സമE കാഷിക വികസനം- വാഡ് 18
I

െന വി് വിതരണം ഒാം വിള,
വിള രാംവിള
1 രവീ മായി, തി െഹൗസ്
2 എം സ

മാരന്, െകാള"രി െഹൗസ്

3 ആലാട മ

&ന്, ത'ാറവിട

4 പി *ഷ
, ന്, ൈബ/ ഭവ
5 കാട 1ീധരന്, കീഴ
4 ാടാഴ
6 മാേറാളി

മാരന്, കാവി വള6ി െഹൗസ്

7 എം ഭാസ
7 രന്, ചോ്
8 ബാല എം, മ9ളളി, പോട്
9 െക എം ശ;ാമളവല്ലി, െകാള"രി െഹൗസ്
10 െക വി സ &രാജ്, രയേരാ്
11 1ീജ എം,

=> െഹൗസ്

12 െക എ രാഘവന്, േഗാവി&ം
13 സ &രാജ് െക വി, രയേരാ്
14 േദവദാസ് എ െക, വലിയ െകാളോട് െഹൗസ്
15 ഇളവന രാധ, െക ഇ നിലയം
16 െകൗസ സി, പാേലരി െഹൗസ്
17 ടി കCണ ചോ് െഹൗസ്
18 സജീഷ് െക, െമാട്േട> െഹൗസ്
II

െനDഷി ൈജവവളം
1 എം സ

മാരന്, െകാള"രി െഹൗസ്

2 പി *ഷ
, ന്, ൈബ/ ഭവ
3 കാട 1ീധരന്, കീഴ
4 ാടാഴ
4 ആലാട മ
5 മാേറാളി

&ന്, ത'ാറവിട

മാരന്, കാവി വള6ി െഹൗസ്

6 എം ഭാസ
7 രന്, ചോ്

മാ്

7 െക എം ശ;ാമളവല്ലി, െകാള"രി െഹൗസ്
8 ബാല എം, മ9ളളി, പോട്
9 സ &രാജ് െക വി, രയേരാ്
10 1ീജ എം,

=> െഹൗസ്

11 െക എ രാഘവന്, േഗാവി&ം
12 േദവദാസ് എ െക, വലിയ െകാളോട് െഹൗസ്
13 എം ഭാസ
7 രന്, ചോ്
14 ടി എം മഹീന്, ഉപാസന
15 സ &രാജ് െക വി, രയേരാ്
16 സജീഷ് െക, െമാട്േട> െഹൗസ്
17 ടി കCണ ചോ് െഹൗസ്
18 െകൗസ സി, പാേലരി െഹൗസ്
19 ഇളവന രാധ, െക ഇ നിലയം
20 എം രവീന്, തി െഹൗസ്
III

െത"് *ഷി് ൈജവവളം
1 ദിേനശ വി, ആതിര
2 ധനലH
I ി െക എം, ആതിര
3 രവീ മായി, തി െഹൗസ്
4 Jദീഷ് െക പി, വണ
, ം, പോട്
5 പി ചന്, JാKന
6 എം വി Jഭാകരന്, ശബ
L ം
7 െക എം ശ;ാമളവല്ലി, െകാള"രി െഹൗസ്
8 ശ;ാമ സ &ര െക എം, േതജസ്
9 രവീ സി, Mിയി
10 Jസ മാരി എ, 1ീരംഗ
N ്
11 സഹിജ െക വി, രയേരാ്
12 ഉല്ലാസ് വി വി, ശാരദാസ്

13 െക JശാO്, നീലാPനം
14 മേനാേമാഹന െക.എന്, േമാഹനം
15 െക എം രവീന്, Jണാമം, പോട്
16

Q6 എം, സജിതാലയം

17 ഇ െക ലീല, കാ'ി പറ9്
18 എ ജനാRനന്, നല്ലാച്േചരി
19 ജാനകി െക വി,

Qി6റ9്

20 പി ലീല, കളിറവിട െഹൗസ്
21 പി സജീവന്, കളിറവിട
22 പി രജനി,

ളിറവിട

23 പ തിയാി നാS, വലിയ പറ9് വീട
24 രവീ എം, *ഷ
, , തളളതി
25 ച9േളാ ജയചന്,വരദ
26 ടി എം മഹീന്, ഉപാസന
27 ടി എം േമാഹനന്, ജാനകി നിലയം
28 ശ;ാമള ഒതേയാ്, ജാനകി നിലയം
29 വാTാലി ജാനകി, എസ് ആ വി െഹൗസ്
30 പാറായി വാTാലി അTതന്, എ ആ വി െഹൗസ്
31 േദവദാസ് എ െക, വലിയ െകാളോട് െഹൗസ്
32 ജിതി േദവദാസ്, വലിയ െകാളാ'് െഹൗസ്
33 സ &രാജ് െക വി, രയേരാ്
34 ച9േളാ വിജയന്, കാ'ി പറ9്
35 ദയാലന്, േകാവികി െഹൗസ്
36 െക

Qിണ
, ന്, മീെല േകാവികി െഹൗസ്

37 പാറായി രാജ വി ആ ഭവ
38 വി െകൗസല്ല;, വിM
39 പി എം രമാവതി, േJം*ഷ
,

40 സ േര െക വി, െമാട്േട> െഹൗസ്
41 റീന എം,ഇട6യി വീട്
42 Jവീണ എ എം, എം സി െഹൗസ്
43 രഘ നാഥ ടി, ഇട6യി വീട്
44 പ Cേഷാമ ടി എം, ഇ&ീപം
45 അജി് െക വി, സാഫല;ം
46 പടി േരവതി, തായാറവിട െഹൗസ്
47 അനി മാ പി, അമദീപ്
48 എം പXിനി, ൈമTാ െഹൗസ്
49 ൈഷ വിവി, ശാരദാസ്
50 പി ജയ1ീ,
51 അനി

ളിറവിട െഹൗസ്

മാ െക വി , വ&നം

52 രതീശ വി വി, നയനം
53 സജീവ് െക ഇ വി, രയേരാ്
54 സി ചന്, ച ളളിയി െഹൗസ്
55 Jജി് െക പി, തപസ;
56 ആന&് െക പി, ആന&് നിവാസ്
57 എ െക മാധ രി, നി'േകേളാ് െഹൗസ്
58 ഇളവന രാധ, െക ഇ നിലയം
59 ഉജYല പി, പ തിേയട് െഹൗസ്
60 നാS പരJ്, പ തിേയട് െഹൗസ്
61 എ വിജയന്, Zശ;ാലയം
62 ഉദയ മാ പി, പ തിേയട് ന&നം
63 ഇളവന േരവതി, േരവതി നിലയം
64 െപാല6ാടി ലീല, െമാട്േട> െഹൗസ്
65 മേനാജ്

മാ െക, തി െഹൗസ്

66 വി േJമദാസന്, മീെല െകാവികി

67 രാഘവ എന്, ൈത6റ9്
68 സ നി മാ െക, സേര;ാദയം
69 നേരാ് ബാലന്, മ ളിര െഹൗസ്
70 രാജ െക, ഐശYര;ം
71 െക ഇ ഭാസ
7 രന്,

നിയി

72 Jജി് വി െക, *ഷ
, ഭവ
73 കാരായി വിജയന്, തി െഹൗസ്
74 കാരായി രാജന്, തി െഹൗസ്
75 കാരായി കാ;ായനി, പ റാ'് െഹൗസ്
76 പXനാഭ െക, ഹരി*പ
77 അേOാളി

മാരന്, െമാട്േട>

78 എം സിജീഷ്, എ\ാീറവിട
79 േമാഹന എം, ഐശYര; നിവാസ്
80 സ ജാത െക, മോടി െഹൗസ്
81 ബീന ടി െക, തണ
82 ശാO, നാരായണി നിവാസ്
83 വിേനാദ സി, വസOാലയം
IV, V

േരാഗം ബാധിT് െത"് മ റിT് മാ]
പകരം െത"ി ൈത
1 സ ജ സി, ചോ് െഹൗസ്േ◌
2 ശാO സി, ചോ് െഹൗസ്
3 ജയ
N O് എം എ, നീരജ് നിവാസ്
4 രാഘവ എ, കാരി െഹൗസ്
5 െക എം രവീന്, Jണവം, പോട്
6 എം ഭാസ
7 രന്, ചോ്
7 േദവദാസ് എ െക, വലിയ െകാളോട് െഹൗസ്
8 ജിതി േദവദാസ്, വലിയ െകാളാ'് െഹൗസ്

9 െക എ രാഘവന്, േഗാവി&ം
10 പ _ര മ

&ന്, ന&നം

11 പ _ര മ

&ന്, ന&നം

12 രഘ നാഥ ടി, ഇട6യി വീട്
13 റീന എം,ഇട6യി വീട്
14 Jവീണ എ എം, എം സി െഹൗസ്
15 Jസീത എം എന്, ച&്നം
16 Jസീത എം എന്, ച&്നം
17 Jവീണ എ എം, എം സി െഹൗസ്
18 ശ;മാസ &ര െകഎം, േതജസ്
19 ശ;ാമസ &ര െക എം, േതജസ്
20 എം പി Jഭാകരന്, ശബ
L ം
21 പ തിയാി നാS, വലിയ പറ9് വീട
22 പ തിയാി നാS, വലിയ പറ9് വീട
23 പി രജനി,
24

ളിറവിട

Q6 എം, സജിതാലയം

25 ബാബ രാജ െക, ന&നം
26 അജി് െക വി, സാഫല;ം
27 സ ഷമ െക, വടേ പറ9്
28 സേOാഷ് സി െക,

Qി6റ9് െഹൗസ്

29 പടി േദവകി, തായാറവിട െഹൗസ്
30 അനി മാ പി, അമദീപ്
31 ന&ിനി എം, മംഗലേശരി വീട്
32 എ സ േരഷ് ബാബ ,

ളിറവിട

33 സ നി മാ െക, സേര;ാദയം
34 സി ബാലന്, െമാട്േട> െഹൗസ്
35 അജിത ടി, ൈകലാസം

36 പാറായി ഹരിദാസന്, സി എം െഹൗസ്
37 പരJ് *ഷ
, ന്, വസOാലയം
38 ടി േശാഭ, ചോ് െഹൗസ്
39 ടി കCണ ചോ് െഹൗസ്
40 സ നി മാ െക, സേര;ാദയം
41 സ നി മാ െക, സേര;ാദയം
42 Jജി് വി െക, *ഷ
, ഭവ
43 കാരായി വിജയന്, തി െഹൗസ്
44 കാരായി േദവകി, തി െഹൗസ്
45 കാരായി രാജന്, തി െഹൗസ്
46 പXനാഭ െക, ഹരി*പ
47 കാരായി കാ;ായനി, പ റാ'് െഹൗസ്
48 Jകാശ െക, 1ീശബരി
49 സ ജി്

മാര്, ചാോ് െഹൗസ്

50 േശാഭ ടി,

=> െഹൗസ്

51 ആ;

മാരന്, കാരി െഹൗസ്

52 സ ജാത െക, മോടി െഹൗസ്
53 സി ബാലന്, െമാട്േട> െഹൗസ്
54 ഞaി നാരായണി, പ റാട് െഹൗസ്
55 ലH
I ി എ, നളളി െഹൗസ്
56 മട6ര ശശി, മട6ര
VI

പTറി വി് വിതരണം
1 െക എ രാഘവന്, േഗാവി&ം
2 ജയ
N b എം എ, നീരജ് നിവാസ്
3 െസൗമ; െക, സമത
4 പി ശാO, ഇരിാ'് െഹൗസ്
5 ഉദയ മാ പി, പ തിേയട് ന&നം

സ

6 ഇളവന രാധ, െക ഇ നിലയം
7 രാജ െക, ഐശYര;ം
8 പXനാഭ െക, ഹരി*പ
9 പഴേയട് േമാഹനന്, മിഥ ല
10 പാറായി രാേഗഷ്, െമാട്േട> െഹൗസ്
11 അcത െക പി, അcത വില്ല
12 സ ജാത െക, മോടി െഹൗസ്
VII

ഇ_ി,
ഇ_ി മQd കി]് വിതരണം
1 ജയ
N b എം എ, നീരജ് നിവാസ്
2 െസൗമ; െക, സമത
3 േദവി, വരിോളി വീട്
4 Jേദാഷ് െക പി, വണ
, ം
5 അനി മാ പി, അമദീപ്
6 സേOാഷ് സി െക,

Qി6റ9് െഹൗസ്

7 സ ഷമ െക, വടേ പറ9്
8 െക

Qിണ
, ന്, മീെല േകാവികി െഹൗസ്

9 പ _ര മ

&ന്, ന&നം

10 അല്ലിറാണി, 1ീൈശലം
11 വി െകൗസല്ല;, വിM
12 ച9േളാ വിജയന്, കാ'ി പറ9്
13 എ ജനാRനന്, നല്ലാച്േചരി
14 ഇ െക ലീല, കാ'ി പറ9്
15 െക JശാO്, നീലാPനം
16 വി രാഘവന്, കബനി
17 സ &രാജ് െക വി, രയേരാ്
18 രവീ സി, Mിയി

19 പ തിയാി നാS, വലിയ പറ9് വീട
20 പി ലീല, കളിറവിട െഹൗസ്
21 ജാനകി െക വി,

Qി6റ9്

22 പാറായി വസO, െക പീസ്
23 രാഘവ എ, കാരി െഹൗസ്
24 സഹേദവ എം,

Qി6റ9് െഹൗസ്

25 പി ചന്, JാKന
26 ആ;

മാരന്, കാരി െഹൗസ്

27 പാറായി ഹരിദാസന്, സി എം െഹൗസ്
28 എം േമാഹനന്, ഐശYര;
29 എ വിജയന്, Zശ;ാലയം
30 മേനാജ്

മാ െക, തി െഹൗസ്

31 ഷബീന വി, ദYാരക
32 െകൗസ സി, പാേലരി െഹൗസ്
33 വി േJമദാസന്, മീെല െകാവികി
34 െക ഇ ഭാസ
7 രന്,

നിയി

35 Jജി് വി െക, *ഷ
, ഭവ
36 എം രവീന്, തി െഹൗസ്
37 രe മാരി സി വി, ആന&് വിഹാ
38 നേരാ് ബാലന്, മ ളിര െഹൗസ്
39 സ ഗലാന&് െക ബി, നാമ് െഹൗസ്
40 Jകാശ െക, 1ീശബരി
41 സ ജി്

മാര്, ചാോ് െഹൗസ്

42 േJമി എ െക നടി െഹൗസ്
43 പഴേയട് േമാഹനന്, മിഥ ല
44 പാറായി രാേഗഷ്, െമാട്േട> െഹൗസ്
45 സ ജാത െക, മോടി െഹൗസ്

സ

46 പി െക കമല, പ തിയ കാവി
47 അcത െക പി, അcത വില്ല
48 ഞaി െപാല6ാടി രവീ
49 ഞaി നാരായണി, പ റാട് െഹൗസ്
50 രPി് ഇ,

നിയി െഹൗസ്

51 എ ശാO, ഇCാ'്
52 ബീന ടി െക, തണ
53 സേരാജിനി െക, എ\ാീറവിട
54 ഇളവന രാധ, െക ഇ നിലയം
55 ശാO, നാരായണി നിവാസ്
56 പി െക
VIII

QനനOന്, ആന&് ഭവ

േനfവാഴ് വളം വിതരണം
1 െക

Qിണ
, ന്, മീെല േകാവികി െഹൗസ്

2 ടി എം മഹീന്, ഉപാസന
3 െക എ രാഘവന്, േഗാവി&ം
4 .ലയഹ് .നളളി െഹൗസ്
5 വി രാഘവന്, കബനി
6 എം ഭാസ
7 രന്, ചോ്
7 രവീ എം, *ഷ
, , തളളതി
8 ടി കCണ ചോ് െഹൗസ്
9 െക ഇ ഭാസ
7 രന്,
IX

നിയി

കിഴ"് വഗ
g കി]്
1 െസൗമ; െക, സമത
2 പാറായി ഹരിദാസന്, സി എം െഹൗസ്
3 ഉജYല പി, പ തിേയട് െഹൗസ്
4 ഇളവന രാധ, െക ഇ നിലയം
5 മേനാജ്

മാ െക, തി െഹൗസ്

6 ഷബീന വി, ദYാരക
7 സേരാജിനി െക, എ\ാീറവിട
8 സ ഗലാന&് െക ബി, നാമ് െഹൗസ്
9 എം നാരായണി, എ\ാീറവിട
10 േJമി എ െക നടി െഹൗസ്
11 േമാഹന എം, ഐശYര; നിവാസ്
12 രPിനി, ചോ് വീട്
13 െക എ രാഘവന്, േഗാവി&ം
14 രവീ എം, *ഷ
, , തളളതി
15 പാറായി രാജ വി ആ ഭവ
16 െക എം രവീന്, Jണവം, പോട്
17 Jജി് വി െക, *ഷ
, ഭവ
18 െകൗസ സി, പാേലരി െഹൗസ്
19 തി വാസ , തി െഹൗസ്
20 എം രവീന്, തി െഹൗസ്
21 കാരായി വിജയന്, തി െഹൗസ്
22 Jകാശ െക, 1ീശബരി
23 പി െക കമല, പ തിയ കാവി
24 കാരായി കാ;ായനി, പ റാ'് െഹൗസ്
25 ഞaി നാരായണി, പ റാട് െഹൗസ്
X

നാട വാഴ് വിതരണം
1 ശാO സി, ചോ് െഹൗസ്
2 സേരാജിനി െക, എ\ാീറവിട
3 രവീ എം, *ഷ
, , തളളതി
4 രാധ എം,

Qി6റ9് െഹൗസ്

5 സഹേദവ എം,

Qി6റ9് െഹൗസ്

6 െക എം രവീന്, Jണവം, പോട്

7 പാറായി വസO, െക പീസ്
8 രPിനി, ചോ് വീട്
9 െകൗസ സി, പാേലരി െഹൗസ്
10 1ീധര എ വി, നീലാംബരി
11 പി ശാO, ഇരിാ'് െഹൗസ്
12 മേനാജ്

മാ െക, തി െഹൗസ്

13 Jജി് വി െക, *ഷ
, ഭവ
14 സ ജി്

മാര്, ചാോ് െഹൗസ്

15 േJമി എ െക നടി െഹൗസ്
16 എം േമാഹനന്, ഐശYര;
17 സ ജാത െക, മോടി െഹൗസ്
XI

േEാബാഗ് വിതരണം
1 െസൗമ; െക, സമത
2 സ ജ സി, ചോ് െഹൗസ്േ◌
െക എ രാഘവന്, േഗാവി&ം
െക എ രവീന്, Jണവം
ദിലീപ എം, ദിപി നിവാസ്
Jവീണ എ എം, എം സി െഹൗസ്
പി ശാO, ഇരിാ'് െഹൗസ്
തി വാസ , തി െഹൗസ്
കാരായി കാ;ായനി, പ റാ'് െഹൗസ്
അേOാളി

മാരന്, െമാട്േട>

എം നാരായണി, എ\ാീറവിട
അജിത ടി, ൈകലാസം
ആ;

മാരന്, കാരി െഹൗസ്

പഴേയട് േമാഹനന്, മിഥ ല
േമാഹന എം, ഐശYര; നിവാസ്

ബീന ടി െക, തണ
എ സ േരഷ് ബാബ ,

ളിറവിട

ശാO, നാരായണി നിവാസ്
കറിേവ6ില,
കറിേവ6ില മ രി" ൈത വിതരണം

XII

1 െസൗമ; െക, സമത
2 ജാനകി െക വി,

Qി6റ9്

3 സ േര െക വി, െമാട്േട> െഹൗസ്
4 പ Cേഷാമ ടി എം, ഇ&ീപം
5 ബാല*ഷ
,  െക, 1ീൈശലം
6 െക വിജയ
7 സി ബാലന്, െമാട്േട> െഹൗസ്
8 എം േമാഹനന്, ഐശYര;
9 െപാല6ാടി ലീല, െമാട്േട> െഹൗസ്
10 അജിത ടി, ൈകലാസം
േതനീT വള

XIII

1 എം ശശി, മട6ര െഹൗസ്
പTറി ൈത വിതരണം

XIV

1 െസൗമ; െക, സമത
2 സ ജ സി, ചോ് െഹൗസ്േ◌
3

Q6 എം, സജിതാലയം

4 അനി

മാ െക വി , വ&നം

5 െക എം രവീന്, Jണവം, പോട്
6 സ േര െക വി, െമാട്േട> െഹൗസ്
7 െക എ രാഘവന്, േഗാവി&ം
8 ൈഷമ പി, യദ ന&്
9 എം നാരായണി, എ\ാീറവിട
10 ബീന ടി െക, തണ

11 സ ജാത െക, മോടി െഹൗസ്
XV

മാവി ൈത വിതരണം
1 െസൗമ; െക, സമത
2 സഹേദവ എം,

Qി6റ9് െഹൗസ്

െക എ രാഘവന്, േഗാവി&ം
പ തിയാി നാS, വലിയ പറ9് വീട
എം പി Jഭാകരന്, ശബ
L ം
ശ;ാമസ &ര െക എം, േതജസ്
രാധ എം,

Qി6റ9് െഹൗസ്

െകൗസ സി, പാേലരി െഹൗസ്
െക രാജന്, ഐശYര;
വി െകൗസല്ല;, വിM
XVI

കവ "ി ൈത വിതരണം
1 സ ജ സി, ചോ് െഹൗസ്േ◌
2 സ േര െക വി, െമാട്േട> െഹൗസ്
3 വസO െക, േകാമ് െഹൗസ്
4 േരാഹിണി, േകാേടാി
5 െക ഇ ഭാസ
7 രന്,

നിയി

6 േJമി എ െക നടി െഹൗസ്
7 അേOാളി
8 സ ജി്

മാരന്, െമാട്േട>
മാര്, ചാോ് െഹൗസ്

9 സ ജാത െക, മോടി െഹൗസ്

