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நிைல ெபய
 �3�ெபய
 மாவ�ட� வ �ர#சா0

வ �ரேவ ைக 5பமதி வச�தி மகாலி
க� கிளெநா�சி 22.09.1991

2�
ெல��ன7�

நாத7 பா�கியராசா சிவரா� அ�பாைற 20.11.1991

வ �ரேவ ைக ேஜ�க� (அணா)
சிவபாத��தர�

ச�மில�
கிளெநா�சி 20.11.1991

ெல��ன7� அறி0ைடயா7
ெச�ைலயா

உதய�மா�
கிளெநா�சி 25.09.1992

வ �ரேவ ைக ெவ�யரச7
இராம ப!"ைள

மகாலி
க�
கிளெநா�சி 25.09.1992

வ �ரேவ ைக ஆ:டா7
�மாரசாமி

வ!ஜயமேனாகர�
கிளெநா�சி 12.03.1992

வ �ரேவ ைக பழன'�,ைர
கா�&திேக�

ேகத'(வர�
கிளெநா�சி 13.06.1992

ெல��ன7� ;லா க�ைதயா கலாஜின கிளெநா�சி 24.11.1992

வ �ரேவ ைக ப�� �மாரசாமி ச�திரமதி கிளெநா�சி 24.11.1992

ெல��ன7� கனேக1
இர&தின�

வ!�வ�மா�
கிளெநா�சி 24.11.1992

ேமஜ
 க<த7
நாேக�திர�

பால��தர�
கிளெநா�சி 09.06.1992

வ �ரேவ ைக
சேறாய�ன'
(சேராஜ7)

சித�பரநாத�

சிவேநச�
கிளெநா�சி 01.12.1992

வ �ரேவ ைக
சமீா7
(,ைண�பைட)

ெசபமாைல

சீமா�ப!"ைள
ம�னா� 15.10.1992

2�
ெல��ன7�

இைசயரச7
ேயாேக(வர�

மேனா(�மா�
கிளெநா�சி 24.02.1993

வ �ரேவ ைக பர$ராம7
த�மர*ண�

தயான�த�
கிளெநா�சி 24.02.1993

க�ட7 வ��தைல (ஜி7னா)
கணபதி ப!"ைள

கலால*�மி
கிளெநா�சி 22.11.1993

க�ட7 ம, (திவாக
)
க�ைதயா

ைகலாயநாத�
கிளெநா�சி 24.05.1993
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க�ட7 ெசழிய7 (ெந)ச7) வ2ேவ.சிற'தர� கிளெநா�சி 11.11.1993

ேமஜ

>மண7 (ேகாப�) 
(கட�க��லி)

� ப!ரமண!ய�

ெச�வலி
க�
கிளெநா�சி 12.11.1993

2�
ெல��ன7�

வ�ஜயதாச7
இராசலி
க�

வச�த�மா�
கிளெநா�சி 09.03.1994

ெல��ன7� ? >ய�)
கனகநாயக�ப!"ைள

ெஜய�தா
யா3 பாண� 28.07.1995

வ �ரேவ ைக $ேர1
யாக ப�

அ�ேதான ப!"ைள
கிளெநா�சி 27.07.1995

க�ட7 தண�ைகேவ) சிவசாமி ச&திய4ப� கிளெநா�சி 29.08.1995

ெல��ன7� ெஜய5ப7
ெச�வர*ண�

ரவ!�ச�திர�
யா3 பாண� 29.09.1995

வ �ரேவ ைக தவ#ெச)வ7 ேசாம��தர� ர�நாத� கிளெநா�சி 19.10.1995

க�ட7 ெபா7னழக7 எ*ேவ* ம6யதா( கிளெநா�சி 03.10.1995

2�
ெல��ன7�

க)கி
� ப!ரமண!ய�

தயார7சித�
கிளெநா�சி 03.10.1995

வ �ரேவ ைக தமி@ெநAச7
பால� ப!ரமண!ய�

அமரதா(
கிளெநா�சி 05.10.1995

க�ட7 ெசா�கலி க�
திரவ!ய�

ஆன�தராஐ�
கிளெநா�சி 17.10.1995

ெல��ன7� உதயா ஆ:/க�ெகௗ6 கிளெநா�சி 17.10.1995

ெல��ன7�
இளேவன')
(ெர��யா7)

சிறிபாலேறாக�

ேதச ப!6யா
யா3 பாண� 17.10.1995

2�
ெல��ன7�

பாவரச7 வ 'ரசி
க� �தாசீல� கிளெநா�சி 29.10.1995

வ �ரேவ ைக இைசவாண7
அ�ேதானய <

அ�ர�4பசி
க�
கிளெநா�சி 29.10.1995

வ �ரேவ ைக தமி@ம7ன7 க�ைதயாவவ!��மா� கிளெநா�சி 19.11.1995

வ �ரேவ ைக இைறெமாழிய7 வ!சய� சிறிதர� கிளெநா�சி 19.11.1995

ேமஜ
 சாலதா சபார&தின� ப!ேறமா கிளெநா�சி 21.11.1995

வ �ரேவ ைக தமிழரசி
�மாரசாமி

ம
கள�மா6
கிளெநா�சி 22.11.1995

க�ட7 ப�மராஜா
கதி�காமநாத�

சிறிகீ�&த�
கிளெநா�சி 26.11.1995

ெல��ன7� வ$மதி
ப!"ைளய!னா�

வச�த�மா6
கிளெநா�சி 04.08.1995

ேமஜ
 ேபாம7
ேயா�கி�ப!"ைள

எ*ம�கிேள=ற(
யா3 பாண� 24.11.1995

க�ட7 ஆழிய7
கணபதி ப!"ைள

�கதா(
யா3 பாண� 28.03.1996

க�ட7 தியாக7 /&த�ெஜக� யா3 பாண� 28.03.1996

ெல��ன7� ப�<தா பரமசாமி நிமலாவதி யா3 பாண� 30.03.1996

2�
ெல��ன7�

மகாேசாதி த�ப!/&- ரவ '�திர� கிளெநா�சி 18.07.1996

ேமஜ

ெச<Bர7
(ேநCய7)

ேஜh�ப!"ைள

க>ைணநாத�
யா3 பாண� 19.07.1996

க�ட7 கேணச7
க�தசாமி

ச�திரேமாக�
தி>ேகாணமைல 19.07.1996

வ �ரேவ ைக $>ண7
அ?ணாமைல

@6ய�மா�
யா3 பாண� 19.07.1996

க�ட7 ந)ல��, நடராசா பாேல�திர� கிளெநா�சி 20.07.1996

வ �ரேவ ைக கைலயரசன
ெபா�ைனயா

தி�ைலநாத�
கிளெநா�சி 26.07.1996

ெல��ன7�
தமிழ7ப7
(தாயக7)

ஏகா�பரநாத�

<?ண!யB�&தி
கிளெநா�சி 02.08.1996

க�ட7 ெபநாக7 யா3 பாண� 04.08.1996
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Cபாலசி
க�

சிவ�மா�

ெல��ன7� ேசர7
நாேக�திர�

ேகாகிலதாச�
யா3 பாண� 04.08.1996

ெல��ன7� ஐ�ெபாறி
சடா�சர�

அ(டா�சர�
யா3 பாண� 04.08.1996

2�
ெல��ன7�

ச�தியபவா7 அ�ரனவ!ஜேய�திர� யா3 பாண� 04.08.1996

2�
ெல��ன7�

சிவச கர7
ேசாதிேவ=ப!"ைள

�ணசீல�
கிளெநா�சி 04.08.1996

2�
ெல��ன7�

யாழரச7
ெச�வர*ண�

ெச�வ�மா�
யா3 பாண� 04.08.1996

வ �ரேவ ைக காதா�பC அன&தா ெச�வராசா யா3 பாண� 04.08.1996

2�
ெல��ன7�

மEC சசி�டா அ�ேபா�( யா3 பாண� 01.09.1996

2�
ெல��ன7�

தமி@�ப��த7 ச�திர� சசி��மா� மா&தைள 04.09.1996

வ �ரேவ ைக ஜாFகா
ப!6யத�சின

��தரலி
க�
ெகாD�< 07.09.1996

ெல��ன7� இள >மர7
பால� ப!ரமண!ய�

பாேல�திர�
ம�னா� 22.09.1996

க�ட7 ஆன<தபா� கிறேகா6 கிறி&-ராஜா யா3 பாண� 20.10.1996

2�
ெல��ன7�

�><த7
பால� ப!ரமண!ய�

ெஜய�ச�திர�
யா3 பாண� 28.10.1996

ேமஜ
 இளவ3தி
ெசபமாைல

அ�ரனெஜய!�
யா3 பாண� 28.11.1996

வ �ரேவ ைக அப�ராமி
சிவ ப!ரகாச�

கி>(ணா�பா"
கிளெநா�சி 18.07.1996

2�
ெல��ன7�

காவ�ய7 ��தர�உதய�மா� கிளெநா�சி 18.07.1996

வ �ரேவ ைக ேமன7
இராச-ைர

கனேக(வர�
யா3 பாண� 23.07.1996

வ �ரேவ ைக �லவ7
திரவ!யநாத�

ெஜகத'ச�
கிளெநா�சி 24.07.1996

க�ட7 ப�<தா
ேம6மEமல�

அ>"நாயக�
யா3 பாண� 06.08.1996

ெல��ன7� ெச கதி

சி&தினநாயக�

மத'(வர�
யா3 பாண� 03.01.1997

2�
ெல��ன7�

பாண7
சிவபால��தர�

ெச�வரா��மா�
கிளெநா�சி 03.01.1997

க�ட7
எழிலரச7
(வ�ேனா�)

நாகர&தின�

வ!ஜய�மா�
யா3 பாண� 04.12.1997

ெல��ன7� ேமாக7 க�தசாமி சியா� யா3 பாண� 04.12.1997

க�ட7 $பாந<தின'
கனகசி
க�

வச�தராண!
யா3 பாண� 09.01.1997

க�ட7 அழகரச7 நடராசா சிவதாச� கிளெநா�சி 09.01.1997

2�
ெல��ன7�

மறவ7
சி�ன&த�ப!

கா?Fப�
யா3 பாண� 11.03.1997

ெல��ன7� ஈழமாற7
ெச�வ�

ெச�வ�ச�திர�
யா3 பாண� 24.06.1997

வ �ரேவ ைக $மிதா அ�ப!ற* ேம6லி=றா யா3 பாண� 13.10.1997

வ �ரேவ ைக
மண�யரசி
(ப�ரகாசின')

ப�ணா�-

இ�மாGேவ�

ேம6கன(ரா

யா3 பாண� 09.01.1997

வ �ரேவ ைக ஞான5ப�
ெச�வர&தின�

வ!ஜயமதி
யா3 பாண� 09.01.1997

2�
ெல��ன7�

சித�பர7
கணபதி ப!"ைள

சிவ�மார�
கிளெநா�சி 16.01.1997
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ெல��ன7� ெகௗசிக7
(வ�ேனா�)

ெச�வராசா

சிவதயாள�

கிளெநா�சி 20.02.1997

2�
ெல��ன7�

>ேவதின' (>ேவதா) அ>ள�பல�அஜ'பா யா3 பாண� 11.04.1997

வ �ரேவ ைக Jதறிஞ7
ெச�வராசா

�ேர(�மா�
யா3 பாண� 13.05.1997

ேமஜ

ெஜரா�
(இள<ேதவ7)

ச?/க� ச
கரநாத� கிளெநா�சி 06.06.1997

வ �ரேவ ைக தமி@மண�
க�தசாமி

பரேம(வர�
கிளெநா�சி 06.06.1997

2�
ெல��ன7�

�த)வ7
கி�ர6�ச�திரா

ச�திரராஜா
யா3 பாண� 08.06.1997

வ �ரேவ ைக ெப கீர7 ச�தன� ேமாக� கிளெநா�சி 10.06.1997

ெல��ன7� திவாக
 த
கராசா அ>"தாச� கிளெநா�சி 18.06.1997

ெல��ன7� அஜ<தா சிவலி
க� சேறா கிளெநா�சி 23.06.1997

வ �ரேவ ைக தமி@ெநAச7
ஞான ப!ரகாச�

இராச�மா�
ம�னா� 25.06.1997

2�
ெல��ன7�

ஒள'�ேதவ7 வ!�லிய� ேவனா* யா3 பாண� 23.07.1997

வ �ரேவ ைக ச�தியசலீ7 தவநாயக�வ!க�ண� யா3 பாண� 23.07.1997

ெல��ன7� த�<தமி@#ெச)வ7 கனகர*ண� ராஜ� யா3 பாண� 01.08.1997

2�
ெல��ன7�

நிலேவ<த7
� ைபயா

ஆன�த�மா�
கிளெநா�சி 07.08.1997

2�
ெல��ன7�

வ�,ரா (சாதனா)
ெச�வராஜா

�ல ப!6யா
யா3 பாண� 09.08.1997

ெல��ன7� ச<திரவதனா வ�லி<ர� ச�திரகலா யா3 பாண� 20.08.1997

2�
ெல��ன7�

ெசKவரச7 நேடச� கம�ரா� யா3 பாண� 08.09.1997

ெல��ன7� திமல

ேதவசகாய�

அ�கிேன(ேம6
கிளெநா�சி 14.09.1997

வ �ரேவ ைக ஓவ�யா ேய�தா(ெகௗசலியா யா3 பாண� 16.09.1997

வ �ரேவ ைக சிறிபாலா �கர&தின� ச��தலா யா3 பாண� 27.09.1997

க�ட7 ர>வர7 சி�னராசா/ரளதர� கிளெநா�சி 05.10.1997

2�
ெல��ன7�

அ�கீர7 சிறிநாயக� ெஜயசீல� யா3 பாண� 08.10.1997

ெல��ன7� >7ற7
ேப6�பநாத�

தவேயாக�
யா3 பாண� 14.10.1997

2�
ெல��ன7�

நிகி
<தா சிவச�<அ>�தின யா3 பாண� 30.10.1997

2�
ெல��ன7�

?மளா />கதா(சிவாஜின யா3 பாண� 01.11.1997

க�ட7 இர�தின>மா

ெச�ல&-ைர

ஈ(வர�
யா3 பாண� 02.11.1997

ேமஜ
 >�� ச?/க� ஈ(வர� யா3 பாண� 16.05.1997

வ �ரேவ ைக $ரதா
ெவலி�ேசா� ேம6

அன(ரலா
ம�னா� 23.08.1997

2�
ெல��ன7�

எழி)
சரவணபவா�

ேதவமாலின
யா3 பாண� 26.08.1997

2�
ெல��ன7�

தவராசா
ேசாம��தர�

கி>பாகர�
யா3 பாண� 11.09.1997

2�
ெல��ன7�

சிவ>மா

(காவ�Cநாட7)

சி
கராசா ரேம( யா3 பாண� 14.09.1997

2�
ெல��ன7�

$டெராள'ேயா7
-ைரசராசா

கேண(வர�
யா3 பாண� 30.09.1997

ெல��ன7� வான'லா � < ெஜயராண! கிளெநா�சி 06.10.1997

இள<தள'
 நாேக(ேமகலதா யா3 பாண� 04.12.1997
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2�
ெல��ன7�

வ �ரேவ ைக கன'மைலயா7 ேதவதா(அமி�தா( யா3 பாண� 14.12.1997

க�ட7 $டெராள' க�த�ஞானச��தலா கிளெநா�சி 16.12.1997

வ �ரேவ ைக மல
வ:ண7 வ!மலநாத�மJர� யா3 பாண� 01.02.1998

ெல��ன7� அண7 ஏர�< சிவ�மா� கிளெநா�சி 02.02.1998

ெல��ன7� சி�திரேவ)
ம&தியா(

எமலியா�ப!"ைள
கிளெநா�சி 02.02.1998

ெல��ன7� >,கலா மா��க?Eமாலின யா3 பாண� 04.02.1998

வ �ரேவ ைக
கைலரா$
(கைல#ெச)வ7)

அெல�(

Cரா(ர�ெகல�
ம�னா� 06.02.1998

வ �ரேவ ைக
கன'�திர�
(கணாகர7)

ேச-ராசா தயாபர� யா3 பாண� 06.02.1998

வ �ரேவ ைக கைல�ேகாய�)
ேசாமசிறி

<(பநிர7ச�
ம�னா� 06.02.1998

ெல��ன7� அ7பரச7
க�ைதயா

கி>(ண�மா�
யா3 பாண� 08.02.1998

வ �ரேவ ைக பரAேசாதி ஏD/க� கணகநாத� கிளெநா�சி 08.06.1998

வ �ரேவ ைக எ3#சிேவ<த7
மகாேதவ�

ெஜனா�&தன�
யா3 பாண� 08.06.1998

ெல��ன7� ந�லவ:ண7
ெஜயநாத� ேபா�ரா�

<(பநாத�
யா3 பாண� 08.06.1998

வ �ரேவ ைக $ேலாஜனா ெவ=றிேவ�ைமதிலி யா3 பாண� 10.06.1998

வ �ரேவ ைக தரண�கா
� ப!ரமண!ய�

பவமல�
யா3 பாண� 10.06.1998

ேமஜ
 நிராகர7
பாலசி
க�

ெஜய�ச�திர�
யா3 பாண� 11.06.1998

2�
ெல��ன7�

இ7>றிAசி சி�ன&த�ப! கீதா யா3 பாண� 17.06.1998

வ �ரேவ ைக இ7ப#$ட

தனபாலசி
க�

�தாஜின
வKனயா 17.06.1998

2�
ெல��ன7�

த கமதி
ேசாம��தர�

கைல�ெச�வ!
யா3 பாண� 18.06.1998

க�ட7 நி�மி ேவலாLத� க�சா யா3 பாண� 18.06.1998

வ �ரேவ ைக �)ைல�ேதவ� க�தசாமி ல��மி மா&தைள 18.06.1998

க�ட7 யாக7
ைம�க�

இர&தின�மா�
ம�னா� 20.06.1998

வ �ரேவ ைக பகலவ7 ஆ:/க�ஆ�ல� கிளெநா�சி 22.10.1998

வ �ரேவ ைக ஈழவ� ப&மநாத� ப&மின யா3 பாண� 02.11.1998

வ �ரேவ ைக அ7பழகி க�தசாமி ச�மிளா கிளெநா�சி 02.11.1998

க�ட7 நாத7 (ம�சி)
ம6யநாயக�

ைம�க�J*
யா3 பாண� 13.01.1998

ேமஜ
 த கமக7 (சி க7) ேயாகநாத� சிவ4ப� யா3 பாண� 16.01.1998

வ �ரேவ ைக யா@வ�ழி
நடேரசர&தின�

சிவகலா
கிளெநா�சி 22.01.1998

வ �ரேவ ைக �ர�சிதாச7
இராசர&திண�

ேயாகராச�
கிளெநா�சி 25.01.1998

க�ட7
கவ�த7
(ப�ைற�ற7)

கணபதி ப!"ைள

உதய�மா�
கிளெநா�சி 26.01.1998

ேமஜ
 தமிழவ7 (ெசாMயா) சித�பர� ெச�வ�மா� க?2 28.01.1998

வ �ரேவ ைக மண�ேமகைல
ச�திரசிறி

ேயாேக(வ6
கிளெநா�சி 04.09.1998

ெல��ன7� கீ
�தி பாலசி
க� ரா�சி
 யா3 பாண� 01.02.1998

ெல��ன7� வானதி க�ைதயா �க�தி யா3 பாண� 01.02.1998
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ெல��ன�� அ�பனா க�தசாமி நளாய�ன கிளெநா�சி 01.02.1998

வ �ரேவ�ைக கைலவாண�
கணபதி�ப��ைள

சிவான�த�
கிளெநா�சி 01.02.1998

2�

ெல��ன��
ந�த�

ேலாேக�திர�

தவலி�க�
யா��பாண� 07.03.1998

க�ட� ேகாமள� அரசலி�க� சிவ�மா� யா��பாண� 11.03.1998

க�ட�

இைசயாள�

(கட�சி� ைத) 

(கட�க!�"லி)

 �தரராஜ� ரவ�ராஜா கிளெநா�சி 11.03.1998

க�ட� ச�கீத� கி"#ண�சசி$�மா� யா��பாண� 13.03.1998

2�

ெல��ன��
ெவ$ேகா மண�ய�மேக�திர� கிளெநா�சி 14.03.1998

க�ட� அறிெவாள& (ேகாப')
நவர%ண�

ப�ேற��மா�
யா��பாண� 15.03.1998

க�ட� மைற(ெச)வ� இர(தின� சசி$�மா� யா��பாண� 15.03.1998

வ �ரேவ�ைக மதி(ெச)வ�
தி)ைலய�பல�

ப�ரத*ப�
வ+னயா 15.03.1998

வ �ரேவ�ைக சலீ�
மகாலி�க�

,#ய�த�
யா��பாண� 23.03.1998

ெல��ன�� ஈழவாச�
கனகர(தின�

இரவ *�திரநாத�
யா��பாண� 24.03.1998

வ �ரேவ�ைக ைவ,ணவ' (-ரப')
சிவ �ப�ரமண�ய�

சிவத�சின
வ+னயா 24.03.1998

ெல��ன�� இராகேவ�த� சிவேனச� நிசா�த� யா��பாண� 28.03.1998

ெல��ன��
.�ைற/.மர�

(சரவண�)
ச-.க� சத*#�மா� கிளெநா�சி 28.03.1998

வ �ரேவ�ைக அகர(-ட0 க�தலி�க� ேகமா யா��பாண� 30.03.1998

க�ட� சிவராஐ�
ெச)வர%ண�

ந�த�மா�
யா��பாண� 03.04.1998

ெல��ன��
ஈழமாற�

(ஈழநாத�)

காத�.ைகத*�

ச"த*�
.)ைல(த*+ 07.04.1998

வ �ரேவ�ைக தமி2(-ட0 சிவபாத� ேகத*#வர� கிளெநா�சி 09.04.1998

வ �ரேவ�ைக அரெசாலி வ *ரசி�க� ட$ல# கிளெநா�சி 10.04.1998

ெல��ன��
-டேரா�

(மணாள�)
நாக.(, சிவ�மா� யா��பாண� 13.04.1998

க�ட�

ஈழேவ�த�

(ஈழவ�) 

(கட�க!�"லி)

ஆ1.க�வ *ரசி�க� யா��பாண� 18.04.1998

வ �ரேவ�ைக வா-கி
 �ப�ரமண�ய�

சசி$�மா2
கிளெநா�சி 18.04.1998

ேமஜ0 வ'4தைல
தி"நா+$கர 

கமலவதன
யா��பாண� 20.04.1998

க�ட�
மதி(ெச)வ�

(.ணாள�)

மாசிலாமண�

�கதாச�
யா��பாண� 20.04.1998

க�ட� அ�பழக� (அ�") ஜசா� கிறி#(,ராசா 3வெரலியா 20.04.1998

ெல��ன�� ேவ�ைகய� சிவபாத� சத*#�மா� யா��பாண� 20.04.1998

வ �ரேவ�ைக
எழில!வ'

(இைச(ெச)வ')

காசி�ப��ைள

காய(தி2
யா��பாண� 20.04.1998

வ �ரேவ�ைக மைறமக6 பரமநாத� சிவர4சின யா��பாண� 10.05.1998

க�ட� உ! திரா சி�ன%5 ேதவகலா யா��பாண� 10.05.1998

க�ட� கய�ெகா� த�மேதவ�வனஜா யா��பாண� 10.05.1998

ெல��ன�� ந�லமக6
பழனேவ)

சி(திராேதவ�
யா��பாண� 10.05.1998

ெல��ன�� ரத�ப�
கி"#ணப��ைள

சிவதாச�
யா��பாண� 13.05.1998
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வ �ரேவ�ைக ேகாமக� ந)ைலயா ந�த�மா� .)ைல(த*+ 20.05.1998

2�

ெல��ன��
எழி)மதி (எழிலரசி) ெச)ல(,ைர ெகௗ2 .)ைல(த*+ 26.05.1998

வ �ரேவ�ைக நவேஜாதி கேண#நளன யா��பாண� 29.05.1998

ெல�.ேகண) ெஜ8
கா�(திேக 

வ�ஜயபால�
யா��பாண� 29.05.1998

2�

ெல��ன��
அ9சியா

பால�ச�திர�

அ.தேலாஜின
யா��பாண� 03.06.1998

வ �ரேவ�ைக -ட0 த�கராசா தயாளன .)ைல(த*+ 03.06.1998

ேமஜ0 வாண�
பா$கியஜ*வ�

த"ம�மா�
அ3ராத:ர� 04.06.1998

க�ட� நாவல�
ப��ைசரா.

வ�$கிேன#வர�
ம�னா� 04.06.1998

க�ட� கா$:ப�
அ2யர%ண�

 பா#கர�
யா��பாண� 04.06.1998

க�ட� அ�"த�
ேவ8�சாமி

�ேல#வர�
யா��பாண� 04.06.1998

ெல��ன��
;,ய�தின&

(ெபா�னரசி)

இராசர(தின�

சாளன�மா2
.)ைல(த*+ 04.06.1998

ெல��ன��
ெஜன&

(மகி2ந�ைக)

சிவபால �ப�ரமண�ய�

தி"மாலின
.)ைல(த*+ 04.06.1998

ெல��ன��
மி;லா

(கைல/.ய'))

கதிரமைல

ெஜயலலிதா
யா��பாண� 04.06.1998

ெல��ன�� .ழ�ைத
கனகராசா

இராேஜ#வர�
யா��பாண� 04.06.1998

ெல��ன�� ஈைகமாற� காண�$ைக ேதவதா# யா��பாண� 04.06.1998

ெல��ன�� தமி2மண' மா�$க-; சிவபால� யா��பாண� 04.06.1998

2�

ெல��ன��
இைறவ'ழி (கிள&) ,ைரசி�க� சா�தின யா��பாண� 04.06.1998

2�

ெல��ன��
சிவ.மார�

பரமான�த�

வ�$கினதா#
யா��பாண� 04.06.1998

2�

ெல��ன��
ெவ�றியரச�

ெச)வர(தின�

 ேர#
.)ைல(த*+ 04.06.1998

வ �ரேவ�ைக
இைசய)லி

(கவ'மா)

நவர(தின�

ப�2யத�சின
யா��பாண� 04.06.1998

வ �ரேவ�ைக <)ைலமதி நடராசா வனதா .)ைல(த*+ 04.06.1998

வ �ரேவ�ைக
அண'ய'ைச

(-க�தின&)
மாகாலி�க�  கி�தா யா��பாண� 04.06.1998

க�ட� அ�பரச� இர�நாத� கா�(த*ச� யா��பாண� 04.06.1998

வ �ரேவ�ைக தன&மதி ச�தியா மல� யா��பாண� 04.06.1998

ெல��ன�� வ0ண� க�தசாமி ப�ரபாகர� யா��பாண� 05.06.1998

வ �ரேவ�ைக -ட0வ'ழி
தி"நா+$கர 

வ�ஜத*பா
யா��பாண� 05.06.1998

வ �ரேவ�ைக மாதவ� இைளயத�ப�  தாகர� ம%ட$கள�: 06.06.1998

ேமஜ0 -ப திரா
இராைசயா

ெச)வராண�
யா��பாண� 07.06.1998

க�ட� லலிதா கன<% நி(தியகலா யா��பாண� 07.06.1998

க�ட� க$ணகி
ெச)ல(,ைர

ஜ*வராண�
யா��பாண� 07.06.1998

ெல��ன�� =8யா ெப2யசாமி வ$சலா கிளெநா�சி 07.06.1998

2�

ெல��ன��
ெம>யறி?

வ�நாயக=�(தி

ச�கரலி�க�
யா��பாண� 07.06.1998

க�ட� ைம�த.மா0
ம2யா�ப��ைள

ெச)வ�மா�
கிளெநா�சி 08.06.1998

க�ட� த�க� அ2யர%ண�

ேயாேக#வர�

யா��பாண� 08.06.1998
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க�ட� உதய�
அ"ேள#வர�

சேபச�
யா��பாண� 08.06.1998

ெல��ன�� அ!6மதி இராச,ைர யாழின யா��பாண� 08.06.1998

2�

ெல��ன��
இைச�ப'8யா

ச�கர�ப��ைள

சேறாஜினேதவ�
கிளெநா�சி 08.06.1998

வ �ரேவ�ைக தனலா இராைமயா சேறாஜா கிளெநா�சி 08.06.1998

வ �ரேவ�ைக கிள&ெமாழி
வ�$கிேன#வர�

வ�ஜிமல�
.)ைல(த*+ 08.06.1998

வ �ரேவ�ைக
நிைறய<த�

(தன&நிலா)

சி8ைவ.(,

ேமனகா
ெகா>�: 08.06.1998

க�ட�
-ேர�திர�

(ேகசிக�)

?ரண�ச�திர�

ர4சீ(�மா�
யா��பாண� 08.06.1998

ெல��ன�� நேர�திர�
இர(தினவரதசி�க�

சிவ�"நாத�
வ+னயா 08.06.1998

வ �ரேவ�ைக மண'யரச�
ெபா�ன�பல�

பகீரத�
யா��பாண� 02.07.1998

க�ட� உதய� (ர�கரா@)
ெச)வர(தின�

கி"#ண�மா�
கிளெநா�சி 04.07.1998

க�ட�
கைலவாண�

(அ�ர�)

கி"#ணப��ைள

பாரதிதாச�
யா��பாண� 04.07.1998

ெல��ன�� ஜ�பா� (அ<த�)
அமலஉBபவ�

ெதா�ைம
யா��பாண� 04.07.1998

2�

ெல��ன��
-ட0 மேனாகர� தாச� யா��பாண� 09.07.1998

2�

ெல��ன��
<கி)

பாலசித�பரேநச�

ேதவநளன
யா��பாண� 13.07.1998

2�

ெல��ன��
ேகா.ல� ெஜ#லி ெஜலா# யா��பாண� 12.07.1998

2�

ெல��ன��

<கிலரசி

(வ'ஜயராண')
மகாலி�க� த�சின யா��பாண� 15.07.1998

வ �ரேவ�ைக இைறமக6
சிவ �ப�ரமண�ய�

Cபசாய�ன
யா��பாண� 19.07.1998

2�

ெல��ன��
க8கால�

த�மலி�க�

.ரளதர�
கிளெநா�சி 22.07.1998

க�ட� அழக�
அ"ள�பல�

ேகத*#வர�
யா��பாண� 27.09.1998

க�ட� தமி2வாண'
சிவ�"நாத�

,#ய�தி
யா��பாண� 27.09.1998

க�ட� இதய� ஆ1.க� ச�திர� கிளெநா�சி 27.09.1998

க�ட� பகீரத�
ேகாபாலகி"#ண�

ச�திர�
கிளெநா�சி 27.09.1998

க�ட� A�ேகாைத
ேதவ�லசி�க�

இ�பராண�
யா��பாண� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக < தழகி
மாண�$க�

 சீலாேதவ�
யா��பாண� 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக அ�"
அேலாசிய#

அெல$#
யா��பாண� 27.09.1998

ெல��ன�� எழிலரசி (ெகா�சி)
ைவ(திலி�க�

சிவபா$கிய�
யா��பாண� 27.09.1998

ெல��ன�� பாமின& நாகராசா கலாராண� கிளெநா�சி 27.09.1998

ெல��ன�� பரத� பாலசி�க� சய�த� யா��பாண� 27.09.1998

2�

ெல��ன��
ேசர/ெகா� சாமி(த�ப� ஜ*வராசா கிளெநா�சி 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக தமிழவ6
ம2யதா#

ேம2$�ய��
யா��பாண� 28.09.1998

வ �ரேவ�ைக .�ற(ேசாழ� ச-.க�உதய�மா� கிளெநா�சி 02.10.1998

வ �ரேவ�ைக அறமல0 யா��பாண� 06.10.1998
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ச-.கலி�க�

மதிவதன

வ �ரேவ�ைக ப�4 �மாரசாமி ம4 ளா கிளெநா�சி 06.10.1998

வ �ரேவ�ைக எ)லாள�
ெவ-5#�ளா#

சகாய�ெஜயபால�
கிளெநா�சி 14.10.1998

ெல��ன��
தமி2/.மர�

(அ�பரச�)

க�தசாமி

ெச�தி)�மா�
கிளெநா�சி 20.10.1998

வ �ரேவ�ைக க8கால�
,ைரராசா

இராேஜ#க-ண�
கிளெநா�சி 11.11.1998

2�

ெல��ன��
ெசா)ேல�தி அ�மாசி அமல�மா2 கிளெநா�சி 22.11.1998

2�

ெல��ன��
நைகெமாழி

ஞானப-5த�

ைவேதகி
யா��பாண� 03.12.1998

ேமஜ0 வ')வ� (ேஜா�)
ஆ1.க�

தனபாலசி�க�
யா��பாண� 11.12.1998

வ �ரேவ�ைக ";ைம/கா�த� கி2சா�, கி<ேப% கிளெநா�சி 12.12.1998

க�ட� தயாபர�
வ�ஜயர%ண�

ெஜயவ�)ச��மா�
யா��பாண� 14.12.1998

2�

ெல��ன��
ெச�Bர�

ேகாபால�ப��ைள

பர ராம�
தி"ேகாணமைல 18.12.1998

ேமஜ0 அக)யா த�ப��ப��ைள ந�லா யா��பாண� 01.02.1998

ேமஜ0 அறிவாள� (நிமா)) வ5ேவ) ரவ��ச�திர� தி"ேகாணமைல 01.02.1998

ேமஜ0 ேசர� (Cப�) ேயாகராசா �கCப� யா��பாண� 01.02.1998

க�ட� சிவDப� ெவ)வராசா ரவ *�திர� கிளெநா�சி 01.02.1998

வ �ரேவ�ைக வாதEரா�
ெச)வநாயக�

தவசீல�
யா��பாண� 01.02.1998

ெல��ன�� .லேசக0
சி(திரேவ)

."ேக#
கிளெநா�சி 10.02.1998

க�ட� இைசவாண� ஆ1.க�த�மராசா கிளெநா�சி 14.02.1998

வ �ரேவ�ைக
ெச�ெமாழி

(ெத�ற))

க�தசாமி

:வேன#வ2
கிளெநா�சி 23.04.1998

க�ட� ஓர�க� (ெறாப'�) சாமி(த�ப� �கநாத� அ�பாைற 24.04.1998

2�

ெல��ன��

நா?/கரச�

(சித�பர�)
கதிரமைலஅ�பழக� யா��பாண� 03.05.1998

வ �ரேவ�ைக ைமவ'ழி தியாகர%ண� த�சின கிளெநா�சி 04.05.1998

ெல��ன�� மகி�த� ."ேக �ணசி�க� யா��பாண� 20.06.1998

ெல��ன�� க$ணாள�
நாேக�திர�

இராஜேமாக�
யா��பாண� 20.06.1998

ெல��ன�� .மண� கி%ண�ெஜயர%ண� கிளெநா�சி 20.06.1998

2�

ெல��ன��
இள�.மர� ேவலாEத� சிவபால� யா��பாண� 20.06.1998

2�

ெல��ன��
ரா.ல� ச�க� ெஜயCப� யா��பாண� 20.06.1998

வ �ரேவ�ைக ப'ரசா�தி கதிரமைலவனதா யா��பாண� 20.06.1998

வ �ரேவ�ைக எழி)ேவ�ைக
ப(மசீல�

இராம�ச�திர�
கிளெநா�சி 20.06.1998

வ �ரேவ�ைக ற�க�
நாேக�திர�

ெஜனா�(தன�
யா��பாண� 20.06.1998

2�

ெல��ன��
அரவ'�த�

தி"ஞானச�ப�த�

திலFப�
யா��பாண� 21.06.1998

2�

ெல��ன��
தமிழின& நடராசா மாலின கிளெநா�சி 21.06.1998

வ �ரேவ�ைக தமிழறிGச�
ஆ1.க�

கமேல�திர�
கிளெநா�சி 22.06.1998

ெல��ன�� மய'ல� :ேல�திர� ெஜகCப� யா��பாண� 27.06.1998
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ேமஜ0 வ �ரபா$�ய� இராசர(தன�

உதயG2ய�

யா��பாண� 30.06.1998

வ �ரேவ�ைக கடல<த� நாேக�திர� ம<ர� யா��பாண� 27.07.1998

வ �ரேவ�ைக
பகலவ�

(ெச�தமி2வ �ர�)

அ2ய.(,

வச�த�மா�
யா��பாண� 31.07.1998

2�

ெல��ன��
மதிவதன� எ%ேவ% ேந" யா��பாண� 01.08.1998

ெல��ன�� ரஜன& (வல�"8)
த�ைகயா

வ�ஜயல% மி
கிளெநா�சி 12.08.1998

க�ட� ஆசா
ச-.ராசா

இ�திரஜ*வ�தா
கிளெநா�சி 28.09.1998

ெல��ன�� -பாக8 ெப"மா� ர4சின கிளெநா�சி 28.09.1998

ெல��ன�� பாமதி
வ�ஜயர%ண�

ச(திய�ப�2யா
கிளெநா�சி 27.09.1998

வ �ரேவ�ைக அக/கதி0
இராம�மா�

கைலவாண�
கிளெநா�சி 28.09.1998

வ �ரேவ�ைக நிைலவாண' தவராசா ெவன#ரலா யா��பாண� 28.09.1998

2�

ெல��ன��
வ'மலா

ச�திரேசகர�ப��ைள

சிற*தச�ப�2யா
யா��பாண� 04.03.1999

க�ட� சலீ�
 �ப�ரமண�ய�

ெஜயகா�த�
கிளெநா�சி 06.03.1999

வ �ரேவ�ைக தமி2<கில�
இராஜலி�க�

இராஜேமாக�
யா��பாண� 08.01.1999

க�ட� மா!திய�
ெச)வர(தின�

அகிேலச�
கிளெநா�சி 09.01.1999

ேமஜ0 ேவ�ைக
இராைசயா

நாேக#வ2
யா��பாண� 29.01.1999

ெல��ன�� மதி
ப4சா%சர�

க"ணாகர�
.)ைல(த*+ 20.02.1999

க�ட� தமி2 ெத�ற) க�த�: ெஜய�த�மா� கிளெநா�சி 27.02.1999

ெல��ன�� "கேழ�தி
கணபதி�ப��ைள

ரவ *�திரCப�
யா��பாண� 01.03.1999

ெல��ன��
இள�.ய')

(ைவேதகி)
கனகர(தின� ேகாமதி கிளெநா�சி 04.03.1999

2�

ெல��ன��
"ர�சியழக�

ேக�திரநாத�

ேகதார�
ம�னா� 15.03.1999

வ �ரேவ�ைக
க!ணாகர�

(ேவ�த�)
மாயவ�இராேச�திர� யா��பாண� 16.03.1999

ெல��ன��
வ �ரபா$�ய�

(ப'8யத0ச�)

மேக�திர�

�ேல�திர�
யா��பாண� 07.08.1999

வ �ரேவ�ைக ெச�தமிழ<த�
ஜ*வர(தின�

ெச�I��ெச)வ�
யா��பாண� 28.04.1999

ெல��ன�� இள�ேகாவ�
சிவராசா

வ�$கிேன#வர�
யா��பாண� 26.06.1999

2�

ெல��ன��
"ர�சிெநறிய�

சி�ன(,ைர

ச(திேவ)
யா��பாண� 26.06.1999

2�

ெல��ன��
தயாள&ன& வ� வலி�க�  வ�தா யா��பாண� 28.06.1999

க�ட� கமல�
சவ2.(,

வர�ப�ரகாசதாச�
யா��பாண� 05.07.1999

வ �ரேவ�ைக -மலதா
தவராசா

ேகாகிலவதனா
யா��பாண� 09.07.1999

வ �ரேவ�ைக ச/தி
அ�ேதான�ப��ைள

ம2யராதா
கிளெநா�சி 20.07.1999

ெல��ன�� நாயகி  �தர� தவராண� யா��பாண� 22.08.1999

ேமஜ0 பரா ."ேக ச�திரகலா வ+னயா 30.08.1999

க�ட� காசி�ப'6ைள ,ைரசாமி க1�ைபயா ம�னா� 09.09.1999
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வ �ரேவ�ைக உணர
த� ��தரலி�க	

இராேஜ��மா�

யா��பாண	 09.09.1999

கட� தமி��ெச�வ� நாகராசா ெஜயசீல� யா��பாண	 10.09.1999

கட� க�கால�
கி��ண�

ேயாேக�வர�
யா��பாண	 22.09.1999

2�

ெல�ன��
எழி�மாற�

ேமாெச�

அ�ரன ேமாகனதா�
யா��பாண	 23.09.1999

ெல�ன�� சத� (ந"ல�)
சி�ன!த	ப"

ேய�தாச�ெஜரா#
யா��பாண	 27.09.1999

வ �ரேவ�ைக ந�லவாண#
அ�ர�ெபன$%&

ேகமலதா
யா��பாண	 08.10.1999

வ �ரேவ�ைக அக�வாண# 'ப� (ன தசீலி யா��பாண	 14.10.1999

வ �ரேவ�ைக தமி�கைல
சி�ன!)ைர

உசாந�தின 
கிள ெநா-சி 14.10.1999

கட� ப�ன�&
இராச)ைர

வ"ஜய�மா�
யா��பாண	 18.10.1999

2�

ெல�ன��
அ�பரச� ஆன�த� திேன� யா��பாண	 24.10.1999

ெல�ன�� ஈழமதி
இராமசாமி

ச!தியராண"
/0ைல!த12 25.10.1999

ெல�ன�� பாமக�
ெச0ல!)ைர

சத1��மா�
ம�னா� 26.10.1999

கட� அ
த� சிவராசா தயாபர� யா��பாண	 28.10.1999

வ �ரேவ�ைக (ப� /$ய�( அமலராசா கிள ெநா-சி 28.10.1999

ேமஜ& ம*(த�
நாகலி�க	

சிவகேணச�
ம�னா� 16.12.1999

ெல�ன�� ேவ+த� ேயாகராசா ப"ரகா� யா��பாண	 16.12.1999

கட� இைளயவ� க�தசாமி உதய34ய� யா��பாண	 02.11.1999

2�

ெல�ன��
நிலாமதி

கி��ணசாமி

அ5சலாேதவ"
யா��பாண	 02.11.1999

2�

ெல�ன��
ைவகைற

ல6 ன�ரவ 1�திர�

ம%�மிளா
யா��பாண	 02.11.1999

2�

ெல�ன��
ெவ/கவ#

பாலகி��ண�

சிற1�க�தராண"
யா��பாண	 02.11.1999

வ �ரேவ�ைக
பா0மல&

(கைலநிலா)

கணபதி�ப"8ைள

த�சின 
யா��பாண	 02.11.1999

2�

ெல�ன��
"றி*சிமண#

ம4யதா�

பா%கியநாத�
ம�னா� 04.11.1999

வ �ரேவ�ைக அக�"ய#� மா4/!) வாமேதவ" யா��பாண	 04.11.1999

வ �ரேவ�ைக ேவண#
ெபா�ன	பல	

தி0ைலநேட�வ4
யா��பாண	 04.11.1999

கட�
மதிவதன�

(தி1வ12)

ேகாபா0

இராம-ச�திர�
இர!தின(4 05.11.1999

வ �ரேவ�ைக ஈழ�
/!ைதயா

ேலாேக�வர�
கிள ெநா-சி 14.11.1999

ெல�ன�� அ�பலவாண�
வ"�வர#ண	

�தாகர�
/0ைல!த12 15.11.1999

ெல�ன�� கா&ேவ+த� சித	பர	 ப!மசீல� யா��பாண	 17.11.1999

2�

ெல�ன��
எழி�ம�ைக

சி�ன!த	ப"

ெஜயமல�
கிள ெநா-சி 18.11.1999

வ �ரேவ�ைக கிள3ெமாழி ேகசவராசா உதயகலா கிள ெநா-சி 18.11.1999

2�

ெல�ன��
4கழ
5

கிறி�ேதா(

�கி�தமல�
ம�னா� 19.11.1999

வ �ரேவ�ைக ேகாமளா சதாசிவ	 வதன யா��பாண	 22.11.1999

2�

ெல�ன��
எ�லரச� காள /!) ேய�தாச� வ2ன யா 09.12.1999
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கட� ப#ைறய� தவராசா �ேர�திர� யா��பாண	 11.12.1999

ெல�ன�� ெத�னவ2
ெபா�ன	பலவாண�

வ"ஜயல#�மி
கிள ெநா-சி 17.12.1999

ேமஜ& த0ச�
ச=/கான�த�

சதான�த�
யா��பாண	 23.12.1999

கட� ேஜாதிரவ#
பால��ப"ரமண"ய	

பாேல�திர�
ம�னா� 25.12.1999

வ �ரேவ�ைக

ச6"ணநாத�

(இைச7ேகா�) 

(எ�ைலபைட)

ெபா�ன	பல	

ச&�ணநாத�
கிள ெநா-சி 25.12.1999

வ �ரேவ�ைக
த�ேக வர�

(எ�ைலபைட)

/!)ராசா

த�ேக�வர�
கிள ெநா-சி 25.12.1999

வ �ரேவ�ைக
காேவ�

(மண#
�ைல)

ேகாபாலகி��ண�

சிவமல�
யா��பாண	 16.01.1999

வ �ரேவ�ைக ந�ெலழில� மகாேதவ� ரா>�மா� யா��பாண	 21.08.1999

வ �ரேவ�ைக வ#ேனா8
/!)லி�க	

மேனாகர�
கிள ெநா-சி 18.12.1999

2�

ெல�ன��
(ட&மி�ன� சி�ன�( அேசா%�மா� யா��பாண	 10.05.1999

ேமஜ& இ�ெமாழி
நேடசர!தின	

வச�தமல�
கிள ெநா-சி 25.05.1999

ெல�ன�� (ேர "மா& ?பா; �தாகர� யா��பாண	 14.09.1999

வ �ரேவ�ைக அ
திைச தவராசா ராதிகா கிள ெநா-சி 14.09.1999

ெல�ன�� வாைக
ஆ@/க	

ெச0வ%�மா�
/0ைல!த12 14.10.1999

கட� ச�கீத�
தியாகராசா

ரவ 1�திரராசா
யா��பாண	 04.11.1999

கட� ஆராதனா
பால��ப"ரமண"ய	

ச�திரவதன 
கிள ெநா-சி 13.12.1999

2�

ெல�ன��
வ#ேவக�

நவர#ண	

ெஜயர#ண	
யா��பாண	 16.12.1999

2�

ெல�ன��
ேராகின3

வ 1ரக!தி�ப"8ைளயா�

இ�)மதி
யா��பாண	 17.12.1999

வ �ரேவ�ைக கைல8தமி�
தி�நா2%கர�

சியாமளா
கிள ெநா-சி 17.12.1999

வ �ரேவ�ைக சரீறிஞ� தைளயசி�க	 ேச�த� யா��பாண	 26.12.1999

கட� பா0ப#�யா இர#ண�மா� ப"ேறமா யா��பாண	 01.04.2000

கட�
<�ேகாைத

(ெச�கதி&)

சிவ��ப"ரமண"ய	

இ�திர�மா4
யா��பாண	 01.04.2000

2�

ெல�ன��
கய6கீர�

ெசப�தியா�ப"8ைள

அ�ரன ெறஜ1ப�
ம�னா� 18.01.2000

வ �ரேவ�ைக ேத�ெமாழி தனபால� )�ய�தி யா��பாண	 29.01.2000

கட�
ச+திர�

(எ�ைலபைட)

கி��ண�

ஞாேன�வர�
யா��பாண	 24.01.2000

வ �ரேவ�ைக இைச7கதி&
கனகர!தின	

ர5சி!�மா�
கிள ெநா-சி 03.02.2000

2�

ெல�ன��
அறி=ேவ�ைக ெபன$& சிற1கா�த� யா��பாண	 04.02.2000

வ �ரேவ�ைக ெச+தமி�
/!ைதயா

வ"மேல�வர�
கிள ெநா-சி 10.02.2000

2�

ெல�ன��
திலகா

மாண"%க	

வ"ஜயல#�மி
கிள ெநா-சி 28.02.2000

ேமஜ& கிள3ெமாழி
கனகர!தின	

த�ச�மா4
யா��பாண	 07.03.2000

கட� ர*சித�
சிறி�தாச�

ர5சி!ரா>
ம�னா� 07.03.2000

வ �ரேவ�ைக மற4கழ� கிள ெநா-சி 27.03.2000
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ேவலாBதப"8ைள

ச!தியC�!தி

வ �ரேவ�ைக "�றநாத� ேப)@ அ�ேதான கிள ெநா-சி 27.03.2000

கட� சித�பர�
ைகைலவாச�

ஜானகிராம�
யா��பாண	 28.03.2000

2�

ெல�ன��
தமி�மக�

/ன யா=$

ச�திர�மா�
வ2ன யா 28.03.2000

2�

ெல�ன��
காவ�மதி /!)ராசா ெஜகத1ப� யா��பாண	 28.03.2000

2�

ெல�ன��
ெச�ப#ய�

இர!தின	

வ"%ேன�வர�
யா��பாண	 28.03.2000

கட� ரா"ல�
சி�கர#ண	

சத1��மா�
யா��பாண	 30.03.2000

2�

ெல�ன��
ம5வ+தி

ெச0ல!)ைர

ல�ேக�வ4
யா��பாண	 31.03.2000

வ �ரேவ�ைக
ராஜா

(எ�ைலபைட)
சிற1ர�க� ராஜா வ2ன யா 02.03.2000

வ �ரேவ�ைக
அ0த�

(எ�ைலபைட)
நடராஜா அDத� கிள ெநா-சி 02.03.2000

வ �ரேவ�ைக இைச�(ட& இராச)ைர �பாசின ம�னா� 01.04.2000

வ �ரேவ�ைக ெபா>யாெமாழி மண"ய	 அ�8தா� கிள ெநா-சி 01.04.2000

வ �ரேவ�ைக
ஒள3�(ட&

(ஒள3&நிலா)
ப!மராசா றஜ1தா யா��பாண	 01.04.2000

வ �ரேவ�ைக மதியரச�
�ணேசகர	

�ேவ�தின 
ம#ட%கள�( 01.04.2000

வ �ரேவ�ைக "கப#�யா கிறி�4 எெமற�சியா யா��பாண	 01.04.2000

வ �ரேவ�ைக த�சனா
(வேன�திர�

வ"ஜயவ�ணலா
யா��பாண	 01.04.2000

2�

ெல�ன��
ப#�ய+தின3

சரவண/!)

லலிதா	ப"ைக
/0ைல!த12 02.04.2000

வ �ரேவ�ைக கைலெயாள3 கனகர!தின	 சசிமல� கிள ெநா-சி 03.04.2000

ேமஜ& நி&மலா
ெச0வர!தின	

வ"ஜயல#�மி
கிள ெநா-சி 05.04.2000

வ �ரேவ�ைக அகந�ைக
சிறிந�தேகாபா0

ெஜய�தின 
கிள ெநா-சி 10.04.2000

வ �ரேவ�ைக இைமவ#ழி
ப"லி�ெச0வராஜா

ஆ�ெறாசான 
யா��பாண	 10.04.2000

வ �ரேவ�ைக கய�வ#ழி
ஏகா	பரநாத�

தேன�வ4
கிள ெநா-சி 30.04.2000

ேமஜ& ல�பா (ரகீ�) ச=/க	 அேசாக� யா��பாண	 09.05.2000

ெல�ன�� கீதா*சலி /!)லி�க	 த�சின கிள ெநா-சி 17.05.2000

வ �ரேவ�ைக <ரண#
ெச0ல!தைர

ந�ேல�வ4
கிள ெநா-சி 17.05.2000

ெல�ன�� (தாகர� மகாேதவ� ற5சி! யா��பாண	 19.05.2000

வ �ரேவ�ைக
ஞான�

(எ�ைலபைட)
3ைச ஞான	 யா��பாண	 11.05.2000

ெல�ன��
ர" (சிற4

எ�ைலபைட)

ெச0வநாயக	

�ணத1�வர�
கிள ெநா-சி 18.05.2000

கட�
அ�பழக� (அ�4)

(எ�ைலபைட)

ச=/கநாத�

அ�பழக�
யா��பாண	 04.06.2000

2�

ெல�ன��
ஆ@/க	 சவ4/!) யா��பாண	 09.06.2000

ேமஜ& ப#�ய�கா
ைவ!தியலி�க	

சசிகலா
யா��பாண	 04.07.2000

ெல�ன�� ப#ைறநிலா
ம4யதா�

ெக�காநாயக	
யா��பாண	 04.07.2000

தமி�மல& தி�நா2கர� ரசீபா கிள ெநா-சி 04.07.2000
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2�

ெல�ன��

2�

ெல�ன��
க�கி (தமிழிைச) நேட� த#சாய"ன யா��பாண	 04.07.2000

கட� ெச�"�@வ�
ய�4�)ைரராசா

ெச0வதாச�
யா��பாண	 21.07.2000

கட� ெசாAப#
)ைரராசா

லலிதா	ப"ைக
யா��பாண	 31.07.2000

ெல�ன��

ெஜய+த�

(நிேராச�) 

(எ�ைலபைட)

ெஜயர#ண	 நிேராச� யா��பாண	 17.07.2000

வ �ரேவ�ைக
ெச�வா

(எ�ைலபைட)

ேவ0/��

ெச0வ%�மா�
கிள ெநா-சி 29.07.2000

வ �ரேவ�ைக கட6காவல�
இர!தினசி�க	

பவ 1�திர�
யா��பாண	 01.08.2000

கட� கைலமக2 கனகலி�க	 ெஜய�தி வ2ன யா 03.09.2000

வ �ரேவ�ைக இைசநிலா
�மாரசாமி

சி!திராேதவ"
கிள ெநா-சி 03.09.2000

2�

ெல�ன��
இ�பநிலா

ஆ@/க	

சா�தின %காேதவ"
அDராத(ர	 03.09.2000

வ �ரேவ�ைக ேவ+தின3
ைவரவநாத�

லி�ேக�வ4
யா��பாண	 03.09.2000

வ �ரேவ�ைக இைசமாற� அ�ர� �ேர� யா��பாண	 03.09.2000

2�

ெல�ன��
மதனா

பா%கிய	

ேம4ெமேடானா
கிள ெநா-சி 03.09.2000

கட� கீர�
சி!திரேசன�

ச%திேவ0
யா��பாண	 03.09.2000

2�

ெல�ன��
கதி&�ெச�வ# நேடசC�!தி கவ"தா யா��பாண	 10.09.2000

ெல�ன�� 
�ைலமதி ேகாG�வர� எழிலின கிள ெநா-சி 14.09.2000

ெல�ன�� ப#ரத�பா
கனகர!தின	

சியாமளா
கிள ெநா-சி 17.09.2000

வ �ரேவ�ைக தண#ைகெச�வ#
மா4/!)

கி��ணேவண"
ெகாH	( 26.09.2000

2�

ெல�ன��
கதி�ன3 ேதவராசா �ஜிதா யா��பாண	 26.09.2000

வ �ரேவ�ைக 45ைமெந*ச�
தி�ஞானசீல�

ேறாக�
கிள ெநா-சி 03.09.2000

வ �ரேவ�ைக யாழின3
தி�-ெச0வ	

கலி�ரா
யா��பாண	 27.09.2000

வ �ரேவ�ைக
ேயாக� (சிற4

எ�ைலபைட)

ெசபமாைல

ேயாகான�த	
கிள ெநா-சி 18.09.2000

வ �ரேவ�ைக
ெப�யவ� (சிற4

எ�ைலபைட)

சிவ��ப"ரமண"ய	

சத1�
கிள ெநா-சி 26.09.2000

வ �ரேவ�ைக
ேமாக� (சிற4

எ�ைலபைட)
க�தசாமி ேமாக�ரா> கிள ெநா-சி 26.09.2000

கட�
த�ப� (சிற4

எ�ைலபைட)

பால��ப"ரமண"ய	

ப"ரத1ப�
யா��பாண	 29.09.2000

2�

ெல�ன��

திBப� (சிற4

எ�ைலபைட)
தினகர� தில6 ப� கிள ெநா-சி 29.09.2000

கட� இளம�ைக �மாரசாமி ஜ1வ�மா4 யா��பாண	 01.10.2000

வ �ரேவ�ைக ஈழேவ�ைக அமி�தநாத� மIராண" ம�னா� 01.10.2000

வ �ரேவ�ைக க1ேவ�ைக வ"ஜய� �ேர�திர� யா��பாண	 02.10.2000

வ �ரேவ�ைக மண#மாற�
ம4யநாயக	

ம4யப"ற2�ச�
ம�னா� 02.10.2000

கட� ெபா�மாைல வ 1ர�ப� அழ�ரா> க=$ 19.10.2000

ெச+தமி� யா��பாண	 19.10.2000
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2�

ெல�ன��

த�மலி�க	

ப"4யத�சின 

2�

ெல�ன��
ரதி

கணபதி�ப"8ைள

மாலா
கிள ெநா-சி 21.10.2000

கட� (தன3 பரேம�வர� ஜ1வரதி கிள ெநா-சி 23.10.2000

2�

ெல�ன��
Cயவதனா

ர#ணசி�க	

ர#ணப"4யா
யா��பாண	 23.10.2000

ெல�ன�� இைறமக� ஞான��தர	 சய�த� யா��பாண	 29.10.2000

2�

ெல�ன��

அமலேநச� (சிற4

எ�ைலபைட)
சிறி0 அமலேநச� கிள ெநா-சி 15.10.2000

வ �ரேவ�ைக 
கிலின3
சி&ற	பல	

வச�தமாலின 
யா��பாண	 19.11.2000

வ �ரேவ�ைக ப#�யரசி
மா�%க=I

சி%ேன�வ4
யா��பாண	 19.11.2000

ெல�ன�� கட�8ெத�ற� க�தசாமி க�ணாகர� யா��பாண	 22.12.2000

ேமஜ& சிவத&ச� இரா� இராேய�திர� யா��பாண	 11.12.2000

வ �ரேவ�ைக
கய�வ#ழி

(கைலவ#ழி)
க@�ைபயா ல#�மி கிள ெநா-சி 22.01.2000

வ �ரேவ�ைக அ64த�
��ப"ரமன ய	

சிவ�மா�
யா��பாண	 23.01.2000

ெல.ேகண� 4வ#தா நேட� நி�மலாேதவ" கிள ெநா-சி 13.12.2000

வ �ரேவ�ைக ம�ைகய�
வ"%கிேன�வர�

ல%�ம�
யா��பாண	 17.03.2000

ேமஜ& ஆதவ#
ெச0வர!தின	

ம0லிகாேதவ"
கிள ெநா-சி 27.03.2000

கட� வ&ண#
அ�ேதான 

J�!)நாயகி
கிள ெநா-சி 29.03.2000

ெல�ன�� இைமயவ�
ப5சா#சர	

ெச0வ�மா�
கிள ெநா-சி 29.03.2000

2�

ெல�ன��
கீ&8திகா ெச0வ	 சிவற5சின கிள ெநா-சி 29.03.2000

2�

ெல�ன��
கைலயரசி (ந&மா)

மகா��தா�

சகாயேம4
வ2ன யா 29.03.2000

கட� திDவ#யா
வ"நாயகC�!தி

சா�தின 
கிள ெநா-சி 02.04.2000

ெல�ன�� ஈைகநிலா
ஞானசீல�

த�கல#�மி
யா��பாண	 02.04.2000

ெல�ன��
4வ �+திர�

(ம/ணரச�)
ேயாகநாத� ேகத1� யா��பாண	 02.04.2000

ெல�ன�� தமி�ேவ�ைக ேபா0 ச�திரமதி ெகாH	( 16.04.2000

வ �ரேவ�ைக (ட&மக2
த�ம�லசி�க	

ெஜகதா
கிள ெநா-சி 16.04.2000

ேமஜ& ேதசிய� க�ைதயா ேலாகநாத� யா��பாண	 19.04.2000

வ �ரேவ�ைக 4ர�சிவ2ள�
தி�நா2%கர�

ஜசீ�திர�
யா��பாண	 19.04.2000

ெல.ேகண� ெச+தமி�
க�ைதயா

லி�ேக�வர�
யா��பாண	 20.04.2000

ெல�ன�� இளவ �ர�
ெச0ல!)ைர

தேவ�திர�
வ2ன யா 21.04.2000

2�

ெல�ன��
ச�கைவ இர!தின	 ேதவ"கா கிள ெநா-சி 21.04.2000

2�

ெல�ன��
அ1�(ன�

கனகர!தின	

ரவ"%�மா�
கிள ெநா-சி 26.04.2000

வ �ரேவ�ைக ரஜிய�
பாலசி�க	

ெஜகத1�வர�
கிள ெநா-சி 15.05.2000

கட� கீதப#�ய�
ஆசி�வாத	

ச�திர�மா�
வ2ன யா 16.05.2000
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வ �ரேவ�ைக ெகாைடயழக ெச�வர�தின
 த�ப யா��பாண
 16.05.2000

வ �ரேவ�ைக அம�வான� த
ப�ராசா ற�சிதமல� மனா� 26.05.2000

2�
ெல��ன�

ந�தின�
ஜய
ப��ைள

ற�சனாேதவ�
யா��பாண
 28.05.2000

2�
ெல��ன�

வ�ேவகான�தி
வ�நாயக ��தி

!தாஜின"
யா��பாண
 30.05.2000

2�
ெல��ன�

ேவள�ன� (கவ�யரசி)
ம#ேவ$ப��ைள

ெகல%ற�னா
யா��பாண
 08.07.2000

வ �ரேவ�ைக கைலமாற
ேய!தா%

ரேம%ேடவ�ச
யா��பாண
 10.07.2000

வ �ரேவ�ைக
அபரச
(வ �ர!ேதவ)

'ைரசி(க


ேமாகனதா%
கிள"ெநா)சி 30.08.2000

2�
ெல��ன�

அகர"ேகாைத அ+ேதான" ப�ேறமா கிள"ெநா)சி 31.08.2000

2�
ெல��ன�

த�மின� ெத,ேவ+திர
 ேதவகி கிள"ெநா)சி 01.09.2000

ெல��ன� வ�#$ன�
ேகாபால!+தர


ந+தின"
கிள"ெநா)சி 01.09.2000

2�
ெல��ன�

அ%சியா நாகராசா -.தின" யா��பாண
 01.09.2000

வ �ரேவ�ைக ெச&வ�
இராசர�தின


!ேலாசனா
யா��பாண
 08.10.2000

2�
ெல��ன�

அ$ைமந&ல அ0ளான+த!த�ச யா��பாண
 11.10.2000

வ �ரேவ�ைக கவ�
அ0ணாசல


ம(ைகய)ெச�வ�
கிள"ெநா)சி 20.10.2000

வ �ரேவ�ைக வ �ரவாண� வ �ைரயா ேகாமதி கிள"ெநா)சி 20.10.2000

வ �ரேவ�ைக தன�"(ர&
த�மராசா

நள"ன"ெறாசலி
கிள"ெநா)சி 20.10.2000

க�ட ந)(ண�
கனகசபாபதி

சா+த-மா�
வ1ன"யா 21.10.2000

2�
ெல��ன�

மல�வ�ழி வ��வராசா ெறாசான" யா��பாண
 10.11.2000

ேமஜ�
ப�ரப&ய
(ப�ரவ�ழிய)

2ரணலி(க


ஜ�வ-மா�
கிள"ெநா)சி 20.01.2001

வ �ரேவ�ைக +க�தின� (காரழகி) 3ைச�ப��ைள த�சின" யா��பாண
 23.01.2001

வ �ரேவ�ைக
அ$,நிலா
(இைசவ�ழி)

அழேக+திர

அ#சியா
யா��பாண
 23.01.2001

க�ட ம$#
ெச�வநாயக


'சா+த
யா��பாண
 31.01.2001

வ �ரேவ�ைக கதி� த�ேம+திர
 மதிவதன" கிள"ெநா)சி 01.02.2001

2�
ெல��ன�

திலக (வாண) நாத சத�%கர யா��பாண
 15.02.2001

2�
ெல��ன�

பைடயரசி
(இள�கீதா)

இ
மா#ேவ� பமிலா யா��பாண
 21.02.2001

வ �ரேவ�ைக /வ�யரசி
க+தவன


சிவற�சின"
யா��பாண
 10.03.2001

ேமஜ�
வ �ர!திலக
(மேகச)

5ர6சிமாற

நவர�தின

யா��பாண
 31.03.2001

ெல�.ேகண& ெச�0ர
நடராசா

சிறி%க+தராசா
கிள"ெநா)சி 25.04.2001

ெல��ன� மதி கதிரேவ7உதய-மா9 வ1ன"யா 25.04.2001

ெல��ன� வனநிலா
ெவ$றிேவ�

சிவல6!மி
தி0ேகாணமைல 25.04.2001

ெல��ன� /வ�யரசி
அ0�ேநசதாச

!த�சின"
.�ைல�த�1 25.04.2001

ெல��ன� ம#மிலா (/வ�யரசி) .0கான+த

ெஜகத�P%வ9

கிள"ெநா)சி 25.04.2001
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வ �ரேவ�ைக
ப1சராசா
(எ&ைல�பைட)

ஆ<.க
 ப�சராசா யா��பாண
 12.09.2001

ேமஜ� வ,3வ
ெச�வநாயக


த(கநாயக

யா��பாண
 23.10.2001

வ �ரேவ�ைக ஈழேவ�த
இராசர�தின


ரேம%-மா�
கிள"ெநா)சி 10.08.2001

ெல��ன�
இள�(மர
(அகனறி5)

அரன"

அரேஜாச
யா��பாண
 24.08.2001

2�
ெல��ன�

இள�கீர .0கநான=ப கிள"ெநா)சி 23.08.2001

ெஜசி�த
(காவ&#ைற
சிற�/அதிர��பைட)

இர�தினசி(க


ெஜசி+த
யா��பாண
 13.08.2001

2�
ெல��ன�

தன�லா
(ெஜன�)றா)

அ+ேதாp�ப��ைள

ேம9ெகாசலாந+தின"
யா��பாண
 25.04.2001

வ �ரேவ�ைக ப�ைறமக,
!வா
ப��ைள

ேமறிப$றிசியா+தி
யா��பாண
 25.04.2001

வ �ரேவ�ைக ெச�தமி6
ஆேரா>கியசாமி

5ேலாமினா
கிள"ெநா)சி 25.04.2001

க�ட தி$மக 'ைரசி(க
 சிவ-மா� கிள"ெநா)சி 25.04.2001

வ �ரேவ�ைக ைம�த ைம>க� ேறாேமா% ந��ெகா?
5 25.04.2001

ெல��ன� ஆதிைர மகாலி(க
 ரஐன" கிள"ெநா)சி 26.04.2001

ெல��ன� இைச8ெச&வ
!�ப�ரமண�ய


ப�ரபாகர
யா��பாண
 26.04.2001

2�
ெல��ன�

ந�தின�
ப6Aராஐh

பவள)ெச�வ�
கிள"ெநா)சி 26.04.2001

2�
ெல��ன�

இைசமதி மகாேதவ நிசா+தின" வ1ன"யா 26.04.2001

ேமஜ� வதன� ேதவதா%ேம�சி யா��பாண
 27.04.2001

ேமஜ�
(க
((ற"(மர)

ெபா#�'ைர

தவராசா
கிள"ெநா)சி 27.04.2001

க�ட 9பா (9ப�யா) சிறிதர நிர�சின" கிள"ெநா)சி 27.04.2001

ெல��ன�
ெச:வ�தி
(மகிழின�)

ெஜய>-மா� உதய=ப� யா��பாண
 26.04.2001

க�ட ப�;ய�தின�
அ0�நாயக


!க+தின"
யா��பாண
 19.06.2001

ெல�.ேகண& க�ைகயமர அ+ேதான" ேஜhச மனா� 29.06.2001

ேமஜ� தசரத (தசா) ச+திர !பாகர யா��பாண
 29.06.2001

2�
ெல��ன�

ர( ஞானசீல சமண-0 யா��பாண
 29.06.2001

2�
ெல��ன�

கி$<ணசாமி
(#ைண�பைட)

கேண%

கி0%ணசாமி
அ�5�தைள 19.06.2001

ேமஜ� ெவ)றியரச ைவர.�'ஆன+த மனா� 10.07.2001

வ �ரேவ�ைக
சத�<(மா�
(எ&ைல�பைட)

த6சனா ��தி

சத�%-மா�
கிள"ெநா)சி 24.07.2001

வ �ரேவ�ைக அ=தமதி
ேகாபாலகி0%ண

!த�சின"
யா��பாண
 24.09.2001

வ �ரேவ�ைக
ச)(ணராசா
(#ைண�பைட)

.�'கி0%ணன

ச$-ணராசா
யா��பாண
 18.11.2001

2�
ெல��ன�

இரா+
(#ைண�பைட)

-மார�ப��ைள ரா! .�ைல�த�1 21.11.2001

வ �ரேவ�ைக
எம�ச
(#ைண�பைட)

மதிேமாக எம�ச யா��பாண
 11.11.2001

ெச&வராசா
(காவ&#ைற
சிற�/அதிர��பைட)

நேடசப��ைள

ெச�வராசா
யா��பாண
 11.11.2001

க�ட எழிலழக .�ைல�த�1 11.12.2001
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இர�தினசிஙக


ர6ணத�பாகர

ெல��ன� அ/மாற
சிறிகலாநாத

உதய>-மர
யா��பாண
 24.12.2001

ேஜாச
(காவ&#ைற
சிற�/அதிர��பைட)

அ0ளான+த


ேஜாச
யா��பாண
 19.12.2001

க�ட க�ண�
தனபாலசி(க


வ�ஜிதா
யா��பாண
 16.01.2001

க�ட ஒள�யரசி
ந�ைலயா

பரேம%வ9
யா��பாண
 16.01.2001

2�
ெல��ன�

(ய�லின� இராசலி(க
மFரதி கிள"ெநா)சி 16.01.2001

க�ட எ?8சிய
அ+ேதான"�ப��ைள

நிமலராஜ
யா��பாண
 29.06.2002

ேமஜ�
க@ணகி
(அ=தெமாழி)

சி(கராசா !யாதின"

(தயாள"ன")
கிள"ெநா)சி 17.03.2003

வ �ரேவ�ைக கன�ெமாழி
வ�>கிேன%வர

வ�ஜிதா
கிள"ெநா)சி 30.05.2003
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