
 sX§v Iyjn hnIk\w(sX§n\v ssPhhfw,Ip½mbw)

{Ia\w IÀjIsâ t]cv t^m¬ \¼À
hmÀUv 

\¼À

1 kXn.sI t{]w \nhmkv 8289841617 1

2 Fw XymKcmP³, a©¡n lukv 9746009501 1

3 ctai³ Sn.]n, tNmS¯nÂ lukv 9074273371 1

4 dn¨mÀUv s^ÀWmkv, sadoäkv 9846525626 1

5 `mcXn Fw, ]mÀÆXn \nhmkv 9633985046 1

6 `mÀ¤hn Sn.]n ]p¯³ ho«nÂ 9633985040 1

7 at\mPv IpamÀ Fw. ]mÀÆXn \nhmkv 9633985040 1

8 N{µnI ]n.sI, t{ibÊv, aWÂ 8547503325 1

9 cm[mIrjvW³ ]n. Fkv. ,]n.Fkv lukv 9895618836 1

10 {ioPb³ sI . ]n , {inebw 9847806757 1

11 cmtPjv . sI. hn , XncphmXnc 9495479230 1

12 {]koX sI, ItÃ³ lukv 9746361140 1

13 A\ojv IpamÀ Fw sI, \n[ojv \nhmkv 8129642752 1

14 cmLh³ sI. , {iossiew 9567643772 1

15 cmtajv _m_p. ]n. , {iossiew 9946740476 1

16 C. ssj\n , tZh{]bmKv 9946202270 1

17 cXv\mhXn .Fw, am¼¡mc³ 9745480682 1

18 kptcjv _m_p ]n hn , ]uÀ®an 7356694772 1

19 \fn\n . Sn.hn, \mcmbW hnÃ 9447857797 1

20 {^m³knkv tkhyÀ, B³kv lukv 9895994520 1

21 Znt\i³ sI, {iocmKw 8289969920 1

22 \otei³ sI, \ntIXw 8157946832 1

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

24 {]oX ]n, tZhnkZ\w 8281716939 1
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25 kpcP F³.sI, kqcy 8129069210 1

26 ]pjv] sI.F³ , ]q¨ndhf¸nÂ 9074357845 1

27 Acp¬ Fw, am{Xt¡m«v lukv 9562568572 1

28 kXn.sI IÃ¡pSnb³ 8281288204 1

29 kcnX sI, IÃ¡pSnb³ 8281288204 1

30 jld ]n.sI, ]md¡n 9895796904 1

31 kPv\ Fw hn, \fn\n \nhmkv 8129028168 1

32 I®³ kn kn, kn kn lukv 9048707737 1

33 N{µnI ]n , Im´n \nhmkv 9633128360 1

34 kXojv _m_p .]n .sI, kPv\ \nhmkv 9895849581 1

35 caWn . Fw ,tPmZnÂ 9995410071 1

36 hÂke³.Pn.{]Xo£ 9447283914 1

37 kp[mIc³.sI, Itm¯m¦n lukv 4972741288 1

38 AaÀ\mYv .kn.sI, Ism¯mwIn 9567880919 1

39 sI.sI. {]`mIc³, amfhnI 9895119904 1

40 Fw.hn. cLq¯a³, ]mcnPmXw 8606811937 1

41 hn. sI kRvPohv , ZnÂ\ntIXv 9895593850 1

42 hnPbe£van.hn.sI ,hb\mbn lukv 9633149201 1

43 _o\.hn.sI ,hb\mbn lukv 9633784491 1

44 {ioi³.kn,tNmS¯nÂ lukv 9744006777 1

45 AtimIv IpamÀ. hn.sI , DjÊv 9746634067 1

46 A\nX Fw , sshjvWhn 9747887821 1

47 cmPoh³ . cmPohv \nhmkv 9349467250 1

48 cmPoh³ .sI.sI , A\p{Kl 9847754066 1

49 KwKm[c³. ]n ,inhKwK lukv 8281673633 1

50 hnPb³.]n ,hnPn \nhmkv 8547501396 1

51 kltZh³.Fw ,ktlen \nhmkv 9895206084 1

52 a[pkqZ\³,]n.Fw ,t{ibÊv 9744588037 1

53 cXv\cmP³.hn.sI ,hb\mbn lukv 9895249989 1

54 aod. F, sFän³NmenÂ lukv 8289973976 1



55 ^m¯n_n. sI.]n ,sI ]n lukv 9526333810 1

56 IhnX. Pn, kqcytkma 9605086789 1

57 cXv\mhXn .Fw, ]q¯« lukv 9567965329 1

58 ]ßmhXn .Fw.]n, Xmb¯v lukv 9744580555 1

59 ssieP. Fw .]n ,kpc`n 9895081149 1

60 Akvam_n.sI.Fw. tKmÄU³ km³Ukv 1

61 kmh{Xn,tImct¼¯v lukv 9400371600 1

62 h\Pm£n ,IpXntcmS³ lukv 9746058316 1

63 h\Pm£n , P\nj \nhmkv 9961449079 1

64 hn\bIpamÀ ]n. {io A£b 9847212006 1

65 {]oX ]n tZhIokZ\w 9947138939 1

66 kp`mjv apIpµ³,Iaemebw 1

67 {ioeX.]n.sI,tImct¼¯v  lukv 9633222104 1

68 lmcnkv.hn.]n,dknbmkv 9497319959 1

69 hnt\mZv.Fw.sI,tkma{io 9447944944 1

70 ssIcfn.kn.F¨v,IÃymWn cmLhv 9745719855 1

71 kXn.sI,IÃ¡pSnb³ lukv 7356227142 1

72 `mcXn.Fw,]mÀÆXn \nhmkv 9633985040 1

73 at\mPv IpamÀ.Fw,]mÀÆXn \nhmkv 9633985040 1

74 ctai³.Fw,tNmS¯nÂ lukv 9895272520 1

75 jld.]n.sI,]md¡n lukv 9895796904 1

76 tPymXn.Fw,A¨p \nhmkv 9562568578 1

77 `mÀ¤hn.Sn.]n, ]p¯³ hoSv 9633985040 1

78 \_ok.hn.]n, alkqw lukv 9633881657 1

79 {iohÕ³.]n, cmw \nhmkv 9895359671 1

80 BimeXm kpKX³ ]qP{]nb \nhmkv 8921397722 1

81 sI .BÀ. IrjvW³, aWÂ 9495617180 1

82 kn.sI d\n¯,v kmbv tPymXn 949655444 1

83 tim`\.]n,tlw hnlmÀ 9497607980 1

84 {]aof.Fw.Sn,kb\mebw 9400542193 1



85 t]mt¯cn Dtai³, t]mt¯cn

86 ]n.Sn ctaiv, {io aqImw_nI_menImkZ\w 7510889111

87 ]ßcmP³.]n, ]pXnb ]d¼¯v 9846760058

88 [\RvPb³ ]n ssPj \nhmkv 9446417060

89 hnPb³ CSn jmtcm¬ aWÂ 8086496230

90 \mcbW³ Ip«n tat\m³.]n, am\kv 9388777350 2

91 iymw IpamÀ.hn.Fw, tizX 9497144493 2

92 apl½Zv Ajd^v. kn .F¨v ,l\p{Klv 8281356606 2

93 t{]aP .F, Ben¦oÂ 9496116770 2

94 {]aof .sI , Kpcp{]nbw 9995026258 2

95 kXy³ .Fw, A`nhrjvSn 9447547686 2

96 hnt\mZv.F.sFizcy 9447455010 2

97 Da.F, Ient¡m«v lukv 9496236370 2

98 kmbnInc¬.Sn.]n ,kzbw`q 9847027390 2

99 t{]acmP³.Fw.sI ,aXp½Â lukv 9567590167 2

100 tZhIn .Fw,Ipdp¸¯v lukv 9746497984 2

101 anXy at\mPv, \mcmbWn \nebw 9946580534 2

102 KtWi³.]n, ]mdbnÂ lukv 8136952555 2

103 ca.F, Ben¦ognÂ lukv 2744400 2

104 kcf.F. Ben¦ognÂ lukv 8281138966 2

105 ssja.F ,km^eyw 9496203337 2

106 {ioaXn.Fw,  Ben¦ognÂ lukv 2744400 2

107 Dj.F, Ben¦ognÂ lukv 9495884434 2

108 tla´IpamÀ .sI, `cXw 9895379638 2

109 A\ojvIpamÀ . sI.kn, tPymXnebw 7510822062 2

110 cmP³. sI, ss_Pp `h³ 9746526436 2

111 kpioe .sI, ]¨ lukv 0497 2742989 2

112 {]Pn\n .sI, sIm«t¡³ lukv 9142364282 2

113 apl½Zen FÂ.]n, s^uknbmkv 9895298605 2

114 A_vZpÄ JmZÀ. Fw.sI.]n, Iãmf¯nÂ lukv 9447085806 2



115 eo\ kmbvInc¬ , kmbvk¦Â¸v 9495618875 2

116 Sn.bw. cho{µ³ \{¼ymÀ 8547307091 2

117 {]Imi³ .Fw.kn, tNäqÀ lukv 8547512848 2

118 imcZ.Fw,tim`\mebw 0497-2-þ743032 2

119 at\mPv .sI.sImf{]¯v lukv 9747428002 2

120 Zo].]n.hn, kmbqPyw 9995410390 2

121 kzÀ®eX.]n, {]kmZw 9895905795 2

122 Kucn .kn, sNdpaWenÂ lukv 2

123 kuan\n.]n.]n, ]md¡p\n lukv 9895227464 2

124 {ioeX.Fw.sI, Xmb¼Ån lukv 9746310533 2

125 kpNn{X.sI, Xmb¼ffn lukv 9895579060 2

126 IrjvWIpamcn .kn.Fw , kqcy 4972741029 2

127 F³.sI. kptci³ , kqcy 9495829788 2

128 hÕe .F.kn, ssNX\y 9633428239 2

129 tkma³.Sn, Xmbw¼ffn 4972741968 2

130 khnX sI.]n. ,cma³ hnÃ 9446776885 2

131 koX .sI , Imt¡³ lukv 9495707075 2

132 kpa\ sI, Ip¶mhnÂ 9895476443 2

133 {]im´v sI ]n, e£van \mcmbW³ 9447854299 2

134 lmcnkv sI]n, sI.]n lukv 9947347646 2

135 dwe .Fw.Fw, sl¶mtUÂ 9746881566 2

136 cmPoh³ .Fw, Hmw iàn 9496557499 2

137 P\mÀ±\³ .F³, KpcpIr] NmemSv 9447260328 2

138 A\nX.Sn,A]vkc 9633163160 2

139 tZhn.Sn,NofnÂ lukv 9633163160 2

140 i¦p®n.sI,imeo\w 4972742618 2

141 _meIrjvW³.sI,tZhtPymXn 9249272449 2

142 kmbn dmw.]n.sI,k¶nZm\w 9388702160 2

143 cmPe£van.]n.kn, tam¦n lukv 9895564401 2

144 KoX.Sn.]n, KoXw 9995351735 2



145 `cX³.sI, {ioe£van 9744072160 2

146 teJ.hn, sshjvWhv 8547307091 2

147 do¯.Sn.Fw, \mäv tlmav 8129089881 2

148 Dakp\nÂ ,Da\nhmkv 9288160243 2

149 \njm¯v.F.Sn,s\anÀKÀ 8129175930 2

150 hn\mbI³.kn.Fw, kvssIemÀIv 9895092370 2

151 tim`\.]n.hn, tZhn Ir] 9061199872 2

152 lcojv.sI, Ip¶n\mwIn lukv 8547100023 2

153 aWnb³.Pn, Ahn\mjv 9446567944 2

154 {]oX.Fw, Nt{µm¯v  lukv 8129709505 2

155 cmP³.F³.]pjv]mebw 9400043427 2

156 A_vZpÄ PºmÀ.]n.]n,ane³ 9447705056 2

157 PKZojv.Fw.kn, tKmIpew 9446638563 2

158 tim`\.Fw.]n, at©cnIn lukv 0497-2742644 2

159 AtimI³.hn.kn , btimZ \nhmkv 9249953352 2

160 ]n .\mcmbW³ , tim` hnlmÀ 9895223541 2

161 cmP³ H, HXtbm¯v lukv 9895301564 2

162 hnt\mZv Iq¡ncn , sshjvWhw 9495389506 2

163 cPnX Fw sI , tZhcmKw 9446544099 2

164 hn\ojv .sI , Ient¡mS³kv 9497543330 2

165 cmPoh³ hn. ]n, AacmhXn \nhmkv 9995380917 2

166 adnbw. Sn. sI , Sn.sI. lukv 9744128911 2

167 tPymXn {ioc©v , \µ\w 9447486020 2

168 ]hn{X³ .]n.hn , henbhf¸nÂ hoSv 4972742552 2

169 tim`. Sn, tim` hnlmÀ 9895223541 2

170 ssieP.sI.hn,sImf¡S lukv 9633864888 2

171 {]Imi³.sI.kn,]qÀWna 9567448951 2

172 {]\ne cXv\mIc³,\fn\w 2

173 kp[mIc³.Fw.sI, k¬jbn³ hnÃ 4972741694 2

174 {]im´v ]n , lcnXw 9995400441 2



175 Znt\jv _m_p ]n \µ\w 8943685949 2

176 PKZojv Fw kn tKmIpew 9446638563 2

177 ktcmPn\n Sn.H ktcmPn\n \nhmkv 8281808852 2

178 Hma\ {]Zo]v Imt¡m¯v lukv

179  {]Zo]v IpamÀ  Imt¡m¯v lukv

180 Sn.sI. _memaWn, X¿nÂ Ingt¡ zoSv

181 sI.kn kp`mjv, t\l 9995178834

182 {ioPcmP³, A£b 8129083088

183 eoe.sI, {iohÂkw 9633310667

184 P\mÀ±\³ .sI, {iossiew NmemSv 2743275

185 {]ho¬.Fw sI inhmb  Häs¯§v 7907807901

186 ko\ Fw ssX¡n lukv 9995944134 3

187 kaod Achnµm£³, ssh`hv 9567413799 3

188 keoe {]`mIc³ AssZzXw 8281974846 3

189 Pbdmw F Fw A©pIn 8129414211 3

190 KoX _n sFizcy 8078006233 3

191 bap\ tZhn Fw, am¼bnÂ lukv 9895361904 3

192 hnPbe£van ]n, Ipªn¡¸Ån 4972746577 3

193 hk´ IrjvW³, civan 9746151512 3

194 IpS¡Â cmP³ Nmµv\n 4972746889 3

195 kptci³ ]n.hn, sshjmÀ 8129732406 3

196 cXv\w Fw ]Ånb¯v lukv 7994847390 3

197 kptcjv _m_p sI amb hnÃ 9744432502 3

198 kZm\µ³ F³ ]n sNhnSn¨n lukv 4972746135 3

199 cmtKjv BÀ, N{µImµw 9744673759 3

200 hÂk³ F³, hncn¸pÃ³ lukv 9995473910 3

201 BÀ.sI kp`mjnWn, ]Sn¡Â lukv 9895081576 3

202 lcnZmk³ ]n, ]Sn¡Â lukv 9744739123 3

203  B³knnjmPp , ktcmPn\n A¸mÀ«vsaâv 9447075751 3

204 Fw ssieP D{Xw,am¼bnÂ 94466682295 3



205 hn.hn ZmtamZc³, D{Xw,am¼bnÂ 94466682295 3

206 F.h\Pw BZnXy 9895239780 3

207 ]Ånb¯v cmLh³ 4972746544 3

208 cmP³ ]n IukvXp`w 9961009515 3

209 taml\³ H, ku]À®nI 9400547756 3

210 Aw_nI kn ku]À®nI 4972747756 3

211 Ptejv.sI, IWnbm¦n 9895551740 3

212 inhi¦c³ \¼ymÀ ,cN\ 0497þ2746668 3

213 ZnhmIc³ ]n.hn, ]¿³ hf¸nÂ 9995113336 3

214 Fw cmLh³, kpKÔn 2711056 3

215 bp. imen\n, Zbtcm¯v 9995382817 3

216 F. tKm]me³ , ]pXnbS¯v lukv 9497431660 3

217 kptajvIpamÀsI.sI BbS¯nÂ lukv 9895403745 3

218 Ipª¼p F, AarXw 9447300074 3

219 kp[mIc³ ]n.hn, dnYw 9446402357 3

220 ]n.thWptKm]me³, ImÀ¯nI 9447438884 3

221 cmaN{µ³ ]n.Fw ]p¯e¯v aT¯nÂ 9895406091 3

222 `mÀ¤hn.C, aT¯nÂ lukv 9847104010 3

223 tcjva sI kn ZÀÈ³ 9895564401 3

224 ]ßP cho{µ\mYv {io]ßw 2707787 3

225 Sn.sI KncnP, A\p{Klv 4972746934 3

226 Sn.hnPbe£van, ]md½Â lukv 2747482 3

227 ]n.sI ctaivIpamÀ, jw\ \nhmkv 9497136199 3

228 {]ho¬ ]pXnbmn, ]pXnbmn 9995024834 3

229 ]pXnbmn apIpµ³ 4972747208 3

230 {ioeX `ph³ Zmkv ]pXnbmn 4972747208 3

231 Ient¡m«v AcpÔXn, ]pXnbmn hoSv 4972747208 3

232 ]pXnbmn {]ob 4972747208 3

233 cmlpÂcmPv ]n, cmlpÂ hnlmÀ 9447375452 3

234 tP.ymXn ]pfp¡qÂ, {]kmZw 9495051588 3



235 efnX ]n, amS¡mhnÂ 9633728610 3

236 I\I kn, NpÅn]pd¯v lukv 9656546390 3

237 kµo]v sI.]n, ]pXnbmn 9562733977 3

238 ktPjv sI.]n ]pXnbmn 9497293494 3

239 kpPb F³ \cn¡p«n 9497855473 3

240 {]im´³.]n F.hn lukv 9995262716 3

241 ]n.hn cay hmgbnÂ lukv 9947968293 3

242 cXn tKm]n\mYv kar²n 9567841249 3

243 i¦c\mcmbW³ sI hn  ssa¸Ån lukv 9847293852 3

244 t__n PeP.]n  sP hnlmÀ 9496355403 3

245 ]n.hn Pb{]Imi³, A½ 9495261166 3

246 kpja.]t¶³ lukv 9567649868 3

247 hnemkn\n.sI,{]kmZv 9447179028 3

248 `mÀ¤h³ ]n.hn ,{ioZnb 8547086583 3

249 {io[c³ Sn .sI , {]Wmw 9400746758 3

250
]pcptjm¯a³ sI , 

Nnd½Â lukv
9349253949 3

251 hn . ]mÀ°kmcYn , ]mRvPP\yw 9895765477 3

252 tKm]me³ .F , ]pXnbS¯v lukv 9497431660 3

253 taml³ Zmkv ]n hn , dmw i¦À 9496203450 3

254 e£vaW³ sI. It®m¯v lukv 9744695911 3

255 d\n¯v , kmbn tPymXn 3

256 [t\jv.hn.]n,hmgbnÂ ]pXnb hoSv 9495495800 3

257 _m_p.hn.]n,hmgbnÂ ]pXnb hoSv 9495495800 3

258 IrjvW {]ho¬.]n.hn,CuÌv I¸Ån lukv 9349599186 3

259 {]k¶ Ipamcn  ,I«bm« lukv 8289986860 3

260 e£vaW³ sI. It®m¯v lukv 9744695911 3

261 ssjPp Fw kn, cmLmhnemk 9567599141 3

262 ]mtdm¯v ZmamZc³, at©cn¡n hoSv 9446379928 3

263 lcojv _m_p sI ]n, lcnKoXw

264 cXv\mhXn F.Fw, lcn\nhmkv 9037167879 4



265 kt´mjv.Fw sI, apXnc¡Â 9961034555 4

266 at\mP choµ{³, {iohcZ 9895515126 4

267 C.hn.cmaIrjvW³, FfbmhqÀ hS¡m«nÂ 9605744928 4

268 KwKm[c³ sI.Fw , {Kojvaw 9995887085 4

269 a\oj H.]n, HXtbm¯v lukv 9495508570 4

270 jPn\.H.]n,HXtbm¯v lukv 9495508570 4

271 Pb\mcmbW³ sI.Fw eoj 9895243704 4

272 _o\ chn, {ioeIw 8281180468 4

273 _nµp.Sn.sI, sImÅnb³ lukv 9895613002 4

274 tcWpZmkv.Fw ]n, k\w 9400516566 4

275 AtimI³ knsI, Nnmc¦n 9400548020 4

276 PoP tkma kpµcw, kpµÀKoXv 9746135720 4

277 `mcXn.]n, {]Xn` 9895584550 4

278 ]ßcmPv ]pXnbS¯v,  A{`w, 9895613002 4

279 cho{µ\mY¸Wn¡À Fw.sI , kcÊv 8086548442 4

280 Im©\.F.A©mwIpSnlukv 9747445190 4

281 cmPoh³ Sn, [ym³ 9446771302 4

282 cm[maWnlco{µ³ 9946845162 4

283 hnPb³.Sn,sshjvWhn 9496700888 4

284 KncnP.Sn,XnW¡Â 9446078391 4

285 PntPjv.sI.sI,{ioKwK 9895226657 4

286 cmP³.]n.sI,ku]ÀWnI 9446656788 4

287 cmLh³.Sn, ]qÀWna 9400047473 4

288 do¯.Fw, ku]À®nI 7559025284 4

289 t{]w{]Imiv, {]Whw 9895285277 4

290 t{]acmP³.]n.]n, KpÂj³ 9895143148 4

291 tKm]n\mY³.Fw, e£van 9567224829 4

292  Dami¦À.sI,tImtXcn lukv 6282181288 4

293 kptcjv_m_p.F.hn, ku`mKy 9447961470 4

294 at\mlc³\mbÀ.C.Fw, {ioiàn 9995100974 4



295 s]mIymc¯v h\P at\mlc³, {ioiàn 9995100974 4

296 iinIpamÀ.Fw, ku]À®nI 9562662295 4

297 koXe£van.Fw.sI, e£van 9539227171 4

298 \mcmbWs]mXphmÄ, \h\oXw 9847768005 4

299 {ioeX.]n.hn, knÔqÀ 98466521517 4

300 {]Zo]v.sI.]n, k¶n[n 9791791978 4

301 kpKX {io\nhmk³ , {ioaµncw 9349021451 4

302 ss\\ lcnIpamÀ , ]¿\mS³ lukv 9562811141 4

303 {ioaXn kpja \mcmbW³ , kpc`n 8547270565 4

304 kn. am[h³ , cmwkZ³ 9497858546 4

305 teJ at\mPv. sFizcyw 9567277170 4

306 H. Sn. _meN{µ³ , tKmhnµw 9142110481 4

307 ]ßn\n .Sn.]n. ]ßmkv 7293846668 4

308 C. ]n. D®nIrjvW³ , IrjvWaµncw 9400046912 4

309 k_nX . kpc`n \nhmkv 9496855443 4

310 {ioP .Pn.hn , {iossiew 9447936482 4

311 hÕ³ .]n.]n , {iohÕw 9447548053 4

312 X¦w .Pn.hn , {iossiew 9447936482 4

313 Sn. P\mÀ±\³, A\p{Kl 9895256095 4

314 kp\nXIpamcn I kn 9495461899 4

315 lco{µ³.Fw,atm¯m³ lukv 9846804512 4

316 A\nXIpamcn.sI.kn,inhkqcy 9495461899 4

317 \o³ apIpµ³ 9895236159 4

318 ]n#mhn cho{µ\mYv tZhmb\w 9496360042 4

319 kvIdnbmtXmakv IÃqÀ 8547430233 4

320 kPoh³ t]mt¯mSn 4

321 A\nÂ IpamÀ.C,B¸³ lukv 9847896191 5

322 {]n¯v.sI.]n,IrjvW 9895119522 5

323 Znhy.H.]n,{iotImhnÂ 9446770722 5

324 knÔp.]n,kZvKpcp 7025167446 5



325 j¬apJZmkv,Ad¡ÂIn lukv 9747342488 5

326 \ho³.Fw.kn,ARvPen 8301084707 5

327 hnPbIpamcn.]n.sI,kpKÔv 0497þ2705583 5

328 am[h³.sI.]n,KoXw 735931765670 5

329 kp[mIc³.Fw,kmKÀ 0497þ2701776 5

330 djoZ.sI,dnkzm\mkv 9633858532 5

331 KncnP cmtP{µ³,cmPv`h³ 9400569130 5

332 kXn.hn.sI,kp{]` 9400042437 5

333 kn. hn . _meIrjvW³, A¨pXmebw 9746919973 5

334 kvanX ]n, {ioeIw 9447079077 5

335 kpteJ.sI,{]Whw 9496707024 5

336 kckzXn 8547806744 5

337 {ioZnhy Be¡Â lukv 4972705048 5

338 kRPbv Be¡Â lukv 4972705049 5

339 {io[c³.sI,{io{]` 9400121842 54

340 {ioj.]n.Fw,{iohnÃ 9400881454 54

341 \nj an{X³ ic¬ 9037892477 54

342 an{X³.Fw.sI,ic¬ 9037892477 54

343 cmaN{µ³.F³,dPnjva 9447962983 54

344 hniz\mY³.Fw,apÃ¸ÅnÂ 9496742879 54

345 cmP½ Fw , aXp½Â lukv 9895813299 54

346 lmjnw.sI.hn,Bjnbm\ 9847001271 54

347 eX.Fw,_meIrjvW 8129658184 54

348 kpa¿.sI.F³,jl\mkv 9400569879 54

349 {ioIpamÀ.F³.]n,e£vanIrjvW 8589985201 54

350 ssja.kn.sI,sshjvWhw 9497230345 54

351 cmtPjv sNdpaWenÂ,hnlmØ 9544128575 54

352 PbcmP³.kn.]n,Zo]vXn \nhmkv 9400908681 54

353 skdo\. ]n.F,skdo\mkv 9746233007 54

354 e£van.sI,imeo\w 9995696443 54



355 {ioeX½ kn Fw , aXp½Â 0497þ2704037 54

356 A_vZpÄ aPoZv.sI.F,Pko\mkv 9895045643 54

357 cmPn\n.Fw,Xmb¼ffnlukv 9895903009 54

358 e£vaW³.sI,Ient¡m«v lukv 4972711416 54

359 dPv\ apl½Zv jnlm^v , a¶¯v 9400861212 54

360 tim`\.sI.]n,C{µmWnkZ\w 9847744370 54

361 A_vZpÄ kemw ,Xmbw¼Ån 54

362 knÂP kqcPvIpamÀ 9895493909 54

363 kdo\. ]n.F, kdo\mkv lukv 9746233007 54

364 I\I½ sI.]n , ]¨ lukv 9495975929 54

365 sI. sI. ZzntP{µ³ , IrjvW 9895879456 54

366 kXyhXn .]n.hn , ]¿³ shÅmän³Ic 8547612437 54

367 IpapZn\n . ]n.hn , ]¿³ shÅmän³Ic 8669001383 54

368 Fw. hn . `m\paXn , e£van Ir] 9895429194 54

369 hniz³ aµt¼¯v , e£n Ir] 9497861001 54

370 ]n .sI. apk½nÂ , ^dmkv 9567941106 54

371 jmPn .kn .]n , tZhn \nhmkv 9295696887 54

372 sI. C. apl½Zen , kn{µ 8281255932 54

373 caWn hÕe³ , hmÕeyw 4972705645 54

374 \p{k¯v kn. F¨v , kuZmkv 9995759879 54

375 arWmfn\n.F³,KpcphnlmÀ 9496158617 54

376 cmaIrjvW³ Fw hn IrjvWIr] 9895297968 54

377 im´n\n kn.sI, t\l 9995472194 54

378 A_vZpÄ kemw ]n.Sn ]n 9633958623 54

379 sambvXo³Ipªv Un.hn dknbmkv 8547304320

380 \^ok .sI F³, dwe¯v a³knÂ NmemSv 9400707021

381 cho{µ³.sI.]n,tXPÊv 9947806852 55

382 iymaf.sI,Ient¡m«v lukv 9846837492 55

383 hnt\mZv.Sn.]n,\oemw_cn 9495362490 55

384 Xmlnd.]n.]n,Xmlnd lukv 9746080984 55



385 {]oX.F.Fw, bmZhw,NnÅn¡p¶v 9746920387 55

386 A^vk¯v.Fw,A^k a³knÂ 9446441831 55

387 joe.hn.kn,]osbÌv\nhmkv 6282621010 55

388 Pb_m_p.sI,Ip¶pw]pd¯v lukv 9947163071 55

389 Acp¬.Sn.]n,]gtbS¯v lukv 8281365383 55

390 {ioP.]n.sI,ARvPen 9633820367 55

391 [t\jv.]n.]n ,[\{io 9633436854 55

392 kZm\µ³.kn.hn,B\µ `h³ 9544644201 55

393 iàn[c³.sI.kn,A\p{Klv 9496856201 55

394 hnae.]n.Fw,apcfoIrjvW 9037892477 55

395 {ioeX.F³.Fw,IrjvWKoXw 9847368184 55

396 jÀanf taml\³ 9846956180 55

397 kpP\.hn.kn,hncn¸pÃ³ lukv 9995473910 55

398 PbcmP³.kn,hncn¸pÃ³ lukv 9446655618 55

399 Dj.]n.B¸³lukv 9847896191 55

400 tXmaÊv.G.sI,Adbv¡]d¼hÂ lukv 9495688378 55

401 N{µtiJc³.]n.sF,{io[cw 9400803372 55

402 KoX.FÂ.Fw,tXPkzn 4972701072 55

403 cho{µ³.sI,tXPÊv 9995024402 55

404 Nmµn\n.Sn.hn,AarXw 4972701615 55

405 ^m¯n_n.Sn.]n,sX¡nbnÂ ]pXnb]pc 9746921966 55

406 kpss_Z.sI.kn,km\mkv 4972741813 55

407 ]¦Pm£n.Fw.sI,IpamÀ \nebw 9895636604 55

408 Dao{kpÂ{]hokv,Ip«okv 9567330440 55

409 Iaem£n.sI.hn,]pXnbhoSv 9895081149 55

410 A\q]v IpamÀ.]n.sI,sFizcy 9633157429 55

411 APnX.sI.]n,]pfnbmwtIm«v lukv 9847022219 55

412 _medmw.]n.,]myme lukv 9895346444 55

413 kp[ .]n.kn, N« lukv 9048122088 55



414 PbN{µ³ .F³ , \Ãmªn lukv 9995149762 55

415 j×pJZmkv .Sn. sI , Xmfn lukv 4972712643 55

416 {]Imi³ .sI , N{µmebw 9895980528 55

417 apcnt§cn ^Àkm\, ^dmkv 9567941106 55

418 kpa. ]n, ]¨ lukv 9995948659 55

419 ]¶y³ ]¿\mS³ taml\³, IrjvWIr] 9846956180 55

420 kt´mjv ]n sI, ]pWÀXw 8547150991 55

421
രവീ ൻ വി സി 
ൈചതന  , ഇടേ രി 6

422
സഹേദവൻ വി 
മാനസം , പ ി ു ് 6

423
എൻ . പഭാകരൻ 
നേടാൽ ഹൗ  ,പ ി ു ് 6

424
പു പ എൻ വി 
സൗപർണിക ,ഇടേ രി 6

425
ലതിക .പി 
ഹരിതം , താളാ ് 6

426
സത രാ  .െക 
േദവാ ജനം ,െപാടി ു ് 6

427
സി െക വിേനാ  
നിവ  നിവാ  , ഇടേ രി 6

428
സി ടി ഗീതാരാധാകൃ ണൻ 
ചടയൻ ഹൗ  , പ ി ു ് 6

429
െക പസ  കുമാരി 
സൂര േതജ , െച ിപീടിക 6

430
ശ ാമള ടി എം 
ൈത ി ഹൗ , ഇടേ രി 6

431
ടി. വി. നാരായണൻ 
അ ജലി ,പ ി ു ് 6

432
ശ ാമള എൻ 
"ഷജി ്" , െച ി ീദിക 6

433
ടി പി . സുജയൻ 
പ ൻ ഹൗ  , ഇടേ രി 6

434
ബി ു എൻ  െക 
"റിഥം"  പ ി ു ് 6

435
രാധ .െക  
െകാേതരി ഹൗ  , തുളിേ രി 6

436
ശീലത. പി 
േപാേ ാടി ഹൗ  , പ ി ു ് 6

437
ര ജി ് .പി. വി
തിരുേവാണം , പ ി ു ് 6

438
പി വി മേനാ  
"ഹരി ഓം"  , പ ി ു ് 6

439
വി സരസ തി 
"ദർശൻ "  , പ ി ു ് 6

440
പി. വി . വിേനാ  
വിശ ാർ ന" , പ ി ു ് 6

441
മീര. ടി. വി 
എ  . എൻ . സദൻ , പ ി ു ് 6



442
ജയശീ ശശിധരൻ 
"േ ശയ " , പ ി ു ് 6

443
പ ാ ി .പി 
ക ുയിൽ ഹൗ  , ഇടേ രി 6

444
സൽമ . ടി െക 
" സാ " " ഇടേ രി 6

445
പി. ൈശലജ 
പ ൻ ഹൗ  , ഇടേ രി 6

446
ഷീല .സി.സി 
"ധന  "  , െപാടി ു ് 6

447
കീ ി റ ് മാധവൻ 
കീ ി റ ് ഹൗ  ,ഇടേ രി 6

448
പവി തൻ എൻ വി 
ഇ ധനു  ,െപാടി ു ് 6

449
സുേര  പി വി 
ദമയ ി സദൻ , െച ിപീടിക 6

450
റീന പി വി 
അവി ം  ഇടേ രി 6

451
വാണിയൻക ി കൃ ണൻ 
വസ ം , ഇടേ രി 6

452
വിനീത ഇ െക ,  
ഗീ  വിഹാർ ,    പ ി ു ് (പി ഒ) 6

453
പദീ  എ എം ,  
ഉഷ  ,  
പ ി ു ് (പി ഒ )

6

454
വിജയൻ െക ടി  ,കൂ ിരി െഹൗ  , 
പ ി ു ് (പി ഒ) 6

455
ഭാ കരൻ എം വി  , മിത നിവാ   , 
െപാടി ു ് 6

456 സുപിയ എൻ വി , പൗർണമി , െച ി ീടിക 6

457
ശാരദ െക  , 
ശാരദ നിവാ  , ഇടേ രി 6

458
പി വി സത പാലൻ  , പ ൻ െഹൗ  , 
ശീലയം ,ഇടേ രി 6

459 ജയശീ . ടി പി  രാമു ിസദനം െച ി ീടിക 6

460
ഡി .സു രൻ 
ദയേരാ ് െഹൗ  , െപാടി ു ് 6

461
അരവി ാ ൻ െക വി  അരമന പ ി ു ് 6

462 സി രാഘുനാഥൻ ചി ാരി ൽ െഹൗ   
പ ി ു ് 6

463
പീത  ടി  േശാഭലയം   ക ാ 6

464
സി സുേരശൻ പണവം പ ി ു ് 6

465 േജാണി േജാസ  , താഴ ു വീ ിൽ , ഇടേ രി 6

466
രാധ പി  െപാ ായി ഹൗ  ,ഇടേ രി 6

467
േജാ നി സി  സൗപർണിക , ഇടേ രി 6

468
എം അേശാകൻ  മൗേവരി ഹൗ  , രാമെതരു 6

469 ഭാനുമതി. പി. െക  ജാനകി നിവാ  , 
തുളിേ രി വയൽ 6

470
ഒ ച ൻ 
ആയില ം ,രാമെതരു 7

471
ശാ  .എം 
സരിഗ , രാമെതരു 7



472
േതാമ  െക െജ 
െകാ പറ ിൽ വീ  , െകാ ാളി 7

473
അനിത. െക 
വയലിേചരി ഹൗ  
രാമെതരു

7

474
പശാ ് .ഇ പി 
യമുന നിവാ  , രാമെതരു 7

475
പസാ  .ഇ പി 
േ ശയ  , രാമെതരു 7

476
യമുന ഇ പി 
യമുന നിവാ  , രാമെതരു 7

477
ഹരീ ൻ ഇ പി 
യമുന നിവാ  , രാമെതരു 7

478
ശാലിനി . െക 
വലിയവല ിൽ ഹൗ  , പ ി ു ് 7

479
വിജയല ്മി.പി 
കൃ ണലയം ,െപാടി ു ് 7

480
ബീന പകാ  
വി ണുകീർ ി , െകാ ാളി 7

481
േജ ാതില ്മി എ 
അ ാമല ഹൗ  'െകാ ാളി 7

482
സനൽകുമാർ . എ 
അരയാ ി ഹൗ  , െകാ ാളി 7

483
ബാലൻ പി .നായർ 
"ദീപം" ,  െപാടി ു ് 7

484
വ ല. ബി നായർ 
" ദീപം"  െപാടി ു ് 7

485
പസ  . എം 
മെ ൻ ഹൗ  , ക ാ 7

486
ലളിത . സി
എൽ എൻ വില , പ ി ുളം 7

487
മഹിജ .ടി വി 
" പണവം" പ ി ുളം 7

488
പവീണ . എൻ 
ന ൻ ഹൗ  , രാമെതരു 7

489
ഗിരീശൻ െക 
" ശിവപസാദം" , ഇടേ രി 7

490
പൂശാരി ജീവന ൻ 
പൂശാരി ഹൗ  , ഇടേ രി 7

491
എം. സത ൻ 
േമാടവൻ ഹൗ  ,രാമെതരു 7

492
ഈരായി ഉഷ 
ഉഷ  , െകാ ാളി (പി ഒ) 7

493
െന ൻ ദാേമാദരൻ 
േശാഭനം , രാമെതരു 7

494
അജി ്.ടി 
അ ജലി , രാമെതരു 7

495
ടി.ടി. ഗൗരി 
പാറ ി ഹൗ  ,െകാ ാളി 7

496
അേശാകൻ .പി .െക.
അേശാകം , െകാ ാളി 7

497
സതി . എം 
സതിനിലയം  , െകാ ാളി 7

498
എം . അേശാകൻ , മൗേ രി െഹൗ  , 
പ ി ു ് 7

499
സുേരശൻ . െക പി,    സുമി ് നിവാ ,     
െകാ ാളി 7

500
െക പി ബാലകൃ ണൻ ,   പ  െഹൗ  ,    
െകാ ാളി 7

501
പി െക സുമ  , 
സുേമ  നിവാ  , പ ി ു ് 7



502
സി പി സേ ാ   , സുേമ  നിവാ  , 
പ ി ു ് 7

503
എം ബാലകൃ ണൻ , തീൻമൂർ ി ഭവൻ , 
െകാ ാളി 7

504
എൻ അരു തി  , 
ലിഷ നിവാ  , െകാ ാളി 7

505
ലീല ഡി  , 
ആശ ഭവൻ ,െകാ ാളി 7

506 ജയശീ െക പി , ഇല ാടൻ െഹൗ  , െകാ ാളി 7

507
എൻ ജാനകി , 
എം െക െഹൗ  ,പന ാ 7

508
ജമുന എ ,
ദ ാരക നിവാ  , െകാ ാളി 7

509
പി ജയരാജൻ  ,െപരി ാ  െഹൗ  
,െപാടി ു ് 7

510 മൃദുൽ െക പി  , ഹരിതം , െകാ ാളി 7

511 െഷ ് റഷീ   െഷ ്   ഒേ ൻ പറ ് 7

512
രാംദാ  െകാ ിണി  റാം നിവാ   
െപാടി ു ് 7

513
സുേര   പി  െപരി ാ  െഹൗ   
െപാടി ു ് 7

514 സജിനി  െക  സൂര   െകാ ാളി 7

515 പി ശീവ ൻ  ശീവില  െകാ ാളി 7

516
ഗിരിധരൻ  എം പി  േതജ   െകാ ാളി 7

517
കാളിയ  രവീ ൻ  നിത മിതം െകാ ാളി 7

518
പ നാഭൻ  പി . വി  അ ജലി  രാമെതരു 7

519
പി മേനാ  െപരി ാ  െഹൗ   പ ി ു ് 7

520
സുധ ടി െക   ദീ തി  രാമെതരു 7

521 ചി  മാത ു 
, െപാടി ു ് 7

522 െക േവണുേഗാപാൽ  
വി  ബി വില , െകാ ാളി 7

523
എ. പി നളിനൻ മിത നിവാ  , െകാ ാളി 7

524
വിജയല ്മി . കൃ ണാലയം , െപാടി ു ് 7

525
ടി .സദാന ൻ  അനു ഗഹ , െപാടി ു ് 7

526 വി പി ഐ ധർമജ  വള ിൽ െഹൗ   
െകാ ാളി 7

527
പു ൻ വീ ിൽ വിനീത  , രാമെതരു 7

528
സി സുേരശൻ പണവം , പ ി ുളം 7

529
ഗീത െക പി 
ഗീത നിവാ  , െകാ ാളി 7

530
എം െക േപമനാഥൻ 
" ഗീൻ "  െകാ ാളി 7

531
എ പി ബാലകൃ ണൻ 
പു ൻ വീ ിൽ , െകാ ാളി 8



532
അ ാമല രവീ ൻ 
അ ാമല ഹൗ  ,െകാ ാളി 8

533
മിത 

തുളസി , െപാടി ു ് 8

534
പി സദാന ൻ 
പുറേ ി ഹൗ  ,പ ി ു ് 8

535
സുധീർ പി െക 
േ ശയ  , െകാ ാളി 8

536
െക േദവകി 
കു ുപുറ ് ഹൗ 8

537
ബാബി എം 
അമൃതാ  , െകാ ാളി 8

538
പ ജാ ൻ . വി െക 
േദവകി , ഇടേ രി 8

539
സ ന സി പി 
േദവകി , ഇടേ രി 8

540
ഷീന .ടി പി 
യഷിക , ഇടേ രി 8

541
രാേജ  പി എം 
സീത നിവാ  , ഇടേ രി 8

542
േഡവി  നീലംകാവിൽ 
നീലംകാവിൽ ഹൗ  , െകാ ാളി 8

543
വിേനാ  .െക .പി 
ഷംരം , െകാ ാളി 8

544
സത ൻ െകാ ാടൻ 
"സംഗീ "  ഇടേ രി 8

545
െക സുേരശൻ
േതജ  , ഇടേ രി 8

546
നിഷ ദിേനശൻ 
എം. സി. ഹൗ  , ഇടേ രി 8

547
സദാശിവൻ . െക 
സതി നിവാ  , ഇടേ രി 8

548
പു പേശാഭ .സി 
സി. പി . ഹൗ  , െകാ ാളി 8

549
റംല ് 
റംല ് മൻസിൽ ' െകാ ാളി 8

550
 എൻ . വരുണൻ 
നീലഗിരി ഭവൻ , െകാ ാളി 8

551
െക. ബാലകൃ ണൻ 
" ഭാവന"  , ഇടേ രി 8

552
രാജേഗാപാലൻ . യു .പി 
അ യശീ , ഇടേ രി 8

553
പി.  പി. രാേഗ
 ചി ിനിയൻ െഹൗ ,   ക ാ 8

554
സഹേദവൻ െക 
ശീനിവാ , 
ഇടേ രി

8

555
ജയ ി .ഇ 
ശിവം , െകാ ാളി 8

556
സുനില രാജീ  
മാട ര ഹൗ  , െകാ ാളി 8

557
ഹരിദാ  .പി.വി 
" ശീഹരി" പ ി ു ് 8

558
െക ശീധരൻ 
പണവം , ഇടേ രി 8

559
വാസുേദവൻ ഇ .എം
,േദ  നിവാ  , െപാടി ു ് 8

560 മൂളിയിൽ സനില , 
മൂളിയിൽ െഹൗ  ,െകാ ാളി 8

561
കാളിയ ് ര നാകരൻ  ച െപാ ൻ  
െഹൗ  , െകാ ാളി 8



562
രതീ  െക ,
നാദാ രി ,
ഒ ീടിക

8

563
ഷീല എൻ ,  
തിരുവാതിര , 
ഇടേ രി

8

564
അരി ളയൻ ഗംഗാധരൻ ,
അരി ളയൻ െഹൗ ,
ഇടേ രി

8

565
സുരജ പസാ  ,
സൂര  ,    
െപാടി ു ്

8

566
സി ാർ ൻ  , 
ശീസാ   , 
ഇടേ രി

8

567
എം സി രവീ ൻ , 
ഗീത നിവാ   ,
െകാ ാളി

8

568
ഗിരീശൻ െക  , ശിവപസാദം , 
ഇടേ രി 8

569
പദീഷൻ സി  , 
ഐശ ര  , പയേ ാടൻപാറ , െകാ ാളി 8

570 കനകവലി സി വി  , ഉതാടം , െകാ ാളി 8

571
ദിേനശൻ എം , 
മൂളിയിൽ െഹൗ  , െകാ ാളി 8

572
ഭാ കരൻ എൻ , 
ബി ആർ നിവാ  , ഇടേ രി 8

573
ൈബജു സി , 
ബി ആർ നിവാ  ,ഇടേ രി 8

574
രേമശൻ െക , 
ഗുരു കൃപ  , ഇടേ രി 8

575 അനിത സി െക , ആരാമം ,ഇടേ രി 8

576 സത നാഥൻ െക  , സുജാത നിവാ  ,ക ാ 8

577
റീ  പി എൻ , 
ജറീന ,ഇടേ രി 8

578 എം പകാശൻ , മൂളിയിൽ െഹൗ  , െകാ ാളി 8

579 പി ശശീ ൻ , സ ീർ നം ,െകാ ാളി 8

580
സി മീറ ,
ച െപാ ൻ െഹൗ  , െകാ ാളി 8

581
എൻ സി രാമകൃ ണൻ , പുതിയ പുരയിൽ 
െഹൗ  , െകാ ാളി 8

582
പി പുരുേഷാ മൻ , ചീ ിലാ ് പാറയിൽ 
െഹൗ  , െകാ ാളി 8

583
ജയവലി െക പി , ചീ ിലാ ് പാറയിൽ , 
െകാ ാളി 8

584 ര ജിനി . എം വി  ഉപഹാർ  െകാ ാളി 8

585
അനിത ടി സി ,
സി .എ ്  െഹൗ   െകാ ാളി 8

586
സീന .എ 
ന നം , െകാ ാളി 8

587
കൗസല   സി  
ചാെലൻ െഹൗ  െകാ ാളി 8

588
റഷീദ എം െക  മാവില ി െഹൗ   
െകാ ാളി 8

589
രാമാവതി . െക പി പാ ൻ െഹൗ   
െകാ ാളി 8

590
മിത  പി വി 

എ  എ   നിവാ   െകാ ാളി 8

591
പവി തൻ കാളിയ ്   െകാ ാളി 8



592
സുമ സി  ചേ ാ ്  െഹൗ   െപാടി ു ് 8

593
 ഗിരിധരൻ െകാ ാളി 8

594
ശാലിനി െക വലിയവള ിൽ  െകാ ാളി 8

595 േമാഹൻദാ  പി വി , രാംശ ർ  , പ ി ുളം 8

596
അരയാ ി അരവി ൻ  അരയാ ി 
െഹൗ  ,ഇടേ രി 8

597
ൈബജു .െക  
അരയാ ി െഹൗ  , െകാ ാളി 8

598 സി .എ ് . പഭാകരൻ  അ ിളി , െകാ ാളി 8

599 പകാശൻ . സി .െക   ശീശ ി , െകാ ാളി 8

600
സി. രമ 
സി എ ് . ഹൗ  െകാ ാളി 8

601
സി എ ് .പ ജ 
 െകാ ാളി 8

602
െക എൻ സാജിദ  സാജിദ മൻസിൽ, 
ശാദുലി ി 8

603
മൂസ ു ി .െക. പി 
അൽ ഫലാ 9

604
രമാവതി. െക 
കുരുവാ  ഹൗ  ,െകാ ാളി 9

605
കാടൻ ബാലകൃ ണൻ 
ഉഷ ് ,  െകാ ാളി 9

606
അറി ളയൻ ശീശാ ്  
ക ൻ നിവാ  , െകാ ാളി 9

607
സുരജ .സി 
സൂര  ,  െപാടി ു ് 9

608
റീന .െക 
െകായിേലരിയൻ ഹൗ  ,ഓല വയാൽ 9

609
പു പജ െക 
ൈഷജു നിവാ  ,  െകാ ാളി 9

610
ക ുഴിയിൽ റീജ , 
അ ാഴ ു ് 9

611
ൈഷന  എം .സി ,മാർ ി  െഹൗ  , 
െകാ ാളി 9

612
െസറീന െക െക ,   
ഷഹി ഇലം ,   
ക ാ

9

613 അരി  േമാഹനൻ  , സൗപർണിക  , െകാ ാളി 9

614 അ ൽ ഹമീ  എം , ഷബാനാ  , െകാ ാളി 9

615
ഇല ാടൻ പവി തൻ  , ഇല ാടൻ െഹൗ  , 
െകാ ാളി 9

616
നൗഫ അനൂ   , 
സംസം , അ ാഴ ു ് 9

617 അനീ  കുമാർ െക , അഭിന  ,െകാ ാളി 9

618
രാേജ  എൻ പി , 
രാഗം നിവാ  ,അ ാഴ ു ് 9

619
നാദിറ ഫസൽ ,
സംസം ,അ ാഴ ു ് 9

620
മുബീന പി വി , വി െക െഹൗ   
അ ാഴ ു ് 9

621 അ  ബി   ഫാ ിമാ  അ ാഴ ു ് 9



622
പു പവലി .െക .സി   അനഘ  െകാ ാളി 9

623
ശീജ െക  കൂേലാ ക ി െഹൗ 9

624 ഖാലി  പി പി  െമാ ദീൻ ൈബ  
അ ാഴ ു ് 9

625
സംഗീത ടി െക  ശീരു ദം  െകാ ാളി 9

626
ൈഷനി പി സി  പാറയിൽ െഹൗ  െകാ ാളി 9

627 റൗള  .െക വി 
െക .വി .ഹൗ  , അ ാഴ ു ് 9

628
അ .  ൈബ ് ബിൻ മൂസ , അ ാഴ ു ് 9

629
ശിഖ .പി  പവി തം , െകാ ാളി 9

630
ജമീല സി . എ ്  ഷബാനാ  , െകാ ാളി 9

631
െസറീന സി  ജാബിർ മൻസിൽ ,അ ാഴ ു ് 9

632
സുമ  .സി  ജാഫർ മൻസിൽ , അ ാഴ ു ് 9

633 െക  പി െമാ തീൻ  ജാബിർ മൻസിൽ  , 
അ ാഴ ു ് 9

634
എം നാരായണി 
മഠ ിൽ വള ിൽ ഹൗ  , ഇടേ രി 10

635
ടി ജയരാമൻ 
കീചി ര  ഹൗ  , ഇടേ രി 10

636
പീടിക ക ി കു  കു ി ഹാജി 
സൽമ മൻസിൽ , ക ാ 10

637
മസീറ .പി എൻ 
" ഹസീനാ "  കു ി ി 10

638
ശലജ.പി. പി 
പു ൻപുരയിൽ , ക ാ 10

639
െക െസറീന 
"ത വ"   , കാ 10

640
നസീമ െക 
മറിയം നിവാ  
ക ാ

10

641
റീന ആർ 
ശിവഗംഗ , ക ാ 10

642
നാസർ  പു ൻ വീ ിൽ 
ദാറുൽ ബീർ , കു ി ി 10

643
എം ശീധരൻ 
ശീനിലയം, ഇടേ രി 10

644
പി പി രതീശൻ 
" ഭാരതം " കു ി ി 10

645
രജനി എ 
സ ന ൂ  , കു ി ി 10

646 ശീജ .എ .െക ,സാ ി ,ഇടേ രി 10

647 േജാണി േജാസ  , താഴ ു വീ ിൽ , ഇടേ രി 10

648
െക കമല , 
ശീവാ  , ഇടേ രി 10

649
േഷാജി േജാസ  , 
േജാ  വില , പ ി ു ് 10

650 പി സി അബൂ ി , ദാറുൽ മുബാറ ് ,ക ാ 10

651 േകാമളവലി പി ആർ , പൗർണമി ,ഇടേ രി 10



652 റസീന െക എൻ , റസീനാ  ,കു ി ി 10

653 പി എൻ ഹ സ ് ,ഹസീനാ  , കു ി ി 10

654
പ ൽ ഞാ വയലിൽ റിയാ  , ഹസീനാ  
, കു ി ി 10

655
തു ിയിൽ മൂസ ു ി , ഹസീനാ  
,കു ി ി 10

656 ബിജു എം    ശീനിലയം ഇടേ രി 10

657 േബാ  െകാ മലയിൽ   പ ി ു ് 10

658 ശാഹുൽ ഹമീ  .എൻ പി  സുേലഖ മൻസിൽ 
 ഇടേ രി 10

659
സു രി  ഒ .വി  റാം വിഹാർ  ഇടേ രി 10

660 ടി ജയരാമൻ  കീ ി റ ് ഹൗ  
പ ി ു ് 10

661
പി സുഹറ യുസ   അൽ റാഹ , ക ാ 10

662
സി എൻ പവി തൻ 
ശീ െസൗധം , ക ാ 11

663
എം വി സഹേദവൻ 
മാവില വീ  , ക ാ 11

664
എം വി ര നാകരൻ 
മാവില വീ  , ക ാ 11

665
പി പി . ഗംഗാധരൻ 
പു ൻ പുരയിൽ ഹൗ  , ക ാ 11

666
രേമശൻ . എം 
കൂേലാ ് വള ിൽ ഹൗ  
ക ാ

11

667
വിേനാ കുമാർ െക. െക 
ല ്മി നിവാ  , ക ാ 11

668
എം. വി . ദാസൻനബ ാർ 
മാവിലവീ  , ക ാ 11

669
ലത െക 
ശീ ഹർഷം , ക ാ 11

670
ആശിത . എം െക 
D / O . എം കു ന ൻ മാ ർ , ക ാ 11

671
പി.എ  .കനക  
" േഗാഗുലം" , തുളിേ രി 11

672
ജയരാ  എം െക 
" ജ ന"   ,ക ാ 11

673
എൻ . പി രവീ ൻ 
ചിറ ൽ വീ  , ക ാ 11

674
പസ കുമാർ . പി െക 
േദവരാഗം , ക ാ 11

675
പസ  മാരുതിേയാടൻ 
പാ ജന ം , ക ാ 11

676
യു െക രാമഭാ  
അശ തി ,  ക ാ 11

677
ശ ാമള എ 
മ ൂ ് ഹൗ  , തുളിേ രി 11

678
ടി പി.യൂസ  
തവാ  ക ാ 11

679 അരി  വനജ കുമാരി , കല ാണി തുളിേ രി 11

680
ദിേനശൻ എൻ ടി,   ഗുരുകൃപ ,     
പ ി ു ് (പിഒ)     11 11

681
േമാഹനൻ വി ,   
സ നം ,    
ക ാ

11



682
നളിനി ,
െമാ ൽ െഹൗ ,
തുളിേ രി

11

683
പതിഭ െക പി , 
അ ൻ െഹൗ   
ക ാ

11

684
െക ൈവജയ ി  , 
െലനിൻ നഗർ ഹൗസിം  േകാളനി ,  ക ാ 11

685
െക ജനാർ നൻ ,
രാമജപം , ക ാ 11

686
രേമ  ബാബു ടി 
ശീരാം , തുളിേ രി 11

687 രാജീവൻ ടി െക ,രാധാലയം ,ക ാ 11

688
ആശാലത .സി പി  പു ൻ പുരയിൽ 
െഹൗ  , ക ാ 11

689 എം വി പ ജവലി  മാവില വീ   ക ാ 11

690
എം വി മ ജുഷ  
തീർ ം   ക ാ 11

691
എം .വി .സി ു   
മാവില വീ   ക ാ 11

692 ആല ാ   സുഷമ  സത ശീ   ക ർ 11

693 പ  എം െക 
 ശീപ ം ക ാ 11

694
ത ിൽ മു റ ് പസ ൻ  ശുതി  ക ാ 11

695 അേശാ കുമാർ എം  െകാേ ാടാൻ ഹൗ  
ക ാ 11

696
മിത .പി  .യേശാദാലയം , െകാ ാളി 11

697
സി െക രാജീവൻ 
" ശീരാഗം"  ഇടേ രി 12

698
ൈസനബി .എ  
"െഷ ്" ഒേ ൻപറ 12

699
െക. പദീ കുമാർ 
െകാേ ാടൻ ഹൗ  , ഒേ ൻപറ ് 12

700
ചാ ി ശീശൻ 
പുതിയ ി ഹൗ  , ഒേ ൻ പറ ് 12

701
ശിവപാൽ .ടി. വി 
ശിവതം, ക ാ 12

702
എൻ . പി സാവി തി 
"േഗാപാൽ സദൻ "  , ക ാ 12

703
േറാ നീ കാ ്ലീേനാ 
"ആൻവില" , ക ർ -2 12

704
അനിൽ ഷാജി കാ ്ലീേനാ 
"ആൻവില" ക ർ -2 12

705
െക. ടി . ശശിച ൻ 
"കൃ ണ"  , ക ാ 12

706
മീര െക െക 
സ തകം , ക ർ -2 12

707
സുേര ൻ  ചാ ംപ ി 
പുതിയാ ി ഹൗ 12

708
ൈശലജ . പി 
േകേളാ ് ഹൗ  , ഒേ ൻ  പറ ് 12

709
സതി . എം 
മുതിര ൽ ഹൗ  , ക ാ 12

710
േജാളി ഡാനിേയൽ 
പാ േ രിൽ ഹൗ , ഒേ ൻ പറ ് 12

711
ലൂസിയാ  േജാസ  
േജാ  വില , ഒേ ൻ പറ ് 12



712
സൂര കല . െക 
നളിനി നിവാ  , ഒേ ൻപറ ് 12

713
ഗംഗാധരൻ .പി 
നളിനി നിവാ  ഒേ ൻപറ ് ' 12

714
ൈശലജ. എം 
മെ ൻ ഹൗ  , ക ാ 12

715
ശീകുമാർ . െക 
കേ ാളി ഹൗ  , 12

716
പി. പി. പുരുേഷാ മൻ 
ഹൗ  നം -8 , ക ർ -2 12

717
െക .സതി 
ഗീതാ ജലി , ക ർ 2 12

718
സദാശിവൻ പാ ൻ 
പാ ൻ , ഒേ ൻ പറ ് 12

719
ഹസീന. എം പി 
ഹ നാ , ഒേ ൻ പറ ് 12

720
പി െക ച േശഖരൻ 
േര മ, േ ് ബാ ് േകാളനി 12

721
പട യിൽ കു ി ൻ 
ഗിരിധരം , തുളിേ രി 12

722
പു ൻവീ ിൽ വിനീത ,
 രാമെതരു 12

723 െക ടി ശശീ ൻ , കൃ ണ , ക ാ 12

724
സി െക ഹാഷിം ,   
അൽ നിമ ് ,    
ക ാ

12

725
എം പി ഹരിദാസൻ ,    ശീഹരി,    
ക ാ 12

726
േ പമരാജൻ എ , 
േശാഭന നിവാ   ഒേ ൻപറ ് 12

727
പി ബി സുേര  , പാല ാമ ിൽ 
െഹൗ  , ഒേ ൻപറ ് 12

728
പി െക വ ലൻ , 
എൻ വി െഹൗ  , ക ാ 12

729
ൈസബു ീസ െക എൻ , സമീറ മനസിൽ , 
ചിറ ര ി 12

730 േജ ാതി സി പി , ഒേ ൻപറ ് 12

731
അനില േറാ  .െക േതാമ  , 
പുലാനി ലിയിൽ , ഒേ ൻ പറ ് 12

732
േമാഹൻ കുമാർ   റിജിൻ  നിയർ ഒേ ൻ 
പറ ് 12

733
െചക ാട ്  ഹാരി   ൈഹഫാ   
ഒേ ൻപറ ് 12

734 ൈശലജ  എം മേ ൻ   െഹൗ    ക ാ 12

735 െക . അജയകുമാർ  പൗർണമി ഒേ ൻ പറ ് 12

736
രമണി , ടി  ചാം  ഒേ ൻ പറ ് 12

737 സുശീല  പി 
സേ ാ  നിവാ  ക ാ 12

738
േഗാപാലൻ പി പി  സൗപർണിക  ക ാ 12

739 ഷാജി  
പ ി ി ഹൗ  , ക ർ 12

740
സി . െക .  വിനയകൃ ണൻ  ശരണ  , ഇടേ രി 12

741 െഷ ്റഷീ   
േഷ  , ഒേ ൻ പറ ് 12



742 െക എൽ . മുഹ  കു ി  അമീന മൻസിൽ 
ക ാ 12

743
ശീജ .െക. െക   ൈചതന  , ക ാ 12

744
ടി. പി .യൂസ   തവാ ,ക ാ 12

745 രാംദാ  െകാ ിണി  രാംനിവാ  
,െപാടി ു ് 12

746
ഷറഫു ീസ. െക എൻ 
സാജിത മൻസിൽ , ശാദുലി ി 13

747
റഷീദ . പി വി 
ദാറുൽ ഫലാ  , ശാദുലി ി 13

748
അനിത െക 
സൗപർണിക , പുല ി 13

749
കു ാർ കു ് അ ൾ റഫീ ് 
മറിയാ  , അ ാഴ ു ് 13

750
അനിത എ 
അരിെ ാടിയൻ ഹൗ  , അതഴ ു ് 13

751 അ ൽ കരീം .എ .വി ,അ സ ,െകാ ാളി 13

752
സുഹറാബി .എം..എം ,സു റാ  
,കു ി ി 13

753
അേശാ  കുമാർ എം ,   െകാേ ാടൻ െഹൗ ,    
ക ാ 13

754
ഹ ൻ കു ി വി ,
റ ാ  ,   
ശാദുലി ി

13

755
സമീറ വി സി  , 
സംസം  , 
ശാദുലി ി

13

756
ഫൗസിയ പി വി  , ബി മിലാ   , 
അ ാഴ ു ് 13

757
ശഫീന െക പി ,
സബാ  , 
ടി പി േറാ  ,െകാ ാളി

13

758
സുഹറ പി വി , 
ദാറുൽ അമീൻ , ശാദുലി ി 13

759
െക എൻ സാജിദ , സാജിദ മൻസിൽ 
,ശാദുലി ി 13

760
വി ി െറക ്  കാസിം ,അൽ അമൻ 
,ശാദുലി ി 13

761
െക പി റഷിദ , 
െക പി െഹൗ  ,െകാ ാളി 13

762
മുംതാ   പി വി  വി െക െഹൗ  
അ ാഴ ു ് 13

763 കദീജ ടി  താഴ ് ഹൗ , അ ാഴ ു ് 13

764 കൗസല   സി  ചാെലൻ െഹൗ  െകാ ാളി 13

765
േനഹലത . െക പി 
േനഹ ,  ഒേ ൻപറ ്

766
ഗീത െക പി 
ഗീത നിവാ  , െകാ ാളി

767
പകാശൻ സി െക

768
thWptKm]mð. ]n.sI , hmcw 14

769
APn¯v 7, t{ibkv, hmcw Sm¡okv 9496405010 14

770
ko\¯v, ko\¯v a³knð, ]Ån{]w 9895900828 14



771
tim`\. C.sI, apXph¡mSvsam«, Nmenð sam« hmcw 9895161284 14

772
ssk_p¶nk. Fw, AZ\m³ lukv, Nmenð sam« 9656913345 14

773
apkvX^, BknZv a³knð, ]Ån{]w 9895591178 14

774
sI. kn. sambvXo³, sI kn lukv, ISmt¦mSv, hmcw 8606746480 14

775
lpssk³ sI hn sI, Zmdpð lnk, ISmt¦mSv 8547322742 14

776
ssk\_. ]n. ]n , ]n ]n lukv, Nmenð sam«, hmcw 8129937316 14

777
l\o^, ss_¯p k^, Nmenð sam« hmcw 9995721375 14

778
JmenZv tImfn¡ð, tImfn¡ð lukv, ]Ån{]w 7994882648 14

779
Akokv. F, dknb a³knð ISmt¦mSv 9847957915 14

780
tImfn¡ð A_vZpÄ JmZÀ, F³ Sn lukv ]ffn{]w 9995256934 14

781
D½À , ISmt¦mSv , hmcw ]n. H 8606180026 14

782
d\ok. Fw, Ban\ a³knð Nmenðsam« 81297996144 14

783
]cn¡pSn ap\¼¯v , l¶¯v a³knð Ismt¦mSv 9496729565 14

784
\koa. hn. ]n, Ajvd^v ]Ån{]w 8129930672 14

785
dm{knb. F³ Akvamkv, hmcw 9567856883 14

786
kmd tImfn¡ð, kmdm a³knð ]Ån{]w 9895399547 14

787
_n.sI. Ckvabnð, ]Ån{]w, apïbmSv 9495221308 14

788
]n. Fw Hma\, \mcmbWn \nhmkv, apïbmSv 9495 14

789
D½À. hn. sI, kpa¿ a³knð, ]Ån{]w Ï190848 14

790
]n. JmenZv, F³ ]n lukv, ISmt¦mSv 944677 678 14

791
Ip\n½ð Bky, djoZ a³knð ISmt¦mSv 95444 71606 14

792
sambvXo³ ]oSnIIïn, djoZv a³knð, hmcw 9746162623 14

793
kpsseJ, Ip\n½ð, djoZ a³knð hmcw 9656952978 14

794
sambvXo³ F³ ]n Akvamkv hmcw 9895728148 14

795
apkvX^,. ]n, ]ÅoâhnS lukv, hmcw ISmt¦mSv 9946465548 14



796
a½Zv, G\mSv lukv, ]Ån{]w 9895013608 14

797
apl½ZvIp«n aq¯dm¯v, _nkvanñ a³knð, hmcw 8138980450 14

798
Ad¡ð Iamð, _Zcnb a³knð , ISmt¦mSv 999561 14

799
Ipªn¸mcn, ^dvkm\ a³knð, ]Ån{]w 9995468019 14

800
lwk apl½Zv, kmPnZ a³knð, Nmenðsam« 9539823558 14

801
A_vZpÄ aPoZv. Fw, Ban\ a³knð hmcw 2722983 14

802
_o\. sI. ]n, KoXw hmcw ]n. H 9447283445 14

803
]hn{X³, `qanbnð lukv, apïbmSv. ]n. H 8547321399 14

804
ssk\_. Fw, Aað a³knð, hmcw 9562226172 14

805
kuZ¯v. Fw , apXph¡mSv. ]n. H, Nmenðsam« 14

806
ssk\_. Fw Aað a³knð hmcw 8606429221 14

807
ap_o\. Fw, Aað a³knð hmcw 7034226187 14

808
Akokv., Fw, Zmdpð ^emlv 7034226187 14

809
tImfn¡ð Iamð, Nmenð sam« hmcw 9746546168 14

810
hn ]n apl½Zv, hmc¯v ho«nð ]pXnb ]pcbnð hmcw 7356097493 14

811
F³ ]n JmenZv, ]Ån{]w , apïbmSv 9400629861 14

812
thWptKm]ð ]n kn XXv]tcWyw hmcw 9567470633 14

813
]oSnIIïn kq^n, ^mbnZ a³knð ISmt¦mSv 9496405010 14

814
ip`.sI, apfnbnð lukv apïbmSv, hmcw 9539918083 14

815
hn ]n N{µ³ , tImtdm¯v lukv, hmcw 9567404766 14

816
\kdnb_n.sI, \kdnbmkv, ]Ån{]w 9744737821 14

817
]n F ]ß\m`³, Aiz\n \nhmkv, ]Ån{]w 9947906914 14

818
F³. ]n., k¯mÀ, \nÊman±o³ a³knð ISmt¦mSv 9446392820 14

819 A_vZpÄ K^qÀ Fw. ]n, ao¯se ]oSnIIïn 

lukv Ismt¦mSv 9633825538 14

820 \nÊÀ apl½Zv Fw ]n , ao¯se]oSnIIïn lukv 

hmcw 9446481069 14



821 Fw ]n l^vk¯v , ao¯se ]oSnIIïn lukv 

hmcw 9447481011 14

822 JZoP. F³.Sn, ssXe¡ïn lukv, ]Ån{]w 

apïbmSv 94946481069 14

823
A_vZpÄ kemw , Bdbm\ ]md¡ïn, ]Ån{]w 9947993165 14

824
Xmcm\mYv kn. Fw, apï¨men lukv, apïbmSv 9544211296 14

825
dm_nb.sI, koemkv lukv, hmcw 15

826
\^okv, ]n, ]ut¡m¯v lukv,  hmcw 9495646433 15

827
Fw. Fw P\mÀ²\³, Fw Fw lukv hmcw 9746562394 15

828
djoZ. ]n. sI, lnðtSm v̧ lukv, hmcw 9796557220 15

829
Fw. A_vZpÄ _joÀ, sN½m«v lukv, hmcw 9746652578 15

830
kmPnX. hn,h«¯v lukv , hmcw 4972722328 15

831
Dj. sI. ]n, ]pXnb]pcbnð lukv, hmcw 9562131736 15

832
Sn kptci³, Xmfnbnð lukv, hmcw 9526081041 15

833
]n kn tKmhnµ³, ]mdbnð lukv, hmcw 995905532 15

834
cmaIrjvW³. ]n. kn, ]mdbnð lukv, hmcw 9995139575 15

835
enj. sI. kn, {iocmKw , hmcw 9400210847 15

836 H. hn _meIrjvW³ \¼ymÀ, HXtbm¯v 

Ipªnho«nð lukv, hmcw 952660623 15

837
]n ]n cmKnWn, lcnXw hmcw 8547322748 15

838
tim`\, amhne¨menð lukv, hmcw 8547531186 15

839
kltZh³. Sn. ]n, ]p¯³]pcbnð lukv, hmcw 9544140413 15

840
_n ]n Ipªncam³, kpI\ymebw, hmcw 9744850397 15

841
kn Fw hÕe³, {iohÕw hmcw 944655882 15

842
e£vaW³ ]mdbnð X¿nð lukv, hmcw 9544767050 15

843 .shÅph¡ïn A_vZpÄ kemw, AtXmS¯v lukv 

hmcw 9656060959 15

844
H. hn. kptci³, kptciw , hmcw 8891539888 15

845
Znt\i³. kn, Be¡m«v lukv hmcw 9544294112 15



846
tZhIn A½. Fw Fw, teJ \ohmkv, hmcw  9747353029 15

847
Fw JmenZv, JZoP a³knð, hmcw 9747794025 15

848
tIma¯v PbcmP³, ]«b¯v lukv, hmcw 9995084890 15

849
sI. iio{µ³, iymw Kncn  lukv, hmcw 9747024679 15

850
]pjv]hñn. ]n hn , shtÅmd lukv hmcw 9526790682 15

851
ssk\_. sI. kn , Nmephf¸nð lukv hmcw 9400531981 15

852
KoX. Fw. hn,aT¯nð lukv hmcw 9895827807 15

853
tKm]meIrjvW³.Sn. ]n aT¯nð lukv hmcw 9895032791 15

854
cmPe£van. Sn. ]n, Cµohcw hmcw 9995299691 15

855
]n kn _m_p, ]mdbnð lukv, hmcw 9497292340 15

856
im´.sI. sI, ssI{]¯v lukv, hmcw ]n. H 9847211511 15

857
jo_.sI.sI , ssI{]¯v lukv hmcw ]n. H 97449329 15

858
k_qd. F Bt¡mSv ss_¯pð lm^nf 9744932913 15

859
dw.e. Fw, kpsseJ a³knð hmcw ]n.H 9995312501 15

860
kpI\y. Fw. ]n, kpI\ymebw hmcw ]n. H 9447547628 15

861
kn hn apPo_v, Nmen hf¸nð lukv hmcw 9446655882 15

862
cho{µ³.  ]n. ]n, ]p¯³]pcbnð hmcw ]n. H 7025314774 15

863 cho{µ³.sI. sI Iqtem¯pwIïn lukv, hmcw 

]n.H henb¶qÀ 9995573843 15

864
]n F \_ok, Zmdpð \ZoÀ , hmcw ]n.H 8547625950 15

865
_o^m¯na. hn.sI ^m¯na alð hmcw. ]n. H 9656276963 15

866 alaqZm Nmephf¸nð , dlok a³knð  lukv, 

hmcw ]n.H 9567313604 15

867
ssk\_. Un.sI, ]Ån¡ïn lukv, hmcw. ]n. H 9633905990 15

868
sI.sI.cm[, ]pð¸bnð lukv, hmcw ]n.H 9567669216 15

869
Achnµm£³. Sn. hn, {io\nebw lukv, hmcw ]n. H 9961504019 15

870
{ioeX. Fw. Fw, {io\nebw lukv, hmcw. ]n. H 9633279157 15



871
sI. Fw. Xpfkn Kmb{Xn , ]mdbnð lukv hmcw 0497-2722805 15

872
jPna. sI. Fw, ]mdbnð lukv, hmcw ]n. H 9961504208 15

873
iwkp±o³. ]n, ]Sn¡ð lukv, hmcw ]n. H 9895068141 15

874
C.hn. camhXn, FSnt¡m¯v lukv, hmcw ]n. H 8606384481 15

875
bp.sI. `cX³, Be¡m«v lukv, hmcw ]n.H 9744870222 15

876
A_vZpÄJmZÀ. ]n, ZmÀ Að ssk\_v, hmcw ]n. H 9895873899 15

877
sI. C tKmhnµ³, ssj\n \nhmkv, hmcw ]n.H 9961646483 15

878
A_vZpÅ. ]n, , ss_¯pð \qÀ 9656407115 15

879
kaodkeow, ss_¯pð \qÀ lukv, hmcw ]n. H 15

880 ssk\_ A_vZpÅ ss_¯pð \qÀ lukv, hmcw 

]n. H 9447687554 15

881
A_vZpÅ. ]n, ss_¯pð \qÀ , hmcw ]n.H 9447687554 15

882
IZoP. ]n. ]n, Zmdpð ^emlv lukv, hmcw ]n. H 9447687554 15

883
Hma\. Fw.sI, ]p¯³ho«nð lukv, hmcw ]n.H 9746358648 15

884
kpsseJ.Sn, h«¯v hf¸nð lukv, hmcw. ]n. H 15

885
\koa, kpldmkv lukv, hmcw ]n.H 9995219661 15

886
bp.sI. `mcXn, Be¡m«v lukv, hmcw ]n. H 9895315913 15

887 ssXhf¸nð A_vZpÅ lmPn, _ð¡okv a³knð, 

hmcw ]n.H 15

888
{ioP. F, kn ]n lukv, hmcw ]n. H 9745937898 15

889
Fw Fw camhXn, {]nbm \nhmkv, lukv, hmcw ]n. H 9633818763 15

890
KncnP. Sn. hn, IrjvW]¦Pw 9995736905 15

891
]n ]n Iukey  ]p¯³]pcbnð lukv, hmcw ]n.H 15

892 ktcmPn\n., ]n. ]n, ]p¯³]pcbnð  lukv, hmcw 

]n.H 9895189246 15

893 tKmhÀ²³ Zmkv. Fw. F³, _nµp \nhmkv lukv, 

hmcw ]n.H 9605736532 15

894
KncnP.sI.]n, ]¦Pv \nhmkv, lukv, hmcw ]n.H 9447882920 15

895 _nµpZmkv.sI. ]n, ]¦Pv \nhmkv lukv, hmcw ]n.H 

, 9447882920 15



896
tcJmZmkv. sI. ]n, ]¦Pv \nhmkv lukv, hmcw ]n.H 9447882920 15

897
N{µ³.sI, ssjP hnlmÀ. ]n, hmcw ]n.H 9447882920 15

898
eXnI,]n, lcn{io lukv, XmsgsNmÆ ]n.H 9567546279 15

899
aÀPm\. Fw, aÀknbmkv lukv, hmcw ]n.H 8089906775 15

900
Sn hn {]k¶, {]koX \nhmkv, hmcw. ]n.H 9447703793 15

901
ctai³.sI. F³ kn lukv, hmcw ]n.H 9567144012 15

902 Achnµm£³. I¡ncn¡³, s\ñndn¨mð lukv, 

hmcw ]n. H 9447548913 15

903
joe. sI, F³ kn lukv, hmcw ]n.H 15

904
]pjv]hñn. sI, F³ kn lukv, hmcw ]n.H 9895360286 15

905
\_ok, ]n, kn , ]Sn¡ð lukv, hmcw ]n.H 9447548213 15

906
_o]m¯p.,  kn ]n, ]Sn¡ð lukv, hmcw ]n. H 9895567036 15

907
tcmP\. kn, {iotZhn \nhmkv lukv, hmcw ]n. H 9895364396 15

908 sI. ]n. {io\nhmk³, knPnjmebw lukv, hmcw 

]n.H 9567512959 15

909
kpPn¯vIpamÀ. Fw. ]n, t{ibÊv lukv, hmcw ]n.H 9847115144 15

910
tkma³. F. hn, lÀj lukv, hmcw ]n.H 9447688170 15

911
_nµp. F³, ]mdbnð Izmt«gvkv lmkv, hmcw ]n.H 9946096917 15

912
eoe.]n, hïnhf¸nð lukv, hmcw ]n.H 9846977384 15

913
hn ]n A_vZpÄ JmZÀ, kpsseJ a³knð, 2721213 15

914
kpsseJ, ], kpsseJ a³knð hmcw ]n.H 2721394 15

915
{]Imi³. F³, \pcn¨³ lukv, hmcw ]n. H 9605306620 15

916
C.hn. P\mÀ²\³, PnXn³ \nhmkv, hmcw ]n. H 9562233230 15

917
F.]n. KwKm[c³, ImÀ¯n `h³, hmcw ]n. H 9895178344 15

918
JZoP.sI, It®m¯v lukv, hmcw ]n. H 9895272347 15

919
]ß\m`³. F³, \mcm{¼¯v lukv, hmcw ]n.H 9048522850 15

920 Ajvd^v. ]n. ]n, ss_¯pð A v̂elv, kn²nJv. 

akvPnZv,  hmcw. ]n. H 9847433980 15



921 F³.sI _m_p, s\ñntbm«pwIïn lukv, hmcw ]n. 

H 9746395353 15

922 Bbnjm_n. sI. ]n , Zmdpð kemw lukv, hmcw. 

]n. H 9745337385 15

923
C. sI Pm\In, IgI]pcbnð lukv, hmcw ]n. H 9995396376 15

924
Dj. ]n hn _o\m \nhmkv, 9446655560 15

925 ]pñpï A_vZpÄ e¯o v̂ , ^m¯na a³knð. 

lukv, hmcw ]n. H 8129209614 15

926
dwe¯v. F³ ]n, d^oJv a³knð lukv, hmcw ]n. H 999574303 15

927 P\mÀ²\³. ]n. ]n , ]p¯³]pcbnð lukv, hmcw 

]n. H 9656488439 15

928
DjmIpamcn.. hn, ]p¯³]pcbnð lukv, hmcw ]n. H 996112384 15

929
]ßmhXn. Sn. Fw, ]ßw lukv,  hmcw ]n. H 9605201025 15

930
hnae.sI, hfb\mSv lukv, hmcw. ]n. H 9447722800 15

931
\pcn¨³ {]Zo]³ cmacmZw lukv, hmcw. ]n. H 9895833872 15

932 .tPmkv{]kmZv. F³. hn, s\SpXpïnbnð lukv, 

hmcw. ]n. H 9895265507 15

933
apkvX^. F³.sI, _Zcnb alð, hmcw ]n. H 7560968862 15

934
lpssk³. hn, Zmdpð d^, hmcw. ]n.H 9562131784 15

935 \mcmbWn. ]n. ]n, ]p¯³]pcbnð lukv, hmcw ]n. 

H 9995709331 15

936
sI. \mcmbW³, Ip¶¯v lukv, hmcw ]n. H 9995910652 15

937 Ajvd^v NptÅcn]Sn¡ð, ]Sn¡ð lukv, hmcw 

]n. H 7025852326 15

938 aPoZv Nmephf¸nð, Nmephf¸nð lukv, hmcw. ]n. 

H 9895909935 15

939
Jbdp¶nk. F Be¡m«v Ban\ lukv, hmcw ]n. H 9567512917 15

940 ktcmPn\n. Fw. Fw, Xpïn¡ïnbnð lukv, hmcw 

]n. H 989522886 15

941
\kdnb. ]n. kn, ]Sn¡ð lukv, hmcw ]n. H 7510557886 15

942
A_vZpÄJmZÀ.sI. Ipep¸nbnð lukv, hmcw ]n. H 7356533227 15

943
\kod, Fw.hn, \hvdmkv lukv, hmcw. ]n. H 854721163 15

944 kaod. Fw. hn, C³jndm^v, lukv, 

aT¯nsehf¸nð  hmcw. ]n. H 9746908307 15

945
dp_o\. Fw. hn, ao¯se hf¸nð 8606825177 15



946 BtcmS¯v A_q_¡À, \Pvemkv lukv, hmcw ]n. 

H 9633280639 15

947
j_m\. Sn X\nt§m«v lukv, hmcw ]n. H 9446269190 15

948 \mcmbW³. sI ]n., IgI]pcbnð lukv, hmcw ]n. 

H 9544211296 15

949
]n.Sn. Iamð , \Pqw. Fw hmcw ]n. H 16

950 ]pcptjm¯a³. ]n hn , ImZnb¯v lukv, hmcw ]n. 

H 9995166083 16

951
F³ hn tdmP, ImZnb¯v lukv, hmcw ]n. H 9744316962 16

952
jmPv. sI hn , ]pWÀXw lukv, hmcw ]n. H 8156935209 16

953
]n. JZoP, ]pÅph³ hf¸nð lukv, hmcw ]n. H 9746246711 16

954
kn. sI `m\paXn., IrjvWmebw lukv, hmcw ]n. H 9847602023 16

955
It®m¯v cmP³, [\{io lukv, hmcw ]n. H 9947840953 16

956
{]aof, [\{io lukv, henb¶qÀ  hmcw ]n. H 9995435454 16

957
]p¶¡ð  {]`mIc³ , ]p\¡ð lukv, hmcw ]n. H 9995435454 16

958 Xncphmc¯v cmLh³ tkm\mebw , hmcw ]n. H  

henb¶qÀ 9895425889 16

959
Fw ^ðKp\³ e£van B\µv lukv hmcw ]n. H 9895270510 16

960
F³ hn Achnµm£³, hmcw 9400621802 16

961
Zneo]v IpamÀ. ]n, ImZnb¯v lukv hmcw ]n. H 9446735831 16

962 AtPjv. F³ hn sNdnb ImZnb¯v lukv, hmcw 

]n. H 944737279 16

963
cmtKjv. kn.sI, {iocmKw, hmcw ]n. H 9895336625 16

964 N{µnI. Sn. hn, sXt¡ho«nð lukv, hmcw ]n. H 

henb¶qÀ 9747404744 16

965 kn. kptc{µ³,, tKmÄU³ hnñ, hmcw ]n. H 

henb¶qÀ 9567232586 16

966
`mÀ¤hn. ]n, ]pXnbho«nð lukv, hmcw ]n. H 9995410118 16

967
hÕe³. ]n ]n , sa¯temSv Nmenð lukv, 8086853625 16

968 kpteJ. C, ao¯ntem«v Nmenð lukv, hmcw ]n. H 

henb¶qÀ 8129632560 16

969
Ppssld. sI. ]n, dm_nbmkv, lukv, hmcw ]n. H 9567768195 16

970
dm_nb.sI, ]n, dm_nbmkv,lukv, hmcw . ]n. H  9400208652 16



971
tim`m cho{µ³ , ]d¼nð lukv, hmcw ]n. H 9400008652 16

972
Nmt¯m¯v `cX³, Nmt¯m¯v lukv,  hmcw. ]n. H 8848769004 16

973
ap¶mS¯v aPoZv, ^ko\mkv, hmcw ]n. H 9895878404 16

974 hn\ð. ]n.sI, ]m\n¨n¡ïn lukv, hmcw (]n.H) 

henb¶qÀ 8136903356 16

975 ctai³. ]n.hn, ]Ånho«nð lukv, hmcw ]n. H 

henb¶qÀ 9747688602 16

976 kXoi³. ]n. hn, ]Ånho«nð lukv, hmcw ]n. H, 

]enb¶qÀ 945419551 16

977 Icn¼p¦c ]pcptjm¯a³, ]pXnbho«nð lukv, 

hmcw. ]n. H 945618783 16

978
\µn\n. ]n, ]d¼nð hoSv, hmcw ]n. H henb¶qÀ 9495050953 16

979 Sn ]n k^nb, Xmsg¸pdw ]pXnb]pcbnð , 

auÆt©cn. ]n. H 7994528487 16

980 _meIrjvW³.sI {ioØmebw, hmcw ]n. H 

henb¶qÀ 9567850787 16

981 kpPnðIpamÀ. F³, B¡mt¼¯v lukv, hmcw ]n. 

H 9633754599 16

982
kZm\µ³. hn. kn, hïn¨mð lukv, hmcw ]n. H 9847471266 16

983 ]m\n¨n¡ïn hnt\mZ³, ]m\n¨n¡ïn lukv, 

hmcw ]n. H henb¶qÀ 16

984 Ing¡bnð D¯a³, A\p\nhmkv lukv, hmcw 

]n.H henb¶qÀ 9495294672 16

985
{]Zo]³.,kn, {]an\mkv lukv, hmcw ]n. H 8547021540 16

986
_meIrjvW³. D®m¦ïn  A\izc ]n. H 9495650662 16

987 Fw.]n ]¦Pm£n, ]ßmebw,  hmcw ]n. H 

henb¶qÀ 9895735899 16

988 ssaaq\.sI. Sn, ssaaq\ a³knð, hmcw ]n.H 

henb¶qÀ 944677 8383 16

989 tim`\. kn.F¨v, ]pXnb ho«nð lukv, hmcw ]n. H 

henb¶qÀ 8129476269 16

990
A\nðIpamÀ _n ]n, N{µt¼¯v lukv, hmcw ]n. H 9895107563 16

991 sk^nb. sI. Sn, Aémkv lukv, ]pd¯nð hmcw 

]n. H 9567397925 16

992 hk´. hn.hn, aT¸pc¡ð lukv, hmcw ]n.H 

henb¶qÀ 9496906897 16

993
kPn¯v. ]n. ]n, t{]wKwK lukv, hmcw ]n. H 854739100 16

994 Xmlnd. hn  ]n, ssk\_ a³knð,  hmcw ]n.H 

henb¶qÀ 9946153653 16

995
PeP. Sn. ]n, amen\n kZ\w hmcw ]n. H 9746545834 16



996
 hn kn [À½Zmk³, A`ncman. Fw hmcw ]n. H 9447733675 16

997   sI. IeymWnA½, h®m³ hf¸nð lukv, hmcw 

]n. H 974520054 16

998 \mcmbWn. sI, amte¯v lukv, hmcw ]n. H 

henb¶qÀ 9895442911 16

999 hnt\mZ³ Xmbm«v, ssX¡ïn lukv, hmcw ]n.H, 

henb¶qÀ. 9207362751 16

1000
kpPdnb. hn.]n, kpPdnb a³knð, hmcw ]n. H 9847470839 16

1001 e£vaW³. kn, {io\mYv \nebw   hmcw. ]n. H 

henb¶qÀ. 9995993833 16

1002 Ip¶p{_¯v tcmlnWn, tImt¿m¯v lukv, hmcw 

]n. H 8547323283 16

1003 A_vZpÄ JmZÀ. ]n. ]n, Bbnjm a³knð hmcw  ]n. 

H 9526634505 16

1004 \mcmbWn. ]n, Iïmt¨cn henbho«nð lukv, 

hmcw ]n. H 9567756124 16

1005 {]`mIc³. ]n. hn h®m³hf¸nð lukv, hmcw ]n. 

H henb¶qÀ. 9633654909 16

1006
Sn ]ß\m`³. Iït¼¯v lukv, hmcw ]n. H 9995173905 16

1007
kn.vv  \mcmbW³, \mcmbW \nebw, hmcw ]n.H 9544065316 16

1008
ctai³. Sn. sImSnhf¸nð lukv, hmcw ]n.H 9961380014 16

1009
{]aof sXs¡ ho«nð kvt\lw \nhmkv, hmcw ]n.H 9895099869 16

1010 tImtdm¯v ktcmPn\n tImtdm¯v lukv, hmcw ]n. 

H 9496831144 16

1011 cmaIrjvW³.sI, am[hn \nhmkv lukv,  hmcw ]n. 

H 9447667737 16

1012
F. ]hn{X³, {iohnlmÀ hmcw ]n. H 9747404744 16

1013
F. {io[d³, ]d¼nð lukv, hmcw ]n. H 16

1014
F³ . Kncoi³, tKmIpew  lukv, hmcw ]n. H 9496158845 16

1015
hnPb³. ]n, Xpjmcw lukv,   hmcw ]n. H 8943088187 16

1016
cmP³. sI, ]d¼nð lukv, hmcw 9497050208 16

1017
hnPb e£van.Sn.sI, sNñ½ \nhmkv, hmcw.]n.H 9446519616 16

1018
IcpWmIc³.]n.Sn,]m\n¨n¡ïn, hmcw.]n.H 8136853103 16

1019
sI.Fw.Akokv, Bky a³knð, hmcw.]n.H 9895207303 16

1020 aT¯nð apl½Zv Ajvd^v, kpð¯m³ alð, 

hmcw.]n.H 9995522780 16



1021 a[qkqZ\³.sI, ]q¡ïn lukv, hmcw.]n.H, 

henb¶qÀ 9482836057 16

1022
kpioe.sI, Imcm«v lukv, hmcw.]n.H 9446235313 16

1023
Fw.H.am[hn, NncpItïm¯v lukv, hmcw.]n.H 9895794260 16

1024
kptcjv_m_p.Sn, BÀ{Zw, sImSnhf¸nð 6282878452 16

1025
{]`mIc³.F³, {io{]` lukv, hmcw.]n.H 9633858600 16

1026
BÀ.]n.kaod, Bky a³knð, hmcw.]n.H 9895397598 16

1027
kt´mjvIpamÀ.Sn.]n, {ioawKew lukv, hmcw.]n.H 9995522780 16

1028
ssjP.Sn.]n, inhKwK lukv, hmcw.]n.H 9995571962 16

1029
sXt¡ho«nð eXnI, kvt\l \nhmkv, hmcw.]n.H 9846733062 16

1030
cho{µ³.Fw.]n, {ioawKew, hmcw.]n.H 9496831170 16

1031
aRvPpf.]n.hn, Ipdp¡mt¼¯v lukv, hmcw.]n.H 940052245 16

1032
sI.hn.\mcmbWn, Iïmt¨cn henb ho«nð 9746922130 16

1033
cho{µ³.kn, ]p¶¡ð lukv, hmcw.]n.H 8589913467 16

1034
kvt\lð ]n.sI,]\n¨n¡ïn lukv, hmcw.]n.H 9895795838 16

1035
N{µ{]Imiv.Sn, ssX¡ïn lukv, hmcw.]n.H 16

1036
cmaIrjvW³.F, B¡mt¼¯v lukv, hmcw.]n.H 9495365277 16

1037
]n.sI.taml\³, ]Wn¨n¡ïn lukv, hmcw.]n.H 9526780565 16

1038 Sn.hn.`mkvIc³, e£van \mcmbW \nhmkv, 

hmcw.]n.H 9447263526 16

1039
ssite{µ³.kn, ssIemkv lukv, hmcw.]n.H 9446778387 16

1040
KncnP.hn.F³, ImZncnb¯v lukv, hmcw.]n.H 9847522249 16

1041 Sn.hn.cm[mIrjvW³, ]pt¶cn aT¯nð lukv, 

hmcw.]n.H 9747629080 16

1042
F.ctai³, IrjvW\nebw, hmcw.]n.H 9847490218 16

1043 ^uknb.Fw.]n, ^mZnbmkv ]pd¯nð lukv, 

hmcw.]n.H 9447291178 16

1044
`mkvIc³.F³, tdmP \nhmkv, hmcw.]n.H 989571765 16

1045
Fw.]n.\µ\³, `mh\ \nhmkv, hmcw.]n.H 9400422039 16



1046
k^o\.sI.Fw, kuZ a³knð, hmcw.]n.H 949552165 16

1047
sjco^.sI.Fw, ]d¼nð lukv, hmcw.]n.H 9633910962 16

1048
Sn.hn.hnPb³, janemebw lukv, hmcw.]n.H 989526710 16

1049
Fð.Fw.A_vZpÄ ImZÀ, \qÀ alð, hmcw.]n.H 9495416171 16

1050
sI.ssjP, {iossiew, hmcw.]n.H 980969479 16

1051 \Sp¡ïn ]pXnb ]pcbnð cbtcm¯v \_ok, 

\Pvemkv, hmcw.]n.H 944755032 16

1052
It®m¯v cmP³, [\{io lukv, hmcw ]n. H 8281978190 16

1053
]n.sI.{]aof, [\{io, hmcw.]n.H 99954354 16

1054
IZoP.F³, jÀ^nbmkv, G¨qÀ.]n.H 9999543545 18

1055
apIpµ³.]n, ]gbS¯v lukv, auÆt©cn 94477369 18

1056
]ßn\n.sI, ]uÀ®an lukv, auÆt©cn 989528773 18

1057 ]n.hn._meIrjvW³ \¼ymÀ, ]pXnb hoSv lukv, 

auÆt©cn 0497-28586 18

1058
koX.sI, Iït¼¯v lukv, auÆt©cn 2855685 18

1059
sI.cmLh³, Iït¼¯v lukv, auÆt©cn 9633937724 18

1060
A\neIpamcn.sI, Nt{µm¯v lukv, G¨qÀ 9633937724 18

1061
kPn¯v.sI, Nt{µm¯v lukv, G¨qÀ.]n.H 9605564199 18

1062
thWptKm]mð.Sn.H, Sn.H.luvkv, G¨qÀ 9605564199 18

1063
kp\nX.]n.sI, Ip¶p½ð lukv, auÆt©cn 9446771105 18

1064
klnX.sI.hn, am[hn kZ³, auÆt©cn 18

1065
F.hn.a\ntejv, Ip\nbnð lukv, auÆt©cn 9744588284 18

1066
kn.`mkvIc³, kuayw, auÆt©cn 984739598 18

1067
kltZh³.sI, Zbtcm¯v lukv, auÆt©cn 9633282420 18

1068
kcnX.sI, ]Sn¨mð lukv, hmcw.]n.H 9947908812 18

1069
{]im´³.Fw, lcn{io, auÆt©cn 9496070503 18

1070
cm[.]n.sI, acWmïn lukv, auÆt©cn 98473496 18



1071
tIft¼¯v kptci³, tIft¼¯v lukv, apg¸me 9847349638 18

1072
Kucn.sI, ZzmcIv, 8129979375 18

1073
sI.sI.kXn, Ipªnho«nð lukv, auÆt©cn 9447550532 18

1074 Ipªncma³.sI.Fw, Ingt¡ aq¶t¼¯v lukv, 

auÆt©cn 85478310 18

1075
kn.sI.cm[, tItfm¯v lukv, auÆt©cn 914280263 18

1076
hÕcmP³.]n.]n, ]p¯³]pcbnð lukv, auÆt©cn 956224924 18

1077
cho{µ³.sI.]n, Imc{]¯v ]p¯³]pcbnð, G¨qÀ 9744588759 18

1078
Iae.sI.Fw, tItfm¯v lukv, auÆt©cn 963395722 18

1079
h\P.kn, kcbp, auÆt©cn 9656835165 18

1080 ]pXnb ]pcbnð \mcmbW³, ]pXnb]pcbnð 

lukv, auÆt©cn 854782196 18

1081
]hn{X³.sI, \µ\w, auÆt©cn 8921299407 18

1082
sI.]pjv]P, t{]w\nhmkv 940030211 18

1083
sI.kn.]pcptjm¯a³, ]p\¯nse¡ïn 963316325 18

1084
\mWn.]n, Zbtcm¯v lukv,  auÆt©cn 9744071630 18

1085
hk´.kn, e£van, auÆt©cn 9947908815 18

1086
\njm´v.F³, {iocmKw, auÆt©cn 99957373 18

1087
e£vaW³.sI, Zbtcm¯v lukv, auÆt©cn 963390598 18

1088
sI.hn._meIrjvW³, ZzmcI, auÆt©cn 8281552410 18

1089
hmk´n.]n, A¯n¦ð lukv, auÆt©cn 9447550532 18

1090
{]k¶.F, ]tgg¯v lukv, auÆt©cn 9061831320 18

1091
sI.hn.Pm\In, Imhnse ho«nð, auÆt©cn 9895287736 18

1092
jmPn.sI, shffph¡ïn, auÆt©cn 9995629475 18

1093
joP.Fw, tjbvJv hnñ, G¨qÀ 974734258 18

1094
Be¡m«v cWtZhv, ku]À®nI, auÆt©cn 9847703309 18

1095
cmtPjv.sI, hcwho«nð lukv, auÆt©cn 18



1096
kltZh³, khnX \nhmkv, I¡mSv 9895828394 18

1097 shfp¯Ip¶¯v N{µnI, ]oä¡ïn lukv, 

auÆt©cn 9544164928 18

1098
tim`.kn.sI, ]oä¡ïn lukv, auÆt©cn 8156890972 18

1099
A¿¯m³ Nn{X, A\pj`h³, auÆt©cn 9746162480 18

1100
_me³.sI.sI, ]pXp¡pSn lukv, auÆt©cn 8138849100 18

1101
Zo].Sn.H, tZhmZbw, auÆt©cn 9947567973 18

1102
cmPoh³ ]pXnb ]pcbnð, en\n]pcw, auÆt©cn 9995153233 18

1103
kRvP.hn, aÞy³ lukv, Nme CukvSv 9633288340 18

1104
amtªcn Pm\In A½, e£van \nhmkv 8157068453 18

1105
cmP³.F, Ip\nbnð lukv, auÆt©cn 9961123150 18

1106
hÕe.sI,hcpwho«nð lukv, auÆt©cn 6282226366 18

1107
C.Iae, Nmt¯m¯v lukv, auÆt©cn 7560859872 18

1108
sI.cPnX, acwho«nð lukv, auÆt©cn 7994261975 18

1109
\mepsX§nð Iaem£n, A`n\µ\w, auÆt©cn 18

1110
F³.ssjP, AizXn \nhmkv, auÆt©cn 9847388525 18

1111
ImÀ¯ymb\n.kn, Nt{µm¯v lukv, auÆt©cn 9633557591 18

1112
Sn.H.cm[, Iñnbd hoSv, auÆt©cn 9847913438 18

1113
]n.kn.{]Imiv_m_p, {io_cn, auÆt©cn 8078009503 18

1114 ]p¯³]pcbnð ]pjv]hñn, ]pjv]mebw, 

auÆt©cn 9947277878 18

1115
]pjv]hñn.F³.sI, IrjvWIr], auÆt©cn 9567749302 18

1116
hn.hn.hnPbIpamcn, kb\ \nhmkv, auÆt©cn 9656069065 18

1117
]n.joe, tImt¼¯v lukv, auÆt©cn 18

1118
jmPn.F, dnb\nhmkv, auÆt©cn 9400559689 18

1119
{]`n\.sI, Nt{µm¯v lqkv, auÆt©cn 9895405798 18

1120
PbcmP³.kn.]n, {ioPbw, auÆt©cn 9947328934 18



1121
bp.Sn.Pb´³, Ir], auÆt©cn 9656059896 18

1122
cRvPn¯v IpamÀ.kn.sI, hnjvWp amb, auÆt©cn 9846218805 18

1123
]pjv]hñn.]n.]n,]pjv]mebw, auÆt©cn 9544158561 18

1124
kXy³.kn.]n, keo\w, auÆt©cn 9567749302 18

1125
tate¡ïn camhXn,Z tate¡ïn lukv, G¨qÀ 9961995074 18

1126
cXv\hñn.sI, A¼mSn 9746349397 18

1127
efnX.sI, A\q]v \nhmkv, auÆt©cn 9526387393 18

1128
sI.kn.cmP³, {]oPm \nhmkv, auÆt©cn 9847698308 18

1129
kXn.F³, sImSnhf¸nð lukv, auÆt©cn 9447881664 18

1130
kn.sI.hnPb³, ]uÀ®an, auÆt©cn 9961505560 18

1131
Im©hñn.Sn.H, cmw\nhmkv, auÆt©cn 0497-2858615 18

1132
Iukey.]n, ]mcn¡ð lukv, auÆt©cn 9400458286 18

1133
\fn\n.Fw,Nmt¯m¯v A\p{Klw, auÆt©cn 9746323040 18

1134
]n.]n.t{]aP, IrjvW \nhmkv, auÆt©cn 9895765145 18

1135
sI.hn.kckzXn, Iïmt¨cn lukv, auÆt©cn 9495416194 18

1136
kn.sI.e£vaW³, ]p¯³ ]pcbnð , auÆt©cn 9605806958 18

1137
]n.kZm\µ³, 9946397950 18

1138
kn.]hn{X³, Nt{µm¯v lukv, auÆt©cn 18

1139
hn.tlaeX, {iocmKv, auÆt©cn 18

1140
kn.cmP³, Iaemebw auÆt©cn 9496787900 18

1141
F³.Iaem£n, Iaemebw, auÆt©cn 9567720765 18

1142
]n.]n.e£van, ]p¯³]d¼¯v lukv 9895738165 18

1143
kn.sI.cXvImc³, btimZ Bcbw, auÆt©cn 9544148037 18

1144 sI.]n.\mcmWb³, Imc{]¯v ]p¯³]pcbeð, 

G¨qÀ 9895642681 18

1145
Sn.\fn\n, Imc{]¯v ]p¯³ ]pcbnð, G¨qÀ 9895642681 18



1146
Fw.sI.cmP³, ]ßn\n \nhmkv, auÆt©cn 9946110950 18

1147
kn.]ßmhXn, t{ibÊv, auÆt©cn 8281362774 18

1148
hÕcmP³.kn.]n, kzmXnIw, auÆt©cn 8129338127 18

1149
]ß\m`³.]n.]n, ]pXnb, auÆt©cn 8129338127 18

1150
Fw.AtimI³ 9656838394 18

1151
sI.]n.Ipªncma³, hmgbnð lukv, G¨qÀ 18

1152
tKm]me³.sI.]n, cPn\ \nhmkv, auÆt©cn 18

1153
N{µ³.F³.sI, N{µmkv `h³,G¨qÀ 965640265 18

1154
jo_ tIft¼¯v, tZhn \µ\w, auÆt©cn 974735 18

1155
]ßn\n tImt¿mS³, Im«m¼Ån lukv, auÆt©cn 790786242 18

1156
sI.ImÀ¯ymb\n, Im«m¼Ån lukv, auÆt©cn 8129116257 18

1157
A\´³.F³.sI, \nÀ½meyw, G¨qÀ 49728533 18

1158
cXnI.]n.]n, ]p¯³ ]pcbnð, auÆt©cn 828187374 18

1159
t{]aP.kn, amhne¡ïn lukv, auÆt©cn 999564223 18

1160
tkm\.Sn, {]Whw, G¨qÀ 9447051150 18

1161
tcmlnWn.Un.sI, Iït¼¯v lukv, auÆt©cn 989580855 18

1162
aT¸pc¡ð cm[, kcnX \nhmkv, G¨qÀ 999534346 18

1163
Ipªncma³.sI.Fw, tItfm¯v lukv, auÆt©cn 9895813888 18

1164
]pcptjm¯a³. F³.H, IrjvW \nhmkvv, auÆt©cn 9142892637 18

1165
kn.sI.ctai³, tKmIpew lukv, auÆt©cn 9656811856 18

1166
hn\nX.sI, hn\nX \nhmkv, auÆt©cn 9605444 18

1167
Sn.H.cmP³, A¼mSn lukv, auÆt©cn 9744317055 18

1168
ImÀ¯ymb\n.sI.,IogS¯v lukv, auÆt©cn 949577672 18

1169
Iït¼¯v imcZ, Iït¼¯v lukv, auÆt©cn 974786376 18

1170
taml\³.Sn.sI, dntPjv`h³, auÆt©cn 9947010348 18



1171
F.]ß\m`³, {iocmKv lukv, auÆt©cn 9526231711 18

1172
]n.]n.e£vaW³, jPn\mebw, auÆt©cn 944700540 18

1173
sI.kmhn{Xn, tX¼mcn lukv, auÆt©cn 9495789830 18

1174
`cX³.Sn, tX¼mcn lukv, auÆt©cn 9633959816 18

1175
{]k¶.H, Hm¯n¡ïn lukv, auÆt©cn 9633959816 18

1176
ktcmPn\n.Sn.]n, Icn¼nð lukv, G¨qÀ 7994583960 18

1177
sI.sI.im´, Iptem¯pwIïn lukv, auÆt©cn 18

1178
C{_mlnwIp«n, \kod a³knð, auÆt©cn 18

1179
]gbS¯v N{µ³, hk´w, auÆt©cn 8129503513 18

1180
F³.H.cmaIrjvW³, cRvPp \nhmkv, auÆt©cn 9895310621 18

1181 ap¶mt¼¯v Ipª¼p, Ingt¡ ]pcbnð lukv, 

auÆt©cn 944736651 18

1182
am[hn.hn, cbcwIïn lukv, G¨qÀ 95444649 18

1183
kn.{]Imi³, AarXw, auÆt©cn 9961745165 18

1184
cRvPn¯vIpamÀ.Fw, ssIemw, auÆt©cn 9605190481 18

1185
HXtbm¯v Rmenð {io[c³, tXPkv, auÆt©cn 96332273 18

1186
Ipamc³.]n.sI, hbenð lukv, auÆt©cn 999580796 18

1187
ctai³.sI, A¼³hf¸nð, auÆt©cn 97477138 18

1188
\mcmbW³.kn, Nt{µm¯v lukv, auÆt©cn 95266099 18

1189 F³.H.\mcmbW³ \¼ymÀ, ]uÀ®an lukv, 

auÆt©cn 984786048 18

1190
eo\.sI, {]mÀ°\ lukv, auÆt©cn 944708492 18

1191
_n.cmP³, ]päph¡vïn lukv, auÆt©cn 8281165897 18

1192
cmaN{µ³.Sn.F³, N{µIm´w, auÆt©cn 9497854748 18

1193
{io[c³.F³, {io]Zw, auÆt©cn 9495688046 18

1194
sI.{]Imi³, {]kmZw, auÆt©cn 18

1195
cXojv_m_p.sI.hn, {iojnX, auÆt©cn 18



1196
PKPoh³.kn, tNc³ lukv, G¨qÀ 854755840 18

1197
ANyqX³.C, ant\m \nhmkv, auÆt©cn 8547258282 18

1198
sI.hn.A¨ypX³, Imhnse ho«nð, auÆt©cn 9447550356 18

1199
A\ne.hn, A£bv \nhmkv, auÆt©cn 9544099288 18

1200
`mÀ¤hn.hn, Imhnse ho«nð, auÆt©cn 8086655297 18

1201
]ß\m`³.sI.kn, lcn{io, G¨qÀ 95440099288 18

1202
iin[c³.kn, {io\nebw, auÆt©cn 18

1203
Iïmt¨cn I®³ \mbÀ, Iïmt¨cn, auÆt©cn 9847966429 18

1204
]n.KncnP, ]p¶¡ð lukv, auÆt©cn 9961448602 18

1205
cho{µ³ Xmsg¡ïn, Xmsg¡ïn lukv, auÆt©cn 9895201329 18

1206
D¯a³.sI, hnkvab `h³, auÆt©cn 9656493517 18

1207
apcfo[c³.sI.Fw, apcfn \nhmkv, auÆt©cn 8547500418 18

1208
{ioP.BÀ, {iocmPv, G¨qÀ 9746478481 18

1209 Ipªn¡®³.sI.sI, Im¸mS³ Iïn lukv, 

auÆt©cn 9895611017 18

1210
tPymXn.F³, tPymXnÊv, auÆt©cn 9746645932 18

1211
{io\nhmk³.F³, abqJw, ]m¸n\ntÈcn 0497-2853087 18

1212
cmPoh³.F³, sFizcymkv lukv 9447085571 18

1213
sImSnhf¸nð am[hn, ]md¡ïn lukv, auÆt©cn 9747006037 18

1214
_mecma³.F³.hn, hbnenð lukv, auÆt©cn 9605203127 18

1215
Dñymkv.Sn.sI, {]kmZw, auÆt©cn 8281872861 18

1216
APn¯vIpamÀ.sI, sImf{]¯v, auÆt©cn 9562864204 18

1217
hn.{]`mIc³, AarXmebw, auÆt©cn 944667245 18

1218 hn.sI.tamlt\jvIpamÀ, {ioaqImw_nI lukv, 

hmcw 9947149233 18

1219
jPn\.F³, hmkptZhv, IqSmfn 9446776989 18

1220
AjvdmZv.Sn.kn, \qcnb lukv, auÆt©cn 8606110426 18



1221
hn.{]Zo]³, Zo]vXw, auÆt©cn 9061505557 18

1222 Iït¼¯v e£vaW³, sImSnhf¸nð lukv, 

auÆt©cn 9400960879 18

1223
DZbIpamÀ.]n, A£b\nhmkv, auÆt©cn 9746803951 18

1224
btimZ.]n, tImc³ Nmenð lukv, auÆt©cn 9744201163 18

1225
AtimI³.Sn, cmamebw, auÆt©cn 9746701206 18

1226
hmk´n.sI.sI, cmamebw, auÆt©cn 8156911845 18

1227
cmtPjv.]n, PntPjv `h³, G¨qÀ 9895634353 18

1228
cXv\hñn.]n.hn, jna \nhmkv, auÆt©cn 8943119160 18

1229
hn.{]Zo]³, hfb\mSv lukv, auÆt©cn 9656943521 18

1230
9947839179

1231
പി സി രാേജ  , വി ണു 21

1232
ജീജ പി സി, ന നം 21

1233 എം വി ജാനകി അ , മീ െല 
മാവില വീ 21

1234
സി െക ശീധരൻ , ബീന നിവാ 21

1235
മറിയം പി, െക വി െഹൗ 21

1236
ശീന െക വ നം 21

1237
രതീ  െകാ ടാൻ , മാനസം 21

1238 രേമ  കുമാർ എം വി, മാധവി 
നിവാ 21

1239
ടി ഒ ഓമന, മണിയര ് 21

1240
പ മാവതി യു െക, അശ തി 21

1241 പി പി ബാലകൃ ണൻ ന ാർ , 
അശ തി 21

1242
സബീന പി, െക വി െഹൗ 21

1243
എം വി രാജൻ ന ാർ , സീെരഖലയം 21

1244
പവി തൻ എം വി , മാവില വീ 21

1245 സി പി നാരായണൻ ന ാർ , 
ദു പുരി 21



1246
സുൈബദ െക, കാളിയ ്\ 21

1247
എം രാജൻ , പസാദം 21

1248
ഫാ ിബി, ദാറുൽ ഹ ന 21

1249
െക െക ഗംഗാധരൻ , ആതിര 21

1250
ഒ സി കു ിരാമ കുറു ്, 21

1251
നഫീസ പി, അൽ വ ദ 21

1252
സുനിൽ കുമാർ വി വി, ചാലിൽ 21

1253
സി ച ൻ , ത മസി 21

1254
ടി ഒ നാരായണി അ , 21

1255
പീത പി , മണിയര ് 21

1256
മേനാ  കുമാർ പി, സീപ ം 21

1257
ഓമന പി, ഉഷ 21

1258
െക കൃ ണൻ , ഗീതജലി 21

1259
വ ് കേ ാ ് സമീറ 21

1260
ഇ പി തരാവതി, തനിയിൽ െഹൗ , 21

1261
എൻ ടി ശശീ ൻ , അമൃതം 21

1262
എൻ ടി കല ാണികു ി , അമൃതം 21

1263
എൻ ടി സുധീ ൻ , ശീലയം 21

1264
ഇ പി േബബി, മാധവം 21

1265
സി എം സതീശൻ , സാേകതം 21

1266
അ ൽ അസീ  , അലീമ മഹൽ 21

1267
കൃ ണ കുമാരി, കൃ ണലയം 21

1268
രമ പി, ശീലകംഅ മ പി 21

1269
അ മ പി, അൽ ഫജർ 21

1270
മൂസ പി പി, അൽ ഫജർ 21



1271
പസീത െക, ന നം 21

1272
സുേലാചന െക, അരമന 21

1273
േര മ സി എ, േസാപാനം 21

1274
എം രാജൻ തപസ 21

1275
േദവാന ൻ എം, േദവകമലം 21

1276
ബാലകൃ ണൻ പി െക, കൃ ണപഭ 21

1277
പീത കുമാരി ടി സി, ഐശ ര 21

1278
സജീവൻ പി ആർ , ഭുവി 21

1279
പു പവലി ടി ഒ, മണിയര 21

1280
ലത ടി സി , ന ത 21

1281
ര ജി ് ടി സി, ശീപുരം 21

1282
െയേശാദ പി ആർ , ചാലിൽ െഹൗ , 21

1283
െക പി പസ , പു ൽ െഹൗ , 21

1284
ഷീന പി വി, ശിവദം 21

1285
ശശി ഡി ന ാർ , മീനാ ി സദൻ 21

1286
േ പമരാജൻ വി എം, സായൂജ  സദൻ 21

1287
സമീറ സലിം, ൈബതുൽ നൂർ 21

1288 സലിം ബാബു, മഠ ിൽ പുതിയ 
പുരയിൽ 21

1289
അ  പി ൈബതുൽ നൂഒർ 21

1290
സമീർ അ , ൈബതുൽ നൂർ 21

1291
ൈസനബ അ , ൈബതുൽ നൂർ 21

1292
പസ  കുമാരി പി പി, ശുതി 21

1293
അജിത പി, കൃ ണ െഹൗ , 21

1294
േരാഹിണി പി പി, കേലാ  െഹൗ 21

1295
േരണുക ടി ഒ, മണിയര 21



1296
അനിത ടി െക കനകധാര 21

1297
ടി െക രാധാല ്മി, കൃ ണ കൃപ 21

1298
ബി മിലബീബി പി െക 21

1299 എം വി ബാലൻ ന ാർ , മാവില 
വീ 21

1300
േശാഭന പി പി, ള ക 21

1301
കേ ാ ് രാമച ൻ 21

1302
ടി സി പ മനാഭൻ , തുഷാരം 21

1303
സി െക നാരായൺ ന ാർ 21

1304
സുനിത െക, േഗാവി പുരം 21

1305
രേമ  ബാബു പി എം, വൃ ാവനം 21

1306
ഹരീ ൻ െക വി, ഹരിനിവാ 21

1307
പി വ രാ , പര ൽ െഹൗ , 21

1308
ഓമന സി എ ്, െസൗധ നിവാ 21

1309
പീ  കൃ ണൻ എ പി ,  ശീനിവാ 21

1310
പേമാ  കുമാർ എ പി, പസൂനം, 21

1311
മറിയം പി, െക വി െഹൗ , 21

1312
ആയിഷ െക, കാളിയ ് 21

1313
േദവദാ  പി െക ചിരാ 21

1314
ഹരിദാസൻ എം, േദവിപുരം 21

1315
പി പി ഗംഗാധരൻ , കീർ ി 21

1316
യദുനാഥ സി , ധ നി 21

1317
ടി ഒ ഹരീ ൻ , മണിയര ് വീ 21

1318 ഒവിനക ് കുടു നിയിൽ നിയാ  
അഹ 21

1319  അ ൽ ഖാദർ െക പി, അൽ 
വഹാ 21

1320
ഉഷ വ രാ , േഗാപാൽ സദനം, 21



1321 വരെ ാ ്  േവണുേഗാപാലൻ , 
ആരാധന 21

1322
അഖില സ ജ  , സാരം 21

1323
പി ശാരദ, േജ ാതി , 21

1324 ധയേരാ ്  െവ വ വീ ിൽ , 
െമാ തീൻ കു ി 21

1325
ഗംഗാധരൻ െക െക, ചേ ാ  പീടിക 21

1326
മുകു ൻ െക, ജയാ 21

1327
എ ഒ രാധാകൃ ണൻ , കൃ ണ കൃപ 21

1328
ജഗദം എ , കൃ ണ കൃപ 21

1329
എം വി േഗാപാലൻ ന ാർ 21

1330
വി എ പ നാഭൻ ന ാർ 21

1331
ത ാൻ ടി പി, 21

1332
െക എം രമ,  അഭിേന 21

1333
സുകന  െക പി, 21

1334
എ ഒ ദാേമാദരൻ ന ാർ 21

1335
റഫീ  സി പി , െറൗസ 21

1336
േരമ േദവി എം വി 21

1337 വിനയച ൻ സി ആർ , േരാ നി 
നിവാ 21

1338
ഡി വി അസീ 21

1339
പി ടി സുഹറ, ആയിഷ മനസിൽ 21

1340
ആയിഷ പി , ആയിഷ മൻസിൽ 21

1341
സഫിയ പുളി ൽപ ് 21

1342
എ ഒ  ച വലി 21

1343
െക പി രാേജ ൻ , കാർ ിക 21

1344 സി പി നാരായണൻ ന ാർ , 
ദു പുരി 21

1345
മൂ  പി പി, അ ഫജർ 21



1346
അ മ പി അ ഫജർ 21

1347
പി പകാശൻ , ചി തം 21

1348
െക രമ ; ശീരാഗം 21

1349
വി വി ബാലകൃ ണൻ , ദ ാരക 21

1350
െക.ഒേതനൻ ,സുഷ നിവാ 21

1351
ജീവന ൻ എ, ആ ജെനയം 21

1352
സജീവൻ .െക,ക രയിൽ 21

1353
സജ  കുമാർ .െക,ക രയിൽ 21

1354
േലഖ ടിസി,േഗാകുലം 21

1355
ഖാലി  .സി,നിഷിദാ 21

1356
വിപിൻരാ .പി വി,േദവികൃപ 21

1357
പവീൺരാ  പി വി, േ പാവിെടൻ 21

1358
ടി എം വാസ ി,ദയേരാ ് 21

1359
ബിജു െകപി, ശീലകം 21

1360
േമാഹനകൃ ണൻ എ ഒ, ഗീതനിവാ 21

1361
ലത എ ഒ, ഗീത നിവാ 21

1362
മധുസൂദനൻ എ ഒ 21

1363
രവീ ൻ ന ാർ ,െസൗരഭ 21

1364
എ ഒ രാധാമണി,ഗീത നിവാ 21

1365
ഹ സ  .പി,ദാറുൽ ഹം 21

1366
വി വി റീ , തുളസി ഭവൻ 22

1367
ധന  സി െക, കല ാണി വീ 22

1368
ഗംഗ എം, െസൗഭാഗ 22

1369
ശ ാമള പി വി, വ പരം  െഹൗ , 22

1370
ജിത എം, തളാ ് വീ 22
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ടി െക രാജൻ , തളാ ് വീ 22

1372
ജീബ എം, തളാ ് വീ 22

1373
എം ല ്മി കു ി തളാ ് വീ 22

1374
െക സി നി ി, രാധ ഭവൻ , 22

1375
രാജൻ പി പി, പുലരംബിൽ വീ 22

1376
േദവദാസൻ പി െക, ക ംകുളം ര 22

1377
അരുണ സി െക,  ൈകലാസം 22

1378
ഒ ബാലകൃ ണൻ , പൂേ ാ ിൽ 22

1379
ല ്മണൻ േപാേ ാടി, ഉഷ 22

1380
എം പി േമാഹനൻ ,  ദ ാരകവായി 22

1381
പി ശീലത, പ ശീ 22

1382
െക സഹേദവൻ , ജശീ നിവാ 22

1383
ബീന ടി ,  വ നലയം 22

1384
എം േഗാവി ൻ , തപസ 22

1385
േമാഹനൻ പാറയിൽ , പുലരംബിൽ 22

1386
പാറയിൽ വിജയൻ ,  ഷി ന നിവാ 22

1387
െക പവി തൻ , മാനസേരാവർ 22

1388
എം പ നാഭൻ , പ മശീ 22

1389
െക വസ  കുമാരി, മു ി 22

1390
നളിനാ ൻ െക,  പു ൻ പറ ് 22

1391
എം പവി തൻ , േസാപാനം 22

1392
വ രാജൻ പി സി,  വരുൺ നിവാ , 22

1393
പദീ  കുമാർ എം െക, േരവതി 22

1394
െക ഹമീ , ഹസീന മനസിൽ 22

1395
ഹസീന െക ടി,  അ ഫല 22



1396
െഷരീഫാ െക ടി , ൈസൻ 22

1397
ധരണീ ൻ എ െക, ധനശീ 22

1398
നാരായണൻ പി െക, ആന  ഭവൻ 22

1399
പി െക പഭാകരൻ , പൂേ ാ ിൽ 22

1400
അേശാകൻ െക വി, അേശാകം 22

1401 പസ  കുമാരി െക പി, കൃ ണ 
കൃപ 22

1402
നാരായണൻ എം, ഒതേയാ ് െഹൗ 22

1403
കൃ ണൻ ഒ, കൃ ണ കൃപ 22

1404
പി വി പുരുേഷാ മൻ 22

1405 എം പി ഉ ികൃ ണൻ ,  ശര  
നിവാ 22

1406
എം പി പവി തൻ േനഹവില 22

1407
ഗീത ടി,  അ ാടിയിൽ 22

1408
സുേരശൻ എം,  മഠ ിൽ 22

1409
ടി െക രവീ ൻ , ധയേരാ ് വീ 22

1410
 കമല പി വി, പുതിയ വീ ിൽ 22

1411
മാധവി പി വി,  പുതിയ വീ ിൽ 22

1412
സരസ തി െക വി , പുതിയ വീ ിൽ 22

1413
പി ല ്മണൻ പുലരംബിൽ 22

1414
ഷംസു ീൻ സി, െപാൻ മുടിയിൽ 22

1415
െക െക രഘു, കളരി ൽ 22

1416
നളിനി സി െക, ശീസദനം 22

1417
പു ല ്  രവീ ൻ , 22

1418
സി െക ഗൗരി 22

1419
എ എം ശീകുമാർ 22

1420
പി ജയാന ൻ , േഗാകുലം 22



1421
ശീലത െക, വർഷ 22

1422
പുേ ൻ വ ലൻ 22

1423
എം ഹരിദാസൻ , ല ്മി പുരം 22

1424
എം ഒ കാർത ായനി 22

1425
പല ീൽ കു ിരാമൻ 22

1426
െക ത  റാം മ ിർ 22

1427
പുതിയ പുരയിൽ അ ൽ മജീ 22

1428
റംല ് െക എം, അ ാർ 22

1429
ജനാർ നൻ ന ൂതിരി 22

1430
േ പമദാ  പി, സ ാതി 22

1431
െക ഖാലി  , പലയു  വള ിൽ 22

1432
പി െക, രാമച ൻ ന ാർ 22

1433
സി ഭാനുമതി, ഡീം 22

1434
എം പി േഗാപിനാഥൻ 22

1435
സി െക ചി ത, പാലയു വള ിൽ 22

1436
െക ത കുറു ്, കൃ ണതുളസി 22

1437
സി െക ഹരികൃ ണൻ , അമൃതം 22

1438
രവീ ൻ ഇ,േജ ാതി 22

1439
പ ഭുഷൻ , പുലുേ ാൾ െഹൗ 22

1440
രവീ ൻ ഇ,േജ ാതി 22

1441
രാജൻ .പി,ഒ ിയിൽ 22

1442
ഗീത െക,ച ാലയം 22

1443
ഗിരിജ െക െക,സാഗർ 22

1444
ടി െക.ബാലകൃ ണൻ ,ദയേരാ 22

1445
ആന കൃ ണൻ പി ആർ , ദയേരാ ് 22



1446
ശ ാമള പി, ശീവില 22

1447
ടി വി രേമശൻ ,രഹന 22

1448
േകേളാ ്  ച ൻ ,പുന ൾ െഹൗ 22

1449
പീത െകപി,കു ിപറ ് െഹൗ 22

1450
ഡി ആർ പീജ,കൃ നാ ജന 22

1451
ഡി രവീ ൻ ,ഐശ ര 22

1452
പി പി മേനാഹരൻ ,െഗൗതം 22

1453
േസാമൻ ടി െക, ഉഷ ് 22

1454
പി ബാലകൃ ണൻ ഉഷ 22

1455
ഗൗരി ശിവപുരം 23

1456
സി െക ഗിരിജ കു ും വീ 23

1457 എൻ േഗാപാലകൃ ണൻ , പാർ തി 
മ ിരം 23

1458
ഇ വി ൈപതൽ , ശീരാ 23

1459
പദീപൻ എം, മ ംേബ ് 23

1460
പശാ ്  കുമാർ എം, അരുണ പഭ 23

1461
മതുംമൽ ശിവ ൻ , മതുംമൽ െഹൗ , 23

1462
ജയപകാ  സി െക, െചേലാരക ി 23

1463
കരുണാകരൻ വി എ, അനിൽ നിവാ 23

1464
വി എ പശാ ൻ , അർജുൻ 23

1465 ഒ എം ദാേമാദരൻ ന ാർ വി പി 
െഹൗ 23

1466 വി പി ശീേദവി അ , വി പി 
െഹൗ 23

1467
ഹാഷിം എം, െസ ി െന ് 23

1468
ഇ വി നാരായണൻ , കൃ ണ 23

1469
മധു ഒ, പുതിയ വീ 23

1470
േശഖരൻ ന ാർ , എൻ വി 23
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കൃ ണ േവണി, ച ിക നിവാ 23

1472
മി ി െപ െടർ നാഥൻ 23

1473
പശാ ് െക പി, പശാ ് നിവാ , 23

1474
പസീന ധനരാജൻ , രചന 23

1475 േദവദാ ൻ സി െക, െചെനപ ് 
െഹൗ 23

1476 ആർ വി ദിവാകരൻ , 
ആന കൃ ണലയം 23

1477
ദിലീ  വി എ, ശീപാ 23

1478
രാേജ  വി എ, അ രം 23

1479
എൻ വസ  കുമാരി, വസ ം 23

1480
േ പമലത സി എ , േര മ നിവാ 23

1481
െക ടി മുരളീധരൻ ന ാർ 23

1482
വിേനാ  കുമാർ എം, വൃ ാവനം 23

1483
ടി പി േപമലത, േതജ 23

1484
െക പി മാധവൻ , ഗീതം 23

1485
സഹേദവൻ പി ഐശ ര 23

1486
ച ൻ കളരിയട ് 23

1487
വ ലൻ എം, ശീൈശലം 23

1488
ഇ പി ഉ ികൃ ണൻ , ൈവ ണവം 23

1489
സി പി രവീ ൻ , ശുതി 23

1490
േശാഭന െക, ശുതി 23

1491 കു ികൃ ണൻ െക വി, പസ  
നിവാ 23

1492
പി ര നം, ര നലയം 23

1493
നിഷ അനിൽ കുമാർ , അഖിൽ 23

1494
െക വി പകാശൻ , പീഷാ നിവാ 23

1495
അേശാകൻ സി പി േ ശയ 23



1496
വി സി രമ ബാബു , ല ്മി നിവാ 23

1497
മുകു ൻ െക വി, െതേരാ ് 23

1498
ഹരീ ൻ െക, രാധാനിവാ 23

1499
ശീലത അനിൽ , അ പൂർ 23

1500
സുജി ് കുമാർ െക, േസാപാനം 23

1501
രാജീവൻ ന ാർ എം, തിെ ാ ് 23

1502
ജയ ി പി േദവിദീപം 23

1503
െക ടി രാധാകൃ ണൻ , ഐശ ര 23

1504
ജയപകാ  സി െക,  െചേലാരക ി 23

1505
പി ശീമതി, മീ െല പുറ ് 23

1506
ഷീജ എം പി, മീ െല പുറ ് 23

1507
ഇ ിര എം,   റൺധീർ 23

1508
സി ടി ജനാർ നൻ ന ാർ , 23

1509
ബി രേമശൻ , അനുരാ 23

1510
എം; പകാശൻ , നിർ ാല ം 23

1511
േറാജ എം െക,  േറാജ നിവാ 23

1512
പകാശൻ െക, ശീശബരി 23

1513
പി സി പകാശൻ , ശീധർ 23

1514
ഒ പി മിത,  നിർ ാല ം 23

1515
വി എം േപമരാജൻ 23

1516
പി രജനി,  ശീല ്മി 23

1517 ടി സി പഭാവതി,  െതേ രി 
െചറിയ ് 23

1518
ജയപകാ  ടി എം, കൃ ണ കൃപ 23

1519
െഫൗസിയ എം, നഫീസ മൻസിൽ 23

1520
െക െക  ഭാ കരൻ , സൂര 23



1521
നളിനി സി സി ് , വ ാ ിൽ 23

1522
പമീള വി എ, തൂവ ് 23

1523
ശീകുമാർ എ എം, 23

1524
സത പാലൻ പി പി, മൂർേ ാ 23

1525
പി എ േജാസ  , ാ ൂ ിൽ 23

1526
രാമകൃ ണൻ ഒ , ഐശ ര 23

1527
സുധീർ െക സി, ന നം 23

1528
രമ െക ടി 23

1529
അേശാകൻ പി പി 23

1530
ദിേനശൻ പി പി 23

1531
എം സി നാരായണൻ ന ാർ 23

1532
ഇ പി േഗാവി ൻ ,െന ് 23

1533
വ ലൻ െകസി ശീവ ം 23

1534
പകാശിനി എം.െക, ശീവ ം 23

1535 അ ൂർ വീ ിൽ അനിൽ കുമാർ 
ന ാർ 23

1536
ടി ആർ പസ ,േഗാപാൽ സദൻ 23

1537
സുജി ്കുമാർ െക െക,കരുണാലയം 23

1538
സിടി സുധാകരൻ ,ചി ൻ വീ 23

1539
െക.ജയപഭ,ചി ൻ വീ 23

1540
സുേമ  ടി പി, േമാഹനം 23

1541
എ.െകസുജി ്കുമാർ ,കരുണാലയം 23

1542
സുമജി എ എം,ശാരദാ 23

1543
സി പി സുധീർ , ഷംന നിവാ 23

1544
സുധ ടി പി, തിരുേവാണം 23

1545
ലതിക എൻ പി,സാഫല ം 23



1546
നാരായണൻ ബി,നിർമാല ം 23

1547
പിപി സുേര കുമാർ , ശീവാ 23

1548
െക െക ജലജ ജലജ വിഹാർ 23

1549
െക െക ശീജ  ല ്മി നിവാ 23

1550
രമ വി വി , വിമൽ നിവാ , 24

1551
സി ല ്മണൻ ,  അതുൽ 24

1552
പകാശൻ എ െക, ക േ ് 24

1553
സാവി തി െക, കള ിൽ െഹൗ 24

1554
നിഷാ ് െക, കള ിൽ 24

1555
െക രേമശൻ , അശ ിൻ നിവാ , 24

1556
ലിജ സി െക, ശീപദം 24

1557
വി വി രമാേദവി, ല ്മി നിവാ , 24

1558
എം പി ഗീത, കൃ ണ കൃപ 24

1559
പി വി ത ം, ന നം 24

1560
െക ഹരീ ൻ , ശീല ്മി 24

1561
േശാഭന എ,  അല ൽ 24

1562
ല ്മി കാളിയ ് 24

1563
 പി െക സുധാകരൻ , േകാടിയിൽ 24

1564
മേഹ  ബാബു, കള ിൽ 24

1565
അജിത പി സി, അജിത 24

1566
സി പവി തൻ , ശ ാം നിവാ , 24

1567
പി െക സുധാകരൻ , പണവം 24

1568
െച ി ജനാർ നൻ 24

1569
ഗിരീ  അ ൻ , പു പഗിരി 24

1570
െക പി െകൗസല , േകേളാ ് വയൽ 24



1571
പി വി പശാ ്  കുമാർ , 24
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പി വി പവി തൻ ന ാർ , 28

1801
അനിത േമാഹനൻ , തിരുേവാണം, 28

1802
സേരാജിനി െക വി, ആതിര, 28

1803
എം സാലി, സി എ  െഹൗ , 28

1804
െനസീബ സി എ 28

1805
ഷീജ എൻ നലംപ ് 28

1806
രജിത െക , കൃ ണ കൃപ 28

1807
ഷാജി എൻ , നാലാംപ ് 28

1808
എം; േമാഹനൻ , ക തൂരി ാൽ 28

1809
ച േലഖ ൻ , പുലരി ാ 28

1810
രമ അ ൻ , രാധാ 28

1811
െക കൃ ണൻ , തുംബ ിൽ 28

1812
ടി  പു പ; ശിമതിനിലയം 28

1813
പ  േവണു, പ ാ െഹൗ , 28

1814
പി സേ ാ  കുമാർ .കൃപ 28

1815
വ ലകുമാരി.എം,ധന ശീവ ം 28

1816
േ പമവൽസലൻ .പി, ധന ശീവ ം 28

1817
സദാന ൻ പി,പാേലാളി െഹൗ 28

1818
ടി വി സദാന ൻ ,തായ ് വീ ിൽ 28

1819
ഷമിൽ െകെക,രസമ 28

1820
ച േപാ ൻ സുേര ൻ 28



1821
ഭാഗീലാൽ ബി എ 28

1822
ലാലി സി എ 28

1823 വിലാസിനി െക ടി, തെവൻ കര ൽ 
െഹൗ 28

1824
പി ജയരാജൻ അശ തി 28

1825
എം േബബി, താലി െഹൗ , 29

1826
േരണുക സുേര , ഇ ീവരം 29

1827
പീത ഇ എം, മാ ൻ െഹൗ , 29

1828
ശാരദ െക, ബാലകൃ ണൻ നിവാ , 29

1829
സത ൻ എ, സത ം, 29

1830
വിേവ ് െക പി, സീന നിവാ 29

1831
രംഗീതാ െക വി,  തീർ ം 29

1832
ജഗ  െക പി, തീർ ം 29

1833
സീന െക പി, സത ം 29

1834
പിയംവദ എം; സി,  ശ ി നിവാ , 29

1835
വസ  െക പി , നിത  വസ ം 29

1836
മാധവി എം െക, മവില ാ ി 29

1837
എം ശശി കുമാർ , ഹരിന നം 29

1838
ലിജിന െക പി സ രാ 29

1839
ച മതി, െമാ ൽ െഹൗ , 29

1840
െക പി സഹേദവൻ , െക പി െഹൗ , 29

1841
െപാൻ മുടിയിൽ േമാഹനൻ , സി ൂരം 29

1842
കരി ാൻ സദാന ൻ , അഖിൽ 29

1843
ചാലിൽ പുതു ുടി ദാസൻ 29

1844
രാഘവൻ എ െക, നിത വസ ം 29

1845
എം വിജയൻ , ചാരുത 29



1846
നീലിയ ് അകതൂ ് രാധാകൃ ണൻ 29

1847
ല ്മണൻ എം , മൂല ൽ െഹൗ , 29

1848
െക പി ലീല, േലാ 29

1849
സി െക വിേനാ   കുമാർ , േലാ 29

1850
കമല രാധാകൃ ണൻ , ദ ാരക 29

1851
വിേനാ   ക ാടൻ , സുശീലം 29

1852
എം ശീജി ് , ൈബജു 29

1853
അ ബി എം പി, സായി  മൻസിൽ 29

1854
നാരായണൻ സി, പുതുേ രി 29

1855
െക രേമശൻ , കര ൻ െഹൗ , 29

1856
െക സുജി ് കരി ാൻ െഹൗ , 29

1857
എം പി േപമവലി, സേരാജ ഭവൻ , 29

1858
പി വി നാരായണൻ , ശീനിലയം 29

1859
സി അനിൽ കുമാർ , മാധവം 29

1860
സി പകാശൻ 29

1861
സുധ സി, ൈചതന ം 29

1862
പസ  കുമാരി സി, ൈചതന 29

1863
ലതിക സി, ൈചതന 29

1864
അേശാകൻ െക, കല ുടിയൻ 29

1865
െക കൃ ണൻ , കുംഭ ിൽ 29

1866
താഹിറ സി, ഷഹബാ 29

1867
രതീശൻ എം െക,  േസാപാനം 29

1868
ഖദീജ സി, 29

1869
പി ടി കൃ ണൻ , തുളസി ഭവൻ 29

1870
രാ േമാഹൻ .എം.എൻ , ആദി വീ 29



1871
അനിൽദാ  എം െക, വൃ ാവൻ 29

1872
ജിേത   േശഖർ ,മാ ൻ െഹൗ 29

1873
അനീ േശഖർ തിരുവാതിര 29

1874
 എ ഒ പസ ൻ ,കാർ ിക 29

1875
ത ാഗരാജൻ എ, ചാലിൽ െഹൗ 29

1876
േരാഹിണി കാ ാ ി 31

1877
കള ിൽ പവി തൻ 31

1878
കള ിൽ സുധാകരൻ 31

1879
അഷറ  സി. എൻ , അ ് മൻസിൽ 31

1880
റജി ് അ ൻ 31

1881
ര ജൻ . ഇ.എം, മ േ ് 31

1882
ഷാലിമ രാേജ 31

1883
എൻ .െക. േമാഹനൻ , നിധിൻ നിവാ 31

1884
ഇ. പ ിനി അ 31

1885
ശശിധരൻ . െക 31

1886
ഇ.  അ ൾ റഹിമാൻ 31

1887
െക. ബാലകൃ ണൻ , പ നിവാ 31

1888
സജീവൻ . െക. അനു ശീ 31

1889
സൗമിനി. പി.പി 31

1890
പേമാ . െക. കരയൻ ഹൗ 31

1891
െക. പി. മുകു ൻ 31

1892
െകാേ ാടൻ ശീരൻ 31

1893
ന  വീ ിൽ രാജീവൻ 31

1894
വി.വി. കരുണാകരൻ 31

1895
അരയാ ി പസ 31



1896
േകാമളവലി േകദാർ 31

1897
ജസി  ഡിസിൽവ 31

1898
ലീല.െക. വലിയവള ിൽ 31

1899
സി. രാ  േമാഹനൻ 31

1900
അജി ് കുമാർ പി.വി 31

1901
എ.പി. ദിവാകരൻ 31

1902
െക. കൃ ണൻ ചേ ാ ് 31

1903
േവണുേഗാപാലൻ സൗപർണിക 31

1904
ടി.വി. ദാസൻ 31

1905
സുധർ ൻ സി. െക 31

1906
നിർമല. െക, മാധവി നിവാ 31

1907
സ ി  മുലേകായ ത ൾ 31

1908
മു യൽ പ ിയ ് അ ൾ 31

1909
പിടീകക ി രവി ൻ 31

1910
സദാന ൻ . െക. വി 31

1911
ടി. പി. ച ൻ 31

1912
ടി.പി. സേരാജിനി 31

1913
ടി.െക. അജി ് കുമാർ 31

1914
പി. വി. ഓമന, സീമാലയം 31

1915
സി. പി. ശാ , 31

1916
സി.പി. ബാലൻ , ന ൂതിരി കു ിൽ (H) 31

1917
സി.പി.   അ തൻ , ന ൂതിരികു ിൽ 31

1918
സി. വി. രാധ 31

1919
മിതജയശീലൻ , വ െ  വള ിൽ 31

1920
ല ്മണൻ . െക. പി, ശുതി നിവാ 31



1921
സുമി തൻ . പി, കു ിൈത ിൽ (H) 31

1922
രജിത.വി. െക, മാവിലവീ 31

1923
സജിത വി.െക. കു ിെത ിൽ 31

1924
നാരായണൻ . വി. ശീനിേകതൻ 31

1925
ൈബജു.ടി.പി. െതേ പുരയിൽ 31

1926
െക.പി. മാധവൻ , ഗീതം 31

1927
സുഹിത. സി, അനു ഗഹ 31

1928
കു ുടി അേശാകൻ , സ തി 31

1929
ഗിരി ൻ .ടി,  തു ിേ ാ ് 31

1930
ഹലീമ എ. വി, ഹ നാ 31

1931
െഷരീഫ പി.  ബദരിയ മൻസിൽ ചാല 31

1932
ആയിഷ മ ൂ ി, ൈബ ുൽ അറഫ 31

1933
പി. വി.  ശീധരൻ , ചാേ ാ ് (H) 31

1934
പി. വി. മീനാ ി, പു ൻ വീ ിൽ 31

1935
ടി. േഹമ ്  കുമാർ , അമൃത 31

1936
ടി. പു പവലി, അരുൺ നിവാ 31

1937
സുനിത. എം, പു ൻ പുരയിൽ (H) 31

1938
ബീന. െക, കലേ ാ ് (H) 31

1939
ല ്മി. െക, കലേ ാ ് (H) 31

1940
എം. മാധവൻ , മന ൽ (H) 31

1941
എൻ . േമാഹനൻ , ന ക ി (H) 31

1942
പകാശൻ വി. െക , മാവില വീ 31

1943
രമ കൂേലാ ് വള ിൽ 31

1944
ശാഹിദ ടി. വി, ശമീലാ 31

1945
പുതിയാ ി രാധ 31



1946
െക. വി. വിേനാദൻ ,ല ി 31

1947
മന ൽ സേ ാ  , മന ൽ (H) 31

1948
എം.  മുരളിധരൻ , മരൂർക ി (H) 31

1949
സി.എൻ . സുൈബദ 31

1950
േകാമ ്ഷമിൽ 31

1951
ഗംഗാധരൻ . െക. തൂഹിനം 31

1952
േമാഹനൻ . ഇ. വി 31

1953
സജിന. പി.പി 31

1954
അ ൾ മജീ  .െക 31

1955
എ. പി. ഇബാഹിം ു ി 31

1956
അ ാം പിടികയിൽ അ യിനാർ 31

1957
കൃ ണൻ െകാടിവള ിൽ 31

1958
സുമതി മനിേയരി 31

1959
േ പമരാജൻ വ വള ിൽ 31

1960
പി.വി. നാണി 31

1961
െക. പസ ൻ 31

1962
ഇബാഹിം ു ി 31

1963
െക. ദാസൻ , േനഹദീപം 31

1964
സത ശീലൻ . െക, ലീനാ 31

1965
ഇ. പി. സഹീറ 31

1966
മല ി പുറേ ക ി ആയിഷ 31

1967
വി.വി.  േമാഹനൻ 31

1968
സ ിദാന ൻ . എ 31

1969
നാസില നീല ര ൽ 31

1970
മല ി സുമ 31



1971
കു ൻേ രി കള ിൽ േഗാപാലൻ 31

1972
അനിരു ൻ .െക 31

1973
നാരായണൻ . പി. വി 31

1974
അ .എം.പി 31

1975
കദീജ 31

1976
ചാലിൽ പുതു ുടി ജാനകി 31

1977
വി. െക. ശാ 31

1978
ബാലേഗാപാലൻ വി. െക 31

1979
സേ ാ  . എം 31

1980
മു ി ശീധരൻ 31

1981
െക.െക. വിജയൻ 31

1982
രാജീവൻ .പി 31

1983
ഇ. ബാലകൃ ണൻ 31

1984
സതീശൻ പൂ  മേ ാൻ 31

1985
െക. എൻ . ൈശലജേദവി 31

1986
ച മതി . എൻ . വി 31

1987
കു ിക ി ബാലകൃ ണൻ 31

1988
േകാേറാ ്  രാജൻ , േകാേറാ ് (H) 31

1989
െക. ലീല , വലിയവള ിൽ 31

1990
ൈശലജ .പി , ശിവേസാനു 31

1991
ബി ു.െക , േസാപാനം 31

1992
ചേ ാ ് മുരളിധരൻ , മുരളിരവം 31

1993
െക. വി.  വിേനാദൻ ല ്മി 31

1994
പദീ  ബാബു.െക , 31

1995
പീത .സി , േഗാവി ് നിവാ 31



1996
െക.സി. രവി ൻ , േഗാവി ് നിവാ 31

1997
ടി. േ പമി, മാവില വീ 31

1998
സി. െക. അരവി ൻ , അനു ഗ 31

1999
ടി. െക. അജി ് കുമാർ , മാവില വീ 31

2000
നരവൂർ , പടെവ ി ഉമ 31

2001
േമെലവീ ിൽ പവി തൻ ,  േമെലവീ ിൽ 31

2002
സനീ . ടി , അ 31

2003
ൈഷമ .ടി. പി. , അ 31

2004
െക.സി.  വാസ ി , ഷികാഭവൻ 31

2005 പ നാഭൻ പി. വി , പേലരികു ് 
വീ 31

2006
പദീ  ബാബു.െക , 31

2007
പകാശൻ 31

2008
േര മ 31

2009
ലീന. െക. സി 31

2010
ഷിബു. െക. സി 31

2011
പ ാവതി. ഇ 31

2012
കു ിക ൻ . ഇ 31

2013
േതാമ ്.െക. െജ 31

2014
ൈഷജ. പി 31

2015
മേഹശൻ . െക 31

2016
പീത .  െക 31

2017
സലിൻ . എ. െക 31

2018
ജയപകാ . ഒ.െക 32

2019
എം.വി. ജനാർ നൻ 32

2020
െക.െക. ഗീത 32



2021
പവി തൻ .ആർ .പി 32

2022
പി.െക. ര നാകരൻ 32

2023
ഒ.പി. ശീജി ് 32

2024
ടി.വി. ബാലകൃ ണൻ 32

2025
ദാേമാദരബാബ.െകഎം 32

2026
വി.സി. വിലാസിനി 32

2027
െക. വി ച ൻ ,േമഘ നിവാ 32

2028
പകാശൻ .പി.   , ശീരാഗം 32

2029
എൻ .പി കു ിക ൻ 32

2030
ടി.പി ൈശലജ , മമത 32

2031 സി.െക സിവശ രപി  , പി.എ . 
ഭവൻ 32

2032
പവി തൻ .ടി, ജാനകീ 32

2033
പ ിനി.െക.വി,ജാനകി സദൻ 32

2034
ടി.െക.ആലീ , കാ ിൽ വീ 32

2035
ശീജ.വി, പ ി ഹൗ 32

2036
ഗിരീശൻ  . എം ,പ യ ിൽ (H) 32

2037
മുതിരി ൽ ൈശലജ 32

2038
വിേനാദൻ .ആർ 32

2039
രവീ ൻ   .പി.വി 32

2040
ഡി.ജയച ൻ 32

2041
ടി.ദിവാകരൻ 32

2042
പി. വിലാസിനി 32

2043
അനിൽ കലേ ാ ് 32

2044
എം.െക നളിനി 32

2045
എം.െക ൈഷജ 32



2046
േമാഹനൻ .പി,രജിതവില 32

2047
എൻ .െക. അനിൽ 32

2048
മേനാഹരൻ .െക 32

2049
പഭാവതി.എം 32

2050
പമീള.എം , മധുരം 32

2051
ജയപകശൻ .എം ,ല ്മി 32

2052
സേരാജിനി.െക 32

2053
നിഷാ ,ചാല ി 32

2054
അഖില മേനാ 32

2055
പി.പി. സുശീല,ഒയ ി ഹൗ 32

2056
ടി.വി. സഹേദവൻ 32

2057
പാ ാല മേനാ 32

2058
ജിേത  ബാബു.െക 32

2059
ചാലിൽ ല ്മണൻ ,ല ിതം 32

2060
ഷീല. വി, പാറവള ിൽ 32

2061
സ .െക.ടി, കുമാർ നിവാ 32

2062
സതീശൻ െക.െക സപര 32

2063
ദീപ.എം.എം ,സപര 32

2064
ദാേമാദരൻ  സജീവൻ ,സുരഭി 32

2065
അലിഷ സിംപിൾ  േജാ 32

2066
പി.ഗിരീശൻ , ശീഗിരി 32

2067
വിേനാദൻ .െക  ശീനിധി 32

2068
സി. േവണുേഗാപാലൻ ,  സൗപർണിക 32

2069
സി.വ ലൻ , ശീവ ം 32

2070
രാധ.സി.പി 32



2071
സുധിന പശാ ൻ 32

2072
ജിതിൻ രാ  , പാ ല 32

2073
കു ിലക ി സദാന ൻ 32

2074
പി.പി , സുേര ൻ ,ആദിത 32

2075
പദീ കുമാർ .പി , ല ്മി നിവാ 32

2076
െക.െക. ല മണൻ , സയിദർശൻ 32

2077
േശാഭന.എം.സി , ശിശിരം 32

2078
േ പമൻ .പി േഗാവി ് 32

2079
േമാഹനൻ . പി , രജിതവില 32

2080
സരസ തി.പി.സി 32

2081
എം.സി, ഭാ കരൻ , വാ ൻ ഹൗ 32

2082
സുജാത.പി , രാഘവ നിവാ 32

2083
രേമ  ബാബു.പി 32

2084
രാധ.  എ പി െകൗ തുഭം 32

2085
ചാലിൽ പുതു ുടി കുമാരൻ 32

2086
ചി .െക ര  നിവാ 32

2087
രാജാമണി.പി.എൻ 32

2088
കു ിരാമൻ .ഇ ,തു ിയിൽ (H) 32

2089
രാജീവൻ .യു , അർജുൻ നിവാ 32

2090
ൈഷമ.വി, അനർഘം 32

2091
സേ ാ  കുമാർ .പി 32

2092
െക.പി. ഉദയകുമാർ 32

2093
െക.െക േമാഹനൻ 32

2094
താളിയിൽ രാമച ൻ 32

2095
െക.െക സീത 32



2096
സജീവൻ .ടി , മാളവികം 32

2097
വാഴയിൽ വയ ാടി സുകുമാരൻ 32

2098
എം.െക രതിമണി 32

2099
നാരായണൻ െക.െക 32

2100
ബിജി ശശിധരൻ , ശശിച 32

2101
പി.സി േമാഹൻ രാ 32

2102
പമീള ക ിേപായിലിൽ 32

2103
വ ി ാലിൽ ഹരിദാസൻ 32

2104
സുധർ ൻ സി.െക 32

2105
വാണിയ ി ഷമീർ ബാബു 32

2106
മ ി വ ലൻ , സംഗീ 32

2107
എം.െക ബീന 32

2108
രാജൻ .പി . ന നം 32

2109
േകാ ി സുേലഖ 32

2110
െക.പി . ജയറാം 32

2111
േറാ നി അജി ് കിഷൻ 32

2112
സുഗുണൻ .സി അ ജലി 32

2113
വിേനാദിനി.െക ,തിരുേവാണം 32

2114
പകാശൻ എ .സേരാവരം 32

2115
വാണിയ ി  േഗാവി ൻ 32

2116
രാമച ൻ ടി. പി 32

2117
ജയരാജൻ .ടി.പി 32

2118
ലതിക േഹമ ് 32

2119
പുള ാ  രതീശൻ 32

2120
എൻ . അ തൻ , ദ ാരക 32



2121
ക ി ി വ ലൻ 32

2122
വി. വി ലളിത , ലളിതം 32

2123
ചാലിൽ ല ്മണൻ 32

2124
വ ലൻ .പി ,പ യ ിൽ 32

2125
ശുഭാകാരൻ .ടി.പി 32

2126
രാജീവൻ സി.െക 32

2127
സജീവൻ . െക എം 32

2128
എം ര ന 32

2129
ഒ.എൻ . ഭവാനി 32

2130
ഒ.എൻ . ഇ ിര 32

2131
രാജൻ . ഡി , ശീഹരി 32

2132
വി.എം. വർഗീ 32

2133
റീജ.പി , രമാലയം 32

2134
വീണ.െക.എം ,കൃ ണകൃപ 32

2135
സജീവൻ .െക സവിത നിവാ 32

2136
വി.  ലളിത ചാലയാ  (H) 32

2137
ടി. സുേരശൻ , േനഹ നിവാ 32

2138
വസ .എൻ .വി ,മുതിര ൽ 32

2139
ബാലകൃ ണൻ കാരായി 32

2140
അരവി ൻ .പി.വി 32

2141
െക. എം െമായിതിൻ 32

2142
െക.പി ൈശലജൻ 32

2143
െക.സി അജി ് 32

2144
എം ഉ ികൃ ണൻ 32

2145
രാജീവൻ . പി പുതിയാ ി (H) 32



2146
പവി തൻ .പി.പി , പവി തം 32

2147
െക.സി ച ൻ , ശീപ ം 32

2148
േ പമച ൻ 32

2149
രാമച ൻ 32

2150
സുജന ബാലകൃ ണൻ 32

2151
വി വിശ നാഥൻ , നീലാംബരി 32

2152
വിലാസിനി.എ.െക ,ഉതാടം 32

2153
ദിവാകരൻ .എം.െക ,േമെല ി 32

2154
വിദ ാദരൻ .െക. വി ,കമലാലയം 32

2155
ഗീതഭാ  പസന ൻ , പരാഗം 32

2156
േ പമകുമാരി.എം.സി 32

2157
സജീവൻ .ടി 32

2158
ദിേനശൻ .െക 32

2159
ഷാജി.എൻ , ഷിലസദനം 33

2160
സവിത.െക.െക , പു ൽ (H) 33

2161
നാരായണൻ .െക , ലിമ നിവാ 33

2162
പി. കുമാരൻ കിഴെ  ചാലിൽ 33

2163
പസ ൻ .ആർ രാമ ് (H) 33

2164
ഷാജി.എൻ ,  നടു ി ഹൗ 33

2165
സി. വ രാ  , ശീവ ം 33

2166
േപരുേ രി രവീ ൻ 33

2167
േപരുേ രി കമലാ ി 33

2168
പ ഴി കൃ ണേവണി 33

2169
ടി.െക സജീവൻ വയ േനാ ് (H) 33

2170
രേമശൻ .െക.വി , മിനി നിവാ 33



2171
എം. സുകുമാരൻ , ശിശിരം 33

2172
രാേജ .െക നിലാ 33

2173
രാജീവൻ .െക.ടി , രാജീവം 33

2174
ലതിക.വി.െക രാമ ് (H) 33

2175
ബീന കുമാരി.വി.െക 33

2176
എം.  പഭാകരൻ , സൗപർണിക 33

2177
സുശാ ൻ .  എൻ .െക. അഗി ് 33

2178
േകാമളം.െക കിഴ യിൽ (H) 33

2179
െക.എം. സുേലാചന ,  ശീപുരം 33

2180
പി.െക രവീ ൻ , ഐശ ര 33

2181
കനകവർഗിനി 33

2182
പി.പാർവതി , രാജല ്മി നിവാ 33

2183
ല ്മി.െക.വി ,  കേ രിയ ് 33

2184
പി. നളിനി ,  കാരകു ി 33

2185
കുേലാ ് വള ിൽ േകാമളവലി 33

2186
പി . നാരായണൻ 33

2187
മവില ി അേശാകൻ 33

2188
െക. പി സുേരശൻ , ന നം 33

2189
സി.പി. ഷീബ , അരവി ം 33

2190
േമാഹനൻ . വി.െക , േമാഹനം 33

2191
സുനിൽ കുമാർ .െക.വി , ഹരിച നം 33

2192
പി.എം േപമലത 33

2193
സി.  പിതാംബരൻ , വൃ ാവനം 33

2194
കു ിരാമൻ .എം ,  േമ ാ   ഹൗ 33

2195
സിമി ഭാർഗവി , മാധവി സദനം 33



2196
ടി.എം ഭാർഗവി ,  മാധവി സദനം 33

2197
രാമച ൻ ആർ .െക 33

2198
എ.െക േമാഹനൻ , േ പം നിവാ 33

2199
ആർ .രു ിണി, രാമ ് 33

2200
ആർ . രേമശൻ , രാമ ് 33

2201
ആർ . രമണി േപം നിവാ 33

2202
നാരായണി െക കു ിൽ വീ 33

2203
അേശാകൻ . െക കു ിൽ ഹൗ 33

2204
 ക ാരൻ നാരായണൻ 33

2205 സുേര  ബാബു െക മീ െല 
പുരയിൽ 33

2206
െക.വി. ഗംഗാധരൻ , സ ന നിവാ 33

2207
എ. െക വാമനൻ , വാമനപുരം 33

2208
രാ മജ െക. പി , വിനായ  ഭവൻ 33

2209
സി.എം റയീസ , ആയിഷ മൻസിൽ 33

2210
െക.വി.  ച ിക 33

2211
രേമശൻ രാമംഗല ് 33

2212
വിജയൻ ആർ .െക 33

2213
ഭാരതൻ പൂ ാലി 33

2214
ആർ .െക രാഘവൻ 33

2215
സി.പി നാരായണൻ , ഉഷ 33

2216
പി. സുശീല , ഉഷ 33

2217
ടി. ബാലൻ , സൗപർണിക 33

2218
പി.െക വിജയല ്മി ,  പ ടി 33

2219
സി.െക അന ൻ കിഴേ  വീ 33

2220
സി. പശാ ൻ , കിഴേ  വീ 33



2221
അജയൻ െമാള ൻ 33

2222
ഷമൽ വ ൻ എൻ .െക 33

2223
പന ീൽ വിശ നാഥൻ 33

2224
രാേജ ൻ .വി.വി തിരുേവാണം 33

2225
ഷീബ െക തിരുേവാണം 33

2226
 കൂേലാ ് വള ിൽ മാധവി 33

2227
മേഹശ രൻ ന ൂതിരി 33

2228
സതീശൻ പി. ചാലിൽ (H) 33

2229
േദവകി വയലിൽ (H) 33

2230
സി.െക കു ു, ലത നിവാ 33

2231
സലീന.പി.വി , സീനവിഹാർ 33

2232
ൈഷന.പി.വി , അഫീനം 33

2233
സിേജ .െക.െക ,  രാധിക നിവാ 33

2234
രേമശൻ .എം.ടി , അ ാടി 33

2235
പുരുേഷാ മൻ .െക.െക 33

2236
െക.വി വിജയൻ ,  കുനിയിൽ 33

2237
സുലിന.െക ശീലകം 33

2238
സുേഗ   .െക പാ െ ായിൽ 33

2239
പമീള.െക , പിയ  നിവാ 33

2240
പ മാവതി സ ാമി നിലയം 33

2241
രാേജ . ടി.െക ൈത ു ് 33

2242
ചിറ ൽ പേമാ  താെഴക ി (H) 33

2243
ഇ.വി ബാലകൃ ണൻ 33

2244
പാർവതി.ഡി.െക 33

2245
രാമംഗല ് കു ിൽ ലീല 33



2246
രമംഗല ് കു ിൽ രമാവതി 33

2247
കരവീ ിൽ രവി ൻ 33

2248
െക.ടി. കരുണൻ 33

2249
വി. ല ്മി കു ി 33

2250
രാജീവൻ . എം. േ പമാലയം 33

2251
േദവദാസൻ .ടി.പി േസാപാനം, 33

2252
ബി .പി  , ബി  നിവാ 33

2253
ആർ . ബി  , പാലാഴി 33

2254
േ പമ കുമാരി ,  ഹരിന നം 33

2255
കരിയടൻ െഗൗരി 33

2256
െക.സി ശീനിവാസൻ , അനു ഗഹ 33

2257
സുേര  ബാബു.ടി.പി 33

2258
െക.എം റാലിബി , െക.എം ഹൗ 33

2259
ടി.സി ശീധരൻ 33

2260
സവിത.െക.സി , ശീലയം 33

2261
രാധാമണി.െക , കൃ ണൻ 33

2262
വിജയല ്മി.െക.ബി ,കലറ ഹൗ 33

2263
മേനാളി കാർ ായനി 33

2264
െക. ശീധരൻ ,  കിഴെ ലിൽ 33

2265
അേശാകൻ .സി , ന നം 33

2266
സനിതപി.പി , ന നം 33

2267
െക. ശാ  , ശാ ി (H) 33

2268
ടി.സി ഉഷകുമാരി 33

2269
ഷഫീ .ടി ,  ഉതം 33

2270
ദാേമാദരൻ . െക , നിധി നിവാ 33



2271
സി.കുമാരൻ 33

2272
വനജ.ഒ.വി 33

2273
വി.വി െഗൗരി , നിഷ നിവാ 33

2274
കർ ായാനി.െക.െക 33

2275
പി.െഗൗരി , വാ ാര ് 33

2276
കനകവർഗിനി െസവൻ  വില 33

2277
ലളിത.സി,എ ് 33

2278
പകാശൻ .എ 33

2279
േശാഭന.എ 33

2280
െക.വി നിർ ല 33

2281
പി.ബാലകുറു ് 33

2282
പി.െക.കമല 33

2283
ഇ.ജനാർ നൻ ,  പി.വി സദൻ 33

2284
റിനു.െക.വി മംഗള 33

2285
ഇ.ച ു ു ി നായർ 33

2286
രജിന.എം ,  വാഴയിൽ (H) 33

2287
പി.രേമശൻ , പാല  (H) 33

2288
അനിൽ .പി.വി വാഴയിൽ (H) 33

2289
സുേര  ബാബു.എ.െക കുനിയിൽ (H) 33

2290
ടി.പി അനിൽ കുമാർ അനിൽനിവാ 33

2291 േതനം ് ബാലകൃ ണൻ , മാധവി 
ഭവൻ 33

2292
ൈശലജ.പി പാ നാ ് വീ 33

2293
മുകു ൻ .എൻ .െക ഭവനം 33

2294
മുകു ൻ .വി.െക. മ ജീരം 33

2295
ത േറ ്  ശീധരൻ , വരദ 33



2296 ആർ .െക കൃ ണൻ , 
രാമംഗല ്കു ിൽവീ 33

2297
സി.െക സുകുത കുമാരി േ ശയ 33

2298
മു ക ി ജാനകി 33

2299
േമാഹനൻ .െക 33

2300
വിജയദാ .ഇ 33

2301
അന നാരായണൻ .ഇ 33

2302
ചി ത.െക 33

2303
രാജീവൻ .എ.െക 33

2304
െക.പി പഭാകരൻ 33

2305
ഗംഗാധരൻ .എം.പി 33

2306
രാധാകൃ ണൻ . െക , േകാേറാ ് (H) 34

2307
എം. സുജി ് കുമാർ ,ശിശിരമൃതം 34

2308
െക. ആർ . ൈശേല  , പണയിൽ ഹൗ 34

2309
മഹമൂ . പി. െക 34

2310
സരസ തി ഡി. െക. കുേ െ  വള ിൽ 34

2311
മുട ി രാജൻ , സൗപർണിക 34

2312
അ തൻ കാണി ാൻ ക ി 34

2313
എ. രഘു മൻ , എരി ി ൽ 34

2314
പി.പി. സ ിന , വി.വി ഹൗ 34

2315
പി. പി. സുഹറാബി 34

2316
ഖദീജ പി. എൻ , സറീനാ 34

2317
ഗംഗാധരൻ . വി. െക , ചി ത 34

2318
ശശിധരൻ . എ , ശീലയം 34

2319
ക ാടൻ സുേരശൻ , അ ജലി 34

2320
െമടേ രി ല ്മി 34



2321
രമ . എം , േമാഹനം 34

2322
രാജല ്മി . െക , ല ്മി നിവാ 34

2323
െക.െക. േസാമൻ കണി ി (H) 34

2324
െക.െക. േസാമൻ 34

2325
എം.െക. മു തഫ , ൈബ ൂൽ നൂർ 34

2326
സജിത .സി , കണി ാ ി 34

2327
െക. െക. പുരുേഷാ മൻ , താരചാ ് 34

2328
പി. എം. വീരാൻ മാ ർ 34

2329 അ ൾ അസീ  , ക റ പുതിയ 
പുരയിൽ 34

2330
തനൂജ. എം. വി 34

2331
അജി ് കുമാർ 34

2332
ഖദീജ.പി. എൻ 34

2333
െക. വി. െസമീറ 34

2334
എ. രഘു മൻ , എരി ി ൽ (H) 34

2335
െക. വിനായകൻ , കതിരൻ (H) 34

2336
കാ ര ബാലൻ 34

2337
േരാഹിണി വലിയ വള ിൽ 34

2338
ടി. െക. അ ൾ റ ാൻ 34

2339
അംബുജ ി. എം. എം 34

2340
െക.വി. ഉ ർ 34

2341
പി ി അ ൻകു ി 34

2342
വി. രേമശൻ 34

2343
മധുസൂദനൻ 34

2344
സദാന ൻ .വി 34

2345
െമാ തു. ടി 34



2346
ല ്മണൻ . െക 34

2347
പി. െക. അഹ കു ി 34

2348
എം. െക. അ ൾ ജലീൽ 34

2349
എം. െക. ഹസിന 34

2350
എം.െക. െഷമിന 34

2351
ശീജ.പി അനശ ര 35

2352
പു പജ.പി , ല ്മി 35

2353
പ ജ.പി , വി ണു 35

2354
വാടി സജീവൻ െച ിെലകു ിൽ 35

2355
അളവ ൽ സേരാജിനി , െച ി ു ിൽ 35

2356
ടി.ഹരിദാസൻ , ഹരിനിവാ 35

2357
പസിജ.പി , നിേവദ ം 35

2358
പ മനാഭൻ .എ.െക ജയസദൻ 35

2359
നിഷ.എ.െക , എ .എൻ നിവാ 35

2360
പി, ച മതി , ഗംഗനിവാ 35

2361
പ നാഭൻ എ. െക , ജയസദൻ 35

2362
വി. പസാദൻ , പേമാ  ഭവൻ 35

2363
ആയിഷ.െക.എം , ദാറുൽ ൈഖ 35

2364
പി. വി. ഗംഗാധരൻ , ഉഷ , കിഴു 35

2365
പി.വി. വാസ ി , പു ൻ വീ ിൽ 35

2366
ഡി.എ . രാജൻ , ഗുരു പസാദം 35

2367
ശാരദ.െക ,െക.വി ഹൗ 35

2368
പഭാകരൻ . പി. വി , പശാ ി 35

2369
യദുനാ . ടി , കൽഹാരം 35

2370
പി.വി. വിജയൻ , യദുനിവാ 35



2371
ച ര മാ ൻ പു പജ. 35

2372
സി. സദാന ൻ , വി.വി. സദൻ 35

2373
വിേനാദൻ . പി , മ ൽ ഹൗ 35

2374
മുേ ാൻ വിേനാ  , പണവം 35

2375
മുേ ാൻ വിമല , മുേ ാൻ ഹൗ 35

2376
ടി. ബാലൻ , സൗപർണിക 35

2377
അ തൻ . എൻ . ചി ിര 35

2378
സതീശൻ . െക, െവള ാൻ ഹൗ 35

2379
എം. രവി ൻ , രാഗം, കിഴു 35

2380
ര ന. എം , അല 35

2381
െക.വി. സുധാകരൻ , കു ിേല വീ ിൽ 35

2382
സുന .വി , വാഴയിൽ (H) 35

2383
പി.പി. സുജി ് 35

2384
സുലഭ ബാലൻ , കിള  വള ിൽ 35

2385
വി.എം. സുലജ ,കു ിേല വീ ിൽ 35

2386
സേ ാ  കുമാർ . െക െവള ാൻ (H) 35

2387
െക. രാമകൃ ണൻ , കൃ ണ 35

2388
െക. കമലാ ി , ആർ . െക നിലയം 35

2389
വി. െക. രാജൻ ,  മു ൻ പാറ ൽ 35

2390
െക.പി. ര നകുമാരി ,ര ന നിവാ 35

2391
സുേര  െവ വകര ,സേരാ 35

2392
െക. ജയരാമൻ , സയൂര 35

2393
എം. സി. സദാന ൻ , ഐശ ര 35

2394
ശശിധരൻ പി. എം. , ശുതിലയം 35

2395
യതി  ബാബു. പി. എം , കിളി ൂ 35



2396
ശീധരൻ വി. എം , സുഭാ 35

2397
മിനി പശാ ് , കരയൻ (H) 35

2398
എ. സാവി തി , കാര യ ് 35

2399
െക. ജയച ൻ , കാര യ ് 35

2400
െക. േശാഭ ,അമൃതം 35

2401
എള നി രവി ൻ 35

2402
െക. രഘു മൻ , രാഗ 35

2403
േഗാപാലകൃ ണൻ എം. വി 35

2404
ലസിത. െക , ദിൽഷ 35

2405
സി. സേ ാ  കുമാർ മഠ ിേന ് 35

2406
വാസ ി എം. വി മൂലവീ ിൽ 35

2407
െക. കമലാ ി ,  ആർ . െക നിലയം 35

2408
പ ിപിരിയാര ് ഓമന 35

2409
ശശി ൻ . എം. സി , മു ൻ പാറ ൽ 35

2410
േലാഹിതാ ൻ ടി. വി , പതീ 35

2411
സുനിത , മു ൻ പാറ ൽ 35

2412
സി. കൃ ണൻ , കൃപാ 35

2413
പി. പ ിനി , വര രംവീ 35

2414
ശീശൻ .എം , ഭഗവതി പി. ഒ. കിഴു 35

2415
സതി .െക , േഗാകുൽ ഹൗ 35

2416
പസീത. ടി. വി , സ ിധാൻ 35

2417
ശശി ൻ . െക , സ ിധാൻ 35

2418 പി. വി.  സുേര  ബാബു 
പു ൻവീ ിൽ 35

2419
രാധ. െക.വി കു ുവള ിൽ (H) 35

2420
ൈഷനി. സി. എം , കുറുവ ി (H) 35



2421
വ ൻ . ടി.ടി , ച ിക നിവാ 35

2422
വിജിത.ടി , സർഗം ഹൗ 35

2423
സാജിത.പി.എം. , മർ  മൻസിൽ 35

2424
െക. മാധവി , ഏ ൽ ഹൗ 35

2425
വിപിൻ .െക , േഗാകുൽ ഹൗ  ,കിഴു 35

2426
പ ിപിരിയാര ് രേമശൻ 35

2427
ശശിധരൻ .പി ,പ ൻ (H) 35

2428 ഏള ുനി കു ിരാമൻ , ഏള ുനി 
(H) 35

2429
ദിേനശൻ .വി.വി ,ഭാവന ,കിഴു 35

2430
െക.സരള ,െവള ാൻ ഹൗ 35

2431 ആ ിരി ൻ ലീല , ആ ിരി ൻ 
ഹൗ 35

2432
എ.െക. കൃ ണൻ , ആതി ൽ വീ 35

2433
ഉ മൻ . എം , ഉഷ , ചാലിൽ ു ് 35

2434 ൈഷമ.െക , െവള ാൻ ഹൗ  , 
കു ി കം P.O 35

2435
നസറിയ.ഇ.പി. ,നസറീയാ  , കിഴു 35

2436
ഷഹീദ. എം , ൈബ ൂൽ നൂർ 35

2437
സിന.എ .സി , െകാലെ  വള ിൽ 35

2438
െക.റാലു ,റംല ്മഹൽ 35

2439
െക.വി.  േ പമരാജൻ , സായൂജ ം 35

2440
പി.െക. റഷീദ , ൈബ ൂൽ അറഫ 35

2441
െക. പസ  ,പറ ് (H) 35

2442
ടി.വി. വിനയച ൻ ,സൺൈഷൻ 35

2443
ഹാരി .പി.പി , ഹാഷിമ മൻസിൽ 35

2444
പവി തൻ .െക , േഗാകുലം 35

2445
നസീമ കല ് , കല ് ഹൗ 35



2446 േകാരേ ് ലീല ,മു ുനിയിൽ 
ഹൗ 35

2447
സുധീ  കുമാർ . ടി , വാഴയിൽ (H) 35

2448
ജയി   കുമാർ .സി ,ജയി  നിവാ 35

2449
ഉഷ തറ ാ ി , ൈചതന 35

2450
ര ജിനി. െക.െക. കല ാൺ 35

2451
ടി.െക. അനിത , ഗുരുകൃപ 35

2452
സജീവൻ .വി.െക , വാഴയിൽ (H) 35

2453
മുകു ൻ .െക.വി , െചറുവ ര (H) 35

2454 പുരുപുര ാൻ ച ൻ 
,പുരുപുര ാൻ (H) നടാൽ വായനശാല 35

2455
പേമാ .എം.പി , പടി ാെറ ി 35

2456
സി.െക. അ ിണി , വടേ ട ് വീ 35

2457
സത ൻ .സി 35

2458
വിേനാ  കുമാർ 35

2459
വിജയൻ ചടയൻ 35

2460
ൈസദലവി - റുഖിയയബി 35

2461
ശീ  മൂ ാേ ് 35

2462
ശീപമ.എം 35

2463
ശീേജ  പാറെ ിൽ 35

2464
ര ജി ്  കുമാർ .പി , േതജ 35

2465
ല ്മണൻ .എം.വി , മീ െലവീ ിൽ 35

2466
െക.വി. വിജയൻ 35

2467
വിമല.െക.സി 35

2468
കാർ ിേകയൻ .വി.െക 35

2469
കു ിപുരയിൽ ചട ി ശശി ൻ 35

2470
പി.വി. പ ാവതി 35



2471
പി.ലിലി ദാേമാദരൻ 35

2472
എൻ . സുനിൽകുമാർ 35

2473
നളിനാ ൻ .എം 35

2474
ശീേലഖ.െക.െക 35

2475
െക. പസ ൻ 35

2476
ജലജ.ഐ.പി 35

2477
വിേനാ കുമാർ . പി.വി 35

2478
സുപിയ ജഗദീ 35

2479
ഹരി ൻ .െക 35

2480
പി.െക.  വിേനാ കുമാർ 35

2481
ശീകല സുേരശൻ 35

2482
കരി ൻ േപമരാജൻ 35

2483
െക.പി. സുേരശൻ 35

2484
കു ിരാമൻ .പി 35

2485
േബബി.െക 35

2486
േരഖ.പി 35

2487
ല ്മണൻ എം.വി മീ െല വീ ിൽ 35

2488
ഹരിദാസൻ .സി , േദവികൃപ 35

2489
സുൈഹ .െക.എം 35

2490
ഇ.സുേരശൻ 35

2491
സതി.എം.പി 35

2492
കരി ൻ രാജ 35

2493
ല ്മണൻ 35

2494
അസൂറ.െക.എം 35

2495
ബാബുരാ  പുതു ുടി 35



2496
രാമച ൻ .പി.െക 35

2497
െക.രാമച ൻ 35

2498
ഇള ീലായി മുരളിധരൻ 35

2499
വി.റംല 35

2500
വി.വി.ജസീം 35

2501
അസീ .െക.വി 35

2502
ഷജിൽ .ടി 35

2503
േ പമരാജൻ .പി.ടി 35

2504
ടി.െക വസുമതി , പിൻഷ നിവാ 36

2505 എം. പകാശൻ , പിൻഷ നിവാ  , 
കിഴു 36

2506
വി.പി. കൃ ണദാ  , ര മി , കിഴു 36

2507 എട ിറ കു ിരാമൻ , എട ിറ 
ഹൗ 36

2508
െക.വി. സുഗുണ , േ ശയ 36

2509
ച ൻ .െക.െക , ഐശ ര  , കിഴു 36

2510
ടി.പി. പ നാഭൻ , വിധാ തി , കിഴു 36

2511
ടി.ശാരദ , ചാല റ ിൽ ,കിഴു  പി.ഒ 36

2512
സുഹിത.സി , അനു ഗഹ ,കിഴു 36

2513
ല ്മണൻ .സി ,േല മ നിവാ 36

2514 പീടിക ി രേമശൻ , പീടിക ി 
ഹൗ 36

2515
രേമശൻ .പി. , അനു ഗഹ 36

2516
േജ ാതി.എം.എ , കുമാർ സദൻ 36

2517
വി.െക. മാലതി , അ തലയം 36

2518
ആയാട ിൽ രമാവതി , ശീ അംബിക 36

2519 മനിയല ാലിൽ രവി ൻ , ശീ 
അംബിക 36

2520
പി.രവി ൻ , ൈവശാ  നിവാ 36



2521 പാർ തി.െക.െക , ക ി ാ ി 
ഹൗ 36

2522
േശഖരൻ ക േനാളി 36

2523
അനിത േശഖരൻ , കൃ ണകൃപ 36

2524
വാസ ി എം.സി. വസ ം 36

2525 പ നാഭൻ എം.വി , 
ടി ാൻമാർ ി ഹൗ 36

2526 അരവി ാ ൻ ടി.വി , എം. വി 
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sI.sI.Zmk³ 39



2871
ZnhmIc³.Fw 39

2872
hn.{]Imi³ 39

2873
{ioeX.sI 39

2874
kp_ojv aShXn 39

2875
iio{µ³.sI 39

2876
j_nÀ Icn¨mbn tImtdm¯v 39

2877
Xmlnd.sI.hn 39

2878
sI.hn.A_vZpð dkmJv

2879 Fw.sI.tKm]me³, Fw.sI.lukv, IpdphtdmUv, 

X¿nð.]n.H 40

2880 lmcnsaÀhn³ tKm¬kmðhkv, ]S¶KmÀU³kv, 

X¿nð, ac¡mÀIïn 40

2881 ^nteman\ eqbnkv, anÌÀ Bâv anÊnkv hnñ, 

ac¡mÀIïn, ]n.H.X¿nð 40

2882 eqbnkv FUv hn³ Unkqk, ]S¶ KmÀU³, ]n.H 

X¿nð 40

2883 A\nX tKm]me³, AizXn, Ipdph tdmUv, 

X¿nð.]n.H 40

2884
hnae Imt\m¯v, A\p{Kl, sNmÆ, I®qÀþ6 40

2885
e£vaW³.sI.]n, krjvSn, kn.kn.Fkv.Fw, I®qÀþ6 41

2886
]n.sI.]hn{X³, ]ßmebw, Dcph¨mð, sNmÆ 41

2887
]pjv]hñn.sI, lcnXw, hymgwhbð, ]n.H.XmW 41

2888 sk^nb.sI, Bbnj tImt«Pv, ssN\ tdmUv, 

Aït¯mSv, ]n.H.sNmÆ, I®qÀþ6 41

2889 sI.sI.tchXn, jo\ \nhmkv, Aït¯mSv, 

Dcph¨mð 41

2890
cRvPn¯vIpamÀ.C, Cµohcw, Aït¯mSv, Dcph¨mð 41

2891
F³.]n.taml³Zmkv, A¶]qÀ®, ]n.H.sNmÆ 41

2892
hnt\mZv.Sn.sI, tim`mkZ³, N/R GVLPS, ]n.H.sNmÆ 41

2893
]n.Fw.]pcptjm¯a³, tcmlnWn, N/R GVLPS,  
]n.H.sNmÆ 41

2894
Zab´n.Sn.hn, Zab´n \nhmkv, N/R GVLPS, 

]n.H.sNmÆ 41

2895
{]oX.kn, Kn^väv, N/R Im\¯qÀ ku¯v sdbnðth tÌj³, 
]n.H.sNmÆ 41



2896
h\P.F, h\P \nhmkv, hn.]n.hbð, ]n.H.XmW 42

2897 ^mkne.]n, ^m¯namkv, kn.F¨v.Fw.\KÀ X¿nð, 

]n.H.knän 42

2898 ssk_p.sI., ssk_p \nhmkv, \Sm¡³ Bbn¡c, 

sambvXo³ ]Ån 43

2899
jmln\.]n, jm\njm³, \mephbð, ]n.H.X¿nð 43

2900 F³.]n.t{]ahñn, ]q¡ïn lukv, sNmÆ sdbnðth 

tÌj\v kao]w, ]n.H.sNmÆ 44

2901
tUm:sI.]n.`mÀ¤h³, ktcmPw, ]n.H.sNmÆ 44

2902
{]k¶.Un, Nmt¯m¯v, {]kq\w, sNmÆ, I®qÀþ6 44

2903
]n.Ipªn¡®³, s\tñm« lukv, ]n.H.sNmÆ 44

2904
hn\b³.Fw.sP.Fkv, hnlmÀ, ]n.H.XmW 44

2905
eXnI.sI, A¨pXw, ]n.H.XmW, I®q¡c 44

2906
hma\³.Fw, tItfm¯v lukv, I®q¡À, ]n.H.XmW 44

2907 F.sI.cm[mIrjvW³, sFizcy, A¼mSn tdmUv, 

]n.H.sNmÆ 44

2908 kn.F.hn\beX, sNdpIpt¶m³ FSb¯v lukv, 

]n.H.sNmÆ 44

2909
Fw.kp[mIc³, Bcm[\, I®q¡c 44

2910 sI.Fw.\neIWvT³, ImÀ¯ymb\n \nhmkv, 

]n.H.XmW 44

2911
{ioPb³, Izm{Unhnñ, I®q¡c, I®qÀþ12 44

2912
sI.F³.{ioj, {io\nebw, I®q¡c, ]n.H.XmW 44

2913
at\mlc³.H.kn, klm\, I®qÀþ6 44

2914
Nn{X {]`mIc³, cP\, sNmÆ, I®qÀþ6 44

2915
Fw.]n.ctai³, {]Xypjv, tasesNmÆ, I®qÀþ6 44

2916
{ioP.kn, e£mÀ¨\, ]n.H.XmW, I®qÀþ12 44

2917
F.sI.ctajv, {]mÀ°\, ]n.H.XmW, I®qÀþ12 44

2918 hÕe³.sI.]n, tItfm¯v lukv, I®q¡c, 

I®qÀþ12 44

2919
\XmjapIpµ³, apIpµv, N/R sI.Fkv.C._n I®qÀþ6 44

2920
Fw.]n.A\nðIpamÀ, tcjva\nhmkv, sNmÆ 44



2921
kpho\ D®nIrjvW³, IrjvW, ]n.H.sNmÆ 44

2922
sI.kZm\µ³, IqtSm³ lukv, I®q¡c, ]n.H.sNmÆ 44

2923
hn.adnbw_n, Xkv\ow, XmW, amWn¡¡mhv tdmUv 44

2924
cPn\.sI, tItfm¯v lukv, I®q¡c, ]n.H.XmW 44

2925
Fw.F³.tcmlnWn, s\tñym«v lukv, ]n.H.XmW 44

2926 Dj, Ing¡bnð lukv, I®q¡c, amWn¡¡mhv, 

]n.H.XmW 44

2927 ]n.sI.iymaf, an\n \nhmkv, It®m¯pwNmð, 

]n.H.sNmÆ 44

2928
kpKX³.F.hn, \µ\w, sNmÆ, I®qÀþ6 44

2929
kXoi³.Fw.]n, kcn³ \nhmkv, sNmÆ, I®qÀþ6 44

2930
ca.F.sI, Acn¸ lukv, I®q¡c, ]n.H.XmW 44

2931
sI.Sn.kp[mtZhn, kpc`n, tasesNmÆ 44

2932
F³.ZpÀ¤mtZhn, ssIemkv, tasesNmÆ, I®qÀþ6 44

2933
IntjmÀ_m_p.sI.sI, {io_m \nhmkv, ]n.H.sNmÆ 44

2934 F.sI.t{]aP, {]bmKv, sIFkvC_n Hm^okv, 

]n.H.sNmÆ 44

2935
[cWn{µ³.F.sI, [\{io, ]n.H.XmsgsNmÆ 44

2936
]n.sI.apcfo[c³, caym\nhmkv, Iv®q¡c, ]n.H.XmW 44

2937
Paoe.Fw, ap{Inlukv, Iñmt©cn]mew, ]n.H.sNmÆ 44

2938 {ioaXn.kpteJ thWptKm]me³, e£ankZ³, 

tasesNmÆ 44

2939
h\P.]n, s\tñym«v lukv, ]n.H.XmW 44

2940 IrjvWcmPv.]n.sI, cm[mkv, A¼mSn lukv, 

]n.H.sNmÆ 44

2941
Pb´v.F.]n, Pb\nhmkv, N/R sI.Fkv.C._n I®qÀþ6 44

2942
t__n ]ßP.Fw, tase¡ïn lukv, ]n.H.sNmÆ 44

2943
inJ Znt\iv, tase¡ïn lukv, ]n.H.sNmÆ 44

2944
sI.kn.APn¯v, tKmhnµ kZ³, ]n.H.sNmÆ 44

2945
]n.kn.amb³Ip«n, satUmkv, ]n.H.XmW 44



2946
kn.]n.{]im´³, am[hn \nhmkv, It®m¯pwNmð 45

2947 P\mÀ±\³.Fw.hn, hnPbv, It®m¯pwNmð tdmUv, 

]n.H.XmW 45

2948 tImaf lcnZmkv, sImÅnb³ lukv, ]d¡ïn 

I®qÀ 46

2949
]n.eoe, ]p¯³]pc lukv, I¡mSv tdmUv 46

2950
_n.F³.kaod, _n.F³.lukv, ku¯v_kmÀ 46

2951
kpldm_n.Fw, jwimZv a³knð, ku¯v_kmÀ 46

2952 ^m¯nam_n apl½Zv, cmjvtImt«gv, sN«½ð, 

I®qÀþ2 46

2953 Hä¸pcbnð s\tñym«v cRvPn\n, at\mca lukv, 

ku¯v_kmÀ, I®qÀþ2 46

2954
{]koX.sI, ]pXnbhf¸nð lukv, ku¯v_kmÀ 46

2955
dmt^ð.sI.Fw., Ipän¡m«v, Xfm¸v, I®qÀþ2 47

2956
t__n.F³.Sn, Ipän¡m«v, Xfm v̧, I®qÀþ2 47

2957
\o\.sI.]n, \mtem¯v lukv, Xfm¸v, I®qÀþ2 47

2958
bp.sI.{ioIe, Kpcphmbqc¸ kZ³, Xfm¸v, I®qÀþ2 47

2959 cm[mIrjvW³.kn.sI, tamc¡ïn lukv, 

tbmKime¡v ]n¶nð, I®qÀþ2 47

2960 APn¯v.H.sI, sFizcy, ssNX\y Bip]{Xn¡v 

kao]w, Xfm¸v, I®qÀþ2 47

2961
sPbnwkv.sI.sI, sImÅ\qÀ lukv, Xfm v̧, I®qÀþ1 47

2962 t{]aP.kn, e£van, N/R ssNX\y tlmkv]näð, 
Xfm¸v,I®qÀþ2 47

2963 {]ho¬ sNIym«v, jm³Jne, KmÔnkvIzbÀ, Xfm v̧, 

I®qÀþ2 47

2964 Sn.sI.\qdp¶ok. Pmkvan³ lukv, Xmbs¯cp, 

I®qÀþ2 48

2965 Pmkvan³ A\okv, Pmkvan³ lukv, Xmbs¯cp, 

I®qÀþ2 48

2966
kp`mN{µ³, tizXmkZ³, Xfm¸v, I®qÀþ2 48

2967 Fw.Fw.cmPtKm]me³, t]Ä, N/R henb hf¸n³ Imhv, 
I®qÀþ2 48

2968 cN\ AtimIvIpamÀ, AÀ¨\, henb hf¸vImhn\v 

kao]w, I®qÀ 48

2969
kpss^d.sI, Hbmknkv, XmW, I®qÀ 49

2970
_n.]n.dufm_n, ^m¯na A_mZv, apg¯Sw, I®qÀþ2 49



2971
_n.]n.kmlnZ, ^m¯nam B_mZv, apg¯Sw, I®qÀþ2 49

2972
^Àkm\.sI, Ckð, apg¯Sw, ]n.H.XmW 49

2973 kn.jl\mkv, Abn³, N/R GTTI (Men), apg¯Sw 
I®qÀþ2 49

2974
Fw.Sn.k¯mÀ, kmkv, Ikm\t¡m«, I®qÀ 49

2975 kn.]pcptjm¯a³, sImf¸me lukv, Xmh¡c, 

I®qÀþ1 50

2976 k]v\.F.C, {io{]nbw, t]mtÌm^okv tdmUv, 

I®qÀþ1 51

2977 ]ßtaml\ IrjvW³, I\Imebw, Xntñcn, 

I®qÀþ1 51

2978 kpawKen \¼ymÀ.hn, e£van, Pb´ntdmUv, NmemSv, 

I®qÀþ14 51

2979
{ioeX.hn.Sn, F.Pn.\nhmkv, Xmfn¡mhv, I®qÀþ1 52

2980
{]k¶.kn, t]Ähyq, N/R a©¸mew, I®qÀþ1 52

2981 sI.{]Imi³, N{µmebw, N/R Fkv.F³.]mÀ¡v, ]¿m¼ew, 
I®qÀþ1 53

2982 cmtPizcn.Sn, cmPcmtPizcn lukv, ]¿m¼ew, 

I®qÀþ1 53

2983
{ioeX.]n.Fw, {io{]`, ]¿m¼ew, I®qÀþ1 53

2984
_n.Pn.iin[c³, iinN{µ, ]¿m¼ew, I®qÀþ1 53

2985
kn.sI.kltZh³, Djkv, ]n.H.sNmÆ, I®qÀþ6 41

2986
A_vZpffIpªn.Sn.hn, \qd a³knð, I®qÀþ1 47

2987
cRPn¯vIpamÀ.C, Cµohcw, Aït¯mSv, sNmÆ 41

2988
]n.sI.PbcmP³, lcn{io, Inemin kv{Soäv, Bbn¡c 50

2989
]n.]n.[\cmPv, am¡pfw, knhnðtÌj³, I®qÀþ2 48

2990
imcZmaWn.kn.sI, AÀ¨\, ]n.H.XmW 49

2991
_m_p.sI.sI., e£vandmw, ]n.H.XmW 49

2992
Bbni_n._n, _¦âhnS, I®qÀ knän 50

2993
hÕe.C.F³, ]pecn, Xfm¸v, I®qÀ 47

2994
kp`mjv.sI.kn, t\l, _m\ptdmUv, NmemSv, I®qÀ 49

2995
{]Imiv.sI.kn, ]qÀ®na, InÊm³ tdmUv, NmemSv 45



2996
{]im´v.sI.kn, Acns¡m¯³ lukv, ]n.H.XmW 49

2997
sI.kn.{]`, hnZymkv, Htï³]d¼v, I®qÀþ2 49

2998 {]`cho{µ\mYv, {]`mXw, N/R Ir] \gvknwKv tlmw, 
Xfm¸v 47

2999
hÕe.C.F³, ]pecn, SH `h\p kao]w, Nµ³ tdmUv 47

3000
Bcn^.C.hn, sk³_p¡v, Ikm\t¡m«, Xmbs¯cp 49

3001
sI.F³.alaqZv, Ikm\t¡m« tdmUv, Xmbs¯cp 49

3002
A_vZpÄ PºmÀ._n.Sn, PkvÀ, N/R Dcph¨mð ]Ån 41

3003
F.hn.kpKX³, \µ\w, tasesNmÆ 44

3004
kn.Fw.k\ð, {]mÀ°\, ehvtjmÀ F³t¢hv, Xfm v̧ 47

3005
tcmlnWn.hn.]n, {ioe£van, I®q¡c, ]n.H.XmW 44

3006
tUm:sdPn ]mbn¡m«v, Cµohcw, sNmÆ 44

3007
kn.t{]acmP³, cmP\nhmkv, I®q¡c, XmW 44

3008
I¡d¡ð {ioi³, t{ibkv, I®q¡c 44

3009
sI.eo\, kvt\lZo]v, ]n.H.XmW 44

3010
cXv\½ apIpµ³, {]mWmkv, Xmh¡c 49

3011
\kow k] laoZv, Pmkvan³kv, XmW.]n.H 45

3012
{]im´v.sI.]n, Dt¸m«v lukv, ]n.H.XmW 45

3013
Fw.kn.lco{µ³, sNdnbmïn lukv, XmW 45

3014 kn.sI.kltZh³, sNmÆ kv]n¶nwKvanñn\v kao]w, 

]n.H.sNmÆ 41

3015
Ajva_m_p, t{ibkv, ]n.H.sNmÆ, I®qÀþ6 44

3016
kn.F³.`cX³, {]`mkv, ]n.H.sNmÆ 44

3017 cho{µ³.]n.]n, ]md¸pd¯v lukv, sNmÆ 

sS¼nfn\Sp¯v 44

3018
cRvPn¯v.sI.Fw, im´n, Xmh¡c, I®qÀ 50

3019
{]aof, eusUbð, Xfm v̧ 47

3020 ]n.sI.thWptKm]me³ \¼ymÀ, AizXn, \nbÀ 

t^mdÌv B^okv, sNmÆ.]n.H 44



3021 kn.]n.ZmtamZc³, {XnthWn, ]pgmXn luknwKv 

tImf\n kao]w, I®qÀþ2 46

3022
jmPn.]n.]n, BRvPt\bw, \nbÀ Iñt©cn¸mew 41

3023
hkpaXn, {XnthWn, ]pgmXn luknwKv tImf\n 46

3024
apk½nð.sI, dm_nbmkv, IpdphtdmUv 40

3025 ]n.kn.aqk¡p«n, Aðk^, sh¯ne¸Ån tdmUv, 

X¿nð 41

3026
PbcmP³.Fw, apïy¯v lukv, Xfm¸v 47

3027 A\nðIpamÀ.kn.Fw, kuKÔv, Dcph¨mð, 

]n.H.sNmÆ 41

3028
KwK, Htï³ lukv, Htï³tdmUv, I®qÀ 51

3029 Pkoa kZhp±o³, Akokv, ap\nkn¸ð 

IzmÀt«gvkn\v kao]w, XmW 45

3030
kn.]n.N©e, hnPbw, I®qÀ. 44

 sX§v Iyjn hnIk\w(sX§n\v ssPhhfw,Ip½mbw)

{Ia\w IÀjIsâ t]cv,േമൽവിലാസം t^m¬ \¼À Unhnj³ 

1 നസീർ ,വി ,റായി നാ  ,െചാ 44

2
ൈറഹാ നാ ്.െക.ടി,റയിനാ  
,െചാ 52

3
േകാമാള ഹരിദാ  ,ശിവെസൗദം 
,െത ിബസാർ 46

4
ആന  കൃ ണൻ .െക.െക,ആന ം 
,െചാ 41

5 ദീപ കൃ ണ ദാ  ,സുമി തം,ക ർ 51

6
ര ജി ് സഹേദവൻ ,അർ ന 
,താവ ര 48

7
ര ജിത.എം.പി ,സരിത നിവാ  
,ക ാ 46

8
മേനാഹരൻ .എം. െക,താേവാറ ് 
െഹൗ  ,താണ 44

9
പി.പി.ധനരാ  ,മാ ുളം ,സിവിൽ 
േ ഷൻ 48

I®qÀ ap\nkn¸ð tImÀ¸tdj³

hmÀjnI ]²Xn 2019þ20, t{]mPIvSv \¼À 27/20
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