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நிைல ெபய
 �3�ெபய
 மாவ�ட� வ �ர#சா0

ெல��ன5� இள ேகா
இ���ப��ைள

ேம�தாச�
தி�ேகாணமைல 12.05.1985

வ �ரேவ ைக சரவண5
ேசாம��தரலி�க�

அ���மா�
தி�ேகாணமைல 16.09.1985

வ �ரேவ ைக
ரேம1
(நாகலி க�)

கணபதி�ப��ைள

கனகலி�க�
ம�ட"கள�# 08.10.1985

வ �ரேவ ைக �கம�
கணபதி�ப��ைள

ெசௗ�தரராச�
தி�ேகாணமைல 24.10.1985

வ �ரேவ ைக சி ேகாமா1ர
 க�ைதயா பக�சி� ம�ட"கள�# 15.05.1986

க�ட5 ெறாப�5
ெச'வர�தின�

ரா)பகவா�
தி�ேகாணமைல 07.10.1986

ேமஜ
 கேண1 சி�திரேவ' சி*ற�பல� தி�ேகாணமைல 05.11.1986

வ �ரேவ ைக நி
மல5
�ணர�ண�

தனபாலசி�க�
ம�ட"கள�# 21.04.1986

வ �ரேவ ைக வ�சாக5 சி�ன�த�ப� ராஜூ ம�ட"கள�# 18.06.1986

2�
ெல��ன5�

மா
ச) வ�"கினராசா ச�திரேவ' கிள.ெநா0சி 02.04.1987

ெல�.ேகண)

�ேல8திர5
(திமைல
மாவ�ட
தளபதி��
ம�திய93
உ:�ப�ன�.)

�ணநாயக� த�மராசா தி�ேகாணமைல 05.10.1987

க�ட5 றத�1 (ரதி) ந'லத�ப�1�தழ� ம�ட"கள�# 24.10.1987

வ �ரேவ ைக ச க; ேதவதா�#வேன�திர� யா3�பாண� 29.11.1987

வ �ரேவ ைக சகீலா ரஜன. நவர�ன� ம�னா� 20.12.1987

க�ட5 பா=�
அகம4ெல�5ன��ைப

1கம4 கன6பா
அ�பாைற 07.01.1987

வ �ரேவ ைக ,
�கா (பரத
) பர7ேசாதி ��மா� யா3�பாண� 22.11.1988

ெல��ன5� சி�திராேதவ� த�ப�ராசா ம�ட"கள�# 28.01.1988
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அன'தா
(ெத5தமிழ�ழ�தி)
�த)
வ �ர#சாெவ>திய
ெப?ேபாராள')

வ �ரேவ ைக ப��ைள ைவர1�4 சிவராசா தி�ேகாணமைல 29.02.1988

வ �ரேவ ைக லி க5 ந'லத�ப� அ�ரன. ம�ட"கள�# 02.04.1988

க�ட5 மேக8தி த�ைபயா பாலகி��ண� தி�ேகாணமைல 30.07.1988

வ �ரேவ ைக @
�தி
ேவதாரண�ய�

ச�திய<��தி
ம�ட"கள�# 16.08.1988

வ �ரேவ ைக க?ணா� (ேபப�) ச=1க�உதயவ�ம� 1'ைல�த6; 19.06.1989

ெல��ன5� பா- ஏகா�பர�ஞானேசகர� தி�ேகாணமைல 02.01.1989

க�ட5 கா?Aப5 சி�ன�4ைர ேகத6�வர� ம�னா� 10.02.1989

வ �ரேவ ைக திலக5 காசிலி�க� ப�ரபாகர� யா3�பாண� 01.09.1989

வ �ரேவ ைக Bப5 (திCப5) மதியழக� யா3�பாண� 22.10.1989

ெல��ன5� அDரா த�ப�ஐயா ெகௗ� ம�ட"கள�# 05.08.1990

வ �ரேவ ைக வ�)வராE ேதவராஜா ப�ேறமBப� ம�ட"கள�# 13.06.1990

ேமஜ
 பவா5
��தரலி�க�

நாேக�திரராசா
தி�ேகாணமைல 03.07.1990

வ �ரேவ ைக ப)லவ5 நடராசா ேயாகராசா தி�ேகாணமைல 03.07.1990

வ �ரேவ ைக வா$
க�ைதயா�ப��ைள

உதய�மா�
அ�பாைற 15.08.1990

வ �ரேவ ைக ச?�க� (அ5�) கா�தசிவ�அ�பரச� தி�ேகாணமைல 25.08.1990

வ �ரேவ ைக ைபரவ5 வ��வலி�க�வ�மல�மா� யா3�பாண� 25.08.1990

வ �ரேவ ைக ேவ)ராE சிவராசா �தாகி��ண� யா3�பாண� 25.08.1990

ேமஜ
 அ5ரன' கனகC�ய� சிற6தர� அ�பாைற 19.10.1990

வ �ரேவ ைக �)லி ேதவதா�சா�ச� 1'ைல�த6; 03.11.1990

ெல��ன5� $ஜி ெபா�D�4ைர நாகஜ6வா ம�னா� 06.11.1990

வ �ரேவ ைக கஜல�$மி கி�ைபய�மா ேப��ப� ம�ட"கள�# 21.11.1990

வ �ரேவ ைக தமிF#ெச)வ� சதாசிவ� �ம�களா அ�பாைற 22.11.1990

வ �ரேவ ைக இ�ரா5
ேவ:�ப��ைள

�ணத�ம�
1'ைல�த6; 23.11.1990

2�
ெல��ன5�

ேகாகிலா
ம�ைகய�திலக�

�ணநாயக�
தி�ேகாணமைல 18.07.1991

க�ட5 ச க
 1�ேக�நேடச� ம�ட"கள�# 07.04.1991

வ �ரேவ ைக பாமதி சா�தி ேயாச� தி�ேகாணமைல 15.01.1991

வ �ரேவ ைக ப�றி� சி�னராசா கேணசலி�க� தி�ேகாணமைல 26.01.1991

வ �ரேவ ைக வசி�ட5
கேணச�ப��ைள

அ�ணாேசகர�
யா3�பாண� 31.01.1991

வ �ரேவ ைக அேனாஜா (அDசா) சிற6கலா ேயாகநாத� ம�ட"கள�# 13.07.1991

வ �ரேவ ைக $8த

ெசபமாைல

ம�யதேப�திர�
தி�ேகாணமைல 19.03.1991

2�
ெல��ன5�

அ5ரன' 4ைர0சாமி அகில� யா3�பாண� 02.03.1991

வ �ரேவ ைக ச�தியமல
 ேதவமல� ேடவ�� ம�ட"கள�# 21.03.1991

க�ட5 ர9பதி ந'லத�ப� தவசீல� தி�ேகாணமைல 18.08.1991

வ �ரேவ ைக ேவ8தின' ேநசமல� கணபதி�ப��ைள ம�ட"கள�# 17.06.1991

வ �ரேவ ைக கீதா த�சின. தி�0ெச'வ� யா3�பாண� 17.06.1991

வ �ரேவ ைக அேசாக5 சதாசிவ� பரம�மா� ம�ட"கள�# 18.06.1991

வ �ரேவ ைக வனஜா ஜானகி ச�க� ெபாலநFைவ 11.07.1991
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வ �ரேவ ைக கம) நாகலி�க� ேஜாகராசா 1'ைல�த6; 13.02.1991

வ �ரேவ ைக ஆர�, வ�ஜய�மா� த�கேவ' ம�ட"கள�# 21.07.1991

வ �ரேவ ைக $ள' சிவ��ச=1கராசா யா3�பாண� 24.07.1991

2�
ெல��ன5�

$8த; �ஜ�தா ேதவநாயக� தி�ேகாணமைல 27.07.1991

வ �ரேவ ைக நிசா சதாசிவ� �மதி அ�பாைற 27.07.1991

ெல��ன5� �ரள' எ�வ�� சிறி ம�ட"கள�# 28.07.1991

வ �ரேவ ைக ச8திர5
1�ேக�

ராேஜ�க=ண�
ம�ட"கள�# 28.07.1991

வ �ரேவ ைக க�ப5 (ச�தி) நா.கனகராசா ச�திய�மா� யா3�பாண� 30.07.1991

வ �ரேவ ைக நிபா சதாசிவ� சேறாஜின. ம�ட"கள�# 30.07.1991

ெல��ன5� $ேன8திரா
ெஜய�தின.

ேவலாHதப��ைள
ம�ட"கள�# 03.08.1991

ெல��ன5� லலிதா பால��தர�இர7சிதமல� தி�ேகாணமைல 05.08.1991

வ �ரேவ ைக நிேவதா சிவபாத� சிவ0ெச'வ� தி�ேகாணமைல 05.08.1991

வ �ரேவ ைக
ெஜசி8த5
(நா0�கரச5)

4ைரராசா ெகௗ�ச�க� வ;ன.யா 12.01.1992

க�ட5
ேகாேண1வர5
(கட��லி)

�கதாச� பா# தி�ேகாணமைல 20.11.1992

க�ட5 கதிரவ5
ம�தத6D�ப��ைள

கிறி��ய�ெப�னா=ேடா
ம�ட"கள�# 23.11.1992

வ �ரேவ ைக ப�மா வ�நாயக�வச�தி ம�ட"கள�# 24.11.1992

வ �ரேவ ைக ம;யா� வ�நாயக<��தி வரல��மி ம�ட"கள�# 12.12.1992

க�ட5 $ேர8திர5 ஆன�தசாமிஆன�தரா) தி�ேகாணமைல 24.12.1992

வ �ரேவ ைக ெசௗ8தராE (றகீ�)
மய�'வாகன�

ேகாேணச<��தி
ம�ட"கள�# 20.12.1992

க�ட5
ெச8தமிFந�ப�
(க��லி)

ெச'ல�4ைர ெஜக� யா3�பாண� 11.11.1993

ெல��ன5�
ஜ�வரIச5
(க��லி)

கி��ணப��ைள

1���ப��ைள
ம�ட"கள�# 11.11.1993

ேமஜ

ெதா?டமா5
(க��லி)

க=ண�ப� ந'லத�ப� ம�ட"கள�# 11.11.1993

க�ட5
சிவேலாக5
(க��லி)

சி�ன�த�ப�

அ�ளான�த�
ம�ட"கள�# 11.11.1993

ெல��ன5�
ந)லத�ப�
(க��லி)

த�கராசா ேகா�லநாத� ம�ட"கள�# 11.11.1993

ெல��ன5�
வ �ரமண�
(க��லி)

ெத8ேவ�திர� �தாக� யா3�பாண� 11.11.1993

ேமஜ

கேண1
(கட�க��லி)

நாகநாதி ஜ6வேநச� யா3�பாண� 11.11.1993

ேமஜ
 அ� (ெஜய�) பர�ராம� ேசாமசீல� தி�ேகாணமைல 31.12.1993

ேமஜ

அ?ெமாழி
(ெகௗதம5)

��ப�ரமண�ய�

ச�திேய�திர�
தி�ேகாணமைல 18.01.1993

வ �ரேவ ைக
9மாரேவ)
(ப�ேற�9மா
)

இராம"��5

ப�ேறம0ச�திர�
அ�பாைற 19.03.1993

2�
ெல��ன5�

கலாப5(அேசா�) மாண�"கவாசக� �தாகர� ம�ட"கள�# 23.08.1993

ேமஜ

�கழரச5
(�வ �8திர5)

(கட�க��லி)
��ப�ரமண�ய� யா3�பாண� 29.08.1993

2�
ெல��ன5�

காரண� 4ைர0சாமி லலிதாேதவ� ம�ட"கள�# 29.09.1993

வ �ரேவ ைக ,வாரகா ந'லத�ப� கமலா ம�ட"கள�# 29.09.1993

க�ட5 தவேனச5
அ�ணாசல�

இராம0ச�திர�
ம�ட"கள�# 09.10.1993
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ேமஜ
 கைலயழக5
(க��லி)

ெபா�ைனயா

ேப��பராசா

ம�ட"கள�# 11.11.1993

க�ட5
மதிநிலவ5
(க��லி)

கணபதி�ப�ளைள தவராசா தி�ேகாணமைல 11.11.1993

2�
ெல��ன5�

ப;$த5 ஆF1க� ச�திரேசக� ம�ட"கள�# 13.11.1993

க�ட5 இராம5 ஏர�ப1��தி ேடவ�� ம�ட"கள�# 05.01.1993

க�ட5 அ5பழகி (அப�) சபாபதி இல��மி தி�ேகாணமைல 29.09.1993

க�ட5 9ய�லி ($தா) இராேச�திர�இ�பவதின. ம�ட"கள�# 29.09.1993

ெல��ன5� தமிழின'ய5 பாைலயா ெஜய0ச�திர� யா3�பாண� 29.04.1994

2�
ெல��ன5�

ஆன8த5 இர�தினவ5ேவ' சிறிபா# தி�ேகாணமைல 13.06.1994

க�ட5
அ ககீத5
(பா?�ய5)

சிவச�# சிவ��திர� அ�பாைற 18.06.1994

ேமஜ

கைலவாண5
(ேமன5)

1�ேக� ெஜகத6�வர� தி�ேகாணமைல 19.05.1994

க�ட5 மணாள5 �லேசகர� சிற6ர7ச� தி�ேகாணமைல 19.05.1994

க�ட5
அ ைகய�க?ண�
(�த)ெப?) 

(கட�க��லி)
4ைரசி�க� #�பகலா யா3�பாண� 16.08.1994

க�ட5
ெஜயகா8த5
(ஜ�வ9மா
)

ேகாபால�ப��ைள

�தாகர�
அ�பாைற 23.08.1994

க�ட5
9ணசலீ5
(அ5பரச5)

மய�'வாகன�

ச*�ணராசா
ம�ட"கள�# 23.08.1994

க�ட5
ல�1ம5
(இைசவாண5) 

(கட�க��லி)
�கதாச� ப�ரணவ� யா3�பாண� 19.09.1994

க�ட5
வாம5 (Jயமண�;) 
(கட�க��லி)

க�தசாமி ரவ�நாயக� ம�ட"கள�# 19.09.1994

ேமஜ

மைறவ?ண5
(ெகன�)

ஏர�# சிவேலாகநாத� தி�ேகாணமைல 06.10.1994

2�
ெல��ன5�

திவா1க
 (பார� ) 1�ேக� ச�க� தி�ேகாணமைல 02.07.1995

ேமஜ
 நவ�8த5 (ராகவ5) த�கேவ' ச�திர� ம�ட"கள�# 20.09.1995

க�ட5
ெசKவான�
(கட�க��லி)

கி��ணப��ைள�மதி யா3�பாண� 20.09.1995

வ �ரேவ ைக உைமயா� சிவலி�க�மேக�வ� ம�ட"கள�# 28.07.1995

வ �ரேவ ைக சிவமல
 க�தசாமி அ�ன"கிள. யா3�பாண� 28.07.1995

ெல��ன5� ச கிலிய5 1�4லி�க� சிவலி�க� அ�பாைற 12.05.1995

வ �ரேவ ைக நவ �ன5 பால��தர� �வ�ணதாச� யா3�பாண� 13.05.1995

க�ட5
ேத5ெமாழி
(ெட1ம5)

இரவ�0ச�திர�

சி�காரேவ'
தி�ேகாணமைல 20.05.1995

க�ட5
எழி)மாற5
(சார க5)

சித�பரநாத� தயாகர� தி�ேகாணமைல 16.06.1995

க�ட5 ேகசவ5 ஆன�த� �தான�தரா) ம�ட"கள�# 24.06.1995

ேமஜ

த க5
(கட�க��லி)

வ 6ர8யா மய�'வாகன� ப4ைள 16.07.1995

க�ட5 வ�)வ5 ஏர�ப1��தி ஜ6வான�த� ம�ட"கள�# 16.07.1995

2�
ெல��ன5�

காIசன' ��ப�ரமண�ய�வச�தி ம�ட"கள�# 28.07.1995

2�
ெல��ன5�

நிகி8தா க�ைதயா சிவமல� ம�ட"கள�# 28.07.1995

2�
ெல��ன5�

M 9ழலி மகாலி�க� த�சின. தி�ேகாணமைல 28.07.1995

2�
ெல��ன5�

ச8திர5 (மத5) மகாலி�க� சத6��மா� ம�ட"கள�# 25.08.1995
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வ �ரேவ ைக ந)லவ5 ேலாற���மா� ம�ட"கள�# 28.08.1995

ேமஜ

ந9ல5 (ேதாம1) 

(கட�க��லி)
க�ைதயா கி��ணதா� யா3�பாண� 03.09.1995

ேமஜ

க?ணாள5
(கட�க��லி)

வ�நாயக�இைளயத�ப� ம�ட"கள�# 03.09.1995

க�ட5
தண�ைக
(கட�க��லி)

கணபதி�ப��ைளவதனா யா3�பாண� 02.10.1995

2�
ெல��ன5�

இைசவாண5 இராஜேகாபா'வ�ம'ரா) ம�ட"கள�# 02.10.1995

2�
ெல��ன5�

��யரச5
அகிேலசப��ைள

சிவ�மா�
ம�ட"கள�# 03.10.1995

வ �ரேவ ைக
மாவள�தா5
(க?ண5)

அழக�சாமி அ���மா� வ;ன.யா 03.10.1995

வ �ரேவ ைக வ �ரபா?�ய5 ெச'வராசா பரமான�த� ம�ட"கள�# 03.10.1995

க�ட5
Nப5
(கட�க��லி)

��ரப�மண�ய� �த�ச� ம�ட"கள�# 17.10.1995

க�ட5
சிவகாமி
(கட�க��லி)

ச=1கலி�க�

இராஜ�மா�
யா3�பாண� 17.10.1995

க�ட5 கி;ஐh ெபா�D�4ைர ராதா ம�ட"கள�# 17.10.1995

வ �ரேவ ைக இ5பநிலா ேவலாHத�ஞான�மா ம�ட"கள�# 17.10.1995

ெல��ன5�
ெதா?ட5
(க��லி)

இராசர�தின�

கி��ணரா)
யா3�பாண� 29.10.1995

2�
ெல��ன5�

உதய5
ெச'ைலயா

ெச�தி'நாத�
தி�ேகாணமைல 29.10.1995

ெல�.ேகண) அகிலா ேசாமேசகர� ச�தியேதவ� யா3�பாண� 30.10.1995

க�ட5 மதிய�5ப5 (ந�ேரா) ஆன�தராசா சிவர7ச� தி�ேகாணமைல 07.08.1995

2�
ெல��ன5�

மைறமைல சி�னராசா கிறிJபரா) யா3�பாண� 31.03.1996

ேமஜ
 ��யரசி (பப�தா) சி�னராசாஆன�தி யா3�பாண� 03.04.1996

ெல�.ேகண) கைலயரசி 4ைரராசா நள.ன�மா� யா3�பாண� 04.04.1996

க�ட5
ெப;யத�ப�
(ல�$மண5)

ெபா�D�4ைர

ெசல�அமK�
யா3�பாண� 04.04.1996

வ �ரேவ ைக $ட
மண� சி�னராசா சசீ�திர� யா3�பாண� 04.04.1996

க�ட5
பா?�ய5
(ேஜh�க
)

இராைசயா சசி"�மா� யா3�பாண� 04.11.1996

2�
ெல��ன5�

9கதா ச=1கலி�க� �ஜாதா யா3�பாண� 18.07.1996

ேமஜ

ராஜ�K
(இராவண5)

மகாேதவ�உமாச�க� யா3�பாண� 28.11.1997

ேமஜ
 அ5பழக5 (நள'5) பரமான�த�அ0�த� யா3�பாண� 19.05.1997

ெல��ன5� தமிFமாற5 ச*�ணராச� சிறிதர� யா3�பாண� 19.05.1997

2�
ெல��ன5�

கைல�9மண5 ேதவராசா ெஜயBப� யா3�பாண� 07.06.1997

க�ட5 நி
மல5 த�மராஜசி�க� ப�ரச�னா யா3�பாண� 01.08.1997

ெல��ன5� சிவ�ப�;ய5
ேஜா�ெக*பL"க�ஜ���

ெஜயமதி
யா3�பாண� 05.10.1997

ேமஜ

சிறி (திமாற5) 

(கட�க��லி)
கேணசப��ைள

ரவ�0ச�திர�
யா3�பாண� 18.10.1997

ேமஜ
 க?ண5
ச=1கலி�க�

ச�திரேமாக�
யா3�பாண� 01.10.1997

க�ட5 �ேனா (ப�;ய5) தியாகராஜாவ�ம'ரா) யா3�பாண� 18.11.1997

க�ட5 ந)லவ5 நாகர�தின�ஆன�தேவ' யா3�பாண� 03.01.1998

ெல��ன5� யேசாதின' இராசலி�க�மதிவதனா யா3�பாண� 01.02.1998

ெல��ன5� வ�ேவதா யா3�பாண� 01.02.1998
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�ைச�ப��ைள

ெஜன�சமின�

2�

ெல��ன��
ேசாழ�ய�� �மாரலி�க���தின� யா��பாண� 01.02.1998

2�

ெல��ன��
ப�ரபாலின� ச�தனேகாபா� ப�கா யா��பாண� 01.02.1998

வ �ரேவ�ைக மா�� (ச�கழகி) ஜயா!"ைரவ�ஜய�மா$ யா��பாண� 01.02.1998

வ �ரேவ�ைக
க�ண ப�ைற

(நாயக�)

ெச�வர!தின�

வ�மேல�திர%
யா��பாண� 01.02.1998

வ �ரேவ�ைக மல#$ேசாழ� மகாராசா ஜ&வகா�த% யா��பாண� 01.02.1998

ேமஜ# அகில�
ெச�ல!"ைர

அகிலான�த�
யா��பாண� 01.07.1998

ெல��ன�� கைன'ேதவ� ஜயா!"ைர (ஜ&ப% யா��பாண� 06.10.1998

ெல��ன�� நேர)திர�
கனகர!தின�

ெஜன&)வர%
யா��பாண� 23.06.1999

க�ட� தமிேழ)தி வ��லிய� ெறாசா% யா��பாண� 26.06.1999

க�ட� ஈழேநச� ேவலா+த� ப�ரபாகர% யா��பாண� 02.07.1999

ேமஜ# இள.ெசழிய� கனகசைப ந-சேபச% யா��பாண� 14.10.1999

க�ட�
�மாரேவ�

(கட க/�0லி)
(�ப�ரமண�ய� (தச% யா��பாண� 02.11.2000

க�ட�

திேன1

(2ேவ)திர�)

(கட க/�0லி)

வய�ரவநாத% கஜான% யா��பாண� 12.03.2000

வ �ரேவ�ைக

ச)திர�மா#(மண�) 

(சிற�0

எ�ைல�பைட)

கன�ச�திர�மா யா��பாண� 29.10.2000

ேமஜ#
ஓைசய�ன�யவ�

(கட க/�0லி)
இர!தின� ரா/�மா யா��பாண� 15.09.2001

ேமஜ#
5� (5�ய�) 

(கட க/�0லி)
நாேக�திர% கமேல�திர% யா��பாண� 01.05.2002

க�ட� 2ட#ெமாழி இராயேகாபால% (ஜ&ப% யா��பாண� 24.02.2002

ஏவ��சமீ� எழி�க�ண� அ0�சீல%"0சிலா) யா��பாண� 10.03.2003

ெல�.ேகண�

அ8த�

(ஈழ�ப��யா) 

(கட க/�0லி)

பால(�ப�ரமண�ய�

(க�தின�
யா��பாண� 06.07.2003

ெல�.ேகண�
யாழின�

(கட க/�0லி)
நவர!தின� நிர2சின� யா��பாண� 06.07.2003

ேமஜ#

கதிேராவ�ய�

(கா#'த�ப�) 

(கட க/�0லி)

ெச�வ%வரத% யா��பாண� 06.07.2003

க�ட�

ஈைகவ�ண�

(ஈைகவாண�) 

(கட க/�0லி)

(ேவ�திர% பா3 யா��பாண� 06.07.2003

ெல�.ேகண�

8/ேகச�

(கி�ல�) 

(கட க/�0லி)

கேணச% சிவ�0நாத% யா��பாண� 30.07.2003
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