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I

െന വി് വിതരണം ഒാം വിള,
വിള രാംവിള
ഇല്ല

II

െനഷി് ൈജവവളം , ഒാം വിള രാംവിള
ഇല്ല

III

കവ ി ൈത വിതരണം
1 നസീമ പി എം, എ എം െഹൗസ്
2 സീന് പി എം, ആമിനാസ്
3 േമാഹന ആലാ'്, അനിഴം
4 ജാ* എം, ൈക+ച്േചരി െഹൗസ്
5 ച-േളാ ദീപ, പാറായി െഹൗസ്
6 ബി ശാ3,ബിഡ
5 ് പാറായി
7 രാധ ഭരത്, 8നിയി പാലം
8 വസ3 െക വി, വസ3ം

IV

പ9റി വി് വിതരണം
1 ലീന സി, പ:ാലയം
2 ലീന എം, 8;< െഹൗസ്
3 പി സജീവന്, സിയാര
4 ബീന എം, =ിപ ര, നരവ>
5 േശാഭ െക, േശാഭനം
6 തറാ ൈമമ>ന്
7 സ 8മാര പി, സ നിത നിവാസ്
8 അണ്േണരി ശശി, കാട് പറ-്
9 ടി പി @ഷ
A ന്, നിതBCീ
10 പ Dേഷാമ പി വി, െസൗപണ
A ിക
11 മ<>'ി, റാസിക് മസി
12 പേയരി 8Eിഷ
A ന്, Cീശബരി
13 ജാനകി പ തിയ വീ'ി
14 േകാേറാാ ജാ*, എഴFപGി െഹൗസ്
15 നബീസ െക, േകാരFംകി
16 സഫ>റ ടി െക, റാഹ് മസി
17 േIമലത സി, പാറായി

മാ്

18 പി പി രാധ, നളളി
V

ഇKി മEL വി് വിതരണം
1 ലീല എം, 8;<
2 സി എ ഉ<ര്, സിസില
3 ൈഖറ ീസ, നിസാസ്
4 വണ
A ാ വീ'ി േദവി, വണ
A ാ വീ'ി
5 ഗീത വി വി, വണ
A ാ വീട്
6 യ െക സ േരഷ്, നരവ>
7 പി സി പ:നാഭ മാസ
P ര്, രമാ നിലയം, നരവ>
8 രാമചQ സി പി, Cീനിലയം, കാട്
9 വിജയ8മാ പി വി, Cീപ രം
10 േശാഭ െക, േശാഭനം
11 ജാ* എം, ൈക+ച്േചരി െഹൗസ്
12 േദവ എന്, പ റാ'്
13 Iസ എന്, പ റാ'്
14 രാധ ഭരത്, 8നിയി പാലം
15 എം െക രവീQന്, ൈക+ച്േചരി വീട്
16 േമാഹന െക, ൈക+ച്േചരി
17 സതി എം, 8നിയി െഹൗസ്
18 േകാേറാാ ജാ*, എഴFപGി െഹൗസ്
19 പി പി േശാഭ, Cീനിധി
20 നളിനി െക. പാേറ<
21 Iസ , Iസ നിവാസ്
22 അണ്േണരി ശശി, കാട് പറ-്
23 ചാലി കല്ലBാണി, 8;< െഹൗസ്
24 യേശാദ െക, ൈക+ച്േചരി
25 സ 8മാര പി, സ നിത നിവാസ്
26 പ Dഷ പി, മാവിലി
27 ടി പി @ഷ
A ന്, നിതBCീ
28 പി െക ശBാമള, പ തിയ വീ'ി െഹൗസ്
29 പി വി സജി്, പ തിയ വീ'ി
30 പ Dേഷാമ പി വി, െസൗപണ
A ിക

31 മ<>'ി, റാസിക് മസി
32 ജാ*, കാട് പറ-്
33 െസൗദാമിനി എ പി, െസൗപണ
A ിക
34 രാേജQ8മാര്, Cീമഹ
35 സതീശ എം, കDവാെറ പറ-്
36 േമാഹന ആലാ'്, അനിഴം
37 സഫ>റ ടി െക, റാഹ് മസി
38 സീന്, പി സി െഹൗസ്
39 സി ബാലന്, Cീ കാKിനിവാസ്
40 ജാനകി പ തിയ വീ'ി
41 സി ശാ3, ബിഡ
5 ,് പാറായി
42 േIമലത സി, പാറായി
43 റീജ പി, േകാ'ായി െഹൗസ്
44 േശാഭ െക, CീജനB
45 പി പി രാധ, നളളി
46 തറാ ൈമമ>ന്, സഫ>റ മസി
47 േIമരാജ െക വി
VI

പകരം െതി ൈത വിതരണം
1 സതീശ എം, കDവാെറ പറ-്

VII

േനRവാഴ് വളം വിതരണം
1 സ 8മാര പി, സ നിത നിവാസ്
2 പ Dേഷാമ പി വി, െസൗപണ
A ിക
അണ്േണരി ശശി, കാട് പറ-്
സതീശ എം, കDവാെറ പറ-്

VIII

പ9റി ൈത വിതരണം
1 മ<>'ി, റാസിക് മസി
2 സാവി=ി െക വി, എഴFപGി െഹൗസ്
3 Iിയ എം, മണി മSി
4 പ Dേഷാമ പി വി, െസൗപണ
A ിക
5 റസിയ പി െക, പ തിേയട് േകാേറാാകി
6 പേയരി 8Eിഷ
A ന്, Cീശബരി
7 ടി പി @ഷ
A ന്, നിതBCീ

8 സി ദീപ, പാറായി െഹൗസ്
9 സി ശാ3, ബിഡ
5 ,് പാറായി
10 േശാഭ െക, CീജനB
IX

കറിേവ+ില മ രി ൈത വിതരണം
1 ആലാ'് േമാഹനന്, അനിഴം
2 െക സജീവ്, േസാപാനം
3 മറിയം എം പി, T'രിയി പ>ോ്
4 െസറീന എം പി, ൈബF റU
5 ബീന എം, =ിപ ര, നരവ>
6 രാധ ഭരത്, 8നിയി പാലം
7 മ<>'ി, റാസിക് മസി
8 ടി പി @ഷ
A ന്, നിതBCീ
9 ലീല, കളി െഹൗസ്
10 േശാഭ െക, CീജനB

X

െത് @ഷി് ൈജവവളം
1 അലി െക പി, ദാറ  ഖമ
2 പി സി പ:നാഭ മാസ
P ര്, രമാ നിലയം, നരവ>
3 സതി എന്, എഴFപGി െഹൗസ്
4 സാവി=ി െക വി, എഴFപGി െഹൗസ്
5 Iസ, Iസ നിവാസ്
6 അണ്േണരി ശശി, കാട് പറ-്
7 അണ്േണരി േദവ , കാട് പറ-്
8 ബാല വി, പറാട് െഹൗസ്
9 പ>ാ'് ഗംഗാധരന്, പ റാ'്
10 സഫ>റ ടി െക, റാഹ് മസി
11 പി െക ശBാമള, പ തിയ വീ'ി െഹൗസ്
12 സതീശ എം, കDവാെറ പറ-്
13 ടി പി @ഷ
A ന്, നിതBCീ
14 പ Dേഷാമ പി വി, െസൗപണ
A ിക
15 െസൗമിനി എ പി, െസൗപണിക
16 േശാഭ െക, െസV നരവ>
17 പി 8മാരന്, CീവW

18 എം ശാരദ, ബീന നിവാസ്
19 എം ശാരദ, ബീന നിവാസ്
20 പ:ാവതി പി വി, @പാസ് ഭവ
21 സി എ ഉ<ര്, ബാസിഗസ്
22 രാജ സി, രമB നിവാസ്
23 യ െക സ േരഷ്, നരവ>
XI

േരാഗം ബാധി9 െത് മ റി9് മാX
1 പി സി പ:നാഭ മാസ
P ര്, രമാ നിലയം, നരവ>
2 േശാഭ െക, േശാഭനം
3 തറാ ൈമമ>ന്
4 നാരായണി സി. എഴFപGി
5 അണ്േണരി ശശി, കാട് പറ-്
6 ബാല വി, പറാട് െഹൗസ്
7 മാ'് 8മാരന്, സജിന നിവാസ്
8 പേയരി 8Eിഷ
A ന്, Cീശബരി
9 രാേജQ8മാര്, Cീമഹ
10 ലീല കളി
11 പി െക ശBാമള, പ തിയ വീ'ി െഹൗസ്
12 പ:ാവതി പി വി, @പാസ് ഭവ
13 പ Dേഷാമ പി വി, െസൗപണ
A ിക
14 ച-േളാ ദീപ, പാറായി െഹൗസ്
15 സതീശ എം, കDവാെറ പറ-്
16 േമാഹന െക, ൈക+ച്േചരി
17 പേയരി എ കരി+ായി അന3
18 മറിയം എം പി, മ'രിയി പ>ോ്
19 േIമരാജ െക വി െസൗപ്രണിക
20 െക ലY
Z ണന്, സാേകതം
21 െക സ[ീവ്, േസാപാനം
22 അലി െക പി, ദാറ  ഖമ
23 പി പി രാധ, നളളി
24 സഫിയ പി പി, ദാവാരി െഹൗസ്
25 രാജ സി, രമB നിവാസ്

26 സി എ ഉ<ര്, ബാസിലാസ്
XII

േതനീ9 വള
1 േമാഹന െക, ൈക+ച്േചരി
2 ശരത് 8മാ വി, പ റാട് െഹൗസ്
3 പ Dേഷാമ പി വി, െസൗപണ
A ിക

XIII

േJാബാഗ് വിതരണം
1 േശാഭ െക, േശാഭനം
2 ജാ* എം, ൈക+ച്േചരി െഹൗസ്
3 സാവി=ി െക വി, എഴFപGി െഹൗസ്
4 രാധ ഭരത്, 8നിയി പാലം
5 മ<>'ി, റാസിക് മസി
6 േമാഹന ആലാ'്, അനിഴം
7 ബി ശാ3,ബിഡ
5 ് പാറായി
8 ച-േളാ ദീപ, പാറായി െഹൗസ്
9 േശാഭ െക, െസV നരവ>
10 ഗീത വി വി, വണ
A ാ വീട്
11 വണ
A ാ വീ'ി േദവി, വണ
A ാ വീ'ി

XIV

നാട വാഴ് വിതരണം
1 േമാഹന ആലാ'്, അനിഴം
2 െസറീന എം പി, ൈബF റU
3 Iസ എന്, പ റാ'്
4 സതി എം, 8നിയി െഹൗസ്
5 രാധ ഭരത്, 8നിയി പാലം
6 പി ഹരിദാസന്, പാണി െഹൗസ്
7 പി സരസ\തി, പാറാി െഹൗസ്
8 സി ബാലന്, Cീ കാKിനിവാസ്
9 ജാ* കാട് പറ-്
10 സതീശ എം, കDവാെറ പറ-്
11 പേയരി 8Eിഷ
A ന്, Cീശബരി
12 സഫ>റ ടി െക, റാഹ് മസി
13 റ]ഫ്, നB> ഫാിമ മസി
14 റീജ പി, േകാ'ായി െഹൗസ്

15 ൈഖറ ീസ, നിസാസ്
XV

കിഴ് വഗ
^ കിX്
1 േമാഹന ആലാ'്, അനിഴം
2 ബാല വി, പറാട് െഹൗസ്
3 Iിയ എം, മണി മSി
4 യേശാദ െക, ൈക+ച്േചരി
5 േമാഹന െക, ൈക+ച്േചരി
6 േകാേറാാ ജാ*, എഴFപGി െഹൗസ്
7 മ<>'ി, റാസിക് മസി
8 െസൗമിനി എ പി, െസൗപണിക
9 റീജ പി, േകാ'ായി െഹൗസ്
10 ടി പി @ഷ
A ന്, നിതBCീ
11 പി വി സജി്, പ തിയ വീ'ി
12 പ Dേഷാമ പി വി, െസൗപണ
A ിക
13 സതീശ എം, കDവാെറ പറ-്
14 റീജ പി, േകാ'ായി െഹൗസ്
15 ച-േളാ ദീപ, പാറായി െഹൗസ്
16 രാമചQ സി പി, Cീനിലയം, കാട്

XVI

മാവി ൈത വിതരണം
1 േമാഹന ആലാ'്, അനിഴം
2 മ<>'ി, റാസിക് മസി
3 രാധ ഭരത്, 8നിയി പാലം
4 േശാഭ െക, േശാഭനം
5 പാF< (15/271)
6 വസ3 െക വി, വസ3ം
7 അണ്േണരി ശശി, കാട് പറ-്
8 ടി പി @ഷ
A ന്, നിതBCീ
9 ജാ* എം, ൈക+ച്േചരി െഹൗസ്
10 േശാഭ െക, CീജനB
11 മ ഹ<ദ് യ എം, Vാക\ി

