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 �3�ெபய
 மாவ�ட� வ �ர#சா0

ெல��ன5� ச க
 ($ேர1)
ெச�வ�ச�திர


ச�தியநாத

யா��பாண� 27.11.1982

வ �ரேவ ைக ரா7ேமாக5
சிவராமலி�க�

ரா�ேமாக

யா��பாண� 20.01.1984

க�ட5 லாலா ர8ச5
கனகநாயக�

ஞாேன�திரேமாக

யா��பாண� 13.07.1984

க�ட5 ப9�த
 (இள ேகா) சி
ன��ைர ரவ ��திர
 யா��பாண� 09.01.1985

வ �ரேவ ைக தவ� நேட தவராசா யா��பாண� 09.01.1985

ெல��ன5� பழ$
!��ெகா"வஉ"கமேக

ேகமசிறி
யா��பாண� 13.02.1985

வ �ரேவ ைக ச க:
ெச�லமாண%&க�

பால �தர� பாலகேண'
யா��பாண� 13.02.1985

வ �ரேவ ைக மகா5 கதிரேவ(ெச�வராசா யா��பாண� 13.02.1985

வ �ரேவ ைக நிமா) க�ைதயா ெஜய�த
 யா��பாண� 13.02.1985

வ �ரேவ ைக நேட1மாமா !�ைதயா நடராசா யா��பாண� 14.04.1985

வ �ரேவ ைக கேண1மாமா
க�தசாமி கேணச*+�தி

(*+�தி)
யா��பாண� 14.04.1985

வ �ரேவ ைக $தா !��சாமி  தாக+ யா��பாண� 14.04.1985

வ �ரேவ ைக கம) அ-� னராசா ந�த.மா+ யா��பாண� 14.04.1985

வ �ரேவ ைக நி�தி
க�ைதயா

அப%ம
னசி�க�
யா��பாண� 09.05.1985

வ �ரேவ ைக ேகத�1 ச/!க�ெஜகத�'வர
 தி-ேகாணமைல 13.11.1985

வ �ரேவ ைக ேகாப� மகாேதவ
இள�ேகா யா��பாண� 19.11.1985

ேமஜ
 அ)ேப� ச.க�ைதயா2பதநிதி யா��பாண� 21.12.1985

வ �ரேவ ைக ரேம1 (ரவ�)
பால �ப%ரமண%ய�

ெச�வராசா
யா��பாண� 25.06.1985

வ �ரேவ ைக ேசக
 அ�3&.45!��ேசக+ யா��பாண� 06.02.1986

2�
ெல��ன5�

�ரள'
ேவ(�சாமி

ெத6ேவ�திரசிகாமண%
யா��பாண� 08.02.1986

வ �ரேவ ைக த
மராஜ5 (உதய5) யா��பாண� 08.02.1986
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அ-ள�3

ச�தியாேய தா'

வ �ரேவ ைக ேபாம5 (ேதாழ5)
ஞான�ப%ரகாச�

அ-8ஞானதா'
யா��பாண� 08.02.1986

வ �ரேவ ைக ச க

பாலகி-'ண


ச�திரேசக<
யா��பாண� 16.03.1986

2�
ெல��ன5�

ர கா
சி�காரவ5ேவ�

இராச.மா+
யா��பாண� 27.04.1986

2�
ெல��ன5�

,ைர�<��
சிவ.-நாத


இராசவ5ேவ�
யா��பாண� 27.04.1986

வ �ரேவ ைக கா
�தி� நடராஜா கா+�திேக யா��பாண� 27.04.1986

க�ட5 லி க�
சி�காரேவ�

ெச�வ.மா+
யா��பாண� 29.04.1986

வ �ரேவ ைக ெறாசா5 ஜயா��ைரஅமி+தநாத
 யா��பாண� 27.06.1986

வ �ரேவ ைக பசி)
ேவ(�ப%8ைள

அ-4ெச�வ�
யா��பாண� 24.08.1986

வ �ரேவ ைக <ய�ல5 இராசர�தின� ரவ ��திர
 யா��பாண� 03.09.1986

வ �ரேவ ைக ேஜ�1 .ணர4ண�சிவேமாக
 யா��பாண� 08.09.1986

2�
ெல��ன5�

பவா5 வ%&ர+ ப=சா4சரநாத
 யா��பாண� 11.11.1986

வ �ரேவ ைக சிவ5 .45�த�ப% சிவ.மா+ யா��பாண� 11.11.1986

வ �ரேவ ைக ப�ேட) தி�ைலய�பல� ர.பதி யா��பாண� 11.11.1986

வ �ரேவ ைக சிவா !-.�ப%8ைள சிறிதர
 யா��பாண� 20.11.1986

வ �ரேவ ைக ஜனகரா7
சபார�தின�

ெச�வேசாதி
யா��பாண� 28.11.1986

வ �ரேவ ைக �வ� (ெபா�1) ேச�நாயக� ரவ ��திரராசா யா��பாண� 16.04.1986

ெல��ன5� ெஜய� (ரமண5)
இராசேசகர�

ப%ேறம�ச�திர

யா��பாண� 20.04.1986

ெல��ன5� க=த5 (ரவ�)
அ-4ப%ரகாச� எ4ம


ச�தியசீல

யா��பாண� 20.04.1986

ெல��ன5� ரவ�ய�பா
ேசாதிலி�க�

ேயாகலி�க�
யா��பாண� 18.06.1986

2�
ெல��ன5�

மண�மாற5
கதி<�ப%8ைள

பால �ப%ரமண%ய�
யா��பாண� 18.06.1986

2�
ெல��ன5�

ஆன=த�பா க�தசாமி ச/!கநாத� யா��பாண� 18.06.1986

2�
ெல��ன5�

ரகீ�மா1ர

த�ைபயா

கி-'ண*+ததி
யா��பாண� 18.06.1986

2�
ெல��ன5�

சி5ன�ேகா�
ெச�தி�வ5ேவ(

சிற�தர

யா��பாண� 06.04.1986

2�
ெல��ன5�

ப�டாப�
ெச�திவ5ேவ�

சா�த.மா+
யா��பாண� 06.04.1986

2�
ெல��ன5�

அலி�
சிற�'க�தராசா

பா'கர

யா��பாண� 18.06.1986

வ �ரேவ ைக ேசர5
சரவண!��

சிற�ச+வான�தா
யா��பாண� 18.06.1986

வ �ரேவ ைக சியா� (ஜியா�)
அ�ேதான?�ப%8ைள

ேய ராசா
யா��பாண� 18.06.1986

வ �ரேவ ைக ஜ�ச5
சிவ3/ண%ய�

ெஜய�ச�திர

யா��பாண� 29.12.1986

ெல�.ேகண)

<மர�பா (�5னா�
ம��-அ�பாைற
மாவ�டதளபதி��
யா@. மாவ�ட
தளபதி��)

பால �தர�

இர�தினபால

யா��பாண� 05.10.1987

க�ட5 பழன'
பால �ப%ரமண%ய�

ேயாேக�திரராசா
யா��பாண� 05.10.1987
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க�ட5 கர5 ைவ�திலி�க�

மேனாகர


யா��பாண� 05.10.1987

க�ட5 மிேர1 தவராஜா ேமாகனராஜா யா��பாண� 05.10.1987

க�ட5 நள5
கணபதி�ப%ளைள

.ேண�திரராஜா
யா��பாண� 05.10.1987

ெல��ன5� அ5பழக5
ேதேசாமயான�த�

உ�தமசிகாமண%
யா��பாண� 05.10.1987

க�ட5 ர<வ�பா
இராஜமாண%&க�

ர.மா

யா��பாண� 06.10.1987

க�ட5 வா$ உ-�திராபதி  தாக+ யா��பாண� 14.02.1987

ெல��ன5� சி�தா
�த5
ைவ�தியலி�க�

வசீகர

யா��பாண� 14.02.1987

2�
ெல��ன5�

பர5 கி-4ண+அ-� ன
 யா��பாண� 14.02.1987

வ �ரேவ ைக ப09 மாண%&க�.ணசி�க� யா��பாண� 29.01.1987

2�
ெல��ன5�

நவா1 (ரவ�) பழன?ேவ� நவ ��திர
 யா��பாண� 13.10.1987

வ �ரேவ ைக வா$ (க9ண5)
வ% வநாதப%8ைள

வா ேதவ

யா��பாண� 18.10.1987

வ �ரேவ ைக சசி
ெபா
A�சாமி

பாலசி�க�
யா��பாண� 19.10.1987

வ �ரேவ ைக இ5� (வச=த5)
கி<'ேதா�ப+

இசிேதா+இ
பராசா
யா��பாண� 08.11.1987

க�ட5 நாத5 சி;ற�பல� ப%ரபாகர
 யா��பாண� 08.11.1987

க�ட5 ேறாகா5
த�கவ5ேவ�

மண%வ/ண

யா��பாண� 29.11.1987

வ �ரேவ ைக ரத5
கா�ேக'

திலேக'வர

யா��பாண� 31.03.1987

ெல��ன5� பா� ெச�வநாயக� ரவ ��திர
 யா��பாண� 02.04.1987

க�ட5 �ரள' க�தசாமி��ைர சிற�கர
 யா��பாண� 02.04.1987

வ �ரேவ ைக ச க
 க�த�3 B<ய.மா+ யா��பாண� 02.04.1987

வ �ரேவ ைக வ�=த5 Cபால �தர�ஞான.- யா��பாண� 02.04.1987

வ �ரேவ ைக சிவா சி
ன�த�ப% சிவதா' யா��பாண� 02.04.1987

ெல��ன5� பவா5 க�ைதயா தயாநிதி யா��பாண� 06.06.1987

2�
ெல��ன5�

அ#$த5
ஈ'வரலி�க�

.மாரலி�க�
யா��பாண� 06.06.1987

2�
ெல��ன5�

வ�5ச5 தியாகராசாஞான.மா+ யா��பாண� 14.06.1987

வ �ரேவ ைக கர5 கயாைன*+�தி சய�த
 யா��பாண� 04.07.1987

க�ட5 மி)ல
 (க��லி) வ�லி3ர�வச�த
 யா��பாண� 05.07.1987

ேமஜ
 கம)
�ைரர�தின�

ெச/ைடயா

பரேம'வரராசா

யா��பாண� 05.07.1987

2�
ெல��ன5�

தியா<
3�திசிகாமண%

சி�திரேவ�
தி-ேகாணமைல 06.07.1987

வ �ரேவ ைக ேவ=த5 (கிபா)
தி�ைலய�பல�

கி-ைபராசா
யா��பாண� 10.07.1987

ெல��ன5� சA�
ச/!க �தர�

அரவ%�த

யா��பாண� 12.07.1987

வ �ரேவ ைக ஞான' ந�லத�ப% சிவஞான� யா��பாண� 12.07.1987

வ �ரேவ ைக �கம,
இராசமாண%&க�

ரவ%நாத

யா��பாண� 24.04.1987

வ �ரேவ ைக $தா பா&கியநாத+ பவள��ைர யா��பாண� 30.04.1987

வ �ரேவ ைக அ)வ�5
அமி+தலி�க�

ச;.ணராசா
யா��பாண� 07.05.1987
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ெல��ன5� ேகாேண1 இர�தின� தவராசா யா��பாண� 20.05.1987

வ �ரேவ ைக $தா(ெஜய�)
ெத6ேவ�திர�

ெச�வான�தராசா
யா��பாண� 21.06.1987

வ �ரேவ ைக தாC

தி-ஞானச�ப�த+

கேஜ�திரராசா
யா��பாண� 28.06.1987

வ �ரேவ ைக ேறாகா5 (ெவ�ைள)
ேசாம �தர�

வ%'Eபால

யா��பாண� 04.12.1987

வ �ரேவ ைக �கம� த�கராசா பரேம'வர
 யா��பாண� 12.12.1987

வ �ரேவ ைக நிதி
சிவமேனாக<

இராசலி�க�
யா��பாண� 23.12.1987

வ �ரேவ ைக மத5 க�தசாமி சிவான�த
 யா��பாண� 27.12.1987

வ �ரேவ ைக பா�
இராசநாயக�

பாலகி-'ணராசா
யா��பாண� 08.01.1987

வ �ரேவ ைக வ�5ச5
 �ப%ரமண%ய�

ைவ.�தவாச

யா��பாண� 08.01.1987

வ �ரேவ ைக க9ண5 தியாகராசா சிவேயாக
 யா��பாண� 31.01.1987

வ �ரேவ ைக ெவ�ைள
தி�ைலய�பல�

ேதவராஜா
யா��பாண� 31.01.1987

வ �ரேவ ைக கம)
கப%<ேய;ப%8ைள

கிறி'�ராஜா
யா��பாண� 05.03.1987

வ �ரேவ ைக 1ராலி5 வ%-�தாசல� சிவச�க+ யா��பாண� 08.03.1987

வ �ரேவ ைக <�� (மேனாரா7) இராைசயா இராசர4ண� யா��பாண� 31.03.1987

வ �ரேவ ைக நிசா

இ�திரலி�க�

உதயர=ச

யா��பாண� 30.10.1987

ெல��ன5� ேமாக5ரா� நாராயணசாமி ெஜயரா� யா��பாண� 02.11.1987

2�
ெல��ன5�

ர�ேபா (சிவா)
த�கவ5ேவ�

சிவ.மார

யா��பாண� 26.05.1987

வ �ரேவ ைக ெச��  �தர� ெச�வராசா யா��பாண� 26.05.1987

க�ட5 அல5
நடனசிகாமண%

பாககியலி�க�
யா��பாண� 26.05.1987

வ �ரேவ ைக நேர1
கேணசர�தின�

கி-பாகர

யா��பாண� 26.05.1987

வ �ரேவ ைக �ரள' நவர�தின� ெஜய&.மா+ தி-ேகாணமைல 27.05.1987

வ �ரேவ ைக $=த
 சி
ன�த�ப%  �தரராஜ
 யா��பாண� 01.12.1988

க�ட5 வ)லவ5 சா�த*+�தி .கமண% யா��பாண� 23.01.1988

ெல��ன5� <ணசலீ5 இர�தின�!-கதா' யா��பாண� 03.03.1988

ெல��ன5� D:ய<மா
 இர�கசாமி �ளசிதா' யா��பாண� 03.03.1988

ெல�.ேகண) ெஜான'
வ%&கிேன'வர


வ%ஜய.மா+
யா��பாண� 13.03.1988

2�
ெல��ன5�

மணாள5 தியாகராசா .க
 தி-ேகாணமைல 10.04.1988

க�ட5 ேடவ��
க�தசாமி��ைர

சிவ.மா+
யா��பாண� 17.04.1988

க�ட5 ரகீ�
சிவான�தஐய+

ெச�வராஜா
யா��பாண� 20.04.1988

2�
ெல��ன5�

த���கிள' மாண%&க� பால�ச�திர
 யா��பாண� 21.04.1988

க�ட5 ேமாக5மா1ர
 !-ேக ெஜய&.மா+ யா��பாண� 27.04.1988

2�
ெல��ன5�

�ரள' (சா�1) க�தவன�தவ&.மா+ யா��பாண� 27.04.1988

வ �ரேவ ைக ப�ச� (ஜவாக
) கதி+காமநாத
இராகவ
 யா��பாண� 27.04.1988

வ �ரேவ ைக ெஜக5
ேகாவ%�தசாமி

ெத6ேவ�திர

யா��பாண� 03.05.1988

வ �ரேவ ைக ேறாகா5 தவலி�க� ரவ%�ச�திர
 யா��பாண� 05.05.1988
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ெல��ன5� ெவ கேட1 ச/!க �தர� ஜ�வகர
 யா��பாண� 10.05.1988

க�ட5 கி 1லி வ�லி3ர� சிவ.மா+ யா��பாண� 18.05.1988

க�ட5 ரேம1மா1ர

ெபா
ைனயா

சிவஞான �தர�
யா��பாண� 20.05.1988

2�
ெல��ன5�

ஜ�வா த�ப%ராசா ச�திய*+�தி யா��பாண� 20.05.1988

வ �ரேவ ைக ெஜய� �ைரசி�க� சிற�தர
 யா��பாண� 20.05.1988

ெல��ன5� வ��கி
ேமகவ+ணசாமி

சிற�கி-'ண

யா��பாண� 24.05.1988

வ �ரேவ ைக ஒ1:5 தேனச
இள�ேகாவ
 யா��பாண� 25.05.1988

க�ட5 சலீ5
!-க
ெஜய�ச�திர


(ெஜக
)
யா��பாண� 29.05.1988

ேமஜ

சலா�(வடமரா#சி�
ெபாE�பாள
)

சி
ன&.45 ந�லராச
 யா��பாண� 02.06.1988

க�ட5 சேபச5
ேபர�பல�

கி-'ணப%8ைள
யா��பாண� 27.06.1988

வ �ரேவ ைக கிேர�ச�ப)
பர=ேசாதி

ந�சினா+&கின?ய

யா��பாண� 30.06.1988

ெல��ன5� மாமா (பாைலயா)
 �ப%ரமண%ய�

பாேல�திர

யா��பாண� 21.07.1988

வ �ரேவ ைக கேண1 (றி#சா�)
க�த�ப%8ைள

கேணச*+�தி
யா��பாண� 24.07.1988

ெல��ன5� <க5
இள=சி�க�

இள=ெசழிய

யா��பாண� 13.09.1988

வ �ரேவ ைக வா$
வ%'வலி�க�; 

வா ேதவ

யா��பாண� 01.10.1988

வ �ரேவ ைக கமி� !�த
 ெஜகேசாதி யா��பாண� 18.10.1988

க�ட5 கேனாஜி அ�மா5
கி-'ணப%8ைள

சிவராசா
யா��பாண� 30.10.1988

ெல��ன5� $ள' !-க
சிவராசா யா��பாண� 06.12.1988

ெல��ன5� அேசா� சிவ.- சிறிதர
 யா��பாண� 07.12.1988

வ �ரேவ ைக ேமாக5 ேசாதிலி�க� சிவலி�க� யா��பாண� 16.12.1988

வ �ரேவ ைக க=த5
சி
ன�த�ப%

ெஜய&.மா+
யா��பாண� 12.05.1988

க�ட5 ேந ெச.இைளய�பா ஜ�வ.மா+ யா��பாண� 05.06.1989

வ �ரேவ ைக ராஜ5 (வ�$)
ஏர�ப*+�தி

வ%ஜய*+�தி
யா��பாண� 06.06.1989

ெல��ன5� நி�திலா பவான? ந�ைலயா யா��பாண� 26.06.1989

ேமஜ
 வ�$ இராைசயாஅரவ%�தரா� யா��பாண� 13.07.1989

ெல��ன5� ேஜா�கி5 ெச�தி�ேவ� ச&திேவ� யா��பாண� 27.06.1989

வ �ரேவ ைக �1ேகா (ஞான�)
மHனா4சி �தர�

ச/!க �தர�
யா��பாண� 14.01.1989

வ �ரேவ ைக நிசா=த5 ேயாகர�தின� ப%ரதாப
 யா��பாண� 05.03.1989

வ �ரேவ ைக ,1ய=த5
த�கேவலாIத�

ெஜய&.மா+
யா��பாண� 07.03.1989

வ �ரேவ ைக ஹ:
கனகேவ;ப%8ைள

ஹ<கர

யா��பாண� 19.03.1989

வ �ரேவ ைக ெறாசா5 நேடச
 சிவதாச
 யா��பாண� 19.03.1989

ெல��ன5� பவா5 (ராஜ5)
சரவணான�த


பவான�த

யா��பாண� 19.03.1989

ெல��ன5� சத�1 தி-நா:&கர: சிற�தர
 யா��பாண� 29.03.1989

க�ட5 ெமாறி1 தியாகராசா பரதராஜ
 யா��பாண� 01.05.1989

ெல��ன5� ர�ேபா தண%காசல� ெஜகேநச
 யா��பாண� 01.05.1989

வ �ரேவ ைக ெவ�ைள (சிறி) வ5ேவ(சிற�தர
 யா��பாண� 01.05.1989
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க�ட� ��� (தர�)
நாகராசா

ஞான�லசி�க�
யா��பாண� 02.05.1989

வ �ரேவைக வ��வ� த�� ரவ�நாத� யா��பாண� 22.05.1989

வ �ரேவைக அ��
யா�ேகா� ெப�சமி�

வ��லிய�அ��தா�
யா��பாண� 22.05.1989

ெல��ன�� ���  !தரலி�க�ஞானேவ� யா��பாண� 30.05.1989

வ �ரேவைக கஜ� கனகசைப த#மராசா யா��பாண� 30.05.1989

வ �ரேவைக தர�
�ணர$தின�

ஞானேசகர�
யா��பாண� 30.05.1989

ெல��ன�� ெச��ர� வ%ேவ&ேலாகநாத� '�ைல$த() 04.07.1989

வ �ரேவைக சக� �ண��ணபால� யா��பாண� 04.08.1989

வ �ரேவைக த�ச�
ேவ&�ப��ைள

மேக�வர�
யா��பாண� 07.08.1989

வ �ரேவைக ேஜ��
சிவ �ப�ரமண�ய�

மண�வ#ம�
யா��பாண� 07.08.1989

ெல��ன��  சி ("தா) இராச,ைர  த#ச� யா��பாண� 21.08.1989

வ �ரேவைக லிக�
பால �ப�ரமண�ய�

 !தரலி�க�
யா��பாண� 29.08.1989

ெல��ன�� ரஜ�வ� த�கராசா  தாகர� யா��பாண� 01.09.1989

ெல��ன�� வ�ன$�பா&
உ�$திரகேணச�

சிறிர�க�
யா��பாண� 18.09.1989

2�

ெல��ன��
வ'ஜய� (ெபா�ய�)

நடனசிகாமண�

வ��வரா0
யா��பாண� 11.10.1989

வ �ரேவைக அ)வ'� ச!திரவ� தி�1ெச�வ� யா��பாண� 24.11.1989

வ �ரேவைக மிேர� இராசலி�க� சத(��மா# யா��பாண� 27.12.1989

ெல��ன�� ரவ'
இராம1ச!திர�

ரவ�1ச!திர�
யா��பாண� 17.01.1989

வ �ரேவைக சிற�ரா�
சபார$தினேதசிக#

ந!த�மா#
தி�ேகாணமைல 14.09.1990

வ �ரேவைக "பாசின$ சர�வதி சி�ன2க34 யா��பாண� 16.09.1990

2�

ெல��ன��
நிமல� (சி�-)

பாலசி�க�

ெஜயவதண�
யா��பாண� 17.09.1990

வ �ரேவைக வ'ஜய� க!த�� ெத6ேவ!திர� யா��பாண� 13.09.1990

க�ட� ெறாப'�
தி�ஞானச�ப!த#

க�ணாநிதி
யா��பாண� 05.08.1990

ெல��ன�� ேமாக�
பால �ப�ரமண�ய�

பாேல!திர�
யா��பாண� 05.08.1990

2�

ெல��ன��
மாதகி மாண�2க�  மதி யா��பாண� 05.08.1990

2�

ெல��ன��
அலி�

ேவ&�ப��ைள

ெஜயபா�கர�
யா��பாண� 05.08.1990

2�

ெல��ன��
எ�றி/

அ�ண�லசி�க�

�மார�லசி�க�
யா��பாண� 05.08.1990

ேமஜ�

ேசாதியா (மகள��

பைடயண'�தலாவ�

தளபதி)

அமலேலா7பவவச!தி

ைம2க�
யா��பாண� 11.01.1990

க�ட� �க� க!தசாமி மேக!திர� யா��பாண� 06.02.1990

வ �ரேவைக ெஜகதா�
சி$திரவ%ேவ�

ெக�காதர�
யா��பாண� 18.02.1990

வ �ரேவைக நிசா�த� (�ட))
வ��வர8ண�

ெஜயர8ண�
தி�ேகாணமைல 26.05.1990

வ �ரேவைக ஜா� (அன2�)
,ைரலி�க�

ஜ��லி�க�
யா��பாண� 16.06.1990

2�

ெல��ன��
�ராலி� பால !தர�உதய�மா# யா��பாண� 16.06.1990
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வ �ரேவைக ெஜயரா3 மேக!திர�

ெஜய1ச!திரராஜா

யா��பாண� 16.06.1990

வ �ரேவைக �ேவ�திர� ெப�மா� ேகா� யா��பாண� 21.06.1990

வ �ரேவைக வ �ன� ெச�ைலயா ப$மநாத� ம8ட2கள�� 23.06.1990

வ �ரேவைக ரத��
கி��ணப��ைள

ெஜகநாத�
யா��பாண� 24.06.1990

வ �ரேவைக ஜா4கி ெஜய !தர� ெக�காதர� யா��பாண� 25.06.1990

ேமஜ�
கா�த5ப�

(கட6க��&லி)

ேயாகராசா

ேகாேண�வர�
யா��பாண� 10.07.1990

2�

ெல��ன��
ப'7யகா �'தின; வ��வநாத� யா��பாண� 11.07.1990

2�

ெல��ன��
மாலா சிற(மதி அ�ள�பல� யா��பாண� 14.07.1990

2�

ெல��ன��
சாள$ன$

நவந(லவதனா

அ�ைம1ச!திர�
யா��பாண� 13.07.1990

ெல��ன�� அ�ப' சி$த# கனகர$தின� யா��பாண� 15.07.1990

ெல��ன�� ��ய�த�
சிவேயாகநாத�

பா#$த(ப�
யா��பாண� 19.07.1990

வ �ரேவைக அ��
ஐயாசாமி

கி��ண=#$தி
யா��பாண� 23.07.1990

ெல��ன�� அ�ரன$ (கம8�)
சி�ன$,ைர

இராசலிஙக�
யா��பாண� 26.07.1990

வ �ரேவைக �மண�
வ�லி�ர�

ெஜயவ (ரசி�க�
யா��பாண� 28.07.1990

2�

ெல��ன��
சேபச�

ெச!தி�வ%ேவ�

ர�சி$�மா#
யா��பாண� 05.08.1990

2�

ெல��ன��
நிசா�த�

வ� வலி�க�

ெச�வ2�மா#
யா��பாண� 05.08.1990

ெல��ன�� ேயாக� (ேலாச�)
'$,லி�க�

 ேரசலி�க�
யா��பாண� 05.08.1990

வ �ரேவைக ெகன�
ேவ&�ப��ைள

வ�ஜய�மா#
யா��பாண� 05.08.1990

வ �ரேவைக சலீ� (க:ண�)
 �ப�ரமண�ய�

தி�வ��=#$தி
யா��பாண� 05.08.1990

க�ட� ேஜா�ச�
ெச�வராஜா

ப�சமேனாகர�
யா��பாண� 05.08.1990

வ �ரேவைக ச��� இராைசயா தி�மாற� யா��பாண� 05.08.1990

வ �ரேவைக மா�7
ர�சின;ேதவ�

இரததினசாமி
யா��பாண� 05.08.1990

வ �ரேவைக சி�திர� பரமான!த�ஜ(வான!த� யா��பாண� 06.08.1990

வ �ரேவைக பப'  �ப�ரமண�ய� சிவராஜா யா��பாண� 07.08.1990

ேமஜ� ேஜ�� உ�$திராபதி சிற(தர� யா��பாண� 09.08.1990

வ �ரேவைக இ�திரஜி�
சரவண'$,

நாேக�வரராசா
யா��பாண� 15.08.1990

வ �ரேவைக நித�ச� சி�ன$த�ப� ச!திர�மா# யா��பாண� 25.08.1990

வ �ரேவைக ���ராம�
தவராசா

இராமகி��ண�
யா��பாண� 26.08.1990

வ �ரேவைக அ�ள�&
 �ப�ரமண�ய�

npஜயர8ண�
யா��பாண� 26.08.1990

வ �ரேவைக பவா� இராச�இராச�மா# யா��பாண� 28.08.1990

வ �ரேவைக மிேர�
சிவலி�கநாத�

சிவச�க#
யா��பாண� 02.09.1990

வ �ரேவைக ��ய�த� சி�னராசா உதயராசா யா��பாண� 02.09.1990

க�ட� ேமாக� (ேம�தி7)
காசிநாத�

ந�ேல�வர�
யா��பாண� 02.09.1990

ேமஜ� அரவ'�த� யா��பாண� 23.09.1990
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சிவலி�க�

தவான!தராசா

வ �ரேவைக நேர�
இர$தினசி�க�

த�க?ப�
யா��பாண� 23.09.1990

வ �ரேவைக ைசம�
இல8 மண�

நி$திய�மா#
யா��பாண� 23.09.1990

வ �ரேவைக அனா�4கலி (ம8ரா)  வ#ண !த@ சா�பசிவ� யா��பாண� 29.09.1990

வ �ரேவைக சர�பா&  !தரலி�க�  !தர�மா# யா��பாண� 30.09.1990

வ �ரேவைக றவா� �மர��ெஜயராசா யா��பாண� 03.10.1990

ெல��ன�� ராசி4
சிறிபால �ப�ரமண��

அ�பழக�
யா��பாண� 17.10.1990

ெல��ன�� ெச)வ�
சிவ�ப�ரகாச�

ரேம��மா#
யா��பாண� 17.10.1990

க�ட�
க�ைதயா

(வ �ர�பராய�)
க!தசாமி உதய�மா# யா��பாண� 18.10.1990

ெல��ன�� ம7யதா�
பால1ச!திர=#$தி

கா!திதா�
யா��பாண� 18.10.1990

க�ட� ���(அெல4�)
அ�ைம�ப��ைள

கி��ணராஜா
யா��பாண� 19.10.1990

2�

ெல��ன��
ரத�� (சத��)

ேவ&�மய�&�

�ணசீல�
யா��பாண� 19.10.1990

வ �ரேவைக ெஜயா லதா கனகராசா யா��பாண� 22.10.1990

வ �ரேவைக ம�பால� இர$தின�இராேஜ!திர� யா��பாண� 22.10.1990

க�ட� ேறம� இராமாCஜ� சீதாரா� யா��பாண� 23.10.1990

ெல��ன�� கா<சனா
கணபதி�ப��ைள

சேறாஜின;
யா��பாண� 03.11.1990

ேமஜ� ச<சிகா
கைல1ெச�வ�

 !தரராஜ�
யா��பாண� 03.11.1990

வ �ரேவைக பா<சால� ச7�ண�மாதவ� யா��பாண� 03.11.1990

க�ட� ேடாறா ப$மாவதி க!த�� யா��பாண� 22.11.1990

2�

ெல��ன��
ைவேதவ'

சீதாெல8 மி

சி�ன$த�ப�
யா��பாண� 22.11.1990

வ �ரேவைக ேகாமக� சி$திரா சிவான!த� யா��பாண� 22.11.1990

2�

ெல��ன��
கி7ஜா இர$தினவதி  !தர� யா��பாண� 22.11.1990

2�

ெல��ன��
ெபா�ன$

ப�ரமிளா

ெச�வமாண�2க�
யா��பாண� 22.11.1990

ெல��ன�� =ன� எதி#வ (ரசி�க� ரவ (!திர� யா��பாண� 25.11.1990

க�ட� "�த7
உதயல8 மி

உ�$திராபதி
யா��பாண� 19.12.1990

வ �ரேவைக பாலா இராைசயா தவேநச� யா��பாண� 28.12.1990

ெல��ன�� ேகாவ'�த� நடராசா சீ$தா�மா# யா��பாண� 18.07.1991

வ �ரேவைக ப'ரா�சி� கதிரேவ��மாரேவ� யா��பாண� 18.07.1991

வ �ரேவைக ேலாக� க!ைதயாவசீகர� யா��பாண� 18.07.1991

2�

ெல��ன��
சிறிபதி

ச7கணேநச�

ைவ�!தேவ�
யா��பாண� 19.07.1991

வ �ரேவைக ச�திய�
D#வான!தேத�வரசாமா

பால?பச#மா
யா��பாண� 10.07.1991

க�ட� =மா இராேஜ!திர� ெகௗ@ யா��பாண� 11.07.1991

ெல��ன�� ைம4க) ஆ�வா# வ�நாயக=#$தி யா��பாண� 11.07.1991

ெல��ன�� �ேண� சி�ன$த�ப� ச�க# யா��பாண� 11.07.1991

2�

ெல��ன��
ேயாக�

தனபாலசி�க�

மேக�வர�
யா��பாண� 11.07.1991
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வ �ரேவைக ஆன�த� வ�ேவகான!த�

வ�2கினதா�

யா��பாண� 22.12.1991

2�

ெல��ன��
அேசாகா இ!திர�மா@ சிவ�� யா��பாண� 28.12.1991

2�

ெல��ன��
வ'ஜயா

ெஜயவதன;

த�ப��ப��ைள
யா��பாண� 20.07.1991

வ �ரேவைக மாற� ,ைரர8ண� ராஜர�நா$ யா��பாண� 12.09.1991

க�ட� ெம��மா�ர� ேயாகநாத� ப�ரதாப� யா��பாண� 10.01.1991

வ �ரேவைக சேபச�
வ�2ேன�வர�

'�!த�
யா��பாண� 29.01.1991

வ �ரேவைக வ'ேனா� மாண�2கராசா'ரள;தர� யா��பாண� 30.01.1991

வ �ரேவைக சக7 ம,ரா�கி வ�மலநாத� தி�ேகாணமைல 22.02.1991

ேமஜ� ெசகதி� நேட ர�சிதவராசா யா��பாண� 25.02.1991

வ �ரேவைக ஜ�வா
கா�சிய�பா ெஜய2�மா#

நி#மல�மா#
யா��பாண� 06.03.1991

2�

ெல��ன��
கவ' ராஜி சீவர$தின� யா��பாண� 13.07.1991

2�

ெல��ன��
நா��த�ப� அழகராசா ��பராசா யா��பாண� 13.07.1991

2�

ெல��ன��
அகில� கதி#கா' பால1ச!திர� யா��பாண� 13.07.1991

2�

ெல��ன��
மதிவாண� ஐயா$,ைர சி7சேபச� யா��பாண� 13.07.1991

வ �ரேவைக தவமல�
ம� ளாேதவ�

ஈ�வரபாத�
யா��பாண� 13.07.1991

வ �ரேவைக நிசா
வ�ஜய�மா@

சி�ன$த�ப�
யா��பாண� 13.07.1991

வ �ரேவைக சசி  �ப�ரமண�ய��மர� யா��பாண� 13.07.1991

வ �ரேவைக சசீ�
த#மதா�

அ�ர�ெஜகதா�
யா��பாண� 13.08.1991

வ �ரேவைக அமல� த�ப�ராசா சிவகேண� தி�ேகாணமைல 22.08.1991

க�ட� திேன�
இராச,ைர

ரவ (!திரேமாக�
யா��பாண� 12.08.1991

க�ட� நிமல�
த�கேவ�

கைல1ெச�வ�
யா��பாண� 12.03.1991

வ �ரேவைக ெரேனா திஜாகராசா ல�கநாத� யா��பாண� 12.03.1991

வ �ரேவைக அறிவழக�
ேதவதிரவ�ய�

அ�ேப8��பராசா
யா��பாண� 12.03.1991

வ �ரேவைக காேவ7 நிர�சின; ைவர'$, யா��பாண� 19.03.1991

ெல��ன�� ெஜான$ ச$தியபவா� ச2திேவ� யா��பாண� 20.03.1991

2�

ெல��ன��
சதா ேம@கிHரா ேதவராசா யா��பாண� 20.03.1991

வ �ரேவைக ஆேனா)� கி��ணப��ைள�க� வ)ன;யா 20.03.1991

ேமஜ� ர<ச� சி�த�பா ெச�வநாயக� தயாள� யா��பாண� 20.03.1991

ெல��ன�� த�ச� (&லவ�) ேயாகசாமி ெச!Iர� யா��பாண� 20.03.1991

ெல��ன�� கலா வச!தி இராசர$தின� தி�ேகாணமைல 20.03.1991

2�

ெல��ன��
கா�தராசா நாகராசா ெஜய2�மா# யா��பாண� 20.03.1991

வ �ரேவைக வ'�@
கனகர$தின�

நி$தியான!த�
யா��பாண� 20.03.1991

வ �ரேவைக கா�த�
ெச�ைலயா

ெச�வ�மா#
யா��பாண� 21.03.1991

வ �ரேவைக ம� இமாCேவ� ேர� யா��பாண� 22.03.1991

வ �ரேவைக ெபா�ேகா கணபதி சிறிர�ச� யா��பாண� 01.04.1991
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ெல��ன�� உ�தவா த�கவ%ேவ�

ச!திர�மா#

யா��பாண� 12.04.1991

ெல��ன�� வா" ,ைரராசா ,�பதரா0 யா��பாண� 19.04.1991

2�

ெல��ன��
ெத�னவ�

ைவ$திலி�க�

வ�2ேன�வரலி�க�
யா��பாண� 19.04.1991

வ �ரேவைக பB6ற� �ணர8ண�ேமாக�ரா0 '�ைல$த() 27.04.1991

க�ட�
சித�பர�

(கட6க��&லி)
ெப@யத�ப� ச!திர� யா��பாண� 04.05.1991

வ �ரேவைக ெப�மா� பரம��ெத6ேவ!திர� யா��பாண� 09.05.1991

க�ட� ெவகேட�
பால �ப�ரமண�ய�

ேமாகனதா�
யா��பாண� 12.05.1991

வ �ரேவைக சா��
ெபா�C1சாமி

க�ணாகர�
யா��பாண� 18.05.1991

க�ட� ���ரேம� த#மலி�க�இர�ச� யா��பாண� 26.05.1991

ெல��ன�� நவ� (மா�ர�) த�ைமயா தயாபர� '�ைல$த() 30.05.1991

வ �ரேவைக வ'ேனா
Dரணேவ&�ப��ைள

தனரா0
யா��பாண� 02.06.1991

ெல�.ேகண) ேடவ'6
கிறி�ேதாப#

அ�ரன;ம@யதா�
யா��பாண� 09.06.1991

ெல��ன�� ரமண� பா3%ய� !தரதா� தி�ேகாணமைல 09.06.1991

வ �ரேவைக &லவ�
சிறிஆன!த��

சியாமள�
யா��பாண� 09.06.1991

வ �ரேவைக வேராதய� (வரத�)
கணபதி�ப��ைள

பரண�தர�
யா��பாண� 13.06.1991

ெல��ன�� த�ச� பரேம�வர� கி@தர� யா��பாண� 13.06.1991

ெல��ன�� ரவ' �மாரசாமி சா!தி2�மா# யா��பாண� 14.06.1991

க�ட� "ஜாதா அCசியா ேயாகராசா யா��பாண� 14.06.1991

ெல��ன�� ெஜயசலீி த#சின;  !தரலி�க� யா��பாண� 14.06.1991

2�

ெல��ன��
அ�ணா தவமண� சி�ைனயா யா��பாண� 14.06.1991

ெல��ன�� ெச)வ� த#மதா�வ�மலதா� யா��பாண� 16.06.1991

வ �ரேவைக திரணா
ெஜயராண� (ெஜயா) 

பால �ப�ரமண�ய�
யா��பாண� 17.06.1991

ெல��ன�� சி�தி4
தயான!தேவ�

வ�2ேன�வர�
யா��பாண� 10.07.1991

வ �ரேவைக யேசா  கிதா சிவஞான� யா��பாண� 11.07.1991

வ �ரேவைக ம7�ரலா ("க�யா)
ெகாலி�கலி�ரா

ம@யா�ப��ைள
யா��பாண� 11.07.1991

2�

ெல��ன��
வா"

ேதசி�க�

தமி�1ெச�வ�
யா��பாண� 11.07.1991

வ �ரேவைக அ)ேப�
கணபதி�ப��ைள

 ேப!திர�
யா��பாண� 11.07.1991

ெல��ன�� ல4�ம�
பவான!தேவ�

�கத(�வர�
யா��பாண� 11.07.1991

ேமஜ� ேகச7
பாலகி��ண�

அரசேகச@
யா��பாண� 13.07.1991

ேமஜ� "ேர� கேண��ேல!திர� யா��பாண� 13.07.1991

க�ட� ஜ�7� கி��ணப��ைள தாக# யா��பாண� 13.07.1991

ெல��ன�� ேலாகி ேவலாJத� சிவ�மா# யா��பாண� 13.07.1991

ெல��ன�� �)லிகா��
மய��வாகன�

ச!திர�மா#
யா��பாண� 13.07.1991

ெல��ன�� மா4கிற� சா!தி சி7ற�பல� யா��பாண� 14.07.1991

க�ட� ���த�
தியாகராசா

வ�2ேன�வர�
யா��பாண� 15.07.1991
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ெல��ன�� ச	திர� நாகராசா நவதா� யா
�பாண� 15.07.1991

க�ட� இள�ேகா கனகராசா ெஜய�த� யா
�பாண� 16.07.1991

ெல��ன�� �சி
ஆ��க�ப�;ைள

சிறி��தர�
யா
�பாண� 16.07.1991

வ �ரேவ�ைக ���தி த�ப�ராசா அன�தராசா யா
�பாண� 16.07.1991

வ �ரேவ�ைக ைத�ய� நடராசாஆன�தராசா யா
�பாண� 16.07.1991

வ �ரேவ�ைக ேவ�ரா�
அ !கா"சி

வ��ச�அமலதா�
யா
�பாண� 16.07.1991

2�

ெல��ன��
கா !ப�

ைவரவ�ப�%ைள

உமாேநச�
யா
�பாண� 16.07.1991

வ �ரேவ�ைக சிறிர�க� ேயாகதா�ேநசராஜா யா
�பாண� 16.07.1991

ேமஜ� ேகா& (ரத�') ப(மநாத� ேபா)நாத� யா
�பாண� 17.07.1991

ேமஜ�
ந)ேல'வர�

(ந)ேல'மாமா)

சி*காரவ+ேவ,

தவ!-மா.
யா
�பாண� 17.07.1991

2�

ெல��ன��
ெச�ல*)�� வ /ரக(தி ரவ�0ச�திர� யா
�பாண� 17.07.1991

வ �ரேவ�ைக இராம�
ச!திேவ,

சிறிபாலகி1�ண�
யா
�பாண� 17.07.1991

வ �ரேவ�ைக ெச�க ண� இராசர(தின� ர-நாத� யா
�பாண� 17.07.1991

வ �ரேவ�ைக ேகா&
ேய�தா�ெவ3றிேவ,

வச�த�
யா
�பாண� 17.07.1991

க�ட� ப,�லா
கி1�ணப�%ைள

சிவஞான�
யா
�பாண� 21.07.1991

2�

ெல��ன��
கா	த�

அ�ர�ேய�தா�

அ�ர�ம5யதா�
யா
�பாண� 21.07.1991

2�

ெல��ன��
)ய,ல� 6ைரராஜா ரசிக� யா
�பாண� 21.07.1991

வ �ரேவ�ைக ஆன	�
கி1�ணப�%ைள

தவராசா
யா
�பாண� 21.07.1991

ெல��ன��
இள.ெசழிய�

(வா.சி)

�.ேவ.ேயாேக�வர�

அரவ��த�
யா
�பாண� 21.07.1991

ெல��ன�� தில*
ேச6லி*க�

கி1�ணவரத�
யா
�பாண� 22.07.1991

ெல��ன��
அ�ப�மா'ர�

(சிறிஅ�பா)
ெச.�1கராசா சிறிதர� யா
�பாண� 22.07.1991

வ �ரேவ�ைக வ,ன1�தா
இல*ேக�வ5

தியாகராசா
யா
�பாண� 24.07.1991

க�ட� சிவ� (பவா�)
தி1�பர*கி5நாத�

ெந,ைலநாத�
யா
�பாண� 27.07.1991

ெல��ன��
நிமேல	திர�

(ப,ரச�னா)

த*கேவ,

ெச�தி,-மர�
யா
�பாண� 27.07.1991

ெல��ன�� அ�& பால0ச�திர� றமண� யா
�பாண� 27.07.1991

ெல��ன�� வ,ேனா� த.மலி*க� தயாள� யா
�பாண� 27.07.1991

2�

ெல��ன��
ஜச�ீமா

சிவேலாஜின�

சிவான�ைதய.
யா
�பாண� 27.07.1991

2�

ெல��ன��
கா	த� டான�ேய, ரா7-மா. யா
�பாண� 27.07.1991

2�

ெல��ன��
வ,*கி இர(தின� சா�தேவ, யா
�பாண� 27.07.1991

2�

ெல��ன��
ஆன	த�

க�தசாமி(6ைர

ராஜேவ,
யா
�பாண� 27.07.1991

வ �ரேவ�ைக அ�ப,ன1 சிவன+வ�ஜிதா யா
�பாண� 27.07.1991

வ �ரேவ�ைக த�கமண, )�பகலா நடராசா யா
�பாண� 27.07.1991

வ �ரேவ�ைக ட�லியா வரல8�மி ேதவசிகாமண� யா
�பாண� 27.07.1991

வ �ரேவ�ைக 3�யகலா -�தின� நடராசா யா
�பாண� 28.07.1991
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க�ட� வ 4 ��ப�ரமண�ய�

ேயாேக�வர�

யா
�பாண� 29.07.1991

ெல��ன�� க�ண�
தவர(தின� ெவ�லி

தேவ�திர�
யா
�பாண� 29.07.1991

வ �ரேவ�ைக ேவ�வ,ழி
த*ேக�வ5

இராசமாண�!க�
யா
�பாண� 29.07.1991

2�

ெல��ன��
நேர' சபார8ண� சிவபாத� யா
�பாண� 30.07.1991

ேமஜ� கேண'
ைவ(திலி*க�

6ைரவ+ேவ,
யா
�பாண� 01.08.1991

ெல��ன�� கண� (கணா�) நாக�(6 கலி<கவரத� யா
�பாண� 01.08.1991

2�

ெல��ன��
நிசா	தி ெல8�மி ைவ(திலி*க� யா
�பாண� 03.08.1991

வ �ரேவ�ைக 5ப�திரா )வேன�திர�வாண� யா
�பாண� 03.08.1991

க�ட� ல*சி �(6லி*க� த*கரஜன� யா
�பாண� 05.08.1991

ெல��ன�� நிதி நடராசா ெஜயராசா ம�னா. 05.08.1991

2�

ெல��ன��
நாராயண� நாக�(6 ேயாகலி*க� யா
�பாண� 05.08.1991

வ �ரேவ�ைக 5தாக� இராச6ைர �-மா. யா
�பாண� 06.08.1991

2�

ெல��ன��
யேசா ப"சலி*க� ரா7-மா. யா
�பாண� 08.08.1991

வ �ரேவ�ைக ச�க� இ�திரலி*க� கி5தர� யா
�பாண� 08.08.1991

2�

ெல��ன��
டா�லி ம5யெகாற3றி ேயாச� யா
�பாண� 05.09.1991

2�

ெல��ன��
இராவண� (5ேர') கதிரேவ கி1பாகர� யா
�பாண� 05.09.1991

2�

ெல��ன��
அ67ந�ைக

மா.!க=ேடச.

ப�ேறமலதா
யா
�பாண� 05.09.1991

வ �ரேவ�ைக உமா பாலரஜன� பரமசி*க� யா
�பாண� 05.09.1991

2�

ெல��ன��
ப,ேற�)மா� க�ைதயா தயாபர� யா
�பாண� 06.09.1991

வ �ரேவ�ைக க�பனா அ1%நிதி கனகர8ண� யா
�பாண� 08.09.1991

2�

ெல��ன��
ச9ஜா

ரத/�வ5

கணபதி�ப�%ைள
யா
�பாண� 08.09.1991

ேமஜ� த ேட'
கனகநாயக�

-ேண�திரேமாக�
யா
�பாண� 09.09.1991

வ �ரேவ�ைக வா5
இராசலி*க�

ெஜரா8ஞானர"சி(
யா
�பாண� 10.09.1991

ேமஜ� ேமக� ெஜகநாத� நி.மலநாத� யா
�பாண� 10.09.1991

2�

ெல��ன��
ஜா�

தி1நா;!கர�

சா�த-மா.
யா
�பாண� 10.09.1991

வ �ரேவ�ைக வாகீச� ெச,ைலயா தயாள� யா
�பாண� 10.09.1991

வ �ரேவ�ைக சிேயா ந�தின� த.மலி*க� யா
�பாண� 12.09.1991

வ �ரேவ�ைக ��� ெஜயேதவ� இராசர(தின� யா
�பாண� 14.09.1991

வ �ரேவ�ைக ெடாறி� தவராண� ேயாக-1 யா
�பாண� 16.09.1991

வ �ரேவ�ைக ெறாசான1
த*கராண�

சிவ��ப�ரமண�ய�
யா
�பாண� 16.09.1991

ெல��ன�� :பதி
ப�ேறமலதா

இராசமாண�!க�
யா
�பாண� 16.09.1991

ேமஜ� பவா நாராயண�தனபால� யா
�பாண� 16.09.1991

2�

ெல��ன��
க	தசாமி

ேவ �ப�%ைள

மேக�திர�
யா
�பாண� 16.09.1991

ெல��ன�� மாதவ� ேயாக. -ணரா7 யா
�பாண� 16.09.1991

எ�றி< சிவசாமி கி1பாகர� யா
�பாண� 16.09.1991
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2�

ெல��ன��

வ �ரேவ�ைக ப,6	த�
��தரலி*க�

இ�திரலி*க�
யா
�பாண� 19.09.1991

க�ட� ேலாகித�
சி�ன(த�ப�

ேகாகிலான�த�
யா
�பாண� 19.09.1991

வ �ரேவ�ைக ெட�சியா லி*கநாயகி ப(திநாத� யா
�பாண� 19.09.1991

க�ட� டான1
சி�ன(6ைர

வச�த-மா.
யா
�பாண� 22.09.1991

வ �ரேவ�ைக வ,ேனா� இராைசயா <வராஜா யா
�பாண� 22.09.1991

2�

ெல��ன��
சன�

ெசப�தியா�ப�%ைள

ெஜயசீல�
யா
�பாண� 22.09.1991

வ �ரேவ�ைக த�மிலா மாலா மய�,வாகன� யா
�பாண� 22.09.1991

ெல��ன�� வ,ேவ* மா.!க=?மேக�திர� யா
�பாண� 23.09.1991

வ �ரேவ�ைக மேலசிம� இராேஜ�திர� திவாகர� யா
�பாண� 23.09.1991

வ �ரேவ�ைக யச�ீ சியாமளாேதவ�ஆன�த� யா
�பாண� 24.09.1991

வ �ரேவ�ைக வ,*ன� இள*ேகா பரண�தர� யா
�பாண� 24.09.1991

வ �ரேவ�ைக ெப�யத�ப, (ேபரழ)) த*கேவ,த*ேக�வர� யா
�பாண� 22.11.1991

ேமஜ� இள�ேகா வ,லி)ர� ம�மதநாத� யா
�பாண� 07.12.1991

2�

ெல��ன��
சி�ன�த�ப,

கணபதி�ப�%ைள

ச=�க�
யா
�பாண� 07.12.1991

வ �ரேவ�ைக அ6ளாள� (சலீ�) இர(தின�உதய-மா. யா
�பாண� 07.12.1991

வ �ரேவ�ைக அ�ரா� (இ�பரா�) த*கராசா ெஜயசீல� யா
�பாண� 08.12.1991

ெல��ன�� 5டெராள1 (த�ப�)
-ழ�ைதவ+ேவ,

ரேம�
யா
�பாண� 10.07.1992

க�ட� ேத=கா (ேத=ஜா) மதன�கா சிவலி*க� யா
�பாண� 14.07.1992

வ �ரேவ�ைக மதி த1மராசா தயாபர� யா
�பாண� 22.04.1992

வ �ரேவ�ைக தேப	தின1
ம"�ளாேதவ�

Aபால��தர�
யா
�பாண� 25.04.1992

வ �ரேவ�ைக மரகத� சாரதாேதவ� ஏர�பC.(தி யா
�பாண� 06.05.1992

வ �ரேவ�ைக அ�பாள� (ேபாச�) ப(மநாத� ப(ம-மா. யா
�பாண� 21.01.1992

வ �ரேவ�ைக கலாநிதி
பாலமேனாக5

-லேசகர�
யா
�பாண� 17.02.1992

ெல��ன�� தி�ைல (5ேர') அ1ளான�த� ெஜயசீல� யா
�பாண� 17.02.1992

ெல��ன�� ப+பால�
ேவலா<த�

கி1�ண-மா.
யா
�பாண� 11.09.1992

ெல��ன�� ேவல� (கீறி')
ேவDேகாபா,

கி1�ண-மா.
யா
�பாண� 19.09.1992

ெல��ன�� தமிேழ'வர�
கா.(திேக�

ேயாேக�வர�
யா
�பாண� 25.09.1992

ெல��ன�� கைலய,�ப�
தியாகராஜா-1!கள

இராைமயா
யா
�பாண� 26.09.1992

வ �ரேவ�ைக க�கால� சித�பரநாத� கா=Eப� யா
�பாண� 27.09.1992

ெல��ன�� ேகாமக� (க>')
ப�லி�ைபயா

ப�ேறமான�த�
யா
�பாண� 28.09.1992

வ �ரேவ�ைக வ,�வ� (5த�) க�தசாமி ெஜய!-மா. யா
�பாண� 29.09.1992

ெல��ன�� ச.சவீ� (கட?&லி) ைவர�(6ெஜேய�திர� ம8ட!கள�) 28.02.1992

க�ட�
தமிழரச� (சியா�) 

(கட?&லி)
பரம-1உதய-மா. யா
�பாண� 28.02.1992

2�

ெல��ன��

சிவேலாகநாத�

(ேலாக�) (கட?&லி)

ேவலா<தப�%ைள

வ�!ேன�வர�
யா
�பாண� 28.02.1992

2�

ெல��ன��
ஆன	த� (கட?&லி) அழக�அ=ணா(6ைர யா
�பாண� 28.02.1992
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வ �ரேவ�ைக ;ேவ	த� (வ,�ச�) அமி.நாத�அல�5� தி1ேகாணமைல 05.03.1992

2�

ெல��ன��
இள�ேசரலாத� கனகசைப கேண�-மா. தி1ேகாணமைல 17.03.1992

வ �ரேவ�ைக இள�)�ற�
அ�)லி*க�

ெஜகத/�வர�
யா
�பாண� 17.03.1992

வ �ரேவ�ைக ஞான1
இராசர(தின�

ைவ-�த�
யா
�பாண� 17.03.1992

க�ட� ச	தியா ேயாேக�வ5 ேதசி*க� யா
�பாண� 18.06.1992

க�ட� ஆதி�த� -கநாத� ேகத/�வர� யா
�பாண� 27.06.1992

ெல��ன�� ல*ச� (ரவ,ச�க�)
மகாலி*க�

ெகௗ5�-�த�
தி1ேகாணமைல 11.05.1992

ெல��ன��
ெச�ேகா�

()ணாள�)
த*கராசா சிவ-மா. யா
�பாண� 21.05.1992

வ �ரேவ�ைக
இைசவாண�

(வச	த�)

இராசலி*க�

கேணசதா�
யா
�பாண� 28.05.1992

வ �ரேவ�ைக பவள� மேக�திரராசா ந�த-மா. யா
�பாண� 28.05.1992

வ �ரேவ�ைக சிவ)மார�
ச.வான�த�

ெஜயான�த�
யா
�பாண� 28.05.1992

வ �ரேவ�ைக Aேராண�
ேகா-லசி*க�

ேகாE�வர�
தி1ேகாணமைல 28.05.1992

2�

ெல��ன��
நாயக� (கப,�) கதிரமைலேகத/�வர� �,ைல(த/; 29.05.1992

க�ட� எ�லாள� (ஒ�ேடகா) ெபா�G0சாமி கி5தர� யா
�பாண� 28.06.1992

வ �ரேவ�ைக ேசர� சிவஞான�அ�ரன�சி, யா
�பாண� 29.06.1992

வ �ரேவ�ைக தமிழரச� -லசி*க�-ணாள� யா
�பாண� 30.06.1992

ெல��ன�� ராேஜ' க�ைதயா சிறி�தாக. யா
�பாண� 03.07.1992

வ �ரேவ�ைக கைல*ெகா� அ�ப�காேதவ� நடராஜா யா
�பாண� 03.07.1992

2�

ெல��ன��

கைலயரச�

(ெறாப,�ச�)

அ5கரதாச�

ெடா5(ேநா(
யா
�பாண� 06.07.1992

ெல��ன�� வதன1 பவான� சி�ன� �,ைல(த/; 09.07.1992

ெல��ன�� ேச	த� பர"ேசாதி நிர"ச� யா
�பாண� 09.07.1992

ெல��ன��
ச	திரபவா�

(அேலாசிய')

��தரலி*க�

ேமாகனதா�
யா
�பாண� 09.07.1992

ெல��ன�� ெசழிய� (சனீா)
இல8�மிகா�த�

ெஜயகா�த�
யா
�பாண� 09.07.1992

வ �ரேவ�ைக ஆதவ� -கதா�தி1மாற� யா
�பாண� 09.07.1992

ேமஜ� கி ண, (அேசாக�)
க�தசாமி(6ைர

ரவ /�திர�
யா
�பாண� 10.07.1992

வ �ரேவ�ைக ேசக� த*கராசா சிறிகா�தராசா யா
�பாண� 26.08.1992

2�

ெல��ன��
ெந4மாற� ()மேர')

கி1�ணப�%ைள

கி1பாகர�
யா
�பாண� 24.10.1992

2�

ெல��ன��
ேயாகவதி ெஜயராசா H+3றஐன� யா
�பாண� 25.10.1992

ெல��ன�� உ6�திர� பரமான�த�அGரா7 யா
�பாண� 02.11.1992

2�

ெல��ன��
இைமய�

�(6!-மா.

ேயாேக�வர�
யா
�பாண� 02.11.1992

2�

ெல��ன��
)க� (ந��ம�)

சித�பர�ப�%ைள

இ�திர-மா.
யா
�பாண� 05.11.1992

ெல��ன�� பா��த�ப� (வ,நாயக�) ஐயா(6ைர ப�ரபாகர� யா
�பாண� 05.11.1992

க�ட� மதியழக� (மகள�) நடராசா ரஜ/�-மா. யா
�பாண� 09.11.1992

க�ட� ஈழேவ	த� (கட?&லி) 6ைரராச�-மேரச� தமி
நா? 20.11.1992

2�

ெல��ன��
வ�லர5 (ெமாD')

ேசாம��தர�

ந,ல0ச�திர�
யா
�பாண� 24.11.1992

வ �ரேவ�ைக இைச*ேகா� சிவசாமி க=ண� யா
�பாண� 24.11.1992
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க�ட� பாசமல�
கணபதிப�%ைள

)�பலதா
யா
�பாண� 24.11.1992

ெல��ன�� வ,ஜி�தா
அ�ேதான��ப�%ைள

ேம5ெம,டா
யா
�பாண� 24.11.1992

2�

ெல��ன��
காய�தி� ேகாவ��த� தவ0ெச,வ� யா
�பாண� 24.11.1992

2�

ெல��ன��
சிவ� (சிவேன') யா!க�) )�பமல. யா
�பாண� 24.11.1992

வ �ரேவ�ைக ச	திரா -ணர(தினசி*க� கவ�தா ம�னா. 24.11.1992

வ �ரேவ�ைக ச*தி ��தரலி*க� �த.சின� யா
�பாண� 24.11.1992

ெல��ன��
லி�க�

(ரமணலி�க�)
இராேச�திர� பா�கர� யா
�பாண� 24.11.1992

க�ட� Eர5 த�ப�ராஜா ேலாகித� தி1ேகாணமைல 25.11.1992

ெல��ன�� கலிFக� (ச>�)
ச0சிதான�த�

கி1�ண-மா.
யா
�பாண� 16.12.1992

ேமஜ� ஆசி�
கேணசப�%ைள

இராஐ-லசி*க�
தி1ேகாணமைல 20.12.1992

ெல��ன�� வ,A�ச�(வ,Aர�) கதிரேவ, கவ�த/ச� யா
�பாண� 24.12.1992

வ �ரேவ�ைக மா�வ,ழி சிவக*ைகெச,வராசா யா
�பாண� 23.03.1992

வ �ரேவ�ைக
இள�)மண�

(தயாள�)
இரவ /�திர� ேவ�த� யா
�பாண� 01.06.1992

ெல��ன��
ஈழவ�

(ப,ேற�மா'ரா)

ஐயா(6ைர

ச=�ேக�வர�
யா
�பாண� 03.06.1992

ேமஜ� பாரதி
ச(தியபாமா

வ��வலி*க�
யா
�பாண� 07.06.1992

வ �ரேவ�ைக 5ரதா �க�தா ப�ரதா�சி* யா
�பாண� 07.06.1992

க�ட� நிமல�
அ�ேதான��ப�%ைள

அ1%ம5யராசா
யா
�பாண� 01.12.1992

ெல�.ேகண� &ேல	திர� (சா7') ஆன�தராஜா தவராஜா தி1ேகாணமைல 11.06.1993

ெல��ன�� மகா� நவர8ண�தவராசா வ;ன�யா 11.06.1993

ெல��ன�� சா�பவ, தியாகலி*க� �ச5தா யா
�பாண� 11.11.1993

ெல��ன�� மய,ல� ��தரலி*க� சிறிர"ச� யா
�பாண� 11.11.1993

ெல��ன�� க	த� சி�ைனயாஆன�தராசா யா
�பாண� 01.02.1993

வ �ரேவ�ைக அ�&தா' ெசபமாைலஆன�த� �,ைல(த/; 17.02.1993

ெல��ன�� கடG7 கேணச�மகாலி*க� யா
�பாண� 24.02.1993

ெல��ன�� க ண� (க6�&லி)
நவர8ண�

ேநச-ேல�திர�
யா
�பாண� 11.11.1993

க�ட� ெஜகத�ச� (டான1ய�)
மேக�திரராசா

அ1%மாற�
யா
�பாண� 17.12.1993

க�ட� க	த� ராசா சசி!-மா. யா
�பாண� 17.12.1993

ேகண� கி�4
சதாசிவ�

கி1�ண-மா.
யா
�பாண� 16.01.1993

ேமஜ� மலரவ� (ேவலவ�) ��தரலி*க� ��தரேவ, யா
�பாண� 16.01.1993

ெல��ன��
கா�வ ண�

(ஒ'ன')

ெபா�G!ேகா�

ெச,ல!ேகா�
தி1ேகாணமைல 18.01.1993

2�

ெல��ன��
வ �ைரய� க�தசாமி வ�ஜயதா� யா
�பாண� 19.04.1993

க�ட� சாஜகா�
J.6ேசவ�ய.

ெறாேப8ஞானசீல�
யா
�பாண� 24.05.1993

ெல��ன�� மண,யரச� ெபா�ன�பல� ரவ /�திர� யா
�பாண� 24.05.1993

ேமஜ� அழக� (தாH�) மா.!க=?உ(தமசீல� யா
�பாண� 29.06.1993

ெல��ன�� ந�லவ ண� (தன�) க�ைதயா மேக�திர� யா
�பாண� 11.11.1993

ெல��ன�� ��ப�ரமண�ய� க=ண� யா
�பாண� 11.11.1993
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நிலேவ�த�

(நேட
வர�)

ெல�ன�� அ�� (க�ணா) ��ப�ரமண�ய	வன�த�� யா��பாண	 11.11.1993

ெல�ன�� எழிலரச� (ேமாக�)
சி�ன�த	ப�

ச�திரேசகர	
யா��பாண	 11.11.1993

ெல�ன�� பா� கணபதி சிறிகா�தராசா யா��பாண	 11.11.1993

ெல�ன�� இள��ய!" (ஐ$தா)
கா�தலி�க	

வ�ஐயல��மி
யா��பாண	 11.11.1993

ெல�ன�� ரேம
�மா%
ேதவசகாய	

ம�யதா�ப� ைள
யா��பாண	 11.11.1993

கட� ந&கீர� (மாமா) இராைசயா ேயாகராசா யா��பாண	 18.07.1993

கட� �வ!யரச� த�கராசா ேமாகனதா� தி�ேகாணமைல 27.07.1993

ேமஜ%
நிலவ� (வரத�) 

(கட)க�*�லி)
க�தசாமி இராமச�திர� ம�ட%கள�& 26.08.1993

கட� மத� (கட)க�*�லி) சீன�வாசக	 சிவ�மா( ம�ட%கள�& 26.08.1993

ெல�ன�� +பால� ��தரரா) பா�கர� யா��பாண	 26.08.1993

கட�
மண!யரச�

(கட)க�*�லி)
ேவதநாயக	 ராஐ+ப� யா��பாண	 29.08.1993

ேமஜ% ,%-திமா
ர%
ச�திரேசகர	

கி��ண,(�தி
யா��பாண	 18.09.1993

2*

ெல�ன��
இ�ப� கி�ண� ரவ�-ச�திர� ./ைல�த01 29.09.1993

2*

ெல�ன��

தமி.&ெகா�

(சிவபால�)

பாலசி�க	 (ப%கி�) 

மேக�திர�
க23 29.09.1993

வ /ரேவ�ைக சதான�த� (சதா)
சி�ன�த	ப�

ச�திரவ3ேவ/
./ைல�த01 29.09.1993

வ /ரேவ�ைக பா1ேதவ� .�ைதயா சிவ�மா( வ1ன�யா 29.09.1993

ெல.ேகண" நாயக� (நேர
) சி�கராசாஅ� நாயக	 ./ைல�த01 29.09.1993

ேமஜ% 2
ய�த� த(மலி�க	 ெஜய%�மா( ./ைல�த01 29.09.1993

ெல�ன�� சசிதர� ேவலா7த	மேக�திர� வ1ன�யா 29.09.1993

ெல�ன�� மேக�திர� (மேக
) க�த�ப� ைளவ�ஜிதர� ./ைல�த01 29.09.1993

ெல�ன�� ெச"வ� கனகர�ண	ஜ0வர�ண	 அவ�சாவைள 29.09.1993

ெல�ன�� கி"ம� கி��ணசாமி சி�னவ� க23 29.09.1993

ெல�ன�� வ!�த� க�ைதயா சிவ+ப� ./ைல�த01 29.09.1993

ெல�ன�� சிவேனச� ஆ9.க	 ப�ரத0ப� ./ைல�த01 29.09.1993

2*

ெல�ன��
ச�திர� அ�ள�& ப�லி�சா � ./ைல�த01 29.09.1993

2*

ெல�ன��
நவ /ன�

ெச/வராசா

ெச/ேவ�வர�
./ைல�த01 29.09.1993

2*

ெல�ன��
மதியழக�

ப�பதி�ப� ைள

தயார:சீத�
வ1ன�யா 29.09.1993

2*

ெல�ன��
ந*ப!யா3டா� ெச/ல�;ைர ப�ரபாகர� வ1ன�யா 29.09.1993

2*

ெல�ன��
களபா�

ெச/ல�;ைர

&ன�த�மா(
கிள�ெநா-சி 29.09.1993

2*

ெல�ன��
ெச"வ* (தனா) கிறி<�ெச/வராண� யா��பாண	 29.09.1993

வ /ரேவ�ைக நவ* .ன0�வர�தவசீல� வ1ன�யா 29.09.1993

வ /ரேவ�ைக வ /ரபா3�ய� க�தசாமி இ�திர�மா( ./ைல�த01 29.09.1993

வ /ரேவ�ைக $�கேவ" ெப�மா க2ண� கிள�ெநா-சி 29.09.1993

வ /ரேவ�ைக கி�ண�மா% ெச/வராஜா ச�திர�மா( யா��பாண	 29.09.1993

கட� பாரதிதாச� வ/லி&ர	 சிற0ச�க( யா��பாண	 09.10.1993
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கட� ெந4மாற� .�ேக� தவராசா யா��பாண	 09.10.1993

ெல�ன�� பர�தாம�
ைக3ெபா�கல�அ�ரன�

வ�லி��ட�
யா��பாண	 09.10.1993

2*

ெல�ன��
கைலவாண� (ேந�)

கான�தராசா

ேகாேண�வர�
யா��பாண	 12.10.1993

ெல�ன�� 6டெராள7 (சமீா�) ஜ0வர�ண	 ெஜகத0ப� யா��பாண	 11.11.1993

ெல�ன�� 6க�திரா ெச/வராசா அழகான�தி யா��பாண	 11.11.1993

கட� கதிெராள7 �லசி�க	மகிமதா� யா��பாண	 11.11.1993

கட� நவமண! (ெகா�சலா)
தனபாலசி�க	

தனல��மி
யா��பாண	 11.11.1993

கட� க)பக� நடனசிகாமண� சீராள� யா��பாண	 11.11.1993

கட� ம8ர� தியாகராஜா பாலசபாபதி யா��பாண	 11.11.1993

2*

ெல�ன��
கா39ப� சி�ன�& ரத0�வர� யா��பாண	 11.11.1993

2*

ெல�ன��
வ3ண* சிவன� சிவ�மா( யா��பாண	 11.11.1993

2*

ெல�ன��
வ!4தைல பாலசி�க	ம�களசிறி யா��பாண	 11.11.1993

2*

ெல�ன��
ெத�பா3�மாய�

ஆேரா%கியநாத�

ெபன3%அ�யசீல�
யா��பாண	 11.11.1993

2*

ெல�ன��
காேவ: �லேசகர	 பாலற:சின� யா��பாண	 11.11.1993

2*

ெல�ன��
த3மதி உலகநாத� சிவாஜின� யா��பாண	 11.11.1993

2*

ெல�ன��
மதிமல% ஆன�தேவ/ம:�ளா யா��பாண	 11.11.1993

வ /ரேவ�ைக ெச�கண"
ேவ?�ப� ைள

ராேஜ�வர�
யா��பாண	 11.11.1993

வ /ரேவ�ைக இ�ப� இராசர�தின	அகில� யா��பாண	 11.11.1993

வ /ரேவ�ைக மா2: ெபனா2ேடா ம�யெசலா கிள�ெநா-சி 11.11.1993

வ /ரேவ�ைக யேசா த�கமய�/ �கி(தா யா��பாண	 11.11.1993

வ /ரேவ�ைக இள�கீர�
Cைச�ப� ைள

ெஜய%�மா(
யா��பாண	 11.11.1993

வ /ரேவ�ைக ெச"ல&கிள7 .�;லி�க	 சத0�வர� யா��பாண	 11.11.1993

ெல.ேகண" ேகாைத (பாமா)
ச2.க��தர	

சியாமளா
யா��பாண	 12.11.1993

ெல�ன�� �ணர-தின* த�கராசா ெஜயசி�க	 யா��பாண	 12.11.1993

வ /ரேவ�ைக அ�ளப�
ெமாற0�வ��ச�

சிறிதா�
யா��பாண	 27.03.1993

ெல�ன��
இளமாற�

(;:ய�மா%)
ேதவராசா சத0�வர� யா��பாண	 09.01.1993

ேமஜ% 6க�யா நடராசா �பாசின� யா��பாண	 29.09.1993

ேமஜ%
ெச�<ர�

(ப!ேற*நா-)

சித	பர�ப� ைள

சிவ+ப�
யா��பாண	 29.09.1993

கட� 6த%ச� ெச/ல�;ைர ெஜயசீல� தி�ேகாணமைல 29.09.1993

கட� தமி.மறவ� (க"க-) ஆ9.க	 கா2Dப� ./ைல�த01 29.09.1993

கட�
ேமாகன=ப�

(சா�த�)
த�கேவ/ ராதாேமாக� யா��பாண	 29.09.1993

2*

ெல�ன��
அப� தண�காசல	 நாக��தர	 யா��பாண	 11.11.1993

2*

ெல�ன��
வ!"வ� (வ!"வ*)

சிறி�க�தராசா

சிறியபால.�க�
யா��பாண	 11.11.1993

ேமஜ% ெச*ப!ய� (சிவாஜி)
சி�ன�த	ப�

�மாரலி�க	
யா��பாண	 13.11.1993

கட� யா��பாண	 13.11.1993
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இைளயராஐ�

(இைளயராஜா)

�ரன��ல�

ேமாக�ரா)

2*

ெல�ன��
தமி.

��தரலி�க	

ர:சின�ேதவ�
யா��பாண	 13.11.1993

வ /ரேவ�ைக தினகர� சி�திரேவ/ க�காதர� தி�ேகாணமைல 13.11.1993

2*

ெல�ன��
இல&கிய� (ெறாசா�) ச�தியா�ப� ைள &வ�ரா) யா��பாண	 09.07.1994

வ /ரேவ�ைக க%ணழக� இரா%க�ப� ரவ�-ச�திர� க23 14.07.1994

வ /ரேவ�ைக மய!"வதன� ேதவதா�தாசிய� யா��பாண	 14.07.1994

ெல�ன�� வாமேதவ� (ேதவ�)
ெச/ல�;ைர

ச�திரலி�க	
யா��பாண	 06.01.1994

கட� அறிவழக� (அறி>) ேய�ராசா ெறாப��ச� யா��பாண	 19.02.1994

கட� க�ைதயா (அப!ம�?) தியாகராசாஞானேவ/ யா��பாண	 01.03.1994

ெல�ன�� இ�திர� (சிற/த%) ப�பதி ந�தேமாக� யா��பாண	 06.03.1994

கட� அறி> ேவ?மய�?	 ேவ/ரா) யா��பாண	 14.04.1994

வ /ரேவ�ைக
பகீரத�

(2ைணபைட)
கணபதி�ப� ைளவ 0ரக�தி யா��பாண	 26.05.1994

6தாகர�

(காவ"2ைற)
கா�ேகச� �தாகர� யா��பாண	 04.07.1994

ெல�ன�� 2ைரயப� (ேவதா) ேகாணாமைல சசி%�மா( ம�ட%கள�& 18.05.1994

ேமஜ% வச�த� சி�திரேவ/ ரவ� தி�ேகாணமைல 19.05.1994

ேமஜ% �ணா (சா@
)
தி�நா1%கர�

நமசிவாய	
யா��பாண	 19.05.1994

கட� �ரலவ� (�கா)
ெச/வர�தின	

.�க,(�தி
யா��பாண	 19.05.1994

ேமஜ%
ெந4Aெசழிய�

(ர*ேபா)
பாலசி�க	 ரமண� யா��பாண	 04.08.1994

கட� தி�மாற� (சிறி) �ேவ�திரராசா இரா�ல� யா��பாண	 10.08.1994

கட� $�க� (கம") இராம-ச�திர� சிறிரா) யா��பாண	 11.08.1994

கட�
இைசமாற�

(கவா
க%)

கனகராசா

ப�ேறம-ச�திர�
யா��பாண	 15.08.1994

வ /ரேவ�ைக ெச�தமிழ� ெச/வராசா ெஜயராசா யா��பாண	 25.08.1994

ெல.ேகண"
நளாய!ன7

(கட)க�*�லி)
ஆ9.கசாமி ப�மாவதி யா��பாண	 19.09.1994

ேமஜ%
ம�ைக

(கட)க�*�லி)

கணபதி�ப� ைள

&வேன�வ�
யா��பாண	 19.09.1994

ேமஜ%
வ!-தி ேவதமண!

(கட)க�*�லி)
ச�தன	 ேயாேக�வர� மா�தைற 08.11.1994

ெல�ன�� ஆதிைர சிவஞான	 கவ�தா ம�ட%கள�& 09.11.1994

கட� அ�ளரச� (ெறாப!�) ம/லி மேனாகர� யா��பாண	 10.11.1994

வ /ரேவ�ைக ெந4மாற� ேஜாச� நிம/ ந0(ெகாF	& 21.11.1994

ெல�ன�� 6ேபச� நடராஜா ந0லேமாக� யா��பாண	 24.12.1994

ெல�ன�� ெச"வ* நாகராசா தனராசா யா��பாண	 24.12.1994

2*

ெல�ன��
ேதவ� சிவான�த�இ�திர� தி�ேகாணமைல 02.06.1995

ெல�ன�� ��தைவ சி�ன�த	ப� சிவ�மா� யா��பாண	 28.07.1995

ெல�ன�� இ�திரா நமசிவாயக	 பாலந�தின� கிள�ெநா-சி 28.07.1995

ெல�ன�� இயலி லி�க	 கலா யா��பாண	 28.07.1995

வ /ரேவ�ைக ெச"வ!
இராம-ச�திர�

இராேஜ�வ�
யா��பாண	 28.07.1995

வ /ரேவ�ைக ம2மிதா &வேன�திர� ெஜய�தா யா��பாண	 28.07.1995

ெல�ன�� ெச�கதி% (ஆதவ�) யா��பாண	 04.07.1995
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பாலகி��ண�

பா�கர�

ெல�ன�� <யவ� அ�ளான�த	வதனரா) யா��பாண	 06.07.1995

வ /ரேவ�ைக தயான�த� (ராதா) த�கராசா பா%கியநாத� யா��பாண	 06.07.1995

2*

ெல�ன��
ஈழதா
 வ�ஜய�மா( ேதவ+ப� யா��பாண	 19.09.1995

ேமஜ%
அ�� (அ�தமா�)

(கட)க�*�லி)
இராமசாமி இரா)பவா� யா��பாண	 20.09.1995

ெல�ன�� அ�ணா இராைசயா லலிதா யா��பாண	 22.09.1995

வ /ரேவ�ைக கைலDெச"வ! இரா. &வேன�வ� யா��பாண	 28.07.1995

வ /ரேவ�ைக கவ!யரசி
ேப;��ப� ைள

ேம�ெகா�சலாேரா�
யா��பாண	 28.07.1995

வ /ரேவ�ைக மண!ேமகைல
பால��ப�ரமண�ய	

ம:�ளா
யா��பாண	 28.07.1995

வ /ரேவ�ைக ெவ)றியரசி மாண�;%க	 &�பலGலா யா��பாண	 28.07.1995

வ /ரேவ�ைக மண!ய*ைம
அ�ர�மேனாகரசீல�

&ன�தசீலி
யா��பாண	 28.07.1995

ேமஜ% கி�பா
ஆன�தேவ/

ெஜயல��மி
யா��பாண	 20.04.1995

2*

ெல�ன��
சசி (ெநேபாலிய�) பரணபா�ெறபா� யா��பாண	 12.05.1995

வ /ரேவ�ைக சா�த�மா% ச�திர� (ராஜு) யா��பாண	 12.05.1995

கட� தா$
ெசப��யா	ப� ைள

த(மப�ரகாச	
யா��பாண	 19.05.1995

கட� ஜ/வக� சிவராசா ெஜயகா�த� யா��பாண	 23.05.1995

2*

ெல�ன��
ெஜய�த� ேசாதிலி�கம கேஜ�திர� யா��பாண	 11.07.1995

ேமஜ% ைப�தமிழ� (6தா) பா%கிராசா அ� ராஜா யா��பாண	 14.07.1995

ேமஜ% ரவ!&கா (ெபா)ெகா�)
�மார��சாமி

ேயாகல��மி
யா��பாண	 14.07.1995

கட� இதய� மா�.�; ர� யா��பாண	 14.07.1995

கட� நாவல� (சி�கராசா)
அ�னலி�க	

தி�மா/�மர�
யா��பாண	 14.07.1995

ெல�ன�� �க� ($-ெதழி")
கணபதி�ப� ைள

ரா)�மா(
யா��பாண	 14.07.1995

2*

ெல�ன��
மைலயரச�

ேகாவ��தரா)

ெச/வநாத�
ெகாF	& 14.07.1995

2*

ெல�ன��
+வழக� (ந3ப�) கனகசபாபதி உதயகி� யா��பாண	 14.07.1995

கட�
தமிழின7

(கட)க�*�லி)
சிவ�ப�ரகாச	 கன�ெமாழி யா��பாண	 16.07.1995

ெல.ேகண" ச�திர� (நேர
) சிவராஜசி�க	 நவராஜ� தி�ேகாணமைல 16.07.1995

ெல.ேகண" மாதவ!
தி�நா1%கர�

கைல-ெச/வ�
யா��பாண	 16.07.1995

ெல�ன�� +மதி கனகர�ண	 சா�தன� யா��பாண	 16.07.1995

ெல�ன�� ேசாப!தா த(மலி�க	மாலதி யா��பாண	 16.07.1995

2*

ெல�ன��
நி-தியா மா�.�;ம:�ளா கிள�ெநா-சி 16.07.1995

ெல.ேகண" ேகாமளா சி�க( �ேப�திரா யா��பாண	 28.07.1995

கட� சர3யா ;ைரராசா ேராகின� யா��பாண	 28.07.1995

கட� ேச�த� அ��தவராஜா ராஜராஜ� யா��பாண	 28.07.1995

2*

ெல�ன��
,%-தி ��தர,(�தி �பாகர� யா��பாண	 28.07.1995

நிேவ-திரா தவராசா+பா யா��பாண	 28.07.1995
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2*

ெல�ன��

2*

ெல�ன��
���யா ெபா�ைனயா பாIமதி யா��பாண	 28.07.1995

2*

ெல�ன��
மா�வ!ழி

மய�/வாகன	ப� ைள

ம�ைகய@கரசி
யா��பாண	 28.07.1995

2*

ெல�ன��
வா�மதி க�ைதயாஅ� ராண� யா��பாண	 28.07.1995

2*

ெல�ன��
ப!��தா இர�தின	 தனமக யா��பாண	 28.07.1995

2*

ெல�ன��
கனகா இர�தினசி�க	 தவரஜன� யா��பாண	 28.07.1995

2*

ெல�ன��
ம"லிகா

.�;%கி��ண�

வா�கி
யா��பாண	 28.07.1995

2*

ெல�ன��
ேரகா (ெஜகா)

;ைர-சாமி

அ��தவமல(
யா��பாண	 28.07.1995

2*

ெல�ன��
�ர�சி இராேச�திர	 சா�தின� யா��பாண	 28.07.1995

2*

ெல�ன��
ராைத சிறிக�தசாமி சிறிரதி யா��பாண	 28.07.1995

ெல�ன�� ஜ/வக� (ஜ/வ�) .�;லி�க	அமரேவ/ யா��பாண	 28.08.1995

ெல�ன�� தமிழரச� (ச�நிதி)
ெபா�ன	பல	

�ணசீல�
யா��பாண	 28.08.1995

ெல�ன�� தி�மாற� (கேண
) க�ைதயா பால-ச�திர� யா��பாண	 28.08.1995

கட� +ேவ�த� வா��த	ப� ெஜய%�மா( யா��பாண	 03.09.1995

ேமஜ% ேமாக� (ந*ப!)
தைளயசி�க	

�தாேனச�
யா��பாண	 10.09.1995

கட� ரா*�மா% த�கராசா த�ேக�வர� யா��பாண	 10.09.1995

கட�
எழிலரச�

(ேமாக�ரா*)

ஆன�த%கிள�

ஆன�தேஜாதி
யா��பாண	 01.10.1995

கட� வ@Eவ� (வ!ஜய�)
ெதJவகடா-ச	

க2ணதாச�
யா��பாண	 21.10.1995

2*

ெல�ன��
தேன�திர�

சீமா	ப� ைளஅய�த�

ெபன3@
யா��பாண	 21.10.1995

ெல�ன�� அ$த� ஏகா	பர	�லசி�க	 யா��பாண	 02.10.1995

ேமஜ% வச�த� (மண!மாற�) ��ப�ரமண�ய	 ��மாற� யா��பாண	 03.10.1995

ேமஜ% அ�@ ஐயா�த	ப� கா�த+ப� யா��பாண	 03.10.1995

ெல�ன�� பழன7 மா(%க2L பா(�த0ப� யா��பாண	 03.10.1995

ெல�ன�� ெசழிய� (��) அரசசி�க	 ரவ 0�திர� யா��பாண	 03.10.1995

2*

ெல�ன��
நா�$க�

அ�ளான�தசாமி

சிறிச�க(
யா��பாண	 03.10.1995

வ /ரேவ�ைக அப� ெபா�ைனயா பரமேதவ� யா��பாண	 03.10.1995

வ /ரேவ�ைக
வாகீச�

(6�தரலி�க*)
த	ைபயா சிவ�மா( யா��பாண	 03.10.1995

வ /ரேவ�ைக தி�மா" நடராசா கப�ல� யா��பாண	 03.10.1995

கட� ைம�த� (6பா
)
C�யநாராயண�

ச�திர�மா(
யா��பாண	 17.10.1995

கட� ஆசா இல��மன� கீதா யா��பாண	 17.10.1995

2*

ெல�ன��
ஜ/வ�மா: (வ!ஜி) த�கராசா ெகால��%கா யா��பாண	 17.10.1995

ேமஜ%
அ��ெச"வ�

(ெலாய!))

ஞான�ப�ரகாச	 அ�ரன�

ெஜயசீல�
யா��பாண	 18.10.1995

கட� உலக�
இ�திரலி�க	

ஜ0வேமாக�
யா��பாண	 26.10.1995

ெல�ன�� க3ணப!ரா� யா��பாண	 27.10.1995
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ஆ�வா�ப��ைள

சிதபரேசாதிலி�க

ெல��ன�� �	
த�
வ �ர�தி�ப��ைள

ெஜய�த�
யா��பாண 29.10.1995

2�

ெல��ன��
இைசயரச�

ஆ��கராசா

தி��ேகத� வர�
யா��பாண 29.10.1995

வ �ரேவ�ைக கீர�
அ"யராசா

அ�#ெச$வ�
யா��பாண 29.10.1995

வ �ரேவ�ைக ேகா� ெவ%றிேவ$வ'மில� கிள)ெநா+சி 29.10.1995

ேமஜ� ெவ�ண�லா சி�ன�தப� - பலதா யா��பாண 30.10.1995

ெல��ன��  வ�ழி பரம.�அ�தா யா��பாண 30.10.1995

2�

ெல��ன��
ப�ரதாப� சிவபால� சத� .மா' ம#ட�கள�- 30.10.1995

வ �ரேவ�ைக தியா	
இராேச�திர

இரவ ��திரநாத�
யா��பாண 04.11.1995

க�ட� ெம%யழக� ெச$ல+சாமி உதய.மா' யா��பாண 06.11.1995

க�ட� வ�&ன�
ேலாகநாத�

ேகாபாலகி� ண�
யா��பாண 08.11.1995

ெல��ன�� வ�ேனாதின' மாண��கராசா கஜா யா��பாண 08.11.1995

2�

ெல��ன��
ச�க� .ணெஜன� யா��பாண 08.11.1995

ெல��ன�� சா
தா அ"யநாயகஅ2லா யா��பாண 10.11.1995

2�

ெல��ன��

உ)தமசலீ�

(ேசர�ப� )
ெச$ைலயா ெஜய�.மா' யா��பாண 10.11.1995

வ �ரேவ�ைக தமி*+ெச,வ�
இராசலி�க

இராஜர3ச�
தி�ேகாணமைல 10.11.1995

வ �ரேவ�ைக ஆர�த� நடாராசா பரேம வர� யா��பாண 13.11.1995

க�ட�
ேமாகன.
தர�

(ந	ல�)

கனகர�தினராசா

ெஜயபால�
யா��பாண 13.11.1995

வ �ரேவ�ைக பழன'
இமா2ேவ%ப��ைள

அ�ர�கமலதா 
யா��பாண 14.11.1995

வ �ரேவ�ைக பால�
சிற� க�தராசா

பால4�ப�ரமண�ய
யா��பாண 14.11.1995

வ �ரேவ�ைக அறி2&	மர� ச'வான�த��கதா யா��பாண 14.11.1995

க�ட� இதய�
சி�ன�5ைர

வ�மலநாத�
யா��பாண 17.11.1995

ெல��ன�� ேவ�ைக நடராசா சசி�.மா' யா��பாண 19.11.1995

வ �ரேவ�ைக சா
த�
நாேக�திர

சா�தெசா6ப�
யா��பாண 19.11.1995

க�ட� தமி*ெந3ச� 5ைரசி�க ெச$வரா7 யா��பாண 20.11.1995

வ �ரேவ�ைக கார�த�
ெபா�னபல

ந.ேல வர�
யா��பாண 20.11.1995

க�ட�
�)4&	மர�

(கமல�)

8ைச�ப��ைள

த�ேக வர�
யா��பாண 21.11.1995

வ �ரேவ�ைக ஈழேவ�ைக சிவபாத எ$லாள� யா��பாண 21.11.1995

க�ட�
�ரள'தர�

(ேவ�ைக7�)
கேண .ணேசக' யா��பாண 22.11.1995

வ �ரேவ�ைக தண�ைகமாற� யா�ேகா� கிறி " யா��பாண 22.11.1995

ெல��ன�� ேகசவ� தி�நாம ேதவர3ச� யா��பாண 28.11.1995

வ �ரேவ�ைக �ரள'தர� இராச5ைர ெஜயகா�த� யா��பாண 28.11.1995

2�

ெல��ன��
அ&கிேனா மேக�திரராசா நிசா�தின) யா��பாண 30.11.1995

வ �ரேவ�ைக மதி+ெச,வ� சிதபரநடராசா ெஜயகா� யா��பாண 17.12.1995

ெல��ன�� ேகாகிலா சி�னதப� ல:லா யா��பாண 04.08.1995
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2�

ெல��ன��

ேகா	ல� இர�தின>ர�க� யா��பாண 08.08.1995

ேமஜ�
கைலவாண�

(ெஜமின')

தி�நா=�கர4

ெஜயபால�
யா��பாண 22.10.1995

2�

ெல��ன��
சில�பரசி .மர.�மாலின) யா��பாண 22.10.1995

ெல��ன�� .க
த�
4�ப�ரமண�ய

4ேப�திர�
யா��பாண 25.10.1995

ெல��ன�� �தியவ� (அ�ரன') இர�தின ரதிகர� யா��பாண 25.10.1995

க�ட� அ8ைம (கா
தி) க�தசாமி 4தாபர� யா��பாண 03.10.1995

ெல��ன�� அக)திய� (நி,ட�) ெச$வராசா சிற�தர� யா��பாண 03.10.1995

ெல��ன�� யா*ெமாழி ச?�க@ரணவதி யா��பாண 03.10.1995

ெல��ன�� பா9கர� நடராசா நி�தியசேபச� யா��பாண 03.10.1995

வ �ரேவ�ைக பவளராண�
கி� ணப��ைள

ெஜயெகௗ"
யா��பாண 18.10.1995

வ �ரேவ�ைக கயலவ�
4�ப�ரமண�ய

கேணசலி�க
யா��பாண 10.11.1995

வ �ரேவ�ைக கவ�த� கதிரேவ< ரவ��.மா' யா��பாண 10.11.1995

வ �ரேவ�ைக கைலவாண� ��ைதயா கதிரமைல யா��பாண 10.11.1995

ேமஜ� அைலமக:
4�ப�ரமண�ய

ச�திர�.மா'
யா��பாண 24.11.1995

வ �ரேவ�ைக க;கால� கதிரமைலமேக�திர� யா��பாண 24.11.1995

வ �ரேவ�ைக அ�ப� ப3சா#சர கப�ல� யா��பாண 01.01.1996

வ �ரேவ�ைக �கி,வதன� மாண��க 4பா கர� யா��பாண 03.01.1996

ெல�.ேகண,
மத� (ேசாலந�ப�) 

(கட<க8��லி)

ேயாக+ச�திர�

ரத� .மா'
யா��பாண 13.02.1996

ேமஜ� இல�ேக9வர� இராசமாண��க 4ேர யா��பாண 13.02.1996

க�ட� வாண� (ைம&க,)
ச+சிதான�தசிவ

ஆன�தகீ'�த�
யா��பாண 13.02.1996

க�ட� அ8: இைளயதப� - பலதா அபாைற 14.02.1996

க�ட� �வ�
ச?�கலி�க

கிறி .மா'
யா��பாண 23.02.1996

ெல��ன�� ஜ�வ� (கிள')
கணபதி�ப��ைள

ேலாகநாத�
யா��பாண 28.03.1996

ெல�.ேகண,
எழி,வ�ண�

(	ேண9)
சிவலி�க�ரள)தா யா��பாண 30.03.1996

ெல�.ேகண, நிம, பரமநாத�இள�ேகாவ� யா��பாண 30.03.1996

ேமஜ� ம�னவ�
ச�தியா�ப��ைள

C#ரா7.மா'
யா��பாண 30.03.1996

ேமஜ� கன'ய�
தி�ஞானசப�த'

வ��கிேன வர�
யா��பாண 30.03.1996

ேமஜ� ேமாக� சிவபா< பா கர� யா��பாண 30.03.1996

க�ட� தி8மாற� ெஜயசீல�ட�ச� யா��பாண 30.03.1996

க�ட� ந,லவ�
ேகாபால�ப��ைள

@பாலசி�க
ம#ட�கள�- 30.03.1996

க�ட� கனகா ப�திமேனாகர� ச'மினா யா��பாண 30.03.1996

ெல��ன�� 	�தின' தா?டவ�ஆன�தேசாதி க?E 30.03.1996

ெல��ன�� மேக9வ; இராச.� ேரவதி யா��பாண 30.03.1996

வ �ரேவ�ைக ெஜயா
மாண��கவாசக'

ச�திர.மா'
யா��பாண 03.04.1996

க�ட� ம84 நடராஜா கா?Fப� தி�ேகாணமைல 06.04.1996

ெல��ன�� சேபச� (வ:>வ�)
.ணபாலசி�க

த'ேம வர�
யா��பாண 15.06.1996
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ெல��ன�� தமி*வாண�

(ம8தவாண�)

இராம+ச�திர�

சிவ.மார�

க?E 22.01.1996

ெல�.ேகண,
றத�9 (ப�ரதாப�) 

(கட<க8��லி)

அ�ைமச�திர�

ெச�தி$.மா'
யா��பாண 12.04.1996

ேமஜ�

ெஜனா)தன�

(வ �ைண&ெகா�ேயா�) 

(கட<க8��லி)

சி%றபல

கி� ணதா 
யா��பாண 12.04.1996

ேமஜ�
ெத�ன�த� (பர�) 

(கட<க8��லி)
நாேக�திர� த�கராசா யா��பாண 12.04.1996

ேமஜ�
ரவா9 (வளநாட�) 

(கட<க8��லி)

தி�+ெச$வ�

கிைளெம�%
யா��பாண 12.04.1996

ெல��ன�� ப;மளா(தள'�) மா'�க?G.�தின) யா��பாண 10.02.1998

ெல��ன�� பசலீ� ெச$வர�தின சசி.மா' யா��பாண 03.02.1999

வ �ரேவ�ைக அகவ�� ெச$வராசா த�பா யா��பாண 26.09.2000

ேமஜ� நிலவ�
சிவபாலசி�க

ேவலவH'�தி
யா��பாண 02.11.2000

ேமஜ�
ெபாதிைக)ேதவ�

(கட<க8��லி)

சிவஞான4�தரH'�தி

தயாபர�
யா��பாண 02.07.2003

ெல�.ேகண, மறவ�
எலியா ப��ைள

 ரன)ேலா 
யா��பாண 11.12.2004

Copyright © Veeravengaikal.Com 

http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com

Page 23 of 23எ�ள�.ள மாவ �ர' 5ய�< இ$ல - நிைன=�க%க�

16/01/2012http://www.veeravengaikal.com/index.php/heroes-details/95-ellankulam-ninaivukal


