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நிைல ெபய
 �3�ெபய
 மாவ�ட� வ �ர#சா0

ெல��ன5� வசி
அ�ணாமைல

ெச
வேயாக�
�
ைல�த�� 12.09.1991

2�
ெல��ன5�

ப�ர� (ெந)ச5) த�மலி�க� ரா��மா� �
ைல�த�� 12.09.1991

வ �ரேவ ைக ர7நா� ஆ��க� ேப��பராசா �
ைல�த�� 12.09.1991

வ �ரேவ ைக மதி மா��� ஜ�வ�மா� �
ைல�த�� 12.09.1991

வ �ரேவ ைக
வ�ேனா�
(அமி
தநாத5)

�மா� பால"#தர� �
ைல�த�� 12.09.1991

2�
ெல��ன5�

நிர8ச5 கனகசைபஇராேஜ#திர� �
ைல�த�� 12.09.1991

வ �ரேவ ைக நிேகத5 க#த&ப'(ைள ப*�ணநாத� �
ைல�த�� 15.07.1991

ெல��ன5� சமீா இராசல,"மி "#தரலி�க� �
ைல�த�� 05.09.1991

வ �ரேவ ைக பா- சாமி�த�ப' தி-வ'யராஜா ம,ட/கள&0 12.09.1991

2�
ெல��ன5�

மாலின' வா"கி சிவான#த� �
ைல�த�� 12.09.1991

வ �ரேவ ைக
ெசன'�
(ேசாதிராசா)

இராைசயா �மா� �
ைல�த�� 14.09.1991

ெல��ன5� சிரா5 வ'1வலி�க� சிவேனச� �
ைல�த�� 16.09.1991

ெல��ன5� $:த
 ந
ைலயா ேகாவ'#தராசா �
ைல�த�� 16.09.1991

2�
ெல��ன5�

ரவ�ரா; ம
லாச� "#தரேமாக� வ�ன2யா 16.09.1991

வ �ரேவ ைக ,லா8சலி சி�திராேதவ' ேசாம"#தர� �
ைல�த�� 16.09.1991

வ �ரேவ ைக ெஜன:தின' வ'நாயக3��தி ெச
வராண' �
ைல�த�� 22.09.1991

2�
ெல��ன5�

சர�
ெசப1தியா�ப'(ைள

அ*0தராசா
�
ைல�த�� 22.09.1991

வ �ரேவ ைக
நிமா)
(ேவ ைகய5)

த�கேவ
 சிவான#த� �
ைல�த�� 22.09.1991

வ �ரேவ ைக ரஜ:த5 ஆ��க�ெச
வர,ண� �
ைல�த�� 23.09.1991

ெல��ன5� ேநச5 சி�ன�த�ப' ச*�ணசீல� �
ைல�த�� 13.10.1991

வ �ரேவ ைக மேக:திர5 ச#தன� ரவ'5ச#திர� வ�ன2யா 13.11.1991
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2�
ெல��ன5�

ைம�க)
(தமி=ேவ:த5)

8ேலாக� �மா� �
ைல�த�� 13.11.1991

வ �ரேவ ைக 78ச5 "&ப'ரமண'ய� க9ணாகர� �
ைல�த�� 13.11.1991

வ �ரேவ ைக $பா1கர5 ($பா) க�&ப� கி91ணலி�க� �
ைல�த�� 26.11.1991

வ �ரேவ ைக
இள:ேதவ5
(காச5)

ேகாணமைலவ'ேஜ#திர� �
ைல�த�� 08.02.1992

ெல��ன5� இராகவ5
ஐயா� ைர

சிவ�மாரலி�க�
�
ைல�த�� 19.03.1992

2�
ெல��ன5�

ெச)ல�,ைர
(வ��கினா)

மகாலி�க� பா1கர� �
ைல�த�� 19.03.1992

வ �ரேவ ைக தமி=மாற5
அ#ேதான2&ப'(ைள

ேலாற�1
�
ைல�த�� 19.03.1992

ெல��ன5� ஆதவ5 (ேஜ�ச5) "&ப'ரமண'ய� ப'ரபாகர� �
ைல�த�� 19.03.1992

2�
ெல��ன5�

ேடவ�� (ச:திர5) மேக#திர� சியாமண' �
ைல�த�� 11.03.1992

க�ட5
7கேன1வர5
($சலீ5)

அ#ேதான21ரா�லி �
ைல�த�� 17.03.1992

வ �ரேவ ைக
,ேராண

(ெசல1?5)

தைளயசி�க�

ேநசான#தராசா
�
ைல�த�� 12.05.1992

வ �ரேவ ைக
உதய7மா

(உதய5)

அ�ர�ம�யதா1

பாலகி91ணா
�
ைல�த��

ெல��ன5� மறவ5 (ர8சி�) பரமசி�க� தவபால� �
ைல�த�� 29.05.1992

2�
ெல��ன5�

ந:த5 கனகலி�க� "த�ச� �
ைல�த�� 29.05.1992

க�ட5 ந:த5 ெச
ைலயா ச#திர� �
ைல�த�� 30.05.1992

2�
ெல��ன5�

சைடய5 ($தா) �9சாமி ேயாகபால� �
ைல�த�� 30.05.1992

வ �ரேவ ைக �)ைலேவ:த5
அ#ேதான2&ப'(ைள

அ�ர�n;ஜய/�மா�
�
ைல�த�� 30.05.1992

வ �ரேவ ைக 7ேல:திர5 கனகர�தின� சா#த�மா� �
ைல�த�� 30.05.1992

ெல��ன5�
இைசய�த5
(சி:,)

சபார�தின�வ'ஜய�மா� �
ைல�த�� 24.11.1992

வ �ரேவ ைக மாயவ5 த�மலி�க� சிறிதர� தி9ேகாணமைல 24.11.1992

ெல��ன5� இளநிலா (ப�;திமா) நடராசா சிவெகௗ� �
ைல�த�� 24.11.1992

2�
ெல��ன5�

ேவண�
வ'ேவகானா#த�

ெகௗ�ய�மா
�
ைல�த�� 24.11.1992

க�ட5 பர8ேசாதி சிவபாத"#தர�அ=சீல� தி9ேகாணமைல 22.03.1992

க�ட5 சிற�மதி சிவகலா  ைரராசசி�க� �
ைல�த�� 23.03.1992

ெல��ன5� நள'ன' ெச
ைலயா சா#தி �
ைல�த�� 23.03.1992

வ �ரேவ ைக அ�த5 சிவபால�அ�த� �
ைல�த�� 01.06.1992

ெல��ன5� ப,ம5 (ப�யா�)
ேவ7&ப'(ைள

இராேஜ#திர�
மா�தைள 01.06.1992

வ �ரேவ ைக நி�தியான:த5 க#தசாமி த�மலி�க� �
ைல�த�� 24.06.1993

ெல��ன5�
ெச)வமல

(ப�,வ�)

இர�தினசி�க� பரண' �
ைல�த�� 11.11.1993

ெல��ன5� மண� (ைமனா) ெச
ைலயாவச#தி �
ைல�த�� 11.11.1993

ெல��ன5� நளாய�ன'
அ#ேதான2&ப'(ைள

ெகௗசலாேதவ'
�
ைல�த�� 11.11.1993

ெல��ன5� @?யா (சி:,ஜா) ேவ7&ப'(ைள ெஜயல,"மி யா>&பாண� 11.11.1993

ெல��ன5� பா� வ'னாசி�த�ப' பா1கரராசா �
ைல�த�� 11.11.1993

2�
ெல��ன5�

�ன'தவள5 பாலராசா ஐPவ�மா� �
ைல�த�� 11.11.1993

2�
ெல��ன5�

மாயவ5 (ெவ�றி) சிவபால"#தர�வ'ஜயரா� ம,ட/கள&0 06.02.1993
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ேமஜ
 இமய5 (மிேர1) �� ராசா க#தசாமி தி9ேகாணமைல 11.11.1993

ெல��ன5� 7மண5 (சிவரா;) சி�ன� ைர சிவ�மா� ம,ட/கள&0 13.01.1993

வ �ரேவ ைக வாண5 ெபா�=5சாமி ஈ1வரநாத� �
ைல�த�� 08.03.1993

ெல��ன5� அ��த5 பரமசிவ� பரேம1வர� தி9ேகாணமைல 10.03.1993

ெல��ன5� மாற5 மகாலி�க�வரதராசா �
ைல�த�� 13.03.1993

ெல��ன5�
திவ�ெச)வ5
(ேமாக5ரா�)

8பால&ப'(ைள சிறி ம,ட/கள&0 13.03.1993

ேமஜ
 ேசக
 "&ப'ரமண'ய�@ப5ச#திர� �
ைல�த�� 14.03.1993

வ �ரேவ ைக வரண� ெவ(ைளய&ப� சிவான#த� வ�ன2யா 09.04.1993

க�ட5
வளவ
ேகா5
(ஜ�வ7மா
)

இைளயத�ப'

ேமா,ேச#தில�
ம,ட/கள&0 10.05.1993

ெல��ன5� வ�)வ5 (வ�மல5)
கி91ணப'(ைள

0�ண'ய3��தி
தி9ேகாணமைல 25.07.1993

ெல��ன5�
ந�கீர5
(ெச:Aர5)

ேசாம"#தர�அரசர�தின� ம,ட/கள&0 25.07.1993

ெல��ன5�
தமி=மாற5
(வா1)

ெச
ைலயா ேவதவன� ம,ட/கள&0 25.07.1993

2�
ெல��ன5�

வ�Bவ5 இராமசாமி ச��கர�தின� �
ைல�த�� 20.08.1993

2�
ெல��ன5�

வ �ரமண� ெச
ல� ைர பா��த�ப� வ�ன2யா 20.08.1993

க�ட5 சிவா �� லி�க� க9ணாநாத� தி9ேகாணமைல 26.08.1993

2�
ெல��ன5�

$ேர:திர5 சபார�தின� சிவாகர� �
ைல�த�� 26.08.1993

க�ட5 வCண5 சித�பரப'(ைளவAேவ
 வ�ன2யா 13.09.1993

2�
ெல��ன5�

சிவ7மா

(,ைண�பைட)

இராச ைர சிவ�மா� வ�ன2யா 10.10.1993

க�ட5 ெச:Aர5 ேவ7&ப'(ைளஉதய�மா� �
ைல�த�� 11.11.1993

க�ட5 மாலதி ஐய�ப'(ைள ந#தின2 �
ைல�த�� 11.11.1993

2�
ெல��ன5�

த8ைசவாண5
(ப�ரசா�)

ம�யCைசநாத�

ெறாப'�கன2D,
யா>&பாண� 11.11.1993

2�
ெல��ன5�

மாத கி ேதவசகாய� நிேராஜின2 �
ைல�த�� 11.11.1993

வ �ரேவ ைக கCமன' ச#திரராசா கமலா�ப'ைக கிள2ெநா5சி 11.11.1993

வ �ரேவ ைக கீத5 நாகராசா "�#த� �
ைல�த�� 11.11.1993

ெல�.ேகண) அ5�
ெபா�ன�பல�

சரவணபவா�
யா>&பாண� 12.11.1993

ெல��ன5� யேசாதர5 கணபதி&ப'(ைள தமிழரச� வ�ன2யா 12.11.1993

ெல��ன5� உதயவ
ண5 ேசாம"#தர�இ#திர� தி9ேகாணமைல 12.11.1993

க�ட5 சார க5 (D�) ெச
வராசா த�ம�மா� �
ைல�த�� 14.11.1993

ெல��ன5�
�வேன1வர5
(�வேன1)

இ9தயநாத�வச#த�மா� �
ைல�த�� 16.11.1993

க�ட5 தன�
பாலகி91ண�

நி�தியான#த�
�
ைல�த�� 17.11.1993

ெல��ன5�
அ?மாந�ப�
(கிேலாஜ5)

கா"பதி மேனாகர� ம,ட/கள&0 09.04.1993

ெல��ன5�
தழி=�ேகா
(ேக,ரா;)

ச#திரேசகர�உதய�மா� ம,ட/கள&0 09.04.1993

ெல��ன5�
அழ7��,
(சா�1)

சீன2�த�ப' ேகாேணசநிதி ம,ட/கள&0 09.04.1993

2�
ெல��ன5�

ச:திர5 ேவலாFத� ஈ1வர� வ�ன2யா 09.04.1993

2�
ெல��ன5�

ெந� கீர5 பரம�9 ச#திரேசகர� �
ைல�த�� 11.11.1993
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வ �ரேவ ைக மதிமாற5 பழன2 ராசலி�க� �
ைல�த�� 11.11.1993

வ �ரேவ ைக அள5
அ�ரன2ைம/க


க9ணாகர�
�
ைல�த�� 13.11.1993

வ �ரேவ ைக நாகன5 சித�பரப'(ைள சிவகா#த� �
ைல�த�� 13.11.1993

வ �ரேவ ைக ஆ�றேலா5 �9க�உதயச�க� வ�ன2யா 13.11.1993

வ �ரேவ ைக ,ைரயரச5 அமரசி�க� ெக�ேக1வர� �
ைல�த�� 13.11.1993

2�
ெல��ன5�

ெந�ேயா5 ேகாவ'#த� ேகத�1வர� �
ைல�த�� 31.01.1994

வ �ரேவ ைக கைலவ�ழி �லசி�க� ேதவராண' �
ைல�த�� 14.02.1994

ெல��ன5� �கேழ:தி (சலா�) இராைசயா இராம5ச#திர� தி9ேகாணமைல 13.03.1994

ெல��ன5� அ�மண� ர,ணசி�க� ச#திரேசகர� ம,ட/கள&0 28.03.1994

வ �ரேவ ைக ேசரலாத5 சிவலி�க� சிவநாத� �
ைல�த�� 28.03.1994

ெல��ன5�
$�ப�ரமண�ய�
(,ைண�பைட)

இராைமயா "&ப'ரமண'ய� �
ைல�த�� 22.03.1994

2�
ெல��ன5�

ெச)வராசா
(,ைண�பைட)

ஆ��க�ெச
வராசா ஹ*ற� 22.03.1994

க�ட5 E+வழ7 (வ�ேனா�) வ'�ச�அ�ரன2வ'ஜி��மா� தி9ேகாணமைல 03.04.1994

க�ட5 அரச5 (லி க�) சி�ைனயா பா�Aய� ம�னா� 03.04.1994

2�
ெல��ன5�

சி5னமண� வ �ர0�திர� நடராஜா �
ைல�த�� 03.04.1994

க�ட5 மறவ5 (வ�$)
8பால&ப'(ைள

ச��கலி�க�
ம,ட/கள&0 20.04.1994

ேமஜ

அ5பCண)
(பரம5)

க#தசாமி ெஜயசீல� ம,ட/கள&0 05.11.1994

க�ட5
தமி=ேவ:த5
(சத�1)

ச#திரதா1ச�திய�மா� தி9ேகாணமைல 24.08.1994

வ �ரேவ ைக இன'யவ5 சசிதர� சசிகா#த� தி9ேகாணமைல 03.06.1995

ெல��ன5� தமி=ந�ப� (ர8சி�)
ெசப1�யா�ப'(ைள "ேர1

இராசநாயக�
�
ைல�த�� 28.07.1995

2�
ெல��ன5�

தன8ெசய5 க#ைதயாஉதய�மா� �
ைல�த�� 28.07.1995

ெல��ன5�
ெச:தாள5
(அ5சா
)

கி,ணப'(ைள சிவ�மா� ம,ட/கள&0 06.07.1995

வ �ரேவ ைக ஈழமண� ெச
வ� ந#த� யா>&பாண� 06.07.1995

2�
ெல��ன5�

அ�ேவல5 வ
லி0ர�ைகைலநாத� தி9ேகாணமைல 24.09.1995

வ �ரேவ ைக திமாற5 ஞான/கேண1ஞானசீல� �
ைல�த�� 28.07.1995

ேமஜ
 ேகாமக5
அ#ேதான2&ப'(ைள

ேயாகராசா
ம,ட/கள&0 27.05.1995

ெல��ன5�
ெசFவCண5
(றியா1)

அழைகயா ெஜய5ச�க� ம,ட/கள&0 27.05.1995

ெல��ன5� மத5 நேடச� "தாகர� அ�பாைற 27.05.1995

ெல��ன5�
இள:தமிழ5
(ல�ம5)

காமின2 ச�தியசீல� ம,ட/கள&0 27.05.1995

2�
ெல��ன5�

�)ைல#ெசழிய5 கேண1ந#த�மா� �
ைல�த�� 27.05.1995

2�
ெல��ன5�

ெஜயராசா
(,ைண�பைட)

"&ப'ரமண'ய� ெஜயராசா �
ைல�த�� 05.05.1995

வ �ரேவ ைக இள�பதி ந
ைலயா ச#தி;ரேமாக� �
ைல�த�� 20.06.1995

ெல��ன5� உதயா க#ைதயா சி�திர�மா� க�A 28.06.1995

வ �ரேவ ைக E கCண5 நவர,ண�கிறி1 ராஜா �
ைல�த�� 06.07.1995

ெல��ன5�
இல ேகச5
(இல ேக1வர5)

பழன2யா�A ச#திரேமாக� ெகா��0 11.07.1995

,1ய:த5 �
ைல�த�� 11.07.1995
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2�
ெல��ன5�

அ�ர� ேஜ"ர,ண�

ேஜா�ச�

க�ட5 தவ� நேடசப'(ைள ந#த�மா� யா>&பாண� 14.07.1995

ெல��ன5� மாண��க� நாக�� மI" அJராத0ர� 14.07.1995

2�
ெல��ன5�

கCமண� க#தவன�"பாசின2 �
ைல�த�� 14.07.1995

வ �ரேவ ைக மதனா ேவ7&ப'(ைள ரIசி��மா� �
ைல�த�� 14.07.1995

வ �ரேவ ைக கைலவதன' �� லி�க� சசிகலா �
ைல�த�� 14.07.1995

ெல��ன5� வச:தா (எழி))  ைரராஜா ரதிகலா �
ைல�த�� 28.07.1995

ெல��ன5� ஈழேநச5 தி93��தி ேமாகனதா1 0�தள� 28.07.1995

ெல��ன5�
�க=ேவ:த5
(நிேலாஜ5)

ெவ*றிேவ


வ'/கிேன1வர�
�
ைல�த�� 28.07.1995

ெல��ன5�
ஆன:தி
(அமராவதி)

�மாரசாமி சா#தின2 �
ைல�த�� 17.09.1995

வ �ரேவ ைக தமிழரச5 சி�கராசா ெஜய@ப� யா>&பாண� 30.09.1995

2�
ெல��ன5�

அேலாசிய1
(,ைண�பைட)

அ�ரன2 அேலாசிய1 �
ைல�த�� 11.09.1995

2�
ெல��ன5�

சிவகர5 ($பா) கேணச&ப'(ைளகமலசீல� �
ைல�த�� 20.10.1995

வ �ரேவ ைக 7�� (@��) ெச
வநாயக� "தாகர� தி9ேகாணமைல 20.10.1995

ேமஜ
 ந�ரஜா ேசனாதிராசா ெஜயராண' யா>&பாண� 03.10.1995

ேமஜ

ெவ�ைள
(ெறாேப�)

ேசனாதிராசா நாகராசா �
ைல�த�� 03.10.1995

ேமஜ
 சரீாள5 (@��) த�மலி�க� கனகர�தின� தி9ேகாணமைல 03.10.1995

ெல��ன5� ெச��கில5 பாலசி�க�மண'வதன� �
ைல�த�� 03.10.1995

ெல��ன5� ேபா
வா� சாமி� ைர ெச
வநாத� க�A 07.10.1995

வ �ரேவ ைக அ�தின'ய5 மேனாகர� "ேர#திர� �
ைல�த�� 16.10.1995

க�ட5 ப�:தா கனகசைப ப�0/கன2 �
ைல�த�� 18.10.1995

க�ட5 ெச�மைலயா5 "&ப'ரமண'ய� ரமண'கர� �
ைல�த�� 18.10.1995

ெல��ன5� மிணா ெச
வநாயக�வானதி �
ைல�த�� 29.10.1995

க�ட5 ேகாமா5 கா"பதி Fேக#திரராசா ம,ட/கள&0 06.11.1995

2�
ெல��ன5�

அரசமண� க#ைதயா பரமசிவ� �
ைல�த�� 06.11.1995

க�ட5 பதி (ேடவ��) ெச
வ�� ராஜி தி9ேகாணமைல 10.11.1995

வ �ரேவ ைக $டரவ5 Cைச&ப'(ைள ேஜாச& �
ைல�த�� 10.11.1995

க�ட5 நிேராய5 (நிேரா)
சித�பர&ப'(ைள

ச*�ணராசா
�
ைல�த�� 19.11.1995

வ �ரேவ ைக ஆவ
�தனா பாலசிவராசா ��தராண' �
ைல�த�� 21.11.1995

ெல��ன5�
$மி�திர5
(7ழ:ைத)

இராசலி�க� தனராசா �
ைல�த�� 22.11.1995

வ �ரேவ ைக கேஜ:தின' ெச
வ�ம�கலி/கா தி9ேகாணமைல 03.12.1995

ேமஜ
 பாலவ5 (ேசகர5) கேண1தி9/�மர� �
ைல�த�� 31.12.1995

வ �ரேவ ைக வள
மதி 8பால&ப'(ைள ெஜேக1வ� ம,ட/கள&0 31.12.1995

ெல��ன5� ேசாதிலி க� ச��க� கி9பான#தசிவ� �
ைல�த�� 21.08.1995

2�
ெல��ன5�

அ�ேதவ5 "&ைபயாஅழ�ராசா �
ைல�த�� 21.08.1995

ெல��ன5� மண�வCண5 ேதவநாயக� ெச
வநாயக� யா>&பாண� 23.08.1995

ெல�.ேகண) 7��மண� நடராசா ெஜயசீல� �
ைல�த�� 22.10.1995

வ �ரேவ ைக தமி=#ெச)வ5
இ�மா=ேவ


ச�#தரநாயக�
யா>&பாண� 22.10.1995
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வ �ரேவ�ைக நிசா�த� சீ�தாராம� ரேம
பா� �ைல�த�� 25.10.1995

ெல��ன�� கன�ெமாழி ெச�ல��ைரவன�தா �ைல�த�� 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக மதிநிலவ� த�ப��ப��ைள கமலதாச� தி�ேகாணமைல 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக ெபாழில� ெச�வராசா ச�தியசீல� தி�ேகாணமைல 03.10.1995

2�

ெல��ன��
ேகாேண�வர� ஆ#க� நாகநாத� �ைல�த�� 18.10.1995

க�ட�
உதயேதவ�

(எழில�)
பா%கியநாத� பா
கர� �ைல�த�� 11.11.1995

க�ட� நித ச� சி�ைனயா பாேல&திர� �ைல�த�� 11.11.1995

க�ட� கா�த� (கீர�) சதாசிவ� சத�
வர� �ைல�த�� 24.11.1995

2�

ெல��ன��
இள�$�ற� 'மர'�இரா�'மா) யா*�பாண� 06.08.1996

ெல��ன�� அ�' ப�ரா�சி
 ப�ல+�,-'மா) யா*�பாண� 06.08.1996

க�ட� நிலவ� (ெஜக�) ச%திேவ� ேமகநாத� அ�பாைற 07.08.1996

க�ட� ச)ீதா ப0றிமாநாயகி ெச�ல�த�ப� கிள�ெநா1சி 07.08.1996

வ �ரேவ�ைக ஐPேவ�வர� �'�ப��ைள'ண2&தர� ம-ட%கள�� 07.08.1996

ேமஜ 
அறி+,கர-

(. )தி)
ப�தின�ய) ெச�வநாயக� தி�ேகாணமைல 23.02.1996

ேமஜ 
வ/0தைல

(சி�1ஜ�)
சி�ன�த�ப� ேதவர4ச� ம-ட%கள�� 27.02.1996

ேமஜ நள� (திேன�) சி�ன�த�ப� ெஜயரா6 ம-ட%கள�� 03.03.1996

ெல��ன�� கதி காம� ெச�ல��ைர சிறிதர� �ைல�த�� 16.03.1996

2�

ெல��ன��
ச�க த7கேவ�வரத� தி�ேகாணமைல 23.03.1996

2�

ெல��ன��
மல ந�ைக த)ம'லசி7க� சர
வதி �ைல�த�� 04.04.1996

வ �ரேவ�ைக
சிவெப2மா�

(சிவ�)

ச8கேசகர�ப��ைள

தி�ைலநாத�
யா*�பாண� 05.04.1996

2�

ெல��ன��
சிவான�தின� க&தசாமி சிற�ேதவ� யா*�பாண� 25.04.1996

வ �ரேவ�ைக ப3லவ� ஆசி)வாத� ட%ள
 �ைல�த�� 25.04.1996

ேமஜ தி2 (4�) ேதவசகாய� ச�திய'மா) �ைல�த�� 26.04.1996

க�ட�
ெப5யத�ப/

(வ/�6)
சிவான&த�ேக
 இ&தியா 19.05.1996

வ �ரேவ�ைக ைப�தமிழ� ேசாமபால�வ�%ேன
வர� �ைல�த�� 03.06.1996

வ �ரேவ�ைக 7கில� வ9ேவ�2ம� தி�ேகாணமைல 14.06.1996

ெல�.ேகண3 -த ச� அ�ப�ர-,-ெஜரா- �ைல�த�� 18.07.1996

ேமஜ தி2மாற� பால2�ப�ரமண�ய� சிவ'மா) தி�ேகாணமைல 18.07.1996

க�ட� $ணபால� சி�ன��ைர ச&திர'மா) அ�பாைற 18.07.1996

க�ட� ம�கள�
கி-ண�ப��ைள

வ�%ேன
வர�
�ைல�த�� 18.07.1996

க�ட� ெப5யத�ப/ ெச�வராசா த)மராசா வ�ன�யா 18.07.1996

க�ட� இள�ேதவ� ெச�வராசா த)மசீல� �ைல�த�� 18.07.1996

க�ட� ேகாைத அ�-ப�ரகாச� ராண� யா*�பாண� 18.07.1996

க�ட� யேசாதா கணபதி�ப��ைள சர
வதி �ைல�த�� 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக ெச�ப/ய� காசி�ப��ைளகனகசி7க� தி�ேகாணமைல 18.07.1996

க�ட� சாலம� கதிர� ரவ �&திரராசா யா*�பாண� 18.07.1996

க�ட� கவ/ஞ� த7கேவ� ரேம
வர� �ைல�த�� 18.07.1996

ெல��ன�� மறவ� �ைகயா திேன
'மா) �ைல�த�� 18.07.1996

ெல��ன�� ராண/ ேவதநாயக� ம7கேள
வ: தி�ேகாணமைல 18.07.1996
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ெல��ன�� ப/2�தா ெச�ைலயா ெகௗ: �ைல�த�� 18.07.1996

ெல��ன�� தமி9வாண� மாண�%க� 2ேர
 யா*�பாண� 18.07.1996

ெல��ன�� சி�ன,$�� மாசிலாமண� வ�ஐய'மா) ம-ட%கள�� 18.07.1996

ெல��ன�� மண/யரச� 'ணேசகர� ச&திர'மா) தி�ேகாணமைல 18.07.1996

ெல��ன�� பரமேதவா ம�த� ச8கலி7க� யா*�பாண� 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக 1ைர,$�� ேயாகா�ப��ைளஅ�ரன�ரா6 �ைல�த�� 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக வளநாட� சிவேனச�த)மராய� �ைல�த�� 18.07.1996

ெல�.ேகண3 ேசர� கதிரேவ� ெஜயரா6 தி�ேகாணமைல 19.07.1996

ேமஜ ம1வ� (த�ப�) தி�1ெச�வ�வ�ஐயவ �ர� யா*�பாண� 19.07.1996

ேமஜ மாற� கணபதி�ப��ைள ேயாகராசா தி�ேகாணமைல 19.07.1996

ெல��ன�� கைல�'ய3 நாகமண� 'ணசீல� வ�ன�யா 19.07.1996

ெல��ன�� எழி3வாண� 'ழ&ைதேவ� சிற��க� யா*�பாண� 19.07.1996

ெல��ன�� ெவ:றிமண/ சி�ன�த�ப� சசி'மா) யா*�பாண� 19.07.1996

ெல��ன�� த;மதி ெச�வ��ைர ேகாேண
வ: தி�ேகாணமைல 19.07.1996

ெல��ன�� இள�ப/ைற த7கராசா பா
கரேமாக� யா*�பாண� 19.07.1996

2�

ெல��ன��
திலக� 2�ைபயாவச&த'மா) தி�ேகாணமைல 19.07.1996

2�

ெல��ன��
-த� இராம�ப��ைளஉதய� தி�ேகாணமைல 19.07.1996

2�

ெல��ன��
எழி3நிலவ� சி�ன��ைர ேஜாேச� தி�ேகாணமைல 19.07.1996

2�

ெல��ன��
வ/சி)திர� ெசப
:யா�ப��ைள நி%ச� யா*�பாண� 19.07.1996

2�

ெல��ன��

அ2ள�ய�

(அ2�ெச3வ�)
அரசர-ன�வ)ணராசா தி�ேகாணமைல 19.07.1996

2�

ெல��ன��
வ/ேவகான�தி க&தராண�ய�மதிவதன� �ைல�த�� 19.07.1996

வ �ரேவ�ைக ெச3வ�த� நாேக&திர� கா8Aப� யா*�பாண� 19.07.1996

வ �ரேவ�ைக
ஈழராண/

(ஈழவதன�)
சி�ன�த�ப� கனகா�ப�ைக வ�ன�யா 19.07.1996

வ �ரேவ�ைக மைலயரசி ேவலாBத� தமி*1ெச�வ� தி�ேகாணமைல 19.07.1996

வ �ரேவ�ைக கேஜ�திர� 2&தரலி7க�வ�%ேன
 தி�ேகாணமைல 19.07.1996

வ �ரேவ�ைக ேசர� த)மலி7க� தயாள� யா*�பாண� 19.07.1996

வ �ரேவ�ைக தமி9மாற� த)மலி7க� ச&திரர-ண� �ைல�த�� 19.07.1996

க�ட� ேசாபனா க&ைதயா சேறாஜின� யா*�பாண� 26.07.1996

க�ட� வ/0தைல 'மாரசி7க� ரவ�ச7க) யா*�பாண� 26.07.1996

ெல��ன�� க;ணப/ரா� (ர$) அ�&தவராசா அ��ரா6 யா*�பாண� 26.07.1996

க�ட� தி2மைல4ரா� ேகசவ�ேகாணலி7க� தி�ேகாணமைல 29.07.1996

2�

ெல��ன��
மதி-த� ���ப��ைள ம-ட%கள�� 29.07.1996

ேமஜ ெஜய-தா பாமதி தியாகராசா யா*�பாண� 04.08.1996

ேமஜ ேஜ-தா� 'லவ �ரசி7க� தயாபர� யா*�பாண� 04.08.1996

ேமஜ தி2ேமன� (ரா�கி) கேணச�ேதவதாச� அ�பாைற 04.08.1996

ேமஜ 
இைமயவ�

(ேகசவ�)
ஐயா��ைர'கதா
 யா*�பாண� 04.08.1996

க�ட� -க�த� நாத� சசி%'மா) யா*�பாண� 04.08.1996

க�ட� கலாதர� காள�ராசா கவ�ஞதாச� தி�ேகாணமைல 04.08.1996

க�ட� ப/2�த� ெஜகநாத� சிவபால� கிள�ெநா1சி 04.08.1996

க�ட� அ�ப/ (ராக3) கா)�திேக2 ேயாகராசா அ�பாைற 04.08.1996
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ெல��ன�� யாழிைச ஞானஉதயசீலி

ெசப
தியா�ப��ைள

�ைல�த�� 04.08.1996

ெல��ன�� நாவரச� ந�ைலயா பால1ச&திர� யா*�பாண� 04.08.1996

ெல��ன�� தாயக� ($மா ) மய��வாகன�வ�ஜய'மா) ம-ட%கள�� 04.08.1996

ெல��ன�� அ;ணா)1ைர ேகாவ�&தப��ைள ப�மநாத� கிள�ெநா1சி 04.08.1996

ெல��ன�� சிவாகர� �ைரராசசி7க� சசிகர� யா*�பாண� 04.08.1996

ெல��ன�� வாண� �ேல&திர� �வேன&திர� �ைல�த�� 04.08.1996

2�

ெல��ன��
ப)மசிறி

ேம:நிலான�

ேரா%க
ன�%ேக�
�ைல�த�� 04.08.1996

2�

ெல��ன��
க ண�

வ �ரா1சாமி

இராேஜ
க8ணா
யா*�பாண� 04.08.1996

2�

ெல��ன��
$ய/ல�

கி�
ணசாமி

சிவ2�ப�ரமண�ய�
யா*�பாண� 04.08.1996

2�

ெல��ன��
ம�னவ� க&தசாமி சிறிதர� யா*�பாண� 04.08.1996

2�

ெல��ன��
இன�யவ� தியாகராசா த�ப� யா*�பாண� 04.08.1996

2�

ெல��ன��

ெம=ந�ப/

(ேதவநாயக�)
கேணசப��ைள'மர� தி�ேகாணமைல 04.08.1996

வ �ரேவ�ைக $ணசலீி ேதவ2&தர� ப�ேறமாவதி யா*�பாண� 04.08.1996

வ �ரேவ�ைக
ெசய3வ/ழி

(-ம�கலா)
2ஜி�திரா க&ைதயா �ைல�த�� 04.08.1996

வ �ரேவ�ைக >வ/ழி மேக
வ: கேண
 யா*�பாண� 04.08.1996

வ �ரேவ�ைக வவ/ (வ/ஜயா) ெகௗசலாேதவ� இராைசயா க89 04.08.1996

வ �ரேவ�ைக கா )திகாய/ன� ேதவகி�கேவ� யா*�பாண� 04.08.1996

வ �ரேவ�ைக தமி9,கவ/ ெதDேவ&திர� ச)மிளா யா*�பாண� 04.08.1996

வ �ரேவ�ைக -2தி அதின� ப��ைளயா%'-9 யா*�பாண� 04.08.1996

வ �ரேவ�ைக ரா$லா இ&திரான� ச8கர-ன� யா*�பாண� 04.08.1996

வ �ரேவ�ைக ெச3வரதி ஜ
:னா Eபாலசி7க� யா*�பாண� 04.08.1996

வ �ரேவ�ைக நாயக� நாகராசா ெஜயபா
கர� யா*�பாண� 04.08.1996

வ �ரேவ�ைக உதயத�ப� ெபா�F1சாமி ேகத�
வர� �ைல�த�� 04.08.1996

வ �ரேவ�ைக
ெச�ேகாட�

(ெச�ேகால�)
Gைச�ப��ைள ெஜ2தா
 யா*�பாண� 04.08.1996

2�

ெல��ன��
சிவ� Eபாலசி7க� ெஜகநாத� யா*�பாண� 21.08.1996

வ �ரேவ�ைக $ணசலீ� '4ச� ச&திர'மா) யா*�பாண� 25.08.1996

2�

ெல��ன��
எழில� ேயாகர-ன� ரா6மத� யா*�பாண� 25.08.1996

க�ட� இராஜசி�க� மாண�%க�ேபா9 ஜ�வான&த� ம-ட%கள�� 27.08.1996

வ �ரேவ�ைக மாவ;ண� ெவன90'ேர ம:யதா
 ம-ட%கள�� 08.08.1996

வ �ரேவ�ைக ?ப/கா மய��வாகன� தமி*ெச�வ� கிள�ெநா1சி 08.08.1996

ெல��ன�� மய/3 கேண
ெகௗ: யா*�பாண� 01.09.1996

வ �ரேவ�ைக நிலாமதி ெதா8ைடய�சா&தி தி�ேகாணமைல 01.09.1996

2�

ெல��ன��

அேலாசிய�

(1ைண�பைட)

ெமாறாய


அ�ரன�அேலாசிய

�ைல�த�� 22.09.1996

க�ட�
கய3வ/ழி

(யாழின�)
கமேவ
வ:இராச�ைர யா*�பாண� 22.09.1996

ெல��ன�� வா-கி அFஜா கேணசலி7க� கிள�ெநா1சி 22.09.1996

ேமஜ -ம�கலா �
பகா&தி சபாபதி�ப��ைள தி�ேகாணமைல 22.09.1996

ெல��ன�� வச�தா இராசநாயக�ஞானேராகின� �ைல�த�� 22.09.1996

ெச3வமதி ரஜன� ப�லி�பான&த� யா*�பாண� 22.09.1996
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2�

ெல��ன��

2�

ெல��ன��
ெரஜி 2�ப� சிவபால2&தர� �ைல�த�� 22.09.1996

வ �ரேவ�ைக இ�1மதி 'மாரசாமி சாரதா யா*�பாண� 22.09.1996

ெல��ன�� ெஜயவான� நாகலி7க� பவவான&த� ம-ட%கள�� 24.09.1996

2�

ெல��ன��
உற�கா�'லி கணகராசா ேயாகராசா கிள�ெநா1சி 24.09.1996

க�ட� ெச3வற@சின� தவராண� சா&தலி7க� யா*�பாண� 26.09.1996

ெல��ன�� இைசயரண/ சசிகலா கனகசி7க� �ைல�த�� 26.09.1996

ெல��ன�� ேவ�தின� ேசாதிமல) கணபதி�ப��ைள யா*�பாண� 26.09.1996

ெல��ன�� கைலமாற� 'ணேசகர� ெக7ேக
வர� �ைல�த�� 26.09.1996

2�

ெல��ன��
அழக� ேசாம2&தர� ரஞசி�'மா) யா*�பாண� 26.09.1996

2�

ெல��ன��
எழி3மாற� மா:��தமி*1ெச�வ� தி�ேகாணமைல 26.09.1996

2�

ெல��ன��
ந�த$மா இராச�ைர மேனாகர� யா*�பாண� 26.09.1996

ேமஜ 
இள@ெசழிய�

(-பா�)
இ&திர� ரா6ேமாக� யா*�பாண� 30.09.1996

ேமஜ 
கைலவாண/

(ப/ரஜா)
நள�ன� சி�ைனயா யா*�பாண� 01.10.1996

க�ட�
ம;றவாண�

(பாA)
Eபாலசி7க� ெஜயHப� யா*�பாண� 01.10.1996

ேமஜ 
அ2Bவ/ழிய�

(-த�)
��லி7க� ேநசராசா ம-ட%கள�� 03.10.1996

ெல�.ேகண3 வாச� (தனராC) ந&தேகாபா� நவந�தரா6 தி�ேகாணமைல 20.10.1996

ெல��ன��
ெக�க�

(ெக�காதர�)
மா)%க8ேடச) வ�%கினராசா யா*�பாண� 20.10.1996

2�

ெல��ன��
அ2Bமாற� ன�யா89 ேயாகராசா கிள�ெநா1சி 28.10.1996

ெல��ன�� ெந0�கிBள� நாகராசா ேமாகனராசா யா*�பாண� 02.11.1996

வ �ரேவ�ைக $மாரேவ3 2&தரலி7க� 2தாகர� யா*�பாண� 07.11.1996

க�ட� ெஜனக� சதான&த� சசி&திர� யா*�பாண� 11.11.1996

2�

ெல��ன��
கா வ;ண� ெசபமாைல2ேர
க8ணா தி�ேகாணமைல 16.11.1996

2�

ெல��ன��
மறவ� 2�ப�ரமண�ய�மதியழக� �ைல�த�� 16.11.1996

வ �ரேவ�ைக ந3லத�ப/
�கேவ�

இராேஜ&திர'மா)
கிள�ெநா1சி 16.11.1996

ெல��ன�� 1�ப� ெஜகேசாதி பா)�த�ப� யா*�பாண� 19.11.1996

வ �ரேவ�ைக கதிரவ� நடராஐ�ெப�மா� பால'மா) யா*�பாண� 19.11.1996

2�

ெல��ன��
ஈழமாற� ஆ#க�ஆன&தஞானகர� யா*�பாண� 21.11.1996

க�ட� வ/3லவ� பI0ற)�ைரராசா பா�ரா6 யா*�பாண� 01.12.1996

வ �ரேவ�ைக -�தர 
நாவர-ன�

வ�%கிேன
வர�
தி�ேகாணமைல 02.12.1996

ெல��ன�� உ)தமி
ேகாபாலகி�
ன�

கி�சா&தி
யா*�பாண� 18.12.1996

ெல��ன�� -கிதர� (வ/�ச�) ெபா�ைனயா ெச�வ� தி�ேகாணமைல 25.12.1996

ெல��ன�� நேடச�
அ�ரன� ெஜயர-ண�

ட�
ர�
யா*�பாண� 29.01.1996

2�

ெல��ன��
ச�கீதா சி�திரேவ� ச&திரகலா தி�ேகாணமைல 19.06.1996

ச�தனா பவன�யசி7க�ைமதிலி �ைல�த�� 19.06.1996
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2�

ெல��ன��

ெல��ன�� ைப�தமிழ� ராஜு சிவ'மா) வ�ன�யா 30.06.1996

க�ட�
வ/�6

(ெப5யத�ப/)
சி;. கில� தி�ேகாணமைல 19.06.1996

வ �ரேவ�ைக ஓவ/ய� (சி)திர�) பால2&தர� பாலேமாக� �ைல�த�� 04.07.1996

ெல��ன�� ஈழம�ைக ச8கலி7க� 2க&தின� தி�ேகாணமைல 10.07.1996

2�

ெல��ன��
இராஜசலீ� 2�ப�ரமண�ய�மதியழக� �ைல�த�� 18.07.1996

2�

ெல��ன��
க2ணாகர� பழன�யா89 �
பராசா �ைல�த�� 18.07.1996

2�

ெல��ன��
ெச3வகேணச� க&தசாமி வ�ஐயச7க) �ைல�த�� 18.07.1996

2�

ெல��ன��
மணாள� மாயழ' ெபா�மண�ராசா �ைல�த�� 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக வாண/ இராசலி7க� 2மதி யா*�பாண� 18.07.1996

2�

ெல��ன��
மண/யரச�

ஆேரா%கியநாத�

ெரஜிேனா�-
யா*�பாண� 18.07.1996

2�

ெல��ன��
'யலவ�

கேணசப��ைள

தமி*1ெச�வ�
தி�ேகாணமைல 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக அகில� கதி)காம�த�ப� தயார�தின� தி�ேகாணமைல 20.07.1996

வ �ரேவ�ைக ெகா:றவ� இ&திர� சசி%'மா) யா*�பாண� 20.07.1996

ேமஜ ேயாேக� Eரன� நவர-ணகா&த� தி�ேகாணமைல 21.07.1996

க�ட� பழன�7)1 அ�ளான&த�வ�மலதா
 யா*�பாண� 21.07.1996

க�ட� மைறமைல சி0ற�பல� ஈழ��நாத� தி�ேகாணமைல 21.07.1996

ெல��ன�� ைவைக �திராமநாத� தவ%ெகா9 யா*�பாண� 21.07.1996

ெல��ன�� ஓவ/யா
ெசப
:யா�ப��ைள

ப�மசகாய'ேன&தின�
யா*�பாண� 21.07.1996

க�ட� காய)தி5 த)மலி7க�வ�ஜிதா �ைல�த�� 21.07.1996

ெல��ன�� கதி Eெச3வ� ப�மநாத�அFர� �ைல�த�� 22.07.1996

க�ட� நி$�த� சிவராசா சிவ2�ப�ரமண�ய� வ�ன�யா 23.07.1996

க�ட� ம1ரா ேதவராசா ேதவராண� யா*�பாண� 26.07.1996

ெல��ன�� நி)தியெச3வ� ெப:யத�ப� கேணசL)�தி ம-ட%கள�� 05.08.1996

ெல��ன�� மி1ச�
மய��வாகன�

ெஜய1ச&திர�
Mவெரலியா 05.08.1996

வ �ரேவ�ைக ெத�ற3மாற� சிவ'� ேதவ'� ம-ட%கள�� 05.08.1996

வ �ரேவ�ைக ேவ�தின� கி:ஜா'மா:வ�லி�ர� யா*�பாண� 05.08.1996

க�ட� கய3வ/ழி சி�திரேதவ� ப4சரலி7க� �ைல�த�� 06.08.1996

க�ட� -க ண� A�சராஜ� ரமண� யா*�பாண� 06.08.1996

ெல��ன�� வ/ஜய?ப� சிவலி7க� நாகலி7க� ம-ட%கள�� 06.08.1996

ெல��ன�� கைலயழக� அ����ைர ேயாகராசா யா*�பாண� 06.08.1996

2�

ெல��ன��
-�த5 தவராண�ஞான�ப�ரகாச� யா*�பாண� 06.08.1996

வ �ரேவ�ைக நி2பாலின� வள)மதி த)மராசா யா*�பாண� 06.08.1996

ெல��ன�� இள�$மர� ப4சா-சர� மேக
வர� யா*�பாண� 06.08.1996

வ �ரேவ�ைக அழக�ப� சி�ன��ைரஇராம1ச&திர� யா*�பாண� 26.09.1996

வ �ரேவ�ைக ெசா3வளவ� ெச�வராசா ேகாகிலறஞச� யா*�பாண� 26.09.1996

வ �ரேவ�ைக மய/ல� �ைரயபடபா ச�கராசா யா*�பாண� 26.09.1996

வ �ரேவ�ைக $�றேவ�த� �
பராசா ப�ரகா
 யா*�பாண� 28.09.1996

வ �ரேவ�ைக யாழரச� வ�லி�ர� மேனாகர� யா*�பாண� 28.09.1996

Page 10 of 15�ள�யவைள மாவ �ர) �ய�<� இ�ல� -வ���ட�க� - ப...

16/01/2012http://www.veeravengaikal.com/index.php/heroes-details/76-mulliyavalai-viththudalk...



வ �ரேவ�ைக ெச
ப�ய� (ரா�) கா�ேமக�மயாபர� 
�ைல�த�� 28.09.1996

க�ட�
வ��தைல

(ப�றி
சி)
பாரதி கேணச���தி யா��பாண� 29.09.1996

2


ெல��ன��
�யவ� ேயாகராசா வ�ஐய�மா� தி�ேகாணமைல 29.09.1996

வ �ரேவ�ைக சி�தா�த� �ணபால� (அ�பழக�) தி�ேகாணமைல 30.09.1996

வ �ரேவ�ைக வரதா இராேஜ"வ#இராைசயா யா��பாண� 10.12.1996

2


ெல��ன��

கைல�ப��ய�

(கைல�ெச�வ�)

காள%
�&

ேஜாச�ெச�வநாயக�

�ைல�த�� 04.01.1997

வ �ரேவ�ைக
ேகாபா�

(ஐ�கர�)
சிவலி)கராஜா ேமாகனரா+ யா��பாண� 04.01.1997

க�ட�
ேப!"ந
ப�

(எ�வ��)

கி�"ணப�,ைள

நி�தியான-த�
ம.ட0கள�1 05.01.1997

க�ட� ஆேரா&கியநாத� இராச&ைர மேனாகர� ம.ட0கள�1 05.01.1997

ேமஜ" பமிலா (உமா) க-தசாமி உமாமேக"வ# யா��பாண� 09.01.1997

ேமஜ" எழிலரசி சி)கராசா நள%ன% 
�ைல�த�� 09.01.1997

ேமஜ" நி�திலா ெச�வநாயக�&"ய-தி வ�ன%யா 09.01.1997

ேமஜ" சி�� (த�க�+ைர) சி3ற�பல�அ�னலி)க� யா��பாண� 01.08.1997

வ �ரேவ�ைக ச,திரா க5�ைபயா சேறாய�ன%ேதவ� 
�ைல�த�� 21.11.1997

ெல��ன�� தமி-நாட� வ�"வம)கள�வ�மலரா+ யா��பாண� 27.11.1997

வ �ரேவ�ைக
இளமதி

(அறி1�2ட")
ம#யதா"1ன%தமல� 
�ைல�த�� 27.11.1997

க�ட� எழிலரச� ெச�ைலயா ந�ேல"வர� யா��பாண� 30.11.1997

க�ட� நி�தி 
ன%ையயா தயான-த� தி�ேகாணமைல 30.11.1997

ேமஜ" பாலா (ஒள4நிலா) பால6�ரமண�ய� ரஜன% யா��பாண� 04.12.1997

ெல��ன�� ர5வர� ேசாம6-தர� சிவ�மர� தி�ேகாணமைல 04.12.1997

ெல��ன�� திலக� சி�திரேவ�லவ� தி�ேகாணமைல 04.12.1997

ெல��ன�� ெபா�ன
பல
 ேகாணமைலெச�வராசா தி�ேகாணமைல 04.12.1997

ேமஜ" ேச,த� (ராஜா) கி�"ணப�,ைளஇள)ேகா யா��பாண� 09.01.1997

ேமஜ" ேவண�
வ �ரக�தி�ப�,ைள

இர7சி��மா�
கிள%ெநா8சி 09.01.1997

ேமஜ" நதியா இராைசயா 6மதி 
�ைல�த�� 09.01.1997

க�ட� மண�
அ�ரன%வ��லிய�

சா,"ேலார�"
தி�ேகாணமைல 09.01.1997

க�ட� அ�தராண� 9ைச�ப�,ைளஅன%3றா ம�னா� 09.01.1997

க�ட� 7பதி
அ-ேதான%சாமி

அேலாசிய3:லான%
தி�ேகாணமைல 09.01.1997

க�ட� அமராவதி பாலசி)க� 6சிலா தி�ேகாணமைல 09.01.1997

க�ட� ெந8த�
கணபதி�ப�,ைள

இைசவாண�
யா��பாண� 09.01.1997

க�ட� மல"வதனா �கநாத� 6மி�திராேதவ� கிள%ெநா8சி 09.01.1997

க�ட� அ�லி வ �ரக�தி உதயமாலா யா��பாண� 09.01.1997

க�ட� கிள4ெமாழி
ேஜாெச�ெப�னா;ேடா

ேம#ெஜயான%

�ைல�த�� 09.01.1997

க�ட� தமிழரசி நாேக"வர�வ�0ேன"வ# கிள%ெநா8சி 09.01.1997

க�ட� சாம,தி மேக"வர�ெகௗசலா யா��பாண� 09.01.1997

க�ட�
2மி�திரா

(ெச,தாமைர)
6�ப�;ரமண�ய� பரேம"வ# 
�ைல�த�� 09.01.1997

க�ட� ெந�9ெசழிய� இராசலி)க�இர7ச� தி�ேகாணமைல 09.01.1997

க�ட� 7ேலாக� இராமநாத� பரமசிவ� யா��பாண� 24.06.1997

ஆதிைர சிவ���தி மாலின% 
�ைல�த�� 13.10.1997
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2


ெல��ன��

வ �ரேவ�ைக சலீ�
ெவ)கடாசல�

ெச�வ0�மா�
தி�ேகாணமைல 13.10.1997

வ �ரேவ�ைக அ;சா �ணர.ண� 6மதி தி�ேகாணமைல 13.10.1997

ெல��ன�� ப�ேமலழக� சி�ன�த�ப� உதய�மா� தி�ேகாணமைல 09.01.1997

ெல��ன�� கவ�யரச� கி�பர.ண�லி)ேக"வர� தி�ேகாணமைல 09.01.1997

ெல��ன�� கைலராசா இராேஜ"வர�லவ6த� கிள%ெநா8சி 09.01.1997

ெல��ன��
ேவ,த�

(மைற�ெச�வ�)
பா;:ய�வ�ம�ரா+ தி�ேகாணமைல 09.01.1997

ெல��ன�� மேகச� வ �ைரயா ெஜய?ப� 
�ைல�த�� 09.01.1997

ெல��ன�� ெச�வ
 க5�ைபயா ேமாக� வ�ன%யா 09.01.1997

ெல��ன�� ந,தின4 ஏAமைலநாத� 6கி�தா யா��பாண� 09.01.1997

ெல��ன�� ம9ச� �லநாயக�உதயமல� யா��பாண� 09.01.1997

ெல��ன�� இளவளகி மகாேதவ�ம&ரா யா��பாண� 09.01.1997

ெல��ன�� தமி-��
அ�ைம�&ைர

தமி�8ெச�வ�
யா��பாண� 09.01.1997

ெல��ன�� அமி"தகலா ேய6ராசாB.சி� ெஜய-தா யா��பாண� 09.01.1997

ெல��ன�� கைல ெசா?ப� நாேக"வ# யா��பாண� 09.01.1997

ெல��ன�� அ<= தி�நா�0கர6�
தின% யா��பாண� 09.01.1997

ெல��ன�� நி�தியகலா 6-தரலி)க� சிவா-தின% யா��பாண� 09.01.1997

ெல��ன�� தாரைக (ராதா) சிறிதர� ெகௗச�யா யா��பாண� 09.01.1997

ெல��ன�� 2பத�ப�
அ-ேதான%சாமி

அ�ரன%ெஜேறா�
தி�ேகாணமைல 09.01.1997

ெல��ன�� கதி"�ெச�வ� சதான-த� 1"பராசா 
�ைல�த�� 09.01.1997

ெல��ன�� யா-பா�
சி)கராசா ேடவ�3

ஞான8ெச�வ�
யா��பாண� 09.01.1997

2


ெல��ன��
எழி�&5மண� கேணசராசாவ�மல� ம.ட0கள�1 09.01.1997

2


ெல��ன��
தவமல" 
�ேக6
�&0�மா# கிள%ெநா8சி 09.01.1997

2


ெல��ன��
ஆரண� ச0திேவ� கி�"ணேவண� கிள%ெநா8சி 09.01.1997

2


ெல��ன��
2த"ச�

ம#யதா"

அ�ரன%:D0ெச�வ6தாகர�
யா��பாண� 09.01.1997

2


ெல��ன��
>கழரசி இ�பகவ�ராசா சசிக# தி�ேகாணமைல 09.01.1997

2


ெல��ன��
எழி�சிய� சிவராசா தி��தண�க� கிள%ெநா8சி 09.01.1997

2


ெல��ன��
கடேலாைச ெப#யசாமி வ�0ேன"வ# தி�ேகாணமைல 09.01.1997

2


ெல��ன��
வ"ணா சி�ைனயா சிவபா0கிய� யா��பாண� 09.01.1997

2


ெல��ன��
ந�லழக� ெச�வராசா உதய�மா� யா��பாண� 09.01.1997

2


ெல��ன��
சா,தி வ�லி1ர� 1"பநிலாவதி யா��பாண� 09.01.1997

2


ெல��ன��
ேமனா (ேமனைக) ெபா�ன�பல� கா-த?ப� யா��பாண� 09.01.1997

2


ெல��ன��
>வ� கா-திநாத� 6ஜி�தா தி�ேகாணமைல 09.01.1997

2


ெல��ன��
ெஜய,த�

மகாலி)க�

இல)ேக"வர�
தி�ேகாணமைல 09.01.1997

ெச�வா மாண�0கராசா நிர7ச� தி�ேகாணமைல 09.01.1997
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2


ெல��ன��

2


ெல��ன��
இ�ெமாழி 6�ப�ரமண�ய�மல� 
�ைல�த�� 09.01.1997

வ �ரேவ�ைக தவ&5மா"
ெபா�E�&ைர

ஞான8ச-திர�
தி�ேகாணமைல 09.01.1997

வ �ரேவ�ைக ெச�வ&5மா" ெபன:31"பராசா ெலேபா� 
�ைல�த�� 09.01.1997

வ �ரேவ�ைக வ�ேவகா ெச�வராசா உசாந-தின% 
�ைல�த�� 09.01.1997

வ �ரேவ�ைக ம+ரா�கன4 இரா6வச-த�மா# யா��பாண� 09.01.1997

வ �ரேவ�ைக மாத�கி பாலசி)க� ேலாஜின% யா��பாண� 09.01.1997

வ �ரேவ�ைக ேறாசா ெபா�E8சாமி கனகமல� யா��பாண� 09.01.1997

வ �ரேவ�ைக ஈழேவ�ைக ேயாகராசா வச-தாேதவ� யா��பாண� 09.01.1997

வ �ரேவ�ைக 5மிழின4
ேப&��ப�,ைள

ம#யெகாற3றி
யா��பாண� 09.01.1997

2


ெல��ன��
இள�5மர� கி�"ண���தி கி�பாகர� தி�ேகாணமைல 09.01.1997

க�ட�
தமி-�ெச�வ�

(தமி-வாண�)
ேசனாதிராசா சிவான-த� 
�ைல�த�� 12.01.1997

க�ட� ெமாழி சி�ன�&ைர ந-தின% யா��பாண� 13.01.1997

க�ட�
ேமாகனதாச�

(5மண�)
மாண�0கவாசக� 6த�ச� வ�ன%யா 14.01.1997

வ �ரேவ�ைக கா,தி நாதராசா ெஜயல.6மி யா��பாண� 14.01.1997

ேமஜ"
அ<@ெமாழி

(பABற")
இராசநாயக� பரமநாத� அ�பாைற 18.01.1997

க�ட�
நாயக�

(ராCேமாக�)

1"பான-தராஜா

1"பெஜக�
யா��பாண� 18.01.1997

க�ட� கலி�க� நடராசா சி�னராசா யா��பாண� 18.01.1997

ெல��ன�� சில
பரச� வா#
�ேக"6தாக� யா��பாண� 18.01.1997

2


ெல��ன��
அ�பழக� ேச& நிமல� தி�ேகாணமைல 18.01.1997

2


ெல��ன��
ராCேமாக�

வ�ஜயர.ண�

கி�"ணேகாபா�
யா��பாண� 19.01.1997

2


ெல��ன��
ெபா8யாமண� க-த� ச�தியசீல� யா��பாண� 01.02.1997

ெல��ன�� உதயவ"ம� சித�பர�ப�,ைள ப�ரபாகர� தி�ேகாணமைல 10.02.1997

வ �ரேவ�ைக ெச�வமதி 
�&ராசா ேயாேக"வ# யா��பாண� 13.02.1997

ெல��ன��
ச,திர�

(மகாலி�க
)
கி�"ணப�,ைளகி�பாகர� யா��பாண� 15.02.1997

ெல��ன�� 5ணராஜ�
அ
தலி)க�

ேகாமேள"வர�
கிள%ெநா8சி 18.02.1997

2


ெல��ன��
மதிவாண�

அ�ளான-த�அ�ர�

ெறாேப. ெஜயதா"
யா��பாண� 18.02.1997

2


ெல��ன��
நாத� அ�ைபயா சத�"�மா� யா��பாண� 18.02.1997

வ �ரேவ�ைக ற5லின4 நாகமண�வச-தமல� யா��பாண� 24.02.1997

க�ட�
தன4ேநச�

(அ�பழக�)
இராய�1இ�பராசா தி�ேகாணமைல 19.03.1997

ெல��ன��
வாகைரயா�

(ேநச�)
ச;
க��கேன"வர� 
�ைல�த�� 21.03.1997

ெல��ன�� 7மக= ெப�மா, சியாமளா யா��பாண� 21.03.1997

வ �ரேவ�ைக
அறிவ�த�

(அ�>)
நவர.ண�வச-த� தி�ேகாணமைல 11.04.1997

ேமஜ" ப�ரகாD (திEP�) த�ப�ஐயா சத�"�மா� தி�ேகாணமைல 12.04.1997

ரா5ல� தி�ேகாணமைல 27.04.1997
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2


ெல��ன��

தாேமாதர�ப�,ைள

தி�நா�0கர6

2


ெல��ன��
>ய�ேவ,த� த�மராஜா ரவ �-திர� தி�ேகாணமைல 27.04.1997

ெல��ன�� ேவலவ�
ெச�வ8ச-திர�

த�மர�தின�
யா��பாண� 04.05.1997

2


ெல��ன��
வதன� வ�சாகர.ண� சிற�கர� தி�ேகாணமைல 11.05.1997

வ �ரேவ�ைக ப��ய2த� சிவலி;)க�&திகர� 
�ைல�த�� 11.05.1997

ேமஜ" சிறி&கா, த�மராசா பவளகா-த� தி�ேகாணமைல 14.05.1997

ெல��ன�� தி<மைலயா� ஆ5
க�மகாேதவ� தி�ேகாணமைல 14.05.1997

ெல��ன�� மி+ன� 6�ப�ரமண�ய� ேதவராசா யா��பாண� 16.05.1997

வ �ரேவ�ைக
க@ண�

(த"மராசா)
த)க�&ைர ேதவ� தி�ேகாணமைல 16.05.1997

2


ெல��ன��
தாமைர&க@ண� ேவ>�ப�;,ைளஉதயகா-த� 
�ைல�த�� 16.05.1997

2


ெல��ன��
கவ�யழக�

9ைசநாயக� கி)"லி

உதய�
யா��பாண� 16.05.1997

வ �ரேவ�ைக
உலகி�ப�

(>வ�ய��ப�)
கா-தலி)க� சிவநாத� 
�ைல�த�� 16.05.1997

வ �ரேவ�ைக
தமி-�ப��த�

(வ"மில�)
க-ைதயாஇராம8ச-திர� 
�ைல�த�� 16.05.1997

வ �ரேவ�ைக வ�ன4�ெச
ம� த)கேவ�தயாகர� அ�பாைற 16.05.1997

க�ட� அ�யவ� த�மலி)க� திவாகர� தி�ேகாணமைல 17.05.1997

2


ெல��ன��
2ரகீத� ப�ரா�சி"மதனேமாக� 
�ைல�த�� 17.05.1997

2


ெல��ன��
ெச�ல&கிள4

ெசப"தியா�ப�,ைள

ரஜன%கா-

�ைல�த�� 18.05.1997

வ �ரேவ�ைக இய�வாண� க-தசாமி 6ேர-திர� யா��பாண� 18.05.1997

வ �ரேவ�ைக தமி-ம�ன� கணபதி�ப�,ைள சிறிதர� 
�ைல�த�� 18.05.1997

வ �ரேவ�ைக இைசய�+ க-தசாமி கலாமதி யா��பாண� 23.05.1997

க�ட� எழில� (சா=D) க-ைதயாஇ-திர� யா��பாண� 24.05.1997

ெல��ன�� உ�தம� க-தசாமி ந-த�மா� யா��பாண� 24.05.1997

வ �ரேவ�ைக ��+�2ட" மா#&�&மா#ய�மா 
�ைல�த�� 24.05.1997

வ �ரேவ�ைக ச"ீம�ைக ெச�ல�&ைர ேம#>மினா வ�ன%யா 24.05.1997

2


ெல��ன��
சார�க�

தனபாலசி)க�

தி�8ெச�வ�
தி�ேகாணமைல 26.05.1997

ெல�.ேகண� 2க,த�
கணபதி�ப�,ைள

உகயகா-த�

�ைல�த�� 30.05.1997

2


ெல��ன��
ஈழவாண� ந�லசாமி பர-தாம� தி�ேகாணமைல 06.06.1997

ெல��ன�� ேகாணமைல காசிநாத� 6தாக� யா��பாண� 07.06.1997

2


ெல��ன��
நேர� ேதவதா"வ�மலதா" 
�ைல�த�� 07.06.1997

ெல�.ேகண� இளம�ைக (ந,தா) ேமாகன��வச-தமாலின% யா��பாண� 10.06.1997

ேமஜ" ெச
ப�ய� ேசாதிநாத� 6ேர"�மா� தி�ேகாணமைல 10.06.1997

க�ட� க@மண� இளயத�ப� பாசமல� யா��பாண� 10.06.1997

க�ட� ேப��ப�
ெசப"#யா�ப�,ைள

ச3�ணசீல�
யா��பாண� 10.06.1997

ெல��ன�� ரத� �ணர.ண� ேமாகனலி)க� தி�ேகாணமைல 10.06.1997

2


ெல��ன��
ஈழ�தரசி �மாரசாமி 6ேவ-தின% யா��பாண� 10.06.1997

வ �ரேவ�ைக இைற�ெச
ம� மய��வாகன� க-ைதயா 
�ைல�த�� 10.06.1997
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2


ெல��ன��

2த"சனா அ�-தவராசா நி0சலாேதவ� 
�ைல�த�� 10.06.1997

வ �ரேவ�ைக அப�ராமி மய��வாகன�மதிவதன% தி�ேகாணமைல 10.06.1997

ெல��ன�� இதயவாண� ேவ>�ப�,ைளஇ-&மதி யா��பாண� 17.06.1997

ெல��ன�� இள�5��வ� ஜ�வர.ண� ச)க�கேண" தி�ேகாணமைல 18.06.1997

2


ெல��ன��
உதயா ெச�ல�&ைர ெச�ல�மா 
�ைல�த�� 18.06.1997

ெல�.ேகண� �5,தா 
�&0�மா� க)ேக"வ# யா��பாண� 19.06.1997

ேமஜ"
நேடசF"�தி

(இ,திர�)
ஜ�வா சிவபாத� ம.ட0கள�1 22.06.1997

ேமஜ" திேரசா க-ைதயாவா6கி 
�ைல�த�� 23.06.1997

க�ட� பரண�தா ெச�ல�&ைர 6தாநிதி 
�ைல�த�� 23.06.1997

2


ெல��ன��
தனற9சின4 சிவ�ப�ரகாச� மண�ேமகைல யா��பாண� 23.06.1997

க�ட� தமயா வ�"வலி)க� சி�திராேதவ� 
�ைல�த�� 24.06.1997

வ �ரேவ�ைக வச,தா 
�&ர.ண� ரஜன% தி�ேகாணமைல 24.06.1997

வ �ரேவ�ைக தி<�ெச�வ� ச;
கராசா ரமா 
�ைல�த�� 24.06.1997

ெல�.ேகண� தன
 (ஐ�கர�) நாகலி)க� ேயாகரா+ 
�ைல�த�� 24.06.1997

வ �ரேவ�ைக இ�னழக� சி�னராசா சிவச;
க� 
�ைல�த�� 24.06.1997

2


ெல��ன��
ெத�பா@�ய� நவர.ண��ேக-திர� 
�ைல�த�� 25.06.1997

ேமஜ" ர�க� தவராஜா ெசௗ-தரநாயக� 
�ைல�த�� 26.06.1997

வ �ரேவ�ைக பகீரதி நடராசா 6பாஜின% வ�ன%யா 26.06.1997

க�ட� க"ண� (க<ண�) சிறி"க-தராசா 6ேர" யா��பாண� 28.06.1997

க�ட� இல&கிய� (ல&கி) சி�ன�&ைர ேகத�"வர� யா��பாண� 02.07.1997

வ �ரேவ�ைக ஜ�வனா சிவபாத6-தர� சிவமதி யா��பாண� 04.07.1997

வ �ரேவ�ைக ேதன<வ� சபார�தின� கமலராண� யா��பாண� 04.07.1997

2


ெல��ன��
மG� க-ைதயா 6பா யா��பாண� 05.07.1997

வ �ரேவ�ைக கதிெராள4 இராசர�தின� 6பா"கர� யா��பாண� 16.07.1997

வ �ரேவ�ைக
கைலயரசி

(எலிசெப�)
ெஜய�லசி)க� ெகௗசலா 
�ைல�த�� 18.07.1997

ேமஜ" சப�த� (ெஜமின4) ச;
க� ப�மராஜா யா��பாண� 19.07.1997

ேமஜ"
கதி"ேவல�

(ஆதி�த�)
சி�திரேவ� ேவ>�ப�,ைள தி�ேகாணமைல 19.07.1997

க�ட� இைசஞான4 ெதHேவ-திர� கேஜ-திர� யா��பாண� 19.07.1997

க�ட� ச�திய� த�ைபயா பரமராசா 
�ைல�த�� 19.07.1997
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இ)ல�

• மாவ �ர
 இ)ல�

• ஈழ�ஹ01

ப2தி - 02

நிைல ெபய
 �4�ெபய
 மாவ�ட� வ �ர#சா0

ெல��ன6� நவ� மேக�திரராசா ெஜயசீல� ��ைல�த�� 19.07.1997

ெல��ன6� சிவா ெஜயேசகர� சா�த�மா� யா��பாண� 19.07.1997

ெல��ன6� ,ேராண6 பரமசிவ� ேகாேண�வர� தி�ேகாணமைல 19.07.1997

2�
ெல��ன6�

இதய6 ெப�மா �மா� க!" 19.07.1997

வ �ரேவ ைக வா$கி கேணசலி#க� ேர$கா யா��பாண� 20.07.1997

2�
ெல��ன6�

�1பா8சலி த#கராசா %ேரதா யா��பாண� 21.07.1997

க�ட6 பாலகி1ண6 இர�தினேகாபா�அகில� யா��பாண� 01.08.1997

க�ட6
ெச9:ர6
(ெச)ல�பா)

அ�ளான�த� ெஜய*�மா� யா��பாண� 01.08.1997

க�ட6 க)யாண� �ணர+ண�மதிவதன, தி�ேகாணமைல 01.08.1997

க�ட6
எழிலரச6
(வ�9தர6)

ப-சலி#க� பால�ரள, யா��பாண� 01.08.1997

க�ட6 ேவ<கா
கணபதி�ப. ைள

தி�/ெச�வ.
யா��பாண� 01.08.1997

ெல��ன6� அழகியந�ப�
க�ணதா�

அஜி�வ.ஜயதா�
தி�ேகாணமைல 01.08.1997

ெல��ன6� ெபா�சிைல சி�ன�0ைர பாலெகௗ2 யா��பாண� 01.08.1997

ெல��ன6� நாகமண� அ�ைபயா கைலயழக� யா��பாண� 01.08.1997

2�
ெல��ன6�

பழன'ரா= கனக42ய� சிறிதர� ம+ட*கள�7 01.08.1997

2�
ெல��ன6�

கைல�ேகாய�) �ன,யா!"ெப2யத�ப. க!" 01.08.1997

2�
ெல��ன6�

��தமிழ6 நவர�தின�வச�த� தி�ேகாணமைல 01.08.1997

2�
ெல��ன6�

தமிேழ9த6
(ரவ�வ
ம6)

சிவராசா சிவ�மா� யா��பாண� 01.08.1997

2�
ெல��ன6�

அ�நிதி மேக�திர� ெகௗசலா ��ைல�த�� 01.08.1997

>
�தி இராமநாதப. ைள சத�� தி�ேகாணமைல 07.08.1997
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2�
ெல��ன6�

ெல��ன6� வ�ேனாத6 %�ப.ரமண.ய� தவராசா வ�ன,யா 07.08.1997

2�
ெல��ன6�

த க�
கனகர�தின�

வ.*ேன�வர�
தி�ேகாணமைல 07.08.1997

வ �ரேவ ைக பர6 (ரா�) க!ணதாச�வச�த� யா��பாண� 07.08.1997

2�
ெல��ன6�

ஆழிய6 சீவர�தின� ெஜகஜ�வ� தி�ேகாணமைல 08.08.1997

ெல��ன6� ச�தியசலீ6 �ண�லேவ�திர� தி�ேகாணமைல 08.08.1997

ேமஜ
 ,சா (மாலதி) த#காரா பாமின, யா��பாண� 09.08.1997

வ �ரேவ ைக கா
�திகா �மாரசாமி சசிகலா யா��பாண� 08.08.1997

க�ட6 உமாநா� (அண6)
வ�ன,யசி#க�

ேகத��வர�
தி�ேகாணமைல 11.08.1997

2�
ெல��ன6�

அப�னா (அப�நயா) ேவலா;த� சசிகலா ��ைல�த�� 12.08.1997

ெல��ன6� ெச)வ6
அ��தவராசா

அ�ேண�வர�
யா��பாண� 14.08.1997

க�ட6
ெச ேகால6
(ேமன6)

ெஜயராஜா %�தரராஜ� தி�ேகாணமைல 18.08.1997

க�ட6 வச9த6 (ற�ேபா) நடராஜா மேனாராஜ� யா��பாண� 20.08.1997

ேமஜ

காவ�Bநாட6
(ெறாசா6)

இராஜ�ேல�திர�வாசக� யா��பாண� 20.08.1997

ெல��ன6� $பா கன' மேக�திரராசா கி�பாலின, ��ைல�த�� 20.08.1997

க�ட6 பாமக� கி��ணா ெஜனா��தன, கிள,ெநா/சி 20.08.1997

ெல��ன6� அ#$ன6 0ைரசி#க�ஐசி�தரா= யா��பாண� 20.08.1997

2�
ெல��ன6�

பாமின' (பா<கா) ேவ:�ப. ைளகமலாேதவ. யா��பாண� 20.08.1997

2�
ெல��ன6�

2ேல9திர6 ெச�வநாயக�வ.ஜயராசா யா��பாண� 20.08.1997

2�
ெல��ன6�

அ�தவ �ர6
(மல
வ�ழிய6)

ப�மநாத� %யத�ப� யா��பாண� 20.08.1997

வ �ரேவ ைக நள'ன' சரவண��0ெச�வமல� யா��பாண� 20.08.1997

வ �ரேவ ைக
தமிC#ெச)வ�
(அ6�ம ைக)

�ன,யா!"தமய�தி க!" 20.08.1997

வ �ரேவ ைக ெச9:ரா த#கராசா சர�வதி தி�ேகாணமைல 20.08.1997

வ �ரேவ ைக அண9தி கேண�ேயாகமல� ��ைல�த�� 20.08.1997

ேமஜ
 கா
�கில6 சி�திரேவ� சிறிதர� தி�ேகாணமைல 30.08.1997

க�ட6 �ரள'
ப.லி�ைபயா

இய>ெச�ப.ய�
யா��பாண� 30.08.1997

க�ட6 ,1ய9த6 நிலவராஜா ப.ரபாகர� தி�ேகாணமைல 31.08.1997

2�
ெல��ன6�

கவ��2ய�) சிவபாத�அ�ப.கா யா��பாண� 03.09.1997

2�
ெல��ன6�

த
சிகா ச#கரலி#க� சிவ/ெச�வ. வ�ன,யா 07.09.1997

க�ட6 ப�ரத�பா ஆ@�கமஉமாவதி ��ைல�த�� 10.09.1997

க�ட6 மதி அ�ரன, அ�ரன,Bறா யா��பாண� 14.09.1997

2�
ெல��ன6�

இல�கியா
அ�ேதான,�ப. ைள

ெஜசி�தா
யா��பாண� 14.09.1997

2�
ெல��ன6�

ெந� 26ற6
வ.�வராசா

சிற��க�தராசா
தி�ேகாணமைல 17.09.1997

2�
ெல��ன6�

தமிC�26ற6 த�ப.ராசா ப.ரபாகர� யா��பாண� 18.09.1997

2�
ெல��ன6�

Dபதி அ-ச�C�%மணேமப. யா��பாண� 20.09.1997
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2�
ெல��ன6�

ந9தின' இராச0ைர 7�பமல� ��ைல�த�� 20.09.1997

க�ட6 வ�ரமண� %�ைபயா பால/ச�திர� யா��பாண� 21.09.1997

ெல��ன6� ேவ9தின' (தEசா) Dரணான�த�தவநிதி யா��பாண� 27.09.1997

ெல��ன6�
திமாற6
(ச
ீமாற6)

இராசலி#க�

7வேன�திரராஜா
தி�ேகாணமைல 30.09.1997

ெல��ன6� ெச கன) 0ைர/சாமி திைசநாத� தி�ேகாணமைல 30.09.1997

ெல��ன6� ஈழ#ெச)வ6
ச/சிதான�த�

இைமயகா�த�
வ�ன,யா 05.10.1997

ெல��ன6� பாரதி இராைசயா ற#கநாத� தி�ேகாணமைல 05.10.1997

ெல��ன6� ெஜயபால6 �மா� இராசர�தின� ��ைல�த�� 05.10.1997

ெல��ன6� பாவல6 கதிரேவ� கி��ண�மா� ��ைல�த�� 05.10.1997

2�
ெல��ன6�

பBேமலழக6 நாராயண�இராேஜ�திர� க!" 05.10.1997

2�
ெல��ன6�

தயான9த6 7!ண.ய��மார0ைர தி�ேகாணமைல 05.10.1997

வ �ரேவ ைக மண� (பா
�த�ப6) %�தரலி#க� ராஜு தி�ேகாணமைல 05.10.1997

வ �ரேவ ைக கFணாள6 இராச0ைர சத���மா� தி�ேகாணமைல 05.10.1997

2�
ெல��ன6�

2பG
 ேயாகராசா %த�ச� அ�பாைற 05.10.1997

க�ட6
�ைகய6
(ஜசி9த6)

சிவகேணச� பரமான�த� யா��பாண� 05.10.1997

ெல��ன6� ந9த2மா

மாண.*க�

தி�*ேகத��வர�
தி�ேகாணமைல 05.10.1997

ெல��ன6� கா9தHப6 தி�ஞான� ந�த�மா� யா��பாண� 05.10.1997

ெல��ன6� தமிழழக6 7�பராஜசி#க�அகில� யா��பாண� 05.10.1997

2�
ெல��ன6�

த�வFண6
(வாம6)

ேவ:�ப. ைள

ச�தியசீல�
��ைல�த�� 05.10.1997

வ �ரேவ ைக மா6வ�ழி (ெச9தி) சாமி�த�ப. ெஜயராண. தி�ேகாணமைல 05.10.1997

வ �ரேவ ைக �ய)வாண6 7�பராசா ேஜ%ராசா யா��பாண� 05.10.1997

2�
ெல��ன6�

ேபெராள'ய6
(ப�ரத�ப6)

சி#காரேவ:��கேவ� யா��பாண� 05.10.1997

ேமஜ

அ�ெச)வ6
(பா�)

கி��ணப. ைளஜ�வராசா தி�ேகாணமைல 07.10.1997

2�
ெல��ன6�

அ6பனா
அ�ளான�தம

அ� ேநசராண.
யா��பாண� 07.10.1997

வ �ரேவ ைக
ேத6நிலா (மாதி) 
(வானவ�))

ைவயா72 சர�வதி யா��பாண� 07.10.1997

ெல��ன6� இளவரசி (ந�லா�பB) Dவ.லி#க�இ�திராேதவ. வ�ன,யா 07.10.1997

வ �ரேவ ைக பாரதி கேணச� சிவராசா தி�ேகாணமைல 10.07.1997

வ �ரேவ ைக ெத6பாF�ய6 Dத�த�ப. 7�பராசா ��ைல�த�� 09.10.1997

க�ட6 ெச கதி
 ெடானாBற�ச�தியசீல� தி�ேகாணமைல 10.10.1997

ெல��ன6�
தண�ைகேவல6
(அ#$த6)

0ைரசி#க� ெஜகGப� யா��பாண� 11.10.1997

க�ட6 நாகராசா ெபா�ைனயாஞான�மா� தி�ேகாணமைல 12.10.1997

க�ட6 ந�கீர6 (நவா1) பா*கியநாத� ேயா�ச� தி�ேகாணமைல 12.10.1997

க�ட6 அணா (அ6பரச6) ெசா*கலி#க� கேஜ�திர� யா��பாண� 13.10.1997

க�ட6 மிணாள'ன' ச#கர�ப.; ைளக�ணாவதி யா��பாண� 13.10.1997

வ �ரேவ ைக ேநசமல
 (ரா2லா) ராசா ரத��வ2 யா��பாண� 14.10.1997

ெல��ன6� �கி)ேவ9த6 ச�திரராஜா %த�ச� யா��பாண� 14.10.1997

ெல��ன6� ஓவ�ய6 Dபாலசி#க�வச�த� யா��பாண� 14.10.1997
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ேமஜ
 வ �ரமண� கா�த��0 ந�ேல�வர� ம+ட*கள�7 18.10.1997

க�ட6 நவந�த6
த#கேவலா;த�

சிவான�த�
யா��பாண� 18.10.1997

ெல��ன6� ப0ண6 (பவா6) மேக�திரராசா ப.ரத�ப� தி�ேகாணமைல 23.10.1997

ெல��ன6� இளவரசி
தி�ஞானச�ப�தC��தி

ர-சின,
யா��பாண� 26.10.1997

ேமஜ
 திJ� பால%�தர� கா��திேக% தி�ேகாணமைல 29.10.1997

க�ட6 ,ைர�2�� பரம��ெஜயரா= யா��பாண� 02.11.1997

க�ட6 ெவ�றி�கர$ பாலசி#க��லசி#க� ��ைல�த�� 02.11.1997

க�ட6 சிவபால6 சி�ைனயா ெஜகத�ச� யா��பாண� 10.11.1997

வ �ரேவ ைக மிணாகர6 7!ண.யC��தி சா�த� அ�பாைற 09.12.1997

ெல��ன6� மதபாF�
மாண.*கவாசக�

ேயாேக�வர�
யா��பாண� 09.12.1997

2�
ெல��ன6�

ஈழேமாக6 சி#கC��தி இராேச�திர� ��ைல�த�� 23.07.1997

ெல��ன6�
மாற6
(தமிCமாற6)

சி�னராசா சசி*�மா� தி�ேகாணமைல 23.07.1997

ேமஜ

மண�மாற6
(சிைன�ச6)

த�ப.ஐயா தினகர� ம+ட*கள�7 31.07.1997

2�
ெல��ன6�

ேமாக6 (ராஜ6) ெச�வ�நாராயண� தி�ேகாணமைல 31.07.1997

ெல��ன6�
மாேவ9த6
($2ண6)

த#ேக�வரராஜா

ச!�கராஜ�
யா��பாண� 24.03.1997

வ �ரேவ ைக அர$ (அமில6) �மார�லசி#க� திலHப� யா��பாண� 27.03.1997

ெல��ன6�
இள ேகா
(ெந8ச�ப6)

சிவான�த� பரேம�வர� தி�ேகாணமைல 14.05.1997

2�
ெல��ன6�

அமலா கதிரேவ:�*மண.ேதவ. யா��பாண� 14.05.1997

வ �ரேவ ைக நாவFண6 ேயாகராசா கி�பாகர� தி�ேகாணமைல 14.05.1997

ெல��ன6� மதியழக6 ெஜயர+ண�%த�ச� யா��பாண� 15.05.1997

க�ட6 யாCெமாழி கி��ணப. ைள 7�பா வ�ன,யா 15.05.1997

வ �ரேவ ைக உமாநிதி கணபதி�ப. ைளஜ�னா யா��பாண� 15.05.1997

வ �ரேவ ைக $ட
#ேசர6 இராம/ச�திர� ரத��வர� தி�ேகாணமைல 15.05.1997

வ �ரேவ ைக ெசேவ ைக க�ைதயா 0சிய�மா� யா��பாண� 15.05.1997

ேமஜ
 தி#ெச)வ�
அ�ேதான,�G�

த#க�0ைர
��ைல�த�� 16.05.1997

வ �ரேவ ைக $கி
ேதவசகாய�

காண.*ைகேம2
��ைல�த�� 10.06.1997

வ �ரேவ ைக வ
மினா (ேத6மதி) ம�த��0மாலா ��ைல�த�� 23.06.1997

ேமஜ
 தயாபர6 கதி�ேவ� கி��ண�மா� கிள,ெநா/சி 24.06.1997

ேமஜ
 சிவ2 ச�திர�அ�ளாந�த� யா��பாண� 24.06.1997

க�ட6 சி9ைதய6 ெச�ைலயா ெசௗ�தரராஜா ம+ட*கள�7 24.06.1997

க�ட6 கஜ�கி (மதி) மய.�வாகன� கீதா-சலி ��ைல�த�� 24.06.1997

ேமஜ
 ,ளசி இராமலி#க��கபாலிகா யா��பாண� 24.06.1997

க�ட6 ேதவகி சி�னராசா ப�மராண. யா��பாண� 24.06.1997

ேமஜ
 ரதி சாமி�த�ப. ேதவ. ம+ட*கள�7 24.06.1997

க�ட6
அரவ�9த6
(ெபா6னழக6)

�லேசகர� வ.மலராசா ��ைல�த�� 15.07.1997

வ �ரேவ ைக பகீரதி தனபாலசி#க� தனல+%மி யா��பாண� 16.07.1997

வ �ரேவ ைக ஆன9தி திரவ.ய� சேறா யா��பாண� 01.08.1997

வ �ரேவ ைக $பாந9தின' த#கராசா ராதிகா யா��பாண� 01.08.1997
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வ �ரேவ ைக ேகாமதி சி�ன�0ைர ச�மிலா யா��பாண� 01.08.1997

வ �ரேவ ைக கமேல9தின' %�தரC��தி %தாமதி தி�ேகாணமைல 01.08.1997

வ �ரேவ ைக ஈழ�தமிழ6 ப�மநாத�மதியழக� யா��பாண� 01.08.1997

வ �ரேவ ைக ெவFண�லவ6
கணபதி�ப. ைள

ப�மநாத�
யா��பாண� 01.08.1997

ெல��ன6� நாயக6 ெதIேவ�திர� சீல� யா��பாண� 01.08.1997

வ �ரேவ ைக 2மா
 0ைரசி#க�அழக� யா��பாண� 02.08.1997

க�ட6 பாமக� ெசௗ�தரராஜ� ெஜய�தி தி�ேகாணமைல 07.08.1997

வ �ரேவ ைக ந)லவ� சி�னராசா %கி�தின, ��ைல�த�� 20.08.1997

வ �ரேவ ைக அ)லி கி��ணப. ைள %மி�திரா யா��பாண� 20.08.1997

க�ட6 பாமக� கி+"ண�ெஜனா��தன, யா��பாண� 21.08.1997

ெல��ன6� இளமாற6
உேம�திர*��*க 

கா��திைக�த�ப�
யா��பாண� 22.08.1997

2�
ெல��ன6�

அ6�
திலேக�திர�

�ராலி�வ.ஜயபா�க�
யா��பாண� 22.08.1997

2�
ெல��ன6�

நி�தியா க�ைதயா ராகின, வ�ன,யா 22.08.1997

2�
ெல��ன6�

ப�ர� ��0/சாமி அJராத� ��ைல�த�� 23.08.1997

2�
ெல��ன6�

அ6�வ �ர6 ப>Bற� ேஜ%தா� ��ைல�த�� 26.08.1997

ெல��ன6� நாயக6 தியாகராசா ெஜயராசா யா��பாண� 26.08.1997

ேமஜ
 ேந ேசவ.ய� ெஜயரா= தி�ேகாணமைல 26.08.1997

ெல��ன6� சிரா�த6 த�ப.�ப. ைள நவர�தின� அ�பாைற 10.09.1997

ெல��ன6� வ��ல6 சிவ*ெகாK�0 ேதவராசா தி�ேகாணமைல 10.09.1997

2�
ெல��ன6�

யேசா (மK6மக�) ெச�ல�0ைர கனேக�வ2 வ�ன,யா 10.09.1997

வ �ரேவ ைக அறிவழகி
ெபா�ன�பல�

ேயாேக�வ2
தி�ேகாணமைல 10.09.1997

வ �ரேவ ைக தமிCநிலா
பால%�ப.ரமண.ய*��*க 

பாலராண.
யா��பாண� 11.09.1997

ெல��ன6� தாரைக இராைமயாஇ�திராண. க!" 11.09.1997

ெல��ன6�
ெச)வ�2மார6
($ேர1)

ேதவசகாய�ப. ைள

எ+ேவ+அமலதா�
யா��பாண� 13.09.1997

ேமஜ
 மாவல6 சீன,�த�ப. சிவ7!ண.ய� தி�ேகாணமைல 14.09.1997

வ �ரேவ ைக ஐ கர6 பா*கியராசா மேனாகர� தி�ேகாணமைல 30.09.1997

வ �ரேவ ைக அ6பரச6
Dபாலசி#க�

வ.ேவகான�த�
தி�ேகாணமைல 30.09.1997

வ �ரேவ ைக
ஈழேமாக6
(சி�திர6)

சி�திரேவ�லி#ேக�வர� தி�ேகாணமைல 30.09.1997

2�
ெல��ன6�

மான�ேதவ6 அபயர+ண�%தாகர� வ�ன,யா 02.10.1997

வ �ரேவ ைக �)ைலமாற6
அ�ைம�0ைர

ெஜய*கா�த�
தி�ேகாணமைல 02.10.1997

ெல��ன6� த�ப� (நள6) ச�ேதாச� ெச�வ*�மா� யா��பாண� 04.10.1997

ேமஜ

அறிவ�த6
(�1பலி க�)

ேவலா;த� ெஜயராசா யா��பாண� 05.10.1997

ேமஜ

தமிCெந8ச6
(�1பா)

0ைரய�பா க�ணாகர� அ�பாைற 05.10.1997

க�ட6
கிBதர6
(ெபா6��)

கி��ணசாமி ச�திரேசக� தி�ேகாணமைல 05.10.1997

க�ட6 இளமதி
மய.�வாகன�

அேலாசிய�
வ�ன,யா 05.10.1997

ெல��ன6� 2��யா ெச�ைலயா சா�தின,ேதவ. யா��பாண� 06.10.1997
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ெல��ன�� கலாதரா அ�ரன� வச�தநிேறாய�ன� யா��பாண� 06.10.1997

2�

ெல��ன��
ப�லவ� சிவ�ப�ரகாச� கவ�தா வ�ன�யா 06.10.1997

2�

ெல��ன��
பாரதி (ம�வ�தி) சி�னராசா சத��கலா வ�ன�யா 06.10.1997

2�

ெல��ன��
மதிவதனா உதய�மா� பரேம�வ� யா��பாண� 06.10.1997

2�

ெல��ன��
த�சின� அைட"கல� கி#சா�தின� யா��பாண� 06.10.1997

2�

ெல��ன��
இ�ெமாழி க�தசாமி ல$%மி &'தள� 06.10.1997

ெல��ன�� கட�மண� சி�ன'த�ப� வ�ஜய�மா� *+ைல'த�� 13.10.1997

2�

ெல��ன��
�தியவ� (வா�கி) ஆன�த�அ�னேம� க-. 13.10.1997

2�

ெல��ன��
அகிலா %�ரமண�ய� &�பராண� ம$ட"கள�& 13.10.1997

க�ட� தயாபர� வ�ஜயசி/க�உதயரா0 யா��பாண� 14.10.1997

க�ட� நித�ச�
ெச+ல'2ைர

ெத3ேவ�திர�
*+ைல'த�� 15.11.1997

2�

ெல��ன��
�"கர� தைளயசி/க� தவராசா ம$ட"கள�& 15.11.1997

2�

ெல��ன��
வ�லவ� நாகர$ண� தவராசா தி#ேகாணமைல 04.12.1997

2�

ெல��ன��
ராைத ேவ4�ப�5ைளஈ�வ� யா��பாண� 04.12.1997

2�

ெல��ன��
ெஜய�தா *'ைதயா*'2ல$%மி தி#ேகாணமைல 04.12.1997

வ %ரேவ"ைக மதிநிலவ� கர�ப�யா� ச�திர�மா� தி#ேகாணமைல 04.12.1997

வ %ரேவ"ைக
இ�ப�

(அ�ன'கிள�)
க7�ைபயா கனகராசா *+ைல'த�� 04.12.1997

வ %ரேவ"ைக வரத� ெச+வ� ப�ரத�ப� தி#ேகாணமைல 04.12.1997

வ %ரேவ"ைக ஊெரழில�
கணபதி�ப5ைள

ெச+வ"�மா�
யா��பாண� 04.12.1997

2�

ெல��ன��
நிலவ�

8ைச�ப�5ைள

அெல"சா-$
*+ைல'த�� 26.12.1997

வ %ரேவ"ைக *ய��ெமாழி
உதய�மா�

நி'தியக+யாண�
தி#ேகாணமைல 01.02.1998

ெல��ன�� வ�வழகி ெச+வராசா ச�மிலா *+ைல'த�� 05.02.1998

ெல��ன�� இளவாண� சாமிேவ+இராமலி/க� க-. 06.02.1998

ெல��ன�� ெந+மாற� ச-*க� கி#�ண�மா� யா��பாண� 06.02.1998

வ %ரேவ"ைக கள�-�ட� (�லவ�) சிவலி/கம %ேர� *+ைல'த�� 06.02.1998

வ %ரேவ"ைக
கைலநிலவ�

(அறிவழக�)
ச-*கராசா வ��வராசா தி#ேகாணமைல 06.02.1998

வ %ரேவ"ைக
இள�தி�ன�

(இள"*மர�)
ேலாற� %ேப *+ைல'த�� 06.02.1998

வ %ரேவ"ைக ெசா�ேலாவ�ய� ேவ4ேயாகர'தின� *+ைல'த�� 07.02.1998

க�ட� காவல� சிவச�&ஆன�த�மா� யா��பாண� 10.06.1998

வ %ரேவ"ைக வாகின� �மேரசலி/க� &ன�தவதி தி#ேகாணமைல 11.06.1998

ெல�.ேகண� தி.வ� (காமின�) மகாேதவா �ேல�திரராஜா *+ைல'த�� 11.06.1998

வ %ரேவ"ைக கன�மதி �மார%வாமி �*தின� *+ைல'த�� 12.06.1998

ெல��ன�� சா�மத� ப:;ற� இ�ப� யா��பாண� 14.06.1998

ெல��ன�� �.ள� பர* பவள�மா� யா��பாண� 15.06.1998

வ %ரேவ"ைக திக/வ�ழி சிவர'தின� %பாசின� யா��பாண� 16.06.1998
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க�ட� கானவ� வ�ன�யசி/க� சிறிகர� *+ைல'த�� 18.06.1998

ெல��ன�� இள�ப�ைற ெச+வராசா சிறிகர� *+ைல'த�� 18.06.1998

ெல��ன�� காவ�ய� (ராஜா) சிவ�# சிவ�மா� அ�பாைற 18.06.1998

2�

ெல��ன��
ஒள�யவ� %�ப�ரமண�ய� கி#பாகர� தி#ேகாணமைல 18.06.1998

வ %ரேவ"ைக தமிழரசி %�ப�ரமண�ய� %மிதா *+ைல'த�� 28.10.1998

வ %ரேவ"ைக திக/நிலவ� த�மலி/க� ப�ரபாகர� தி#ேகாணமைல 01.11.1998

வ %ரேவ"ைக �டேராச� இராசாஆ7*க� தி#ேகாணமைல 02.11.1998

2�

ெல��ன��
�பா

ச�திரேசகர�

மி�ன+"ெகா.
தி#ேகாணமைல 03.11.1998

க�ட�
ைவேதகி

(1பல��மி)
வ+லி&ர� த/க=ப� யா��பாண� 22.01.1998

ெல��ன�� இதயா கதி�கா*ேச2மேனாக� யா��பாண� 22.01.1998

க�ட� *றி2சி நாகராசா ெஜகத��வ� *+ைல'த�� 25.01.1998

க�ட� ேயாக� அழ�2ைர ேயாகசி/க� ம$ட"கள�& 01.02.1998

க�ட� அ��தாச� க�தசாமி உதய�மா� யா��பாண� 01.02.1998

க�ட� 3மண� சிவேநச� த�சின� யா��பாண� 01.02.1998

ெல��ன�� ேய�
ச-*கநாத�

வ�"கிேன�வர�
தி#ேகாணமைல 01.02.1998

ெல��ன�� த4ச� வ��வலி/க� ெத3வராஜா தி#ேகாணமைல 01.02.1998

ெல��ன�� மி�னா கணபதி நாகராண� *+ைல'த�� 01.02.1998

ெல��ன�� ெவ5ண�லா அ�&'2ைரவதன� யா��பாண� 01.02.1998

வ %ரேவ"ைக கடலரச� %�ப�ரமண�ய�வரத� தி#ேகாணமைல 18.08.1998

வ %ரேவ"ைக
*�ற'*மர�

(*மர�)
த�மராஜா��ப� தி#ேகாணமைல 23.08.1998

வ %ரேவ"ைக 6�ைலவாண� ஏகா�பரசி/க=பசி/க� தி#ேகாணமைல 22.08.1998

2�

ெல��ன��
கடலரச� *#ேக�ச-*கலி/க� தி#ேகாணமைல 25.08.1998

ெல��ன�� இ�திர� ஜய"ேகா� ப�ர&தாச� யா��பாண� 25.08.1998

வ %ரேவ"ைக அ6தெமாழி இராமலி/க�ஞானகி *+ைல'த�� 27.08.1998

வ %ரேவ"ைக ப�ன%ரழக� *'2லி/க� %�மா� ம�னா� 09.09.1998

2�

ெல��ன��
ெபா�னரசி 2ைரராசா மேக�வ� *+ைல'த�� 11.09.1998

க�ட� இன�யவ� அய�ர��ரா�லி தி#ேகாணமைல 13.09.1998

2�

ெல��ன��
தண�ைகமாற� த�மர$ண�தி#Aெச+வ� தி#ேகாணமைல 15.09.1998

க�ட�
ேறாமிேயா

(மைற'ேகா�)
சி�ன'2ைர ச/க� தி#ேகாணமைல 29.09.1998

வ %ரேவ"ைக *����லி பாலசி/க� ேயா�ப;றி" *+ைல'த�� 29.09.1998

க�ட� அ�� ெப�B'2ைர %ேலாஜனா யா��பாண� 29.09.1998

ெல��ன�� ேயாக� த/கராசா காள��ப�5ைள தி#ேகாணமைல 01.02.1998

ெல��ன�� உமா 2ைரராசா ஜசி�தா யா��பாண� 01.02.1998

2�

ெல��ன��

ப+"*ய�ல�

(ப+"*�ற�)
ெச+வர$ண� ப�ரத���மா� &'தள� 01.02.1998

2�

ெல��ன��
மண�6� காள�"�$. நவர$ண� தி#ேகாணமைல 01.02.1998

2�

ெல��ன��
�ட�மண� இராச2ைரஇராஜேகாபா+ *+ைல'த�� 01.02.1998

வ %ரேவ"ைக மாயவ� ெச+வராசா ெஜகத��வர� யா��பாண� 01.02.1998

வ %ரேவ"ைக கிள� மகாராசா நி�மலாேதவ� யா��பாண� 01.02.1998

வ %ரேவ"ைக நிலாமக� சி�ன'2ைர ஜசி�தா *+ைல'த�� 01.02.1998
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வ %ரேவ"ைக அ.2�ட� *#ைகயா கேஜ�திர� யா��பாண� 01.02.1998

ெல��ன�� ந�ப� �லராசா �ணசீல� யா��பாண� 05.03.1998

2�

ெல��ன��
ேமதின� (வ %ர8ேதவ�) *'ைதயா மதியரசி *+ைல'த�� 05.03.1998

க�ட� நாேவ�த�
எ$ேவ$ரவ ��திர�

ெடானா+$ராேஜ�திர�
யா��பாண� 07.03.1998

க�ட� கடலரச� ேயாகாந�த�மா� .Eல� யா��பாண� 08.03.1998

ேமஜ� க.ணாகர� த/கேவலாFத� கஜ� யா��பாண� 10.03.1998

2�

ெல��ன��
சம�வ %ர� சி'திரேவ+ சசி"�மா� தி#ேகாணமைல 14.03.1998

வ %ரேவ"ைக மண�யரசி ப'திநாத� ேம�ெஜ�சலா *+ைல'த�� 14.03.1998

ேமஜ� �க�த� க-*'2ேயாகராசா ம$ட"கள�& 15.03.1998

2�

ெல��ன��
பாரதி இராச2ைர ெஜயசி'திரா யா��பாண� 18.03.1998

க�ட� ெவ9றி நாத� வ�மலராசா யா��பாண� 02.03.1998

க�ட� �வாரக� இர$ணசி/க� %ேர� யா��பாண� 22.03.1998

க�ட� திலக� ச��தராஜா வச�தராஜா தி#ேகாணமைல 23.03.1998

2�

ெல��ன��

இள2ெசழிய�

(வசி)
சி�னராசா சிவ�த� யா��பாண� 05.04.1998

2�

ெல��ன��
ெச�தமிழ�

தி#Aெச+வராசா

ப�ரபாகர�
*+ைல'த�� 05.04.1998

2�

ெல��ன��
ச*�தைல ச/கர�ப�5ைளெகௗ�ேதவ� தி#ேகாணமைல 08.04.1998

வ %ரேவ"ைக ெபாறிவ %ர� ெப�ய-ண�சசி யா��பாண� 09.04.1998

க�ட� கைல-ெச�வ� தியாகராஜா ஜனா�'தன� யா��பாண� 13.04.1998

க�ட�
சா�த�

(ச"கிலிய�)
ெச+ல'2ைர ேதவரத� தி#ேகாணமைல 13.04.1998

ெல�.ேகண� ேறாசா ேவலாFத�வச�தி தி#ேகாணமைல 18.04.1998

ேமஜ�
ற"க�

(கைலவாண�)
�மைரயா கனகராசா *+ைல'த�� 20.04.1998

ேமஜ�
�வாரக�

(�:ய�த�)

இர'தினசி/க�

ேவாகநாத�
*+ைல'த�� 20.04.1998

2�

ெல��ன��
தி.வரசி இர'தின� ப�மளா *+ைல'த�� 09.05.1998

வ %ரேவ"ைக அ.�வாண� த�மராஜா ெஜயத�சின� தி#ேகாணமைல 10.05.1998

ெல��ன�� இளமாற� ேகாவ��த�மண�ேவ+ தி#ேகாணமைல 10.05.1998

வ %ரேவ"ைக 3வாண� இராேஜ�திர� %த�சின� *+ைல'த�� 13.05.1998

ேமஜ� ம.தந�ப� த�ப�ராசா ரH%த� ம$ட"கள�& 16.05.1998

க�ட�
ஆ<ைடயா�

(வ�ேனா8)
ெச+வ� ப�ரத�ப� தி#ேகாணமைல 16.05.1998

வ %ரேவ"ைக சி9ற�பல�
இர'தினசி/க�

ேயாகநாத�
தி#ேகாணமைல 16.05.1998

க�ட� தமி/�ப�=யா
பால%�ப�ரமண�ய�

%பாஜின�
யா��பாண� 17.05.1998

க�ட� *கதா: ச�தன�*'2"�மார� தி#ேகாணமைல 19.05.1998

ெல��ன�� கன� ேகாவ��தசாமி ெச+வவதி தி#ேகாணமைல 19.05.1998

ெல��ன��
*ய��ெமாழி

(அறிவரசி)
ெபா�ைனயா ப'மசிறி *+ைல'த�� 19.05.1998

வ %ரேவ"ைக ேதன6த� சி�னAசாமி &�பநாத� தி#ேகாணமைல 20.05.1998

வ %ரேவ"ைக அறிவரச� கனகர$ன� பரண�தர� தி#ேகாணமைல 21.05.1998

2�

ெல��ன��
நிலவ� தி+ைலய�பல� %தாகர� தி#ேகாணமைல 24.05.1998
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ேமஜ� �லி>�ைம�த� சிறி�க�தராசா சத�� யா��பாண� 29.05.1998

க�ட� சேபச� ெஜயசி/க� கேஜ�திர� யா��பாண� 29.05.1998

ெல��ன��
வ5ணநிலவ�

(வ�ஜி)

சிவ%�ப�ரமண�ய�

சிவ�மா�
*+ைல'த�� 29.05.1998

ேமஜ� தண�கா எதி�ராஜா ேகமலதா *+ைல'த�� 03.06.1998

க�ட� சிவச'தி ெச+ைலயா ேயாகராண� தி#ேகாணமைல 03.06.1998

ெல��ன�� எழின� (த4ஜா) கன�வ�மலாேதவ� யா��பாண� 03.06.1998

ெல��ன�� இள"*மா=
இராமலி/க�

சிவேன�வ�
தி#ேகாணமைல 03.06.1998

க�ட�
கா�8திக�

(கவ�ய�)
சதாசிவ� ெஜகேன� தி#ேகாணமைல 03.06.1998

ெல��ன�� ச�தி='கா ப%பதி பரேம�வ� யா��பாண� 03.06.1998

க�ட� கி.ப�
கி$ணப�5ைள

இராமகி#�ண�
*+ைல'த�� 04.06.1998

ெல��ன��
நிேராயா

(வ5ண'கிள�)
க�தசாமி ரHசின� தி#ேகாணமைல 04.06.1998

வ %ரேவ"ைக இள�ப�ைற நவர$ண�தியாகராசா தி#ேகாணமைல 04.06.1998

வ %ரேவ"ைக வ %ம� இராேச�திர��ணராசா தி#ேகாணமைல 04.06.1998

வ %ரேவ"ைக திைசயரசி ேயாச�& ேம�கலாரஜன� *+ைல'த�� 04.06.1998

வ %ரேவ"ைக ஈைக6ர� (நி.பா) ப�ரதாப�2�ய�தி யா��பாண� 04.06.1998

ெல��ன�� �பாந�தின�
ேலாற��

Eலிய$ெம+சிப'மா
யா��பாண� 05.06.1998

வ %ரேவ"ைக வ�+தைலேவ�த� ேயாகராசா ச'திய=ப� தி#ேகாணமைல 05.06.1998

க�ட� ேகசவ� சிவலி/க� %�தரலி/க� யா��பாண� 05.06.1998

ெல��ன�� இள"*ய�� அ�மாசி &வேன�வ� *+ைல'த�� 05.06.1998

க�ட� �ஜா8தா கனகசைப கீதரHசின� தி#ேகாணமைல 05.06.1998

க�ட� ஈழேவ�த� காள�*'2 ச'திேவ+ *+ைல'த�� 07.06.1998

வ %ரேவ"ைக ப�ரத%ப� திரவ�யநாத� கேஜ�திர� யா��பாண� 07.06.1998

ேமஜ� சசிகர� ேகாவ��தசாமி ராேஜ�திர� *+ைல'த�� 08.06.1998

ெல��ன�� கா=ைக 2ைரசி/க��*தின� *+ைல'த�� 08.06.1998

ெல��ன�� இைசவ %ர�
ெப#மா5

சிவ�மாேர�திர�
*+ைல'த�� 08.06.1998

2�

ெல��ன��
தி.நைக (யேசா) தவராசா சிவரHசின� வ�ன�யா 08.06.1998

வ %ரேவ"ைக நிலம"ைக �#நாத� சிவாஜின� யா��பாண� 08.06.1998

வ %ரேவ"ைக நிலமக� (ச2சிகா) அரவர$ண�வதன� தி#ேகாணமைல 08.06.1998

க�ட� ��தரேமாக� 2ைரராஜா ெஜய"�மா� தி#ேகாணமைல 08.06.1998

வ %ரேவ"ைக அரச�
மாண�"கராசா

தவ�&த+வராசா
தி#ேகாணமைல 08.06.1998

ெல��ன�� ேவ"ைக (மாயாவ�) %�ப�ரமண�ய� ந+ைலராசா யா��பாண� 08.06.1998

வ %ரேவ"ைக *ய�லவ� ெவ5ைளய�பா�கர� யா��பாண� 03.07.1998

ெல��ன�� எழிலரச� கணபதி�ப�5ைள பா�'த�ப� யா��பாண� 03.07.1998

ெல��ன�� ந�கி�ள�
மாயவ�

பால%�ப�ரமண�ய�
*+ைல'த�� 11.07.1998

ெல��ன�� ேதவ�கா ஜயா'2ைர சிறிேதவ� கிள�ெநாAசி 12.07.1998

ேமஜ� வள�மதி ேவ4�ப�5ைள சிவச"தி யா��பாண� 12.07.1998

2�

ெல��ன��
ஈழ�ப.தி பரHேசாதி அகிலின� யா��பாண� 23.07.1998

ேமஜ�
ெச�தமி/-ெச�வ�

(*ணா)
சிவ�ப�ரகாச� ஏகா�பர� யா��பாண� 22.07.1998

வ %ரேவ"ைக மாற� நடராசா ெஜகத��வர� யா��பாண� 25.07.1998
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2�

ெல��ன��
ெச�தமி/ அ�ரன� நிேராஜ� யா��பாண� 24.07.1998

க�ட� சா�ேறா� ெபா�B'2ைரஉதயகர� தி#ேகாணமைல 25.07.1998

க�ட� �ன�த� *#ேக% ரவ�தா� யா��பாண� 25.07.1998

ெல��ன�� �ேராண� ெச+ல'த�ப� கமலநாத� தி#ேகாணமைல 26.07.1998

வ %ரேவ"ைக
அ.2�ட�

(அக-�ட�)
ேதவராசா வ�"கிேன�வ� யா��பாண� 26.07.1998

ெல��ன�� ெச�வ�
கணபதி�ப�5ைள

வ�ேவகான�த�
தி#ேகாணமைல 26.07.1998

க�ட� அறி<'கர� *#ேகச�ப�5ைள ராகவ� யா��பாண� 27.07.1998

வ %ரேவ"ைக கயலழகி ெச+ல'2ைர கா�த=ப� *+ைல'த�� 03.08.1998

ெல��ன�� பாம�
ேயாகநாத�

ேயாேக�வர�
யா��பாண� 03.08.1998

ேமஜ� �ேர� இராைசயாவ��I%�த� யா��பாண� 06.08.1998

க�ட� ேவ�வ�ழி
வ�"கிேன�வரJ�'தி

ய*னா
யா��பாண� 27.09.1998

க�ட� கா�8திகா க7�ைபயா &�பவதி மா'தைள 27.09.1998

க�ட� அ�பரச� சதாசிவ� ச�திர�மா� ம$ட"கள�& 27.09.1998

க�ட� கைலயரச� சி/கராசா எ$ேவ$ராசா யா��பாண� 27.09.1998

க�ட� 3"ெகா� சிவபாத%�தர� சிவநிதி *+ைல'த�� 27.09.1998

க�ட� கா�வ5ண�
%�தர�ப�5ைள

ேமாகனராசா
தி#ேகாணமைல 27.09.1998

க�ட�
�வேன�திர�

(மா�பால�)
%�தர�வ�"கிேன�வர� தி#ேகாணமைல 27.09.1998

க�ட� த�ச� (அ.�ந�ப�) அ/கசாமி பா�கர� *+ைல'த�� 27.09.1998

க�ட� வ�8தி *#ேக% நி'தியான�த� தி#ேகாணமைல 27.09.1998

ெல��ன�� ைவேதகி ேசாம%�தர� சியாமளா யா��பாண� 27.09.1998

ெல��ன�� இைச-சி�+ பால%�தர� %�தேர�வ� யா��பாண� 27.09.1998

ெல��ன�� 3நிலா ம�யதா�ெஜன�;றா *+ைல'த�� 27.09.1998

வ %ரேவ"ைக தமி/கி.பா
ேகாேணசலி/க�

ேமாகராசா
தி#ேகாணமைல 27.09.1998

வ %ரேவ"ைக கவ�மல� ேயாகதா�நள�ன�ச�மிலா *+ைல'த�� 27.09.1998

வ %ரேவ"ைக யா/பா�ன�
ேயா�ப�5ைள

அB�ெரலா
*+ைல'த�� 27.09.1998

வ %ரேவ"ைக �ர�சிமதி ெச+வராசா %ேக�திர� ெகாK�& 27.09.1998

வ %ரேவ"ைக திக/மதி (*6தா) பா�கர� %பாஜின� *+ைல'த�� 27.09.1998

வ %ரேவ"ைக �க/மாற� த�மலி/க� ப'மேலாஜ� தி#ேகாணமைல 27.09.1998

ெல��ன�� கன�மய�� த�மலி/க�அதிமலாேதவ� *+ைல'த�� 28.09.1998

ெல��ன�� 3"கதி� ந+லநாத� கய�வ�ழி *+ைல'த�� 28.09.1998

ெல��ன�� தமி/நிலவ� ெச+வராசா சிறிதர� தி#ேகாணமைல 27.09.1998

ெல��ன�� *.பர� ஆசீ�வாத��ரன��லா� *+ைல'த�� 27.09.1998

ெல��ன��
நிலவ�

(ஆAைடந�ப�)

தி#நா�"கர%

ரேம��மா�
யா��பாண� 27.09.1998

ெல��ன�� மண�யரச� ேயாேக�திர� சசிகர� தி#ேகாணமைல 27.09.1998

ெல��ன�� வ�தனா ேவ4�ப�5ைளமாதரசி யா��பாண� 27.09.1998

ெல��ன�� கவ�யரச� அரசர$ண� சிறிகர� தி#ேகாணமைல 27.09.1998

ெல��ன�� மகிழின� த�மலி/க� %பாஜின� யா��பாண� 27.09.1998

ெல��ன�� 68தழக� ேவ4�ப�5ைளதவராசா *+ைல'த�� 27.09.1998

ெல��ன�� �ட�வ5ண� ஆ7*க� சிவகர� தி#ேகாணமைல 27.09.1998
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2�

ெல��ன��

அரசி ஆ��க� ெஜய	சி�திரா ��ைல�த�� 27.09.1998

2�

ெல��ன��

தி�ைலமய��

(இதழி)
க�தசாமி �ன�தமல� யா��பாண� 27.09.1998

2�

ெல��ன��
ரவ��கா இர�தின� ெஜகதின� யா��பாண� 27.09.1998

2�

ெல��ன��
மகிழா த�ப ஐயா உதயராண ��ைல�த�� 27.09.1998

2�

ெல��ன��
கவ�ஞ� சிவபால$ சிவ%மா� தி&ேகாணமைல 27.09.1998

2�

ெல��ன��
�ழலின� (ரஜன�) த�மராசா அஜ�தா யா��பாண� 27.09.1998

2�

ெல��ன��
ெபா�ைக )�தரலி*க� )பாசின� யா��பாண� 27.09.1998

2�

ெல��ன��
வ �ம� ெசபநாயக� மேனாக� ��ைல�த�� 27.09.1998

2�

ெல��ன��

ெபா�ன�லவ�

( லிரா!)

கணபதி�ப ,ைள

மாண .கலி*க�
யா��பாண� 27.09.1998

2�

ெல��ன��
வ �ர"ேசாழ� ெச�ல�/ைர ச�தியநாத$ யா��பாண� 27.09.1998

ெல��ன��
கைல�காவல�

(�க�)
மேக�திர$ �%�த%மா� ��ைல�த�� 28.09.1998

2�

ெல��ன��
ெச�வமதி ெச�ல�த�ப )க�தின� யா��பாண� 28.09.1998

2�

ெல��ன��
த$மிகா (%�ைல) ��ைதயா ெஜய�திமல� ��ைல�த�� 28.09.1998

2�

ெல��ன��
ேகாேண' சி$ன�/ைர அ&ைமமல� யா��பாண� 28.09.1998

2�

ெல��ன��
ஈைகமதி சி$ன�த�ப திலகவதி யா��பாண� 28.09.1998

2�

ெல��ன��

தமி)"ெச�வ�

(கா$*திகா)
கதிரேவ0 ெஜயராதா ��ைல�த�� 28.09.1998

2�

ெல��ன��
ந�லவ, இராஜேகாபா� ரமண தி&ேகாணமைல 28.09.1998

வ �ரேவ-ைக தமி)��ய�� பா� �1பராண ��ைல�த�� 28.09.1998

வ �ரேவ-ைக நாத� அ&ைம�/ைர ரவ ��திர$ தி&ேகாணமைல 29.09.1998

வ �ரேவ-ைக ஒள�வ0ண� ேலாகநாத$ ேகமலவ$ ��ைல�த�� 29.09.1998

வ �ரேவ-ைக ஈழ%கி� பால)�ப ரமண ய� பவான� யா��பாண� 29.09.1998

வ �ரேவ-ைக ேயாகா (ப�ெமாழி) ச2�க� ச�திரமதி ��ைல�த�� 29.09.1998

ெல��ன�� ெபா�னழக� /ைரராசா சிவேன1வர$ ��ைல�த�� 01.10.1998

ெல��ன�� க1ணாகர� ேவலா3த� அேசா. தி&ேகாணமைல 01.10.1998

க�ட� இ3திர� நாகராசா தசீகர$ யா��பாண� 02.10.1998

2�

ெல��ன��
கைலயழக� ேய)தா1 ரேம1%மா� யா��பாண� 02.10.1998

க�ட� சி�னர� ச2�கராசா ேதவதா1 தி&ேகாணமைல 02.10.1998

க�ட� காவல�
நாகர�தின�

�வேன�திரராசா
தி&ேகாணமைல 02.10.1998

வ �ரேவ-ைக
அகில�

(வ�ன�ய�)
சா�தலி*க� )ேர1%மா� ��ைல�த�� 02.10.1998

வ �ரேவ-ைக
கய�வ �ர�

(இன�யவ�)
இராசர5ண� சிவராசா தி&ேகாணமைல 02.10.1998

க�ட� ம4ர�
அ$ரன�சாமி

ெறாசா$ப ேற�%மா�
ெகா7�� 02.10.1998

க�ட� ஆழிய� �&க$ ச�தியசீல$ ��ைல�த�� 03.10.1998

வ �ரேவ-ைக கட�வ�ழி (பாவ3தி) கணபதி�ப ,ைள ரதிம8ரா யா��பாண� 03.10.1998

ேமஜ$ கன�ய� ேதவராசா ேஜ)ராசா யா��பாண� 05.10.1998
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2�

ெல��ன��
ேத�ெமாழிய� தியாகராசா தனராஜ$ ��ைல�த�� 05.10.1998

ேமஜ$ கலாநிதி இராேச�திர� ந�தின� யா��பாண� 06.10.1998

வ �ரேவ-ைக கன�மக, த�ப ராசா )தாய ன� ��ைல�த�� 06.10.1998

ெல��ன�� ேதன�ைச (ச3தியா) ேயாச� இராேஜ1வ; யா��பாண� 06.10.1998

ெல��ன�� க0ணதாச� நாகசாமி சிவேநச$ யா��பாண� 12.10.1998

2�

ெல��ன��
ஈழநாதநிதி �ன�யா2< ச�திர%மா� யா��பாண� 14.10.1998

க�ட� வ �ம� (மைறமைல) த�ப ஐயா தி�ைலநடராசா தி&ேகாணமைல 14.10.1998

2�

ெல��ன��
லவ7த� நடராஜா ப ரபாகர$ யா��பாண� 14.10.1998

ெல��ன�� வ�சிதா ேசக� வச�த%மா; ��ைல�த�� 14.10.1998

வ �ரேவ-ைக %�ைல ெபா$ன$ �1பமல� யா��பாண� 16.10.1998

ெல��ன�� இ�ப%த�
��/.%மா�

கைலஞான	ெச�வ$
தி&ேகாணமைல 19.10.1998

ேமஜ$
கா$வ0ண�

(ராஜ�)
கா��திேக) வ �வராஜ$ யா��பாண� 07.11.1998

ெல��ன�� 8வாரகா
)�தரலி*க�

மகா)ேலாசனா
யா��பாண� 13.11.1998

க�ட� 7ேபச� (ேவ0மா) த*கேவ0 இள*ேகாவ$ ��ைல�த�� 14.11.1998

ெல��ன��
ெச-கதி$

(கைலயரச�)
மகாலி*க� மத$ தி&ேகாணமைல 16.11.1998

வ �ரேவ-ைக உலகரசி ேவல$ வ ஜயல5)மி யா��பாண� 18.11.1998

வ �ரேவ-ைக அ� மக, கி&1ணசாமி கா�தி ��ைல�த�� 18.11.1998

ெல��ன�� %�ைலமாற�
சிவபால)�தர�

/1ய�த$
யா��பாண� 21.11.1998

ெல��ன�� ந�ல�
மா5<$சி�வா

வ ஜய%மா�
ம5ட.கள�� 25.11.1998

ெல��ன�� ச$ீநாட�
கி&1ணப ,ைள

நிமலராசா
தி&ேகாணமைல 05.12.1998

க�ட� அழைகயா (ெபாப�) ஆ��க� %ணத�ச$ யா��பாண� 05.12.1998

ெல��ன�� நாத� ச�தன� ெஜயர5ண� ��ைல�த�� 05.12.1998

வ �ரேவ-ைக
தமி)ெமாழி

(ச-கீதா)
சிறி1க�தராசா சிறிேதவ ��ைல�த�� 12.12.1998

க�ட� தமிழ�ழ� (பால�)
கணபதி�ப ,ைள

ச�தியபாலா
யா��பாண� 15.12.1998

வ �ரேவ-ைக ம4ர�
கணபதி�ப ,ைள

உதய%மா�
தி&ேகாணமைல 21.12.1998

2�

ெல��ன��
நளாய�ன� ம/ைர சா�திமதி ��ைல�த�� 25.12.1998

ேமஜ$
மய���;7

(8ைண�பைட)
க�தசாமி தனபாலசி*க� ��ைல�த�� 24.12.1998

வ �ரேவ-ைக
இ1ம�ல�

(நிேறாஜ�)

��ைதயா

கணபதி�ப ,ைள
��ைல�த�� 01.02.1998

வ �ரேவ-ைக
பா7மக�

(க0ண�ய�ேகா0)
தி&	ெச�வ� ப ரத��%மா� ��ைல�த�� 01.02.1998

ெல�.ேகண� <=யகலா (<=) தியாகராசா வள�மதி தி&ேகாணமைல 01.02.1998

ேமஜ$ ச3தி=�கா பர>ேசாதி �வேன1வ; தி&ேகாணமைல 01.02.1998

ேமஜ$
இைற�மர�

(திவாக$)
ச�திரேசகர$ �ேல�திர$ யா��பாண� 01.02.1998

ேமஜ$ எ'த$ இராஜர5ண� ெஜன��தா யா��பாண� 01.02.1998

வ �ரேவ-ைக அகரமல$ ெபா$?�த�ப வள�மதி ��ைல�த�� 26.09.1998

ேமஜ$ சிவாந3தின� சிவ)�தர� தி&மக, யா��பாண� 27.09.1998
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வ �ரேவ-ைக இளந-ைக ��/லி*க� ெஜயசிறி ��ைல�த�� 28.09.1998

வ �ரேவ-ைக இள-கதி$ ேமாக$ %ேவர$ யா��பாண� 01.02.1998

க�ட� ேசாழராஜ�
ெபா$?�/ைர

ேயாகநாத$
தி&ேகாணமைல 15.02.1998

2�

ெல��ன��
வதன� ர5ண� நவர5ண� தி&ேகாணமைல 19.02.1998

ெல��ன�� ேகசவ� ெச�வராசா த*கரா@ யா��பாண� 24.02.1998

ெல��ன�� ெந�ல� கி5ணப ,ைள /ைரராசா யா��பாண� 24.02.1998

2�

ெல��ன��
%*த�ப� கனகராசா கமலநாத$ யா��பாண� 25.04.1998

க�ட�
மண�ெமாழி

(ெவ�சி)

சிவ)�ப ரமண ய�

ெஜகத�1வர$
தி&ேகாணமைல 29.04.1998

க�ட� ைசல� (7ஜ�த�)
மா�க2A

வ .கிேண1வர$
தி&ேகாணமைல 29.04.1998

ெல��ன�� ேவ-ைகமாற� கதிரேவ� சாமிநாத$ தி&ேகாணமைல 30.04.1998

ெல��ன�� �ய�ல�
ம;யதா1 அ$ரன�

ஆன�தராசா
ம$னா� 02.05.1998

வ �ரேவ-ைக 7க�யா நவர�தினசாமி )க�தி தி&ேகாணமைல 07.05.1998

ெல��ன�� ?வழ� (நேர') பால)�ப ரமண ய� தாச$ ம$னா� 09.05.1998

ெல��ன�� அழ� க&ணாநிதி வ�திய�ேதவ$ யா��பாண� 20.06.1998

வ �ரேவ-ைக  லி����
சிவஞான�

சிவபாலெஜய�த$
��ைல�த�� 20.06.1998

வ �ரேவ-ைக கைல"ெச�வ� சிவஞான)�தர� சிவ%க$ யா��பாண� 20.06.1998

க�ட� தமி)மண� ந�ைலநாத$ கஜாதர$ யா��பாண� 21.06.1998

2�

ெல��ன��
வரத�மா$ த*கராசா இராம	ச�திர$ தி&ேகாணமைல 21.06.1998

ெல��ன�� ப+வ0ண� சி*கராசா தவசீல$ யா��பாண� 21.06.1998

வ �ரேவ-ைக ெவ0ண�லா கதிரமைல ெஜயல5)மி கிள�ெநா	சி 22.06.1998

2�

ெல��ன��
கைல"ெச�வ� சா,1 சா,1 தி&ேகாணமைல 27.07.1998

வ �ரேவ-ைக மைறவாண� ைமேவ1 ஆேமா1 ��ைல�த�� 28.07.1998

வ �ரேவ-ைக இள� கழ� நடராசா உதயசி*க� தி&ேகாணமைல 28.07.1998

ெல��ன��  8ைவய� த*கராசா பால	ச�திர$ யா��பாண� 30.07.1998

ேமஜ$ வச3தி சி$ன�/ைர வ.சலா தி&ேகாணமைல 03.08.1998

க�ட� மாலதி சிவேயாகநாத$ தயாள�ன� யா��பாண� 12.08.1998

ெல��ன�� தமிழவ,
ேகாவ �த$

ெச�தமி�	ெச�வ 
��ைல�த�� 12.08.1998

2�

ெல��ன��
 வ �P3திர� நடராசா ர%நாத$ ��ைல�த�� 12.08.1998

க�ட� ேவ3த� (ேவதா) க�தசாமி தவராசா ��ைல�த�� 15.08.1998

வ �ரேவ-ைக அ� வாண� க�தசாமி அமி�தராஜ$ யா��பாண� 17.08.1998

வ �ரேவ-ைக நாவல� பா.கியராசா த*கர�தின� தி&ேகாணமைல 16.08.1998

வ �ரேவ-ைக கவ�ய%த� கதி�காம�த�ப தவராசா தி&ேகாணமைல 18.08.1998

ேமஜ$
ெசழிய� (அ1ணா) 

(பா�பா)
%ணசி*க� சிவ%&நாத$ யா��பாண� 27.09.1998

வ �ரேவ-ைக வ�@தைலவ �ர� ப�மநாத$ சத�1வர$ ��ைல�த�� 27.09.1998

ேமஜ$ கன�பா
இராசமாண .க�

சகாய051
ம5ட.கள�� 27.09.1998

க�ட� மி*திரா இராசர�தின� ப;மளா தி&ேகாணமைல 27.09.1998

க�ட� நிேராசா நாகராசா வ �வராண தி&ேகாணமைல 27.09.1998

க�ட� உசா ��/	சாமி மாலின� தி&ேகாணமைல 28.09.1998
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க�ட� தமிழரசி த�ப ராசா ேசாபா யா��பாண� 28.09.1998

க�ட� 71ள�ன� சிவ%& �வேன1வ; யா��பாண� 28.09.1998

க�ட� ெஜனன� தவராசா கா>சனா யா��பாண� 28.09.1998

க�ட� பால�ப�=யா இைளயெப&மா, சேராஜா தி&ேகாணமைல 28.09.1998

க�ட� ம8வ3தி Bைச�ப ,ைள ரஜன� ��ைல�த�� 28.09.1998

ெல��ன�� கைலயரசி ெச�ல�ப ,ைள B;யகலா தி&ேகாணமைல 28.09.1998

ெல��ன�� ெகௗசின�
ெச�வராசா

சிவேன�திரராண 
வ�ன�யா 28.09.1998

வ �ரேவ-ைக அகவாண� சிறிதர$ கா�திமதி தி&ேகாணமைல 28.09.1998

வ �ரேவ-ைக அைல"சி�@ ப)வ� ரஜன�.கா�தா யா��பாண� 28.09.1998

வ �ரேவ-ைக இள-�ய��
ெசப1;யா�ப ,ைள

ேம;கலி1ரா
��ைல�த�� 28.09.1998

வ �ரேவ-ைக �ய�லி வ�லி�ர� இராசCப ன� ��ைல�த�� 28.09.1998

வ �ரேவ-ைக  கழரசி கி&1ண$ கைலவாண யா��பாண� 28.09.1998

வ �ரேவ-ைக அ13ததி இர*கசாமி �1பராண ��ைல�த�� 28.09.1998

வ �ரேவ-ைக �ணாள�ன� கமலநாத$ ச*கீதா யா��பாண� 28.09.1998

வ �ரேவ-ைக நிலமக, க�ைதயா ர>சின� யா��பாண� 28.09.1998

வ �ரேவ-ைக ேவ�வ�ழி த�ம%லராசா ப ேறமலதா யா��பாண� 06.10.1998

வ �ரேவ-ைக
சி-கார�

(எ�ைல�பைட)
�&ேக) சி*கார� வ�ன�யா 04.12.1999

2�

ெல��ன��
சா,'கி,ைள ேதவராசா யேசாதின� ��ைல�த�� 10.03.1999

ெல��ன�� தவசலீி பரமான�த� )க�தி ��ைல�த�� 02.01.1999

ேமஜ$
ஈழ"ெச�வ�

(ரா!ேமாக�)
சி�திரேசகர� இரா%ல$ தி&ேகாணமைல 04.01.1999

வ �ரேவ-ைக Bயவ, ேயாகராசா ேயாகராண தி&ேகாணமைல 07.01.1999

ெல��ன�� தமி)வாண� மகாலி*க� )பா1கர$ தி&ேகாணமைல 08.01.1999

ெல�.ேகண� ேசாழ�மா$
ேசாம)�தர�

வ நாயகD��தி
ம5ட.கள�� 11.01.1999

ெல�.ேகண� எ=மைல (கடC லி) த*கராஜா கி&பாகர$ யா��பாண� 12.01.1999

ெல�.ேகண� அதியமா� (ஒ'கா) இ�ம?ேவ� இமாற�5 ம$னா� 12.01.1999

க�ட� இள3ேதவ�
ம;யதா1 ெபா$ராசா

E;ெந�ச$ ேதவரா@
ெசா.இ.இ 12.01.1999

ெல��ன�� ெப=ய0ண� இ�திர$ சிவான�த$ யா��பாண� 12.01.1999

வ �ரேவ-ைக ஆ$மதி த*கராஜா மாலின� தி&ேகாணமைல 30.01.1999

2�

ெல��ன��
நிலாவதன� %மாரசாமி தி&	ெச�வ ��ைல�த�� 16.02.1999

வ �ரேவ-ைக அ13ததி %ணநாயக� ெதFவ� தி&ேகாணமைல 16.02.1999

வ �ரேவ-ைக இைச"ெச�வ� தனபாலசி*க� ம>)ளா தி&ேகாணமைல 17.02.1999

ெல��ன�� கைலயரச� இராசர5ண� பரேம1வர$ தி&ேகாணமைல 19.02.1999

க�ட� ந3தேகாப� நடராச�ப ,ைள காள�ராசா தி&ேகாணமைல 22.02.1999

க�ட�
ஞாலமண�

(யா)மண�)
சிவசாமி ராஜ$ தி&ேகாணமைல 01.03.1999

ெல��ன�� ஈழநிலா கணபதி�ப ,ைள ர>சின� ��ைல�த�� 04.03.1999

வ �ரேவ-ைக வ�ழிைம3த� தி&நா�.கர) தேன�திர$ வ�ன�யா 13.03.1999

க�ட� கீத� தனபாலசி*க� மதியரச$ யா��பாண� 15.03.1999

ெல��ன�� நிேரா இராச$ தி&ேவண ��ைல�த�� 22.03.1999

ேமஜ$ வ�8ர� ேசாம)�தர� தயாளCப$ தி&ேகாணமைல 01.04.1999

வ �ரேவ-ைக ஈழைம3த� கேணைசயா அமல$ ��ைல�த�� 01.04.1999
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க�ட� தாரண� ெச�வராசா சிவந�தின� வ�ன�யா 02.08.1999

ெல��ன�� ெச�வதி இராச/ைர வா)கி தி&ேகாணமைல 04.08.1999

வ �ரேவ-ைக கடலரச� (மண�)
ம;யா�ப ,ைள

அ&,தா1
��ைல�த�� 13.08.1999

வ �ரேவ-ைக சிவா த�மலி*க� ரா@அன�த$ ��ைல�த�� 19.08.1999

வ �ரேவ-ைக  ர�சி ஜ�வர5ண� எ5லி$)வ �Hறி யா��பாண� 20.12.1999

2�

ெல��ன��
தமிழழகி சி$ன�/ைர ேமனகா யா��பாண� 17.04.1999

2�

ெல��ன��
சசிகலா இ&தயராசா <Eலா யா��பாண� 18.04.1999

ெல��ன�� அகில� ப 	ைச இராம	ச�திர$ தி&ேகாணமைல 19.04.1999

ெல�.ேகண� ேதவேநய� (த$ச�)
��/.%மா�

கைலஞானேசக�
யா��பாண� 01.05.1999

2�

ெல��ன��
க0ண� கேண1 சிவ%மா� ��ைல�த�� 10.06.1999

2�

ெல��ன��
தண�ைகேவ� தியாகராரா இராேஜ1வர$ தி&ேகாணமைல 10.06.1999

ெல�.ேகண�
இைசவாண�

(ப�ேட�)
ெபா$ைனயா %ணலி*க� தி&ேகாணமைல 12.06.1999

2�

ெல��ன��
கடலழக� %மாரசாமி %மா� க2< 13.06.1999

க�ட� லாேவ3திர� கமலநாத$ திவாகர$ தி&ேகாணமைல 13.06.1999

ெல��ன�� வ�@தைல க�தசாமி ேகத�1%மா� தி&ேகாணமைல 13.06.1999

2�

ெல��ன��

ெச3தமிழின�

(சா3தின�)
சகாேதவ$ பரேம1வ; ��ைல�த�� 15.06.1999

ேமஜ$ மணாள� சீவர5ண� கமேல1வர$ தி&ேகாணமைல 17.06.1999

வ �ரேவ-ைக ச;சவீ� தவர�தின� )ம$ ��ைல�த�� 17.06.1999

வ �ரேவ-ைக அ1ைமநிலா சிவராசா சிவற>சின� ��ைல�த�� 26.06.1999

2�

ெல��ன��
7பாசின�

அ&ளான�த�

ெகௗசலாேதவ 
தி&ேகாணமைல 01.07.1999

ேமஜ$ ெபாப� (ெந@-கீர�) கா��திேக) �1பகா�த$ யா��பாண� 03.07.1999

க�ட� அ0ண� சி$னெர5<யா� சிவேநச$ வ�ன�யா 04.07.1999

ெல��ன�� 7ட$வ�ழி ெப;யசாமி திலகராண தி&ேகாணமைல 04.07.1999

ெல��ன�� மைறவாண� வ நாயகD��தி மேக�திர$ தி&ேகாணமைல 15.07.1999

வ �ரேவ-ைக �மண� கணபதி�ப ,ைள மத$ தி&ேகாணமைல 02.07.1999
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நிைல ெபய
 �3�ெபய
 மாவ�ட� வ �ர#சா0

க�ட4 $தா �ைரராசா தயாகீர தி�ேகாணமைல 22.08.1999

க�ட4 இன'யவ4
��ப�ரமண�ய�

சசி��மா�
தி�ேகாணமைல 25.08.1999

வ �ரேவ ைக அ4பழக4 �ப பா� ��ைல�த�� 01.09.1999

ேமஜ
 மி,ளா
ேசாமேசகர�

நிததியல!�மி
யா"�பாண� 04.09.1999

ெல��ன4� 8��மண�
��ப�ரமண�ய�

ேகாகிலகா#த
யா"�பாண� 07.09.1999

க�ட4 நித
ச4 கணபதி�ப�;ளைள ரவ� தி�ேகாணமைல 08.09.1999

வ �ரேவ ைக
ஆ
நிலா
(க)யாண�)

ெச�ல��ைர ெஜயலதா ��ைல�த�� 09.09.1999

வ �ரேவ ைக கட)ந ைக �மாரசாமி நி�மலாேதவ� யா"�பாண� 28.09.1999

வ �ரேவ ைக ம:ரா இ�றாசி� றி*மியா தி�ேகாணமைல 05.10.1999

வ �ரேவ ைக ;யவ�
பால��ப�ரமண�ய�

சிவர+சின-
யா"�பாண� 14.10.1999

க�ட4 வளவ4 �����மா� �கதா* யா"�பாண� 15.10.1999

ெல��ன4�
மண�யரச4
(களன'ய4�)

��ேக�இராஜேகாபா� தி�ேகாணமைல 15.10.1999

2�
ெல��ன4�

தமி<வாண4
(எ)ைல�பைட)

வ�னாசி�த�ப�

தமி"வாண
��ைல�த�� 30.12.1999

ெல��ன4�
ப0>
(எ)ைல�பைட)

த.கராசா த.கேவ� ��ைல�த�� 30.12.1999

ெல��ன4� சிவகேணச4
ேவ/�ப�0ைள

ச1�கராசா
வ�ன-யா 17.10.1999

ெல��ன4� 8மண4
க#தசாமி

கேணசான#த
யா"�பாண� 18.10.1999

ெல��ன4� ஆரண�
��ப�ரமண�ய�

அ�ப�காவதி
��ைல�த�� 25.10.1999

2�
ெல��ன4�

இைறவ>ண4
மாசிலாமண�

ெத3ேவ#திர
��ைல�த�� 25.10.1999

வ �ரேவ ைக சிவராசா 45ய�மா� யா"�பாண� 28.10.1999
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ெச)வமதி
(இைசவாண4)

ேமஜ

ெச கதி
வாண4
(க��லி)

நடராசா நேட*வர தி�ேகாணமைல 29.10.1999

2�
ெல��ன4�

மண�யரசி தி�ைலய�பல� �க#தி யா"�பாண� 15.12.1999

ெல��ன4� தயா
�#தரலி.க�

ெஜயேமாக
வ�ன-யா 16.12.1999

ேமஜ
 அமி
த4
தியாகராஜா

க�ணாசீல
��ைல�த�� 02.11.1999

ெல��ன4� மதியவ� (ச?சதீா) சமத�மராசா ஜ�வனா ��ைல�த�� 02.11.1999

ெல��ன4� ைபAதமி< கதிரேவ� ச#திரவதன- ��ைல�த�� 02.11.1999

ெல��ன4�
அ�ந ைக
(,வாரகா)

ெச�வராசா நாேக*வ5 தி�ேகாணமைல 02.11.1999

ெல��ன4� கதி
 நாகராசா ெஜய#தின- ��ைல�த�� 02.11.1999

ெல��ன4� ெச)வேதவ4 பழன-யா19வ�மல ��ைல�த�� 02.11.1999

2�
ெல��ன4�

ந4ன'லா த.கராசா பாலேயாகின- வ�ன-யா 02.11.1999

2�
ெல��ன4�

வ>ண4 ந�ைலயா ர�சீல ��ைல�த�� 02.11.1999

2�
ெல��ன4�

Bைச சரவண��� சத�* யா"�பாண� 02.11.1999

வ �ரேவ ைக ,
�கா தனராசா ெகௗசி யா"�பாண� 02.11.1999

வ �ரேவ ைக வ�ேனாதின' நடராசா ம�கா#தி ��ைல�த�� 02.11.1999

வ �ரேவ ைக அ�தா (கய)) அ;�தராஜா தயாள-ன- ��ைல�த�� 02.11.1999

வ �ரேவ ைக க>ண4 (வசAத4) த.கராசா ெச#தி��மா� தி�ேகாணமைல 02.11.1999

வ �ரேவ ைக இைசேவAத4 ெச�வராசா நிசா#த யா"�பாண� 02.11.1999

ெல��ன4� நிலவழகி ேவ/ல<லாவதி ��ைல�த�� 04.11.1999

2�
ெல��ன4�

கவ�ராண�
ேவலா=தப�0ைள

இராஜல��மி
��ைல�த�� 04.11.1999

வ �ரேவ ைக ஆதிய4
சிவஞான�#தர�

தேவ#திர�மா�
தி�ேகாணமைல 04.11.1999

வ �ரேவ ைக 8��யழகி
அரன-�ப�0ைள

ப�ரத�பா
யா"�பாண� 04.11.1999

க�ட4 ேவ ைகயர$
சின�த�ப�

�ைரநாயக�
தி�ேகாணமைல 05.11.1999

2�
ெல��ன4�

கான�ப�Cயா
மாண��கராசா

சிற�வ��தியா
தி�ேகாணமைல 05.11.1999

2�
ெல��ன4�

கப�ல4
சித�பர�ப�0ைள

ெஜயராசா
தி�ேகாணமைல 05.11.1999

ேமஜ
 சசி (க��லி) இராசர�தின� �க#தின- யா"�பாண� 05.11.1999

க�ட4 �வ� (வ�ேஜ) இராைசயா ரேம* தி�ேகாணமைல 06.11.1999

ெல��ன4� பரண�
வ�நாயக?��தி

ேகத�*வர
தி�ேகாணமைல 07.11.1999

ெல��ன4� ஜனா
�தன4 பாலசி.க�ம@ர யா"�பாண� 08.11.1999

ேமஜ

பாலசி க�
(ெசறா4)

சிைம*ெபன9; ��ைல�த�� 10.11.1999

வ �ரேவ ைக இல�கியா ெப�மா0வ�ஜயா வ�ன-யா 10.11.1999

ேமஜ
 யாழவ4
ெச�வராசா

தயாேள*வர
தி�ேகாணமைல 11.11.1999

க�ட4 �க4 ப�மநாத ��#த ��ைல�த�� 12.11.1999

க�ட4 �ர�சிமாற4
இராசர�தின�

வ�ேனாத
யா"�பாண� 12.11.1999

க�ட4 இதய4 யா"�பாண� 15.11.1999
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இராேச#திர�

இள.�மர

ெல��ன4� க>ண4
ெச�வர!ண�

ெச�வ�மா�
��ைல�த�� 15.11.1999

வ �ரேவ ைக இைசேவAத4 �ேவ#திர ப�ரபாகர யா"�பாண� 15.11.1999

2�
ெல��ன4�

�கழரச4 �லேசகர��ேபர யா"�பாண� 19.11.1999

வ �ரேவ ைக நித
ச4
ேகாவ�#த

ேகத�*வர
��ைல�த�� 22.11.1999

க�ட4 அரசலா இராைசயா�*ய#தின- யா"�பாண� 22.11.1999

2�
ெல��ன4�

ெசAதமி<த க4
கனக�#தர�

வ�மலAச#திர
��ைல�த�� 09.12.1999

க�ட4 வா4மதி
சிவ��ப�ரமண�ய�

மா�கிெர! நிேவதின-
யா"�பாண� 10.12.1999

ேமஜ
 ேமாக4 இர!ண�உதய�மா� யா"�பாண� 10.12.1999

வ �ரேவ ைக ேகசவ4
தியாகராசா

ப�ரவ ��மா�
யா"�பாண� 11.12.1999

ெல��ன4� ேநச8மா
 சி�திரேவ� ேதவராசா தி�ேகாணமைல 11.12.1999

வ �ரேவ ைக 8ய�லன'
ம5யதா*ேம5

நிசா#தின-
��ைல�த�� 17.12.1999

வ �ரேவ ைக ச>�கா ந�ைலயா ச#திரகலா தி�ேகாணமைல 20.12.1999

ேமஜ
 ேமாக4
கேணச?��தி

சரவணபவா
��ைல�த�� 20.12.1999

க�ட4 நேர1 (சிவ8மா
) ச1�க�#தர� சத�* யா"�பாண� 22.12.1999

ெல��ன4�
அக)வ �ர4
(பா
�த�ப4)

சிவான#தராசா

ெஜயசீல
��ைல�த�� 22.12.1999

2�
ெல��ன4�

ேகசவ4 ேமாகனநாத தனராC யா"�பாண� 22.12.1999

வ �ரேவ ைக
தமி<�ப�Cயா
(சப�தா)

தியாகராசா அ�ப�காவதி ��ைல�த�� 22.12.1999

க�ட4 நாவல4 த.கராசா த�மபால வ�ன-யா 22.12.1999

2�
ெல��ன4�

வாகைரயா4 நாைகயா ஜ�வநாத யா"�பாண� 22.12.1999

வ �ரேவ ைக வனஜா ேதவதா*கய�வ�ழி யா"�பாண� 23.12.1999

ேமஜ
 ேபC4ப4
�����மார�வாமி

மகாசிவநாராயண
யா"�பாண� 23.12.1999

வ �ரேவ ைக கைல��த)வ4 த�மலி.க�வரத யா"�பாண� 23.12.1999

2�
ெல��ன4�

அமல4
ெபாDAசாமி

ச#திரேமாக
��ைல�த�� 25.12.1999

ெல��ன4� வ)ேலா4
அரெபன9�;

சத�*ேநாேப!
��ைல�த�� 25.12.1999

ேமஜ
 இ4ன�த4
இராசர�தின�

பா��த�ப
��ைல�த�� 25.12.1999

ெல��ன4� �ர�சி�8மர4
சின��ைர

ச#திரவதன
யா"�பாண� 26.12.1999

2�
ெல��ன4�

தயாபர4
இராமலி.க�

ஆF�க�
��ைல�த�� 26.12.1999

2�
ெல��ன4�

பைட�த)வ4
ெஜயான#த�

ெகன9சா0*
��ைல�த�� 26.12.1999

வ �ரேவ ைக அறி0ேநய4 வ �ரசி.க� ரவ�சA#திர தி�ேகாணமைல 30.12.1999

ெல��ன4� ெசDேவ�
இர�தினசி.க�

க�சதாச
��ைல�த�� 31.12.1999

2�
ெல��ன4�

;யவ4 �ணேசகர� சிறி�மார ��ைல�த�� 31.12.1999

வ �ரேவ ைக
கேண1
(எ)ைல�பைட)

ெப�மா0 கேண* ��ைல�த�� 04.12.1999
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ெல��ன4� ெபCயத�ப� (சிற��
எ)ைல�பைட)

த.கராசா தவராசா ��ைல�த�� 13.12.1999

2�
ெல��ன4�

சிவா (சிற��
எ)ைல�பைட)

வ�லி�ர� சிவா ��ைல�த�� 22.12.1999

க�ட4
அ4� (சிற��
எ)ைல�பைட)

சிவ�ப�ரகாச�

பாலகி�*ண
யா"�பாண� 26.12.1999

க�ட4 நவ$கி (உதயா) ஆF�க�ெச�வராண� யா"�பாண� 12.01.1999

வ �ரேவ ைக ஈழவ� பாலAச#திர மாலா தி�ேகாணமைல 16.01.1999

வ �ரேவ ைக ெந�மாற4
த.கவ9ேவ�

மதிவ1ண
��ைல�த�� 20.01.1999

ெல��ன4� ைவேதகி ேராச5 காமலி சாமின- தி�ேகாணமைல 22.01.1999

ெல��ன4� ரவ� வ �ரவா� ர!ண�மா� யா"�பாண� 28.01.1999

2�
ெல��ன4�

கானகேவ)
சின��ைர

கி�பாகர
யா"�பாண� 28.01.1999

க�ட4 யா<ெமாழி நவர!ண�மண� யா"�பாண� 18.12.1999

ெல��ன4� ஈழ#ெசழிய4
ச1�கநாத

�ேர*கா#த
��ைல�த�� 19.12.1999

க�ட4 கதிவரவ4 �மாரேவ� ேலாகிதா* தி�ேகாணமைல 19.12.1999

2�
ெல��ன4�

தண�ைகயரச4
ப�ராசி* ேசவ�ய�

அரெஜ*லி@*
யா"�பாண� 08.04.1999

ேமஜ
 தமிழ�த4 ேயாச� அேசா��மா� யா"�பாண� 06.05.1999

வ �ரேவ ைக ப�ரசாAத4
கேணச?��தி

ேகாேண*வர
தி�ேகாணமைல 22.05.1999

வ �ரேவ ைக தவ#ெச)வ4 ேகாவ�#த சசி��மா� தி�ேகாணமைல 22.05.1999

ெல��ன4�
அ4��8ய�)
(த
மா)

இராசநாயக�

ெஜகத�*வ5
யா"�பாண� 25.05.1999

ெல��ன4� ேசாழ4
ஆAசி�ப�0ைள

உதய�மா�
��ைல�த�� 12.09.1999

க�ட4 நAதா சிைனயாவ�ஜி தி�ேகாணமைல 12.09.1999

2�
ெல��ன4�

லவ4
சிவான#த�

�ேர*�மா�
யா"�பாண� 13.10.1999

ேமஜ
 வாண�
மDேவ;ப�0ைள

ேம5அஜ#தா
��ைல�த�� 14.10.1999

ெல��ன4� அ4�வ�ழி
ேயாகராசா

ேயாேக*வ5
வ�ன-யா 14.10.1999

ெல��ன4� க>ணாள4
ேயாேக#திர

கேஜ#திர
��ைல�த�� 14.10.1999

2�
ெல��ன4�

இள 8ய�ல4 க#தசாமி மதனGப யா"�பாண� 14.10.1999

வ �ரேவ ைக ெகௗசலா ��ேக� ேகாமளா தி�ேகாணமைல 14.10.1999

வ �ரேவ ைக
அழக4
(எ)ைல�பைட)

ேசாமேசகர�அழகராசா ��ைல�த�� 02.10.1999

ெல��ன4� இள ேகா நேடசஜ�வராஜ தி�ேகாணமைல 03.11.1999

வ �ரேவ ைக தமயAதி ம�ைரவ �ர சிவல��மி ��ைல�த�� 03.11.1999

2�
ெல��ன4�

ெவ�றிெந?ச4
இராச�ைர

சிவ��நாத
தி�ேகாணமைல 03.11.1999

ேமஜ
 ெச ேகா�ைடய4
ேவலா=த�

கதி�காமநாத
தி�ேகாணமைல 23.11.1999

வ �ரேவ ைக ெசழிய4 ெஜயபால ரவ �#த� யா"�பாண� 29.11.1999

வ �ரேவ ைக
ர?சி�8மா

(,ைண�பைட)

மகாலி.க�

ர+சி��மா�)
யா"�பாண� 02.11.1999

வ �ரேவ ைக சியாமளா
இராமAச#திர

�மணலதா
��ைல�த�� 04.12.1999

க�ட4 எழிலரசி பHலி*இைளயராண� யா"�பாண� 05.12.1999

�ர�சியரச4 ��ைல�த�� 06.12.1999
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2�
ெல��ன4�

இராதாகி�*ண

ெஜய�ப�ரகாச�

வ �ரேவ ைக யா<வ�ழி
ச1�கராசா

நாேக*வ5
தி�ேகாணமைல 11.12.1999

வ �ரேவ ைக தாமைர நாகரததின� கா+சனா ��ைல�த�� 11.12.1999

ெல��ன4�
மைலமக4
(மைலமாற4)

அழகி�ேபா9 ெஜயா ம!ட�கள�� 13.12.1999

ெல��ன4� ேகாலமக4
இராமAச#திர

சசி��மா�
வ�ன-யா 13.12.1999

2�
ெல��ன4�

இளந ைக நாகராசா கமலின- ��ைல�த�� 17.12.1999

2�
ெல��ன4�

வ?சி�ெபாழில4 நாகமண� தயாபர ��ைல�த�� 17.12.1999

2�
ெல��ன4�

$கAத4
அ1ணாமைல

ேகாI*வர
யா"�பாண� 17.12.1999

வ �ரேவ ைக கானக4
�லசி.க�

�லஅ�தராC
யா"�பாண� 26.12.1999

க�ட4
அ கய�க>ண�
(ெஜயேசாதி)

கதிரேவ� ேயாகராண� வ�ன-யா 27.12.1999

வ �ரேவ ைக கப�ல4
வ�ேவகான#தராசா

வ�ஜிதர
தி�ேகாணமைல 27.12.1999

ேமஜ
 இன'த4
��ப�ரமண�ய�

��#த
��ைல�த�� 27.12.1999

ெல��ன4� மFன�ெகா�ேயா4
ந�ைலநாத

ப�5யகா#த
��ைல�த�� 27.12.1999

2�
ெல��ன4�

வ�ஜி நாகர�தின� ெஜயGப� யா"�பாண� 29.12.1999

வ �ரேவ ைக �லவ4 சிவபாத� உதய�மா� ��ைல�த�� 29.12.1999

ெல��ன4� ேமைதய4 (ேசர4) மாண��கராசா �தாகர தி�ேகாணமைல 30.12.1999

வ �ரேவ ைக
நAத8மா

(எ)ைல�பைட)

�மாரசாமி ந#த�மா� யா"�பாண� 28.03.2000

ேமஜ

சி4னவ4
(,ைண�பைட)

��ப�ரமண�ய�

ெச�வர!ண�
��ைல�த�� 23.03.2000

ேமஜ
 நிர?சின' அ�ப�ர!@!ேயா!ச;றி யா"�பாண� 01.04.2000

க�ட4 அறிவழகி ச#திரேமாக சிவசா#தி தி�ேகாணமைல 01.04.2000

2�
ெல��ன4�

மாத கி
ச1�கநாத

ேகமமாலின-
யா"�பாண� 01.01.2000

க�ட4 தமிழர$ அமி�தராஜா =க#த ��ைல�த�� 03.01.2000

வ �ரேவ ைக அைம�கில4
ேகாபாலகி�*ண

சாய�ரா�
��ைல�த�� 11.01.2000

க�ட4 இளநிலா கனகராசா கவ�தா ��ைல�த�� 12.01.2000

வ �ரேவ ைக அகமக�
அமி�தான#தராஜா

அமி�தவ�சின-
யா"�பாண� 14.01.2000

வ �ரேவ ைக 8ய�லிைச ெஜயசீலெஜய#தின- ��ைல�த�� 14.01.2000

க�ட4 ம4மத4
நாேக#திர

வாண�கா#த
யா"�பாண� 15.01.2000

2�
ெல��ன4�

அ��த4 இர�தினசி.க� ரவ�கர ம!ட�கள�� 15.01.2000

வ �ரேவ ைக தமி<#ெச)வ� ��ைபயா தனல!�மி ��ைல�த�� 18.01.2000

வ �ரேவ ைக ேசாைலமதி சினராசா �ஜா�தா யா"�பாண� 18.01.2000

ெல��ன4� $கAத4 மேனாகர ேதவ தி�ேகாணமைல 05.06.2000

வ �ரேவ ைக கைல�ப�Cயா ேயாேக*வர நி�மலா வ�ன-யா 06.06.2000

வ �ரேவ ைக ேகாவ�Aத4 வ �ரசி.க� ச#திர�மா� தி�ேகாணமைல 12.06.2000

2�
ெல��ன4�

கட)வ�ழி
சிறி*க#தராசா

கைலAெச�வ�
யா"�பாண� 29.01.2000
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2�

ெல��ன��

கானக� ெச�வராசா

ெச��	
�மர

யா��பாண� 30.01.2000

ெல�. 

ேகண

த�ச�

(ெச�ேகா�ைடய�)
க�ைதயா உதய�மா	 கிள�ெநா�சி 30.01.2000

வ �ரேவ�ைக
தமி��ப� (��) 

(எைல�பைட)
��ைதயா தமி��ப ��ைல�த!" 01.02.2000

2�

ெல��ன��

சிவ மா� (கா�ேட) 

(எைல�பைட)

சிவஞான%�தர�

சிவ�மா	
��ைல�த!" 14.01.2000

வ �ரேவ�ைக
கலா

(எைல�பைட)
ெச�ல�&ைர சசிகர ��ைல�த!" 22.01.2000

வ �ரேவ�ைக
ேநச�

(எைல�பைட)

ெச�ைலயா

�கேன(வர
யா��பாண� 22.01.2000

க�ட� தாரக� த�) பா	�த!ப ��ைல�த!" 01.02.2000

வ �ரேவ�ைக நி�"தனா ேதவதாசவதன� யா��பாண� 01.02.2000

ெல��ன�� இளமாற�
மதிவ	ண

ெஜய���த
ெகா+�) 03.02.2000

ெல��ன�� இ�ன&த�
கணபதி�ப,-ைள

கனேக�திர
��ைல�த!" 18.02.2000

வ �ரேவ�ைக அ()தின*
த.க�&ைர

ேம/%மி�திரா
��ைல�த!" 29.02.2000

ேமஜ�
 மர,ெசவ�

(ரா ல�)
சீவர1ண�அபழக தி4ேகாணமைல 07.03.2000

ேமஜ� அறி-ம�ைக வ,�வராஜா ர1ணகா�தி தி4ேகாணமைல 07.03.2000

க�ட�
இ(.ெமாழி

(அ(0ெமாழி)
க�ைதயா %ேர�திர தி4ேகாணமைல 07.03.2000

ெல��ன�� தமி�ந�ப1
ந�லநாத

)வேன�திர
யா��பாண� 08.03.2000

ெல��ன�� தி(2 மர�
5பாலசி.க�

இர1ண�மா	
யா��பாண� 27.03.2000

ெல��ன�� ப.பரச� அமலநாத ர7சி� யா��பாண� 27.03.2000

வ �ரேவ�ைக கடல�ப� (அ�3) %தாகர நித	ச யா��பாண� 27.03.2000

ேமஜ� க.ணாள� த	மராஜா வ,ஜிதர யா��பாண� 28.03.2000

ேமஜ� ஐய� க�தசாமி க.ேக(ேகா8 தி4ேகாணமைல 28.03.2000

ெல��ன�� கவ1த�
ெவ-ள�

9கராேஜ(வர
தி4ேகாணமைல 28.03.2000

2�

ெல��ன��
இள)திைரய� இராமசாமி %�தரலி.க� யா��பாண� 28.03.2000

வ �ரேவ�ைக வ�ண� (கீத�) சிறிகணநாத நிமல யா��பாண� 27.03.2000

வ �ரேவ�ைக தமி�நிலவ� ெச�வராசா ெச��ர ��ைல�த!" 28.03.2000

வ �ரேவ�ைக பாைவ (மகி)தா)
நேடச�ப,-ைள

ந�தின�ேதவ,
தி4ேகாணமைல 29.03.2000

வ �ரேவ�ைக ெசாேலாவ1ய�
ஆ=8ய�ப

சிறிகா�த
��ைல�த!" 29.03.2000

க�ட� தமி�&ர6
பன!	�ெச�வ�

ச.கீதா
யா��பாண� 20.03.2000

ேமஜ� அ�3மண1 கனகர�தின� ச�திய%கி யா��பாண� 30.03.2000

வ �ரேவ�ைக அ&தழக�
சின
க>�ப

ெச�வ�மா	
��ைல�த!" 31.03.2000

ெல��ன�� ேவ7கா (3கழின*) நவர1ண� சிவாஜின� யா��பாண� 31.03.2000

2�

ெல��ன��
மண1ெமாழி ச�திர ேம/மா
கிேர1 யா��பாண� 31.03.2000

வ �ரேவ�ைக
அ�ர�

(எைல�பைட)
இராசேகாபா�அர தி4ேகாணமைல 06.03.2000

2�

ெல��ன��
எழிவாண1

ச�திர�மா	

ச�திய�ப,/யா
வ"ன�யா 01.04.2000

இளவதன* ��ைல�த!" 01.04.2000
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2�

ெல��ன��

அ4-நாத	

ெஜனAஅ4-ெஜன�பா

2�

ெல��ன��
கன*ய� ஏகா�பர� ப,ரத!ப கிள�ெநா�சி 01.04.2000

2�

ெல��ன��
இளேவ)த� நவர1ண�ெஜயச�திர தி4ேகாணமைல 01.04.2000

வ �ரேவ�ைக ெசவ1 தனபாலசி.க� %க�தின� ��ைல�த!" 01.04.2000

வ �ரேவ�ைக இைச,ெசவ1 கதிரேவ� ெஜயமாலின� யா��பாண� 01.04.2000

வ �ரேவ�ைக 8யவ0
கி4(ணப,-ைள

சா�தின�
தி4ேகாணமைல 01.04.2000

வ �ரேவ�ைக ஈழேவ�ைக பாலகலலிதா தி4ேகாணமைல 01.04.2000

வ �ரேவ�ைக கதிெராள* ேலாற(ெலாறி=டா ம1ட
கள�) 01.04.2000

வ �ரேவ�ைக 6ேர)திர� ச�திர ச�திர�ப வ"ன�யா 01.04.2000

வ �ரேவ�ைக 3கழின* வ�லி)ர� பராச�தி தி4ேகாணமைல 01.04.2000

வ �ரேவ�ைக மைலமக0 மண,ய� ெகௗ/ கிள�ெநா�சி 02.04.2000

ெல��ன�� வானதி ( ழலி) ஆ>�க� சிவ�மா/ ��ைல�த!" 04.04.2000

வ �ரேவ�ைக உய1�ேவ)த� கேணசD	�தி நாகராசா ��ைல�த!" 07.04.2000

வ �ரேவ�ைக கடமாற� ரணசி.க�வ,சய�மா	 யா��பாண� 09.04.2000

ேமஜ� அகெந;ச� ச
கைரயா	 8லEச யா��பாண� 10.04.2000

க�ட� ம<� (இைறயரசி) ந�தேகாபா� நாகந�தின� வ"ன�யா 10.04.2000

க�ட� மண1ேமகைல
ச�திரேசக	

இல.ேக(வ/
��ைல�த!" 10.04.2000

ெல��ன�� கன*யவ0
க>�ைபயா

சிவேன(வ/
��ைல�த!" 10.04.2000

2�

ெல��ன��
கவ1தா ெச�ம
�18 ச.�பதி தி4ேகாணமைல 10.04.2000

2�

ெல��ன��
பா.�ய� கதிரேவ� )(பரா� ��ைல�த!" 10.04.2000

2�

ெல��ன��
கடநிலவ�

தி4�ெச�வ�

%ேர(�மா	
��ைல�த!" 10.04.2000

2�

ெல��ன��
ஈழமண1 ெச�வகா�தராசா ��ைல�த!" 10.04.2000

வ �ரேவ�ைக கா)த�ப�
ெச�வர�தின�

ேயாகநாத
யா��பாண� 10.04.2000

வ �ரேவ�ைக மா� ய1
ெச�ல�&ைர

வ,ஜய�மா/
��ைல�த!" 10.04.2000

வ �ரேவ�ைக நிலாய1ன* �மாரசாமி சா�த�மா/ ��ைல�த!" 10.04.2000

வ �ரேவ�ைக அ�ப1ன* இர�தினசி.க� %பாசின� ��ைல�த!" 10.04.2000

வ �ரேவ�ைக ெச)8ரா தியாகராஜா ெஜகன�(ரா ��ைல�த!" 10.04.2000

ேமஜ� ெஜய)தின*
%�ப,ரமண,ய�

மகி�தின�
யா��பாண� 11.04.2000

ேமஜ� 6மி க�ைதயா உமாவ�லி யா��பாண� 11.04.2000

ெல��ன�� பா�ேவ)த�
த	மலி.க�

கைல�ெச�வ
வ"ன�யா 11.04.2000

வ �ரேவ�ைக ெவ.கவ1 நவர�தினசாமி; ரதி தி4ேகாணமைல 11.04.2000

வ �ரேவ�ைக கி0ள*,ெசவ� அ/யநாயக�அ4-ராF ம1ட
கள�) 11.04.2000

வ �ரேவ�ைக
ஆ�ரா�

(தமிழரச�)

இராம�ச�திர

ெச�வராF
வ"ன�யா 11.04.2000

வ �ரேவ�ைக ேவ�ைக சிவராசா சிவகர யா��பாண� 11.04.2000

வ �ரேவ�ைக அகிலரசி (அகலரசி) சிவலி.க� ப,/யத	சின� ��ைல�த!" 26.04.2000

க�ட� ெச>யவ�
5பாலசி.க�

வ,ஜய�மா	
யா��பாண� 27.04.2000
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ெல��ன�� ப1ைற�� (டய?) அ�ப,ர1>(கீ யா��பாண� 30.04.2000

ெல��ன�� வ �ரமண1
மய,�வாகன�

ேயாகராசா
தி4ேகாணமைல 30.04.2000

2�

ெல��ன��
நதிமக0 கிறி(/ கிற!சி�டா91சி யா��பாண� 30.04.2000

வ �ரேவ�ைக
ேடவ1@

(எைல�பைட)

ேய%தா(

ேடவ,Aைம
க�
��ைல�த!" 16.04.2000

வ �ரேவ�ைக இ�மதி சீவர�தின� சிவர7சின� ��ைல�த!" 01.05.2000

வ �ரேவ�ைக சம�2ெகா� நடராஜா இராேஜ(வ/ ��ைல�த!" 06.05.2000

வ �ரேவ�ைக அ()தா தண,காசல�ஜன�தின� ��ைல�த!" 08.05.2000

க�ட�  ய1ல� &ைரநாயக�&ைரராF தி4ேகாணமைல 09.05.2000

க�ட� த�கா
கணபதி�ப,-ைள

அமல
தி4ேகாணமைல 09.05.2000

க�ட� கானக�
கனக%�தர�

தேன(வர
தி4ேகாணமைல 09.05.2000

ெல��ன�� க.ணாள� ெவAறிேவ� சிவசீல தி4ேகாணமைல 09.05.2000

2�

ெல��ன��
நாவரச� ேயாகராசா ப,ரபாகர தி4ேகாணமைல 09.05.2000

வ �ரேவ�ைக A� �ற�
தண,காசல�

வ,மலதாச
தி4ேகாணமைல 09.05.2000

ேமஜ� மி"திர�
ெபாG�சாமி

ச�திர�மா	
��ைல�த!" 10.05.2000

ேமஜ� ஈழவ�
ேஜா�ம/யதா(

ேபா��ப�மா	
யா��பாண� 10.05.2000

க�ட� மறவ�
க�தசாமி

வ,ேவகான�த
தி4ேகாணமைல 10.05.2000

வ �ரேவ�ைக தமிழழக� H/ய�மார கஜ�த தி4ேகாணமைல 10.05.2000

வ �ரேவ�ைக இள�கதி�
சி�திரேவலாIத�

மதராF
தி4ேகாணமைல 10.05.2000

வ �ரேவ�ைக Aவரசி த.கேவ�தGசியா ��ைல�த!" 10.05.2000

வ �ரேவ�ைக இள�ப1ைற (வ1ம)
ெசப(/யா

ெசபேநச
��ைல�த!" 10.05.2000

ெல��ன��
எழில�

(சா�ேறா�)
பாலசி.க� சியாமள யா��பாண� 11.05.2000

ேமஜ� ேவ�ைகய�
தனபாலசி.க�

அமலேநச
��ைல�த!" 20.05.2000

ேமஜ� மி"திர� (க.ண�) )வேன�திர சத!(பா) யா��பாண� 20.05.2000

க�ட�
6ட�,ெசழிய�

( மா�)

வ,ேவகான�த

சிவ�மா	
கிள�ெநா�சி 20.05.2000

க�ட� 6ட�மதி (ச)திர�)
சிவப,ரகாச�

இராமநாத
யா��பாண� 20.05.2000

ெல��ன�� அதி6த�
சின�&ைர

ப,ேற�திரதா(
ம1ட
கள�) 23.05.2000

ெல��ன�� ஆ�"தி
ெஜய
�மா	

ேயாேக(வ/
யா��பாண� 24.05.2000

வ �ரேவ�ைக இ�ெமாழி
ெச�வராசா

சி
கிேன(வ/
��ைல�த!" 24.05.2000

வ �ரேவ�ைக B�"தி தயாபர %ம தி4ேகாணமைல 24.05.2000

வ �ரேவ�ைக
ெப�யத�ப1 (சிற�3

எைல�பைட)

மா	
க=J

தி4நா"
கர%
தி4ேகாணமைல 31.05.2000

ேமஜ� கா.Cப� த.கராசா %க�த தி4ேகாணமைல 02.06.2000

ெல��ன�� அரசத�க�
ெதKேவ�திர

ெஜகநாத
யா��பாண� 03.06.2000

ெல��ன�� தி(மக�
ேயாகராசா

%ேவ�திர�மா	
தி4ேகாணமைல 30.06.2000

ெப4மா-லி.க� யா��பாண� 21.06.2000
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2�

ெல��ன��

லி�க�

(எைல�பைட)

2�

ெல��ன��

ேமாக�

(எைல�பைட)

ேயாகநாத

ச�திரேமாக
தி4ேகாணமைல 24.06.2000

வ �ரேவ�ைக மாற� சி�திரேவ� ராF�மாh தி4ேகாணமைல 18.06.2000

ெஜயப1ரகா?

(காவDைற)

நாேக(வர

ெஜயப,ரகா(
தி4ேகாணமைல 01.06.2000

க�ட� ராைத (அ(ள*ன*) சிறிக�தசாமி சிறிராதா யா��பாண� 03.07.2000

ெல�.ேகண நி?மியா
சிAற�பல�

ற7சிதமல	
��ைல�த!" 04.07.2000

ெல��ன�� யாழரசி Hைசதாச ெக�சியா மனா	 04.07.2000

ெல��ன�� 6சலீா தG(ேகா8 கலாரஜன� ��ைல�த!" 04.07.2000

ெல��ன�� ஈழ�ப1�யா
கி4(ணான�த�

ேரLகாேதவ,
யா��பாண� 04.07.2000

2�

ெல��ன��
நிலவாண1 மாடசாமி கஜன� யா��பாண� 04.07.2000

2�

ெல��ன��
தமி�பா�ண1

வ,�வம.கள�

வ,மலராகின�
யா��பாண� 04.07.2000

க�ட� அ�3
அ�ேதான��ப,-ைள

சகாயமாமா
யா��பாண� 14.07.2000

க�ட� ம�மத� மய,�வாகன� %தாகர தி4ேகாணமைல 17.07.2000

வ �ரேவ�ைக Aமக0 திகராசசி.க� சா�தின� ��ைல�த!" 26.07.2000

வ �ரேவ�ைக
கிள*

(எைல�பைட)

ேவலாIத�

மதியாபரண�
��ைல�த!" 11.07.2000

ச)திரேமாக�

(காவDைற

உபப�ேசாதக�)

ெஜகேசாதி

ச�திரேமாக
��ைல�த!" 28.07.2000

ெல��ன�� மாயவ� சிவலி.க� ேகத!( கிள�ெநா�சி 03.08.2000

ெல��ன�� ச�மில�
அ/யர1ண�

அரரமணராF
தி4ேகாணமைல 10.08.2000

ெல��ன�� சி)தைன,ெசவ1
சிவ%�ப,ரமண,ய�

தமிழின�
யா��பாண� 12.08.2000

ேமஜ� அப1ராமி
�ணர�தின�

ெஜய�சி�திரா
யா��பாண� 13.08.2000

2�

ெல��ன��
அ(�கன* நடராசா த	சின� யா��பாண� 18.08.2000

ேமஜ� ந�ல� (தமிழழக�)
கணபதி�ப,-ைள

சா�த�மா	
தி4ேகாணமைல 19.08.2000

க�ட� தமிழின* நடராசா ர7சிதமல	 யா��பாண� 03.09.2000

ெல��ன��  ய1லின* சிைனயா காள�ேதவ, தி4ேகாணமைல 03.09.2000

ெல��ன�� கடவ �ர� (நாத�)
சிவச=�கநாத

ேலாகநாத
யா��பாண� 03.09.2000

2�

ெல��ன��
 ேவன*

இல.கநாத

சா�தல1%மி
யா��பாண� 03.09.2000

வ �ரேவ�ைக சிவ�ப1 ேச&ராம %ேவ�தின� யா��பாண� 03.09.2000

வ �ரேவ�ைக எழிேவண1
ெசைம
க�

�ய,சிெஜய�ப,ன�
யா��பாண� 03.09.2000

வ �ரேவ�ைக மண1ெயாள* நாகமா/��& தி4ேகாணமைல 03.09.2000

வ �ரேவ�ைக திகழின*
அ�ேதான���&

ெஜய�திமல	
தி4ேகாணமைல 03.09.2000

2�

ெல��ன��
A�கிள*

ெபாG�&ைர

ச�திரமதி
வ"ன�யா 03.09.2000

வ �ரேவ�ைக அகவ1ழி (ெச)தா) தவராசா அ41ெச�வ, ��ைல�த!" 03.09.2000

க�ட� அ(� மர�
பாலசி.க�

பாலகா=Mப
யா��பாண� 03.09.2000
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வ �ரேவ�ைக த�க"தமிழ� Hைச�ப,-ைள ெஜயராF ��ைல�த!" 03.09.2000

ெல��ன�� கன*ெமாழி சிவராசா ச�திரமதி ��ைல�த!" 03.09.2000

ெல��ன�� ெச)திேவ பாலசி.க� %யதா( யா��பாண� 03.09.2000

2�

ெல��ன��
நிசா)தின* கேண(ெஜய�தின� ��ைல�த!" 03.09.2000

வ �ரேவ�ைக ெம>மக0 சி�திரேவ� ேராகிண, தி4ேகாணமைல 03.09.2000

க�ட� ேசாழ�
இல1%மண

ெக.காதர
யா��பாண� 03.09.2000

ெல��ன�� ஈழேவ)த� ந�ேல�திர ெஜகதா( யா��பாண� 03.09.2000

2�

ெல��ன��
3க�மதி பாலசி.க� கைலவாண, வ"ன�யா 03.09.2000

வ �ரேவ�ைக அக�3லி ஞான�ப,ரகாச� ப,ரத!ப தி4ேகாணமைல 05.09.2000

ேமஜ� க.ணகி நடராசா ேகாகிலராண, யா��பாண� 10.09.2000

2�

ெல��ன��
 ய1 தனபாலசி.க� %வ	ணா ��ைல�த!" 10.09.2000

வ �ரேவ�ைக நவந)தின*
சிவஞான%�தர�

ப�மின�
��ைல�த!" 10.09.2000

ெல��ன�� தி(2ேகாைத �மார சிற!வ-ள� யா��பாண� 12.09.2000

வ �ரேவ�ைக எழிேவண1 &ைரராசா சிவ�மா/ ��ைல�த!" 16.09.2000

2�

ெல��ன��
மண1ெமாழி ேதவநாயக� ப�மநாயகி யா��பாண� 19.09.2000

வ �ரேவ�ைக  ய1 ெச�ல�பா ேபாதின� ��ைல�த!" 26.09.2000

க�ட� இ@றி,ெசவ� க�தசாமி ப,ேற��மா	 தி4ேகாணமைல 31.10.2000

2�

ெல��ன��
கடமாற�

ம/யநாயக�

ெபலி
ச(8ேயான�
��ைல�த!" 26.09.2000

வ �ரேவ�ைக ெச)தமி�
அ4ணா�சல�

�ேல�திர
��ைல�த!" 26.09.2000

வ �ரேவ�ைக  ணமல�
&ைரலி.க�

ெதKேவ�தின�
��ைல�த!" 27.09.2000

க�ட� இள)ெத�ற சித�பர� கேண(வர ��ைல�த!" 28.09.2000

2�

ெல��ன��
தமிழர6

கணபதி�ப,ளைள

���த�மா	
யா��பாண� 29.09.2000

ெல��ன��
அமலதா? (சிற�3

எைல�பைட)

அ4ைமநாயக�

அமலதா(
��ைல�த!" 03.09.2000

2�

ெல��ன��

அழகரச� (சிற�3

எைல�பைட)
அ4ணாசல� ர7ச ��ைல�த!" 03.09.2000

க�ட�
சிவேலாஜ� (சிற�3

எைல�பைட)
தவராஜாஇராசர�தின� ம1ட
கள�) 10.09.2000

வ �ரேவ�ைக
3ர�சி

(Dைண�பைட)
வ,நாயகD	�தி )ர1சி தி4ேகாணமைல 09.09.2000

க�ட� ஈழவ�
ெவ.கடாசல�

(மண,ய�) பா	�த!ப
வ"ன�யா 03.10.2000

2�

ெல��ன��
ேத�வ1ழி இர�தின� ெஜன�தா ��ைல�த!" 06.10.2000

வ �ரேவ�ைக தமி�மாற� அ�&� ர�மா நிமா� ��ைல�த!" 19.10.2000

ெல��ன�� கைல"ேதவ1 நடராஜா ேயாகராண, யா��பாண� 22.10.2000

வ �ரேவ�ைக தமி�ழ�3
கணபதி�ப,-ைள

வ,ஐயா
தி4ேகாணமைல 23.10.2000

2�

ெல��ன��

ச�கீதா

(6ட�வாண1)
சின�&ைர ராசநாயகி வ"ன�யா 25.10.2000

ெல��ன�� ம.ணரச� த	மலி.க� ப,ரத!ப வ"ன�யா 29.10.2000

ெல��ன�� ேகாேண?
மாசிலாமண,

க4ணாந�த
��ைல�த!" 29.10.2000

வ �ரேவ�ைக ரவ �)திர�

(எைல�பைட)

ப,ரைமயா ரவ !�திர ��ைல�த!" 06.11.2000
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2�

ெல��ன��
மதிவதன சி�ன�த�ப	 ெஜயராண	 தி�ேகாணமைல 22.12.2000

2�

ெல��ன��
அ�ளன லி�க� ெஜய�ச�திரா தி�ேகாணமைல 22.12.2000

வ �ரேவ�ைக எழிலிைச
சி�ைனயா

ெஜகத�P�வ�
��ைல�த�� 22.12.2000

வ �ரேவ�ைக மகி�தா
இர�தினேகாபா�

!�ய�தின"
��ைல�த�� 22.12.2000

வ �ரேவ�ைக ஆழிவ�ண� நாகராசா யேசாதர� ��ைல�த�� 24.12.2000

ெல�.ேகண�  சி (ந�ப#) க�சாமி ப	ரத�ப� யா$%பாண� 30.12.2000

ெல��ன��
ேகாப# (சிற�%

எ�ைல�பைட)
ெச�வராசா உசாந�த� யா$%பாண� 22.12.2000

2�

ெல��ன��

'தாகர� (சிற�%

எ�ைல�பைட)
ேசாைனயா 'தாகர� ��ைல�த�� 22.12.2000

ெல��ன�� அ��தா
வ	நாயகர�தின�

(�பலதா
��ைல�த�� 09.12.2000

ெல��ன�� ேமகலா
)*ைகயா

சேறாஜின"ேதவ	
தி�ேகாணமைல 01.04.2000

வ �ரேவ�ைக ப�திேவல� க�ைதயா ேயாேக�திர� யா$%பாண� 22.01.2000

ெல��ன�� (��)க�ண�
தி�ஞானச�ம�த)-�தி

அரசலி�க�
தி�ேகாணமைல 05.06.2000

ேமஜ+ அ�ப� (அ�%)
ச�திரலி�க�

அேசா*/மா-
யா$%பாண� 11.02.2000

2�

ெல��ன��
கய�-ேசாழ� சிவநாத�ஆன�த� தி�ேகாணமைல 14.02.2000

ேமஜ+ ச�க+ மாமா�க�மேனாகர� ம1ட*கள%( 16.02.2000

ேமஜ+ (மர�
ேவ4%ப	5ைள

வரதராஜ�
யா$%பாண� 11.03.2000

ெல��ன�� அ�ப#னய�
ெபா�ன�பல�

பா*கியசீல�
தி�ேகாணமைல 24.03.2000

ேமஜ+
கி�ம�

(ெபா�னழக�)

சா�பசிவ�

ந/ேந�வர�
யா$%பாண� 27.03.2000

க�ட� நி)சலா க�த%( ந�தின" ��ைல�த�� 29.03.2000

க�ட� நாத� (ேதவ�)
சித�பர%ப	5ைள

ெச�தி�நாத�
யா$%பாண� 29.03.2000

ெல��ன�� கானமல+ ப	�ைச கமலாேதவ	 வ�ன"யா 29.03.2000

வ �ரேவ�ைக நிலான
வ	ேவகான�த�

ச�திர/மா�
��ைல�த�� 29.03.2000

ேமஜ+ ேறா. (ெகௗதம�) க�தசாமி நி-மலரா7 தி�ேகாணமைல 02.04.2000

க�ட� அ0தி த�கராசா அ�தின" ��ைல�த�� 02.04.2000

ெல��ன�� 'ம�
ஏேனா*கி�தா�

ெஜ�ச�
��ைல�த�� 13.04.2000

ெல��ன�� எழி�மதி த�கமண	 சகாயராண	 யா$%பாண� 15.04.2000

க�ட� ெந1மாற� ெசபநாயக� 'தாகர� ��ைல�த�� 18.04.2000

ெல��ன��
(ய#ல�

(இளந�ன�)

இ�தயநாத� எ1வ	�

ேய'ேநச�
��ைல�த�� 18.04.2000

ெல��ன�� இ�ன3த�
ெச�வர1ண�

ெச�வத�ச�
யா$%பாண� 19.04.2000

2�

ெல��ன��
த4சியா நாகமண	 ெஜகத��வ� யா$%பாண� 19.04.2000

ேமஜ+
5ேயா�

(சித�பர�)
ெச�ல�த�ப	 வ	நாயக� ம1ட*கள%( 20.04.2000

க�ட� சார�க� மா���!கேணசநாத� தி�ேகாணமைல 21.04.2000

ெல��ன�� தமி6ேவ�ைக
ெபா�ன�பல�

ேயாகர1ண�
��ைல�த�� 21.04.2000

Page 11 of 17�5ள"யவைள மாவ �ர- !ய	4� இ�ல� -வ	�!ட�க5 - ப...

16/01/2012http://www.veeravengaikal.com/index.php/heroes-details/78-mulliyavalai-vithudalkal...



ெல��ன�� வ �ரா சி�ைனயாவச��/மாh யா$%பாண� 21.04.2000

2�

ெல��ன��
ேமன� இராம�ச�திர� ரேம� வ�ன"யா 21.04.2000

2�

ெல��ன��
கைல-ெச�வ� கேண�!�ய�த� வ�ன"யா 21.04.2000

க�ட� யேசாதா
இராம�ச�திர�

வ	ஜயராண	
��ைல�த�� 22.04.2000

ெல��ன�� ம�வாச�
கி��ணப	5ைள

ரஜன"கா�
தி�ேகாணமைல 10.05.2000

ெல��ன�� ந�த� ெத;ேவ�திர� மத� தி�ேகாணமைல 10.05.2000

ெல��ன�� அ�ப#ன ேதவராசா 'க�தின" யா$%பாண� 10.05.2000

ெல��ன�� 'ட+ேவ�ைக
ெவ<றிேவ�

ப	ரத��/மா-
யா$%பாண� 10.05.2000

ெல��ன�� தரண#தர� நடராசா பா-�த�ப� யா$%பாண� 10.05.2000

ெல��ன�� மைற0ேதவ� ெச�ல�!ைரஉ�தம� ��ைல�த�� 10.05.2000

வ �ரேவ�ைக %லவ� அ�யநாயக�/ணசீல� தி�ேகாணமைல 12.05.2000

வ �ரேவ�ைக தண#ைக ஆன�தராசா ெஜயெகௗ� ��ைல�த�� 15.05.2000

க�ட� வேராதய�
சிவ'%ப	ரமண	ய�

/கதாச�
தி�ேகாணமைல 16.05.2000

வ �ரேவ�ைக யாேழாைச
பழன"யா?@

ஆதில1'மி
��ைல�த�� 16.05.2000

ேமஜ+ தமி6ேவ�த�
பாலசி�க�

தனபாலசி�க�
யா$%பாண� 28.05.2000

2�

ெல��ன��

7�

(ப�ன�+-ெச�வ�)
ேவல�'ம� யா$%பாண� 28.05.2000

2�

ெல��ன��
ேவ�த� அ�ணாசல� சிவராசா க?@ 28.05.2000

ெல��ன�� தமய�தி
அ�ேதான"%ப	5ைள

அ�னரா*கின"
��ைல�த�� 30.05.2000

ெல��ன�� ேஜ'தா (நிலா) ஏகா�பர� 'மி�திரா வ�ன"யா 04.06.2000

ெல�.ேகண� ஆ�டா� (சசிகர�)
��!*/மா-

சத��/மா-
யா$%பாண� 05.06.2000

ேமஜ+ அ3த�ப#8யா
அமி-தநாயக�

ேம�(ேளாற��
யா$%பாண� 05.06.2000

ேமஜ+ ம�தா இராச!ைர ேநசராண	 யா$%பாண� 05.06.2000

க�ட� இள9ேசர�
ேசாம'�தர�

ெஜகத��வர�
தி�ேகாணமைல 05.06.2000

ெல��ன�� ேசாைலய�ப� நடராசா (க$கா�த� ��ைல�த�� 21.06.2000

2�

ெல��ன��
ஈழவ; ஈ�வரேவ�/மா� க?@ 23.06.2000

க�ட� ெச�வ�
கேணச)-�தி

சத��)-�தி
யா$%பாண� 24.06.2000

வ �ரேவ�ைக
கைலமதி

(கைலவதன)
��ேக' தயாள"ன" ��ைல�த�� 04.07.2000

வ �ரேவ�ைக ப#ைற (ெச�வ#) இராசநாயக� பகீரதி வ�ன"யா 04.07.2000

வ �ரேவ�ைக யா6ெமாழி (கா�தி) ெசபமாைலெமறி�டா ��ைல�த�� 04.07.2000

வ �ரேவ�ைக யாழரசி
ேஜh-�ம�யதா�

த-சின"
யா$%பாண� 04.07.2000

க�ட� தாரண#
��!*/மாரசாமி

அ�தின"
யா$%பாண� 05.07.2000

2�

ெல��ன��
கைலவதன சிவஞான� சிறிக�தா ��ைல�த�� 07.07.2000

ேமஜ+ <�(�ற� (கஜ�)
ெச�ைலயா

ந�தேகாபா�
யா$%பாண� 13.07.2000

ெல��ன�� பரண#தர� தியாகராசா சிறிதர� ��ைல�த�� 29.08.2000
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2�

ெல��ன��

ேவ�ைக (ரஜன) சி�னராசா வச�த/மா� யா$%பாண� 31.08.2000

ெல��ன��
ரஜன (சிற�%

எ�ைல�பைட)
ெத;ேவ�திர� ரஜன" யா$%பாண� 10.08.2000

2�

ெல��ன��
5யநிலா

ெப�ய?ண�

வ	ஜயல1'மி
��ைல�த�� 17.09.2000

ேமஜ+ தமி6வாண�
சி�னவ�

/ணபாலசி�க�
யா$%பாண� 18.09.2000

க�ட�
அகர-ெச�வ#

('தாமதி)
நடராசா இ�திராேதவ	 யா$%பாண� 18.09.2000

வ �ரேவ�ைக அறிவரசி மாண	*க� ேயாகராண	 ��ைல�த�� 06.10.2000

வ �ரேவ�ைக ைப�தமி6 இல1'ம�லBலாேதவ	 வ�ன"யா 06.10.2000

வ �ரேவ�ைக மண#மாற� ேநசர�தின� சசிகர� ��ைல�த�� 08.10.2000

வ �ரேவ�ைக இள�ப#ைற
ப�மேய'பால�

ம��ராவதி
��ைல�த�� 08.10.2000

வ �ரேவ�ைக
நாவல�

((��மண#)
அமலதா�கிறிC� யா$%பாண� 08.10.2000

வ �ரேவ�ைக மகிழிைச (மேனா)
சி�ன�த�ப	

ெஜகத��வ�
யா$%பாண� 08.10.2000

2�

ெல��ன��
சா�தமல+ நவர�தின�லதா ��ைல�த�� 09.10.2000

வ �ரேவ�ைக க�னயேவல� தயாபர� 'ேர�த- ��ைல�த�� 09.10.2000

க�ட� ஊ)கவ �ர� சிவமண	 ெஜக�ேமாக� தி�ேகாணமைல 10.10.2000

க�ட� நாேவ�த� ேநச��! ேநசத�ப� யா$%பாண� 12.10.2000

ேமஜ+ ெம.ய�ப�
ஏகா�பரநாத�

ெச�தி�நாத�
யா$%பாண� 13.10.2000

ேமஜ+ ஆதவ� ��!�சாமி சிவேநச� யா$%பாண� 18.10.2000

ெல��ன�� ப#8யவதன�
ேயாகநாத�

ெஜயகா�த�
தி�ேகாணமைல 18.10.2000

2�

ெல��ன��
ச�கீத� இராசர1ண�'தாகர� தி�ேகாணமைல 18.10.2000

ெல��ன�� ஆ0தி?� தி��ெச�வ� சசிதர� யா$%பாண� 20.10.2000

2�

ெல��ன��
%யலவ�

/மாரசி�க�

ேகத��வர�
��ைல�த�� 20.10.2000

2�

ெல��ன��

ராஐ� (சிற�%

எ�ைல�பைட)
சாமி�தமப	 ராஐ� அ�பாைற 29.10.2000

2�

ெல��ன��

யேசா(சிற�%

எ�ைல�பைட)
த-மலி�க�யேசாதர� ��ைல�த�� 29.10.2000

வ �ரேவ�ைக
கம� (சிற�%

எ�ைல�பைட)
/?Eமண	 கமலதா� ��ைல�த�� 29.10.2000

வ �ரேவ�ைக
A+0தி (சிற�%

எ�ைல�பைட)

இல1'மண�

மய	�வாகன�
யா$%பாண� 29.10.2000

வ �ரேவ�ைக
மேக�திர� (சிற�%

எ�ைல�பைட)

ெபா�ைனயா

மேக�திர�
ம1ட*கள%( 29.10.2000

ெஜயகா�த�

(காவ� ைற

உபப8ேசாதக+)

சிவலி�க�

ெஜயகா�த�
யா$%பாண� 22.10.2000

அ�ரனெஜய�த�

(காவ� ைற

தைலைம)காவல+)

ேயாச%

அ�ரன"ெஜய�த�
��ைல�த�� 22.10.2000

வ �ரேவ�ைக
வனத�

( ைண�பைட)
நாகராசா வன"தராசா தி�ேகாணமைல 10.10.2000

2�

ெல��ன��
தயா நிரFச� தவராண	 கிள"ெநா�சி 02.11.2000

ேமஜ+ ஓவ#ய�
கி��ணப	5ைள

ச�திய'த�
தி�ேகாணமைல 06.11.2000

வ �ரேவ�ைக வதன நடராசா வ	*கிேன�வ� ��ைல�த�� 12.12.2000
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க�ட�
ம வ#ழி

(ெஜய)(மா8)
'%ப	ரமண	ய�/�தின" வ�ன"யா 16.12.2000

வ �ரேவ�ைக ெவ�ண#லா சிவலி�க� சிவராண	 ��ைல�த�� 19.01.2001

க�ட� இ�ப�
ஞான%ப	ரகாச�

அ�ரன"ஞானராஜா
��ைல�த�� 22.01.2001

வ �ரேவ�ைக றமண# ('ட8ன) இராய%(�ெரலா வ�ன"யா 23.01.2001

வ �ரேவ�ைக ப#ைறநிலா '�தரலி�க� சசிேதவ	 தி�ேகாணமைல 23.01.2001

வ �ரேவ�ைக ேதவைம�த� இராமசாமி கேண� ��ைல�த�� 24.01.2001

வ �ரேவ�ைக ெவ�ண#லவ�
சவ���!

அ�வ	�ரா7
யா$%பாண� 02.02.2001

வ �ரேவ�ைக நி0தில�
'%ப	ரமண	ய�

சசி*/மா-
வ�ன"யா 08.02.2001

ேமஜ+ ேசாழ�
ெபா�G�!ைர

கமேல�திர�
யா$%பாண� 14.02.2001

வ �ரேவ�ைக (��வளவ� அழக-சாமி மேக�திர� ��ைல�த�� 16.01.2001

வ �ரேவ�ைக அ�%)கினயவ�
ெசப�தியா�ப	5ைள

ேஜ'*/மா-
யா$%பாண� 16.01.2001

க�ட�
ேகத�D (சிற�%

எ�ைல�பைட)

ெச�வர1ண�

ேகத��வர�
��ைல�த�� 06.02.2001

வ �ரேவ�ைக இல)கியா; த�கேவ4@லான" யா$%பாண� 06.03.2001

ேமஜ+ கலா (நாE)கரசி) மா-க?E காFசனா யா$%பாண� 21.03.2001

க�ட� மறவ�
சி�ன�த�ப	

கதி-காமநாத�
யா$%பாண� 21.03.2001

ெல��ன�� ராதா சில�( பரேம�வ� வ�ன"யா 22.03.2001

ெல��ன�� வாச� /ணேசகர� சிறிகர� ��ைல�த�� 23.03.2001

வ �ரேவ�ைக கமலின ('க�யா) மகாலி�க� கவ	யரசி யா$%பாண� 25.03.2001

க�ட� ப0ம'கி கி��ணநாத� சசிகலா யா$%பாண� 31.03.2001

க�ட� ம�மக�
சிவாந�த�

வ	*கிேன�வர�
தி�ேகாணமைல 03.04.2001

ெல�.ேகண� பவா�
மேக�திரராசா

மேக�வர�
யா$%பாண� 20.04.2001

ெல��ன�� அறிE (அறிவழக�)
ேதவதா�

அ�ர�திவாகர�
��ைல�த�� 20.04.2001

ேமஜ+ வ#0தியா (ஏழிலரசி) '�தரலி�க� 'ஜாதா யா$%பாண� 25.04.2001

க�ட�
<�(ழலி

(அ��ெமாழி)
மாயவ� (வனரசி யா$%பாண� 25.04.2001

க�ட� கனெமாழி இராச!ைர ந�த/மா� ��ைல�த�� 25.04.2001

ெல��ன�� %ர�சிமாற� ��ைகயாவச�த/மா- கிள"ெநா�சி 25.04.2001

ெல��ன��
மல+)ெகா�

(சில�%-ெச�வ#)
ஆH�க�தனல1'மி ��ைல�த�� 12.10.2001

ேகண�
ச�க+ (3கில�) 

(A0ததளபதி)

ைவ�திலி�க�

ெசா-ணலி�க�
வ�ன"யா 26.09.2001

2�

ெல��ன��
பாDகர� (ேல�திர� பா�கர� ��ைல�த�� 28.10.2001

ேமஜ+ பா��30 பால'�தர� ப	ரத�ப� யா$%பாண� 23.08.2001

ெல��ன��
கா�தGப�

( ைண�பைட)
சபார1ண�கா�தIப� ��ைல�த�� 23.08.2001

ெல��ன�� <�(�ற� ப	ரா�சி�J�ய/மா- ��ைல�த�� 29.08.2001

2�

ெல��ன��

வ#ேவகான�தராசா

( ைண�பைட)

தி�ைலய�பல�

வ	ேவகான�தராசா
��ைல�த�� 07.08.2001

வ �ரேவ�ைக
'தாகர�

( ைண�பைட)
ேவலாKத� 'தாகர� ��ைல�த�� 23.08.2001

கா�தராசா வசிகர� தி�ேகாணமைல 01.08.2001
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வசிகர�

(காவ� ைற

சிற�%அதிர��பைட)

2�

ெல��ன��
கட�வ#ழி

ெடா�ெபா*�ேகா

@ைற*சனா
யா$%பாண� 25.04.2001

2�

ெல��ன��

இராமவதி

(கதிரவ;)
மய	�வாகன� ேகாமதி யா$%பாண� 25.04.2001

வ �ரேவ�ைக கானக�
இரவ ��திரராசா

வ	*கிேன�வர�
யா$%பாண� 25.04.2001

வ �ரேவ�ைக ஈழநிலா !ைரராசசி�க� ப	��தா ��ைல�த�� 25.04.2001

வ �ரேவ�ைக %ர�சியரச� இராமநாத�/கேநச� ��ைல�த�� 25.04.2001

வ �ரேவ�ைக ெச�கதி+
த-மலி�க�

ச�தியநாத�
தி�ேகாணமைல 25.04.2001

வ �ரேவ�ைக %லிைம�த�
மய	�வாகன�

உதய/மா-
யா$%பாண� 25.04.2001

2�

ெல��ன��
இள�(ய#� ெச�வர�தின� சசிகலா ��ைல�த�� 26.04.2001

வ �ரேவ�ைக மதியரசி
பா?@ய�

ேமாகனறFசின"
தி�ேகாணமைல 26.04.2001

வ �ரேவ�ைக தமிழ�வ# மரகத� சிவமண	 தி�ேகாணமைல 26.04.2001

வ �ரேவ�ைக கி�பா
அ�ேதான"%ப	5ைள

ஜயாமண	
��ைல�த�� 26.04.2001

ேமஜ+ வ �ரமறவ�
த�கராசா

ெச�வறFச�
��ைல�த�� 27.04.2001

க�ட� சா�த�ப�
தி�ந�லக?ட�

பாலசேபச�
யா$%பாண� 27.04.2001

க�ட� மல+ேசர�
சி�ைனயா

கி��ண/மா-
தி�ேகாணமைல 27.04.2001

க�ட�
'ஐPவ�

(வ�லவ�)

ெபா�G�!ைர

'தாகர�
யா$%பாண� 21.04.2001

வ �ரேவ�ைக மத� இராம�ச�திர� தயாள� ��ைல�த�� 27.04.2001

வ �ரேவ�ைக இள�3கி� ெச�வநாயக�ம�சலB� ��ைல�த�� 27.04.2001

ெல��ன��
சலீ�

(எ�ைல�பைட)
மாண	*க� ச�தியசீல� யா$%பாண� 28.05.2001

2�

ெல��ன��

ச�திர�

(எ�ைல�பைட)

இராசலி�க�

ரவ	�ச�திர�
யா$%பாண� 31.05.2001

ெல��ன�� பா+0த�ப�
கேணசலி�க�

!�ய�த�
தி�ேகாணமைல 04.06.2001

2�

ெல��ன��
ப#8ய�கா

தி�நா�*கர'

ப	ேறமச*தி
தி�ேகாணமைல 13.06.2001

ேமஜ+ ப#8ய�க�
ேவலாKத�

பாலகி�ஸண�
தி�ேகாணமைல 15.06.2001

க�ட� ப#ைறயாள� ப�மநாத� ப�மேலாஐ� யா$%பாண� 15.06.2001

2�

ெல��ன��
'ட+ சிவராசா மதனேகாப� யா$%பாண� 18.06.2001

ெல��ன�� தமி6ேவ�த� ெச�வராசா கா-�தி* யா$%பாண� 23.06.2001

ெல��ன��
ரேமD

( ைண�பைட)
த�கேவ4 ரேம� யா$%பாண� 16.06.2001

2�

ெல��ன��

நாகராசா

( ைண�பைட)
பர� நாகராசா ��ைல�த�� 19.06.2001

2�

ெல��ன��
தமிழரச� சி�ைனயா த�மராசா ��ைல�த�� 06.07.2001

ெல��ன�� ம ச� இரா'இராச*/மா- யா$%பாண� 12.07.2001

ெல��ன�� (3த� ச�திய)-�தி�/�த� ��ைல�த�� 14.07.2001

2�

ெல��ன��
ெம.மக� சி�திரேவ� ேதவரா7 தி�ேகாணமைல 16.07.2001
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வ �ரேவ�ைக மல
ைச ேப���ப��ைள

மி���ப�

��ைல�த�� 18.07.2001

ேமஜ நிதி சி�தா��ைரஅமலராண� யா��பாண� 19.07.2001

2�

ெல��ன��
தமி�ேவ�த�

இ�மா!ேவ�

உதய$மா%
��ைல�த�� 23.07.2001

ேமஜ பர�ேசாதி (பர�) கணபதி�ப��ைள ரத� வ�ன(யா 30.07.2001

வ �ரேவ�ைக
ெஜயச�க

(�ைண�பைட)
ச�தன� ெஜயச+க% ��ைல�த�� 21.07.2001

வ �ரேவ�ைக
ச!தியசலீ�

(�ைண�பைட)

கனகசி+க�

ச�தியசீல�
தி�ேகாணமைல 21.07.2001

ேமஜ
இளநிலவ�

(நிலவ�)
இரச+கசாமி ம�ச+க% தி�ேகாணமைல 01.08.2001

ெல�.ேகண% இ&�ெபாைற
சிவராஜா

கைல-ெச�வ�
தி�ேகாணமைல 16.09.2001

ேமஜ நள�
ெச�வராஜா

ெச�வ.$மா%
யா��பாண� 16.09.2001

க�ட� மதிய�
சிவலி+க�

இராமலி+க�
��ைல�த�� 16.09.2001

ெல��ன�� ெத�ற% சிவநாத� ச%வேலாஜின( யா��பாண� 04.11.2001

ெல��ன�� யாழரசி பரமான�த� சா�தி ��ைல�த�� 04.11.2001

க�ட� வ)மதி
$ணேசகர�

ெஜய-சி�திரா
வ�ன(யா 10.11.2001

2�

ெல��ன��
அ&+நிலா க�ைதயா ஜ�வலதா ��ைல�த�� 10.11.2001

ெல��ன��
சிற�,கா�த�

(�ைண�பைட)
சிவச�0 சிறிகா�த� ��ைல�த�� 02.11.2001

வ �ரேவ�ைக
ச!திேவ%

(�ைண�பைட)
சி�ைனயா ச�திேவ� 2வெரலியா 08.11.2001

பால-ச�திர�

(காவ%�ைற

சிற�.அதிர��பைட)

இைளயத�ப�

பால-ச�திர�
தி�ேகாணமைல 11.11.2001

சிவலி�க�

(காவ%�ைற

சிற�.அதிர��பைட)

ெபா�!��ைர

சிவலி+க�
வ�ன(யா 19.12.2001

வ �ரேவ�ைக அ&�)ட $லேசகர�$ேல�தின( யா��பாண� 01.11.2001

2�

ெல��ன��
மகிழின/ த%மலி+க� சா�தின( யா��பாண� 16.01.2001

2�

ெல��ன��
ம�ரா மாசிலாமண� ப�ய�தி யா��பாண� 16.01.2001

வ �ரேவ�ைக இன/யா+ ச-சிதான�த� 3பாசின( யா��பாண� 16.01.2001

வ �ரேவ�ைக இைசவ0ழி
ேதவ$மா%

ச�திய�ப�யா
தி�ேகாணமைல 16.01.2001

வ �ரேவ�ைக கைலவ0ழி பாலகி�4ண�சி�திரா ��ைல�த�� 16.01.2001

வ �ரேவ�ைக எழின/ ைவைரயா கவ�தா ெகா5�0 16.01.2001

வ �ரேவ�ைக வ �ரமக+ ேடவ�7இராசல83மி ��ைல�த�� 16.01.2001

ேமஜ ப0&�தாப�
ெஜயபாலசி+க�

ெஜயரா9
யா��பாண� 16.01.2001

2�

ெல��ன��
கைலவாண� ந�லலி+க�வ�4: ��ைல�த�� 16.01.2001

வ �ரேவ�ைக .யலவ�
இ�மா!ேவ�

ெஜபேநச�
��ைல�த�� 16.01.2001

ேமஜ
உ&!திர�

(ெச�க�3வ�)

இர�தினசி+க�

ப�ரபாகர�
��ைல�த�� 30.01.2002

ெல��ன�� )டெராள/ மய��வாகன� தசரத� தி�ேகாணமைல 01.10.2004

வ �ரேவ�ைக
ெஜய�தின/

(�ைண�பைட)
ச�திர� ெஜய�தின( வ�ன(யா 17.10.2004
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