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 மாவ�ட� வ �ர#சா0

வ �ரேவ ைக
$வா1க

(கி1ணா)

சி�ன�த�ப	.த
மகி�ண� ம�ட�கள�� 04.01.1989

வ �ரேவ ைக ைசம5
ைசம�அ�ேதான�

ேயாச�ைம�க�ப	ரத��
யா �பாண� 18.07.1991

வ �ரேவ ைக சேபச5 நவர�தின�உதய$மா
 %�ைல�த�' 22.12.1991

க�ட5 வாண5
ச(%கலி)க�

ேமாகன$மா

யா �பாண� 24.12.1991

வ �ரேவ ைக சரீாள5 (ர7ச5) %ேக�வர�வரத� யா �பாண� 24.12.1991

வ �ரேவ ைக இள�ப�8தி (ரா9) ைகலாயநாத� சிவகேணச� யா �பாண� 24.12.1991

வ �ரேவ ைக ச:, ெச�ைலயா +$மா
 யா �பாண� 24.12.1991

2�
ெல��ன5�

மதி#ெச)வ5
(ற�க5)

இர�தின� ேமாக� திேகாணமைல 31.12.1991

வ �ரேவ ைக ஜ�ைனதா வச�தி த)கராசா ம�ட�கள�� 14.09.1991

வ �ரேவ ைக நியா1 இராமநாத� ெஜயான�தராசா யா �பாண� 14.09.1991

வ �ரேவ ைக $தா ரஜன� பாேல�திர� யா �பாண� 14.09.1991

ெல��ன5� த
ம5 (ரவ�) இராச.ைர ரவ ��திர$மா
 யா �பாண� 23.08.1991

வ �ரேவ ைக அஜ:த5 (ேகா�) மதியாபரண�தவகா�த� யா �பாண� 29.08.1991

வ �ரேவ ைக = ைவ�திலி)க�வசீகர� யா �பாண� 01.09.1991

2�
ெல��ன5�

வ�1வ� வ �ரசி)க� சிவரா0 யா �பாண� 02.09.1991

வ �ரேவ ைக கவா1க
 கனகசைப +ேப�திர� யா �பாண� 02.09.1991

வ �ரேவ ைக ப�பா இராசலி)க� ப�மலி)க� யா �பாண� 22.03.1991

வ �ரேவ ைக சிர7சவீ� %�ைதயாமேனாகர� ��தள� 25.03.1991

வ �ரேவ ைக கஜ5 வ �ர��திர� ம�திர$மா
 திேகாணமைல 05.05.1991

க�ட5 ேசாைல
ச�தியா�ப	1ைள

கிறி�3கேஜ�திர�
யா �பாண� 14.07.1991

பழன' யா �பாண� 14.07.1991
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2�
ெல��ன5�

அ�ேதான��ப	1ைள

அ1தா�

ெல��ன5� வாச5 சி)கராசா ப	லி�நி�ச� யா �பாண� 21.07.1991

வ �ரேவ ைக ப�லி�1 ெசப�3யா� ெற�ச� யா �பாண� 21.07.1991

வ �ரேவ ைக கி)ேப� ேயாச� ெஜான� திேகாணமைல 21.07.1991

வ �ரேவ ைக ஆன:த5 ேநசாஅமலதா� யா �பாண� 21.07.1991

ெல��ன5� சிவா இராச��அ�ரன�அமலநாத� திேகாணமைல 23.07.1991

ெல��ன5� உமாச க
 (ரவ�) சி�னமண	 ெச�சிய� யா �பாண� 27.07.1991

ெல��ன5� ேகசிய5 (ேகசவ5)
பர7ேசாதிநாத�

நி89ற�ப	ரா�சி�
யா �பாண� 27.07.1991

வ �ரேவ ைக கா
�திகா ேம3கலி�ரா :ைச�ப	1ைள யா �பாண� 27.07.1991

வ �ரேவ ைக நேர1
ஆேரா�கியநாத�

எ�ேவ�$ண:3ய�
யா �பாண� 28.07.1991

2�
ெல��ன5�

கா:த?ப5 ப	ரா�சி�ெந�ச� திேகாணமைல 30.07.1991

வ �ரேவ ைக அ5� யா�ேகா� அ�ப=�ேஜா0 யா �பாண� 31.07.1991

க�ட5 சாரா (சரா) இமா>ேவ�ேஜா�ச� திேகாணமைல 03.08.1991

வ �ரேவ ைக வ�மல$:தர� வ �ரசி)க� ெத4வநாயக� திேகாணமைல 03.08.1991

வ �ரேவ ைக =மண5 பரம$மா
 தியாகராசா திேகாணமைல 03.08.1991

வ �ரேவ ைக ச=:தலா
ேம3எம�டா

வ	�லிய�ம3யதா�
யா �பாண� 05.08.1991

வ �ரேவ ைக கவ�தா (ெக5சியா) ேவதநாயக� ெகல� யா �பாண� 05.08.1991

வ �ரேவ ைக ேஜ�1 (ெத3யா.) ம�ட�கள�� 03.09.1991

வ �ரேவ ைக பா?� தனபால� சிற�தர� யா �பாண� 05.09.1991

வ �ரேவ ைக வச:தா ெஜயவதன� ச(%கநாத� யா �பாண� 09.07.1991

வ �ரேவ ைக ப8மளா ச�திரபவான� க�தசாமி யா �பாண� 08.09.1991

ெல��ன5� =ணசலீி சிவராஜி தியாகராசா யா �பாண� 08.09.1991

2�
ெல��ன5�

காய�தி8 இ�திராேதவ	 இர�தின� அ�பாைற 09.09.1991

வ �ரேவ ைக ெச)வ?ப� காள�ய�மா ெபா�ைனயா ம�ட�கள�� 09.09.1991

வ �ரேவ ைக தி@� மா
�க(?இள)கீத� யா �பாண� 09.09.1991

வ �ரேவ ைக சய:தின' ெஜயேசாதி நாகலி)க� அ�பாைற 09.09.1991

2�
ெல��ன5�

மைலமக� வள
மதி ப	1ைளயா� ம�ட�கள�� 09.09.1991

2�
ெல��ன5�

ேசர5 இராசர�தின� ெஜயரா0 யா �பாண� 09.09.1991

க�ட5
கைலயரச5
(மி,ல5)

$மாரசி)க�$ணர7ச� வ'ன�யா 09.09.1991

வ �ரேவ ைக
ேகாப�நா�
(காABப5)

ேவ6�ப	1ைள ��பராசா யா �பாண� 11.09.1991

க�ட5 பகீ
 (பகீரத5) பா�கியநாத�அ�ரன�நிமா� யா �பாண� 12.09.1991

வ �ரேவ ைக ெஜக5 ெஜகநாத� ெஜேரா� யா �பாண� 14.09.1991

2�
ெல��ன5�

மல
வ�ழி கிபாேதவ	 மய	�வாகன� திேகாணமைல 15.09.1991

வ �ரேவ ைக கா7சனா சா�தி அைம�.ைர யா �பாண� 16.09.1991

வ �ரேவ ைக சிர7சவீ� வச�தமண	 ஏகா�பர� கிள�ெநாAசி 16.09.1991

வ �ரேவ ைக தி@�
த)கவBேவ�

கி�ண$மா

யா �பாண� 16.09.1991

வ �ரேவ ைக கி8சா:� (க)க�) மா
�க(?மதனCப� யா �பாண� 16.09.1991

ெல��ன5� ெடாமி� மா1ர
 நேடச�$மேரச� யா �பாண� 16.09.1991
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வ �ரேவ ைக டயான' (டான'ய)) நடராசா வா+ேதவ� யா �பாண� 16.09.1991

வ �ரேவ ைக ேசக
 ஏகா�பர�$ணேசக
 யா �பாண� 16.09.1991

வ �ரேவ ைக ஈ1வர5 ��பராசா கேஜ�திர� யா �பாண� 16.09.1991

வ �ரேவ ைக ப�ரத�� ப�மநாத�ல�+மண� யா �பாண� 16.09.1991

வ �ரேவ ைக இள7ெசழிய5 மதலி)க� றத��$மா
 யா �பாண� 16.09.1991

வ �ரேவ ைக வAண5 சிவஞான+�தர� ஜ�வா திேகாணமைல 16.09.1991

க�ட5 காச5 அ�லிராசா ேயாேக�திர� கிள�ெநாAசி 16.09.1991

வ �ரேவ ைக $ேர1 க�ைதயா கனகலி)க� கிள�ெநாAசி 16.09.1991

2�
ெல��ன5�

ர�ண� நி�தியான�தசிவ�ல$பர� யா �பாண� 16.09.1991

வ �ரேவ ைக $ள' ெத4ேவ�திர�வச�தராசா யா �பாண� 16.09.1991

வ �ரேவ ைக மகா5 %ேகச�ப	1ைள நடராசா யா �பாண� 16.09.1991

வ �ரேவ ைக ேலாற51
%ேகச�ப	1ைள

தேப�திர�
யா �பாண� 17.09.1991

வ �ரேவ ைக $ேர5 ச�திரேசக
 +ேர�$மா
 யா �பாண� 17.09.1991

வ �ரேவ ைக மி)ட5 த�சனாE
�தி ச)கரதா� யா �பாண� 19.09.1991

வ �ரேவ ைக C8யா
ேயாேக�வ3

அ�பலவாண�ப	1ைள
திேகாணமைல 20.09.1991

2�
ெல��ன5�

ச கீதா வச�த$மா3 நடராசா யா �பாண� 22.09.1991

வ �ரேவ ைக திவாக
 மாண	�க�மேக�வர� ம�ட�கள�� 22.09.1991

வ �ரேவ ைக ரஜன' (ராஜின') $ய	�ப�மா தியாகராசா யா �பாண� 22.09.1991

க�ட5 வரத�பா த)கேவலாFத�வ	ஜயரா0 யா �பாண� 24.09.1991

2�
ெல��ன5�

மகிழ5 (டா5ச5)
இராமலி)க� ச(%க�

ெபா�$மா

யா �பாண� 24.09.1991

வ �ரேவ ைக அ��த5 கணபதி�ப	1ைளமேக�திர� திேகாணமைல 24.09.1991

வ �ரேவ ைக சி5னம, ேதவராசா சிவ$மா
 யா �பாண� 25.09.1991

வ �ரேவ ைக வ�5ச5 ப7சலி)க� சிவர7ச� யா �பாண� 07.10.1991

2�
ெல��ன5�

கி8 மா
க(?ேதவராசா திேகாணமைல 09.10.1991

ேமஜ
 சிறி மா1ர
 கனகராசா சிறிதர� யா �பாண� 15.10.1991

ெல��ன5� ேயாகா யேசாேதவ	 கG�ைபயா திேகாணமைல 16.10.1991

2�
ெல��ன5�

ஜ�வ5 கன$லத��வர� யா �பாண� 18.10.1991

ெல��ன5� ேபப� க�ைதயா ப7சலி)க� யா �பாண� 21.10.1991

க�ட5 ைம�க) ேவைலயா +ேர�$மா
 திேகாணமைல 23.10.1991

வ �ரேவ ைக இள கீர5 ப�மநாத� ரஜ�வ� யா �பாண� 30.10.1991

க�ட5 ரேம1 �கேழ�திர� சிறிரமண� யா �பாண� 20.11.1991

வ �ரேவ ைக ஈ1வர5 (கி)ம5) ேவ6�ப	1ைள ��பராசா ம�ட�கள�� 27.11.1991

வ �ரேவ ைக $ேஜ ($ஜி) பா>மதி ெபமா1 யா �பாண� 19.12.1991

வ �ரேவ ைக பாA�ய5 ஆG%க�தயாள� திேகாணமைல 31.05.1992

2�
ெல��ன5�

இ:திர5 மய	�வாகன� ச�திர� யா �பாண� 10.07.1992

2�
ெல��ன5�

அ�ந�ப� ம3யதா�ேஜh�ச� யா �பாண� 10.07.1992

2�
ெல��ன5�

கீ
� (கதிரவ5) $ணேசகர� ந$ேல�திர� யா �பாண� 14.07.1992

வ �ரேவ ைக
ெவ�றிெகாAடா5
(நவசி க�) 
(நவச க
)

ெசப�3யா�ப	1ைள

க�ர�ேபனா�
யா �பாண� 15.07.1992
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வ �ரேவ ைக �கD
�தி
(�கேவ))

த)கலி)க� ேகாேண�வர� யா �பாண� 15.07.1992

க�ட5 ெச:தி) ெச�ல�.ைர ஈ�வர� யா �பாண� 30.04.1992

வ �ரேவ ைக Pந�ல5 (சசி) +�தரலி)க� சசிலி)க� யா �பாண� 30.04.1992

2�
ெல��ன5�

கா
வAண5
(ரமண5)

கனகலி)க� கணதா� யா �பாண� 30.04.1992

வ �ரேவ ைக எ3#சிய5
கனகர�தின� கமலதாச� -

க(ண�
யா �பாண� 05.01.1992

க�ட5 கீ
�திய�பா அ�ர� ேயாேச� யா �பாண� 08.02.1992

வ �ரேவ ைக ��தரச5 (��த5) +�தரலி)க� +ேர�$மா
 யா �பாண� 15.02.1992

ெல��ன5� $ேர1 சி�ன�.ைர தயாபர� யா �பாண� 25.02.1992

ெல��ன5� த க5 நடராசா வ	மலநாத� யா �பாண� 20.03.1992

வ �ரேவ ைக
சில�பரச5
(ேலாேலா)

சி�ைனயா தயாபர� யா �பாண� 11.09.1992

வ �ரேவ ைக கதிரவ5 த�ப	�ப	1ைள சசி�$மா
 யா �பாண� 13.09.1992

வ �ரேவ ைக மேக1வ8 %�.�$மா
 ரஐன� யா �பாண� 17.09.1992

2�
ெல��ன5�

ேதவான:தி +�ப	ரமண	ய� ேதவராண	 யா �பாண� 18.09.1992

வ �ரேவ ைக நாக��,
இராமAச�திர�

ேகாேண�வர�
யா �பாண� 18.09.1992

2�
ெல��ன5�

$ள' நவர�ணம ரவ	 திேகாணமைல 25.09.1992

வ �ரேவ ைக தமிFமண� ெசா�கலி)க� ரவ ��திர� திேகாணமைல 01.10.1992

2�
ெல��ன5�

C8யகலா ஆன�தராசா சி�திரா யா �பாண� 01.10.1992

2�
ெல��ன5�

ம ைக (த
சா) சிவநாத� பாமின� யா �பாண� 01.10.1992

வ �ரேவ ைக இளமாற5 சிறி� ெஜக� யா �பாண� 01.10.1992

வ �ரேவ ைக ராஜவதன5 அ�ேதான��ப	1ைளஐ�3� யா �பாண� 01.10.1992

2�
ெல��ன5�

ப,ம5 %�.�த�ப	 $கதா� திேகாணமைல 01.10.1992

ெல��ன5� தாமைர�கAண5 மேக�வர� கன�சிய� யா �பாண� 01.10.1992

வ �ரேவ ைக ந�கீர5 சவ3%�..ைர யா �பாண� 01.10.1992

வ �ரேவ ைக உலகந�ப� அைட�கல�வ	மல� யா �பாண� 01.10.1992

வ �ரேவ ைக இள:திமாற5 க�ைதயா கிபான�தராஐh யா �பாண� 01.10.1992

வ �ரேவ ைக மய�லின' (கட��லி) ஜ�வராண	 சி�ன�த�ப	 யா �பாண� 28.02.1992

வ �ரேவ ைக
வ �ரபாA�ய5
(ஜுலிய�)

இ�மா>ேவ�

ெத4ேவ�திர�
யா �பாண� 05.03.1992

ெல��ன5� ஈழவ5 அ3யர�தின� ப	ரத��$மா
 யா �பாண� 17.03.1992

2�
ெல��ன5�

இராச5 வ�லி�ர� ேகமராசா யா �பாண� 17.03.1992

2�
ெல��ன5�

ேகாமள5 சபார�ண�+ேர�$மா
 திேகாணமைல 01.06.1992

ெல��ன5� ேவ:த5 (கி)ம5) ேவலாFதப	1ைளவரத� யா �பாண� 09.06.1992

க�ட5
வ3தி (ெம5�1)

(ெம)ம5)

வ	�கிரமசி)க�

வ	ேவகான�தராசா
அ�பாைற 11.06.1992

2�
ெல��ன5�

இைளயவ5 (பால5) கனகசைப$ணராசா ம�ட�கள�� 11.06.1992

வ �ரேவ ைக அரச�ப5 இ�மா>ேவ�தயாள� யா �பாண� 11.06.1992

2�
ெல��ன5�

கணாகர5 (ேநச5) ேநச�மேகச� யா �பாண� 12.06.1992

வ �ரேவ ைக ந)ைலயா ேதவராசா வ	ஐயர7ச� யா �பாண� 13.06.1992
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வ �ரேவ ைக மதிவAண5
(மதிவாண5)

ேவலா�ேபாB ஜ�வெர�தின� ம�ட�கள�� 18.06.1992

ெல��ன5� ேசாழ5 ெசப�3�வ	ஐயரா0 யா �பாண� 21.06.1992

2�
ெல��ன5�

க கா�ன' ேய+தாச� ேபனா�ஸா யா �பாண� 23.06.1992

வ �ரேவ ைக �கழரச5 (மத5) ெபா�ைனயா +த
ச� யா �பாண� 25.06.1992

வ �ரேவ ைக
இள கீர5
(C8ய=மா
)

சி�னராசா ப�மநாத� ம�ட�கள�� 28.06.1992

க�ட5 வ �ரமண� கேணசப	1ைள ச�திரேசகர� திேகாணமைல 28.06.1992

க�ட5 கAண5 த
மலி)க�அ�ப	ைகபால� யா �பாண� 03.04.1992

ெல��ன5�
�லி�ேதவ5
(பா
�த�ப5)

%ேகச�ப	1ைள

சித�பேர�வர�
யா �பாண� 09.04.1992

ெல��ன5�
தமிFம5ன5
(மதனராசா)

இர�தின� ச�திர$மா
 திேகாணமைல 26.05.1992

வ �ரேவ ைக வ�ேவக5 பா�கர� சிவேனச� யா �பாண� 28.05.1992

வ �ரேவ ைக
வ �ர#ெச)வ5
(வதன5)

பாலசி)க� சி�ன��

ேயாச�எBச�
யா �பாண� 28.05.1992

வ �ரேவ ைக
ஆ0ைடயா5
(ஆன:த5)

சிவ$ஞாேன�திர� யா �பாண� 28.05.1992

2�
ெல��ன5�

பாண5
(ரவ�#ச:திர5)

நேடசலி)க� உதயேமாக� யா �பாண� 29.05.1992

ெல��ன5� மாற5($ேலாஜ5) பா�கிய.ைர தயாளசீல� திேகாணமைல 30.05.1992

ெல��ன5� ராஜ5 அ�னலி)க�மதியழக� யா �பாண� 30.05.1992

ேமஜ
 ப�ேறம#ச:திர5 அழைகயா தேவ�திர� திேகாணமைல 30.05.1992

ேமஜ
 எழில�த5 ($த5) நமசிவாய�உமா+த� யா �பாண� 30.05.1992

க�ட5 பாவாண5 (ெகன�) ப�மநாத�ம8ர� யா �பாண� 30.05.1992

ெல��ன5� நி�தி (�கேழ:தி)
சிவ+�ப	ரமண	ய�

ச�Lரணநாத�
யா �பாண� 30.05.1992

ெல��ன5�
இைறய5ப5
(ேயா5ச5)

திAெச�வ� ரவ	Aச�திர� யா �பாண� 30.05.1992

வ �ரேவ ைக
ெவ�றியரச5
(ெஜய:த5)

கி�ணப	1ைள

நாகலி)க�
யா �பாண� 30.05.1992

வ �ரேவ ைக இ5ப5 கேணசப	1ைள.�ய�த� யா �பாண� 30.05.1992

வ �ரேவ ைக
ந�=ண5
(நிேறாஜ5)

ச(%கநாத� ேயாகநாத� யா �பாண� 30.05.1992

வ �ரேவ ைக �கில5 பாலசித�பரேனச� ேதவராசா யா �பாண� 31.05.1992

2�
ெல��ன5�

எ)லாள5 (அ5சா)
ேய+தாச�

கன��ர�ப	ேல�திர�
யா �பாண� 28.06.1992

2�
ெல��ன5�

கப�) பாலசி)க�%ரள�தர� யா �பாண� 28.06.1992

வ �ரேவ ைக
சி�ற�பல�
(சேபச5)

�ேல�திர�அ�ர�

அஐ�தா�
யா �பாண� 29.06.1992

வ �ரேவ ைக இைசவாண5 (கீத5) நடராஐh வ	�வராசா அ�பாைற 30.06.1992

2�
ெல��ன5�

H�தரச5 (=ேபர5) பால+�ப	ரமண	ய� கி3தர� யா �பாண� 30.06.1992

2�
ெல��ன5�

ேசாைலவAண5
(வ�$)

வ �ராசாமி +தாக
 யா �பாண� 30.06.1992

வ �ரேவ ைக
மைற#ெச)வ5
(அமி
த5)

$மாரேவ�

ெபன��ேடாசசி�$மா

யா �பாண� 30.06.1992

வ �ரேவ ைக
அ5�மாற5
(ெக5றி)

அ�ர�அ1ேநச� யா �பாண� 01.07.1992

2�
ெல��ன5�

பாIமதி ��பநாத� த
சின� யா �பாண� 02.07.1992

2�
ெல��ன5�

கர5 ெச�வராஐh மத$மா
 யா �பாண� 03.07.1992
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வ �ரேவ�ைக ெச
தி சி�ன��ைர சிற
ப�மராசா யா��பாண� 03.07.1992

வ �ரேவ�ைக
இயவாண�
(க�ேரா)

ேசாம��தர� கமலநாத� யா��பாண� 03.07.1992

2�
ெல��ன��

தமிழின�ய�
எதி�ம�னசி�க�

ஆன�தேவ�
யா��பாண� 05.07.1992

2�
ெல��ன��

�லவ� ெபா�ைனயா மதியழக� ம"ட$கள�& 09.07.1992

க�ட� ெஜகத�ச� (டான�ய) அ(ள�பல� கி(பாகர� தி(ேகாணமைல 09.07.1992

வ �ரேவ�ைக திலானா ெகௗ*ய�மா க(�&சாமி ம�னா� 09.07.1992

க�ட� ஈழேவ
த� (!�ரா) பால��தர� சத
+ யா��பாண� 09.07.1992

ெல��ன�� "ய#லி (வ �மா)
த�கராசா இரவ 
�திராேதவ-

(வவா)
யா��பாண� 09.07.1992

ெல��ன�� தமி$மாற�
ெந�லிநாத�

வ-ேவகான�த�
யா��பாண� 09.07.1992

2�
ெல��ன��

ேகரனா தி�ைலநாயக�வச�த.ப- யா��பாண� 09.07.1992

வ �ரேவ�ைக நைக'க� அ(ணகி* ச/0ணராசா யா��பாண� 09.07.1992

வ �ரேவ�ைக "மாரேவ ("��) சிவ�ப-ரகாச� ப-ர�மசீல� யா��பாண� 09.07.1992

ெல��ன�� ெசா(க� (சி�னா) கி/+* ரா2ேமாக� யா��பாண� 09.07.1992

வ �ரேவ�ைக அறிெவாள� த�கலி�க� சிவ0க� யா��பாண� 09.07.1992

வ �ரேவ�ைக அ�பழக� (பழன�) ேகாபால�வ-+ேவ+வர� யா��பாண� 09.07.1992

ெல��ன��
ஆன
த"மா-
(சா.�)

பால��ப-ரமண-ய�

ெத3ேவ�திர�
ம"ட$கள�& 08.08.1992

வ �ரேவ�ைக காதா�ப/ திேரசமலாவ-�ப-ர" யா��பாண� 08.06.1992

வ �ரேவ�ைக அ0.தாச� (ெஜான�) கதிரமைலநாத�.பநாத� யா��பாண� 21.08.1992

2�
ெல��ன��

அ1ணாந�ப# அ4ணலி�க�ைகலநாத� யா��பாண� 21.08.1992

2�
ெல��ன��

!ட- க�தசாமி ெகௗ5+வர� ம"ட$கள�& 24.08.1992

ெல��ன�� ெதாகா�ப#ய� ��ப-ரமண-ய�வச�த.ப� யா��பாண� 28.08.1992

2�
ெல��ன��

வ#ழி நிமேல+வ* ச�கர�ப-6ைள யா��பாண� 03.09.1992

வ �ரேவ�ைக
ெச
2ர�
(ெசவ�)

சிவராஐh ெஜகதாச� யா��பாண� 21.10.1992

2�
ெல��ன��

தமிழரச� ச�தியான�த� சிவ0மா� யா��பாண� 22.10.1992

2�
ெல��ன��

பா1�ய� த�ப-ராசா ரேம+ யா��பாண� 22.10.1992

ெல��ன�� அ�� (சய
த�) வ-னாசி�த�ப- ெச�வ.ப� யா��பாண� 23.10.1992

வ �ரேவ�ைக ேதவகி அ(ள�ச�தியகலா யா��பாண� 12.11.1992

ேமஜ- தமிழரச� (ெடா3ச�) க�தசாமி ெஜய$0மா� யா��பாண� 24.11.1992

க�ட� மலரவ� (லிேயா) காசிலி�க�வ-ஜி�த� யா��பாண� 24.11.1992

க�ட�
'453ெசவ�
(ேந0)

ெஜயர"ண� பால9ச�திர� யா��பாண� 24.11.1992

ெல��ன�� மலரவ� (ம�6-) ந�லத�ப- ஞானேசகர� யா��பாண� 24.11.1992

ெல��ன�� '(க1ண� (உமா) ெவ6ைளயா சிறிக4ண� யா��பாண� 24.11.1992

2�
ெல��ன��

5ேயாதன� (யசி) மகாலி�க� ரஜ
வர� யா��பாண� 24.11.1992

2�
ெல��ன��

நலத�ப# (பகீh) அ*ய0"; ேதவதாச� யா��பாண� 24.11.1992

வ �ரேவ�ைக கதிரவ� க/க4<வ-ஜயல$0வ� யா��பாண� 24.11.1992

வ �ரேவ�ைக நைகய� (அ�9) ேதவராசா ேஜ�ேநச� யா��பாண� 24.11.1992

ெல��ன�� ெச: (�லி) மா*=��வ-$கிேன+வ* யா��பாண� 24.11.1992
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ெல��ன�� ெகௗசி கணபதி�ப-6ைள பவான@ ம"ட$கள�& 24.11.1992

2�
ெல��ன��

ெகௗ/ வ 
ரக�தி அ=தின@ யா��பாண� 24.11.1992

ெல��ன�� அ0
ததி சிவ��ப-ரமண-ய� சா�தின@ ம"ட$கள�& 24.11.1992

வ �ரேவ�ைக "ேல
தின� =��ராசா சேறாஜின@ யா��பாண� 24.11.1992

வ �ரேவ�ைக ஆவ-4தனா ேஜ�தாச� ெஜன@/றா யா��பாண� 24.11.1992

வ �ரேவ�ைக பா(கிய� அரசர�தின�வனஐh யா��பாண� 24.11.1992

வ �ரேவ�ைக கன��ரா 0ணர�தின� �0ண��த* யா��பாண� 24.11.1992

ெல��ன�� ெஜய!பா ேதவநாயக� ெஜயசீல� ம"ட$கள�& 24.11.1992

ெல��ன�� நாேவ
த� (ேடவ#<) ஞான�ப-ரகாச� ெஜயபால� தி(ேகாணமைல 24.11.1992

2�
ெல��ன��

வ#(கிேன�வரன
(வ#(கி)

ைவர=�� சிவராசா யா��பாண� 24.11.1992

வ �ரேவ�ைக "ய#ல� க�தசாமி �தாகர� யா��பாண� 05.12.1992

வ �ரேவ�ைக இள�"ய# (ப#=றி) க+மA� ெஜகராண- யா��பாண� 08.12.1992

ெல��ன��
சி<ற�பல�
(அ�5லா)

நடராசா ச�திர0மா� தி(ேகாணமைல 16.12.1992

2�
ெல��ன��

கதி- ஞான0(பர� �த�ச� யா��பாண� 28.12.1992

2�
ெல��ன��

அமல� அ(ளான�த�லி�கதாச� யா��பாண� 29.12.1992

வ �ரேவ�ைக த-சின� க�தசாமி வன@தா ம"ட$கள�& 23.03.1992

வ �ரேவ�ைக
நிலவ�
(சிவேலாக�)

க�தவன� ேதவராசா ம"ட$கள�& 23.03.1992

க�ட� மணாள� (டய�) ச4=கநாத� சிறிரா� யா��பாண� 23.03.1992

ெல��ன�� நள� (ெசல4த�ப#) ெச�வேசகர� கேணசலி�க� தி(ேகாணமைல 23.03.1992

வ �ரேவ�ைக ஜ�வராண# ம�லிகா ஜ+*� யா��பாண� 03.06.1992

வ �ரேவ�ைக பா1�ய� ஞானசி�க� கனகசி�க� ம"ட$கள�& 04.06.1992

2�
ெல��ன��

ேதவ� (ரா>) க�தசாமி மகி�ரா2 யா��பாண� 04.06.1992

ெல��ன�� தமிழ� (ப?<ற-) ேகத
+வர�மேக+வர� யா��பாண� 07.06.1992

ெல��ன�� மதி பாலசி�க� ச�தியசீல� யா��பாண� 25.11.1992

க�ட� '"
த� (கி-மான�) ப-ரா�சி+ெறாேப"வ-�ச� யா��பாண� 30.11.1992

2�
ெல��ன��

"லமக. (ஐமAலா) =(ைகயா மாலா யா��பாண� 01.12.1992

ெல��ன�� ெசவ� பா$கியநாத� ெச�வநாத� யா��பாண� 01.12.1992

2�
ெல��ன��

மதியழக� ��ப-ரமண-ய� கேஜ�திர� யா��பாண� 01.12.1992

ெல��ன�� ெஜயா ச4=கராசா சிவ0மா� யா��பாண� 01.12.1992

வ �ரேவ�ைக அ'தரச� இராசர�தின� கேணசலி�க� யா��பாண� 04.12.1992

ெல��ன�� ேவ1மா (மி5ள�) த�ப-ராசா �ேர�திர� தி(ேகாணமைல 09.06.1993

ெல��ன�� ப4மசலீ� (மேனா) அழைகயா க�தர"ண� ம"ட$கள�& 15.06.1993

2�
ெல��ன��

ம0தவாண�
(வ#ஜி4)

சாமி�த�ப- &4ண-யB��தி ம"ட$கள�& 19.06.1993

ெல��ன�� ெசௗ
த/ த�ப-ராசா இ��மதி யா��பாண� 11.11.1993

ெல��ன�� நாமக. இராச� வ-ேனாதின@ேதவ- யா��பாண� 11.11.1993

ெல��ன��
ேதன'த�
(காள�தா�)

மண-ராசா ேலாகிதராசா அ�பாைற 02.02.1993

ெல��ன�� ெநBமாற� (சா
த�) ேவலாCத� ப-ேற�0மா� தி(ேகாணமைல 02.02.1993

ெல��ன�� இைறஞ� (!ல(ச�) அ�ரன@ கேண+ ம"ட$கள�& 02.02.1993

யா��பாண� 02.02.1993
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2�
ெல��ன��

மதி3ெசவ�
(ெலன��)

ச4=கலி�க�

நிமேல+வர�

2�
ெல��ன��

த�கேவ (தா�) =(ேக� தனபாலசி�க� யா��பாண� 02.02.1993

2�
ெல��ன��

த�க�ப� (வ#�D) =(க�ப� ெஜய9ச�திர� தி(ேகாணமைல 05.03.1993

2�
ெல��ன��

தி0ேமன� ெச�ைலயாஆன�த
+வர� யா��பாண� 24.02.1993

ெல�.ேகண அ0ண� (6�) நவர"ண�வ-$கினராஜ� யா��பாண� 11.11.1993

ேமஜ-
"மாரேவ
("மேர�)

ைம$ேக�அ�ரன@ யா��பாண� 11.11.1993

வ �ரேவ�ைக நி0ப� அ(ளான�த�அரவ-�த� யா��பாண� 22.11.1993

2�
ெல��ன��

ஈழேவ
த� இராசர�தின� ரா20மா� யா��பாண� 26.11.1993

2�
ெல��ன��

ெச�ைகய�
(நிரEச�)

மகாேதவ��தாகர� தி(ேகாணமைல 26.11.1993

வ �ரேவ�ைக ச�ப
த� த�கராசா Cவதா+ ம"ட$கள�& 04.12.1993

2�
ெல��ன��

ஞானF-4தி இராமலி�க�அ�பழக� யா��பாண� 16.12.1993

வ �ரேவ�ைக ச�ப
த� சி�ன��ைர சா�பசிவ� ம"ட$கள�& 19.12.1993

2�
ெல��ன��

"
தவ# வ-ஜயல"�மி ெச�ல��ைர யா��பாண� 09.04.1993

க�ட�
ந�லவ1ண�
(இ�ரா>)

அ(ைளயா ெச�தி�ரா2 யா��பாண� 10.04.1993

2�
ெல��ன��

ச�கிலிய� அ�&��ைரஉதயராசா யா��பாண� 13.07.1993

ெல��ன�� �லி4ேதவ� (பதி) சி�ைனயா ெத3ேவ�திர� யா��பாண� 29.04.1993

ெல��ன�� மாFல� (அ�ர�) ேஜா�2அ�ர�ரேம+ தி(ேகாணமைல 30.04.1993

க�ட�
ெதாகா�ப#ய�
(திGப�)

ச4=கராசா ேசாம��தர� தி(ேகாணமைல 01.05.1993

2�
ெல��ன��

அ0.மதின�
த"சணாB��தி

இர�திேன+வ*
யா��பாண� 04.05.1993

ெல��ன��
தமி$மல�
(!
தேர�)

ேவ? ச4=க� யா��பாண� 10.05.1993

2�
ெல��ன��

ேகடய�
பால��ப-ரமண-யச�மா

ஹ*கர�
ெகாF�& 01.07.1993

ெல��ன��
தண#ைகேவல�
(கி0பா)

க�தசாமி கி(பாகர� யா��பாண� 11.11.1993

ெல��ன�� அ�பனா- அ�ேபா�+ெசபநாயக� யா��பாண� 11.11.1993

ெல��ன�� சி�ைனயா (வ �ம�) ெபா�ைனயா ேமாகான�த� ம"ட$கள�& 11.11.1993

ெல��ன�� தாமைர ெஜயவ 
ரசி�க� ேகாகிலா யா��பாண� 11.11.1993

ெல��ன�� ப#ைறயாள�
ெசப+*யா�ப-6ைள

ம*யதா+&ேவ�திர�
யா��பாண� 11.11.1993

ெல��ன�� ஆ9'க� ேசாதிநாத� கேஜ�திர� யா��பாண� 11.11.1993

ெல��ன�� கைலஞ� (ரகீ�) ��ப-ரமண-ய� ச�தியசீல� யா��பாண� 11.11.1993

ெல��ன�� இராசேவ (வ#ேவ) ெகாGசி�ேபா;அ�னேசகர� ம"ட$கள�& 11.11.1993

ெல��ன�� ஆராதனா காராளசி�க� ெறஜிதா யா��பாண� 11.11.1993

ெல��ன�� �ன�த� கனகசைப ெச�0"<வ� யா��பாண� 16.07.1993

ெல��ன�� "ய#ல� சிவ�ப-ரகாச� ந�த0மா� யா��பாண� 25.07.1993

ெல��ன��
தி0மைலந�ப#
(ெப-னா1ேடா)

வர�ப-ரகாச�CHப� யா��பாண� 25.07.1993

ெல��ன�� அழக�ப� (கா
தி)
கப*ேய�ப-6ைள

ேஜhதிகாவல�
யா��பாண� 25.07.1993

�கழரச� யா��பாண� 25.07.1993
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2�
ெல��ன��

சி�ன��ைர

ேகாேண+வர�

ெல��ன��
திைல3ெசவ#
(ச4தியா)

நிததியான�த� ப-ேறமசிறி யா��பாண� 02.08.1993

2�
ெல��ன��

எழிரா>
கணபதி�ப-6ைள

0மணதாச�
அ�பாைற 02.08.1993

ெல��ன��
ெபாைறய�
(அேப�)

ேவலாCத� ர�க� யா��பாண� 27.08.1993

2�
ெல��ன��

ம0தவாண�
(உ4தம�)

இர�தினசி�க�அறிவழக� யா��பாண� 27.08.1993

க�ட� இ0�ெபாைற (ஆதி) இராைசயா ெஜகத
+வர� யா��பாண� 31.08.1993

ெல��ன�� ெசவ� (ஆன
த�)
=(ேக��ப-6ைள

சரவணபவ�
யா��பாண� 09.09.1993

ெல��ன�� சிவ� சி�ைனயா கமேல+வர� யா��பாண� 09.09.1993

2�
ெல��ன��

பண�பர� த�கராசா சத
+வர� யா��பாண� 09.09.1993

ெல��ன�� "0பர�
0கேனசச�மா

சிறி+க�தராஐh
யா��பாண� 28.09.1993

2�
ெல��ன��

கா
தIப� ேசனாதிராசா ெஜயகா�தராசா யா��பாண� 28.09.1993

க�ட� ேசர� (ஈச�) நடராஐh ச�ேவ+வர� யா��பாண� 29.09.1993

ெல��ன�� சிவ� ெச�வ� ரவ- ம"ட$கள�& 29.09.1993

ெல��ன��
கா-வ1ண�
(ர"நாத�)

0ணர"ண�0ணரா2 யா��பாண� 29.09.1993

ெல��ன�� இள'0க� ஐயா��ைரஅ�பழக� யா��பாண� 29.09.1993

ெல��ன�� தாரகா இராமசாமி ச�திரா வIன@யா 29.09.1993

2�
ெல��ன��

வா!கி 0(�=��ேதவதிரவ-ய� கிள@ெநா9சி 29.09.1993

2�
ெல��ன��

மி5லா கணபதி�ப-6ைளமா*=�� ம"ட$கள�& 29.09.1993

2�
ெல��ன��

நேர
தின� அ�பாசாமி அ�னல"�மி கிள@ெநா9சி 29.09.1993

வ �ரேவ�ைக ெசவந
தின� ெச�வராசா ச0�தலாேதவ- தி(ேகாணமைல 29.09.1993

வ �ரேவ�ைக த�சாய#ன�
ச�கர�ப-6ைள

வ-$கிேன+வ*
யா��பாண� 29.09.1993

வ �ரேவ�ைக தி0மல- ேயாகராசா கமேல+வ* தி(ேகாணமைல 29.09.1993

வ �ரேவ�ைக ரமண# ஞான�ப-ரகாச� ெபனேட/ யா��பாண� 29.09.1993

வ �ரேவ�ைக வ �ம� தாேமாதர�ப-6ைளவ-மல� யா��பாண� 01.10.1993

ெல��ன��
மதிவாண�
(வ#�ல�)

நடராசலி�க�

கைல9ெச�வ�
தி(ேகாணமைல 02.10.1993

ெல��ன�� ெவ<றி(ெகா1டா� அ�ேதான@�ப-6ைளஅ�ரன@ யா��பாண� 14.10.1993

2�
ெல��ன��

காேவ/ இராசர�தின�J*யகலா யா��பாண� 01.10.1993

க�ட� ைபரவ� ச�திரகா�த�வாகீச� தி(ேகாணமைல 15.10.1993

க�ட� ஒள�ய#ைழ (லஜன�)
ேசாமநாத�ப-6ைள

பரேம+வ*
ம"ட$கள�& 21.10.1993

ெல��ன�� ேகாைத சி�ன�த�ப- சாரதாேதவ- ம"ட$கள�& 21.10.1993

வ �ரேவ�ைக இைசயாள� (!ம�) மKவ�கேஜ�திர� யா��பாண� 21.10.1993

2�
ெல��ன��

ச4தியசலீ� கேணச�இராஜேசக� யா��பாண� 01.11.1993

ெல��ன�� ெமKய�ப� ேயாகராஜா �ேர+0மா� யா��பாண� 11.11.1993

ெல��ன�� மறவ�
அ�ேதான@�ப-6ைள

L"ெற�ச�
யா��பாண� 11.11.1993

ெல��ன�� ெநBEெசழிய� யா��பாண� 11.11.1993
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தாேமாதர�ப-6ைள

0ணர"ண�

ெல��ன�� கவ#யரச� இராச�ைர0ேக�திர� யா��பாண� 11.11.1993

க�ட�
இராவண�
(ேகாேண�)

ம*யதா+இராC யா��பாண� 11.11.1993

க�ட�
இள�ப/தி
(வ#�வநா4)

ஆM=க� ரஜ
�திர� யா��பாண� 11.11.1993

க�ட� ேப/�ப� (!0ள�) இரா� வச�தேமாக� யா��பாண� 11.11.1993

க�ட� க/கால� (மE!) த�மர"ண� ப-ரபாகர� யா��பாண� 11.11.1993

2�
ெல��ன��

ெச
தி மகாலி�க� ேகா0ல� யா��பாண� 11.11.1993

2�
ெல��ன��

தமிழ� நடராசா த�ம0லசி�க� யா��பாண� 11.11.1993

2�
ெல��ன��

ெச
தமி$ெசவ� க�ைதயா ேகத
+வர� யா��பாண� 11.11.1993

2�
ெல��ன��

க0ணா க�ைதயா தவராசா யா��பாண� 11.11.1993

2�
ெல��ன��

"ேலா45�க�
(நடன"மா-)

சி�னராசா சத
+0மா� யா��பாண� 11.11.1993

2�
ெல��ன��

ல�!மி &தியா0"; ேதவ-கா யா��பாண� 11.11.1993

2�
ெல��ன��

வ#Bதைல நாக=�� சசிவதனா யா��பாண� 11.11.1993

2�
ெல��ன��

2யவ� க�தசாமி ெஜய.ப� யா��பாண� 11.11.1993

2�
ெல��ன��

ஏMமைல சதாசிவ� சிவாகர� யா��பாண� 11.11.1993

2�
ெல��ன��

வ#ேவக�
பால��ப-ரமண-ய�

பாலெசா.ப�
யா��பாண� 11.11.1993

2�
ெல��ன��

தமி$ேவ�ைக சி�கராசா காமலA/றா யா��பாண� 11.11.1993

2�
ெல��ன��

வ#1மA� (திவ#சா) அ�ேபா�+வ-மலா யா��பாண� 11.11.1993

வ �ரேவ�ைக ெத�ெமாழியா� ெச�ல��ைரஅேசா$0மா� கிள@ெநா9சி 11.11.1993

வ �ரேவ�ைக இள�கீர�
பாலசி�க�

=ரள@கி(+ண�
யா��பாண� 11.11.1993

வ �ரேவ�ைக நாத� ச�கர�ஞானராசா யா��பாண� 11.11.1993

வ �ரேவ�ைக இன�ய� பாலர"ண�உமா9ச�திர� யா��பாண� 11.11.1993

வ �ரேவ�ைக மகி
த� த�ப-��ைரஅ�பழக� யா��பாண� 11.11.1993

வ �ரேவ�ைக இளவரச� ேப*�பநாயக� ரGசி�ரா2 யா��பாண� 11.11.1993

வ �ரேவ�ைக நாராயண� சிவநாயக� சிவேமாக� யா��பாண� 11.11.1993

வ �ரேவ�ைக இ�ப� த�ப-ராசா ம�கேள+வர� யா��பாண� 11.11.1993

வ �ரேவ�ைக ெபா�ைனயா ெச�ைலயா கேணசB��தி யா��பாண� 11.11.1993

வ �ரேவ�ைக ஈ�வ/ நேட+லி�ேக+வ* யா��பாண� 11.11.1993

ெல��ன�� நா3சிய�ப� ச�திரேசக� �ேர+ யா��பாண� 12.11.1993

ெல��ன�� ஜ�வ� ச��($க�அமி�தலி�க� அ�பாைற 12.11.1993

2�
ெல��ன��

க
த�ப�
(நேர
திர�)

க�ைதயா ச4=கராசா அ�பாைற 12.11.1993

2�
ெல��ன��

"மர�பா வ-மல0மா� ேப�M யா��பாண� 12.11.1993

ேமஜ- Nவழ" (வ#(கி)
ச4=கநாத�

வ-$கிேன+வர�
யா��பாண� 14.11.1993

ேமஜ-
ெத�றமாற�
(கமிேலா)

நவர�தின� க(ைணேவ� யா��பாண� 14.11.1993

வ �ரேவ�ைக மாணவ� =�ைதயா சிவ0மா� யா��பாண� 15.11.1993
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2�

ெல��ன��
அறிெவாள� (கர�) ைவர��� ெக	காதர� தி�ேகாணமைல 17.11.1993

வ �ரேவ�ைக
வ�மலநாத�

(தயாபர�)
கணபதி�ப��ைள ேதவரா� ம�ட�கள�� 17.11.1993

ேமஜ� ேவ�த� சீன �த!ப� ெச"வராஐh ம�ட�கள�� 21.11.1993

வ �ரேவ�ைக
ெப��ேதவ�

(ேமாக�)
ேசனாதிராசா $கதாச� யா&�பாண! 04.04.1993

ெல��ன��
கைல ேகா�

(ெஜய�த�)
ெஜய�ெகா( ெஜய)ப� யா&�பாண! 09.04.1993

ெல��ன�� ெவ!ைள"ேதவ� கனகசைப ெஜகதாச� யா&�பாண! 01.01.1993

ேமஜ� யாழிைச (மேனா)
தி�ேலாகசி	க!

ெச"வராண�
யா&�பாண! 29.09.1993

க�ட� கதி� (கீத�) இராைமயா பா+கர� தி�ேகாணமைல 29.09.1993

க�ட� க'யாண� த,மலி	க! ேர-காேதவ� தி�ேகாணமைல 29.09.1993

க�ட� வ�ேனாத� நாகலி	க! உதய$மா, கிள ெநா0சி 29.09.1993

வ �ரேவ�ைக )�கேவ' நாேக1திர! ப�ரபாகர� யா&�பாண! 12.11.1993

வ �ரேவ�ைக மகாேதவ� (சாரதா) இரராமநாத� நி�கா யா&�பாண! 12.11.1993

க�ட� சாமி இராைசயா வச1த� யா&�பாண! 13.11.1993

வ �ரேவ�ைக மா� க*ேடய� ெச"ல��ைர உதய$மா, வ2ன யா 13.11.1993

ெல��ன�� ஒ�ப�லா� (,த�) ேசனாதிராசா நாேக1திராசா யா&�பாண! 06.06.1994

ெல��ன�� அ�பழக� (அ�ர�) த!ப��ப��ைள அகிலநாத� யா&�பாண! 06.06.1994

வ �ரேவ�ைக நிேராசா ஐயா��ைர நளாய�ன யா&�பாண! 06.10.1994

ெல��ன�� நாயக� (வ�ஜயபா') வ(ேவ" ந1த4+வர� தி�ேகாணமைல 19.06.1994

ெல��ன�� கவ� (இளமாற�) 5வாமிநாத� கி	+லிேறா7 யா&�பாண! 22.05.1994

2�

ெல��ன��

சிவ�

(ெச�தி'நாத�)

அ8ணாமைல

கமேல+வர�
யா&�பாண! 11.07.1994

வ �ரேவ�ைக ெகௗதமி க1தசாமி சா1தி யா&�பாண! 13.07.1994

ெல��ன�� ம/ரதி இராசர�தின! ெஜயராண� யா&�பாண! 16.07.1994

ெல��ன�� கைல�ப�0ய� (ேச1) பழன ேவ" ரா$ல� யா&�பாண! 19.07.1994

வ �ரேவ�ைக வ*ணேவ' இர�தின! தி�0ெச"வ! யா&�பாண! 21.07.1994

க�ட� 1ைர (சிறி கா�) ேதவராஜா பா+கர� யா&�பாண! 03.01.1994

க�ட� மதி பர:ேசாதி கேணச;,�தி யா&�பாண! 05.01.1994

ேமஜ� ,2 அ�ணாசல! மேக1திர� ம�ட�கள�� 10.01.1994

வ �ரேவ�ைக ,தாய�ன� த,மலி	க! த,மவதன யா&�பாண! 13.01.1994

வ �ரேவ�ைக மதி3ெச'வ�
ெபா�<��ைர

வ�ேஜ1திர;,�தி
அ!பாைற 29.01.1994

வ �ரேவ�ைக சி�1 நவர�ண! ச1திரகலா யா&�பாண! 09.02.1994

க�ட� க0கால� (ெபன�4) ம=யதா+ அ�ர�சசி�$மா, கிள ெநா0சி 01.03.1994

க�ட� அழ2ந�ப� (வ�56) ெச"ைலயா ச	கரலி	க! தி�ேகாணமைல 01.03.1994

ெல��ன�� 1ைரய�ப� ெபா�ன!பல! ேமாக� ம�னா, 01.03.1994

ெல��ன�� வ*ண� 51தர! நாவலதாச� கிள ெநா0சி 01.03.1994

2�

ெல��ன��
ேச1 ெவ�ைள0சாமி கேண+ கிள ெநா0சி 01.03.1994

க�ட� க�ட�ெபா�ம� ந4"$மா, ரா�$மா, யா&�பாண! 28.03.1994

2�

ெல��ன��
இள�திைரய� தி�நா2�கர5 சசிகர� யா&�பாண! 28.03.1994

2�

ெல��ன��
7ர� ெச"ல��ைர த,ச� யா&�பாண! 28.03.1994

க�ட� ெப�வளவ�

(வ�'லிய�)

கனகசபாபதி சிறிதர� யா&�பாண! 06.04.1994

Page 11 of 19ேகா�பா7 மாவ 4ர, �ய�?! இ"ல! - வ���ட"க�

16/01/2012http://www.veeravengaikal.com/index.php/heroes-details/81-kopay-vithudal



வ �ரேவ�ைக வாண�
அ"ேறா7@சிய+

$ய��ர�$ெளாறிய�
யா&�பாண! 10.04.1994

2�

ெல��ன��
ேவல� (இள�ேகா) இராச�ைர ேயாகராசா ம�ட�கள�� 22.04.1994

2�

ெல��ன��

இைசய)த�

(மேனா8)

திரவ�யநாத� ெஜயநாத�

(ெஜகநாத�)
யா&�பாண! 22.02.1994

தயான�த�

(காவ'1ைற)
சிவான1தராசா தயான1த� யா&�பாண! 04.07.1994

க�ட� அழ2)"1 ()"1) ெச"ைலயா தவ0ெச"வ! யா&�பாண! 23.07.1994

வ �ரேவ�ைக ெஜனா�"த� ேசனாதிபதி சசி$மா, யா&�பாண! 27.07.1994

ெல��ன�� உலக�ப� (சா�ரா8) இராசநாயக! ய+�அ�ரன யா&�பாண! 30.07.1994

வ �ரேவ�ைக யா:ேதவ� த!ப�ராசா வ�ஜிதா யா&�பாண! 21.08.1994

2�

ெல��ன��

ஈழேவ�த�

(கஜேமாக�)
க1தசாமி கனகலி	க! யா&�பாண! 30.08.1994

வ �ரேவ�ைக 70 2�� ()"1)
எ�வ��ெபா�ேசகா

5ன �ெபா�ேசகா
ம�ட�கள�� 30.08.1994

2�

ெல��ன��
நாத� சB$ணராசா ேகாமக� யா&�பாண! 17.09.1994

வ �ரேவ�ைக அரசமண� இல	ைகநாத� பா,�த4ப� யா&�பாண! 17.09.1994

வ �ரேவ�ைக இல கிய� ப�லி�ைபயா பா+கர� யா&�பாண! 25.09.1994

2�

ெல��ன��
ெச'ல 2�� தி�நா2�கர5 ர:ச� யா&�பாண! 25.09.1994

வ �ரேவ�ைக 2ேவ�திர� ெச"ல��ைர ெச"வ)ப� யா&�பாண! 25.09.1994

வ �ரேவ�ைக ெசா க� ெஜயராசா கேஜ1திர$மா, யா&�பாண! 25.09.1994

ெல��ன�� ேகாப� (ேகாப�நா") சி�ன�த!ப� ேச�$மா, ம�ட�கள�� 26.09.1994

ெல��ன�� பா< ப�மநாத� பா+கர� வ2ன யா 03.10.1994

2�

ெல��ன��

2ேல�திர�

(கா�த=ப�)
ெச"வராசா தவேனச� யா&�பாண! 07.10.1994

வ �ரேவ�ைக அ�ள�ப�
ந$ேலச�ப��ைள

ெஜய�$மா,
யா&�பாண! 17.11.1994

2�

ெல��ன��
அரச�ப� ேதவராஜா கிேசா�$மா, யா&�பாண! 22.11.1994

ெல��ன��
ெப0யத�ப�

(ெறஜிேனா'�)

ம=யதா+ ெறய�ேனா"�

த�ம$லதா+
யா&�பாண! 02.12.1994

ேமஜ� 1வாரக� (ப�ரத��) சிவஞான! ���லி	க! ம�ட�கள�� 28.12.1994

ேமஜ� ச"தியா
அ�05ன�ப��ைள

ேமாக�ப��ைள
ப�ைள 28.12.1994

ெல��ன�� கா*>ப� நடராசா ேயாகராசா ம�ட�கள�� 28.12.1994

ெல��ன�� <ர�சிமாற� (ராஜி") அரசமண� சிவ$மா, ம�ட�கள�� 28.12.1994

2�

ெல��ன��
தயாள� ேகாபாலப��ைள ெஜகநாத� ம�ட�கள�� 28.12.1994

வ �ரேவ�ைக ேசகர� ெச"ைலயா வ�ஜயராசா அ!பாைற 28.12.1994

வ �ரேவ�ைக சா5தி0 சி�திரேவ" 5தாகர� ம�ட�கள�� 28.12.1994

வ �ரேவ�ைக கலாத�ப� சாமி�த!ப� தியாகராஜ� ம�ட�கள�� 28.12.1994

வ �ரேவ�ைக சிற�=ப� ைவர��� வ�ஜயர�ண! ம�ட�கள�� 28.12.1994

வ �ரேவ�ைக ேவ'மாற� (,தா) ஐயா��ைர மேனாகர� யா&�பாண! 30.05.1995

வ �ரேவ�ைக வ �ைரய�
ேகாபால�ப��ைள

நிைற:ச�
யா&�பாண! 20.06.1995

ெல��ன�� ?ரண� இராைசயா ந$ேல+வ= யா&�பாண! 28.07.1995

ெல��ன�� அமலி பால0ச1திர� ச1திர$மா= கிள ெநா0சி 28.07.1995

வ �ரேவ�ைக பா@ தனபாலசி	க! ெகௗ= யா&�பாண! 28.07.1995

மணாள� ேதவராசா வ�ஜ$மா, யா&�பாண! 29.07.1995

Page 12 of 19ேகா�பா7 மாவ 4ர, �ய�?! இ"ல! - வ���ட"க�

16/01/2012http://www.veeravengaikal.com/index.php/heroes-details/81-kopay-vithudal



2�

ெல��ன��

க�ட� நிசா கனகர�தின! ஜ�னா ம�ட�கள�� 29.07.1995

ெல��ன�� கதிரவ� கனகர�தின! கேஜ1திர� யா&�பாண! 30.07.1995

வ �ரேவ�ைக அ�<மாற� த!ப�ராசா ெச"வ�$மா, யா&�பாண! 01.08.1995

ேமஜ� இளவழக� (ரAசி") த,மலி	க! மகாலி	க! யா&�பாண! 04.08.1995

2�

ெல��ன��
ேவ6ச�க�

பால5�ப�ரமண�ய!

த,மகி�+ண�
யா&�பாண! 06.07.1995

க�ட�
அ��ெச'வ�

(� சி4)
நவர�ண! கேணச� யா&�பாண! 24.09.1995

ேமஜ� ெச�தமி: (ஈச�) மகாேதவ� ச1திரகா1த� யா&�பாண! 25.04.1995

வ �ரேவ�ைக மாத�கி க1தசாமி ெஜய1தசிறி யா&�பாண! 28.07.1995

வ �ரேவ�ைக 2ய�லின� அ=ய$�( அ��மல, யா&�பாண! 28.07.1995

வ �ரேவ�ைக சிவெனாள� பாலநாயக! 5ஜா�தா யா&�பாண! 28.07.1995

வ �ரேவ�ைக கி�5ண2மா0 கேண+ ச�தியபவான யா&�பாண! 28.07.1995

2�

ெல��ன��
Bதறிஞ� (ஞான�) நாகசாமி ேதவ$மா, யா&�பாண! 01.01.1995

க�ட� ,ட�மண� (ேவ6) சிவலி	க! வரத� யா&�பாண! 07.02.1995

ெல��ன�� 2மர� வாமேதாவ� றஜ4Pகர� யா&�பாண! 07.02.1995

வ �ரேவ�ைக அ4<த� (தி�மா') கமலநாத� $கநாத� ம�ட�கள�� 23.02.1995

2�

ெல��ன��
ரேம5 (ப த�) �தலி இராேச1திர� யா&�பாண! 08.03.1995

வ �ரேவ�ைக திவாக� (பாலாஜி) �ைரநாயக! ேமாகனதா+ தி�ேகாணமைல 18.03.1995

ெல��ன�� வ �ர�பா தி"லiநாத� கமலநாத� ம�ட�கள�� 17.05.1995

ெல��ன�� மதியழக� (ெசா கி) $லநாயக! இ1திர$மா, யா&�பாண! 18.05.1995

க�ட� மாயவ�
ெசப+=யா�ப��ைள

சிவ$மா,
யா&�பாண! 18.05.1995

2�

ெல��ன��
ேசர� இைளயத!ப� மேனாகர� ம�ட�கள�� 18.05.1995

2�

ெல��ன��
இள�2மர� ஜ4வர�தின! சய1த� யா&�பாண! 29.05.1995

வ �ரேவ�ைக தயாள�ன� சீவர�ண! கைல0ெச"வ� யா&�பாண! 30.05.1995

2�

ெல��ன��
2ேல�திர� ேஜாச�வ"லதாசா நி�ச� அ!பாைற 30.05.1995

வ �ரேவ�ைக அ)தின�ய�
பால5�ப�ரமண�ய�

ெஜயதர�
யா&�பாண! 17.06.1995

வ �ரேவ�ைக ?ேவ�த� சீன ய, உதய$மா, யா&�பாண! 20.06.1995

க�ட�
ெஜயகா�த�

(க*ண�)
சி�ைனயா �+ய1த� ம�ட�கள�� 23.06.1995

ெல�.ேகண' 7�� த!ப���� ேகாவ�1தராஜ� அ!பாைற 28.06.1995

ேமஜ�
தமி:மாற�

(கேஜ�திர�)
அரசர�ண! பாலகி�+ண� தி�ேகாணமைல 28.06.1995

க�ட�
எழி4ெச'வ�

(ஜவா�)
ெச"ல�� தயாபர� யா&�பாண! 28.06.1995

ெல��ன�� அகில� அ�05ன� சிவரத� யா&�பாண! 28.06.1995

2�

ெல��ன��

இைசயழக�

(கிறி50)
க1ைதயா கேணச�,�தி ம�ட�கள�� 28.06.1995

வ �ரேவ�ைக பாமின� சி�னவ� ந$ேல+வ= யா&�பாண! 28.06.1995

ெல��ன�� கா�த� ந"லத!ப� சிவ5�ப�ரமண�ய! ம�ட�கள�� 30.06.1995

ெல��ன��
தமி:மறவ�

(ச"தியரா8)
கனகர�ண! சிவ$மா, யா&�பாண! 19.06.1995

வ �ரேவ�ைக 2��மண� �ைரராசா தி��கேணச� யா&�பாண! 06.07.1995
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ெல��ன�� 1வாரக�

(ெக�காதர�)

க1தசாமி ச�தியசீல� யா&�பாண! 06.07.1995

க�ட�
க*ணாள�

(ம'லிய�)
ஏர!� க1தசாமி ம�ட�கள�� 06.07.1995

க�ட� சி�1ஜ� (சி�1)
�8ண�ய;,�தி

கேணச;,�தி
ெபாலநFைவ 10.07.1995

க�ட� ரவ ��த� பர:ேசாதி சிவதா+ யா&�பாண! 10.07.1995

ெல��ன�� ேவல� காள ��� �+பரா� ம�னா, 10.07.1995

ெல��ன�� சி�கராசா பர5ராம� பகீரத� ம�ட�கள�� 10.07.1995

வ �ரேவ�ைக ேப0�ப� பழன ேவ" மாண��கவாசக, தி�ேகாணமைல 10.07.1995

வ �ரேவ�ைக தி�3ெச'வ� க1ைதயா வா5ேதவ� யா&�பாண! 10.07.1995

வ �ரேவ�ைக மத� ேதவராசா பகீரத� யா&�பாண! 11.07.1995

ேமஜ� ச0"திர� (ஜ50�) சீன �த!ப� அ�ள!பல! ம�ட�கள�� 14.07.1995

ேமஜ� நள� (கிேறச�) அ8ணாமைல சிறிகா1த� தி�ேகாணமைல 14.07.1995

ேமஜ� ெவ!ைள கணபதி�ப��ைள கேஜ1திர� யா&�பாண! 14.07.1995

க�ட� 1ைர ேவ?�ப��ைள �ைரராசா யா&�பாண! 14.07.1995

க�ட�
ஈழ3ெச'வ�

(ெகௗதம�)
வ,ண$லசி	க! �ரள தா+ தி�ேகாணமைல 14.07.1995

க�ட� )�க� (அரபா")
தி�ஞானச!ப1த,

ச8�கராஜா
யா&�பாண! 14.07.1995

க�ட� அ�ள�ப� (நேர5) கிரகறிG� ச1திரஜ4வா யா&�பாண! 14.07.1995

க�ட�
ெப��ேதவ�

(ப�ரசா�த�)

ெச1தமி&0ெச"வ�

தவசீல�
யா&�பாண! 14.07.1995

ெல��ன�� ஐயா"1ைர (அமF�) உ!�ன நடராசமண� ம�ட�கள�� 14.07.1995

ெல��ன�� சிேர5ர� (மாதவ�) சீன �த!ப� ேதவராசா அ!பாைற 14.07.1995

ெல��ன�� த�ச� பழன �த!ப� ேயாகராசா ம�ட�கள�� 14.07.1995

ெல��ன�� ேசாமநாத� $மாரலி	க! கதி,காமநாத� யா&�பாண! 14.07.1995

ெல��ன�� மைறமக� 5�ப�ரமண�ய� ச�தியசீல� யா&�பாண! 14.07.1995

ெல��ன�� 2��மண� கனகசபாபதி சிறிதர� யா&�பாண! 14.07.1995

ெல��ன�� க*ண� (க*ணா) க1ைதயா கி�பான1த� யா&�பாண! 14.07.1995

ெல��ன�� சிவ� (சிவா) த!ப�ராசா சத4+வர� யா&�பாண! 14.07.1995

ெல��ன�� ,ேர�திர� (பா<ஜ�)
ச8�கராசா

ெஜயான1தராசா
ம�ட�கள�� 14.07.1995

ெல��ன�� சி"திர� (ஓவ�ய�) நவர�ண! கி=தர� யா&�பாண! 14.07.1995

2�

ெல��ன��

இராஜரத�

(இராஜபாரதி)
பா�கியராசா தயாபர� ம�ட�கள�� 14.07.1995

2�

ெல��ன��
வச�தா ெபா�ன, 5க1தின யா&�பாண! 14.07.1995

2�

ெல��ன��
இைசவாண�

ச8�கநாத�

கி�+ணராஜா
யா&�பாண! 14.07.1995

2�

ெல��ன��
பா0 (ச�ப�த�) சாமி�த!ப� ச8�கராஜா ம�ட�கள�� 14.07.1995

வ �ரேவ�ைக பகீரத� சிவலி	க! ச1திர$மா, ம�ட�கள�� 14.07.1995

வ �ரேவ�ைக <5பநித� (அஜி") இராஜ�ைர ெஜயர:ச� ம�ட�கள�� 14.07.1995

வ �ரேவ�ைக
வ�ண3ச�திர�

(ற�கமாற�)
இராைசயா ேகாவ�1த� ம�ட�கள�� 14.07.1995

வ �ரேவ�ைக
அரசநாயக�

(ெச'வ�)
கணபதி�ப��ைள க�ணாநிதி ம�ட�கள�� 14.07.1995

வ �ரேவ�ைக ச�திரேசகர� த8டபாண�;,�தி சசி$மா, யா&�பாண! 14.07.1995

வ �ரேவ�ைக உ0ைமவ �ர� 51தரலி	க! ேமாக�ரா� யா&�பாண! 14.07.1995

வ �ரேவ�ைக ச�மிலா அ�ர� @�+ேம= Hவெரலியா 14.07.1995
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வ �ரேவ�ைக ெத�ற'

(அமி�தமல�)

ெச"வராசா சி�னமன யா&�பாண! 14.07.1995

வ �ரேவ�ைக மைலயமா� இராசர�ண! ப:சலி	க! ம�ட�கள�� 14.07.1995

வ �ரேவ�ைக ம�ன� ேலாகநாத� ேகாகில� யா&�பாண! 14.07.1995

வ �ரேவ�ைக மலரவ� ந"லத!ப� ச1திரேசக, யா&�பாண! 14.07.1995

வ �ரேவ�ைக )"த�ப�
சரவண���

சிறிகி�+ண$மா,
யா&�பாண! 14.07.1995

ெல��ன�� ,ப"திரா
பIலி�+ெபனா�ேடா

�ேறசிய,ெகல�
யா&�பாண! 16.07.1995

ெல��ன�� தழி:மாற� (ேநச�) ேசாமJ=ய! ஜ4வெர�தின! ம�ட�கள�� 16.07.1995

ெல��ன�� தமிழ�ப� (ராஜ�) கணபதி�ப��ைள ேமாக� ம�ட�கள�� 17.07.1995

வ �ரேவ�ைக மதி=ப� (ச�வத�) இராசர�ண! பரேம+வர� ம�ட�கள�� 19.07.1995

ெல��ன�� அறிH (நிமல�) ெச"வராசா 5தாகர� யா&�பாண! 24.07.1995

வ �ரேவ�ைக மண�யரச�
தாேமாதர!ப��ைள

5ேர+$மா,
யா&�பாண! 27.07.1995

ேமஜ� அ)1 ச1திரா�$�( மகாராஜா அ!பாைற 28.07.1995

க�ட� அ'லி த!ப�ராசா பவளமல, யா&�பாண! 28.07.1995

க�ட� எழி'3ெச'வ� அ1ேதான சாமி சசிகலா க8( 28.07.1995

க�ட� வ �சாலி சிவஞான! தனல�5மி யா&�பாண! 28.07.1995

க�ட�
ெச�தழி:ந�ப�

(ேவ�ைக)
ேவ?�ப��ைள ர:ச� யா&�பாண! 28.07.1995

க�ட� ந�ைரய� (வ �ைரய�) ெஜயசி	க! 5ேர+$மா, கிள ெநா0சி 28.07.1995

2�

ெல��ன��
,த� (/த�) ��ேகச;,�தி உதய$மா, அ!பாைற 28.07.1995

2�

ெல��ன��
,த�மினா சிவலி	க! கவ�தா (த	கா) யா&�பாண! 28.07.1995

2�

ெல��ன��
அக'யா இராசலி	க! மதிவதன யா&�பாண! 28.07.1995

2�

ெல��ன��
ச�திரகலா பர:ேசாதி அ�தின யா&�பாண! 28.07.1995

ெல��ன��
அ கா3சி

(அ�1'லா)
ெச"வர�தின! $மரசீல� யா&�பாண! 27.08.1995

க�ட� நி�"தனா க+மK, ேம=அ�கிேன+ யா&�பாண! 05.09.1995

2�

ெல��ன��

ெச�2�Iவ�

(அகில�)
ந"லத!ப� அ�ளான1த! ம�ட�கள�� 12.09.1995

க�ட�
கி�5ண�

(ேகாபா')
மாண��க! சிவகி�+ண� யா&�பாண! 12.09.1995

க�ட� வாண� (ேஜாதி)
ப	கி,தா+ ெடாறி�

ெறாசிBறா
யா&�பாண! 12.09.1995

ெல��ன�� தயாள� (அ�ள�) 5�ப�ரமண�ய! ச1திர$மா, யா&�பாண! 13.09.1995

வ �ரேவ�ைக கா�தி இராைசயா 5பா+கர� யா&�பாண! 13.09.1995

க�ட�
அ�< 2மர�

(ர�க�)
ைவ�திலி	க! க,ண� யா&�பாண! 01.10.1995

வ �ரேவ�ைக அ��தவபால� கணபதி�ப��ைள ெஜமின ம�ட�கள�� 19.10.1995

வ �ரேவ�ைக ெவ4றி3ெச'வ� ேவ?�ப��ைள 5தா ம�ட�கள�� 19.10.1995

வ �ரேவ�ைக ரா82ய�� ந"ைலயா சிவ$மா, யா&�பாண! 19.10.1995

வ �ரேவ�ைக இள�<லி
எ�ேவ� எ�லி�

ச1திரகா1த�
யா&�பாண! 19.10.1995

ெல��ன�� எழி'ந�ப� அ�ரன 5$மா, தி�ேகாணமைல 20.10.1995

க�ட�
காமதாச�

(இ�பரா8)

பாரமலி	க!

வ��தியான1த�
அ!பாைற 21.10.1995

2�

ெல��ன��
தவ)ரள� கனகலி	க! க�ணாகர� ம�ட�கள�� 21.10.1995
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க�ட� �ஜ�வ� (ேயாகராசா) இராசர�தின	இராேஜ�திர ம�ட�கள�� 02.10.1995

ெல��ன�� �சி (��ைல) ஞானேசகர	 த�சியா யா��பாண	 02.10.1995

2�

ெல��ன��
பாமக� (நள�னா) அ����ைர ச�தியவதனா யா��பாண	 02.10.1995

2�

ெல��ன��
�ர�சி வ ேவ!கமலவரத யா��பாண	 02.10.1995

வ �ரேவ�ைக கதிரவ� (வர�) ேகத#$வர சிவ%மா& யா��பாண	 02.10.1995

ெல��ன�� தமிழ� '�ப(ரமண(ய	 சிவ%மா& யா��பாண	 02.10.1995

க�ட� ெச"ேவ� (வ#$கி) த&மலி)க	 �*ண(யலி)க	 ம�ட�கள�� 03.10.1995

க�ட� ப%மின� மய(+வாகன	 தயாவதி யா��பாண	 03.10.1995

க�ட� ந�ப#
தி+ைலநடராசா

ம)கள-.கந	ப(
யா��பாண	 03.10.1995

ெல��ன�� ராகவ� (ர&) கதி&காம& 'ேரச யா��பாண	 03.10.1995

ெல��ன��
ந�லவ'ண�

(ேகசவ�)
சிவபா�கியநாத பா� யா��பாண	 03.10.1995

ெல��ன�� )யவ� (ேகசவ�)
பால'�ப(ரமண(ய	

ஈ$வரதாச
யா��பாண	 03.10.1995

ெல��ன��
தமி*��யா�

(வ#$ர�)
கி.$ணநாய& பா$கர ம�ட�கள�� 03.10.1995

ெல��ன�� த�க+சி %ணர�ண	சசிகர யா��பாண	 03.10.1995

ெல��ன�� உதயசலீ� -.ேகயக0தர யா��பாண	 03.10.1995

ெல��ன�� எழில�த� த)கேவலா1த	 தவராசா யா��பாண	 03.10.1995

2�

ெல��ன��
/�� '�ப(ரமண(ய	வ(மலாேதவ( யா��பாண	 03.10.1995

2�

ெல��ன��
ந�ைக சித	பர�ப(2ைள சத#$வ0 யா��பாண	 03.10.1995

2�

ெல��ன��

ேவ�லிழி

(க'ண�மா)

ேசாம'�தரச&மா

சாம�த#$வ0
யா��பாண	 03.10.1995

2�

ெல��ன��
தமி*ந�ப# (சத�0) த	ப(ராசா ேயாேக$வர யா��பாண	 03.10.1995

2�

ெல��ன��
ேசேயா� -.ேக' ேயாகராஜ அ	பாைற 03.10.1995

2�

ெல��ன��
மணாள�

அைலய�ேபா 

ைகேல$வர
ம�ட�கள�� 03.10.1995

2�

ெல��ன��
இள�ப#ைற ச*-கநாத கமலதாச தி.ேகாணமைல 03.10.1995

2�

ெல��ன��
ைப3தமி*

ெவ2ைள�%� 

தி+ைலய	பல	
அ	பாைற 03.10.1995

2�

ெல��ன��
;அ5�நாத� ேசா-�ைரசி)க	 ம�ட�கள�� 03.10.1995

2�

ெல��ன��
நாயக� (நா67) அமராவதி சிற#$க�தராசா யா��பாண	 03.10.1995

2�

ெல��ன��

மா8�%9

(உதயசலீ�)
த)கேவ+ கமலநாத யா��பாண	 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக ேவல� (ேவலவ�) வ #ரப�திர& ந�த%மா& யா��பாண	 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக ச�ப3த� மாதவ'பாகர தி.ேகாணமைல 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக கதிெராள� சிவேசகர	 நவந#த தி.ேகாணமைல 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக �%9 மாண(�க	 க*ண அ	பாைற 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக தமிழழக� தாேமாதர	 ெச�தி+நாத ம�ட�கள�� 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக )யமண# சினராசா ரவ(கர அ	பாைற 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக அ�� '�தர	 ேகசவரா5 ம�ட�கள�� 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக தமி*+ெச�வ� சிவலி)க	 தேன�திரா ம�ட�கள�� 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக வ�:வ� ெபா���ைர ர%ராஜ யா��பாண	 03.10.1995
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வ �ரேவ�ைக ெகா;றவ� ெச+ைலயாவ(ஜய%மா& அ	பாைற 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக த�ெணாள� (வரத�) -���த	ப( ேகசவ யா��பாண	 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக திலக� %மாரசாமி இராேஜ$வர யா��பாண	 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக சா'��ய� வ(ஜயராசா கி.$ணேமன யா��பாண	 03.10.1995

2�

ெல��ன��
க<ண� நவர�ண	 ரஜன8கா�த தி.ேகாணமைல 05.10.1995

2�

ெல��ன��

ெந�ேயா�

(�%ெதாழில�)
ச*-கதாசமதியழக யா��பாண	 08.10.1995

வ �ரேவ�ைக �கி<தர� %மா& ப(ரத#ப அ	பாைற 16.10.1995

ேமஜ< கப#ல� (கப#�) மய(+வாகன	 சிவதாச யா��பாண	 17.10.1995

ேமஜ< ேநமிநாத� ேஜhச�:ப ம�ட�கள�� 17.10.1995

க�ட� க'ண�ப� (�பா0) க�ைதயாவ(ஐயராஐh ம�ட�கள�� 17.10.1995

க�ட� ேதவகி சிவ�ப(ரகாச	 சிவேமகலா யா��பாண	 17.10.1995

க�ட� எழின� சிவ'�பரமண(ய	 ேதவ(னா யா��பாண	 17.10.1995

க�ட� இதயமல< கனகராசா சர$வதி யா��பாண	 17.10.1995

க�ட� தவராசா ேசாம'�தர	 சிவேநச யா��பாண	 17.10.1995

க�ட� ெச=�ட< (ேஜாதி) �$பநாத ெஜக யா��பாண	 17.10.1995

2�

ெல��ன��
ெத�ற� தனராஜா தனல�'மி யா��பாண	 17.10.1995

வ �ரேவ�ைக ப#ரகலா நவர�ண	வ(மலின8 ம�ட�கள�� 17.10.1995

வ �ரேவ�ைக வதனா நாேக�திர	 �ன8தமல& யா��பாண	 17.10.1995

வ �ரேவ�ைக
அ5ளாள�

(ேதாம0)
கனகலி)க	 சனா யா��பாண	 17.10.1995

வ �ரேவ�ைக 9ளசிகர� சின��ைர ந�த%மா& யா��பாண	 17.10.1995

ேமஜ< ப#ரசா3த� கனகர�ண	ஆ=-கதாச தி.ேகாணமைல 18.10.1995

ெல��ன�� பால� (பாலக�) அ0ய%� கி.பாகர யா��பாண	 19.10.1995

வ �ரேவ�ைக யேசாதர� -.கச�திரேசகர அ	பாைற 26.10.1995

ெல��ன�� >லா ேவ!�ப(2ைளக*மண( ம�ட�கள�� 26.10.1995

2�

ெல��ன��
�சலீா ஜய	ப(2ைள ச&மிளா யா��பாண	 04.08.1995

வ �ரேவ�ைக ெச3தமிழின� சரவணதயாவதி ம�ட�கள�� 05.08.1995

க�ட�
�5க?<%தி

(சஜ�வ�)
நடராஜா ர%ராம யா��பாண	 21.08.1995

ெல��ன�� ஞான� சிற#தர நாகத#ச யா��பாண	 21.08.1995

க�ட� தமி*மாற� ெச+ைலயா சிவ'த யா��பாண	 22.10.1995

ெல��ன�� அ;�தராA த&மலி)க	 சா�த%மா& ம�ட�கள�� 22.10.1995

ெல��ன�� கதிரவ� இர�தினசாமி 'தாகர யா��பாண	 22.10.1995

2�

ெல��ன��
�ர�சி க.ணாநிதி ந#திவதன யா��பாண	 22.10.1995

2�

ெல��ன��
ஐ�கர� மகாலி)கஜசிகர யா��பாண	 22.10.1995

வ �ரேவ�ைக அறவாண� பாலி�ேபா ச*-க>&�தி ம�ட�கள�� 22.10.1995

வ �ரேவ�ைக இைளயவ� நாகசாமி இராச வ?ன8யா 22.10.1995

வ �ரேவ�ைக தமி*நாத� நவர�தினராசா சிவ%மா& யா��பாண	 22.10.1995

2�

ெல��ன��

நிேவ3த�

(ெதCேவ3திர�)
%ழ�ைதேவ+ '�தரராஜ ம�ட�கள�� 23.10.1995

வ �ரேவ�ைக இள=ேசாழ� கேண$இள)ேகா யா��பாண	 24.10.1995

க�ட� கவ#யரச�
கி.$ணப(2ைள ேஜாச�

இள)ேகா
ம�ட�கள�� 25.10.1995

தியாகராசாஆன�த ம�ட�கள�� 25.10.1995
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2�

ெல��ன��

இல$கிய�

(ேசனாதிபதி)

க�ட� ச�கிலிய� (சியா�) தியாகராசா உயத%மா& யா��பாண	 03.10.1995

க�ட� வ �ரபா'�ய� (நச<ீ) கனகசைபAேப$%மா& தி.ேகாணமைல 03.10.1995

க�ட� தவசலீ� பாலஅ+வ($ப(ற+சிலB$ யா��பாண	 03.10.1995

க�ட� ெபாைறயாள� இராமலி)க	 திவாகர யா��பாண	 03.10.1995

க�ட� அ+�த� (ரகீ�) இராமசாமி ராஜ# க* 03.10.1995

க�ட�
எழி;ெச�வ�

(பவா�)

ைகலாயநாத

சரவணபவா
யா��பாண	 03.10.1995

ெல��ன�� ப#ரத�ப� அ.2ரா5 சா�த%மா& யா��பாண	 03.10.1995

ெல��ன�� ைமவ#ழி
அமலதா$யேசா

ேகா%லவதன8
யா��பாண	 03.10.1995

ெல��ன�� ஆதவ� இர�தின	 ெஜய�%மா& யா��பாண	 03.10.1995

ெல��ன�� ேதவா ச*-கலி)க	 தயாபர யா��பாண	 03.10.1995

ெல��ன�� தழி*ெச�வ� '�ப(ரமண(ய	 தயாபரநாத யா��பாண	 03.10.1995

ெல��ன�� �தியவ� (ெவ;ப�) மகாலி)க	 சிவேன$வர யா��பாண	 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக வள<நாத� -.ேக' மேனாகர அ	பாைற 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக அ�தரச� ேகாவ(�தராசா ரவ(ச)க& தி.ேகாணமைல 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக மதியழக� சபார�ண	ேயாகநாத யா��பாண	 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக
தி5மக�

(அறிE$&மர�)
மாசிலாமண( ப(ரத#$%மா& தி.ேகாணமைல 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக இராவண� ெபாைனயா சிவராசா தி.ேகாணமைல 03.10.1995

க�ட� ச�கீத� சதாசிவ	 ந�த%மா& யா��பாண	 18.10.1995

வ �ரேவ�ைக
�டெராள�

(ற�கமாற�)
சீன8�த	ப( க.ணாகர ம�ட�கள�� 18.10.1995

வ �ரேவ�ைக
ப'�த�

(ந�லக'ட�)
க�த��வ(ஜய%மா& ம�ட�கள�� 18.10.1995

வ �ரேவ�ைக யாழரச�
பசி+அரெரற$

ெறாசா
யா��பாண	 18.10.1995

வ �ரேவ�ைக ெச3)ர� நடராசா வ(ஜய%மா& தி.ேகாணமைல 18.10.1995

வ �ரேவ�ைக கடலரச�
ஆப(கரா	

பய$ஆேரா�கிய%மா&
யா��பாண	 18.10.1995

வ �ரேவ�ைக ஆFர� சிவர�ண	ேகத#$வர யா��பாண	 18.10.1995

ெல��ன��
ச%தியவாண�

(&ண�)
'�ப(ரமண(ய	 பரமான�த	 ம�ட�கள�� 19.10.1995

ெல��ன�� கானகீத� (வ#ேஜ) நாகமண( �வேன�திர அ	பாைற 19.10.1995

வ �ரேவ�ைக ேசாழ� இர�தின	D�லிசய+வ யா��பாண	 28.08.1998

வ �ரேவ�ைக வ#ழி$கதி< இர�தினசி)க	மல&வ(ழி யா��பாண	 06.10.2000

2�

ெல��ன��
யாழி�ப� -�ைதயா �$பராசா யா��பாண	 31.01.2004

ேமஜ< �த<ச� �ைரசி)க	 சதாந�தின8 யா��பாண	 08.09.2004

வ �ரேவ�ைக அ��+சி�7 ஆன�தராசா அரவ(�தா யா��பாண	 14.09.2004
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