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நிைல ெபய
 �4�ெபய
 மாவ�ட� வ �ர#சா0

வ �ரேவ ைக ஞான'
சிவ��ப�ரமண�ய�

கேஜ�திர���தி
யா��பாண� 18.06.1986

2�
ெல��ன8�

நி$தா
�சிகலாேதவ�

��ப�ரமண�ய�
கிள�ெநா�சி 24.12.1991

வ �ரேவ ைக வ�)லிய�
ெகௗ�ேவ�

இராேஜ�திர�
கிள�ெநா�சி 27.12.1991

வ �ரேவ ைக ராண�
ச�திரேயாகின�

ெச�வநாயக�
கிள�ெநா�சி 01.08.1991

வ �ரேவ ைக ப�லக9
இர�திேன"வ�

சரவண#�$
கிள�ெநா�சி 08.09.1991

வ �ரேவ ைக ெஜா;சி வா�கி காள�#�$ கிள�ெநா�சி 09.09.1991

வ �ரேவ ைக ெஜகத�1 ெப%மா& சி'கராசா கிள�ெநா�சி 10.09.1991

க�ட8 கா
�தி� சிவஞான� சிவ)மா� #�ைல�த+, 10.09.1991

வ �ரேவ ைக ரவ� (தயாள8) சி-ைனயா)மா� கிள�ெநா�சி 14.09.1991

க�ட8 க1ேரா இராமசாமி )மா� கிள�ெநா�சி 16.09.1991

வ �ரேவ ைக இதயா ேதவர.சின� த�ப�ராசா கிள�ெநா�சி 16.09.1991

க�ட8 பகீரத8
கி%"ணப�&ைள

அ%ணகி�நாத-
கிள�ெநா�சி 16.09.1991

வ �ரேவ ைக $ப8
ேகாவ��தசாமி

கேணசேசகர-
கிள�ெநா�சி 16.09.1991

வ �ரேவ ைக
கி1ண8
(ேமாக8)

சிவ)மா� �த- கிள�ெநா�சி 16.09.1991

வ �ரேவ ைக அறிவழக8
��ப�ரமண�ய�

ேவலா0த�
கிள�ெநா�சி 17.09.1991

ேமஜ
 வ�ஜி #�$வ��வலி'க� #�ைல�த+, 18.09.1991

வ �ரேவ ைக ம)லிகா
ெச�வல1�மி

ராசலி'க�
கிள�ெநா�சி 19.09.1991

ெல��ன8� எமி)ட8 2�சி கி%"ண���தி கிள�ெநா�சி 19.09.1991

வ �ரேவ ைக காமராஜி ஆ�மேஜாதி இராைமயா கிள�ெநா�சி 19.09.1991

வ �ரேவ ைக ச
மா #�$லி'க�)ணசீல- கிள�ெநா�சி 21.09.1991
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2�
ெல��ன8�

$ப>

(இள 2��வ8)

ஆன�தராசா

வ�ேனா�திரராசா

கிள�ெநா�சி 22.09.1991

2�
ெல��ன8�

ெறஜிேனா)� இராமலி'க� ப�மராசா கிள�ெநா�சி 23.09.1991

2�
ெல��ன8�

2மர8
தி�ைலநா�

உதய)மார-
#�ைல�த+, 24.09.1991

வ �ரேவ ைக ஈச8
சித�பர�ப�&ைள

அேசா9)மா�
கிள�ெநா�சி 27.09.1991

வ �ரேவ ைக பவா
இராேச�திர�

ெவ&ைளய-
கிள�ெநா�சி 03.10.1991

2�
ெல��ன8�

நிசா?த8 நாகநாத- :ேல�திர- வ,ன�யா 16.10.1991

ெல��ன8� சி�தா�த8
சிறி"கா�தராசா

சிறிதர-
கிள�ெநா�சி 25.10.1991

ெல��ன8� இளவரசி ெச�ைலயா கலாநிதி கிள�ெநா�சி 11.11.1993

ெல��ன8� ப�ம$கி சிவபாத� சிவாஜின� கிள�ெநா�சி 11.11.1993

ெல��ன8� $பான?தி த�மலி'க� �ஐh�தின� #�ைல�த+, 11.11.1993

ெல��ன8� மைலயரசி சீன��த�ப� )மா� ம1ட9கள�: 11.11.1993

2�
ெல��ன8�

2மண8
ேகாபாலசாமி

சிறிகேணச-
ெகா=�: 11.11.1993

2�
ெல��ன8�

சிவபாத� வ +ைரயா ேலாேக"வர- க>? 11.11.1993

2�
ெல��ன8�

ெச?தி)நாத8
(ெச?தி))

சிவ9ெகா=�$ சிவ@ப- கிள�ெநா�சி 11.11.1993

2�
ெல��ன8�

பா�கிய� )மா� ராசர�தின� கிள�ெநா�சி 11.11.1993

க�ட8 ரவ�#?திர8 ��ப�ரமண�ய�ஆன�� வ,ன�யா 25.01.1993

2�
ெல��ன8�

2ணபால8
இராமலி'க�

ஆன�த)மா�
கிள�ெநா�சி 25.01.1993

ேமஜ
 ச�திேய1வர8 சிவ)%மேக�திரராசா ம1ட9கள�: 11.11.1993

ேமஜ
 ப�ரகா1
பரமான�த-

அ%&நாத-
#�ைல�த+, 11.11.1993

ேமஜ
 வ��தியா
பால��ப�ரமண�ய�

தேபாஜின�
யா��பாண� 11.11.1993

ேமஜ
 தயாள'ன' பால��தர� �பா தி%ேகாணமைல 11.11.1993

ேமஜ
 நி�தியா (ஜிகி
தா)
ேதவ��தர�

வ�9கிேன"வ�
அ�பாைற 11.11.1993

ேமஜ

இள@ெசழிய8
(அெல�1)

ெச�ல�$ைர

ப�ரத+பராஜ-
யா��பாண� 11.11.1993

ேமஜ
 இள ேகாவ8
��ப�ரமண�ய�

இராேச�திர-
தி%ேகாணமைல 11.11.1993

ேமஜ
 ைம�க) ெச�வராசா ேயாகராசா அ�பாைற 11.11.1993

க�ட8 கயலவ8 (அெல�1) ஆன�தராஜா மிதில- ம1ட9கள�: 11.11.1993

க�ட8 ெலாஜி�ராA ச'க�ேபா?உதயராஜா அ�பாைற 11.11.1993

க�ட8 ச�$த8 (ெவான') :வ�ராஜசி'க�வாகீச- ம1ட9கள�: 11.11.1993

க�ட8
பவான?த2மா

(வ�8ச8)

ெப�யத�ப� 0வராசா ம1ட9கள�: 11.11.1993

க�ட8
ெச?தமிழர$
(சிவராசா)

த�மலி'க�

�ேர"கா�த-
தி%ேகாணமைல 11.11.1993

ெல��ன8�
ம ைகய�கரசி
(நாயகி)

வ +ரமாைல ராஜல9�மி கிள�ெநா�சி 15.03.1993

ெல��ன8� ேசக
 காள�#�$மேனாகர- கிள�ெநா�சி 24.05.1993

வ �ரேவ ைக மலேரா8
அழகர�தின�

ச�திய���தி
#�ைல�த+, 25.05.1993

ெல��ன8� தயான?த8 ெஜபமாைல ேதாமா" கிள�ெநா�சி 11.11.1993
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ெல��ன8� மகிழின' அ%&வாசக�

சகாயபாமா

ம1ட9கள�: 11.11.1993

ெல��ன8� ேதவமண� (ய+9)
இராைசயா

அ-னலி'க�
ம1ட9கள�: 11.11.1993

ெல��ன8� தயாபர8 ேசாமகா�த- சிவ)மா� ம1ட9கள�: 11.11.1993

ெல��ன8� வாகீச8 ைதய�பா: ெச�வ)மா� #�ைல�த+, 11.11.1993

ெல��ன8�
சி�தா
�த8
(கா
�தி�)

ெவ&ைள9)1?

��தரலி'க�
அ�பாைற 11.11.1993

ெல��ன8� மி,ன8
தி%நா,9கர�

மேக"வர-
வ,ன�யா 11.11.1993

ெல��ன8� அ8பழக8 ேசாமகா�த- சிவ)மா� ம1ட9கள�: 11.11.1993

ெல��ன8�
வச?த2மா

(2மர8)

த�ப��ப�&ைள

வ�நாயக���தி
ம1ட9கள�: 11.11.1993

ெல��ன8� ஈ1வர8 க�தசாமி சிவராசா வ,ன�யா 11.11.1993

ெல��ன8� கன'ய8 (நிசா?)
ஆேரா9கியநாத-

சி�ல-�ஜிவ-
யா��பாண� 11.11.1993

2�
ெல��ன8�

ம கேள1வர8
(ெச 2��வ8)

ஆB#க� சதாசிவ� ம1ட9கள�: 11.11.1993

2�
ெல��ன8�

இைளயபாரதி
ெச�ல�த'க�

பா"கர-
ம1ட9கள�: 11.11.1993

2�
ெல��ன8�

ேமகநாத8 காசிநாத- தவேனச- ம1ட9கள�: 11.11.1993

2�
ெல��ன8�

ெஜயமாற8
காசி�ப�&ைள

சத+")மா�
அ�பாைற 11.11.1993

2�
ெல��ன8�

அேசாகலி க�
(எழி)ேவ?த8)

சி-ன�த�ப�

கி%ைபராஐh
ம1ட9கள�: 11.11.1993

2�
ெல��ன8�

கலி க8
வ�9கிரமபால-

ெஜயலி'க�
ம1ட9கள�: 11.11.1993

2�
ெல��ன8�

ஈ1வர8 (மாயா) ெச�வ� ச�திரேசகர� ம1ட9கள�: 11.11.1993

ெல��ன8� அ8�மண� ($ன'))
ெச�ைலயா

வா�ெஜய9ெகா?
#�ைல�த+, 11.11.1993

ெல��ன8� உதய8 பர.ேசாதி பகீதர- #�ைல�த+, 11.11.1993

ெல��ன8� ப�ரத�ப8 ஐய�ப�&ைளஆB#க� #�ைல�த+, 11.11.1993

ெல��ன8� ேவ?த8
இேறன�யா"

அைலநாத-
கிள�ெநா�சி 11.11.1993

2�
ெல��ன8�

ேதவராசா
இராேஜ�திர�

உதய)மா�
கிள�ெநா�சி 11.11.1993

2�
ெல��ன8�

ர2நாத8
இல1�மண-

#%ைகயா
கிள�ெநா�சி 11.11.1993

2�
ெல��ன8�

வ�ேவகான?த8 )மாரேவ6 ர1ணராஐh கிள�ெநா�சி 11.11.1993

2�
ெல��ன8�

அேசா� #�$ப�ரா-சி" ேதவா #�ைல�த+, 11.11.1993

2�
ெல��ன8�

சிற��கா?த8
கணபதி�ப�&ைள

சிறி;தர-
#�ைல�த+, 11.11.1993

2�
ெல��ன8�

ஈழேயாக8 இராசர�தின�)க)மா� கிள�ெநா�சி 11.11.1993

ெல��ன8�
,ைர�கBண8
(வ��ர�)

ைவ�திலி'க�

தயான�த-
கிள�ெநா�சி 25.07.1993

க�ட8 வதன' இர�தின� சியாமளா கிள�ெநா�சி 30.07.1993

2�
ெல��ன8�

நாகராசா அழ)ேவ� ரவ��ச�திர- கிள�ெநா�சி 08.08.1993

2�
ெல��ன8�

அ�வாச8
(�கில8)

ேவ6�ப�&ைள

ெச�வ)மா�
கிள�ெநா�சி 20.08.1993

வ �ரேவ ைக தவர@ச8
பழன�ய�ப-

ெச�வ)மா�
கிள�ெநா�சி 20.08.1993
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ெல��ன8� தமிCமாற8
(வ �ரபாB�ய8)

ேமகவ>ண-2ச'க� #�ைல�த+, 24.08.1993

2�
ெல��ன8�

ெபாழில8 நாகராசா கேண"வர- கிள�ெநா�சி 27.08.1993

2�
ெல��ன8�

வ�ேவக8 ெபா-ன-கி%பாகர- யா��பாண� 18.09.1993

வ �ரேவ ைக நவந�Pத8
வ�ஐயராஐh 

வ�ஐயேமாகனராஐh
கிள�ெநா�சி 18.09.1993

ெல��ன8� ச��திர8
ச�திரேசகரப�&ைள

)மா�
யா��பாண� 11.11.1993

ெல��ன8� 2கதா அ�பல� :"பராண� யா��பாண� 11.11.1993

ெல��ன8� வ�மலா த�மலி'க�வ�ஐயராண� யா��பாண� 11.11.1993

ெல��ன8� வேராதய8 2பாலசி'க� �தாகர- அ�பாைற 11.11.1993

க�ட8 ப�ைறD� (மத�1)
��ப�ரமண�ய�

�ேவ�திர-
கிள�ெநா�சி 11.11.1993

க�ட8 ெத8னவ8 (ப�ரனா)
கனகசி'க�

ெதCேவ�திர�
தி%ேகாணமைல 11.11.1993

க�ட8 2ேவ)
சD)%தாச-

ெச�வேநச-
ம-னா� 11.11.1993

க�ட8 கைலயரசி (�ேகசா) காள�ய�: த'ேக"வ� தி%ேகாணமைல 11.11.1993

க�ட8 ,ளசிரா�
சி-னமண�

தாமைர�ெச�வ�
யா��பாண� 11.11.1993

க�ட8 ெச�ப�ய8 (நச
ீ) த'கராசா சீற+#%க- தி%ேகாணமைல 11.11.1993

க�ட8 �லவ8 (கப+
) சாமி�த�ப� ேலாகநாத- ம1ட9கள�: 11.11.1993

ெல��ன8� வ��தியான' தியாகராஜா சிறிதர- ம1ட9கள�: 11.11.1993

ெல��ன8� அேசாக8 பா"கர- தனபால- ம1ட9கள�: 11.11.1993

ெல��ன8� ேவ- த'கராசா ல9"ம- ம1ட9கள�: 11.11.1993

ெல��ன8�
நவ�2மா

(ெகௗசிக8)

ேகதார�ப�&ைள

வ�ஐய)மா�
ம1ட9கள�: 11.11.1993

2�
ெல��ன8�

வ�மேல?திர8
கய�லாய�ப�&ைள

ச�திர)மா�
ம1ட9கள�: 13.11.1993

ெல��ன8�
அரசழக8
(அநாழக8)

வ +ரசி'க� மேனாலி'க� ம1ட9கள�: 11.11.1993

ெல��ன8� இராேஜ?திர8 வ�நாயக�மாற- ம1ட9கள�: 11.11.1993

ெல��ன8� கமலேநச8
கணபதி�ப�&ைள

ம%ேக"
ம1ட9கள�: 11.11.1993

ெல��ன8�
அத
மலி க�
(கா?த8)

சி-ன�$ைர

ேகதாரலி'க�
ம1ட9கள�: 11.11.1993

ெல��ன8� ர க8 சிவச�: ேடாமசி� ம1ட9கள�: 11.11.1993

ெல��ன8� 2ண� த'கமண�வ�மல- ம1ட9கள�: 11.11.1993

ெல��ன8� பால2மா

கணபதி�ப�&ைள

:"பராஐh
ம1ட9கள�: 11.11.1993

ெல��ன8� அ�ச?திர8
கணபதி�ப�&ைள

சி-ன�$ைர
ம1ட9கள�: 11.11.1993

ெல��ன8�
மதவாண8
(சரவண8)

இராமசாமி ��தரராஐ- தி%ேகாணமைல 11.11.1993

ெல��ன8� மழவ8 (நிசா?த8)
சா�தலி'க�

உதய�ச�திர-
தி%ேகாணமைல 11.11.1993

2�
ெல��ன8�

ைவ2?த8
த�ப��$ைர

ேமாகனதா"
யா��பாண� 11.11.1993

2�
ெல��ன8�

2மண8
Eப-

ெஜனர1ண)ணசீல-
யா��பாண� 11.11.1993

2�
ெல��ன8�

வா;ைமய8
(அ9#ச?திர8)

ெபா-ைனயாவ +ரேசக� ம1ட9கள�: 11.11.1993

ேகா�தா (மத�னா) பாலசி'க� ெகௗ� யா��பாண� 11.11.1993
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2�
ெல��ன8�

2�
ெல��ன8�

ஈழேவண�
கB�ப>ணாசாமி

சி�திரவ&ள�
வ,ன�யா 11.11.1993

2�
ெல��ன8�

கீ
�தனா இரா#கமலா ம1ட9கள�: 11.11.1993

2�
ெல��ன8�

மF9 சித�பரநாத- தேபாதின� ம1ட9கள�: 11.11.1993

2�
ெல��ன8�

மறமக� ர'கநாத-மேக"வ� யா��பாண� 11.11.1993

2�
ெல��ன8�

,ேராண

#%ைகயா

சரவண)மா�
கிள�ெநா�சி 11.11.1993

2�
ெல��ன8�

பவளெமாழி (காரா) நடராசா ேயாகமல� யா��பாண� 11.11.1993

வ �ரேவ ைக தண�ைகந�ப�
க�தசாமி

வ�9ேன"வர-
கிள�ெநா�சி 11.11.1993

வ �ரேவ ைக வ��தைல (2ண�) த'கேவ��சிலா யா��பாண� 11.11.1993

வ �ரேவ ைக ெபா;ைக இராமநாத-ஐhனகி கிள�ெநா�சி 11.11.1993

வ �ரேவ ைக கைல#ெச)வ� நாகமண� சா�தி ம1ட9கள�: 11.11.1993

வ �ரேவ ைக வ@சி
கணபதி�ப�&ைள

வ�ஐயகலா
ம1ட9கள�: 11.11.1993

வ �ரேவ ைக $கி
தா க�தசாமி ேப�-பமல� ம1ட9கள�: 11.11.1993

வ �ரேவ ைக $பா கி சி-ன�த�ப� ப��யா ம1ட9கள�: 11.11.1993

வ �ரேவ ைக ம, Fைச�ப�&ைளலலின� ம-னா� 11.11.1993

வ �ரேவ ைக மல
 சித�பர�அ�ப�காவதி வ,ன�யா 11.11.1993

வ �ரேவ ைக அ8�வ�ழி ெப.சமி- ப��யத�சின� கிள�ெநா�சி 11.11.1993

வ �ரேவ ைக ெச?தாமைர அழைகயா ேதவ�கா கிள�ெநா�சி 11.11.1993

வ �ரேவ ைக 2ேவன'
ேவ6�ப�&ைள

சிற+ர.சன�
கிள�ெநா�சி 11.11.1993

வ �ரேவ ைக சிவச�தி
கி%"ணசாமி

வ�சால1�மி
கிள�ெநா�சி 11.11.1993

வ �ரேவ ைக அ�த�ப�9யா ஆB#க� சதால1�மி கிள�ெநா�சி 11.11.1993

வ �ரேவ ைக வ�?த8
ெதCேவ�திர-

ஞானசேபச-
கிள�ெநா�சி 11.11.1993

வ �ரேவ ைக 2ய�ல8 பால�ச�திர- பா"கர- தி%ேகாணமைல 11.11.1993

வ �ரேவ ைக ெச�மன�தா8
கி%"ணப�&ைள

ராேஜ"வர-
கிள�ெநா�சி 11.11.1993

வ �ரேவ ைக வ �ரபாB�ய8
சி-ன�த�ப�

ேயாகநாத-
ம1ட9கள�: 11.11.1993

வ �ரேவ ைக தமிCேவல8 (ரத8) ெச�வ-உதய)மா� யா��பாண� 11.11.1993

ேமஜ
 Gப8 )மாரசாமி சபார1ண� ம1ட9கள�: 12.11.1993

ேமஜ
 �வ�ராA )மாரசாமி உதய)மா� ம1ட9கள�: 12.11.1993

ேமஜ
 ஈழவ8
)ழ�ைதேவ�

ப�மநாத-
ம1ட9கள�: 12.11.1993

ேமஜ
 மேக1வரH
�தி
ஞான��தர�

வ�ஐய)மா�
ம1ட9கள�: 12.11.1993

க�ட8 கமேலச8 (ஐரா�) கமலநாத- �தாகர- ம1ட9கள�: 12.11.1993

க�ட8 பவந�த8
சிவலி'க�

இள'ேகாவ-
ம1ட9கள�: 12.11.1993

க�ட8 அழ2ராஐh (கி8சிலி)
ெச�ல�ப�&ைள

கீதமேனாக�
ம1ட9கள�: 12.11.1993

க�ட8 பரண�தர8 சிவலி'க� :"பராசா ம1ட9கள�: 12.11.1993

க�ட8 வ�Jவ8 (நிF) நடராசா தனபாலசி'க� யா��பாண� 12.11.1993
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க�ட� ெச�க�ண� ஏேரான� ேஜ�க
 யா�
பாண� 12.11.1993

ெல��ன�
நி�திய��வர�

(ராஐ�)
நவர�தின�மேனாகர� ம�ட�கள
� 12.11.1993

ெல��ன� ெபௗ�திர� ெஜகநாத�லவ��மா� ம�ட�கள
� 12.11.1993

ெல��ன� �கேழ�தி
ெபா��� ைர

ரவ"#ச%திர�
ம�ட�கள
� 12.11.1993

ெல��ன�
கலாேதவ�

(பா��த ப�)

கணபதி
ப"&ைள

ேவதநாயக�
ம�ட�கள
� 12.11.1993

ெல��ன� !ஸா� ேதவராசா பா�கியராஐh அ�பாைற 12.11.1993

ெல��ன� ெசா#பராஜ�
அழகி
ேபா+

ேகாபால
ப"&ைள
ம�ட�கள
� 12.11.1993

ெல��ன� மகாேதவா (ப&'��) ஆ-.க� ப"ரகலாத� ம�ட�கள
� 12.11.1993

ெல��ன� வளவ� இைளயத�ப" �0பராஐh அ�பாைற 12.11.1993

ெல��ன� இள*+க� (த ப�) ேதவதா0ெஜயதா0 யா�
பாண� 12.11.1993

ெல��ன� மா,ல� (ெலன-�)
ெஜயபாலசி1க�

த1கநாயக�
தி2ேகாணமைல 12.11.1993

2.

ெல��ன�
கைல0ெச1வ� சி�ன� ைர ராஐ� அ�பாைற 12.11.1993

2.

ெல��ன�
ம+! சி�ன�த�ப" ேயாகராசா ம�ட�கள
� 12.11.1993

2.

ெல��ன�

ப1லவராய�

(பா��ய�)
சிவ
ப"ரகாச� த�ைபயா ம�ட�கள
� 12.11.1993

2.

ெல��ன�
த2ச� அ2ணாசல� சி�னராசா ம�ட�கள
� 12.11.1993

2.

ெல��ன�
உமாகா� (நித�) நாக.� கேண0 ம�ட�கள
� 12.11.1993

2.

ெல��ன�

ச�திரவாச�

(ச�திரகா�த�)
நடராசா ரவ"#ச%திர� ம�ட�கள
� 12.11.1993

2.

ெல��ன�
அவத� சபாபதி ெஜயத3ப� ம�ட�கள
� 12.11.1993

2.

ெல��ன�
சில.பரச� ேவ4
ப"&ைள சிவராசா ம�ட�கள
� 12.11.1993

2.

ெல��ன�
5ஜிதரா6 (5ஜி�)

சாமி�த�ப"

ெஜகத30வர�
அ�பாைற 12.11.1993

2.

ெல��ன�
அ7�த�

ேகாவ"%தசாமி

ெச5ல� ைர
.5ைல�த36 12.11.1993

2.

ெல��ன�
தியாகலி�க. ேடவ"� ேஜ7தாச� க8+ 12.11.1993

2.

ெல��ன�
5ேர�தின- மேனாக� திலகராண" யா�
பாண� 12.11.1993

2.

ெல��ன�
மண&மாற� த�ப"ராசா இர�லதர� யா�
பாண� 12.11.1993

வ  ரேவ�ைக 5ப� ேசாம7%தர� தயாபர� ம�ட�கள
� 12.11.1993

வ  ரேவ�ைக கா+�யரா6 ந5லத�ப" கேண0 ம�ட�கள
� 12.11.1993

வ  ரேவ�ைக மிேர�
இைளயத�ப"

வ"கலாயர9ச�
ம�ட�கள
� 12.11.1993

வ  ரேவ�ைக பதிபால� வ 3ரசி1க�ஆன%த� ம�ட�கள
� 12.11.1993

வ  ரேவ�ைக தயாளரா6
தியாகராசா

�வேன%திர�
ம�ட�கள
� 12.11.1993

வ  ரேவ�ைக பா��யநாத�
த�ம ைர

வ"ேவகான%த�
ம�ட�கள
� 12.11.1993

வ  ரேவ�ைக ஞானசி�க. .� லி1க� ேயாகராசா ம�ட�கள
� 12.11.1993

வ  ரேவ�ைக த ேவ�த� ஆன%தராசா �0பராசா ம�ட�கள
� 12.11.1993

வ  ரேவ�ைக
அ�தாகர�

(ரவ  �திர�)
சித�பரப"&ைளேயாக� அ�பாைற 12.11.1993

வ  ரேவ�ைக இராவண� இராம���+ ேமாக� ம�ட�கள
� 12.11.1993
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வ  ரேவ�ைக
அ+ணாமண&

(அ�னாமண&)
சிவான%த� ச%திர�மா� ம�ட�கள
� 12.11.1993

க�ட�
உ+�திர�

(ெபா�ேகா)
வ"ஜயர�தின� தயாள� கிள�ெநா#சி 30.03.1993

வ  ரேவ�ைக க.ப� (ெஜசி)
சி�ைனயா

நி�திேய0வர�
கிள�ெநா#சி 04.01.1993

2.

ெல��ன�
ஈழேவ�த� ெச5ைலயா 7%தரதாச� யா�
பாண� 11.11.1993

2.

ெல��ன�
கா�வ�ண� எ�ேவ� ேதவான% யா�
பாண� 11.11.1993

2.

ெல��ன�
வதன�

நடராசாச�மா

கைலயழக�
யா�
பாண� 11.11.1993

2.

ெல��ன�
ேஜ5தா� க%ைதயா ரவ"ரா< யா�
பாண� 11.11.1993

2.

ெல��ன�

கி+பரா6

(;ணாள�)

இைளயத�ப"

.2க=��தி
ம�ட�கள
� 11.11.1993

2.

ெல��ன�
ேசரமா�

நாேக%திர�

ேலாேக0வர�
.5ைல�த36 11.11.1993

வ  ரேவ�ைக ப&ேற.;மா� பரம��+ க2ணா ம�ட�கள
� 11.11.1993

வ  ரேவ�ைக ஈழ,��தி (ஈழவ�)
ெபா��#சாமி

ெஜயசீல�
யா�
பாண� 11.11.1993

வ  ரேவ�ைக ப7;ண.
.� �கி20ண�

கி20ண�மா�
அ�பாைற 11.11.1993

வ  ரேவ�ைக
ைகலாதா�

(ைகல�)

மாசிலாமண"

சிவ7
ப"ரமண"ய�
ம�ட�கள
� 11.11.1993

வ  ரேவ�ைக
அகிேலச�

(க�ணதாச�)

சிவஞான�

வ"நாயக=��தி
ம�ட�கள
� 11.11.1993

வ  ரேவ�ைக பாவரச� �வ"நாயக� பாh�த3ப� ம�ட�கள
� 11.11.1993

வ  ரேவ�ைக பரண&
கேணச=��தி

உதயச%திர�
ம�ட�கள
� 11.11.1993

வ  ரேவ�ைக 5தாகர� ேவ4
ப"&ைள நேடச� ம�ட�கள
� 11.11.1993

வ  ரேவ�ைக ;+பர�
ேவ4
ப"&ைள

ராச�லசி1க�
கிள�ெநா#சி 11.11.1993

வ  ரேவ�ைக அ+ச�திர� இராைமயா சதாசிவ� கிள�ெநா#சி 11.11.1993

வ  ரேவ�ைக மி!ல� சி�ன�த�ப" மதியழக� கிள�ெநா#சி 11.11.1993

வ  ரேவ�ைக இள.ப&ைற த1கராசா சிவபர� கிள�ெநா#சி 11.11.1993

வ  ரேவ�ைக ம�மக�
ெபா��� ைர

வச%த�மா�
யா�
பாண� 11.11.1993

வ  ரேவ�ைக எழி1*த1வ� த�ப"� ைர தவ��மா� கிள�ெநா#சி 12.11.1993

வ  ரேவ�ைக ெஜயகர� இராேஜ%திர�இராஜ� யா�
பாண� 12.11.1993

வ  ரேவ�ைக ேவ�ைகய�
இராதாகி20ண�

ேகாப"நாத�
யா�
பாண� 12.11.1993

க�ட� �தியவ� (ரகீ.) ெபAயசாமி வ+ேவ5 கிள�ெநா#சி 13.11.1993

ெல��ன� !�>கா (உசா) வ+ேவ5கமேல0வA ம�ட�கள
� 13.11.1993

ெல��ன� ெஜய#ப� மாண"�க� ர9ச� அ�பாைற 13.11.1993

ெல��ன�
ெச1வ;மா�

(5ேர�)

7
ப"ரமண"ய�

ெஜய��மா�
ஹCற� 13.11.1993

ெல��ன�
அழ;ந.ப&

(ேராமிேயா)
க%தசாமி ெச%தி5நாத� யா�
பாண� 13.11.1993

2.

ெல��ன�
ஆ7றேலா�

ேயாகநாத�

மேக0வர�
யா�
பாண� 13.11.1993

வ  ரேவ�ைக தியாகந�த� பால#ச%திர� பா��த3ப� .5ைல�த36 06.08.1994

வ  ரேவ�ைக வனேதவ� சித�பர� சிவலி1க� கிள�ெநா#சி 25.05.1994

க�ட�
எழி1வாண�

(ரவ  �த�)

க-
ைபயா

கி20ண�மா�
வ6ன�யா 09.07.1994
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ெல��ன� ேதவ� ேஜாச
அ�ரன�

சகாயஆன%த�

யா�
பாண� 09.07.1994

2.

ெல��ன�
ப�மசலீ�

கணபதி
ப"&ைள

ப�மநாத�
கிள�ெநா#சி 10.07.1994

க�ட� தமிழரச� (நியா�) இராைசயா ெஜயகர� யா�
பாண� 11.07.1994

ெல��ன� உலக� (@+பால�)
மாண"�க
ப"&ைள

ப�ன3�#ெச5வ�
யா�
பாண� 11.07.1994

ெல��ன� அ�பழக� (ெகன-�)
ேயா�அAயநாயக�

அ�ர�கம5ரா<
கிள�ெநா#சி 23.03.1994

வ  ரேவ�ைக நாகமண&
மாண"�க�

கி20ண=��தி
கிள�ெநா#சி 23.02.1994

2.

ெல��ன�
சதா வ+ேவ5இ�பரா< ம�ட�கள
� 17.03.1994

ெல�ேகண1 ரவ&
�மரேவ5

இரவ 3%தர�மா�
.5ைல�த36 17.03.1994

க�ட� ேச�த�
சிவபால7%தர�

வ"�கிேன0வரராசா
.5ைல�த36 17.03.1994

க�ட� அ�ப� Dதர� சா%த�மா� கிள�ெநா#சி 21.03.1994

ெல��ன� ெஜய>;மா�
ெபா��� ைர

உதய�மார�
.5ைல�த36 21.03.1994

க�ட� ேநச� (அம1ரா6) ஆசீP�வாத� ரவ 3%திர� .5ைல�த36 27.04.1994

ெல��ன� #ப�  ைரசி1க� 7தாக� கிள�ெநா#சி 27.04.1994

வ  ரேவ�ைக சிவ0ெச1வ�
கி�8ப"&ைள

ேகாேண0வர�
கிள�ெநா#சி 27.04.1994

ேமஜ� கப&ல� (கப&1)
ெதEேவ%திர�

�வேன0வர�
கிள�ெநா#சி 05.11.1994

ெல��ன� அறிவனா� கேண0பால#ச%திர� கிள�ெநா#சி 11.08.1994

க�ட� 5ேர�திர� (5ேர�) சி�ன� ைர சிற3தர� யா�
பாண� 04.07.1995

வ  ரேவ�ைக ஈழைம�த� த�மலி1க�வ"ஜய�மா� யா�
பாண� 15.06.1995

2.

ெல��ன�
மறவ� (மிேர�)

இராைமயா

ேகாF0வர�
கிள�ெநா#சி 28.07.1995

2.

ெல��ன�
ச'�திர�

ஆேரா�கியசாமி

ேஜ7ராசா
கிள�ெநா#சி 28.07.1995

2.

ெல��ன�
5வ&த�

சபார�தின�

மண"வ8ண�
கிள�ெநா#சி 28.07.1995

வ  ரேவ�ைக நாகராசா
வ�ண�லசி1க�

எ�வ"�
கிள�ெநா#சி 30.07.1995

ெல��ன� ேகா;ல� த�ப"ராசா சிற3தர� கிள�ெநா#சி 24.09.1995

க�ட� க'கர� (5சி)
கி20ணப"&ைள

தயாபர�
கிள�ெநா#சி 25.09.1995

ெல��ன� ந�த;மா� (அல�) 7
ைபயா.�%த� யா�
பாண� 25.09.1995

ேமஜ� வ&மல� (வ&�1) சி1கார� ச8.கநாத� கிள�ெநா#சி 09.05.1995

வ  ரேவ�ைக அறிA0ெச1வ�  ைரசி1க� சிவGப� கிள�ெநா#சி 28.07.1995

வ  ரேவ�ைக கா��திக�
.� #சாமி

சிவ�2நாத�
வ6ன�யா 28.07.1995

வ  ரேவ�ைக உதயான�த� மேக%திர� சசி��மா� கிள�ெநா#சி 28.07.1995

வ  ரேவ�ைக ம+தநாயக� பாலசி1க� பாலச%திர� கிள�ெநா#சி 28.07.1995

வ  ரேவ�ைக ெபா�2�!ைர வ 3ரசி1க� ரேம0பா� கிள�ெநா#சி 28.07.1995

வ  ரேவ�ைக கைல0ெச1வ�
இராைசயா

ெச5வ��மா�
கிள�ெநா#சி 28.07.1995

வ  ரேவ�ைக ;றள*த�
ெபா�ன�பல�

வ"ஜிதர�
கிள�ெநா#சி 28.07.1995

வ  ரேவ�ைக சா�தி ேஜாச
 யாழின� யா�
பாண� 28.07.1995

வ  ரேவ�ைக த�ெணாள-ய� ெச5வராசா தி2மாற� கிள�ெநா#சி 22.01.1995
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ெல��ன� ச�திரேமாக�

(ப�PPP7ற�)

ேவ4
ப"&ைள

கி20ண�மா�

வ6ன�யா 18.03.1995

வ  ரேவ�ைக ந லமாண&>க� �வேன%திர� பகீரத� கிள�ெநா#சி 10.05.1995

வ  ரேவ�ைக
இ�ன*த�

(5பா�கர�)
ைவயா�A=��தி க8+ 21.05.1995

ெல��ன� ராமராஜ� மகாலி1க�.�%த� அ�பாைற 26.06.1995

2.

ெல��ன�
சிவாதர� சிவஞான� ப"ரபாகர� ம�ட�கள
� 26.06.1995

வ  ரேவ�ைக ஈழமண& த�ப"&ைள ராேஜ%திர� அ�பாைற 26.06.1995

க�ட� மாற� �ணநாயக��ேல%திர� யா�
பாண� 28.06.1995

க�ட� அ+�ததி பால#ச%திர� கா9சனா கிள�ெநா#சி 14.07.1995

ெல��ன� ெகாBைகமாற� அ2ள
ப� ேஜ�க
 �2ணாக5 14.07.1995

ெல��ன� ெசா1வ&ள.ப&
இர�தினசபாபதி

ந�ேல0வர�
யா�
பாண� 14.07.1995

2.

ெல��ன�
ஏகா.பர. (�வ&கர�) கதிரேவ4நாேவ%திர� கிள�ெநா#சி 14.07.1995

2.

ெல��ன�

ேமகவ�ண�

(ெஜக�)

.� #சாமி

அேசா��மா�
மா�தைள 14.07.1995

2.

ெல��ன�
ேயாகலி�க. 7
ப"ரமண"ய� சிவ�மா� கிள�ெநா#சி 14.07.1995

2.

ெல��ன�
வ&ேனா ேஜ�0ற9சனாேதவ" கிள�ெநா#சி 14.07.1995

வ  ரேவ�ைக தவ0ெச1வ&
ெபா��� ைர

அ.தின�
யா�
பாண� 14.07.1995

வ  ரேவ�ைக நிதி
ேகாபாலப"&ைள

ம97ளா
தி2ேகாணமைல 14.07.1995

வ  ரேவ�ைக தழிD0ெச1வ& நமசிவாயக� தவநிதி கிள�ெநா#சி 28.07.1995

வ  ரேவ�ைக �ன-தா க%தசாமி கமலாேதவ" யா�
பாண� 28.07.1995

ேமஜ� சிறிதர� (சிறிதா�)
இராைமயா

தழி�#ெச5வ�
கிள�ெநா#சி 28.07.1995

ெல��ன� த ச� க%ைதயா ச%திரகா%த� வ6ன�யா 28.07.1995

ெல��ன�
ம1லிைக�ேதவ�

(ச�*க.)
க%ைதயா உதயசிறி கிள�ெநா#சி 28.07.1995

2.

ெல��ன�
சியாமளா

பரமநாத�

ேபA�பநாயகி
கிள�ெநா#சி 28.07.1995

ெல��ன� வச�த� இராசமண" ேகத30வர� தி2ேகாணமைல 19.09.1995

ெல��ன� கைல>;மா�
மய"5வாகன�

மேனாகர�
கிள�ெநா#சி 30.09.1995

ெல��ன�
ந லவ�ண�

(நி+ப�)
 ைர#ெச5வ�ஜ3ன� கிள�ெநா#சி 19.10.1995

வ  ரேவ�ைக
ஈழேவ�த�

(அதிரவ�)
ஆன%தராஜா Hவராசா யா�
பாண� 19.10.1995

ேமஜ� ச�கிலிய� (ச�கிலி) இர1கசாமி மதியழக� கிள�ெநா#சி 21.10.1995

க�ட�
நாேக�திர�

(நய&�1லா)

இh�தின�

வ"�கிேன0வரராஜா
.5ைல�த36 21.10.1995

ெல��ன� இள�கீர� மண"ேவ5 கேண0 தி2ேகாணமைல 21.10.1995

வ  ரேவ�ைக ப&ரசா�த�
ேவ4#சாமி

தி2#ெச5வ�
கிள�ெநா#சி 21.10.1995

வ  ரேவ�ைக பா��யேதவ� கனகசைப ேயாகலி1க� யா�
பாண� 21.10.1995

வ  ரேவ�ைக
ேகாகிலசாமி

(ெநEமாற�)

சிவன
ப"&ைள

ரவ"��மா� (ெநIமாற�)
க8+ 21.10.1995

வ  ரேவ�ைக ெஜக� Jத� கனகரா�தின� கிள�ெநா#சி 21.10.1995

ெல�ேகண1 இளநிலா ெச5வராசா அ�ராஜின� கிள�ெநா#சி 02.10.1995

க�ட� அ*தா .2ேக7இ%திராகா%தி .5ைல�த36 03.10.1995
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வ  ரேவ�ைக ஈழ�!ைர நாகராசா வ"ேனா��மா� கிள�ெநா#சி 03.10.1995

க�ட� பர5ராம� இர�ராம�த�மேதவ� க8+ 05.10.1995

ேமஜ�
சிவ5�த�

(கட7க+.�லி)

சி�திரேவ5

இராம#ச%திர�
தி2ேகாணமைல 17.10.1995

க�ட� ேவ�ைகய� (மாமா) க%தசாமி கி2பாகர� யா�
பாண� 17.10.1995

ெல��ன� நவேசாதி
கணபதி
ப"&ைள

கலாராண"
யா�
பாண� 17.10.1995

2.

ெல��ன�
அறிவான�த� ச�தியேவ5 ெஜயசீல� கிள�ெநா#சி 17.10.1995

2.

ெல��ன�
ெபா�ெமாழி ேவ4ேமAகிறி0A தி2ேகாணமைல 17.10.1995

வ  ரேவ�ைக ேகாேண�வ' ெச5ைலயா ர9சி கிள�ெநா#சி 17.10.1995

க�ட� கீர� சிவபாலசி1க� சசி�மா� .5ைல�த36 18.10.1995

2.

ெல��ன�
ந லவ�ண�

ஐய�ப"&ைள

மேனாகர�
கிள�ெநா#சி 26.10.1995

ெல��ன� இளவரச� சீன�வாசக�லவேலாக� கிள�ெநா#சி 27.10.1995

2.

ெல��ன�
மதிவ�ண� ப7பதி சிவநாத� யா�
பாண� 27.10.1995

ெல��ன� தமிDேவ�த� வ 3ராசாமி நிர9ச��மா� ெகாK�� 29.10.1995

2.

ெல��ன�
�வ&யழக�

ெப2மா&

ராமேன0வர�
கிள�ெநா#சி 29.10.1995

வ  ரேவ�ைக 5தா
LAய�மா�

மேனார9சின�
கிள�ெநா#சி 29.10.1995

வ  ரேவ�ைக 5த�சின- இரச ைர ெகௗA யா�
பாண� 29.10.1995

வ  ரேவ�ைக சதா��த� (ரா.)
த�மலி1க�

கேணச=��தி
ம�ட�கள
� 30.10.1995

க�ட� ச�கீத� (நி>ச�) �கராசா றமண� யா�
பாண� 01.11.1995

வ  ரேவ�ைக ரFசி கனகர�தின� 7பாஜின� கிள�ெநா#சி 02.11.1995

2.

ெல��ன�
ெத�னவ� ெச5வராசா ச%திர�மா� கிள�ெநா#சி 10.11.1995

வ  ரேவ�ைக சிரFசனா ஏகா�பர� ெகௗதமமி கிள�ெநா#சி 10.11.1995

வ  ரேவ�ைக அ+Bெமாழி  ைரராசா ர9சின� யா�
பாண� 10.11.1995

வ  ரேவ�ைக உலக�ப�
த�பா
ப"&ைள

வ 3ரப�திேர0வர�
யா�
பாண� 10.11.1995

2.

ெல��ன�
தவசலீ�

ச8.கநாத�

ராேஜ%திர�
�2ணாக5 11.11.1995

வ  ரேவ�ைக சபார�தின.
ந%த�மா�

தமி�#ெச5வ�
ம�ட�கள
� 11.11.1995

வ  ரேவ�ைக பால;மார� உதய�மா� தன9ெசய� யா�
பாண� 12.11.1995

க�ட� ெஜக� ேயாகராசா ப�மசீல� கிள�ெநா#சி 13.11.1995

2.

ெல��ன�
இளேவ�த� கனகசபாபதி சத30�மா� கிள�ெநா#சி 14.11.1995

வ  ரேவ�ைக பா�க' நடராஜா த1கமல� கிள�ெநா#சி 16.11.1995

ெல��ன� @�;�ற� ந5ைலயா ராதா வ6ன�யா 19.11.1995

ெல��ன� ெப+�ஞான-ன�ன� .2ைகயாஉமா7த� யா�
பாண� 21.11.1995

2.

ெல��ன�
அ��மண& ஆ-.க� க8ண� கிள�ெநா#சி 21.11.1995

வ  ரேவ�ைக ேவ�த� க-
ைபயா க%தசாமி தி2ேகாணமைல 21.11.1995

க�ட� ;க� (சிவ0ச�திர�) �மாரசாமி பாேல%திர� யா�
பாண� 22.11.1995

வ  ரேவ�ைக கலா வ"ஜயர�ன� ெகௗA கிள�ெநா#சி 22.11.1995

க�ட� *�யரசி
நரசி1க=��தி

நாக7%தA
கிள�ெநா#சி 23.11.1995

ெல��ன� க+�;ழலி .5ைல�த36 23.11.1995
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அ�ேபா��

லிேகா�ெபாப�சியா

ெல��ன�� நவெர�ன� மேக�திர� தயாபர� கிள�ெநா�சி 26.11.1995

2�

ெல��ன��
பாேல�திர� ஆ��க� க�ணராசா யா��பாண� 26.11.1995

வ �ரேவ�ைக ஜ�வான�த�
 ைர�சாமி

கி"ண�#மா�
கிள�ெநா�சி 26.11.1995

க�ட�
க�ணாநிதி

(கப��ேத�)
க"�ைபயா ப$மநாத� கிள�ெநா�சி 27.11.1995

ெல��ன�� த�க� ேபர�பல�அமல� கிள�ெநா�சி 27.11.1995

2�

ெல��ன��
அ�தவாண� க�தசாமி ச�மிளா யா��பாண� 30.11.1995

வ �ரேவ�ைக கதி�வ�ழி
�ன�யா&'

த(ேக�வ�
கிள�ெநா�சி 30.11.1995

ேமஜ� தமிழழக� அ"ணாசல� ர#நாத� வ*ன�யா 01.12.1995

ெல��ன�� "த�ச� (வ��த�)
+�பரமணய�

சிவலி(க�
கிள�ெநா�சி 01.12.1995

ெல��ன�� சிவதாச�  ைரராஜா ெஜயகர� யா��பாண� 01.12.1995

2�

ெல��ன��
$ளசிதாச� ெபா�ன�பல� ரேம� கிள�ெநா�சி 01.12.1995

2�

ெல��ன��
ரவ�&'மா� இள(ேகா இள(#மர� யா��பாண� 01.12.1995

வ �ரேவ�ைக கா��கில� வ'ேவ� சிவ#மா� கிள�ெநா�சி 01.12.1995

வ �ரேவ�ைக அ�("ன� க�ைதயா கணபதி வ*ன�யா 01.12.1995

ெல��ன�� தமி)வதன� வரத�ப�மேக�திர� க.$ ைற 09.12.1995

2�

ெல��ன��
ேவ�ைக அழைகயா மதியழக� ��ைல$த1* 19.12.1995

2�

ெல��ன��
ஈழ&'ய�ல�

ஐயா3க&4

ேகாபாலகி"�ண�
கிள�ெநா�சி 21.12.1995

2�

ெல��ன��

ேவ,ரா-

(ேவ,வ �ர�)

�$ 3கி"�ண�

ேகாபநா$
கிள�ெநா�சி 21.12.1995

வ �ரேவ�ைக அறேவ�த�
இராசமாண3க�

சிவான�தராஜா
கிள�ெநா�சி 29.12.1995

வ �ரேவ�ைக "ம�கலி ேஜாச� வஜய#மா� கிள�ெநா�சி 04.08.1995

ேமஜ� வாச� ($ைர&'��) ப+பதி தியாகலி(க� கிள�ெநா�சி 21.08.1995

க�ட� /�க0ண� (நி1தி) நவர$தின� ரஜன�கா� கிள�ெநா�சி 22.10.1995

2�

ெல��ன��
இள�ேகா ஆ��க� ரவ 1�திர� ��ைல$த1* 22.10.1995

ெல��ன�� ேவ3கா சிவஞான� ராேஜ�வ� கிள�ெநா�சி 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக $ளசிதர� ந�ைலயா மேக�திர� வ*ன�யா 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக க�ைகஅமர� ஆ��க� ேடவ7ச� ��ைல$த1* 18.10.1995

வ �ரேவ�ைக வ �ரவ�
அ"ளான�த�

இராஜேமாக�
யா��பாண� 10.11.1995

க�ட� க4கால�
ெச�ல$ ைர

கலி8கவரத�
கிள�ெநா�சி 10.11.1995

ெல��ன�� ேவ�ைக
தியாகராசா

ெகௗ�கா�த�
கிள�ெநா�சி 11.11.1995

ெல��ன��
இைளயத�ப�

(ெஜக�)
நாேக�திர� க"ணாகர� யா��பாண� 24.11.1995

வ �ரேவ�ைக அ�5(ெச�வ�
கி"�ணப:ைள

பரேம�வர�
யா��பாண� 24.11.1995

வ �ரேவ�ைக 'மர�
க�ைதயா

அகிேல�வர�
கிள�ெநா�சி 25.11.1995

க�ட� இர�கநாத�
ச&�க�

இராேஜ�திர#மா�
கிள�ெநா�சி 26.11.1995
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க�ட� '�பவ� ேவ<பால�ச�திர� அ=ராத>ர� 26.11.1995

2�

ெல��ன��
நாகத�ப�

அ�ேதான�சி?ேசா#"�

ெஜன7#"�
>$தள� 07.08.1996

2�

ெல��ன��
ேநசமல� அஜ�தாஅழ#ர@ண� யா��பாண� 09.08.1996

2�

ெல��ன��
பா6மதி த(கராண ஐயா$ ைர கிள�ெநா�சி 10.08.1996

2�

ெல��ன��
ெஜக� மகாலி(க� ெஜகஜ1வ� யா��பாண� 10.08.1996

வ �ரேவ�ைக ரவ�&'மா� மாண3க� த(கேவ� கிள�ெநா�சி 11.08.1996

2�

ெல��ன��
உைமவாண�

நடராசா

கி"�ணA�$தி
யா��பாண� 11.08.1996

வ �ரேவ�ைக ம8ரா நிமலின� #ணர$தின� யா��பாண� 13.08.1996

வ �ரேவ�ைக ைவைக
ேலாேக�வ�

ெச�ல$ ைர
கிள�ெநா�சி 13.08.1996

ேமஜ� கி�பா
வச�தராஐ�

பரணதாச�
அ�பாைற 14.08.1996

2�

ெல��ன��
ம�மத� கதிரேவ<நாேக�வர� ��ைல$த1* 15.08.1996

க�ட� வரத� மா��$ #மேரச� கிள�ெநா�சி 23.02.1996

க�ட�
ெஜய(ச�திர�

(எ�லாள�)

மா��$ 

சரவணலி(க�
ம@ட3கள�> 28.03.1996

ேமஜ� கைலவாண�
இராமலி(க�

சிறிமதிவாச�
யா��பாண� 28.03.1996

க�ட� பவா (அ�லி) ஆ��க�+த�சின� யா��பாண� 25.04.1996

க�ட� த�சாய�ன: ஜயா$ ைர கைலவதன� ��ைல$த1* 25.04.1996

க�ட� ம�த� ('மர�)
த�மலி(க�

த�ம#லேவ�த�
யா��பாண� 25.04.1996

ெல��ன�� அகிலா (ெபா�ன:) க�தசாமி ெஜயல�+மி யா��பாண� 25.04.1996

ெல��ன�� வா"கி
தி"�ெச�வ�

ெச�வராண
யா��பாண� 25.04.1996

ெல��ன��
மதிவாண�

(ெஜயபா�)

சி�ன$த�ப

கதி�காமநாத�
யா��பாண� 25.04.1996

ெல��ன�� சிவ�
ேசாம+�தர�

மணவ&ண�
யா��பாண� 25.04.1996

வ �ரேவ�ைக வ �ர&ேகா� ேஜாச� நி$தியான�த� யா��பாண� 25.04.1996

ெல��ன�� க;<4 சீன�$த�ப மேக�வ� ம@ட3கள�> 26.04.1996

ேமஜ�
5லி1ேதவ�

(அ6ரா)

மாண3க�

ெச�வமாண3க�
ம@ட3கள�> 19.05.1996

ெல��ன�� மதிவாண� இராேச�திர�Cபாகர� யா��பாண� 19.05.1996

ெல��ன�� தி�வாள� இராைசயா ேயாகராசா யா��பாண� 19.05.1996

வ �ரேவ�ைக அகிேலச� காலி(கராயா சர$#மா� யா��பாண� 19.05.1996

க�ட� அ�பாள� தியாகராசா கா�த� யா��பாண� 19.05.1996

க�ட� வ0ண� (வ�&கிர�) �$ைதயா சிறிகேண� யா��பாண� 28.05.1996

க�ட� மத� (அ�ப�) க�தசாமி சிவேநச� யா��பாண� 28.05.1996

ேமஜ�
ம�தவாண�

(ெஜயசலீ�)

த�மலி(க�

சிற1ெச�தி�நாத�
யா��பாண� 07.06.1996

வ �ரேவ�ைக ைகைலேவ�த�
பால+�பரமணய�

ேசேயா�
கிள�ெநா�சி 07.06.1996

வ �ரேவ�ைக அகில� தவலி(க�வம�ராD யா��பாண� 09.06.1996

க�ட�
சில�பரச�

("ல&;ம�)

#லவ 1ரசி(க�

உதய#மா�
யா��பாண� 10.06.1996

ெல��ன�� அ4(ச�திர� #மாரேவ< சிவச(க� யா��பாண� 15.06.1996

ெல��ன�� ந0ப� (அ�5) டய�ச&�கராசா தி"ேகாணமைல 15.06.1996
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ேமஜ�
கைலரத�

(கைல(ெச�வ�)
+�பரமணய� ரவ 1�திர� ம@ட3கள�> 18.07.1996

ேமஜ� ெஜயா
�$ 3#மா�

வஜய#மா�
யா��பாண� 18.07.1996

ேமஜ� "ல&சி (ெச�தமிழி) ந�ைலயா நவமண ம@ட3கள�> 18.07.1996

ேமஜ� க0ணகி
சிவ+�பரமணய�

+பெகௗ�
யா��பாண� 18.07.1996

ேமஜ� த�ேக; (மி�ர�) நாகராசா தனேசக� வ*ன�யா 18.07.1996

ேமஜ� நாயக� கேணச�ெச�Fர� யா��பாண� 18.07.1996

ேமஜ�
ெந>?ெசழிய�

(ரா-)

சிவ+�பரமணயேதவா

அகில�
யா��பாண� 18.07.1996

க�ட� சிவகர� அ$தநாய3கா #@' அ�பாைற 18.07.1996

க�ட� சிவரா-
#ழ�ைதேவ�

உலகநாத�
அ�பாைற 18.07.1996

க�ட� மண�மாற� ராச�ப� ேதவசகாய� அ�பாைற 18.07.1996

க�ட� �1தமிழ�
கி"�ண�ப:ைள

மேனாகர�
யா��பாண� 18.07.1996

க�ட� தயாள� பரமசாமி ச�ேதாதர� யா��பாண� 18.07.1996

க�ட� இமயவர� க�தவன�தேவ�திர� யா��பாண� 18.07.1996

க�ட� 51<ர� ஆ��க� ரவேமாக� யா��பாண� 18.07.1996

க�ட� கி�பா இராைசயா கலாநிதி யா��பாண� 18.07.1996

க�ட� ஜ�வ�ன: (கவ�தா) ந1ல3#@' +ேலாசனா ம@ட3கள�> 18.07.1996

க�ட� றமா பாலசி(க� சேறாஜின� கிள�ெநா�சி 18.07.1996

க�ட� மகாேதவ�
ெச�ல$த�ப

ெஜயல@+மி
யா��பாண� 18.07.1996

க�ட� ப�ேறமாவதி தயா#ண�தயாப� யா��பாண� 18.07.1996

க�ட� ம$ர� (இன:யவ�)
இராஜர@ன�

கி"�ண#மா�
யா��பாண� 18.07.1996

க�ட�
தி�,ைட(ெச�வ�

(தி�ந�லக0ட�)

ெவ(கடாசல�

பால+�பரமணய�
க&' 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக இ�பா
நடராஜப:ைள

உசாந�தின�
யா��பாண� 18.07.1996

க�ட� இைசயழக�
கிளற��கிள��ர�

ெகாலி��
யா��பாண� 18.07.1996

க�ட�
தமிேழ�தி

(கீேறாரா@)
#மாரசாமி சிவேகத1ச� யா��பாண� 18.07.1996

க�ட� கைலமதி #ழ�ைதய� +தாஜின� யா��பாண� 18.07.1996

க�ட� ச�1திர�
ச&�க+�தர�

+�திரசிவா
யா��பாண� 18.07.1996

க�ட� கீர� (கிAள:வளவ�)
இர$தினசி(க�

தவைள3கிள�
யா��பாண� 18.07.1996

க�ட� 5லவ�
சிவபாதசி(க�

ச$திேஜ�திர�
யா��பாண� 18.07.1996

க�ட�
மணாளராஐ�

(ம�ன�)
சிவ#ண�சிவர?ச� ம@ட3கள�> 18.07.1996

க�ட�
ேவ�ைகய�

(வதன�)

+�பரமணய�

ேகத1�வர�
யா��பாண� 18.07.1996

க�ட� ம8ர� கி@ண�ெச�வ� யா��பாண� 18.07.1996

ெல��ன�� கட1த� (பரம�) சி�னராசா ேதவராசா யா��பாண� 18.07.1996

ெல��ன�� மதி அ��ச�திர�வசீகர� யா��பாண� 18.07.1996

ெல��ன�� பா�1த�பா +�பரமணய� நாகராண யா��பாண� 18.07.1996

ெல��ன�� அஜி1தா #மாரேவ< பகிரதி கிள�ெநா�சி 18.07.1996

ெல��ன�� "தன: ப+பதி ஜ1வரான� யா��பாண� 18.07.1996
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ெல��ன�� "ட�மண� (அ�ச�) நடராசா நடன#மா� யா��பாண� 18.07.1996

ெல��ன�� வாகீச� இராைசயாஆன�தCப� யா��பாண� 18.07.1996

ெல��ன�� <யவ� (ற�யா�)
சிற1�க�தராசா

ெச�வ#மா�
யா��பாண� 18.07.1996

ெல��ன�� நCகாண�
வ�வர@ண�

ப$மெசாCப�
யா��பாண� 18.07.1996

ெல��ன�� ேச$காவல� பரா�சி� ேமாச� இர$தின>� 18.07.1996

ெல��ன�� "&கிDப�
வ+வநாத�

ந#ல#லசி(க�
கிள�ெநா�சி 18.07.1996

ெல��ன�� இைச&ேகா�
ப$மநாத�

ேயாேக�வர�
யா��பாண� 18.07.1996

2�

ெல��ன��
மானவ �ர� �$ைதயா தனபா� யா��பாண� 18.07.1996

2�

ெல��ன��
அறி,&'மர� இராம�உதய#மா� கிள�ெநா�சி 18.07.1996

2�

ெல��ன��
நிசா (நிலா) ச&�க� ப$மாேதவ ��ைல$த1* 18.07.1996

2�

ெல��ன��
தயாகார� ப$த#@' கதிரம� ம@ட3கள�> 18.07.1996

2�

ெல��ன��
E�ேவல� ல@+மண�+�தர� கிள�ெநா�சி 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக நிலவழவ� ப:ைளயா� ேயாகராசா அ�பாைற 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக வ�மல'மா� ஆன�த�உதய#மா� ம@ட3கள�> 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக "கி�த�
சி�ன$த�ப

பரேம�வர�
ம@ட3கள�> 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக கமலகாச�
ெதGவநாயக�

ேகத1�வர�
ம@ட3கள�> 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக த�கராசா த�பராசா உதய#மா� ம@ட3கள�> 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக அC5தேமன�
ெபா�ைனயா

+�பரமணய�
ம@ட3கள�> 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக ந�திபால� அழகி�ேபா'உமா+த� ம@ட3கள�> 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக தனபாலின: ந�ைலயா +க�தின� யா��பாண� 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக ேவ�வ�ழி ஐயா$ ைர ப$மேலாஜி யா��பாண� 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக ம8ர� +�பரமணய� சிவ#மா� கிள�ெநா�சி 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக இ�ப�
அ"ளான�த�

பேறமான�தசீல�
கிள�ெநா�சி 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக தி�&'மர� பாலசி(க� பா�கர� யா��பாண� 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக "வ�ண� ந�லத�ப ேசாதிலி(க� யா��பாண� 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக ேகாப�
தவநாத�

ெறாேப@ேகா#லேசகர�
யா��பாண� 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக ஒ�ப�லாமண�
மேனாபாலசி(க�

இராசச(க�
யா��பாண� 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக
வ��லவ�

(அ�("ன�)
தவராசா ரஐன�3கா� யா��பாண� 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக மதிநிலவ� #"நாத�இரா#ல� யா��பாண� 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக தவேயாக�
மாண3கராசா

ச�திரேமாக�
கிள�ெநா�சி 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக கா�ேகய�
மய�வாகன�

நாகநாத�
��ைல$த1* 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக �ரள: இராமநாத� ர?ச� ம�னா� 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக இன:யவ� ேநாய� ெஜ�றி கிள�ெநா�சி 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக ந�லத�ப�
த(கராஐh 

வநாயகA�$தி
ம@ட3கள�> 18.07.1996

வ �ரேவ�ைக நி1தி ம@ட3கள�> 18.07.1996
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ேமாகனதா�

தவ3#மா�

வ �ரேவ�ைக அ�ள�ப�
+�பரமணய�

தி"$தண
ம@ட3கள�> 19.07.1996

ேமஜ� வதன�
பாலசி(க�

வ�4வ�த�
யா��பாண� 19.07.1996

க�ட� G�1தி
#மாரசாமி

இராசர$தின�
ம@ட3கள�> 19.07.1996

க�ட� அ�Aரா- தி"ேமன� பவளசி(க� ம@ட3கள�> 19.07.1996

க�ட� காள:
இர$தின�

ெஜகத1�வர�
யா��பாண� 19.07.1996

க�ட� ெச�<ரா �"க� ேஜாதிமல� ��ைல$த1* 19.07.1996

க�ட� கைலவாண0
#ழ�ைதேவ�

ரேவ�திர�
ம@ட3கள�> 19.07.1996

க�ட�
ெப�மாA

(ெகௗதம�)
அ"ள�பல�'(கராசா யா��பாண� 19.07.1996

க�ட� ஊர� (ெகௗதம�) அைட3கல�இ�பேசாதி யா��பாண� 19.07.1996

க�ட� மண�ய�
ெச�ல$ ைர

வ3கி;ேன�வர�
யா��பாண� 19.07.1996

க�ட� ஆன�த'மா�
+�பரமணய�

பால+�பரமணய�
<4கல 19.07.1996

க�ட� ஈழவ� காராளசி(க� சசிகர� யா��பாண� 19.07.1996

ெல��ன�� யேசாதன� (ர?சி1) ச&�க�வச�தராஐh ம@ட3கள�> 19.07.1996

ெல��ன��
சிவபாத�

(ச1தியரா-)
+�பரமணய�ஆன�த� ம@ட3கள�> 19.07.1996

ெல��ன�� கைலஞான�
+�பரமணய�

கதி�காம$த�ப
ம@ட3கள�> 19.07.1996

ெல��ன�� ேவலவ� க�ைதயா ரத1�வர� யா��பாண� 19.07.1996

ெல��ன�� ச�தி4&கா
கணபதி�ப:ைள

மேக�வ�
யா��பாண� 19.07.1996

ெல��ன�� கLப� இராசநாக� கி"��ய� யா��பாண� 19.07.1996

ெல��ன�� ெம@ந�ப�
தி"�ெச�வ�

அமலதா�
கிள�ெநா�சி 19.07.1996

ெல��ன�� ஆன�தரா-
த�ப�ப:ைள

வஐயர$தின�
ம@ட3கள�> 19.07.1996

ெல��ன�� தமிழ�ப� த�> சிற1�க�தராசா யா��பாண� 19.07.1996

ெல��ன�� தி�ைலந�ப� இர$தின� பா�கர� யா��பாண� 19.07.1996

ெல��ன�� நிமல� ேயாேக�வர� நி"�த� யா��பாண� 19.07.1996

ெல��ன�� ஏகைலவ� #மாரசாமி நிர?ச� யா��பாண� 19.07.1996

ெல��ன�� /வாண�
�$ 3க��ப�

வஐய#மா�
யா��பாண� 19.07.1996

ெல��ன�� "பா ெஜகநாத� ெஜய�தி யா��பாண� 19.07.1996

ெல��ன�� காதா�ப4 வநாயகA�$தி கவதா ��ைல$த1* 19.07.1996

2�

ெல��ன��
சாம�தி சீவர@ண�ெஜய�தின� யா��பாண� 19.07.1996

2�

ெல��ன��
"ேர�தின:

பராமன�த�

ஜனா�$தன�
யா��பாண� 19.07.1996

2�

ெல��ன��
இைச1தமி) ெஜகநாத� பேற�#மா� யா��பாண� 19.07.1996

2�

ெல��ன��
நாத� அ(க�$ ச�திர#மா� யா��பாண� 19.07.1996

2�

ெல��ன��
ெசழிய� கணபதி ரத1�#மா� யா��பாண� 19.07.1996

2�

ெல��ன��
ெம@ய�ப� மாண3க� ரவ3#மா� யா��பாண� 19.07.1996
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2�

ெல��ன��

இள�திைரய� வ �ரக�தி ேஜ
லி� யா��பாண� 19.07.1996

2�

ெல��ன��
ெசழிய� ப�ரகலாத� ர�நாத� வ�ன�யா 19.07.1996

2�

ெல��ன��
காவ�யநாயகி த�மலி�க� ச�மின� யா��பாண� 19.07.1996

2�

ெல��ன��

கா�சனாேதவ�

(ச��கா)
சி�ைனயாஅ சா யா��பாண� 19.07.1996

2�

ெல��ன��

��ண�யராசா

(ேகத��)
நவமண�ய� ேநச� !"ைல�த�� 19.07.1996

2�

ெல��ன��
வரதராய�

இைளயவ�

நிமேல%திர�
ம&ட(கள�) 19.07.1996

2�

ெல��ன��
ெபா ெச!வ� இராச*ைர ேகாமதி யா��பாண� 19.07.1996

வ �ரேவ"ைக நாக�ப�
க%ைதயா

)+ண�ய,��தி
ம&ட(கள�) 19.07.1996

வ �ரேவ"ைக நி#தியசலீ� நடராசா அ-ைமநாயக� ம&ட(கள�) 19.07.1996

வ �ரேவ"ைக சில�பரச� நடராசா தவராசா அ�பாைற 19.07.1996

வ �ரேவ"ைக அ&'மாற�
இராமர�தின�

வேன/வர�
கிள�ெநா1சி 19.07.1996

வ �ரேவ"ைக நாகைம�த� ப�தநாத� ெஜயசீல� யா��பாண� 19.07.1996

வ �ரேவ"ைக *ளசிதர� ெத3ேவ%திர� சசிகர� யா��பாண� 19.07.1996

வ �ரேவ"ைக தமி+ேவ"ைக
ேயாகர�தி;ண�

ந�ேல/வர�
யா��பாண� 19.07.1996

வ �ரேவ"ைக ச�சிகா �மாரசாமி ப�ேறமலா யா��பாண� 19.07.1996

வ �ரேவ"ைக இ�திரமல, கேண/வச%த�மா4 மா�தைள 19.07.1996

வ �ரேவ"ைக ஆதிைரய�
தியாகராசா

ேயாேக/வர�
யா��பாண� 19.07.1996

Copyright © Veeravengaikal.Com 
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• ��ற�

• மாவ �ர
க�

• க��லிக�

• நா���ப�றாள
க�

• அ��க�க�

• வ �ர�தளபதிக�

• உய�ரா�த க�

• சம
�கள நாயக
க�

• அழியா#$ட
க�

• ஒள'�பட க�

• வண�க�பாட)க�

• Wallpapers 

• இைணய,ய�-�
இ)ல�

• மாவ �ர
 இ)ல�

• ஈழ�ஹ01

ப�தி - 02

நிைல ெபய
 �3�ெபய
 மாவ�ட� வ �ர#சா0

வ �ரேவ ைக இைசவாண5
சி�னேவ


ப�மநாத�
யா��பாண� 19.07.1996

வ �ரேவ ைக தமி6வாண� த�ப�ராசா ெஜய�ப� யா��பாண� 19.07.1996

வ �ரேவ ைக ப�ரசா7த5 ப�பதி மேனாகர� கிள�ெநா�சி 19.07.1996

வ �ரேவ ைக 8
ேவல5
��ப�ரமண�ய�

ல� மண�
யா��பாண� 19.07.1996

வ �ரேவ ைக கமல5
சதாசிவ�

தி!�ெச
வ�
கிள�ெநா�சி 19.07.1996

வ �ரேவ ைக
பா9ேவ)
(இள :மர5)

த�" சத# யா��பாண� 19.07.1996

வ �ரேவ ைக இன'யவ5
ைகலாச�ப�%ைள

ேகா�ல�
யா��பாண� 19.07.1996

வ �ரேவ ைக நிமாலின' த&மலி'க� சிவெகௗ) யா��பாண� 19.07.1996

வ �ரேவ ைக பரேம1வ9
சிவபால��ப�ரமண�ய�

ெஜயவதன�
கிள�ெநா�சி 19.07.1996

ெல��ன5�
பரமலி க�
(வச7தரா<)

��"சாமி

*�+��மா&
ம,ட�கள�" 20.07.1996

ெல��ன5� சி�தாகர5
�மாரசி'க�

பால�ச.திர�
ம,ட�கள�" 20.07.1996

ெல��ன5� உமாபதி
க.ைதயா

அ!ளான.தராஜா
யா��பாண� 20.07.1996

ெல��ன5� உசா
சிவஞான�.தர�

ேலகேராஜின�
கிள�ெநா�சி 20.07.1996

2�
ெல��ன5�

மாவ�
பாலசி'க�

கேஜ.திர�
யா��பாண� 20.07.1996

2�
ெல��ன5�

வ��ெவ�ள' ெசபர�தின� ெறாப�னா யா��பாண� 25.07.1996

வ �ரேவ ைக கைலயாழய5
ேவலா�ேபா2

ந
லர,ன�
ம,ட�கள�" 26.07.1996

வ �ரேவ ைக சா7தி சிவஞான� ெஜன�தா யா��பாண� 26.07.1996

வ �ரேவ ைக ெஜகா
சி�ன�+ைர

ெஜயரதன�
யா��பாண� 26.07.1996
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வ �ரேவ ைக வாண5 த&மராசா ப�ரபாகர� *
ைல�த#6 26.07.1996

2�
ெல��ன5�

ந)லவ5 க.ைதயா கா.த�ப� யா��பாண� 27.07.1996

2�
ெல��ன5�

நிலவழக5
(ச7திர5)

ைவர*�+ ச.திர� யா��பாண� 27.07.1996

2�
ெல��ன5�

ராஜின' க7�ைபயா �மதி கிள�ெநா�சி 29.07.1996

2�
ெல��ன5�

தமி6காவல5
ெவ8றிேவ4

வ�ஐயரேம 
யா��பாண� 29.07.1996

ெல��ன5� சாவ��தி9 சா.தின� நடராசா யா��பாண� 03.08.1996

வ �ரேவ ைக கீ
�திகா +ளசி தியாகராசா யா��பாண� 03.08.1996

க�ட5 உ�தம5 வ2ேவ
 சிவநாத� யா��பாண� 04.08.1996

க�ட5 நாயக5
சிவ�!நாத�

�மர�!நாத�
யா��பாண� 04.08.1996

க�ட5 கவ�ஞ5
நாராயண:&�தி

பா கர�
யா��பாண� 04.08.1996

க�ட5 சிவநாத5
இர�தின�

கைல�ெச
வ�
கிள�ெநா�சி 04.08.1996

க�ட5 தியாகி இ!ளா;2 பா கர� கிள�ெநா�சி 04.08.1996

ெல��ன5� ெஜயசலீி
�ணல,�மி

ஆ7*கசாமி
யா��பாண� 04.08.1996

ெல��ன5� ேவ ைக
ெச
ைலயா

" பமல&
யா��பாண� 04.08.1996

ெல��ன5� கமலின'
உசாந.தின�

ச;*கநாத�
யா��பாண� 04.08.1996

ெல��ன5� ஆவ
�தனா கவ�தா க.தசாமி யா��பாண� 04.08.1996

ெல��ன5� கமல5 *�+ராசா த�ப�ராசா க;2 04.08.1996

2�
ெல��ன5�

கா
�கில5 த�" ெஜயசீல� யா��பாண� 04.08.1996

2�
ெல��ன5�

கைல#ெச)வ5 சிவச�" மதியழக� யா��பாண� 04.08.1996

2�
ெல��ன5�

ெபா5னரச5 பாலசி'க� சிவ�மா& யா��பாண� 04.08.1996

2�
ெல��ன5�

அ�ந�ப� சிவச�" சிவ�மா& யா��பாண� 04.08.1996

2�
ெல��ன5�

யேசா நாகராசா ந.த�மா& யா��பாண� 04.08.1996

வ �ரேவ ைக :கமதி
�த&சின�

கணபதி�ப�%ைள
யா��பாண� 04.08.1996

வ �ரேவ ைக கதிேரா5 ேசாம�.தர� �க.த� யா��பாண� 04.08.1996

வ �ரேவ ைக திமாற5 ெத@ேவ.திர� பகீரத� யா��பாண� 04.08.1996

வ �ரேவ ைக இள�க5
சரவண*�+

சிவ�மா&
யா��பாண� 21.08.1996

வ �ரேவ ைக கைல#ெச)வ5 சி'கராசா நி�ப� யா��பாண� 22.08.1996

க�ட5 பா1கர5
கணபதி�ப�%ைள

ச.திரராசா
ம,ட�கள�" 23.08.1996

க�ட5
சAெசய5
(இைசேவ7த5)

ஞான*�+

இள'�மர�
யா��பாண� 27.08.1996

வ �ரேவ ைக இராவண5 மான��க� மேக.திர� யா��பாண� 27.08.1996

2�
ெல��ன5�

ெஜயபால5
சி�ைனயா

ெஜகத# வர�
கிள�ெநா�சி 28.08.1996

வ �ரேவ ைக
எழி)ேவ7த5
(திவ�)

ேயா�எ2ச�

ேயா@ெவ;ணா
யா��பாண� 06.09.1996

ெல��ன5� ேசாழமண�
ேவ4�மய�4�

ெச
ல��மா&
யா��பாண� 12.09.1996

க�ட5 அ�த5 கிள�ெநா�சி 17.09.1996
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த'கேவ


இராேஜ.திர�மா&

வ �ரேவ ைக $தா கன'
ச;*கராசா

ச�.தலாேதவ�
கிள�ெநா�சி 20.09.1996

வ �ரேவ ைக லவன'தா
பால��ப�ரமண�ய�

மேகாதின�
கிள�ெநா�சி 04.02.1996

ேமஜ
 திCவ�ய5 (சிற�கர5)
ேவ4�ப�%ைள

தயாகர�
அ�பாைற 11.04.1996

ெல��ன5� ச�தியசலீ5
�.தர�ப�%ைள

ஆன.த�மா&
கிள�ெநா�சி 14.04.1996

ேமஜ
 மா,9 த'கராசா + ய.தின� யா��பாண� 19.04.1996

ெல��ன5� �தியவ�
த�ப��ப�%ைள

த'கமல&
ம,ட�கள�" 19.04.1996

ெல��ன5� ஈழ�ப�9ய5
க.தசாமி

ஏகா�பரநாத�
கிள�ெநா�சி 17.06.1996

ெல��ன5� கீ
�த5 (தமிழரச5) சி�ன�+ைர �க.த� யா��பாண� 19.06.1996

ெல��ன5� சி7,ஜா நவர,ன� சா.தி யா��பாண� 19.06.1996

வ �ரேவ ைக ப�ரபா
சிற#வ�ஜய�

வ�ஜய�மா)
யா��பாண� 19.06.1996

க�ட5 ஈழ�தர$
இராமசாமி

இள'ேக வர�
க;2 26.06.1996

க�ட5
இைசயர$
(Dைரமண�)

த&மலி'க� ெஜயகர� யா��பாண� 30.06.1996

ெல��ன5� �:7த5
*ன�யா;2

ச�தியநாத�
க;2 30.06.1996

ேமஜ
 :ேவ7திர5
வ #ரக�தி�ப�%ைள

பா கர�
யா��பாண� 02.07.1996

க�ட5 $மி�திர5
*!ைகயா

கா&�திகராசா
இர�தின") 02.07.1996

2�
ெல��ன5�

ெஜயமதி நடராசா ெஜகத# வ) யா��பாண� 02.07.1996

ெல��ன5� திலக5
பழன�யா;2

கமேல.திர�
யா��பாண� 10.07.1996

க�ட5 தமிழரச5 (இ5ப�)
ச;*கலி'க�

ச�திேய வர�
யா��பாண� 13.07.1996

2�
ெல��ன5�

சிவாகர5
மய�4�ேபா2

ஞானேசகர�
ம,ட�கள�" 18.07.1996

2�
ெல��ன5�

ராதா
�ழ.ைதேவ


காள�தா 
ம,ட�கள�" 18.07.1996

2�
ெல��ன5�

கவ� த'கேவ
தவராஐh அ�பாைற 18.07.1996

2�
ெல��ன5�

ெச�ப�ய5
ேப)�பநாயக�

சா
 ெபான�� 
யா��பாண� 18.07.1996

2�
ெல��ன5�

ம5மத5
ேதவசிகாமண�

*�.த�ப�)ய�
யா��பாண� 18.07.1996

2�
ெல��ன5�

மகாலி க�
(இ�ரா5)

த�ப�*�+மதியழக� யா��பாண� 18.07.1996

2�
ெல��ன5�

ெச)வ� பால�ச.திர�வதன� யா��பாண� 18.07.1996

2�
ெல��ன5�

வதன' ெஜகநாத� சசிகலா மா�தைள 18.07.1996

2�
ெல��ன5�

ேவதின' த&ம�த&சின� யா��பாண� 18.07.1996

வ �ரேவ ைக தள'

நி�தியான.த�

நிசா.தின�
யா��பாண� 18.07.1996

வ �ரேவ ைக தமி6வான' ேயாகலி'க� றஐன� யா��பாண� 18.07.1996

வ �ரேவ ைக யாழின'
வரதராசா

ேயாேக வ)
கிள�ெநா�சி 18.07.1996
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வ �ரேவ ைக ேதன)லி ேகாபா
மண� ம,ட�கள�" 18.07.1996

வ �ரேவ ைக அ�கிேனா
சி8ற�பல�

ெச
வராண�
அ�பாைற 18.07.1996

வ �ரேவ ைக ேவEமக� *!க�ெச
வரதி யா��பாண� 18.07.1996

வ �ரேவ ைக கமலா
��ப�ரமண�ய�

ரதிேதவ�
யா��பாண� 18.07.1996

வ �ரேவ ைக மா,ைம மாண��க�வள&மதி யா��பாண� 18.07.1996

2�
ெல��ன5�

கீ
�தனா
இராஐேகாபா


மC�ளா
ம�னா& 18.07.1996

ெல��ன5� தாமைர
வ�நாயக:&�தி

மல&வ�ழி
யா��பாண� 18.07.1996

ெல��ன5� யாழிைச �கதாச� ெஜயெகௗ) கிள�ெநா�சி 18.07.1996

வ �ரேவ ைக மண�ெமாழி சபாநாயக� சிகதர� ம,ட�கள�" 20.07.1996

ெல��ன5� இைளயவ5
அ�பலவாண;

மதிேகச�
கிள�ெநா�சி 20.07.1996

2�
ெல��ன5�

இைச�ப�9ய5
சாமி�த�ப�

கேணச:&�தி
அ�பாைற 21.07.1996

வ �ரேவ ைக �கழ5 க.தசாமி சிவபால� ம,ட�கள�" 21.07.1996

2�
ெல��ன5�

கEணப�ரா5
இர�தினசி'க�

நவDக�
யா��பாண� 22.07.1996

வ �ரேவ ைக வ�மலின' *!ைகயாவ�சாஜின� கிள�ெநா�சி 22.07.1996

ெல��ன5�
தரண�மாற5
(சா7த5)

த�ப�ராசா

கேணசலி'க�
ம,ட�கள�" 23.07.1996

2�
ெல��ன5�

ந)லவ5
நடராசா

ேகாேண வர�
கிள�ெநா�சி 23.07.1996

ெல��ன5� எழி�சிய5
ேவ4�ப�%ைள

"வேன.திர�
யா��பாண� 24.07.1996

ெல��ன5� கைலய�5ப5
மேக வர�

திலேக வர�
ம,ட�கள�" 24.07.1996

க�ட5
ெச�மாண5
(மாயவ5)

ந
லத�ப�

ேயாகநாத�
அ�பாைற 26.07.1996

க�ட5 ஐயனா

ச.திரெபா 

(க;ண�)

பாலகி! ண�

யா��பாண� 26.07.1996

ெல��ன5� கைலவாண� சசிகலா நேடசப�%ைள கிள�ெநா�சி 05.08.1996

வ �ரேவ ைக மா,9 ரதி சிவஞான� யா��பாண� 05.08.1996

வ �ரேவ ைக ம5ன5
க.த�ப�%ைள

ஆன.தராசா
யா��பாண� 05.08.1996

க�ட5 அ5பரச5
தியாகராசா

ச.திர�மா&
யா��பாண� 05.08.1996

ெல��ன5� ச7திரேசகர5 அ�ர�ெடானா
, ம�னா& 05.08.1996

க�ட5 ஆதி�தா
ந�ேல வ)

மா&�க;E
கிள�ெநா�சி 06.08.1996

2�
ெல��ன5�

ெச)வ�
ெச
வர,ண�

�பாசின�
கிள�ெநா�சி 06.08.1996

2�
ெல��ன5�

வாம5 சி�னராசா �யாதர� யா��பாண� 06.08.1996

வ �ரேவ ைக கவ��:வ�ய�ல5 ேப+7 சிமிேயா� கிள�ெநா�சி 19.08.1996

2�
ெல��ன5�

இைசய�த5
அ�பா�ப�%ைள

ச.திர�
யா��பாண� 18.08.1998

ெல��ன5� ஈழமதி சிவ:&�தி சிவஜா யா��பாண� 30.03.1999

வ �ரேவ ைக அ�தா (சிவ�ப�9யா) தேன.திர�வச.தி யா��பாண� 01.04.1999

வ �ரேவ ைக அக�தியா
அழகர�தின�

அFசியா
யா��பாண� 01.04.1999

க�ட5 நில0மாற5 வ6ன�யா 18.04.1999
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அ�ர�தனராஜா

சகாஜமா&ச


க�ட5 சசிகர5
வ�,2ேமா&

றி�சா,சா�ச�
கிள�ெநா�சி 18.04.1999

வ �ரேவ ைக சி7தனா (கைலமக�)
ேசாம�.தர�

ர�திேன வ)
யா��பாண� 26.04.1999

2�
ெல��ன5�

இலக5 இர�தின� சிற#தா யா��பாண� 10.05.1999

ெல��ன5� �கழ�த5 சிவச�" சசீதர� யா��பாண� 13.05.1999

வ �ரேவ ைக கவ�த5
இர�தினசி'க�

�ேர �மா&
கிள�ெநா�சி 15.05.1999

2�
ெல��ன5�

நிசா7தி ெச
வராசா தயாள�ன� கிள�ெநா�சி 08.03.1999

ெல��ன5� �க6மதி உலகநாத& பால�மா& யா��பாண� 13.06.1999

வ �ரேவ ைக பரதா (பர7தனா) ��ைபயா நிசா.தின� கிள�ெநா�சி 15.06.1999

ெல��ன5� �ர�சி�காவல5
பால��ப�ரமண�ய�

ராஜெகௗச&
யா��பாண� 26.06.1999

2�
ெல��ன5�

தமிழின'ய5
(தமிழ�ய5)

ைவர*�+தனேசக& யா��பாண� 29.06.1999

வ �ரேவ ைக $தா வ #ர�ப�இல,�மண� இ.தியா 05.07.1999

வ �ரேவ ைக தண�ைக�ேதவ� த&மலி'க�யேசாதா யா��பாண� 08.07.1999

2�
ெல��ன5�

நாமக� (ெச7Gரா) சிவபாத�உ!�திரா தி!ேகாணமைல 09.07.1999

ேமஜ
 அ�த�ப�9ய5
ஐயா�+ைர

வ�ஜயராசா
யா��பாண� 28.07.1999

வ �ரேவ ைக Gயேவ ைக
கி! ணசாமி

வச.த�மா)
கிள�ெநா�சி 26.08.1999

க�ட5 �ரெசாலி ($யா�)
ெச
ல�+ைர

உதய�மா&
யா��பாண� 22.09.1999

2�
ெல��ன5�

சா7தின' ேகாபா
 ெஜயமதி கிள�ெநா�சி 27.09.1999

வ �ரேவ ைக
அ�ப5
(எ)ைல�பைட)

அ�பா�சாமி

க!ணாநிதி
கிள�ெநா�சி 08.09.1999

வ �ரேவ ைக �லி�:�� க.ைதயாG)ய�மா& கிள�ெநா�சி 15.10.1999

ெல��ன5� பாவாண5 (ச7திர5)
ெச
வராசா

ரேம வர�
கிள�ெநா�சி 28.10.1999

வ �ரேவ ைக ேவ ைகெமாழி சி�ன�" கி)ஜாேதவ� யா��பாண� 28.10.1999

க�ட5 அ�ெமாழி கேண ேயாகராசா கிள�ெநா�சி 16.12.1999

க�ட5 ரத5 பால�!ச.திரேசகர� கிள�ெநா�சி 16.12.1999

ெல�ேகண)
நிH�ட5
(இைளயவ5)

த�ப�ராசா சதான.த� யா��பாண� 02.11.1999

ேமஜ
 நிலா
க.தசாமி

H, ெறாேப�கா
யா��பாண� 02.11.1999

ேமஜ
 அறிவ5 (ஆசா)
"வ�.தரராஜா

தவதா 
யா��பாண� 02.11.1999

ேமஜ
 வாண5
கி! ணப�%ைள

த&மசீல�
யா��பாண� 02.11.1999

2�
ெல��ன5�

யா6ெமாழி
பரராஜசி'க�

இராேச வ)
யா��பாண� 02.11.1999

ெல��ன5� ந)கீர5 ேலாகநாத� தவராசா கிள�ெநா�சி 02.11.1999

2�
ெல��ன5�

அEணாந�ப� இராம�ெஜயசீல� கிள�ெநா�சி 04.11.1999

2�
ெல��ன5�

எழி)�ர$ சிவகாமி சிற#தர� கிள�ெநா�சி 04.11.1999

2�
ெல��ன5�

தி�:மர5 ச.திராசா ேயாகராசா க;2 04.11.1999
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வ �ரேவ�ைக �ர	சிகா ெச�வர�தின


��பவதி

யா��பாண
 04.11.1999

வ �ரேவ�ைக யாழின�
ெசௗ�தரராசா

இராசல��மி
கிள�ெநா�சி 04.11.1999

க�ட� பத�சலி
சித
பர�ப�;ளைள

�மி�திரா
கிள�ெநா�சி 06.11.1999

க�ட� அறிவ�ண�
யேசாதர"#�தி

கி$பாகர%
&வெரலியா 08.11.1999

ெல�ேகண� �யவ� (தில�)
ெச�ல�'ைர

நிமேல�வர%
யா��பாண
 08.11.1999

2 

ெல�!ன�	
சி�ன�ேகாப"

ப�பதி�ப�(ைள

இராச)மா#
வ*ன�யா 09.11.1999

ெல�!ன�	 ேலாகா
ம$தநாயக


தவ�ெச�வ�
கிள�ெநா�சி 12.11.1999

வ �ரேவ�ைக அறிவழக� ச�திேவ�)ேக�திர% கிள�ெநா�சி 14.11.1999

க�ட� வாச�
+$க"#�தி

ேயாேக�திர%
யா��பாண
 15.11.1999

வ �ரேவ�ைக கய�வ"ழி ஆேரா�கிய
 ற./றா யா��பாண
 16.11.1999

வ �ரேவ�ைக ப#தி ெப$மா(இ�'மதி கிள�ெநா�சி 22.11.1999

க�ட� ஆவ%&தனா
வ�நாயக"#�தி

ேதவரஜன�
யா��பாண
 25.12.1999

ெல�!ன�	 '&(
த
ப�ராசா ெச�வா

(கனகராசா)
யா��பாண
 25.12.1999

க�ட� பரண"
சி%ன�த
ப�

வச�தாேதவ�
யா��பாண
 25.12.1999

ெல�!ன�	 வானதி ()ழலி)
க$ணான�தசிவ


ப�ேறமியா
யா��பாண
 30.12.1999

வ �ரேவ�ைக ெச ப"ைற
த#ம)லசி1க


தவேயாக�ெச�வ�
கிள�ெநா�சி 30.12.1999

வ �ரேவ�ைக )'தின� ர2ண)மா# சர�வதி கிள�ெநா�சி 30.12.1999

2 

ெல�!ன�	
நிமல�

த
ப��ப�(ைள

சசி�)மா#
ம2ட�கள�� 31.12.1999

2 

ெல�!ன�	
மானவ,ள�

க�தசாமி

ேயாேக�வர%
யா��பாண
 31.12.1999

வ �ரேவ�ைக
ப&மேவலரச�

(எ�ைல�பைட)

சி%ன�'ைர

ப�மேவலரச%
யா��பாண
 03.12.1999

வ �ரேவ�ைக
ேநைசயா

(எ�ைல�பைட)
நாக+�' ேநைசயா கிள�ெநா�சி 11.12.1999

ெல�!ன�	
தி/� (சிற��

எ�ைல�பைட)
அ%ரன� ேமாகனதில5� ம2ட�கள�� 11.12.1999

ெல�!ன�	
வ"ஜய)மா%

(எ�ைல�பைட)

பால��ப�ரமண�ய


வ�ஜய)மா#
+�ைல�த.* 25.12.1999

வ �ரேவ�ைக
சி�ன&த ப"

(எ�ைல�பைட)

ெபா%ைனயா

சி%ைனயா
கிள�ெநா�சி 17.12.1999

2 

ெல�!ன�	

இ2திர�

(எ�ைல�பைட)

��ப�ரமண�ய


மேக�திர%
வ*ன�யா 18.12.1999

வ �ரேவ�ைக பா� (எ�ைல�பைட)
ெச�தி�நாத%

வ�ஜிதர%
யா��பாண
 18.12.1999

2 

ெல�!ன�	

3ேர4

(எ�ைல�பைட)
ச�தன
 �ேர�)மா# தி$ேகாணமைல 20.12.1999

ெல�!ன�	
ெஜக� (சிற��

எ�ைல�பைட)

மய��வாகன


அமி#தலி1க

கிள�ெநா�சி 17.12.1999

க�ட� அறிஞ� (கீத�)
கி$�ணசாமி

இ$தய"#�தி
மா�தைள 18.12.1999

ெல�!ன�	 இய�வ �ர� நசாறி�இ�திர% யா��பாண
 18.12.1999

வ �ரேவ�ைக ச2தனா (ந�ல�கிள�)
தி�ைலய
பல


மாலதி
கிள�ெநா�சி 18.12.1999

க�ட� உதயபால� அ
பாைற 09.04.1999
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ேகாபா�

தி�ைலநாத%

வ �ரேவ�ைக வா3கி (அ��வ"ழி)
+�ைதயா

வ�ஜயல2�மி
க89 16.05.1999

வ �ரேவ�ைக நேர4 இராேச�திர
 சசிகர% யா��பாண
 16.05.1999

2 

ெல�!ன�	

அ'த�

(ெச�வ&தி�ண�)

ெவ/றிேவ�

ேமாக%ரா:
யா��பாண
 16.05.1999

க�ட� மேனா
த1கசாமி

ெச�வநாயகி
கிள�ெநா�சி 12.09.1999

ெல�!ன�	 3ட%�கழ�
ெபா%ன
பல


தவேலாகநாத%
+�ைல�த.* 12.09.1999

வ �ரேவ�ைக இயலிைச நமசிவாய
 த#சின� கிள�ெநா�சி 12.09.1999

க�ட� சேபச�
ெச�ல�த
ப�

இர2ணலி1க

அ&ராத�ர
 13.09.1999

ேமஜ% இள ப"ைற நாேக�திர
 ெஜயகலா யா��பாண
 14.10.1999

ெல�!ன�	 )	!மய"
ச8+கராசா

அ$ம$�த%
கிள�ெநா�சி 14.10.1999

2 

ெல�!ன�	
அக&தமி8 அ;யதா�ச�திரகலா கிள�ெநா�சி 14.10.1999

வ �ரேவ�ைக ர) )$சாமி ரவ��ச�திர% கிள�ெநா�சி 03.11.1999

க�ட� மரகத (வ"�லிய )
சி%மயான�த


சிவ��த#
யா��பாண
 04.11.1999

ெல�!ன�	 ந93ட% ()ய"�)
பாலகி$�ண%

வ�ஜிதா
யா��பாண
 04.11.1999

ெல�!ன�	 ஆ:ர�
ெச�ல�'ைர

ப�மர<ச%
கிள�ெநா�சி 04.11.1999

2 

ெல�!ன�	
வ�லவ�

ெச�வர�தின


சத.�வர%
யா��பாண
 04.11.1999

2 

ெல�!ன�	
3பாச�

கி$�ணசாமி

வ�நாயக"#�தி
கிள�ெநா�சி 04.11.1999

வ �ரேவ�ைக த�க 
ேதவராசா

ேதவர<சின�
கிள�ெநா�சி 04.11.1999

க�ட� கர�
இராசர�தின


)ணேசகர

யா��பாண
 23.11.1999

வ �ரேவ�ைக
நவராச�

()�றசலீ�)

ப<சலி1க


பால�ச�திர%
கிள�ெநா�சி 29.11.1999

வ �ரேவ�ைக சிறி (எ�ைல�பைட)
நாேக�திர


சிற.கா�த%
யா��பாண
 17.11.1999

வ �ரேவ�ைக
)க� (சிற��

எ�ைல�பைட)

ேயாகான�த%

சா�த)க%
யா��பாண
 17.11.1999

2 

ெல�!ன�	

பா� (சசி) (சிற��

எ�ைல�பைட)
வ .ரக�தி பா� யா��பாண
 17.11.1999

ெல�!ன�	
சசி (சிற��

எ�ைல�பைட)
நாராயண%சசி�)மா# யா��பாண
 19.11.1999

2 

ெல�!ன�	

கா2த� (ர))

(எ�ைல�பைட)

சிவபாத


ெஜயகா�த%
கிள�ெநா�சி 18.11.1999

வ �ரேவ�ைக �ர	சிமய"�
இர�தினசி1க


சிவ�ப�;யா
கிள�ெநா�சி 01.12.1999

வ �ரேவ�ைக இ�ெமாழி
பாலகி$�ண%

பாலரஜன�
யா��பாண
 04.12.1999

வ �ரேவ�ைக இ�ப� (பாரதி) )லேசகர
)க% யா��பாண
 12.12.1999

க�ட� காதா ப;
சதாசிவ


ேயாேக�வ;
கிள�ெநா�சி 17.12.1999

க�ட� ேகாப"கா =1காவன
 ர<சின� வ*ன�யா 17.12.1999

ெல�!ன�	 கா&தவராய� 'ைரராசா சரவேண� வ*ன�யா 17.12.1999

2 

ெல�!ன�	
த�ச� (�லிவ�ண�) ��தரலி1க
 சிவரா: யா��பாண
 26.12.1999

Page 7 of 17கிள�ெநா�சி மாவ .ர# 'ய�7
 இ�ல
 -வ��'ட�க( - ப)தி - 02

16/01/2012http://www.veeravengaikal.com/index.php/heroes-details/86-kilinochchi-vithudal-02



வ �ரேவ�ைக அக�ப#தி இராேச�திர


தவ�ச�திர%

கிள�ெநா�சி 26.12.1999

வ �ரேவ�ைக 'த�வ�
வ��ர#ேலாகநாத%

டல�
கிள�ெநா�சி 27.12.1999

க�ட� மேக4
இர�தினசி1க


சிவ)மா#
கிள�ெநா�சி 29.12.1999

ெல�!ன�	 அ�பரச�
ச�திரேசகர


ஈ�வர%
கிள�ெநா�சி 06.05.2000

ேமஜ% தமி8<ெச�வ" மாண��க
 த#சின� கிள�ெநா�சி 01.04.2000

ேமஜ% இள ப#தி
சி%ன�சாமி

உதய)மா#
வ*ன�யா 01.04.2000

க�ட� ெபாழில�
தி$நா*�கர�

சிவ)மா#
யா��பாண
 01.01.2000

க�ட� ப"ரணவ� நாகர�தின
 ப�ரத.ப% யா��பாண
 17.01.2000

வ �ரேவ�ைக அ'தரசி
த
ப��ப�(ைள

'வாரகாேதவ�
கிள�ெநா�சி 20.01.2000

2 

ெல�!ன�	
கைல'கில�

இராம�ச�திர%

ெஜன�)மா#
கிள�ெநா�சி 05.06.2000

ேமஜ% இன�தா (அ#ணா) ப<சலி1க
லலிதா கிள�ெநா�சி 05.06.2000

க�ட� இல�கியா
ேவ7�சாமி

மேக�வ;
கிள�ெநா�சி 06.06.2000

2 

ெல�!ன�	
ைவைக (மதி)

ேப;%பநாத%

�வேன�வ;
யா��பாண
 06.06.2000

க�ட� இள =வ� க@�ைபயா சசி�)மா# கிள�ெநா�சி 30.01.2000

வ �ரேவ�ைக
சி�க�

(எ�ைல�பைட)
ச�தன
 ராேச�திர
 கிள�ெநா�சி 06.02.2000

வ �ரேவ�ைக

கி#4ண)மா%

(கேண4) 

(எ�ைல�பைட)

இராமலி1க


கி$�ண)மா#
கிள�ெநா�சி 11.01.2000

வ �ரேவ�ைக தமிழரச�
ஆ@+க


அேலாசிய�
கிள�ெநா�சி 01.02.2000

வ �ரேவ�ைக ச&தியா
இர�தின


ெக�காேதவ�
யா��பாண
 02.02.2000

வ �ரேவ�ைக நிலவழகி (3ட%வ"ழி) ��ப�ரமண�ய
 திேரசா கிள�ெநா�சி 09.02.2000

ேமஜ% ந�கீர� (சசி)
நாகலி1க


தவ�ெச�வ%
யா��பாண
 17.02.2000

2 

ெல�!ன�	
ப"ரத�பா

ச�சிதான�த


ல2�மி�சலா
கிள�ெநா�சி 29.02.2000

வ �ரேவ�ைக ப"ரசா2தின� வ .ரசி1க
 பாமின� யா��பாண
 29.02.2000

வ �ரேவ�ைக வள%மதி
+ன�ய#

)1)ம�ெச�வ�
கிள�ெநா�சி 01.03.2000

2 

ெல�!ன�	
மத�

பழன�யா89; 

ேயாகராசா
கிள�ெநா�சி 08.03.2000

க�ட� ஈைகேவ2த� �வேன�திர
 பர�த% கிள�ெநா�சி 27.03.2000

2 

ெல�!ன�	
வ"ேனாத� 'ைரசி1க
 ப�ரத.ப% கிள�ெநா�சி 28.03.2000

வ �ரேவ�ைக
)ய"ல�

(ேசாழநிலவ�)
ப�மநாத%வ�ேனாத% கிள�ெநா�சி 28.03.2000

ெல�!ன�	 ேத�ெமாழிய� ச8+க
 ��பநாத% கிள�ெநா�சி 30.03.2000

வ �ரேவ�ைக வாண� ந�லத
ப� சிறிகா�த% கிள�ெநா�சி 30.03.2000

வ �ரேவ�ைக ர) (எ�ைல�பைட) க�ைதயா ர)நாத% யா��பாண
 05.03.2000

வ �ரேவ�ைக
சிவாகர�

(எ�ைல�பைட)
கதிரேவ� சிவாகர% கிள�ெநா�சி 08.03.2000

2 

ெல�!ன�	
சி�ன�)ய"� மேக�திர%வனஜா யா��பாண
 01.04.2000

அரசிலா ெஜகநாத% ச;தா கிள�ெநா�சி 01.04.2000
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2 

ெல�!ன�	

2 

ெல�!ன�	
அறிவரச�

ெபா%B�)மா#

இ�திர)மா#
யா��பாண
 01.04.2000

வ �ரேவ�ைக த�பா சிவசாமி ல5லாவதி கிள�ெநா�சி 01.04.2000

வ �ரேவ�ைக வா��லி
அ/�தராசா

இராச)மா;
யா��பாண
 01.04.2000

வ �ரேவ�ைக தமி8�கைல
)ணபாலசி1க


ெஜயெகௗ;
யா��பாண
 01.04.2000

ேமஜ% ல�சனா ஆன�தராஜா ெகௗ; யா��பாண
 02.04.2000

வ �ரேவ�ைக கா2த�
பழன�யா89

ேயாகநாத%
கிள�ெநா�சி 02.04.2000

வ �ரேவ�ைக சம%ந�ைக பரம)$யேசாதா கிள�ெநா�சி 04.04.2000

2 

ெல�!ன�	
ப"ைறயரசி

டான�ய�

ஞாேன�வ;
கிள�ெநா�சி 05.04.2000

க�ட� மண"ய"ைழ ெச�வநாயக
 கவ�தா யா��பாண
 10.04.2000

ெல�!ன�	 சிவ�ப";யா
கி$�ணப�(ைள

தவேலாஜின�
கிள�ெநா�சி 10.04.2000

2 

ெல�!ன�	
ைமவ"ழி நாகராசா நாகதாரண� கிள�ெநா�சி 10.04.2000

வ �ரேவ�ைக 3ட;ன� (�யவ,) வ�ஜயராஜா வ�ஜிதா யா��பாண
 10.04.2000

வ �ரேவ�ைக �யகைல )மரேவ� ச�திரகலா கிள�ெநா�சி 10.04.2000

க�ட� பழ2தமிழ� மேக�திர% பா�கர% யா��பாண
 11.04.2000

ெல�!ன�	 ெகௗதமி அராவ� ெச�வராண� கிள�ெநா�சி 11.04.2000

ெல�!ன�	 பாவரசி
கணபதி�ப�(ைள

தயாநிதி
+�ைல�த.* 11.04.2000

2 

ெல�!ன�	
3மி&திர� ��ைபயா கா�தDப% இர�தின�; 11.04.2000

வ �ரேவ�ைக ச�கவ" (சா2தி)
மய��வாகன


சிவத#சன�
கிள�ெநா�சி 11.04.2000

வ �ரேவ�ைக வ"�ண"லா
ம;யபா89ய


��பராண�
கிள�ெநா�சி 11.04.2000

வ �ரேவ�ைக ச%மின�
ெச�ல�'ைர

அ$1கீதா
யா��பாண
 26.04.2000

வ �ரேவ�ைக வா3கி நாக+�'அ$�ததி யா��பாண
 30.04.2000

வ �ரேவ�ைக 'கில� ெப$மா( சத.�கர% யா��பாண
 09.05.2000

வ �ரேவ�ைக அரவ"2த�
சிவான�த%

ேமாகனDப%
யா��பாண
 09.05.2000

ேமஜ% ேதனரசி 'ைரய�பா ர<சின� யா��பாண
 11.05.2000

ெல�!ன�	 இள ெபாழில�
ெவ(ைள�சாமி

+�'�)மா#
கிள�ெநா�சி 11.05.2000

ெல�!ன�	 ேலாேக4 ம;யதா�ேய�தா� யா��பாண
 17.05.2000

க�ட� உய"ரவ�
ஞான��தர


மதியழக%
யா��பாண
 20.05.2000

2 

ெல�!ன�	
சத�4

மகாலி1க


மேக�வர%
யா��பாண
 20.05.2000

வ �ரேவ�ைக

இைச<ேசாழ�

(சிற��

எ�ைல�பைட)

ேயாகபால%

தவ�)மா#
யா��பாண
 23.05.2000

ெல�!ன�	 மாவ�ண�
��ப�ரமண�ய


ப�ரச%னா
யா��பாண
 02.06.2000

ெல�!ன�	
க�ண�

(எ�ைல�பைட)

க�ைதயா

வ��ேன�வர%
கிள�ெநா�சி 07.06.2000

வ �ரேவ�ைக
வரத� (சிற��

எ�ைல�பைட)
��ப�ரமண�ய
லவ% கிள�ெநா�சி 09.06.2000
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வ �ரேவ�ைக அ�ப�

(எ�ைல�பைட)

)மாரசாமி

இராசநாயக


+�ைல�த.* 09.06.2000

வ �ரேவ�ைக
தியா)

(எ�ைல�பைட)
ெப$மா( தியாகராசா கிள�ெநா�சி 10.06.2000

ேமஜ% ெச�வ"
பரராஜசி1க


கைல�ெச�வ�
யா��பாண
 04.07.2000

ெல�!ன�	 சிவந�ைக திலகராஜாவ�ேமாஜின� கிள�ெநா�சி 04.07.2000

ெல�!ன�	 ெவ�ண"லா நாக"#�தி �க�தின� கிள�ெநா�சி 04.07.2000

ெல�!ன�	 சம;ைச
ஞானப89த#

ற<சிதமல#
கிள�ெநா�சி 04.07.2000

ெல�!ன�	 'கிலா க�தசாமி பராச�தி யா��பாண
 04.07.2000

2 

ெல�!ன�	
நாமதி க�தசாமி கைலமதி யா��பாண
 04.07.2000

ேமஜ% ேதசிக� சி1கராசா சிவத#ச% யா��பாண
 13.07.2000

2 

ெல�!ன�	
ெச2�ரா

)மார�ப�(ைள

ப�ரபாகின�
கிள�ெநா�சி 14.07.2000

வ �ரேவ�ைக அன2தின�
பரம�தலி1க


தயாள�ன�
கிள�ெநா�சி 31.07.2000

ெல�!ன�	
ெச2தி�நாத�

(எ�ைல�பைட)

��ப�ரமண�ய


ெச�தி�நாத%
கிள�ெநா�சி 03.07.2000

2 

ெல�!ன�	

க#ணாநிதி

(எ�ைல�பைட)
க�ைதயா க$ணாநிதி கிள�ெநா�சி 09.07.2000

2 

ெல�!ன�	
யாழிைச த1கராஜா �பாஜின� கிள�ெநா�சி 03.08.2000

ெல�ேகண� இ# ெபாைற ஆசி#வாத
 ரேம� யா��பாண
 03.09.2000

ெல�!ன�	 ேசாழமக,
ெச�வர�தின


ந)ேல�வ;
கிள�ெநா�சி 03.09.2000

2 

ெல�!ன�	
பாமக, ேசாதிலி1க
 சசிகலா கிள�ெநா�சி 03.09.2000

2 

ெல�!ன�	
பாமதி நடராஜா �ஜாதா கிள�ெநா�சி 03.09.2000

ெல�!ன�	 அ�பழகி
ஆ@+க


ெஜயமாலின�
யா��பாண
 03.09.2000

ெல�!ன�	 இைறயறி@ (மத�னா) ��தர
உதய)மா; யா��பாண
 03.09.2000

2 

ெல�!ன�	
அகமா�

ெதFேவ�திர


நாேக�வ;
யா��பாண
 03.09.2000

க�ட� கர�
கிறி��ேதா�திர


பாலநாத%
யா��பாண
 03.09.2000

க�ட� தமி8�காவல�
சீவர�தின


கல5�ணதா�
யா��பாண
 03.09.2000

ெல�!ன�	
இைற'ைனவ�

(அழகரச�)

த
ப��ப�(ைள

�ேர�)மா#
கிள�ெநா�சி 03.09.2000

க�ட� )றி�சி
இராச'ைர

ேகாG�வ;
யா��பாண
 03.09.2000

2 

ெல�!ன�	
அ��&தமிழின�

அ���'ைர

ச)�தலாேதவ�
யா��பாண
 03.09.2000

2 

ெல�!ன�	
அறிவ"ன� அ%னலி1க
 சசிேரகா கிள�ெநா�சி 03.09.2000

வ �ரேவ�ைக அகர&ேத�
ெவ(ைள�சாமி

சிற.ேதவ�
கிள�ெநா�சி 03.09.2000

க�ட� ச�க%
�8ண�ய#

ச�திேய�வர%
யா��பாண
 03.09.2000

2 

ெல�!ன�	
அ��மாற�

ெபா%B�'ைர

உதய)மா#
யா��பாண
 03.09.2000

வ �ரேவ�ைக ைப2தமிழ�
ேப#�ம%

எ;�கமி�ட%
கிள�ெநா�சி 03.09.2000

ெல�!ன�	 ேவலரசி ேயாகராசா க�பனா யா��பாண
 03.09.2000

Page 10 of 17கிள�ெநா�சி மாவ .ர# 'ய�7
 இ�ல
 -வ��'ட�க( - ப)தி ...

16/01/2012http://www.veeravengaikal.com/index.php/heroes-details/86-kilinochchi-vithudal-02



க�ட� கைலயரச� ேவலா�த� ப	ரபாக� கிள�ெநா�சி 10.09.2000

வ �ரேவைக ம� இராைசயா ேயாகராண	 கிள�ெநா�சி 10.09.2000

வ �ரேவைக ��யழகி (ஆன�தி) அமி�தலி�க�வ	ஜிதா யா��பாண� 10.09.2000

வ �ரேவைக �ட�
நேடசப	�ைள

 ேலாசனா
யா��பாண� 10.09.2000

வ �ரேவைக ைப�தமி� மேக"வர# ரத$"வ% யா��பாண� 10.09.2000

ெல��ன�� சசி
மாண	&க�

ரவ $'திரராச#
யா��பாண� 16.09.2000

ெல��ன�� �கா ச()க�த�சின� கிள�ெநா�சி 17.09.2000

வ �ரேவைக ச�திர மா� ேகாபா* ேகாப	நா+ கிள�ெநா�சி 18.09.2000

2!

ெல��ன��

வச�த� (சிற�#

எ%ைல�பைட)
இராச,ைர கேஜ'திர# யா��பாண� 03.10.2000

க�ட� சிவகர�
இராம�ச'திர#

பால�ச'திர#
கிள�ெநா�சி 26.09.2000

2!

ெல��ன��
எழி%நிலா கேண"ெஜயெகௗ% கிள�ெநா�சி 26.09.2000

2!

ெல��ன��
ெச%வ� (நிலவ�) த�கராசா சத$"வர# கிள�ெநா�சி 26.09.2000

வ �ரேவைக அறி(மண*
,ைரராசா

,ளசிகா'த#
யா��பாண� 26.09.2000

வ �ரேவைக தமி�+ெச%வ� ப பதி றேம"வர# கிள�ெநா�சி 26.09.2000

வ �ரேவைக ந,கீர� மண	ய�ஆன'தரா0 கிள�ெநா�சி 26.09.2000

வ �ரேவைக மாயவ�
ச()கநாத#

கேணசலி�க�
கிள�ெநா�சி 26.09.2000

வ �ரேவைக வ �ர�ப� மா%)+,1மேரச# கிள�ெநா�சி 26.09.2000

வ �ரேவைக இ�திர� க'தசாமி ர2ச# கிள�ெநா�சி 26.09.2000

ெல��ன�� � �த� க'தசாமி �வரா0 கிள�ெநா�சி 27.09.2000

2!

ெல��ன��
ைவைக+�ட�

நேடசப	�ைள

நிசா'த#
கிள�ெநா�சி 28.09.2000

2!

ெல��ன��
ேநய�/�

பாலகி3ஸண#

ெஜமி'த#
கிள�ெநா�சி 28.09.2000

வ �ரேவைக தமி�வ �ர� க5�ைபயா தவேநச# யா��பாண� 30.09.2000

2!

ெல��ன��

இைமெயாள1

(ப/மின1)
ேயாகநாத#,"ய'தி யா��பாண� 07.06.2000

2!

ெல��ன��
இயலி ( றி+சி)

க'ைதயா

பவளேலாஜின�
கிள�ெநா�சி 27.09.2000

வ �ரேவைக அ23வ*ழி ேதவராசா ேரவதி கிள�ெநா�சி 27.09.2000

வ �ரேவைக
அ�ப� (சிற�#

எ%ைல�பைட)

பரமசாமி

இராேஜ"வர#
கிள�ெநா�சி 01.09.2000

ெல��ன��
கர� (சிற�#

எ%ைல�பைட)
கி"ணசாமி 13பர# யா��பாண� 03.09.2000

2!

ெல��ன��

வ*ஜய மா� (சிற�#

எ%ைல�பைட)
ெச�கா#வ	ஜய1மா� யா��பாண� 03.09.2000

2!

ெல��ன��

பால� (சிற�#

எ%ைல�பைட)

இராசர+தின�

ச'திரபால#
கிள�ெநா�சி 03.09.2000

வ �ரேவைக

சிமி�� (ஜ�வ�) 

(சிற�#

எ%ைல�பைட)

ஞானமேனாகர#

மேனாஜ$வ#
யா��பாண� 03.09.2000

வ �ரேவைக
ப*ர# (சிற�#

எ%ைல�பைட)

இராேஜ'திர�

ப	ரபாகர#
கிள�ெநா�சி 03.09.2000

வ �ரேவைக
சக� (சிற�#

எ%ைல�பைட)
ஏ8மைலசசி&1மா� கிள�ெநா�சி 03.09.2000

�த�ச�

(காவ%�ைற

தலைம,காவல�)

சி#னராசா  த�ச# கிள�ெநா�சி 25.09.2000
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க�ட� ஆரதி நாராயண# ராண	 யா��பாண� 02.10.2000

வ �ரேவைக கைலய�தா
அ�க)+,

அ)தவ*லி
கிள�ெநா�சி 03.10.2000

வ �ரேவைக யா�ெமாழி
ஆ5)க�

ேதவ�ப	%யா
ப,ைள 04.10.2000

ெல��ன��
மி2ணா

(�%ைலயரசி)
ேச,பதி மதிவதன� கிள�ெநா�சி 05.10.2000

2!

ெல��ன��
எழிலரசி த�கேவ*ெஜயசிறி க(; 06.10.2000

2!

ெல��ன��
 ��ேவைக சகாயநாத# சிேற" ெகா8�< 06.10.2000

2!

ெல��ன��
அக%யா

இராேஜ"வர#

கைலயரசி
யா��பாண� 06.10.2000

வ �ரேவைக மண*ேவ�த�
இராைமயா

இராமகி3"ண#
கிள�ெநா�சி 19.10.2000

ெல��ன�� வ�ம� ேவ:ச+தியசீல# கிள�ெநா�சி 20.10.2000

ெல��ன�� பாவல�
பாலகி3"ண#

பால)ரள�
யா��பாண� 23.10.2000

ெல�ேகண% ேசக�
மாயா(;

ெஜய&1மா�
கிள�ெநா�சி 23.10.2000

ெல��ன�� மேனா
ேவ:�சாமி

<வேன"வ%
கிள�ெநா�சி 28.10.2000

வ �ரேவைக மைறவாண*
இராம�ச'திர#

,"ய'தின�
கிள�ெநா�சி 29.10.2000

2!

ெல��ன��
கடலரசி

ம#மதராசா

மண	ேமகைல
கிள�ெநா�சி 19.11.2000

2!

ெல��ன��
ரவ* (எ%ைல�பைட)  �ைபயா கேஜ'திர# கிள�ெநா�சி 22.11.2000

2!

ெல��ன��
இைசமதி

வ $ரசி�க�

இராேஜ"வ%
யா��பாண� 22.12.2000

ெல��ன��
வ*ஜய�

(எ%ைல�பைட)

)+,&1மா�

வ	ஜயசிறி
யா��பாண� 13.12.2000

வ �ரேவைக
ராசா (சிற�#

எ%ைல�பைட)
,ைரராசா சிவச�< கிள�ெநா�சி 22.12.2000

ெல��ன�� �ட� க'தசாமி நவத$ப# யா��பாண� 05.12.2000

வ �ரேவைக தமிழின1ய�
த�கேவ*

ெஜய&1மாh
யா��பாண� 05.12.2000

ெல��ன�� வ*/தகி
சிவலி�க�

சிவேலாஜின�
யா��பாண� 09.12.2000

வ �ரேவைக மதிவாண* நாேக'திர� ராகின� கிள�ெநா�சி 09.12.2000

ெல��ன�� ம5ெமாழி
ந1ேல"வர#

ந'த1மா�
ெகா8�< 09.12.2000

ெல��ன�� இளகதி�
ஆ5)க�

வாமேதவ#
யா��பாண� 22.01.2000

க�ட� ச/திய6ப* ேவ:சேறாஜின� கிள�ெநா�சி 05.06.2000

க�ட� த�பா அேசாக# ச�கீதா யா��பாண� 13.02.2000

வ �ரேவைக நதியரச� 1ணர>ண�இ#பரா0 யா��பாண� 14.02.2000

க�ட� ப*7யகா நடராசா  பாசின� யா��பாண� 25.03.2000

வ �ரேவைக ைவைக (ப*ைறமதி)
இர+தினேகாபா*

டயானா
கிள�ெநா�சி 29.03.2000

ெல��ன�� மதிவதன1 க'தசாமி வதன� கிள�ெநா�சி 02.04.2000

வ �ரேவைக 8ேயா�
தாேமாதர�ப	�ைள

சிவ1மா�
கிள�ெநா�சி 16.04.2000

ெல��ன�� ெவ9றியரசி ெச*வராசா ச'திரகலா கிள�ெநா�சி 18.04.2000

2!

ெல��ன��
அண*மக3

க'ைதயா

ெஜயர2சின�
கிள�ெநா�சி 19.04.2000
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ெல��ன�� ேகாைவைம�த� நேடச#

ேவன>உதய1மா�

வ@ன�யா 20.04.2000

வ �ரேவைக இ��கில�
த�கேவ*

ரவ	�ச'திர#
கிள�ெநா�சி 20.04.2000

ெல��ன��
ஆ9ரலரச�

(தமி�/ெத�ற%)

கி"ணப	�ைள

ெஜய&1மா�
கிள�ெநா�சி 21.04.2000

2!

ெல��ன��
ேவைக

 �ப	ரமண	ய�

ெஜகத$"வர#
கிள�ெநா�சி 21.04.2000

வ �ரேவைக இள மர�
ந*ல)+,

அ#ரன�வ	ஜிதர#
கிள�ெநா�சி 21.04.2000

ெல��ன�� ம�சா இ'திரசி�க�Aபா யா��பாண� 10.05.2000

ெல��ன�� ெகாைடய�ப�
இராசர+தின�

த�ம1லசி�க�
யா��பாண� 10.05.2000

ெல��ன�� ஈழவாச�
கதிரமைல�ப	�ைள

அ3�வ#ன#
யா��பாண� 10.05.2000

2!

ெல��ன��
ச�தனமதி

அழக#

இராம�ச'திர#
கிள�ெநா�சி 10.05.2000

க�ட� ெவ9றி ப பதி ப	ரபாகர# யா��பாண� 15.05.2000

ெல��ன�� ெபாழி%
C%ய1மார#

தவDப	ன�
கிள�ெநா�சி 15.05.2000

வ �ரேவைக ஈழெமாழி சி#ன�< றி2சாEவ	 யா��பாண� 16.05.2000

2!

ெல��ன��
தழி�+ெச%வ*

ெச*ல+,ைர

ெஜயநாயகி
க(; 29.05.2000

ெல��ன�� #ர�சி
வ	"வநாத#

வ	ம*ரா0
கிள�ெநா�சி 30.05.2000

ேமஜ� மதிவ5ண�
ஞானப	ரகாச�

அ#ரன�ெஜரா>
யா��பாண� 05.06.2000

க�ட�  ய*%மாற�
1லேசகர�

ெச*வ&1மாh
யா��பாண� 05.06.2000

2!

ெல��ன��
இள�தாயகி இராமசாமி ேரFகா கிள�ெநா�சி 19.06.2000

ேமஜ�
ந�த�

(ெஜய�2க�)

ேகசான'த#

திவாகர#
கிள�ெநா�சி 24.06.2000

ெல��ன�� ஈழ�ப*7ய� இராைசயா சிவேனச# ம>ட&கள�< 09.07.2000

வ �ரேவைக வ �ரமறவ� த�கேவ*ஆன'தரா0 கிள�ெநா�சி 10.07.2000

ெல��ன�� தவமாற�
த�ைபயா

சிவேன"வரC%ய�
கிள�ெநா�சி 11.07.2000

2!

ெல��ன��
ஈழ,கதி� ஆ5)க�மேனாகர# கிள�ெநா�சி 26.08.2000

2!

ெல��ன��
மாலா நாகராசா வ	ஜிதா கிள�ெநா�சி 31.08.2000

வ �ரேவைக
ர;சி/ மா� (சிற�#

எ%ைல�பைட)

க5�ைபயா

ர2சி+1மா�
கிள�ெநா�சி 01.08.2000

க�ட� அ23ேயாக� மா%)+, ேயாகராசா கிள�ெநா�சி 01.09.2000

க�ட� அனபழக� ேகாபா*  தாகர# கிள�ெநா�சி 18.09.2000

வ �ரேவைக கைல+�ட�
ந*லத�ப	

வ	ஜயல> மி
கிள�ெநா�சி 06.10.2000

ெல��ன�� திரவ�
சி#னராசா

சா'தேநச#
கிள�ெநா�சி 06.10.2000

வ �ரேவைக இள மண�
த�ம1லசி�க�

றஜ$வ#
யா��பாண� 06.10.2000

வ �ரேவைக கன1மதி
சி#ன+,ைர

க*�பனாேதவ	
யா��பாண� 07.10.2000

வ �ரேவைக உ2/திர�
உ3+திரனா'த�

சிவான'த#
கிள�ெநா�சி 09.10.2000

ேமஜ� கைலவாண� கதிரேவ:த�மசீல# யா��பாண� 10.10.2000

வ �ரேவைக #க�நிலா யா��பாண� 13.10.2000
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சா>1(யG�+தி

எழிலரசி

2!

ெல��ன��
வா�கி கதிேர ப	ேறமினா கிள�ெநா�சி 15.10.2000

2!

ெல��ன��
கட!ப� க'தசாமி ெஜகநாத# கிள�ெநா�சி 20.10.2000

வ �ரேவைக
ர;சி/ (சிற�#

எ%ைல�பைட)
மண	ய�மத$"வர# கிள�ெநா�சி 20.10.2000

வ �ரேவைக
ராச�

(எ%ைல�பைட)

சி#ைனராசா

ேயாகராசா
கிள�ெநா�சி 20.10.2000

2!

ெல��ன��
ெச�தமிழின1 கேணச� தயாள�ன� கிள�ெநா�சி 13.11.2000

வ �ரேவைக நிைறமதி தனபால#கனகராண	 யா��பாண� 13.11.2000

வ �ரேவைக பாரதி ெப�னா(ேடா ெச%# கிள�ெநா�சி 04.12.2000

வ �ரேவைக கி2பா ெப3மா� சா'தி கிள�ெநா�சி 04.12.2000

ெல��ன�� இைசய�தா
ைவ+திலி�க�

ெஜய�ப	%யா
கிள�ெநா�சி 15.12.2000

2!

ெல��ன��
#ர�சி பா*ரா0வ மதி கிள�ெநா�சி 17.12.2000

வ �ரேவைக தமி�ைம�த� ெச*வராசா ப	லி� கிள�ெநா�சி 16.01.2001

வ �ரேவைக ேதன1ைச )3ைகயாமதிவதன� கிள�ெநா�சி 23.01.2001

வ �ரேவைக சம�வ*ழி ேகாபா* ப	%யத�சின� கிள�ெநா�சி 23.01.2001

2!

ெல��ன��
அ�#மக3

அ3'தவராசா

ந1ேல"வ%
யா��பாண� 10.02.2001

ேமஜ�
 ணாள1ன1

(இளேவண*)
மா�க(Iதி3மக� யா��பாண� 18.02.2001

வ �ரேவைக தி2மா% கனக#ெச*வ&1மா� யா��பாண� 16.01.2001

ெல��ன��
ஈழ�ப*7யா

(நிலாவ*ழி)
சி#னராசா ராதிகா கிள�ெநா�சி 28.02.2001

ெல��ன�� �மி/திரா அ3ளான'த� ேம% கிள�ெநா�சி 04.03.2001

ெல��ன�� தமி�ஐய�
சிவ�ப	ரகாச�

ல& மிகா'த#
யா��பாண� 25.03.2001

ெல��ன��
ெடன1 (சிற�#

எ%ைல�பைட)
ேயாச� த�கதா" கிள�ெநா�சி 20.03.2001

ெல��ன�� தமி�மறவ� மி,லி�க� ரஜ$'திர# கிள�ெநா�சி 16.04.2001

வ �ரேவைக கைலமக3 (ச�திரா) கி3"ண#ச�மிளா கிள�ெநா�சி 17.04.2001

ேமஐ� இைசவ*ழி 1மாரசாமி வ	மலின� கிள�ெநா�சி 20.04.2001

ெல��ன�� ைம�த� அ'ேதான� வாமேதவ# கிள�ெநா�சி 20.04.2001

2!

ெல��ன��

மதிநிலா

(நிலாெவாள1)
இர+தின� ேகாகிலா யா��பாண� 20.04.2001

ேமஜ� ப*7�த�
கனகர>ண�

கனகDப#
யா��பாண� 20.04.2001

ெல�ேகண% �த�திரா (ெசகதி�)
ேய தாச#

ம%யமகி'தின�
யா��பாண� 25.04.2001

க�ட�  ய*லின1
ேசாம 'தர�

ந$லேவண	
யா��பாண� 25.04.2001

க�ட� ேஜாதின1 காசிலி�க� ெஜன�+தா யா��பாண� 25.04.2001

ெல��ன�� சாள1ன1
 �ப	ரமண	ய�

 பாசின�
கிள�ெநா�சி 25.04.2001

ெல��ன�� ஒள1யவ3
ெதJேவ'திர�

1ேவ'தின�
)*ைல+த$@ 25.04.2001

2!

ெல��ன��
கதி�மக3

இராைசயா

ெஜகத$"வ%
கிள�ெநா�சி 25.04.2001

2!

ெல��ன��

பாலகி2?ண�

(�ைண�பைட)

இராைமயா

பாலகி3"ண#
கிள�ெநா�சி 16.09.2001
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2!

ெல��ன��

கைலயரச� நவர>ண�

தி3&1மர#

யா��பாண� 12.10.2001

2!

ெல��ன��
தமி�ஒள1 பரமசாமி  பாசின� யா��பாண� 12.10.2001

ெல��ன��
தமிழின1ய�

(இன1யவ�)
தி3�ெச*வ#சத$" வ@ன�யா 19.10.2001

ெல��ன�� வ*ேனாத�
ேயாேக"வர#

திலK�1மா�
கிள�ெநா�சி 22.10.2001

ேமஜ�
நாயக!

( ேண�திர�)

ேபர�பல�

ேயாேக"வர#
யா��பாண� 23.08.2001

வ �ரேவைக தண*ைகமதி
)+,ேவ*

தி3�ெச*வ�
கிள�ெநா�சி 01.09.2001

2!

ெல��ன��
தி%ைலயரச� நடராசாஞான&1மா� கிள�ெநா�சி 25.04.2001

வ �ரேவைக மகிழரசி
ெவ�ைள�சாமி

<"பா2சலி
தி3ேகாணமைல 25.04.2001

வ �ரேவைக ெச�தமிழின1 அரச#இ'திரான� யா��பாண� 25.04.2001

வ �ரேவைக ெச�தமி�
ெதJேவ'திர�

கமலேஜாதி
யா��பாண� 25.04.2001

வ �ரேவைக ேவைகவாண�
ெமJயழக#

யேசாதர#
கிள�ெநா�சி 25.04.2001

வ �ரேவைக ேதவ�த%வ� இராச�< ச+தியரா0 யா��பாண� 25.04.2001

வ �ரேவைக இைசவாண� க'தசாமி தயாநிதி யா��பாண� 25.04.2001

வ �ரேவைக
க5ண�

(வ5ண/தமி;ழ�)
மா%)+,க%கால# கிள�ெநா�சி 25.04.2001

ேமஜ� கானரச�
இராசநாயக�

பால �ப	ரமண	ய�
கிள�ெநா�சி 26.04.2001

ெல��ன�� சா�த! 1மாரசாமி வச'தமல� கிள�ெநா�சி 26.04.2001

ெல��ன�� மதனா
அ3�ைமைலநாத#

சாமனா
கிள�ெநா�சி 26.04.2001

வ �ரேவைக தமிழிைச 1மாரசாமி லதா யா��பாண� 26.04.2001

ெல��ன�� கைல/தமி�
பழன�யா(;

கி3"ண1மா%
கிள�ெநா�சி 27.04.2001

ெல��ன�� கைல�ப2தி 1மாரசாமி ந'தின� யா��பாண� 27.04.2001

ெல�ேகண% நி�மலா
ஞானா'த#

ேம%சா'தின�
கிள�ெநா�சி 28.04.2001

ெல��ன��
ராஐh (சிற�#

எ%ைல�பைட)

சி#ைனயா

ச'திர1மா�
கிள�ெநா�சி 25.04.2001

ெல��ன��
உதய�

(எ%ைல�பைட)

சி#ைனயா

உதய1மா�
கிள�ெநா�சி 25.04.2001

ெல��ன��
அ2ைம (சிற�#

எ%ைல�பைட)
சிவராசசி�க� சசிகர# யா��பாண� 25.04.2001

ெல��ன��
அ�ரா?

(எ%ைல�பைட)
சி#னராசாஅ#ரா" யா��பாண� 25.04.2001

2!

ெல��ன��

சி�னவ�

(எ%ைல�பைட)

ெச*ல+,ைர

உதய1மா�
யா��பாண� 25.04.2001

2!

ெல��ன��

ச�தன!

(எ%ைல�பைட)

ெச*ைலயா

ச'தன)+,
கிள�ெநா�சி 25.04.2001

வ �ரேவைக
கர�

(எ%ைல�பைட)
ப பதி பரேம"வர# கிள�ெநா�சி 25.04.2001

வ �ரேவைக
தி2மா%

(எ%ைல�பைட)

சதாசிவ�

தி3மாவழக#
யா��பாண� 25.04.2001

வ �ரேவைக
ேகாகிலமேக?வர�

(எ%ைல�பைட)

ச()க�

ேகாகிலமேக"வர#
தி3ேகாணமைல 25.04.2001

வ �ரேவைக
வ*ேனாதராசா

(எ%ைல�பைட)

க'தசாமி

வ	ேனாதராசா
கிள�ெநா�சி 25.04.2001

வ �ரேவைக அ2;�ட� ெச*ல+,ைர கலாவதி யா��பாண� 13.05.2001
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ேமஜ� எழி�ெச�வ

(�பநிதி)

சிவசித�பர�

சிவசீல


யா�பாண� 15.05.2001

வ �ரேவ�ைக தமி�ேவ�த ��தர� ப��யதா� யா�பாண� 21.05.2001

க�ட
ெதற�

(கய�லிப)
பால�ச�திர
 சிவகர
 யா�பாண� 22.05.2001

ெல��ன! றமா (தமிழிைச) ச�தன�வச�த�மா� கிள�ெநா�சி 13.06.2001

ெல��ன! பாவழகி
கேணச� !தி

உமாத மின�
யா�பாண� 13.06.2001

ேமஜ�
எழி�வ#ண

(க#ண)
இராச$ைரவ�ஐயகா� கிள�ெநா�சி 19.06.2001

க�ட
மறவ

(ஞான&ச�திர)
�ணர'ண�ப�ரத(ப
 கிள�ெநா�சி 19.06.2001

ெல��ன! 'கி மகாலி)க� �ஐhதா யா�பாண� 19.06.2001

2(

ெல��ன!
கைல)க#ண க�ைதயா கஐ
 யா�பாண� 26.06.2001

வ �ரேவ�ைக அ+தி நடராசா யேசாதின� கிள�ெநா�சி 29.06.2001

2(

ெல��ன!

வ�மலதா,

(-ைண�பைட)

சி
ன+�ெபா+

வ�மலதா�
யா�பாண� 16.06.2001

வ �ரேவ�ைக ெச.வமல�
,பாலசி)க�

வச�தமல 
கிள�ெநா�சி 16.07.2001

வ �ரேவ�ைக
'தாகர

(எ�ைல�பைட)

வ�ஜய��தர�

�தாகர

யா�பாண� 05.07.2001

வ �ரேவ�ைக ரா/ (எ�ைல�பைட)
சி
ன!த�ப�

கனக��தர�
யா�பாண� 05.07.2001

வ �ரேவ�ைக
ெச�வ( (சலீ) 

(எ�ைல�பைட)

ெச.ல!த�ப�

ெச.வ�
கிள�ெநா�சி 15.07.2001

வ �ரேவ�ைக
பா,கர

(எ�ைல�பைட)

அ0ணகி�நாத 

வ�ஜயபா�கர

யா�பாண� 19.07.2001

ெல��ன! ச�கவ� (கன1யவ2)
பா1கியநாத


ேப�
பநாயகி
கிள�ெநா�சி 19.08.2001

க�ட மதிய (மதி)
சிறி30க


ர�வ�சத(ப

யா�பாண� 13.09.2001

வ �ரேவ�ைக ந�ல+கில
அ.ப�ற'

வ�ேனா!�மா 
யா�பாண� 20.09.2001

க�ட எழி�வ�ழி
பரமலி)க�

சிவந�தின�
3.ைல!த(4 24.09.2001

2(

ெல��ன!
சில(பலரசி ��ப�ரமண�ய�அகிலா கிள�ெநா�சி 04.11.2001

ெல�ேகண� சிவேநச
ெச.ல!$ைர

50ேசா!ம

யா�பாண� 11.11.2001

க�ட
ெதற�மாற

(�ப)

30கதா�

ெஜய6ப

யா�பாண� 11.11.2001

வ �ரேவ�ைக தமி�வாண�
பாலகி0�ண


இராேம�வ�
கிள�ெநா�சி 12.11.2001

ேமஜ� கைலவாச கணபதி ெச.வராசா யா�பாண� 18.11.2001

ேமஜ� ம-ர சிமிேயா
 ேய�தாச
 யா�பாண� 22.11.2001

ெல��ன! 'ட�நிலவ இராம
யேசாதர
 கிள�ெநா�சி 22.11.2001

ெல��ன! ஆழி&ெச�வ
சிறிப!மநாத


ல�ேபாதர

யா�பாண� 28.11.2001

2(

ெல��ன!

மேனா

(-ைண�பைட)

மாண�1கவாசக 

மேனாகர

யா�பாண� 02.11.2001

ெல��ன!
ேமாக

(-ைண�பைட)

ேயாேக�வர


ேமாக

கிள�ெநா�சி 07.11.2001

ெல��ன! க(ப
ெஜயபால


ெஜய�ப�ரதா�
வ4ன�யா 15.12.2001

வ �ரேவ�ைக எழில
$ைரசி)க�

ெஜயான�த

யா�பாண� 06.01.2001
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க�ட -ளசிரா( ேகாபால�ப�9ைள

நிேராஜின�

அ:ராத5ர� 16.01.2001

ெல��ன! ேமனகா கணபதி சி!திராேதவ� கிள�ெநா�சி 16.01.2001

ெல��ன! அறிவரசி
சிவேன�வரராசா

உதய�ப��யா
கிள�ெநா�சி 16.01.2001

2(

ெல��ன!
கைல5ேதவ�

காள�3!$

,பதிய�மா
கிள�ெநா�சி 16.01.2001

2(

ெல��ன!
கடலரசி கதிேரச
இ�$மதி கிள�ெநா�சி 16.01.2001

ேமஜ�
ேச�த

(ெச�தாமைர)

நவசிவாய�

நி!தியான�த

கிள�ெநா�சி 16.01.2001

ெல��ன! ேசாழ+த�வ
3!$1�மாரசாமி

ெச.வ�மா 
கிள�ெநா�சி 18.01.2002

வ �ரேவ�ைக
கைலமக2

(அழ6நிலா)
கேஜ�திர
 கேஜ�திரா யா�பாண� 17.01.2002

வ �ரேவ�ைக 'ட�வ�ழி மேக�திர� ரஜிதா கிள�ெநா�சி 29.03.2002

2(

ெல��ன!
இளேவ�த

��ப�ரமண�ய�

ச!தியசீல

கிள�ெநா�சி 05.10.2002

ேமஜ� சகிலா (தமிழிைச)
மகாலி)க�

ச�திரவதனா
யா�பாண� 07.02.2002

ேமஜ� ேமாக
அ09ராசா

ெஜசி1�மா 
யா�பாண� 18.03.2004

2(

ெல��ன!

வ �ரசி�க(

(-ைண�பைட)
சி
ைனயாவ (ரசி)க� கிள�ெநா�சி 31.03.2004

ேமஜ� ெச�வமதி �மாரேவ8சா�தின� யா�பாண� 04.04.2004

ெல��ன! இல)கிய அக;
வச�த6ப
 கிள�ெநா�சி 02.05.2004

க�ட இள�ேகாவ ��ைபயா �கநாத
 கிள�ெநா�சி 16.09.2004

2(

ெல��ன!

ெச�வ�ப

(-ைண�பைட)

ெச.வநாயக�

ெச.வ6ப

யா�பாண� 26.12.2004
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