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நிைல ெபய
 �3�ெபய
 மாவ�ட� வ �ர#சா0

ெல��ன5� ஆதிவ �ர5
��ப�ரமண�ய	

வ�நாயக���தி
யா��பாண	 28.09.1996

ெல��ன5� மாயவ�
ேவ��ப��ைள

ேகத��வ�
யா��பாண	 22.09.1996

ெல��ன5� $த
சனா
����த	ப�

�வேன�வ�
யா��பாண	 22.09.1996

ெல��ன5� அறிவழகி ப�மின ெசா#கலி%க	 யா��பாண	 22.09.1996

ெல��ன5� ராைத
ெச&வநாயகி

கணபதி�ப��ைள
யா��பாண	 22.09.1996

வ �ரேவ ைக இ58ய�) (சாள'ன') பரேம�வ� இராமசாமி ம(னா� 22.09.1996

2� ெல��ன5� சாவ��தி9
ம�யதா�

அமேலா*பவ	
யா��பாண	 23.09.1996

வ �ரேவ ைக
அ�தந�ப�
(ெச:;ர5)

கா+தகல( ரத��வர( கிள ெநா,சி 24.09.1996

வ �ரேவ ைக வ�ம)ரா<
ேகாபா&

பாலகி-�ன(
க./ 24.09.1996

க�ட5
ெத5னவ5
(�ரள'தர5)

கணபதி�ப��ைள

ெஜய#�மா�
ம1ட#கள�� 24.09.1996

2� ெல��ன5� அ�தபாரதி கா�திேக� �ேர��மா� கிள ெநா,சி 24.09.1996

2� ெல��ன5� க=ணாள5 எ1ம( வ�ஐய�மா� கிள ெநா,சி 24.09.1996

வ �ரேவ ைக ப�9ய க5
சிவ�ப�ரகாச	

வ�நாயக���தி
ம1ட#கள�� 24.09.1996

வ �ரேவ ைக
ேகாணமைல
(ற�கலி க�)

ஆ67க	 சா+த�மா� ம1ட#கள�� 24.09.1996

வ �ரேவ ைக மறேவ)
கனகெர�தின	

-�கா+த(
ம1ட#கள�� 24.09.1996

வ �ரேவ ைக தமிழ5ப5 சி%கராஜா ேகாப�ரா8 யா��பாண	 24.09.1996

வ �ரேவ ைக
ஏழிைசந�ப�
(தியாகராசா)

சி(னராசா ஆன+தராசா யா��பாண	 24.09.1996

ெல��ன5� ப�சக5 (ச
வத5) ச+திரேசகர	 �தாகர( அ	பாைற 24.09.1996

க�ட5 யா��பாண	 26.09.1996
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�வ�யழக5
(சர�பா�)

நாகர�தின	

ச+திர<ப(

ெல��ன5� கைல#ெச)வ5 சிவலி%க	 �தா�கர( யா��பாண	 26.09.1996

2� ெல��ன5� ரஞசிதா (�வ�னா) ஆ(ராண� வ/ேவ& கிள ெநா,சி 26.09.1996

2� ெல��ன5� அ5பரச5 நடராசா ச+திரேமாக( யா��பாண	 26.09.1996

2� ெல��ன5� நவந�த5
இராச;ைர

இராNஐ�வர(
யா��பாண	 26.09.1996

2� ெல��ன5� சன:தன5 கNஐ+திர( �Nஐ+திர( யா��பாண	 26.09.1996

வ �ரேவ ைக தமிழரச5 �ணராசா பா#கியராசா ம1ட#கள�� 26.09.1996

வ �ரேவ ைக கா
கால5 வ �ர#�1/ க+தசாமி ம1ட#கள�� 26.09.1996

ெல��ன5�
சிறிதா�பர5
(இைளயபாரதி)

அ-ைம�;ைர

சிவபால(
ம1ட#கள�� 01.10.1996

ெல��ன5� ச கீதா சசிகலா மகாலி%க	 யா��பாண	 01.10.1996

2� ெல��ன5� ப�ைறA� ேவலா=த	 ஆ67க	 ம1ட#கள�� 01.10.1996

2� ெல��ன5� வ�ஜயகா:த5
கி-�ண�ப��ைள

கா.>ப(
ம1ட#கள�� 01.10.1996

2� ெல��ன5�
8ணாள5
(நிதிCப5)

சிவதா� மாய,ச+திர( யா��பாண	 01.10.1996

2� ெல��ன5� யேசா (மலரவ5) க+ைதயா ஐPவர1ண	 யா��பாண	 01.10.1996

ெல��ன5� த�ப� (ெஜயா)
ேதவதா�

ேஜாச��ெரன %
யா��பாண	 01.10.1996

2� ெல��ன5� பரண�
கனகர�தி	

ச.7கநாத(
யா��பாண	 03.10.1996

வ �ரேவ ைக இராம5
பழன பா#கிய(

அஜி��மா�
யா��பாண	 08.10.1996

2� ெல��ன5� இளவரச5 இராமநாத( ச�சீA யா��பாண	 16.10.1996

வ �ரேவ ைக சா:தா சி(னராஜா சிவர�சின யா��பாண	 20.10.1996

வ �ரேவ ைக $டேரச5 ேவதநாயக	 உதயசிறி ம1ட#கள�� 23.10.1996

2� ெல��ன5� சில�பரச5
�மார�லசி%க	

�கேனச(
யா��பாண	 28.10.1996

2� ெல��ன5� $த
ச5 பழன பாலகி-�ன( கிள ெநா,சி 28.10.1996

2� ெல��ன5� இதயன'
உலகநாத�

�வேன�வ�
யா��பாண	 30.10.1996

ெல��ன5� அளரச5
அ-ணாசல	

பரமான+த	
ெகாC	� 01.11.1996

ெல��ன5� 8D�தி 7ன யா./ கேணச( ெகாC	� 05.11.1996

ெல��ன5� ச�,�க5 கணபதி ச+திர( ம1ட#கள�� 07.11.1996

ெல��ன5� கிபா கதிரேவ� �பா�கர( யா��பாண	 07.11.1996

க�ட5 அேசாதா
மேக+திரவதி

கா��திேக�
ம1ட#கள�� 11.11.1996

ெல��ன5� கனகா
ெஜயெசா<ப�

தியாகராசா
யா��பாண	 11.11.1996

க�ட5
கைல#ெச)வ5
($த5)

ெச&ல�;ைர சிவ�மா� யா��பாண	 11.11.1996

ேமஜ
 ெச�மைல (ெறேனா)
;ைரராசா

திலேக�வர(
யா��பாண	 14.11.1996

ெல��ன5� எழில5 நமசிவாய	 �தாகர( யா��பாண	 16.11.1996

2� ெல��ன5� ச:திர5 7-ைகயா ெசௗ+தி� கிள ெநா,சி 17.11.1996

ெல��ன5� சிவ8மார5
பரமான+த	

�மாரதா�
யா��பாண	 19.11.1996

க�ட5 $:த

சி�திரேவ&

ேகாணலி%க	
தி-ேகாணமைல 19.11.1996

க�ட5 பாவல5 nஐகதாச( ரேம� யா��பாண	 19.11.1996
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ெல��ன5� ெசா�ேகா (சலீ5) வ��வலி%க	

�பா�கர(

யா��பாண	 29.11.1996

2� ெல��ன5� ெசFவாண5 மேனாகர( ராஐ;�மா� ம1ட#கள�� 02.12.1996

க�ட5 ேமாகனமாவ� சபாநாயக	 அ*�தராசா ம1ட#கள�� 21.12.1996

க�ட5 கலி�க5
மய�&வாகன	

கி-�ணப��ைள
ம1ட#கள�� 26.09.1996

வ �ரேவ ைக
ெவ�றி#ெச)வ5
(ெஜக5)

த1சணா���தி

ெஜய,ச+திர(
யா��பாண	 27.09.1996

வ �ரேவ ைக கவ�யரசி ந&ைலயா �ேரசனா யா��பாண	 27.09.1996

வ �ரேவ ைக பா
�த�பா த�மலி%க	 ைமதிலி யா��பாண	 27.09.1996

ேமஜ
 ேயாகநாத5 சீன �த	ப� தி-#�மர( ம1ட#கள�� 28.09.1996

ெல��ன5�
ெபா5ன�பல�
(வ�,ச5)

க+ைதயா

கேணச���தி
அ	பாைற 28.09.1996

ெல��ன5� நவந�த5
அ-ளான+த	

அ-��மா�
7&ைல�த�E 28.09.1996

2� ெல��ன5� மணாள5 (ப�த5)
�ழ+ைதேவ&

ப�மநாத(
ம1ட#கள�� 28.09.1996

2� ெல��ன5� தவேஜாதி ந&லத	ப� அ-�ராஐ; ம1ட#கள�� 28.09.1996

2� ெல��ன5� மதிவாண5 நடராசா �தாகர( யா��பாண	 28.09.1996

2� ெல��ன5� மGனவ5
சி(ன#�1/

ேப�(பநாத(
யா��பாண	 28.09.1996

வ �ரேவ ைக மதிேநச5
ேவலா=த	

ேயாகநாத(
ம1ட#கள�� 28.09.1996

வ �ரேவ ைக ேசாழ5
��ப�ரமண�ய	

ெஜயர�ச(
யா��பாண	 28.09.1996

வ �ரேவ ைக லி ேக1வர5
பால��ப�ரமண�ய	

ஈ�வர(
ம1ட#கள�� 28.09.1996

2� ெல��ன5� ெஜகநாத5
சி(ன�த	ப�

நவரசகா+த(
கிள ெநா,சி 26.09.1996

க�ட5
ெசா)வழக5
(ேவH)

சிவச	� வ�#கினராஐh யா��பாண	 29.09.1996

க�ட5 வ)லவ5
ேவ��ப��ைள

ெச&வ	
யா��பாண	 29.09.1996

ெல��ன5�
தமிIமாற5
(அழக5)

தியாகராசா

ச�தியநாயக	
யா��பாண	 29.09.1996

ெல��ன5� ெஜய$த5 ச.7கராசா �தாகர( கிள ெநா,சி 29.09.1996

2� ெல��ன5� 8ரல�த5
இராேஜ+திர(

ெஜய#�மா�
யா��பாண	 29.09.1996

வ �ரேவ ைக எழி�8மர5
;ைரராசா ச+திர�மா�

க+தசாமி
யா��பாண	 29.09.1996

வ �ரேவ ைக ெபமக5
பர�ேசாதிநாத(

அ-1ெச&வ(
யா��பாண	 29.09.1996

2� ெல��ன5� தண�ைகந�ப� சி(னராசா வரதரா8 யா��பாண	 31.07.1997

வ �ரேவ ைக பகீரத5 ெபா(G�;ைர பகீரத( யா��பாண	 01.11.1997

வ �ரேவ ைக இளமாற5 வ�#ர�சா	 அம&ரா8 யா��பாண	 04.01.1997

க�ட5 எழில5 சி(னராஜா ெஜயச%க� அ	பாைற 08.01.1997

க�ட5 அரச5 சிவபாத	 சத�� யா��பாண	 08.01.1997

ேமஜ
 நாயக�
மய�&வாகன	

ெச&வ#�மா�
தி-ேகாணமைல 09.01.1997

ெல��ன5�
இளJேசர5
(தி)ைலய5)

ெதHேவ+திர	

ரா8ேமாக(
யா��பாண	 27.11.1997

ேமஜ
 ெந�மாற5
ஆ67க	

ச�ேவ�வர(
யா��பாண	 28.11.1997

2� ெல��ன5� க=ண�ப5
Iபாலசி%க	

ெச&வ#�மாh�
கிள ெநா,சி 01.12.1997
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வ �ரேவ ைக அ#$னா ச%கரலி%க	 வா�கி யா��பாண	 03.12.1997

க�ட5
வ=ண5
(வ�Kவ5)

�+தர	 பாலேக�வர( கிள ெநா,சி 04.12.1997

க�ட5
சா=�)ய5
(எழி�சிய5)

ேய�தாச(

அ(ர(/ேன�
யா��பாண	 04.12.1997

ெல��ன5� ப�8ண� ெச&வராசா சசி#�மா� யா��பாண	 04.12.1997

ெல��ன5� ஆதி சிவராசா உசாமல� யா��பாண	 04.12.1997

ெல��ன5� சாம:தி
தண�காசல	

ெச&வமல�
யா��பாண	 04.12.1997

ெல��ன5� இைசயழக5 மகாலி%க	 கேஜ+திர( யா��பாண	 04.12.1997

ெல��ன5� Lவழக5 சில	� வ�#ேன�வர( யா��பாண	 04.12.1997

ேமஜ

த
சிகா
(தாமைர#ெச)வ�)

நடராசா சசிகலா யா��பாண	 09.01.1997

ேமஜ
 வ�மல5
ெச&வர1ண	

ெஜய<ப(
கிள ெநா,சி 09.01.1997

ேமஜ
 நி�தியா நவர�தின	 வ�ஜிதா கிள ெநா,சி 09.01.1997

க�ட5
அஜ:த5
(ைவர��,)

இைளயவ(

ரவ�,ச+திர(
யா��பாண	 09.01.1997

க�ட5 லவன'தா க+ைதயா வச+தாேதவ� யா��பாண	 09.01.1997

க�ட5 ெகௗதமி ;ைரராசா லலிதாவதி யா��பாண	 09.01.1997

க�ட5 ேகாகிலா ைவ�தியநாத( ராகின யா��பாண	 09.01.1997

க�ட5 இளவழக5 (தா1)
சி(ன�த	ப�

சிற�கா+த(
யா��பாண	 09.01.1997

க�ட5 8ழலி க+தசாமி கவ�தா யா��பாண	 09.01.1997

2� ெல��ன5� ெவ�ைளய5
வச+த�மா�

ச+திர�மா�
யா��பாண	 13.03.1997

வ �ரேவ ைக
வ �ர�திலக5
(சி:,ைபரவ5) 

(கட��லி)
தவராசா சேப�கர( ம1ட#கள�� 17.03.1997

க�ட5 பவள�
வ�#ேன�வரராஜா

ேகமலதா
யா��பாண	 24.06.1997

க�ட5 இ:திராண� க+ைதயா ��பராண� வEன யா 24.06.1997

க�ட5
ெப9யத�ப�
(�8:த5)

தியாகரராஜா நிதிராஜா யா��பாண	 24.06.1997

க�ட5 ெஜய#ச:திர5
சித	பர�ப��ைள

சிவநாத(
7&ைல�த�E 24.06.1997

ெல��ன5� ஆரண�
க6�ைபயா

அ7தவ&லி
வEன யா 24.06.1997

ெல��ன5� நிரJசனா சி(ைனயா ேலாஜின யா��பாண	 24.06.1997

ெல��ன5� நி�தியா திரவ�ய	 அ7தின யா��பாண	 24.06.1997

ெல��ன5� ேயாகமதி (ெஜயமதி) இர�தின	 வதன யா��பாண	 24.06.1997

ெல��ன5� $ய:த5 பழன யா./ ச%க� வEன யா 24.06.1997

ெல��ன5� இய)வாண5 தியாகராசா சிறிகா+த( கிள ெநா,சி 24.06.1997

ெல��ன5� அ�ப5 (கா:தி)
7-��ப��ைள

Jப�சநாத(
யா��பாண	 24.06.1997

2� ெல��ன5� ெஜய�ப�9யா
நி�தியான+த(

ெச&வான+தி
யா��பாண	 24.06.1997

2� ெல��ன5� யாழ�, (யாழரசி)
கட	ேப�ர(

வச+தமல�
கிள ெநா,சி 24.06.1997

2� ெல��ன5� வ
ண�ப�9யா மய�&வாகன	 த�சின கிள ெநா,சி 13.10.1997

வ �ரேவ ைக கீ
�தனா ெச&ைலயா கீதா கிள ெநா,சி 13.10.1997

க�ட5 ெதNவ� (நிசா:த5) ஏகா	பர	 தேப+திர( கிள ெநா,சி 09.01.1997

க�ட5 ெகௗசிக5 தி-ேகாணமைல 09.01.1997
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��ப�ரமண�ய	

ஞான�+தர	

க�ட5 தாச5
தி-ேகாணலி%க	

�தா�கர(
கிள ெநா,சி 09.01.1997

க�ட5 அேசாக5 அ��லி%க	 சிவா யா��பாண	 09.01.1997

க�ட5 மலரவ5 ைவர7�; ெசலவ( ம1ட#கள�� 09.01.1997

க�ட5 அ��த5 ெஜயராசா ெஜய<ப( யா��பாண	 09.01.1997

க�ட5
�ன'ய�ப5
(ராேஜ1)

பா#கியலி%க	

ைப+த�ப(
யா��பாண	 09.01.1997

ெல��ன5� க�பதாச5 பழன �த	ப� த%கேவ& ம1ட#கள�� 09.01.1997

ெல��ன5� இ5ப5
ச,சிதான+த	

கி-பாகர(
யா��பாண	 09.01.1997

ெல��ன5� மாலா Mைச7�; ேம�பவான யா��பாண	 09.01.1997

ெல��ன5� ஆதிைர சிவபாத	 ஞாேன�வ� கிள ெநா,சி 09.01.1997

ெல��ன5� வன'தா மா�#க.N ெஜயராண� யா��பாண	 09.01.1997

ெல��ன5� மா,9 க+கசாமி ெஜய,சி�திரா யா��பாண	 09.01.1997

ெல��ன5� ஒள'நிலா நவர1ண	 �மதி கிள ெநா,சி 09.01.1997

ெல��ன5� ேபா
�ர$ தவராசா ரஜிதா யா��பாண	 09.01.1997

ெல��ன5� கா
�திகா இர�தின	 வதனா யா��பாண	 09.01.1997

ெல��ன5� வா$கி
சி(னராசா

இ-தயராண�
யா��பாண	 09.01.1997

ெல��ன5� ஈழ�த5
இராமலி%க	

கி-�ணராசா
Oவெரலியா 09.01.1997

ெல��ன5� ேச, ேலாகநாத( ரவ�#�மா� யா��பாண	 09.01.1997

ெல��ன5� சகாேதவ5 மய�&வாகன	 சசிகர( யா��பாண	 09.01.1997

2� ெல��ன5� அரச,ைர
ஆன+த	

இராம,ச+திர(
ம1ட#கள�� 09.01.1997

2� ெல��ன5� ராஜபாரதி
பன #க�ேபா/

ெசௗ+திரராஜ(
ம1ட#கள�� 09.01.1997

2� ெல��ன5� அ9யநாயக� கணபதி ேஜ� கிள ெநா,சி 09.01.1997

2� ெல��ன5� ேயாகதாச5 பாலசி%க	 க�கர( யா��பாண	 09.01.1997

2� ெல��ன5� க=ணழக5
பழன யா./

மா�7�;
7&ைல�த�E 09.01.1997

2� ெல��ன5� திமக� க+தசாமி ெமாறி�சீதா யா��பாண	 09.01.1997

2� ெல��ன5� வான'லா �ழ+ைதேவ& தவேநச	 ம1ட#கள�� 09.01.1997

2� ெல��ன5� மGனா ச.7கராசா க.மண� ம1ட#கள�� 09.01.1997

2� ெல��ன5� தாரண�
ேதவராசா

கி-�ணேவண�
தி-ேகாணமைல 09.01.1997

2� ெல��ன5�
கைல�ப�9யா
(அ�)

தி-நாE#கர�

ெஜயகலா
யா��பாண	 09.01.1997

2� ெல��ன5� சர=யா கி-�ணசாமி பவான கிள ெநா,சி 09.01.1997

2� ெல��ன5� கைலவாண� க+தசாமி ச+திரகலா யா��பாண	 09.01.1997

2� ெல��ன5� 8ய�)ெமாழி ேநசராசா இராசல1�மி யா��பாண	 09.01.1997

2� ெல��ன5� அறி0#ெச)வ� ��ப�ரமண�ய	 வச+தி யா��பாண	 09.01.1997

2� ெல��ன5� ேகாேண1 ஆன+த( அகிலா கிள ெநா,சி 09.01.1997

2� ெல��ன5� ஈழ#ெச)வ�
ெதHேவ+திர	

த�மாவதி
யா��பாண	 09.01.1997

2� ெல��ன5� ைப:தமிI க+ைதயா ெஜயசிறி ம1ட#கள�� 09.01.1997

2� ெல��ன5� �கழரச5
ஆன+தவ/ேவ&

ச#திேவ&
யா��பாண	 09.01.1997

2� ெல��ன5� ேதவத�ப5 7&ைல�த�E 09.01.1997

Page 5 of 16வ(ன வ�ளா%�ள	 மாவ �ர� ;ய��	 இ&ல	 - வ��;ட&க�

16/01/2012http://www.veeravengaikal.com/index.php/heroes-details/70-vannivilankulam



சிவராசா

சிவான�த	
�தி

2� ெல��ன�� 	மண� (நள�ன�) �ைரராசா நி
மலா யா��பாண� 09.01.1997

வ �ரேவ�ைக 	வ�ழி (	�கன�) இராஜ�ைர கி�ஜா யா��பாண� 09.01.1997

வ �ரேவ�ைக வனஜா
ேகாவ��தசாமி

ரதிகலாேதவ�
கிள�ெநா சி 09.01.1997

வ �ரேவ�ைக மாற�
சி!ன�த�ப�

அமி
தலி#க�
ம$ட&கள�' 09.01.1997

வ �ரேவ�ைக தமி���த� நேடச! தமி�ேவ�த! யா��பாண� 09.01.1997

வ �ரேவ�ைக
அ�!"கின�யவ�

(அ�த�)
அ(ணாசல� நிர)ச! யா��பாண� 09.01.1997

வ �ரேவ�ைக $ளசிமாற� (வ�ேவ)
ெசகராஜேசகர�

த
மசீல!
கிள�ெநா சி 09.01.1997

ெல��ன�� வ�ஜய�
அ(ணகி�நாத!

தில&+�த

யா��பாண� 09.01.1997

2� ெல��ன�� கதி&காம�த�ப� பா&கியராசா சிவரா, அ�பாைற 09.01.1997

வ �ரேவ�ைக (ட&ேவ*த�
மேக�திர!

ேகாபாலகி(.ண!
யா��பாண� 11.01.1997

2� ெல��ன�� கதி& (கதிரவ�)
பாலகி(.ண!

ெச/வநாயக�
யா��பாண� 16.01.1997

2� ெல��ன�� அறிவழக� ேய+ராசா ஜ0வா யா��பாண� 16.01.1997

2� ெல��ன��
;இள�ப�ைற

(வாண�)
மகாலி#க� கனகராஜா ெகா1�' 18.01.1997

ெல��ன�� இன�யவ� த#ைகயா +த
ச! யா��பாண� 01.02.1997

க�ட� �,*த� இர�தின� ரவ� யா��பாண� 08.02.1997

ேமஜ& வர,ண� (ேஜா&-)
லாசர.ச�தன�

ேலவ�ய!
2/ைல�த03 15.02.1997

க�ட� சிவா
ச42கநாத!

கா45ப!
யா��பாண� 16.02.1997

க�ட�
ேச*த�

(மாண�"க�)
க6�ைபயா ப�ேறமரா, மா�தைள 20.02.1997

2� ெல��ன�� தமிழழக� ச42க� ரேம. யா��பாண� 20.02.1997

2� ெல��ன��
அறிவழக�

(அடேல.)

ெபா!7 சாமி

வ�ஜய8மா

காலி 20.02.1997

2� ெல��ன�� பவள� அ�'��ைர +தாகர! யா��பாண� 27.02.1997

வ �ரேவ�ைக ச�தியபாமா நடராசா +பாசின� யா��பாண� 05.04.1997

க�ட� ஈழேயாக� இராைசயா ெஜயசீல! யா��பாண� 08.04.1997

2� ெல��ன�� அ01
பாலராசா

கேணசலி#க�
அ�பாைற 11.04.1997

2� ெல��ன�� இ*$மதி மண�வாசக� ப�ரத0பா தி(ேகாணமைல 12.04.1997

க�ட� ஆன*
சபாபதி�ப�9ைள

கமல:�ய!
2/ைல�த03 18.04.1997

ெல��ன�� ரவ�3ச*திர�
2��ராமலி#க�

ரேம.க4ணா
கிள�ெநா சி 23.04.1997

க�ட� மண�வாசக�
இராமலி#க�

ரவ� ச�திர!
யா��பாண� 01.05.1997

ெல��ன�� சா*த� +�ப�ரமண�ய� +தாகர! யா��பாண� 04.05.1997

2� ெல��ன�� நவந�த� சிவான�த� சிவ8மா
 கிள�ெநா சி 04.05.1997

ெல��ன�� ஒ�ப�லா�
சி!னராசா

கி(.ணான�த!
கிள�ெநா சி 07.05.1997

வ �ரேவ�ைக
$வாரக�

(56யகா*த�)

ெச/ைலயா

வ�மேல�திர!
வ3ன�யா 09.05.1997

வ �ரேவ�ைக ச*திரேசன& ேவலா;த� ேவ/மண� யா��பாண� 09.05.1997

ெல��ன�� இராசேவ7 யா��பாண� 11.05.1997
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இராசமண�ய�

மேக.வர!

2� ெல��ன�� தி7ைலேவ*த� 8ணர$ண�கர! யா��பாண� 11.05.1997

வ �ரேவ�ைக நா8"கரச� +�ப�ரமண�ய�ஜசி�த! யா��பாண� 11.05.1997

வ �ரேவ�ைக அ0ள�ச�
கி(.ணப�9ைள

மத!ரா,
யா��பாண� 11.05.1997

ெல��ன�� தமி��ப�6யா சரவண�ஜ0வமாலின� யா��பாண� 13.05.1997

ெல��ன�� �0கேவ*த� பழன�ய�பா ச�திர8மா
 வ3ன�யா 13.05.1997

2� ெல��ன�� ��$3ெசழிய�
2��ேவ=

ெச/வராசா
யா��பாண� 14.05.1997

க�ட� வ�"கி
கி(.ணப�9ைள

சிவ8மா

யா��பாண� 16.05.1997

ெல��ன�� ரவ� நடராசா சிவ8மா
 யா��பாண� 16.05.1997

ேமஜ& ெச�ப�ய� (ம$)
கணபதி�ப�9ைள

ரேம.
யா��பாண� 16.05.1997

க�ட� மாற� நேட+ ெஜயேமாக! யா��பாண� 16.05.1997

2� ெல��ன�� வர�
ஞான�ப�ரகாச�

ேஜா!ச�தியசீல!
யா��பாண� 16.05.1997

2� ெல��ன�� ேகாைதவாண� சிவான�த! சிவா யா��பாண� 16.05.1997

வ �ரேவ�ைக $ைரவ �ர� இராசநாயக� சிறி+த! யா��பாண� 16.05.1997

வ �ரேவ�ைக திைரய� மா�2��2(கராசா யா��பாண� 16.05.1997

ேமஜ& எழில� (வ&ம�) +�ைபயா ேயாகான�த� தி(ேகாணமைல 16.05.1997

2� ெல��ன�� தண�ைக3ெச7வ�
.ர!லா.

ெஜன�.வர!
யா��பாண� 17.05.1997

2� ெல��ன�� அகவாண� பாலசி;#க� நி
மல! யா��பாண� 17.05.1997

வ �ரேவ�ைக தமி��ேதவ� நிேர�திர! ப�ரகா.பதி யா��பாண� 17.05.1997

ெல�.ேகண7 அ�கத� (ரா-)
சிவ+�ப�ரமண�ய�

இர�தின8மா

யா��பாண� 20.05.1997

வ �ரேவ�ைக பா:�ய�
வ�னாயக	
�தி வ�&ர


வ�சாக+�தர�
யா��பாண� 22.05.1997

ெல��ன�� பாரதி
சிவேயாக�

கி(.ணமாலா
யா��பாண� 23.05.1997

க�ட�
�ரள�தர�

(ப�6;ச�)
கனகசபாபதி ெஜயரா, 2/ைல�த03 24.05.1997

ெல��ன�� கா*திமதி ஞானேசகர�உதயசிறி யா��பாண� 24.05.1997

ெல��ன�� பா!
ேவ= சாமி

ஞான�ப�ரகாச�
கிள�ெநா சி 24.05.1997

வ �ரேவ�ைக அ7லி �ைர சாமி சசிகலா கிள�ெநா சி 24.05.1997

வ �ரேவ�ைக இளமதி ச42க� சா�த8மா
 கிள�ெநா சி 25.05.1997

க�ட� அேசாக� (அேசா")
எலியா.

ம�யைம&க/
கிள�ெநா சி 30.05.1997

வ �ரேவ�ைக
கி0<ணாகர�

(கி0<ணா)

ச#கர�ப�9ைள

மேனாகரராஜா
அ�பாைற 30.05.1997

வ �ரேவ�ைக தனேகாபால�
ேசாம+�தர�

தி( ெச/வ�
ம$ட&கள�' 30.05.1997

ெல��ன�� தவசலீ� 2(ேகய!மBதர! யா��பாண� 02.06.1997

வ �ரேவ�ைக க:ணகி ெப�யசாமி �.ய�தின� 2/ைல�த03 03.06.1997

க�ட� வன�தா ைவர2��திலகா வ3ன�யா 06.06.1997

க�ட� கீ&�திகா
கணபதி�ப�9ைள

;கிதாவதி
வ3ன�யா 06.06.1997

க�ட�
அ01ெமாழி

(ெஜன�ப&)
ெச/வராஜா வள
மதி ம$ட&கள�' 06.06.1997

க�ட� !�னைக3ெச7வ� ெபா!ைனயா சிவராசா வ3ன�யா 06.06.1997
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க�ட� 	*ேதவ� (பா!) நாகநாத! ரவ 0�திரராசா வ3ன�யா 06.06.1997

ெல��ன�� எழி7ேவ*த�
2��லி#க�

'4ண�யசீல!
யா��பாண� 06.06.1997

ெல��ன�� பாேவ*த� நாகலி#க� தவேநச! கிள�ெநா சி 06.06.1997

2� ெல��ன��
அ0ண�

(ச:�ேக<வர�)
8ேபரலி#க�மBரத! ம$ட&கள�' 06.06.1997

க�ட� நா8"கரச� ((ம�) த#கராசா தவேநச! யா��பாண� 07.06.1997

2� ெல��ன�� பரண�தர� பழன� இராச! யா��பாண� 07.06.1997

ெல��ன�� வள&மதி இராைமயா +மதி 2/ைல�த03 07.06.1997

க�ட�
நிலவ�

(��$ராசா)

ச42கலி#க�

பர)ேசாதி
யா��பாண� 08.06.1997

ெல��ன�� க�ப� க�தசாமி +ேர.8மா
 யா��பாண� 08.06.1997

2� ெல��ன�� ஈ<வர�
ப�திநாத
 உதய8மா


(கேண.)
2/ைல�த03 08.06.1997

வ �ரேவ�ைக பா:��$ைர மகாலி#க� +கிதர! ம$ட&கள�' 08.06.1997

க�ட� சிவமல&
தி( ெச/வ�

யேசாதின�
யா��பாண� 10.06.1997

க�ட� வ�ேனாதராசா
வ/லி'ரசாமி

ெஜய&8மா

2/ைல�த03 10.06.1997

க�ட� அேசாக� (றஜ�வ�) பரமசிவ� பகீரத! யா��பாண� 10.06.1997

க�ட� ச�ீதா நவர�தின� சா�தி யா��பாண� 10.06.1997

ெல��ன�� (ன�தா கணபதி�ப�9ைள +தா யா��பாண� 10.06.1997

ெல��ன�� சாவ��தி6
ெச/வராசா

த#கல$+மி
2/ைல�த03 10.06.1997

ெல��ன��
இைறெயாழி

(தியாகின�)
க�ைதயா ேயாேக.வ� யா��பாண� 10.06.1997

2� ெல��ன�� ெச*>ர� க�தசாமி +தாகர! ம$ட&கள�' 10.06.1997

வ �ரேவ�ைக இ*திரா சிவசாமி ப�ேறமர)சின� யா��பாண� 10.06.1997

2� ெல��ன�� இள�ேகா மண�ய�மேக�திர! கிள�ெநா சி 11.06.1997

ெல�.ேகண7 மாதவ�
சி!ைனயா

வ�நாயக	
�தி
க4C 18.06.1997

ெல��ன�� ஞான",மா&
சிவகாமி

இராம ச�திர!
'�தள� 18.06.1997

ெல��ன�� சித�பரா
கி(.ணப�9ைள

கைல ெச/வ�
கிள�ெநா சி 23.06.1997

ெல��ன�� மாண�"க�
ெபா!ன�பல�

மகாலி#க�
யா��பாண� 23.06.1997

க�ட� !தியவ1 ேலாகிதா. சா�தமDனா யா��பாண� 24.06.1997

க�ட� அ�! த#கராசா மேக.வ� கிள�ெநா சி 24.06.1997

க�ட� கைல இர�தின� ராஜ8மா� யா��பாண� 24.06.1997

ேமஜ& மகா�
ேயாேக�திர!

அ!ரன�அ($ெச/வ�
யா��பாண� 25.06.1997

ெல��ன�� ெமாழியரசி
பா&கியநாத!

தவர)சின�
கிள�ெநா சி 26.06.1997

வ �ரேவ�ைக தமிழரசி ச�திரலி#க�மதிவதன� கிள�ெநா சி 26.06.1997

வ �ரேவ�ைக சி*தனா கனகலி#க�அஜ�தின� யா��பாண� 18.07.1997

ேமஜ&
அ�ன"கிள�

(தி0மக�)

வ�நாயக	
�தி

ஆன�தராஜா
யா��பாண� 19.07.1997

க�ட� இராம� (�ேசா") கதிர!மேக�திர! யா��பாண� 19.07.1997

2� ெல��ன�� அறிவழக�
நி�தியான�தராஜா

நி�திய+க�த!
யா��பாண� 19.07.1997

க�ட� வானதி நடராசா நி�தியல$+மி யா��பாண� 21.07.1997

ெல��ன�� அ0*ததி நவர$ண� பாமின� யா��பாண� 21.07.1997
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வ �ரேவ�ைக 	�,ய�7 (நிலா)
ெபா!7��ைர

ேராகின�
யா��பாண� 22.07.1997

ெல��ன�� சி�திர�
இர�தின�

ெச�தி/2(க!
யா��பாண� 23.07.1997

க�ட� உ0�திர� சிவபாத� சிவாகர! யா��பாண� 01.08.1997

ெல��ன�� வ��தகா சிவ8( சிவந�தி கிள�ெநா சி 01.08.1997

ெல��ன�� வ�$பாலா நவர�தின� சசிகலா யா��பாண� 01.08.1997

ெல��ன�� ேவல� ச42கராசா சேபச! கிள�ெநா சி 01.08.1997

ெல��ன�� ெதா:டமா�
ெப�யத�ப�

ேசாதரராச!
யா��பாண� 01.08.1997

ெல��ன�� காவ�ய� ம�யநாயக� ெராற!. யா��பாண� 01.08.1997

ெல��ன�� யாழிைச வ/லி'ர� கி�ஜா யா��பாண� 01.08.1997

2� ெல��ன�� மல& (உசா) இராேஜ�திர� தவராண� யா��பாண� 01.08.1997

2� ெல��ன�� ேமாகனராசா
கி(.ணசாமி

கி(.ணராஜா
கிள�ெநா சி 01.08.1997

2� ெல��ன�� ரமா (கைல",ய�7) இரா+ சிவேன.வ� கிள�ெநா சி 01.08.1997

2� ெல��ன�� தி0மக� ேவ=�ப�9ைள கலாநிதி யா��பாண� 01.08.1997

2� ெல��ன�� ப�ரபா ெச/ல��ைர மாலதி யா��பாண� 01.08.1997

ெல��ன�� ம�மத� மா
&க4F பகீரத! யா��பாண� 07.08.1997

க�ட� $ைரயரச� ந/லத�ப� ச�திர8மா
 யா��பாண� 07.08.1997

ெல��ன�� வ �ர�ேதவ�
சி!ன&கிள�

ெஜய&8மா

யா��பாண� 07.08.1997

க�ட�
கைலவாண�

(ைச�)

க�தசாமி

இராேஜ.வர!
கிள�ெநா சி 07.08.1997

2� ெல��ன�� மாத�கி (ரவ�"கா) த
மலி#க�ஜசிதா யா��பாண� 09.08.1997

ெல��ன�� தியாகராசா இராச! ஈச! கிள�ெநா சி 12.08.1997

வ �ரேவ�ைக இளவதனா க�த!வச�தா யா��பாண� 15.08.1997

2� ெல��ன�� நாமக1 (கயான�) அ�பா��ைர ராதிகா கிள�ெநா சி 15.08.1997

க�ட� பாைவ (ேகாமதி)
வரதராசா

தி/ைலவதன�
யா��பாண� 15.08.1997

க�ட� சி�னமண� (ஜ�வ�)
�ைர சாமி

பாலகி(.ண!
கிள�ெநா சி 17.08.1997

க�ட� ேவ*த�
ேதவதா.

ரேம.8மா

2/ைல�த03 19.08.1997

வ �ரேவ�ைக மாநிலவ� மகா! கமலநாத! யா��பாண� 19.08.1997

க�ட� ைவேதகி
ெபா!னழக!

இராசல$+மி
கிள�ெநா சி 20.08.1997

ெல��ன�� அ�தநிலா அமவாசி வ&சலாேதவ� க4C 20.08.1997

ெல��ன�� இள*திைரய�
கி(.ணப�9ைள

கி(.ணதாச!
கிள�ெநா சி 20.08.1997

2� ெல��ன�� �7ைல (ப�6யா)
+�ப�ரமண�ய�

'வேன.வ�
யா��பாண� 20.08.1997

2� ெல��ன�� சி�னமண� க�ைதயாஇராசலி#க� வ3ன�யா 20.08.1997

வ �ரேவ�ைக உைமயா1 8ணமண� +க�தா யா��பாண� 20.08.1997

வ �ரேவ�ைக அ�!வ�ழி
இராம ச�திர!

ெஜயத0.
யா��பாண� 20.08.1997

வ �ரேவ�ைக (ட&நிலா (தமிழின�)
ச&திேவ/

+வ
ணாேதவ�
யா��பாண� 20.08.1997

ேமஜ& ேமகவ&ம�
இர�தின�

கனகெச/வ�
யா��பாண� 27.08.1997

ேமஜ& ெஜய� நடராசா ஜ0வக! யா��பாண� 30.08.1997

ெல��ன�� ராஜாரா� யா��பாண� 30.08.1997
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நடராசலி#க�

2ரள�தர! (காHவ!)

க�ட� நட� ச சிதான�த� ப�ரத0ப! யா��பாண� 30.08.1997

வ �ரேவ�ைக இளமாற� ேநச! மாண�&க� கிள�ெநா சி 31.08.1997

ெல��ன��
இள;ேசர�

(ராகவ�)
ெப!சமD! நி&கிள. கிள�ெநா சி 01.09.1997

ெல��ன�� ,கான*த�
+�ப�ரமண�ய�

சிவ8மா

ம$ட&கள�' 08.09.1997

ெல��ன��
அ"கின��பால�

(அ"கின�பர�)

'வ�ராயசி#க!

ெஜகத0.வர!
ம$ட&கள�' 08.09.1997

ெல��ன�� வதன� 8மாரேவ=திலDப8மா� யா��பாண� 08.09.1997

ெல��ன�� ப�ைறயாள�
சிவஞான�

பரமான�த!
யா��பாண� 08.09.1997

ெல��ன�� இள*தள�& த
மலி#க� ச
மில! யா��பாண� 09.09.1997

க�ட� ேதவகலா ஆ62க� பவான� கிள�ெநா சி 10.09.1997

க�ட� கானக�ப�6யா நடராசா சசிகலா 2/ைல�த03 10.09.1997

ேமஜ&
அறிவழக�

(ெச7ட�)
ேலாய�$ பIJற
 யா��பாண� 18.09.1997

க�ட� ேதன0வ� (அெல"சி) க�ைதயா ேராகின� யா��பாண� 20.09.1997

2� ெல��ன�� ல�(மி (ல"கி) +�ப�ரமண�ய� ரதி யா��பாண� 20.09.1997

வ �ரேவ�ைக அழகரச�
ேவ=�ப�9ைள

கதி
காம!
கிள�ெநா சி 26.09.1997

க�ட� (ேர< நடராசா ெஜய&8மா
 யா��பாண� 30.09.1997

ெல��ன�� ப�மநாத� ச#க
 மதியழக! யா��பாண� 05.10.1997

ெல��ன�� !$ைவய� த#கராசா தவராசா யா��பாண� 05.10.1997

ெல��ன�� நிற�த� (வ&ண�) ெஜகநாத! +தாகர! கிள�ெநா சி 05.10.1997

ெல��ன�� ஈழவ�
நவர$ணலி#க�

ப�ரத0.
யா��பாண� 05.10.1997

2� ெல��ன�� இள�ப0தி
ேகாவ��தப�9ைள

ேதவராசா
2/ைல�த03 05.10.1997

வ �ரேவ�ைக ப�மநாத�
மாண�&கேவ/

ரா,8மா

யா��பாண� 05.10.1997

க�ட� !க�ேவ*த� தி(நா3&கர+ ப�ரத0ப! யா��பாண� 05.10.1997

க�ட�
மAர�

(இள;ெச7வ�)

மா�2��

சிவேயாகராசா
கிள�ெநா சி 05.10.1997

ெல��ன�� அ:ணாந�ப�
இர�தினசி#க�

கி(பாகர!
2/ைல�த03 05.10.1997

ெல��ன�� தமிழழக� சிவலி#க� சித�பர� யா��பாண� 05.10.1997

2� ெல��ன�� ேமாகனBப�
ப)சலி#க�

+ேவ�திர!
யா��பாண� 05.10.1997

2� ெல��ன�� ச�திய�
ெபா!7��ைர

த
ம8லசி#க�
யா��பாண� 05.10.1997

வ �ரேவ�ைக பாரதி
ைவ�தியலி#கம

வேன.வர!
யா��பாண� 05.10.1997

வ �ரேவ�ைக ேப6�ப� +வாமிநாத! மகி�த! யா��பாண� 05.10.1997

வ �ரேவ�ைக கட7மாற�
இராஜர$ண�

ரத0.வர!
க4C 05.10.1997

வ �ரேவ�ைக அறிவழக� இர�தின�ஞானKப! யா��பாண� 06.10.1997

க�ட� மCனா
கி(.ண	
�தி

காய�தி�
யா��பாண� 07.10.1997

ெல��ன�� அஜி�தா
சி!ன�த�ப� வதனா

(வனஜா)
யா��பாண� 07.10.1997

ெல��ன�� ச;சிகா இராச! ப)சல$+மி யா��பாண� 07.10.1997
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வ �ரேவ�ைக பாரதி தியாகராசா ெஜயல��மி ��ைல�த�� 07.10.1997

ெல��ன�� நதி க�ைதயாவ�ன�தா யா��பாண� 07.10.1997

வ �ரேவ�ைக மதனா
இராதாகி� ண!

யாழின�
யா��பாண� 07.10.1997

ெல��ன�� அறி� # பராசா சத�ச! யா��பாண� 08.10.1997

2� ெல��ன�� ேவ�த� த$கராசா # பராசா யா��பாண� 08.10.1997

2� ெல��ன�� ந�ப�
சிவ��ப�ரமண�ய�

கலா%ப!
யா��பாண� 08.10.1997

ெல��ன�� கைலயரசி த$கேவ� ச�திரகலா ��ைல�த�� 12.10.1997

க�ட� பால�மா� த'மர�ண�த'மசீல! கிள�ெநா+சி 13.10.1997

க�ட� தி மக!
பால��ப�ரமண�ய�

வச�த,ப�
வ�ன�யா 13.10.1997

2� ெல��ன�� �ணவதி (ேலாகா) ெச�வராஜா சிவமல' யா��பாண� 14.10.1997

க�ட� பர# க�ைதயா �தாகர! யா��பாண� 18.10.1997

ேமஜ� கா%சனா கதிரேவ-ேதவற/சின� யா��பாண� 18.10.1997

ெல��ன�� ஐ�கரேநச�
ேபர�பல�

வ�ஜயபகவா!
யா��பாண� 21.10.1999

வ �ரேவ�ைக இளேவ�ைக 0மாரசாமி கி�பா யா��பாண� 23.10.1997

க�ட� கைல)ெச*வ�
இர�தினராசா

நி'மல,ப!
யா��பாண� 29.10.1997

வ �ரேவ�ைக வ �ர�ப� இராசகிள� அ2கர! யா��பாண� 02.11.1997

வ �ரேவ�ைக
அ ணாந�ப�
(ப�ரச�னா)

த$கேவலா3தம

தவராசா
கிள�ெநா+சி 04.11.1997

ெல��ன�� ேதவ�மா�
ேதவராசா

ெஜகத� வர!
வ�ன�யா 07.11.1997

2� ெல��ன�� காவ�யநாயக� பரமலி$க� தில4ப! யா��பாண� 08.11.1997

ேமஜ� ச�திர� கனகநாத! ப�ரகா கிள�ெநா+சி 10.11.1997

க�ட� ெச�ேதாழ� நேடச! ெம!6 யா��பாண� 10.11.1997

ெல��ன��
,த�
(#*ைலயரச�)

சிவ��ப�ரமண�ய�

ச�திர0மா'
யா��பாண� 11.11.1997

க�ட� த�வ-ண�
உ�தம0�

த�மராசச'மா
கிள�ெநா+சி 08.12.1997

ேமஜ� றமண� ெச�வராசா கனகராசா யா��பாண� 09.12.1997

வ �ரேவ�ைக பா-�./ைர சிவன6யா' சிவாந�த� ��ைல�த�� 23.07.1997

வ �ரேவ�ைக ேபா�வாண�
��ப�ரமண�ய�

சதான�த!
யா��பாண� 23.07.1997

ெல��ன�� #./நைக சிவ0�நாத! சிவரஜன� யா��பாண� 26.07.1997

க�ட� எழில�
க�ைதயா

பாலகி� ண!
யா��பாண� 31.07.1997

2� ெல��ன��
ெச�ப�ய�
(ரவ ��திர�)

வனவாச! தவ80மா' ��ைல�த�� 31.07.1997

2� ெல��ன�� சகாேதவ�
��ப�ரமண�ய�

ெஜயராசா
கிள�ெநா+சி 31.07.1997

1�.தி (சா�ஜ��
காவ*/ைற)

க�தசாமி9'�தி ம!னா' 31.07.1997

ெல��ன�� இைசய#த� :பதி வல!ைர! யா��பாண� 22.03.1997

க�ட� கைலஞ�
ந�ைலயா

ராஜைம�த!
யா��பாண� 14.05.1997

க�ட� அறி�
உ�கா2 

சிவஞான9'�தி
#�தள� 15.05.1997

ெல��ன�� வானதி க�தசாமி கா�திமதி கிள�ெநா+சி 15.05.1997

வ �ரேவ�ைக /வாரகா சி!ன' மேக வ2 யா��பாண� 23.06.1997

க�ட� 3ய*வ �ர� யா��பாண� 24.06.1997
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நி�தியான�த!

ப�ர#கா�த!

ேமஜ� இ�திரா இரா�சி�திராேதவ� வ�ன�யா 24.06.1997

வ �ரேவ�ைக இள�ேதவ� ம�தியதா 68ச! யா��பாண� 09.07.1997

2� ெல��ன�� 3ரவ� வ�லி#ர� ரா?0மா' யா��பாண� 10.07.1997

வ �ரேவ�ைக �ய�*ெமாழி ேவலா3த�இ�=மதி கிள�ெநா+சி 15.07.1997

ெல��ன�� நிலவ� பழன� தவராசா வ�ன�யா 15.07.1997

வ �ரேவ�ைக அ#தராச�
 ரன� லா 

அ!ர!கன�@�
யா��பாண� 01.08.1997

வ �ரேவ�ைக மல�வ�ழி கனகலி$க� �தாய�ன� கிள�ெநா+சி 01.08.1997

வ �ரேவ�ைக கைலவாண� ர$கசாமி கமலின� கிள�ெநா+சி 01.08.1997

வ �ரேவ�ைக ெவ-மல� (அ*லி) ேயாகராசா கமலாேதவ� யா��பாண� 01.08.1997

வ �ரேவ�ைக ேசாபா நாராயணசாமி லதா யா��பாண� 01.08.1997

வ �ரேவ�ைக ேபர#த� சிவ� சிவ,ப! யா��பாண� 01.08.1997

ெல��ன�� அ�ப� ேதவதா கி�சா�த! யா��பாண� 01.08.1997

2� ெல��ன�� கைல)ெச*வ� :ராசா கமேல வர! கிள�ெநா+சி 01.08.1997

வ �ரேவ�ைக இளவ4தி சA�க��ேர 0மா' யா��பாண� 02.08.1997

ெல�.ேகண* த�சாய�ன5
மBேவCப�>ைள

கிளறி!�ேறானா
யா��பாண� 03.08.1997

க�ட� அரசழக�
இராச0லசி$க�

ேயாேக வர!
கிள�ெநா+சி 07.08.1997

க�ட� சிைறவ�
சிவ0�

ெஜய8ெகா6ராசா
வ�ன�யா 07.08.1997

ெல��ன�� ப�ன��)ெச*வ�
சC0ணநாத!

சசி80மா'
யா��பாண� 07.08.1997

ெல��ன�� அ%சிைற (தமய�தி)
பரம0�நாத!

சிவெகௗ2
யா��பாண� 07.08.1997

க�ட� ப*லவ�
சித�பர�ப�>ைள

தி�+ெச�வ�
வ�ன�யா 07.08.1997

2� ெல��ன�� ேவலவ� ஆசீ'வாத� சசிதர! யா��பாண� 22.08.1997

வ �ரேவ�ைக
கைல),ட�
(ந�த�மா6)

��ைகயா சிவ,ப� யா��பாண� 22.08.1997

வ �ரேவ�ைக நிலவ�
பரேம வர!

ஆன�த0மா'
யா��பாண� 22.08.1997

க�ட� ேவ7)சாமி
ஆF�கசாமிஐய'

ெஜகத� வர!
யா��பாண� 24.08.1997

ேமஜ�
ேலாஜின5
(ஈழேவண�)

சித�பர�ப�>ைள

ெச�தமி�+ெச�வ�
கிள�ெநா+சி 26.08.1997

2� ெல��ன�� ���9கீர� =ைரசாமி ர0மா! கிள�ெநா+சி 26.08.1997

வ �ரேவ�ைக ச-#கா சி!னராசா ந0லகி2 யா��பாண� 10.09.1997

வ �ரேவ�ைக உதய�மா�
ெபா!B�=ைர

சA�கான�தராசா
யா��பாண� 10.09.1997

க�ட� இளமாற� (ேவ<)
மாண�8கவாசக!

ேகத� வர!
யா��பாண� 11.09.1997

வ �ரேவ�ைக ப�ேறமா ம2யநாயக�ம/�ளா ெகாH�# 11.09.1997

2� ெல��ன�� இள�ேகாவ�
��ப�ரமண�ய�

# பராசா
கிள�ெநா+சி 12.09.1997

2� ெல��ன�� இைச.த�ப� றியா� # பராசா கிள�ெநா+சி 12.09.1997

வ �ரேவ�ைக ெவ=றி)ெச*வ� கதிரேவ- ராேஜ�திர! யா��பாண� 30.09.1997

வ �ரேவ�ைக >6ய�மா�
இல$ைகநாத!

ச�தியசீல!
யா��பாண� 30.09.1997

வ �ரேவ�ைக �க� மா'8கAIெஜகநாத! வ�ன�யா 30.09.1997
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2� ெல��ன�� இ�ப� சிவபாலசி$க�

மேனாகர!

யா��பாண� 30.09.1997

ெல��ன�� இளநிலவ� பAடார� ேசக' கிள�ெநா+சி 04.10.1997

2� ெல��ன��
இள��மர�
(ேகாப�கர�)

ஆF�க�வ�ஜய0மா' கிள�ெநா+சி 04.10.1997

க�ட� வள�ப�ைற
கனகர�ண�

ேமாகனா�ப�ைக
யா��பாண� 06.10.1997

ெல��ன�� ெபா=ெகா� ஆF�க�ெஜய�தா யா��பாண� 06.10.1997

ெல��ன�� ேதச�ப�6யா J2ய0மா' ெஜய0மா2 ��ைல�த�� 06.10.1997

2� ெல��ன�� �ழலின5 (�ய�லின5)
கி� ணசாமி

= ய�தின�
யா��பாண� 06.10.1997

வ �ரேவ�ைக சபார�ண�
ஆF�க�

கைல+ெச�வ!
கA6 06.10.1997

வ �ரேவ�ைக ,கி�தா வ �ரசி$க� ராஜின� யா��பாண� 06.10.1997

ெல��ன�� கனேக?வர� ��=+சாமி சிவலி$க� யா��பாண� 13.10.1997

ெல��ன�� நி.தியா இராமசாமி நாக:சண� யா��பாண� 13.10.1997

ெல��ன�� வ�ேவகா ெச�வராசா ேறKகா யா��பாண� 13.10.1997

ெல��ன�� ,தாகர�
சரவண��=

ச�திர0மா'
யா��பாண� 16.11.1997

வ �ரேவ�ைக அ ),னா 0�நாத!வ�ஜய0மா' யா��பாண� 20.11.1997

2� ெல��ன��
இைசய#த�
(கலி@க�)

மாசிலாமண� ர0ரா� அ�பாைற 04.12.1997

வ �ரேவ�ைக ெச*வ� :பாலசி$க� த'சின� கிள�ெநா+சி 04.12.1997

வ �ரேவ�ைக மண�நிலா
அ!னராசா

ப�ேறமறஜன�
யா��பாண� 04.12.1997

வ �ரேவ�ைக இ�ப� (மதி) நாகராசா அ2கரேசகர! யா��பாண� 04.12.1997

ெல��ன�� 3கழரச� பரராஜசி$க� நாக,ப! யா��பாண� 15.12.1997

வ �ரேவ�ைக வ�ேனா தனபால!தயாசீலா வ�ன�யா 01.02.1998

வ �ரேவ�ைக ேவண� ஏகா�பரநாத! ேமகா யா��பாண� 01.02.1998

க�ட� யேசா (மண�) இராைசயா �சீலா கிள�ெநா+சி 01.02.1998

வ �ரேவ�ைக
அழகரசி
(வச�தராண�)

0ழ�ைதேவ�மல' ��ைல�த�� 02.02.1998

ெல��ன�� �ணசலீ�
சிவ��ப�ரமண�ய�

�ேர 
யா��பாண� 06.02.1998

ெல��ன��
தமிAமாற�
(காள5தா?)

அழ0=ைர

ெஜயகா�த!
யா��பாண� 06.02.1998

ெல��ன�� மாேன�தி
மய��வாகன�

ெஜயரமண!
யா��பாண� 08.01.1998

ெல�.ேகண*
மண�வ-ண�
(�மா�)

சி$கராசா ெச�வ0மா' யா��பாண� 12.01.1998

வ �ரேவ�ைக இைச./ைர ெந�ச! ச�தியசீல! ெகாH�# 13.01.1998

வ �ரேவ�ைக மா��ய�*
��=லி$க�

தமி�+ெச�வ�
யா��பாண� 22.01.1998

ெல��ன�� தமிழின5
இராமசாமி

ெஜகதா�ப�ைக
யா��பாண� 25.01.1998

க�ட�
திறவாண�
(ேமாக�)

ெச�ல�=ைர ேமாக! யா��பாண� 28.01.1998

வ �ரேவ�ைக அ �,ட� க�தசாமி ெச�வச$க2 யா��பாண� 31.01.1998

ெல��ன�� பா6 (ரவ ��திர�)
ஆF�க�

இராேஜ�திர!
ம ெகலியா 01.02.1998

ெல��ன�� நிலா�த� =ைரராசா நேர�திர! யா��பாண� 01.02.1998

2� ெல��ன�� ெவ=றிேவ* மாண�8க�அகில! யா��பாண� 01.02.1998

2� ெல��ன�� ெச�தமிழின5 க�தசாமி கவ�தா ��ைல�த�� 01.02.1998
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வ �ரேவ�ைக க6கால� பால��தர� ந�த0மா' கிள�ெநா+சி 01.02.1998

ெல��ன�� ெச*ல9கிள5
ப�ரா!சி ேசவ�ய'

ர0ெடன��
யா��பாண� 01.03.1998

ெல��ன�� ெகாைடயரச� ெச�வராசா சிவராசா ��ைல�த�� 02.03.1998

வ �ரேவ�ைக கன5)ேசர�
ந�ைலயா

# பான�த!
யா��பாண� 04.03.1998

க�ட�
மண�ெமாழி
(இல9கிய�)

ெச�ைலயா சசிகர! யா��பாண� 06.03.1998

வ �ரேவ�ைக
கட*ேவ�த�
(வ�Bதைல)

நாகராசா

சிறிதன/ேசய!
யா��பாண� 01.02.1998

க�ட� அ - (க �3லி)
அ�ப�காவதி

அ��ேசாதி
யா��பாண� 01.02.1998

ேமஜ� நாத�
ெச�வராசா

ெச�வ0மா'
யா��பாண� 01.02.1998

ேமஜ� பகலவ� (ெச�கதி�) நாகராசா பா கர! யா��பாண� 01.02.1998

ேமஜ� தாரைக (ேராகின5) நாகராஜா இ�=ேரகா யா��பாண� 01.02.1998

க�ட� தனா இராேஜ வர!தாரண� யா��பாண� 01.02.1998

ெல��ன�� அCத�ப� (கேண?)
தி�ஞானச�ப�த9'�தி

சிவ0மா'
யா��பாண� 18.02.1998

ெல��ன�� இராவண�
இராசர�ண�

இராசஜ�வ!
யா��பாண� 18.02.1998

வ �ரேவ�ைக அ#த�ப� ��ேக� பால+ச�திர! கA6 19.02.1998

க�ட�
ெமாறி?
(தமிழி�ப�) 

(கட=க �3லி)

த'மபாலசி$க�

தயாபர!
யா��பாண� 22.02.1998

க�ட� இைசமாற�
��தரலி$க�

கி�பாகர!
யா��பாண� 24.02.1998

க�ட�
அழகறிஞ�
(சிைறவாச�)

மா'கAI

பரேம வர!
யா��பாண� 24.02.1998

ேமஜ� வ�ன5ய� வ �ர#�திர! ரேம பா# கA6 16.12.1999

ெல��ன�� கைலயரசி
மBேவCப�>ைள

ேம2அஜ�தா
யா��பாண� 23.12.1999

வ �ரேவ�ைக
மகி�த�
(எ*ைல�பைட)

வ�லி#ர� மகி�த! ��ைல�த�� 03.12.1999

ெல��ன��

ஈச�
(த�ேக?வர�) 

(சிற�3
எ*ைல�பைட)

உ��திர! நவந�த! ��ைல�த�� 03.12.1999

ெல��ன��
ரவ�ராD (சிற�3
எ*ைல�பைட)

சிவராசா ரவ ��திர! ��ைல�த�� 03.12.1999

க�ட�
வ�*லவ� (E�)
(சிற�3
எ*ைல�பைட)

பாலகி� ண!

கி ண0மா'
யா��பாண� 03.12.1999

ெல��ன��
யாAவ�ழி
(யாAெமாழி)

சிவ��ப�ரமண�ய�

�க�தின�
வ�ன�யா 27.12.1999

க�ட� ,ைமதா ேகத� வர! # பா யா��பாண� 01.04.2000

வ �ரேவ�ைக ம%ச6
த�ப�ஐயா

இராேஜ வ2
��ைல�த�� 03.01.2000

வ �ரேவ�ைக வ�ழிமக!
இராேச�திர�

nஐகத� வ2
��ைல�த�� 14.01.2000

க�ட� �றி%சி (த�சிகா) த$க�=ைர # பமல' யா��பாண� 06.06.2000

2� ெல��ன��
இள�ப தி
(ெகௗதமி)

க�தசாமி ராதிகா யா��பாண� 28.03.2000

வ �ரேவ�ைக ெமாழிய#த� ெச�ைலயா ெச�வ� கA6 28.03.2000

வ �ரேவ�ைக
ெச�ப�ைற
(ெச%,ட�)

வனவாச� ராதிகா ��ைல�த�� 29.03.2000

2� ெல��ன�� கைலநாத� யா��பாண� 11.04.2000
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அ�ைம�=ைர

சிவ0மா'

ேமஜ� பாவரசி (ம/வ�தி) தவராசா சசிகலா ��ைல�த�� 28.04.2000

2� ெல��ன�� அ�ப�ன5 க�தசாமி �பாஜின� யா��பாண� 21.05.2000

வ �ரேவ�ைக தழிழரச� சைடயாA6ஈச! வ�ன�யா 31.05.2000

வ �ரேவ�ைக
சசி9�மா� (சசி) 
(எ*ைல�பைட)

பா8கியராசா சசி80hh' ��ைல�த�� 15.05.2000

ெல��ன���ன�� மண� ��ைகயா �பாகர! ��ைல�த�� 22.07.2000

வ �ரேவ�ைக கன5நிலா ெபா!B�=ைரவா�கி ��ைல�த�� 03.08.2000

ேமஜ� மி/லா உ��திர! கீதா வ�ன�யா 03.09.2000

க�ட� �ணமதி அ�ணாசல� nஐயமல' ��ைல�த�� 03.09.2000

ெல��ன�� சார�கி த'ம0லேசகர� த'மின� ��ைல�த�� 03.09.2000

க�ட� ���.ேதவ� தவசி ரேம ��ைல�த�� 03.09.2000

வ �ரேவ�ைக ���ேமாக� ச�திர! �த'ச! யா��பாண� 03.09.2000

வ �ரேவ�ைக கைலவாண� ெச�வராஐh நிமலராஐh யா��பாண� 09.09.2000

ெல��ன��.ேகண* சிவ�
க�ைதயா

0லராசலி$க�
வ�ன�யா 10.09.2000

2� ெல��ன��
ெப9?ம� (சிற�3
எ*ைல�பைட)

நாகராசா ல8 ம! ம�ட8கள�# 02.10.2000

வ �ரேவ�ைக சலீ�
0மாரசாமி

ெஜயான�த!
யா��பாண� 26.09.2000

ெல��ன��
ெஜய�த�
(தமிழவ�)

ேதவதாசா # பராசா வ�ன�யா 27.09.2000

2� ெல��ன��
ப%ச�
(எ*ைல�பைட)

ெச�வராசா

ேகத� வர!
��ைல�த�� 14.09.2000

வ �ரேவ�ைக தி மாற�
பா8கியநாத!

ெஜசிவர!
யா��பாண� 05.10.2000

2� ெல��ன�� இ�/மதி ம�லிைகராசா �ேவதா ��ைல�த�� 21.10.2000

ெல��ன�� ந�ப�மக� நடராசா த'மேதவ! ��ைல�த�� 26.10.2000

2� ெல��ன�� தி மக!
பால��ப�ரமன�ய�

சா�த,ப�
வ�ன�யா 19.11.2000

சசிதர�
(தைலைம9காவல�)

க�ணாகர! சசிகர! ��ைல�த�� 20.12.2000

ெல��ன�� சா�த�மா6
சிவன6யா!

# பராண�
��ைல�த�� 01.04.2000

2� ெல��ன�� �ணசலீி தியாகராசா ெமCறி�டா ��ைல�த�� 29.03.2000

வ �ரேவ�ைக இைச)சி�B பா8கியதாச! ெகௗசிகா ��ைல�த�� 11.05.2000

ெல��ன�� சாம�தி
நவர�ணராசா

கைல�ப�2யா
��ைல�த�� 29.05.2000

ெல��ன�� இள�ேதவ� ��ைதயா நாேக வ2 வ�ன�யா 31.05.2000

க�ட� ேதசிகா தியாகராஜா பகீரதி யா��பாண� 05.06.2000

ெல��ன�� திலகா ஆF�க�மதிவதன� யா��பாண� 10.07.2000

க�ட� #.தழிழ�
ெப�மா>

கி� ணராஜா
��ைல�த�� 16.12.2000

2� ெல��ன��
எழி*மக!
(நிேவதிகா)

இர�தின� திNவ�யகலா யா��பாண� 24.01.2001

க�ட� இைசம த�
த�ப��ப�>ைள

இராேஜ வ2
வ�ன�யா 17.02.2001

ெல��ன��
கைல),ரப�
(மதியரசி)

த'மலி$க�

ப�ேறமல8�மி
வ�ன�யா 24.02.2001

2� ெல��ன�� அக*யா
சA�கர�ண�

சி�=ஜா
யா��பாண� 05.04.2001

வ �ரேவ�ைக �றி%சி9கதி� ��தர� கி�பாகர! யா��பாண� 14.04.2001
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க�ட� மேகச� சிவலி�க�

சிவன	ல�


�ைலத�� 25.04.2001

க�ட�
தமிேழ�திர�

(ேர�)

ேசாம��தர�

தவ�ெச�வ�

�ைலத�� 10.08.2001

வ �ரேவ�ைக
இைசமல�

(ேசாபனா)

சபாபதி�ப��ைள

கா�திமதி

�ைலத�� 25.04.2001

வ �ரேவ�ைக
ேவ�கா

(தமி��ெச�வ�)
அ ளான�த� சிேயாதா 
�ைலத�� 25.04.2001

வ �ரேவ�ைக
வானரசி

(தமி��ப��யா)
பால� சிவேசாதி யா"�பாண� 25.04.2001

ெல�!ன�" இ�ேவ�ைக
சிவராசலி�க�

சிவாந�தின%

�ைலத�� 26.04.2001

வ �ரேவ�ைக
சரவணபவா�

($ைண�பைட)

இரதினசி�க�

சரவணபவா�

�ைலத�� 02.07.2001

ெல�!ன�" இள�&ய�� த�ைபயா கீதாவதி யா"�பாண� 11.01.2001

2' ெல�!ன�"
தியாகவ�ழி

(ப��ய�தின()
கணபதி தவ�ெச�வ� கிள%ெநா�சி 15.01.2001

ெல�!ன�" கானக�
சிவஞான��தர�

சிவான�த�

�ைலத�� 16.01.2001
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