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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 െചകം പി െക, മഠി െഹൗസ്
2 േബനസീറ പി, ൈബ) സി*ാസ്
3 െകൗസ+ ഇ, വലിയ വീട്
4 പാ.തി/0ി പി.െക, പാരിജാതം
5 രേമശ് വി, നവനീത്
6 എ അ4+തന്, സ+ രഭി
7 ഉണ
7 ിഷ
7 8 െക, െസൗപണ
7 ിക
8 ആസിയ െക െക, െക െക നിവാസ്
9 മ+ ഹ:ദ് റഫീ് ഒ െക, ബിസ
= ില്ല
10 ശാഹിത ഒ െക, ശമിനാസ്
11 ഗീത പി, ല?
= ിപ
12 കാ@ായനി അ: പി വി, ഷ
7 പ
13 രാജ8 െക എന്, പറ് െഹൗസ്
14 മ+ രളീധര8 എം സി, Bീലകം
15 എ ടി അഷറഫ് ഹാജി, ഫസസ
16 േമാഹന8 എന്, േമാഹനാലയം
17 ചCിക പി െക, വയല+ ംെപD
18 അബ
E F G കാദര്, ഹഷ
19 െക പി ചCേശഖരന്, വനജാലയം
20 എ െക േഹമലത, വനജാലയം
21 രാമഷ
7 8 ടി െക, രാം നിവാസ്
22 പി പി രമണി, സായIജ@ം
23 സി ലത, ഉദയം
24 സി ഭാഗ@ല?
= ി, വJനം
25 എ8 പKാവതി, പടിLാെറ തറയി
26 ലീല െക, Bീനിലയം

മാ്

27 എ8 െക രാധ, Bീനാരായണ നിവാസ്
28 ഭOവPല8 എ8 െക, BീവPം
29 കാര8 Bീധര8 നായര്, െപൗണ
7 മി
30 പി വി ചാ)/0ി, റീമ നിവാസ്
31 െക വി നബീസ+ , മാണിോ് െഹൗസ്
32 പി വി Bീേദവി അ:, ൈതിയി െഹൗസ്
33 എസ് സതീശന്, േBയസ
Q ്
34 സി സരിത, ഉദയം
35 ശാരദ ടി, പീടികി
36 ടി എം രാമദാസന്, പ+ 8 വീ0ി
37 Rീത സി, ൈചതന@
38 ശശിധര8 എം, തീSം
39 ടി െക മാധവന്, നJനം
40 പി വി ശാT, ആശാ8റവിട
41 പി വി സതി, കാിക
42 ടി െക U0ിഹസ
Q ന്, ഹസിനാസ്
43 അജിത പി, കരി+ UV:
44 പKിനി ആലാടന്, വലിയ വീട്
45 പി വി ചCി, േപാതിേയാടം െഹൗസ്
46 പKാവതി പി വി. പാസ് ഭവ8
47 രാജ8 മാേറാളി, ശീതG
48 രതീഷ് ജി, കരി+ UV:
IV

േരാഗബാധിത െത് മ+ റി4് മാD
1 േറാജ ഒ, പWാേര8റവി
2 േബനസീറ പി, ൈബ) സി*ാസ്
3 െക സി താ8 ന@ാര്, നിXിേലരി വീട്
4 Bീധര8 എം, തീSം
5 േദവ+ േകാമ്, പാറേ: െഹൗസ്
6 െകൗസ+ ഇ, വലിയ വീട്
7 െക U0ിഹസ
Q ന്, ഹസീനാസ്
8 എം വനജ, തY+Zതി െഹൗസ്
9 ആലയാട8 ജാ[, പാേറ: െഹൗസ്

10 പി വി ചCി, േപാതിേയാടം െഹൗസ്
11 എ അ4+തന്, സ+ രഭി
12 വിജയ8 െക, കടയ8േകാട്
13 മാധവി എന്, കടയേXാ0്
14 ശശിധര8 െക, കടയേXാ0്
15 േസാമസ+ Jര8 പി വി, ജാനകി സദനം
16 എ8 പKാവതി, പടിLാെറ തറയി
17 ഷ
7 Uമാ എന്, പടിLാെറ െപായി
18 രാമഷ
7 8 ടി െക, രാം നിവാസ്
19 പി വി ചാ)/0ി, റീമ നിവാസ്
20 െക വി നബീസ+ , മാണിോ് െഹൗസ്
21 എ െക േഹമലത, വനജാലയം
22 േശാഭന പി, പWാേര8റവിട
23 ആസിയ െക െക, െക െക നിവാസ്
24 കാ@ായനി അ: പി വി, ഷ
7 പ
25 രാജ8 െക എന്, പറ് െഹൗസ്
26 സീന സി, അറഫ മഹ
27 പി സി വാസ+
28 ഭാസ
\ രന്, പWാേര8റവി
29 ആയിഷ െക സി, െപായി െഹൗസ്
30 അബ
E F G കാദര്, ഹഷ
VI

പ4റി വി് വിതരണം
1 െചകം പി െക, മഠി െഹൗസ്
2 ശ@ാമള െക പി, പീടികി
3 ശാT ടി, പീടികി
4 വിേനാദ8 എം, കടയേXാ0്
5 ടി െക U0ിഹസ
Q ന്, ഹസിനാസ്
6 രാജ8 മാേറാളി, ശീതG
7 ശാരദ െക, പ+ 8 പ+ രയി
8 രാമഷ
7 8 ടി െക, രാം നിവാസ്
9 പി വി രമണി, സായIജ@ം
10 സ+ ജാത െക, പ+ 8പ+ രയി

11 ഷാഹിദ ഒ െക, ഷമിനാസ്
12 രാജ8 െക എന്, പറ് െഹൗസ്
13 സി അലി, ൈബ) അസ്റാ
14 ഗീത െക പി, ഗീതാലയം
15 മ+ രളീധര8 എം സി, Bീലകം
16 നിഷ പി, വരദാസ്
17 േരാഹിണി പി, കിളിയംെപായി െഹൗസ്
18 സി മ+ ഹ:ദ്, സംസം
19 എ പി മജീദ്, ൈബ) മ]I8
20 െസീന ഡി, അറഫ മഹ
21 ആയിഷ െക സി, െപായി െഹൗസ്
22 മ+ ഹ:ദ് റഫീ് ഒ െക, ബിസ
= ില്ല
23 അബ
E F G കാദര്, ഹഷ
24 ഉണ
7 ിഷ
7 8 െക, െസൗപണ
7 ിക
VII

ഇWി മLG കിD് വിതരണം
1 ഉണ
7 ിഷ
7 8 െക, െസൗപണ
7 ിക
2 കാWന പി പി വലിയ വീട്
3 പി എം വിമലUമാരി, പവി^ം
4 ഷാഹിദ ഒ െക, ഷമിനാസ്
5 െഫൗസിയ പി െക, െമാ0: െഹൗസ്
6 ഗീത പി, ല?
= ിപ
7 കാ@ായനി അ: പി വി, ഷ
7 പ
8 രാജ8 െക എന്, പറ് െഹൗസ്
9 ജാനകി പി, Bീധരിദം
10 എം രവീCന്, പ+ തിയ പ+ രയി
11 മ+ രളീധര8 എം സി, Bീലകം
12 േരാഹിണി പി, കിളിയംെപായി െഹൗസ്
13 മ+ ഹ:ദ് സി, സംസം
14 രാജ8 െക, കടയേXാട്
15 ഗീത എം, ഗീതാലയം
16 മ+ UJ8 എന്, േസാപാനംട
17 മ+ ഹ:ദ് റഫീ് ഒ െക, ബിസ
= ില്ല

18 മ_ള
19 ഭOവPല8 എ8 െക, BീവPം
20 എ8 സ+ Uമാരന്, പടിLാറയി
21 രജിത എം, പടിLാറയി
22 ലീല െക, Bീനിലയം
23 രാമഷ
7 8 ടി െക, രാം നിവാസ്
24 എസ് സതീശന്, േBയസ
Q ്
25 കാ@ായനി എന്, പടിLാറയി
26 എ8 പKാവതി, പടിLാെറ തറയി
27 ശാT ടി, പീടികി
28 ശ@ാമള െക പി, പീടികി
29 ഭാഗ
` വി എം സി, പKനാഭം
30 പKിനി ആലാടന്, വലിയ വീട്
31 ശാങധര8 വി പി, സാരംഗി
32 രാജ8 മാേറാളി, ശീതG
33 ശശിധര8 എം, തീSം
34 ബാബ+ ആലയാടന്, ഉഷസ
Q ്
35 െകൗസ+ ഇ, വലിയ വീട്
36 വിേനാദ8 എം, കടയേXാ0്
37 വിജയ8 െക, കടയ8േകാട്
38 ശശിധര8 െക, കടയേXാ0്
39 ശാരദ എം, അ4+േദവ്
40 മാധവി എന്, കടയേXാ0്
41 ടി െക U0ിഹസ
Q ന്, ഹസിനാസ്
VIII

േനbവാഴ് വളം വിതരണം
1 കാ@ായനി, പടിLാറയി
2 രാജ8 െക എന്, പറ് െഹൗസ്
3 ഭOവPല8 എ8 െക, BീവPം
4 ശാരദ െക, പ+ 8 പ+ രയി
5 ശാT ടി, പീടികി
6 വിേനാദ8 എം, കടയേXാ0്
7 ശശിധര8 എം, തീSം

8 രാജ8 മാേറാളി, ശീതG
IX

കിഴ് വഗ
` കിD്
1 മ_ള
2 കാരാ8 Bീധര8 നായര്, െപൗണ
7 മി
3 ലീല െക, Bീനിലയം
4 മാധവി എന്, കടയേXാ0്
5 വിേനാദ8 എം, കടയേXാ0്
6 Bീധര8 എം, തീSം
7 രാജ8 മാേറാളി, ശീതG
8 മ+ രളീധര8 എം സി, Bീലകം
9 ജാനകി പി, Bീധരിദം
10 രാജ8 െക എന്, പറ് െഹൗസ്
11 ഉണ
7 ിഷ
7 8 െക, െസൗപണ
7 ിക

X

നാട8 വാഴ് വിതരണം
1 പി ജയറാം, അനഘ
2 മ_ള
3 െക വി നബീസ+ , മാണിോ് െഹൗസ്
4 െക സി ദാേമാദരന്, ഐശfര@
5 ശ@മള െക, കരി+ UV:
6 ടി എം രാമദാസന്, പ+ 8 വീ0ി
7 ഭാഗ
` വി എം സി, പKനാഭം
8 പKിനി ആലാടന്, വലിയ വീട്
9 മാധവി എന്, കടയേXാ0്
10 മ+ ഹ:ദ് റഫീ് ഒ െക, ബിസ
= ില്ല
11 മ+ ഹ:ദ് സി, സംസം
12 സി അലി, ൈബ) അസ്റാ
13 ആയിഷ െക സി, െപായി െഹൗസ്
14 അബ
E F G കാദര്, ഹഷ

XI

േMാബാഗ് വിതരണം
1 സ+ നി Uമാ എ, സപ
g മി
2 േറാജ ഒ, പWാേര8റവി
3 മാധവി എന്, കടയേXാ0്

4 എം ശാT, പനയട െഹൗസ്
5 മ+ ഹ:ദ് റഫീ് ഒ െക, ബിസ
= ില്ല
6 ആസിയ െക െക, െക െക നിവാസ്
7 ഗീത പി പി, ല?
= ിപ
8 കാ@ായനി അ: പി വി, ഷ
7 പ
9 ജാനകി പി, Bീധരിദം
10 എം രവീCന്, പ+ തിയ പ+ രയി
11 മ+ രളീധര8 എം സി, Bീലകം
12 നിഷ പി, വരദാസ്
13 േരാഹിണി പി, കിളിയംെപായി െഹൗസ്
14 മ+ ഹ:ദ് സി, സംസം
15 സീന സി, അറഫ മഹ
16 വിേനാദ8 എം, കടയേXാ0്
17 രാജ8 െക, ൈകതRവ8 െഹൗസ്
18 അബ
E F G കാദര്, ഹഷ
19 ജയറാം െക, ഗാനം
20 ഭOവPല8 എ8 െക, BീവPം
21 ജയറാം, അനഘ
22 ശാരദ െക, പ+ 8 പ+ രയി
23 സ+ ജാത െക, പ+ 8പ+ രയി
24 മറിയ+ െക െക, ആകാശ് െഹൗസ്
25 പി പി Bീേദവി അ:, ൈതിയി
26 പി പി രമണി, സായIജ@ം
27 എസ് സതീശന്, േBയസ
Q ്
28 ലീല െക, Bീനിലയം
29 െക ബാലന്, പാേറ: െഹൗസ്
30 എ അ4+തന്, സ+ രഭി
31 അജിത പി, കരി+ UV:
32 ശ@ാമള, കരി+ UV:
33 ചCിക എന്, കടയേXാ0്
34 ശാT എന്, കരി+ UV:
35 ശാT പി, കരി+ UV:

36 എം വനജ, തY+Zതി െഹൗസ്
XII

കറിേവhില മ+ രി ൈത വിതരണം
1 കാ@ായനി അ: പി വി, ഷ
7 പ
2 ഗീത പി പി, ല?
= ിപ
3 മ+ ഹ:ദ് സി, സംസം
4 ആയിഷ െക സി, െപായി െഹൗസ്
5 ചC8 സി, ഷ
7 പ
6 ചാലി ശാരദ, മാണിോ് െഹൗസ്
7 ജയറാം പി, അനഘ
8 സ+ ജാത െക, പ+ 8പ+ രയി
9 രാമഷ
7 8 ടി െക, രാം നിവാസ്
10 െക വി നബീസ+ , മാണിോ് െഹൗസ്
11 സീതാല?
= ി, പ+ 8 പ+ രയി െഹൗസ്
12 പKിനി ആലാടന്, വലിയ വീട്
13 മ+ സ
g ഫ എ െക, എ െക നിവാസ്
14 ശശിധര8 െക, കടയേXാ0്
15 വിജയ8 െക, കടയ8േകാട്
16 വിേനാദ8 , കടയേXാ0്
17 െക Rേമാദ്, കരി+ UV:
18 Rീത സി, ൈചതന@
19 േസാമസ+ Jര8 പി വി, ജാനകി സദനം

XIII

േതനീ4 വള
1 ഉഷ സി എ4്, പ+ തിയ പ+ രയി
2 സി വി സതിക, കാിക

XIV

പ4റി ൈത വിതരണം
1 സ+ നി Uമാ എ, സപ
g മി
2 ആസിയ െക െക, െക െക നിവാസ്
3 കാ@ായനി അ: പി വി, ഷ
7 പ
4 രാജ8 െക, ൈകതRവ8 െഹൗസ്
5 അബ
E F G കാദര്, ഹഷ
6 സ+ ജാത െക, പ+ 8പ+ രയി
7 ജയറാം പി, അനഘ

8 എ8 െക രാധ, Bീനാരായണ നിവാസ്
9 െക ജയറാം, ഗാനം
10 ശാരദ െക, പ+ 8 പ+ രയി
11 പKിനി ആലാടന്, വലിയ വീട്
12 രാജ8 െക, ൈകതRവ8 െഹൗസ്
13 അജിത പി, കരി+ UV:
14 േസാമസ+ Jര8 പി വി, ജാനകി സദനം
15 രാജ8 മാേറാളി, ശീതG
16 ബാബ+ ആലയാടന്, ഉഷസ
Q ്
17 വിേനാദ8 എം, കടയേXാ0്
XV

മാവി8 ൈത വിതരണം
1 െക എം പKനാഭന്, െക എം നിവാസ്
2 പKിനി ആലാടന്, വലിയ വീട്
3 മ+ സ
g ഫ എ െക, എ െക നിവാസ്
4 ടി െക മാധവന്, നJനം
5 Rീത സി, ൈചതന@
6 ആസിയ െക െക, െക െക നിവാസ്
7 ഷാഹിദ ഒ െക, ഷമിനാസ്
8 ഗീത പി പി, ല?
= ിപ
9 കാ@ായനി അ: പി വി, ഷ
7 പ
10 ചC8 സി, ഷ
7 പ
11 മ+ രളീധര8 എം സി, Bീലകം
12 മ+ ഹ:ദ് സി, സംസം
13 അബ
E F G കാദര്, ഹഷ

XVI

കവ+ ി8 ൈത വിതരണം
1 മ_ള
2 മ+ ഹ:ദ് സി, സംസം
3 േരാഹിണി പി, കിളിയംെപായി െഹൗസ്
4 മ+ രളീധര8 എം സി, Bീലകം
5 ഉഷ സി എ4്, പ+ തിയ പ+ രയി
6 രാജ8 െക എന്, പറ് െഹൗസ്
7 സീന സി, അറഫ മഹ

8 ശ@ാമള െക, കരി+ UV:
9 ശശിധര8 എം, തീSം
10 രാജ8 മാേറാളി, ശീതG
11 ശാങധര8 വി പി, സാരംഗി

