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െന വി് വിതരണം ഒാം വിള,
വിള രാംവിള
ഇല്ല

II

െനഷി് ൈജവവളം , ഒാം വിള രാംവിള
ഇല്ല

III

െത് ഷി് ൈജവവളം
1 എ ശാ

, റീനാലയം

2 വിേനാദ് &മാ ചാ(ളളി
3 എം ജയരാജന്, േസാപാനം
4 എ വി മ+ രളീധരന്, അ.ലി
5 െക ഹരീ1നാഥന്, കാിക
6 പ3ാവതി വി വി, 4ീപ3ം
7 വി പി യ5സഫ്, അഫീനാസ്
8 പ+ 7ഷ+ ടി, അ9 നിവാസ്
9 അബ5ബര്, ൈവശ; പറ(്
10 പടി നാണി, ച1ിക ഭവ
11 ക7ണാകര പി െക, പീ=ി െഹൗസ്
12 നാരായണി െക, &?േരാ്
13 ശാരദ െനല്ലയില്, പ+ ലരി
14 ഗംഗാധര െക, രാം നിവാസ്
15 വി രാധ, ബാലഷ
A
16 ഹരിദാസ െക, രാംപ
17 എം െക Bവീണ, നി?
18 സീത പി, സ+ രഭി
19 ഭരത സി, ചാ(ളളി െഹൗസ്
20 എം ഉഷ, 4ീവDം
21 ഹരിദാസ് വി ഐ, വടെ ഇല്ലം
22 ഷമീറ െക െക, ടി എം െഹൗസ്
23 ലF
G ി അ? െക, േ4യസ
H ്
IV

േരാഗം ബാധിI െത് മ+ റിI് മാ=
1 എം ഉഷ, 4ീവDം
2 നളിനി സി, മിനി നിവാസ്

മാ്

3 പി െക ആസിയ, വിലസ് െഹൗസ്
4 Bസാദ് &മാ എ എം, തീMം
5 ആയിഷ സി െക, വലിയ പറ(്
6 പി സീത, സ+ രഭി
7 ആയിരി Bഭാവതി, ഇടവലNംെപായി
8 എം െക Bവീണ, നി?
9 ഹരിദാസ െക, രാംപ
10 വി രാധ, ബാലഷ
A
11 ജമീല വി വി, സലീം മസി
12 പ3ാവതി വി വി, 4ീപ3ം
13 ലF
G ി അ? െക, േ4യസ
H ്
14 ജയ

ി െക സി, െജ എ സദനം

15 വOPാറ 4ീധരന്, പQാരറവിട
16 ഗംഗാധര െക, രാം നിവാസ്
17 ശാരദ െനല്ലയില്, പ+ ലരി
18 എേRാളി പ+ 7േഷാമന്, തണ
19 വി വി യ5സഫ്, അഫീനാസ്
20 ജയരാജ എം, േസാപാനം
21 ഇ എ സജീവന്, ശാ

ി നിലയം

22 െക ഹരീ1നാഥന്, കാിക
23 ശാ

എന്, റീനാലയം

24 ജനാSന ഇ, &നിയി െഹൗസ്
25 ഹരിദാസ് വി ഐ, വടെ ഇല്ലം
26 െചേ?രി രാജന്, െചേ?രി നിവാസ്
27 Bസീജ ടി െക, േതജസTി
28 െക ആസ
G , െസറീന മസി
29 ഷമീറ െക െക, ടി എം െഹൗസ്
V

പകരം െതി ൈത
1 എം ഉഷ, 4ീവDം
2 ജയ

VI

ി െക സി, െജ എ സദനം

പIറി വി് വിതരണം
1 നബീസ+ വി പി, ൈബN U

2 രജിത എം, വടയി െഹൗസ്
3 നബീസ+ , തവ
4 പി വി ഗീത, േസാപാനം
5 സാറ+ പില്ലാച്േചരി,മംസ
6 പ+ 7േഷാമ ഇ, തണ
7 സീന പിലാച്േചരി, സിജാസ് മഹ
8 ശാഹിദ പി, ൈബN ൈഖ
9 ആയിഷ എം, ആയിഷാസ്
10 യ5സഫ് പി െക, അഹിദായ മസി
11 Bേമാദ് &മാ എ എം, നW
12 വി ശാരദ, വളയാട െഹൗസ്
13 കാ;ായനി വി ഐ, വടെ ഇല്ലം
14 കാരായി പാQാലി, &X?
15 െക ച1ന്, ഷജിനാസ്
16 എ സി േBമച1ന്, േദവസാ1ം
17 ജമീല െക, പാറി
18 െനൗഷാദ് വി െക, നസ് ലാസ്
19 ഹാഷിം െക, ഫാിമാസ്
20 Bതിഭ വി, ശാ

ി ഗീതം

21 സ+ വണ
A പി, പ+  െഹൗസ്
VII

ഇQി മYZ കി=് വിതരണം
1 നബീസ+ , ൈബN U
2 െചേ?രി രാജന്, െചേ?രി നിവാസ്
3 ഹരിദാസ് വി ഐ, വടെ ഇല്ലം
4 ഇ ജനാSനന്, &നിയി െഹൗസ്
5 രജിത എം, വടയി െഹൗസ്
6 ഇ എ സജീവന്, ശാ

ി നിലയം

7 ജമീല െക ക[ാലക് െഹൗസ്
8 അലി പി െക, അറബി മഹ
9 എം ലീല, മഠി െഹൗസ്
10 സതി കല്ലന്, തOാെറ വീട്
11 പവി] എ െക, െചേ?രി

12 വി സി ലീല, േഗാവി^ം
13 പി വി ഗീത, േസാപാനം
14 സ+ ധ വി, െലഷ സദ
15 വിഷ ഇ, തരശ
_ ിയി
16 പി െക േമാഹനന്, േകാOായി െഹൗസ്
17 െപാ(ിലാ് സീതാലF
G ി
18 കാരായി ഗീത, കാരായി െഹൗസ്
19 െക ഹരീ1നാഥന്, കാിക
20 പ3ാവതി വി വി, 4ീപ3ം
21 ഈശTര വി ഐ, ൈവഷ
A വം
22 ജമീല െക, പാറി
23 ൈസന ടി, വാസിമാസ്
24 കാ;ായനി വി ഐ, വടെ ഇല്ലം
25 സതീശ വി ഐ, വടെ ഇല്ലം
26 കാരായി പാQാലി, &X?
27 മ+ രളീധര എ വി, അ.ലി
28 എം ജയരാജന്, േസാപാനം
29 വി പി യ5സഫ്, അഫീനാസ്
30 പ+ 7ഷ+ ടി, അ9 നിവാസ്
31 Bതിഭ വി, ശാ

ി ഗീതം

32 റ+ ക
H ാന പി. ൈബN ഫജ
33 ന^;് ലീല, ൈകതaനിയി
34 റഹിയാന്, ൈബN റിസTാ
35 &Yല+ വി പി, &Yാമിനാസ്
36 റാബിയ വി െക, പ+ തിയ പ+ രയി
37 അബ5ബര്, ൈവശ; പറ(്
38 പടി നാണി, ച1ിക ഭവ
39 സാറ+ പില്ലാച്േചരി,മംസ
40 പ+ 7േഷാമ ഇ, തണ
41 സീന പിലാച്േചരി, സിജാസ് മഹ
42 കാളിയാറ( രമ, െപായില് െഹൗസ്
43 ക7ണാകര പി െക, പീ=ി െഹൗസ്

44 നാരായണി െക, &?േരാ്
45 ശാഹിദ പി, ൈബN ൈഖ
46 ശാരദ െനല്ലയില്, പ+ ലരി
47 വOPാറ 4ീധരന്, പQാരറവിട
48 വി ശാരദ, വളയാട െഹൗസ്
49 മാലിനി െക, പീ=ി െഹൗസ്
50 െക ച1ന്, ഷജിനാസ്
51 സ+ ശീല െക, ന

;് െഹൗസ്

52 ച(ട് നാb, െപായില് െഹൗസ്
53 ജയ

ി െക സി, െജ എ സദനം

54 എം ഉഷ, 4ീവDം
55 എ സി േBമച1ന്, േദവസാ1ം
56 ലF
G ി അ? െക, േ4യസ
H ്
57 പി സദാന^ന്, തരശിയി
58 ലF
G ി എന്, ൈകതaനിയി
59 ൈഖറ+ ീസ വി പി, മഹ്സിനാസ്
60 സ+ ഹറ സീന്, അ ൈബN ബിസ
G ി
61 കാളിയാറ( േവലായ+ ധ , കിഴെ പറ(്
62 െക അസ
G , സറീന മസി
63 െനൗഷാദ് വി െക, നസ് ലാസ്
64 മ5ലാ ച1ന്, േഗാപാ നിവാസ്
65 രജി് &മാ എന്, ലF
G ിപ
66 ആയിരി Bഭാവതി, ഇടവലNംെപായി
67 ആയിരി Bഭാവതി, ഇടവലNംെപായി
68 സീന പി െക, പ+ തിയ പ+ രയി
69 േBമി പി എം, ഇടവലNംെപായി
70 േBമി പി എം, ഇടവലNംെപായി
71 ഇ^ിര െക, െചേ(ാOി പറ(്
72 ശ&

ള വി പി, െസൗപണ
A ിക

73 േദവി വി ഐ, വടെ ഇല്ലം
74 േശാഭ വി, ന

;് െഹൗസ്

75 അഫ
H ് പി െക, െചി പറ(ി

76 സജീവ പി, ശാ

ാ നിലയം

77 േBമ 4ീധരന്, 4ീ െഹൗസ്
78 ഭരത സി, ചാ(ളളി െഹൗസ്
79 സ+ വണ
A പി, പ+  െഹൗസ്
VIII

േനdവാഴ് വളം വിതരണം
1 എം െക Bവീണ, നി?
2 പവി] എ െക, െചേ?രി
3 ൈഖറ+ ീസ വി പി, മഹ്സിനാസ്
4 മ5ലാ ച1ന്, േഗാപാ നിവാസ്
5 ഇ എ സജീവന്, ശാ

ി നിലയം

6 െസൗദാമിനി പാലി പറ(്
7 മാേറാളി മാധവി, മാേറാളി െഹൗസ്
8 Bതിഭ വി, ശാ

ി ഗീതം

9 ഭരത സി, ചാ(ളളി െഹൗസ്
IX

കിഴ് വഗ
e കി=്
1 സ+ േര1 എം, വാIാലി െഹൗസ്
2 ഇ എ സജീവന്, ശാ

ി നിലയം

3 അലി പി െക, അറബി മഹ
4 ആയിശ െക എം, ജസീല മസി
5 സീന പിലാച്േചരി, സിജാസ് മഹ
6 ശാഹിദ പി, ൈബN ൈഖ
7 െചേ?രി രാജന്, െചേ?രി നിവാസ്
8 സ+ ശീല െക, ന

;് െഹൗസ്

9 ച(ട് നാb, െപായില് െഹൗസ്
10 എ സി േBമച1ന്, േദവസാ1ം
11 പി സദാന^ന്, തരശിയി
12 ലF
G ി എന്, ൈകതaനിയി
13 മ5ലാ ച1ന്, േഗാപാ നിവാസ്
14 േദവി വി ഐ, വടെ ഇല്ലം
15 വിേനാദ് &മാ ചാ(ളളി
16 സതീശ വി ഐ, വടെ ഇല്ലം
17 മ+ രളീധര എ വി, അ.ലി

18 െപാ(ിലാ് സീതാലF
G ി
19 വി സി ലീല, േഗാവി^ം
X

നാട വാഴ് വിതരണം
1 മ5ലാ ച1ന്, േഗാപാ നിവാസ്
2 നബീസ+ , ൈബN U
3 ക7ണാകര പി െക, പീ=ി െഹൗസ്
4 ഹരിദാസ് വി ഐ, വടെ ഇല്ലം
5 രജിത എം, വടയി െഹൗസ്
6 ആയിഷ എം, ആയിഷാസ്
7 ഗംഗാധര െക, രാം നിവാസ്
8 നബീസ+ , തവ
9 വി ശാരദ, വളയാട െഹൗസ്
10 വിേനാദ് &മാ ചാ(ളളി
11 പി വി ഗീത, േസാപാനം
12 കാളിയാറ( സേരാജിനി, െപായില്
13 പി െക േമാഹനന്, േകാOായി െഹൗസ്
14 െക ഹരീ1നാഥന്, കാിക
15 പി പി സഫിയ, പ+ തിയ പ+ രയി
16 െക അസ
G , സറീന മസി
17 ജമീല െക, പാറി
18 ജമീല വി വി, സലീം മസി
19 കാരായി പാQാലി, &X?
20 മ+ രളീധര എ വി, അ.ലി
21 എം ജയരാജന്, േസാപാനം
22 റഹിയാന്, ൈബN റിസTാ
23 റ+ ക
H ാന പി. ൈബN ഫജ
24 അബ5ബര്, ൈവശ; പറ(്
25 &Yല+ വി പി, &Yാമിനാസ്
26 ഹരിദാസ െക, രാംപ

XI

േJാബാഗ് വിതരണം
1 ആയിശ െക എം, ജസീല മസി
2 ഇ ജനാSനന്, &നിയി െഹൗസ്

3 രജിത എം, വടയി െഹൗസ്
4 പവി] എ െക, െചേ?രി
5 എം സി സഹേദവന്, ശീശ
6 െക ച1ന്, ഷജിനാസ്
7 സ+ േര1 എം, വാIാലി െഹൗസ്
8 പി വി ഗീത, േസാപാനം
9 ജയ

ി െക സി, െജ എ സദനം

10 െക ഹരീ1നാഥന്, കാിക
11 കാളിയാറ( സേരാജിനി, െപായില്
12 കാളിയാറ( േവലായ+ ധ , കിഴെ പറ(്
13 രജി് &മാ എന്, ലF
G ിപ
14 ജഗജീവ െക, Bകാശിതം
15 എം ബാലന്, നമിത
16 േദവി വി ഐ, വടെ ഇല്ലം
17 സീന പി െക, പ+ തിയ പ+ രയി
18 േഡാ. ഗീത, പ3
19 െക യേശാദ, സി പി െഹൗസ്
XII

കറിേവPില മ+ രി ൈത വിതരണം
1 രജിത എം, വടയി െഹൗസ്
2 ജമീല െക, ക[ാലക്
3 വി സി ലീല, േഗാവി^ം
4 മിഷ ഇ, തരശിയി
5 െപാ(ിലാ് സീതാലF
G ി
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