
{Ia\w IÀjIsâ t]cv
t^m¬ 
\¼À Unhnj³

1 A\nX.sI.]n,ssaYnen \nhmkv 9388725735 1

2 ctajv _m_p.]n,{iossiew 9946740476 1

3 kt´mjv 1

4 eoe .]n.hn , imeo\w 9947095594 2

5 i¦p®n.sI,imeo\w 0497þ2742618 2

6 `cX³.sI 2

7 Fw.Fw.amXyqkv 9496561171 2

8 cmPoh³.Fw,Hmw iàn 9496557499 2

9 kptcµ{³.sI.hn 3

10 ]¦Pm£n.Fw.sI,IpamÀ \nebw 55

11
വിേനാ  .പി. വി  
വിശ ാർ ന , പ ി ു ് 6

12
പാറ റ ്  ഗൗരി   േഗാകുലം 
ഇടേ രി 7

13
ൈനന. വി .വി  എം സി ഹൗ  , 
ഇടേ രി 8

14 മഹിത  . പി .സർഗാസാ  ഇടേ രി 8

15
ഇബാഹിം.ടി .എം   െതാ ിഹൗ  
 ,അ ാഴ ു ് 9

16 _o\.sI. ]n, KoXw hmcw ]n. H 8547321399 14

17 ]n hn aRvPpf, Ipdp¡t¼¯v lukv, 
henb¶qÀ, hmcw 9746922130 16

18 {]`mIc³. F³, {io{]`, hmcw ]n. H 
henb¶qÀ 9895397598 16

19
Fw ]n cho{µ³, {ioawKew, hmcw ]n. H 9400522457 16

20 F. {io[d³, ]d¼nð lukv, henb¶qÀ 
hmcw ]n. H 9496158845 16

21 Kucn, Sn, kvt\l \nhmkv, henb¶qÀ 
hmcw ]n. H 9496831170 16

22 `m\paXn. sI, Xpjmcw, henb¶qÀ hmcw 
]n. H 8281683649 16

23 cmLh³. Sn, tkm\mebw, henb¶qÀ, 
hmcw ]n. H 9895270510 16
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24 {]Zo]³ ]n. hn, IrjvW{]nb., 
henb¶qÀ hbð 9995680059 16

25
{io[c³, ]n. sI, {io\nebw, henb¶qÀ 9947818589 16

26
Kucn. Sn. hn, kvt\l \nhmkv, henb¶qÀ 9446739097 16

27 e£vaW³. C, Iq¯m«¦ïn lukv, 
henb¶qÀ 2790337 17

28 Pb´n. Sn.sI Ipªnho«nð lukv, 
henb¶qÀ hmcw 9567394269 17

29 {]Zo]³. sI, Ipªnñ¯v, tNtemd 9447005357 17

30
cXv\hñn ]n hn, joa \nhmkv, amt¨cn 9605632901 18

31 C. Iae, Nmt¯m¯v lukv, amt¨cn, 
auÆt©cn 7994261975 18

32 Iukey. _n, ]päph¡ïn lukv, 
amt¨cn 9947901626 18

33
_n. cmP³, ]päph¡ïn lukv, amt¨cn 9497854748 18

34
Sn. sI. cmP³, A¼mSn lukv, amt¨cn 9495776721 18

35 സി പി നാരായണൻ ന ാർദുർഗപുരി 21
36 സാവി തി മാധവി നിവാ 21
37 പ മിനി െക െക  പർവതി  നിലയം 22
38 സുേരശൻ എം  മഠ ിൽ െഹൗ  22
39 ദീപ എം വി  കൂട ിൽ ചേ ാ ് 22
40 സരസ തി െക വി  പുതിയവീ ിൽ 22
41 േ പമജ െക പി  നീരാ ജനം 22
42 ഗിരിജ െക െക സാഗര 22
43 ഒ ബാലകൃ ണൻ പൂേ ാ ിൽ 22
44 പി ല ്മണൻ പുലാര ിൽ 22
45 പി െക പഭാകരൻ പൂേ ാ ിൽ 22
46 നളിനാ ൻ െക പുത പരംബ 22
47 സജി ് എൻ  ഗി ് 22
48 പീത സി  ഗി ് 22
49 പാറയിൽ േമാഹനൻ 22
50 പാറയിൽ വിജയൻ 22
51 ബാലകൃ ണൻ കൃ ണകൃപ 22
52 പി െക േദവദാ  ക ംകുള ര 22
53 കരുണാകരൻ ന ാർ ക ംകുള ര 22
54 േദവദാ  എം  അശ തി 22
55 സലില െക െക  അശ തി 22
56 ലീല ടി  എളയാവൂർ സൗ ് 22
57 സദാന ൻ എളയാവൂർ സൗ ് 22
58 രാജൻ ടി െക  22
59 രാജൻ നായർ രജിത നിവാ  22
60 പി രാജൻ ഓ ിയിൽ 22
61 ഗീത പി ഓ ിയിൽ 22



62 സി വി നാരായണൻ ന ാർ 22
63 എം ഹരിദാ  ല ്മിപുരം 22
64 ഇ ഗംഗാധരൻ  ക ംകുള ര 22
65 സു രരാജൻ മുത ാൻ 22
66 സുധീർകുമാർ എം 22
67 െകാമള പി  മഠ ിൽ 22
68 രാജീവൻ ന ാർ , തൃെ ാ ് 23
69 പി സി ന നൻ , െകെക നിവാ 24
70 നിഷി  എം സി എടേചാ 24
71 ശ ാമള െക, ക ിരി ൻ െഹൗ 24
72 പ മാവതി പി സി,െക െക െഹൗ 24
73 രാമച ൻ േപാേ ാടി 24
74 വിേനാ  ആർ 24
75 ശശീ ൻ െക സി, ൈവകു ഢം 24
76 രേമശൻ െക,കുനിയിൽ െഹൗ 24
77 സി ച ു 24
78 പകാശൻ എം പി, 24
79 െക ടി േശാഭന,ൈതലാ ി 25
80 പിെക സുജാത,പിലാ ി െകാെ െബ ്                                    25
81 പി െക മിനി രാഗശീ അതിരകം 25
82 എം സുശീല  പറ ് 25
83 പി വി കമലാ ൻ  അതിരകം 25
84 എം വി കമല ദാവ  െഹൗ 25
85 പി വി ജയല ്മി  ദാവ ് 25
86 െക എം ച മതി  ദാവ ് 25
87 പീത സി  ആരാമം 25
88 ശശീ ൻ െക  ആരാമം 25
89 െക എം ഉ ികൃ ണൻ  ദ ാരക 25
90 സുധാകരൻ െക ഉഷ 25
91 നബീസ പി െക േപാ ൈക 25
92 േ പമൻ െക ൈതലാ ി 25
93 സേരാജിനി വി ഇ വ വ ഇടയ ് 25
94 വാമനൻ െക എം അതിരകം 25
95 പി െക വ ല പിലാ ി െകാെ േ ് 25
96 െക വി ശശീ ൻ 25
97 ആന ബാബു, അംബിക നിവാ 26
98 ഒേതനൻ  എടേചാ 26
99 കുനിയിൽ രേമശൻ  കുനിയിൽ 26

100 രജനി എം,മെ ൻ െഹൗ 26
101 ശശീ ൻ െക സി  ൈവകു ം 26
102 എ സീത, സീതാറാം നിവാ 27
103 സി വിേനാ   ജയവിജയം 28
104 സി െക വിേനാ  കുമാർ ഉദയം 29
105 ര ജിനി എം  ഉദയം  താെഴെചാ 29
106 Nn{XmwKmZ³ 9446003501

107 apIpµ³ 9995972109 39

108 \mkÀ Fw 6282953187 34



109 kptcjv_m_p 8907161564






























