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நிைல ெபய
 �3�ெபய
 மாவ�ட� வ �ர#சா0

வ �ரேவ ைக 5மா இர�தின��மாரசாமி கிள�ெநா�சி 08.04.1985

வ �ரேவ ைக வ�$
நவசிவாய�

சி�திரேவ�
கிள�ெநா�சி 02.10.1987

வ �ரேவ ைக ந�6ம7 சி�ற�பல� பா�கர� கிள�ெநா�சி 13.10.1987

வ �ரேவ ைக வ�ஜி ேகாமதி �வ�லி�க� யா� பாண� 18.10.1987

வ �ரேவ ைக 5ம9நாட7 சிற"ர�க�வ�ஜயபால� கிள�ெநா�சி 14.06.1987

வ �ரேவ ைக க
ண7
$ ப�ரமண�ய�

ஆன&தநாத�
ம�னா' 02.05.1988

வ �ரேவ ைக ெபனா
தி�ைலய�பல�

தியாகராசா
ம�னா' 01.05.1989

க�ட7 5ல�
ெபா�)�*ைர

ேயாகராசா - ரவ�
கிள�ெநா�சி 20.05.1989

ெல��ன7� க
ண7 கி+�ண�சிவ�மா' கிள�ெநா�சி 20.05.1989

க�ட7 �ரள'
ெப,யத�ப�

ப�ேற��மா'
கிள�ெநா�சி 01.01.1990

க�ட7 வ�ேனா�
சி�ன�தமப�

வ�-கிேன�வர�
கிள�ெநா�சி 16.06.1990

க�ட7 தனபா)
ெபா�)�*ைர

சிற"ர�கநாத�
கிள�ெநா�சி 21.06.1990

2�
ெல��ன7�

நாத7 சி�ன�த�ப� ரவ "&திர� கிள�ெநா�சி 22.06.1990

2�
ெல��ன7�

ம6ர7 (ராச7)
ச./கநாத�

ச&திர�மா'
கிள�ெநா�சி 12.07.1990

வ �ரேவ ைக மேனா; சி�ன�த�ப� தயாபர� கிள�ெநா�சி 23.07.1990

வ �ரேவ ைக $தாக

ெவலி�ேசா'

ெறாேப0ெகன1
ம�னா' 05.02.1991

ேமஜ

டா�ேபா
(க��லி)

காசி ப�2ைளதயாபர� கிள�ெநா�சி 19.03.1991

வ �ரேவ ைக பரமசிவ�
கி+�ணேகாபா�

வச&த�மா'
கிள�ெநா�சி 22.03.1991

வ �ரேவ ைக ேசகர7
த'மலி�க�

இமா)ேவ�

ராேஜ�வர�

கிள�ெநா�சி 22.03.1991
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வ �ரேவ ைக <ப7 த�ைபயாஉமாசிவ� கிள�ெநா�சி 15.04.1991

ெல��ன7� ஆன>த7 ப�மநாத� கமலநாத� யா� பாண� 29.04.1991

க�ட7 வ�ஜி க&ைதயா கனகசபாபதி கிள�ெநா�சி 19.06.1991

ெல��ன7� பரேம1 க.உதய�மா' கிள�ெநா�சி 02.07.1991

க�ட7 ட�ள1
வ�-ேன�வரராசா

சத"�வர�
யா� பாண� 13.07.1991

ெல��ன7� கா?ேட) /�ைதயா ச&திர�மா' கிள�ெநா�சி 05.08.1991

வ �ரேவ ைக வ
மா ேசாம$&தர� சிவ$த� கிள�ெநா�சி 05.08.1991

வ �ரேவ ைக உைடய�ப7 நா.சதான&த� கிள�ெநா�சி 22.10.1991

2�
ெல��ன7�

அமி
தலி க�
(ெவலி ட7)

ஆன&தராசா சிவபால� கிள�ெநா�சி 01.06.1992

ெல��ன7� திவ� த�ைபயாைகலநாத� கிள�ெநா�சி 03.07.1992

2�
ெல��ன7�

கதி
#ெச)வ7
திேமா'�ேத8

ேய$தாச�
கிள�ெநா�சி 03.07.1992

வ �ரேவ ைக இைசய�த7
இராைசயா

ேமாகன�மா'
கிள�ெநா�சி 20.12.1992

க�ட7 5ேவண�
ந�ேல�வ,

இல0$மண�
கிள�ெநா�சி 07.06.1992

ெல��ன7� ச
மா
/�ைதயா

வ "ர*ைர�சாமி
கிள�ெநா�சி 01.12.1992

ெல��ன7�
இள ேகாவ7
(இள ேகா)

த'மலி�க� சிறிதர� கிள�ெநா�சி 07.09.1993

வ �ரேவ ைக எழிலவ� அ+2தா�:�பமல' கிள�ெநா�சி 29.09.1993

க�ட7
��,#ெச)வ7
(ஆன>த5மா
)

�;ச�மதியழக� கிள�ெநா�சி 09.01.1993

ெல��ன7� வ�ேவக7
க&தசாமி

கைல�ெச�வ�
கிள�ெநா�சி 28.11.1995

க�ட7
ந�லவ?ண7
(ேகாவ�>த7)

அக�,�ெஜகதா� யா� பாண� 01.12.1995

வ �ரேவ ைக
இைமய7
(இைளயவ7)

அ&ேதான� ப�2ைள

அ�ரன�ெடன�ச�
யா� பாண� 10.11.1995

ெல�.ேகண) சிவாஐp கி+�ண�சிறி-�மா' யா� பாண� 17.08.1996

ெல��ன7� சிற��கா> ச&திரேசகர� சிறிதர� யா� பாண� 17.08.1996

வ �ரேவ ைக கவ�ரா;
ெச�வராஜா

மேனாகரவ�ஜய�
ம�னா' 15.03.1996

வ �ரேவ ைக ெஜய�5மா

சிவகாமி

அ�ரன�ப�ேறம�ச&திர�
கிள�ெநா�சி 15.03.1996

ேமஜ

ெஜகநாத7
(கட�க��லி)

ச�கர ப�2ைள தவராசா கிள�ெநா�சி 30.03.1996

ேமஜ
 ெச�மைல ம,யநாயக�இதயரா= யா� பாண� 30.03.1996

ெல��ன7� ெச)வ�5மா
 /+ைகயாவ�ஜயரா= கிள�ெநா�சி 30.03.1996

ெல��ன7� ச�ீதா
ஆேரா-கியநாத'

$த'சனா
யா� பாண� 30.03.1996

2�
ெல��ன7�

சலீ7 (ெசC$ட
) ப�ரா�சி� ப�மசீல� யா� பாண� 31.03.1996

2�
ெல��ன7�

சிைறவாச7
ெசப�,யா�ப�2ைள

அ+0�மா'
/�ைல�த"6 31.03.1996

வ �ரேவ ைக சிவ5மார7
ெச�வராஜா

ெச�வ-�மா'
யா� பாண� 31.03.1996

2�
ெல��ன7�

வரண�ய7
கணபதி ப�2ைள

சிவ?ப�
யா� பாண� 03.04.1996

2�
ெல��ன7�

5மண7 கி+பராசா ச&திர�மா' யா� பாண� 03.04.1996

2�
ெல��ன7�

தழிDேவ)
(ஈச7)

ெச�ைலயா

சிவசித�பர�
யா� பாண� 04.04.1996
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வ �ரேவ ைக இைற5மார7 க&தசாமி த'மசீல� யா� பாண� 04.04.1996

வ �ரேவ ைக த
மிலா ெச@வராசா தமய&தி யா� பாண� 05.04.1996

க�ட7 பா� சி�னராசா பகீரத� யா� பாண� 18.07.1996

2�
ெல��ன7�

வாேழ>தி
(ெச>தமிழ7)

அ�னலி�க�

ெச�வ�மா'
யா� பாண� 18.07.1996

ேமஜ

$டெராள'
(கட�க��லி)

ெசபமாைல

இர�தினமல'
யா� பாண� 19.07.1996

வ �ரேவ ைக �,ைம�ப��த7 கி+�ணராசா வ��ச� யா� பாண� 08.09.1996

க�ட7
ெஜயரா;
(ெப9யத�ப�) 
(கட�க��லி)

க&தசாமி

ேகாபாலகி+�ண�
யா� பாண� 25.10.1996

க�ட7
அள�ப7
(திE�)

$ ப�ரமண�ய�

மேக&திர�
யா� பாண� 04.11.1996

க�ட7 ெஜயரா;
இராசநாயக�

Aபவ-ச�
கிள�ெநா�சி 05.11.1996

ெல��ன7�
ஆ?டா7
(தாச7)

ச./க�

இராசர�தின�
யா� பாண� 10.11.1996

ேமஜ
 வ7ன'ய7 இராசா சிவ�மார� யா� பாண� 11.07.1996

க�ட7
57ற�Fர7
($பா1)

ெசபமாைல $ேர� யா� பாண� 16.07.1996

வ �ரேவ ைக ெவ�றி�கவ�
கணபதி ப�2ைள

சிவேநச�
யா� பாண� 16.07.1996

க�ட7
சய>த7
(கட�க��லி)

த�ப� ப�2ைள

*ைரர�தின�
அ�பாைற 21.07.1996

2�
ெல��ன7�

கன'ேவ>த7 இரா$ திவாகர� ெகாB�: 17.08.1996

ெல��ன7� ேமாக7 (நயக7) ேதவராசா ேதவ?ப� யா� பாண� 28.09.1996

வ �ரேவ ைக
இன'ய7
(ஆன>,)

ெசபேத8 ம�Aப�ய� ம�னா' 28.09.1996

க�ட7 ெத7ற)
இராமநாத�

ர;சி��மா'
யா� பாண� 25.05.1997

ேமஜ

ச>திரா
(கட�க��லி)

த�:ெசப�,யா�

மறியெகார�றி
யா� பாண� 27.05.1997

க�ட7 இள ேகாவ7 ேதவராசா நி'மல� யா� பாண� 22.11.1997

க�ட7 உய�ரவ7
ெச�வநாயகம

தவேநச�
யா� பாண� 28.11.1997

ெல��ன7� ேசர7
அ,ய:�திர�

ப�ரபாகர�
யா� பாண� 01.12.1997

ெல��ன7� ெகா�ைகமாற7
பரமான&த�

பா-கியராசா
கிள�ெநா�சி 06.03.1997

ெல��ன7�
தவநாயகி
(பாமதி)

இராஜர0ண� சிய,�

கிறி�,
யா� பாண� 09.01.1997

ெல��ன7�
ேவ ைக
(ேவ>த7)

கணபதி பவ "�வர� யா� பாண� 09.01.1997

ெல��ன7� ஆத க7
மேக&திர�

வ�மேல&திர�
கிள�ெநா�சி 09.01.1997

2�
ெல��ன7�

கணா
ைவ�திலி�க�

சிவச�கர�
கிள�ெநா�சி 09.01.1997

வ �ரேவ ைக �தியவ7 ெப,யத�ப� ெஜயசீல� /�ைல�த"6 09.01.1997

க�ட7 ெஜக7
கதி'காமநாத�

ெஜய-�மா'
யா� பாண� 17.01.1997

ேமஜ
 சி க7
மாடசாமி

ப�ன "'�ெச�வ�
கC�*ைற 08.02.1997

2�
ெல��ன7�

ெஜக7 (ஐய
)
�ணர�தினச'மா

கேண�வரச'மா
யா� பாண� 14.02.1997

ெல��ன7� வ��லான>த7
சி�காரேவ�

ெச&தி��மா'
க.1 16.02.1997
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ெல��ன7� க ைகயரச7 க&தசாமி ஞானசீல� யா� பாண� 16.02.1997

க�ட7 நி
மல7
ெச�ல�*ைர

ச&திரபவா�
கிள�ெநா�சி 03.05.1997

2�
ெல��ன7�

ஆதி�த7
ஐயா�*ைர

இ&திர�மா'
யா� பாண� 11.05.1997

ேமஜ
 தவேலாக7
அ+ள�பல�

அ+2ேஜாதி
யா� பாண� 06.06.1997

க�ட7 காவல7
க&தசாமி

�கேன�வர�
கிள�ெநா�சி 10.06.1997

க�ட7 Gர7
பால$ ப�ரமண�ய�

$பா�கர�
யா� பாண� 10.06.1997

வ �ரேவ ைக $தா �மாரசாமி ெகௗ, கிள�ெநா�சி 10.06.1997

ெல��ன7� சிவா �ணசி�க� $ேர&திர� யா� பாண� 14.06.1997

க�ட7 $வ �>திர7
இல0$மணநாத�

அ+ணாசேபச�
யா� பாண� 16.06.1997

ெல��ன7� ம?ணரச7 ச./க� ேதவராஜா கிள�ெநா�சி 16.06.1997

க�ட7
அ�த7
(ஈழேமாக7)

ெச�வர0ண�$தாகர� கிள�ெநா�சி 21.06.1997

க�ட7
ெச ேகாட7
(நேர>திர7)

ெச�வர0ண�

வ�ேனாத�
யா� பாண� 28.06.1997

வ �ரேவ ைக அ?ணாமைல
நாகலி�க�

ெசௗ&தரராஜ�
யா� பாண� 28.06.1997

வ �ரேவ ைக ஆபனா
ேதவர�தின�

ச&திரமல'
கிள�ெநா�சி 28.06.1997

வ �ரேவ ைக ச>திரவதன' கதி'கா/ெஜயவதனா யா� பாண� 28.06.1998

ெல��ன7� திைசவ �ர7
சி�திரேவலா8த�

சிவ�மா'
யா� பாண� 07.08.1997

ெல��ன7� அர$
/+கான&த�

ேமாகனராஜ�
யா� பாண� 12.08.1997

க�ட7 ேலாகா
இர�தினசி�க�

சிவந&தின�
யா� பாண� 26.08.1997

க�ட7
அரவ�>த7
(அமேரச7)

தியாகராசச'மா

ஞான&தச'மா
யா� பாண� 17.09.1997

ெல��ன7� பாேவ>த7
ைகலாய ப�;2ைள

நி�தியாந&த�
யா� பாண� 17.09.1997

ேமஜ
 பா� (மாற7) த�ப�ராசா சிவலி�க� யா� பாண� 05.10.1997

க�ட7 இள 5மண7
ேசாதிலி�கம

சத"��மா'
யா� பாண� 05.10.1997

க�ட7 ெச)வ7 இராசர�தின� சிறிதர� யா� பாண� 05.10.1997

ெல��ன7� தவசலீ7
ெச�வர�தின�

ர�நாத�
கிள�ெநா�சி 05.10.1997

ெல��ன7� த��ெபாறி அ :லி�க�அ+2கர� யா� பாண� 05.10.1997

2�
ெல��ன7�

மா7ப7 (மத7) க&தசாமி சத"��மா' யா� பாண� 05.10.1997

க�ட7 அறி0 சிவராசா சிவதாச� யா� பாண� 05.10.1997

வ �ரேவ ைக அ�ப�மாற7 அ+2அ+ைமராசா யா� பாண� 06.10.1997

க�ட7 ப�ம7 பா-கியநாத� ெடலி� யா� பாண� 12.10.1997

க�ட7 வாண� நாகலி�க�உசாவதன� யா� பாண� 13.10.1997

ெல��ன7� Hவழக7
இராேஜ�வர�

*ளசிதாச�
யா� பாண� 21.10.1997

ெல��ன7� திகDேவ>த7 கேண�ரவ� கிள�ெநா�சி 21.10.1997

ெல��ன7� வ �ர7 க&ைதயாவ��வநா� யா� பாண� 02.11.1997

ெல��ன7� தினகர7
சரவண/�*

பரமான&த�
கிள�ெநா�சி 05.11.1997

ேமஜ
 யா� பாண� 09.12.1997
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ெஜயசலீ7
(இளவரச7)

ெதGேவ&திர�

ெதGவ?ப�

ேமஜ

தமிDமாற7
(கட�க��லி)

இராைசயா மதியழக� யா� பாண� 24.03.1997

க�ட7
கைலவ�ள'
(கட�க��லி)

ஆH/க� கசீ&திரா யா� பாண� 24.03.1997

ெல��ன7� அ�தந�ப� இராயேகாபா� சேபச� யா� பாண� 09.07.1997

2�
ெல��ன7�

�லியவ7 $&தரலி�க�மத� யா� பாண� 09.07.1997

2�
ெல��ன7�

ெசIவ>தி
நடராசா

சிறிேகதாேர�வ,
கிள�ெநா�சி 16.07.1997

ெல��ன7� இன'யவ7
கனகர�தின�

ெச�வ-�மா'
யா� பாண� 01.08.1997

க�ட7 க?ணப�ரா7
வ "ர0ண�

அ+ேணாதய�
யா� பாண� 04.08.1997

க�ட7 த�ச7
:வேன&திர�

வ�ேஜ&திர�
யா� பாண� 10.09.1997

2�
ெல��ன7�

இைசவாண7
வ�ஜயர0ண�

அ�ர�நிேறாச�
கிள�ெநா�சி 06.10.1997

ெல��ன7� தமிDமறவ7 ெப+மா2 சிவ�மா' யா� பாண� 13.10.1997

ெல��ன7� வானதி (வாண�) ப;சா0சர� கலாவதி கிள�ெநா�சி 13.10.1997

2�
ெல��ன7�

இள ேகாவ7
(யத�1)

ஏர�பJ'�தி

கா&த?ப�
யா� பாண� 13.10.1997

2�
ெல��ன7�

சி>,ஜா
தி+நா6-கர$

ெசௗ&தலாேதவ�
யா� பாண� 13.10.1997

ெல��ன7�
அ7பரசி
(வ�ன'தா)

ேசாமேசகர�

சிேலாஜின�
கிள�ெநா�சி 14.10.1997

வ �ரேவ ைக பாவ?ண7
ேகாபாலகி+�ண�

1ேன�
யா� பாண� 15.11.1997

க�ட7 நிலா>த7 த�கராசா தயாள� யா� பாண� 16.11.1997

ெல��ன7�
சிவ#ெச)வ7
(ெகாைடயழக7)

இராமசாமி சத"��மா' கிள�ெநா�சி 17.11.1997

2�
ெல��ன7�

பாJேகாப7 அ�னராசாஆதவ� யா� பாண� 18.12.1997

க�ட7
பாவல7
(5��வ7)

அ+0ப�ரகாச�

பரண�தா�
யா� பாண� 01.11.1998

க�ட7
கா
�க7
(H�ேடா)

ேலாற��அமலநாத� யா� பாண� 03.01.1998

ெல��ன7� அ�தவாண7
பரமராசா

ெரான��வ�மல�
யா� பாண� 03.01.1998

ேமஜ

ஆன>த7
(மகிDன7)

த�:ஆன&தராசா

(ஆன&த�)
யா� பாண� 07.01.1998

க�ட7
ெச>Fர7
(ெஜான')

இர�தினவ1ேவ�

இராதாகி+�ண�
யா� பாண� 16.01.1998

ெல��ன7� சி�தா
�த7 க&தசாமி க+ண�மா' யா� பாண� 31.01.1998

ெல��ன7� ெவ?ண�லவ7 பரேம�வர� ப�ரத"ப� யா� பாண� 31.01.1998

வ �ரேவ ைக $க>த7 சதாசிவ�அ+. யா� பாண� 31.01.1998

ேமஜ
 ஆசா (க��லி)
ேவ5 ப�2ைள

சிவஜ/னா
யா� பாண� 01.02.1998

க�ட7
5மேர1
(5மண7)

(க��லி)

ெஜகநாத�

ரவ��ச&திர�
கிள�ெநா�சி 01.02.1998

க�ட7 காள'
ச./கநாத�

ஆன&தபவா�
கிள�ெநா�சி 01.02.1998

ெல��ன7� 5ய�லி இர�தின� சிவமல' யா� பாண� 01.02.1998

ெல��ன7� வனஜா
ெசப�தியா�ப�2ைள

வதனா
யா� பாண� 01.02.1998
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ெல��ன�� ம	ைகயகரசி ஆசீ�வாத�

நி�தியர�சின�;

கிள�ெநா�சி 01.02.1998

க�ட� பவ�ராண� பா��சாமி சசிகலா ம�னா� 22.08.1998

வ �ரேவ	ைக தயாமதி
கனகர�தின�

கைல�ெச�வ�
யா��பாண� 01.09.1998

ெல��ன�� ெச�பக�
ெச�ல� ைர

ெச�வ!பாஜின�
#�ைல�த$% 01.02.1998

ெல��ன�� அ�தநிலா க&ைதயா ெகௗ( யா��பாண� 01.02.1998

ெல��ன�� அமலா
ெச�வர)ண�

கைலவாண�
கிள�ெநா�சி 01.02.1998

ெல��ன�� கய�வ�ழிய�
அ�ரன�ம(யதா+

,)வ��ச�
கிள�ெநா�சி 01.02.1998

ெல��ன��
ந�லத�ப�

(ப�ரச�னா)

பழன��சாமி

ெத.ேவ&திர�
வ%ன�யா 01.02.1998

ெல��ன�� கா!த�ப�
ெபா�0�சாமி

வ�1கிேன+வர�
யா��பாண� 01.02.1998

ெல��ன�� நிலவ�
ெச�வர)ண�

ந&த2மா�
யா��பாண� 01.02.1998

ெல��ன�� வ�"கி (#ட!மண�) ஆேரா1கிய�+ெரன� யா��பாண� 01.02.1998

ெல��ன�� பா��ய� கிறி+(�,)ட5 யா��பாண� 01.02.1998

2�

ெல��ன��

கவ�யழகி

(ெவ�மதி)

Pந$1கிலா�ப�6ைள

அ�ரன�7றா
கிள�ெநா�சி 01.02.1998

2�

ெல��ன��
கைல$ெச�வ� பழன�யா58க�சனா யா��பாண� 01.02.1998

2�

ெல��ன��

ப+	ேகாைத

(கவ�தா)

மா�க59

அகிலா5ேட+வ(
யா��பாண� 01.02.1998

2�

ெல��ன��
தமி%மண�

சி�ன�த�ப�

நாேக+வ(
கிள�ெநா�சி 01.02.1998

2�

ெல��ன��
கவ��ப�&யா ேதவராசா பவாந&தின� யா��பாண� 01.02.1998

2�

ெல��ன��
கதிரவ' வ�மல:(ய� சசிகலா #�ைல�த$% 01.02.1998

2�

ெல��ன��
ெச()ரா

சாமி�ேதவ�

ேமாகனகலா
கிள�ெநா�சி 01.02.1998

2�

ெல��ன��
ச"தி எ)ேவ) ப�ரத$பா கிள�ெநா�சி 01.02.1998

வ �ரேவ	ைக இளமய��
ெச�வராசா

<வேன+வ(
கிள�ெநா�சி 01.02.1998

வ �ரேவ	ைக
க,�-நிலா

(ேவ�வ�ழி)
ஆன&த�றமா கிள�ெநா�சி 01.02.1998

ெல��ன�� த�ப� (அ�பா) ெபா�0� ைர2மா� வ%ன�யா 28.02.1998

க�ட� வேராதய� சிவலி=க� 2ணசீல� யா��பாண� 07.03.1998

க�ட� ேதவா (ேதவ�)
!�ப�ரமண�ய�

சிவதா+
யா��பாண� 20.03.1998

ெல��ன��
கடேசாழ�

(ஐ�ெபாறி)
2ணர�தின� சிவ2மா� யா��பாண� 27.03.1998

க�ட�
தி0மக�

(வ�கட�)

கேணசலி=க�

உமாச=க�
யா��பாண� 29.03.1998

க�ட� மலரவ� சிவபாத� !ஐP�த� யா��பாண� 29.03.1998

ேமஜ!
எழிலரச�

(வச(த�)
நவர)ண�வச&த� யா��பாண� 01.04.1998

க�ட� ஒ�ப�லாமண�
அ�ரன� ந$1கிளா+

அ�ரன� ெந�ச�
யா��பாண� 01.04.1998

ேமஜ! �கில� மா�1க59ெஜயச=க� யா��பாண� 13.04.1998

ெல��ன��
அரச�

(தி0மக�)

கதிரேவ�

ச�திய@��தி
யா��பாண� 13.04.1998

ேமஜ! யா��பாண� 12.05.1998
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கானக�

(சசிதர�)

சா&தலி=க�

கேஜ&திர�

க�ட� ஆன(த�
சிவபாலசி=க�

!&தரதா+
யா��பாண� 03.06.1998

வ �ரேவ	ைக அல!மதி ஆப�ரகா� ப�ேறமகா&தா கிள�ெநா�சி 04.06.1998

வ �ரேவ	ைக இைசயரச� சி=கார�#� லி=க� கிள�ெநா�சி 04.07.1998

வ �ரேவ	ைக இ�ப"கதி! !ேவ�அ#� ச%)C� யா��பாண� 04.07.1998

வ �ரேவ	ைக ந�லவாண� ேவ�வ�ேவகான&த� யா��பாண� 04.07.1998

வ �ரேவ	ைக இைசவாண�
<+பலி=க�

!வ�ச&திர�
யா��பாண� 04.07.1998

ேமஜ! 5மண� ஆD#க�:ைசதா+ யா��பாண� 05.07.1998

2�

ெல��ன��
ச(தனா (வானதி) இராசர�தின�வனஜா கிள�ெநா�சி 28.09.1998

2�

ெல��ன��
இ�ெச�வ� அமி�தநாத� சகாயசீலி கிள�ெநா�சி 28.09.1998

ெல��ன�� 5க�
ஐய�ப�6ைள

!ேர&திர�
யா��பாண� 05.10.1998

2�

ெல��ன��
இைசமக'

தய�ேன+

அ�ரன�நிேராசா
கிள�ெநா�சி 06.10.1998

க�ட� மாவ�ண� பர�ேசாதி சிவகர� யா��பாண� 12.10.1998

2�

ெல��ன��
மைலயரசி

!�ப�ரமண�ய�

க�யாண�
யா��பாண� 14.10.1998

க�ட� உமா சி=கராசா இதயமல� கிள�ெநா�சி 09.11.1998

வ �ரேவ	ைக தமிழழக� (ரா7) ேயாச� ெபலி+ர� ம�னா� 16.12.1998

வ �ரேவ	ைக
க089$ெச�ம�

(சி(9)
சிவராசா ெஜயகா&த� யா��பாண� 01.02.1998

ேமஜ!
ெலற�சியா

(-கழின:)

சீவர�தின�

கிE+ணேவண�
கிள�ெநா�சி 01.02.1998

க�ட� சைீத (ச8ீதா) நாேக&திர� ச&திரFப� யா��பாண� 01.02.1998

க�ட�
இ�ெமாழி

(ேலாஜி)
பரமநாத�அ�<1கரசி யா��பாண� 01.02.1998

க�ட� பாமதி
ேயாகராசா

ேயாேக+வ(
கிள�ெநா�சி 01.02.1998

க�ட� ெஜயமல!
சபார�தின�

நாேக+வ(
யா��பாண� 01.02.1998

க�ட� வாச� (ஈழவ�) ப!பதி வாண�தர� கிள�ெநா�சி 01.02.1998

க�ட�
ேமாக�

(கி'ள:வளவ�)

ெசப+�தியா�ப�6ைள

சத$+2மா�
யா��பாண� 01.02.1998

க�ட� ம�னவ� கதி�கா# சிறிகா& கிள�ெநா�சி 01.02.1998

க�ட�
உதேய(திர�

(சி�னவ�)
சதான&த� சிவ!த� யா��பாண� 19.09.1998

க�ட� ெகாறைவ சி�னத�ப� ெஜசி&தா கிள�ெநா�சி 25.09.1998

வ �ரேவ	ைக
கன:யளன�

(ச8தியவா�)

ேசாம!&தர�

தமி�ேவ&த�
கிள�ெநா�சி 01.02.1998

வ �ரேவ	ைக
கன:மக�

(ேகாபா�)

ெபEமா6

பாலகிE+ண�
யா��பாண� 01.02.1998

வ �ரேவ	ைக
கள�ப�ைற

(-வ�யரச�)

ந$1கலா�ப�6ைள

ெரஜிேனா�)
கிள�ெநா�சி 01.02.1998

ேமஜ!
மண�;வ�ண�

(மிேர=)
கதிரேவ� சிவ2மா� யா��பாண� 16.02.1998

க�ட� க�ண� நடராசா ப�ேறமதா+ யா��பாண� 16.02.1998

ெல�.ேகண�
கர�

(கடக0�-லி)

பால!&தர�

ேகாபாலகிE+ன�
ம)ட1கள�< 22.02.1998

ேமஜ!
5மேர=

(கடக0�-லி)
 ைரராசா ெச�வ2மா� வ%ன�யா 22.02.1998
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ேமஜ! தமி%ந	ைக

(ைநறி	ேக�) 

(கடக0�-லி)

 ைரராசா ச�தியவாண� கிள�ெநா�சி 22.02.1998

க�ட�
ந	ைக

(கடக0�-லி)
ப)9ராசா ெகௗசலா யா��பாண� 22.02.1998

ேமஜ!
5ய�ல�

(கட�சி,8ைத)
ேஜ!தாச� ேஜா� யா��பாண� 25.03.1998

க�ட� >மாவதி
வ�மல:(ய�

2Gகலராண�
#�ைல�த$% 29.06.1998

க�ட�
கா(திமதி

(நிேராஜா)
ெச�ல� தனல)!மி யா��பாண� 28.09.1998

வ �ரேவ	ைக அ�தமதி சரவணபவா� நளாய�ன� கிள�ெநா�சி 28.09.1998

ேமஜ!
ரவ� (வ�?தைல) 

(கடக0�-லி)
க&ைதயா ெச�வராஜா யா��பாண� 26.09.1999

க�ட� #ட! இராச ைர சசி12மா� யா��பாண� 12.01.1999

க�ட� @ப�
அEளான&த�

வ�ம�ராH
யா��பாண� 08.02.1999

வ �ரேவ	ைக நாமளா ஏேனா1 ெம7றி�டா கிள�ெநா�சி 03.03.1999

ேமஜ!

நவந�த�

(இைசயாள�) 

(கடக0�-லி)

ம(யநாயக�

ெஜயசீல�
யா��பாண� 10.03.1999

க�ட� நவ �ன�
ெஜயசி=க�

கிE+ணான&த@��தி
ப ைள 23.06.1999

வ �ரேவ	ைக சி(9ஜா ஏப�ரகா� ப�ேலாமினா யா��பாண� 26.06.1999

வ �ரேவ	ைக
கைலயரசி

(இளவரசி)

ைவ�தியலி=க�

மி லா
ம�னா� 26.06.1999

வ �ரேவ	ைக இைசேவ	ைக ேய!ராசா ேம(தயான� யா��பாண� 26.06.1999

வ �ரேவ	ைக
தவநிதா

(சியாமளா)
நாகராசா இைசயரசி யா��பாண� 26.06.1999

க�ட� ெபாழில�
சிவ!�ப�ரமண�ய�

கிE+ண2மா�
யா��பாண� 14.07.1999

ேமஜ! ேவ	ைகமாற�
அ&ேதான��ப�6ைள

ெறய�+இராசநாயக�
ம�னா� 14.09.1999

ெல��ன�� பாேவ(த� இராச ைர ேஜா�கலி� யா��பாண� 07.10.1999

வ �ரேவ	ைக அ0'வ�ழி மேனாகர�ம�!ளா ம�னா� 14.10.1999

வ �ரேவ	ைக கன:ெமாழி நவசிவாய� !த�சின� கிள�ெநா�சி 14.10.1999

க�ட�
த��ெபாறி

(இைளயவ�)
அ�<லி=க� ெச&Gர� யா��பாண� 16.10.1999

வ �ரேவ	ைக இைச (அ�பரசி)
#� 12மாE

இராேஜ+வ(
யா��பாண� 28.10.1999

வ �ரேவ	ைக அ0ெளாள: #� லி=க� ச=கீதா யா��பாண� 28.10.1999

க�ட� அ�-"கின:ய�
!�ப�ரமண�ய�

கா&தFப�
#�ைல�த$% 29.10.1999

2�

ெல��ன��
-தியவ� ெறாேப)Jப� ம�னா� 02.11.1999

2�

ெல��ன��

ெந?மாற�

(ெத�ற�)

திEநா%1கர%

திலK�2மா�
யா��பாண� 02.11.1999

ேமஜ! கதிரவ'
ம9�த$0�ப�6ைள

ேம(யசி&தா
யா��பாண� 11.11.1999

ெல�.ேகண�

சிவ@ப�

(கா!வ�ண�) 

(கடக0�-லி)

சிவேநச�

சிவபா1கியநாத�
யா��பாண� 08.12.1999

2�

ெல��ன��
கைலமாற� ப�சா)சர� ப�ரதாப� #�ைல�த$% 22.12.1999

2�

ெல��ன��

அ�பரச�

(கட-லி)
ெச�வராசா உதய2மா� யா��பாண� 27.11.1999

ேமஜ! மண�மாற� ெபா�ன�பல� சசிதர� யா��பாண� 18.01.1999
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க�ட� கீர� ேவனா)2ேல+வர� கிள�ெநா�சி 19.12.1999

2�

ெல��ன��
தமிழ�ழவ'

!�ப�ரமண�ய�

வ�1கிேன+வ(
யா��பாண� 01.05.1999

2�

ெல��ன��
எழி�வ'ள: அ7<தலிஙக� !கி�தா யா��பாண� 01.05.1999

ெல��ன�� மட(ைத
அ&ேதான��ப�6ைள

அ�சலா
யா��பாண� 25.05.1999

2�

ெல��ன��
ஈழவ'

ஞான�ப�ரகாச�

ேம( சான�
யா��பாண� 14.10.1999

2�

ெல��ன��
அ0(தா நாகராசா ெஜயராண� யா��பாண� 14.10.1999

2�

ெல��ன��
Aரமண�

!வாமிநாத�

ச&திரவ�ம�
கிள�ெநா�சி 03.11.1999

2�

ெல��ன��
எழிேகாவ�

ெச�ல�பா

ெச&தி�ேவ�
கிள�ெநா�சி 03.11.1999

2�

ெல��ன��
ஒள:வ �ர�

ம(யநாயக�

ெஜயேநச�
யா��பாண� 03.11.1999

2�

ெல��ன��

மண�ய�

(9ைண�பைட)
எ+தா1கி வ�1ர� யா��பாண� 24.11.1999

க�ட� தமி%�ப�&ய�
இராஜேகாபா�

இராேஜ+வர�
யா��பாண� 11.12.1999

வ �ரேவ	ைக
#ட!வ'ள:

(நிலாஜின:)
இராசர�தின� !க&தின� யா��பாண� 12.12.1999

2�

ெல��ன��

மேக=வர�

(நாேக=) 

(எ�ைல�பைட)

ச=கிலி மேக+வர�

(நாேக+)
கிள�ெநா�சி 12.01.2000

வ �ரேவ	ைக
இராேச(திர�

(எ�ைல�பைட)

!�ப�ரமண�ய�

இராேச&திர�
கிள�ெநா�சி 12.01.2000

வ �ரேவ	ைக கடலரச�
இல)!மண�

ேயாேக+வர�
யா��பாண� 16.02.2000

வ �ரேவ	ைக ஈழேவ	ைக
பால!�ப�ரமண�ய�

க(கர�
யா��பாண� 16.02.2000

வ �ரேவ	ைக சிைலேவ(த�
இர�தினசி=க�

சிவேசாதிநாத�
யா��பாண� 27.03.2000

ெல��ன�� அ�-
சிறி+க&தராசா

தவ�ச&திர�
யா��பாண� 29.03.2000

க�ட�
ச8தியா (சசி) 

(க0�-லி)

கிE+ண@��தி

#2&தின�
யா��பாண� 31.03.2000

2�

ெல��ன��
கவ�யழக� வரதராஜா தானராஜா யா��பாண� 01.04.2000

ேமஜ! இளவரச� ெச�வராசா அ�!த� யா��பாண� 02.04.2000

வ �ரேவ	ைக >	ெகா� ெஜகநாத� கிமாசலா யா��பாண� 02.04.2000

க�ட� ரவ� ெபEமா6 ேதவராசா கிள�ெநா�சி 07.04.2000

ெல��ன�� ெச	கதி!
சி�திரேவலாNத�

சிவநாத�
கிள�ெநா�சி 10.04.2000

வ �ரேவ	ைக கைல�கில� நடராசா ப�ரத$ப� யா��பாண� 11.04.2000

2�

ெல��ன��
ேமனகா

இராமசாமி

ேகாமளாேதவ�
யா��பாண� 25.05.2000

ெல��ன�� ச	க!
அEைமநாயக�

ச�தியநாத�
க58 03.09.2000

ேமஜ! அ-த� ேஜ!தாச� சேராஜின� யா��பாண� 17.09.2000

ெல��ன�� வாண�
ெச�வநாயக�

உதயநாயக�
யா��பாண� 17.09.2000

வ �ரேவ	ைக கட�வ�ழி ெச�வராசா கலாநிதி யா��பாண� 26.09.2000

க�ட�

ேலாற�=

(இள(ெத�ற�) 

(எ�ைல�பைட)

ேகாபா�எ)ேவ)

ேலாற�+
கிள�ெநா�சி 28.05.2000
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2�

ெல��ன��

வ�லாள� ச�தியசீல�

ேகாேண+வர�

யா��பாண� 26.09.2000

க�ட�
#ப�

(தமி%"50சி�)
நாகராசா சிவ2மா� வ%ன�யா 20.10.2000

ேமஜ! வ�ன:ய8ேதவ�
ைவர#� 

ச&திரேமாக�
திEேகாணமைல 31.10.2000

2�

ெல��ன��
கலாமதி

இ�ம0ேவ�

இெம�டா
கிள�ெநா�சி 01.04.2000

ெல��ன�� அ�-
2ணேசகர�

ஜ$வான&த�
யா��பாண� 16.05.2000

ேமஜ! ெஜகதாரண�
#� �த�ப�

ேலாேக+வ(
யா��பாண� 28.05.2000

ேமஜ!
Aர�

(கடக0�-லி)
இராச ைர ரவ $&திர� கிள�ெநா�சி 26.06.2000

க�ட�
இளமதி

(கடக0�-லி)

கனகநாயக�ப�6ைள

ெஜயசி�திரா
யா��பாண� 26.06.2000

2�

ெல��ன��
அ�-மதி #Eைகயா ேமனகா யா��பாண� 17.09.2000

வ �ரேவ	ைக எழி�வாண�
வ��வர�திண�

வ�ஜய2மா�
யா��பாண� 17.09.2000

வ �ரேவ	ைக இைசநிலா மாண�1க� கைலமக6 யா��பாண� 20.10.2000

க�ட�
>ேவ(தின:

(ல"சனா)
க&ைதயா +ய&தின� யா��பாண� 01.11.2000

ெல�.ேகண�

ச�மா�

(இ0�ெபாைற) 

(கடக0�-லி)

சிவஞான� சிவஐ=கர� கிள�ெநா�சி 02.11.2000

க�ட� சிவா (சா(த�)
!�ப�ரமண�ய�

சிவ2மா�
#�ைல�த$% 05.12.2000

ேமஜ! ஆரப� ெவ7றிேவ�சிறிேதவ� யா��பாண� 21.02.2001

2�

ெல��ன��
ெச(தா ெச�வ� !ேர1கா யா��பாண� 02.01.2001

வ �ரேவ	ைக
அ0�கன:

(கைலவ�ழி)
ஆேரா1கிய� ற�சின� கிள�ெநா�சி 11.08.2001

ேமஜ!
அ�-

(ெச�வ�0க�)
அமி�தலி=க�மத� யா��பாண� 16.08.2001

ெல��ன��
மதிவ�ண�

(9ைண�பைட)

!�ப�ரமண�ய�

மதிவ5ண�
யா��பாண� 16.07.2001
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