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நிைல ெபய
 �1�ெபய
 மாவ�ட� வ �ர#சா.

2�
ெல��ன3�

$ேர5தின' அமராவதி ெபா
ைனயா தி�ேகாணமைல 18.07.1991

வ �ரேவ ைக சலீ3 ��� ெத�ேவ�திர� ��ைல�த�� 18.07.1991

2�
ெல��ன3�

வ��ர� அ�ளான�த� ��தரராஜா ��ைல�த�� 19.07.1991

ெல��ன3� $ேர/ அ
ரன!ராசா அ
ரன!ேலாற
$ ��ைல�த�� 12.02.1991

வ �ரேவ ைக கம)ரா7 சமய
 ச�திரேசகர� ��ைல�த�� 12.02.1991

ேமஜ
 ேஜா3ச3 இராசா இராேஜ�திர
 தி�ேகாணமைல 13.02.1991

2�
ெல��ன3�

அேசா� சித�பர&ப'(ைளக�ணாகர
 ��ைல�த�� 13.02.1991

வ �ரேவ ைக அெல�ச3 இர�தினேகாபா� ெசழிய
 ��ைல�த�� 13.02.1991

க�ட3 ெலன'3 ெச�ல�*ைரவ'+கிேன$வர
 வ�ன!யா 13.02.1991

வ �ரேவ ைக றி#சா� வ�லி,ர� ெஜய-ப
 ��ைல�த�� 13.02.1991

வ �ரேவ ைக அ#$த3 அ.பத
ெடவ'� ��ைல�த�� 13.02.1991

வ �ரேவ ைக ெச5தி) பால��தர� ெச�வ�மா0 ��ைல�த�� 10.07.1991

வ �ரேவ ைக ேலா சி
ன�த�ப' அமி0தலி1க� ��ைல�த�� 10.07.1991

ெல��ன3� ஆ5திரா ேம2,$பலதா சி1கராஜ0 ��ைல�த�� 11.07.1991

2�
ெல��ன3�

பா:மதி ெச�வ+�மா2 ெச�வராசா ��ைல�த�� 20.07.1991

வ �ரேவ ைக ச5; மைலய&ப
 ேயாகர�ண� ��ைல�த�� 15.01.1991

வ �ரேவ ைக
உ�கினா/
(ட�ள/)

ச3�கநாத
 ேயாகலி1க� கிள!ெநா5சி 15.01.1991

ேமஜ
 தாரண� மதிவதன! �&ப'ரமண'ய� கிள!ெநா5சி 23.01.1991

ேமஜ
 ம�க3ேரா சதாசிவ� ,ேல�திர
 வ�ன!யா 24.01.1991

ேமஜ

கா5த3 (�)ைல
மாவ�டதளபதி)

வ �ரசி1க� தில6&�மா0 தி�ேகாணமைல 27.01.1991

க�ட3 ��தா ��க
ச�திர�மா0 ெகா7�, 27.01.1991

க�ட3 ர<ச3 ெச�வராசா க�ணாகர
 ��ைல�த�� 27.01.1991

வ �ரேவ ைக ம;வ3 கனகசைப க�ணாநிதி ��ைல�த�� 27.01.1991
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வ �ரேவ ைக அ= இர�தினசபாபதி கி�பாகர
 ��ைல�த�� 09.02.1991

வ �ரேவ ைக பாேல5திர3 �மாரசாமி பால�&ப'ரமண'ய� ��ைல�த�� 26.02.1991

வ �ரேவ ைக ேமதாஜி வ'ஜய�மா2 சிவஞான� ��ைல�த�� 13.07.1991

வ �ரேவ ைக ம>னா�சி கைல5ெச�வ' இராசர�ண� ��ைல�த�� 13.07.1991

வ �ரேவ ைக ம; இராமசாமி ம�தலி1க� ��ைல�த�� 13.07.1991

வ �ரேவ ைக நாகராசா ��*ராசா நாகராசா ��ைல�த�� 13.07.1991

வ �ரேவ ைக ?
�தி வ'நாயக;0�தி இராேஜ$வர
 ��ைல�த�� 17.08.1991

வ �ரேவ ைக $தா ெசபமாைல ப<2$ெஜகத�$வர
 தி�ேகாணமைல 28.08.1991

வ �ரேவ ைக சிறிமேனா கணபதி&ப'(ைள ராஜ
 தி�ேகாணமைல 28.08.1991

வ �ரேவ ைக ேறா@ ெசா+கலி1க�மதிவதன
 ��ைல�த�� 29.08.1991

வ �ரேவ ைக கவ� ேவலா=த� ப'ரபாகர
 ��ைல�த�� 18.03.1991

வ �ரேவ ைக ெஜயச�தி >�.ராதிகா �ணர�தின� ��ைல�த�� 19.03.1991

வ �ரேவ ைக சசி�Aமா
 சி
ன�த�ப' ப�மநாத
 ��ைல�த�� 20.03.1991

வ �ரேவ ைக றியா/ இராமலி1க� கேண$ கிள!ெநா5சி 21.03.1991

ெல��ன3� ைசம3 நாகராசா ேமாகன-ப
 யா?&பாண� 21.03.1991

ெல��ன3� ஐh3 ெசபமாைல$ரா
லி ��ைல�த�� 30.03.1991

வ �ரேவ ைக வ�ஜி ேவ9&ப'(ைள பரேம$வர
 ��ைல�த�� 30.03.1991

வ �ரேவ ைக A<ச3 இராமலி1க� கமேல$வர
 ��ைல�த�� 30.03.1991

வ �ரேவ ைக ரவ� �&ப'ரமண'ய� ெஜயேநச
 ��ைல�த�� 30.03.1991

வ �ரேவ ைக கCண3 மாசிலாமண' ராN;$வர
 ��ைல�த�� 30.03.1991

வ �ரேவ ைக $ள' க�தசாமி வ'நாயக;0��p ��ைல�த�� 27.04.1991

வ �ரேவ ைக ெஜரா� (ெஜனா�) த�ைபயா ப'�*வ'ரா@ யா?&பாண� 05.05.1991

ெல��ன3� ஜனக3 கதி0காம�த�ப' ெச�வர�ண� தி�ேகாணமைல 09.05.1991

2�
ெல��ன3�

கீத3 ��தரலி1க�வ'மல5ச�திர
 ��ைல�த�� 12.05.1991

வ �ரேவ ைக ேகத�/ சா�தலி1க� சா�த�மா0 ��ைல�த�� 12.05.1991

ெல��ன3� ர<ச3 �.�பா$கர
 வ�ன!யா 17.05.1991

க�ட3 ப�ரகா/ இல1ேக$வர
 ச1க0 வ�ன!யா 30.05.1991

வ �ரேவ ைக மDர3 ப�மநாத
 ச�திரநாத
 ��ைல�த�� 30.05.1991

2�
ெல��ன3�

வ$மதி தவநாயகி இராசநாயக� ��ைல�த�� 14.06.1991

2�
ெல��ன3�

க/ேரா �மாலி1க�வ'மலராசா ��ைல�த�� 18.06.1991

வ �ரேவ ைக பரண� (தாச3) நாகர�தின�இ
பதாச
 ��ைல�த�� 07.07.1991

வ �ரேவ ைக தமய5தி மேக$வ2தி�ைலய�பல� ��ைல�த�� 11.07.1991

வ �ரேவ ைக ெமாசா� ஆB�க�ெஜயேமாக
 ��ைல�த�� 11.07.1991

வ �ரேவ ைக சி க3 சி
ைனயா நாேக$ ��ைல�த�� 11.07.1991

ெல��ன3� காசி ம2யா
ஞான� ��ைல�த�� 13.07.1991

வ �ரேவ ைக கேண/ இராச*ைர ெஜயர�தின� ��ைல�த�� 13.07.1991

ெல��ன3� நி�ச3 ெஜயபால
அ
னராசா ��ைல�த�� 16.07.1991

க�ட3 தாஸ3 பால��தர��ரள!தர
 ��ைல�த�� 21.07.1991

ெல��ன3� கணா நடராசா �ேக�திர
 ��ைல�த�� 21.07.1991

ெல��ன3� அேசா� ைவ�திலி1க� கேண$�மா0 ��ைல�த�� 22.07.1991

வ �ரேவ ைக அகில3 ேவ9&ப'(ைள க�தசாமி ��ைல�த�� 25.07.1991

வ �ரேவ ைக வ �ரவ3 சிவ
 ச�திர
 தி�ேகாணமைல 26.07.1991

வ �ரேவ ைக ப�ரத�பா ெஜய�தி ெப2யத�ப' ��ைல�த�� 27.07.1991
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வ �ரேவ ைக $ன'�தா �$மாவதி க�ணாகர
 தி�ேகாணமைல 27.07.1991

வ �ரேவ ைக காய�தி= ச�திரேசகர�உமாேதவ' ��ைல�த�� 27.07.1991

வ �ரேவ ைக Fப�கா வ'ேனாதா ேவலா=தப'(ைள ��ைல�த�� 29.07.1991

ெல��ன3� உபாலி இராச*ைர ப'ரபாகர
 ��ைல�த�� 01.08.1991

க�ட3 திலகா ரத�$வ2இராச*ைர தி�ேகாணமைல 03.08.1991

ெல��ன3� கைல#ெச)வ3 *ைரசி1க� ரேம$ ��ைல�த�� 05.08.1991

ெல��ன3� பாG தி�5ெச�வ� ெத�சி�மா0 ��ைல�த�� 06.08.1991

வ �ரேவ ைக ெச)வ�� ேவலா=த� நாேக$வர
 ��ைல�த�� 08.08.1991

வ �ரேவ ைக $பாதிகா ேய�ம2 ேவ95சாமி தி�ேகாணமைல 05.09.1991

2�
ெல��ன3�

ெசௗ5திர3
ச1கர&ப'(ைள

வ'+கிேன$வர

தி�ேகாணமைல 11.11.1993

க�ட3
ெச)ல�த�ப�
(நள3)

ேயாகராசா �பா$கர
 தி�ேகாணமைல 01.05.1993

2�
ெல��ன3�

சிகாமண� ேயாக5ச�திர
 ரவ'ச1கா ��ைல�த�� 25.07.1993

2�
ெல��ன3�

ச�ீதால�$மி �&ப
�ன!ய�மா ��ைல�த�� 29.09.1993

க�ட3 $த
சனா பாலசிவராஜா வ'ஜயல��மி ��ைல�த�� 11.11.1993

2�
ெல��ன3�

ெச)வ5த3 Dபாலசி1க�உதய�மா0 ��ைல�த�� 12.11.1993

2�
ெல��ன3�

த
மராசா எதி0ராசா ெஜய+�மா0 யா?&பாண� 12.11.1993

2�
ெல��ன3�

ஞானத�ப3
(�/பராசா)

வ�லி,ர� சிவ�மா0 தி�ேகாணமைல 12.11.1993

வ �ரேவ ைக ெபா3ன�பல�
மகாேதவ�லசி1க�

கைல+�மா0
��ைல�த�� 12.11.1993

வ �ரேவ ைக Aண3 (Aண�) �மாரசாமி ச5சிதான�த� ��ைல�த�� 11.11.1993

வ �ரேவ ைக
எழி�ெச)வ3
(உமாகா5)

ேகாபால&ப'(ைள கனகசி1க� தி�ேகாணமைல 08.03.1994

க�ட3
இைறயானா

(தி#ெச)வ�)

ச3�கராசா ேமாகனரா@ தி�ேகாணமைல 11.04.1994

ேமஜ
 நவ� (அ)ேப�) ெச�லத�ப' கி�பராசா ��ைல�த�� 11.08.1994

க�ட3 சC�க� ந�ைலயா க�ணாகர
 தி�ேகாணமைல 01.09.1994

வ �ரேவ ைக ந�லவாண3 ெச�வராசா ேலாேக$வர
 ��ைல�த�� 07.09.1994

க�ட3
சி3ன�த�ப�
(�வ�ரா7)

மாதவராசா வச�தராஜ
 ��ைல�த�� 17.10.1994

2�
ெல��ன3�

கலி க3 இராச*ைரஇராேஜ$வர
 ��ைல�த�� 03.07.1995

ெல��ன3� ஆCடா3 த1கராஜா கி�பராஜா ம�ட+கள&, 28.07.1995

ெல��ன3� ஆன5தி மண'ய� சி�திராேதவ' ��ைல�த�� 28.07.1995

ெல��ன3� Kயவ� �மாரசாமி ப'ேறமாவதி ��ைல�த�� 28.07.1995

வ �ரேவ ைக தமிL�கவ� பால�&ப'ரமண'ய� தி�5ெச�வ' யா?&பாண� 28.07.1995

க�ட3 $ேர5த
 ெபா
F�*ைர ப2பாகர
 வ�ன!யா 28.07.1995

வ �ரேவ ைக இராசபாரதி வ'ஜயர�தின� ேக�திரமாற
 ��ைல�த�� 13.05.1995

2�
ெல��ன3�

சி3ன�ப3 க�த&ப'(ைள ேசாதிநாத
 ��ைல�த�� 23.05.1995

க�ட3 அறிவாள' (காமின') ச�திரேமாக
 ச�தியபவ
 தி�ேகாணமைல 02.06.1995

க�ட3 உேச5தின' கா�தசாமி நிலா�தின! ��ைல�த�� 24.06.1995

ேமஜ

வர3
(கைலவாண3)

நாகராசா தவர�தினராசா ��ைல�த�� 28.06.1995

2�
ெல��ன3�

நதியரசி ெச�வராசா சா�தவதன! ��ைல�த�� 16.07.1995
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ேமஜ
 அ3ப��கின'ய3
(இல�கிய3)

அ2ய���அஜ�தாகர
 ��ைல�த�� 28.07.1995

ெல��ன3�
தமிLமாற3
(ேஜ�ச3)

பாலசி1க� த�மசீல
 ��ைல�த�� 28.07.1995

2�
ெல��ன3�

ஈழநிலா *ைரராசா ெஜமி�தலா ��ைல�த�� 28.07.1995

2�
ெல��ன3�

ேத3ெமாழி �மாரசாமி ம�லிகாேதவ' ��ைல�த�� 28.07.1995

ெல��ன3� அள' கமலேசகர� தாேம�திர
 ��ைல�த�� 01.10.1995

வ �ரேவ ைக ேதவ3 ேவ9&ப'(ைளவ'ஜய�மா0 ��ைல�த�� 03.10.1995

2�
ெல��ன3�

எ)லாள3 ெச�வ�மா0 ெச�வ�மா0 தி�ேகாணமைல 17.10.1995

வ �ரேவ ைக சிவமதி நமநாத
 தமி?5ெச�வ' ��ைல�த�� 17.10.1995

வ �ரேவ ைக இ3ப3 சதான�த� ச.�ணராசா யா?&பாண� 27.10.1995

ெல��ன3� ;மில3 தி�5ெச�வ� ேமாகனதா$ தி�ேகாணமைல 10.11.1995

வ �ரேவ ைக கப�ல3 நேட$வ'ேஜ�திர�மா0 யா?&பாண� 22.11.1995

2�
ெல��ன3�

இைசயவ� ஆB�க� ேமாகனராண' யா?&பாண� 27.12.1995

க�ட3
ெவCண�லவ3
(ச5திர3)

நாகர�தன� ரவ'5ச�திர
 தி�ேகாணமைல 05.08.1995

வ �ரேவ ைக தமிLநாத3 க�தசாமி ச�திரேமாக
 ம�ட+கள&, 17.08.1995

ேமஐ
 ேறாய) ேசாம��தர� ேசாபராசா தி�ேகாணமைல 17.08.1996

க�ட3 தமிLமாற3 ெபா
F�*ைர ரமண
 யா?&பாண� 17.08.1996

ெல��ன3�
கைலயறிஞ3
(அகில3)

ெச�வராசா ேயாகராசா தி�ேகாணமைல 23.02.1996

க�ட3 தழிழ�ப3 ($A) சி
ன&, சா�த�மார
 யா?&பாண� 05.03.1996

ெல��ன3�
ெறேப�கா
(M ெகா�)

லி1கர�ண�என!.றா ஏIசலி
 ��ைல�த�� 20.03.1996

க�ட3 மி;ன3 க�&ைபயா பாலகி�$ண
 தி�ேகாணமைல 30.03.1996

க�ட3 �லி�A�� ��மா0 �ஜிதர
 யா?&பாண� 30.03.1996

வ �ரேவ ைக வ �ரமண� பாலகி�$ன
நவந�த
 ��ைல�த�� 03.04.1996

வ �ரேவ ைக கி�ள'வளவ3 நா�அதியர� யா?&பாண� 03.04.1996

ேமஜ
 வ�ஜிதர3 (வ�ஜி) கி�$ண
சி�திர�மா0 தி�ேகாணமைல 04.04.1996

2�
ெல��ன3�

கைல இைளயத�ப' இராேஜ$வ2 தி�ேகாணமைல 05.04.1996

2�
ெல��ன3�

சி3னவ� ேயாகராசா ஜா
சிலா ��ைல�த�� 05.04.1996

க�ட3 இராச3 (திேன/) சிவராசா ஜ�வராசா ��ைல�த�� 05.04.1996

ெல��ன3� அறி.#ெச)வ3 இராேஜ�திர� கிேறசிய
 தி�ேகாணமைல 05.04.1996

ெல��ன3�
�)ைலவாண3
(Mேலாக3)

,ேல�திர
 ப'ரபாகர
 ��ைல�த�� 05.04.1996

க�ட3
ெசழிய3
(ெச)ைலயா)

த�ப'ராயா ெச�ேவ�திர
 யா?&பாண� 27.05.1996

ெல��ன3� ெவ�றி
கி�$ண&ப'(ைள

அமேல$வர

யா?&பாண� 15.06.1996

க�ட3 கதிெராள' Jைசதா$அஐ�த
 யா?&பாண� 18.07.1996

க�ட3 ெத3ற) ��ேக� ெஜயா யா?&பாண� 18.07.1996

க�ட3 ெச ெகா� இ�தயநாத
L�$வா�கி யா?&பாண� 18.07.1996

ெல��ன3� அ3பழகி நரசி1க� மகால��மி யா?&பாண� 18.07.1996

ேமஜ

கCணப�ரா3
(அ�;)லா)
(கட�க��லி)

சாமி�த�ப' ,ேல�திர
 அ�பாைற 19.07.1996
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ேமஜ
 ப;ம3
(கட�க��லி)

ஆன�தமய'� பால�ரள! யா?&பாண� 19.07.1996

ெல��ன3� தாமைர#ெச)வ� ேவ9ப2மள� ��ைல�த�� 19.07.1996

வ �ரேவ ைக இராவண3 கி�$ணப'(ைள�ேர$ யா?&பாண� 19.07.1996

2�
ெல��ன3�

ேகாைத ெச�வராசா உஸாந�தின! யா?&பாண� 26.07.1996

க�ட3 அ3பான5த3 சபார�தின� ெச�வந�த
 யா?&பாண� 03.08.1996

2�
ெல��ன3�

சிவகீ
�தி ெத�ேவ�திர
 ர�நாத
 தி�ேகாணமைல 01.09.1996

2�
ெல��ன3�

தமிழFப3 ேயாகநாத
 நாமகர
 யா?&பாண� 01.09.1996

க�ட3
இள5ேதவ3
(ெஜயசிறி)

த0ம0 சி1கராசா யா?&பாண� 17.09.1996

ேமஜ
 ெச)வ� கBவ�த�ப' வ�ேவ.கரச
 யா?&பாண� 30.09.1996

வ �ரேவ ைக ஆன5தAமா
 கதிரேவ9&ப'(ைள சிறி+கா� தி�ேகாணமைல 01.10.1996

ெல��ன3� பாC�ய3 (ப�ரபா) மைலய&ப
�மா0 க3� 19.10.1996

ேமஜ
 A���த�ப� ($ஜா�) கனகர�தின� கம�ரா@ யா?&பாண� 19.10.1996

ெல��ன3�
தமிLவாண3
(ப�ரத��)

அகிேலச&ப'(ைளதவராசா தி�ேகாணமைல 04.11.1996

க�ட3 பவள� கதிரேவ9கதி0பால
 யா?&பாண� 10.11.1996

ேமஜ

பாரதி
(கட�க��லி)

கமலராண' வ �ரக�தி யா?&பாண� 11.11.1996

க�ட3
இ3ன'ைச
(கட�க��லி)

,$பலதாஇராச*ைர யா?&பாண� 11.11.1996

ெல��ன3� வதண3 த1கராசா கா3Nப
 ��ைல�த�� 23.11.1996

2�
ெல��ன3�

அ�கர3 ெபா
ைனயாஇர�தின�மா0 தி�ேகாணமைல 24.11.1996

க�ட3 வண3 (கம)) ெச�வநாயக�அ�(ெச�வ
 யா?&பாண� 27.11.1996

க�ட3 ச5தான� ெச�வராசா கா�த
 யா?&பாண� 21.12.1996

க�ட3 ெச�ப�ய3 தியாகராசா ��மா0 தி�ேகாணமைல 17.01.1996

க�ட3 அ3��கின'ய3 சி
னராசா ரா@மேனாகர
 ��ைல�த�� 22.01.1996

2�
ெல��ன3�

ெவCமதி ெவ.றிேவ� ,$பமல0 தி�ேகாணமைல 19.04.1996

வ �ரேவ ைக
அ�ேநச3
(கா
ேமக3)

�&ப'ரமண'ய�

சிவபால5ச�திர

��ைல�த�� 20.04.1996

2�
ெல��ன3�

கா5த3 ெஜகத�$வர
 சசிதர
 தி�ேகாணமைல 17.06.1996

ெல��ன3� ேதவைம5த3 நாகப'(ைள �ஜ�வ
 யா?&பாண� 18.06.1996

2�
ெல��ன3�

வ�Nவ3 த1கராசா ப'ரபாகர
 யா?&பாண� 04.07.1996

2�
ெல��ன3�

$ம3 இராமலி1க� பாலசி1க� ��ைல�த�� 28.09.1996

க�ட3 கCணதாச3 காள!��* ரஐPவ
 ��ைல�த�� 04.12.1996

க�ட3 தமிழரச3 ெச�வராசா ச�திரதாச
 யா?&பாண� 01.08.1997

க�ட3
சா5த�ப3
(��தமிLேவ5த3)

கி�$ணசாமி வ'நாயக;0�தி யா?&பாண� 01.08.1997

க�ட3 தண�ைகந�ப� சி
ைனயா க�தராசா தி�ேகாணமைல 01.08.1997

க�ட3 வ�ேனாத3 டான!ய� ெஜயச1க0 யா?&பாண� 09.01.1997

க�ட3
ெச)வ3
(ப3ன�
#ெச)வ3)

��*லி1க�ஞான;0�தி ��ைல�த�� 09.01.1997

2�
ெல��ன3�

ம=யதா/
பால5ச�திர;0�தி

கேணச;0�தி
யா?&பாண� 11.03.1997

ஈழநிலா ஐயா�*ைர ேறOகாேதவ' ��ைல�த�� 24.06.1997
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2�

ெல��ன��

க�ட� நேர�திர� (நேர�) பா�கர�வ�ஜயசா�த� தி�ேகாணமைல 09.01.1997

ெல��ன�� �க�தி ெச�வேவலா�த� த�சா யா��பாண� 09.01.1997

ெல��ன�� ��தா
அ�ளாந�த�

ேம�அ� ற"சின$
யா��பாண� 09.01.1997

2�

ெல��ன��
�ேவ�திர� நவர%தின� ெச�வ&'மா( தி�ேகாணமைல 09.01.1997

வ �ரேவ�ைக ப�ைறயாள� மய��வாகன� கி�பராசா தி�ேகாணமைல 09.01.1997

வ �ரேவ�ைக வ��வ� த�ைமயாஇராேஜ�திர� *�ைல%த+, 09.01.1997

ெல��ன�� மதிவாச� *�ைகயா ேகத+�வர� தி�ேகாணமைல 12.01.1997

க�ட�
மைற"ெச#வ�

(ெஜய%கா�)
இராசேகாபா�மதியழக� தி�ேகாணமைல 23.01.1997

க�ட� தமி&வதன� அழ'.ைர ெஜகேசாதி தி�ேகாணமைல 23.01.1997

ெல��ன�� கைல"ெச#வ�
அலி�ர�ஜ+வர/ண�

ம�யரேம�
யா��பாண� 30.01.1997

க�ட� ெச�ன�' (()ப�) ெச�ைலயா சிவஞான� தி�ேகாணமைல 02.02.1997

ேமஜ' ர�வர� இராமதா�ெஜயேமாக� யா��பாண� 08.02.1997

க�ட� மழவ� (வ�ம#) அ�ளான�த�அமி(தரா1 யா��பாண� 08.02.1997

க�ட� ஜ�வாகர� கணபதி�ப� ைளவ�ஜிதர� *�ைல%த+, 08.02.1997

2�

ெல��ன��
தவ%�மா' த2கேவ3சா�த'மா( யா��பாண� 08.02.1997

க�ட�
தமிழ�ழ�

(வ��வ�)
நடராசா ப�ரபாகர� யா��பாண� 14.02.1997

2�

ெல��ன��
(தியவ� '56மண� சிவ'மா( யா��பாண� 19.02.1997

2�

ெல��ன��
பழன+ (அ#ேப�) ச�தியா�ப� ைளேஜா�ச� யா��பாண� 19.02.1997

ேமஜ' �லத�ப� அ�.வா� ம�யதாச� தி�ேகாணமைல 25.02.1997

2�

ெல��ன��
�-தரச� பால7�ப�ரமண�ய� ேயாகதா� தி�ேகாணமைல 06.03.1997

ெல��ன�� (வ�யரச� சகாேதவ�அகல2க� யா��பாண� 18.03.1997

2�

ெல��ன��
கைலயரச� அ�ரன$ ெயான$ேபா� யா��பாண� 18.03.1997

ெல��ன�� தமிழ�ப� மா(&க56 ேகத+�வர� *�ைல%த+, 10.05.1997

ேமஜ' சிவரா. மேனாகர�மகாலி2க� தி�ேகாணமைல 12.05.1997

ெல��ன�� �க� ெஜயபால� ரேம� யா��பாண� 16.05.1997

க�ட� த�க�பா கி��ணப� ைள ப�ரபாகர� *�ைல%த+, 17.05.1997

2�

ெல��ன��
தமிழ�த� மகாலி2க�மா�*%. *�ைல%த+, 17.05.1997

க�ட� ந#லவ� தியாகராஜா ச�திரேசக( யா��பாண� 19.05.1997

க�ட� அறி/ இர%தினசி2க� ேமாகனலி2க� தி�ேகாணமைல 06.06.1997

2�

ெல��ன��

தி0%�மர�

(பரம�)
வ��வலி2க� 7ேர�'மா( யா��பாண� 07.06.1997

வ �ரேவ�ைக ெச�தமிழ� கமலநாத� ப�ரசா% தி�ேகாணமைல 07.06.1997

வ �ரேவ�ைக இைறயரச� (ஈச�) தி�நா,&கர7 ெகௗ9ச� யா��பாண� 07.06.1997

ெல��ன�� இைறயரச� ெச�வராசா அம�ரா1 யா��பாண� 12.06.1997

ெல��ன�� மாற� (சிறி) மகாலி2க� ெஜய&'மா( யா��பாண� 16.06.1997

ேமஜ' நிசா�தி வ��வலி2க� ந�தின$ *�ைல%த+, 17.07.1997

ெல��ன�� கீh-தி தி�ஞானச�ப�த� நவந+த� யா��பாண� 01.08.1997

பா�ன+ த(*அ*தா யா��பாண� 01.08.1997
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2�

ெல��ன��

2�

ெல��ன��
ம4 (கய#%ெகா�) மாதகராசா 7சிகலா யா��பாண� 01.08.1997

ெல��ன�� வ �ரபா5�ய�
ஆேரா&கியநாத�

அ�ர�அ� ரா1
*�ைல%த+, 07.08.1997

2�

ெல��ன��
ெச6ேவ�த�

ெசப�தியா�ப� ைள

ம�யதா�
யா��பாண� 07.08.1997

ேமஜ' வ�ள# (ர�) இராஜ�தி�ைலரா1 தி�ேகாணமைல 11.08.1997

க�ட� தமிழரச� (ஜா�) கி��ண�ெஜகநாத� யா��பாண� 19.08.1997

வ �ரேவ�ைக சிவ�ப�7யா சீவர/ண�ெஜய�தி யா��பாண� 20.08.1997

க�ட� க5ணா ெசா&கலி2க� ெச�வராசா யா��பாண� 05.10.1997

ெல��ன�� வளவ� க�தசாமி >5ண�ய?(%தி தி�ேகாணமைல 05.10.1997

ெல��ன�� க5ண� (சர-பா() ச�திர�உமா7த� யா��பாண� 05.10.1997

2�

ெல��ன��
ம4ர� ெச�ைலயா கேண� யா��பாண� 05.10.1997

வ �ரேவ�ைக �ணத�ப� ெப�யகA�ப� சிவ'மா( கிள$ெநாBசி 05.10.1997

வ �ரேவ�ைக நிலவ� மா(&க56 சிவபாத� *�ைல%த+, 05.10.1997

வ �ரேவ�ைக
இைச-ேதவ�

(கதிரவ�)
சிவ'�அ�ேள�வர� யா��பாண� 05.10.1997

க�ட� வானதி ேயாச� 7ம2கலா *�ைல%த+, 13.10.1997

க�ட�
சி�னவ�

(கட9க0�(லி)
ந�தேகாபால�7ேர� யா��பாண� 18.10.1997

க�ட� ஆன�தி (ச�க') க�ைதயா நாத� தி�ேகாணமைல 21.10.1997

க�ட� ரவ� சிவபாத� இராசநாயக� *�ைல%த+, 02.11.1997

ெல��ன�� �-4ராசா (றஜ�வ�) ெசப��ய�ெறாேப/டாலி� கிள$ெநாBசி 02.11.1997

ெல��ன�� (லி%ேதவ� (பழன+)
ெஜயபாலேசகர�ப� ைள

ெச�Cர&'மர�
யா��பாண� 02.11.1997

வ �ரேவ�ைக வ�;தைல ரணசி2க� சசிகர� யா��பாண� 02.11.1997

ெல��ன�� ந#லவ� இராஜேகாபா� சசி&'மா( தி�ேகாணமைல 05.11.1997

2�

ெல��ன��
ெச#வ�த� மகாலி2க� ப�ேற� வ,ன$யா 05.11.1997

க�ட� ராேஜ�திர� (ரஜன+) மாண�&கவாசக( சிவேன�வர� *�ைல%த+, 11.11.1997

ெல��ன�� கி#ம� (நேர)) ைவர*%. ரா1ேமாக� யா��பாண� 10.12.1997

ெல��ன�� தமிழரச� *�கேவ�ெஜயகா�த� யா��பாண� 24.07.1997

2�

ெல��ன��
இைமயவ� D&கா�இதயBச�திர� யா��பாண� 28.03.1997

2�

ெல��ன��
ர�வர� த2கராசா அழ'&'/E தி�ேகாணமைல 15.05.1997

ெல��ன�� �டேரா� சிவபாலசி2க� பால'மா( யா��பாண� 23.06.1997

க�ட� ராகின+ (மரகத�) பா&கியநாத�அேசாகா ம/ட&கள�> 07.07.1997

ெல��ன�� �டேரச� ெச�வநய�னா( சி�னவ� தி�ேகாணமைல 09.07.1997

வ �ரேவ�ைக
ெச�ைகயாழின+

(உசாந�தின+)
7�ப�ரமண�ய� ய*னா யா��பாண� 16.07.1997

வ �ரேவ�ைக நவான+ ஆ5E7�தர� கா�திமதி *�ைல%த+, 01.08.1997

வ �ரேவ�ைக மண� (தமி&%கவ�) ஏகா�பர� சிவ'மா� யா��பாண� 01.08.1997

ெல�.ேகண# மாதவ� (�ன+-) கி�ேப/ டான$ய� *�ைல%த+, 03.08.1997

ேமஜ' மகா� கனகசைப ேமாகனதா� யா��பாண� 04.08.1997

க�ட� ெச#ல%கிள+ இல2கநாத� கா5Gப� யா��பாண� 05.08.1997

ெல��ன�� அ0ேள�தி ேகாபால�ப� ைளஅ�ரன$ தி�ேகாணமைல 13.10.1997
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வ �ரேவ�ைக (கழரச� ப"சலி2க� ப�ேற�'மா( யா��பாண� 17.11.1997

ெல��ன�� வாண� ெச�வராசா மதிவ5ண� யா��பாண� 11.12.1997

ெல�.ேகண# அ0"�னா இர%தின�வச�த'மா( யா��பாண� 16.12.1997

ேமஜ' ேதன�த� ேசாதி'H�ப�ரபாகர� யா��பாண� 16.12.1997

ெல��ன�� அ0ண� அ��ததி ெஜய&கா�த� யா��பாண� 16.12.1997

2�

ெல��ன��
மேக�திர� பால7�ப�ரமண�ய� ச�திர'மா( யா��பாண� 16.12.1997

க�ட� இளவரச� இர%தினவEேவ� பாலேசகர� யா��பாண� 18.12.1997

2�

ெல��ன��
வச�த� 7ேவ�திரராசா நி%தியான�த� தி�ேகாணமைல 23.12.1997

வ �ரேவ�ைக கலி�க� ெச�வநாயக� 7பாகர� தி�ேகாணமைல 23.12.1997

2�

ெல��ன��
ேசாழநிலவ� >�பராசா ெஜக� யா��பாண� 24.12.1997

க�ட� ேசரலாத� 7�ப�ரமண�ய� பரமசிவ� யா��பாண� 26.12.1997

வ �ரேவ�ைக
இள�கதி'

(கா'-தி%)
தைளயசி2க� கா�தHப� *�ைல%த+, 01.02.1998

2�

ெல��ன��
உலக�ப� ேவல�வ�ேவகான�தராசா யா��பாண� 11.01.1998

க�ட� நளாய�ன+ (க0�(லி) பழன$ ேகாகிலா *�ைல%த+, 01.02.1998

ெல��ன�� வாண� சிவ7�ப�ரமண�ய� பரேம�வ� *�ைல%த+, 01.02.1998

ெல��ன�� தமிழிைச IBசி ஜானகி *�ைல%த+, 01.02.1998

ெல��ன�� கி0)னா சித�பர�ப� ைளவள(மதி *�ைல%த+, 01.02.1998

ெல��ன�� ஜ�னா இல/7மிகா�த� சா�தமல( யா��பாண� 01.02.1998

ெல��ன�� நிலாமண� நாக*%.7தா யா��பாண� 01.02.1998

ெல��ன�� =ப� (பா'வதி) சிவஞான� ந�த'மா� யா��பாண� 01.02.1998

ெல��ன�� அ0�தா தவராசா சிவந�தின$ யா��பாண� 01.02.1998

ெல��ன�� வாண� வ(ண'லசி2க�அ�பழக� தி�ேகாணமைல 01.02.1998

2�

ெல��ன��
க0வ�ழியா� ெஜயசி2க� கேஜ�தின$ யா��பாண� 01.02.1998

2�

ெல��ன��
ேர>கா (ைவகைற) 'ணேசகர�'*தின$ யா��பாண� 01.02.1998

2�

ெல��ன��
?வரசி கதிரமைலெகௗ� யா��பாண� 01.02.1998

2�

ெல��ன��

பா>கா

(இன+யவ�)
*%ைதயாவ�ஜயல/7மி கிள$ெநாBசி 01.02.1998

வ �ரேவ�ைக அரசி 7�தேரச� சசிகலா யா��பாண� 01.02.1998

வ �ரேவ�ைக கைல%ெகா� இர%தினசபாபதி ெஜய�தின$ தி�ேகாணமைல 01.02.1998

வ �ரேவ�ைக
ெம��ய�லின+

(பாமின+)
*%.&'மா�'*தின$ தி�ேகாணமைல 01.02.1998

வ �ரேவ�ைக அக#மதி *%ைதயா ப%மாேதவ� யா��பாண� 01.02.1998

வ �ரேவ�ைக பமிலா ெச�ல%.ைர தயாள$ன$ தி�ேகாணமைல 01.02.1998

க�ட�
@7ய�

(கட#சிA-ைத)
மய��வாகன� ச�திர� தி�ேகாணமைல 25.02.1998

க�ட�
நாவல�

(ந�தியரச�)
சிவான�த� ரஐன$கா� யா��பாண� 27.03.1998

வ �ரேவ�ைக தன+மதி காள$*%. சர�வதி தி�ேகாணமைல 02.04.1998

ெல��ன��
ேசாழ�

(ேசாழவளநாடா�)
நாகர/ண� பாலேநச� யா��பாண� 05.04.1998

க�ட�
?��ழலி

(கட9க0�(லி)
சாமிநாத( சி�னமல( யா��பாண� 18.04.1998

க�ட� கர� ேயாகராசா 7ேர�கர� தி�ேகாணமைல 19.07.1998

வ �ரேவ�ைக ேத��கில� இர%தின� ேகத+�வர� யா��பாண� 29.09.1998
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ெல��ன��
இைச%கதி'

(அ�பழக�)
நவர%தினராசா ேமாகனதா� *�ைல%த+, 14.10.1998

ெல��ன�� சேபச� ேகசவஞான� சிவபால� யா��பாண� 20.10.1998

ெல��ன�� தமிழின+ய� (ேசர�)
அ�ைமநாயக� நிஸா�த�

ேதவரஞச�
யா��பாண� 18.11.1998

க�ட� தவேலாக� ர'நாத� ரா1'மா( தி�ேகாணமைல 10.12.1998

ேமஜ' வ�� அமி(தசிகாமண� ெஜய&'மா( *�ைல%த+, 16.12.1998

ேமஜ'
ெச#வ�

(ெடாமின+%)
ேயாகராசா நடராசா யா��பாண� 16.12.1998

ேமஜ'
இளBேசாழ�

(ெத�ற#)
இராசர%தின� சசி&'மா( யா��பாண� 16.12.1998

ெல��ன�� ச'ீமாற� ேபனா/சா 'ேளா� யா��பாண� 16.12.1998

ெல��ன�� தி0மைல"ெச#வ� அ*தலி2க� .உமாமேக�வர� தி�ேகாணமைல 16.12.1998

க�ட� �மர� (�மா') *%.&'மா( ஜ+வர/ண� யா��பாண� 20.12.1998

வ �ரேவ�ைக இைறந�ன# ேவ3�ப� ைள ேகா'லமாதவ� யா��பாண� 01.02.1998

வ �ரேவ�ைக
ராதாச�க'

(இ�மளவ�)
இ�ள�ப� ெஜயகேன� *�ைல%த+, 01.02.1998

வ �ரேவ�ைக ரா� ெச�வராசா >ேல�திர� *�ைல%த+, 01.02.1998

க�ட�
உைமயா�

(க0�(லி)
ெச�ல%.ைர >�பராண� *�ைல%த+, 01.02.1998

ேமஜ' இைச-த�ப� (ரத�)) கி��ண�ரஜ+வ� யா��பாண� 01.02.1998

க�ட� தயான+ சி�ன%.ைர ெஜய�தி தி�ேகாணமைல 01.02.1998

க�ட� சா�பவ� கனகசைபமிதிலா யா��பாண� 01.02.1998

க�ட� உதயா மா(&க56ெகௗ9�வ� தி�ேகாணமைல 01.02.1998

ேமஜ' ஈழவ� (ராேஜ)) ேவலா�த�உேப�திர� யா��பாண� 19.09.1998

2�

ெல��ன��
ெபா�நிலா மாண�&கராசா மாலா தி�ேகாணமைல 10.02.1998

ேமஜ'
வ��வ�

(கட9க0�(லி)
ெச�வராசா தவராசா யா��பாண� 22.02.1998

ேமஜ'
தமிழின+ய�

(கட9க0�(லி)
நடராசா கி�பாகர� யா��பாண� 22.02.1998

ேமஜ'
�ேலாஜ� (மாமா)

(கட9க0�(லி)
'மாரசி2க�வ�ஜேஜ�திர� தி�ேகாணமைல 22.02.1998

க�ட�
வன+தா

(கட9க0�(லி)
க�ைதயா >�பராண� *�ைல%த+, 22.02.1998

க�ட�
ஜனா'-தின+

(கட9க0�(லி)
ைகலாயநாத� 7க�தி *�ைல%த+, 22.02.1998

ெல��ன��
ெத�னவ�

(ெத�னர�)
ேவ3நவர%தின� தி�ேகாணமைல 26.07.1998

ேமஜ' இளவரசி ம�யா�ப� ைளLவ�ன$�ன$தா *�ைல%த+, 30.07.1998

ேமஜ' வ�ஜேய�திர� சி%திரேவ� கி�பாகர� தி�ேகாணமைல 03.08.1998

க�ட� தமி&ேவ�ைக ெதMேவ�திர� ேதவச&தி யா��பாண� 03.08.1998

வ �ரேவ�ைக (கழ0வ� ம�யநாயக� 7த(சின$ *�ைல%த+, 28.09.1998

வ �ரேவ�ைக ெவ9றிமக� சி�ன%த�ப�ஆன�தி *�ைல%த+, 28.09.1998

வ �ரேவ�ைக கதி'மதி நடராசா த(மின$ யா��பாண� 28.09.1998

வ �ரேவ�ைக ெச�ப0-தி ெஜயபாலசி2க� ராஜின$ யா��பாண� 28.09.1998

ெல��ன�� நிேராய�ன+ 7�தரலி2க�.�ய�தி யா��பாண� 11.01.1999

ேமஜ' தவ"ெச#வ� தவராசா ேசாபா யா��பாண� 11.01.1999

ெல�.ேகண# ந�ல� சிவலி2க� 7பா�கர� தி�ேகாணமைல 08.02.1999

ேமஜ' வாம� (ந�ல�) *�கேவ�கணாத+ப� யா��பாண� 08.02.1999

ேமஜ' �மர� கனகசி2க� ெஜயHப� யா��பாண� 08.02.1999
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ேமஜ' சி�தைன"ெச#வ� ப�ரா�சி�ேசவ�ய(

�ராலி��ேஜா�

யா��பாண� 08.02.1999

க�ட� கானக� ந�லலி2க� நாகராஜா தி�ேகாணமைல 08.02.1999

க�ட� க�த�ப�
ெசப�தியா�ப� ைள

தேவ�திர�
யா��பாண� 08.02.1999

ெல��ன�� அகெவாள+ ச�தண�அ�ரன$ப�ரத+ப� *�ைல%த+, 08.02.1999

வ �ரேவ�ைக கலா சி�ன%த�ப� அ�னமல( ெகாN�> 03.03.1999

க�ட�

ேதாழ�

(தி0"ெச#வ�) 

(கட9க0�(லி)

7�ப�ரமண�ய� ரா1'மா( *�ைல%த+, 10.03.1999

க�ட� ேகாப� (இள�(லி) 7�ப�ரமண�ய� ெச�வரா1 >%தள� 20.12.1999

ேமஜ' கவ�பால� இராேச�திர� ேமாகனநாத� தி�ேகாணமைல 17.04.1999

ேமஜ'
ேச�த�

(ெறஜிேனா#�)

அகO�ஞானமண�

7ேர�ெச�வ�
யா��பாண� 17.04.1999

ெல��ன�� �0ள+ மேக�திர� ேகத+�வர� *�ைல%த+, 25.04.1999

ேமஜ' இைமயகா�த� ச5*க� ச%தியேசக( *�ைல%த+, 01.05.1999

ேமஜ' இள��மர� (ராஜ��) த2கவEேவ�த2கமய�� யா��பாண� 23.06.1999

க�ட�
ெம��ழலி

(அ�த�)
த2கேவ3>�பலதா *�ைல%த+, 26.06.1999

ெல��ன�� சதா ெச�வராசா சிவமல( வ,ன$யா 26.06.1999

2�

ெல��ன��
வாண� மேக�வர�யேசாதைர *�ைல%த+, 26.06.1999

2�

ெல��ன��
அ�ப�ன+ ேகாபாலர%தின�உதயவாண� *�ைல%த+, 26.06.1999

வ �ரேவ�ைக ேகாமளா தவசி தவ�>த�வ� *�ைல%த+, 26.06.1999

வ �ரேவ�ைக பவ�ப�7யா பர"ேசாதி சிவத(சின$ ம/ட&கள�> 26.06.1999

வ �ரேவ�ைக Cப�கா மகாேதவ�ஜ+வ�தின$ *�ைல%த+, 26.06.1999

வ �ரேவ�ைக
கைல"ெச#வ�

(�தா)
ேடவ�; ேம�7கிதா *�ைல%த+, 26.06.1999

வ �ரேவ�ைக ெஜயகீதா *�ேக7 ப�ேறமலதா யா��பாண� 26.06.1999

வ �ரேவ�ைக உதயா ேசாம7�தர� கவ�தா தி�ேகாணமைல 26.06.1999

வ �ரேவ�ைக அ0மல' தவராசா தயானா *�ைல%த+, 26.06.1999

வ �ரேவ�ைக �ட' இராஜலி2க� ப%மராஜா Pவெரலியா 13.07.1999

வ �ரேவ�ைக இைசவாண� சிவராசா பா&கியராசா யா��பாண� 21.07.1999

வ �ரேவ�ைக (ன+த� இமா�ேவ� ெடன$சிய� *�ைல%த+, 12.09.1999

க�ட� இைசவாண� 'ணர%தின� தி�ேவ�த� யா��பாண� 27.09.1999

க�ட� ெச#ல-ேதவ� ெதMேவ�திரராசா மகி�த� *�ைல%த+, 04.10.1999

ேமஜ' ேசாழ� ேசவ�ய( ேயாச�ப;றி& யா��பாண� 07.10.1999

2�

ெல��ன��
மாற� கி�பாகர�றமண� யா��பாண� 07.10.1999

வ �ரேவ�ைக வள'மதி (சி-திரா) கேண�த(சின$ *�ைல%த+, 14.10.1999

ெல��ன�� மதி >தியா'/Eஅ��தவராண� யா��பாண� 28.10.1999

வ �ரேவ�ைக அகவாண� இராச.ைர ம"7ளா ம/ட&கள�> 28.10.1999

வ �ரேவ�ைக மண� சிவபாத� பாேல�வ� *�ைல%த+, 28.10.1999

வ �ரேவ�ைக அ�பரசி சாமிநாத� எலR� கிள$ெநாBசி 28.10.1999

வ �ரேவ�ைக தஜ�தி ஏகா�பர� ப��யா *�ைல%த+, 28.10.1999

க�ட� பாவ5ண� க�தசாமி கி��ணாகர� தி�ேகாணமைல 02.11.1999

2�

ெல��ன��
தமிழரச� இர%தினசி2க�மேக�திர� *�ைல%த+, 02.11.1999

க�ட� ேவல� (ேகாவல�) மாண�&க� 7த(ச� யா��பாண� 03.11.1999
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ேமஜ� ���மண	

(கட�க��லி)

�மாரசாமி சிவகாேவ
 யா�பாண� 04.11.1999

வ �ரேவ�ைக கேஜ�திர� ேநச�ைரவ�ஜய�மா� அ�பாைற 18.11.1999

ேமஜ� ெசழிய� (க��லி) மேக�திரராஜா பால�ரள� யா�பாண� 11.12.1999

ேமஜ� ஆதி�த� (க��லி) பழன�யா!"#தாகர$ ப�ைள 25.12.1999

க�ட� இைமயா� (த"ச�) த%கராசா ச�திரேமாக$ தி&ேகாணமைல 30.12.1999

க�ட� அ�பரச� ெப
யக(ப$ )வத*+வர$ �,ைல-த*. 30.12.1999

க�ட�
அறிவரச� (அறி&)

(கட�க��லி)
�-�லி%க� ெஜக$ யா�பாண� 30.12.1999

ேமஜ�
அறிெவாள(

(ப	ரகலாத�)
மாண�/க� நவசீல1ப$ யா�பாண� 18.01.1999

ேமஜ� கதிெராள( தனபாலசி%க� #ஜ*வ$ �,ைல-த*. 18.12.1999

க�ட� வானவ�ம� கேண+உதய�மா� �,ைல-த*. 19.12.1999

ெல�*ன�+ தமி,நாத�
ெசப+
யா$அ$ரன�

அேசாகராஜ$
�,ைல-த*. 19.12.1999

வ �ரேவ�ைக நவ� ெச,வராசா �கராச$ �,ைல-த*. 02.05.1999

ெல�.ேகண.
அ�தவ�

(கட�க��லி)
கி&+ணப�3ைளஉதய�மா� ம4ட/கள) 14.10.1999

க�ட� இளவரசி சிவப�ரகாச�அ6)தராண� �,ைல-த*. 14.10.1999

க�ட� தி/பனா சதாசிவ� #தாந�தி �,ைல-த*. 14.10.1999

ெல�*ன�+ ஆதிைர �-�லி%க� தி&7ெச,வ� �,ைல-த*. 14.10.1999

2�

ெல�*ன�+
வான(லா �-�7சாமி திலகா தி&ேகாணமைல 14.10.1999

வ �ரேவ�ைக
மதிவதன(

(மதிவதனா)
�&ேக+கனேக+வ
 வ.ன�யா 14.10.1999

ெல�*ன�+
ர0 (சிற��

எ.ைல�பைட)
நவர4ண� ரஜிதர$ �,ைல-த*. 20.11.1999

2�

ெல�*ன�+

க2ண� (சிற��

எ.ைல�பைட)
கி&+ணசாமி சிவ�மா� �,ைல-த*. 20.11.1999

க�ட� ேகசவ� �லதிலகராசா சிற*தர$ யா�பாண� 03.12.1999

ேமஜ�
உலக�ப�

(தன(ேநச�)
சிவ$அ
7ச�திர$ தி&ேகாணமைல 03.12.1999

ெல�.ேகண. ப4பாலின( ச�திரேசகர$ #ர8லதா யா�பாண� 01.04.2000

ேமஜ� மைலமக5 ெச,ல-�ைர #தாஜின� �,ைல-த*. 01.04.2000

ேமஜ�
மேக�தி

(மேக�திர�)
வ"ேவ,வச�தராசா �,ைல-த*. 01.01.2000

வ �ரேவ�ைக பகீ� வ,லி)ர� பகீரத$ வ.ன�யா 13.01.2000

வ �ரேவ�ைக ப	ரதாப� த�ப�ரா9 ெச,வ#த$ யா�பாண� 16.02.2000

வ �ரேவ�ைக 7ேபச� மேக�திரராசா தேன+வர$ �,ைல-த*. 16.02.2000

2�

ெல�*ன�+
அ�தநிலா அைபயாவ�ஜயேசாதி யா�பாண� 01.04.2000

வ �ரேவ�ைக கானகா அமலதா+அஜ�தா �,ைல-த*. 01.04.2000

வ �ரேவ�ைக ம�சா இர4ணசி%க� தனஜா யா�பாண� 02.04.2000

2�

ெல�*ன�+
ம�சா ெச,வராசா ெஜய�தின� யா�பாண� 10.04.2000

2�

ெல�*ன�+
ஈழேவ�ைக ெபா$ைனயாவதன� �,ைல-த*. 10.04.2000

வ �ரேவ�ைக
ேஜா�ேமாக�

(எ.ைல�பைட)
பாலசி%க� ெஜகத*+வர$ �,ைல-த*. 11.04.2000

க�ட� இள�கீர� (9ப�) ந,ல�ைரஞானசீல$ �,ைல-த*. 01.05.2000

2�

ெல�*ன�+
அறிவரச� #ப�ரமண�ய� சிவேலாகநாத$ தி&ேகாணமைல 08.05.2000
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ேமஜ� :ேயா� #வ/கி$அ$ரன�அமலதா+ �,ைல-த*. 09.05.2000

ெல�*ன�+ அ4வ� சி-திரேவ, #ஜிதர$ தி&ேகாணமைல 09.05.2000

2�

ெல�*ன�+
�ர+சிநாத� மேக+வர$ ரவ *�திர�மா� க!" 10.05.2000

ேமஜ� ெச.வ� க�தசாமி தயா$ தி&ேகாணமைல 03.06.2000

ெல�*ன�+ மறவ�
ெச,வர-தின�

சா3+கிைல�ர$
�,ைல-த*. 10.08.2000

2�

ெல�*ன�+
வா�மதி மேனாகர$ ெறேப/கா யா�பாண� 03.09.2000

2�

ெல�*ன�+
ேசர� தனசி%க� ரவ *�திர$ ம$னா� 03.09.2000

க�ட� மி�ல� சிவபாத#�தர� ேகா�ல$ தி&ேகாணமைல 17.09.2000

ெல�*ன�+ த�ப� ச%கரப�3ைளஅகில$ யா�பாண� 18.09.2000

2�

ெல�*ன�+

க;:4

(இைசய�தா)
ேய#ராசா ம>#ளா �,ைல-த*. 19.09.2000

ெல�*ன�+
தமி,மாற�

(தி<0மர�)
அழ�-�ைர ேகத*+வர$ தி&ேகாணமைல 20.09.2000

ெல�*ன�+ ப	ரகலாத� (ெஜக�) ர?, ெஜக$ �,ைல-த*. 22.09.2000

ெல�*ன�+ �லி<0+* (தாரண	) ச�தன�யேசாதா தி&ேகாணமைல 26.09.2000

ேமஜ�
கைலவ	�த�

(கைலேவ�த�)
தியாகலி%க� #த�ச$ யா�பாண� 31.10.2000

க�ட� சிவேனச� #�தரலி%க� ரா�ல$ தி&ேகாணமைல 31.10.2000

வ �ரேவ�ைக ெமாலிவாண� மய�,வாகன� ேதவ�மார$ தி&ேகாணமைல 31.10.2000

வ �ரேவ�ைக ெச�தமி, (7த�ச�) த%கராசா ப�ரபாகர$ �,ைல-த*. 30.09.2000

க�ட�

ராம=ச�திர�

(சிற��

எ.ைல�பைட)

ேவலா@த�இராம7ச�திர$ �,ைல-த*. 03.09.2000

ெல�*ன�+
0மா� (சிற��

எ.ைல�பைட)
இராச$ ரா9�மா� �,ைல-த*. 03.09.2000

க�ட� ���ேவ. க�த) #�மா� யா�பாண� 05.10.2000

வ �ரேவ�ைக திக,ேவ�த� �மாரசாமி சிற*�க$ யா�பாண� 19.10.2000

வ �ரேவ�ைக அறி&ந�ப	 அழக$வச�த$ �,ைல-த*. 19.10.2000

வ �ரேவ�ைக 7ட� ச!�கராசா ரவ�/�ல$ �,ைல-த*. 19.10.2000

வ �ரேவ�ைக த�ப� (க�ப�) ெபா$ன�பல� ராச$ �,ைல-த*. 19.10.2000

வ �ரேவ�ைக
இள��லி

(வ	>தைல)
க�தசாமி �ேக�திர$ கிள�ெநா7சி 19.10.2000

வ �ரேவ�ைக ெபா�ெசழிய� தவராசா )+பராசா �,ைல-த*. 19.10.2000

வ �ரேவ�ைக ெத�ற. அ�திேர+ ப�ரா$சி+ �,ைல-த*. 19.10.2000

க�ட� திேமன( தி&நா./கர#உதய�மா� யா�பாண� 20.10.2000

ெல�.ேகண.
ெறஜி (இள�ேகா) 

(கட�க��லி)
மாண�/க� றேம+ அ�பாைற 23.10.2000

ேமஜ�

ேறா;ம�

(கேண;) 

(கட�க��லி)

ேதவராசா ரவ *�திரராசா தி&ேகாணமைல 23.10.2000

ேமஜ�
நித�ச�

(கட�க��லி)
தியாகராஐh தியாேக�திர$ �,ைல-த*. 23.10.2000

ேமஜ�
வ	�த�

(சில�பரச�)
நடராசா சிவராசா தி&ேகாணமைல 31.10.2000

ெல�*ன�+ அணா ேசாதிநாத$ ேம
கி&+ரலா �,ைல-த*. 24.11.2000

2�

ெல�*ன�+
மணாள� சிவலி%க� நவன *த$ �,ைல-த*. 24.11.2000

வ �ரேவ�ைக இ�பரசி மதியாபரண�ெஜயகலா �,ைல-த*. 22.12.2000

க�ட� ஈழ�தரச� ெச,வராசா #க�த$ வ.ன�யா 23.01.2000
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ெல�*ன�+ த�ச� கனகராசா ச�திர�மா� �,ைல-த*. 16.02.2000

ேமஜ�
மத�

(கட�க��லி)
சித�பரநாத� சிவாஜிநாத$ தி&ேகாணமைல 12.03.2000

ேமஜ�
பரத�

(கட�க��லி)
சதாசிவ� ச�திர�மா� அ�பாைற 12.03.2000

ேமஜ� த"ச� (க��லி) த%கராசா இல%ேக+வர$ தி&ேகாணமைல 27.03.2000

ெல�*ன�+ இைசய�த� சி$ன-த�ப����த$ யா�பாண� 10.05.2000

வ �ரேவ�ைக அ��
ேயாதிபாலகி+ண$

வ�ஜிேய�திர$
�,ைல-த*. 16.05.2000

ேமஜ� ச�ேவ;
ப�ேலாமநாத�

எ4ேவ4ெச,வராஜ$
யா�பாண� 28.05.2000

2�

ெல�*ன�+
ஓள(நிலா பால#ப�ரமண�ய� #பாசின� �,ைல-த*. 17.09.2000

வ �ரேவ�ைக ேநசமல�
ெபன"/6)+பராசா

ெடாமி$றி,டா
�,ைல-த*. 17.09.2000

வ �ரேவ�ைக அணா அ
�&க$�ரள� யா�பாண� 17.09.2000

வ �ரேவ�ைக அைலய�த� இராசா தவ7ெச,வ$ �,ைல-த*. 09.10.2000

2�

ெல�*ன�+
மாலதி

அ�ேதான�+ெபன"6

)ேளாற$+ெஜ$சி
யா�பாண� 20.10.2000

க�ட�

ச2�கநாத�

(சிற��

எ.ைல�பைட)

காள��-� ச!�கநாத$ க!" 29.10.2000

வ �ரேவ�ைக
பா� (சிற��

எ.ைல�பைட)
ச�திர$ பா) தி&ேகாணமைல 29.10.2000

க�ட�
வ.லவ�

(கட�க��லி)
நவந*த$ ப-மலத$ யா�பாண� 02.11.2000

ெல�*ன�+ ெபா�மைல கேண+#ேர+ �,ைல-த*. 16.12.2000

ெல�.ேகண.
நி@+ட�

(நவேலாகித�)
இராசர4ண�ேமகநாத$ �,ைல-த*. 22.12.2000

க�ட� இள�கி மய�,வாகன� சசிதர$ வ.ன�யா 22.12.2000

க�ட�
க;:4 (A�கதி�) 

(கட�க��லி)
ந,லநாத$ பவான� வ.ன�யா 21.02.2001

க�ட� 7ப� ேதவராசா ேமாகன1ப$ யா�பாண� 21.02.2001

ேமஐ� திநாத� (ஜி�ப4) ெப
யசாமி சிவ�மா� தி&ேகாணமைல 17.03.2001

க�ட�
க4கால�

(கட�க��லி)
ப+ேலாகசி%க� )+பகா�த$ �,ைல-த*. 04.08.2001

க�ட�
அ��<கின(ய�

(கட�க��லி)
நவசிவாய� சிவ1ப$ யா�பாண� 15.10.2001

ெல�*ன�+ திலக� �ணர-தின��ேல�திர$ யா�பாண� 16.10.2001

ேமஜ�
க;:4

(கட�க��லி)
த%கராசா #தாசின� யா�பாண� 30.10.2001

க�ட�
அ��மல� (ேகசவ	)

(கட�க��லி)
ெபா$ராசா அ$பழகி யா�பாண� 30.10.2001

ெல�.ேகண. ேசரமா� கதி�காம-த�ப� ச>சய$ யா�பாண� 21.04.2001

க�ட� கவ	ய�த� �ணேசகர�ஞானேவ, தி&ேகாணமைல 18.05.2001

ெல�*ன�+
த�ப�

(�ைண�பைட)
வ *ரப-திர� நாகராசா தி&ேகாணமைல 27.05.2001

ெல�.ேகண.

அேனாச�

(மாதவ�) 

(கட�க��லி)

சித�பரப�3ைள சிவ�மா� வ.ன�யா 16.09.2001

ேமஜ�

சிவாகர�

(ந.ல���)

(கட�க��லி)

கா�-திேக# ெச�தி,�மா� வ.ன�யா 23.09.2001
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