- തൃ

ൈലഫ് സർേ
സ

സീ:
ന ർ

സർേ

േകാഡ്

മായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇലാ

വാർഡിെ

േപര്

ണി

ുറ മുൻസി ാലി ി

വരിൽ നി ും തിരെ

കുടുംബനാഥ/നാഥൻ

ടു

ഗുണേഭാ

േറഷൻ കാർഡ് ന ർ

1-ആ പായിൽ

346,ച ിതു ടിയിൽ െഹൗസ്, എരൂർ
അരുൺ മാർ സി പി (പു) േകാഴിെവ ംെവളി-682306

2 LF0208706/7/194/1

1-ആ പായിൽ

ബി ു (

3 LF0558544/7/194/1

1-ആ പായിൽ

ച ികാ

4 LF0558587/7/194/1

1-ആ പായിൽ

ഗിരിജ മണി (

ആർ (

തീ)

തീ)

1734134129 വിധവ

735,േതാ ിൽ െഹൗസ്, ക
682306

1732060705 വിധവ

ി

ാവ് എരൂർ-

1,കു ി ാ ിൽ വീട് േകാഴിെവ ംെവളി682306

1734121697

1734116685

1734025638 വിധവ

5 LF0558493/7/194/1

1-ആ പായിൽ

ജീവൻ ടി എസ് (പു)

6 LF0555167/7/194/1

1-ആ പായിൽ

മണി (

0,പാല

7 LF0558576/7/194/1

1-ആ പായിൽ

ഓമന സുധാകരൻ (

8 LF0555150/7/194/1

1-ആ പായിൽ

ര മി പി എം (

9 LF0558454/7/194/1

1-ആ പായിൽ

സൗജത് (പു)

തീ)

തീ)

1732018470

1/24,ക ിേവലി ക ് േകാഴിെവ ംെവളി
തൃ ണി ുറ -682306

2,േതാ ിൽ െഹൗസ്,പാേറ റ ിൽ എരൂർ
േനാർ ് പി ഓ -682306

തീ)

ള െട സാധ ത പ ിക

അഡ ്

1 LF0558482/7/194/1

തീ)

ാ

ുംപറ ിൽ എരൂർ-682306

1,മൂേല റ ിൽ പൾസ് നഗർ േറാഡ് 682306

1734079845

0,പാല

1734114074

ുംപറ ിൽ എരൂർ-682306

349/1,കണിയാേവലിൽ പാല ുംപറ ിൽ
എരൂർേനാർ ് പി ഓ-682306

1732041167

ap³KW\

ര

അേജഷ് (പു)

2,കലിയപറ ിൽ െഹൗസ്, എരൂർ േനാർ
പി ഓ -682306

ൻ ള

ര

അരുൺ െക വി (പു)

189,കലിയപറ ിൽ എരൂർ-682306

1734025504

2-പു

ൻ ള

ര

ഭാനുമതി േഗാപിനാഥൻ
( തീ)

000,െവളിയിൽ െഹൗസ്, എരൂർ-682306

1734025543

13 LF0558420/7/194/2

2-പു

ൻ ള

ര

ബിജു ടി െക (പു)

2/183,വള ിൽ െഹൗസ്, അറ
റ ിൽ
എരൂർ േനാർ ് പി ഓ -682306

1734026323

14 LF0558205/7/194/2

2-പു

ൻ ള

ര

ധേനഷ് എം എസ് (പു)

2,മംഗള ുഴി െഹൗസ് കറുക ാടം എരൂർ
േനാർ ് പി ഓ -682306

1732040456

15 LF0558154/7/194/2

2-പു

ൻ ള

ര

േജാബി (പു)

2/93,പുലിയൻ തുരു ിൽ ഹൗസ് എരൂർ
േനാർ ് പി ഓ -682306

1734125824

16 LF0437494/7/194/2

2-പു

ൻ ള

ര

േജാബി (പു)

2/,തട

1734115775

17 LF0558097/7/194/2

2-പു

ൻ ള

ര

കുമാരി പവി തൻ (

18 LF0558214/7/194/2

2-പു

ൻ ള

ര

ലീലാ

19 LF0558115/7/194/2

2-പു

ൻ ള

ര

20 LF0558162/7/194/2

2-പു

ൻ ള

21 LF0558183/7/194/2

2-പു

22 LF0437703/7/194/2

2-പു

10 LF0558201/7/194/2

2-പു

ൻ ള

11 LF0440527/7/194/2

2-പു

12 LF0440399/7/194/2

തീ)

്
1734025969 വിധവ

ിൽ ഹൗസ് എരൂർ-682306

2/513, ജലധ നി, ഉ ാടി
പി ഓ-682306

റ, എരൂർ േനാർ

്

ഗുരുതര/മാരക
1738076701 േരാഗമു വർ

2,കിണ കരയിൽ െവളിയിൽ എരൂർ
േനാർ ് പി ഓ -682306

1734025538 വിധവ

മണി േഗാപാലകൃ ണൻ
( തീ)

15,വടേ നീലിയാ ് ഉദയംേപരൂർ
പ ചായ ് -682306

1734030986

ര

മുരളീധരൻ വി വി (പു)

2,മ ി
682306

ൻ ള

ര

പ

ൻ ള

ര

ഫിേലാമിന േജാർജ് (

(

തീ)

ൻ വി വി (പു)

ി ഹൗസ് എരൂർ േനാർ

് പി ഓ -

2/360,വട ുംപുറ ് ഹൗസ് എരൂർ
ർ
േനാർ ് പി ഓ -682306

തീ) 2/,

1732004796

1732017433

1732035896

23 LF0555132/7/194/2

2-പു

ൻ ള

ര

രാജൻ എം ആർ (പു)

509,േവണാ ് ഹൗസ് എരൂർ-682306

േരാഗം/അപകട ിൽെ ്
േജാലിെച ത് വരുമാനം
1734025864 ക െട ാൻ പാ തി

24 LF0440461/7/194/2

2-പു

ൻ ള

ര

സ ീപ് െക എസ് (പു)

2,കലിയപറ ിൽ െഹൗസ്, എരൂർ-682306

1732085954

25 LF0437658/7/194/2

2-പു

ൻ ള

ര

സതീഷ് (പു)

2/257,പണമഠ
ഓ -682306

1732037976 വിധവ

26 LF0558149/7/194/2

2-പു

ൻ ള

ര

ൈഷജു ടി ബി (പു)

2,േതാ ിനരികിൽ ഹൗസ് എരൂർ േനാർ
പി ഓ -682306

27 LF0558224/7/194/2

2-പു

ൻ ള

ര

ൈശലജ െക ജി (

28 LF0558170/7/194/2

2-പു

ൻ ള

ര

ഷാജി െക എസ് (പു)

മിത (

ിൽ എരൂർ േനാർ

2,കറുകയിൽ എരൂർ േനാർ
682306

തീ)

് പി

്
1734025635

് പി ഓ -

2,വടേ െവളിയിൽ ഹൗസ് എരൂർ
േനാർ ് പി ഓ -682306
2,പുതിേയട ു ഹൗസ് കറുക ാടം എരൂർ
േനാർ ് പി ഓ -682306

1735013595

1732040631 വിധവ
മാനസികെവല വിളി
േനരിടു വർ/അ ർ/ശാരീരി
1844055152 കതളർ സംഭവി വർ
മാനസികെവല വിളി
േനരിടു വർ/അ ർ/ശാരീരി
1734128871 കതളർ സംഭവി വർ

29 LF0558410/7/194/2

2-പു

ൻ ള

ര

30 LF0437600/7/194/2

2-പു

ൻ ള

ര

സുകുമാരൻ എൻ ടി (പു)

31 LF0558247/7/194/2

2-പു

ൻ ള

ര

ത

32 LF0592610/7/194/3

3-വടേ

ൈവമിതി കാർ

33 LF0019785/7/194/3

3-വടേ

ൈവമിതി ലാ ൻ (പു)

645,അ ാ ് എരൂർ േലബർ -682306

1734031380

34 LF0621883/7/194/3

3-വടേ

ൈവമിതി മേനാജ് (പു)

464,ചാ

ൻ തറ എരൂർ-682306

1734031419

35 LF0639131/7/194/3

3-വടേ

ൈവമിതി മായ കൃ ണകുമാർ (

േചരി െകാ ിൻ -2-682306

1733074138

തീ)

ൻ (പു)

ീശ ർ (പു)

2/144,െന യിൽ ഹൗസ് എരൂർ േനാർ ് പി
ഓ -682306
2,178-D പാ ാടിയിൽ ഹൗസ്
അറ
റ ിൽ എരൂർ േനാർ ് പി ഓ 682306

0, ായി

തീ) 783,േക

റ എരൂർ-682306

1734026458

1734029567

36 LF0592550/7/194/3

3-വടേ

ൈവമിതി ഫിേലാമിന (

37 LF0557991/7/194/3

3-വടേ

ൈവമിതി പു പ (

38 LF0019849/7/194/3

3-വടേ

ൈവമിതി രാജിവിേനാദ് (

39 LF0019809/7/194/3

3-വടേ

ൈവമിതി സിജി സാജു(

40 LF0621958/7/194/3

3-വടേ

ൈവമിതി സുധ (

41 LF0592660/7/194/3

3-വടേ

ൈവമിതി സുേരഷ് കുമാർ ആർ (പു) 340,പാേറ റ ് എരൂർ-682306

തീ)

തീ)

42 LF0557897/7/194/3

3-വടേ

ൈവമിതി വനജ (

43 LF0365971/7/194/4

4 - ടാേ

ാ

ജയ(

44 LF0365569/7/194/4

4 - ടാേ

ാ

45 LF0366587/7/194/4

4 - ടാേ

46 LF0428766/7/194/4

തീ)

തീ)

തീ)

തീ)

198,വട

ുംപുറ

് എരൂർ-682306

1734112154 ഭി േശഷി

120B,അ ടംകുഴി ൈവ ില 682019

1732048167

201,പുതു ാട
682306

1734031033

് വടേ

വിമീതി എരൂർ-

434,തുണിയിൽ ഹൗസ് ഇരു നം -682306

1734030920

263A,കാവനാൽ എരൂർ-682306

1734026433 വിധവ

4, ായി
682306

റ. എരൂർ, വടേ

1732040685

ൈവമിതി
1734031415 വിധവ

0,കുറുമയിൽ ഇരു നം -682309

1734097905

കേലശൻ (പു)

0,പാറ

1734053983

ാ

മേനാജ് (പു)

60,േതാ ിൽ പാറ

4 - ടാേ

ാ

രാജ ൻ (പു)

104,മലയിൽ ഹൗസ് ഇരു നം -682309

1734054201

47 LF0365674/7/194/4

4 - ടാേ

ാ

രതീഷ് (പു)

294,ച

1734054246

48 LF0366354/7/194/4

4 - ടാേ

ാ

ത

തീ)

(

തീ)

373,െനടു

ടവ് ഇരു നം -682309

ടവ് ഇരു നം -682309

റ ിൽ ഇരു നം -682309

ാ ുരു

് ഇരു നം -682309

1734031292

1734031529 വിധവ

ാർ

49 LF0557636/7/194/4

4 - ടാേ

50 LF0437344/7/194/5

5 - ഐ ഒ സി

അ

51 LF0557415/7/194/5

5 - ഐ ഒ സി

ബി ു (

52 LF0437383/7/194/5

5 - ഐ ഒ സി

ബി ു അനിൽ (

53 LF0437231/7/194/5

5 - ഐ ഒ സി

ഇ ാനുവൽ
ശാ വ ലം (പു)

0,കവര വീട് ഇരു നം -682309

1734108223

54 LF0437414/7/194/5

5 - ഐ ഒ സി

പി ജയ ി (

5/128, ഇരു നം -682309

1734027239 വിധവ

122,േപടി

ഗുരുതര/മാരക
1734095712 േരാഗമു വർ

ാ

വി ശശി (പു)

ൻ നായർ (പു)

202,വേലാസിൽ ഇരു നം -682309

1734054003

0,ഒഴ

1734123083

നാ ് പറ ് ഇരു നം -682309

146,േപടി

തീ)

തീ)

തീ)

55 LF0437437/7/194/5

5 - ഐ ഒ സി

കാർ

ിേകയൻ (പു)

56 LF0557430/7/194/5

5 - ഐ ഒ സി

മിനി അഭിലാഷ് (

തീ)

ാ തുരു

5/128,േപടി

61,പണ

ാ തുരു

ാ തുരു

് ഇരു നം -682309

് ഇരു നം -682309

് ഇരു നം -682309

ാ പറ ് ഇരു നം -682309

1734058244

1734058194

1734058243

57 LF0437302/7/194/5

5 - ഐ ഒ സി

റാേഫൽ (പു)

0,ഒഴ

നാ ് പറ ് ഇരു നം -682309

മാനസികെവല വിളി
േനരിടു വർ/അ ർ/ശാരീരി
1734088871 കതളർ സംഭവി വർ

58 LF0557448/7/194/5

5 - ഐ ഒ സി

സനീഷ സനീഷ് ഓ വി (പു) 5,ഒഴ

നാ ് പറ ് ഇരു നം -682309

1734088988

59 LF0437262/7/194/5

5 - ഐ ഒ സി

സീന (

നാ ് പറ ് ഇരു നം -682309

1734039609 അവിവാഹിതരായ അ മാർ

60 LF0207451/7/194/6

6 - ഇരു നം

ബിബീഷ് (പു)

243,െകാ ാര

61 LF0206984/7/194/6

6 - ഇരു നം

ബിജു (പു)

6,െകാ ാര

തീ)

0,ഒഴ

ിൽ പറ ് ഇരു നം -682309

ിൽ പറ ് ഇരു നം -682309

1734119026

1734119985

62 LF0208372/7/194/6

6 - ഇരു നം

േദവദാസൻ (പു)

287,െകാ ാര

63 LF0559952/7/194/6

6 - ഇരു നം

രാമൻ (പു)

6,ത

64 LF0206623/7/194/6

6 - ഇരു നം

ശാ

65 LF0207942/7/194/6

6 - ഇരു നം

സുനിൽ കുമാർ (പു)

614,കവര പറ ് ഇരു നം -682309

1734054481

66 LF0208131/7/194/6

6 - ഇരു നം

വാസ ി (

378,കുരു

1734088934

67 LF0019352/7/194/7

7-േപാേ ാഫീസ്

ആന ൻ പി ടി (പു)

(

തീ)

1734088893

ിൽ ഇരു നം -682309

1734121201

ു ിൽ ഇരു നം -682309

1734133696

ി

6,മാമല

തീ)

ിൽ പറ ് ഇരു നം -682309

ാ പറ ് ഇരു നം -682309

252,പറേ ലി റ ് എരൂർ-682306

68 LF0557734/7/194/7

7-േപാേ ാഫീസ്

അനൂപ് കുമാർ ടി എ (പു) 243A,തുരു

69 LF0623528/7/194/7

7-േപാേ ാഫീസ്

അരവി ാ
(പു)

70 LF0019588/7/194/7

7-േപാേ ാഫീസ്

71 LF0019502/7/194/7

ിൽ എരൂർ-682306

ഗുരുതര/മാരക
1734026114 േരാഗമു വർ
ഗുരുതര/മാരക
1734026574 േരാഗമു വർ

ൻ ബി െക
451, ായിൽ ഹൗസ് എരൂർ-682306

1734026488

ബാബു പി ടി (പു)

299,പ

ി

1734031194

7-േപാേ ാഫീസ്

ജയൻ (പു)

380,ആ

േട

72 LF0018599/7/194/7

7-േപാേ ാഫീസ്

ജീജു ടി ബി (പു)

73 LF0019264/7/194/7

7-േപാേ ാഫീസ്

എം എ േബബി (

74 LF0019566/7/194/7

7-േപാേ ാഫീസ്

എം എ ബാവ മണി (പു)

തീ)

ി ിറ എരൂർ-682306

് വീട് എരൂർ-682306

1734118333

7/351,തുരു

ിൽ ഹൗസ് എരൂർ-682306

1734026678

158,മാളിേയ

ൽ എരൂർ-682306

1732042195 വിധവ

344,െതേ

മ േ ൽ ഹൗസ് എരൂർ-682306

1734030690

75 LF0018451/7/194/7

7-േപാേ ാഫീസ്

എൻ എസ് ബാലസു രൻ
(പു)

123,കല ാണി ി

76 LF0019464/7/194/7

7-േപാേ ാഫീസ്

നജുമ എൻ എച് (

391,പുതുേ രിയിൽ എരൂർ-682306

1734133445 വിധവ

77 LF0019395/7/194/7

7-േപാേ ാഫീസ്

നിേകഷ് (പു)

242,േതാ

1734026370

തീ)

78 LF0019310/7/194/7

7-േപാേ ാഫീസ്

പി സി േകശവൻ (പു)

79 LF0623156/7/194/7

7-േപാേ ാഫീസ്

പ

80 LF0557746/7/194/7

7-േപാേ ാഫീസ്

ൈഷന േദവദാസ് (

81 LF0019430/7/194/7

7-േപാേ ാഫീസ്

82 LF0557784/7/194/7

ാവതി (

തീ)

ി തു

ടി എരൂർ-682306

ര എരൂർ-682306

1734031269

291,പറേ ലി ിറഎരൂർ-682306

മാനസികെവല വിളി
േനരിടു വർ/അ ർ/ശാരീരി
1734026523 കതളർ സംഭവി വർ

169, ഉ

1734030570

ംപി

ളിൽ എരൂർ-682306

7,െതാ ി റ ിൽ എരൂർ-682306

1734026135

ഷാജി എ ആർ (പു)

254,മരണ ിറയിൽ ഹൗസ് എരൂർ-682306

1734026665

7-േപാേ ാഫീസ്

ശാലി ഇ എ (പു)

335,ഇരു
-682306

1734026667

83 LF0557768/7/194/7

7-േപാേ ാഫീസ്

ഷീബ എൻ എ (

84 LF0557837/7/194/7

7-േപാേ ാഫീസ്

85 LF0018865/7/194/7

തീ)

ാലാ ഇലി

ടി മാറാന േറാഡ്

260B, പാരബലി ിറ എരൂർ-682306

ഗുരുതര/മാരക
1732038231 േരാഗമു വർ

സു ർ കൃ ണൻ (പു)

530C, ൈക ി

1734129146

7-േപാേ ാഫീസ്

ഉ ികൃ ണൻ എ എസ്
(പു)

427, ആശാരി റ ിൽ എരൂർ-682306

1734026568

86 LF0018053/7/194/9

9 - ഏലുമന

ബി ു ഹരി (

534, പാഴു റ ിൽ എരൂർ-682306

1734132585

87 LF0018137/7/194/9

9 - ഏലുമന

ദീപ എസ് ടി (

544,െപാ

1734026790

തീ)

തീ)

തീ)

ിൽ എരൂർ-682306

ിൽ എരൂർ-682306

88 LF0213636/7/194/9

9 - ഏലുമന

േഗാപാൽ കൃ ണ (പു)

668, വാണിയ

89 LF0438122/7/194/9

9 - ഏലുമന

െക വി ആ റണി (പു)

0,വാണിയ

90 LF0213974/7/194/9

9 - ഏലുമന

മിനി (

278,െപാ േ രി എരൂർ-682306

1734032563

91 LF0214744/7/194/9

9 - ഏലുമന

േറായ് േസവ ർ (പു)

319,അ

1734123312

92 LF0438160/7/194/9

9 - ഏലുമന

സനീഷ് ചാേ

93 LF0621747/7/194/9

9 - ഏലുമന

ശാ

തീ)

ാ (പു)

വി എസ് (

തീ)

1734026808

് എരൂർ-682306

1734026856

് എരൂർ-682306

ട

UA18, അ ി

ിൽ എരൂർ-682306

1734108162

ാ ് എരൂർ-682306

000, വാണിയ
682301

് പറ ് തൃ

ണി

ുറ 1734117465

9/659,െപാ േ രി ആസാദ് എരൂർ സൗ
682306

് -

94 LF0215285/7/194/9

9 - ഏലുമന

വനജ സ ി (

95 LF0622186/7/194/10

10 - ഐേര ിൽ

ബാലൻ ആചാരി (പു)

215,ആ േ രി കു ുകന
682306

96 LF0622361/7/194/10

10 - ഐേര ിൽ

ഡി ജി രവീ ൻ (പു)

338, അരികുപുറ

് െകാ പാസ് 682306

1734132068

97 LF0622276/7/194/10

10 - ഐേര ിൽ

മായ നാരായണൻ നായർ
( തീ)

91,കീേഴ

ിഭവൻ െകാ പാസ് 682306

1734027580

98 LF0621901/7/194/10

10 - ഐേര ിൽ

രാമച ൻ നായർ (പു)

159B, െപാ ിയാ

് ഐേര ിൽ-682306

1732079990

99 LF0621989/7/194/10

10 - ഐേര ിൽ

രാധ വി വി (

429,മൂലകന

100 LF0622124/7/194/10

10 - ഐേര ിൽ

വി എസ് മുരളീധരൻ (പു) 110, മനയാട് െകാ റ ിൽ -682306

തീ)

തീ)

് കീർ

1734033114

ിൽ ഐേര ിൽ-

ിൽ ഐേര ിൽ-682306

1734031455

1732046505

1732046916

101 LF0622669/7/194/11

11-ഇളമനേ

ാ ്

അഗ ത ൻ (പു)

287,െപാ ിൻ േചറിൽ ഇരു നം -682309

102 LF0560717/7/194/11

11-ഇളമനേ

ാ ്

േഗാപിനാഥൻ െക പി (പു) 614,പേഴട

103 LF0560072/7/194/11

11-ഇളമനേ

ാ ്

കൃ ണൻ

104 LF0560253/7/194/11

11-ഇളമനേ

ാ ്

സതി ടി എ (

105 LF0622459/7/194/11

11-ഇളമനേ

ാ ്

േസാമൻ െക ഡി (പു)

106 LF0622810/7/194/11

11-ഇളമനേ

ാ ്

വിജയല

107 LF0424255/7/194/12

ി െക പി (പു) 238,കളരി

തീ)

1734054620

് േമ പിയിൽ ഇരു നം -682309

1734036600

ൽ ഇരു നം -682309

1734028583

204,തറ ടിയിൽ ഇരു നം -682309

1734054332

11,കവര റ ിൽ ഇരു നം -682309

1734054699

1734026827

്മ ി (

തീ)

271,േപാകലാഴ

12-മകളിയം

അയന സതീഷ് (

തീ)

219,ൈകകുള

ര ഇരു നം -682309

1734093833

108 LF0423666/7/194/12

12-മകളിയം

ബിജു (പു)

186,ൈകകുള

ര ഇരു നം -682309

1734088937

109 LF0425161/7/194/12

12-മകളിയം

ലളിത സജീവ് (

തീ)

186,ൈകകുള

ര ഇരു നം -682309

1734087893

110 LF0560446/7/194/12

12-മകളിയം

ലിഖിത ഇ ടി (

തീ)

207,ഇളമനേ

ാ ിൽ ഇരു നം -682309

1734054640

111 LF0560474/7/194/12

12-മകളിയം

പസ

112 LF0560400/7/194/12

12-മകളിയം

രാേജശ രി (

113 LF0423430/7/194/12

12-മകളിയം

ര

(

തീ)

തീ)

ജിത് െക എസ് (പു)

് ഇരു നം -682309

525,േമ പയിൽ ഇരു നം -682309

1734088972

334,കിഴേ

1734033731

23,ൈകകുള

ട

് ഇരു നം -682309

ര ഇരു നം -682309

1734118470

114 LF0424119/7/194/12

12-മകളിയം

സിജി െക െജ (പു)

115 LF0423540/7/194/12

12-മകളിയം

സുേരഷ്കുമാർ ടി സി (പു) 27,േപനാ പറ ിൽ ഇരു നം -682309

1734121125

116 LF0423894/7/194/12

12-മകളിയം

േവണു െക (പു)

210,കാറ

1734088736

117 LF0559750/7/194/13

13-ചി ത

ഴ

എ പീതാംബരൻ നായർ
(പു)

13/661, ശീവൽസം ഇരു നം -682309

1734134070

118 LF0364716/7/194/13

13-ചി ത

ഴ

േദവദാസ് (പു)

13/711,മു

ിലപടവിൽ ഇരു നം -682309

1734082213

13-ചി ത

ഴ

രാജു ഐ െക (പു)

13/98,ഐ
682309

രമ

119 LF0364566/7/194/13

120 LF0559780/7/194/13

13-ചി ത

ഴ

സത ൻ െക ടി (പു)

13/227,െകാലംപറ ിൽ ഇരു നം -682309

1734054690

121 LF0559936/7/194/13

13-ചി ത

ഴ

ഷാജി ടി എസ് (

13/608,തേ

ാകേരാ ് ഇരു നം -682309

1734114160

122 LF0364882/7/194/13

13-ചി ത

ഴ

വ

0,മു

ിൽ ഇരു നം -682309

1734096179 വിധവ

123 LF0559698/7/194/13

13-ചി ത

ഴ

വിജയൻ എം ആർ (പു)

261P,ആ േറാ േകാളനി ഇരു നം -682309

1732053960

124 LF0559826/7/194/13

13-ചി ത

ഴ

വിനിൽ ടി പി (പു)

13,തിര ൽ പാറൂ റ ് േകാളനി ഇരു നം 682309

1734058206

125 LF0559722/7/194/13

13-ചി ത

ഴ

വിേനാദ് ടി എൽ (പു)

13/610,ത

1734082249

126 LF0559768/7/194/13

13-ചി ത

ഴ

196,ക ിലാംകുടിയിൽ ഇരു നം -682309

തീ)

ി ശശീ ൻ (

തീ)

േസവ ർ ടി െജ (പു)

ടുരു

ിൽ ഇരു നം -682309

1730050522

ിൽ ഹൗസ് ഇരു നം 1734054783 വിധവ

നാ

ഹൗസ് ഇരു നം -682309

213,ൈത റ ിൽ ഇരു നം -682309

മാനസികെവല വിളി
േനരിടു വർ/അ ർ/ശാരീരി
1738094791 കതളർ സംഭവി വർ

127 LF0560123/7/194/14

14-ഹിൽപാലസ്

ഏലിയാസ് െക പി (പു)

367,പ

128 LF0437874/7/194/14

14-ഹിൽപാലസ്

ഗിരിജ ന ൻ (

689,മന ി
682305

129 LF0560214/7/194/14

14-ഹിൽപാലസ്

ഗിരീഷ് എം െക (പു)

609,കാരകുളം മാന

130 LF0437928/7/194/14

14-ഹിൽപാലസ്

ലിസി േദവസി (

0, കരി

131 LF0437826/7/194/14

14-ഹിൽപാലസ്

മ

132 LF0438022/7/194/14

14-ഹിൽപാലസ്

രജനി പി ജി (

തീ)

തീ)

ജുഷ ടി വി (

ിൽ െകാലൻപടി -682309

ി

ിൽ പറ ിൽ തിരുവാ ുളം 1734092550

485,ത ാണ
തീ) -682309

14-ഹിൽപാലസ്

രാേജശ രി എം െക (

134 LF0437972/7/194/14

14-ഹിൽപാലസ്

സുദർശൻ എം എ (പു)

797, മഠ

135 LF0560116/7/194/14

14-ഹിൽപാലസ്

സുധൻ എം െക (പു)

412,മുരിേ

136 LF0365682/7/194/14

14-ഹിൽപാലസ്

സുേരഷ്കുമാർ (പു)

600,കുതിരവ
682309

137 LF0437784/7/194/14

14-ഹിൽപാലസ്

ത

138 LF0365377/7/194/15

15-േക ാമ്താ

േജാളിദാസൻ (

139 LF0365245/7/194/15

15-േക ാമ്താ

സാലി േജാർജ് (

തീ)

തീ)

തീ)

58,ത ാണ

ി റ ിൽ തൃ

ഴ -682309

1734082149

ുറ -

ണി

1734118329

് പറ ിൽ ചി ത

133 LF0560145/7/194/14

എം െക (

1734089159

1734133969

ചാലിൽ ചി ത

0, ശീ ഗൗരി പ
682309

തീ)

ഴ -682309

് ചി ത

ാ ിറ -682309

484A,ത ാണ

തീ)

1734058714

ി റ ിൽ കരി

ഴ ചി ത

ഴ

ാ ിറ -682309

ലിപറ ് െകാലൻപടി -682309
ു പറ ിൽ ചി ത

് പറ ് ചി ത

േരാഗം/അപകട ിൽെ ്
േജാലിെച ത് വരുമാനം
1734081941 ക െട ാൻ പാ തി

1734054067 അഗതികൾ

1734056546

ഴ 1734133326

ഴ -682309

1734082248

512,തേലാ ിൽ തിരുവാ ുളം -682305

1734058119 വിധവ

0,ഓേനാറിൽ തിരുവാ ുളം -682305

1734104269 വിധവ

140 LF0555711/7/194/15

15-േക ാമ്താ

ഷീല (

20,േമേല റ ിൽ തിരുവാ ുളം -682305

1734056468

141 LF0560768/7/194/15

15-േക ാമ്താ

സുകുമാരൻ (പു)

74,പ

1734126510

142 LF0560736/7/194/15

15-േക ാമ്താ

ത ം (

15,മു

143 LF0560622/7/194/16

16-കരി

സു ബ

144 LF0439596/7/194/17

17-ചാ

ാരി

െക മജീദ് (പു)

17/722,കീ

145 LF0439545/7/194/17

17-ചാ

ാരി

ലാല കു
( തീ)

229,തു

146 LF0439273/7/194/17

17-ചാ

ാരി

പദീപ് (പു)

147 LF0557537/7/194/17

17-ചാ

ാരി

സരസ തി (

തീ)

308,െതാ ിയിൽ പറ ിൽ നടമ ൈവമീതി 682301

1734120613

148 LF0439694/7/194/17

17-ചാ

ാരി

സരസ തി (

തീ)

110,വലിയ വീട് ചാ

1734058712

149 LF0439466/7/194/17

17-ചാ

ാരി

സാവി തി (

തീ)

291,വല പറ ിൽ ൈവമീതി -682301

1734034132

150 LF0439899/7/194/17

17-ചാ

ാരി

ശിവൻപി

258,കുഴി

1734107849

151 LF0557497/7/194/17

17-ചാ

ാരി

േസാണിയ പി എസ് (

152 LF0622306/7/194/17

17-ചാ

ാരി

ത

ാ ിറ

തീ)

തീ)

ണ ൻ (പു)

ാഴ

ൽ തിരുവാ ുളം -682305

ട

000,മഠ
682309

് തിരുവാ ുളം -682305

1734095780

ിൽ പറ ിൽ ൈക ിേ രി 1734054788 അഗതികൾ

റയിൽ ൈവമീതി -682301

1734124397

ടി റ ിൽ ൈവമീതി -682301

1734032028

ുേമാൻ

1354,പാ ാ ി

(പു)

കൃ ണൻ (പു)

ിൽ ൈവമീതി -682301

ാരി -682301

ാ ിൽ ഹൗസ് ൈവമീതി -682301

1734036755

തീ) 17/1330,വിളി റ ിൽ ൈവമീതി -682301

1734033639

1336,െവളി റ ിൽ ൈവമീതി -682301

1734034111

153 LF0438985/7/194/17

17-ചാ

ാരി

വി ആർ ഓമന (

154 LF0439206/7/194/17

17-ചാ

ാരി

വ

155 LF0421957/7/194/18

18-

ാനംതുരു

്

ല മാധവൻ (

അജിത അനിൽ (

1038,െപാ

തീ)

തീ)

തീ)

ാടം ൈവമീതി -682301

582, ാർ േഹാംസ് ൈവമീതി -682301

1734114691

449, ാനം തുരു
682001

1734094414

ണി

ുറ-

18-

ാനംതുരു

്

അനിത സി എസ് (

157 LF0620654/7/194/18

18-

ാനംതുരു

്

ബാബു എ സി (പു)

158 LF0421875/7/194/18

18-

ാനംതുരു

്

രാജി ശീനിവാസൻ (

159 LF0592775/7/194/18

18-

ാനംതുരു

്

രമ െക െജ (

160 LF0422374/7/194/18

18-

ാനംതുരു

്

രതീഷ് (പു)

413,െകാേ
682301

161 LF0422104/7/194/18

18-

ാനംതുരു

്

ൈസമൺ (പു)

214,തേറ റ ിൽ തൃ

162 LF0421545/7/194/18

18-

ാനംതുരു

്

സേ ാഷ് (പു)

569, എസ് എം പി േകാളനി തൃ
682306

163 LF0422611/7/194/18

18-

ാനംതുരു

്

ഷാജി വർഗീസ് (പു)

18,കളരി

18-

ാനംതുരു

്

സുധീഷ് പി െക (പു)

18,എസ് എം പി േകാളനി തൃ
682306

ണി

164 LF0421781/7/194/18

ണി

സുഗുണൻ (പു)

18,എസ് എം പി േകാളനി തൃ
682306

165 LF0422469/7/194/18

18-

ാനംതുരു

്

തീ)

0,ചുടുകാ ിൽ തൃ

ിൽ തൃ

156 LF0620735/7/194/18

തീ)

1732055609

ണി

0,ജേലഷ് ഭവൻ തൃ

ുറ-682301

ണി

1734032763 ഭി േശഷി

ുറ-682301

198,അശ തി െച ിേ രി തൃ
തീ) 682301

0,െകാേ

േരാഗം/അപകട ിൽെ ്
േജാലിെച ത് വരുമാനം
1734032366 ക െട ാൻ പാ തി

ണി

ുറ1738099276

് എരൂർ -682001

ട
ട

് പറ ിൽ തൃ

ൽ തൃ

ണി

ണി

ാർ

1734054425
ണി

ുറ-

ുറ-682301
ണി

1734054428 ഭി േശഷി

ാർ

1734128174 ഭി േശഷി

ാർ

ുറ1734027304

1732051420

ുറ-682301
ുറ-

1734027017
ുറ1734128198

166 LF0422229/7/194/18

18-

ാനംതുരു

്

വ

ല കുമാരി (

167 LF0421675/7/194/18

18-

ാനംതുരു

്

േവണു പി സി (പു)

168 LF0555267/7/194/19

19-പ

ി റ ുകാവ് േബബി (

169 LF0621700/7/194/19

19-പ

ി റ ുകാവ് േബബി എം െക (പു)

170 LF0555254/7/194/19

19-പ

ി റ ുകാവ് കാ

171 LF0621748/7/194/19

19-പ

ി റ ുകാവ് മറിയാ

തീ)

ചന സി എസ് (

മ

ായി (

172 LF0622040/7/194/19

19-പ

ി റ ുകാവ് േമാളി ഏലിയാസ് (

173 LF0622077/7/194/19

19-പ

ി റ ുകാവ് രാജല

്മ ി (

174 LF0622268/7/194/19

19-പ

ി റ ുകാവ് സാറാ

ു ി േജാണി (

175 LF0621810/7/194/19

19-പ

ി റ ുകാവ് സാറാ

അല സ് (

176 LF0622139/7/194/19

19-പ

ി റ ുകാവ് വ

177 LF0622189/7/194/19

19-പ

ി റ ുകാവ് വനജ (

178 LF0017355/7/194/20

20-െറയിൽേവ
േ ഷൻ

തീ)

ി ഹൗസ് തൃ

ണി

ുറ1734115058 വിധവ

18,പുതുവ

ാരിയിൽ തൃ

ണി

ുറ-682006

1734032101

19/464,മു

ട

ണി

ുറ-682301

1734033421

ൽ തൃ

000,മാേറാ ിൽ പുതുേ രി േറാഡ്
തൃ ണി ുറ-682301

തീ) 000,ആ േ രി തൃ

ണി

19/452,ത ം കുേ ൽ പ
തീ) തൃ ണി ുറ-682301

തീ)

തീ)

എം െക (

അനസു(

126,െചറുപു
682301

തീ)

1734033614

ുറ-682301
ി റ ുകാവ്

1734033939

13,468,മുല ി ിൽ പുതുേ രി േറാഡ്
തൃ ണി ുറ-682301

1734033471

000,പറയംതാഴ ് പ ി റ ുകാവ്
തൃ ണി ുറ-682301

1734033811

1597,മേരാ ി ൽ ഹൗസ് െമയിൻ േറാഡ്
തീ) തൃ ണി ുറ-682301

തീ)

1734032169

1734036618 വിധവ

432A,പുകടിയിൽ പര ടാർ ഴിയിൽ
തൃ ണി ുറ-682301

1734127919

19/691,മാണിയിൽ ഹൗസ് പ
തൃ ണി ുറ-682301

േരാഗം/അപകട ിൽെ ്
േജാലിെച ത് വരുമാനം
1734034385 ക െട ാൻ പാ തി

ി റ ുകാവ്

തീ)

19/403,ചവറ ാ ിൽ
ൽ പി ആർ
ർ എ
പ ി റ ുകാവ് തൃ ണി ുറ-682301

1525079801

തീ)

20/49,മാ ാന
682301

മാനസികെവല വിളി
േനരിടു വർ/അ ർ/ശാരീരി
1735024929 കതളർ സംഭവി വർ

് നടമ തൃ

ണി

ുറ-

179 LF0017915/7/194/20

20-െറയിൽേവ
േ ഷൻ

ചി ത േദവി (

180 LF0620805/7/194/20

20-െറയിൽേവ
േ ഷൻ

ഏലിയാ

181 LF0017714/7/194/20

20-െറയിൽേവ
േ ഷൻ

കല െക ബി (

182 LF0017193/7/194/20

20-െറയിൽേവ
േ ഷൻ

ലീല (

തീ)

20/213,വില
682301

183 LF0017281/7/194/20

20-െറയിൽേവ
േ ഷൻ

ലീല (

തീ)

20/307,ക േ രിൽ കാരുളിൽ ൈലൻ
തൃ ണി ുറ-682301

ഗുരുതര/മാരക
1734030338 േരാഗമു വർ

184 LF0017127/7/194/20

20-െറയിൽേവ
േ ഷൻ

ലീന എസ് (

20/36,പുതുമന നടമ തൃ

1734033117 ഭി േശഷി

185 LF0017537/7/194/20

20-െറയിൽേവ
േ ഷൻ

186 LF0016986/7/194/20

20-െറയിൽേവ
േ ഷൻ

ശാലിനി ടി (

187 LF0620870/7/194/20

20-െറയിൽേവ
േ ഷൻ

വിജയം (

188 LF0365405/7/194/21

21-മാർ

്

അനിൽ മാർ (പു)

365,േപായി

189 LF0365656/7/194/21

21-മാർ

്

ബീന േജാസ് (

468,പ

190 LF0621382/7/194/21

21-മാർ

്

ഇ ബാഹിം (പു)

443,കേ ാ

191 LF0621563/7/194/21

21-മാർ

്

രാജി (

417,ഏലിയാ ിൽ ഹൗസ് െത

തീ)

പി ഡി (

തീ)

തീ)

ശാ കുമാരി (

തീ)

തീ)

20/214,പ
തീ) 682301

ി റ ിൽ തൃ

20/309,ക
682301

20/95,മ
682301

ട

തീ)

ണി

ുറ-

ി റ ് നടമ തൃ

ണി

ാ ി റ ് നടമ തൃ

ടാന

ണി

് നടമ തൃ

ുറ-

ണി

ുറ-

ുറ-682301
ണി

1734058533 വിധവ
മാനസികെവല വിളി
േനരിടു വർ/അ ർ/ശാരീരി
1734125153 കതളർ സംഭവി വർ
മാനസികെവല വിളി
േനരിടു വർ/അ ർ/ശാരീരി
1734100997 കതളർ സംഭവി വർ
മാനസികെവല വിളി
േനരിടു വർ/അ ർ/ശാരീരി
1734028704 കതളർ സംഭവി വർ

ാർ

ുറ1734034093

20/105,മ
തൃ ണി

ടാന ് പ ി റ ് നടമ
ുറ-682301

20/564,ആല

തീ)

തീ)

20/214,വില ാ ിൽ പറ ് നടമ
തൃ ണി ുറ തൃ ണി ുറ-682301

ുഴി തൃ

ണി

റപറ ് തൃ

ി റ ിൽ തൃ

് വീട് തൃ

ുറ-682301

ണി

ുറ-682301

മാനസികെവല വിളി
േനരിടു വർ/അ ർ/ശാരീരി
1732022054 കതളർ സംഭവി വർ

1734058781 വിധവ

1734034456

ണി

ുറ-682301

1734028691

ണി

ുറ-682301

1734102928

ുംഭാഗം

1734113084

492,അ ടി ി
682301

ി

ാഴം തൃ

ണി

ുറ-

192 LF0624710/7/194/21

21-മാർ

്

സതി െക എം (

193 LF0621148/7/194/21

21-മാർ

്

ത

194 LF0422814/7/194/22

22-ച

ംപുത

ഭാസി ഇ പി (പു)

51,അ ം തുരു ിൽ ച
തിരുവാ ുളം -682005

195 LF0422919/7/194/22

22-ച

ംപുത

ജിേതഷ് (പു)

36,ച

196 LF0423093/7/194/22

22-ച

ംപുത

േശാഭന സുകുമാരൻ (

197 LF0425785/7/194/23

23-തിരുവാ ുളം

ആലീസ് (

198 LF0560841/7/194/23

23-തിരുവാ ുളം

അംബിക എ എം (

199 LF0560820/7/194/23

23-തിരുവാ ുളം

അനിത v

23,േചല

200 LF0426072/7/194/23

23-തിരുവാ ുളം

അരുൺ െക ച ൻ (പു)

181,കുറു ിര പറ ിൽ തിരുവാ ുളം 682035

201 LF0560863/7/194/23

23-തിരുവാ ുളം

23/361,ഞാറ തട
െക ആർ ശിവദാസൻ (പു) 682035

202 LF0425978/7/194/23

23-തിരുവാ ുളം

കമല വിജയൻ (

203 LF0560830/7/194/23

23-തിരുവാ ുളം

ലത (

23-തിരുവാ ുളം

ൈഷൻ െക വിൻെസ ്
( തീ)

204 LF0560853/7/194/23

(

തീ)

1734029283

483,മുലേ രിൽ വീട് മാർ
682301

തീ)

തീ)

തീ)

തീ)

1734028602
ംപുത

ംപുത തിരുവാ ുളം -682005

33,െപല ി
തീ) 682005

തീ)

് േറാഡ് -

1734056797

1734056155

ി റ ിൽ തിരുവാ ുളം 1734055038

23,െകാടിയൻ ഹൗസ് തിരുവാ ുളം -682035

1734070414

23/825,മലയിൽ തിരുവാ ുളം -682035

1734055370 ഭി േശഷി ാർ
േരാഗം/അപകട ിൽെ ്
േജാലിെച ത് വരുമാനം
1734130031 ക െട ാൻ പാ തി

184,വട
682035

23,ച

ാ ിൽ വീട് തിരുവാ ുളം -682035

ും തുരു

1734055259

ിൽ തിരുവാ ുളം 1734095497
ിൽ തിരുവാ ുളം 1734059354

ുപറ ിൽ തിരുവാ ുളം -682035

23/273,െകാ ാര
682035

1734055207

ിൽ ഹൗസ് തിരുവാ ുളം 1734122902

205 LF0560875/7/194/23

23-തിരുവാ ുളം

ടി വി ഷ

206 LF0560136/7/194/24

24-തിരുവാ ുളം
െടംപിൾ

അംബിക
േവണുേഗാപാലൻ (

207 LF0024265/7/194/24

24-തിരുവാ ുളം
െടംപിൾ

അ

208 LF0560359/7/194/24

24-തിരുവാ ുളം
െടംപിൾ

അശ തി വിജയൻ (

209 LF0560107/7/194/24

24-തിരുവാ ുളം
െടംപിൾ

േഹമ െക ടി (

210 LF0024055/7/194/24

24-തിരുവാ ുളം
െടംപിൾ

കവിത ല

211 LF0023935/7/194/24

24-തിരുവാ ുളം
െടംപിൾ

മായാേദവി (

212 LF0560210/7/194/24

24-തിരുവാ ുളം
െടംപിൾ

രാജി വി സ് (

213 LF0024002/7/194/24

24-തിരുവാ ുളം
െടംപിൾ

രമാേദവി (

214 LF0024091/7/194/24

24-തിരുവാ ുളം
െടംപിൾ

രമണി പുരുഷൻ (

215 LF0055529/7/194/24

24-തിരുവാ ുളം
െടംപിൾ

േരഖ (

216 LF0560330/7/194/24

24-തിരുവാ ുളം
െടംപിൾ

സനിജ ശശി (

217 LF0023869/7/194/24

24-തിരുവാ ുളം
െടംപിൾ

ൈഷനി േഗാകുൽദാസ്
( തീ)

23/739,െതേ
ര പു
തിരുവാ ുളം -682035

ുഖൻ (പു)

ജു മേനാജ് (

തീ)

തീ)

തീ)

1734059942

331C,മന ി
682035

1734130777

781,ഇട

103,കടമ

്മണൻ (

തീ) 753,േകാ

തീ)

തീ)

തീ)

തീ)

തീ)

1734109540

TMC2698,അരുൺ നിവാസ് തിരുവാ ുളം 682035

തീ)

തീ)

ൻ പുരയിൽ

ി പറ ിൽ തിരുവാ ുളം -

ല റ ് തിരുവാ ുളം -682035

1734059932

് തിരുവാ ുളം -682035

1734124341

ൽ തിരുവാ ുളം -682035

1734104202

521,കന

് പറ ിൽ തിരുവാ ുളം -682035

1734101083

737,മനയ്

ാമ ം തിരുവാ ുളം -682035

1734059897

375,കന

് പറ ിൽ തിരുവാ ുളം -682035

1734059807 വിധവ

664,പ ം പറ ിൽ തിരുവാ ുളം -682035

1734059906

116,കു ുംപുറ
682035

1734116347

് ഹൗസ് തിരുവാ ുളം -

582,കു യിൽ തിരുവാ ുളം -682035

1734056073

85,കന

1734055267

് പറ ിൽ തിരുവാ ുളം -682035

218 LF0024194/7/194/24

24-തിരുവാ ുളം
െടംപിൾ

ശീലത പസ കുമാർ
( തീ)

219 LF0023811/7/194/24

24-തിരുവാ ുളം
െടംപിൾ

ഉഷ സു ബ

220 LF0624434/7/194/25

25-ച

ുപറ ്

ശാ കൃ ണൻ (

221 LF0559651/7/194/26

26-ഗാ

ിപുരം

െഡാമിനിക് പി എ (പു)

71,പു

222 LF0555145/7/194/26

26-ഗാ

ിപുരം

ഗിരിജ ച ൻ (

442,അതിർക
-682301

223 LF0555164/7/194/26

26-ഗാ

ിപുരം

ഹരിലാൽ ഇ െക (പു)

258,കു ി
682301

100,പറെ ാലി ിറ വീട് തൃ
682301

24,കന

ണ ൻ (

തീ) 24,തി യിൽ തിരുവാ ുളം -682035

തീ)

224 LF0555076/7/194/26

26-ഗാ

ിപുരം

225 LF0366144/7/194/26

26-ഗാ

ിപുരം

കു

226 LF0425436/7/194/26

26-ഗാ

ിപുരം

പസ

227 LF0425533/7/194/26

26-ഗാ

ിപുരം

രാജ ഇ ബാഹിം (പു)

228 LF0559637/7/194/26

26-ഗാ

ിപുരം

േരണുക ദിേനശൻ (

229 LF0425630/7/194/26

26-ഗാ

ിപുരം

സ

230 LF0559660/7/194/26

26-ഗാ

ിപുരം

സീന സുേരഷ് (

ിേകയൻ

ുേമാൾ ബിനു (

ൻ (

ത

(

193,െപരു
682035

തീ)

കുമാരി കാർ
( തീ)

് പറ ിൽ തിരുവാ ുളം -682035

തീ) 80,ക

തീ)

1734059566

ൻ ര ൽ തൃ

തീ)

ുറ -682301

ണി

ിൽ ഹൗസ് തൃ

ണി

1734029385

ുറ
1734091209

ാ ് ഹൗസ് തൃ

ുറ -

ണി

1734034879

റ തൃ

530,െകാ

ണി

520,കാ
682301

147,േകാര

ുറ -

ണി

1734026704

ുറ -682301

പറ ിൽ തൃ

് പറ ിൽ തൃ

1734029214

ുറ -682301

ണി

ണി

1734091264

ുറ 1724112570

ണി

ുറ 1734029348

370,മുലേ രി പറ ് തൃ

തീ)

1734033705

ാ പറ ിൽ തിരുവാ ുളം -

45,ചാലു െവളി റ ിൽ തൃ
682301

തീ)

1734059893

ൽ തൃ

ണി

ണി

ുറ -682301

ുറ -682301

1734131986

1734123924

231 LF0555183/7/194/26

26-ഗാ

ിപുരം

സുബിൻ ബാബു (പു)

62,െതാ ിയിൽ വീട് തൃ

232 LF0555123/7/194/26

26-ഗാ

ിപുരം

സുധ പി വി (

തീ)

43,വില

ാടൻ വീട് തൃ

233 LF0555051/7/194/26

26-ഗാ

ിപുരം

സുധ രാജീവ് (

തീ)

72,പാട

് വീട് തൃ

234 LF0441138/7/194/27

27-േമ

ര

അരു

235 LF0559811/7/194/27

27-േമ

ര

ൈബജു (പു)

236 LF0559860/7/194/27

27-േമ

ര

ബി ു എം എം (

237 LF0438078/7/194/27

27-േമ

ര

ഗീത െക െക (

238 LF0559741/7/194/27

27-േമ

ര

ജാൻസി (

239 LF0216736/7/194/27

27-േമ

ര

കുമാരൻ (പു)

415,അതിർക

240 LF0555757/7/194/27

27-േമ

ര

മുരളീദാസ് (പു)

181,മ

241 LF0217399/7/194/27

27-േമ

ര

ന നൻ (പു)

113,തേറ റ ിൽ േമ

242 LF0559831/7/194/27

27-േമ

ര

പി െക മണിക

243 LF0217676/7/194/27

27-േമ

ര

െസൽവൻ (പു)

തി (

തീ)

തീ)

തീ)

ഠൻ (പു)

ണി

ുറ -682301

ുറ -682301

ുറ -682301

ണി

1734029112

1734120870

1734029159

000,വളവ റ പുതിയകാവ് -682301

1734107114

562,പുതിയപറ ് െത
-682301

1734029696

181,മ ാ ് ല
682301

1734118781

188,എ ി ടയിൽ േമ

ാ ് േമ

9,ദർശന േമ

ുംഭാഗം പുതിയകാവ്

്മി നിവാസ് പുതിയകാവ് -

167,െചറുകാരായ
682301

തീ)

ണി

ര -682301

് െത

ുംഭാഗം േമ

1734130386 വിധവ
ര 1734102961

ിൽ െത

ുംഭാഗം-682301

ര -682301

ര -682301

ര -682301

113,തേറ റ ിൽ െത

ുംഭാഗം-682301

1734110887

1734034705

1734030091

1734130459

1734030097

244 LF0559766/7/194/27

27-േമ

ര

സേ ാഷ് (പു)

47,പുതിയപറ ് േമ

245 LF0559787/7/194/27

27-േമ

ര

വിനിത മണി(

246 LF0558763/7/194/28

28-ചൂര

ാട്

ബാലൻ (പു)

539,അ

247 LF0218087/7/194/28

28-ചൂര

ാട്

ൈകരളി (

117,ചൂര

248 LF0558735/7/194/28

28-ചൂര

ാട്

േലഖ ശ ർ (

ര -682301

384,െച തയിൽ േമ

തീ)

തീ)

ുംഭാഗം-682301

1734107180

ാട് െത

ുംഭാഗം-682301

1734029761

504,തമാ

് ചൂര

ാട് -682301

249 LF0558713/7/194/28

28-ചൂര

ാട്

പ

(

250 LF0558749/7/194/28

28-ചൂര

ാട്

ശാ

രാമച ൻ (

251 LF0558784/7/194/28

28-ചൂര

ാട്

ശശി എം െക (പു)

260,മാന

252 LF0558799/7/194/28

28-ചൂര

ാട്

ഷാജി എം സി (പു)

441,ഇ

253 LF0558810/7/194/28

28-ചൂര

ാട്

േവണു വി പി (പു)

256,കു ാഴ

് ൈലൻ ചൂര

254 LF0555875/7/194/28

28-ചൂര

ാട്

വിജയൻ (പു)

50,പുളി

റ ചൂര

255 LF0186128/7/194/29

29-പുതിയകാവ്

വിനു (പു)

42/145,പാല

256 LF0559588/7/194/29

29-പുതിയകാവ്

ഇ ിര െക എൻ (

തീ)

തീ)

തീ)

ടിൽ െത

11,ഇടംപാട

137,പു

1734090064

ജലി െത

28,നാഗപുര

തീ)

ര -682301

1734088989

് െത

ിൻ ചൂര

ുംഭാഗം-682301

ുംഭാഗം-682301

ാട് -682301

ി റ ് ൈലൻ ചൂര

ാട് -682301

ാട് -682301

ാട് -682301

ൽ എരൂർ-682306

ൻ ര ൽ ചൂര

ാട് -682301

1734034345
മാനസികെവല വിളി
േനരിടു വർ/അ ർ/ശാരീരി
1734091388 കതളർ സംഭവി വർ
മാനസികെവല വിളി
േനരിടു വർ/അ ർ/ശാരീരി
1734029528 കതളർ സംഭവി വർ
ഗുരുതര/മാരക
1734111019 േരാഗമു വർ

1738010978
ഗുരുതര/മാരക
1734122651 േരാഗമു വർ

1734028952

1734026082

1734035851

257 LF0557111/7/194/29

29-പുതിയകാവ്

കരുണാകരൻ എം എം
(പു)

0,മി

258 LF0559578/7/194/29

29-പുതിയകാവ്

രാേജഷ് പി സി (പു)

157,പുതുമന പറ ് െത

259 LF0559596/7/194/29

29-പുതിയകാവ്

സേലാമി േജാർജ് (

260 LF0559615/7/194/29

29-പുതിയകാവ്

സേ ാഷ് (പു)

261 LF0559605/7/194/29

29-പുതിയകാവ്

സരസ

262 LF0559625/7/194/29

29-പുതിയകാവ്

ഉ ികൃ ണൻ (പു)

263 LF0218346/7/194/29

29-പുതിയകാവ്

വ

ല (

264 LF0559268/7/194/30

30-പാവംകുള

ര

അ

ജലി (

265 LF0559238/7/194/30

30-പാവംകുള

ര

ആശ ഷാജൻ (

266 LF0559134/7/194/30

30-പാവംകുള

ര

കാർ

267 LF0560504/7/194/30

30-പാവംകുള

ര

നിഷ പി വി (

268 LF0559264/7/194/30

30-പാവംകുള

ര

ഓമന പഭാകരൻ (

269 LF0559254/7/194/30

30-പാവംകുള

ര

(

തീ)

ചിയ

186,ഉ

ാ ിൽ െത

5,തേറ റ ിൽ െത

ുംഭാഗം -682301

29,െകാ

ുംഭാഗം -682301

തീ)

270,താഴ

ിേകയൻ (പു)

388,പുളി

തീ)

1734131687 വിധവ
മാനസികെവല വിളി
േനരിടു വർ/അ ർ/ശാരീരി
1734132410 കതളർ സംഭവി വർ

ാട് -682301
് പാവംകുള

് ഹൗസ് പാവംകുള

റ താ

1734035567 വിധവ
ര
1732068869

ര -682301

ടാംകടവ് -682301

19/148,േപേര റ ിൽ െത

തീ)

ുംഭാഗം ൈവ

് പുതിയകാവ് -682301

284,ഹേരകൃ ണ വടയഴ
-682301

തീ)

1734029428
ഗുരുതര/മാരക
1734029990 േരാഗമു വർ
മാനസികെവല വിളി
േനരിടു വർ/അ ർ/ശാരീരി
1734030024 കതളർ സംഭവി വർ

ുംഭാഗം -682301

206,െകാ നയിൽ ചൂര

തീ)

2367042617

ുംഭാഗം -682301

124,കൃ ണവിലാസം െത
എം എ േറാഡ് -682301

തീ)

പകാശൻ (പു)

് െത

ുംഭാഗം -682301

1734051786

1734035852

1734117130

218,േവ നാട് െത ുംഭാഗം എ നൂർ
ർ
അതിർ ി േറാഡ് -682301

ഗുരുതര/മാരക
1734108874 േരാഗമു വർ

497,ചാ
682301

1733057874

ൽ ഹൗസ് പാവംകുള

ര -

30/22,വാരിയംപുറ
683201

ടാംകട ് -

് ത

270 LF0426284/7/194/30

30-പാവംകുള

ര

രാഗിണി എ (

271 LF0366763/7/194/30

30-പാവംകുള

ര

േരഖ രേമശൻ (

272 LF0559177/7/194/30

30-പാവംകുള

ര

ശീേദവി രാജീവ് (

273 LF0559153/7/194/30

30-പാവംകുള

ര

വ

ല വി െക (

തീ)

246, െവൺേമലിൽ, വലിയതറ, പാവംകുള
682301

274 LF0560540/7/194/30

30-പാവംകുള

ര

വിജി വിജയൻ (

തീ)

161, ആലിൽ വ ിൽ, പാവംകുള

275 LF0012268/7/194/31

31-വലിയതറ

ഹരികുമാർ (പു)

31, പരു

ി

276 LF0012436/7/194/31

31-വലിയതറ

ജയകുമാരി (

232, പു

ൻ ര ൽ, തൃ

277 LF0012530/7/194/31

31-വലിയതറ

ലീല ത

278 LF0012478/7/194/31

31-വലിയതറ

നാരായണൻ പി എ (പു)

6, പു ൻതറ െത
682301

279 LF0218579/7/194/31

31-വലിയതറ

ഓമന (

31, കള

280 LF0560058/7/194/31

31-വലിയതറ

പസ

281 LF0559951/7/194/31

31-വലിയതറ

രാഹുൽ എൻ ആർ (പു) 405, നാലുക

282 LF0012704/7/194/31

31-വലിയതറ

രാജൻപി

തീ)

തീ)

തീ)

തീ)

ൻ (

തീ)

തീ)

കുമാരി (

(പു)

തീ)

30/240, െതാ ി

1734029645

റ, പാവംകുള

273, മ ടാന ്, െച ി ൂർ അതിർ
േറാഡ്-682301

ി, തൃ

w/2/146, െകാ ക

ിൽ, തൃ

313, െകാ

ി
1734030807 വിധവ
ര1734029341

ര-682301

ണി

ണി

ുംഭാഗം, തൃ

ുറ-682301

ുറ-682301
ണി

1734035618

1418014177

ുറ-682301

്, തൃ

1734035453

1734029666 വിധവ

ുറ1734035493

ണി

162, കൃ ണകൃപ, തൃ

ട

ണി

1734035648

ര-682301

ുറ-682301

ണി

ിൽ, തൃ

പറ ിൽ, തൃ

ുറ-682301

ണി

ണി

ുറ-682301

ുറ-682301

1734030052 വിധവ

1734029455

1734029720

1734029511

283 LF0560037/7/194/31

31-വലിയതറ

രമണി (

9, കാ ി റ ിൽ, തൃ

284 LF055989/7/194/31

31-വലിയതറ

രതി രാജു (

285 LF0012772/7/194/31

31-വലിയതറ

ശാ

286 LF0012643/7/194/31

31-വലിയതറ

ഷിനിൽ എ ഡി (പു)

78, മണേമൽപറ ിൽ, c/o. കള
തൃ ണി ുറ-682301

287 LF0012218/7/194/31

31-വലിയതറ

സുനിൽ (പു)

31, േദവിഹൗസ്, നാലുക
തൃ ണി ുറ-682301

288 LF0560014/7/194/31

31-വലിയതറ

സുശീല രാജീവ് (

289 LF0624216/7/194/32

േകാമളം ഹരിഹരൻ
32-അ ൻേകാവിൽ ( തീ)

15 എ, കാെരാ

290 LF0431754/7/194/32

32-അ ൻേകാവിൽ ലത സുകുമാരൻ (

000, കു

291 LF0624312/7/194/32

32-അ ൻേകാവിൽ സരസ തി (

292 LF0624273/7/194/32

സു രി േഗാപാലകൃ ണൻ 159, കാേരാ
32-അ ൻേകാവിൽ ( തീ)
682301

293 LF0624360/7/194/32

വിജയല
32-അ ൻേകാവിൽ ( തീ)

294 LF0555738/7/194/33

33-െവ

ിനാ

ൽ ആര (

295 LF0558204/7/194/33

33-െവ

ിനാ

ൽഅ

തീ)

29/203, േമാനി ി

തീ)

ഭാ കരൻ (

തീ)

തീ)

തീ)

തീ)

180, അലശേ

ാട

ണി

1734030102

ുംഭാഗം-682301

1734034578

ിൽ, െത

് തൃ

000, കുറുവ റ, െത

293, കാേരാ
682301

ുറ-682301

ണി

ട

ുറ-682301

1734032425

ിൽ,
1734134117
ിൽ,
1732047087

ുംഭാഗം-682301

് പറ ്, െത

് ഹൗസ്, െത

ുംഭാഗം-682301

ുംഭാഗം-682301
്, െത

ു കു ുംപുറ

1734060328

1734117548

1734035538

ുംഭാഗം1734033291

ു പറ ിൽ, ഫയർ േ ഷൻ1734028869

്മി െക െക
194, കൃ ണ വിലാസം, െത

തീ)

ജന (

തീ)

000, വഴുതന

ാട്, തൃ

33/417, ആന പയിൽ, തൃ

ുംഭാഗം-682301

1734029115

ുറ-682301

1734034714

ണി

ണി

ുറ-682301

1734092995

296 LF0560810/7/194/33

33-െവ

ിനാ

ൽ ജഗദീശ രി െക പി (

297 LF0026553/7/194/33

33-െവ

ിനാ

ൽ െക എം േശഷാ ദി (പു)

298 LF0026347/7/194/33

33-െവ

ിനാ

െക മുരളീധരൻ കർ
ൽ (പു)

299 LF0026214/7/194/33

33-െവ

ിനാ

ൽ കാ

300 LF0026470/7/194/33

33-െവ

ിനാ

ൽ ലളിത (

301 LF0026643/7/194/33

33-െവ

ിനാ

ൽ േ പമ രാേജഷ് (

ചന പി ജി (

തീ)

ണി

ുറ-682301

1734094715

33, നീതി നിലയം, തൃ

ണി

ുറ-682301

1734034230

69 ബി, പുളി

ണി

തീ)

ൽ പിയ െക ആർ (

303 LF0622029/7/194/33

33-െവ

ിനാ

ൽ രാധാകൃ ണൻ (പു)

304 LF0026010/7/194/33

33-െവ

ിനാ

ൽ സർേപാ

305 LF0026117/7/194/33

33-െവ

ിനാ

306 LF0025924/7/194/33

33-െവ

307 LF0558192/7/194/33

33-െവ

തീ)

ടലമുറി, തൃ

33, പടി
682301

ാേറ കേ ഴ

ണി

ണി

ണി
്, തൃ

ുറ-682301

ുറ-682301

ുറ-682301
ണി

േരാഗം/അപകട ിൽെ ്
േജാലിെച ത് വരുമാനം
1734125903 ക െട ാൻ പാ തി

1734119652

1734035263

ുറ1734034749 വിധവ

000, പുളി

റ ്, തൃ

ണി

ുറ-682301

1734035494

347, െപാതിപറ ്, തൃ

ണി

ുറ-682301

1734102950 ഭി േശഷി

ൽ ഷിബു പി ജി (പു)

69, പുളി

ണി

ുറ-682301

1734034604

ിനാ

ൽ സു രൻ ആചാരി (പു)

33, അ

ിനാ

ൽ േവണു എസ് (പു)

000, അ

ടലമുറി, തൃ

000, പു
682301

ൻേവലി ളം, തൃ

അംബിക (

മൻ എൻ (പു)

548, അ

1734106860

ുറ-682301

റ ്, തൃ

33, െപാതിപറ ്, തൃ

തീ)

ിനാ

ൽ

ാട്, തൃ

33, ആരാധന, തൃ

33-െവ

34-പന

33, വഴുതന

ാ

302 LF0560778/7/194/33

308 LF0558230/7/194/34

തീ)

തീ)

റ ്, തൃ

ടലമുറി, തൃ

ണി

ണി

ുറ-682301

ുറ-682301
ണി

1734114868

1734034431

ുറ1734035028

ാർ

309 LF0438068/7/194/34

34-പന

ൽ

അ

ൻ (പു)

310 LF0438350/7/194/34

34-പന

ൽ

ഗീത (

311 LF0437929/7/194/34

34-പന

ൽ

ഗിരിജ (

312 LF0438894/7/194/34

34-പന

ൽ

തീ)

43, മന ാലിൽ, കിട
682301

ു പടി

485, കു ിയാ

്, പന

ുറ

ാറു വശം1734029237

ൽ-682301

1734118596

157, മുല

േ രി പറ ്-682301

1734035079

േഗാപി (പു)

000, തൃ

ണി

1734109977

തീ)

ുറ-682301

313 LF0558255/7/194/34

34-പന

ൽ

ജയകുമാർ (പു)

356, ആനബ്ളായി
682301

314 LF0437501/7/194/34

34-പന

ൽ

ജിേനാ (പു)

000, ക

315 LF0558215/7/194/34

34-പന

ൽ

ക ൻ (പു)

159 എഫ്, കള

316 LF0437813/7/194/34

34-പന

ൽ

കരുണാകരൻ (പു)

235, അടിേയാട
682301

317 LF0438730/7/194/34

34-പന

ൽ

കു

318 LF0219874/7/194/34

34-പന

ൽ

ല

319 LF0555239/7/194/34

34-പന

ൽ

മുരുേകശൻ (പു)

320 LF0437987/7/194/34

34-പന

ൽ

പവീൺ വാസുേദവൻ (പു) 000, കള

321 LF0366401/7/194/34

34-പന

ൽ

രാേകഷ് (പു)

പുരുഷൻ (

്മി രാജൻ (

തീ)

റം, പന

തീ) 164, പന

റ-

1734034172

ി1734035068

്, െത

്, പന

ുംഭാഗം-682301

ൽ-682301

ണി

ുറ-682301

ിതറ, 682301

ണി

മാനസികെവല വിളി
േനരിടു വർ/അ ർ/ശാരീരി
1732052004 കതളർ സംഭവി വർ

1734034949

ൽ-682301

് ഹൗസ്, േമാന ി

കല വ കാട്, തൃ

34, തൃ

േ രി

ൽ-682301

ിതറ, പന

ാഴ

281, മംഗല

3,

റ മുല

ുറ, തൃ

1734034853
ഗുരുതര/മാരക
1734029688 േരാഗമു വർ

1734034569

1734035084

ണി

ുറ-682301

1734092811

322 LF0558241/7/194/34

34-പന

ൽ

രാജ

(

46, പീടിക

323 LF0438123/7/194/34

34-പന

ൽ

രമ ദാേമാദരൻ (

324 LF0365445/7/194/34

34-പന

ൽ

രാമദാസ് ക

325 LF0437853/7/194/34

34-പന

ൽ

രേമശൻ (പു)

1, വലിയകാ ിൽ, െത

326 LF0437676/7/194/34

34-പന

ൽ

രതീഷ് എം വി (പു)

130, േമാന ി
682301

327 LF0555206/7/194/34

34-പന

ൽ

ശശി െക (പു)

240, നടേ

328 LF0437605/7/194/34

34-പന

ൽ

ശിവൻ (പു)

219, കുഴി

329 LF0438221/7/194/34

34-പന

ൽ

ശ ാമള (

9, െപാ

330 LF0437440/7/194/34

34-പന

ൽ

ൈഷജു (പു)

331 LF0438591/7/194/34

34-പന

ൽ

േശാശാ

332 LF0438173/7/194/34

34-പന

ൽ

ത മണി (

333 LF0438408/7/194/34

34-പന

ൽ

ത മണി സദാന ൻ (

334 LF0438447/7/194/34

34-പന

ൽ

ടി എച് വിപിൻ (പു)

തീ)

തീ)

് (പു)

തീ)

9 എ, പാ

റയിൽ, പന

ടി പറ ിൽ, കിട

തീ)

തീ)

ു-682301

314, കാളിയൻതറപറ ിൽ, ക ൻ ള
682301

ിൽ ഹൗസ്, പന

000, കുഴി

1734034400

1734034417

ൽ-

ുംഭാഗം-682301

ൽ-682301

1734034992

1734034998

റ, വലിയകാട്-682301

1734034840

് ഹൗസ്, പന

ൽ-682301

1734028811

ുറ-682301

1734035569

ാ േ രി, തൃ

226, കിളിയ റ പറ ്, െത
ക ൻ ള ര-682301

തീ) 19, കല വ കാട്, േമാന ി

154, മ

1734133264

1734034983

ാ േ രി, പന

ാളി

1734034646 അഗതികൾ

ര-

ുംഭാഗം-682301

റ ്, െത

293, േകാേരാ

ഷാജി (

ൽ-682301

യിൽ, െത

ണി

ുംഭാഗം,
1734035065

ി-682301

ുംഭാഗം-682301

1734035002

1734034846

335 LF0219342/7/194/34

34-പന

ൽ

ഉഷ (

34, തൃ

336 LF0219586/7/194/34

34-പന

ൽ

ഉദുമാൻഗനി

34, vaadaka,തൃ

337 LF0555223/7/194/34

34-പന

ൽ

വിജയൻ (പു)

164, നട

338 LF0438543/7/194/34

34-പന

ൽ

വിമൽ രാജ് (പു)

000, കല വ കാട്, േമാന ി

339 LF0438271/7/194/34

34-പന

ൽ

വിമല മണി (

294, മണ ി
682301

340 LF0624123/7/194/35

35-േതാ ിൽ

തീ)

തീ)

ണി

ുറ, തൃ

ണി

റ ിൽ, തൃ

എ വി രാജ (പു)

583, മുല

587, െകാ ി
682301

ണി

ണി

േ രി, തൃ

ണി

ര ഹൗസ്, തൃ

അനിത എം വി (

342 LF0014877/7/194/35

35-േതാ ിൽ

ഭാരതി മണി (

343 LF0220696/7/194/35

35-േതാ ിൽ

ദീപ ഉ ി (

344 LF0015831/7/194/35

35-േതാ ിൽ

േഗാപി വി ജി (പു)

525, െവ ാ ി െതരുവ്, െത
തൃ ണി ുറ-682301

345 LF0623427/7/194/35

35-േതാ ിൽ

ജയറാം പസ ൻ (പു)

480 സി, ൈമേലാ

346 LF0623180/7/194/35

35-േതാ ിൽ

കു

347 LF0222605/7/194/35

35-േതാ ിൽ

ലത (

തീ)

ൻ (പു)

തീ)

1734034989

ുംഭാഗം-

ി ാന

ുറ-682301
ണി

1734034746

ുറ1732071800

35, െവ ാ ി േതാ ിൽ, െത
തൃ ണി ുറ-682301

632, പ

ി-682301

1734121791

1734028928

35-േതാ ിൽ

തീ)

ുറ-682301

ിൽ ഹൗസ്, െത

1734034311

1734128012

ുറ-682301

341 LF0624166/7/194/35

തീ)

ുറ-682301

ുംഭാഗം,

്, ഏരൂർ-682306

്, തൃ

ണി

1734034459 അഗതികൾ
േരാഗം/അപകട ിൽെ ്
േജാലിെച ത് വരുമാനം
1734034653 ക െട ാൻ പാ തി

ുംഭാഗം,
1734127056

ുറ-682301

1734129755

679, പുല പറ ിൽ, േതാ ിൽ-682301

1734034852

470, ഇടംപാട

േരാഗം/അപകട ിൽെ ്
േജാലിെച ത് വരുമാനം
1734034980 ക െട ാൻ പാ തി

്, തൃ

ണി

ുറ-682301

525, െവ
682301

ിെതരുവ്, തൃ

ാ

ണി

ുറ-

348 LF0221426/7/194/35

35-േതാ ിൽ

ലത പശാ ് (

35-േതാ ിൽ

മണി സി ആർ (പു)

125, േകാ
റ ് വീട്, തൃ
െത ുംഭാഗം, നടമ-682301

ണി

349 LF0015205/7/194/35

350 LF0222127/7/194/35

35-േതാ ിൽ

മിനി മധു (

465, ഇടംപാട

്, തൃ

ണി

ുറ-682301

1734118373

351 LF0622911/7/194/35

35-േതാ ിൽ

രാമച ൻ (പു)

466, ഇടംപാട

്, തൃ

ണി

ുറ-682301

1734116199

352 LF0221650/7/194/35

35-േതാ ിൽ

ഷീല (

35, ഇടംപാട

353 LF0623078/7/194/35

35-േതാ ിൽ

സിനു േജായ് (പു)

1033, എടവന, േചാ ാനി

ര-682312

1734034231

354 LF0220828/7/194/35

35-േതാ ിൽ

സുമതി (

473, കു ാ പുറ

ണി

1734034950 ഭി േശഷി

355 LF0222708/7/194/35

35-േതാ ിൽ

സുേമഷ് (പു)

318, ഇടംപാടം, തൃ

തീ)

തീ)

തീ)

തീ)

1734034263 വിധവ

്, തൃ

ണി

്, തൃ

ണി

35-േതാ ിൽ

സുനിൽ മാർ (പു)

357 LF0223037/7/194/35

35-േതാ ിൽ

തുളസി (

441, െച ി റ ിൽ, തൃ

358 LF0221848/7/194/35

35-േതാ ിൽ

േവണുേഗാപാൽ (പു)

359 LF555849/7/194/36

36-ക ൻ ള

360 LF0558096/7/194/37

37- ാച ു

ര

ല

്മണ നാ കർ (പു)

അംബിക (

തീ)

റം, തൃ

20, കടവിൽ, തൃ

ണി

ുറ-682301

ുറ-682301

356 LF0014787/7/194/35

35, േകാ

1734114334

ുറ-682301

425, ഇടംപാടം ഹൗസ്, െവ
തൃ ണി ുറ-682301

തീ)

ുറ,

ാ

ണി

ണി

ിെതരുവ്,

ുറ-682301

ുറ-682301

ുറ-682301

376, തിരുവാതിര, േബാ സ് എ ് എസ്
േറാഡ്-682301

1734034583 അവിവാഹിതരായ അ മാർ

ാർ

1734034152
മാനസികെവല വിളി
േനരിടു വർ/അ ർ/ശാരീരി
1734034187 കതളർ സംഭവി വർ

1734034301 അവിവാഹിതരായ അ മാർ
മാനസികെവല വിളി
േനരിടു വർ/അ ർ/ശാരീരി
1734036786 കതളർ സംഭവി വർ

1734103337
േരാഗം/അപകട ിൽെ ്
േജാലിെച ത് വരുമാനം
1734094114 ക െട ാൻ പാ തി

361 LF0557903/7/194/37

37- ാച ു

െറയി േമാൾ (

362 LF0558049/7/194/37

37- ാച ു

സാലി (

363 LF0557769/7/194/38

38-അ ലം വാർഡ് ശശികല (

364 LF0557820/7/194/38

38-അ ലം വാർഡ് സു ബ

തീ)

594, മ ിടിയിൽ, പി എം എ
േറാഡ്,തൃ ണി ുറ-682301

621, മ ാര

തീ)

തീ)

ണ ൻ (പു)

് വീട്, തൃ

ണി

ുറ-682301

1734026353

136, ഒണിയ

1734124353

് ഹൗസ്, എരൂർ-682306

365 LF0557857/7/194/38

38-അ ലം വാർഡ് തിലകൻ (പു)

366 LF0009970/7/194/39

39-ച

ംകുള

ര

ഹരിദാസ് (പു)

342, തൃ തി-നടുവിേലട
682301

367 LF0621161/7/194/39

39-ച

ംകുള

ര

ജയല

തീ) 571, ശീവിഹാർ, ച

്, ച

ര1734033012

ംകുള

ര-682301

1734033936
മാനസികെവല വിളി
േനരിടു വർ/അ ർ/ശാരീരി
1734130105 കതളർ സംഭവി വർ

39-ച

ംകുള

ര

കമല ാൾ(

369 LF0621785/7/194/39

39-ച

ംകുള

ര

ലളിതാംബാൾ (

370 LF0010080/7/194/39

39-ച

ംകുള

ര

എസ് അ പൂർണി (

19/153 ബി, ശീവിദ അ ാർട്െമൻറ്,
തീ) തൃ ണി ുറ-682301

1734033979

371 LF0621318/7/194/39

39-ച

ംകുള

ര

ശാ കുമാരി എൻ (

തീ) 758, വർ

1734033434 വിധവ

372 LF0621260/7/194/39

39-ച

ംകുള

ര

ശിവകാമി (

373 LF0621095/7/194/40

40-താമരംകുള

ഇ ു (

തീ)

തീ)

തീ)

തീ)

163,

40/43, ചിറ

ംകുള

ു വീട്, ച

ശീലക

679, കു
682301

്, ച

ംകുള

368 LF0621639/7/194/39

ര

937, കു ുംപുറ

േരാഗം/അപകട ിൽെ ്
േജാലിെച ത് വരുമാനം
1732012407 ക െട ാൻ പാ തി

ിൽ ഹൗസ്, എരൂർ-

ട

നിവാസ്, തൃ
ുപറ ിൽ,
ൽ തൃ

ര-682301

ംകുള

ണി

ര-682301

ുറ-682301

ണി

1734036340

ുറ1734033783 വിധവ

റ

ാർ

1734036157

42/248, വാണിയം േറാഡ്, എരൂർ-682306

2136, നാലുക
682306

്മി െക െക (

1734113020 ഭി േശഷി

്, എരൂർ-682306

1734032358

40/57, സര ്, ചാക
682306

്, ച

374 LF0621242/7/194/40

40-താമരംകുള

ര

കൃ ണേവണി (

375 LF0621304/7/194/40

40-താമരംകുള

ര

ലത (

376 LF0557440/7/194/40

40-താമരംകുള

ര

സ ീപ് േഗാപാൽ (പു)

40/161-ഡി, കിഴേ
682306

377 LF0436389/7/194/40

40-താമരംകുള

ര

സേരാജിനി (

40/എ 3, കേര റ ിൽ, തൃ
682301

378 LF0620980/7/194/40

40-താമരംകുള

ര

ശിവൻ (പു)

379 LF0621377/7/194/41

41-േതവര

ാവ്

തീ)

000, പു
682306

തീ)

അംബുജം (

തീ)

1734118363

ൻ മഠം എരൂർ, തൃ

000, െന ിേ
682306

ണി

ുറ1732065660

ാട

പറ ിൽ, എരൂർ1734032599
ണി

ുറ1734027606

് ഹൗസ്, ച

ാലമു ്1734106107

212, ജയാഭവൻ, തൃ

തീ)

ാലമു ്, എരൂർ-

ണി

488, ല ്മി നിവാസ്, പ
682306

ുറ-682301

1738041143

ി റ ുകാവ്,-

380 LF0014548/7/194/41

41-േതവര

ാവ്

ജയകുമാർ ടി എൻ (പു)

1734031628

381 LF0622971/7/194/41

41-േതവര

ാവ്

ജയ ശീ എൻ എസ് (

382 LF0014445/7/194/41

41-േതവര

ാവ്

െക ജി ഗിരിശ രൻ (പു)

627, േഗാമതി സദാശിവം, അ ൻകാളി േറാഡ്,
േമ ര,തൃ ണി ുറ-682301

1734036032

383 LF0014329/7/194/41

41-േതവര

ാവ്

ഇ നാരായണസ ാമി (പു)

116-സി,കൃ ണ വിഹാർ, െതാ
മഠം, തൃ ണി ുറ-682301

1734033272

384 LF0623019/7/194/41

41-േതവര

ാവ്

പു പ സാനു (

000, െചറുപ

385 LF0014249/7/194/41

41-േതവര

ാവ്

േരഖ എസ് േ പംകുമാർ
ർ
( തീ)

386 LF0623077/7/194/41

41-േതവര

ാവ്

സുഹർബി െക െക (

10/66, െവ ് െനടു ി ിൽ, എരൂർ,
തീ) തൃ ണി ുറ-682306

തീ)

1732023160

ടി റ ്

1734061072 ഭി േശഷി

ിയിൽ, എരൂർ-682306

405 എ, േപാ യിൽ
ൽ േറാഡ്, തൃ
682306

തീ) 728, െവ ് ൈക ി

ണി

ുറ-

ിൽ, എരൂർ-682306

1734032120 അഗതികൾ

1734134118

ാർ

387 LF0558274/7/194/41

41-േതവര

ഉേമഷ്കുമാർ (പു)

34, േമഘദൂത്, എസ് എൻ ജം ഷൻ-682301

1734118053

388 LF0012957/7/194/42

42-േപാ യിൽ

അനിൽ മാർ (പു)

42/244, ഒനിയ

1734103202

389 LF0557245/7/194/42

42-േപാ യിൽ

അനിത (

629, പുളി

390 LF0013257/7/194/42

42-േപാ യിൽ

അശ തി സുേരഷ് (

391 LF0639012/7/194/42

42-േപാ യിൽ

എലിസബ
( തീ)

392 LF0013103/7/194/42

42-േപാ യിൽ

393 LF0557354/7/194/42

ാവ്

തീ)

തീ)

്, എരൂർ െവ ്-682306

ൽ ഹൗസ്, എരൂർ-682306

42/245, ഒനിയ

് വീട്, എരൂർ-682306

1734031599

1734116265

് വി െജ
9/33, വലിയപറ ിൽ, എരൂർ പി ഒ-682306

1734108132 വിധവ

കൃ ണകുമാർ (പു)

42/485, േപാ യിൽ െതേ
682306

1734027040

42-േപാ യിൽ

േമാഹനൻ (പു)

42/246, ഒനിയ

് വീട്, എരൂർ-682306

42-േപാ യിൽ

സഗീർ ജയ ശീ (പു)

42/192, നാലുക
682306

ട

394 LF0557288/7/194/42

395 LF0557328/7/194/42

42-േപാ യിൽ

സലിലൻ(പു)

42/467, പുളി ൽ, േപാ യിൽ െതേ
എരൂർ-682306

396 LF0557208/7/194/42

42-േപാ യിൽ

ഷാജി ടി എസ് (പു)

42/54, മ ാഴ

397 LF0621550/7/194/42

42-േപാ യിൽ

ഷിേനായ് എം എം (പു)

9/82, മ ാഴ

്, എരൂർ-682306

1734027693

398 LF0557390/7/194/42

42-േപാ യിൽ

തുളസി ശ ർ (

42/135, സ ിധി, എരൂർ-682306

1734040716

399 LF0557633/7/194/43

43-െതാ

ബി ു (

000, പാ പറ ്, എരൂർ-682306

1734027811

ടൂർ

തീ)

തീ)

തിൽ, എരൂർ-

1732026006

ിൽ പറ ്, എരൂർ1734117041

്, എരൂർ-682306

തിൽ,
1734027023

1734026697

400 LF0027102/7/194/43

43-െതാ

ടൂർ

േഗാവി ൻ (പു)

401 LF0557740/7/194/43

43-െതാ

ടൂർ

കല ന കുമാർ (

തീ)

000, പുലിേ

402 LF0027220/7/194/43

43-െതാ

ടൂർ

കവിത എം വി (

തീ)

43/41, മാളിേയ

403 LF0558039/7/194/43

43-െതാ

ടൂർ

കൃ ണ കുമാർ (പു)

396, കു

404 LF0557874/7/194/43

43-െതാ

ടൂർ

കൃ ണകുമാർ എം ആർ
(പു)

000, മീരഭവൻ, ൈക ി
682306

405 LF0558007/7/194/43

43-െതാ

ടൂർ

മണിക

406 LF0557845/7/194/43

43-െതാ

ടൂർ

നിർമല (

407 LF0028411/7/194/43

43-െതാ

ടൂർ

പഭ (

408 LF0557599/7/194/43

43-െതാ

ടൂർ

െറയ് ചൽ േജാൺസൻ
( തീ)

000, തായാ ് പറ ്, എരൂർ-682306

1207099977

409 LF0557950/7/194/43

43-െതാ

ടൂർ

രമ േസതുമാധവൻ (

43/268, കേരാ

1734048989

410 LF0557822/7/194/43

43-െതാ

ടൂർ

രംഗീത (

411 LF0557704/7/194/43

43-െതാ

ടൂർ

സരസ തി (

ടൂർ

വിലാസിനി ശശിധരൻ
( തീ)

412 LF0557983/7/194/43

43-െതാ

71-അറ

ഠൻ (പു)

തീ)

ിറ, എരൂർ-682306

ാ ിൽ, എരൂർ-682306

േട ി പറ ്, എരൂർ-682306

തീ)

തീ)

തീ)

ി

1734028149

1734028253

1734027860

ൽ, എരൂർ1734131030

386/എ, പാ പറ ിൽ, എരൂർ-682306

1734028281

000, മരം ക ഴ

1734096395

265, കിഴേ
682306

തീ)

ിറയിൽ, എരൂർ-682306

1734096575

്, എരൂർ-682306

ര ഇല

ുപറ ്, എരൂർ1734028165

ഹൗസ്, എരൂർ-682306

87, കു

േടാ ി റ ്, എരൂർ-682306

000, നേ

ലിപറ ്, എരൂർ-682306

198, േവലംപറ ിൽ, എരൂർ-682306

1734027908

1734032317 വിധവ

1422011526

413 LF0558067/7/194/44

44-െപരീ

ാട്

പി എൻ സുേര ൻ (പു)

312, മേ

414 LF0558147/7/194/44

44-െപരീ

ാട്

രാധ േഗാപാലൻ (

000, ച

415 LF0440591/7/194/44

44-െപരീ

ാട്

ൈഷജ വി െക (

416 LF0621456/7/194/44

44-െപരീ

ാട്

സി

ു (

തീ)

44-െപരീ

ാട്

സു രി രാജ ൻ (

418 LF0558108/7/194/44

44-െപരീ

ാട്

ത ം പാ

ു (

419 LF0440127/7/194/45

45-ന

ി

ി

േബബി (

തീ)

420 LF0440013/7/194/45

45-ന

ി

ി

421 LF0440246/7/194/45

45-ന

ി

422 LF0440049/7/194/45

45-ന

423 LF0440157/7/194/45

424 LF0558176/7/194/45

തീ)

തീ)

ലി ാടം-682306

ാലപറ ്, എരൂർ-682306

000, വലിയതു

343, കള

തീ)

417 LF0558126/7/194/44

425 LF0558160/7/194/45

തീ)

ലി ാടം, മേ

ര

1734027571

ടിൽ, എരൂർ-682306

1734123826

ൽ, എരൂർ-682306

1734032321

4397, തിരുവാതിര, മേ
682306

385/എ1, മേ

1734033591

ലി ാടം, എരൂർ-

ലി ാടം, എരൂർ-682306

േരാഗം/അപകട ിൽെ ്
േജാലിെച ത് വരുമാനം
1734049800 ക െട ാൻ പാ തി

1734035102

358, മ ിലിപറ ിൽ ഹൗസ്, എരൂർ-682306

1734027576

ബിജു എം വി (പു)

9, മനയ

് ഹൗസ്, കു റ-682306

1734129468

ി

ബിജുേമാൻ (പു)

172, ന നം, അ ിമഹാകാളൻ േറാഡ്-682306

1732020480

ി

ി

േമരി റിനി (

9, മനയ

1734028052

45-ന

ി

ി

പവി തൻ (പു)

45-ന

ി

ി

ഷീന ജ ിൻ (

45-ന

ി

ി

തീ)

േശാഭ എം വി (

്, കു റ -682306

28, കരിനില
682306

തീ)

തീ)

് ഹൗസ്, മാ

ൂർ ജം ഷൻ1734108282

000, പനയിൽ,
ൽ അമലഭവൻ
ൻ േറാഡ്, എരൂർർ
682306

1732072727

000, മണിയൻതറ തു ടിയിൽ, സേഹാദരൻ
അ
ൻ േറാഡ്, 682306

1734129020

ി

ത ി എം എസ് (പു)

000, ഇല
682306

46പിഷാരിേ

ാവിൽ

അശ തി പി െജ (

334, െവേ ാ ി ിൽ ഹൗസ്,
പിഷാരിേകാവിൽ േറാഡ്, എരൂർ-682306

ഗുരുതര/മാരക
1733052716 േരാഗമു വർ

428 LF0555092/7/194/46

46പിഷാരിേ

ാവിൽ

മിനി പി െക (

206, തി യിൽ, പലിമി ം-682306

429 LF0209223/7/194/46

46പിഷാരിേ

ാവിൽ

പീതാംബരൻ (പു)

320, പാല

1734030193 വിധവ
േരാഗം/അപകട ിൽെ ്
േജാലിെച ത് വരുമാനം
1734025617 ക െട ാൻ പാ തി

430 LF0209085/7/194/46

46പിഷാരിേ

ാവിൽ

പമീള (

91, ഒഴി ാലിൽ, കണിയാ ുഴ-682306

1734030721 വിധവ

431 LF0555069/7/194/46

46പിഷാരിേ

ാവിൽ

ഷിബു െക യു (പു)

218, കറുേ

1734027331

432 LF0209407/7/194/46

46പിഷാരിേ

ാവിൽ

സി

433 LF0555184/7/194/47

47-മാ

426 LF0440302/7/194/45

45-ന

427 LF0557527/7/194/46

ി

ൂർ

ു ഷിബു (

ൂർ

ഭാഗ ല

435 LF0557190/7/194/47

47-മാ

ൂർ

ഗിരിജ ബാബു (

436 LF0557034/7/194/47

47-മാ

ൂർ

437 LF0557213/7/194/47

47-മാ

ൂർ

ൂർ

തീ)

അനീഷ സൽമാൻ (

47-മാ

47-മാ

തീ)

തീ)

434 LF0557112/7/194/47

438 LF0557260/7/194/47

തീ)

്മ ി (

തീ)

തീ)

ുപറ ്, അ ിമഹാകാളൻ േറാഡ്1734108015

ുംപറ ്, എരൂർ-682306

പറ ിൽ, പലിമി ം-682306

474, തി യിൽ, ഭവൻസ് േറാഡ്-682306

1734032277 വിധവ

14 എ, സഫിൻ മൻസിൽ, എരൂർ.
കണിയാ ുഴ േറാഡ്-682306

1734115823

344, ചിേ

മാനസികെവല വിളി
േനരിടു വർ/അ ർ/ശാരീരി
1734030590 കതളർ സംഭവി വർ

്, എരൂർ-682306

93, െവ ി റ, കണിയാ ുഴ േറാഡ്, എരൂർ,
ൈപ ്ൈലൻ-682306

1734101353 വിധവ

ല ്മി രാമകൃ ണൻ
( തീ)

331, ചിേ

1734111507

മീര വിേനാദ് (

432, െനടിയ ി
682306

രമ (

തീ)

തീ)

തീ)

355, ചിേ

്, ഗസരി നഗർ, എരൂർ-682306
ി, പിഷാരിേകാവിൽ,
ൽ എരൂർർ

്, ഗസരി നഗർ, എരൂർ-682306

1734122205
മാനസികെവല വിളി
േനരിടു വർ/അ ർ/ശാരീരി
1734031022 കതളർ സംഭവി വർ

439 LF0557172/7/194/47

47-മാ

ൂർ

രമ (

432 എ, തൃേ

440 LF0024372/7/194/47

47-മാ

ൂർ

ൈശലജ ച ൻ (

തീ)

തീ)

ാ ിൽ, എരൂർ-682306

367, കുഴിയാനയിൽ, ഗസരി നഗർ, എരൂർ682306

1734030751

െക എൻ ആർ എ-29, തറയിൽ, കണിയാ ുഴ,
എരൂർ-682306

മാനസികെവല വിളി
േനരിടു വർ/അ ർ/ശാരീരി
1734122523 കതളർ സംഭവി വർ

207, േച നം വീ ിൽ, െ ശയസ് നഗർ,
എരൂർ-682306

1734094868

584, ചാത ാ

്, എരൂർ-682306

1734130856

157, െവള േ

ട

441 LF0557235/7/194/47

47-മാ

ൂർ

ശശികല (

442 LF0558685/7/194/47

47-മാ

ൂർ

സതികുമാർ (

443 LF0558804/7/194/48

48-ഇലി

ടി

ആശ ധർമരാജ് (

444 LF0558565/7/194/48

48-ഇലി

ടി

ച േശഖരൻ പി എ (പു)

445 LF0558535/7/194/48

48-ഇലി

ടി

ഗംഗാധരൻ ന

446 LF0558768/7/194/48

48-ഇലി

ടി

ഗീത ശിവദാസ് (

447 LF0558492/7/194/48

48-ഇലി

ടി

ഗുരുവ

448 LF0559030/7/194/48

48-ഇലി

ടി

െക എം പകാശൻ (പു)

338, േപടംേകാ ്, കിഴിനരതു
682306

449 LF0558594/7/194/48

48-ഇലി

ടി

എം എസ്
പുരുേഷാ മൻ (പു)

432,

450 LF0558594/7/194/48

48-ഇലി

ടി

മണിക

451 LF0558625/7/194/48

48-ഇലി

ടി

നിഷ പി എം (

തീ)

തീ)

തീ)

ാർ (പു)

തീ)

(പു)

ഠൻ (പു)

് പറ ്, എരൂർ-682306

1734030507

416, സൗപർണിക, എരൂർ-682306

1734053893

524, െവളി റ ിൽ, എരൂർ-682306

1734095710

315, പ

1734131261

ി ാൽ, എരൂർ-682306

ാവ

230, ആ

തീ)

1734030152

305, െനലി

ടിയിൽ, എരൂർ1734027806

് പറ ിൽ, എരൂർ-682306

1732048112

ിലി പറ ിൽ, എരൂർ-682306

1732049509

്, എരൂർ-682306

1732042843

ുരു

452 LF0558781/7/194/48

48-ഇലി

ടി

പി സി േമാഹനൻ (പു)

123, െച ാഴ

453 LF0558988/7/194/48

48-ഇലി

ടി

പു പ അേശാകൻ (

454 LF0558887/7/194/48

48-ഇലി

ടി

ശശികല െക എൻ (

455 LF0558652/7/194/48

48-ഇലി

ടി

ഷീബ െക എസ് (

456 LF0558746/7/194/48

48-ഇലി

ടി

സുബീഷ് (പു)

428, കാവള

457 LF0558712/7/194/48

48-ഇലി

ടി

സുമാേദവി ആ റണി
( തീ)

19 എ, പ

458 LF0558828/7/194/48

48-ഇലി

ടി

സുധാകരൻ (പു)

509, നാരായണീയം, എരൂർ-682306

1732054157

459 LF0621045/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

അജീഷ് അബിൻേമാൻ വി
െക (പു)

2637, ആനാംതുരു

1732060528

460 LF0210358/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

ബാബു (പു)

262, വടേ

461 LF0210615/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

േദവ ി (പു)

214, കൂന ൻപറ ിൽ, എരൂർ-682306

1734025521

462 LF0013759/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

െഹ ററി (പു)

49, െകാ ിയാ

ഗുരുതര/മാരക
1734030846 േരാഗമു വർ

463 LF0010623/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

ജയച ൻ ടി എസ് (പു)

438, െചറിയതുരു

464 LF0557002/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

ജയ ശീ െക യു (

542, ൈകനൂർ ഹൗസ്, എരൂർ-682306

തീ) 446, തറയിൽ, എരൂർ-682306

തീ)

തീ)

തീ)

്, എരൂർ-682306

6/266 ബി, എലി ി

77, മൂേലട

ൽ, എരൂർ-682306

്, എരൂർ-682306

് പറ ്, എരൂർ-682306

ി

ി ഹൗസ്, എരൂർ-682306

ചു

ിൽ, എരൂർ-682306

ിയാ ര, എരൂർ-682306

്, എരൂർ-682306

ിൽ, എരൂർ-682306

1734048990

1734030292

1734106806

1734030563

1734027235

1734131591

1732049191

1734030984

1734129171

465 LF0436916/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

േജാണി (പു)

675, വ

ാ ്, എരൂർ-682306

466 LF0437089/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

േജാൺസൻ െക എസ് (പു) 216, െകാ ു

467 LF0014095/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

ലതിക പി വി (

468 LF0209648/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

469 LF0210162/7/194/49

49-മാരംകുള

470 LF0557020/7/194/49

49-മാരംകുള

1734115923

ിൽ ഹൗസ്, എരൂർ-682306

1732022362

667, െവളിയിൽ േതാ ിൽ, എരൂർ-682306

1734038834

മദ സാമി (പു)

522, മനയ ാട

1734122932

ര

മണി (പു)

198, ൈവേരലിൽ ഹൗസ് , എരൂർ-682306

1732005359 ഭി േശഷി

ര

ഓമന പി (

435, െച ഴ

്, എരൂർ-682306

1734126181

ിയിൽ, എരൂർ-682306

േരാഗം/അപകട ിൽെ ്
േജാലിെച ത് വരുമാനം
1734030907 ക െട ാൻ പാ തി

തീ)

തീ)

471 LF0556909/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

േ പമ ടി എൻ (

472 LF0556894/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

രാധ (

473 LF0556904/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

രാഗിണി െക ബി (

474 LF0620978/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

475 LF0557010/7/194/49

49-മാരംകുള

476 LF0436959/7/194/49

477 LF0013486/7/194/49

തീ)

498, തേ

ി

് ഹൗസ്, എരൂർ-682306

664, െതാ ിൽ ഹൗസ്, എരൂർ-682306

1734030997

536, കാനാ ് ചിറയിൽ ഹൗസ്, എരൂർ-682306

1734093454

രാജേഗാപാൽ (പു)

597, െകാ

കുള

1732049526

ര

രാേജഷ് െക ആർ (പു)

468, രാജ

ാട്, എരൂർ-682306

1630000768

49-മാരംകുള

ര

രാജി എസ് (

527, പടി

ാേറ പുളി

1732040351

49-മാരംകുള

ര

രാജി േമാഹനൻ (

തീ)

തീ)

തീ)

തീ)

്, എരൂർ-682306

ൽ, എരൂർ-682306

78, വലത്, എരൂർ-682306

1734026051

ാർ

478 LF0437022/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

രാമച ൻ (പു)

490, കു ാ

479 LF0437239/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

രാമച ൻ സി െക (പു)

299, െചറുേകാ യിൽ ഹൗസ്, എരൂർ-682306

1734112923

480 LF0437195/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

രംഭ ശശി (

400, വടേ

1845080368

481 LF0556994/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

േറാസി പി െജ (

482 LF0556917/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

സരസ തി 'അ

483 LF0209896/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

സതീശൻ (പു)

484 LF0556956/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

ൈഷല സത ൻ (

485 LF0010350/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

േസാമൻ പി െക (പു)

486 LF0437342/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

സുജാത സഹേദവൻ (

തീ) 317, പാ ാനായിൽ ഹൗസ്, എരൂർ-682306

1734031394

487 LF0010862/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

സുേര ൻ ടി ജി (പു)

331, േതാ ിൽ ഹൗസ്, എരൂർ-682306

1734031099

488 LF0556910/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

സുേരഷ് ഇ െക (പു)

378, െകാലൻ

1732053040

489 LF0620896/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

സുശീല േഗാപാലൻ (

490 LF0013943/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

തീ)

190, പു
682306

തീ)

(

ടി പി നാസർ (പു)

തീ)

് ഹൗസ്, എരൂർ-682306

ചു

ിയാ ര, എരൂർ-682306

ൻ പുരയ്

ൽ ഹൗസ്, എരൂർ-

599, അ ാടി പറ ്, എരൂർ-682306
383, വ തതുടിയിൽ ഹൗസ്, തൃ
എരൂർ-682306

തീ)

1734026420

ണി

1418013189
ുറ,

3-51, എ, ഇടമനയിൽ ഹൗസ്, എരൂർ-682306

602, െപാ

റ

്, എരൂർ-682306

ിയിൽ, എരൂർ-682306

തീ) 52, േതാ ിൽ, എരൂർ-682306
106, േതാ
682306

ഗുരുതര/മാരക
1734128982 േരാഗമു വർ

ിൽ ചിറയിൽ ഹൗസ്, എരൂർ-

1732011941

1734028081 ഭി േശഷി ാർ
മാനസികെവല വിളി
േനരിടു വർ/അ ർ/ശാരീരി
1732046802 കതളർ സംഭവി വർ

1733001459
മാനസികെവല വിളി
േനരിടു വർ/അ ർ/ശാരീരി
1732040758 കതളർ സംഭവി വർ

491 LF0556944/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

ഉദയകുമാർ സി യു (പു)

482, തിടു യിൽ തു

492 LF0556970/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

ഉഷ (

645, േപേര റ ിൽ, എരൂർ-682306

1734025561

493 LF0013673/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

ഉഷ ബാബു (

67, െതേ

1732073060 വിധവ

494 LF0437137/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

വിൻെസ ് (പു)

400, ചാണയിൽ ഹൗസ്, എരൂർ-682306

1734030378

495 LF0556900/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

വിനീത വി (

377, വടേ

ചു

1734113721

496 LF0010804/7/194/49

49-മാരംകുള

ര

വ ാസൻ സി ഡി (പു)

98, ചു

് വീട്, എരൂർ-682306

തീ)

തീ)

തീ)

വ

ി

ടി എരൂർ-682306

ി ഹൗസ്, എരൂർ-682306

ിയാ ര, എരൂർ-682306

1732047501

1732068746

