കnുകു ി പരിപാലനം (വനിത) --സദാനnപുരം
1. aനിതാകുമാരി, േരവതി, സദാനnപുരം
2. സുമംഗലാകുമാരി, ശീനnനം, െത ിേയാ , സദാനnപുരം
3. െപാnനm രാജു, ജിനി ഭവനം, സദാനnപുരം
4. വിജയലk്മി സി.പി., ചിtിര, pാpളളി
5. aനിൽകുമാ
6. രാധാക

പി., പാലറ പുtൻ വീ

ണൻ ഏ., േര

7. വtല, aഖിൽ നിവാ

മാഭവൻ
,i

kൽ

8. േബബി eം., ചരുവിളപുtൻ വീ
9. േഗാപാലൻ, േഗാപിതം, i

kൽ

10. eം. സുമതികു ിയm, ൈകേതാ ് വീ
11. eൽസികു ി, ജൂബിഭവൻ
12. സിnു െക., മംഗലാപുരം കിഴkതിൽ
13. ച nമതി ബി., േപരയtുേകാണം വീ
14. ച nമതിയm, കിഴേkkര േമലതിൽ വീ
15. േമാളിkു ി eം., തള വcിറ പുtൻവീ
16. െറ ി മാത ൂ

, ബേഥസ ാ മnിരം

മു േkാഴി വളർtൽ (വനിത)
1. സn ാ ബാലച nൻ ആർ.

േനഹാjലി

2. aംബുജാkി, വടേkചാലവിള വീ
3.

പസnകുമാരി, നnനം

4.

ക

5.

uഷ െക.ജി., pാവിള വീ

6.

uഷ, െസൗമ ാനിവാ

7.

ഭാനുമതി, പാലവിള െതേkതിൽ

8.

ഓമന, കിണറുവിള േമേലതിൽ

ണm, aനnു ഭവൻ, u ഗൻമുk്
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9.

ത

10. പു

മണിയm ബി., സുദർശന ഭവൻ.
പവലി, ചരുവിള പുtൻ വീ

11. സിനികുമാരി, നാടnൂർ വീ , െത ിേയാ
12. സുനിതാകുമാരി, aഭയം
13. uഷാകുമാരി െക., തടtിൽ പുtൻ.വീ
14. കു

m േജkb്, കളീയിലിൽ പുtൻ.വീ

15. സൂസm െറജി, pാവിള െസൻ
16. പസn

േമരീ

ി.ൈവ. കരിmുവിള വീ

17. പാറുകു ിയm, തു

ുവിള പടി

ാേ തിൽ

18. േമാളി വി., മിഥുൻ ഭവൻ.
19. െഗൗരിkു ിയm, തു

ുവിള പുtൻ വീ

20. സുമ, ആവിേയാ ് െഹൗ
21. സുമ മധു ജി., aഭിലാ

,
െഹൗ

,i

kൽ

22. ഗീതാകുമാരി, ശരണ വിലാസം, േപരയtുേkാണം
23. ജലജാകുമാരി ജി., െക.െജ. നിവാ
24. ജയകുമാരി ഏ.ആർ., രാജിവിലാസം
25. ഷിനാബിജു, തടtിവിള വീ
26. രമണിkു ിയm, രമ ാലയം, i

kൽ

27. ആനnവലി, കുntുവിള വീ
28. േലഖാേമാൾ, കുntു വടkതിൽ വീ
29. inിരാേദവിയm, േമാഹനവിലാസം
30. ബിnു eൻ., aരുൺ നിവാ
31. ശീ പിയ, ക

, േപരയtുേകാണം

ണവിലാസം

32. സിnു eം., തടtിൽ പുtൻ.വീ
33. ശീേലഖ പി. es്., നnനം
34. ലീലാm, കള

kാ ് വീ

35. ൈഷനി, ഞാറവിളയിൽ ക പാലയം
36. സരസ തി, േപരയtുേkാണtു വീ
37. ബിnു aനിൽകുമാർ.,
38. െചലm ക
39. കു

േനഹാലയം, i

ണൻ, രാഘേവ n ഭവൻ

m േതാമs്, ജിനി ഭവൻ

40. ലിsി േറായി, pാവിള ഡിൈവൻ
41. amിണികു ി െക. രമ ാഭവൻ
42. ബിൻസി ബിജു, pാവിള വീ
43. ലിsി ബാബു, ലിബിൻ ഭവൻ.
44. സതീഭായി, രേജ

ഭവൻ

45. സീതാലk്മി, കുളമുടി പുtൻ വീ
46. സിnു ഗേണ
47. ക

കുമാർ, കുളമുടിയിൽവീ

ണm, കുളമുടിയിൽവീ
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kൽ

48. ലിsി, ഷീജാഭവൻ
49. ശാnm കുntു പുtൻ.വീ , i

kൽ

50. ശീേദവി, േകശവഭവനം
51. സുമാേദവി, ചരുവിള പുtൻവീ
52. െകൗസല , aനിൽഭവൻ.
53. മാലതി െക., ഷിബുഭവൻ
54. ലതിക ബി.,ലതാഭവൻ
55. ചി തകുമാരി,െക

pളളിയിൽ പുtൻവീ

56. ഗിരിജാകുമാരി, ശീമംഗലം
57. aനിതാസജി, തടtിവിള വീ , േപരയtുേകാണം
58. കു

m തടtിവിള വീ

59. ആതിര ര

ജിt്, ശീവിനായക

60. ലീല, pാവിള പുtൻവീ
61. ച nേലഖ, ഏ.െജ.ഭവൻ(വിജയമnിരം)
62. െപാnm േഗാപാലൻ,െതേkവിള വീ
63. ജി. സരിത, വ nാവനം
64. േബബി ഗിരിജ, രജിt് ഭവൻ
65. കമലm
66. വനജാക
67. കുേ

ി., കമലാമnിരം
ണൻ,, സരസ തിയmാൾ വിലാസം

ലി ജയിം

, െനലിവിളവീ

68. സുnരിഭായി ബി., ശിവാലയം, െത ിേയാ
69. േമരിേജാർj്, െത

ിലഴികt് വീ

70. ജലജാ േജ ാതി nൻ നായർ,മാേkാ ് വീ
71. േ ഗസി േജാൺ, pാവിള സുനുഭവൻ
72. സുധാ, സുേര

ഭവനം

73. ബിnു, ബിnുഭവൻ
74. പു

പലത, ജയാഭവൻ

75. ജലജകുമാരിയm, a

ജു ഭവൻ

76. പീതാ സുശീലൻ, ശീലk്മി ഭവൻ
77. ശാnm ബി., ച nവിലാസം
78. േശാഭനാേദവിയm, ആതിരാഭവൻ
79. ഷീജ, മുരളീസദനം
80. േമാളmacൻകു
81. ര
82. കു

്, കല വിള പുtൻ വീ

നmാൾ, ചരുവിള പുtൻ വീ
m, കല വിള പുtൻ വീ

83. ഗീതാകുമാരി, മേനാ ഭവൻ
84. eം. സുമതികു ിയm, ൈകേതാ ് വീ
85. eൽസികു ി, ജൂബിഭവൻ
86. സിnു െക., മംഗലാപുരം കിഴkതിൽ
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87. ച nമതി ബി., േപരയtുേകാണം വീ
88. ച nമതിയm, കിഴേkkര േമലതിൽ വീ
89. േമാളിkു ി eം., തള വcിറ പുtൻവീ
90. െറ ി മാത ൂ

, ബേഥസ ാ മnിരം

െനൽക ഷി വികസനം
1.

ത

pൻപിളള, രാധാക

ണവിലാസം

െവ ിലക ഷി വികസനം
1.ത

pൻപിളള, രാധാക

ണവിലാസം

വാഴക ഷി വികസനം(വ dർ)
1.

ജി. േബബി,ഞാറവിളപുtൻവീ

2.

eൻ. പഭാകരൻനായർ,മാേkാ ് വീ

3.

ശശി പകാ

4.

നാരായണൻ ആചാരി, ൈലലാഭവൻ

5.

പാറുkു ിയm, വിജയസദനം, i

6.

കു

7.

ൈകേതാ ് െതേkതിൽ വീ

8.

വിശ നാഥൻപിളള,െകാc പുtൻവീ

9.

ജി.രാധാമണി amാൾ, ബിജുഭവൻ

, െകാc വിള വീ
kൽ

ുേമാൾ േജായി, േജാബി ഭവൻ

10. ലീലാm aല

, ബഥന ാസ

11. ac തൻപിളള, ചി

ുഭവൻ

12. സുേര nൻ ജി., െനടിയാ ് വീ , u ഗൻമുk്
13. േ ഗസികു ി സി.e

., ബേഥൽ മnിരം

14. േബബി െക., ചരുവിള െകാc പുtൻ വീ
15. ജി. രാമച nൻപിളള,തു

ുവിള വീ

16. േജാർj് സി., െറജി ഭവൻ
17. രാജേശഖരൻപിളള, േകായിkൽ പുtൻവീ
18. ബാലക
19. വർgീ

ണപിളള, പാലറപുtൻവീ
കു ി eൽ, ഗീൻവില

20. രാജൻകു ി പി.eൽ.,കുളമുടി പുtൻവീ
21. ജി. േമാഹനൻ, ശിവാഭവൻ
22. ജി. രാജൻ, ലk്മിവിലാസം
23. കു

ുരാമൻപിളള, വടkടt് വീ

24. ലളിത, ജയാഭവൻ, i

kൽ

25. ൈവ. േതാമs്, തടtിവിള വീ
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iടവിളക ഷിവികസനം
1.

കു

m രാജു, മുളമൂ ിൽവീ , െത ിേയാ

2.

സതിയm, ശീവിലാസം, i

3.

സതീഭായിയm പി., തുളസീമnിരം

4.

ശശിധരൻപിളള വി., േമേലേkാണt് പുtൻ വീ

5.

ബാലക

6.

aജിത, ലk്മി വിലാസം

7.

സുേര

8.

aംജിt് പി.es്., േപരയtുേകാണt് വീ

9.

ശമുേവൽ, തടtിവിളവീ

kൽ

ണപിളള വി., േമേലേkാണt് പുtൻവീ്
കുമാർ, കുntു വീ

10. ബീനാകുമാരി,പിളള വീ ,െത ിേയാ
11. െപാടികു

് െക., സജിഭവൻ

12. േബബികു ി പി.സി.,മുളമൂ ിൽ aനുനിവാ
13. തുളസി, െകാടിയിൽ വീ
14. േറാസm ബാബു, ചരുവിള പുtൻ വീ
15. കു

cൻ സി., പുtൻവിള വീ

16. തുളസീഭായി am, aരുൺ ഭവൻ.
17. ജയേമാഹൻപിളള, േകായിkൽ പുtൻവീ
18. ഗീതാമണിയm, ശീപാദം
19. മിനിേജാേമാൻ, സജിവിലാസം
20. കു

ികു ൻപിളള, കളിയിലിൽ വടേkതിൽവീ

21. െപാnm േതാമs്, െന

രഴികt് വീ

22. ച nേശഖരൻപിളള, നിഥിൻ നിവാ
23. ഭാർgവിയm, കുntyt് വീ
24. പാറുകു ിയm, pാവിള വീ
25. വിമല aനിൽകുമാർ,aനിൽഭവൻ,െത ിേയാ
26. anm േജാർjുകു ി, ബേഥൽമnിരം
27. വി കമൻപിളള, വി
28. വിsാ വർgീ

ണു മnിരം

, പുtൻ വീ

29. േഷർലി േജാൺ,പുtൻവീ
30. െറനി പി. iടിkുള, റിനുഭവൻ
31. മtായി െക.ജി., കുntുപുtൻവീ
32. മ

ജു aജികുമാർ, സരസ തി മnിരം

33. സുേര

ബാബു, aനnുനിവാ

34. േജാpൻവർgീ

, pാവിള വീ

35. സn ാേദവി വി.es്., വ nാവനം
36. സുഷമ, മാവിള വീ
37. സുധ പി., ഹരീ
38. സരസm, u

ഭവൻ

ി ഭവൻ.
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39. മണിയm, ശീജാമnിരം, െത ിേയാ
40. ജയലk്മി, േദവ പീയ
41. ജയേദവൻപി.ടി., പാലtി ് വീ
42. രമണിയm സി, aരുണാനിവാ
43. ശശികല ബി.,ചരുവിള പുtൻവീ
44. ബാലക
45. ക

ണപിളള െക.ജി., ആശാമnിരം

ണൻകു ി, ഏ.െക.നിവാ

46. amിളി ആ .വി., aശ തി
47. ആർ.വി.ജയ പകാ
48. വർgീ
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

, രവീ n വിലാസം

പി.െജ., pാവിള േ ഗ

ഭവൻ

േജാ j്, ജിജി ഭവൻ
ജി.െബnി, പി.പി. ി.െഹൗ
േരവm ബി., േജ ാതിഭവൻ
വിജയരാ വി.ആർ., േകായിkൽ പുtൻവീ
aനിരുdൻ ജി., െഗൗരിനnനം
ബിnു ആർ., മാംവിള വീ
യേശാധരൻ, ആതിരഭവൻ, േപരയtുേകാണം
ക
ണകുമാർ eൻ,പുtൻമഠം
സുേര nബാബു െക., ധന ാനിവാ
രാധാമണി,കുntyt് വീ
ബാബുകു ൻപിളള, േഗാകുലം
േ ഗസി േജാർj്, തു
ിൽപറmിൽവീ
േഷർലി േജാൺ,ചരുവിള പറ ാംവീ
രാജm, തു
ുവിള വീ
ശിവകുമാർ, uഷs്
ദീപ ജി.,െകാc വിളവീ
മായ, ശീേദവി മnിരം,u ഗൻമുk് സദാനnപുരം
eൽസിബാബു, ചരുവിള പുtൻവീ
സതീേദവി പി., േമാഹനവിലാസം
േതാമs് േയാഹnാൻ, ി. ി.ഭവൻ, u ഗൻമുk്
സുജാത, es്.es്. നിവാ
മിനിേമാ സി., ക
ണഭവൻ
ലളിതmാൾ, െതേkവിള വീ
ി. സുേര കുമാർ,കാവyt് വീ
ജയകുമാരി െക., aഖിൽ നിവാ , i
kൽ
ര നm ി., വിമലഭവൻ കിഴേkതിൽ.
ചിnm, ഷാജി ഭവൻ
സരസ തി, ശീജിt് വിലാസം
േജായി ജയിം , െനലിവിള വീ
െബnി േതാമ , പുtൻ വീ
സുജ, മുളമൂ ിൽ ജൂബിേകാേ
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ജലേസചനtി
1.
2.
3.
4.
5.

പm് െസ ് sാപിkൽ (വനിത)

ആലി േബബി, ആലുവിളവീ
മുരളീധരൻ പിളള ,നാടnൂർ കിഴkതിൽ വീ
uഷാകുമാരി, a ജുഭവൻ
രാേജ nൻപിളള, ക
ണക പ
ആനnൻ, ലk്മി വിലാസം

ൈജവ പckറി വികസനം (വനിത)
ണവിലാസം
1. ഷീല, ക
2. സാവി തിയm, മാടവിള വീ
3. ശാലിനി, െകൗ തുഭം
4. കു
m േജkb്, സീമാേകാേ
5. ഓമന, മലയിൽവീ
6. ലk്മികു ിയm, േരവതി
7. സരസ തിയmാൾ, മുരളീസദനം
8. ഷീലാകുമാരി es.,മു
kൽപുtൻവീ
9. ര നm, മുരളീഭവൻ,െത ിേയാ
10. ബാലക
ണപിളള,തു
ുവിള പടി
ാേ തിൽ
11. സുജാത ആർ, മണിമംഗലം, i
kൽ
12. ത മണിസ സി.,കിണറുവിളവീ , i
kൽ
13. സേnാ കുമാർ, ആലുവിള വീ ,
14. േറായിനി ഫിലിp്, േറാ ഭവൻ
15. ഗീതാരാധാക
ണൻ eൽ, തളിേരാ ് കിഴേkതിൽവീ
16. ജാനകിയm ജി.,തു ുവിള പടി
ാേ തിൽ വീ
17. വിജയൻപിളള, വിജയാഭവൻ
18. വിജേയ nൻ, വിജയാനിവാ
19. േശാശാm മാത ൂ,ആവിേയാ ് ബംgാ , i
kൽ
20. ജഗദm, രാേജ ഭവൻ
21. പഭാേജkb്, മുകള വിള പിൻ വില, െത ിേയാ
22. സരസm, ശശിമnിരം
23. നിതാനnൻ ആചാരി, നിഥിൻഭവ ,
24. രാധ, രതീ ഭവൻ
25. ഗീത ജി., െതേkവിള വീ , i
kൽ
26. eൽസിബാബു, ചരുവിള പുtൻവീ
27. സതീേദവി പി., േമാഹനവിലാസം
28. േതാമs് േയാഹnാൻ, ി. ി.ഭവൻ, u ഗൻമുk്
29. സുജാത, es്.es്. നിവാ
30. മിനിേമാൾ സി., ക
ണഭവൻ
31. ലളിതmാൾ, െതേkവിള വീ
32. ി. സുേര കുമാർ,കാവyt് വീ
33. ജയകുമാരി െക., aഖിൽ നിവാ , i
kൽ
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34. ര നm ി., വിമലഭവൻ കിഴേkതിൽ.
35. ചിnm, ഷാജി ഭവൻ
36. സരസ തി, ശീജിt് വിലാസം
37. േജായി ജയിം , െനലിവിള വീ
38. െബnി േതാമ , പുtൻ വീ
39. സുജ, മുളമൂ ിൽ ജൂബിേകാേ
40. സn ബാലച n , േനഹാ ജലി
41. aംബുജാkി, വടേkവിള വീ
42. വർgീ കു ി eൽ, ഗീൻവില
43. രാജൻകു ി പി.eൽ.,കുളമുടി പുtൻവീ
44. ജി. േമാഹനൻ, ശിവാഭവൻ
45. ജി. രാജൻ, ലk്മിവിലാസം
46. കു
ുരാമൻപിളള, വടkടt് വീ
47. ലളിത, ജയാഭവൻ, i
kൽ
48. ൈവ. േതാമs്, തടtിവിള വീ
49. മായ, ശീേദവി മnിരം,u ഗൻമുk്,സദാനnപുരം
ഭവന പുനരുdാരണം (ജനറൽ)
kൽ
1. േവലായുധൻ ആചാരി, ബിnുഭവൻ, i
2. േഷർലിേജാൺ, ചരുവിള പുtൻവീ
ണപിളള, ബിnുവിലാസം
3. ബാലക
4. ഏലിയാm ഷാജി, ഷീജാഭവൻ
5. ബിnു പസാ , പസാ ഭവൻ,
6. es്. ജയകുമാർആചാരി,േജ ാതിഭവൻ
7. ൈദവ ശിഖാമണി, ആനn് ഭവൻ
8. ഐസk്, ഏ.ബി.മnിരം
9. െചലm,പtിലഴികt് േമലതിൽ
10. ലീലാm സാം, aഖിൽ ഭവൻ,
11. ശ ാമള പി., a ജുനിവാ
12. ലതിക പി., കിണറുവിള േമലതിൽ വീ
13. ശിവൻകു ി വി., കുnt് െതേkതിൽവീ
14. സജീ nബാബു, iട kാ വിള വീ
15. ആർ. ബാലച nൻ, േനഹാ ജലി
16. മധുസൂദനൻപിളള െക., aമിt് നിവാ
17. വസnാവിജയൻ,വിപിൻനിവാ
18. സി.കമലm, ഗീതാഭവൻ
19. ത cൻ, തടtിവിള വീ
20. ലളിതാmാൾ, കുntുേമലതിൽവീ
21. േശാശാm e ., ചരുവിള വീ , േപരയtുേകാണം

8

22. aനിൽകുമാർ,കുntുവിള വീ
23. േജാൺസൺ,pാവിള െതേkതിൽ
24. ജി. നടരാജൻ, aംബികാലയം
25. aനിതാകുമാരിam പി., aപർ

നിവാ

26. രമണി, രമ ാഭവൻ
27. കു

cൻ eം., പാലേkാ ് വീ ,േപരയtുേകാണം

28. സേരാജിനി amാൾ, രുgിണിഭവനം
29. an, തടtിേമേലതിൽവീ
30. സദാനnൻആചാരി,സുനിതാഭവൻ
31. ശാരദ, രാേജ

ഭവൻ

32. നിർmലകുമാരിam െജ.,ര

ജി

ഭവൻ

33. ശ ാമള, പtിലഴികt് വീ
34. ശാnm ആർ.,ഗംഗാലയം
35. കു

m, ചരുവിള പുtൻ വീ

36. േഗാപാലക

ണൻ, കുntുവീ

37. േഗാപിനാഥൻആചാരി, കുntുവീ
38. ഐസk് പി.,ചരുവിള വീ
39 േഗാമതിയmാൾ, സതീ

ഭവനം

പാലളkുn കർഷക k് സ
1.

ഗീതാകുമാരിയm െജ., കുഴിവിളവീ ,െത ിേയാ

2.

േദവകിയm, മു

3.

ബി. aനിൽകുമാർ,േരവതി

4.

പീതാബാലൻ, േമേലേkാണt്പുtൻവീ

5.

ഓമനയm, മു

6.

മധുസൂദനൻനായ .െക.,മ

kവിള പടി

kവിള പടി

7. വtല, aഖിൽ നിവാ

,i

ാേ തിൽ

ാേ തിൽ

ജുസദനം
kൽ

8. േബബി eം., ചരുവിളപുtൻ വീ
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സിഡി

9. േഗാപാലൻ, േഗാപിതം, i

kൽ

10. eം. സുമതികു ിയm, ൈകേതാ ് വീ
11. eൽസികു ി, ജൂബിഭവൻ
12. സിnു െക., മംഗലാപുരം കിഴkതിൽ
13. ച nമതി ബി., േപരയtുേകാണം വീ
14. ച nമതിയm, കിഴേkkര േമലതിൽ വീ
15. േമാളിkു ി eം., തള വcിറ പുtൻവീ
16. െറ ി മാത ൂ

, ബേഥസ ാ മnിരം

കnുകാലിക k് iൻഷുറൻ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ഗീതാകുമാരിയm െജ., കുഴിവിളവീ ,െത ിേയാ
േദവകിയm, മു
kവിള പടി
ാേ തിൽ
ബി. aനിൽകുമാർ,േരവതി
പീതാബാലൻ, േമേലേkാണt്പുtൻവീ
ഓമനയm, മു
kവിള പടി
ാേ തിൽ
മധുസൂദനൻനായ .െക.,മ ജുസദനം

7. വtല, aഖിൽ നിവാ

,i

kൽ

8. േബബി eം., ചരുവിളപുtൻ വീ
9. േഗാപാലൻ, േഗാപിതം, i

kൽ

10. eം. സുമതികു ിയm, ൈകേതാ ് വീ
11. eൽസികു ി, ജൂബിഭവൻ
12. സിnു െക., മംഗലാപുരം കിഴkതിൽ
13. ച nമതി ബി., േപരയtുേകാണം വീ
14. ച nമതിയm, കിഴേkkര േമലതിൽ വീ
15. േമാളിkു ി eം., തള വcിറ പുtൻവീ
16. െറ ി മാത ൂ

, ബേഥസ ാ മnിരം
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പരിരk

ഭിnേശഷിയുളള കു ികൾk്
1. aനുജ വി.es്., േമലൂ ് പുtൻവീ
ഗാർഹിക ബേയാഗ ാ
1.
2.
3.

സതീേദവി,ശ രവിലാസം
വസnകുമാരിam, ൈകേതാ ് െതേkതിൽ
രാധാക
ണൻ ഏ., േര മാഭവൻ

4.

വtല, aഖിൽ നിവാ

5.

േബബി eം., ചരുവിളപുtൻ വീ

6.

േഗാപാലൻ, േഗാപിതം, i

7.

eം. സുമതികു ിയm, ൈകേതാ ് വീ

8.

eൽസികു ി, ജൂബിഭവൻ

9.

സിnു െക., മംഗലാപുരം കിഴkതിൽ

,i

േകാളർഷിp്
ളാൻ

kൽ
kൽ

10. ച nമതി ബി., േപരയtുേകാണം വീ
11. ച nമതിയm, കിഴേkkര േമലതിൽ വീ
12. േമാളിkു ി eം., തള വcിറ പുtൻവീ
13. െറ ി മാത ൂ

, ബേഥസ ാ മnിരം

പ ികവിഭാഗം
തുറsായ കിണർ, ശുചിത കിണറാkൽ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

െകാc െചറുkൻ, േപ
ുംമുകളിൽ വീ
സുജ, പതിേkാ ് ചരുവിളവീ
െചലm, കരിmുവിള വീ
സൂസm, കള kാ ് വീ
ഓമന, തടtിവിളവീ
േ ഗസി, തടtിവിളവീ
കു
ുെപ ്, കള kാ വീ
കു ി, കള kാ ് വീ
സുമ സി., സിബിൻ നിവാ

കിടാരി വളർtൽ.(വനിത)

1.
2.
3.
4.
5.

ബാബു,െകാടിയിൽവീ
തുളസി,ൈകേതാ ് വടേkതിൽചരുവിള വീ
കുമാരൻ,േപ
ുംമുകളിൽവീ
രാേജ
ആർ. െകാടിയിൽ വീ
വtല േമാഹനൻ, മ
ാരേkാ ് വീ

പ ികജാതി വിദ ാർtികൾk്
1.
2.

ശശി,കള kാ ് വീ , േപരയtുേകാണം
aച ൂതൻ െക., ആര ഭവൻ
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േകാളർഷിp്

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

സുഭ ദ, കരിmുവിള വീ
വtല േമാഹനൻ, മ
ാരേkാ ് വീ
amിണി, മ ജു ഭവൻ, േപരയtുേകാണം
ശരണ es്., കള kാ വീ
സൂര വി., aശ തി ഭവൻ
സുവർ
വി.es്., aശ തി ഭവൻ
രാേജ nൻ ആർ, െകാടിയിൽവീ
പു പ പി.,േവ
വിള വീ

വ dക k് ക ിൽ-പ ികജാതി

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

േഗാപാലൻ, പതിേkാ ്ചരുവിള വീ
െചലm, പുtൻപുരവീ
മണിയൻ, െകാടിയിൽവീ
കു
ിരാമൻ,െകാടിയിൽ വീ
കു
ുേമാൾ, െനലിവിളവീ
പാറുകു ി, ചരുവിള വീ
െപാടിcി, ചരുവിളപുtൻവീ
െചലpൻ, ചരുവിളപുtൻ വീ
െചലp ,aജയ ഭവനം
ക
ണm, കാവുവിളവീ

ഭവനപുനരുdാരണം—പ ികജാതി
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ശശി ി., കള kാ വീ
െഗൗരി, േപ
ുംമുകളിൽവീ
മലിക െക., കള kാ ് വീ
ഏലിയാm, രാജിഭവൻ
െബnി, ലിബിൻഭവൻ,
ലളിതാംബിക es്., ചരുവിളപുtൻവീ
രാജm, െകാടിയിൽ വീ
സുമ ഏ., സുകുവിലാസം
േ ഗസികു ി, േയശുദാ
ഭവനം
ച nമതി, ആൽബിഭവനം
തുളസി, കരുmുവിളവീ
െപാടിcി ആർ., കരിmുവിള വീ

േളാk് പ

ായt് ആനുകൂല

ൾ

വാഴക ഷി—ഭാവന കുടുംബ ശീ, സ രലയ കുടുംബ ശീ, ലk്മി കുടുംബ ശീ, ആ ശയ
കുടുംബ ശീ, െസൗഭാഗ

കുടുംബ ശീ, ശി

പി കുടുംബ ശീ,akര കുടുംബ ശീ,ൈകരളി

കുടുംബ ശീ, മാതാ കുടുംബ ശീ,
വനിത സ യം സഹായസംഘ

ൾk് േതനീcക ഷി—aനശ ര കുടുംബ ശീ, പുലരി

കുടുംബ ശീ,
േകാഴി ഗാമം--ഗായ തി കുടുംബ ശീ,നവതരംഗം കുടുംബ ശീ, ശീദുർg കുടുംബ ശീ,
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കശുമാ

ക ഷി—വി

ഫാഷൻ ഡിൈസനിം

േനശ ര കുടുംബ ശീ,
& തyൽ പരിശീലനം--മഹാേദവ കുടുംബ ശീ,

ജിലാ പ
പു

ായt് ആനുകൂല

ൾ

പക ഷി--ഗായ തി കുടുംബ ശീ-ദിവ ാ രാജീ

( പസിഡൻ ),രാജീ

സദാനnപുരം-MOB:9961242182,രാജലk്മി(െസ ക റി), രാേജ

വിലാസം,

ഭവൻ MOB:-9207852385

നവതരംഗം കുടുംബ ശീ-സുnരീഭായി( പസിഡൻ ), MOB:9946325386, ജയ ശീ(െസ ക റി),
MOB:9633651917, ൈകരളി കുടുംബ ശീ-വtലാേമാഹൻ( പസിഡൻ ),മ
MOB:8129171446, ലിsി േറാ

ാരേkാ

വീ ,

(െസ ക റി), pാവിള ഡിൈവൻ, MOB:9746914791, മാതാ

കുടുംബ ശീ- ഷീജ( പസിഡൻ ),pാവിള േ ഗ

ഭവൻ, MOB:9567801256, ശാരി(െസ ക റി),

ബിനുഭവൻ, MOB:9744868610
വനിത സ യം സഹായസംഘ

ൾk് േതനീcക ഷി --പുലരി കുടുംബ ശീ-

വസുമതി( പസിഡൻ ), MOB:9447561460, സുഭ ദ (െസ ക റി), MOB:9847076793 aനശ ര

കുടുംബ ശീ-വിജയ( പസിഡൻ ), MOB:8547404261, ലത(െസ ക റി), MOB:8113951511
േതനീcക ഷി --akയ കുടുംബ ശീ- aശ തി( പസിഡൻ ), രാേജ
MOB:8943763190, സുജാത(െസ ക റി),es്.es്.നിവാ
േഗാവർdിനി--വി

ഭവൻ,

, MOB:9562202929

േനശ ര കുടുംബ ശീ-ശശികല( പസിഡൻ ), MOB:8606824751,

മായ(െസ ക റി),മേനാ
ബിnു( പസിഡൻ ), തു

മnിരം, MOB:9496410367, ശീദുർg കുടുംബ ശീുവിള പടി

ാ തിൽ, േശാഭനകുമാരി(െസ ക റി), േഗാകുലം,

MOB:9946156956
വനിത സ യം െതാഴിൽ--akര കുടുംബ ശീ-സാവ തിയm( പസിഡൻ ),മാംവിളവീ ,
സദാനnപുരം,സിnു(െസ ക റി),തടtിൽപുtൻവീ ,സദാനnപുരം
വനിത ൈകtറി വ വസായ സഹകരണസംഘം നവീകരണം-- ൈകരളി കുടുംബ ശീവtലാേമാഹൻ( പസിഡൻ ), മ
േറാ

ാരേkാ

വീ , MOB:8129171446, ലിsി

(െസ ക റി), pാവിള ഡിൈവൻ, MOB:9746914791

വനിത സ യം െതാഴിൽ സംരംഭകർk് റിേവാൾവിം
സിnു ദീപു( പസിഡൻ ), പുn

ഫ

്--മഹാേദവ കുടുംബ ശീ-

kൽ വീ , െത ിേയാ , MOB:9946642970,

കവിത(െസ ക റി), കുളമുടിയിൽ വീ , സദാനnപുരം, MOB:
വാഴക ഷി--ഭാവന കുടുംബ ശീ-മ
i

ജു aനിൽകുമാർ( പസിഡൻ ), സരസ തി മnിരം,

kൽ, MOB:7025152560, ലതിക വിദ ാനnൻ(െസ ക റി), ചരുവിള േമലതിൽ

വീ , MOB:9946527657, സ രലയ കുടുംബ ശീ-സരസ തി ഷാജൻ( പസിഡൻ ),
വിജയഭവനം, MOB:9746833459, വസn(െസ ക റി),ൈകേതാ

വീ , MOB:9605269384

ലk്മി കുടുംബ ശീ-aനിത( പസിഡൻ ), തുളസീഭവനം, ബിnു പസാ (െസ ക റി),
പസാ ഭവൻ, MOB:9744944845, ആ ശയ കുടുംബ ശീ-aജിത eൻ.( പസിഡൻ ),
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ലk്മിവിലാസം, MOB:9072131270, േലഖാരേമ

(െസ ക റി), കവാyt് വീ ,

MOB:9400419136, െസൗഭാഗ കുടുംബ ശീ-രമണിയm( പസിഡൻ ),aരുണാനിവാ
MOB:9961822023,ഷിനി രാേജ

(െസ ക റി), aൈദ തം, MOB:9946630209
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