ഗാnി ഗാമം X
കnുകു ി പരിപാലനം വനിത—ജനറൽ
1. വിജയm aേശാകൻ, ചരുവിള വീ , േചnംകുഴി
2. inിര

പസnൻപിളള, കീഴൂ ്

3. ൈശലജ തുളസീധരൻപിളള, െമാ കുnിൽ ചരുവിള
4. താരാമുരളീധരൻപിളള, പരpാ ഴികt്
5. വിജി തുളസീധരൻപിളള,േകായിp റt് കിഴkതിൽ
6. സുലജ aനിൽകുമാർ, കമലവിലാസം
7. ലീലാമണി രാമക
8. ത

ണൻപിളള, a

ു നിവാ

മണി, സിnുവിലാസം

9. ലീലാമണി രാധാക

ണൻപിളള, കളീലഴികt്

10. aരുളി സുേദവൻ, വയിലിkട
11. ദിവ

aനി, േവ മൺ

12. സതിേമാഹനൻപിളള, തു

ിലഴികt്

13. രവി, െകാടിവിള െതkതിൽ
14. മിനിരാജൻ, സീനാ നിവാ
15. കമലm, കിേഷാർ ഭവൻ
16. മായാേദവി പു

kരൻ, ചരുവിള

17. വിജയm േഗാപിനാഥൻ, മ
18. ലീലാരവി, ആര

ാംേകാണt്

ഭവൻ

19. േരഖ, iളmിലാൽ വീ
20. ലളിത, േരഖാ നിവാ

മു േkാഴി വളർtൽ --വനിത
1. വtm acൻകു

്, കവലയിൽവിളയിൽ

2. ലളിതാംബിക, ആർ.e

. ഭവൻ

3. inിരാm, കീഴൂ
4. മറിയാm, തകരാമ
5. ദിവ ാറാണി,ൈവ
6. െപ
7.

ിൽ മലയിൽ വീ
ണവം

m, പാറkടവിൽ പുtൻവീ

ശീകല, െമാ ലുംവിള വീ

8. മിനി, aഖിൽ ഭവൻ
9. uഷാകുമാരി, നിഷാഭവൻ
10. വിജി e

., പുtൻവിള

11. വിജയm, നിരpിൽ
12. സുഭ ദ, നിരpിൽ
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13. പു

പ ആർ., നിരpിൽ

14. രമണി, െനടുംകുഴിയിൽ
15. ബിനീത, നnനം
16. സതികുമാരി, പുtൻവീ
17. വിജയm,

ശീലാൽഭവൻ

18. ബിnു, aജ

േഘാ

ഭവൻ

19. ഗിരിജ, േകാമളt് പുtൻവീ
20. പീയാഭായി, സിnുഭവൻ
21. ഓമനന െക.,
22. ഓമന, തു

പവീൺ ഭവൻ

ുവിള വീ

23. amിളി, പണയിൽ തു

ിൽ വീ

24. uഷ സി., നിരp വിള
25. േശാഭന, aജി

ഭവൻ

26. ആശ, നിരpിൽ
27. സn ാവിജയൻ, ചരുവിള
28. രതി, നിരp വിള
29. inിര,നിരp വിള
30. aജിതകുമാരി, വിഷിണുഭവൻ
31. ഷീല,കാ

ിരംവിള

32. aനിത, ഓലിേയാ ്
33. േരഖ, ഓലിേയാ ്
34. രാധാമണി, െത
35. രാധാസുേര
36. ലളിത,നല

ുവിള

, ഓലിേയാ ്
ിൽ

37. േഷർളി, പ

ാരംവിള

38. നളിനി, സേnാ

ഭവൻ

39. സൂസm, േജാജഭവൻ
40. െറജി, തകരാമ

ിൽ

41. സനൽ, െകാമരംെവ ിൽ
42. ഗീതാകുമാരി, പാറkടവിൽ
43. െറജി,തyിൽ വീ
44. uഷ, ദീപാസദനം
45. രാജമണി, നിരp വിള
46. ബിജി,തകരാമ

ിൽ കവലയിൽ

47. േറാസm വിളയിൽ
48. മണിേമാഹൻ, iടമുകളിൽ
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49. വtല ആർ.പിളള, ജ
50. ശാnm,കാ

aംേബ വിഹാർ

ിരംവിള

51. ശീകല, aനnപുരി
52. ലീലാവതി,

ശീനിലയം

53. വസുമതി, സുനിൽഭവൻ
54. ലീലാമണിയm,,ഹരിനിവാ
55. uഷാേദവി, െകാc വടkതിൽ
56. ലീലാm, കിഴkടt്
57. േമരിവർgീ

, ചരുവിള

58. േമ സി മാത ൂ,ചരുവിളപുtൻവീ
59. േസാഫിയ, േസാണിവിഹാർ
60. മറിയാm, കവലയിൽ പുtൻവീ
61. മറിയാm, നലികുnിൽ പുtൻവീ
62. സുധ, ശീൈശലം
63. സരസ തിയm,

പീതാവനിവാ

64. സൂര കല, മാധവം
65. ശീകല, കളീലുവിള
66. സുമതിയm,തു

ിൽ വീ

67. മായാേദവി, മേഹ

ഭവൻ

68. രമണി വി.,കല വിള
69. വtലകുമാരി, വീണാഭവൻ
70. പീയ, ചരുവിളവീ
71. ബീന, നിരp വിള
72. ത

mെചലാദുൈര, ശ

73. വിജയകുമാരി,
74. സുശീല,രതീ

രമംഗലം

ശീൈശലം

ഭവൻ

75. േറാസm, െകാ
76. ലീലാm,െകാ

kാ ് വീ
kാ ് വീ

77. ലതികകുമാരി, ഏറt് നല ർ
78. ഓമന, െത

ുവിള

79. ശാnകുമാരി, സുനnഗ ഹം
80. ത

മണി, സിnുവിലാസം

81. ലീലാമണി, a
82. േശാഭന, സേnാ

ജുഭവൻ
ഭവൻ

83. മായാകുമാരി, ചരുവിള
84. ര

നm, പാറയിൽ
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85. രാധാമണി, വിജിതാമnിരം
86. രാജി, െകാേലാണt് വീ
87. പസn, പാലവിള വീ
88. സരള, ലാൽഭവൻ
89. ശീേദവി, ആതിര ഭവൻ
90. വിജി,കല വിള
91. സാവി തി, ലീനാഭവൻ
92. കമലm,കിേഷാർഭവൻ
93. ത

മണി, കല വിള

94. ആനnവലി, സുജി
95. ലതിക, aജി
96. കു

ുെപ

97. രാജി,

ഭവൻ

ഭവൻ
്,പാറയിൽ വീ

പവീൺ നിവാ

98. ദിവ ാ,കീഴൂ ്
99. സുജ, മുതിരവിള
100 രമ, iടയില ചരുവിള
101 ജാനകിam, േവടമൺവീ
102 ലk്മി, aനിലാഭവൻ
103 amിണി, കീഴൂ ്
104 ലളിതാm,മുകള വിള
105 സതി, തു
106 സുധാരാമക

ിലഴികt്
ണൻ, aനൂ

ഭവൻ

െനൽക ഷിവികസനം –ജനറൽ
1.

ലളിത, േരഖാനിവാ

2.

ദാേമാദരൻപിളള, ദാേമാദരസദനം

െവ ിലക ഷി വികസനം

1.

ച nബാബു, ദീപികാഭവൻ

2.

ജി. പഭാകരൻ, െപൗർ

3.

ത

4.

േഗാപിനാഥൻ, മ

മണി,സുേര

മി നിവാ

ഭവൻ
ാംേകാണt് വീ
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വാഴക ഷി വികസനം –വ dർ
1.

രവീ nൻ,കാർtിക

2.

ഏ.ച nേശഖരൻനായർ, aജയഭവൻ

3.

േജാർjുകു ി, റൂബിഭവൻ

4.

ത

5.

ബാബുനാഥൻ, േപരൂർവീ

6.

eൻ. സുേര nൻ,ക

7.

െക.െജ.േതാമs്,കല ർപടി

8.

രവീ nനാഥപിളള, കീഴൂ ് വീ

9.

ശിവശ

pൻപിളള െക., തുളസീ സദനം
രവിള വീ

രപിളള, പുതിയടt് വീ

10. ഭവാനിയm, ശ

രമംഗലt് വീ

11. പഭാകരൻ ജി., aജി
12. ശിവശ

ാ തിൽ

ഭവൻ

രപിളള,ലk്മി നിവാ

13. കമലാkിയm, amിയിൽ വീ
14. ശാnകുമാരി, pാവിള
15. േസാമൻ ടി., ബിജുഭവൻ
16. ഗംഗാധരൻ, തടtിൽ
17. െചലദുൈര, ശ

രമംഗലം

18. സുകുമാരപിളള, ശ
19. ഓ.eൻ. ശ
20. ബാലക

ു

രമംഗലt് വീ

ി, ത ാരഴികt്

ണൻ,േലഖാഭവൻ

21. മാത ൂ മുതലാളി, കവലയിൽ
22. ത

മണിയm, സുേര

ഭവൻ

23. പഭാകരൻപിളള, പtനാഭനിലയം
24. ത

cൻ, മിനിഭവൻ

25. രാമച nൻനായർ, iടയില ചരുവിള
26. സുധാകരൻ നായർ, iടയില ചരുവിള
27. െകാc കു ൻ(aഭിലാ
28. ആനnൻപിളള, തു

), സജിഭവൻ)
ിൽ വീ

29. വാസുേദവൻപിളള, മുകള വിള കിഴkതിൽ
30. കു ൻപിളള, മുകള വിള പടി

ാ തിൽ

31. രാജു, േറായിഭവൻ
32. ച nേശഖരൻപിളള, പീതാനിവാ

iടവിളക ഷി വികസനം –ജനറൽ
1.

acൻകു

്,, കവലയിൽവിളയിൽ

2.

േസാമരാജൻ, സുജി

3.

പദീ

ഭവൻ

, കീഴൂ ് വീ
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4.

ലീലാm ശാമുേവൽ, ൈഷേനാഭവൻ

5.

ബാഹുേലയൻ, ആശാഭവൻ

6.

ര

7.

aേശാകൻ, ചരുവിളവീ

8.

aല

9.

സുേലാചന, ശീഭവൻ

നാകരൻ, പാലവിള വീ

10. പു

, േറാ
പ, വി

വില

ണുഭവൻ

11. സുഭ ദ, രാഹുൽ നിവാ
12. െചmകകു ി, പു
13. ധേന

പമംഗലം

, ചുവിള വീ

14. തmി, പു

പമംഗലം

15. aേശാകൻ, പാലവിള വീ
16. വാസുേദവൻ, പാലവിള(കു ിkാ ിൽ)
17. രാമച nൻപിളള, േകായിp റt്
18. സുധാകരൻനായർ, iടയില ചരുവിള
19. േബാ

കു ി, പനംകുnിൽ വില

20. സരസm, കു

റകുnിൽ

21. പഭാകരൻപിളള, പുതിയടt്
22. േഗാപാലക

ണപിളള, െചറുവളളിൽ

23. േഗാപകുമാർ, േഗാകുലം
24. ശീധരൻപിളള, മംഗലt് വീ
25. വാസുേദവൻപിളള, മംഗലt് വീ
26. ശശിധരൻ, സുബീ

ഭവൻ

27. ശ ാമള, ശാnിഭവൻ
28. സരസm, പായിkാ ് വീ
29. പാpcൻ, aനു ഗഹ ഭവൻ
30. രാമച nൻപിളള, െസൗപർ

ിക

31. രവീ nൻപിളള, േകാടിയാ ്കിഴkതിൽ
32. പുരുേഷാtമൻപിളള, േകാടിയാ
33. സുഭാ

വീ

, െതേkവിള വീ

34. ലീലാമണി,a

ു നിവാ

35. വസnകുമാരി, u

ിസദനം

36. തുളസീധരൻപിളള, കിഴk്പുറt് വീ
37. ത

മണി, സുേര

ഭവൻ

38. നളിനി, aഭിനിവാ
39. തmി, കുഴിവിള വീ
40. േശാശാmരാജൻ,ചരുവിളവീ
41. ദീപ, കലി

ൽകിഴkതിൽ

42. രാേജ nൻ, iടയില പുtൻ വീ
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43. anm തര ൻ, ഷാജിഭവൻ
44. ബാലക

ണൻ ആശാരി, നല

45. aേശാകൻ, aജ
46. മുരളീധരൻ, വി
47. േമരി, പ
48. ര

േഘാ

ിൽ വീ

ഭവൻ

ണുഭവൻ

ാരംവിള

നാകരൻ, ര

ജി

ഭവൻ

49. ലാലcൻ, കാരിേയാ ് വീ
50. മുരളീധരൻപിളള, പായിkാ ് വീ
51. രാധാമണി, വിജിതാമnിരം
52. വസnകുമാരി, രൂേപ

ഭവൻ

53. ബാബു, തyിൽ വീ
54.

kറിയാcൻ, െപനിേയൽെഹൗ

55. േതാമs്, നിഷാഭവൻ
56. രാജൻ, സീനാഭവൻ
57. മുരളീധരൻ ആർ., aരുൺ നിവാ
58. േജാസ

സിജി ഭവൻ

59. aഭിലാ

, സജിഭവൻ

60. മാത ൂമുതലാളി, കവലയിൽ
61. സുജ സുേര
62. ബാലക

, മുതിരവിള

ണൻ, േലഖാഭവൻ

63. ചിnm, വലിയവീ
64. േതാമs്, കവലയിൽ aടിവളള ർ,
65. ബാബു, കുരുേmലഴികം
66. ച nേശഖരൻപിളള, ലk്മി നിവാ
67. രവീ nൻ, കല വിള
68. േതാമs്, ഷിേജാഭവൻ
69. aനിൽ, േവ മൺ വീ
70. ശീധരൻ, പറ

ിമാംവിള

71. inിരാഭായി, െച ിഴികt് വീ
72. േയാഹnാൻ, േടാണിസദനം
73. സേnാ

കുമാർ, കുളtുംകേരാ ് വീ

74. ബീന,ലk്മി നിവാ
75. വാസുേദവൻപിളള, ശീകലാനിലയം
76. കു ൻപിളള, മുകള വിള പടി
77. സുേലാചന, ക

ാ തിൽ

രവിള വീ

78. സുദർശനൻ, നിത ാനിവാ
79. വി കമൻ, നിരp വിള
80. രാമച nൻപിളള,കാ
81. േഗാപിനാഥൻ u

ിരംവിള

ിtാൻ, ദാേമാദരസദനം

7

82. രാജുകു ി, േറായിഭവൻ
83. aരവിnാkൻപിളള, പായിkാ ് വീ
84. രവീ nൻ ഏ., pാ

ാലതാഴതിൽ

85. േമാഹനൻപിളള, തു

ിലഴികt്

86. ഭാനുമതിയm, ആനnവിലാസം
87. തുളസീധരൻപിളള, ഓം നിവാ
88. ശശിധരൻ, ശശിമംഗലം
89. രാജുകു ി, മ

ാംേകാണt്

90. േബബികു ി, മ

ാംേകാണt്

91. സുഗതൻ, േജ ാതിഭവൻ
92. രാജീവൻ, കാ

ിരംവിള

93. മtായി, തകരാമ

ിൽ വീ

94. ഡി. ബാബുകു ൻ, നിരp വിള
95. മുരളീധരൻ, നല ർ
96. ഭാ

kരൻപിളള, ഭാ

kരവിലാസം

97. ശശിധരൻ, സജിഭവൻ
98. ശശിധരൻപിളള, ശരണ ാലയം
99. കു

pൻ, നിഷ ഭവൻ

100. ലീലാm,കവലയിൽ
101. മാത ൂ, കവലയിൽ
102. ഓമനam, തു
103. സുേര nൻ, േ ഗ

ിലഴികt്
മഭവൻ

104. ച nേശഖരൻപിളള, പീതാനിവാ
105. ഷീല, തു

ിൽ വീ

106. രാധാക

ണപിളള, ഹരിനിവാ

107. േശാശാm, െനലികുnt് വീ
108. വിജയൻ, ക

ര പടി

ാ തിൽ

109. സരള, pാവിള
110. മംഗളസിം

, ആർ.es്. ഭവൻ

111. രാജീവൻ, പാലവിളവീ (പുtൻപുര)
112. രാജഡg

, മുളമൂ ിൽ വീ

113. uഷഹരിദാ

, െകാc വടkതിൽ

114. വി.െക. സിnു, നിരpിൽ
115. േഗാവിnൻ, െമാ ലുംവിള
116. ലാലcൻ,കാരിേയാ ് വീ
117. വാസുേദവൻ, സനnഗ ഹം
118. രാമക

ണപിളള, a

ജുനിവാ

119. ആർ.തുളസീധരൻ, ശീൈശലം

8

ജലേസചനtി
1.

സുജ സുേര

2.

മായാേദവി പു

3.

ലീലാm തmി, കുഴിവിള വീ

4.

ദിവ

5.

െപാnm രവീ nൻ, pാ

6.

ഭവാനിസുകുമാരൻ, aജിഭവൻ

7.

നിഷാ ക

8.

ഗീതര

പദീ

പm്െസ ് –വനിത

, മുതിരവിള വീ
kരൻ, ചരുവിള

,കീഴൂ ് വീ
ാലതാഴതിൽ

ണൻകു ി, നിഷ ഭവൻ

നാകരൻപിളള, ര

ജി

ഭവൻ

ൈജവ പckറി വികസനം –വനിത
1.

േറാസm, വിളയിൽ

2.

uഷാബാബുkു ൻ, നിരp വിള

3.

ശാnm ശിവരാമപിളള, രമ

4.

യേശാദ മാധവൻപിളള, പായിkാ ്

5.

പസn, കുമാരിവിലാസം

6.

മീന, aഭിഭവൻ

7.

സാവി തീ, ലീന ഭവൻ

8.

കമലm,, കിേഷാർ ഭവ

9.

മായ, ചരുവിള വീ

ഭവൻ

10. രമണി, കലിംഗൽവീ
11. വിജയm, ചരുവിള
12. ദിവ , തു

ുവിള

13. സേരാജിനി േഗാപി, ദീപികാഭവൻ
14. ലീലാm, േതാ tിൽ വീ
15. ലീലാm, തടtിവിള വീ
16. ശീകല, iളmിലാൽ വീ
17. സരസ തിയm, പീത നിവാ
18. ത

m ത

cൻ,മിനി ഭവൻ

19. സുമതി രവീ nൻ, കല വിള
20. െറൻജി, കവലയിൽ തകരാമ
21. amിണികു ി, പാ

ി

ിയിൽ

22. െറജിേമാൾ േജായി, ബേഥൽ തകരാമ
23. amിണിയm, കീഴൂ ് വീ
24. ഏലിയാm േതാമs്, ഷിേജാഭവൻ
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ി

25. മ

ജുഷ, aപർ

ാഭവ

26. ദിവ ാറാണി, െമാ ലുംവിള
27. സുധർmിണി, െനടുംകുഴി പണയിൽ
28. ശാnകുമാരി, സുനnാഗ ഹം
29. വtല, ജ

aംേബവിഹാർ

30. േശാഭന ശശി, ശശിമnിരം
31. കുമാരി വിജയൻ, ചരുവിള
32. രമ, മുതിരവിള വീ
33. പഭാവതിയm, മുകള വിള കിഴkതി
34. ലളിത കു ൻപിളള, മുകള വിള പടി
35. െപാnm േതാമs്, ചൂരkാ
36. വtm സി.രാജു, മ

ാ തിൽ

വീ

ാംേകാണt് വീ

37. സതീ വി കമൻ, നിരp വിള വീ
38. െപാnm രവി, pാംകാല
39. ര

നm, പാറവിള വീ

40. പു

പകുമാരി

ശീധരൻ, പറ

ിമാംവിള

41. ഗീത, േഗാപാലമംഗലം
42. സരിത, ശ

രമംഗലം

43. ൈഷലജ തുളസീധരൻപിളള, െമാ കുnിൽ ചരുവിള
44. ലീലാm രാജു, േറായി ഭവൻ
45. സുമ

പകാ

, മംഗലേ രിൽ

46. ശാരദ, aജയ വിലാസം
47. uഷ സുേര nൻ, േ ഗ
48. ച nമതി രാമക

മഭവൻ

ണൻ, െകാേലാണt് വീ

49. മിനി, otാcിൽ വീ
50. ശാnm, കീഴൂ ് വീ
51. inിരാ പസn

, കീഴൂ ് വീ

52. ലീലാm ബാബു,ഷിേജാഭവൻ
53. വിജയm ച nേശഖർപിളള, വടkടt്
54. uഷാ ച nൻ, aജയഭവൻ
55. inിര, െച ിയഴികt് വീ
56. ത

മണി, കല വിള

57. ഭാനുമതിയm, ആനnവിലാസം
58. സുശീല രാജേശഖരൻപിളള, നിഷാഭവൻ
59. ലളിത, ക

രവീ
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ഭവനപുനരുdാരണം –ജനറൽ
1.

സരസm, ചരുവിളവീ

2.

കു

3.

വിജയm വിജയൻപിളള, പായിkാ ് വടkതിൽ

4.

സുമതിയm ആനnൻപിളള, തു

5.

വിജി, കല വിള വീ

6.

ലളിത,മുകള വിള പടി

7.

ബാബുനാഥൻ, േപരൂർവീ

8.

ത

9.

ഭാനുമതിയm, ആനnവിലാസം

ാm, പ

മണി, സുേര

ാരംവിള
ിലഴികt്

ാ തിൽ

ഭവൻ

10. സേരാജിനി, ചരുവിള
11. മാധവൻപിളള, പായിkാ ്
12. രാേജ nൻ, ലാൽജി ഭവൻ
13. തmി, കുഴിവിള
14. രവീ nൻ, ചരുവിളവീ
15. aഭിലാ

, സജിഭവൻ

16. സുജ സുേര

, മുതിരവിള വീ

കnുകാലികൾk് iൻഷുറൻ

പരിരk –ജനറൽ

1.

aനിൽകുമാർ,കമലവിലാസം

2.

േഗാപി,മ

3.

ലളിത, േരഖാനിവാ

4.

രവി, ആര ാഭവൻ

5.

രാധാക

6.

സുേദവൻ, വയലിkട

7.

പസnൻപിളള, കീഴൂ ്

8.

തുളസീധരൻപിളള,േകായിp റt് കിഴkതിൽ

9.

ത

ാംേകാണt്

ണപിളള, കളീലഴികt്

മണി, സിnുവിലാസം

10. രാമക

ണപിളള, േമലൂ ്

11. രാമക

ണപിളള, a

ജു നിവാ

12. രാജൻ, സീനാനിവാ
13. േമാഹനൻപിളള, തു

ിലഴികt്

14. aനി, േവ മൺ വീ
15. aേശാകൻ, ചരുവിള
16. കമലാm, കിേഷാർഭവൻ
17. മായാേദവി പു
18. u

kരൻ, ചരുവിള

ി,iളmലാൽ

19. ശിവരാമപിളള, രമ ാഭവൻ
20. പഭാകരൻ, െപൗർ

മി നിവാ
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21. താരാ മുരളീധരൻ, പരpാ ഴികt്
22. രവി പി., െകാടിവിള െതേkതിൽ

പാലളkുnകർഷകർk് സ

സിഡി---ജനറൽ

1. aനിൽകുമാർ, കമലവിലാസം
2.

പസnൻപിളള, കീഴൂ ്

3. aനിൽ, േവ മൺവീ
4. േമാഹനൻപിളള, തു

ിലഴികt്

5. രാമക

ണപിളള, a

ജു നിവാ

6. രാമക

ണപിളള, േമലൂ ്

7. കമലm, കിേഷാർഭവൻ
8. സുേദവൻ, വയലിkട
9. രവി, ആര ഭവൻ
10. രാജൻ, സീനാഭവൻ
11. aേശാകൻ, ചരുവിള േചnംകുഴി
12. രാധാക

ണപിളള, കളീലഴികt്

13. ലളിത, േരഖാനിവാ
14. ത

മണി,സിnുവിലാസം

15. േഗാപി, മ

ാംേകാണt്

16. മായാേദവി പു
17. u

kരൻ, ചരുവിള

ി, iളmലാൽ വീ

18. രവിപി., െകാടിവിള െതkതിൽ

ഭിnേശഷിയുളള കു ികൾk്
1.
2.

േകാളർഷിp്

aശ തി, aശ തിഭവൻ
േനഹ ബിജു, ചരുവിള

3.

a

ജിത, ൈവ

ണവം

4.

സാബുെജ

5.

നnുക

6.

െജ

7.

aഭി, ൈവ

8.

ഷീബ േയാഹnാൻ, മുതിരവിള വീ

9.

േറാബിൻ,, വിളയിൽ വീ

സൺ, തyിൽ വീ
ണൻ, ഈ ിവിളവീ

സിലി,തyിൽവീ
ണവം
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ഗാർഹിക ബേയാഗ ാ
1.

രാജു, േറായിഭവൻ

2.

aനിൽകുമാർ, കമലവിലാസം

ളാൻ

–ജനറൽ

കറിയാcൻ, െപനിേയൽ െഹൗ

3.
4.

പസnൻപിളള, കീഴൂ ്

5.

aനിൽ, േവ മൺ വീ

6.

തുളസീധരൻപിളള, െമാ കുnിൽ ചരുവിള

7.

മായാകുമാരി, ചരുവിള

8.

aേശാകൻ, ചരുവിള

9.

േമാഹനൻപിളള,തു

ിലഴികt്

10. രാമക

ണപിളള, a

11. രാമക

ണപിളള, േമലൂ ്

12. aഭിലാ

ജുനിവാ

, സുജിഭവൻ

13. രവിപി., െകാടിവിള െതkതിൽ

aംഗപരിമിതർk് വാഹനം – ജനറൽ
1.

േറാബിൻ, വിളയിൽ

2.

മേനാ , ചരുവിള (ഹരിനിവാ

3.

aypദാസൻപിളള aഖിൽനിവാ

)
, ഗാnി ഗാം

തുറsായ കിണർ, ശുചിത കിണറാkൽ -- പ ികജാതി
1.

രതി ശശിധരൻ,നിരp വിള, കേkാ

2.

സുശീല, കാ

3.

inിര,നിരp വിളവീ

4.

uഷ, തുഷാരമnിരം

5.

ശാരദ, ചരുവിള

6.

രമണി, കലി

7.

സുശീല ശശി, കാ

8.

കു

9.

ഷീല, ൈപനംമൂ ിൽ വീ

ുെപ

ചാലിൽ

ിരംവിള വീ

ൽ വീ
ിരംവിള

്േഗാപാലൻ, പാറയിൽ വീ

10. സുധർmിണി, െനടുംകുഴി പണയിൽ
11. സുധ ഗംഗാധരൻ, തടtിൽ
12. സുഭ ദ, നിരpിൽ

കിടാരി വളർtൽ - വനിത - പ ികജാതി
1.

ത

m ഭാ

kരൻ, കാ

2.

സേരാജിനി മാധവൻ, സജിവിലാസം

3.

സുശീല ശശിധരൻ, കാ
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ിരംവിള
ിരംവിള

4.

സുധർmിണി മേനാര

ജൻ, െനടുംകുഴി പണയിൽ

5.

സുശീലശശി, കാ

6.

ലീല രവി, ആര

7.

uഷ ബാബുകു ൻ, നിരp വിള

8.

സുഭ ദ, നി p വിള

9.

ബിnു aേശാകൻ, aജ

ിരംവിള
ഭവൻ

േഘാ

ഭവൻ

10. സതി വി കമൻ, നിരpിൽ കിഴkതിൽ
11. സേരാജിനി േഗാപി, ദീപികാഭവൻ
12. സുശീല, കാ
13. ര

ിരംവിള വീ

നm ശശി, ബിnു ഭവൻ

14. കു

ുെപ

്േഗാപാലൻ, പാറയിൽ വീ

15. uഷാ ദിവാകരൻ, ദീപാസദനം
16. ലതാകുമാരി, നിരpിൽ

പ ികജാതി വിദ ാർtികൾk്
1.

a

ജലി സുശീല, കാ

2.

ബി

3.

പവി തൻ, നിരpിൽ

4.

ആതിര, പണയിൽതു

േകാളർഷിp്

ിരംവിള

ു ബാബു, നിരp വിള
ിൽവീ

വ dർk് ക ിൽ-പ ികജാതി
1.

േകാത, കാ

2.

േകാത, ചരുവിള

3.

േഗാവിnൻ, െമാ ലുംവിള

4.

െകാcിk, പുtൻവിളയിൽപുtൻവീ

5.

ജാനകി, aജ

േഘാ

6.

ലk്മി, േതാ

യിൽ വീ

7.

സദാശിവൻ, െഗൗരിസദനം

8.

രാജm, ചരുവിളവീ

9.

ചി , ചരുവിള വീ , a

10. െപാടിെപ

ിരംവിള

ഭവൻ(പുtൻവിള)

ാനംകുഴി

്,മുകള വിളവീ

11. ഭവാനി, ഓലിേയാ ് വീ
12. ശാരദ, തു

ിൽ േമലതിൽ

13. സേരാജിനി േഗാപി, ദീപികാഭവൻ
14. ലk്മി, തടtിൽ വീ
15. െപാടിcി, നിരpിൽ
16. ഓമന, പവീൺ വിലാസം
17. ഓമന,നിരpിൽ
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18. ശാരദ, ചരുവിള
19. വിലാസിനി, നിരpിൽ
20. െചറുെപ

് െകാc െചറുkൻ, a

ാനംകുഴി േകാളനി

21. േഗാപാലൻ,പാറയിൽ വീ
22. രാജm, ചരുവിള

ഭവനപുനരുdാരണം—പ ികജാതി
1.

ശാരദ, ചരുവിള പുtൻവീ

2.

ഷീല വാമേദവൻ, ൈപനംമൂ ിൽ വീ

3.

സുധർmിണി മേനാര

4.

സുകുമാരി സുകുമാരൻ, ചരുവിള

5.

സുശീലശശി, കാ

6.

സേരാജിനി മാധവൻ, സജിവിലാസം

7.

ത

8.

സുധാഗംഗാധരൻ, തടtിൽവീ

9.

ക

m ഭാ

ജൻ, െനടുംകുഴി പണയിൽ

ിരംവിള

kരൻ, കാ

ിരംവിള

ണൻകു ി, ഓലിേയാ

താഴതിൽ, a

ാനംകുഴി

10. േഗാപി ഏ., ദീപികാഭവൻ
11. േഗാപാലൻ, പാറയിൽ വീ
12. ഭാ

kരൻ, പാറയിൽ വീ

13. നാണുകു ൻ, പവീൺവിലാസം
14. ത

m ദാേമാദരൻ, കുമാരീവിലാസം

15. രാജm, ചരുവിള വീ
16. െപാടിെപ

്, മുകള വിള വീ

17. ബിnു aേശാകൻ, aജ

േഘാ

ഭവൻ

18. ലതാകുമാരി, നിരpിൽ
19. രവി, ആര ഭവൻ
20. ഏ.രവി, pാ

ാലതാഴതിൽ

െവ ിkവല
ലഭിേk

േളാk് പ

ആനുകൂല

ായtി നിnും
ൾ

1.വാഴക ഷിവികസനം- പാർtനാസംഘക ഷി-വനിത-മായ(െസ ക റി
2.വാഴക ഷിവികസനം-പൂജാസംഘക ഷി-

വനിത-aശ തി-“

3.വാഴക ഷിവികസനം-മ തസ

വനിത-സുജ സുേര

ജീവനി-

4. േകാഴി ഗാമം പdതി-േജ ാതി കുടുംബ ശീ-വനിത-സിസിേയാഹnാൻ
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5. േകാഴി ഗാമം പdതി-കാേവരി കുടുംബ ശീ-വനിത-

--

6. േകാഴി ഗാമം പdതി-പുലരി കുടുംബ ശീ(SC)-വനിത-സതീഭായി
7.െവ ിലക ഷി വികസനം- പാർtന സംഘക ഷി-വനിത-മായാകുമാരി
8.e

സേറെവൽഡിം

ജിലാ പ

പരിശീലനം: ശീലാൽ, ശീലാൽഭവൻ,േകാ വ ം

ായt് ആനുകൂല

1. വാഴക ഷിവികസനം- പാർtനസംഘക ഷി- മായാകുമാരി (െസ ക റി)
2. വാഴക ഷിവികസനം- പാർtനസംഘക ഷി- മായാകുമാരി (െസ ക റി)
3.വാഴക ഷിവികസനം-പൂജ സംഘക ഷി- aശ തി (െസ ക റി)
4. വാഴക ഷിവികസനം-മ തസ

ജീവനി - സുജാസുേര

(െസ ക റി)

5. വാഴക ഷിവികസനം-പുലരി കുടുംബ ശീ(SC)- സതി (െസ ക റി)
6.േതൻ വളർtൽപരിശീലനം – പുലരി കുടുംബ ശീ- സതി(െസ ക റി)
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