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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 രാേജഷ് മാ പി പി, പാറ!"് െഹൗസ്
2 േമാഹന& െക, രചന, പാറാ
3 ഗേണഷ് െക ടി, മംഗല+
4 സതീശ& എം, /ീരാഗം
5 േമാഹ&ദാസ് ടി, കണികാരം
6 ഭാസ
2 ര& പി വി, പ3 തിയ വീ5ി െഹൗസ്
7 പി ജി ഷ
6 &5ി, പ3 തിയ പറ"ി
8 േവലായ3 ധ& െക, കാ8ിേരാട& െഹൗസ്
9 പി വി രാധാഷ
6 ന്, ചാ9്നി
10 ക:ണ& വി, /3തിലയ
11 രാേജശ;രി, പ3 തിയ വീ5ി
12 ചരയ& ഷ
6 ന്, ച<േശഖര& െത:
13 സത+ജി് പി പി, േജ+ാതിക
14 >ദീപ് മാ എ& എ, >ാ?ന
15 മാ@ െക, തവര െഹൗസ്
16 വിജയലA
B ി െക, പ+ാ&റവിട െഹൗസ്
17 െക.ആD C/o കമല ടി, സനിത നിവാസ്
18 കമല ടി, രാേഗഷ് നിവാസ്
19 അനF& എ, ആേGരി െഹൗസ്
20 രHാകര& െക വി, അഷിതം
21 മ3 9& ടി, ൈതി െഹൗസ്
22 സി പി ജനാIനന്, മJ/ീ
23 േദവ3 സി, ൈതി് െഹൗസ്
24 ലസിജ െക, സKേര+ാദയം

IV

േരാഗബാധിത െത് മ3 റിM് മാN
1 ഗേണഷ് െക ടി, മംഗല+

മാ്

2 േമാഹ&ദാസ് ടി, കണികാരം
3 ശാരദ വാMാലി, നിയി െഹൗസ്
4 ലീല എം, ബി93 നിവാസ്
5 ൈസനബ എം, നിഷാനാസ്
6 െക ച<മതിയQ, പKോട്
7 കാട& രാഘവന്, കാട& െഹൗസ്
8 പി വി രാധാഷ
6 ന്, ചാ9്നി
9 ടി കമലാAി, /ീകമലം
10 െത& സതി,െത& െഹൗസ്
11 ചരയ& ഷ
6 ന്, ച<േശഖര& െത:
12 വാസ3 വി, മിനി നിവാസ്
13 ഗീത പി, /ീഹരി െഹൗസ്
14 െക രാമന്, കാട& െഹൗസ്
15 വിജയലA
B ി െക, പ+ാ&റവിട െഹൗസ്
16 ഗീത പി സി, അSOഹ്
17 സ3 േലാചന എം, ആേGരി െഹൗസ്
18 എം ഹരിദാസന്, ആേGരി െഹൗസ്
19 കാട& പTനാഭന്, പT/ീ
20 കാ+ായനി, ഓടVിMാ
V

പകരം െതി& ൈത
1 ഹരിദാസ& എം, ആേGരി െഹൗസ്
2 സ3 േലാചന എം, ആേGരി െഹൗസ്

VI

പMറി വി് വിതരണം
1 മാധവി പ3 ല്, യ3 പി െഹൗസ്
2 േമാഹ&ദാസ് ടി, കണികാരം
3 ഷീന എ& വി, പ3 തിയ വീ5ി െഹൗസ്
4 സിW3 െക, ഓടVിMാ െഹൗസ്
5 ബി93 എം, ബി93 നിവാസ്
6 വXല സി, േതാ5ി െഹൗസ്
7 ശാരദ @ിി, യ3 പി െഹൗസ്
8 സ3 േരഷ് ബാബ3 എ െക, ഓടVിMാ െഹൗസ്
9 സ3 നിത എന്, YരിZ പറ"്

10 മാര& െക, !ാടി െഹൗസ്
11 യ3 പി രാഘവന്, യ3 പി െഹൗസ്
12 രHാകര& െക വി, അഷിതം
13 സ3 നിത പി പി, േദവി സദ&
14 ലസിജ െക, സKേര+ാദയം
VII

ഇGി മ8Z കിN് വിതരണം
1 കാരായി േബബി, നിയി െഹൗസ്
2 കാരായി േബബി, നിയി െഹൗസ്
3 >കാശ& െക, പ3 തിയ വീ5ി
4 ശാരദ ഇGിി, യ3 പി െഹൗസ്
5 ഗേണഷ് െക ടി, മംഗല+
6 േമാഹന& െക, രചന, പാറാ
7 എം സതീശന്, /ീരാഗം
8 യ3 പി നാ[, ഉ!3പറ"& െഹൗസ്
9 േമാഹ&ദാസ് ടി, കണികാരം
10 ലീല എം, ബി93 നിവാസ്
11 ഭാസ
2 ര& പി വി, പ3 തിയ വീ5ി െഹൗസ്
12 ശ+ാമള െക, പ3 @പറ"ി െഹൗസ്
13 പVജം പി, ഓടVിMാ െഹൗസ്
14 ലീല എം, ബി93 നിവാസ്
15 സേരാജിനി എം, പ3 & വീ5ി
16 ൈസനബ എം, നിഷാനാസ്
17 ഷീല സി െക, അAയ നിവാസ്
18 േദവകി ടി, എലി"& െഹൗസ്
19 കല്ല+ാണി, കല്ല+ാ] നിവാസ്
20 െക /ീമതി, അലിMി െഹൗസ്
21 േശാഭ ടി, സേരാവരം
22 സിW3 െക, ഓടVിMാ െഹൗസ്
23 രാഘവ& െക, കാട& െഹൗസ്
24 ശശീ<& ഇ പി, സപര+
25 എ& ഭാസ
2 രന്, നല്ലാച്േചരി െഹൗസ്
26 എ& ബാലഷ
6 ന്, നല്ലാച്േചരി െഹൗസ്

27 ശVര& പാ"ളളി, പാ"^ി െഹൗസ്
28 െക ച<മതിയQ, പKോട്
29 രാേജശ;രി, പ3 തിയ വീ5ി
30 െത& സതി,െത& െഹൗസ്
31 വXല സി, േതാ5ി െഹൗസ്
32 ചരയ& ഷ
6 ന്, ച<േശഖര& െത:
33 െക രാധ, കാവ+ാലയം
34 രാേജഷ് യ3 വി, ത_ി െഹൗസ്
35 സേരാജിനി െക, രാം നിവാസ്
36 ധന`യന്, ഹരിതം
37 ഗീത പി , /ീഹരി നിവാസ്
38 െചാa നാരായണി, െചാa െഹൗസ്
39 സരസ;തി എന്, െന_& െഹൗസ്
40 രേമശ& ടി, െകാ8& െഹൗസ്
41 ദിേനശ് സി, bശ+ നിവാസ്
42 മS പി വി, ദയേരാ് െഹൗസ്
43 സ3 നിത പി പി, േദവി സദ&
44 രവീ<& ടി, ൈതി െഹൗസ്
45 അനില വി െക, േദവദയം
46 പTിനി െക വി, !ാടി െഹൗസ്
47 െചാa ലീല, െചാa െഹൗസ്
48 രാജ& സി, ച3 ^ിയാട& െഹൗസ്
49 െചാa കാ+ായനി, പKളയാട് െഹൗസ്
50 മാര& െക, !ാടി െഹൗസ്
51 കമല ടി, രാേഗഷ് നിവാസ്
52 ശശി െക, >ണവം
53 േരാഹിണി പി, േമാേടാ& െഹൗസ്
54 രHാകര& െക വി, അഷിതം
55 െക പി േരാഹിണി, കല്ല3^ പറ"ി
56 നിQല െക, െചാa െഹൗസ്
57 േശാഭന. കല്ല3^കി!റ"്
58 െക പി േവലായ3 ധന്, കല്ല3^ പറ"ി

59 രാധ െക, എലിയ& െഹൗസ്
60 ജാനകി ടി, തി:വാട& െഹൗസ്
61 ഹരിദാസ& എം, ആേGരി െഹൗസ്
62 വിജയലA
B ി െക, പ+ാ&റവിട െഹൗസ്
63 രേമശ& പി. കറ െഹൗസ്
64 മ3 9& ടി, ൈതി െഹൗസ്
65 െക പി േരാഹിണി, കല്ല3^ പറ"ി
66 േവലായ3 ധ& െക, കാ8ിേരാട& െഹൗസ്
67 െക രാമന്, കാട& െഹൗസ്
68 ലീല എം, കാടന് െഹൗസ്
69 ലീല പി, ദീപം െഹൗസ്
70 ജാനകി പി െക, കാ8േരാട& െഹൗസ്
71 പി ജി ഷ
6 &5ി, പ3 തിയ പറ"ി
72 ലസിജ െക, സKേര+ാദയം
VIII

േനcവാഴ് വളം വിതരണം
1 സിW3 െക, ഓടVിMാ െഹൗസ്
2 ലീല പി, ദീപം െഹൗസ്
3 പി ജി ഷ
6 &5ി, പ3 തിയ പറ"ി

IX

കിഴ് വഗ
e കിN് വിതരണം
1 >ദീപ് മാ എ& എ, >ാ?ന
2 >കാശ& െക, പ3 തിയ വീ5ി
3 ഗേണഷ് െക ടി, മംഗല+
4 േമാഹന& െക, രചന, പാറാ
5 കാ+ായനി സി, േചാറ& െഹൗസ്
6 ഷീല സി െക, അAയ നിവാസ്
7 എ& ഭാസ
2 രന്, നല്ലാച്േചരി െഹൗസ്
8 എ& ബാലഷ
6 ന്, നല്ലാച്േചരി െഹൗസ്
9 രാേജശ;രി, പ3 തിയ വീ5ി
10 പ3 ഷ
f വി സി, വലിയ പറ"് െഹൗസ്
11 എ& ധന`യന്, ഹരിതം
12 പ5& വിജയന്, പ5& െഹൗസ്
13 രാമച<& സി, െചാa െഹൗസ്

14 രവീ<& ടി, ൈതി െഹൗസ്
15 ജാനകി ടി, തി:വാട& െഹൗസ്
16 എം ഹരിദാസന്, ആേGരി െഹൗസ്
17 ലീല എ& സി, െത& െഹൗസ്
18 വിജയലA
B ി െക, പ+ാ&റവിട െഹൗസ്
19 മ3 9& ടി, ൈതി െഹൗസ്
20 നിQല െക, െചാa െഹൗസ്
21 േദവ3 സി, ൈതി് െഹൗസ്
22 ലീല എ, കാട& െഹൗസ്
23 ലീല പി, ദീപം െഹൗസ്
24 ഗീത പി, /ീഹരി െഹൗസ്
25 ജാനകി പി െക, കാ8േരാട& െഹൗസ്
26 പി ജി ഷ
6 &5ി, പ3 തിയ പറ"ി
X

നാട&വാഴ് വിതരണം
1 >ദീപ് മാ എ& എ, >ാ?ന
2 അനിത പ3 തിയ വീ5ി
3 എം സതീശന്, /ീരാഗം
4 പVജം പി, ഓടVിMാ െഹൗസ്
5 ഭാസ
2 ര& പി വി, പ3 തിയ വീ5ി െഹൗസ്
6 ലീന എന്, നAg
7 കാ+ായനി പി വി, പ3 തിയ വീ5ി െഹൗസ്
8 ഷീന എ& വി, പ3 തിയ വീ5ി െഹൗസ്
9 ഷീല സി െക, അAയ നിവാസ്
10 ടി കമലാAി, /ീകമലം
11 രാേജശ;രി, പ3 തിയ വീ5ി
12 െത& സതി,െത& െഹൗസ്
13 സത+ജി് പി പി , േജ+ാതിക
14 സ3 നി മാര്, >തീA
15 എ& ധന`യന്, ഹരിതം
16 ഗീത പി, /ീഹരി െഹൗസ്
17 >മീള ടി എന്, വിനായക
18 ടി രേമശന്, െകാ8& െഹൗസ്

19 രാധ െക, എലിയ& െഹൗസ്
20 രാജീവ് പി, /ീരാഗ്
21 യ3 പി രാഘവന്, യ3 പി െഹൗസ്
22 രമണി യ3 പി, യ3 പി െഹൗസ്
23 ജാനകി ടി, തി:വാട& െഹൗസ്
24 പ5& വിജയന്, പ5& െഹൗസ്
25 ശVര& പാ"ളളി, പാ"^ി െഹൗസ്
26 കാട& പTനാഭന്, പT/ീ
27 മ3 9& ടി, ൈതി െഹൗസ്
28 െക /ീമതി, അലിMി െഹൗസ്
29 േവലായ3 ധ& െക, കാ8ിേരാട& െഹൗസ്
30 ലീല എ, കാട& െഹൗസ്
31 ലീല പി, ദീപം െഹൗസ്
32 ജാനകി പി െക, കാ8േരാട& െഹൗസ്
33 പി ജി ഷ
6 &5ി, പ3 തിയ പറ"ി
XI

Oാബാഗ് വിതരണം
1 േമാഹന& െക, രചന, പാറാ
2 േമാഹ&ദാസ് ടി, കണികാരം
3 പTാവതി പി, അനിഴം
4 റീജ െക വി, മാതാപിതാ
5 വിS പി പി, േഗാവി9 നിവാസ്
6 ജിഷ െക, മീര
7 ദിേനശ& പി, bശ+
8 േദവകി ടി, എലി"& െഹൗസ്
9 തി:വാട& സേരാജിനി, /ീൈശലം
10 കല്ല+ാണി, കല്ല+ാ] നിവാസ്
11 ഗീത ഇ എന്, ആഷിയാന െഹൗസ്
12 ടി കമലാAി, /ീകമലം
13 േഗാപമാ പി, െപാേF& െഹൗസ്
14 പ5& രാഘവന്, പ5& െഹൗസ്
15 രാേജശ;രി, പ3 തിയ വീ5ി
16 വXല സി, േതാ5ി െഹൗസ്

17 േദവകി സി, െപാേF& െഹൗസ്
18 രാേജഷ് യ3 വി, ത_ി െഹൗസ്
19 ശശി െക, >ണവം
20 >ദീപ് മാ എ& എ, >ാ?ന
21 ഗീത പി, /ീഹരി െഹൗസ്
22 സരസ;തി എന്, െന_& െഹൗസ്
23 ടി അംബ3 ജാAി, ചരയ& െഹൗസ്
24 രാമച<& പി െക, ദിവ+
25 രവീ<& ടി, ൈതി െഹൗസ്
26 അേശാക& പി, ലA
B ി നിവാസ്
27 ബാല& പി, /ീലയം
28 കമല ടി, രാേഗഷ് നിവാസ്
29 മS പി വി, ദയേരാ് െഹൗസ്
30 രാജീവ് പി, /ീരാഗ്
31 രHാകര& െക വി, അഷിതം
32 ജാനകി പി െക, കാ8േരാട& െഹൗസ്
33 ജാനകി ടി, തി:വാട& െഹൗസ്
34 ലീല എം, ബി93 നിവാസ്
35 ശിവദാസ& ടി, െതാവരായി െഹൗസ്
36 േദവ3 സി, ൈതി് െഹൗസ്
37 ലീല എ, കാട& െഹൗസ്
XII

കറിേവ!ില,
കറിേവ!ില മ3 രി ൈത വിതരണം
1 വിS പി പി, േഗാവി9 നിവാസ്
2 േദവകി ടി, എലി"& െഹൗസ്
3 തി:വാട& സേരാജിനി, /ീൈശലം
4 സിW3 െക, ഓടVിMാ െഹൗസ്
5 വസ3 മതി പി, െതയി െഹൗസ്
6 ടി രേമശന്, െകാ8& െഹൗസ്
7 രവീ<& ടി, ൈതി െഹൗസ്
8 രാജീവ് പി, /ീരാഗ്
9 ജാനകി സി, െചാa െഹൗസ്
10 മേനാജ് സി, െചാa െഹൗസ്

11 പ5& വിജയന്, പ5& െഹൗസ്
12 ലീല സി, െചാa െഹൗസ്
13 ലീല പി, ദീപം െഹൗസ്
XIII

േതനീM വള
ഇല്ല

XIV

പMറി ൈത വിതരണം
1 ഭാസ
2 ര& പി വി, പ3 തിയ വീ5ി െഹൗസ്
2 സേരാജിനി എം, പ3 & വീ5ി
3 സിW3 െക, ഓടVിMാ െഹൗസ്
4 ചരയ& ഷ
6 ന്, ച<േശഖര& െത:
5 എ& ധന`യന്, ഹരിതം
6 ടി രേമശന്, െകാ8& െഹൗസ്
7 രാധ െക, എലിയ& െഹൗസ്
8 സ3 നിത എന്, YരിZ പറ"്
9 പ5& രാഘവന്, പ5& െഹൗസ്
10 ലീല എ, കാട& െഹൗസ്
11 ലീല പി, ദീപം െഹൗസ്
12 ജാനകി പി െക, കാ8േരാട& െഹൗസ്
13 >കാശ& െക, പ3 തിയ വീ5ി
14 പി പി നാരായണന്, പാറ!റ"് െഹൗസ്
15 സി പി ജനാIനന്, മJ/ീ
16 സരസ;തി വി

XV

മാവി& ൈത വിതരണം
1 അനിത പ3 തിയ വീ5ി
2 സതീശ& എം, /ീരാഗം
3 സിW3 െക, ഓടVിMാ െഹൗസ്
4 രാേജഷ് യ3 വി, ത_ി െഹൗസ്

XVI

കവ3 ി& ൈത വിതരണം
1 സതീശ& എം, /ീരാഗം
2 ഭാസ
2 ര& എ&
3 സിW3 െക
4 ബാലഷ
6 & എ&

5 രവീ<& ടി, ൈതി െഹൗസ്
6 ജാനകി ടി
7 വിജയലA
B ി െക, പ+ാ&റവിട െഹൗസ്

