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 �3�ெபய
 மாவ�ட� வ �ர#சா0

2� ெல� திேன1
தி�ைலநாயக


அ�ர�திேன�
யா��பாண
 27-11-1989

ேமஜ
 $ேர7தி (நி�திலா)
நமசிவாய


�ேர�திர�மா�
யா��பாண
 18-11-1991

2� ெல� நாத8
�����மாரசாமி

சசி��மாh
யா��பாண
 02-12-1995

ெல� ேமன8
ஒலிவ� ந!�கிள�

அ�பழக�
யா��பாண
 27-02-1995

ெல� ச7திர9மா

��ப$ரமண$ய


சரவணபவ�
அ
பாைற 19-11-1995

ெல� தரண�தர8 (தி:�) த�மலி&க
 ேநசராசா ம'ட�கள�) 04-08-1996

2� ெல� சிவலி க�
ெச�ல��ைர

ரவ$+ச�திர�
ம'ட�கள�) 07-08-1996

ெல�
ஆதி�த8
(ஆன7த8)

��ைதயா சிற!�மா� கிள,ெநா+சி 17-08-1996

ெல� சிவ#ெச)வ8
கணபதி�ப$-ைள

கமலநாத�
கிள,ெநா+சி 17-08-1996

வ �ரேவ ைக வ�ம) (ேவலவ8) தாச�அ
)ேரா� யா��பாண
 03-04-1996

க�ட8
தழி<மாற8
(ம8=
)

ெச�ைலயா

ெச�வமி�திர�
யா��பாண
 10-06-1996

2� ெல� நிலா8
ெஜகநாத�

உதய01ய�மா�
கிள,ெநா+சி 16-07-1996

2� ெல� ஆத�ப8 (ஈச8) பழன,ேவ� ர�மா� யா��பாண
 18-07-1996

2� ெல� ெசௗ7த8 சி�ன�த
ப$ சிவ�மா� கிள,ெநா+சி 19-07-1996

வ �ரேவ ைக மி�திர8 ����ப$-ைளஉதய� யா��பாண
 19-07-1996

ேமஜ
 ெசா�ேகா (ெநவ�)) வ !ரசி&க
 பாேல�திர
 யா��பாண
 20-07-1996

க�ட8 கலாவ
ம8 �தியா�ேச ப$ேறமர�ன ம'ட�கள�) 26-07-1996

2� ெல� நிமல8 இராச�ைர நிமல�மா� யா��பாண
 27-07-1996

வ �ரேவ ைக நிசா�த8 மாண$�க�வ$�வராசா ம'ட�கள�) 24-09-1996

ெல� ெகௗ?ேதவ� �ணர'ண
ச�திரவதன, ��ைல�த!3 26-09-1996
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2� ெல� நிதி ேகாபாலப$-ைள

ேகத!�வ1

��ைல�த!3 26-09-1996

ெல�.ேகண) நாத8 க�ைதயா ேப1�பநாத� யா��பாண
 26-10-1996

க�ட8 கஜ8 க�ைதயா கேஜ�திர� யா��பாண
 26-10-1996

ேமஜ
 9லச க
 சிவ�ப$ரகாச
�ேவர� கிள,ெநா+சி 04-12-1996

2� ெல� சசி@ப8 இராம���தரலி&க
 கிள,ெநா+சி 14-12-1996

2� ெல� வ��தைலேவ7த8 மா��க74வ$ம�ரா8 யா��பாண
 22-12-1996

ேமஜ
 சரவண8 (ராஐp)
சிவ�ப$ரகாச


க9ணார�தின

ம'ட�கள�) 23-12-1996

2� ெல� மாத க8
நவர'ணராசா

ெச�வ��மா�
யா��பாண
 17-08-1996

வ �ரேவ ைக ��Bர8 க�தசாமி ப$ரபாகர� யா��பாண
 17-08-1996

ேமஜ
 த
ச8
��ைபயா

சிவேன�வர�
கிள,ெநா+சி 28-09-1996

க�ட8
மாலிகா
(கட�க��லி)

ெச�வராண$ஆ;�க
 யா��பாண
 08-12-1996

க�ட8 சிவகர8
ேவ<�ப$-ைள

மேக�திர�
ம'ட�கள�) 15-03-1997

ேமஜ

இளமக8
(கட�க��லி)

த�மலி&க


தி9கேணச�
ம'ட�கள�) 27-05-1997

க�ட8
$தாகர8
(கட�க��லி)

கனகசைபஅ9- ம'ட�கள�) 27-05-1997

க�ட8
அளரச8
(கட�க��லி)

த&கராசா தியாகராசா ம'ட�கள�) 27-05-1997

க�ட8
பால8
(கட�க��லி)

ேசாம��தர
 தில=ப� அ
பாைற 28-06-1997

க�ட8 ேமனக8
�லவ !ர��தர


�லேசகர

யா��பாண
 28-06-1997

க�ட8 ச
வ8 (ச�தி) ந�லத
ப$ ேவ�நாயக
 ம'ட�கள�) 04-01-1997

க�ட8 B,வ8 ெப1யசாமி���ேவ� மா�தைள 01-08-1997

ெல� ர9பதி (கப�ல8)
க�த�ேகா>

சிறி�க�தராஜா
ம'ட�கள�) 27-11-1997

க�ட8 கCணகி
மாண$�க


கி9�ணராண$
கிள,ெநா+சி 09-01-1997

க�ட8 அறி0மாற8 (அ?) க�ைதயா �தாகர� கிள,ெநா+சி 24-06-1997

ெல� ஈழவCண8 ேகசவ�வாமேதவ� க7> 24-06-1997

வ �ரேவ ைக தமிழரசி ெச�ல�த
ப$ வச�தா ம'ட�கள�) 13-10-1997

வ �ரேவ ைக சிவகலா
இராசமாண$�க


பரேம�வ1
ம'ட�கள�) 13-10-1997

வ �ரேவ ைக றமண�யா ப+பால�ப$-ைளறஜன, ம'ட�கள�) 13-10-1997

வ �ரேவ ைக 9கதா சி�திரேவ�த&கல'�மி ம'ட�கள�) 13-10-1997

வ �ரேவ ைக இதயா
கி9�ணப$-ைள

அல�தநாயகி
ம'ட�கள�) 13-10-1997

வ �ரேவ ைக ,மிலா ேயாகராசா தவமல� ம'ட�கள�) 13-10-1997

வ �ரேவ ைக சிவறDசின' த�மலி&க
 ேநசேஜாதி ம'ட�கள�) 13-10-1997

க�ட8 ெச)வ� (அ8ரன') இராச�ைர ஜ!வராசா ம'ட�கள�) 23-01-1997

ேமஜ
 ெஜய7த8 க�தசாமி ேயாகான�த� யா��பாண
 08-02-1997

க�ட8 ச?�திர8 (9மர8)
கேணசர�தின


அ9�தவ��மா�
யா��பாண
 08-02-1997

2� ெல� கேண1 �ணேசகர
��ய�த� யா��பாண
 10-02-1997

2� ெல�
சத�19மா

(கப�ல8)

தாேமாதர
ப$-ைள

உதயண�
யா��பாண
 16-02-1997

2� ெல� ந�த8 ��தர
 மதிவதன� அ
பாைற 22-02-1997
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ேமஜ
 பC�த
 இராமலி&கச�மா

ரமணச�மா

யா��பாண
 04-04-1997

க�ட8 ெஜயகா7த8 �ைர+சாமி இ�திர�மா� கிள,ெநா+சி 10-05-1997

ெல�
தமி<�9மர8
(,1ய7த8)

கதி�காம�ேபா>

ேப1�பநாயக

ம'ட�கள�) 10-05-1997

2� ெல�
சி8ன��
(சி8னவ8)

�ேல�திர�

ேகா�லசீல�
யா��பாண
 10-05-1997

க�ட8
சிவஒள'
(மதியழக8)

பால��தர
 நி�மல� யா��பாண
 11-05-1997

ெல� தமிழரச8 இராமலி&க
 சிறிதர� ��ைல�த!3 22-05-1997

ேமஜ
 ஈழமாற8
கணபதி�ப$-ைள

உதய�மா�
ம'ட�கள�) 24-05-1997

ேமஜ

இள 9மர8
(அேசா�9மா
)

மேக�வரநாத�

வ$ஜயான�த�
யா��பாண
 29-05-1997

ெல� 9ல�
சிவ��ப$ரமண$ய


சிவச&க�
யா��பாண
 29-05-1997

2� ெல� ஆதி�9மர8 இராேச�திர
 �தாக� யா��பாண
 06-06-1997

க�ட8 ந�கீர8
த
ப$�ப$-ைள

கேணச@��தி
யா��பாண
 09-06-1997

ேமஜ

உதயமறவ8
(9ணா)

இராைசயா ��த�ரா8 அ
பாைற 10-06-1997

க�ட8
ப�ரத�Pபவ
ம8
(9ேப7திர8)

சிவஞானெச�வ


கணபதி�ப$-ைள
ம'ட�கள�) 10-06-1997

க�ட8
பாேல1வர8
(வ�8ச8)

ேவ<�ப$-ைள

அ9ண�லசி&க

அ
பாைற 10-06-1997

ெல� ேதன'ல8 கனக01ய
 நேவ�திர� ம'ட�கள�) 10-06-1997

2� ெல� �மண8 சிவராசா ��தரலி&க
 ம'ட�கள�) 10-06-1997

2� ெல� கா7தாகர8 ஆ;�க
 சிவ�மா� ம'ட�கள�) 10-06-1997

2� ெல� சி8ன�9மர8 ேகாபா� தி9நா3�கர� ம'ட�கள�) 10-06-1997

ெல� ேகாவல8 ெஜகநாத� ெச�Bர� யா��பாண
 21-06-1997

வ �ரேவ ைக ெச�ப�தி
ெகௗ1யா�ப$-ைள

அ9-ரDசன,
யா��பாண
 24-06-1997

க�ட8 ப�ைறமாற8 இராச�ைர க9ணாகர� யா��பாண
 01-08-1997

ெல� வ�ஜய�ரள' இராமலி&க
 க�தசாமி ம'ட�கள�) 01-08-1997

ெல� வ �ர�ேதவ8
�மாரசி&க


ச7�கநாத�
ம'ட�கள�) 01-08-1997

2� ெல�
ஈைகய8
(ஈழமாற8)

கனகசி&கம

வ$நாயகலி&க

ம'ட�கள�) 01-08-1997

ெல� கCண8
பால+ச�திர�

சரவணபவ�
யா��பாண
 12-08-1997

ெல� தாரண� ($ஜி�தா)
க7ைணயா

வ$ஜய�மா1
அவ$சாவைள 20-08-1997

வ �ரேவ ைக சி7,ஜா க�தசாமி ராஜி யா��பாண
 20-08-1997

ெல� வாகீச8
�லவ !ரசி&க


இ�திரபால�
யா��பாண
 05-10-1997

க�ட8 ஈழ#ெச)வ8
��ப$ரமண$ய


வ$ஜயசி&க

��ைல�த!3 12-10-1997

ேமஜ
 வ�ேவகான7தின' வ$நாயக
 கவ$தாநாயகி ம'ட�கள�) 13-10-1997

ெல� ெந� கீர8 ெச�வராசா ேபரான�த� யா��பாண
 31-10-1997

வ �ரேவ ைக
$தாகர8 ($தா) 
(,ைண�பைட)

��ப$ரமண$ய
 �தாகர� ெசா.இ.இ 05-10-1997

ெல� �கில8
ஆ-வா�ப$-ைள

�ணத!ப�
யா��பாண
 02-11-1997

2� ெல� மண�ப)லவ8
கணபதி�ப$-ைள

ேப1�பரா8
ம'ட�கள�) 28-07-1997
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ெல� ெகௗதம8 ெச�வராசா உதயராசா யா��பாண
 31-07-1997

ேமஜ

அ8�
(கதி
#ெச)வ8)

கன� தவராசா யா��பாண
 01-08-1997

ேமஜ

நாவல8 (மத�1) 

(கட�க��லி)
கிள,ெநா+சி 24-03-1997

க�ட8
வானதி
(கட�க��லி)

இராைமயா கைலவாண$ கிள,ெநா+சி 24-03-1997

ெல�.ேகண) ர�தி
கி9�ணப$-ைள

�பாஜின,
யா��பாண
 15-05-1997

வ �ரேவ ைக ந7தராF ராசா அேசாக� ம'ட�கள�) 10-06-1997

ேமஜ
 ெச)வ8 இராைசயா சிவலி&க
 வ3ன,யா 07-07-1997

ேமஜ
 ெஜயா (ஈழேவ7த8)
இராஜேகாபா�

மதன�மா�
யா��பாண
 09-07-1997

ெல�
பவ��திர8
(அளவ8)

சிவ)7ண$ய
 சசி�மா� யா��பாண
 09-07-1997

ெல� மல
 பரநி9பசி&க
 சர�வதி யா��பாண
 16-07-1997

ெல� சய7தின'
வா�ேதவ�

க�பனாேதவ$
யா��பாண
 16-07-1997

ெல� அறி0மண�
அக�1�ேபா�

ேயா�ச�
யா��பாண
 05-08-1997

க�ட8 ச கரதா1
ெதEவநாயக


ப$ரபாகர�
ம'ட�கள�) 20-08-1997

ெல� ேகாப� ஞான�ப$ரகாச
 ம�சி யா��பாண
 13-10-1997

ெல� மண�யரச8 நாேக�திர
 பவளராசா யா��பாண
 13-10-1997

2� ெல� =?யகலா நமசிவாய
 ெகௗ1 ம'ட�கள�) 13-10-1997

2� ெல�
பாவ�ைச�ேகா
(காவ�ய8)

Fபசி&க
மGர� யா��பாண
 13-10-1997

க�ட8 9ேவன'
ெறானப�

ப$1சி�வாெடாற�தி
யா��பாண
 14-10-1997

க�ட8 மாற8
மாண$�க


இராமகி9�ண�
யா��பாண
 11-12-1997

ேமஜ
 எழிலரச8
மய$�வாகன


ச�திர�மா�
ம'ட�கள�) 18-12-1997

ெல� க7தசாமி (ச�தி) இராேச�திர
 ராஜ� யா��பாண
 18-12-1997

க�ட8 வ��ல8 (ப,ம8) கனக��தர
 பால�மா� யா��பாண
 21-12-1997

வ �ரேவ ைக அறிவ�த8 நாகலி&க
 கா&ேகச� யா��பாண
 24-12-1997

வ �ரேவ ைக வசகீ? �ணர�தின
 காய�தி1 யா��பாண
 29-09-1998

வ �ரேவ ைக அ�தநைக ��தர
 கமலாேதவ$ ��ைல�த!3 29-09-1998

வ �ரேவ ைக இய)அறி0 இராச�ைர கஐல'�மி கிள,ெநா+சி 29-09-1998

வ �ரேவ ைக எழி)#ெசலவ8 வ !ரசி&க
 �தாகர� யா��பாண
 01-02-1998

ெல�
வச7த8
(எழி�ெச)வ8)

த&கேவ�மேனாகர� கிள,ெநா+சி 17-10-1998

ெல� ப+ 9ய�ல8 த
ப$ராசா பால+ச�திர� யா��பாண
 03-01-1998

ெல� கதிெராள' (ப�ரகா1) நாத� தவராசா யா��பாண
 03-01-1998

ெல�
இைறய8ப8
(மHர�ப�?ய8)

சிவதாஸ�ப$-ைள

திேன��மா�
யா��பாண
 05-01-1998

ேமஜ
 ம ைக (க��லி) இர�தினசி&க
 ேநசமல� கிள,ெநா+சி 01-02-1998

க�ட8 இ7, (க��லி) க�ைதயா )ன,தா அ
பாைற 01-02-1998

ெல� சமீா
ேவ<�ப$-ைள

சேறாஜின,ேதவ$
ம'ட�கள�) 01-02-1998

ெல� சிவச க? கதிரேவ< ந�த�மா1 ��ைல�த!3 01-02-1998

ெல� சசிகலா ஜ!வான,�றDசிதமல� யா��பாண
 01-02-1998

க�ட8 பாவழகி (ெபாப�) வ !ைரயா சசிகலா யா��பாண
 09-09-1998
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ெல� கைலஎழி) க9ணாநிதி ச1தா யா��பாண
 01-02-1998

ெல�
$ேவ7தின'
(அ�ந ைக)

பால��தர
 நிரஜா யா��பாண
 01-02-1998

ெல� சசிகர8
ேகாபாலப$-ைள

அழ��ைர
ம'ட�கள�) 01-02-1998

ெல� �வ�யரச8 ெபா�ைனயா சசி��மா� யா��பாண
 01-02-1998

ெல� கைலெயாழிய8 க�தசாமி வ$ஜய�மா� யா��பாண
 01-02-1998

2� ெல� மா8வ�ழி
தி�ைலநாத�

ெஜேனாதின,
யா��பாண
 01-02-1998

2� ெல� தIசியா ெச�ல��ைரஅஜி�தா யா��பாண
 01-02-1998

2� ெல� க)கி (அமராவதி)
அ9ளான�த


கிறி�ேம1
கிள,ெநா+சி 01-02-1998

2� ெல� க?காலின' மேக�திர� சகாயராஜ! யா��பாண
 01-02-1998

2� ெல�
சசிகலா
(ப�ேலாமினா)

டான,ய� எலிசெப� கிள,ெநா+சி 01-02-1998

2� ெல� ச�தியவதன'
இராசர'ண


��தாDசலி
யா��பாண
 01-02-1998

2� ெல� யா<ெமாழி ந�ைலயா நளாய$ன, யா��பாண
 01-02-1998

2� ெல� $ட
 க�தசாமி ச�திர�மா1 யா��பாண
 01-02-1998

2� ெல� அ�ெச)வ� ேகாபாலசி&க
 க�B1 யா��பாண
 01-02-1998

2� ெல� க1B?
நம+சிவாய


ந�ேல�வ1
யா��பாண
 01-02-1998

வ �ரேவ ைக மைத சா�ேவ�மேனா7மன, ��ைல�த!3 01-02-1998

வ �ரேவ ைக ஈைகெநறி த&கராசா மாலதி யா��பாண
 01-02-1998

வ �ரேவ ைக கவ�த8
சிவ�ெகாK��

அ�)சிவ

கிள,ெநா+சி 28-02-1998

ேமஜ
 ந�கீர8 (வைல) பாலசி&க
 பDசநாத� யா��பாண
 16-03-1998

க�ட8 அகில8
மய$�வாகன


�ணசீல�
யா��பாண
 17-03-1998

2� ெல� ந7தாகர8
சீன,�த
ப$

ேயாேக�வரன
ம'ட�கள�) 17-03-1998

க�ட8 வ �ர#ேசாழ8 ��தரலி&க
 க7ண� யா��பாண
 29-03-1998

2� ெல� ஒள'�கCண8
நிமல+ச�திர�

வ$Nஐ�திர�
கிள,ெநா+சி 02-04-1998

வ �ரேவ ைக ெத8பாC�ய8
சிவ�ெகாK��

வ�ணதா�
யா��பாண
 04-07-1998

ேமஜ
 பகி
தா ெஜகத!ச� �த�சனா யா��பாண
 11-07-1998

2� ெல� த ேக1வர8 பா�கிய
 ேவலாLத
 அ
பாைற 11-07-1998

2� ெல� கப�)ேதவ8 தவராசா உதயவ� ம'ட�கள�) 11-07-1998

2� ெல� நிழ)ரவ� ெக�ர� சி�வ�ர� அ
பாைற 03-08-1998

க�ட8 ,ளசிதர8
ெபா>ய�)

கி9�ண�மா�
ம'ட�கள�) 27-09-1998

ெல� க�கடக8 தி9ேமண$உதய�மா� ம'ட�கள�) 27-09-1998

வ �ரேவ ைக அ�வ�ழிய8 மய$�வாகன
 நாகராசா ம'ட�கள�) 27-09-1998

வ �ரேவ ைக ஜ�வத8 கனகசைப கி9பா ம'ட�கள�) 27-09-1998

வ �ரேவ ைக சர�9மா
 மய$�வாகன
 ரவ$ ம'ட�கள�) 27-09-1998

வ �ரேவ ைக மாவ�ய8
ெபா�ைனயா

தயான�த�
ம'ட�கள�) 27-09-1998

வ �ரேவ ைக சிவகீ
�தி த
ப$�ப$-ைளேமாக� ம'ட�கள�) 27-09-1998

ெல�
க?காலின'
(உசாலின')

வச�த�மார�

ெச�வ�மா1
��ைல�த!3 28-09-1998

வ �ரேவ ைக இைச�9க8 பப$� �தாகர� ம'ட�கள�) 27-09-1998
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வ �ரேவ�ைக வவ�தர
 ேயாகர�ண�

கமலநாத

ம�ட�கள�� 27-09-1998

க�ட

ப�ரச
னா
(வ��தைல)

சபார�தின� சபாந�த யா��பாண� 14-10-1998

க�ட
 தயாபர
 கனக��ய� ேயாகநாத ம�ட�கள�� 20-10-1998

ேமஜ� உலக�ப
 ம�யதா�ெறாசா யா��பாண� 09-11-1998

க�ட
 பவளர�ண� ேயாச� கேண� மா� ம�ட�கள�� 09-11-1998

க�ட
 ெச�க�ண
 ச!"க� சிவ மா� ம�ட�கள�� 09-11-1998

க�ட
 �மில
 (வானரச
) நா$ராஇராேஜ�திர யா��பாண� 09-11-1998

க�ட
 த�சனா
ச!"கர�ண�

வ'ஜயகலா
யா��பாண� 09-11-1998

க�ட
 கன வளவ
 க(�ைபயா ேயாகராசா "*ைல�த+, 09-11-1998

க�ட
 ஈழர#ச
 ேகாவ'�த சி�திரராஜா யா��பாண� 16-11-1998

ெல� ேவ�ைகய
 சிவ - கேஜ�தின. யா��பாண� 16-11-1998

ேமஜ� தயாநிதி
பரமலி/க�

ேயாகான�த�
யா��பாண� 16-12-1998

ெல� ம�கள

த�ப'ஜயா

�வேன�வர
"*ைல�த+, 20-12-1998

ேமஜ� நவ%ச&திர

ேவ0�ப'1ைள

ெச*ல�2ைர
ம�ட�கள�� 01-02-1998

க�ட
 ஆ&திரா 3�கமதன4�த� "*ைல�த+, 01-02-1998

க�ட
 மேனாக( கி-�ணப'1ைள 4க�தி யா��பாண� 01-02-1998

க�ட
 ெச�ப�ைற
க�ைதயா�ப'1ைள

வா4கி
யா��பாண� 01-02-1998

க�ட
 ெத
னவ
 மேக�திர�இராஜேசகர� யா��பாண� 01-02-1998

க�ட
 கீ�+தி 5பாலசி/க� ேசாப'தா யா��பாண� 01-02-1998

க�ட

தி,ைலயழக

(வ�ேனா)

பாலசி/க�

நவர�தினசி/க�
கிள.ெநா6சி 01-02-1998

க�ட

அ�ைகய

(தமிழழக
)

பரமலி/க�

ெச�தமி�6ெச*வ
யா��பாண� 18-09-1998

க�ட
 ேசர
 ெஜயரா� ச�திரேமாக கிள.ெநா6சி 23-09-1998

ெல� வ�,வ�
இராசர�தின�

மேனாகர
"*ைல�த+, 23-09-1998

ெல� ேவளேவ&த

த�சணா3��தி

மேக�வர
யா��பாண� 16-02-1998

க�ட

ேமகலா
(கட.க/�0லி)

த/கராசா தமய�தி யா��பாண� 22-02-1998

2� ெல� ப(ேசாதக
 ேசாம4�தர� சதாசிவ� ம�ட�கள�� 21-06-1998

கா�+தியாய�ன 
(காவ,�ைற)

ேதவராசா

கா��தியாய'ன.
யா��பாண� 26-06-1998

க�ட
 12லரச
 மகாலி/க�யசிதர யா��பாண� 26-07-1998

2� ெல� ஈழரச

5ரணசி/க�

ெஜகத+�வர
கிள.ெநா6சி 29-07-1998

ெல�
உதயராச

(நிமலராஜ
)

க(�ைபயா சிவரா7 ப2ைள 03-08-1998

2� ெல� ேகாசல
 வ8ேவ*உதய மா� அ�பாைற 03-08-1998

2� ெல� 1�2ேமாக
 ெசப;யா ேஜ4தாச ம�ட�கள�� 27-09-1998

2� ெல� சிறிவ�+திய

4�ப'ரமண'ய�

ேவலா<த�
ம�ட�கள�� 27-09-1998

2� ெல� ெபா3ைகமாற

கணபதி�ப'1ைள

"- �ப'1ைள
ம�ட�கள�� 27-09-1998

2� ெல� 0கேழ&தி இராமலி/க� தமி�=ப அ�பாைற 27-09-1998

க�ட
 கதிெராள ப'லி�ைபயா ெறாப'ச யா��பாண� 07-01-1999
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க�ட
 அ
0வ2ேவ, நேடசப'1ைள

கி-�ணரா7

யா��பாண� 12-01-1999

க�ட
 கடல
ப

ேயாேக�வர

ந ேல�வர
யா��பாண� 12-01-1999

ேமஜ� ேந(ய

நடராசா

இராஜேயாேக�வர
யா��பாண� 08-02-1999

ெல� தமி4ேநய
 சிவலி/க� சிவகேணச "*ைல�த+, 08-02-1999

2� ெல� கீர

மா��க!>

�வேன�திர
அ�பாைற 22-03-1999

2� ெல� கய,வ�ழிய

 -நாதப'1ைள

வ'ஜய மா�
ம�ட�கள�� 22-03-1999

2� ெல� ேவ&த
 காள."�2ம�ய�ைச வ,ன.யா 09-08-1999

ேமஜ� ஆ+மரா5 (அ
ர
) ெபாைனயா ஏர�� ம�ட�கள�� 11-08-1999

ேமஜ�
அ&தமா

(எழி,ேவ&த
) 

(கட.க/�0லி)
வ8ேவ* ெச�தி* மா� ம�ட�கள�� 15-08-1999

க�ட
 மேகசநாத

ேசனாதிராசா

ெஜய6ச�திர
ெபாலந(ைவ 16-08-1999

ேமஜ� மா�( நாகராஜா 4த�சின. யா��பாண� 20-12-1999

க�ட
 சிற�7கா&த

பரமலி/க�

வ'�கிேன�வர
கிள.ெநா6சி 20-12-1999

வ �ரேவ�ைக
ேவ&தின 
(அ
0ெமாழி)

இராச2ைர சசிகலா "*ைல�த+, 17-04-1999

ேமஜ� 1ணசலீ
 மா��க!>க�தசாமி ம�ட�கள�� 01-05-1999

க�ட
 ப/தி
சின�த�ப'

ெஜகத+�வர
யா��பாண� 01-05-1999

க�ட
 சி+தா�+தன

த/கேவலா<த�

கி-பாகர
யா��பாண� 13-06-1999

க�ட
 இள�ேகா சின�த�ப' 4பா�கர யா��பாண� 15-06-1999

2� ெல� வரத
 ஜனகராசா த�ச "*ைல�த+, 20-06-1999

க�ட
 தமிழரச
 2ைரராஜா தவ லராஜா யா��பாண� 23-06-1999

ேமஜ�
ேத
ெமாழி
(2லான )

தி*ைலநாயக�

B8�ராதிலக�
யா��பாண� 26-06-1999

ேமஜ� யாழிைச
பரராஜசி/க�

ம/ைகய@கரசி
யா��பாண� 26-06-1999

ேமஜ� கைலமக9 இராமலி/க� ப'-�தா யா��பாண� 26-06-1999

க�ட
 ரஜன க�ைதயா மC4ளாேதவ' யா��பாண� 26-06-1999

ெல� சா&தி கி-�ணசாமி சசிேரகா கிள.ெநா6சி 26-06-1999

ெல� கலா (எழிலரசி) ேவலா<�லDலாேதவ' கிள.ெநா6சி 26-06-1999

ெல� உசா தி-6ெச*வ� நிேராய'ன. யா��பாண� 26-06-1999

ெல� கீதா#சலி வ +ரசி/க� கவ'தா யா��பாண� 26-06-1999

2� ெல� இைசவாண� (ஈழரசி)
ம�யதா�

ேதவஅ-1ரCசிதமல�
கிள.ெநா6சி 26-06-1999

2� ெல� :வ�ணா (பா2ன ) ெபாைனயா தனல�4மி கிள.ெநா6சி 26-06-1999

2� ெல� ப�(ய�கா (வனஜா) 4�தரலி/க� 4ல�சனா யா��பாண� 26-06-1999

வ �ரேவ�ைக அ/ணா (தியாகின )
மய'*வாகன�

ப'�யத�சின.
கிள.ெநா6சி 26-06-1999

வ �ரேவ�ைக பாமா (கவ�) பாலசி/க� சிவராண' யா��பாண� 26-06-1999

வ �ரேவ�ைக இ
வ�ழி வ8ேவ* சிவேன�வ� கிள.ெநா6சி 26-06-1999

வ �ரேவ�ைக :டெராள அCச�� சிவ லரCசின. கிள.ெநா6சி 26-06-1999

வ �ரேவ�ைக
மா�1ய�,
(மி�ணா)

ெச*வ ரஜன. யா��பாண� 26-06-1999

வ �ரேவ�ைக மல(ன (அ;தின ) ஆ("க� ேயாேக�வ� "*ைல�த+, 26-06-1999
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வ �ரேவ�ைக கா&தி சி@ற�பபல� �ன.தமல� "*ைல�த+, 26-06-1999

வ �ரேவ�ைக 0லிமக9 ெச*ல�2ைர 4ேர�கா யா��பாண� 26-06-1999

வ �ரேவ�ைக வ�ன தா தவராசா றஜிதா யா��பாண� 26-06-1999

வ �ரேவ�ைக மி+திரா (கவ�)
இராசநாயக�

ம�ய ண �தா
யா��பாண� 26-06-1999

வ �ரேவ�ைக சாள ன (சாள )  -சாமி தயாள.ன. யா��பாண� 26-06-1999

வ �ரேவ�ைக வச&தி
அ�2*கF�

க@பக=பவதி
யா��பாண� 26-06-1999

ேமஜ� ராஜ

ம�யேநச

அ=மா�8
யா��பாண� 26-06-1999

ேமஜ� ெசழிய

கி-�ணப'1ைள

ச�தியநாத
யா��பாண� 26-06-1999

க�ட
 :த
 நாத ச!"கவரத யா��பாண� 26-06-1999

க�ட

கனக:&தர�
(கனகரா5)

ேவ0�ப'1ைள

வ'மேல�வர
ம�ட�கள�� 26-06-1999

2� ெல� அக�பாலவ

கணபதி�ப'1ைள

சின�த�ப'
அ�பாைற 26-06-1999

2� ெல� அகைலய

ேயாகராசா

ேயாேக�வர
ம�ட�கள�� 26-06-1999

ேமஜ� அ
ப

சி�ச2ைரராசா

ப'லி�ெஜய� மா�
கிள.ெநா6சி 26-06-1999

ெல� அைவயறிஞ
 மகாலி/க� ெச*வ� கிள.ெநா6சி 14-07-1999

ெல� வ�&த
 (நிலவ
)
�வேன�வர

�ேல�திர
யா��பாண� 15-07-1999

ெல� ெச,வ
 வ'ேவகான�த4த�ச யா��பாண� 19-07-1999

ேமஜ�
ஏகா&த

(அ/9ரா5)

ந*லத�ப' நவநாத ம�ட�கள�� 20-07-1999

ேமஜ� ஜ�வா (ராஜா) ேயாகராஜா ெஜகநாத அ�பாைற 20-07-1999

ெல� ேமககீத
 மய'*வானக� 4ேர� ம�ட�கள�� 26-07-1999

க�ட
 இள�கீர
 நமசிவாய�உதய மா� யா��பாண� 22-08-1999

ெல� மலரவ
 சிவராசா சிவ மா� யா��பாண� 22-08-1999

2� ெல� தியாக

கா�த"�2

ேகாபாலப'1ைள
ம�ட�கள�� 22-08-1999

ெல�
ந1ல

(இய,வாண
)

இரா4"ரள.தர அ�பாைற 09-08-1999

2� ெல� அண�ய�ைழ அழக�சாமி யேசாதின. கிள.ெநா6சி 29-09-1999

ேமஜ� அ;த

கி-�ணப'1ைள

சிவாகர
ம�ட�கள�� 04-10-1999

ெல�.ேகண, நிேராய

பால4�ப'ரமண'ய�

கி-�ணபால
யா��பாண� 07-10-1999

ேமஜ� காமின (ெஜயரா5)  ��சாமி அ-ணாசல� ம�ட�கள�� 07-10-1999

க�ட
 இளநிலவ

ேடவ'@ அர

அ-1தா�
யா��பாண� 07-10-1999

ெல� தமி4ந�ப�
அ-1ேயாகநாத

4ேர� மா�
யா��பாண� 07-10-1999

வ �ரேவ�ைக ;த,வ

சிவபால4�தர�

வ'ஜயரா7
யா��பாண� 07-10-1999

வ �ரேவ�ைக இன யவ
 இராசர�தின� சசிரா7 யா��பாண� 07-10-1999

வ �ரேவ�ைக தமி4ேவ�ைக
அ-ளான�த�

ேதவ�ப'�யா
கிள.ெநா6சி 14-10-1999

வ �ரேவ�ைக தன யரசி பரCேசாதி தவமல� யா��பாண� 14-10-1999

க�ட
 நதியரச

ஞானசீல

எ�ேவ�அரன.தாச
யா��பாண� 14-10-1999

ெல� கதிரவ
 ேஜ��உதய மா� யா��பாண� 16-10-1999
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வ �ரேவ�ைக இள&திைரய
 கணபதி�ப'1ைள

க-ணாநிதி

யா��பாண� 20-10-1999

2� ெல� நிைறநிலா த/கராசா கி-பாலின. யா��பாண� 28-10-1999

வ �ரேவ�ைக இளேவ�ைக கதி�ேவ* பரேம�வ� கிள.ெநா6சி 28-10-1999

வ �ரேவ�ைக அ�மண� க�தசாமி இராேஜ�வ� யா��பாண� 28-10-1999

வ �ரேவ�ைக தாமைர%ெச,வ� உதயகீத சாரதா கிள.ெநா6சி 28-10-1999

ேமஜ�
ஜ�வராசா
(ஜ�வநாத
)

தியாகராஜா சிறிதா� ம�ட�கள�� 31-10-1999

க�ட
 சிவ:&த� (திவாக�) சரவண"�24தாகர ம�ட�கள�� 31-10-1999

ெல� எழி,மாற
 சாமி�த�ப' ெஜய� மா� ம�ட�கள�� 31-10-1999

ெல� பர&தாம
 ெச*ல�த�ப' ரCசி� அ�பாைற 31-10-1999

ெல� கா�+த�ப
 சிவலி/க� ராஜ ம�ட�கள�� 31-10-1999

ெல� உைமமக

இராைசயா

கமேல�வர
அ�பாைற 31-10-1999

ெல� ஊ�ேவ,
ேவதாரண'ய�

பரமலி/க�
ம�ட�கள�� 31-10-1999

2� ெல� க.பகத�ப
 நவர�ண�கேண� ம�ட�கள�� 31-10-1999

2� ெல� 1லைம&த
 ெச*வ� ணேசகர� ம�ட�கள�� 31-10-1999

வ �ரேவ�ைக ராகின ச!"கராசா கா�த=ப' யா��பாண� 31-10-1999

ேமஜ� சிவச�க�
ெபான�பல�

 ணபாலசி/க�
கிள.ெநா6சி 03-11-1999

வ �ரேவ�ைக தி/+த�ப� மாடசாமி மண'வ!ண க!8 04-11-1999

ெல� ச�கீத
 பழன.�த�ப' அ-1ராசா ம�ட�கள�� 07-11-1999

2� ெல� இைசநாத
 வ8ேவ* சிவ மா� அ�பாைற 07-11-1999

2� ெல� காரழக

கி-பர�ண�

வ'ஜய மா�
ம�ட�கள�� 07-11-1999

வ �ரேவ�ைக இைசேவ&த
 "Kசாமி வ'ஜய மா� ஹ@ற 07-11-1999

வ �ரேவ�ைக ஆ+திந�ப�
அ-ளான�த�

 ணாகர
அ�பாைற 07-11-1999

ேமஜ� ப�(யேநச

சிவலி/க�

கனகர�தின�
ம�ட�கள�� 12-11-1999

2� ெல� வ �ரேவ, 2ைரய�பா ேமாக ம�ட�கள�� 12-11-1999

வ �ரேவ�ைக க
ன ய
 க!ண�ப ச�தியசீல ம�ட�கள�� 12-11-1999

வ �ரேவ�ைக அ
0ர
 சிவமேக�திர ம�ட�கள�� 12-11-1999

2� ெல� மேக&திரலி�க

ெவ1ைள� �8

ெஜயகர
அ�பாைற 18-11-1999

2� ெல� ரதிவர
 தவராஜா மேக�திர ம�ட�கள�� 18-11-1999

ேமஜ�
ற�க

(யா4ேவ&த
) 

(கட.க/�0லி)
கதிரேவ* ெஜயரா� யா��பாண� 08-12-1999

ேமஜ�
இைச7ேகா

(கட.க/�0லி)

சிவசாமி 4க�த யா��பாண� 08-12-1999

ெல� ேவ�ைக
கதி;�ேவ*சாமி

அேசாக
யா��பாண� 11-12-1999

ெல�.ேகண, க�ண

மய'*வாகன�

சிற+�க�தராசா
அ�பாைற 21-12-1999

ெல� சிவ%ச&திர
 ெஜயசீலெஜய�கா� ம�ட�கள�� 21-12-1999

ெல� கேண?வர
 த/கராசா ச�திரேசகர� அ�பாைற 21-12-1999

ேமஜ� ம@னா (க/�0லி) நடராசா ேமனகா யா��பாண� 25-12-1999

க�ட

நாகராண�
(க/�0லி)

அ-ைமநாயக� ேறாகின. யா��பாண� 25-12-1999

க�ட
 சா&தAh+தி ந*லத�ப' ப�கர ம�ட�கள�� 25-12-1999
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ேமஜ� ெச&தி,1மா�
(ெஜய�)

வ8ேவ* ச!"கநாத ம�ட�கள�� 31-12-1999

2� ெல� ச.1ணேமாக
 தேமாதர� கி-பாகர ம�ட�கள�� 11-12-1999

ேமஜ�
தியாேக?வர

(நிமல
)

சாமி�த�ப'

தி-6ெச*வ�
அ�பாைற 13-01-1999

க�ட
 இ
ப
 (இ
பரா5) சரவண"�2 சசிகர யா��பாண� 18-01-1999

க�ட
 :மி+திர

அமி�தலிஙக�

ெஜயசீல
யா��பாண� 18-01-1999

ேமஜ� நிBப
 பர4ராம ேயாகநாத யா��பாண� 22-08-1999

2� ெல� எC%சிய
 வ*லி�ர� ஜ+வ'த ம�ட�கள�� 17-12-1999

ெல� அன&தா த�மலி/க� 4பாஜின. ம�ட�கள�� 18-12-1999

வ �ரேவ�ைக அ%:தா (வ�மேல?)
ேகசவ�ேபா8

வ'மலாேதவ'
ம�ட�கள�� 18-12-1999

வ �ரேவ�ைக ஆைசநிலா இராசா சா�தி ம�ட�கள�� 18-12-1999

2� ெல� ப&தன ய
 கணபதி�ப'1ைள ராஜ ம�ட�கள�� 18-12-1999

2� ெல� 1�2மண�
க-ணாகர

ேமாகனதா�
ம�ட�கள�� 12-04-1999

க�ட
 0தியவ

நி�தியான�த�

உதய மார
யா��பாண� 01-05-1999

க�ட
 வா
கவ�  மாரசாமி ெச*வரஜின. யா��பாண� 01-05-1999

க�ட

இள�ேகா
(�ைரேவ,)

ந�தேசனா நிேராஜ கிள.ெநா6சி 21-05-1999

வ �ரேவ�ைக
கட�பரச

(12லரச
)

வ'4வலி/க�

பவ�லி/க�
மனா� 28-05-1999

2� ெல�
மி,ல� ஐயா
(�ைண�பைட)

க�தசாமி இராம6சநதிர யா��பாண� 30-05-1999

ெல�.ேகண, ெச&தமி4%ெச,வ

சிவபா�கியநாத

ப'ரபாகர
யா��பாண� 12-09-1999

க�ட
 ம�ைகய.கரச
 த/கேவ0ச�திய3��தி க!8 09-10-1999

ேமஜ�
ேகாப� (பரண�) 
(கட.க/�0லி)

��யேயாகான�த

அம�நா�
யா��பாண� 14-10-1999

ேமஜ�
E(ய�ப�ரபா
(கட.க/�0லி)

அ*ேபாராஜா

ஜாசிராண'
யா��பாண� 14-10-1999

ேமஜ�
கைலமக9
(கட.க/�0லி)

அ�ய �8 கைலமதி யா��பாண� 14-10-1999

க�ட

:தாக� (:தா) 
(கட.க/�0லி)

இராசநாயக� ப'ரசனா யா��பாண� 14-10-1999

ேமஜ� ச&திரா ஆ("க�அ*லி கிள.ெநா6சி 14-10-1999

ெல� இைசெநறி 2ைரர�தின�ம2ரா யா��பாண� 14-10-1999

வ �ரேவ�ைக கன வ�ழி கேண�ேகமலதா ம�ட�கள�� 14-10-1999

ெல�.ேகண, அ�ணா%சி (சிறி)
கா/ேகய3��தி

க-ணாநிதி
யா��பாண� 01-10-1999

ேமஜ�
1கரா5
(சில�பரச
)

ேஜாபN@ற�

தா�@றியா�
யா��பாண� 01-10-1999

க�ட
 ெச&தமி4ந�ப� இராைசயா ப'ரபாகர யா��பாண� 01-10-1999

க�ட

1றி#சி7க�ண

(வாச
)

ேகாேண�வரலி/க�

மண'வ!ண
யா��பாண� 01-10-1999

க�ட
 ேகாவல
 நடராசா இ�2� மா� யா��பாண� 01-10-1999

க�ட
 தமி47க
ன 
�ைச�ப'1ைள

ேம�ெகாசியா
யா��பாண� 01-10-1999

ேமஜ� ராகின பாலசி/க� ப'ரபா யா��பாண� 01-10-1999

2� ெல� ெபாதிைகமக
 சிவ� சசிதர யா��பாண� 14-12-1999

2� ெல� ந1ல
 மா��க!>பா�கர யா��பாண� 03-11-1999
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ெல� அகில�

(�	ேகால�)

ர�ச� கம�ரா	 யா��பாண� 27-11-1999

2� ெல� ஈழேநச� (கட��லி) நடராசா ேகா�ல�மா� யா��பாண� 27-11-1999

ேமஜ�
கைலய�த�

(கட��லி)
சி�திரேவ� ரா	�மா� யா��பாண� 27-11-1999

ெல� ரவ�வ�ண� �ழ�ைதேவ� ேமாக� ம�ட�கள� 11-12-1999

2� ெல� மாலின!ய� �மாரசாமி கேஜ�திர� அ�பாைற 11-12-1999

வ "ரேவ	ைக எ$மைல
மகாலி$க�

உதயபா&கர�
யா��பாண� 16-12-1999

ேமஜ� சதா (க%��லி) மாண'�க� கனகா�ப'ைக )�ைல�த*+ 25-05-2000

வ "ரேவ	ைக
பர'ராம� (சிற��

எ)ைல�பைட)
த�ப')�, ெஜகத*ப� யா��பாண� 22-12-2000

வ "ரேவ	ைக
அ�ப�

(எ)ைல�பைட)
ஐயா�,ைர ஐ�கியராசா வ+ன/யா 22-12-2000

வ "ரேவ	ைக
சிவா

(எ)ைல�பைட)
ேபர�பல� சிவராசா கிள/ெநா0சி 22-12-2000

வ "ரேவ	ைக
கைல*ெச)வ�

(எ)ைல�பைட)

இராமசாமி

கைல0ெச�வ�
கிள/ெநா0சி 22-12-2000

வ "ரேவ	ைக
சசி (சிற��

எ)ைல�பைட)
மகாலி$க� சசி��மா� )�ைல�த*+ 22-12-2000

வ "ரேவ	ைக
ந+த� (சிற��

எ)ைல�பைட)

கி2&ணப'3ைள

ந�த�மா�
)�ைல�த*+ 22-12-2000

வ "ரேவ	ைக

ஞானேசகர�

(சிற��

எ)ைல�பைட)

இர�தின�ஞானேசகர� யா��பாண� 22-12-2000

வ "ரேவ	ைக
தர� (சிற��

எ)ைல�பைட)
த�மராசா கி5தர� கிள/ெநா0சி 22-12-2000

ேமஜ� அ�தா ெபா�ன�பல�வா6கி யா��பாண� 01-04-2000

ேமஜ� தமிழின!ய� கா�த)�, க�தசாமி ம�ட�கள� 01-04-2000

க�ட� இைமயவ� (தயா) கதி�காம� தயாபர� யா��பாண� 01-04-2000

ேமஜ� தமி.வாண� கதிரேவ76கதா& யா��பாண� 18-06-2000

ேமஜ�
/ப�

(கட�க%��லி)
சீன/வாச� சிவான�த� ம�ட�கள� 01-02-2000

ேமஜ� 0மர� ெபா�ன�பல� சசிகர� யா��பாண� 07-02-2000

2� ெல� கீர� கனகலி$க�உதய�மா� )�ைல�த*+ 16-02-2000

வ "ரேவ	ைக �லி2034 எ�ேவ�அேலாசிய& யா��பாண� 16-02-2000

வ "ரேவ	ைக உதய� த�ப'ராசாவச�த�மா� அ�பாைற 16-02-2000

க�ட� சசிகர�
சித�பர�ப'3ைள

வ'ஜயர�ண�
ம�ட�கள� 22-02-2000

க�ட�
ேகாமலத�

(ரேம6கர�)

க�ன/�ேபா:

ரேம&கர�
ம�ட�கள� 22-02-2000

2� ெல�
இயெமாழியா�

(உ%7திர�)
ேயாகராசா ரா	�மா� ம�ட�கள� 22-02-2000

2� ெல�
தண�ைகேவ)

(ராேஜ6வர�)
ச0சிதான� சதான�த� அ�பாைற 22-02-2000

ெல� ச+திர� ெச�வராசா ப�மநாத� ம�ட�கள� 26-02-2000

வ "ரேவ	ைக நிலவரச�
ேபா�ராஜ,ைர

ெறாப'�ெப�கி�
யா��பாண� 08-03-2000

2� ெல�
ரா8

(எ)ைல�பைட)
ெச�வர�ண�கிள/ராசா ம�ட�கள� 27-03-2000

வ "ரேவ	ைக தமி.*'ட� சிவராசா ர�சி��மா� யா��பாண� 27-03-2000

க�ட� அ�� (ஊரா�)
சித�பரநாத�

ெஜய��மா�
கிள/ெநா0சி 28-03-2000

ேமஜ�
ஆ+திரா (நாயக�) 

(க%��லி)
வ'நாயக;��தி 6த�சின/ யா��பாண� 31-03-2000
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2� ெல� பவளமதி கணபதி ம$களெறசி கிள/ெநா0சி 01-04-2000

வ "ரேவ	ைக
0ழலின!

(நிர<சனா)
ப6பதி 6மி�திரா யா��பாண� 01-04-2000

ேமஜ� அ%=மண�
ப'3ைளயா�

 ?ண'ய;��தி
ம�ட�கள� 10-04-2000

ேமஜ� அ��மண�
ெவ>றிேவ�

தி�ைலநாத�
ம�ட�கள� 10-04-2000

2� ெல� பவள2கிள! ச?)க6�தர�ைமதிலி யா��பாண� 10-04-2000

2� ெல� சில�பரச�
இர�தின�

ெச�தி�நாத�
கிள/ெநா0சி 10-04-2000

வ "ரேவ	ைக அ��வ�ழி ப6பதி தவமல� யா��பாண� 10-04-2000

வ "ரேவ	ைக அ%=மக= தியாகராஜா வ'ஜய�மா5 யா��பாண� 10-04-2000

க�ட�
வ "ரமண�

(கட�க%��லி)

கணபதி�ப'3ைள

கதி�காமநாத�
யா��பாண� 12-04-2000

வ "ரேவ	ைக
ரேம60மா�

(எ)ைல�பைட)
ர$கசாமி ரேம&�மா� யா��பாண� 30-04-2000

2� ெல� ந�றவ�
இராசர�தின�

சா�த@ப�
யா��பாண� 08-05-2000

2� ெல� ெச<'ட� இராசலி$க� சிவகர� யா��பாண� 09-05-2000

ேமஜ� தயான+தசிவ�
ேதவகன/ராசா

அறிவழக�
யா��பாண� 10-05-2000

க�ட� யேசாதர� த$கேவ�தவ��மா� யா��பாண� 10-05-2000

வ "ரேவ	ைக ெச	கீர� இராைமயா ரவ'��மா� )�ைல�த*+ 10-05-2000

வ "ரேவ	ைக கிள!ய�த�
ெச�வராசா

ேயாேக&வர�
யா��பாண� 10-05-2000

க�ட� வ "ம�
6�ப'ரமண'ய�

ேலாகநாத�
ம�ட�கள� 18-05-2000

ேமஜ�
ெப%<ேசர�

(ேசர�)
ந�ைலயா)��த� யா��பாண� 19-05-2000

ேமஜ� ற"கஜ"வ� (க%��லி) சிவராசா கைல��மா� ம�ட�கள� 20-05-2000

ேமஜ�
0மலவ�

(க%��லி)
சிவ�ப'ரகாச�7காகர� ம�ட�கள� 22-05-2000

ேமஜ� கி8றி ,ைரய�பா ேகாகிலா அ�பாைற 22-05-2000

க�ட� வனேதவ�
சி�ன�,ைர

மதிேவ�த�
அ�பாைற 22-05-2000

க�ட� ெகௗதமி த�ப'�ப'3ைள சசிகலா ம�ட�கள� 22-05-2000

ெல� தமி.நிலா இராைசயா 6சீலா ம�ட�கள� 22-05-2000

ெல� எழி) தயாள�கி5ஜா ம�ட�கள� 22-05-2000

2� ெல� ப7ம0ய�ல� கனகசைப�மண� ம�ட�கள� 22-05-2000

2� ெல� 'ேலாமினா மேக�திர�  வ'தா ம�ட�கள� 22-05-2000

வ "ரேவ	ைக கா�மக= நடராசா A5ய�மா5 ம�ட�கள� 22-05-2000

வ "ரேவ	ைக 'த�மினா மாண'�க� ப�சவ�ண� க?: 25-05-2000

ெல�
தி%வ%ள�

(தி%வ%=)

ச$கர�ப'ளைள

பரேம&வர�
ம�ட�கள� 31-07-2000

ேமஜ� ேயாக� லி$கநாத� ச�திர�மா� யா��பாண� 02-08-2000

ேமஜ� ெவ�ண�லா
லிேகாறி&

எ:னாBெட�சி
யா��பாண� 05-08-2000

ேமஜ� மி%த	கா சி$கராஐ� பவான/ யா��பாண� 03-09-2000

ெல� கNஐ+தி )�,ேவ�6ேவ�தி ம�ட�கள� 03-09-2000

ெல� ரேமசா சி�ன�த�ப' இ�திரா ம�ட�கள� 03-09-2000

ெல� ேவதிகா (கி$ஐh) ஏகா�பர� த$க)�, ம�ட�கள� 03-09-2000

2� ெல� ெச@வ�ழி பாலசாமி ேமகலா ம�ட�கள� 03-09-2000
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2� ெல� அகமதி க�த)�, ேகாமதி ம�ட�கள� 03-09-2000

2� ெல� வா'கி வ?ணமண' ம�6ளா ம�ட�கள� 03-09-2000

வ "ரேவ	ைக தமிழரசி ச�தியசீல� நள/ன/ யா��பாண� 03-09-2000

வ "ரேவ	ைக இ�ப� ேசாம6�தர� தயாபர� யா��பாண� 03-09-2000

ேமஜ� ந2கீர� க�தசாமி 6தாகர� )�ைல�த*+ 10-09-2000

ெல� 0ழ)
 ேளார�&ேஜாச�

ஜி�நிசான/
யா��பாண� 10-09-2000

க�ட�
'வ�ணா

(த"�ெபாழி))
சிவராசா ெச�வமதி வ+ன/யா 17-09-2000

ெல� கதிரவ� ஏகா�பர� ெஜய��மா� யா��பாண� 17-09-2000

ேமஜ� தமிழின!ய�
மாண'�கவாசக�

க2ணாகர�
யா��பாண� 18-09-2000

ெல� கன!நிலA 6வாமிநாத� ெஜயராண' கிள/ெநா0சி 19-09-2000

வ "ரேவ	ைக தமி.வ�ழி 6ேர�திர� ெறாேப�கா யா��பாண� 21-09-2000

வ "ரேவ	ைக ச�ீ�)ைல (சி+தா) ச?)க6�தர� ராதிகா யா��பாண� 21-09-2000

க�ட�
உய�ேராவ�ய�

(0மா�)
கதிரேவ� சிவ0ச�திர� யா��பாண� 02-11-2000

வ "ரேவ	ைக எ$மைல ேதவதா&ேதவ�மா� கிள/ெநா0சி 27-09-2000

ேமஜ� ச�ப7 த�மலி$க� �மண� யா��பாண� 30-09-2000

ெல�
ரா' (சிற��

எ)ைல�பைட)
காள/)�, ரா6 கிள/ெநா0சி 03-09-2000

ெல�
சிவராசா (சிற��

எ)ைல�பைட)
அ2ணாசல� சிவராசா கிள/ெநா0சி 03-09-2000

2� ெல�
'தா (சிற��

எ)ைல�பைட)
தி20ெச�வ� 6தாகர� யா��பாண� 03-09-2000

ெல�

ெபா�ைனயா

(சிற��

எ)ைல�பைட)

ெச$க�ெபா�ைனயா கிள/ெநா0சி 26-09-2000

ெல� ச�0ண� ேகாவ'�தப'3ைள ராஜ� அ�பாைற 26-09-2000

ெல� ஈைகேவ	ைக த$கேவ� ப�தெகௗ5 க?: 06-10-2000

ெல� �ர3சி கி�ண� ரவ'0ச�திர� )�ைல�த*+ 19-10-2000

வ "ரேவ	ைக ெச	கதி� ஆF)க� சிவான�த� யா��பாண� 19-10-2000

வ "ரேவ	ைக க$கால�
பால0ச�திர�

�கேன&வர�
யா��பாண� 19-10-2000

ேமஜ�

தி%மாற�

(தி%வாளவ�) 

(கட�க%��லி)

nஐய� நிசாதர� யா��பாண� 23-10-2000

ேமஜ�
ம8ர�

(கட�க%��லி)
கநதசாமி ப'ரகா& யா��பாண� 23-10-2000

ேமஜ�
வ�ம� (ேமனவ�) 

(க%��லி)
வ:ேவ� த$க�,ைர ம�ட�கள� 24-10-2000

க�ட�
ச+திரபா�

(க%��லி)
�மர�ேபா:லி$கராசா ம�ட�கள� 24-10-2000

2� ெல� �	0ய�) �ணேசகர�உதயகீதா யா��பாண� 19-11-2000

வ "ரேவ	ைக ஈழவாண� ('தாமதி)
இராசர�தின�

,&ய�தின/
யா��பாண� 24-11-2000

ெல� இைசேநச� க�தசாமி நடராசா ம�ட�கள� 27-11-2000

ெல� BதிராC
ெபா�ைனயா

சிறி��மா�
ம�ட�கள� 27-11-2000

ெல� மதியழக� ெஜகேசாதி கேஜ�திர� யா��பாண� 26-12-2000

ெல� பாரதி Gபால�ப'3ைள@பாகிள/ ம�ட�கள� 01-04-2000

ேமஜ� '0ண�
இராஐர�ண�

ெச�தி�ராஐ;
யா��பாண� 23-01-2000
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க�ட� பகீரத� கதிரமைலவச�த�மா� ெகாH� 26-01-2000

க�ட�
மழைல*ெச)வ�

(பவா)
சி�ைனயா ரவ'0ச�திர� யா��பாண� 16-02-2000

ேமஜ� ேகாமக� (பழன!) சி�ன�,ைரஅரவ'�த� யா��பாண� 17-03-2000

ெல� அ�ர� நடராசா)கில� யா��பாண� 27-03-2000

2� ெல� த�மத� ேதவராசா தயாபர� ம�ட�கள� 21-04-2000

2� ெல� 0ய�)D�7தி சாமி�த�ப' க?ண� அ�பாைற 21-04-2000

2� ெல� இைச2கீ�த� மேனாகர� ேநசீல� ம�ட�கள� 21-04-2000

2� ெல� எ3ெவ3 கி&ணப'3ைள ேமாக� ம�ட�கள� 21-04-2000

ெல� மண�மாற� சிவஞான� ந�கீர� யா��பாண� 10-05-2000

ெல� ெச)வ� இராமசாமி ரவ'நாத� கI�,ைற 10-05-2000

க�ட� �ர3சி இராசர�ண�திலJப� யா��பாண� 13-05-2000

வ "ரேவ	ைக �7B*ெசழிய� இர�தினசி$க� 6த�ச� யா��பாண� 16-05-2000

2� ெல� ரதி அரசர�தின�யேசாதா ம�ட�கள� 29-05-2000

2� ெல� ஜ"சமல� (க6E$) தவராசா தனல�6மி ம�ட�கள� 29-05-2000

ெல�.ேகண)

ஞாேன6வர�

(ஞான20மா�) 

(கட�க%��லி)

அழக�ேபா:

வ'நாயக;��தி
ம�ட�கள� 26-06-2000

ேமஜ�
ச+தனா

(கட�க%��லி)
�ணசி$க� கவ'தா யா��பாண� 26-06-2000

2� ெல� சாமின! )�,லி$க�உசா�தின/ யா��பாண� 17-09-2000

2� ெல� ப)லவ� த$கராசா ெஜசனா யா��பாண� 17-09-2000

வ "ரேவ	ைக ெவ�றிமக=
6�ப'ரமண'ய�

சிறிவ'�தியா
யா��பாண� 17-09-2000

வ "ரேவ	ைக த"+தமி.
,ைரர�தின�

6வ�ணலதா
யா��பாண� 17-09-2000

வ "ரேவ	ைக கைலயழகி ப�மநாத� ேசாப'தா யா��பாண� 17-09-2000

வ "ரேவ	ைக க$கால� பாலசி$க� கம� யா��பாண� 17-09-2000

வ "ரேவ	ைக �ெந<ச�
ேகாவ'�தசாமி

நாேக�திர�
கிள/ெநா0சி 17-09-2000

வ "ரேவ	ைக த"ச� ச�திேவ� ேமாகன�மா� யா��பாண� 17-09-2000

வ "ரேவ	ைக ச+திரா
ெச�வராசா

வ'மேல&வ5
யா��பாண� 17-09-2000

வ "ரேவ	ைக 0ய��ெச)வ� ப,மநிதி)��தா கிள/ெநா0சி 06-10-2000

வ "ரேவ	ைக �)ைல தி2ேநச� தசீ�திர� கிள/ெநா0சி 09-10-2000

வ "ரேவ	ைக பாலா உதய�மா� உதயர�சன/ யா��பாண� 20-10-2000

ெல�.ேகண) சத"60மா� ப�சலி$க�ஐPவகர� தி2ேகாணமைல 02-11-2000

ேமஜ�
சதாசிவ� (சதா) 

(கட�க%��லி)

ப'3ைளயா�

தி20ெச�வ�
ம�ட�கள� 02-11-2000

ெல�.ேகண)
நேர6

(கட�க%��லி)
)2ேக6 ப'ேற��மா� யா��பாண� 03-11-2000

ேமஜ�

'ட�மண�

(ெச	கதி�) 

(கட�க%��லி)

சிவராசா சிற*தர� யா��பாண� 03-11-2000

2� ெல� சாB$ (சா+த0மா$)
ேகாபால�ப'3ைள

ேகாமளா
ம�ட�கள� 15-11-2000

வ "ரேவ	ைக �கழரச�
த�ம�லசி$க�

ேகத*&வர�
யா��பாண� 16-12-2000

வ "ரேவ	ைக ெச	கதி� டான/ய� ெபன:> இர�தின 5 16-12-2000

ேமஜ� ெமFயறிA (ஈழ�) வ�லி ர� சிற*தர� யா��பாண� 22-12-2000

க�ட� 034 (ெச+தி)) இராசர�ண�கா?Kப� யா��பாண� 22-12-2000
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ெல� இன!யவ� இராைமயா திேன& கிள/ெநா0சி 22-12-2000

ேமஜ�
ந0ேல+திர�

(அேசா2)
த$கராசா ெஜய��மா� ம�ட�கள� 12-02-2001

ேமஜ� இள+திைர ைவர)�, ரவ'0ச�திர� ம�ட�கள� 12-02-2001

க�ட� ெத�னவ� இர�தின� சசி�மா� யா��பாண� 16-02-2001

2� ெல� ேபா�வாண� ஆசீ�வாத� ப'ரத*�ரா	 யா��பாண� 21-02-2001

ேமஜ�
வ�Gதைல

(கட�க%��லி)
க�ைதயா இ�திராண' யா��பாண� 21-02-2001

ேமஜ� கா$ைக
அ�ேதான/�ப'3ைள

சா�தா
யா��பாண� 21-02-2001

க�ட� இள	க�ண�
ெசப&தியா�ப'3ைள

ல�&ம�
யா��பாண� 02-01-2001

2� ெல� மBவ+தி (வான!லா)
ம5யதா&

ேம5கன/&ரா
யா��பாண� 02-01-2001

க�ட� ஊ�வ�ழிய�
சித�பரநாத�

ெச�தி��மா�
ம�ட�கள� 28-03-2001

ெல� ப�ரளவ� ச$கர�ப'3ைன ப'ரத*ப� ம�ட�கள� 28-03-2001

க�ட�
வாைகH4

(கட�க%��லி)
ம5யநாய� ப'லி�Lப� யா��பாண� 29-03-2001

ேமஜ� பா� ெதMேவ�திர� சிவ�மா� கிள/ெநா0சி 09-10-2001

2� ெல� ஈழ*ெச)வ�
ெச�ல�கணபதி�ப'3ைள

றேம&
ெகாH� 15-10-2001

வ "ரேவ	ைக 'ட�
Gபாலசி$க�

கைலேவ�த�
யா��பாண� 24-10-2001

ேமஜ�

கடலரச�

(ச�7திர�) 

(கட�க%��லி)

த�ப'�ப'3ைள

நமசிவாய�
ம�ட�கள� 30-10-2001

க�ட�
கன!ய��ப�

(கட�க%��லி)
மய'�வாகன� சிறிகா� யா��பாண� 30-10-2001

க�ட� தி%வாண� �மாரசி$க� ரேம& யா��பாண� 21-10-2001

2� ெல� பாவரசி ேவலாNத�,சிகலா ம�ட�கள� 13-08-2001

வ "ரேவ	ைக அ�ப�ைக ேயாகராசா சிவற�சின/ ம�ட�கள� 13-08-2001

க�ட� இள<'ட� 6�ப'ரமண'ய� சிவராசா யா��பாண� 26-08-2001

2� ெல� ம�ன� 6�தரலி$க� சிவ�மா� யா��பாண� 26-08-2001

ேமஜ�
0மரேவ) (மதி) 

(கட�க%��லி)

கி2&ணப'3ைள

சிவ�மா�
யா��பாண� 01-09-2001

வ "ரேவ	ைக ெச)வமல�

க,தா&

ஆப'ரகா�லி$க�

த*பத�சின/

)�ைல�த*+ 25-04-2001

2� ெல� அைலவாண�
ெதMேவ�திர�

nஐய�தின/
கிள/ெநா0சி 26-04-2001

ெல� அ%=ேதவ� இராச,ைரஅேசாக� ம�ட�கள� 27-04-2001

ேமஜ� ஜ"வக� பால6�தர� ரவ'06�தர� தி2ேகாணமைல 21-04-2001

ேமஜ� ஆழிய� ச�திரேசகர��மேரச� யா��பாண� 21-04-2001

ேமஜ� ம<ச$
தி20ெச�வ�

சிவ0ெச�வ'
யா��பாண� 21-04-2001

வ "ரேவ	ைக ெச�ப�யவ�ண�
த�மலி$க�

அ23�மர�
யா��பாண� 21-04-2001

க�ட� தமி.�கில� ச?)கேவ� ப'ரதா� யா��பாண� 27-05-2001

க�ட� ப�பரச� ('தா)
பால6�ப'ரமண'ய�

ரவ'0ச�திர�
யா��பாண� 16-06-2001

ேமஜ�
நி7தியா

(கட�க%��லி)
ெச�வராசா தயாள/ன/ யா��பாண� 16-09-2001

க�ட�
�லிமக=

(கட�க%��லி)
)�,லி$க�யேசாதா )�ைல�த*+ 23-09-2001
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2� ெல� இைறயரச� ெசபமாைல

அ	ரன�ேஜேரா�

யா��பாண� 13-01-2001

வ ரேவ�ைக மதிவ�ண� இராம	 க�ணாகர	 ��ைல�த�� 16-01-2001

வ ரேவ�ைக �த� ம�யசிறி� ெஜய !மா" யா��பாண� 16-01-2001

வ ரேவ�ைக ர� (ேச�த�) ெஜயராசா நேர$திர	 யா��பாண� 16-01-2001

வ ரேவ�ைக கா�வ�ழிய� பா கியராசா உதயராசா யா��பாண� 16-01-2001

வ ரேவ�ைக மைறேவ�த� நடராசா ப'ரசா� யா��பாண� 16-01-2001

வ ரேவ�ைக சில�பரச� ��ைதயா��( !மா" கிள�ெநா*சி 16-01-2001

க�ட� அ�ப�
அ�யதா+

அல+வ'ேனாத	
யா��பாண� 11-03-2002
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