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26 6ി�ി 1ാ�ാ/]�

27 �9ീ� െ�േ�ാ(�

28 V�ിC  ")�ാ2��

29 fീCി െ ാHO "ി3ി�

30 ൈ2Jാ�(�

31 6ി�  ാ�/0%�

32 9ാ(ി�.�ി.െ 'േHാ2/0%�

33 ൈL�+.െ+.െ 'േHാ2/0%�

34 V�Cി 1ാ.ി/Gി3ി�

35 Lീ6 !8(ി) �ീ(�

36 േ�ാ3ി)!*ി  ")�ാ2��

37 ഉ%&  ")�ാ2��

38  ��  ാ�/0%�

39 ��8 'േHാ2/0%�

40  Kീ+ '�ി/0%�

41 േ�� െCെ��(�

42 �ാ�ാ3�ി/*ി അ% 1ാ�ാ!0%�

43 േf�.�ി '�ി/0%�

44 ��ീ�.എ) െ�േ�ാ(�

45  "ി3ി� IJ%K�

46 rി6ീL�.െ .6ി േ ാേ�ാ(�

47 െ .�ി.�ാ+േ�ാ�ാ�) െ�ാ3ി�ി�

48 ഉL zീ�Nം

49 f ാ5) ാ�ിേ�ാ8ി

50 ാVേK) 1ാ.ി/Gി

51 അJ%w!*ി H(ാG(�



52 \l H(ാG(�

53 +�ാ��ീ) ഓ*pാ�(�

54 ൈL�ി െ ാHO "ി3ി�

55 5ിാKാ�) െ1�!0%�

56 IJ%K� 6ാ¨ '()'�3ി�

57 �ി..ി.േ.ാം �ാേPാ*ം

58 �േ�ാ+� !�ാ� െ1��.ി��

59 അS29� !�എ�Wി��

60 V�ി� !�ാ� �°(ി�

61 L�ീ� 2LീK� ഓ./]�

62 Vൈ6K H(ാG(�

((((ാ��� ാ��� ാ��� ാ��� - - - - 12121212))))

1 ഇ�ാഹിം കേ
ലി� 

2 എ പി മ� സ� അ�ിരി�റ��്

3 കദീജ െപ"#ാംെതാട& കയി 

4 താഹിറ പി പി പന*ി�റ�ി 

5 ൈസനബ. എം.പി മ& #�ാപ& റായി 

6 ഉസ� യി1  െക കേ
ലി� 

7 ആയിഷ െമഴ& പാറ� 

8 നിസാ7  പി എസ് പാല� 

9 ബാബ& രാജ1  ഇ െക ഏറാടി�:ിയി 

10 <=ീമ ആശാരി�:ിയി 

11 രാജ1  എ1  സി നട& �ാംപ& റ�്

12 ൈഹദ7  എം പി പ& റായി  

13 ഭാസ@ ര1  എ സി അരീച്േചാലയി 

14 സ& ൈലമാ1  ഇ ഇ"േവാ�്

15 ആസC ജമീല ആശാ"ക:ി

16 സ& ൈലഖ ഇ ജീനാംെതാട& കയി 

17 അബ� E  നാസ7 അേ:ാണ

18 സ്േനഹലത വി ബി െതെ�പ& റായി 

19 െക എം അബG H E  കാദ7 മ� ഴിI#�്

20 മ& ഹJദ് െക െക ആസാരി�:ി

21 ആയിശാബി പി പി പന*ി�റ�ി 

22 ലീലാവതി അരീ�KJ 

23 മ& ഹJദ്  <LJ 

24 മ& ഹJദ് മ7 ഹബ

25 റംല ഹമീദ് മ& M�ംപ& റായി 

26 പി ടി മീനാNി ടീ*7 Oീനിലയം

27 ഒ ടി ഭവാനി േOയസ� ്

28 െസലീന പി െക കല്ല& െവQ& <ഴി� 

29 സീന�് െക െക മ& M�ംപ& റായി 



30 ഷീജ െക സി േകാഴി�ാ  ക:ി

31 ഷഹ7 ബാ1  എം.പി മ& M�ംപ& റായി 

32 ഷരീഫ െക െക െമഴ& പാറ� 

33 വി.െക രSJ എട�:ിയി 

34 റംല എം പി മ& M�ംപ& റായി 

35 അബG H E  കാദ7  െക െക േകാഴി�ാ  ക:ി

36 റ&ഖി
 െക െക േകാഴി�ാ  ക:ി

37 മ& ഹJദ് സി പി േകാഴി�ാ  ക:ി

38 ഉസ� യി1  പി െക അരീ�KJ 

39 രവി െക െക െകാല്ല"ക:ിയി 

40 അബ& ബ�7  എ. പി അരീ�KJ 

41 മ& ഹJദ് <Qി ത*റ� 

42 ഉസ� യി1  എ പി അരീ�KJ 

43 യേശാദ എ പി അരീ�KJ 

44 ലത പി അരീ�KJ 

45 യേശാദ പി െപായി  

46 സഹേദവ1  സി.െക െച�ണT ി�ര

47 രവി<മാ7  എ െക അരീച്േചാലയി 

48 ഹാജറ െകാല്ല"ക:ിയി 

49 രാമ� Qി െക െക േകാഴി�ാ  ക:ി

50 േകായസ� 1  േകായ.പി.പി പനി*ിപറ�ി 

51 അബ� ബ�7  എ പി അ�ിരി�റ��്

52 ബഷീ7  എ പി അ�ിരി�റ��്

((((ാ��� ാ��� ാ��� ാ��� - - - - 13131313))))

1 െക.അബG H E  ബാരി പാേറായി 

2 ഷംസീറ പ& റായി 

3 ബ& ഷ്റ പി.െക പറയ"<LJ 

4 Uകാശ1  െക.ടി കരി�ാ"െതാട& ക

5 അബG H E  ഗഫ� 7 കരി�ാ"െതാട& ക

6 േവലായ& ധ1  െക.പി േമ�& തിേയാQി 

7 ലNX ി എം തQാ1 െതാട& ക

8 വ സ1  എം േമേടാ�് 

9 മ& ഹJദ് സി.െക െചYI#�്

10 ഖദീജ ടി താഴ�ല�്

11 നാസ7  ടി താഴ�ല�്

12 മ& ഹJദ് സാലി ടി താഴ�ല�്

13 ഖാലിദ് ടി താഴ�ല�്

14 മിനി െകവി കണT ടിപ്െപായി 

15 ചZ1  പി പ� ള�  

16 രവീZ1  െക.പി ക"പാറJ 



17 അജിതാ രാധാ\ഷT 1 െനല്േലാQ്െപായി 

18 ഉസ� യി1 <Qി താഴ�ല�്

19 യ� സഫ് േമേലമ& �ല�ാടി

20 സ� ൈബദ എം വി െമഴ& പാറ� 

21 അബG H E  കരീം േമേടാ�് 

((((ാ��� ാ��� ാ��� ാ��� - - - - 14141414))))

1 ഷീജ സി.െക െചY<LJ 

2 ഗീത എം മാട�ി 

3 രമണി കല്ലടപ്െപായി 

4 <=ിമ െചറിയവQI:& ] 

5 സജിത ഇ െക െകാ^ളം

6 ശാ^<മാരി പ&  �:ിയി 

7 കാ7 തCായനി പ& റായി 

8 പാ_J പ& റായി 

9 കല്ലCാണി <LJ 

10 ലNX ി െക.പി കല്ലടപ്െപായി 

11 േദവകി അJ പ& ളിയ& ളള ക:ിയി 

12 രാധ െകെക പ& ളിയ& ളള ക:ിയി 

13 െക. സി  ശാ^ വിളയാറ*ാലി 

14 ആയിഷ പടി=ാറ് വീQി 

15 സ� ഹറ കല്ലടപ്െപായി 

16 കമല വിളയാറILJ 

17 ശാരദ പി പ& റായി 

18 സി എം ച`IQി പ& റായി 

19 നസീറ എ1  െക പ& റായി 

20 ഷമീമ ഒ.െക കല്ലടപ്െപായി 

21 ശaര1  െകെക കല്ലടപ്െപായി 

22 സേരാജിനി ഒ.െക ഒ"പറILJ 

23 സ& മതി.െകഎം ഒ"പറILJ 

24 ലNX ി ഒ.െക വിളയാറ*ാലി 

25 <Qിമാള& .ഒ.െക േത]ാbQി 

26 കല്ലCാണി ഒ"പറILJ 

27 റാബിയ പി പ& റായി 

28 രമC പ& ളിയ& ളള ക:ിയി 

29 ലീല.െക.രാജ1 കല്ലടപ്െപായി 

30 ഷീബ പ& റായി 

31 സേരാജിനി വിളയാറ*ാലി 

32 ജസിത.െക.പി ക"പാറJ 

33 സൗദ ഉസX ാ1 പന*ി�റ�ി 



34 ഉസ� യി1 <Qി പി പ& ളി�ി 

35 േഗാപി നായ7 <#�്

36 സേരാജിനി ടി വി െകാ^ളം

37 േവd േഗാപാല1  നായ7 വാഴ�K

38 സ& േരഷ് െക.ജി െകാ^ളം

39 ശശി െക.സി നട& പ& �ല�്

40 അബG H ളളIQി തനിയല�്

41 ജവ്ഹ7  ടി തനിയല�്

42 രവി എ1  പി നട& പ& �ല�്

43 പി.െക.സതC1 പ& റായി 

44 ഗംഗാധര1 മണT ാര� 

45 \ഷX 1 <Qി േമേടാ�്

46 ഉണT ിേമായി പാ:ിേ�ാട്

47 ഗിരീഷ് <മാ7  പ� ള� 

48 രവി പി പ� ള� 

49 Uഭാഷ് കരിയാ�1 കല്ലിa 

50 നിഷ െവള& �ാലി 

51 നി7 Jല െചY<LJ 

52 ഷീന െവള& �ാലി 

53 പ& ഷe ലത െവള& �ാലി 

54 െമായf ീ1 േകായ പ& ളി�ി 

55 മേനാജg മാ7 പ& ളിയ& ളള ക:ിയി 

56 ഒ.പി.ഉണT ി. ഒK�ിലാകh 

57 എം പാ*& േമേടാ�്

58 മ& ഹJദലി വിളയാറ*ാലി 

59 ശാനിത എം. െക പ& റായി 

60 െമായi  ഹാജി െചYI#�്

61 െക െക സതീഷ് <മാ7 പ& റായി 

62 ഫാ�ിമ ഈ^്ക:ിയി 

((((ാ��� ാ��� ാ��� ാ��� - - - - 15151515))))

1 �ാ{ാ��ി �°(ി�

2 ±� 'Cിേ3ാ*ി�

3 �ീ�ാ�ിഅ% െCെ�െ�ാ3ി�

4 �ി.െ .1�) െCെ�െ�ാ3ി�

5  ാ�(>ാ3�ി  േQ>OXി�

6 എം.ി+3) �ം��േY�ി

7 �N�ാ
) FC�െ�ാ3ി�

8 േ�േ�ാ�ാ�) �ം��േY�ി

9 +ാ, ാ.ി��

10 ആ"ി�ാ3� 8Xി�



11 ി+3) .u�ി ആ5ാ�ി "ി

12 േK ി 
ാ��) െCെ�െ�ാ3ി�

13 �േ�ാ+ി�ി.െ  േQ>OXി�

14 ി.+3�ാ+� ാ.ി��

15 Lീ6!�ാ�ി �ാേ�ാ2!]�

16 !*ിj�) '(േ[�ി

17 �ാ7)  േQ>OXി�

18 �േ�ാ+ി�ി  േQ>OXി�

19 േ5ാ
�.ി.െ  േQ>OXി�

20 �ീ�.െ  േQ>OXി�

21 '�.�ി  േQ>OXി�

22 �ാ�j�) �ാ2#ാ�ി�

23 .ി.�ി.�ാ7) െCെ�െ�ാ3ി�

24 �ാ�ാ3�) �²Cി�ി �ാ�(ി�ം

25 േ�ാJിKാ�) െ��#)െCാM 

26 f�ീ� .െ� "ി

27 ൈ6k.6ി.ആ� 6ി.ആ� . �ിാ��

28 ��ിC 1ി2��

29 �C>Cി �ം��േY�ി

30 Vേ�L� 6ാR ാ.ി��

31 �ാ+) .�ി ാ.ി��

32 അേ5ാ ) .�ി..ി െ��#)െCാM 

33 ി.�ാേ+�)  84ംെ�ാ3ി�

34 �Kാ��) .െ .�ി  "ം��(�

35 എം.േ�ാu{) �ാ°(ി�

36 േ5ാ
�.എ) .എം  േQ>OXി�

37 �Kാ��) �ാ��"ി

38 5ാP.�ി f ാ5�

39 േ�ാu{) �ാ3� േ�െ��ാ�(�

40 5!P8 െCെ��(�

41 ി³ �²Cി�ി Iേ"ാ8ി ഇHം

42 5!P2 ി83ാ2%�

43 +ാ,.െ  േQ>OXി�

44 ��ാേKി 'Cിേ3ാ*ി�

((((ാ��� ാ��� ാ��� ാ��� - - - - 16161616))))

1 Vേ�ാ1� C�ിX3ി��

2 VJ2 എ െ ഏ� 8(ി��

3 2ം�6ീി C�േXാ3ി��

4 ി�ാ�ി�ി േG�.�

5  Kീ+ െ�Hി/0%��

6 ൈ��6 'G�ാ�ി3ി��

7 +�ീ� എം �െQാ.ി3ി��

8 Vൈ6� .ി C.ാ3ി��



9 �ീ�) COX3ി��

10 �ാ{ി .െ�X2�ി��

11 6ിk .െ�X2�ി��

12 അD� I�ീ� *ി/0%��

13 IJ%K� െ *ി/0%��

14 IJ%K� ി െ *ി/0%��

15 ഉ;ാ�� െ  െ  ിGെ��t

16 IJ%K�  എെ ആ5ാ�ി�"ി3ി��

17 �ി�ാ� *ി/]ാംെ�ാ3µ�

18 Jം+ാK� ി �ി *ി/]ാംെ�ാ3µ�

19 െ  ഉ�3ി) 'Cിേ3ാ*ി��

20 Vൈ��ാ) *ി/]ാംെ�ാ3µ�

21 �Jീം  േQ>OXി��

22 +ംLീ� �ി �ി '(¶'2ാ3ി��

23 അDc �)¯�  t"3ി��

24 �ാ�� �ി െ േ�·ം ാ2

25 അJ%w!*ി �ി െ �ാ��ാം!Gി3ി��

26 അJ%w!*ി ാ3െ¸ാM 3ി��

27 Lീ+ )�� െ �Mീ*ി��

28 5ാ�K െ  �ി  ിGെ��2�ി��

29 JീK  *3ാ��2�ി��

30 അDc �(ാ�  േQ>OXി��

31 ആ�ി� Fm4ം "ി3ി��

32 അDc +¹ാ� Cാ]ി���

33 I�ീ� Cാ]ി���

34 ഇ;ാ3ി� '2ാ3ി��

35 അD2Jി�ാ) *�"(ി��

36 അD�+ീK� Cാ]ി���

37 Vൈ��ാ) *ി/0%��

38 J�ീം �െQാ.ി3ി��

39 �+ീK� �െQാ.ി3ി��

40 Vൈ6) I�ാ.���

41 I�%ി�� I�ാ.���

42 ��ീം I3��ീ*ി��

43 ��േ�3ിJാ+ി �േ"ാ(ിp��

44 ഉQിേ�ാ3ി �േ"ാ(ിp��

45 അDc �ാ�� '()'�3ി�

46 അº� Cാ]ി���

47 6ാ�) *ി/0%��

48 അD2Jി�ാ) C�േXാ3ി��

49 ഉQിേ�ാ3ി  േQ>OXി��

50 !WിIJ%K� C�േXാ3ി��

51 �(ീ9� C�േXാ3ി��



52 �+ീK�  േQ>OXി��

53 L�ീ9�  േQ>OXി��

54 അ�ി  േQ>OXി��

55 L�ീ� .ി �ി �ി C�േXാ3ി��

56 ൈ�\� Cാ]ി���

57 !Wി�ാ4% 'G�ാ�ി3ി��

58 ��ാ�ിJ� I�ാ.���

59 അ<6�� '(¶'�3ി��

60 �ിlാ� *Xാ2%��

61 �+ീK�  ിGെ��t"3ി��

62 IJ%K�  t"3ി��

63 IJ%K� 'Cിേ3ാ*ി��

64 ഉ%� 'Cിേ3ാ*ി��

65 j�¶!*ി C*ാെPാM 

66 JീK� �-ി¨2ം

67 �(ാ� �-ി¨2ം

68 അS29� െ�HെXാ3ി��

69 അ�ീ�� ി �ി ാ.ി���

70 IJ%K� ാ.ി���

71 ഇ¡ാJിം ാ.ി���

72 IJ%wLാ9ി �ാ8ിേ3���

73 �»�ാ�� ാ.ി���

74 അD- ാ.ി���

75 അ<6�� !8p�െ(ാM 

76 IJ%K� I"ി�ാ���

77 Kാേ�ാ{�)  HpാെXാ3ി��

78 �ാ�� ാ.ി���

79 േ�ാu{) *ി/0%��

80 അ<6�� C�േXാ3ി��

81 �ാ�� Cാ]ി���

82 IJ%K� FേPാ*ംെ�ാ3ി��

83 അD� rാK� Cാ]ി���

84 ഉ;ാ) C�േXാ3ി��

85 !WിIJ%K� േ�·ം ാ*ി��

86 6Lീ� Cാ]ി���

87 ഉ;ാ3ി) C�േXാ3ി��

88 +�ീ� Cാ]ി���

89 L¼ .ി എ��  *3ാ��2�ി��

((((ാ��� ാ��� ാ��� ാ��� - - - - 17171717))))

1 �ീC 'Cി3ാ2�(�

2 Vൈ6K.െ േ ാ�pാ.�

3 IJ%K�..ി.�ി ��ം  C#ംെ�ാ3ി�

4 �ീCി.െ േ ാ�pാ.�



5 �2ി3 '()െCOി�

6 അD�  ാK� '()െCOി�

7 +ംLിK� ആ�ി9� '()െCOി�

8 
ാ��) .എം െ�േ�ാ�ാ2

9 �9ി3.െ  ി��- "ി

10 അDc �(ീ9�.�ി.�ി 'Cി3ാ2�(�

11 അ<6��!*ി Jാ+ി 'Cി3ാ2�(�

12 െL�ീ9�..ി.�ി 'Cി3ാ2�(�

13 IJ%K� െ�ാ.3O�2�ി�

14 അD2Jി�ാ) Jാ+ി �ാ�%ാ½��

15 I�8ീ{�) .�ി 'Cി3ാ2�(�

16 V�Cി.�ി 'Cി3ാ2�(�

17 ആ3ിL.�ി..ി '()െCOി�

18 അ<6�� .�ി..ി '()െCOി�

19  O�ാ �) �ാ3� '()െCOി�

20 െ .ി.�ാ7) �ാ3� '()െCOി�

21 ഇ¡ാJിം.എ) .�ി െ�േ�ാ�ാ2

22 േ ാ3/*ി 'Cി3ാ2�(�

23 അJ%w!*ി.�ി 'Cി3ാ2�(�

((((ാ��� ാ��� ാ��� ാ��� - - - - 18181818))))

1 V�Cി.ഇ.െ ഇ�*!8p�

2 �2ി3ം.�ി 1ാ���

3 Lീ6.െ .െ െ ാHO "ി

4 ���ി േ�ാc �ാ2%�

5 �ാ{ി �ാ2%�

6 �േ�ാ+ി�ി ഇ�*!8p�

7 അD� 2LീK� 1ാ�X.ി��

8 �6ീ2 ീ��ി) 1ാ�ി�

9 �ാ+ിC.ി.െ .േ�1ാ���

10 ആ�ിേ�ാ3 *4�Qി�

11 Vേ�L� ഇ�*!8p�

12 2ം� IJ%K�ി ഇ�*!8p�

13 +3 f
 �ി.എം

14 അJ%K� 1ാ�X.ി��

15 IJ%K� ഇ¾Jാr� ഇ�*!8p�

16 9ാ(ി�.ി.�ി െvXാ) 1ാ�ി�

17 L�ീ� .ി.എം *4�Qി�

18 ൈ��6.ി.�ി ീ��ി) 1ാ�ി�

19 ഇ¡ാJിം െ ാHO "ി

20 ൈ�¦]ി� ഇ�*!8p�

21 IJ%K� 6Lീ� Cി&�� െCാM 

22 LാJി�.എം.െ െvXാ) 1ാ�ി�

23 �+ീK� .േ�1ാ���



24 .ി.െ .+�ീ� !�X#) "ി

25 �9ീ� ഒ�േ��ി �2��

26 '�.�ി െ ാHO "ി

27 ൈ��6.ി.എം 1ാ�ി�

28 +ാ9� ഒ�േ��ി �2�ി�

29 +�ീ�.ഒ.ി ഒ�േ��ി �2�ി�

30 LാJിK ഒ�േ��ി �2�ി�

31 ഉ;ാ) .എ.�ി എ-ി� �ീ.ി 

32 അ�ിC �ി#�ാ*ി

33 ി.�ി.അ<6�� 1ാ�X.ി��

34 ൈ�\� 1ാ�X.ി��

35 RS2 Vൈ6� ീ��ി) 1ാ�ി�

36 െ�ാ�ീ) േ ാ3 '8ി3ാ2%�

37 �9ീ� 1ാ�X.ി��

38 അD� 6ാ�ി 1ാ���

39 അD� rാK� ഇ�*!8p�

40 +�ീ�.െ .�ി ഇ�*!8p�

41 �ീ�ാ�ി െ ാHO "ി

42 അ<6�� ഇ�*!8p� െ�ാ3ി�

43 VJ2ാ6ി �&�.ി

((((ാ��� ാ��� ാ��� ാ��� - - - - 19191919))))

1 +ൗJ2.ഇ 9745364448

2 J�ി�.�ി..ി 9947337131

3 �9ീ�.ഇ 9846114464

4 ഉL.എം.�ി 9846653631

5 �ാ{ി.�ി 9745572335

6 ¿
+.�ി.െ 954401064

7 ൈ��6.�ി.എം 9846387727

8 JീKാ 6ീി.�ി.എം 9497866600

9 ��ീ�.�ി 9539437351

10  Kീ+.എ.െ 7902537571

11 2LീK,  8(ി� 9400728517

12 rKീ+, '2ാ3ി� 8086154676

13 9ാ(ി�.െ .�ി 9746134892

14 !Wാ3ി5.�ി.എം 9526955125

15 2ാ6ി3.�ി.െ 8086155945

16 VJ2, 1ാ��� 9745246964

17 �9ീ�, '2ാ3ി� 8086282618

18 I�ീ2, �ാ8ിേ3�� 9446641838

19 Jം�, !�ി�ാ*ി� 9207780160

20 അ%C�.ി.�ി 9656525348

21 അ<6�� �ി^ീr�.െ .�ി 974409577



22 അS29�.െ .എ 9847892478

23 അD 2Jി�ാ) .െ .െ 9747432271

24 അD 2Jി�ാ) .�ി..ി 9048302502

25 െ�ാ�ീ) !*ി.�ി.െ 9048125362

26 അD 2Jി�ാ) .�ി 9447297035

27 ഇ¡ാJിം Jാ+ി.എം.�ി 7907288203

28 അD 2Jി�ാ) !*ി.െ .എ 9037508514

29 IJ%K�ി.�ി..ി 8547223894

30 അS29�.എം.�ി 9946405060

31 L�ീ� .െ .എ 9745076493

32 അD� �Á� .�ി.�ി 9495051015

33 �2ി3ം, '8ിu- "ി 9048129834

34 അS29�.�ി.എം, �.� "ി 9847883432

35 അD 2Jി�ാ) .ഇ 9846113764

36 IJ%K� Lാ.െ .െ 987792250

37 IJ%K� 6Lീ� .�ി 9048878166

38 2Jി3ാ�(� 9846280017

39 ��� 9745016970


