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I

െന വി് വിതരണം ഒാം വിള,
വിള രാംവിള
ഇല്ല

II

െനഷി് ൈജവവളം , ഒാം വിള രാംവിള
ഇല്ല

III

െത് ഷി് ൈജവവളം
1 എ കാ

ന, ലിജി നിവാസ്

2 വി വി ഭാസ
# രന്, ലിജി െഹൗസ്
3 വയലേ(ാ ജാ), മഠിെലി
4 സ+ ശീല യ+ , െപാെട+ പറ1്
5 വാസ+ െക പി, ചാലി െഹൗസ്
6 എ രാമഷ
3 ന്, മഠിെലി െഹൗസ്
7 സി പി ഹരിദാസ്, മീെല മഠിെലി
8 െക പി െഗൗരി അ7, നാരായണ
9 പാേലാറ ബാലന്, േലഖാലയം
10 എലിയ മാധവി, േയാഗിമഠം
11 പവി; പി, അന<് ഭവ
12 െക പി =ീേദവി, കാര>റ1്
13 മീര യ+ എന്, =ീൈചതന?ം
14 ആി േമസ
A ി , പBഴിയി െഹൗസ്
15 എ രഘ+ നാഥ ന1?ാര്, രശ
F ി
16 േദവാനG് പി, ആനG് ഭവ
17 ജയHകാശ് എ െക, നാരായണീയം
18 ഗീത എ പി, ഹരിേഗാവിGം
19 പ+ Iേഷാമ െക, അഷ
J ാലയം
20 വിമല എം വി, െവ>ാല
21 ബാലഷ
3  ന1?ാര്, േദവി വിലാസ്
22 സതീശ സി, ചടയ െഹൗസ്
23 രവീK പി, പL െഹൗസ്
24 െക പി =ീധരന്, =ീലM
F ി
25 INിണി എന്, േരവതി
26 Hീത ടി െക, =ീരാഗം

മാ്

27 ച1േളാ രാഘവന്, രQ നിവാസ്
28 േശാഭ വിജയന്, അRലി
29 അരവിGാM െക െക ,നട+ി
30 ഷിജി് െക പി, നിയതി
31 ആ െക ഷീന, ആ െക നിവാസ്
32 ആ െക ഷീജ, =ീൈശലം
33 സി ബാലഷ
3 ന്, െകൗസ
S ഭം
34 എ വാസ+ , േജ?ാതിസ്
35 രാധ എന്, രാഗം
36 ലത പി പി, ലM
F ി നിവാസ്
37 എ പാTതി, =ീേദവി സദനം
38 െക അേശാക്, തീUം
39 പVിനി ടി വി, Hിയ നിവാസ്
40 മW7 വസ<, രാേജKഭവ
41 എ പി രാേജKന്, രാേജK ഭവ
42 ശാ<Xമാരി എ ടി, താഴില്ല്
43 ഷീജ എം വി, ആശിവാദ്
44 െക Hകാശന്, ആശിവാദ്
45 െക െക സ+ ൈലഖ, Y മഹ
46 എ സ+ ധാേദവി, =ീനിവാസ്
47 രാമചK ടി െക, =ീപVം
IV

േരാഗബാധിത െത് മ+ റിZ് മാ[
1 എ രാമഷ
3 ന്, മഠിെലി െഹൗസ്
2 ആി േമസ
A ി , പBഴിയി െഹൗസ്
3 ലM
F ി എ, േയാഗിമഠം
4 െക പി െഗൗരി അ7, നാരായണ
5 പ+ ഷ
\ വല്ലി, കാര>റ1്
6 പാേലാറ ബാലന്, േലഖാലയം
7 ഗീതXമാരി െക, കാര>റ1്
8 െക േഗാപാലഷ
3 ന്, ലM
F ി നിവാസ്
9 ജയHകാശ് എ െക, നാരായണീയം
10 വിമല എം വി, െവ>ാല

11 വിജയ പി, സ]ഷ
^ ി
12 േശാഭ വിജയന്, അRലി
13 സി ബാലഷ
3 ന്, െകൗസ
S ഭം
14 എ പി രാേജKന്, രാേജK ഭവ
15 ത_ം െക െക, X`ി>റ1്
16 ശാ<Xമാരി എ ടി, താഴില്ല്
V

പകരം െതി ൈത
1 െക പി െഗൗരി അ7, നാരായണ
2 േദവാനG് പി, ആനG് ഭവ
3 സി ബാലഷ
3 ന്, െകൗസ
S ഭം
4 ത_ം െക െക, X`ി>റ1്
5 കാരായി വാസ+ , മഠിെലി

VI

പZറി വി് വിതരണം
1 എസ് രവീKന്, േശവBര െഹൗസ്
2 എ രാമഷ
3 ന്, മഠിെലി െഹൗസ്
3 Hീത വി, തവരി െഹൗസ്
4 െക പി നാരായണXLി, െസൗപണിക
5 െക പി =ീേദവി, കാര>റ1്
6 ൈബa െക, ബിa നിവാസ്
7 സ+ ശീല യ+ , െപാെട+ പറ1്
8 ചK പി, അന<് ഭവ
9 െക െക ഗീത, കണ്േണാbംകി
10 െക പി സ+ േരഷ് ബാബ+ , കാര>റ1്
11 രാജ മാേറാളി, തീരം
12 ആി േമസ
A ി , പBഴിയി െഹൗസ്
13 നGന എം, സേരാ നിവാസ്
14 രേമശ ആേ

രി, ഷ
3

15 രമണി െതാവരായി, ആേ

രി െഹൗസ്

16 അഷറഫ് സി പി എം, െമറീനാസ്
17 എ പി ഉല്ലാസ്, നGനം
18 അZ+ത പി, പ+  പ+ രയി
19 പVജ എന്, േദവ

20 ഗീത എ പി, ഹരിേഗാവിGം
21 വി വി ഭാസ
# രന്, ലിജി െഹൗസ്
22 വിജയ പി, സ]ഷ
^ ി
23 ബാലഷ
3  ന1?ാര്, േദവി വിലാസ്
24 േദവകി കാരായി, മീെല മഠിെലി
25 Xമാര കാരായി, മീെല മഠിെലി
26 സതീശ സി, ചടയ െഹൗസ്
27 ടി െക രാമദാസന്, േയാഗിമഠം െഹൗസ്
28 ശാ< പി, തeി െഹൗസ്
29 INിണി എന്, േരവതി
30 അരവിGാM െക െക ,നട+ി
31 ഇfാഹിം സി എZ്, ശംശീറാസ്
32 ഷിജി് െക പി, നിയതി
33 എം െക =ീധര പിളള, ശബരിഗിരി
34 ജീവ എ വി, പാTണം
35 സ+ നീഷ് സി പി, സീമ നിവാസ്
36 െക അേശാക്, തീUം
37 പVിനി ടി വി, Hിയ നിവാസ്
38 ശാ<Xമാരി എ ടി, താഴില്ല്
39 ഷീജ എം വി, ആശിവാദ്
40 െക Hകാശന്, ആശിവാദ്
VII

ഇ

ി മ`g കി[് വിതരണം

1 എസ് രവീKന്, േശവBര െഹൗസ്
2 രഘ+ െക, കാള െഹൗസ്
3 കമല എം എസ്, തeി െഹൗസ്
4 ദിലീപ് എ, മഠിേലി
5 െക പി Xമാരന്, ചാലി െഹൗസ്
6 Hീത വി, തവരി െഹൗസ്
7 േമാഹന െക പി, കാര>റ1്
8 േHമ െക, േയാഗിമഠം
9 െക പി െഗൗരി അ7, നാരായണ
10 മീര യ+ എന്, =ീൈചതന?ം

11 ലത എന്, െസൗപണിക
12 പാേലാറ ബാലന്, േലഖാലയം
13 ചK പി, അ<് ഭവ
14 പവി; പി, അന<് ഭവ
15 േശാഭ വി െക, വള>ിെലി െഹൗസ്
16 സ+ േരഷ് ബാബ+ െക പി, കാര>റ1്
17 രാജ മാേറാളി, തീരം
18 ആി േമസ
A ി , പBഴിയി െഹൗസ്
19 നGന എം, സേരാ നിവാസ്
20 േഷാളി െക, ദിവ?ം
21 എം പി ഉല്ലാസ്, നGനം
22 േദവാനG് പി, ആനG് ഭവ
23 സജീവ വി പി, പBഴിയി െഹൗസ്
24 അZ+ത പി, പ+  പ+ രയി
25 ജയHകാശ് എ െക, നാരായണീയം
26 വി വി ഭാസ
# രന്, ലിജി െഹൗസ്
27 ബാലഷ
3  ന1?ാര്, േദവി വിലാസ്
28 േദവകി കാരായി, മീെല മഠിെലി
29 Xമാര കാരായി, മീെല മഠിെലി
30 പി അന<ന്, മഠികി
31 ഷനില െക, മഠികി
32 വയലേ(ാ ജാ), മഠിെലി
33 ലീല െക, മഠിെലി
34 െകൗസല? മാേറാളി, പ+ Wേശരി െഹൗസ്
35 ശ?ാമള കാരായി, മഠിെലി
36 ലളിത സി, ചടയ െഹൗസ്
37 ചK സി, ചടയ െഹൗസ്
38 സതീശ സി, ചടയ െഹൗസ്
39 ബാലഷ
3  പി, പL െഹൗസ്
40 രവീK പി, പL െഹൗസ്
41 മേറാളി വhന്, േദവി പ
42 െക പി =ീശന്, =ീലM
F ി

43 INിണി എന്, േരവതി
44 വിമല െക പി, പ+ Wേശരി െഹൗസ്
45 ശാ< പി, തeി െഹൗസ്
46 Hീത പി െക, =ീരാഗം
47 സി രാഘവന്, രസ
J നിവാസ്
48 ജാനകി െക, തeി െഹൗസ്
49 നി7ല പാല, ആേ

രി െഹൗസ്

50 അരവിGാM െക െക ,നട+ി
51 ടി െക വിമല, വിമലാ സദ
52 ഇfാഹിം സി എZ്, ശംശീറാസ്
53 മാധവി എം, നട+ി െഹൗസ്
54 സി ബാലഷ
3 ന്, െകൗസ
S ഭം
55 ജീവ എ വി, പാTണം
56 സ+ നിഷ സി വി, സീമ നിവാസ്
57 െക അേശാക്, തീUം
58 പVിനി ടി വി, Hിയ നിവാസ്
59 ത_ം െക െക, X`ി>റ1്
60 എലിയ മാധവി, േയാഗിമഠം
61 സ+ േരഷ് പി, മഠിെലി
62 കാരായി വാസ+ , മഠിെലി
63 ഷീജ എം വി, ആശിവാദ്
64 െക Hകാശന്, ആശിവാദ്
65 േദവBLി, മാാ

ി

66 െക െക സ+ ൈലഖ, Y മഹ
67 അനീഷ് Xമാ ടി െക, അ1ാടി
VIII

േനiവാഴ് വളം വിതരണം
1 െക പി െഗൗരി അ7, നാരായണ
2 എ സ+ ധാേദവി, =ീനിവാസ്
3 േദവാനG് പി, ആനG് ഭവ
4 അZ+ത പി, പ+  പ+ രയി
5 പVജ എന്, േദവ
6 ഗീത എ പി, ഹരിേഗാവിGം

7 രതി പി, പടി`ാറയി
8 ആ െക ഷീന, ആ െക നിവാസ്
9 ആ െക ഷീജ, =ീൈശലം
10 ഷീജ എം വി, ആശിവാദ്
11 െക Hകാശന്, ആശിവാദ്
IX

കിഴ് വഗ
j കി[്
1 എസ് രവീKന്, േശവBര െഹൗസ്
2 ദിലീപ് എ, മഠിേലി
3 എ സ+ ധാേദവി, =ീനിവാസ്
4 െക വി Xമാരന്, ചാലി െഹൗസ്
5 െക പി െഗൗരി അ7, നാരായണ
6 പാേലാറ ബാലന്, േലഖാലയം
7 െക വി =ീേദവി, കാര>റ1്
8 രാജ മാേറാളി, തീരം
9 നGന എം, സേരാ നിവാസ്
10 ആേ

രി രേമശന്, ഷ
3

11 എ പി ഉല്ലാസ്, നGനം
12 േദവാനG് പി, ആനG് ഭവ
13 അZ+ത പി, പ+  പ+ രയി
14 ഗീത എ പി, ഹരിേഗാവിGം
15 ബാലഷ
3 ന്, േദവി വില്ല
16 ലM
F ി െക, തeി െഹൗസ്
17 േദവകി കാരായി, മീെല മഠിെലി
18 Xമാര കാരായി, മീെല മഠിെലി
19 മാേറാളി വhന്, േദവിപ
20 ശാ< പി, തeി െഹൗസ്
21 Hീത ടി െക, =ീരാഗം
22 നി7ല പാല, ആേ

രി െഹൗസ്

23 അരവിGാM െക െക ,നട+ി
24 സി ബാലഷ
3 ന്, െകൗസ
S ഭം
25 ജീവ എ വി, പാTണം
26 സ+ നീഷ് സി പി, സീമ നിവാസ്

27 പVിനി ടി വി, Hിയ നിവാസ്
28 സ+ േരഷ് പി, മഠിെലി
29 ഷീജ എം വി, ആശിവാദ്
30 െക Hകാശന്, ആശിവാദ്
31 രാമചK ടി െക, =ീപVം
X

നാട വാഴ് വിതരണം
1 ലളിത സി, ചടയ െഹൗസ്
2 സതീശ സി, ചടയ െഹൗസ്
3 സി ഷ
3 ന്, ചരയ െഹൗസ്
4 കമലാMി െക, ആേ

രി െഹൗസ്

5 INിണി എന്, േരവതി
6 എം െക വനജാMി, ഷിജി നിവാസ്
7 ശാ< പി, തeി െഹൗസ്
8 അരവിGാM െക െക ,നട+ി
9 ആ െക ഷീജ, =ീൈശലം
10 ടി െക വിമല, വിമലാ സദ
11 ഇfാഹിം സി എZ്, ശംശീറാസ്
12 മാധവി എം, നട+ി െഹൗസ്
13 സി ബാലഷ
3 ന്, െകൗസ
S ഭം
14 ജീവ എ വി, പാTണം
15 ലീന എം, അkതം
16 സ+ നീഷ് സി പി, സീമ നിവാസ്
17 ത_ം െക െക, X`ി>റ1്
18 െക െക സ+ ൈലഖ, Y മഹ
19 നGന എം, സേരാ നിവാസ്
20 അZ+ത പി, പ+  പ+ രയി
21 പVജ എന്, േദവ
22 ഗീത എ പി, ഹരിേഗാവിGം
23 ബാലഷ
3 ന്, േദവി വില്ല
24 ആി േമസ
A ി , പBഴിയി െഹൗസ്
25 െക പി െഗൗരി അ7, നാരായണ
26 െക പി =ീേദവി, കാര>റ1്

27 എലിയ മാധവി, േയാഗിമഠം
28 ഗീതXമാരി െക, കാര>റ1്
29 ശX<ള െക, നാേണാ് െഹൗസ്
30 സ+ ശീല യ+ , െപാെട+ പറ1്
31 േശാഭ വി െക, വള>ിെലി െഹൗസ്
32 സ+ േരഷ
l ാബ+ െക പി, കാര>റ1്
33 രാജ മാേറാളി, തീരം
34 െക പി =ീശന്, =ീലM
F ി
35 േമാഹന െക പി, കാര>റ1്
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േOാബാഗ് വിതരണം
1 എസ് രവീKന്, േശവBര െഹൗസ്
2 ദിലീപ് എ, മഠിേലി
3 െക പി Xമാരന്, ചാലി െഹൗസ്
4 േമാഹന െക പി, കാര>റ1്
5 െക പി െഗൗരി അ7, നാരായണ
6 ആി േമസ
A ി , പBഴിയി െഹൗസ്
7 െക പVിനി, പാ1ളളി െഹൗസ്
8 ബിa െക, ബിa നിവാസ്
9 രാജീവ സി, സംഗീതം
10 ഗീWXമാരി െക, കാര>റ1്
11 രാജ മാേറാളി, തീരം
12 ആേ

രി രേമശന്, ഷ
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13 പVജ എന്, േദവ
14 ഗീത എ പി, ഹരിേഗാവിGം
15 വിജയ പി, സ]ഷ
^ ി
16 ലM
F ി െക, തeി െഹൗസ്
17 സി െക േകാമളവല്ലി, വണം
18 ഷനില െക, മഠികി
19 വയലേ(ാ ജാ), മഠിെലി
20 െകൗസല? മാേറാളി, പ+ Wേശരി െഹൗസ്
21 രാമദാസ ടി െക, േയാഗിമഠം
22 രവീK പി, പL െഹൗസ്

23 ഉമാശ_ര്, സി െക െഹൗസ്
24 സതീശ സി, ചടയ െഹൗസ്
25 െക പി =ീധരന്, =ീലM
F ി
26 INിണി എന്, േരവതി
27 ആ െക ഷീജ, =ീൈശലം
28 ഇfാഹിം സി എZ്, ശംശീറാസ്
29 ഷിജി് െക പി, നിയതി
30 എം െക =ീധര പിളള, ശബരിഗിരി
31 ആ െക ഷീന, ആ െക നിവാസ്
32 ജീവ എ വി, പാTണം
33 വിജയ എം െക, െപാെട+ പറ1്
34 എ വാസ+ , േജ?ാതിസ്
35 ലത പി പി, ലM
F ി നിവാസ്
36 പVിനി ടി വി, Hിയ നിവാസ്
37 ശാ<Xമാരി എ ടി, താഴില്ല്
38 േദവBLി, മാാി
39 എ സ+ ധാേദവി, =ീനിവാസ്
XII
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1 എസ് രവീKന്, േശവBര െഹൗസ്
2 Hീത വി, തവരി െഹൗസ്
3 െക പി േമാഹനന്, കാര>റ1്
4 െക പി െഗൗരി അ7, നാരായണ
5 െക പി നാരായണXLി, െസൗപണിക
6 ജേയഷ് െക പി, കാര>റ1്
7 ഗീതXമാരി െക, കാര>റ1്
8 സ+ ശീല യ+ , െപാെട+ പറ1്
9 ആയിഷ െക പി, നജീദ മസി
10 ചK പി, അ<് ഭവ
11 പവി; പി, അന<് ഭവ
12 Hീത എം, അന<് ഭവ
13 െക െക ഗീത, കണ്േണാbംകി
14 സ+ േരഷ് ബാബ+ െക പി, കാര>റ1്

15 ആേ

രി രേമശന്, ഷ
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16 അഷറഫ് സി പി എം, െമറീനാസ്
17 േദവാനG് പി, ആനG് ഭവ
18 ഗീത എ പി, ഹരിേഗാവിGം
19 വി വി ഭാസ
# രന്, ലിജി െഹൗസ്
20 പ+ Iേഷാമ െക, അഷ
J ാലയം
21 വിജയ പി, സ]ഷ
^ ി
22 ബാലഷ
3  ന1?ാര്, േദവി വിലാസ്
23 ബാലഷ
3  പി, പL െഹൗസ്
24 രവീK പി, പL െഹൗസ്
25 INിണി എന്, േരവതി
26 ശാ< പി, തeി െഹൗസ്
27 അരവിGാM െക െക ,നട+ി
28 ഇfാഹിം സി എZ്, ശംശീറാസ്
29 ജീവ എ വി, പാTണം
30 സ+ നീഷ് സി പി, സീമ നിവാസ്
31 ലത പി പി, ലM
F ി നിവാസ്
32 ത_ം െക െക, X`ി>റ1്
33 ഷീജ എം വി, ആശിവാദ്
34 െക Hകാശന്, ആശിവാദ്
35 െക െക സ+ ൈലഖ, Y മഹ
36 പVജ എന്, േദവ
XIII

േതനീZ വള
1 ഷിജി് െക പി, നിയതി
2 പVിനി ടി വി, Hിയ നിവാസ്

XIV

പZറി ൈത വിതരണം
1 എസ് രവീKന്, േശവBര െഹൗസ്
2 എ രാമഷ
3 ന്, മഠിെലി െഹൗസ്
3 എ സ+ ധാേദവി, =ീനിവാസ്
4 െക പി Xമാരന്, ചാലി െഹൗസ്
5 Hീത വി, തവരി െഹൗസ്
6 േമാഹന െക പി, കാര>റ1്

7 െക പി െഗൗരി അ7, നാരായണ
8 െക പി നാരായണXLി, െസൗപണിക
9 ജേയഷ് െക പി, കാര>റ1്
10 െക പി =ീേദവി, കാര>റ1്
11 ബിa െക, ബിa നിവാസ്
12 രാജീവ സി, സംഗീതം
13 ഗീത Xമാരി െക, കാര>റ1്
14 ത_ം െക െക, X`ി>റ1്
15 ശX<ള െക, നാേണാ് െഹൗസ്
16 ആയിഷ െക പി, നജീദ മസി
17 സ+ േരഷ് ബാബ+ െക പി, കാര>റ1്
18 ആി േമസ
A ി , പBഴിയി െഹൗസ്
19 േഷാളി െക, ദിവ?ം
20 എം രാേജഷ്, തeി െഹൗസ്
21 അഷറഫ് സി പി എം, െമറീനാസ്
22 പVജ എന്, േദവ
23 ഗീത എ പി, ഹരിേഗാവിGം
24 വി വി ഭാസ
# രന്, ലിജി െഹൗസ്
25 വിജയ പി, സ]ഷ
^ ി
26 ബാലഷ
3  ന1?ാര്, േദവി വിലാസ്
27 േദവകി കാരായി, മീെല മഠിെലി
28 Xമാര കാരായി, മീെല മഠിെലി
29 പി അന<ന്, മഠികി
30 ഷനില െക, മഠികി
31 വയലേ(ാ ജാ), മഠിെലി
32 ലളിത സി, ചടയ െഹൗസ്
33 ചK സി, ചടയ െഹൗസ്
34 സതീശ സി, ചടയ െഹൗസ്
35 ബാലഷ
3  പി, പL െഹൗസ്
36 രവീK പി, പL െഹൗസ്
37 ഉമാശ_ര്, സി െക െഹൗസ്
38 ശാ< പി, തeി െഹൗസ്

39 ബിG+ എം, തeി െഹൗസ്
40 നി7ല പാല, ആേ

രി െഹൗസ്

41 അരവിGാM െക െക ,നട+ി
42 ഷിജി് െക പി, നിയതി
43 ജീവ എ വി, പാTണം
44 സ+ നീഷ് സി പി, സീമ നിവാസ്
45 എ പാTതി, =ീേദവി സദനം
46 പVിനി ടി വി, Hിയ നിവാസ്
47 എലിയ മാധവി, േയാഗിമഠം
48 ഷീജ എം വി, ആശിവാദ്
49 െക Hകാശന്, ആശിവാദ്
50 െക െക സ+ ൈലഖ, Y മഹ
XV

മാവി ൈത വിതരണം
1 ആി േമസ
A ി , പBഴിയി െഹൗസ്
2 െക പി നാരായണXLി, െസൗപണിക
3 െക പി =ീേദവി, കാര>റ1്
4 െക Hകാശന്, ആശിവാദ്
5 അഷറഫ് സി പി എം, െമറീനാസ്
6 േദവാനG് പി, ആനG് ഭവ
7 ഗീത എ പി, ഹരിേഗാവിGം
8 ബാലഷ
3  ന1?ാര്, േദവി വിലാസ്
9 അനിXമാ എന്, അജയ് നിവാസ്
10 INിണി എന്, േരവതി
11 ശാ< പി, തeി െഹൗസ്
12 സി രാഘവന്, രസ
J നിവാസ്
13 നി7ല പാല, ആേ

രി െഹൗസ്

14 സി ബാലഷ
3 ന്, െകൗസ
S ഭം
15 ലീന എം, അkതം
16 ലത പി പി, ലM
F ി നിവാസ്
17 പVിനി ടി വി, Hിയ നിവാസ്
18 ത_ം െക െക, X`ി>റ1്
19 ഷീജ എം വി, ആശിവാദ്

20 േമാഹന െക പി, കാര>റ1്
21 രാമചK ടി െക, =ീപVം
കവ+ ി ൈത വിതരണം
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1 ദിലീപ് എ, മഠിേലി
2 െക പി െഗൗരി അ7, നാരായണ
3 െക പി =ീേദവി, കാര>റ1്
4 ആയിഷ െക പി, നജീദ മസി
5 െക പി േമാഹനന്, കാര>റ1്
6 ഭാസ
# ര െക െക, േചാതി
7 സ+ േരഷ് ബാബ+ െക പി, കാര>റ1്
8 േമാഹന െക പി, കാര>റ1്
9 എ സ+ ധാേദവി, =ീനിവാസ്
10 ഷീജ എം വി, ആശിവാദ്
11 െക Hകാശന്, ആശിവാദ്
12 അഷറഫ് സി പി എം, െമറീനാസ്
13 ഗീത എ പി, ഹരിേഗാവിGം
14 വി വി ഭാസ
# രന്, ലിജി െഹൗസ്
15 ബാലഷ
3  ന1?ാര്, േദവി വിലാസ്
16 രതി പി, പടി`ാറയി
17 ഷനില െക, മഠികി
18 െകൗസല? മാേറാളി, പ+ Wേശരി െഹൗസ്
19 ബിG+ എം, തeി െഹൗസ്
20 അരവിGാM െക െക ,നട+ി
21 സി ബാലഷ
3 ന്, െകൗസ
S ഭം
22 ജീവ എ വി, പാTണം
23 ലീന എം, അkതം
24 പVിനി ടി വി, Hിയ നിവാസ്
25 എലിയ മാധവി, േയാഗിമഠം
26 വയലേ(ാ ജാ), മഠിെലി
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