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െന വി് വിതരണം ഒാം വിള,
വിള രാംവിള
1 രാജ ഇ, െസൗപണിക
2 ബാല െക സി, മിഥ  നിവാസ്

II

െന

ഷി് ൈജവവളം , ഒാം വിള രാംവിള

1 സനല എം, നിേവദ&ം
III

െത'് (ഷി് ൈജവവളം
1 മദ സ )ീരിയര്, എസ് എ,് േകാ-െവറ്, െതാില'ാട്
2 സിസ
0  സ )ീരയിര്, കാമേജ&ാതി േകാ-െവറ്
3 സേരാജിനി പി, വിാവളം
4 േഗാപാല പി, സിജില നിവാസ്
5 മ രിോളി മാധവി, കിഴേയി െഹൗസ്
6 ബാല െക സി, മിഥ  നിവാസ്
7 5ീജി് പി, (ഷ
6 നിവാസ്
8 സരസ7തി വി, വാകയി െഹൗസ്
9 രാഘവന്, ആയിരി വലയി പറ:്
10 ;<ാല എസ്, ഷമീന മസി
11 എ േ=മലത, രവി നിവാസ്
12 വി =ഭാകരന്, െവ'ളവ െഹൗസ്
13 െക പി ദിവാകരന്, സായ?ജ&ം
14 െക നാരായണന്, മലവാടി
15 എം പ@ിനി, കിഴയി െപായി വീട്
16 െകാAേയാട ഭാസ
B രന്, ൈഹമ നിവാസ്
17 സി വിജയന്, =സ?- നിവാസ്
18 യ നളിനി, സദ്ഗമയ
19 ടി െക രാഘവന്, 5ീ സായ് സദ
20 പര=് ;മാരന്, ;മാ നിവാസ്
21 രതി ഒ, നടവി പ രയി
22 മ ല്േലാളി സ േരഷ് ബാബ , േസാപാനം(പാലായി)
23 േ=മി െക, േജ&ാതിസ്
24 വി എം ബാല(ഷ
6  ന:&ാര്, കാിക, നീലേCരി
25 സിറിയക് െക േജാസ്, കളപറ:് െഹൗസ്

മാ്

26 െക അനGന്, െസൗപണ
6 ിക
27 െകാഴ രാജന്, െകാഴ െഹൗസ്
28 െക പി ഹാജറ, െഷളിനാസ്
29 ജയചI സി, 5ീ(പ
30 കളി േ=മ ദിവാകരന്, േ=മാലയം
31 കളി കാCന, േ=മാലയം
32 െക എം രാമചIന്, ഐശ7ര&ം
33 െക എം ഭാസ
B രന്, ശബരി
34 പ ഷ
L പി, ഷിM നിവാസ്
35 ചാ:ളളി ജയരാജന്, 5ീരാഗ്
36 ചI ഒ, അഭിനവം
37 ;ാേCരി രാജന്, ;<ി)റ:്
38 ബാല െക വി, പനGര് െഹൗസ്
39 ടി െക സ രമണി, വി െക െഹൗസ്
40 സതി െക, സതി ഭവ
41 രാജീവ എന്, ശീതN നിവാസ്
42 ആ പി രാജന്, ഹരി5ീ
43 പി രാഘവന്, ഇO നിവാസ്
44 കദീജ എം എന്, റഹീന ആയിഷാസ്
45 സഫിയ എം എന്, നബി ഫാിമാസ്
46 ഗംഗാധര എം,ൈചതന& നിവാസ്
47 േജാസ് എ ജി, നിടമംഗല്
48 േലഖ എം വി, ൈചRം
49 5ീ;മാ എം വി, (ഷ
6 പ രം
50 അജിത്;മാ എം വി, (ഷ
6 പ രം
51 രാധാ(ഷ
6  എം വി, നിരSന
52 പ ഷ
L വല്ലി എം, സേരാവരം
53 േമാഹന എം വി, സേരാവരം
54 പ ല)ാടി രാേഗഷ് ബാബ , രാേകേഷ മOി
55 (ഷ
6 ദാസ് എന്, ഉഷസ
U ്
56 എ സി രാേജIന്, ആദശ്
57 വിദ& വിേനാദ്, നിV വില്ല

58 അനിത, രവീI നിവാസ്
59 ഫാിബി എസ്, ഫാിബി മഹ
60 ചI സി, ചാലി െഹൗസ്
61 ഒേറാി ;<ിരാമന്, ഒേറാി െഹൗസ്
62 ഒേറാി ചാWXAി, ഷീനാലയം
63 കാ&ായനി െക, മYളാലയം
64 ആലി ബാലന്, മിഥ നം
65 േദവി പ ല)ാടി, ;)ാടി െഹൗസ്
66 പി വിജയന്, ൈകലാസം
67 വി സZ&, ൈകലാസം
68 െക മേനാഹരന്, വടയി െഹൗസ്
69 െക െക സേരാജിനി, തപസ&
70 സതിേദവി, വടയി െഹൗസ്
71 മദ സ )ീരിയര്, റാണി െജയ് സ
[ N
72 സി െക സ ധീര്, േഗാ;ലം
73 അ,ാV േജാസ്, െനട\ല്േല
74 ഹസീന പി െക, ഹദിാ്
75 വിേനാദ പി, െവ'ളവ െഹൗസ്
IV

േരാഗം ബാധി, െത'് മ റി,് മാ]
1 മ?ലാ =കാശന്, =ലിന െഹൗസ്
2 മദ സ )ീരിയര്, റാണി െജയ് സ
[ N
3 ഷിജി തരിയ്, നീരാ
4 ;]& ക^ണന്, ;]& െഹൗസ്
5 മദര്. സ )ീരിയര്, എസ് എ,് േകാ-െവറ്, െതാില'ാട്
6 േദവി പ ല)ാടി, ;)ാടി െഹൗസ്
7 സേരാജിനി പി, വിാവളം
8 മ രിോളി അംഗജന്, കിഴയി െഹൗസ്
9 സേരാജിനി പി, വിാവളം
10 5ീജി് പി, (ഷ
6 നിവാസ്
11 ശാരദ വടവതി, (ഷ
6
12 പ@നാഭ ചാലി, ചാലി െഹൗസ്
13 ഹഫ
U ്, ;<ാമിന മസി

14 എം രവീIന്, 5ീശിവം
15 െക നാരായണന്, മലവാടി
16 സഹേദവന്, കിഴയി
17 രാജ പി, വയലി വീട്
18 ടി െക രാഘവന്, 5ീ സായ് സദ
19 വി എം ബാല(ഷ
6  ന:&ാര്, കാിക, നീലേCരി
20 പവിR എ പി, 5ീനിലയം
21 ഇ നാരായണി, മഠി വീട്
22 സാവിRി െക, ഉേമശ് ഭവ
23 ഇ രാജന്, േജാസ̀ നിവാസ്
24 െക എം രാമചIന്, ഐശ7ര&ം
25 െക അനGന്, െസൗപണ
6 ിക
26 െകാഴ രാജന്, െകാഴ െഹൗസ്
27 െക പി ഹാജറ, െഷളിനാസ്
28 ഒേറാി ചIവല്ലി, വലിയ പറ:്
29 െക ഭാസ
B രന്, ശബരി
30 ;ാേCരി രാജന്, ;<ി)റ:്
31 സതി െക, സതി ഭവ
32 േരാഹിണി ;]&ന്, ;]& െഹൗസ്
33 െക സതി, കിഴയി
34 സതി എം, അനിത സദനം
35 ഒേറാി രവീIന്, ഒേറാി െഹൗസ്
36 ഗംഗാധര എം, ൈചതന& നിവാസ്
37 മാധവ ന:&ാര്, ;]&ാട മീ വീട്
38 എം േവaേഗാപാലന്, വിശാലം
39 ചIിക െക, കാരായി െഹൗസ്
40 സീത കാരായി, വി പി െഹൗസ്
41 വിദ& വിേനാദ്, നിV വില്ല
42 ഇ അനിത, രവീI നിവാസ്
43 സേരാജിനി പി, വിാവളം
44 ഫാിബി എസ്, ഫാിബി മഹ
45 പ\ജാbി, അനി ഭവ

46 ഒേറാി ;<ിരാമന്, ഒേറാി െഹൗസ്
V

പകരം െത'ി ൈത
1 മദ സ )ീരിയര്, റാണി െജയ് േകാ-െവറ്
2 മദ സ )ീരിയര്, റാണി െജയ് േകാ-െവറ്
3 സേരാജിനി പി, വിാവളം
4 സേരാജിനി പി, വിാവളം
5 െക സതി, കിഴയി
6 ടി െക രാഘവന്, 5ീ സായ് സദ

VI

പ,റി വി് വിതരണം
1 ;]& ക^ണന്, ;]& െഹൗസ്
2 പ@നാഭ െക, മാനസേരാവ
3 സരസ7തി വി, വാകയി െഹൗസ്
4 അജിത കാരായി, കാരായി െഹൗസ്
5 ലീല കാരായി, കാരായി െഹൗസ്
6 രാഘവന്, ആയിരി വലയി പറ:്
7 െറജി വി െക, ;AിX്
8 ശാരദ പ ളXവന്, പ തിയ പ രയി
9 െക മേനാഹരന്, വടയി െഹൗസ്
10 െക സതിേദവി, വടയി െഹൗസ്
11 എ (ഷ
6 ദാസ്, ഉഷസ
U ്
12 േമാഹന എം വി, സേരാവരം
13 രാധാ(ഷ
6  എം വി, നിരSന
14 പ ഷ
L വല്ലി എം, സേരാവരം
15 അജിത്;മാ എം വി, (ഷ
6 പ രം
16 ശശി;മാ എം വി, (ഷ
6 പ രം
17 രാധ എം, അനിതാലയം
18 േമ)ാട രതി, രമ&ാലയം
19 അബ
c d N റഫീ് എം എ
20 ആ പി രാജന്, ഹരി5ീ
21 ബിO എം, പ?ജ
22 സി െക കദീജ
23 സ )ീരിയ േDസ
U ് െമറി് ( നിVലഗിരി

24 സഹിന, ൈനല്, ;AിX്
25 പി സി ;Aിയ,ന്, പറ: ാAി
26 അംബ ജാbി കാരായി
27 ആയിഷ എം എന്, കാAി പ തിയ പ ര
28 ഖദീജ എം എന്, റഹീന ആയിഷാസ്
VII

ഇCി മ<N കി]് വിതരണം
1 സേരാജിനി പി, വിാവളം
2 ബാല െക സി, മിഥ  നിവാസ്
3 എ രവീIന്, ആണിേയരി െഹൗസ്
4 മM എം, നOനം പാലായി
5 കമല ടി, പ നി വീട്
6 ജമീല, ജസീന മസി
7 അ,ാV േജാസ്, െനട\ല്േല
8 സരസ7തി വി, വാകയി െഹൗസ്
9 അംബ ജാbി കാരായി
10 അജിത കാരായി, കാരായി െഹൗസ്
11 ലീല കാരായി, കാരായി െഹൗസ്
12 ബാലന്, ആയിരി വലിയ പറ:്
13 പ@നാഭ ചാലി, ചാലി െഹൗസ്
14 വി =ഭാകരന്, െവ'ളവ െഹൗസ്
15 െക നാരായണന്, മലവാടി
16 ഒ ;<ിരാമന്, ഒേറാി െഹൗസ്
17 പി സി ;Aിയ,ന്, പറ: ാAി
18 േശാഭ എം, കാAി പ രയി
19 േരaക വി, നിഹ നിവാസ്
20 രാജ പി, വയലി വീട്
21 സജിന സി, (ഷ
6 നിവാസ്
22 മ ല്േലാളി സ േരഷ് ബാബ , േസാപാനം(പാലായി)
23 ചIി പി, ;eV െഹൗസ്
24 രാജീവ വി, വളയ'ാട െഹൗസ്
25 എം ബാലന്, fടാളി െഹൗസ്
26 ബിO എം, പ?ജ

27 സാവിRി െക, ഉേമശ് ഭവ
28 സനല എം, നിേവദ&ം
29 പ ഷ
L വല്ലി, േസാപാനം
30 പ ഷ
L എം, വയലി വീട്
31 fAായി നാa, കളി ;eV
32 പവിR എ പി, 5ീനിലയം
33 ഇ രാഘവന്, 5ീ സദ
34 െസൗമിനി, ;eV െഹൗസ്
35 ഇ രാജന്, െസൗപണ
6 ിക
36 െക എം രാമചIന്, ഐശ7ര&ം
37 െക അനGന്, െസൗപണ
6 ിക
38 െക പി ഹാജറ, െഷളിനാസ്
39 ഒേറാി ചIവല്ലി, വലിയ പറ:്
40 െക ജാനകി അV, (ഷ
6 ഭവ
41 െക ഭാസ
B രന്, ശബരി
42 പ@ാവതി െക, പഴയവീട്
43 ലീല വടവതി, പ തിയ പ രയി
44 ടി െക സ രമണി, വി െക െഹൗസ്
45 രാധ എം, അനിതാലയം
46 സതി െക, സതി ഭവ
47 േരാഹിണി ;]&ന്, ;]& െഹൗസ്
48 ബിO ;]&ന്, ;]& െഹൗസ്
49 വനജ ;]&ന്, ;]& െഹൗസ്
50 ഖദീജ എം എന്, റഹീന ആയിഷാസ്
51 ആയിഷ എം എന്, കാAി പ തിയ പ ര
52 സി രേമശന്, തgി െഹൗസ്
53 സഫിയ എം എന്, നബി ഫാിമാസ്
54 ഗംഗാധര എം, ൈചതന& നിവാസ്
55 ഹഫ
U ്, വി പിഹഫ
U ്
56 എം േവaേഗാപാലന്, വിശാലം
57 വിദ& വിേനാദ്, നിV വില്ല
58 െറജി വി െക, ;AിX്

59 മYള െക, മYളാലയം
60 ഒേറാി ചhXAി, ബീനാലയം
61 ;മാര െപാല)ാടി, െപാല)ാടി
62 പി വിജയന്, ൈകലാസം
63 െക മേനാഹരന്, വടയി െഹൗസ്
64 െക സേരാജിനി, തപസ&
65 സി െക സ ധീര്, േഗാ;ലം
66 ;]& ക^ണന്, ;]& െഹൗസ്
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