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நிைல ெபய
 �3�ெபய
 மாவ�ட� வ �ர#சா0

ெல��ன5� சலீ5 (ஆச
ீ)
ஞான�ப�ரகாச
��கா

சா�அ�ரன�
தி�ேகாணமைல 15.07.1983

வ �ரேவ ைக சலீ5 ெச�ைலயா பால�மார� யா��பாண
 02.11.1984

வ �ரேவ ைக ம9ர5 �ணசி�கராசா  வாரக� யா��பாண
 13.02.1985

வ �ரேவ ைக ெசான' சதாசிவ
அ�ரன� யா��பாண
 13.02.1985

வ �ரேவ ைக அேசா�
சீவர#ன
 ேம�ெசாலம�

இல�ைகராச�
யா��பாண
 29.11.1985

வ �ரேவ ைக ேகசவ5 ந�ைலயாஅ��ேநச� யா��பாண
 03.12.1985

வ �ரேவ ைக கர5 கணபதி�ப��ைள சிவசரண
 யா��பாண
 14.05.1985

ெல��ன5� பய1 அ'ேதான��ப��ைள ெஜலி ம#ட�கள�* 17.01.1985

வ �ரேவ ைக மானா ெச�ைலயா +�ப�ரமண�ய
 யா��பாண
 23.08.1985

வ �ரேவ ைக ேயாக5 த
ப�ராசா ச'திரேமாக� தி�ேகாணமைல 16.09.1985

வ �ரேவ ைக ராஜ5 ெபா�,- ைர நேடசலி�க
 தி�ேகாணமைல 30.03.1986

வ �ரேவ ைக 1ரா
 வா.-த
ப� ெபா�ன
பல
 யா��பாண
 31.03.1986

ெல��ன5� அ கி�
ப�ர*தாபா�கியநாத�

வ��லிய
 ர/சி-
யா��பாண
 18.05.1986

வ �ரேவ ைக ர; வசீகர� யா��பாண
 18.05.1986

வ �ரேவ ைக ேஜாதிரவ� அ�ைம- ைர தி�மான'த
 யா��பாண
 18.05.1986

ெல��ன5� கேண1
தி�ைலநாயக


ெடாமின��சா'த�
யா��பாண
 21.11.1986

ெல��ன5� ெஜ< +�ப�ரமண�ய
 ேயாகராசா யா��பாண
 17.04.1986

ெல��ன5� கப�) இரா. பாேல'திர� தி�ேகாணமைல 27.04.1986

வ �ரேவ ைக =< ேவ0�ப��ைள ரவ� யா��பாண
 18.06.1986

வ �ரேவ ைக வ�ேனா� (ராஜ5) ேயாகலி�க
 ெச�வ�மா1 யா��பாண
 25.01.1986

ேமஜ
 அ�,)லா கணபதி�ப��ைள ந�ல�மா1 யா��பாண
 05.10.1987

வ �ரேவ ைக நிம) ெபா�ைனயா ப+பாலசி�க
 யா��பாண
 10.10.1987

வ �ரேவ ைக வ�1> +�ைபயாவ�2ேமாக� யா��பாண
 11.10.1987
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வ �ரேவ ைக ேதவ5 த
ப��ப�ளைளவச'த�மா1 யா��பாண
 14.02.1987

க�ட5 ேநச5 இராச ைர ெஜய8ச'திர� தி�ேகாணமைல 23.01.1987

வ �ரேவ ைக ;மண5 க'ைதயா ேமாகனலி�க
 யா��பாண
 14.02.1987

வ �ரேவ ைக அ�ப
 அ�ள
பல
 ேயாகநாத� யா��பாண
 14.02.1987

வ �ரேவ ைக சா�1 ப+பாலசி�க
 ச'திர�மா1 யா��பாண
 10.12.1987

வ �ரேவ ைக ப�ேறம5 ேசாம+'தர
இள�ேகா யா��பாண
 13.10.1987

வ �ரேவ ைக
ெச)வ�
(கைல#ெச)வ5)

தியாகராசா ப�ரகலாத� யா��பாண
 14.10.1987

வ �ரேவ ைக ேஜ�1 இராைசயா பா* ேகாேணச� யா��பாண
 15.10.1987

வ �ரேவ ைக ஜா5 நாகநாத� ராஜாரவ� யா��பாண
 15.10.1987

வ �ரேவ ைக ;க5 ைவர9- கி�பாகர� ம#ட�கள�* 18.10.1987

ெல��ன5� ந;ல5 ெச�ல- ைர:.ய�ப�ரதாப� யா��பாண
 09.11.1987

ெல��ன5� கீத5 ேவ0நாயக
 .தி��ேகத5வர� யா��பாண
 12.11.1987

வ �ரேவ ைக ச?திரபா� சலேமா� நி�ச� யா��பாண
 17.11.1987

ெல��ன5� வ�5ச5 ெக�காதர�மகி�த� யா��பாண
 28.11.1987

வ �ரேவ ைக ர@சி� வ�ன�யசி�க
 பாகர� யா��பாண
 11.04.1987

வ �ரேவ ைக க
ண5 *;ண�ய1 சிவராசா யா��பாண
 11.04.1987

ெல��ன5� மாh�கA� க'ைதயா கனகர-தின
 கிள�ெநா8சி 06.06.1987

2�
ெல��ன5�

வ�ஜி ெபா�,- ைர ஏகா
பர
 யா��பாண
 25.06.1987

வ �ரேவ ைக கணா ெச�ல- ைர தயாகர� யா��பாண
 11.08.1987

வ �ரேவ ைக கம) கனகலி�க
 சிவேநச� யா��பாண
 11.08.1987

வ �ரேவ ைக ச க
 (வ��கி) த�கராசாவ��கிேனவரரா= யா��பாண
 11.12.1987

வ �ரேவ ைக நிகி?தா ப�ேறமலதா பால+'தர
 யா��பாண
 23.12.1987

வ �ரேவ ைக பA�த
 அ.யநாயக
 சா'தசீல� தி�ேகாணமைல 13.01.1987

ெல��ன5� $தா ெபான�ெபாஎ�லிதிமதி யா��பாண
 17.01.1987

ெல��ன5� ;க5 +�ப�ரமண�ய
 ச;9கராசா யா��பாண
 17.01.1987

வ �ரேவ ைக அஜி� இராஜ� ெகா@
* 17.01.1987

ெல��ன5� அ
#$னா நடராசா ெஜயபால� யா��பாண
 17.01.1987

வ �ரேவ ைக $ம5 இைளயத
ப� ெஜயான'தராசா யா��பாண
 17.07.1987

வ �ரேவ ைக கAண5 க'ைதயா பா* யா��பாண
 08.03.1987

வ �ரேவ ைக சிவா ேவ0�ப��ைள சிவராசா யா��பாண
 09.03.1987

2�
ெல��ன5�

அ�ப5 ெவ7றிேவ0 சிவசிறி யா��பாண
 11.08.1987

2�
ெல��ன5�

சத�1 ச7�ணநாத� ப�ரகலாத� யா��பாண
 11.08.1987

வ �ரேவ ைக ேயாேக1 ப�ரா�சிமேனாகர� ம#ட�கள�* 11.03.1988

வ �ரேவ ைக ெறாசான' +தா�கன� ெச�ல- ைர யா��பாண
 13.03.1988

வ �ரேவ ைக ெடாறி5 சா'தின�  ைரசி�க
 யா��பாண
 13.03.1988

ெல��ன5�
�1தபா
(ச?திர5)

சி�கராய1 ம.யதா யா��பாண
 22.03.1988

2�
ெல��ன5�

ச க
 ெச�ைலயா தயாபர� ெசா.இ.இ 15.04.1988

ெல��ன5�
நிதி
(இராேம1வர5)

9�ேக+�ப��ைள

இராேமவர�
யா��பாண
 09.05.1988

2�
ெல��ன5�

ஜ�வ5 +'தரலி�க
 ர�நாத� தி�ேகாணமைல 23.05.1988

வ �ரேவ ைக �ெறா�ள
 சிவேயாகராசா �ணராசா யா��பாண
 27.05.1988

வ �ரேவ ைக கAண5 நமசிவாயக
 ந7�ணராசா யா��பாண
 26.07.1988
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வ �ரேவ ைக மேனாகர5 மா.9- இராமநாத� தி�ேகாணமைல 31.07.1988

ெல��ன5� ேசாேம1 நடராசா கா'த�மா1 யா��பாண
 06.08.1988

வ �ரேவ ைக ேகா� கதி1காம-த
ப� த1மராசா ம#ட�கள�* 19.08.1988

ெல��ன5� ச��திர5 ச;9க
 ச'திரேமாக� தி�ேகாணமைல 20.08.1988

2�
ெல��ன5�

ரா� மா.9- இராமசாமி தி�ேகாணமைல 12.09.1988

வ �ரேவ ைக

ேமஜ
 $ேர?திர5
(சி களவ5) 

(திமைல
மாவ�டதளபதி)

காள�ராசா சிற5பாக1 தி�ேகாணமைல 26.09.1988

2�
ெல��ன5�

சிவா ��*சாமி சிவசிற5தர� யா��பாண
 09.10.1988

க�ட5 க<கால5 ெபா�ன
பல
 ெகௗ.பால� யா��பாண
 13.10.1988

க�ட5 சத�1 9- -த
ப� ெதBேவ'திர� யா��பாண
 24.10.1988

வ �ரேவ ைக $க?த5 சி7ற
பல
 பர/ேசாதி தி�ேகாணமைல 23.10.1988

வ �ரேவ ைக ட�ள1 பால+'தர
 பரேமவர� யா��பாண
 31.10.1988

ெல��ன5� அ� (ேயாக�) நவர#ண
அ�#ெச�வ
 யா��பாண
 03.12.1988

ெல��ன5� ேஜாதிரவ� ச;9க
 ேவ�ரா= யா��பாண
 13.12.1988

வ �ரேவ ைக அெல�1 சி�ன- ைர�ணேசகர
 யா��பாண
 19.12.1988

வ �ரேவ ைக ேறகா
அகC�ப�லி�

ெகா�ர�ைர�
யா��பாண
 31.12.1988

வ �ரேவ ைக உைமேநச5 (கா�) ெபனா�ேடாஅ�ரன�சா
ேபா� யா��பாண
 05.06.1989

வ �ரேவ ைக ஆசா� பD-ஆசீ1 யா��பாண
 05.06.1989

வ �ரேவ ைக பால5 சி�ன-த
ப� கலாராஜ� யா��பாண
 05.06.1989

வ �ரேவ ைக அரச5 வ3ேவ� ரவ�8ச'திர� யா��பாண
 21.06.1989

ேமஜ


மாற5
(வ5ன'�ப�ரா?திய
அரசிய),ைற�
ெபாB�பாள
)

சி�ன- ைர +�மார� 9�ைல-த56 26.06.1989

ேமஜ
 ஞானேவ) சி7ற
பல
 தயான'தராசா யா��பாண
 15.07.1989

வ �ரேவ ைக ப0A (நி) சிவ�ப�ரகாச
ைவ�'தவாச� யா��பாண
 17.07.1989

க�ட5 ;�� (அ�ப
) அ�ள
பல
�கபால� யா��பாண
 28.06.1989

2�
ெல��ன5�

;மர5 9���ப��ைள ச
ப'த1 தி�ேகாணமைல 29.06.1989

வ �ரேவ ைக நிசா� ேயாகநாதசாமி தமி�8ெச�வ� தி�ேகாணமைல 29.06.1989

ெல��ன5� ம<�கா
 சி�ன-த
ப� க�ணாநிதி யா��பாண
 07.01.1989

வ �ரேவ ைக மாதவ5 கனகசி�க
 ராஜ�லசி�க
 யா��பாண
 18.01.1989

2�
ெல��ன5�

வ�5ச5 பரமசாமி ெஜயFப� யா��பாண
 21.01.1989

வ �ரேவ ைக ேறா� சி�ன- ைர ேகாேணவர� யா��பாண
 24.03.1989

வ �ரேவ ைக �)லி (கேண1) சி�ைனயா கேணச� யா��பாண
 07.04.1989

2�
ெல��ன5�

;ண� கேணசலி�க
 ெஜயநாத� தி�ேகாணமைல 15.04.1989

2�
ெல��ன5�

கர5 ேவலாGத
 சசிகர� தி�ேகாணமைல 15.04.1989

வ �ரேவ ைக கிளா1நி�ேகா கதிரமைலகா'த� ம#ட�கள�* 20.04.1989

க�ட5 கி)ம5 கி�ண�மா1 இராம8ச'திர� யா��பாண
 14.05.1989

வ �ரேவ ைக
ைப�ைப�
(ெச?தி))

கனகர-தின
 சிற5கா'த� யா��பாண
 22.05.1989

ெல��ன5� அ�றி க'தசாமி க�ணாகர� ம#ட�கள�* 03.06.1989

வ �ரேவ ைக ேவ?த5 ச;9க
 பவளராசா தி�ேகாணமைல 07.08.1989
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க�ட5 சிவா கணபதி�ப��ைளெச�ல- ைர கிள�ெநா8சி 17.08.1989

2�
ெல��ன5�

கலி�க5 ெபா�,- ைர த�க- ைர தி�ேகாணமைல 01.09.1989

வ �ரேவ ைக காADப5
இராசலி�க


சிவபால+�ப�ரமண�ய

யா��பாண
 29.10.1989

ேமஜ
 அக�திய
 ெச�ல- ைர *வ�ேனயரா= ம#ட�கள�* 01.01.1990

க�ட5 நேட1 த
* சி�கராசா யா��பாண
 03.01.1990

2�
ெல��ன5�

பா� இைளயத
ப� பா* யா��பாண
 03.01.1990

வ �ரேவ ைக ேலாட
 வ�லி*ர
 நேடசப��ைள யா��பாண
 05.01.1990

2�
ெல��ன5�

ெஜக5 கதி1காம-த
ப� அகில� யா��பாண
 09.01.1990

வ �ரேவ ைக பவா5 (பகவா5)  ைர8சாமி இராேஜ'திர� யா��பாண
 21.01.1990

வ �ரேவ ைக
அழக5
(அ5பழக5)

9�ேக+ ரவ 5'திர� யா��பாண
 21.01.1990

க�ட5 ேநமி ச;9க
 ப/சலி�க
 தி�ேகாணமைல 06.02.1990

ெல��ன5� Eபதி �மாரசி�க
�மாரச�க1 தி�ேகாணமைல 19.06.1990

வ �ரேவ ைக அ5ரன' வ�+வ1நாகலி�க
�ணராசா யா��பாண
 26.06.1990

வ �ரேவ ைக உமாகா? சிவலி�க
 நவர#ணராஜா யா��பாண
 28.06.1990

க�ட5 $;மா

வ�ன�யசி�க


ம�கேளவர�
தி�ேகாணமைல 11.07.1990

வ �ரேவ ைக நவ�
அ'ேதான��ப��ைள

*வேனவர�
யா��பாண
 11.07.1990

வ �ரேவ ைக ேகாப� அ
பாைற 14.07.1990

ெல��ன5� சி�ட5 ேவலா�ேபா3 த1மலி�க
 ம#ட�கள�* 22.07.1990

வ �ரேவ ைக ெவ1லி மகாலி�க
 *வேன'திர� யா��பாண
 23.07.1990

வ �ரேவ ைக சரவண5 பாலி�ெபா3 சசிகர� ம#ட�கள�* 23.07.1990

வ �ரேவ ைக கானக5 கதி1ேவ0 சத5�மா1 கிள�ெநா8சி 30.07.1990

வ �ரேவ ைக அன�பா வ3ேவ0உதயகா'த� யா��பாண
 05.08.1990

2�
ெல��ன5�

பாதி (கAண5) வ�2கா'தி க�ணாகர� யா��பாண
 06.08.1990

2�
ெல��ன5�

மாற5 த�கராசா கி�ண� யா��பாண
 08.08.1990

வ �ரேவ ைக வ��னா சி-திேவ0சசிகர� தி�ேகாணமைல 23.08.1990

வ �ரேவ ைக =�� கனகசைப கி�பாகர� யா��பாண
 24.08.1990

வ �ரேவ ைக =��
கணபதி�ப��ைள

ேயாேக'திரராஜா
யா��பாண
 25.08.1990

வ �ரேவ ைக ரேம1 அ#சரலி�க
 ச'தானலி�க
 யா��பாண
 25.08.1990

வ �ரேவ ைக ஜ�ச5 Iபாலசி�க
 சசிதர� யா��பாண
 26.08.1990

வ �ரேவ ைக லி ேக1 ெவ�ைள-த
ப� சத5�மா1 தி�ேகாணமைல 01.09.1990

வ �ரேவ ைக தமிF#ெச)வ5 நடராசா ந'தFப� யா��பாண
 13.09.1990

ெல��ன5� ேரகா (ப��) +சிகலா ச�கர�ப��ைள யா��பாண
 17.09.1990

வ �ரேவ ைக $க?த5 சி�ன-த
ப� சிவேயாகநாத� யா��பாண
 18.10.1990

வ �ரேவ ைக ெஜன' சி�ன�ெபா3ய�ெஜகத5வர� யா��பாண
 18.10.1990

ெல��ன5� ரகீ� ெபா�,8சாமி வ�ஜய9ரள� யா��பாண
 18.10.1990

வ �ரேவ ைக மேகச5 வ�லி*ர
இராம8ச'திர� யா��பாண
 22.10.1990

2�
ெல��ன5�

அ�ப5 கதி1காமநாத� கைல8ெச�வ� யா��பாண
 23.10.1990

2�
ெல��ன5�

ம,வ5 தவராஜசி�க
வ�ஜயேசகர� யா��பாண
 01.11.1990

Page 4 of 13ெகா3காம
 மாவ 5ர1  ய�0
 இ�ல
 - நிைன6�க7க�

16/01/2012http://www.veeravengaikal.com/index.php/heroes-details/84-kodikaamam-ninaivukal



2�
ெல��ன5�

ேறா� 9- லி�க
 கி�ணJ1-தி ப ைள 03.11.1990

வ �ரேவ ைக ெறாேப�கா வன�தா ெபா�ைனயா யா��பாண
 04.11.1990

வ �ரேவ ைக மத5 இராய�*அகC� சத5�மா1 யா��பாண
 06.11.1990

வ �ரேவ ைக ம, வ3ேவ�ஆன'தசிவ
 யா��பாண
 07.11.1990

2�
ெல��ன5�

;�ம5 தேமாதர
ப��ைள ப�ரபாகர� யா��பாண
 09.11.1990

வ �ரேவ ைக அெல�1 கி#3ன1 +க'த� யா��பாண
 09.11.1990

வ �ரேவ ைக ேசாப5 கதிர� ரா=�மா1 யா��பாண
 20.11.1990

வ �ரேவ ைக வ��னா தனபாலசி�க
மேக'திர�மா1 யா��பாண
 20.11.1990

2�
ெல��ன5�

$ேபா க'ைதயா +மதி யா��பாண
 22.11.1990

2�
ெல��ன5�

இல�கணா ப�ேறமின� பால8ச'திர� யா��பாண
 22.11.1990

ெல��ன5� க<கர5 கா1-திேக+ *ேல'திர� யா��பாண
 12.11.1990

க�ட5 அஜி�தா +�ணராண� க'ைதயா யா��பாண
 22.12.1990

வ �ரேவ ைக ேமக5 ஆK9க
அரசர-தின
 தி�ேகாணமைல 18.07.1991

வ �ரேவ ைக கதி
 கி�ணப��ைள பால8ச'திர� தி�ேகாணமைல 18.07.1991

வ �ரேவ ைக வ�ம) கதி1காம�ேபா3�கதா ம#ட�கள�* 18.07.1991

ெல��ன5� ப$பதி இர-தினசபாபதி ெஜகத5வர� யா��பாண
 19.07.1991

வ �ரேவ ைக
சித�பரநாத5
(நாத5)

த
*ஆன'தராசா யா��பாண
 19.07.1991

வ �ரேவ ைக ;பர5 இராைசயா ச'திரேசகர� யா��பாண
 19.07.1991

வ �ரேவ ைக பா� அ'ேதான� நி�கல ம#ட�கள�* 19.07.1991

ெல��ன5� ேமக5 ெபா�ைனயா தமிழழக� யா��பாண
 20.07.1991

ெல��ன5� அ
ஜ�5 சிவான'த� ந'தேகாபா� தி�ேகாணமைல 20.07.1991

ெல��ன5� ேஜ�1 க'ைதயா ெஜய��மா1 யா��பாண
 05.02.1991

ெல��ன5� அேசா� 9�க�இராச�மா1 யா��பாண
 05.02.1991

2�
ெல��ன5�

சG� கதிரேவ0Iபாலசி�க
 யா��பாண
 05.02.1991

2�
ெல��ன5�

இள ேக1 மாசிலாமண� சிறிதர� யா��பாண
 05.02.1991

வ �ரேவ ைக எ�ேவ� மய��வாகன
 தயாபர� ம#ட�கள�* 05.02.1991

வ �ரேவ ைக சிவேசாதி கணபதி�ப��ைள ரவ 5'திர� அ
பாைற 05.02.1991

வ �ரேவ ைக தயாநிதி கணபதி�ப��ைளக'தசாமி ம#ட�கள�* 05.02.1991

வ �ரேவ ைக ேகா� கணபதி�ப��ைள சதாசிவ
 ம#ட�கள�* 05.02.1991

வ �ரேவ ைக ந?த5 மா1�க;Mஅழகேவ� ம#ட�கள�* 05.02.1991

வ �ரேவ ைக பா� கணபதி�ப��ைளகா'தராஜா யா��பாண
 05.02.1991

வ �ரேவ ைக அ� ெபா�ைனயாவ�ஜயேசகர� யா��பாண
 05.02.1991

வ �ரேவ ைக ந?த5 ந�லத
ப� ேகாபாலகி�ண� யா��பாண
 05.02.1991

வ �ரேவ ைக கAண5 க'ைதயா பாலகி�ண� யா��பாண
 05.02.1991

ெல��ன5� $த5 சி�ன�**ஜ5# ெஜயசீல� யா��பாண
 05.02.1991

வ �ரேவ ைக ;மா
 இல#+மண��மா1 ம#ட�கள�* 10.07.1991

வ �ரேவ ைக த�ப5 சாமி-த
ப� த�ேகவர� அ
பாைற 10.07.1991

வ �ரேவ ைக நி9�ட5 �மாரசாமி சிவ�மா1 யா��பாண
 10.07.1991

வ �ரேவ ைக மாயவ5 ச�கர�ப��ைளகனகசி�க
 யா��பாண
 10.07.1991

வ �ரேவ ைக வ��கி த�கராசாவ��ேனவர� அ
பாைற 10.07.1991

க�ட5 திேன1 ெச�ல-த
ப� சிறிதர� ம#ட�கள�* 11.07.1991
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ெல��ன�� அ	
�ண� ச�திரேசகர� 	ேர
�மா� யா��பாண� 11.07.1991

ெல��ன�� பா� அ�ள�பல��மார�ைர தி�ேகாணமைல 11.07.1991

ெல��ன�� �ேர� ெத�ேவ�திர� 	�தர���தி தி�ேகாணமைல 11.07.1991

ெல��ன�� ப�ேட� அழைகயா சா�த�மா� ம!ட#கள�$ 11.07.1991

2�

ெல��ன��
ஜனகா 	க�தி ெச�தி%ேவ% யா��பாண� 11.07.1991

2�

ெல��ன��
க�ணா க�தசாமி ச�திர�மா� தி�ேகாணமைல 11.07.1991

2�

ெல��ன��
ேசாழ� 	�ப&ரமண&ய� ரா
தர� யா��பாண� 11.07.1991

2�

ெல��ன��
நிமல� த'கேவ%�மார� தி�ேகாணமைல 11.07.1991

2�

ெல��ன��
கி�பா ந)ல�ப&*ைளகதி�காமநாத� யா��பாண� 11.07.1991

வ �ரேவ�ைக வ!ஜி ெச%ல��ைர சி+ற�பல� ம!ட#கள�$ 20.07.1991

வ �ரேவ�ைக லலி" ேவ%-��வ&ஜய�மா� தி�ேகாணமைல 20.07.1991

ேமஜ	 ேசர� ச/-க� ேறா�ெசழிய� ெகா0�$ 21.07.1991

வ �ரேவ�ைக வ!ேனா" அ%ப&ர! கிறி
1ராஜா யா��பாண� 06.01.1991

வ �ரேவ�ைக கி�பா ேசாம	�தர� கா/2ப� யா��பாண� 30.01.1991

வ �ரேவ�ைக க#ப� க�தசாமி ேயாகான�த� யா��பாண� 30.01.1991

வ �ரேவ�ைக லவ� ெச%ைலயாஉதய�மா� யா��பாண� 31.01.1991

வ �ரேவ�ைக கஜ� ெசபமாைல-��ய#ஸ� யா��பாண� 03.02.1991

ேமஜ	 சிறி கதி�காம�த�ப& இராஜசிறி யா��பாண� 05.02.1991

க�ட� ேகத�& பா#கியராசா ெறாேப!நி#ஸ� தி�ேகாணமைல 05.02.1991

க�ட� த�ப� சிவலி'க� ெஜயசீல� தி�ேகாணமைல 05.02.1991

க�ட� அ'ப	 மாண&#க� ேயாேக
வர� யா��பாண� 05.02.1991

க�ட� அஜி"த� ேசாழராசா ெஜகத)
வர� யா��பாண� 05.02.1991

ெல��ன�� மண!மாற� சி�ன�த�ப& பாேல�திரராசா ம!ட#கள�$ 05.02.1991

வ �ரேவ�ைக சதா� ஆ9-க�இராேஜ�திர� யா��பாண� 05.02.1991

வ �ரேவ�ைக ேயாக	 ஆதி�த�ப& சசி�மா� யா��பாண� 05.02.1991

வ �ரேவ�ைக கர)ப� தயான�த�:பான�த� ம!ட#கள�$ 05.02.1991

வ �ரேவ�ைக வாகீச� பாலி�ேபா; க�தசாமி ம!ட#கள�$ 05.02.1991

வ �ரேவ�ைக ஐ�கர� பாலசி'க�வ&ஜயர!ண� ம!ட#கள�$ 05.02.1991

வ �ரேவ�ைக வ!ேனாத� ேவ<�ப&*ைள	�மா� யா��பாண� 05.02.1991

வ �ரேவ�ைக �'கிளா பால	�ப&ரமண&ய�-கில� யா��பாண� 06.02.1991

வ �ரேவ�ைக இ�தயரா. ேலார�
ேஜா�= அ�பாைற 13.07.1991

வ �ரேவ�ைக
அ�பவ�

(அ�பழ�)
	�தரலி'க� ெஜய#கா�த� ம!ட#கள�$ 13.07.1991

வ �ரேவ�ைக அ	
�னா 	�ப&ரமண&ய� 	ேர
�மா� யா��பாண� 13.07.1991

வ �ரேவ�ைக /லசி�க� இராசசி'க� ேறம� ம!ட#கள�$ 13.07.1991

வ �ரேவ�ைக
ெமரேடானா

(நிேரானா)
ைகலாசப&*ைள ச�திர�மா� தி�ேகாணமைல 13.07.1991

வ �ரேவ�ைக திலக� அ�ணாசல� சிவநாத� ம!ட#கள�$ 13.07.1991

வ �ரேவ�ைக அ�ப� ேயா�ெல
ர� தி�ேகாணமைல 13.07.1991

வ �ரேவ�ைக 0�பறி �ணபாலசி'க� தி�#�மார� யா��பாண� 11.08.1991

வ �ரேவ�ைக வ!�ச� -��ராசா 	ேர
�மா� தி�ேகாணமைல 14.08.1991

வ �ரேவ�ைக 1க�ம0 வ&நாயக� ெஜயபர� யா��பாண� 29.08.1991

ெல��ன�� வ!'ர	 �மாரர!ண� 	பா
கர� ம!ட#கள�$ 29.08.1991
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வ �ரேவ�ைக காராளசி�க� -�ேக	 ேயாகராசா யா��பாண� 07.03.1991

வ �ரேவ�ைக ெமௗலி த�ப&ராசா த'ேக
வர� ம!ட#கள�$ 07.03.1991

ெல��ன�� வ �ரா த�ப&-��த�மசீல� ம!ட#கள�$ 08.03.1991

வ �ரேவ�ைக க	ண�
ேவ<�ப&*ைள

வ&#கிேன
வர�
யா��பாண� 16.03.1991

வ �ரேவ�ைக நள3ன3 $வேன
வ1 சி�ன�த�ப& யா��பாண� 19.03.1991

ெல��ன�� வாண! சிவராண& ெச%ல��ைர யா��பாண� 19.03.1991

க�ட� ெமாறி& ச�-க� தவராசா யா��பாண� 20.03.1991

2�

ெல��ன��
ர4சி"தா"தா கதி�கா-�ணபாலசி'க� யா��பாண� 20.03.1991

ெல��ன�� நாத� தியாகராஜா சிவாந�த� யா��பாண� 20.03.1991

ெல��ன�� ேசாம� வ&நாயக���தி இராேஜ�திர� யா��பாண� 20.03.1991

ேமஜ	 சதா நடராஜ�ெப�மா* தில@��மா� யா��பாண� 21.03.1991

க�ட� அ�ப� ச/-க� சிறிதர� யா��பாண� 21.03.1991

ெல��ன�� ெடன3' 	�த� �கதாச� யா��பாண� 22.03.1991

வ �ரேவ�ைக உசா� ேதவநாயக�; ேஜா�ச�ெபன;# யா��பாண� 22.03.1991

ெல��ன�� பரண! ெச%ல��ைர தவராசா யா��பாண� 22.03.1991

வ �ரேவ�ைக ெஜ6லா�
இர�தினலி'க� ெமாறி


நிமல�
யா��பாண� 22.03.1991

வ �ரேவ�ைக மதன� -�ேக	 கமலகாச� யா��பாண� 22.03.1991

வ �ரேவ�ைக ப78ற	 ெத�ேவ�திர� தவராசா யா��பாண� 22.03.1991

வ �ரேவ�ைக அேசா' கனகர!ன� ேமாகனதா
 ம!ட#கள�$ 23.03.1991

வ �ரேவ�ைக �ப� இராமநாத� ெச%ேவ
வர� யா��பாண� 27.03.1991

வ �ரேவ�ைக ஜ�வா நாக� சிவேலாகநாத� யா��பாண� 17.04.1991

வ �ரேவ�ைக ேபா� -�ைகயாஉதய�மா� யா��பாண� 27.04.1991

2�

ெல��ன��
ேகாேண& ப&ரா�சி
 சிவ�மா� ெகா0�$ 29.04.1991

2�

ெல��ன��
�9�ச� சிவ�ப&ரகாச� கிேறசிய� யா��பாண� 12.05.1991

ெல��ன�� க&ேரா இராச�$ வ&மலநாத� தி�ேகாணமைல 12.05.1991

2�

ெல��ன��
றி
சா� சி�திரேவ% நாேக�திர� தி�ேகாணமைல 12.05.1991

வ �ரேவ�ைக சிவச�க	 ேநசராசா உதயச'க� ம!ட#கள�$ 12.05.1991

வ �ரேவ�ைக :ர� -.வ%லி$ர�A!ெகௗசிதர� தி�ேகாணமைல 03.06.1991

ெல��ன�� க;கால� சித�பர�ப&*ைள	ேர
 யா��பாண� 09.06.1991

வ �ரேவ�ைக ராஜி� ெபா�C��ைர கி1தர� யா��பாண� 14.06.1991

ெல��ன�� ெஜயரா� சரவண-�� சிறி
க�தராசா யா��பாண� 16.06.1991

2�

ெல��ன��
நிசா<த� மாண&#கராசா ெஜயராசா யா��பாண� 16.06.1991

வ �ரேவ�ைக ெஜக� கா�திராஜா ம!ட#கள�$ 17.06.1991

வ �ரேவ�ைக /மா	 பரமநாத� தி�ேகாணமைல 19.06.1991

வ �ரேவ�ைக ப!ரசா" பாலி�ேபா; மேக�திர� ம!ட#கள�$ 01.07.1991

2�

ெல��ன��
ரஜன3 நாராயண�மகாலி'க� ம!ட#கள�$ 10.07.1991

க�ட� உதய/மா	 ஆ9-க�தனபாலசி'க� தி�ேகாணமைல 10.07.1991

ெல��ன�� நிலா�& கனகர�தின�லத)
வர� யா��பாண� 10.07.1991

ெல��ன�� =>ண!ய?	"தி சி�ன�த�ப& சிவ�மா� அ�பாைற 10.07.1991

ெல��ன�� வாகின3 ேதவராண& க�தசாமி ம!ட#கள�$ 10.07.1991

அமராவதி ந�ேல
வ1 பாலசி'க� தி�ேகாணமைல 10.07.1991
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2�

ெல��ன��

வ �ரேவ�ைக றிசானா ஈ
வ1த'கராசா தி�ேகாணமைல 10.07.1991

வ �ரேவ�ைக சகாரா மேக
வ1ெபா�CEசாமி ம!ட#கள�$ 10.07.1991

2�

ெல��ன��
இதய� 	�ப&ரமணய&� 	�த� தி�ேகாணமைல 11.07.1991

வ �ரேவ�ைக ஜ�வா சசிலதா தனபாலசி'க� யா��பாண� 11.07.1991

வ �ரேவ�ைக /��யா சா�தநாயகி வ&
வலி'க� யா��பாண� 11.07.1991

வ �ரேவ�ைக கைலவாண! நி�மலா பால	�தர� யா��பாண� 11.07.1991

வ �ரேவ�ைக 0ளசி இரFசிதமல� ஐயா�த�ப& யா��பாண� 11.07.1991

வ �ரேவ�ைக ெச�வா ெபா�ன�நடராசா யா��பாண� 11.07.1991

வ �ரேவ�ைக ர�ணா க�ைதயாவ&#ேன
வர� யா��பாண� 11.07.1991

வ �ரேவ�ைக ஈச� (த�ச�) பால	�தர� ரவ&Eச�திர� ம!ட#கள�$ 11.07.1991

வ �ரேவ�ைக கலாதர� மாண&#க� த�மராசா தி�ேகாணமைல 11.07.1991

வ �ரேவ�ைக அ<ேதான3 த�ப&�ப&*ைள சிவ�மா� ம!ட#கள�$ 11.07.1991

வ �ரேவ�ைக ெறஜிேனா�� ச�தனேம1 கேண
 ம!ட#கள�$ 11.07.1991

வ �ரேவ�ைக ேசகர� கணபதி�ப&*ைளஇராசநாயக� ம!ட#கள�$ 11.07.1991

வ �ரேவ�ைக ந�Pல� இராமகி�
ண�இரா=�மா� தி�ேகாணமைல 11.07.1991

வ �ரேவ�ைக சசி ெசௗ�தரராஜா 	ேர
�மா� தி�ேகாணமைல 11.07.1991

வ �ரேவ�ைக க;கர� சதாசிவ� த�ம�லசி'க� யா��பாண� 11.07.1991

க�ட� நடா த'கராசா பா
கர� அ�பாைற 13.07.1991

ெல��ன�� ப!ரசா<" க�தசாமி மேனாகர� தி�ேகாணமைல 13.07.1991

ெல�.ேகண� :��
சி�ன�த�ப&

இரா	ெச%ேவ�திர�
யா��பாண� 14.07.1991

ேமஜ	 லவ� �ைரசி'க� ரா=ச'க� ெகா0�$ 14.07.1991

வ �ரேவ�ைக ெஜக� க�தசாமி சரவணபவ� தி�ேகாணமைல 14.07.1991

ேமஜ	 யாசி� (யாசி	) க�தசாமி சிவதா
 யா��பாண� 16.07.1991

2�

ெல��ன��
ல'&ம� கி�
ண�இராமEச�திர� யா��பாண� 17.07.1991

2�

ெல��ன��
ச�க	 வ;ேவ%ெஜய�திர� யா��பாண� 16.07.1991

வ �ரேவ�ைக வ!சி"திர� நி+சி'க�வ%லி$ரநாத� யா��பாண� 16.07.1991

வ �ரேவ�ைக சத�& த�ைபயா ேயாகநாத� யா��பாண� 16.07.1991

வ �ரேவ�ைக =&ப� நாகராசா �ேல�திர� யா��பாண� 16.07.1991

2�

ெல��ன��
ேயா� இராேஜ�திர� உதய�மா� தி�ேகாணமைல 17.07.1991

வ �ரேவ�ைக /ழ<ைத ெச%வராஜா ராஜேகாபா% ம!ட#கள�$ 17.07.1991

வ �ரேவ�ைக நாத� சி�ன�த�ப& ேயாகராசா அ�பாைற 17.07.1991

க�ட� &ராலி� ெச%வராசா தியாகராசா ம!ட#கள�$ 18.07.1991

ெல��ன�� ேயாக� கி!ண�உதய�மா� ம!ட#கள�$ 21.07.1991

ெல��ன�� நள� சEசிதான�த� நி�மல� அ�பாைற 21.07.1991

2�

ெல��ன��
எ�ச� -���மா� தி�ேகாணமைல 21.07.1991

வ �ரேவ�ைக அB	த� ெபா�C��ைர ேமாகர� யா��பாண� 21.07.1991

வ �ரேவ�ைக அ�வ!� சிவபால� க�ணாகர� ம!ட#கள�$ 21.07.1991

வ �ரேவ�ைக அ�=தா& மாண&#க��
ய�த� தி�ேகாணமைல 21.07.1991

வ �ரேவ�ைக அ�Cரா. க�தசாமி கைலய-த� தி�ேகாணமைல 21.07.1991

வ �ரேவ�ைக ச<திரநாயகி சிவமல�வ;ேவ< யா��பாண� 21.07.1991
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2�

ெல��ன��

நி	ம� பH+ற� ரா=�மா� தி�ேகாணமைல 21.07.1991

வ �ரேவ�ைக ராஜபாரதி நாகலி'க� சிறிகலான�த� ம!ட#கள�$ 21.07.1991

ெல��ன�� ெஜயா ெச%ைலயா நடராசா ம!ட#கள�$ 21.07.1991

வ �ரேவ�ைக ச�க� 	�ப&ரமண&ய� க�ணாநிதி யா��பாண� 22.07.1991

வ �ரேவ�ைக ப!ேற�நா" சீனIவாசக� ெகௗ1நாத� அ�பாைற 22.07.1991

வ �ரேவ�ைக இ<திர� ச/-க� பா
கர� ம!ட#கள�$ 22.07.1991

க�ட� ந<த� சி�ன��ைர ஜ)வான�த� யா��பாண� 24.07.1991

ேமஜ	 ெசான3 சிவஞான	�தர�அேசாக� யா��பாண� 27.07.1991

க�ட� நிதி இர�தின�இல'ேக
வர� யா��பாண� 27.07.1991

க�ட� கீ	"தி வ )ர�பாப&*ைளகனேக
வர� யா��பாண� 27.07.1991

க�ட� அ�ேப� க�தசாமி வ�னIயசி'க� யா��பாண� 27.07.1991

க�ட� வ!ேனா" கனகராசா ப&ரபாகர� யா��பாண� 27.07.1991

ெல��ன�� பாரதி நவர!ண�ேகாபாலா�ப&*ைள ம!ட#கள�$ 27.07.1991

ெல��ன�� ெந�சா சி�ன#�!; சேராசினIேதவ& யா��பாண� 27.07.1991

2�

ெல��ன��
மதனா சிவமல� தைளயசி'க� யா��பாண� 27.07.1991

2�

ெல��ன��
நள3ன� நாகராசா சிவ�மா� ம!ட#கள�$ 27.07.1991

2�

ெல��ன��
நிதி ெச%வநய&னா� 	�த��hஜ� தி�ேகாணமைல 27.07.1991

2�

ெல��ன��
கஜ� ேகாபால�ப&*ைள $
பராசா தி�ேகாணமைல 27.07.1991

2�

ெல��ன��
நி�ப� ேவலாKத� பாலEச�திர� தி�ேகாணமைல 27.07.1991

வ �ரேவ�ைக திைசவ �ர� ச+��நாத� ச+�ணேபச� யா��பாண� 27.07.1991

வ �ரேவ�ைக ேவ��ப!Cைள AனIய� க�ைதயா க�தசாமி யா��பாண� 27.07.1991

வ �ரேவ�ைக
வரத�

(வரதராஜ�)
மாசிலாமண& மேக�திர� ம!ட#கள�$ 27.07.1991

வ �ரேவ�ைக ஆன<தபா= த'கராசா நடராசா ம!ட#கள�$ 27.07.1991

வ �ரேவ�ைக =)&லி (?	"தி) சீவர�தின� சி�னவ� ம!ட#கள�$ 27.07.1991

வ �ரேவ�ைக கர� ேவலாKத� சிவைனயா தி�ேகாணமைல 27.07.1991

வ �ரேவ�ைக ெமாரா	ஜி அரசர!ண�அரவ&�த� தி�ேகாணமைல 27.07.1991

வ �ரேவ�ைக ஜ&மி� ெச%வமல� ேகாபால�ப&*ைள தி�ேகாணமைல 27.07.1991

க�ட� சசி மாண&#கராசா சிவ�மா� தி�ேகாணமைல 28.07.1991

2�

ெல��ன��
�ப"திரா $வேன
வ1	�த� யா��பாண� 28.07.1991

2�

ெல��ன��
ஜ&மி� சி�ன�த�ப& ச�தியமல� யா��பாண� 28.07.1991

வ �ரேவ�ைக /ணா ந+�ண��ணசீல� அ�பாைற 28.07.1991

வ �ரேவ�ைக
�ேர&

(0ைண�பைட)
ெச%வராஜா தனபாலசி'க� தி�ேகாணமைல 28.07.1991

க�ட� அகில� ேவல�ேமாகனசிறி யா��பாண� 29.07.1991

வ �ரேவ�ைக அலி&ர� தியாகராசா கி�
ணபால� அ�பாைற 29.07.1991

ெல��ன�� நியா& ெச%வர�தின� ச'க� யா��பாண� 30.07.1991

வ �ரேவ�ைக ெஜயராம� ச�திரேசக� உதய�மா� யா��பாண� 30.07.1991

வ �ரேவ�ைக
க>ண�

(0ைண�பைட)
ந%ைலயா பகீரத� யா��பாண� 31.07.1991

வ �ரேவ�ைக அெல'& Lபாலசி'க� பவளகா�த� யா��பாண� 01.08.1991

வ �ரேவ�ைக அேசா' கதி�காமநாத�ஜ)வ�மா� யா��பாண� 01.08.1991
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க�ட� 0�ப� சி�ன�த�ப& M1ய���தி யா��பாண� 03.08.1991

வ �ரேவ�ைக இ�ப� நடராசா றFசி��மா� யா��பாண� 03.08.1991

ெல��ன�� நி"தி கி�
ணப&*ைள தவர�தின� யா��பாண� 05.08.1991

வ �ரேவ�ைக சத�&/மா	
தாேமாதர�ப&*ைள

ேசாம	�தர�
யா��பாண� 05.08.1991

வ �ரேவ�ைக கணபதி�ப!Cைள 	�ைபயா �மாரவ;ேவ% யா��பாண� 05.08.1991

வ �ரேவ�ைக சEீ மண&ய� சிவராச� தி�ேகாணமைல 05.08.1991

வ �ரேவ�ைக நிதி வச�தமல� ெச%ல��ைர யா��பாண� 05.08.1991

ேமஜ	 ெஜான3 நாகநாதி ெஜகத)
வர� யா��பாண� 07.08.1991

வ �ரேவ�ைக ெஜனா சிறித'கராஜா சிறிநவந)த� யா��பாண� 08.08.1991

வ �ரேவ�ைக கவ! ேயாகராசா சிவபால� தி�ேகாணமைல 08.08.1991

வ �ரேவ�ைக �<தேர& சி�ன�த�ப& சபார�தின� ம!ட#கள�$ 02.09.1991

வ �ரேவ�ைக அம� க�தசாமி ரா=�மா� அ�பாைற 02.09.1991

வ �ரேவ�ைக :; த�ப&�ப&*ைள	�தரலி'க� ம!ட#கள�$ 05.09.1991

வ �ரேவ�ைக மைலயா� -��லி'க� ெச%வ�மா� ம!ட#கள�$ 05.09.1991

வ �ரேவ�ைக ேயாச� 	�ப&ரமண&ய�உதய�மா� ம!ட#கள�$ 05.09.1991

வ �ரேவ�ைக ப!ரசா" வ;ேவ% ரவ& ம!ட#கள�$ 05.09.1991

வ �ரேவ�ைக /ேல& ைவர-��இள'ேகா ம!ட#கள�$ 16.09.1991

க�ட� ேதவ� சிவலி'க� தமி�வாண� தி�ேகாணமைல 04.10.1991

ேமஜ	 �சா� க�த�ேபா;இல'கநாத� ம!ட#கள�$ 16.10.1991

ெல��ன�� கா<தி (கா	"தி') ெச%ல�த�ப& ராஜ� ம!ட#கள�$ 16.10.1991

ெல��ன�� ேகாவல� சி�ன�த�ப& மேனாகர� ம!ட#கள�$ 16.10.1991

வ �ரேவ�ைக ச<0� கணபதி�ப&*ைள�ேல�திர� அ�பாைற 16.10.1991

க�ட�
அறவாண�

(தவ�)
ேவலாKத�ப&*ைள தவ#�மா� கிளIெநாEசி 30.04.1992

க�ட� சிவரா. �மாரலி'க� ேமாகனதா
 யா��பாண� 19.03.1992

2�

ெல��ன��

ெச�ப!ய�

(�பா&)
ப&ரா�சி
ெறாப&�ச� யா��பாண� 15.06.1992

க�ட� ெச�வ� ெச%ல��ைர ெத�வசபாநாத� யா��பாண� 30.05.1992

ேமஜ	 /மர� �ைரEசாமி �ைரசி'க� ம!ட#கள�$ 30.06.1992

ெல��ன��

கைலயரச�

(வ!ஐயத�ப�) 

(த�ச�)

க�த�$ ெசௗ�தரராஐ� ெபாலன9ைவ 30.06.1992

2�

ெல��ன��

இள�ேகா

(ேயாகராஜா)
பா
கர� ப&ரபாகர� யா��பாண� 27.08.1992

வ �ரேவ�ைக மதியழக� நடராசா Lவ&லி'க� யா��பாண� 27.08.1992

ெல��ன��
இைற/மா	

(நசா	)
�மாரசாமி தவராசலி'க� யா��பாண� 24.10.1992

வ �ரேவ�ைக
தி�ைல
ெச�வ�

(ர/பதி)
சி�ன�ெபா; கவ&ரFச� கிளIெநாEசி 24.11.1992

ெல��ன��
ேதன�வ!

(ரஜி<தா)
இராமEச�திர� ம@ரா யா��பாண� 24.11.1992

2�

ெல��ன��
ஜ�வராண! ப�மநாத� ந�தினI யா��பாண� 24.11.1992

வ �ரேவ�ைக /றமகC -��#�மா�இ��மதி யா��பாண� 24.11.1992

க�ட� மேக& மேக
வர�அ�*ராஐh ம!ட#கள�$ 16.12.1992

க�ட�
=ரவல�

(சா�க�)
ெவ*ைள#�!;Lபாலப&*ைள ம!ட#கள�$ 16.12.1992

ெல��ன�� அ�ப!கா �மாரசாமி கமலா�ப&ைக யா��பாண� 11.11.1993

ெல��ன�� சி�ைனயா சிவராசா யா��பாண� 22.11.1993
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கதிரவ�
(கி�மாமா)

2

ெல�ன��

மகாலி�க

(ம�ர�)

சிவராசா திலகராசா யா
�பாண� 20.03.1993

கட� அ�� க�தசாமி க�ணதாச� யா
�பாண� 21.08.1993

வ �ரேவ�ைக ெவ�கேட�வர� வ�ேவ� சிவ�மா� யா
�பாண� 29.09.1993

ெல�ன�� ேந�ய� க�ைதயா ெஜகத�ச� யா
�பாண� 13.11.1993

கட� ��ய� (ெரேனா) வ�நாயக���தி ச�தியகர� யா
�பாண� 11.11.1993

கட� ஈழவாச� கதிரமைலெஜயபாலசி க� யா
�பாண� 11.11.1993

வ �ரேவ�ைக  யவ! !"ேக# $%பராண� யா
�பாண� 11.11.1993

வ �ரேவ�ைக தேன"திர� த கராசாவ�நாயக���தி ம&ட(கள�$ 11.11.1993

வ �ரேவ�ைக உ$தம� கி&�ண�கமலநாத� யா
�பாண� 11.11.1993

வ �ரேவ�ைக ப&ைறய� ெச�ல�*ைர ச�திரேமாக� யா
�பாண� 11.11.1993

வ �ரேவ�ைக இைளயத
ப& மாடசாமி இராம,ச�திர� யா
�பாண� 12.11.1993

2

ெல�ன��

ப*�த+ தனபாலசி க�வ �ரவதன� யா
�பாண� 13.11.1993

2

ெல�ன��

மைலயரச�
(ைகலா�)

�மாரசி க� ெக காதர� தி"ேகாணமைல 31.05.1994

கட�
அழகரச�
(,ம"திர�)

ச�திர� தயாபர� தி"ேகாணமைல 06.10.1994

ெல�ன�� ஈழ
 ேசாம#�தர� சிவ�மா� யா
�பாண� 11.08.1994

ேமஜ+ ேசர� ஜயா�த�ப� �மேர�திர� யா
�பாண� 23.08.1994

ெல�ன�� �தியவ� (ரேம�) க�தசாமி!"கதா% யா
�பாண� 23.08.1994

ேமஜ+
ப$மகீ+$தி
(அேசாக�)

ெபா�ைனயா ேமாகனதா% யா
�பாண� 09.12.1994

ெல�ன�� வ&ேனாதா ப�ரா�சி% ப�.�%லி யா
�பாண� 28.07.1995

ேமஜ+
கீ+$தி
(கட/க0
�லி)

வ�லி$ர� ந�ேல%வர� யா
�பாண� 20.09.1995

வ �ரேவ�ைக �கழரச� �க���தி �கேநச� யா
�பாண� 10.05.1995

வ �ரேவ�ைக அ�� க�தசாமி ெஜய�தி யா
�பாண� 28.07.1995

வ �ரேவ�ைக மாலின1 மாண�(க� ப�ரபாலின/ யா
�பாண� 28.07.1995

வ �ரேவ�ைக இ�பநிலா கணபதி�ப�0ைளகா�திமதி யா
�பாண� 28.07.1995

வ �ரேவ�ைக ெவ*மதி கணபதி�ப�0ைள#தாமதி யா
�பாண� 28.07.1995

வ �ரேவ�ைக ��யா ெச�வ� #கி�தா கிள/ெநா,சி 28.07.1995

வ �ரேவ�ைக அ0ள1ன1 சிவராசா 1மக0 யா
�பாண� 28.07.1995

வ �ரேவ�ைக ேயாகா கி"%ண�சேராஜாேதவ� யா
�பாண� 28.07.1995

ெல�ன�� அ2த�ப� !�ைதயா!ரள/தர� க�� 10.05.1995

கட�
ேவ�ைகய�
(3ப�)

இராைசயா சிவகர� யா
�பாண� 13.05.1995

கட� வ&4லவ� (ட�லி) ைவர!�* ந�லராசா ம&ட(கள�$ 13.05.1995

2

ெல�ன��

ெச4வ56மா+
(ெச4வ
)

வ�நாயக� ெஜயதர� கிள/ெநா,சி 24.06.1995

கட� தயா ெவ2றிேவ�உதய�மா� ம&ட(கள�$ 14.07.1995

கட� அ�� பால#�தர� பராச(தி தி"ேகாணமைல 28.07.1995

2

ெல�ன��

7�கிள1 கணபதி�ப�0ைளவச�தராண� யா
�பாண� 28.07.1995

2

ெல�ன��

மண&வ*ண� த கேவ� ரவ�நாத� வ5ன/யா 01.10.1995

ெல�ன�� 3பசலீ� (பரத+) சி�னவ�சிவ�மா� யா
�பாண� 03.10.1995

ெல�ன�� 6ணாள� இ�மா6ேவ� நி,சா& யா
�பாண� 03.10.1995
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2

ெல�ன��

அ0ள�
(ேஜா�ச�)

#�ப�ரமண�ய�லி ேக%வர� தி"ேகாணமைல 03.10.1995

2

ெல�ன��

9கில� (ர:ச�) ேயாேக%வரனெஜகத�%வர� யா
�பாண� 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக ெந;�6�ற� கி&9ண� ரவ�,ச�திர� யா
�பாண� 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக ,ட+வ*ண� ச2�ணசி க� சசி�மார� யா
�பாண� 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக ஈழமாற� மகாலி க� பால!ரள/ யா
�பாண� 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக மாலதி #�ப�ரமண�ய��!தின/ யா
�பாண� 17.10.1995

வ �ரேவ�ைக வ&4லவ� தி"நா5(கர# தி",ெச�வ� யா
�பாண� 17.10.1995

2

ெல�ன��

மகாலி�க
 ேயாகராசா க"ணாகர� யா
�பாண� 30.10.1995

2

ெல�ன��

சிவா2ஜா #�தரலி க�அ�பரசி யா
�பாண� 30.10.1995

ெல�ன�� ,ட+மண& சி கராசா சிற�%கா�த� யா
�பாண� 10.11.1995

வ �ரேவ�ைக ச$திய� அ�ப�ர& ரவ ��திர� யா
�பாண� 10.11.1995

வ �ரேவ�ைக எ=>சிய� ெச�ல� ந�ேல%வர� யா
�பாண� 10.11.1995

ேமஜ+
ெபாழில�
(வ&5ர
)

வ�(ர� ச� யா
�பாண� 23.11.1995

கட� தி0மா4 சிவ�"தி�ைலய�பல� யா
�பாண� 23.11.1995

2

ெல�ன��

இ"திர� ஆ
வா��ப�0ைள பால,ச�திர� யா
�பாண� 28.11.1995

2

ெல�ன��

எழி4ந
ப& ஐயா�*ைர சசி(�மா� யா
�பாண� 26.12.1995

ெல�ன�� ?லா:சின1 *ைரராசாவச�த�மா. யா
�பாண� 27.12.1995

2

ெல�ன��

வா,கி நடராசா ர=சின/ யா
�பாண� 27.12.1995

ெல�ன�� க0வ*ணன ெச�ைலயா ெக காதர� யா
�பாண� 03.10.1995

கட�
இல5கிய�
(,த+ச�)

ம.யதா%ஆைச�ப�0ைள ம�னா� 24.11.1995

ெல�ன�� அரவ&"த� சேவ.யா� ப�லி� யா
�பாண� 24.11.1995

வ �ரேவ�ைக ஓவ&ய� சிறிபாலசி க� த�மபால� யா
�பாண� 01.01.1996

வ �ரேவ�ைக அ9த� ஆ>!க� சிவ�மா� யா
�பாண� 01.01.1996

வ �ரேவ�ைக ெபா/ேகா அ"ள�பல�வ�(கிேன%வர� யா
�பாண� 01.01.1996

கட� உலகந
ப& பனா�ேடா ேபனா& யா
�பாண� 16.03.1996

ேமஜ+ ர:ச� த ேவ8ேகத�%வர� யா
�பாண� 11.01.1996

ெல�ன�� கி4ம� (த�ப� இராேஜ�திர� ெடாமின/(கம� யா
�பாண� 26.01.1996

கட� சார�க� (ஜ�வ�) சிவ�"ெஜய(�மா� யா
�பாண� 19.01.1997

வ �ரேவ�ைக ,ட+வ*ண� அ"&ப�ரகாச�அஜ�த� யா
�பாண� 02.02.1997

2

ெல�ன��

அ0ணா #�தர���தி சசி(�மா� யா
�பாண� 19.03.1997

வ �ரேவ�ைக அ�பழக� அழக� சிவபால� யா
�பாண� 26.02.1998

ெல�ன��
யாAேதவ�
(தாச�)

கணபதி�ப�0ைள சிவதா% யா
�பாண� 28.11.1998

கட� �ரவ� (�லவ�) ேயாகராசா தண�ைகய+ர� யா
�பாண� 01.02.1998

ெல�ன�� அமல� (ந6ல�) ேவலா@த� ந�ேல%வர� யா
�பாண� 03.08.1998

கட� வ*ண� (ெறஜி) த கராசாஅழேக�திர� யா
�பாண� 23.06.1999

ெல.ேகண4
ஆ/றேலா�
(,த�)
(கட/க0
�லி)

கி"%ணசாமி சத�%வர� யா
�பாண� 02.07.2003

ேமஜ+
சா0மதி
(கட/க0
�லி)

ெச�வநாயக�உமாபதி யா
�பாண� 10.03.2003
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ெல.ேகண4 கதி+
(கட/;க0
�லி)

ெச�வர&ண� சசி�திர� யா
�பாண� 14.06.2003
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