സമG കാഷിക വികസനം- വാഡ് 16
I

െന വി് വിതരണം ഒാം വിള,
വിള രാംവിള
1 മാരമംഗല് രവീന്, രമ രമി് നിവാസ്

II

െനഷി് ൈജവവളം
ഇല്ല

III

െത

് !ഷി് ൈജവവളം

1 വി "മാരന്, എ$ായി െഹൗസ്
2 െവേ$ാ് രാഘവന്, കല്ലിെല"ളം വീട്
3 ലീല െക, കിളിയംെപായി
4 േകാ-ായി രാജന്, െമാട്േട.
5 എ/ സി അ.1 , അ.1 നിവാസ്
6 വിേനാദ/ െക എം, ചിത4ംകി െഹൗസ്
7 ആന6ബാബ1 െക എം, 8ീന6നം
8 െവേ$ാന് രാഘവന്,
9 എം ബാല!ഷ
9 ന്, :ണവം
10 ശാ< "മാരി െക വി, കിളിയംെപായി
11 എ െക നാരായണി, എളളായി െഹൗസ്
12 അബ
= > ? റAാന്, ഷഹനാസ്
13 ആലാ-് ജാB, എ$ായി െഹൗസ്
14 െക പി രവീന്, േബബി നിവാസ്
15 മാരമംഗല് രവീന്, രമ രമി് നിവാസ്
16 ശാരദ എ/ വി, ൈകേതരി വീട്
17 െക ദിവാകരന്, മാധവം
18 െക വാസ1 , ചിDെപൗണ
9 മി
19 െക എം ബാബ1 , ഷിബി/ നിവാസ്
20 കാായനി പി, വടെ കര.
21 സതീശ/ സി, വാളാEി െഹൗസ്
22 സാവിDി െക പി,
23 െക പി സഹജന്, "Fാടി െഹൗസ്
24 !ഷ
9 / "Fാടി, "Fാടി െഹൗസ്
25 െക സാവിDി, കല്ലിെല"ളം െഹൗസ്
26 ജാB എം, വയലി

മാ്

27 സതബാബ1 , 8ീഭവ/
28 വിമല സി, വിമ
29 വിമല സി, വിമ
30 പി വിജയന്, വടെ കര.
31 ഷാJ െക, ൈകFച്േചരി
32 െക സി ചന്, നീKേടാ് െഹൗസ്
33 ലL
M ി സി, നീKേടാ് െഹൗസ്
34 തടി !ഷ
9 ന്, വടെ കര.
35 െക വിജയന്, ലL
M ി നിവാസ്
36 എം ബാല!ഷ
9 ന്, ഉDം
37 കടേമരി രാജന്, ദിഷ ഭവ/
38 റജി ടി എം, േതാണിയ/ െഹൗസ്
39 ചമതി െക, പീടികി െഹൗസ്
40 സ1 ശീല െക, പീടികി
41 രാമച/ െക, അLയ
42 േ:മലത പി, അLയ
43 എം സ1 "മാരന്, േദവിക
44 പOിനി ടി, െചറ1 F1േള/റവിട
45 ചാPQ-ി എം, െചറ1 F1േള/റവിട
46 പOജ പOനാഭന്, പ1 ഷ
R ാലയം
47 വാസ1 എന്, ച

/െറ വളFി

48 പി രാമന്, ഏTിFK്FറU്
49 സി വി 8ീധരന്, ആVW നിവാസ്
50 േവXേഗാപാല/ െക, 8ീ!ഷ
9 ാലയം
51 പി വി ബാല!ഷ
9 ന്, പ1 ലരി
52 ശാ< "മാരി െക വി, കിളിയംെപായി
53 െക വി വാസ1 , േറാഷ/ വീട്
54 ൈശലജ സി െക, ആശാരിി
55 ഉഷ എന്, മ1 രിേYരി
56 െക പOനാഭന്, 8ീപOം
57 സി അേശാകന്, അശ4ന
58 വZല പി, 8ീലയം

59 സതബാബ1 , 8ീഭവ/
60 രജനി വി, എളളായി െഹൗസ്
61 േമാഹനവല്ലി പി എം, പ1 / വീട്
IV

േരാഗബാധിത െത

് മ1 റിT് മാK

1 സഫിയ എം, സഫിയാസ്
2 മാരമംഗല് രവീന്, രമ രമി് നിവാസ്
3 െക പി രവീന്, േബബി നിവാസ്
4 ശാ< "മാരി െക വി, കിളിയംെപായി
5 ആലാ-് ജാB, എ$ായി െഹൗസ്
6 വിേനാദ/ പി, ച\ട്േട/െറ താെഴ
7 രതീേദവി െക എന്, ഹരി8ീ
8 എം െക വാസ1 , ചിDെപൗണ
9 മി
9 ഷീല െക, സ്േനഹദീപം
10 രമാവതി െക, "-ാUളളി
11 േകാ-ായി രാജന്, െമാട്േട.
12 അേശാക/ പി െക, 8ീസദനം
13 ജയേരാജ് പി, ബാലാജി നിവാസ്
14 സാജിദ എം, അ സഫ
15 േപാQ സി, സഫിയാസ്
16 ഉഷ െക എന്, ^ഷാരം
17 പാ- ജാB, വടെ കര.
18 കാായനി പി, വടെ കര.
19 സതീശ/ സി, വാളാEി െഹൗസ്
20 സാവിDി െക പി, വാളാEി െഹൗസ്
21 െക സാവിDി, കല്ലിെല"ളം െഹൗസ്
22 ജാB എം, വയലി
23 െക വിജയന്, ലL
M ി നിവാസ്
24 രജനി െക, 8ീദീപം
25 ലL
M ി സി, നീKേടാ് െഹൗസ്
26 മ\ോ് രാഘവന്, ൈകേതരി വീ-ി
27 പി വിജയന്, വടെ കര.
28 കാായനി പി വി, പ1 തിയ വീട്

29 മേനാഹരി എം, നവനീതം
30 പി െക !ഷ
9 / നായര്, :സീതാലയം
31 പOാവതി െക, പO8ീ
32 എ നാരായണന്, 8ീന6നം
33 യ1 െക ശാ<, "റ1 _Tാ
34 എം സ1 "മാരന്, േദവിക
35 ചാPQ-ി എം, െചറ1 F1േള/റവിട
36 രജിന എ, ൈകേതരി വീട്
37 ഷീന എ, പ1 തിയ മന കിളളിേയാട്
38 ഭാസ̀ര/ പി, തടി െഹൗസ്
39 വZല പി, 8ീലയം
40 േവXേഗാപാല/ െക, 8ീ!ഷ
9 ാലയം
41 ശാ< "മാരി െക വി, കിളിയംെപായി
42 സ1 ജാത എം, "<ാ് െഹൗസ്
43 ൈശലജ സി െക, ആശാരിി
44 ബാബ1 എ, കിളിയംെപായി
45 "മാര/ വാTാലി , ചാലി െഹൗസ്
46 െക പOനാഭന്, െസൗഭാഗ
47 സതി പി, പ1 തിയ വീ-ി
48 വിജയ/ പ1 ^േശരി, വയലി
49 പോ-് രാധ, വലിയ പറU്
50 കമല ചUേളാന്, :ീതാലയം
51 രമാവതി െക എന്, ച\ട്േട/െറ കിഴയി
52 െവേ$ാ് രാഘവന്, കല്ലിെല"ളം വീട്
53 എ െക :ദീപ് "മാര്, ഗംഗ
54 േമാഹനവല്ലി പി എം, പ1 / വീട്
V

പകരം െത

ി/ ൈത

1 െക പി രവീന്, േബബി നിവാസ്
2 മാരമംഗല് രവീന്, രമ രമി് നിവാസ്
3 പാ- ജാB, വടെ കര.
4 െക സാവിDി, കല്ലിെല"ളം െഹൗസ്
M ി നിവാസ്
5 െക വിജയന്, ലL

6 ചാPQ-ി എം, െചറ1 F1േള/റവിട
VI

പTറി വി് വിതരണം
1 ൈറഹാന്, അ അഫാഖ്
2 െക പി രവീന്, േബബി നിവാസ്
3 മാരമംഗല് രവീന്, രമ രമി് നിവാസ്
4 രാജാ സ1 േലാചന പി, 8ീനിധി
5 സജിത പി, കണ
9 ിപ്െപായി െഹൗസ്
6 ശാ< "മാരി െക വി, കിളിയംെപായി
7 പി വി ബാല!ഷ
9 ന്, പ1 ലരി
8 റംല പി െക, ൈബP റബീഹ്
9 ചാPQ-ി എം, െചറ1 F1േള/റവിട
10 സി അേശാകന്, അശ4ന
11 അേശാകന്, "റ1 _Tാ െഹൗസ്
12 െക വിജയന്, ലL
M ി നിവാസ്
13 േകാേറാാ/ െകൗസ1 , കിളിയംെപായി
14 എ രതീഷ് "മാര്, പ1 തിയ വീട്
15 കാായനി പി വി, പ1 തിയ വീട്
16 ഷാJ െക, ൈകFച്േചരി
17 സതബാബ1 , 8ീഭവ/
18 ജാB എം, വയലി
19 രാധ െക പി, പറU് െഹൗസ്
20 െക സാവിDി, കല്ലിെല"ളം െഹൗസ്
21 കാായനി പി, വടെ കര.
22 സതി െക പി, േസാജ സിJനിവാസ്
23 ജയരാജ് പി, ബാലാജി െഹൗസ്
24 !ഷ
9 / തലാടന്, വയലി
25 േ:മ എം, ച./ ചിര െഹൗസ്
26 രേമശ/ െക, റാ/സ് വില്ല
27 ആന6ബാബ1 െക എം, 8ീന6നം
28 വിേനാദ/ െക എം, ചിത4ംകി െഹൗസ്
29 ഷീബ െക, "<ാ് െഹൗസ്

VII

ഇYി മb? കിK് വിതരണം

1 ബാബ1 എ, കിളിയംെപായി
2 ലീല െക, കിളിയംെപായി
3 റിേജഷ്, രജിന നിവാസ്
4 യ1 െക മേനാഹരന്, ആശാരിി
5 പOാവതി, സായി:ിയ
6 ഉണ
9 ിഷ
9 ന്, നഭസ
c ്
7 പ1 ഷ
R എ, അd നിവാസ്
8 എം സി അ.1 , അ.1 നിവാസ്
9 രമാവതി െക എന്, ച\ട്േട/െറ കിഴയി
10 വിേനാദ/ െക എം, ചിത4ംകി െഹൗസ്
11 ആന6ബാബ1 െക എം, 8ീന6നം
12 താഹിറ എം. വി, ദാറ1  ഫലഹ്
13 ഷീബ െക, "<ാ് െഹൗസ്
14 െക പി രവീ/
15 ശാ< "മാരി െക വി, കിളിയംെപായി
16 സ1 േരഷ് ബാബ1 എ, ആശാരിി െഹൗസ്
17 രജനി എ, ആശാരിി െഹൗസ്
18 എ െക നാരായണി, എളളായി െഹൗസ്
19 േകശവ/ പി.െക, B-ി/റവിട
20 രതീേദവി െക എന്, ഹരി8ീ
21 വി എ ലL
M ണന്, അശ4നി
22 ദിവാകര/ െക, മാധവം
23 എ രതീഷ് "മാര്, പ1 തിയ വീട്
24 മാരമംഗല് രവീന്, രമ രമി് നിവാസ്
25 േ:മ എം, ച./ ചിര െഹൗസ്
26 ചാUളളി "bU1 , ഏTിപ്െപK പറU്
27 സജിത പി, കണ
9 ിപ്െപായി െഹൗസ്
28 !ഷ
9 / തലാടന്, വയലി
29 "bന</ െക, നിേകതം
30 ഷീല െക, സ്േനഹദീപം
31 രാജാ സ1 േലാചന പി, 8ീനിധി
32 വിേനാദ/ പി, ച\ട്േട/െറ താെഴ

33 ശാരദ സി പി, 8ീനിലയം
34 അേശാക/ പി െക, 8ീസദനം
35 രേമശ/ െക വി, പറU് െഹൗസ്
36 സ1 േരഷ് വി,
37 െക വിജയന്, ലL
M ി നിവാസ്
38 പവിD/ എന്, eപ8ീ
39 അട1fടി ജാനകി, െചറ1 വള് െഹൗസ്
40 അേശാകന്, "റ1 _Tാ െഹൗസ്
41 അട1fടി യേശാദ, െചറ1 വള് െഹൗസ്
42 പി െക !ഷ
9 / നായര്, :സീതാലയം
43 പOാവതി െക, പO8ീ
44 രാമച/ െക, അLയ
45 യേശാദ െക, പടിbാKയി
46 ശാരദ എം, ആശാരിി
47 കാരായി ജാB, പ1 തിയ വീ-ി
48 രാധ െക, പ1 തിയ വീ-ി
49 അനി "മാ എം, !ഷ
9 (gരിെളി
50 സതി െക പി, േസാജ സിJനിവാസ്
51 മണാ-് ചാPQ-ി, െചറ1 പ1 റ്േറ/റവിട
52 േരാഹിണി എം, േ8യ
53 8ീനിവാസ/ പി, േ8യ
54 വZല വി, കരിമാിയി
55 ച/ വി, കരിമാിയി
56 പി െക സാവിDി, പ1 തിയ മന കി$ിേയാട്
57 നാരായണി പി, തടി െഹൗസ്
58 സി അേശാകന്, അശ4ന
59 യ1 െക ശാ<, "റ1 _Tാ
60 വZല പി, 8ീലയം
61 പി രാമന്, ഏTിFK്FറU്
62 റംല പി െക, ൈബP റബീഹ്
63 േവXേഗാപാല/ െക, 8ീ!ഷ
9 ാലയം
64 പി വി ബാല!ഷ
9 ന്, പ1 ലരി

65 െക വി വാസ1 , േറാഷ/ വീട്
66 െക അനി "മാര്, അh/ നിവാസ്
67 സ1 ജാത എം, "<ാ് െഹൗസ്
68 ജയരാജ് പി, ബാലാജി െഹൗസ്
69 ഇ6ിര ടി െക, ചിKാരിി െഹൗസ്
70 എ നാരായണന്, 8ീന6നം
71 േപാQ സി, സഫിയാസ്
72 രാധ െക പി, പറU് െഹൗസ്
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