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நிைல ெபய
 �3�ெபய
 மாவ�ட� வ �ர#சா0

வ �ரேவ ைக சிவரா5
த�க��ைர

அ	ரன�தா
தி�ேகாணமைல 01-09-1990

ெல� ராதா (தமிழரச6) சிவஞான� க�ண	 ம�ட�கள�� 24-12-1991

ெல� சி க
 க�தசாமி ஓவ!யரா# ம�ட�கள�� 12-09-1991

வ �ரேவ ைக கலி1ர6 பரம�%�& ெஜய�%மா) ம�ட�கள�� 05-09-1991

ெல� அகில6 க�ைதயா ேதவேதவா ம�ட�கள�� 06-09-1991

2� ெல� ேநச6 சிவேனச	 சிவச�க) யா*�பாண� 09-09-1991

வ �ரேவ ைக வாண6
ஆ,-க�

கேணச.)�தி
தி�ேகாணமைல 16-09-1991

க�ட6 ச கிலி கதிரமைலஅமரசி�க� ம�ட�கள�� 16-09-1991

க�ட6 வ�)ம�
கணபதி�ப!/ைள

எதி)ம	னசி�க�
ம�ட�கள�� 16-09-1991

வ �ரேவ ைக எ�வ�6 சி	ைனயா ப!ரபாகர	 -1ைல�த23 16-09-1991

ெல�.ேகண) ஜ196
ெபா	45சாமி

பாகர	
யா*�பாண� 17-09-1991

வ �ரேவ ைக :கேநச6 ஆ,-க� ராச	 ம�ட�கள�� 17-09-1991

க�ட6 ப;�ற

கணபதி�ப!/ைள

அ6யநாயக�
ம�ட�கள�� 18-09-1991

க�ட6 இ�ரா6
தி1ைலய�பல�ப!/ைள

ெஜகத2ச	
ம�ட�கள�� 19-09-1991

வ �ரேவ ைக திமில6 சதாசிவ�ஜ2வர�ண� அ�பாைற 19-09-1991

வ �ரேவ ைக வ�)லிய�
சா-ேவ1��

வ!ஜயராசா
தி�ேகாணமைல 19-09-1991

2� ெல� தி<ப6 ெஜகநாத	 ெகௗதம	 ம�ட�கள�� 24-09-1991

ெல� ைமலி ஏர�� கி�ண%மா6 -1ைல�த23 15-10-1991

2� ெல� ேகாப� கனகர�தின� சிவ%மா) யா*�பாண� 16-10-1991

வ �ரேவ ைக கிறி19 சி	னேவ1 சிவ%மா) ம�ட�கள�� 16-10-1991

ெல� வச=த6 நடராசா ரவ 2�திர	 வ3ன�யா 16-10-1991

2� ெல� சா1தி9 அ�ேதான� ச�திரதா ம�ட�கள�� 16-10-1991

Page 1 of 2அல�ப!1 வ!��ட1

16/01/2012http://www.veeravengaikal.com/index.php/heroes-details/63-alampil-vithudal



2� ெல� ர>சி�:மா
 %�சாமி தவராசா ம	னா) 19-03-1992

க�ட6
பாவல6
(உ�திர6)

ச<%ணநாத	

ஜ2வர�தின�
யா*�பாண� 19-03-1992

2� ெல�
ெச�மன#ெச�ம)
(:)

வ 2ரசி�க� ெஜயராசா அ�பாைற 17-03-1992

2� ெல� தைகயா6 (தா1)
ஆ6யர�னலா1சிறி

ஆ6யதிலக
ம�ட�கள�� 17-03-1992

வ �ரேவ ைக த க�ப6 க�ைதயா =ேவ�திர	 ம�ட�கள�� 17-03-1992

2� ெல�
ெஜகநா�
(ெச கதி
வாண6)

�ைரசி�க� ப!ரபாகர	 யா*�பாண� 28-03-1992

க�ட6
இள ேகா
(வ�ம)ரா5)

%ழ�ைதவ&ேவ1

ெஜகத2வர	
-1ைல�த23 18-05-1992

க�ட6 :�� (அ6�) ஐய�ப!/ைள சிவ%மா) யா*�பாண� 30-05-1992

ேமஜ
 ஆதி�த6 சி	ன�� ெஜயதா -1ைல�த23 19-11-1992

ெல� அ�த6 சைடய	 த)மலி�க� தி�ேகாணமைல 24-12-1992

ெல� மத6 (வ��திரா)
மாண!�க�ேபா&

அ��சிவ�
ம�ட�கள�� 24-12-1992

2� ெல� தி#ெச)வ� நாமண! ப!ேறமான�த� அ�பாைற 19-03-1992

வ �ரேவ ைக எ)லாள6 நாத	 சிறி அ�பாைற 19-03-1992

ெல�
ஒ�ள'ய6
(ஆன=த:மா
)

சீன��த�ப! கனகர�ண� ம�ட�கள�� 19-03-1992

ெல�
�லி�ேதவ6
(அ�த6)

ெச1வ� ெச1ேவ�திர	 ம�ட�கள�� 19-03-1992

2� ெல� ேயாேக=திர6
ெபா	ன�பல�

ஆன�த	
ம�ட�கள�� 19-03-1992

2� ெல� அேசாக6 =�ைபயா ேயாகராசா ம�ட�கள�� 19-03-1992

ெல�
�கAேவ=த6
(சாள6)

நாகராசா சிவேநச	 தி�ேகாணமைல 19-03-1992

2� ெல� வாம6 சிவலி�க�லி�க	 தி�ேகாணமைல 19-03-1992

2� ெல� இள ேகா
சி�திரேவ1

அேசா�%மா)
தி�ேகாணமைல 19-03-1992

வ �ரேவ ைக இள :மண6
=�ப!ரமண!ய�

மேக�திர	
தி�ேகாணமைல 19-03-1992

ெல�
இளமாற6
(ப�9ய6)

மதிவதன	தயான�த	 தி�ேகாணமைல 23-03-1992

2� ெல�
அழகியந�ப�
(ெக ைக)

=�ப!ரமண!ய�

அேசா�%மா)
Aவெரலியா 23-03-1992

2� ெல� இள :மண6 த)மசீPல	த)மதாச	 கிள�ெநா5சி 27-04-1994

ெல� ந�ல6(சத�1)
மய!1வாகன�

ேச�லி�க�
யா*�பாண� 16-10-1991
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