
• ��ற�

• மாவ �ர
க�

• க��லிக�

• நா���ப�றாள
க�

• அ��க�க�

• வ �ர�தளபதிக�

• உய�ரா�த க�

• சம
�கள நாயக
க�

• அழியா#$ட
க�

• ஒள'�பட க�

• வண�க�பாட)க�

• Wallpapers 

• இைணய,ய�-�
இ)ல�

• மாவ �ர
 இ)ல�

• ஈழ�ஹ01

தமிழ�ழ வ��தைல� ேபாரா�ட�தி�காகஉைழ�� சாவ�ைன�த�வ��ெகா�ட

நா���ப�றாள கள!"வ�பர#

அைழ�2�
ெபய


�4�ெபய
 இட� வ �ர#சா0

மானவ �ர"

தி$மைல�தியாகி

நடராச"

தி$ேகாணமைல 02.04.1957

மாமன!த 

ஆ.இராசர�தின#
யா)�பாண# 01.01.1976

இர�தின#

வ�*வேஜாதி (இ"ப#)
யா)�பாண# 17.07.1979

,.எ*.பாேல.திரா 14.07.1979

ஐயா��ைர

இ.திரராஜ"
யா)�பாண# 21.07.1979

பரநி$பசி0க#

இைற1மார"
யா)�பாண# 27.05.1982

சிவபாலசி0க#

உைம1மார"
யா)�பாண# 27.05.1982

அ.திேர*ப�3ைள

வ�மலதாச"

(மன!தநாகமண�"

ப�தி,ைகஆசி,ய )

யா)�பாண# 24.07.1983

இெர�ண# ம�ட�கள�4 04.03.1985

தனபால5,ய 

ரஜ.த"
யா)�பாண# 16.09.1985

க.ைதயா க.தசாமி தி$ேகாணமைல 16.09.1985

சிவா (படேகா�6) வ7ன!யா 13.02.1986

ப��க� ரவ� யா)�பாண# 18.06.1986

மாண��க#

தவசீலேசகர#

(வ�ேனா�)

யா)�பாண# 17.07.1986

கனகர�தின#

சதான.த" (19:)
கிள!ெநா;சி 17.08.1986

மா�ப�3ைள யா)�பாண# 15.10.1986
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நாகமண�

(நா���ப�றள )

நாகமண�

ைகைலநாத"

<=ைல�த�7 14.06.1986

க.ைதயா ஏகா#பர# தி$ேகாணமைல 28.06.1987

ஆ?<கநாத" தி$ேகாணமைல 08.06.1987

காள!தாச"

ெச=ல�1மா 

(ெச=வ#)

தி$ேகாணமைல 08.10.1987

சவ,�ப�3ைள

:ழியா#ப�3ைள

ேயாகர�தின#

(ேயாக#)

ம"னா 23.09.1987

வ�"ச" (நவநிதி)
தி$நா7�கர:

:ேர*1மா 
யா)�பாண# 10.11.1987

ஆ?<க#

தாேமாதர#ப�3ைள

(ெப,ய4ல#

மாகவ��தியாலய

ஆசி,ய )

யா)�பாண# 10.11.1987

சிவ1$நாத"

கேணசநாத" (வவா) 

(நாடகெநறியாள )

யா)�பாண# 10.12.1987

வ �.எ#.1கராஜா 13.10.1987

ெச=ல;சாமி யா)�பாண# 24.10.1987

ச�<க# ர0கநாத"

(மா*ர )
யா)�பாண# 16.11.1987

நாகர�ண# சிவச0க யா)�பாண# 21.12.1987

வ�*@A �தி

(நா���ப�றாள )

சிவலி0க#

வ�*@A �தி
யா)�பாண# 20.12.1988

ெமா�ைடநாத"
கனகலி0க#

4*பநாத"
யா)�பாண# 16.01.1988

நேடச" அ#பாைற 02.08.1988

அ"ைனBபதி

கணபதி�ப�3ைள
ம�ட�கள�4 19.04.1988

கணபதி�ப�3ைள

நவர�தினராசா
கிள!ெநா;சி 24.04.1988

ஐய#ப�3ைள

கணபதி�ப�3ைள
கிள!ெநா;சி 04.08.1988

த.<1.த" (சிற�கர") 

(மாணவ")
கிள!ெநா;சி 28.04.1988

க.ைதயா பா�கிய#

(பா�கிய#அ�கா)
யா)�பாண# 06.01.1988

கதி,�ப�3ைள நடராசா யா)�பாண# 06.01.1988

எ#.�ைரராஜா யா)�பாண# 24.08.1988

ெபா"C��ைர

கேணசA �தி
யா)�பாண# 22.09.1988

ைவ�திலி0க#

பரமநாத" (ேசாதி)
யா)�பாண# 10.01.1988

ந.த" 10.02.1988

ேவD�ப�3ைள

ெச=ல�க��
யா)�பாண# 10.04.1988

ெச=ல�க��

ேசாதிலி0க#
யா)�பாண# 04.10.1988

தி$மதி ெச=ல�க��

இராச<��
யா)�பாண# 04.10.1988

கணபதி�ப�3ைள

ேவ=<$க"

10.05.1988
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சி"ன�த#ப�

சிவ:�ப�ரமண�ய#

ெபா"ன#பல# 10.06.1988

அ$ளான.த# ரவ�

(6*ேகாரவ�)
யா)�பாண# 13.10.1988

கதி காமநாத" யா)�பாண# 14.10.1988

ெபா"ைனயா சிற�தர" யா)�பாண# 14.10.1988

சி"ன��ைர

ச�1ணராசா

(1ள! பான நிைலய

உ,ைமயாள )

யா)�பாண# 18.10.1988

மாமன!த 

சிவஞான:.தர#

(ப�ரைஜக3

1��தைலவ )

யா)�பாண# 21.10.1988

ெச=ைலயா

கிேள�ற" (கி�றா 

இைச�கைலஞ )

யா)�பாண# 21.10.1988

சிவசித#பர�ப�3ைள

சிவராசப�3ைள
யா)�பாண# 25.10.1988

இராஜச0க,

(ெத"மரா�சி

ப�ரைஜக31�

தைலவ$#

ச�ட�தரண�Fமான)

யா)�பாண# 26.10.1988

ெவ3ைளய" ம�ட�கள�4 11.02.1988

:.தர# யா)�பாண# 11.03.1988

காள!ராஜா தி$ேகாணமைல 11.04.1988

கனகசைப

தனபாலசி0க#
யா)�பாண# 11.04.1988

சரவண<��

ெச=வராசா (மாமா) 

(சாவக;ேச,

வ �தக ச0க

ெசயலாள )

யா)�பாண# 11.05.1988

ர1 தி$ேகாணமைல 11.07.1988

கி$*ணப�3ைள

வ=லி4ர# (:க.த")
யா)�பாண# 11.08.1988

ப�ேற#1மா யா)�பாண# 11.08.1988

பாலகி$*ண"

(ஆசி,ய )
11.11.1988

நாேக.திர#

கி$*ணதா*

(உய தர வ1�4

மாணவ")

யா)�பாண# 11.12.1988

:.தர#

ைவ1.தநாத"
யா)�பாண# 13.11.1988

ச0க 14.11.1988

கிள!ய" 14.11.1988

நாக;ெச=வ"

1ணாள" (மாணவ")
யா)�பாண# 19.11.1988

த#ப�ராசா ச0கர" கிள!ெநா;சி 21.11.1988

Bேலாகசி0க# வ7ன!யா 22.11.1988

ந.பால1$ வ7ன!யா 22.11.1988

ம,யநாயக#

G�ச�கா,ய*

(ச.திர1மா )

யா)�பாண# 27.11.1988
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தி$மதி மேனாகதி

ப�ரபாகர"

யா)�பாண# 28.11.1988

சி"ன��ைர

1ணர�தின# (1ண#)
கிள!ெநா;சி 11.01.1988

த#ப��ப�3ைள சிவா 12.02.1988

அ�ணா சிவதாச"

நி மல"
யா)�பாண# 12.03.1988

நாக<��

க$ணான.தசிவ#
யா)�பாண# 12.04.1988

ெபா"C��ைர

வ�ண�கிள!

(<1.த")

யா)�பாண# 12.11.1988

அரசலி0க#

ேதவதாச"
யா)�பாண# 15.12.1988

ெச=வ� ம9:ளாேதவ�

கனகர�தின#
யா)�பாண# 16.12.1988

அ$;:ண"

ெஜயதாச" (தயா)
யா)�பாண# 23.12.1988

த#ைபயா

இ$1லசி0க#
யா)�பாண# 23.12.1988

ச.திர1மா கதிரேவD யா)�பாண# 24.12.1988

இராச�ைர

<$ைகயா
யா)�பாண# 31.12.1988

பரேம*வர"

<ரள!தர"
யா)�பாண# 06.05.1989

நடராசா கி$பாகர"

(கி$பா)
யா)�பாண# 06.06.1989

இ.சதாசிவ# 06.09.1989

:�ைபயா நி�கல* வ7ன!யா 06.11.1989

த0கேவலாFத# யா)�பாண# 19.06.1989

இராமநாத" கேண*1மா (வ��தைல�

4லிக3 மாணவ இய�கஉ?�ப�ன )
24.06.1989

ெச=வ#அ�கா

(ெச=வ# ெச.திேவ=)
யா)�பாண# 28.06.1989

:�ப�ரமண�ய#

பர.தாம"
யா)�பாண# 07.03.1989

சேராஜின!ேதவ�

தாேமாதர#ப�3ைள

(சேறா அ�கா)

தி$ேகாணமைல 13.07.1989

ெச=ல��ைர

ச;சிதான.த# (யா). 

ெசயலகஊழிய )

யா)�பாண# 15.07.1989

ஆ.மகாலி0க# (நில

அளைவயாள )
யா)�பாண# 17.07.1989

நாகர�தின#

வ��கிேன*வர"
யா)�பாண# 19.07.1989

தி$நா7�கர:

பாேல.திரா (பால")
யா)�பாண# 20.07.1989

க.ைதயா

ேவலாFத1மார 

(த#ப�)

யா)�பாண# 23.07.1989

மகாலி0க#

மேக*வர" (யா). 

ம�தியக=I,

வ �தகப�,7

மாணவC#

வ�.4.மாணவ இய�க

ந� ேவலி

ெபா?�பாள$#)

யா)�பாண# 23.07.1989
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ர0கராஜ" கி,தர" யா)�பாண# 27.07.1989

கனகர�தின#

ரவ �.திர"
யா)�பாண# 26.07.1989

அ.ேதான!<��

அ"ரன!ெபன!ய*

(�ைர)

யா)�பாண# 08.08.1989

ர0கநாத"மா*ர 15.08.1989

ெச=வ� ேசாபா

அைட�கல<��

(மக3)

யா)�பாண# 23.08.1989

அைட�கல<��

(த.ைத)
யா)�பாண# 23.08.1989

க.இ.திர" யா)�பாண# 25.08.1989

த ம1ேல.திர" கிள!ெநா;சி 23.09.1989

இ.திரநாதக" யா)�பாண# 23.09.1989

நாகநாத" பாேல.திரா யா)�பாண# 23.09.1989

ெச=ைலயா ேயாச� <=ைல�த�7 26.09.1989

த மலி0க#

ரவ�;ச.திர" (ரவ�)
கிள!ெநா;சி 10.06.1989

க?�ைபயா1மாரராசா

(1மா )
கிள!ெநா;சி 10.06.1989

ெச=ல�த#ப�

(ெச=வ#)
யா)�பாண# 17.11.1989

கனகசைப :தாகர"

(:தா)
கிள!ெநா;சி 27.11.1989

தி$ஞானேசகர# யா)�பாண# 12.01.1989

பா*கர" (ர9ச") யா)�பாண# 25.12.1989

த#4 நேட: (1ள! பான

நிைலயஉ,ைமயாள )
கிள!ெநா;சி 22.12.1989

பாலா 28.12.1989

வ�ஜயர�ண#

ேதவ1மா 

(அறிெவாள!)

யா)�பாண# 30.12.1989

க.ெச=வராசா

(சி"ன��ைர)
யா)�பாண# 01.12.1990

1ணர�தின#

வ�ஜய1மா (வ�ஜி)
யா)�பாண# 01.01.1989

கேணசலி0க#

ஜ�வ1மா (ஜ�வ")
யா)�பாண# 01.03.1989

சி"ன�த#ப�

சா.தராசா (க�ண")
யா)�பாண# 30.01.1989

:�ப�ரமண�ய#

நி�தியான.தராசா
யா)�பாண# 30.01.1989

தனபாலசி0க# ச.திேய.திரா (யா). 

ப=கைல�கழக ம$��வபJட மாணவ")
11.07.1965

சி"ன�த#ப� ெஜகநாத" (யா). 

ப=கைல�கழகவ�9ஞானபJட மாணவ")
02.02.1989

சிவஞான:.தர#

சிவர9ச" (ர9ச")
யா)�பாண# 02.02.1989

சி"ன�த#ப�

ரவ �.திர" (ராகவ")
யா)�பாண# 02.04.1989

க.தசாமி

ச�<க:.தர#
யா)�பாண# 02.05.1989

ெச=ல��ைர

தனபாலசி0க#
யா)�பாண# 02.06.1989

ெதKேவ.திரபால"

(ெம"6*)

யா)�பாண# 02.09.1989
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�த�ச� (�த�) ��ைல
த�� 15.02.1989

நாகலி�க� ேதவராசா

(சி�ன
த�ப�)
யா��பாண� 03.07.1989

கதி�கா�க�ைதயா யா��பாண� 03.07.1989

ெச�ைலயா

தவேலாகநாத�

(ச�திர�)

யா��பாண� 31.03.1989

த�ப�ராசா கி�பாகர�

(ஜ�வா)
யா��பாண� 15.04.1989

க�ைதயா

ெச�ல
!ைர
யா��பாண� 04.12.1989

சபாபதி�ப�"ைள

ரவ�$ச�திர�
யா��பாண� 04.12.1989

பார
 கிள%ெநா$சி 24.04.1989

சி�ன
!ைர

ப�ரபாகர� (யா�. 

ப�கைல&கழக

கைல�ப(ட

இ+தியா,-

மாணவ�)

��ைல
த�� 30.04.1989

ெச�ல�பா

பாேல�திர�

(ெச�வ�த�)

வ�ன%யா 05.01.1989

க�ைதயா

கேணசலி�க�
வ�ன%யா 05.01.1989

சிற�ைவயா01 ெச�வ� ��ைல
த�� 05.01.1989

க�தேவ� யா��பாண� 01.08.1989

கனகசைப

ச,�கேசாதி (ேசாதி)
யா��பாண� 05.09.1989

தி�$ெச�வ�அகில�

(யா�. ப1ேயாவா�

க�31உய�தர

மாணவ�)

யா��பாண� 05.10.1989

தேவ�திரராசா யா��பாண� 16.05.1989

ெச.சிவலி�க� யா��பாண� 16.05.1989

இ.பா�
த�ப� யா��பாண� 16.05.1989

சபாபதி பாலசி�க�

(பா5)
25.05.1989

6லேசகர� ப
மநாத� தி�வ�ள�க� 28.05.1989

ெச�வநாத�

கிறி7ேதா�ப�
யா��பாண� 28.05.1989

கதி1�ப�"ைள நடராசா யா��பாண� 06.01.1989

நாகர8ண�

ஆன�தராசா (ஆன�தி) 

(யா�. ைவ
த�7வரா

க�31மாணவ�)

யா��பாண� 06.01.1989

ெச�வராண�

உ�
திரசி�க�
யா��பாண� 06.01.1989

சிவஞானவதி

சிவ��ப�ரமண�ய�
யா��பாண� 06.01.1989

இராச!ைர

ெறாப��ச�ேதாம7
யா��பாண� 06.03.1989

வ�&கிேன7வர�

(வவ�)
21.05.1990

மா�&க,-

அ�ைமநாய� (ட�கா) 

தி�ேகாணமைல 14.06.1990
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(ப�கைல&கழக

மாணவ�)

கனகர
தின� அ�பாைற 17.06.1990

ெச�தி�ேவ�

மண�மாற� (ரவ�)
யா��பாண� 20.06.1990

ெச�வர
தின�

ெச�வ&6மா� (ராச�)
யா��பாண� 08.07.1990

காசிலி�க� சிவபால�

(மா�பழ�)
யா��பாண� 08.07.1990

லி�க� யா��பாண� 23.09.1990

ெபா�ராசா 23.09.1990

ெச�வராசா 23.09.1990

��ப�ரமண�ய�

தியாகராஜா
யா��பாண� 11.10.1990

மாமன%த�

ெபா.அ�ணாசல�
வ�ன%யா 12.01.1990

பால��தர� ரவ ��திர� ம8ட&கள�0 04.04.1991

ெஜயதா7 வ�ன%யா 16.06.1991

சிவபாத�

�ேர76மா�
யா��பாண� 07.01.1991

இர
தின�

வ�ண6லசி�க�

(6ய�ல�)

யா��பாண� 16.07.1991

�ேர7 யா��பாண� 28.07.1991

சிவஞான�

சிற�Pயான�த�

(ேதவ�)

யா��பாண� 30.07.1991

அ�ைம ம8ட&கள�0 16.09.1991

வ�7மா ம8ட&கள�0 28.10.1991

ேதவராஜா ம8ட&கள�0 28.10.1991

இ.உதய6மா� (ரவ�) ம8ட&கள�0 28.11.1991

தி�மதி

சிவ&ெகா<�!

ஞான�
!

��ைல
த�� 13.12.1991

சி.நிதி 28.12.1991

ப(தா�பர� ம8ட&கள�0 28.12.1991

ச�திர�

(நா8-�ப;றாள�)

��தரலி�க�

ச�திரலி�க�
யா��பாண� 06.09.1991

ராசா

(நா8-�ப;றாள�)

நாகராசா

0ேல�திரராசா
யா��பாண� 16.01.1991

ஆன�த� ம8ட&கள�0 01.09.1992

ராஜ� ம8ட&கள�0 01.10.1992

இராசா ம8ட&கள�0 21.01.1992

ெபா�ன�

பால��ப�ரமண�ய�

(ெப1ய,ண�)

வ�ன%யா 29.02.1992

க.த�7வர�

(சததியநாத�) 

(வ�-தைல�0லிக"

மாணவ�இய&க

உ+�ப�ன�)

யா��பாண� 03.02.1992

கணபதி�ப�"ைள

தி�
தண�
ம8ட&கள�0 05.12.1992

ஞானேசக�

npஜயகேண7
ம8ட&கள�0 14.05.1992
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கணபதி�ப�"ைள

(தி�ேகாணமைல

�8-$ேசைன

பாடசாைலஅதிப�)

தி�ேகாணமைல 14.05.1992

மதிவாண� (வ�-தைல�0லிக" மாணவ�

இய&கஉ+�ப�ன�)
14.05.1992

கதி�காம�ேபா=

கனகர
தின�
ம8ட&கள�0 06.03.1992

கணபதி�ப�"ைள

ெஜயசீல�
ம8ட&கள�0 26.07.1992

0,ண�ய�

பாலசி�க�
தி�ேகாணமைல 08.07.1992

ேயாகநாத�?ப6மா�

(?ப�)
ம8ட&கள�0 08.08.1992

தயாள� ம8ட&கள�0 26.09.1992

நாகராசா @1யபால�

(ஆதரவாள�)
யா��பாண� 27.10.1992

நேட� கிள%ெநா$சி

சீன%
த�ப�

ேயாகநாத� (யா�. 

ப�கைல&கழக சி
த

ம�
!வ
!ைற 4�

ஆ,-மாணவ�)

ம8ட&கள�0 13.12.1992

ெபா�A
!ைர

��கB�
தி (இராசா)
கிள%ெநா$சி 01.04.1993

சி�னவ�

பCசலி�க�

ெஜகநாத�

(ஆதரவாள�)

யா��பாண� 27.01.1993

மாகாலி�கசிவ�

(நா8-�ப;றாள�)
ஞானச�ப�த� ம8ட&கள�0 18.10.1993

ேவ5�ப�"ைள

(நா8-�ப;றாள�)

ெவ"ைள&68=

ேவ5�ப�"ைள
அ�பாைற 19.04.1994

க�த�

(ஆதரவாள�)
க�த� ம8ட&கள�0 24.01.1994

சி�ன
த�ப�

(ஆதரவாள�)

ெர8ணசி�க�

சி�ன
த�ப�
ம8ட&கள�0 30.01.1994

வச�த�

(ஆதரவாள�)
க�ைதயாவச�த� ம8ட&கள�0 28.02.1994

ரவ ��த�ர�

(ஆதரவாள�)
சீன%
த�ப� ரவ ��த�ர� ம8ட&கள�0 03.07.1994

ப�ரபா

(ஆதரவாள�)
ேகாணமைலப�ரபா தி�ேகாணமைல 05.08.1994

;ந;6ண�

(ஆதரவாள�)
நவெர8ண� ந;6ண� ம8ட&கள�0 07.10.1994

சிவலி�க�

(ஆதரவாள�)

சி
திரேவ�

சிவலி�க�
ம8ட&கள�0 18.07.1994

சி�னவ�

(ஆதரவாள�)

கி�7ணப�"ைள

கி�ைபராஜா
ம8ட&கள�0 09.04.1994

ேயாகநாத�

(ஆதரவாள�)

ஏர�பB�
தி

ேயாகநாத�
ம8ட&கள�0 10.12.1994

சதாகர�

(ஆதரவாள�)
சி�ன
!ைர சதாகர� ம8ட&கள�0 25.11.1994

ச�திரேசகர�

(நா8-�ப;றாள�)

கணபதி�ப�"ைள

ச�திரேசகர�
ம8ட&கள�0 19.04.1994

நாேவ�திர�

(0லிமாமா)

ெச�ைலயா

த�மேசன�
யா��பாண� 08.05.1995

ரவ ��திரராசா

(நா8-�ப;றாள�)

ெச�ல
!ைர

ரவ ��திரராசா
யா��பாண� 15.09.1995
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கேணச�

(ஆதரவாள�)

கேணச� ம8ட&கள�0 01.01.1996

ஞான$ெச�வ�

(ஆதரவாள�)

ஞான$ெச�வ�

ேவ�ராE
ம8ட&கள�0 23.02.1995

இ�ப�

(ஆதரவாள�)

தியாகராசா இ�பராசா

(இ�ப�)
ம8ட&கள�0 23.11.1995

சி�னவ�

(ஆதவாள�)
மாண�&க� சி�னவ� ம8ட&கள�0 13.06.1995

ரவ ��திர�

(ஆதரவாளர�)

அ�ேதான%�ப�"ைள

ரவ ��திர�
யா��பாண�

ச
தியான�த�

(நா8-�ப;றாள�)

சித�பர�ப�"ைள

ச
தியான�த�
ம�னா� 15.03.1996

ேயாேக�திர�

(நா8-�ப;றாள�)

சிவபால��ப�ரமண�ய�

ேயாேக�திர�
யா��பாண� 21.11.1996

தியாகதா7

(நா8-�ப;றாள�)
வ �ரசி�க� தியாகதா7 யா��பாண� 21.11.1996

நிமேல�திர�

(நா8-�ப;றாள�)

ப�ரா�சி7ஜ7மி�

நிமேல�திர�
தி�ேகாணமைல 02.05.1997

கவ�த�

(நா8-�ப;றாள�)

க�தசாமி

சிறிகி�பாகர�
கிள%ெநா$சி 02.05.1997

தன%நாயக�

(நா8-�ப;றாள�)
ேபான%7தன%நாயக� கிள%ெநா$சி 02.05.1997

ரா�

(நா8-�ப;றாள�)

��ப�ரமண�ய�

சிறிரா�
யா��பாண� 02.05.1997

ேப$சி�
த�

(நா8-�ப;றாள�)
கணபதி ேப$சி�
த� தி�ேகாணமைல 02.08.1997

த�கராE

(நா8-�ப;றாள�)
சிவராசா த�கராE ம8ட&கள�0 04.01.1997

ெநவ��நிலா�

(நா8-�ப;றாள�)

@ைச�ப�"ைள

ெலன%7லா�

ெநவ��நிலா�

ம�னா� 05.10.1997

ரவ�

(நா8-�ப;றாள�)
த�கராசா ரவ ��திர� ம8ட&கள�0 18.05.1997

ப�ரபாகர�

(நா8-�ப;றாள�)

ெபா�ன�பல�

ப�ரபாகர�
��ைல
த�� 10.06.1997

வ�ஜய6மா�

(நா8-�ப;றாள�)

சி�ன
த�ப�

வ�ஜய6மா�
தி�ேகாணமைல 23.12.1997

ேதாமா7

(நா8-�ப;றாள�)

ேயாகர
தின�

ேதாமா7
மேலசியா 16.10.1997

ெஜகத�76மா�

(நா8-�ப;றாள�)

சி�கராசா

ெஜகத�76மா�
யா��பாண� 21.12.1998

த�மசீல�

(நா8-�ப;றாள�)

ேவ5த�மசீல�

ப�சிவா
கிள%ெநா$சி 02.03.1998

ராE6மா�

(நா8-�ப;றாள�)

!ைரசி�க� ராE6மா�

(68=)
யா��பாண� 02.03.1998

தயாகர�

(நா8-�ப;றாள�)
ப
மநாத� தயாகர� யா��பாண� 02.03.1998

ைவய��6மா�

(நா8-�ப;றாள�)

சி�ைனயா

ைவய��6மா�
கிள%ெநா$சி 02.03.1998

��தரவதன�

(நா8-�ப;றாள�)

அழேக�திர�

��தரவதன�
தி�ேகாணமைல 21.02.1998

@1

(நா8-�ப;றாள�)
சீவர8ண�@1 ம8ட&கள�0 16.03.1998

ெவ"ைள&68=

(நா8-�ப;றாள�)
நாக�
! ேச!ராசா ம8ட&கள�0 12.03.1998

ரவ ��திர�

(நா8-�ப;றாள�)

��ப�ரமண�ய�

ரவ ��திர�
ம8ட&கள�0 24.04.1998

பா7கர�

(நா8-�ப;றாள�)
மாண�&க� பா7கர� ம8ட&கள�0 04.08.1998
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தியா6

(நா8-�ப;றாள�)

ச,�க�தியாகராஜா யா��பாண� 04.11.1998

தவராசா

(நா8-�ப;றாள�)
��தரேசகர� தவராசா தி�ேகாணமைல 22.06.1998

ேதவதா7

(நா8-�ப;றாள�)

இராசமாண�&க�

ேதவதா7
ம8ட&கள�0 18.06.1998

�ேர�திர�

(நா8-�ப;றாள�)

கி�7ணப�"ைள

�ேர�திர�
ம8ட&கள�0 16.06.1998

��ைபயா

(நா8-�ப;றாள�)

ெவ"ைளய�ேவ5

��ைபயா
��ைல
த�� 06.08.1998

வ�ேனா

(நா8-�ப;றாள�)

மாண�&கேவ�

வ�ேனாகர�
ம8ட&கள�0 06.12.1998

பால�

(நா8-�ப;றாள�)
சி�ன
த�ப� பால� அ�பாைற 02.09.1999

ரா�

(நா8-�ப;றாள�)

ஏகா�பர�

ேயாேக7வர�
��ைல
த�� 03.01.1999

இராச�

(நா8-�ப;றாள�)
6மரநாயக�இராச� அ�பாைற 20.12.1999

ராச�

(நா8-�ப;றாள�)
6மாரநாயக� ராச� அ�பாைற 20.12.1999

சி�னவ�

(நா8-�ப;றாள�)
கலாேமாக� �க�த� யா��பாண� 23.05.2000

ர6

(நா8-�ப;றாள�)
த�ப�
!ைர ர6நாத� கிள%ெநா$சி 15.06.2000

ரேம7

(நா8-ப;றாள�)

வ=ேவ5

ரேம76மா�
ம8ட&கள�0 18.06.2000

கேஜ�திர�

(நா8-�ப;றாள�)

6ணேசகர�

கேஜ�திர�
��ைல
த�� 07.10.2000

ப�ரபாகர�

(நா8-�ப;றாள�)

ெச�ல
!ைர

ப�ரபாகர�
யா��பாண� 22.07.2000

6மா�

(நா8-�ப;றாள�)
ம
தியா76மா� யா��பாண� 22.02.2000

மதி

(நா8-ப;றாள�)

ைவரவ�

ேவ5�மய�5�
கிள%ெநா$சி 24.09.2000

ேசரமா�

(நா8-�ப;றாள�)
��ைகயா நவந�த� யா��பாண� 26.10.2000

ரவ ��திர6மா�

(நா8-�ப;றாள�)

ர�கநாத�

ரவ ��திர6மா�
��ைல
த�� 28.12.2000

சிவநாத�

(நா8-�ப;றாள�)
க�தசாமி சிவநாத� யா��பாண� 30.07.2001

ப
மாவதி

(நா8-�ப;றாள�)

தி�ைலநாயக�

ப
மாவதி
யா��பாண� 21.01.2001

வா�கி

(நா8-�ப;றாள�)
வா�கி தியாகராசா யா��பாண� 18.01.2001

ெறஜினா

(நா8-�ப;றாள�)
ப
மாவதி ெஜகநாத� யா��பாண� 17.02.2001

ைகைலராசா

(நா8-�ப;றாள�)

ெப1யக+�ப�

07பராE
ம�னா� 02.08.2001

ெதா�ப�

(நா8-�ப;றாள�)

சி�ன
த�ப�

ந�ைலயா
கிள%ெநா$சி 03.02.2001

ராஜா

(நா8-�ப;றாள�)
சி�ைனயா க�ைதயா ��ைல
த�� 13.04.2001

தவமண�

(நா8-�ப;றாள�)

ெச�வர
தின�

தவமண�
��ைல
த�� 29.04.2001

6மா�

(நா8-�ப;றாள�)
ெப�மா"வ�ஐய6மா� கிள%ெநா$சி 15.05.2001

ச&திேவ�

(நா8-�ப;றாள�)
ர�க� ச&திேவ� ��ைல
த�� 26.06.2001

கிள%ெநா$சி 28.06.2001
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கனகலி�க�

(நா	
�பறாள�)

கணபதி�ப��ைள

கனகலி�க�

�ய�ல�

(நா	
�பறாள�)

சிவ��ப�ரமண�ய�

சதான�த�
தி�ேகாணமைல 07.08.2001

ேமாகனா�ப�ைக

(நா	
�பறாள�)

கேணச�

ேமாகனா�ப�ைக
யா!�பாண� 10.04.2001

க�தசாமி

(நா	
�பறாள�)

கணபதி�ப��ைள

க�தசாமி
கிள"ெநா$சி 29.10.2001

ரா%�மா�

(நா	
�பறாள�)

ெபா�&'(ைர

த�ம�லசி�க�
தி�ேகாணமைல 27.11.2001

ம)யதா*

(நா	
�பறாள�)

ஞான�ப�ரகாச��

ம)யதா*

ெச,வ-ேகா�

யா!�பாண� 03.04.2001

இராசர'தின�

(நா	
�பறாள�)

ேவ/�ப��ைள

இராசர'தின�
கிள"ெநா$சி 24.04.2001

0*பராசா

(நா	
�பறாள�)
க�தசாமி 0*பராசா கிள"ெநா$சி 27.04.2001

ச�திரசிறி

(நா	
�பறாள�)
பாலசி�க� ச�திரசிறி வ1ன"யா 28.06.2001

ஆ$சி

(நா	
�பறாள�)

க�ைதயா

சி�ன�ப��ைள
யா!�பாண� 16.02.2002

கணபதி�ப��ைள

(நா	
�பறாள�)

பரமான�த�

கணபதி�ப��ைள
யா!�பாண� 27.02.2002

க�ணாநிதி

(நா	
�பறாள�)

மா�-க3


க�ணாநிதி
யா!�பாண� 23.09.2002

அ5த6*வர�

(நா	
�பறாள�)

இர'தினராசா

அ5த6*வர�
யா!�பாண� 06.07.2002

ரவ 6�திர�

(நா	
�பறாள�)
5�ேக� ரவ 6�திர� 5,ைல'த61 08.06.2002

ெச,வ�

(நா	
�பறாள�)
அ)ய-�	7 ெச,வ� யா!�பாண� 03.12.2002

ஞானச�ம�த�

(நா	
�பறாள�)

மகாலி�கம

ஞானச�ம�த�
ம	ட-கள�0 10.10.2003

ரவ�

(நா	
�பறாள�)
கதிரமைல ரவ� அ�பாைற 09.10.2003

சத6*�மா�

(நா	
�பறாள�)

மேக�திர�

சத6*�மா�
அ�பாைற 09.10.2003

ச�திரநாத�

(நா	
�பறாள�)

மேனாகர�

ச�திரநாத�
அ�பாைற 09.10.2003

ெச,வ�மா�

(நா	
�பறாள�)

அரசர'தின�

ெச,வ�மா�
அ�பாைற 09.10.2003

சிவ�மா�

(நா	
�பறாள�)
நாகராசா சிவ�மா� அ�பாைற 09.10.2003

ெஜயப�ரகா*

(நா	
�பறாள�)

வ�ஜயராசா

ெஜயப�ரகா*
அ�பாைற 09.10.2003

�மாரசி�க�

(நா	
�பறாள�)

ந,ைலயா

�மாரசி�க�
அ�பாைற 09.10.2003

அமலரா%

(நா	
�பறாள�)
அமரசி�க�அமலரா% ம	ட-கள�0 16.11.2003

�ேல�திர�

(நா	
�பறாள�)
தவராசா �ேல�திர� ம	ட-கள�0 16.11.2003

மிரா%

(நா	
�பறாள�)
வ7ேவ, நிமலநாத� ம	ட-கள�0 24.11.2003

ப�ரத6ப�

(நா	
�பறாள�)
நாக� ப�ரத6ப� யா!�பாண� 20.11.2003

பால��தர�

(நா	
�பறாள�)

பலகி�*ண�

பால��தர�
கிள"ெநா$சி 22.12.2003

கேணச:�'தி

(நா	
�பறாள�)

ெபா�ன�பல�

கேணச:h'தி
கிள"ெநா$சி 22.01.2004
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மதி

(நா	
�பறாள�)

கா�'திேக� மதியழக� யா!�பாண� 09.01.2004

ேயாகநாத�

(நா	
�பறாள�)

ெச,ல'(ைர

ேயாகநாத�
5,ைல'த61 24.01.2004

�ேர* (நாத�)

(நா	
�பறாள�)

வ 6ரசி�க�

�ேர*நாத�
யா!�பாண� 25.01.2004

வ�ம,

(நா	
�பறாள�)

கேணைசயா

வ�மேல*வர�
யா!�பாண� 04.01.2004

கேணசலி�க�

(நா	
�பறாள�)

க<வ,த�ப�

கேணசலி�க�
ம	ட-கள�0 31.03.2004

நேடச(ைர

(நா	
�பறாள�)
ஆ<5க� நேடச(ைர யா!�பாண� 04.02.2004

ெஜய�திர�

(நா	
�பறாள�)
ச35க�ெஜய�திர� ம	ட-கள�0 04.11.2004

நேடச�

((நா	
�பறாள�)
ஐயா'(ைர நேடச� யா!�பாண� 31.05.2004

ப'மநாத�

(நா	
�பறாள�)
சீன"ய�பா ப'மநாத� யா!�பாண� 25.06.2004

இர'தின�

(நா	
�பறாள�)

ெச,ைலயா

இர'தின�
யா!�பாண� 15.08.2004

திேன*

(நா	
�பறாள�)

�மார?)ய�

மேக*வர�
ம	ட-கள�0 17.10.2004

பாசியர	ண�

(நா	
�பறாள�)

0வனசி�க�

பாசியர	ண�
ம	ட-கள�0 17.10.2004

கேணச:�'தி

(நா	
�பறாள�)

கதி�காம'த�ப�

கேணச:�'தி
ம	ட-கள�0 19.10.2004

கா�த�

(நா	
�பறாள�)

சாமி'த�ப�

உமாகா�த�
அ�பாைற 26.11.2004

ெசா-க�

(நா	
�பறாள�)

க�த�0ெச	7யா�

ெசா-கலி�க�
யா!�பாண� 12.10.2004

0ேலாமின�மா

(நா	
�பறாள�)
ேஜா�% 0ேலாமின�மா 26.12.2004

நி-ச�

(நா	
�பறாள�)

சி�னராசா

(அ�ளான�த�) நி-ச�

(ப�)யரா%)

யா!�பாண� 26.12.2004

லி�ேக*வர�

(நா	
�பறாள�)

ைவரவநாத�

லி�ேக*வர�
யா!�பாண� 31.05.2004

மண�ய�ைம

(நா	
�பறள�)

?ைச�ப��ைள

மண�ய�மா
5,ைல'த61 26.12.2004

ச�திரேந�

(நா	
�பறள�)

அ)யநாயக�

ச�திரேந�
அ�பாைற 02.08.2005

ஏர�0ஜயா

(நா	
�பறள�)
க�ைதயா ஏர�0 யா!�பாண� 23.02.2005

சிவராசா

(நா	
�பறள�)

கணபதி�ப��ைள

சிவராசா
யா!�பாண� 03.06.2005

தி,ைல-B'த�

(நா	
�பறள�)
இைளயத�ப� நடராசா யா!�பாண� 05.08.2005

மண�ய�மா

((நா	
�பறள�)

?ைச�ப��ைள

மண�ய�மா
5,ைல'த61 26.12.2005
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