പാലുൽപാദന േബാണM്
ക.ന

ഗുണേേഭാ

ാവിെ േപരും വിലാസവും

മാർ്

1 ടി െക ജഗത, താനിയുകിറ!്, ആ!ിലാ#

50

2 മദർ സുീരിയർ, എ' എ(് േകാൺെവ്

50

3 സി*ർ എൽസീന, 'േനഹനിേകതൻ, കൂ/ുപറ!്

50

4 ഇ പു1പലത, ചാലിൽ െഹൗ', പാലാറ!്

50

5 വ4ല െക, പു5ര െഹൗ', തൃ7ാപുരം

50

6 േരാ1ന പി, നീലാംബരി, തൃ7ാപുരം

50

7 ശീമതി എം, ത:ാവിട, പൂോ# പി ഒ

50

8 എൻ സതി, െചാറു/ു<ൽ െഹൗ', നരവൂർ

50

9 രാധ എം, കു>ിറ!/് െഹൗ', പൂോ#

50

10 പി പു1പവല?ി, പറ!/് െഹൗ', ആ!ിലാ#

50

11 ഇ പസ@, ൈഷ ജു നിവാ', ആ!ിലാ#

40

12 വി ജയരാജൻ, ൈതിറ!്, ആ!ിലാ#

40

13 സി വാസു, െപാലിമഠം െഹൗ', കൂ/ുപറ!്

40

14 െക സജി/് കുമാർ, കനിയവയൽ െഹൗ', അടിയറാറ40
15 പരപ/് കൃ1ണൻ, വസEാലയം, തൃ7ാപുരം

40

16 രഘുനാഥൻ െചറുവള/്, പുലാടി െഹൗ', ആ!ിലാ#

40

17 എം എ സുഹറ, മറിയാ', എലിI(ിറ

35

18 സി മുകുJൻ, ൈഷ ജു നിവാ', ആ!ിലാ#

35

19 സീത കൂേIരി, പുളിൽ െഹൗ', നൂ>!ായി

35

20 നാരായണി ചിIാി, മോളി െഹൗ', നിർ<ലഗിരി 35
21 ജാനകി െക, ചേJാ/് െഹൗ', ആ!ിലാ#, നിർ<ലഗിരി 35
22 രാധ സി, േകാേറാ/് െഹൗ', ആ!ിലാ#, നിർ<ലഗിരി

35

23 വിമല െക, ഉമാലയം, ആ!ിലാ#

35

24 ൈശലജ വി, കാ:ിെല പറ!് െഹൗ', േചാരുളം

35

25 െക േശാഭ, ചേJാ/് െഹൗ', ആ!ിലാ#, നിർ<ലഗിരി

35

26 ശാE എൻ, രമL നിവാ', ആ!ിലാ#, നിർ<ലഗിരി

35

27 ൈഷ ജ പി, േസാപാനം, പാലായി, നിർ<ലഗിരി

35

28 സരസNതി വാകയിൽ, വാകയിൽ െഹൗ', നിർ<ലഗിരി 35
29 മീനാOി െക എം സി നിവാ', നൂ>!ായി

35

30 സാറു എടോഴി, കൂQേ(രി െഹൗ', മൂരLാ#

35

31 േദവു പി, എടവല/് െഹൗ', മൂരLാ#

35

32 േകാര!ി ലീല, മഠ/ിൽ താെഴ, െസൗ/് നരവൂർ

35

33 അജിത െക, മഠ/ിൽ െഹൗ', െസൗ/് നരവൂർ

35

34 രജിത െക പി, കിഴയിൽ വീ#, െസൗ/് നരവൂർ

35

35 ഭാരതി സി, കാേ(രീവിട െഹൗ'. നരവൂർ

35

36 െക േരാഹിണി, ഏ(ിI െഹൗ', െസൗ/് നരവൂർ

35

37 ജാനു എം, വയലിൽ പേയരി, നരവൂർ

35

38 ടി ശാE, പുറാ:് െഹൗ', തൃ7ാപുരം

35

39 േശാഭ, ചേJാ/് െഹൗ', തൃ7ാപുരം

35

40 പാറായി കു>ിരാമൻ, പാറായി െഹൗ', പൂോ#

35

41 േകാSി േരാഹിണി, പടി>ാറയിൽ െഹൗ', നരവൂർ

35

42 ചJൻ സി, അTൻ കു@/്, േകാ:യം മലബാർ പി ഒ

35

43 ശLാമള എൻ െക, െറജി നിവാ', പേ@Lാറ

35

44 എം ശാE, കLൻ വളിൽ, പേ@Lാറ

35

45 അമൃത മാേറാളി, മാേറാളി െഹൗ', മൂരLാ#

35

46 ശീജ സി എം, വടയിൽ െഹൗ'

35

47 ടി പി മാധവി, നJLായ/്, െചറുേവാ#

35

48 പി പഭാകരൻ, നീതു നിവാ', നിർ<ലഗിരി

25

49 റഫീ് ഇ, എകര/് െഹൗ'

25

50 എം സുഗതൻ, േമാടൻ െഹൗ', െസൗ/് നരവൂർ

25

25
51 ചJൻ ബി എൽ, അ!ലറ!്, േഗാകുലെ/രു, കൂ/ുപറ!്
52 പാറായി ഗംഗാധരൻ, കാരായീവിട, തൃ7ാപുരം, പൂോ#
25
53 പി പി നാസർ, ദയേരാ/് വീ#, കൂ/ുപറ!്

25

54 പി െക കരുണാകരൻ, പീIി െഹൗ', പഴയനിര/് 25
55 പാറായി രാഘവൻ, പാറായി െഹൗ', കു:ിു@്

25

56 ലO്മി െക, തTിൽ െഹൗ', പൂോ#

20

57 സാബി സി എം, ആരL ഭവൻ, നിർ<ലഗിരി

20

58 െക െക കമലാOി അ<, കു@ു<ൽ പുതിയ വീ#, നിർ<ലഗിരി
20
59 അനിത എം, മഠ/ിൽ വീ#, ആ!ിലാ#, നിർ<ലഗിരി

20

60 െപാലാടി നാരായണി, വലംപിരി, ആ!ിലാ#, േചാരുളം20
61 സി ശാE W/o പി െക കു>ിരാമൻ ഗുരിൾ, പാറി
20
62 ആയിഷ

എ പി, സലീന മൻസിൽ, പാലാറ!്

20

63 കല?W, കു>ിറ!/് െഹൗ', പാലായി

20

64 െക പി സതി, കളരിയു പറ!/്, പാലാറ!്

20

65 ശാE കു:Wവവിട. മൂരLാട

20

66 കല?W കള/ിെല വളിൽ, മൂരLാ#, കൂ/ുപറ!്

20

67 നബീസു െക സി, െക സി െഹൗ', മൂരLാ#

20

68 അ'മ ബി െക, കൂQേ(രി െഹൗ', മൂരLാ#

20

69 അേEാളി ചീരു, ചിറാ/് െഹൗ', െസൗ/് നരവൂർ 20
70 രമാവതി എൻ, േകേളാ/് താെഴ കുനിയിൽ, െസൗ/്നരവൂർ
20
71 സാവിതി െക, െസൗപർണിക, െസൗ/് നരവൂർ

20

72 െക എൻ ശീേദവി, രമL, കൂ/ുപറ!് പി ഒ

20

73 സീന ടി എം, േതാ:W<ൽ െഹൗ', കുനിയിൽപാലം , കൂ/ുപറ!്
20
74 ഉഷ

എൻ, മുരിേ5രി, നരവൂർ

20

75 ചJി എ, എലിI(ിറ, െസൗ/് നരവൂർ

20

76 സജീത പി, ക7ിൊയിൽ െഹൗ', െസൗ/് നരവൂർ

20

77 ടി എം കല?W, കാർാം െപായിൽ െഹൗ', െസൻടൽ

20

78 പXിനി പി, കാരായീവിട, തൃ7ാപുരം

20

79 പXാവതി എ പി, പു/ൻ പുരയിൽ െഹൗ', മൂരLാ# 20
80 ലO്മി കാരായി, തTിൽ െഹൗ', തൃ7ാപുരം

20

81 െക പി െസൗമിനി, കാരറ!് വീ#, തൃ7ാപുരം

20

82 രYനേലഖ െക സി, രYന നിവാ', നരവൂർ

20

83 സി[ു െക, ഓടSി(ാൽ വീ#, പൂോ#

20

84 അഖില െക പി, കു>ിറ!/് െഹൗ', എലിI(ിറ 20
85 വി ഐ സാവിതി,ക^5ാല മഠം, േകാ:യം മലബാർ

20

86 െക ജാനകി, വയലിൽ െഹൗ', പഴയനിര/്

20

87 സേരാജിനി വി, ബേ/രിറ!്, ശീനിധി, പുറളം

20

88 െക ജാനകി, വയലിൽ െഹൗ', കൂ/ുപറ!്

20

89 ശLാമള െക െക, കു@ു<ൽ െഹൗ', എലിI(ിറ, കൂ/ുപറ!്
20
90 മൂായി പമീള, ലO്മി വില?, ആ!ിലാ#

20

91 കാർ/Lായനി പി, കുനിയിൽ െഹൗ', പേ@Lാറ

20

92 ബി[L െക. ആർ എം എൻ െഹൗ', സുധീ1 േറാ_, നിർ<ലഗിരി
20
93 ബി[L െക. ആർ എം എൻ െഹൗ', സുധീ1 േറാ_, നിർ<ലഗിരി
20
20
94 എം എൻ റീജ, േപാ/ി െഹൗ', െതാില^ാടി, സുധീ1
95 തSമണി, ക7TSി െഹൗ', പഴയനിര/്

20

96 ജാനു െക, േകാേറാ/ാൻ കാളിയ/ാൻ െഹൗ', കുനിയിൽപാലം
20
97 കാർ/Lായനി പു/ല/്, െപാലി മഠ/ിൽ െഹൗ',

20

98 നസീമ ബി െക, താറാൽ െഹൗ', മൂരLാ#

20

99 െക പി െസൗമിനി, കാരറ!് വീ#, തൃ7ാപുരം

20

100 അ`ദുൾ മജീa െക, െകാ:ാര/ിൽ െഹൗ', മൂരLാ#

10

101 എ പി കാസിം, ബദരിയ മൻസിൽ, മൂരLാ# പി ഒ

10

102 സി സി രാഘവൻ, പുതിയ വീ:ിൽ െഹൗ', നിർ<ലഗിരി10
103 പവിതൻ ടി, പിൻസി നിവാ', മൂരLാ#

10

104 വടവതി ബാലൻ, ജാനകി നിലയം, മാേ/ാ:ം, മൂരLാ#

10

105 വിജയൻ മൂർോ/്, സേEാഷ ം, പേ@Lാറ, നിർ<ലഗിരി 10
106 വിജയൻ എം, സേEാഷ ം, പേ@Lാറ, നിർ<ലഗിരി

10

107 രാഘവൻ കു<േരാ/്

10

108 സി മുകുJൻ, ൈഷ ജു നിവാ', ആ!ിലാ#

10

109 ടി പി യേശാദ

10

110 ചJൻ സി, കൃ1ണകൃപ, നരവൂർ, കൂ/ുപറ!്

10

111 സി സുധാകരൻ, വലിയ പറ!/് െഹൗ', പൂോ#

10

112 പി സി രാഘവൻ, കുനിറ!് െഹൗ', പൂോ#

10

113 െക ഇ ഭാ'കരൻ, കുനിയിൽ, തൃ7ാപുരം

10

114 എ നാരായണൻ, ശീനJനം, െസൻടൽ നരവൂർ

10

115 ഭാ'കരൻ ചാലി, എഴു/ുപളളി െഹൗ', നരവൂർ

10

116 വാസു സി, െപാലിമഠം, കൂ/ുപറ!്

10

117 അനEൻ പൂവാടൻ, പു/ൻ പറ!/് െഹൗ'

10

118 എ വാസു, േവേ^െ വളിൽ െഹൗ', മൂരLാ#

10

119
120
121
122

ടി നാരായണൻ ന!Lാർ, മഠ/ിൽ വീ#, നിർ<ലഗിരി
10
വ4ൻ ഒ, കല?bാണി നിവാ', വാു<ൽ, ആ!ിലാ#
10
അേശാകൻ പി, ചേJാ/് െഹൗ', ആ!ിലാ#, നിർ<ലഗിരി
10
രാജൻ സി, വലിയ പറ!/്, പൂോ#, പ/ായു@്
10

