സമ3 കാഷിക വികസനം- വാഡ് 10
I

െന വി് വിതരണം ഒാം വിള,
വിള രാംവിള
ഇല്ല

II

െനഷി് ൈജവവളം , ഒാം വിള രാംവിള
ഇല്ല

III

െത് ഷി് ൈജവവളം
1 റംല് െക, ച
2 മ% ഹ

ാെപായി വീട്

ദ് റഫീഖ് വി, മിസ
+ ഹ്

3 കദീേസാ

െക പി, കളി െഹൗസ്

4 ഹഫ
. ് െക പി, ഹഷ/ിന മ0സി
5 രാജ0 പ1വാടന്, പ% 0 പറ2്
6 സഫിയ ടി, െമഹ്ഫി
7 3ീഷ/ െക, വഷ നിവാസ് എടവല്
8 അബ
7 8 9 പി പി, അഖ
9 വാളാ:ി രാധ, താനിയ% 9തി വീട്
10 അഹ

ദ് എം സി, പ% 0 പറ2്

11 ആയിഷ െക, കോ് വീട്
12 ഉദയ0 ടി, ശ?ാം നിവാസ്
13 സി െക @Aഹ

ദ്, പ% തിയ പ% രയി

14 ദാസ0 പരB്, വടേയി െഹൗസ്
15 മേടാനാി സ% േരCന്, ഷിDE നിവാസ്
16 Fടാളിയ0 @മാരന്, ജിന്ഷാലയം
17 ശാരദ പരB്, വടയി െഹൗസ്
18 Fടാളിയ0 വാസ% , െക വി എസ് നിവാസ്
19 ആയിഷ എം പി, മ% ളള0 പറ2്
20 ആയിസ% കോ്, ജസ
/ ിറ മ0സി
21 ൈസനബ ടി െക, ൈബG അസ
H
22 അ0വ െക പി, ൈബG മി്
23 അബ1ബ െക, കോ് െഹൗസ്
IV

േരാഗം ബാധിJ െത് മ% റിJ്മാK
1 ഷീജ െക, രജിഷ നിവാസ്
2 Bസീത എം, കളി കിഴേയി

മാ്

3 നബീസ എം െക, സനീറ മ0സി
4 ബീവി പ% 0 പറ2്, ഷഹല െഹൗസ്
5 ആസ? െക സി, എം പി െഹൗസ്
6 സ% ൈബദ വി സി, വി സി െഹൗസ്
7 സീന് െക, കോ് െഹൗസ്
8 ആയിശ എം പി, മ% ളള0 പറ2്
9 സീന െക, FAാ0
10 എടവല് സഫിയ, എടവല്
11 സാേറാ

എ വി, എടവല് െഹൗസ്

12 അബ
7 8 N സലാം പി പി, െപായി െഹൗസ്
13 ഖാദ എ പി, ഇടവല് െഹൗസ്
14 അഹ

ദ് എം സി, പ% 0 പറ2്

15 ജസീറ പി പി, പ% 0 പറ2്
16 ആയിഷ പി എന്, പ% 0 പറ2്
17 െക ആയിഷ, കോ് വീട്
18 ലീല പി പി, @O

 െഹൗസ്

19 അനP0 പ1വാടന്, പ% 0 പറ2് വീട്
20 റംല് െക, ച

ാെപായി വീട്

21 റഷീദ എം പി, താഴ് വീട്
22 നഫീസ% , എടവല് െഹൗസ്
23 ആയിഷ, ദാറ%  ഫജ
24 സി െക @Aഹ

ദ്, പ% തിയ പ% രയി

25 െചറ% കര നാണി, െകാള%Gപറ2്
26 ഈരായി മേനാഹരന്, െതെയി
27 വസP വി, െതെയി െഹൗസ്
28 കാ?ായനി െക െക, കിഴേയി
29 ബാല0 ഇ, െതെയി െഹൗസ്
30 രാഗിണി ടി, െകാള%Gപറ2്
31 ഉഷ വി, ഇR%ളളമാവ% ളളതി െഹൗസ്
32 ശാരദ പരB്, വടയി െഹൗസ്
33 െക പവിSന്, രാഗിനിലയം
34 അ0വ െക പി, ൈബG മി്

35 അബ1ബ െക, കോ് െഹൗസ്
36 െചറ% കര മാധവി, െകാള%Gപറ2്
37 മ1ലയി അബ
7 8 ളള, അഫ മ0സി
V

പകരം െതി0 ൈത
1 ആസ? െക സി, എം പി െഹൗസ്
2 െചറ% കര നാണി, െകാള%Gപറ2്
3 രാഗിണി ടി, െകാള%Gപറ2്
4 അ0വ െക പി, ൈബG മി്
5 െചറ% കര മാധവി, െകാള%Gപറ2്

VI

പJറി വി് വിതരണം
1 നബീസ% വി െക, മീ ച

ായി

2 ആയിസ% കോ്, ജസ
/ ിറ മ0സി
3 സഫീന പി വി, പ% 0 പറ2്
4 അയിസ% , സീതി0റവിട, സി െക െഹൗസ്
5 സീതി0റവിട ജലീല്, സി െക െഹൗസ്
6 ടി ജാT, ഇRിലമാവ% ളളതി
7 മേടാനാി രാമചCന്, പരB് െഹൗസ്
8 ഉദയ0 ടി, ശ?ാം നിവാസ്
9 Uീജി് വി, ശിവഷ
V
10 നസീമ എ പി, മ% ളള0 പറ2്
11 അ0വ െക പി, ൈബG മി്
12 ജനാWന0 െക, പ% 0 പറ2്
13 ആയിശ എം പി, മ% ളള0 പറ2്
14 വിജയ0 പി െക, തXി െഹൗസ്
VII

ഇYി മAN കിK് വിതരണം
1 റംല് െക, ച

ാെപായി വീട്

2 സഫിയ ടി, െമഹ്ഫി
3 കദീേസാ

െക പി, കളി െഹൗസ്

4 ഷാഹിദ െക വി, െമഹബാ0
5 ബീവി പ% 0 പറ2്, ഷഹല െഹൗസ്
6 റംല, ച

ാ

7 ആയിസ% കോ്, ജസ
/ ിറ മ0സി

8 നബീസ% എം െക, സനീറ മ0സി
9 അസ
/ വി പി, ആയിര
10 നബീസ% വി െക, മീ ച

ായി

11 വി യ1സഫ്, മീ െഹൗസ്
12 നബീസ% വി, മീ െഹൗസ്
13 സീന് പി എ, പ% തിയ പ% രയി ഇടവല്
14 ജസ
/ ിറ െക, മീ ച

ായി

15 റ% ഖിയ െക, കളി െഹൗസ്
16 പേയരി ചീZRി, പി എം െഹൗസ്
17 ഹനീഫ് െക വി, [ മഹ
18 @Aാമി ച% ാപ്െപായില്, ആമിന െഹൗസ്
19 ശംസ% Wീ0 ഒ െക, തഖ് വ
20 ഇസ
/ യി ഇ, ഇടവല് െഹൗസ്
21 ഞ9ി മാധവി, ഇടവല്
22 പി പി േമാഹനന്, പ% 0 പ% രയി
23 സജിന എ, വിഷ
] നിവാസ്
24 മാധവി പി, േദവി പ ഇടവല്
25 എം പി നസീമ, മ% 90 പറ2്
26 നവാസ് എ പി, താഴ് െഹൗസ്
27 സീതി0റവിട ജലീല്, സി െക െഹൗസ്
28 സീതിന്1റവിട അസീസ% . സി െക െഹൗസ്
29 സഫീന പി വി, പ% 0 പറ2്
30 അബ
7 8 ളള പി പി, അ ൈഖ
31 3ീഷ/ െക, വഷ നിവാസ് എടവല്
32 ൈസനബ ടി െക, ൈബG അസ
H
33 ഖാദര്, ഇടവല്
34 ഹാജറ എം െക, മീ െഹൗസ്
35 അബ
7 8 N സലാം പി പി, െപായി െഹൗസ്
36 സ% ൈബദ ഇ, ഇടവല് െഹൗസ്
37 പി Bദീപന്, ചതയം
38 സ% ഹറ എം െക, മീ െഹൗസ്
39 ആയിഷ സി എം, മ1ര?ാട്

40 നഫീസ് സി എം, മ1ര?ാട്
41 സ% ൈബദ പി പി, പ% 0 പറ2് െഹൗസ്
42 ലീല പി പി, @O

 െഹൗസ്

43 േദവ% പി, എടവല് െഹൗസ്
44 െക വി അബ1Rി, ആയിഷ മ0സി
45 സ% േരഷ് സി, പ% 0 പറ2്
46 അഹ
47 ഉ

ദ് എം സി, പ% 0 പറ2്

@Rി െക പി, ജമാ

48 െചറ% കര നാണി, െകാള%Gപറ2്
49 സനീല പി, ഇRിലാമാവ% ളളതി
50 മേടാനാി സ% േരCന്, ഷിDE നിവാസ്
51 മേടാനാി രാമചCന്, പരB് െഹൗസ്
52 ദാസ0 പരB്, വടേയി െഹൗസ്
53 ജാT ടി, ഇRിലമാവ% 9തി
54 ശാP എം, പരB് വീട്
55 ടി സി മ% ഹ

ദ്, സേനാരം

56 സഫിയ യ% , എടവല് െഹൗസ്
57 ലീല പി, പി എം െഹൗസ്
58 സ% ൈലഖ വി െക, െവരിോRി െഹൗസ്
59 ല^
/ ി പി, ഇടവല് െഹൗസ്
60 റംല ഇ, എടവല് െഹൗസ്
61 സഫിയ െക പി, മീ െഹൗസ്
62 ശാരദ പരB്, വടയി െഹൗസ്
63 ഉഷ വി, ഇR%ളളമാവ% ളളതി െഹൗസ്
64 രാഗിണി ടി, െകാള%Gപറ2്
65 ഒതേയാ് ശാP, കല്ല0റവിട െഹൗസ്
66 ൈഷമ ഒ, കല്ല0റവിട െഹൗസ്
67 നാണി ഇ, െതയി െഹൗസ്
68 കാ?ായനി െക െക, കിഴേയി
69 ലീല എം, കിഴേതി
70 െകൗസ% എം, െകാള%Gപറ2്
71 സ% േരC0 അടിേയരി, േദവ% ഭവ0

72 Fടാളിയ0 @മാരന്, ജിന്ഷാലയം
73 സാവിSി ഇ, െതയി െഹൗസ്
74 പ1വാട0 ജാT, ഹരി`0 നിവാസ്
75 ഞ9ി കDണന്, െകാള%Gപറ2്
76 ജനാWന0 െക, പ% 0 പറ2്
77 െചറ% കര മാധവി, െകാള%Gപറ2്
78 േBമ0 പി വി, െനല്ലിയ% 9 പറ2്
79 അ0വ െക പി, ൈബG മി്
80 അബ
7 8 N ലീഫ് പി പി, സാജിദ മഹ
81 ഷീജ എം, കളി െഹൗസ്
VIII

േനaവാഴ് വളം വിതരണം
1 ൈസനബ ടി െക, ൈബG അസ
H
2 ടി ജാT, ഇRിലമാവ% ളളതി
3 സനീല പി, ഇRിലാമാവ% ളളതി
4 ഷാഹിദ െക വി, െമഹബാ0

IX

കിഴ് വഗ
b കിK്
1 നബീസ% വി, മീ െഹൗസ്
2 ജസ
/ ിറ െക, മീ ച

ായി

3 റ% ഖിയ െക, കളി െഹൗസ്
4 പേയരി ചീZRി, പി എം െഹൗസ്
5 വിേനാദ0 പി, ശിവന?
6 പി Bദീപന്, ചതയം
7 ഇസ
/ യി ഇ, ഇടവല് െഹൗസ്
8 രാജ0 പ1വാടന്, പ% 0 പറ2്
9 പി പി േമാഹനന്, പ% 0 പ% രയി
10 നസീമ എ പി, മ% ളള0 പറ2്
11 ആയിശ എം പി, മ% ളള0 പറ2്
12 നബീസ% വി െക
13 സ% ൈബദ ഇ, ഇടവല് െഹൗസ്
14 ഹാജറ എം െക, മീ െഹൗസ്
15 ൈസനബ ടി െക, ൈബG അസ
H
16 അബ
7 8 9 പി പി, അഖ

17 അഹ
18 മ% ഹ

ദ് എം സി, പ% 0 പറ2്
ദ് റഫീഖ് വി, മിസ
+ ഹ്

19 ആയിഷ െക, കോ് വീട്
20 സാേറാ

, കളി െഹൗസ്

21 സഫിയ െക പി, മീ െഹൗസ്
22 മേടാനാി സ% േരCന്, ഷിDE നിവാസ്
23 ഈരായി മേനാഹരന്, െതെയി
24 ഞ9ി കDണന്, െകാള%Gപറ2്
25 സ% േരC0 അടിേയരി, േദവ% ഭവ0
26 സഹേദവ0 ഈരായി, െതയി െഹൗസ്
27 െചറ% കര മാധവി, െകാള%Gപറ2്
X

നാട0 വാഴ് വിതരണം
1 െകൗസ% എം, െകാള%Gപറ2്
2 നബീസ% എം െക, സനീറ മ0സി
3 അയിസ% കോ്, ജസ
/ ിറ മ0സി
4 സ% ൈബദ വി സി, വി സി െഹൗസ്
5 ഷാഹിദ െക വി, െമഹബാ0
6 സീന് െക, കോ് െഹൗസ്
7 റ% ഖിയ െക, കളി െഹൗസ്
8 നബീസ% വി െക, മീ ച

ായി

9 അസ% പി പി, ആയിര
10 സഫീന പി വി, പ% 0 പറ2്
11 സീതി0റവിട അസീസ്, സി െക െഹൗസ്
12 സീതി0റവിട ജലീല്, സി െക െഹൗസ്
13 പവിS0 പി, ഇടവല് െഹൗസ്
14 ബീവി പ% 0 പറ2്, ഷഹല െഹൗസ്
15 എടവല് സഫിയ, എടവല്
16 ഇസ
/ യി ഇ, ഇടവല് െഹൗസ്
17 പനയട ല^
/ ി, എടവല് െഹൗസ്
18 സ% ഹറ എം െക, മീ െഹൗസ്
19 പി Bദീപന്, ചതയം
20 പി െക േമാഹനന്, ചിിര

21 സാേറാ

,

22 സാേറാ

എ വി, എടവല് െഹൗസ്

23 ഖാദര്, ഇടവല്
24 3ീഷ/ െക, വഷ നിവാസ് എടവല്
25 അബ
7 8 ളള പി പി, അ ൈഖ
26 സ% ൈബദ പി പി, പ% 0 പറ2് െഹൗസ്
27 സ% ൈലഖ വി െക, െവരിോRി െഹൗസ്
28 സ% േരഷ് സി, പ% 0 പറ2്
29 ശാP എം, പരB് വീട്
30 ടി ജാT, ഇRിലമാവ% ളളതി
31 മേടാനാി രാമചCന്, പരB് െഹൗസ്
32 മേടാനാി സ% േരCന്, ഷിDE നിവാസ്
33 സനീല പി, ഇRിലാമാവ% ളളതി
34 ഞ9ി കDണന്, െകാള%Gപറ2്
35 പ1cാട0 ജാT, ഹരിY0 നിവാസ്
36 സാവിSി ഇ, െതയി െഹൗസ്
37 Fടാളിയ0 @മാരന്, ജിന്ഷാലയം
38 ലീല എം, കിഴേതി
39 Bീത ഇ, െതയി
40 ഉഷ പി പി, ചാല വലിയ പറ2്
41 ഉഷ വി, ഇR%ളളമാവ% ളളതി െഹൗസ്
42 Fടാളിയ0 വാസ% , െക വി എസ് നിവാസ്
43 രാഗിണി ടി, െകാള%Gപറ2്
44 ഈരായി സഹേദവന്, െതെയി
45 വസP വി, െതെയി െഹൗസ്
46 കാ?ായനി െക െക, കിഴേയി
47 വി പി േBമന്, െനല്ലിയ% 9 പറ2്
XI

േ3ാബാഗ് വിതരണം
1 സ% േരഷ് സി, പ% 0 പറ2്
2 സരസ% സി, പ% 0 പറ2്
3 Fടാളിയ0 വാസ% , െക വി എസ് നിവാസ്
4 പവിS0 ടി, തിDവാതിര

5 കാ?ായനി െക െക, കിഴേയി
6 ഈരായി മേനാഹരന്, െതെയി
7 എ സജീവന്, Uീനിലയം
8 പ1cാട0 ജാT, ഹരിY0 നിവാസ്
9 മേടാനാി സ% േരCന്, ഷിDE നിവാസ്
10 മേടാനാി രാമചCന്, പരB് െഹൗസ്
11 dിി സതി, പരB് വീട്
12 ശാP എം, പരB് വീട്
13 െനൗഷാദ് െക സി, അ ഫിം
14 ലീല പി പി, @O

 െഹൗസ്

15 അബ1Rി ഹാജി, ആയിഷ മ0സി
16 ഉ

@Rി െക പി, റ% മാ0

17 ൈസനബ ടി െക, ൈബG അസ
H
18 അബ
7 8 ളള പി പി, അ ൈഖ
19 െസീന െക, FAാ0
20 സഫീന പി വി, പ% 0 പറ2്
21 അസ
/ വി പി, ആയിര
22 പേയരി ചീZRി, പി എം െഹൗസ്
23 ഒ െക ശംസ% Wീന്, തഖ് വ
24 ഷാഹിദ െക വി, െമഹബാ0
25 റസിയ ഇ പി, െതൗഹീദ്
26 സജ
e വി സി, സജ
e ാസ്
27 നബീസ% വി െക, മീ ച

ായി

28 അ0വ െക പി, ൈബG മി്
29 വിജയ0 പി െക, തXി െഹൗസ്
30 ആബീദ്, ഹി0ഷാ0
31 രാജ0 പ1വാടന്, പ% 0 പറ2്
32 സി സജീവന്, സിf% നിവാസ്
XII

കറിേവgില മ% രി ൈത വിതരണം
1 െക ആയിഷ, കോ് വീട്
2 റംല ഇ, എടവല് െഹൗസ്
3 ആയിഷ സി എം, ദാറ%  ഫജ

4 നഫീസ് സി എം, മ1ര?ാട്
5 സ% ൈബദ ഇ, ഇടവല് െഹൗസ്
6 പി Bദീപന്, ചതയം
7 ആയിശ എം പി, മ% ളള0 പറ2്
8 സഫിയ പി, പ% 0 പറ2്
9 പേയരി ചീZRി, പി എം െഹൗസ്
10 ഉഷ വി, ഇR%ളളമാവ% ളളതി െഹൗസ്
XIII

േതനീJ വള
1 സജീവ0 സി, സിf% നിവാസ്

XIV

പJറി ൈത വിതരണം
1 റ% ഖിയ െക, കളി െഹൗസ്
2 നബീസ% വി െക, മീ ച

ായി

3 െസീന െക, FAാ0
4 സ% ൈബദ പി പി, പ% 0 പറ2് െഹൗസ്
5 നഫീസ സി എം, സ
h ാ േകാട്േടജ്
6 സി എം ആയിഷ, ദാറ%  ഫജ
7 ലീല എം, കിഴേതി
8 സ% േരC0 അടിേയരി, േദവ% ഭവ0
9 ഞ9ി കDണന്, െകാള%Gപറ2്
10 അ0വ െക പി, ൈബG മി്
11 ജനാWന0 െക, പ% 0 പറ2്
12 അബ1ബ െക, കോ് െഹൗസ്
13 ആയിഷ എം പി, മ1ര?ാട് പീടികയി
14 റഫ1റ ടി എം, അ0ഫാ0 മഹല്, ചാോ്
XV

മാവി0 ൈത വിതരണം
1 മ% ഹ

ദ് റഫീഖ് വി, മിസ
+ ഹ്

2 സീന് െക, കോ് െഹൗസ്
3 പേയരി ചീZRി, പി എം െഹൗസ്
4 ആസ? െക സി, എം പി െഹൗസ്
5 െനൗഷാദ് െക സി, അ ഫിം
6 ആയിഷ െക, കോ് വീട്
7 അഹ

ദ് എം സി, പ% 0 പറ2്

8 പി െക േമാഹനന്, ചിിര
9 ഇസ
/ യി ഇ, ഇടവല് െഹൗസ്
10 ബീവി പ% 0 പറ2്, ഷഹല െഹൗസ്
11 പി പി േമാഹനന്, പ% 0 പ% രയി
12 അബ
7 8 ളള പി പി, അ ൈഖ
13 നബീസ% വി െക, മീ ച
XVI

ായി

കവ% ി0 ൈത വിതരണം
1 അഹ

ദ് റഫീ് വി, മിസ
+ ഹ്

2 സീന് െക, കോ് െഹൗസ്
3 റ% ഖിയ െക, കളി െഹൗസ്
4 നബീസ% വി െക, മീ ച

ായി

5 െസീന െക, FAാ0
6 ഇസ
/ യി ഇ, ഇടവല് െഹൗസ്
7 അഹ

ദ് എം സി, പ% 0 പറ2്

8 ഞ9ി കDണന്, െകാള%Gപറ2്
9 Fടാളിയ0 @മാരന്, ജിന്ഷാലയം
10 മ1ലയി അബ
7 8 ളള, അഫ മ0സി

