசா றஜன# யா��பாண
 03.06.2000

ேமஜ
 ஈழராஜா
ெச�ைலயா

தி)ேலாக�ச<திர%
யா��பாண
 04.06.2000

ேமஜ
 தமி>#ெச)வ� ெச�ல�த
ப� ப$�சவதி ம�ட�கள�� 30.06.2000

க�ட4 ப=மளா ெச�வராசா இ%பமல ம�ட�கள�� 30.06.2000

ெல� ம,கர4 ெபா%ைனயா சி�திரேவ� ம�ட�கள�� 30.06.2000

ெல� உதயாதர4 (உதயா)
ெபா%=��ைர

க<த�ேபா(
ம�ட�கள�� 30.06.2000

ெல� ச6திரா கதிரமைல தியாகராண� ம�ட�கள�� 30.06.2000

ெல� ந<ேல1 இைளயத
ப� தசின# ம�ட�கள�� 30.06.2000

ெல� காவ�கா �மாரசாமி ேதவகி ம�ட�கள�� 30.06.2000

ெல� ேதன'ைச (ல�கி) கி)பராசா 6ஜா�தா ம�ட�கள�� 30.06.2000

ெல� கன�ப�=யா கணபதி�ப�5ைள 6ஜா�தா ம�ட�கள�� 30.06.2000

ெல� சி6,ஜா அ4�தராஜா சாரதாேதவ� ம�ட�கள�� 30.06.2000

2� ெல� மிணாள'ன' க-�ைபயா �வேன*வ+ ம�ட�கள�� 30.06.2000

2� ெல�
சரீாளசி க�
(தாமைர�க?ண4)

த$கராசா அ)ைமநாயக
 ம�ட�கள�� 30.06.2000

2� ெல� உய�
மண�
கணபதி�ப�5ைள

ச0ேட*வர%
ம�ட�கள�� 30.06.2000

வ �ரேவ ைக
$தாகர4
(எ)ைல�பைட)

ெச�ல��ைர 6தாகர% யா��பாண
 08.06.2000

ெல�
சர�பா�
(எ)ைல�பைட)

இராமச<திர% ேநமிநாத% யா��பாண
 09.06.2000

வ �ரேவ ைக
கி1ணசாமி
(எ)ைல�பைட)

கதிரேவ� கி*ணசாமி யா��பாண
 23.06.2000

வ �ரேவ ைக
$ேபா
(எ)ைல�பைட)

நடனசேபச% �வனராசா ��ைல�த./ 30.06.2000

ெல� டய1 (இதய4) ஜ.வான<த
 திவாக ம�ட�கள�� 04.07.2000

ேமஜ
 அ4� ைவர��� �*பவதி யா��பாண
 04.07.2000

க�ட4 இல�கியா ெச�வர�தின
 பாமின# யா��பாண
 04.07.2000

ெல� தண�ைக ஆ-�க
 ப�மாவதி யா��பாண
 04.07.2000

ெல� கீதவாண� இல�6மண% தசின# யா��பாண
 04.07.2000

2� ெல� மதிமக� நாகராசா அ=சா யா��பாண
 04.07.2000

2� ெல� <�தா
சபாபதி�ப�5ைள

வ�ஐயல�6மி
கிள#ெநா�சி 04.07.2000

2� ெல� அகநிலா இராம�ச<திர% சசிகலா யா��பாண
 04.07.2000

ெல�.ேகண) தமிழ4ப4 ெச�வர�ண
 அரவ�<த% யா��பாண
 17.07.2000

ெல� மாதவ�
�வாலி*�றா*

?லிய4
யா��பாண
 17.07.2000

க�ட4 <ண� ம+யதா* அ)5தா* யா��பாண
 21.07.2000

ேமஜ

த�ப�மாற4
(ெக காதர4)

�மார6வாமி நவ .ன% கிள#ெநா�சி 28.07.2000

ெல� நிலா பாலசி$க
 வதன�மா+ ��ைல�த./ 29.07.2000

வ �ரேவ ைக
ஆன6த<மா

(ஆன6த4) 

(எ)ைல�பைட)
ேவ: ஆன<த�மா ��ைல�த./ 08.07.2000

2� ெல�
ெச)ேவ6திர4
(எ)ைல�பைட)

ச<தன
 ெச�ேவ<திர% யா��பாண
 14.07.2000
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2� ெல� மAர4
(எ)ைல�பைட)

�ைரசி$க
 ம?ர% யா��பாண
 20.07.2000

வ �ரேவ ைக
B
�தி
(எ)ைல�பைட)

சி%ைனயா �)க@�தி யா��பாண
 20.07.2000

வ �ரேவ ைக
ரவ�#ச6திர4 (ரவ�) 
(எ)ைல�பைட)

மாடசாமி ரவ��ச<திர% ��ைல�த./ 20.07.2000

வ �ரேவ ைக
மண�
(எ)ைல�பைட)

சிவலி$க
 சசி��மா ��ைல�த./ 20.07.2000

வ �ரேவ ைக
அ�ப4
(எ)ைல�பைட)

மா�க08

இ<திேன*வர%
யா��பாண
 20.07.2000

வ �ரேவ ைக
ஈ1வர4
(எ)ைல�பைட)

சிவ
 ஈ*வர% யா��பாண
 20.07.2000

வ �ரேவ ைக
க?ண4
(எ)ைல�பைட)

இராமநாத% ப�ரத.ப% யா��பாண
 20.07.2000

வ �ரேவ ைக
ேலாஜ4
(எ)ைல�பைட)

அ<ேதான#�ப�5ைள

அன#*ராB
யா��பாண
 20.07.2000

ெல�
ேசா� (க?ண4) 

(எ)ைல�பைட)
��ைதயா க-�ைபயா கிள#ெநா�சி 24.07.2000

ச6நிரகா6த4
(காவ),ைற
தலைம�கால
)

நாக��� ச<திரகா<த% யா��பாண
 28.07.2000

2� ெல� தமி>�பாைவ ஏகா
பார
 ேர�கா கிள#ெநா�சி 03.08.2000

ெல� அ�தின' ஜ.வர�ண
 சய�ப�+யா ம�ட�கள�� 06.08.2000

ெல�.ேகண) பழன' (பழன'ராC) அ$க��� சிவநாத% க0( 15.08.2000

ேமஜ

திைசயரசி
(கட�க��லி)

ெச�ல�சாமி ெச�வ
 யா��பாண
 15.08.2000

ேமஜ
 Dயவ�
ச$கர�ப�5ைள

வ�ஜயல�6மி
கிள#ெநா�சி 15.08.2000

ெல� காவ�=ெந;ச4 தி�ைலநாயக
 6தாகர% ம�ட�கள�� 18.08.2000

ேமஜ
 கவ�தா கணபதி�ப�5ைள ராண� ம�ட�கள�� 03.09.2000

ேமஜ
 Eமளா நாக��� நிமலா யா��பாண
 03.09.2000

க�ட4 ேமகரா க<தசாமி 6சீலா ம�ட�கள�� 03.09.2000

க�ட4 ல�$மிகா சிவ�ப�ரகாச
 ஜானகி ம�ட�கள�� 03.09.2000

ெல� த
சனா அமரசி$க
 ேமகலாேதவ� ம�ட�கள�� 03.09.2000

2� ெல� ,ளசி த$கராசா சிவ�ப�+யா ம�ட�கள�� 03.09.2000

2� ெல� அப�ராமி ஞான��� ர1சின# ம�ட�கள�� 03.09.2000

2� ெல� மரகதா ச
�நாத% நிமலா ம�ட�கள�� 03.09.2000

2� ெல� தண�ைகமல
 நேடச% ெஜய�ப�+யா யா��பாண
 03.09.2000

வ �ரேவ ைக கட)ேவ ைக தியாகாராசா இ<திராண� க0( 03.09.2000

வ �ரேவ ைக மாதவ� (ைவைக) நேடச% அ=சா யா��பாண
 03.09.2000

க�ட4 உரேவா4 எலியா* ஐ�கியஅ)ள% ம%னா 03.09.2000

2� ெல� ேசாைல�E ச<திரேசகர
 ஞானேசாதி யா��பாண
 03.09.2000

வ �ரேவ ைக தமி>�ெகா� ெச�ைலயா �ன#தவதி யா��பாண
 03.09.2000

வ �ரேவ ைக வ�0மக�
அ<ேதான#�ப�5ைள

ெஜேனா
கிள#ெநா�சி 03.09.2000

வ �ரேவ ைக Eமக� ேயாகராசா �*பராண� யா��பாண
 03.09.2000

2� ெல� தண�ைக#ெச)வ4
இ
மா=ேவ�ப�5ைள

தயாபர%
யா��பாண
 03.09.2000

ேமஜ
 இளநிலா த
ைபயா உதய�மா+ ��ைல�த./ 03.09.2000

ெல� இ6, ேஜாச� �வேன*வ+ யா��பாண
 03.09.2000

வ �ரேவ ைக கைலயரசி த$ேக*வர% மாலின# ம�ட�கள�� 03.09.2000

ேமஜ
 ெச6Dர4 ேயாகராசா ராB�மா கிள#ெநா�சி 03.09.2000
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வ �ரேவ ைக இள�ப=தி தனபாலசி$க
 6தாகர% யா��பாண
 03.09.2000

க�ட4 ெசா�ேகா
ச<தன


ச0�ேக*வர%
கிள#ெநா�சி 03.09.2000

க�ட4 அரசி சி%ன�த
ப� த$ேக*வ+ ம�ட�கள�� 06.09.2000

ெல� அரவ�6த4 கனகராசா வ�ேவகா யா��பாண
 10.09.2000

ேமஜ
 ெச)வமல
 நடராசா உமா யா��பாண
 10.09.2000

ெல� ,
�கா ேவதநாயக
 �*ய<தின# யா��பாண
 10.09.2000

வ �ரேவ ைக ேகாமக� சி$கராசா ப+மளா யா��பாண
 10.09.2000

2� ெல� சிவநாத4 6�ைபயா ேயாேக*வர% வ/ன#யா 12.09.2000

க�ட4 அ)லி (சசி) ப�த ந�ல
மா ம�ட�கள�� 15.09.2000

க�ட4 தமி>நாட4 கமி�ட% ?�கி�ட% யா��பாண
 15.09.2000

ெல� ச கிலிய4 இராேச<திர
 சேபச% கிள#ெநா�சி 16.09.2000

ெல� �லிய+
ைம6த4 இராகவ% கேஜ<திர% யா��பாண
 16.09.2000

வ �ரேவ ைக Fப�தர4 சி%ன�த
ப� ெஜய��மா அ
பாைற 17.09.2000

வ �ரேவ ைக ேதவவரத4 அ)ள
பல
 மகாலி$க
 ம�ட�கள�� 17.09.2000

வ �ரேவ ைக லவதாச4 ேயாகராசா ப�ரகா* ம�ட�கள�� 17.09.2000

ேமஜ
 ��யரச4 நாகமண� ேயாேக*வர% ம�ட�கள�� 19.09.2000

வ �ரேவ ைக சசிFப� க)ணாகர% கய�நிதி யா��பாண
 22.09.2000

ேமஜ
 <ய�ல4 சிவ�ெகாF<� தயாள% யா��பாண
 26.09.2000

2� ெல�
த�ப� (சிற��
எ)ைல�பைட)

சிவசித
பர
 சிவா*கர% யா��பாண
 01.10.2000

வ �ரேவ ைக
ப�ம4 (ப�மசலீ4) 

(சிற��
எ)ைல�பைட)

�ைரசி$க


ச4�ணநாத%
யா��பாண
 02.10.2000

வ �ரேவ ைக
ஜத�1 (சிற��
எ)ைல�பைட)

சி%னராசா ஜத.*வர% யா��பாண
 03.10.2000

ெல�
ேசாதி (சிற��
எ)ைல�பைட)

க<தசாமி ேசாதிநாத% ��ைல�த./ 05.10.2000

2� ெல�
ெஜய� (சிற��
எ)ைல�பைட)

க<ைதயா த$கராசா கிள#ெநா�சி 08.10.2000

ெல� ேகாமக4
சிவ6�ப�ரமண�ய


ப�5ைளயாேசாதி
யா��பாண
 26.09.2000

ெல� கானகா இராசர�ண
 கவ�தா யா��பாண
 26.09.2000

2� ெல� இளவரசி க-�ைபயா வ�சலாேதவ� கிள#ெநா�சி 26.09.2000

2� ெல� அ4�மதி இராமசாமி வ�ஜயல�6மி ��ைல�த./ 26.09.2000

ேமஜ
 ேசக
 க<தசாமி தவராசா யா��பாண
 27.09.2000

க�ட4 எழி)மாற4
த
ப��ப�5ைள

ெஜய��மா
ம�ட�கள�� 27.09.2000

வ �ரேவ ைக ேதவ4 சிவராசா றஜன# கிள#ெநா�சி 27.09.2000

2� ெல� மி,ல4
6�ப�ரமண�ய


ச4�ணராசா
கிள#ெநா�சி 28.09.2000

க�ட4 அள�ப4
ேதவசகாய
 அ%ர%?�

ேதவர1ச%
யா��பாண
 30.09.2000

வ �ரேவ ைக கன'�ெகா� நாகராசா சா<தி யா��பாண
 30.09.2000

வ �ரேவ ைக ந<ல4 பழன# ந<த�மா வ/ன#யா 08.09.2000

ெல� சத�சா க<ைதயா வ�மலர1சித
 ம�ட�கள�� 09.09.2000

2� ெல� ந4ெநறி க-�ப% இல�6மிப�ரபா ��ைல�த./ 27.09.2000

2� ெல� ரஜ�வ4 (ச க
) ம=ேவ� ச�தியசீல% ��ைல�த./ 27.09.2000

ெல�
ச6திர4 (சிற��
எ)ைல�பைட)

கேண* ச<திரேசக யா��பாண
 03.09.2000
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2� ெல� <மா
 (சிற��
எ)ைல�பைட)

சி%ன�த
ப� ேதவ�மா யா��பாண
 03.09.2000

ெல�
�<6த4 (சிற��
எ)ைல�பைட)

சாமிஜயா ஒள#நிலவ% யா��பாண
 10.09.2000

2� ெல�
சசி�<மா
 (சிற��
எ)ைல�பைட)

நாகராசா சசி��மா யா��பாண
 10.09.2000

வ �ரேவ ைக
அ�ப4 (சிற��
எ)ைல�பைட)

சிவ% சிவ�மா ��ைல�த./ 10.09.2000

வ �ரேவ ைக
தவ�கிள'
(எ)ைல�பைட)

ச
ப<தராசா

தவ�ெச�வ%
��ைல�த./ 10.09.2000

2� ெல�
பவ4 (பவாலி) 
(சிற��
எ)ைல�பைட)

வ�6வநாத% சத.*�மா யா��பாண
 26.09.2000

வ �ரேவ ைக
றேம1க?ண4
(சிற��
எ)ைல�பைட)

தவராசா றேம*க0ணா யா��பாண
 26.09.2000

க�ட4
உதயச க
 (சிற��
எ)ைல�பைட)

ெச�ல��ைர

ம$கேள*வர%
யா��பாண
 28.09.2000

2� ெல�
கிள'ய4 (சிற��
எ)ைல�பைட)

க<தசாமி த$ேக*வர% யா��பாண
 28.09.2000

வ �ரேவ ைக
றமண4
(,ைண�பைட)

மா+ய�ப% றமண% யா��பாண
 26.09.2000

வ �ரேவ ைக இள6தள'

ப�ரா%சி*ம+யெச�வ


வ�ஜிதா
யா��பாண
 01.10.2000

ேமஜ
 <�யரச4
கணபதி�ப�5ைள

தமசீல%
கிள#ெநா�சி 04.10.2000

2� ெல� ஒள'யரசி (�வ�யரசி) க<தசாமி பவளமதி யா��பாண
 04.10.2000

ெல� பன'நிலா இர�தின
 திலகவதி யா��பாண
 06.10.2000

2� ெல� அளரசி உதய�மா தவமண�ேதவ� க0( 06.10.2000

2� ெல� இைளயத
சின' மாண��க
 பவான# யா��பாண
 06.10.2000

ெல� ேசா
மல4 த$கேவ� ெஜயராசா அ
பாைற 19.10.2000

2� ெல� அ4பரச4 ெதIேவ<திர% சசிதர% ம�ட�கள�� 19.10.2000

ெல� வ
ண4
ேப+%பநாயக


ேயாேக*வர%
யா��பாண
 19.10.2000

ெல� இ4கவ� உதய�மா 6மதி யா��பாண
 19.10.2000

வ �ரேவ ைக கவ�யரச4 �*பராசா ��<த% யா��பாண
 19.10.2000

க�ட4 பர6தாம4 (ரமண4) மாண��க
 ப�ரத.ப% யா��பாண
 20.10.2000

க�ட4 ந�ப�யா

இர�தினசி$க


ேகசவராஜா
யா��பாண
 20.10.2000

க�ட4 நவேமாக4 க<ைதயா ச<திர% அ
பாைற 20.10.2000

க�ட4
மலரவ4
(ேவலவ4)

ர�ணசி$க
 நாதJப% யா��பாண
 21.10.2000

ெல� க <ழலி பா� சா<தின# ��ைல�த./ 21.10.2000

ேமஜ
 ேதவ4 ச<திரேசகர
 சிறிபவா% யா��பாண
 23.10.2000

க�ட4 எ)லாள4 இராசர�ண
 இராB�மா யா��பாண
 23.10.2000

வ �ரேவ ைக �லி�ேதவ4 நடராசா தி)�ெச<Kர% கிள#ெநா�சி 23.10.2000

வ �ரேவ ைக �ரள�1வர4 கலி$க% �*ய<த% ம�ட�கள�� 25.10.2000

க�ட4 ச6திரமதி �மாரசாமி ெச�வ� ம�ட�கள�� 29.10.2000

ேமஜ
 மாவல4 இர�தின
 கேஜ<திர% யா��பாண
 29.10.2000

2� ெல� பாவரச4 ஆன<தராசா JபL<திர% யா��பாண
 29.10.2000

வ �ரேவ ைக ேகாவ �ர4
இராைசயா

வ��கிேன*வர%
��ைல�த./ 29.10.2000

க�ட4 மாமா (சிற��
எ)ைல�பைட)

சி%ன�த
ப�

வண�லசி$க


கிள#ெநா�சி 09.10.2000
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2� ெல�
ெஜன�தா (சிற�

எ�ைல�பைட)
எ�ேவ� ெஜன�தா யா�பாண� 09.10.2000

வ �ரேவ�ைக
��தரராஜ� (சிற�

எ�ைல�பைட)
ேவ���தரராஜ� கிள�ெநா�சி 10.10.2000

ெல�
இரா� (சிற�

எ�ைல�பைட)
ெபா�ைனயாஇரா� கிள�ெநா�சி 11.10.2000

2� ெல�
இராேச�திர�

(எ�ைல�பைட)

ெபா�ைனயா

இராேச�திர�
��ைல!த"# 17.10.2000

2� ெல�
உதய�

(எ�ைல�பைட)
சி�ன!த�ப$ உதய&மா( ��ைல!த"# 18.10.2000

வ �ரேவ�ைக ��சாமின! ெச�வராசா ம)கய*கரசி ம�ட,கள- 15.11.2000

வ �ரேவ�ைக ெச�தாழின!
கி./ணப$0ைள

ெஜயமதி
ம�ட,கள- 15.11.2000

வ �ரேவ�ைக உதயநிலா ெத1வநாயக� ற3சின� ம�ட,கள- 15.11.2000

வ �ரேவ�ைக ஒள!வ&ழி ('வாரகா) ெவ0ைள,&�4ற3சின� அ�பாைற 15.11.2000

வ �ரேவ�ைக அ�ள!ன! அ.ைமநாயக�மாலின� யா�பாண� 19.11.2000

வ �ரேவ�ைக அன!மதி கி�ண�மேக/வ6 ��ைல!த"# 19.11.2000

வ �ரேவ�ைக மா�மதி சதாசிவ�7ப$னா ம�னா( 19.11.2000

வ �ரேவ�ைக அைலவாண& க�தசாமி ேலாேக/வ6 கிள�ெநா�சி 19.11.2000

வ �ரேவ�ைக ஆழியரசி இராஜ&லசி)க�வ$ஜிதா யா�பாண� 19.11.2000

க�ட� ந�ப&யரச� -ன�தர�ண� �த(ச� யா�பாண� 21.11.2000

க�ட� சரவண� ெப.மா086ய9(!தி அ:ராத-ர� 21.11.2000

க�ட� கதி+ந�ல� ேலாகநாத� ரா;&மாh அ�பாைற 22.11.2000

க�ட� சிவபால�
ெவ0ைள�சாமிக)காண$

மேனாகரச(மா
��ைல!த"# 24.11.2000

2� ெல� தி�மைலயரசி சித�பரநாத� நாகல��மி யா�பாண� 25.11.2000

ெல� ர,ண� ெபா�:!<ைர ராஜா ம�ட,கள- 27.11.2000

ெல� �பேநச� &மாரலி)க� சசிகர� ம�ட,கள- 27.11.2000

வ �ரேவ�ைக தி�களரசி இராசர!தின� �க�தின� யா�பாண� 27.11.2000

ெல� தி�வ�,ெச�வ� பஞசா�சர� மதியழக� ம�ட,கள- 28.11.2000

வ �ரேவ�ைக �வ&ண� ச#�தரராசா ேகாகில� அ�பாைற 28.11.2000

2� ெல� இயலரசி இராம�ெஜய�தா தி.ேகாணமைல 28.11.2000

வ �ரேவ�ைக
ெத-வாைன

(எ�ைல�பைட)
சிவராசா ெத1வாைன கிள�ெநா�சி 20.11.2000

வ �ரேவ�ைக
�.ச�

(எ�ைல�பைட)
மேக�திர� ேகத"/வர� கிள�ெநா�சி 23.11.2000

வ �ரேவ�ைக மாவரசி ஆ@�க� பவளராண$ யா�பாண� 22.12.2000

வ �ரேவ�ைக தமி/0ெச�வ� த�ப$ப$0ைள கி.பாகர� யா�பாண� 22.12.2000

க�ட� திவாகின! &மாரசாமி நாகல��மி ம�ட,கள- 23.12.2000

2� ெல�

ேகத�1 (கேண1) 

(சிற�

எ�ைல�பைட)

ச)கிலி கேண/ கிள�ெநா�சி 22.12.2000

2� ெல�
ரமண� (சிற�

எ�ைல�பைட)
கனகநாயக� ரமண� யா�பாண� 22.12.2000

2� ெல�
தியா� (சிற�

எ�ைல�பைட)
இராசலி)க� தியாகராசா தி.ேகாணமைல 22.12.2000

2� ெல�
ரத� (சிற�

எ�ைல�பைட)
மகாராசா சீறிதர� யா�பாண� 22.12.2000

2� ெல�
ேதாம1 (சிற�

எ�ைல�பைட)
சி�ன!த�ப$ ேதாம/ யா�பாண� 22.12.2000

வ �ரேவ�ைக
ச�திரேசக+

(எ�ைல�பைட)

பாலகி./ண�

ச�திரேசக(
கிள�ெநா�சி 22.12.2000
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வ �ரேவ�ைக தாயபர�

(எ�ைல�பைட)

-ேல�திர� தயாபர� கிள�ெநா�சி 22.12.2000

வ �ரேவ�ைக
ெசௗ�தரராஜ�

(எ�ைல�பைட)
�!<ெசௗ�தரராஜ� கிள�ெநா�சி 22.12.2000

2� ெல� ஈழவ4ண� பரராஜசி)க� சார)க� யா�பாண� 06.12.2000

ேமஜ+ இள5�க� இராசலி)க� பவா� யா�பாண� 10.12.2000

2� ெல� இள�தி�மாற� �ப$ரமண$ய� �ேர/ யா�பாண� 21.01.2000

க�ட� ப�தி

ேயாச

மறியெறஐpேனா�ட

வச�த&மா(;

யா�பாண� 22.01.2000

ெல� தாரக� சிவலி)க� தயாள� ம�ட,கள- 15.02.2000

வ �ரேவ�ைக வ+ண�ப&6ய� வரதரா; ேவFகா� ம�ட,கள- 15.02.2000

வ �ரேவ�ைக ெவ4மய&� சG�கர!தின�வ$மலா யா�பாண� 14.03.2000

2� ெல� ராதா கா!த�!< சி�ன�!< ம�ட,கள- 21.03.2000

ேமஜ+ அ5த� ஆ@�க�ெஜய�ச�திர� ம�ட,கள- 22.03.2000

ெல� வ&ஜயகாh7தி8 பா,கியரா;வ$ஜயரா; ம�ட,கள- 22.03.2000

ேமஜ+ �தாய&ன! (க��லி)
ெத1ேவ�திரப$0ைள

ெஜய�கி
யா�பாண� 26.03.2000

ேமஜ+ பரண&தர� (பர�) நாகராசா சிவராசா ம�னா( 26.03.2000

ேமஜ+ ேகாகிலா இராச<ைர யேசாராண$ ��ைல!த"# 27.03.2000

ேமஜ+ வ&��ப� (வன!த�) நடராசா ரஜன�கா� அ�பாைற 27.03.2000

க�ட� வ9:ரா;
மாண$,கேபா4

க)காதர�
ம�ட,கள- 27.03.2000

க�ட� ம<ளரச� இராச!தின� ரேம/ ��ைல!த"# 27.03.2002

க�ட� �ட6ன! த.மபாலா �க�தின� யா�பாண� 27.03.2000

க�ட� அ�வ&ழி Hபாலசி)க�வ "லாவதி யா�பாண� 27.03.2000

க�ட� ெறாப&�ச� பாலசி)க� ப$ரபாகர� யா�பாண� 27.03.2000

க�ட� கவ&ேவ�த�
தி.ஞானசப��தப$0ைள

சிறிதர�
யா�பாண� 29.03.2000

க�ட� க4ணதாச� ஆ@�க� கஜ7ப� ம�ட,கள- 29.03.2000

க�ட� 5��த� ெசபமாைலெச�வ� யா�பாண� 29.03.2000

க�ட� ஈழ0ெச�வ� ேஜ�/றத"/ யா�பாண� 29.03.2000

க�ட� '6ேயாதன�
ஆன�த&மாரசாமி

ச(மில�
யா�பாண� 29.03.2000

ெல� கதிெராள! சி�ன!த�ப$ �த(சின� யா�பாண� 29.03.2000

ேமஜ+
ேசரமக�

(5��த�)
ச#�தரராஜ� ரவ "�திர� அ�பாைற 02.04.2000

க�ட� யேசாதின!
சரவண�!<

இர!திேன/வ6
யா�பாண� 02.04.2000

க�ட� மைனமதி
அ.ளான�தசிவ�

ப$ரமிளா
கிள�ெநா�சி 02.04.2000

க�ட� ெந=�கீர� க�ைதயா �பா/கர� யா�பாண� 02.04.2000

ெல� மண&நிலா அ�ேதான� ற3சின� கிள�ெநா�சி 02.04.2000

2� ெல� கீ+7தனா (தமிழின!) �.க9(!தி கேஜ�தின� யா�பாண� 02.04.2000

2� ெல� கி�பாலின! இராைசயா ச�திரகலா கிள�ெநா�சி 02.04.2000

2� ெல� கிழிெமாழியா? சடா�சர� ெச�வல��மி யா�பாண� 02.04.2000

ேமஜ+ தாயக�
பரமான�தவ4ேவ�

சசி,&மா(
யா�பாண� 16.04.2000

வ �ரேவ�ைக வ4ணபால� சிவநாதப$0ைள ெஜகத"/ ம�ட,கள- 16.04.2000

ெல� அ5தமக? இரா� -வனேலாஜின� கிள�ெநா�சி 16.04.2000
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2� ெல� கைலமக? (�,9) பரமசிவ� ற3சின� யா�பாண� 16.04.2000

ெல� இைசவாண&
ம:ேவ*ப$0ைள

@ேபசின�
யா�பாண� 17.04.2000

க�ட�
�ணநாயக�

(@யவ�)
சG�க�மதிகர� ம�ட,கள- 18.04.2000

க�ட� பாழிய� ேமகனதா/�க�த� ம�ட,கள- 18.04.2000

ெல� ஜ�வ�த� ந�லத�ப$ த)கவ4ேவ� ம�ட,கள- 18.04.2000

2� ெல� தமிழவ�
மய$�வாகன�

க.ணான�த�
ம�ட,கள- 18.04.2000

2� ெல� அக7ேதவ� கனகசைபஅ.ளான�த� ம�ட,கள- 18.04.2000

2� ெல�
ர�வாண�

(வ&ஜிதர�)
அமரசி)க�&ணலி)க� ம�ட,கள- 18.04.2000

வ �ரேவ�ைக சி�'ஜ� ெவ*றி,ெகா4 �பாகர� யா�பாண� 18.04.2000

வ �ரேவ�ைக அ�?நிலா ெஜகராசா கஜல��மி யா�பாண� 19.04.2000

2� ெல� ப&ரவ&��மா+
சிவ��தர9(!தி

�ேர/&மா(
ம�ட,கள- 20.04.2000

ெல�.ேகண�
கவ&8க4ண�

(க4ண�)
நாகமண$ ச!தியசீல� ம�ட,கள- 21.04.2000

ேமஜ+ சய�திர�
ந�லர!தின�

�ேவதா/க(
ம�ட,கள- 21.04.2000

ேமஜ+ அழ�ந�ப& நடராசா ரவ$,&மா( யா�பாண� 21.04.2000

க�ட�
வ&ஜிதர�

(ப�லவ�)
<ைரராசசி)க� சீமா� யா�பாண� 21.04.2000

க�ட� வானரச� ெபன4* எ�ம�ேதாம/ யா�பாண� 21.04.2000

ெல� அசAக� க�தசாமி ப$ரபாகர� ம�ட,கள- 21.04.2000

2� ெல� �,=வ� (மாற�)
�!<ப$0ைள

வ$ஜயராசா
ம�ட,கள- 21.04.2000

2� ெல� பவள�ப&6ய� தி�ைலேபா4அழைகயா ம�ட,கள- 21.04.2000

2� ெல� ம<னேலாஜ� சி�ன!த�ப$ தவராசா அ�பாைற 21.04.2000

2� ெல� �ரல5த� கி/ணப$0ைள �தாகர� ம�ட,கள- 21.04.2000

வ �ரேவ�ைக பாமக? ெடமின�* ெயன�/வர� வ#ன�யா 21.04.2000

2� ெல� அ�ணா (அ�ள!ன!)
கணபதிப$0ைள

ெஜயராண$
யா�பாண� 24.04.2000

வ �ரேவ�ைக ேதவத+சின! அ�லி�!<தயா ம�ட,கள- 24.04.2000

2� ெல� அ�ணா (அ�ண�) ஆ@�க��ப$ரமண$ய� ம�ட,கள- 25.04.2000

ெல� அ�8�மர� இராமலி)க� �தாகர� ம�ட,கள- 10.05.2000

2� ெல� சிவமதி சிவலி)க� ேயாகின� கிள�ெநா�சி 10.05.2000

2� ெல� கவ&யரச� இராசநாயக� ச�ச� யா�பாண� 11.05.2000

ெல�.ேகண� வச� (உமாறமண�)
க�தசாமி

சிவ�ப$ரமண$ய�
கிள�ெநா�சி 12.05.2000

வ �ரேவ�ைக ஈழ0ெச�வ� பர3ேசாதி ெஜகேசாதி யா�பாண� 12.05.2000

ெல� தமிழழக� க�ைதயா சி!திரேவ� ம�ட,கள- 13.05.2000

2� ெல� நக� (சசி) ேவ��.&ச!தியநாத� ம�ட,கள- 13.05.2000

க�ட�
ஈழேவண&

(கவ&யழகி)
ெச�வராசா மண$மாலா யா�பாண� 15.05.2000

வ �ரேவ�ைக ஓவ&யா ெஜயர�ண� ந(மதா யா�பாண� 15.05.2000

க�ட� சி�க� லIல- ெபா�ெச�வ� யா�பாண� 16.05.2000

ெல� C,9 ேவலாJத� ரவ$,&மா( ��ைல!த"# 16.05.2000

2� ெல� @யமக? (@யவ?)
தி.நா#,கர�

வ$ஜயர3சின�
கிள�ெநா�சி 16.05.2000

2� ெல� ேமதின! (ம�ைக) பா,கியநாத� ராதிகா யா�பாண� 16.05.2000
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ெல�.ேகண� 5ரள! இராசர�ண�

அ�ர�ப$றா)கிலி�

யா�பாண� 16.05.2000

வ �ரேவ�ைக ர,சி8கன!
இராேச�திர�

இராஜ&மா6
யா�பாண� 26.05.2000

வ �ரேவ�ைக சரவண�
ெச�வநாயக�

சிவ�ெச�வ�
&.ணாக� 26.05.2000

2� ெல� இைசயாள� தவராசா ரவ "�திர� ம�ட,கள- 27.05.2000

க�ட� கானக� அ�பலவாண(அ)கய� யா�பாண� 28.05.2000

க�ட� த�ப� (�வ+ணத�ப�) சா�பசிவ� சிறிகா� யா�பாண� 28.05.2000

ெல� ர,சிமாற� அ.ள�க.ணாகர� யா�பாண� 28.05.2000

க�ட� ரவ&�ல� �ப$ரமண$ய� நிசா�த� ம�ட,கள- 29.05.2000

க�ட� இைசவாண&
க�ைதயாப$0ைள

ஜ"வநாயகி
யா�பாண� 29.05.2000

க�ட� ஆழி8�மர� மாடசாமி சிவ&மா( அ�பாைற 29.05.2000

ெல� கமலாகர� க�தவன� கமலநாத� ம�ட,கள- 29.05.2000

ெல� கழின!
ம6யா�ப$0ைள

ேம6ெகா�சலி�
யா�பாண� 29.05.2000

2� ெல� அறிவ5த� நடராசா வ$ேனாத� ம�ட,கள- 29.05.2000

2� ெல� ெகௗ6யாள� சG�க�வ$நாயக9(!தி ம�ட,கள- 29.05.2000

ேமஜ+ �வ+ண� வ$,ர( ெஜயசீல� யா�பாண� 29.05.2000

க�ட�
மDர�

(பா+7தசாரதி)
க�தேபா4 கனக��தர� ம�ட,கள- 19.06.2000

ெல� வ&'ச�
மாமா)க�

வ$ஜயபா/கர�
ம�ட,கள- 21.06.2000

2� ெல� க/ேவ�த�
இராம,&மா(

தவ�ெச�வ�
கிள�ெநா�சி 26.06.2000

ெல� ேசரமதி ெம1யப� ெஜயல��மி ��ைல!த"# 26.06.2000

வ �ரேவ�ைக அக+ெமாழி �.ேக� ேயாக�மா யா�பாண� 04.07.2000

வ �ரேவ�ைக பாரதி ேதவதா/சா�தேம6 யா�பாண� 04.07.2000

வ �ரேவ�ைக மா'6 (ர,சிகைல) இராசரர!தின� ப!மராண$ யா�பாண� 04.07.2000

ேமஜ+
சிற�வாண&

(க��லி)
சி�ன!த�ப$ சா�தி ம�ட,கள- 05.07.2000

ேமஜ+ ெவ�க4ண� கனகலி)க� சசி,&மாh யா�பாண� 05.07.2000

க�ட� இள��மண� அ.ைம!<ைர ப$ரகா/ யா�பாண� 05.07.2000

ெல� இன!யவ�
உ.!திராவதி

வச�தராஜ�
யா�பாண� 10.07.2000

2� ெல� அரசலா
கதி(காம!த�ப$

கலி)கராண$
ம�ட,கள- 10.07.2000

2� ெல� மைறவாண� நடராசா சிவலி)கநாத� வ#ன�யா 10.07.2000

2� ெல� ெசழிய� ெப�ன�பல� கவ$தா/ யா�பாண� 10.07.2000

க�ட� ேகசவநிதி (ரா;)
வ$நாயக9(!தி

கி./ணராஜா
ம�ட,கள- 10.07.2000

2� ெல� நள!ன! தி.நாம� சசிமாலா கிள�ெநா�சி 10.07.2000

ெல� பகலவ� இராசலி)க� ெஜ�/ம� கிள�ெநா�சி 21.08.2000

ெல� வ4ண� நடராசா &கேன/வர� ��ைல!த"# 22.08.2000

ெல� தாமைர (தாமரா) பரராஜசி)க�ம3�ளா யா�பாண� 23.08.2000

ேமஜ+ தி�வ�? (எம+ச�)
அ-!<ைர

சிவான�த9(!தி
யா�பாண� 26.08.2000

வ �ரேவ�ைக ெபா-ைக
இராசலி)க�

சேராஜின�ேதவ$
யா�பாண� 28.02.2000

2� ெல� யாழின!ய� சி�ன!<ைர -ேல�திர� ம�ட,கள- 29.08.2000

Page 9 of 15வ$�வமB -வ$!<ட� - 4

16/01/2012http://www.veeravengaikal.com/index.php/heroes-details/68-visuvamadu-vithudal-part4



ேமஜ+ அழக� (சார�க�) மய$�வாகன�அரவ$�த� யா�பாண� 29.08.2000

ேமஜ+ ஓைசய� (த�ச�) நாகராசா மதிகர� கிள�ெநா�சி 29.08.2000

க�ட� 'ளசிேவ�த�
நாராயணப$0ைள

சதான�தசிவ�
யா�பாண� 29.08.2000

க�ட� சா�ண&
மய$�வாகன�

ேமகல��மி
ம�ட,கள- 29.08.2000

வ �ரேவ�ைக அ�ப�தி
ேதவதாச�

அ�ரன�அ:லா
யா�பாண� 31.08.2000

க�ட� ஆன�தAப� ராச� ெஜக� யா�பாண� 01.09.2000

வ �ரேவ�ைக கைலய�வ& சி�ன!த�ப$ ச�திரமல( யா�பாண� 17.09.2000

வ �ரேவ�ைக ெச�ெகா9
ேவலாJத�ப$0ைள

ேகசவ�
��ைல!த"# 17.09.2000

வ �ரேவ�ைக மதனா ஆ@�க�தனல��மி ம�ட,கள- 06.10.2000

வ �ரேவ�ைக �கதா க@ப� ராண$ தி.ேகாணமைல 06.10.2000

வ �ரேவ�ைக இல8கனா
ஜ"வர�ண�

பாலசிேலாஜின�
��ைல!த"# 06.10.2000

க�ட� நிலவ� ஆ@�க��ேர/ யா�பாண� 06.10.2000

2� ெல� ரவ& க�தசாமி ரவ$�ச�திர� அ:ராத-ர� 07.10.2000

ேமஜ+ மாற� (உைடய�பா) ேகாபா�வ$மலராஜ� யா�பாண� 07.10.2000

ெல� எ�லாள� ெப.மா0 ேவFேகாபா� கG4 07.10.2000

வ �ரேவ�ைக வா�5கி� கேஜ�திர� -வேன/வ6 கிள�ெநா�சி 08.10.2000

வ �ரேவ�ைக ெவ4ண&லவ�
ெச�வ�!<

ரவ$�ச�திர�
ெகாK�- 08.10.2000

க�ட�
சE�ேண1வர�

(சலீ�)
பால� ேகாL/வர� ம�ட,கள- 09.10.2000

ேமஜ+ இள�ப�தி அ.�ேசாதி உதயராசா யா�பாண� 10.10.2000

வ �ரேவ�ைக கவ&யழகி &மாரசாமி �ஜி!தா கிள�ெநா�சி 11.10.2000

ெல� அ67ேதவ� ெச�ல!<ைர ெஜயராசா யா�பாண� 13.10.2000

க�ட� ெஜயபா1கர�
ெவ0ைள�சாமி

வ$ஐயச)க(
ம�ட,கள- 16.10.2000

ெல� மல+ெந.ச� எ�ேவ� ெஜக� கிள�ெநா�சி 20.10.2000

2� ெல� வ �ர� த(மராசா �த(ச� கிள�ெநா�சி 20.10.2000

க�ட� ெகௗ�ச�யா
பால�ப$ரமண$ய�

ைமதிலி
யா�பாண� 20.10.2000

வ �ரேவ�ைக இல8கியா சிவசாமி த(சின� ��ைல!த"# 20.10.2000

வ �ரேவ�ைக ��தி (Aப&கா) �.ேக� ெஜய�தின� ��ைல!த"# 20.10.2000

2� ெல�
த�ப&

(எ�ைல�பைட)
&.நாத�&ேப�திர� யா�பாண� 19.10.2000

வ �ரேவ�ைக
ராச�

(எ�ைல�பைட)

சிவலி)க�

வ$,ேன/வர�
யா�பாண� 19.10.2000

வ �ரேவ�ைக

தி�0ெச�வ�

(சிற�

எ�ைல�பைட)

கதிேர� தி.�ெச�வ� ம�னா( 29.10.2000

2� ெல� �சலீ� சG�க� ரவ$�ச�திர� ம�ட,கள- 03.11.2000

ேமஜ+ தமி/0ெச�வ& இராைசயா யாழின�ேதவ$ யா�பாண� 07.11.2000

வ �ரேவ�ைக கைலெயாள! �!<ராசா சிற"ச(மிலா ��ைல!த"# 08.11.2000

ேமஜ+ அ�மண&
நராயணப$0ைள

சிவமாற�
யா�பாண� 10.11.2000

ெல� பழன!நாத� க�த,&�4 ெஜகநாத� அ�பாைற 14.11.2000

க�ட� நி�பா த�ப$ர�ண�&மா6 ம�ட,கள- 15.11.2000

க�ட� ைமவ&ழி மய$�வாகன� ேநசமல( ம�ட,கள- 15.11.2000
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க�ட� ச�மின
 எ�ேவ� ெஜய�மா� ம�டகள�� 15.11.2000

ெல� இல�சிகா ச��க��சீலமாலா ம�டகள�� 15.11.2000

ெல� தவநிதி ��தர� ந�தின� ம�டகள�� 15.11.2000

2� ெல� லவன
 சீதாரா� க ேக!வ� ம�டகள�� 15.11.2000

2� ெல� ைவய�தி �லேசகர�ப#$ைள சாரதா ம�டகள�� 15.11.2000

2� ெல� ரவ� (எ�ைல�பைட) இராமசாமி இராசலி க� யா'�பாண� 30.11.2000

ேயாகராசா
(காவ��ைற
ப�ேசாதக�)

ெச)வ� ேயாகராசா யா'�பாண� 01.01.2000

வ  ரேவ!ைக ப�ரபாஜின
 (#ேவன
) ஆன�த+ேயாேக!வ� ம�டகள�� 15.12.2000

வ  ரேவ!ைக அகிலா�ப�ைக பால�ேபா,ஆன�தி ம�டகள�� 15.12.2000

வ  ரேவ!ைக அக%&ட� கணபதி ெசௗ�தலா ம�டகள�� 15.12.2000

2� ெல� காவ'ேசாழ� தவராசா வ#ஜி ம�டகள�� 18.12.2000

2� ெல� &த� கனக.�ய/ �தாக/ யா'�பாண� 21.12.2000

க�ட� கன
%ேச�த�
ேகாபால�ப#$ைள

�ேல�திர+
ம�டகள�� 22.12.2000

க�ட� இள!கதி� (ப�ன �) இராஜ��தர� கமலதாச+ ெகா0�� 22.12.2000

க�ட� சிைறவாச�
ப1மநாத+

ெச�தி)�மா/
யா'�பாண� 22.12.2000

ெல� வ  ர*ேகா�
கணபதி�ப#$ைள

ேசாதிநாத+
கிள�ெநா2சி 22.12.2000

வ  ரேவ!ைக
தமிழ�+
(தமி,நிலா)

ேசாம��நர� ேதவகி யா'�பாண� 23.01.2001

2� ெல�
ச-&வ�
(கமலநாத�)

த கராஜா ராஐ+ அ�பாைற 25.01.2001

க�ட� #ேவச� ஆ1மலி க� �ேர! அ�பாைற 01.02.2001

வ  ரேவ!ைக ஆழிய/� ஆன�தராசா �கி யா'�பாண� 01.02.2001

வ  ரேவ!ைக யாழவ0 (யாழின
) ஆன�தசி க� சசிேரகா யா'�பாண� 01.02.2001

வ  ரேவ!ைக கீPதா (ெச�வ�)
பரமலி க�

ேயாகா�ப#ைக
யா'�பாண� 09.02.2001

ெல� +வ�தா (கன
தா) 6ைரர�ண� நிசா�தின� யா'�பாண� 19.02.2001

க�ட�
யா,ேவ�த�
(ப��ய�)

இராசர�ண�

ப#ரச+னவதன+
யா'�பாண� 19.02.2001

க�ட� தி2ெந-ச�
அ7ளான�த�

.ைசதாச+
யா'�பாண� 24.02.2001

ெல�.ேகண� காவ�யா சிவபா8உதயா யா'�பாண� 16.01.2001

2� ெல�
மண�ேநச�
(ற கமக�)

கனகர�ண��ேர!�மா/ அ�பாைற 18.03.2001

ேமஜ� ெத�ற� வ#நாயக�மேக�திர+ ம�டகள�� 21.03.2001

க�ட� வாகின
 க�தசாமி கலா ம�டகள�� 27.03.2001

ெல� லதா சி+ைனயாஅமராவதி ம�டகள�� 27.03.2001

ெல�
மேனாற-சித�
(மேனாற-ச�)

ெபா+:16ைர

ச�திர�மா/
ம�டகள�� 30.03.2001

2� ெல� ேர4க�
தி72ெச)வ�

ேயாகநாத+
ம�டகள�� 30.03.2001

வ  ரேவ!ைக மதிகர�
தாேமாதர�

பால��ப#ரமண#ய�
ம�டகள�� 08.04.2001

2� ெல� கவ�மக0 ேயாகநாயக� ெச)வமதி அ�பாைற 16.04.2001

வ  ரேவ!ைக
மதிநிலா
(அண�நைக)

கேணச+கய)வ#ழி யா'�பாண� 19.04.2001

ெல�.ேகண� கட�ப� மகாலி க� �ேர!�மா/ யா'�பாண� 20.04.2001

2� ெல� ேவ�த� அ�ேதான� ேயா+ச+ யா'�பாண� 20.04.2001
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ேமஜ� வச�தநிலா ��ண#ய>/1தி பாமதி யா'�பாண� 25.04.2001

ேமஜ� கவ�யரசி திரவ#ய� கி7!ணேவன� யா'�பாண� 25.04.2001

க�ட� ப�ரபா (#மரவ�ழி) ெபா+ன�பல� ராஐpன� யா'�பாண� 25.04.2001

ெல� நிேவதின

தி)ைலய�பல�

ச1தியபாமா
�)ைல1த?@ 25.04.2001

ெல� தயாவதி
ச1தியநாத+

ச1தியவாண#
யா'�பாண� 25.04.2001

ெல� கவ�தா (யாழிைச) சிவேசகர� ராதிகா யா'�பாண� 25.04.2001

2� ெல� சிவா இராைசயா பால�மா/ யா'�பாண� 15.10.2001

க�ட� நிமல� ேவ82சாமி ெஜயரா� மா1தைள 19.10.2001

ேமஜ�
ேறாசா
(கட'க2�+லி)

கேணச+கA�கரசி யா'�பாண� 21.10.2001

ேமஜ� சிவா ேவலாBத� தயாபர+ யா'�பாண� 21.10.2001

க�ட� ெச�ல�ப� இராைமயா மேக�திர+ வ@ன�யா 21.10.2001

க�ட� ெச�தள
� இசிேதா/ ேம�C�! யா'�பாண� 21.10.2001

ெல�.ேகண�
அ/த&ரப�
(கட'க2�+லி)

சி+ன�� ந�தின� யா'�பாண� 26.10.2001

ேமஜ� ெச�வ� (ெச�ர�) வ#)ர+ ர� ம�டகள�� 28.09.2001

ெல� வ5ண� கேணச+ ந?திராசா அ�பாைற 30.10.2001

2� ெல� மாதவ� ெச)வராசா ந�த�மா/ கிள�ெநா2சி 23.08.2001

வ  ரேவ!ைக கைலமதி
கிறி!6ராசா

ேம�சிேராமின�
யா'�பாண� 01.08.2001

ேமஜ� யா,ேவ�த� அழகர�ன�அரவ#�த+ யா'�பாண� 09.09.2001

2� ெல� கைலமதி
சி+ன1த�ப#

ெஜயச�திரவதன�
யா'�பாண� 25.04.2001

2� ெல� கதிரவ� கனகர1தின� சசிப#ரத+ யா'�பாண� 25.04.2001

வ  ரேவ!ைக தி2வ�ழி நாகராசா �க�தின� கிள�ெநா2சி 25.04.2001

வ  ரேவ!ைக ஆர/� ெச)வ+கவ#தா யா'�பாண� 25.04.2001

வ  ரேவ!ைக கைலயரச� மா��16 சிவ�மா/ கிள�ெநா2சி 25.04.2001

க�ட� &கி அ7ணாசல�வ#ஐயா யா'�பாண� 26.04.2001

க�ட�
இைற%ெச�வ�
(நிலா)

பால2சாமி ம கேள!வ� ம+னா/ 26.04.2001

ெல� தி�ைலமதி தனபாலசி க� சாதனா யா'�பாண� 26.04.2001

2� ெல� அ20மதி பாலகி7!ண+த:சியா யா'�பாண� 26.04.2001

வ  ரேவ!ைக சம�வ�ழி �க+ெஜகத?!வ� யா'�பாண� 26.04.2001

ேமஜ� மாலதி
கணபதி�ப#$ைள

கி7ேப!வ�
ம�டகள�� 27.04.2001

க�ட� ெவ'றிநிலவ� ேகாபா) ரவ#2ச�திர+ கிள�ெநா2சி 27.04.2001

2� ெல� +கழரசி ெச)ல1த�ப# அேனாஜா யா'�பாண� 27.04.2001

2� ெல� அறிவ/த� ெச)வராசா நி/மல+ கிள�ெநா2சி 27.04.2001

வ  ரேவ!ைக பாேவ�த�
ேசாதிலி க�

��தரவ,ேவ)
யா'�பாண� 27.04.2001

ெல� தமிழின
 தியாகராசா வ#ஜயல��மி யா'�பாண� 28.04.2001

ெல� ெச�ப�ைற
நாராயணசாமி

வச�தராண#
�)ைல1த?@ 28.04.2001

வ  ரேவ!ைக தயாபர� த�ப#ராசா தயாபர+ யா'�பாண� 25.04.2001

வ  ரேவ!ைக +5ண�யராசா
ேவ82சாமி

��ண#யராசா
கிள�ெநா2சி 27.04.2001

ெல�
வ5ண� (சிற�+
எ�ைல�பைட)

ஆD�க�தயாேநச+ யா'�பாண� 21.04.2001

2� ெல� ச1திேவ) �ேர!�மா/ �)ைல1த?@ 25.04.2001
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&ேர6
(எ�ைல�பைட)

வ  ரேவ!ைக ேகா+ இராைசயா ராஐ;�மா/ அ�பாைற 28.05.2001

ெல� ப�ரபாகின
 வ ?ரசி க�வச�தா ம�டகள�� 28.05.2001

ெல�
இல*கனா
(/�ைல)

ேயாகநாயக� ப1மாவதி ம�டகள�� 25.05.2001

வ  ரேவ!ைக ேசரவாண� (தயான
)
சிவ��ப#ரமண#ய�

தயாள�ன�
ம�டகள�� 28.05.2001

ெல� இ�ப� த�ப#ராசா ப#ரத?ப+ கிள�ெநா2சி 04.06.2001

ெல� கைலேநச� ச��க��16�மா/ அ�பாைற 18.06.2001

வ  ரேவ!ைக
ெச!கைல
(அகவ�ழி)

ெச)ல16ைர சிவத/சின� யா'�பாண� 18.06.2001

ேமஜ� வ�& நடராசா .�ய�மா/ யா'�பாண� 19.06.2001

2� ெல� வான
லா
இரவ ?�திரராச+

வ ?ணாயாழின�
யா'�பாண� 19.06.2001

ெல� அ20பதி கணபதி�ப#$ைளஅ7$ ம�டகள�� 19.06.2001

ேமஜ� &த� அ�ப#ைகபாக+ பர�தாம+ யா'�பாண� 22.06.2001

க�ட� மி7திர� (ெச�வ�)
தி)ைலநாத+

தவ2ெச)வ+
யா'�பாண� 22.06.2001

ேமஜ� ைப�தமிழ� ெச)வராசா சிவேநச+ யா'�பாண� 30.06.2001

ெல�
அ�பா6
(�ைண�பைட)

�16�மா/

வ#கிேன!வர+
வ@ன�யா 06.06.2001

வ  ரேவ!ைக
ேஜ&தாச� (/த�
தமிழ ழ ேதசிய) 
(�ைண�பைட)

ஏகா�பர� ேஜ�தாச+ கிள�ெநா2சி 16.06.2001

2� ெல�
நிமா�
(�ைண�பைட)

அ+ர+வ#ஐய�மா/

நிமா)
யா'�பாண� 19.06.2001

வ  ரேவ!ைக
மேனாகர�
(எ�ைல�பைட)

6ைர2சாமி மேனாகர+ �)ைல1த?@ 07.06.2001

ெல� அேனாஜா (அன
7தா) த�ப#�ப#$ைள �கி/தா ம�டகள�� 01.07.2001

2� ெல�
தண�ைகவ�லி
(ேதவ�கா)

கேணச+அமராவதி தி7ேகாணமைல 01.07.2001

வ  ரேவ!ைக ெச�தாள� க�ைதயா �த/ச+ யா'�பாண� 04.07.2001

ேமஜ� +ர�சி
தியானமண#

பால�ப#ரகா!
தி7ேகாணமைல 05.07.2001

2� ெல� ெவ5ப�ைற நி/மலகா�த+ நிஜன� யா'�பாண� 11.07.2001

க�ட� சா�தெகௗ� க�தசாமி ெச�திமல/ ம�டகள�� 17.07.2001

ேமஜ� ெஜனா�தன� ஜயா16ைர தி72ெச)வ� ம�டகள�� 26.07.2001

வ  ரேவ!ைக
உதயரா:
(எ�ைல�பைட)

நடராஜா உதயராF கிள�ெநா2சி 05.07.2001

ெல� அழ#ேநய� சி+ன16ைர ேநசராஜா ம�டகள�� 02.08.2001

க�ட� வ�;த ப� அ)லிசி க� சிவ�மா/ ம�டகள�� 10.09.2001

க�ட� நிசா�தின
 மாண#க� தவமல/ யா'�பாண� 12.09.2001

ெல�.ேகண� #/த�
தவராசா6ைர

நாேக!வர+
யா'�பாண� 16.09.2001

க�ட� எழிலரச� நாகமண# மண#வ�ன+ யா'�பாண� 16.09.2001

2� ெல� உதய� (<வழக�)
��ப#ரமண#ய�

�ேர!�மா/
கிள�ெநா2சி 16.09.2001

ெல� மைலயரசி மகாராசா ெஜயா யா'�பாண� 04.11.2001

வ  ரேவ!ைக அ/தவ�ழி ராF கா�தி கிள�ெநா2சி 04.11.2001

ேமஜ�
வளவ�
(கட'க2�+லி)

�7ேக� உதய�மா/ யா'�பாண� 09.11.2001

க�ட� ப#திய�ப� ெச)ல�பா சிவ�மா/ யா'�பாண� 11.11.2001
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வ  ரேவ!ைக கானகேவ!ைக
(ேவ!ைக)

கனகலி க� நி/மல+ கிள�ெநா2சி 20.11.2001

க�ட� அதியமா� (அ�+) ேதவதாச+றி2ேச� யா'�பாண� 24.11.2001

க�ட� இைளயத�ப�
சிவ��ப#ரமண#ய�

சசி�மா/
யா'�பாண� 26.11.2001

க�ட� இள!கதி�
ேயாேக�திர+

அ7��மர+
யா'�பாண� 28.11.2001

வ  ரேவ!ைக
ேயாக�
(�ைண�பைட )

சிவலி க� ேமாக+ ம�டகள�� 28.11.2001

வ  ரேவ!ைக
சலீ�
(�ைண�பைட )

வ#நாயக>/1தி

�ணேசகர�
கிள�ெநா2சி 28.11.2001

ெல�
ந�த#மா�
(�ைண�பைட)

ந)லத�ப# ந�த�மா/ யா'�பாண� 06.11.2001

மலரவ�
(காவ��ைற
சிற�+அதிர=�பைட)

பாலசி க� கா�தராச+ தி7ேகாணமைல 30.11.2001

க�ட� இளமாற� சதான�த+�தாக/ யா'�பாண� 06.12.2001

ெல� ஆதின
 கதிரமைலேகாமலா ம�டகள�� 18.12.2001

ெல� ஜ வர�ண�
சிறி!க�தராசா

கி7பதாச+
அ�பாைற 19.12.2001

நி>�ட�
(காவ��ைற
சிற�+அதிர=�பைட)

அமி/தநாத+ நிG�ட+ யா'�பாண� 19.12.2001

ேமஜ� ேமாக� கதிரேவ8�லரHச+ ம�டகள�� 03.01.2001

க�ட� ச�ப�த� சிவராசா ெச)ேவ�திர+ ம�டகள�� 03.01.2001

ெல� ஈழ7தரச� தியாகராசா ர கநாத+ கிள�ெநா2சி 12.01.2001

ெல�.ேகண� மதி (&ஐp7திரா) ெஜயர�ண�தமய�தி யா'�பாண� 16.01.2001

க�ட� பாவல� ��தர>/1தி நிரHச�மா/ �)ைல1த?@ 16.01.2001

ெல� இைசயரசி சி+ன��உமாச/மிளா கிள�ெநா2சி 16.01.2001

ெல� கைலமதி சி கராசா ராதிகாேதவ# யா'�பாண� 16.01.2001

ெல� &தாக� (#றி-சி) அரச�மா/ ெஜய�தா யா'�பாண� 16.01.2001

2� ெல� இைச7ெத�ற� கேணச+ நி1தியகலா �)ைல1த?@ 16.01.2001

வ  ரேவ!ைக சில�பரசி த/மலி க� ராதிகா �)ைல1த?@ 16.01.2001

வ  ரேவ!ைக க5ணகி
ேகாேண!வரலி க�

கைலவாண#
யா'�பாண� 16.01.2001

வ  ரேவ!ைக
கைலவாண�
(ேகசவ�)

ெப�யான�பல�

வ#கிேன!வர+
யா'�பாண� 16.01.2001

ேமஜ� கா5Aப� மேக�திர+ த/மதா! யா'�பாண� 16.01.2001

க�ட� கைல%ேசாழ� 6ைர2சாமி ராஜா �)ைல1த?@ 16.01.2001

க�ட� அ/தமக�
ச�திரேசகர�

ச�திரகா�த+
யா'�பாண� 16.01.2001

வ  ரேவ!ைக ேவலவ� க�ைதயா உதய�மா/ யா'�பாண� 16.01.2001

ெல�.ேகண� ந ல� சீன�1த�ப# ேசாமநாத+ ம�டகள�� 12.04.2004

க�ட� நித�ச� நேடச+ த/ம�ணான�த+ �)ைல1த?@ 06.05.2004

வ  ரேவ!ைக ேத�மல� மகாலி க� ப#ரத?பா கிள�ெநா2சி 09.05.2004

ேமஜ�
த�ேம�திர�
(கட'க2�+லி)

கனகசைப

சி+ன�ெபா,ய+
ம�டகள�� 26.12.2004
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