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• வ �ர�தளபதிக�
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• சம
�கள நாயக
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க�

• ஒள'�பட க�

• வண�க�பாட)க�

• Wallpapers 

• இைணய,ய�-�
இ)ல�

• மாவ �ர
 இ)ல�

• ஈழ�ஹ01

நிைல ெபய
 �3�ெபய
 மாவ�ட� வ �ர#சா0

ெல��ன5�
ெச)ல�கிள'
அ�மா5

சதாசிவ�

ெச�வநாயக�
யா�பாண� 23.07.1983

வ �ரேவ ைக ேவதா கன�இராசநாயக� கிள�ெநா�சி 13.02.1985

வ �ரேவ ைக ர7ச5மாமா
ெபா�ைனயா

ச��கநாத�
கிள�ெநா�சி 13.02.1985

வ �ரேவ ைக கா�தா5
�ைர�சாமி

சிற���க�
கிள�ெநா�சி 13.02.1985

வ �ரேவ ைக நிசா8த5 இராேச!திர� கிள�ெநா�சி 07.11.1985

வ �ரேவ ைக ச�திய5 பரமசாமி கி�பாகர� கிள�ெநா�சி 07.11.1985

ெல��ன5� ப�ரச5னா இர"தின� சதான!த� கிள�ெநா�சி 14.05.1985

வ �ரேவ ைக வ�ேவக5
��க#

சிவேன$வர�
கிள�ெநா�சி 23.08.1985

வ �ரேவ ைக கிள'ய5
%ப&ரமண&ய�

தனபாலசி(க�
கிள�ெநா�சி 21.10.1985

வ �ரேவ ைக அ5சா

கனகர"தின�

ெத)ேவ!திரராசா
கிள�ெநா�சி 29.12.1985

வ �ரேவ ைக கைண ஆ+�க� பா$கர� ��ைல"த�, 10.03.1986

வ �ரேவ ைக ெடானா
பா-கியநாத�

ேபா�ரா.
வ,ன�யா 20.03.1986

2�
ெல��ன5�

நிமா)
ெப#னா�ேடா

ேறாம�%ேர$�மா#
கிள�ெநா�சி 30.03.1986

வ �ரேவ ைக ஆன8த5 மா0�"�மாதவ� கிள�ெநா�சி 04.06.1986

வ �ரேவ ைக த�பா (:��)
இராமசாமி

ச(கரப&1ைள
கிள�ெநா�சி 14.06.1986

வ �ரேவ ைக சசி
வ&%வநாத�

சிவலி(கநாத�
��ைல"த�, 16.07.1986

வ �ரேவ ைக ெஜயசலீ5 க!ைதயா மேனாகர� கிள�ெநா�சி 06.01.1986

வ �ரேவ ைக உ�க5
இராேஜ!திர�

ெஜயகா!த�
கிள�ெநா�சி 16.01.1986

வ �ரேவ ைக ர:
சி�ன"த�ப& (காசி) 

இதய3ப�
கிள�ெநா�சி 16.01.1986
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2�
ெல��ன5�

வ��கி ெபா�ைனயா

வரதராசா

��ைல"த�, 08.10.1987

2�
ெல��ன5�

க1=>
வதன�$வ0

ேகாபாலப&1ைள
கிள�ெநா�சி 10.10.1987

ேமஜ
 ேக�)1 மகாலி(க� தில7ப� கிள�ெநா�சி 14.02.1987

வ �ரேவ ைக அ5ர5 (ர7ச5) அ��%ன� ர9ச� யா�பாண� 06.04.1987

வ �ரேவ ைக நேர1
மேக!திர�

மண&ெச�வ�
கிள�ெநா�சி 07.07.1987

வ �ரேவ ைக :மாரதா1 க!ைதயா �மாரதா$ கிள�ெநா�சி 02.07.1987

ெல��ன5� ெஜான' அ�பா:த� சீமா� கிள�ெநா�சி 17.01.1987

வ �ரேவ ைக $சி) தா<�ளசிதர� கிள�ெநா�சி 07.02.1987

வ �ரேவ ைக நிமா)
இராசலி(க�

ேயாகநாத�
��ைல"த�, 07.02.1987

வ �ரேவ ைக ரவ�
தன�நாயக�

=வேன$வர�
கிள�ெநா�சி 07.02.1987

வ �ரேவ ைக இள ேகா
ஆ+�க�

சிற�ேவ!த�
கிள�ெநா�சி 07.02.1987

வ �ரேவ ைக அ5சா

கணபதிப&1ைள

க�ணாகர�
கிள�ெநா�சி 07.02.1987

வ �ரேவ ைக மகாலி க� அெல-சா�ட# சிறி� ��ைல"த�, 16.03.1987

வ �ரேவ ைக வ�ேனா� ஆ+�க�வ �ரசி(க� கிள�ெநா�சி 22.03.1987

வ �ரேவ ைக வச8த5 இராைமயா ேயாகராசா கிள�ெநா�சி 22.03.1987

வ �ரேவ ைக ச
வா
கணபதிப&1ைள

பரராஜசி(க�
கிள�ெநா�சி 28.10.1987

2�
ெல��ன5�

கா?@ப5
சித�பரப&1ைள

ெச�வநாயக�
கிள�ெநா�சி 31.10.1987

வ �ரேவ ைக க
ண5 க+ைபயா ச!திர� கிள�ெநா�சி 14.01.1988

வ �ரேவ ைக ப�ரசா�
சி(க�"�

இரவ �!திர�மா#
கிள�ெநா�சி 14.01.1988

ெல�.ேகண)
இ�ரா5 (யாA. 
மாவ�டதளபதி)

ச(கரப&1ைள

சதான!த�
யா�பாண� 03.03.1988

க�ட5 வாதBர5
த�ைபயா

ேயாேக$வர�
கிள�ெநா�சி 14.03.1988

க�ட5 ப�ரச5னா
அமரேசகர�

�ணேசகர�
கிள�ெநா�சி 08.04.1988

2�
ெல��ன5�

அ5�
ேயாகராசா

நேட$வர�
கிள�ெநா�சி 09.04.1988

வ �ரேவ ைக ெறஜி பா.கர�அேசா-�மா# கிள�ெநா�சி 15.04.1988

க�ட5 ந:ல5
ேவ5ப&1ைள

ந�ேல$வர�
யா�பாண� 24.05.1988

வ �ரேவ ைக ேகாேண1
ஆ+�க�

ேகாேண$வர�
கிள�ெநா�சி 05.06.1988

வ �ரேவ ைக ச��திர5
இராமநாத�

மேனாகரராசா
கிள�ெநா�சி 02.07.1988

வ �ரேவ ைக ெஜய�ெகா�
நாராணயப&1ைள

ெஜய�ச!திர�
கிள�ெநா�சி 16.07.1988

வ �ரேவ ைக ைவ�தி
பாலசி(க�

இராேஜ!திர�
வ,ன�யா 18.07.1988

ெல��ன5� ெறாேப� %!தர� ேலாகநாத� கிள�ெநா�சி 19.08.1988

வ �ரேவ ைக ெறாய�1 �கராசா சரவணபவ� வ,ன�யா 23.09.1988

வ �ரேவ ைக சிவ� ேவகாவன�மண&கர� வ,ன�யா 26.09.1988

வ �ரேவ ைக சி��
மய&�வாகன�

கி�$ணதா$
கிள�ெநா�சி 28.09.1988

வ �ரேவ ைக $தா
%ப&ரமண&ய�

தி��ெச�வ�
கிள�ெநா�சி 30.09.1988
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2�
ெல��ன5�

சிவா எ?ேவ? ேயாச கிள�ெநா�சி 10.10.1988

வ �ரேவ ைக கடாப�
இராமலி(க�

ரவ �!திர�
கிள�ெநா�சி 16.10.1988

வ �ரேவ ைக ேமாக5
வ&%வலி(க�

சிவலி(கநாத�
��ைல"த�, 18.10.1988

வ �ரேவ ைக உதய5
ெத)ேவ!திர�

உதயA0ய�
யா�பாண� 21.10.1988

2�
ெல��ன5�

ப�லி�1 இர(ைகயா க�ண� கிள�ெநா�சி 02.11.1988

வ �ரேவ ைக உ : ($தா) காசிநாத� ெஜகநாத� கிள�ெநா�சி 23.12.1988

வ �ரேவ ைக C
�கா1
அ�1ப&ரகாச�

நி-ச�ேபா�
கிள�ெநா�சி 24.12.1988

வ �ரேவ ைக க?ண5
�லேசகர�

நாேக!திர�
ெசா.இ.இ 17.10.1988

2�
ெல��ன5�

தா1
ெச�ல=

வ&-கிேன$வர�
கிள�ெநா�சி 14.06.1989

ெல��ன5� கதிரவ5 ேகாவ&!� ேதவராசா கிள�ெநா�சி 14.06.1989

வ �ரேவ ைக ேஜ�க�
தி�நா,-கர%

ெஜய-�மா#
கிள�ெநா�சி 15.06.1989

க�ட5 $தா
�"�மாண&-க�

சதான!த�
வ,ன�யா 21.06.1989

வ �ரேவ ைக D�ேடா கா!தலி(க� சிற�தர� ��ைல"த�, 21.06.1989

க�ட5 Eப5
இராைசயா

சிவ�மார�
கிள�ெநா�சி 26.06.1989

வ �ரேவ ைக அகில5
ேசாம%!தர�

மதிவ�ண�
கிள�ெநா�சி 26.06.1989

க�ட5 அறி0 கனகசைப சிவாந!த� ��ைல"த�, 13.07.1989

2�
ெல��ன5�

பF�ற
 அேலாசிய$ கிள�ெநா�சி 13.07.1989

வ �ரேவ ைக கேண1 ெஜகநாத� ச!திரராசா கிள�ெநா�சி 01.07.1989

ேமஜ
 கம)
அ�ணாசலேதவ#

%!தரராஜ�
கிள�ெநா�சி 01.03.1989

2�
ெல��ன5�

க1ேரா
கேணச�

ச!திரேமாக�
கிள�ெநா�சி 03.03.1989

வ �ரேவ ைக ரேம1 ப%பதி மண&வ�ண� கிள�ெநா�சி 10.03.1989

2�
ெல��ன5�

காம5
நாகலி(க�

கதி#காம"த�ப&
தி�ேகாணமைல 15.03.1989

ெல��ன5� மா�1 ப"மநாப� சசி-�மா# ம�னா# 20.05.1989

ெல��ன5�

$ல�ச5
(வடமரா#சி�
கிழ�:�
ெபாG;பபாள
)

கணபதிப&1ைள

சிறிர(கநாத�
யா�பாண� 31.05.1989

வ �ரேவ ைக ெஜக5
ப"மநாத�

ச!திர�மா#
கிள�ெநா�சி 28.07.1989

ெல��ன5� அ5சா

சீவெர"தின�

சிவ3ப�
கிள�ெநா�சி 29.07.1989

வ �ரேவ ைக வ�ேனாத5
ெசப$தியா�ப&1ைள

சிறிேயாகராசா
கிள�ெநா�சி 06.08.1989

க�ட5 திேன1
ம0யஞாேன!திர�

த�ப&நாயக�

தமி��ெச�வ�

கிள�ெநா�சி 12.08.1989

க�ட5

வ?ண5
(கிள'ெநா#சி
மாவ�டஅரசிய)
,ைற�
ெபாG�பாள
)

சீவர"தின�

கைலஜ�வ�
கிள�ெநா�சி 19.08.1989

வ �ரேவ ைக ச? ��ைல"த�, 05.09.1989
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சி�ன"த�ப&

=�ண&யC#"தி

2�
ெல��ன5�

கிள'ய5
கி�$ணராசா

நடன�மா#
கிள�ெநா�சி 14.09.1989

வ �ரேவ ைக ர:
நவர"தின�

நடனசிகாமண&
கிள�ெநா�சி 06.10.1989

வ �ரேவ ைக வ�ஜH
ேயாகநாத�

ஞானச�ப!த�
கிள�ெநா�சி 17.11.1989

வ �ரேவ ைக கம) பால�சாமி சிவ�மா# கிள�ெநா�சி 23.11.1989

2�
ெல��ன5�

சலீ5
பர9ேசாதிராசா

உமாகா!த�
��ைல"த�, 28.12.1989

வ �ரேவ ைக க ைக நடராசா ராேஜ$வர� கிள�ெநா�சி 28.12.1989

வ �ரேவ ைக ெறாப�5 ேப0�பராசா கேண$ கிள�ெநா�சி 13.09.1990

வ �ரேவ ைக ெம5�1 ம(கள� ச!திரேசகர� கிள�ெநா�சி 08.02.1990

ெல��ன5� நிசா8த5
ெச�ைலயா

அ�பழக�
யா�பாண� 05.08.1990

ெல��ன5� ெந)ச5
இராசலி(க�

சிவெக(காதர�
கிள�ெநா�சி 05.08.1990

ெல��ன5� அகில5
ெபா�<"�ைர

ந6�ேண$வர�
கிள�ெநா�சி 01.09.1990

ேமஜ
 கா?@ப5
மகாலி(க�

கா�Eப�
கிள�ெநா�சி 07.03.1990

க�ட5 பனா த�ப&ஐயா சசீ!திர� கிள�ெநா�சி 14.06.1990

வ �ரேவ ைக ச
வா
%ைபயா

�கேன$வர�
கிள�ெநா�சி 14.06.1990

வ �ரேவ ைக �கம�
ஐயா"�ைர

�மாரதாச�
கிள�ெநா�சி 14.06.1990

வ �ரேவ ைக அ>
ஆ+�க�

ேமாகனதா$
கிள�ெநா�சி 15.06.1990

வ �ரேவ ைக திேன1 ேயாகநாத� ப&ரபாகர� ��ைல"த�, 15.06.1990

வ �ரேவ ைக $யா�
நடராசா

�மர��நாத�
யா�பாண� 16.06.1990

ெல��ன5� ஜமா) ேசாம%!தர� த#மராசா கிள�ெநா�சி 16.06.1990

வ �ரேவ ைக ர:
அ�ணாசல�

மேக!திர�
கிள�ெநா�சி 16.06.1990

வ �ரேவ ைக ப$மி5
மாடசாமி

பால%ப&ரமண&ய�
கிள�ெநா�சி 16.06.1990

வ �ரேவ ைக காசி� %ைபயா பா$கர� கிள�ெநா�சி 16.06.1990

வ �ரேவ ைக சிறி
கனக%!தர�

ஆன!தராசா
கிள�ெநா�சி 16.06.1990

வ �ரேவ ைக ஜ�ன5
க!தசாமி

இர"தின�மா#
கிள�ெநா�சி 16.06.1990

வ �ரேவ ைக ெச8=ர5
பால%!தர�

�"�சாமி
கிள�ெநா�சி 16.06.1990

வ �ரேவ ைக :ணா
நடராசா

இராசேவ!திர�
கிள�ெநா�சி 16.06.1990

வ �ரேவ ைக நி
மல5
க!ைதயா

ரேம$க!தராசா
கிள�ெநா�சி 18.06.1990

வ �ரேவ ைக $ள' க!ைதயா ந!தபால� யா�பாண� 19.06.1990

வ �ரேவ ைக ேவ ைக
ஆ+�க�

மய&�வாகன�
கிள�ெநா�சி 22.06.1990

வ �ரேவ ைக தா1
அ�ள�பல�

ச!திரேமாக�
��ைல"த�, 26.06.1990

வ �ரேவ ைக ச க

ெச�ைலயா

ச!திர�மா#
கிள�ெநா�சி 26.06.1990

வ �ரேவ ைக திI� க!தசாமி க�ண� கிள�ெநா�சி 05.07.1990
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ெல��ன5� நிலா5 நாகலி(க�

மேக$வர�

கிள�ெநா�சி 11.07.1990

ெல��ன5� மி)ட5
கி�$ணப&1ைள

ேதவ�மா#
கிள�ெநா�சி 12.07.1990

வ �ரேவ ைக பாரதி
ெசப$0யா�

பாலஅ!ேதான�
கிள�ெநா�சி 12.07.1990

வ �ரேவ ைக கைலஞ5 த(கராசா %ேர$ ெசா.இ.இ 12.07.1990

ெல��ன5� நிK�ட5 ெப.=$பராஜா கிள�ெநா�சி 14.07.1990

ெல��ன5� மாவ�
பாலசி(க�

பரமமான!த�
��ைல"த�, 14.07.1990

ெல��ன5� $மி� (கமி�)
�"�மாண&-க�

ச��கராசா
��ைல"த�, 14.07.1990

வ �ரேவ ைக பகி (பகீ
)
ேகாவ&!தப&1ைள

சிவஞான�
கிள�ெநா�சி 14.07.1990

வ �ரேவ ைக சI�
சிவ<ப&1ைள

ேயாகநாத�
கிள�ெநா�சி 15.07.1990

வ �ரேவ ைக கீ
�தி ப%பதி சிற�தர� கிள�ெநா�சி 19.07.1990

ெல��ன5� ெசௗ8தல5 சி�ைனயா நாகராசா கிள�ெநா�சி 19.07.1990

வ �ரேவ ைக ேமக5 (த�ப�) ச��க�மேனாகர� கிள�ெநா�சி 19.07.1990

வ �ரேவ ைக :க5
%ைபயா

ெச�ேவ!திர�
கிள�ெநா�சி 19.07.1990

வ �ரேவ ைக ேசவ�ய

ஐய�ப&1ைள

இர"தினபாலசி(க�
கிள�ெநா�சி 20.07.1990

வ �ரேவ ைக சிவ5(சலீ5)
தி�ைலய�பல�

சிவேநச�
கிள�ெநா�சி 02.08.1990

வ �ரேவ ைக ெஜனன5
தி�ைலய�பல�

ெஜகத�$வர�
கிள�ெநா�சி 02.08.1990

வ �ரேவ ைக பால5
ஞானபா�

ஆ0யவ�ச�
கிள�ெநா�சி 06.08.1990

வ �ரேவ ைக சத�1
நாேக$வர�

வ&-கிேன$வர�
கிள�ெநா�சி 13.08.1990

வ �ரேவ ைக ேகத�1
பாலகி�$ண�

ச!திரகா!த�
கிள�ெநா�சி 26.09.1990

வ �ரேவ ைக சசி ெஜகநாத� ெஜயசீல� கிள�ெநா�சி 25.08.1990

வ �ரேவ ைக வதன5 (பரண�)
ெபா�<"�ைர

இ!திரஜி"
கிள�ெநா�சி 25.08.1990

வ �ரேவ ைக ஈ1வர5
பாலகி�$ண�

ெச!தி�ேவ� (அப�)
யா�பாண� 25.08.1990

வ �ரேவ ைக மண�யரச5 ேஜாச ஈழேநச� யா�பாண� 25.08.1990

வ �ரேவ ைக கவ�
அ!ேதான�ப&1ைள

அ�1நாயக�
கிள�ெநா�சி 31.08.1990

ேமஜ
 ர�ண�
%ப&ரமண&ய�

ேயாகலி(க�
கிள�ெநா�சி 01.09.1990

ெல��ன5� கர5
ெத)ேவ!திர�

%த#சி(க�
கிள�ெநா�சி 01.09.1990

வ �ரேவ ைக நி�கல1
சிவஞான�

%ேர$�மா#
கிள�ெநா�சி 01.09.1990

வ �ரேவ ைக ச
ேவ1 அ�ணாசல���க� ��ைல"த�, 01.09.1990

வ �ரேவ ைக ேநச5
ெபா�<"�ைர

கனகர"தின�
கிள�ெநா�சி 01.09.1990

ெல��ன5� அ5ர5 (சிவா) கனகசபாபதி கனகரா. ��ைல"த�, 02.09.1990

2�
ெல��ன5�

வசி
%பப&ரமண&ய�

கேண$வர�
��ைல"த�, 02.09.1990

2�
ெல��ன5�

சாரதி
இர"தின�

ேகத�$வர�
��ைல"த�, 02.09.1990

வ �ரேவ ைக நி�தி கிள�ெநா�சி 02.09.1990
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��ப�ரமண�ய	

சிவமா�

வ �ரேவ�ைக ச	தியசலீ�
�ைரர�தின	

�ேர�மா�
��ைல�த�� 05.09.1990

வ �ரேவ�ைக தயா� (தயாள�)
இராைசயா

இராேஜ�திரமா�
கிள!ெநா$சி 11.09.1990

க�ட� அ�சனா
ேகாேண�வ%

ெபா&ன	பல	
கிள!ெநா$சி 13.09.1990

ெல�.ேகண� ச�திர�
இராமலி'க	

���லி'க	
கிள!ெநா$சி 23.09.1990

வ �ரேவ�ைக ேகாகில�
ெபா&ைனயா

கனகலி'க	
கிள!ெநா$சி 09.10.1990

வ �ரேவ�ைக ச�வா
பாலசி'க	

தி()மாரராசா
கிள!ெநா$சி 09.10.1990

க�ட� அ���னா
அ(ணாசல	

ரவ ��திர&
வ�ன!யா 31.10.1990

வ �ரேவ�ைக பழன 
கனகர+ன	

ேகத��வர&
��ைல�த�� 09.11.1990

வ �ரேவ�ைக ஜ"#�
தியாகராசா

சிற�க�தராசா
��ைல�த�� 09.11.1990

வ �ரேவ�ைக ம%னா த'க��ைர �த�சின! கிள!ெநா$சி 12.11.1990

வ �ரேவ�ைக &�'ய(� சா�தின! மா%��� கிள!ெநா$சி 20.11.1990

வ �ரேவ�ைக சரவண�
கி(�ணசாமி

கேணசலி'க	
கிள!ெநா$சி 21.11.1990

வ �ரேவ�ைக ேகாேண" ��ைபயா ேபப�சகிலா கிள!ெநா$சி 22.11.1990

வ �ரேவ�ைக லி�க)
���லி'க	

ேசாதிேவ�
கிள!ெநா$சி 22.11.1990

வ �ரேவ�ைக அ���னா மய��வாகன	 ரவ� கிள!ெநா$சி 22.11.1990

வ �ரேவ�ைக *ப� சிவசாமி மாரேவ� கிள!ெநா$சி 22.11.1990

வ �ரேவ�ைக க+ண�
��ைபயாேதவ�

�ைரராசா
கிள!ெநா$சி 22.11.1990

வ �ரேவ�ைக ரமண� ேஜாச� ெஜயர+ன	 கிள!ெநா$சி 28.12.1990

வ �ரேவ�ைக நி-.ட�
ணேசகர	

ெஜயர+ண	
கிள!ெநா$சி 23.11.1990

க�ட� ரசா	 (ரசா/)
சிவ��ப�ரமண�ய	

�ேர�மா�
கிள!ெநா$சி 23.11.1990

வ �ரேவ�ைக வ(ஜி
நவர�தின	 நி)ச&

மதனரா-
கிள!ெநா$சி 23.11.1990

ேமஜ� கர� ந�லத	ப� நடராசா ��ைல�த�� 23.11.1990

ெல�0ன�. வ�ண�
இராசர�தின	

இராமலி'க	
ம&னா� 23.11.1990

வ �ரேவ�ைக �தா
ெச�வர+ண	

�த�மினா
��ைல�த�� 23.11.1990

க�ட� எழி�
த�மலி'க	

ெச�வராசா
கிள!ெநா$சி 23.11.1990

ெல�0ன�. ெஜயபா� கணபதி மாடசாமி தி(ேகாணமைல 25.11.1990

வ �ரேவ�ைக நிதி
இர�தினசி'க	

சசிகலா
கிள!ெநா$சி 14.12.1990

வ �ரேவ�ைக �க�தா

வச�தமல�

பால$ச�திர&

(ேகாபால�ப�/ைள)

��ைல�த�� 19.12.1990

வ �ரேவ�ைக ேதசிகா
அ(/நாயகி

ெசப�தியா	ப�/ைள
கிள!ெநா$சி 19.12.1990

வ �ரேவ�ைக ேவ�த�
அைட)கல	

���)மா�
��ைல�த�� 21.12.1990

வ �ரேவ�ைக மாற�
சவ%���

அமலதா�
கிள!ெநா$சி 27.12.1990
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வ �ரேவ�ைக ெச)பவள) ெச�ல��ைர

யாழி&பராசா

��ைல�த�� 27.12.1990

வ �ரேவ�ைக சாய(
சா�தி (அ&ன	மா) 

சி&ைனயா
கிள!ெநா$சி 30.12.1990

வ �ரேவ�ைக ந�தின சி&ன�த	ப� ேதவ�கா கிள!ெநா$சி 31.12.1990

வ �ரேவ�ைக '3 மா%���தயாநிதி கிள!ெநா$சி 18.07.1991

வ �ரேவ�ைக நிதி
ேசாமநாத&

நி�தியான�த4��தி
கிள!ெநா$சி 19.07.1991

வ �ரேவ�ைக 'ணரா4 அ�தலி'க	மா� கிள!ெநா$சி 19.07.1991

வ �ரேவ�ைக திேன" ேவதநாயக	 திவாகர& கிள!ெநா$சி 19.07.1991

ெல�0ன�. ேயாக�
வ��வாநாத&

சிவபால&
��ைல�த�� 07.11.1991

வ �ரேவ�ைக ெஜயா �(ைகயா ெஜயசீல& கிள!ெநா$சி 20.07.1991

வ �ரேவ�ைக -லிய.
ஆ&அ7சியா

ம%யதா�
கிள!ெநா$சி 20.07.1991

வ �ரேவ�ைக த�சின அ(ள	பல	ற8சன! கிள!ெநா$சி 20.07.1991

வ �ரேவ�ைக உசா�த�
ெச�ைலயா

உதயமா�
யா:�பாண	 30.01.1991

வ �ரேவ�ைக ச�திர�
சி&ைனயா

ணேசகர	
கிள!ெநா$சி 02.02.1991

வ �ரேவ�ைக ப(ரகா"
ணநாயக	

ேகத��வர&
கிள!ெநா$சி 02.02.1991

வ �ரேவ�ைக ப(ரதா� காசி பரமசிவ	 கிள!ெநா$சி 09.02.1991

வ �ரேவ�ைக �தா�கன �தா தி�ைலய	பல	 கிள!ெநா$சி 22.02.1991

2)

ெல�0ன�.
&பாலின 

பரேம�வ%

நாகர�தின	
��ைல�த�� 13.07.1991

2)

ெல�0ன�.
ெடானா�. இராமசாமி ;வனமா� கிள!ெநா$சி 13.07.1991

வ �ரேவ�ைக ெஜக� நடராசா தவராசா கிள!ெநா$சி 13.07.1991

வ �ரேவ�ைக சரீாள� ச<�க	உதயமா� கிள!ெநா$சி 13.07.1991

வ �ரேவ�ைக ேறா)
ேசாம��தர	

தி(ந�லச'க�
கிள!ெநா$சி 13.07.1991

வ �ரேவ�ைக சா�த��
சரவண���

இராேஜ�திர&
கிள!ெநா$சி 14.08.1991

வ �ரேவ�ைக 0ல/"
சி&ைனயா

ராேஜ�திர&
கிள!ெநா$சி 20.08.1991

ெல�0ன�. கனக�
நாகலி'க	

பாேல�திர&
கிள!ெநா$சி 02.09.1991

வ �ரேவ�ைக சிறி
த'கர+ண	

ந�தமா�
யா:�பாண	 20.03.1991

வ �ரேவ�ைக �ட�
சீன!வாசக	

சித	பர�ப�/ைள
கிள!ெநா$சி 20.03.1991

வ �ரேவ�ைக வ6ள�
கனகர�தின	

மார$ச�திர&
கிள!ெநா$சி 28.03.1991

ெல�0ன�. அ3+
க(�ைபயா

நி�தியான�தஈ�வர&
கிள!ெநா$சி 30.03.1991

ெல�0ன�. ேய�
ெசப�தியா& ேயாச�

அ&ரன!
கிள!ெநா$சி 30.03.1991

வ �ரேவ�ைக வ6ள�
ெச�வநாயக	

வ�ஜயமா�
��ைல�த�� 13.04.1991

வ �ரேவ�ைக ஆதவ�
பாலகி(�ண&

ேமாக&ரா-
கிள!ெநா$சி 19.04.1991

ெல�.ேகண� கிேறசி
கணபதி�ப�/ைள

ேகாபால�ப�/ைள
கிள!ெநா$சி 19.04.1991

2)

ெல�0ன�.
ம%ரா�

ச<�கராசா

கி(பாகர&
யா:�பாண	 23.04.1991
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வ �ரேவ�ைக திலக� ஆ>�க	 காமரா- கிள!ெநா$சி 27.04.1991

வ �ரேவ�ைக 8வ(
நடராசா

சிவேலாகநாத&
��ைல�த�� 27.04.1991

வ �ரேவ�ைக க3ணா சரவண&ச�திரமா� கிள!ெநா$சி 27.04.1991

வ �ரேவ�ைக ச�மா (ச�ம�) ��ைபயா மேனாகர& கிள!ெநா$சி 27.04.1991

வ �ரேவ�ைக தியா'
ெப(மா/

அ%$ச�திர&
கிள!ெநா$சி 27.04.1991

க�ட� ெறாசா� மாசிலாமண� ேசக� கிள!ெநா$சி 27.04.1991

வ �ரேவ�ைக ேவதா
ஆ>�க	

ஞான$ச�திர&
கிள!ெநா$சி 27.04.1991

வ �ரேவ�ைக ராமதா"
ெச�ைலயா

பால��ப�ரமண�ய	
கிள!ெநா$சி 27.04.1991

வ �ரேவ�ைக எ.ேவ.
த'கேவ�

கனக��தர	
கிள!ெநா$சி 27.04.1991

வ �ரேவ�ைக 9கில� இரா�கநாத& ��ைல�த�� 27.04.1991

2)

ெல�0ன�.
வ(�வாச)

ெபா&7��ைர

�தாகர&
��ைல�த�� 28.04.1991

வ �ரேவ�ைக ைசம�
க�ைதயா

ச�தியபால&
கிள!ெநா$சி 11.05.1991

வ �ரேவ�ைக உதய�
��ப�ரமண�ய	

தவராசா
கிள!ெநா$சி 29.05.1991

வ �ரேவ�ைக ரா'ல� மாரசாமி கான�த& கிள!ெநா$சி 31.05.1991

வ �ரேவ�ைக ரச	ீ
ச<�கராசா

ப&ன ��$ெச�வ	
��ைல�த�� 11.06.1991

வ �ரேவ�ைக வ(/கி தியாகராசா உதயராசா கிள!ெநா$சி 16.06.1991

ெல�0ன�. �தா
ெஜகநாத&

நாேக�திர&
வ�ன!யா 17.06.1991

வ �ரேவ�ைக சிவான�த�
நடராசா

நேல�வர&
கிள!ெநா$சி 01.07.1991

வ �ரேவ�ைக *ப� அ	பாைற 06.10.1991

க�ட� பர� சி'கார	அ&பழக& ��ைல�த�� 10.07.1991

வ �ரேவ�ைக ேலாகா ேகாமதி ச)திேவ� கிள!ெநா$சி 10.07.1991

வ �ரேவ�ைக ம�ைக
மேனா&மண�

ெச�ல��ைர
கிள!ெநா$சி 11.07.1991

வ �ரேவ�ைக ஆரப( ;�பாேதவ��(ேக� ��ைல�த�� 11.07.1991

வ �ரேவ�ைக அக�யா
ச�திரகலா

ைகலாயப�/ைள
��ைல�த�� 11.07.1991

வ �ரேவ�ைக '3பவ� சாமிநாத& சா�தமா� கிள!ெநா$சி 11.07.1991

க�ட� கி� ச<�க	தேப�திர& ��ைல�த�� 16.07.1991

2)

ெல�0ன�.
பாரதி

சி&ன�த	ப�

ந�தமா�
கிள!ெநா$சி 17.07.1991

வ �ரேவ�ைக அறிெவாள கேண��பா�கர& கிள!ெநா$சி 17.07.1991

ெல�0ன�. கா+0
கனகர�தின	

கனேக�வர&
��ைல�த�� 21.07.1991

வ �ரேவ�ைக க&� த'கேவ� நேடச& கிள!ெநா$சி 21.07.1991

வ �ரேவ�ைக நள ன இர�தினராசா ேமகலா யா:�பாண	 21.07.1991

ெல�0ன�. ேஜ)ச� சா�ைதயா ரா� கிள!ெநா$சி 22.07.1991

க�ட� ச	தியரா4 க�ைதயா ச�தியசீல& தி(ேகாணமைல 27.07.1991

வ �ரேவ�ைக திகி� த'ைகயா ேசர& கிள!ெநா$சி 27.07.1991

வ �ரேவ�ைக கா+:பன �க�தின! ேவலா@த	 கிள!ெநா$சி 27.07.1991

ெல�0ன�. அஜ�த� ேவ1ஆன�த& ��ைல�த�� 28.07.1991

தா" ெச�ல�பா ேக�திர& கிள!ெநா$சி 28.07.1991
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2)

ெல�0ன�.

ெல�0ன�. க�ண�
த	ப�ராசா

பவேன�வர&
கிள!ெநா$சி 30.07.1991

2)

ெல�0ன�.
க"ேரா

நேடச�ப�/ைள

�பாகர&
கிள!ெநா$சி 01.08.1991

வ �ரேவ�ைக 9கிலா
ஞான�ப�ரகாச	

ேதவ�கா
கிள!ெநா$சி 03.08.1991

வ �ரேவ�ைக தயா
பாரதிேதவ�

ெச�ைலயா
யா:�பாண	 03.08.1991

வ �ரேவ�ைக ெராேம"
வAேவ�

���)மா�
��ைல�த�� 05.08.1991

வ �ரேவ�ைக கி3ணா �;சாமி4��தி கிள!ெநா$சி 07.08.1991

ெல�0ன�. வரத� க�த� த�மலசி'க	 கிள!ெநா$சி 08.08.1991

ெல�0ன�. கா�தி
க�தசாமி

கி(�னமா�
��ைல�த�� 08.08.1991

வ �ரேவ�ைக டல"
ழ�ைதேவ�

ெஜயர+ண	
கிள!ெநா$சி 08.08.1991

வ �ரேவ�ைக ேஜாதி பாலசி'க	Bபராசா கிள!ெநா$சி 08.08.1991

வ �ரேவ�ைக நேடச�
த'ைகயா

தி($ெச�வ	
கிள!ெநா$சி 11.08.1991

வ �ரேவ�ைக மா;ளா (ம��ளா) ந�லத	ப� கலாேதவ� கிள!ெநா$சி 02.09.1991

வ �ரேவ�ைக ச�திர�
ஆ>�க	

ச<�கராஜா
கிள!ெநா$சி 09.05.1991

வ �ரேவ�ைக மேனாக# ேச�பதி ெச�வநிதி கிள!ெநா$சி 05.09.1991

வ �ரேவ�ைக
இைசவாண�

(ந��ட�)

��ப�ரமண�ய	

ெஜயேமாக&
கிள!ெநா$சி 13.11.1991

2)

ெல�0ன�.

நாயக�

(ெஜய3ப�)

சி&ன�த	ப�

வச�தமா�
கிள!ெநா$சி 11.07.1992

ெல�0ன�.
இய�வாண�

(�ம�)
�(ேக�வரதராஐ& ��ைல�த�� 25.09.1992

வ �ரேவ�ைக =�ேவ�
��தர	ப�/ைள

வ�ஜயமா�
கிள!ெநா$சி 17.03.1992

வ �ரேவ�ைக 8ன த� நமசிவாய	Dதர& கிள!ெநா$சி 22.04.1992

வ �ரேவ�ைக ேசன�
த'கராசா

த'க�பத)க	
கிள!ெநா$சி 01.07.1992

வ �ரேவ�ைக ெவ�கேட"வர�
சி&ைனயா

இராமநாத&
கிள!ெநா$சி 16.08.1992

க�ட� வ�ன ய�
கணபதி�ப�/ைள

கணநாத&
��ைல�த�� 27.08.1992

ெல�0ன�.
தயாபர�

(பா�	த�ப�)

சிவ��ப�ரமண�ய	

சிவெசாEப&
��ைல�த�� 27.08.1992

ெல�0ன�. அ�பழக� க�ைதயா சசி)மா� கிள!ெநா$சி 31.08.1992

வ �ரேவ�ைக ெகௗதமி அ	பல	 சஜி)கா கிள!ெநா$சி 24.11.1992

2)

ெல�0ன�.
வ(ஜிதர� (வ(ஜி	)

மேக�திர&

க(ணமா�
கிள!ெநா$சி 01.06.1992

2)

ெல�0ன�.
8கன�

கணபதி�ப�/ைள

மேக�திர&
கிள!ெநா$சி 11.11.1993

2)

ெல�0ன�.
;3வ�

ைகலாய�ப�/ைள

தயாள&
கிள!ெநா$சி 11.11.1993

ெல�0ன�.
தாேமாதர)

(அ�சா�)
சீவெர�தின	 சிற�கா� யா:�பாண	 13.03.1993

2)

ெல�0ன�.
நிசா�த�

ேவ1$சாமி

��ப�ரமண�ய	
ம&னா� 11.11.1993

2)

ெல�0ன�.

சகாேதவ�

(ரவ(நா	)
ஆ>�க	ம'களரா- கிள!ெநா$சி 20.08.1993

ெல�0ன�. சலீ� (ச?)) ��ைல�த�� 29.09.1993

Page 9 of 20கிள!ெநா$சி மாவ �ர� �ய�1	 இ�ல	 - நிைன�)க2க/

16/01/2012http://www.veeravengaikal.com/index.php/heroes-details/87-kilinochchi-ninaivukal



த�மலசி'க	

��தரராஜ&

2)

ெல�0ன�.
சசி

ச<�கநாத&

வச�தலாேவண�
கிள!ெநா$சி 29.09.1993

வ �ரேவ�ைக �ேர"'மா� கதிேர� சசி)மா� கிள!ெநா$சி 29.09.1993

வ �ரேவ�ைக ெஜயமதி
கணபதிப�/ைள

சேறாசா
கிள!ெநா$சி 29.09.1993

வ �ரேவ�ைக �ரப(
���)மா�

ேமாகனராண�
கிள!ெநா$சி 29.09.1993

வ �ரேவ�ைக கவ(மல� ந�ைலயா ச�தியகலா கிள!ெநா$சி 29.09.1993

க�ட� யாதவ�
��ப�ரமண�ய	

இர�தினமா�
தி(ேகாணமைல 31.10.1993

வ �ரேவ�ைக எழி�வ+ண�
���லி'க	

வ�நாயகராஜா
கிள!ெநா$சி 11.11.1993

ெல�0ன�. ேதவ�
அ%ய;�திர&

த�மசீல&
யா:�பாண	 12.11.1993

2)

ெல�0ன�.
த�ைகயா த	ப���� ரவ�ச'க� கிள!ெநா$சி 12.11.1993

வ �ரேவ�ைக ப3தி (3	)
பா)கியநாத&

மேனாகர&
கிள!ெநா$சி 12.11.1993

வ �ரேவ�ைக சாரதி இரா�பா)கியநாத& கிள!ெநா$சி 04.01.1993

க�ட� ச	திய� சிவஞான	 ரேம� ��ைல�த�� 29.09.1993

2)

ெல�0ன�.
ஈழநாத� க�தசாமி ரத��வர& கிள!ெநா$சி 11.11.1993

ெல�0ன�. =	தரச� வ�ஜயபால&ஜ�வராசா தி(ேகாணமைல 28.06.1994

2)

ெல�0ன�.

மதிவாண�

(ேதவதா")
இராைசயாஉதயமா� கிள!ெநா$சி 09.07.1994

க�ட� 'மேர" ேவலா@த	 சிவாகர& கிள!ெநா$சி 27.07.1994

ெல�0ன�. ர�க� (க3)8லி) ணமாைல ரதி)மா� யா:�பாண	 02.08.1994

ேமஜ� அதிதர� (ப(?") வ �ரசி'க	 ெச�வராசா ��ைல�த�� 11.08.1994

2)

ெல�0ன�.
8ேல�திர�

லேசகர	ப�/ைள

சிவேகசர&
யா:�பாண	 02.06.1995

வ �ரேவ�ைக தி3வளக�
��ப�ரமண�ய	

மதிவதன&
வ�ன!யா 02.06.1995

ெல�0ன�. கவ(த�
சி&னராசா

இ�திரமா�
��ைல�த�� 28.07.1995

ெல�0ன�. தமிAெந�ச� ெச�ைலயா கனகரா- வ�ன!யா 28.07.1995

ெல�0ன�. தவ)
மாண�)க	

ெஜயவதனா
யா:�பாண	 28.07.1995

2)

ெல�0ன�.
ஞான�ச�திர�

ெச�வராசா

ஞான$ெச�வ&
கிள!ெநா$சி 28.07.1995

வ �ரேவ�ைக ம�மத� சி&ைனயா சிவராசா கிள!ெநா$சி 28.07.1995

ேமஜ�
ெச�ேகால�

(காமின )

ெப%யசாமி

நிர8ச&மா�
கிள!ெநா$சி 28.04.1995

ெல�0ன�. சி�கார)
��தரராசா

ெஜய)மா�
கிள!ெநா$சி 01.05.1995

வ �ரேவ�ைக தவ�8த�வ�
��ப�ரமண�ய	

ந�தமா�
��ைல�த�� 01.05.1995

வ �ரேவ�ைக ம�னவ� (சாமி ச�திரேசக� கிள!ெநா$சி 28.07.1995

வ �ரேவ�ைக பரமலி�க)
ேகாபலசி'க	

ப�ரபாகர&
யா:�பாண	 28.07.1995

வ �ரேவ�ைக ெவCறிேவ� அழஅழேக�வர& கிள!ெநா$சி 28.07.1995

வ �ரேவ�ைக யாழிைச
இராசமாண�)க	

சர�வதி
கிள!ெநா$சி 28.07.1995

வ �ரேவ�ைக வானதி யா:�பாண	 28.07.1995
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வ�ஜயர�தின


வ�ேனாதின

வ �ரேவ�ைக சசி ேயாச� திலகவதி மா�தைள 28.07.1995

வ �ரேவ�ைக நி�தியா இராச�ைர சிவெகௗ� யா��பாண
 28.07.1995

வ �ரேவ�ைக ேகாவழகி சி�ைனயா ந�தின கிளெநா சி 28.07.1995

க�ட� �ர�சிதாச�
ெச!வர"ண


பா#�த$ப�
யா��பாண
 04.01.1995

ேமஜ�
கதிரவ�

(கட�க���லி)
ேகாவ��த� சிவராசா கிளெநா சி 19.04.1995

ேமஜ�
ம�சா

(கட�க���லி)
%&ேக'இராசல"'மி தி&ேகாணமைல 19.04.1995

ெல��ன��  ம!த� க�தசாமி அ�கர� ம�னா# 13.05.1995

2�

ெல��ன��
 !த� நடராசா உதய+மா# கிளெநா சி 21.05.1995

க�ட� சிவ� ேவகாவன
திவாகர� வ,னயா 02.06.1995

ெல�.ேகண# கா!த� (கி#ம�)
ேவலா-தப�.ைள

சிவ+மா#
கிளெநா சி 28.06.1995

2�

ெல��ன��
சேபச�

ப ைச%��

ராஜேகாபா!
கிளெநா சி 14.07.1995

2�

ெல��ன��
அ�&மதி

ெவ/றிேவலா-த


வ�ஜ�திரராண�
யா��பாண
 16.07.1995

ேமஜ� மாத�கி ச1%கராசா ஜ$வலதா யா��பாண
 28.07.1995

ேமஜ� ஈழ�ப()யா
த
ைபயா

இர2சிதமல#
கிளெநா சி 28.07.1995

க�ட�
ப)ேமலழக�

(தாவ ��)

ேஜா�ம�யதா3

ஜ3��ேயாகராஜ�
யா��பாண
 28.07.1995

ெல��ன�� *ணசலீ� (சலீ�)
நேர�திர�

ச�தியசீல�
%!ைல�த$, 28.07.1995

ெல��ன��
ேவலா�

(தழிழவ�)

வ�னாசி�த
ப�

த&மர�தின

யா��பாண
 28.07.1995

2�

ெல��ன��

ச!தி),கா

(-*!தா)

நாகலி5க


ரவ� ச�தி�6கா
யா��பாண
 28.07.1995

2�

ெல��ன��
உதயல� மி

ெபா�7 சாமி

அ/8தராண�
கிளெநா சி 28.07.1995

வ �ரேவ�ைக பா/ த�
ெச!ல��ைர

த&மசீல�
கிளெநா சி 28.07.1995

வ �ரேவ�ைக கைலயரச�
சி�னராசா

சிறிசிவேனசராசா
கிளெநா சி 28.08.1995

ேமஜ�
அ�ைம

(கட�க���லி)

ெச!ல��ைர

வ�ஜயான�த�
கிளெநா சி 02.10.1995

க�ட� ச0-க�
சி�ன��ைர

ேகத$3வர�
யா��பாண
 03.10.1995

2�

ெல��ன��
த�க� நடராசா வ�ஜய+மா# கிளெநா சி 03.10.1995

2�

ெல��ன��
ம�ர�

'�தரலி5க


சிவ+மா#
யா��பாண
 03.10.1995

2�

ெல��ன��
தாரைக நாகலி5க
 சி�திரா கிளெநா சி 03.10.1995

2�

ெல��ன��
கைலயரச�

அமி#தநாத�

சிவலி5க

யா��பாண
 03.10.1995

2�

ெல��ன��
பரமேதவ�

+2சி�த
ப�

ஆ�யதா3
ம"ட6கள�8 16.10.1995

வ �ரேவ�ைக அ/த�ப�
மகாலி5க


81ண�ய:#�தி
ம�னா# 17.10.1995

க�ட�
சிைறவாச�

(தி2�) (க���லி)

நாராயண�ப�.ைள

வ�6கிேன3வர�
ம"ட6கள�8 29.10.1995

க�ட� அக�தி (க���லி) இராமநாத� நடராசா அ
பாைற 29.10.1995

Page 11 of 20கிளெநா சி மாவ $ர# �ய�<
 இ!ல
 - நிைன,6க/க.

16/01/2012http://www.veeravengaikal.com/index.php/heroes-details/87-kilinochchi-ninaivukal



க�ட� ஜ�வ� (தினகர�) 

(க���லி)

கணபதி�ப�.ைள

இராமேண3வர�

ம"ட6கள�8 29.10.1995

க�ட� ஈழவ� (க���லி)
தி& ெச!வ


ெராேப"ச�
யா��பாண
 29.10.1995

ெல��ன��
ேவ3தா4

(க���லி)
க�த�ெபா= த#ம� ம"ட6கள�8 29.10.1995

ெல��ன��

நள6ன�

(ேகாவ(!த�) 

(க���லி)

திசநாயக
 உதயதாச� அ
பாைற 29.10.1995

ெல��ன��

த�க��ைர

(ரா*ல�)

(க���லி)

சீவர"ண
கா�த>ப� யா��பாண
 29.10.1995

ெல��ன��
சசி,*மார�

(க���லி)

ெச!வராசா

ெராப��ச�
கிளெநா சி 29.10.1995

2�

ெல��ன��

இைச8ெச#வ�

(க���லி)

நாகராசா

ச1%கசீல�
யா��பாண
 29.10.1995

வ �ரேவ�ைக தண(ைக8ெச#வ� ேஜா� ேஜா�ச5கி� கிளெநா சி 30.10.1995

வ �ரேவ�ைக பா0�ய�
இராைமயா

இராேச�திர�
கிளெநா சி 10.11.1995

ெல��ன�� அ�பழகி சிறிதர�இ�திரகலா கிளெநா சி 23.11.1995

ெல��ன�� ர�காதர�
அ&.நாயக


வரதராஜா
ம"ட6கள�8 05.12.1995

க�ட� வ�ேவல�
கி&3ண%#�தி

கா�த>ப�
யா��பாண
 08.12.1995

ெல��ன��
அ�பழக�

(அ�!தவ�)

கணபதி�ப�.ைள

ச�தியசீல�
யா��பாண
 08.12.1995

2�

ெல��ன��
அழ*

இல"'மண�

இராஜகர�
யா��பாண
 20.12.1995

ேமஜ�
இன6யவ�

(ரேம4)

கி&3ணப�.ைள

தனநாயக

யா��பாண
 21.12.1995

க�ட�
ேப)�ப�

(வச!த�)

நாக%�� ெஜகராஜா

(ெஜயராசா)
யா��பாண
 27.12.1995

ெல��ன�� கப(ல�
அழகர�தின


ெச�@ர�
%!ைல�த$, 27.12.1995

2�

ெல��ன��
ேயாக9��தி '�தரலி5க
 'தாகர� கிளெநா சி 27.12.1995

வ �ரேவ�ைக
வ(மேல!திர�

(நிம#)

ெசபமாைல

கமல6க1ண�
க1= 22.10.1995

க�ட�
இள�ேகாவ�

(ஈழரா:)
இராைமயா ெஜய>ப� கிளெநா சி 03.10.1995

ெல��ன�� ெஜய!த� (பால�)
ெச!ல�த
ப�

ஈ3வர+மா#
கிளெநா சி 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக மல�வ(ழி
ம7ேவ/ப�.ைள

ப��யத#சின
கிளெநா சி 18.10.1995

2�

ெல��ன��
மலர-த�

ெதBேவ�திர


ந�த+மா#
கிளெநா சி 24.11.1995

ேமஜ�
ேவ�ைக

(கட�க���லி)

Cைச�ப�.ைள

ெச!வ6+மா#
யா��பாண
 13.02.1996

2�

ெல��ன��
;ப��ைரசி�க�

ேகாவ��தசாமி

வ�ஜயராD
க1= 04.03.1996

ெல��ன�� மண( %&ைகயா 'த�திர� %!ைல�த$, 05.03.1996

2�

ெல��ன��
வ( 

கணபதி�ப�.ைள

ரவ $�திர�
கிளெநா சி 15.03.1996

ேமஜ� க�ைகய�
ெச!ல��ைர

சிவ+மா#
க1= 23.03.1996

க�ட�
ேறா4ம�

(ந#லவ�)

ேஜாச� மதியழக�

(கா�த�)
கிளெநா சி 28.03.1996

க�ட�
இைளயவ&

(கட�க���லி)

இராசலி5க


இராஜமல#
தி&ேகாணமைல 30.03.1996
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ேமஜ� மல�ெமாழி +ைழ�ைதவ=ேவ!

அகிலமல#

யா��பாண
 30.03.1996

க�ட� இராவண�
ேசாதிராசா

வ�ேனாதர�
ம"ட6கள�8 30.03.1996

2�

ெல��ன��
ேகாமதி

சாமி�ேதவ#

இல6+மிப�ரமிளா
கிளெநா சி 30.03.1996

ேமஜ� ெந<மாற� இரா%ேசக# %!ைல�த$, 30.03.1996

ெல��ன�� கதிரவ�
'�ப�ரமண�ய


பா3கர:#�தி
யா��பாண
 31.03.1996

ெல��ன��
மாயவ�

(சிற�4கர�)
சி�னராசா ெஜகநாத� கிளெநா சி 31.03.1996

2�

ெல��ன��

ெச!தாமைர

(திேன4)

தி!ைலய
பல


வச�த>ப�
யா��பாண
 31.03.1996

2�

ெல��ன��
�4ய!த�

க�தசாமி

ெதBேவ�திர�
ம"ட6கள�8 31.03.1996

க�ட� வ�ம�
இராசநாயக


கேஜ�திர�
ம"ட6கள�8 31.03.1996

ெல��ன�� ேசாப(த� சிவ
 ெஜயரா
 யா��பாண
 31.03.1996

ேமஜ� மதி நவர�தின
+க� யா��பாண
 03.04.1996

ேமஜ� அழக� (வ( )
கனகசைப

தி&ேலாகநாத�
யா��பாண
 03.04.1996

க�ட�
அழகந�ப(

(=,ம�)

ெதBேவ�திர�

தவராசா
யா��பாண
 03.04.1996

ெல��ன�� ேசாழ� (>வரா:) ெச!வராசா ப�ரபாகர� யா��பாண
 03.04.1996

ெல��ன��
நித�ச�

(ெஜய8ச!திர�)
Eபாலசி5க
 ச5க# யா��பாண
 03.04.1996

வ �ரேவ�ைக ?�*ய(#
+லேசகர


+ணர"ண

கிளெநா சி 03.04.1996

வ �ரேவ�ைக தி�வாசக� மாண�6க
 சிவாக# யா��பாண
 03.04.1996

க�ட� நி�தியா த5கராசா சாரதா யா��பாண
 03.04.1996

க�ட� இதயகீத�
ப2சா"சர


தனபாலசி5க

கிளெநா சி 03.04.1996

க�ட�
அபகர�

(சிவபாரதி)

வ�னயசி5க


அேசா6கான�
ம"ட6கள�8 03.04.1996

2�

ெல��ன��
ெக�காதர� சிவராசாஆன�தராசா யா��பாண
 03.04.1996

ேமஜ�  �தி நவர"ண
ஜனன யா��பாண
 04.04.1996

ேமஜ� தாரண( �ைரராஜா இ��மதி %!ைல�த$, 04.04.1996

ேமஜ� ��ெதாள6 (�ன6த�)
ெச!வர�தின


ெஜய>ப�
யா��பாண
 04.04.1996

ேமஜ� வ0ண� (ரசிக�)
இராசர"ண


வ�ஜிகர�
யா��பாண
 04.04.1996

க�ட� தமி@��லி நடராசா பா8தாச� யா��பாண
 04.04.1996

ெல��ன�� கமலின6 சபார"ண
கய!வ�ழி கிளெநா சி 04.04.1996

ெல��ன�� அ�ப� சதான�த�தயாபர� கிளெநா சி 04.04.1996

2�

ெல��ன��
மாமல� (ெபனாச�ீ) வ!லி8ர
 ப�ரமிளா யா��பாண
 04.04.1996

2�

ெல��ன��
ப(ரகலா

கனகர�தின


உதய ெச!வ�
கிளெநா சி 04.04.1996

2�

ெல��ன��

காய�தி)

(நிலாகின6)

ச�திரேசகர


ம5களேதவ�
%!ைல�த$, 04.04.1996

2�

ெல��ன��

வள�ப(ைற

(வானதி)

ேதவராசா

கைல ெச!வ�
%!ைல�த$, 04.04.1996

2�

ெல��ன��
பாமதி (ெகௗ)) சி�னராசா ரஜன யா��பாண
 04.04.1996

இளமதி (வ(ஜயா) க�ைதயா �சி ம"ட6கள�8 04.04.1996
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2�

ெல��ன��

2�

ெல��ன��
 ட� (ேவ!த�)

ெஜயபாலசி5க


வ�ேன�திர�
தி&ேகாணமைல 04.04.1996

2�

ெல��ன��

ஆராவ-த�

(ெச#வா)

வ=ேவ!

ெச!வேமாக�
யா��பாண
 04.04.1996

வ �ரேவ�ைக இன6யநாத�
ெப�யசாமி

ஜ$வ ச�திர�
%!ைல�த$, 04.04.1996

வ �ரேவ�ைக பன�பார� (ப பதி)
மாண�6க
ப�.ைள

கா#�திேகய�
யா��பாண
 04.04.1996

க�ட� -ரள6பா�
வ�நாயக:#�தி

ேலாேக�திர�
யா��பாண
 04.04.1996

2�

ெல��ன��
ந!த�பா மகாலி5க
 தயாள� கிளெநா சி 04.04.1996

2�

ெல��ன��
ேமாக�ரா:

ெஜய6+மா#

ேஜா�ச�
கிளெநா சி 04.04.1996

2�

ெல��ன��
தரண(ய� '�ைபயா ேதவர2ச� கிளெநா சி 04.04.1996

வ �ரேவ�ைக
 கி�த�

(ைவர-��)

பால'�ப�ரமண�ய


ேமாக�
கிளெநா சி 04.04.1996

க�ட� பராச�தி க�தசாமி ந�தின யா��பாண
 05.04.1996

க�ட� மா�*ய(# (கமலி)
ஆன�தவ�னாயக


ராஜிதா
யா��பாண
 05.04.1996

க�ட� இல,கிய� '�தர
&ஜி� யா��பாண
 05.04.1996

ெல��ன��
நாளாய(ன6

(டா�ேபா)

இராமலி5க


8வேன3வ�
கிளெநா சி 05.04.1996

2�

ெல��ன��
வ�வழகி (த�சின6)

'�ப�ரமண�ய


நி�திய ெச!வ�
வ,னயா 05.04.1996

2�

ெல��ன��
 க!தி

கி&3ணராஜா

நிமாலின
யா��பாண
 05.04.1996

2�

ெல��ன��

கய#வ(ழி

(*ய(#ெமாழி)

ஆF%க


அ&.ெமாழி
கிளெநா சி 05.04.1996

2�

ெல��ன��

மாற�

(ேலாகநாத�)

ேஜாச�ேபா!

கன3ட�

கி3ேரா�ப#

கிளெநா சி 05.04.1996

க�ட� வ(<தைல (?ேலா)
ஜ$வர�தின


ர2சி�+மா#
யா��பாண
 05.04.1996

ெல��ன��
இைசய�வ(

(இராேஜ!திர�)

ெச!ல��ைர

ப�ரபாகர�
கிளெநா சி 05.04.1996

வ �ரேவ�ைக
இ�ப�

(வ�வழக�)

ெச!ைலயா

தயான�த�
யா��பாண
 05.04.1996

வ �ரேவ�ைக கி�பாகர� சி�திரேவ! சிவ+மா# கிளெநா சி 05.04.1996

க�ட�
மண(யரச�

(ேயாேக4)

தி!ைலநாத�

தினகராசா
யா��பாண
 26.04.1996

ெல��ன�� சிைறேவா� க�ைதயா ச6திேவ! இர�தின8� 24.05.1996

ேமஜ�
கைலயரச�

(ேநதாஜி)

ந!ைலயா

லி5கபால�
யா��பாண
 31.05.1996

ெல��ன�� அ�ளரச�
%��லி5க


ராதாகி&3ண�
யா��பாண
 31.05.1996

க�ட� ப0�த� (அ#ேப�) த5கராசா தயாள� கிளெநா சி 06.06.1996

ெல��ன��
ெச#வநாத�

(தயாள�)

ெஜயபாலகி&3ண�

ெஜயபால ச�திர�
ம"ட6கள�8 15.06.1996

ேமஜ� மேக!திர� நாகராசா ெபா�ராஜா ம"ட6கள�8 19.07.1996

க�ட� இன6ய� (கலிப�)
ப2சலி5க


தனபாலசி5க

யா��பாண
 20.07.1996

2�

ெல��ன��
?�*�ற� ச�தன
 தவராசா யா��பாண
 20.07.1996
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ேமஜ� உய(ரவ� (ஜ�வ�) ச�திர� ேசக# யா��பாண
 14.08.1996

க�ட�
ெச�ப(ய�

( ேவ!திர�)
ஆF%க
 பா3கர� கிளெநா சி 26.09.1996

க�ட� ஒள6வதன� இராச�ைர ர2ச� யா��பாண
 26.01.1996

2�

ெல��ன��
கனேக4வர�

ச1%க


மேக3வர�
Gவெரலியா 26.01.1996

வ �ரேவ�ைக ெச#வ� ஆF%க
 ரேம3 கிளெநா சி 26.01.1996

ேமஜ�
ெபாDயாெமாழி

(கட�க���லி)
வ�'வாச
 டானய! தி&ேகாணமைல 12.04.1996

ேமஜ�
ரத�

(கட�க���லி)

ேவ<�ப�.ைள

'ேர3ராஜ�
தி&ேகாணமைல 12.04.1996

க�ட�
 பா4

(கட�க���லி)

மா�%��

வச�த+மா#
தி&ேகாணமைல 12.04.1996

ேமஜ� நிலா
தனபாலசி5க


நி�தியல6'மி
யா��பாண
 18.04.1996

ேமஜ� மEர�
ெச!வராசா

உதய>ப�
யா��பாண
 18.04.1996

ேமஜ�
கா0Fப�

(வ(#லவ�)
த
ைபயா த5கராசா யா��பாண
 18.04.1996

க�ட�
மண(ெமாழி

(உதயா)

அமி#தலி5க


ெறஜினா
யா��பாண
 18.04.1996

க�ட� ெச!தாமைர %&ேக'வ�ஜிதா யா��பாண
 18.04.1996

ெல��ன�� க�ைக +மரசாமி வ�மலாேதவ� யா��பாண
 18.04.1996

ெல��ன�� யாழின6
+லேசகர


'தாஜனேதவ�
கிளெநா சி 18.04.1996

2�

ெல��ன��
நாதின6

'�ப�ரமண�ய


'த#சின
யா��பாண
 18.04.1996

க�ட� -#ைல
சதாசிவ


கி&3ணேசாதி
யா��பாண
 20.04.1996

ெல��ன�� கமல,க0ண�
'�ப�ரமண�ய


ப�ரத$ப�
ம"ட6கள�8 15.06.1996

வ �ரேவ�ைக கவ(ராஜ�
தி&நா,6கர'

ச�திய>ப�
%!ைல�த$, 17.06.1996

வ �ரேவ�ைக ப(ைறயழக�
ெச!வநாத�

இள5+மர�
கிளெநா சி 17.06.1996

ேமஜ� ஜ�வ� (தி�மாற�) கிளர�3கிளேம�/ யா��பாண
 27.06.1997

ெல��ன�� அறிG8ெச#வ� சி�னராசா ெஜயராசா கிளெநா சி 24.12.1997

வ �ரேவ�ைக �ர�சி-கில�
க�தசாமி

அ&"ெச!வ�
யா��பாண
 29.09.1998

வ �ரேவ�ைக தண(ைகமல� ெவ.ளமைலதமிழின யா��பாண
 29.09.1998

ெல��ன��
ெச�கதி�வாண�

(ேவ�ைக)
ெசBராதா '+மா# யா��பாண
 28.08.1998

ெல��ன�� இய#வாண�
%��மாண�6க


இர�தினராசா
%!ைல�த$, 04.07.1998

ேமஜ�
ெவ0ண(லவ�

(அேசாக�)

கி&3ணப�.ைள

அ&�தவநாயக

யா��பாண
 05.10.1998

க�ட� ச�வ� (கனெவள6)
ேகாவ��தசாமி

ச1%கநாத�
தி&ேகாணமைல 17.08.1999

2�

ெல��ன��
காவல�

ச�தியா
ப�.ைள

வ�ஜயமேனாகர�
யா��பாண
 12.01.1999

ெல��ன��  ட�வ0ண�
வ�!வர"ண


சசியழக�
யா��பாண
 08.02.1999

ேமஜ� மாசலீ�
தியாகராசா

ெச!வராசா
கிளெநா சி 14.06.1999

க�ட� மண(வ0ண�
ச#வான�த


ராD+மா#
யா��பாண
 26.06.1999

கைல8ெச#வ( %�� சாமி ரஜினா யா��பாண
 26.06.1999
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2�

ெல��ன��

2�

ெல��ன��
க
ணகி எ�ம� ேமாகனா கிள�ெநா�சி 26.06.1999

வ �ரேவ�ைக நிேராய�ன� ெபன���ஜ�மி� கிள�ெநா�சி 26.06.1999

வ �ரேவ�ைக அகநிலா வ�லி�ர� ேயாகராண� யா� பாண� 26.06.1999

வ �ரேவ�ைக தி�மல�
ேவ! ப�"ைள

சிவமல$
யா� பாண� 26.06.1999

ெல��ன�� சி�ன�த�ப�
ெச�ைலயா

வ�ஜய%மா$
கிள�ெநா�சி 15.07.1999

2�

ெல��ன��
காவ�ய�

இராேஜ'திர�

இராமநாத�
யா� பாண� 02.07.1999

ெல��ன�� கர� )*ைகயா நாகராசா கிள�ெநா�சி 10.07.1999

2�

ெல��ன��
இைசவாண�

ெபா�+,-ைர

தவசீல�
)�ைல,த/0 07.10.1999

வ �ரேவ�ைக ெச�ப�ய�
),-�க1 ப�

நிமேல'திர�
யா� பாண� 07.10.1999

வ �ரேவ�ைக பாரதி
ேயாகராசா

வ��கிேன�வ2
கிள�ெநா�சி 14.10.1999

வ �ரேவ�ைக
சசிகலா

(அகரமா�)

ேய3தாச�

ெமாறி�ஜ/ஜி
யா� பாண� 14.10.1999

வ �ரேவ�ைக அ�!வ�ழி வ��வர�ண� சா'தா கிள�ெநா�சி 14.10.1999

வ �ரேவ�ைக கீத�ப�$யா
வ�நாயக5$,தி

த$சின�
கிள�ெநா�சி 14.10.1999

வ �ரேவ�ைக கன�வ�ழி
அ பா,-ைர

ர7சின�ேதவ�
கிள�ெநா�சி 17.10.1999

2�

ெல��ன��
ெகௗ$

ர8கசாமி

கி*�ணேவண�
கிள�ெநா�சி 28.10.1999

வ �ரேவ�ைக சி&' (கீ��தனா) கதிரேவ!தயாநிதி கிள�ெநா�சி 28.10.1999

வ �ரேவ�ைக ம(ச$ இரா3 கனகா�ப�ைக கிள�ெநா�சி 28.10.1999

வ �ரேவ�ைக
)*ைலயழகி

(இ�ன�ைச)
க'தசாமி ெஜகத/�வ2 கிள�ெநா�சி 28.10.1999

வ �ரேவ�ைக அ�ள�ைச
கேண�வர�

சிவ%மா$
யா� பாண� 15.11.1999

வ �ரேவ�ைக ர(ச� (மலரவ�) க'தசாமி %க� கிள�ெநா�சி 19.11.1999

ேமஜ�
ந&த�

(கட.க��/லி)
த$மராசா தயாள� கிள�ெநா�சி 25.12.1999

க�ட� ச�ீமாற� (ெஜக�)
ெபா�ன�பல�

கப�ல�
கிள�ெநா�சி 30.12.1999

க�ட� மண�யரசி த$மலி8க� ரஜிதா யா� பாண� 27.11.1999

க�ட� வள�ப�ைற
நாகர�ண�

ேதவபால�
யா� பாண� 11.04.1999

க�ட� ஈழைம&த� நவர�ண� நவத/ப� கிள�ெநா�சி 01.05.1999

ெல��ன��
கா
2ப�

(ஈழவ�)

அ�ரன�தா�

ெறானா��
க9� 01.05.1999

வ �ரேவ�ைக மைலயரசி
கா'த/பராசா

ச%'தலாேதவ�
யா� பாண� 01.05.1999

2�

ெல��ன��
)*ைலவாண� க'தசாமி :ப� கிள�ெநா�சி 03.11.1999

2�

ெல��ன��
ஒள�ெவ.றி க'தசாமி ப�ரபாகர� கிள�ெநா�சி 03.11.1999

ேமஜ�
ேறாய*

(எ*லாள�)

சிவஅ*"நாத�

சிவ%மா$
யா� பாண� 03.11.1999

க�ட�
மண�யரசி

(கட./லி)
த$மலி8க� ரஜிதா யா� பாண� 27.11.1999

ேமஜ� 5$,தி %மா$ கிள�ெநா�சி 27.11.1999
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கா
2ப�

(கட./லி)

ெல��ன�� தமி5�ப�தி சதாசிவ� மேக'திர� கிள�ெநா�சி 03.12.1999

க�ட�
க�ண�

(தி
ண�)

பால3 ப�ரமண�ய�

ப�ரத/ப�
யா� பாண� 12.12.1999

ெல��ன��
உதய� (சிற�/

எ*ைல�பைட)

ஆ9�ய ப�

உதய%மா$
கிள�ெநா�சி 22.12.2000

வ �ரேவ�ைக
ச�க�

(எ*ைல�பைட)

-ைர�சாமி

ெஜய�ச'திர�
கிள�ெநா�சி 22.12.2000

வ �ரேவ�ைக
வ�ஐய�

(எ*ைல�பைட)

ேவலா>த�

வ�ஐய%மா$
கிள�ெநா�சி 22.12.2000

வ �ரேவ�ைக
ெப$யத�ப�

(எ*ைல�பைட)

%மாரா9�

ெச�வ�%மா$
கிள�ெநா�சி 22.12.2000

வ �ரேவ�ைக
8மா� (சிற�/

எ*ைல�பைட)

ெபா�+,-ைர

ெஜய�%மா$
ம�ட�கள � 22.12.2000

வ �ரேவ�ைக
ர�க� (சிற�/

எ*ைல�பைட)

மய��வாகன�

பால3 ப�ரமண�ய�
கிள�ெநா�சி 22.12.2000

வ �ரேவ�ைக
8ணர�தின�

(எ*ைல�பைட)

சி�ன,த�ப�

%ணர,தின�
யா� பாண� 22.12.2000

வ �ரேவ�ைக தமி5மாற� இராஜேகாபா�இராசா கிள�ெநா�சி 16.02.2000

வ �ரேவ�ைக ெச*வமாற�
த8கேவ�

ேசாம3'தர�
கிள�ெநா�சி 16.02.2000

வ �ரேவ�ைக 8��
ேயா�பA�ற$

வ�ம�ராB
ம�ட�கள � 16.02.2000

ேமஜ� )�'98மா� சி�ன,-ைர நாத� யா� பாண� 19.02.2000

க�ட� அபய� )*ைகயா சிவ%மா$ கிள�ெநா�சி 27.03.2000

ேமஜ�
மல�வ�ழி

(க��/லி)

பாலகி*�ண�

ச8கீதா
யா� பாண� 31.03.2000

வ �ரேவ�ைக காரழகி (/ர�சி)
ெச�வ),-

ெச'தமி�ெச�வ�
கிள�ெநா�சி 01.04.2000

2�

ெல��ன��
ம�தா

மேக'திர�

ந%ேல�வ2
யா� பாண� 10.04.2000

வ �ரேவ�ைக
கடலரசி

(அைலமக!)
சிவ+வ"ள�ய�ைம கிள�ெநா�சி 10.04.2000

ேமஜ�
அறி:98மர�

(க��/லி)
%மாரேவ� ேகத/ச� வ0ன�யா 11.04.2000

2�

ெல��ன��
அரசி�ப� த$மலி8க� ெஜக� யா� பாண� 30.04.2000

க�ட� ;ட�மண� ேதவராஜா ஜ/வதா� யா� பாண� 01.05.2000

2�

ெல��ன��

;ேர<8மா�

(;ேர<)

தி�ைலய ப�

வசீகர�
கிள�ெநா�சி 10.05.2000

வ �ரேவ�ைக எழிலரச�
தியாகராசா

ெடன��%மா$
கிள�ெநா�சி 10.05.2000

ெல��ன�� ேவ�ைக
3 ப�ரமண�ய�

3ேர'திரெறாசா�
கிள�ெநா�சி 22.05.2000

வ �ரேவ�ைக ஈழமக!
ேவ! ப�"ைள

தேவ�வ2
கிள�ெநா�சி 22.05.2000

ெல��ன�� சி�த� ேவ! ப�"ைள சீல� ம�னா$ 25.05.2000

2�

ெல��ன��

அ�&தா

(அரவ�&தா)
இராசமண�இராசCப� கிள�ெநா�சி 25.05.2000

வ �ரேவ�ைக
மல�மதி

(மல�வ�ழி)
ச8க$ ேலாேக�வ2 கிள�ெநா�சி 01.06.2000

க�ட� )கில� இராம� ரேம� கிள�ெநா�சி 02.07.2000

ெல��ன�� மைலமக! த8கராசா ஜ)னா யா� பாண� 05.08.2000

ேமஜ� உதய�
தியாகராஜா

ச'திர%மா$
ெகாD�� 19.08.2000

ேமஜ� ர(சி யா� பாண� 03.09.2000
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இராேச'திர�

திலகராண�

க�ட� ஆன&தி
ேகாபாலசி8க�

ேகாமதி
யா� பாண� 03.09.2000

2�

ெல��ன��
அகமக! ெச�ைலயா தயாநிதி யா� பாண� 03.09.2000

2�

ெல��ன��
ேந$ய�

இராமலி8க�

3தாகர�
கிள�ெநா�சி 03.09.2000

2�

ெல��ன��
யேசா

த$மலி8க�

ஞானபா�கர�
யா� பாண� 09.09.2000

வ �ரேவ�ைக
அ�/மக!

(;ட�வ�ழி)
ேயாகராசா 3மதி கிள�ெநா�சி 10.09.2000

ேமஜ� கய*வ�ழி
தி*நா0�கர3

ேயாேக�வ2
கிள�ெநா�சி 17.09.2000

க�ட� அ�வ� %மாரசாமி கீதால�3மி க9� 17.09.2000

க�ட� மல$ன�
ப,மநாத�

லதாற7சின�
யா� பாண� 17.09.2000

2�

ெல��ன��

கன�மதி

(ெத�னவ!)

பால3 ப�ரமண�ய�

3மதி
கிள�ெநா�சி 19.09.2000

ெல�.ேகண*

கதி�காம>ப�

(ெப�தா) 

(கட.க��/லி)

கனகான'த�

ஆன'தகி*�ண�
யா� பாண� 02.11.2000

க�ட� )கில�
ச9)கேவ�

தமி��ெச�வ�
மா,தைள 30.09.2000

வ �ரேவ�ைக
தமி5�/லி

(இன�யவ!)
ேதவ-ைர சா'தின� யா� பாண� 27.09.2000

ெல��ன��
இன�யவ� (சிற�/

எ*ைல�பைட)

கா$,திேக3

சிற/�க'தராசா
யா� பாண� 17.09.2000

வ �ரேவ�ைக
ச&திர� (சிற�/

எ*ைல�பைட)

3'தர�

இராம�ச'திர�
யா� பாண� 26.09.2000

வ �ரேவ�ைக
பா/ (சிற�/

எ*ைல�பைட)
இராைமயா ��பராசா க9� 26.09.2000

வ �ரேவ�ைக
;தாகர� (சிற�/

எ*ைல�பைட)
கிறி�2�3தாகர� யா� பாண� 26.09.2000

வ �ரேவ�ைக
பா/

(எ*ைல�பைட)
மாடசாமி பா� கிள�ெநா�சி 26.09.2000

வ �ரேவ�ைக கைல�ப�$ய� ேயாகராசா ேகாப�நா, யா� பாண� 19.09.2000

ேமஜ�
)ரள�

(ெந?�கீர�)

ெவ�றிேவ�

தயாளசீல�
யா� பாண� 21.09.2000

2�

ெல��ன��
ஒள�ய� தவராசா ப�ரத/ப� கிள�ெநா�சி 19.10.2000

வ �ரேவ�ைக ேமாகவ�ம� ம2யதா�நிசா'த� யா� பாண� 19.10.2000

ெல��ன�� இள�ேகா
இராமசாமி

ந%ேல�வர�
கிள�ெநா�சி 20.10.2000

க�ட�
ெஜயவதன�

(ேசாபனா)
க'தசாமி வ�ேஜ'தின� யா� பாண� 05.06.2000

ெல��ன�� ேசாழநிலவ� ),ைதயா கி*பாகர� கிள�ெநா�சி 12.02.2000

ெல��ன�� 8மர�
மா$�க9F

தன /�%மா$
யா� பாண� 16.02.2000

க�ட� பா
�ய�
ேவ! ப�"ைள

ெதGேவ'திரா
யா� பாண� 27.03.2000

ெல��ன�� ேத�கவ�
பால3 ப�ரமண�ய�

பவான�
யா� பாண� 02.04.2000

வ �ரேவ�ைக 8க�
3 ப�ரமண�ய�

இராேஜ'திர�
கிள�ெநா�சி 21.04.2000

வ �ரேவ�ைக 8ழலின�
கேண�வர�

கஜ'தனா
யா� பாண� 25.05.2000

ேமஜ� நிற(ச� தனபாலசி8க� 3ேர� யா� பாண� 28.05.2000
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க�ட� பாமின�

(கட.க��/லி)

பரராசசி8க�

வ�ஐயல�3மி

யா� பாண� 26.06.2000

2�

ெல��ன��
சி&' சி�ைனயா ேலாகிதா கிள�ெநா�சி 17.09.2000

வ �ரேவ�ைக
பா@�ப�$யா

(கைலவ�ழி)
சி�ைனயா ம�லிகா கிள�ெநா�சி 17.09.2000

வ �ரேவ�ைக /வ�யரசி
ச9)கான'த�

ப�ரமிளா
கிள�ெநா�சி 17.09.2000

வ �ரேவ�ைக கா�ேவ&த�
நாகர,தின�

ப�ரசா'த�
யா� பாண� 17.09.2000

ேமஜ� சேபச�
சித�பரப�"ைள

சிவநாத�
யா� பாண� 18.09.2000

வ �ரேவ�ைக தமி5ெமாழி ேதவராசா சிறிர7சின� கிள�ெநா�சி 06.10.2000

ேமஜ� சரண� சிவலி8க� சிவமய�� கிள�ெநா�சி 09.10.2000

2�

ெல��ன��
/கழின�

ெச�ைலயா

ேகாகிலவாண�
கிள�ெநா�சி 20.10.2000

வ �ரேவ�ைக
சிவராசா

(எ*ைல�பைட)
ஆ1)க� சிவராசா கிள�ெநா�சி 20.10.2000

க�ட� த�பக�
ேசாம3'தர�

தினவ9ண�
யா� பாண� 16.12.2000

வ �ரேவ�ைக தழி5மாற�
நவர,தின�

க*ணதா�
யா� பாண� 16.12.2000

வ �ரேவ�ைக நிலவரச� இர,தின�H2ய%மா$ யா� பாண� 16.12.2000

ெல��ன�� ப�ரசா&தி
சிவேயாகராசா

சிவமாலின�
யா� பாண� 22.12.2000

ெல��ன�� கைலAெச*வ� நடராசா 3பாகர� யா� பாண� 22.12.2000

ேமஜ� 'மில�
%மாரேவ�

ச'திர%மா$
ெகாD�� 22.01.2001

ேமஜ�
தயாள�ன�

(சர<வதி)

சிறிர8கநாத�

க*ணாவதி
யா� பாண� 21.02.2001

ேமஜ� ெகா.றவ�
%ணபாலசி8க�

ர7சி,ெச�வ�
யா� பாண� 21.10.2001

ெல��ன�� தயாபர� ()ரள�)
வ��வலி8க�

உதயகீத�
கிள�ெநா�சி 21.10.2001

2�

ெல��ன��
தமி5ேவ�ைக

சி�ன,த�ப�

ப,மநாத�
யா� பாண� 21.10.2001

2�

ெல��ன��
கன�வ�ழி

ேவ!,ேதவ�

�வேன�வ2
கிள�ெநா�சி 21.10.2001

ெல��ன�� ச�க�
திேயா% ப�"ைள

அேல�கர�
யா� பாண� 25.04.2001

ேமஜ� ஆ�வல� இராமசாமி சிவ%மா$ கிள�ெநா�சி 21.04.2001

க�ட� உலகந�ப� இராைசயா ர%கர� யா� பாண� 21.04.2001

க�ட� ர8ரா�
பாலகி*�ண�

ேமாகனராஐ�
யா� பாண� 17.06.2001

க�ட�

தமிழின�ய�

(ெபாைறயர;)

(கட.க��/லி)

ெச�வர,தின�

ேயாேக�வர�
வ0ன�யா 15.09.2001

ேமஜ�
அ�ணா (;தா)

(கட.க��/லி)

%லசி8க�

தவ�ெச�வ�
யா� பாண� 16.09.2001

க�ட� ஈழ�ப�$ய�
கி*�ண ப�"ைள

ேலாேக�வர�
யா� பாண� 21.10.2001

2�

ெல��ன��
தண�ைகAெச*வ� இராேஜ'திர� 3பாசின� யா� பாண� 21.10.2001

ெல��ன�� வரத�
க1 ைபயா

தியாகராஜா
Iவெரலியா 13.01.2001

க�ட� ேதவைம&த� %ணேசகர�வ�ஜG யா� பாண� 16.01.2001

ேமஜ� கிள�ெநா�சி 01.05.2002
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அறி:Aெச*வ�

(வச&த� ) 

(கட.க��/லி)

ைவர),-

வ�ேனாதர�
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