സമB കാഷിക വികസനം- വാഡ് 9
I

െന വി് വിതരണം ഒാം വിള,
വിള രാംവിള
1 െക എം രാജ

II

െനഷി് ൈജവവളം , ഒാം വിള രാംവിള
1 ഇല്ല

III

െത് ഷി് ൈജവവളം
1 നസീ െക വി
2 െക ബാല
3 ടി ടി മ$സ%&ി
4 അബ$ബ പി വി
5 െക എം രാജ
6 ടി സ) ൈബദ
7 അംഗജ പേഴട്
8 െസീന പി വി
9 പി അ.)ത
10 ഹമീദ് ഏ1
11 എം സി അബ
2 3 ളള
12 മധ) സ$ദന െക
13 െക ദാസ
14 ൈസനബ വി വി
15 ദാസ വാഴ വള5ി
16 ന6ിനി
17 അണിേയരി 8ീധര
18 റഷീദ വി വി
19 :;ിി േരാഹിണി
20 സി പി നളിനി
21 ച) => സ) ൈബദ
22 :;ിി േരാഹിണി

IV

േരാഗബാധിത െത് മ) റി.് മാ;
1 ആയിഷ കളി കിഴയി
2 െക എം രാജ
3 @Aാ സറിയ

മാ്

4 രാഗിണി എം
5 സ) മിD
6 െശരീഫ െക വി
7 വിനീഷ കടേമരി
8 ആയിശ പി വി
9 െക ദാസ
10 അബ
2 3 G ജലീ
11 മാളി ജയരാജ
12 നാH എം
13 ശാരദ അേIാളി
14 മ) ഹJദ്
15 ൈസനബ വി വി
16 അസീസ് എം എം
17 അസീന
18 സാേറാJ പി വി
19 ആമിന
20 റംല വി വി
21 േരാഹിണി @ടാളിയ
22 ശാരദ െക
23 ച) => സ) ൈബദ
24 ജാK അണിേയരി
25 ടി ടി മ$സ%&ി
26 നാസി െക വി
27 നാH
V

പകരം െതി ൈത
1 െക എം രാജ

VI

പ.റി വി് വിതരണം
1 ശശീL എ
2 െക മ) ഹJദ്
3 ൈസനബ വി വി
4 അണിേയരി 8ീധര
5 ഫാിമ സി

6 റഷീദ വി വി
7 പവിD പി
8 വി ചL
9 പവിD പി
10 േരാഹിണി
11 െക രേമശ
12 െസീന വി വി
13 സറിയ
14 നാസി െക വി
15 േരാഹിണി :;ിി
VII

ഇMി മAG കി;് വിതരണം
1 @Aാ സറിയ
2 ദീപക് ടി പി
3 അംഗജ പേഴട്
4 കാ>ായനി െക പി
5 ബീന ടി പി
6 അബ$ബ പി വി
7 രതീഷ് വി െക
8 െക രേമശ
9 െക എം രാജ
10 ശാI പി
11 കമല യ) െക
12 നബീസ
N 3 െക സി
13 യേശാദ വാഴവള5ി
14 ശാങധര
15 നാണി ഒതേയാ്
16 റഷീദ വി വി
17 റഫീ് ഇ
18 രാഗിണി എം
19 െശരീഫ െക വി
20 കല്ല) ചാPളളി
21 സതി െക

22 അസീസ് എം എം
23 ഫാിമ സി
24 നസീമ ബി െക
25 എം സി അബ
2 3 ളള
26 സാറ) െക പി
27 ആമിന
28 ആയിശ പി വി
29 െക മ) ഹJദ്
30 ഗിരിജ പി
31 െക സ) േരL
32 സാേറാJ പി വി
33 നബീസ
N 3 പി വി
34 സീന് സി പി
35 കിനാി രേമശ
36 ആയിഷ െക, ൈബ് അ Q
37 റംല വി വി
38 RശാI് െക
39 േരാഹിണി @ടാളിയ
40 വാസ) എ
41 പവിD പി
42 വി ചL
43 േരാഹിണി :;ിി
44 Rദീപ Sിി
45 ശാരദ െക
VIII

േനTവാഴ് വളം വിതരണം
1 െകാAാ സറിയ
2 വി ചL

IX

കിഴ് വഗ
U കി;്
1 സാറ) എടോഴി
2 അബ$ബ പി വി
3 നാH എ ടി
4 അജിത ഒതേയാ്

5 സാറ) െക പി
6 െശരീഫ െക വി
7 ഫാിമ സി
8 പവിD പി
9 റംല വി വി
10 ആയിഷ െക
11 െക സ) േരL
12 സീന് സി പി
13 ദാസ വാഴ വള5ി
14 േരാഹിണി :;ിി
15 Rദീപ Sിി
16 രാജ ചPേളാ
X

നാട വാഴ് വിതരണം
1 കമല യ) െക
2 ടി സ) ൈബദ
3 എ ടി േഗാവി6
4 ശാI പി
5 സാറ) െക പി
6 അസീസ് എം എം
7 :Aാമി തVി
8 മ) ഹJദ് പി വി
9 െക മ) ഹJദ്
10 അണിേയരി ബാല
11 റഷീദ വി വി
12 പി വി സറിയ
13 പവിD പി
14 ന6ിനി
15 േരാഹിണി :;ിി
16 ടി െക െകൗസ)
17 റഷീദ വി വി
18 അ.)ത
19 വിനീഷ കടേമരി

20 ബി6) െക
21 സതി െക
22 െക ദാസ
23 െക മ) ഹJദ്
24 ശാരദ െക
XI

േBാബാഗ് വിതരണം
1 അണിേയരി 8ീധര
2 മ) ഹJദ് പി വി
3 പവിD വി
4 േരാഹിണി :;ിി

XII

കറിേവ5ില മ) രി ൈത വിതരണം
1 എം ടി നാH
2 പി അ.)ത
3 സതി െക
4 മ) ഹJദ് പി വി
5 മധ) സ$ദന െക
6 െസൗജ് പി വി
7 ൈസനബ വി വി
8 േരാഹിണി :;ിി
9 Rദീപ Sിി

XIII

േതനീ. വള
1 െക സ) േരL

XIV

പ.റി ൈത വിതരണം
1 സ) ഹറ പി വി

XV

മാവി ൈത വിതരണം
1 ടി സ) ൈബദ
2 എ ടി നാH
3 മ) ഹJദ് പി വി
4 ആയിശ പി വി
5 ആമിന
6 മധ) സ$ദന െക
7 RശാI് െക

8 സാറ) െക പി
9 സറിയ പി വി
10 െസൗജ് പി വി
11 േരാഹിണി :;ിി
12 മ) ഹJദ് പി വി
XVI

കവ) ി ൈത വിതരണം
1 ശാങധര
2 ടി സ) ൈബദ
3 @Aാ സറിയ
4 കമല യ) െക
5 അജിത ഒതേയാ്
6 പി അ.)ത
7 െക മ) ഹJദ്
8 റഷീദ വി വി
9 മധ) സ$ദന െക
10 ദാസ െക

