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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 രവീ ടി െക, േരവതം, മ#ല$ളം
2 %ീധര വി, ഷാജ് ഭവന്, പഴയനിര്
3 ശാ, എന്, റീനാലയം, പഴയനിര്
4 െക ക/ണാകരന്, സന നിവാസ്, മ#ല$ളം
5 പി െക സ1 നി 2മാര്, %ീനിലയം, 34പറ5്
6 എ വി 6വീണ്, %ീലത, 34പറ5്
7 എ വി ലത, %ീലത, 34പറ5്
8 2റ1 ,ല കമാലാേദവി, %ീലത, 34പറ5്
9 ബാലഷ
9  എ ക, സേജാഷ് നിവാസ്, പഴയനിര്
10 ല:
; ി മ5ളളി, വലിയ പറ5്, പഴയനിര്
11 ജിഷ വിേനാദ്, ഇ6സ<ം, പഴയനിര്
12 െകാല്ലനാി ഷ
9 ന്, ഷീന മ=ിര്, 34പറ5്
13 ആസ? എ, ച1 Aിയ െഹൗസ്, പഴയനിര്
14 ഹരീഷ് ബാബ1 യ1 പി, ഉE1F െഹൗസ്, 34പറ5്
15 നാസ എസ്, െതാFിയ1 െട പറ5ില്, പഴയനിര്
16 റാബി പി െക, നഫ് ലാസ്, 34പറ5്
17 രാഘവ പAിാIില്, േ6മവില്ല, 34പറ5്
18 േ6മ രാഘവന്, േ6മ വില്ല, 34പറ5്
19 െക പി ദാസന്, േമാളി നിവാസ് 34പറ5്
20 ജാനകി, ൈകേതാലി െഹൗസ
J 4പറ5്
21 ൈസനബ നട1ി െകാKല്, റസീന മസി
22 പി എം രാധാഷ
9 ന്, %ീഷ
9 നിവാസ്, 34പറ5്
23 പി പLിനി, പറ5 െഹൗസ്, 34പറ5്
24 എ എ രജനി, െസൗപണ
9 ിക, 34പറ5്
25 േവMേഗാപാല സി എE്, െസൗപണിക, മ#ല$ളം
26 ദിജി, ശാരദാസ്, പഴയനിര്

മാ്

27 %ീനിവാസ പി എന്, %ീമാനസ, 34പറ5്
28 6ഭാവതി ഇ, ഷാജിനിവാസ്, പാലികര
29 രാമദാസ െക, %ീരാം, 34പറ5്
30 എ എ സഹേദവന്, േദവാസ്, 34പറ5്
31 സി പLന്, അനശRര, മ#ല$ളം
32 വSല, പഴയനിര്
33 എ എ സ1 േരന്, േദവികാലയം, 34പറ5്
34 സാറ1 എ പി, ആരിഫ മസില്, 34പറ5്
35 സറീന, അലിഗ 34പറ5്
36 െറജി െക, കാേവരി, പഴയനിര്
IV

േരാഗം ബാധിE െത് മ1 റിE് മാT
1 െകൗസല? െക, മീെല പ1 രയില്, മ#ല$ളം
2 ല:
; ി മ5ളളി, വലിയ പറ5്, പഴയനിര്
3 ജാനകി, ൈകേതാലി െഹൗസ
J 4പറ5്
4 ശാ, എന്, റീനാലയം, പഴയനിര്
5 െക ക/ണാകരന്, സന നിവാസ്, മ#ല$ളം
6 സി 2Uാമി, പ1 തിയ പ1 രയില്, മ#ല$ളം
7 എ വി 6വീണ്, %ീലത, 34പറ5്
8 2റ1 ,ല കമാലാേദവി, %ീലത, 34പറ5്
9 ടി ഭാസ
V രന്, കിഴെ പ1 രയി െഹൗസ്, മ#ല$ളം
10 പWജാ:ി സി വി, ദിേനഷ് നിവാസ്, 34പറ5്
11 സ1 മംഗല സി വി, കണിയാ2്, 34പറ5്
12 പLിനി പി, പറ5 െഹൗസ്, 34പറ5്
13 ൈശലജ, 34പറ5്
14 ഹരീഷ് ബാബ1 യ1 പി, ഉE1F െഹൗസ്, 34പറ5്
15 പി വSല, കലാചിX, 34പറ5്
16 രതി െക, േകാേറാാ െഹൗസ്, 34പറ5്
17 േവMേഗാപാല സി എE്, െസൗപണിക, മ#ല$ളം
18 %ീനിവാസ പി എന്, %ീമാനസ, 34പറ5്
19 എ എ സഹേദവന്, േദവാസ്, 34പറ5്
20 6ഭാവതി ഇ, ഷാജിനിവാസ്, പാലികര

V

പകരം െതി ൈത

ഇല്ല
VI

പEറി വി് വിതരണം
1 രാജല:
; ി െക പി, വിജയ്,34പറ5്
2 സ്േനഹലത െക, േമാഹനം, പഴയനിര്
3 രവീ ടി െക, േരവതം, മ#ല$ളം
4 പി െക ബാബ1 , പEി െഹൗസ്. മ#ല$ളം
5 രമ എം പി, േ%യസ
Y ്, മ#ല$ളം
6 െകൗസല? െക, മീെല പ1 രയില്, മ#ല$ളം
7 ജസിന പി, േഗാ2ലം, മ#ല$ളം
8 ടി %ീധരന്, അZത, മ#ല$ളം
9 അേശാക െക, േഗാവി=ം, പഴയനിര്
10 പി െക സ1 നി 2മാര്, %ീനിലയം, 34പറ5്
11 2Uാമി സി, പ1 തിയ പ1 രയില്, മ#ല$ളം
12 ബാലഷ
9  എ ക, സേജാഷ് നിവാസ്, പഴയനിര്
13 മ[ള െക െക, 2മാ നിവാസ്, പഴയനിര്
14 രവീ സി, അശRതി, 34പറ5്
15 ബി=1 െക, പ1 തിയപ1 രയില്, പാലികര
16 മാധവി വി, പ1 പ1 രയി െനല്ലി, കണിയാ2്
17 േ6മവല്ലി പി, പ1 പ1 രയി െഹൗസ്, കണിയാ2്
18 രതി െക, േകാേറാാ െഹൗസ്, 34പറ5്
19 വSല പി, കലാചിX, 34പറ5്
20 റാബി പി െക, നഫ് ലാസ്, 34പറ5്
21 ല:
; ി ടീE എന്, %ീമ\രി, 34പറ5്
22 ദിജി, ശാരദാസ്, പഴയനിര്
23 മാേറാളി ശാ,, മ[ള സദ
24 രവീ കാരായി, രമി, പഴയനിര്
25 ശാഹിദ വി ബി, ഷമീനാസ്, 34പറ5്
26 രാമദാസ െക, %ീരാം, 34പറ5്
27 സേ,ാഷ് പി, ൈകേതാലി െഹൗസ് 34പറ5്

VII

ഇ]ി മU^ കിT് വിതരണം
1 ശാ, പാറായി, െജറി വില്ല, കണിയാ 2്
2 രാജല:
; ി 34പറ5്

3 എ പി സാറ1 , ആരിഫ മസി 34പറ5്
4 സറീന, അലിഗ 34പറ5്
5 െറജി െക, കാേവരി, പഴയനിര്
6 െസീന െക പി, ദാറ1 ജ, പാലികര
7 ൈമമ#ന് ച1 A?ന്, വദ, 34പറ5്
8 രമ എം പി, േ%യസ
Y ്, മ#ല$ളം
9 െകൗസല? െക, മീെല പ1 രയില്, മ#ല$ളം
10 ല:
; ണ െക, 2നിയി െഹൗസ്, മ#ല$ളം
11 %ീധര വി, ഷാജ് ഭവന്, പഴയനിര്
12 അേശാക െക, േഗാവി=ം, പഴയനിര്
13 ശാ, എന്, റീനാലയം, പഴയനിര്
14 റ_്, റിസ്ലാനാ മസില്, മ#ല$ളം
15 പി െക സ1 നി 2മാര്, %ീനിലയം, 34പറ5്
16 2Uാമി സി, പ1 തിയ പ1 രയില്, മ#ല$ളം
17 നാരായണി ഇ, എേ`ാളി െഹൗസ്, പഴയനിര്
18 ടി ഭാസ
V രന്, കിഴെ പ1 രയി െഹൗസ്, മ#ല$ളം
19 ശ2,ള പി, ല:
; ി നിവാസ്, മ#ല$ളം
20 ഷീബ മാേറാളി, ല:
; ി നിവാസ്, മ#ല$ളം
21 വസ, െക, തaി െഹൗസ്, മ#ല$ളം
22 ബാലഷ
9  എ ക, സേജാഷ് നിവാസ്, പഴയനിര്
23 ല:
; ി മ5ളളി, വലിയ പറ5്, പഴയനിര്
24 പി ജാനകി, ചോ് െഹൗസ്, പഴയനിര്
25 സ1 ഹറ എ സി, ശബ
b മഹല്, പഴയനിര്
26 ജിഷ വിേനാദ്, ഇ6സ<ം, പഴയനിര്
27 പLാവതി പി, ദിവ? നിവാസ്, പഴയനിര്
28 നട1ി ബാലന്,നട1ി െഹൗസ്, പഴയനിര്
29 െകാല്ലനാി ഷ
9 ന്, ഷീന മ=ിര്, 34പറ5്
30 രവീ സി, അശRതി, 34പറ5്
31 ഹരീഷ് ബാബ1 യ1 പി, ഉE1F െഹൗസ്, 34പറ5്
32 സ1 മംഗല സി വി, കണിയാ2്, 34പറ5്
33 ബി=1 െക, പ1 തിയപ1 രയില്, പാലികര
34 മാധവി വി, പ1 പ1 രയി െനല്ലി, കണിയാ2്

35 രതി െക, േകാേറാാ െഹൗസ്, 34പറ5്
36 വSല പി, കലാചിX, 34പറ5്
37 രാഘവ പAിാIില്, േ6മവില്ല, 34പറ5്
38 േ6മ രാഘവന്, േ6മ വില്ല, 34പറ5്
39 2Uാമിന പി സി, േറാസ്, 34പറ5്
40 ഉസ
; ാന്, ദാറ1  ഹഖ്, 34പറ5്
41 സ1 ഹറ, ദാറ1  ഹഖ്, 34പറ5്
42 പി െക ആരിഫ, ദാറ1  െഹൗസ് 34പറ5്
43 െക പി ദാസന്, േമാളി നിവാസ് 34പറ5്
44 സേ,ാഷ് പി, ൈകേതാലി െഹൗസ് 34പറ5്
45 ജാനകി, ൈകേതാലി െഹൗസ
J 4പറ5്
46 പ1 ഷ
d എം, കeണി െഹൗസ
J 4പറ5്
47 പി എം രാധാഷ
9 ന്, %ീഷ
9 നിവാസ്, 34പറ5്
48 എം വി മ1 ഹFദ്, അറഫ മഹല്, 34പറ5്
49 എ സ1 2മാരന്, നട1ി വീട്, 34പറ5്
50 േവMേഗാപാല സി എE്, െസൗപണിക, മ#ല$ളം
51 ദിജി, ശാരദാസ്, പഴയനിര്
52 %ീനിവാസ പി എന്, %ീമാനസ, 34പറ5്
53 സീന, 2Uാമിന മസില്, 34പറ5്
54 വSല എ, പഴയനിര്
55 ഇ പLന്, അനശRര, മ#ല$ളം
56 ആയിഷ എം, ഉളളിവീIി െഹൗസ്, മ#ല$ളം
57 െക ജയരാജന്, മിഥില, പഴയനിര്
58 രവീ കാരായി, രമി, പഴയനിര്
59 നിFല െക, നിഷ നിവാസ്, 34പറ5്
60 െക പി രാഘവന്, സ
; ിത6ഭ, പഴയനിര്
61 ച ടി, കണിയാ 2്, പഴയനിര്
62 രവീ യ1 , കണിയാ 2്
VIII

േനgവാഴ് വളം വിതരണം
1 പി െക സ1 നി 2മാര്, %ീനിലയം, 34പറ5്
2 2Uാമി സി, പ1 തിയ പ1 രയില്, മ#ല$ളം
3 ടി ഭാസ
V രന്, കിഴെ പ1 രയി െഹൗസ്, മ#ല$ളം

4 ബാലഷ
9  എ ക, സേജാഷ് നിവാസ്, പഴയനിര്
5 ജിഷ വിേനാദ്, ഇ6സ<ം, പഴയനിര്
6 പLാവതി പി, ദിവ? നിവാസ്, പഴയനിര്
7 നട1ി ബാലന്,നട1ി െഹൗസ്, പഴയനിര്
8 മാധവി വി, പ1 പ1 രയി െനല്ലി, കണിയാ2്
9 േ6മവല്ലി പി, പ1 പ1 രയി െഹൗസ്, കണിയാ2്
10 രതി െക, േകാേറാാ െഹൗസ്, 34പറ5്
11 സ1 ൈബദ പി െക, ഷ1 ബാന, 34പറ5്
12 പാeF, കണിയാ 2്
13 ആരിഫ ടി െക, ദാല1  െഹൗസ്, 34പറ5്
14 എ സ1 2മാരന്, നട1ി വീട്, 34പറ5്
15 പ1 ഷ
d എം, കeണി െഹൗസ
J 4പറ5്
16 %ീധര വി, ഷാജ് ഭവന്, പഴയനിര്
17 പി എം രാധാഷ
9 ന്, %ീഷ
9 നിവാസ്, 34പറ5്
18 ദിജി, ശാരദാസ്, പഴയനിര്
19 േവMേഗാപാല സി എE്, െസൗപണിക, മ#ല$ളം
IX

കിഴ് വഗ
h കിT് വിതരണം
1 രവീ ടി െക, േരവതം, മ#ല$ളം
2 രമ എം പി, േ%യസ
Y ്, മ#ല$ളം
3 %ീധര വി, ഷാജ് ഭവന്, പഴയനിര്
4 അേശാക െക, േഗാവി=ം, പഴയനിര്
5 ശാ, എന്, റീനാലയം, പഴയനിര്
6 പി െക സ1 നി 2മാര്, %ീനിലയം, 34പറ5്
7 ബാലഷ
9  എ ക, സേജാഷ് നിവാസ്, പഴയനിര്
8 സ1 ഹറ എ സി, ശബ
b മഹല്, പഴയനിര്
9 െകാല്ലനാി ഷ
9 ന്, ഷീന മ=ിര്, 34പറ5്
10 രതി െക, േകാേറാാ െഹൗസ്, 34പറ5്
11 േ6മ രാഘവന്, േ6മ വില്ല, 34പറ5്
12 െക പി ദാസന്, േമാളി നിവാസ് 34പറ5്
13 പ1 ഷ
d എം, കeണി െഹൗസ
J 4പറ5്
14 എ സ1 2മാരന്, നട1ി വീട്, 34പറ5്
15 േവMേഗാപാല സി എE്, െസൗപണിക, മ#ല$ളം

16 പി എം രാധാഷ
9 ന്, %ീഷ
9 നിവാസ്, 34പറ5്
17 മാേറാളി ശാ,, മ[ള സദ
18 െക ജയരാജന്, മിഥില, പഴയനിര്
19 ഇ പLന്, അനശRര, മ#ല$ളം
20 െറജി െക, കാേവരി, പഴയനിര്
21 രാജല:
; ി െക പി, വിജയ്, 34പറ5്
22 അേശാക െക, േഗാവി=ം, പഴയനിര്
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നാടവാഴ് വിതരണം
1 െകൗസല? െക, മീെല പ1 രയില്, മ#ല$ളം
2 ജസീന പി, േഗാ2ലം, മ#ല$ളം
3 സ്േനഹലത െക, േമാഹനം, പഴയനിര്
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5 സറീന, അലിഗ 34പറ5്
6 എ പി സാറ1 , ആരിഫ മസി 34പറ5്
7 രാജല:
; ി െക പി, വിജയ്, 34പറ5്
8 രവീ ടി െക, േരവതം, മ#ല$ളം
9 %ീധര വി, ഷാജ് ഭവന്, പഴയനിര്
10 െക പി ദാസന്, േമാളി നിവാസ് 34പറ5്
11 എ എ സഹേദവന്, േദവാസ്, 34പറ5്
12 രജീഷ്, േകാIായി െഹൗസ്, 34പറ5്
13 ഇiാഹിം െക, േറാഷ മസില്, 34പറ5്
14 െചറിയ ഐസ1 , ബംഗ്ല െഹൗസ്, 34പറ5്
15 എം വി മ1 ഹFദ്, അറഫ മഹല്, 34പറ5്
16 പി എം രാധാഷ
9 ന്, %ീഷ
9 നിവാസ്, 34പറ5്
17 െക പി രാഘവന്, സ
; ിത6ഭ, പഴയനിര്
18 ച ടി, കണിയാ 2്, പഴയനിര്
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േOാബാഗ് വിതരണം
1 സീന െക പി, ദാറ1 ജ, പാലികര
2 ൈസk, ല1 ല1 മസില്, 34പറ5്
3 ൈമമ#ന് ച1 A?ന്, വദ, 34പറ5്
4 രവീ ടി െക, േരവതം, മ#ല$ളം
5 രമ എം പി, േ%യസ
Y ്, മ#ല$ളം

6 ജസീന പി, േഗാ2ലം, മ#ല$ളം
7 ല:
; ണ െക, 2നിയി െഹൗസ്, മ#ല$ളം
8 ടി %ീധരന്, അZത, മ#ല$ളം
9 %ീധര വി, ഷാജ് ഭവന്, പഴയനിര്
10 െകൗസല? എേ`ാളി െഹൗസ്, പഴയനിര്
11 റ_്, റിസ്ലാനാ മസില്, മ#ല$ളം
12 െക ക/ണാകരന്, സന നിവാസ്, മ#ല$ളം
13 എ വി 6വീണ്, %ീലത, 34പറ5്
14 ബാലഷ
9  എ ക, സേജാഷ് നിവാസ്, പഴയനിര്
15 മ[ള െക െക, 2മാ നിവാസ്, പഴയനിര്
16 െകാല്ലനാി ഷ
9 ന്, ഷീന മ=ിര്, 34പറ5്
17 രവീ സി, അശRതി, 34പറ5്
18 നാസ എസ്, െതാFിയ1 െട പറ5ില്, പഴയനിര്
19 പി വSല, കലാചിX, 34പറ5്
20 റാബി പി െക, നഫ് ലാസ്, 34പറ5്
21 രാഘവ പAിാIില്, േ6മവില്ല, 34പറ5്
22 2Uാമിന പി സി, േറാസ്, 34പറ5്
23 െക ഉസ
; ാന്, ദാറ1  ഹഖ്, 34പറ5്
24 ടി െക ആരിഫ, ദാറ1  ഫല, 34പറ5്
25 െക പി ദാസന്, േമാളി നിവാസ് 34പറ5്
26 എ സ1 2മാരന്, നട1ി വീട്, 34പറ5്
27 വിമല, വിമല നിവാസ്, പാലികര
28 േവMേഗാപാല സി എE്, െസൗപണിക, മ#ല$ളം
29 ദിജി, ശാരദാസ്, പഴയനിര്
30 പി എം രാധാഷ
9 ന്, %ീഷ
9 നിവാസ്, 34പറ5്
31 മാേറാളി ശാ,, മ[ള സദ
32 രാമദാസ െക, %ീരാം, 34പറ5്
33 രാധ പി, കണിയാ 2lF , പാല4Wര
34 എ എ സഹേദവന്, േദവാസ്, 34പറ5്
35 എ എ രജനി, െസൗപണ
9 ിക, 34പറ5്
36 െക ജയരാജന്, മിഥില, പഴയനിര്
37 ഇiാഹിം െക, േറാഷ മസില്, 34പറ5്

38 ആയിഷ എം, ഉളളിവീIി െഹൗസ്, മ#ല$ളം
39 രവീ കാരായി, രമി, പഴയനിര്
40 6ഭാവതി ഇ, ഷാജിനിവാസ്, പാലികര
41 തWമണി േമാഹദാസ്, അന,്, 34പറ5്
42 അേശാക് 2മാ സി, േദവീസ് വില്ല, കണിയാ2്
XII

േതനീE വള
1 രാഘവ പAിാIില്, േ6മവില്ല, 34പറ5്
2 ബാലഷ
9  എ ക, സേജാഷ് നിവാസ്, പഴയനിര്
3 ഇiാഹിം െക, േറാഷ മസില്, 34പറ5്

XIII

പEറി ൈത വിതരണം
1 സറീന, അലിഗ 34പറ5്
2 െറജി െക, കാേവരി, പഴയനിര്
3 സീന െക പി, ദാറ1 ജ, പാലികര
4 രമ എം പി, േ%യസ
Y ്, മ#ല$ളം
5 അേശാക െക, േഗാവി=ം, പഴയനിര്
6 െകൗസല? എേ`ാളി െഹൗസ്, പഴയനിര്
7 ശ2,ള മാേറാളി
8 വസ, െക, തaി െഹൗസ്, മ#ല$ളം
9 ബാലഷ
9  എ ക, സേജാഷ് നിവാസ്, പഴയനിര്
10 നട1ി ബാലന്,നട1ി െഹൗസ്, പഴയനിര്
11 െകാല്ലനാി ഷ
9 ന്, ഷീന മ=ിര്, 34പറ5്
12 രവീ സി, അശRതി, 34പറ5്
13 താഹിറ ഇ, സഫല്, 34പറ5്
14 ബി=1 െക, പ1 തിയപ1 രയില്, പാലികര
15 മാധവി വി, പ1 പ1 രയി െനല്ലി, കണിയാ2്
16 നാസ എസ്, െതാFിയ1 െട പറ5ില്, പഴയനിര്
17 റാബി പി െക, നഫ് ലാസ്, 34പറ5്
18 സ1 ൈബദ പി െക, ഷ1 ബാന, 34പറ5്
19 െക പി ദാസന്, േമാളി നിവാസ് 34പറ5്
20 2Uാമിന പി സി, േറാസ്, 34പറ5്
21 െക നാസര്, ൈവT് േറാസ്, 34പറ5്
22 സേ,ാഷ് പി, ൈകേതാലി െഹൗസ് 34പറ5്

23 ജാനകി, ൈകേതാലി െഹൗസ
J 4പറ5്
24 ൈസനബ നട1ി െകാKല്, റസീന മസി
25 പ1 ഷ
d എം, കeണി െഹൗസ
J 4പറ5്
26 പി എം രാധാഷ
9 ന്, %ീഷ
9 നിവാസ്, 34പറ5്
27 എം വി മ1 ഹFദ്, അറഫ മഹല്, 34പറ5്
28 പLിനി പി, പറ5 െഹൗസ്, 34പറ5്
29 ദിജി, ശാരദാസ്, പഴയനിര്
30 സാറ1 എ പി, ആരിഫ മസില്, 34പറ5്
31 രാേഗഷ്, േകാIായി െഹൗസ്, 34പറ5്
32 ഇiാഹിം െക, േറാഷ മസില്, 34പറ5്
33 ആയിഷ എം, ഉളളിവീIി െഹൗസ്, മ#ല$ളം
34 രവീ കാരായി, രമി, പഴയനിര്
35 അേശാക് 2മാ സി, േദവീസ് വില്ല, കണിയാ2്
36 ച പി, കണിയാ2്
37 െക പി രാഘവന്, സ
; ിത6ഭ, പഴയനിര്
XIV

മാവി ൈത വിതരണം
1 രമ എം പി, േ%യസ
Y ്, മ#ല$ളം
2 ല:
; ണ െക, 2നിയി െഹൗസ്, മ#ല$ളം
3 %ീധരന്, അZത, മ#ല$ളം
4 നാരായണി ഇ, എേ`ാളി െഹൗസ്, പഴയനിര്
5 ബാലഷ
9  എ ക, സേജാഷ് നിവാസ്, പഴയനിര്
6 െകാല്ലനാി ഷ
9 ന്, ഷീന മ=ിര്, 34പറ5്
7 രവീ സി, അശRതി, 34പറ5്
8 ആസ? എ, ച1 Aിയ െഹൗസ്, പഴയനിര്
9 ഹരീഷ് ബാബ1 യ1 പി, ഉE1F െഹൗസ്, 34പറ5്
10 വി വSല, കലാചിX, 34പറ5്
11 രാഘവ
12 2Uാമിന പി സി, േറാസ്, 34പറ5്
13 പി എം രാധാഷ
9 ന്, %ീഷ
9 നിവാസ്, 34പറ5്
14 െക നാസര്, ൈവT് േറാസ്, 34പറ5്
15 ആയിഷ എം, ഉളളിവീIി െഹൗസ്, മ#ല$ളം
16 രാഘവ െക, േകാIായി െഹൗസ്, 34പറ5്
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18 %ീനിവാസ പി എന്, %ീമാനസ, 34പറ5്
19 െക പി രാഘവന്, സ
; ിത6ഭ, പഴയനിര്
20 ച പി, കണിയാ2്
XV

കവ1 ി ൈത വിതരണം
1 ശാ, എന്, റീനാലയം, പഴയനിര്
2 നാരായണി ഇ, എേ`ാളി െഹൗസ്, പഴയനിര്
3 ബാലഷ
9  എ ക, സേജാഷ് നിവാസ്, പഴയനിര്
4 ഗംഗാധര പി എന്, ആരാധന, 34പറ5്
5 സ്േനഹലത െക, േമാഹനം, പഴയനിര്
6 അേശാക് 2മാ സി, േദവീസ് വില്ല, കണിയാ2്
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1 െക പി രാഘവന്, സ
; ിത6ഭ, പഴയനിര്
2 ൈമമ#ന് ച1 A?ന്, വദ, 34പറ5്
3 പി െക ബാബ1 , പEി െഹൗസ്. മ#ല$ളം
4 രവീ യ1 , പ1 തിയ പ1 രയില്, കണിയാ2്
5 രമ എം പി, േ%യസ
Y ്, മ#ല$ളം
6 ജസിന പി, േഗാ2ലം, മ#ല$ളം
7 ടി %ീധരന്, അZത, മ#ല$ളം
8 %ീധര വി, ഷാജ് ഭവന്, പഴയനിര്
9 ഹാജറ ച1 A?ന്, റഹീസ് മസി
10 നാരായണി ഇ, എേ`ാളി െഹൗസ്, പഴയനിര്
11 ബാലഷ
9  എ ക, സേജാഷ് നിവാസ്, പഴയനിര്
12 നട1ി ബാലന്,നട1ി െഹൗസ്, പഴയനിര്
13 ആരിഫ ടി െക, ദാല1  െഹൗസ്, 34പറ5്
14 െക നാസര്, ൈവT് േറാസ്, 34പറ5്
15 സ1 മംഗല സി വി, കണിയാ2്, 34പറ5്
16 മാധവി വി, പ1 പ1 രയി െനല്ലി, കണിയാ2്
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