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7 രമ പി െക
8 -മാര( െക സി
9 സജിന െക
10 െക ക>ണാകര(
11 സജീവ( പി
12 ലീല െക
13 റീ എം എ(
14 െസൗമിനി എം
15 മ[
16 രേമശ( െക
17 േബബി അഗസ
d ി(
18 അ(ഷ ഇ
19 നസീമ സി
20 രാജീവ( ആ
21 എം എം ശശീ9(
22 െചറ വള് രഘ നാഥ(

23 ഷീബ -മാ ബി
24 /ഭാകര( സി
25 വിലാസിനി എം
26 /ഭാവതി െക
27 മേനാഹര( പി
28 എം ശാ4
29 സിബ െക
30 മാധവി ഇ
31 െക ഭാസ
R ര(
32 രമാഭായ് പി
33 െവWവി േദവകി
34 ദീപ എം
35 ഷe ടി െക
36 /ദീപ( എം
37 രാമച9( എം
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മാവി( ൈത വിതരണം
1 /ഭാമണി എ(
2 ടി സ േര9(
3 േറാജ എം എ(
4 ബിf& െക ആ
5 ൈസനബ പി പി
6 രമ പി െക
7 -മാര( െക സി
8 ഫOണ( പി െക
9 ഉഷ ആ
10 െചറിയലേ4ാ.് ലീന
11 അ(ഷ ഇ
12 െക സി വാസ
13 )ീധര( എ
14 മേനാഹര( പി
15 രXി് െക
16 മടി സ േരഷ് -മാ

17 രാജ( പി
18 രമാഭായ് പി
19 ജയരാജ( െക
20 േജാസഫ്
21 സ നി -മാ െക
22 /ദീപ(
23 രാമച9( എം
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കവ ി( ൈത വിതരണം
1 ടി സ േര9(
2 േറാജ എം എ(
3 ജനാ8ന( െക
4 ദാസ( െക െക
5 സ േരഷ് എ( പി
6 പSിനി െകായേTാ(
7 വിലാസിനി എം
8 ജാനകി എം, മടി
9 സ േരഷ് -മാ എം
10 പ ിേലാ(-് സ േര9(
11 െക ഭാസ
R ര(
12 രമാഭായ് പി
13 ബാല( എം
14 /ദീപ( എം
15 മാേറാളി ച9(
16 രാമച9( എം

