സമഗ കാർഷ ിക വികസനം- വാർB
I

െനൽ വി് വിതരണം ഒാം വിള, രാംവിള
1 വി െക പവിതൻ, പീടിക വള

ിൽ െഹൗ

2 സുേര ബാബു, നിർാലം
3 രാഘവൻ ച!േളാൻ, ആലമു$ക%ി

റ!ിൽ

4 മേനാ' ഇ, കല)*െക+ി
5 ടി നാരായണൻ ന!ാർ, മഠ/ിൽ െഹൗ
6 േശാഭ െക, പാേറൽ െഹൗ
7 വ2ൻ സി, കാ+ിെല പറ!്
8 ടി െക ജ ഗത, നദിയു$ക%ി
II

റ!്

െനൽൃഷി് ൈജവവളം
1 രാജ ീവൻ എൻ പി
2 വി െക പവിതൻ, പീടിക വള
3 ടി െക ജ ഗത, നദിയു$ക%ി

ിൽ െഹൗ

റ!്

4 വ2ൻ സി, കാ+ിെല പറ!്
5 േശാഭ െക, പാേറൽ െഹൗ
6 െസൗമിനി വി
7 മേനാ' ഇ, കല)*െക+ി
8 രാമച8ൻ പുതു9ുടി
9 ടി നാരായണൻ ന!ാർ, മഠ/ിൽ െഹൗ
10 പഭ ടി
III

െത്കൃഷി് ൈജവവളം
1 വ2ൻ െക
2 ശാമളകുമാരി എ പി
3 സതീ കുമാർ പി പി
4 ബീന സി എം
5 പവിതൻ പുള*9ി
6 ടി േരാഹിണി
7 റീജ

െക െക

8 നളിനി പുന9ൂൽ
9 ൈഷ ന സി െക
10 മാധവി ആർ
11 ഭാകരൻ േകാ>ാ?
12 യു എൻ പശാ@ച8ൻ
13 രഘുനാഥൻ എം

1
മാർ്

14 സുജ ാത യു എൻ
15 യു എൻ പേമാദച8ൻ
16 യു എൻ സതച8ൻ
17 വിജ യ െക
18 ശശി േകാ+ായി
19 േമലാടൻ വിജ യൻ
20 െക േപമവല)ി
21 പുള*9ി േദവി
22 കമല സി വി
23 മാണിയ/് വാസു
24 െപാC!/് അന@ൻ
25 ശീധരൻ സി
26 െവ$/് ദാസൻ
27 കല)E%ി രവീ8ൻ
28 കുമാരൻ സി
29 വി െക ൈശലജ
30 പി െക രേമശൻ
31 വി െക സഹേദവൻ
32 രാജ ൻ വി എം
33 െഗൗരി

വി െക

34 പവിതൻ എം
35 ടി നാരായണൻ ന!ാർ, മഠ/ിൽ െഹൗ
36 േഗാപി

സി

37 പി എൻ സജ ീF കുമാർ
38 സുേര8ൻ എം
39 രാഘവൻ ച!േളാൻ, ആലമു$ക%ി
40 എം പുപവല)ി
41 എൻ ടി മുരളീധരൻ
42 റീജ

എൻ െക

43 പേരരി നളിനി
44 െക രാേജ 
45 ടി കമലാGി
46 പസC പി വി
47 കു%ാേHരി ദാമു
48 വടവതി ജ ാനകി

റ!ിൽ

49 വി െക സതൻ
50 പി െക ഹരിദാ
51 െക വിേനാI കുമാർ
52 മാലതി വി ആർ
53 കൂേനരി േദവു
54 പEജ

െവ$*വ

55 മേനാ' ഇ, കല)*െക+ി
56 സുേര ബാബു
57 ലG്മണൻ പി വി
58 സുജ ി/് കുമാർ എ
59 സംഗീത എ
60 േറാജ

എ പി

61 േരാഹിണി െവ$*വ
62 സദാന8ൻ െക വി
63 എം രാജ ൻ
64 ഷ ീന പി പി
65 സുഹറ സി പി
66 യൂസJ എൻ
67 വി െക സുേരശൻ
68 ധേന പി
69 ഗംഗാധരൻ െക െക
70 ഉ/മൻ പി പി
71 സാലിL സി പി
72 റസ
73 സുൈബദ സിപി
74 പി

വ2രാജ ൻ

75 എം ഷ ിജ ി/്
76 എൻ ഭാനുമതി
77 എം

േപമ

78 രാജ ീവൻ എൻ പി
79 ഭാകരൻ പി
80 എൻ എൻ മേനാ' കുമാർ
81 ദാേമാദരൻ സി
82 വി െക പവിതൻ, പീടിക വള
83 മുകു8ൻ െക

ിൽ െഹൗ

84 എ െക െമാMതീൻ
85 ഉ/മൻ എൻ െക
86 അN*തൻ കു%ാേHരി
87 ഗണപതിയാടൻ വിജ യൻ ന!ാർ
88 സിOു പി
89 െസൗമിനി വി
90 കരുണൻ പി െക
91 വ2ൻ സി
92 യേശാദ പുതു9ുടി
93 ചിറാൽ ച8ൻ
94 രാധ എൻ
95 െക പി ശശിധരൻ
96 േശാഭ െക
97 എൻ ശീധരൻ
98 എം വിജ യൻ
99 വ2 കുമാരി സി എം
100 ഒ പി ബാലൻ
101 എം ദാസൻ
102 ആല9%ി നാണു
103 രാേഗ എം
104 അനിത എം
105 മാധവി പി
106 രാജ ു പി
107 വാസു കാരായി
108 നാരായണി എ
109 വലിയായി സതൻ
110 കാർ/ായനി േതാ+/ി
111 കാർ/ായനി സി
112 ശീധരൻ
113 ശീന മേനാ'
114 െക പി കുമാരൻ
115 െസൗമിനി പി വി
IV

േരാഗബാധിത െതുകൾ മുറി"് മാ#ൽ
1 വി ച8ൻ
2 എൻ ഭാനുമതി

3 മാധവി ആർ
4 രാജ ീവൻ എൻ പി
5 മേനാ' കുമാർ എൻ
6 ദാേമാദരൻ സി
7 എ െക െമാMതീൻ
8 അN*തൻ കു%ാേHരി
9 വിജ യൻ ന!ാർ
10 സിOു പി
11 സി ശാ@
12 വ2ൻ സി
13 െക പി ശശിധരൻ
14 േശാഭ െക
15 സവിത വി
16 വ2കുമാരി സി എം
17 വിജ യരാജ ൻ
18 അനിത എം
19 പി ബാലകൃണൻ
20 എൻ ടി മുരളീധരൻ
21 െക രാേജ 
22 കു%ാേHരി ദാമു
23 വാകയിൽ ജ ാനു
24 വടവതി ജ ാനകി
25 വി െക സതൻ
26 പEജ

െവ$*വ

27 രാധ പി പി
28 െക േദവി
29 േരാഹിണി െവ$*വ
30 സദാന8ൻ െക വി
31 പുപ നാണു
32 ശാമളകുമാരി എ പി
33 ബീന സി എം
34 പി േരാഹിണി
35 നളിനി പുന9ൂൽ
36 വിജ യ െക
37 േമ

ാടൻ വിജ യൻ

38 േമ

ാടൻ വിജ യൻ

39 േദവി പി
40 േകാ>ാ+് ഭാകരൻ
41 െപാല

ാടി പവിതൻ

42 മാണിയ/് വാസു
43 മാണിയ/് ഭാരതി
44 വി െക സഹേദവൻ
45 വി െക രേമശൻ
46 െഗൗരി

വി െക

47 പവിതൻ എം
48 ശാരദ െപാC!/്
49 നാണി എ
50 വാകയിൽ ചാ/ു9ു+ി
51 കാർ/ായനി േതാ+/ി
52 സി കാർ/ായനി
53 െക വി കുമാരൻ
54 ൈഹമാവതി ടി
55 െസൗമിനി പി വി
V

പകരം െതിൻ ൈത
1 രാജ ീവൻ എൻ പി
2 സവിത വി

VI

പ"റി വി് വിതരണം
1 വ2ൻ െക
2 മേനാ' കുമാർ എൻ
3 ൈഷ ലജ

ഇ എ

4 ജ ാനകി െപാേനാൻ
5 ഒ രാമദാസൻ
6 ബാബു സി
7 െപാC!/് ചാ/ു9ു+ി
8 അന@ൻ മൂർേ9ാ/്
9 വി െക അംബുജ വല)ി
10 രാധ എൻ
11 സവിത വി
12 അനിത എം
13 പേരരി നളിനി

14 െസൗമിനി പി
15 ടി കമലാGി
16 സതച8ൻ
17 നാരായണി ചിRാ9%ി
18 െപാC!/് അന@ൻ
19 ശശിധരൻ സി
20 െച$/് ദാസൻ
21 വാകയിൽ ദാസൻ
22 കല)E%ി ജ ാനു
23 വാകയിൽ ജ ാനു
24 വടവതി ജ ാനകി
25 മേനാ' ഇ, കല)*െക+ി
26 സുേര ബാബു
27 വി പദീപൻ
28 ഷ ീന പി പി
29 ബീനി സി എം
30 ൈഷ ന സി െക
31 പവിതൻ എം
32 രാജ ു പി
33 ശാ@ മൂർേ9ാ/്
VII

ഇ'ി മ(ൾ കി#് വിതരണം
1 സSന സജ ി/്
2 പവിതൻ െപാല

ാടി

3 ഒ പTിനി
4 മാണിയ/് ഭാരതി
5 ശശിധരൻ സി
6 കല)E%ി രവീ8ൻ
7 കുമാരൻ സി
8 പസാI പി െക
9 ബി8ു പി െക
10 പസീത െക പി
11 പദീപൻ പി
12 െഗൗരി

വി െക

13 പവിതൻ എം
14 ശാരദ െപാC!/്

15 എൻ ആയിഷ
16 രാജ ൻ വി എം
17 കല)E%ി ജ ാനു
18 മണ9ടവൻ രാഘവൻ
19 പി േരാഹിണി
20 പജ ി/് കുമാർ പി
21 നളിനി പുന9ൂൽ
22 മാധവി ആർ
23 ഭാകരൻ േകാ>ാ?
24 ശാ@ എൻ
25 യു എൻ സതച8ൻ
26 യു എൻ പേമാദച8ൻ
27 സുഹറ സി പി
28 യൂസJ എൻ
29 സിOു പി
30 ദീജ ി/് െക െക
31 വിമല പി
32 ശശി േകാ+ായി
33 േമ

ാടൻ വിജ യൻ

34 നബീസു

സി െക

35 സതൻ പി
36 ഓമന ടി
37 നാരായണി ചിRാ9%ി
38 േകാ>ാ+് രാഘവൻ
39 സുേര8ൻ െക
40 പEജ

െവ$*വ

41 ഷ ിജ ിന പി
42 േശാഭ പി
43 സുജ ി/് കുമാർ എ
44 സംഗീത എ
45 ഗിരിജ

െക

46 റിേജ  എ പി
47 ൈഷ മ െക
48 വിേനാദൻ െക
49 രാധ പു/ൻ പുരയിൽ

50 െക േദവി
51 അേശാകൻ
52 വി പദീപൻ
53 േരാഹിണി െവ$*വ
54 സദാന8ൻ െക വി
55 പുപ നാണു
56 പകാശൻ എൻ
57 നേ!ാൻ വിലാസിനി
58 ഷ ീന പി പി
59 സതീ കുമാർ പി പി
60 രമ എൻ
61 എം ജ ാനകി
62 മൂലാൻ വിജ യൻ
63 വസ@ െക
64 വസ@കുമാരി

പി വി

65 ബീന സി എം
66 ലG്മണൻ െക
67 പവിതൻ പി
68 രാമച8ൻ സി
69 ഒ പി ബാലൻ
70 ശീജ

പി എം

71 ആല9%ി നാണു
72 അേശാകൻ വി
73 രാേഗ എം
74 അനിത എം
75 പി ബാലകൃണൻ
76 പേരരി നളിനി
77 നിഷ ാI െക
78 എം പുപവല)ി
79 െക രാേജ 
80 ടി കമലാGി
81 പസC പി വി
82 േവേ$ാ/് േദവി
83 വാകയിൽ കല)Vാണി
84 വി ടി രാജ ീവൻ

85 വടവതി ജ ാനകി
86 പീത െക
87 വി ശാരദ
88 പTജ
89 മാലതി വി ആർ
90 ൈഷ ലജ

ഇ എ

91 എ െക െമാMതീൻ
92 അംബുജ വല)ി പി െക
93 സിOു പി
94 ഗംഗാധരൻ െക െക
95 ടി െക ജ ഗത,
96 സി ശാ@
97 കരുണൻ പി െക
98 രാധ എൻ
99 എൻ ശീധരൻ
100 വ2കുമാരി സി എം
101 വി െക സുേരശൻ
102 ഉ/മൻ പി പി
103 െപാC!/് ചാ/ു9ു+ി
104 അന@ൻ മൂർേ9ാ/്
105 വ2ൻ ഒ
106 രവീ8ൻ െക
107 രാജ ീവൻ എൻ
108 ഇ എ സുേര
109 മേനാ' കുമാർ എൻ
110 ജ ാനകി െപാേനാൻ
111 രാജ ു പി
112 നാരായണി എ
113 വാകയിൽ ചാ/ു9ു+ി
114 ശാ@ മൂർേ9ാ/്
115 െക വി കുമാരൻ
116 ജ യശീല വി
117 എൻ ടി മുരളീധരൻ
VIII

േന)*വാഴ് വളം വിതരണം
1 വി െക സുേരശൻ

2 സാലിL സി പി
3 എം ഷ ിജ ി/്
4 പി വ2രാജ ൻ
5 രാജ ീവൻ എൻ പി
6 മേനാ' കുമാർ എൻ
7 മുകു8ൻ െക
8 അN*തൻ കു%ാേHരി
9 വിജ യൻ ജ ി
10 െസൗമിനി വി
11 വ2ൻ സി
12 പാറാൽ മുകു8ൻ
13 േശാഭ െക
14 എൻ ശീധരൻ
15 എം വിജ യൻ
16 ടി നാരായണൻ ന!ാർ, മഠ/ിൽ െഹൗ
17 ടി കമലാGി
18 സുേര ബാബു
19 സംഗീത എ
20 എം രാജ ൻ
21 വ2ൻ െക
22 ബീന സി എം
23 വി േരാഹിണി
24 രാഘവൻ ചിRാ9%ി
25 യു എൻ സതച8ൻ
26 മാണിയ/് വാസു
27 പുതു9ുടി രാമച8ൻ
28 ശീധരൻ സി
29 വി െക രേമശൻ
30 രാജ ൻ വി എം
31 രാജ ു പി
IX

കിഴ് വർ, കി#്
1 അംബുജ വല)ി പി െക
2 ചിറാൽ ച8ൻ
3 െക പി ശശിധരൻ
4 വിജ യൻ എം

5 ഒ പി ബാലൻ
6 ശീജ

പി എം

7 അേശാകൻ വി
8 അനിത എം
9 ടി നാരായണൻ ന!ാർ, മഠ/ിൽ െഹൗ
10 എൻ ടി മുരളീധരൻ
11 ടി കമലാGി
12 വടവതി ജ ാനകി
13 വി ശാരദ
14 കൂേനരി േദവു
15 മേനാ' ഇ, കല)*െക+ി
16 സുേര ബാബു
17 ഷ ിജ ിന പി
18 സംഗീത എ
19 നേ!ാൻ വിലാസിനി
20 സരീ കുമാർ പി പി
21 എം ജ ാനകി
22 വസ@ െക
23 വസ@കുമാരി

പി വി

24 ലG്മണൻ െക
25 പവിതൻ പുള*9ി
26 പജ ി/് കുമാർ പി
27 ൈഷ ന സി െക
28 രാഘവൻ ചിRാ9%ി
29 ശാ@ എൻ
30 േമ

ാടൻ വിജ യൻ

31 സതൻ പി
32 ഓമന ടി
33 െപാല

ാടി പവിതൻ

34 രാമച8ൻ പി
35 കുമാരൻ സി
36 പദീപൻ പി
37 രാജ ൻ വി എം
38 കല)E%ി ജ ാനു
39 ബാബു സി

40 ഉ/മൻ പി പി
41 എം ഷ ിജ ി/്
42 രാജ ീവൻ എൽ പി
43 മേനാ' കുമാർ എൻ
44 സുഹറ സി പി
45 യൂസJ എൻ
46 രാജ ു പി
47 നാരായണി എ
48 വാസു കാരായി
49 െസൗമിനി പി വി
X

നാടൻ വാഴ് വിതരണം
1 െപാC!/് ചാ/ു9ു+ി
2 രാജ ീവൻ എൻ പി
3 േരാഹിണി പേലരി
4 മേനാ' കുമാർ എൻ
5 ൈഷ ലജ

ഇ എ

6 ഉ/മൻ എൻ െക
7 ശശിധരൻെക പി
8 ഒ പി ബാലൻ
9 രാേഗ എം
10 അനിത എം
11 ടി നാരായണൻ ന!ാർ, മഠ/ിൽ െഹൗ
12 ടി കമലാGി
13 വാകയിൽ ജ ാനു
14 പീത െക
15 പTജ
16 മാലതി വി ആർ
17 കൂേനരി േദവു
18 പEജ

െവ$*വ

19 സദാന8ൻ െക വി
20 സുനിൽകുമാർ എ െക
21 പകാശൻ എൻ
22 എം ജ ാനകി
23 മണ9ടവൻ രാഘവൻ
24 രാഘവൻ ചിRാ9%ി

25 റീജ ി/് െക െക
26 നാരായണി ചിRാ9%ി
27 സSന സജ ി/്
28 െപാല

ാടി പവിതൻ

29 പി എം ശീധരൻ
30 കുWലു ടി െക
31 വാകയിൽ ദാസൻ
32 ശാ@
33 രാേജ 8ൻ എ പി
34 െസൗമിനി പി വി
XI

േ)ഗാബാ. വിതരണം
1 രമ എൻ
2 െച$/് ച8ൻ
3 ബാബു സി
4 എം ഷ ിജ ി/്
5 രാജ ീവൻ എൽ പി
6 സവിത പി െക
7 യേശാദ പുതു9ുടി
8 എൻ ശീധരൻ
9 എം വിജ യൻ
10 എം ദാസൻ
11 വിജ യരാജ ൻ
12 പി എൻ സജ ീF കുമാർ
13 സുേരശൻ ഒ സി
14 നിഷ ാI െക
15 പുപ െക
16 ബാബു എം
17 െക രാേജ 
18 പസC എ വി
19 വടവതി ജ ാനകി
20 പEജ

െവ$*വ

21 മേനാ' കല)്െക+്ക%ി
22 ലG്മണൻ പി പി
23 സംഗീത എ
24 റിേജ  എ പി

25 സുനിൽകുമാർ എ െക
26 സജ ിന വി
27 ശാമളകുമാരി എ പി
28 പാേലാറാൻ ശശീ8ൻ
29 സതീ കുമാർ പി പി
30 മധു െക
31 ലG്മണൻ െക
32 മണ9ടവൻ രാഘവൻ
33 ശാ@ എൻ
34 യു എൻ സതച8ൻ
35 യുഎൻ പേമാദ ച8ൻ
36 സിOു പി
37 റീജ ി/് െക െക
38 രവീ8ൻ െക
39 സSന സജ ി/്
40 രാമച8ൻ പി
41 സീമ ഇ
42 കുമാരൻ സി
43 പസാI പി െക
44 പദീപൻ പി
45 പവിതൻ എം
46 കുWലു ടി െക
47 വാസു കാരായി
48 കാർ/ായനി േതാ+/ി
49 െക വി കുമാരൻ
50 സജ ീവൻ പി
51 പകാശൻ സി
52 ഒ പTിനി
53 രാേജ 8ൻ എ പി
54 ജ യശീല വി
XII

േതനീ" വളർൽ
1 എം ഷ ിജ ി/്
2 രാജ ീവൻ എൻ പി
3 െക പി ശശിധരൻ
4 വ2കുമാരി സി എം

5 ഒ പി ബാലൻ
6 എൻ ടി മുരളീധരൻ
7 െക രാേജ 
8 എം രാജ ൻ
9 രാമച8ൻ പി
XIII

പ"റി ൈത വിതരണം
1 െപാC!/് ചാ/ു9ു+ി
2 വ2ൻ ഒ
3 രാജ ീവൻ എൽ പി
4 മേനാ' എൻ
5 വിജ യൻ ന!ാർ
6 ൈഹമാവതി ടി
7 ഒ രാമദാസൻ
8 അംബുജ വല)ി പി െക
9 സിOു പി
10 സി ശാ@
11 യേശാദ പുതു9ുടി
12 േശാഭ െക
13 എൻ ശീധരൻ
14 അനിത എം
15 നിഷ ാI െക
16 പേരരി നളിനി
17 ടി കമലാGി
18 വി ശാ@
19 സംഗീത എ
20 ഗിരിജ

െക

21 റിേജ  എ പി
22 സദാന8ൻ െക വി
23 സതീ കുമാർ പി പി
24 വ2ൻ െക
25 ൈഷ ന സി െക
26 മാണിയ/് വാസു
27 അന@ൻ പി
28 െച$/് ദാസൻ
29 കുWലു ടി െക

30 രാേജ 8ൻ എ പി
XIV

മാവിൻ ൈത വിതരണം
1 സരസXതി എം
2 േശാഭ െക
3 ടി കമലാGി
4 വി ശാരദ
5 പി േരാഹിണി
6 പി പേശാY കുമാർ
7 റീജ

െക െക

8 സSന സജ ി/്
9 അന@ൻ പി
10 സി ച8ൻ
11 രാജ ീവൻ എൽ പി
XV

കവുിൻ ൈത വിതരണം
1 മേനാ' എൻ
2 ൈഹമാവതി ടി
3 യേശാദ പുതു9ുടി
4 സരസXതി എം
5 േശാഭ െക
6 വ2കുമാരി സി എം
7 എം രാജ ൻ
8 ശാമളകുമാരി എ പി
9 ബീന സി എം
10 പി േരാഹിണി
11 നാരായണി ചിRാ9%ി
12 േകാ>ാ+് ഭാകരൻ
13 സSന സജ ി/്
14 അന@ൻ പി
15 ശീധരൻ സി
16 പി എം ശീധരൻ
17 സിOു പി െക

XVI

കറിേവ0ില മുരി ൈത വിതരണം
1 വസ@ കുമാരി പി പി
2 എം േപമ
3 രാജ ീവൻ എൻ പി

4 ൈഹമാവതി ടി
5 വിജ യൻ ന!ാർ
6 അംബുജ വല)ി പി െക
7 ഒ പി ബാലൻ
8 പി ജ യരാജ ൻ
9 ടി കമലാGി
10 വനജ

െക

11 െവേ$ാ/് േദവി
12 വാകയിൽ കല)Vാണി
13 വി ടി രാജ ീവൻ
14 വടവതി ജ ാനകി
15 പി ശാരദ
16 സുജ ി/് കുമാർ എ
17 ൈഷ മ െക
18 വിേനാദൻ െക
19 സദാന8ൻ െക വി
20 സതീ കുമാർ പി പി
21 ഒ രാമദാസൻ
22 പി േരാഹിണി
23 പജ ി/് കുമാർ പി
24 പി പേശാY കുമാർ
25 റീജ

െക െക

26 നളിനി പുന9ൂൽ
27 ൈഷ ന സി െക
28 ഭാകരൻ േകാ>ാ?
29 റീജ ി/് െക െക
30 വിമല പി
31 നാരായണി ചിRാ9%ി
32 െപാല

ാടി പവിതൻ

33 മാണിയ/് വാസു
34 അന@ൻ വി
35 ജ ാനകി െക
36 അേശാകൻ വി
37 രാജ ൻ വി എം
38 എൻ എൻ മേനാ' കുമാർ

