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நிைல ெபய
 �3�ெபய
 மாவ�ட� வ �ர#சா0

வ �ரேவ ைக ைம�க)
அ�ரன�ெஜபேநச�

ஜ�வநாயக�
யா��பாண� 07.04.1991

2�
ெல��ன6�

ெடன' (க7ண6) ெச�வராசா �த�ச� யா��பாண� 02.09.1991

வ �ரேவ ைக தவ#ெச)வ�
சி�திரா�சலி

இராமநாத�
யா��பாண� 24.07.1991

ெல��ன6� ெறேனா
ெஜயசி�க�

ேபனா மதியழக�
யா��பாண� 29.07.1991

வ �ரேவ ைக பா�
த�கவ"ேவ�

சசி#$மா�
தி%ேகாணமைல 05.09.1991

வ �ரேவ ைக பா� க'தசாமிஆன'த� ம ட#கள�+ 05.09.1991

ேமஜ
 ெஜான'
$லேசகர�ப,-ைள

கைலவாண�
தி%ேகாணமைல 05.09.1991

வ �ரேவ ைக ெமாகம�
சிவஞான�

�பா/கர�
அ�பாைற 07.09.1991

ெல��ன6� 9��
வ,�வராசா

ரவ,1ச'திர�
யா��பாண� 07.09.1991

ெல��ன6� ம,ரா வ"வா�பா- ரா2 யா��பாண� 08.09.1991

வ �ரேவ ைக ப�ரவ �னா
யேசாதாேதவ,

ெச�வநாயக�
யா��பாண� 09.09.1991

ெல��ன6� அரச6
ெச�ல�த�ப,

பரேம/வர�
ம ட#கள�+ 09.09.1991

ெல��ன6� வ�)லிய�
இராஜேகாபா�

வ,ேவகான'த�
தி%ேகாணமைல 15.09.1991

வ �ரேவ ைக ேலாஜி
த�மலி�க�

ெகௗ4மல�
யா��பாண� 16.09.1991

ெல��ன6� ச7
வ�லி+ர�

+வேன'திரராசா
யா��பாண� 16.09.1991

வ �ரேவ ைக ேதா�திர6 க'த�+ மண,ய� ம ட#கள�+ 16.09.1991

2�
ெல��ன6�

ப�:ய6
சி�ன�த�ப,

ேயாகராசா
ம ட#கள�+ 16.09.1991

ெல��ன6� கிறி1: பா#கிய5ைர

த�கராசா

தி%ேகாணமைல 16.09.1991
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வ �ரேவ ைக ,�ப6 மகாேதவா $மண� யா��பாண� 19.09.1991

க�ட6 சலீ6
தாேமாதர�ப,-ைள

இள�ப,ைறநாத�
யா��பாண� 19.09.1991

வ �ரேவ ைக மேனா# $89மண,அ%- தி%ேகாணமைல 22.09.1991

வ �ரேவ ைக $ம கலி
ம�லிகா

வ,ஜயர ண�
யா��பாண� 22.09.1991

க�ட6 வ��ர�
ெச�ல�5ைர

உதய$மா�
யா��பாண� 22.09.1991

2�
ெல��ன6�

<ப�
ெச�வராண,

த�ைபயா
யா��பாண� 23.09.1991

2�
ெல��ன6�

ர=ச6 �'தர� ச82கநாத� ம ட#கள�+ 24.09.1991

வ �ரேவ ைக தமி>வாண6 இராஜ5ைர$ல� ம ட#கள�+ 24.09.1991

வ �ரேவ ைக சா�1
நாகமண,

ெச�ேவ'திர�
யா��பாண� 16.10.1991

வ �ரேவ ைக த க6
ெச�வர ண�

க%ணாகர�
யா��பாண� 22.11.1991

வ �ரேவ ைக 9ேல?திர6 கா��திேக� சசிகர� யா��பாண� 22.11.1991

ெல��ன6� கேண1
சா�பசிவ�

தயான'த�
ம ட#கள�+ 27.11.1991

வ �ரேவ ைக �ேல?திர6 கா��திேக� சசிகர� யா��பாண� 22.11.1992

வ �ரேவ ைக மண��� (@��)
தவபாலசி�கம

ெத;வ �கநாத�
யா��பாண� 18.07.1992

2�
ெல��ன6�

த க�ப6
(ெஜேரா�)

அ�+#$ " ரவ, யா��பாண� 17.02.1992

ெல��ன6� ராதா
ச டநாதப,-ைள

ேகத�/வர�
தி%ேகாணமைல 26.02.1992

வ �ரேவ ைக இளவ3தி
அ'ேதான�2�5

ெடா"மன�#
யா��பாண� 19.03.1992

2�
ெல��ன6�

ேமாக6
ெச�வராசா

ஐத�/வர�
யா��பாண� 01.10.1992

வ �ரேவ ைக 9ய�ல6 ெஜயராசா ெஜயேரவ� யா��பாண� 01.10.1992

ேமஜ

கா
வ7ண6
(பA�ற
)

சிவஞான�'தர�

சிவNஜாதி
யா��பாண� 06.10.1992

வ �ரேவ ைக
ச�கரபா7�ய6
(மலரவ6)

ேவலா=ப,-ைள

ெஜய#$மா�
யா��பாண� 01.03.1992

ெல��ன6� கைலஞ6 (நி�தியா)
சி�ன�ப,-ைள

பா/கர�
யா��பாண� 05.03.1992

2�
ெல��ன6�

ஆ7டைக
சிவ�'தர�

�ேர/$மா�
தி%ேகாணமைல 17.03.1992

2�
ெல��ன6�

$ேர1 காசி�ப,-ைள சிவராசா அ�பாைற 23.06.1992

வ �ரேவ ைக கைலஞ6 (நசhீ) ெச�வநாயக� ர�ச� ம ட#கள�+ 28.06.1992

ெல��ன6� ெவ�றி (ெவ1லி)
கனகலி�க�

அ%-ேநச�
யா��பாண� 28.06.1992

2�
ெல��ன6�

மாவ� (க7ண6) நாகலி�க� பகீரத� யா��பாண� 09.05.1992

வ �ரேவ ைக த க�ப6 (ேகத�1)
ெபா�ைனயா

தி%ேலாகநாத�
யா��பாண� 28.05.1992

வ �ரேவ ைக வ �ரமண� (த�ப6ராD)
$ணர�தின�

சிற�ற�ச�
யா��பாண� 28.06.1992

ேமஜ
 அழக6 ெச�வராசா இள�ேகா யா��பாண� 29.06.1992

2�
ெல��ன6�

கைலவாண6
அ%ணாசல�

லவ#$மா�
அ�பாைற 01.07.1992

க�ட6
மதவாண6
(உேம1)

க'தசாமி மண,மாற� தி%ேகாணமைல 03.07.1992
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வ �ரேவ ைக அறிவழ9 ��ப,ரமண,ய�

ெச'தி�நாத�

வ?ன�யா 03.07.1992

வ �ரேவ ைக இள�ப�ைற
சி�ன�த�ப,

வ,#கிேன/வர@��தி
யா��பாண� 04.07.1992

க�ட6 இைளயவ6 (பா-)
அ'ேதான��ப,-ைள

ெச�வ$மார�
யா��பாண� 09.07.1992

வ �ரேவ ைக த க� காள�2�5 ர�ச� தி%ேகாணமைல 12.08.1992

வ �ரேவ ைக ேநச6 கா��திேக� சிவநாத� யா��பாண� 21.08.1992

ெல��ன6� ம6றவாண6
கதி�காமேவல�

சிறிகா'த�
யா��பாண� 28.08.1992

வ �ரேவ ைக ேகாமக6
மாண,#க�

ஞானேசகர�
யா��பாண� 28.08.1992

2�
ெல��ன6�

அ�ெச)வ6
(நிசாகர6)

கணபதி�ப,-ைள

சி�னவ�
ம ட#கள�+ 18.10.1992

வ �ரேவ ைக ரா�
2%ைகயா

இராமகி%/ண�
யா��பாண� 30.10.1992

2�
ெல��ன6�

த�ப� (சிவாE)
ஐயா�5ைர

த�மலி�க�
கிள�ெநா1சி 16.11.1992

க�ட6 வ �ம6
நாைகயா

��ப,ரமண,ய�
யா��பாண� 24.11.1992

வ �ரேவ ைக வ �ரமண� மகாலி�க� �த�ச� யா��பாண� 24.11.1992

ெல��ன6� திவ� (Nஜாச�)
சி�ன�5ைர

கி%/ணான'த�
யா��பாண� 24.11.1992

2�
ெல��ன6�

கைலவாண� ெச�வராசா மதிவதன� யா��பாண� 12.12.1992

ேமஜ

ெச ேகால6
(ெச ேகா))

ெபா�A�5ைர

பால2%ேக/
யா��பாண� 24.12.1992

க�ட6 மணாள6 (ச?திர6)
மா�க89

சிறி;க'தராஜா
வ?ன�யா 17.12.1992

வ �ரேவ ைக
9ணபால6
(வ�,ர6)

��ப,ரமண,ய�

சிவராB
ம ட#கள�+ 05.12.1992

2�
ெல��ன6�

கைணய6
(அச?த6)

ெச'தி�ேவ�

ராB$மா�
தி%ேகாணமைல 31.01.1993

ெல�.ேகண) 9ணா �'தர�வ,ஜயராசா யா��பாண� 11.11.1993

ெல��ன6� ெச கதி
 (நிப6) த�ப,�5ைர ேமாக� யா��பாண� 26.11.1993

வ �ரேவ ைக ஆரண� க'ைதயா ப,ேறமலதா யா��பாண� 14.01.1993

வ �ரேவ ைக ஈச6 ெச�வராசா சிவேநச� யா��பாண� 07.03.1993

வ �ரேவ ைக ெத6னவ6 மகாலி�க� �த�ச� யா��பாண� 20.03.1993

க�ட6 வாகீச6 (கா61)
தவராஜசி�க�

$லேசகர�
யா��பாண� 19.04.1993

ெல��ன6�
ஆதி�த6
(இள கதி
)

ெச�வ�வ,ஐய$மா� யா��பாண� 11.11.1993

ெல��ன6� தான6 (வ�ஜி) 2�5ேவ�@��தி யா��பாண� 11.11.1993

ெல��ன6� ெசFயவ6 (ேந)
கணபதி�ப,-ைள

த�கCப�
யா��பாண� 11.11.1993

ெல��ன6� ேவ?த6
��ைபயா

ேப4�ப@��தி
யா��பாண� 11.11.1993

ெல��ன6� ந?த6 மண,ய� த�ச� யா��பாண� 11.11.1993

ெல��ன6� கைலயரச6
ேவலா=த�ப,-ைள

மாலத�
யா��பாண� 11.11.1993

ெல��ன6� பழன'ேவ)
2�5லி�க�

சிறிதர�
ம ட#கள�+ 11.11.1993

ெல��ன6� மல
வ�ழி (ஜாE) 5ைரராஜா வனதா யா��பாண� 11.11.1993

2�
ெல��ன6�

நிேராய6
(,1ய?த6)

ச1சிதான'த�

கேஜ'திர�
ம ட#கள�+ 11.11.1993

ெல��ன6� ேகாபா) க'ைதயா ேகாபால� யா��பாண� 16.07.1993
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ெல��ன6� ெதFேவ?திர6
த�மலி�க�

வ,#ேன/வர�
தி%ேகாணமைல 16.09.1993

க�ட6 ஆர�த6 (நிேர1)
$லவ �ரசி�க�

ேதவபால�
யா��பாண� 23.09.1993

ேமஜ

உதய9மா

(கி#சா6)

சீமா�ப,-ைள

கிறி/4
ம�னா� 29.09.1993

ேமஜ
 ெச?தி)
அ'ேதான��ப,-ைள

ப�மநாத�
ம�னா� 29.09.1993

ேமஜ
 ெச)வ� ேசா22%ேக/ ம�னா� 29.09.1993

க�ட6 ப�ரத�ப6 க'தசாமி மகி'த� யா��பாண� 29.09.1993

ெல��ன6� ச க

கனகர�தின�

கனகலி�க�
வ?ன�யா 29.09.1993

ெல��ன6�
ஒ�ப�லாமண�
(சிவராD)

அ'ேதான��ப,-ைள

ெச�ல�5ைர
+�தள� 29.09.1993

ெல��ன6�
ஐயா�,ைர
(நிH�ட6)

வ�ன�யசி�க�

வ,ஜய$மா�
யா��பாண� 29.09.1993

ெல��ன6� உமா
அ'ேதான��ப,-ைள

ேதவேமக�
வ?ன�யா 29.09.1993

ெல��ன6� 9மண6
ெச�வர ண�

$ணர ண�
ம�னா� 29.09.1993

ெல��ன6� த�ப��,ைர தாச�அ�ர� ம�னா� 29.09.1993

ெல��ன6� சிவ6
பா#கியராஜா

ம�கேள/வர�
ம�னா� 29.09.1993

ெல��ன6� சிவான?த6 அ'ேதான� D ம�னா� 29.09.1993

2�
ெல��ன6�

ந�திேதவ6 ஆE�ப,-ைள ர$ ம�னா� 29.09.1993

2�
ெல��ன6�

கா?த6 (தி)
த%ம$லசி�க�

ப,ரத�ப�
யா��பாண� 12.10.1993

வ �ரேவ ைக கேண1
அ'ேதான��ப,-ைள

ஆன'தராசா
ம ட#கள�+ 15.10.1993

க�ட6 அ7மாமா
சீன��த�ப,

அ%ைம�5ைர
ம ட#கள�+ 31.10.1993

ெல��ன6�
ெபாI�ப6
(கா7Jப6)

இைளயத�ப,

பா/கரதா/
தி%ேகாணமைல 11.11.1993

க�ட6 பழன'ேவல6
ச�கர�ப,-ைள

ப�ேச'திர�
யா��பாண� 11.11.1993

க�ட6 க7ண6 (திேன1)
தி�ைலய�பல�

த�மேலாக�
யா��பாண� 11.11.1993

க�ட6
Kயமண�
(நஜி�)லா)

தைளயசி�க�

உமாச�க�
யா��பாண� 11.11.1993

க�ட6 ஈழமாற6 (திேன1)
��ப,ரமண,ய�

இ'திர$மா�
யா��பாண� 11.11.1993

க�ட6 Lமக� (வ�ஜயா)
ெச�ைலயா

உதயராண,
யா��பாண� 11.11.1993

ெல��ன6� ஐ கர6 கனகசைப +/பராசா அ�பாைற 11.11.1993

ெல��ன6� ப�தின'ய6 ($தா) நடராஜா த�ம#ெகா" அ�பாைற 11.11.1993

ெல��ன6� ச?திரமண�
ேசாம�'தர�

காபாலகி%/ண�
ம ட#கள�+ 11.11.1993

ெல��ன6� ரவ�நாத6
த�ப,2�5

சி�திரேவ�
அ�பாைற 11.11.1993

2�
ெல��ன6�

சி6னமண� (வ�ேவ)
இராமலி�க�

தமி�வாண�
ம ட#கள�+ 11.11.1993

2�
ெல��ன6�

தமிழழக6
/ெரன�/லா/

ய/4�எ வ,�
யா��பாண� 11.11.1993

2�
ெல��ன6�

இர�தின� $மாரசாமி சிவேசாதி யா��பாண� 11.11.1993

வ �ரேவ ைக இளவ3தி 2�ைல�த�? 11.11.1993
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;5ைரராசா

இல�ேக/வர�

வ �ரேவ ைக இள=ெச)வ6
வ,னாசி�த�ப,

வ,ஐய$மா�
யா��பாண� 11.11.1993

வ �ரேவ ைக ேபா
�க� நாகராஜா த�மலி�க� யா��பாண� 11.11.1993

வ �ரேவ ைக திலக6 மி#ேக� ேஜ�தாச� யா��பாண� 11.11.1993

வ �ரேவ ைக சரவண6
கணபதி�ப,-ைள

கி%பாகர�
ெபாலநGைவ 11.11.1993

வ �ரேவ ைக ஈழர=ச6
நடராஜா

இர�தினசி�க�
யா��பாண� 11.11.1993

வ �ரேவ ைக ெபா�ெகா�
ெச�வநாயக�

வ,ஜயல �மி
யா��பாண� 11.11.1993

வ �ரேவ ைக
$வ
ண6
(ெம)வ�6)

கணபதி�ப,-ைள

க%ணா@��தி
யா��பாண� 11.11.1993

க�ட6
ெச?தாமைர
(கலி�க6)

ெச�ல�த�ப, ச'திர� ம ட#கள�+ 12.11.1993

2�
ெல��ன6�

ெந�ேயா6
(ரவ �?திர6)

ெபா�ைனயா

தியாகராஜா
ம ட#கள�+ 12.11.1993

க�ட6 ந9ல6 நாகமண, ேகத�/வர� ம�னா� 29.09.1993

க�ட6
ெச?Kர6
(�ேலாமி6)

ம4யா�ப,-ைள

கமில�
ம�னா� 29.09.1993

க�ட6
உதயசலீ6
(ெட6ச6)

கணபதி�ப,-ைள

ெஜகத�/வர�
ம�னா� 29.09.1993

க�ட6
ெபா6ன6
(Mகா?த6)

நாகலி�க� �ேர'திர� ம ட#கள�+ 29.09.1993

க�ட6
ம�,வ6
(-�கா1)

சா2ேவ�

ெச�வான'த�
ம�னா� 29.09.1993

வ �ரேவ ைக ப�:யத
ச6
Hபால�ப,-ைள

ேமாக�
அ�பாைற 11.11.1993

வ �ரேவ ைக ேதவார� ேதவராசா ேநமிநாத� ம ட#கள�+ 11.11.1993

வ �ரேவ ைக பதி
சிவலி�க�

ப,ேர�$மா�
ம ட#கள�+ 12.11.1993

வ �ரேவ ைக மலரவ6
கி%/ண�

உதய$மா�
யா��பாண� 28.01.1994

2�
ெல��ன6�

க?தசாமி 5ைர1சாமி ேயாகராசா ம ட#கள�+ 15.03.1994

2�
ெல��ன6�

9மர6 இராேச'திர� சிற�தர� யா��பாண� 23.03.1994

வ �ரேவ ைக அ�மண� ய�வ� ெஜக� யா��பாண� 28.03.1994

2�
ெல��ன6�

ெஜய?த6
2�ைதயா

ெஜயபால�
தி%ேகாணமைல 08.04.1994

க�ட6 கைலஞ6
$ணவ �ரசி�க�

மதன$மா�
யா��பாண� 27.04.1994

2�
ெல��ன6�

ந?த6 சபார ண�கவ,தா/ யா��பாண� 17.09.1994

க�ட6 மHர6
Iெஜய1ச'திர�

ெஜயCப�
யா��பாண� 19.09.1994

2�
ெல��ன6�

க:கர6
ெபா�A�5ைர

ச8ேட/வர�
ம ட#கள�+ 24.10.1994

ேமஜ
 ப�ரச6னா சி�னத�ப, சிவ$மா� யா��பாண� 07.12.1994

க�ட6
ெச?தாள6
(ஐ�கியலி க�)

ெத;வநாயக� ரவ, ம ட#கள�+ 07.12.1994

க�ட6 வா=சிநாத6 ேவ�2%$$மா� ம ட#கள�+ 07.12.1994

வ �ரேவ ைக திராவ�ட6
கதி�காம�த�ப,

சா'தலி�க�
யா��பாண� 23.11.1995

வ �ரேவ ைக சிற�மா
ஞான�ப,ரகாச�

அ�ரன�
ம ட#கள�+ 01.11.1995
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வ �ரேவ�ைக மண
ர�தி;ன� ப�சா�சர� ப�தா
 யா�பாண� 19.06.1995

ெல��ன�� மல�வ
ழி பாலசி�க� நளாய�ன� கிள�ெநா�சி 28.07.1995

ெல��ன�� கவ
தா
இராசநாயக�

இேவா�
த�சின�
� ைல"த#$ 28.07.1995

ெல��ன�� மண

%&தர�

ேலாேக
வர�
ம�ட)கள* 04.07.1995

வ �ரேவ�ைக மதி
�"+லி�க�

கமலாஜின�
ம�ட)கள* 28.07.1995

வ �ரேவ�ைக ��தின�
ெச வராஜா

ெச வர�சின�
கிள�ெநா�சி 28.07.1995

வ �ரேவ�ைக அ�ள�ன�
ெபா�ன�

அ�னல�%மி
க./ 28.07.1995

வ �ரேவ�ைக ந�ச�திரா 0மாரசி�க� %பாஜின� வ$ன�யா 28.07.1995

வ �ரேவ�ைக காேவ! (கா"தி)
பால%ப�ரமண�ய�

கி1
ண0மாh
யா�பாண� 30.10.1995

க�ட� இளவரச�
நி"தியான&த�

சிவான&த�
ம�ட)கள* 28.03.1995

ெல��ன�� வ
%லவ�
ச.�கராசா

ெஜயசீல�
யா�பாண� 29.03.1995

2�

ெல��ன��

தா�ேதா�றி

(ஜ�வ�)
நவர�ண� அ�பாைற 13.05.1995

க�ட� ெந()ெசழிய� +ைரசி�க� %பாகர� யா�பாண� 11.07.1995

க�ட�
இள��மண�

(வ+ச�)

சி�ன)க&த�

ரவ #&திர�
ம�ட)கள* 14.07.1995

ெல��ன�� வரத� ேகாணாமைலேசக� தி1ேகாணமைல 14.07.1995

2�

ெல��ன��
�லமக,

சி�ன"த�ப�

வ4ள�ய�ம�
யா�பாண� 14.07.1995

2�

ெல��ன��
வ%லவ�

தாேமாதர�ப�4ைள

தனராசா
யா�பாண� 14.07.1995

வ �ரேவ�ைக கைலயரச�
தனபாலசி�க�

தவசீல�
யா�பாண� 14.07.1995

வ �ரேவ�ைக நிலவ� சி�ன"+ைர0மண� யா�பாண� 14.07.1995

2�

ெல��ன��
அற�திைரய�

ைகலாயப�4ைள

வ�ஜய0மா�
யா�பாண� 14.07.1995

க�ட� காவ
யா பழன� வச&த0மா� கிள�ெநா�சி 28.07.1995

2�

ெல��ன��
கைலமக, த�* ச&திரா யா�பாண� 28.07.1995

2�

ெல��ன��
இன�யவ,

சி�ைனயா

இராசல�%மி
ம�னா� 28.07.1995

2�

ெல��ன��
தி%ைலநாத�

ந லத�ப�

ந0ேல
வர�
யா�பாண� 27.08.1995

2�

ெல��ன��

கதிரவ�

(தி�-ெச%வ�)

+ைர�சாமி

ச"தியநாரயண�
யா�பாண� 19.10.1995

ேமஜ�
வ
%லாள�

(ஆன"�)

சித�பரநாத�

சிவான&தராசா
யா�பாண� 03.10.1995

ேமஜ� வ �ரமண
 (ெக�றி)
இராசர�ண�

ேயாகராசா
யா�பாண� 03.10.1995

ேமஜ�
ெச�க/ண�

(வ �ரா)

�"ைதயா

ேகத#
வர�
யா�பாண� 03.10.1995

ெல��ன�� ெத�னவ� (ரா0)
ம�யநாயக�

6பநாயக�
யா�பாண� 03.10.1995

ெல��ன��
இைற�மர�

(பரம�)

0ணர�ண�

ச.�கராசா
யா�பாண� 03.10.1995

ெல��ன�� சர�பா2 த�மலி�க� சத#
 யா�பாண� 03.10.1995

ெல��ன�� ைம"த� (சத�3)
கனகர"தின�

இர"தின0மா�
யா�பாண� 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக 4யவ� சிவராசா சத#
0மா� யா�பாண� 03.10.1995
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வ �ரேவ�ைக இைசயரச�
கி1
ணப�4ைள

ேமாகனராஜ�
தி1ேகாணமைல 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக ேகாகில� (எ!6ட�)
கி1
ணப�4ைள

அழ0ராசா
தி1ேகாணமைல 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக இளமாற�
ப"மநாத�

சிவ01நாத�
தி1ேகாணமைல 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக இைச-ெச%வ�
இராச+ைர

ச&திரவதன�
தி1ேகாணமைல 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக கைல-ெச%வ�
ெச வர"தின�

தியாக6ப�
யா�பாண� 03.10.1995

ெல��ன�� ம7ரா
தைளயசி�க�

%பாசின�
யா�பாண� 17.10.1995

2�

ெல��ன��
அன��தா இராேச&திர�அகிலா யா�பாண� 17.10.1995

வ �ரேவ�ைக �கி%வாண�
க&தசாமி

த�மஉதேய
வர�
யா�பாண� 17.10.1995

வ �ரேவ�ைக சசி சி�ைனயாஇராசமல� யா�பாண� 17.10.1995

வ �ரேவ�ைக த�பா ெச வ� ெஜயரதி யா�பாண� 17.10.1995

ெல�.ேகண%
நாவ/ண�

(ச�க�)

ெச ல"+ைர

பால%ப�ரமண�ய�
யா�பாண� 18.10.1995

ேமஜ� மைறமைல (ப
83)
ந ைலயா

நாகர"தின�
யா�பாண� 29.10.1995

ெல��ன�� ேச9
பாலசி�க�

�ரள�தர�
யா�பாண� 29.10.1995

ெல��ன�� 6தாகர�
சி�ன"த�ப�

*வேன&திராசாh
ம�ட)கள* 29.10.1995

ெல��ன�� தமிழரச�
0ணர�ண�

0ணசீல�
யா�பாண� 29.10.1995

ெல��ன�� ப/�த�
ெபா�ன�பல�

அ1ழளக�
யா�பாண� 29.10.1995

ெல��ன�� சிவபால�
%ப�ரமண�ய�

0ணான&தராசா
யா�பாண� 29.10.1995

ெல��ன�� கைலயழக�
காசிராசலி�க�

ஞானலி�க�
யா�பாண� 29.10.1995

2�

ெல��ன��
��நாத� (த�ப
)

த�கேவ 

ஆன&தராசா
ம�ட)கள* 29.10.1995

2�

ெல��ன��
வச"தி +ைரராசா %க&தின� யா�பாண� 29.10.1995

2�

ெல��ன��
ப9மநிதி (அஜ"தா)

இராசர"தின�

ேகாகிலரஜன�
யா�பாண� 29.10.1995

2�

ெல��ன��
�ரல�த� பால%&தர� மண�)க� ம�ட)கள* 29.10.1995

வ �ரேவ�ைக ேகாப
நாத�
கணபதிப�4ைள

நவர"தின�
ம�ட)கள* 29.10.1995

வ �ரேவ�ைக தி�மைல-ெசழிய�
மா��"+

ேயாகலி�க�
ம�ட)கள* 29.10.1995

வ �ரேவ�ைக கலி:கராஜ�
ேசனாதிராசா

மேக&திர�
ெபாலந<ைவ 29.10.1995

வ �ரேவ�ைக அறவ�
�"+லி�க�

இல�ேக
வர�
ம�ட)கள* 29.10.1995

வ �ரேவ�ைக கைலய�த� வ #ரக"தி ெஜய6ப� யா�பாண� 29.10.1995

வ �ரேவ�ைக மி�திர� (சசி)
மய� வாகன�

சா&த0மா�
ம�ட)கள* 29.10.1995

வ �ரேவ�ைக ெவ/மதி வ/ேவ வள�மதி யா�பாண� 29.10.1995

வ �ரேவ�ைக ெச"தமி;-ெச%வ

இராசர"தின�

ஞானா�ப�ைக
யா�பாண� 29.10.1995

வ �ரேவ�ைக ஈ3வ!
சி�ன"த�ப�

உதய0மா�
யா�பாண� 29.10.1995
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வ �ரேவ�ைக இைசயாள� இராம�ச&திர�

வச&த0மா�

ம�ட)கள* 29.10.1995

வ �ரேவ�ைக வ �ர�ேதவ� ந ைலயாவரதராசா யா�பாண� 29.10.1995

வ �ரேவ�ைக அ�பழக�
%ப�ரமண�ய�

ெச&=ர�
தி1ேகாணமைல 29.10.1995

ெல�.ேகண%
உ��திர�

(உ��திரா)

சித�பரநாத�

க1ணாகர�
ம�ட)கள* 30.10.1995

ேமஜ� பாமா ேயாகராசா நள�ன� தி1ேகாணமைல 30.10.1995

க�ட� ராஜா
இைளயத�ப�

ேயாகராஜா
ம�ட)கள* 30.10.1995

ெல��ன�� காவல� (கி%ல�)
த�ப�ராசா

கி1
ண>�"தி
ம�ட)கள* 30.10.1995

ெல��ன�� மா�கன�
கி1
ண�

சீதால�%மி
வ$ன�யா 30.10.1995

2�

ெல��ன��
6தாகர�

அழ0மைல

ேஜ%தாச� சா4

ம�னா� 30.10.1995

2�

ெல��ன��
கைலவ
ழி ஏர�ப>�"தி %ன�"தா யா�பாண� 30.10.1995

வ �ரேவ�ைக
கவ
ம�ன�

(கேஜ"திர�)

த�கராசா

அழகெர"தின�
ம�ட)கள* 30.10.1995

வ �ரேவ�ைக 2ன�தரா0
க1ணாகர�

ெஜய)0மா�
அ�பாைற 30.10.1995

வ �ரேவ�ைக ெபா�ன�
இைளயத�ப�

ேமாேக
வர�
ம�ட)கள* 30.10.1995

வ �ரேவ�ைக கஜேமாக� அ1ள* ம�யதா
 ம�ட)கள* 30.10.1995

வ �ரேவ�ைக ந�மாற�
கதி�காம"த�ப�

இர�ணகா&த�
ம�ட)கள* 30.10.1995

வ �ரேவ�ைக 6ப�திரா +ைரராஜா %ேலாஜனா யா�பாண� 30.10.1995

வ �ரேவ�ைக ரதிகலா ராண� அ@ராத*ர� 30.10.1995

வ �ரேவ�ைக த�மின�
ச.�கநாத�

%க&தின�
யா�பாண� 30.10.1995

வ �ரேவ�ைக ேவ"த�
த�மலி�க�

ெஜகநாத�
ம�ட)கள* 30.10.1995

க�ட� கைலமக,
ெச ைலயா

ெஜய&தின�
யா�பாண� 30.10.1995

ெல��ன�� நி�மலரா0
ெச ல"+ைர

உதய0மாh
ம�ட)கள* 31.10.1995

ெல��ன�� தி�மாற� நடராஜா சிறிபால� யா�பாண� 31.10.1995

2�

ெல��ன��
தி�மாற�

இராேஜ
வர�

%தாகர�
யா�பாண� 31.10.1995

வ �ரேவ�ைக ெத%லிய�
ெச வமாண�)க�

ெச&தி 0மாh
ம�ட)கள* 31.10.1995

வ �ரேவ�ைக >ேவ"த�
ப�4ைளயா�

வ�
வலி�க�
கிள�ெநா�சி 30.10.1995

வ �ரேவ�ைக பாரதிதாச�
மாயா./

பால%&தர�
ெகாA�* 31.10.1995

2�

ெல��ன��
வ/ண� அ1�%ன�ப�ரபாகர� தி1ேகாணமைல 31.10.1995

க�ட� ேவ%வ
ழி ேஜ�
அன�Bறா ம�னா� 01.11.1995

ெல��ன�� பா3கர� 0மாரசாமி மதியழக� ம�ட)கள* 01.11.1995

2�

ெல��ன��
6+கீர�

த�ப�ராசா

இராசநாயக�
ம�ட)கள* 01.11.1995

வ �ரேவ�ைக வ/ண� ேயாகதாச� சிறிதாச� யா�பாண� 01.11.1995

வ �ரேவ�ைக
ெத�னரச�

(ற�கபா3கர�)

ெபா�@�சாமி

மதிவாண�
ம�ட)கள* 01.11.1995

� ைல"த#$ 02.11.1995
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2�

ெல��ன��

இல+கிய�

(த�மபால�)

நாைகயா

கி1
ண0மா�

2�

ெல��ன��
ெச%வ�

ெச வர"தின�

ெச வ0மா�
யா�பாண� 02.11.1995

வ �ரேவ�ைக த�கராஜ� ேடவ�B ேமாக�ராC தி1ேகாணமைல 02.11.1995

வ �ரேவ�ைக சா�ேவ% க&ைதயா கனகராசா வ$ன�யா 02.11.1995

வ �ரேவ�ைக வ �ர�ப�
வ�நாயக>�"தி

ச&திரசிறி
யா�பாண� 02.11.1995

வ �ரேவ�ைக ஆழிய� கேணச� சபார"தினம ம�ட)கள* 02.11.1995

வ �ரேவ�ைக வ
�திக�
%ப�ரமண�ய�

ரஜன�கா&
ம�ட)கள* 03.11.1995

க�ட� மதி�கில� Dராசா த�மராசா யா�பாண� 06.11.1995

ெல��ன��
9ைர+க/ண�

(ஆன"த�மா�)
ஞான%&தர�அகில� யா�பாண� 06.11.1995

ெல��ன�� ேசரமா�
இராசாமி

�"+)0மா�
யா�பாண� 06.11.1995

2�

ெல��ன��
6டேரச�

சபார"தின�

கேணசலி�க�
யா�பாண� 06.11.1995

2�

ெல��ன��
த�சணா>��தி

பBபநாத�

ெஜய�ச&திர�
ம�னா� 06.11.1995

வ �ரேவ�ைக ெபாைறயாள� க&தசாமி சி�ன"த�ப� ம�ட)கள* 06.11.1995

வ �ரேவ�ைக க!கால�
தியாகராஜா

வ�மேல
வர�
யா�பாண� 08.11.1995

க�ட� மலரவ�
சபா�ப�4ைள

%ேர&திரராC
யா�பாண� 10.11.1995

க�ட� 6ேர"திர� சபாநாயக� நிர�ச� யா�பாண� 10.11.1995

ெல��ன�� உ��திர� அ*"+ைர ப�ரபாகர� தி1ேகாணமைல 10.11.1995

ெல��ன�� வ,@வ� த�கேவ பகீரத� யா�பாண� 10.11.1995

ெல��ன�� இளவர6 அ1ள* ேதவர�ச� யா�பாண� 10.11.1995

ெல��ன�� ெச�ேகால� க&தசாமி ெச&=ர� யா�பாண� 10.11.1995

ெல��ன�� அ�ளழக�
பர�ேசாதி

பரேம
0மா�
யா�பாண� 10.11.1995

ெல��ன��
கா"த�

(ேபா��ப
!ய�)

ெச வநாயக�

ேவEதா

யா�பாண� 10.11.1995

2�

ெல��ன��
ப
ரகலாத�

ப�சா�சர�

ேகா0லராஜ�
ம�ட)கள* 10.11.1995

2�

ெல��ன��
ச�தியசலீ� சி�னராஜா ேதவ� ம�ட)கள* 10.11.1995

2�

ெல��ன��
சரா

சிவப�ரகாச�

வேர&திரராஜ�
யா�பாண� 10.11.1995

2�

ெல��ன��
6சிய�

த�கராசா

ேமாகனநாத�
ம�ட)கள* 10.11.1995

வ �ரேவ�ைக ��தர6
த�சணா>�"தி

த�கராசா
ம�ட)கள* 10.11.1995

வ �ரேவ�ைக தன�
சிவச�*

வ�)கிேன
வர�
யா�பாண� 10.11.1995

வ �ரேவ�ைக ெஜயமத�
அ*"+ைர

ரத#
வர�
யா�பாண� 10.11.1995

ெல��ன�� அரச�ப�
நவர�ண�

ெஜயனா&த�
தி1ேகாணமைல 11.11.1995

2�

ெல��ன��
தி�மக� கேண
ர0நாத� ெகா��* 11.11.1995

வ �ரேவ�ைக Aேவ"த� ச.�க� சிவநிதி ம�ட)கள* 11.11.1995

வ �ரேவ�ைக தமி;ெந)ச� இர"தின� ச&திரா ம�ட)கள* 11.11.1995

வ �ரேவ�ைக ேபரறிவ� ம�ட)கள* 11.11.1995
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வ�நாயக>�"தி

வ�)கிேன
வர�

வ �ரேவ�ைக �ேல"திரசி�க� க&ைதயா %&தர� யா�பாண� 12.11.1995

வ �ரேவ�ைக மாவ/ண�
0மாரசாமி

சி�ன"த�ப�
ம�ட)கள* 13.11.1995

வ �ரேவ�ைக மதிவாண� ேசம%&தர� சசிரா� யா�பாண� 13.11.1995

ேமஜ� றேம3வர� (:தா)
க&ைதயா

கி1
ண0மா�
ம�ட)கள* 14.11.1995

ேமஜ� ெச"4ர� (ஐய�)
பால%&தர01)க4

ஆன&தலி�க�
யா�பாண� 14.11.1995

க�ட� �மர� வ #ம� ேயாகராஜா யா�பாண� 14.11.1995

க�ட� மாற� (வ�ம�)
�1ைகயா

�1கதா

யா�பாண� 14.11.1995

வ �ரேவ�ைக இராஜமாற�
%&தரலி�க�

%ேர
கர�
ம�ட)கள* 14.11.1995

வ �ரேவ�ைக ராஜ�மார� ெஜயர�ண�%சிகர� ம�ட)கள* 14.11.1995

வ �ரேவ�ைக அ�,மண
 ேப��ப� ெஜகநாத� ம�ட)கள* 14.11.1995

வ �ரேவ�ைக த�கேவல� +ைரராசா ந#லராசா ம�ட)கள* 14.11.1995

வ �ரேவ�ைக ெபாCெசழிய�
தி1நா$)கர%

ெஜயேமன�
ம�ட)கள* 14.11.1995

வ �ரேவ�ைக தி%ைலவாண� ேநச+ைர சிவ0மா� ம�ட)கள* 14.11.1995

வ �ரேவ�ைக ெந()ெசழிய�
உமாகா&த�

ேவEகி1
ண�
யா�பாண� 14.11.1995

வ �ரேவ�ைக தமி;ேவ"த�
த�மலி�க�

ெக�காதர�
யா�பாண� 14.11.1995

வ �ரேவ�ைக த�சின� நேடசப�4ைள ந&தின� யா�பாண� 15.11.1995

ேமஜ� கீசவ� (கடாப
) 0மாரசாமி சிவ0மா� யா�பாண� 18.11.1995

ெல��ன�� த�க�ப�
சB0ணலி�க�

வ�ேனாதர�
யா�பாண� 19.11.1995

2�

ெல��ன��
�க� சி�ன"+ைர ரேம
 யா�பாண� 19.11.1995

2�

ெல��ன��
ப�மசலீ�

ேநசதாச� கமி ட�

(சத#
)
யா�பாண� 19.11.1995

வ �ரேவ�ைக
ெச"தி%நாத�

(ெஜய�)

மய� வாகன�

ேப��பராஜா
அ�பாைற 19.11.1995

வ �ரேவ�ைக ஆழி+�மர�
கேண


நி"திய>�"தி
ம�ட)கள* 19.11.1995

வ �ரேவ�ைக அ��ெச%வ� க&தசாமி சிவேநச� ம�ட)கள* 19.11.1995

வ �ரேவ�ைக ஞான-ெச%வ�
த�ப�ையயா

சா&த0மா�
யா�பாண� 19.11.1995

2�

ெல��ன��
சம��ப
!ய� க&தசாமி சிவாகர� யா�பாண� 20.11.1995

ேமஜ� மதியரா0 ெச ைலயா சிவராC அ�பாைற 21.11.1995

2�

ெல��ன��
ஞான�

ெச ல"த�ப�

உதயகா&த�
ம�ட)கள* 21.11.1995

வ �ரேவ�ைக ெச"தமி;-ெச%வ�
டான�ய F�ப�றி�

ெஜரா �
யா�பாண� 21.11.1995

வ �ரேவ�ைக கைலய�
ேசாம%&தர�

வ�ஜய0மா�
யா�பாண� 21.11.1995

ெல��ன�� �ணநாயக�
பால%&தர�

லவ)0மா�
ம�ட)கள* 22.11.1995

ெல��ன�� வளவ�
சி�னராஜா

ராஜேமன�
யா�பாண� 22.11.1995

2�

ெல��ன��
ம)6ளா நாகராசா வ�ஜிதா யா�பாண� 22.11.1995

யா�பாண� 22.11.1995

Page 10 of 13ெகா/காம� மாவ #ர� +ய�8� இ ல� -வ�"+ட க4

16/01/2012http://www.veeravengaikal.com/index.php/heroes-details/83-kodikaamam-vithudal



2�
ெல��ன��

ஈழேமாக�
(வ�லவ�)

கி��ணப��ைள

பகீரத�

வ �ரேவ�ைக வ�நாயக���தி
����ப��ைள

கி�ண�
ம�ட�கள�� 22.11.1995

வ �ரேவ�ைக ம�வ�
ெச�வராசா

வ�ஜய�மா�
ம�ட�கள�� 22.11.1995

வ �ரேவ�ைக ெந�ச�ப� க�ைதயா ேவ���� ம�ட�கள�� 22.11.1995

வ �ரேவ�ைக ெவ!றியழக�
ர!கசாமி

ெஜகேன�வர�
யா#�பாண$ 22.11.1995

வ �ரேவ�ைக நி�தி
வ�%வராசா

வ��கிேன�வர�
தி�ேகாணமைல 22.11.1995

ெல��ன�� மா�#க$ேடய�
இர(தின$

இர�ண�மா�
யா#�பாண$ 22.11.1995

ெல��ன�� அறி'
ெத)ேவ�திர$

ப�ரணவ�
யா#�பாண$ 22.11.1995

2�
ெல��ன��

அ�ப�ைகபால�
(ெசல()�)

ெசப�*யா� ேஜா� ம�ட�கள�� 23.11.1995

2�
ெல��ன��

காதா�ப) பரமசாமி கலாவதி யா#�பாண$ 23.11.1995

2�
ெல��ன��

வ �ர#ேகா� கதிேரச� கேண�திர� யா#�பாண$ 23.11.1995

வ �ரேவ�ைக மண�வ$ண�
�ணபால+ச�திர�

ரேம�
யா#�பாண$ 23.11.1995

க�ட�
ச�தியபால�
(நி+�ட�)

வா%ேதவ�

ெஜக�ேமாக�
யா#�பாண$ 26.11.1995

ெல��ன�� சலீ�
உலகேசகர$

இராேஜ�திர�
ம�ட�கள�� 26.11.1995

2�
ெல��ன��

இைசஞான/ கி�பால� சிவ�மா� யா#�பாண$ 26.11.1995

க�ட� ெகௗசிக� க�த���- சிவநாத� ம�ட�கள�� 27.11.1995

வ �ரேவ�ைக கா�ேகச� �(ைதயா த�மராஜா ம�னா� 28.11.1995

வ �ரேவ�ைக மணாள� ம*யதா�அ�ப�ர� ம�னா� 28.11.1995

க�ட� 2றி�சி ெபா�0ரஜனா யா#�பாண$ 29.11.1995

வ �ரேவ�ைக வ�ண�
வாமேதவ�

�ரள1தர�
யா#�பாண$ 29.11.1995

வ �ரேவ�ைக மரகத� மகாராசா ேஜா�ப23ற� யா#�பாண$ 29.11.1995

வ �ரேவ�ைக ராஜசி�க�
மாமா!க$

ேவதநாயக$
ம�ட�கள�� 29.11.1995

2�
ெல��ன��

அரச�
(4ைண�பைட)

ெபா�ன$பல$

ச(தியான�த�
யா#�பாண$ 03.11.1995

ெல��ன��
கைல5ெச�வ�
(உமா#கா7)

ெச�ல(5ைர

ெஜயராசா
யா#�பாண$ 01.12.1995

வ �ரேவ�ைக பரமேதவா
இராசாமாண��க$

த�மலி!க$
ம�ட�கள�� 01.12.1995

2�
ெல��ன��

ப$பரச� தவேயாக$ தவராசா யா#�பாண$ 01.12.1995

2�
ெல��ன��

ேசாழ�
ம*யநாயக$

அேனாலி6
யா#�பாண$ 04.12.1995

க�ட� ஆன7
ெச�ல(த$ப�

வ��கிேன�வர�
தி�ேகாணமைல 10.12.1995

வ �ரேவ�ைக பாரதி சி�ன(த$ப� %கி�தா யா#�பாண$ 13.12.1995

வ �ரேவ�ைக பழன/�த�ப� மய��வாகன$7தர� ம�ட�கள�� 14.12.1995

வ �ரேவ�ைக ஜ�வகர�
ேவலா8த$ப��ைள

ெச�தி��மா�
ம�ட�கள�� 14.12.1995

வ �ரேவ�ைக வச7த2மா�
நாக9ட�ேபா-

பால+ச�திர�
ம�ட�கள�� 22.12.1995

வ �ரேவ�ைக இைசய9த� நாகமண� சிவத:ப� யா#�பாண$ 29.12.1995

Page 11 of 13ெகா-காம$ மாவ :ர� 5ய�<$ இ�ல$ -வ�(5ட�க�

16/01/2012http://www.veeravengaikal.com/index.php/heroes-details/83-kodikaamam-vithudal



வ �ரேவ�ைக தி:மைல5ெச�வ�
கணபதி�ப��ைள

ேநசராசா
ம�ட�கள�� 31.12.1995

வ �ரேவ�ைக கர� நவர(தின$ தயாள� யா#�பாண$ 31.12.1995

2�
ெல��ன��

இைசய9த�
(இைசமாற�)

இ�திரராஜா

தழி#+ெச�வ�
தி�ேகாணமைல 19.08.1995

வ �ரேவ�ைக தமிழரச�
ெபா�ைனயா

கமலநாத�
தி�ேகாணமைல 22.08.1995

க�ட� அ�;
சிவ%�தர$

ரவ���மா�
ம�ட�கள�� 03.10.1995

க�ட� மகா�
சி�ன(த$ப�

மகாலி!க$
யா#�பாண$ 03.10.1995

க�ட� சிவேனச� (ப�ேற�)
சி�ன(த$ப�

ெச�வநாத�
யா#�பாண$ 03.10.1995

ெல��ன�� அ�பரச� ேகாபா� ெஜகநாத� யா#�பாண$ 03.10.1995

ெல��ன�� கா7த� ��க�ேயாகராசா ம�ட�கள�� 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக இராகேவ7த�
த!கராசா

சிவஞான%�தர$
தி�ேகாணமைல 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக ;ேல7திர�
நாகராசா

ேகாேண�வர�
தி�ேகாணமைல 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக கைலய9த�
தி�நா?�கர%

வ�ஜய�மா�
தி�ேகாணமைல 03.10.1995

2�
ெல��ன��

நாவல�
(4�டைக9�)

%�ப�ரமண�ய$

மகாேதவ�
யா#�பாண$ 18.10.1995

வ �ரேவ�ைக ஊர�ப�
ப��ைளயா�

கா�த@ப�
யா#�பாண$ 18.10.1995

வ �ரேவ�ைக கவ�ஞ� (ராஜ�)
�வேன�திர�

பவான�த�
யா#�பாண$ 18.10.1995

வ �ரேவ�ைக சிவர�ச� சிவராசா கா�த@ப� யா#�பாண$ 10.11.1995

வ �ரேவ�ைக ெச7தமிழ�
�மார%வாமி

சிவ�மா�
யா#�பாண$ 10.11.1995

வ �ரேவ�ைக ந�லக$ட�
சி�ன(த$ப�

சிறிேமாக�
யா#�பாண$ 10.11.1995

வ �ரேவ�ைக க)கால�
எர$பB�(தி

5வாகர�
யா#�பாண$ 10.11.1995

2�
ெல��ன��

ேவ�ைக மகாலி!கசிவ$ %தா யா#�பாண$ 10.11.1995

வ �ரேவ�ைக ேகாேண(வ)
��ைகயா

சா�த�மா*
யா#�பாண$ 23.11.1995

ேமஜ� ம:த� (ப�ர;)
த$ப��ப��ைள

ராஜலி!க$
ம�ட�கள�� 24.11.1995

ெல��ன�� நிம�ேநச�
கி��ணப��ைள

ேலாகித�
ம�ட�கள�� 24.11.1995

2�
ெல��ன��

மகிரத� (;வ�) ஞான�ப�ரகாச$ �வ� ம�ட�கள�� 24.11.1995

வ �ரேவ�ைக சிவபால�
கணபதி�ப��ைள

த!கவ-ேவ�
ம�ட�கள�� 24.11.1995

வ �ரேவ�ைக ஆதவ�
ேசாம%�தர$

கைல+ெச�வ�
யா#�பாண$ 25.11.1995

2�
ெல��ன��

ச�கர�
தி�நா?�கர%

தி�ேலாேக�வர�
யா#�பாண$ 25.11.1995

வ �ரேவ�ைக =யமண� (க:ணா)
காள1���-

ேயாகராசா
ம�ட�கள�� 26.11.1995

வ �ரேவ�ைக சா7த�
இராசலி!க$

இராேஜ�திர�
யா#�பாண$ 01.01.1996

ெல��ன�� உேம( (ேகாைத) கேணச�%தா யா#�பாண$ 27.02.1996

2�
ெல��ன��

கீ��திகா Cைச ��பராண� யா#�பாண$ 12.03.1996

Page 12 of 13ெகா-காம$ மாவ :ர� 5ய�<$ இ�ல$ -வ�(5ட�க�

16/01/2012http://www.veeravengaikal.com/index.php/heroes-details/83-kodikaamam-vithudal



ெல��ன�� சி�னவ� இராசர�ண$

சிவச!க�

யா#�பாண$ 16.03.1996

வ �ரேவ�ைக ச�கிலிய�
ேகாD�வர�

கஜவச�த�
��ைல(த:? 22.03.1996

வ �ரேவ�ைக மண�ர�தின�
மய��வாகன$

வ�ஜயான�த�
ம�ட�கள�� 29.03.1996

ெல��ன�� எ?மதி
இ$மா0ேவ�

கலி�ரா
யா#�பாண$ 30.03.1996

ெல��ன�� ேகாமக�
அ�ேதான1�ப��ைள

ெச�வ@ப�
யா#�பாண$ 05.04.1996

வ �ரேவ�ைக
ேச7திர�
(பா#கியராஜா)

சாமி(த$ப�

ெஜய�ப�ரகாச$
அ$பாைற 12.01.1996

வ �ரேவ�ைக ேதவ�கா சிவராசாஞானல�%மி யா#�பாண$ 24.01.1996

வ �ரேவ�ைக கஜ�பனா
கி��ண�

கமலநாயகி
யா#�பாண$ 01.02.1996

ெல��ன�� பரத�
ேவல�

�ணபாலசி!க$
யா#�பாண$ 06.04.1996

ேமஜ� க:ணா
ச9�கலி!க$

ெஜயச�திர�
யா#�பாண$ 08.04.1996

க�ட� ைமதிலி சிவலி!க$ ப�*தின1 யா#�பாண$ 20.04.1996

வ �ரேவ�ைக நிேரா மகாலி!க$லதா ம�ட�கள�� 20.04.1996

2�
ெல��ன��

அரெசாலி ஆF�க$மேக�திர� யா#�பாண$ 16.11.1997

வ �ரேவ�ைக கடலறிவ�
தி�நா?�கர%

ேயாகான�த�
யா#�பாண$ 26.12.2004
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