ചkുവര

kൽ

കnുകു ി പരിപാലനം – വനിത-ജനറൽ
1.

മാലതിam-സേnാ

കുമാർ, െചpളളിൽവീ

2.

ഗിരിജാകുമാരി-ച nേശഖരൻപിളള, വിളവീ ിൽ െതkതിൽ

3.

സരസ തിയm, മന

4.

ഐസലാm േജാൺ, കളീലഴികt് വീ

5.

െസൗമ

6.

മറിയാm മtായി, മേനാ ഭവൻ

7.

ത

8.

െസൗദാമിനി, െത

kരവീ

േമാൾ, കുntഴികt്

m േജാർj്, ചരുവിള തറേമൽ
ുംവിള െതേkkര

മു േkാഴി വളർtൽ
1.

ലീലാm e ബഹാം,സിബിൻ ഭവൻ

2.

സുമതിam,കുmുകാ ് പടി

3.

സൂസm, ഹാpി ഗാർഡൻ

4.

േശാഭന ശശിധരൻ,െകാേkാ ് െത

5.

േറാസm േജാർjുകു ി,േജാബിവിലാസം

6.

ശീജ തുളസീധരൻ, മുലേ രി

7.

മിനി, ഓം

8.

സരസm, ലkംവീ

9.

eലിസബt്, തcേkാ ് േമലതിൽ

ാ തിൽ
ുവിള

ാരഭവൻ
ഷീലാവിലാസം

10. െപാnm ബാബു, ൈഷനി വിലാസം
11. മറിയാm മtായി, മേനാ
12. സുേലാചന

ശീധരൻ, aനു

13. ബിൻസിേതാമ
14. ശാരദ, െത

ഭവൻ

, ആവിേയാ ്ചരുവിള

ിലഴികt്

15. ഓമന, aനിൽകുമാർ ഭവൻ
16. പിൻസി രാജൻ, ൈബജുവിലാസം
17. പസn, സുനിൽ വിലാസം
18. മറിയാm, ബാബുവിലാസം
19. ഓമനയm, uഷാമnിരം
20. സരസ തിam, ദിവ ാഭവൻ
21. പസn, േദവിനിവാ
22. ജഗദm,aജി

ഭവൻ ക

ണവിലാസം

23. ലീലാm ശാമുേവൽ, സുജാഭവൻ
24. ലതാകുമാരിaനിൽ, aജി

ഭവൻ

25. മറിയാm, േകാളമംഗലt്
26. inിര, ശ ാംഭവൻ
27. സുമതി, സുേമ

വിലാസം

28. മിനി േതാമs്, പിൻ

ഭവൻ

29. ലീലാm,നിരpിൽ പുtൻ വീ
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30. സരിത, ബിnുഭവൻ
31.

ാൻസി, ചാരുംകുഴി കിഴkതിൽ

32. സുഷമ, aരുൺ ഭവ
33. ഗിരിജ, ക

ണവിലാസം

34. േ തസ ാm, ലീനാഭവൻ
35. പസn, ചാരുംകുഴി
36. ത

m, േകളമംഗലt്

37. aംബിക, ആദർ
38. കു ി, െത

ഭവ

ിലഴികt്

39. ഓമന, aനിൽകുമാ

ഭവ

40. ഗീതാകുമാരി, ഗീതാഭവൻ
41. aനിതകുമാരി, aനിൽ ഭവ
42. രാധാമണിയm, െതേkവാര

വീ

43. േബബിkു ി,ഷാജു ഭവൻ
44. വിജയm, ശശിവിലാസം
45. ര

നm, െകാc വിള വീ

46. സരിത, ബിnു ഭവൻ
47. വtല, െസnിൽ ഭവ
48. പസnകുമാരി, േദവിനിവാ
49. സരസ തിയm, സരസ തിവിലാസം
50. പസnകുമാരി, aർcന നിവാ
51. anm, ൈസബുഭവൻ
52. മറിയകു ി, eൽ.ബി.eം. ഭവൻ
53. aജിതകുമാരി, ചരുവിള

െവ ിലക ഷി-ജനറൽ
1.

ബാബു, െത

ുംവിളവീ

2.

ബാലക

3.

ഓമനam, uഷാമnിരം

ണപിളള, ഗിരിജാ ഭവൻ

വാഴക ഷി
1.

േഗാപിനാഥൻ u

2.

രാജm ബിജു, തുളസീവിലാസം

3.

ഓമനam, പശാnി

4.

േഗാപിനാഥൻ u

5.

e ബഹാം,െത

6.

െചലm തുളസീധരൻ, ചരുവിള

7.

മധുസൂദനൻപിളള, ശ

8.

നാരായണപിളള, നടുവിലഴികt്

9.

േജാൺസൺ, േമലൂ ് വടkതിൽ

10. ലൂേkാ

ിtാൻ, താഴt് െചpളളിൽ കിഴkതിൽ

ിtാൻ,സിnു ഭവൻ
ുവിള
രമംഗലt്

,നിരpിൽ പുtൻ വീ
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11. രവീ nൻപിളള, പാല
12. െക.േഗാപാലക
13. ത

േkാ ് പടി

ാ തിൽ

ണൻ നായർ, ജാനകി ഭവൻ

cൻ, eളള വിള

14. േമാഹൻ ബാബു, സരസ തിവിലാസം
15. ബാബു, മംഗലt്പുtൻ വീ
16. േഗാപിനാഥൻപിളള, പറ

ാ ് പടി

ാ തിൽ

17. േമാഹനൻ, ശീഭവൻ
18. aേശാകൻ, aൈദ തം
19. േഗാപാലക

ണൻ, iടനിരpിൽ

20. uഷ, ശിവ വിലാസം
21. ബാലക

ണപിളള, ചരുവിള

22. ബാബു, നാൻസി ഭവൻ
23. േഗാപിനാഥൻ, മന

kര പുtൻവീ

24. ഓമന, ഷിജുഭവൻ
25. രാധാക
26. ര

ണൻ,ക

ണക പ

നm, െകാc വിള

27. ബാബു, വലിയവിള
28. േജാൺകു ി, െജ.eൽ.e

.െഹൗ

,

29. രാേജ nൻപിളള, aനുഭവൻ
30. aരവിnാkൻ, െസൗഹ ദ ഭവൻ
31. ശശിധരൻപിളള, ശശിവിലാസം
32. ബാബു, നാൻസി ഭവൻ
33. ദിേനശൻ, കു ി

ൽ

iടവിള ക ഷി
1.

െജsി ലൂേkാ

2.

േബബികു ി,ബിപിൻ ഭവനം

3.

മിനി രാജു, ആവിേയാ ്കുരുേmലഴികt്

4.

സരസ തി am, ദിവ ാഭവൻ

5.

സുേര

6.

രാധാക

7.

ശശിധരൻ, ഐkരകിഴkതിൽ

8.

ശീന പി. u

9.

േസാമസുnരൻപിളള,പുnലവടkതിൽ

10. രാധാക

, നടുkുnിൽ

കുമാർ, നnനം
ണപിളള, രാധാഭവൻ
ി, േതാ േ രി

ണപിളള, ലk്മി ഭവൻ

11. സുനിൽകുമാർ, ലതാഭവൻ
12. മാത ൂ e ബഹാം, െനടിയകാല
13. േഡവി

, െത

ുവിള

14. ശാnm, കുരുേmലഴികt്
15. സുേര

കുമാർ,ശാnm, സേnാ

16. വിജയകുമാരി, ര

ജി

ഭവൻ

ഭവൻ

17. േബബികു ി, നിരpിൽ
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18. സുമതിയm, െപാ

കയിൽ കിഴkതിൽ

19. േവണുകുമാർ, െപൗർ
20. െചറിയാൻ വർgീ

മി
, ആവിേയാ ് പുtൻവീ

21. േജായിkു ി, ഷിബിൻ ഭവൻ
22. വിജയൻ u

ിtാൻ, utാംപളളിൽ

23. ദാേമാദരൻപിളള, താെഴവാര
24. േയാഹnാൻ, പുതുപുര

വീ

kൽ

25. വിജയാനnൻ, ചാരംകുഴി
26. േതാമs്, ഷിേജാഭവൻ
27. വിമല, പാല
28. ര

േkാ ് പുtൻവീ

നm, േകാമളഴികt്

29. രവീ nൻ, രാധാവിലാസം
30. ലിലികു ി െപാncൻ, ശാേലം െഹൗ
31. ശാnmപിളള, വിളവീ
32. േറാസm, ഓമലഴികt്
33. േജാൺ ഡാനിേയൽ, കളീലഴികt്
34. സുജി

കുമാർ, േകളമംഗലt്

35. ബാബു കു

ാ

ി, പാറവിള

36. ലീലാm, ഷാജു ഭവൻ േകായിp റം
37. സുധർm,ക
38. രാേജ

ണക പ

, തു

ിൽ വീ

39. സരസm,പാല

േkാ ്

40. ഷീലാകുമാരി,രാേജ

ഭവൻ ലkംവീ

41. കു cൻ, േചpലംേകാ
42. സരസm, iളmിലാൽ
43. രാമച nൻ u

ിtാൻ, െതേkkര െചpളളിൽ

44. േജാൺകു ി, J.L.S. െഹൗ
45. േലയാm,ഷിബിൻ, നിവാ
46. രാമച nൻ ആചാരി, ലkംവീ
47. ലൂേkാ
48. സിബി ത

, തറേമൽവീ
cൻ,

േനഹാനിവാ

49. മിനി ബാബു, eബിൻ ഭവൻ
50. േ പമ, െചറുകര
51. പാcൻ, ആവിേയാ ് െത
52. ത

ിലഴികt്

m, താഴt് നല ർ

53. aനിൽകുമാർ, aനിൽ ഭവൻ
54. േജാർj്, eളള വിള
55. പഭാകരൻപിളള തmി, സായൂജ ം
56. രാധാക

ണപിളള, ശീശിവം

57. eം. േയാഹnാൻ, േമലൂ ് വടkതിൽ
58. ബാബു, aലൻ ഭവൻ
59. മിനിേജാ

, േജാബിൻ സദനം
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60. ലൂേkാ

, േചpലംേകാ ്

61. മുരളീധരൻപിളള,പറകുnിൽ വീ
62. രാമച nൻപിളള, െകാേkാ
63. വിജയൻപിളള, ചാരംകുഴി
64. ഡി.േതാമs്, നടുkുnിൽ വീ
65. ൈഷനിവർgീ
66. രാധാക

,ഷിജിനിവാ

ണപിളള,രാഹുൽ നിവാ

67. വരുൺ, വരുൺ നിവാ
68. സുnേരശൻപിളള, കുmുകാ ്
69. ഗീവർgീ

, കുരുേmലഴികt്

70. രാഘവൻപിളള, നടുവിലഴികt്
71. മിനി േറായി(ആനി), കുരുേmലഴികt് വടkതിൽ
72. രാമച nൻപിളള, പുnലവീ
73. ലിലികു ി, ശാേലം െഹൗ
74. സജീ

, ചരുവിളപുtൻവീ

75. േഗാപിനാഥൻ, ദീപു ഭവൻ
76. േസാമസുnരൻപിളള, കുmുകാ ്
77. ലൂേkാ

, െത

ുവിള പടി

ാ തിൽ

78. െപാടിയൻ, േശാഭാമnിരം

ജലേസചനം- പm്െസ ്
1.

സുനി േജkb്, ബിnു സദനം

2.

മ

3.

ഷീജ, aഖിൽ ഭവൻ

ജു സുnേരശൻ, a

ജനം

ൈജവ പckറി- വനിത
1.

സൂസm േതാമs്, ചരുവിള പുtൻവീ

2.

പസn, സുനിൽ വിലാസം

3.

ര

4.

ശാരദ, െത

5.

ച nമതി, സിnുഭവൻ

6.

ലീലാm േജായി, നിരpിൽ പുtൻവീ

7.

ശീജ തുളസീധരൻ, മുലേ രി

8.

സരസm, ലkംവീ

9.

സരസ തിയm, കുഴിവിളവീ

നm, േജ ാതിവിലാസം

10. ആശ, വി

ിലഴികt്

മയ

11. aനിതകുമാരി, പുnലവടkതിൽ
12. ശാരദ സുേര nൻ, ശശിമnിരം
13. രാഗിണി, േചn

ര വീ

14. േ പമ, െചറുകര

5

15. പtിനി am, ഷീജാഭവൻ
16. വിമല, കുരിയാണി ചരുവിള
17. ഷീജ, െത

ുവിള പടി

ാ തിൽ

18. ശീജ, വിേനാ , പറകുnിൽ
19. ഓമന, eളള വിള
20. ര

നm, േകാമളഴികt്

21. ത

m, താഴt്നല ർ

22. aനിത, aനിൽ ഭവൻ
23. ബിnു,രാഹുൽ നിവാ
24. പഭ, aരുൺ നിവാ
25. മിനിേറായി, കുരുേmലഴികt് വടkതിൽ
26. ശീജ വിേനാ , വിേനാ

ഭവൻ

27. സരിത, ബിnുഭവൻ
28. കനകm, പറകുnിൽ പടി

ാ തിൽ,

29. സാലി, േമലൂ ് വീ
30. ലീലാm, േമലൂ ് വടkതിൽ
31. സരസ തിയm, കുഴിവിള വീ
32. വാസnിയm, സരസ തിവിലാസം
33. മലിക, ശശിഭവൻ
34. ശീേദവി, മഠtിലഴികt്
35. uഷാകുമാരി, മഠtിലഴികt് േമലതിൽ
36. രാഗിണി,േചn

രവീ

37. aജിത, നിരp വിള കുരിയാണി
38. വസnകുമാരി, പുnലവീ
39. വിജയm, കmുkാ ് വീ
40. ത

m, കുmുkാ

41. മിനി, ശ
42.

പടി

ാ തിൽ

രമംഗലt്

ഷീജ, െത

ുവിള പടി

ാ തിൽ

43. ലീലാm, നിരpിൽ പുt

വീ

44. ലീലാm, സിബി ഭവൻ
45. inിരാഭായി am, െനലിേkാ ്
46. സുഷമ, ചാരുംകുഴി
47. ശീജാ തുളസീധരൻ, മുലേ രിവീ
48. ര

നm, േകാമളഴികt്

ഭവനപുനരുdാരണം—ജനറൽ
1.

സുധാകുമാരി, സുധാഭവൻ

2.

മാലതിam, േകളമംഗലt്

100

3.

ശശികുമാർ, വിശാഖം

100

4.

ശശിധരൻപിളള, ശശിവിലാസം

100

5.

േഗാമതിയm,ജനാർdനമംഗലം

100

6.

aജിതകുമാരി, aനnുഭവൻ

80

100
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7.

സരസm,പാല

േkാ ്

8.

ത

മണി am, ധന ാഭവൻ

80

9.

ത

m, കുmുkാ ് വീ

80

10. രാജm, േമേലവാര വീ

80

11. ബാബു ടി., സുജിഭവൻ

80

12. രാധാക

80

80

ണപിളള, രാഹുൽ നിവാ

13. സരസ തിയm, ചരുവിള

80

14. േവണു, സുജി ഭവൻ

60

15. ബിജു, സൂര മംഗലt്

60

16. ബിnു,സൂര മംഗലt്

60

17. ച nമതി, സിnുഭവൻ

60

18. മിനിേമാൾ, മുേക

60

ഭവൻ

19. രാജു, സാ nാനിവാ

60

20. േജാൺ, ജുബിൻ ഭവൻ

60

21. െപാടിയൻ, തcേkാ ് േമലതിൽ

60

കnുകാലി iൻഷുറൻ
1.

േയാഹnാൻ(കു cൻ), േചpലംേകാ

2.

e ബഹാം, െത

3.

കു

4.

മtായി, മേനാ

5.

ശശിധരൻപിളള, aശ തിവിലാസം

ുകു

ുവിള

്, നിരpിൽ
ഭവൻ

പാലളkുn kീരകർഷകർk് സ

സിഡി

1.

ബ

മിൻ, eൽ.ബി.eം. ഭവൻ

100

2.

ബ

മൻ, െത

ുവിള െതേkkര

100

3.

ശശിധരൻപിളള, aശ തിവിലാസം

100

4.

ശശിധരൻപിളള, പറ

80

5.

രാേജ nൻ, aനുഭവൻ

ാ ് വീ

80

ഗാർഹിക ബേയാഗ ാ
1.

സുേര nൻ, െത

2.

േഗാപി, േഗാപഭവൻ

3.

പാcൻ, െത

4.

മുരളീധരൻ, െത

5.

കു

6.

മുരളീധരൻ, നിരp വിള

7.

രാജൻ, കല വിള പടി

8.

ശീധരൻ, െതേkkരമുതിയാേവാ ്

—SC

ിലഴികt്
ിലഴികt്
ിലഴികt്

ിരാമൻ, ചാരംകുഴി ചരുവിള
ാ തിൽ

aംഗപരിമിതർk് വാഹനം
7

1.

aംബിക, ആവിേയാ ് പുtൻവീ

2.

മണി, ചാരംകുഴി കിഴേkkര

3.

ബാബു,ടി., സുജിഭവൻ

കിണർ ശുചിയാkൽ‐SC
1.

വിജയൻ, വി

ണു ഭവൻ െത

ിലഴികt്

2.

രവി, െത

3.

പാpcൻ, കലാഭവൻ-ആവിേയാ ് െത

4.

െപാടിcി,െത

5.

ആദിc, കുരിയാണി ചരുവിള

6.

മുരളീധരൻ, നിരp വിള

ിലഴികt്
ിലഴികt്

ിലഴികt്

കീടാരി വളർtൽ - വനിത-SC
1.

സുനിത, നിര

ജൻഭവൻ

2.

കല ശശിധരൻ, കലാഭവൻ െത

3.

inിര, േശാഭാമnിരം

ിലഴികt്

പ ികജാതിവിദ ാർtികൾk്
1.

aനു, െത

േകാളർഷിp്

ിലഴികt് വീ

വ dർk് ക ിൽ ‐ SC
1.

േഗാപാലൻ, െത

ിലഴികt്

2.

െപാടിയൻ, ചാരംകുഴി കിഴേkkര

3.

ശ

4.

പാcൻ,ആവിേയാ ് നിരpിൽ െത

5.

ദാേമാദരൻ ത

m, കുമാരിവിലാസം

6.

െപാടിcി, െത

ിലഴികt്

7.

െകാc കു

8.

ശിവദാസൻ, സിnുഭവൻ

9.

ആദിc, കുരിയാണി ചരുവിള

രൻകു ി, സുേര

്, െത

ഭവൻ
ിലഴികt്

ിലഴികt്

10. െപാടിയൻ, േശാഭാമnിരം

ഭവനപുനരുdാരണം-SC
1.

inിര, കു ി

ൽ പുtൻ വീ

2.

കു ി, െത

3.

കു

4.

ഓമന, aനിൽകുമാർ ഭവൻ

100

5.

ചിnpൻ, മംഗലt് കാവുവിള

100

6.

സേരാജിനി, സിnുഭവൻ

80

7.

െകാc കു

100

ിലഴികt്

100

ുകു ി, ചരുവിളവീ

100

്, ചാരംകുഴി കിഴേkkര
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80

8.

സിnു, സc നിവാ

80

9.

സുമതി,സുേമ

വിലാസം

80

10. മിനിേമാൾ,സുേര

ഭവൻ

60

11. സേnാ

, ചരുവിള

12. രാജൻ, െത

60

ിലഴികt്

60

13. വാസുേദവൻ, െതേkkര

60

െവ ിkവല േbാk് പ
1.

ൈകരളി കുടുംബ ശീ, താഴt് ചkുവര

ായt്
kൽ

CONTACT: 8592980626
(1)േതനീc വളർtൽ (2.) േകാഴി ഗാമം
(4)േന nവാഴ
2.

കരുണ കുടുംബ ശീ, ചkുവര
(1) േകാഴി

kൽ--9746531436

ഗാമം പdതി

3 മഹനീയം കുടുംബ ശീ—8086172110
(1)കശുമാ

ക ഷി (2) വാഴക ഷി

4. uപാസനാ കുടുംബ ശീ—8129093669
(1) േകാഴി ഗാമം

(2) േതനീc വളർtൽ
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(3) കശുമാ

ക ഷി

