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1207295584 ലതിക
1396,ചിറയിൽ 
വീ�,കുരീ��ഴ അ�ാലുംമൂ� െകാല�ം (െവ�്) 691601

1207216423 ഉഷ

354,കാരി�ൽ 
െത�തിൽ ,നീരാവിൽ ,,നീരാ

വിൽ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691602

1207003194 യമുന
469,തട#ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,െവ$�വിള അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207026608 െക.ആർ .ബി(ു 107,ന(നം,തൃ�ടവൂർ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207041650 അംബിക
301,മു)യിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,,കടവൂർ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207042219 -പസാ/
117,ചിേ,ാടി 

െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207042527 രമാേദവിയ2
390,ആലുവിള വീ� 

,,കുരീ��ഴ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207042578 മിനി
174,ൈക�ടി�ൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207042978 റഷീദാബീവി
51,കാ$ിൽ 

െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207043140 വിജയകുമാരി
427,കാവിെ5 

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207043405 ലീല
85,പ6ാരവിളയിൽ 
കലാലയം,,കുരീ��ഴ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207044285 സബിത ,ി
35,വിളയിൽ 

മംഗലം,തൃ�ടവൂർ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207044406 സലിം
602,ഒററ9ാവിള 
വീ�,അ�ാലുംമൂ� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207044413

െക.മണി�ു$
ൻ പിളള

718,െതേ�േതാ$#ിൽ 
വീ� ,അ�ാംലുംമൂ� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207044637 െപാടിയ2

46,െച<കേ=രി 
െത�തിൽ ,മുരു>ൽ 

െപരിനാ� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207044652 ഷീല
468,െകാ,ിനാ$്  

െത�തിൽ ,അ�ാലുംമൂ� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207044744 സുനിൽകുമാർ
430,തിരുവ5വിള,അ�ാ

ലുംമൂ� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207044844 സേരാജേദവി
53,വ$-താമലവിളവീ� ,മുരു

>ൽ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207045115 ലളിത
90,കിണ,�ംകരഴിക#്  
പടി+ാ,തിൽ ,െപരിനാ� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207045389 ഉഷാകുമാരി
154,മാവു?ഴിക#് ,മുരു>
ൽ ബി അ�ാലുംമൂ� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207045466 ലത
135,താമര�)ി 

വട�തിൽ ,അ�ാലുംമൂ� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207045478 സുമി
189,കിണ,ിൻ @രഴിക#് ,

അ�ാലുഠമൂ� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207045487 ജലജ
229,അശCതിഭവനം,മുരു>

ൽ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207045502 െജ ൈഷല
348,കാടുവിള 

കടയിൽ ,അ�ാലുംമൂ� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207045529 നിർ2ല
265,ആലയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,തൃ�ടവൂർ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601
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1207045548 സുേരE 141,വിശCഭവനം,െപരിനാ� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207045600 ശശികല ആർ
144,താമര�)ി 

വട�തിൽ ,അ�ാലുംമൂ� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207045756 ലതിക
303,വാ#ിയഴിക#് ,മുരു

>ൽ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207045854 ജമീലാ ബീവി
31,ആണികുള#് ചിറയിൽ ,

മുരു>ൽ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207045914 േകാമളം
295,മംഗലേ=രി 

െത�തിൽ ,െവ$�വിള അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207045984 ൈഷല

130,താമര�)ി 
വട�തിൽ ജയ>ി 
േകാളനി,അ�ാലുംമൂ� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207046025 സുനി
129,താമര�)ി 

വട�തിൽ ,െവ$�വിള അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207046028

മുബീന ഇ 
എൽ

213,ദാറുൽHലാം,അ�ാ
ലുംമൂ� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207046048 അംബിക
270,താമര�)ി 

വട�തിൽ ,അ�ാലുംമൂ� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207046069 പIകുമാരി
194,മ�ു 

നിവാJ ,മുരു>ൽ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207046147 -പവീണ
1107,താമരപളളി ജയ>ി 

േകാളനി,െവ$�വിള അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207046207 നസീമാബീവി

132,താമര�)ി വടേ� 
ജയ>ിേകാളനി,അ�ാലും

മൂ� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207046221

ഓന�ു$ൻ  .െക.

െക 1159,കിണറുവിള,െവ$�വിള അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207046246 ബിജു എം
298,പ$ിെയഴു#്  

വീ� ,െകാല�ം അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207046252 െമഹർബാൻ
138,അൻ സർ 

മൻ സിൽ ,ഞാറN�ൽ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207046283 രാഗിണി
209,ഊ,ി�ുഴി 

വട�തിൽ ,മുരു>ൽ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207046288 െപാ?2
24,ആണികുള#്  

ചിറയിൽ ,അ�ാലുംമൂ� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207046292 േബബി
136,കിണ,ിൽകരവിളയിൽ ,

മുരു>ൽ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207046449 ലളിത
196,വയലിൽതറയിൽവീ� ,

മുരു>ൽ ബി അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207046532 -ശീകുമാരി
388,െകാ$ാരം പുതുവൽ 
പു#ൻ  വീ� ,മതിലിൽ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207046827 -ശീേലഖ
176,പളളി�േശരി 
െതാടിയിൽ ,മുരു>ൽ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207070949

റഹിയാന#്  
ബീവി

846,സിബിൻ  
മൻ സിൽ ,ഞാറN�ൽ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207168331 മ�ു

32,ജയ>ി േകാളനി 
ആണി�ുള#്ചിറ,മുരു>

ൽ ബി അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

Page 2 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207188838 ലളിത
1039,ആലുവിള 

പടി+ാ,തിൽ ,,നീരാവിൽ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207189022 ജയ>ി
34,വിEണുഭവനം,െപരിനാ

� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207189105 ഉഷ
208,വിEണുമ(ിരം,മുരു>

ൽ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207189312 രമാേദവിയ2
528,കുടുQൽവീ� ,കുരീ��

ഴ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207189557 െസലീന
238,മുല�േ=രി 

കിഴ�തിൽ ,കൂരീ��ഴ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207189612 വിജയകുമാരി
315,കല��വിള 

െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207198454 േമRസി 560,േമബിൾഭവൻ  ,മതിലിൽ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207198544 ജസി

0,പുതുവയലിൽ 
െകാ$ാരംതാRവാരം,മതിലി

ൽ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691009

1207198671 ചി?2
215,ജയ>ി 

േകാളനി,മുര>ൽ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207201038 വTസല
17,മാവു?ഴിക#് 
വീ�,അ�ാലുംമൂ� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207204367 ബി(ു എ

232,ത$�വിള,മുരു>ൽ ,മുരു
>ൽ ബി െപരിനാ� പി 

ഒ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207210774 വിജയലU് മി
73,പു>ൂർവീ�,അ�ാലും

മൂ� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207210864

ൈഷലജാകുമാ
രി എJ

601,ൈകലാസം,അ�ാലും 
മൂ� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207211652 മണിമു#് 
524,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,അ�ാലു2ൂ� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207214729 ജൂഡി,്  േപാൾ
217,വിൻ െസ5്  
നിവാJ ,കുരീ��ഴ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207230149 മുംതാJ
667,കട�ാകിഴ�തിൽ ,മുരു

>ൽ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207231477 Jേനഹലത
983,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,െപരിനാ� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207232809 സജിേമാൾ

789,ആശീർവാ/ 
ഭവനം,മുരു>ൽ 

ച>�ടW അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207241176 ഷീജ
646,രTന 

വിലാസം,തൃ�ടവൂർ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207241870 മXജു
243,അനുപമ 

നിവാJ,കുരി��ഴ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207247686 സുനിജ
127,വാ#ിയഴിക#് 
വീ�,അ�ാലുംമൂ� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207249939 േശാഭന എൽ

110,അ6ിയാഫീJ 
പുരയിടംെവ$�വിള,െവ$�

വിള അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207251219 ഗീതാകുമാരി

202,േമാളി 
ഭവനം,അ�ാലുംമൂ� 

െവ$�വിള അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207252500 ശകു>ള
248,പനN�ൽ 

വട�തിൽ ,കുരീ�Zഴ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207253393 ഇ(ുേമാൾ 45,അന>-ശീ,കുരീപുഴ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601
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1207254758 സുജാത
393,ജയ>ി 

േകാളനി,െവ$�വിള അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207259997 വTസല
657,തട#ിൽ 

വീ�,അ�ാലുംമൂ� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207261657 അനിത
349,ആഫീJപുരയിടം,അ

�ാലുംമൂ� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207267256 ജലജ
1109,െതേ�പി)ഴിക#് 
േമലതിൽ ,അ�ാലു2ൂ� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207267501 ബി(ു പി)
947,ചി�[ിനഴിക#് 
വട�തിൽ ,അ�ാലുംമൂ� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207267964 റീ, േജാസ\
468,കുഴിവിള 
വീ�,കുരീ��ഴ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207269390 േരEമ പി 1063,വൃ(ാവനം,െപരിനാ� അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207269395 സജിത എJ
671,സജിതാ 

ഭവൻ  ,െവ$�വിള അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207270906

വിജി 
ഓമനകു$ൻ

535,െചQഴിക#് 
പു#ൻ  വീ�,െകാല�ം അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207272299 ഉഷാകുമാരി
67,മാരാ#ഴിക#് 

വീ�,കുര��ഴ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207275582 നിഷ ആർ
1110,ശരT 

മ(ിരം,മുരു>ൽ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207275624 ഗീത സി

261,താമര�ളലി 
വട�തിൽ ജയ>ി 
േകാളനി,െവ$�വിള അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207285332 രാജി
690,െചQഴിക#് 

പു#ൻ വീ�,ഞാറN�ൽ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207289748 മനൂജ
199,ക]@ര കിഴ�തിൽ 
അജീE ഭവനം,െവ$�വിള അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207290410 െട\ന
1180,െതേ�ചിറ�രവീ�,

കുരീ��ഴ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207296728 മXജു
1729,കN�ടി�ൽ 
കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ അ�ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207256021 മXജു

1152,മംഗലേ=രി 
കിഴ�തിൽ വയലിൽ 

വീ�,െപരിനാ� അ�ാലുംമൂ� െപരിനാ� 691601

1207029405 ഷംന

2036,അനുഗൃഹ നഗർ 
സുനാമി \ളാറ^  

ആേ�ാലിൽ കൂ$ികട   
പി ഒ,കൂ$ി�ട അ2ൻ  നട ഇരവിപുരം 691020

1207086038 ജാസി
1936,മുടവQൽ 
വീ� ,വട�ുംഭാഗം അ2ൻ  നട ഇരവിപുരം 691011

1207089302 ഉഷ
2270,തി$യി_ 

വട�തിൽ ,കൂ$ി�ട അ2ൻ  നട ഇരവിപുരം 691020

1207096320 എJ . ശകു>ള
1710,അ<ല#ുംകുളQര,

കു$ി�ട അ2ൻ  നട ഇരവിപുരം 691020

1207206489 േമരി
479,വ)കടW സുനാമി 

`ാ,്,ഇരവിപുരം അ2ൻ  നട ഇരവിപുരം 691011

1207242093 ൈഷലാ
1122,ൈഷലാ 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ അ2ൻ  നട ഇരവിപുരം 691011

1207242738 രാജൻ
1522,തു6#ിൽെതാടി,കൂ

$ി�ട അ2ൻ  നട ഇരവിപുരം 691020
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1207284874

സുറുമി എ 
എJ

828,ഷ\ന മൻ സിൽ 
ആേ�ാലിൽ 

നഗർ ,വാള#ുംഗൽ അ2ൻ  നട ഇരവിപുരം 691011

1207293215 ൈച-ത
236,െതാടിയിൽ 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം അ2ൻ  നട ഇരവിപുരം 691011

1207294695 ശാ>ി
1404,കുഴിയിൽ 

വട�തിൽ ,കൂ$ി�ട അ2ൻ  നട ഇരവിപുരം 691020

1207006280 ശകു>ള
241,ഗിരീE 

ഭവൻ  ,കുഴിക6ംവയൽ അ2ൻ  നട കിളിെകാല�Za 691004

1207071175 സുമതി
392,പുളി@ുള#്  

പടി+ാ,തിൽ ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട കിളിെകാല�Za 691021

1207071757 സുൈബദ
573,െചറുവയലിൽ 

കിഴ�തിൽ ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട കിളിെകാല�Za 691021

1207074826

ഡി.ലളിതാംബി
ക

459,അരുൺ നിവാJ , 
ഓറിയ5്  നഗർ 207 

C,,അ2൯നട അ2ൻ  നട കിളിെകാല�Za 691021

1207255551 ൈഷലാdദീൻ
328,െചറുവയലിൽ 
െത�തിൽ ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട കിളിെകാല�Za 691021

1207082696 രാധാമണി
1092,കാവുംവാതു�ൽ 
െതാടി,,െതേ�വിള അ2ൻ  നട െകാല�ം (ഈ�്) 691011

1207236485 െജസി
283,െചറുപുEപ 

വിലാസം,വടേ�വിള അ2ൻ  നട െകാല�ം (ഈ�്) 691021

1207241356 സgധh
857,അഭിലാE 
ഭവനം,പ$#ാനം അ2ൻ  നട െകാല�ം (ഈ�്) 691021

1207250538 -പീത സജീW 1168,േചാതി,വടേ�വിള അ2ൻ  നട െകാല�ം (ഈ�്) 691021

1207266138 രാേജശCരി
153,മനു 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള അ2ൻ  നട െകാല�ം (ഈ�്) 691021

1207022484 േമRസി
1828,േപാ[�)ി 

െതാടിയിൽ ,ഇരവിപുരം അ2ൻ  നട െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207223800

iാഡിJ 
ആ5ണി

737,സ@ീർ#നം, 

െവ$ില#ാഴം,,മാടൻ നട അ2ൻ  നട െകാല�ം (െവ�്) 691016

1207224309 അനിൽകുമാരി
393,ന(നം, പ$#ാനം 
പി.ഒ, െകാല�ം,പ$#ാനം അ2ൻ  നട െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207229181 -ശീേദവി എം
1112,തിരുവാതിര,അയ#ി

ൽ അ2ൻ  നട െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207229922 ലതിക എ
1006,വാറുപു#ൻ  
വീ�,പ$#ാനം അ2ൻ  നട െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207236216 രാജലU് മി
942,കളീലിൽ 

െത�തിൽ ,അയ#ിൽ അ2ൻ  നട െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207237616 അജിത ,ി 277,പുണർതം,വടേ�വിള അ2ൻ  നട െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207251785 ലU് മി
581,മനു 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള അ2ൻ  നട െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207252848 സുനിത
1367,േമഘ 

വർഷ,അയ#ിൽ അ2ൻ  നട െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207275042 റജീന  അർ
852,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ�,െകാല�ം അ2ൻ  നട െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207009172 വിEണു

163,തിരുവാതിര. ജനകീയ 
നഗർ 163, 

പ$#ാനം,പ$#ാനം അ2ൻ  നട മു6N�_ 691021

1207011274 വിലാസിനി
1567,ശാ>ിനിലയം,ഇരവി

പുരം അ2ൻ  നട മു6N�_ 691011

1207082064 േമRസി
54,െമമേ5ാ 

െലയൻ ഡൻ  ,ചി?�ട അ2ൻ  നട മു6N�_ 691001
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1207082550 െജHി
1227,കാവി5ഴികം,ഇരവി

പുരം അ2ൻ  നട മു6N�_ 691011

1207082562 റുബീന
87,േപാ[�ളളി,ഇരവിപു

രം അ2ൻ  നട മു6N�_ 691011

1207082689 ഉഷാകുമാരി
1824,ന(ുഭവനം,െതേ�വി

ള അ2ൻ  നട മു6N�_ 691011

1207082700 -പഭ
1879,കനാൽ 

പുറേ<ാ�് ,ഇരവിപുരം അ2ൻ  നട മു6N�_ 691011

1207082750 സുമി-ത.ആർ
1883,ആ,�കാൽ 
വീ� ,ഇരവിപുരം അ2ൻ  നട മു6N�_ 691011

1207082774 പIാവതി
1713,േഗാപാലേ=രിൽ ,ഇര

വിപുരം അ2ൻ  നട മു6N�_ 691011

1207083444 മുരുകൻ
378,നാേണ9ഴികം,െതേ�

വിള അ2ൻ  നട മു6N�_ 691016

1207083508 സേരാജിനി
1331,ക<ിയി$ഴികം,െതേ�

വിള അ2ൻ  നട മു6N�_ 691016

1207084450

ആലീJ 
െബNസൽ

1146,വയലിൽപു#ൻ  
വീ� ,ഇരവിപുരം അ2ൻ  നട മു6N�_ 691016

1207200597 ത@2
1727,പുള�വിള 

വയലിൽ ,വട�ുംഭാഗം അ2ൻ  നട മു6N�_ 691011

1207222610 േമRസി
841,പി@ി 

ഭവനം,ഇരവിപുരം അ2ൻ  നട മു6N�_ 691011

1207002619 സുനിത
1180,പ@ജസദനം,സുരഭിനഗ

ർ -227,,അയ#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207001182 യമുന
402,തിരുവാതിര,അ2ൻ  

നഗർ   പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207003669 -പമീളാഭായി
143,അശCതി 

ഭവൻ  ,,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207005889 ബി(ു
620,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,

പ $ #ാ നം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207006088

േഡവിk 
ഐസ�് 22,പ$#ാനം,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207006240 ജി.ചി-തേസനൻ
1048,ൈച-തം, അ2ൻ നഗർ -

4,,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207006398

എം സി 
സിബി 902,മുള�ൽവീ� ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207006671 റീ#
1124,േജാJമൗ6് ,അ2ൻ ന

ട അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207006912 ബി(ു എH് 
250,ലUമിനിവാJ ,അ2
ൻ നഗർ -210,,n$്#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207009952 ബീന സുനിൽ 964,െബ/ ലേഹം,െകാല�ം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207014712

ഫിേലാമിന 
േജായി

1225,രാജു നിവാJ , 
സുരഭി നഗർ 
314,അയ#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207015970 കമല2 1479,രാoഭവൻ  ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691001

1207064937 ശാ>
1362,ഇടയിലവീ� ,അ യ 

#ി ൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207067114

േസാമരാജൻ  . 
െജ

1105,കു$ZH്  
നിവാJ ,െകാല�ം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207073668

െഹലൻ  
ആ5ണി 625,തുഷാരം,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207070948 േസതു
672,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021
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1207071279 സബിയ#് 
530,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207071306 ഉഷ
821,പുളി�ുള#ു 
െത�തിൽ ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207071393 ത@മണി.എൽ

746,വാഴവിള 
െതാടിയിൽ , ജനകീയ 
നഗർ 136,,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207071720 ത@മണിയ2
465,െചറു<യലിൽ 
കു?#് ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207071779 ല#ീഫ
428,െചറുവയലിൽ 

കിഴ�തിൽ ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207071794 സജീന
634,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207073090 ആർ . അംബുജം
316,ബിജു 

മ(ിരം,അയ#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207072743 സുനിത
197,-ശുതി 

നിവാJ,അയ#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074232 ഗൗരി
1044,ഗീതാ 

ഭവനം,അയ#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207072995 സുജ
1785,െത�ട#് പു#ൻ വീ�

,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207073132 ശാ>ി വി
57,വൃ(ാവൻ  

ഗാർഡൻ  ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207073219 ഗീത
316,വയലിൽ 
വീ� ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207073250 സുനിത 55,കായി�ര,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207073329 രാേജശCരി
1353,അയ#ിൽ .പി.ഒ,െകാ

ല�ം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691010

1207073345 മാർ-ഗ,്  ടhൂണ
412,ടhൂണാ 

േഹാം,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207073375 െക.ൈശലജ
293,െക.എJ .മൻ സിൽ ,അ

2ൻ നട അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207073406 േദവയാനി
275,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,അ2ൻ നട അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207073432 െ,ൽമ മാതhൂ 289,മാതhൂ മ(ിരം,െകാല�ം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207073442 ത@മണിയ2
147,ക]@ര 

െത�തിൽ ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207073452 ഭാനുമതി
340,വി.വി.എൻ  . 
സദനം,അയ#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207073473 Jമിത എJ
557,ബാബുമ(ിരം,ദർശനാ 

നഗർ -221,,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207073516 മിനികുമാരി
1956,ഇളQര[ഴികം,,പ$

#ാനം െകാല�ം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691001

1207073519 േസാഫിയ
231,വയലിൽപു#ൻ  

വീ� ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207073586 േമരികു$ി
905,ആശാനിവാJ ,പ$#ാ

നം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207073651

െപാ?2 
ഐസ�് 

164,കളിയിലി പു#ൻ  
വീ� ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207073670 െ�ഫി.എം 448,മരിയലാ5്,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207073732 േഗാമതി
406,തു6ഴിക#്  

കിഴ�തിൽ ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207073762 പാർpതിഅ2
194,െത�ട#്  പു#ൻ  

വീ� ,,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021
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1207073773 ധനിE രാo

1030,ധനീEഭവനം, 

േകാറ�ാ$� 
വയൽ ,,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207073810 ഗിരിജ

567,ഗൗരിസദനം, 

േകാ$N�കം, െകാ$ാരം 
നഗർ 147,,േകാ$N�കം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691013

1207073816 സുേലഖ
472,െചറുവയലിൽകു?#് 

വീ� ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207073825 െപാ?2
795,െചറയിൽ 
വീ� ,വടേ�വിള അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207073838 എJ ശാ>2
624,ലU് മി 

വിലാസം,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207073844 െക.േകാമളം
453,അനൂn 

നിവാJ ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207073860 േശാഭ
469,ഗീതാ 

ഭവനം,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207073866 രതി.ആർ
597,െചറുവയലിൽ 

കു?#്  വീ� ,,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207073867 ത@
361,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ� ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207073877 േജhാതിലUമി
13,േതാ6ലിൽ 
വീ� ,വടേ�വിള അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691004

1207073956 ഇ(ിര പി
779,-പസാ/ 

മ(ിരം,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207073982 കാ�ന
806,-പവീൺ 

നിവാJ ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074065

ഗിരിജാഭായി. 
െക

1388,അഭിലാലയം,അയ#ി
ൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074081 സുദർശല
650,ൈകതN�ക#ു 
െത�തിൽ ,െകാല�ം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074097 ച-(ിക
812,ച-( നിവാJ ,സുരഭി 

നഗർ -282,,അയ#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074124 രാധ.വി
1150,കാവുംപണ 

വയലിൽ വീ� ,വടേ�വിള അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074131 ശാ>കുമാരി
1059,രാേജ-(ഭവൻ  ,അ2

ൻ നട അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074136 സുമ
444,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074140

ആന(കുമാരി
 പി

1642,ഇടയില 
വീ� ,അയ#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074152 സിgധു
974,ച-(േലഖ, ജനകീയ 
നഗർ -15,,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074168 ജൂലി
947,കളീലിൽ െത�തിൽ 

വീ� ,അയ#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074170 സുദർശല ഒ
898,ൈകതN�ക#ുവീ� 
പ$#ാനം,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074174 മിനി
1551,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� പ$#ാനം,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074176 റഹിയാന#് 
1150,ഇടയിലവീ$ിൽകിഴ�

തിൽ ,അയ#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021
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1207074188 സാവി-തി
1191,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,അയ#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074189 ശശികല
786,ആ[�ണവയലിൽ 
പു#ൻ  വീ� ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074207 ഷീല

342,ഷീബാ ഭവൻ  
ഒ◌ാറിയ5് 

നഗർ ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074256 ഗീത
1396,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,വടേ�വിള അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074301 ചാ(ിനി
1054,ഇടയിലകിഴ�തിൽ ,

അയ#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074399 എലിസബ#് 
1075,െചറുവളളി�രപടി
+ാററതിൽ ,അയ#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074433 ലിസി

1121,ത<ി നിവാJ , 
കരു#റ 

പടി+ാ,തിൽ ,,അയ#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074496 െനജിംഷാ
238,ഷാരുr 

നിവാJ ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074527 -പിയ

1059,തിരുവാതിര, 

െചറുവ)ി�ര 
പടി+ാ,തിൽ ,,െകാല�ം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074554 -പസ?കുമാരി

918,ഗീതാ ഭവനം, 

അ2ൻ നട 
ഡിവിഷൻ  ,അ2ൻ നട അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074570 േരഖാ അനിൽ
1400,സാഫലhം, അnസര 

ജംsഷൻ  ,,അ2ൻ നട അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074581

പി.വTസലകു
മാരി

897,ലീലാ 
മ(ിരം,അയ#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074584 വസ>
728,അഖിേലE 
ഭവനം,െകാല�ം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074603 ഹയർനിസ
798,വാഴ 

വിളെതാടിയിൽ ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074614

ജി.എലിസബ
#് 

1369,ജൂലി 
നിവാJ ,,െകാല�ം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074662 സുജാത
563,കു?#്  

കിഴ�തിൽ ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074681 സുജ
1171,െചറുവ)ി�ര,വട

േ�വിള അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074687 സുമതി.ബി
1411,ശാരദാ 

മ(ിരം,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074701 െചല��ൻ

651,ൈകതN�ക#്  
വയലിൽപു#ൻ വീ� ,പ$

#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074714 -പഭ
1085,കരു#ൻ  വിള 

വീ� ,അയ#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074737 ബിJമി
1089,പുളി>ാന#്  
െത�തിൽ ,അയ#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074760 ഉഷാകുമാരി
1094,കരു#റ 

പടി+ാ,തിൽ ,അയ#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074762 രാധാമണി.െക
520,െചറുവയിൽ 
കു?#് ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021
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1207074774 ലതിക
346,കാവുംപണ 

വയലിൽ ,അയ#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074820 അനിത
1436,േകാറ�ാ$്  

വയലിൽ ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074844 സുലജകുമാരി
583,ക]@ര 
വീ� ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207074887

ഗീതാകുമാരി.
എം.എJ

1652,വിEണു 
ഭവൻ  ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207075204 മിനി.എJ
1463,വിEണു മ(ിരം 
ദർശന നഗർ ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207075352 ശകു>ള
763,വയലിൽ 

പു#ൻ  ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207075386 മൃദുല
1352,മുദhല 

ഭവൻ  ,,അയ#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207081798 അംബിക
1292,കുഴിയിൽ 
വീ� ,അയ#ില ് അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207081856 എൻ  .ബി(ു 1744,പുലരി,വടേ�വിള അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691010

1207082016 ഗീത
1747,േതാ$�ംകരവീ� ,വടേ�

വിള അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691010

1207082033 ധനലU് മി

392,പുളി@ുള#്  
പടി+ാ,തിൽ 
ഓറിയg^ 

നഗർ ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207082204

കൃEണ 
കുമാരി

1451,മ@ുഴിയിൽ 
വീ� ,വടേ�വിള അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207082229

െക.അേശാക 
കുമാർ 1465,അൈദCതം,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207197455 സിൽവിയാ
1121,ഇടയിെലവീ$ിൽെത�

തിൽ ,അയ#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207205087 െക.വTസല
658,വാഴവിളകു?#്  

വീ� ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207206454 േമാളി
47,പുളി>ാന#്  

െത�തിൽ ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207206461 ചി-തേസനൻ 414,സുഭവനം,െകാല�ം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207206731 മXജുള
590,സരിഗ 

ഭവൻ  ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207208746 ലതിക

330,-ശീപാദം, 

അയ#ിൽ ,വടേ�വിള,

െകാല�ം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207208841 വTസല എJ
958,സജി-താ 

ഭവനം,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207209363 െജന,് 
758,വിമലാംബിക 
േകാേ$o ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207213161 ൈഷലജ
153,കു,ിേ=രിയിൽവീ�,അ

യ#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207213274 രTന2
152,കു,ിേ=രിൽ 
വീ� ,വടേ�വിള അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691004

1207214550 മുരുേകശCരി
1100,െചറുവ)ി�ര,അയ

#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207223470 സബീന
367,നിJമൽ മൻ സിൽ  , 
വടേ�വിള,,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207224289 ഗീത.വി
578,ആദി ഭവൻ  , ദർശന 
നഗർ 171,,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021
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1207224328 േമരി സുധ.എം

557,ബാബു മ(ിരം, 

ദർശനാ നഗർ 
221,,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207229139

കുമാരി 
ബിtു

486,ഗൗരി 
നിവാJ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207229628 ഷീജ ഐ
1110,ഷീജാ 

ഭവൻ  ,അയ#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207231047 രാധ 190,രാoഭവനം,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207232644 സിgധു ,ി 1607,നികുXജം,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207233914

വീണാകുമാരി 
വി

354,എ.വി.ഹൗJ,അയ#ി
ൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207235666

രാജലU് മി 
ഡി 315,-ശീൈശലം,അയ#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207237303 അജിത ബി 1635,അ#ം,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207239816 -ശീജ
490,ചിറയിൽ പു#ൻ  

വീ�,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207240638

സരസCതി 
എJ

1076,േരEമ 
ഭവൻ  ,അയ#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207241385 േമാളി
527,പരേമശCര 
വിലാസം,െകാല�ം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207241871 സുമംഗല
925,ജയകുമാർ 
ഭവനം,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207242134 പി. അംബിക
164,ലാൽ 

നിവാJ,വടേ�വിള അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207246010 ഷീജ
553,െചറുപ)ി�രപടി
+ാ,തിൽ ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207247186

സീതാലU്മി 
ബി

21,കായി�രപുരയിടം,പ$
#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207249135 നസീമ.എ
395,ഫാ#ിമ 

മൻ സിൽ ,അയ#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207249151

സുനിതകുമാരി.
എൻ

335,ശിവ-പസാദം 
സുരഭീനഗർ ,വടേ�വിള അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207250476 സുജിത
881,േതാമJ 

നിവാJ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207251001 ബി. ജയ-ശീ
386,ൈകതN�ക#ുവട�

തിൽ ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207253069 സുഹാസിനി 139,ടിനു ഭവനം,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207253110 വിജയകുമാരി
306,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�  ഭാവന നഗർ ,െകാല�ം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691008

1207253434 രാജലU്മി
144,നൗഫിൽ 

നിവാJ,വടേ�വിള അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207257791

ൈഷലാ 
േറാബർ$്

404,െറജീന േചലി, 
ഓറിയ5്  നഗർ -

80എ,െകാല�ം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207257851 നീന.പി

808,ആർ എ 
മൻ സിൽ ,ജനകീയനഗർ -

78,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207260319

മXജു 
�ാലിൻ 899,ചി-താലയം,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207261280 േദവി
899,മാ@ു?#് 

പു#ൻ വീ�,വടേ�വിള അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021
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1207261481 സേരാജം
460,െചറുവയലിൽകു?#്,

പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207261856 മിനി ഐ
714,മീനാUി 

നിവാJ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207262368 ൈലലാബീവി
919,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ�,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207263112 മ�ു
296,കാരുവ)ിൽ ,അയ#ി

ൽ അ2ൻ നട അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207263545 അശCതി 359,പുലരി,അയ#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207266980 സുന(കുമാരി
886,ൈകതN�ക#്  
െത�തിൽ ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207267388 ൈഷനി െജ
1709,പരേമശCര 

വിലാസം,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207267637 സുനിേമാൾ
715,വിEണു 

മ(ിരം,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207267796 സരിത.യു.ആർ 895,അനുപമ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207268810 ധനhാ uീ,J 323,േറാJ വില�,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207269371 ഷഫീദ
739,കല��കുഴി 
വീ�,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207269486 മിനി
872,ആവണി 

ഭവനം,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207270191 ഗീത
848,വാഴവിള 

െതാടിയിൽ ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207271858 ജസീ>
283,-പിയ 

ഭവനം,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207273306 ശhാമ പി
278,അരുൺ 

നിവാJ,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207273651

സുനിൽകുമാർ
 ബി 917,സുദിനം,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207283572

െഷഹുബാന
#്

348,കു+ിേ�ാളയിൽ ,അയ
#ിൽ അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691010

1207292685 തുളസി െക
1513,െകാറ�ാ� 

വയലിൽ വീ�,പ$#ാനം അ2ൻ  നട വടേ�വിള 691021

1207216392 ഗിരിജ
288,അനിതാ 

വിലാസം,കുരൂ�Zഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207033940 ലൂസി
448,േജാബിൻ  

നിവാJ ,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207033968 േസവhർ

91,ബേഥൽ 
ഭവനം,അvൻ േകായി�ൽ 

കൂരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040203 മീനാUി 97,തേ6�ാ$് ,,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040765 േലാറൻ J .എ
73,അനിതാ 

ഭവനം,തൃ�ടവൂർ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041986 െഡNസി
123,െഡNസി 

മ(ിരം,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042044 െവേറാണി�
285,ചി,�നഴിക#് ,കുരീ

��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691602

1207042130 സബിv#് 
605,േകാ$റ 

െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042254 ലളിത
103,ഇല+ിലുവിള 

വീ� ,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042323 േജായി കു$ി 59,േറാേജാവില�,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

Page 12 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207042421 ത@2യ2
500,േകാ$റ വീ� 

,,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042590 േശാഭന 99,ക�ാവിളയിൽ ,കുരീപുഴഅvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042717

പി 
ശിവ-പസ/

320,ഇട#ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ 
വീ� ,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042734 േശാഭ
157,തേ6�ാ$്  

ജയ>ിേകാളനി,,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043046 ഡിസ2
255,നിഖില 

വില�,,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043081 ലൂസിദീപ
354,പുളിവിളയിൽ 
ഹൗJ ,,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043154 പുEപം
314,ചി,�നഴിക#്  

വിള,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043204 ൈഷലജ
363,കാവിെ5 

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043209 േഷർളി
240,വട#ട#്  

വട�തിൽ ,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043441 വTസല
779,ഇല+ിലു 
വിള,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043314 െടൽമ
546,കാ$�വിള 

പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043349

ജനാർxനൻ പിള
ള 324,വാറിൻ വീ� ,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043363 ത@2
389,കു,ി�ാ$�വിള,കുരീ

��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043449 ഉഷ
485,ചിറ�േരാ$്  
വീ� ,കുരി��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043453 ജൂഡി,്

281,കയനി 
വട�തിൽ ,കൂരീ��ഴ 

തൃ�ടവൂർ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207046210 ജുബി
176,കടിയേകാവിൽ 

കിഴ�തിൽ ,ഞാറN�ൽ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207062950 ഉഷ
643,ആന#ാഴ#് 
വീ�,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207188645 സാറഉ2
464,േകാ$റെത�തിൽ ,കുരീ

��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207188739 ഗിരിജ
106,ത6�ാ$് ജയ>ി 
േകാളനി,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189139 രാധാമണി
216,പുളിയറ 

െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189156 സൂസ? എൽ
130,കുരിശിറ�#് ,കുരി

��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189159 േമരി
165,ചുരുവിള 

വട�തിൽ ,കുരീപുഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189186 സിനി 133,പു#ൻ  വീ� ,കുരീ��ഴഅvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189189 േജാൺസൺ
480,െവളളി�ാ$ിൽ ,കുരീ��

ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189204 േമRസി
224,കായിനായിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ�Zഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601
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1207189250 എലിസബ#് 
276,തു6ിൽപടി+ാ,തിൽ

,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189412 ജലജ
101,തേ6�ാ$�ജയ>ിേകാ

ളനി-48,,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189431 സുജാത 24,കിണറുവിള,കുരി��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189515 കുമാരി
508,കാ$�ംപുറ#്  
വട�തിൽ ,െപരിനാ� അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691602

1207189555 ഷീല
333,ചി,�നഴിക#് ,കുരീ

��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189579 ലത
444,െവള�>റ 

കിഴ�തിൽ ,കൂരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189606 വസ>
151,െകാ[�പുളിയറ 
കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189634 ൈഷനി
144,തേ6�ാ$� ജയ>ി 
േകാളനി, 48,,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189730 ത@മണി
68,തെ6N�ാ$്  ജയ>ി 

േകാളനി,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207202710 എൻ  . രവി
640,ഇല+ിലുവിള വീ� 

,,കുരീപുഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207204982 െമറീന
169,േചനയ#്  

പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207207677 സുനം
176,സുബിൻ  

നിവാJ ,കൂരൂ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207207678 സുനിത

718,ആണൂലിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,,കൂരീ��ഴ

 പി ഒ മുരു>ൽ 
െപരിനാ� അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207209154 േസാമൻ
195,കിണറുവിള 
വീ� ,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207211597 െഫൽസി
101,ജയ>ിേകാളനി,,കുരി

��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207213484 സിgധു
194,ജയ>ാലയം 

,,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207213727 ഷീബ
734,തേ6�ാ$്  ജയ>ി 

േകാളനി,കുരി��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207213947

ഫിേയാണാ 
േജാൺേപാൾ

178,കിഴ�തിൽ 
പടിN�ൽ ,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207222088 ആലീJ
262,െഡാമിനിa 
െഡNൽ ,,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207222143 അനിത.എH് 
235,സാ-(െഡയിൽ ,കുരീ��

ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207222181 മണി

593,ചി,�നഴിക#്  
വിള,കുരീ��ഴ,തൃ�ടവൂർ ,

കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207236129 േമഹി
75,തേ6�ാ� 

ജയ>ിേകാളനി,കിരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207241042 ഷിബി
257,സുനിൽ 

നിവാJ,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207250126

എJ െക 
കവിത

1074,കാരി�ൽ പു#ൻ  
വീ�,െപരിനാ� അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207253773 േജാസിനി
202,ജിതിൻ  

നിവാJ,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601
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1207255834 സുനിത.T

857,അജി#് 
ഭവനം,കുരീപുഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207257909 ശാലിനി എH്
714,േചേന#് 

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207259823 േമബിൾ 705,വലിയവിള,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207260657

വിൻ സിെറാസാ
രിേയാ

193,പടിN�ൽ 
കിഴ�തിൽ ,കുരീ�Zഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207263565 സിനിേമാൾ
80,തേ6�ാ� 

ജയ>ിേകാളനി,കുരീപുഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207267025 േമാളി
71,തേ6�ാ$് 
ജയ>ി,കൂരി��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207270828 റിന 35,ൈമെന�്,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207273815 വിമല
258,അഖില 

നിവാJ,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207274807 ഷീജ എ
306,െനല��വിള 

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207282780 സിമിന
514,േകാ$റ 

െത�തിൽ,കുരീ��ഴ അvൻ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207063306 കവിതകുമാരി
567,അപർ] ഭവൻ  
പുന�?ൂർ ,െപരു<ുഴ അറു?ൂ,ിമംഗലം ഇളംബളളZർ 691504

1207217127 ഫാമിലാബീവി
551,അറുനൂ,ിമംഗലം,അറൂ

നൂ,ിമംഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം കിളിെകാല�Za 691004

1207068237 ഓമന
728,കാവറവിളവീ� ,കിളി

െകാല�Zർ അറു?ൂ,ിമംഗലം കിളിെകാല�Za 691004

1207070118 സീന#് 
822,കളിലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,കല��ംതാഴം അറു?ൂ,ിമംഗലം കിളിെകാല�Za 691015

1207072489 ഗീത
1695,അംേബ/കർ-ഗാമം,ചാ

#ിനാംകുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം കിളിെകാല�Za 691014

1207072703 ഭാഗhലU് മി
557,മുല�േ=രി 

െത�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ അറു?ൂ,ിമംഗലം കിളിെകാല�Za 691004

1207072845 സ>ാനം

463,പാറേ=രിൽ 
പു#ൻ വീ� േചരിേU-ത 

നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ അറു?ൂ,ിമംഗലം കിളിെകാല�Za 691004

1207200061 ച-(മതിയ2
1015,ചരുവിളപു#ൻ വീ� ,

ചാ#ിനാംകുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം കിളിെകാല�Za 691014

1207200175 സുൽബ#് 
192,റാഫിമൻ സിൽ ,ചാ#ി

നാംകുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം കിളിെകാല�Za 691014

1207205315 സതി
476,പുതുവീ$ിൽെത�തിൽ ,

താമര�ുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം കിളിെകാല�Za 691015

1207207425 Jമിത എJ
23,െകാN�)ി െതാടി 

മQാ�,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം കിളിെകാല�Za 691015

1207229408 ഉഷ
983,െച�ാലാെതാടി,കിളി

െകാല�Zർ അറു?ൂ,ിമംഗലം കിളിെകാല�Za 691004

1207241951 ജയ എJ
577,-ശീകൃEണ 

മ(ിരം,കിളിെകാല�Zർ അറു?ൂ,ിമംഗലം കിളിെകാല�Za 691004

1207246109 ഷീജ
1859,െഷഹിൻ ഷ 
മൻ സിൽ ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം കിളിെകാല�Za 691015

1207253333 ഷീല
133,വയലിൽപു#ൻ വീ�,

അറുനൂ,ിമംഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം കിളിെകാല�Za 691015

1207296168 േമ$ിൽ

1078,െവ)ിേയാ$് 
വട�#് വീ� േകളി 
നഗർ കിളിെകാല�Zർ പി 

ഓ,കിളിെകാല�Zർ അറു?ൂ,ിമംഗലം കിളിെകാല�Za 691004

1207065638 സിgധു 44,തിരുവാതിര,,മാ2ു� അറു?ൂ,ിമംഗലം െകാ,@ര 691014
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1207200343 ൈഷലജ
631,രാേജEഭവൻ  ,ച(ന

േ#ാ�് അറു?ൂ,ിമംഗലം െകാ,@ര 691014

1207012604 പുEപ2
1186,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,,ആ-ശാമം അറു?ൂ,ിമംഗലം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207014525

വസ>കുമാരി
 പി 854,ദിവh ഭവൻ  ,െകാല�ം അറു?ൂ,ിമംഗലം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014806

േഷാൈലലU
മിയ2ാൾ

172,േമാഹൻ  
നിവാJ,താമര�ുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014839 എം ശാ>ി

746,ബി.മുരളീധരൻ  , 94A 

ആന(വല�ിശCരം 
നഗർ ,െകാല�ം അറു?ൂ,ിമംഗലം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207018199 വാഹിദ

296,കിഴ�തിൽ 
വീ�,പുനു�?ൂർ 
െപരു<ുഴ പി ഒ അറു?ൂ,ിമംഗലം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207188184 രമhകൃEണൻ
92,എJ .െക.വി 

േകാ<ൗ6് ,,താമര�ുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207211123 സബിദ
32,പറ<ിൽ വീ� 

ബിsബസാർ ,താമര�ുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207243597 മിനി
20,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,താമര�ുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207244477

പുEപമണിഅ
2 പി

116,കുഴിയിൽ 
വീ�,താമര�ുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207245669 നസീമ
230,നൗഫിയ 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം അറു?ൂ,ിമംഗലം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207248440 ഫാ#ിമ
234,ആ,�കാൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം അറു?ൂ,ിമംഗലം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207262395 വാണീശCരി
215,െപരിയവീ�,താമര�ു

ളം അറു?ൂ,ിമംഗലം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207269028 സുനിത
3,െതാടിയിൽ 

പുരയിടം,താമര�ുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207274794 വിജയലU്മി
896,കുഴിയിൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം അറു?ൂ,ിമംഗലം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207004614 എ.ൈലല
405,സൂരoനിവാJ ,െപരു

<ുഴ അറു?ൂ,ിമംഗലംെകാല�ം (െവ�്) 691504

1207015267 വിജയ
668,െതാടിയിൽപുൽേ#ാ$ം

,െകാല�ം അറു?ൂ,ിമംഗലംെകാല�ം (െവ�്) 691001

1207018095 സജിത
23,ഷാനുഖാൻ  

മൻ സിൽ ,താമര�ുളം അറു?ൂ,ിമംഗലംെകാല�ം (െവ�്) 691001

1207026037 നാഗലUമി 1046,േഗാകുലം,താമര�ുളം അറു?ൂ,ിമംഗലംെകാല�ം (െവ�്) 691001

1207230816 ബീന
806,െസ5്േസവhർ 
നഗർ ,താമര�ുളം അറു?ൂ,ിമംഗലംെകാല�ം (െവ�്) 691001

1207233624 രംഗരാo
992,രാജുനിവാJ,താമര�ു

ളം അറു?ൂ,ിമംഗലംെകാല�ം (െവ�്) 691001

1207276387 -പിൻ സി എJ
4785,െസ5് േസവിയർ 

േകാളനി,െകാല�ം അറു?ൂ,ിമംഗലംെകാല�ം (െവ�്) 691001

1207282502 േരEമ
298,കട��റം 

പുറംേ<ാ�്,വാടി അറു?ൂ,ിമംഗലംെകാല�ം (െവ�്) 691013

1207282727 െമറീന

458,െമറീന െഹൗJ  
പാറേ=രി 

കിഴ�തിൽ,െകാല�ം അറു?ൂ,ിമംഗലം തൃ�ടവൂർ 691601

1207143690 ഭാനുമതിയ2
466,ഞാറവിളപടി+ാ,തി

ൽ ,ഡീസൻ െ◌^ മു�് അറു?ൂ,ിമംഗലംതൃേ�ാവിൽവ$ം 691577

1207190033 ഷ�ീല 792,േകാ$മുറി,ഉമയനല�Zർ അറു?ൂ,ിമംഗലംതൃേ�ാവിൽവ$ം 691589
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1207272309 സബീന
616,ഷംന 

മൻ സിൽ ,െനടു<ന അറു?ൂ,ിമംഗലം െനടുംപന 691576

1207200362 ജമീലാബീവി
340,9ാവിളകിഴ�തിൽ ,ചാ

#ിനാംകുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം പനയം 691014

1207186706 െറയി[ൽ

12,PWD 

പുതുവൽ ,തൃ�ടവൂർ ,,േത
വളളി അറു?ൂ,ിമംഗലം െപരിനാ� 691009

1207217078 ജയ 203,ആർ പി ഭവൻ  ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207217079 വിേനാദിനി 286,ഉദയം,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207217081 െമഹർബാൻ
408,ഷഹാന 

മൻ സിൽ ,കരിേ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207217123 നളിനി

307,ചരുവിൽ ചി�ു 
ഭവനം,അറുനൂ,ിമംഗലം,,മ

Qാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207000934 ഇ(ിരാഭായി
1468,ബംiാവിൽ 

പുരയിടം,ചാ#ിനാംകുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691014

1207060446 ശാ>
33,ശാ>നിവാJ ,ചാ#ി

നാംകുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691014

1207062666

വTസലകുമാ
രി

1860,കലാമ(ിരം,ചാ#ി
നാംകുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691014

1207062693 സുജിതബീവി
1531,റിൻ സി 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691014

1207062762 സീന#് 
1514,ചിറയിൽപു#ൻ വീ� ,

ചാ#ിനാംകുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691014

1207063230 ഗിരിജാകുമാരി
846,വയലിൽപു#ൻ  
വീ� ,,ചാ#ിനാംകുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691014

1207063441 ലU് മി
1557,െക.പി.നഗർേകാളനി,

ചാ#നാകുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691014

1207063518 ഇ(ിര
1565,ഇ(ിരാഭവനം,ചാ#ി

നാംകുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691014

1207063556 ലതിക
1703,അംേബ/കർേകാളനി,

ചാ#ിനാംകുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691014

1207063592 ഓമന -പസാ/
3,കു?ുംപുറ#്  
വീ� ,കരിേ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207063600 സുധർ2
443,വാറുവിളവീ� ,,ച(ന

േ#ാ�് അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691014

1207063905 മു#ുബീവി
19052,കു,ിവിളവീ� ,,കരി

േ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207064011 േമരികു$ി
261,വളള�താഴെതാടിയിൽ ,,

മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207064097 മണികyഠൻ
564,കല�ൻ വിളവീ� ,കരി

േ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207064169 വTസല
565,സിേജാ 

ഭവൻ  ,കരിേ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207064509 -ബിജി,് . എ
336,കിടQുവിളെത�തിൽ ,

അറുനൂ,ിമംഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207064704

േശാഭനാ 
േമാഹനൻ 1487,മണലിൽ വീ� ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207064724 എH് .സുധർ2 1509,സൂരhാഭവനം,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207064875 ഓമന
768,-ഗീൻ ഫീൽk ,അറുനൂ,ി

മംഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015
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1207064889

ജി.ച-(േശഖര
ൻ 1336,ശാ>ാലയം,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207064964 ഉഷ 591,ഹരീEഭവനം,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207065000

വിൻ സികുമാ
രിപി

1539,തു6ിയിൽ 
വീ� ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207065294 സുശീല
1655,എJഎനിവാJ ,മQാ

� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207065421 -ഫാൻ സീJ
341,കുടQുവിള 

കിഴ�തിൽ ,,ക6[ിറ അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207065429 ഷീല 1655,ചരുവിള വീ� ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207065450 റഹുമാബീവി
1823,ഷഫീ�്  
മൻ സിൽ ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207065465 മാജിദാബീവി
1227,െവ)�നാ� 
െഹൗJ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207065469 സീന#് 
252,തടവിള 

കരിേ�ാ�,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207065491 പുEപലത 90,ഊ�ൻ വിള വീ� ,മQാ�അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207065509 സരH2
108,പു?വിളപു#ൻ വീ� ,,

മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207065513 ഐഷാബീവി
54,ഹ�ീമാ 

മൻ സിൽ ,കരീേ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207065528 ജുൈബരിയ#് 
533,െജഎJ 

മൻ സിൽ ,കരിേ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207065573

അz�ൾ 
ഷു�ൂർ 152,തട#ിവിള,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207065606 സുഷമ എJ
1661,ചാമവിളപടി+ാ,തി

ൽ ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207065685

ജസീ> 
ബ�മിൻ

172,േiാറിയJ 
വhു,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207065775 ഗീത
1911,കല�ൻ  വിള 
വീ� ,കരിേ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207065778 രാധാമണി
705,പു#ൻ വിളകിഴ�തി

ൽ ,കരിേ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207065805 -ശീമതി
1546,ത$ാവിളവട�തിൽ ,മ

Qാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207065807

-ശീകുമാരി.ആ
ർ

1088,വരിവിള 
വീ� ,,കരിേ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207065840 സദാശിവൻ
298,കല��പുറ#്  
െതാടിയിൽ ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207065872 ലില�ി�ു$ി 51,കിരാലുവിള,കരിേ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207065908

സുേകശിനിയ
2 789,ഹേരEഭവൻ  ,,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207065999 ഗീതാകുമാരി 88,ഊ�ൻ വിള,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207066054 െജHി.െക.സി
662,കല��വിള 
വി� ,കരിേ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207066086

ഉഷാകുമാരിയ
2

797,തട#ിൽപു#ൻ വീ� ,,
കരിേ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207066447 വസ>കുമാരി 634,രാേജ-(മ(ിരം,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207066369 ഖദീജ 869,േകശവൻ നഗർ ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207066381 വിജയകുമരി
1839,പു#ൻ  പുരയിൽ 

വീ� ,െകാല�ം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005
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1207066388

െബൻ സിലി 
എJ 723,പാണൻ വിള,കരിേ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207066400 സുധർ2
1906,അUയഭവനം,കരി

േ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207066421 അംബിക

793,കുഴിവിള 
കിഴ�തിൽ ,അറുനൂ,ി 

മംഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207066428 ഷംസുദീൻ
509,എ െക ജി 
േകാളനി,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207066450 സുഷമ
792,കിഴേ�കുഴി വിള 

വീ� ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207066460 -ശീകല
864,േകശവനഗർ ,അറു?ൂ,ി

മംഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207066490 അ2ിണി 127,തട#ിൽ വീ� ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207066594 രാധ 867,സുമിതാ ഭവൻ ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207066831

പാ#ു2 
ബീവി

362,കുളQരെതാടിയിൽ ,മ
Qാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207066938 ൈഷനി എJ

2012,വയലിൽ 
പു#ൻ വീ� , 

അറുനൂ,ിമംഗലം,,മൂ?ാം
കു,ി അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691001

1207066975 സൗഭാഗhവതി
837,എJഎJഭവൻ  ,അറു

?ൂ,ി മംഗംലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207067057 െനസീമാബീവി
367,കല��വിള 

പടി+ാ,തിൽ ,കരീേ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207067077 സുജാത

1292,പുതിയകാW 
വട�തിൽ ,മംഗലംനഗർ -

199,,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207067223 റഷിദ
1796,തട#ി_ പു#ൻ  
വീ�,അറു?ൂ,�◌ിമംഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207067296 സുൽബ#് 
893,മുംതാJ 

മൻ സിൽ ,അറു?ൂ,ിമംഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207067366 സീന#് 
424,ക?ിേമൽ ,അറൂനൂ,ിംമ

ഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207067375 ഫാസില
365,സബിതാമൻ സിൽ ,Jേന
ഹനഗർ -51,,കരിേ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207067402 ൈലലാബീവി
1161,സി.എം.എം 
ഹൗJ ,മൂനാകൂ,ി അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207067411 -ശി ലത
634,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ� ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207067421 സിgധു
679,ചരുവിൽ 

വീ� ,മQാ� ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207067438 മണിയ2
626,വിമൽഭവൻ  ,,കരിേ�ാ

� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207067455 ബീന
491,െനടുവിള 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207067483 സുദർശന
1014,മംഗല#്  

വീ� ,അറൂനൂ,ിമംഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207067486 ആബിദാബീവി
1424,െതാടിയിൽ 
നട�തിൽ ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207067497 േദവ2. എJ
1172,മംഗല#്  

വീ� ,അറി?ൂ,ി മംഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015
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1207067523 അ2ിണി

1649,പുളിയ#്  
കിഴ�തിൽ ,അറു?ൂ,ി 

മംഗലം മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207067559 ത@2
1393,േപാേQാ$്  
കിഴ�തിൽ ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207067568 സിgധു 1333,െനടിയവിള,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207067626 റംലാബീവി
1018,തട#ിൽപു#ൻ വീ� ,

മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207067714 രു{ിണിയ2 891,കുളQര വീ� ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207067740 സുധർ2
526,കാർ#ിക ഭവൻ  
മംഗലം നഗർ ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207067858

േബബിഷീല 
എJ

971,ചി�ിഭവനം,അറുനൂ,ി
മംഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207067923 ഷഹുബാന#് 
1771,ഷംനാ/മൻ സിൽ ,മQാ

� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207068167 സുമ
494,പു#ൻ പുരവട�തിൽ

,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207068174 സിgധു
1366,പ6കശാലെത�തിൽ ,

മQാ$് അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207068249 ജമീല
119,തട#ിൽ പു#ൻ  
വീ� ,അറു?ൂ,ി  മംഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207068264 സിgധു
838,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,

അറു?ൂ,ിമംഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207068310 വസ>കുമാരി 665,സു(രം വീ� ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207069887 ത@2
284,െക. പി. നഗർ 
േകാളനി,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691004

1207070784 ശാ> പി െക
1797,ശാ>ാസ,അറു?ൂ,ി 

മംഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207163598 റഷീദാബീവി
43,പാലവിളകിഴ�തിൽ ,ച

(നേതാ�് അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691014

1207163679 ഐഷാകു$ി
57,മുബാറ�് മൻ സിൽ ,കരി

േ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207190690 ഉഷാകുമാരി
633,ഇെളകുള#്  
കിഴ�തിൽ ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207199964 സുധാ
597,െനടിയവിളപു#ൻ വീ

� ,ച(നേ#ാ�് അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691014

1207199983 സബീദ
512,േമേലപണപു#ൻ വീ� ,

ചാ#ിനാംകുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691014

1207200057

െനബീസാബീ
വി

650,പ6ാലയിൽ 
വീ� ,ചാ#ിനാം കുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691014

1207200066 റഹുമ#് 
474,െച<ിൽവീ� ,ചാ#ി

നാംകുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691014

1207200137 സീത
593,െനടിയവിളെത�തിൽ ,

ചാ#ിനാംകുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691014

1207200153 റാഹില
360,ചരുവിളവയലിൽപു
#ൻ വീ� ,ചാ#ിനാംകുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691014

1207200163 അഷറ#് .എH് 
1002,തറവിളകിഴ�തിൽ ,

ചാ#ിനാംകുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691014

1207200177 ൈസഫിനിസ

710,സുറുമി മൻ സിൽ 
കു?ുവിള 

ചാ#ിനാകുളം,ചാ#ിനാം
കുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691014
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1207200241 റജില
720,കു?ുവിളവീ� ,ച(ന

േ#ാ�് അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691014

1207200267 സു(േരശൻ
783,വയലിൽപു#ൻ  
വീ� ,ചാ#ിനാംകുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691014

1207203809 ഷീജ
101,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207204381 സിgധു ആർ 663,അഖിലാമ(ിരം,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207209259 റംലാബീവി 263,മുനീറ മൻ സിൽ ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207211365 സീന#് 
679,ബാസി#്  
മൻ സിൽ ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207211451 ൈലല
512,കു?#്  

മൻ സിൽ ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207213177 മണി
253,േകശവനഗർ 
ലUംവീ� ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207214305 മായേമാൾ
40,ശംഭു 

ഭവനം,അറുനൂ,ിമംഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207214609 ഉഷ
135,എ ആർ 

ഭവൻ  ,അറു?ൂ,ിമംഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207214719 രാജു.വി
303,കഴു#മു�,അറുനു,ി

മാഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207223267 വിമല
606,ആരhാഭവൻ  , മQാ� 

പി.ഒ, െകാല�ം,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207223362 അനിത 354,ഉമാ മ(ിരം,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207223380

ല#ിനിസ 
ബീഗം

17,എം.എJ .മൻ സിൽ ,അറു
നൂ,ിമംഗലം,മQാ� ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207223399 െസൽവി
135,ലUമി 

വിലാസം,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207228555 സജിന
48,ക�ാ$ി��റം 

െത�തിൽ ,കരിേ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207228571 െനസില
176,വയലിൽപു#ൻ വീ�,

അറു?ൂ,ി മംഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207228925 സഫിയ#് 
414,അoമിയ 

മൻ സിൽ ,കരിേ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207229024 ജയ
1134,വയലിൽപു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691014

1207229361 സുമിത 619,കുഴിവിള,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207230232 ബി(ു
52,വാJേ�ാവില�,കരി

േ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207230416 സുനിത
812,ലUംവീ� 

േസാണൽ ,കരിേ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207230801 സgധh ,ി 57,ചരുവിള വീ�,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207232636

െനസീമ എ 
എJ 230,റസീന മൻ സിൽ ,മQാ�അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207232916 േമരി ഡയാന 1019,പൂവഗംൽ ,കരിേ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207234176 സുേരഖ എJ
77,പു#ൻ  

പുരയിൽ ,കരിേ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207235060 സജീന
806,ക?ിേമൽവീ�,കരിേ�ാ

� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207235228 ഹ�ീമാ
54,ഹ�ീമ 

മൻ സിൽ ,കരിേ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005
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1207235695 രാജി ആർ
869,ഷിബുസദനം,അറു?ൂ,ി

മംഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207235740 സുനിതകുമാരി
149,വയലിൽ  

പു#ൻ വീ�,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207235896 സജിത
487,സുജി#് 
ഭവനം,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207237798 അജിത.ആർ

663,വയലിൽ 
പു#ൻ വീ�,അറുനൂ,ിമംഗ

ലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207240040

സുനിത 
കുമാരി

431,വയലിൽ 
വീ�,അറുനൂ,ിമംഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207241496 െനജിമി
85,തട#ിവിള വിദhാ 

നഗർ ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207241520

മിനിേമാൾ 
എ\

1812,വലിയവിള 
െത�തിൽ ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207241773 ച-(ിക
1145,സുമി#് 
ഭവൻ  ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207242287 ൈലലാബീവി 829,എ.െക.ജി. നഗർ ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207243717 ഗീത ,ി

379,മാടൻ കാW ആതിര 
ഭവനം വയലിൽ 

പു#ൻ  വീ�,െകാല�ം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207246044 സgധh
658,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,അറുനൂ,ിമംഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207246395 രാധ
20,പളളിവിള 

വീ�,അറുനൂ,ിമംഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207247056 സഹജ
403,ആഷിബാ 
മൻ സിൽ ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207247290 ഹനിത 176,ക]ൻ  ഭവൻ  ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207247367 േശാഭ
495,െനടിയവിള 
വീ�,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207248016

ഇ(ിര വി 
നായർ

517,വിEണു 
നിവാJ,കിളിെകാല�Zർ അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691004

1207249958 ഗീത

289,പു#ൻ പുര 
വട�തിൽ ,അറു?ൂ,ി 

മംഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207250123 ദൗല#് 

355,സഹ/ 
മൻ സിൽ ,കട�ാവിളെത�

തിൽ ,കരിേ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207251079 ആശ 749,അശCതി ഭവനം,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207251627 ഷീബ 427,കുളQരെതാടി,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207251748 ഷീജ 214,വയലിൽ  വീ�,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207252296 ൈലല
806,പു#ൻ വിളകിഴ�തി

ൽ ,കരിേ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207254317 റജുലാബീവി
395,ഹബീd 
മൻ സിൽ ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207256591

സജീല എം 
പി

627,ഐരാ,ിൽ 
വീ�,അറുനൂ,ിമംഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207258821

ലളിേതേശCരി 
എൻ

550,വയലിൽപു#ൻ  
വീ�,കരിേ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005
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1207259568 ലU് മി ഇ

2281,സനിൽ 
നിവാJ,ഗാtിനഗർ 

വയലിൽ 
പു#ൻ വീ�അറു?ൂ,ിമംഗ

ലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207259731 റഹുമ#് 

656,തറവിള 
കിഴ�തിൽ ,ചാ#ിനാംകു

ളം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691014

1207259779 ഷജിന
107,ഹാജിറ 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207260160 സുജ
551,ചവറവിള 

വട�തിൽ ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207261245 ആ|J
229,േഗാമതി 

ഭവനം,അറുനൂ,ിമഠഗലഠ അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207261281 ഗിരിജ എJ

878,പാണൻ വിള വീ�,ടി 
െക എം സി പി ഒ 
കരിേ�ാ� െകാല�ം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207261348 ആരിഫാബീവി
1235,സുബിൻ  

മൻ സിൽ ,അറുനൂ,ിമംഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207261416 സബീന

245,േകശവ നഗർ 
ലUംവീ�,അറുനു,ിമഠഗല

ഠ അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207261471 സുകുമാരി 878,പാണൻ വിള,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207262172

ബിനിത 
പി.ആർ

90,തട#ിൽ 
വിളയിൽ ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207262403 ഷംല
134,തൗഫീ�് 

മൻ സിൽ ,അറുനൂ,ിമംഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207262842 േറാസിലി 889,കല��വിള,കരിേ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207262911 േലഖ 995,സാജു ഭവനം,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207266715 ബിജി
364,Jേനഹ 

െഡയിൽ ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207267151 സുമ
431,വയലിൽപു#ൻ  
വീ�,അറുനൂ,ിമംഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207268067 ലാൽ
296,സാഫലhം,അറുനൂ,ിമം

ഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207269267 രജനി
1015,പുളി�ൽെതാടി 

പടി+ാ,തിൽ ,കരിേ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207269341

േമബിൾ 
-കി�ി

35,െതേ�വീ�,മുേ6ാലിമു
�് സാഗരം നഗർ അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207269916 ലൂർ/േമരി
144,കിടQുവിള 

കിഴ�തിൽ ,ക6[ിറ അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207271860 ബി(ു
1088,തട#ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കരിേ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207271873 മ�ു
994,കാ+ിര�ാ$് 

പടി+ാ,തിൽ ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207271997 നാദിർഷ എ
156,ആയിഷ 

മൻ സിൽ ,അറു?ൂ,ിമംഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207273703 റ}മ#് 
393,അൽ ഷിഫാ 
മൻ സിൽ ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207274975 സിtു ആർ
1064,വരിവിളെത�തിൽ ,ക

രിേ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005
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1207275623 സിtു െക 66,ചാമവിള വൂ◌ീ�,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207280586 സബീന
663,െതാടിയിൽവീ�,അറു
?ൂ,ിമംഗലംനഗർ മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207284790 വിജി.വി.എJ
407,ഹരിശാ>് മംഗലം 

നഗർ ,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207285611 ഗിരിജ

562,േപാേQാ$� 
കിഴ�തിൽ ,എെ◌ശCരhനഗ

ർ അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207288967 രാജി
176,ഹനീE 

ഭവനം,-ശീകുമാരപുരംനഗർഅറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207291693 വിജയകുമാരി
1916,ആശാരിയഴിക#് 

വീ�,കരിേ�ാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691005

1207293432 അൻ സിഅമീർ
812,ൈനയിബാവില�,ഗാtി

നഗർ അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207293893 ശhാമിനി
1503,ശൃ◌ാ◌ം 

ഭവൻ  ,അറുനൂ,ിമംഗലം അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207295523

അജിതകുമാരി
 പി

157,കു?ുവിള 
െതാടിയിൽ 

പു#ൻ വീ�,മQാ� അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� 691015

1207090964

േഡാർ#ിലാബ
ൻ 193,േബേഥൽവില�,,കൂ$ി�ട അറു?ൂ,ിമംഗലം മvനാ� 691020

1207010555 സുജാത
4938,പുതുവീ$ിൽ 

െത�തിൽ ,താമര�ുളം അറു?ൂ,ിമംഗലം മു6N�_ 691003

1207078731 അഷൂറാബീഗം

366,െതQുവിള 
വട�തിൽ , നടുവില�ര, 

ഉമയനല�Zർ ,ഉമയനല�Zർ അറു?ൂ,ിമംഗലം വടേ�വിള 691589

1207039492 സീ,ാ
1501,പ$െ5മഠം,തിരുമുല�

വാരം അറു?ൂ,ിമംഗലം ശ~ികുളQര 691012

1207067218 സീത
574,സനു 

ഭവനം,പുന�?ൂർ അറു?ൂ,ിമംഗലം ശ~ികുളQര 691005

1207216917 സിgധു
154,വയലിൽ 

വീ� ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207216992

ലസിത 
ഫിേറാJ

1179,ൈലജു 
മൻ സിൽ ,കvാലN�ൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207275188 സുമ 1106,ക,ക ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207002372 നിർ2ല
573,നിർ2ല 

സദനം,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207009338 അ2ു
1233,കുേ?ൽപടി+ാ,തി

ൽ ,ആേ�ാലിൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691001

1207010053 സുധർ2

541,ഹൗJ ന<ർ 6, 

േ�ാ�് ന<ർ 
14,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207010310 ആഗനJ
240,രാേജE 

ഭവൻ  ,ഇരവിപരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691001

1207011438

ഷഹബാന#് 
എ\

789,സിമി 
മൻ സിൽ ,,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207016136 ഉഷ.െക.സി
2264,ആേ�ാലിൽ 

അനു-ഗഹനഗർ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691001

1207016408 ജിനു
288,കട��റം പുതുവൽ , 
െത�ുംഭാഗം,ഇകവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207019764 െജ�ീന
1544,സുനാമി `ാ,് 

വ)�ടW,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207027650 ബി(ു

1226,-ഗീEമം, േചതന 
നഗർ , 

വാള#ുംഗൽ ,,വാള#ുംഗ
ൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207030361

ഹ?#്ബീവി
 എJ

31213,ഫാ#ിമ 
മൻ സിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207060890 െക സുജാത

708,മീനാUി 
ഭവൻ  ,ഗാtി നഗർ 

ആേ�ാലിൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089076 അനിത.എJ 1374,ഉ-താടം,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089291 സരള
892,അനുഭവൻ  ,വാള#ുംഗ

ൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091609 ഷംല
1067,െപരുമനെ#ാടി,ഇര

വിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207079258 കൃEണ2ാൾ
757,ഏണ�)ിെതാടി,പ->

6് മുറി ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207079267 അനീസ
1878,ലUംവീ� 

േകാളനി,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207079320 സു}റാബായി
310,കാമിലാമൻ സിൽ ,പഴ

യാ,ിൻ �ുഴി ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207079349 നസീറ
197,ഷമീർ 

വില�,വടേ�വിള ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691010

1207079376 ഷീജ

913,െസNദലി മൻ സിൽ , 
12 മുറി, 

പഴയാ,ിൻ കുഴി,വാള#ും
ഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207079888 നസീമ
913,-ഭ>ൻ  

വയൽേതാടി,ത$ാമല ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691010

1207096554 ശാ> 1307,െനടിയഴികം,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207080741 പാരിഷ
1759,സുദി 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207081205 ഗീത
1431,തി$യിൽ 

െത�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691016

1207081765 ഫാ#ിമു#് 
1863,െതേ� െവളിയിൽ 
കvാലN�ൽ ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207083983 ഗീത
1823,G.S.നിവാJ ,വാള#ും

ഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207084417 ശിവാന(ൻ

11314,സുനിഭവനം,െതQു
വയലിലൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,,ഇരവി��
രം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207085593 സീന#് 
553,െവളിയിൽവീ� ,ത$ാമല,,

ത$ാമല ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207086001 ജുലി
436,നിബിൻ  

നീവാJ ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207086086 -പസ?
574,കട��റംപുതുവൽ ,ഇര

വിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207086181 േമബിൾ
1876,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207086291 ഉഷാകുമാരി
906,സരസCതി 

വിലാസം,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207086347 േബബി ഉ]ി

528,പുതുവൽ 
പുരയിടം,പുതുവൽപുരയി

ടം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207086470 വിലാസിനി
406,നിലേമൽെതാടിയിൽ 

വീ� ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207086677 ,ിജി
1732,ഇട�ു?ം 

ലUംവീ� ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207086758 ഉഷ
2242,സCരാo 
ഭവൻ  ,,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207086767 നിർ2ല

547,ആ,�ംകുഴിയിൽ 
വീ� ,വട�ുംഭാഗം 

ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207086836 ഉഷ ,ി
137,ഹിമ 

ഭവൻ  ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207086892 െ,ൽമ
533,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207086919 േമാളി
1806,ആ,�കാൽപുതുവൽ ,

ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087077 ൈഷലജ
615,വളള�ടWസുനാമി`ാ

,്,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087164 ധനh

1580,ക<ിയഴികം 
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും

ഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087174 നാൻ സി
566,കട��റം 

പുതുവൽ ,ഇരവി��രം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087205 ഹിൽഡാ
1657,ആ,�കാൽപുതുവൽ ,

ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087210 ലില�ി
1776,ആ,�കാൽ ,ഇരവിപു

രം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087220 െമറിന
1555,കട��റംപുതുവൽ ,ഇ

രവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087263 രTന2
1925,ഇട�ു?ം 

ലUംവീ�,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087298 ജയ
53,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087402 േബബൻ J
1481,ഇട�ു?ുംലUംവീ� ,

ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087445 ലീന 558,ആ,�കാൽ ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087457 സുജ.എJ 238,വസ>ം,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087462 െ,ൽമ
606,ആ,�കാൽപുതുവൽ ,ഇ

രവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087506 െ,Nസി

1869,േനാബിൻ  
നിവാJ ,വട�ുംഭാഗം 

ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087523 േമരി
490,ഹനീE 

ഭവൻ  ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087549 ജന,് 
1536,കട��റം 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087627 ബിgധു
526,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087656 ശhാമള

549,വളള�ടവിൽ 
സുനാമി\ളാ,്,ഇരവിപു

രം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087660 കമല2
450,വ$ംേതാ�ിൽ വീ� 

,.,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207087763 പൗളിൻ
1556,കട��റംപുതുവൽ ,,ഇ

രവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087767 ഷീല
463,കട��റം 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087861 േബബി
225,ഷജിൻ  

ഭവൻ  ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691013

1207087907 വിജയമമ

592,വ)�ടW 
സുനാമി\ളാ,്,ഇരവിപു

രം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087916 സബിത എJ
1326,െക.െക യിൽ 
-ശീബു�,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087946 േജാJഫിൻ
325,വ)�ടW 

സുനാമി`ാ,്,വട�ുംഭാഗം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087957 ൈമ�ിൾ
604,െവളിയിൽ 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087963 ലതിക
159,ഇട�ു?ം 

ലUംവീ� ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087966 േഗാപി
80,ഇടകു?ംെതാടി,ഇരവി

പുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087973 െസലിൻ
575,േകാ$��റം 

പുറംേപാ�് ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087978 െസലിൻ
556,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087994 മണികyഠൻ

314,ആ,�കാൽപുതുവൽ ,പ
വി-തം നഗർ -

50,,ഇപവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088010 മണി�ു$ൻ
1,ആ,�കാൽപുരയിടം,ഇര

വിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088024 േസാജ
368,െവളിയിൽ 

പുരിയിടം,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088028 ജയ

537,വ)�ടW 
െറസിഡൻ J 

അേസാസിേയഷൻ   
സുനാമി `ാ,് 

േ�ാ�്,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088048 ലി5ാ
447,കട��റം 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088068 ലത
1535,കട��റം 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088074 വാസ>ി
1284,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ� ,,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088079 െജസി
320,വ)�ടW 

സുനാമി`ാ,്,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088109 േ-തസhാ

1782,Jേനഹതീരം 
സുനാമി\ളാ,്,ഇരവിപു

രം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088135 െസലിൻ
444,വളള�ടWസുനാമി
\ളാ,്,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088140 -പമീള
573,ആ,�പറ<ിൽ 
വീ� ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088162 വസ>
631,വ)�ടW സുനാമി 

`ാ,്,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207089269 സതhഭാമ
1098,േതാ$�വാെതാടി,ആ

േ�ാലിൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088184 നിർ2ല
527,ആ,�കാൽപുതുവൽ ,ഇ

രവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088208 ആതിര
1159,ആ,�കാൽ 
പുതുവൽ ,െകാല�ം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088214 -കി�ി
1581,ക<ിപുരയിടം,വാള

#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088300 ജസീ>
629,വ)�ടW സുനാമി 

`ാ,്,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088305 േരാഹിണി
1323,നിലേമൽെതാടി,ഇരവി

പുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088313 േശാഭ
638,വ)�ടW സുനാമി 

`ാ,്,ഇരലിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088315 െജയിൻ
379,ഇട�ു?ം 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088321 ഓമന
1425,ആ,�കാൽപുതുവൽ ,

ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088322 െചല�2
585,അ,�വാപറ<ിൽ ,ഇര

വിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088329 സുമ
10,Jേനഹതീരം 

സുനാമി`ാ,്,വട�ുംഭാഗം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088354 രാേജ-(ൻ
1424,ആ,�പറ<ിൽവീ� ,ഇര

വിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088412

ഫിേലാമിനേതാ
മJ

1273,വിനീE ഭവൻ  , 
ആേന#ാഴം, 

ആേ�ാലിൽ ,ആേ�ാലിൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088442 ഡി�സൺ
258,പുതുവൽവീ� ,വട�ും

 ഭാഗം ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088465 മറിയാ2
591,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088470 േ-ഗസി
508,ആ,�കാൽപുതുവൽ ,ഇ

രവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088548 ഹി5ാ
1470,വ)�ടW സുനാമി 

\ളാ,്,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088633 ആൽബി,

468,വളള�ടW സുനാമി 
\ള,് 

ഇരവിപുരം,ഇരവിപുരം 
വട�ും ഭാഗം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088651 ആൻ സി
1799,ആ,�കാൽപുതുവൽ ,

ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088656 േശാഭ

1786,Jേനഹതീരം 
സുനാമിറസിഡ5്J,ഇരവി

പുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088686 ബാബു
507,ആ,�കാൽപുതുവൽ ,ഇ

രവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088687 രാധ
1468,ആ,�കാൽപുതുവൽ ,

ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207088691 സിബിൾ
439,വ)�ടW 

സുനാമി`ാ,്,ഇരവി��രം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207089116 എJ .സബീന
122,സൗമhാമൻ സിൽ ,കൂ$ി

�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089120 -പദീn

1269,മനയ�ര 
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും

ഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089126 ലീല
1082,സുനിൽനിവാJ ,വാള

#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089141 സാവി-തി
347,തി$യിൽ 

വട�തിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089147 വസ>
1644,െവളിയിൽ പു#ൻ  

വീ� ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089148 ച-(ിക.

1325,തി$യിൽ 
വട�തിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089159 ലീല

1337,തി$യിൽ 
വട�തിൽ ,ആേ�ാലിൽ 

കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089163 സുൽബ#് 
1492,തി$യിൽകിഴ�തിൽ ,

കൂ$ികട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089177 സുനിത
1100,കു?ിൽ 

െത�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089198 ൈലലാബീവി
1378,െവളിയിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കു$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089215 ത@മണി
1099,വിേനാ/ഭവൻ  ,വാള

#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089217 ശകു>ള 774,വീനിEഭവൻ  ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089220 രമണി
585,അഭിലാEഭവൻ  ,വാള

#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089235 ഷഹുബാന#് 
380,െവളിയിൽവട�തിൽ ,

കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089241

മുഹ2/ 
ഹനീഫ

663,ബിJമീറ 
മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089243 ഗീത
1435,ൈഷജുനിവാJ ,കൂ$ി

�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089245 നദീറ
1517,തു6#ിൽ 
വീ� ,,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089247

മുംതാJബീഗം.

എ
773,െഷ}നാ 

മൻ സിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089256 ഉൈമമു#് 
442,സജിൽ 

മൻ സിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089259 കവിത ജലാൽ
1672,പു)ിയിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089276 മിനി
1381,എJ .എം.നിവാJ ,വാ

ള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089289 താഹിറാബീവി
477,എം.എJ .മൻ സിൽ ,ആ

േ�ാലിൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089303 റഷീദ
1533,െപാNകയിൽ 
വീ� ,വാള#ൂംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089315

എ.െക.തുളസീ
ധരൻ

672,തി$യിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,കു$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089360 ഷീലാകുമാരി
1480,ച-(വിലാസം,വാള

#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089370 ജമീലാബീവി
1370,ഷാൻ  

മൻ സിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020
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1207089377 ജാന2.െക
1255,മ]ാംകു?ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,വാള#ൂംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089380 േസാറാബീവി
1625,േകേള�)ിെതാടി,കു$ി

�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207090289 ഷീജ
1123,െപരുമനെതാടി,ഇരവി

പുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691507

1207089399 നു�ുമ
427,സുഭ-ദാലയം 

വയലിൽ ,ആേ�ാലിൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089449 സതി 1630,ജതി ഭവൻ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089451 സിനി
1469,പു#ൻ വീ$ിൽവട�

തിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089476 ലU് മി
1149,പു)ിയിൽ 

െതാടിയിൽ ,,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089484 മുബീന എം
1553,െവളിയിൽ 
വീ� ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089493 േശാഭന
1109,പു)ിയിൽ 
െത�തിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089495 ബാബു
1338,തി$യിൽ 

വട�തിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089512 സിgധു
557,തി$യിൽെത�തിൽ ,കൂ

$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089516 ഗീത
1284,തി$യിൽ 

െത�തിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089530 അംബിക
1328,തി$യിൽ 

വട�തിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089531 സുഷമ എJ
412,പി.എJ .ഭവൻ  ,ആേ�ാ

ലിൽ കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089535 െമഹർബാൻ
1379,െവളിയിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089538 സുധ
888,സുനിലാ 
മ(ിരം,കൂ$�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089540 എJ ബി(ു
1373,െവളിയിൽ 
വീ� ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089547 ശാ>2
1142,തി$യിൽെത�തിൽ ,കൂ

$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089549 കുമാരി
338,കുഴിയിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089552 ഹസീന
2014,പു)ിയിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കു$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089554 ഷാഹിദ
593,ആേ�ാലിൽേചരി,വാള

#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089555 ഹബീബ#ു
177,െവളിയിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089572 റജീന
1573,െവളിയിൽവീ� ,കൂ$ി

�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089583 രമണി
1579,േകാമള 

വിലാസം,വാള#ംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089592 സരസCതി െക
1850,െചേ<ാ$്  

കിഴ�തിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089596 അ2ിണി
1909,പുളളിയിൽ 
വീ� ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089600 അനീസ.,ി.എ
2133,അൻ ഷാ/ 
മൻ സിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020
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1207089605 െനസീമാബീവി
581,പു)ിയിൽ 
വീ� ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089606 സുഗgധി പി
1881,െതേ�ട#്  
െത�തിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089608 ഷിബു
1208,താേ?ാലിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089611 നജുമുനിസ
1573,േതാ$ംവാകീഴ�തിൽ ,

വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089619 യേശാദ
751,െവളിയിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089621 നിസ
1677,പു)ിയിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089622 ൈസനബ
550,തി$യിൽ 

െത�തിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089624 മിനിജ.ഇ
508,െവളിയിൽ 
വീ� ,െകാല�ം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089627 അംബിക.െജ
1103,കു?ിൽെത�തിൽ ,,

വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089628 ഉഷാകുമാരി
1271,തി$യിൽ 

െത�തിൽ ,ആേ�ാലിൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089630 എJ അനിത
1751,പു)ിയിൽ 
വീ� ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089652 അരുൺ
1275,അരുൺവിലാസം,,വാ

ള#ൂംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089664 സൗദ
1640,അൻ സർമൻ സിൽ ,കൂ$ി

�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089674 െക.തുളസി
1340,അംബികനിലയം,,വാള

#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089686 െഷമീന
1110,കു?ിൽകിഴ�തിൽ ,

വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089693 ലീലാമണി
996,െപാ?ൂJ , 

ആേ�ാലിൽ ,,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089727 േസതു
541,എJ .എJ .സദനം,,വാള

#ുംൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089736

അംബികകുമാ
രി

1027,െതേ�േചരൂർ ,വാള
#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089778 ജയലU് മി
2200,പു#ൻ പുരയിടം,കൂ

$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089781 ത@2
1648,ഉഷാലയം,വാള#ൂംഗ

ൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089801 റംലാ

694,നടN�ാവിൽ 
െത�തിൽ , 

ആേ�ാലിൽ ,,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089808 ലതിക
964,തി$യിൽകിഴ�തിൽ ,

വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089815 രമണി
1263,കു,ിവയലിൽെതാടി,

വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089816 രാഘവൻ
1286,ഇട�ു?#ുതാഴ#് ,

ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089869 സു-പഭകുമാരി
145,െകാ[�േതാ�് , താ?ി, 
മvനാ� പി.ഒ,മvനാ� ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691303
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1207089914 ഷീല

491,-ശീരാമ 
വിലാസം,,വാള#ുംഗൽ 

പി ഓ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089930

സുജിത 
കുമാരി

688,അനിഴം, ഗാgധിനഗർ 
93,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089943

േ-തസhാ2 
േതാംസൺ

1613,അല�JനിവാJ ,,വാ
ള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089948 ആർ . േദവദാJ
699,ചരുവിളവീ� ,വാള

#ൂംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089950 പIകുമാരി 1807,ന(നം,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089953

കൃEണൻ കു$ി
നായർ

1250,ത[ൻ വീ� 
,,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089984 വിധുകുമാരി
1649,തvിൽബംiാW ,,വാള

#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089988 ഉഷ
1059,വിജിൽനിവാJ ,വാള

#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090034 ഗിരിജ

1604,മ@ുഴി 
പടി+ാ,തിൽ ,,വാള#ും

ഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090041 പുEപലത
1181,ലUം വീ� , 

ആേ�ാലിൽ ,,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090045 കുമാരി
747,ആേന#ാഴ#ുവീ� ,വാ

ള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090066 സുേരEബാബു
1715,മാധവിവിലാസം,വാള

#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090067 മീനാUി
1766,േതാ$�വാെതാടിയിൽ ,

നാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090068 എൽ . ജഗദ2
1064,Jമിതാഭവനം,വാള

#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090070 മണിയ2
1591,ആേന#ാഴ#്  

കിഴ�തിൽ ,,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090075 മ@
1137,തി$യിൽകിഴ�തിൽ ,

വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090101 അനിയ2
1076,ലUംവീ� ന<ർ -

16,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090116 ഗീതാകുമാരി
1251,ഇളW 

വയലിൽവീ� ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090127 അജീE .എ

1592,ആേനR#ു, 
അജീEമ(ിരം,വാള#ുംഗ

ൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090144 രേമ� ബാബു
1607,ശ@രമ(ിരം,വാള#ും

ഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090146 അംബി
1124,കു?ിൽെത�തിൽ ,വാ

ള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090147 ആന(വല�ി
1230,കു?ിൽെത�് ,വാള

#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090203

ലU് മി�ു$ി. 
െക

1282,പു)ിയിൽ 
വീ� ,വാല#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090288 റഷീദ

1102,േചരൂർ 
വട�തിൽ ,ഇരവിപുരം,,

വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207090546 വസ>
1132,േസാമവിലാസം,വാള

#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090672 നൂർജഹാൻ
1353,തു6ഴിക#്  

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090826 ശിവാന(ൻ
1345,അഴക#്  

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090882 ജമീല
1004,വാഴ�ൂ$#ിൽ 

െതാടിയിൽ ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090933 എJ .ൈഷലജ

1335,ഉ]ി മ(ിരം 
േകശവ 

നഗർ ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090937 സിംല
1001,വാഴ�ു$#ിൽവീ� ,

വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207090959 ഇ(ിര
145,ഒ$#ിൽപടി+ാ,തി

ൽ ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090971 സുൽബ#് 
1382,െനടിയഴികം, 

ക$യിൽവീ� ,െകാല�ം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091032 േബബി

978,േതാ$�വാെ#ാടി 
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും

ഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091134 സജിT
1581,അർ[ന 

നിവാJ ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091469

അസൂറാ 
ബീവി

747,ഏണ�ളളിെതാടി,,ത$ാമ
ല ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091648 ആരിഫാബീവി
1010,െതാടിയിൽപുരയിടം,

വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091766 റഹിയാന#് 

1405,െപരുമനെതാടി  
ഷാനുമൻ സിൽ ,വാള#ുംഗ

ൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091870 നജീമ
1708,അൽഅമീൻ മൻ സിൽ ,

ചകിരി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091981 റസീന

1796,തൗഫീ�് മൻ സിൽ ,പി 
,ി നഗർ  സി െക 

ജംsഷൻ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092030 െമഹർനിസ
1310,വാഴകു$#ിൽവട�

തിൽ ,വാള#ുംൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092037 ജമീലാബീവി
1188,നിHാംമൻ സിൽ ,,വാള

#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092127 മറിയംബീവി
1354,തു6ഴിക#്  
കിഴ�് ,പ)ിമു�് ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092145 ഷഹുബാന#് 
1890,ത6ാൻ െതാടിയിൽ 

പുരയിടം,െകാല�ം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092158 ഹാജർബീവി
1303,മ@ുഴി 

െത�തിൽ ,,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092218

ഫാ#ിമ 
ബീവി 597,െവളിയിൽവീ� ,ത$ാമല ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207092273 ഷായിദ
1942,െതാടിയിൽവീ� ,,ഇര

വിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092374 സുഹുറാബീവി 663,െവളിയിൽവീ� ,ത$ാമല ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207095169 ജമീലാബീവി
1035,ഷംന 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207096106 െറാണാൾk
761,െതാടിയിൽ 
വീ� ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020
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1207096108 റമീസാബീവി
31,താേ?ലിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207096204 സൗദാബീവി
1628,വലിയഴിക#് ,കൂ$ി�

ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207096297 ഷീബ
1675,പുളളിയിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207096359 ശhാമള 532,ശhാമ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207096548 നളിനി
2186,െവളിയിൽ 
വീ� ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207096596 സുരഭി മണി
269,കു?#്  

വീ� ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207096728 അജിതകുമാരി
1609,വലിയഴിക#്  
േചാതി,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207096917 എ.എം.ഹനീഫ
1068,ഷിഹാd 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207097168 റഷീദ
1403,ഷമീർമൻ സിൽ ,കൂ$ി�

ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207098324 േബബി
1576,െതാടിയിൽവീ� ,കൂ$ി

�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207099222 കമല2
1031,കു?ിൽകിഴ�് ,വാള

#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207099553 ശhമള
1425,സിgധുവിലാസം,കൂ$ി

�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207099659 സുനിൽകുമാർ
356,മിനി 

വിലാസം,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207099674 പ@ജാUി
334,ബിനുഭവൻ  ,ആേ�ാലി

ൽ േചരി,,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207137947 ഷീല
112,പടി+ാേ,കരവീ�,വാ

ള#ൂംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207141781 റംല#് 
1524,നാസർ 

മൻ സിൽ ,ആേ�ാലിൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207185554 വിജയ2
610,വടേ�,#ു 
വീ� ,ചകിരി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207185647 മാജിതാബീവി
1417,മ@ുഴി 

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207185769 ഖദീജാബീവി
1539,െവളിയിൽ പു#ൻ  

വീ� ,െകാ$ിയം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691571

1207185844 മാജിദ
1543,നൗഫിയ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207186010

സൗഫിയാ 
എJ

1688,സൗഫിയാ 
മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207188302 മിനി എJ
717,തു6#ിൽവീ� ,വാള

#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207201575 വസ>കുമാരി
889,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207202388 സിgധു
612,ഹൗJ ന<ർ 

5,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207202592 െജവർലിൻ
1636,വ)�ടW 

സുനാമി`ാ,്,വട�ുംഭാഗം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207202945

െക.എJ .ഗീതാ
കുമാരി

793,തിരുവാതിര,,വാള#ും
ഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207203522 ദീപ
803,അനു ഭവൻ  കു?ിൽ 
െത�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207203701 മിനി
1026,മാളവിക 

ഭവൻ ,വാള#ൂംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207203752 അനിത.,ി
1631,അശCതി 

ഭവൻ  ,വാള#ൂംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207203910 ജന,് 
1358,വട�ുംഭാഗം,ഇരവി

പുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207204374

സുൽബ#്  
എം

1269,നൗഫൽ 
മൻ സിൽ ,ആേ�ാലിൽേചരി

,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207204485

ൈഷബി എം. 

െക
1281,പൂ)ിയിൽ 
വീ� ,വാള#ൂംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207204597

സിബിൾ 
ഗിൽഡ

1759,Jേനഹതീരം 
സുനാമി \ളാ,് 

വട�ുംഭാഗം,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207204912 സേരാജിനി
637,ച>ുനിവാJ,വാള

#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207205177 ലതിക
761,തിരിN�ാണി�ൽ 
െതാടി.,വാള#ൂംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207205417

സജി കുമാർ . 
െക 1257,അപർ]ാലയം,െകാല�ം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207205554 നിർ2ല
1342,നി2ി 

നിവാJ ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207206349 േമരി
516,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207206357 ബി(ുലാൽ

1229,ലാൽ െഡയിൽ , 

െതാടിയിൽ 
െത�തിൽ ,വാള#ൂംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207206497 കരുണാജല
301,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207206866

വിജയകുമാരി.
എJ

941,ഇളവുവയലിൽ 
വീ� ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207207090 ബി(ു
1666,അശCതി 

ഭവൻ  ,ആേ�ാലിൽ േചരി ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207208317 സു-പഭ
1387,െനടിയഴിക#് ,വാള

#ൂംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207210381 അംബിളി
192,അരുൺ 

ഭവൻ  ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207210507 സിgധു
1435,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207210567 സരസCതി

752,സൗമh നിവാJ , 
ആേ�ാലിൽ , 

വാള#ുംഗൽ ,വാള#ൂംഗ
ൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207210819 മാജിദാ റഹിം
1356,ഹാഷിന 

മൻ സിൽ ,ആേ�ാലിൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207211047 അ<ിളി

2050,ഇട�ു?ം 
കിഴേ�െതാടിയിൽ 

വയലിൽവീ�,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207211179 സി>ാമിനി
761,െസ5് ആ5ണീJ 
നിവാJ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207212469 എH് .മിനി

1867,ചില@, 

വാള#ുംഗൽ , പി.ഒ, 

െകാല�ം 18,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207215102 വൽസല 1369,മനുഭവൻ  ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207213327 ബി(ു
438,വ)�ടW 

സുനാമി`ാ,്,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207213499 സുനിത
265,രാഹുൽ 

നിവാJ ,,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207214108 -പിൻ സി
532,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207220083 ൈഷലജ

1038,ൈഷജാ ഭവൻ  , 
കു?ിൽ 

െത�തിൽ ,,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207220244

ഷൺമുഖ 
-പിയ

2032,സുനാമി 
`ാ,്,ആേ�ാലിൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691001

1207222219 സീത2 ആർ

424,താേ?ാലിൽ 
െതാടിയിൽ ,കൂ$ി�ട 

ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207222230

ജയസൂരh െജ 
യു

1879,ബിജു 
മ(ിരം,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207222249 ഷീലാ സുരാo
1256,ത[ിലഴിക#്  
വീ� ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207222260

േമരി 
ഇ2ാ�ുേല,് 

527,Jേനഹതീരം 
സുനാമി`ാ,്,വട�ുംഭാഗം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207222263 ഷീജ
241,അലീനാ ഭവനം  

ആേ�ാലിൽ ,വട�ുംഭാഗം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207222281 വഹീദ
1475,നസിം 

മൻ സിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207222288 കുമാരി
1142,തി$യിൽ 

െത�തിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207222292 -ശീലത 1576,ലതാഭവൻ  ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207222514 റജൂല
1565,സുനാമി `ാ,് 
ആേ�ാലിൽ ,െകാല�ം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207222565 ജയ
1653,അ2ുനിവാJ ,ഇരവി

പുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207222568 വിജയ2

618,കു?ിൽ കിഴ�തിൽ , 
ആേ�ാലിൽ നഗർ 

78,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207222583 ഉഷാകുമാരി

369,ഇട�ു?ം 
ലUംവീ� ,,വട�ുംഭാഗം 

ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207222616 െ�ല�ാ

1787,Jേനഹതീരം 
സുനാമി\ളാ,്,ഇരവിപു

രം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207222624 വാവ
1842,ആേന#ാഴം,ഇരവി

പുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207222718 ജാരിയ#് 

557,കു?ുംപുറ#്  
വീ� ,ഇരവിപുരം,വാള

#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207226147 ഓമന
1112,ചരുവിളവീ� ,വാള

#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207228094

സിgധു 
രാേജE

1350,ഒ$#ിൽ 
െത�തിൽ ,വാളതുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207228369 കാ>ി റൂബി
1105,തി$യിൽ 

വട�തിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207228390 എJ യഹീന
1069,െഷരീഫ 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207229107 അജിത
37,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207229166 മXജു
528,ജി.എJ. 

ഭവൻ  ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207229373 ഗീത
1880,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207229447 ഉഷ
1575,േസാമി 

ഭവനം,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207229599 ൈഷജ
1398,-പദീE 

ഭവൻ  ,ആേ�ാലിൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207229770 സീന
44,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207229952 രമ

54,Jേനഹതീരം 
സുനാമി\ളാ,്,ഇരവിപു

രം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207230154 രജനി
122,ഇട�ു?് ലUം 
വീ�,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207230358 േമരീബീന
207,ആ,�കാൽ പുതുവൽ 
വട�ുംഭാഗം,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207230363 ലുൈബന#് 1357,നൂർമഹൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207230415 മായ എJ
1316,കൃEണ 

നിവാJ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207230483 രമണി ജി
1857,അരുൺ ഭവനം 
ആേ�ാലിൻ  ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207230512 ഷിജി ആർ

407,ഇട�ു?#് 
നിലേമൽെതാടി,ഇരവി��

രം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207230687 സgധh
1577,കു?ിൽെത�തിൽ ,വാ

ള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207230720 വൽസലേവണു

413,ഇട�ു?#് 
നിലേമൽെതാടി,ഇരവിപു

രം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207230770 സുജ
1591,ഗൗരി 

മ(ിരം,വള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207231878 ബി(ു 453,നവമി,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207232323 ശാലിനി
1514,കു?ിൽ 

െത�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207232627 ലതിക
1055,അഖിൽഭവനം,വാള

#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207232658 മായ എJ
536,മXജു 

ഭവൻ  ,വാള#ൂംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207232786 ഷമീ
1527,െപാNകയിൽ 
വീ�,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207233442 സിgധു
1203,കു,ിയിൽ 
വീ�,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207233473 -പീത
595,െതQിലഴിക#് 

പു#ൻ വീ�,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207234240 ഗീത
547,േതാ$ാെതാടിപടി+ാ,

തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207234505 ബി(ു

1261,മന�ര 
പടി+,തിൽ ,വാള#ൂംഗ

ൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207234957 ഷീന
542,നടN�ാവിൽ 

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207235070 ദീപ 42,ആ,�കാൽ ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207235637 ൈഷജി 1934,ര�ു ഭവൻ  ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207235520 മായ
68,ആ,�കാൽ പുതുവൽ 
വട�ുംഭാഗം,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207235650 ഷീന എ െക
1160,ലളിതാസദനം,ആേ�ാ

ലിൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207235832 അനീസ.എ
1844,അമൽ 

മൻ സിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207236064 സുനിത എം
636,പുതുമാ 

ഹൗJ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207236530 -പസ? ആർ
761,തിരിN�ാണി�ൽെതാ

ടി,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207236591 നിർ2ല

1425,ആ,�കാൽ 
പുതുവൽ 

വട�ുംഭാഗം,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207237590 േശാഭന
936,-ശീനിലയം,വാള#ുംഗ

ൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207237697 അനിൽ
1554,അUയം,വാള#ുംഗ

ൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207237917

അ2ിണി 
രാജൻ

35,െനബിൻ  
നിവാJ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207239504 േശാഭന
912,മഠ#് വയൽ 

െത�തിൽ ,ആേ�ാലിൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207239588 ൈസഫു?ിസ
1535,താേ?ാലിൽ 
വട�തിൽ ,കൂ$ികട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207239849 ഫസീല
2125,െഷ\ നാ   
മൻ സിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207240248 പുEപ
912,മഠ#ിവയൽ 
െത�തിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207240715 നിസ എം
1465,െവളിയിൽ 
വീ�,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207241134 ലത
658,പുളളിെ#ാടിയിൽ ,ഇര

വിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207241155 വിമലകുമാരി
1315,െചേ<ാ$് 
വീ�,കു$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207241175 ബാല2
1610,മഠ#ിൽ വയലിൽ 
െത�തിൽ ,ആേകാലിൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207241486 സുബിദ
151,വയലിൽ 

വീ�,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207241506 റജുല
1278,തി$യിൽ െത�തിൽ 
ആേ�ാലിൽ ,കു$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020
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1207241627 േരഖ
353,വാഴ�ൂ$#ിൽെതാടി

യിൽ ,വാള#ൂംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207242466 സുഗgധി
80,ഇട�ു?#ുെതാടി,ഇര

വിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207242579 അനിത
1460,വയലിൽ 
വീ�,കു$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207242673 ബീനാ എJ

1538,ആർ-ദാ 
ഭവൻ  ,ആേ�ാലിൽ േചരി 

കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207243066 ഇ(ിര
46,ഇട�ു?ം 

വയലിൽവീ�,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207243193 നിസ
1678,കാർഗിൽ 
വീ�,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207244346 ഷ�ീലാഭാനു 1236,ഫിർദൗJ,െകാല�ം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691010

1207245036 ഷീബ
551,ആ,�കാൽ പുതുവൽ 
വട�ുംഭാഗം,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207245162 ഓമന
337,േകാ$Zർ 

െവളിയിൽ ,കു$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207245700 ഷംലേമാൾ
2239,എJ എJ 
മൻ സിൽ ,കൂ$ികട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207246688 -ശീേദവി
150,വയലിൽ 

പുരയിടം,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207246805 മുംതാJ
345,മുംതാJ 

മൻ സിൽ ,കു$ികട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207247969 സുമ
1439,ത[ിലഴിക#് 
വീ�,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207248110 ബി(ു
150,വയലിൽപുരയിടം,വാ

ള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207248510 േരഖ
926,കളീ�ൽകട��റം,ഇര

വിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691001

1207249212

-പസ?കുമാരി
 െക

1260,പു#നഴികം,ഇരവി
പുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207249651 ഉമ
1049,േകാേ$വീ�,വാള#ുംഗ

ൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207249812 ബിജി 1368,കാരി�ുഴി,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207250349 ബീനബാബു 1273,വിശാഖം,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207250409 വിജയലUമി
680,തിരിN�ാണിN�ൽ 

െതാടി,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207250501 റീ#
1827,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207251282 -ടീസ
462,കട��റം 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207251706 േമരി
185,ബി(ുഭവൻ  ,ഇരവിപു

രം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207251779 മറിയാ2

493,സുനാമി `ാ,് 
േ�ാ�്,വട�ുംഭാഗം  

ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207251783

ആർ 
-പിയരXജിനി

994,-ശീനിവാJ,വാള#ൂംഗ
ൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207252531

സനൂജാ.എം.

എം 1488,മയൂര,ആേ�ാലിൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207253056 രമh.ആർ

708,എൻ എJമ(ിരം 
ആേ�ാലിേ[രി,വാള#ും

ഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207254675 രാജി
1750,ൈലലാ 

നിവാJ,കു$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207256408 ഉഷാകുമാരി
1386,െവളിയിൽപു#ൻ വീ

�,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207260561 മിനി
74,കട��റം 

പുതുവൽ ,െകാല�ം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207261985 ശുഭ
1573,െവളിയിൽപു#ൻ വീ

�,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207262515 എൻ  .മിനി
1270,അനു-ശീ,ആേ�ാലിൽ 

വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207262789 േസാണിയ
456,കട��റം 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207263140 ധനh
1833,രTനാലയം,വാള#ും

ഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207263226 ഷീല2
1747,ഇട�ു?ം 

വയലിൽവീ�,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207263387 സുനിത
239,കളീN�ൽ 

കട��റം,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207263823 സമീറ
336,പ6ാരഴിക#്,കു$ി�

ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207264556 െഷഹിന
1559,നബീൽമൻ സിൽ ,കൂ$ി

കട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207266725 ജി.ഗീതു
137,വയലിൽവീ�,ഇരവിപു

രം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207269040 സിgധി
196,തിരി�ാണി�ൽെതാടി,

വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207269197 റഹുമ#് 1434,നൂർമൻ സിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207270028 സുനിത
1731,കു?ിൽെത�തിൽ ,വാ

ള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207270320 നി2ിേമാൾ

1845,സുനാമി റസിഡ5്J 
അേസാസിേയഷൻ  ,ഇരവി

��രം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207270448 െറജിന
1407,ആ,�കാൽ 

പുതുേവൽ ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207270921 -പിൻ സി
35,ആ,�കാൽപുതുവൽ ,ഇര

വിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207273063 രജി
1117,പു)ിയിൽെതാടി,വാ

ള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207273251 സജിത 1263,ന(നം,വാള#ൂംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207273687 ജാJമി എJ
1571,റിസിൻ  

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207274458 താഹിറ 108,വീണാലയം,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207274817 ബി(ു

552,തിരി�ാണി�ൽ 
െതാടി ഗാtി 

നഗർ ,ആേ�ാലിൽ 
വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207274836 ഷമീറ
495,ബീനാ 

ഭവൻ  ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207274877 മിനി
1677,മിനിഭവനം,വാള#ും

ഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207275018 വിജിത പി 1433,കാർ#ിക,െതേ�വിള ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691016

1207275133 ഷീബ
40,ഇളവുവയലിൽ ,കൂ$ി�

ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207275166

സുബികല 
ആർ

358,ജസീന 
മൻ സിൽ ,ഇരവി��രം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207275674 െഹലൻ

1462,േകാ$��റം െഹൗJ 
പവി-തം 

നഗർ ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207275972 ര} നേമാൾ
256,ര} നാJ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691004

1207276258 ഷീജാേമാൾ
2025,േകാതംവയലിൽ ,ആ

േ�ാലിൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207276266 െസൗദാ ബീവി
1899,സുമv 

മൻ സിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207276551 സth
1368,ബാലൻ  
ഭവൻ  ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207280558 മXജു
1371,കു?ിൽ  

െത�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207285142 അനിത
2386,ആേ�ാലിൽ 

ലUംവീ�,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207285785 മിനിേമാൾ
1848,െതെ�ട#ു 
െത�തിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207287818 രാഖി
634,ആേ�ാലിൽ 

ലUംവീ�,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207288077 അനിത
666,വൃ(ാവനം,വാള#ൂം

ഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207288092 െകാ[�വാവ

2375,കു?ിൽ 
െത�തിൽ ,ആേ�ാലിൽ 

എ ആർ എ നഗർ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207288169 ലത

1419,ഇട�ു?#് 
നിലേമൽ 

െതാടിയിൽ ,വട�ുംഭാഗം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207288460 ആൻ സി

1579,Jേനഹതീരം 
സുനാമി 

`ാ,്,വട�ുംഭാഗം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207289195 -ശീജ

2171,നിലേമൽ 
െതാടിയിൽ ,പവി-തം 
നഗർ വട�ുംഭാഗം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207290372 അജിതകുമാരി
1557,ആഫിയ 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207291566 അനിത
336,വ)�ടW 

സുനാമി`ാ,്,വട�ുംഭാഗം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207292869 െമഹർനിസാ
1266,ഫാ#ിമ 

മൻ സിൽ ,ആേ�ാലിൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207292874 സിgധു
2519,ഇട�ു?#് 

െതാടിയിൽ ,വട�ുംഭാഗം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207293329 ഫാ#ിമ
835,നിഹാൽ 

മൻ സിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207293624 ജീന#് നിസ
1332,ബീമാ 

മൻ സിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020
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1207293763 സിംല
1632,േഷാജ 

മൻ സിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207293812 സജീന
2482,കല��വീ$ിൽ 

പട+ാ,തിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207293831 േജാളി
338,സുനാമി\ളാ,് 
പനമൂ�,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207293987 ഷീജ
1140,തി$യിൽ 

വട�തിൽ ,വാള#ൂംഗൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207294582 ബീനാ.എം
1493,േകേളപ)ിെതാടിയിൽ

,ആേ�ാലിൽ ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207295303 വിജി
2564,വയലിൽവീ�,വട�ും

ഭാഗം ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207296270 ൈഷല
1490,േകാേതവയൽ ,കാരി

�ുഴി ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207296555 സിംല
1390,പുളിവിളവീ�,ആേ�ാ

ലിൽ േചരി ആേ�ാലിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207014489 േശാഭിത

1681,മൺകുഴി 
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും

ഗൽ ആേ�ാലിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691011

1207018017 ജ�ീന
785,ആ,�കാൽപുതുവൽ ,ഇ

രവിപുരം ആേ�ാലിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691011

1207085351 നസീമാബീവി
1528,ബദിരിയാ മൻ സിൽ 

,,ത$ാമല ആേ�ാലിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691020

1207242139 േമാളി
947,ഹൗJ ന<ർ 

2,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691011

1207242249

ലൗലി 
യൂൾ$ൺ

1094,കാരN�ൽ 
ഹൗJ,തിരുമുല�ാവാരം ആേ�ാലിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207254392 ബി(ു
2255,കു?ുംപുറ#ു 
വട�തിൽ ,കൂ$ി�ട ആേ�ാലിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691020

1207281377 സുബിനി എൻ 367,ഐഷാJ,െകാല�ം ആേ�ാലിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691007

1207022501 േമരിസെ,ല�
244,ഷിബു 

െഡയിൽ ,ത@േ=രി ആേ�ാലിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207023081 െക. െക. ആഷ
435,േതാ$N�ാ$്  

കിഴ�തിൽ ,ത@േശരി ആേ�ാലിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207025863 നൗഷാ/
694,നബീസ 

മൻ സിൽ ,പു?#ല ആേ�ാലിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027551 ഷഹുബാന#് 

777,ഹ?#്  
മൻ സിൽ ,ക6േ[ഴ#്  
വീ� ,തിരുമുല�ാവാരം ആേ�ാലിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027844 ഷീല
435,േപാരുർപടി+ാ,തിൽ

,പു?#ല ആേ�ാലിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207208327 സബിത
2148,വയലിൽവീ�,ഇരവി

പുരം ആേ�ാലിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207213775 ഷീബ 328,റൂഫിന െഡയിൽ ,താ ആേ�ാലിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207222811 സിബുൺ
339,മാണിയമാൾ 
പുരയിടം,,െകാല�ം ആേ�ാലിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222888 െകാ[�േ-തസh
488,േ�ാ�് ന<ർ 

8,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207229446 ഹിൽഡാ
25,കട��റം 

പുതുവൽ ,പരവൂർ ആേ�ാലിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691301

1207229768 രജിതാംബിക
135,ഇട�ു?ം 

ലUംവീ�,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207229779 മിനി
639,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691011
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1207235107 ബി സരസCതി
866,-ശീൈശലം,തിരുമുല�വാ

രം ആേ�ാലിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207247639 േശാഭ.എJ
465,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207251051 െനസീമ 507,ഷാമൻ സിൽ ,െകാല�ം ആേ�ാലിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207261708 െജHി
218,പു?#ല 

സൗ#്,പു?#ല സൗ#് ആേ�ാലിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207278998 േശാഭന
116,സാൻ േജാ 

േകാേ$o,പു?#ല ആേ�ാലിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207279775 ആൻ സി

1159,പ>ിരി�ൽ േതാ�് 
  -ഫ6്J 

നഗർ,പു?#ല ആേ�ാലിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207281907 ആൻ സി
1381,എN�ൽJ,പു?#

ല ആേ�ാലിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207291235 ജുൈബരിയ#് 
151,െവളിയിൽ പറ<ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ ആേ�ാലിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207083722 പി.നൂർദീൻ
1163,െപരുമനരെതാടി,ഉമയ

നല�Zർ ആേ�ാലിൽ തഴു#ല 691589

1207091835 ജമീലബീവി
2079,ഫാ#ിമ മൻ സിൽ 
പറ�ുളം,ഉമയനല�Zർ ആേ�ാലിൽ തഴു#ല 691589

1207016115 ഷീജ.എ

1295,ആ,�കാൽ 
പുരയിടം 

സുനാമി\ളാ,്,പൂ�ുളം ആേ�ാലിൽ പരവൂർ 691301

1207018588 ഷ}ന
3,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,പൂ�ുളം ആേ�ാലിൽ പരവൂർ 691301

1207020830

വിജയകുമാർ .
ജി

158,ആ,�കാൽ 
പുരിയിടം,പൂ�ുളം ആേ�ാലിൽ പരവൂർ 691301

1207225930 അജിതകുമാരി
185,ഉദയഗിരി,കുറുമ6ൽ ,

കുറുമ6ൽ ആേ�ാലിൽ പരവൂർ 691301

1207085055 സുൈബദ
796,മണ�ാ� 

വയലിൽ ,കല��െവ$ാംകുഴി ആേ�ാലിൽ മvനാ� 691303

1207274144 സൗമh എ
257,കു,ി��റ#് 

വീ�,ത$ാമല ആേ�ാലിൽ മvനാ� 691020

1207085428

ആബിദാ 
ബീവി

857,വയലിൽ 
വീ�,വാല#ുംഗൽ ആേ�ാലിൽ മു6N�_ 691011

1207086553 എ,് ന
1906,ആ,�ംകുഴിയിൽ 
വീ� ,ഇരവിപുരം ആേ�ാലിൽ മു6N�_ 691011

1207087409 േജാൺസൺ
1537,പു#നഴികം,ഇരവി

പുരം ആേ�ാലിൽ മു6N�_ 691011

1207253263 േജാJഫിൻ

494,സുനാമി 
`ാ,്,വ)�ടW 
വട�ുംഭാഗം ആേ�ാലിൽ മു6N�_ 691011

1207077281 േഗാമതി
2174,വിളയിൽവീ� ,ആേ�ാ

ലിൽ ആേ�ാലിൽ വടേ�വിള 691020

1207078907 സുൽബ#് 

1592,ഫാ#ിമ മൻ സിൽ , 
ശി_പാ നഗർ 
110,,അയ#ിൽ ആേ�ാലിൽ വടേ�വിള 691004

1207080735 സുഹർബാൻ 830,റീജാമൻ സിൽ ,,ത$ാമല ആേ�ാലിൽ വടേ�വിള 691010

1207244587 വിജികുമാരി
1942,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,പു>ല#ാഴം നഗർ ആേ�ാലിൽ വടേ�വിള 691004
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1207290853 -പസ?
364,ആ,�വാര#് 
വീ�,അയ#ിൽ ആേ�ാലിൽ വടേ�വിള 691010

1207291095 മ�ു

12,െതQിൻ തടം 
വയലിൽപു#ൻ വീ�,ശി

ൽ�ാ നഗർ ആേ�ാലിൽ വടേ�വിള 691021

1207291687 വിനിത
1551,സുേരE 

ഭവൻ  ,മംഗല#് നഗർ ആേ�ാലിൽ വടേ�വിള 691004

1207292767 ഷംല

878,ചരുവിള വീ� 
പു>ല#ാഴം,കിളിെകാല�Z

ർ ആേ�ാലിൽ വടേ�വിള 691004

1207293476

സുലഭ. യൂ. 

എൻ

541,വിശാഖം ഹൗJ 
പുലരി നഗർ 

കിളിെകാല�Zർ ,കിളിെകാല�Z
ർ ആേ�ാലിൽ വടേ�വിള 691004

1207293975 സരിത

2041,ചരുവിള 
വീ�,പു>ല#ാഴം നഗർ 

എ ആേ�ാലിൽ വടേ�വിള 691004

1207294368 ഷാരിജ

630,തടവിള പു#ൻ വീ� 
 പുലരി 

നഗർ ,പു>ല#ാഴം ആേ�ാലിൽ വടേ�വിള 691004

1207294825 സുനിതാേമാൾ
805,ഒ,9ാവിള പു#ൻ  

വീ�,പു>ല#ാഴം ആേ�ാലിൽ വടേ�വിള 691004

1207296218 പുവിത

562,തടവിള പാലവിള 
വീ� പുലരിനഗർ 

പു>ല#ാഴം,കിളിെകാല�Z
ർ ആേ�ാലിൽ വടേ�വിള 691004

1207296419

പൂർണിമ സി 
നായർ

2152,േശാഭിത ഭവൻ  
മംഗല#് നഗർ 
പു>ല#ാഴം 

കിളിെകാല�Zർ പി 
ഒ,കിളിെകാല�Zർ ആേ�ാലിൽ വടേ�വിള 691004

1207020461 സീന#് 
1631,ഷാഹിദാ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം ആയ#ിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207079757 നുജുമിനിസ
1662,േതാ�ിൽഹൗJ ,ഇര

വിപുരം ആയ#ിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207084882 അൻ സാറുxീൻ
206,കാ$�വയലിൽ ,വാള

#ുംഗൽ ആയ#ിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087115

േമRസിആൻ സ
ൽ

1494,പു#ൻ വീ� ,ഇരവിപു
രം ആയ#ിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092160 അരീഫാ 809,മദീനാമൻ സിൽ ,ത$ാമല ആയ#ിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207186045 എ.ഹംസ#് 
1025,െവളിയിൽ പു#ൻ  

വീ� ,ഇരവിപുരം ആയ#ിൽ ഇരവിപുരം 691021

1207204044 ഷാഹിദ
95,െനടു◌ൂ<ൂറ#് വീ� 
പ->6് മുറി,ത$ാമല ആയ#ിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207205636 െക. ശശികല
1169,അXജലി 

ഭവൻ  ,വാള#ുംഗൽ ആയ#ിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207211729 േബബി എൻ 281,േദവരാഗം,ഇരവിപുരം ആയ#ിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207274893 െഷമീറ
207,നുജുംമൻ സിൽ ,അയ#ി

ൽ ആയ#ിൽ ഇരവിപുരം 691010

1207293223 സജിന
961,പു#ൻ  

വീ$ിൽ ,കൂ$ി�ട ആയ#ിൽ ഇരവിപുരം 691020
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1207294124 ൈഷനി

1591,ൈബ#് അൽ 
ആയിഷ,ഒരുമ നഗർ 

ത$ാമല പി ഒ ആയ#ിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207295185 ഫാ#ിമ എ\

832,െഷമീറ മൻ സിൽ 
വടേ�വിള പി ഒ 

െകാല�ം,വടേ�വിള പി 
ഒ െകാല�ം ആയ#ിൽ ഇരവിപുരം 691010

1207296312 സജീമ

336,പുളിയറ െത�തിൽ 
ഇരവിപുരം,ഇരവിപുരം 

െകാല�ം ആയ#ിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207071352 സഫിയാബീവി
877,ചി,ാണി�ര, ജാJ 
പകൽ ,,കിളിെകാല�Zർ ആയ#ിൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207074819 -ശീേദവി
556,മുഖേചരി 

കിഴ�തിൽ ,,കിളിെകാല�Zർ ആയ#ിൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207080912 ജുൈബരി
421,തJനി 

മൻ സിൽ ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207223290 ഷഹുബാന#് 
97,9ാവിള വീ� , 

കിളിെകാല�Zർ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207223385 ലതിക

450,മു)ംേകാ$� 
വയലിൽ , 

കിളിെകാല�Zർ ,കിളിെ�ാ
ല�Zർ ആയ#ിൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207224172 ആമിന

753,െനടിയവിള, 

കല��ംപുറം, 

കിളിെകാല�Zർ , 
െകാല�ം,കല��ംപുറം ആയ#ിൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207262620 സീന#് എം
337,ഫിേറാJ 

മൻ സിൽ ,കല��ംതാഴം ആയ#ിൽ കിളിെകാല�Za 691021

1207287502 ഷംല
860,അലിമൻ സിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ ആയ#ിൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207002497 റജുല
2000,അജീE 

മൻ സിൽ ,േപാളയേ#ാ� ആയ#ിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691016

1207004551 െവേറാണി�
452,വാറുെതാടിയിൽ ,െകാ

ല�ം ആയ#ിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011109 ഷീജ
82,വല�ക#്  

വീ� ,,െതേ�വിള പി ഒ ആയ#ിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691010

1207230120 മXജു,ി 537,-ശീപാദം,െകാല�ം ആയ#ിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691021

1207232375 നിഷ യു.പി
115,െനടു<ുറ#് 

വീ�,െകാല�ം ആയ#ിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207239427 ഹസീന ബീവി
116,വിളയിൽപു#ൻ  

വീ�,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691021

1207007239 നസീമ
139,ഷിമാ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691010

1207022006

െജHിെഫർണാ
6J 2091,പാരൈഡJ ,കാവൽ ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207023529 ശാർമിള

1721,കീർ#ി നിവാJ 
കാവv#് 

വീ�,മനയിൽകുളQര ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027687

വാസ>ി 
േമാഹൻ 1034,ആന(ഭവൻ  ,െകാല�ം ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027933 ബി(ു
219,നാരായണവിലാസം,തി

രുമുല�ാവാരം ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027962 ഉഷാകുമാരി
143,െകാ[v#്  

വീ� ,തിരുമുല�ാവാരം ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012
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1207029183 േബബിഗിരിജ
772,കളിയിലിൽവീ� ,തിരുമു

ല�ാവാരം ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029793 മിനി
341,അ6ൂ#റയിൽ ,മനയി

ൽകുളQര ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029892 എൽ . സുധ
1952,വയലിൽപു#ൻ  
വീ� ,മനയിൽകുളQര ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207213314 സീന#് 
151,സീന#്  

മൻ സിൽ ,െകാല�ം ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207214495 സജീന

1805,മു+ിനാ$് 
പടി+ാ,തിൽ ,തിരുമുല�ാ

വാരം െകാല�ം ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207215080 മിനു
595,ത[ാ@രവിള,അയ#ി

ൽ ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207228951 ഷിമി 1407,ക?ിമു,ം,കുരീ��ഴ ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207239707 സിgധു
223,പൂവാണീേ=രി 

െത�തിൽവീ�,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207239747 അജിത.,ി 497,കളിയിൽ വീ�,െകാല�ം ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207240398 രമാമണി
851,വിളയിൽവീ�,അയ#ി

ൽ ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207244750 ത@മണി
2082,െസൗപർ]ിക,തിരുമു

ല�വാരം ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207245155 ഹസീനജഹാൻ
135,വിളയിൽപു#ൻ വീ�,

അയ#ിൽ ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207247023 ന(ിനി
25,ൈകലാസമംഗല#്,രാമ

ൻ കുളQര ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207247926

ഷാഹർനിസാ 
എ

177,െസNദലി 
മൻ സിൽ ,കല��ംതാഴം ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207247944 ആശ വർ�ീJ 558,േദവ ഭവനം,െകാല�ം ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207248160 േലഖ
73,പIാJ,മനയിൽകുളQ

ര ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207248491 മീനാUി
412,നാറാണ#് 

വീ�,മനയിൽകുളQര ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207258145 രജനി ബി 698,രാജു ഭവൻ  ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207261792 മുരുകലU്മി
1752,രാoഭവൻ  ,തിരുമുല�ാ

വാരം ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207266754 ശhാമകുമാരി
709,ശിവശ~ി,തിരുമുല�ാ
വാരം  മനയിൽകുളQര ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207269993 രXജിനി
614,െകാ[v#് 

വീ�,തിരുമുല�ാവാരം ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207272694 ധനh
528,പIവിലാസം 

മനയിൽകുളങര,െകാല�ം ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207273258 സീനേമാൾ
1178,കൗസലh,േമടയിൽമു

�് ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207275076 സുലത 1997,നഭH്,തിരുമുല�ാവാരം ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207276577 റീന
1096,ലU്മി 

മ(ിരം,മനയിൽകുളQര ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207278835 ലിത
2319,അശCതി,തിരുമുല�ാവാ

രം ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691002
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1207279111 സുധ

769,കല�ിൽ 
കിഴേ�#റ,തിരുമുല�ാവാ

രം ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207279115 രമാേദവി
702,പ)ിപടി+ാ,തിൽ,

തിരുമുല�ാവാരം ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207283342 ദീപ

1818,ഷിബുഭവനം   ടി 
എൻ  ആർ 

എ,തിരുമുല�ാരം ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207287296 സരിതാരാജൻ

73,കാ$�വിളവീ� ഭരT 
നഗർ ,മനയിൽകുളQരേച

രി തിരുമുല�ാവാരം ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207289030 സഫീദ
605,താരിr 

മൻ സിൽ,തിരുമുല�ാവാരം ആയ#ിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207007577 -ശീജി#് എJ
64,മണി 

മ(ിരം,ഇരവിപുരം ആയ#ിൽ മു6N�_ 691016

1207008521 ജുൈബറ
1924,-പദീn 

ഭവൻ  ,,മു6�ൽ ആയ#ിൽ മു6N�_ 691001

1207083525 സുഷമ
1312,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,െതേ�വിള ആയ#ിൽ മു6N�_ 691016

1207083649 -ശീമതിയ2
1443,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,െതേ�വിള ആയ#ിൽ മു6N�_ 691016

1207085389 സരസCതി
771,തു6ിൽ 

വീ� ,ഇരവിപുരം ആയ#ിൽ മു6N�_ 691011

1207085641 രTന2
1026,െകാേ?#്  
െത�തിൽ ,െകാല�ം ആയ#ിൽ മു6N�_ 691011

1207187374 ദാവു/ഷാ
256,ഷിേറാJമൻ സിൽ ,െത

േ�വിള ആയ#ിൽ മു6N�_ 691016

1207196212 അv�ൻ
1852,െനടുക6െതാടിയിൽ ,

െതേ�വിള ആയ#ിൽ മു6N�_ 691016

1207237499 നാഗ2
455,രജനി 

നിവാJ,ഇരവിപുരം ആയ#ിൽ മു6N�_ 691011

1207265373 സരിത 248,പുEപാലയം,െകാല�ം ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207004657 സുധർ2ിണി
824,േഗാപാലേ=രിവട�തി

ൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207005986 സുധർ2 വി
825,വയലിൽപു#ൻ  

വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207006261 ൈസമുനിസ

230,ലU് മിനിവാJ , 
,ി.െക.എം.സി 
പി.ഒ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207011721

േജാർ�്  
േഗാമJ

45,കൂ$�#റവീ� ,അയ#ി
ൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207011817 ഷാജി ജി.എJ

590,രാഗം, അയ#ിൽ 
പി.ഒ, Jേനഹ നഗർ 

248,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207018869 ആബിദബീവി
834,കായി�ര 

ഹൗJ ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074434 ത<ി[ൻ
29,മഠ#ിൽ 
വീ�,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691004

1207073887 ഗീതാകുമാരി
601,ആതിരഭവൻ  ,അയ#ി

ൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207073911 രമാഭായി
163,േഗാപാൽസദനം,അയ

#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207073942 ശശികല
625,വിശCവിലാസം, ജിവി 

നഗർ 212,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021
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1207074004 മേഹശCരിയ2
811,ഹരി-ശീഭവനം 

G.V.നഗർ -210,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074058

ആർ . സുേരE 
കുമാർ 122,പുതുവീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074106 ശാ>2
432,പ6ാര#്  പു#ൻ  

വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074121 രാജി ആർ 392,രമhാഭവൻ  ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074148 തുളസി.ബി
561,കാവുQൽ 

വട�തിൽ ,,വടേ�വിള ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074156 ശാ>2
1501,ധർ2 

ഭവനം,അ  യ#ി_ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074283 വTസല
39,ചാQയിൽ ലUം 

വീ� ,െകാല�ം ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074290 -പസ?കുമാരി
1331,വയലിൽപു#ൻ  

വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074302 ഷീജ
395,െത�vം ലUം 

വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074305 രമണി
18,കാവുQൽ 

കിഴ�തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074323 സുേരEബാബു
429,പ6ാരഴിക#്  
വീ� ,വടേ�വിള ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074328 ഷീബ

1463,കാവുQൽ 
കിഴ�തിൽ അയ#ിൽ 

പി ഒ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074339

മിനി 
സുേരEബാബു

592,അരുണാലയം,അയ#ി
ൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074344 ത@മണി
499,ഇലി�യിൽവീ� ,അയ

#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074374 െപാ?2
958,കരു#ൻ  വയൽ 

വീ� .,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074449 പാരിഷ ഉ2
538,കാവുQൽ 

കിഴ�തിൽ ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074481 -ശീേദവി 3,കൂ$#റ വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074487 മായാേദവി
1120,കരു#ൻ വിള,അയ

#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074498 ബൾ�ീJ
301,നസീമാമൻ സിൽ ,അയ

#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074503 ഷിബു
634,കാവുQൽ 

െത�തിൽ ,വടേ�വിള ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074526 കനകവല�ി
53,കൂ$#ര 

പടി+ാ,തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074573 ബീവിജാൻ
1098,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074599 ജയകുമാരി
1569,വിളയിൽപു#ൻ  

വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074620 രാധാകൃEണൻ

134,കൃEണ വിലാസം, 

കാവുQൾ 
കിഴ�തിൽ ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021
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1207074622 സിgധു
732,ത$ാണ#്  

പടി+ാ,തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074625 കമല2
962,മൂ?ാംപടി+ാററതി

ൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074633 സുധർ2
503,പൂവാണിേശരിവീ� ,വട

േ�വിള ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074635 സുശീല
1072,േകാ$�വിള , നള(ാ 
നഗർ 44 A,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074644 സിgധു
836,പുതുവര<ിൽ 
വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074680 ഉഷാകുമാരി
70,കൂ$#റ 

പടി+ാ,തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074691 -ശീകുമാരി
438,കാവുQൽ 

കിഴക#ിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074705 ഓമനയ2
444,ഇടേ#ാട#്  
വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074716 അൽേഫാൺസ
141,ചാQയിൽ 

പുരയിടം,പുളിയ#ുമു�് ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074741 രTന2
1060,ചാQയിൽലUംവീ� ,

അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074776 രാധ
582,കാവുQൽ 

പടിേ+,തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074781 അ2ിണി
846,പു)ിയിൽ 
വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074782 പുEപലത 164,മകയിരം,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074794 വിജയലU് മി
450,പ6ാരഴിക#്  
വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074857 ഇ(ിര 64,കു$#റവീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074862 സരസCതിയ2
45,കാവുQൽ 

െത�തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074886 അസൂറ
450,മു)ംേ@ാ$� 
വട�തിൽ ,,െകാല�ം ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691004

1207074904 താഹിറ
1216,വലിയവീ$ിൽ 
െത�തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074908 നഹാസുദീൻ
709,മൂ?ാംപടി+ാററതി

ൽ ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074912 റൗഫ#് 
1856,ൈഫസൽ 

മൻ സിൽ ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074918 അജികുമാർ
584,കരു#ൻ  
വിള,വടേ�വിള ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691010

1207074920 സിgധു. ബി
440,കാവും പണകു?ിൽ , 
അയ#ിൽ ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074936 ബീന
1103,മന�ര 

കിഴ�തിൽ ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074958 സൽമാബീവി
1104,സൽമാ 

മൻ സിൽ ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074968

െനബീസാബീ
വി.എJ

704,ൈകലാ#റ 
വയലിൽ വീ� ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021
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1207074979 ശാ>2 990,നിർ2ാലhാ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207074986 -പഭാകുമാരി
355,വാഴയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075010 ൈസബിൻ സാ
1225,മുളവൂർ 

കിഴ�തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075020 ഹസീന
608,കാവുQൽ 

െത�തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075025 രാധാകൃEണൻ
1187,രമhാ 

ഭവനം,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075040 സിgധു
595,കാവുQൾ 

െത�തിൽ ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075066 ദരീഫാബീവി
973,ജാJമിൻ  

മൻ സിൽ ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075079

മുഹ2/ 
മൻ സൂർ

1041,േവളി�ാ$� 
മഠം,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075123 ആ5ണി
793,േ-തസhാ 

ഭവൻ  ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075127 ലിജി
1219,വലിയ വീ$ിൽ 
വട�തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075134 താഹിറാബീവി
1040,േകാ$�വിള വീ� , No. 

29,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075163

േബബിസേരാ
ജം

94,നടുവിള 
വീ� ,അയ#ിൽ 
വടേ�വിള ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075179 സുശീല.െജ
1203,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075181 കമർ?ിസ
1276,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075210 മുല� ബീവി
1373,െതാടിയിൽ 
വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075224 ൈഷലജ
544,കാവുQൽ 

െത�തിൽ ,,വടേ�വിള ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691010

1207075228 വസ>കുമാരി
118,ആറാട#്  

െത�തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075231 ഷഹുബാന#്
82,കാ$�വിള 

വട�തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075236 ൈബജു
1286,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075277 മുംതാJ
1740,പ>9ാവിള 
വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075279 നിർ2ല
1571,പളളിേശരി 
വീ� ,,െകാല�ം ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075282 ന(ിനി
329,ൈകലാ#റ 

വയലിൽ വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075284 സരസ2
439,പ6ാരഴിക#്  
വീ� ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075286 േബബി
1967,ഇരു�ൻ വിള,,അയ

#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075289 സാറാ2
483,കാവുQൽ 

കിഴ�തിൽ ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075480 ഷിജിത
855,വിളയിൽ 
വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075301 സൗദാബീവി
1365,െക$ിട#ിൽ 
വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021
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1207075303 ഷ�ീല
1172,ആന# 

വട�തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075317 ശാ>
1583,പ)ിേ=രി 
വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075326 സുശീല
406,കുേ?ൽ 

വീ� ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075335 ഷാല#് ബീവി
1129,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075337 ലീല
1581,പ)ിേ=രി 
വീ� ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075339 ല#ീഫാബീവി
1432,അ6ൂർ 

െത�തിൽ ,,വടേ�വിള ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075349 ശശിധരൻ  .എം
59,ശhാം ലാൽ 

നിവാJ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075363 സീത
1141,കാവുംപണപു#
ൻ വീ� ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075371 ഫാ#ിമു#് 
1121,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691004

1207075376

ഫാ#ി2കു
+് 

1235,േകാ$Zർ 
കിഴ�തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075377 സജീതാ എ[്
214,െതാടിയിൽ 
വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075382 ഹാഷിം
1446,പുതുവൽ 

പു#ൻ വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075383

ഫാബിയാബീ
വി

135,െതാടിയിൽ 
വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075385 മീനാUി
454,കാവുQൽ 

കിഴ�തിൽ ,,െകാല�ം ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075406 ഷാഹിദ
1320,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075438 നാണി
694,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,വടേ�വിള ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075443 റസീനാബീവി 342,സിജി.ഭവൻ  ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075451 േശാഭനകുമാരി 398,കുേ?ൽവീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075472 ഗിരിജ
1102,മന�ര 

കിഴ�തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075493 -ശീേദവി ,ി
378,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,

അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075601 െക.സരസ2 1208,രാജുഭവൻ  ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075616 ലതിക
1454,താഴ#ുവിളവീ� ,അയ

#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691004

1207075665 രാധാമണി
910,അേശാക മ(ിരം 
പവി-തം,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075666 ശാ>2
1204,ആദി[നഴിക#്  

വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075674 ലതികകുമാരി
2165,പ)ിേ=രിൽവീ� ,െകാ

ല�ം ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075684 ര�ി#് 446,മംഗലേ=രി,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075711 ലത സി
63,ആദർ� ഭവൻ  , 
വടേ�വിള,,െകാല�ം ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207075723

വിമല േദവി 
എJ 717,യമുനാമ(ിരം,െകാല�ം ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021
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1207077074 -ശീേദവി.ആർ
298,ആശാ 

നിവാJ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207077153 സി. ബി(ു
716,കുേ?ൽകിഴ�തിൽ ,അ

യ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207077465 ജുൈമല#് 
1143,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,

അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207077551 സുൽഫ#് 
189,താഴ#ുവിള 

പടി+ാ,തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207079312 കുമാരി
1452,താഴ#് വിള,അയ#ി

ൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207081550 ബി(ു 482,R.B.ഭവനം,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207079919 ശാ>
1439,െതാടിയിൽവീ� ,അയ

#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207079957 നസീമ എ
977,എ എ മൻ സിൽ 
അയ#ിൽ ,െകാല�ം ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207080209 ഷാഹിദാബീവി
306,ഫാ#ിമമൻ സിൽ ,അ 

യ #ി ൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207080304 േശാഭിത
1310,മുംതാJ 

മൻ സിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207080446 എ.ഷാഹിദ
303,കല��വിള 
വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207080556 സബീന
1055,വയലിൽവീ� ,അയ#ി

ൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207080596 െഷരീഫാബീവി
505,േവളി�ാ�പു#ൻ  

വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207080763 ഷീജ
1532,ഷിജീനമൻ സിൽ ,വട

േ�വിള ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691010

1207081272 നസീമ
586,മു?ാംപടി+ാററതിൽ
 വയലിൽ വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207081294 മിനി
650,അനു 

ഭവനം,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207081325 സുേരEബാബു
755,േഗാപാലേ=രിയിൽ 

വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207081332 രമ 224,അ2വീ� ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207081356 ചി�ുറാണി
958,മു?ാം 

പടി+ാ,തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207081391 ലതികകുമാരി
908,ദർശനാ 

ഭവൻ  ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691010

1207081400 െഷഫീന 1150,േവളി�ാ$് ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207081408 ൈലല
1305,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207081410 ത@രാജൻ  .ജി
660,പുേല�#്  

വീ� ,അയ#ി◌ീൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207081450 അജയേഘാE

737,തറയിൽ 
പടി+ാററതിൽ ,അയ#ി

ൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207081463 അഭിലാE .എം
874,എം.െക..വീലാസം,അയ

#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207081510 സരസ2
460,കാവുQൽ 

കിഴ�തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021
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1207081534 സുേലാചന
396,മ]ാംേ=രി 

പുരയിടം,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207081540 രാജ2
417,െത�v#്  ലUം 

വീ� ,വടേ�വിള ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691010

1207081633 കുമാരി 1256,വട�തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207081735 രാജ2

843,A.K.നിവാJ , 
അയ#ിൽ 

പി.ഒ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207081780 സിtു 539,അജിTനിവാJ ,െകാല�ം ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207081805 മീനാUി
772,അേശാകമ(ിരം,അയ

#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207081850 വസ>
850,േഗാപാലേ=രി 

വയലിൽ വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207081858 -ശീജ വി
36,ഇടേ#ാട#് 
വീ�,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207081943 -പേശാഭന
847,േഗാപാലേ=രി,അയ#ി

ൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207081986 രTന2
870,അ2വീ$ിൽകു?ിൽ ,അ

യ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207082014 കുമാരി എJ
179,കാവുQൽ 

കിഴ�തിൽ ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207082018 ലളിത ബി
375,േരവതി 

ഹൗJ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207082022 ഭാരതി
786,ഇടേ#ാട#ുവീ� ,െകാ

ല�ം ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207082029 മിനി
667,കുറുേവലിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207082032 സരസCതി
754,ദീലീn 

വിഹാർ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207084184 സുേലഖ
35,അ\ൽമൻ സിൽ ,അയ

#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207084763 വിജയ2

1300,മ]ാേ=രിെതാടിയിൽ ,
 സുരഭി നഗർ - 

360,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691010

1207084832 ഉ2ുൽബുEറ
1720,േചാ@ര 

െത�തിൽ ,വടേ�വിള ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691010

1207141391 എ.എം. ഹ�ിം 632,തംബുരു,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691010

1207188140 ൈലലാബീവി
484,മു�ടയിൽ 
ഹൗJ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207188222 തNബാ ബീവി
725,ഫാ#ിമാമൻ സിൽ ,അ

യ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207189939 സുമതി
662,മേഹE 

മ(രിം,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207190064 -ശീേദവി.ടി 336,വൃ(ാവനം,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207201795 ഷാഹിദബീവി
204,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ� ,,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207202448 േശാഭന
285,തറയിൽവീ� ,അയ#ി

ൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021
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1207203634

-പസ?കുമാരി.
സി

516,കാവുQൾ 
െത�തിൽ ,ആരതി 
ജംsഷൻ  ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207204128 മറിയാ2
293,ത$ാണ#്  

വട�തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207206463 വി.ബി(ു

942,ൈകലാ#റ 
വയലിൽ വീ� , 
അയ#ിൽ 

പി.ഒ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207208583 സിgധു
161,ധനുH്   കാവുQൽ 
കിഴ�തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207210382 േശാഭ
469,ൈതേവലിൽ 

െത�തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207210656 മിനി
384,ലU് മിഭവൻ  ,,അയ#ി

ൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207211132 റിന
86,ചാേ�ാേ=രിയിൽ 

വീ� ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207211171 നസീമ
513,ഹാബിനാ 

മൻ സിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207211230 രജനി
748,എJ .ആർ 
ഭവൻ  ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207211553

റഹിയാന#് 
ബീബി

188,െസNദലി മൻ സിൽ , 
താഴ#്  വിള 

പടി+ാ,തിൽ ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207211618 താഹിറാബീവി
207,നുജു 

മൻ സിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207211979 സിgധു
646,കുളQര 
വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207212427 -ശീേലഖ എJ
526,-ശിനീലയം  
ഭാവന,െകാല�ം ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207213229 ജബീന
968,അയ#ിൽേചരിയിൽ ,,

അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207214129 സുജ
271,Jേനഹ 

സാഗരം,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207214253 മ�ു
549,അയ#ിൽ 

േചരിയിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207214539 സിgധു
494,സേ>ാE 

ഭവൻ  ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207214590 സിgധു

362,നടയിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,അയ#ിൽ ,

അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207214788 സുധർ2
722,സിമി 

ഭവൻ  ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207214794 റജബിനിസ 915,പാലവിള വീ� ,െകാല�ം ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691010

1207214857 േശാഭ.െക
1000,നടുവില 
വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207220934 ആശ. എൻ 298,പൂണർതം,മvനാ� ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207224156 സുജ എJ

447,മന�ര 
കിഴ�തിൽ ,അയ#ിൽ ,

െകാല�ം ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207224161 അശCതി

734,നടയിൽ 
വട�T ,അയ#ിൽ ,,അയ

#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021
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1207224318

അംബികാേദ
വി

596,േകാവിലകം. 

വടേ�വിള നഗർ സി 
4,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207224444 ഷീബ
635,അഖിൽ 

നിവാJ ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207224484 റംല#് 
785,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207224486 ഫാസില
401,ആന#റ 

കിഴ�തിൽ ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207224603 ജയ-ശീ 485,ചി-താലയം,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207224708 റാഫിയ ബീവി
141,നുജും 

മൻ സിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207224714 സൗദാബീവി

242,കുറുേവലി 
പടി+ാ,തിൽ , 

സൂരhനഗർ 56,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207227830 സീന#് 
375,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207228650 സബൂറാബീവി
210,കുറുേചലി 

പടി+ാ,തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207228652 നൂർജഹാൻ
211,കുറുേവലിൽപടി+ാ,

തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207229482 ഷമീനാബീവി
579,ഹസീന 

മൻ സിൽ ,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207230349 റംലാബീവി
392,താഴ#ുവിള 

പടി+ാ,തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207232248

ഹബീബാബീ
വി 310,പു#ൻ വീ�,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207233898

എലിസബ#്  
റി[ാk

644,റി[ാർk 
നിവാJ,വടേ�വിള ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207233928 ലത
180,കാവുQൽകിഴ�തിൽ ,

അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207235387 ബീന
201,പ>9ാവിളപടി+ാ,

തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207235664 േബബി 496,കാർ#ിക,െകാല�ം ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207235828 സലീന
209,താഴ#് 
വീ�,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207236493 സുനി

753,േതാ$�വര<#് 
വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207236609 ശാലിനി 638,ഭ-ദദീപം,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207237457 സുനിജാേമാൾ
392,നിജാJ 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691010

1207238383 കമർബാൻ
149,അ6ൂർ 

െത�തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207239119

ഹസീനാബീവി
 എH്

343,വയലിൽ 
വീ�,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207240954 രാധാമണി
961,അമൃത 

ഭവനം,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207242234 ബി(ുനടരാo
956,ൈകലാ#റ 

വയലിൽ വീ�,െകാല�ം ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207242314 ലതിക
175,ജി െക 

ഭവൻ  ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021
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1207242335 ശhാമള

532,കാവുQൽ 
കിഴ�തിൽ 
വീ�,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207245997 െജമിനിഷ
774,ൈഷനി 

മൻ സിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207246018 ബഷീറാബീവി
730,ആന#റവട�തിൽ ,അ

യ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207246031 സുഗgധി 95,-ശീനിലയം,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207246868 മായ
372,േഗാപാലേ=രി 

വട�തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207246930 ൈഷലജ പി
420,ഹിരൺവിഹാർ ,അയ

#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207247217 സth
1375,വിേനാ/ 
ഭവൻ  ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207247468 ശാ>ിനി എJ
312,എൽ ആർ 

നിവാJ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207248776

േബബി ബിനു 
ബി

322,കാവുംപണകു?ിൽവീ
�,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207249010 ജിഷ 96,വടേ�വീ�,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207249321 ജിജി
382,േഗാപാലേശരി 

വട�തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691010

1207249390 ഓമന

530,തറയിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,വടേ�വി

ള ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207249575 -ശീേദവി
356,ആർ .പി.ഭവനം,അയ

#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207249585 ൈസഫുനിസ
375,വയലിൽപു#ൻ വീ�,

അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207249588 വിജയലU്മി
467,ആറാട#ു 

പടി+ാ,തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207250432 രമാേദവിയ2
843,വിജയഭവൻ  ,അയ#ി

ൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207252722 നിഷാ
193,താഴ#ുവീ�,വടേ�വി

ള ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691010

1207254854 ബി(ു
365,േഗാപാലേ=രി 

വട�തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207255073 ബിനി.ആർ

783,പു#ാ[ംപണയിൽ 
ൈകലാJമ(ിരം,അയ#ി

ൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207256321 സുനിത
176,കവിതാ 

ഭവൻ  ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207256762 ശാലിനി 191,േഗാകുലം,,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207257215 ല#ീഫാബീവി
283,തറയിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207257729 ലതിക
888,േതാ$�ംകര 
വീ�,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207257835 വസ>
161,പുതുവയലിൽ 
വീ�,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207258925 ആശ
190,കുേ?ൽ 
വീ�,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207259043 സിtു
338,െക ആർ 

ഭവനം,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021
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1207259529 സജിത എJ
953,ൈകലാ#റ 
വയൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207259751

ബരീറ#്  
ബീവി

500,േവളി�ാ$� 
മഠ#ിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207260141

ജയകുമാരി 
-ശീജ 513,ച-(ാലയം,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207260529 റഹhന#് 
435,െതാടിയിൽ 
വീ�,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207260849 സാജിദാബീവി
873,കിഴേ� 

മ]റവീ�,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207260911 -ശീലത എH്
160,പുതുവയലിൽവീ�,അ

യ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207261712 സരിത ആർ 647,മഠ#ിൽ വീ�,െകാല�ം ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207262057 സിgധു
17,ചാQയിൽ 

ലUംവീ�,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207262845 മിനിേമാൾ
386,കളി#റ 

വയലിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207263237 സിgധു 734,ന(നം,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207263412 ജീജാറാണി
1053,നാഥൻ J,വട�ുംകര 
കിഴ�് ഉമയനല�Zർ പി ഒ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207264096 സബീന
845,ഹJനാ 

മൻ സിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207264104 നൂർജഹാൻ
234,െസNദാലി 

മൻ സിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207265398 ശാ>2 എൽ
440,മന�ര 

കിഴ�തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207266421 -പീതു.വി
513,േഗാപാലേ=രി 

വട�തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207266966 സിബില
550,നജീമ 

മൻ സിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207267289 നസീമ
26,ചരുവിള 

വീ�,പ)ിമു�് ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207268155 ജJന
719,ൈകലാ#റ 

വയലിൽ ,ആയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207268710 മ�ു. െക
939,ചീരാം 

േചരി,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207268965 േലഖ
376,കാവിെ5 

വട�തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207269020 റിനിസ 41,റിനീJ വില�,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691010

1207269044 നസീമാബീവി
750,േവളി�ാ$�വീ�,അയ

#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207269134 സജീന
730,ആന#റ 

വട�തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207269256 ആശാ ബീഗം
144,ആദിൽ 

മൻ സിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207270117 സിtു എൻ
127,ആദിതh 

ഭവനം,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207270418 -ശീലത
16,േതാ$#ിൽ 
വീ�,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207271130 സബീന
82,സുധീർ 

മൻ സിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207271338 ഷംല
469,ഇടേ#ാട#് 
വീ�,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691004
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1207271822 സുനിേമാൾ
720,മൂ?ാം 

പടി+ാ,തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207272019 തൻ സി
92,മുളവൂർ 

കിഴ�തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207272838 സലീന എJ
49,െസൽമ 

മൻ സിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207273845 ശാലിനി.എJ
148,കാവുQൽ 

െത�തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207274844 ഗീത െക
513,അംബാടി ജി വി 
നഗർ ,വടേ�വിള ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691020

1207274845 േലഖ
293,ലU്മി 

ഭവൻ  ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207275802 ഷീബ 442,ഗാtിനഗർ ,അ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207276216 ഷജീല എൽ
548,കാവുQൽ 

കിഴ�തിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207281761 സുബിത
79,ചാQയിൽ 
വീ�,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691010

1207281788 ധനലU്മി
190,അഭിജി#് 
ഭവനം,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691010

1207287243 റസീന
1528,താഴ#ുവിള,അയ#ി

ൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207288279 ബുഷറ
436,മന�ര കിഴ�തിൽ 
ഗാtിനഗർ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207289882 അശCതി 947,േവളി�ാ$്,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207289891 നസീമാ ബീവി
400,ആന#റകിഴ�തിൽ ,

അയതിതിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207290361 അശCതി
875,പുതുവര<ിൽ 
വീ�,വടേ�വിള ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207292195 റഹീല
823,െഫയർ 

വില�,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207293208 അയന
526,കാർ#ിക ഭവനം 
Jേനഹ നഗർ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207294679 െഷമീന
656,ആസിയ 

മൻ സിൽ ,അയ#ിൽ ആയ#ിൽ വടേ�വിള 691021

1207001516 ദീപ.യു

1222,െതേ�വീ$ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,,വാള#ും

ഗൽ ആ-ശാമം ഇരവിപുരം 691011

1207096196 ശിവാനി
426,േതാ$�വാ 

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ആ-ശാമം ഇരവിപുരം 691011

1207246791 നദീറ 246,മാ#റയിൽ ,കൂ$ി�ട ആ-ശാമം ഇരവിപുരം 691020

1207203758 നൂറുxീൻ
77,യാസിം 

മൻ സിൽ ,,വാള#ൂംഗൽ ആ-ശാമം ഇരവിപുരം 691011

1207205658 ഷീലകുമാരി

795,വിേനാ/ ഭവനം, 

കാ+ിരN�ാ$� 
വയൽ ,വാള#ുംഗൽ ആ-ശാമം ഇരവിപുരം 691011

1207236823 കവിത
1680,നാേണ9ഴികം,വാള

#ുംഗൽ ആ-ശാമം ഇരവിപുരം 691011

1207241456 സുശീല
147,െപരുമനെതാടി,വാള

#ുംഗൽ ആ-ശാമം ഇരവിപുരം 691011

1207249417 രമ 526,േസാണിയാJ,െകാല�ം ആ-ശാമം ഇരവിപുരം 691016
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1207267466 നജുമ
1336,പുല�ംപ)ിയിൽെതാടി

യിൽവീ�,കു$ികട ആ-ശാമം ഇരവിപുരം 691020

1207277205 മാജിത
1864,െപാNകയിൽ,ഇരവി

പുരം ആ-ശാമം ഇരവിപുരം 691011

1207278800 െഷമീറ എJ
1386,ആലിയ 

മൻ സിൽ,ഇരവിപുരം ആ-ശാമം ഇരവിപുരം 691011

1207279161 ഡി.ൈഷലജ
1713,ശ@രവിലാസം  

വാള#ുംഗൽ,ഇരവിപുരം ആ-ശാമം ഇരവിപുരം 691011

1207280178 രമh.ആർ

1544,െപാNകയിൽ 
കിഴ�തിൽ േകശവ 
നഗർ ,വാള#ുംഗൽ ആ-ശാമം ഇരവിപുരം 691011

1207280792 സബിത എJ

1484,ഉ#ൃ$ാതി 
പണയിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും
ഗൽ പി ഓ ആ-ശാമം ഇരവിപുരം 691011

1207282783 ഷീജ
1633,മന�രെ#ാടിയൽ ,

വാള�#ുംഗൽ ആ-ശാമം ഇരവിപുരം 691011

1207283166 ഷജീല
1991,പു#ൻ  വീ$ിൽ 
വട�തിൽ,വാള#ുംഗൽ ആ-ശാമം ഇരവിപുരം 691011

1207284640 ഫൗസിയ
276,ഫൗസിയ 

മൻ സിൽ ,വള#ുംഗൽ ആ-ശാമം ഇരവിപുരം 691011

1207285489 സബിതാബീവി
1361,അൽഹം/ 
ച>�ട,കു$ി�ട ആ-ശാമം ഇരവിപുരം 691020

1207286811 രാഖീകൃEണ
1888,കാ+ിര�ാ� 

വട�തിൽ,വാള#ുംഗൽ ആ-ശാമം ഇരവിപുരം 691011

1207289018 േലഖ 479,േഗാകുലം,വാള#ുംഗൽ ആ-ശാമം ഇരവിപുരം 691011

1207289402 െസൽമ#് 

2128,കാ+ിര�ാ$് 
വയൽ ,വാള#ുംഗൽ 

െകാല�ം ആ-ശാമം ഇരവിപുരം 691011

1207070320 സബിത
1337,നിരക#്  

െതാടിയിൽ ,കല��ം>ാഴം ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207195852 മാഹീൻ

1187,കു?ുവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207204487

അdദൂൾ 
സലാം

94,പ)ിവള�ിൽ 
പു#ൻ  

വീ�,കിളിെകാല�Zർ ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207237033

സുഗgധി 
എJ

148,സൗഭാഗhാലയം,കിളി
െകാല�Za ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207237429 ഹൗല#് 
1002,കുളQരഴിക#് 
െതാടിയിൽവീ�,െകാല�ം ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691002

1207239107 ലീല
30,കളരി 

െത�തിൽ ,കിളിെകാല�Z൪ ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207245797 സുൈബന
1215,വിളയിൽ പു#ൻ  

വീ�,കിളിെകാല�Zർ ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207246897 സുമി
876,റിയാJ  

മൻ സിൽ ,കല��ംതാഴം ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207258305

സഫിയബാനു.
എൽ

718,േകാതമംഗല#് 
പടി+ാ,തിൽ ,അയ#ിൽ ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691021

1207258899 ഷീജാബീവി
401,കുഴിവിള 

വീ�,കിളിേകാല�Zർ ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207259168 സജീലാ എJ
753,റിJ.വാനമൻ സിൽ ,ക

ല�Z#ാഴം ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004
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1207261552 ൈചതനh എൽ
87,പാർ�വി 

നിവാJ,കല��ംതാഴം ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207261714 നാസില
1230,വിളയിൽവീ�,കിളി

െകാല�Zർ ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207261850 അജിതലത വി
210,കളിയിലഴികം,കിളി

െകാല�Zർ ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207262583

ഷിനി 
െചല��ൻ

1577,9ാവിളവീ�,കി)ി
െ�ാല��ർ ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207265462 അസീന
1049,അoമൽ 

മൻ സിൽ ,അയ#ിൽ ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691021

1207270374 െഷമീമ
356,ആമിനാ 

മൻ സിൽ ,കല��താഴം ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207276368 സth പി
22641,ൈചതനh 
ഭവൻ  ,കല��ംതാഴം ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207278793 റസീന
1138,കു?ുവിളെത�തിൽ,

കിളിെകാല�Zർ ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207278889 റീജ
1177,കു?ുവിള 

െത�തിൽ,കല��ംതാഴം ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207278906 െഷമീമ
1155,െതQുവിള 

കിഴ�തിൽ,കല��ംതാഴം ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691005

1207279084 െറസീന
1202,െറമീJ 

മൻ സിൽ,കല��ംതാഴം ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207279122 മേഹശCരി യു
630,ആമിനാ 

മൻ സിൽ,അയ#ിൽ ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207279137 മുംതാJ

760,തമ?േകാേ$o  
അനു-ഗഹ 

നഗർ,കിളിെകാല�Zർ ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207279160 മാജിദ
1204,കു?ുവിള 

കിഴ�തിൽ,കിളിെകാല�Zർ ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207279201 ഷംല
2307,െതാടിയിൽപു#ൻ വീ

�,കല��ംതാഴം ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207279769 ബുEറ
487,അൽഅമീൻ  

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207280225

അനിജ. എ. 

ആർ
1300,ആലിലം ഭാരT 
നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207280804 സgധh

634,ഭഗവതി[ിറ പു#ൻ  
വീ�,ൈകരളി നഗർ 

കിളിെകാല�Zർ ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207281418 സുറുമി
874,മുതവീർ 

മൻ സിൽ ,അയ#ിൽ ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691020

1207281595 സുമീറാബീവി
666,ദാറുൽഹുദ,കിളിെകാ

ല�Zർ കല��ംതാഴം ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207281793 നജുമ

1025,മുകു(ലിൽ 
വീ�,സCദാ#് നഗർ 

കിളിെകാല�Zർ ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207281836 റാഷിദ
491,െതാടിയിൽ വീ�  

ഐശCരh നഗർ ,കല��ംതാഴം ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207282088 സുമvാബീവി
665,റസാന 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207282697 ഉഷ

215,കളീലഴിക#് വീ�   
കിളിെകാല�Zർ പിഒ   

എം എJ 
നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004
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1207282705 ഷിംന

1053,താജുHലാം ഷംല 
മൻ സിൽ 

കാരുണhനഗർ ,കിളിെകാല�Z
ർ ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207283022 മXജു
119,അമരവിള 

പടി+ാ,തിൽ ,കല��ംതാഴം ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207283174 സുറുമി
269,ആ,�കാൽ 

പു#ൻ വീ�,കല��ംതാഴം ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207283579 ദീപ
450,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,കിളിെകാല�Zർ ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207284948

റാഫിയ#ിൽ 
അതഫിയ

386,േപാQുവിള 
െത�തിൽ,കിളിെകാല�Zർ ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207285077 സഫീറ
685,ആസാ/ 

മൻ സിൽ,കിളിെകാല�Zർ ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207289497 തുളസിഭാN
74,9ാവിള വീ�  എം 
എJ  നഗർ ,കല��ംതാഴം ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207291136 ൈഷനി

87,അ<ാടി ഭവനം  
താഴ#്കിഴ�തിൽ,കല��ം

താഴം ആ-ശാമം കിളിെകാല�Za 691004

1207002325 കവിത
144,പIവിലാസം,കാവടി

��റം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207000132 േറാJെമറിൻ
16,േപരാട#്  

െതാടിയിൽ ,,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207216699 ഗീത
1384,ആ,�കാൽ 
പുതുവൽ ,മvനാ� ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691303

1207004346 അXജലി 1541,മംഗളാലയം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004492 ജയ>ിമാല
1150,ക<ി�കം 
േകാളനി,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005293 സുമതി
537,പടി+ാ,തിൽ 

വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005319 സിgധു
1599,പുതുവൽപുരയിടം,ആ

-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005577 ഓമനയ2 162,ഷീലാ മ(ിരം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207000167 ഭഗവതി 1132,M.S. നിവാJ ,,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207001771 ഷീലേദവി
589,പIവിലാസം,ആ-ശാ

മം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002303 രാജ2
121,കാവടിയിൽ 
വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002091 സു-പിയ
98,പുതുവീ� 

വയലിൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002272 കൃEണൻ കു$ി
555,പടി+ാെ,പുതു�)ി

 വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002368 ൈമഥിലി
825,രാഥിൽ 

നിവാJ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002414 -ടീസാ2േയശv
1051,െശൽവ�റ<ിൽ ,ആ

-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002439 സുമതി 708,തു6ിൽ വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002458 രാേജശCരി
356,േചേ�ാ$� 

അ�ലി,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002492

സേലാമി 
െസബാ��ൻ

701,ജാൻ സി 
െഡയിൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002
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1207002502 േശാഭന

1637,ചീരാംേചരി 
േകാളനി,ൈവദhശാലനഗർ -

69,,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002562 ബീന
237,ചാണ�ിൽ 
വീ�,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002578 േരണുക എJ
235,ചാണാ�ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002595 അമൃതകുമാരി
222,െച9ഴിക#ു 
വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002604 ഷീല
302,ആലയിൽകിഴ�തിൽ ,

ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002618 ബി. കമല2
380,പു#ൻ പുരയിടം,ആ

-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002659 സതhേദവൻ
705,െവളിയിൽ 

െത�തിൽ വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002682 ശാ>2
585,സുശീലാമ(ിരം,കാവടി
��റംനഗർ -27,,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002684 അ�ലി
922,വിേനാ/ഭവൻ  , 

നേവാദയനഗർ -13,,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002690 റാണിച-( 635,വലിയഴികം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002723 വിജയലU് മി
1431,അറN�ൽെത�തിൽ ,

ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002885

ജി.േഗാപിനാഥ
ൻ പി)

512,െനേറാ പു#ൻ  
വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002887 െ�ല�
353,െ�ല�ാ 

മ(ിരം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003048

സുദർശനകുമാ
രി െക 909,ത$ാ5vം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003118

ഹരിE 
കൂമാർ .ടി 435,ൈകലാJ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003164 ജാനകി 1216,-ശീനിവാJ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003216 ഓമന 181,ആശാഭവൻ  ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003223

കാർ#hായനി.
െക

19,ക?ിേമൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207003267

എൽ .രTനകു
മാരി

511,നായാടി#റ 
തു6ിൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207003271 സിസിലി
26,ചാ<േ#ാട#് െത�തി

ൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003284 ശശികല
797,എJ .െക. പി. 

ഹൗJ ,ആ-ശാമം െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003285 മിനി

362,പു#ൻ  
ക6#ിൽവീ� ,കാവടിn◌ു

രംനഗർ -36,,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003336 െക സുശീല
495,മാമൂ$ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003358 ലളിത2
336,പു#ൻ വീ� ,ൈവദhശാ

ലനഗർ -316,,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003379 സിgധു ആർ 1259,മാമൂ$ിൽ വീ�,െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002
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1207003394

എJ .അജിേമാ
ൻ

1079,കാവുംഭാഗ#് ,ആ-ശാ
മം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003396 ഗിരീശൻ

301,ആലയിൽകിഴ�തിൽ ,
ൈവദhശാലനഗർ -

357,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003409 സുമതി 418,പുതുവീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003449 േജhാതിമണി
994,കാവടിയിൽ 
വീ�,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004366 ഗിരിജ
1134,ക<ികകംേകാളനി,ആ

-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004012 അനിൽകുമാർ
1722,സുേരE 
ഭവൻ  ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004038 സുധ
1063,ക<ിN�കംേകാളനി,

ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004062

സുേലഖ  
എJ

382,ക<ിN�കം 
േകാളനി,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004095 അ<ിളി
1410,േതാ$#ിൽപുരയിടം,

ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004143

എH് .ജയ>ിരാ
ജൻ

390,രവി നിവാJ -
166,-ശീകൃEണനഗർ ,,ആ-ശാ

മം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004167 സീതാബാബു 1565,കളീലിൽവീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004181 സിgധു
357,പനയ#്  
വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004220 േലഖ വി
219,െച�ഴിക#്  

പടി+,തിൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004229

ഗീത 
വിജയകുമാർ 1496,ബ$്ളറഴികം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004273 ലീലാമണി 305,കു?#്  വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004274 ഗീതാസുേരE
630,ക<ിപുരയിടം,ആ-ശാ

മം െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004363 വീണ
1211,ആറാ$് കുള#ിൻ  

വട�് ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004373 സജിേമാൾ
1187,പുതുവൽപുരയിടം,ആ

-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004377 മായ
1186,കായലിൽവീ� ,ആ-ശാ

മം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004382 േബബി
550,കുളQര 

െതാടിയിൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004394 ന(കുമാർ
1559,കളീലിൽ 
വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004398 കമലാUി
169,പുതുവൽ 

പുരയിടം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004404 കു+ി2ിണി
474,േപാേ�ാ� 
വയൽ ,,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004412 അഴേകശൻ
1357,വര<ിൽപു#ൻ വീ� ,

ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004418 ത@മണി ബി
1202,ക<ിപുരയിടം,ആ-ശാ

മം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004422 -ധുപ കുമാർ
1064,ക<ിN�കംേകാളനി,

ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004441 തുളസി
489,രാജു 

നിവാJ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002
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1207004456 -പിയ 235,ക<ിN�കം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004475 ലില�ി
787,പുതുവൽ 

പുരയിടം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004477 ലU് മി�ു$ി
484,നന<ാര#്  
വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004479

മേഹശCരി ,ി 
എJ

101,പ$രഴിക#്  
വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004480 ഉഷ
101,തു6ഴിക#്  
വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004481 രാജ2
1145,ക<ിN�കം 
േകാളനി,,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004484 വിജയകുമാർ
1272,ന<ാര#്  
വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004490 ഇ(ിര 41,ന<ാര#്  വീ� ,െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004507 േരണുക ,ി
1339,ഇ.എJ .ഐ 
പുതുവൽ ,,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004533 -ബ}മദാJ 1402,െകാ[�മഠം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004534 േശാഭന
1018,പു#ൻ  പുരയിൽ 

വീ� ,െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004535 ത@2
1341,ഇ.എJ .ഐ 
പുതുവാൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004603 രാജീW
934,പാവൂർപു#ൻ  

വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004618 രമ.എH് 

1570,പുണർതം, 

-ശീകൃEണനഗർ -
112,,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004620

ഉഷാകുമാരി 
,ി എH്

496,െച<കേ=രി 
വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004644 സരസCതി
1187,പുതുവൽപുരയിടം,ആ

-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004665 സീതാലU് മി
1021,-ശീൈവകുyഠം,െകാ

ല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004747 സിgധു
1016,പു#ൻ  

പുരയിൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004754

ഷീലാകുമാരി 
പി

1333,ഇ.എH് .ഐ 
പുതുവൽ ,െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004774 സജീWകുമാർ 1238,കുളQരവീ� ,െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004776 -പീതാകുമാരി
953,കല��ംപുറ#ു 
വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004792 കു$ി
1163,ക<ി�കം 
േകാളനി,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004801 ശകു>ള
1604,പുതുവയൽപുരയിടം,

ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004810 സുേലാചന 1162,ക<ി�കം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004820 വിജയലU് മി
1081,എം.സി. 

േകാളനി,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004825

കൃEണകുമാർ
 പി

1279,കൃEണവിലാസം,ആ
-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004833 രമാേദവി
481,േചേ�ാ$്  

വയലിൽ ,ആ-ശമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004887 െക.രTന2 588,അരുേണാദയം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002
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1207004934

ജി. 
സുേരEബാബു

514,കിണ,ിൻ  മൂ$ിൽ 
വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004992

റ}മ#്  
നിHാ

677,െപരുമാള[ൻ  വീ� , 
നേവാദയനഗർ -11,,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005011 വസ> െക
551,പടി+ാ,തിൽ 

വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005019 ലീലാ2
712,േചേ�ാ$ െത�തിൽ 

വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005127 സബീന

609,േറാJ 
ഫീൽk ,ലU് മി നഗർ -

194,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005130 സരളാമണി െജ
652,പു#ൻ പുരവട�തിൽ

,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005158 അം<ിളി
722,അറN�ൽ 
വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005213 തിരുേശൽവി
815,െപരുമാള[ൻ  
വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005227 ജഗദ2
538,പടി+ാ,തിൽ 

വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005263 ശാലിനി
665,പു#ൻ പുരയിട#ിൽ ,

ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005282 രാജ2
515,കിണ,ിൻ  മൂ$ിൽ 

വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005342 േലഖ
1051,െത�ട#ു 
വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005363 ഇ(ിരാഭായി
1393,െവളിയിൽ 

പടി+,തിൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005520 േശാഭന 1032,കട<ാ$്  വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207005526

േരEമ.ആർ .ച
-(ൻ

1318,ചിറയിൽ 
വീ� ,ആ-ശാമം െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005567 എൽ .രാഗിണി
360,തീർTഥം,കാവടി��റം,,

ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005597 ആ|J
108,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207005636 ,ി,ി

1634,വിശാഖം 
െവൻ േതയ#് 

കിഴ�തിൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005665 ഇ(ിര
365,പു#ൻ ക6#ിൽ 

വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005716

ലളിത 
കുമാരി എൽ 742,മംഗലേശരി,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005745 മണികyഠൻ
531,സേ>ാE 
ഭവനം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005768 വിജയമണി
1402,േതാ$#ിൽപുരയിടം,

ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207006704 മേനാo
323,ഇടെതടിയിൽ ,ആ-ശാമം,,

ആ-ശമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207007937 ജി.-പഭാവതി
1045,കുളQര 
വീ�,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207012356 ബി(ു
496,കു?ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

Page 65 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207012357

േമRസി 
സാമുേവൽ

800,എബേനസർ 
കCർ$RJ ,െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012422

െ�ഫി 
െജയിംJ

1246,ജീസJ 
ഹൗJ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207012443 േമരിമാഗലിൻ
486,ജീH് J 

ഹൗJ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207013300 സജീലാബീവി
716,എം എJ 

നിവാJ,അനു-ഗഹ നഗർ ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691004

1207014260 ഷിബു
182,േതാൽ�ട 

പുരയിടം,,കേ5ാൺെമ5് ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014283 വിജയ2
809,ഐ�രെതാടിയിൽവീ�

,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207014331 മായാേദവി
1071,ആറാ$് കുള#്  
വട�തിൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207014446 െക.േബബി
1354,പുളിവിളയിൽ 

വീ� ,കാവനാ� ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207020636 -ശീേദവി 661,ഉ#ിരാടം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207020777 സുജാത

1121,േദശിംഗനാ�  
ക<ിN�കം  
ആ-ശാമം,െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207064840 -പമീള
784,കളിയിലിൽ 

വട�തിൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207165554 ശhാമള 931,അറN�ൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207202499 സgധhറാണി
1130,ക<ി�കം 
േകാളനി,,ആ-ശമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207203712 പുEപവല�ി
178,പടി+ാ,തിൽ 

വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207204538 ജലജ
105,കാവടി 

കിഴ�തിൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207204775

സുമാേദവി 
എJ

1009,കാർ#ിക,ആ-ശാമം 
േനാർ#് ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207205639 േകാമളവല�ി 522,ഇ-(ീ-പ�ം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207205791 വിമലയ2 821,െചറുനല�Zർ ,െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207209244 ജസീ>
1441,പടി+ാ,തിൽ 

വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207211740 ഷിജി

1417,ആ,�കാൽ 
പുതുവൽ , 

വട�ുംഭാഗം,മvനാ� ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691303

1207211761 കുമാരിഅ2 532,ആശിർവാ/ ,,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207212433 ഷീല 449,പIാലയം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207213040 ബി(ു.വി

241,നളിനി 
സദനം,സരയൂനഗർ -

81,,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207214912 ൈഷലജ
456,വയലിൽ 

േതാ�് ,,േപാളയേ#ാ� ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207215885 വാഹിദ
303,വയലിൽ 
േതാ�് ,െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691021

1207215248 എലിസബ#് 

449,േകാേതശhര#്  
പു#ൻ  വീ� ,ആ-ശാമം  

െസൗ#് ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207215609 അജിത
122,എJ .എൽ .നിവാJ ,ല
Uമണാനഗർ -85,,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002
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1207215808 ഉഷ
590,ക<ിN�കം 
േകാളനി,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207219185 സീതാലU് മി
568,ഇ എJ ഐ 
േകാേ$o ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207219189 സിൽവികല
660,വിEണു 

ഭവൻ  ,ആ-ശാമം െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207221359 രജനി.ഡി
1034,കു?#്  

വീ� ,ആ-ശാമം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207221221 സുനിത
1010,പടി+ാ,തിൽ 

വീ� ,,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207221343 ഗീതാമാധവൻ

529,ക<ി.N�കം 
േകാളനി,േദശിംഗനാ� -

95,,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207228538 ആശ 65,പുളിമൂ�,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207228568 ഷീജ എJ
185,മദീന 

മൻ സിൽ ,കൂ$ി�ട ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691020

1207228709 ഷീല
414,കാവടി��റം നഗർ   

ജനനി,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207231418

രമാേദവി 
ആർ

680,-ശീലU്മി 
ഭവൻ  ,ഉളിയേ�ാവിൽ ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207232224 മനു
1399,പുതുവൽ 

പുരയിടം,വട�ുംഭാഗം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207232615 ഷീല.ജി 601,മാധവാലയം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207233633 േറാജ
665,സXജN 

നിവാJ,കട�ാ�ട ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207233804 കാ�ന
644,പു#ൻ പുരെത�തിൽ ,

ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207234383 െസമീമ
353,വയലിൽേ#ാ�്,േപാള

യേ#ാ� ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691021

1207234753 സുമുഖ 169,അരുണിമ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207234839 മണി പി
1153,കല�ിൽ 

െത�തിൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207237139 ബി(ു ബി
873,പുതുവൽപുരയിടം,

െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207238000 ഷാഹിദ എJ
436,ലU്മി 

വിലാസം,െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207240277 മായ
387,ഊ$�പുര 

വട�തിൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207242308 -പിയ
965,വിേനാ/ 

ഭവൻ  ,േപാളയേ#ാ� ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207243613

സേ>ാEകുമാ
ർ എJ

452,ഈ.എJ.ഐ.േകCാർേ$
RJ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207245655

ഗിരിജാ 
േമാഹൻ 296,ഉ-ത$ാതി,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207247479 ആശ േഗാപു
555,െച<കേ=രിെതാടിയി

ൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207247744 അസിത
801,േമ�തിൽ 
വീ�,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207248873 ബി(ു
1246,ജീസH് 

ഹൗJ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207249723 മXജു
74,ചീരാംേചരിേകാളനി,ആ

-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207250325 ഷീജ ആർ
47,പുതിയട#് 
വീ�,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

Page 67 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207250396 ഡയാന
1246,ജീസJ 

ഹൗJ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207250427 ജയ
174,പടി+ാ,തിൽ ,ആ-ശാ

മം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207250765 വിജയലU്മി

545,ഇ എJ ഐ 
പുതുവയൽ 

പുരയിടം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207251387 പുEപ2
184,േപാതിയിട#ു 

വീ�,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207252461 രമാ രാജു
1295,കായൽവാര#ു 
പു#ൻ  വീ�,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207254834

വി എJ 
രാജി

762,പാവൂർ പു#ൻ  
വീ�,െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207255173 െക.-ശീവിദh 589,രഘുമ(ിരം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207256887 സgധh എH് 

402, പുതുവീ� വയലിൽ , 
കാവടി��റം നഗർ -

76,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207258329 ഉഷ
77,േകേള#് 

േകാളനി,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207258939 അനിത

1405,പുതുവൽ പുരയിടം, 

പു)ി�ട, 

വട�ുംഭാഗം,വട�ുംഭാഗം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207259470 സിtു.ആർ
1041,ഹരിനിവാJ,ആ-ശാ

മം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207259837 -പീത
20,പടി+ാ,തിൽവീ�,ആ

-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207260044 സേലാമി
1268,-പസ? 
ഭവൻ  ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207260883 എJ.-ശീേദവി 162,കായൽവീ�,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207261007

ഉഷ 
കുമാരി.,ി

234,സൂരo 
ഭവനം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207261076 ര�ിനി
949,രതീE 

നിവാJ,ആ-ശമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207262265 ജയ>ി 560,രാo ഹരി,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207263046 സിtു 869,േഗാകുലം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207263841 േശാഭന 1103,തിരുേവാണം,െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207265424 സുജാത എ
1097,ചതയം 

നിവാJ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207265916 ഇ(ു.എJ 866,,ീനാ െഡയിൽ ,െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207266366

കൈലമണി 
എH് ,ി 884,ശാരദ മ(ിരം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207266778 അനു
1126,മല�ക#് വട�തിൽ 

വീ�,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207267079 േസാണ 946,അനൂn  ഭവൻ  ,െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207268387 അനില
986,േരാഹിണി പടി�ൽ 

ഹൗJ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207268670 ഉഷയ2
106,കുഴിയv#് 

വീ�,ആ-ശാമം െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002
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1207269072 ജാJമിൻ
314,ലU്മണാനഗർ 

20,െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691601

1207269622 ചി-താ-പഭാT
927,പൂജാ 

െഡയിൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207270969 സുശീല
59,െത�ട#് 
വീ�,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207271635 അനിത എJ 184,-ശീനിവാJ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207271779 ദിവh
256,ആ,Zർ 

കിഴ�തിൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207272649 സജിത
1337,ഊ$�പുര�ൽ 
വട�തിൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207273024

അ<ിളി  
എJ

550,പടി+ാെറപുതു�)ി,
ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207273167 ൈഷലജ 1177,-പദീn  ഭവൻ  ,ആ-ശമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207273618 ലീലാേദവി
513,കുളQര 
വീ�,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207273636 റിജാേമാൾ 473,ഗിരിജാഹിൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207275514 ലിബേമാൾ

419,പാലാഴി 
കാവടി��റം 
നഗർ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207276420 േശാഭ ബിജു
1059,-ശീമ(ിരം  
ൈമ-തി,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207278808 മാരിയ2
591,മുൻ സി�ൽ 

േകാളനി,േപാളയേ#ാ� ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207291788 ഓമന
1123,കു?ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207293531

ജയകുമാരി 
ആർ 743,ശാ>ാലയം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003302 സുേരE .ആർ
72,സgധhാലയം,ൈവദhശാ

ലനഗർ -447,,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207003427

െജJപിൻ ◌  
അല�J

394,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207003462

ച-(മതിയമമ. 

ജി
579,ലU് മി 

വിലാസം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207004237 ശാ>കുമാരി
1554,കല��ംപുറ#്  
വീ� ,ആ-ശാമം െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207004269

സുമതികു$ിഅ
2

196,പIവിലാസം,പുതുവ
ൽ ,,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207004444 ഭാനുമതി 1162,ക<ി�കം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207004468 രാധ2
1014,േപാളയിൽ 

വട�തിൽ ,,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207004767 ഉ]ികൃEണൻ
1724,ഇടെ#ാടിയിൽ 

വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207004775 സരസCതി
1270,ന<ാര#്  
വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207004796 േഗാമതി
902,െകാല�5ഴിക#ുവീ� ,

ആ-ശമം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207004832 ലളിത.െക
160,ത$ാ5ഴിക#്  
വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207013225 െക ത@2
1548,പുതുവൽ പു#ൻ  

വീ� ,ആ-ശ മം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207014358 സരള
978,ക<ി�കം 
േകാളനി,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002
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1207015530 നദീറ
131,െറയിൽേവേകാളനി,

െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207018468 സബിദാ
169,ഏണി�ളി 
െതാടി,മvനാ� ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691020

1207019967 ജയ-ശീ
155,സേരാജിനി 

ഭവനം,ഇലവ>ി�ുളം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207072536 കമലാഭായി
408,പടി+ാ,തിൽ 

വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207204972

-പസീദ 
കുമാരി ആർ

379,സുശീലാമ(ിരം,കാവടി
��റം നഗർ -27,,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207206206 സCർ]2

201,മംഗല#്  
പടി+ാ,തിൽ ,ൈവദൃശാ

ലനഗർ -23,,െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207206210 -ശീലത 564,വിജയമ(ിരം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207206214 രാധാമണി
517,ഗിരിജാനഗർ 

ഉദയാനഗർ -95,െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207208892 േജhാതി എJ
710,പല�വി 

ഹൗJ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207211026 േമാബി
366,െക$ിQൽേ=രി,ആ-ശാ

മം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207211205 രജനി
489,ഇ എJ ഐ 
പുതുവൽ ,,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207212336 ജCാല. ബി
181,-ശീകൃEണ 
ഹൗJ ,,െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207213557 ഷീജാ
167,തു6ുപറ<ിൽ വീ�  
ഒ,പുളിവിള,കാവനാ� ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207221357 റാണി േജാൺ
490,ന<ാര#ുവീ� ,ആ-ശാ
മം നഗർ -132,,െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207228047 ൈഷമി
666,പു#ൻ പുരയിൽ ,ആ

-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207229279 ലീല
904,കൃEണ 

ഭവൻ  ,കല��ംതാഴം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207229786 ഷീബ എം
1248,െവളിയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207230130 ജുൈമല#്
365,കുളQരയഴിക#ു 
െതാടിയിൽ വീ�,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207231014 സിgധു
76,വലിയകിഴ�തിൽ ,ആ

-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207231365 വസ>
500,െവ$യിൽ ,രാമൻ കുളQ

ര ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207231771 ബി(ു എJ
1348,െക.ജി.വിഹാർ ,ആ-ശാ

മം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207235373 ബി(ു
248,ആ,Zർ 

കിഴ�തിൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207236800 ഷീബ 51,െത�ട#ു വീ�,െകാല�ം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207254923 ബി(ു എ
616,ഹിേതE 

നിവാJ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207256778 രജനി
189,േതാ$#ിൽപുരയിടം,

ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207274063 വിജയ2 1471,രാമ മ(ിരം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം െകാല�ം (െവ�്) 691001
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1207224791 േശാഭ.പി 1628,ശിവാലയം,ഉളിയനാ� ആ-ശാമം ചിറN�ര 691579

1207032578 സുേരEകുമാർ
426,കുഴിയ#ുവീ�,അ�ാ

ലുംമൂ� ആ-ശാമം തൃ�ടവൂർ 691601

1207043822

ശാരാദാ2.എ
ൽ

51,അനു 
നിവാJ ,മുരു>ൽ 

െപരിനാ� ആ-ശാമം തൃ�ടവൂർ 691601

1207043915 സീതാേദവി
248,പ6ാരവിള 
വീ� ,മുരു>ൽ ആ-ശാമം തൃ�ടവൂർ 691601

1207043933 -പവീണ
347,പുേല�രിൽ 

വീ� ,േകാ$N�കം ആ-ശാമം തൃ�ടവൂർ 691601

1207043935 -ശീമതി
480,പI 

വിലാസം,േകാ$N�കം ആ-ശാമം തൃ�ടവൂർ 691601

1207043941 പIകുമാരി`
409,പാറN�ൽ 
െത�തിൽ ,കടവൂർ ആ-ശാമം തൃ�ടവൂർ 691601

1207195919

രാധാമണിയ2.

എൽ
209,െത�ട#്  

വീ� ,േകാ$N�കം ആ-ശാമം തൃ�ടവൂർ 691601

1207196113 ലതിക
197,പ)ിയ<ിൽ 

കായൽവാരം,േകാ$N�കം ആ-ശാമം തൃ�ടവൂർ 691601

1207196164 ഭാനുമതിയ2 141,രവീ-(ാലം,തൃ�ടവൂർ ആ-ശാമം തൃ�ടവൂർ 691601

1207222816 ജലജ

1190,കാവിൽ 
വീ� ,വാള#ുംഗൽ ,അ�ാ

ലുംമൂ� ആ-ശാമം തൃ�ടവൂർ 691601

1207253983 ബി(ു
929,ബാലൻ വിളപു#ൻ വീ

�,തൃ�ടവൂർ ആ-ശാമം തൃ�ടവൂർ 691601

1207262792 ഓമന
231,രാധാഭവനം,േകാ$N�

കം ആ-ശാമം തൃ�ടവൂർ 691601

1207263785 സിtുേമാൾ
110,പ#നാവിൽവീ$ിൽ ,കട

വൂർ ആ-ശാമം തൃ�ടവൂർ 691601

1207272229 സുഹർബാൻ
1027,സംന 

മൻ സിൽ ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം തൃ�ടവൂർ 691002

1207281785 സരസCതി

824,നില#ിൽ 
വീ�,കടവൂർ   
െപരിനാ� പിഒ ആ-ശാമം തൃ�ടവൂർ 691601

1207283604 അ<ിളി

389,സിtു ഭവനം 
ആണി�ുള#്ചിറ,തൃ�ട

വൂർ ആ-ശാമം തൃ�ടവൂർ 691601

1207292130 സജിനി
122,കിണറുവിള 

െത�തിൽ ,േകാ$N�കം ആ-ശാമം തൃ�ടവൂർ 691601

1207002864 രേമE
1515,തു6ുവയലിൽ 

വീ� ,ആ-ശാമം ആ-ശാമം മQാ� 691002

1207065418 ഷീല
617,അXജു 

ഭവനം,കരിേ�ാ� ആ-ശാമം മQാ� 691005

1207065629 ജയകുമാരി
2268,ശരT 

നിവാJ,കല��ംതാഴം ആ-ശാമം മQാ� 691015

1207250622 ഷായാദി
1298,െസN/ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ ആ-ശാമം മQാ� 691004

1207257866 സജീല
26,വികാJ നഗർ 
176,േപാളയേ#ാ� ആ-ശാമം മQാ� 691021

1207283347 ഫാ#ിമ
1010,പുതുവൽ 

പുരയിടം,േപാളയേ#ാ� ആ-ശാമം മQാ� 691001

1207019905 മിനി
182,ആ,�കാൽപുരയിടം,ദ

വളകുഴി ആ-ശാമം മvനാ� 691303
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1207257286 സിtു
182,കാവടി 

െത�തിൽ ,ധവള�ുഴി ആ-ശാമം മvനാ� 691303

1207012858 സുനിൽകുമാർ
1132,ആണി�)ിതു6ുപുര

യിടം,ആ-ശാമം ആ-ശാമം മീനാ� 691002

1207006764 പി.ഹാംെല,് 
13,ശാ>ഹൗJ ,മു6N�

ൽ ആ-ശാമം മു6N�_ 691001

1207210840 മ�ു

279,പുതുവൽ 
പുരയിടം,ആ-ശാമം 

മിഡിൽ ആ-ശാമം മു6N�_ 691002

1207215249

ജിജിേമാൾ .െക.

എJ 1082,ചി-താലയം,,െകാല�ം ആ-ശാമം മു6N�_ 691001

1207251278 എJ മ�ു 451,കു?ിൽവീ�,െകാല�ം ആ-ശാമം മു6N�_ 691002

1207272762 -പീത

780,ബാബു 
വിഹാർ ,െകാല�ം 
േപാളയേ#ാ� ആ-ശാമം മു6N�_ 691001

1207278890 റമിസ
608,മുൻ സി�ൽ 

േകാളനി,േപാളയേ#ാ� ആ-ശാമം മു6N�_ 691001

1207279000 േദവിലU് മി
614,മുനിസി�ൽ 

േകാളനി,േപാളയേ#ാ� ആ-ശാമം മു6N�_ 691001

1207281565 റാണി പി
622,കhു എം സി 
േകാളനി,െകാല�ം ആ-ശാമം മു6N�_ 691001

1207007157 ജാJമിൻ
432,വയലിൽേതാ�് ,േപാള

യേ#ാ� ആ-ശാമം വടേ�വിള 691021

1207076434 പാരിഷാബീവി
1064,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,പു>ല#ാഴം ആ-ശാമം വടേ�വിള 691004

1207077052 സു}റാബീവി
316,ബിJമില�ാ 

മൻ സിൽ ,അയ#ിൽ ആ-ശാമം വടേ�വിള 691004

1207077589 െക.നാണി
727,അമൽ 

ഭവൻ  ,മു)�വിള ആ-ശാമം വടേ�വിള 691010

1207084247 റജീന
1765,കു,ിനാ� 

വട�തിൽ ,വടേ�വിള ആ-ശാമം വടേ�വിള 691010

1207090530 ഗംഗ 397,കു,ിയിൽ ,വടേ�വിള ആ-ശാമം വടേ�വിള 691010

1207211139 മു#2
651,േതാ�ിൽ പു#ൻ  

വീ� ,വടേ�വിള ആ-ശാമം വടേ�വിള 691010

1207218664

നാഷിദ 
ബീബി യു

319,മണലുവിള 
വീ� ,െകാല�ം ആ-ശാമം വടേ�വിള 691010

1207229524 സലീന
174,കിണറുവിള,വടേ�വി

ള ആ-ശാമം വടേ�വിള 691010

1207232602 മുംതാJ
1089,വയലിൽേതാ�്,േപാള

യേ#ാ� ആ-ശാമം വടേ�വിള 691021

1207236686 ലതിക
534,അ[� 

ഭവൻ  ,മു)�വിള ആ-ശാമം വടേ�വിള 691010

1207249163 ബി(ു

689,േതാ�ിൽ 
പു#ൻ വീ�,വിEണു 
നഗർ -55,മുളള�വിള ആ-ശാമം വടേ�വിള 691010

1207250374 -ശീജ 795,-ശീനിലയം,െകാല�ം ആ-ശാമം വടേ�വിള 691010

1207252290 നുജുമിനിസ

380,വയലിൽേതാ�്, 
നാഷണൽ നഗർ -

188,േപാളയേ#ാ� ആ-ശാമം വടേ�വിള 691001

1207256038 നജീമ

319,മണലുവിള 
വീ�,മു)�വിള നഗർ -

151,അയ#ിൽ ആ-ശാമം വടേ�വിള 691021

1207261377 -പീത
160,മണലിൽ 

െതാടിയിൽവീ�,പ$#ാനം ആ-ശാമം വടേ�വിള 691021
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1207263806 അമീനാഭായി
439,ആമിന 

മഹൽ ,േപാളയേ#ാ� ആ-ശാമം വടേ�വിള 691021

1207264387 സുലഭ ജി
353,സജീനാമൻ സിൽ ,വടേ�

വിള ആ-ശാമം വടേ�വിള 691010

1207265158 വീണ എJ
20,ആ,�വാര#് 
വീ�,അയ#ിൽ ആ-ശാമം വടേ�വിള 691021

1207266403

ജയ 
അനിൽകുമാർ

281,9ാവിള 
വീ�,അയ#ിൽ ആ-ശാമം വടേ�വിള 691021

1207270424 സ�ീv
160,ദാറുൽ 

മുഹ2/,വടേ�വിള ആ-ശാമം വടേ�വിള 691010

1207272107 െസNഫുനിസ
301,െതQഴികം,വടേ�വി

ള ആ-ശാമം വടേ�വിള 691010

1207273627 ആബിദ െക

226,പുതിയ വീ� , 

വയലിൽ 
േ#ാ�്,േപാളയേ#ാ� ആ-ശാമം വടേ�വിള 691021

1207274924 രജനി 636,ഇടയിലവീ�,മു)�വിള ആ-ശാമം വടേ�വിള 691010

1207278975 സജിതകുമാരി
303,െച$ിയാരുവിള,വടേ�

വിള ആ-ശാമം വടേ�വിള 691021

1207278978 രാജി
578,രാജിഭവനം,വടേ�വി

ള ആ-ശാമം വടേ�വിള 691010

1207280966 മു}ബീന

413,നാഷണൽ നഗർ 
വയലിൽേതാ�്,േപാളയ

േതാ� ആ-ശാമം വടേ�വിള 691021

1207281767 സുനില.എJ
717,വ)�വൻ തറെതാടിയി

ൽ ,വിEണു നഗർ ആ-ശാമം വടേ�വിള 691010

1207282685 വിനീതേമാൾ

501,ഇടയില വീ�   
മു)�വിള 

നഗർ,വടേ�വിള ആ-ശാമം വടേ�വിള 691010

1207283015 േഹമ എJ
213,വിളപുറ#് 
വീ�,അയ#ിൽ ആ-ശാമം വടേ�വിള 691021

1207283052 ഹസീന

1521,സബീന മൻ സിൽ   
നാഷണൽ 

നഗർ ,േപാളയേ#ാ� ആ-ശാമം വടേ�വിള 691021

1207284152 അനീസ
277,9ാവിള വീ�   
ശാ>ിനഗർ ,അയ#ിൽ ആ-ശാമം വടേ�വിള 691021

1207284959 സജീറ.എJ

336,നാഷണൽ നഗർ 
വയലിൽേതാ�്,േപാളയ

േ#ാ� ആ-ശാമം വടേ�വിള 691021

1207288249 സനുജാബീവി

400,വയലിൽ േതാ�് 
നാഷണൽ 

നഗർ ,േപാളയേ#ാ� ആ-ശാമം വടേ�വിള 691010

1207288475 അനിത
20,ആ,�വാര#് 

െതാടിയിൽവീ�,അയ#ിൽ ആ-ശാമം വടേ�വിള 691021

1207290748 സജിത
555,കാരുേവലിൽ വീ� 
ഹരി-ശീ നഗർ ,മു)�വിള ആ-ശാമം വടേ�വിള 691010

1207030617 ത@2 179,ഒ,പുള വിള,െകാല�ം ആ-ശാമം ശ~ികുളQര 691003

1207031318 ബി(ു 1064,ഷീജ മ(ിരം,കാവനാ� ആ-ശാമം ശ~ികുളQര 691003

1207031721 ഗീത

308,പാർpതി 
നിവാJ ,9ാേ>ാ$#് 

െത�തിൽ ആ-ശാമം ശ~ികുളQര 691003

1207031738 ച-(ൻ  പിളള
385,ക6�ാ$� 

െത�തിൽ ,മരു#ടി ആ-ശാമം ശ~ികുളQര 691003
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1207031799 കൃEണപിളള
342,വാഴപളളികിഴ�തിൽ ,

െകാല�ം ആ-ശാമം ശ~ികുളQര 691003

1207034516 ശകു>ള
823,പു#ൻ വട�തിൽ ,കാ

വനാ� ആ-ശാമം ശ~ികുളQര 691003

1207205666

േശാഭന 
കുമാരി

1327,െതേ�പൂവ�ാ� ,കവ
നാ� ആ-ശാമം ശ~ികുളQര 691003

1207206115 ത@മണി എൽ
358,കു�ുവീ� ,കുരീ��ഴ 

കാവനാ� ആ-ശാമം ശ~ികുളQര 691003

1207209449 ലീന
246,കണിയാം 

പറ<ിൽ ,കുരീ��ഴ ആ-ശാമം ശ~ികുളQര 691003

1207213482

സിgധു 
കുമാരി

224,െനടുംപുരയിടം 
ലUം വീ� ,,കാവനാ� ആ-ശാമം ശ~ികുളQര 691003

1207231016 ശുഭ

425,ഗീതാ ഭവനം 
പനമൂ$ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ ആ-ശാമം ശ~ികുളQര 691003

1207242073 ലതിക 695,കാ$v#്,കുരീ��ഴ ആ-ശാമം ശ~ികുളQര 691003

1207258712 ഫൗമിയ
776,വാഴv#്പടി+ാതി

ൽ ,കുരീ��ഴ ആ-ശാമം ശ~ികുളQര 691003

1207278070 രമh ബി 358,കു�ുവീ$ിൽ,കുരീ��ഴ ആ-ശാമം ശ~ികുളQര 691003

1207279089

ഷംനാ േമാൾ 
എJ

849,പടി��ര�ൽ 
വീ�,ശ~ികുളQര ആ-ശാമം ശ~ികുളQര 691003

1207282784 റാണിേമാൾ ,ി

195,ആേരൃഴ#് 
കിഴ�#ിൽ ,കുരീപുഴേച

രി ആ-ശാമം ശ~ികുളQര 691003

1207282931 മല�ിക 776,ചായ�ാര5vം,െകാല�ം ആ-ശാമം ശ~ികുളQര 691003

1207283262 െഷഹീദ
156,ആലിയ 

മൻ സിൽ,കാവനാ� ആ-ശാമം ശ~ികുളQര 691003

1207285028 ഗീതാകുമാരി
157,ആേരhഴ#് 

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴേ[രി ആ-ശാമം ശ~ികുളQര 691003

1207285892 ദിവh

661,െകാ[�നട 
പടി+ാ,തി 

കുരീ��ഴേചരി,കാവനാ� ആ-ശാമം ശ~ികുളQര 691003

1207287109 സരിത

931,െകാ[�നടയിൽ ,െനടും
പുരയിടം കുരീപുഴ 

െസൗഹൃദനഗർ ആ-ശാമം ശ~ികുളQര 691003

1207216815 ജാ�ളിൻ
862,സജിനി നിവാJ, 

വട�ുംഭാഗം,ഇരവി��രം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207216833 േമരികു$ി
681,ഹhൂബർ$്  
വില�,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207216838

െഹൽമ 
െസബാ��ൻ

414,അXജലി 
ഭവൻ  ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207006949

മുഹ2/ 
െഷരീ\

1338,ഷമിമൻ സിൽ ,െകാല�ാ
ർവിള ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207007861 ഷീജ
1,-പിൻ J 

േകാേ$o ,,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207011698 െക. സേരാജിനി
1700,െ-ബേദRJ 

ഭവൻ  ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207016042 അനില
398,ഇട�ു?ം ലUം 
വീ�,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207016877 േശാഭന
414,െഹൻ -ടി 

െഡയിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011
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1207018718 മുബീന
693,മു�റേശരി 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207022157 ജവർലിൻ
1053,േകാ$Zർപടി+ാ^ ,ഇ

രവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207022309 േമാളി
318,ജാ�സൺ 

വില�,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207025925 േമരി
469,േമരി 

െഡയിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207049516 താഹിറാബീവി
1417,മുഹ2/ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086033 സിtു
1324,വിജയസദനം,ഇരവി

പുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207089151 ലത 321,സുനിൽഭവൻ  ,കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691020

1207078317 െഫമിന
864,െച<ാ$് െത�തിൽ ,കൂ

$ി�ട ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691020

1207079240 ജൂൈബരിയ
414,െഷഫിൻ  

മൻ സിൽ ,കു$ി�ട ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691020

1207079356 ഹയർനിസ
1119,സജീന 

മൻ സിൽ ,ത$ാമല ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691020

1207079368 റസീന
1251,എJ .ആർ .മൻ സിൽ ,സ
രയൂനഗർ -49,,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207079498 റസിയാബീഗം
693,എപിഎJമൻ സിൽ ,ഇ

രവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207079678 െജ.മുരുകൻ
960,െത�ട#്  

െത�തിൽ ,കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691020

1207079940 ഷിരിജാൻ
1690,ഷിരിജാൻ  

മൻ സിൽ ,പ )ിമു�് ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691010

1207080417 െമഹർബാൻ
168,അdദുൽഖലാം,ഇരവി

പുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691020

1207084212 ഗീതാകുമാരി

4387,െവളിയിൽ 
വീ� ,ഇരവിപുരം 
ശരവണനഗർ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207084385

ജമീലാമുഹ2
/ ഹനീഫാ

111,സീനാമൻ സിൽ 
,,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691589

1207084683 അസുറാബീവി
2271,നടീലഴിക#് പടി+ാ

,തിൽ ,െകാല�ം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691010

1207086245

ഗിരിജകുമാരി 
പി

350,ലളിതാ 
സദനം,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207085028 സുജാത
1423,േകാ$യടി 

െത�തിൽ ,,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207087383 ലതിക
1374,ൈബജു 

നിവാJ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207085387

സുഭാഷിണി 
എJ

478,പു#ൻ വയലിൽ ,ഇര
വിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207087108 അഡൻ ഫി
2061,െജഫിൻ വില�,ഇരവി

പുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207085511 ഷീബ
35,വ)ിമൂ$ിൽ 

ഹൗJ ,കാവൽ��ര ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207085729 റമീസാബീവി
296,ഫാറു�്  

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691020

1207085875 ലത എJ
567,നടN�ാവിൽ 
വീ� ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207085885 ശാ>
1389,െതേ�െവളിയിൽ 

വീ� ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011
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1207085969 ശുഭ
433,തു6ിൽ വീ� 

,,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207085974 ഉഷ
1585,േചാനി�ുടി,ഇരവിപു

രം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207085975 രാമച-(ൻ
462,െതേ�െവളിയിൽ ,ഇര

വിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207085977 വിജയ2
372,ഇടകു?#്  ലUം 
വീ� ,,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086032 സുേലഖ വി
1120,പടി+ാേ,വീ� ,വാള

#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086260 െബല�ാ
2026,പു#ൻ വീ�േ#ാ�് ,

ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086312 സേലാമി
1515,മൂേലവയലിൽ ലീന 
േകാേ$o,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086333 ശകു>ള
1373,പ#നാപ)ി 

െതാടിയിൽ ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086365 സുശീല
149,േതാ6ി 

വയൽ ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086368 സജിത.െക
1098,ആർ എH് ഭവൻ  
മുട>ിയഴികം,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086401 സരിത
770,തു6ൻ പണയിൽ ,െകാ

ല�ം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691001

1207086403 ഗീത
2112,മ@ാര#്  

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086411 സിgധുലാൽ
1207,കൗര5ഴികം,വാള

#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086431 ത@മണിയ2
818,ശിവ 

നിവാJ ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086452 മിനി 708,േമരിവില�,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086473 ൈഷലജ
1344,മൂേല വയലിൽ 
വീ� ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086481 സിgധു
1572,സ[ിൻ  

നിവാJ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086681 േകാമളം
1858,േപ[പ)ിെ#ാടി,ഇ

രവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086689 ത@മണി

979,പ#നാ�)ി 
െതാടിയിൽവീ� ,വാള#ുംഗ

ൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086694 സതി
539,മ@ാര#്  െതാടിയിൽ 

വീ� ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086718 ഗിരിജ

2143,കാവിെ5 
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും

ഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086730 ഗിരിജ
840,കാവിെ5 

വട�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086743 മാർ-ഗ,് 
1299,േതാ6ുവയലിൽ 
പുരയിടം,,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086756 സിgധു
2413,ചിറയിലഴിക#്  
വീ� ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086764 രമണീഭായി
1556,േതാ6ി 

വയലിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011
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1207086765 ഉഷ
941,മ@ാര#്  

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086805 യമുനാേമരി
1923,പു#ൻ വീ� 
േതാ�് ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086813 മിനി
1340,ഇട�ു?ം 

ലUംവീ� ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086815 ഓമന.െക
1292,വയലിൽ 

വീ� ,വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086823 െ,ൽമ
1482,പു#ൻ വീ�േതാ�് 
വടേ�വിള,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086842 ൈവEണവി
958,കിഴേ�മ@ാര#് ,ഇര

വിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086849 പംേ-@ാJ
1539,കട��റം 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086852 യമുന
1273,ബിgധhാ 

ഭവൻ  ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086858 ഭാനുമതി
767,െതേ�െവളിയിൽ ,ഇര

വിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086868 അംബിക
857,കാവുംവാതു�ൽ ,വാള

#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086945 അേലാഷh
1342,എ$�വീ$ിൽ ,ഇട�ു?ം

 വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086957 �ാൻ ലി
452,കട��റം 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086982 അജിത

469,ന(ുരാo ഭവൻ  
വളളകടW റസിഡൻ J 

അേസാസിേയഷൻ  
സുനാമി 

\ളാ,,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207086985 േമരി രാജു
1572,കുള#ിൻ കര 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207087072 iാഡിJ
114,ആ,�കാൽപുതുവൽ ,വ

ട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207087078

ഷീബെവേറാ
ണി�

1944,കുള#ൂർപുരയിടം,,ഇ
രവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207087094 േ-ഗസി 607,െഹവൻ വില�,മvനാ� ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691013

1207087146 കർ2ലി
398,ഇട�ു?ുംേകാളനി,ഇര

വിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207087185 രഹന

384,േതാ�ിൽ 
പു#ൻ വീ� ,ആേ�ാലിൽ ,

ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691020

1207087214 േജാൺസൺ
1896,പു#ൻ വീ� ,വട�ുംക

ര ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207087217 മിനി

1758,Jേനഹതീരം 
സുനാമി  

\ളാ,്,ഇരവിപുരം 
വട�ും ഭാഗം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207087281 െജJെല,് 
1485,വയലിൽവീ� ,ഇരവി

പുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207087293 അ2ിണി
1286,േതാ6ി 

വയലിൽ ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207087303

എലിസബ#് 
 എൽസി

1756,Jേനഹതീരം 
സുനാമി\ളാ,്,ഇരവിപു

രം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011
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1207087323 െജാJഫിൻ
2043,കുളപുരയിടം,ഇരവി

പുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207087364 സുമതി
1353,ഇട�ു?ുംല�◌ംവീ� ,

ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207087390 സുഷമ
1304,പു#നഴികം,ഇരവി

പുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207087421 േജാർ�് 1294,അ[�മ,,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207087444 ലി,ിൽ\ളവർ
1772,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207087451 ജയിൻ
1880,ആ,�കാൽ ,ഇരവിപ

രും ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207087485 ഐറിൻ
1518,ആ,�കാൽ 

പുതുേവൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207087510 േമരി
1815,ആ,�കാൽപുതുവൽ ,

ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207087772 ബി(ു
511,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207087924 സുനിത

1805,ആ,�കാൽ 
പുതുവൽ 

വീ� ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207087984 സിബിൾ
326,വ)�ടW സുനാമി 

`ാ,്,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207088062

വhാകുലം 
ആൻ -ഡൂ

1518,കർ2ലറാണി 
ഹൗJ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207088102 െ�ല�
198,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207088112

െസബാJ,�ൻ  .
ൈവ

1863,െതാടിയിൽ 
വീ� ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207088115 ജന,് 
273,മനുേകാേ$o 

വട�ുംഭാഗം,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207088281 ൈഷലജ
86,ആ,�കാൽപുതുവൽ ,

െകാല�ം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207088481 സുശീല
1318,വിജയാന(ം,വാള
#ുംഗൽ ,,വാള#ൂംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207088546 സുഷ2
1200,കവരിയ5ഴികം,വാള

#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207088598 Jമിത
1333,ഇട�ു?ം 

ലUംവീ� ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691014

1207088828 മേഹശCരി
489,െവളിയിൽകിഴ�തിൽ ,

കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691020

1207089398

സതിരു-ദാണി.
െക

568,വരിേ�ാലിൽ 
വീ� ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207089556 ൈഷലജ
1778,ൈഷനി 

നിവാJ ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207089620 ഉ2ൽകുൽസു
1782,േതാ$�വാ 

കിഴ�തിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207089659 -ശീകല
1206,േതാ6ിവയിൽപുരയി

ടം,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207089667 രാഗിണി
1014,പുളിയറകിഴ�തിൽ ,,

വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207089704 ഷീല

1741,േതാ6ിവയൽ , 
വാള#ുംഗൽ 

പി.ഒ,വാള#ൂംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011
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1207089718 നിർ2ല
345,വയലിൽപുരയിടം,ഇര

വിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207089835 സുഭ-ദയ2
349,പടി+ാേറ�രവീ� ,

വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207089860

വി�േനE 
വി വി

1558,പി)വീ� ,വാള#ുംഗ
ൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207089874 ശാ>കുമാരി
1709,ശാ>ിനിലയം,വാള

#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207089885 ജയലത
1264,ജി  െക  നിവാJ  
ഏലംകുളം,കല��വാതു�ൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691578

1207089958 മിനി
1393,കിളിയിൽവയൽ ,ഇര

വിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207089990 ത@മണി
1011,ജിജിനിവാJ ,വാള

#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090001 സgധh

1588,േതാ6ിവയലിൽവട
�തിൽ , 

വാള#ുംഗൽ ,,വാള#ുംഗ
ൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090046 -ശീേദവി
1948,കമലാലയം,വാള#ും

ഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090053 -ശീേദവി
131,േതാ6ിവയൽ ,വാള

#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090062 എം. ലളിത2
1188,വാറഴിക#ുവീ� ,വാള

#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090069 ത@മണി
1193,ആേനR#ാഴം,വാള

#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090084 -ശീലത
1310,േതാ6ിവയലിൽ ,വാള

#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090085 ഉ]ി
1599,അഴക#്  

കിഴ�തിൽ ,,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090118 െഡ�ളJ
1289,അൽേഫാൺJ 
െഡയിൽ ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090129 േശാഭ
1529,പ#നാ�ളളിവട�

തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090211

ഹരിച-(ൻ  
ആർ

70,തു6#ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090270 സരസCതി
1789,ലU് മി 

ഭവൻ  ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090272 നദിറാബീവി
464,ഷാനു 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090283 േറാEനി ശ@ർ
1412,താരാ 

ഭവൻ  ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090290 സുനിത
451,എJ .എJ .നിലയം,,ഇര

വിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090325 സീമ
1334,േകാടിയാ$്  

െത�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090386 േബബി
660,കാ+ിര�ാ$്  
വട�് ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090404 മുംതാJ
1735,മുംതാJ 

മൻ സിൽ ,േതാ�് വയൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090422

വിജയകുമാരി
 എ

1790,മഠ#ിൽ 
െത�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011
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1207090430 സുൈലഖ
379,അJനാ 

മൻ സിൽ ,,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090433 സബീറ
197,ൈഹഫാ,ഹ\നാ 
മൻ സിൽ ,,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090539 ഇ(ിര എൽ 769,ഇ(ീവരം,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090576 വിജയ2
2114,മ@ാര#്  

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090617 സജീന
71,െച�ാലയിൽവീ� ,കൂ$ി

�ട ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090670 സുനിത
1452,കുള#ിൻ  കരയിൽ 

വീ� ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090731 യേശാദ

1843,മ+ിപുഴ#്  
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും

ഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090756 ഷീജ
1037,േദവഗംഗാ 

ഭവൻ  ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090808 വാവാ[ി
257,പ#നാ�)ി 

വട�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090817 അജിേമാൾ
502,പുണർതം 
വീ� ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090859 ഉഷ
849,കാവുംവാതു�ൽ ,വാള

#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090944 േകാമളം
211,തു6ിൽകിഴ�തിൽ ,

വാള#ു@ൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090967 കാളിയ2ാൾ
1092,െശൽവ 

മുരുകഭവൻ  ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207090968 േസാണി
323,കാവിെ5 

വട�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207091078 മു#ുമണി
2345,െശൽവ 

മുരുകഭവൻ  ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207091083 മേഹശCരി
1736,കാവിെ5 

വട�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207091089 ലളിത

436,അഖിൽ നിവാJ , 
െതേ�െവളിയിൽ ,ഇരവി

പുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207091106 ഗിരിജാേദവി
1454,കുള#ിൻ കരവീ� ,വാ

ള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207091193 -ശീലത ,ി
1040,വാേഴാ$�വീ� ,വാള

#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207091203 ജയ-ശീ
442,കാവിെ5വട�തിൽ ,

വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207091218 പ@ജാUി
1826,കളരിെത�തിൽ ,വാള

#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207091219 വാവാ[ി
1908,കാവുംവാതു�ൽ ,വാ

ള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207091253 സുധർ2
1868,െനല�ിപറ<ിൽവീ� ,വാ

ള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207091266 ലU് മി
65,കാവുംവാതു�ൽ ,വാള

#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207091267 സുനിതകുമാരി
296,കാവിൽ 

പുരയിടം,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011
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1207091275 സിgധു 258,താഴ#് േചരി,െകാല�ം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691020

1207091504 റഷീദാബീവി

1413,സി�ി�്  മൻ സിൽ , 
ആേ�ാലിൽ 
േചരി,,കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691020

1207091999 ജലാലുദീൻ

1768,ആ,�ംപുറ#്  
വീ� ,പി.,ി.എൻ  .-
207,,ഇലവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207092032 സബീന
262,തു6ിൽവട�തിൽ ,വാ

ള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207092309 സുൽബ#് 
1106,ത[നഴികം 

കvാല�ൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207096114 ഷംലാബീവി
404,െതാടിയിൽ 
വീ� ,കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691020

1207096118 ഗിരിജ
476,െവളയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കു$ി�ട ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691020

1207096307 മായാേദവി
1054,െനടിയഴിക#്  
വീ�,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207096408

പി 
േഗാപാലപിളള 11337,അ<ാടി,കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691020

1207096577 -പസ?
796,െവളിയിൽ 

പു#ൻ വീ� ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207096601 ൈലല#് 
911,പുളളിയിൽ 

െത�തിൽ ,കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691020

1207096844 നസീമ
877,െചേ<ാ$് പടി+ാ,തി

ൽ ,െകാല�ം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691020

1207098180 േശാഭ
1353,ഇട�ു?ം 

ലUംവീ� ,,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207099083 സേ>ാE
806,പു#ൻ വയലിൽ ,പു#

ൻ വയലിൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207185597 വസ>കുമാരി
321,പു#ൻ വയലിൽ 

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207185606 ല#ീഫാ
33,അഷി�്  

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207185729 രാധാകുമാരി
1527,കു,ിയിൽ 

വട�തിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207185760 േഷർളി

895,െവളിയിൽ വീ� , 
ശരവണ 

നഗർ ,,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207185781 ന�ിമുxീൻ
89,പടി��രവീ$ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207185795 താജുനിHാ
41,മണിയംകുള#്  
വീ� ,വടേ�വിള ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691016

1207185949 ഫസീലാബീവി 21,വ)ിമൂ� ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207187467 സുനിേമാൾ
7,പുലരി ,നാസർ 

നിവാJ ,,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207190174

െക.ബാലച-(
ൻ

450,െത�vം 
േകാളനി,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207201565 വTസല
287,ഉഷാലയം,,വാള#ുംഗ

ൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207202301 േലഖ
1771,െവളി#റ 
വീ� ,,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011
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1207202446 ബി(ു
434,കാവിൽവീ� ,,വാള#ും

ഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207202449 ജലജ കുമാരി
62,പു)ി 

കിഴ�തിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207203242 കരുണ
756,െനൽസൺ 

വില�,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207203438 രാധാമണി
1442,പൂ#ൻ  വയലിൽ 
കിഴ�തിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207203610 ജയലU് മി
1881,ജയനിേകതൻ  ,ഇരവി

പുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207203737 ആർ .ഷീല
1256,കൗരhെ5ഴികം,വാള

#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207204728 തായ2ാൾ
257,കിഴേ� മ@ാര#്  

വീ� ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207204952

േറാഷിദാ 
ബീവി

176,വളളിമൂ� 
പുരയിടം,െകാല�ം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207205241 ജാJമിൻ
1205,നിജാJ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207205253 റീനാ മ�ു
406,െവല�Jലി  

േകാേ$o ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207206974

എH് .ഗിരിജാ
േദവി

698,അ�ു 
ഭവൻ  ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691016

1207207120 െജHി 97,മിനിലാ5്  ,,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207208329 മീനു.െക.എJ

1703,കവരhെ5ഴികം,വാള
#ുംഗൽ 

പി.ഒ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207209104 േജാർജീന
223,മു6ിപുരയിടം,ഇരവി

പുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207210730 -ശീലത

587,െകാടിയഴികം 
ശരവണ 

നഗർ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207210788 േസാഫിയ
166,നി�സൻ  

ഡയിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207211698 സീമ
328,പു#ൻ വീ� 
േതാ�് ,,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207213358 േമരി െഷറിൻ
193,മുലയിൽ 

വയിലിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207213487 സുബിന
1135,േതാ�ിൽ പു#ൻ  
വീ�,ഉദയതാരാ നഗർ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207213662 ഷംല
121,മൺകുഴി 

െത�തിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691010

1207214068 ൈഷല
118,മണിയം പറ<ിൽ 
ഹൗJ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207222164 കല
7,പാ,Zർ വീ� , 

വാള#ുംഗൽ ,െകാല�ം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207222326 േശാഭ
1602,െകാ[�േതാ�്   എൻ  

എൻ  നിവാJ,താ?ി ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691303

1207222339 ഉഷാകുമാരി
1595,ലU് മി വിലാസം 

,,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207222542

എJതർസിലി
യ

459,െജഎൽേകാേ$o ,ഇരവി
പുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207222574 സുജാത

1591,മ@ാര#ു 
വട�തിൽ ,ഇരവിപുരം,

വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011
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1207222594 അനിത

1229,ഉ]ിനിവാJ ,വാള
#ുംഗൽ ,െകാല�ം,വാള#ും

ഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207222599 -പീയ
1402,െക.െക 

നിവാJ ,,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207222601 അയർലിൻ
1201,റീനാ 

വിഹാർ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207222607 ശിവമണി
767,െതേ�െവളിയിൽ ,ഇര
വിപുരം,,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207222622 സനൂജ
783,പറ@ിമാംവിള,ഇരവി

പുരം,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207222653 െ�ഫീന
823,െജ.ബി.േകാേ$o ,,ഇരവി

പുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207222657 േമരി�ു$ി

1753,Jേനഹതീരം 
സുനാമി`ാ,്,േ�ാ�് 
നgപർ ഹൗJ നgപർ 

വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207228350 ര�ു

290,കളരി 
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും

ഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207228367 രമ

298,പു#ൻ  വീ$ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും

ഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207228692 രമ
1466,െതേ�െവളിയിൽവീ�,

ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207229176 നജീമ#്
127,തു6ിൽവട�തിൽ ,ഇര

വിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207229323 രാഗിണി
762,െതേ�െവളിയിൽ 

വീ�,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207229444 ഗിരിജ
1402,ഇല+ി�ൽ 

െത�തിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207229741 രാധാമണി

2355,പു#ൻ വീ$ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും

ഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207229782 േശാഭ
1582,മ@ാര#് 

കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207229886 ൈഷലജ എH്
665,േമലാ[�വിളെതാടി,ഇര

വിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207229948 റീന
497,ആ,�കാൽ പുതുവൽ 
വട�ുംഭാഗം,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207230151

നദീറാ ബീവി 
എം

1209,ഷീബാ 
മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207230368 അ<ിളി
2363,കാവിൽ 

വീ�,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207230912 അ<ിളി
780,പു#ൻ വയലിൽവീ�,

ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207231473 േജാJഫിൻ
967,േസവhർ 

നിവാJ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207231607

സംഗീത സി 
പി

1388,വാഴയിൽവീ�,വാള
#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207232633 അ<ിളി
11,തി$യിൽകിഴ�തിൽ ,വാ

ള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207233130 േമരിലിസ
179,ഷിബി 

നിവാJ,വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011
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1207233138 സിgധു
781,െതേ�െവളിയിൽ 

വീ�,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207234515 സിgധു
2050,അ<ാടി 

നിവാJ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207235077 അനീസാ
382,മണേമൽ 

കിഴ�തിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207235426 കൗസലh

720,ഇട�ു?ം 
കിഴേ�െ#ാടി,വാള#ും

ഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207235632 ഹസീന
1032,െസNദലി 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207236072 നുറു?ിസാ
1273,റഷീദ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207237932 രാജി
556,ആതിര 

ഭവൻ  ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 689696

1207238561 ഷംല സഫീർ
43,മണിയംകുളം,ഇരവിപു

രം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207239328 -പീത കുമാരി
447,േതാ�ിൽവീ�,ഇരവിപു

രം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207239334 ഷീബ
605,േതാ�ിൽവീ�,ഇരവിപു

രം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207239363 രാജി ബി
125,േകേള[ാട#്,വാള

#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207239403 െനഹീന
44,െഷബിൻ  

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207239561 ബി(ു വി
53,ആ,�കാൽ പുതുവൽ 

വീ�,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207239605 ആരിഫാബീവി
1604,നിജാJ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207239981 നദീറാബീവി
57,തു6ിൽ 

വട�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207240756 രാജകി
2030,-ശുതിഭവൻ  ,വാള#ു@

ൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207241096 ഷീജ
312,സബീന 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207241888 ൈസരാബാനു
342,േകാഴിപി)യഴികം,ഇ

രവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207242015 േസാണി
482,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207242391 െജസീന
454,കാവി5ഴികം,ഇരവി

പുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691021

1207242396 ബി(ു
1817,പാർpതി 

ഭവനം,വാള#ുഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207242815 ശാലി
1005,സുജാ 

ഭവൻ  ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207243034 െക.സിtു
1513,െകാ[�വീ�,വാള#ും

ഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207243666 വിമല
486,േഗളി 

സദനം,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207244382 വിമല
175,െകാടിയഴികം 
വീ�,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207244791 മിനി 130,-ശീേഗാകുലം,െകാല�ം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207245772 വസ>
1543,േതാ6ുവയലിൽപുര

യിടം,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011
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1207246184 വഹീദ
636,കുളQര 

വീ�,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207246784 സൗമh
782,പു#ൻ വയലിൽ ,ഇര

വിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207246787 സുനിത
1621,േപാ[�)ി 

െതാടിയിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207246789 ഓമന ,ി
262,മ@ാര#് 

കിഴ�തിൽ ,വാള#ൂംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207247228 പുEപവല�ി
212,പുEപ 

മ(ിരം,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207247643 േഗാമതി -പിയ

1503,സേരാജ ഭവൻ  
മ@ാര#്െതാടി,ഇരവിപു

രം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207248361 ദിപ
2082,ആ,�കാൽപുതുവൽ ,

ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691001

1207248606 അശCതി
269,മ@ാര#് 

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207248959 ബി(ു
227,പ#നാപ)ി 
െതാടി,െകാല�ം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207249409 അജിതാബിജു
1911,തി$യിൽ 

െത�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207250033 േസാണിയ
1573,കുള�ര 

ഹൗJ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207251611 സജിത.എJ
1416,പൂജാ 

നിവാJ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 690573

1207251659 സനിത.എJ 872,വയലിൽ വീ�,ത$ാമല ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691020

1207252026 സിtു
1425,തിരുവാതിര 

നിവാJ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207252031 രXജിനി
1081,കട��റം 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207252086 േമരി വ�ല
1387,േറാJേമരി 

നിവാJ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207252818 രമh.എൻ
2110,തിരുവാതിര,വാള

#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207253774 സീന
414,എJഎJ നിവാJ 
വട�ുംഭാഗം,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207253891 സുനജ.വി
1180,കളീലിൽവയലിൽവീ�,

ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207255077 രജി
274,മ@ാര#് 

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207255098 രാജി
266,മ@ാര#് 

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207256248 ബി(ുകുമാരി
778,ബിജു 

നിവാJ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207257707 മാരിയ2
768,സരസCതിവിലാസം,ഇര

വിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207259413 ര�മി ധരൻ
1495,ദീപു 

നിവാJ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207260977

ഷീബാ.യു.ബാ
ബു

1620,ഹരിതാലയം,വാള#ു
@ൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

Page 85 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207260983 േമാളി
501,ഉലകിലഴികം,ഇരവിപു

രം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207262741 ആ|J
1130,കാരി#ാJ 

ഗാർഡൻ  ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207264091 ഐശCരh
1610,െകാ[�വീ�,വാള#ും

ഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207264140 ജ�ീനാ
71,ആ,�കാൽ 

പുതുവയൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207264529 -പസ?കുമാരി
1670,കൃEണേജhാതി,ഇരവി

പുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207264797 ലീനാ
1864,കാവിെ5വട�തിൽ ,

ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207266596 ഷീബ ആർ

1672,ഫാ#ിമ മൻ സിൽ 
മ@ാര#് 

െതാടിയിൽ ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207267980 മനുരാജി
467,സുമി 

ഭവനം,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207268285 ര�ു
29,ആ,�കാൽപുതുവൽ ,ഇര

വിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207268485 സിgധു
804,പു#ൻ വയലിൽ ,ഇര

വിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207268534 എN�ൽ
1462,േകാ$��റം,,വട�ുംഭാ

ഗം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207270815 ഷ�ീല
1739,ഫാ#ിമാമൻ സിൽ ,ഇ

രവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207274044 ലളിത 247,ഭ-ദദീപം,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207275253 സീന
260,േജാJമ(ിരം,ഇരവിപു

രം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207275700 ൈഷജ
1819,തറവാ$ിൽപുരയിടം,

ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207275745 െസൗമh
1488,െതേ�െവളിയിൽ 
ഇരവിപുരം,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207281048 സുമv
291,സു}റ 

മൻ സിൽ ,േതജJ നഗർ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691020

1207281423 ലുബിന എം
2182,റഫീനമൻ സിൽ  
ആേ�ാലിൽ ,കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691020

1207283771 ലാലി
1465,സിജിൻ  

വില�,ശരവണനഗർ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207285041 ബി(ു
1362,അലീനാഹൗJ,ആദി[

മൻ േതാ�് താ?ി ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691303

1207285789 ദിവh
1881,െവളിയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207285989 ജയേദവി
175,കാരN�ാ$�ഭവൻ  ,ഇര

വിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207286277 േമരി െമർളിൻ
1374,െനല�ിേ=രി 

ഭവൻ  ,വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207286405 േഷാമി ഷാജി
150,അമൽ വില�,േചതന 

നഗർ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207286728 െഷറീന

968,അ\സൽ മൻ സിൽ 
Jേനഹധാര 

നഗർ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207286965 സുമിനിേമാൾ 435,േലായല,കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207287407 ര�മി
2039,വൃ(ാവനം,ഇരവിപു

രം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011
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1207287817 ചി�ു
2424,നീലാXജനം,വാള#ും

ഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207287870 ഷാഹിദ
204,വടേ�അ,#് 

വീ�,ത$ാമല ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207287959 ദിവh

459,േകാ$Zർ 
പടി+ാ,തിൽ ,െത�ുംഭാ

ഗം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207288222 െജമി

2072,മനുനിവാJ,ഇട�ു
?ം ലUംവീ�  
വട�ുഭാഗം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207288957 ഷീജ

804,േകാ$Zർ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207288960 iാഡിJ െജ
1673,വ)�ടWസുനാമി

`ാ,്,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207289708 അജി

199,കാരി#ാJ 
േകാളനി,ആദി[മൻ േതാ�് 

താ?ി ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207292133 േസാണി
911,മദർെതേരസ 
േകാളനി,താ?ി ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691303

1207293699 േമരി ജിഷ
972,ഫിഷർെമൻ  

േകാളനി,ആദി[മൻ േതാ�് ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207293717 ലിജി പീ,ർ
853,അനില 

വില�,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207293832 റീന
906,ദാJ 

വില�,ആദി[മൻ േതാ�് ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691303

1207293852 ബിൻ ഷ
1861,പു#ൻ  

പുരN�ൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207294095 ആശ
1396,എ വി 

നിവാJ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207294221 ലത
152,ലത 

േകാേ$o,കാ�േ#ാ�് ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207294224

േജായി 
െ�ഫിനി െജ

823,ആ,�ംപുറ#് 
വീ�,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207294326 റസീന എ
1398,ഒ$#ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207294450 നിഷാ ഹിമാൾ

1088,കാരി#ാJ 
ഗാർഡൻ  ,ആദി[മൻ  

േതാ�് ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207294544 ജാകCിലിൻ
1852,േസഹതീരം 

സുനാമി`ാ,്,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207294716 ,ിേനാ
1350,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207295125 ബിൻ സി
421,വ)�ടW 

സുനാമി`ാ,്,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207296274 അശCതി
131,കാവുംവാതു�ൽ ,വാള

#ുംഗൽ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207296447 മേഹശCരി
508,പു#ൻ വയലിൽവീ�,

ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207296509 അംബിക
508,പു#ൻ  

വയലിൽവീ�,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011
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1207296569 -പസ?കുമാരി
1859,എം എJ 

ഭവനം,Jേനഹധാര നഗർ ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം 691011

1207025912 ഷംനാ/
440,റാവു#ർപറ<ിൽ ,തി

രുമുല�ാവാരം ഇരവിപുരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027916 ത<ിരാജൻ
242,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,കുേ?മു�് ഇരവിപുരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029153 െക.രാജ2 94,കരുവി$ഴികം,കുരീ��ഴ ഇരവിപുരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029774 ലതിക
694,ത]�Qൽ 
വീ� ,മുള@ാടകം ഇരവിപുരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207206503 ൈലലാേമരി
432,പു#ൻ വീ� 

വകേതാ�്,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207210309 േശാഭനകുമാരി

672,പഴ+ിയിൽ 
കൃEണ 

വിലാസം,മുള@ാടകം ഇരവിപുരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207221182 രXജിനി
145,െസൗപർ]ിക,കാ@

#്മു�് ഇരവിപുരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207222785

ജലീൽ 
െസNദു 
ബുഹാരി

1187,നബീJ 
െമ}ഫിൽ ,മുള@ാടകം ഇരവിപുരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207229256 സരിത
2211,കാർ#ിക 

ഭവൻ  ,വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207229998 ൈഷബാബീവി
423,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം െകാല�ം (െവ�്) 691010

1207240696 െക. കനക2
900,േതാ�ിൽ 
വീ�,മുള@ാടകം ഇരവിപുരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207257260 ബി(ു
301,കാവിെ5 

കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം ഇരവിപുരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207210771 രമണി

207,പാേല#്  വട�തിൽ , 
കാരി�ുഴി,ഇരവിപുരം,മ

vനാ� ഇരവിപുരം മvനാ� 691020

1207242752 മിനി
668,കാ+ിര�ാ� 

പടി+ാ,തിൽ ,മvനാ� ഇരവിപുരം മvനാ� 691020

1207291912 ബിനി

794,നിതിൻ  
നിവാJ,േകാ$�ർ 

പടി+ാ,തിൽ താ?ി ഇരവിപുരം മvനാ� 691303

1207294801 ൈലല
979,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,താ?ി ഇരവിപുരം മvനാ� 691303

1207216707 േമാളി
253,അമൃത 

മ(ിരം,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207216697 ജയ-ശീ
317,കു,ിവയലിൽ 
വീ� ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207008920 ലളിതാഭായി
1459,നട�ാവിൽ 

കിഴ�തിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207010531 വസ>
293,േതാ6ലിൽെത�തിൽ ,,

െതേ�വിള ഇരവിപുരം മു6N�_ 691016

1207022855 കരുണ
542,നിർ2ിതിേകാളനി 

വീ� ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207082544 ഷീല
1294,െസബു 

ഭവൻ  ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691303

1207082569 രാജ-ശീ.ആർ

1878,കു,ിവയലിൽ 
വീ�,ക?ിേമൽ നഗർ 

ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011
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1207082615 െമർലിൻ

55,പുതുവൽ പുരയിടം, 

ഇരവിപുരം, 

കാ�േ#ാ�് ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207082647 മിനി േമരി
1810,ആ,�കാൽപുതുവൽ ,

കാ�േ#ാ�് ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207082717 ബി(ു േതാമJ
271,അർ[ന 

മ(ിരം,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207082749 സൗദാ ത<ാൻ 324,ഗൂരുഗീതം,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207085370 സിgധു.പി
70,വയലിൽ 

വീ� ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207085394 െനജീലാബീവി
628,െവളിയിൽ വീ� 

,,പ)ിമു�് ഇരവിപുരം മു6N�_ 691010

1207085619 ഷീലാകുമാരി
64,സു>രംവ$ം വയലിൽ 
പു#ൻ  വീ� ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207085960 േവലു

1701,കു?#ുകാW 
ലUം വീ� 

േകാളനി,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207086067

രജനിേമാൾ 
െക

1547,മുല�#റവീ� ,ഇരവി
പുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207086136 ലതിക
1419,െച>ി$വീ� ,,ഇരവിപു

രം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207086301 േപളി
590,മുട>ിയഴിക#്  
െത�തിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207086527 മണിയ2

587,േമലാ[ിവിള 
െതാടിയിൽ 

വീ� ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691001

1207086724 ലീമ
1912,ഏലിയാJ 
വില�,ഇരവി��രം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207086954

െജാJഫി
ൻ �ളീ,J

1218,േജാേമാൻ  
വില�,െകാല�ം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207086972

ലിജ 
വിൽസൺ

138,പു#നഴികം, 

കാ�േ#ാ�് ,,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207086987 കമല2
1469,കാരാളിൽ 
െതാടിയിൽ ,െകാല�ം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207087025 ൈഷനിേറാJ
228,ഹിേമE 

വില�,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207087033

െക.ശിവ-പസാ
/

1548,മുല�#റവീ� ,ഇരവി
��രം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207087035 െഷർളി
1861,ചQെ5ഴികം,ഇരവി

പുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207087124 ജയേമാൾ
468,കാവുംവാതു�ൽവീ� ,

ഇരവി��രം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207087142 -ശീമതി
20,ആ,�കാൽ പുതുവൽ 

വീ� ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207087379 ഹാരിസൺ
513,കുരിശുംമു� 

,,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207087579 െജHി
345,പുEപമംഗലം,ഇരവി

പുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207087734 മിനിവിൽ-ഫk
483,േകാ$��റം,ഇരവിപു

രം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011
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1207087785 രു{ണി
154,പുള�വിള വയലിൽ 

വീ� ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207087858 ത@[ി
1850,േപാ[�)ിെതാടി,ഇര

വിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207088128 അജിത
1853,േപാ[�)ി 

വട�തിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207089810

മാലിനിരവികു
മാർ

1158,കു?#ഴിക#്  
വീ� ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207191998 �ാൻ സി
1852,കളീN�ൽകട��റം,ഇ

രവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207196294

ശാ>ിനി എം 
എH്

1488,പിണ,ഴിക#്  
വീ� ,മു6N�ൽ ഈ�് 

െകാല�ം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691001

1207202355 േറാസി
1229,ൈസമൻ  

മ(ിരം,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207202362 ഉദൻ സി
931,-പണW 

ഹൗJ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207203830 െജHി
647,േമലാ[�വിള 
െതാടി,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207203876

-പമീളാ 
പേ-താJ

469,പു#ൻ  
വീ� ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207209187 സുമ
644,സരസCതി 

മ(ിരം,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207209790 െസലി5ാ
929,എ എ േകാേ$o  

െത�ും ഭാഗം,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207210138 ൈഷനി
346,കട��റം 

പുതുവൽ ,,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207212648 ബി(ു
347,പു)ിയിൽ 

ഹൗJ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207213809 നിർ2ല
341,പു#നഴികം,ഇരവിപു

രം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207214872 ഇ(ു
682,നടN�ാവിൽ 
വീ� ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207222333 സീന#് 
32,എJ ,എൻ  ,മനാർ ,ഇരവി

പുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207222360 Jമിത
508,കു?#ഴികം, 

ഇരവിപുരം,ഇരWപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207222655 ജസീ>
1797,ചി�ു 

നിവാJ ,ഇവവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207229778 ഷീബ
378,പു#നഴികം 
േതാ�്,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207238113 ഷിജിന

1292,കളീലിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691016

1207240439 പൗളിൻ
683,സുനിൽ 

െഡയിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207246356 മായ

448,കളിയിലിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207247784 േരഖ
799,േപാ[�)ിെതാടിയിൽ

,െകാല�ം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207248126 രജനി 740,ന(നം,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207248821 സുജാത

899,നടN�ാവിൽ 
കാ$ിൽവയലിൽ ,ഇരവിപു

രം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011
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1207249591 വസ>കുമാരി
469,െതേ�േതാ?ലിൽവീ�,

െതേ�വിള ഇരവിപുരം മു6N�_ 691016

1207250907 വിനിത

137,ആ,�കാൽ പുതുവൽ 
െത�ുംഭാഗം,െത�ും 
ഭാഗം ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207251506 േമരി റൂ#് 
559,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207252187 സുേലാചന
181,മു-പേ=രിെതാടി,ഇരവി

പുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207252318 ബി(ു
330,കാരാളിൽെതാടിയിൽ ,

െതേ�വിള ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207252337 േബബി
1595,അശCതി 

നിവാJ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691016

1207258974 മXജു
548,പു#നഴികം 
േതാ�്,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207260627 നൂർജഹാൻ 948,ആമിനാJ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207265114 മായാേദവി
1682,കു?#് 

വട�തിൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207265354 വിനിത
972,പുതുവൽ 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207269677 അജിേതശCരി

111,പുളിവിള 
െതാടിവയലിൽവീ�,ഇരവി

പുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207272230 ലതാറാണി
1796,ഉലകിലഴികം,ഇരവി

പുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207274364 ശുഭ
477,അദീജ 

ഭവൻ  ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207274448 സുനിത
1416,വയലിൽപു#ൻ വീ�,

െകാല�ം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207276306 മീനു
1144,അഖിൽ മ(ിരം 

െത�ുംഭാഗം,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207288521 ദീപ
1841,പടി+ാേറപു)ിയി

ൽ ,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207292707 ഐവി
1363,ൈ-ക�് 

വില�,െത�ൂംഭാഗം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207294238 ബി(ു സുേരE

1835,പുളിവിളയിൽ 
വീ�,ക?ിേ2ൽ നഗർ 

വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം മു6N�_ 691011

1207074077 ഗിരിജ 948,-ശീവിലാസം,െകാല�ം ഇരവിപുരം വടേ�വിള 691021

1207079900 സാബിജാൻ
718,െതQഴികംവീ� ,പ)ി

മു�് ഇരവിപുരം വടേ�വിള 691010

1207080109 അസുറാബീവി
1167,ശർ�ര 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം ഇരവിപുരം വടേ�വിള 691011

1207084980

നാസറുxീൻ  
എം

803,ഇ�N�ൽ 
പടി+ാ,തിൽ 

,,പ)ിമു�് ഇരവിപുരം വടേ�വിള 691010

1207190131 സജിനാ
1295,ക]വീ� 

വയലിൽ ,,വടേ�വിള ഇരവിപുരം വടേ�വിള 691011

1207293918

റാബിയ#ുൽ 
അദബിയ

944,ചിേ,#് വയലിൽ 
പു#ൻ വീ� നൃ◌ൂ നഗർ 

വടേ�വിള പി 
ഓ,വടേ�വിള ഇരവിപുരം വടേ�വിള 691010
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1207294616 സജീന
2651,എJഎJ മൻ സിൽ 
-കസ5്  നഗർ ,വടേ�വിള ഇരവിപുരം വടേ�വിള 691010

1207296124 സമീന

656,ഹിസാൻ  -കസ5്നഗർ 
വടേ�വിള പി 
ഓ,വടേ�വിള ഇരവിപുരം വടേ�വിള 691010

1207010806 ഗൗരി�ു$ി
700,പു#ൻ വയലിൽവീ� ,

െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംഇരവിപുരം 691001

1207208566

േ-ഗസി 
േതാമH് 

1852,േമരി സദനം 
,,മു6�ൽ െവ�് ഉദയമാർ#ാ�പുരംഇരവിപുരം 691001

1207010773 റീ#
708,െസ5് േജാസ\ 
േകാേ$o ,തിേല�രി ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207010929 -ഫാൻ സീന
611,എJ .,ി.ഡയൽ ,മു6

N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011623 അ?2
1993,കട��റംപുറംേ<ാ�് ,

െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015679 േഗാമതി
4694,സുജാതാമ(ിരം,,െകാ

ല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207016122 സിgധു
893,െസ,ിൽെമ5്  

േകാളനി,പ)ിേ#ാടം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016660 േഷർളി
190,അനു-ഗഹ 

നഗർ ,,പളളിേ#ാ$ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016690 സിgധു
365,കhൂ.എJ .എJ 
േകാളനി,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016694 േമരി െമറീന
388,നhൂേകാളനി,പളളിേ#ാ

$ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207016695 ലേയാള
424,QSS 

േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016728 ൈഷലജ
1298,ആററുകാൽപുറംേപാ

�് ,പ)ിേ#ാ$ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016851 േമബിൾ
1859,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,പ)ിേതാ$ംഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016947 േരണുക
1448,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,പ)ിേ#ാ$ംഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016955 ശhാംലാൽ

1265,എ[് . 
സി.േകാ<ൗ6് ,,പ)ിേ#ാ

$ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016990 സുേരE

1525,ക]@ര 
കിഴ�തിൽ ,അXജലി 
നഗർ -118,,പ)ിേ#ാ$ംഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017071 േശാഭ
1842,പുതുവൽ 

പുരയിടം,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207017083 വിജി േജായി
1133,െസ�Cറിനഗർ -

56,,പളളിേ#ാ$ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017091 െറജീന േഷർളി
722,മാടെതQ്  

പുരയിടം,പളളിേ#ാ$ംഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017182 മിനി
1754,പുതുവൽപുരയിടം,,മു

6N�ൽ െവ�് ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207018025 റീന
1497,േ-തസhാഭവൻ  ഗലില 

നഗർ,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207018050 െറN[ൽ
259,ഗലീലേകാളനി,പ)ി

േ#ാടം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (ഈ�്) 691001
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1207209695 െസലിൻ

1539,പുതുവൽ പുരയിടം, 

േനതാജി നഗർ 
113,,മു6�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207006334

െജയിൻ ൈസമ
ൺ

616,കുള#ൂർപുരയിടം,

െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691001

1207006801 രാധാമണി 17,ജവാർേകാേ$o ,,െകാല�ംഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691001

1207006939 േവലു#ായി

7,പുതുവൽ 
പുരയിടം,ഇര$�ുളം,,െകാ

ല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691001

1207016008 സിgധു
1463,േഡാൺേബാJേകാ 

നഗർ ,പ)ി#ാ$ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016119 ഏലിയാ2
1289,എ[് .ആ5് .സി.േകാ<ൗ

6്  ,,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016340 ജയിൻ

386,െവളി[ം നഗർ -
97,കhൂ.എJ .എJ .േകാളനി,

,പളളിേ#ാ$ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016358 ജയ
1243,െസ�റി നഗർ 159 

,,പ)ിേ#ാ$ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016410 പുEപാ2
388,െവളി[ം നഗർ -

95,,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691013

1207016420 കു+ുേമാൾ
2007,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,പ)ിേ#ാ$ംഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691011

1207016430 േമരീസുഭ-ദ
326,കhൂ.എJ .എJ . 
േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016633 ഹയർനിസ
1439,എ[്  ആ5്  സി 

േകാബൗ6് ,പളളിേ#ാ$ംഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016652 മാജിദ
460,കhൂ എJ എJ 

േകാളനി,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016925 -ടീസാ
1975,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ -143,പല�ിേ#ാ$ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017080 െജസി>
1463,എ[് .എൻ  .സി.േകാ<ൗ
6് ,പ)ിേതാ$ം,െകാല�ംഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691013

1207017190 അ<ിളി 1814,ആ<ാടി,,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691001

1207017220 േമരി

1411,കട��റംപുറേ<ാ�് 
േഡാൺേബാJേകാനഗർ ,പ

ളളിേ#ാ$ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017279 േറാസി

130,െതേ� 
കായി�രപുരയിടം,,പ)ി

േ#ാ$ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017380 െബല�
409,കhൂ.എJ .എJ 
േകാളനി,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017487 സബീന
223,ഡിേ�ാപുരയിടം,ഇര

വിപുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017508 -ബിജി,് 
1354,എ[് .ആ5് .സി.േകാള

നി,പ)ിേ#ാ$ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017790 നബീസബീവി
1351,എ[് . ആ5്  സി 

േകാ<ൗ6് ,പളളിേ#ാടംഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018491 ആലീJ
848,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018649 േമരി
71,െസ,ിൽെമ5്  

േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207018691

ൈസനബാബീ
വി

1458,ഗാgധി നഗർ 
കാ<ൗ6് ,പ)ിേ#ാ$ംഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207023279 സുധിേമാൾ
1937,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691001

1207025455 േബബി
1296,എ[്  സി 

േകാ<ൗ6് ,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691001

1207187480 ശാരദ
77,പുതുവൽപുരയിടം,മു

6N�ൽ െവ�് ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691001

1207204798

െസലിൻ  
േതാമH് 

118,തിേല�രി മിഷhൻ  
േകാ<ൗ6് ,മു6�ൽ 

െവ�് ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691001

1207206538 സിൽവി

1652,കനാൽ 
പുരയിടം,പളളിേ#ാ$ം 

,,മു6�ൽ െവ�് ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691001

1207209248 േമാളി

1779,പുതുവൽ 
പുരയിടം,ഉദയമാർ#ാ6

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691001

1207211908 എലിസബ#് 
1759,പുതുവൽപുരയിടം,മു

6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691001

1207222935 ജൻ സി േമരി
502,Q.S.S.േകാളനി,പളളി
േ#ാ$ം,പളളിേ#ാ$ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207235779 റീനാ
1670,േനതാജി നഗർ 

8,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691001

1207240155 അനിത
2022,പുതുവൽപുരയിടം,ഉദ

യമാർ#ാ�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691001

1207240866 റാണി
919,പുതുവൽപുരയിടം,മു

6N~ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691001

1207272893 േജാർജീന 344,തിേല�രി,തിേല�രി ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691001

1207275655

-ശുതി 
സുശീ-(ൻ

5,അനു 
ഭവൻ  ,ഉദയമാർ#ാ�പു

രം ഉദയമാർ#ാ�പുരംെകാല�ം (െവ�്) 691001

1207216218 േമRസി

477,പുതുവൽ 
പുരയിടം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207216250 -ശീലത

1926,പുതുവൽ 
പുരയിടം,ഉദയമാർ#�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207216451 സിനി
724,പു#ൻ  വയലിൽ 

വീ� ,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207216462 ജയ
723,പു#ൻ  

വയലിൽ ,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207006734

െക.ഗിരിജാകു
മാരി

195,െയൻ സി 
മ(ിരം,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207006882 ജാസി 202,ജയിംJ വില�,െകാല�ംഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207006930 ദാസരാജൻ
147,പുതുവൽപുരയിടം,മു

6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207006977

േമരി�ു$ി 
ബിജു

1100,പുതുവൽ പു#ൻ  
വീ� ,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207006994

സിസിലി 
മാതhു

154,പുതുവൽ പു#ൻ  
വീ� ,മു6N�ൽ  െകാല�ംഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207007020 ജയ-ശീ 190,വിജയഭവൻ  ,െകാല�ംഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207008034 ജയ
1322,പുതു�ാലകിഴ�തി

ൽ ,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001
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1207008100 ജൂബി
396,േലനിെഡയിൽ ,േപാളയ

േ#ാ� ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207008727 പൗളിൻ
963,കിQിണി 

ഭവൻ  ,,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207008904 കനക2ാൾ
1502,െവളിയിൽവീ� ,മു6

�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207008943

റഹിയാന#്  
ബീവി

1948,പറNേ�ാ$്  
െതാടിയിൽ ,മു6N�ൽഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207009074

ഷീബാ 
െസബാ��ൻ

819,സുേരE 
ഭവൻ  ,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207009413 ഓമന
267,പുതുവൽപു#ൻ  

വീ� ,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207009432 അൽേഫാൻ സ
1226,ബി(ുഭവൻ  ,,മു6

N�ൽ െവ�് ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207009483 ഇ(ിരയ2
1300,എJ .എ 
ഭവനം,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207009535

കൃEണകുമാ
രി

571,കാനാവയലിൽ ,മു6
N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207009543 ആർ . കുമാരി

13,ലU് മി നിവാJ , 
കനാൽപുരയിടം,,മു6

N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207009577 സേരാജം

1965,പുതുവൽ പുരയിടം, 

തിരുവാതിര നഗർ 
35,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207009640 സുനിത

2071,പുതുവൽപുരയിടം, 

െവ6ർ േതാ�ിനു 
െത�് ,,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207009641 ത@മണി
1976,അംബികാ 

വിലാസം,മു6�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207009678 െ,ൽസി

1902,അർേണാൾk 
ഹൗJ ,ബീ[ നഗർ -

50,,ഉദയമാർ#ാ�പുരംഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207009701 -പിൻ സി

2002,പുതുവൽ 
പുരയിട,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207009724 ഫിേലാമിന
2045,കളീ�ൽ 

കട��റം,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207009733 ആശ
777,കനാൽപുരയിടം,ഉദയ

മാർ#ാ�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207009810 േലഖ

2027,െവ6ർേതാ�ിൽ ,തിരു
വാതിര നഗർ -

61,,ഉദയമാർ#ാ�പുരംഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207009853 സിgധു

1884,പുതുവൽ 
പുരയിടം,,ഉദയമാർ#ാ

�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207009867

വസ> 
കുമാരി

1949,പുതുവൽ 
പുരയിടം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207009883 േമരി�ു$ി

478,തിരുവതിര നഗർ -
44,പുതുവൽ 

പുരയിടം.,മാർ#ാ�പു
രം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207009889 ത@മണി

2042,വിജിതാ 
നിവാJ ,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001
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1207009924 അ<ിളി

640,മംഗല#്  
വീ� ,ഉദയമാർ#ാ�പു

രം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010161

സിgധു 
േജാണി

1864,പുതുവൽ 
പുരയിടം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207009989 നസീമ

1669,-ശീകുമാര 
ഭവനം,ഉദയമാർ#ാ�പു

രം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010031 വസ>

1975,പുതുവൽ 
പുരയിടം,മുഉദയമാർ#ാ

�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010051 സരസCതി
1896,എJ ആർ 

വില�,മു6N�ൽ െവ�ഉ്ദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010083

ആർ .ലളിത 
മണി

370,വയലിൽ 
വീ� ,,ഉദയമാർ#ാ�പു

രം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010165 അനിത
1964,ബീ[്  നഗർ -

27,,ഉദയമാർ#ാ�പുരംഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010173 േജാJപിൻ

1938,പുതുവൽ 
പുരയിടം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010211 റീ,
1936,പുതുവൽ 

പുരയിടം,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010217 െ-ഗNസി

97,അസിസസി 
നഗർ ,ഉദയമാർ#ാ�പു

രം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010264 എൽ .ബാബു

954,വയലിൽ 
വീ� ,ഉദയമാർ#ാ�പു

രം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010314 െജHി

1714,പുതുവൽ 
പുരയിടം,േനതാജി നഗർ -
37,,ഉദയമാർ#ാ�പുരംഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010336 സു(ര വടിW

746,കനാൽ 
പുരയിടം,,ഉദയമാർ#ാ

�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010342 ലിസിഡി-കൂJ

1729,പുതുവൽപുരയിടം,േന
താജി നഗർ -

62,,മു6N�ൽ െവ�്ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010349

വTസലകുമാ
രി

1911,പുതുവൽ 
പുരയിടം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010352 വി. വിജയൻ

1848,ജയകുമാർ 
ഭവനം,,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010361 ഗീത

2063,വിദhാ 
ഭവൻ  ,ഉദയമാർ#ാ�പു

രം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010375 -ശീേദവി

2120,-ശീേദവി 
ഭവൻ  ,േനതാജീനഗർ -

34,,ഉദയമാർ#ാ�പുരംഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691010

1207010381 േജhാതി ചി-ത
2007,-പീയഭവനം,മു6N�

ൽ െവ�് ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001
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1207010383 ബി(ു

2032,െകാേ6#്  
െത�തിൽ ,ഉദയമാർ#ാ

�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010394 അശCതി

1982,പുതുവൽ 
പുരയിടം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010405 രാധ

1954,െവ6ുർ 
േതാ�് ,ഉദയമാർ#ാ�പു

രം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010422 ലത

15,കനാൽ 
പുരയിടം,ഉദയമാർ#ാy

ർപുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010423 ത@2

939,കനാൽ 
പുരയിടം,മു6N�ൽ◌  

െവ�് ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010424 േബബി-പഭ
663,-പതhഷ,ഉദയമാർ#ാ

�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010455 പ@ജാUി

596,ആ,�കു?#്  
വീ� ,,ഉദയമാർ#ാ�പു

രം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010460 േശാഭന

1834,മ�ു 
ഭവനം,ഉദയമാർ#�പൂ

രം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010467 കൃEണ2

1849,പുതുവൽ 
പുരയിടം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010695 ഓമന
850,ച-(വിലാസം,മു6�

ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010508 ഗീത

1908,പുതുവൽ 
പുരയിടം,,ഉദയമാർ#ാ

�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010524 സിസിലിയാ2 112,രാജാ വിലാസം,െകാല�ംഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010529 -ശീ-പിയ

1785,പുതുവൽ 
പുരയിടം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010533 അേ>ാണിയ2

1843,പുതുവൽ 
പുരയിടം,,ഉദയമാർ#ാ

�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010557 െക.ഗീത

975,ആർഷ 
ഭവനം,,മു6N�ൽഉദയ

മാർ#ാ�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010593 മിനി

1816,മി5�ഭവൻ  ,തിരുവാതി
ര നഗർ -

50,,ഉദയമാർ#ാ�പുരംഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010634 ബിയാ-ടH് 568,നിനുേകാേ$o ,തിേല�രിഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010638 ബിനുജ
1344,തിേല�രിമിഷhൻ  ,മു6

N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010681 േലാറൻ സിയ
150,തിേല�രി മിഷhൻ  
േകാ<ൗ6് ,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010685 റാണി �ളമ5് 
727,െത�തിൽ പു#ൻ  

വീ� ,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010708

ജാJമിൻ  
�ളീ,J

1054,നിർ2ൽ 
ഭവൻ  ,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001
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1207010756 ലളിതാ2

23,വയലിൽ 
പുരയിടം,മു6N�ൽ  

െവ�് ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010799 ഐറിൻ
1175,െസ5്  ആ5ണീJ 
േകാേ$o ,മു6�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010823

േമരി 
സിൽവ�ർ 471,അസീHിനഗർ ,തിേല�രിഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010846 െകാ[�േ-തസh
1268,ബി(ുവിലാസം,െകാ

ല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010891 ഷീല 713,ഷാേലാം,േതജJ നഗർഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010936 െപാ?2.എൽ
1112,വയലിൽ 
വീ� ,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010946 ത@മണി
51,പു#ൻ വയലിൽവീ� ,മു

6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010952

േജായിJ 
എJ

1599,ഊരംപ)ി 
േകാ<ൗ6് ,മു6�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010965 ലളിത 324,ലളിത-തേല�രി,തിേല�രിഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010980 റാേഹൽ
100,മിഷhൻ േകാ<ൗ6് ,െകാ

ല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010982 സേ>ാE
1453,ലU് മി 

വിലാസം,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010991 സിബിൾ .എ\
1788,പുതുവൽപുരയിടം,മു

6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207010996 േമാളി
620,മിഷhൻ  

േകാ<ൗ6് ,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207011000

െമർളിൻ  
െഫർണാ6J 4627,െറkേറാJ ,മു6�ൽഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207011002 ഷാരി 350,അHീHീ നഗർ ,തിേല�രിഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207011006 മേഹശCരി
77,പുതുവൽപുരയിടം,,േകാ

േളo  നഗർ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207011009

േമാളികു$ിആ
ൻ -ഡൂJ

595,മിഷhൻ േകാ<ൗ6് ,തി
േല�രി ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207015312 ലU് മി
1064,കനാൽപുരയിടം,മു6

N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207015692 സതീ�
987,പുതുവൽ 

പുരയിടം,പ)ിേ#ാ$ംഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207015741 നാരായണി
1810,പുതുവൽപുരയിടം,മു

6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207015752 കമല2
2224,മുൻ സി�ൻ േകാളനി,

െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207015767 ബിനാൻ സി

785,വിേജE 
ഭവനം,ഉദയമാർ#ാ�പു

രം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207015809 േമരി�ു$ി

1693,പുതുവൽ 
പുരയിടം,,െകാല�ം 

േനതാജിനഗർ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207015824 മാർ-ഗി,ി
2013,പളളിേ#ാ$ം 
പുറേ<ാ�് ,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691006

1207015876 േശാഭന

1715,േനതാജി നഗർ , 

പുതുവൽ 
പുരയിടം,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207015985 ത@മണി
1841,സേ>ാE 

ഭവൻ  ,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207016360 കു+ുേമാൾ 1894,ജിനുഡയിൽ ,െകാല�ംഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001
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1207016507 േമാളി
1730,പുതുവൽപുരയിടം,മു

6�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207016741 ഷീല

1373,പുതുവൽ പുരയിടം 
േനതാജി നഗർ 

മു6�ൽ,മു6�ൽ 
െവ�് ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691006

1207016748 അനJ

1255,താഹിറാ 
മൻ സിൽ ,ഉദയമാർ#ാ6

പുരം,,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207016756 സിgധു
1773,പുതുവൽപുരയിടം,മു

6N�ൽ  െവ�് ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207016855 ലിസി
1853,േമരി 

സദനം,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207016989 ബി(ു
1815,പുതുവൽപുരയിടം 
മു6�ൽ ,മു6�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207017178 സുശീല
888,കട��റം,മു6N�ൽ 

 െവJ ,് ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207017228 എമിലി
2089,ഫിഷർെമ5്  േകാളനി 

േനതാജിനഗർ ,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691006

1207017506 ബീന 860,തിേല�രി,,തിേല�രി ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207028259 ജയ-ശീ
839,നാേ[ഴ#് കിഴ�തിൽ ,

മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 689696

1207088938 ച-(കല
1562,പു#ൻ പുരയിൽ ,മു

6N�ൽ െവ�് ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207173528 കനിയ2.എം
660,പാരൈഡJ,മു6N�

ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207187268 േമരി ശാ>
146,പുതുവൽപു#ൻ വീ� ,

െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207187434 െചല�2

4,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,,ഉദയമാർ#ാ�പു

രം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207187564 കൃEണ2
233,ശാ>പുരN�ൽ ,െകാ

ല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207187571 ലത
1862,ശാ>പുരN�ൽ 
മു6N�ൽ ,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207187607

സനൂജ  
ജാJമിൻ

72,പറേ�ാ$്  
െതാടിയിൽവീ� ,െകാല�ംഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207191947 രാധാമണി

1598,കനാൽ 
പുരയിടം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207191963 ധനലU് മി
2018,പുതുവൽപുരയിടം,ഉദ

യമാർ#ാ�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207191973 ശാ>2
1598,കനാൽപുരയിടം,ഉദയ

മാർ#ാ�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207191976 ൈലല
1978,പുതുവൽപുരയിടം,മു

6�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207192003 േജാൺസൺ

1303,സരസCതീ 
വിലാസം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207192009 -പസ?
1977,പുതുവൽപുരയിടം,ഉദ

യമാർ#ാ�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207192045 വിജയലU് മി

940,മാവിള 
വട�തിൽ ,ഉദയമാർ#ാ

�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001
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1207192049 നിർ2ല
1053,പുതുവൽപുരയിടം,ഉദ

യമാർ#ാ�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207192069 പുEപ൦
1774,പുതുവൽപുരയിടം,ഉദ

യമാർ#ാ�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207192085 റാണി
1216,കായി�രപുരയിടം,ഉ
ദയമാർ#ാ�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207192106 സുധർ2
910,പുതുവൽപുരയിടം,ഉദ

യമാർ#�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207192113 ഇ(ുകല

559,കല�ിംQൽ 
വീ� ,ഉദയമാർ#ാ�പു

രം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207192115 അനീഷ

1596,കനാൽ 
പുരയിടം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207192131

ആർ .സി.േഡാറ
J

1994,പുതുവൽ 
പുരയിടം,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207192149

െമ,ിൽഡാേഗാ
മJ

1885,പുതുവൽ 
പുരയിടം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207192156 െനജീന എൻ

1277,കളീN�ൽ 
കട��റം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207192158 കുമാർ

1984,പുതുവൽ 
പുരയിടം,ബീ[നഗർ -

30,,ഉദയമാർ#�പുരംഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207192162 ശശിധരൻ

2025,െകാേ6#്  
പടി+ാ,തിൽ ,,മു6N�

ൽ െവ�് ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207192163 അ<ിളി
1988,തംബുരുനിവാJ ,ഉദയ

മാർ#ാ�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207192165 ജയലU് മി
13450,േജhാതിE ,,ഉദയമാ

ർ#ാ�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197437 ഓമന
1792,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197438

േമരി സുജാ 
-കി�ഫർ

950,അസിJ 
നഗർ ,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197441 േമരി.െജ 554,ആേരാഗh േമരി,െകാല�ംഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197444

സുനിത 
േജാൺസൺ

121,േടാണി 
ഹൗJ ,,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197453 േയശുദാസൻ 465,ബിജു ഭവനം,െകാല�ംഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197464 െജസീ>
569,തിേല�രി മിഷhൻ  
െകാ<ൗ6് ,തിേല�രി ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197465 െസലിൻ 559,-പീതാ ഭവൻ  ,െകാല�ംഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197469 �ളമ5് 
468,അHീസിനഗർ ,മു6

N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197470 േ\ ളാെറൻ സhാ 553,സജിനിവാJ,തിേല�രിഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197486 െമ,ിൽഡ
2041,മിഷhൻ േകാ<ൗ6് ,മു

6N�ൽ ഈ�് ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197494 അൽേഫാൺസ
1156,േമാളി 

േകാേ$o ,തിേല�രി ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197507 വിനയദാJ 831,െകJവിൻ  ,മു6N�ൽഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001
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1207197512 ജൂലി`

1243,േജാJഫിൻ  
േകാേ$o ,മു6N�ൽ ,,മു6

N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197526 ലീന
500,തു6#ിൽവീ� ,മു6

N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197555 രമhാകhEണൻ
382,പു#ൻ വയൽ ,മു6

N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197583

സ]ി 
െസബാ��ൻ

1318,നി2ിേകാേ$o ,മു6
N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197609 േമരിേമാളി 520,കു?ിൽവീ�,തിേല�രിഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197623 ജാന,് 
457,അസീസിനഗർ ,മു6

N�ൽ െവ�് ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197628 േ-ഗസി
97,മിഷhൻ  

േകാ<ൗ6് ,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197629 -കിJററഫർ
1320,മിഷhൻ േകാ<ൗൺ ,തി

േല�രി ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197634 അയറിൻ
285,മിഷhൻ േകാ<ൗ6് ,മു

6�ൽ െവJറ^ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197636 ജാന2 1075,േവ@രവീ� ,മു6�ൽഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197637

ആലീJ 
േസവhർ

478,ആലീJ 
വില�,മു6�യൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197644 എൻ  .െപാ?ൻ 715,േമരി േകാേ$o ,െകാല�ംഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197645

തൻ സിഎൽവി
ൻ

604,എൽവിൻ േകാേ$o ,മു6
N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197649 േമാളി
1285,പു#ൻ  
വയൽ ,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197650

-പതാn 
ച-(ൻ

508,പു#ൻ വയലിൽവീ� ,
മു6N�ൽ െവ�് ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197654 േമരി അമുദ
6384,ജNവില�,പു#ൻ  
വയൽ ,,മുണടN�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197672 ബി(ു
881,കലhാണിസദനം,മു6

N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197683 സുധാമണി
609,തിേല�രി മിഷhൻ  
േകാ<ൗ6് ,തിേല�രി ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197688 വിൽസൺ
1096,ഷിബുെടയിൽ 

പു#ൻ വയൽ ,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207197691 േജായിJ
533,തിേല�രി മിഷhൻ  
േകാ<ൗ6് ,മു6N�ൽഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207200683

ൈഷനി 
ൈമ�ിൾ

1727,പുതുവൽ 
പുരയിടം,േനതാജി നഗർ -
61,,ഉദയമാർ#ാ�പുരംഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207200690 uാര,് േ-കാJ
1061,േ-കാJ 

െഡയിൽ ,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207200917 െജ.വീരലU് മി
1512,ശിവവിലാസം,മു6�

ൽ െവ�് ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207202300 മിനി

608,കനാൽപുരയിടം,മു6
N�ൽ ,,ഉദയമാർ#ാ6പു

രം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207202331 അമല
1250,വലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,,മു6�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207202889 ജയ-പഭ
1748,പുതുവൽ 

പുരയിടം,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001
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1207202891 റീന

1835,പുതുവൽ 
പുരയിടം,ബീ[്  നഗർ -

75,,ഉദയമാർ#ാ6പുരംഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691010

1207202892 രാഗിണി

1797,കളീN�ൽ 
െത�തിൽ ,ഉദയമാർ#ാ6

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207202893 രജിനി

1867,പുതുവൽ 
പുരയിടം,ബീ[ നഗർ -

28,,ഉദയമാർ#ാ�പുരംഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207202894 േജാJലീന

2068,പുതുവൽ 
പുരയിടം,,ഉദയമാർ#ാ6

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207204583 മിനി

1996,വയലിൽ 
െത�തിൽ ,കനാൽ ,മു6N
�ൽ ,,ഉദയമാർ#ാ�പു

രം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207204748 സുമ
1935,പുതുവൽപുരയിടം,,ഉ
ദയമാർ#ാ�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207207079 ധനലU് മി

1697,പുതുവൽ 
പുരയിടം,േനതാജി 

നഗർ ,,ഉദയമാർ#ാ�പു
രം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207208595 സുനിത

1826,പുതുവൽ 
പുരയിടം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207208699 രജനി

1907,പുതുവൽ 
പുരയിടം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207208791 ശശികല

1812,വിEണു 
ഭവൻ  ,ഉദയമാർ#ാ�പു

രം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207209443 മ�ു
923,പുതുവൽപുരയിടം,മു

6N�_ െവ�് ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207209623 സരിതേമരി

1964,പുതുവൽ 
പുരയിടം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207209624 ജന,് 
460,പുതുവൽപുരയിടം,ഉദ

യമാർ#ാ6പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207209665 -പസ?

1776,പുതുവൽ 
പുരയിടം,,ഉദയമാർ#ാ6

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207209707 സുജാത

1991,പുതുവൽ 
പുരയിടം,മു6N�ൽ 

െവ�് ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207209708 ലത

1859,പുതുവൽ 
പുരയിടം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207209788 റജീന

902,കളിN�ൽ 
കട��റം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207209977 -പഭ

1068,ബീ[ 
സൗ#് ,,ഉദയമാർ#ാ �

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207210027 സുനിത

1818,പുതുവൽ 
പുരയിടം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001
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1207210422 ചി-ത

902,പുതുവൽ 
പുരയിടം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207212424 ദീപ

2036,െകാേ6#്  
കട��റം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207213938 രജി.ഐ.ജി
1130,ആർ .,ി. 

നിവാJ ,,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207213986 രജനി
1068,കനാൽ 

പുരയിടം,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207214726 ലളിത

369,സരസCതി വിലാസം  
മു6N�ൽ  
െകാല�ം,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207220201 ഷീജാ നിസാം

607,കു+ിരാമ മ(ിരം 
മു6�ൽ 

െവ�്,മു6�ൽ െവ�ഉ്ദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207220250 മിനി.എJ

424,കിണ,ഴിക#ുവീ� ,മു
6N�ൽ 

െവ�് ,,ഉദയമാർ#ാ�പു
രം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207222188

വിജയൻ  .വി.
ആചാരി

2028,െകാേ6#്  
പടി+ാ,തിൽ ,,ഉദയമാ

ർ#ാ�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207222203 ത@േമാൾ

1794,അഖിൽ 
ഭവനം,പുതുവൽ 

പുരയിടം,മു6N�ൽ 
െവ�് ,ഉദയമാർ#ാ�പു

രം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207222210 സീമ

862,പുതുവൽപുരയിടം,മു
6N�ൽ ,െകാല�ം,ഉദയമാ

ർ#ാ�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207222215 ജHി

1829,പുതുവൽ 
പുരയിടം,മു6N�ൽ 

െവ�് ,ഉദയമാർ#ാ�പു
രം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207222310 സുഷമ

1850,സുധിവിലാസം,മു6N
�ൽ 

െവ�് ,,ഉദയമാർ#ാ�പു
രം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207222261

െകാ[േ-തസhാ
 ആ5ണി

1032,പുതുവൽ 
പുരയിടം,മു6N�ൽ 

െവ�് ,,ഉദയമാർ#ാ�പു
രം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207222262 -പേശാഭന

997,വിEണു 
മായഭവനം,,ഉദയമാർ#ാ

�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207222276

േരാഹിണി�ു
$ി

2021,പുതുവൽ 
പുരയിടം,മു6യ�ൽ ,െകാ
ല�ം,ഉദയമാർ#ാ�പുരംഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207222306 പIാവതി

773,തിരുവാതിര നഗർ -
161,കനാൽപുരയിടം,,മു6

N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207222393

െ-ഗNസി 
േറാബർ$് 179,ലിHി ഹൗJ,െകാല�ംഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001
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1207222877 അ?�ു$ി
963,പുതുവൽപുരയിടം,ഉദ

യമാർ#ാ�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207228956 മാരിയ2ാൾ
2031,കൃEണ 

ഭവൻ  ,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207230931 ബിജി
1260,കനാൽപുരയിടം,മു6

N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207232668 സുേനജ

1005,പുതുവൽ 
പുരയിടം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207233181 മXജു
889,പുതുവൽപുരയിടം,ഉദ

യമാർ#ാ�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207233412 ശhാമള
933,പുതുവൽ 

പുരയിടം,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207233930 ആൻ സി
1998,ബീ[് നഗർ 

76,ഉദയമാർ#ാ�പുരംഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207233938 ശാ>ി
1999,പുതുവൽപുരയിടം,ഉദ

യമാർ#ാ�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207234233 അനില വി
1961,ആരh 

ഭവൻ  ,മു6�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207234711 സിമി

949,പുതുവൽ 
പുരയിടം,മു6N�ൽ 

െവ�് ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207235898 റിമാഡി-കൂJ

597,േതാമJ 
േകാേ$o,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207235911 േശാഭ
1130,എJ ,ി 

ഡയൽ ,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207236761 ജാസി േറായി
460,തിേല�രി മിഷhൻ  
േകാ<ൗ6്,മു6N�ൽഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207236780 ആനി
100,തിേല�രി മിഷhൻ  
േകാ<ൗ6്,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207236783 �ാൻ സി
457,അസീസി 

നഗർ ,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207236837 പുEപലത 932,മാ<ൂ,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207239516 സിtു
1839,പുതുവൽപുരയിടം,ഉദ

യമാർ#ാ�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207239706 ൈഷജ

1091,പുതുവൽ 
പുരയിടം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207240705 സിgധു

1004,പുളി>ി$ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഉദയമാ

ർ#ാ�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207241114

അേയാണ 
െബൻ 467,മേനാo  ഭവൻ  ,തിേല�രിഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207241795 -പവീണ

1604,മണി 
മ(ിരം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207242189 ലിസി

1947,മണി 
മ(ിരം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207242835

ലU് മി 
കനകരാജൻ

454,വയലിൽപു#ൻ വീ�,ഉ
ദയമാർ#ാ�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207242973 പൗളിൻ
473,തിേല�രി മിഷhൻ  
േകാ<ൗ6്,മു6N�ൽഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001
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1207243207 ഷീല
1120,പുതുവൽപുരയിടം,ഉദ

യമാർ#ാ�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207244721 നിനു
539,നിനു 

േകാേ$o,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207244773 ഉഷ ലാൽ 225,-പശാ>്,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207247916 ലിHി
44,തിേല�രിമിഷhൻ േകാബൗ

6്,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207248707 പാർpതി
1849,പാർpതി ഭവൻ   
ന(നം നഗർ,െതേ�വിളഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691011

1207249405

ജയലU്മി 
ആർ

993,ജയ>ി 
വിലാസം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207249768 േമാളി

708,െസ5് േജാസ\ 
േകാേ$o,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207249980 അനിത

1974,പുതുവൽ 
പുരയിടം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207250601 േറാസി 492,തറയിൽ ,മു6N�ൽഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207251363 െസൽമ

1064,പുതുവൽ 
പുരയിടം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207251590 ഹാന^^
43,അHീHി 

നഗർ ,മു6�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207251687

സരസ2 
മറിയാ2

891,േ-ഗJ 
വില�,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207253352 ഷീജാബാബു
84,ബിജു 

ഭവനം,,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207253805 ഗംഗ
155,വാരുവയൽപുരയിടം,

മു6N�ൽ ഈ�് ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207254105 ശിവൻ
650,ജാനകി 

വിലാസം,തിേല�രി ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207255000 സിസി േജാJ
1347,ഭാർ�വീ 

വിലാസം,മു6�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207257425 ദീപ-പഭ

973,ഷിനു 
നിവാJ,മു6N�ൽ 

െവ�് ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207257741 ആനി
521,പൂവ#ി@ൾ ,മു6�

ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207259542 Jമിതാരാജൻ
1452,പറNേ�ാ$് 

പടി+ാ,തിൽ ,െകാല�ംഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207261639

എ. 

െജാഹറാൾ 
ബീവി

1455,െമർസിലിവില�,ഉദയ
മാർ#ാ�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207261684 സുജ
545,െമേഡാJ 

വില�,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207262193 െജHി
970,എJ.ജി.േകാേ$o,െകാ

ല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207262774 ൈഷലജ
359,േമ[ിൽവീ�,മു6N�

ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207262895 സുജ

1669,പുതൂവൽ 
പുരയിടം,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207262922 ഗംഗ
1425,തിേല�രി 
മിഷhൻ  ,തില�രി ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001
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1207262956 ,ി. -ശീേദവി
951,പുതുവൽ 

പുരയിടം,മു6ടN�ൽഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207264054 െവ]ില
754,രാഗസംഗമം,മു6N�

ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207266659 ജNേമാൾ
842,തിേല�രി മിഷhൻ  
കാ<ൗ6്,മു6N�ൽഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207267999 സിജി എJ 1742,-പണവം,മു6N�ൽഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207268366 േമRസി മീന
972,പു#ൻ  
വീ�,മു6�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207268532 അനിത എJ
343,A.R.A നഗർ -

108,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207268858 േമരി സീമ

595,േഷാൺ 
െഡയിൽ ,ഉദയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207269817 േശാഭ
635,�ീഫൻ  

JകCയർ ,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207269825 ജൂഡി#് വി 711,ജൂലി േകാേ$o,തിേല�രിഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207270926 നാൻ സി.പി

320,പു#ൻ  
വീ�,ഉദയമാർ#ാ�പു

രം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207271921 മ�ു

1870,േറാബിൻ  
ഹൗJ,ഉഭയമാർ#ാ�

പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207272894 നിഷ
124,തിേല�രി മിഷൻ  

േകാ<ൗ6്,മു6N�ൽഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207272896 -പീതിേമരി 1250,തിേല�രി,തിേല�രി ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207273938

റഹുമ#് ബീ
വി

1246,ബിനു 
മൻ സിൽ ,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207274010

െബൻ സി പി 
െപേരര

283,തിേല�രി, മിഷhൻ  
േകാ<ൗ6്,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691002

1207274641 ചി-ത
1066,പറേ�ാ$് 

പടി+ാ,തിൽ ,മു6�ൽഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207275059 വസ>
246,ആസിയ 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207275066 മായ

1097,പുതുവൽപുരയിടം 
മു6N�ൽ െവ�് 

െകാല�ം,ഉദയമാർ#ാ�
പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207275259

കാർ#ിക 
വി രാo

1055,കനാൽപുരയിടം,ഉദയ
മാർ#ാ�പുരം ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207276660 ശാ>
77,വടേ�േപാ[യിൽ 

വീ�,മു6N�ൽ ഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 689696

1207294089 െജHി

1537,കളീ�ൽ െത�തിൽ 
തിരുവാതിര 

നഗർ ,മു6N�ൽ െകാല�ംഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691001

1207296162 ജിൻ സി രാജൻ
1600,പുതുവൽ പുരയിടം 
േനതാജി നഗർ ,മു6N�ൽഉദയമാർ#ാ�പുരംമു6N�_ 691010

1207291708

നീതു എJ 
ബാബു

204,േചരൂർ 
കൃEണാലയം,പ$#ാനംഉദയമാർ#ാ�പുരംവടേ�വിള 691021
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1207293969 ശാലിനി
438,കൃEണകൃപ 

വികാJ  നഗർ ,പ$#ാനംഉദയമാർ#ാ�പുരംവടേ�വിള 691021

1207295686

ആതിരേമാഹ
ൻ

221,ഡിൈവൻ  
വികാJനഗർ 

പ$#ാനം,പ$#ാനം ഉദയമാർ#ാ�പുരംവടേ�വിള 691010

1207090125 മണി
1269,തി$യിൽ 

െത�തിൽ ,,വാള#ുംഗൽ ഉളിയേ�ാവിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207213090

െസv/ 
ഇനായ#ുല� 
സാഹി�് 

526,ദീപാ 
നിവാJ ,ഇരവിപുരം ഉളിയേ�ാവിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207228864 സുധ  എJ
2291,പ?5ഴികം,ഇരവിപു

രം ഉളിയേ�ാവിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207246193

പുEപലത 
എൻ

1918,വിേനാ/ 
ഭവൻ  ,േചതന നഗർ ഉളിയേ�ാവിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207269949

െക 
വിജയകുമാർ

168,വിേനാ/ഭവൻ  ,ഇരവി
പുരം ഉളിയേ�ാവിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207278885 സംഗീത
1883,െവളിയിൽ 
വീ�,ഇരവിപുരം ഉളിയേ�ാവിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207279181 സിgധു
1905,സാജൻ  

നിവാJ,കരുവയൽേതാ� ഉളിയേ�ാവിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207282930 രതി 1836,പുതുവീ�,കൂ$ി�ട ഉളിയേ�ാവിൽ ഇരവിപുരം 691020

1207285177 സരിത
146,േതാ6ിവയൽ ,േചതന 

നഗർ ഉളിയേ�ാവിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207285596 വിനീT വി
2022,കളരിയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ഉളിയേ�ാവിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207289094 ലീലാമണി
1977,മണിവീ�,-ശീ 
ശരവണനഗർ ഉളിയേ�ാവിൽ ഇരവിപുരം 691011

1207000498 -പീതി
99,െവളറു>റകിഴ�തിൽ ,

ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ കിളിെകാല�Za 691019

1207001987

കൃEണകുമാ
രി

21,പുളിയംകു?#് ,കിളി
െകാല�Zർ ഉളിയേ�ാവിൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207003236 സുമം െക
814,ൈക�ളളി�ളളി 
പണയിൽ ,,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ കിളിെകാല�Za 691008

1207066710 ബി(ു
153,ചിറയിൽകടയിൽ ,,ി 
െക എം സി കരിേ�ാ� ഉളിയേ�ാവിൽ കിളിെകാല�Za 691005

1207072607 ലത
1587,അമരുവിളപടി+ാ,

തിൽ ,കല��ംതാഴം ഉളിയേ�ാവിൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207190381 ഷീല
622,വി.ആർ .നിവാJ ,ഉളിയ

േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ കിളിെകാല�Za 691019

1207190695 മണി
212,മുളമൂ$ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207195577 ഫാ#ിമു#് 
434,വാറുവിളപു#ൻ  
വീ� ,ത$ാർേകാണം ഉളിയേ�ാവിൽ കിളിെകാല�Za 691005

1207204589 ഡി.സുനിത
77,ഷിബിൻ  

നിവാJ ,,കിളിെകാല�Zർ ഉളിയേ�ാവിൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207214212 ഒസീലാബീവി
519,സഫർ 

മൻ സിൽ ,,പു>ല#ാഴം ഉളിയേ�ാവിൽ കിളിെകാല�Za 691014

1207252049

മിനിേമാൾ 
ൈവ

841,മുല�േ=രി 
കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ ഉളിയേ�ാവിൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207261171 -ശീജ
271,പു#ൻ വിള 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെ�ാല�Zർ ഉളിയേ�ാവിൽ കിളിെകാല�Za 691004
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1207283587 റസീന
654,നJന മൻ സിൽ  

ശിവാ നഗർ,പു>ല#ാഴം ഉളിയേ�ാവിൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207286505 ദീnതി

834,ൈകലാസം മീനാUി 
നഗർ ,പു>ല#ാഴം 
കിളിെകാല�Zർ പി ഒ ഉളിയേ�ാവിൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207202561 ബി(ുേമരി
3,ജാJമിൻ  

ഭവൻ  ,െകാടുവിള ഉളിയേ�ാവിൽ കിഴേ�കല�ട 691502

1207230034 സീത2 ഓ 280,-ബാ�ണഴികം,േപരൂർ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാ,@ര 691005

1207260513 ഷീബ
791,ആസി\ 

മൻ സിൽ ,പു>ലതാഴം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാ,@ര 691004

1207000126 മഹാലU് മി
1328,മനുഭവൻ  ,,ഉളിയേ�ാ

വിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000134 ഉഷാകുമാരി
110,രതീE 

ഭവൻ  ,,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207216727 ദിവh
1515,ൈഷലജ 

മ(ിരം,,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207216723 -പഭ.സി

662,വടേ�വിള 
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207216725 സിgധു
1475,ബിഎJനിവാJ ,ഉളി

യേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207216730 ഉഷ

730,കവനാട#്  
പടി+ാ,തിൽ ,ഉളിയേ�ാ

വിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002124 ഷീബ 63,പIസദനം,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000019 ഷീലാകുമാരി

932,പഴയ#്  
പടി+ാ,തിൽ ,ജനനി 
നഗർ -78,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000029 വിജില എം
312,വിEണുഭവൻ  ,ഐല5് 
 നഗർ -12,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000045 ലീലാ2 1270,ഷിബുഭവൻ  ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207000094 ശകു>ള.,ി
940,പന[ിനഴിക#ുവീ� ,

െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207000246 ലത

167,േപാ[യിൽകിഴ�തിൽ ,
ഗുരുേദവൻ നഗർ -

24,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000289 പാറുകു$ിയ2

147,വടേ�വിള 
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000318 അ<ിളി എJ
649,പഴയ#ുെത�തിൽ ,ഉ

ളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000409 േരEമ
940,പഴയ#്  

െത�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000485 ജയിHാേമാൾ

890,സുനിൽനിവാJ ,കരി
<ാലിൽ 

കിഴ�തിൽ ,,ഉളിയേ�ാവി
ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000518 കുമാരി ഷീജ
568,ഞാറവിളെത�തിൽ ,◌് ,

െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019
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1207000565

എൻ  .ശിവരാമ
ൻ

184,വയലിൽ 
പു#ൻ വീ� ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000573 വിജയകുമാരി
952,കരുവാ#റപു#ൻ വീ

� ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207000577 കൃEണൻ കു$ി
939,പഴെയ#്  െത�തിൽ 

വീ� ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207000581

സുൈബദാബീ
വി

405,തട#ിൽ 
പു#ൻ വീ� ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000609 സിേശാഭന

165,േപാ[യിൽ 
കിഴ�തിൽ ,ഐല5് നഗർ ,ഉ

ളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000881 -ശീരംഗൻ
487,ച�ുള#്  

ഹൗJ ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691011

1207000941 ഡിജി

102,േതാ$�ംമുഖ#്  
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207001049 എം.ഫിേലാമിന
1165,െസ5്  േജാJ 
േകാർേ$ഴJ ,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207001431 ബി(ുേമാൾ
1407,വലിയഴികം,ഉളിയ

േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207001437

െക.എം. 

സCാമി നാഥൻ
698,മുനിസി�ൽ 
േകാളനി,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207001478 ലീലാ2
1895,ആ,�ചി,െത�തിൽ ,

െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207001526 ലീലാകുമാരി

159,തിരുേവട#്  
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207001606 േമാളി.എൽ

448,കുറുേവലിൽ 
െത�തിൽ , 

ഉളിയേ�ാവിൽ .,ഉളിയ
േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207001689 ശhാമള
105,പ)ിയംകു?#്  
വീ� ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207001713 രമാേദവി.എJ
1346,അ<ാടി 

ഹൗJ ,,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207001736 എH് .ആർ .ലത
1561,ക]മ#്  െത�തിൽ 

വീ� ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207001749 േകാമളവല�ി

132,കാവനാട#്  
പടി+ാററതിൽ ,ഉളിയ

േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207001770 വിജയകുമാരി
11233,ഉഷH് ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207001780 വിജയകുമാരി
563,െകാ[� കേ6ാലിൽ 
വീ� ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207001787 മിനിേമാൾ
6,വി-കമലായം,ഉളിയേ�ാ

വിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207001791 കുമാരി എJ
935,പുEപമ(ിരം,,ഉളിയ

േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207001803 ഗിരിജ
156,െവള�>റകിഴ�തിൽ ,,

ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019
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1207001807 ലാലി

1518,ക]മ#ു 
െത�തിൽ 

വീ� ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207001825 മിനി
903,പ)ിയം കു?T 
വീ� ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207001847 സുജാത
1336,സുജാത 

ഭവനം,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207001891 അജി
1638,ചീരാംേചരി 
േകാളനി,,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207001907 സുജാത

167,തിരുേവാട#്  
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207001908 െസലീന
1126,ഉഷJ ,,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207001930 നാണി ദാസൻ
598,മഹാIാ ഗാgധി 
േകാളനി,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207001950 രാജ2
1014,മ�ു 

മ(ിരം,ഉളിേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207001953 അംബിക

1107,കുറുേവലിൽ 
പടി+ാററതിൽ ,ഉളിയ

േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207001962 േമാള2
494,ചിരാംേ[രിേകാളനി,

െപരിനാ� ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002004 മഹിളാമണി
1753,മഹാരാജ 

മ(ിരം,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002027 -ശീകല.പി

1201,ക]മ#്  
വട�തിൽ ,-ശീഭ-ദാനഗർ -

131,,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002072 വിജയ2.െക

1732,പനവിള 
വട�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002082 ,ി.പി. ഷീല

406,െതാടിയിൽ വീ� , 
സാഗര 

നഗർ ,,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002314 -പദീn
1735,ആശാനിവാJ ,ഉളിയ

േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002104 സി.ആർ .ഷീല

118,കരു<ാലിൽ 
കിഴ�തിൽ ഷിബു 
ഭവൻ  ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002116 പുEപവല�ി
1243,േതാ$ംമുഖ#്  
വീ� ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002145 ൈഷജ
910,കാർ#ിക 
വീ� ,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002210 സുനില ആർ 1501,പുതുവീ� ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002222 രാധാമണി
887,ചിറയിൽ പു#ൻ  

വീ� ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002274 ലതിക
456,കാവടികിഴ�തിൽ ,

െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002279

േരണുക സി 
ജി

284,പു#ൻ വീ$ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002282 ജയലU് മി

1770,സൗപർ]ിക 
മാതൃക 

നഗർ ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002295 -പസ? സി ജി
284,പു#ൻ  വീ$ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002
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1207002358 സുമം
762,രാജീW 

നിവാJ ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002423 സരസCതി
1655,േകേള#ുേകാളനി,ഉളി

യേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002433 സതി

1126,കാ$�ംപുറ#്  വീ� 
-ശീഭ-ദനഗർ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002452 സേരാജിനി
723,പു#ൻ  

വീ$ിൽ ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002498 ശാലിനി
1572,ആ,Zർകിഴ�തിൽ ,

െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002520 ബി(ു എH്
1447,െവേ>#്  
വീ� ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002551 േരണുകാേദവി

1072,-ശീലU് മി,കട�ാ�ട,

വൃ(ാവൻ  ,-
200,,ഉളിയേകാവിൽ െവ�് ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002552 സതി
599,പുളിവിള 

വീ� ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002567 സിgധു
1181,ക]മ#ുകുളQര 
വീ� ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002568

എH് . 
സുകുമാരി

1039,പണയിൽവട�തിൽ ,
ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002575 ലീന.എൻ 743,േകേള#ുവീ� ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002586 രTന2
1193,മുൻ സി�ൽേകാളനി,ഉ

ളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002605 കല
1650,േകേള#്േകാളനി,ആ

-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002606 ത@മണി

1371,ചി#ിര പനവിള 
വട�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002628 സുധർ2
125,പളളിയം 

കു?് ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002637 ഭഗിനി
1571,എൻ  . 

വിളയിൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002647 രാധ
1653,േകേള#് 
വീ� ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002656 ലത
319,കിഴ�ട#്  

പടി+ാ,തിൽ ,ആ-ശമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002662 ലളിത
568,കുറുേവലിേകാളനി,ഉളി

യേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002687 നിസാ2 M

1550,ആ,�[ിറ 
ഹൗJ ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002692 ലളിത
569,കുറുേവലി 

േകാളനി,ഉളിയേകാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002713 അജിത
1574,െതേ�െവളിയിൽ ,ഉളി

യേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002721 കല

907,-ശീരംഗ#് 
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002726 സരസ2
777,മുനിസി�ൽേകാളനി,ഉ

ളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

Page 111 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207002729 സജിത ബി
1485,പന[ിനഴികം,,ആ-ശാ

മം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002730

സുവർ]കുമാ
രി

516,കാവുംഭാഗ#ുവീട,◌് ,
ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002733 അ<ിളി
517,കാവുംഭാഗ#ു 

വീ� ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002764 ത@മണി

1748,തിരുേവാട#്  
പടി+ാ,തിൽ ,ഉളിയേ�ാ

വിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207003046 -പിയ
1600,വിEണുവിലാസം,ആ

-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002781 വി ച-(ിക
548,മുൻ സി�ൽേകാളനി,ഉ

ളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002797 അനിത
359,പറ<ിൽെത�തിൽ ,ആ

-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002848 വാസിനി
1615,ചിറയിൽ 
വീ� ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002866

ഗീതാകുമാരി 
ഒ

1195,-തിപു-തി 
ഭവൻ  ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002925 േബബി
1018,ആ,Zർ 

കിഴ�തിൽ ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002932 ബി(ു
186,കുമാർ 

നിവാJ ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002942

ഉ]ികൃEണൻ  .
െക

1457,െവേ>#്  
വീ� ,ൈവദhശാലനഗർ -

243,,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207002952 രണേദW
1606,വിദhാ 

ഭവൻ  ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207003002 ഷീന വി
706,െവളിയിൽെത�തിൽ ,

െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003021

ശിവ-പസാ/  
ഡി

375,-പസാ/ 
മ(ിരം,ഗാ(ിനഗർ 

94,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003177 വിജയ2 സി 109,പുതുവീ� ,,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003179 രാഖി എJ
799,കല��ംപുറ#്  
വീ� ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207003207 ഗീത െക
64,േബാ$് പുരഹൗJ ,ഉളിയ

േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207003232 കല��ാണി
918,േപരാട#്  

െതാടിയിൽ ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003252 സിgധുറാണി

87,പ�മി ഹൗJ വ 
യലിൽ പു#ൻ  

വീ�,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207003257 ലിസ.എJ
1365,സുശീല 

മ(ിരം,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003258 ലത
1507,ആ,�ചിറയിൽ 

വീ� ,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207003277 അ<ിളി

1473,അഭിലാE 
ഭവൻ  ,ൈവദhശാലനഗർ -

332,,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003290 വTസല

1666,വിള�ാ$്  
െത�് ,സമർxിനഗർ -

64,,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003320 സിനി

919,പ)ിയംകു?#്  
വീ� ,വിള��റം നഗർ -

38,,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019
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1207003327 ഉഷ

331,പനവിള 
വട�തിൽ ,ൈവദhശാലനഗ
ർ -331,,ആ-ശാമം േനാർ#് ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003340 രഘുനാഥൻ

19,പ)ിയംകു?#്  
പടി+ാ^റതിൽ ,ഉളിയ

േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207003354 രമ എJ
1326,കൃEണസരJ ,ആ-ശാ

മം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003355 സഹേദവൻ

1651,േകേള#ു 
േകാളനി,ൈവദhശാലനഗർ +

85,,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003362 ച-(ിക
1019,കുറുേവലിൽ 

െത�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207003374 ജലജ
12,മല�ക#ുകിഴ�തിൽവീ

� ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003390 ഭവാനി
589,കുറുേവലി 

േകാളനി,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207003406 െക.സഹേദവൻ

803,വലിയഴിക#്  
പടി+ാ,തിൽ ,വി.എൻ  -

461,,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003411 േസാമിനി

1726,പനവിള 
വട�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207003438 സുജാത
1492,ആ,Zർ 

കിഴ�തിൽ ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003446 േസാമലത.എൻ
1,വിലാസ 

മ(ിരം,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003450 സുമ
902,തvിൽ 

വീ� ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207003463 ച-(മതി
284,പു#ൻ വീ$ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003807 രമണി എം
1674,െതേ�വീ$ിൽ 
െത�തിൽ ,കട�ാ�ട ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207003835 ൈദവാന
1403,പനവിളവട�തിൽ ,ഉ

ളിNേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207003851 ഉഷാകുമാരി

1963,മു$<ല#്  
പടി+ാ^റതിൽ ,കട�ാ�

ട ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207004862

ഫാ#ി2ാബീ
വി

142,റഹീംമൻ സിൽ ,ആ-ശാ
മം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004926 സുശീല 1263,ആ,Zർ വീ� ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005204 ല#ീഫാ
1081,പണയിൽെത�തിൽ 

വീ� ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005396 വിമല

186,രജനി 
നിവാJ ,െചറുകാ$ിൽ 

െത�തിൽ ,,ഉലിയേ�ാവി
ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207005400 കു+ുേമാൾ

559,െതേ� 
കീേ[രിയിൽ ,ഉളിയേ�ാ

വിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207005509 ലത

1581,ചിറയിൽ 
വട�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019
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1207005516 നജീമാബീവി
1352,െവളിയിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,അ-സാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691302

1207005580 േശാഭന.എൽ

539,-ശീരംഗ#്  
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207005583 സരള
1529,ആ,Zർപടി+ാ,തിൽ

 വീ� ,,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005723 സുജല 928,-പഭാ മ(ിരം,ആശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005742 നളിനി

1150,ആണി�)ി 
കിഴ�തിൽ ,ആ-ശാമം 

െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005777 പി. ഉഷ

626,മട#ിൽവട�തിൽ ,J
േനഹനഗർ No 

42,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207006040

െജ.െകപ@ജാ
Uൻ പി)

1284,കവനാട#്  
പടി+ാ,തിൽ ,ഉളിയേ�ാ

വിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207012066 സരസCതി

1520,പു>ലവിള 
പടി+ാ,തിൽ 
വീ� ,,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207012358 സൂസി

1140,മിഷhൻ  
േകാ<ൗ6് ,വിള��റം 

നഗർ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207015399 േശാഭനകുമാരി

678,aജിT 
ഭവൻ  ,ഉളിയേ�ാവിൽ ,,ഉളി

യേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207028949 അ<ിളി

552,േമാഹനവിലാസം 
ഉളിയേ�ാവിൽ ,ഉളിയ

േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207032097 രാധാകുമാരി
947,ക?ിേമൽ േചരി, 
കാവനാ� .പി.ഒ,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207073491

സുജാ 
ൈസമൺ

289,േജായി 
ഭവനം,ഉളിയേകാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207163543 ച-(ിക
1916,വരവള#ു 

വി�,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207163746 കനക സി
139,പനവിളവട�തിൽ ,ഉളി

യേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207173497 പി.നിഷ
449,ശാ>ി-പിയം,ഉളിയ
േ�ാവിൽ സൗ#് ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207184830 ഇ(ിര

1133,പളളി�ൽ 
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190566 ശാ>
510,എം.ജിേകാളനി,ഉളിയ

േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190284 സുകുമാരി
290,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190285

െകഇ(ിരാഭാ
യി

1742,ര�മി 
ഹൗJ ,ഉളിയേകാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190301 അ<ിളി
1086,എംജിേകാളനി,ഉളിയ

േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190326

േമരി�ു$ി 
-ഫാൻ സിJ

1116,പാേ�ലിൽകിഴ�തി
ൽ ,,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190331 മിനി  ,ി
910,രാഹുൽഭവനം,ഉളിയ

േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019
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1207190335 ശശികല

297,േപെറകിഴ�തിൽ   
വയലിൽപു#ൻ  
വീ�,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190367 സേരാജ

1139,വരവിള#്  
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190374 രമണി
142,രമhാലയം,ഐല5്  
നഗർ -88,,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190376 രമാേദവി
248,െപേറകിഴ�തിൽ ,ഉളി

യേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190407 സുഷ
358,വിദhാഭവനം,ഉളിയ

േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691014

1207190408 വിമല
1392,ക]മ#്  

കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190419 ഓമന 419,കാ$v#്  വീ� ,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190422 ഷാജഹാൻ
768,ഷാ 

മൻ സിൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190437 സിgധു ബി

166,പു>ലവിള 
കിഴ�തിൽ എം ജി 

േകാളനി,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190444 ബി(ു
1174,േപേരയിൽ 

െത�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190445 ജയാംബിക
596,കുറുേവലിൽപടി+ാ,

തിൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190491 ഗീത

774,പു>ലവിള 
കിഴ�തിൽ ,,ഉളിയേകാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190517 -ശീലത എJ
1274,േപേരകിഴ�തിൽ ,െകാ

ല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190529 സരസCതി
346,പറ<ിൽപു#ൻ വീ� ,ഉ

ളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190558 രമാേദവി.എJ

671,േപരാട#്  
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190573 സരസCതി

952,േപേരകിഴ�തിൽ ,വയ
ലിൽപു#ൻ  

വീ� ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190577 അജിത

300,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� , ഐല5്  നഗർ -
25,,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190580 ഷീല
1500,േപറയിൽെത�തിൽ ,ഉ

ളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190583 സിgധു

1464,അടി�ല#്  
വീ� ,േദവി നഗർ -

11,,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190598 വസുമതി
156,ൈഷലജ 

മ(ിരം,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190602 -പസ?കുമാർ
1218,-പസ?ലായം,ഉളിയ

േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190604 ജയ-ശി

867,എJ വി  നിവാJ 
Jേനഹനഗർ ,ഉളിയേ�ാ

വിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019
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1207190614 രമാേദവി
1306,േപെരവട�തിൽ ,െകാ

ല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190629 -ശീേദവി
1088,എം.ജി.േകാളനി,ഉളിയ

േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190630 വസ>കുമാരി
1785,വരവള#്  
വീ� ,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190635 േബബി 185,എം.ജി.േകാളനി,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190636 ശhാമള
574,എം.ജി.േകാളനി,ഉളിയ

േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190639 േരാഹിണി
72,-പിൻ J 

വില�,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190644 രമ 188,എംജിേകാളനി,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190649 ഷീജ
1502,േപറയിൽെത�തിൽ ,ഉ

ളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190665 േശാഭന.ജി 423,േബബി ഭവനം,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190669 സുേരEകുമാർ
792,എംജിേകാളനി,ഉളിയ

േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190692 ജമീല

310,S.S.മൻ സിൽ ,േപേരകിഴ
�തിൽപു#ൻ  

വീ� ,ഉ)ിയേകാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190693 സുധാമണി
5,േമാഹന 

വിലാസം,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190698 രാേജശCരി

195,കടവനാപുതുവൽ , 
ഐല5്  നഗർ -
32,,ൈഎലാ5് ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190699 സതhവതി.െക
348,സുനിൽ 

ഭവനം,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190701 സുലഭ

239,െക$ിട#ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190711 രാജു എ[്
201,ഷാ 

മൻ സിൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190738 ൈഷലജ

46,െകാ[�മുളയിൽ 
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190743 നജുമ െക

780,കുര6ി 
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190744 അജിത

735,ഇളംകുള#്  
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190745 ജയേദവി
404,ജയനിവാJ ,ഉളിയേ�ാ

വിൽ െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190751 വൽസല
123,കട�ാൽ 

വീ� ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190752 ഭാർ�വി

28,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,ഉളിയേ�ാവിൽ 

ഈ�് ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691004

1207190770 രമാേദവി ,ി
187,േനാർ#്  

വാർk ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207201819 സുശീല
543,മുനിസി�ൽ 

േകാളനി,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

Page 116 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207203353 േവല2 1170,ഫാമിലി നഗർ ,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207203884 ബാബുഎJ

77,േപേറ 
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207204689 രജനി
103,കടവനാ പുതുവൽ 
വയലിൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207205303 രജിത വി
454,ക]മ#്  

െത�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207205641 രാജലU് മി

538,ത[ിലഴിക#്  
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207205650 -പിയ

947,തിരുേവാട#്  
െതാടിയിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207206193 രാധാമണി
340,എ.എ.നിവാJ ,,ആ-ശാ

മം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207207342 നിർ2ല പി
1595,ആ,�ചിറ 
െത�തിൽ ,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207207392 സിgധു
1603,േപറയിൽ 

വീ� ,,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207208845 വിജയകുമാരി

989,െവേ>#്  
പടി+ാ,തിൽ , 

ഉളിയേ�ാവിൽ ,െകാല�ം,

െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207209239 -പീത

1186,പനവിളവട�തിൽ ,
ൈവദhശാലനഗർ ,,ഉളിയ

േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207209869 രാേജശCരി
1309,െവളിയിൽ 
വീ� ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207212777 േറാസ2

954,തിരുേവാട#്  
വട�തിൽവിള��റനഗർ ,,

ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207213038 രാഗിണി

1350,േപാേ[ 
വട�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207214970 പാരിഷാബീവി
565,കേ6ാലിവയലിൽ ,ഉളി

യേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207215322 സജിത.എJ
1327,-ശുതിലയം,,ഉളിയേ�ാ

വിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207215560 ബി(ു
190,െട<ിൾ 

വhൂ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207215612

ഉഷാകുമാരി.
എJ

273,ആ,Zർ 
വട�തിൽ ,േനതാജിനഗർ -

86,,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207215625 ൈസറ
813,െഷർമി 

മൻ സിൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207215627

ആർ .സുശീലാ
കുമാരി

211,രമhാഹൗJ ,ഉളിയേ�ാ
വിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207215629 സിgധു
674,സബീനാമൻ സിൽ ,,ഉളി

യേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207215855 എJ അനിത
20,അനിൽ 

ഭവൻ  ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019
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1207215861 ജാന2

1176,മ]ാരഴിക#്  
കിഴ�തിൽ ,മു6N�ൽ 

ഈ�് ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207220076 ശശികല

150,കടവന 
പടി+ാ,തിൽ ,ഉളിയേ�ാ

വിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207221086 ച-(േലഖ ആർ

656,അശCതി നിവാJ , 
നിതh-പഭ നഗർ 

119,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207221107 ലീലാഭായി
105,പ�ിയംകു?#ുവീ� ,,

ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207221115 ഷഹീന

1193,ചിറയിൽ 
വട�തിൽ , 

ഉളിയേ�ാവിൽ .,ഉളിയ
േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207221116 ചി-ത

405,ആ,Z[ിറ 
െത�തിൽ , 

ഉളിയേകാവിൽ 
മിഡിൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207221137 സുചി-ത
371,കളിലിൽ 

വീ� ,,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207228295 ഷീല. എം
783,മുൻ സി�ൽ 

േകാളനി,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207228712 വിമല ചാൾJ
58,കമലാലയം,ഉളിയേ�ാ

വിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207228964 റഷീദ
823,ഷാ 

മൻ സിൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207229060 ഗിരിജ
1192,കീേ[രി 

കിഴ�തിൽ ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207229147 േരഖ
1463,-പിൻ J 

വില�,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207229692 വിമലാേദവി
1030,കുറുേവലി 

പടി+ാ,തിൽ ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207230183 ഷീജ
1130,േപെറപടി+ാ,തിൽ ,

ഉളിേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207231252 മുബീന എJ
1385,റു�ൂJ 

ഹൗJ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207231753 ജുൈമല#് 
1202,തട#ിൽപടി+ാ,തി

ൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207232053 ബി(ു

837,പി)വീ$ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഉളിയേ�ാ

വിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207234350 സിgധു
754,ഞാറവിളെത�തിൽ ,ഉ

ളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207234524

അജിതകുമാരി
 െജ

389,േപറയിൽ 
െത�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207235667 ജയ>ി
1850,േപേറകിഴ�തിൽ ,ഉളി

യേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207235755 സിgധു
539,വിജയമ(ിരം,ഉളിയ

േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207235906 അംബിക
788,മുൻ സി�ൽ 

േകാളനി,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207236357 അനിത
807,കുറുേവലി 

േകാളനി,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019
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1207239460 മല�ിക
1119,കേ6ാലി 

വയലിൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207240163 ശാലിനി.എJ
669,കാവടി 

െത�തിൽ ,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207240241 ഹസീന
216,ഇ�N�ൽ 

പടി+,തിൽ ,പ)ിമു�് ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691010

1207241494 സുനിത
1479,അന>ഭവൻ  ,ഉളിയ

േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207241704 ൈഷമ
1508,േപേരെതാടിയിൽ ,ഉളി

യേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207241742 സുനിത
808,കുറുേവലിേ�ാളനി,ഉ

ളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207242595 അനിത

102,-ശീരംഗ#് 
മുനിസി�ൽ 

േകാളനി,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207242615

സുനിലകുമാരി
 െജ 764,രവി നിവാJ,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207242686

സി 
അജിതകുമാരി

813,മകം 
ൈമ-തിനഗർ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207242858 അജിതകുമാരി
842,വട�ട#് 

വിളയിൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207243065 റാണി

785,-ശീരംഗ#് 
മുൻ സി�ൽേകാളനി,ഉളിയ

േകാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207243809 േജhാതി

546,ഞാറവിള 
വട�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207244186 റസിയ
1226,കൃEണസദനം,ഉളിയ

േകാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207244334

എ  
േ-പംശ@ർ

324,ദീപാലയം   -ശീഭ-ദാ 
നഗർ ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207245757

ആശാേദവി 
ആർ

650,-ശീശ~ി,ഉളിയേ�ാവി
ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207246110 രജനി പി
379,ക]െമ#് 

െത�തിൽ ,ഉള�യേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207247966 ഉഷ
822,േകേള#് 

േകാളനി,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207248045 ഗിരിജ  െജ 393,പുതുവീ�,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207248206 അമുധ-പിയ
714,രാജു 

നിവാJ,കട�ാ�ട ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207249894 മു#2

907,-ശീരംഗ#് 
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207250334 േശാഭന ബി
1097,കേ6ാലികിഴ�തിൽ ,

ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207251173 ൈഷല

151,രാധാലയം  
േപറയിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽനഗർ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019
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1207251847 ദീപ

862,വടേ�വിള 
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207252602 റജില
1011,തട#ിൽവീ�,ഉളിയ

േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207254049 യമുന
246,ആ,Zർ 

കിഴ�തിൽ ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207256300 ശർ2ിള
1225,ചാ<േ#ാട#് 
െത�തിൽ ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207257708 സൂസി.പി. 904,-പസ?ം,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207258075 ജയകുമാരി
1227,കൃEണ 

ഭവനം,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207258827 ബി.വിജി

961,െവളിയിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഉളിയേ�ാ

വിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207259460 സുനിേമാൾ 629,പു#ൻ വീ�,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207259886 സവിതാബിനു
1059,-ശീമ(ിരം   ൈമ-തി 

നഗർ ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207260049 സിtു
1550,േജhാതിE 

ഭവൻ  ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207261067 ഷിജി
45,അv� 

സദനം,ഉളിയ�വിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207261213 സുധ
1718,-ശീലU്മി 

ഭവൻ  ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207261891 ഇ(ുമതി 649,രവീ-(ാലയം,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207262652 ഗിരിജ

1313,കരുവാ-ത 
പു#ൻ വീ�,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207263065 ഷീലാകുമാരി
1241,അവ>ിക 

വിഹാർ ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207263216 ലത

1388,വയലിൽ 
പു#ൻ വീ�,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207267066 ഇ(ു
1070,പറ<ിൽ 

െത�തിൽ ,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207267253 ഷീജ
324,ദീപാലയം,ഉളിയേ�ാ

വിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207267347 അനിത
1401,ൈഷനി 

മ(ിരം,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207267787 -പഗീന
334,സാനുഭവൻ  ,ഉളിയേ�ാ

വിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207269366 ഗീത എം

473,ക]മ#് 
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207270717 ശാലിനി എJ
973,-ശീരാഗം,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207272159 സുധർ2ണി
1672,ഞാറവിള 

െത�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207272845 എH് .ദീnതി

794,ക]മ#് 
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207273042 രാഖി.എJ
1039,രാേകE 
ഭവൻ  ,കട�ാ�ട ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691008
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1207274116

അരുൾ 
െസൽവി 870,ശരT  ഭവൻ  ,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207274366 ജി മു#ുമാരി
317,ഇടമണലിൽവിളെതാടി
യിൽ പുരയിടം,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207275405 േരഖ ജി
6,ലU്മി 

നിവാJ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207275924 േശാഭ ആർ
1193,-ശീമുരുകാലയം,ഉളിയ

േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207276268

ര�ു 
രാമച-(ൻ

1864,-ശീഹരി,ഉളിയേ�ാവി
ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207276308

-പീത എJ 
വി

1464,േദവികൃപ,ഉളിയേ�ാ
വിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207276499

വിജിത 
വിജയൻ

664,പാരി�ളളി 
പടി+ാ,തിൽ ,ഉളിയേ�ാ

വിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207277088 ലത
275,ആർ എൽ 

നിവാJ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207277349 സൂരhകല
355,കളിയിലിൽ,ഉളിയേ�ാ

വിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207279219 ആന(ലU്മി
1492,എJ എJ 
മ(ിരം,മു6N�ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207287128 ശാലിനി

250,ആധവൻ  നിവാJ 
നിതh -പഭ 

നഗർ ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207291594 സിനി എJ
815,കുറുേവലിൽ 

േകാളനി,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207293651 ജാകCലിൻ

473,കുറുേവലിൽ 
കിഴ�തിൽ മാതൃക 

നഗർ ,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207294391 ചി-ത
826,സCാതി -ശീഭ-ദാ 
നഗർ ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207295444 ദീപാ രാജു
23,ഗിരി 

മ(ിരം,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207001072 രമണി
1028,മണി 

മ(ിരം,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207001444 കൗസലh
592,കുറുേവളി 

േകാളനി,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207001607 ഗീത
463,ഇ(ിരാലയം,ഉളിയ

േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207001902

ഭാനുമതിയ2.

ജി

1196,കിഴേ�വിള 
പടി+ാ,തിൽ ,ഉളിയേ�ാ

വിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207001944 കലhാണി

1212,കേ6ാലിൽ 
പടി+ാ^റതിൽ ,ഉളിയ

േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207001973 സജിത എJ

1457,ക]മ#്  
കിഴ�തിൽ ,,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207001977 -പകാ�

912,പു>ലവിള 
പടിഞഞാററതിൽ ,,ഉളിയ

േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207002042 മണികy◌ംൻ 597,എം.ജി.േകാളനി,,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691019
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1207002913 എം.സരസCതി

1735,ആശ നിവാJ 
പനവിള വട�തിൽ 

ൈവദhശാലനഗർ 185,ഉളിയ
േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207003147

േശാഭ 
േവണുേഗാപാ

ൽ
610,-ശീരംഗ#്  

െത�തിൽ ,,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207003152 െനവിൻ
1798,തിരുവാതിര,ൈവദh
ശാലനഗർ -475,,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207018350 മുംതാJ
450,ഇലക5ഴികം,മുളള
േ�ാ� വട�തിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207190416 ഗീതാ േമാഹൻ
920,െകാര6ി�ുഴിയിൽ ,

െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207190428 ഗീത
1211,ക]മ#്  

കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207190453 സുമതി
188,എംജിേകാളനി,ഉളിയ

േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207190657 സുരിജ

94,ഞാറവിള 
വട�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207205621 ഷീല

924,തിരുേവാട#ു 
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207206194 ജയ-ശി

557,പനവിള 
വട�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207208624 ത@മണി
1358,െകാ[�വീ$ിൽ ,ഉളിയ

േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207209962 ൈഷല
577,എം ജി 

േകാളനി,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207212249 ഉഷാകുമാരി
58,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207221147 അംബിക

542,ഞാറവിള 
വട�തിൽ ,,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207228990

ടി. 
-പസ?കുമാരി

1509,കപിലവJതു,ഉളിയ
േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207229625

രമാകുമാരി 
സി

1329,കൃEണകൃപ,തുരു#ി
ൽ  ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207229927 ജലജ
318,ഇടമണലിൽ 
വീ�,ആ-ശാമം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207230545 മിനി
927,കാർ#ിക,ഉളിയേ�ാ

വിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207239769 സിgധു
287,േരഖ 

ഭവൻ  ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691008

1207241420 അമുദ എം

949,തിരുേവാട#് 
െതാടിയിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207242286 ബി(ു
580,എം.ജി.േകാളനി,ഉളിയ

േ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207251809

അസ>ി ടി 
എJ 1418,ആന(ം,േകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207252019 -പകാശൻ
1349,-പകാ� 

ഭവനം,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691019
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1207254612 സിtു

409,ൈകലാ#റ 
പടി+ാ,തിൽ ,പു>ല#ാ

ഴം ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207256865 െസൽവി

940,കട��റം 
പുതുവൽെത�്,മു6N�

ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207258708 ഗീത
475,അരുൺ 

നിവാJ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207274385 സുജാേജാസ\
157,കാരുണh 

ഭവൻ  ,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207275627 സരിത

14,െത�ട#് 
പടി+ാ,തിൽ ,ഉളിയേ�ാ

വിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207286567 ലത
667,ദാJ 

െഡNൻ  ,മൂതാ�ര ഉളിയേ�ാവിൽ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207079299

േബബിമുംതാ
J

419,മാണിയവഴികം,ഉമയന
ല�Zർ ഉളിയേ�ാവിൽ തഴു#ല 691589

1207222669 സൗദാബീവി

496,േഗാകുലം,നിയർ 
േനതാജി 

പാർ�് ,ഉമയനല�Zർ ,ഉമയന
ല�Zർ ഉളിയേ�ാവിൽ തഴു#ല 691589

1207237673 ഷീജ

584,പറ<ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,െപരുംകുളം 
നഗർ പു>ല#ാഴം ഉളിയേ�ാവിൽ തഴു#ല 691004

1207043574 സിgധു
386,പുേല�രിൽ 

വീ� ,േകാ$N�കം ഉളിയേ�ാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043962 േശാഭന
126,േമടN�ൽ 
വീ� ,േകാ$N�കം ഉളിയേ�ാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207196065

വസ>കുമാരി
യ2

261,ആേണാലിൽ 
വീ� ,േകാ$N�കം ഉളിയേ�ാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207257066 രാേജശCരി
183,പ)ിേയ<ിൽവീ�,േകാ

$N�കം ഉളിയേ�ാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207280796 പി.രജനി
984,ആദിതh 
ഭവനം,കടവൂർ ഉളിയേ�ാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207284551 ദർശന എJ
691,ശിവകൃപ 

കു?ാടി,േകാ$N�കം ഉളിയേ�ാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207294252 െബനിഡി�,
9,ആഫീJ 

പുരയിടം,മതിലിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207276592 ലി,ിൽ\ളവർ
281,െസ,ിൽെമ5് 
േകാളനി,-പാ�ുളം ഉളിയേ�ാവിൽ തൃ�രുവ 691602

1207018567 റസീന എJ

359,തൗഫീ�് മൻ സിൽ  
വിരാലിൽ 

െത�തിൽ ,േകാ$N�കം  
 െപരിനാ� പി ഒ ഉളിയേ�ാവിൽ പരവൂർ 691006

1207188109 ആമിനാബീവി
156,ജുൈബർമൻ സിൽ ,കു

6ുമൺ ഉളിയേ�ാവിൽ പളളിമൺ 691573

1207000321 ഇ(ുേലഖ
360,േഗാപികാലയം,കിളി

െകാല�Zർ ഉളിയേ�ാവിൽ മQാ� 691004

1207190620 സതhഭാമ
356,എ.െക.ഭവനം,കരിേ�ാ

� ഉളിയേ�ാവിൽ മQാ� 691005

1207190792 ഗിരിജ

1090,ക]ൻ കരഴിക#്  
വീ� ,-പിയദർശിനി നഗർ -

181,,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ മQാ� 691004

1207223236 നദീറബീവി

310,മാ<ുഴ പു#ൻ  വീ� , 
കിളിെകാല�Zർ ,കിളിെകാല�Z

ർ ഉളിയേ�ാവിൽ മQാ� 691573
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1207223346 -ശീകല
662,പു#ൻ കുളം,കരിേ�ാ

� ഉളിയേ�ാവിൽ മQാ� 691005

1207229491

സീന#്ബീവി
 എ

181,അ�ബർ മൻ സിൽ 
േറായൽ 

നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ ഉളിയേ�ാവിൽ മQാ� 691004

1207270078

ഉഷാ 
േസാളമൻ

175,അസം�ീJ ഓ\ 
േഗാk ചർ[്,കരിേ�ാ� ഉളിയേ�ാവിൽ മQാ� 691005

1207274176 സുdന േമാൾ 394,ഫിർെദൗJ,കരിേ�ാ� ഉളിയേ�ാവിൽ മQാ� 691015

1207008923 ഉഷ
455,പ)ിപുരയിൽ 

വീ� ,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ മു6N�_ 691001

1207015593

സാലീഹാബീ
വി

1877,െഫബീനാ മൻ സിൽ  
�ാർ േകാേ$o ,,മാടൻ നട ഉളിയേ�ാവിൽ മു6N�_ 691016

1207190662 ശകു>ള
794,എം.ജി.േകാളനി,ഉളിയ

േകാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ മു6N�_ 691019

1207203376 സജിനി.പി
1234,അ<ാടിയിൽ ,മു6

N�ൽ ഈ�് ഉളിയേ�ാവിൽ മു6N�_ 691001

1207203766 ശാ>ി
1228,മൂൻ സി�ൽ 

േകാളനി,,മു6N�ൽഈ�് ഉളിയേ�ാവിൽ മു6N�_ 691001

1207228364 അംബിക.ഡി

727,ആ�ിലാJ 
കളീNകൽ 

െത�തിൽ ,മു6N�ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ മു6N�_ 691001

1207228375 േഹമ ദിേനE
1071,സCർ] 

നിവാJ,മു6�ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ മു6N�_ 691001

1207251902 സതിയ2
410,േതാ$�ംമുഖ#് 
വീ�,മു6N�ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ മു6N�_ 691001

1207254462 ശാലിനി

2352,കളീ�ൽ 
കട��റം,മു6N�ൽ 
ഈ�്,മു6N�ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ മു6N�_ 691001

1207260492 സീതാലU്മി
1491,എJ.എJ.മ(ിരം,

െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ മു6N�_ 691001

1207263833 നി�സൺ
947,ക[ി�ടW 

കട��റം,മു6N� ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ മു6N�_ 691001

1207263977 ജയ
946,ക[ി�ടW 

കട��റം,ഇരവിപുരം ഉളിയേ�ാവിൽ മു6N�_ 691011

1207264200 തുളസി

22,കളീN�ൽ 
കട��റം,മു6N�ൽ 

ഈ�് ഉളിയേ�ാവിൽ മു6N�_ 691001

1207272901 ജാJമിൻ
918,കളീ�ൽ 

കട��റം,മു6�ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ മു6N�_ 691001

1207278807 ലത
1199,കൃEണകൃപ,മു6

N�ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ മു6N�_ 691001

1207279016 സുകുമാരി
1535,െവളിയിൽ 

വീ�,മു6N�ൽ  ഈ�് ഉളിയേ�ാവിൽ മു6N�_ 691010

1207281422 മല�ിക
484,ൈകരളി േമര 
നഗർ ,മു6�ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ മു6N�_ 691010

1207282010 ദിവhാ

1335,-ശീനിമ(ിരം    
മു6N�ൽ 
ഈസ,്,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ മു6N�_ 691001

1207285894 േമാളി
10,കളിN�ൽകട��റം,മു

6N�ൽ ഉളിയേ�ാവിൽ മു6N�_ 691016
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1207003255 ത@2

1223,സുേരE 
ഭവനം,േദവകൃപ 

ഹൗസിംsേകാളനി,,പു>ല
#ാഴം ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691004

1207006298 ലത എH്

26,വയലിൽ 
പു#ൻ വീ� ,ജനകീയനഗർ -

74,,ഉളിയേ�ാവിൽ ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691019

1207006574 രൂപ ആൻ -ഡൂ 703,െനടുംപറ<ിൽ ,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691001

1207039384 അ<ിളി.സി 667,േരവതി,പു>ല#ാഴം ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691004

1207074457

എJ .-പസ?
കുമാരി

190,കൃEണ    
പു>ല#ാഴം 

നഗർ ,പു>ല#ാഴം ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691021

1207075754 കുമാരി േലഖ

269,ദിൽ 
വിഹാർ ,മംഗല#്നഗർ 

പു>ല#ാഴം ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691004

1207075823 -പകാ�
313,മു#ാരഴിക#്  
വീ� ,പു>ല#ാഴം ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691004

1207188606

രവീ-(ൻ  .ആർ
െ◌ാ

730,തു6v#്  
വീ� ,പു>ല#ാഴം ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691004

1207203930 രമണി
2,സുേരE 

ഭവൻ  ,,പു>ല#ാ ഴം ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691004

1207204086 ഹയറു?ിസ
579,േചനv#്  

െത�തിൽ ,െതേ�വിള ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691016

1207224021 േബബി

133,പു>ല 
പടി+ാ,തിൽ ,പു>ല#ാ

ഴം ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691004

1207229763 ഓമന

46,ൈകലാ#റ 
പടി+ാ,തിൽ ,പു>ല#ാ

ഴം ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691004

1207230840 െക കനക2
158,അേശാ� 

ഭവൻ  ,പു>ല#ാഴം ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691004

1207234727 -പമീള
539,വി എJ 

നിവാJ,പു>ല#ാഴം ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691004

1207260273 -ശീേദവി
112,ചരുവിള 

വീ�,പു>ല#ാഴം ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691004

1207261748 സതി
481,ആന( 

ഭവൻ  ,വടേ�വിള ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691002

1207263309 സുജാത
4,സുജാത 

ഭവൻ  ,പു>ല#ാഴം ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691004

1207265799 -പസ?
172,ൈചതനhാ,പു>ല#ാ

ഴം ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691004

1207270689 േപ[ിഅ2ാൾ
537,വയലിൽപു#ൻ  
വീ�,പു>ല#ാഴം ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691004

1207274606 അ�ു
46,ൈകലാ#റ,പു>ല#ാ

ഴം ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691004

1207278251 ലU്മി
549,െവെ◌Eണവി,വടേ�

വിള ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691004

1207278901 ബീന
455,ഹരിത 

ഭവനം,വടേ�വിള ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691004

1207279087 ഉഷ

179,ജിEണു ഭവൻ   
പു>ല#ാഴം,പു>ല#ാ

ഴം ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691021

1207279142 കുമാരി
270,സുജിത 

ഭവനം,പു>ല#ാഴം ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691004

Page 125 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207279263

ഷാഹൻ ഷാ 
എം

794,ബിJമി 
ഹൗJ,പു>ല#ാഴം ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691004

1207280177 ബുഷറ.എൽ
587,േചനv#് െത�തിൽ 
െപരും@ുളം,പു>ല#ാഴം ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691004

1207281724 േജhാതിേമാൾ
172,നയന 

ന(നം,പു>ല#ാഴം ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691004

1207281768 റീനാേദവി
554,പുണർതം,പു>ല#ാ

ഴം ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691004

1207282405 അനു ആർ

139,മുതിരവിളവീ� 
പു>ല#ാഴം 

നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691004

1207285244 സജിനി
73,ൈകലാ#റവീ�,പു>ല

#ാഴം ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691004

1207285256 രാജി
106,െതാടിയിൽവീ�,പു>ല

#ാഴം ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691004

1207285274 നിഷ
218,എJ എJ 

നിവാJ,പു>ല#ാഴം ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691004

1207287478 േശാഭ

152,ചരുവിള വീ�  
പു>ല#ാഴം 

നഗർ,കിളിെകാല�Zർ ഉളിയേ�ാവിൽ വടേ�വിള 691004

1207033550 േമരി
1595,ഇട�$ാഴി 

വട�തിൽ,കാവനാ� ഉളിയേ�ാവിൽ ശ~ികുളQര 691003

1207037622

ഉഷാെസബാ��
ൻ

1856,തു6#ിൽ 
വീ� ,ശ~ികുളQര ഉളിയേ�ാവിൽ ശ~ികുളQര 691003

1207230068 ഗീത2
1273,അരുൺ 

നിവാJ,ക?ിേമൽേചരി ഉളിയേ�ാവിൽ ശ~ികുളQര 691003

1207238204

െനസീമബീവി 
െക

135,ആ6ൂർ പു#ൻ  
വീ�,കാവനാ� ഉളിയേ�ാവിൽ ശ~ികുളQര 691003

1207278964 സിgധു
1541,ക6N�ാ$് 
െത�തിൽ ,െകാല�ം ഉളിയേ�ാവിൽ ശ~ികുളQര 691003

1207279086 ലളിതാ2
150,ക]ാടൂർ 

വീ�,ക?ിേ2ൽ േചരി ഉളിയേ�ാവിൽ ശ~ികുളQര 691003

1207279261 പാർpതി
1350,ഇടപ$ാഴി  

വട�തിൽ,ക?ിേമൽേചരി ഉളിയേ�ാവിൽ ശ~ികുളQര 691003

1207280788 ര�ുേമാൾ

1621,പ$ിയാര#് 
കിഴ�തിൽ ,ക?ിേമൽേച
രി കാവനാ� പി ഓ ഉളിയേ�ാവിൽ ശ~ികുളQര 691003

1207280808 -പമീള

1002,മ]ാേ=രി 
പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേമ
ൽേചരി കാവനാ� ഉളിയേ�ാവിൽ ശ~ികുളQര 691003

1207280959 മിനിേമാൾ
1853,മ,#ുേതാ�്,ശ~ികു

ളQര ഉളിയേ�ാവിൽ ശ~ികുളQര 691581

1207281407 നസീമ
1274,മു$റവട�തിൽവീ�,

കാവനാ� ഉളിയേ�ാവിൽ ശ~ികുളQര 691003

1207282865 ഓമന
930,മല�േ=രി,ക?ിേമൽേച

രി ഉളിയേ�ാവിൽ ശ~ികുളQര 691003

1207282875 ബിgധു.ആർ

907,അയ>ിയിൽ 
െത�തിൽ ,ക?ിേമൽേചരി

 കാവനാ� ഉളിയേ�ാവിൽ ശ~ികുളQര 691003

1207282964 ര�ിനി

1162,അ�ു ഭവനം 
ക?ിേമൽേ[രി,കാവനാ� 

പി ഒ ഉളിയേ�ാവിൽ ശ~ികുളQര 691582

1207284616 ജിജി പി
1242,േയശുദാJ ഭവനം   

മുളളംേ@ാ�,കാവനാ� ഉളിയേ�ാവിൽ ശ~ികുളQര 691003
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1207287728 ആരh
738,േവളZർെതേ�തറ,കാ

വനാ� ഉളിയേ�ാവിൽ ശ~ികുളQര 691003

1207289049 റൂബി
1490,ക)ാ$�തറ  

ആദിതhനഗർ ,കാവനാ� ഉളിയേ�ാവിൽ ശ~ികുളQര 691003

1207195861 താര
784,വി�േനE 

നിവാJ ,േകാ$N�കം ഒ,�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691601

1207019501 േമബിൾ
405,ൈമ-തി 

ഭവൻ  ,തൃ�ടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207039912 ബി(ു
935,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ�,കടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040793 െഫലീഷh
159,ചിറയിൽപു#ൻ വീ� ,

കടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040863

-പിൻ സി 
യൂജിൻ

177,പാലവിളയിൽവീ� ,മതി
ലിൽ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041009 ൈലലാമണി
236,ചരുവിളവീ� ,തൃ�ടവൂ

ർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041065 മിനി േമാൾ
610,വിശC 

മ(ിരം,തൃ�ടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041066 വസ>
405,ചിറ�േരാ$്  
വീ� ,കടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041082 -ശീലU് മി
401,9ാവിളെത�തിൽ ,,കട

വൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041091

അംബികാേദ
വി

479,എ എJ 
ഭവൻ  ,കടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041098

ഉ]ികൃEണ
പിളള 286,െതQുവിള,കടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041099 ഷാജി.എJ
339,ലാൽഭവനം,മുരു>ൽ ,,

തൃ�ടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041183 -ശീേദവി
508,േമേലമഠ#ിൽ 

വീ� ,കടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041238 സുഹർബാൻ
655,ഷഫീ�് 

മൻ സിൽ ,തൃ�ടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041269 വസ>
285,ശിേവാദയം 
േകാളനി,കടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041289 ത@2യ2
9,േകായി��റ#്  
വട�തിൽ ,കടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041343 സൗമh

458,േകായി��റ#്  
പടി+ാ,തിൽ ,തൃ�ടവൂ

ർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041364 േദവകിയ2
388,ചിറ�േരാ$�പു#

ൻ വീ� ,നീരാവിൽ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041370

സുൈബദാബീ
വി

334,ചിറ�േരാ$്  
വീ� ,കടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041741 ധനലU് മി
245,ലUംവീ� ,നീരാവിൽ ,,ഒ

,�ൽ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041760 അ2ു
19,ശിേവാദയം 

േകാളനി,തൃ�ടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043716 പുEപ.എൽ
281,ശിേവാദയം 
േകാളനി,കടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043737 ബീന

16,കിളി#$ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,േകാ$N�

കം ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043792 ഹജി വി 166,തംബുരു,തൃ�ടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043864 മുരളീധരൻ
27,തിനവിള 
വീ� ,ഒ,N�ൽ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601
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1207043871

ശാ>കുമാരിയ
2 271,രാഹുൽഭവനം,കടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044205 സരസCതിയ2
235,ഒ,െതQിൽ 
വീ� ,കടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044230

രജനി 
ശിവരാജൻ

217,മുതലഴിക#്  
പടി+ാ,തിൽ ,കടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044242 ധർ2പാലൻ
306,വിളയിൽ 

വീ� ,േകാ$N�കം ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044257 േദവയാനി
282,പറ@ിമാംവിള 
വീ� ,െകാ$N�കം ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045817 മല�ിക
247,ജയ>ിേകാളനി,അ�ാ

ലുംമൂ� ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691602

1207188857

സഹീബാബീവി
,എൽ

165,അഹീനമൻ സിൽ ,നീരാ
വിൽ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207204773 േശാഭന
531,താവി$� 

കിഴ�തിൽ ,കടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207209089 -ശീകുമാരി
407,അ�ു 

ഭവനം,തൃ�ടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207218643

അജിതാകുമാ
രി

190,ബാലൻ വിള 
വീ� ,ഒ,�ൽ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207221806 േശാഭന

257,അമൽ നിവാJ 
ചിറ�േരാ$്  

പു#ൻ  ,കടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207255232 മ�ു 383,ബാബുഭവനം,കടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207257678 സുമി.പി.എJ
106,വിളയിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,മതിലിൽ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207260004 േമരി ൈഷല 119,മഹിമ,തൃ�ടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207260613 ൈലല
334,ചിറ�േരാ$് 

പു#ൻ വീ�,കടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207260994 സൗമh
758,ചാലിൽപടി+ാ,തിൽ ,

നിരാവിൽ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207261554 ഷീല
197,ചരുവിളപു#ൻ വീ�,ക

ടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207263534 സി�ന
542,കളീ�രപു#ൻ വീ�,

തൃ�ടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207270244 ഭാഗhം 127,െതേ�വിള,കടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207270402 വിജി എം.വി
141,േമടയിൽ 
വീ�,നിരാവിൽ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207271311 സി#ാര

17,ശിേവാദയം 
േകാളനി,കടവൂർ  
െപരിനാ� പി ഒ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207285850 സിgധു ഒ
770,ശിേവാദയം 
േകാളനി,കടവൂർ ഒ,�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207216489 ൈലലാ ബീവി
706,കരി<ിൻ േന$്  
കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207014133 സാല2
532,തുരുേ#ൽപുരയിടം,

െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207014158 അംബിക
405,െക$Qേ=രിയിൽ 
െത�തിൽ ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207014168 ബീന

1981,മരN�ാർ പുരയിടം, 

സി.എJ 79, കേ[രി 
വാർk ,,മൂതാ�ര െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013
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1207014174 ദിലീnകുമാർ
410,െകാ$�Qേശരി 

െത�തിൽ ,േകാ$N�കം കേ[രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207014205

വTസലകുമാ
രി െക

1811,അശCതിഭവൻ  ,,േകാ$
�കം കേ[രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207014507 രാമതിലകം
2164,എJ .എJ . 
മൻ സിൽ ,ലUമിനട കേ[രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207019943 മു#2
749,കിഴേ�െതാടിയിൽ ,നി

ലാംേതാ$ം കേ[രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207020016 ഇ(ിര 226,ഗേണE ഭവൻ  ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207020264 മണിയ2ാൽ

660,കരി<ിൻ േതാ$#ിൽവീ
� മൂതാ�ര 
െകാല�ം,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207020290 മാഗി േജാൺ 966,ഹhദയകു�് ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207020340 നാഗ2
100,കീേഴാ#്  

വീ� ,േകാ$�കം വാർk കേ[രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207020600 ഷാഹിദ
2102,സി.െക. 

ബിൽഡിംs ,േജാനക��റം കേ[രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207020771

നിർ2ല 
വർ�ീJ

1926,കിഴേ�െതാടിയിൽവീ
� ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207020779 േബബിലാ2
392,മാമൂ$ിൽകിഴ�തിൽ ,

േകാ$N�കം കേ[രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207022118 മിനി
1135,കേല�ലിവയൽപുരയി

ടം,ൈക�ുളQര കേ[രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207024328

േജhാതി 
ദാേമാദർ

179,വടേ�മഠം 
,ി.ഡി.െ,<ിൾ ,േതവ)ി കേ[രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207026842 നിമ
1246,േതാ$�ാ� 

കിഴ�തിൽ ,,ത@േ=രി കേ[രി െകാല�ം (ഈ�്) 691007

1207215983 മധു
639,േതാ�ിൽ 

പുരയിടം,േകാ$N�കം കേ[രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207228425 കല
399,രു{ിണി 

നിവാJ,ലU്മിനട കേ[രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207232622 രാജലU്മി
163,സുൽ#ാനിയ 
വീ�,േകാ$N�കം കേ[രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207235262 ധനലU് മി
843,പടി+ാെ,െതാടിയിൽ ,

െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207242929 പി[2ാൾ
1203,കൃEണാ 
ഭവൻ  ,ലU്മിനട കേ[രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207217085

ആർ . ഭഗവതി 
അ2ാൾ 325,ശാ>ി നിവാJ ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207217091 സബൂറ
1283,കളരി 

പുരയിടം,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207217097 ജയ>ി എം
955,ലൂണി,ി 
ൈലൻ  ,ലUിനട കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207217124 െഷമീമ
609,കളരി 

പുരയിടം,േകാ$മു�് കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207013204

കൃEണകുമാ
രി എJ 420,വരേ<ൽ വീ�,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207013512 േമാളിശ@ർ 431,ശശിമ(ിരം,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207013718 േമബിൾ
628,േതാ�ിൽ 

വീ� ,േകാ$N�കം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207014102 കൃEണ2
923,േതാ�ിൽ 

വീ� ,േകാ$N�കം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207014242

വിജി ബി 
എJ 956,േതാ�ിൽ വീ� ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207014359 സേരാജിനി 650,േതാ�ിൽവീ� ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207015095 ബാലഗുരു 2017,അരയ[ംവീ�,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207015135

പഴനിയ2ാൾ 
ആർ

185,കാർ#ിക ഭവൻ  െക 
സി 776,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018980 റിയാJ
910,അJമ  

മൻ സിൽ ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018225 റീന

988,നിലാംേതാ$ം, 

പടി+ാെറ െതാടി, 
കേ[രി 

വാർk ,,കേ[രിവാർk കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018703 �ാൻ സി
1302,ഫിഷർമാൻ േകാളനി,

േപാർ$് െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018732 പIാവതി 243,പു#ൻ വീ� ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019831 ൈഷലജ
1362,കളരിപുരയിടം,േകാ$

മു�് കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019451 േഗാപിനാഥൻ
124,നീലാംേ#ാ$ം 
െത�് ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019544 ഹിൽഡ
1815,െസ5്  ആ5ണി 
േകാ�േറ,ീW ,വാടി കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019735 മരിയെസൽവി
611,മരN�ാർ 

പുരയിടം,,മൂതാ�ര കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019859 വിജയ ലU് മി 956,െക. വി. ഇല�ം,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019881 െക.രമണി
604,അv�േകാളനി,േകാ$മു

�് കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019890

രാേജശCരി 
േമാഹൻ

2079,രാഘവൻ പി)െകാ
<ൗ6്,േകാ$മു�് കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019920

എൻ  . ഉമാ 
മേഹശCരി

1005,എJ െക പി 
ടവർ ,േകാ$N�കം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019923 വി.ലീലാമണി
955,നാരായണമ(ിരം,ൈക

�ുളQര കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019937 മീനാംബിക
2289,ഉമാമേഹശCരഭവൻ  ,

െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207019940 സുരh
2258,അv�േകാളനി,േകാ$

മു�് കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019944

രാേജശCരിജയ
റാം

2259,S.M.S 

Compound,,ലU്മിനട കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019986 പരീതുകു+് 
1283,കളരിപുരയിടം,െകാ

ല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019995 രാധിക എൻ

695,േജhാതി ലയിൻ  
െകാ$ാരം നഗർ ,കേ[രി 

വാർk െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020004 േകാകിലനിഷ 1712,നിഷാനിവാJ ,കേ[രി കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020017

പുEപേനവീ
J

856,േജാർ�് 
വില�,കേ[രി െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020039 കുമാരി
2263,ഔ�ാർപിളള 
േകാ<ൗ6് ,േകാ$മു�് കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020081 രാജി അ2ാൾ
2247,എJ .എം.എJ . 
േകാ<ൗ6് ,ലU്മിനട കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020100 സുധ എൽ
348,ഹനീഫാ 

കാ<ൗ6് ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207020114 ബിജു
637,കായി�ര 
ഹൗJ ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020126 കലാമണി
941,ഔ�ർ പിളള 
േകാ<ൗ6് ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020128

ആർ .ജയലU
മി 355,യുണി,്  ൈലൻ  ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020139 സുശീല
209,കട��റംപുറംേ<ാ�്,

മൂതാ�ര കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020140 മുരുകൻ
44,കളരിപുരയിടം,േകാ$�

കം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020158

ജാകCിലിൻ  
േജാതി 1827,േജാർ�്  വില�,വാടി കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020181 ലിHി
170,കല��കടവിൽ 
വീ� ,േകാ$N�കം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020224 ശhാമള
1281,പു>ലിൽ 

വീ� ,പൂ>ൽ കേ[രി കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020265 മേഹശCരിയ2
1895,മേഹശCരി 

നിവാJ ,നിലാംേതാ$ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020320 പIാ

1836,-പവീൺ 
നിവാJ ,ആശാ 

ബിൽഡിംQ് ,ലUിമനട കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020364 ശാ>2ാൾ
1020,കിഴേ�#്  

വീ� ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020386 നൂർജഹാൻ
1494,കളരിപുരയിടം,െകാ

ല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020401 ബി.സിgധു

194,കുരിയേ#ാ$ം 
വയൽ പു#ൻ  
വീ� ,േകാ$N�കം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020459 മറിയംബീവി

11,മരിN�ാർ അഴികം 
പുരയിടം, 

േജാനക��റം,,േജാനക��റം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207020481 സുധ
1008,എJ.െക.പി.ബിൽഡിം

s,േകാ$മു�് കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020489 ശhാമള ,ി

293,കുഴിN�ൽ 
കിഴ�തിൽ   
േകാ$N�കം 
വാർk ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020568 േശാഭന
206,േതാ�ിൽ 

പുരയിടം,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020571 ലU് മി
119,കിഴേ�െതാടി,നീലം

േതാ$ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020588 ഭാനുമതി
2427,രാംരാo 

നിവാJ ,ലUമിനട കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020589 െസൽവി
101,കീേഴ#്  

വീ� ,കേ[രിവാർk കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020597 ലത
287,കുരിയേ#ാ$ം 
വയൽ ,േകാ$N�കം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020603 പുEപകുമാരി 1415,പു>ലിൽ ,കേ[രി കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020658 വിജയ2
524,ൈബജുമ(ിരം 
സുറിയാനി,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020659 െക.വി. േമാളി

616,താനി�ൽ 
ഹൗJ ,,േജാനക��റം 

ബീ[് കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207020669 സുനിതദീnതി

836,നീലാംേതാ$ം  
പടി+ാെറെതാടി,നീലാം 

േതാ$ം ലU്മിനട കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020674 നുൈസബ
1328,കളരിപുരയിടം,േകാ$

മു�് കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020708 സgധh
282,കുരിയേതാ$ 
വയൽ ,േകാ$�കം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020722 ശാലിനി പി
669,നീലംേ#ാ$ം 

പടി+ാെറെതാടി,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020735 ഉമാമേഹശCരി 1016,കീേഴ#് വീ�,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020739 രതി
717,സൂചി�ാരൻ  
ജം.,നീലം േതാ$ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020866 േജhാതി
1981,മര�ാർ വയൽ 
പുരയിടം,മുതാ�ര കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020761 വിജയ2

814,ഉ]ി  നിവാJ 
സുറിയാനിപ)ിപുരയിടം
  കേ[രി വാർk  

െകാല�ം,കേ[രി കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020795 വസ>കുമാരി
97,കീേഴത~്  
വീ� ,ലU്മിനട കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020798 ഈശCരി
423,പുേ##്  

വട�തിൽ ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020803 എം.ജയ-ശി

790,കുഴി�ൽ 
കിഴ�തിൽ ,േകാ$N�കം 

വാർk കേ[രി കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020804 സുധ

983,കല��കടവിൽ 
വീ� ,േകാ$N�കം  
കേ[രി  െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020805 സുധ ആർ
982,കല���ടവിൽവീ� ,കേ[

രി കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020808

-ഫാൻ സി 
സാമുവൽ

717,ക]@ര പു#ൻ  
വീ� ,നീലംേതാ$ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020827 മുരുേകശൻ

442,കിഴേ�െതാടി  
നീലാംേതാ$ം,ലU്മിനട 

ൈകകുളQര കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022298 ഗീത
2071,കളീലിൽ 

വട�തിൽ ,,രാമൻ കുളQര കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207023257

ഇ.ആർ .ജയകു
മാരി

509,െതേ�െനടിയ#് ,െകാ
ല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023281 േവല2ാൾ
1950,നടരാജ 

മ(ിരം,കേ[രി വാർk കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023303 ച-(�ല.ആർ
1738,മാധവ 

വിലാJ ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023358 വിജയകുമാരി
1206,പൂ>ലിൽ 

വീ� ,കേ[രി െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023379 ഷീല
1559,കളരി 

പുരയിടം,േകാ$മു�് കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023498 ശിവകാമി
663,വരേ<ൽ 

പുരയിടം,കേ[രി കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023527 അസീന ജിജു
1308,കളരി 

പുരയിടം,േകാ$മു�് കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023554 െക.നി?ു
1344,അനിത 

മ(ിരം,േകാ$മു�് കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207023577 ഹസീന
1325,കളരി 

പുരയിടം,േകാ$മു�് കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023598 സവിത
1501,വയൽകുള#്  

െതേ�പു#ൻ മഠം,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023644 സുഭാഷിണി
1481,ഈ��ൽപുരയിടം,

കേ[രി കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023685 േശാഭി
1575,പു#ൻ പുരN�ൽവീ

� ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023766 ശാ> 1880,നീലാംേ#ാ$ം,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023773 മXജു
1273,കളരിപുരയിടം,േകാ$

മു�് കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023774 േസതുലU് മി
1385,ഇ��ൽപുരയിടം,

െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023784 വിജയ2 1439,പൂ>ലിൽവീ� ,കേ[രി കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023900

സീതാലU് മി 
എ

367,ലU് മി 
മ(ിരം,വിദhാ നഗർ -

153,,കേ[രി കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207024244 ഗീത
970,-ശീനിവാJപടനില#് 

കൗ<ൗ6് ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207024408 ജി കമല
615,േമ�ിലാംകീR 
വീ� ,ൈക�ുളQര കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207025348 ഗീത സി
1385,ഇ�N�ൽ 
പുരയിടം,കേ[രി കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207025420 ഹരികുമാർ .,ി

1644,ചി,Zർ 
പുരിയടം,കേ[രി 

ഡിവിഷ൯ കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207025448

ഡാർളി പി 
േജാർo 266,ൈക�ളളി,കേ[രി കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207025457 -ഫാ@ിളിൻ
683,േജായി 

േകാേ$o ,കേ[രി കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207025481 പാർpതി
548,കുരിേ#ാ$ം തറയിൽ 

പു#ൻ  വീ� ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207025516 സീതാലU് മി 203,വാദhാർൈലൻ  ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207025528 സേരാജം 390,മിനിേകാേ$o ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207025535 നിർ2ല
23,മാമു$ിൽ 

വട�തിൽ ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207025548 ലീല 557,കളരിപുരയിടം,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207025614 എൽ .വിജയ2

759,പുേ##്  
െതാടിയിൽ 

വട�തിൽ ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207025618

പIകുമാരി 
എJ

422,വരേ<ൽ പു#ൻ  
വീ� ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207025639 ആർ സരസCതീ 425,മാമൂ$ിൽ വീ� ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207025642 ൈമഥിലി െക
357,കുഴിയിൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207025686 സുശില ജി 479,പു>ലിൽ വീ� ,കേ[രി കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207025728 രാജ-ശീ

656,േതാ�ിൽ പു#ൻ  
വീ� ,,േകാ$N�കം 

വാ൪k കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207025736 മല�ിക.എൻ
1430,പൂ>ലിൽ 
വീ� ,കേ[രി കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207025745 ബാബു ബി
1280,പൂ>ലിൽ 

വീ� ,പൂ>ലിൽ കേ[രി കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207025753 ജയലU് മി. സി
1267,പൂ>ലിൽ 
വീ� ,,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207025791 ൈഷലജ
481,ചി,Zർ 

പുരിയിടം,,േകാ$N�കം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207025795 ഷീല.എJ 641,േതാ�ിൽ വീ� ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207025808 അേശാകൻ

765,പുേ##്  
പടി+ാ^റതിൽ ,െതാടിയി
ൽ വീ� ,,േകാ$N�കം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207025809 ചി-തേലഖ
1087,ആന�ുഴിപുരയിടം,

െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207025812 -ശീലU് മി
475,പൂ>ലിൽ 
വീ� ,കേ[രി കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207025827 ഓമനയ2
1666,ക]ൻ േ�ാ$്  
വട�തിൽ ,,കാവനാ� കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207025828

-ശുതി േമാൾ 
എൽ

1671,പു>ലിൽെതാടിയിൽ 
വീ� ,,കേ[രി കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207025829 ഉഷ
1461,പു>ലിൽ 
വീ� ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025835 ഗീത
279,തറയിൽ 

വീ� ,േകാ$N�കം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207025846 സതhേദവൻ
216,വയലിൽ 

വീ� ,,േകാ$N�കം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207026084 കു+ുേമാൾ

711,േകേള#്  
പടി+ാ,തിൽ ,,േകാ$�

കം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207026327 സലീന
86,മQാ$ഴികം,അ�ുക

ല��ംമൂ� കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026532

ഇ(ിരഭായി. 
എ

2098,ന<ഴ#്  
മഠം,അ2[ിവീ� കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207032703 മായാേദവി
953,േതാ�ിൽവീ� ,േകാ$

N�കം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207116646 ഗീത
244,ആലയ#് 

വട�തിൽ ,േകാ$N�കം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207201512 േബബി
2107,ലU് മി 

നിവാJ ,,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207201854 െചല�2ഇ$ി
527,പര�Zര2[ിവീ� ,അ

2[ിവീ� കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207204636 രമ
681,േകായി��റ#്  
വീ� ,േകാ$N�കം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207204662 ഉഷ.ആർ

375,േജhാതി േകാേ<ാ6് , 
ചി,Zർ േറാk , 

േകാ$N�കം,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207206219 ബീന  എൽ
268,പുേ##്  

വട�തിൽ ,േകാ$�കം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207206238 രാജ2
474,ചി,Zർ 

പുരയിടം,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207206287 സു(രി

606,അന�ാർ പി) 
കാ<ൗ6് , 

േകാ$മു�് ,േകാ$�കം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207206528 റീന െജ�ിൻ
1611,കുതിര�ണ�ിൽ 

പറ<ിൽ ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207206541 ഉഷാകുമാരി

252,േകാളയ#്  
പടി+ാ,തിൽ ,േകാ$N�

കം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207206544 ലത
342,ഗേണE 

ഭവൻ  ,കേ[രി വാർk കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207206546 രാജ2ാൾ
16,യുണി, 

ൈലൻ  ,ലU്മിനട കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207206551 കർ�കം 466,-ശീ നിലയം,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207207073 െപാ?ി

904,തുരുേ#ൻ  
പടി+ാ,തിൽ ,േജാനക��

റം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207208888 കാതറിൻ
615,മരN�ാർ 

വയൽപുരയിടം,,മൂതാ�ര കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207209260 ൈലലാ

241,കട��റം പുറേ<ാ�്  
-ശൂതി 

ഹൗJ ,ൈകകുളQര കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207209599 െജHി
36,േകാ-ഒ�േറ,ിW 

േകാളനി,വാടി കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207209656 അXജന ആർ
608,േമ�ിലാം കീR 

വീ� ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207209972 അനിത
1181,സൂരhാവാദhസhാർ 

ൈലൻ  ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207211900 ജയകുമാരി

358,േജhാതി 
െലയിൻ  ,േകാ$N�കം,െകാ

ല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207212387 ഷാനി

811,സുറിയാനി, 
പ)ിപുരയിടം, ബീ[്  

േനാർ#് ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207221236

സുഷമ.എJ .
കുമാർ

28,കാർ#ിക,െകാല�ം,െകാ
ല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207221237 രാജ2

966,ആന�ുഴി 
പുരയിടം,കേ[രി 
വാർk ,,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207221252 രജി.ആർ

271,െതാടിയിൽ 
വീ� ,വിദhാനഗർ ,േകാ$മു�് 

,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207221522 സഹായേമരി

613,മരN�ാർ 
വയൽപുരയിടം,കേ[രി 

വാർk ,,മുതാ�ര കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222171

-ബാ}മൺ 
സതhം

670,താoമഹൽ ,േജാനക��
റം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222174 ച-(കുമാരി 957,െകാ[�വീ� ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222178 മാരി അ2ാൾ
670,താoമഹൽ ,സൂചി�ാര

ൻ മു�് കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222199

ജയലU് മി.എ
J 23,േതാ$#ിൽ വീ� ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222202 സൂരh#് 
120,െചാ�ളി 
ഹൗJ ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207222954 കുമാരി

1013,രാജു നിവാJ , 
നീലാംേ#ാ$ം, ലU് മി 

നട,,നീലംേ#ാ$ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207229030 ശശീശCരി
282,കുരിയേ#ാ$ം 

വയൽ ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207229621 ബിനുത ഒ

2308,കുഴിയിൽ 
അഴിക#്തറയിൽവീ�,ആ

ന(വല�ീശCരം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207229859 അ>രിേദവി 952,െപ,ാശിമഠം,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207231111 ആശലത 291,കീേഴ#് വീ�,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207234230 സുധ
1916,കുരിയേ#ാ$ം 

വയൽ ,കേ[ാരി വാർk കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207235403

വിജയലU് മി 
  ,ി

958,ശശിമ(ിരം,േകാ$N�
കം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207239109 കവിത യു 497,പൂ>ലിൽ വീ�,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207239625 ച(ന എJ
726,പടി+ാേറെതാടിയിൽ ,

െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207241012 രമാേദവി
531,പടനില#് 

പു#ൻ വീ�,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207241068 ൈലല
1143,അശCതി 
ഭവൻ  ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207241124 -ശീേദവി 67,നീലാേ>ാ$ം,ലU്മിനട കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207241541 ശhാമള
450,ഈ�N�ൽപുരയിടം,

െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207242275 ഫാ#ിമ 176,-ശീനിലയം,ലU്മിനട കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207242741 മീനുദാJ 233,രാo  ഭവൻ  ,േകാ$�കം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207242824 ആന(ി 299,ആന( ഭവനം,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207243799

ശിവശ@രിയ
2ാൾ

203,േതാ�ിൽവീ�,േകാ$
N�കം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207244428 ആർ രതിേദവി
366,കുരുവിേതാ$ംവയലിൽ

,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207244842 േസാഫിയ 961,േറായി ഹൗJ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207244919 ജീവരTനം 305,ഉദയഗിരി,േകാ$മു�് കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207245164 -പവീണ
738,ഗേണE 

ഭവൻ  ,നീലാംേതാ$ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207246043 റീന 731,ലാലു ഭവൻ  ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207246100

മXജുള 
സുേരE

288,കീേഴ#ു 
വീ�,ലU്മിനട കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207247149 രാധാമണി 407,ബീ[്േറാk,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207247207 -ശീകല
680,േകായി��റ#് 
വീ�,ലU്മിനട കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207247393 ഗിരിജ 465,ച-(നിവാJ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207247863 ജയബി 692,രാധാ നിവാJ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207247961 നാൻ സി 656,വിനു ഭവൻ  ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207248385 -ശീത
972,കളരിപുരയിടം,േകാ$മു

�് കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207248402

പുEപലത.എ
J 567,കളരിപുരയിടം,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207248422 ആശ
364,കുരീേ#ാ$ംതറയിൽ 

പു#ൻ വീ�,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207248553 സരള
855,ചി,Zർപുരയിടം,െകാ

ല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207248860 മുംതാJ
458,-ശീകൃEണ 

വിലാസം,ലU്മിനട കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207249339 Jമിത

723,സരസCതി 
േകാ<ൗ6്,േകാ$N�കം 

െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207249496

ഇസ�ിയ2ാ
ൾ

786,രാമമൂർ#ിഭവൻ  ,െകാ
$ാരം നഗർ െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207249548 -ശീലത
327,എ.എം.െക.ബിൽഡിംs,

ലU്മിനട കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207249906 ആഷ
1475,കളരിപുരയിടം,േകാ$

മു�് കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207250866 രXജനി
305,ചി,Zർപുരയിടം,െകാ

ല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207251138

ദിനലU്മി 
സി ആർ

478,ചി,Zർ 
പുരയിടം,േകാ$N�കം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207252042 ഉഷ 343,-ശീ ഭവൻ  ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207252270

-ശീേദവി 
എH് ആർ 491,രാധാനിവാJ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207253313 തിരു�തി
95,പയJ 

ഭവൻ  ,നീലാംേതാ$ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207253457 വിദhാപതി 516,പൂ>ലിൽ വീ�,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207254660

സീതാലU്മി.
െക

49,െതേ�മഠം,ആന(വല�ീ
ശCരം നഗർ കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207254665 ഉഷ
483,േതാ�ിൽവീ�,േകാ$�

കം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207255150 സിനി
190,ശശി 

മ(ിരം,േകാ$N�കം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207255967 വിജയലU്മി
642,മുരുകാഭവൻ  ,േകാ$

N�കം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207258435 എംകലാവതി
379,െപാ?2മ(ിരം,െകാ

ല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207259105 വിമല
29,രാേജE 

നിവാJ,നീലാംേ#ാ$ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207261134 ലU്മി
670,താoമഹൽ ,േജാനക��

റം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207261147

കാശി 
മാരിയ2ാൾ

670,താo മഹാൾ 
ഹൗJ,േജാനക��റം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207261784

ഷൺമൂഖലU
മി

306,രാംരാo 
നിവാJ,ലU്മിനട കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207262537 േഷർളി െക.സി
254,കരുമാലി�ൽ 
ഹൗJ,േകാ$മു�് കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207263064 ഷീല 526,ലU്മി ഭവൻ  ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207266173

സരിത.എ 
എJ

714,നടുവര<ിൽ 
വീ�,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207266327 കനകവല�ി
191,േതാ�ിൽ 

വീ�,േകാ$N�കം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207267222 ഉമാമേഹശCരി
38,ഹനീഫേകാ<ൗ6്,ല

U്മിനട കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207267223 േരവതി
388,കുരിയേ#ാ$ം,േകാ$

N�കം വാർk കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207270098 വിജയ2
312,എJ വി 
ഭവൻ  ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207270615 സലീന.എം
1033,ആസാ/ 

മൻ സിൽ ,ലU്മിനട കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207271977 രാജി
311,െച$ിയാർ 

േകാ<ൗ6്,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207272667 ധനh എ൦ 807,രാoതില�,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207273357

ഉമാവതി 
സനിൽ

395,ശാ>ിവനം 
വിദhാനഗർ ,േകാ$N�കം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207273615 േമരി സCnന

10058,ശ@ർ േകാേ$o 
നീലാംേതാ$ം ബീ� 
േനാർ#്,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207274853

സീമാ എം 
കിണി

927,ചി#ിര ക,േ[രി 
പി ഒ െകാല�ം,െകാ,ാരം 

നഗർ െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207275084 ഷീല അെ5ണി
919,വാ�ിലഴികം 
പുരയിടം,വാടി കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207281791 ദീപ
186,മരN�ാർ വയൽ 
പുരയിടം,മൂതാ�ര കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207283244 പി.നടരാജൻ

692,േജhാതിൈലൻ  
െകാ$ാരം 

നഗർ,േകാ$N�കം നഗർ കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207286076 സീമ Jക(ൻ
389,കാശി അvർ 

േകാ<ൗ6്,ലUമി നട കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207287273 േരവതി എൻ
1177,അv�േകാളനി,േകാ$

മു�് കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207287689 െജന,് 

309,പ>ൽവീ� 
പുരയിടം,വാടി കേ[രി 

പി ഒ കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207288323 മ�ു
260,േതവ)ിപുരയിടം,വാ

ടി കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207290091 ജനിഫർ
2009,കട��റംപുറgേപാ�്

,ൈകകുളQര െവ�് കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207291635 ലീല
799,േതാ�ിൽ 

വീ�,േകാ$N�കം നഗർ കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207292389 നാസില എൻ
1697,അൻ ശാJ മഹൽ 
കേ[രി പി ഒ,െകാല�ം കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207292644 ലീജി മാർ$ിൻ
2716,സാൻ േജാ 
െഡയിൽ ,കേ[രി കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207293830 വി(ു
336,കട��റംപുറംേ<ാ�്,

മൂതാ�ര കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207295231 രജിത
2399,പൂ>ലിൽ 
വീ�,കേ[രി കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207295901

െബ,ി 
േസാളമൻ

101,വയൽ 
പുരയിടം,ൈക�ുളQര കേ[രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207247640

അജിതകുമാരി
 എൻ   എJ

714,മേനാo 
ഭവൻ  ,നീലാംേതാ� കേ[രി തൃ�ടവൂർ 691013

1207018447 പാ6ിെശൽവി
1115,േകാത<ഴ#്  

മഠം,െകാല�ം കേ[രി മീനാ� 691012

1207015694 ഷ�ീല
104,വി പി 

േകാ<ൗ6് ,െകാല�ം കേ[രി മു6N�_ 691013
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1207216592 ഗീത
1527,മല�േ=രി 

വട�തിൽ ,,കാവനാ� കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207013473 ലീല
1378,ഐ�ര 

വട�തിൽ ,മരു#ടി കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207032429 ആശ
623,പുതിയവീ�,ശ~ികുള

Qര കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207031693 -ശീകല
1762,െച�ുള#്  

െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207031736 പളനിയ2

1845,-ശീമതി 
മ(ിരം,ക?ിേമൽ 
രാമൻ കുളQര കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207032169 സുേലാചന

1225,േതാ�ിൽ വീ� , 
മുതിര�റ<്  
നഗർ ,കുരീ��ഴ കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207032715 -ശീേദവിഅ2
342,മുളളംേകാ�െത�തിൽ ,
ക?ിേ2ൽേചരി,,കാവനാ� കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207032871 രാധ2യ2
1131,കളീലീൽ 

വട�തിൽ ,വ)ി�ീR കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207033396 സുനിത
963,കു<ള#്  

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207033546 കുമാരി ഗീത
87,മു$റ 

വട�തിൽ ,കാവനാ� കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207033568

വിജയലU് മി
യ2

711,െപരുേ>ാട#്  
വീ� ,കാവനാ� കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207033573 ജയ 966,െവ2ാ#് ,കാവനാ� കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207033813 വിമലകുമാരി
191,െജ വി 

ഭവൻ  ,കാവനാ� കേ[രി ശ~ികുളQര 691013

1207033945 സുമ
972,കു<ള#്  
വീ� ,കാവനാ� കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207034136

ൈഷല 
േയശുദാJ

545,ക6#ിൽ 
നിവാJ ,,കാവനാ� കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207034227 ആബിത

982,കു<ള#ുതറ,ക?ിേ2
ൽ 

േചരി,കാവനാ� ,,കാവനാ�1 കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207034461 വസ>കുമാരി 2010,ഗംഗാസദനം,,കാവനാ� കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207035286 േമയുഷ
1175,ന<hാരv#്  

പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേമൽ കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207035545 സുനിതഎം
72,ൈവ�ൽപടി+ാ,തി

ൽ ,കാവനാ� കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207035650 -ശീേദവി
516,കാവനാ$�െത�തിൽ ,

കാവനാ� കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207036365 ഉ2സല��കു$ി
983,മല�േ=രി 

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207038156 ലളിത
254,േവനൂർ വട�തിൽ 

,,ശ~ികുളQര കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207038703 ശാ>
1323,െപരു<ിലാവിൽ 
െതേ�#റ,ജവാൻ മു�് കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207038716 േലഖ
1799,രാധികാമ(ിരം,കാവ

നാ� കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207186671 രാധ
725,െകാ[�പുരN�ൽ ,കാ

വനാ� കേ[രി ശ~ികുളQര 691003
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1207186684 സുൈബറ#് 
824,പു#ൻ  

പുരN�ൽ ,,കാവനാ� കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207186714 സരസCതി 680,കാ$�ർവീ� ,കാവനാ� കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207186872 സജീന
2349,വയ�ൽപടി+ാ,തി

ൽ ,കാവനാ� കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207186913

ആർ .െക.അര
വി(ാUൻ പി

ളള
2359,ൈവെ�പടി+ാ,തി

ൽഇട�ാടം,കാവനാ� കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207187113 രTനകുമാരി
942,അയ>ിപു#ൻ  
വീ� ,െകാല�ം,ക?ിേമൽ കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207196512 േമരി ആ5ണി
1174,സിബിൻ  േകാേ$o , 
ക?ിേമൽ ,ശ~ികുളQര കേ[രി ശ~ികുളQര 691581

1207202218 ജലജ

1214,രമhാ 
ഭവനം,െക.എJ .ഇ.ബി.നഗ

ർ -34,,കാവനാ� കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207221945

ബീനാകുമാരി.
ആർ

455,ലUമി 
നിവാJ,കാവനാ� കേ[രി ശ~ികുളQര 691003

1207085215

ഹുൈസബാബീ
വി

740,ഹുൈസബാ 
മൻ സിൽ ,,വടേ�വിള കട�ാ�ട ഇരവിപുരം 691010

1207087581 േഷർളി
1552,കട��റംപുതുവൽ ,ഇ

രവിപുരം കട�ാ�ട ഇരവിപുരം 691011

1207087582 േമരി

1878,Jേനഹ തീരം 
സുനാമി 

`ാ,്,ഇരവിപുരം കട�ാ�ട ഇരവിപുരം 691011

1207087925 േമാളി

1750,Jേനഹതീരം ,ി 
\ളാ,് വട�ുംഭാഗം 
ഇരവിപുരം,ഇരവിപുരം കട�ാ�ട ഇരവിപുരം 691011

1207088129 െസലിൻ
1670,സുനാമി\ളാറ^  
വളള�ടW,ഇരവിപുരം കട�ാ�ട ഇരവിപുരം 691011

1207088364 സുജാത

1641,ആ,�കാൽ 
പുതുവൽ 

െത�ുംഭാഗം,ഇരവിപുരം കട�ാ�ട ഇരവിപുരം 691011

1207088712 ഉഷ
1686,സുനാമി `ാ,് 

വ)�ടW,ഇരവി��രം കട�ാ�ട ഇരവിപുരം 691011

1207088981 േഡാളി �ളാര

1593,സുനാമി `ാ,്  
വ)�ടW,വട�ുംഭാഗം 

 ഇരവിപുരം കട�ാ�ട ഇരവിപുരം 691011

1207200376 റംലാബീവി 1400,നിയാൻ മൻ സിൽ ,സ കട�ാ�ട ഇരവിപുരം 691577

1207204422 ഒസീല
458,തി$യിൽ 

െത�തിൽ ,കൂ$ി�ട കട�ാ�ട ഇരവിപുരം 691020

1207233177 വിനീത
472,ആ,�കാൽ പുതുവൽ 
വട�ുംഭാഗം,ഇരവിപുരം കട�ാ�ട ഇരവിപുരം 691011

1207248464 ജാJമി
296,െപരുമനെ#ാടി,വാള

#ുംഗൽ കട�ാ�ട ഇരവിപുരം 691011

1207249527 െ,NJകേരാൾ
40,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം കട�ാ�ട ഇരവിപുരം 691011

1207249746 ബിൻ സി
45,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം കട�ാ�ട ഇരവിപുരം 691011

1207250368 -ശീജ
69,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം കട�ാ�ട ഇരവിപുരം 691011

1207255910 ൈഷജ
1932,ലിബിൻ േകാേ$o,വട

�ുംഭാഗം കട�ാ�ട ഇരവിപുരം 691011
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1207267626 സുധ
431,സിtുേകാേ$o,ഇരവി

പുരം കട�ാ�ട ഇരവിപുരം 691011

1207276536 ഷീബ
408,െജ െജ 

നിവാJ,ഇരവിപുരം കട�ാ�ട ഇരവിപുരം 691011

1207280740 അനിത

2028,െബT ലെഹം  
ക?ിേമൽ 

നഗർ ,ഇരവിപുരം കട�ാ�ട ഇരവിപുരം 691011

1207281902 ബി(ു

2068,അനുജഭവൻ  
വയലിൽ 

വീ�,വട�ുംഭാഗം 
ഇരവിപുരം കട�ാ�ട ഇരവിപുരം 691011

1207283209 റാണി
1347,മൂേലവയലിൽ 
വീ�,ഇരവിപുരം കട�ാ�ട ഇരവിപുരം 691011

1207284196 ധനലU് മി
2107,വയലിൽ 

വീ�,വട�ുംഭാഗം കട�ാ�ട ഇരവിപുരം 691011

1207284535 േമരി ഉബിദ

1626,സാവh നിവാJ 
സുനാമിറസിഡൻ J,വ)

�ടW കട�ാ�ട ഇരവിപുരം 691011

1207285849 ദിവh.എം

1633,വ)�ടW 
സുനാമി\ളാ,്,വട�ുംഭാ

ഗം ഇരവിപുരം കട�ാ�ട ഇരവിപുരം 691011

1207285946 മXജുഷ 2121,കാരമൂ�,ഇരവിപുരം കട�ാ�ട ഇരവിപുരം 691011

1207286122 ലതിക
1106,പുതുവൽ 

പുരയിടം,മു6N�ൽ കട�ാ�ട ഇരവിപുരം 691001

1207286875 സതി

1720,വ)�ടW 
സുനാമി`ാ,്,പനമൂ� 
ഇരവിപുരം പി ഒ കട�ാ�ട ഇരവിപുരം 691011

1207288221 -ശുതി
2035,നിലേമൽ െതാടി 

പവി-ത നഗർ,ഇരവിപുരം കട�ാ�ട ഇരവിപുരം 691011

1207217134 ആൻ സി
230,മംഗലേ=രി 

വയലിൽ ,കി�ിെ�ാല�Zർ കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691015

1207000323 സുഭ-ദ

275,ക]@രഴികം, 

-പിയദർശിനി നഗർ 
181,കിളിെകാല�Zർ കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691004

1207072824 ലീല
1516,ൈക�ളളികിഴ�തിൽ ,

കിളിെകാല�Zർ കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691004

1207188474 ൈലലാബീവി
804,വലിയവിള പു#ൻ  

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691004

1207210521 ജുമയില
245,-ബാ}മണഴികം,കട�ാ

�ട കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691008

1207213466 രാജി.പി
100,ബിജു 

നിവാJ ,കിളിെകാല�Zർ കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691004

1207219454 തുൈവഫ
896,ലൂലുമൻ സിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691004

1207222985 ഷീല െക
141,െകാ-പാ#് 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691004

1207223219 സുജാത
63,ആന(വിലാസം,കിളി
െകാല�Zർ ,കി)ിെ�ാല��ർ കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691004

1207230327 ഷംല
36,െകാ�ാല 

വയലിൽ ,ച(നേ#ാ�് കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691014

1207234969 ഷംല
852,പുളിയ#്പടി+,തി

ൽ ,കിളിെകാല�Zർ കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691004
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1207243753 സരിത
379,മനു 

ഭവൻ  ,കിളിെകാല�Zർ കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691004

1207248761 െറസീന

9,േകായി�ൽ 
കിഴ�തിൽ ,കി)ിെ�ാല��

ർ കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691004

1207251643 സുരിയ#് 
474,പനN�ൽ 

പടി+ാ,തൽ ,െകാല�ം കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691004

1207254288 െനoമ

973,െകാേ-പ#് 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691004

1207260358 സൗമh
908,ആXജേനയം,ര6ാംകു

,ി കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691004

1207260709 െനസീമ
36,െകാ�ാല 

വയലിൽ ,കിളിെകാല�Za കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691004

1207261026 ശുഭ

218,െച-<ാപി)െതാടിയി
ൽ ,േകായി�ൽ 
കിളിെകാല�Zർ കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691004

1207261591 ഹസീന
422,പുEപഗിരി,കിളിെകാ

ല��ർ കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691004

1207262914 രാജലU് മി 665,രവി ഭവനം,െകാല�ം കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691008

1207269296 സരിത. ബി. െക 529,വിശാഖം,െകാല�ം കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691004

1207274650 ഷാനിഫ
9,േകായി�ൽ 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെ�ാല��ർ കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691004

1207280220 മിനി

541,മുല�േ=രി കിഴ�തിൽ 
േചരിേU-ത 

നഗർ ,കിളീെകാല�Zർ കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691004

1207280221 രാജി ആർ
538,െനടിയഴിക#് വീ� 
േകളിനഗർ ,കിളിെകാല�Zർ കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691004

1207280570 റാണി

535,പുളിയ#് 
െതാടിയിൽ 
വീ�,േകളിനഗർ കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691004

1207280589 േശാഭിത

619,തൻ സിയ 
മൻ സിൽ ,േവണാ�  നഗർ 

 കിളിെകാല�Zർ കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691004

1207280690 സുമിന

43,നസീമ മൻ സിൽ 
ശാJതാ 

നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691004

1207280766 -ശീേദവി
199,കുഴിയ#ു 

കിഴ�തിൽ,കിളിെകാല�Zർ കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691004

1207280946

െമഹർബാ
ൻ ബീവി 95,കളീലിൽ വീ�,െകാല�ം കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691004

1207281841 ഷീല

495,പാറേ=രി െത�തിൽ 
ക?ിേമൽ 

ബി,കിളിെകാല�Zർ കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691004

1207282809 സജീനാ.ൈവ
132,െകാ-പ#്െതാടിയിൽ 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691004

1207286845 റജീന
251,മംഗലേ=രി വയലിൽ 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ കട�ാ�ട കിളിെകാല�Za 691004

1207234050 െനജീമ എJ 130,എ െക ഹൗJ,േപരൂർ കട�ാ�ട െകാ,@ര 691005

Page 142 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207000096 മഹിളാമണി 877,ശശി മ(ിരം,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207000141 സുമാംഗി
764,പ$രഴിക#്  
വീ� ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207000004 രാജി
832,കിഴേ�കടയിൽ ,ഉളിയ

േ�ാവിൽ കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207000012 വ)ിയ2ാൾ

842,മദൻ  ഭവൻ  , 
ക+ി�ൽ 

കിഴ�തിൽ ,,െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207000018

വിജയകുമാരി.
എJ

750,വിജയാ 
നിവാJ ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207000043 ൈഷലജ
267,ൈഷമാനിവാJ ,ഫാമി
ലിനഗർ -9,,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207000242 വിജയകുമാരി

1332,കുറു��ംവീ$ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,നവേജhാതി-

93,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207000262 സുമതി
1027,അരുൺ 

നിവാJ ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207000291 േജhാതികുമാരി

917,കാ+ിN�ൽ 
കിഴ�തിൽ , ഫാമിലി 
നഗർ -29,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207000308 അർഷാ/
989,സംഗീതാലയം,കട�ാ�

ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207000333 റഹുമാബീവി
768,പ$രഴിക#്  

വീ� ,ഉളിയേ�ാവിൽ കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207000336

എJ .ജയകുമാ
രി

1006,ശാ>വിലാസം,ഉളിയ
േ�ാവിൽ കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207000368 സതീഭായി
997,നിഷാഭവനം,ഉളിയ

േ�ാവിൽ കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000392

സേരാജിനിഅ
2ാൾ

866,കുറു��ംമൂ$ിൽ , 
-ശീഭ-ദ നഗർ -131,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207000418 സരസCതി
395,-ബാ}മണഴികം,ഉളിയ

േ�ാവിൽ കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207000488 ചി?2
673,ഠൗൺഅതിർ#ി,െഠൗൺ

 അതിർ#ി കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207000513 മാധവി

914,�ണി�ൽ 
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000519

േഗാമതിയ2.

െക

905,കുറു��ംവീ$ിൽ 
കിഴ�തിൽ  നവേജhാതി 

നഗർ ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207000560

എം.ജി. 
ലU് മി�ു$ിയ

2 1017,മാ<ഴവീ� ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000582 സവിത എJ
749,ഗിരീE 

നിവാJ ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207000610 ശാ>
1006,പി.െക 

ശാ>ാവിലാസം,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207000821 എൽ അംബിക
993,അംബികാ 

ഭവനം,,ഉളിയേ�ാവിൽ കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000865 രമാേദവി
1006,േലഖാ 

ഭവനം,ഉളിയേ�ാവിൽ കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691019
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1207001079 മഹാലU് മി

670,ഠൗൺഅതിർ#ി 
മുനിസി�ൽേകാളനി,കട�ാ

�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207001144 പ@ജാUി

290,ചാഴി��റ#്  
വയലിൽപു#ൻ വീ� ,കട

�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207001206 സുജാത
738,കുറു��ംവീ$ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,,െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207001276 ഗീത
213,െതാടിയിൽവീ� ,കട�ാ

�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207001286 ത@[ി
1718,തു6ുപറ<ിൽവീ� ,-പ

തിഭാ ജംsഷൻ കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207001324 ഗീതാകുമാരി
1974,പു#ൻ പുരവട�തി

ൽ ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207001410 െക േബബി
698,പു#ൻ പുരകിഴ�തി

ൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207001466 പാ�2
687,പു#ൻ പുര 
വട�തിൽ ,െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207001497

എJ 
വിജയഷീല

378,-ബാ}മണഴിക#്  
വീ� ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207001503 വിചി-ത
1687,തിരുവാതിര 
നിവാJ ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207001519 സgധh എൽ
1501,ചായി��റ#്  

വീ� ,െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207001539 -പദീnകുമാർ
302,ചാ�യിൽവീ� ,കട�ാ

�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207001545 ജിഹാന
453,-ബാ}മണഴിക,ഉളിയ

േ�ാവിൽ കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207001557 സരസCതി
671,മുനിസി�ൽേകാളനി,കട

�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207001564 െവ)യ2

863,ഠൗൺ അതിര#ി 
മുനിസി�ൽ ,കട�ാ�ട 

െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207002447 ആർ രജനി
1019,കുളQര 

കിഴ�തിൽ ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207003128 േശാഭനകുമാരി
1079,േജhാതിനഗർ NO 

41,ഉളിയേ�ാവിൽ കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207003509 സതhഭാമ
258,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ� ,െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207003651 വസ>കുമാരി

958,ശിവൈശലം 
കരി<ാലിൽേകാണം,െകാ

ല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207003716

സുേരE 
രാജൻ 894,ഇടയിലവീ� ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207003717 സുഭിത
138,സി.െക.ഭവൻ  ,,കട�ാ�

ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207003891

അജിതകുമാരി.
എJ

619,െതേ�മുറി 
േമ�തിൽ ,െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207003930 േമബിൾ
376,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,ക��ാ�്ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207003954 ശിവകുമാർ
183,ശിവൈശലം,കരി<ാലി
ൽേകാണം,,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207003955 സരസ2
610,കാ+ിര#ുമൂ� ,കട

�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008
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1207003993 സുഭാE
631,ചാഴി��റ#്  

വയലിൽ വീ� ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207004092 അനിൽകുമാർ
1370,മു$<ല#്  

പടി+ാ,തിൽ ,,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207005501 വിമല
706,ൈക�)ിപണയിൽ 

വീ� ,െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207005542 സുേര-(ൻ
536,അXജന,വൃ(ാവൻ നഗ

ർ -108,,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207006628 രാജി
1176,േമഘാ 

ഭവൻ  ,ഉളിയേ�ാവിൽ കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207012063 സിgധു 695,ഇടയിലഴികം,െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011093 മാരിയ2ാൾ

694,കുറു��ംവീ$ിൽ 
കിഴ�തിൽനവേജhാതിനഗ

ർ -48,,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207011503 ജസീന
4264,പുതുവൽപുരയിടം,

െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012090 ഉഷാലU് മി
19,ഇടയിലഴികം,ആ-ശാമം 

െസൗ#് കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012203 സുനിത
1246,സുജിനാമൻ സിൽ ,കട

�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012323 വിമലൻ 1075,ഭാനുമ(ിരം,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012586 നുർജഹാൻ
1356,ഷാജി 

മൻ സിൽ ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207012596 രഘുപതി 694,ഇടയിലഴികം,െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013226 ത@[ി
954,ഭാനു 

മ(ിരം,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207015152 ഷീല.പി
149,േപാള[ിറ 

കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207016096 സരസCതി
72,അരിെനല�Zർ 
പുരയിടം,െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207019888 േ-പമലത
1394,തു6#ിൽെചറിയവീ

� ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207072390 രാജൻ
855,പുളി�ൽകിഴ�തിൽ ,

പ$#ാനം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207072420 എൻ  ഗിരിജ
172,ഗീത 

നിവാJ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207072585

േരവതി 
വിജയൻ

1955,വയലിൽപുരയിടം,

െകാല�ഠ കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207087623 റീേമാൾ

133,വ)�ടW സുനാമി 
\ളാ,്,വട�ും◌ംഭാഗം  

ഇരവിപുരം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691011

1207190524 പുEപ എJ
676,മാേത#്  
വീ� ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207190781 പുEപരാജൻ

861,കുറു��ംവീ$ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207203664 പുEപലത
617,ചാഴിപുറ#്  

വീ� ,െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207205769 മാരിയ2

102,െവ)ാ�)ിൽ 
വട�തിൽ ,,ഉളിയേ�ാവി

ൽ കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691019

Page 145 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207205783 ലീനജി
619,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207205808 ബീന ബിജു
19,ബീനാഭവൻ  ,ഉളിയേ�ാ

വിൽ കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207206084 അന>ലU് മി
1207,ചാഴി��റ#്  

വീ� ,െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207210399 ശാ>ി
156,മുനിസി�ൽ 
േകാളനി,െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207211440 മ�ു

685,പു#ൻ പുര 
കിഴ�തിൽ ,,ഉളിയേ�ാവി

ൽ കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207215570 അശCതി
164,മുനിസി�ൽ 
േകാളനി,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207215573 സീന#് 
948,പണയിൽ 

വട�തിൽ ,ഉളിയേകാവിൽ കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207215589 സരള
868,മുൻ സി�ൽ 
േകാളനി,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207215914 സുധ 584,േഗാപിമ(ിരം,െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207221081 രതി
157,മുനിസി�ൽ േകാളനി, 
ഠൗൺ അതിർ#ി,െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207221154 പരിമളേദവി
464,സCർ]ാലയം,വൃ(ാവ
ൻ  നഗർ ,കട�ാ�ട,െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207227907 ച-(ൻ

137,മുനിസി�ിൽ 
േകാളനി,ഉളിയേകാവിൽ 

സൗ#് ,,െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207229053 കു+ുേമാൾ
74,വാറുപുരയിടം,ഉളിയ

േ�ാവിൽ കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207233132 ജയലU്മി
130,ൈക�)ിപണയിൽവീ

�,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207234303 വനജ കുമാരി
62,വാറുപുരയിടം,ഉളിയ

േ�ാവിൽ കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207234360 സിgധു
668,ഭാJ�രമ(ിരം,െകാ

ല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207235353 രമണി
561,ചാഴി��റ#് 

പു#ൻ  വീ�,െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207235727 ജയ-ശീ
666,പാരി�ളളി 

പടി+ാ,തിൽ ,കട��ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207237704 െപാ?ി 1215,എബിേനസർ ,െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207240934

രാജലUമി  
യു 123,േജായിവില�,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207241313 വസ>
130,ൈക�ളളിപണയിൽ ,കട

��ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207242534 ജയ ഡി എ
2014,അംബുജ 

മ(ിരം,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207247931 പുEപ
848,മുൻ സി�ൽേകാളനി,കട

�ാ�ട െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207248604 ആശ
988,പഴയ#് 

വീ�,ഉളിയേ�ാവിൽ കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207249167 അർ[ന
496,െവ)മണലിൽ ,കട�ാ

�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207251055 സീതാലU്മി

496,െവ)മണലിൽ 
വീ�,വൃ(ാവൻ  നഗർ -

51,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008
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1207251348

അപർ] 
എJ നായർ

944,എJ എJ ഭവൻ  
ഫാമിലി 

നഗർ ,ഉളിയേ�ാവിൽ കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207252119

എം 
സു�ലU് മി 158,ലU്മണൻ  ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207256863 േശാഭന
1716,കാവുവിള 

െതാടിയിൽ ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207256954 ആൻ മരിയ
912,േഡാണ ഹൗJ ജനനി 

നഗർ ,ഉളിയേ�ാവിൽ കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207258866 വിമല പി
1295,ഗായ-തിഭവനം,കട�ാ

�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207259056 കലാേദവി
1151,ശ~ി 

നിവാJ,െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207260361

രമാേദവി 
ആർ

1503,എം.എJ.ഭവൻ  ,കട�ാ
�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207260380 സി(ു
1441,കുറു��ംമൂ$ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207260938 ലU്മി
609,ചാഴി��റ#് 
വീ�,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207263132 കുമാർ സി
651,പു#ൻ പുര�ിഴ�തി

ൽ ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207270479 സിtു 1235,ജിജി ഭവൻ  ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207272146 ഗീത2 എJ
421,േറാബ$് 

േകാേ$o,െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207272221 േദവിക

554,ഹരിഹരമ(ിരം 
വh(ാവൻ  

നഗർ ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207274087 ഗായ-തി
147,മുനിസി�ൽ 
േകാളനി,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207274553

േമരി 
ആൽബിൻ

1616,െബT 
െലേഹം,െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207278291 ഭാരതി

690,പു#ൻ പുര 
കിഴ�തിൽ,ഠൗൺ 

അതിർ#ി കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691506

1207286275 അനിത എം

168,പു#ൻ പുര 
കിഴ�തിൽ ഠൗൺ 
അതിർ#ി,െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207292065 േരഖ
1159,മനു 

വിഹാർ ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207292815 ദീപ.എJ .വി

564,തു6v#് 
കിഴ�തിൽ ,ജനയുഗം 
നഗർ കട�ാ�ട പി ഓ കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207294766 -ശീേദവി 1353,-ഗീൻ  ലാ5്,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207216832

ഉൈമമ#്  
ബീവി  എ

916,കിണറുവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,,രാമൻ കുള

ങര കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207000983 സുധാമണി
537,െവ)മണലിൽ ,ഉളിയ

േ�ാവിൽ കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691008

1207001140 ത@2 മാതhു 1316,മാ�ലൂർ ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691008

1207001151 ലU് മി.
660,ൈക�ളളി 

പണയിൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691008
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1207001543 ഷീല
422,െവ)മണലിൽ 
വീ� ,പ$#ാനം കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207003587

ബി(ു 
േ-പംനാ� 74,-ശീ ലUമി,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691008

1207003895 ൈഷലജ
1151,ബംiാവിൽ 
വീ� ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691008

1207003974 ശാ>കുമാരി
271,ചാഴി��റ#്  
വയലിൽ ,െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691008

1207011879

ഫിേലാമിനാദാ
J

376,ഷീജാേകാേ$o ,കട�ാ�
ട കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691008

1207012638 ഗീത 1,കവിതഭവൻ  ,കട�ാകട കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207013962

അ2ാജാൻ ഭാ
N

919,പഴയ#്  
െത�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207020433 സരസCതി
806,െതേ�െതാടിയ#് ,കട

�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691008

1207024707 േഗാപിനാഥൻ
608,കല�ിടാ>ി 

വട�തിൽ ,േതവ)ി കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207027620 മിനി.എൻ
592,അ<ിളിേ[ഴ#്  
വട�തിൽ ,െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207163390 ഗീത
618,ദിവhാ 

നിവാJ,െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691008

1207205790

-പസ?കുമാരി
 എH്

799,രമണി 
വിലാസം,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691008

1207214645 ജാJമി
715,ഷാജഹാൻ  മൻ സിൽ 
െവളള$<ലം,കാവനാ� കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207229170 സരിത

274,ആലിയ 
െഹൗJ,േജhാതി നഗർ 
കിള�െകാല�Zർ പിഓ കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207230798 -പീത
765,പാരി�)ിപുരയിടം,ക

ട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691008

1207234888 ബീനാകുമാരി
368,അജിനിവാJ,കട�ാ�

ട കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691008

1207242284 റജീന
1221,സിനാൻ  

മൻ സിൽ ,പ$#ാനം കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207242481 ഭാനുമതി

157,മുൻ സി�ൽ 
േകാളനി,െഠൗൺ 

അതിർ#ി കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691008

1207247444

മാരിയ2 
എJ

721,ൈക�)ി 
പണയിൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691008

1207250478 സിtു  െക
606,തു6ഴിക#് 

വീ�,ഉളിയേ�ാവിൽ കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691008

1207250488

റാബിഷ 
റഫീ�്

154,ഫിർദൗJ,കിളിെകാല�Z
ർ കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207252943 ആമിന
272,വയലിൽ േതാ�്,േപാള

യേ#ാ� കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207254315 അമുത
1243,ജാJമിന 
വില�,െകാല�ം കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691008

1207274212 രാജലUമി
141,എം സി േകാളനി 

ഠൗൺഅതിർ#ി,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691008

1207275205 ബി(ു 604,തു6ഴികം,കട�ാ�ട കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691008
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1207282856 ഫൗസിയ

1101,പുതുവൽപുരയിടം 
ബിൻ സിെഡയിൽ ,മു6

N�ൽ െവ�് കട�ാ�ട െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207187939 അദബിയ
1094,ചരുവിളപു#ൻ വീ� ,

ൈമലാ�Za കട�ാ�ട തഴു#ല 691589

1207280948

അമല 
അേശാകൻ

62,വയലിൽ 
വീ�,െപരിനാ� കട�ാ�ട തൃ�ടവൂർ 691601

1207282494 സുജാത
550,നിലേ#ൽ 
വീ�,കടവൂർ കട�ാ�ട തൃ�ടവൂർ 691601

1207282505

-ശുതി.എH് .ബാ
ബു

118,െതQുവിള 
വീ�,കടവൂർ കട�ാ�ട തൃ�ടവൂർ 691601

1207282873 എൽസ2
791,കുരിശി@ൽ  
കടവൂർ,െകാല�ം കട�ാ�ട തൃ�ടവൂർ 691601

1207084361 പ� 335,-ശീനിലയം,പരവൂർ കട�ാ�ട പൂത�ുളം 691010

1207079930

ൈഷലജ 
ഷാജഹാൻ

932,ൈഷനി 
മൻ സിൽ ,,ച(നേ#ാ�് കട�ാ�ട െപരിനാ� 691014

1207283005 കവിത

585,േറാസാമി�ി� 
ഭവൻ  ,മതിലിൽ പി ഒ 
െപരിനാ� െകാല�ം കട�ാ�ട െപരിനാ� 691601

1207001579 വിജയകുമാരി
389,-ബാ}മണനായികം,കട

�ാ�ട കട�ാ�ട മQാ� 691008

1207073109 മു#2 എ
1896,വയലിൽ 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കട�ാ�ട മQാ� 691004

1207228564 -പശാ>ി 394,േലഖാ ഭവൻ  ,മQാ� കട�ാ�ട മQാ� 691004

1207222317 ൈഷലജ 57,J.M.J.സദനം,മvനാ� കട�ാ�ട മvനാ� 691303

1207251325 സജിത
60,ലU്മിപുരംേതാ�്,മv

നാ� കട�ാ�ട മvനാ� 691303

1207009670

േമബിൽേജാ
ൺമാതhു

598,മുല�പറ<ിൽഹൗJ ,മു
6N�ൽ കട�ാ�ട മു6N�_ 691001

1207011318

ന(സീതറാംേസ
$് 

392,ഗീEമ 
ഭവൻ  ,മു6�ൽ കട�ാ�ട മു6N�_ 691001

1207086492 ഉഷ
518,നടN�ാവിൽ 

വയലിൽ ,ഇരവിപുരം കട�ാ�ട മു6N�_ 691011

1207204691 ഗീത

197,ഗംഗാഭവൻ  
പുളിവിളെതാടി,ഇരവിപു

രം കട�ാ�ട മു6N�_ 691011

1207254367 ലിജി 729,പുണർതം,ഇരവിപുരം കട�ാ�ട മു6N�_ 691011

1207271267

െസറിൻ  
െ�k 
ഡാനിയൽ

1758,കvാലN�ൽ MRA-

92,െകാല�ം കട�ാ�ട മു6N�_ 691001

1207275715 ജയ
391,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം കട�ാ�ട മു6N�_ 691011

1207285890 േമബിൾ ദാJ
636,�ിഫൻ  

Jകhയർ ,െകാല� കട�ാ�ട മു6N�_ 691001

1207000177 കാ�ന.എം
126,-പതീU 

ഭവനം,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207001580 സുമതി
1763,തു6ുപറ<ിൽവീ� ,കട

�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207003594

ഷാജിതാ 
േമാൾ

1649,നിസാർ 
മൻ സിൽ ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207006027

സുമ എJ 
എJ

1159,പഴനില#് 
പു#ൻ വീ� പീ�ിൾJ  

നഗർ ,െകാല�ം കട�ാ�ട വടേ�വിള 691001
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1207006245 ജയ-ശീ.ഐ

543,എJ പി ഹൗJ    
എൻ  ,ി വി 
നഗർ ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207006596

സിgധു എൻ  
െക

1583,സിgധു 
ഹൗJ ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207006656 കനകാംബിക
1532,ഭുവനമ(ിരം,കട�ാ�

ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207011720

ആനിേജാൺസ
ൻ

562,ഭാവനാ നഗർ - 

296,,പ$#ാനം കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207012207 ജയലത.വി 1482,-ശീനിലയം,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207012691 െറജീന 216,മിനിഹൗJ ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207012744 ബീന
949,ആൽബർ$്  
ൈലൻ  ,െകാല�ം കട�ാ�ട വടേ�വിള 691001

1207013968 ആസhാഉ2ാൾ

1174,ഖരിം 
മൻ സിൽ ,പീ�ിൾJ നഗർ -

219,,െകാല�ം കട�ാ�ട വടേ�വിള 691001

1207073091 ബി(ു
1558,മഠ#ിൽ 
വീ� ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207073282 രാേജ-(ൻ 213,രജനി നിവാJ ,െകാല�ം കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207071224 അ<ിളി
347,സാരംഗി      

ഭാവനാനഗർ ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207072410 സരസCതി
1672,പുതുവയലിൽ 

വീ� ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207072540 സു�vൻ
104,െത�ട#ുകിഴ�തിൽ ,

കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207072605 അംബിക
1976,െനടു>റ 

പടി+ാ,തിൽ ,,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207072649

സലിജകുമാരി 
എJ

1934,വയലിൽ 
പു#ൻ വീ� ,,െകാല�ഠ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207072699 അജിതകുമാരി 1950,സുേരEഭവൻ  ,െകാല�ഠ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207072717 രTന2
1701,െപരള#്  
വീ� ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207072762 ലU് മി�ു$ി
1683,െത�ട#ുെത�തിൽ ,

െകാല�ഠ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691004

1207072776 ആXജലീന
1975,റിൻ സി 

േകാേ$o ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207072890 സീത ലU്മി
1541,െത�ട#്  

െത�തിൽ ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207072954

ച-(ീകരാമച
-(ൻ

1818,-ശീകൃEണ 
മ(ിരം,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207072971 രമണി.വി
271,-പസ? 

സദനം,പ$#ാനം കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207073065 ലിംന 1911,-ശീലകം,കട��ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207073073 ഗീത
1824,കിഴ�ട#്  

പടി+ാ,തിൽ ,പ$#ാനം കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207073155 മ�ു.പി.ദാJ
1806,തhാഗ 

ഭവൻ  ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207073245 രാജ2
1619,േമാഹന സദനം-

98,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008
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1207073402 ശുഭ
1669,പുതുവയലിൽ 

വീ� ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207073422

ജൂലിയ,് േജാസ
\ 1548,മഠ#ിൽ വീ� ,െകാല�ം കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207073425 -ടീസ
1938,കു?ിൽകിഴ�തിൽ ,പ

$#ാനം കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207073434 മിനി
1665,പുതുവയൽ പു#ൻ  

വീ� ,പ$#ാനം കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207073502

ലീലാ2ൈനനാ
[ൻ

1918,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207073504

േറാസ2 
റാേഫൽ

1535,െചറുപുEപവിലാസം
 വീ� ,െകാല�ം കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207073626 സുനി
338,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,ക

ട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207073731 മാലിനി
130,െനടിയകു?#Cീ� ,കട

�ാകട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207077453 ഫാസില
187,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ� ,അയ#ിൽ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691021

1207082100 -ശീലത
1678,-ശാവൺ നിവാJ ,ക 

ട �ാ � ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207181294 ബിയാ-ടിJ

247,മിനിഹൗJ , 
ച�രേ#ാ�് ,,പി�ിൾJ 

നഗർ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691001

1207259567 ഗീത 164,ജിതിൻ  ഭവൻ  ,െകാല�ം കട�ാ�ട വടേ�വിള 691002

1207188145 ഷാരിജ എം

842,പു?�ുള#് വീ� 
അയ#ിൽ 

നഗർ ,അയ#ിൽ നഗർ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691021

1207188414

അംബിക 
കുമാരി 
േമാഹനൻ

413,േമാഹനം, ഭാവന 
നഗർ 4,,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207190484 ഗീത
734,ഗീതാലയം എJ വി 

നഗർ ,അയ#ിൽ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691021

1207204271 സൂചി-ത
1186,കിഴേ�ട#്  

പടി+ാ,തിൽ ,പ$#ാനം കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207210933 റഹിയാന#് 
65,പാലുകാരൻ  

പുരയിടം,മു6�ൽ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691001

1207212049 ജലജ
138,േതാംസൺ 
െഡയിൽ ,െകാല�ം കട�ാ�ട വടേ�വിള 691010

1207213577 ശകു>ള
374,അജിT ഭവനം,ഭാവന 

നഗർ ,,െകാല�ം കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207215097 ഉഷ എJ
1337,വർഷ നിവാJ 
ഭാവന നഗർ  ,െകാല�ഠ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207215858 െക. ഉഷ
1973,ൈനJ ഭാവനാ 

നഗർ ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207218682 സജീന
58,കു+ിേ�ാളയിൽ ,അയ

#ിൽ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691021

1207221473 േമരി
656,ഹാ�ി 

െഡയിൽ ,െകാല�ം കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207224492 സുബിന
553,മൂ?ാം 

പടി+ാ,തിൽ ,അയ#ിൽ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691021

1207231189 മXജുള 365,ഐശCരh,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008
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1207235685 െനജുമിനിസ
171,താഴ#ുവിള,അയ#ി

ൽ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691021

1207237134 ൈസദ 193,ലിജി ഭവൻ  ,പ$#ാനം കട�ാ�ട വടേ�വിള 691001

1207245812 റസിയ
381,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,അയ#ിൽ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691021

1207246980 സുനിത
752,വയലിൽപു#ൻ  

വീ�,അയ#ിൽ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691021

1207251101 ഷംലാസിയാ/
202,ഷംനാ/ 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം കട�ാ�ട വടേ�വിള 691011

1207257496 ലത
202,നാണി മ(ിരം,പ $ 

#ാ നം കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207257573 േമRസി

1336, നിർ2ലാ ഭവൻ  
വയലിൽപു#ൻ വീ�,കട

�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207258601

സിനി 
വസ>ൻ

1279,െനടു>റ 
പടി+ാ,തിൽ ,െകാല�ഠ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207259801

േമരിസൗമh 
ഡി

1781,െബT 
ലേഹം,ഭാവനാ നഗർ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207260304 ആഷാേജായി
388,പ)ിപുറ#് 
ഹൗJ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207260398 സബീന 424,ൈദെ-ഗNJ,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207261435 േമരി സുജ

386,െചറുപുEപവിലാസം
 പ)ി��റ#് 
വീ�,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207268475 നിഷ വി.എH് 162,അ2,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207268912 നാസിത.എJ
510,എJഎJമൻ സിൽ ,അ

യ#ിൽ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691021

1207270437 െഷർളി.,ി 293,തുഷാരം,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207272816

ആഷ 
ആ|J 
ലൂയിJ

71,ആതിര ൈലൻ  
ബിൽഡിംs,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207272823 റസീന
72,ആതിര 

ബിൽഡിംs,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207273648 സgധhാേമാൾ
130,െനടിയകു?#ു 

വീ�,കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207275707 നജീബ

333,വയലി൯ 
പു#൯വീ� 

അയ#ിൽ ,അയ#ിൽ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691010

1207276018 േ-ഗസി
375,ഗിൽഗാൽ ,ഭാവനാ 

നഗർ കട�ാ�ട കട�ാ�ട വടേ�വിള 691008

1207278857 ജാJമിൻ

128,ക?ാ5ഴിക#് 
ആമിനാ 

മൻ സിൽ,അയ#ിൽ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691021

1207278966 എJ .ബബിത 831,വൃ(ാവനം,അയ#ിൽ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691010

1207278979 ഹസീന
155,ആദിൽ 

മൻ സിൽ ,അയ#ിൽ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691020

1207280848 വിജയകുമാരി
587,ൈകതറവട�തിൽ ,അ

യ#ിൽ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691021

1207281462 െഷഫിന
53,വിളയിൽ വീ�,ഉഷJ 

നഗർ അയ#ിൽ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691021
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1207282082 െനസീമ
732,സിനാൻ മനസിൽ ,അയ

#ിൽ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691021

1207283077 ഫൗമിയാബീവി

252,േനതാജി 
നഗർ,ചി,ാണി�ര  

അയ#ിൽ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691021

1207283336 വിനിത

353,വയലൽപു#ൻ വീ�  
  േകാേളo 

നഗർ ,അയ#ിൽ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691021

1207284283

െമഹർനിസ 
ബീവി

170,െതാടിയിൽ 
വീ�,അയ#ിൽ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691021

1207284822 ബീന

92,നിബിനാ മൻ സിൽ 
മുളവൂർ  

കിഴ�തിൽ ,അയ#ിൽ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691021

1207285917 മുംതാJ
219,പ>9ാവിള വീ�    
ശാ>ിനഗർ ,അയ#ിൽ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691010

1207285985 ദീപ ഡി
449,ഭാനുമതി വിലാസം 
ഗാtിനഗർ ,അയ#ിൽ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691021

1207287474

ഷാഹിത 
ബീവി െക

880,കിഴേ�മ?റ വീ� 
അയ#ിൽ 

നഗർ ,അയ#ിൽ കട�ാ�ട വടേ�വിള 691021

1207031351 ആബിദാബീവി
532,േചാഴ#ിൽവീ� ,ക?ി

േമൽേചരി കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207031818 സാജിത
489,ജാJമി 

മൻ സിൽ ,രാമൻ കുളQര കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207031934 -ശീമതി
17,കലതി�ാ$് 
വീ� ,േഗാപി�ട കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207032511 രാധാമണി
117,കാവിലഴിക#്  

വീ� ,കുരീ��ഴ കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207032760 സീത
537,കാവളളയിൽവീ� ,രാമ

ൻ കുളQര കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207071412 ൈലല എJ 571,കു?#്  െത�തിൽ ,സ കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691021

1207206484 രമണി

550,കിണറുവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേമ

ൽേചരി കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207208128 ഐവി
262,െസ5്  േജാർ�്  
ഐല5് ,കാവനാ� കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207210951 ബി(ു എJ

301,മ]�ർ 
പടി+ാ,തിൽ ,പടി+ാ

േറെകാല�ം കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207220241 ഹംസ#് 
560,ക?ിേ2ൽേചരി,െകാ

ല�ം കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207222730 ഉഷാകുമാരി

1128,േദവു ഭവൻ  
വലിയഴിക#് 

പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേമ
ൽേചരി കാവനാ� പി ഒ 

ശ~ികുളQര കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207235862 ബി ൈഷലജ
439,പരുവ�ൽതറ,ക?ിേമ

ൽ കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207243541 നസീമ
416,പാവൂർ 

കിഴ�തിൽ ,ക?ിേമൽ കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207247499 ഷമീമ
1103,ചി,Z#റ 

പടി+ാ,തിൽ ,മരു#ടി കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207250979

റ}മ#്  
ബീവി

1406,ഹരിപുര#് 
കിഴ�തിൽ ,രാമൻ കുളQര കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003
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1207260593 േരണുക

503,പുറേ#ഴ#് 
കിഴ�തിൽ ,ക?ിേമൽേച

രി കാവനാ� കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207270792 സജിനി
1582,പ6ി[ഴികം 

വീ�,െകാല�ഠ കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207272171

െചറുപുEപം
 റാേഫൽ

83,രാേജE 
ഭവനം,രമൻ കുളQര കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207280645 കവിത

1698,േകാ$Zർപടി+ാ,തി
ൽ മമത നഗർ ,ക?ിേമൽ 

േചരി കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207281397 മജുമാബീഗം

1123,േചാഴ#ിൽ 
വട�തിൽ ,മജുമാ 

മൻ സിൽ കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207281431 െഷമീറ
1903,അലി\  ഭാരT 
നഗർ ,രാമൻ കുളQര കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207282080 മിനി

1800,പൂജാ നിവാJ 
ഓംേചലി 

കിഴ�തിൽ ,ക?ിേമൽേച
രി കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207282489 ഗീത

1368,-ശീനിലയം 
ക?ിേമൽേചരി,ശ~ികുള

Qര കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207282859 ൈശലജ
1831,േചാഴ#ിൽ 

വട�തിൽ ,കാവനാ� കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207282861 സിനു

931,കിണറുവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേമ

ൽേ[രി കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207282910 ഷീബ

343,പുറേ#ഴ#് 
കിഴ�തിൽ   

ക?ിേമൽേചരി,കാവനാ� കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207282991 സുനിത

822,പു)ിയിൽെത�തിൽ 
-ഡിംനഗർ ,ക?ിേമൽേചരി 

കാവനാ� കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207284096 മീര

1577,തിരുേവാണം,പു)ി
യിൽ കിഴ�തിൽ 
ക?ിേമൽേചരി കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207284630 മിനി

1330,കിണറുവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേ2
ൽേ[രി   കാവനാ� കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207285230 അUയ രാo

1342,കിണറുവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേമ

ൽേചരി കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207285498 ഷംല
1871,ബിJമി 

മൻ സിൽ ,ക?ിേമൽ േചരി കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207289968 -പീതു

1263,രാേജE ഭവനം 
ക?ിേമൽേചരി മരു#ടി 

പി ഒ,െകാല�ം കട�ാ�ട ശ~ികുളQര 691003

1207213405 ഇ. വി. സുനിത
25,േകാ$ZർെഹൗJ,െകാല�ം

 േതവളളി കടവൂർ െകാല�ം (ഈ�്) 691009

1207046544 ശകു>ള
916,വിേജEഭവനം,മുരു>

ൽ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207039799 െ�ല� 281,കലാവിലാസം,മതിലിൽ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601
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1207216430 ജയകല
33,പുളിതാഴ#്  വീ� 

S.N.നിവാJ ,അ�ാലുഠമു� കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207003315

രാേജ-(ൻ പി
). ,ി

328,മംഗല#ു 
കിഴ�തിൽ ,,കടവുർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207008962 മാർ-ഗ,് 
203,േമാഹന 

വിലാസം,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207039674 ഇ(ിര
145,ചു$�വിള വീ� 

,,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040691 എH് .ഷീബ
402,ലUമിവിഹാർ ,കടവൂ

ർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040204 ബി ത@2
307,-ശീജാഭവനം,േകാ$N�

കം കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040372 മXജുകുമാരി 457,െനടുവിളയിൽ ,മതിലിൽ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040378

േജാളിേജാൺസ
ൺ

161,െജ.െജ.െഡNൽ ,െപരിനാ
� കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040391 -പസി സി 694,ക6[ംകുളം,മതിലിൽ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040433 -ശീവിദh
699,െവേ@�ര 
േമലതിൽ ,മതിലിൽ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040726 രമ
1412,െകാ$ിലകടയിൽവീ� ,

തൃ�ടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691013

1207040737 െസലിൻ
196,വടേ�ചരുവിള,മതിലി

ൽ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040830 -ശീേദവി
653,കാരികുഴികിഴ�തിൽ ,

കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041160 െചല�2അ2
57,വില��മംഗല�#്  

വീ� ,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041216

വTസലകുമാ
രി

99,കുഴി�ാ$ിൽവീ� ,േകാ$
N�കം കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041223 ഓമന.ആർ
527,ശിേവാദയംേകാളനി,കട

വുർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041245 മണിയ2 എം 1037,താവി$് വീ�,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041249 ദിവh
651,ചാലിൽപടി+ാ,തിൽ ,

നീരാവിൽ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044000 ബിജു
341,െതേ�െതQുവിളയിൽ

 വീ� ,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044013 ഗിരിജ 355,നീതുഭവൻ  ,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044039 ബാലേദവി
431,ത$�വിള 

പു#ൻ വീ� ,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044087 ജയകുമാരി
517,ചരുവിള 

കിഴ�തിൽ ,െപരിനാ� കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044104 െസലിൻ
152,െതാടിയിൽ 
വീ� ,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044168 ഭാസുരാംഗി 534,ശിവവിലാസം,കടവൂ ർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044178 പി. ഉഷാഭായി
179,െതQുവിള പു#ൻ  

വീ�,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044193 ഷീജ
98,ഐ�രേമലതിൽ ,േകാ$

�കം കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044202 അംബിക പി
143,അഭിലാE 
ഭവൻ  ,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044213 സുശീല 353,ശhാംനിവാJ ,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601
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1207044217 സരസ2 553,ആശാരിവിള,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044220 സിgധു
441,തുളസീമ(ിരം 

,,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044228

ച-(ബാബു 
െക

170,മുതലഴിക#്  
വീ� ,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044256 സുഷമ
306,ഐ�രേമലതിൽ ,തൃ�

ടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044267 േശാഭ
520,പിടാമു�ിൽ 
പു#ൻ വീ� ,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044272 വിമല
495,വിപിൻ  

നിവാJ ,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207046300 പ�ാ
26,ശിേവദയംേകാളനി,കട

വൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207098992 ശരണh. എJ 518,വഴവ?ൂർ ,,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207188958 ൈഷലജ
45,െവളിയിൽവിളയിൽവീ�

,നീരാവിൽ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189500 െസലിൻ 267,േജാJ വില�,കൂരീ��ഴ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207269627 രാധിക 216,േതജJ,കടവുർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207196142

പി.സരസCതി
അ2

315,കൂേരാ$്  
വിളയിൽ ,േകാ$�കം കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207195942 അനിത.ഡി
103,തു6ിൽ�ട 
പുതുവൽ ,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207196068 േസാമിനി
10,കൂേരാ$്  

വിളവീ� ,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207196110 ഷീബ 207,രാധാ ഭവനം,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207196141 െക.സതി
43,കിണറുവിളകിഴ�തിൽ ,

കടവൂർ    ◌ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207196151 േഗാപകുമാർ 20,-ശീശിവാലയം,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207196157 േശാഭന
57,ചാമവിളവീ� ,േകാ$N�

കം കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207196180 െക. ഇ(ിര
261,ഇടയ#് െതേ� 
പുതുവൽ വീ�,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207196185 രമാേദവി.,ി
315,കൂേരാ$്  

വീ� ,േകാ$N�കം കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207198488 ലീലാ2 628,ലിേജാമ(ിരം,മതിലിൽ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207198502 -ഗയിസിേജാർo
326,മൂടയാണി�ൽ 
മതിലിൽ ,മതിലിൽ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207198628 ജാനകി 188,വിളയിൽവീ� ,മതിലിൽ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207198741 ൈഷലജ 190,വിളയിൽവീ� ,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207204402 ൈഷജ എH് 699,9ാമു�ിൽ ,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207207493 മിനിയ2
350,മാ<ഴവിള 

വട�തിൽ ,കടുവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207208869 ഗീത
232,ഒ,9ാവിള 

കിഴ�തിൽ ,കുരി��ഴ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207211635 -ശീലത ഡി 310,രാഹുൽഭവനം,െകാല�ം കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207212268 ഹസീന
369,ഫാ#ിമ 

മൻ സിൽ ,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207212402 മായാേദവി
160,മാ<ഴവിള 
വീ� ,തൃ�ടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601
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1207212807 േമാളി ഷാജി
9,കിഴേ� 

വീ$ിൽ ,തൃ�ടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207213444 ബി(ു
188,േവേ<നി�ൽ 

വീ�,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207219054 രാജിേമാൾ
153,കാർ#ികാ 
ഭവനം,നീരാവിൽ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207219550 െസലിൻ
626,പുളിവിള#റ,കണിയാ

ൻ കട കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691003

1207219773 ലീലാമണിയ2
262,തേ6N�ാ� ജയ>ി 
േകാളനി,േകാ$N�കം കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207219788

സീന#്  
ബീവി

474,കളിയ$യിൽ 
വീ� ,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207221713 മു#ുകുമാരി
117,അരീ�കുഴി,പുതുവയ
ലിൽ ,കടവൂർ ,കടവൂa കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207221846 ലത എJ
310,ലതാ ഭവനം 

,,നീരാവിൽ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207221913

ബി(ു 
-പകാശൻ 574,കാവടിയിൽ ,,നീരാവിൽ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207222403 അനിത 230,ത$ാമല,േകാ$N�കഠ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207230309 ത@2 368,കൃEണമ(ിരം,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207230910 അനിത. എJ
247,പി ഡ�� ഡി 
പുതുവൽ ,തൃ�ടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207231355 -ശി  വ)ി
260,കല��വിള വട�തിൽ 

ഉ-താടം,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207232199 മായ
295,വില��മംഗല#് 

പടി+ാ,തിൽ ,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207239240 റീന ആർ
22,െകാ[�െതQുവിള 

വീ�,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207245120 നിസേമാൾ
570,അ\സൽ 
മൻ സിൽ ,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207245616 കനകസു(രി
99,സൗ(രh 

ഭവൻ  ,േകാ$N�കം കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207245618 ഭ-ദകുമാരി 462,-ശീരാഗം,കടവുർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207251640 സിtു
227,െതQുവിള 

കിഴ�തിൽ ,െപരിനാ� കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207252282 സജിത
270,െകാ[�വാഴവിള,കട

വൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207252319 മായ േദവി ഒ
90, ച�ിനഴിക#് 

പടി+ാ,തിൽ ,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207255568 ദീപ.ഒ 455,കുടവുർവീ�,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207257561 േമാളി 202,ചരുവിളവീ�,മതിലിൽ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207259183

ൈഷലജ 
കുമാരി 357,കുമാരവിള,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207259631 േശാഭ
6,വിളയിൽപു#ൻ വീ�,മ

തിലിൽ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207260297 ൈഷലജ
113,ഒ,െതQുവിളകിഴ�

തിൽ ,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207260326 േരവതി
230,ചാലിയിൽ 
-ശിരംഗം,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207264618 രമh
589,ബT ലേഹം, 

െമാടയാനി�ൽ ,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601
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1207265039 ഷീലാ രാജൻ 297,പ6കശാല,മതിലിൽ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207266088 ജയ
264,വാറുവിൽ 
വീ�,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207269416 -ശീലത
270,െകാ[�വാഴവിള 

വീ�,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207269872

േഗാമതിഅ2ാ
ൾ

319,താെഴപ#നാവിൽ 
െത�തിൽ ,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207271438 േമരി
75,ആൻ സി 

ഭവൻ  ,െപേ@�ര മതിലിൽ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207272994 മിനി
704,അല�J 
ടൗവർ ,മതിലിൽ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207274353 സുനിത ആർ 15,േഹാളി -ടിനി,ി,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207276462

ര�മി കല 
ൈവ 0,കിരൺ കല വീ�,െകാല�ം കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207285515 ആശ
722,കു,ിയി_ 

വട�തി_,കടവൂa കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207286022 ത@മണി
1434,വയലിൽ 
വീ�,നീരാവിൽ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207287932 ഷാലിക
218,കിണറുവിള 
വീ�,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207289488 -ശീകല
54,തിരുെനല�Zർ 

പടി+ാ,തിൽ ,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207291223

വി.ശിവദാസ
ൻ പിളള

455,േകായി��റ#് 
വീ�,െപരിനാ� കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691009

1207292050

എJ 
അേ>ാണി 
-കി�ഫർ

1385,ശിേവാദയം 
േകാളനി,കടവൂർ കടവൂർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207167318 സുധർമമ
130,എ.എJ.നിവാJ,കാ

+ാെവളി കടവൂർ തൃ�രുവ 691602

1207021552 ലൂർ/
1707,ആദി[മൻ േതാ�് ,,െത

�ുംഭാഗം ക?ിേമൽ ഇരവിപുരം 691303

1207233194 ൈസഫുനിസ

721,പ6ാേരഴ#് 
പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേമ

ൽേചരി ക?ിേമൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207234092 ബീന െജ
488,പുളളിയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207234355 രXജു  എJ
8,കളിയിലിൽ 

കിഴേ�#റ,െകാല�ം ക?ിേമൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691021

1207240808 രജി ഒ

1063,ചൂളZർ 
കിഴ�തിൽ ,തിരുമുല�ാവാ

രം ക?ിേമൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207028013 മറിയം
2040,കളിയിലിൽ 

കിഴ�തിൽ ,തിരുമുല�വാരം ക?ിേമൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028014 വിമല
908,വിമലാഭവൻ  ,തിരുമുല�ാ

വാരം ക?ിേമൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028214 ൈഷലജ സി
1916,പു#ൻ വീ$ിൽതറയി

ൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028586 ഈശCരിയ2

833,പാല�ാ� 
കിഴ�തിൽ ,ക?ിേമൽേച

രി ക?ിേമൽ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207039189 വിജയകുമാരി 1149,െചരണേശരി,െകാല�ം ക?ിേമൽ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207039230 ഷൗബീല
607,കിണറുവിളവട�തിൽ ,

ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ െകാല�ം (െവ�്) 691003

Page 158 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207039711 മ�ു
1139,െചരണേ=രിൽ 

വീ� ,െകാല�ം ക?ിേമൽ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207230471

അമരാവതി 
െക

204,മൂല@ര 
പടി+ാ,തിൽ ,െകാല�ം ക?ിേമൽ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207230697 േരാEനി
501,വിരുതറ 

പടി+ാ,തിൽ ,മരു#ടി ക?ിേമൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207236972 ഷീല പി

622,ചിേ,ഴ#് 
കിഴ�തിൽ ,ക?ിേമ_േച

രി ക?ിേമൽ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207238172 ജയ-ശീ
292,മുല�േ=രിവടേ�തറയി

ൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207239419 സിgധു എJ
1441,മൂല@രപടി+ാ,തി

ൽ ,െകാല�ം ക?ിേമൽ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207239718

േമരി 
െനൽസൺ

297,േകാടിയിൽവീ�,കിളി
െകാല�Zർ ക?ിേമൽ െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207244248 നസീറ
671,കു?ുംപുറ#് 
കിഴ�തിൽ ,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207248765 മ�ു എJ
269,പാവൂർകിഴ�തിൽ ,കാ

വനാ� ക?ിേമൽ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207273108 സുധീന
364,പ6ി[ഴികം 
വീ�,രാമൻ കുളQര ക?ിേമൽ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207275970 രാജലU്മി
506,േചാഴ#ിൽ 

വട�തിൽ ,ക?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207217236 ലത
933,െപരു<ിലാവിൽ 
കിഴ�തിൽ ,ജവാൻ മു�് ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207217267 രാജ2
345,ഊ�Zർ 

വട�തിൽ ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207004376 ലതിക
1008,രാഹുൽഭവനം,കാവ

നാ� ,,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207008575 േമാളി
1397,ഓേ�രികിഴ�തിൽ ,

മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207015383

വിജിഅേലാഷh
J

1602,ഇരുവാ,�വിളയി
ൽെത�തിൽ ,ക?ിേമൽേച

രി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207020038 -പകാ�

554,ഉള��ര 
കിഴ�തിൽ ,ക?ിേ2ൽേച

രി കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207023174 ഐവൻ
1072,കേല�ലിവയൽപുരയി

ടം,തിരുമുല�വാരം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691012

1207023570 രാജ2

1876,പ6ാരഴിക#് 
കിഴ�തിൽ 

ക?ിേമൽേചരി 
കാവനാ�,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691013

1207026280

െക.രാധാമണി
അ2

1326,േകാ$Zർപടി+ാ,തി
ൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207034348 അ<ിളി
664,േമാഹനവീലാസം,കാവ

നാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207026638 ലീലാമണി 1916,തിരുേവാണം,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691012

1207026858 കു+ുേമാൾ 1533,മഹനീയം,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207027850 -പഭാവതിയ2
1342,തറയിൽപു#ൻ വീ� ,

തിരുമുല�ാവാരം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691012

1207028408

വിജയകുമാരി
  ബി

1557,ആലുവിളയിൽ ,കാവ
നാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

Page 159 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207030143 സരള
950,എH് .ആർ .ഭവനം,,െകാ

ല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691012

1207030012 രാധിക ആർ
1207,േകാ?ല�ിൽ വീ� 
ക?ിേമൽേചരി,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207030023 ൈഷല
809,ഇബിനുഡയൽ ,മുള@ാട
കം  ക?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207030189 ൈലലാബീവി

1185,വലിേയഴ# 
പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേമ

ൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207030412 പാർpതി
779,മൂല@ര 

പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207030935

സുൈലഖാ 
ബീവി

2118,നിസാം 
മൻ സിൽ ,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207030936 ഷീജ
1770,േകാടികിഴ�തിൽ ,,

െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207030947 -ശീസുധയ2

1283,േരEമാ ഭവൻ   
മൂല@ര 

പടി+ാ,തിൽ,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207031140 െനസീമാബീവി
623,കിണറുവിള 
വട�തിൽ ,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207031156 സുനീറ 1309,മുലം@ര,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207031367 പി.ലളിത
27,-ശീകൃEണവിലാസം,രാ

മൻ കുളQര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207031415 രാേജ-(ൻ
386,നാരായണവിലാസം,

െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207031481 ഹയർനിസ
808,മൂല@രപടി+ാ,തിൽ ,

ക?ിേ2ൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691581

1207031516 ഗീത
1207,േകാ?ല�ിൽവീ� ,കാവ

നാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207031590

വിജയകുമാരി
 െക

532,ച-(#ിൽ ,ക?ിേമൽ 
േചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207031592 വിജയകുമാരി
608,കിണറുവിളവട�തിൽ ,

രാമൻ കുളQര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207031595 സീതാലU് മി
1787,മ�ാ$്  

െത�തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207031602 രമാേദവി 519,ഇടയാ,്  വീ� ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207031618 ശhാമള

978,പു)ിയിൽ 
കിഴ�തിൽ 

ക?ിേമൽേചരി,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207031631 ജാന2
955,മൂല@ര 

പടി+ാ,തിൽ ,മൂല@ര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207031639 വസ> ബി

467,പുളളിയിൽ 
െത�തിൽ ,ക?ിേമൽ 

േചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207031659 രാധ.എൻ

1631,പു)ിയിൽ 
കിഴ�തിൽ ,ക?ിേമൽ 

േചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207031697 േഷർളി ബി
53174,െകാ[�വീ� ,രാമൻ കു

ളQര നഗർ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207031699 ത@മണി
2110,ഈഴേ=രി 

വട�തിൽ ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003
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1207031718 േദവകി
1236,േതാ$�വാെതാ�തിൽ ,

െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207031737 സരസCതി
1041,േതാ$�വാകിഴ�തിൽ ,

കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207031851

േവണുേഗാപാ
ൽ

114,മു6N�ൽവീ� ,ക?ി
േമൽേചരി മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207031926 ഉഷ
1342,ക]ാം േചഴ#്  
വട�തിൽ ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207032050 -ശീകുമാരി സി

491,േകാടിയിൽകിഴ�തിൽ
 ക?ിേമൽ 

കാവനാ�,കാവനാ� 
െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207032120 ഓമനഅ2
1137,േചാഴ#ിൽവടെ�ത

റ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207032145 ഷീന

685,ഇടN�ാ� 
െത�തിൽ ,ക?ിേമൽേചരി

 രാമൻ കുളQര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207032154

രാേജശCരി 
അ2 എൽ

19,കു$ിQൽകിഴ�തിൽ 
ക?ിേമൽേചരി,രാമൻ കുള

Qര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207032157 നളിനി പി

975,പുളലിയിൽ 
കിഴ�തിൽ 

ക?ിേമൽേചരി 
കാവനാ� പി ഒ,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207032162 ബി(ു
606,പുളളിയിൽെത�തിൽ 

വീ� ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207032425 ശhാമളാേദവി
49,എഴു#ിൽ 

വട�തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207032208 ഇ(ിര
1765,േകാ$Zർപടി+ാ,തി

ൽ ,ശ~ികുളQര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207032219 വിജയ2.ജി
1638,രാധാമ(ിരം 

ക?ിേമൽ ,ശ~ികുളQര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207032252 സരസCതി
1277,ക6N�ാ�െത�തി

ൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207032301 ഗീത
1386,ആലാ$�തറയിൽ,കാവ

നാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207032533 ഉഷ
379,ആശാരിമുള�ൽ 
ക?ിേമൽ ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207032486 െസൽസിറാണി 815,മനുനിവാJ ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207032638

കാർ#hായനി
അ2

890,തുരു#ികിഴേ�തറ,ക
?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207032737 സുജാത
921,ക]ാടുർപടി+ാ,തി

ൽ ,വ)ി�ീR ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207032818 സതിേദവി

1418,കളീലിൽ 
െത�തിൽ ,,ക?ിേമൽ 

കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207032825 ലളിതാ2 1047,അനിലഭവൻ  ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207032882 വTസല
991,പറേയാ$ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207032944 മിനികുമാരി
2004,േവളZർ 

കിഴ�തിൽ ,വ)ി�ീR ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003
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1207032955 റഹിയാന#്
971,മുളN�ൽ 

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207032977 ആമിനാബീവി
1027,കു<ള#് 

െത�തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207032993 ജയ-ശീ

1293,-ശീ വിശാഖം 
കരിനാ$് 

െത�തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207032994 ചി-തേലഖ
1579,സേ>ാEഭവൻ  ,ശ~ി

കുളQര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033019

ബി.ഉഷാകുമാ
രി 1543,ൈവശാഖം,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033034

ശാർQധര
ൻ പിളള

31,സുകുമാരസദനം,രാമൻ
കുളQര  കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033036 ലത

1646,തേ[ഴ#്  
െത�തിൽ ,ക?ിേമൽേ[രി

  കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033040 അനിൽകുമാർ
2071,കളീലിൽവട�തിൽ ,ക

?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033098 അസുറബീവി 899,ആ,Zർ വീ� ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033114 േഹമലത 830,ൈകലാസം,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033124 അനിതലU് മി
885,ഇ(ിരവിലാസം,കാവ

നാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033125 രജനി 398,ൈകലാസം,വ)ി�ീR ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033164 കലാലU് മി
415,മതിരം 

വീ� ,ക?ിേമൽ കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033240 വസ>കുമാരി
1555,കു<ള#ു 

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033270 ബീനകുമാരി

1434,കരുനാ$� 
കിഴ�തിൽ ,ക?ിേമൽ 

കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033281 െപാ?2
1070,േചരിയിൽവീ�,കാവ

നാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033285

വിജി 
തുളസീധരൻ

106,പാേലാ$്  
വട�തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033298 ശാ>

2069,കളിയിലിൽ 
വട�തിൽ ,ശ~ികുളQര 

ക?ിേമൽ കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033327 സിgധുേമാൾ
1589,െപാ?ൂർവീ� ,ക?ിേമ

ൽ കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033346 അ2ിണി
269,സgധhാഭവനം,വ)ി
�ീR ക?ിേമൽ കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033348 -പഭാവതി
320,േവളZർ 

കിഴ�തിൽ ,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033350 അസൂറാബീവി
1060,ൈക�ടN�ൽ ,ക?ി

േമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033379 ലത

986,മല�േശരിവട�തിൽ ,ക
?ിേമൽ ,ക?ിേമൽ 

കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033388 രാധാമണി
1490,ആലാ$� 

പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003
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1207033505 വി. -ശീേലഖ
320,കേ][Z$ിൽ 
വീ� ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033513 ലളിത
427,അയ>ിയിൽ 
വീ� ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033631 ബി(ു

964,കു<ള#്  
കിഴ�തിൽ 

വീ� ,ക?ിേമൽ േചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033843

വസ>കുമാരി
 ഒ

337,മുളളേ@ാ� 
വട�തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033867 േബബി
1615,േവളZർ 

െത�തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033902 ജയ എJ
945,പടിയാണ#്  

കിഴ�തിൽ ,ജവാൻ മു�് ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033923 രജനി
816,േവളZർ െതേ�തറ 

,,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033930

ആന(വല�ിയ
2

100,എഴു#ിൽ 
വടേ�#റ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207034244 േശാഭിത
986,സുനീർ 

മൻ സിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207034374 േരാഹിണി
1542,വയലിൽ#റ 
പു#ൻ വീ� ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207034425

അജിത 
കുമാരി

345,ഇട�$ാഴിയിൽ 
വീ� ,ക?ിേ2ൽേചരി,കാവ

നാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207035123 ജമീല
985,മല�േശരികിഴ�തിൽ ,

കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207035173

സിഎJ 
സരിതാകുമാരി

1792,ആ6ൂർ 
പു#ൻ വീ� ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207035188 സിനി
1334,െപരു<ിലിൽ 
വീ� ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207035256 സരസCതി
1936,േകാ>റപടി+ാ,തി

ൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207035262 ജയ
49,പുളിN�ൽ 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691581

1207035608

െക.ഷീലാകുമാ
രി

608,വാവറെത�തിൽവീ� ,
മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207035862 -പമീള
627,-ശീരാമഭവനം,,ശ~ികു

ളQര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691581

1207036877 െബ,ി
399,േതാ$�ംമുഖ#് ,ശ~ി

കുളQര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691581

1207037307 സജിത

2099,ഉള��Zർ 
പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള

Qര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207037382 ൈഷലജ
1137,േചരണേ=രി 
ലUംവീ� ,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207037426 േകാമളവല�ി
2058,ഉള�Zaർ◌  

പടി+ാ,തിൽ ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207037713 സുനിത
1784,എഴു#ാണിയിൽ 
വീ� ,മരു#ടി,,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039539 അംബിക 998,രതീE ഭവനം,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207037838 ലീല
2107,പാറേ=രിൽ വീ� 
ക?ിേമൽേചരി,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003
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1207037903 ജൂലി
28,ചിറയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038511 ഓമനയ2
1163,9ാേ#ാ$ിൽ 
വീ� ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207037992 രാജി
90,േവല5v#്  
വീ� ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038065 സുനിജ
1898,പുളി�ി�ൽ ,മരു#

ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038102 നളിനി
79,പുള�ാ$്  

കിഴ�തിൽ ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038136 എലിസബ#് 
71,പാ$#ിൽ 
വീ� ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038154 ലത
250,െനെല�രിൽ 

െത�തിൽ ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038178 സുഷമ
157,പഴവൂർ 

െത�തിൽ ,ക?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038182 സരള
249,െനേല�രിെത�തിൽ ,ക

?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038231

ജയിൻ  
േറാബർ$് 

1991,നിർ2ലാ 
മ(ിരം,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038247 -ശീലതാ

2068,ഐ�ര 
കിഴ�തിൽ ,പഴവൂർജം

sഷൻ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038266 രാധ
1158,േതാ$�വാകിഴ�തിൽ ,

കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038270 ഷീല
1721,കിഴ�ട#ുവീ� ,മരു

#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038292

ഗിരിജാേദവി 
അ2

1230,കളളാ$്  
വീ� ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038294

രമാേദവി 
അ2

1336,പു#ൻ വീ�പടി+ാ
,തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038305

കൃEണൻ കു$ി
പി)

82,െപരിയംപളളി,ക?ിേമ
ൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038313 രാജൻ
138,പഴവൂർ െത�തിൽ 
ക?ിേമൽ േചരി,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038320 ഭാരതിഅ2
1285,േപാQാ�കിഴ�തിൽ ,

ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038321 -ശീലത 1772,ആർ[ാഭവനം,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038373 ലളിത 172,-ശീജാഭവനം,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038419 സരസCതിയ2

2221,ഐ�ര െത�തിൽ 
ക?ിേമൽ 

േചരി,ക?ിേമൽേ[രി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038423 സുജാത

854,അസCതി നിവാJ 
നീരാ$�വിള 

വട�തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038435 ച-(മതി

2235,ഞാറN�ാ$�തറ, 

ക?ിേമൽേ[രി, 
മരു#ടി,ക?ിേ2ൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038481

അഖില എJ 
കുമാർ

829,േദവീകൃപ,പടിയാണ
#് ,,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038505 ഉഷാകുമാരി 68,-ശീച-കം,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003
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1207038519 രാേജശCരിയ2
1966,രാേജEഭവൻ  ,ക?ിേമ

ൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038527 സരസ2
78,പൂളN�ാ$�കിഴ�തിൽ

,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038534 സുധാമണി
1751,ആശാരിമുളN�ൽ ,മ

രു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038675 സരള
117,െനേല�രികിഴേ�#റ,ക

?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038682 ഗിരിജ
54,പൂതടN�ാ$്  

പടി+ാ,തിൽ ,മരു#ിടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038693 എൽസി
3,ചിറ�ര 

പുതുവൽ ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038700 പ�2ാൾ
2013,േവളZർ 

വട�തിൽ ,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038732 ത@മണി
41,പുളി�ിൽെതേ�#റ,

പുളി�ി�യിൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038733 ഉദയകുമാരി
1123,േകാ>റെത�തിൽ ,വ$

�ായൽ കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038734 രമണി
1522,ആർ .ആർ .നിവാJ ,ക

?ിേ2ൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038760 വിജയ2
26,ചിറയിൽകിഴ�് ,മരു#

ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038786 -പസ?കുമാരി
213,പി.എJ . 
ഭവൻ  ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038844 സുശീല
1719,കിഴേ�ട#്  
വീ� ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038850 െമ,ിൽഡ
124,-തീ എൻ  േകാേ$o 
വ$#റ,ക?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038862 നസീമ
1125,ചി,�#റപടി+ാ,
തിൽ ,ക?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038863 അസുമാബീവി

1237,അ<ിളിേ[ഴ#്  
വടേ�തറ,ക?ിേ2ൽേച

രി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038868 രമാേദവി
648,െകാല�ംേതാ$ിൽകിഴ�
തിൽ ,ക?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038871 മാതുഷ
653,കു?ുംപുറ#ുപടി

+ാ,തിൽ ,ക?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038874 രXജിനി
641,െകാല�േ>ാ$ിൽ ,ക?ിേമ

ൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038881 രാധാമണി
1352,െവ$ി$് പറ<് വട�് ,

െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038883 സിgധു
1229,ശരT 

ഭവൻ  ,ക?ിേമൽ േചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038897 ഓമന
307,മേനാo 

ഭവൻ  ,ക?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038904 സുധർ2ിണി
432,േകാടിയിൽെത�തിൽ ,

ക?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038924 ഉഷ

665,െകാല�ം േതാ$ിൽ 
ബാലൻ നിവാJ ,രാമൻ കുള

Qര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038931 -ശീകുമാർ
190,പൂവ#ൂർവീ� ,ക?ിേമ

ൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038958

ഡി.ച-(മതിയ
2 787,ആനൂർ വീ� ,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003
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1207038963 ഉഷാകുമാരി
1134,പ6ാരഴിക#ുവീ� ,ക

?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038968 സിgധു

1907,ഉ]ിനിവാJ , 
അഴിക#്  

പടി+ാ,തിൽ ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038970 സുധർ2 616,ജിനു ഭവൻ  ,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038974 ശാമിലി
1131,വിജയമ(ിരം,ക?ിേമ

ൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038977 സീന#് 
609,കിണ,�വിള 

വട�തിൽ ,രാമൻ കുളQര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038979 ഭവാനി
1199,പാവൂർകിഴ�തിൽ ,ക

?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038984 ബി(ുേലഖ വി 282,ഇടയാ,്  വീ� ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038987 രമh

446,പരുവ�ൽെതെ�#റ
                  

തറ,ശ~ികുളQര 
മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038988

സരസCതിമണി
യൻ

1248,കിണറുവിളവടേ�തറ
,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038996 സീന#് 
1204,തു6ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039007 േശാഭന

1296,അഴിക#്  
കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര

 കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039012 Jേനഹലത
1576,കു�ുവി$ിൽപടി+ാ

,തിൽ ,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039015 രാഘവൻ പിളള
613,പാവൂരഴിക#്  

െത�തിൽ ,രാമൻ കുളQര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039041 ഗിരിജ.എൽ

135,മുല@രകിഴ�തിൽ ,മി
േല�നിയം നഗർ -

68,,ക?ിേമൽേ[രി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039046 ദിവh
310,െകാേല�രിൽവീ� ,മരു#

ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039049 മിനിേമാൾ 1060,പാവൂർവീ� ,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039055 ആന(ം
2081,9ാവറേ�ാ� ,ക?ിേമ

ൽേചരിൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039088 നൂർജഹാൻ

1530,കിണറുവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേമ

ൽേചരിൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039089 ഷഹുബാന#് 
1238,അ<ിളിേ[ഴു#ിവട

�തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039101 ൈഷലമണി
175,പാർവതിനിവാJ ,മരു

#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039111 രTന2
987,ൈതേശരിൽവീ� ,ക?ി

േമൽേചരിൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039135

ഷാജഹാൻ  
എൻ

1544,മ]ാേശരി 
വടേ�തറ,വ)ി�ീR ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039148 ലീന
397,േഗാപികാ 

നിവാJ ,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003
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1207039158 ജമുന

4587,ഓേ�ലിൽപടിXഞാ
,തിൽ ,ക?ിേമൽേചരി 

മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039160

ജുബി,േജാ
ൺസൺ

812,പുലി�ുടിQൽ 
െജHി െഹൗJ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039170

വിജയകുമാരി
 െക

644,അഴിക#്  
പടി+ാ,തിൽ ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039176 ഉഷ

1547,അgപിളിേ[ഴ#് 
വട�തിൽ ,ഇടN�ാ$് 

നഗർ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039194 െസൽവറാണി
1616,അ?N 

നിവാJ ,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039202 ഓമന
520,പുതുവയലിൽവീ� ,െകാ

ല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039209 ജഗദ
1123,െചരണേ=രിലUംവീ

� ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039216 എൻ  -ശീലത 1012,ലതാഭവൻ  ,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039229 രമണി
1435,െചരണേ=രിൽപടി
+ാ,തിൽ ,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039231 രാജി എJ
610,9ാേ�ാ$�പടി+ാ,തി

ൽ ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039247 സബൂറാബീവി
596,പു)ിെതേ�തറയിൽ ,

ശ~ികുളQര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039248 ജയ
657,പാവൂർകിഴ�തിൽ ,കാ

വനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039249 ജയകുമാരി
568,കിണറുവിളപടി+ാ,

തിൽ ,രാമൻ കുളQര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039250 ശhാമള
1554,കളീലിൽകിഴ�തിൽ ,മ

രു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039254 ബാലൻ
1225,ആലിൻ കീഴിൽ ,േചരി 
കാവനാ� പി ഒ െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039270 നാജ
1174,പ6ാരഴിക#ുപടി
+ാ,തിൽ ,ക?േമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039279 രാധ
1595,രXജിനിഭവൻ  ,കാവ

നാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039281 സുനിത
116,േചാഴ#ിൽപടി+ാ,

തിൽ ,രാമൻ കുളQര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039294 ഓമന
1152,െചരണേശരിൽപടി
+ാ,തിൽ ,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039306 ജുൈമലാബീവി
476,േചാഴ#ിൽ 
വട�തിൽ ,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039312 സരസ2
1119,െചരണേശരിൽവീ� ,

െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039331 സുേലാചന
1066,കു?ടിതറ,ക?ിേമ

ൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039337 അജിത 585,പIസദനം,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039340 എJ .െക.മിനി
800,പുതുവയലിൽ ,കാവനാ

� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039344 െക.സരസCതി
790,മൂല@രപടി+ാ,തിൽ ,

കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039348 േശാഭന
693,പാവൂർകിഴ�തിൽ ,കാ

വനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039357

സുനിൽ 
ബാബു

1846,ഇടയിലേതാ�്,ക?ി
േ2ൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003
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1207039359 രTന2
999,അരിയാ5ഴിക#് ,ക?ി

േമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039367 ഗീതാകുമാരി
609,പുളളിെത�തിൽ ,കാവ

നാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039369 രാധ
1455,െകാ[�9ാവറേ�ാ� ,

െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039373 അംബിക
1121,-പദീn 

ഭവനം,ക?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039385 വിജയ2ാൾ 2101,-ശീ ഭവനം,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039391 ബീന
1062,പ)ി 

േകാളനി,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691012

1207039679 െ,ൽമ
1651,െടൽമാ 

േകാേ$o ,രാമൻ കുളQര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691012

1207039408 ൈഷനി
895,കു?#്  

കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039418 െടൽമ

1880,ജീനാ 
ഭവനം,ഒഴു�്േതാ� 

മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039444 റീന.സി 678,എ\ .ആർ .വില�,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039456

േമാളി 
േജയിംJ

1881,ആരൂഡം Gift of 

God,,ക?ിേ2ൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039459 പുEപലത
1492,ഓംേചലിൽകിഴ�തി

ൽ ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039460 -ടീസാ
986,ൈതേ=രിയിൽ 
കിഴ�തിൽ ,െകാല�ഠ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039493 ജലാസി 338,സിജുഭവനം,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039516 -പസീത
1130,െവളിയിൽ 
വീ� ,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039517 സ>ാനവല�ി
1024,അരിയാ5ഴിക#് ,ക

?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039526 ബി(ു
1117,െചരണേ=രിയിൽ ,െകാ

ല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039553 ഓമന

1816,ക?ൂ#റ വീ� 
ശിവലാൽ 

ഭവനം,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039564

ജയലU് മി 
എൽ

982,മരിയാ2ഴിക#്  
വീ� ,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039586 പി.ജHി
1153,മുല�േ=രിൽ 
െത�തിൽ ,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039588 േമരിൈഷനി

1632,െചരണേശരി 
പടി+ാ,തിൽ േസാണി 

നിവാJ,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691013

1207039591

െറജീനാ 
ൈമ�ിൾ 1178,ആരുഢം,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039599 രാജി
878,ചാ<�ട 
വീ� ,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039610 ശശികുമാരി
1499,ഇടN�ാ$്  
വീ� ,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039632 അജിതകുമാരി 1472,തു6ിൽവീ� ,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039648 ഉഷ
1056,ഈരവാ,�വിളയിൽ 
 വീ � ,രാമൻ കുളQര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003
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1207039667

ഫാ#ിമു#ു 
എ

1736,പ6ാരഴിക#്  
പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേമ

ൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039672 രാഘവൻ  .എ
1116,െചരണേ=രിൽ ,ക?ി

േമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039673 അംബിക െക

1895,ക6#ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,തിരുമുല�ാവാ

രം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691012

1207039675 ൈഷലജ
1436,െചരണേ=രിൽ ,ക?ി

േമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039690 രാധ
1487,പാവൂർ 

വട�തിൽ ,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039704 രXജിനി

1513,കുറുമുള#്  
കിഴേ�#റ,ക?ിേമൽേ[

രി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207061398 ദീപ

368,പഴവൂർ കിഴേ�തറ 
പു#ിരിഴിക#് 

നഗർ ,ക?ിേമൽേചരി 
കാവനാ� പി ഒ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207074619 ഓമന
1340,കുമരി 

പി[ഴിക#് ,,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207074806 െക.ൈലലാജി
888,തുരു#ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207090832 രാധ
743,ഓേ�ലി 

കിഴ�തിൽ ,രാമൻ കുളQര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207247758 ആസിയ 252,റജീനാ ഭവൻ  ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207187092 ശhാമള
339,മുളളേ@ാ$�വി� ,കാവ

നാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207202318 ഷീബ 136,െനേല�രി#റ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207202632 ഷീബ 1163,ഹരി-ശീ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207203726 ബി(ു
391,ആരിയാ5ഴിക#്  
േകാളനി,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207203797 -പസ?കുമാരി 884,കാർ#ിക,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207204133 കുമാരി

35,ചൂളZർ 
കിഴ�തിൽ ,,തിരുമുല�ാവാ

രഠ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691012

1207204438 -ശീജ എH്
1763,ന<hാരv#്  
വീ� ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207204897 ആശ ആർ

361,അമൽ നിവാJ 
മ]േ=രി വടേ�#റ 
ക?ിേമൽേചരി,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207205686

-കി�ഫർ 
ൈസമൺ

739,െചറുപുEപമ(ിരം,,ക
?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207206144

Jമിത ആർ 
നായർ

1587,മ]ാേ=രി 
പടി+ാ,തിൽ ,കാനവാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207207093 ഗീത2
55,വിനിൽ ഭവൻ  
മരു#ടി,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207207299 ൈലല
518,ന<hാരv#് 

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003
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1207207722 സതി
1191,കൂ$�Qൽ 

വീ�,രാമൻ കുളQര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207208121 വിജയകുമാരി
352,ഇട�$ാഴി 

വട�തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207207973 മിനി.എJ
1274,വ$#റ 

ക?ിേമൽേചരി,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207208008 സുഷ2

1017,മുളേ@ാ$്  
കിഴേ�#റ,കാവനാ� 

വ$�ായൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207208027 ലീലാമണി

457,പറേയാ$ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ , 

ക?ിേമൽേചരി,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207208046 െക. മ�ു
1562,കു<ള#ു 
തറ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207208065

മല�ികാ 
താജുxീൻ

311,കു<ള#്  
വീ� ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207208089 േശാഭ. എം

948,അരിയാ5ഴിക#്  
ജയ>ി 

േകാളനി,ഒഴു�്േതാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207208149

വസ>ാകുമാ
രി

1103,അശCതി  ചി,Z#റ 
വട�തിൽ ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207208152

സനിത 
കുമാരി

1545,9ാവറേ�ാ$് ,കാവനാ
� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207208159 സുജാത

616,അഴിക#് 
പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേമൽ 

െവ�് ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207208165

ലതികാ 
കുമാരി

1719,എ. എ. 

നിവാJ ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207208168 സുലഭ 487,കു�ുവീ� ,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207208178 ഷീന 1984,ഉ-താടം,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207208181 -ശീേദവി
1037,േകാളാ,്,രാമൻ കുളQ

ര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207208238 ഗിരിജ
1065,ലU് മി 

വിലാസം,ക?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207208529

കൃEണകുമാ
രി

631,കൃEണ 
ഭവനം,ക?ിേമൽ േചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207208784 ശുഭ വി
1014,സേ>ാEകുമാർ ,ക?ി

േമൽേചരി,,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207209284 -ശീലത
881,മ]Zർകിഴ�തിൽ ,ക

?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207209834 -പീത
1488,മ]Zർ 

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207210172 റസിയാബീവി
143,േവളZർകിഴ�തിൽ ,ക

?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207210448 ഗായ-തി.എJ
630,ഐ�ര 

െത�തിൽ ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207211283 സരസ2
554,കിണറുവിള 

പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207211321 െജHി
944,ആൻ സിൽ 
ഭവൻ  ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207212114

ആന(വല�ിയ
2  പി

1186,കിണറുവിള 
വീ� ,ക?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

Page 170 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207212392 അജിത എ 991,ൈതേ=രിൽ ,ക?ിേ2ൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207212416 രാജലU് മി

633,പു#ൻ  
േതാ�് ,ക?ിേ2ൽ 

മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207212526 ശാലിനി
1409,ഉള�Zർ 

വട�തിൽ ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207213725 ലU് മി
1401,െച<കേശരി,,ക?ിേമ

ൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207213769 ലിസി
1479,നിഷാ ഭവനം,മ]Zർ 

െത�തിൽ ,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207213778 മണികyഠൻ
1112,മണികyഠ ഭവനം 
ക?ിേമൽേചരി,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207214056

അനിത 
കുമാരി 208,ലUം വീ� ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207214771 െജസി

966,കിണറുവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേമ

ൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207215130

ബിനു. ആർ . 
നായർ

1303,ഇ(ീവരം,,ക?ിേമ
ൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207215384 സുഷമ

1102,ഉള�Z 
കിഴ�തിൽ ,ക?ിേ2ൽേച

രി,,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207218660 സാവി-തി പി
885,മ]ാേ=രി 

വടേ�#റ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207220032 രാധ

1746,മുരുകൻ  
നിവാJ,ഐകhനഗർ 

ക?ിേമൽേചരി കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207220200 -പസ?
1978,നാ<ിലാQതിൽ ,മരു

#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207220246 സരിത
777,േചാഴ#ിൽ 

വട�തിൽ ,രാമൻ കുളQര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207221604 ഉഷ

964,വില�ാ#ിൽ 
വീ� ,ക?ിേ2ൽ ,കാവനാ� ,,

കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207221633 സിgധു
1489,മ]Zർകിഴ�തിൽ ,ക

?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207221634

േമാളി 
എഡിസൺ

65,കുള��രയിൽ 
വീ� ,തിരുമുല�ാവാരഠ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691012

1207221637 െജന,് 
20,മരhാലയം,തിരുമുല�ാവാ

രം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691012

1207221643

ഷീബാ 
സേ>ാE

1650,േതാ$�ം മുഖ#്  
വീ� ,തിരുമുല�ിവാരഠ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691012

1207221648 ഗീത
1907,-ശീ ആ<ാടി 

നിവാJ ,തിരുമുല�ാവാരഠ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691012

1207221649 അജിത

722,മൂല@ര 
പടി+ാ,തിൽ ,രാമൻ കുള

Qര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207221651 െനസിമ
1598,കു?ും പുറ#്  
െത�തിൽ ,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207221671 അനിതകുമാരി
1223,രാധാമ(ിരം,ക?ിേമ

ൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691581
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1207221717 ലീലാ2.ആർ

1834,-ശീ ന(നം 
ക?ിേമൽേചരി 

കാവനാ�,ക?ിേമൽേ[രി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207221755 അനിത
223,േചാഴ#ിൽ 

വട�തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207221793 ഷീജാ2
639,േതാ�ിൽ 

പുരയിടം,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691013

1207221797 വിജയലU് മി 1738,ഭ-ദദീപം ,,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207228667 ജയകുമാരി
1326,പടിയാണ#്,കാവനാ

� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207230187 ഓമനഅ2
2524,െതരുവ#് 
വീ�,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207230359 ശാലിനിരാജൻ 362,ശബരി,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207230408 ഷീല

1107,കളീലിൽ 
വട�തിൽ ,രാമൻ കുളQര
 ക?ിേമൽ കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207230507

സുേലാചന 
എJ

569,കാവിള 
പടി+ാ,തിൽ,ക?ിേമ

ൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207230893 സിtു
953,ചിറയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207230966 ഇ(ുേലഖ
943,ചൂളZർ 

വട�തിൽ ,തിരുമുല�ാവാരം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691012

1207230975 ബി(ു
1016,അരിയാ5ഴിക#്,ക

?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207231046 -ബിജി,് 
766,മഹിതാ 

െഡNൽ ,ക?ിേ2ൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207231305

അനിത 
േജാJഫിൻ

408,അനിതാ 
നിവാJ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207231307 ഷീബ
1480,തറേമൽ 

വട�തിൽ ,വള ളി�ീR ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207231309 രാജി

1100,തറേമൽ 
കിഴ�തിൽ ,ക?ിേമൽേച

രി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207231327 സുരഭി
937,േഹാളിഫാമിലി,ക?ിേമ

ൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207231333 മിനി
374,െകാേല�രിൽ ,രാമൻ കുള

Qര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207231416 പുEപമണി
524,Jേനഹാലയം,ക?ിേമ

ൽ േചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207232442 സുനിത
538,കുമരി�ി[ഴിക#്,മരു

#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207232701 ആശ
1526,കാർമൽ 

അവനhൂ,ശ~ികുളQര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691581

1207232718 മിനി
180,മൂല@ര 

ലUംവീ�,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207232779 വിജി
390,തു6v#് 

വീ�,ക?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207232822 േരാഹിണി
1627,അഴിക#് 

പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207232825 ലി,ിൽ `വർ 1524,സാ>Cനം,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207233419 േബബി. എ
486,പു)ിയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003
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1207233468 ലത
1212,തു6ിൽ#റയിൽ ,ക

?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207233651 സിgധു
727,പറേ=രിെത�തിൽ ,മ

രു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207233876 ഗീത
955,േകാടിയിൽെത�തിൽ ,

രാമൻ കുളQര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207235389 സിനി
401,കരി[ാലിൽ#റ,ക?ി

േമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207236135 കൃEണ2
590,പുലികൂ$�ംഗൽ ,ക?ിേമ

ൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207236328 വTസലാ 215,െകാ[�േകാളാ,്,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207236586 മ�ുഷ

577,ഉള�Zർ 
പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേമ

ൽേചരി മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207236703 ശശികല
595,ചിറയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207237661 ശശികല.എം
1525,ആ$റകിഴ�തിൽ ,കാ

വനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207238157 വിജയകുമാരി
1833,േതവരഴിക#്,ശ~ി

കുളQര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207238851 വിജയലU് മി
636,കിഴ�ട#ുവീ�,ശ~ി

കുളQര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691581

1207239476 -പസ?കുമാരി
1134,വിEണുനിവാJ,ക?ി

േമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207239559 ഷാഹിദ
1722,ഷമീർ 

മൻ സിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207239760 അംബിക
345,െച@ുള#് 

പടി+ാ,തിൽ ,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207240862 അംബിക 657,കാവറകുളQര,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207241075 -ശീകല
296,ഓേലഴ#് 

തറ,ക?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207241508 നസീമ
1779,അ<ിളിേ[ഴ#് 
വട�തിൽ ,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207241804 സനൂജ
1606,ഇരുവാ,�വിള 

െത�തിൽ ,ക?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207241950 സുമാച-(ൻ
1308,പ6ാരഴിക#ുെത�

തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207241953 സുമ
318,തു6v#് 
വീ�,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207242120 ഗീത
189,െകാ[�9ാവറേ�ാ�,ക

?ിേ2ൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207242125

അനിതകുമാരി
 .ബി എJ 1185,കു?ുംപുറ#്,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207242404 -ശീജ
1326,െതാടിയിൽ 
ബംiാW,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207242418 നസീമ
232,േജhാതിനിവാJ,കാവ

നാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207242460 ശാലിനി
1458,വേല�Cഴ#് 

പടി+ാ,തിൽ ,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207242857 -പവീണ

366,വിദhാ നിവാJ   
ഈഴാേ=രിൽ ,ക?ിേമൽേച

രി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003
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1207243161 വിജയകുമാരി
520,പുതുവയലിൽ 
വീ�,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207243647 ൈലല
1289,പാവൂർകിഴ�തിൽ ,ക

?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207244225 െറഷീദ

1443,െകാല�ം േതാ$ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,ക?ിേമൽേച

രി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207246014 െജമീല 567,മിനിഭവൻ  ,ജവാൻ മു�് ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207246276 േരഖആർ
473,രാo 

ഭവൻ  ,ക?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207246421

അർ[നാകുമാ
രി

87,-പി�ീ,ിൽെത�തിൽ ,ക
?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207246676 -ശീേദവി
1362,അ6ൂർ 

പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207247365 ലത
769,മൂല@രലUംവീ�,െകാ

ല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207248156 അജിത
1376,േതാ$�വാ 

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207249134 എം.ച-(
82,ക]ാേചഴ#്,ക?ിേമൽ

 മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207249440 അജിത എൽ
724,പു#ൻ വീ�,രാമൻ കുള

Qര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207252626 ത@മണി
1234,മു)േ@ാ$�വട�തിൽ ,

കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207253682 ഇ(ു
1356,രമhാ 

നിവാJ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207255522 ഗീതാകുമാരി

210,കു<ള#് 
കിഴ�തിൽ ,ക?ിേമൽ 

േചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207255733 വൃ(.ജി.നായർ 1619,മകയിരം,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207255782 ഷീബ 953,േവണാ$് വീ�,,മര#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207255977 ഉഷ
1407,-പസാദം,രാമൻ കുളQ

ര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207256944 േസാഫിയ
981,േജhാതി 

െഡയിൽ ,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207257078 ഹയർനിസ
1532,കിണറുവിളപടി+ാ,

തിൽ ,ശ~ികുളQര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207257252 രാധ ,ി
1369,രവിപുരം,വ)ി�ീR
 ക?ിേമൽ കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207257906 സതhവതി

1402,സേരാജിനി ഭവൻ  
െകാല�ം േതാ$ിൽ 

വട�തിൽ തിരുേവാണ 
നഗർ ,ക?ിേമൽേചരി 
കാവനാ� പി ഒ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207258177 സുമി
1482,ആദിതhഭവനം,മരു#

ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207258181 ശാ>ാകുമാരി
159,മൂല@രകിഴ�തിൽ ,

െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207258807 ലജി 843,-ശീൈച-തം,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003
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1207258918 വിദh
1730,ക6N�ാ$് 
െത�തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207259080 അ<ിളി 125,വ$#റ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207259720 -ശീജു

1709,ശhാം ഭവനം, 

േതാ�ിൽ 
െത�തിൽ ,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207260799 ജയ
142,േവളZർവട�തിൽ ,ശ

~ികുളQര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207262379 ഷാഹിന

1125,മു)ംേകാ$് 
െത�തിൽ ,കാവനാ� 

ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207263706 കലാകുമാരി
1170,പുളിമൂ$ിൽപടി+ാ,
തിൽ ,ക?ിേ2ൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207263950 ശാ>
112,ഇടെ[�)ി 
െത�തിൽ ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207264224 ഷമീറ
886,വലിേയഴ#ു 

പട+ാ,തിൽ ,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207264947 സൗമh
1243,േതാ$�വാ 

െത�തിൽ ,ക?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207265101 സൗദാമിനി
1100,ജിജിഭവനം,ശ~ികുള

Qര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207265380 ബി(ു
1436,കു<ള#ു 

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207266052 ജയ-ശീ
1934,ഉള�Zർ 

കിഴേ�തറ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207266102 െശൽവി
382,ഇട�$ാഴി 

വട�തിൽ ,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207266323 സരിത എH്
149,വാടാഴ#് 

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207266415 സCnന
884,ഹൃദhാ 

വിഹാർ ,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207267321

സഫിയ#്  
ബീവി

1488,ഇരുവാ,�വിളകിഴ�
തിൽ ,ക?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207267709 േരഖ 1500,ജഗൽയു~ം,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207267983 മിനിേമാൾ
542,ഉള�Zർ 

വട�തിൽ ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207268107 ഷാഫിയ#്
2021,ഷിഫാന 

മൻ സിൽ ,മൂല@ര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207270208 അർ[ന എJ
178,കൂ$�Qൽവീ�,രാമൻ കു

ളQര ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207270267 സിനി 1743,കു�ുവീ�,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207270565 സജീന
1422,അജി#് 
ഭവൻ  ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207270567 രാധിക.എJ
1306,ഓേ�ലി 

കിഴ�തിൽ ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207271557 ബി(ു

2111,ക6#ിൽ  
വട�തിൽ 

അമലുഭവനം,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691012

1207272010 കവിത
1392,പഴവൂർ 

െത�തിൽ ,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207272396 അനിത 1473,തു6ിൽ വീ�,െകാല�ഠ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207273132 മ�ു
1935,മXജു 

നിവാJ,ക?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691012
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1207273444

-പീത  ഐ 
എJ

867,-ശീ 
വിനായകം,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207273571 ബി(ു 993,പു?മൂ$ിൽ ,ക?ിേമൽ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207273584 റാണി
1266,നടയിൽ മീന#് 

വീ�,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207274201 ബി(ു

1259,വടാഴ#് 
വടേ�#റ,ക?ിേമൽേച

രി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207274598 രമh എJ

856,മണയിൽ 
ക?ിേമൽ ,സംഗീത 

ജംsEൻ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207274755 ൈഷമ
1610,ഷജീർ മൻ സിൽ 
ക?ിേമൽേചരി,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207275200 നിഷ

1342,വിനായക ഭവനം 
ക?ിേമൽേചരി,ക?ിേമ

ൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207275204 നീനാ േമാൾ
923,ക6N�ാ� 
തറയിൻ  ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207275716 ജയ ആർ
643,അലാനാ 

മൻ സിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207276118 ബീന

1328,പാവൂർ 
പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേമ

ൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207276310 സരിത 626,കു$ിQൽ ,െകാല�ം ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207278856 രമh
1898,പുളി�ി�ൽവീ�,മരു

#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207281626 ജയലUമി
170,ആ,Zർ 

വട�തിൽ ,ക?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207284508 Jമിത
1818,മീനു നിവാJ 

-ഡീംനഗർ ,ക?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207286154 രമh

414,ക]ൻ േകാ$് 
െതേ�തറയിൽ ,ക?ിേമ

ൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207286281 ഹരിത
1910,േകാടിയിൽ 

െത�തിൽ ,ക?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207286686 ബിജി ജി

1304,പു)ിയിൽ 
കിഴ�തിൽ ,ക?ിേമൽേച

രി കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207286717 സിgധു
1619,കുസുമാലയം,ക?ിേമ

ൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207287182 ദീപ എൽ

494,പു)ിയിൽ 
കിഴ�തിൽ ,ക?ിേമൽേച

രി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207287384 രാജി
635,ഇടയാ,് 

വീ�,ക?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207287861 ശരണh

1859,മൂല@ര 
പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേമ

ൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207288240 മ�ു
2280,െകാ[�വീ�,ക?ിേമ

ൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207289218 ടിനുേമാൾ

1711,െറാസാരി 
േകാേ$o,ഇട�ാ$് നഗർ 

ക?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003
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1207290985 ലിസി

1012,കൃEണ േഗാകുലം 
ഇടN�ാ$് 

നഗർ ,ക?ിേമൽ േചരി 
കാവനാ� പി ഒ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207291874 രജനി

502,െപാ?ൂർ 
വീ�,ക?ിേമൽേചരി 

കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207292505 ൈലല
1836,പ6ാരഴി�#് 

പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207293150

ശരണh.െജ.എ
J

1929,ലU്മി 
വിലാസം,ക?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207293547 ഡയാന

1234,അ<ാടി,-ഡീംനഗർ 
ക?ിേമൽേചരി 
കാവനാ� പി ഒ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207293671 േസാണാ

2450,വളവിൽേതാ�് 
ക?ിേമൽേചരി,മരു#ടി 

പി ഒ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207293898

ഒ.അനിതകുമാ
രി

2320,പൂജ ഭവൻ   െസ5് 
േജാൺ Jകൂൾ നഗർ 
പതിേനR,ക?ിേമൽേചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691012

1207294362 കു+2
731,സുനാമി 
`ാ,്,മരു#ടി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207294948 ഷംല

1977,ഇരുവാ,�വിള 
െത�തിൽ ,ക?ിേമൽേചരി

 കാവനാ� ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207294955 ൈഷനി എം
1223,തുരു#ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,-ഡീം നഗർ ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207295574

നസീറ ബീവി 
എJ

1877,യാസീൻ  
മൻ സിൽ ,പ6ാരഴിക#് 
കിഴ�തിൽ ക?ിേമൽ 

േചരി ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര 691003

1207212478

അമീനസലാം 
എ

2041,ആറാ$ിൽ 
ഹൗJ ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് കിളിെകാല�Za 691001

1207216261 അനിത
2438,ആ,�ംകുഴി 
പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207216277 മു#് ലU് മി
2188,കേ5ാൺെമ5്  
സൗ#് ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207216312 ഐലിൻ  ദാJ 2171,ലിHി മ(ിരം,,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207003861 സുജാത
2433,ആ,ിൻ കുഴിപുരയിടം,

െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207006925 മാരിയ2ാൾ
2999,ഡിേ�ാ 

പുരയിടം,കേ5ാൺെമ5് കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011008 െജസി സ]ി
405,െകാ[�മ�ാനി�)ി

��രയിടം,,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011122

ഫാ#ിമാബീ
വി

4296,േകാനാർ 
ബിൽഡിംs ,,കേ5ാൺെമ5്

 സൗ#് കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011180 ഓമന
2072,പുതുവൽപുരയിടം,

െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011267 ജലീന

2034,െകാ[�മ�ാനിപുരയി
ടം, കേ5ാൺെമ5്  

സൗ#് ,,സൗ#് െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001
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1207011344 ഫാ#ിമ
2027,ഷമീംമൻ സിൽ ,ക

ൺേ5ാെമ5് കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011354 നസീമ
2024,ഹാജർ 

മൻ സിൽ ,,കേ5ാൺെമ5് കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011368 നൂർജഹാൻ
3115,സൽമാ 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011384

കൃEണ2 
എം

2122,ഡിേ�ാപുരയിടം,െകാ
ല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011400 മു#ുകുമാരി
2983,ഡിേ�ാപുരയിടം, 

സി.ആർ .എ നഗർ ,,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011404 െജയിംJ
3119,ആ5ണിേകാേ$o ,െകാ

ല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011417 െശൽവി
4047,ഡിേ�ാപുരയിടം,,െകാ

ല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011450 സിനി.,ി
2937,ഡിേ�ാപുരയിടം,തഴു

#ല കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011460 നുൈസബ 374,വി.െക.േകാേ$o,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011470 മിനി
2424,ആ,ിൻ കുഴി 
പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011492 ത@മണി
2939,ഡിേ�ാപുരയിടം,െകാ

ല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011525 വിമല
3249,ഡിേ�ാപുരയിടം,ക
േ5ാൺെമ5് െസൗ#് കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011540 ആബിദ
3104,െകാ[�മ�ാനിപുരയി

ടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691011

1207011559 -പസ? 9,മിനി ഭവനം,,പു)ി�ട കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011561 ഗിരിജ.എJ
2957,ഡിേ�ാപുരയിടം,,െകാ

ല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011574 ലീല പി
2990,സുനിൽ 
നിവാJ ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011588 പുEപം
3056,ഡിേ�ാപുരയിടം,െകാ

ല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011597 ആശ
2974,ഡിേ�ാപുരയിടം,,െകാ

ല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011633 സുേരEകുമാർ
3062,പുതുവൽപുരയിടം,

െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012199 നബീസ
263,സിgധുമൻ സിൽ ,പീ�ി

ൾJ നഗർ െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012589 യമുന
2423,ആ,ഇൻ  കുഴി 
പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012984 അമുത
292,മണികy◌ംഭവനം,,െകാ

ല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013024 േശാഭന
463,ഓടയിൽപുരയിടം,െകാ

ല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013118 ഉഷാേദവി
742,ആന(േജhാതിഭവൻ  ,ക
gേറാൺെമg^ േനാർ#് കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013138 -ശീജ 493,ബിജിമ(ിരം-31,,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013156 െഷർളി
827,വര<ുകാൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013241 രTന2 283,വTസലഭവനം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001
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1207013250 അ<ിളി ,ി 696,േദവി നിവാJ ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013258 അംബിക
771,മണ��റ#്  
വീ� ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013279 ശാ>കുമാരി

27,വര<ിൽ 
വീ� ,കൺേ5ാെമ5് 

േനാർ#് കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013304 യേശാധരൻ  .ബി
695,ധനhാനിവാJ ,ചി

?്�്�gഗ ർ കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013315 വസ> 651,വയലിൽഹൗJ ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013345 ജയകുമാരി
716,ഓടയിൽപുരയിടം,െകാ

ല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013370 അജിതകുമാരി

1236,മൂലയിൽ 
പടി+ാ^റതിൽ ,ഉപസാന
  നഗർ  കേ5ാൺെമ5് കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013377 സുനിൽകുമാർ

18,വര<ിൽവീ� ,കgേറാ
ൺെമg^ േനാർ#്   

െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013417 ഗ-ടൂk
1363,പുതുവൽപുരയിടം,ക

േ5ാൺെമ5് കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013426 ലില�ി
567,മൂലയിൽ   

പടി+ാ,തിൽ ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013482

റജിയ#്  
ബീവി

525,ഓടയിൽപുരയിടം,െകാ
ല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013494 ആന(വല�ി 267,വാടിയിൽ വീ� ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013503 പ$#ിയ2ാൾ

181,കൃEണമ(ിരം  
കgേറാൺെമ5് 
േനാർ#്,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013508 തുളസി

198,െചറു 
മുല�വിലാസം,കൺേ5ാെമ

5് േനാർ#് കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013836 ബുമാ.എൻ 265,അനിത ഇല�ം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014801

േറാസാകർ2
ലി

3018,ഡിേ�ാപുരയിടം,െകാ
ല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014905 േശാഭിത
4920,പളളിപുരയിടം 
താമര�ുളം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014922 സീത
832,ഓടയിൽപുരയിടം,െകാ

ല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014923 സൂധാ
116,ഡിേ�ാപുരയിടം,കേ5ാ

ൺെമ5് െസൗ#് കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014952 ബാല2ാൾ 4334,ജബാർ .ൈലൻ  ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014987 ലീല

704,-ശീകുമാർ 
ഭവനം,കേ5ാൺെമ5് 

െസൗ#് കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015010 ശിവദാസൻ
3006,ഡിേ�ാപുരയിടം,െകാ

ല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015099 ആരിഫാബീവി
96,പുതുവയൽപുരയിടം,

െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015166

നാഗ2ാൾ 
എJ

71,മുനിസി�ൽേകാളനി,,
െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015275 ൈലല
2161,ഡിേ�ാ 

പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001
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1207015292 േശാഭന
2122,ഡിേ�ാപുരയിടം,െകാ

ല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015331 കമർബാൻ
2905,മുൻ സി�ൽേകാളനി,

െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015332 ത@2 െക
2201,ഡിേ�ാ 

പുരയിടം,കേ5ാൺെമ5് കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015409 െക.ഭഗവതി

2911,മുൻ സി�ൽ 
ബിൽഡിംs ,കേ5ാൺെമ5് 

െസൗ#് കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015433 അ?�ു$ി
3013,ഡിേ�ാപുരയിടം,ക
േ5ാൺെമ5്സൗ#് കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015480 ഷീല
3016,ഡിേ�ാപുരയിടം,െകാ

ല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015747 സലീമ
670,ഡിേ�ാ 

പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015673 മXജുറാണി
2011,മുല��റ<ിൽ 

വീ� ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015758 ലത
3073,ഡിേ�ാപുരയിടം,െകാ

ല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015788 ഫിേലാമിന
2090,ഡിേ�ാപുരയിടം,െകാ

ല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015804 ജൂലിേജാൺ
2014,െസ5്  ആ5ണി 
േകാേ$o ,കൺേ5ാെമ5് കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015821 സൂസ2
708,േജാേമാൻ  

െഹൗJ,ചി?�ട കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207016233 അ<ിളി
1283,എ[് .ആ5് .സി.േകാ<ൗ

6് ,പ)ിേ#ാ$ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016684 ൈഷലജ
474,െവളി[ംനഗർ -

156,,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016716 ഫാ#ിമ
455,ആററുകാൽപുരയിടം,

െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207017612 െ�ല�
1367,എ[് .ആ5് .സി.േകാ<ൗ

6് ,പ)ിേ#ാ$ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017828 ഫാസില

577,കടൽ��റംേ<ാ�് , 
പ)ിേ#ാ$ം, 

െകാല�ം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017829

സാബിറാ 
ബായി

1366,ക6#ിൽപുരയിടം,

വടേ�വിള കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691010

1207017900 ബഷീർ

532,ൈക�ുളQര 
േറഡിേയാ 

ജംsഷൻ  ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207018087 െനൽസൺ .എൽ
1307,അക#ു$ിൽപുരയിടം,

െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207018144 റൂബി
487,ഫിഷർെമ5്  
േകാളനി,മുതാ�ര കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207018162 -പശാ>് 
1315,കടൽ��റം 

പുറംേപാ�് ,പ)ിേ#ാ$ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207018400 െനസീമ 732,േറാJ മൗ6്,,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207019042

അഹ2/െഷരീ
\

2182,ഡിേ�ാ 
പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207019724 അൽഭുത2ാൾ
401,കട��റംപുറേ<ാ�് ,മൂ

താ�ര കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207020815 ഷാഹിദ
538,കട��റംപുറേ<ാ�് ,

െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691006
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1207026795 ജമീല ബീവി
1212,പു#ൻ  പറ<ിൽ 

വീ� ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207203718 അംബിക 2011,സാറാ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207206755 ത@മണി 1331,വര<ിൽ വീ� ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207212186

അജിത 
സുേരE

2175,കേ5ാൺെമ5്  
സൗ#് ,,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207213107 സിgധു. ആർ
706,ഓടയിൽ 

പുരയിടം,കൺേ5ാെമ5് കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207213402 േസാണ
2017,െസ5്  ആ5ണീJ 

േകാേ$o ,,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207213547 പി. ഓമന
539,ഉപാസന നഗർ 
ഹൗJ നം. 73,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207213850 രജിത
652,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207214334 രാജി
126,ആ,ിൻ കുഴിപുരയിടം,,

െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207214897

ദുർ�ാ 
രാജിഡി

1467,ഓടയിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207220772 ആനി

2020,െസ5്  ആ5ണി 
േകാേ$o , കേ5ാൺെമ5്  

സൗ#് ,,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207221529 ,ി5�

204,കട��റം 
പുറേ<ാ�് ,മൂതാ�ര,മു

താ�ര കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207222808 സരസCതി.ആർ

2426,ആ,ിൻ കുഴി 
പുരയിടം, നീയർ 
െറയിൽേവ 

േ�ഷൻ  ,,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207222857

റീന 
െസബാ��ൻ

621,സി.ആർ .എ 208, 

കേ5ാൺെമ5്  സൗ#് , 
െകാല�ം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207228087 രജനിേമാൾ 817,വര<ിൽ വീ� ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207228387 സുനിത
655,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207230742 മഹാലU് മി
2178,ഡിേ�ാപുരയിടം,െകാ

ല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207234471 ശാ>
2135,എJ എൻ  പി 

പാലJ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207234741 മീന
1024,ആന(േജhാതി 
ഭവൻ  ,ഉപാസന നഗർ കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207234780 മു#ുലU് മി
704,ഡിേ�ാപുരയിടം,െകാ

ല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207235557 ലിജിസിറിൾ 2021,താരകം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207235567

ര�മി െക 
എJ

2014,െസ5് ആ5ണി 
േകാേ$o മുല�പറ<ിൽ 

ഹൗJ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207235574 നിർ2ല
592,െകാ[�തു6#ിൽ ,െകാ

ല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207236346 സുജാത
780,ഇരു<ു�ട വയലിൽ 
പുരയിടം,കgേറാൺെമg^ കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001
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1207236352 എJ നീത
698,ശബരി 

നിവാJ,ചി?�ട  നഗർ കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207239469 െഷമീന
1253,പ$ാള#്പളളിപുരയി

ടം,കേ5ാൺെമ5് കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207239751 മാജിദാബീവി
731,പ$ാള#ുപളളിപുരയി

ടം,കേ5ാൻ െമ5് കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207240627

ആലീJ 
ബൻ സിഗർ

731,പുതുവൽപുരയിടം,ചി
?�ട നഗർ കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207242525

ദിവhാ 
കൃEണൻ

796,ലU്മിവിലാസം,െകാ
ല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207243982 വ)ിയ2
897,ഓടയിൽ 

പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207244069 അനിത
2040,െസ5് ആ5ണി 

േകാേ$o,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207247627 -പവിത
784,സി ആർ എ-

145,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207247844 രാേജശCരി
4308,പുളിമൂ$ിൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207249796 ദീപ 1347,ശരT ഭവനം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207249974 സരിത പി 1334,ക_പക,കൺേ5ാെമ5് കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207250714 സരH2
637,പുതുവൽ 

പുരയിടം,കേ5ാൺെമ5് കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207256162 ഷംന
700,ഡിേ�ാ 

പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207256443 അൽേഫാൺസ
127,ആ,ിൻ കുഴി 
പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207256784 കാർ#ിക
2117,പുതുവൽപുരയിടം,

െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207257244 ൈഷനി
739,മുൻ സി�ൽ 

േകാളനി,കേ5ാൺെമ5് കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207257438 സബീന
747,CRA-190, മുനിസി�ൽ 

േകാളനി,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207257531 സരസു
2200,എJ.എം.പി 
പാലJ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207262192 അൻ സാ 1127,-ശിമംഗലം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207262659 സജിത.എ
506,േപാ[യിൽവീ�,കേ5ാ

ൺെമ5് േനാർ#് കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207263206 െശൽവരാo
2055,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207264590 മംഗളെശൽവി
2912,മുൻ സി�ിൽ 
േകാളനി,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207264913

െസറീന 
അൻ സാരി

364,െജബാർ 
ബിൽഡിംs,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207267100 റാണി
2229,എJ.എം.പി.പാലJ,

െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207272406 ബിജി
1210,വാടിയിൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207273439 െറജീന
1524,പ$ാള#് 

പ)ിപുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207273603 മു#ു2ാൾ
2560,ആ,ിൻ കുഴി 
പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001
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1207274957 അജിത എം
669,ഡിേ�ാ 

പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207276362 രാജു
1086,കേ5ാൺെമ5്,കേ5ാ

ൺെമ5് കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207284928 മിനു

649,പുതുവൽപുരയിടം 
സി ആർ 

എ,കേ5ാൺെമ5് കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207292936 അലീന
2092,െകാ[�മ�നിപളളി

പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207296394 സിgധു.,ി.എൽ
2014,സേരാവരം,കേ5ാ

ൺെമ5് െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207010985 വി�േടാറിയ

2020,െസ5്  ആ5ണീJ 
േകാേ$o ,കേ5ാൺെമ5് 

സൗ#് കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207012115 റീമ
1065,മിഷhൻ  

േകാ<ൗ6് ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207013172

അ?2 
േജാൺ

90,പുതുവൽ പു#ൻ  
വീ� ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207013318 ഉൈമബാബീവി
585,എ.ആർ .മൻ സിൽ ,െകാ

ല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207014323 ഫാസിലാ
797,ച(നഴികംപുരയിടം,,

െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207015015 -ശുതി
3221,ഡിേ�ാപുരയിടം,െകാ

ല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207015771 ബിനു േതാമJ
2969,ഡിേ�ാപുരയിടം,െകാ

ല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207015941 ലില�ി
542,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,പ)ിേ#ാ$ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207015959

ആർ .ഗീതാലU് 
മി

1482,േജാതി 
ഭവൻ  ,പളളിേ#ാ$ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016089 ലി5ാ

1991,േഡാൺേബാJേകാ 
േകാളനി   

േഡാൺേബാJേ�ാ 
നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016120 ബീമ
29,സംഗമം നഗർ 160 

,,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016166 മിനി മാർഷൽ
619,െസ�Cറി നഗർ 181 

,,പളളിേ#ാ$ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016369 െചറുപുEപം
1307,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,പളളിേ#ാ$ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691301

1207016370 ഉഷ
1265,എ[് .ആ5് .സി.േകാ<ൗ

6് ,പളളിേ#ാ$ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016378 േ-ഗസി
941,െസ,ിൽെമ5് േകാളനി,പ

)ിേ#ാ$ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016392 നിർ2ല

1268,കാളിേ[ാരി 
പുരയിടം, അനു-ഗഹനഗർ 

49,,പളളിേ#ാ$ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016394 ജന,് 
1410,െകാടിരം,പളളിേ#ാ

$ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016582 െജസി
1864,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ 34,,പളളിേ#ാ$ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016583

അൽേഫാൺസാ
െജ

1944,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,
െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016589 ൈവല,് 
732,ഗലീലിേയാേകാളനി,പള

ളിേ#ാ$ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691001
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1207016591 മാർ-ഗ,് 
412,ഗലീലിേയാേകാളനി,

െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207017181 ഡൽസി
1968,േഡാൺേബാJേകാ 

നഗർ ,പളളിേ#ാ$ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017558 സൂസി
1179,െസ�Cറി 

നഗർ ,,പ)ിേ#ാ$ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017872 സഫറ
1442,െതാടിയിൽവീ� ,അയ

#ിൽ കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207018060 റു�ിയാബീവി
837,തQളഴികം 

പുരയിടം,േജാനക��റം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018197 സിgധു

658,െപ,ാട#ു 
പുരയിടം,ബീ[് െസൗ#് 

െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018204 റൂബിത
1005,മരN�ാരഴികം,െകാ

ല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018381 ആരിഫാബീവി
655,സീനാ മൻ സിൽ ,ശംഖു 

നഗർ ,,പ)ിമു�് കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691010

1207018410 െസലിൻ

1265,കേല�ലിവയൽ 
പുരയിടം,ൈക�ുളQര 

െവ�് ,,വാടി കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018519 റംലാബീവി
984,നിഷാ/ 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018636 ഷീജ
775,ച>നഴികം 
പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018656 മീന
1076,സംഘപുരയിടം,െകാ

ല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018711

ആതില 
.എ.ഇലാ} 995,പഴയവീ� ,േജാനക��റം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018855 ഷിബില
1453,ആ,�കാൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018904 ബീന
915,കുഴിവയൽപുരയിടം,

വാടി െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018973 സുധീർ

1161,കടൽ��റം 
പുറംേ<ാ�് ,േപാർ$് 

െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207018979

സീന#്  
ബീവി

1003,മര�രഴികം 
പുരയിടം,േജാനക��റം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019142 ബീനു 1213,ബീ[്  സൗ#് ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207019322 ഖദീജാബീവി
1408,ആ,�കാൽപുരയിടം,പ

)ിേ#ാ$ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019329 റംല
5710,മുനിസി�ൽ 
േകാളനി,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019330 ജാകCിലിൻ

863,കട��റംപുറേ<ാ�്   
  അനു-ഗഹ 

നഗർ ,പളളിേ#ാ$ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019466 എJഫൗസിയ

463,തQളഴികം 
പുരം,േജാനക��റം 

െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019468 നുജുമാ റഹിം 741,ഷാ മൻ സിൽ ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019555 വിജയ
219,കട��റംപുറംേ<ാ�് ,,

മൂതാ�ര കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207019603 േമരിഹിമ
654,െപ,ാട#ുപുരയിടം,മൂ

താ�ര കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207019645 ജൂലിയ,് 1012,ഗലീല നഗർ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019666 രേമ�
98,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019667 ബിജി ത@രാo 3635,�ംേകാളനി,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020856

സഹായം 
േമരി

142,കടൽ��രം 
പുറേ<ാ�് ,മൂതാ�ര കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021066 മറിയാ2

133,കടൽ��റം 
പുറേ<ാ�് ,മൂതാ�ര,മൂ

താ�ര കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021176 -പമീള
114,കടൽ��റം 

പുറേ<ാ�് ,മൂതാ�ര കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021243 െജയിൻ
1433,കുഴിയിൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207027705 സരസCതി 1486,ലU് മിഭവൻ  ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207203416 െബ?ി
1894,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ 68,,പ)ിേ#ാ$ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207203489 ഉഷ
653,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207206532 േഷർളി
1880,[◌ാേ◌ൺേബാJേകാ 

നഗർ ,,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207207820 മേഹശCരി

934,കേ5ാൺെമ5് , 
െറയിൽേവകCാർേ$RJ ,

െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207208477 ലിസി
2965,ഡിേ�ാ 

പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207211219 പുEപ 262,�ം േകാളനി,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222770 ബിൻ സാ

2074,പുതുവൽ പുരയിടം, 

കേ5ാൺെമ5്  
സൗ#് ,,കൺേ5ാെമ5് കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207222838 മXജു ശർമിള

733,ഡിേ�ാപുരയിടം, 

മുനിസി�ൽ േകാളനി, 
െകാല�ം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207230361

പുEപകുമാർ .
പി.ജി

147,മാവഴിക#് 
വട�തിൽ ,കാവനാ� കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207232746 നദിറ
467,ഓഫീJ 

പുരയിടം,പളളിേതാ$ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207240990 മു#ുമാരി
2116,ഡിേ�ാപുരയിടം,െകാ

ല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207241886 റാണി
53,െറയിൽേവ 

േകാർേ$RJ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207242818 ഉഷ
765,കേ5ാൺെമ5്സൗ#്,

െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207254102 സുവർ]
2064,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207274931 സിth
596,മുല��റ<ിൽെഹൗJ,

െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207275551 ൈഷനി േമാൾ
48,പീ�ിൾJ 

നഗർ ,വടേ�വിള കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691008

1207278004 സജീന
812,േതാ6ലിൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207278523 ഗീതുസുേരE
1328,കട��റം 

പുറേ<ാ�്,മൂതാ�ര കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207296656 സുമിന
24,െകാ[�െമ�ാനിപുരയി

ടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207216247 രു{ിണി
1751,മുനിസി�ൽ 

േകാളനി,ക�ല6ിമു�് കേ5ാൺെമ5് മു6N�_ 691001

1207006945 അശCതി

183,പുതുവൽ 
പുരയിടം,മു6N�ൽ ,,മു

6N�ൽ കേ5ാൺെമ5് മു6N�_ 691001

1207007489 ആ5ണി ദാJ
40,ദാJ 

നിവാJ ,മു6N�ൽ കേ5ാൺെമ5് മു6N�_ 691001

1207009370 പാ�.വി

2234,മുനിസി�ൽ 
േകാളനി  

ക�ല6ിമു�്,േപാളയ
േ#ാ� കേ5ാൺെമ5് മു6N�_ 691001

1207011498 ഷൗബാന#് 
3091,േകാ[�മ�ാനി 
പുരയിടം,,,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് മു6N�_ 691001

1207015838 വിമല
2962,ഡിേ�ാപുരയിടം,െകാ

ല�ം കേ5ാൺെമ5് മു6N�_ 691001

1207187386 പളനിഅ2
2231,മുനി.േകാളനി,ക�ല

6ിമു�് കേ5ാൺെമ5് മു6N�_ 691001

1207187511 വളളിയ2ാൾ .S
1779,എം.സി.േകാളനി,െകാ

ല�ം കേ5ാൺെമ5് മു6N�_ 691001

1207187553 ഈശCരി
1957,മുനിസി�ൽേകാളനി,

േപാളയേ#ാ� കേ5ാൺെമ5് മു6N�_ 691001

1207187580 കാളിയ2
180,മുനിസി�ൽ 
േകാളനി,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് മു6N�_ 691001

1207187621 മു#ുലU് മി

2212,എംസി േകാളനി,എം 
സി േകാളനി 
േപാളയേ#ാ� കേ5ാൺെമ5് മു6N�_ 691001

1207202211

െസലിനാ 
സലിം

4531,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് മു6N�_ 691001

1207205518 സgധh
610,മുനിസി�ൽ 

േകാളനി,ക�ല6ി മു�് കേ5ാൺെമ5് മു6N�_ 691001

1207205547

രTന -പഭ 
ആർ

622,മുനിസി�ൽ 
േകാളനി,േപാളയേ#ാ� കേ5ാൺെമ5് മു6N�_ 691001

1207209704 അനിത  എ
936,പുതുവൽ പുരയിടം 

,,മു6�ൽ െവ�് കേ5ാൺെമ5് മു6N�_ 691001

1207212942 േവല2
1953,മുനിസി�ൽ 
േകാളനി,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് മു6N�_ 691001

1207213399 സുമതി.െക
624,മുനിസി�ൽ 

േകാളനി,േപാളയേ#ാ� കേ5ാൺെമ5് മു6N�_ 691001

1207221504

െപരുമാൾ 
അ2

612,മുനിJ�ൽ 
േകാളനി,േപാളയേ#ാ� കേ5ാൺെമ5് മു6N�_ 691001

1207228727

മാരിയ2ാൾ . 
വി.

1781,മുനിസി�ൽ 
േകാളനി,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് മു6N�_ 691001

1207241932 ഇസ�ിയ2
620,മുനിസി�ൽ 
േകാളനി,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് മു6N�_ 691001

1207249314 മാട#ി
629,മുനിസി�ൽ 

േകാളനി,േപാളയേ#ാ� കേ5ാൺെമ5് മു6N�_ 691001

1207256861 മാണികhം
17,മുനിസി�ൽേകാളനി,ക�

ല6ിമു�് കേ5ാൺെമ5് മു6N�_ 691001

1207263871 സീന
1758,കhൂ.എം.സി.േകാളനി,

െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് മു6N�_ 691001

1207264072 ലൂർ/
255,പുതുേവൽ 

പുരയിടം,മു6�ൽ കേ5ാൺെമ5് മു6N�_ 691001

1207271611 സുജാത
611,മുൻ സി�ൽ 

േകാളനി,േപാളയേ#ാ� കേ5ാൺെമ5് മു6N�_ 691001
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1207286906 മു#ു സു(രി
133,പുതുേവൽപുരയിടം,മു

6�ൽ കേ5ാൺെമ5് മു6N�_ 691001

1207001400 രുഷാകുമാരി
2510,േഗാപാലയം,കgേറാ

ൺെമg^ കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207003686 പാരിഷ
1011,ബിJമി 

മൻ സിൽ ,പീ�ിൽJ നഗർ കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207003724 റംല#്  ൈവ
1010,ബിJമി 
മൻ സിൽ ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207003728 ഹനീഫ

1241,െഷമീറാ 
മൻ സിൽ ,പീ�ിൾJ 

നഗർ ,,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207005815 കു+ുേമാൾ
23,പുതുവൽവീ� ,െച2ാ

ൻ മു�് കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207005961 സരസCതി
27,ആ,ംകുഴിപുരയിടം,

െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207005962 സബീന
143,ഫാ#ിമാമൻ സിൽ ,പീ

�ിൾJ നഗർ കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207006046 നിർ2ി 130,കൃപാലയം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207006275 െശൽവി

1193,വിേനാ/ ഭവൻ  , 
പീ�ിൾJ 

നഗർ 235,ച�രേ#ാ�് കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207006307 ബുJറ
20,പുതുവൽവീ� ,വ ട 

േ� വി ള കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207006595 ലീല
1490,ൈക�Zര#ിൽ 

വീ� ,പ$#ാനം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207006643 സബിതബീവി
211,പീ�ീൾJ നഗർ -

69,,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207006672 റഷീദ
1060,പീ�ിൾJ നഗർ -

63,,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207006706 ആബിദ ബീവി
522,വാരുവയൽപു#ൻ വീ

� ,n$#ാനം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691021

1207011500 സുമിത
917,മ�ാനി പുരയിടം   
പീ�ിൾJ നഗർ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207012017

എൻ  .ബാബുദാ
J

2515,െറയിൽേവേകാളനി,പ
$#ാനം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207012068 ൈഫസൽ
1148,ബായിJ 
മൻ സിൽ ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207012085 ഐറിൻ രാo
1615,പീ�ിൾJ  നഗർ -

131,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207012091

എJ .നാജിയ
#

1210,സുറുമിമൻ സിൽ ,െകാ
ല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207012202 ഷീബ
7132,മിഷhൻ  

േകാ<ൗ6് ,പ$#ാനം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691008

1207012292 ലില�ി

1144,ബാJ�ർ 
െഡയിൽ ,പി�ീൾJ നഗർ 

 െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207012428 െനസീമ

1118,മിഷhൻ  
േകാ<ൗ6് ,പ$#ാനം 

െസൗ#് കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207012451 ഷാഹിത 40,പാരിഷമൻ സിൽ ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

Page 187 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207012550 സബീന

1045,മിഷhൻ േകാ<ൗ6് ,പീ
�ിൾJ നഗർ -133,,െകാല�ം 
കേ5ാൺെമ5് ഡിവിഷൻ കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207012564

േ-പമ 
േമരിദാJ 1690,കൃപനിവാJ ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207012567 ജമീലാ
1249,ഷംലാമൻ സിൽ ,പീ�ി
ൾJ നഗർ -274,,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207012630 ഒസീല
1183,മിഷhൻ  

േകാ<ൗ6് ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207012674 മു#2 1207,S.S.Bhavan,,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207012685 ശുഭകുമാരി
1073,മിഷhൻ  

േകാ<ൗ6് ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207012695 സുധഷാജി 963,ഷാജിഭവനം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207012748 പാ#ിമു#് 1212,െകാ[�വീ� ,പ$#ാനം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207012775

േശാശാ2 
േജാർ�് 1224,സുജനിവാJ ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207013239 ൈസനബ
1193,തJനിയാമൻ സിൽ ,കട

�ാ�ട കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691008

1207013259

എലിസബ#്  
േജാർ�് 

125,േറാJ 
വില�,പീ�ിൾJ നഗർ കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207013314 മതുമുകി
1773,ആ^റുംകുഴിപുതുവ
ൽ പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207013334 ൈനന.ഡി 1076,സCnന�ൂ�,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207074403 വിമല

1097,ലിHി 
ഭവനം,ച�രേ#ാ�് 

െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207187581 സth
1322,ഒഴു�ടിപുരയിടം  
പീ�ിൾJനഗർ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207200414 ഹയറുനിസ
1063,പീ�ിൾJ നഗർ -

65,,കൺേ-ടാെമ5് കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691601

1207201046 ഷീല െജയിംJ

146,ൈക�Zര#ിൽ 
വീ� ,പീ�ിൾJ നഗർ -

193,,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691010

1207203798 നവാJ . എ

1146,നൗഫൽ 
മൻ സിൽ ,പി�ീൽJ നഗർ -

299,,കേ5ാൺെമ5് കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207211829 മുനീറ ഹാജ
53,ബിJമി 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207213464 ഉഷ.ബി
969,െറയിൽേവ 

േകാേ$o ,പ$#ാനം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691021

1207213909 അനിത

1198,ലി,ിൽ 
\ളവർ ,പീ�ിൾJ നഗർ -

50,,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207214015 ഫാ#ിമ
2625,താഹിറ 

മൻ സിൽ ,,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207214989 സജീന
1089,പുതുവൽ പു#ൻ  

വീ� ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207215835 ലത
1258,ൈക�Zര#ിൽ 

വീ� ,പ$#ാനം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207215900 ദീപികാദാJ
1124,ൈക�Zര#ിൽ ,പീ�ി

ൾJ നഗർ കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001
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1207219059 ഗീതരേമ�

1255,േമാഹൻ  
നിവാJ ,െകാല�ം 
കേ5ാൺെമ5് കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207221440 ഷബീല

416,നവാJ 
മൻ സിൽ ,,പീ�ിൾJ 

നഗർ െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207221470 നല�താN
1083,പീ�ിൾJ നഗർ -

86,േകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207221557 സീന#് 

141,മിഷhൻ  
േകാ<ൗ6് ,പ$#ാനം,െകാ

ല�ം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207222817 അംബിക

2450,പുതുവൽ പുരയിടം, 

നീയർ F C I, 

കേ5ാൺെമ5് ,,കേ5ാൺെമ
5് െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207228695

ബി(ു 
എേഡCർk

1417,െജ.െജ.െഡയിൽ ,െകാ
ല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207230176 നാജിത
254,ഷാൻ  

നിവാJ,കട�ാ�ട കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207230965 സജില
31,മിഷhൻ േകാ<ൗ6്,പ$

#ാനംെവ�് കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207230989 താഹിറ
1688,സജീന 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207231990 െഷമീന
1010,ബിJമി 
മൻ സിൽ ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207235620 ലിHി
1165,െജസി 

േകാേ$o,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207235929 സജില ബാബു
1409,നാദിർഷാ 

മൻ സിൽ ,കട�ാ�ട കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691008

1207236241

സജി 
എേഡCർk

1466,പീ�ിൾJ നഗർ 
ന<ർ 282,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207237061 അനിത
1190,ഒഴു�ടിയിൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207237296 വിനി
1174,ഒഴു�ടി 
പുരയിടം,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207241430

അ?2 
വിൽ-ഫk

1165,േഡവിk 
േകാേ$o,പീ�ിൾJ  നഗർ കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207244418 ത@മണി സി
1173,േപാള[ിറ 
വയൽ ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207247630 േജhാതി
1023,വി.എJ.മ(ിർ ,പീ�ി

ൾ നഗർ കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207249431 സീന#്
1035,അ\സാന 

മൻ സിൽ ,കട�ാ�ട കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207250832 ഗൗരി േദവി
1023,വി.എJ.മ(ിർ ,െകാ

ല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207251532 നീതു
1013,നിസാ 

െഡNൽ ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207252104 എ കവിത
148,ൈക�Zര#ിൽവീ�,

െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207259789 സുജ
1611,െപേരരാJ 
ആർ�്,പ$#ാനം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207264920 യമുന പി
1457,േമടയിൽ ,എJ എൻ  

േകാേളo ജംsഷൻ കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207269277 ശശികുമാർ
472,പ)ിവട�തിൽ ,പ$

#ാനം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001
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1207270647 ആർ .മേഹശCരി
181,ലU്മി 

ഭവൻ  ,പ$#ാനം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207273685 ജൗഹർ അലി 1259,ലൗ െഡയിൽ ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207285584 നീനാ േജായി
1056,േറാJ 

വില�,പീ�ിൾJ നഗർ കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207285790 -പസീല
243,പീ�ിൾJ 
നഗർ ,െകാല�ം കേ5ാൺെമ5് വടേ�വിള 691001

1207039520 േശാഭന 883,പIാലയം,ക?ിേമൽ കേ5ാൺെമ5് ശ~ികുളQര 691003

1207216982 െമഹർ?ിസ
1319,െവളിയിൽ 
പുരയിടം,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207216957 ആബിദ
198,െവളിയിൽ 
വീ� ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207216962 സിംല
73,ഏറ#്  

കിഴ�തിൽ ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207216965

ല#ീഫാ 
ബീവി

1176,ഫാ#ിമാ 
മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207017332 ൈഷമ  എ
1667,റാബിയ#് 
മൻ സിൽ ,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207017771 സബീന
114,മ@ുഴി വട�തിൽ 
അനു-ഗഹ നഗർ ,െകാല�ം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207018546 സലീന
369,നൗഫൽ മൻ സിൽ , 

േതജJ നഗർ 85,,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207019394 െസബീന
775,ച(നാഴികംപുരയിടം,

കvാല�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207019646 അസീന

1951,ഹനീന മനസിൽ  
പി ,ി നഗർ  

കvാലN�ൽ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207078106 ഷീല.എം
1887,പു#നഴിക#ു 

വീ� ,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207078510

ൈസനുലാdദി
ൻ 834,കിഴ�നഴികം,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207078614 താര
656,സരസCതിമ(ിരം,ത$ാമ

ല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207078658 തനൂജ
810,െവളിയിൽ 
വീ� ,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207078803 റജിലാബിവി 245,പുതുവയൽ ,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207078895 സലീന
868,-ഭാ>ൻ  വയൽ 
പുരയിടം,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207078936 ഒസീലാബീവി
1496,ഹാഷിം 

മൻ സിൽ ,ചകിരി�ട കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207079011 സീന#് 554,സിനി മൻ സിൽ ,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207079064 െനദീറ

1551,യUി 
നടപടി+ാ,തിൽ ,വാള

#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207079212 റഷീദ 83,വാള#ുംഗൽ ,െകാല�ം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207079215 െനദീറ
2033,കിഴ�തിൽഹൗJ ,പ

)ിമു�് കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207079252 ൈലലാബീവി
1765,സുമv 

മൻ സിൽ ,പ->6് മുറി കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207079523 നൗഷാ/
1747,കvാലN�ൽ ,വടേ�

വിള കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010
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1207079587 ഷംല
1950,പ$ാണിയഴികം 

കvാല�ൽ ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207079619 െനസീറ എ
2135,ത[നഴികംവീ� ,കvാല

N�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207079769 െചല�2
259,ഏണ�ളളിെതാടി,,ത$ാമ

ല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207079777 സീന#് ബീവി
1991,പര$യിൽകിഴ�തിൽ ,

കvാല�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207080129 നിഷാ/
1597,കടയിൽ 

വീ� ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207080253 ഫസലുxീൻ 2097,േതാ�ിൽവീ� ,െകാല�ം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207080287 സുൽബ#് 

274,ആമിന 
മൻ സിൽ ,പഴയാ,ിൻ  

�ുഴി കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207080338 ഷാനിയ
369,സഫാേകാേ$o,വടേ�

വിള കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207080626 സീജാ
429,ഹസാഫി ലാ5് , 12 

മുറി,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207080705 ല#ീഫാബീവി

665,ആമിന 
മൻ സിൽ ,കുള��റ#്  
െത�തിൽ ,,െകാല�ം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207080736 ഷഹുബാന#്

2083,ഏറ#്  െത�തിൽ , 
പ$ാണി തQൾ നഗർ 

224,,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207080828 ആമിന
81,െവളിയിൽ 
വീ� ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207081723 സുൾഫിയ
825,െവളിയിൽ 
വീ� ,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207084002 െഷരീഫാബീവി
1667,മ@ുഴിപടി+ാ,തിൽ ,

,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207084248 ഷീജ
129,ഏണ�ളളി 
െതാടിയിൽ ,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207084265 രാജിത

194,ഫൗസിയാ 
മൻ സിൽ ,സംസം 
നഗർ ,,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207084542 ൈലലാബീവി
965,ഓണ�ളളിെതാടിയിൽ ,

വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207084608

ഹബുസാബീ
വി

1733,അൻ സാരി 
മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207084768 നാജിയ#് 
416,നിയാJ 

മൻ സിൽ ,കvാല�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207084853 സജുതാബീവി
470,അൽഫാൻ മൻ സിൽ ,കിഴ

�നഴികം,,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207084859 നബീസ#്

714,നിഷാ/ 
മൻ സിൽ ,ഏന�ളിെതാടിയി

ൽ ,,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207084865 സബീന
2022,േതാ�്  വയലിൽ 
ലUം വീ� ,െകാല�ം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207085059 സീന#് 
463,താ6ാേ=രിവയലിൽ ,

ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691589

1207085214 ഹാജരു2
572,െവളിയിൽവീ� ,വാള

#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207085246

റ}മാബീവി 
എം

207,സിമി 
മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020
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1207085324 സമീറ
1760,സമീറ 

മൻ സിൽ ,,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207085372 റഹിയാന#് 

88,മൻ കുഴി 
പടി+ാ,തിൽ 
,,വാള#ൂംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691013

1207085401 ഫാസില
169,റൂബിയാ മൻ സിൽ 

,,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207085412 െഷരീഫാ
1663,െവളിയിൽവീ� ,ഇരവി

പുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207085636 ഷഹുബാന#് 
174,െതാടിയിൽപു#ൻ വീ�

,ൈകvാല�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207085675

സുൈലഖാബീ
വി

1650,ഒ$#ിൽ െത�തിൽ 
,,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207085701 ഹസീന
1867,സുനു 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207085716 േശാഭിത
10220,വാഴകൂ$#ിൽ 
െതാടിയിൽ ,െകാല�ം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207085747 ഷാജിന#് 
1003,,ി.എJ 

.നഗർ ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207085966 മധു
1107,േപരൂർവട�തിൽ ,വാ

ള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090194 റഷീദാബീവി
1432,മ@ുഴിെത�തിൽ ,കvാ

ല�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090263 റംല#്  ബീവി
1057,െസNതാലി 
മൻ സിൽ ,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207090304 കമറുസമാൻ
29,മ@ുഴി വടേ�തിൽ 

,,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090305 നദീറാ കബീർ
474,സുമv 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090375 ല#ീഫാബീവി
1799,ജിഷ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090391

മുഹ2/ബഷീ
ർ

123,മ@ുഴി 
െത�തിൽ ,കvാല�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090890 ആരിഫ
1168,കാരാളിൽെതാടി,വാള

#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090598 സുമ

979,വാഴ�ൂ$#ിൽ 
െതാടിയിൽ 

വീ� ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090627 സരസCതിയ2
293,െപരുമനെതാടി,വാള

#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090639 കൃEണസംഗീത
1120,അ2വീ� ,വാള#ുംഗ

ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090646 സു}റാബീവി
1434,തു6ഴിക#്  

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090683 ത@2. െക
1017,േതാ6ലിൽ 
വീ� ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090689 സാജറബീവി
549,വാഴ�ൂ$#ിൽ 

െത�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090734 കുൽസംബീവി
1212,െപരുമനെതാടി,വാള

#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090763 നിസാർ എം
29,െവളിയിൽ 
വീ� ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207090769 റജീലബീവി
1870,മ@ുഴി 

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090774 സുറുമി
766,കാരാളി 

വട�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090801 െസNഫു?ിസ
148,ഏണ�)ി 
െതാടിയിൽ ,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207090824 അ<ിളി
699,വാഴ�ൂ$#ിൽ 

െതാടിയിൽ വീ� ,െകാല�ം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090849 ഗീത
13664,യUിതടെത�തിൽ ,

വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090881 നൗഫൽ
1344,ഒ$#ിൽെത�തിൽ ,

വാള#ുൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090899 നoന
1408,വയലിൽേതാ�ിൽവീ� ,

േപാളയേ#ാ� കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691021

1207090915 ജയ-ശീ.,ി.െക
103,മണിയംപറ<ിൽവീ� ,ഇ

രവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090922 റംല
612,വാഴ�ു$#ിൽപടി
+ാ,തിൽ ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090972 സുൽഫി�ർ
1201,സുനിതാമൻ സിൽ ,വാള

#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090978 സുൽബ#് 
1175,കാരാളിൽ 

െതാടി,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091018 െസNഫു?ിസ
1055,െപരുമനെതാടിയിൽ ,

വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207091033 റാജിബ
1084,േചരൂർവട�ിതൽ ,വാ

ള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091037 റഷീദ
1413,മ@ുഴിവട�തിൽ ,വാള

#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091043 ആബിദ
2017,സബിദമൻ സിൽ ,വാള

#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091060 േശാഭന

736,ബി.എJ ഭവൻ  , 
എJ . എ[്  നഗർ 

220,എJ എ[് നഗർ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091074 ആശ

1367,െസNദലി മൻ സിൽ , 
കിഴ�ഴിക#് ,വാള#ുംഗ

ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091122 ഹയർനിസ
1182,െവളിയിൽ 

പുരയിടം,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091126

അdദുൽ 
റഹുമാൻ

1660,മ@ുഴിപടി+ാ,തിൽ ,
ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091128 നസീമ
534,അൽമാo 
മൻ സിൽ ,താ$മല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091129 നസീമാബിവി
618,കാരാളിൽ 

െതാടയിൽ ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091130 ഫസീല
1426,യUിനട 

െത�തിൽ ,വാല#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091133 െസലീന
4234,ഒ$#ിൽകിഴ�തിൽ ,

വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091145

മാജിദാബീവി 
എ

637,ഏണം<)ി െതാടി, 12 

മുറി,,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091239 ബീവികു+് 
550,പുതുകുളQര 

വയലിൽവീ� ,പ)ിമു�് കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010
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1207091244 മ�ു
1353,െപരുമന 

െതാടി,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091271 സഫിയ#് 
1592,വാഴ�ൂ$#ിൽ ,ഇര

വിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691014

1207091290

െനബീസാ 
ബീവി

793,െറസീനാമൻ സിൽ , 12 

മുറി, േത�ുംമൂ� ,,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091294 റഷീദാബീവി 41,ഓലയിൽ വീ� ,,ത$മാല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091296

ഹംസ#്  
ബീവി

753,ഏണി�)ിെതാടിയിൽ ,
ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091297

സുൈബദാബീ
വി

934,മുംതാJ 
മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091307 സുൽബ#് 
1137,െപരുമനെതാടി,വാള

#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091309 സുനിേമാൾ
477,ഒ$#ിൽകിഴ�് ,വാള

#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091321 െനസിമാബീവി 778,നഹാJ വില�,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091346 ൈലല 345,കിഴ�നഴികം,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091350 റഷീദാബീവി
589,ഏണ�ളളിെതാടി,ത$ാമ

ല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091399 നസിമാ
970,െതാടിയിൽവീ� ,വാള

#ൂംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091410 േരണുക
968,ഈ[�ളളിെതാടി,,വാള

#ൂംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091426 ഷാനിദ
1301,ഫാ#ിമാ 

മൻ സിൽ ,,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091427 ൈലല 113,ൈലലാമൻ സിൽ ,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091432

താര എം 
ആർ

17846,ലീലാമ(ിരം,,വാള
#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091516 ബീനബീവി
419,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,,പ)ിമു�് കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207091522 മുംതാJ
976,ഓണം�)ിെതാടി,,വാ

ള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091529 നുൈസബ
148,ബദരിയാമൻ സിൽ 

,,വാള#ൂംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091530 ഹസീന
396,ഈ[പളളിൽവീ� ,ഇര

വിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091577 മാജിദ
1559,യUിയഴികം,ബാ��
ജി നഗർ -23,,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091650 ദരീഫാ ബീവി
951,ഈ[�ളളിെതാടി,ത$ാമ

ല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091652 മനീഷ

288,മണ�ാ� 
വയലിൽ ,െകാല�Zർവിള 

നഗർ ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091666 െനസീമ 837,െവളിയിൽവീ� ,,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091683 െസയിഫു?ിസ
473,പ$ാണിയഴിക#് ,,വട

േ�വിള കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207091688 മാജിദ
907,-ഭാ>ൻ  വയൽ 

െതാടി,,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020
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1207091724 മാജിതബീവി

1458,എം.എം ഹൗJ , 
ഒ$#ിൽ വട�് , ത$ാമല 

പി.ഒ,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091727 -പസ?
318,കിഴ�ഴികം,,വാള#ും

ഗൽ ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091803 ഷഹുബാന#് 
1529,മ@ുഴിവട�് ,വാള

#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091804 ഫാസില
219,നുoമാ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091807 നസീമ 459,െവളിയിൽവീ� ,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091810 മു#ുബീവി
1149,കുറവെ5ഴിക#്  

വീ� ,കvാല�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091827 ഷഹുബാന#് 
518,േച[നഴികംവീ� ,ഇര

വിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207091833 റമീസ

1520,തു6ഴിക#്  
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും

ഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091881

ൈസനബാബീ
വി

628,െവളിയിൽവീ� ,കvാല
N�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091888 െനദീറ 634,െനടിയഴിക#് ,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091905

ല#ീഫാബീവി
 എJ

537,ജാJമീൻ  
മൻ സിൽ ,പ->6ുമുറി കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091923 ഹസീന
1096,െനയിടഴികം,െകാല�Z

ർവിള കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091989 സീന#് 1813,െവളിയിൽവീ� ,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207092003 സജിനാബീവി
1662,സജിനമൻ സിൽ ,,ഇര

വിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092016 നബീസാബീവി 507,െവളിയിൽവീ� ,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207092023 ല#ീഫാബീവി
1957,ഏറ#്  

വീ� ,കvാലN�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092028 ഒസീല
91,പരു?ുവിളെതാടി,െകാ

ല�ം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092031 ഖുൈറഷാ 490,കുഴി$ഴികം,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207092035 െസമീദാബീവി
1538,മൺകുഴിെതേ�തിൽ ,

െകാല�ം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092043 നൗഷാ/
1790,േത�ുംമു� ,,കvാല

N�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092092 സുജിത  എJ
1034,മ@ുഴിവട�തിൽ ,വാള

#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092105

ഷാഹിദ 
നാHർ

2056,േറാJഭവനം,പ)ിമു
�് കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207092110 അസുറാബീവി
198,ദീലിnമൻ സിൽ ,,ചകിരി

�ട കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092112 ൈഷലജാ
1792,ലായർബൗJ ,ഇരവി

പുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207092124

സബീനാ 
ബീഗം

1463,എJ .ആർ .മൻ സിൽ ,ഇ
രവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092136 റംലബീവി
1343,ഒ$#ിൽ 

െത�തിൽ ,വയനകുളം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092138 മിഥിലാo
365,കുരു$ഴിക#്  

വീ� ,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020
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1207092141 സുബീന
1677,ആസി\മൻ സിൽ ,വാള

#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092144

നജുമിൻ സാബീ
വി

1860,മുനീർമൻ സിൽ ,ഇരവി
പുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092146

ഹയർനിസബീ
വി

1837,തറവാ$ിൽപുരയിടം,,

വടേ�വിള കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207092150 അനീസാബീവി
1570,െതാടിയിൽവീ� ,ഇരവി

പുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092164 ആരിഫാബീവി
391,കുഴിയിൽ 

വീ� ,പഴയാ,ിൻ കുഴി കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207092187 മറിയംബിവി
1772,കുള��റ#്  

കിഴ�തിൽ ,കvാല�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092190 സുൽബ#്  യു
1554,ആഷിr 

മൻ സിൽ ,പ->6് മുറി കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207092220 ഷാഹിദ
340,റഹിം 

മൻ സിൽ ,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207092233 െനസിമാബീവി
1196,ബീമമൻ സിൽ ,കvാല

N�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092260 സഫിന
1976,പ$ാണിയഴികം,ഇരവി

പുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092261 റു�ിയാബീവി 549,െവളിയിൽവീ� ,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207092272 െനദീറാബീവി
170,പാ6ിയഴികം,പഴയാ

,ിൻ കുഴി കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207092285

സാലിയാഉ2ാ
ൾ

2037,േതാ�ിൽവീ� ,ഷി�ു
നിവാJ ,,െകാല�ം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092298 നസീമ
1975,ൈഫസ�്  

നിവാJ ,,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092300 അസീന
112,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,

ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092315 ഉൈസബ
203,േച[നഴികം,,പഴയാ,ി

ൻ കുഴി കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207092324

െനബീസാബീ
വി

155,എം.എJ .മൻ സിൽ ,ക
]ാടികിഴ�ിതൽ ,,ഇരവി

പുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092327 െഷമീമ

1677,അൻ ഷാ/ 
മൻ സിൽ ,അനു-ഗഹ നഗർ -

87,,ചകിരി�ട കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092353 സജിന
211,െകാ$ിലിൽ 

പു#ൻ വീ�,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207092362 ഷരീഫാബീവി
274,മൻ കുഴികിഴ�് ,വാള

#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092376 റഷീദാബീവി
2021,ഷാഹിദാമൻ സിൽ ,ഇര

വിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092411 െനദിറാബിവി
1852,ലയർഹൗJ ,കvാല

N�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207092413 റാഷിദാ
452,െവളിയിൽപു#ൻ വീ� ,

ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207092418 റഷീദ
318,െവളിയിൽവീ� ,ഇരവി

പുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092437 സഫിയ#് 
1981,അoമൽമൻ സിൽ ,കvാ

ലN�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092438 സലീന
1997,പ$ാണിയഴികം,ത$ാമ

ല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207092442 മാജീതാ
1482,ഷംനമൻ സിൽ ,വാള

#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207105605 ഹയർനിസ
1422,ഷാർജാ 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207107887 ൈലല ബീവി
74,സുൈബദാ 
വിഹാർ ,,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207142070 അനിത

1149,േചരൂർ വട�തിൽ , 
വാള#ുംഗൽ ,വാള#ുംഗ

ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207145863 ആർ .സബീന
1314,ൈഷമാ 

മൻ സിൽ ,കvാല�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207185441 ജുൈമല#് 
1919,ൈഫസൽ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207185562 ഷഹുബാന#് 
1437,അലി\ലാമിം 
മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207185574 ഷാഹിദ
1343,െവളിയിൽ 
വീ� ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207185585 ആരിഫാബീവി
371,കിഴ�ഴിക#്  
വീ� ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207185593 നJലിയ#് 2017,ലUം വീ� ,െകാല�ം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207185626 ഹസീന എJ
179,ഷാനവാJ 

നിവാJ ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207185630 റംലാബീവി
356,ആേ�ാലിൽ 

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207185668 ൈസഫു?ിസ
1536,മാ@ുഴി 

വട�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207185682 ഫസീല
546,െവളിയിൽ 
വീ� ,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691014

1207185684 മാജിദാബീവി
206,െവളിയിൽ 
വീ� ,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207185728 രാജ2
255,9ാമ#ഴികം,ഇരവിപു

രം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207185837 േശാഭിത
320,പറ$യിൽ 

കിഴ�തിൽ ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207185849

സംഷാർജഹാ
ൻ

1719,േതാ��വയലിൽ 
വീ� ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207185934 സൂരhയ#് 
1170,െതേ� 

െവളിയിൽ ,,കvാല�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207186013 റഹിയാന#് 
1138,ഷമീർ 

മൻ സിൽ ,,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207186090 സബൂറാ
704,സ�ീർ 

മൻ സിൽ ,,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207186143 ൈഷല
1838,െവളളിയിൽ 
പു#ൻ വീ�,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207194781 അശCതി.എ.വി

1898,കvാലN�ൽ 
ലUംവീ� പ$ാണിതQൾ 

നഗർ ,കvാലN�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207199976 സുധർ2ൻ

1323,ഒ$#ിൽ 
കിഴ�തിൽ , 
വാള#ുംഗൽ , 

െകാല�ം,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207201055 ഫസീല
125,ചിറവയലിൽ ,,വാള

#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207202066 സുഗgധി
1375,കിഴ�ഴിക#്  
വീ� ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207202550 നHിയ#് 
87,േതാ�Zവയൽ 

ലUംവീ� ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207203212 കുമാരി
444,ഒ$#ിൽ 

െത�തിൽ ,,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207203435 നസീമ.ഇ
321,േചരൂർ 

വട�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207203842 സുൽബ#് 
67,മ@ുഴി 

വട�തിൽ ,,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207205161 ബി(ു

406,േതാ��വയലിൽ 
െവളിയിൽ 

വീ� ,,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207205163 നസീമ
2074,നാദിഷാ 

മൻ സിൽ ,വാള#ൂംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207205562 സജീല
451,വാഴ�ൂ$#ിൽ 
വീ� ,ഇരവി��രം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207205596 അ<ിളി എH്

1947,െതേ� പുതിയ#്  
വീ� , 12 മുറി, 
ത$ാമല,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207205940 മാജിത
164,െവളിയിൽ 
വീ� ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207206246 ഗിരിജ
47,ഒ$#ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207206956 ൈലല
208,വടേ� അ,#്  

,,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207209393 സജീന
291,പു#ൻ വിള 

വീ�,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207210328 െമഹബുബി
1284,ആമിനാ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207210337 ഷ�ീല
1649,ഫാ#ിമാ 
മൻ സിൽ ,,െകാല�ം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207210474 ഒസിലാബീവി

272,േതാ��വയലിൽ 
െതാടിയിൽ പ$ാണി 
നഗർ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207210673 നദീറ
83,അoമൽ മൻ സിൽ 

,,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207211640 കു+ുേമാൾ
1210,ഈ[നഴിക#്  
വീ� ,,പ)ിമു�് കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207212362

അദബിനിസാ.

എJ
192,െകാ$ിലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,,പ)ിമു�് കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207212368 റാഹിലാബീവി

1125,െതാടിയിൽ 
വീ� ,പ$ാണി തQൾ 
നഗർ -220,,കvാലN�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207212860 നസീമാബീവി
515,േച[നഴികം,പഴയാ,ി

ൻ കുഴി കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207213433 സുനിത
446,ൈലലാ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207213976 സൽമാ ബീവി
117,ഏറ#്  

വീ� ,,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207214814 െനജുമുനിസ

287,െനടിയഴികം, 

ഇരവിപുരം, 

വാള#ുംഗൽ 
പി.ഒ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207220265 ബി(ു എJ

120,മ@ുഴി 
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും

ഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207220277 േസാഫിയ
447,ഒ$#ിൽ 

െത�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207220290 ഷീജ
279,ഒ$#ിൽ 

വട�തിൽ ,,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207220891 താഹിറ
1796,േതാ��വയലിൽ ,,ഇര

വിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207222399 ഫാസില എ
1825,േതാ��വയലിൽ ,പളളി

മു�് കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207222695 എ.സുൽബ#് 

366,ബിലാൽ 
മൻ സിൽ ,െതാടിയിൽ 

പുരയിടം,,കvാലN�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207222713 സബൂറ

397,ബിJമി 
മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം,െകാ

ല�ം,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207222723 സുനിത

1066,അമില 
മൻ സിൽ ,കvാലN�ൽ -

176,സംസം നഗർ -
176,,കvാലN�_ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207222734 സുധീന

355,അൽ#ാ\ 
മൻ സിൽ ,കു,ി�ാ$്  

പുരയിടം,,കvാലN�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207222762 റ}മ#് 
103,േകാഴി�ിളളയഴികം,വ
ടേ�വിള,കvാല�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207222809 ൈലലാബീവി
49,െവളിയിൽ 

വീ� ,,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207224074 സുഹർബാൻ

1391,കvാലN�ൽ , 

െവളിയിൽ വീ� , േതജJ 
നഗർ 193,,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207224367 െഷജില
1487,9ാമൂ$ിൽ 
വീ�,വടേ�വിള കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207224664 റഹുമ#് 

641,ഹബീബുളള 
മൻ സിൽ ,േതജJ നഗർ -

118,,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207230267 Jമിത
1407,അബിഭവനം,ഇരവി

പുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207227937 സഫീന
587,പ$ാണിതQൾ നഗർ 

32,,കvാലN�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207227939 ജുൈമല#് 

14,കിഴ�നഴികം, 12 

നഗർ , ത$ാമല 
െകാല�ം,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207228344 ജൂൈബരിയ#് 
1607,ഷാഹുൽ 

മൻ സിൽ ,കvാലN�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207228687 നബീസ#്
1107,മ@ുഴി 

വട�തിൽ ,െകാല�ം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207229119 സലീന
1160,മ@ുഴി 

വട�തിൽ ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207229251 ൈഷല 247,വടേ�അ,#്,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207229461 സജില
273,സഫിയാ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207229500 സുഹുദ
426,ഹമീദാ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207230616 ൈഷലജ
110,മൺകുഴിവട�തിൽ ,ഇ

രവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207231265 സജിത ,ി

196,സിദാൻ  
മൻ സിൽ ,കvാലN�ൽ 
പ$ാണി തQൾ നഗർ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207231587 മിനി

1592,വാഴ�ൂ$#ിൽ 
െതാടിയിൽവീ�,വാള#ുംഗ

ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207233469 സുധീന  എ
1836,തറവാ$ിൽ 

പുരയിടം,വടേ�വിള കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207234411 ഹസീന
128,പ$ാണിതQൾ നഗർ 

170,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207234483 ഷ}ബാന#് 
145,ആമിന 

മൻ സിൽ ,അനു-ഗഹ നഗർ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207234519 സബീന
1417,ഇളW 

വയൽ ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691014

1207234937

സുനിത 
നൗഷാ/

85,മൺകുഴിപടി+ാ,തിൽ
,വാള#ുംഗ_ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207235188 െഷമീനാ

127,മ@ുഴി 
പടി+ററതിൽ ,വാള#ും

ഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207235351 നാജിയ#് 
1277,ജാJമിൻ  

മൻ സിൽ ,പ)ിമു�് കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207235509

അമീന െക 
എJ

1145,തു6ഴിക#് 
കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207235852 സുൽഫ#് 
424,സുേലഖാ 

മൻ സിൽ ,പഴയാ,ിൻ കുഴി കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207236374 മുംതാJ
43,െപരുമനെ#ാടി,വാള

#ൂQൾ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207237098 ഷാഹിന

127,ചിേ,,ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207237733 ഷഹുബാന#് 
251,തJ 

ലീമാമൻ സിൽ ,െകാല�ം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207238006 സൗമh നിസാം

1328,നിസാം 
മൻ സിൽ ,പഴയാ,ിൻ കുഴി 

ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207238487 റാഹില
236,വടേ� 

അ,#്,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207238591 ഷീജ
371,ഒ$#ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,ഇരവി��രം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207238799 ഷീജ

1386,കുറ#റ 
പുരയിട#ിൽ പു#ൻ  

വീ�,പ)ിമു�് കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207239206 ജസീല
321,ഫാ#ിമാമൻ സിൽ ,വാ

ള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207239455 മുംതാJ

2034,മ@ുഴി 
പടി+,തിൽ ,വാള#ുംഗ

ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207239721 ബഷീറ
1289,മ@ുഴി 

വട�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207239836 സലിനാബീവി
640,ആ,�ംപുറ#് 

വീ�,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020
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1207239870 ഷജിമ
313,െസNദലി 

മൻ സിൽ ,േതാ�ിവയൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207239883 െഷമീറ എ
529,െതാടിയിൽ 
വീ�,പളളിമു�് കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207241530 മാരിയ#് 
300,െപരുമനെ#ാടി,വാള

#ൂംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207241534 താഹിറ
645,െപരുമനെ#ാടി,വാള

#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207241799 േശാഭിത

214,ഹലീമ മൻ സിൽ 
ഒ$#ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും
ഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207241958 ഷാഹിദ
184,കള��റ#്പടി+ാ,

തിൽ ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207242454 മു#ുബീവി
379,കുറവ5ഴികം,ഇരവി

പുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207243229 സജിത
1184,െനടിയഴികം,ഇരവിപു

രം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207243614 യമുന
42,കാ�5ഴികം,വാള#ും

ഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207245926

ഫാ#ിമാമീരാ
ൻ

120,ഏണ�ളളി 
െതാടിയിൽ ,പഴയാ,ിൻ കു

ഴി കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207246217 മുംതാJ
1180,മൺകുഴിപടി+ാ,തി

ൽ ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207246288 നുജുമുxീൻ
67,അൽ -അമീൻ  

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207246539 സലീന
438,സൂഫിയ 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207247072 ൈഷല
1641,േചരൂർ 

വട�തിൽ ,െകാല�ം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207247857 ഹയർനിസ
312,ത[നഴികം,ഇരവിപു

രം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207249694 ഫാ#ിമു#്
305,െപാരു?ുവിളവീ�,ഇര

വിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207249878 െനസീമ
1334,ൈഷജു 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207250172 ഷംന
1211,നൗഫൽ 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207250550 സജീന
332,പ$ാണിയഴികം,ഇരവി

പുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207250676 ൈഷനി
1152,ഏറ#് 

കിഴ�തിൽ ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207252304 ഷാനിഫ എH്
555,ഒ$#ിൽ 

െത�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207252836 ആരിഫ
384,േചരൂർവട�തിൽ ,വാള

#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207253346 നസീല

1386,ഒ$#ിൽെത�തിൽ ,
ൈഹ-ദാലി നഗർ -
39,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207253783 ൈലലാബീവി
29,ആ,�ംപുറ#്  
ഹൗJ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207253982 ജബിനിസാ
455,വയലിൽ 
വീ�,കvാല�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010
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1207254297 ഷീബ

389,വാഴ�ൂ$#ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും

ഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207254729 െസലീന
77,നൗഫൽ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207255749 തനൂജ
18,െകാ$ിലിൽ പു#ൻ  

വീ�,കvാലN�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207255809 ജനീസ
1310,ഷാൻ മൻ സിൽ ,കvാല

�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207257603 െഷജി
177,പ$ാണിയഴിക#് 
വീ�,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207257768 റജീല
155,ഏണ�)ി 
െതാടിയിൽ ,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207258524 സബീന
1288,മൺകുഴി 

പടി+ാ,തിൽ ,ചകിരി�ട കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207259117 നീതു
1862,െതാടിയിൽവീ�,െകാ

ല�ം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207259432 ദിഭായ#് 
353,െപാരു?ുവിളെതാടിയി

ൽ ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207260218 സുൽബ#് 
1530,സുൈഹൽ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207260706 സുനിത

1556,സുനിത 
മൻ സിൽ ,ഒ$#ിൽ 
വട�തിൽ  ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207260947 അനീസാ
1763,െസNദലി.മൻ സിൽ .േത

ജJനഗർ ,21,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207261182 തJലി
1073,സുമvാ അ�ാർ$് 
െമ5്,കvാലN�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207263245 റാഹില
1099,െജസീല 

ഹൗJ,കvാല�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207263726 മുംതാJ
274,മൺകുഴിപടി+ാ,തി

ൽ ,െകാല�ം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207264554 ഉൈസബ
74,അ\സൽ 

നിവാJ,കvാലN�ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207264597 സുറുമി
978,വയലിൽപു#ൻ വീ�,

െകാല�ം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207265230 റഹുമ#്
1992,ഒ$#ിൽപടി+ാ,തി

ൽ ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207265648 ഷംലാ
1919,ഷിജാർ 

നിവാJ,പഴയാ,ിൻ കുഴി കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207265881 േശാഭിത
453,െവളിയിൽവീ�,ഇരവി

പുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207266842 സജീന
1287,ഉൈനസ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207266945 വഹീദ
330,േതാ��വയൽ ,പ)ിമു

�് കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207267414 രാജി.പി
1384,രജനി 

ഭവൻ  ,വടേ�വിള കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207267798 േരണുകഒ
1317,മുതിരഴികം,വാള#ും

ഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207267824 റസിയ 298,െവളിയിൽവീ�,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207268278 ഷീജ 444,സിജിൻ േകാേ$o,െകാല�ം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207269148 ഷംല
296,ഷാഹുൽവിഹാർ ,ത$ാമ

ല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207269337 ഷംല ഇ
190,വയലിൽേതാ�്,ഇരവി

പുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207269534 സജില
256,ഷിജിൻ  

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207270407 സബീന
228,വടേ�യ,#്,12മുറി,

പളളിമു�് കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207270821

െമഹറുനിസ 
ബീവി

1860,െവളിയിൽവീ�,പഴയാ
,ിൻ കുഴി കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207272126 ആയിഷ
223,റനീE 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207272314 ഷീജ
1750,സജീW 

മൻ സിൽ ,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207272953 ഷാജിദ
1327,പൗർ]മി,വാള#ുംഗ

ൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207273158 നസീമ എൽ
316,റജd 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691010

1207273738 സുമിന
112,േത�ുംമൂ�,പഴയാ,ി

ൻ കുഴി കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207274399 ൈഷനി
144,െവളിയിൽ 
വീ�,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207274405 ജാJമി 142,ത$ാമല,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207274434 ൈഷനി എJ
1490,ഏണ�)ി െതാടി 

ത$ാമല,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207274467 സീന
1101,അൽ#ാ\ 

മൻ സിൽ ,വാള#ംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207275433 ഷിബിന
1392,േറാJ വില� 

പ$ാണിതQൾ ,ചകിരികട കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207275845 റഷീദാബീവി 20,കിഴ�നഴികം,ത$ാമല കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207275948 ദുൈബന
467,കിഴ�നഴികം,പ->

6്മുറി കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207283610 സൗമh
1576,െവളിയിൽപു#ൻ വീ

�,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207283644 സുൽഫിയ
1527,ലതാ 

മ(ിരം,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207286318 ഷാനിത

1334,സഹ/ 
മൻ സിൽ ,സമതCം നഗർ 

ചിറവയൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207287696 ശhാമ
1448,പു#നഴിക#്,േതജ

J നഗർ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691020

1207287952 സുഫീന ഏJ

1510,അയിഷ 
മൻ സിൽ ,ഒ$#ിൽ 

െത�തിൽ മിേല�നിയം 
നഗർ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207291742 േഷാബി എJ
434,മാഹീൻ  

േകാേ$o,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207292604 ൈലല െക
223,നൗഫൽ മൻ സിൽ ,പി 

,ി നഗർ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207293404 അനീഷhാ
1830,അലി\ ലാം 
മീം,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207294126 ഫാ#ിമാ

1704,മൺകുഴി 
പടിഞഞാററതിൽ ,ഇരവി

പുരം കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207294453 തൻ സീന

1399,ഒ$#ിൽ 
െത�തിൽ ,ൈഹ-ദാലി 

നഗർ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207294727 സജീന

1795,മൺകുഴി 
വടകകതിൽ 

വാളതുംഗൽ ,ബാപുജി 
നഗർ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207295458 അസീന
1532,ഒ$#ിൽ 

െത�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207296289 ഹസീന

1342,ഷാലിഹ മൻ സിൽ 
ൈഹ-ദാലി 

നഗർ ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207296623 സീന#് 
1567,ഷംല 

മൻ സിൽ ,ബാ��ജി നഗർ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207296724 തJനി
1286,വയലിൽ 

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207069075 ഷാഹിദ
183,കു,ിയിൽ 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കvാല�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207195558 സുൽബ#് 
1127,ഷാമിനാമൻ സിൽ ,ത$

വിള കvാല�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207216507 െഷ}ന
557,തQളഴികം 

പുരയിടം,േജാനക��റം കvാല�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207015860

പരീതുക]്  
റാവു#ർ

1932,കvാലN�ൽ 
വാർk ,വടേ�വിള കvാല�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691010

1207017886 േബബി
48,കട��റംേ<ാ�് , 
മുതാ�ര,മൂതാ�ര കvാല�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207019261 ബീമ
1871,െവളിയിൽപു#ൻ വീ

� ,ത$ാമല കvാല�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691020

1207021320 േമരി
460,കടൽ��റം 

പുറംേ<ാ�് ,മൂതാ�ര കvാല�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207190025 താoമ
28,മ]ാൻ വാതു�ൽ ,വട

േ�വിള കvാല�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691010

1207229898 റാണി
496,കട��റംപുറേ<ാ�്,മൂ

താ�ര കvാല�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207279083 േബബി 22,കട<ാ$� വീ$ിൽ ,വാടി കvാല�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207020857 െജന,് 

923,കടൽപുറേ<ാ�്  
വയൽപുരയിടം,വാടി,വാ

ടി കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021094 സിgധു
1016,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,വാടി കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021180 േഗ$ി
232,കുഴിവയൽ 
പുരയിടം,വാടി കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021432 ഷാഹുxീൻ
121,കാളിയ>റവീ� ,പു?

#ല കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207203648 -ബിജി,് 
521,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,മൂ

താ�ര കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207204077 -ബൂസി
353,കടൽ��റം 

പുറേ<ാ�് ,മൂതാ�ര കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207212093 ബി(ുബിജു
605,കടപുറം 

പുറംേപാ�ിൽ ,െകാല�ം കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207213584 മർസലീന
496,എJ എJ 
േകാേ$o ,,മൂതാ�ര കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207222499 േമരി രാധ

609,മു�ിം േകാളനി, 
േജാനക��റം, 

െകാല�ം,െകാല�ം കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207228263 ശാ>ി
372,കട��റം 

പുറംേ<ാ�്,മൂതാ�ര കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207234514 ലീന
152,േജായി േകാേ$o   
നhൂേകാളനി ഹൗJ,വാടി കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207236739 േ-ഗNസി
412,കട��റം 

പുറംേ<ാ�്,മൂതാ�ര കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207242108 േശാഭിത
1283,കുളQര 

പു#ൻ വീ�,വാള#ുംഗൽ കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207244111 അമല
310,കട��റം 

പുറേ<ാ�്,മൂതാ�ര കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207250646 െശൽവറാണി
28,ഫിഷർെമൻ  

േകാളനി,മൂതാ�ര കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207251623 -പതിഭ സി
728,മാണി�2ാൾ 
പുരയിടം,മൂതാ�ര കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207255730 മിനിേമാൾ
1443,കട��റംപുറംേപാ�്,

വാടി കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207262535 സജീദാ

562,മു�ീം േകാളനി, 
സൗഹൃദ 

നഗർ ,േജാനക��റം കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207263411 ലതആർ
123,പുളിമൂ$് 

പുരയിടം,െകാല�ം കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207266204 അനു

248,കട��റം 
പുറേ<ാ�്,മൂതാ�ര 

ൈകകുളQര കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207272071 േമരിൈഷലജ
559,കട��റം 

പുറേ<ാ�്,െകാല�ം കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207273756 േമരി െജHി
505,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,െകാല�ം കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207277889

ഫാ#ിമ 
ആ5ണി 
അമൽ രാo

461,ഫിഷർ െമൻ  
േകാളനി,മൂതാ�ര കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207278961 ൈകലാJമിനി
577,ഫിഷർമൻ േകാളനി,െകാ

ല�ം കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207278976 േമരിേമRസി
399,കട��റം  

പുറേ<ാ�്,മൂതാ�ര കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207278999 ഹHീന
648,മു�ീംേകാളനി,േജാനക

��റം കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207279198 െറയി[ൽ
412,ഇൻ ഫെ5  ജീസJ  

നഗർ ,മുതാ�ര കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207283012 േസാഫിയ
405,കട��റംപുറംേ<ാ�്,

മൂതാ�ര കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207283880 ആതിര
301,കട��റം പുറേ<ാ�് 

 മൂതാ�ര,വാടി കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207284358 േമരി േ-ഗEമ
513,ഫിഷർെമൻ  േകാളനി  

 മൂതാ�ര,െകാല�ം കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207293259 മXജു

1310,പഴനില#് 
െതാടിയിൽ 

വീ�,വടേ�വിള നഗർ കvാല�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691010

1207216963 ഹസീന
271,ഹസീന 

മൻ സിൽ ,കvാല�ൽ കvാല�ൽ മു6N�_ 691011
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1207084872 അമുദ

1380,പറ$യിൽ 
കുള#ിൽയഴികം,ഇരവി

പുരം കvാല�ൽ മു6N�_ 691011

1207085303

ആരിഫാ 
ബീവി

893,േതാ�ിൽ 
വീ� ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ മു6N�_ 691011

1207008235 സലീന
682,വലിയകുള#ിൽവീ� ,,

പളളിമു�് കvാല�ൽ വടേ�വിള 691010

1207014271 ബീനാറാണി
1704,േചാ@രപടി+ാ,തി

ൽ ,,വടേ�വിള കvാല�ൽ വടേ�വിള 691010

1207073568 ൈബജു
900,വട�ുംഭാഗ#്  
വീ� ,പൂ>ല#ാഴം കvാല�ൽ വടേ�വിള 691021

1207075944

രഹിന ആർ 
സി

738,ക]ൻ  
വിലാസം,പു>ല#ാഴം കvാല�ൽ വടേ�വിള 691004

1207075712 െചല�2യ2

1303,വിളയിൽ പു#ൻ  
വീ� , െപരുംകുളം 

നഗർ ,,പു>ല#ാഴം 
കിളിെകാല��ർ കvാല�ൽ വടേ�വിള 691004

1207075831 കാർ#hായനി
543,പു#ൻ ക6#ിൽവീ� ,

പു>ല#ാഴം കvാല�ൽ വടേ�വിള 691004

1207076067 േബബി

1225,രാധാ മ(ിരം 
െത�തിൽ 

വീ� ,പു>ല#ാഴം കvാല�ൽ വടേ�വിള 691004

1207076173 ലത
183,േ-പംനിവാJ ,പു>ലതാ

ഴം കvാല�ൽ വടേ�വിള 691004

1207076211 ഇ(ു
112,വിളയിൽ 

വീ� ,പു>ല#ാഴം കvാല�ൽ വടേ�വിള 691004

1207077730 അനിസാബീവി
1412,അoമൽ 
മൻ സിൽ ,ത$ാമല കvാല�ൽ വടേ�വിള 691020

1207078005 േബബി
2145,കു?#ു 
വീ� ,പാല#റ കvാല�ൽ വടേ�വിള 691020

1207078264 താജിനിH 1735,കല��വീ� ,ത$ാമല കvാല�ൽ വടേ�വിള 691020

1207079019 ബി(ു 1794,നhൂേകാളനി,ത$ാമല കvാല�ൽ വടേ�വിള 691020

1207079364 സനൂജ
2060,ചല�ി�ുഴി,കvാല

N�ൽ കvാല�ൽ വടേ�വിള 691010

1207079505 റസീന
1853,ഏറ#്  

വയൽ ,ഇരവിപുരം കvാല�ൽ വടേ�വിള 691011

1207080560 സജീനാബീവി

1587,മ@ുഴി 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപൂ

രം കvാല�ൽ വടേ�വിള 691010

1207080772 താഹിറ
1791,ഇർഷാ/ 

മൻ സിൽ ,േതാ��വയൽ കvാല�ൽ വടേ�വിള 691011

1207081134 േദവരാജൻ
661,ശിവ-പസാദം,,പ$#ാ

നം കvാല�ൽ വടേ�വിള 691021

1207083759 നദീറാ

1819,ത6ാേ=രി 
വയലിൽ 

വീ�,പഴയാ,ിൻ കുഴി കvാല�ൽ വടേ�വിള 691010

1207084710 സഫിയ#് 
2024,മാജിതാമൻ സിൽ ,വട

േ�വിള കvാല�ൽ വടേ�വിള 691010

1207143363 അശCതി
222,വിളയിൽവീ� ,പു>ല

#ാഴം കvാല�ൽ വടേ�വിള 691004

1207143535 രവീ-(ൻ പിളള
1199,കല��വിളെത�തിൽ ,

മംഗല#ു നഗർ കvാല�ൽ വടേ�വിള 691004

1207143702 ൈഷലജ
240,പയ,�വിളവട�തിൽ ,

ഡീസ5് ജംsഷൻ കvാല�ൽ വടേ�വിള 691577

1207188374 ബി(ുഭായി
729,േസാമാലയം,പു>ല

#ാഴം കvാല�ൽ വടേ�വിള 691004
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1207188613 രാമച-(ദാJ
1219,പ�ായ#് വിള 
വീ�,പു>ല#ാഴം കvാല�ൽ വടേ�വിള 691004

1207210589 ഷീബ 619,േജാളിേകാേ$o ,,ത$ാമല കvാല�ൽ വടേ�വിള 691020

1207220845 രമാേദവി
1253,േതാ�ിൽ പു#ൻ  

വീ� ,വടേ�വിള കvാല�ൽ വടേ�വിള 691010

1207224363 ഷീജ
383,േതാ�ിൽ 

െതാടിയിൽ ,പളളിമു�് കvാല�ൽ വടേ�വിള 691011

1207229156 ൈസഫുനിസ
702,ജിമിറീJ 

േകാേ$o,വട�വിള കvാല�ൽ വടേ�വിള 691010

1207237391 അജിത
54,ചരുവിള പു#ൻ  
വീ�,പു>ല#ാഴം കvാല�ൽ വടേ�വിള 691004

1207252084 ല#ീഫാബീവി
567,വയലിൽപു#ൻ വീ�,

പഴയാ,ിൻ കുഴി കvാല�ൽ വടേ�വിള 691010

1207259389

കുമാരിഅ<ി
ളി

3514,രാധാലയം േതജJ 
നഗർ വടേ�വിള പി 

ഒ,വടേ�വിള കvാല�ൽ വടേ�വിള 691010

1207293606 ദീപ.െക

3437,കൃEണലU്മി 
വടേ�വിള 

നഗർ ,വടേ�വിള കvാല�ൽ വടേ�വിള 691010

1207293698 ഷംന
2716,നിഷാന മൻ സിൽ 
േതജJ  നഗർ ,വടേ�വിള കvാല�ൽ വടേ�വിള 691010

1207294257 ഫൗസിയാബി

1603,െത�v#് വീ� 
എJ െക എൻ  

പ)ിമു�്,വടേ�വിള കvാല�ൽ വടേ�വിള 691010

1207295407 ഷംല

1617,കാവഴിക#് 
പു#ൻ വീ� ദാറുൽ 
സലാം െന}റു 
നഗർ ,പ)ിമു�് കvാല�ൽ വടേ�വിള 691010

1207295755 സരസCതി

147,മാ[ം വീ�  
-ശീവിലാസം നഗർ 
വടേ�വിള പി 
ഓ,വടേ�വിള കvാല�ൽ വടേ�വിള 691010

1207001268

എJ .ചി-തേല
ഖ

467,െതാടിയിൽ വയലിൽ 
പു#ൻ  വീ� ,കല��ംതാഴം കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207013944

െതvാ2േജാസ
\

1629,പളളിയഴിക#്  
വീ� ,പറ@ിവിള കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207018367 ഷാഹിന
1426,േ-ത-പവയലിൽ 

പു#ൻ വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207066763 ഷീല.,ി
471,മുതിരവിള 
വീ�,കരിേകാ� കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207066585 െസNഫുxീൻ
53,ൈഹനമൻ സിൽ ,കരി

േ�ാ� കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691005

1207066639 േദവകിയ2
372,േദവിനിലയം,എ<$ാഴി

  കല��ംതാഴം കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207066652 ൈഷലജ
961,അന>ുഭവനം,,കല��ം

താഴം കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207066670 അനുേമാഹൻ
48,െവളള[ാലുവിള 
വീ� ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691005

1207066735 ഷീജ
1059,ബംiാവിൽവട�തിൽ

,കളിെകാല�Zർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207067025 േ-പമലത
936,േചർ#ലN�ൽ ,കരി

േ�ാ� കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004
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1207066830 നബീസ#് 
491,പറ@ിമാംവിളവീ� ,കരി

േ�ാ� കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207066892 െശൽവി
518,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,
േകാേളo ഡിവിഷൻ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691005

1207066900 അനീഷ
751,ബംiാവിൽകിഴ�തിൽ

,കല��ംതാഴം കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207066901 ൈസദ#ു2
501,െകാ[�വീ$ിൽെതാടിയി

ൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207066978 ലതിക
893,േചേ�ാ$�േമലതിൽ ,ക

രിേ�ാ� കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207066991 നിർ2ല ഡി
766,െചറുതല�ൽപടി+ാ

,തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207067990 കൂമാരി

1292,പുേ?#്  
വയലിൽപു#ൻ വീ� ,കിളി

െകാല�Zർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207068031 ഷഹുബാന#്
632,9ാവിളെതാടിയിൽ ,കി

ളിെകല�Zർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691005

1207068068 െമഹർബാൻ
1089,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207068294 അജിതകുമാരി
1599,പളളിവിളപു#ൻ വീ�

,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691005

1207068379 ഷാജിദാബീവി
1031,ച<�ുളം,കല��ഠതാഴ

ഠ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207068382 രXജു
1638,ച-(ികാ 

ഭവൻ  ,കല��ംതാഴം കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207068482 െചല�2
116,അമരവിളപടി+ാ,തി

ൽ ,കിളിെകാല�Zർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207068500

ജൂഡി#് 
െടല�J

1677,പാരി�)ിെത�തിൽ ,
കിളിെകാല�Zർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207068610 മായ2
558,പറ<ിൽപു#ൻ  

വീ� ,കല��ംതാഴം കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207068644 രാേജശCരിയ2
546,എ<$ാഴിവട�തിൽ ,ക

ല��ംതാഴം കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207068682 അംബികയ2
514,െകാ[�വീ� 

െതാടിയിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207068844 ശhാമളാേദവി
144,െകാ[�വീ$ിൽെതാടി,കി

ളിെകാല�Zർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207068847 സരസCതിയ2 1446,േത-<വീ� ,കല��ംതാഴം കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207068900 സരസCതി
525,േമലൂ$്  

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 690520

1207068925 നബീസ#് 
798,നസീറ 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207068927 സരസCതി
699,പുേ?#ു 
വീ� ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691005

1207068929 വിജയകുമാരി
1840,സരസCതി 

മ(ിരം,കിളിെകാല��ർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207068933 ദീപ
547,എ<ാ$ാഴി 

വട�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207068934 പി ഗിരിജ
297,കൃEണയിൽ 
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691005

1207068965

ബാബുസതhാന
(ം

618,പാർpതിേ=രി,കിളി
െകാല�Zർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004
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1207069511 റഷീദ
1184,റഷീദാ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207069545 ശിവരാജൻ

1395,പാലവിള 
െത�തിൽ ,പവി-തംനഗർ -

156,,കിളിെകാല�Zർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207069555

സീന#്  
ബീവി

1101,ചാ<�ുളം 
വയലിൽ 

പു#ൻ വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207069570 സേനാo
1603,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207069627 േമാളി�ു$ി
1131,,ി5�ലാ5് ,കിളിെകാ

ല�Za കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207069635 ഷഹുബാന#് 

1628,അനീഷാ 
മൻ സിൽ ,െക.ആർ .നഗർ -

41,,െകാല�ം കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207069861 രാധാമണി
1072,ബംiാവിൽ 

െതാടിയിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207069957 മിനി.എ
445,കല�Zവിള 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207069976 ആന(വല�ി
790,ചിറയിൽ പു#ൻ  
വീ� ,ചാ#നാംകുളം കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207070085 സുജാത
1755,കളീലിൽവീ� ,കല��ംതാ

ഴം കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207070122 സതീശൻ
1516,സനു 

ഭവൻ  ,കിളിെകാല��ർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207070152 ലിജിന
1889,െതേ�വിള 
െത�തിൽ ,െകാല�ഠ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207070322

സുൈബദാബീ
വി

1334,ഷാഫി 
മൻ സിൽ ,കല��ംതാഴം കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207071711 ലതിക
316,പാറേ=രി വയലിൽ 
പു#ൻ വീ� ,കിളിെകാല�Za കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207072314 ലീല
1771,ഉദയേ�ാ$് 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207072876 ഉഷ
369,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,

കിളിെകാല�Zർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207081476 നൂർജഹാൻ
977,കാവുQൽ 
െത�തിൽ ,െകാല�ം കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691005

1207162037

സുൈലഖാബീ
വി

1360,മണലിൽ 
ഹൗJ ,,കല��ംതാഴം കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207163246

റഫിയ#് ബീ
വി

989,ത$ാൻ തറപടി+,തിൽ
, പൗർ]മി നഗർ 

14,,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691005

1207187757 ത<ി
1020,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,

കല��ംതാഴം കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207187762

വൽസലകുമാ
രി

959,രഘു 
മ(ിരം,കല��ം>ാഴം കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207187788 േബബി
1768,പു?വിളവീ� ,കിളി

െകാല�Zർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207187795 െച<കം
1814,മേഹE 

നിവാJ,കിളിെകാല�Zർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207187828 രമണി
958,മുല�േ=രികിഴ�് ,കല��ം

താഴം കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004
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1207193569 ബാബു

457,വയലിൽ 
പു#ൻ വീ� ,കിളിെ�ാല�Z

ർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691005

1207193658 ഉഷാകുമാരി
299,അന>ുഭവൻ  ,കിളിെകാ

ല�Zർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691005

1207193686 ഷഹുബാന#് 
1553,എളള�വിള,കിളിെകാ

ല�Zർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207193773 സുധ 633,ലUംവീ� ,െകാല�ം കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691005

1207203362 സജീനാബീവി
680,പൂമുഖ#്  

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207204680 ഷീല 487,വിശാഖം,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691005

1207211134 ൈലലജ
1773,വ$�ാ$് 

വട�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207223269

നസീമാ 
വഹാd

52,ലീലാ ഭവനം, 

,ി.െക.എം.സി 
പി.ഒ,,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691005

1207230329 സജീന എ

657,തട#ിൽ വളവിൽ 
സിയാ/ 

മൻ സിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691005

1207230945 റമീസ
186,ഒ,9ാവിള,ഒ,9ാവിള 

,ി െക എം സി കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691005

1207231029 വിജയകുമാരി 480,കുേ?ൽവീ�,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691005

1207233709 ജാJമി.ബി
867,സജാ/ മൻ സിൽ 
പാണൻ വിള,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691015

1207238317 സുലഭ

791,ചരുവിളെതാടി 
കല��ംതാഴം പി ഒ 

കിളിെകാല�Zർ ,കിളിെകാല�Z
ർ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207245246 ശർ2ിള
828,ആദിതhാ 

ഭവൻ  ,കല��ംതാഴം കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691021

1207251296 സിtു
448,െജ െജ 

ഭവൻ  ,ചാ#ിനാംകുളം കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691014

1207253775 ആമിനാ

732,ദാറുൽ സലാം,ടി െക 
എം സി പി ഓ 

കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691005

1207260942 ൈലലാബീവി
426,കു,ിയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691005

1207267451 അ<ിളി.എJ

339,കല��ംപുറ#് വീ� 
വികാJ നഗർ 

കരിേ�ാ�,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691005

1207279197 രജനി
728,െകാ[�വീ$ിൽ 

െതാടിയിൽെ◌ാ,കല�Zതാഴം കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207282077 രജനി
445,മൂ?ാംകിഴ�ട#്,കരി

േ�ാ� കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691005

1207288790

െനദീറാ 
ഹ�ീം

250,വാലുതു6ിൽ വീ� 
,ീ െക എം സി  പിഓ 
ഫരീദിയ നഗർ ,കരീേ�ാ� കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691005

1207292800 സgധh
199,പുേ?#് വയലിൽ 
പു#ൻ  വീ�,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207064288

-ബിജി,്  
മാർ-ഗ,് 

88,കിഴേ� 
കുഴിവിള,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� െകാ,@ര 691005
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1207067915 -ശീലത
797,നിതhാഭവൻ ,അറു?ൂ,ി

 മംഗലം കരിേ�ാ� െകാ,@ര 691015

1207163527 നാHർ

616,പനN�ൽ 
െതാടിയിൽ ടി െക എം 
സി പിഒ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� െകാ,@ര 691005

1207201961 സുൈലഖ 256,സിദാൻ J ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� െകാ,@ര 691005

1207237471 ജയ>ി 1056,തിരുവാതിര,െകാ,@ര കരിേ�ാ� െകാ,@ര 691014

1207018149 സുനി
135,കായി�ര 

പുരയിടം,പ)ിേ#ാ$ം കരിേ�ാ� െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207070558 സുജാത
1297,പണയിൽകിഴ�തിൽ ,

െകാല�ം കരിേ�ാ� െകാല�ം (ഈ�്) 691004

1207228758

എJ. 

രജിതാ2
481,രജിതാ 

ഭവൻ  ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� െകാല�ം (ഈ�്) 691005

1207018402 ഷീല
303,അനു-ഗഹ നഗർ -

116,,പ)ിേ#ാ$ം കരിേ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018618 ഹാമിദ

712,ഡിേ�ാ 
പുരയിടം,പളളിേ#ാ$ം,

Jേനഹതീരം കരിേ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207062484 നുസീവ വീവി
2081,അ2ൻ  േകാവിൽ 
െത�തിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691005

1207229357 ലതിക
209,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691005

1207230447 രാധ
1247,ഗീതാ 

ഭവൻ  ,ചാ#ിനാംകുളം കരിേ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691014

1207235542 റീജാ േമരി
1007,ആശിർവാ/,പ)ി

േ#ാ$ം കരിേ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207240048 ഫാ#ിമു#് 908,കല��വിളവീ�,െകാല�ം കരിേ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691005

1207240801 േബബി
314,ഫിഷർമാൻ േകാളനി,പള

ളിേ#ാ$ം കരിേ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207245919 മXജു
873,ഗലീലിനഗർ -
10,പ)ിേ#ാ$ം കരിേ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 689696

1207251322 സജിത
247,കായി�രപുരയിടം,

െകാല�ം കരിേ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207278986 െജൻ Hി
395,കhൂ  എJ എJ 
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം കരിേ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207279100

സിgധു 
െവേറാണി�

961,ആശാ വില�  
ഗലീലിേയാ 

നഗർ,പ)ിേ#ാ$ം കരിേ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207281912 സുമആ5ണി

187,Jേനഹതീരം നഗർ 
ബീ[് 

ഇ◌ൗ�്,പ)ിേ#ാ$ം കരിേ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207282007

േറാസി 
െപ-ടീസിയ

908,കട��റം 
പുറംേ<ാ�്,പ)ിേ#ാ$ം കരിേ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207282546 േമരി ബി(ു

558,കhു എJ എJ 
എJ േകാളനി  

െവളി[ം 
നഗർ,പ)ിേ#ാ$ം കരിേ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207283329 േ-തസh
349,െ,ല�J 

ഭവൻ  ,പളളിേ#ാ$ം കരിേ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207285025 മീനാേമാൾ

272,ഡിേ�ാ പുരയിടം 
Jേനഹതീരം 

നഗർ ,പളളിേ#ാ$ം കരിേ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207077870 ൈസറാബാനു
202,പ$ാണിയഴികം,ൈമലാ

�Za കരിേ�ാ� തഴു#ല 691589

1207278969 രമh 308,ചിറ#ാഴ#്,കുരീ��ഴ കരിേ�ാ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207282732 മനുജ

658,വലിയപടി+ാ,തിൽ 
 കുരീ��ഴ  
പിഒ,െപരിനാ� കരിേ�ാ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207285884 റുബി
338,സ\ന 

മൻ സിൽ ,കൂരീപപുഴ കരിേ�ാ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207069789 ച-(േശഖരൻ

429,മു)ംേകാ� വിള 
വീ� ,,ത$ാർേകാണംതൃേ◌

�ാവിൽവ$ം കരിേ�ാ� തൃേ�ാവിൽവ$ം 691004

1207287028 നിഷാ ബാബു
723,ഇ2ാനുേവൽ 
ഹൗJ,െനടു<ന കരിേ�ാ� െനടുംപന 691576

1207042224

റംല#ു 
ബീവി

251,ആലുവിള 
െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ കരിേ�ാ� െപരിനാ� 691601

1207217074 ആന(വല�ി
545,ആന(ഭവനം,കരിേ�ാ

� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207217082 േറാസ2
481,റിനു 

ഭവൻ  ,കിളിെകാല�Zർ കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207012994 എലിസബ#് 540,ഇ>hനഗർ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207014350 നൂർജഹാൻ
1606,പു#ൻ വിളയിൽപു

#ൻ വീ� ,മQാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691015

1207019263 ൈലലബീവി
550,വയലിൽപു#ൻ വീ�,ക

രിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207026207 സബിത
667,കട�ാവിള 

െത�തിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207062258 താഹിറാ
837,സജീല 

മൻ സിൽ ,ച(നേ#ാ�് കരിേ�ാ� മQാ� 691014

1207062546 അജിത

373,അജിത ഭവനം, 

,ി.െക.എം.സി പി.ഒ, 

െകാല�ം 5,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207062600 ഐഷാബീവി
514,ജാJമിൻ  

മൻ സിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207062698 ഉൈസബ
355,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691014

1207063073 മാജിതാബീവി
1673,സീനാമൻ സിൽ ,ചാ#ി

നാംകുളം കരിേ�ാ� മQാ� 691014

1207062765 ജമീലാ ബീവി
997,കുളQര 

താഴതിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം കരിേ�ാ� മQാ� 691014

1207062877 ഇൽമു?ിസ
464,ചിറയിൽപു#ൻ വീ� ,

കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207062962 ആതിര
964,കാ$ിൽകിഴ�തിൽ ,കരി

േ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207063144 -പസ?
671,വിനിതാഭവനം,കരി

േ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207063176 ൈഷലജ
349,ഷംനാമൻ സിൽ ,കരി

േ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207063184

ബിനുേമാൾ 
ജി എJ

5,കു?ുംപുറ#്  
വീ� ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207063194 വTസല
388,എ.െക.ജി.നഗർ ,കരി

േ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207063368 ൈലലാബീവി
139,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം കരിേ�ാ� മQാ� 691014
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1207063425 നിർ2ല
390,െത,ിവിള 
വീ� ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691014

1207063434 ഭാരതി
657,അറുമുഖവിലാസം,കരി

േ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207063487 ബീനകുമാരി 898,പു#ൻ വീ�,കരീേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207063601 ലതിക
1200,കുഴിയാനി�ട,കരി

േ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207063635 അജികുമാർ

1705,അംേബ/കർേകാളനി-
5,ചാ#ിനാംകുളം,,ചാ#ി

നാംകുളം കരിേ�ാ� മQാ� 691014

1207063636 നൂർജഹാൻ
23,കരാ-വീ-$ി-ൽെത-�-

തിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207063728 ലീലാകുമാരി
1013,പുളി-�-ൽപ-ടി-+ാ-

,-തിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207063888 റജില െക
456,വയലിൽപു#ൻ  

വീ� ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207063890 ഷാഹിദബീവി
633,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,ക

രിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207063975 സേരാജിനി
928,െതQുവിളെത�തിൽ ,

കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207064059 വിജയ-ശീ.വി
250,കളീലഴിക#് 
വീ�,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207064086 ലീലാ-മണി
1029,മുേ6ാ-ലി-ൽെത-ടി-

യിൽ ,മQാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207064110 േജാസ\
442,പുളി�ൽെ◌താടി,മQാ

� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207065388 ഷാഹിദാ
925,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,

ചാ#ിനാംകുളം കരിേ�ാ� മQാ� 691014

1207065395 ൈലലാബീവി
848,കല��വിള 

പടി+ാ,തിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207065437 സുജാത
995,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207065492 വിജയ2
1061,മംഗല#് 

െതാടിയിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207065501

അദബിയ#് .
എ

768,പു#ൻ  വിള 
വീ� ,,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207065502

സുഹർബാ
ൻ ബീവി

834,തു6ുവിള 
കിഴ�തിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207065503 സുേലഖാബീവി

142,ഇട#ിംഗൽ 
െത�തിൽ ,വയലിൽ 
പു#ൻ വീ� ,,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207065533 പാർp തി
298,ആശാരിയഴിക#് 

വീ�,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207065592

ആബിദബീവി.
എ

1949,നൗഷാ/ 
മൻ സിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207065655 ആബിദാബീവി
783,തടവിളേമേ�പു#

ൻ വീ�,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207065760 രമണി സി
1014,പുളിN�ൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207065809 രാധാകhEണൻ
1242,ചാമവിളവീ� ,കരി

േ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005
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1207065812 നസീമാബീവി
654,കല��വിള 

കിഴ�തിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207065919 വസ>കുമാരി 251,നല�Zർ വീ� ,മQാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207065929

സുധാകുമാരി 
എJ

636,ബി എJ 
ഭവനം,ചാ#ിനാംകുളം കരിേ�ാ� മQാ� 691014

1207065948 സുഹറാബിവി
350,പുതുവീ$ിൽതറ 

പടി+ാ,തിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207065951 കമർനിസ
477,ആമിനാ 

മൻ സിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207065983 സുധാകുമാരി 544,നീതു ഭവൻ  ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207065984 സലീന
154,ഷിജാമൻ സിൽ ,കരി

േ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066000 േദവകിയ2
275,വിശC 

ഭവനം,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066007 ലU് മികു$ി
297,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ� ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066009 അംബിക
1416,മാ@ാലുവിള,കരിേ�ാ

� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066013 േദവയാനി
1190,വിേനാദിനി 
മ(ിരം,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066026 ഗിരിജ
640,കാർ#ിക,പുലരിനഗർ

 കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066038 രജനി
1063,അംബിക ഭവൻ  
കരിേ�ാ�,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066044 െഷരീഫാബീവി
430,മാ@ാലുവിള 

പടി+ാ,തിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066070

മുഹ2/കു
+് 

436,വലിയവിളയിൽ 
വീ� ,,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066130 ശാ>2 പി
182,േകാളN�ൽ പു#ൻ  

വീ� ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066138

െനബീസാബീ
വി

600,സിയാ/ 
മൻ സിൽ ,മQാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066142 സൗജാന#് 
354,ഞവരിഴക#്  
വീ� ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066168 സബൂറാബീവി
619,പ>9ാവിൽ ,എ.െക.ജി.

നഗർ ,,െകാല�ം കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066173 റഹിയാന#് 
1295,െനടിയവിള 
വീട,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066177 സുഹൂദ
1241,തട#ിൽ 

കിഴേ�തിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066179 ശാ>കുമാരി 124,അനീEഭവനം,മQാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066187

സഫിയ#്  
ബീവി െക

887,േചേ�ാടു 
െത�തിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066211 സുജാത 304,ആശാഭവനം,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066218

ബി.ഉഷാകുമാ
രി

626,വീണാസദനം,കരിേ�ാ
� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066230 -പഭാവതിയ2
1151,മാണികhം വിള 
ഹൗJ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066232 ഉ2ിണി 177,ത$ാതറ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066271 ഗിരിജ
740,പു#ൻ വിള 
വീ� ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005
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1207066274 കൃEണൻ കു$ി
1022,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066279 സുദർശനൻ
422,െനടുവിള െത�തിൽ 

വീ� ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066290 ചി-തേലഖ ഐ
777,മണികyഠനിവാJ .,,ക

രിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066291 േഗാമതി
254,പര<വിള 

കിഴ�തിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066304 നബീസ#് 
381,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,ക

രിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066309 രമാേദവി
546,തു6ുവിളവീ� ,കരി

േ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066317 സുഭ-ദ ആർ
1485,മാ@ാലുവിള 
വീ� ,കരീേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691015

1207066318 റഹിയാന#് 

1431,െഷമി 
മൻ സിൽ ,വയലിൽ 

പു#ൻ  വീ� ,,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691015

1207066326 റംല#് 
885,മം#ിലഴിക#് ,കരി

േ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066359 നിയാJ
1229,ചാമവിള 
വീ� ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066368 ദരീഫാബീവി
214,മുഖംേചരിയിൽ ,കരി

േ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066397 േഷർളി
417,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,െകാല�ം കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066419 ഗീരിജ
504,കാ$�വിള 

കിഴ�തിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066452 സരസCതി
155,പണയിൽ പു#ൻ  

വീ� ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066453 വസ> 302,സുമതി ഭവനം,മQാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066456

ഹുൈസബാബീ
വി

1090,കട�വിള 
കിഴ�തിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066472

ഷീലാേദവി.
ൈവ 1191,വാവറവീ� ,കരീേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066499 ശശികല
1125,എJെക 

ഭവനം,ചാ#ിനാം കുളം കരിേ�ാ� മQാ� 691014

1207066512

ലUമി�ു$ിയ
2

452,േപാQാ$്  വിള 
വട�തിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066517 നസീമ
574,തട#ിൽ പു#ൻ  

വീ� ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066521 ലതാശ@ർ
496,പുതുവീ$ിൽ 
തറ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066527 ലളിത

1152,വാവറെതാടി 
െപൗർ]മി 

നഗർ ,കരി�ാേ◌� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207066725 അ<ിളി
63,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,

െകല�ം കരിേ�ാ� മQാ� 691004

1207066853 നദീറ
1662,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,

അറുനൂ,ിമംഗലം കരിേ�ാ� മQാ� 691015

1207066885 സജീന
1308,പനയറ#ു6ഹൗJ ,

കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691015

1207067013 ത@മണി
407,അനിലാലയം,കരിേ�ാ

� കരിേ�ാ� മQാ� 691005
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1207067612 ഓമന
1677,ദിവhാനിവാJ ,അറു

നൂ,ിമംഗലം കരിേ�ാ� മQാ� 691015

1207067638

സബൂറാബീവി.
െക

1298,െനടുവിള 
െത�തിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207067779 ഷീജ
1726,െനടുവിളെത�തിൽ ,ക

രിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691015

1207067816 ഓമന
146,മാധവവിലാസം,കരി

േ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207068170 സുശീല.െക 1633,സുജിഭവൻ  ,മQാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691015

1207068194 സുജാത
1613,പളളിവിള,കിളിെകാ

ല�Zർ കരിേ�ാ� മQാ� 691015

1207068335 വസ>
1660,വയലിൽവീ� ,കിളി

െ�ാല�Zർ കരിേ�ാ� മQാ� 691015

1207068336 യേശാധ എൽ
506,പളളിവിളവീ� ,അറു?ൂ

,ി മംഗലം കരിേ�ാ� മQാ� 691015

1207068417

സുേലഖാ 
ബീവി

2055,സുമv 
മൻ സിൽ ,സിയാറ#് നഗർ കരിേ�ാ� മQാ� 691015

1207068428 ശാ>
1650,പ)ിവിള 
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കരിേ�ാ� മQാ� 691004

1207069842 െഷഹീറ
2326,െ◌നടിയവിെളത�തി

ൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207070551 ലത
101,െവേ$ാലിൽ  തുളസീ 
മ(ിരം,കിളിെകാല�Zർ കരിേ�ാ� മQാ� 691004

1207071301 വിജയകുമാരി

677,സധീE ഭവനം, 

പൗർ]മി നഗർ 52 

A,,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207071596 രമാവതി

649,രമh ഭവൻ    
ഇളംകു◌ുളം പുലരി 

നഗർ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207072209 വാവ[ി
657,ക]ം<)ിവീ� ,ചാ#ി

നാഠകുളഠ കരിേ�ാ� മQാ� 691004

1207072380 അജയകുമാരി 239,കീർ#നം,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207084581 സ�റിയ 676,േതQംമൂ� ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207163080 -പസ? 164,മാണി�ാട#്,െകാല�ം കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207163082 മXജു

479,സൗമh ഭവനം, 

പൗർണമി നഗർ 58 

A,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207163106 ആരിഫാബീവി 775,പു#ൻ വിള,കരീേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207163144 ത@2
966,നിതിൻ  

ഭവനം,ചാ#ിനാംകുളം കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207163167 ലതിക 174,ശാരി ഭവൻ  ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207163186 സബീദാബീവി
116,ഷഹനാJ 

മൻ സിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207163188 സരസCതി
117,ഗീതാഭവനം,ക?ിേമൽ 
േചരി െടൗൺ അതിർ#ി കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207163221

വസ>കകുമാ
രി

550,സCാതിവിലാസം,കരി
േ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207163416 -ശീകുമാരി
1192,വാവറ 
വീ� ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005
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1207163510 അമhതാസനൻ
2054,േകാളN�ൽപു#

ൻ വീ� ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207207409 േമRസി
242,പുളി�ൽ 

െതാടിയിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207208563 അ<ിളി
265,രാഹുൽ 

ഭവൻ  ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207208568 ഷാഹിദ

384,സഫിയ 
മൻ സിൽ ,Jേനഹനഗർ -

120,കരിേ�ാ� ,,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207208929 -ശീജ
637,വിEണു 

വിലാസം,കിരേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207209233 സുമv
659,സുറുമി 

മൻ സിൽ ,,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207209759

ൈഷലജാ 
ബീവി എ

1072,റംസി 
മൻ സിൽ ,മQാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207211873

സലീനാ എJ 
എൽ

861,െഷമീർ മൻ സിൽ  
പാണൻ  വിള,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207212423 റഷീദ
399,െതQുവിള പു#ൻ  
വീ� ,കരിേ�ാ� ,,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207212799 അജിത
170,രവി 

വിഹാർ ,,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207213301 ഉഷാകുമാരി

1337,കട�ായിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ചാ#ിനാം

കുളം കരിേ�ാ� മQാ� 691014

1207213439 സജീന
1265,സുഫിനാ 

മൻ സിൽ ,,ചാ#ിനാകുളം കരിേ�ാ� മQാ� 691014

1207213957 െഷമീമ ബീവി

657,കരിേ�ാ� 
േചരിയിൽ പുളിN�ൽ 
െതാടിയിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207214594

സബീനാ 
ബീവി

68,ഷാ 
മൻ സിൽ ,,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207215209 കബീറ
815,പു#ൻ വിള വീ� , 
കിളിെകാല�Zർ ,െകാല�ഠ കരിേ�ാ� മQാ� 691015

1207215401 കനി
124,പണയിൽ പു#ൻ  

വീ� ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207223103 വിജയകുമാരി

543,വാവറ െതാടിയിൽ , 
T.K.M.C P.O, 

കരിേ�ാ� ,,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207223255 ലൗല#് ബീവി

1094,അജുമാ 
മൻ സിൽ ,,ി.െക.എം.സി,
െകാല�ം,,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207223324 മായ.സി
550,രാഹുൽ 

ഭവനം,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207223326 റഷീദാബീവി
777,എം.എം.മൻ സിൽ ,കരി

േ�ാ� ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207223356 ൈഷലജ 346,റയാൻ  ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207223452 െഷറീന 203,സലീം മൻ സിൽ ,മQാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691015

1207224692 വിജയൻ
920,വിEണു 

ഭവൻ  ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005
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1207225875 സുധ

477,വയലിൽ  പു#ൻ  
വീ�  കരിേ�ാ�  

കിളിെകാല�Zർ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207225887 മ�ു

485,ഏറ#്  കിഴ�തിൽ , 
കരിേ�ാ� പി.ഒ, 

െകാല�ം,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207225974 നാസിയ
1907,േകാളN�ൽ 

പു#ൻ  വീ� ,,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207228626 മിനി
159,അംബിക 

വിലാസം,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207228856 ഷീജ
695,അൽഫിയ 

മൻ സിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207228889 ഗിരിജാകുമാരി
162,പാലവിളപു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാം കുളം കരിേ�ാ� മQാ� 691014

1207229007 േദവകി. എJ
990,പുളി�ൽെതാടി,കരി

േ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207229034

ജാJമി 
നവാJ

1714,െനടുവിളെത�തിൽ  
വികാJ  

നഗർ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207229128 ലാലി ,ി
1368,ശിവദർശന 
ഭവനം,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207229136 ൈസബുനിസ
446,കാ$�ംപുറ#ുവീ�,െകാ

ല�ം കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207229189 -ഫാൻ സിJ
770,പു#ൻ വിള 
വീ�,കരീേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207229350 സിtുകുമാരി
238,ശിവകി 

മ(ിരം,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207229362

നാജിദ ബീഗം 
എം.ആർ

733,അൽ#ാനി 
മൻ സിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207229391 കല 284,കലാഭവൻ  ,കരീെ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207229411 സാജിത
1289,കുഴി�രെതാടിയിൽ ,

ചാ#ിനാംകുളം കരിേ�ാ� മQാ� 691014

1207230957 േബബി
640,അശCതി 

ഭവനം,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207229607 ശhാമ
477,വയലിൽപു#ൻ വീ�,ക

രിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207230456 താരാകുമാരി
526,രതിപാ 

ഭവൻ  ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207230606 സുമിന
610,ചാമവിള 
വീ�,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207230711 സുധാേദവി
550,ചാമവിള 
വീ�,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207231682 ഷീജ
1909,േകാളN�ൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207233912

അബുസാബീ
വി

867,ഷഹാന 
മൻ സിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207234003 ജസീ>
9,മുേ6ാലിൽ 

താഴതിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207234690

ഗിരിജ  
കുമാരി

557,ആതിരാഭവൻ  ,കിളി
െകാല�Zർ കരിേ�ാ� മQാ� 691005
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1207236118 സുനിത പി
570,തു6ുവിളകിഴ�തിൽ ,

കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207236862 അസൂറ
544,ചി?ു 

ഹൗJ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207237127

സാജിദാനിസാ
മുxീൻ

174,തറയിൽ 
വീ�,കിളിെകാല�Zർ കരിേ�ാ� മQാ� 691015

1207238001

െനസിയ#്  
എ

1190,ൈനസാം 
മൻ സിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207240821 -ശീലത
203,കീഴൂ$് 

െത�തിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207241720 കമർബാൻ
860,ത[രഴിക#ുവീ�,മ

Qാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691015

1207243939 െഷരീഫ ബീവി
207302,ഫവാJമൻ സിൽ ,ക

രിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207244954 േശാഭിത
291,അoമി 

െഡയിൽ ,വിദhാനഗർ കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207246211 ലത
135,േകാളN�ൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207246603 സബൂറബീവി
12,ചരുവിളപു#ൻ  

വീ�,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207247901 ലത 176,ൈകലാസം,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207248370 എJ .േരഖ
5,കു?ുംപുറ#് 
വീ�,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207249366 ബി(ു
657,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691014

1207249584

സുജി.ആർ .എ
J

201,െചറുവ)ിെത�തിൽ ,
കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207250024

അനിത ആർ 
എJ 388,പനമൂ$ിൽ ,മQാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691015

1207250146 സുശീല.െക

550,വയലിൽ ത$ാൻ തറ 
പു#ൻ വീ�  -ശുതിലയം 

െപൗർ]മി 
നഗർ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207250220 സgധh
95,വയലിൽപു#ൻ വീ�,ക

രിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207251863 ജമീലാ ബീവി
636,എെകജിലUം 
വീ�,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207251909 താഹ 25,നുറൂൽ ഫാ#ിമ,മQാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691015

1207251991 ബുEറ ,ി െക
773,ഷുജാN 

മൻ സിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207252244 സുമ
619,തു6ുവിളവീ�,കരി

േ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207252866 നാസില
859,ബിJമി 

മൻ സിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691015

1207254443 അംബിക

73,മണിമ(ിരം ടി െക 
എം സി പിഒ 

കരിേ�ാ�,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207255275

സരസCതി 
എJ 214,മധുമ(ിരം,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207256605 അനില
302,സുമതി 

ഭവൻ  ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207256630

കൃEണകുമാ
രി

74,മണിമ(ിരം,കരിേ�ാേ◌
� കരിേ�ാ� മQാ� 691005
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1207258631 രജനി
557,അനുപമ 

ഭവൻ  ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207259635 സിgധു
489,സജിത 

മൻ സിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207259678

മhദുല െക 
ആർ

143,വസ>വിഹാർ ,കരി
േ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207260725 മിനി
233,സുരാo 

ഭവൻ  ,ചാ#ിനാംകുളം കരിേ�ാ� മQാ� 691014

1207261183 േമാനി
625,പുതുവീ$ിൽ 
തറ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207261392 പ�ാ
68,മാ@ാലുവിള 

പടി+ാ,തിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207261546 മീന
263,ഹരീE 

ഭവൻ  ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207261583 ൈലലാബീവി

712,നൗഫൽ മൻ സിൽ 
ഞവരഴിക#് 
വീ�,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207263233 ഷാജില
692,പുതുവീ$ിൽതറ 

പു#ൻ  വീ�,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207263247 ഷംല
643,കാ+ിരംതറയിൽ ,കരീ

കേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207263640 -ശീകല
210,മുള�ലഴിക#് 
കിഴ�തിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207264871 രXജിനി
1294,വയലിൽപു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം കരിേ�ാ� മQാ� 691014

1207265405 ലില�ി

775,സിബി ഭവനം എ 
െക ജി നഗർ ,ി െക 

എം സി പി ഒ 
കരിേ�ാ�,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207265486

െനസീറാ 
ബീവി

35,എ.ആർ .എൻ  . 
ഹൗJ,,മQാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691015

1207267739 ഷാഹിദ
263,മംഗല#് 

െതാടിയിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207267740 ലീല
202,ലU്മി 

വിലാസം,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207267840 വ�ലാമണി
1306,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,ച(നേ#ാ�് കരിേ�ാ� മQാ� 691014

1207268172 സഫിയ#് 
894,കല��വിള 

കിഴ�തിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207268722 റഹുമ#് 

636,കാ+ി#റ 
റഹുമ#് 

മൻ സിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207268953 ബീനാകുമാരി
662,േചാതി 

ഭവൻ  ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691015

1207269211 ദീപാേമാൾ

233,ജയ ഭവൻ  
കുരുതികാമൻ  
നഗർ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207271951 ഹസീന
513,ഫാ#ിമ 

മൻ സിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207272858 ഷജീല
1036,മുേ6ാലിൽ 
വീ�,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207273174 അർ[ന 1369,ന(നം,കതിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207280281 വഹീദ
647,കാ+ിര�ാ$� 
വീ$്,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

Page 220 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207281455 എH് .രമh

288,മണലിൽ 
പടി+ാ,തിൽ 
പവി-തം,മQാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691015

1207282805 രാജി
37,-ശീേകാവിൽ  
മQാ�,മQാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691015

1207286797 -പമി
367,ഗായ-തി,വികാJ 
നഗർ കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207287798

സനില 
കുമാരി

431,തട#ിൽകിഴ�തിൽ ,ക
രിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207288250 ജുൈബരിയ#് 

1236,പാ<ാലിൽ 
െതാടിയിൽ ,ചാ#ിനാംകു

ളം കരിേ�ാ� മQാ� 691014

1207288718 ജയ>ി  ആർ
275,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207288730 സജിനാബീവി

557,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,പുലരി നഗർ 

കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207289041 -ശീജ എJ
1038,ൈകലാസം,ചാ#ിനാം

കുളം കരിേ�ാ� മQാ� 691014

1207289217 വിനീത
2511,അംബിക 
ഭവനം,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207289437 സുമ
713,ഞവളഴിക#് 

വീ�,ഇ>hനഗർ കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207291164 താര
902,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207291811 േബബി 481,-ശീവിലാസം,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207291999 രമh

649,ഇ)ം കുള#് 
വീ�,പുലരിനഗർ 

കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207293439 ഷാനി
1883,അJന 

മൻ സിൽ ,കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207295929 ആരhേമാൾ
1929,പുളി�ൽെതാടിയിൽ ,

കരിേ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207296307 ലീല
2570,ബിഎൽഭവൻ  ,കരി

േ�ാ� കരിേ�ാ� മQാ� 691005

1207017410 േസാഫിയ
700,കായി�ര 
ഹൗH് ,കൂ$ി�ട കരിേ�ാ� മvനാ� 691020

1207079762 റഷീദ
176,െകാ$N�ാ� 
െതാടി,ത$ാമല കരിേ�ാ� മvനാ� 691010

1207079272 ൈലല
127,നൗഷാ/ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള കരിേ�ാ� വടേ�വിള 691020

1207082166 അനിത
177,മ]ാ5 

വാതു�ൽ ,വടേ�വിള കരിേ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207084424 വാസ>ി
123,കൃEണപി) 
നഗർ ,വടേ�വിള കാവനാ� ഇരവിപുരം 691010

1207219299 ഷാഹിദ
743,െപാ?v#്  
വയൽ ,ഇരവിപുരം കാവനാ� ഇരവിപുരം 691011

1207237547 സിgധു
1298,സേ>ാE 

ഭവൻ  ,ഇരവിപുരം കാവനാ� ഇരവിപുരം 691011

1207241588 രാധിക
498,മ]ാെ5 

െത�തിൽ ,ഇരവിപുരം കാവനാ� ഇരവിപുരം 691011

1207243948 ൈറസി
562,െകാേ?#് 

പടി+ാ,തിൽ ,ത$ാമല കാവനാ� ഇരവിപുരം 691011
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1207248142

സുേരE 
ബാബു

144,കാരാളിൽെതാടിയിൽ 
വീ�,െതേ�വിള കാവനാ� ഇരവിപുരം 691016

1207249312 മിനി 421,ആൻ വില�,െകാല�ം കാവനാ� ഇരവിപുരം 691016

1207265613 ഷീജ എJ
1781,വടേ�പണയിൽ ,ഇര

വിപുരം കാവനാ� ഇരവിപുരം 691011

1207283929 രാജി
1253,രജനി 

നിവാJ,ഇരവിപുരം കാവനാ� ഇരവിപുരം 691011

1207033156

െക 
തുളസീഭായി

292,േജhാതിഭവൻ  ,മു6ൻ ചി
റ കാവനാ� െകാ,@ര 691014

1207237416 സുനിത
451,നിHാം 

മൻ സിൽ ,െകാ,ംകര കാവനാ� െകാ,@ര 691014

1207002366 രാധ
590,പു#ൻ പുരയിടം,െകാ

ല�ം കാവനാ� െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003246 ലില�ികു$ി
427,െജൻ സി നിവാJ , 
ഗാgധി നഗർ 95,െകാല�ം കാവനാ� െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207011158 ജയ
431,ഗായ-തി പി െക 

നഗർ വടേ�വിള,െകാല�ം കാവനാ� െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012449

സുൽ#ാന#്
 ബീവി

35,െതQുവിളപു#ൻ വീ� ,
േകരളപുരം കാവനാ� െകാല�ം (ഈ�്) 691014

1207205665 ബി(ു

989,നിഖിത 
നിവാJ,ഉളിയേകാവിൽ 

െകാല�ം കാവനാ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207218108 വിശCനാഥൻ
881,കല�ിൽ വീ� ,ആ-ശാമം 

േനാർ#് കാവനാ� െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207235021 െക എH് ഉമ 890,േജhാതിJ,ആ-ശാമം കാവനാ� െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207247824 മുരുേകശCരി

923,പനവിള 
വട�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ കാവനാ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207255394

സുനിൽകുമാർ
 എൻ

801,വര<േ=രി 
വീ�,ആ-ശാമം കാവനാ� െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207278936 -പീത
1569,പൗർ]മി,ഉളിയേ�ാ

വിൽ കാവനാ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207279116 രജിത എ[്
515,കരാളിൽ വീ�  
മീന#ുേചരി,െകാല�ം കാവനാ� െകാല�ം (ഈ�്) 691581

1207283628 മു#ുലU്മി
527,മണിമ(ിരം,ഉളിയേ�ാ

വിൽ കാവനാ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207287329 രമാേദവി

1134,അബിൽ നിവാJ 
ൈവദhശാല 

നഗർ ,ഉളിയേ�ാവിൽ കാവനാ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207012338 രമhേമാൾ 362,ജീനാമ(ിരം,െകാല�ം കാവനാ� െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207025641 സുബി

472,േറാJ 
ഡയിൽ ,എJ .എം.എ.നഗർ -

127,,മുള@ാടകം കാവനാ� െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026073 സിgധു
530,പാലുമണി 

കിഴ�തിൽ ,വളളി�ീR കാവനാ� െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029012 ശാരദ.എൽ 326,കു<ള#് ,,കാവനാ� കാവനാ� െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207031087 റംലാബീവി
739,വാഴ�ളളി 

കിഴ�തിൽ ,കുരി��ഴ കാവനാ� െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207035684 െ�ല�ാ 258,മ]#ാഴ#് ,കാവനാ� കാവനാ� െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207206676 േസതുലU് മി
397,തു6v#്  

വട�തിൽ ,,കാവനാ� കാവനാ� െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207209679 ൈലല
720,െപാേ?#്  

കിഴ�തിൽ ,ൈമലാ�Za കാവനാ� െകാല�ം (െവ�്) 691589
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1207228707 രജനി
590,പു#ൻ  

പുരയിടം,ആ-ശാമം കാവനാ� െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207234059

ഹ?#്  
ബീവി

906,നടN�_ 
വീ�,,മാടൻ നട കാവനാ� െകാല�ം (െവ�്) 691010

1207235720 നിഷാദ
370,കു<ള#ുവീ�,കാവനാ

� കാവനാ� െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207238789 ലത 521,കൂ$ിൽ വീ�,അരവിള കാവനാ� െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207238937 േജാളി
60,കുറുമുളേതാ�്,ശ~ികു

ളQര കാവനാ� െകാല�ം (െവ�്) 691581

1207239141 ഷീലാകുമാരി
1103,അരവിളപുതുവീ�,കാ

വനാ� കാവനാ� െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207246569 ഉഷാകുമാരി
327,ക?ിേമൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,ആ-ശാമം കാവനാ� െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207265037 േഷർലി
1079,വാസുജ 

അ�ാർ$്െമ5്,കാവനാ� കാവനാ� െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207043949 ത@2
488,േവ$ിയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,െപരിനാ� കാവനാ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207044623 െറഷീദ
294,ആഴായ#ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,,നീരാവിൽ കാവനാ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207053193 െറജില.െക
163,കു?#്  മഠം 

,,െവ$�വിള കാവനാ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207207597

സുഷമ 
കുമാരി അ2

723,-ശീരാഗം,കാരിN�വ
യൽ നീരാവിൽ കാവനാ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207260247 വീണ 652,ന(നം,നീരാവിൽ കാവനാ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207266191 അനീഷാബീവി 669,കൃശകൃപ,നീരാവിൽ കാവനാ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207274040 ആൻ സി
290,ഏലിയാJ 
ഭവനം,കാവനാ� കാവനാ� തൃ�ടവൂർ 691003

1207276572 സിസിലി 432,മംഗള സദനം,കാവനാ� കാവനാ� തൃ�ടവൂർ 691003

1207278895 സബിത
306,തരുേവഴ#്പു#ൻ വീ

�,നീരാവിൽ കാവനാ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207278913 Jമിത

475,Jമിത 
നിവാJ,നീരാവിൽ 

പനമൂ� കാവനാ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207279662

സുനിത 
കുമാരി

778,കൃU്ണരാമ 
കാരിN�വയൽ ,പനമൂ� 

 നീരാവിൽ കാവനാ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207280573 പാർpതി 652,ന(നം,െപരിനാ� കാവനാ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207283181 െഷമി

122,പനN�വിള 
െത�തിൽ   

നീരാവിൽ ,തൃ�ടവൂർ കാവനാ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207283835 ദിവh 126,ശശിമ(ിരം,നീരാവിൽ കാവനാ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207284913

രാജീ 
വിജയകുമാർ

580,വയലിൽ  
പു#ൻ വീ�,നീരാവിൽ കാവനാ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207051467 വിേനാദിനി
350,എ.ആർ . 

ഭവനം,ഇ�ിവിള കാവനാ� തൃ�രുവ 691601

1207068739 സീന എ[്
135,കളീലഴിക#്  
വീ� ,,ഇ�വിള കാവനാ� തൃ�രുവ 691601

1207196540 അംബിക
76,ഉ�ി$ഴികം 
േകാളനി,പരവൂർ കാവനാ� പരവൂർ 691301

1207240419 മായ 62,കു�ി$ഴിക#്,പരവീർ കാവനാ� പരവൂർ 691301
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1207284371 ലU് മി
2,വയലിൽപു#ൻ വീ�,തൃ

�ടവൂർ കാവനാ� െപരിനാ� 691601

1207012635 ലളിത
573,െകാ�ളളിെതാടിയിൽ ,മ

Qാ� കാവനാ� മQാ� 691015

1207065885 അജിതകുമാരി

269,പുതു�)ി 
കിഴ�തിൽ ,-ശീകുമാരപു

രം നഗർ കാവനാ� മQാ� 691015

1207212906 അംബി എJ 211,അശCതി ഭവൻ  ,മQാ� കാവനാ� മQാ� 691015

1207279193 യമുന െലവി
383,-ബിജി,് പാലJ  
-ശീകുമാരം നഗർ,മQാ� കാവനാ� മQാ� 691015

1207280325 െജയിൻ  േമരി
3,മു)�◌ൂര 

കായൽവാരം,മQാ� കാവനാ� മQാ� 691015

1207283238 കല 37,-ശീേകാവിൽ,മQാ� കാവനാ� മQാ� 691015

1207290774 -ശീകുമാരി
50,ൈഷനി ഭവനം,മഹിമ 

നഗർ കാവനാ� മQാ� 691015

1207083118 അനിത 2106,പുതുവീ�,പു#ൻ നട കാവനാ� മു6N�_ 691016

1207228372 മായ

24,വലിയവീ$ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം കാവനാ� മു6N�_ 691016

1207249592 ആർ .-പീയ
720,കിഴേ�െകാേ?#് 

വീ�,ഇരവിപുരം കാവനാ� മു6N�_ 691011

1207259853 നൂർജഹാൻ
1542,ഫാ#ിമാ 

മൻ സിൽ ,കാവൽ��ര കാവനാ� മു6N�_ 691011

1207273736 െഷഹിന
1635,െഷഹിനാ/ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം കാവനാ� മു6N�_ 691011

1207282739 ലതിക
738,ഐ�രം  
വീ�,ഇരവിപുരം കാവനാ� മു6N�_ 691011

1207283006 ശാ>2 െജ

789,േജhാതിർ 
മഠം,െതേ�വിള 
ഇരവിപുരം കാവനാ� മു6N�_ 691011

1207283745 -പതിഭ
591,കൃEണാXജനം,ഇരവി

പുരം കാവനാ� മു6N�_ 691011

1207283306 ഗിരിജാകുമാരി
1878,ഭാഗhലU്മി,സർ�ധാ

രാ നഗർ കാവനാ� മു6N�_ 691011

1207283530 അജിതകുമാരി

185,വയലിൽ 
പു#ൻ വീ�  സൗഹൃദ 

നഗർ ,ഇരവിപുരം കാവനാ� മു6N�_ 691016

1207284356 ൈഷനി
1502,കബീർ 

മൻ സിൽ,െതേ�വിള കാവനാ� മു6N�_ 691011

1207284808 സുറുമി

1716,ഹാഷിർ 
മൻ സിൽ ,Jേനഹ നഗർ  

 െതേ�വിള കാവനാ� മു6N�_ 691016

1207007658 സgധh 160,ഭ-ദാലായം,െകാല�ം കാവനാ� വടേ�വിള 691010

1207007873 സിജി
843,ഫാ#മാ 
വില�,,ത@േ=രി കാവനാ� വടേ�വിള 691013

1207082056

വിജയ2 
മുരളി 158,താരാഭവൻ  ,വടേ�വിള കാവനാ� വടേ�വിള 691010

1207084331 -പസ?ൻ
848,കു,ി�ാ$്  പുരയിടം 
ആദിതhനഗർ ,വടേ�വിള കാവനാ� വടേ�വിള 691010

1207202251 രജനി.വി
210,ആശാരിയഴിക#ുവീ� ,,

െകാല�ം കാവനാ� വടേ�വിള 691011
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1207205254 േബബി 1,ഷിേജാഭവൻ  ,െകാല�ം കാവനാ� വടേ�വിള 691010

1207210672 ഫരീദ
650,ജാJമിൻ  

മൻ സിൽ ,േപാളയേ#ാ� കാവനാ� വടേ�വിള 691010

1207246892 െര}ന 393,ബർ�#്,വടേ�വിള കാവനാ� വടേ�വിള 691021

1207266018 ഷീബ ആർ
228,ൈതേവലിൽ 

െത�തിൽ ,വടേ�വിള കാവനാ� വടേ�വിള 691010

1207266823 േദവി. ജി. ശ@ർ 12,ഉ-ത$ാതി,െകാല�ം കാവനാ� വടേ�വിള 691021

1207268000 വിനയ.പി
430,ഇടേ#ാട#് 
വീ�,വടേ�വിള കാവനാ� വടേ�വിള 691021

1207276040 നീതു േസാമൻ
448,ആദW നിവാJ 
-പശാ>ി നഗർ ,െകാല�ം കാവനാ� വടേ�വിള 691021

1207279588 ആരതി രാo

504,പനയഴികം  
പ$#ാനം 

നഗർ ,പ$#ാനം കാവനാ� വടേ�വിള 691021

1207280175 സജീന.എൽ

784,ആശാരിയഴികം നhൂ 
ഐശCരh 

നഗർ ,വടേ�വിള കാവനാ� വടേ�വിള 691010

1207280647 ഉഷ
597,േതാ6ലിൽ വീട� 

പി െക നഗർ ,വടേ�വിള കാവനാ� വടേ�വിള 691010

1207280825

റഹുമ#ു) 
,ി

31,ദാറുൽബ-ദിയ   
ആദിതh നഗർ ,വടേ�വിള കാവനാ� വടേ�വിള 691010

1207282205 വിമല
373,പാണ5ഴികം,പ$#ാ

നം കാവനാ� വടേ�വിള 691021

1207282792 സുമ
575,പുളി<ഴിക#് വീ�  
വികാJ നഗർ,പ$#ാനം കാവനാ� വടേ�വിള 691021

1207282820 െക സരിത
750,മുരു>ലകു?ിൽ 

വീ�,മാടൻ നട കാവനാ� വടേ�വിള 691010

1207284444 ൈസനബ
255,അലി അസിൻ  
മൻ സിൽ ,ത$ാമല കാവനാ� വടേ�വിള 691020

1207284615

േരEമ 
രവീ-(ൻ

46,വിലവൂർ 
വീ�,വടേ�വിള കാവനാ� വടേ�വിള 691010

1207216223 വTസല
500,കു<ള#്  

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207216402 സുശീല
698,പു#ൻ പുര 

െത�തിൽ ,,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207217399 ബീനാ േജായി
1059,മ+ിേനഴ#് ,ശ~ി

കുളQര കാവനാ� ശ~ികുളQര 691581

1207217443 ആനി
57,കളളി�ാ$്  

േതാ�് ,ശ~ികുളQകര കാവനാ� ശ~ികുളQര 691581

1207006917 താരേകശCരി

1,,ി.െജ.ബംiാW , 
വടേ�ക6#ിൽ 

,,മീന#്േചരി കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033965 ജസി>
828,എJ എJ 
നിവാJ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033455 േമബിൾ
1125,പ)ി 

കായൽവാരം,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207030117 ഷാഹിദാബീവി
1025,ജിലാനിമൻ സിൽ ,കാവ

നാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033646 രജനി ജി.എ 941,കൗJതുഭം,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034401 ജസീ>
1370,േമടെത�തിൽ ,അരവി

ള കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

Page 225 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207031752 ശാ>കുമാരി
507,ആേരhഴ#്  

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207031756

എJവTസല 
കുമാരി

1180,കടാേ#ഴു#ുവീ� 
കുരീ��ഴേചരി,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207032293 േമRസി
560,ആൻ സിഭവനം,കാവനാ

� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207032472 വസ>േമരി
1819,കു,ി�ാ� 

പുരയിടം,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207032620 െറേനാൾk
852,കഴ�ു$ംകിഴ�് ,കാവ

നാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207032685 യമുന
361,മല�േ=രിൽ 

വട�തിൽ ,പൂവൻ  പുഴ കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207032695 ജാന2

477,ക]ാ$Zർ 
വട�തിൽ ,ക?ിേ2ൽേച

രി,,വ)ി�ീR കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207032896 ലീലാ2
255,െനടിയവിളപ)ിയാവി

ള,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207032897 േ-ഗയിJ
619,കാ$�പുരയിടം,,കാവ

നാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033453 ജാന2
1166,കഴ�ു$#്  

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033059 ലീലാ േമരി

519,പ)ി 
െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ 

കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033217 ഗീതകുമാരി
16,കിഴേ�വാഴയിൽ ,കാവ

നാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033233 ഗിരിജ 1819,ദീപാഭവൻ  ,,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033427 മിനി
863,ഷാജഹാൻ  

മൻ സിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033405

-പീതിേമരി 
എJ

1371,ആന(മ(ിരം,കാവനാ
� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033477 കർ2ലി
1099,ആലുവിള 

െത�തിൽ ,അരവിള കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033478 െമഹർ
458,ഫാറൂr 

മൻ സിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033516 ശശികല
1035,അരവിളപു#ൻ വീ� ,

കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033543 മേഹശCരിയ2
1532,വയ�ൽ 

വട�തിൽ ,,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033554 കുമാരിയ2
962,ഹരി�ാ$ഴിക#് ,കാവ

നാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033565 -ഫീഡ
1049,കാ$� 

പുരയിടം,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033574 ഷീബാകർ2ലി
1121,േകാലാേ=രി 

,,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033575

േമRസി 
വിTസൻ

450,തലNേ�ാ$ 
കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033582 -ബിജി,് 
1163,പുളിവിള 

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033622 ഹരിലാൽ
939,കായിെതQിൽ 

,,മി?#ുേചരി കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033656 സിgധു
419,കിഴ�ുംപുറം,കാവനാ

� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003
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1207033683 െജന,് 
633,മു+ിനാ$്  

കായൽവാരം,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033696 ഫിേലാമിന
1338,കിഴ�ും 
പുറം,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033757 മണിയ2
622,തറയിൽ കായൽ 

വാരം,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033797 മXജു

767,കാളേ[ഴ#് 
കിഴ�#ിൽ 

മീന#്േ[രി,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033801 സുനിേമാൾ
1170,ന<ടിയഴികം,കാവനാ

� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033802

ഇേ|ഷhJ 
ഇസk

475,പുള�വിള 
പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033805 ഡയാന
751,ൈദവപുരN�ൽ 

വീ� ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033806 േമബിൾ
1143,േമടെത�തിൽ ,കാവ

നാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033809 ജ�ിൻ
453,എൽസാ 

ഭവനം,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033841 നസിയ#് 
951,പു#ൻ പുര 

െത�തിൽ ,,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033849 രാധാമണി
1460,കല�ിംഗ#ഴിക#്  

വീ� ,,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033856 തലീ#
1162,പുളിവിള 

കിഴ�തിൽ ,,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033876 അജിതകുമാരി
1466,കലിംഗഴിക#്  വീ� 

,,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033878 േമബിൾ 1169,ന<ി$ഴികം,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033879 െചറുപുEപം
1362,കിഴ�ുംപുറം,കാവ

നാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033885 ആ5ണി
1015,േകാ$�ുഴിയിൽ 

വീ� ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033947 േജാളി
1014,കാ$�പുരയിടം,കാവ

നാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033967 േമരികു$ി
946,കാളേ[ഴിക#്  
കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033989 അനിത

414,കൂ$ിൽ 
കായൽവാരം,അരവിള,കാ

വനാ� ,അരവിള കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207033996 രാധിക.യു
151,അേശാകഭവനം,,കാവ

നാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034089 ഇ(ിര
738,കു<ള#്  
വീ� ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034127 വൽസല
1518,കാളേ[ഴ#് കിഴ�തി

ൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034134 മാർഗര,് 
262,തു6#ിൽവീ� ,കാവ

നാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034142 സരിത
798,കാള[ഴിക#് ,കാവനാ

� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691581

1207034183 എലിസബ#് 
1200,കു,ി�ാ�പുരയിടം,

അരവിള കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034193

വസുtരാേദ
വി

2411,ശൂരൻ േതാ$ിൽേത�തി
ൽ ,കുരീ��ഴ കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003
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1207034237 വTസല
395,േകാ�ാ$�തറ,,കാവനാ

� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034259 എൻ  .ഓമന
232,െതേ�ക]?ൂർ ,,കാവ

നാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034287 ൈലലാബീവി
257,വാഴയിൽപടി+ാ,തി
ൽ ,പൂവൻ പുഴ കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034293 േഷർളി
616,കുസുമുലായം,കാവനാ

� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034299 േമരി
480,ൈസമൺനിവാJ ,കാവ

നാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034346 േബബിയ2
1202,ഇട[�)ിെത�തിൽ ,

,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034356 െജസി 890,േകാ$കുഴി,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034383 വTസല
1039,കാ$�പുരയിടം 
അരവിള,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034413 നിർ2ല
884,വല�ിയവീ$ിൽെത�തി

ൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034414 േമരി 487,വലിയവീ$ിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034454 ദീപ
1025,കണിയാംകടയിൽ 

വീ� ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034480 േമRസി
1022,പുളിവിളകിഴ�തിൽ ,

കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034488 ശ@രി
85,തു6ു പറ<ിൽ വീ� 
ക?ിേമൽേചരി,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034495 രാധാമണി ഇ
743,കിഴേ�കുളെ#ാടിയി

ൽവീ� ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034647 അ2ിണി
647,േകാടിയിൽ 

കായൽവാരം,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034509 ഉഷാകുമാരി
1438,കാളേ[ഴ#് കിഴ�തി

ൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034511 വിശCംഭരൻ 1429,കാളേ[ഴ#് ,െകാല�ം കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034514 േമരി
1065,കാള[ഴിക#് കിഴ�് ,

കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034534 �ാൾസി
842,ചാേQാ$്  

പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034535 സുഭ-ദ
715,കട#ാനഴിക#് ,കാവ

നാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034551 േമരി�ു$ി
1438,െനടുപറ<ിൽ 
െത�തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034563 ഫിേലാമിന

1538,േമ$�വീ� 
തvൽകിഴ�തിൽ ,കാവനാ

� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034601 െറയി[ൽ
548,ഇvാനേ=രിയിൽ ,കാവ

നാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034712 ഫിേലാമിന
897,-പസാ/ഭവനം,കാവനാ

� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034715 സു-പഭ
374,പ6ാല#് വീ� ,കാവ

നാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034813 െജHിേമാൾ 1214,സജി ഭവൻ  ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003
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1207034869

അനിത 
േജാൺസൺ

504,െസ5് ജൂkഭവൻ  ,,കാവ
നാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034891

രാജേശഖര
ൻ പി)

280,കായൽവാര#്  
പു#ൻ  വീ� ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034912 അ?2
1120,െകാലാേ=രിൽ ,കാവ

നാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034914 ബി(ു
1017,േകാ$�ുഴിയിൽവീ� ,

കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034974 ൈഷല 629,മരിലായം,,െകാല�ം കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207034989

എJതർ 
ബർണാഡി,് 264,മ]#ാഴ#്,മു�ാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691004

1207035025 സുബി
840,പളളിപുരയിടം,കാവ

നാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207035107 ഗിരിജ

339,ലU്മി ഭവനം 
പിറവൂർ 

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691581

1207035330 ഹരിലാൽ .വി
522,കായിെതQിൽവീ� ,കാ

വനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207035205

ജിജയച-(ൻ പി
ളള

1040,അരവിളപുതുവീ� ,കാ
വനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207035222 റഫീ�ാബീവി
999,േറാഷൻ  

മൻ സിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207035223 ജമീലാബീവി
1604,കാവനാ�പടി+ാ,തി

ൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207035224 ൈഷലജ
456,േകളQഴു#്  
തറ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207035259 -പസ?കുമാരി
220,പുതുവിളെത�തിൽ ,

കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207035298 സുനിത
829,വലിയഴിക#ുവട�

തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207035344 -ബിജി,് 
443,തലേ�ാ$് 

െത�തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691013

1207035355 -ടീസ
706,കുറവൻ  തുരു#്  
തൃ�ടവൂർ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207035374 റംല
355,മല�േശരിൽവട�തിൽ ,

കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207035406 പുEപവല�ി
1563,കു<ള#്  
തറ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207035454 വാസ>ി
1601,വയN�ൽവീ� ,മീന

#്േചരി കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207035463

െഗാേര,ി�ു
+് 926,പുളളവിളതറ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207035563 ൈഷലകുമാരി
367,േകാടിയിൽകിഴ�തിൽ ,

കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207035626 റഹുമബീവി
459,ക]<ളളിെത�തിൽ ,

കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207035654 ബി(ു
121,കളീലിൽ 

വട�തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207035665 ത@മണി
480,കാളിചൂ$ിൽ 

െത�തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207035711 -പീതാകുമാരി
274,ച@ിരാവ#ുപു#
ൻ പുര,ശ~ികുളQര കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207036000 -ടീസാ2
979,േകാ$�ുഴിയിൽ ,കാവ

നാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207036344 ജമീലാ ബീവി
1354,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,ശ~ികുളQര കാവനാ� ശ~ികുളQര 691581
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1207038934 -പസ?കുമാരി
1675,െകാ[�വടാഴ#്കിഴ

�തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207038976 ലളിത െക
1289,പാവൂർകിഴ�തിൽ ,

കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207039211 അ2ിണി
591,കിണറുവിളപടി+ാ,

തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207186715

മണികy◌ം
ൻ പിളള െക

2329,വയ�ൽവീ� ,മീന#ു
േചരി,,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207186733 ഉഷ
1633,ആനേ�ാ$ 

9ാവിളയിൽ ,മീന#ുേചരി കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207186817 ഉഷാേദവി
165,െവ$ിയിൽകിഴ�തിൽ ,

ശ~ികുളQര കാവനാ� ശ~ികുളQര 691601

1207186844 -ശീകുമാരി
7,മുല�േ=രിവട�തിൽ ,കാ

വനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207186884 സീന#് 746,-ശീസുേദW,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207186986 താഹിറ.എJ
824,െവളിയിൽപു#ൻ വീ� ,

കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207187065

സഫിയ#ുബീ
വി

126,വയN�ൽപടി+ാ,
തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207187072 ജയ

903,േമനാ<ളളി 
െത�തിൽ 

മീന#ുേചരി,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207187093

ൈശലജ.വി.ആ
ർ

1561,മദുരം വീ$ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,ക?ിേ2ൽേച

രി,,ശ~ികുളQര കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207187141 ൈലല
1550,തറയ#് െത�തിൽ ,

കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207187142 ഷാഫിനാബീവി
811,കവണിയിൽ 

പു#ൻ വീ�,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207187157 ഉഷ എൻ
428,പ$ാള#റപു#ൻ വീ� ,

കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207201424 േമരി
785,െവറുകെഷ$ി,ശ~ികുള

Qര കാവനാ� ശ~ികുളQര 691581

1207202864

ഗീതാകുമാരി 
െക

118,വടേ�വN�ൽ ,കാവ
നാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207203844 രാധ
1465,വരേ<ൽകായൽവാരം

,ശ~ികുളQര കാവനാ� ശ~ികുളQര 691581

1207204397 -പസ?
1271,ഫാ#ിമ 

ഐല5് ,മു�ാ� ,,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207204963 സൽ�ാബീവി
181,പു#ൻ പുരെത�തിൽ ,

കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207207993 ആലീJ
114,െനടുേതാ�ിൽ ,ശ~ികു

ളQര കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207208075 ജസീ>
942,കാളേ[ഴ#്  

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207208084 െഡNസി
26,െജൻ സൺ 
ഭവനം,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207208125 -ടീസ രാജു
879,എഴു#്  

വിളവീ� ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207208132 െനബീസ#് 
907,അയ>ിയിൽെത�തിൽ
 ക?ിേമൽേ[രി,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003
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1207208678 റീ#
1361,ആന( 

മ(ിരം,അരവിള കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207208685 ഗീത
397,കളീ��റ#് 
വീ�,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207208793 േഗാപിക

606,അശCതി  ഭവനം 
വN�ൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207209172 െജസി
264,പുളിവിള 

െത�തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207209405 േസാണിയ
283,ചിറ�ര 

പുതുവൽ ,ശ~ികുളQര കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207209653 േമരി 1365,കൂ$ിൽവീ�,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207209803 േമരി റാണി
690,ജിജിൻ  

െഡയിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207210303 -ടീസ

635,,ി െജ 
നിവാJ ,അരവിള 

കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207210912 േ-ഗസി
1990,കാളേ[ഴ#് 

വട�തിൽ ,മീന#ുേചരി കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207211213 ബിജി
78,െനടു<റ<ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207211445 േഡാളി
1818,കു,ി�ാ$�പുരയിടം,,

കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207211514 ലില�ി
1821,കു,ി�ാ$്  

പുരയിടം,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207211835 അനിത. സി.ജി

155,ക]ാടൂർ വട�തിൽ 
ക?ിേമൽേചരി 
കാവനാ�,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207212899 -ഫീഡ
946,തേ[ഴു#്  

േതാ�് ,ശ~ികുളQര കാവനാ� ശ~ികുളQര 691581

1207213461 ഗീത എം
1100,ജി.ജി. 

ഭവൻ  ,രാമൻ കുളQര കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207213763 രജനി
402,ഇട�ാ$ാഴിയിൽ 

വീ� ,,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207214216 -ശീകല.,ി
777,കാവനാ$്  
വീ� ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207214234 ഓമന
1703,കളിയിലിൽ 
വീ�,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207218680 അദബിനിH
142,ദാറുൽ 

അമാൻ  ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207219581 മാജിദാബീവി
1946,അൽതാ\ 
മൻ സിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207219958 ഷീബ
1168,വയലി#റ 

കിഴ�തിൽ ,മരു#ടി കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207220039 റീന
1823,േറാബിൻ  
ഭവനം,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207221973 െസലിന
195,വിനീത 

ഭവൻ  ,പൂവൻ പുഴ കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207222015 ഉൈസബ

1021,ഉരുവാളZർ 
പടി+ാ,തിൽ  
ക?ിേമൽേചരി 
കാവനാ�,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003
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1207222068 രാജലUമി

1235,താ?ിN�ൽ 
വീ� ,കുരീ��ഴേചരി,വ)ി

�ീR കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207222073 അനിത

1210,വN�ൽ 
പടി+ാ,തിൽ 
,,ശ~ികുളQര കാവനാ� ശ~ികുളQര 691581

1207222153 സുമvാ ബീവി
1457,ദാദൻ  ബദർ , 

കുരി��ഴ െവ�് ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207222157

എN�ൽ 
േജായി ആർ

1033,അഖിൽ ഭവനം 
,,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207222159 അനുപമ
1037,േവള�ർ 

പടി+ാ,തിൽ ,,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207223335 വിനിത2ാൾ
953,ആതിര 

നിവാJ,ശ~ികുളQര കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207230412 ഉഷ
208,െചരണേ=രി ലUം 

വീ�,മരു#ടി കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207230766 സിtു േജായി
858,Jേനഹാലയം,കാവനാ

� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207230827 സുനിത
1733,കഴ�ൂ$#് 

പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207230994 ബിബി
132,മൂേലൽേതാ�്,ശ~ികു

ളQര കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207231069 െമ,ിൽഡ
190,പ)ി��രയിടം,കാവ

നാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207231286 ൈഷലജ
545,േകാതവട�തിൽ ,കാവ

നാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207231287 സരസCതി 546,േകാതവട�തിൽ ,മീനം കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207231369 അനിത േജായി
1647,ആന( 

മ(ിരം,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207231387 േമാളി
1751,കഴ�ു$#് 

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207235205 സബീന
983,മംഗല#് 
വീ�,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207235358 സൗമh എH്

403,അനൂn  
നിവാJ,മീന#്േചരി  

കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207235871 ജയ-ശീ
1560,വN�ൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,െകാല�ം കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207235908 മ�ു
591,ശൂരൻ േതാ$ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207237318 സുധ

903,േമനാ<)ിൽ 
െത�തിൽ മീന#് 
േചരി,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207237731 ലീല

1526,അയ#ിൽ 
വീ�,ക?ിേമൽേ[രി 

കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207238824 സിബിേമാൾ
531,േമേടെത�തിൽ ,കാവ

നാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207240441 ലിസി എ
1447,േചരിയിൽ 

െത�തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207241370 േമരി 80,െനടുംപറ<ിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003
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1207242442 നസിേമാൾ
608,ക]?ൂർവട�തിൽ ,കാ

വനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207242773

വിമലാ 
െസബാ��ൻ 237,വളവിൽതറ,മരു#ടി കാവനാ� ശ~ികുളQര 691011

1207245589 േമRസി
682,കാ$�പുരയിടം,കാവനാ

� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207247929 സു-പഭ
1061,ചിറ�ര 

പുതുവൽ ,മരു#ടി കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207248926 അ<ിളി ആർ
1298,മല�േ=രി 

വട�തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207249607 ധനലU്മി
1286,ജJകിൻ ഭവനം,കാവ

നാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207249791 സുമ
891,ചാQാ$� 

വട�തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207252038 ബിയാ-ടീJ എ
1295,േകാലാേ=രി  
ജിബിൻ വില�,അരവിള കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207254197 മായ
144,ഹരി�ാ$ഴിക#് 
െത�തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207254768 എലിസബ#് 
1317,െവളിപുരയിടം,ശ~ി

കുളQര കാവനാ� ശ~ികുളQര 691581

1207254973

െഷറിൻ  
േജാർo

397,വടേ�ക6#ിൽ ,കാ
വനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207255602

ലിHി 
േബാണി 
പയH്

1058,കല��ംമൂ$ിൽ 
േതാ�്,ശ~ികുളQര കാവനാ� ശ~ികുളQര 691581

1207255999 ജയ എJ
889,ക6N�ാ$്െത�തിൽ

 -ശീഭവനം,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207257740 -ശീജ

418,തു6ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,ക?ിേമൽേച

രി കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207257760 വിമല
596,കാ$�വിളപുതുവൽ ,ശ

~ികുളQര കാവനാ� ശ~ികുളQര 691581

1207258371

േസാഫിയാ 
സാജൻ

605,കാ$�വിളപുതുവൽ ,ശ
~ികുളQര കാവനാ� ശ~ികുളQര 691581

1207258445 സിgധh
208,എ.എം.എH്. 
ഭവൻ  ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207258720 ജഗദീശൻ
1043,വിEണുഭവൻ  ,മരു#

ടി കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207258767 -പിയലU് മി
1274,െചറു�ിേനഴ#്,മീന

#ുേ[രി കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207259149 എN�ൽ
556,സേ>ാE 
ഭവൻ  ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207259380 േലഖ 32,കലതി�ാ�,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207260737 സുബിത
1251,കുസുമാലയം,കാവനാ

� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207261092 സിജി
1293,ചിറ�രപുതുവൽ ,ശ

~ികുളQര കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207262981 ശാലിനി
422,സജുഭവൻ  ,അരവിള 

കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207263909 െമർളിൻ
378,പ6ാരേ#ാ�്,ശ~ി

കുളQര കാവനാ� ശ~ികുളQര 691581

1207265288 ബി(ു
1275,െചറുവ)ിതു6ു 
പുരയിടം,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207266811 െഷമിസുഭാE
621,ശൂരൻ േതാ$ിൽ 

വട�തിൽ ,മീന#ു േചരി കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003
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1207267404 സുജി
711,േജാർo 

വില�,ശ~ികുളQര കാവനാ� ശ~ികുളQര 691581

1207269827 എJ.അനിത
1662,അXജലി 

നിവാJ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207270879 െകാ[�റാണി
41,വടേ� ക6#ിൽ 
വീ�,മിന#ുേചരി കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207270977 േജhാതിലU് മി
681,തു6v#് 

വട�തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207271238 സുനിത
222,േകാടിയിൽ പു#ൻ  

വീ�,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207271910

അലീന 
േസവhർ

56,തു�ാേ=രി 
ബംiാW,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207274076 -ശീേദവി
1030,തു6ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,മരു#ടി കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207274286 രാേജE

952,തലNേ�ാ$് 
പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള

Qര കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207274703 ലിHി ബി 238,െജ ,ി ഭവൻ  ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207275485

കാർമൽ 
െനേ,ാ

837,സേ>ാE ഭവൻ  
മീന#ുേചരി,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207275892 െറനി
1138,ഏനാവിളകിഴേ�തി

ൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207278027 കു+ുേമാൾ
527,എഴു#ുവിള 
വീ�,അരവിള കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207279094 സൗമh 148,മൂലയിൽേതാ�്,െകാല�ം കാവനാ� ശ~ികുളQര 691581

1207280545 സുനിത
9964,മരു#ടി 

പടി+ാ,തിൽ ,മരു#ടി കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207281392 െബ?ി
499,േവളZർേതാ�ിൽ ,ശ~ി

കുളQര കാവനാ� ശ~ികുളQര 691583

1207281781 ഷീലാകുമാരി
209,എൽ എJ 
നിവാJ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207281787 കാർ#ിക
1027,മാണി�hവിലാസം,ശ

~ികുളQര കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207282974 ജൂലി
1004,മ+ിേനഴ#് തറ 

മരു#ടി,െകാല�ം കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207283673 -ശീേലഖ

1804,അഖിലം,ക?ിേമൽേച
രി കാവനാ� പി ഒ 

െകാല�ം കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207283957

എJതർ 
ബനഡി��

1400,തേ[ഴ#് 
േതാ�്,ശ~ികുളQര കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207284620 പനിയ2ാൾ
1510,െവളിപുരയിടം,ശ~ി

കുളQര കാവനാ� ശ~ികുളQര 691581

1207286206 േജാൺ വി

1114,മ+ിേനഴ#് 
ക?ിേമൽേ[രി,കാവനാ� 

പി ഒ കാവനാ� ശ~ികുളQര 691581

1207286215 ,ിൻ സി

1117,വളവിൽ േതാ�ിൽ 
ക?ിേമൽേ[രി,മരു#ടി 

പി ഒ കാവനാ� ശ~ികുളQര 691581

1207286308 -ടീസ

1,െസ5് േജാർo 
ഐല5്,കുറവൻ  
തുരു#് കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207287849 ഹാൻ സി

1429,ആലുവിള 
െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര 

പി ഒ കാവനാ� ശ~ികുളQര 691581
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1207291960 സുനിത
546,കളീN�ൽ 

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207292060 െസ,ല�
844,പ)ിപുരയിടം,കാവ

നാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207292805 ഉൈസബ

1722,െതേ�ക]?ൂർ ,മീന
#ുേചരി കാവനാ� പി 

ഒ കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207293660 ജിജി
599,കാ$�പുരയിടം,അരവി

ള കാവനാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207293876 േമരിഡയാന
1750,കിഴ�ുംപുറ#് 
പുതുവൽ ,അരവിള കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207295246 ജീEമ േമരി
1349,സേ>ാE 

ഭവനം,മീന#േചരി കാവനാ� ശ~ികുളQര 691003

1207000406 റീന
1958,തു6ിൽകിഴ�തിൽ ,മ

]ാമല കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207000820 എJ സജീW
458,സജീW 

നിവാJ,-പതീU നഗർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207003471 നിഷാേമാൾ 187,നിഷാഭവൻ  ,െകാല�ം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207005783 ഷീബ
1211,വിളയിൽകിഴ�തിൽ ,

കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207012571 മിനി
14,െവ)ിേയാ$�െത�ട#് ,

െകാല�ം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207029860 ജീവൻ ധന 368,തു6ിൽ വീ�,മ]ാമല കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207031479 ഹനീഫഎം
813,െനടിയവിള 
വീ� ,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207049525 ജമീലാബീവി
1233,തടവിള പു#ൻ  

വീ�,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207060506 വൽസല
1243,െതേ�വിള 

ആ,Zർപണ,കു,ി[ിറ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207066565 സജീന
1814,ൈക�ളളിെതാടിയിൽ ,

കിളിെകാല��ർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207066665 സുേലഖ
244,ആനൂർവട�തിൽ ,കിളി

െകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207066877 ജമീല#് 
744,െവ)[ാലുവിള,കല��ം

താഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207066914 േഗാമതി
2151,മഠ#ിൽകിഴ�തിൽ ,

കല��ംതാഴം മ]മല കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207066924 ലതിക
1942,മഠ#ിൽപടി+ാ,തി

ൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207067860

സുൽബ#്  
എൻ

2092,െവള�>റവീ� ,കിളി
െകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207067963 ഉഷാകുമാരി 959,വയലിൽ വീ� ,െകാല�ം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068432 ശാ>2
2227,ശരT നിവാJ , 

കാ$�പുറ#്  വീ� ,മ]ാമല കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068450 മജീ/

1594,വരാലുവിള 
ചിറയിൽ 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068453 സജീദ 1404,രായരവീ�,കു,ി[ിറ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068465 െപാ?2അ2
1913,മാധവമ(ിരം,കിളി

െകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068507 വസ>
2013,വിളയിൽ 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

Page 235 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207068508 രമ
1616,െതQുവിളപടി+ാ,

തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068530 സതീേദവി
1619,കല��വിളപു#ൻ  
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068547 രാധാമണി
1378,ക ല��◌ുവിള 
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068558

-ശീലതാ 
മേഹE

1493,-ശുതിമ(രിം,കിളിേകാ
ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068580 ഓമന
453,ആലുവിള 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068627 മണിയ2
4305,വരാലുവിള 

ചിറയിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068639 ഷഹുബാന#് 
1734,ഷഫീ�് 

മൻ സിൽ ,കു,ി[ിറ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068646 സുജാത
1696,ആലുവിള 

വട�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068653 െക.ഉഷ
1375,കല��വിള 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068684 നാസില
1670,എഎംആർമൻ സിൽ ,

കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068737 രു{ിണി
1675,ആലുവിള 
വീ� ,കിളിേകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068748 ഇ(ിര�ു$ി
878,അനീഷാഭവൻ  ,കിളി

െകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068763 സXജു

856,കു?ുവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068775 സരസCതി
1815,തട#ിൽ 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068781 -ശീജ
1543,വിള��റ#്  
വീ� ,കിളിെകാല��ർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068797 സരിത എJ
20,െതേ�വിള,കിളിെകാല�Z

ർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068805 സുധ

1554,വരാലുവിള 
ചിറയിൽ 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068818 െചല�2

137,കല��വിള വീ� 
കിളിെകാല�Zർ ,കിളിെകാല�Z
ർ കല��ംതാഴം പി ഒ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068832 ഓമന

253,കല�v#്  വീ� 
കിളിെകാല�Zർ ,കിളിെകാല�Z

ർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068855 ബീനാകുമാരി
638,സതി 

മ(ിരം,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068856 -പസ?കുമാരി 127,പു>ലവീ� ,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068858

രാജലU് മി 
അ2 എൽ

177,വിജയമ(ിരം,കിളിെകാ
ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068863 സCർ]2
2067,കു,ിവിള 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068864 അ<ിളി

2005,കു?ുവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004
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1207068875 വസ>കുമാരി

1640,പടി+ാേ,ചരുവിള
പു#ൻ  

വീ� ,,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068884 സുഷമ
1371,പറ<ിൽ 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068919

അംബികകുമാ
രി

123,കല��വിള 
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068921 റഷീദാബീവി
1405,രായര 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068932 ബീനാകുമാരി
1510,ബീനാമ(ിരം,കിളിെകാ

ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068944

രാധാമണി 
എJ

281,ആദർ� 
ഭവൻ  ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068981 അംബിക
1831,തട#ിൽ 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207068997 ഉഷ
120,കല�v#്  

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069002 പാർpതി
179,ചാ<�ുള#്  
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691005

1207069011 -ശീജാത
323,ചിറയിൽപു#ൻ  
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069013 രാധ
637,തടവിള 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069014 ലളിത
417,െനടിയ 

വിള,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069036 ബിജു
1206,ഒ,9ാവിള പു#ൻ  

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069045 സുൽഫ#ു
205,മു)ൻ േകാ$്  

വട�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069055 റംല#് ബീവി

359,േവടൻ വിള വീ� , 
സാദാ#്  നഗർ -
46,,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069057 ഇ.ഹസീന
261,ഷഹബാJ 

മൻ സിൽ ,,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069059 ശhാമള
647,ഇട��ര 

െത�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069094 താഹിറ

94,കല��ംവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069114 ചി-തേലഖ
1377,കല��വിള 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069119 അനീസ
326,ഫാ#ിമാ 

മൻ സിൽ ,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069138 ലീലാമണി
583,രാജ 

മ(ിരം,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069153 നജീമ
316,ഒ,9ാവിള 
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069155 വിജയ2.െക
782,ചിറയിൽ 

െത�തിൽ ,കിളിെകാല�Za കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069184 ഉഷാകുമാരി
691,ചിറയിൽ 

െത�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069196 അനീJ
53,മൂർ[ാം 

വിള,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004
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1207069208 റുഖിയ#്
660,ആദിൽമൻ സിൽ 

െനടിയവിള,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069209 സബീല
745,സനു 

നിവാJ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069224 സുനിത
1184,ചു$റ 

വിള,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069228 ൈലലാ
278,താഴ#ു -ഗീൻ  
ഹൗJ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069248 സഫീലാ ബീവി
1915,േവടൻ  

വിള,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069253 ഹയർ?ിസ
251,പുലിയഴിക#്  
വീ� ,കു◌ിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069284 ആരിഫാബിവി
1607,ഷാൻ  

മൻ സിൽ ,കിളിെ�ാല��ർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069289 ഷീല

546,ഇട��ര 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെകാ

ലൂർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069303 സുൽഫ#് 

1360,ഷാനവാJ 
മൻ സിൽ , സാദ#്  നഗർ -

57,,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069309

റാണി 
കുമാരി. എJ

598,മണി 
മ(ിരം,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069320 ഷീബ
656,ഭഗവതി 

കുഴിയിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069325 ഹംസാബീവി
359,പൂവ6ു 

വിള,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069346 പുEപവല�ി
682,പുEപ 

മ(ിരം,കിളിെകാല�Za കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069359 വിജയകുമാരി
1902,ഗണപതി 

വിലാസം,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069384

പാ#ു2ാബീ
വി

508,പു#ൻ വിള 
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069403 ഐഷാബീവി
554,കാ$�ംപുറ#്  
വീ� ,കി)ിെ�ാല��ർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069430 ജയവർxനൻ
681,ക]മംഗല#്  
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069453 െനസീമ
143,കളീലഴിക#്  
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069457 സബൂറബീവി
233,പൂവQുവിള 
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069460 രജിത
254,േകാണ#ു 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069542 ശാ>
907,കാ+ിN� 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069805 -പമീള
1270,െത�ട#ു 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207069970 ഷാജുxീൻ
475,ഫാ#ിമാ 

മൻ സിൽ ,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207070101 ഷീല
1789,െചറുനാ$� 
വിള,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207070247 മാജിദ
1108,മുകു?ലിൽ 
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004
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1207070271 സിgധു
1198,പാ6ാ#്  വിള 

വീ� ,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207070377 സരസ2
255,രമണി 

വിലാസം,കിളിെകാല�Za കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207071049 സരള2
156,കുളQരN�ൽവീ� ,

െകാല�ഠ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207071066 മുല�ബീവി
731,മുതിേര#ുവീ� ,കിളി

െകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207071701 സുൽബ#് 
250,വട�ുംഭാഗ#്  

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Za കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207071871 ഷാഹീദാബീവി

1639,സാദ�#് മൻ സിൽ 
  താഴ#്  

കിഴ�തിൽ ,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207071950 തുളസി

57,ആന( വിലാസം, 

ശാJതാ നഗർ 
37,,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207072061 ഓമന
799,സരളാഭവനം,അയ#ി

ൽ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207072449 െനദീറ

387,ഷംനാ/ 
മൻ സിൽ ,ഷംനാ/ 
മൻ സിൽ ക?ിേമൽ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207072466 ഷാഹിദ
436,പാറേശരിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207072610 അജിതകുമാരി
839,കു,ി�ാ�വട�തിൽ ,

കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207072736 യേശാദ
165,ലതാമ(ിരം,കിളിെകാ

ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207072738 മൃദുല
489,പാറേശരിെത�തിൽ ,

കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207072793 േദവരാജൻ
185,നായാടി#റവീ� ,കിളി

െകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691008

1207072896 എJ .േശാഭ
630,െനടിയഴിക#് ,കിളി

െകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691005

1207073904

മിനി.എJ . 
െക. പി)

1672,രായര 
വീ� ,കിളിെകാല�Z൪ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207074147 ലU് മി

31,പുേല�ലികാവു് , നഗർ -31, 

ദിവh 
ഭവനം,,കിളിെകാല�Z൪ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207074547 ശകു>ള.എൽ
100,വിജയ 

നിവാJ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207074876 താഹിറ
1442,ചരുവിള 
വീ� ,കല��താഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207074900

െനബീസാബീ
വി

651,ഷീജാ 
മൻ സിൽ ,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207076360 േശാഭിത
545,െനടിയവിള 

കല��ംപുറ#്  വീ� ,,െകാല�ം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691005

1207076535 തJനി

1053,തടവിള വീ� 
കാരുണh നഗർ തൻ സീൻ  

മൻ സിൽ ,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207077239 നസീമ

953,എ[് .എം മൻ സിൽ , 
ഐശCരh നഗർ 
50,,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004
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1207077624 ജാന2
1325,വലിയവിളകിഴ�തി

ൽ ,അയ#ിൽ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207081322 രമ

158,മടN�ൽ 
പടി+ാററതിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207083662 സുജാത
630,കല�v#് 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207100673

സുധർമിനി 
എJ

1780,ദിവhാലയം,കിളിെകാ
ല�Zർ വരാലുവിള 

ചിറയിൽ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207140989 ജമീല#് .എ[് 
1099,മുബാറ�്  

മൻ സിൽ ,കിളിെ�ാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207162205 ഷഹുബാന#് 
664,മുളള�കാ$ിൽപടി+ാ,
തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ ,ക$വിള കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207187653 വസ>കുമാരി
1064,അനുദിൽJ ,കല��ം>ാ

ഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207187682 െസമീനാബീവി
328,മംഗല#്  

ലUംവീ� ,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207187698 കൃEണ2
1843,െവളളംെകാളളിവിള 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207187715 സീന#് 
655,ഷിഹാബുമൻ സിൽ ,കി

ളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207187727 റഹിയാന#് 
18889,അസുറാമൻ സിൽ ,കി

ളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207187729

എJ .ൈഹറു
നിസബീവി

1124,അസിംമൻ സിൽ ,കല��ം
താഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207187748 കരുണാകരൻ
1558,ആരതിഭവനം,കിളി

െകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207187767 സൗദാ ബീവി
1309,സഫീനമൻ സിൽ ,കല��ം

താഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207187768 സബീല
1944,തJനിവില�,കിളിെകാ

ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207187781

-പബിത.,െക 
-പദീn

1912,കമലാലയം,കല��ംതാ
ഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207187791 ഗീതു
1388,ഗീതുഭവനം,കല��ംതാ

ഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207187799 ൈലലാബീവി
1183,കു?ുവിളപടി+ാ,ാ

തിൽ ,കല��ം>ാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207187831 തുളസി
1299,ശhാമമ(ിരം,കല��ം>ാ

ഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207187840 ഷരീഫാബീവി
439,ഷാജഹാൻ  

മൻ സിൽ ,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207187858 മുബീന
946,കുനുവിളെത�തിൽ ,ക

ല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207187868 ൈലലാബീവി
1548,കാവുവിളപടി+ാ,ാ

തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207187887 അശCതി
1303,മംഗല#്  
വീ� ,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207187892 സCർ]2ാൾ
1339,ലUംവീ� ,കിളിെകാ

ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207187900 ൈറഹാന#് 
857,വാറുവിളവീ� ,കിളി

െകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207187902 ഷീജ
1014,ചരുവിളവീ� ,കിളി
െകാല�Zർ ,,കിളിെ�ാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004
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1207187924 ശശികല സി
1960,മു�ടവിളയിൽ ,കിളി

െകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207187973 രാജ2
1295,മംഗല#് ലUംവീ� ,

പുളിയ#്മു�് കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207187994 നൂർജഹാൻ
630,പുതവയലിൽെത�തി

ൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207188019 െനസീമാബീവി
572,െനടിയവിള 

കല��പുറ#് ,കിളിെകാല��ർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691005

1207188100 സുൈബദ
721,േകാതമംഗല#് ,കിളി

െകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207188108 ജുൈമല#് 
1447,േകാതമംഗല#്  

വീ� ,െകാല�ം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207188129 ൈസനബ
517,മുസലിയാർ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207188153

സിറാജുxീൻ  .എ
J

874,വലിയ വിള പു#ൻ  
വീ� ,അനു-ഗഹ നഗർ 

52,,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207188204

റഹുമ#്  
ബീവി

538,േകാതമംഗല#്  
പടി+ാ,തിൽ ,കിലിെകാ

ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207188219 നബീസ#് 
1093,പുവQ്  വിള 

െത�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207188418 ഖദീജാബീവി
1091,തടവിള 
വീ� ,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207188482 വസ> 855,പാലാഴി,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207188564 െമഹർബാൻ
1305,ഭഗവതി�ുഴിവീ� ,കി

ളിേ�ാല��ർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207188593 ഓമന
803,ദീnതി 

ഭവൻ  ,ര6ാംനgപർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207193526

സുധർശനൻ  
പി)

2095,കുമാർ 
സധനം,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207193583 ൈഷനി
1652,വരാലുവിളചിറയി
ൽവീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207193659 കൃEണ2
163,വരാലുവിളചിറയിൽ ,

കിളിെ�ാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207193797 ഷാഹിദ
149,ഷാലുമൻ സിൽ ,കിളി

െ�ാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207193799 ഉഷ

1589,വരാലു വിള 
ചിറയിൽ 

കിളികല�Zർ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207193911 രാധാമണി
761,അരുണിമ 

നിവാJ ,കിളിെ�ാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207194243 െഷമീന
69,േകാതമംഗല#് ,കല��ംതാ

ഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207195527 ഉൈമബ
1454,ചരുവിള 

വീ� ,കിളിെ�ാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207195528 ഷംല
860,വാറുവിള 
വീ� ,,െകാല�ം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207195604 റഷീദ
652,സനൂജാ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207195610 റഷീദാ ബീവി

1003,കു?ുവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെ�ാ

ല��ർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004
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1207195651 നസീമ

1480,കു?ുവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,,കിളിെകാ

ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207195665 അജിമിനിസ
839,െതാടിയിൽ 

വീ� ,,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207195672 ൈഷലജ
671,വാറുവിള 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207195693 ഷംഷർജാൻ
1058,ചരുവിള പു#ൻ  

വീ� ,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207195709 െനസീമ
1872,ചരുവിള 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207195718 ൈലലബീവി
704,വാറുവിള വീ� , 
കിളിെകാല�Zർ ,െകാല�ം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207195733 ഫസീല
1005,സുമvാമൻ സിൽ ,കിളി

െകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207195761 സഫിയ
926,പളളിപടി+ാ,തിൽ ,

കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207195771

എഹിയാബീ
വി

1048,സി�ി�്  
മൻ സിൽ ,െകാല�ം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691001

1207195804 സബീന
1054,ചരുവിളപു#ൻ  
വീ� ,കിളിെകാല�Za കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207195809 നദീറ

1051,കിണറുവിള 
പടി+ാ,തിൽ , 

ചരുവിള പു#ൻ  
വീ� ,,കല��ഠതാഴഠ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207195829

ഉൈസബാബീ
വി

1916,േവടൻ വിളെത�തിൽ ,
കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207195830 റംലാബീവി
762,തടവിള പു#ൻ  
വീ�,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207195840 ഉൈസബ
986,കു?ുവിള 

പടി+ാ,തിൽ ,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691021

1207195845

അdദുൽ 
അസീJ

873,വയലിൽപു#ൻ  
വീ�,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207201265 മിനിേമാൾ
865,ആതിരാലയം,,അയ#ി

ൽ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207202596

ഷംല ബീവി 
െജ

159,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207202839 ലത
1094,സജി 

മ(ിരം,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207202990 േശാഫിത
1491,െസN/ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207203160 േമരി
27,അതുലh 

ഭവൻ  ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207203322 ഗീതാ മണി.എ
659,നായരുവിള 
വീ�,െകാല�ം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207204041 ബി(ു
220,പു#ൻ  വയലിൽ 
വീ� ,കിളിെ�ാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207204435 സിgധു
698,അ#ം 

ഹൗJ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207204466 നാസില
619,െച�ുംമൂ� 

വട�തിൽ ,കീളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207204563 ആരിഭ
701,തടവിളവീ�,കിളിെകാ

ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004
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1207205015 ബുEറ ബീവി

621,സുമv മൻ സിൽ , 
ഒ,9ാവില 

വീ� ,,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207206871 നൂർജഹാൻ

1116,ഫാ#ിമാ മൻ സിൽ 
ചരുവിള സലാമ#് 
നഗർ ,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207207549 ബീനാ
771,പൂമുഖ#ു 

വട�തിൽ ,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207207584 ജുൈമല#് 
147,അബീനാ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207207587 സബൂറ
1340,െഹൽമിൻ  

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Za കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207207878 ഉൈലമ
1171,െതാടിയിൽ പു#ൻ  

വീ�,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207207893 ഹസീന

1228,ചിറനാ$്  
വിള,കിളിെകാല�Zർ ,കി)ി

െ�ാല��ർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207208505 അംബിക
996,മു)ംേകാ� 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207209296 ഹസീന

988,ഹാഷിർ മൻ സിൽ 
സലാമ#് 

നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207209444 റഷീദ
1093,തട#ിൽവിള 

പു#ൻ  വീ� ,,കരിെ�ാ� കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691005

1207209607 ൈഷനി
358,അജു 

നിവാJ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207209942 രാധ

30,വലിയ മാടം 
െതാടിയിൽ 

വീ� ,,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207210288

അനില പി 
െജേറാം

177,ചരുവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207210705

ഫാ#ിമാബീ
വി

27,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207210706 സരസCതി
759,രാജമ(ിരം,,കിളിെകാ

ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207211262 ഷീബ
135,ചരുവിള 

പു#ൻ വീ�,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207211334 ജയകുമാരി
599,ഗീതു 

ഭവനം,കല��ം>ാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207212047 സബൂറാബീവി
1439,െതാടിയിൽ പു#ൻ  

വീ� ,,കിളിെ�ാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207212435 താജിത
353,െകാ[� വീ$ിൽ 

െതാടിയിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207212656 സുൈബല#് 
2180,മു�ടകിഴ�തിൽ ,,ക

ല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207213406 നിശാ>് 
633,െകാ�ാല 

വയലിൽ ,,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207213475

ബാ#ിഷാബീ
വി 1518,തടവിള,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004
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1207213531 നസീമ

437,ഷിഹിനാ 
മൻ സിൽ ,ൈക�)ി 

െതാടിയിൽ ,,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207215155 പരിമളം
187,ലാലി 

ഭവൻ  ,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207215178 സുധീന
1058,വാറുവിള 
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207215427 ബി(ുകുമാരി
196,അരുൺ 

ഭവൻ  ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207215872 േശാഭന
510,െതാടിയിൽ 
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207215937 -പസ?
53,പാലവിള 

വട�തിൽ ,കിളിേ�ാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207220297 സീന#് 
1229,െഷ}നാമൻ സിൽ ,ക

ല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207220345 ഷാജിതാബീവി

723,േകാതമംഗല#്  
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207221362 അംബിക
848,കരി@ൽ 
ഹൗJ ,െകാല�ം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207223092 വTസല

791,രാേജEഭവൻ  ,കല��ംതാ
ഴം,കിളിെകാല�Zർ ,കിളിെകാ

ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207223093 േസാമലത

0,ഫീൽkവhൂ,കല��ംതാഴം,

കിളിെകാല�Zർ ,കിളിെകാല�Z
ർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207223130 വാഹിദ

242,േച-<ാവയൽ 
പു#ൻ വീ� , 

കല��ംതാഴം,,കിളിെ�ല��ർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207223148 സിtുേമാൾ ടി

39,െപാ?ാലയം. 

ആലുവിള, 

കിളിെകാല�Zർ ,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207223150 രജിത

1382,കല��വിള വീ� , 
കിളിെകാല�Zർ ,കിളിെകാല�Z

ർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207223305 അസൂറ

588,കാവുവിള വീ� , 
കിളിെകാല�Zർ , 

െകാല�ം,കല��ഠതാഴഠ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207223313

ആർ .അനിതകു
മാരി

332,സംഗേമശം സമJത 
നഗർ ,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207223860

അdദുൾ 
ഹ�ിം

335,െകാ[�വീ$ിൽ 
െതാടിയിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207224201 സിgധു

1053,അXജന ഭവനം, 

കല��ംതാഴം പി.ഒ, 

കിളിെകാല�Zർ ,,കിളിെ�ാ
ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207225879 റഹിയാന#് 
820,കടയിൽ 
വീ� ,കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691005

1207228157

വിജയ 
കുമാരി

411,ൈഫസൽ 
മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004
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1207228526 -ശീജാേമാൾ
1327,േവടൻ വിള 

െത�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207228551 െറജിേമാൾ
616,റാJേകാേ$o,കിളിെകാ

ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207228579 ആരിഫാബീവി
167,എ എJ 

മൻ സിൽ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207228624 സലിന ബീവി
1233,ഫാ#ിമ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207228627 സു-പഭ
1853,ക]ൻ  

നിവാJ,കിളിെ�ാല��ർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207228677 നാജിമ ൈബജു
499,ൈബജു 

മൻ സിൽ ,കിളിെ�ാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207228769 -പസാ/
506,മഠ#ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691005

1207228800 മXജു
254,ൈമലവിള 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207228914 ഷ}ന
1254,വിളയിൽ 
വീ�,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207228921 അനീസാബീവീ
657,ക$വിള 

െതാടിയിൽ ,കല��ഠതാഴഠ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691001

1207228971 സജീന
1770,സിയാ/ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207229054 ലതിക സി
465,ആന( 

ഭവനം,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207229109 രാധാമണി
747,െനടിയവിളകിഴ�തിൽ ,

കിളിെ�ാല��ർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207229158 സതി
1255,വിളയിൽ 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207229319

ഹരി-പിയ 
വിവി

175,വിജയമ(ിരം,കിളിെകാ
ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207229337 ഷജില
41,െകാ�ാല 

വയൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207229401 -ശീജാ കുമാരി
135,ജയകൃEണ,കിളിെകാ

ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207229648 ഫാ#ിമ
634,വാറുവിള 

െതാടിയിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207229676 ലീല
224,െച-<5ഴിക#് 
വീ�,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207230369 റൂമിനാ ബീവി
166,െകാേ-പ#്െതാടി,െകാ

ല�ം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207230572 പുEപവല�ി
517,വയലിറ�#്,കിളി

െ�ാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207230575 രജനി  എJ
644,ആദിതhൻ  

ഭവനം,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207232793 ആമീന ബിവി
517,അനീഷാ 

മൻ സിൽ ,മQാ� കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207234086

പി.എJ. 

േദവരാജൻ
421,േദവ 

നിവാJ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207234242 ബി(ു
1356,കുടജാ-ദിയിൽ ,കിളി

െ�ാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207235730 െഷറീനാബീവി
706,കാ$�ംപുറ#് 
വീ�,കിളിെ�ാല��ർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

Page 245 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207236083 താഹിറ
638,ഭഗവതികുഴിവയലിൽ 
പു#ൻ വീ�,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207237871 ബിജി എം
656,ച-(വിലാസം  
ക$വിള,കിളിെകാല�Za കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207239715 ഉമാേദവി
1192,കു?ുവിള പു#ൻ  

വീ�,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207240406 സുഹറാബീവി
1447,ചരുവിള 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207240427

ൈഷലജകുമാ
രി

453,ആലുവിളവീ�,കിളി
െകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207240668 സുജ
1307,മാധവ 

വിലാസം,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207241515 രാധിക 377,വിളയിൽ വീ�,െകാല�ം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207242023 ഹസീമ 658,ക$വിളവീ�,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207242400 സുധർ2ണി

32,സാഗർ നിവാJ 
വരാലുവിള 

കല��ംതാഴം,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207242927 വിജയ2
55,വിനയാ 

ഭവൻ  ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207243974 റഷീദ
1524,കിഴേ�വീ�,കി)ി

െ�ാല��ർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207244034 ഇ(ിര
220,േമലതിൽ 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207244462 ഉഷ
660,ജി#ുഭവൻ  ,കിളിെകാ

ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207245363 റംലബീവി
1173,കു?ുവിള 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207246865 -ശീജ
725,അനിതാലയം,കി�െകാ

ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207248112 സീന#് 
740,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207249001 മുംതാJ
921,കല��വിള 

വീ�,കിളിെകാല�Za കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207251236 െനദീറ
128,കല��വിള പു#ൻ  
വീ�,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691005

1207252156 ഉൈദഫ
788,വാറൂൽചൗരിN�ൽ 

ഹൗJ,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207252430 മ�ു
18,ചിറയടിയിൽ 

പു#ൻ വീ�,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207252916 അജിത
341,െകാ[�വീ$ിൽ 
െതാടി,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207253762 സുേലഖാബീവി
47,കളരിവട�തിൽ ,കിളി

െകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691021

1207254776 ഫസീലാബീവി
1053,വാറുവിള 
വീ�,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207255048 ൈസജാ
911,വയലിൽ 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207255584 റജിന
758,കാ$�ംപുറ#് 
വീ�,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004
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1207256929 ജാJമി െക
1516,ഫിർദൗJ,കിളിെകാല�Z

ർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207257756 സജീന
1520,എ.പി.െക. 

മൻ സിൽ ,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207258432 നജുമ
1009,തടവിള പു#ൻ  

വീ�,അയ#ിൽ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207259345

സീന#് 
ബീവി

643,നിസാം 
മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207259549 തH് നി.എം
60,സ\ന 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല��ർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207259798 നബീസ#്
959,റഹിമൻ സിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207260103 ആസിയാഉ2
783,കല��വിള 
വീ�,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207260675 ബി(ു
1010,തടവിളവീ�,കിലിെകാ

ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207260846 െജ. കയൽവിഴി
140,പുളിയ#് 

വട�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207261235 സുധ
618,വൃ(ാവനം,കിളിെകാ

ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207261494 െനസിയാബീവി
598,സുഹാന 

മൻ സിൽ ,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207261588 സജിന
1006,ചരുവിള 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207261726 അജിതകുമാരി
1284,തട#ിൽ 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207262529 ശhാമള
368,കുഴിവിള 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207262594

ഫാ#ിമാബീ
വി

1092,മുജീd 
മൻ സിൽ ,കിളിെ�ാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207263054 ചി-ത

178,ചരുവിള പു#ൻ  
വീ� 

കിളിെകാല�Zർ ,കിളിെകാല�Z
ർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207263202 സുൈബദ
661,ഹസീന മൻ സിൽ  
ഒരുമനഗർ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207263332 സജീന 616,െകാല�5v#്,െകാല�ം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207264546 നൂ^നിHാ
1092,ൈറഹാൻ  

മൻ സിൽ ,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207264591 ഷംന
266,ബംiാവിൽ 

വട�തിൽ ,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207264792 ഷംല
1333,െവ)ംെകാ)ിവിള,

കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207265051 സൗമh
1187,ൈനഷാനമൻ സിൽ ,കി

ളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207268145 െനബീസ#് 
935,ഫാ#ിമ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207268378 സജിനി

741,ഷാജഹാൻ  മൻ സിൽ  
േറായൽ 

നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207268848 സജീന
684,ഷിയാJ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207269135 സജീനാബീവി
687,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004
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1207269336 Jമിതാകുമാരി
343,അ<നാ$് 

വീ�,കിളിെകാല��ർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207269385 ശശികല
244,കരുണ,കിളിെകാല�Zർ 

കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207269533 ൈലല
534,വട�ട#ു വീ� 
ഒരുമ നഗർ ,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207270322 സിgധു

421,അനീE 
ഭവനം,കിളിെകാല�Za 

കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207270421 ൈഷനി
39,ഫാ#ിമമൻ സിൽ ,കിളി

െകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207270635 റസീനാ
755,െനടിയവിളകല��ംപുറ
#് വീ�,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207270938 ദർശന
630,അർ[ന 

ഭവൻ  ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207271018 ലതിക 649,വാറുെതാടി,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207271333 ആബിദാബീവി

712,വയലിൽ വീ�, 

പറ@ിമാംവിള,കിളിെകാല��
a കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207271394 മായ.െക
655,കാ$�ംപുറ#് 

പു#ൻ  വീ�,കല��ം>ാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207271636 സുഗgധി 70,-ശീഭവൻ  ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207274335 ബി(ു എJ 482,ബി(ു എJ,കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691005

1207274834 എ മിനി
618,കാ$�വിളവീ�,പവി-തം

 കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207274862 സീന#്
81,ആയിഷാ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207275521 ഷീബ എJ

645,മു)��ാ$ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207278837 സുലിന
603,ചൂ$റവിള 

കിഴ�തിൽ,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207283767 റസിയ
1151,ജുമാന 

മൻ സിൽ ,സലാമ#് നഗർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207284209 ബി(ുേമാൾ
252,പൂജാ നിവാJ,എം 
എJ നഗർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207285794 സുജി
372,കുഴിവിളവീ�,കിളിെകാ

ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207285796 അമിന
658,അമീന,കു?#ു വീ� 

അJന മൻ സിൽ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207286257 മായകുമാരി

2168,പാലവിളവീ� 
പവി-തംനഗർ ,പറ@ിമാംവി

ള കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207287139 െഷമീന

202,െതQുവിള 
െത�തിൽ ,മലയാളം 

നഗർ കിളിെകാല�Zർ പി 
ഒ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207287277

രമേദവി 
അ2 എJ

1192,കു?ുവിള പു#ൻ  
വീ� സലാ#് 
നഗർ ,കല��ംതാഴം 
കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004
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1207287810 േബബി
583,വട�തിൽ വീ� 

ഒരുമ നഗa,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207288088 സgധh
2640,െവളളംെകാളളിവിള 

വീ�,കു,ി[ിറ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207288797 സജില
808,വലിയ വീ�,കാേവരി 

നഗർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207288842 മമത

752,അജിഭവനം  
മ]ാ>റെതാടിയിൽ 

േറായൽ നഗർ 
കല��ംതാഴം പി 
ഓ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207289124

മാജിത 
ബീവി എ

1188,കു?ുവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,സലാമ#് 

നഗർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207289701

രാഗിേമാൾ 
ആർ എH്

3001,സൗപർ]ിക,ഒരുമ 
നഗർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207289885 സിമി.ജി.എJ
124,കു,ിവിള 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207290110 മിനി
81,കല��വിള 

വീ�,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207290115 േരEമ

218,കിടQിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,,ി െക 
എം സി പിഒ കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691005

1207290425 െഷമീന
1599,നിബിൻ ഷാ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207290770 ഓമന

1320,പാലവിള 
പു#ൻ വീ�,യുണിേവRസ

ൽ നഗർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207291287 രമh
750,രമൃ ഭവനം,നU-ത 

നഗർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207291629 രജനി
245,േമലതിൽ 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207291670 സജിത
104,കളരിപടി+ാ,തിൽ ,

നhൂനഗർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207291902 ഷാനിഫാ
1758,വയലിൽപു#ൻ  
വീ�,അലയൻ J നഗർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207292400 ശംനാ
1032,ഫ�ിയാ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207293172 സിXജു റാണി
18,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,െകാല�ം കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207293501 രാഗി.ജി.ആർ
2735,േദവി 

തീർ�ം,സമJതനഗർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207293544 രജനി ആർ
2148,പു#ൻ വിള 

വീ�,രാമാനുജൻ  നഗർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207294161 രാജി
1350,മൂലയിൽ 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207294200 നിലീന ബാബു
1126,ചരുവിള 

െത�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207294271 ഷീജ 1927,തJ ലി,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207295076 സുനിത
450,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ�,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004
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1207296107 ൈഷനി
502,െ◌എരാ,ിൽവീ�,കിളി

െകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Za 691004

1207195717 സജീനാ
132,കു?ുവിള 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ െകാ,@ര 691004

1207000489

രാേജശCരിഅ
2

303,രാഹുൽ 
നിവാJ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ െകാല�ം (ഈ�്) 691004

1207011153

െഷമീന 
ഹുൈസൻ 387,ഇട#റ,െകാല�ം കിളിെകാല�Zർ െകാല�ം (ഈ�്) 691004

1207011238

എH് .ഷ�ീലാ
ബീഗം

760,സുൽഫി�ർ 
മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012266 ത@മണി
296,കു?ിൽകിഴ�തിൽ ,ആ

-ശാമം കിളിെകാല�Zർ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207013477 മാധവൻ
740,കുളQരN�ൽ ,കിളി

െകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ െകാല�ം (ഈ�്) 691004

1207234143 ലൂബാബ#് 
1176,കിളിെകാല�Zർ ,കിളി

െകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ െകാല�ം (ഈ�്) 691004

1207007124 ശശി-പഭ
1201,സജി 

നിവാJ ,കട�ാ�ട കിളിെകാല�Zർ െകാല�ം (െവ�്) 691008

1207018953 റഫീസ
20,റീെസ,ിൽെവ�് േകാളനി,

െകാല�ം കിളിെകാല�Zർ െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207068810 െപാ?2

762,വയലിൽ 
പു#ൻ വീ� ,കിളിെ�ാല�Z

ർ കിളിെകാല�Zർ െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207073007 വി,ി
135,േജാണി 

െഡയിൽ ,െകാല�ം കിളിെകാല�Zർ െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207073405

കുൈറഷാബീ
വി

462,ഭാവനാ 
നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ െകാല�ം (െവ�്) 691005

1207193688 സലീന
1579,വരാലുവിളചിറയിൽ ,

കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207204809

ലി,ിൽ 
\ളവർ

538,തുരു#ിൽ ,േകാേ$്v�
കം കിളിെകാല�Zർ െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207221193 ഉഷാകുമാരി
720,ലUമിനിവാJ ,ലUമി

നട,െകാല�ം,െകാല�ം കിളിെകാല�Zർ െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207221217 േജാസn

446,െക$�ംഗേ=രി 
െത�തിൽ ,േകാ$N�കം,

െകാല�ം കിളിെകാല�Zർ െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207229322 വിജയ2 പി

578,പു#ൻ വിള 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207229410

ഉഷാകുമാരി. 
എJ.െക

559,വടേ�വീ�,കിളിെകാ
ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207229454 ൈഷജ
361,ഹാഷിം 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207229594 ഫാസില
178,പറ@ിമാംവിള 
വീ�,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207230315 െമേഡാണ
599,ഗീതു 

ഭവനം,കല��ംതാഴം കിളിെകാല�Zർ െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207233417 ചി-ത എJ
599,അv�ാേകാളനി,െകാ

ല�ം കിളിെകാല�Zർ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207234721 ജി മണി
922,വലിയവിളകിഴ�തിൽ ,

ര6ാംന<ർ കിളിെകാല�Zർ െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207237578 ൈഷനി
623,അഫിയാമൻ സിൽ ,കിളി

െകാല��ർ കിളിെകാല�Zർ െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207262851 മിനി
1159,മംഗല#് 
വീ�,േകാ$N�കം കിളിെകാല�Zർ െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207270423 നിതh
315,െച$ിയാർ 

േകാംപൗ6്,െകാല�ം കിളിെകാല�Zർ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207280548 ഷ�ീല 32,ആരാധന,ലUമിനട കിളിെകാല�Zർ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207281395 മായ
546,തുരുേ#ൽവീ�,േകാ$

Nകകം കിളിെകാല�Zർ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207282680 വിമല

1125,വയലിൽ വീ�   
േകാ$N�കം 

വാർk,െകാ$ാരം നഗർ കിളിെകാല�Zർ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207200790 ലU്മി -പഭ
250,ലU്മി ഭവൻ  
പാേ@ാണം,മുഖ#ല കിളിെകാല�Zർ തൃേ�ാവിൽവ$ം 691577

1207064084

േഗാപാലകൃഷ
ണൻ 962,കാ+ി#റ,കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Zർ മQാ� 691005

1207066064 അംബിക 712,മുരളീഭവനം,കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Zർ മQാ� 691005

1207066163 ൈലലാബീവി
615,എ െക ജി േകാളനി 

നഗർ ,,കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Zർ മQാ� 691005

1207066437 രാധ2ാൾ
1216,രാേജE 

മ(ിരം,കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Zർ മQാ� 691005

1207067338 നസീറാബീവി
10940,ചരുവിള 

വീ� ,കിളിെ�ാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ മQാ� 691004

1207068255 അജിത
432,േശാഭനാമ(ിരം,കരി

േ�ാ� കിളിെകാല�Zർ മQാ� 691005

1207070867 ൈലല
1523,െവളിയിൽ 

വീ� ,ക?ിേമൽേചരി കിളിെകാല�Zർ മQാ� 691004

1207070897 ബീന
742,പുളിയ#് വീ�  

മാ->ിക��റം,േകായി�ൽ കിളിെകാല�Zർ മQാ� 691004

1207070910 ശശികല.എJ
1167,െചറുകരവീ� ,കിളി

െകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ മQാ� 691004

1207072393 സുധ
96,െവേ$ലിൽ 
വീ� ,െവേ$ാലിൽ കിളിെകാല�Zർ മQാ� 691004

1207075247 സുധ
920,പ6ാരv#് ,കരിേ�ാ

� കിളിെകാല�Zർ മQാ� 691005

1207140794 ൈഷല
750,മഠ#ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,മങാ� കിളിെകാല�Zർ മQാ� 691015

1207147272 രമ

361,കടമന വീ�  
-പിയദർശിനി നഗർ  

കിളിെ�ാല�Zർ ,കിളിെ�ാ
ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ മQാ� 691004

1207154118 ഹസീന
167,ഓടാ�)ിയിൽ 
വി�,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ മQാ� 691005

1207192920 ഫസീലാബീവി
196,ത$ാംതറയിൽവട�തി

ൽ ,കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Zർ മQാ� 691005

1207228972 ബീന
786,േരവതി 

നിവാJ,കി)ിെ�ാല��ർ കിളിെകാല�Zർ മQാ� 691004

1207236657 ഷംല െക

39,ആഷി� 
നിവാJ,കരിേ�ാ�     

 കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ മQാ� 691015

1207237605 ഫസീല
302,ഫസീല 

മൻ സിൽ ,കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Zർ മQാ� 691005

1207241618 -ശീജ  എJ
1080,േമ[ിറ 

െത�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ മQാ� 691004

1207250387 മാജിത
1162,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,മQാ� കിളിെകാല�Zർ മQാ� 691004
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1207256943

ഫാ#ിമു#്  
ഹസീനാബീവി

422,മുതിേര#് 
പടി+ാ,തിൽ ,മൂ?ാം 

കു,ി കിളിെകാല�Zർ മQാ� 691004

1207279130 നoമ

288,മഫാJ മൻ സിൽ  
ജനകീയ 

നഗർ,ച(നേ#ാ�് കിളിെകാല�Zർ മQാ� 691014

1207279140 െഷമി

576,ചാമവിള വട�തിൽ 
  ,ി െക എം 
സി,കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Zർ മQാ� 691005

1207281429 വിജിേമാൾ
467,കീഴു$v#് 
വീ�,കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Zർ മQാ� 691015

1207287457 ജയലU് മി
1303,അഭിജി#് ഭവൻ ,,ി 
െക എം സി കരിേ�ാ� കിളിെകാല�Zർ മQാ� 691005

1207289557 ഷീജ
407,േവQേ=രി 

വട�തിൽ ,കിളിെകാല��ർ കിളിെകാല�Zർ മQാ� 691004

1207290143

റൂബി 
അല�സാ6ർ

140,ഗിരിജ ഭവനം,മാനവ 
നഗർ കിളിെകാല�Zർ മQാ� 691004

1207292080 -ശീേദവി 438,-ശീ നിലയം,മQാ� കിളിെകാല�Zർ മQാ� 691005

1207202172 ശകു>ള
186,ഓലി�ര വയൽ 
പു#g വീ� ,ത$ാമല കിളിെകാല�Zർ മvനാ� 691020

1207202615

ൈഫസി  
സജിന

403,പുതു�ാലിൽ ,പ)ിമു
�് കിളിെകാല�Zർ മു6N�_ 691010

1207006310 സുനിത
125,S.S.Bhavan, സൗഹാർദ 
നഗർ -83,,കി ളി െകാ ല�Zർ കിളിെകാല�Zർ വടേ�വിള 691004

1207006782 സബീന
94,മ]ാൻ  

വാതു�ൽ ,,െകാല�ം കിളിെകാല�Zർ വടേ�വിള 691004

1207007318 -ശീജ 1193,ജയഭവൻ  ,വടേ�വിള കിളിെകാല�Zർ വടേ�വിള 691010

1207007571 ബീവി�ു+് 
292,ആശാരിയഴിക#ുവീ� ,

വടേ�വിള കിളിെകാല�Zർ വടേ�വിള 691010

1207007687

കൃEണകുമാ
രി

317,ചി�ു 
നിവാJ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ വടേ�വിള 691004

1207011954 -പമീള. െക
1974,അേശാകവിലാസം,,,വ

ടേ�വിള കിളിെകാല�Zർ വടേ�വിള 691010

1207073861 ത@മണി 611,മാടൻ വിള,പ$#ാനം കിളിെകാല�Zർ വടേ�വിള 691021

1207075737 ശാ>2
24179,സ�ായവിള 
വീ� ,പു>ല#ാഴം കിളിെകാല�Zർ വടേ�വിള 691004

1207076175 വസ> എJ
54,കാവറകിഴ�തിൽ ,പു>

ല#ാഴം കിളിെകാല�Zർ വടേ�വിള 691004

1207076560 ജഗദ2

264,ചി�ു 
ഭവൻ  ,ഐശCരhനഗർ -

47,,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ വടേ�വിള 691004

1207076621 ഭാർ�വിയ2
24,വിദhാഭവൻ  ,മീനാUിന
ഗർ -22,,പു>ല#ാഴം കിളിെകാല�Zർ വടേ�വിള 691004

1207077984 പുEപലത
1012,േതാ$ിൻ കരയിൽ 

വീ� ,വടേ�വിള കിളിെകാല�Zർ വടേ�വിള 691010

1207082192 സുധർമണി
781,വാറുെതാടി പു#ൻ  

വീ�,വടേ�വിള കിളിെകാല�Zർ വടേ�വിള 691010

1207082306 ഇ(ിര െക
864,േരാഹിണി,െവ6൪മു

� കിളിെകാല�Zർ വടേ�വിള 691010

1207082468 സുമതി. എJ
716,കുറുമൂ$ിൽ ലUം 
വീ$ിൽ ,വടേ�വിള കിളിെകാല�Zർ വടേ�വിള 691021
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1207084407 നബീസ#് 

1766,കു,ി�ാ� 
വട�തിൽ ,വടേ�വിള,,വ

ടേ�വിള കിളിെകാല�Zർ വടേ�വിള 691010

1207188221 െറസീന
886,ഫാ#ിമാ 

ൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ വടേ�വിള 691004

1207201703 ൈശലകുമാരി
1473,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ� ,വടേ�വിള കിളിെകാല�Zർ വടേ�വിള 691010

1207202054 െക.മണി
83,പരേമശCര 
ഭവൻ  ,െകാല�ം കിളിെകാല�Zർ വടേ�വിള 691021

1207203311 രTന2
36,വി വി 

നിവാJ ,,പു>ല#ാഴം കിളിെകാല�Zർ വടേ�വിള 691004

1207228040 മായാേമാൾ 1457,വടേ�വിള,,െകാല�ം കിളിെകാല�Zർ വടേ�വിള 691021

1207229660 സിtു െക
818,കാവറവീ�,പു>ല#ാ

ഴം കിളിെകാല�Zർ വടേ�വിള 691004

1207246196 സീന -പസ?ൻ 1902,പുലരി,വടേ�വിള കിളിെകാല�Zർ വടേ�വിള 691010

1207265697 ൈലല
1533,ഫർഹാന 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ കിളിെകാല�Zർ വടേ�വിള 691004

1207281815 അ�ു

569,സുജി നിവാJ  
ഓറിയ5ൽ 

നഗർ,പ$#ാനം കിളിെകാല�Zർ വടേ�വിള 691021

1207291122

അപർ] 
അജി#് 

1618,കല��വിള വീ� 
ഗുരുേദവ 

നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ പി 
ഓ കിളിെകാല�Zർ വടേ�വിള 691004

1207044917 മXജുഷ 504,മിഥില,മുരു(ൽ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044816 ഇ(ിര 448,പ>ിയിൽ ,മുരു>ൽ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045120 ജയകുമാരി 174,വയലിൽവീ� ,മുരു>ൽ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040631

ച-(േശഖരൻ  
പിളള

365,നിലേ#കിഴ�തിൽ ,ക
ടവൂർ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040883 ലതിക
524,െകാNപളളികളരിപടി
+ാ,ാതിൽ ,കടവൂർ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040928 ഗിരിജ 168,ദിവhാഭവനം,കടവൂർ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041782 ഭവാനി

399,ദിവhനിവാJ ,,മുരു>
ൽ കു�ന െപരിനാ� പി 

ഒ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044804 ഗംഗ 169,േദവിഭവൻ  ,കൂ�ണ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 695601

1207044750 മിനിേമാൾ
398,െതQിൽപു#ൻ വീ� ,

മുരു>ൽ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044791 വിജയകുമാരി
362,വയലിൽ 

കിഴ�തിൽ ,െപരിനാ� കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044863 വിജയ2
460,കാവി5െത�തിൽ ,കു

�ണ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044880 ഉഷ എJ
656,ഭവാനീJ ,അ�ാലുംമൂ

� കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044881 രാജി -പദീn
24,ആർ .പി.നിവാJ ,കൂ�

ണ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044947 മിനി
851,പുളി�ിയിൽ 

വീട,മുരു>ൽ ബി കു�ണ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045054 േശാഭന
250,ക6#ിൽ 
പടി,മുരു>ൽ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045095 എJ ഗീത
65,വയലിൽവട�തിൽ ,കു

�ണ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

Page 253 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207045145 dെളയിസി
314,വരയിൽ പു#ൻ  
വീ� , മുരു>ൽ ,കു�ണ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045193 സുേഖാ-തി 188,ആതിരാലയം,കൂ�ണ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045608 സിനിേമാൾ
217,ൈപQാവിൽ ,അ�ാ

ലുഠമു� കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045215 വിലാസിനി
521,ക6#ിൽപടി+ാ,

തിൽ ,മുരു>ൽ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045219 െപാ?ി.വി.
365,കാരി�വയലിൽ ,പന

മൂ� കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045223 അനുജാദാJ
547,കാരിN�ൽ 
വയലിൽ ,നീരാവിൽ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045231 രാധാമണി 325,െതQിൽവീ� ,കു�ണ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045252 സാവി-തി
413,േകായിവിളപു#ൻ വീ

� ,മുരു>ൽ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045259 േമബിൾ
377,പുതുവയലിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കു�ണ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045267 കൃEണജി#് 
42,ത$ാേശരിൽവീ� ,െപരിനാ

� കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045287 ജയ-ശീ
573,െതQിൽ പു#ൻ  

വീ�,കു�ണ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045316 ഷീല
114,േപരിേ=രി 

േമേലതിൽ ,മുരു>ൽ ബി കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045319 ശhാമള
143,ത$�വിളകിഴ�തിൽ ,

െപരിനാ� കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045323 അംബിക
133,ത$�വിളകിഴത�തിൽ ,

െപരിനാ� കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045330 ആന(ഭായി 512,ആന(ഭവനം,മുരു>ൽ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045334 സിgധുേലഖ 403,അനില ഭവൻ  ,കു�ണ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045383 ബിനു
451,വരയിൽ 

െത�തിൽ ,കു�ണ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045418 -ശീേദവി
311,േകായിവിള 
െത�തിൽ ,കു�ണ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045488 മിനി
617,േരവതി, മുരു>ൽ 

ബി,,മുരു>ൽ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045578 ത@മണി 374,പുതുവയലിൽ ,കു�ണ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045675 ജൂബിലി
79,െകാേല�ാ?ിൽവീ� ,മുരു

>ൽ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045683 ഉഷാകുമാരി
387,ത$ാേ=രി 

െത�തിൽ ,,മുരു>ൽ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045712 അന(കുമാരി

316,െകാേല�രിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,തൃ�ടവൂ

ർ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045809 ശശികുമാരി
376,വയലിൽ 

കിഴ�തിൽ ,മുരു>ൽ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045821 തുഷാര
357,മൂേതാട#് 

കായൽവാരം,കു�ണ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045823 ബീന
368,െതQിൽകിഴ�തിൽ ,

കു�ണ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207046275 ലീലാഭായി
288,പളളി�േശരി,അ�ാ

ലുംമൂ� കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207046516 പി.െക.ഓമന 53,െതാടിയിൽ വീ� ,കു�ണ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601
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1207046579 നoമി 1,ചിറയിൽ വീ� ,െപരിനാ� കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207200600

രാേജ-(ൻ  
എJ

872,േചമൂടി 
െത�തിൽ ,തൃ�ടവൂർ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207202440 ബി(ു
19,അ6ൂർേമലതിൽ ,കടവൂ

ർ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207202620 കുസുമകുമാരി
654,ഹരിത 

നിവാJ ,അ�ാലുംമൂ� കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207202779 പൗളിൻ
366,െകാ[�െതQുവിള 

വീ� ,കടവൂർ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207207236 വിജയകുമാരി
234,േമലൂ$്  

വയലിൽ ,മുരു(ൽ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207207816 ഷീബ. എൽ
189,ഇടയിലപ>ിയിൽ 

വീ� ,കു�ണ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207210989 മിനി ബി
127,െകാേല�രിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,മുരു>ൽ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207213231 ദീnതിേമാൾ
1020,കാരി�ൽ 
വീ� ,നീരാവിൽ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207214898 ജയ-ശീ
721,േവേ<നിN�_,കടവൂ

ർ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207221896 പാൽന.ഒ
1,നിരക#്  

പടി+ാ,തിൽ ,മൂരൂ>ൽ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207230969 -ശീജ ആർ
52,െതാടിയിൽ 
വീ�,മുരു>ൽ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207230973 സുജാത ബി 424,ചാ-പായിൽ ,െപരിനാ� കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207231084 വിനീത
455,ശാരദാ 

മാധവം,കൂ�ണ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207231683 സിgധു
196,േതാ$#ിൽ 
വീ�,െവടുവിള കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207234591 സgധhാ
49,ച>�ട പു#ൻ  

വീ�,മുരു>ൽ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207238572 അംബിക.എJ
299,അഖിൽ 

ഭവനം,മുരു>ൽ ബി കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207238932 േദവദ#
678,-ശീവിനായകം,െപരിനാ

� കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207255063 രജിത 390,സജിഭവനം,കു�ണ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207265273 സിനി 42,പു#ൻ  വീ�,കു�ണ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207266004 സിgധു
94,ലതികാ 

മ(ിരം,മുരു>ൽ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207268055 ൈഷലജ
194,എം.എJ 

നിവാJ,മുരു>ൽ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207269299 ജയ 445,പുണർതം,കൂ�ണ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207272491 നാസില
916,പ)ി�േ=രി 

കിഴ�ിൽ ,അ�ാലുംമൂ� കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207273407 ഷീബ
1599,പുതുവയലിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കൂ�ണ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207286729 സുനില
361,െപാഴിയിൽ  
കിഴ�തിൽ ,കു�ണ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207290021 സൂരhേലഖ
144,ത$�വിള  

കിഴ�തിൽ ,കു�ണ കു�ണ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045781 അജിത 59,െതേ�വിള,പനമൂ� കു�ണ തൃ�രുവ 691601

1207046203 അസുമാബീവി
121,െകാ[�വിളകിഴ~ിൽ ,

ഞാറN�ൽ കു�ണ തൃ�രുവ 691601
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1207044990 ബി(ു
527,താ?ി�ൽ 

െത�തിൽ ,നീരാവിൽ കു�ണ െപരിനാ� 691601

1207216976 നസീമ
103,നൗഫിയ 

മൻ സിൽ ,ഉമയനല�Zർ കുരീ��ഴ ഇരവിപുരം 691589

1207080885 ൈസഫിനിസ
177,അംജാ/ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം കുരീ��ഴ ഇരവിപുരം 691011

1207208224 നസീറ
462,പി എ 

െഹൗJ,കvാല�ൽ കുരീ��ഴ ഇരവിപുരം 691010

1207209600

സബൂറാ 
ബീവി

136,കുള��റ#്  
കിഴ�തിൽ ,,ഇരവിപുരം കുരീ��ഴ ഇരവിപുരം 691011

1207214349 നിഷാ
222,പറ$യിൽ വീ� 

,,െകാല�ം കുരീ��ഴ ഇരവിപുരം 691011

1207239595

സജിതാ 
ബീഗം എം

174,െവളിയിൽ പു#ൻ  
വീ�,പ)ിമു�് കുരീ��ഴ ഇരവിപുരം 691010

1207241053 നസീറ
1029,ഹ\സാ 
മൻ സിൽ ,െകാല�ം കുരീ��ഴ ഇരവിപുരം 691010

1207244255 ഷീബ
1073,സുമv 

അ�ാർ$്െമ5്,പ)ിമു�് കുരീ��ഴ ഇരവിപുരം 691010

1207248233 ജാJമിൻ
412,ഈ[�ളളിെ#ാടി,ഇര

വിപുരം കുരീ��ഴ ഇരവിപുരം 691020

1207249067 സലീന
98,കു?ുംപുറ#് 
ഹൗJ,കvാ_�ൽ കുരീ��ഴ ഇരവിപുരം 691011

1207253871 െസലീനാ
442,ദീൻ  

മൻ സിൽ ,പളളിമു�് കുരീ��ഴ ഇരവിപുരം 691010

1207265350 െറസീന
235,പറ$യിൽവീ�,കvാല

�ൽ കുരീ��ഴ ഇരവിപുരം 691011

1207271850 ജലീന
302,കvാലN�ൽ ലUം 

വീ�,പളളിമു�് കുരീ��ഴ ഇരവിപുരം 691011

1207273804 െഷമീറ
145,െവളിയിൽ 

പുരയിടം,കvാലN�ൽ കുരീ��ഴ ഇരവിപുരം 691011

1207280811 െറJലി

460,പാ6ിയഴികം,സംസം 
നഗർ കvാലN�ൽ 

പ)ിമു�് കുരീ��ഴ ഇരവിപുരം 691010

1207285058 െഷമീറ

187,സമീർ മൻ സിൽ  
ആസാ/ നഗർ  
കുള��റ#് 

ഹൗJ,ഇരവിപുരം കുരീ��ഴ ഇരവിപുരം 691011

1207286512 ഫാ#ിമ
1015,ഫാ#ിമ 

മൻ സിൽ,ഇരവിപുരം കുരീ��ഴ ഇരവിപുരം 691011

1207066807

അ2ു�ു$ിയ
2ാൾ

1159,-ശീനിവാJ ,അUയന
ഗർ -37,,കട�ാ�ട കുരീ��ഴ കിളിെകാല�Za 691008

1207204085 നൂർജിേമാൾ
722,നിസാ 

മൻ സിൽ ,,മQാ� കുരീ��ഴ കിളിെകാല�Za 691004

1207282621 ആശാവിജയൻ
322,ഹരി-ശീ,മൺേ-ടാതുരു

#് കുരീ��ഴ കിഴേ�കല�ട 691502

1207003720 ഇ(ിര
747,െകാല�5ഴിക#്  
വട�തിൽ ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207028391 പുEപലത.ഒ 1723,വയലിൽവീ� ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207028536 സരസCതി
1566,മഠ#ിൽ 
വീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207028785 -ശീകല 319,ക]ിമു,#് ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207029074 സു}റ
844,മാേതരു 

വയിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (ഈ�്) 691012
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1207029163 സരസCതി
243,െചേ�രി 
വയലിൽ ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207029234 സജിന ബീവി
1098,െവളിയിൽ 
പറ<ിൽ ,കുരി��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207029542 പാരിഷ
2352,െവ$യിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207029684 എൽ .ഗീത
265,െതാടിയിൽ 
വീ� ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207031051 േമരിേജാൺ
1065,ഇര$�ട 
വീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207030796 ഐഷ#് 
2277,െവളിയിൽവട�തിൽ ,

കവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207030991 സുേലാചന
765,വിളയിൽ 

വീ� ,കുരീ��ഴസൗ#് കുരീ��ഴ െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207031031 ജയ-പകാ�
894,െകാ[യ#്  
വീ� ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207031216 ജുബാബ#് 
148,അേശാകാ 
ഭവൻ  ,,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207066808 െക.കനക2ാൾ 37,-ശീനിവാJ ,,കട�ാ�ട കുരീ��ഴ െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207203601 അംബിക
1134,ആ,�ർ കിഴ�തിൽ , 
ആ-ശാമം മിഡിൽ ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207235175 വഹീദ 469,ആ,�പറ<#്,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207236350 സീന#് 
624,െവളിയിൽ 

െത�തിൽ ,കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207248457 ബുഷറ
899,പാർവതി 

നിവാJ,ആ-ശാമം കുരീ��ഴ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207254140 മായ
883,െചേ�രി 
വയൽ ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207260003 സീന#് 1094,A.S.ഹൗJ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207272284 മായ 1421,അUN,കട�ാ�ട കുരീ��ഴ െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207272840 േരവതി.എJ
100,വനിേതE 

മു�#ുവീ�,ആ-ശാമം കുരീ��ഴ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207273299

അ�സിന.എJ
.സി 1393,നിംസി,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207216474

ദീപ  വി 
എJ 896,ന(ാവനം,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207216509 റംലബീവി

10,നിരക#്  
പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ 

ഈ�് കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207216600 വിജയലU് മി
1930,വലിയകിഴ�തിൽ ,മന

യിൽകുളQര കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207216818 അനിസ
992,െവ$ികിഴ�തിൽ ,മാമു

$ിൽകടW കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207002159 ഓമന
1155,ആററൂർ 

കിഴ�തിൽ ,ആ-ശാമം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207014404

ആർ .ജയലU് 
മി

195,-ശീറാം-88,േദശിംഗനാ� 
നഗർ ,,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207017045 ജൂഡി,് 
411,കളിയീലിൽവീ� 

െപരിനാ� പി ഒ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691601

1207018897 െമ,ിൽഡാ
813,െസ,ിൽെമ5് േകാളനി,പ

)ിേ#$ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207019852 രാഗിണി
1071,ഗേണE 
ഭവൻ  ,കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207020397 വസ>ി  ആർ
960,സീേയാൺ ,ആ-ശാമം 

െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207024734

ശhാമള 
കുമാരി 415,രാധാമ(ിരം,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207025806 സിgധുജ 34,വലിയഴിക#് ,കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207026083 ജലജ
262,പറ<ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207026182 സീത2
739,വാഴ�)ി 

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207026320

സു}ദാ 
ബീവി

1512,പനമൂ$ിൽ  
വട�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207026476 േലഖ
907,േതാ�ിൽ പു#ൻ  

വീ� ,മുള@ാടകം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026482 സു}റാബീവി
1955,പാറN�ൽ 
പടി.,കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207026484 രമണി 561,-ശീജാലയം,,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207026741

M.ആബിദാബീ
വി

491,പാ#ിമാ മൻ സിൽ 
162,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027022 ഗീത
1023,ക6#ിൽവീ� ,കുരീ

��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207027145 ചി-ത കുമാരി
358,െചേ�രിവയൽ ,െകാ

ല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207027637 െസൽവി 786,േഗാകുലം,േഗാകുലം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207028337

സേ>ാEകുമാ
ർ

1660,വടേ�മുള�ാടകം,കു
രീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028343 സബില
284,പറ<ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207028394 രാധ
673,െചേ�രി 

വയലിൽ ,കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207028475 സുശീല
460,പാല�ാ� 

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��െ◌ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207028497

കീർ#ിേമാഹ
ൻ  ഡി

735,െത�ീനഴിക#്  
വീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207028523 നസീഹാബീവി
1112,കുഴീ�ിലാ�ിൽ 

വീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207028531 ശശികല
925,കടിയംപളളി 
വിളയിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207028556 േസാമൻ
209,-പീതാ 

നിവാJ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207028560 സുഭാഷിണി
585,നാരായണമംഗലം,കുരീ

��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207028571 സുജാത 289,കാർ#ിക,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207028646 ജയച-(ൻ  ജി
603,അജി ഭവൻ  ,മാമൂ$ിൽ 

കടW കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207028700 സുധർ2
1057,േകാ$��റ#്  
കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207028706 അംബിക
1238,കരിപുപടി+ാ,തിൽ

,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207028715 ലതാമദനൻ
1349,പുതിയ വീ$ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207028716 സലീല
2283,െവളിയിൽവട�തിൽ ,

കുരി��ഴെവ�് കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003
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1207028766 രാധമണി
1356,െചേ�രിവയലിൽ ,കു

രീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207028772 ലതിക
784,േകാ$��റ#് 
വീ�,കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207028779 വിജയ2
798,േകാ$��റ#്  

പടി+ാററതിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207028795 േശാഭ ററി.ജി 499,തരയിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207028807 ബി(ു
1261,െതേ�പ6ാര#ിൽ ,

െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207028862 വിജയകുമാരി
1642,െത�ട#്  
വട�തിൽ ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028872 അനിത
983,അ2ിനഴിക#് 
വിളയിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207028877 ഉഷ െക
1174,നിരക#്  

വട�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207028881 ബി(ുേമാൾ ,ി
892,കളരി അv#ു 

വീ�,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207028884 അജിത
1373,െചേ�രിവയൽ ,കുരീ

��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207028893

അമല എJ 
-പകാ�

1205,കാവിളയിൽ 
വീ� ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207028897 ആശ
1004,കുഴി�ാണ#്  

വീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691523

1207028976 സീന#് 
1066,വടേ�യ,#ുഹൗJ
 േരഖഭവൻ  ,കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207028995 ഓമന
11446,െതാടിയിൽ 
വീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029013 െക.-ശീകുമാർ
1036,െകാ?യിൽ 
വീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029035 റഹുമ#് 
2023,എJ എൻ  
വിഹാർ ,കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029036 സാറാബീവി
2009,േകാ$��റ#്  
വീ� ,,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029038 ഷംസുxീൻ
1444,ഷിജിൻ  

മൻ സിൽ ,കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029061 സി.ഗിരിജ 1293,ച-(ഗിരി,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029090 ഹലീമാബീവി
74,െവളിയിൽ 
പറ<ിൽ ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029092 ഷീജ 2301,അനിതമ(ിരം,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029109 േശാഭ
1541,െചേ�രി 

വയലിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029133 -ശീകല
1420,രാജീW 

മ(ിരം,തിരുമുല�ാവാരം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029136 ഫാസിലാബീവി
1953,പാറN�ൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029164

സരസCതി 
എJ

1278,വിനീT 
നിവാJ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029196 െനസീമാബീവി
1499,കാവv#്  

പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029204 മണിയ2
2112,പ$5v#്  
തറയിൽ ,കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003
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1207029209 സുഗgധി
41,പുളിവിള 
വീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029228 വിജയലU് മി 1414,രാധാ മ(ിരം,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029230 രമണി
1356,െചേ�രി 
വയൽ ,,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029239 െബ,ിൽഡാ
1507,സിേയാൺ 
വില�,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029240

േവണുേഗാപാ
ൽ

1329,പുതിയ 
വീ$ിൽ ,കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029254 ഹസീന
1020,ഷഹാന  

മൻ സിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029310 സുഷമകുമാരി
349,െചേ�രി വയലിൽ 

വീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029324 കുസുമം
75,മേതര വയലിൽ 

വീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207029327 പുEപലത
355,പറ<ിൽ 

വട�തിൽ ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029369 ആരീഫ

1109,പറ<ിൽ 
െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ 

െവ�് കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029536 ദീപ
1575,മടാ�ുഴിയിൽ 

വീ� ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029384 മിനിഅനിൽ
761,േതാ�ിൽ പു#ൻ  

വീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029407 താഹിറ
1194,കരി��രv#്  

വീ� ,കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029412

അബുബ�
ർേകായ

1109,വാഴപ)ി 
പടി+ാ,തിൽ ,,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029413 ബീയാ 1220,ത[5v#് ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029428 ഹയറു?ിസ
1013,വിളയിൽ പു#ൻ  

വീ� ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029439 ൈലലാബീവി
1283,വയലിൽകുളQര,മൂല

@ര കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029463 ഓമന
1369,െചേ�രി വയലിൽ 

വീ� ,കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029467 ഭാർ�വി
1520,വയലിൽ 
വീ� ,,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029477

വി.എം.ഐഷാ
ബീവി

1186,ഫിേറാJ 
േകാേ$RJ ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029484 ദീപ
150,മാേതരുവയലിൽ ,െകാ

ല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207029492 അബുസ

690,ഷംനാ/ 
മൻ സിൽ ,േതാ�ിൽ നഗർ -

59,,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029496 സരസCതിയ2
1460,കരി�Zകിഴ�തിൽ ,

കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029508 കു+ുമണി
1558,പ$5v#്  
വീ� ,,കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029512 സുമാംഗി
1493,കാ$ിൽ 
ഹൗJ ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029521 ആബിദാബീവി
371,േതാ�ിൽപുരയിടം,കു

രീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029540 രാജൻ
1586,മാേതരി വയലിൽ 
പു#ൻ  വീ� ,,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003
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1207029558 റഹിയാന#് 
1842,െവളിയിൽപറ<ിൽ ,

െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029559 ചി?ു.യു
305,വലhഴിക#്  

െതാടിയിൽ ,,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029579 രേമ�
1092,തറയിൽ പു#ൻ  

വീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029588 ഗിരിജ 1565,ക6#ിൽ ,കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029591

കൃEണകുമാ
രി

1600,കുള#ിെ5 
പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029600 രാധ2
1532,വയലിൽ 
വീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029621 ൈസന
1873,ആേനഴ#ു 

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029622 സിtു
610,-പഭാകര 

മ(ിരം,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029636 എ.െക.മണി
1776,പണ5യ#്  
വീ� ,അUരനഗർ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029645 വനജാUി
594,പു#ൻ  വീ� 

പടി+ാ,തിൽ ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029658

രാജലU് മിഅ
2

1688,ആേനഴു#്  
വീ� ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029677 ജമീലാബീവി
1968,പാറN�ൽവട�തിൽ

,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029678 ലീലാ2 ഡി
1107,ഹിമാ 

നിവാJ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029696 േബബി
1829,മാേതരു 

വയലിൽ ,തിരുമുല�ാവാരം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029700

സബുറാബീവി
 എ

221,പറ<ിൽ 
െത�തിൽ ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029715 സുേരEബാബു
917,െത�ട#്  

വട�തിൽ ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029821 കലാേദവിയ2
684,പുളിവിളയിൽ ,ശ~ികു

ളQര കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029891

എH് . 
കലാേദവി

563,നടയിൽ 
വട�തിൽ ,മുള@ാടകം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207030066 അജിത
2264,െവ$യിൽ്  
വീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207030095 ൈലല 2212,െവ$യിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207030274 നദീറ
860,പളളിപടി+ാ,തിൽ 
മുതിരപറ<്  നഗർ ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207030290 ആയിഷ
443,നൂഹാമൻ സിൽ ,കുരീ��

ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207030297 െപാ?2 2187,േതാ�ിൽവീ� ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207030340 മ�ു.ആർ

2199,േതാ�ിൽപുരയിടം,

േതാ�ിൽനഗർ -
56,,കുരീ�ിഴ െവ�് കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207030408 ഷ�ീലബീവി
264,പ6ാര#ിൽവീ� ,കുരീ

��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207030410

ജീബാബ#ുബീ
വി

302,േതാ�ിൽപുരയിടം,െകാ
ല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003
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1207030425 സുനിത

1011,പറ<ിൽ 
വീ�,മണലിൽ നഗർ 

കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207030475 സബീലാബീവി
1360,ബീലാൽ 

മൻ സിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207030493 മിനി.,ി.
1176,പാണ5v#്  വീ� 
കുരീ��ഴ,തിരുമുല�ാവാരം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207030495 ശുഭാരാജൻ

376,േതാ�ിൽപുരയിടം,േതാ
�ിൽ നഗർ -55,,കുരീ��ഴ 

െവ�് കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207030635 സജിനി
6303,അനിതാമ(ിരം,രാമ

ൻ കുളQര കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207030658 മിനി കുമാരി 49,nളാമൂ$ിൽ ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207030758

റസിയാ 
റഹുമാൻ

242,െച�ളളി 
വട�തിൽെകാല�ം,കാവനാ

� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207030805 ഷർമിള 584,െപരു<)ിൽ ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207030860 വിജയകുമാരി
1631,ശിവൈശലം,,ആശാ൯

മൂ�് കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207030879 ഷീല 409,ഉഷാ മ(ിരം,,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207030925 മുനീറാബീവി
593,െച�ളളിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കുരീപുഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207031113

ലതാകുമാരി 
എJ

186,െപാ$�കാവിൽ 
വീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207031166 രാഗിണി 943,കാവിളയിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207032504 വനജ
908,-പഭാകരമ(ിരം,കാവ

നാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207064824 സുജാത

352,െചേ�രി വയൽ 
മണലിൽ നഗർ ,കുരി��ഴ 

കാവനാ� പി ഓ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207108982

നിർ2ല 
.എJ

53,എJ .എൻ  .നിവാJ ,പു
ളിവിളയിൽ ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207200434

കൃEണകുമാ
രി

1564,മഠ#ിൽ 
വീ� ,കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207201035 അല�ികാ
902,വലhഴിക#ു 
െതാടിയിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207202731 സുനിത
46,െകാല�5ഴികം 

െത�തിൽ ,കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207203085 ഗിരിജാകുമാരി
349,െചേ�രി വയലിൽ 

വീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207204592 ശാ>2
1555,പ$v#്  
വീ� ,,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207206477 -ശീലത
926,െത�ട#ു 

വട�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207206593

മിനിേമാൾ 
എം

711,മൂ?ാം 
പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207206603 -ശീജ.എJ
54,പ$ാണി അഴിക#്  

വീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207207265 ഇ(ിര
2004,കടിയൻ പളളി 
വിളയിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207208180 ഓമനപി)
952,കുള#ി5 

വട�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003
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1207210307 സിgധുകുമാരി

1597,െത�ട#് 
വട�തിൽ ,കുരീ��ഴ 

െസൗ#് കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207213315 ഷാജില 372,ത[5ഴിക#് ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207213324 േബബി
803,പാണ5v#്  
വീ� ,,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207221300 നൂർജഹാൻ

153,മാേതരു 
വയലിൽ ,കുരീ��ഴ,,കുരീ

��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207221382 ബീവികു+് 
2095,പ)ിപടി+ാ,തിൽ ,,

കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207222492 റജീലാബീവി

458,പളളി 
പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ 
െവ�് ,െവ)യി$<ലം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207229088 സിtു 65,െത�ട#ു വീ�,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207229148 ൈലജു ഐ
86,െവ$യിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207229384 ൈഷലജ
305,വലിയഴിക#് 

വീ�,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207229437 ലതിക
326,പാലുവ)ി പു#ൻ  

വീ�,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207229637

അജിതകുമാരി
 സി 348,െപാ$�കാW,കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207230547 െജ അബിളി 244,ആ,�[ിറ,ആ-ശാമം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207230686 ഖദീജ എJ
1214,പ)ികിഴ�തിൽ ,കാ

വനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207230885 മിനി
651,ബി.െക.മ(ിരം,കുരീ��

ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207231225

എJ .ഷാമാബീ
ഗം

70,ഫാ#ിമ 
മൻ സിൽ ,ആേനR#ുമു�് 

കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207231885 ആശാ സ(ീn
327,ശരണhാ 

ഭവനം,അറുനൂ,ിമംഗലം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691015

1207232074 ഹസീന
218,സംസം നഗർ 

172,ത$ാമല കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691020

1207232997 ത@മണി
341,െപാ$�കാവിൽ ,കുരീ��

ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207233186 ബി(ു 520,കട<ാ$് വീ�,ആ-ശാമം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207236126 വിജയകുമാരി
328,വലിയകാW 

െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207236141 അസീന
213,പറ<ിൽ 

വീ$ിൽ ,കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207239681

സബിതാബീവി
 എJ

259,പറ<ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207239792 േലഖ
1372,കുഴി�ാണ#് 

വട�തിൽ വീ�,കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207240992 ശാലിനി 943,കാവിളയിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207242192 ര�മി. സി
787,േരാഹിണി,കുരീ��ഴ 

കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207244699 െശൽവി
17,പാണ5v#് 
വീ�,മുള@ാടകം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691012
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1207248934 ഷാജിദ
347,െപാ$�കാവിൽ ,കുരീ��

ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207249360 ജാJമി എJ
421,ഷാ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691010

1207250182 ഷംല
169,താഹിർ 

നിവാJ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207251564 മിസിറിയ
497,മുതിരv#് 
വീ�,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207253142 ജയ-ശീ
690,െവളിയിൽപറ<ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207254812 ച-(ിക
358,െചേ�രിവയൽ , 
കുരീ��ഴ,കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207255126 മിനി ബി(ു
1163,ഷാജി 

നിവാJ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207255618 നസീമ
861, െവളിയിൽ 

പറ<ിൽ ,കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207258060 സലീന
693,ൈഷലജ 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207258598

പി.മീനാUിയ
2

2126,പു#ൻ വീ$ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207262051 ൈസന 2266,തറേമൽവീ�,കാവനാ� കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207264984 ൈഷല 580,ആലിയ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207265567 റഹിയാന#്
572,െവ$യിൽ 

െത�തിൽ ,മേതതര നഗർ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207265645 ചാ(ിനി എJ
356,നസിയ 

മൻ സിൽ ,ത@േ=രി കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207267525 ഉമാേദവി
1158,സുഭ-ദാ 

മ(ിരം,പു?#ല കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207271266 ശhാമള

949,ഇര$കട 
പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ 

 െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207271339 ജാരിയ#് 
140,മുനീറ 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207273011

-പസ?കുമാർ 
പി

585,കടിയംപ)ി 
വിളയിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207273111 റഹുമ#്

1326,ദാറുൽ ഇ�r  
പാറN�ൽ 

ഹൗJ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207273229 മ�ു നിസാം
280,പറ<ിൽ 

ഹൗJ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207273284 -ശീലത 1239,വയലിൽ വീ�,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207274165 നJറിൻ
469,താo 

അ�ാർ$്െമ5്,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691010

1207274662 െസNഫുനിസ
644,കാവിളവട�തിൽ ,െകാ

ല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207275090 സജിനി ഇ െക
397,അേQവീ$ിൽ 
െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207275727 സുമv
1888,പറ<ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207275888 ഷിജിന

158,തvിൽ 
വടേ�തിൽ ,കുരീ��ഴ 

ഈ�് കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691012
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1207288848 ഷാനി
279,രാജീW 

മനദിരം,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691601

1207289944 മിനിയ2
1043,വിളയിൽ 
വീ�,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207291929 രാഖി
1464,കാവിളയിൽ 

വീ�,വിേവകാന( നഗർ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207292709 ഗീത
135,വയലിൽ 

വീ$ിൽ ,ആന(വല�ിശCരം കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207294388 സഫിറബീവി
450,പ)ിപടി+ാ,തിൽ ,
മുതിരപറ<് കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207294395 സഫീന എ
734,പ)ികിഴ�തിൽ ,കുരീ

��ഴ കുരീ��ഴ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207042117 ഭാരതിയ2 484,കരുണാലയം,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042980 ജയകുമാരി
194,വാഴയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189593

ഇ(ിരാഭായി
അ2

164,െത�ിനഴിക#്  
കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189624 ലില�ി
569,കാ$�വിള 

പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189627 ലി5 101,േമേലമQാ� ,കുരി��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189635 -പസ?കുമാരി
421,നീലവീ$ിൽ 

പുതുവൽ ,കുരി��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189737 ച-(ിക
245,േപരീ�ുഴി 

െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189738 വിേനാ/ 687,െതേ�[ിറ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189751 ൈലല ബീവി
103,ആ�ൽ 

െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207207915 േറാസിലി
359,േപ�ൽ 

,കായൽവാരം,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207207932 െജHി

268,മുല�േ=രി 
പടി+ാ,തിൽ , 

കുരീ��ഴ,കൂരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207215186 സുമിനാ

683,പാറ�)ി 
െത�തിൽ   ഹാഷിർ 

മൻ സിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207221697 േമരീറീ#
187,കാവനാ$് വിള 
വട�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207221997 ലീലാേമരി
470,െസ5്േതാമJ 
ഐല5്,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207222062 ൈലലു
126,ആൻ  

േകാേ$o ,,കുരി��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207238905 സിമിേമാൾ
650,കളതി 

കിഴ�തിൽ ,കുരി��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207239258 രജനി
71,േപ�ൽ 

കായൽവാരം,കുരി��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207252988 വസ>കുമാരി
357,കല��വിള 

പടി+ാ,തിൽ ,കുരി��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207256315

വിജയകുമാരി
 എJ 219,-ശീനിലയം,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207256717 തുഷാര.,ി
153,തു6ിൽ 
വീ�,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601
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1207257691 ഷീല 22,കരുണ,കുരീ�Zഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207275778 ധനh എJ
429,ഗിരിജാ 

ഭവനം,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207276139 സരസCതി
0,കല��വിളപടി+ാ,തിൽ ,

െപരിനാ� കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691602

1207276147 വിശCലUമി
853,വടേ�#് 
ഭവൻ  ,െപരിനാ� കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207279259 സിനി 685,േദവന(നം,കു�ണ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207280491 വിനിത
785,െകാലലൻ  

പറൻ ബിൽ ,കുരീപപൂഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207282735 സനില
710,െത�ട#് 

പടി+ാ,തിൽ ,മതിലിൽ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207282927 ഷാനിഫ
514,മുതിരവിള 

െത�തിൽ ,അ�ാലുംമൂ� കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207287564 ജാൻ സി
341,പുളിവിള#റ,കണിയാ

@ട കാവനാ� പി ഒ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691003

1207287796 ഷംനാേമാൾ
27,ഓടപപളളി 
വീ�,കുരീപപുഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207287973 ബി(ു
338,ചിററപപേനRതുവിള,

കുരീപപുഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207289355 ഹസീന
1131,െതേ� 

ചിറ�േരാ$്,കുരീപപുഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207295593 രാജി
3478,േജാJ 

വിലല,കുരീപപുഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207021190 -പേശാഭ
409,െവളളി�ാ$ിൽ 
െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040968

തുളസി െക 
എJ

399,നീലവീ$ിൽ ജയ>ി 
േകാളനി,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041402 രാേജശCരി
35,വാഴQൽ 

കിഴ�തിൽ ,,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041994 സുൽബ#് 
542,വടേ�[ിറയിൽ ,കുരീ

��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042037 ഷീജ
164,കു,ിലഴിക#്  
വീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042071 ഷീല
226,െത�ിേനഴ#്  
വട�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042131

-പജലകുമാരി 
െക

43,ഐശCരh 
ഭവനം,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042147 േബബി 276,ചിറ�േരാ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042184 രാേജശCരിയ2
380,തുലയിൽ പു#ൻ  

വീ� ,,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042197 രമാേദവി
182,കNപടി�ൽ 

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042204 ലളിത2
34,ച�ിയമഴിക#് ,കുരീ

��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042216 ഓമന
84,കല��വിളകിഴേ�ജയ>ി

േകാളനി,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042251 അനിത
213,കു,ിലഴക#്  
വട�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042256

വTസലകുമാ
രി

95,വാഴQൽ 
കാ$�ംപുറ#്  
വീ� ,കൂരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042259 ലതിക
276,ചി?ു 

നിവാJ ,കൂരി�Zഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601
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1207042306 ഷീജ
157,പ6ാരവിള ലUം 

വീ� ,കുരീപുഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042318 ബി(ു
173,9ാവിള വീ� 

,,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042356 ഉഷാകുമാരി

25,-പദീn 
ഭവനം,കുരീ��ഴ പി ഒ 

െപരിനാ� കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042370 അനിൽകുമാർ
587,വട�ട#്  
വീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042409 സുധർ2
288,കു,ിയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042414 സാവി-തി

173,ൈക�ടിയിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ 

പി ഒ െപരിനാ� കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042439 വിേനാദിനി
191,വടേ� 

ചിറയിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042482

രാേജശCരി 
അ2 ബി

176,െതേ�വിളയിൽ 
വീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042501 ആബിദാബീവി
130,ചിേ,ാടി 

പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042502 വിജയകുമാരി
120,മേനാo 

ഭവനം,കുരി��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042507 -ശീേദവി
197,െക$ിട#ിൽപടി+ാ,

തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042533 അനുപമ
472,കല��വിള വീ� 

,,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042537 ലതികാകുമാരി

58,േപരിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ 

പി ഒ െപരിനാ� കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042556 വിജയ2 56,വാഴQൾ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042558 േബബി സുധ
330,വാഴQൾ 
വീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042568 ശാ> സി
461,നിലവീ$ിൽകായൽവാ

രം,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042573 വിജയ2
30,െത�ിനഴിക#് െത�തി

ൽ ,െപരിനാ� കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042608

ഉൈസബാബീ
വി

123,പ6ാരവിളയിൽ 
ലUംവീ� ,,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042630 നദീറ ബീവി
385,സിxിrമൻ സിൽ ,െപരി

നാ� കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042640 സിgധു
385,കല��വിള 

പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042642 അജിതകുമാരി
90,കല��വിള 

കായൽവാരം,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042647 അജിത ,ി
44,ഐ�രകിഴ�തിൽ ,കു

രീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042666 ഗീത കുമാരി
11,9ാവറെത�തിൽ ,കുരീ

��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042674 സുധ
14,പി െക 

ഭവനം,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042675 മായാേദവി
132,ൈക�ളളിൽ 
വീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042685 ശശികല
331,പ6ാരവിള 

,,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601
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1207042862 പുEപവല�ി
237,വ�ി��ഴ 

വട�തിൽ ,െപരിനാ� കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042892 കാEമീര 597,േപരി�ുഴി,,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043017 രമ.എJ
295,ഷിവൻ ലാൽ 
ഭവനം,,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043108

എലിസബ#്  
�ളീ,J

355,കാവിളയിൽ 
ഹൗJ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043167 അരുgധതി
378,തു6ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043251 ആബിദബീവി
762,വല��ാഴ#് 

െത�തിൽ ,കുരീ�Zഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207051495 മണിയ2

305,കല��വിള 
പടി+ാ,തിൽ 

,,കുരീ�Zഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189351 സുനിതേമരി
427,സുനിതാ 

ഭവനം,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207188751 ത@മണിയ2
185,കാരമതു6ിൽ ,കുരീ��

ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691602

1207189327 മിനി
89,േതവദാന#്  

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189207 അനിത
96,കല��വിളകിഴ�തിൽ ,കു

രീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189221 െഹലൻ
239,േമലയിൽ 
വീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189235 ഓമനഅ2 404,രമh ഭവൻ  ,കുരി��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189238 വTസല
1245,കു,ിN�ാ$�വിള,കു

രീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189252 േമരി �ാൻ ലി
418,െമറിൻ  

ഭവനം,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189282

-ശീകുമാരിയ2
 െക

480,വിളയിൽവീ� ,കുരി��
ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691602

1207189319 ശകു>ള
31,എരിWേശരി 

കിഴ�തിൽ ,കൂരി��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189457 രമാേദവി
202,െത�നഴിക#് ,കുരീ��

ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189472 റാഹില 11,ചാമവിള,കുരി��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189476 -പീതാകുമാരി
592,െകാ�ാലയിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189486 െജയിന2
163,േതാ$�ംമുഖ#്  
വട�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189503

സുജിതാ 
ബീവി 73,േമേലമQാ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189589

െഷരീഫാ 
ബീവി

256,െതേ�ചിറ�േരാ� ,കു
രീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189605 കുശലകുമാരി
292,രാേജE 

ഭവൻ  ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189607 രാജം
142,കല��വിളപുതുവൽ ,കു

രീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189608 ഓമനയ2
149,ചിറ�േരാ� 
വീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189643 ഗൗരി�ു$ി
341,തുലയിൽ 

വട�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601
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1207189652 -ശീേദവിയ2
105,േപരിൽ 

െത�തിൽ ,കുരീപുഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189655 േശാഭന
384,അരുൺഭവനം,കുരി��

ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189662 ഓമന
697,പിേ)#്  
വീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691602

1207189674 സുേരEബാബു
701,സുജിത 

ഭവനം,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189714 കുൽസംബീവി
172,ആ�ൽവട�തിൽ ,കു

രീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189757 ഓമന 138,രതീEഭവൻ  ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189761 ഒസീല 119,േമേലമQാ� ,കുരി�Zഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189764 കൃEണ2
98,കു,ിയിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കുരി��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189783 രാധാമണി
438,േകാേ[ംവീ$ിൽ ,കൂരീ

��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207200577 മിനി.,ി
18,താെഴപാണമു�ം, 

രമhാ ഭവൻ  ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207200616 അനിത
194,ചി,�നഴിക#് ,,കുരീ

��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207203252 ഷീബ

534,കുള��റ#്  
വട�തിൽ ,െപരിനാ� 

കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207204404 ഉൈമബ
618,ആലുവിള 

െത�തിൽ ,കുരി��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207208789 റഷീദ
323,കള��റ#്  

വട�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207210634 സgധh
39,േദവായനി 

നിവാJ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691602

1207210791

മീനാഅനിൽകു
മാർ 172,ചിറ�േരാ$് ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207211580 -ശീലത
46,9ാവറ വട�തിൽ , 
കുരീ��ഴ.പി.ഒ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207211584

ഷാഹിദാ 
ബീവി.എം

60,മാരാ#ഴിക#് , 
കുരീ��ഴ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207211702 സജീറ
391,ആലുവിളെത�തിൽ ,,

കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207212010 മിനിേമാൾ
216,െത�നv#്  

െത�തിൽ ,,കുരീ�Zഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207213552 -ശീകല
297,ലU്മിഭവനം,കുരീ��

ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207215189 അജിതകുമാരി 377,നീലവീ$ിൽ ,കൂരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207221672 ശhാമള
641,ൈക�ടി�ൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,,കുരി��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691311

1207221743 മിനീഷാ ബീവി
481,െനൗഫൽ 

മൻ സിൽ ,െപരിനാ� കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207234891 -ശിലത
492,തുലയിൽ 

പു#ൻ വീ�,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207236048 അനിത
260,കൃEണവിലാസം,കുരീ

��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601
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1207241437 രാധിക േമാൾ 455,ദിവh ഭവനം,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207241856 െറജീന
64,ആ�ൽ 

െത�തിൽ ,കുരി��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207241866 ഹസീന
686,കുള��റ#് 

വട�തിൽ ,കുരി��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207245361 േബബി
198,െത�ിനഴിക#് 
െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207248432 മിനി
205,െത�ിനഴിക#് 

പടി+ാ,തിൽ ,കുരി��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207251608 ലിസി
18,െനടുനീളം 

പുരയിടം,കുരി��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207254523 ദീപ
139,കല��വിള 

കായൽവാരം,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207259782

ഉൈസബാബീ
വി

628,ഷാനവാJ 
മൻ സിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207259937 ജയലU് മി
180,കൃEണ കൃപ 
നിവാJ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207262086 സീന 229,ചിറ�േരാ�,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207262234 -ശീജ
435,േപാ[യിൽവീ�,കുരീ

പുഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207263053 ഷീബ
212,േതവദാന#് 
വീ�,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207263106 അശCതി

733,പാലN�ാ$് 
കിഴേ�പുതുവൽ ,കുരീ��

ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207265920 രജനി 874,േമേലമQാ�,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207265995 -പസീതകുമാരി
93,ഐ�ര 

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207268574 വിജയ-ശീ
811,വടേ�ചിറയിൽ ,കുരി

��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207269831 സീനാേമാൾ
323,ആഷിറാ 

മൻ സിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207269962 ശാലിനി

113,േമേലമQാ$്  
േപരിൽ 

െത�തിൽ ,കുരീപുഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207275041 അനിത
504,പുതു�ുള#്,കുരീ��

ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207275638 ഫാ#ിമ
0,െതേ�ചിറ 
വീ�,കുരി��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207279593 സരസCതി
449,ൈ-ക�് 

െഡയിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207291851 നിH

1013,മുല�േ=രി 
പടി+ാ,തിൽ ,ഹരിത 

നഗർ കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207293478 Jമിത ആർ
1867,പ6ാരവിള  
ലUംവീ�,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�ടവൂർ 691601

1207275935

വിജയലU്മീ 
െജ

26,െതേ�വിള 
െത�തിൽ ഞാറN�ൽ 

െകാല�ം,ഞാറN�ൽ കുരീ��ഴ തൃ�രുവ 691601

1207287731

എJ . 
േരEമാരാo

677,അനൂn 
ഭവനം,ഇ�വിള കുരീ��ഴ തൃ�രുവ 691601
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1207217992 േറാസി
400,കാ$�വിളഇറ�ം,,കുരീ

��ഴ കുരീ��ഴ തൃ�രുവ 691601

1207279251 ജയ-ശീ
518,-ശീലയം 

ചാറുകാ�,ചാറുകാ� കുരീ��ഴ പനയം 691601

1207115930 അ<ിളി

539,അേശാക മ(ിരം 
ലU് മിനിവാJ ,പാരി��

ളി കുരീ��ഴ പാരി�ളളി 691574

1207275376 സജിറ എH്
895,ഇ�ാണിയിൽ 
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം കുരീ��ഴ െപരിനാ� 691014

1207261699 ഗീത
111,ഇളം9ാവിൽപടി+ാ

,തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ െപരിനാ� 691601

1207067230 സുധ 305,-ശിഹരി,മQാ� കുരീ��ഴ മQാ� 691015

1207066323 ആരിഫാബീവി
174,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,മQാ� കുരീ��ഴ മQാ� 691015

1207068159 ശരണh
227,ശാ>ി 

മ(ിരം,അറുനൂ,ിമംഗലം കുരീ��ഴ മQാ� 691015

1207068346 പുEപവല�ി 523,ക?ിേമൽ വീ� ,മQാ� കുരീ��ഴ മQാ� 691015

1207068602 വസ>യ2
770,പു#ൻ  വി, 

കരിേ�ാ� ,കരിേ�ാ� കുരീ��ഴ മQാ� 691005

1207221275 ബി(ു
365,കു?ുവിള 

പടി+ാ,തിൽ ,മQാ� കുരീ��ഴ മQാ� 691015

1207228569

റഹിയാന#്  
ബീവി

570,നവാJ മൻ സിൽ 
വയലിൽപു#ൻ വീ�,മംഗ

ലംനഗർ കുരീ��ഴ മQാ� 691015

1207242566 സബീല
153,കേല�#്പു#ൻ  

വീ�,മQാ� കുരീ��ഴ മQാ� 691015

1207255396 മണിയ2 94,ഊ�ൻ വിളവീ�,മQാ� കുരീ��ഴ മQാ� 691015

1207262549 രാധ
478,തു6ുവിള 
വീ�,മു?കു,ി കുരീ��ഴ മQാ� 691015

1207266431 ജുൈബരിയ 96,റസീനാമൻ സിൽ ,മQാ� കുരീ��ഴ മQാ� 691015

1207272751

േരEമ രാo 
എJ

582,കു?ുവിള 
െതാടിയിൽ 

പു#ൻ വീ�,മാQാ� കുരീ��ഴ മQാ� 691015

1207277610 െറഷിദ പി

401,െതാടിയിൽ 
വട�തിൽ,അറുനൂ,ി 

മംഗലം കുരീ��ഴ മQാ� 691015

1207280587 നൂർജഹാൻ
633,െതാടിയിൽ 
വീ�,മQാ� കുരീ��ഴ മQാ� 691015

1207280650 സുമ എH്

1345,കിഴേ�കുഴിവിള 
വീ�,അറു?ൂ,ിമംഗലം 

മQാ� കുരീ��ഴ മQാ� 691015

1207282804 ലത

294,സു(രം വീ$ിൽ 
വട�തിൽ,അറു?ൂ,ിമംഗ

ലം കുരീ��ഴ മQാ� 691015

1207283187

പാരിഷാ 
ബീവി

148,വയലിൽ 
പു#ൻ വീ�,മQാ� കുരീ��ഴ മQാ� 691015

1207030514 ഷാജഹാൻ
823,ഷുഐd 
മൻ സിൽ ,മvനാ� കുരീ��ഴ മvനാ� 691003

1207285483

ബിവിതാ 
ബാബു

340,സുൈഹd 
മൻ സിൽ ,അറുനൂ,ിമംഗലം കുരീ��ഴ മീനാ� 691015

1207080431 ഹുൈസബ 1628,നhൂേകാളനി,ത$ാമല കുരീ��ഴ വടേ�വിള 691020

Page 271 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207081490 മാജിദ
974,ഷനാവാJ 
മൻ സിൽ ,െകാല�ം കുരീ��ഴ വടേ�വിള 691011

1207219091 ഖദീജാ ബീവി
530,െക. എJ 

മൻ സിൽ ,പളളിമു�് കുരീ��ഴ വടേ�വിള 691010

1207273322 സബീനബീവി 431,പുതുവീ�,വടേ�വിള കുരീ��ഴ വടേ�വിള 691010

1207247809 ഹസീനാബിവി
538,വയലിൽേതാ�്,വടേ�

വിള കുരീ��ഴ വടേ�വിള 691010

1207252529

െസNദ#് നി
സാ

437,അയിഷാമൻ സിൽ ,പ
)ിമു�് കുരീ��ഴ വടേ�വിള 691010

1207264865 സി(ു
246,ഫാ#ിമ 

േകാേ$o,പളളിമു�് കുരീ��ഴ വടേ�വിള 691010

1207268561 െനസീമ
459,ബർ�#് 

മൻ സിൽ ,പളളിമു�് കുരീ��ഴ വടേ�വിള 691010

1207270600 നാജിതാബീവി
507,സൽമാൻ  

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള കുരീ��ഴ വടേ�വിള 691010

1207277351 ബബിത ബി(ു
380,െഷറിൻ  

മൻ സിൽ,വടേ�വിള കുരീ��ഴ വടേ�വിള 691010

1207280591 ഫാബിന
332,െവളിയിൽ 
വീ�,പളളിമു�് കുരീ��ഴ വടേ�വിള 691010

1207280783

ദീപാ എൽ 
എJ

131,ആമിന 
മൻ സിൽ ,അ�രവിള 
നഗർ വടേ�വിള കുരീ��ഴ വടേ�വിള 691010

1207283000 നസീം
736,-ശീവിലാസം 
നഗർ ,വടേ�വിള കുരീ��ഴ വടേ�വിള 691010

1207293509 ഷീജ

1342,സാബിറ 
മൻ സിൽ ,േപാ�്ഓഫീJമു

�് കുരീ��ഴ വടേ�വിള 691010

1207008691 ബി(ു

1082,അശCതി നിവാJ 
മര�ാ#് 

പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207011053

േകാല�ൻ രാജു
.െക.എൻ

1718,െതാടിയിൽ 
വീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207016760 സരസCതി
1000,ലU്മിത_പം,മാമൂ$ി

ൽകടW കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207026885 ഗിരിജ
773,ഐശCരhലU് മി,കുരീ

��ഴ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207028721

ജയ-ശീ െക 
എH് 

249,െതേ�പ6ാര#ിൽ 
വീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207028776 അജിതകുമാരി
890,കളരി അv#ു 

വീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207028777 ബിനു 1020,മീനാസദനം,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207029985 ജമിലാബിവി
1883,ആലിെ5 

വട�തിൽ ,െവ)യി$<ലം കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691012

1207030138 ഹസീനാബീവി
437,റാസിമൻ സിൽ ,,കുരീ��

ഴ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207030518 മഹിളാമണി

1557,െകാ[�നടയിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,രാമൻ കുള

Qര കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207030563 റസിയ

438,പനമൂ$ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� ,,കാ

വനാ� കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003
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1207031219 നസീമ
2270,െവളിയിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207031230 രാജ2 982,കാ$v#്  വീ� ,െകാല�ം കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207031356 റഷീദ 475,അേQവീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207031395

േസതുലU് മി
ഭായി പി എം

627,പര<ര[ം വീ$ിൽ 
വട�തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207031583

സേ>ാE 
കുമാർ  എം

1626,കണിേ[രി 
വട�തിൽ ,രാമൻ കുളQര കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207031694 സുേലഖാബീവി
1234,ആരhഴ#ുകിഴ�തി

ൽ ,ശ~ികുളQര കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207031724 സുഭ-ദ
492,പുളിമൂ$ിൽ പു#ൻ  

വീ� ,രാമൻ കുളQര കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207031946 ബി(ു
676,േകാര��ഴ#ുെത�തി

ൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207031992 േരണുക

1588,േകാണ#ു 
വീ� ,കുരീ��ഴ കാവനാ� 

പി ഒ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207032083 ബി(ു

2100,വടേ� ത$ാമഠം 
കുരീ��ഴ കാവനാ� പി 

ഒ,െകാല�ം കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207032117 അ2ിണിയ2
733,വാഴ�ളളികിഴ�തിൽ ,

കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207034192 വസു>ര

1204,പ$5ഴിക#്  
വീ� ,കുരീ��ഴ,കാവനാ� ,,

കാവനാ� കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207034632 േഷർളി
443,കർ2ല 

ഭവനം,കാവനാ� കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207035052 ബി(ു
1050,േജാബിൻ  
ഭവനം,കാവനാ� കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207035365 ശിവദാസൻ
551,പനമൂ$ിൽകിഴ�ിതൽ ,

കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207035481 സിനി
504,ത[ിലഴിക#്  
വീ� ,ശ~ികുളQര കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207196927 രാധ.സി
1786,പ6hാലെത�തിൽ ,ശ

~ികുളQര കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691581

1207202284 മുംതാJ
472,അമീർ 

മൻ സിൽ ,രാമൻ കുളQര കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691013

1207208188 അജിത. എൽ
213,പുതുവിള 

െത�തിൽ ,മീന#ുേചരി കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207208441 േമബിൾ
192,തറയിൽ 

വട�തിൽ ,കാവനാ് കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207209085 ഉഷ
264,വലിയഴിക#്  
െതാടിയിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207209627 രാേജശCരി
1136,െകാ[v#ു 

വീ� ,െകാല�ം കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207209859 മുംതാJ
995,െവ$യിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207209997 കവിതകുമാരി

996,ജിതിൻ നിവാJ 
കണിേ[രിവട�തിൽ ,രാമ

ൻ കുളQര കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003
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1207212112

ഉഷാകുമാരി 
ആർ 399,അേQവീ� ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207212212 ശാലിനി
759,ത[5v#്  

വീ� ,െകാല�ം കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207222022 സുമ

392,കായൽ േ#ാ�് 
കാവനാ� 

ശ~ികുളQര,കാവനാ� കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207222133 ജൂലി
513,കഴ�ൂ$#്  

കിഴ�തിൽ ,,മീന#േചരി കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207222146 സുനിത എൻ

652,ദാദൽ 
ബദർ ,കുരീ��ഴ 
കാവനാ� പിഒ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207229045 ൈഷലജ എൽ
422,ഇല@#് 

കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207231393 -പസ?േമരി
942,സാൻ േജാ 
നിവാJ,െകാല�ം കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207232383 ആശ
110,ഇ2ാനുവൽ 
ഹൗJ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207238995 േശാഭ എJ
238,െനടുംപുരയിടം 
ലUംവീ�,കാവനാ� കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207239196 സജിത
2088,സുേലഖാലയം,കുരീ��

ഴ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691581

1207251471 സgധhാറാണി
1211,പുളിവിളയിൽ ,കുരീ

��ഴ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207257200 േമരി
266,കതിരൂർ 

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207259339 മാധുരിലത 239,വാഴയിൽ ,കാവനാ� കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207264257 ലീല
699,െകാല�gറv#്,കുരീ��

ഴ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207265753 സജീന
941,ആേരhഴ#്  

വീ�,െകാല�ം കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207266157 മുംതാJ
429,പനമൂ$ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207267835 ബീന

312,െകായ<,യിൽ   
െപരു<)ിപുരയിടം,കുരീ

��ഴ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207270621 െജസി>ാ
1332,െനടുംതറ 

വട�തിൽ ,മരു#ടി കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207270851 െനേ,ാ
43,വടേ� 

ക6#ിൽ ,കാവനാ� കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207271146 േമരി മ�ുഒഇ 860,കുസുമാലയം,കാവനാ� കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207281082 ഓമന
785,േകാ�ാ$് 

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴേ[രി കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207283478 -ടീസ ആർ

1221,വടാേ#ാ$ിൽ 
െത�തിൽ ,കാവനാ�  

പിഒ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207283630 േമRസി
155,തറയിൽ 

വട�തിൽ ,കണിയാംകട കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691581

1207286334 മിനി
1191,വിളയിൽ െത�തിൽ 
 മീന#ുേചരി,കാവനാ� കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207287286 പി -പജീത
1120,െകാ?യിൽകിഴ�തി

ൽ ,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003
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1207289735 സുധ

394,മ,#ു 
െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ 

നഗർ കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207292811

സൂരhലത 
നായർ

1389,െതേ��Zവ�ാ$് 
വീ�,കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207293344 കൃEണ-പിയാ
493,കാ$v#ുവീ�,കുരീ��

ഴ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207295825 ജയലU് മി

1386,കളരി െത�തിൽ 
ചി#ിര,വിേവകാന(നഗർ

 കുരീ��ഴ കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207296227 സിയാ/

1091,പനമൂ$ിൽ 
കിഴ�തിൽ 

-ശീനഗർ ,കുരീ��ഴേചരി കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര 691003

1207028800 മാജിത

78,െവ$യിൽ 
കിഴ�തിൽപടി,ഇരവിപു

രം കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207075141 സിനി ബി
965,ആദിതh 

വിഹാർ ,കൂ$ി�ട കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691020

1207077287

എെ◌ഷാ 
ബീവി

202,കുറുേവലിൽവിള,വാള
#ുംഗൽ കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207079343 ഷാഹിദാ
1590,മ@ുഴിവട�തിൽ ,വാള

#ുംഗൽ കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207080305 സുൈബദ
1838,മ@ുഴി 

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207081207 ഫാ#ിമ
1108,ചിറവയലിൽ 
വീ� ,വാള#ുംഗൽ കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207089082 ന�ുമിനിസ
1419,നൗഫൽമൻ സിൽ ,കു$ി

�ട കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691020

1207090444 െഷമീനാബീവി
1016,കരാളിൽെതാടിയിൽ 

വീ� ,വാള#ുംഗൽ കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207090582 ഷഹുബാന#് 
1377,കു?#്  

വീ� ,വാള#ുംഗൽ കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207090701 രാജി
823,മ+ി��േഴ#Cീ� ,വാള

#ു@ൽ കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207090874 സുൽബ#് 
1284,ഒ$#ിൽെത�തിൽ ,

വാള#ുംഗൽ കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207090900 ഫാ#ിമ
167,സിറാoദിൻ  ,വാള#ുംഗ

ൽ കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207090905 ഗിരിജാകുമാരി
1186,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,

വാള#ുംഗൽ കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207091016 െഷർളി

1619,യUിനട 
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ംഗ

ൽ കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207091067 വൽസല
398,െതാടിയിൽകിഴ�തിൽ ,

വാള#ുംഗൽ കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207091138 അജിത ,ി
1584,മ@ുഴിപടി+ാ,തിൽ ,

വാള#ുംഗൽ കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207091190 ഉഷാകുമാരി
710,-പിയാഭവൻ  ,വാള#ും

ഗൽ കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207091613 ഹനീസ
943,ഹസീനാമൻ സിൽ ,വാള

#ുംഗൽ കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207091864 േശാഭിതാബീവി
1778,ആ,�ംവര<#്  
വട�് ,ഇരവിപുരം കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207091890 സീന#് 
121,സാജിർ 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

Page 275 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207092408 റസീനബീവി
540,ഒ$#ിൽകിഴ�തിൽ ,

വാള#ുംഗൽ കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207094687 അനിതകുമാരി
755,മ]ാംകു?ിൽവട�തി

ൽ ,വാള#ുംഗൽ കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691020

1207096465 സുൈബദ
1019,വടേ� 

പാേലലിൽ ,കൂ$ി�ട കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691020

1207096621

അXജന 
ദിേന�

29,അയ>ി 
െത�തിൽ ,കൂ$ി�ട കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691020

1207099245 സിgധു
781,തി$യിൽകിഴ�് ,കൂ$ി

�ട കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691020

1207204848 റഷീദാബീവി
1482,മ@ുഴി 

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207214208 സഫറുനിസ

1153,മ@ുഴി 
പടി+ാ,തിൽ ,,വാള#ും

ഗൽ കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207222758

ഷാഹിറാ 
ബീവി

224,ഷാമൻ സിൽ ,ത$ാമല,ത
$ാമല കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691020

1207227233 സുനിത

194,അയ>ി 
െത�തിൽ ,താഴ#് േചരി,,

കൂ$ി�ട കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691020

1207228380 റസിയ. ആർ
1293,ചിറവയൽ ,വാള#ും

ഗൽ കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207234520 ജുൈബരിയ
505,പ$ണം 

വീ�,വാള#ു@ൽ കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207236980 റംല#്
1111,മൺകുഴി 

പടി+ാ,തിൽ ,കൂ$ി�ട കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207239723 ഷംല
304,െപരുമനെതാടി,ഇരവി

പുരം കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207247556 ബി(ു
804,പു#ൻ വയലിൽ ,ഇര

വിപുരം കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207248074 ബുEറാബീവി

122,മൺകുഴി 
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും

ഗൽ കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207249307 റംല#്ബീവി
86,ൈഫസൽ 

മൻ സിൽ ,ത$ാമല കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691020

1207254147 ആമിനബീവി
1581,െപരുമനെ#ാടി,വാള

#ുംഗൽ കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207257464 റിജു

1043,പണയിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും

ഗൽ കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207262376 സനുജ എJ
1648,ൈറഹാന 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691011

1207268582 ഇദായ#് 
1123,ചിറവയലിൽവീ�,വാ

ള#ൂംഗൽ കൂ$ി�ട ഇരവിപുരം 691020

1207080545 റജീന
575,റിയാJ 

മൻ സിൽ ,,കരിേ�ാ� കൂ$ി�ട െകാ,@ര 691005

1207015175

െഹറുമ#്  
ബീവി

5112,കരു<ുവയലിൽ 
െത�തിൽ വീ� ,മvനാ� കൂ$ി�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691303

1207016681 ൈലല
433,ഡിേ�ാ 

പുരയിടം,പ)ിേ#ാ$ം കൂ$ി�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691005

1207078633 ശാ>കുമാരി 1137,ആലയിലഴികം,ത$ാമല കൂ$ി�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691020

1207220065 ലീല
674,േതാ�ിൽ 

പുരയിടം,െകാല�ം കൂ$ി�ട െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207216031 -പിൻ സി 375,കേല�ലി വയൽ ,വാടി കൂ$ി�ട െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207216041 ആ|J
382,കേല�ലിവയൽ 
പുരയിടം,വാടി കൂ$ി�ട െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207217110 റജീല

182,അൻ സിയാ 
മൻ സിൽ ,ആ,�കാൽ 
പുരയിടം,മvനാ� കൂ$ി�ട െകാല�ം (െവ�്) 691303

1207019355 േമരിയാൻ 80,ലിേനാ നിവാJ ,െകാല�ം കൂ$ി�ട െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021960 േഡാളി
1413,കേല�ലിവയൽപുരയി

ടം,വാടി കൂ$ി�ട െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022514 േജാന
692,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,ത@േ=രി കൂ$ി�ട െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207023190

അേ-ബാJ 
പി[പിളള

627,നിർ2ിതി 
േകാളനി,വാടി കൂ$ി�ട െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207203748 ഫിേലാമിന
439,കേല�ലി വയൽ 

പുരയിടം,െകെ◌കുളQര കൂ$ി�ട െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207210210 േബബി

654,േതാ�ിൽ 
പുരയിടം,വാടി,െകാല�ം,വാ

ടി കൂ$ി�ട െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207211759 േമരിമിനി
5951,കേല�ലിവയൽ 
പുരയിടം,,വാടി കൂ$ി�ട െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207221556 സിgധh
339,കേല�ലിവയൽപുരയിടം

,,വാടി കൂ$ി�ട െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207229435 സബീല

142,മ@ുഴി 
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും

ഗൽ കൂ$ി�ട െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207230960 -ടീസ

193,പു?N�ൽ 
കുഴിയിൽ 

പുരയിടം,െകാല�ം കൂ$ി�ട െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207240051 ബീന േറാബിൻ
661,േതാ�ിൽപുരയിടം,ത@

=രി കൂ$ി�ട െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207242203

ബി(ുലി,ിൽ\
ളവർ

674,േതാ�ിൽപുരയിടം,ൈക
�ുളQര കൂ$ി�ട െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207245335 ലിൻ സി
50,പഴയപ)ി 
പുരയിടം,കേ[രി കൂ$ി�ട െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207254634 മിനി
375,കേല�ലിവയൽ 

പുരയിടം,ൈക�ുളQര കൂ$ി�ട െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207265116 -ശീകല എJ 877,േരവതി,ത@േ=രി കൂ$ി�ട െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207268070 സാ-(
310,പ>ൽവീ� 
പുരയിടം,വാടി കൂ$ി�ട െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207278302 െജറിൾഡ
660,േതാ�ിൽ 

പുരയിടം,ൈക�ുളQര കൂ$ി�ട െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207278887 സജിത ജി
47,വടേ�െതാടിയിൽ 

വീ�,െകാല�ം കൂ$ി�ട െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207278888 സൂരh
45,വടേ�െതാടിയിൽ,െകാ

ല�ം കൂ$ി�ട െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207280166 റാണികൃEണ 63,അശCതി ഭവൻ  ,െകാല�ം കൂ$ി�ട െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207280794 ജൂഡി
392,കേല�ലി വയൽ 
പുരയിടം,വാടി കൂ$ി�ട െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207281029 ജന,്
1380,േതാ�ിൽ 

പുരയിട#ിൽ ,െകാല�ം കൂ$ി�ട െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207080478 ൈഷനി
500,പടി+ാേറെകാല�Zരഴി

ക#് ,,കൂ$ികട കൂ$ി�ട മvനാ� 691020

1207084018 ഫബീനാ
1502,എ\ .എൽ .വി.ഹൗJ ,,

കൂ$ി�ട കൂ$ി�ട മvനാ� 691020
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1207096642 ഷമി
421,ആലുംമൂ$ിലഴികം,കൂ$ി

�ട കൂ$ി�ട മvനാ� 691020

1207227224 ഖദീജാ ബീവി
443,കു+ികു,ിയഴികം,

െകാല�ം കൂ$ി�ട മvനാ� 691012

1207236171 െഷമീമ
708,ദാരുൽഹാരിJ  
അ[�മഠം,വടേ�വിള കൂ$ി�ട മvനാ� 691010

1207003844 ബിgധു
718,അUയ 

ഹൗJ,അയ#ിൽ കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691021

1207079251 ഷീല
846,രാധാമ(ിരം,,വടേ�വി

ള കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207076896 സരസCതി െക
312,കുഴിവിള 
വീ� ,അയ#ിൽ കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691021

1207078022 ശാ>
1698,-ബാ}മണൻ തറ 

വീ� ,ത$ാ മല കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207078115 ത@രാo .െക
1114,ആ,�ംപുറ#്  

വീ� ,ത$ാമല കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691020

1207078377 സുനിത
1082,നാസീം 

മൻ സിൽ ,പാല#റ കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691020

1207078514 മാള�
1114,ആ,�ംപുറ#്  

വീ� ,പാല#റ കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691020

1207078639 വിജയ2. െക
1647,വിളയിൽ 
വീ� ,,പാല#റ കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691020

1207078977 ലാലി
1153,മ]ാന#്  
വീ� ,പാല#റ കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691020

1207079022 പുEപലത
1422,ചിേ,#്  
വയൽ ,മുളള�വിള കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207079154 ആരിഫാബീവി
643,ആശാരിയഴികം,പ)ി

മു�് കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207079351 റംലാ ബീവി
885,െവളിയിൽ 
വീ� ,ഇരവിപുരം കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207079393

സുഹർബാ
ൻ ബീവി

1532,കുരു$ഴിക#്  
വീ� ,കൂ$ി�ട കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207079412 എ.കമർനിസ
452,എൻ ജിമൻ സിൽ ,മു)�

വിള കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207079560 -പസ?

140,കമലാമ(ിരം 
,നടിയിലഴിക#ു 

കിഴ�തിൽ ,മണ�ാ� ,മണ
�ാ� കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207079579 ല#ീഫാബീവി
1588,കു?#് റവീ� ,വടേ�

വിള കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207079588 സബീല
1818,അജീനാമൻ സിൽ ,വട

േ�വിള കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207079690 സുഹർബാൻ
623,കുറുേവലിൽപു#
ൻ വീ� ,,വടേ�വിള കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207079691 ഹലീമ ബീവി
2151,കാ�ാ5ഴിക#്  

വീ� ,,വടേ�വിള കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207079696 സുഗgധി
823,ആശാരി 

അഴികം,വടേ�വിള കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207079715 ൈഷലജ
1672,വിള��റ#ുവീ� ,മു

)�വിള കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207079729 മിനി
1465,കൂടിQൽ ,ഇരവിപു

രം കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207079765 ഷീബ
820,െപരുമാേ�രിവീ� ,വട

േ�വിള കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207079811 ദരീഫ
1575,സdനനിവാJ ,വട

േ�Wള കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010
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1207080371 ഷാജിേമാൾ
701,ഷിബിൻ  

േകാേ$o ,പ)ിമു�് കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207080541 െഷമി
705,പു#ൻ വീ� ,പ)ിമു

�് കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207080571 ൈലല
592,കടയംഴികം 
വീ� ,മു)�വിള കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691021

1207080764 നസീമാബീഗം
35,കു,ാ#് വിള 

ലUംവീ� ,വടേ�വിള കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207080873 അജിത
120,കു,ിപുറ#്  
വീ� ,വടേ�വിള കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207080879 േദവകി
20,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,അ

യ#ിൽ കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207080909 രാജൻ  .എJ
219,മടN�ൽവീ� ,,മണ�ാ

� കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691020

1207080963 ജമീലാബീവി

191,കാ$ഴിക#്  
വീ� ,നhൂനഗa -

92,മുളള�വിള,,പ)ിമു�് കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207080992 റമിസാ ബീഗം
1685,േപാളവയലിൽ ,പളളി

മു�് കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207081026 റഫീഖാ
525,റഫീഖാ മൻ സിൽ , 
ഗാgധി നഗർ ,അയ#ിൽ കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691021

1207081041 റഷീദ ബീവി

13,മടN�ൽ 
പടി+ാററതിൽ ,വടേ�

വിള കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207081085 നൂർജഹാൻ
118,ഷർമി 

മൻ സിൽ ,,പ)ിമു�് കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207081177 ൈഷലജ
553,കാവുQിൽകു?ിൽവീ

� ,അയ#ിൽ കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691021

1207081268

െനബിസ#്  
ബിവി

2251,അനJ 
മൻ സിൽ ,വടേ�വിള കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207081269 റു�ിയാബീവി
2264,നിസാർ 

മൻ സിൽ ,പളളിമു�് കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207081277 ആരിഫാബീവി 53,ചരുവിള വീ� ,മണ�ാ� കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207081345 ഗീത
119,കു,ിപുറ#്  
വീ� ,വടേ�വിള കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207081355 നദീറാബീവി
730,നദീറാ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207081386 സേ>ാE
811,ജൻ 2#ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,വടേ�വിള കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207081485 ഫാ#ിമു#് 
2261,െതQഴിക#്  
വീ� ,പ)ിമു�് കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207081689 ഗീതാകുമാരി
40,മട�ൽപുരയിടം,വടേ�

വിള കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207081763 മുബീനാ
1,മടN�ൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,െകാല�ം കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207081996 സുേദശൻ
226,കു,ാ#ുവിളലUംവീ

� ,മണ�ാ� കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207084665 െഷറീഫ#് 2104,മിനിവില�,വടേ�വിള കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207099590

റഹിയാന#്  
സ#ാർ

551,എJ.എJ.മൻ സിൽ ,പ
)ിമു�് കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691010

1207228659 ബി(ു
1312,ആന#റകിഴ�തിൽ 
 ഗാtിനഗർ,അയ#ിൽ കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691021
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1207291175 ഷീജ

1197,ൈകലാ#റ 
വയലിൽവീ�   എJ 
വി നഗർ ,അയ#ിൽ കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691021

1207296500 ആൻ സി
2411,േകാേളo 
നഗർ ,മണ�ാ� കൂ$ി�ട വടേ�വിള 691021

1207216142 ലിസി 1701,കടൽപുറം,Tൻ �േശരി ൈക�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691007

1207014418 ജലജ

731,േഗാപാലൻ  
െച$ിയാർ 

േകാ<ൗ6് ,,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207017854

സഹായദമയ
>ി

193,കട��റം 
പുരയിടം,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207017919 മറിയകു$ി
362,കട��റം 

പുറേ<ാ�്,മൂതാ�ര ൈക�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207017981 സീന േമരി
1376,കടൽ��റംപുറേ<ാ�് 

,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207018202 വhാകുല2
465,കട��റം,മുതാ�ര 

െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207020250 രാേജശCരി
156,െക. െക. 

നിവാJ ,പു?#ല ൈക�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207020510 സരസCതി 562,,ി.എJ .ഇല�ം,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207021001 േമബിൾ
388,പഴയ�ളളിപുരയിടം,

വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207021171 ജൂലിയ,് 
1450,മു6ഴികം 
പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207021263

വാലgറീനാ 
േജാസ\

1427,പഴയപ)ി�ൂടം 
പുരയിടം,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207022442 െ�യിസി
50,പഴയപളളി 
പുരയിടം,,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207022496 ഗംഗ
1132,െതേ�െതാടിയിൽ ,

െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207022865 െഹലൻ
1293,കേല�ലി വയൽ 

പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207023098 േ-തസhാ
1172,കേല�ലി 

വയൽപുരയിടം,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207026941 ഷഹുബാന#് 
2212,കൂ$ിൽകിഴേ�#റവീ

� ,മനയിൽകുളQര ൈക�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207209620 ജന,് 
1772,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207235733 സനിത േമാസി

1071,കേല�ലിവയൽ 
പുരയിടം,ൈക�ുളQര

െവ�്  െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207237415 േബബിറാണി
423,കട��റം 

പുറേ<ാ�്,മൂതാ�ര ൈക�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207238022 സേലാമി
370,കേല�ലിവയൽപുരയിടം

,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207240146 ബിയാ-ടിJ
1386,േതാ�ിൽ 

പുരയിടം,ത@േശരി ൈക�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207241479 സിgധു
174,കട��റം 

പുറേ<ാ�്,മൂതാ�ര ൈക�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207250492 മXജു 208,ൈവശനഴികം,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207265918 വിനിത
340,കേല�ലിൽ വയൽ 
പുരയിടം,,ൈകകുളQര ൈക�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207216006

െമൽ�ാ2 
െഹൻ -ടി

226,പു#ൻ വീ� 
പുരയിടം േജhാതിJ 

നഗർ ,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207216018 െജന,് 
250,േതവ)ി 
പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207216125 േമരി

246,തു6ിൽപുരയിടം 
ൈല,് ഹൗJ 
േറാk ,ത@േ=രി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207216177 ഉഷ

1544,തു6ിൽ വട�തിൽ 
വീ�   ഉഷJ  

ൈക�ുളQര,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207216556 േസാണിയ

138,േസാഫിയ ഭവൻ  , 
കടൽപുറം 

പുറംേ<ാ�് ,,മുതാ�ര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207016032 െഷമീമ
1375,എ[് .ആൻ  .സി 

േകാ<ൗ6് ,പ)ിേ#ാ$ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207016098 ൈനജൂമാ
263,Jേനഹതീരംനഗർ ,പള

ളിേ#ാ$ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016349 ലില�ി
1005,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017863 ജാന,് 
1089,വയൽപുരയിടം, 

വാടി, െകാല�ം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207017913 എൽസി

143,േജhാതിJ നഗർ 143 , 

ൈക�ുളQര, 

വാടി,ൈക�ുളQര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018078 േജാJ ൈബജു
1378,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,ൈക�ുളQര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018190 നിർ2ല
1366,കട��റംപുറംേ<ാ�് ,

െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018336 നിർ2ല
855,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,േജാനക��റം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018345 സിസിലി
1004,സിgധു 

ഭവൻ  ,േപാർ$് െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018354 കമറുബാൻ

815,േതാ6ലിൽ 
പുരയിടം,േജാനകാ��റം 

െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018356 റഹിയാന#് 
286,കുള#് വിളാകം,േജാന

ക��റം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018448 മേഹശCരി
863,താബി#്  

ഹൗJ ,േജാനകാ��റം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018608 മറിയംബീവി
476,കhൂ.എH് .എH് . 
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018995 സലി�#് 
681,ശ@ർനഗർേകാളനി�് സ

മീപം,േജാനക��റം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019102 ജൂലിയ,് 1411,വയൽപുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019115 മിേ�ല2ാൾ
100,കട��റംപുറേ<ാ�് ,മൂ

താ�ര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019228 റഹുമ#് 
562,മു�ിം 

േകാളനി,,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019267 സുൈബദ

776,ക6#ിൽ 
പുരയിടം,മദീന നഗർ 

ബീ[് േനാർ#് ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019345 ഇസെബല�
361,കേല�ൽവയൽ 
പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019392 േബബി
1037,േതവ)ി 

പുരയിടം,ൈകകുളQര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207019566

ൈഷല 
-കി�ഫർ

1561,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,
വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021007 ബീന 1755,നhുേകാളനി,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020399 െക.േദവി
1006,രാേമശCരം നഗർ , 
ജയ-ശീ മ(ിരം,,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207020961 േ-തസൃ 1399,വയൽപുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020757

ച-(േശഖരൻ  
പി)

1586,വടേ�െതാടിയിൽ 
വീ� ,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020861 േജാJ
1019,പുളിമു� 
പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020904 സുശീല
157,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020914 -പമീള

1407,കടൽ�റം 
പുറംേ<ാ�് ,വാടി,െകാല�ം,

വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020928 ജയിൻ
358,കേല�ലി വയൽ 
പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020931 െ�ല�
1738,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,ൈകകുളQര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020982 ബി(ു
938,നhുേകാളനി,ൈക�ുള

Qര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020983 ജുഗുമ ൈവ 1402,ജഗുമ മൻ സിൽ ,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020985 േജ�d
1763,കടൽപുറം 
പുറംേ<ാ�് ,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021009 ഉഷ

48,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,വയൽപുരയിടം,,

വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021012 ജസിയ2
164,കടൽ��റം 

പുറംേ<ാ�് ,മൂതാ�ര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021017 മിനി
50,പുളിമൂ� 
പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021018 റീ, 1105,നhൂേകാളനി,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021033 ജയിൻ
230,ൈകകുളQര,വയൽപു

രയിടം,വാടി,,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021059 െജHി 48,നhൂേകാളനി,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021075 െഷർളിൻ
1709,കുഴിവയൽ 
പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021076 െജസീ> 484,വയൽ പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021085

െബല� 
െനൽസൺ

50,കട��റം 
പുറേ<ാ�് ,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021092 േ-ഗNസി
330,കേല�ലിവയൽപുരയിടം

,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021103 -കി�ീന

1550,ഫിെഷർെമൻ  
േകാളനിവയൽപുരയിടം,

വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021105 േമരി
1694,േതവ)ി 
പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021113 ബാർബര
1421,കടൽ��റം 
പുറംേ<ാ�് ,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021137 സബീന
1463,വയൽ പുരയിടം 
േജാതിJ  നഗർ ,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207021141 േബബി
699,പനമൂ� 

പുരയിടം,,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021144 െ�ല�

1780,കടൽ��റം 
പുറേ<ാ�്   

വയൽപുരയിടം,വാടി 
െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021145 എൽസി
1508,പഴയപ)ി 

പുരയിടം,വാടി,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021157 േജായി
166,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021158 ജസീ>
1580,പനമൂ� 
പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021160 േജാസ\
1530,പഴയപ)ി 
പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021161 േശാശാ2 43,�ം േകാളനി,മൂതാ�ര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021166 ജസീ>

1345,പു#ൻ  വീ� 
പുരയിടം,ൈക�ുളQര,,

വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021185 സുഗgധി
1087,വടേ� െതാടിയിൽ 
വീ� ,ൈക�ുളQര െവ�് ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021197 െസലീൻ
1095,പഴയപ)ി 
പുരയിടം,,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021199 േമരി ശാ>ി
708,�ംേകാളനി-

708,മൂതാ@ര,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021229 േയശുദാസൻ
201,കുഴിവയൽ 
പുരയിടം,,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021255 പൗളിൻ
1173,കേല�ലി വയൽ 

പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021256 സിബിൾ
1642,പനമൂ� 
പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021259

-പി5്റാ 
വിജയൻ 836,പ)ിപുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021261 െജന,് 
1693,േതവളളിപുരയിടം,വാ

ടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021265 െഹലൻ  േമാൾ
1265,കേല�ലി വയൽ 
പുരയിടം,,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021288 െജസീ>
840,പഴയ�)ി 
പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021295 ജന,് 
1222,കേല�ലി വയൽ 

പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021297 േശാഭ
501,വലിയഴികം 
പുരയിടം,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021312 ഇേ|ഷhJ
115,കടൽ��റം 

പുറംേ<ാ�് ,മൂതാ�ര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021334 അ<ിളി
1576,വടേ� െതാടിയിൽ 

വീ� ,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021348 റൂബി
1549,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021351 ഷീല
1695,േതവ)ി 
പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021358 രാജിേമാൾ 67,പ)#്  വീ� ,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021366 െജസീ>
1241,കേല�ലി വയൽ 

പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207021375 ലാലു 1433,നhൂേകാളനി,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021390

െബ,ിഅഗ�ി
ൻ 175,നhൂ േകാളനി,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021399 റജീന
1690,േതവ)ി 
പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021506 രമ
1129,ൈവEണഴികം 

കിഴ�തിൽ ,ൈക�ുളQര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021586 എൽസി
389,കേല�ലി വയൽ 

പുരയിടം,വാടി െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207021601 ജനറ^ 1066,ഷീജാ ഭവനം,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207023002 ബീന
1659,കുഴിവയൽ 
പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021921 േമരീബി(ു
1212,കേല�ലി 

വയൽപുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021922

മാർ-ഗ,്  
ആ5ണി.ജി

1348,േതാ�ിൽ 
പുരയിടം,വാടി,,െകെ◌�ുള

Qര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022086 െക.േബബി

1621,ൈവശhേനഴിക#ുെത
േ�#റയിൽവീ� ,ൈക�ു

ളQര െവ�് ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022093 -ഫാൻ സി
1658,കിടQുപുരയിടം,ത@

േ=രി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022133 സുേരEലാൽ 417,േമ�ിലാംകീR ,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207022151 -ശീേദവി
1939,േമ�ിലാം 
കീR ,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207022160 െഹലൻ
592,നിർ2ിതി 
േകാളനി,ത@േ=രി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022162 കാതറീൻ
625,രാമപൂവാ6ം 
പുരയിടം,ത@േ=രി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022174 വിജയകുമാരി
667,വടേ�െതാടിയിൽ ,െക

െ◌കുളQര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022240 െമ,ിൽഡ

164,കിടQു 
പുരയിട#ിg 
സമീപം,ത@േ=രി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022252 നിർ2ല
1398,േതാ�ിൽപുരയിടം,ത

@േ=രി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022254 സുഗgധി
444,കു?#്  

വട�തിൽ ,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207022256

പുEപം 
അേലാഷhJ

859,വല�ഴിയക#്  
വീ� ,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022259 വിമലാJ .ഡി
728,വലിയഴിക#്  

വീ� ,കാവൽ ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022297 രാജ2
1938,കുളംപുറേ<ാ�് ,െകാ

ല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022312

ഗിൽബർ$്  
ആ5ണി

549,െപാേസ�ാ 
പറ<് ,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022322

ജി.ബാബുരാജ
ൻ

652,മ+ിണംകുഴി#റയി
ൽ ,ൈക�ുളQര േനാർ#് ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207022352 േമരിബി(ു
152,േകാ$��റം 

പുറേ<ാ�് ,ത@േ=രി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022369 -ടീസ
593,അരി�ാരിപറ<ിൽ ,

െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207022391 സബീന
1254,കേല�ലിവയൽ 
പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022437 ൈമ�ിൾ
306,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022575 വTസലാ ലീൻ
744,കാരാളി 

െത�തിൽ ,കാവൽ ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022605 ലീല
116,മാമു 

പുരയിടം,ത@േ=രി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022666 സുനി
1312,കേല�ലി വയൽ 

പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022672 ലാലിബിജു
1214,കുഴിവയൽപുരയിടം,

വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022772 െറേബ�
1207,കേല�ലിവയൽപുരയി

ടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022799 ലീന
899,കുഴുവയൽ 
പുരയിടം,,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022804 െമർലിൻ
1328,കേല�ലിവയൽ 
പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022833 െസലിൻ
1634,ക,�ഴി 

പുരയിടം,ത@േ=രി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022872

ലില�ി 
സിംസൺ

941,ആൾഫിൻ  േഡNൽ 
കേല�ലിൽ പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022984 ലിസി എം
1640,മിഥുൻ  നിവാJ 
കേല�ലിൽപുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023052 പൗളിൻ

1654,കിടQുപുരയിട#ിനു
 സമീപം കട��റം 
പുറംെബാ�്,ത@േ=രി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207023055 േജാJഫിൻ
166,കിടQുപുരയിട#ിg 

സമീപം,ത@േ=രി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207023061 ബീന
1165,കേല�ലിവയൽ 
പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023096 അംബിക
726,തു6ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023152 േമരിയാൻ 504,േബാേണാവി�,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207023175 ലില�ി സുനിത 479,േബാണവി�,ത@േ=രി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207023205 -പീത
1115,പ>ൽവീ� 
പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023207 ജയിൻ
836,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,വാ

ടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023345 ഡി രമണി 1796,താമരേ#ാ$ം,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023374 ബി.േഗാപി
27,ലU് മി 

വിലാസം,അ2[ിവീ� ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207023434 രTനകുമാർ
2611,കളിയിലിൽ 
കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207023526 ച-(ിക
482,താ?ിയിൽ ,ൈക�ുളങ

ര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207023528 Jമിത
192,ന<ഴ#ു 

മഠം,ൈകകുളQര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207023531 ശാരദ
52,വടേ�െതാടിയിൽ ,ആ

ൽ#റമൂ� ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023581 െക.ശാ>2
1771,താമരേ#ാ$ം,ൈകകുള

Qര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207023778 ഉഷാകുമാരി

785,താ?ിയിൽെത�തി
ൽൈകകുളQര േനാർ#് ,-

47,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207024031 ലത -ശീകുമാർ 786,എൽസി ഭവൻ  ,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207024110 ലU് മി.എJ
730,േമൽശാ>ിമഠം,തിരുമു

ല�ാവാരം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207024173 വിജയ.പി
171,െതാടിയിൽ 
വീ� ,താമരേ#ാ$ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207024767 ലില�ി
828,കേല�ലിവയൽ 
പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207025546

േശാഭിത 
റഹിം എ

1367,ചി�ി 
മൻ സിൽ ,,,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207025758 ബി(ു
1518,കാളാേ�ഴിക#്  
കിഴ�തിൽ ,ആൽ#റമൂ� ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207026405 ബി(ു

563,നേ<ഴ# 
മഠം,അ2[ിവീ� ,,ൈക�ുള

Qര േനാർ#് ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026428 വീണ 49,ഉഷH് ,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026507 പുEപ2 വി
67,കുഴിയിലഴിക#്  

തറയിൽ ,ആന(വല�ീശCരം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026508 വിജയ2
784,താ?ിയിൽ 

െത�തിൽ ,ൈക�ുളQര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026770 റാണിചി-ത

1743,സCാതി 
ഭവൻ  ,ൈകകുളQര 

േനാർ#് ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207027052

അനിതാകുമാ
രി എൽ

572,രാധാകൃEണനിവാJ ,
െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027122 സീത
1398,ചിേ,ഴ#്  

തറ,തിരുമുല�ാവാരം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027157 ബി(ു കുമാരി 160,മംഗല#ുവീ� ,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027492 -ശീകുമാരി
1321,െതേ��ര 
വീ� ,വട�ുംഭാഗം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207027545 േശാഭന
1490,ഉ<യിൽ 

വീ� ,തിരുമുല�ാവാരം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027890 പIാവതി
1152,പരേമശCര 

വിലാസം,മനയിൽകുളQര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027894 മായ
353,വയലിൽവീ� ,തിരുമുല�ാ

വാരം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027921 ജാനകി
352,േതവരഴിക#്  

വട�തിൽ ,തിരുമുല�വാരം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027926

ഡി.അ2കു
+് 

207,േപഴാ#ിൽ 
പടി+ാ,തിൽവീ� ,മനയി

ൽകുളQര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027966 ശശിപതി
1963,ആ6ൂ#റയിൽ ,മന

യിൽകുളQര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027983 േ-പമലത
54,പി.എൽ .ജി.നിവാJ ,െകാ

ല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028007 -ശീകുമാർ
422,െതQാംപടി�ൽ ,തിരു

മുല�ാവാരം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012
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1207028110 ഭാരതി
296,പി) വീ$ിൽ 
തറ,തിരുമുല�ാവാരം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028647 അംബിക
476,പ$െ5 

മഠം,തിരുമുല�ാവാരം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207030224

അdദുൽ 
ഖരിം

526,അoമൽ 
മൻ സിൽ ,മനയിൽകുളQര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207039548

െ�Nസി 
വർ�ീJ

1337,വയൽപുരയിടം,െകാ
ല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207042384 സുജ

387,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,ഷാേലാം നഗർ 

േപാര ്$് െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207194999 പുEപലത
1543,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,മൂ

താ�ര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207202366 പി[2ാൾ
1135,കാളേ[രി,ൈക�ുള

Qര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207202820 െഡൻ സിലി
1040,േതവ)ി 
പുരയിടം,,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207203875 െജാJഫിൻ
438,െപാേസ�പറ<് ,ത@

േ=രി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207205912 കൃപ
1195,കേല�ലി 

വയൽപുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207205915 ഷീജ
1178,കേല�ലിവയൽ 
പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207205919 ലാലി
1081,പഴയപളളി 
പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207205960 സതി  എH്

648,പടി��ര�ൽ വീ� 
ൈക�ുളQര 
േനാർ#്,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207205978 മിനി

379,കേല�ലി വയവൽ 
പുരയിടം, ൈക�ുളQര 

െവ�് ,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207205981 ജയാ േമരി
1018,കേല�ലി വയൽ 

പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207206143 െജHി
1974,േതാ�ിൽ 

പുരയിടം,ത@േ=രി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207206406 റീന
78,െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207208915 രജനിേമരി 1705,രാഹുൽ ഭവൻ  ,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207209069 സേലാമി
130,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,,മൂതാ�ര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207209330 മിനി 1029,േബാണവി�,ത@േ=രി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207209684 ബി(ു
981,തറയിൽെത�തിൽ   
വലിയഴികം,ൈക�ുളQര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207210625 അയറിൻ
1406,കട��റംപുറംേപാ�് ,,

െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207210828 റീസ
1444,േതാ�ിൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207210845

െഷറിൻ  
ലിേയാൺJ

637,േതാ�ിൽ 
പുരയിടം,ത@േ=രി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

Page 287 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207213069 നിർ2ല
266,പഴയപ)ി 
പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207213469 സിനി.എJ
1589,9ാമൂ$ിൽ 
വട�തിൽ ,,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207213846 േഷർളി ജ�ിൻ

1663,കിടQ്  
പുരയിട#ിg 
സമീപം,ത@േ=രി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207213859 -ടിസാ എൽ
982,നാൻ സി 

െഡയിൽ ,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207214001 ജൂഡി,് 
1478,േകാ$��റംപുരയിടം,

എം. സി. 28/146,,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207214097 േറാHി
1481,വയൽ 

പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207214099 റിനി
176,കട��റംപുറംേ<ാ�് ,

വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207214207 േറാസി 747,�ം േകാളനി,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207214677 റീ, 227,വയൽ പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207215402 ലില�ി
1042,േതവ)ി 
പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207216000 ൈഷനി
251,േതവ)ി 
പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207219349 േഷർളി
636,േതാ�ിൽ 

പുരയിടം,ത@േ=രി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207221152 േമരിെജയ
518,വലhയഴികം, 

ൈക�ുളQര,ത@േ=രി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207221336 റീ#ാ2
508,കുേ?ൽവീ� ,തിരുമുല�ാ

വാരം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207221490

േമരി 
േഡാളേറാJ

1325,വയൽപുരയിടം,ൈക
�ുഴQര,വാടി,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207221503 ലൂർ/
305,പഴ�ളളി��രയിടം,

ൈക�ുളQര,വാടി,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207221507 േമRസി

1341,പു#ൻ വീ� 
പുരയിടം,ൈക�ുളQര,

വാടി,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207221524 േമരിവിജി

1377,േജാസ\ 
വില�,േജേയാതിJ നഗർ -

48,വാടി,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207221559 ആശ
1184,ക,�ഴി 
പുരയിടം,,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222368 അനിേമാൾ
694,െതേ�കാരി�ര 
പുരയിടം,,പ)ിേ#ാ$ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222724 േസാഫിയ

95,കട��റം പുറംേ<ാ�് , 
മൂതാ�ര, 

െകാല�ം,മൂതാ�ര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222781

-ഫാൻ സീനാ 
പീ,ർ 102,മൂതാ�ര,മുതാകര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207229477 കാ�ന 607,േമ�ിലാംകീR,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207231779 രാേജശCരി
8,രാജു 

നിവാJ,ൈക�ുളQര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207235791 uാരീJ
674,േതാ�ിൽ 

പരുയിടം,ത@േ=രി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207236856 േജാളി 1296,േകാ$��റം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

Page 288 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207239591 െസൽവദാസി
156,കട��റം 

പുറംേ�ാ�്,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207240043 േമരി െ,ൽമി
672,േതാ�ിൽപുരയിടം,ൈക

�ുളQര െവ�് ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207240103 ലിസി
330,കേല�ലി  

വയൽപുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207240152 ലീജ
289,പഴയപളളിപുരയിടം,

െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207240317 െകൽബീന 272,�ം േകാളനി,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207240457 ഷീബ
49,Jേനഹാലയം,ൈക�ുള

Qര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207240478 േസാണി
1684,േതവളളിപുരയിടം,വാ

ടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207240871 െബല�
984,കുഴിവയൽ 
പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207241062 െബ,് സി സജി
1084,അ�ZJ 
െഡയിൽ ,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207241136 ഉഷ 1433,നhൂേകാളനി,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207241265 ലത 170,വയൽപുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207241341 സുനിത
1558,പനമൂ� 
പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207241431 മ�ു
143,എ[് എJ സി 

േകാ<ൗ6്,പ)ിേ#ാ$ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207242071

കേരാളിൻ  
ചാർളി 779,-ശീനിലയം,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207242235 േമRസി
445,കേല�ലിവയൽപുരയിടം

,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207245189 റാണി

407,ഭാരതീ 
ഭവനം,ൈക�ുളQര 

േനാർ#് ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207246470 േശാഭ
301,േതവ)ി 

പുരയിടം,വാടി  െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207247973 െഷറി
368,കട��റംപുറംേപാ�്,
പ)ി#ാ$ം െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207252085 സുധർ2
772,താ?ിയിൽ 
െത�തിൽ ,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207252994 ഫിേലാമിന 83,നhൂേകാളനി,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207253318 രജനി
514,െകാ[�കാളിയ#് 
വീ�,െകെ◌കുളQര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207255071 ൈമ�ീൾ
324,കട��റം 

പുറേ<ാ�്,മൂതാ�ര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207260155 -പീയ
351,കേല�ലി 

വയൽപുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207260352 ജയ-ശീ
165,ശാ>ാഭവൻ  ,ൈകകുള

Qര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207261110 സരിത

819,ല�ഴികം പുരയിടം 
െജ ആർ 

നഗർ ,േജാനക��റം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207262307 രാധാമണി 278,താമരേ#ാ$ം,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207267241 േമരിശാ>ി
103,സുനാമി 

േകാളനി,മൂതാ�ര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207268261 സിനി 228,നhൂേകാളനി,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207272561 ശരണh 264,താമരേതാ$ം,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207272646 ശാലിനി
857,സാൻ വിൻ  

വില�,ൈകകുളQര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207273073

അനിതാ 
െജറാൾk

1038,നേ<ഴ#് 
മഠം,അ2[ിവീ� ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207275941 -പിൻ സി
223,പനമൂ� 
പുരയിടം,വാടി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207276033 സിtുേജായി 645,േദവദ#ം,െകാല�ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207276060 മXജു
130,െകാ[് കല�് 

പ6ക=ാല,ത@േ=രി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207281896 ലിജി
356,മിഥുൻ  

നിവാJ,മൂതാ�ര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207287678 അൽേഫാൺസ
235,െസ,ിൽെമൻ ്^ 
േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207289223 േജാJഫിൻ

1991,കേല�ലിവയൽ 
പുരയിടം 

ൈക�ുളQര,കേ[രി ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207295141

സഹായ 
േമാനിഷ 
േശശv

350,ഇൻ ഫ5്ജീസJനഗർ ,മൂ
താ�ര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207295147 ജസീ>

232,െസ,ിൽ െമ5് 
േകാളനി,Jേനഹതീരം 

നഗർ ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207296266 േസാജാേമാൾ
430,ഫിഷർെമൻ  േകാളനി 

മൂതാ�ര,മൂതാ�ര ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207296703 ലിൻ സി

82,ഗലീലിേയാ നഗർ 
പ)ിേ#ാ$ം,പ)ിേ#ാ

$ം ൈക�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207068392 ൈലല
506,അനാJ മൻ സിൽ , 
ത$ാരുവിള,,ആദി[നല�Zർ ൈകത�ുഴി ആദി[നല�Zർ 691573

1207043438 ബാബു 493,െനടുകളീലിൽ ,കുരീ��ഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207042593 മിനി
47,പു#ൻ  പുര�ൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207042919 സബീന
396,െനടുംകളീലിൽ ,കുരീ��

ഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207042951 ഗൗരിയ2
477,കാവിെ5കിഴ�തിൽ ,
ഗൗരീ സദനം,,തh�ടവൂർ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207043020 മറിയം ബീവി
87,െവ$ി�ാ$്  െത�തിൽ 

വീ� ,,കുരീ��ഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207043142 സുമ
458,ജയ>ി 

േകാളനി,കുരീ��ഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207043150 െ�ല� 92,കുഴി�ാ$ിൽ ,കുരീ��ഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207043239 ശശികലാേദവി

614,അരുണിമ 
ഭവൻ  ,മംഗല#്  

െത�തിൽ ,,കുരീ��ഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207043261 െ,ൽമ
584,െപരിയഴിക#്  
പുതുവൽ ,കുരീ��ഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207043377

ഫാ#ിമാബീ
വി

209,ജJന 
മൻ സിൽ ,കുരീ��ഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601
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1207043419 ബി(ു 377,മിനി ഭവനം,കുരി��ഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207044120 വനജ. എൽ
310,െനടും 

കളീലിൽ ,കുരീ��ഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207189323 വTസല 473,കാ$�വിള,,കുരി��ഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207189188 ജസീ>
521,േജാബിൻ  

നിവാJ ,കുരീ��ഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207189192 റജി
435,പിളേള#്  വീ� 
േകാളനി,കുരീ��ഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207189285 വിമലകുമാരി
125,മദനവിള 
വീ� ,കൂരീ��ഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207189286 പIിനി
99,കല��വിള പു#ൻ  

വീ� ,കുരി��ഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207189311 േമരിമsദലന 555,െമൽവില�,കൂരി��ഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207189729 സതhഭാമ
438,േതാ$�ംമൂഖ#് ,കുരീ��

ഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207210229 ലിജി 633,മുരു>ിയിൽ ,കുരീ��ഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207213411 ച-(ിക
462,മുരു>ിയിൽ ,കുരീ��ഴ.

പി.ഒ,,കുരീ�Zഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207214403 മിനി
537,കാ$�വിളവീ� ,കുരീ��

ഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207217986 ഫാ#ിഷ
671,ആമിനാ 

മൻ സിൽ ,കുരീപുഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207222096 ഗിരിജ
570,േമാQ#്  

കിഴ�തിൽ ,,കുരീ��ഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207234414 എ.സജീന
257,ആലുംമൂ$ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207242084 വിമല
851,വിേനാ/ 

ഭവനം,കുരീ�Zഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207243589 താഹിറ
354,എരിവുേ=രിൽവീ�,കു

രീ��ഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207246107 �ാൻ സി ബി
618,കാ$�വിള 

പടി+,തിൽ ,കുരീ��ഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207255687

േമരി 
അൽേഫാൺസാ

261,േതാമJ 
െഡയിൽ ,കൂരീ��ഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691602

1207262098 -ശീലത
446,പു#ൻ പുരN�ൽ ,കു

രീപുഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207263585 ജയിൻ 472,വാഴ�)ിൽ ,കുരീ��ഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207275357 സജില ബീഗഠ
191,ബിൻ ഓടാ�)ി 

വീ�,കുരി��ഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207282772 -ബിജി,് 411,താഴ#ുമുറി,കുരീ��ഴ െകാ[ാലുംമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207217042 നസീമ
255,േതാ�ിൽ 

വീ� ,കാവൽ��ര െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207017619 സഹായേമരി
69,െവളിയിൽപുരയിടം,വട

കുംഭാഗം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691006

1207018513 െമഹർബാൻ 1532,ത$�വീ� ,േജാനകപുറം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691010

1207030485 സുമv
2354,കുറവ5ഴികം,ചകിരി

�ട െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011
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1207034229 സഫിയാന#് 
1339,കvാലN �ൽ 

ആസാ/  നഗർ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207078928 ൈസജുന#് 1246,ത[നഴിക#് ,െകാല�ം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207079677 സിജിേമാൾ എ
955,പുതുകാലിൽ 

െത�തിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691010

1207079703 റംലാബീവി
1815,ജാJമിൻ  
മൻ സിൽ ,ത$ാമല െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691020

1207079886

സുൈബദാബീ
വി

58,ഷരീൻ മൻ സിൽ ,ഇരവി
പുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207080090 െഷമിന
683,പറ<ിൽവീ� ,ഇരവിപു

രം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691010

1207081006 നദീറാബീവി
309,റഹുമ#്  

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207083704 ഷഫീന
1781,കുള��റ#്  

കിഴ�തിൽ ,,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691010

1207084026 െസലിന
951,ത[നഴികം,ഇരവിപു

രം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207084096 സുനിത
2165,േതാ�ിൽ 

വീ� ,െകാല�Zർവിള െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207085043 നജീമ
111,മന�രഴികം,െവ6ർമു

�് െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691010

1207085344

മുഹ2/ 
െഷരീ\

1257,െപാരു?വിള 
,,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207085349 ഷിമി
384,കുള#ിൽപുരയിടം,ഇ

രവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207085526 റഷീദാ
1293,െവളിയിൽ 

കാരംമൂ� ,െകാല��ർവിള െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207085542 ഷമീന
1292,െവളിയിൽകാരം 

മൂ� ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207085553 സഫിയ
1665,കുള��റതT 

പടി+ാ,തിൽ ,െകാല�ം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691001

1207085623 യാJമി
480,ത[ൻ  പറ<ിൽ 
വീ� ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207085679

ഫാ#ി2ാബീ
വി

594,കട<ാ$� 
വീ� ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207085835 സുബിന
63,ഷിബിന മൻ സിൽ 

,,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207088423 ജയ 1174,-ശീഭവൻ  ,െകാല�ം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207087467 റീന
738,െകാ[ഴികം 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207087354 േബബി സുജ
381,പു#നഴികം,ഇരവിപു

രം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207087626 റീ#ാ2
223,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,താ

?ി െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691303

1207087788 പൗളിൻ 1928,നീതു നിവാJ ,െകാല�ം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207088013 ബിയാ-ടിJ
885,ചാനാ�ഴികം 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207088277 dെളയിസി
1666,െകാ[�േതാ�് ,ഇരവി

പുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207088296 സബീനാറാണി
1718,ആദി[മൻ േതാ�് ,ഇര

വിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691303
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1207088371 െമ,ിൽഡ
977,ലിബിൻ നിവാJ ,ഇരവി

പുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207088387 ജയ-ശീ
1047,േകാ$�ർപടി+ാ,തി

ൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207088393 ബീന
633,ആ,�പറ<ിൽപുതുവ

ൽവീ� ,ആേ�ാലിൽ െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207088451 ൈഷൻ
939,കട��റം 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207088460 -ബിജി,് 1544,ജർ�Cില�,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207088498 ഫിേലാമിന
945,ഇടവാപുരയിടം,ഇരവി

പുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207088668 േജാJ
916,കുള#ിൻ പാ� ,ഇരവി

പുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207088689 സ-കി
430,കട��റം 

പുതുവൽ ,ഇരവി��രം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207088701 റീ,
1352,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,മ

vനാ� െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691303

1207088702 േഡാളി
946,ഇടവാപുരയിടം,ഇരവി

പുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207088896 എൽസി
1322,ആദി[മൻ േതാ�് ,താ

?ി െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691303

1207089295 ജമീലാബീവി
2269,െപാരു?ുവിള,െകാല��

ർവിള െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207091341 അനിത
1970,കു?ുപുറ#ുപടി
+ാ,തിൽ ,െകാല�ം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207091711 െഷരീ\
338,പു#ൻ  വീ� , 12 മുറി, 
ത$ാമല, െകാല�ം 20,ത$ാമല െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691020

1207092048 ഹസീന
2279,വി.പി.മൻ സിൽ ,ഇര

വിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207092194 സലീന
2286,െനടിയഴികം 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207092266 റുബീയ
2371,െവളിയിൽ 
വീ� ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207092314 ഹസീനബീഗം
454,പു#ൻ പുരയിടം,പ

)ിമു�് െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691010

1207092344

സുൈബദാബീ
വി

1104,െകാടിയിൽ 
പുരയിടം,കvല�ൽ െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207092361 ബീവാ#ു2
1288,ജീജാമൻ സിൽ ,ഇരവി

പുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207092393 സീന#്
2293,െനടിയഴികം,ഇരവിപു

രം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207096541 േരEമാച-(ൻ
1471,േകാ$Zർെവളി,കൂ$ി�

ട െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691020

1207246445 മിനി
197,നhൂേകാളനി,ഇരവിപു

രം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207185438 മാജിദ
11473,െവളിയിൽ 
വ� ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207185449 സബില
1107,ത[5ഴികം,ഇരവിപു

രം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207185464 സഫിയ#് 

1298,എH് .എH്  
മൻ സിൽ , പീ�ിൾJ 
നഗർ -13,,വാള#ുംഗൽ െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207185477 സജീതാബീവി
119,െവളിയിൽ 

പു#ൻ വീ� ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011
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1207185486 സഖി
6,എH് എH് മൻ സിൽ ,ഇര

വിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207185503 ൈഷല
21,െവളിയിൽകാരം 
മൂ� ,േതേ�വിള െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207185550

െനബീസ#്  
ബീവി

79,അൻ സി മൻ സിൽ ,  
മുട>ാലുംമൂ� ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207185558 റഫീ�ാബീവി
1491,ബിJമി 

മൻ സിൽ ,,പ)ിമു�് െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691010

1207185621 നബീസ#് 1381,പര$യിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207185624 നൂർജഹാൻ
715,ആസാ/ നഗർ -
250,,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207185651 നസീമാബീവി
1597,േതാ�ിൽ വീ� 

,,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207185663 ഷാജിദാ ബീവി
1906,മുബീനാ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207185670 കദീജാബീവി
274,ഷാജിലാ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691020

1207185717 ൈലല

1165,മൻ കുഴി 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207185740 ജമീലാബീവി
1406,പു#ൻ പുരയിൽ 

വീ� ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207185772 േശാഭിത
1237,ഫാ#ിമ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207185798 നബീസാബീവി
141,ൈലലാ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207185815 നജൂമബീവി
955,കാ$� 

വയലിൽ ,പ)ിമു�് െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691010

1207185816

ഹംസ#് ബീ
വി

1255,ജവാൻ  
മൻ സിൽ ,,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207185828 രാജിത
1621,ത[ൻ പറ<ിൽ് ,ഇരവി

പുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207185843 താo?ീസ
1816,തN�ാW 

വട�തിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207185865 സുധർ2
1410,െപാരു?ുവിള 

െതാടിയിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207185903 ഷംനാ
1444,െവളിയിൽ 
വീ� ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207185906 സബീലാബീവി
609,പീടികയിൽ 
വീ� ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691010

1207185908 സബീനാ
336,േചാനികുടി 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207185932 നാജിമാ

918,തൻ സിനാ 
മൻ സിൽ ,K.T.N-108,,മാളിക 

വയൽ െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207186103 സലീല
1091,െനടിയഴികം,ഇരവിപു

രം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207185941 മു#് ബീവി
1198,െപാരു?ുവിള 

െതാടിയിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207185947 നുജുമ

1469,കുറവ5ഴിക#ു 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207185979

ൈസ#ുൻ ബീ
വി

34,പറ$യിൽ 
വീ� ,പ)ിമു�് െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011
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1207185983 റഷീദാബീവി
1267,െപാരു? 
വിള,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207185985 അമീന
307,കുള��റ#്  

കിഴ�തിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207186029 നൂർജഹാൻ
1803,നജാd 

ഹൗJ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207186044 ബീമ
1678,കുള��റ#്  

പു#ൻ വീ� ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207186078 െമഹർബാൻ
1294,െവളിയിൽ 

കാരമൂ� ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207186086 െനജീമ

1694,കുള��റ#ു 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207186087 ഹയറു?ിസ
1363,കുള#ഴികം,ഇരവി

പുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207186151 ഷഹുബാന#് 
1171,െവളിയിൽ 
വീ� ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207193687 നുജുമ
8,ദിവാൻ  

അ�ാർ$്െമ5്,കാവൽ��ര െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207203703 െനസീല
1338,എ\ എ\ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691573

1207205179 ഷീന
912,തൗഫീ�്  

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691010

1207209971 മ/ലിഫ.എം
570,െപാരു?വിള,,ഇരവി

പുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207210380 എ.അൻ സാർ

843,കുറവ5ഴിക#്  
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207210609

ഷാജിദാ 
അൻ വർ

28,േതാൽ�ട 
ഹൗJ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207213814 േമRസി 278,പു#നഴികം,െകാല�ം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207214624 സീന#് 
319,െപാരു?ുവിള 
വീ� ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207222708 നദീറ
1227,ൈഫസൽ 

മൻ സിൽ ,കാവൽപുര െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207222712 ഹസീന എJ
1091,ഫർസാനാ 

മൻ സിൽ ,െകാല�Zർവിള െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207228363 ഷഹുബാന#് 

1265,കുള��റ#് 
പടി+ാ,തിൽ ,െകാല�Z

ർവിള െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207229354 ഷംല

1075,കുള��റ#് 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207230526 ഷീജ
1435,െകാടിയിൽ 

പുരയിടം,കvാലN�ൽ െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207234444 സജിനി
1703,െഷർമി 

മൻ സിൽ ,പ)ിമു�് െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691010

1207234491 സാബിറാ
2355,കുറവ5ഴികം,ചകിരി

�ട െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207235352 സുൽഫ#് 
371,സുൽ#ാമിന 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207235537 ഷ�ീല
200,െവളിയിൽ 
വീ�,െകാല�ം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207235781

ഷഹുബാന#് 
 ബീവി

184,െതാടിയിൽ 
െത�തിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011
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1207237183 ലുബാബ#് 162,പീടികവീ�,ഭാരT നഗർ െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207237295 റസീന ബീവി
1530,ത[നഴികം,ഇരവിപു

രം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207237447 നൂർജഹാൻ
2365,െവളിയിൽ 

പു#ൻ വീ�,വാള#ുQൽ െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207238118 ജർനാബീഗം
129,ജുവൽമൻ സിൽ ,പ)ി

മു�് െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207239761 േശാഭിത
173,മുട>ാലുംമൂ�,ഇരവി

പുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207241571

ഷാഹിദാ 
ബീവി

210,ആസാ/ 
മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207243332 ഇൽമുനീസാ
311,കvാലN�ൽ ,ഇരവി

പുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207248852 ഹയർനിസ
379,കുറവ5ഴികം,ഇരവി

പുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207250516 താഹിറ
1025,റാഷിദ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207250972 ഷീജ
451,േവളി�ാ$്െകാടിേമ
ൽെകാടി,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207251956

സCnന 
ഷഹാൽ

132,ഫാ#ിമ 
േകാേ$o,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207252558 നിസ
916,െപാരു?ുവിള,കvാല

�ൽ െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207253924 സുൽബ#് 88,െക$ിട#ിൽ ,പ)ിമു�് െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691020

1207254220 സഹീറ 55,സിജു മൻ സിൽ ,െകാല�ം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207254452 െനബീസ#് 
317,െനബീസ#്,ഇരവിപു

രം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207255110 അസൂറ
385,മണേമൽ 

െത�തിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207255689 മുബിനാ

309,റ�#് മൻ സിൽ 
കുളപുറ#് 

വീ�,പളളിമു�് െകാല�ം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207258398 അസീജ

1192,കുള��റ#് 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207259088 സാജിതാബീവി
2286,െനടിയഴികം 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207260837 ഷാഹിന എJ
986,അൻ സാർ 

െറസിഡൻ സി,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207261957 സഫീദ
878,ഷിബിന 

േകാേ$o,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207264195 നിസാ ബീവി
1025,െക$ിട#ിൽ 
ഹൗJ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207265438 ഷമിനി
1465,ഫാ#ിമമൻ സിൽ ,ഇര

വിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207267677 ഷാരിജ ഇ
219,െസN/ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207270659 െഷർജ
23,പീടികയിൽ 
വീ�,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207271957 സജീന 518,െവളിയിൽവീ�,െകാല�ം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011
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1207272407 േരണു ജ�J
988,അൻ സർ 

റസിഡൻ J,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207272448 അമീന
2315,അമീന 

മൻ സിൽ ,ഇരനിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207273121 ഷഹീദ 684,എ.ബി.നിവാJ,ത$ാമല െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691020

1207273676

ഷീജാ 
നിസാമുxീൻ

415,നിHാർ 
മൻ സിൽ ,വടേ�വിള െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691010

1207273871 ഫൗസിയ എൻ
977,ദിൽഷാ/  

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207274292 നീതുേമാൾ

1265,കുള��റ#് 
പടി+ാ,#ിൽ ,കvാല

N�ൽ െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207274564 െനദീറ
1068,ജഹാന 

മൻ സിൽ ,കൂ$ി�ട െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207274661 സജിത
180,ഷമീമ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207275081 സുനിത
223,കുറുേവലിയഴിക#്,ഇ

രവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207277095

നൂറുൽ 
ഹുഭാബിവി

1093,െച<ിേ[ലിൽ ,െതേ�
വിള െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691010

1207288457 സുനിത
219,സി�ി�് 

മൻ സിൽ ,ആസാ/ നഗർ െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207293540 െഷമീമ
1107,പടനില#് 

ഹൗJ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691010

1207294030 തJനി

1527,നിസാർ മൻ സിൽ 
അറഫാ നഗർ 

കvാല�ൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207294085 സുമv

1400,ഫർസിയ മൻ സിൽ 
അൽ അമീൻ  

നഗർ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207296361 സലീന

1879,നസീർ മൻ സിൽ 
െകാല�Zർവിള നഗർ 
ഇരവിപുരം പി 
ഒ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള ഇരവിപുരം 691011

1207028861 വസ>
981,െകാ?യിൽ 
വീ� ,കുരീ��ഴ െകാല�Zർവിള കിളിെകാല�Za 691003

1207006928 താജിറാബീവി 529,േസാണിപാലJ ,െകാല�ം െകാല�Zർവിള െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207203791 സൂജാത
484,െവളിയഴിക#്  

വീ� ,,കുരീ��ഴ െകാല�Zർവിള െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207229785 േശാഭിത
917,കുള#ിൽ 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള െകാല�ം (ഈ�്) 691011

1207232618 മിനി

98,െത�ട#് 
വട�തിൽ ,തിരുമുല�ാവാരം

മ െകാല�Zർവിള െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207279079 ഇ(ു ,ി
6,അരയെ5 

വട�തിൽ,തിരുമുല�ാവാരം െകാല�Zർവിള െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207029235 ഷാഹിദാബീവി 374,പുതുവീ� ,െകാല�ം െകാല�Zർവിള െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029394 െറജില#് 
2282,രഹൻ  

ലാൻ kJ,െനല�ിമു�് െകാല�Zർവിള െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029614 ലളിത
797,േകാ$��റ#ുവീ� ,കുരീ

��ഴ െകാല�Zർവിള െകാല�ം (െവ�്) 691003
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1207029790

രാേജEകുമാർ .
 െക

263,രാജിഭവൻ  ,തിരുമുല�ാ
വാരം െകാല�Zർവിള െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207081288 ഷജറ#് 
158,തvിൽ 

വട�തിൽ ,കുരീ��ഴഈ�് െകാല�Zർവിള െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207092349 സലീനബീവി

1141,എH് .എH് .മൻ സിൽ ,
കുരീ��ഴ 

ഈസ,് ,◌് ,കാവനാ� െകാല�Zർവിള െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207206576

െഷഹുബാന
#്   എ[് 322,മണിേമൽ വീ� ,െകാല�ം െകാല�Zർവിള െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207220114 ശാലിനി
214,കുള#ിെ5 

വട�തിൽ ,കുരീ��ഴ െകാല�Zർവിള െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207221290 മXജു ഉഷ

210,മഠ#ിൽ 
വീ� ,കുരീ��ഴ,െകാല�ം,െകാ

ല�ം െകാല�Zർവിള െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207229462 ബീന ആർ
590,അർ[ന 

നിവാJ,കുരീ��ഴ െകാല�Zർവിള െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207234323 ഉഷാകുമാരി
348,െചേ�രി 
വയൽ ,കാവനാ� െകാല�Zർവിള െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207240000 റജീന
623,െവളിയിൽകാരമൂ�,ഇര

വിപുരം െകാല�Zർവിള െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207247013 -പവീണാ
346,െചേ�രി 

വയലിൽ ,കുരീ��ഴ െകാല�Zർവിള െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207253651 അംബിക
270,വലിയഴിക#്കിഴ�
തിൽ ,ആേനഴ#്മു�് െകാല�Zർവിള െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207254158 വനജ
131,ശാ>ി 

ഗേണE,ആേനഴ#്മു�് െകാല�Zർവിള െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207256121 ജമീലാ ബീവി 284,-ശീവിലാസം,കുരീ��ഴ െകാല�Zർവിള െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207262301 ഷീബ 675,േകാ$വീ�,കുരീ��ഴ െകാല�Zർവിള െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207270772 ശർ2ിള 924,ൈകലാസം,കുരീ��ഴ െകാല�Zർവിള െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207274518

റാബിയ#ുൽ 
ബസിരിയ എ 484,േരാഹിണി,െകാല�ം െകാല�Zർവിള െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207280333 വിനീത
1261,വിളയിൽ വീ� 

മാമൂ$ിൽ കടW,കുരീ��ഴ െകാല�Zർവിള െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207019427 ഹിദായ#ു)
1104,ആ,�കാൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം െകാല�Zർവിള പരവൂർ 691301

1207217044

സബില#് 
ബീവി

49,െവളിയിൽ 
വീ� ,കാവൽപുര െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207005675 സുമv
1012,സുമv 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207007618 റുഹാല#് 
525,സജി 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207008239 െമഹർബാൻ
817,െതാടിൽ 

വീ� ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207023785

ഫാ#ിമാബീ
വി

1082,ഇജാJ 
മൻ സിൽ ,ഭരT നഗർ െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207031547 ആർ .സുനിത
84,പുളിമൂ$ിൽ 
വീ� ,െകാല�ം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207079147 രവീ-(ൻ 79,സു(രഭവൻ  ,െകാല�ം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207079165 ഐഷാ�ു+് 

1729,േകാN��റ#്  
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

Page 298 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207079706 ഹpാഉ2
894,നാസർ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207079902 സുൽബ#് 
690,മണ�ാ� 

വയലിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207080542 സജിതാതാഹിർ
1043,തൻ വീർവില�,പ)ിമു

�് െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207082573 ജന,് 
154,േ-തസh 

ഭവനം,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207082720 ആനിഅനിത
46,പു#നഴികം 
വീ� ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207083709 ൈസബുനിസ
444,പയ,ിൽേകാ� ,ഇരവി

പുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207084053 നദിറ
1640,മാളികവയലിൽ 
വീ� ,വടേ�വിള െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207084539 ഷീജ
51,പുളിമൂ$ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207084550 ഷാഹിദ
205,മാളികവയലിൽ ,ഇരവി

പുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207084559 ഷംസംബീഗം
360,ബീമാ മൻ സിൽ  

ൈവഗ  നഗർ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207084654 ബിgധു
923,തു6ിൽവീ� ,െകാല�Z

ർവിള െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207084711 സീന#് ബീഗം
93,ത�ിൻ മൻ സിൽ ,െതേ�

വിള െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207084719 ലബുദ
480,സമീർമൻ സിൽ ,വടേ�

വിള െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207084723

ൈസനബാബീ
വി

876,മുഹ2/യാസിൻ  
മൻ സിൽ , ഭാരT നഗർ -

219,,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207084783 മസീന
242,കാ$�വയലിൽ 
വീ�,വടെ�വിള െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207084794 റസിയ
667,െനടിയഴക#് 
വീ�,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207084906 അദബിയ#് 

226,ജലാലിയാമൻ സിൽ , 
ആസാ/ നഗർ -

115,,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207084950 ബീമാബീവി 1102,വ)ിമൂ� ,വടേ�വിള െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207085047 ബീനാകുമാരി
220,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ� ,വടേ�വിള െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207085048 സുഹറബീവി
473,കാല�ു$ിയഴികം,െകാ

ല�ം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207085075 ജമീലാ
672,േകായി��റ#്  

വീ� ,െകാല�ം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207085083 നബീസാബീവി
1415,പറ<ിൽ 

െഹൗJ,അറഫാനഗർ െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207085086 ബീന എJ
1084,കാവേ[രിെത�തിൽ ,

ഭരT നഗർ െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207085100 മണികyഠൻ
853,െകാേ?#ു 

വട�തിൽ ,,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207085105 ൈഷല

55,പുളിമൂ$ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ 

,,വടേ�വിള െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207085107 സുനിത
556,കാവേ[രിപുരയിടം,വ

ടേ�വിള െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010
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1207085119 ഫാ#ിമ
3,െവളിയിൽ 

പുരയിടം,പ)ിമു�് െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207085120 സുനിജ
243,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,പ)ിമു�് െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207085123 സുനിത
261,മാളികെതാടി 

പു#ൻ വീ� ,പ)ിമു�് െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207085134 േശാഭിജാൻ
504,മണ�ാ$്  

വയലിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207085136

പാ#ു2ാബീ
വി

340,കാവുളളെനടിയഴികം,

ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207085138 അദബി
1243,െവളിയിൽപു#ൻ വീ

� ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207085144

ഇ-ബാഹീം�ു
$ി

276,സിംബിൾ 
ഹൗJ ,വടേ�വിള െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207085171 സുൈബദ
798,പുതു�ാലിൽെത�തി

ൽ ,പ)ിമു�് െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207085288 െറസീന
381,സിxീr 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207085343 സീന
823,െകാ$ിലിൽവീ� ,ഇരവി

പുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207085420 ജുൈബരി െക
530,െവളിയിൽപുരയിടം,ഇ

രവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207085439 ഉൈമബാബീവി
1639,െവളിയിൽ വീ� 

,,കാവൽ��ര െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207085474 കമർബാൻ
1031,കിടQനഴികം,കാവ

ൽ��ര െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207085481 കുൽസംബീവി
440,സുമി 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207085550

ഷാഹിദാ 
ബീവി

356,കാവുളള 
െനടിയഴികം,,െകാല�ം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207085557 അബീഷിയ 1997,കിടQഴികം,സ െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691577

1207085575 േശാഭിതാബീവി
640,െവളിയിൽ പുരയിടം 

,,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207085579

ഷാജിറാബീഗം
 എJ

52,വയലിൽ വീ� ,ഭാരT 
നഗർ െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207085580 ഫാ#ിമബീവി
83,മുട>ാലും 
മൂ� ,കാവൽപുര െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207085602 ജാJമി
176,മുട>ാലുംമൂ� ,ഇരവി

പുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207085616 വസ> എJ
178,കട<ാ$്  

വട�തിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207085680 ഷാജിതാ
586,െകാടിയിൽ 

െതേ�വിള,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207085689 റസീന
141,െനടിയഴിക#്  

െത�തിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207085705 സബൂറ
446,മുട>ാലും 
മൂ� ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207085708 ഗിരിജ
1080,കാവിേ[രി 

െത�തിൽ ,ഭരTനഗർ െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207085794 ഹയർനിസ
207,ജ�#ിൽ 
വീ� ,,,പ)ിമൂ�് െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207085839

ഹുൈസബാ 
ബീവി

433,നദീറാ 
മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207085841

േഗാമതിയ2ാ
ൾ

9,വിദhാ 
നിവാJ ,ഭാരTനഗർ -

185,,െകാല�ം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011
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1207085853

പാ#ിമാബീ
വി 29,അൽ -മനാർ ,,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207086020 പIാവതി
1729,ദീപ 

നിവാJ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207087221 ,ാൻ സി
426,ആ,�കാൽപുതുവൽ ,ഇ

രവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207087335 െറജി
443,ആ,�കാൽപുതുവൽ ,ഇ

രവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207087392 അേലാഷh

618,Jേനഹതീരം 
സുനാമി\ളാ,്,ഇരവിപു

രം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207087431 േഡാറ
533,െസ5 ആ5ണി 
െഡയിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207087576 െറജി 318,ആ,�കാൽ ,ഇരവിരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207087594 ഫിേലാമിന
1919,കട��റം 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207087715 േജായി
960,കട��റം 

പുതുവൽ ,മvനാ� െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207087877 ബിയാ-ടിJ
319,പു#നഴികം 
േതാ�് ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207088072 ജാJമിൻ
301,വയലിൽ 

വീ� ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207185439 ൈസബു?ിസാ
267,മണിയംകുളം 

െത�തിൽ ,വടേ�വിള െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207185522 റഷീദ
303,ജിതിൻ  

വില�,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207185592 മാജിത
524,അസീനാ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207185619 ൈസഫു?ിസ
1020,സജീലാ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207185661 തJനിംബായി
800,കിടQഴികം,ഇരവിപു

രം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207185665 റഹിയാന#് 
281,ഷമീം മൻ സിൽ ,,െക 

,ി എം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207185693 മാജിത
277,െഷമീനാ 

മൻ സിൽ ,മു6N�ൽ െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207185738 ശാ>2
491,മുട>ാലും 
മൂ� ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207185878 ഷാഹിദ
458,വഹീദാ 

മൻ സിൽ ,മു6N�ൽ െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207186075

റസീല ബീവി 
എJ

1751,ഷാനിദാ 
മൻ സിൽ ,ൈവമു�് െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691001

1207186138

നബീസ#്  
ബീവി

50,െവളിയിൽ 
പുരയിടം,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207186146 ൈസഫു?ീസ
477,ത[ം 

പറ<ിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207189975 ആരിഫാബീവി
810,ത$ാെ5ഴിക#്  
മണ�ാ� ,െകാല�ം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207190015 നുജിയ#് 
251,ഷാജി 

നിവാJ ,വടേ�വിള െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207200913

െനബീസ#് ബീ
വി

309,സാബി#്  
മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207202985 ഷാനി ആർ
1084,അനു 

ഭവൻ  ,,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691001

1207204711 ൈഷലജ
190,ത[ൻ  

പറ<് ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011
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1207208056 ദീപ െജയിംJ

1222,ദീnതി വില�, 
കാ�േ#ാ�് , 

ഇരവിപുരം,,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207208611 െറജീന 472,A.R.ഹൗJ ,,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207209451 നൂർജഹാൻ
744,വയലിൽ 

വീ� ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207211562 ൈസറ ബാനു
1832,േ-ഗJ 

വില�,അ�രവിള െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207219266 ഷിബിന
523,മണമയിൽ 

ഹൗJ ,,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207222548 ൈഷല
43,സുധീർ മൻ സിൽ 

,,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207222728 നൂർജഹാൻ
1225,മീപാപി) 

പറ<ിൽ ,,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207224378 ആരിഫാ
719,മാളികവയൽ ,പളളിമു

�് െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207233903 െസലീന പി
968,മാളികവയൽ ,േപാJറ

റാഫീJ മു�് െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207238536

സജിതബീവി 
സിയാ/

189,ബിJമില�ാ 
മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207240157 ഹസൂറ
704,സി�ിr 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691589

1207240834 സഫീന
376,പുതുവൽ പു#ൻ  

വീ�,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207242669 സിgധു 232,എ ജ ഭവനം,െകാല�ം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207242984 താoനിസ

534,കാ$� 
വയൽപുരയിടം,ഇരവിപു

രം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207243611 സജീനാബീവി
476,നിസാം 

മൻ സിൽ ,പ)ിമു�് െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207245716

സഫീറിയബീഗം
 എം

959,കാ$�വയൽ 
പുരയിടം,പ)ിമു�് െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207247147 ഒസീലാബീവി
533,മ]ാനഴിക#്,ഇരവി

പുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 689625

1207249773 സൂരh#്
98,മാളികെ#ാടിയിൽ ,െകാ

ല�Z൪വിള െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207250057 ദരീഫ
428,കാ$�വയൽെതാടിയിൽ ,

പ)ിമു�് െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207250134 റംല#് 
203,കാവുളള 

െനടിയഴികം,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207253479

നിേലാബർ 
സലിം

1416,മുഹബ#്,ഇരവിപു
രം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207255693 െനജീയ#് 
42,നിഷാന 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207266303 ആമിന.എ
362,സഹ/മൻ സിൽ ,ഇരവി

പുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207266667

നിസാ 
താജുxീൻ

292,മ]ാനഴിക#് 
ഹൗJ,പളളിമു�് െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207267203 മിനിേമാൾ
445,-ബേദRJേകാേ$o,െകാ

ല�ം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207269711 െഷമീന
107,കാടൻ ചിറ 
വീ�,വടേ�വിള െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010
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1207270395 സനുജ എJ
550,എം.െക 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207270398 സുമv
1020,റുൈഫJ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207271517 സജിത
521,മുജീd 

മൻ സിൽ ,പളളിമു�് െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207271622 െഷമീന
284,െനജി 

മൻ സിൽ ,പ)ിമു�് െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207272058 ജസീന
576,സി�ി�് 

മൻ സിൽ ,പ)ിമു�് െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207273234 സുനിത
181,റ�#് 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207273619 ഷഹാന
103,അoമൽ 

മനHിൽ ,പ)ിമു�് െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207274498 കമ൪ബാ൯
1079,ദാറുHലാം 

ഭാരTനഗർ ,മു6�ൽ െകാല�Zർവിള മു6N�_ 689696

1207274585 നിഷി
317,അൻ സിൽ 
വില�,പ)ിമു�് െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207280537 േജhാതിലU്മി
57,ത[ൻ   

പറgപിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207286587 ഉ2ുൾഹഫീJ
1124,ദാറുൽ ഹp,െക ,ി 

നഗർ െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207287780 സുദീന
208,അജാJ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207287950 െഷാഭിത
488,മുഹാസി\മൻ സിൽ ,

െക ,ി എൻ െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207288449 സുമv
1126,െവളിയിൽ 

പുരയിടം,െതേ�വിള െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207288954 സബീന
973,െവളിയിൽ 
വീ�,കാവൽപുര െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207293260 സുമv ഷമീർ

1055,തൗഫീr മൻ സിൽ 
കിടQനഴികം 
െകാല�Zർവിള 

നഗർ ,കാവൽപുര 
പ)ിമു�് െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691011

1207296532 സൗമh.എ
596,മണ�ാ� വയൽ 

പു#ൻ വീ�,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള മു6N�_ 691010

1207007243 സജീന
679,ഷംനാ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള വടേ�വിള 691011

1207023432 ആരിഫാബീവി
241,എൻ  എൻ  
വില�,വടേ�വിള െകാല�Zർവിള വടേ�വിള 691010

1207079973

അൻ സറുദീൻ  
എJ

1852,മണ�ാ� വയലിൽ 
പു#ൻ  വീ� ,ഇരവിപുരം െകാല�Zർവിള വടേ�വിള 691010

1207080913 ഗിരിജ
216,മടN�ൽ 
വീ�,വടേ�വിള െകാല�Zർവിള വടേ�വിള 691021

1207081015 ഷാഹിദ
492,മണ�ാ� 

വയിലിൽ ,,മണ�ാ� െകാല�Zർവിള വടേ�വിള 691011

1207084779 നിസാ
1598,േതാ�ിൽ വീ� 

,,പളളിമു�് െകാല�Zർവിള വടേ�വിള 691011

1207085518 ഹയർനിസ
645,െവളിയിൽകല��ംമൂ� ,പ

)ിമു�് െകാല�Zർവിള വടേ�വിള 691010

1207185455 ൈഷലജ
942,ആഷി�്  മൻ സിൽ , 

KTN - 63,,പളളിമു�് െകാല�Zർവിള വടേ�വിള 691010
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1207212378 െനHിമ

1971,സിജു 
മൻ സിൽ ,-ശീവിലാസം 
നഗർ -118,,വടേ�വിള െകാല�Zർവിള വടേ�വിള 691010

1207238282 സുനിത ബീവി
333,സുൽഫിയ 
മൻ സിൽ ,െകാല�ം െകാല�Zർവിള വടേ�വിള 691010

1207245268 ബി(ു 308,വലിയവീ�,വടേ�വിള െകാല�Zർവിള വടേ�വിള 691010

1207286660 േദവു
1167,േചനv#് 

െത�തിൽ,പു>ല#ാഴം െകാല�Zർവിള വടേ�വിള 691004

1207286105 ഷമീനാബീവി
112,ത[5ഴികം മണലിൽ 

നഗർ,കുരീ��ഴ െകാല�Zർവിള ശ~ികുളQര 691003

1207251207

േമരി ജൂഡി 
എ

474,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,തൃ�ടവൂർ േകാ$യ�കം െകാല�ം (െവ�്) 691601

1207000480 േബബി
721,െകാ[�കാ$�വിള,േകാ$

N�കം േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207013721 േമരി�ു$ി
655,അഖിൽ 

നിവാJ,കടവുർ േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207020705 ഇ(ു

249,കു?ാടിയിൽ ഇ(ു 
ദവനം,േകാ$N�കം 

വാർk േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207020707 േദവകി 614,കരി[ാലിൽ ,കടവൂർ േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207041081 ഉഷാകുമാരി
642,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,കടവുർ േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207041113 ആർ .ബി(ു 52,ശിവമംഗലം,കടവൂ ർ േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207041329

വിശാലാUി 
ഇ 454,ശാ>മ(ിരം,കടവൂർ േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207041396 ജയ-ശീ
319,േപാ,ി�ടയിൽ ,േകാ$

N�കം േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207043709 െക.രTന2
337,പുേല�രിൽ 

വീ� ,േകാ$N�കം േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691001

1207043830 -ശീകുമാരി 331,-ശീശിവം,,േകാ$N�കം േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207043844

ഷാഹിദാ 
ബീവി

358,വിരാലിൽ 
െത�തിൽ ,േകാ$N�കം േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207043849 ഹിമ
42,േഗാപാൽ 

മ(ിരം,േകാ$N�കം േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207043859 -ശുതി
446,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ�,നീരാവിൽ േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207043867 സുധർ2
381,വിരാലിവിള 
വീ� ,േകാ$N�കം േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207043885 ഓമന
21,ഹരിജൻ  

േകാളനി,തൃ�ടവൂർ േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207044194 േകാമളം. ഒ
152,വN�േമലതിൽ ,കടവൂ

ർ േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207045649 വാവാ[ി
54,വിEണുവിഹാർ ,േകാ$

N�കം േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207064500 സാംസൺ 587,പുതുവൽതറ,മQാ� േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691015

1207127206 ലീല
556,മ]ാേ=രി 

െത�തിൽ ,കടവൂർ േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207189781 -പസ?
26,ചിറ�േരാ$്  
വീ� ,കുരീ��ഴ േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207196062 ആന(ം
124,െകാ[�വീ$ിൽ 

പണയിൽ ,േകാ$N�കം േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207196077 സതി
185,ഇടയ#്  

പു#ൻ വീ� ,േകാ$N�കം േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601
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1207196115 ലീലാമണി
122,െകാ[� വീ$ിൽ 

പണയിൽ ,േകാ$N�കം േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207196124 ൈവരമു#ു
76,പണയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,േകാ$N�കം േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207196166 എൽ .സുരജ
112,-ശീജാ 

ഭവനം,േകാ$N�കം േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207208352 ലീലാമണി
360,െകാ[� 

വാഴവിള,തൃ�ടൂർ േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207214335 -ശീലത.എH് 3,ആന( ഭവനം,കടവൂർ േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207219811

ഉഷാകുമാരിയ
2

146,കിഴേ�േകാള[ഴികം,

േകാ$�കം േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207221168 ഉഷാകുമാരി

190,ൈവകh#ാഴ#്  
വീ� ,കടവൂർ , 

െപരിനാ� ,,െപരിനാ� േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691009

1207221587 സുഷമ
780,ൈബജുനിവാJ ,േകാ$

N�കം േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207227773

രാധമണി െക 
ആർ 25,ഐശCരhം,കടവൂർ േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207232710 -ശീമ@
329,പുേല�രിൽ ,േകാ$N�

കം േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207236245

എം ഷീല 
അ2ാൾ

595,വ)ി�ീഴിൽവീ�,മുരു
>ൽ േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207243100 അജ>കുമാരി
535,കുഴിവിള 

കു?ുംപുറ#്,കടവൂർ േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207252867 മ�ു
234,പര�#ുെത�തിൽ ,ക

ടവൂർ േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691001

1207256364 സിgധു 306,കാർ#ിക,േകാ$�കം േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207256577 ഇ(ു
721,േചമുടി 

കിഴ�തിൽ ,കടവൂർ േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207261002 സിgധു 453,ലളിതമ(ിരം,കടവൂർ േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207262336 ഹരിലത
518,െകാ[�വാഴവിളവീ�,ക

ടവൂർ േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207262867 -ശീജ
305,വിളയിൽവീ�,തൃ�ട

വൂർ േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207263356 വീണ 454,ശശിമ(ിരം,കടവൂർ േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207265910 മായ

563,ആറാ$� കുളQര 
കിഴ�തിൽ ,േകാ$N�കം 

കടവൂർ േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207272240 ശിവാംബിക
17,വടേ� അv#് 
വീ�,തൃ�ടവുർ േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207273221 സിജി എJ
868,ശിവകൃപ,േകാ$N�

കം േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207281086 സിtു
686,വിരാലിവിള 
വീ�,േകാ$N�കം േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207282152 രാധിക
306,വിരാലിൽ 

െത�തിൽ ,േകാ$N�കം േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207287535 ജയ-ശീ 633,ചാമയി_,കടവൂർ േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207288074 ലത
143,ഗൗരി 

മ(ിരം,േകാടടN�കം േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207294481 സരിത
1492,ൈപനിയിൽ 
െത�തിൽ ,മതിലിൽ േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601

1207296309

9ാസിk 
േതാമJ

249,ആററൂർ 
ഹൗJ,കടവൂർ േകാ$യ�കം തൃ�ടവൂർ 691601
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1207043252 െസലിൻ
383,വാഴ�ളളി 

കായൽവാരം,കുരി��ഴ േകാ$യ�കം തൃ�രുവ 691601

1207046045 ലീലാമണിയ2
138,വലിയവീ$ിൽ ,പാ<ാലി

ൽ േകാ$യ�കം പനയം 691601

1207044192 േശാഭ.െക
429,ത$�വിള 

പു#ൻ വീ� ,കടവൂർ േകാ$യ�കം െപരിനാ� 691601

1207056211

രാധാമണി.എ
ൽ

374,വലh#ുകിഴ�തിൽ ,ഇ
ടവ$ം േകാ$യ�കം െപരിനാ� 691511

1207235090

മിനികുമാരിയ
2

170,തു6ിൽവീ�,േകാ$N�
കം േകാ$യ�കം െപരിനാ� 691601

1207014228 നളിനി 367,രാo ഭവനം,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207024482 ലീല േജായി 33,പുതുവൽ ,േതവ)ി േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691009

1207024498 വിജയലU് മി
144,ന<ാര#്  

െതാടിയിൽ ,തh�ടവൂർ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207024685 മീനാUി
326,മീനാUിനിവാJ , 
മതിലിൽ ,,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207032393 ജയ-ശി 23,രTനവിലാസം,കുരീ��ഴ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207039950 ഫബിേയാള
214,അയണിമൂ$ിൽ ,,മതിലി

ൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207039724

ലിബി 
അഗ�ിൻ

481,ലിൻ സി 
ഭവനം,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207039804 േദവകി
414,ചി,ില�ാ� 

െതാടിയിൽ ,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207039807 ജയിൻ
252,മു6ുവിളഹൗJ ,മതി

ലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207039855 രമണിയ2 പി 370,-ശീജാനിവാJ ,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207039909 നിർ2ല
231,കാ$�വിള 

െത�തിൽ ,തൃ�ടവൂa േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207039922

സിറിളാ 
സു(രം

482,സജിതാ മ(ിരം, 

മതിലിൽ ,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207039979 നിർ2ല
213,െമെല�ടയിൽ ,മതിലി

ൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207040026 അംബിക
59,സുകുമാര 
മ(ിരം,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207040041 സുദർ2 510,ഷീജ ഭവൻ  ,തൃ�ടവൂർ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207040073 ഗിതാകുമാരി 611,ഗീതാമ(ിരം,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207040075 ജയകുമാർ പി
379,പാറേ=രിെത�് ,,മതി

ലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207040121 ജയ>ി
605,ലU്മിവിലാസം,മതിലി

ൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207040123 ജയ-ശീ
411,അതുൽ 

ഭവൻ  ,തh�ടവൂർ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207040147 ഗിരിജ
244,പാറേ=രികിഴ�് ,,മതി

ലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207040149 ലിജി
237,പാറേ=രിപടി+ാ,,മ

തിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207040197 െജാവീന
369,സനിതാ 
ഭവൻ ,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207040451 േമാനിഷ
521,ആലവ$െത�തിൽ ,മതി

ലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207040820 പൗളിൻ

31,ചരുവിള,പി,ഡdളZ.ഡി.
,പുതുവൽ ,,േകാ$യ#ുകട

വു േതവ)ി േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691009
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1207042217 രാധ
37,ലUംവീ� 
േ9ാ$,കുരീ��ഴ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207042377 വിജയമമ
0,കാവനാ$� 
വിള,കുരീ��ഴ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207042521 രXജിനി
217,കാവിെ5 

െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207042972 ത@�ൻ പിളള
210,േപാQും 
വീ� ,െപരിനാ� േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207042742 റാേഹൽ
403,പിേ)#് 
വീ�,കുരീ��ഴ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207042805 െസൽവ റാണി
374,കുഴി�ാ$ിൽ 
വീ� ,കുരീ��ഴ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207042889 സുജാത
112,സ[ിൻ  

േകാേ$o ,,കുരീ��ഴ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207043323 സജീW
283,െകാല�ൻ  

പറ<ിൽ ,കുരീ��ഴ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207043331

േ-പംകുമാർ .ആ
ർ

148,കാ$� 
വിളയിൽ ,കുരീ��ഴ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207043401 നദീറ
30,വാഴയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,,കുരീ��ഴ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207044700 സരസCതി 447,ഉ-താടം,,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207189226 ഫിേലാമിന
210,കു?ുവിള 

പുതുവൽ ,കുരീ��ഴ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207189444 അ<ിളി
350,കാവിെ5 

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207189709 േ-തസh
93,െകാ[ാന#്  

കിഴ�തിൽ ,കൂരി��ഴ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207198462 ഷീബ
465,പാറേ=രി 

െത�തിൽ ,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207198508 സിgധു
43,േബാ$് െജ$ിപുതുവൽ ,തൃ

�ടവൂർ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207198549 -പസ? 282,ച�ിയഴികം,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207198582 മായാകുമാരി
214,ന<ാര#്  

െതാടിയിൽ ,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207198636 വിനിത
531,േദവദാJ 
ഭവനം,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207198680 േജാJഫിൻ
857,മുതിരവിള 

വട�തിൽ ,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207198702 കാർ2ൽ
494,മ]�കുഴി 

പുതുവൽ ,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207198729 ബീന
150,പു#ൻ പുരയിൽ ,മതി

ലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207198733 ഗിരീE 362,രാേജEഭവനം,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207198736 രാധാമണി
250,ആലവ$പടി+ാ,തിൽ

,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207202507 പൗളിൻ
370,കാ$�വിള 

പു#ൻ വീ�,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207207326 ബി(ു 502,ദർശ ഭവനം,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207210486 ബീന
509,പാറേ=രിയിൽ 
വീ� ,െപരിനാ� േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207217985 ഗിരിജ 92,വിജയ ഭവൻ  ,കുരീ��ഴ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601
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1207221731 േജാJ
6,P.W.D.പൂതുവൽ ,മതിലിൽ ,
തൃ�ടവൂർ ,,തൃ�ടവുർ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207221777 പി.രാധ
0,രതീEഭവൻ  ,മതിലിൽ ,തൃ

�ടവൂർ ,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207231382

േജായിJ 
-ഫാൻ സിJ

373,ജീസJ 
ഭവനം,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207231590 ഉമാേദവി
362,ചി,ില�ാ� 
വീ�,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207239039

ഡി.ആൽഡുവി
ൻ

574,മ]�കുഴി പു#ൻ  
വീ�,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207239254 ജന,് 
205,കാ$�വിള 

പുതുവൽ ,േകാ$യ#ുകടW േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207248066 റീ#
329,കുഴി�ാ$ിൽ ,െകാ[ാ

ലുംമൂ� േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207256057 േശാഭന എൽ
701,Jേനഹമ(ിരം,മതിലി

ൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207259350 ബീമാ 472,േകള[ം വീ�,കുരീ��ഴ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207262130 അ<ിളി
668,െത�ട#് 

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207263652 മാഗി
5,പഴനി 

കിഴ�തിൽ ,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207263712 െനസീമ
533,കാവിളയിൽ 

കായൽവാരം,കുരീ��ഴ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691003

1207264201 സരിത 215,അയണിമൂ$ിൽ ,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207266877 വിൻ സി ഡി
23,പുതുേവൽ 

പു#ൻ വീ�,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691009

1207267961

െഡ�ിേമാണ 
സി

427,അനു-ഗഹ 
ഭവൻ  ,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207268660 ഡയാന 428,ഷാജി ഭവനം,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207270978

േമരി 
േജാബായി

227,േജാബായി 
നിവാJ,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207273424 രജനിേമാൾ
501,ന<ാര#് 
െതാടി,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207273487 ചി�ു എJ 764,സിബി ഭവൻ  ,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207274719

-പിയ  
േറാബിൻ സൺ

250,മ]�കുഴി 
പുതുവൽ ,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207283161 േജാബ
147,െജ എ െജ 

ഹൗJ,തൃ�ടവൂർ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207285181 ആതിരകു$ൻ
675,ന<ാര#ു 

െതാടിയിൽ ,മതിലി_ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207288295 ജനാലിJ 83,െജ െജ ഹൗJ,മതിലിൽ േകാ$യ#ുകടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207206326 ഗീത
2,ചാനാ�ഴികം,ഇരവിപു

രം േകായി�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207212844 ലിഷ
363,അന(ു ഭവൻ  ,സുരഭി 

നഗർ   അയ#ിൽ േകായി�ൽ ഇരവിപുരം 691021

1207221502 ഷാർള,് 
305,േകാ$��റം,ഇരവിപു

രം േകായി�ൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207240997 െമർളിൻ

363,േകാ$Zർ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം േകായി�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207241995 ആശാേമരി
61,കട��റം 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം േകായി�ൽ ഇരവിപുരം 691303

1207280784 ര�മി രാജൻ

1225,-കിJ 
െഡNൽ ,െത�ുംഭാഗം 

ഇരവിപുരം േകായി�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207282369 ലിബിയ
1262,െഹേ-ബാൺ,കാ�

േ#ാ�് േകായി�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207283328 െഷെ◌നി
932,നhൂേകാളനി  

െത�ുംഭാഗം,ഇരവിപുരം േകായി�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207285007 റീേമാ
1245,െചറുപുEപ 
മ(ിരം,ഇരവിപുരം േകായി�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207258471 േമരി സുശീല
570,അജിT 

നിവാJ,,പു?മു�് േകായി�ൽ ഇളംബളളZർ 691501

1207217138 -ശീലത

795,കാവുവിളവീ� ,കല��ം
താഴം      
കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207217173 ൈഷലജ

256,മംഗലേ=രി 
വയലിൽ ,ക?ിേമൽ   

കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207000241 ഹുൈസബ
745,ഷജീലാ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല��ർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207000373 അനിത

1884,അനിതാഭവനം,-പതീ
U നഗർ   
കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207001248 താജിൻ സ പി
355,ഹുൈസൻ  
മൻ സിൽ ,െകാല�ം േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207001381 േരാഹിണി
71,അശCതി 

ഭവൻ  ,കിളിെ�ാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207004790 പുEപലീല

203,സാം േകാേ$o , 
സൗഹൃയ നഗർ 
65,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207011111 അനീസ
519,തു6ിൽ പു#ൻ  

വീ�  ഒരുമ നഗർ ,മ]ാമല േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691005

1207011580 കJതൂരി
1607,കുമാരിഭവനം,,കിളി

െകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207011624 അഴക2ാൾ
344,കുമാരിഭവനം,,കിളി

െകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207066966 ൈലല

1990,തു6ുവയലിൽ 
വീ� ,മ]ാമല,ഒരുമനഗർ -

9,,കിളികല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207067049 ലളിത
1921,മഠ#ിൽപടി+ാ,തി

ൽ ,കിലിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207067509 മാജിദബീവി
1955,െഷഹിനാമൻ സിൽ ,കി

ളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207067898 ആസിയാബീവി
2113,വാറുവിളപു#ൻ വീ�

,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207068129 മാജിതഎം
2309,പാലവിള 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Za േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207068292 ഹHീനാ

2044,കല��െവ$ാൻ  കുഴി 
പു#ൻ  

വീ� .,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004
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1207068423 മനാ\
1949,മഠ#ിൽകിഴ�തിൽ ,

കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207069543 വിജയകുമാരി

1275,മ]ാ>റ 
െതാടിയിൽ ,േറായൽ നഗർ -

29,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207069551 െനസിയാ
2365,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,കല��ംതാഴം േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207069637 സീന#് 

2316,ആനിയിൽ 
െ◌താടിയിൽവയലിൽപു#
ൻ വീടhൂണിേ◌വRസൽനഗർ

,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207069706 നൂർജഹാൻ
2212,ത$ാ5ഴികം,കിളിെകാ

ല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207069772 ഷഹുബാന#് 
220,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,കല��ംതാഴം േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207069830 അസൂറ ബീവി

2330,കല��ംതാഴം 
െതാടിയിൽ 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207069910 രTന2 സി
1801,പര�ാടി 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207070483 ശകു>ള
250,േരവതി 

ഭവൻ  ,ച(നേ#ാ�് േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207070511

സേരാജിനി  
വി

1826,ഭാനുമ(ിരം,കിളിെകാ
ല�Za േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207070586 എൻ  നളിനി
560,Jമിതാ 

നിവാJ ,െകാല�ം േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207070721

അബു/ൾ 
മജീ/

700,അമീൻ  
മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207070758 പാരിഷാബീവി
834,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207070797 സി.ഇ(ിര
638,മഠ#ിൽകിഴ�തിൽ ,

കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207070855 വിമല
1748,െപാ?[ൻ വീ$ിൽ 
െതാടിയിൽ ,േകായി�ൽ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207070932 ഉഷാകുമാരി
1140,കാലായിൽ ,കിളിെകാ

ല�Za േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207070944 ആർ സുജാത
818,െച-<പിളളെതാടിയിൽ ,

കിളിെകാല�Za േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207070968 േബബി

151,കുഴി�6ം വയലിൽ 
വീ� , 

ശാJതാനഗർ ,,കിളിെകാല�Z
ർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071047 ലതാകുമാരി
941,വലിയമുടിയിൽ 

വീ� ,േകളിനഗർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071078

േജായിJെന
േ,ാ

1389,േജായിനിവാJ ,കിളി
െകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071082 ഷീല

1518,െകാേ-പ#്െതാടിയിൽ
,ക?ിേമൽേചരി   

കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071085 സുനിത
1143,അവി◌ി$ം േവണാ� 

നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071100 സുനിത
1644,സുധാ 

ഭവൻ  ,,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071101

പാ#ു2ാ�ു
+് 1645,ഇട#റ വീ� ,െകാല�ം േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004
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1207071110 സീന#് 

504,െകാ-പ#്  
െതാടിയിൽ , 

ക?ിേമൽേചരി,,കിളിെകാ
ല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071113 സുധർ2

1321,ഷിനു നിവാJ  
പാറേ=രിെത�തിൽ ,കിളി

െകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071118 സുനിത
436,തvിലഴിക#ു 
വീ� ,കിളിെ�ാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071133 േശാഭന
535,െനടിയ#ുവീ� ,കിളി

െകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071134 രജനി
2150,െച-<ാപി)േതാടിയി
ൽവീ� ,കി)ിെ�ാല��ർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071156 സിേനE
236,വട�ുംഭാഗ#്  
കിഴ�് ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071170 ജയകുമാർ
1121,െനടിയഴിക#് ,കിളി

െകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071177 ത@2അ2
1363,കുളQരN�ൽവീ� ,

കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071181

െനസിമാ 
ബീവി

1482,െനoന 
മൻ സിൽ ,,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071212 വിനില
551,കുഴിയ#്  

കിഴ�തിൽ ,ര6ാംകു,ി േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071216 ജയ-പകാ�

652,െച-<ാപി)െത�തി
ൽവീ�   

ക?ിേമൽേചരി,കിളിെ�ാ
ല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071225

ഷാജറ#ുബീ
ഗം

248,മംഗലേ=രി 
െതാടിയിൽ 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071282 സീന
332,കേ6ാലിൽപടി+ാറ
റതിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071378 സുേലഖ
1203,പാറേ=രി 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071387 നസീമ
333,നൗഷാ/ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071416 സുധാരാo
308,മുല�േ=രി 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071417 രാധാമണി
1124,നാ[ിലഴിക#്  
വീ� ,,കിളിെകാല�Za േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071451 ദീപിക

286,േചരിയിൽ 
പടി+ാററതിൽ 
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071457 അനിത

323,9ാവിളഴിക#്    
ക?്േമൽേചരി,കിളിെകാല��

ർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071489 -പീത

222,നഹാJ മൻ സിൽ , 
വീ$�ന<ർ 14/417 

D,,അയ#ിൽ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071493 ഉദയ കുമാരി
556,മുല�േ=രി 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071510 റു�ിയാബീവി
1291,നാJ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004
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1207071525 അസീമാബീവി

528,പുലി�റ 
പടി+ാററതിൽ ,ക?ിേമ

ൽേചരി േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071534 സുനി ആർ
727,ൈക�Zര#ിൽ 
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071543 ബീന
177,നായാടി#റ 
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691008

1207071577

എൻ  
സുേര-(ൻ

1439,9ാവിലഴിക#്  
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071643 ലത
248,-പതീUാ 

നഗർ ,കിളിെ�ാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071683 ഗീത
1468,പുളികുള#ു 

വട�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071713 സുേലാചന
143,നീതു 

നിവാJ ,കിളിെകാല�Z◌ൂർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071747 കൃEണ2

300,െകാ[�കേ6ാലിൽ 
-പതീUനഗർ ,കിളിെകാല�Z

ർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071758 സുജാത
1220,പാറേ=രി 

െത�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071768 അനിൽകുമാർ 1048,കുമാരഭവനം,െകാല�ം േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071774 നാഗരാജൻ
885,െതാടിയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071803

ഉൈസബാബീ
വി

1258,9ാവിളഴിക#്  
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071823 പIിനി
1380,െനടിയഴിക#്  

െത�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071833 സുജാത
295,കുളQര 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071875 സുേലഖ.എJ

1370,വിEണു േജhാതി 
ശാJതാ 

നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071914 ഷമീമ
1700,ബീമാ 

മൻ സിൽ ,െകാല�ഠ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071934 ഉഷാകുമാരി
505,രു{ 

ഭവനം,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071958 സിgധു
132,നായർവിള 

വീ� ,കിളിെ�ാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207071989

േരണുകാേദവി
യ2

1367,കുളQരN�ൽ 
െത�തിൽ ,ക?ിേമൽേചരി േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072005 ഷ�ീല
1623,ഇട#റവീ� ,കിളിെകാ

ല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072006

,ി 
ജലജകുമാരി

1727,ഷീജാ 
മ(ിരം,േകായി�ൽ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072032 മുംതാJ .
2297,അJഹർ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072082 സിനി.ആർ
1366,കുളQരN�ൽ 

െത�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072101

വിചി-തകുമാ
രി.bf

1622,േകാ-പ#്  
െതാടി,,,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004
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1207072132 ശ@രൻ കു$ി
547,പനN�ൽകിഴ�തിൽ ,

കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072138 ഉദയകുമാർ
508,പര�ാടികിഴ�തിൽ 

വീ� ,കിലിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072169 പIാവതി

637,9ാവിളയഴിക#് 
െതാടിയി_ 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072199 സരസCതി
133,േകാേ-പ#ുെതാടിയിൽ

 വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072210 രഘുനാഥൻ
297,ദീnതിഭവൻ  ,കി)ി

െ�ാല��ർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072228 സതി

1501,മംഗലേ=രി 
വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072278

-കി�ീന 
നാൻ സി 

െസബാ��ൻ
1690,കു<ള#ുവീ� ,കിളി

െകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072310 ജി.രാഘവൻ

1394,േകാേ-പ#്  
െതാടിയിൽ 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072317 ഗീത
356,മുല�േ=രി 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072331 ബിനു
88,ജയരാജഭവനം,കിളിെകാ

ല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072332 സിtു
123,ഇടയാടി#റയിൽ ,-പതീ
U3നഗർ ,,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072333 ന(ിനി
76,പുലി�റപടി+ാ,തിൽ

,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072366 സിgധു

237,കേ6ാലിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072413 സജീനാ
207,െവള�>റപു#ൻ വീ� ,,

കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072467 െസറീന
379,നാസർമൻ സിൽ ,,ി 
െക എം സി പി ഒ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691005

1207072481 സജീന
596,ഷംസീനമൻ സിൽ ,,കിളി

െകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072603 ഗീതാ സുഭാE
477,ഗീതാലയം,കിളിെകാല�Z

ർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072677

കുമാരി. എJ 
എJ

204,മുല�േ=രി 
േവണാ�,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072682 -പസ?കുമാരി
485,മുല�േ=രി 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072683 വTസല
627,െനടിയഴിക#് ,,കിളി

െകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072702 വസ>കുമാരി
719,വാഴവിളപടി+ാ,തി

ൽ ,െകാല�ം േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691021

1207072705 ഇ(ുേലഖ
117,സgധhാനിവാJ ,-പതീ
Uനഗർ ,,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072718 ശാ>
170,കു?ിൽകിഴ�തിൽ ,കി

ളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004
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1207072725 ജയ
259,വട�ുംഭാഗ#ുെത�

തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072782 കലhാണി
395,െതാടിയിൽപു#ൻ വീ�

,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072783 ഗീത 586,കേ6ാലി പടി,െകാല�ഠ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072805 ജൂലിയ,് 
548,േവQേശരിവട�തിൽ ,

കിളിെ�ാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072830 മിനിേമാൾ
1310,ലUംവീ� ,കിളിെകാ

ല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072860 മിനിേമാൾ
241,കേ6ാലിൽവയലിൽ ,

കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072879 അനിത
753,കുഴിയിൽ 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207072924 േമാഹനൻ
368,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,

കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207073092 പി.േഗാപാലൻ
1478,കലാ 

മ(ിരം,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207084702 ഷ�ീല 95,തണൽ ,,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207091926 മാജിദ
172,ഈ[�ളളി 

െതാടി,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207109423 മിനി
513,-ശീഭവനം  േവണാ� 
നഗർ ,കിളിെ�ാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207190734 -ബജീ,് േജാൺ
93,-പശാ>്  

നിവാJ ,െകാല�ം േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207202827 സുജാത െക
205,െച-<ാ�ി) 

െതാടിയിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207205374

േഗാപാലകൃE
ണൻ  ,ി

1438,നാണിയ2 നഗർ  
ലUംവീ�,കിലിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207206189 രാജൻ  .എൻ
132,ഗേണE 

വില�,,ക?ിൻ േമൽനഗർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207206339 ബൃ(

1569,സഫീർ മൻ സിൽ 
കുgപള#് 

ശാJതാനഗർ ,േകായി�ൽ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207206651 രമണി
261,മംഗലേ=രി 

വയലിൽ ,കിളിെ�ാല��ർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207206776 സിgധു
451,ഓ+ിനാ$്  

പു#ൻ വീ� ,ര6ാംകു,ി േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207207365 ഉഷാകുമാരി

159,കേ6ാലിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207209360 ബി. േരEമ
638,നാണിയ2 

നഗർ ,കി)ിെ�ാല��ർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207209642 വി.ആർ .സുജ 72,ഷീജാമ(ിരം,േകായി�ൽ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207209686 സബീന
38,െകാ�ല 

വയലിൽ ,,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207211573 െറജിലാബീവി
143,െകാേ-പയ#ു 
വീ�,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207211450 കായിഫ ആർ
556,െപാ?[ൻ  വീ$ിൽ 
െതാടിയിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004
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1207211927 ഉഷ
304,െകാ[�കേ6ാലിൽ 
വട�തിൽ ,കിളിെകാല��ർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207212007 രാധിക
224,െച-<പി)െതാടി,കിളി

െകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207213203

വസ>ലUമി.
എൻ

121,അജ> നിവാJ 
മു�റ വീ� േചരിേU-ത 
നഗർ കിളിെകാല�Zർ പി 
ഓ െകാല�ം,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207215565 ,ി.ഷിനി

468,9ാവിലഴിക#്  
െതാടി,േവണാ� നഗർ -145-

A,െകാല�ം േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207215869 Jമിത

245,കേ6ാലി 
വയലിൽ ,-പതീUനഗർ -

245,,കി)ിെ�ാല��ർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207215881 മXജുഷ
249,രമhാഭവൻ  ,-പതീഷ 
നഗർ  കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207215904 സൂരh#് 

32,സ�ു 
മൻ സിൽ ,ശാJതാ നഗർ -

20,,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207215990 സുധ
702,സൂരo 

ഭവൻ  ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207222973 സുജാത
531,െനടിയഴിക#് 
വീ�,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207222996 ലീല

513,വാവറ 
പടി+ാ,തിൽ , 

കിളിെകാല�Zർ ,കിളിെ�ാ
ല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207223001 സജീന.എ[് 

1600,െകാേ-പ#്  െതാടി, 
കിളിെകാല�Zർ ,കിളിെകാല�Z

ർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207223162 യമുന.സി
484,രു-ദാഭവനം,േചരിേU
-തനഗർ -178,,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207223457 റാബിയ

124,റാഹ#്  മൻ സിൽ , 
പുളിയ#്  

പടി+ാ,തിൽ ,,കിളിെകാ
ല�Za േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207223471 െഷറീനാ

845,ഷ}നാ മൻ സിൽ , 
ക?ിേമൽ 

േചരി,,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207228082 ശhാമള
750,ആർ പി 

ഹൗJ ,കിളിെ�ാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207228823 ലത

42,ആന( 
വിലാസം,ശാJതാം നഗർ 

കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207228985 ജമീലാബീവി
2221,െഷഫീ�് 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207229484 ത@[ി

455,പാറേ=രി വട�തിൽ 
േവണാ� 

നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207229622 റംല#് 
167,പുളിമൂ$ിൽ 

െത�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207230341 സ�ീല
174,ആമിന 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004
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1207230779 സജീന
666,ആനിയിൽ 

െതാടിയിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207231049

അ<ിളി 
ഉദയൻ

46,പാറേ=രിയിൽവീ�,കിളി
െകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207231109 സിgധു
736,സുജി#് 

ഭവൻ  ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207231667

അശCതി 
ആന(ൻ

341,അശCതിപുരി,കിളിെകാ
ല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207235152 ഹസീന

463,െകാേ-പ#് 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207236159 Jമിത 162,ഉഷH്,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207237049 ഗീത
143,മുല�േ=രി 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207237071 എJ ഷീജ
142,മുല�േ=രി 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207240832 റാണി
510,കലാമ(ിരം,കിളിെ�ാ

ല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207242402 ലU്മി ജി
528,-ശീകൃEണ ഭവൻ  
േകളി നഗർ ,െകാല�ഠ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207245597 ലത
482,അശCതി 

ഭവനം,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207249017 രാജി
706,പുളി@ുള#് 

പടി+ാ,തിൽ ,പ$#ാനം േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691021

1207249291 ബി(ു

156,െച-<പിളള 
പടി+ാ,തിൽ ,േകായി�

ൽ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207249355 മിനി
74,-ശീധരഭവനം,കിളിെകാ

ല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207250569 ശാലിനി
53,െപാ?[ം വീ$ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,േകായി�ൽ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207250810 ഗംഗ
54,പാറേ=രി വയലിൽ 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207251031 അ<ിളി
128,െകാേ-പ#ു 

െതാടി,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207251382 പIിനി

76,പുലി-പ 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207251911 അജിത. െജ
665,സുേരE 

നിവാJ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207252973 ജാJമിൻ

673,പുളിയ#് 
പടി+ാ,തിൽ ,ര6ാംകു

,ി േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207253419 അനിത
273,കേ6ാലി 

വയലിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207253420 സുധാമണി
164,കേ6ാലിൽ 
വയലിൽ ,െകാല�ം േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207253923 ആരിഫാബീവി

468,പനN�ൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെ�ാ

ല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004
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1207254048 മുരുേകശCരി
485,മുല�േ=രി 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207254054 െശൽവി 546,കല�ിംഗൽ ,െകാല�ം േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691008

1207254954

ആശാകുമാരി 
 പി

1620,പ)ിയാടി 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207255070 റഷീല

256,മംഗലേ=രി 
വയലിൽപു#ൻ വീ�,കിളി

െകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207256782

-ടീസാ 
-ഫാൻ സിJ

118,പ$ംഹൗJ,കിളിെകാ
ല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207257345 േമരി റീന
1706,ബഥനി 

ഹൗJ,കിളിെ�ാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207257766 സിgധു എJ
982,സുേരE 

നിവാJ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207261148 സgധh

371,പാറേ=രി 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207261470 േറാEനി
240,രജിൻ  

നിവാJ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207262099 ലതിക
371,സുഭാE 

മ(ിരം,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207262289 സനിത
184,എ സി 

പാലJ,കിളിെകാല��ർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207263180 കവിത
120,സതhമംഗലം,കിളിെകാ

ല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207266032 റഹുമ#് 
477,താഹിറ 

മൻ സിൽ ,കിളി�ല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207266351 -ശീകല 64,അശCതി,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207268559 താര2 എJ
538,െപാ?[ംവീ$ിൽ 

െതാടിയിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207271264

സുമിതാേമാൾ 
എJ

579,െവളളിേയാ$�കിഴ�തി
ൽ 

േകളിനഗർ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207271961 സജിത
110,പുതുവയലിൽ 
പു#ൻ വീ�,െകാല�ഠ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207273183 േശാഭിലാബീഗം
1214,െകാ�ാല 

വയലിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207274541 ഹയറു?ിസ

256,മഠഗലേ=രി 
വയലിൻ വി�,കിളിെകാല�Z

ർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207282886 അശCതി
248,കേ6ാലിവയലിൽ 

വീ�,ര6ാംകു,ി േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207282889 സുമ
68,െകാ[�കേണാലിൽ 
വട�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207286125 മ�ു െക
136,മുല�േ=രി 

കിഴ�തിൽ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207289196 അശCതി

79,പര�ാടി കിഴ�തിൽ  
ശാJത നഗർ 

കിളിെകാല�Zർ പി 
ഓ,േകായി�ൽ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004
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1207291991 ചി?ു

490,ൈവ എJ ഭവൻ  
േചരിേU-ത നഗർ 
കിളിെകാല�Zർ പി 
ഓ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207292735 ഉമ

2007,പര�ാടി 
കിഴ�തിൽ ശാസതാ 

നഗർ കിളിെകാല�Zർ പി 
ഓ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207295914 നാസില

337,അനJ  മൻ സിൽ  
വട�ുംഭാഗം  

കിളിെ�ാല�Zർ പി ഒ 
െകാല�ം,കിളിെ�ാല�Zർ േകായി�ൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207000426 ഗീത
1051,െവ)ിേയാ$�കിഴ�

തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691004

1207000572 സുജാത 348,ന(നം,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691004

1207000736 -പീത
197,അXജലി,കിളിെകാല�Z

ർ േകായി�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691004

1207002807

ആന(കുമാരി
 എJ

871,ക]ാ#ുെതാടിയിൽ ,കി
ളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691504

1207003304 -പസ?
896,പ)ിവാതു�ൽ ,ആ-ശാ

മം േകായി�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207004313 -പതാn
917,ലU് മി 

വിലാസം,,ആ-ശാമം േകായി�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004360 സിgധുകുമാരി
21,വര<ിൽ 

വീ� ,കുറവൻ പാലം േകായി�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207004463

രാജേഗാപാൽ .
െക

210,വര<ിൽ 
വീ� ,കുറവൻ പാലം േകായി�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207005017

സുമംഗലാേദ
വിയ2

434,േഹാ$ൽ ഷാN�്  
സമീപം,ചി?�ട േകായി�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011255 ,ി.വിജയ

362,ജ�ാർ 
ബിൽഡിംsJ,കേ5ാൺെമ

5് േകായി�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012220

പി.െക.േശാശാ
2

288,േസാദരീഭവൻ  ,ആ-ശാമം
െസൗ#് േകായി�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012418 ലാലി 290,െകാ[ി�,െകാല�ം േകായി�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012619 സുൈബദ ,ി
1061,തൻ സിയ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691004

1207013461 മുംതാJ
1248,ചരുവിൽപു#ൻ  
വീ� ,കൺേ5ാെമ5് േകായി�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207190763

എൽ .േശാഭനാ
കുമാരി

342,െചറുകരപു#ൻ വീ� ,ഉ
ളിയേ�ാവിൽ േകായി�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691004

1207235457 േരഖ

775,-ശീരംഗ#് 
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ േകായി�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207244212 രമ
541,ൈക�ളളിെത�തിൽ ,ഉ

ളിയേ�ാവിൽ േകായി�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691004

1207260057 ശുഭ 495,ഷാജി മ(ിരം,െകാല�ം േകായി�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207275541 കാളിേശCരി
127,ആ,രൻ �ുഴിപുരയിടം

,െകാല�ം േകായി�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207281383 -ശീഭ.ബി
680,വേല�ാ?ിൽ 

വീ�,ഉളിയേ�ാവിൽ േകായി�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 689696

1207281411 രാഖി

864,േതാ$#ിൽ 
വീ�,കേ5ാൺെമ5് 
േനാർ#് െകാല�ം േകായി�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001
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1207283023 -പവിജ.എJ

780,ഇരു<ുകട 
വയലിൽപുരയിടം,കേ5ാ

ൻ െമ5് േനാർ#് േകായി�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207285439 ബി(ു

272,ബാബു േകാേ$o   
സുരഭി നഗർ ,അയ#ിൽ  

വടേ�വിള േകായി�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207296611 സരിത
880,േകേള#് വീ� ഗാന 

നിവാJ,െകാല�ം േകായി�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207012854

െ�ല� 
അേ-ബാJ

1694,ചരുവിൽ പു#ൻ  
വീ� ,െകാലം േകായി�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207013240 അv2
805,ബംiാവിൽ 
െത�തിൽ ,െകാല�ം േകായി�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207013280 -ബ}മദാസിനി
1693,പു#ൻ  
ബംiാW ,െകാല�ം േകായി�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207015549 െനജീമ
193,പുതുവൽപുരയിടം,

െകാല�ം േകായി�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207017239 അല�സാ6ർ
1108,പു#നഴികംേതാ�് ,ഇ

രവിപുരം േകായി�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207024816

ആനി 
-ഫാൻ സിJ

346,േകാ$�ു?ിൽ 
ഹൗJ ,മതിലിൽ േകായി�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691601

1207071946 അംബി
64,ആന(വിലാസം,കിളി

െകാല�Zർ േകായി�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207221206

ഗീതു ഗേണE 
എൽ

214,േതാ$#ിൽ 
വീ� ,,കേ5ാൺെമ5് 

േനാർ#് േകായി�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207247429 ഗീത
1542,േഡാൺേബാJേ�ാ,മ

vനാ� േകായി�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691303

1207269504 ഉലഹ2ാൾ 1267,-തിേവണി,േതവ)ി േകായി�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207284544 നിഷാേമരി
1135,ൈവ,് 

ഹൗJ,ഇരവിപുരം േകായി�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207275330 സുമി എJ

488,െകാ[ിഴികം 
േകാ$��റം,േകാ$��റം  

പരവുർ േകായി�ൽ േകാ$��റം 691301

1207208745 സgധh.എൽ
32,ലീലാഭവനം  
കടവൂർ,കടവൂർ േകായി�ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207223566 ലീല 43,േദവഗൃഹം,പനയം േകായി�ൽ പനയം 691601

1207000131 -ശീലത
312,ക]ൻ @രഴിക#്  
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ മQാ� 691004

1207000008

മീനാകുമാരി 
എJ

312,ക]ൻ @രഴിക#്  
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ മQാ� 691004

1207000954 വTസല
182,വTസലാ 

നിവാJ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ മQാ� 691004

1207065151 ജി.വിമല
952,സമതCമഠം,കിളിെകാല�Z

ർ േകായി�ൽ മQാ� 691004

1207065187 സുധർ2 1655,ചി?ുഭവൻ  ,മQാ� േകായി�ൽ മQാ� 691015

1207067433 -ശീേദവി. െക
1102,-ശീഭവനം,മാനവനഗർ -

73,,കിളിെ�ാല�Zർ േകായി�ൽ മQാ� 691004

1207069919

വസ> 
കുമാരി

1054,വടേ=രിയിൽ 
വീ� ,കിളിെകാല�Za േകായി�ൽ മQാ� 691004

1207070694 മിനിേമാൾ
275,വയലിൽ 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ മQാ� 691008

1207070705 നിർ2ല.എ
367,അനു 

നിവാJ ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ മQാ� 691004

1207070772 ബി(ു
113,ഉഷാമ(ിരം,െവാേ$ാലി

ൽ േകായി�ൽ മQാ� 691004
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1207070807 ലത
134,രXജിനി 

ഭവനം,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ മQാ� 691004

1207070819 സുഗതൻ
569,നല�വീ$ിൽ ,കിളിെ�ാ

ല�Zർ േകായി�ൽ മQാ� 691004

1207070843 എൻ  .സുലത

219,ത6ാ5ഴിക#്  
വീ� ,കല��ംതാഴം 
കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ മQാ� 691004

1207070896 സ>ാനവല�ി
141,ഏലൂ#റ 

പു#ൻ വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ മQാ� 691004

1207070923 രാധ
112,ക?ിേമൽ 

ഉഷാമ(ിരം,കിലിെകാല�Zർ േകായി�ൽ മQാ� 691004

1207070978

െഷഹീദാ 
ബീവി

519,കുളQര 
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ മQാ� 691004

1207071032

ശാംബവി 
രേമ�

167,മുരളീഭവനം,കല��ംതാ
ഴം  കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ മQാ� 691004

1207071050

റാഹ#് 
ബീവി

505,െവളിയിൽ വീ� , 
ക?ിേമൽ 

േചരി,,ക?ിേമൽേചരി േകായി�ൽ മQാ� 691004

1207071064 സുജാത
366,അരുൺനിവാJ ,കിളി

െകാല�Zർ േകായി�ൽ മQാ� 691004

1207071612 േമRസി
474,ആന( 

ഭവനം,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ മQാ� 691004

1207072724 മല�ിക
154,മാ<)ിവട�തിൽ ,

െകാല�ഠ േകായി�ൽ മQാ� 691004

1207075135 നജുമ
1211,സുമി 

മൻ സിൽ ,,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ മQാ� 691004

1207202459 ഷീബ
326,ഇടതു6ിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ േകായി�ൽ മQാ� 691004

1207204303 കവിത

3,പുതുവയലിൽ 
മുസലിയാർ 

നഗർ ,കല��ംതാഴം 
കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ മQാ� 691004

1207213605 സുധർ2 െക

558,തുളസി മ(ിരം 
െവേ$ാലിലൽ ,കിളിെ�ാല��

ർ േകായി�ൽ മQാ� 691004

1207223249 രേമശൻ  വി

113,ഉഷാ മ(ിരം 
െവേ$ാലിൽ ,ക?ിേ2േ◌

ൽേചരി േകായി�ൽ മQാ� 691004

1207255352

െക. എJ. 

അജിതകുമാരി
787,ശരT 

ഭവൻ  ,കിളിെകാല�Zർ േകായി�ൽ മQാ� 691004

1207259908 സിgധു 1176,േറാJ ഹൗJ,െകാല�ം േകായി�ൽ മQാ� 691004

1207265355 ഷാജഹാൻ
481,ബീനാെഡയിൽ ,കിളി

െകാല�Zർ േകായി�ൽ മQാ� 691004

1207091233 അജിത
1020,കല��െതാടിയിൽവീ� ,മ

vനാ� േകായി�ൽ മvനാ� 691303

1207230346 ശhാമള

1577,ആ,�കാൽ 
പുതുവൽ 

െത�ുംഭാഗം,മvനാ� 
െവ�് േകായി�ൽ മvനാ� 691303

1207087191 സിബിൾ 23,കട��റം,ഇരവി��രം േകായി�ൽ മു6N�_ 691011
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1207087629

േജാസ\ 
സഖറിയ

465,േകാ$��റം 
പ)ിപുരയിടം,,ഇരവിപു

രം േകായി�ൽ മു6N�_ 691011

1207203858 േഡാണാ
502,േതാ�ിൽ 

വീ� ,ഇരവിപൂരം േകായി�ൽ മു6N�_ 691011

1207213365 ജാകCിലിൻ 220,തh�ാദം,ഇരവിപുരം േകായി�ൽ മു6N�_ 691011

1207222662 െഹർമിൻ േമരി
361,പു#നഴികംേതാ�് ,ഇ

രവിപുരം േകായി�ൽ മു6N�_ 691011

1207242117 േജാJഫിൻ

294,പടി+ാെറ 
പ)ിപുരയിടം,ഇരവിപ

പുരം േകായി�ൽ മു6N�_ 691011

1207257099 ജയൻ
116,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം േകായി�ൽ മു6N�_ 691011

1207273844 പnസി
556,-പീതി 

വില�,ഇരവിപുരം േകായി�ൽ മു6N�_ 691011

1207282767 േസാണിയ
1156,നhു േകാളനി  

െത�ുംഭാഗം,ഇരവിപുരം േകായി�ൽ മു6N�_ 691011

1207283016 േശാഭ
918,നിഷ 

ഭവൻ  ,ഇരവിപുരം േകായി�ൽ മു6N�_ 691011

1207002489 നിഷ
752,മംഗലേ=രിയിൽ ,കിളി

െകാല�Zർ േകായി�ൽ വടേ�വിള 691004

1207006251 റു�ിയാബീവി
894,നിജിനമൻ സിൽ ,പ$#ാ

നം േകായി�ൽ വടേ�വിള 691021

1207014879 റഹിയാന#് 
93,കേ5ാൺെമ5്  
േനാർ#് ,െകാല�ം േകായി�ൽ വടേ�വിള 691001

1207072969 പൗേലാJ .വി
504,െഡയിസി 

നിവാJ ,പ$#ാനം േകായി�ൽ വടേ�വിള 691021

1207074598 ഷീല
295,കുഴിയിൽ 
വീ� ,,വടേ�വിള േകായി�ൽ വടേ�വിള 691021

1207198689 അനിത ദ#ൻ
99,െത�ുംകര 
വീ� ,വടേ�വിള േകായി�ൽ വടേ�വിള 691010

1207208552 ആബിദാബീവി
709,മജീ/ 

മൻ സിൽ ,പ$#ാനം േകായി�ൽ വടേ�വിള 691021

1207214732 താര 345,ക6#ിൽ ,അയ#ിൽ േകായി�ൽ വടേ�വിള 691021

1207219394 രമണി
169,േരവതി 

ഭവൻ  ,അയ#ിൽ േകായി�ൽ വടേ�വിള 691021

1207224003 േസാമവല�ി
603,നീതു ഭവനം, 

വടേ�വിള,വടേ�വിള േകായി�ൽ വടേ�വിള 691021

1207237383 അ?ാ2
901,വയലിൽപു#ൻ വീ�,

പ$#ാനം േകായി�ൽ വടേ�വിള 691021

1207254811 മിനി
979,വയലിൽപു#ൻ വീ�,

പ$#ാനം േകായി�ൽ വടേ�വിള 691021

1207258257 േഷർളി 735,വിപ�ിക,പ$#ാനം േകായി�ൽ വടേ�വിള 691021

1207260085 നിജിന
895,നിജിനാ 

മൻ സിൽ ,പ$#ാനം േകായി�ൽ വടേ�വിള 691021

1207261916 നിബിത 709,ഷീജാഭവൻ  ,പ$#ാനം േകായി�ൽ വടേ�വിള 691021

1207265065 ഗിരിജാകുമാരി 779,ൈച-തം,പ$#ാനം േകായി�ൽ വടേ�വിള 691021

1207266958 ലതിക
909,ആ[പണ 

വട�തിൽ ,പ$#ാനം േകായി�ൽ വടേ�വിള 691021

1207270011 േജhാതി ആർ
983,കരു#ൻ  വിള 
വീ�,അയ#ിൽ േകായി�ൽ വടേ�വിള 691021
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1207272000 ബി(ു 574,-പിയം,പ$#ാനം േകായി�ൽ വടേ�വിള 691021

1207274349

അ൪ 
സtൃ◌ാേമാൾ 572,സീതാഭവൻ  ,പ$#ാനം േകായി�ൽ വടേ�വിള 691021

1207275337 സുനിത
860,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,െകാല�ം േകായി�ൽ വടേ�വിള 691021

1207278988 റി# േജാJ 543,ശിവഗംഗ,വടേ�വിള േകായി�ൽ വടേ�വിള 691004

1207280184 അനിതകുമാരി
616,പുE�ാലയം ദർശന 

നഗർ ,പ$#ാനം േകായി�ൽ വടേ�വിള 691021

1207280580 നിതh

980,മംഗല#ുവയലിൽ 
പു#ൻ  വീ�,ജനകീയ 

നഗർ േകായി�ൽ വടേ�വിള 691010

1207281556 ജയ-ശി െജ
15,വിളാക#് 
വീ�,പ$#ാനം േകായി�ൽ വടേ�വിള 691021

1207281776 മണി[ി. എം
710,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,ജനകീയ നഗർ േകായി�ൽ വടേ�വിള 691010

1207281961 സബിത
281,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,അ2നട േകായി�ൽ വടേ�വിള 691015

1207283145 നിഷ

122,മേനാo ഭവനം     
സുരഭി നഗർ ,അയ#ിൽ  

 െകാല�ം േകായി�ൽ വടേ�വിള 691021

1207284191 ഷീജ
300,ചി?ു നിവാJ    
സുരഭി നഗർ ,അയ#ിൽ േകായി�ൽ വടേ�വിള 691010

1207286580 മ�ുള
588,മായാ 

നിവാJ,പ$#ാനം േകായി�ൽ വടേ�വിള 691021

1207286627 േരവതി

115,സജീW ഭവനം 
ഇടയിലവീ$ിൽ 

െത�തിൽ ,അ2നട േകായി�ൽ വടേ�വിള 691021

1207286847 പുEപലത
842,മിറ�ിൾ 

ഗാർഡൻ  ,പ$#ാനം േകായി�ൽ വടേ�വിള 691021

1207290072 നസീറ
878,ആർ എ 

മൻ സിൽ ,പ$#ാനം േകായി�ൽ വടേ�വിള 691021

1207291062 വിജി

948,വിമലാംബിക 
േകാേ$o  ജനകീയ 
നഗർ ,പ$#ാനം േകായി�ൽ വടേ�വിള 691021

1207221652 അജിത
1227,പ)ിവട�തിൽ ,ക?ി

േമൽ േകായി�ൽ ശ~ികുളQര 691003

1207094603 ത@2
175,വസ>വിലാസം,ഉമയന

ല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ ഇരവിപുരം 691589

1207201297 േബബി
1325,േതാ6ി 

വയൽ ,വാള#ുംഗൽ േകാേളo ഡിവിഷൻ ഇരവിപുരം 691011

1207003577 രാേജശCരി
1718,ധനh 

ഭവൻ  ,കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207003681 ലതാ2
848,കല��വിള 
വീ� ,കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207023560 നിർ2ല
952,വയലിറ�#്  
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207032462 ലീലാമണി
755,ബംiാവിൽ 

െത�തിൽ ,കിളിെകാലൂർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207066551 സരസCതി
688,വയലിറ�#് ,കരി

േ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207066577 സബൂറ
196,പുേ?#്  

വയലിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207066579 സരസCതിയ2
786,ആർ .എJ .ഭവനം,െകാ

ല�ം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004
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1207066580

ജീബാബ#് ബീ
വി

853,താൈഴെതാടിയിൽ ,ക
ല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207066596 അൻ സർ
1065,ബംiാവിൽവട�തിൽ

 വീ�,കലുംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207066598 ഉ2ലയു2
1082,കല��വിളവീ� ,,കിളി

െകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207066619 ഐഷാബീവി
151,െവളള[ാലുവിളവീ� ,ക

രിേ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207066626 ശശികല
274,െവളി[ാലുവിളവീ� ,ക

രിേ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207066632 സബീലാബീവി
250,കു?ുംപുറ#ുവീ� ,ക

രിേ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207066634 ഷാഹിദ  ഇ
148,വലിയവിള 
വീ� ,കരിേ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207066649 സാവി-തി
116,ബംsളാവിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കല��ംതാഴംേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207066654 അ<ിളി
1074,ബംiാവിൽവട�തിൽ

,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207066656 ഷഹുബാന#് 
1074,ബംiാവിൽകിഴ�തി

ൽ ,െകാല�ം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207066663 എJ .അനില
712,പറ@ിമാംവിളപു#
ൻ വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207066673 രാജൻ
207,വിളയിലഴിക#്  
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207066691 ജൂൈമല#്
161,ൈക�ളളിെതാടിയിൽ ,

മു?ാംകു,ി േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207066694

,ി.മണികy◌ം
ൻ

315,െതാടിയിൽ 
പു#ൻ വീ� ,കിളിെകാല�Zർേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207066724 ബിജിേമാൾ
359,സുേരEമ(ിരം,കരി

േ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207066733 ഇ(ിരഅ2
1069,ഇ(ിരാഭവൻ  ,കല��ം

>ാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207066749 ഹസീന
602,നിസാം 

മൻ സിൽ ,കരിേ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207066753 അനിത െക
599,മൂ?ാംകിഴ�ിട#്  

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207066779 സുധ
763,ബംsളാവിൽ 

വട�തിൽ ,കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207066837 വസുമതി
41,െവളള[ാലുവിളവീ� ,ക

രിേ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207066838

-ശീജാകുമാരി.
വി

818,പന<ുവിള 
വീ�,കരിേ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207066850

ഹർഷ എJ 
ഹരി

422,പുേ?#Cയലിൽ ,കരി
േ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207066863 രാധാമണി 219,രാധാമ(ിരം,കരിേ�ാ�േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207066867 സുൽബ#് 

1022,ജാJമിൻ  മൻ സിൽ 
െബiാവിൽ 

െത�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207066890

െകാ[�കൃEണ
പി)

701,കു,ിയിൽവീ� ,കിളി
െകാല�Za േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207066897 സീന#് 
461,വയലിൽപു#ൻ വീട,

േകാേളാoഡിവിഷg േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004
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1207066921 സുധർ2
921,പറ@ിമാംവിളവീ� ,,കി

ളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207066927 ച-(ൻ
1007,പൂമുഖ#ുവട�തിൽ

,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207066936 സുധാ ബീവി
413,മുതിരവിള,കിളിെകാല�Z

ർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207066952 കുമാരി
713,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,ക

ല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207066957 സാവി-തീ
43,െവളള[ാലുവിള 
വീ� ,കരിേ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207066959 സുധർ2
718,കല��വിളപു#ൻ വീ� ,

കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207066965 പുEപവല�ി

462,വയലിൽപു#ൻ വീ$ി
ൽ ,പവി-തംനഗർ ,,കീളീെക

ല��ർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207066968

സീന#്  
ബീവി.എം

225,മുരു�ുംമൂ$ിൽ 
െത�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ ,

കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207066976 നസീറ
290,പുളിയ#്  

െതാടിയിൽ ,കരിേ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207066979 കു+ുെപ]് 
541,ചാQയിൽെത�തിൽ ,

കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207066995 ഗിരിജ
1799,ഇട#റവീ�,കിളിെകാ

ല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207066998 മാജിത
934,പറ@ിമാംവിളവീ� ,കരി

േ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207067001 സരസCതി
269,രാഗിമ(ിരം,കല��ഠതാഴ

ഠ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207067007 ഉഷാകുമാരി
361,ആതിര ഭവനം,,ി 
െക എം സി െകാല�ം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207067038 സബൂറാബീവി
1619,തടവിളകിഴ�തിൽ ,

െകാല�ം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207067054 റംല#് 
391,എം ആർ മൻ സിൽ 
േകാേളo  നഗർ ,കരിേ�ാ�േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207067222 അജിത
1266,െവള�#റ പു#ൻ  

വീ� ,കല�Zംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207067242 സഫിയ#്
1070,അജിംഷാ 

മൻ സിൽ ,കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207067648

ബീമബീവി 
എJ

1378,പുമുഖ#് കിഴ�തി
ൽവീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207067976 രമണി
778,ബംiാവിൽെത�തിൽ ,

ചാ<�ുളം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068017 സാറാ ഉ2ാൾ
1751,െത�ട#്  

െത�തിൽ ,കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068042 േഗാമതി 779,ഉഷാ ഭവനം,േപരൂർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207068132 കലhാണി

363,പുേ?#്  വയിലിൽ 
പു#ൻ  

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207068155 രാജ2
1782,പ)ിഅvം,കിളിെകാ

ല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068355 -പിജിേമാൾ
1283,അലമാ$് 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068389

ഹാജിറാ 
ബീവി

1391,ഹസീനാ 
മൻ സിൽ ,കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

Page 324 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207068445 രമാേദവി
847,എJആർഭവൻ  ,കിളി

െകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068458 രാേഗE  സി
399,ആന(മ(ിരം,കരിേ�ാ

� േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207068476 മാജിത

496,പറി@ിമാംവിള, 

കല��ംതാഴം 
പി.ഒ,,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068481 -പസ?കുമാരി
655,തു6ിൽ 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068483 ലീലാവതി
725,െകാ[�കുളQര 
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207068551 മീനാUി
847,പുളിയ#്  

വട�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068564 ഗിരിജ
20,രാജി 

നിവാJ ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068603 ലാലി
1435,അ[� 

ഭവൻ  ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068615 രാജി.ജി 1410,മകം,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068621 ലത
746,എJ .എJ .ഭവൻ  ,കിളി

െകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068635 വിജയ2
993,വിEണുനിവാJ ,കി

)ിെ�ാല��ർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068645 വസ>കുമാരി
298,ബി(ു 

ഭവനം,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207068656 േശാശാ2

742,എ എ േകാേ$o 
െകാ[�വീ$ിൽെതാടിയിൽ ,

കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068678 െഷമീല 1413,ഷാനിവാJ ,കല�ംതാഴംേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068698 റഹീലാബീവി
1968,ബിആർഎ\മൻ സിൽ ,

കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068738 സജിന
938,െനരക#്  

െതാടി,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068765 എJ . മിനി

1021,രാജു ഭവൻ  , 
കല��ംതാഴം 

പി.ഒ,,കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068772 സീന#് 
1380,പൂമുഖ#്  

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068823 സുമ
1951,വയലിറ�#്  
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068824 രാജേശഖർ
900,രാേജ-(വിലാസം,കിളി

െ�ാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068826 േബബി
1180,രജിലാൽ 

ഭവനം,കലുംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068839 ജയ
180,കീർ#ി 

ഭവൻ  ,,കിളിെ�ാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068861

സിgധു 
കുമാരി

1046,േകാ$N�ക#് ,കിളി
െകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068880 ഗീതാ കുമാരി
675,കു?#്  

വീ� ,കിളിേ�ാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068902 സീത
594,വിള��റ#് ,കിളിെകാ

ല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005
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1207068917 സീത

707,പണയിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068923 വസ>കുമാരി
825,േഗാപിക 

േഗാകുൽഭവനം,കല��ംതാഴംേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068968 സുധർമമ െജ
498,കല��ംപുറ#്  

െതാടിയിൽ ,കിളിെകാല�Zർേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068972 വസ>
1167,ലUം 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207068991

അ2ിണി 
അ2

1441,വിളയിൽ വീ� . 
കിളിെകാല�Zർ ,കല��ംതാഴംേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068993 േശാഭന
951,ചാ<കുള#്  
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207068996 സുശീല

858,ന(ു ഭവൻ  , െക.പി 
നഗർ , 

കിളിെകാല�Zർ ,കിളിെകാല�Z
ർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207069003

എം.അംബികാ
േദവി 454,മാധവിയം,കരിേ�ാ�േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207069010 ലളിത െക

432,രതിക നിവാJ 
പറ@ിമാം 

വിള,കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207069080 സുധ2

1844,േകാണ#്  
വട�തിൽവീ� ,കിളിെകാ

ല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207069164 ൈഷലജ

1263,വലിയ മാം 
പടി+ാ,തിൽ ,കിലിെകാ

ല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207069175 പാരിഷാബീവി
776,പൂവQു 

വിള,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207069176 രാേജശCരി
1508,രാo 

ഭവൻ  ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207069226 ഷീബ
579,ഷാ മൻ സിൽ െക 
ആർ നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207069345

േഗാപാലകൃE
ണൻ

1786,ഉദയംേകാ$്  
കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zaേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207069387 ഉഷരാജൻ
433,കല��വിള പു#ൻ  

വീ� ,കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207069423 നബീസ#് 
1105,ഉദയംേകാ$്  

വീ$ിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207069469 വസ>

1723,വി എJ 
വിഹാർ ,കല��ംതാഴം പി 

ഒ കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207069488 ഉദയ കുമാരി
2037,ബാലു 

ഭവൻ  ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207069489 ഉഷാ കുമാരി

1336,നാരക#്  െതാടി 
ര�ു 

ഭവനം,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207069498 ജലജ
1906,വിളയിൽ പു#ൻ  

വീ� ,കീളിേകാലുർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004
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1207069576

സി. എJ . 
രാധാകൃEണൻ

649,െചറുപുEപ 
ഭവൻ  ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207069718 അ�ു
401,ൈകത��ഴ 
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207069750 മറിയംബീവി
1355,കാ$���റ#്  
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207069753 അ<ിളി
1749,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207069756 -പസ?

1907,വിളയിൽ പു#ൻ  
വീ�  പാൽകുളQര 
നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207069758 രാഗിണി
1741,മനു നിവാJ 

കല��ംതാഴം,പാൽകുളQരേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207069760 അ<ിളി
1240,മുല�േ=രി 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207069824 മിനി
405,വസ>വിലാസം,കല��ം

താഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207069876 ലത
1504,വലിയ വീ$ിൽ 

െതാടിയിൽ ,കിളിെകാല�Zർേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207069898 േശാഭിത എJ
2113,മാരാ5ഴികം,കിളിെകാ

ല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207070257 ലവകുമാർ
1618,-ശീ 

പIം,പാൽകുളQര േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207070270 പുEപലത
1654,നിരക#ു 

കല��വിള,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207070312

സുനിൽ 
കുമാർ

1745,മ�ുസദനം,കിളിെകാ
ല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207070314

ശാ>ാകുമാരി 
ബി

509,ശാ>ാ ഭവനം 
കല��ംതാഴം പി ഒ 

കിളിെകാല�Zർ ,കിളിെകാല�Z
ർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207070319 സCർ]2
920,പടി�ൽ 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207070363 സഫിയ.എJ
1533,ഷംനാ/ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207070367 അജയ കുമാരി
1882,കരി-പ േമേലവിള 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207070392 ഉഷകുമാരി
605,കല��വിള പു#ൻ  
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207070405 സബൂറ
1019,ഷാജഹാൻ  

മൻ സിൽ ,കല��ം താഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207070435 ഉഷാകുമാരി
1600,ബാബു 

ഭവനം,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207070449 അനിത.എJ
144,കളീലിൽ വീ�  

പാൽകുളQര,കല��ംതാഴംേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207070638 സീന#് 

1621,പരു#ിപ)ി 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെകാ

ല�Za േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207071180 ലളിത
1016,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004
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1207071824 യമുനാേദവി

97,-പവീൺ നിവാJ  
നായർവിള 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207071827

സരളാേദവി.എ
ൽ

139,പറ<ിലഴിക#്  
െത�തിൽ 

വീ� ,ക?ിേമൽേചരി േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207071972 നിഷ
253,9ാവിലഴികം 

കുഴി�6ം,കിളിെകാല�Zർേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207072094 ആബിദ.എJ
658,പ6ാര#്  പു#ൻ  

വീ്�,കിലിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207072099 സുജാത

938,െകാ[�ംക2േ[രി, 
ശാ>ി നഗർ 

18,,കിളിെ�ാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207072170 Jമിത
871,െത�ട#ുവീ� ,കിളി

െകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207072201 ൈലലാബീവി
116,ൈക��ഴ 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207074470 സരസCതി
609,െവള�>റ 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207074966 ത@[ി എJ
1609,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207084471 നസീമാ ബീവി

187,െതാടിയിൽ 
വീ� ,കല��ംതാഴം,,കല��ംതാ

ഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207162201 ലU് മികു$ി
304,ലU് മി 

ഭവനം,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207165807 ഷഹുബാന#് 
1031,ബംiാവിൽ 

െത�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207187803 മൃതുXജയൻ 1517,-പഭാലയം,കല��ം>ാഴംേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207187824 അജിത
1269,കുഴിവിളവട�തിൽ ,

െകാല�ം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207187825 പി.ജയ-ശീ
1529,കുഴിവിളവട�തിൽ ,

കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207187865 റഹിയാന#് 
630,േത-<വട�തിൽ ,കിളി

െകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207187880 സരH2
1764,വയലിൽപു#ൻ  

വീ� ,കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207187945

പുരുേഷാ#മ
ൻ

1689,കല��വിളപു#ൻ  
വീ� ,കല��ം>ാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207193590 ഗീത
207,വിളയിലഴിക#് വീ� ,

കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207193777 മായാേദവി
628,ലUംവീ� ,കിളിെ�ാല�Z

ർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207201101 ശാലിനി
20,ഒ,9ാവv#്  

വട�തിൽ ,കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207201786 അ<ിളി 267,ന(നം,കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207204012

റഹുമ#്  
താഹീർ

312,അൻ സർ 
മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207204037 ലളിത

557,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� 

കല��ംതാഴം,കിളിെകാല�Zർേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004
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1207204281 ഉഷാകുമാരി

461,അ[� ഭവൻ   
െപരു<ുഴവീ$ിൽ 

െത�തിൽ ,കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207205248 പTമ-പീയ

623,ലU്മി ഭവൻ   
ൈമ-തി 

നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207207540

സുശീലാകുമാ
രി 591,കൃEണ,കു,ി[ിറ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207207568 കലാേദവി

643,വിള��റം 
കിഴ�തിൽ , -ശീകു$ി 
ഭവനം,,കിളിെകാല�Za േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207207569 സജീന
1854,സജിന 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207207775 ഷാഹിദാബീവി
88,സുമv മൻ സിൽ ,,ി 

െക എം സി േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207207905 േബബി
1182,കു?ുവിള 

പടി+ാ,തിൽ ,കല��ംതാഴംേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207208837 സുശീല
1681,എ)�വിള 

വട�തിൽ ,കിളിെകാല�Zaേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207208887 സിgധു

379,െത�ട#്  െത�തിൽ , 
,ക$വിള,കിളിെകാല�Zർ ,കി

ളിെ�ാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207212255 ഗിരിജ
546,പുതു[ിറ 

വട�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207214503 ശശികല പി
684,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207214885 -ശീലത

314,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� 

കിളിെകാല��ർ ,കിളിെകാല�Z
ർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207214887 ലത
516,പുതു�ട�ിൽ ,കല��ംതാ

ഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207215895 ഷാഹിദ

765,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,കാെപ�J നഗർ -

71,,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207215911 അനിത
425,അഭിലാE 
ഭവൻ  ,കരിേ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207215964 -പസ?കുമാരി
399,സൗമhഭവൻ  ,കിളിെകാ

ല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207219132 വിമലകുമാരി
2033,െകാ[�വീ$ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207219290 അമുത
188,േമലൂ$്  

െത�തിൽ ,കിളിേ�ാല�Zർേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207223152 ബി(ുേമാൾ

483,അഖില ഭവനം 
കിളിെകാല�Zർ ,കിളിെകാല�Z

ർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207223262 റഷീദ

266,മംഗലേ=രിയിൽ 
ജാനകിമ(ിരം,കിളിെകാല�Z

ർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004
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1207223410

-ശീകുമാരി 
എJ

350,അXജലി ഭവനം 
പുേ?#് 

വയൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207223411 ബി(ു

0,ബംiാവിൽ 
വട�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ ,

കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207223439 രമണി
203,കിബിൻ  

മ(ിരം,കരിേ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207228773 ശകു>ള

223,പുേ?#് 
വയൽ ,െകാ,ം�ര  

െകാല�ം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207228789 സതി
651,പൂജാ 

നിവാJ,കിളിെ�ാല��ർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207228890 അnസര
865,പുേ?#ുവയലിൽ ,ക

രിേ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207228897 ബി(ു
188,ആന( 

മ(ിരം,കരിേ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691020

1207229118 ചി-തേലഖ 744,അഭിരാമം,കല��ംതാഴംേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207229359 േശാഭിത
282,പറ@ിമാംവിള,കിളി

െകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207229340 േസാഫിയ

751,േസാഫിയ മൻ സിൽ 
ബംiാവിൽ 

െത�തിൽ ,കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207229402 അനിതാ റാണി

600,പുളിയ#് 
വട�തിൽ 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207229496 ഹരിത എJ
784,ഹരിതാ 

ഭവൻ  ,ചാ<കുളം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207229499 ഹസീന എJ
921,ഒ,9ാവിള പു#ൻ  

വീ�,കരിേ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207229820 സിgധുകുമാരി
538,കല��വിള 

പു#ൻ വീ�,കിളിെകാല�Zർേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207230263 ഗീത
601,പുളിയ#് 

വട�തിൽ ,കിളിെ�ാല�Zർേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207230579 ൈഷല എ
763,വയലിൽപു#ൻ  

വീ�,കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207230581 മല�ിക
687,വയലിറ�#് 
വീ�,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207230631 രാധാമണി 1537,അXജന,കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207230636 -പിയ.പി
503,വയലിൽ 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207230785 വTസല
435,മൂ?ാംകിഴ�ട#്,കി

ളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207231006 േരഖ
723,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207231127 സാബിറ എJ
694,വയലിറ�#് 
വീ�,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207231142 മിനിേമാൾ
70,കാർ#ിക 

നിവാJ,കരിേ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207232299 സിtു
280,ലU്മി 

ഭവൻ  ,കിളിെകാല�Za േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004
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1207232906 േബബി
199,പുേ?#് വയലിൽ 
പു#ൻ വീ�,കരിേ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207235511 ബി(ു
425,ചാQയിൽ 

െതാടിയിൽ ,കിളിെകാല�Zർേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207239538 സുലത  െക
289,സുശീലാ 

ഭവൻ  ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207240306 ഐഷ.എം
420,ഏറ#് 

വീ�,കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207240641 അംബിക
293,െകാ[�വീ$ിൽെതാടി,കി

ളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207240858 ൈഷല
464,ഉദയംേകാ$് 

കിഴ�തിൽ ,കിലിെകാല�Zaേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207240908 ൈഷലജ
1352,-ശുതി 

നിവാJ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207242038 രാഗിണി
843,മുല�േ=രി 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207242567 സഹിമ എJ
733,ബംiാവിൽ 

െത�തിൽ ,കിളിെകാല�Za േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207247385 വിജയ-ശീ 584,-ശീഭവൻ  ,കിളിെകാല�Zർേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207247721 രാഗി
763,ബംiാവിൽ 

െതാടിയിൽ ,കിളിെകാല�Zർേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207248743 സഫിയ
494,9ാവില 

െതാടിയിൽ ,കിളിെകാല�Zർേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207250083 ജയ-ശീ െജ
194,പാലവിള 
വീ�,കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207250085 അ<ിളി എH്
194,പാലവിള 
വീ�,കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207251251 അജിത
204,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,കരിേ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207253520 ൈശലജ
764,വിEണു 

മ(ിരം,കിളിെകാല�Za േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207254202 ഷിജി
621,ആണി�ാ$് വിള 

വീ�,െകാല�ം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207254607 നിർ2ല 268,ഉ-താടം,കിളിെകാല�Zaേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207255633 സീന
537,കരി-പ 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207257238 ഷാനിഫ
788,ചൗരി�ൽ ,കിളിെകാല�Z

ർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207257567

സ�ീനാ 
ബീവി

154,ദാറുൽസലാം,കരിേ�ാ
� േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207258913 ൈഷജയ
699,വലിയവീ$ിൽ 

െതാടിയിൽ ,കിളിെകാല�Zർേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207259318 വിനിത

295,വിനിതാ മ(ിരം 
പവി-താ 

നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207259332 നകുലൻ
699,വലിയവീ$ിൽ 

െതാടിയിൽ ,കിളിെകാല��ർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004
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1207259392 ൈഷബ എJ
579,നിരക#ുവീ�,കിളി

െകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207259784 സലീന
141,പുേ?#് വയലിൽ 
പു#ൻ  വീ�,കരിേ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207259842 സീന#്
928,പു>ലപുരയിടം,കല��ം

താഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207261056 രജിത
828,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ�,കിളിെകാല�Zർേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207261302 ലളിത.െക
686,ചാ<കുള#് 
വീ�,കിളിെകാല��ർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207261337 -ശീകുമാരി 812,അXജന,കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207261573 രജിത
445,ൈകലാJ 

ഭവൻ  ,കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207261763 ഷീബ
661,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ�,കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207263988

ഗിരിജാ 
രാേജE

8,രാേജE 
ഭവൻ  ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207266284 റസീല
786,ചാ<�ുള#് 
വയലിൽ ,കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207268661 വി.ഒ. ൈഷനി
534,പുതു[ിറവട�തിൽ , 
ൈഷനിഭവൻ  ,കിളിെകാല�Zർേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207268972 രാധിക ആർ
714,െതാടിയിൽ 
വീ�,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207269196 ഇ(ുേലഖ
352,എ<ാ$ഴിെത�തിൽ ,കി

ളിെ�ാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207269618 അസീന എൻ
399,അൽഫിയ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207270617 ഷാനിഫ
426,കു,ിയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കരിേ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207270803 ലത
553,എJ.പി.ഭവൻ  ,കിളി

െകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207271409 സുധാമണി
126,േജാനകനഴിക#് 

വീ�,കരിേ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207273224 സgധh

233,സthാ ഭവനം  
േച-<വയലിൽ 
വീ�,കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207273399 ൈഷല
263,ഷാഹിനാ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207273556 യമുന
541,കു,ി[ിറ ലUം 
വീ�,കിളിെകാല��ർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207275882

-ശീകുമാരി 
എൽ

837,വയലിൽവീ�,കല��ംതാ
ഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207277110 -ശീലത
55,തു6ുവിള 

വട�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207278959 സിgധു
1144,പുല#റവീ� െക   
ആർ നഗർ,ക_സുംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207280774 ദീപ എH്
344,വിളയിൽവീ�,കിളിെകാ

ല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207282209 കുമാരി െജ

325,വ$N�ാ$് വീ� 
പവി-തം 

നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004
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1207282950 നിർ2ല
532,9ാവിളെത�തിൽ  
കാേവരിഭവനം,െകാല�ം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207288728 നിതh

308,നിതh മ(ിരം 
പവി-തം നഗർ 
കല��ംതാഴം പി 
ഓ,കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207290703 സിമി
1020,ബംiാവിൽ 

െതാടിയിൽ ,കിളിെകാല�Zർേകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207290773 ഫാ#ിമ
341,സജീർ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207291289 േഗാപിക
1102,എ)�വിള 

വട�തിൽ ,കല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207291947 നിHാേമാൾ

1729,ആസി\ 
മൻ സിൽ ,േകാേളo നഗർ 

കരിേ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691005

1207293434 രജനി ഒ
442,രാേജE 

ഭവനം,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207293505

ബബിതാ 
േദവി

1238,െകാ[�വീ$ിൽ 
െതാടിയിൽ ,പവി-തം 

നഗർ കല��ംതാഴം പി ഒ 
കിളിെകാല��ർ േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207295005 ലിജിന എൻ
2199,വയലിൽപു#ൻ വീ�,

കരിേ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ കിളിെകാല�Za 691004

1207017219 ജാകCലിൻ 835,നhൂേകാളനി,െകാല�ം േകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207216574 ഹൃദയ2 466,�ം േകാളനി,മൂതാ�രേകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018119 റീന

79,അരവയൽപുരയിടം   
  ശാേലാം 

നഗർ ,പളളിേ#ാ$ം േകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018761 െജ�ീന

29,േബാണി 
വില�,നhുേകാളനി,േപാർ$് 

െകാല�ം േകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019068 െനസിമ
669,മാളിക വീ� 
പുരയിടം,െകാല�ം േകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019130 െജസീ>
1237,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,പ

)ിേ#ാ$ം േകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019312 െനജുമാ നസീർ
258,കട��റംപുറേ<ാ�് ,

െകാല�ം േകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207022648 േമരി േജാസ\ 377,ത6#ുവീ� ,ചവറ േകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691583

1207028903 ഹയർനിസ
597,കാവിവിളയിൽ 
കായൽവാരം,കുരീ��ഴ േകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691003

1207070274 ഗീത
1781,അശCതി 

ഭവനം,കല��ഠതാഴഠ േകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691004

1207087213 മ�ു 401,പു#ൻ വീ� ,മൂതാ�രേകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 689696

1207202803 കനക2
392,െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,,മൂതാ�ര േകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691013

1207203464

രXജിനി െക 
വി 70,അശCതിഭവൻ  ,പു?#ലേകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691012

1207207038 ഐറിൻ
664,വലിയകട,,േപാർ$് 

െകാല�ം േകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222793 സുദന 277,�ം േകാളനി,െകാല�ം േകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691013

1207229489 സാവി-തി 747,ചാ<കുളം,കല��ംതാഴംേകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691004
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1207229875 ഷജിന
450,ഷാ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691004

1207238691 േമാളി 290,�ംേകാളനി,മൂതാ�രേകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691013

1207241954 േറാണ
44,സംഘം 

പുരയിടം,േപാർ$് െകാല�ംേകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207246851 -പിൻ സി
29,കട��റം 

പുറേ<ാ�്,വാടി െകാല�ംേകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691013

1207247740 സജിേമാൾ

270,പറ@ിമാംവിള 
വയലിൽപു#ൻ വീ�,ക

ല��ംതാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691004

1207250163 റീന
36,സംഘം 

പുരയിടം,േപാർ$് െകാല�ംേകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207262982 സാദിr
571,ച-(നഴികം 

പുരയിടം,േജാനൂപുറം േകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207278788 െസബാ,ീന
667,ദാJ 

െഡNൽ,മൂതാ�ര േകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691013

1207279358

അൽേഫാൺസ
 എ

367,കട��റം 
പുറംേ<ാ�്,മൂതാ�ര േകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691013

1207280423 ദിവh
122,കട��റം 

പുറംേ<ാ�്,മൂതാ�ര േകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691013

1207280786 റഷീദ

712,േതാ6ലിൽ 
പുരയിടം,േജാനക��റം 

െകാല�ം േകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207280953 ശാലിനി
316,�ംേകാളനി,ൈകകുളQ

ര േകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691013

1207280977 ൈഷനിേമാൾ
207,എ[് ആൻ � സീ 
േകാ<ൗ6്,െകാല�ം േകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207281266 ൈഷനി
389,െസ,ിൽെമ5് 
േകാളനി,മൂതാ�ര േകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691013

1207282361 േമരി അ�ു
289,-ബിേണാN ഭവൻ   
�ംേകാളനി,മൂതാ�ര േകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691013

1207282506 സീമ
290,Jളം 

േകാളനി,മൂതാ�ര േകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691013

1207286659 നീതു

147,ഫിഷർമാൻ  േകാളനി  
ഷാേലാംനഗർ,േപാർ$് 

െകാല�ം േകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207286824 അനീഷ

170,കട��റം 
പുറംേ�ാ�്    എ\  

എം  സി,േപാർ$്  
െകാല�ം േകാേളo ഡിവിഷൻെകാല�ം (െവ�്) 691006

1207030519 െചല�2
129,കളരിെത�തിൽ ,കുരീ

��◌ുഴ േകാേളo ഡിവിഷൻ തൃ�ടവൂർ 691601

1207055044 ഗീതബി
162,ഗിരീE 

ഭവനം,കുരീപപുഴ േകാേളo ഡിവിഷൻ തൃ�ടവൂർ 691601

1207228283 -പമീള ജി

247,ൈതവിള കിഴ�തിൽ 
കുരീ��ഴ 

തൃകടവൂർ ,കടവൂർ േകാേളo ഡിവിഷൻ തൃ�ടവൂർ 691601

1207253176 ലീല

278,വട�ട#് 
കളരികിഴ�തിൽ ,കുരീ��

ഴ േകാേളo ഡിവിഷൻ തൃ�ടവൂർ 691601

1207280605 റാഷിദ
640,നാഫിയമൻ സിൽ ,കുരീ

��ഴ േകാേളo ഡിവിഷൻ തൃ�ടവൂർ 691601
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1207280840

ഗായ-തികൃE
ണൻ

36,പിറവൂർ 
മഠം,കുരീ��ഴ െപരിനാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ തൃ�ടവൂർ 691601

1207281452 അ<ിളി
213,േപരിൽെത�തിൽ  
ചിറയിൽ ,കുരീ��ഴ േകാേളo ഡിവിഷൻ തൃ�ടവൂർ 691601

1207282747 ജാൻ സി
755,എJ െജ 

നിവാJ,കുരീ��ഴ േകാേളo ഡിവിഷൻ തൃ�ടവൂർ 691601

1207282908 -ശീജ

282,കായി#ിQൽ  
പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ 

  െപരിനാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ തൃ�ടവൂർ 691601

1207286467 അശCതി
501,ഇട#ു6ിൽ ജയ>ി 
േകാളനി,കുരീ��ഴ പി ഒേകാേളo ഡിവിഷൻ തൃ�ടവൂർ 691601

1207144286 സുേലാചന
156,ചരുവിളവീ� ,െവ$ില

#ാഴം േകാേളo ഡിവിഷൻതൃേ�ാവിൽവ$ം 691577

1207013163 ശകു>ള
2017,ൈക�)ി 

െതാടിയിൽ ,കരിേ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ മQാ� 691005

1207065422

പുEപവല�ി 
ജി ഡി

1195,പുളിമൂ$ിൽ 
വീ�,അറുനൂ,ിമംഗലം േകാേളo ഡിവിഷൻ മQാ� 691015

1207066803

ഫാ#ിമാബീ
വി

815,ഒലി�ിൽ 
ഹൗJ ,,കരിേ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ മQാ� 691005

1207164585 ബി(ു

954,രജനി നിവാJ 
കു?ുവിള 

കിഴ�തിൽ ,അറുനൂ,ിമംഗ
ലം േകാേളo ഡിവിഷൻ മQാ� 691015

1207168094 അസുമാബീവി
840,അ2ാ[ം വിള 
വീ� ,കരിേ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ മQാ� 691005

1207187957 ഷീജ
761,ചവരി�ൽതാഴതിൽ ,മ

Qാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ മQാ� 691014

1207221087 സജീന
870,എൻ  ആർ 

മൻ സിൽ ,പുലരിനഗർ േകാേളo ഡിവിഷൻ മQാ� 691005

1207265948 ഷീന �ാൻ ലി
358,െതേ�െതQുവിളവീ�,

കരിേ�ാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ മQാ� 691005

1207280742 ഹസീനാ എJ
401,ആസി\ 

മൻ സിൽ ,മQാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ മQാ� 691015

1207283494 ത@മണി
365,കു?ുവിള 

പടി+ാ,തിൽ,മQാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ മQാ� 691015

1207293827 െഷറിൻ  റഹീം

2035,റഹിയാന#് 
മൻ സിൽ ,,ി െക എം സി 

പി ഒ മQാ� േകാേളo ഡിവിഷൻ മQാ� 691005

1207092868 നസീമ 495,രജിനിവാJ ,,േമവറം േകാേളo ഡിവിഷൻ മvനാ� 691020

1207240650 സജീന

71,മുഹ2/ മൻ സിൽ  
വയലിൽ പു#ൻ വീ� 
ട�ുംകര പടി+ാ^ 

ഉമയനല�Zർ പി 
ഓ,ഉമയനല�Zർ േകാേളo ഡിവിഷൻ മvനാ� 691589

1207197605 െഡൽഫിന
1274,മിഷhൻ േകാ<ൗ6് ,മു

6N�ൽ േകാേളo ഡിവിഷൻ മു6N�_ 691001

1207003770 െജ.േബബി
5655,േതാ6ലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,െകാല�ം േകാേളo ഡിവിഷൻ വടേ�വിള 691004

1207073950 േമാഹനകുമാർ 476,തീർTഥം,,ൈകകുളQരേകാേളo ഡിവിഷൻ വടേ�വിള 691004

1207080315 അഫീറ
2188,ചി?ൂരJൈഡൽ ,പള

ളിമു�് േകാേളo ഡിവിഷൻ വടേ�വിള 691010

1207187323 ബിയാ-ടJ 93,വിൻ സിവില�,െകാല�ം േകാേളo ഡിവിഷൻ വടേ�വിള 691004
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1207211661 ഷീജ
327,കുഴിവിള 
വീ� ,അയ#ിൽ േകാേളo ഡിവിഷൻ വടേ�വിള 691021

1207271404 സുബീന
480,-ബേദഴJ  നഗർ -

56,െകാല�ം േകാേളo ഡിവിഷൻ വടേ�വിള 691013

1207288040 ഷംല
1563,അൻ വർ 
മൻ സിൽ ,െകാല�ം േകാേളo ഡിവിഷൻ വടേ�വിള 691010

1207217141 -ശീജ.ആർ
536,മാനസിമ(ിരം,കിളി

െകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207008866 സുജാത

2099,പുളിയ#് 
വീ�,മാ->ിക��റം  

കിളിെകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207043427 നൂർജഹാൻ
636,കുഴിതട#ിൽ 
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691014

1207066695 ത@2
1153,മാ@ാലുവിളവീ� ,,കരി

േ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691005

1207066743 ബീന
628,മാധവം,യൂണിേവRസ

ൽ നഗർ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207066797 സജീന
1930,കടയഴിക#ുകിഴെ�

 വീ�,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691005

1207066932

സുൈബദാബീ
വി

621,ഹലീനാമൻ സിൽ ,കിളി
േകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207066969 സഫിയാബീവി
1702,െതാടിയിൽവീ� ,കല��ം
താഴം  കിളിെകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207067891 നളിനം
2295,പറ<ിൽ 

വീ� ,കിളിെകാല�Za ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207067996 രജനി
2359,ഗീതാ 

നിവാJ ,കിളിെകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207068133 പുEപവല�ി
2010,കാ$�ംപുറ#്  
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207068158 സgധh
2252,ഐരാ,ിൽവീ� ,കല��ം

താഴം മു?ാംകു,ി ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207068161 റുഖിയാബീവി
410,കN�)ിെതാടിയിൽ ,
കിളിെകാല�Zർ കല��ംതാഴം ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207068210 ശശികല എം

1964,തു6ിൽ 
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ 

കല��ംതാഴം ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207068251

ശശിധരൻ പി
) 1851,അ<നാ� വീ� ,െകാല�ം ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207068407 സുേരE .ജി
1509,കു<ള#്  

വിളവീ� ,കല��ംതാഴം ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207068295 ദിലീnകുമാർ
2027,െപരു<ല#്  

വീ� ,മ]ാമല ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207068373 വിജയ2
713,വിേനാ/ 

ഭവനം,കല��ംതാഴം ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207068402 ൈമതീൻ കു+് 
372,പാലവിളകിഴ�തിൽ ,ക

ല��ംതാഴം ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207068413

െക. 

വസ>കുമാരി

246,ൈമലവിള 
വീ� ,കല��താഴം 
കിളിെകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207069550 റഷീദ
2022,ഷാൻ  നിവാJ ,ഒരുമ 
നഗർ -20,,കിളിെ◌കാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004
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1207069791 മിനി
2318,ആനിയിൽ 

െതാടിയിൽ ,കിളിെകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207069832 െനസിയബീവി
2160,െനസിയ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207069834 സതി
1245,കാവിെ5 

വട�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207069853 സുൈലന
1824,െതാടിയിൽ 
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207069871 ഹസീന

1267,കാലായിൽ 
പുരയിടം,കിളിെകാല�Zർ 

കല��ംതാഴം ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207069973 അസൂറാബീവി
1403,െപരും<ുഴ 
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207070459 വിലhംJ

161,ബംiാവിൽ 
വട�തിൽ ,-പീയദർശിനി 
നഗർ -160,,കല��ംതാഴം    

  കിളിെകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207070791 വിമല
473,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691005

1207072571 കല��ാണി
1852,പാറേ=രിൽ 

വീ� ,െകാല�ഠ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207075082 റഹിയാന#് 
117,െവളിയിൽ പുരയിടം, 

246,,ൈമലാ�Za ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207200289 ജയകുമാരി
977,െനടിയവിളെത�തി
ൽവീ� ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691014

1207205061

ബുEറബീവി 
എJ

366,ബുEറ 
മൻ സിൽ ,,ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691014

1207205148 സഫിയ#് 

367,ചരുവിള വയലിൽ 
പു#ൻ  

വീ� ,ചാ#നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691014

1207205174 മിനി
1320,അ�ു 

ഭവനം,,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691014

1207207000 െനജുമ
896,ഷീജാ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691014

1207209468 സബീല
1247,ഷർമിമൻ സിൽ ,കിളി

െകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691014

1207212721 വാസ>ി

339,എ)�വിളവീ� 
ൈമ-തിനഗർ ,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691014

1207213124 റഹിയാന#് 
1417,തുേ<ാണെത�തിൽ ,

ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691014

1207214806 മുംതാJ  എം
737,ഫയാJ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207215899 ഷംന

644,െകാ[�വിള 
കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ

  കല��ംതാഴം ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207223160 ജയ-ശീ

506,കടു�േ=രി 
പടി+ാ,തിൽ .,കിളിെകാ

ല��ർ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207223450 നസീമാബീവി

362,ഒലി�ിൽ 
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ ,കരി

േ�ാ� ,,െകാല�ം കല��ംതാഴം ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691005

Page 337 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207228756 സgധh
588,Jേനഹാലയം,മൂ?ാം

കു,ി ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207228807 സജീന
1471,ചിറയിൽ പു#ൻ  

വീ�,ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691014

1207228832 ഷംന

554,ബുEറ#് 
മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ 

കല��ംതാഴം ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207229641 സുേലഖ

451,അൻ സാരി 
നിവാJ,കിളിെകാല�Zർ   

 കല��ംതാഴം ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207230052 േഷർളി
276,െക.പി.നഗർ ,ച ( ന 

േ#ാ �് ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691014

1207230585 െനസിയ എ\
1365,െകാ[�വിള�ിഴ�തി

ൽ ,കിളിെകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207235540 ആമിനാബീവി
803,ചൗരിN�ൽെതാടി,ചാ

#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691014

1207238297 സി. സുജ
685,കുരുതികാമൻ  പണ 
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691014

1207239898 ഇ(ു സി

272,െക പി 
നഗർേകാളനി,ചാ#ിനാം

കുളം ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691015

1207240623

സബുറാബീവി
 െജ

672,തട#ിവിളപു#ൻ വീ�
,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691014

1207241027 തനുജ
762,വയലിൽപു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207241726 ബി(ു സി
426,ൈക�)ിെതാടിയിൽ ,

കിളിെ�ാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207243442

വാഹിദാബീ
വി

2273,നാജി 
മൻ സിൽ ,കല��ംതാഴം  

കിളിെകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207247530 െനസീറ ,ി

699,തൻ സി 
മൻ സിൽ ,കല��ംതാഴം  

കിളിെകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207248610 വ�ല

658,-ശീവ�ം 
വയലിൽപു#ൻ വീ�,ചാ

#ിനാംകുളം 
ച(നേ#ാ�് പി ഒ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691014

1207249816 സുമാമ#്

381,പീഡികയിൽ 
വീ�,കല��ംതാഴം  
കിളിെകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207251371 -ശീലത
823,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691014

1207251972 ആമിനാബീവി
1964,ആനൂർെത�തിൽ ,കി

ളിെകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207257867 -ശീലത
781,വിളയിൽ പു#ൻ  

വീ�,കല��ംതാഴം ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207261493 ഷീന
200,മഠ#ിലഴിക#്,കല��ം
താഴം  കിളിെകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207270241 നൗഫിയ
2028,കാ$�ംപുറ#് 
വീ�,കിളിെകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207278109 സുകുമാരിയ2
1203,തുേ<ാണ 

കിഴ�തിൽ ,ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004
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1207293950 സുകനh എJ

2356,കളിയിലിൽ വീ�  
-പിയദർശിനി നഗർ  
കിളിെ�ാല�Zർ പി 
ഒ,കിളിെ�ാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം കിളിെകാല�Za 691004

1207070872

നിജില.വി.എ
J 833,-ബ�വസ>ം,െകാ,@ര ചാ#ിനാംകുളം െകാ,@ര 691014

1207163114 മേഹശCരി
312,േരEമാ 

ഭവനം,ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം െകാ,@ര 691014

1207192851 ലളിത

11401,ഏറ#്  വട�തിൽ 
വയലിൽപു#ൻ  
വീ� ,,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം െകാ,@ര 691005

1207002639 രാധാമണി
502,േതാ6യിൽപടി+ാ,
തിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691014

1207190712 റാണി
280,എൻ  എJ 

ഭവൻ  ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691014

1207277425 െനസീറ
230,എ[് ആൻ k സി 
േകാെ<ൗ6്,െകാല�ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207015999

സതീല 
േറാബർ$് 

491,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ 63,പ)ിേ#ാ$ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017097 ലീന
768,േഡാൺേബാJേകാ 
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691601

1207017267 റീന
1722,േഡാൺേബാJേകാ

േകാളനി,െകാല�ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017352 സിസിലി
795,അനു-ഗഹ 

നഗർ ,,പ)ിേ#ാ$ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017705 േമRസി
219,എ[് .ആ5് .സി. 

േകാ<ൗ6് ,പ)ിേ#ാടം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018776 ജേനാവ

1052,പുതുവൽ പുരയിടം 
േചരി തിരുവാതിര നഗർ 
ഉദയമാർ#ാ�പുരം,

െകാല�ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207028237 സിനി
27,അXജലിനഗർ ,പ)ി

േ#ാ$ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207202683 റീമ
1063,അനു-ഗഹ നഗർ -

123,,പ)ിേ#ാ$ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207203710 സീന#് 
170,എ[്  സി 

േകാ<ൗ6് ,പ)ിേ#ാ$ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207204686 അനJതാസിയ
644,േഡാൺേബാJേകാ 
േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207229349 ഗിരിജ
2620,ചൗരിN�ൽെതാടിയി
ൽ വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691014

1207230131 ബലഭ-ദയ2
604,കു?ുവിള,ചാ#ിനാം

കുളം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691014

1207230689 -ഫീഡാേമരി

492,െസ�ുറി നഗർ 68, 

പ)ിേ#ാ$ം,പ)ിേ#ാ
$ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207232244 േലഖ ഡി
373,വാറുവിളവീ�,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691014

1207232554 െസാ�ി
795,േഡാൺ േബാJേ�ാ 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207241535 െസലിൻ
382,അനു-ഗഹ 

നഗർ ,പളളിേ#ാ$ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207248051 േഗാമതിയ2
922,പുതുവൽ 

പുരയിടം,മു6N�ൽ ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207251373 ഡയാന
798,േഡാൺ േബാJേ�ാ 
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207257139 മു#ു ബീവി
149,എ[് സി 

േകാ<ൗ6്,പളളിേ#ാ$ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207262254 ൈഷനി വിജി
560,െസXജCറി 
നഗർ ,െകാല�ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207270082 ബി(ു
1293,െസ�ുറി നഗർ - 

171,െകാല�ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207275692 െമറീന
214,േഡാൺേബാJേ�ാ  

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207277155 നിഷിത ഐ
224,എ[് ആൻ k സി 
േകാെ<ൗ6്,െകാല�ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207281248 ഷീബ
761,േഡാൺ േബാJേ�ാ 

നഗർ,പ)ിേ#ാ$ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207281405 -പസ?
1176,അനു-ഗഹനഗർ ,പ)ി

േ#ാ$ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207282478 െജറുേസേലമി
1212,െസ�ുറി 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207282707 േഷർളി
1184,െസ�Cറി 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207283485 ബീമ

203,ഗാtിനഗർ   എ[് 
ആൻ k സി 

േകാെ<ൗ6്,പ)ിേ#ാ$ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207283621 േഷർളി
385,കട��റം 

പുറേ<ാ�്,പളളിേ#ാ$ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207284986 െജHി
814,േഡാണേബാJേ�ാ 
നഗർ ,പളളിേ#ാ$ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207286430 സി�ി
504,െസ�Cറി 

നഗർ ,പളളിേ#ാ$ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691008

1207286850 ശിബില

607,െജ എJ വില�    
വട�തിൽ 

പുരയിടം,പ)ിേ#ാ$ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207293845 െജന,് 
1190,െസ�Cറി 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം ചാ#ിനാംകുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207281537

സുൈബറ#്  
ബീവി എJ

604,ക�ാംവിളവീ�,ഉമയന
ല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം തഴു#ല 691589

1207275877 മിനി
2,വ�ി��ഴ 

വട�തിൽ ,കൂരീ��ഴ ചാ#ിനാംകുളം തൃ�ടവൂർ 691004

1207283112 രാധാമണി
23,-ശീവൽസം കുരീ��ഴ  

പിഒ,െപരിനാ� ചാ#ിനാംകുളം തൃ�ടവൂർ 691601

1207284414 അജിത
119,പടി+ാ,ഴിക#്,കുരീ

��ഴ ചാ#ിനാംകുളം തൃ�ടവൂർ 691601

1207259189 ഷ}നേമാൾ
59,നാദിയ 

മൻ സിൽ ,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളംതൃേ�ാവിൽവ$ം 691005

1207062567 സരസCതിഅ2
656,തുേ<ാണകിഴ�തിൽ ,

ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം പനയം 691014

1207231512 സിനി
285,ഉ-താടം 

വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം പനയം 691014
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1207062517 സബീനാബീവി
234,െതാടിഅv#്  

െത�തിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം െപരിനാ� 691014

1207200124 മാജിത
160,ഇ�ാണിയിൽ 

പുരയിടം,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം െപരിനാ� 691014

1207200257 സുധീറാബീവി
276,കല��വിളവീ� ,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം െപരിനാ� 691014

1207209457

സേരാജിനിയ
2

502,െതQുവിള 
വട�തിൽ ,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം െപരിനാ� 691014

1207223483 സലീന

197,വലിയവിള 
വീ� ,ചാ#ിനാംകുളം,ചാ

#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം െപരിനാ� 691014

1207216611 ബീന
875,അoമൽ 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207216628

ഉഷാകുമാരിഅ
2

293,റാംഗല#്  
പു#ൻ വീ� ,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207003626 വിജയലU് മി

588,കിഴേ��രവിള 
പു#ൻ വീ� ,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207012556 അനിൽകുമാർ
487,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207019229 സജീല
733,ചിറയിൽപു#ൻ വീ� ,

ചാ#ിനാകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207032243 -പസ? എ
1123,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207060241 ഷാഹിദ
1776,എൻ  എJ . മൻ സിൽ 

,,ചാ#നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207060469 ലളിത
1186,പാരി��ി 

േമലതിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062019

മുഹ2/ 
ഇ�ബാൽ

554,ചരുവിള പു#ൻ  
വീ� ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062422 ൈലലാബീവി

559,ചാ#ിനാംകുളം, 

കുഴി�ര 
പ)ി�,് ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062429 സീതാകുമാരി
1168,ദീപാസദനം,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062436

ഇ(ിരാഭായി
അ2

41,കലാമ(ിരം,ചാ#ിനാം
കുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062460 ച-(ബാബു
1430,െകാടുേവലിൽ ,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062476 അനിത
738,നീതുഭവനം,ചാ#ിനാം

കുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062480 രTന2യ2
15,കാവ[ഴിക#്  
വീ� ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062491 രTന2യ2
735,േവടൻ വിള 

വീ� ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062500 ത@[ി

1300,ഇടയില കുഴിവിള, 

ചാ#ിനാംകുളം,,ചാ#ി
നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014
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1207062511 രാേജശCരി
1209,േ-ശയJ,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062512

വTസലാകുമാ
രി

2683,പാരി�ളളിൽ 
െത�തിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062521 അംബിക

154,വിപിേനാദയം 
ചാ#ിനാകുളം,ചാ#ിനാം

കുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062560 ഷംസുദീൻ
1522,അൻ സാരിമൻ സിൽ ,

ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062564 സവിദാബീവി
1334,പളളി െത�തിൽ 
വീ� ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062592

സുൈബദാബീ
വി

1124,െകാടുേവലിൽ 
വട�തിൽ ,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062605 രവീ-(ൻ
217,അംേബ�ർ 

േകാളനി,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062629 റഹിയാനT
786,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062634 നദീറ

1235,ആറാ$ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062647 ഷാനവാJ
1321,കാ+ിയിൽ 
വീ� ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062652 സCർ]2ാൾ

1814,ഐശCരh 
പാ<ാലിൽ ,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062655 റഷീദാബീവി

1774,മുളവിള 
കിഴ�തിൽ ,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062668

ഇ(ിരാഭായി
അ2

673,ജാനകി 
മ(ിരം,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062671 ശശികല
1685,രതീE 

ഭവൻ  ,,ചാ#ിനാംകൂളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062672 രാധ
175,പാലവിളവീ� ,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062673 െനജിം

652,പു#ൻ വിളവീ� , 
മലയാളം നഗർ 

89,,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062682 നാണുആചാരി
410,കല��വിളപടി+ാ,തി

ൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062685 ഉൈമമു#്  എ
328,സനു 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062686 നദീറ ബീവി
1333,പളളി 

െത�തിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062701 ലീല

821,മുരുകാലയം, 

ച(നേതാ�്  
പി.ഒ,,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062702 സുമ ആർ
621,സുധീE 

ഭവൻ  ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062737

അdദുൽഹ
�ീം

1146,കു,ിവിളപു#ൻ വീ� ,
ചാ#നാകുളം 

ച(നേ#ാ�് പി ഒ ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014
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1207062739 ഷാഹിദ
1642,അൻ ഷാ/ 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062759 പIലത
1697,അംേബ/�ർേകാളനി,

ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063135 ലത.എJ
134,വിജിത 

ഭവനം,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062806

സുൈബദാബീ
വി

825,പാ<ാലിൽ 
താഴതിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062825 ഷാഹിദ

887,ഫാ#ിമ മൻ സിൽ 
9ാവിള 

കിഴ�തിൽ ,ചാ#ിനാംകു
ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062826 നസീമ

1237,നസീമാ മൻ സിൽ , 
ചാ#ിനാംകുളം,,ച(ന

േ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062831 മണിയ2

1688,കുഴി�രേമലതിൽ 
തു6ുവിള 

വീ� ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062832

രാഖി.എJ 
.രാമൻ

953,പണയിൽ 
വീ� ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062836 വTസല
1848,തുgേപാണകിഴ�തി

ൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062840 രാേജശCരി
1249,വിനു 

ഭവനം,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062846 ബി(ു
1435,സുനിൽഭവൻ  ,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062847 സിgധു
692,കു?ുവിളവീ� ,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062852 ലത
223,അരുൺവിലാസം,ചാ

#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062861 ജമീലാബീവി

1810,പ>9ാവിൽ 
വട�തിൽ , 

ച(നേതാ�് ,ചാ#ിനാംകു
ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062881

സുനിൽകുമാർ .
എJ

1214,തുേ<ാണകിഴ�തിൽ ,
ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062892 മിനി
735,പു#ൻ വിളവീ� ,ചാ

#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062900

െസയിനബാബീ
വി

1046,9ാവിളവീ� ,ചാ#ി
നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062904 സബീലബീവി
610,ചരുവിളപു#ൻ വീ� ,

െകാ,ംകര ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062907 സുലഭ

1443,പളളി�ൽ 
പു#ൻ വീ� ,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062920

അജിതകുമാരി
 ഡി

145,കാ+ിയിൽ 
വീ� ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062929 ജമീലബീവി
971,േചേ�ാ$� 

വട�തിൽ ,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207062934 രാജ2
885,കു?ുവിളവീ� ,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062939 -പീതി െജ

1763,മാേത�ളളി 
െതാടിയിൽ 

വീ� ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014
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1207062944 നബീസാബീവി
1509,ചിറയിൽപു#ൻ വീ� ,

ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063586 ഷീലാകുമാരി
279,-ശീഭവൻ  ,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062960 റഹിയാന#് 
948,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,

ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207062975 വTസല
1804,അനീE 

ഭവൻ  ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063001 ഉഷ
1014,തു6ുവിളവീ� ,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063019 ലളിതാഭായി

754,താേഴപണേമേല 
പു#ൻ  

വീ� ,,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063020 അനിേമാൾ
19,െചല�ംJ സCരുമ 
നഗർ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063040 ബി(ു
1137,കട�ായിൽവീ� ,ചാ

#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063043 േദവകിയ2

1424,പു#ൻ വിള 
കിഴ�തിൽ ,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063072 മാജിതബീവി 280,വാറുവിള വീ� ,െകാല�ം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063097 രാധാമണി
227,ശരണhാഭവനം,ചവരി
N�ൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063110 സുജാത.െക

1060,കുരുനാമണി 
വയലിൽ 

വീ�,ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063120 ശ@രിയ2
1146,ൈക�)ിൽവീ� ,ചാ

#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063132 മിനി
908,വിജയ 

വിലാസം,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063140 േശാഭന
18,ര�ുഭവനം,ചാ#ിനാം

കുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063170 -പസ?
1168,ഷാജിഭവൻ  ,ച>ന

േ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063181 സതീേദവി
560,ചവരി�ൽെതാടി,ചാ

#ിനാകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063201 സുൈബദ
596,കട�ാവിള,ചാ#നാകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063213 േശാഭന
759,പIാലയം,ചാ#ിനാം

 കുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063217 െക.രമാവതി
386,േമലൂടൻ വിള 

കിഴ�തിൽ ,കരിെ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063225 സുജാത
849,വയലിൽപു#ൻ  
വീ� ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063262 ഇ(ിരയ2
721,ജയ 

ഭവനം,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063340

വTസലാകുമാ
രി

1120,െകാടുേവലിൽെതാടി
യിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം,,ചാ

#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063342

മുരളീധരൻ പി
)

1542,മുരളിഭവനം,ചാ#ി
നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014
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1207063360 റു�ിയ#് 
762,നിയാJ 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063365 സുഹൃബാൻ
682,ജാJമി 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063367

അൽ ഹമാJ 
,ി

593,കാ$�വിള വീ�   
ചാ#ിനാംകുളം,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063374 സുഹർബാൻ
701,േമലൂ$്  

വീ� ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063386 ജയച-(ിക
1118,അv�ാ 

നിവാJ ,ചാ#ിനാകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063398

ബുഷറാ 
ബീവി

1592,കട�ായിൽവീ� ,ചാ
#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063439 ഉഷാകുമാരി
1200,വാലുകു?ിൽ 

താെഴ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063453 ശശാ@കുമാരി
384,ചവരിN�ൽ 

െത�തിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063468 നജീമ

444,മുളവിള 
െത�തിൽ ,,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063471

സ�ീർഹുൈസ
ൻ

788,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063475 രാഘവൻ
1481,െകപിനഗർ ,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207063480 -പഭ.സി
1311,രാേജE 

ഭവനം,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063508 ലതാകുമാരി
1791,കുഴി�രേമലതിൽ 
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063516 െനസീമ
1696,അംേബ/�ർ-ഗാമം,,

ചാ#ിലാകുളQര ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063526 സുരഭി

224,കുഴി�ര 
േമലതിൽ ,,അംേബ/കർ 
നഗർ -67,,ചാ#ിനാകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063532 െനസീമാബീവി
1317,കാ$�വിളവീ� ,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063534 സുകുമാരി
474,കല��വിളവീ� ,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063545 േബബി
1308,െവ$ിേ#ാ$#ിൽവീ� ,

ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063548 രജനികുമാരി
2012,മണികyഠ 

വിലാസം,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207063555 സഹജകുമാരി
702,കു?ുംപുറ#്  
വീ� ,,ച#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063567 ശhാമള
138,േതാവിലിൻ വട�തിൽ ,

ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063576 േദവകി
836,തു6ുവിള 

വീ� ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063579 െചല�2
1662,കുഴ�ര 

േമലതിൽ ,ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063587 ലളിത
1214,മിനി 

ഭവനം,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063588 ഗിരിജ കുമാരി
1576,രാജിഭവനം,,ചാ#ിനാ

കുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014
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1207063593 ഭവാനി
895,ചരുവിളവീ� ,,കരിേ�ാ

� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063594 അz�ൽ റഷീ/
906,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063596 റസിയാബീവി
1172,തു6ുവിള 

വീ� ,,അറുനൂ,ിമംഗലം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063599 ഭാർ�വി
1243,സൗമhാ 

ഭവനം,ചാ#ിലാകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063605 സിgധു.എ
1253,ചിറവിള െത�തിൽ 

വീ� ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063670 ൈലലാബീവി
502,കു,ി�ാ$�കിഴ�തിൽ ,

കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207063750 -പസ?കുമാരി
1140,െതേ�ൈക�ളളിൽ ,

ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207063887 ലത
317,െനടു വിള 

െത�തിൽ ,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207064078 രമാേദവി
976,വിEണു 

ഭവൻ  ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207064094 ജയ-ശീ
426,പൂവQൽവട�തിൽ ,

കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207064414 േമരി വിമല
1096,േസാണി മ(ിരം,,ി 

െക എം സി ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207065448 സതിേദവി 1887,വരുവിള വീ� ,,മQാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207065475 ഉമാേദവി
569,വസുgധരാ 
മ(ിരം,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207065662

സുൈലഖാബീ
വി

812,കു,ി�ാ$്  
കിഴ�തിൽ ,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207065691

ഷാഹിദ 
ബീവി

947,െഷമീജ 
മൻ സിൽ ,െകാല�ം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207065776 ആരിഫ
0,വയലിൽപു#ൻ  
വീ� ,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207065965 ശാ>.െക
1507,കു,ി�ാ$്  

വട�തിൽ വീ� ,കരീേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207065985 െഷരീഫാബീവി
746,പു#ൻ വിളവീ� ,കരി

േ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207066401 ഗീത 608,മനു ഭവൻ  ,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207066062 സുസി എJ 610,മധുലായം,,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207066129

മുരളീധരൻ പി
ളള

1252,9ാവിള 
പു#ൻ വീ� ,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207066134

ജമീല#് 
ബീവി

1747,മഠ#ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,അറുനൂ,ിമംഗ

ലം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691015

1207066171

സേ>ാEകുമാ
ർ

678,കു,ി�ാ$്  
വട�തിൽ ,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207066184 സഫിയാബീവി
663,ന$�ർെതടിയൽ ,കരി

േ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207066344 െഷമി സുധീർ
886,വിളയിൽ 
വീ� ,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207066351 ഷാജിത
934,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,ക

രിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014
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1207066411 സഫിയ#് 
682,േചേ�ാ$്  
വീ� ,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207066417 ഗീത െക
1479,മാ@ാലുവിള 
വീ� ,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207066454 കു+ുേമാൾ
561,പുതുവീ$ിൽ 
തറ,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207066461 സുമതി
1052,സുമതി 

ഭവനം,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207066464 ഓമന
818,ൈലലാമൻ സിൽ ,കരി

േ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207066465

ഹലീമാബീവി 
എം

1364,മഠ#ിൽ 
വടേ�തിൽ ,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691015

1207066481 സുഭ-ദ. െക

523,േതാ$#ിൽ വീ� , 
ചാ#ിനാംകുളം,,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207066539 റഫീദാബീവി
765,ൈഷലജാമൻ സിൽ ,കരി

േ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207067098

റഹുമ#് 
ബീവി

1236,പാ<ാലിൽ 
െതാടിയിൽ ,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207067147 മXജുള
267,െക.പി. 

നഗർേകാളനി,,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207067181 ഗീത ,ി
862,രമhാ 

ഭവൻ  ,,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207067276 സീന#് 
1842,ആൻ സിമൻ സിൽ ,കരി

േ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207067289

അdദുൽറ
ഹിം

2065,തു6ുവിള 
വീ� ,കിളിെ�ാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691004

1207067511 ജുേബറബീവി
1606,തടവിള പു#ൻ  

വീ� ,,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207067867 െക.റഹുമ#് 
413,മട#ിൽപടി+ാ,തി

ൽ ,ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207067870 േഷാഭിത
295,ബുEറമൻ സിൽ ,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207068010 ഫാ#ിഷാ
196,വടേ�ട#്  

വീ� ,ചാ#ിനാകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691015

1207068044 റഹിയാന#് 
1710,കുഴി�ര 

േമലതിൽ ,ചാ#നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207068070 ഷാഹിദാബീവി
461,ൈഷനി 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാഠകുളഠ ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207068246 സുൈബദ
1154,എJ .എJ 

മൻ സിൽ ,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207068344 ൈലല
1097,ൈമലവിളവീ� ,കിളി

െകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691004

1207068366 െപാ?2
1058,വടേ=രിപടി+ാ,തി

ൽ ,കല��ംതാഴം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691004

1207068397 കനക2
1044,വടേ=രിെത�തിൽ ,
െകാല�ം  കല��ംതാഴം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691004

1207069554 ത@മണി
43,ഷാജി വിലാസം   

സാരഥി  നഗർ ,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207069609 ഷീല
315,കാർ#ിക,കിളിെകാല�Z

ർ ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691004
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1207069751 റഷീ/

1150,ഷാഹിദ 
മൻ സിൽ ,േറായൽ നഗർ -

50,,കല��ംതാഴം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691004

1207069856 സുധർ2

830,േകാമള#ു 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691004

1207070477 ഷഹുബാന#് 
540,കുളQര 

വീ� ,കിലിെകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691004

1207070746 അJമ#്

274,െക.പി.നഗർേകാളനി
േ9ാ$്  

ന<ർ 1,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207070755 ജുൈമല#് 
2073,ഇ.െക.മൻ സിൽ ,കിളി

െകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691004

1207070766 ബിയാ-ടിJ

568,എഡിസൺ 
െഡയിൽ ,കല��ംതാഴം 

കിളിെകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691004

1207070800

ഹരിദാസൻ  
എJ

727,പു#ൻ പുരയിൽവീ� ,
കല��ംതാഴം   
കരളിെകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691004

1207070822 -പതാപൻ  െക

563,െവേ$ാലിൽ 
വീ� ,കല��ംതാഴം   

കിളിെകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691004

1207070844 എJ .േരണുക

368,പണയിൽ 
വീ� ,,കല��ംതാഴം 
കിളിെകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691004

1207071106 സതിഭായി

241,പണയിൽ കായൽ 
വാരം,കല��ംതാഴം   

കിളിെകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691004

1207071428 ലി5
513,പുEപമംഗലം,കിളി

െകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691004

1207072293 ത@[ി
1736,കുഴി�രപുരയിടം,ചാ

#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207072730 ഗീത  എൽ
461,സുഹിൻ  

ഭവൻ  ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207074070 കനക2
772,സുേമE 

മ(ിരം,ചാ#ിനാകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207163133 രാേജശCരിയ2
1745,മഠ#ിൽകിഴ�തിൽ , 

അ2ു ഭവൻ  ,,മQാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691015

1207163173 ബീനാശ@ർ 35,ബീനാ ഭവൻ  ,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207163346 ഗീത
18,ചിറയിൽപു#ൻ വീ� , 
സാരഥി നഗർ ,,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207163391 ഉഷ എൽ
275,എ.ബി.ഭവനം,കരിേ�ാ

� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207163437 രാേജ-(ൻ

155,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,,ി െക എം സി 

കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691006

1207163455 നസീമ
803,സരുമ നഗർ ഹൗJ 
ന<ർ 70,,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207163568 നസീമാബീവി
517,ചരുവിളപു#ൻ വീ� ,

ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207163617 സഹീറാബീവി
1599,വാറുവിളവീ� ,ചാ#

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207163745 േദവകി
28,പന<ുവിള 

കിഴ�തിൽ ,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005
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1207163892 ൈഷലജ

520,േമേല�ണ 
പു#ൻ വീ� ,,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207165041 ഉൈമബാബീവി
1018,ചിറയിൽ പു#ൻ  
വീ� ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207190170 സരസCതിയ2
1093,അ<ിളി 

ഭവനം,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207192871 ല#ീഫാബീവി
272,ആദിൽ 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാം കുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207199971 െനദീറ
779,കു?ുവിളവീ� ,സിയാന
 മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207200000 ജമീല
1447,ചരുവിളപു#ൻ വീ� ,

ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207200051 സുനിതാബീവി
1053,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,

ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207200103 െറഷിദ
718,കു?ുവിളവീ� ,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207200127 റഷീദാബീവി
594,കു?ുവിളവീ� ,ചാ#ി
നാംകുളം,ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207200146 ഫാ#ിമ

491,തറയിൽ 
െത�തിൽ ,ൈമ-തിനഗർ -

267,,ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207200147 ൈഷലാബീവി

717,കു?ുവിളപു#ൻ വീ� ,
ചാ#ിനാംകുളം,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207200168 കു+് മു#് 
639,കാളെച<ിൽവീ� ,ചത

തിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207200197 റഷീദ
371,വയലിൽപു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207200209 റഹുമ#് 
713,കു?ുവിളപു#ൻ വീ� ,

ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207200221 വസ>
219,വിളയിൽപു#ൻ വീ� ,

ചാ#ിനാഠകുളഠ ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207200249 പി.രാധ2

256,മഠ#ിൽ 
പടി+ാ,ാതിൽ ,ചാ#ി
നാംകുളം,ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207200250 ഷാഹിദബീവി
1043,കിഴേ�കു,ിവിള,ചാ

#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207200268 -പസ?കുമാരി
501,വിദhഭവൻ  ,ചാ#ിനാം

കുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207200273 സീന#് 
550,തറയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207200282 െചല�2
610,േവടൻ വിള 

താഴതിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207200315 -ശീേദവി

706,കു?ുംപുറ#ുവീ� , 

കിഴ�തിൽ 
,,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207200318 റാണി
234,എളള�വിളവീ� ,ച(ന

േ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014
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1207200333 ഇ(ിരകുമാരി
681,വടേ�വിളവീ� ,ചാ#ി
നാംകുളം,,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207200378 ല#ിഫാബീവി
456,ഷഫീ�്  

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207200388 അംബിക
792,അനീEഭവനം,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207201457 ച-(ൻ
596,ചവിരി�ൽെതാടിയിൽ

,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207203811 സുൽഫ#്
984,ചിറയിൽ പു#ൻ  
വീ� ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207204034 ഷാഹിത
431,വായലിൽ പു#ൻ  

വീ�,ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207204051 റാഷിദ
453,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,,ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207204220 സൂമം

1253,മൂരൂകഭവനം, 

കുഴി�ര 
പുരയിടം,,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207205003

ഉൈസബാ 
ബീവി

983,കുഴി#ട#ിൽ 
വീ� ,ചാ#ിനാം കുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207205137 ലളിതാംബിക
708,െജെജ.ഭവൻ  ,കല��വിള 
വീ� ,,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207205155 റഹുമ#് 
895,ഫാ#ിമാ 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207205201

ഉഷാകുമാരി.
െക

696,േമേല�ണയിൽ 
വീ� ,ച#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207206927 പ@ജവല�ി

553,ഗായ-തി ഭവനം 
െവേ$ാലിൽ ,കിളിെകാല�Zർ 

 കല��ംതാഴം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207208607 ഷീജ
557,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691015

1207208815 നജുമ
649,പ6ാലയിൽവീ�,ചാ

#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207209336 സുേലഖ.ആർ
303,കുഴി�ര 

െതാടി,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207209460 േരEമാരാo
1208,തുേ<ാണേമലതിൽ ,ചാ

#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207209475 സജിതകുമാരി

844,സുധീE ഭവനം 
ചാ#ിനാംകുളം,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207209483 മായ

1247,കുളQരതറ 
െതാടിയിൽ ,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207209591 മിനി ബിനി
352,വി.എം. 

വിഹാർ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207209839 സു-പഭ
896,ആതിരാഭവൻ  ,,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207212983 വിമല

346,വാ_ കു?ിൽ 
വട�തിൽ ,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207213028 സുജാതകുമാരി
1378,അജിതാ 

ഭവൻ  ,,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014
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1207214371 സുമv#് .എ

603,ബദരിയമൻ സിൽ ,വയ
ലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,,ചാ#ിനാഠകുളഠ ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207214670 വിജയകുമാരി
1575,വ$വിള 

വീ� ,,ചാ#ിലാകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207215140 സീന#് 
1377,ഫിർദൗJ 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207217865 വTസല
113,കല��വിള 

വീ� ,ച>നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207217933 അനില  െജ
1069,െക. പി, നഗർ 

േകാളനി,,ചാ#ിനാകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207218167 സജീന
447,അൽ മുബറാ�്  
ഹൗJ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207218194 ഷാജിദ
119,എ ആർ 

മൻ സിൽ ,ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207223063 അസീന
1025,െസNദലി 

മൻ സിൽ ,,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207223099 ഉഷ
1326,കട�ാവിളവീ� ,ചാ#ി
നാംകുളം,,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207223101 ബി(ു

741,കുരു?ാമണി 
കിഴ�തിൽ ,ചാ#ിനാംകു

ളം,,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207223104 തുളസീഭായി

336,ഹരിമ(ിരം,ചാ#ിനാം
കുളം,ച(നേ#ാ�് ,ച(ന

േ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207223108 വസ>കുമാരി
1236,ഇടയിലവീ� ,,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207223120 ഹസീന
268,േതാ6ലിൽ 

വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207223169 സുഹർബാൻ
656,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ� ,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207223172

-ശീേരഖ 
മേനാoകുമാർ

1233,േതാ$#ിൽ ഹൗJ , 
ചാ#ിനാംകുളം,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207223175 സീന#് 

657,നൗഫിയാ മൻ സിൽ , 
ചാ#ിനാംകുളം,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207223188

ആമിനാബീവി
 എ

959,തു6ുവിള 
പടി+ാ,തിൽ , 

ചാ#ിനാംകുളം,,ചാ#ി
നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207223221

ഹംസ#് ബീ
വി

60,സുമിയ 
മൻ സിൽ ,മാ->ിക��റം 

കിളിെകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691004

1207223275 ൈഷനി

854,ഞവളഴിക#് വീ� 
,ി െക എം സി പി 

ഒ,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207223325 ഒസീല
1302,വയലിൽപു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207223463 മXജു

241,െക.പി.നഗർ 
േകാളനി,ചാ#ിനാംകുളം,

ച(നേ#ാ�് ,ചാ#ിനാം
കുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014
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1207225878

മാജിദാ 
ബീഗം പി

1027,വലിൽ പു#ൻ  
വീ�,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207228499 സുജാത
557,തറയിൽ പു#ൻ  
വി�,ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207228522

-ശീകല.പി.എ
H് 

2622,തിരുേവാണം,ചാ#ി
നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207228525 സലീന
372,ലിയാഖ#്മൻ സിൽ ,ചാ

#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207228547 മായാേദവി
444,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207228581 ജയകുമാരി
1013,അന(ു 

ഭവൻ  ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207228606 സിgധു 1303,സുധി ഭവനം,മQാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207228629

സാഹിറ 
ബീവി

819,െചൗരി�ൽെതാടി,ചാ
#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207228646

സുവർ]കുമാ
രി

143,െത,ിവിള 
വീ�,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207228674 അനിത എJ
1249,കുളQരെതാടിയിൽ ,

ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207228804 ത@മണി
47,വയലിൽപു#ൻ  

വീ�,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207228770 ഷീജ
1980,എJ എJ 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207228821 അനിസ

802,ചൗരി�ൽ 
െതാടിയിൽ ,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207228946

ഫാ#ിമാ 
ബീവി ആർ

277,ചിറയിൽ പു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207229013 സജീലബീവി
437,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207229043 -ശീലത
80,കു,ി�ാ$് 

വട�തിൽ ,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207229083 ജയാ സുേരE
245,െകപി 

നഗർ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207229113

േരEമാ 
െലനിൻ

254,ൈമലവിള,കിളിെ�ാ
ല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691004

1207229351 നസീമ
2544,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207229352 നസീമ
1304,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207229409 വ�ല

896,കുഴി�രെതാടിയിൽ 
വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207229413

െസൽമ#് ബീ
വി

198,അൽ അമീർ 
മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207229617 ജയകുമാരി
737,അനഘാഭവൻ  ,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207229620 സി.ഷീജ

37,പുളിയ#് 
വീ�,മാ->ിക��റം 
കിളിെകാല�Zർ◌ ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691004

1207229636

െഷറിൻ  
കു+ുേമാൻ

1134,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005
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1207229669 ൈലല

1303,വയലിൽ 
പു#ൻ വീ�,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207229683 േരEമ എJ
38,-ഗീEമാനിവാJ  
സാരഥി നഗർ ,കരേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207229689

ഷഹുബാന#് 
 എ

367,നൗഫിയ 
മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207229791 ഹസീന
2603,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207229826 റജീന

459,മഠ#ിൽ 
വട�തിൽ ,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207229944 േഷാണി

673,പു#ൻ  
കുരു?ാമണി,ചാ#ിനാം

കുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207230318 അസൂറാബീവി

964,ചിറയിൽ 
പു#ൻ വീ�,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207230322 െനജുമു?ിസ
410,െക$ിട#ിൽ ,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207230337 ബീന
657,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207230460 ബിgധു
843,വൃ(ാവനം  സCരുമ 
നഗർ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207230571 സിgധുഅ2
779,ലതികാ 

മ(ിരം,ചാ#ിനാഠകുളഠ ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207230577 േസതുലU്മി
779,ലതികാമ(ിരം,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207230598 ഗിരിജ
247,ഗീതാഭവൻ  ,ചാ#ിനാം

കുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207230634 അനീസ
638,അനJ 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207230971 അംബികാ
620,ആരhാ 

നിവാJ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207230984 ശശികല
432,വിളയിൽ പു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207231145 ഷംലാ ബീവി
1087,പ)ിെത�തിൽ ,ചാ

#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207231257 നാജിയാബീവി
2557,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207231352 ഷീല
352,വാറുവിളവീ�,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207232041 നസീമ
406,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207232164

സബീനാ 
ബീവി

1321,കാ$�വിള 
വീ�,ചാ#ിനാകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207232223 സുജ
681,വിജയ 

മ(ിരം,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207232394 െനസീമ
23,പാലവിളവീ�,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207232907 ഷീബ
1303,ചി?ു 

ഭവനം,ച#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014
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1207233371 ൈഷനി
202,കുഴി�ാലെതാടി,കല��ം

താഴം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691004

1207233793 നസീമ  എം
229,മംഗല#് ലUം 
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207234627 നസീമ
239,െന\സിയ 

മൻ സിൽ ,ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207235336 ഡി രXജിനി

748,ൈത�Zയം   
ജനകീയ 

നഗർ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207238080 ഷീജാ െജ
983,കുഴി#ട#ിൽ 
വീ�,ചാ#ിനാം കുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207238363

െക.നിസാമുxീ
ൻ

1349,നൂ^ 
മഹൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207238540 എJ.ൈനജു
890,തുംപി 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207239915 ൈസഫുനിസ
783,സഫാ 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207240114 റീജ
927,വയലിൽപു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207240959 സജീന
317,അൽമാJ,ചാ#ിനാം

കുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207241512 സിgധു

1249,ആഴി�ര േകാളനി, 
അംേബ/�ർ 

േകാളനി,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207241706

ൈലലാബീവി 
എJ

551,അ�ബർഷ 
മൻ സിൽ ,ച?േ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207242446 സിgധു
722,മഹിളാ 

മ(ിരം,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207242563 രമിത
1320,അUയ 

നിവാJ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207242576 റസിയബീവി
268,നിയാJ 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207242664 -പമീള
1253,കുഴി�രപുരയിടം,ചാ

#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207242825 -ശീകല എJ
303,കുളQര#റവീ�,ചാ

#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207243635 -ശീേദവി

741,താെഴപണ പു#ൻ  
വീ�  സേനാo 

ഭവനം,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207244582 സുധർ2

1249,കുഴി�രേകാളനി  
ചിറയിൽ 

പു#ൻ വീ�,ചാ#ിനാംകു
ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207244591 ഷഹുബാന#് 
1223,ഷിഫാന 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207244697

സുമാറാണി 
ആർ എJ

555,തിരുേവാണം    
െവേ$ാലിൽ വീ�,െകാല�ം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691004

1207245013 സരിത ബി
802,-ശീ വിഹാർ സCരുമ 
നഗർ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014
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1207245100 ഗിരിജ െക

235,-ശീരാs നിവാJ    
 

കുഴി�രെതാടി,ചാ#ിനാം
കുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207247043 സാബിറ
1291,ചരുവിളപു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207247707 സുൈബദ#്
454,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207247904

വിEണു 
-പിയാ ജി

499,വയലിൽപു#ൻ വീ�,

ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691015

1207248131 ഗീത എJ
820,െജ ജി 

ഭവൻ  ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207249175 ഷിജ
1381,ഇ(ിരഭവൻ  ,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207250105

ൈസഫു?ീസ 
 എJ എ

2605,സാജി/ മൻ സിൽ 
പ)ിെത�തിൽ വീനJ 
നഗർ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207250822 നസീമ
793,ഹസീന 

മൻ സിൽ ,ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207250895 ഷംന
1211,തുേ<ാണ 

േമലതിൽ ,ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207251052 നുജുമിൻ സ

1360,േമേലവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,ചാ#ിനാം

കുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207251076

വTസലകുമാ
രി

275,-ശീവ�ം,ചാ#ിനാംകു
ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207251121 റസീന
423,റാസിമൻ സിൽ ,ച(ന

േ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207251470 അനിത.എJ

814,ചവിരി�ൽ 
െതാടിയിൽ ,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207251531 ഷാനിത. എJ
336,ൈക\ 

മൻ സിൽ ,ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207251543 മുംതാJ . എ
259,സിxിr 

മൻ സിൽ ,ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207251689 മേഹശCരി
4,കു?ുംപുറ#് 
വീ�,കരീേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207251709 െജസീല
666,െകാ$ിലിൽ 
വീ�,ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207251710 നൂർജഹാൻ
763,നവാJമൻ സിൽ ,ചാ

#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207251950 മ�ുഷ
1378,ബാബുമ(ിരം,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207252071 ആർ . ര�മി
620,ര�മി 

ഭവനം,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207252624 ബിനു
32,പന<ുവിള 

കിഴ�തിൽ ,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207252692 സലീമ#് . െജ
2021,േകാടവിള 

വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207253932 േശാഭിതാ െജ
366,സനുമൻ സിൽ ,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207255104 സുഹർബാൻ
1164,െഷമീർ 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014
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1207255473 സിtുേമാൾ
1208,അശCിൻ  

ഭവൻ  ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207255680 സജീന
1266,െസറീന 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207256691 താഹിറ
1247,മനീഷാമൻ സിൽ ,ചാ

#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207256797 ലത
1357,കട�ായിൽ 

വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207256966 നൗഫല#് 
54,സഫാമഹൽ ,ച(നേ#ാ

�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207258005 രമh

98,െകാടുേവലിൽ 
െതാടിയിൽ 

വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207258168 ഉഷ

1014,ചിറയിൽ 
പു#ൻ വീ�,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207258419 നസിബ
648,കാളെച<ിൻ  

വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207258680 ൈഷലജ
810,വയലിൽപു#ൻ വീ�,

ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207258724

ഐനുൽ 
മുബീദ

990,ചിറയിൽ പു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207258777 റഷീദ
735,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207258874 ഷാനിഫ എJ
896,ഷംന 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207258917 സബീന
971,ഷഹുബാന 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിലാകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207259487 ഷംല
1001,ചിറയിൽപു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207260016 ജയ-ശീ
567,േമേല�ണവീ�,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207260287 സുചി-ത

814,കുരു?ാമണി 
കിഴ�തിൽ ,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207260329 മിനി
305,പ)ി�,് 

െതാടി,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207260802 നിഷിദേമാൾ
709,എൻ  .എJ.മൻ സിൽ ,ചാ

#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207260842

എH് . സൗമh 
സുേരE

246,സൗമh 
ഭവൻ  ,ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207260847 സുേബറ#് 

613,കു?ുവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,ചാ#ിനാം

കുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207260998 സgധhാ
1287,ശിവ 

നിവാJ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207261118 െഷമി.പി

990,ചിറയിൽ 
പു#ൻ വീ�,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207261215 അജിത.ബി

1247,കുഴി�ര 
െതാടിയിൽ ,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014
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1207261376 ഷീജ
1284,ഷീജാമൻ സിൽ ,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207261674 സജിനി

1242,േപാ�ുവിളവീ� 
പുലരിനഗർ ,ചാ#ിലാകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207261753 െഷമീറ
444,ചരുവിളപു#ൻ  
വീ�,ച(നേതാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207261883 ഷീജ  എ െക
957,ഹിറ 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207262001 നവാJ
437,വയലിൽപു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207262083 ൈഷലജ
1163,എ\ എJ 

മൻ സിൽ ,ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207262365

എJ 
ബി(ുേമാൾ

416,കല��വിള 
കിഴ�തിൽ ,ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207262408 മുംതാJ
820,ചൗരി�ൽെതാടി,ചാത

തിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207262767 സീന#് 

756,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� -ശീദുർ� 

നഗർ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207263029

-ശീതുേമാൾ .എ
J

24,പര<ുവിള 
കിഴ�തിൽ ,കരിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207263373 റസീയാബീവി
419,അൽ -അമീൻ  

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനഠകുളഠ ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207264854 ഷംല
266,ഫാ#ിമ 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207265735 ബി(ു
824,ൈ-ക�് 

വില�,കിളിെകാല�Zർ ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691004

1207265973 ഗിരിജ

733,വയലിൽ 
പു#ൻ വീ�,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207266023 വിദh
657,വയലിൽപു#ൻ വീ�,ക

രിേ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207266307 സജിന
218,കാവുQൽ 

ഹൗJ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207267018 ൈഷലജ എJ
58613,ൈഷലജ 

ഭവനം,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207267149 സരിത

658,കുരു?ാമണി 
വയലിൽ 

പു#ൻ വീ�,ചാ#ിനാംകു
ള ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207267326 മുബീന
266,അനീഷ 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207267489 േരാഹിണി
608,തറവിളപു#ൻ വീ�,

ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207267778 ഷാഹിത

895,9ാവിളയിൽ 
കിഴ�തിൽ ,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207267933 ആരിഫ ബീവി
822,സബീർ 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014
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1207267963 സുശീല
488,വയലിൽ 

വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207268727 ശുഭ
638,ആദിതh 

ഭവനം,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207269046 രാജി ആർ
14,കാമ[ഴിക#് 

വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207269383 ബിജി
1728,പ$ാണി[ിറ,ചാ#ി

നാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207269503 -ശീജ
889,കുരുതികാമൻ പണേമല
തിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207269991 -പജിത
1231,തുേ<ാണെതാടിയിൽ ,

ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207270833

ഫൗസിയ 
എJ എൻ

1530,പ)ിവിള 
വീ�,മൂ?ാംകു,ി ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691004

1207271391 സരിത
242,െക പി നഗർ 

േകാളനി,ചാ#ിനാംകുലം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207271532 റഷീന ബീവി
1324,ചരുവിളപു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207272087 സിമി
1271,അംേബ/�ർ 
േകാളനി,ച(നേതാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207273110

ഏലിയാ2.പി.
വി

474,ൈകലാസം,ച(നേ#ാ
�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207273669 രമh

1303,കുഴി�ര 
െതാടിയിൽ ,ചാ#ിനാംകു

ളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207273813 റസിയാബീവി
780,വയലിൽപു#ൻ വീ�,

ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207273866 നിH
418,ഫഹ/ 

വില�,ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207274790

ജയലU്മി   
,ി െജ

2994,പുണർതം,േജhാതി 
നഗർ ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691004

1207274810 േശാഭ
437,വയലിൽപു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207275134 ബീമ
112,സാബി#് 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാഠകുളഠ ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207275377 അൽഫിയ

780,ഹJന 
മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം 

ച(നേ#ാ�് പി ഒ ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207275450 അനീH
1030,ഷിനാJ 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207275723 സുശീല
157,പ$ാണി[ിറയിൽ ,കരി

േ�ാ� ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691005

1207276680 െഷമീന
1119,ഹJന 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാം കുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207278894 െഷഹനാേമാൾ

476,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം 

ച(നേ#ാ�് ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207278897 ഷീജ
727,വാറുവിള 

വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014
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1207280390 നജുമ

183,ദിനിയ മൻ സിൽ 
ഭരT 

നഗർ ,ചാ#ിനാംകുളം 
ച(നേ#ാ�് പി ഒ ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207284876 സരസCതി

779,ചവരി�ൽ 
െതേ�തിൽ വീ�,സCരുമ 
നഗർ ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207287060 രാഖി
442,അUN 

ഭവനം,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207287596 സിgധു
615,േവടൻ  വിള 

വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691015

1207287698 അനിത
387,കല��വിള 

വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207287873 സുേബാറ#് 
642,കു?ുംപുറ#് 
വീ�,മലയാളം നഗർ ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207289178 ഇ(ു

779,ചൗരിയ�ൽ 
െതാടിയിൽ ,ചാ#ിനാം 

കുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207290084 ഷീബേമാൾ
908,ദീപാസദനം,ചാ#ിനാം

കുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691015

1207290543 അംബിക

1085,അേജE 
ഭവനം,വീനJ നഗർ 

ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207290771 മമത
2067,പാരി�)ിെതാടിയിൽ

,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207291323

അനിതാആന(
ൻ

352,വാറുവിള 
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207292814 സജീന. എ
1695,േതാ�ിൽ 

വീ�,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207293128 ഹസീന
1082,തുേ<ാണ 

േമലതിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207293497

ബിബിൻ  
.എH്.എൽ

1271,െത,ിവിള 
വീ�,ജനകീയ നഗർ 
ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207294419 അർ[ന
2252,കുളQര 

െതാടി,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207294516 കhEണ ഇ(ു
2288,രമൃ 

ഭവനം,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691015

1207294741 സgധh
2002,ലU്മി 

നയനം,ചാ#ിനാംകുളം ചാ#ിനാംകുളം മQാ� 691014

1207009017 െപാ?2

2027,ബീ[ നഗർ -
84,പുതുവൽപുരയിടം,,െകാ

ല�ം ചാ#ിനാംകുളം മു6N�_ 691001

1207015811 േമരി
868,േജാനിവാJ,മു6N�

ൽ െവ�് ചാ#ിനാംകുളം മു6N�_ 691001

1207017039 റീ#ാ
1090,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,പളളിേ#ാ$ം ചാ#ിനാംകുളം മു6N�_ 691006

1207204907 സിബിൾ
654,പുതുവൽ 

െത�ുംഭാഗം,,ഇരവിപുരം ചാ#ിനാംകുളം മു6N�_ 691011

1207278994 േലഖ
927,പുതുവൽപുരയിടം,പ

)ിേ#ാ$ം ചാ#ിനാംകുളം മു6N�_ 691001

1207280583 െസലീന
1047,പുതുവൽപുരയിടം,മു

6N�ൽ  െവ�് ചാ#ിനാംകുളം മു6N�_ 691001
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1207280644 ദിവh ആർതർ

1050,പുതുവൽ പുരയിടം 
ബീ[്നഗർ ,മു6N�ൽ 

െവ�് ചാ#ിനാംകുളം മു6N�_ 691013

1207281256 േമരി
914,പുതുവൽ 

പുരയിടം,മു6N�ൽ ചാ#ിനാംകുളം മു6N�_ 691001

1207282781 അജിത
103,പുതുവൽ 

പുരയിടം,പ)ിേ#ാ$ം ചാ#ിനാംകുളം മു6N�_ 691001

1207283600 ജയ>ി
925,പുതുവൽ പുരയിടം 
േനതാജി നഗർ,മു6N�ൽ ചാ#ിനാംകുളം മു6N�_ 691001

1207076356 അംബിക
1072,വീണാഭവൻ  ,ഉമയനല�Z

ർ ചാ#ിനാംകുളം വടേ�വിള 691589

1207034043 കനക2
1203,പുളിമൂ$ിൽ 

വട�തിൽ ,കാവനാ� ചാ#ിനാംകുളം ശ~ികുളQര 691003

1207038370 േബബി
1745,കhEണാലയം,ക?ി
േ2ൽേചരി,,മരു#ടി ചാ#ിനാംകുളം ശ~ികുളQര 691003

1207209741 െuമg^
1513,േബാണവി�, ഗാ�ി 
േസവ സംഘം,,ത@േ=രി ത@േ=രി ഇരവിപുരം 691007

1207239487 റീ,
810,പഴയപ)ി 
പുരയിടം,വാടി ത@േ=രി ഇരവിപുരം 691013

1207216145 ഡയന
195,െപാേസ�ാ 
പറ<് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691007

1207216026 സുമ

934,െജഎJേകാേ$o 
ക,�ഴി 

പുരയിടം,ൈക�ുളQര 
െവ�് ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207216028 ഉഷാഡാൾഫിൻ
220,എ എം 

നിവാJ ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691007

1207216123 േറാJേമരി 795,അ2ുെഡNൽ ,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207216132 േബബി�ളാര
728,സഹകരണ 
മ(ിരം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207216133 േശാശ

497,േജാസ\ വില�  
വലിയവീ� 

പറ<്,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691007

1207016732 േമബിൾ
257,പു?N�ൽ 
ഹൗJ ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691007

1207017110 േഷർളി 62,ആൻ സിെഡയിൽ ,,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207021071 സൂസി
425,കേല�ലിവയൽപുരയിടം

,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207021837 ലീല
481,േബാണാവി�ാ,ത@േ=

രി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691007

1207022346 െസലിൻ

1181,കേല�ാലുവയൽപുരയി
ടം 

ഫിഷൻ െമൻ േകാളനി,െകാ
ല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207022398 ഷീല
644,സഹകരണ 
മ(ിരം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691007

1207022433 iാഡിJ
677,െറാസാലിയെഡയിൽ 
ഇJതാ�ിപറ<്,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691007

1207022472 േമരി
498,േതാ�ിൽ 

പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013
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1207022532 വിജയ
911,9ാമൂ� 

ഹൗJ ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207022576 സേലാമി
221,പഴയപ)ി 
പുരയിടം,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207023078 േമരി 503,േബാണവി�,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691007

1207202651 ജസീ>
859,േതവളളിപുരയിടം,വാ

ടി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207211271

േജാNസി 
രാജൻ

251,സിേയാൺ -ഫ6്J 
നഗർ ,ത@േശരി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691007

1207220059 ഐഡ
789,െജ. വി. 

േകാേ$o ,ത@േശരി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691007

1207220069 െ,റീസ
598,പൂമുഖം 

പടിപുരN�ൽ ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691007

1207220070 േറാJലി 484,േബാണാവി�,െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691007

1207229703 അേശാകാേദവി
842,ആ,�ംപുറ#് 
വീ�,പു?#ല ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207230561 െഡ�ിേമാണ
400,അൈ? 

ആലയം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691007

1207234389 അയറി 149,കുളംപറ<ിൽ ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691007

1207234719 സിgധു യു
447,കേല�ലിൽ വയൽ 
പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207235793 ബാർബര
232,േതാ�ിൽ��രയിടം,ത@

േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207239491 െറN[ൽ
769,9ാമൂ� 

പറ<്,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691007

1207240153 േശാഭ
1381,േതാ�ിൽ 

പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691007

1207240186 ഷീജ
1089,പഴയപളളി 
പുരയിടം,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207240742 ശാ>ാമാർഷൽ
905,ക,കഴി 

പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207240907 സുബ
1405,േതാ�ിൽപുരയിടം,

ൈകകുളQര െവ�് ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207240956 ഷീബ െജ
140,കിണ,�ംമൂ� 
പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691007

1207242122 ബി(ു
1484,മാമു 

പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691007

1207243005 -പിൻ സി
544,വലിയഴിക#് 
വീ�,ൈക�ുളQര ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207247888 അനിത െജ 924,ഉ)�രു�ിൽ ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (ഈ�്) 691007

1207021377 േജാന 1721,നhൂേകാളനി,,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207216011 ൈഷനി 1749,നhൂേകാളനി,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207216033 ബി(ു
1436,നിർ2ിതി 
േകാളനി,,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207216128 ഉഷാറാണി
69912,പുമൂഖപടി 
പുരN�ൽ ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207216130 ലൂസി എH് 

1593,കേല�ലിൽവയൽ 
പുരയിടം,ൈക�ുളQര 

െവ�് ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207216161 േമാളി
1471,േതാ�ിൽ 

പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

Page 361 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207216171

േമരി 
െമേഡാണ

1491,േതാ�ിൽ പുരയിടം 
നിർ2ിതി,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207216173 േമരിബീന
631,മിബി 

െഡNൽ ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207216174 ബി(ു
1578,തറയിൽ 

െത�തിൽ ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207216178 സിസി
689,മാമൂപുരയിടം,ത@േ=

രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207216179 ലിജി
1277,കേല�ലിവയൽ 
പുരയിടം,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207014792

-ബിൻ ഡാ 
-ഫാൻ സീJ

664,െഫർൻ J 
െഡയിൽ ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207017509 േമRസി
1479,മാ2ു 

പുരയിടം,,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207018265 െസലിൻ
1734,കുഴിവയൽ 
പുരയിടം,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018376 ലീന
268,ഇJതാ�ി 
പറ<്,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207018820 െജയിൻ
768,9ാമൂ� 

പറ<് ,,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207019075 വിജയ
808,കട��റംപുറേ<ാ�് ,

വാടി,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207019139 ബിയാ-ടിസh
608,വലിയവീ$� 
പറ<് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207019141 അനിത 1008,നhൂേകാളനി,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019219 േമബിൾ
1567,പഴയപളളിപുരയിടം,

വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019230 വിമല

610,െജ െജ വില� 
പു#ൻ വീ�പറ<്,ത@േ=

രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207020394 ബിവിഉ2
1367,ചി�ി 

മൺസിൽ ,െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207020890 സുമ
1747,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020691 വർ�ീJ .െജ
160,േകാ$യിൽ 
വീ� ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207020886 െബ,ി
1776,കടൽപുറം 
പുറംേ<ാ�് ,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020932 െ�ല�
1685,േതവ)ി 
പുരയിടം,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020935 മിനി
1731,കടൽ��റം 
പുറംേ<ാ�് ,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021083 ഓമന
1377,േതാ�ിൽപുരയിടം,ത

@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021117 മXജു
1110,െതാടിയിൽ 
വീ� ,ആൽ#റമൂ� ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021119 അേലാഷh 1697,നhൂേകാളനി,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021182 വി�േടാറിയ
1732,കുഴിവയൽ 
പുരയിടം,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021186 -പസ?
576,വടേ�െതാടിയിൽ 

വീ� ,െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021216 േമബിൾ
1298,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021221 േജാJഫിൻ
1676,േതവ)ിപുരയിടം 
ൈക�ുളQര,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207021350 െബ,ി
1030,േതവ)ി 
പുരയിടം,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021372 െറജീന
1220,കേല�ലി വയൽ 

പുരയിടം,െകെ◌കുളQര ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021387

േiാറി ബി 
എJ

478,േതാ�ിൽപുരയിടം,,ത@
േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021469

േമRസി 
െനാറാണ

821,-ഗീൻ  
െഹവൻ  ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021510

നിർ2ല 
േജായി 508,േബാണവി�ാ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021515 സുജ
839,പഴയപ)ിപുരയിടം,

വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021516 സCർ]2
1362,േതാ�ിൽപുരയിടം,,ത

@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021531

ആ|J 
േജ�d

888,ക_പട�ൽഹൗJ ,െകാ
ല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021556 ജ�ീന
1334,കേല�ലിവയൽപുരയി

ടം,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021558

േശാഭ 
എഡCിൻ

148,േകാ$��റം 
പുറേ<ാ�് ,,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021562 െഡാമാനി�
565,ഇJതാ�ി 
പറ<് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021563 പൗളിൻ
1437,േതാ�ിൽ 

പുരടിയം,ത@േ=രീ ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021644

ലാേവാൺ 
േബർബി

1084,ലൂയിJ 
വില�,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021666 സിgധു റാബി 726,േതാ$�മുഖം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021671

അയറിൻ  
േറാബർ$് 

1321,േതാ$N�ാ� 
കിഴ�തിൽ ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021701 ഇസെബല�

1828,േകാ$��റം 
പുറേ<ാ�് ,ത@േ=രി,,ത@

േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021705 നിർ2ല
544,നിർ2ിതിേകാളനി-

3,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021724 െ�ല�
156,9ാമൂ� 

പറ<് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021755 �ാലിൻ   എൻ
166,േകാ$��റം 

പുറംേ<ാ�് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021778 -ഫാൻ സി.എJ
631,േതാ�ിൽ 

പുരയിടം,െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021787

േസാജ 
േ-തസhാ2

1373,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,ത
@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021803 േശാശ
1620,കിണ,ിൻ മൂടിg 
സമീപം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021805 dെളNസി 117,മാമു പുരയിടം,െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021820 െജറി
521,ക_പടN�ൽെത�് ,

െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021827 െമറിന
542,െപാേസ� 
പറ<് ,,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021844 േസാഫിയ
618,പൂമുഖം തു6്  
പറ<് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021853 െജ-ടൂk
1663,ക,�ുഴി 

പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007
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1207021854

െഫ�ാ 
തിമി#ിേയാ

J
448,പ�ി 

പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021860 േമാളി
738,മാമുപുരയിടം,ത@േ=

രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021863 എമിൽഡ
1313,കേല�ലിവയൽപുരയി

ടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021902 ലൂർx് 
866,കേല�ലിവയൽപുരയിടം

,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021920 എലിസബ#് 
491,കല�ടN�ൽ 
ഹൗJ ,,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021928 ലിൻ ഡ
1558,ഇJതാ�ി�റ<് ,ത@

േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021990 െജാJഫിൻ
1312,കേല�ലിവയൽപുരയി

ടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022002

ലീനാ 
െസബാ��ൻ

1423,േതാ�ിൽ 
പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022010 കാർമൽ 508,േബാണവി�,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022011 ജസീ> 401,കിണ,ിൻ മൂ� ,,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022018 െജസി>
630,കിണ,ിൻ മൂ� 
ത@േ=രി,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022031 െ�Nസി
1237,ക,ി�ഴി 

പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022121 ഷീല
124,അനിൽ 

മ(ിരം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022130 ജേനാവ
876,െകാ[�വലിയഴികം,ത

@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022136 മിനി ബിജു
963,കിണ,�ംമൂ$ിൽ 

തു6ുപുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022159 വി�േടാറിയ
1410,ഫിഷർെമൻ  േകാളനി 

നം.25,ൈക�ുളQര ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022172 -ടീസ
659,ക,കുഴി 

പുരയിടം,െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022184 െമ,ിൽഡ
1399,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,
ൈകകുളQര െവ�് ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022188 ൈഷനി 487,േബാണവി�,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022210 െ�Nസി
889,േതാ�ിൽപുരയിടം,ത@

േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022215 ബീന
700,ഇJതാ�ിപറ<് ,ത@

േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022220 ലിസി
1637,പു#ൻ േതാ�ിൽ ,ത@

േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207022222 ജൂലിയ,് 160,9ാമൂ�പറ<് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022234 െ�ല�ാ
802,പ>ൽ വീ� 
പുരയിടം,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022236

േതാമJ 
�ീഫൻ

549,പണി� വീ� 
േതാ$ിൻ കര,ൈക�ുളQര

 െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022274 നാൻ സി
309,േബാേണാവി�,ത@േ=

രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007
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1207022285 െസലിൻ
771,9ാമൂ� 

പറ<് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022287 ഷാജഹാൻ

272,ഐറീJ േകാേ$o , 
െകാല�ം െവ�്  

വിേല�o ,തിരുമുല�ാവാരം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207022301 ഹിലാരിയ
373,പൂമുഖം 

തു6ുപറ<് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022303 മരിയ സിgധു
1527,മാമുപുരയിടം,ത@=

രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022313 ൈഷല 202,േകാ$��റം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022327 ലില� ഡാൾഫി
124,അ-ഡിേ-ഡvിൽ ,ത@േ=

രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022330 നിർ2ല

1571,നിർ2ിതി േകാളനി 
പഴയ�)ി പുരയിടം 

വാടി,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022333 ബാബുരാജൻ
1197,പു?#ല,തിരുമുല�ാ

വാരം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207022536 സിബില
552,െപാേസ�ാ 
പറ<് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022386

െമർളിൻ -ഫാ
ൻ സിJ

714,ക_പട�ൽഹൗJ ,െകാ
ല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022431

െ,ൽ2 
അൽേഫാൺJ

390,പൂമുഖം തു6്  
പറ<് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022440 േശാഭ
1412,േതാ�ിൽപുരയിടം,,

െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022449 ൈഷലജ
1459,േതാ�ിൽപുരയിടം,ത

@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022468 െജയിൻ
1577,പഴയ�ളളി 
പുരയിടം,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022507 േമരി�ു$ി
33,െവളിയിൽ 

തു6ുപറ<് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022529 േമരി 515,േബാണാവി�,ത@േ=a ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022549 -പസ?
84,പൂമുഖ#് തു6് പറ<് ,

ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022592 ലത
489,േബാേണാവി�ാ,ത@േ=

രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022595 ആനി
1273,കേല�ലി 

വയൽപുരയിടം,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022612 േമരിജന,് 
1370,േതാ�ിൽപുരയിടം 

ഫിഷർെമൻ േകാളനി,െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022622 െബർ,
388,കേല�ലിൽ വയൽ 

പുരയിടം,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022638 േഡാറേമരി

846,ക,�ഴികം 
പുരയിടം,ൈക�ുളQര 

െവ�് ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022642 േജാസ\
1274,കേല�ലി വയൽ 
പുരയിടം,,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022657 ബിയാ-ടിJ Z

683,ഇJ#ാ�ി 
പറ<് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022668 േമബിൾ
1387,േതാ�ിൽ 

പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022711 മറിയാ2 773,9ാമൂ�പറ<് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007
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1207022720 ബബിത
1140,കേല�ലിപുരയിടം,,വാ

ടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022722 ഷാള,് 
545,െപാേസ�ാ 
പറ<് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022732 േമരിസുഷ
433,വലിയവീ� 
പറ<് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022744 �െളറിെബൽ
636,ക,�ഴിപുരയിടം,ൈക

�ുളQര ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022997 ലീല
1195,കുഴിവയൽ 
പുരയിടം,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022759 െറനി
594,ഉ)�രു�ിൽെത�തിൽ ,

ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022764 സുശീല 1695,േബാണവി�,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022774 -പീതാേമരി
1726,േബാണവി�,,,ത@േ=

രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022777 േമരിെ,ൽമ
1456,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022780 ബീന
573,മാതhൂJ 
വില�,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022782 േമരിമംഗളം
765,പൂമുഖം 

തു6ുപറ<്,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022790 േഡാറ.എ\
1472,േതാ�ിൽ 

പുരയിടം,,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022807 അജിത
805,പഴയപളളി 
പുരയിടം,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022815 എലിസബ#് 
400,കിണ,ിൻ മൂ�  
ത@േ=രി,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022828

കhാതറിൻ  
ഫിലി�് 

772,9ാമൂ� പറ<,◌്  
കട��റം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022829 േമരിൈഷനി 1402,ലിജി ഭവൻ  ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022863 േമബിൾ 759,കിണ,�ംമൂ� ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022866 സിgധു
1464,േതാ�ിൽപുരയിടം,ത

@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022877

മാർ-ഗ,്  
േജാസ\

1294,കേല�ലിവയൽ 
പുരയിടം,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022880 എലിഷ 491,േബാണവി�,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022892 േമരി
742,ഇJതാ�ി പറ<്  

േകാളനി,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022905

ലൂസിയേജാ
ൺസൺ 1724,േബാണവി�,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022907 സിസിലി
430,െതാടിയിൽ 
വീ� ,,തേ@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022910

ലാHർ 
അൽേഫാൺസി

യ
694,നിർ2ിതി േകാളനി 

നം.13,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022918 സുശീല
261,ഇJതാ�ി 
പറ<് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022920 ഷാള,് 
1563,പഴയപളളിപുരയിടം,

വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022922 െസലിൻ 696,സജിൻ   െഡയിൽ ,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207022923 സേലാമി
1659,കിടQ് പുരയിട#ിg

സമീപം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022925 ഷീജ
1593,കിണ,ിൻ മൂ� ,ത@േ=

രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022936 േമരിേജാസ\
492,േബാണവി� 
േകാളനി,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022938 േമരിബി(ു 298,േബാണവി�,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022940

ഫിേലാമിന.

ൈവ
1382,േതാ�ിൽ 

പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022952 അനിത
1465,േതാ�ിൽപുരയിടം,ത 

@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022955 സൂസ2ാൾ
270,കുമുദാ>ി 

പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022968

ജസീ>ാേജാ
ൺസൺ 233,ദിെഷൽ$ർ ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207023018 െസലിൻ
161,9ാമൂ� 

പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207023034 െജവർളി
221,േബേ�RJേകാ<ൗ6് ,

ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207023036 ബിയാ-ടJ
629,കിണ,ിൻ  
മൂറി,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207023046

െമറിൾഡാെജ
േറാം 514,േബാണവി�ാ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207023065 േമാളി
1272,കേല�ലിവയൽ 
പുരയിടം,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023073 േസാളമൻ 762,9ാമൂ�പറ<് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207023089 േമരിെഗാേര,ി
945,ക,�ഴി��രയിടം,െകാ

ല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023090 േമരി സൗമh
727,േതാ$�മുഖംപുരയിടം,ത

@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207023100 വിജയ
517,ക,�ഴിപുരയിടം,ത@

േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023104 േ-ഗEമ
355,9ാമൂ�  

പറ<്,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207023144 േമRസി
740,ഇJതാ�ി 
പറ<് ,െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207023149 േമരിഷർമി
548,പണി�വീ$ിൽേതാ$ി

ൻ കര,െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023168 േരEമ
1368,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,ത

@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023198 ലീലാ 103,മാമുപുരയിടം,,െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207023206 സിgധു 1640,പൗളിൻ ഭവനം,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023225 ബിയാ-ടJ
584,കിഴേ�പു#ൻ  

വീ� ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207023237 േമരി
1284,കേല�ലി വയൽ 

പുരയിടം,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023248 -ബിജി,്
1681,േതവ)ിപുരയിടം,,

വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023919 േജാവി, 169,ഉ)�രു�ിൽ ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207026235 ഡി.സുേദശൻ
31,എJ .എJ .നിവാJ ,െകാ

ല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007
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1207026472 ഷീജ
1041,രാേജ-(ഭവൻ  ,പു?#

ല ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207026544 സരസCതി

1247,േതാ$N�ാ$� 
കിഴ�തിൽ ,പു?#ല 

സൗ#് ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207026564 ഡയാന േറാ[്
1156,െസ5്  േതാമJ 

വില�,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207026682

ബാ#ിഷബീ
വി 1858,ചിമര#റ,പു?#ല ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026761 േജാസി 27,ലീലാലയം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207026774 പുEപലത
1962,തു6ിൽ 
വീ� ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207026815 രാഗി
368,-ശീകല 

നിവാJ ,തിരുമുല�വാരം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026835 റജില#്നിസ
1560,െചറിയാ[ിവീ� ,പു?

#ല ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026837

ഹാജാനാസിമു
ദീൻ

1800,തറയിൽവീ� ,പു?#
ല ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027164 -ശീലത
622,പു#ൻ  

േതാ�ിൽ ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207027234 -ശീേദവി.എH് 
1729,േകാ$��റ#ു 
വീ� ,തിരുമുല�ാവാരം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027533 ശശികല 1847,ആശാനിവാJ ,െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027977 സദാന(ൻ
1316,സദാന( 

ഭവൻ  ,തിരുമുല�വാരം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028149 േമാളി 508,േബാണവി�് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207028301 സുദീപ
1667,പ>ിരി�ൽ 
േതാ�ിൽ ,പു?#ല ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207029830

വTസലാകുമാ
രി

1155,തു6ിൽ 
വീ� ,മനയിൽകുളQര ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207030432 േവണു.എം
454,കാവനാ$തറയിൽ ,തിരു

മുല�വാരം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207039438 -ബിജി,് 
1,പ)ി 

േകാളനി,തിരുമുല�വാരം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207186683 െടൽമ
1536,മാമൂപുരയിടം,ത@േ=

രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207201004 ൈസബുനിസ
179,വടേ�കരുമാലിൽ ,പു

?#ല ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207201539 െജാJഫിൻ
407,േകാ$��റം, 

പുറേ<ാ�് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207202656 ഡിജിന
739,മാമു 

പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207203004 ലീലാ2 105,മാമുപുരയിടം,െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207203005 ലീല
104,മാമു 

പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207203104 ലില�ി
209,േതാ$�മുഖം 
പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207203827 സിtു uീ,J

958,പഴയപ)ിപൂരയിടം 
  കട��റം 

പുറേ<ാ�്,ൈക�ുളQര
 െവ�് ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207203831 േമരി റാണി

948,ലി,ിൽഹൗJ 
കേല�ൽവയൽപുരയിടം,ത@

േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207203979 ജJററിൻ
566,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207204352 ഉഷ

1241,ക,�ാടി 
പുരയിടം,ൈക�ുളQര,ത

@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207204574 നിർ2ല
1847,േകാ$��റം 

പുറേ<ാ�് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207204586 iാഡിJ
1832,േകാ$പുറം 

പുറേ<ാ�് ,,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207204698 െഗാേരാ,ി
1275,കേല�ലി വയൽ 
പുരയിടം,,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207205192 സുനിത
1534,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207205909 േമരിയാൻ
682,ഇJ#ാ�ി 
പറ<് ,,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207205918 മിനി െബൻ സി
625,കിടQു 

പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207205925 േമRസി
127,ഇJതാ�ി 
പറ<് ,,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207205964

കരുണ  
ഇസk

1878,ൈവEണഴികം 
പുരയിടം,ൈക�ുളQര ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207205972 ലൂHി

1217,നിർ2ിതി േകാളനി  
കേല�ലി 

വയൽപുരയിടം,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207205974

േമാഹന 
ബി(ു

671,വടേ� 
െതാടിയിൽ ,ആൽ#റമൂ� ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207205977 അ?  ഇ
355,േകാ$യിൽ 

തു6ുപറ<് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207205979 നിർ2ല
1404,േതാ�ിൽ 

പുരയിടം,ൈകകുളQര ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207206138 ജയ
261,ഇJതാ�ി 
പറ<് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207206139 ബീന
756,െപേസ�ാ 
പറ<് ,,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207207418

റാണി 
വിൽ-ഫk

1285,കേല�ലിവയൽപുരയി
ടം,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,വാ

ടി,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207207420 ഉഷ
1020,കേല�ലി വയൽ  
പുരയിടം,വാടി  െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207208629 ബി(ു
528,െപാേസ�ാപറ<് ,,ത@

േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207208895 റീന
592,ഉ)�രു�ിൽ 
െത�് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207209019 ൈലല -കി�ി
251,േതാ$�മുഖം 
പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207209293 ജ�ീന
349,േബേ�RJ 

േകാ<ൗ6് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207209316 െമറിന
852,വി.െജ.ഭവൻ  ,ൈക�ുള

Qര ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207209369 ഫിേലാമിന
1343,നിർ2ിതി േകാളനി 

ന<ർ 6,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207209386 ലീന
1488,നിർ2ിതി 
േകാളനി,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207209396 സിtു എJ

220,െകാ[�ൈവശhനഴികം 
പുരയിടം,,,ൈക�ുളQര 

െവ�്   വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207209781 െജHി
59,േബേ�RJ 

േകാ<ൗ6് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207210149 െസലിൻ
1106,പ>ൽ വീ� 
പുരയിടം,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207210201 സിgധു
78,കേല�ലിവയൽ 

പുരയിടം, െകാല�ം,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207210312 ഉഷ
206,െപേസ�ാ 

പറ<് ,,പളളിേ#ാ$ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207210658

ഫിേലാമിന 
-ഫാൻ സിJ

501,പ>ിരിN�ൽ 
േതാ�് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207210941 േജായി
504,നിർ2ിതിേകാളനി,,ത@

േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207211021 ജയ

1470,ൈക�ുളQര െവ�് , 
െകാല�ം 

േകാർ�േറഷൻ  ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207211612 അജിത.എJ

847,മാറ�ാ$്  
കിഴ�തിൽ ,മനയിൽകുള

Qര ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207211931 പൗളിൻ
1827,പുറംേപാ�ിൽ 

വീ� ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207213026 െഹലൻ
1064,പഴയപ)ി 
പുരയിടം,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207213703 േമരി 489,േബാണവി�,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207213441 െടൽമ 1659,ഡാനി ഭവൻ  ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207213701 അനിതാേമരി
383,9ാമൂ� 

പറ<് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207213720

അർ�ാൻ �ി
ല

201,െപാേസ�പറ<് ,ത@
േ=രി   െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207213831 ബീന സി

1840,K.K.House. 

M.C30/382,Bakers 

Compound,,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207214048 സിgധു സി
683,ഇJതാ�ിപറ<് ,ത@

േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207214095 േമരി സുജ
1781,വയൽ 

പുരയിടം,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207214466 ലളിത
29,വടേ�െതാടിയിൽ  

വീ�,െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207214573 ബീന
699,9ാമു� 

പറ<് ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207214997 ജയ എ\ 1724,നhൂേകാളനി,െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207216005 േറാസി
1576,പഴയപളളി 
പുരയിടം,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207219351 േമരിൈഷനി
1453,േതാ�ിൽ 

പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207219360 മരിയാൻ
1476,േതാ�ിൽ 

പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207221135 ലൂർ/

1352,േതാ�ിൽ 
പുരയിടം,ൈകകുളQരെവ

�് ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207221401 എH്  ലളിത

1323,രാംവിലാJ , 
കളീ�ൽപുരയിടം,െകകുള

ങര ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207221428 ശാലിനി
97,െബNസൽ ,േബാണവി�ാ

,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207221487 ലൂസി
211,ൈക�ുളQര,വാടി.
െകാല�ം,വാടി െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207221501 െഹലൻ

1104,പ>ൽവീ� 
പുരിടം,ൈക�ുളQര,വാ

ടി,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207221528 സുനി

1726,നhൂേകാളനി-
15,വാടി,ൈക�ുളQര,,വാ

ടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207221545 േസാണിയ
1451,േതാ�ിൽപുരയിടം,ത

@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207221555 െഷറിൻ
1538,ൈവരhനഴിക#്  
െത�തിൽ ,ൈക�ുളQര ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207233500 ലിജി സാൻ േജാ
653,മാവുപുരയിടം,ത@േ=

രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207235528 ലത
1258,തു6ുപറ<ിൽവീ�,ത

@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207235762 േമബിൾ

782,േതാ$്മുഖം 
പുരയിടം,ത@േ=രി 

െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207235771 സബീന
367,പാ>ിരിN�ൽ 
േതാ�ിൽ ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207236269 േജാളി 68,േബാേണാവി�,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207236398 ലിജി
50,ഇJതാ�ിപറ<്,ത@േ=

രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207237120 രജനി
225,പതിെന$�മുറി,തിരുമുല�

വാരം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207239060 ബിനു
306,േസാഫിയാ 
േകാേ$o,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207239130 െജയിംJ 661,-കിJതുഭവൻ  ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207239612 സീന
610,ക,�ഴിപുരയിടം,ത@

േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207239927 ൈഷനി െ-ഫഡി
614,പു#ൻ വീ� 
പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207239945 െ,ൽമ
616,പൂമുഖം 

തു6ുപറ<്,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207240059 രജനി
1680,േബാണാവി�,ത@േ=

രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207240086 ൈഷനി
146,കൽ�ടN�ൽ 
െത�്,ത@�േളരി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207240142 േമരി ബി(ു
1334,കേല�ലി വയൽ 

പുരയിടം,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207240536 -പിൻ സി

1152,കേല�ലിൽ 
വയൽപുരയിടം,വാടി 

െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207240722 -പഭ
307,േതവളളിപുരയിടം,വാ

ടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207240768 സബീന 371,തു6ുപറ<്,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207241179 സിtു 382,രാജാലയം,െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207241487 വിമല
698,േതാ�ിൽ 

പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207242474 െബnസി
171,േജാJ 

െഡയിൽ ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207242736 ലീല 1928,കുളംപറ<്,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207243012 െഹലിന
978,വലിയഴികം 
പുരയിടം,െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207243535 -ടീസ െജ
1153,മാതാ ഭവൻ  ,വാടി 

െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207244206 ഷീല
136,േതാ�ിൽപുരയിടം,ത@

േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207244722 െ�ല�
10756,േപാർ$് 
വhൂ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207246489 െജൻ സി
1524,മാമൂപുരയിടം,ത@േ=

രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207246490 ലില�ി പുEപം
1473,നിർ2ിതി 
േകാളനി,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207247321 േ-പമ
232,േതാ�ിൽ 

പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207247389

േജാJഫിൻ  
ഡിേ�ാ�

618,കhൂൻ J 
െഡNൽ ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207248014 റീന
262,ഇJതാ�ിപറ<്,ത@

േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207248039 േജാJപൽ

307,പ>ൽ വീ� 
പുരയിടം,ൈക�ുളQര 

െവ�് ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207248398 ഷാഹിദ
1086,വടേ�െതാടിയിൽ ,ആ

ൽ#റമൂ� ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207248745 സിനി
640,േതാ�ിൽപുരയിടം,വാ

ടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207249164 സിനി
887,െതാടിയിൽ 

പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207250710 -ഫാൻ സീന
355,തു6ുപുരയിടം,ത@േ=

രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207251468 ജാJമിൻ
937,അല�J 

വില�,കാവൽ ജംsഷൻ ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207251581 സജീന
667,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207253836 ലിസി.എ
242,കരുമാലിൽ , 

സുധാമ(ിരം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207254707 േജാളി 332,എം.വിൻ J,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207255446 രജനി
810,കേല�ലിവയൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207259240 കുമാരി രമ
249,േതവളളി 
പുരയിടം,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207259641

മാരിയ#്  
െശൽവി

121,ആ,Zർ 
പടി+ാ,തിൽ ,െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207259838 ആന,്  ചാൾJ
748,െപാേസ�ാപറ<്,ത@

േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007
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1207261336 റീമ
417,കേല�ലിൽ 
വയലിൽ ,െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207262448 പുനിത േമരി
1477,േതാ�ിൽ 

പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207265668 സുമ
124,അനിൽ 

മ(ിരം,പു?#ല െസൗ#് ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207265807 സിബിൾ
456,െജ.െജ.വhൂ-DMRA 

35,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207266483

െബനടി� 
മ�സിേഡാ

872,ഉ)�റു�ിൽ 
ഹൗJ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207267985 ഡയാന
430,െതാടിയിൽ 
വീ�,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207268881 ലൂസി
894,ബേഥൽ ,കാവൽ നഗർ 

16/C,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207270066 േസാണി

606,ഫിഷർെമൻ  േകാളനി  
ൈകകുളQര,ൈക�ുളQ

ര വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207270180 ഷമി
950,കലവറ 

െത�തിൽ ,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207271492 -പിയാ േമരി 706,-പിയം,ത@േ=ി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207272888 ആശാ രാജൻ
350,കുമിതാ>ി 
പറ<്,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207275234 നിഷ േടാണി
813,കേല�ലിവയൽപുരയിടം

,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207275421 ആതിര
698,േതാ�ിൽ 

പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207281427 െമർളിൻ

150,ത@ി നഗർ  ഇൻ ഫ5് 
ജീസJ  Jകൂൾ  
േറാk,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207283785 െജറിൾk
373,േബേ�RJ 

േകാെ<ൗ6്,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207286253

േമരിവTസല 
എJ

1639,9ാമൂ� 
പറgn,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207286262 അനിര
240,െപാേസ� 
പറ<്,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207286437 മിനി

1529,േതാ�ിൽ 
പുരയിടം,ൈക�ുളQര 

െവ�് ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207288357 -പീത 505,േബാണവി�,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207290179 അ�ു

238,േതവ)ി 
പുരയിടം,ൈകകുളQര  

വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207292957 േമരി കവിത

1178,വയൽപുരയിടം 
േജൃ◌ാതിJ നഗർ 

വാടി,െകാല�ം ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207293161 -പഭ െജ

801,കളിയിൽ 
കിഴ�തിൽ ,രാേമശCരം 
നഗർ ൈക�ുളQര ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207294396 നിഷ
1358,പഴയ പളളി 
പുരയിടം,ത@േ=രി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691007
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1207294607 ഓമന

1816,വടേ�െ#ാടിയിൽ 
ൈകകുളQരെവ�്,ആ

ൽ#റമൂ� ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207295902 േജhാതി
238,േതവ)ി 
പുരയിടം,വാടി ത@േ=രി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207006051 െശൽവകുമാർ 22,-ശീരാഗം,പ$#ാനം ത@േ=രി വടേ�വിള 691021

1207031379 ൈഷലജ
425,െനടുംപുരയിടം,കുരീ

��ഴ ത@േ=രി ശ~ികുളQര 691003

1207031392 ൈഷലജ
1079,പനമൂ$ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,രാമൻ കുളQര ത@േ=രി ശ~ികുളQര 691003

1207037676

കു+ികു$ിജാ
ന2

88,പു#ീരഴിക#്  
കിഴ�കതിൽ ,മരു#ടി ത@േ=രി ശ~ികുളQര 691003

1207039268 ആന(വല�ി
1137,വേലhഴ#്  

െത�തിൽ ,രാമൻ കുളQര ത@േ=രി ശ~ികുളQര 691003

1207222416 നിഷ

317,നജിയാ മൻ സിൽ , KTN 

നഗർ -130,,വടേ�വിള പി 
ഒ പ)ിമു�് താമര�ുളം ഇരവിപുരം 691010

1207216258 െസൽവി
3615,ലU് മിവിളാകം,ആ

6ാമു�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207216266 ൈസരബാനു
6254,െതാടിയിൽ 

ഹൗJ ,,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207002629 ഉഷ
6,എ വി ആർ 
നഗർ ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011342 ഷംഷാ/

5499,െകാ[�മ�ാനി 
പുരയിടം,കേ5ാൺെമ5് 

െസൗ#് താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011457 ഐഷ#് 
4927,പ)ിപുരയിടം,,െകാ

ല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011585 ൈഷല
4527,പുതുവൽപുരയിടം,

െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011613 റഹീമാബീവി
4727,ആ,ിൻ കുഴി 
പുരയിടം,,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012298 ച-(�ല 434,േദവിനിവാJ ,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012896 ഉദയകുമാർ
1197,ലU് മിനിവാJ ,ലU

മിനട താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207013528 ആരിഫാബീവി 45,പറ<ിൽ ഹൗJ ,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013584 വി.�ാൻ ലി
35,വിനാൻ സി 

വില�,വട�ുംഭാഗം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014031 മേഹEകുമാർ
3088,െക.ആർ .ഭവനം,െകാ

ല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014604 ഗീത 270,േതാ�ിൽ ,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014153 എലിസബ#് 51,െജ.എJ .വില�,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014309

ൈലലാ  
ലൂസി

469,ഏറിയകു?#്  
വീ� ,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014366 ലില�ികു$ി
163,ൈപേമലിൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014432 റംല#് 
1196,ആ,�കാൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014553 റഹിയാന#് 
704,അ,Zകാൽപൂരയിടം,

െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

Page 374 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207014555 കുമാർ
2424,ചില�ി�ുഴി 

പുരയിടം,വടയാ,�േകാ$ താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014610 രാജം
207,നിസാം 

മൻ സിൽ ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014688 മല�ികാ ആർ 978,വയലിൽ വീ� ,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207014696 െനസീറാ
3864,പുളി@ീR പു#ൻ  

വീ� ,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014699 ജുൈബരിയ#് 
125,ആ,�കാൽപുരയിടം,താ

മരകുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207014704 -പഭ ജയദാJ

1932,ഹരി-ശീ ഭവൻ  , 
നീലാംേതാ$ം, NRA-

66,,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207014707 പാർpതി
169,ൈപേമലിൽ 
വീ� ,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014716 േമരി
156,ൈപേമലതിൽ ,താമര�ു

ളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014800 േമരി പി
4778,െസ5് േസവhേയRJ 

നഗർ ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015172 ജയ
5909,െതാടിയിൽപുരയിടം,

െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015009 ഉേബദുളള
669,വലിയെതQിൻ പുരയി

ടം,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207015013 രാജസു(രി
4418,െപരിയവീ� ,താമര�ു

ളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015053 െനസീമ
4716,െതാടിയിൽപുരയിടം,

താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015059 ൈഷലജ
4925,പ)ി��രയിടം,െകാ

ല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015062 ഷാരിഫ
3416,െതാടിയിൽപുരയിടം,

താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015090 ൈഷലാബിവി
2976,ഓണംപളളിപുരയിടം,,

െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015138 ബി.സുജീമ
3418,െതാടിയിൽപു#ൻ  

വീ� ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015148 സരസCതി
693,െതാടിയിൽ 
വീ� ,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015157

േമരിസജി 
എ\

1151,അരി�ട#ുപുരയിടം,

ആ6ാമു�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015163

െമഹർനിസ.എ
J

3482,െസ5്  േസവhർ 
േകാളനി,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015178 ൈലല എ

5939,െസ5് േസവhർ 
മുനിസി�ൽേകാളനി,െകാ

ല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015185 ശhാമള
2726,ചല�ികുഴിപുരയിടം,അ

6ാമു�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015186 ത@മണി
3769,എJ .െക.വി 
േകാ<ൗ6് ,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015205 ബി(ു.ബി
4715,ൈവശനഴികം,താമര

�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015206 ലളിതാംബിക
713,ൈവശhനഴികം 
െതെ�,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015207 ആ|H് 
806,െസൻ േസവhർ 
നഗർ ,താമര�ുലം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015216 ഡി.വിലാസിനി
5075,വ)ിയിൽ 
വീ� ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001
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1207015224 ലീല
824,മുനിസി�ൻ േകാളനി,,

െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015226 ഉഷ
3505,െതാടിയിൽ 
വീ� ,,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015236 ഷാഹിദ
4919,പ)ിപുരയിടം,താമര

�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015248 ജാകCിലിൻ
3486,െസ5്  േസവhർ 
നഗർ ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015259 സുധ
478,പുതുവീ$ിൽെത�തിൽ ,

താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015271 എJ .ഭാമാ
3771,എJ .െക.വികാ<ൗ6് 

,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015281 േജhാതി
5071,വ)ിയിൽ 
വീ� ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691010

1207015287 സി.ൈഷലജ
5349,ചു)ിയിൽ ,താമര�ു

ളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015291 മുരുകൻ
5981,െതാടിയിൽ 

പൂരയിടം,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015307 ജി.ബി(ു
5069,വ)ിയിൽ 
വീ� ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015325 സൂസി ദാസൻ
509,െതാടിയിൽപുരയിടം,

താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015335 റഷീദ
5114,കരു<ു 

വയലിൽ ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015336 ദീപ
1332,െസ5്  േസവhർ 
നഗർ ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015348 സി(ു
486,ഓണം 

പളളിപുരയിടം,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015359 ത@ം
3464,െസ5്  േസവhRJ 

നഗർ ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015557 അജ>

805,െസ5്  േസവhർ 
േകാളനി,താമര�ുളം 

െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015559 സഹേദവൻ
3692,ൈവശhനഴികം,താമര

�ുളം െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015569 റിനി
1149,അരി�ാട#ു 
പുരയിടം,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015577 ഫിേലാമിന

3456,െസ5് . 
േസവhർേകാളനി,താമര�ു

ളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015587

ആഷ 
സജികുമാർ

4642,മുസലിയാർൈലൻ  ,
െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015732 ജാനകി
3511,െതാടിയിൽപുരയിടം,

താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207017449 ല#ീഫ
3747,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017817 സബിയ#് 303,M.G.J-ടീ,് ,,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207017898 ഷമീമ
4038,പുകയില 

പ6കശാല,മvനാ� താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207018169 ഷാജിത
5561,ആ,�കാൽ പുരയിടം, 

െകാല�ം,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207018186 ൈഷലജ
3760,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001
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1207018745 ഹസീന
3761,ആഷി�് 
മൻ സിൽ ,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207018871 മു#ുരTനം

5179,എം ജി സ-ടീ,്  എ 
വി ആർ 

നഗർ ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207018918 എലിസബ#് 
1301,െസ5് േസവhർ 

േകാളനി,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207018984 സനൂജ
3740,ആ,�കാൽപുരയിടം,

താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207018985 േശാഭിതാബീവി
3748,ആ,�കാൽപുരയിടം,

താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207018987 ബീമ
3737,ആ,�കാൽപുരയിടം,

താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207019121 െഷമിറ
3749,ആ,�കാൽപുരയിടം,

താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207019311 െജമീല#് 
3798,ആ,�കാൽപുരയിടം,

െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207019825 സഹർബാൻ
1288,കനാൽപുരയിടം,െകാ

ല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691303

1207019884 രാമലUമി
4208,േദവി 

നിവാJ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207019938 സു�ല�ഷമി
5551,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207019962 എൽ .ഉഷ
4140,എJ .െക.പി.കാ<ൗ

6് ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207020313 േറാജ രമണി 693,െപരിയവീ� ,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207020411

എം 
രാേജശCരി

2488,േമാഹൻ െഡNൽ ,കേ[
രി താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207020604 ലതിക
719,ആ,�കാൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207024824 ജയലU് മി
5261,െപരിയ 

വീ� ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207146399 റിജു
11,പുകയിലപ6കശാല,വ

ലിയകാW താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207192012

േമരി 
-ഫാൻ സിJ

2016,ബീ[്  നഗർ 76, 

പുതുവൽപുരയിടം,മു6
�ൽ െവ�് താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207197529 സജീന#് 4306,താo മൻ സിൽ ,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207202418

എJ .ശിവകു
മാർ

385,പI 
വിലാസം,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207203789 ജന,് 
3474,െസ5്  േസവhർ 
നഗർ ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207206325 ആരതി
219,പുതു വീ$ിൽ 

െത�തിൽ ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207206550 ലU് മി 183,A.V.നഗർ ,,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207207795 െശൽവി
847,എJ െക വി 

േകാ<ൗ6്,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207210082 ഹസീന
109,എം.ജി.സ-ടീ,് ,താമര�ു

ളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207213217 ഗാgധിമതി
519,െതാടിയിൽ 
വീ� ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207213852 -ഫാൻ സിJ�
5,െതാടിയിൽ 

പൂരയിടം,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001
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1207215994

റഹിയന#ു
ബീവി

1688,ആ,�കാൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207220073 െസൽവി
485,പ)ി 

പുരയിടം,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207222458 മാഷിദ

224,േലബർ ഹൗJ , 
െചറിയവീ� , താമര�ുളം, 

െകാല�ം,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207222763 ജസീല
2,ആ,�കാൽപുരയിടം,െകാ

ല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207222807 െറസിയ
238,െപരിയവീ� 
J-ടീ,്,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207233236 േമരിഷീബ
812,െസ5് േസവhർ 
നഗർ ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207235623

ൈഷലാ 
കുമാർ

724,കല�ിQൽ 
ഹൗJ,വട�ുംഭാഗം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207242303 സനൂജ
22,ആ,�കാൽപുരയിടം,പ

6കശാല താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207243933 മേഹശCരി ,ി
2966,ഹരീE 

നിവാJ,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207244259 പി സേരാജ
897,വയലിൽഹൗJ,വട

�ുംഭാഗം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207244745 -പിയ
481,പുതുവീ$ിൽ 

െത�തിൽ ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207245218 റജീന
951,ശരവണ 

നിവാJ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207245404 സബൂറ

1122,എ[് ആ5് സി 
േകാ<ൗ6് 

കല��പാലം,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207245730 ഫാ#ിമി
13,ച(നമൂ� പി 
ഒ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207246716 നജീനാ
6,െതാടിയിൽപുരയിടം,താമ

ര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207247977 പാർpതി
4229,ലU്മി 

നിവാJ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207248948

െവ@ിേടശCരി.
െക

4314,മ�ാനി പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207249235 മുരുകദാJ
4232,എ വി ആർ 
േകാളനി,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207251913 െമഹർബാൻ
759,െതാടിയിൽപുരയിടം,

താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207252028 ബി(ു 846,െതാടിയിൽവീ�,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207254898 േമരി
226,െചറുവ#ൂർ 
ഹൗJ,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207256047 െഷമീനാബീഗം

1202,നജീd 
േഹാം,കേ5ാൺെമ5് 

സൗ#് താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207258479 ആർ .ശകു>ള
260,ആ,ിൻ കുഴിലിൽ 
വീ�,െകാ[�പിലാംമൂ� താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207258667 റഫീന 2838,E.V.േകാ<ൗ6്,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207261637 േമരിആശ
1036,െസ5് േസവhർ 
നഗർ ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207265474

നാഗലU് മി 
വി

126,എ.വി.ആർ 
നഗർ ,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001
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1207266735 ജയശീലി
846,െതാടിയിൽ 
വീ�,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207268917 ഷംന
360,വിരാള#ിൽ 

െത�തിൽ ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207269101 സിgധു
361,കരി<ുവയൽ 

െത�തിൽ ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207269121 ചി-ത
432,സി�ീr 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207271207 ആരാധന
5505,ശാ>ി 

നിവാJ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207271801 ജയ
827,െസ5് േസവhർ 

നഗർ ,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207272011 ഷംല
2,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207272140 ജയൻ
4788,െസ5് േസവhർ 

നഗർ ,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207272347

സിthാ 
-ബൂേണാ

799,െസ5് േസേവhRJ 
േകാളനി,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207272731 റജൂല
1953,ആ,�കാൽപുരയിടം,

താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207273259

സിtുകുമാരി.
െക.എJ

650,പി.ജി.ആർ 
േകാ<ൗ6്,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207273347 ശാ>ി
1174,െതാടിയിൽ 

പുൽേ#ാ$ം,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207273400 സജിനി
125,ആ,�കാൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207273764 സു(രി എം
226,ആ,ികുഴി 
പുരയിടം,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207278977 ആനി
842,െസ5് േസവhർ 
നഗർ ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207287176 ഉമ
908,ശാ>ി ഭവൻ  ,എ വി 

ആർ നഗർ താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207292326 അംബിക
1034,െസ5് േസവhർ 
െതാടിയൽ ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207295941 ശhാമള
670,മാധവവിലാസം,ഗണപ
തി നഗർ താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013521 താഹ
725,വലിയവിളയിൽ ,േകാ$

N�കം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207013838 െസൽവി

117,വിരാള#്  
വീ� ,വാർk ന<ർ -

18,,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207014326 സുേരE
63,മുനിസി�ൽ 

േകാളനി,,മൂതാ�ര താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207014506

രാമകൃEണൻ  .
എം.വി

818,രാധാJ 
േകാളനി,വടയാ,�േകാ$ താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207014666 ലീല.െക
262,വയലിൽ 

പുരയിടം,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207014691 ആ�ില
467,ഏറിയ 

കു?#് ,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207014827

ജി.മു#ുലU് 
മി

1,House No.1, SKP 

Compound,,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207015180 േമാളി

3466,െസ5്  
േസവhർേകാളനി,താമര�ു

ളം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001
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1207015199 േജാd
3484,െസ5്  േസവhർ 
നഗർ ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207015245

േമരി േസാണ 
എ

668,ലU് മി വിളാകം 
പുരയിടം,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207015247 വിജി
1456,ലU് മി 

വിലാസം,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207015378 റീ#
3473,െസ5്  േസവhർ 
നഗർ ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207015381 ലത
833,െസ5്  േസവhർ 
നഗർ ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207015490 റീനാേമാൾ
1149,അരി�ട#ുപുരയിടം,

െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207018668 ഷ�ീല
706,ആ,�കാൽ 
പുരയിടം,,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207019275 എലിസബ#് 
803,െസൻ  േസവhർ 
േകാളനി,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207019778 അമുത
1958,ക6#ിൽ 
വീ� ,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019834 നൗഫറ#് 
707,റാഹില 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207019969 തമിRെശൽവി
78,രാമം മൂർ#ിഭവൻ  , 
എം.ജി.നഗർ ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207019991 േവൽവിഴി 3702,ശിവഭവനം,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207020093 അംബിക
5389,നിസാർമൻ സിൽ ,താമര

�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207020598 ഷഹുബാന#് 
3733,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,ആ6ാമു�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207020643 നൗഫിയ
133,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,കല��പാലം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207020799 ആമിന
3910,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207020953 ഷീന
831,െതാടിയിൽ 

പുരയിടം,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207022090 േമരി
1166,കേല�ലി വയൽ 

പുരയിടം,െകെ◌കുളQര താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023451

ആന(വല�ിയ
2ാൾ 912,ലU് മി ഭവനം,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207023761 കJതൂർബായി

868,രാജീWഗാgധി 
ഹൗസിംs േബാർk 

േകാളനി,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207024856 സിജിേമാൾ 697,വിശാഖം,േകാ$N�കം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025997

ജയ-ശീനിവാസ
ൻ

423,കുരുേ#ാ$ം തറയിൽ 
പു#ൻ വീ� ,േകാ$N�കം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028006 രാേജശCരി 70,അേശാ�ഭവൻ  ,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207044958 റഹിം
133,ആ,�കാൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207201523

എ.കൃEണമൂ
ർ#ി

1128,രമh 
ബവൻ  ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207205257 റീന

302,കട��റം 
പുറംേപാ�് ,ൈക�ുളQ

ര താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207206557 മുംതാJ
3,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001
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1207206656 ൈഷല
256,കട��റം 

പുറേ<ാ�,,േജാനക��റം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207207735 േലഖ
349,വിരാള#്  
വീ� ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207207747

എJ .െക.െഷറി
ൻ

5684,െസ5്  േസവhർ 
നഗർ ,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207207762 ഷിനാ
1265,എJ .എം.ഭവനം,താമ

ര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207209926 നുജിയ#് 
7,ആ,�കാൽപുരയിടം,താമ

ര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207210067 താഹിറാബീവി
1183,ജാJമിൻ  
മൻ സിൽ ,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207220074 ത@ം
853,െതാടിയിൽ 

പുരയിടം,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207221327

ശശികല 
േജാണി

333,അരി�ാട#്  
പുരയിടം,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207221358 െ,ൽമ
837,പുൽേ#ാ$ം,താമര�ു

ളം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207221366 െറ2ി
3416,െതാടിയിൽ 
വീ� ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207222209 സനൂജ
317,പ6ക=ാല 
പുരയിടം,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207230414 ത\സിറ

4113,അനിൽ നിവാJ  
എം ജി J-ടീ,് 
താമരകുളം,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207232783 ജാരിയ#് 
376,ഇജാJ 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691010

1207234636 സിgധു
965,വയലിൽ 

പുരയിടം,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207240779 ശശികല
85,-ശീത<ി  

നിവാJ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207240807 ധനലU് മി
60,തQളഴികംപുരയിടം,

െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207241401 -ശീലത
651,െഷമീനാ 

ഭവൻ  ,പ)ിേ#ാ$ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207245035 സജില
115,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207245577 ശരണh 1047,ശരണhാലയം,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207246717 റജീന
303,ആ,�കാൽപുരയിടം,

െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207247613 ഉമാമേഹശCരി
650,ലU്മി 

നിവാJ,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207249383 ലിജി
1,പുതുവൽപുരയിടം,പു

)ി�ട താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207251277 സു(രി
389,പു#ൻ പറ<ിൽ ,ലU

മിനട താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207251326 സനൂജ
606,മാളികവീ� 

പുരയിടം,േജാനക��റം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207252622 സലീന

819,െസ5്േസവhർ 
മുൻ സി�ൽേകാളനി,െകാ

ല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207253965

എൻ  .േരണുകാ
േദവി

1651,ൈപേമലിൽപുരയിടം,

െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207257466 മിനി 500,അനുരാs,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207259469 -ശീേദവി
511,െശൽവിലത 

നിവാJ,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207274655 േമരി എം
799,െസ5് േസവhർ 
േകാളനി,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207274667

എJ  ആർ 
സമീറ

4,പുകയില പ6കശാല 
ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,താമര�ുളം 
െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207274749

െവയിൽ 
രTനകുമാരി 1299,ലUമി,െകാല�ം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207293131 േജാNJ

699,പുതുവൽ 
പുരയിടം,ഉദയമാർ#ാഢ
പുരംേചരി        
മു6N�ൽ െവ�് താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207295866 ആറുമുഖം
1066,കാവഴികം 

പുരയിടം,താമര�ുളം താമര�ുളം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207008869 നസീമ.എJ
527,എJ .ബി.നിവാJ ,മv

നാ� താമര�ുളം മvനാ� 691303

1207015726

ഇസ�ിഅ2ാ
ൾ

1040,എJ . െക. വി. 
േകാ<ൗ6് ,െകാല�ം താമര�ുളം മു6N�_ 691001

1207015753 െഷമി 395,കേ5ാൺെമ5് ,െകാല�ം താമര�ുളം മു6N�_ 691001

1207015832 പുEപലത
1739,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം താമര�ുളം മു6N�_ 691001

1207016104 നിർ2ല
19,പുതുവൽ 

പുരയിടം,മു6N�ൽ താമര�ുളം മു6N�_ 691001

1207016234

സരസ2 
കൃEണൻ കു$ി

1934,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം താമര�ുളം മു6N�_ 691001

1207017078

ശാ>2േജാബാ
യി

1826,ശാ>ലയം,പുതുവൽ 
പുരയിടം,മു6N�ൽ താമര�ുളം മു6N�_ 691006

1207020693 േശാഭിത
442,തൻ സിമ 

മൻ സിൽ ,െതേ�വിള താമര�ുളം മു6N�_ 691016

1207191991

അ?2-ഫാ
ൻ സിH് 4609,വിമൽഭവൻ  ,െകാല�ം താമര�ുളം മു6N�_ 691001

1207206537 േമാള2
1823,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം താമര�ുളം മു6N�_ 691001

1207213529 സഫിയ#് 

1815,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം 

മു6N�ൽ െവസറ^ താമര�ുളം മു6N�_ 691001

1207278861 അനുഷ
1877,പുതുവൽ 

പുരയിടം,മു6N�ൽ താമര�ുളം മു6N�_ 691001

1207281444 േറാJമിേറായി

1581,പൂ@ാവിൽ 
തിരുവാതിര 
നഗർ ,മു6�ൽ താമര�ുളം മു6N�_ 691001

1207281445 ഹണി േമാൾ

2040,ജുവാനേകാേ$o  
തിരുവാതിരനഗർ ,മു6�

ൽ താമര�ുളം മു6N�_ 691001

1207292987 ഷമീറാ ബീവി

976,ഐൻ    
ഊരംപളളിൽ  േകശവൻ  

നഗർ ,മ6N�ൽ താമര�ുളം മു6N�_ 691010
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1207294624 സിമിേമാൾ

1920,പുതവൽ പുരയിടം 
മു6N�ൽ െകാല�ം പി 
ഓ െകാല�ം,മു6N�ൽ താമര�ുളം മു6N�_ 691001

1207294724 ശാരി

184,പുതുവൽ 
പുരയിടം,േനതാജി നഗർ 

മു6N�ൽ താമര�ുളം മു6N�_ 691001

1207295397 േരEമ

1589,കളീN�ൽ 
പുതുവൽ ,മു6N�ൽ 

െവ�് താമര�ുളം മു6N�_ 691001

1207295967 ആശ

1245,പുതുവൽ പുരയിടം 
സി എൻ  ആർ  

നഗർ ,കുള#ു�രവീ� 
ഉദയമാർ#ാ�പുരം താമര�ുളം മു6N�_ 691001

1207296612 ആശ

1619,പുതുവൽ പുരയിടം 
േനതാജി നഗർ 

നൂ,ിമു�#ിെയാ?്,മു6
N�ൽ െവ�് െകാല�ം താമര�ുളം മു6N�_ 691001

1207258927 സഫിയ
109,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,താമര�ുളം താമര�ുളം വടേ�വിള 691001

1207230967 റാണി
614,െകാ[v#് 

വീ�,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം കിളിെകാല�Za 691012

1207001007 -പീയ
437,െചQനാ$�പുരയിടം,

തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207020101 ഷീബ.സി 847,ആന(് ഭവൻ  ,െകാല�ം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207022265 സCർ]കല 1104,ദCാരക,െകാല�ം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207027841 രTന2
590,പ$5 

മഠം,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207207009 വിജയലU് മി
640,എൻ  .എJ .എ.നിവാJ ,

തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207234090 െശൽവി
420,മേ#ഴ#് 
വീ�,െകാല�ം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207216291

രാേജശCരി 
ആർ

590,പടി.വയലിൽ 
വീ� ,മനയിൽകുളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207216304 ശശിേലഖ
268,വി�േനE 

നിവാJ ,തിരുമുല�വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207216410 േമബിൾ
1108,െജ.എം.േകാേ$o ,തിരു

മുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207216414 ലത
999,സൺേഡ 

േകാളനി,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207216417 ഷീജ
1730,വില��മംഗല#ു 

തറയിൽ ,െകാല�ം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207216447 ഭാനുമതി
683,കല��ംപുറം,തിരുമുല�ാ

വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207216450 വിനിത
479,സൺേഡേകാളനി,തിരു

മുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207216533 -ശീേദവി

74,പാലുമണി 
വട�തിൽ ,മനയിൽകുളQ

ര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207216575 ഷീജ

339,േകാവൂർ 
വട�തിൽ ,മനയിൽകുളQ

ര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012
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1207217101 ജയലU് മി. െക
369,െപാരുതന,മനയിൽകുള

Qര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207011391 രാജലU് മി
1783,M.M.K.Building,,തിരുമു

ല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207014076 ആ|J പീ,ർ
699,എം.സി.ആർ .എ.-

36,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207015661

സേരാജിനിഅ
2 1216,മയൂർകൃEണ,െകാല�ം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207015979 സീന#് െജ

1152,അമാനിയാ മൻ സിൽ -
െചറുപുEപം,,മനയിൽകു

ളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207019765 ,ി.രഘുകുമാർ
1225,അനീ, 

േകാേ$o,തിരുമുല�വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207020829 ശകു>ള

1514,ശhാം നിവാJ , 
മനയിൽകുളQര,,തിരുമു

ല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207022139 ഗീത
1263,െകാര6ിപ)ി 
വയൽ ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207022482

സുജ 
-ഫാൻ സിJ

784,എേഡCർk 
നിവാJ ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207022709 റീന െജ

1016,േകാ$യിൽതു6ുപറ<് 
,ചി,�ർ 

െത�തിൽ ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207023012 ഗീത
172,കേല�ലിപുരയിടം,െകാ

ല�ം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207023023 ലീലാവതി

377,ലU്മി 
നിവാJ,ജവഹർ നഗർ 
അറുപT തിരുമുല�വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207025277 ഗീതാകുമാരി
1103,വരേ<ൽകടW ,,െകാ

ല�ം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026421 രാധാമണി
482,ആശാഭവൻ  ,തിരുമുല�ാ

വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026466 റംല#് 
1241,വയലിൽെത�തിൽ ,

െകാല�ം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026475 ആരിഫ
1051,ആഷിഫാ 

മൻ സിൽ ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026736 കമല2

1229,വയലിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,തിരുമുല�ാ

വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026814

നാരായണി 
എൻ

1352,തേ[ഴ#്  
കിഴ�തിൽ ,തിരുമുല�ാവാ

രം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026843 രാജി
1291,ൈകരളിനഗർ ,തിരുമു

ല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027169

അദബിയ#്  
ബീവി

310,തു6ിൽ 
തറയിൽ ,മനയിൽ�ുളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027182 അംബിക
315,കvിൽകിഴ�തിൽ ,മന

യിൽകുളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027257 തമീമ

1475,കൂ$ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,,മനയിൽകുള

Qര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012
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1207027289

വനജകുമാരി 
ആർ

1125,കുറി+ാൻ  
പ)ി#റ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027351 ൈഷനി
810,കളീലിൽ 

വീ� ,മനയിൽകുളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027396 സുചി-ത

860,തു6ിൽ തറയിൽ 
വയലിൽ 

വീ�,തിരുമുല�വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027406 ലീലാ2
860,തു6ിൽ#റയിൽ 
വീ� ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027447 ശാ>
730,അൈ?ഇല�ം,തിരുമുല�ാ

വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027478 വസ>
1418,പുതുേ=രിപു#ൻ  
വീ� ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027479 ഗീത

565,പു#ൻ  പുരN�ൽ 
കാവp#്  

വീ� ,മനയിൽകുളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027481

േശാഭനകല 
എJ

865,ജി.പി.വിലാJ ,തിരുമു
ല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027519 മിനി
879,കിഴേ�തറയിൽ ,തിരു

മുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027526

ആന(വല�ി 
അ2

272,ഞാറN�ാ$� 
െത�തിൽ ,തിരുമുല�വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027553 രേമശൻ
282,വില�ിമംഗലം,,തിരുമു

ല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027568 പ@ജം

591,െകാല�ം വയലിൽ 
പടി+,തിൽ ,തിരുമുല�വാ

രം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027569 അംബിക
1122,പ6ാര#റയിൽ 
വീ� ,തിരുമുല�വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027574 ഷീബ എH്
1423,േതാ�ിൽ 

വീ� ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027575 രാധാഭായി.പി
832,പു#ൻ പുരയിൽ 
വീ� ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027580 ജാന2

1391,ചിേ,ഴ#്  
കിഴ�തിൽ ,തിരുമുല�ാവാ

രം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027648 വിജിത
536,കുടവ$��ിഴക#ിൽ,

തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027651 സുപ പIൻ

349,േതവരഴിക#്  
വടേ�തിൽ ,തിരുമുല�ാവാ

രം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027724 സതി
716,േരEമാലയം,മനയി

ൽകുളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027769

ശാ>കുമാരി
അ2

252,ഞാറN�ാ� 
വീ� ,െകാല�ം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027775 അ<ിളി
1165,നാരായണവിലാസം,തി

രുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027787 സുകനhേദവി
535,പIനിവാJ ,മനയി

ൽകുളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027794 ഷീനകുമാരി
257,െപരുതനവട�തിൽ ,മന

യിൽ കുളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012
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1207027828

േരഖ 
ഉ]ികൃEണൻ

89,െചറുേ=രിൽ 
വീ�,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027838 രമാേദവി
1379,േകശവവിലാസം,െകാ

ല�ം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027869 അനിത
65,കൃEണനിവാJ ,തിരുമു

ല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027876 K.വTസലഅ2

176,അ<ാ$്  
രാേജEഭവനം,തിരുമുല�ാ

വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027889 രാധ
672,കാരh�ാർതറയിൽ ,

െകാല�ം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027923 ൈഷലജ

1453,പ>ിരാം 
തു6ിൽവീ� ,തിരുമുല�ാവാ

രം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027948 രാധാമണി
1833,കല�ിൽ ,മനയിൽകുളQ

ര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027965 ത@മണി
1584,ക]@ര 

വട�തിൽ ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027975 ദീപ എJ
1586,ക]@രകിഴ�തിൽ ,തി

രുമുല�വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027994 സീത.ബി

260,കരിേ�ഴ#്  
െത�തിൽ ,മനയിൽകുളQ

ര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027997

സി.സേരാജിനി
യ2

1705,കാവനാ�പു#ൻ  
വീ� ,തിരുമുല�വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028000 രജനി

1416,കാവv#്  
പടി+ാ,തിൽ ,തിരുമുല�ാ

വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028009 സതിഅ2
1488,െവ$ംപറ<# 
വീ� ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028037 ജയ-ശീ
1013,വില��ംമംഗലം,തിരുമു

ല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028053 ഇ(ു
355,കല��ംപുറം,തിരുമുല�

വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028063 രാേജEകുമാർ
340,കാവv#്  

വീ� ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028064 ഗീത
338,തിരുേവാണം,തിരുമുല�

വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028088 ബീന
984,മിശിഹാലയം,തിരുമു

ല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028128 ബാബു
677,കാരി�ാവിള,തിരുമു

ല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028164 ചി-ത
1579,ക]@രവട�തിൽ ,തി

രുമുല�വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028168 വസ>കുമാരി
403,വാരി�ാ$്  

വട�തിൽ ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028178 സജീW
1734,പി) 

വീ� ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028182 സുധർ2
1590,െകാ�ാലയിൽ 
ലീ� ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028206 ആരിഫാബീവി
550,കല��ംപുറ#്  
വീ� ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012
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1207028231 സുമി-ത
637,െതേ�പ>ിരി�ൽ ,തി

രുമുല�വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028236 സിൽവി

1158,പീററർ 
െമേ2റിയൽ 

േകാളനി,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028245 ശhാമളകുമാരി

798,േതാ$ം മുഖ#്  
പടി+ാ,തിൽ ,തിരുമുല�ാ

വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028263 കവിത.എJ
1538,കല��ംപുറ#്  
വീ� ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028275 മീന
339,പുളിവിളവീ� ,തിരുമു

ല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028278 നിഷ എJ

1629,പാറുവിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,,തിരുമുല�ാ

വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028284 കു$ി
1798,സൺേഡേകാളനി,തിരു

നുല�വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028308 ത@[ി
1621,േകാ+ണംേ#ാ�ിൽ ,

തിരുമുല�വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028316 വിജയലUമി
652,കല�ീൽവീ� ,തിരുമുല�ാ

വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028335 ഷീജ
1609,സർ�കുഴി 

പുരയിടം,,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028360 സുശീലഎൽ
262,കരിേ�ഴ#ു 
െത�തിൽ ,െകാല�ം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029134 ശിവന2
640,എൻ  .എH് .എ.നിവാJ .,

തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029567 േബബി
342,ആ6ു#റ,തിരുമുല�ാ

വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029655 അംബിക
359,കാർ#ിക,തിരുമുല�ാ

വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029729 ജമീല
574,അ<ിതറയിൽ ,തിരുമു

ല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029731 സതh എൻ

407,നാരായണ#്  
കിഴ�തിൽ ,മനയിൽകുള

Qര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029741 ബി(ു
584,കുേ�ാ$് കുള#ിൽ 
വീ� ,മനയിൽകുളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029837 വസ>
568,കാവv#്  വയലിൽ 
വീ� ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029889 നസീമ

514,കുേ�ാ$്  
കിഴ�തിൽ ,മനയിൽകുള

Qര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029896 ച(നവല�ി
592,കുേ�ാ$് കുള#ിൽവീ� ,

മനയിൽകുളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029901 ശhാമള
353,വയലിൽതറവീ� ,മനയി

ൽകുളQര െകാല�ം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207030465 അ2ിണി 127,കല�ിൽവീ� ,,െകാല�ം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207030470 -പഭാവതിയ2
678,േപാളയിൽകിഴ�തിൽ ,

െകാല�ം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207030510 േബബി
647,േപാളയിൽെത�തിൽ ,മ

നയിൽകുളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207030752

-ശീവിദhഈ 
എJ

1836,ശിവാലയം,,മനയി
ൽകുളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012
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1207031028 ,ി.ഇ(ിരഅ2
689,േകാതാഴ#ുകിഴ�തി

ൽ ,മനയിൽകുളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207031180 പ@ജവല�ി
322,േപഴാ#ിൽ 

െത�തിൽ ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207038982

ഭാJ�രൻ നാ
യർ

265,nളേ�ാ$് െത�തിൽ ,തി
രുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207039505 നബീസ
510,തറയിൽെത�തിൽ ,തി

രുമുല�വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207039630 മേഹശCരി
11,പ)ിപടി+ാ,തിൽ ,തി

രുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207039634 ലത

217,ആർ ആർ നിവാJ  
െവള�േ#ട#് വീ� ,ി 

എൻ  ആർ 
എ,തിരുമുല�വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207072185 സരിത
1421,പണയ വയലിൽ 
വീ� ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207100533 ചി-തലത
476,കളിയിലിൽ 

വീ�,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207202809 സുശീല
951,കൃEണ 

നിവാJ ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207202810 ബി(ു

895,പനവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,തിരുമുല�

വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207203864

െജയിൻ  
വിൻ സി

498,കളിയിൽ 
വീ� ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207203926 മിനി ജി
1472,പിമൽ 

നിവാJ ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207205701 ഷീലാകുമാരി
1176,വില��മംഗലം,തിരുമു

ല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207205726 റഷീദാബീവി
382,അ6ൂ#റപടി+ാ,
തിൽ ,മനയിൽകുളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207205826 ആരിഫാബീവി

780,അoമൽ 
മൻ സിൽ ,പു?#ല 

തിരുമുല�വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207206860 സുൽഫാറാണി
1857,അ<ിതറയിൽ ,മനയി

ൽകുളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207206961 ആമീന
445,പു#ൻ പുര 

െത�തിൽ ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207207469

കൃEണലത.ബി
.എJ

558,കല��ംപുറ#ു 
കിഴ�തിൽ ,തിരുമുല�ാവാ

രം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207208177 ആകാ�
1027,ശാ>ി 

ഭവനം,മനയിൽകുളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207208681

അയറിൻ  
െസബാ��ൻ

1102,സCീ,ി 
േകാേ$o ,െകാല�ം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207208986 -ശീേദവി

946,കുേ�ാ$്  
കിഴ�തിൽ ,മനയിൽകുള

Qര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207211129 -ശീേലഖ
608,വയലിൽ 

വീ�,മനയിൽകുളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207211534 സായൂo ,ി
771,െതേ�ഴു#്  

വീ� ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012
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1207213477 മഹാലU് മി
1574,സമയപുരം 

നിവാJ ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207214429 സുഷമ
508,ആരhമംഗലം,തിരുമുല�

വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207218088 -ശീേദവി

1195,േദവി കൃപ 
മ+ാവിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,െകാല�ം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207219176 അസൂറ
1264,സഫീദാമൻ സിൽ ,മനയി

ൽകുളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207221067 ബുഷറ
109,അറ#ിൽ 

പുരയിടം,അ�ുകല��ംമൂ� തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207221272 അനിത
448,െവ$ം പറ<#്  
വീ� ,,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207221279 ഓമന
980,കരുണാലയം,തിരുമുല�
വാരം,,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207221332

ലതികാ 
മണിയ2

631,പIാഭവനം,തിരുമുല�ാ
വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207221626

R.വിജയലU് 
മി

122,ക]ാർ[ം 
വീ� ,െകാല�ഠ തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207229200 െഷർളിലാൽ
1425,േഗാk 

വില�,തിരുമുല�വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207230109 സരസCതി
1030,വില��മംഗലം,തിരുമു

ല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207230199 സുധർ2
395,വാരി�ാ� 

വട�തിൽ ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207230548 മ�ു.എJ
416,െകാ�ാലയിൽ 
വീ�,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207234472 സgധh
235,Jേനഹാലയം,മനയി

ൽകുളQര തിരുമുല�വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207234659 േജhാതി 8,െചQനാ$് വീ�,െകാല�ം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207234892 െക -ശീലത
1784,കാവv#് 

വീ�,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207235439 നിഷ 194,9ാേ[രിയിൽ ,െകാല�ം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207235471 ശാ>ി
1150,നടയിൽ 

വട�തിൽ ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207235627 സിgധു
1321,സൺേഡ 

േകാളനി,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207235734 എJ സുഭ-ദ
457,െവ$ംപറ<#് 
വീ�,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207235784 -ശീേലഖ
432,ക]@രവട�തിൽ ,തി

രുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207238880 കൃപ
514,കാവv#് 

വട�തിൽ ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207238921 മിനി
336,തിരുനില#് പു#ൻ  

വീ�,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207239054

മാർ-ഗ,്  
േജാസ\

1028,പി ജി 
ബംiാW,തിരുമുല�ാവാരഠ തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012
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1207241239 അംബിക
370,വിEണു 
നിവാJ,െകാല�ം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207243079 ശാലിനി
1877,ലU്മിമ(ിരം,മനയി

ൽകുളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207246309 രാജി 1078,കല�ിൽവീ�,െകാല�ം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207246343 നമിത
1856,കല�ിൽ 

വട�തിൽ ,െകാല�ം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207248219 സേരാജ 424,ആന( ഭവനം,െകാല�ം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207248257 സthാ
238,അ6ു#റയിൽ 
വീ�,മനയിൽകുളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207250563 മ�ു ആർ
704,അ6ൂ#റപടി+ാ,
തിൽ ,മനയിൽകുളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207250692 പൂർ]ാവല�ി

1444,േതാ$�മുഖം 
പടി+ാ,തിൽ ,തിരുമുല�ാ

വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207252385 ശhാമള 662,കല�ിൽ വീ�,െകാല�ം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207253814

രാജലU് മിയ
2

488,പുേ#ാ$#ിൽ 
വീ�,തിരുമുല�വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207253889 ദർശനകുമാരി
924,-ശീലU്മി,തിരുമുല�ാ

വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207253997 ബി(ു
1438,ചിേ,ഴ#് 

വീ�,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207256345 -പീത 832,-ശീൈശലം,െകാല�ം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207257592 െസൽവി
1376,കല��ംപുറ#് 
വീ�,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207258702 റസീന

711,ഫാ#ിമാ മൻ സിൽ 
എം െക ആർ എ 
അറു�#ിഅ�് 
ഇ,തിരുമുല�വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207258853 ൈഷനി

36,കാവv#് 
പടി+,തിൽ ,തിരുമുല�ാ

വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207259519 രമാേദവി
1845,മാറ�ാ$് 

വീ�,മനയിൽകുളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207260302 റുജിയ#്
1240,െവളിയിൽ 

 പറ<ിൽ ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207261914 ബീന. െക
914,കൃEണകൃപ,തിരുമുല�

വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207262108 ശാ>ി നായർ

1853,പു#ൻ പുരN�ൽ 
കാവv#് 

വീ�,മനയിൽകുളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207262205 ഗീത

1568,-ശീൈവEണവം 
വീ�    വില��മംഗലം  
,ി സി ആർ  എ,െകാല�ം 

െവ�് തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207262822 ഗംഗാറാണി

1761,ഇല@#് 
അമൃതഭവനം,തിരുമുല�വാ

രം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207264450 ധനh 36,വൃ(ാവനം,െകാല�ം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207266882 ദീപ
321,പുളിവിളയിൽ 
വീ�,തിരുമുല�വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207273800 ദർശന

1766,കളിയിലിൽ 
ഉ#ൃ$ാതി,മനയിൽകുളQ

ര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012
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1207274525 സു(രി എ 814,ഷീല നിവാJ,െകാല�ം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207274584 ജിഷ യു
1712,െവ$ംപറ<#്,തിരുമു

ല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207275489

അജിത 
കുമാരി

487,പ>ിരാംതു6ിൽ ,തിരു
മുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207275857 ജ�ീന
372,സൺേഡേകാളനി,തിരു

മുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207276194 അനുജ
1529,അ6ു#റയിൽ 
വീ�,മനയിൽകുളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207281357 സൂരh.ആർ
404,വാരി�ാ$് 

വട�തിൽ ,തിരമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207284495 വിജി

351,സരസCതി 
നിവാJ,പു#ൻ പുരN�

ൽ കാവvം 
മനയിൽകുളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207287379 ശാലിനി
1174,-ശീലU്മി,മനയിൽകു

ളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207287550 സജിത

1927,മാളവിക 
ഭവനം,േപഴാ#ിൽ 

െത�തിൽ 
മനയിൽകുളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207292084 ജയരാേജE

1053,കല�ിൽെത�തിൽ 
ജവഹർനഗർ 

മു�#ിഒൻ പT,തിരുമുല�
വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207293638 സൗമh

1455,പന[ിവിളവീ$ിൽ 
വിEണ#്കാW 

നഗർ ,തിരുമുല�വാരം പിഒ തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207293762 വിജിലി
1673,വാരി�ാ$് 

െത�തിൽ ,തിരുമുല�വാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207293777

ആൻ സി 
േജാJ

1977,-പശാ>ി 
തിരുമുല�ാവാരം,െകാല�ം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207294346 ശരണh
1490,െജറിലാ5്,വിEണ

#്കാW നഗർ തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207295023 -പശാ>് 
905,സായികൃEണ,മനയി

ൽകുളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207295323 -പിയ@രാo

373,ലU്മി മ(ിരം െജ 
എൻ  ആർ 

എ,തിരുമുല�ാവാരം തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207295539 സജില

319,േപാളയിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,മനയിൽ 

കുളQര തിരുമുല�വാരം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207084556 സീന#് 
1852,തJനിമൻ സിൽ 

,,െകാല�ം തിരുമുല�വാരം വടേ�വിള 691010

1207030317 ഉമാേദവി
1101,കു?ുംപുറ#്  
െത�തിൽ ,,െകാല�ം തിരുമുല�വാരം ശ~ികുളQര 691003

1207031517 ഇ(ിര

326,െകാേല�രിൽ 
കിഴ�തിൽ ,ക?ിേമൽ 

േചരി തിരുമുല�വാരം ശ~ികുളQര 691003

1207032171 സീത

10,േമലൂർ െത�തിൽ 
ക?ിേമൽേ[രി,ക?ിേമ

ൽേ[രി തിരുമുല�വാരം ശ~ികുളQര 691003
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1207032281 ഷീല
766,മുല@ര 

ക?ിേമൽ ,രാമൻ കുളQര തിരുമുല�വാരം ശ~ികുളQര 691003

1207032591

േമാഹൻ ദാJ 
എJ

760,പു#ൻ കിഴ�തിൽ ,പു
?#ല തിരുമുല�വാരം ശ~ികുളQര 691002

1207035622 ദിവh അ<ിളി
51,പൂവൻ പുഴതറയിൽ ,കാ

വനാ� തിരുമുല�വാരം ശ~ികുളQര 691003

1207038790 സജിത
1086,സജീWഭവനം,മരു#

ടി തിരുമുല�വാരം ശ~ികുളQര 691003

1207039002 സുൈബദ
603,കിണറുവിളപടി+ാ,

തിൽ ,െകാല�ം തിരുമുല�വാരം ശ~ികുളQര 691003

1207039083 ജമീല

744,വലിേയഴ#ുകിഴ�തി
ൽ ,ക?ിേമൽേചരി 

കാവനാ� തിരുമുല�വാരം ശ~ികുളQര 691003

1207039185 ബി(ു
469,െകാ[�പരുവ�ൽവീ� ,

കാവനാ� തിരുമുല�വാരം ശ~ികുളQര 691003

1207039310 സരള
223,അഴിക#ുവീ� ,മരു#

ടി തിരുമുല�വാരം ശ~ികുളQര 691003

1207039372 ച-(ിക
1004,ആരh5ഴിക#് ,ഒഴു

�്േതാ� തിരുമുല�വാരം ശ~ികുളQര 691003

1207039461 ഷീല.എം
1032,സേരാജിനി 
ഭവനം,െകാല�ം തിരുമുല�വാരം ശ~ികുളQര 691003

1207039477 വസ>
988,അ#ി�ാ� 

കിഴ�തിൽ ,തിരുമുല�വാരം തിരുമുല�വാരം ശ~ികുളQര 691012

1207039527 ഉഷ
1593,കരി[ാലിൽ 

തറയിൽ ,ക?ിേമൽ േചരി തിരുമുല�വാരം ശ~ികുളQര 691003

1207042851 റഷീല

511,കിണറുവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,,ക?ിേമ

ൽേചരി തിരുമുല�വാരം ശ~ികുളQര 691003

1207201599

ആലീJ 
ജ�ിൻ

50,േറാമൻ  
നിവാJ ,മരു#ടി തിരുമുല�വാരം ശ~ികുളQര 691003

1207211211 ബി(ു. എJ
130,ആതിരാഭവൻ  ,,മരു#

ടി തിരുമുല�വാരം ശ~ികുളQര 691003

1207221883 േശാഭ

45,പുളി�ി�ൽ 
വട�തിൽ ,ക?ിേ2ൽേച

രി,,മരു#ടി തിരുമുല�വാരം ശ~ികുളQര 691003

1207015885 ഡാളി
439,പഴയകാ+ിര#ുംമൂ

� ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207016992 എJതർ
1594,കhൂ.എH് .എH് .േകാള

നി,പ)ിേ#ാ$ം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207017758 െമർളിൻ
719,പ)ിപുരയിടം,,ഇരവി

പുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207017983 എമിൽഡ
211,കhൂ.എH് .എH് .േകാള

നി,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207022447 ജാ�ളിൻ
566,കട��റംപുറേ<ാ�് ,ഇ

രവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207078270 നുർജഹാൻ
369,നJറിൻ  

മൻ സിൽ ,പഴയാ,ിൻ �ുഴി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207078462 വിജയലU് മി 121,വിനീതഹൗJ ,ത$ാമല െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691020

1207078712 റമീസ
591,വടേ�യ,#്  
വട�തിൽ ,ത$ാമല െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691020

1207078938

സുൈബദാബീ
വി

156,വരി+#്  
വീ� ,ത$ാമല െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691020
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1207079067 രാധികാേദവി 1736,ആന(ഭവനം,ത$ാമല െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691020

1207079867 റഷീദ
214,ഈ[പളളിെതാടിയിൽ ,

ത$ാമല െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691020

1207086542 േസാഫിയ
1141,കാരി#ാJ 
ഗാർഡൻ  ,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207086882 േമബിൾ
890,ലിHിേകാേ$o ,ഇരവി

പുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207086888 േഷർളി
1368,കട��റംപുതുവൽ ,ഇ

രവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207086946 േബബി
1391,താ?ിആദി[മൻ േതാ

�് ,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207087024 ലില�ികു$ി
985,െഹലൈനJ ,െത�ുംഭാ

ഗം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691013

1207087048 മ�ുേമരി

1492,കാരി#ാJ 
ഗാർഡിൽ  

താ?ി,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207087070 ജാJമിൻ

1498,ഡി�സൺ ഹൗJ 
കാരി#ാJ ഗാർഡൻ  
താ?ി,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207087188 െ�ല�
906,ചാനാ�ഴികം,ഇരവി

പുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207087255 േമരികു$ി
715,പളളിപുരയിടം,ഇരവി

പുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207087269 സിtു
1467,പളളിപുരയിടം,താ?ി

 മvനാ� െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207087322 അനീഷ
717,പളളിപുരയിടം,ഇരവി

പുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207087353 േമരി ആ5ണി

796,അമൽ െഡയിൽ 
വയലിൽപുരയിടം,ഇരവി

പുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207087385 േജാNJ 1560,െജഎംെജ വില�,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207087433 െജ.േമാളി
39,ഷാനു 

നിവാJ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207087436 േ-തസh
717,പളളി പുരയിടം 

െത�ുംഭാഗം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207087542 േ-തസh

1840,കാരി#ാJ 
ഗാർഡൻ  ,ആദി[മൻ  

േ#ാ�് താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207087570 േ-പമ
110,-പിൻ J വില�, 

പു#നഴികം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207087640 റീ,
225,നhൂേകാളനി,ഇരലിപു

രം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207087707 ബി(ു 283,ലിജിഭവൻ  ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207087759 ബീനാ അനിൽ
426,അനു നിവാJ 

സഹായപുരം,,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207087768 മിനി
55,അജീന 

നിവാJ ,ഇരവിപൂരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207087787 േമRസി

1499,കാരി#ാJ 
ഗാർഡൻ  

താ?ി,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303
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1207087801 -ഫീഡാെനേ,ാ
428,വിമല 

മ(ിരം,കാ�േ#ാ�് െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207087881 നിർ2ല
1278,ഫിഷർെമൻ  

േകാളനി,താ?ി മvനാ� െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207087956 വിമല

130,ആ,�കാൽ 
പുതുവൽ ,െത�ുംഭാഗം,,

സുനാമി `ാ,് മvനാ� െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088044 സൗമh.ആർ
432,െകാ[ിൻ  ഹൗJ 

,,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088139 െസലിൻ
1477,േകാ$Zർപടി+ാ,തി

ൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088148 േഡാളി
1155,േകാ$�ർപടി+ാ,തി

ൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088151 അ?2
1342,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,

താ?ി മvനാ� െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088154 േറാസിലി
729,പളളിപുരയിടം,ഇരവി

പുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088175 േഷർളി
1236,േകാ$Zർപടി+ാ,തി

ൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088177 -ടീസാ
1109,േകാ$�ർപടി+ാ,തി

ൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088185 േമരി

1399,ഫിഷർെമൻ  േകാളനി, 
താ?ി,മvനാ� ,താ?ി  

മvനാ� െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207088203 സജീW 1174,-ശീഭവൻ  ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088219 േമരിവTസല

1104,േകാ$Zർ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088233 ജൂലിയ,് 
1084,സുധിേകാേ$o ,ഇരവി

പുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088238 െമറിന
879,സേ>ാE 

വില�,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088241 ബിയാ-ടJ
1256,േജാസ\ 

വില�,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088251 േ-തസhാ2
1237,േകാ$�ർപടി+ാ,തി

ൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088254 ലിHി
972,േകാ$�ർപടി+ാ,തിൽ ,

ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088258 േമബിൾ
852,െഹവിൻ വില�,ഇരവി

പുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088289 സു-പീന
1225,േകാ$Zർപടി+ാ,തി

ൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088332 ഗീത
963,േകാ$Zർപടി+ാ,തിൽ

,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088344 സൂസി
1529,െകാ[�േതാ�് , താ?ി, 

മvനാ� പി.ഒ,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207088349 സുശീല ബി
1267,േകാ$�ർപടി+ാ,തി

ൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088388 �ളീ,J
303,േകാ$�ർപടി+ാ,തിൽ ,

ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088395 അൽേഫാൺസ
895,ഇടവാപുരയിടം,ഇരവി

പുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011
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1207088401 ഗിരിജ
1048,പനമൂ$ിൽ ,ഇരവിപു

രം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088413 േഗളി
1572,മദർ െതേരസാ 

നഗർ ,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207088441 ശാലിനി
1562,ആദി[മൻ േതാ�്,െത

�ുംഭാഗം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207088445 െസല�ീന
1204,എ.എJ .െഡയിൽ ,ഇര

വിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088449 ലാലു  െജ
805,കുഴിയിൽപുരയിടം,ഇര

വിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088461 െസലിൻ
1549,േകാ$�ർപടി+ാ,തി

ൽ ,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088467 േ-ഗസി
953,േകാ$Zർപടി+ാ,തിൽ

,െത�ുംഭാഗം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088476 ഷിൽഡാ
1383,ഫിഷർെമ5് േകാളനി, 
താ?ി, മvനാ� ,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207088497 േമാളി
1208,േകാ$�ർപടി+ാ,തി

ൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088502 റീന
1179,േകാ$�ർപടി+ാ,തി

ൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088516 േമരി
1089,കട��റം 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088535 േമരി�ു$ി
1236,േകാ$Zർപടി+ാ,തി

ൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088539 ഹിൽഡാ
1226,േകാ$�ർപടി+ാ,തി

ൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088540 ബീന
996,േകാ$�ർപടി+ാ,തിൽ ,

ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088552 റസിന
1440,േകാ$�ർപടി+ാ,തി

ൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088591 േമരി ലൂർx് 
1184,നീതു 

നിവാJ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088592 േ-ബാണി�
1063,േകാ$�ർപടി+ാ,തി

ൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088624 എവർലിൻ
1230,േകാ$�ർപടി+ാ,തി

ൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088631 �ളാരബൽ
964,ൈത��രയിടം,ഇരവി

പുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088634 പൗളിൻ
1037,േകാ$�ർപടി+ാ,തി

ൽ ,ഇരവിപുരമ െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088647 ബീന
816,േകാ$�ർപടി+ാ,തിൽ ,

ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088649 ബാർബര 1263,െവ,്ലസhവില�,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088664 സുനി
32,കട��റം 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207088673 േജാJഫിൻ
1227,േകാ$�ർപടി+ാ,തി

ൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088677 ബീനാേമരി

1204,േകാ$�ർപടി+ാ,തി
ൽ ,ഇരവിപുരം 
െത�ുംഭാഗം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088680 േജാJഫിൻ
1121,േകാ$�ർെത�തിൽ ,ഇര
വിപുരം െത�ുംഭാഗം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088700 ദീപ
1173,േകാ$�ർപടി+ാ,തി

ൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011
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1207088707 സൗഭാഗhം
1118,േകാ$�ർപടി+ാ,തി

ൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088724 നിർ2ല
1287,േകാ$Zർപടി+ാ,തി

ൽ ,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088734 സുമ
1748,ആദി[മൻ  
േതാ�് ,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207088740 െവേറാണി�
545,ആ5ണി 

വില�,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088741 ആൽബിന

1276,രാഹുൽ 
നിവാJ ,ഫിഷർമൻ േകാളനി

,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207088747 റീന
1734,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207088757 േ-തസhാ

1428,കാരി#ാJ 
ഗാർഡൻ  ,ആദി[മൻ േതാ�്

   താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207088758

േജാളി 
പൗേലാJ 223,ആദി[മൻ േതാ�് ,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207088764 ജയിൻ
1359,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207088765

ബി?ി െവെ◌ 
െപേരര

1252,േകാ$Zർ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088798 ലിHി 1654,െകാ[�േതാ�് ,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207088803 വിമല
1835,കട��റ#്  
പുരയിടം,മvനാ� െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207088804 െമർളിൻ
1738,കരി#ാJ 
ഗാർഡൻ  ,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207088833 വിമല
1657,നടെവളിയിൽവീ� ,താ

?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207088852 മിനി 51,വചനഭവൻ  ,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207088855 േഡാളി
1979,മദർെതേരസ 

നഗർ ,,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207088864 േഷർളി 1653,ൈ-ക�്  വില�,,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207088866 ജനി,് 50,േജാസ\േകാേ$o ,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207088890

പൗളിൻ  
വി�ടർ

1245,േകാ$Zർ പടി+ാ^ 
വീ� ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088913 രാജീW 1751,െവളിയിൽവീ� ,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207088929 ലിൻ ഡ 1426,െകാ[�േതാ�് ,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207088937 നിർ2ല ററി
454,ചി�ുവില�, 

ആദി[മൻ േതാ�് ,മvനാ� െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207088965 േ-ഗNസി
1774,പ6ാര#ു 
പുരയിടം,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207088979 േലഖ
1623,പുളിമൂ� 
താ?ി,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207089001 െറജീനാ
1373,എJ .എJ .നിവാJ ,

താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207089003 നിർ2ല
1284,മദർെതേരസാ 
േകാളനി,,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207089015 െ,ൽമാേജായി
1421,െകാ[�ത�ിൽവി� ,താ

?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303
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1207089039 -കി�ി
294,െകാ?യിൽ 

പുരയിടം,താ?ി മvനാ� െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207089041

േമരി 
മാർ�ര,് 

1099,വി�േടാറിയ 
മ(ിരം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207089054 രാധിക 1797,മാതി�ഴികം,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207089055 േജാൺസൺ
126,പ�ി�ുടിയിൽ 

വീ� ,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207089056 സീമ
0,പു#നഴികം 

പുരയിടം,,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207089452 േശാഭിതാബീവി
1159,സിബിമൻ സിൽ  
താഴ#ുേചരി,കൂ$ി�ട െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691020

1207089609 വിമല
1072,കൂ<ലh 

െവളിയിൽ ,ത$ാമല െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691020

1207090688 െഷഹീനാഭായി 237,പുതുവയൽ ,ത$ാമല െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691304

1207090848 വിജയകുമാരി
653,കാ+ിര�ാ� 
വയലിൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207090861 ലത
738,കാരാളിൽ വീ� 

,,വാള#ുംഗൽ െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207090998 റാണി സു(ർ
1290,മ+ി��ഴ#ുവീ� ,

വാള#ുംഗൽ െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207091022 -ശീകുമാരി
1302,േകാടിയാ$�പടി+ാ,

തിൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207091073 നുർജഹാൻ
1307,സുമvമൻ സിൽ ,വാള

#ുംഗൽ െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207091250 അൽഭിയാ/
424,നിഷാ/മൻ സിൽ ,വാള

#ുംഗൽ െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207091252 വി.പുEപ

1650,േതാ6ുവയലിൽവീ� 
ഹൗJ ന<ർ 

144,വാള#ുംഗൽ െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207091268 ല#ീഫാ
223,അൻ വാoമൻ സിൽ ,വാ

ള#ുംഗൽ െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207091323 ഫാ#ിമു#് 
744,നൗഫൽമൻ സിൽ ,,കൂ$ി

�ട െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691020

1207091388 ശാരദ
634,േചനv#ുെത�തിൽ ,

പു>ല#ാഴം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691014

1207091405 ഫസീലാബീവി
251,െവളിയിൽ വീ� , 

ഇരവിപുരം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207091528 ഒസീല

464,െതാടിയിൽവീ� , 
വാള#ുംഗൽ 

പി.ഒ,പിണN�ൽ െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207091956 െസNഫുനിസ
119,എJഎJമൻ സിൽ ,ത$ാ

മല െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691020

1207096200 ജമീലാബീവി 1099,െതQുവിള,കൂ$ി�ട െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691020

1207096239

സുൈബദാ 
ബീവി

1067,പു#ൻ  
വീ� ,കൂ$ി�ട െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691020

1207096383

റജിലT ടി 
ബാബു 1126,സി#ാർ ,കൂ$ി�ട െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691020

1207096385 റ,ഷീദബീവി
921,പാേലലിെതാടിയിൽ ,കൂ

$ി�ട െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691020

1207099239 ഗീത
1934,േകാേ$വി$ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

Page 397 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207201573 ശിവമണി
2218,ഇരു��ൽ 
വീ� ,ത$ാമല,,ത$ാമല െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691020

1207202266 വിജയ2
813,ആ<ാടിയിൽ , 

െത�ുംഭാഗം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207202295 െസൽവി
1779,ഇരവിപുരം 
േസാണൽ ,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207202771 റാണി

1450,ഡി ഏ നിവാJ 
കാരി#ാJഗാർഡൻ  ,മv

നാ� െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207204110 സീനാേമാൾ

1354,േകാ$Zർ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207204573 േമരി ലൂണ
915,എJ .എJ .നിവാJ ,ഇ

രവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207204937 ബിയാ-ടിJ
61,ഫിഷർെമൻ  

േകാളനി,താ?ി മvനാ� െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207205831 േശാഭ
1581,ഫിഷർെമൻ  

േകാളനി,താ?ി,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207205858 ജൂലിയ,് 
199,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207206129 ലിസി
1106,ൈതപുരയിടം, 

െത�ും ഭാഗം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207206137 റീന
393,പുതുവൽ 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207206469 വിമല
1105,ൈത��രയിടം,ഇരവി

പുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207206505 iാഡീJ
1306,ആദി[മൺ 
േതാ�് ,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207206507 കാർ2ൽ
1397,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207206510 േബബി

1184,പനമൂ$ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207208050 സബീനാ 854,-ശുതിലയം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207209692

ഐറിൻ  
നി�സൺ

1647,പ�ി�ുടിയിൽ ,താ
?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207209754

വയല,്  
േജായി

223,െസ5്  ജൂk വില�, 
ഫിഷർെമൻ  േകാളനി, 

താ?ി,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207209816 മാർ-ഗ,് 

1233,േകാ$Zർ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207210208 ബനീ,

1767,േകാ$�ർ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപൂ

രം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207210341 സിബിൾ

915,പുതുവൽ 
പുരയിടം,മു6N�ൽ 

െവ�് ,െകാല�ം,ഇരവി��രം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207213318 ബി(ു
430,സഹായം 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207222248 െജാJഫീൻ

1730,കാരി#ാJ 
ഗാർഡൻ  

ആദി[മൻ േതാ�്,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303
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1207222257 വിമല

352,�ളാര േകാേ$o , 
േകാ$Zർ 

പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു
രം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207222268 ബിജു

1347,ഫിെഷർെമൻ  
േകാളനി, ആദി[മൻ  
േതാ�് ,,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207222303 േശാഭ

807,കുഴിയിൽ പുരയിടം, 

െത�ും ഭാഗം, 

ഇരവിപുരം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207222316 -ടീസാ

1383,ഫിഷർെമൻ  േകാളനി, 
ആദി[മൻ  േതാ�് , 

താ?ി,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207222319 ബി(ു

1384,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,ആദി[മൻ േതാ�് ,,

താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207222338 സിമി
2013,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207227869 അതുലh
434,ചിറവയൽ വീ� 

,,െകാല�ം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207228356 സുനിത
1496,ഫിഷർെമ5് 
േകാളനി,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207228396 സുജ
245,കട��റംപുതുവൽ ,ഇര

വിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207228977 െജNസി
1268,ആദി[മൻ േതാ�്,താ

?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207228987 ബീന
1195,അലീനാ 
െഡയിൽ ,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207229022 െമറീനാ
1567,ഫിഷർെമ5് 
േകാളനി,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207230236 റജി 1116,റിേനാE വില�,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207230537 ശാ>ിനി.എJ
1059,പനമൂ$ിൽ 

െത�തിൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207230924 സിമി
316,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207230938 സുനിത േമരി
1391,ൈതപുരയിടം,ഇരവി

പുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207230941 ൈഷലജ എ 1181,ആദി[ൻ േതാ�്,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207230956 ൈലല
1162,േകാ$Zർപടി+ാ,തി

ൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207232196 റിസബൽ

1133,േകാ$Zർ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207232257 അയറിൻ 1386,െച$ിമഠം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207232864 ഷീജാേമരി
1296,ആൽവിൻ  
ഭവനം,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207234047 സീമ
982,ആദി[മൻ േ#ാ�്,താ

?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207234181 ലU്മി
1657,തൃ�ാണി�ൽെതാടി,

വട�ുംഭാഗം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207234489 റീനാ
126,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

Page 399 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207234517 ബി(ു
1252,േകാ$Zർ 

പടി+,തിൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207234546 വിനിത
1027,േലാറ 

െഡNൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207234626 സിബില
969,േകാ$Zർപടി+ാ,തിൽ

,െകാല�ം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207234784 ഷാർള,് 
69,കട��റം 

പുതുവൽ ,െത�ുംഭാഗം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207237082 ജീവാേമാൾ
77,പു#നഴികം 
പുരയിടം,െകാല�ം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207237369 -ടീHാ
248,കട��റം 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207237384 ആ|J
248,കട��റം 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207238159 ഗീത
686,പു#നഴികം 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207240446 പുEപലത
560,കട��റം 
പുതുവൽ ,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207241406 -ഫീഡാ
1230,േകാ$Zർ 

പടി+,തിൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207241586 ജൂലി.ൈമ�ിൾ

966,െമെ◌�ിൾ േകാേ$o 
എെ◌ശCരh 

നഗർ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207241935 ഷാലി
846,കുഴിയിൽ 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207241969 ലിജി
277,പു#നഴികം 
േതാ�്,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207241992 സൂസ?
279,േകാ$Zർ 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207242240 േഡാളി
513,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207242721 ബി(ു
259,ആ,�കാൽപുതുവൽ ,ഇ

രവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207243051 ലത
1489,കാരി#ാJ 

ഗാർഡൻ  ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207243639 പുEപം
1233,േകാ$Zർപടി+ാ,തി

ൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207245033 ഷീജ
1476,ആ,�കാൽ 
പുതുവൽ ,പനമൂ� െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207245546 െസൽവി
1685,കാരിതാJഗാർഡൻ  ,

താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207246047 അമൽഡ
330,പു#നഴികം 
േതാ�്,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207248026 സജികുമാരി 613,െകാ[�േതാ�്,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207248566 െമറീന

1203,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,െത�ുംഭാഗം 

ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207248820 നിഷ
245,കട��റം 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207250580 സിനി

1206,േകാ$Zർ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207251086 റജിയ
298,േകാ$Zർെത�തിൽ ,ഇര

വിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011
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1207251369 ഏN�ൽ
1706,കട��റം പുതുവൽ 
െത�ുംഭാഗം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207251829 േമാളി
194,സർ�ാർപുറേ<ാ�്,

താ?ി മvനാ� െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207252922 എN�ൽ
890,ഇടവാപുരയിടം,ഇരവി

പുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207253145 ഉഷ
199,കാരി#ാJ 
ഗാർഡൻ  ,മvനാ� െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207253436 െഷറിൻ
1398,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207254186 റീന
424,ആ,�കാൽപുതുവൽ ,

െകാല�ം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207254732 യമുന
972,േകാ$Zർപടി+ാ,തിൽ

,െത�ുംഭാഗം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207256656 േഷർളി
1054,ഇടവപുരയിടം,ഇരവി

പുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207258174 ര�മി
223,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,മvനാ� െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207258187 േറാജ

1206,േകാ$Zർ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207258932 ഡയാന
123,കട��റം 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207260431 നീലു

1222,െലന േകാേ$o  
േകാ$Zർപടി+ാ,തിൽ ,ഇ

രവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207260632 േശാഭ
403,കട��റം 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207260682 േജാളി.എJ
1188,കുള��റ#് 

വീ�,മvനാ� െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207261777 റീന
1396,കട��റം 
പുതുവൽ ,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207262384 നിർ2ല
1250,മാതാേകാേ$o,ഇരവി

പുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207263031 നിഷാേമാൾ

1355,സേ>ാE ഭവൻ   
മരിയാലയം 

ഫിഷർെമൻ േകാളനി,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207263209 രമh
328,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207263561 ഷീജ
1460,,ി.എJ.കനാൽ 

പുറേ<ാ�്,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207264885 ഷീല.എം
293,പടി+ാേറപ)ിപുര

യിടം,െത�ുംഭാഗ൦ െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207265146 സിബി
589,െഹർമൻ വില�,ഇരവി

പുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207270796 എJ.െ,ൽമ
1468,കാരി#ാJ 
ഗാർഡൻ  ,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207275043

സുജിത  
സുനിത

1244,സുജിത  
സുനിത,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207275602 ഷീജ 1677,കാളിയ5ഴികം,താ?ി െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207275987 ശരണh എJ
1725,ആേ5ാവില�,ഇരവിപു

രം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691559
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1207287962 മ�ു

35,സാൻ െഡയിൽ 9ാമൂ� 
പുരയിടം,െത�ുംഭാഗം 
േകാൺെവ5് നഗർ െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207291084 ഷില

626,ഇടവാപുരയിടം,െസ5്
 േജാസ\ നഗർ 
െത�ുംഭാഗം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207291238 ര�ിഷ
199,കാരി#ാJ 

ഗാർഡൻ  ,താ?ി മvനാ� െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207293982 സീന
944,ആദി[മൻ േതാ�്,താ?ി

 മvനാ� െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207296453 െഡ?
541,നാ[ിപുരയിടം,െത�ും

ഭാഗം  ഇരവിപൂരം െത�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207001284

സുേരEകുമാർ .
െക

1054,എJ .എJ . 
നിവാJ ,തിരുമുല�ാവാരം െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207017837 േiാറി

246,കട��റം 
പുതുവയൽ , 

െത�ുംഭാഗം,,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691011

1207029382 ബി(ു 817,ഐശCരh,െകാല�ം െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207233155 െഹലൻ
801,കുഴിയിൽ 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691011

1207243968 രാേജശCരി
1175,തുളസി 

ഭവനം,തിരുമുല�ാവാരം െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207216240 ഷീല
1000,മQാ$ഴിക#് ,നള(ാ 

നഗർ -63A,പു?#ല െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207216285 ഇ(ിരയ2
673,േതാ$�ംമുഖ#്  
വീ� ,തിരുമുല�ാവാരം െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207023130 െജ�ിൻ  .പി
1412,േജാബിൻ  

െഡയിൽ ,തിരുമുല�ാവാരം െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026862 സുനി
45,കു<ള#്  

കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207027075 േഹാളിൻ
666,െസ5്  

ജൂkേകാേ$o ,പു?#ല െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027594 ലത
1795,അ<ാടി,തിരുമുല�ാവാ

രം െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207201834 ഷമീം
1424,പൗർണമി,ശ@ർനഗർ ,,

െകാല�ം െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207222830 എം.കമാലുxീൻ
4874,ഷറ\ 

മൻ സിൽ ,െകാ[�പിലാംമൂ� െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207228395 വിനിത
1168,അനീനാ 
ഹ ◌ൗJ,താ?ി െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691303

1207229025 രതി എJ
417,േതാ�ിൽ 

െത�തിൽ ,തിരുമുല�ാവാരം െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207230209 ഷർ2ിള എJ
90,ച-(വിലാസം,തിരുമുല�ാ

വാരം െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207230248 സിനി.എJ
126,ആ,�കാൽ പുതുവൽ 
പുരയിടം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207235093 െജHി
1251,കൽപടN�ൽ 

െത�തിൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207235728 ഷീബ
446,പ>ിരാംതു6ിൽ 
വീ�,തിരുമുല�ാവാരം െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691012
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1207255552

ജാJമിൻ  
സ(ീn

1346,ആഷിr 
വില�,,തിരുമുല�ാവാരം െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207257040 -പിയ@ാേമരി 1316,അബി െഡയിൽ ,താ?ി െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691303

1207258570 വിജി
400,കട��റംപുതുവൽ ,ഇര

വിപുരം െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207264952 ദീപ
1582,െവ$ംപറ<#് 
വീ�,തിരുമുല�ാവാരം െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207265031 വTസല

567,കല��ംപുറ#് 
കിഴ�തിൽ ,തിരുമുല�ാവാ

രം െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207267106

-കീ�ീന 
െമാേ>ാ

1162,ചൂേരപറ<ിൽ ,പു?
#ല െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207274828 രാധികാ2
14,രാധിക 

ഭവൻ  ,മനയിൽ�ുളQര െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207280683 ലീന
1413,ഉ-തം 

പുതുവീ�,തിരുമുല�വാരം െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207281382 കേലെശൽവി
1791,കല��ംപുറ#് 
വീ�,തിരുമുല�ാവാരം െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207286136 ഉമ 969,തിരുവാതിര,ത@േ=രി െത�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207008751 െജസി 20,നിഷാനിവാJ ,മvനാ� െത�ുംഭാഗം മvനാ� 691011

1207228673 റിനി
1581,സൗഹൃദനഗർ 

സുനാമി\ളാ,്,മvനാ� െത�ുംഭാഗം മvനാ� 691303

1207274660 അനില 1578,സൗഹൃദനഗർ ,മvനാ� െത�ുംഭാഗം മvനാ� 691011

1207275027 സിtു 199,സിtു,മvനാ� െത�ുംഭാഗം മvനാ� 691011

1207275711 പുEപ
294,സുനാമി 

റസിഡൻ J,മvനാ� െത�ുംഭാഗം മvനാ� 691303

1207234274 മ�ു
1092,കാരി#ാJ 
ഗാർഡൻ  ,താ?ി െത�ുംഭാഗം മീനാ� 691303

1207217055 ലീന
556,ലീനാ 

നിവാJ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207217071 സീന
370,െബNJ 

നിലയം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207217072 േമബിൾ
574,കർ2ലി 

ഹൗJ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207008532 േമാളി
480,ക,�ഴികം,,ഇരവിപു

രം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207008613 പി.േജാൺ
4,കർ2ലിഹൗJ ,ഇരവിപു

രം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207008663 േ-തസh

13,പു#നഴികം േതാ�് 
േ`ാറി വില� 

േപാളയേ#ാ�,കാ�േ#ാ
�് െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691536

1207008729 ആശ

520,ഓ$�പുരയിൽഹൗJ 
ഏ എJ 

േകാേ$o,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207017236 മിനി
232,അനീE നിവാJ , 

െത�ുംഭാഗം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207017268 േകാർേണാലി 60,ചി#ിര,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207021139 േറാസി
333,പു#നഴികം 
േതാ�് ,,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207080507

െനബീസാബീ
വി

169,അമൃതേ=രി 
വീ� ,കൂ$ി�ട,,െകാ$ിയം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691589
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1207082528 ജയ
32,പു#നഴികം,ഇരവിപു

രം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207083320 െസലിൻ
502,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207086076 ൈഷല
84479,തനൂo 

േകാേ$o,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207086162 േബബി
1916,കട��റം 

പുതുേവൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207086446 നിർ2ല

413,േകാ$Zർ 
പടി+ാ,തിൽ ,,ഇരവിപു

രം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207086658 റീന
94,േറായി 

ഭവൻ  ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207086992 എലിസബ#് 
442,ലാലുേകാേ$o ,ഇരവിപു

രം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207086993 െസലിൻ 74,സുജഭവൻ  ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207087080 സിസിലി
436,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207087209

േമരി 
ജാകCിലിൻ

429,സഹായം 
പുരയിടം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207087254 -പീഡാ
32,പളളിപുരയിടം,,ഇരവി

��രം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207087287 എെ◌വി
679,9ാമു$� 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207087399

പൗളിൻ  
വിലhംJ

287,വിലhംJ നിവാJ 
പു#ൻ നഴികം 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207087414 േമാളി
1209,അനീE 

നിവാJ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207087424 േമരിബി(ു
291,െജ.െജ 

േകാേ$o ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207087442 െജാJപിൻ
1910,കട��റംപുതുവൽ ,ഇ

രവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207087447 റൂബി
1909,കട��റം 

പുതുേവൽ ,പരവൂർ െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207087460 നിർ2ല
112,പു#നഴികം 
വീ� ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207087463 േകാമളം
288,ചാൾJേകാേ$o ,ഇരവി

പുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207087470 ഉഷ
135,സുനാമി `ാ,് 
പൂ�ളം,പരവൂർ െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691301

1207087480 െറN[ൽ
275,പു#നഴികം 
േതാ�് ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207087490 േമാളി
285,പു#നഴികം 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207087500 െസലിൻ
342,േകാ$��റം,ഇരവിപു

രം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207087524 റീ,
1238,പു#നഴികം 
േതാ�് ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207087546 �ാനം
331,പ)ിപുരയിടം,െത�ും

ഭാഗം  ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207087552 െജHി
282,അനിൽ 

നിവാJ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011
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1207087609 ബി(ു
1905,കട��റം 

പുതുവൽവീ� ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207087643 േമരിസിgധു
334,െജ.എJ .എJ .േകാേ$o ,

ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207087711 ലില�ിേജാർ�് 
542,മുട>ി 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207087716 വിമല
341,േകാ$��റം 

ഹൗJ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207087758 െഷറിൻ
543,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207087777 േമബിൾ
87,അനു 

മ(ിരം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207087876 ഫിേലാമിന
121,മേനാo 

വില�,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207087920 ൈഷനി
479,പു#നഴികംേതാ�് ,ഇ

രവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207087929 േജാർ�് 
399,പു#നഴികം 
േതാ�് ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207087937

െ�ല�ാ 
െഹലൻ

348,പു#നഴികം 
േതാ�് ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207087976 േമരി
157,അനില 

മ(ിരം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207088019 റീ,
276,നhൂേകാളനി,ഇരവിപു

രം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207088023 ലിസിെ-ഫഡി
309,പു#നഴികം,ഇരവിപു

രം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207088060 ഒ?ിഡാ
245,നhു 

േകാളനി,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207088098 ജന,് 
211,ആ5ണിഹൗJ ,ഇരവി

പുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207088116

ലിസി 
എkമ6് 

687,പു#നഴികം 
പുരയിടം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207088117 േ-ഗസി
343,ലീമാ 

ഭവൻ  ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207088379 ജൂഡി#് 
1172,ബിെജനിവാJ ,ഇരവി

പുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207203860 േമരി സിgധു
541,അരുൺ 

േകാേ$o ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207204113 ലിസ -കി�ി

147,ൈസജു 
നിവാJ ,കാ�േ#ാ�് 

ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207204706 സുനിേമാൾ
970,പു#നഴികം 
േതാ�് ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207204811 ജയ>ി
448,മാതാഭവനം 

കാ�േ#ാ�്,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207204949 െസലീ5
209,,ിൻ സി 

മ(ിരം,,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207209619

േശാഭഹാരിസ
ൻ

490,പ)ിപുരയിടം,ഇരവി
പുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207209774 േമരി െജ
254,വി വി 

വില�,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207210040 -പീതി
905,േജാബിE വില�, 

കാ�േ#ാ�് ,,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011
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1207210084

ബീനാ 
െനൽസൺ

433,േകാ$��റം 
ഹൗJ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207211360 െഹNസൽ
288,പു#നഴികം,ഇരവിപു

രം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207211731 െഷനി

169,ആ5ണി 
മ(ിരം,കാ�േ#ാ�് ,,ഇര

വിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207211732 മXജുളേമരി
449,േജാJ 

നിവാJ ,ഇരവി��രം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207213810 േജാJഫിൻ

84,ആ5ണി 
നിവാJ ,കാ�േ#ാ�് ,ഇര

വിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207213812 െഹലൻ
313,കട��റം 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207214774 ൈഷനിേമാൾ
1299,അലിൻ  

നിവാJ ,െത�ുംഭാഗം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207222291

മറീനാ 
ജനേറാJ

447,ഫിഷർെമൻ  േകാളനി, 
ആദി[മൻ  േതാ�് , 
താ?ി,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207222295 ലാലി

557,ആ,�കാൽ പുരവൽ , 
െത�ുംഭാഗം, 

ഇരവിപുരം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207222544 ഗിൽഡ

569,ജിൻ സൻ  വില�, 
പു#നഴികം. 

കാ�േ#ാ�് ,,ഇരവിപുരം
 െത�ുംഭാഗം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207222562 നിർ2ല
477,േഷർളിവില�,ഇരവിപു

രം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207222638 സേരാജം
469,ഹരൻ  

ഭവൻ  ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207222644 ലീന
307,േസവhർ േകാേ$o,ഇര

വിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207230510 േജാJപിൻ
543,മുട>ിപുരയിടം,ഇരവി

പുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207230944 അനിലാേമരി
255,അനൂnേകാേ$o,ഇരവി

◌ുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207233158

ലൂർ/ 
-കി�ഫർ

410,�ാൻ സി നിവാJ   
പു#നഴികംേതാ�്,ഇരവി

പുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207236185 ജസീ>
477,േഷർളി 

വില�,കാ�േ#ാ�് െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207236382 അനിത േമരി
458,അഖിൽ 

േകാേ$o,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207241156 മ�ുള
44,ലീനJ 

വില�,കാ�േ#ാ�് െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207241961 മിനി
238,േജാേമാൻ വില�,ഇരവി

പുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207242017 -ബിജി,്േമരി

168,പു#നഴികം 
പുരയിടം,ഇരവിപുരം 

െത�ുംഭാഗം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207242265 റീ,
1003,അ�ര6ിപുരയിടം,

കാ�േതാ�് െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207242431 മായ
512,ജീസH് 

വില�,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011
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1207243027 വിജിത
556,േസവhർ 

മ(ിരം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207243195 സീന
936,ൈ-ബ,് 

ഹൗJ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207247441 അമൽേറാJ
126,ആ,�കാൽപുതുവൽ ,
കാ�േതാ�് ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207247641 അനിലാ2
998,മുരി�ൻ വീ�,കാ�

േ#ാ�് െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207248179 iാഡിJ
431,കടവിൽ 

ഹൗJ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207251247 മിനിേമാൾ
136,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207256901 സരിത.എJ
1808,പുതുവൽപുയിടം,ഇര

വിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207258420 സൗമh
300,പു#നഴികം 
േതാ�്,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207260830 റീ,
558,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207261090 സുൽഫിേമരി
582,പു#നഴികം 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207262869 ഡാലിയ
364,പു#നഴികംേ#ാ�്,ഇ

രവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207263129 -ഫൻ സിത
332,അമൽ 

ഭവൻ  ,മു6N�ൽ  ഈ�് െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691001

1207268909

എJ കൈല 
െസൽവൻ

1032,-ഡീം 
ഹൗJ,ഇരവിപുരം െത�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207008224 നബീസ#് 

108,ഏറ#്  
വയൽ ,കvാലN�ൽ ,,വാള

#ുംഗൽ െത�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691011

1207079700 സലീല

59,പാ$വയലിൽപുരയിടം,

സംസം നഗർ -
168,വടേ�വിള,,പളളിമു

�് െത�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691589

1207080455 മുംതാJ
1929,തറവാ$ിൽ 

പുരയിടം,പളളിമു�് െത�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691010

1207081090

ഹംസ#്  
ബീവി

483,ഞാറN�ൽ 
െത�തിൽ ,വടേ�വിള െത�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691010

1207091618 സബുറാബീവി
535,നഹാJമൻ സിൽ ,വാള

#ുംഗൽ െത�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691011

1207287906 സുൽഫീയ
13,ചരുവിള 
വീ�,അയ#ിൽ െത�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691021

1207288201 ഷാജിമ
2305,സുേരE 
ഭവൻ ,ത$ാമല െത�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691020

1207293185 ൈഷലജ ആർ
757,ഹരിദാJ 

മ(ിരം,മു)�വിള െത�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691010

1207032820 ലതാകുമാരി

1470,പു#ൻ  
പുരN�ൽ ,ക?ിേമൽ 

കാവനാ� െത�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207216756 ഉഷാ േദവി ജി
125,ഗൗരീശ 

മ(ിരം,െതേ�വിള െതേ�വിള ഇരവിപുരം 691016

1207008194 വി.രാജ2ാൾ
300,ഹൃദയഭവൻ  -

43,,െതേ�വിള െതേ�വിള ഇരവിപുരം 691001

1207086105 മേഹശCരിയ2
1766,കളിയിലിൽ 
വീ� ,ഇരവിപുരം െതേ�വിള ഇരവിപുരം 691011
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1207086421 വനജാUി
1003,ഇടേ=രി 

വട�തിൽ ,വാള#ുംഗ_ െതേ�വിള ഇരവിപുരം 691011

1207200950 ഗീതാകുമാരി
1287,കടക#ുപറ<ിൽ ,െത

േ�വിള െതേ�വിള ഇരവിപുരം 691016

1207202658 �ാൻ ലി
1629,കനാൽപുരയിടം,ഇര

വിപുരം െതേ�വിള ഇരവിപുരം 691011

1207214586 മു#ുലUമി

110,രാജി 
നിവാJ,പ#ുപറ 
െതാടി മു6N�ൽ െതേ�വിള ഇരവിപുരം 691016

1207241166 േസാഫി
10,കാരാളി 

െതാടിയിൽ ,ഇരവിപുരം െതേ�വിള ഇരവിപുരം 691011

1207242347 ഹസീന
94,മുബീനാമൻ സിൽ ,െതേ�

വിള െതേ�വിള ഇരവിപുരം 691016

1207244430

ഇ(ിര 
-ശീകുമാർ

427,കീഴാംവാതു�ൽ ,െത
േ�വിള െതേ�വിള ഇരവിപുരം 691016

1207247002 ജി ഗീത
1255,-ശീകൃEണ 
ഭവൻ  ,െതേ�വിള െതേ�വിള ഇരവിപുരം 691016

1207248063 സജീന
310,സുമാ 

ഭവൻ  ,ഇരവിപുരം െതേ�വിള ഇരവിപുരം 691021

1207253531 സബൂറാബീവി
461,ഫാ#ിമാ 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ െതേ�വിള ഇരവിപുരം 691011

1207272205 സുനിത.എJ

300,ൈഫസൽ 
മൻ സിൽ ,െതേ�വിള 

ഇരവിപുരം െതേ�വിള ഇരവിപുരം 691016

1207289534 സംഗീത.ജി
1402,ഗംഗാ 

ഭവൻ  ,ഇരവിപുരം െതേ�വിള ഇരവിപുരം 691011

1207295896 വിനിത

1405,കു?#ു 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം െതേ�വിള ഇരവിപുരം 691011

1207010809 പുEപലത
806,െറയിൽേവേകാളനി 

ന<ർ -46A,െകാല�ം െതേ�വിള െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207010938 േമരി
952,കാN�ാ$ിൽെത�തിൽ ,

െതേ�വിള െതേ�വിള െകാല�ം (ഈ�്) 691016

1207011425 രാജലU് മി
772,കനാൽപുരയിടം,െകാ

ല�ം െതേ�വിള െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011616

ൈസറാബാനു 
 എ

3091,െകാ[�െമ�ാനിപ)ി
പുരയിടം,കേ5ാൺെമ5് 

സൗ#് െതേ�വിള െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013260 േരവ2
647,േപാ[യിൽ 
വീ� ,കേ5ാൺെമ5് െതേ�വിള െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207016510 വിജയ2
21,കാവറാ$് പു#ൻ  

വീ�,െതേ�വിള െതേ�വിള െകാല�ം (ഈ�്) 691016

1207215655 േശാഭിത

3276,ജമീല 
മൻ സിൽ ,ച�രേ#ാn ,ച

�രേ#ാ�് െതേ�വിള െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207216439 ചി-തകല
3064,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം െതേ�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207006379 പIാവതി
401,തിരുേവാണം, ലU് മി 
നഗർ 22,,മു6N�ൽ െതേ�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207016388 േറാസ2
780,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം െതേ�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207020893 കാതറിൻ 895,നhൂേകാളനി,വാടി െതേ�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207221481 കുമാരി

2226,എJ .എം.പി.പാലJ ,
ഡിേ�ാ 

പുരയിടം,െകാല�ം,െകാല�ം െതേ�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207223915 മായ 1009,ന(നം,െതേ�വിള െതേ�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691016

1207230045

േമരി ഡയാന 
ജയിംJ

1319,െസ5് ആ5ണി 
വില�,െതേ�വീള െതേ�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691016

1207244579 ഉഷ
1807,കളീലിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691016

1207083124 സിgധു
545,എം എJ 
ഭവൻ  ,തഴു#ാല െതേ�വിള പളളിമൺ 691573

1207082662 ഷീല
1844,േസാപാനം,ഇരവിപു

രം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207216698 േബബി

1816,േപാ[�)ി 
െതാടിയിൽ വയലിൽ 

വീ� ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207216713 െസലിൻ  േമരി
38,വയലിൽ കു?#്  

വീ� ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207216720 ചി? അ�ൽ
704,കാവുവാതു�ൽ 
െതാടിയിൽ ,െതേ�വില െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207216722 സുനിത
435,െച>ി$ 

െതാടിയിൽ ,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207216724

സCnന 
കുമാരി

260,എJ എ 
ഭവൻ  ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207216732

വിജയ 
കുമാരി

242,മുടിയിലഴികം,ഇരവി
പുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207216836 മഹിളാമണി

458,കളീലിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207217060

വിജയ 
കുമാരി

144,ച�[നvം,െതേ�വി
ള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207217064 ശുഭ എJ
1837,ശുഭ 

ഭവനം,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207000033 മു#ുകനി
1034,േദവിയില�ം,,െതേ�വി

ള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207002985 സിമി
652,ന(നം മുടിയിലഴികം 

ലU്മി നഗർ ,െകാല�ം െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207007139 ബി(ു
1934,േതാ$#ിൽ 
വീ� ,മു6N�ൽ െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207007981 ഹയറുനിസ

608,അർ[ന 
ഹൗJ ,പീ�ിൾJ നഗർ -

238,,െകാല�ം െതേ�വിള മു6N�_ 691001

1207008101 കുമാരി.ആർ
773,താഴ#്  വയലിൽ 

വീ� ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207008227 രാജി
203,ഈഴാം വാതു�ൽ 
,വൃ(ാവനം,,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207008346 നളിനി
220,കു?#ുവീ� ,െതേ�വി

ള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207008445 േബബിേജാൺ 592,ബി(ുവിൽ ,െത�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207008472 ഭവാനി
461,മുടിയിലഴികം,െതേ�

വിള,,പാറയിൽ െതേ�വിള മു6N�_ 691578
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1207008538 അനിൽകുമാർ
1052,കായി�ാ$്  

കിഴ�തിൽ ,,െത�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207008570 കമലാUി.െക

1377,േതാ6ലിൽ 
െത�തിൽ 

െതേ�വിള,ക[ികടW െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207008577 വളളിഅ2ാൾ
1259,രേമEഭവനം,,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207008598 രമണി 1786,ജയനിവാJ ,,െകാല�ം െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207008609 രേമശൻ
152,-ബേദRJ 

ഭവൻ  ,മു6N�ൽ െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207008624 ബി(ു
1075,മലയാ,�കിഴ�തിൽ ,

െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207008653 േരണുക
786,കുഴിN�ാണ#ു 

വീ� ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691001

1207008673 രാധ
886,ശhാംനിവാJ ,,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207008690 രമാഭായി
898,സുധീർ 

നിവാJ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207008757 സുധ.എം
125,മീനാUിഭവൻ  ,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207008772 ഗിരിജ
761,താഴ#്  

വയലിൽവീ� ,മു6N�ൽ െതേ�വിള മു6N�_ 691001

1207008775 ആന(ലU് മി
1076,മലയാ,�കിഴ�തിൽ ,

െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207008780 മു#ുമാരി
836,ശിവശ~ിഭവൻ  ,െത

േ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207008806 പാ�
845,ക$ി�ണവയലിൽവീ� ,

െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207008835 ഇ(ിര
848,സനുനിവാJ ,െതേ�വി

ള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207008846

എൻ  . 
സഭജകുമാരി

906,-ശീകൃEണവിലാസം,െത
േ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207008858 ഗീത  ആർ
1535,സിനിതാ 

നിവാJ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207008893 പുEപവല�ി
1566,വാറുവിൽവീ� ,ഇരവി

പുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207009018 ലത.വി
984,ശhം 

നിവാJ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207009107 രാധ2
667,േകായി��റ#്  
വീ� ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691001

1207009182 \േളാറി
935,-പിയാനിവാJ  

ന(നം നഗർ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207009191

ആലീJ 
പു?ൂJ 172,പി.െജ.വില�,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207009445 ലളിതാംബിക
102,െപരുംപ)ി 
െതാടി,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207009461 ആന(വല�ി

1195,െവളിയിൽവീ� , 
മു6N�ൽ 
ഈ�് ,മുN�ൽ െതേ�വിള മു6N�_ 691001

1207009515 അംബിക
1011,തി$യിൽ വീ�  

െതേ�വിള,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207009516 േ-തസhാ2
1848,വയലിൽ വീ� 

േദവി നഗർ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691001

1207009589 ശാ>2
757,സുവർ] 

വിലാJ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016
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1207009617 -പസ?
613,േകായി��റ#്  
വീ� ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207009631 േസാമിനി
515,മലയാ,്  

കിഴ�തിൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207009648 ഷാഹിദ എം

1399,ഭാേഗhാദയം, 

െതേ�വിള, TRA B 

44,,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207010321 സേലാമി
1790,ബേഥൽ 

െഹൗJ,മു6�ൽ െതേ�വിള മു6N�_ 691001

1207011070 മീന
1503,അളക 

ഭവൻ  ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691001

1207010494 ഉഷ
1063,െവളിയിൽ 
വീ�,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207010702 ഹയറുനിസ
4291,മ�ാനിപുരയിടം,മു

6N�ൽ െതേ�വിള മു6N�_ 691001

1207010746 ലതാകുമാരി
560,പIവിലാസം,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207011449 മീനാUി
3250,മീനാUി 

മുനിയാ6ി,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691001

1207011551 ചി?താN.ജി
657,ഇറ�#്കിഴ�തിൽ ,

െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207011796 ഡി.റാേഹൽ
1345,േകാശി 

ഭവൻ  ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207014067 ബി(ു
1228,കാവില5ഴിക#്  
െത�തിൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691010

1207015566 സുഗുണ 227,സുേമE വില�,െകാല�ം െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207016988 സുൈബദ
1897,പുതുവൽ 

പുരയിടം,മു6N�ൽ െതേ�വിള മു6N�_ 691001

1207017757 േസാണി�ീഫൻ

442,േഗാk വില�, മാർ�,്  
േറാk , 

കു?#ുകാW ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207022283 -ടീസ
106,േതാ�ിൽപുരയിടം,െത

േ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207026100 സിgധു 1121,െപരുമാലിൽ ,െകാല�ം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207034825 റാണി
680,ആേവമരിയ,ഇരവിപു

രം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207064834 ശശികല

1270,സർഗാലയം, 

െതേ�വിള 
പി.ഒ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207072543 രജനി

1412,കൃEണാലയം, 

ഈഴാംവാതു�ൽ , 
െതേ�വിള,,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207081949 ൈലല
329,വയലിൽവീ� ,െതേ�വി

ള െതേ�വിള മു6N�_ 691010

1207082457 സgധh
676,കിഴേ�േപാ[യിൽ ,െത

േ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691010

1207082531 ചി-ത.സി
481,രജി 

വിഹാർ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207082546 സുേകശിനി
1799,തി$കിഴ�തിൽ ,െത

േ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207082549 േ-തസhാ
1811,ആ,�കാൽപുതുവൽ ,

ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207082552 േജാർജിന
46,പു#നഴികം,ഇരവിപു

രം െതേ�വിള മു6N�_ 691011
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1207082555 േഷർളി ജാന,് 
23,േയശുമണിഭവനം,ഇരവി

പുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207082566 പുEപകുമാരി 916,ബാലാലയം,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207082597 വി.അ<ിളി
817,അവയനഴിക#്  
വീ� ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207082608 കുമാരി
826,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ� ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207082627 രTന2
1637,പു?�ുള#്  

വയലിൽവീ� ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207082629 -പീത 373,പവി-തം,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207082631 ആശ
1165,െത�ും ഭാഗ#് 

പടി+ാ,ിൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207082637 അനിത
1795,ദീപു 

നിവാJ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207082639 സുഷമ
1364,കിളെതQിൽകിഴ�

തിൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207082704 ജലജ 360,ഷീജാഭവൻ  ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207082709 അv2ാൾ
1576,ഭഗവതി 

ഭവൻ  ,ആ,�കാൽ കടW െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207082715

ജസീ>ാ 
േജാസ\

367,ആ,�കാൽ 
പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207082742 ലൂസി
36,പു#നഴികംേതാ�് ,ഇര

വിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207082747 െചല�2.എൽ
275,വി.വി.എH് .ഭവൻ  ,െത

േ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207082764 -പീത
17982,അവയനഴികം,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207082767 വിജയകുമാരി
582,പുതുവീ$ിൽ 

വയലിൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207082769 ധനലU് മി
1511,സജീWമ(ിരം,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207082780 ശാരദ
605,കാവുംവാതു�ൽ 

വീ� ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207082782 ശാ>
458,മുടിയിലഴികം,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207082783 ശാ>കുമാരി
1320,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ�,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207082801 രമാേദവി
1409,കീളെ#Qിൽ 
കിഴ�് ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207082836 മിനിസുശീലൻ
257,ച-(ികാ 

ഭവൻ  ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207082853 സിജു.എൽ
349,മലയാ,� 
വീ� ,മു6�ൽ െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207082854 ശശിധരൻ
963,വടേ� േപാ[യിൽ 

വീ� ,െതെ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207082877 ജയലU് മി പി
1271,പു?കുള#്  
വയൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207082901 ലU് മി
262,െകാല�ിെതാടി,െതേ�വി

ള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207082908 സരസ2 എൽ

1068,വിദhാഭവൻ  , 
പ#ുപറെതാടി,,െതേ�വി

ള െതേ�വിള മു6N�_ 691016
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1207082912 സീജ
1312,ലതാ 

ഭവൻ  ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207082921 സരിത 1587,കാരാളിൽവീ� ,െകാല�ം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207082938 സേരാജം
910,െപരും<)ിെതാടി,,െത

േ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691001

1207082940 ലീല
3312,ക]2േ#ാ$ം,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207082941 റാഹിലാബീവി
1010,ഖദീജാ 

ഭവൻ  ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207082959 എJ .ശhാമള
337,ക$ി�ണകിഴ�തിൽ ,െത

േ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207082965 ഇ(ിര
338,കായി�ാ$� 

െതാടിയിൽ ,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207082974 േശാഭ
738,വലിയഴിക#ുവീ� ,െത

േ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207082989 െചല�2
817,അവയനഴിക#ു 

വീ� ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083011 സുമ.ഒ
1478,കളീലിൽപടി+ാ,തി

ൽ ,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207083062 പി.എൻ  .ഗിരിജ
1890,ക$ിയിൽ പു#ൻ  

വീ� ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083075 ആർ .േരഖ 364,െതേ�വീ� ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083101 എJ .അംബിക
759,തു6ിൽ കിഴ�തിൽ 

വീ� ,െതെ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083108

ഉദയകുമാരി.
ബി

945,ക$ി�ണെത�തിൽ ,െത
േ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083166 ശhാമള
981,അവയനഴിക#് ,െത

േ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083178 അഭിലാE
1157,േപാ[യിൽെതാടിയിൽ

,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083186 ത@.െക
174,മുടിയലഴികം,െതെ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083221 കനക2
354,കാവി5ഴികം,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083246 സുശീല
710,പഴ+ിയിൽപടി+ാ

,തിൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083267 സീന സജീW
102,ഏറ#ഴിക#് ,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083277 ബി(ു
133,പുതുവി$� വയലിൽ 
കിഴ�തിൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083278 ശhാമള
1091,സCാമിജി 

ഭവൻ  ,െതെ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083279 ത@2
318,ആവനഴിക#് ,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083306

പി[ിയ2ാൾ 
വി

1077,ലU് മി 
നിവാJ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083311 ത@2 234,ക<ി$ഴികം,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207083330 സേരാജം.പി
1168,ഇറ�#്  

കിഴ�തിൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083333 ഉഷ
638,ഏറ#ഴിക#്  

കിഴ�തിൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016
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1207083340 ഭഗവതി
1355,കു,ിയിൽ 

െതാടിയിൽ ,പു#ൻ നട െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083347 -ശീേദവിഅ2
972,ഈശCരവിലാസം,െത

േ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083351

പി.സ>ാനവ
ല�ി

969,-ശീേദവിവിലാസം,െത
േ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083371 ഉഷാ കുമാരി 1323,കീളെതQിൽ ,െകാല�ം െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083387 ച-(ലാൽ
624,അഴക#്  
വീ� ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083394

അ���ു$ൻ  .
ആർ

1177,കാവി5ഴി#ു 
വീ� ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083399 എം ബിജു
1705,കൃEണഭവൻ  , 

െതേ�വിള,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083420 രാധിക
334,ത�[നഴികം , 

െതേ�വിള,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083437 രമ
241,രാഹുൽ 

ഭവൻ  ,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083495 രTനവല�ി
546,െകാല�ിയിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083509 െക നളിനാUി
308,പുതുവി$ിൽ 

വയലിൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083516 ഷീല

478,ശരT -ശീ പുതുവീ� 
വയലിൽ 

കിഴ�തിൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083530 സുജാത

1326,കിഴേ� 
കീളെ#Qിൽ 
വീ� ,െത�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083534 ലത എJ
1456,അേശാക 

മ(ിരം,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207083539 വിജയറാണി
476,ലാൽ 

ഭവൻ  ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083542 രജനേമാൾ
1246,കീളെതQിൽ 
വീ� ,െത�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083577 സുനിത
1379,ക$ിയൽ 

കിഴ�തിൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083596

എJ .-പസ?
കുമാരി

681,മുഴേQാടിയിൽ 
വീ� ,െതേ�വിള  െകാല�ം െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083615

അരുൾദാJ .എ
J .പി

378,കുറു<ാലയം,െതേ�
വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083680 അരുgധതി 1744,അ�നം,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083761 തുളസി
1365,കു,ിയിൽ 

െതാടിയിൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083784 ലതാമണി
1361,വലിയവീ� ,െതേ�വി

ള െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207083793 സുലത
1261,കടക#്  

പറ<് ,,പു#ൻ നട െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083847 ൈശലജ 297,ദിൽകുE ,െകാല�ം െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083850

നിഷാ.എJ .
ബാബു

1267,ആ�േനയം,,പു#
ൻ നട െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207083985 ഷീല
1421,നിഷാ 

ഭവൻ  ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691011
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1207084011 ശാ>ി 1840,ഉഷJ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207084075 വിജയകുമാരി
404,െകാല�5കിഴ�തിൽ ,െത

േ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207084108 കു+ുരാമൻ
137,ക]േ@ാ$്  

െതാടി,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207084326 േശാഭ

1083,മലയാ,്  
കിഴ�തിൽ ,െതേ�വിള,,

െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207084399 സുമ
399,ലU്മി 

ഭവൻ  ,മു6N�ൽ െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207086234 യമുന
33,ഉലകിലഴികം,ഇരവിപു

രം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207084408 ദീnതി

468,സു(രം 
െവ$#ു,െതേ�വിള,െത

േ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207084431

േഷർളി സി 
ആർ

965,െകാ[�വീ$ിൽ ,േതാ6
ലിൽ വീ�,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207084432 അംബിക എ
276,കാ$�വയലിൽ 
വീ� ,േതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 689696

1207084822 സിtു എൽ
864,ശhാംനിവാJ ,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207085220 സുേരEകുമാർ
1077,ദീപാ 

നിവാJ ,,െകാല�ം െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207085478 അംബിക
1587,മ@ുഴി 

വീ� ,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207086045 െക.ഇ(ിര
1642,വട�ഴിക#്  
വീ� ,മു6�ൽ െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207086063

േഗാമതിയ2ാ
ൾ

1203,കാ$�വയലിൽ ,െതേ�
വിള,,െകാല�ം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207086110 േബബി 1148,ഉല�ിലഴികം,െകാല�ം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207086123 സരസCതി
1705,കളിയിലിൽപടി+ാ,

തിൽ ,,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207086371 റാണി

1728,േമലാ[�വിള 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207086395 ജയ>ി െജ
329,െജ.ആർ .ഭവൻ  ,,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207086570

ബാഹുേലയൻ  .
,ി

600,െവളിയിൽ 
പു#ൻ വീ� ,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207086615 ലത

455,കളിയിലിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207086646 എൻ  .ച-(ിക
1274,അഭിലാE 
ഭവൻ  ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207086761 മിനി
1428,േഗാപാലേ=രി,,ഇരവി

പുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207086775 രാജൻ
601,േമലാ[�വിള 

െതാടിയിൽ ,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207086796 അനിതകുമാരി
1532,െച<5ഴികം,ഇരവി

പുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207086817 ഉഷ
1677,േമലാ[്  വിള 
െതാടി,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207086819 അംബിക
1681,േമലാ[�വിള 
െതാടി,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011
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1207086827 രജനി െക
1499,പടി+ാേറ 
െകാേ?#് ,െകാല�ം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207086838 രാേജ-(-പസാ/
1354,ചേ-(ാദയം,കു?#ാ
ൻ  വിള,,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207087662

ഓമന 
നി�സൺ

1417,താേബാർ 
വില�,,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207087726 ലി5ാവിലhംJ
1979,എം.എJ 

നിവാJ ,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207087754 -പഭ
277,െതാടിയിൽ വീ� 

,,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207088054 ഗിൽഡ
323,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207187376 ലU് മി
1054,ക$ി�ണ 
വയൽ ,,െകാല�ം െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207187500

എലിസബ#്  
േജാസ\

210,ലീലാമ(ിരം,െതേ�വി
ള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207192041 ഷീല
1801,പുേ#�റിൽ ,കരിയി

ല�ാW െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207192343 മXജുള
1391,പ#ുപറെതാടി,,െത

േ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207196320 വസ>കുമാരി
1105,േതാ6ലിൽ 
വീ� ,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207197567 വിൽസൺ
537,വിൽസൺ 
വില�,തിേല�രി െതേ�വിള മു6N�_ 691001

1207201253 മു#ുലU് മി
1044,ഗൗരി 

വിലാസം,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207202250 സജീനാ
399,കു?#ു 

വീ� ,,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207202270 സീന#് 
148,കൃEണ-പഭ,,െതേ�വി

ള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207202390 സുശീല
1619,രജിT 

ഭവൻ  ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207202899 സീത
348,കിളെതQിൽ 

കിഴ�തിൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207203273 ഗീത
491,ഗൗരി 

വിഹാർ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207203731 ത@[ി
176,കു?#്  

വീ� ,,െതെ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207203863 സബീന
494,െകാ[�റാണി 
ഹൗJ ,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207204132 കുമാരി
175,റീനാ 

ഹൗJ ,െതെ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207204372 സുധർ2
445,കളിലിൽ 

പടി+ാ,തിൽ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207204763 അർ[ന

1157,െപാ? ഭവൻ  , 
െതേ�വിള പു#ൻ  

വീ� ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207205219 ഗിരിജ

455,കളീലിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207206581 -ശീേദവി
3314,സിമിഭവൻ  ,ഇരവിപു

രം െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207206650 സുലഭ
1180,തിരുേവാണം,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016
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1207206662 കല
632,ലU് മി 

നിവാJ ,,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207206705 -പമിത. എ[് 
1178,ദാJ 

വിലാസം,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207207314 -ശീകുമാരി
127,ക]വീ� വയലിൽ 
പു#ൻ വീ�,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207208045 മിനി
490,ഹിലാരി 

നിവാJ ,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207209841 വിമലാ2
721,എJ .ജി.േകാേ$o ,മു6

N�ൽ െതേ�വിള മു6N�_ 691001

1207210047 ഗീത
1162,മലയാ,്  

കിഴ�തിൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207210295 േiാറിയ
625,േതാ6ലിൽ 
വീ� ,മു6N�ൽ െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207210528 മാരിയ2
1189,ലU്മി 

നിവാJ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207211551 ദീപ
1375,ദീപിക 

ഭവനം,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207211736 ജയലU് മി
777,േപാ[�)ി 
െതാടി,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207212234 സിgധു
41,പുതുവിട 

വയലിൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207213163 പാർpതി

310,കീർ#ന ഭവൻ  
മലയാ,�ർ കിയ�തിൽ 

ന(നം നഗർ 
െതേ�വിള,െകാല�ം െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207213419 -പിജി#് 
757,കമലാേദവി,തലN�ാ

ണം,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207213940 സിgധു
158,മുടിയിലഴികം,െതെ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207214051 ബീന

789,അമhതം ഭവൻ  , 
കുഴി�ാണ#്  

കിഴ�തിൽ ,,മു6�ൽ 
ഈ�് െതേ�വിള മു6N�_ 691001

1207214262 ശശികല
641,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207214314 -ശീലത
1446,ഗീതാഭവൻ  ,െതേ�വി

ള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207214725 സുജ കുമാരി
1583,കാരാളി 

െതാടിയിൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207222242 -ശീലത
333,കാരാളി 

െതാടി,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207222244 ഷീജ ,ി

1406,-പസാ/മ(ിരം 
െതേ�വിള പി 
ഒ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207222300 എJ .പി.രേമ�

136,സിജൂർ 
നിവാJ ,മു6N�ൽ ,െകാ

ല�ം,െകാല�ം െതേ�വിള മു6N�_ 691001

1207222356 സീമ

22,ആ,�കാൽ പുരയിടം, 

വട�ുംഭാഗം, 

ഇരവിപുരം,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207222452 സിgധു
1363,സേ>ാE ഭവൻ  
പു?�ുളം,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011
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1207222465 സിgധു.ആർ

452,കളീലിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,,ഇരവിപു

രം െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207222467 അജിത.ബി
376,വയലിൽ 

െതാടിയിൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207222633 നിഷ

1328,െപരു<ളളി 
െതാടിയിൽ ,ഇരവിപുരം,

െകാല�ം െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207222634 എൻ  .മ�ു

146,ച-(െതാടിയിൽ വീ� , 
െതേ�വിള, 

െകാല�ം,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207229077 നിഷ
1554,േരാഹിണി,മു6N�

ൽ െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207229112 സCർ]ം
310,സുമാഭവൻ  ,മു6N�

_ െതേ�വിള മു6N�_ 691001

1207229178 ശാരി എJ
1391,അ�ു 

നിവാJ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207229266 സിനി
664,േമലാ[�വിളെതാടിയി

ൽ ,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207229442 േബബികുമാരി 501,േരവതി,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207229455 -ശീലത
1594,മുടിയലഴികം,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207229465 -പശാ>ി.വി
1558,മുടിയിലഴികം,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207229773 േജhാതിലU്മി
646,കാ$ിൽ 

െതാടി,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207229894 ജയ
1788,കാരാളിെ#ാടി,ഇര

വിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207229899 ഷീല
1586,അവയനഴികം,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207230373 മീനാUി
354,മലയാ,ിൻ കര 
കിഴ�്,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207230767 കല
963,അവയനഴികം,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207230935 ബി(ു എൽ
1335,പുളിവിളവയലിൽ ,െത

േ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207232815

ഒ 
വിജയകുമാരി

1542,മുല�#റ 
വീ�,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207234064 മേഹശCരി
837,ക$ി�ണ വയൽ 
വീ�,െതെ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207234120 ശകു>ള
392,അജയവിലാസം,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207234497 ൈഷല
561,മലയാ,് 

കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207234499 േരണുക
1393,ക$ി�ണവയൽ ,െതെ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207234736 അജിത
1013,ആതിര 

നിവാJ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207235547 ശുഭറാണി
1755,അശCതിഭവൻ  ,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207235834 സുഗgധി
453,കളീലിൽ 

പടി+,തിൽ ,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207237680 ലതിക െക 1251,ച-(ഗിരി,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016
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1207237939 സീന സതീഷൻ 1911,കർ�Zരം,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207238834

എJ 
അേശാ� 
കുമാർ

1031,ആദിതh 
ഭവൻ  ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207238951 രാധാമണി
1604,അവയനഴികം,െതേ◌

�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207239740

ലി,ിൽ 
\ളവർ

800,േപാ[�ളളിെതാടിയിൽ
,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207240265 േലഖ
499,മ]ാെ5 

െത�തിൽ ,മു6N�ൽ െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207240865 ബി(ു ആർ
1550,േചാനികുടിയിൽ ,ഇര

വിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207240935 ലീല
1784,കൃEണപുരി,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207242132 ഭാഗhസുേരE
502,കരാലിൽ 

വീ�,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207242247 റീനാച-(. ബി
1324,കിളെതQിൽ ,പു#

ൻ നട െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207242288 വിജയ2
1903,അവയനഴികം,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207242509 റാണി
236,ക$ി�ണവയൽ ,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207242719 -പീത ബി
43,അXജന ഭവൻ  ,െതേ� 

 നഗർ െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207244904 യമുന
781,പാേQാ$�െതാടിയിൽ ,

ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207245488 സgധh
201,വയലിൽപു#ൻ വീ�,

െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207246689 ച-(ബാബു
230,െച>ി$െതാടിയിൽ ,ഇര

വിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207247461 അംബിക
237,കളീലിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207247967 മാരിയ2ാൾ
843,മൂർ#ി 

ഭവൻ  ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207248059 െപാ?2
114,െകാല�െ5കിഴ�തിൽ ,

െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207248115 ബി(ു
1377,കാവുംവാതു�ൽ ,െത

േ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691508

1207248359 െക ലU്മി
357,കാർ#ിക ഭവൻ   
ന(നം നഗർ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207248953 രമ
41,പാേQാ� െതാടി 
ലU്മിനഗർ ,െകാല�ം െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207249027

രാജലU് മി 
ആർ

451,കാ$�വയലിൽവീ�,െത
േ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207249523 കുശലകുമാരി 544,-ശീരാഗം,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691001

1207249095 ശാലിനി.എൽ
423,ഈഴാം 

വാതു�ൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207249105 ഷാജി
1472,തു6ഴിക#് 

പടി+ാ,തിൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207249394 ആമിന ബീവി
234,ഫാ#ിമ 

മൻ സിൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016
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1207249410 -ശീകല.എം
53,ഈഴാം 

വാതു�ൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207249950 ജയ-ശീ
1404,Jേനഹജാ 
മ(ിരം,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207250359

സgധhാരാo 
പി

1028,അയന 
നിവാJ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207250375 മിനി

545,േഹാളിേ-കാJ 
ഹൗJ,ഇരവിപുരം 

െത�ുംഭാഗ൦ െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207250940 ദീപ
392,ലതാ 

നിവാJ,മു6N�ൽ െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207251070

അജിതകുമാരി.
എJ 664,ഗയ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207251747 മ�ു.എH്
962,എം.െക 

നിവാJ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207252029 സgധh
768,ആദിതh 

ഭവൻ  ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207252199 ഉമാേദവി.എൻ
508,കു?#ഴികം,ഇരവി

പുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207253750 ബി(ു.ആർ
55,അഭിലാE 

നിവാJ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207255627 ഗംഗാേമാൾ
1642,െപരു<)ി 

െത�തിൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207256157 അനു
260,ഇകപർണിക,െതേ�വി

ള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207256447 േമRസി
109,കളീN�ൽ 
വീ�,െകാല�ം െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207257019 -പിയ
743,കാവി5ഴികം,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207258488

ആഗി പി 
പണി�ർ 195,അUയ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207258492

മിനിേമാൾ 
എJ

717,െകാേ?#്കിഴ�തിൽ ,
ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207258505 ഗിരിജ
1336,െക.ആർ .ഭവൻ  ,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207258585 രതീേദവി
1600,കൃEേണ(ു,െതേ�വി

ള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207260620 ഷീജ
330,ന(നം,കടക# 
െതാടി,,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207260922 സിനി
801,ധർ2ാലയം,െതേ�വി

ള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207260984 സബീന 470,Jമൃതി,അമൃതകുളം െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207261710 അമുത.വി
615,ക$ി�ണവയലിൽ 
പു#ൻ വീ�,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207263067 െക.-ശീകുമാരി
485,േമാഹനമ(ിരം,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691001

1207263261

മീനാംബിക 
സി

123,െകാല�ിയിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207263588 മ�ു
970,മുടിയിലഴികം,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207265825 ബിജി
1435,-ബാ�ണഴികം,ഇരവി

പുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207267247 ഡാളി-കി�ഫർ 1729,ഷിയാൻ  ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016
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1207267730 സിgധു
981,പുളിവിളവീ�,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207268854 ബിജി
1531,ഈഴംവാതു�ൽ ,െത

േ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691001

1207268861 ൈഷനി
1566,ഈഴാംവാതു�ൽ ,െത

േ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691001

1207268971 ഗീത െക
1699,കളിലിൽപടി+ാ,തി

ൽ ,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207271627 -ശീേദവി
1309,തിരുവാതിര,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691001

1207272075

കനക2ാൾ 
എJ 121,ക]2േ#ാടം,െകാല�ം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207272471 അർ[ന എJ 658,നവനീതം,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207273241 ഉഷാകുമാരി
376,അരുൺ 

നിവാJ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207274197 -ശീലത
1867,കു?#ുപടി+ാ,തി

ൽ ,െതെ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207274818

ബി(ു  എJ 
 ആർ

1850,കടക#് 
വീ�,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207274838 -ശീകല  ജി
515,േദവികാലയം,െതേ�

വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207275482 ലത-പവീൺ
1807,െതേ�#റകിഴ�തി

ൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207276674 മു#ുമാരി
1884,അനുഷ 
ഇല�ം,മു6�ൽ െതേ�വിള മു6N�_ 691001

1207287990 ലU് മി
1666,വയലീൽ പു#ൻ  

വീ�,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207288538 ഉമാേദവി പി

662,കിണ,ിൻ കര വീ� 
സൗഹൃദ 

നഗർ ,െതേ�വിള െകാല�ം െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207289724 സുമി

800,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,െതേ�വിള 
ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691001

1207290787 ആർ .ഭാരതി
381,പറ<്െതാടി,െതേ�വി

ള െതേ�വിള മു6N�_ 691001

1207291911 ഗംഗ ഗൗരി

759,പുളിമൂ$ിൽ 
ഭവൻ  ,പാേQാ� െതാടി 

ലU്മി നഗർ െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207292264 ഷാനിദ

65,മനN�ലഴിക#് വീ� 
ഭാരT നഗർ 

വ)ിമൂ�,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207292599 അനിത
1494,വിളാകംകു?#് 
കാW,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691001

1207292606 ജാJമിൻ
564,വൃ(ാവനം,േദശീയ 

നഗർ െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207292878 റ�ുല
20,പയ,�േകാ$വീ�,ഇരവി

പുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207293319

മേഹശCരി 
എം

181,ലU്മി നിവാസം 
ന(നം,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207294262 സീമ
1747,നടN�ാവിൽ 

കിഴ�തിൽ ,ഇരവിപുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207294465 -ശീകല
1701,കു?#ഴികം,ഇരവി

പുരം െതേ�വിള മു6N�_ 691011
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1207294850 -ശീേദവി
307,കാർ#ിക   ന(നം 

നഗർ ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207295174 കൃEണ-പിയ
2146,ശിവാ 

ഭവൻ  ,െതേ�വിള െതേ�വിള മു6N�_ 691016

1207296690 ദുർ�ാേദവി

1872,േപാ[�)ി 
െതാടിയിൽ ,വട�തിൽ 

വീ� െതേ�വിള മു6N�_ 691011

1207012146 ഓമന

1100,രാജ-ശീഭവനം  
മിഷhൻ  േകാെ<ൗ6്   

പ$#ാനം,െകാല�ം െതേ�വിള വടേ�വിള 691008

1207012563 ൈസബുനിസ
1095,മിഷhൻ േകാ<ൗ6് ,പീ
�ിൾJ നഗർ ,കട�ാ�ട െതേ�വിള വടേ�വിള 691001

1207012701

സുനിതകുമാരി
 പി 1229,ച�രേ#ാ�് ,െകാല�ം െതേ�വിള വടേ�വിള 691001

1207080376 റഫീ�

17,െതാടിയിൽ 
പുരയിടം,,ആദി�ാ� 

കാW െതേ�വിള വടേ�വിള 691011

1207214018 ബിജി
461,ഫാ#ിമ 

െഡNൽ ,,പീ�ിൾJ നഗർ െതേ�വിള വടേ�വിള 691001

1207214374 നദീറ

1118,ഷർമി 
നിവാJ ,മിഷhൻ  

േകാ<ൗ6് ,,പ$#ാനം െതേ�വിള വടേ�വിള 691001

1207219384 ഗീത
208,രതീE 

ഭവൻ  ,പ$#ാനം െതേ�വിള വടേ�വിള 691001

1207226581 ലീനാഅസീJ
66,എ എ 

മൻ സിൽ ,െതേ�വിള െതേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207210283 ലത. എൽ
269,തുറവ�ാ$്  

പട�തിൽ ,,മു6�ൽ െതേ�വിള ശ~ികുളQര 691001

1207078749 നസീമ
115,എണ�)ി 

െതാടിയിൽ ,ഇരവിപുരം േതവ)ി ഇരവിപുരം 691020

1207079203 ജമില
295,െവളിയിൽ പു#ൻ  

വീ� ,ഇരവിപുരം േതവ)ി ഇരവിപുരം 691011

1207080116 സുനിത
283,വിളയിൽ 
വീ� ,മണ�ാ� േതവ)ി ഇരവിപുരം 691010

1207085767 ഷാജിറാബീവി

536,ഹHൻ  
മൻ സിൽ ,പ->6ുമുറി 

നഗർ ,,െകാല�ം േതവ)ി ഇരവിപുരം 691020

1207091933 േശാഭിത
222,െസNദലി 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള േതവ)ി ഇരവിപുരം 691011

1207091996 ഷാഹിദ
571,വയലിൽവീ� ,വടേ�

വിള േതവ)ി ഇരവിപുരം 691010

1207092104 അസൂറാ
604,സജീ/മൻ സിൽ ,,പ)ിമു

�് േതവ)ി ഇരവിപുരം 691010

1207092419 െഷരീഫാബീവി
126,ഏണ�ളളിെതാടി,ത$ാമ

ല േതവ)ി ഇരവിപുരം 691020

1207204228 -പസ?കുമാരി

128,ഏണ�)ിെതാടി,പ->
6ുമുറി, 

ത$ാമല,ഇളം<)�ർ േതവ)ി ഇരവിപുരം 691577

1207213490 സുമിത

770,ഏണ�ളളി 
െതാടിയിൽ , വടേ� 

അ,#് ,,ത$ാമല േതവ)ി ഇരവിപുരം 691020

1207214004 ആരിഫാബീവി
182,അoമിയാ 

മൻ സിൽ ,,പ->6ുമുറി േതവ)ി ഇരവിപുരം 691020

1207214184 ഷീബാ ബീവി
2211,ഫാ#ിമാ 
മൻ സിൽ ,,ത$ാമല േതവ)ി ഇരവിപുരം 691020

Page 422 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207234481

സീന#്  
ബീവി

274,ഒ$#ിൽ 
വട�തിൽ ,ത$ാമല േതവ)ി ഇരവിപുരം 691020

1207236898 ര� ബീഗം
1635,െഷമീർ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം േതവ)ി ഇരവിപുരം 691020

1207236649

ആബിദാ 
ബഷീർ

1255,കിഴേ�ട#് 
വീ�,പഴയാ,ിൻ കുഴി േതവ)ി ഇരവിപുരം 691020

1207237982 സജീന
1358,അൽഫിയ 

നിവാJ,േതജJ നഗർ േതവ)ി ഇരവിപുരം 691020

1207242485 സബീല
179,ഫാ#ിമാ 
മൻ സിൽ ,െകാല�ം േതവ)ി ഇരവിപുരം 691020

1207252058 നിസാ
242,നൗഫൽ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം േതവ)ി ഇരവിപുരം 691010

1207271968 െഷമീനബീവി

1936,മിസിരിയ ഹൗJ  
സ�ീർഹുൈസൻ  
നഗർ,വടേ�വീള േതവ)ി ഇരവിപുരം 691010

1207280817 ഷംല
1880,ഷംല 

മൻ സിൽ ,േതജJ നഗർ േതവ)ി ഇരവിപുരം 691020

1207284731 ബീമാ
11,കാമില 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ േതവ)ി ഇരവിപുരം 691011

1207284783 സൗമh
473,പുതുവയൽെതാടി,പ->

6ുമുറി നഗർ േതവ)ി ഇരവിപുരം 691020

1207285887 റീജ

1934,കാ$ിൽ പു#ൻ വീ� 
 േതജJ 

നഗർ,പ->6ുമുറി  
ത$ാമല േതവ)ി ഇരവിപുരം 691020

1207286960 ഹസീന
1774,പ$ാണിയഴികം,ഇരവി

പുരം േതവ)ി ഇരവിപുരം 691011

1207288356 സീന#് 
1850,സുറൂർ 

മൻ സിൽ,ത$ാമല േതവ)ി ഇരവിപുരം 691020

1207274592

െനസീറാ 
ബീവി

362,േകാ$Zർ 
െപാNകയിൽ പു#ൻ  

വീ�,േകരളപുരം േതവ)ി ഇളംബളളZർ 691504

1207068628 രാേജശCരി
1986,പുളിയ#്  

വീ� ,കിളിെ�ാല�Zർ േതവ)ി കിളിെകാല�Za 691004

1207070326 ഇ(ിര
711,റജി ഭവനം,പവി-തം 

നഗർ േതവ)ി കിളിെകാല�Za 691004

1207213532 സബീന

141,പുേ?#്  
വയലിൽപു#ൻ  
വീ� ,കരിേ�ാ� േതവ)ി കിളിെകാല�Za 691005

1207215988 ഗീത
600,പുളിയ#്  

വട�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ േതവ)ി കിളിെകാല�Za 691004

1207228630 ജയ-ശീ
188,ആന( 

മ(ിരം,കിളിെകാല�Za േതവ)ി കിളിെകാല�Za 691005

1207229240 െജ?#ുനിസ
336,ഹാഫിJ 

മൻ സിൽ ,കല��ംതാഴം േതവ)ി കിളിെകാല�Za 691004

1207260870 സജീന
400,ഷംനാ 

മൻ സിൽ ,കല��ംതാഴം േതവ)ി കിളിെകാല�Za 691004

1207276004 െനസില
778,സജിന 

മ ൻ സിൽ ,കല��ംതാഴം േതവ)ി കിളിെകാല�Za 691004

1207277346 ഉൈമബ
775,രാേജE 

ഭവൻ ,കിളിെകാല�Zർ േതവ)ി കിളിെകാല�Za 691004

1207279250 സുജാച-(ൻ
269,ശിവൈചതനhം,കല��ം

താഴം േതവ)ി കിളിെകാല�Za 691004

1207280557 എJ .ഗീത
457,വയലിൽപു#ൻ  
വീ�,േകാേളo നഗർ േതവ)ി കിളിെകാല�Za 691005
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1207280779 വിജി

744,െജ െജ 
േകാേ$o,നU-ത നഗർ 

കല��ംതാഴം േതവ)ി കിളിെകാല�Za 691004

1207281816 ശശികുമാർ ജി

760,അംബുജ സദനം 
നU-ത 

നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ േതവ)ി കിളിെകാല�Za 691004

1207287465 മിനി
733,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,കിളിെകാല�Zർ േതവ)ി കിളിെകാല�Za 691004

1207011306 രാേജശCരി
1008,െറയിൽേവകCാർേ$R

J ,,കേ5ാൺെമ5് േതവ)ി െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011822 ജൂലിൈമ�ിൾ

1071,െറയിൽേവ 
കCാർേ$RJ ,കർബല 

ജംsഷൻ േതവ)ി െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012574

സി.ആർ .ചി-ത 
അ<ിളി

679,േപാള[ിറവയലിൽ ,,കട
�ാ�ട േതവ)ി െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012603 േറാസ
269,മതിലക#്  
വീ� ,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013808

മാർ-ഗ,്  
േ-ബാണാേപാൾ

398,പതിയിൽ 
കിഴ�തിൽ 
വീ� ,ഒ◌ാലയിൽ േതവ)ി െകാല�ം (ഈ�്) 691009

1207014163 ബി(ു
635,ഡിേ�ാ 

പുരയിടം,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (ഈ�്) 691009

1207014363

േ-ഗയിസിേജാ
ർo

1748,ക6#ിൽപടി+ാ,
തിൽ ,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (ഈ�്) 691009

1207024366 പIിനി 1938,പു#ൻ മഠം,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (ഈ�്) 691009

1207024286 രമ
496,-ശീപാദം, മുരു>ൽ , 
െപരിനാ� പി.ഒ,മുരു>ൽ േതവ)ി െകാല�ം (ഈ�്) 691601

1207024383 അംബുജം.എ 1952,പു#ൻ മഠം,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (ഈ�്) 691009

1207024735 േജhാതി.എH് 29,മുതിര�റ<ിൽ ,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (ഈ�്) 691009

1207025166 മീനാUി
936,േറാഡരിക#ുവീ� ,േത

വളളി േതവ)ി െകാല�ം (ഈ�്) 691009

1207025311 ബി(ു
342,കായലുവാര#്  

വീ� ,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (ഈ�്) 691009

1207025314 മണിയ2 461,-ശീനിലയം,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (ഈ�്) 691009

1207025325 ത@മണി
1960,കായൽവാര#ുപു#

ൻ  വീ� ,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (ഈ�്) 691009

1207025326 ,ി.ശhാമള 51,കു<ള#ുതറ,ഓലയിൽ േതവ)ി െകാല�ം (ഈ�്) 691009

1207025381

െജ.എലിസബ
#് 

220,പൗ6ുപുരയിടം,െതവ
�ി േതവ)ി െകാല�ം (ഈ�്) 691009

1207030960

മുഹ2/ 
ഇൻ സാ/

646,െനസീd 
മൻ സിൽല,,െവ$�വിള േതവ)ി െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207215654 മേനാo
282,ച�രേ#ാ�് ,��ര

േ#ാ�് േതവ)ി െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207229182 രാജി
1008,െറയിൽ േകാളനി 

കർബല,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207234324 റംല
541,െസNദലി 
മൻ സിൽ ,ത$ാമല േതവ)ി െകാല�ം (ഈ�്) 691020

1207237556 ൈഷലജ
2277,ഡിേ�ാപുരയിടം,ഒ◌ാ

ലയിൽ േതവ)ി െകാല�ം (ഈ�്) 691009

1207241471 ഇ(ുേലഖ ബി
2084,പഴ+ി#റയിൽ ,

െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (ഈ�്) 691009
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1207241617 ലU്മി
313,പൗ6് 

പുരയിടം,േതവളളി േതവ)ി െകാല�ം (ഈ�്) 691009

1207279124 ഡിയാൻ
162,ഡിേ�ാപുരയിടം,േതവ

)ി േതവ)ി െകാല�ം (ഈ�്) 691009

1207216213

ജNസൺേഗാമ
J

2336,പാലJ 
വാർk ,േതവളളി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207010880 െജ.ലാലി
144,ത@ം 

നിവാJ ,,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207012185 നിർ2ല 1403,മരിയാലയം,കട�ാ�ട േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207013845 ബിജലി
469,ശാ>ാ ശ@ർ ഭവൻ  
താ?ാ വീ�,ഓലയിൽ േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207014145 ഗേണശൻ
577,ഡിേ�ാ 

പുരയിടം,,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207015449 ഹEമി
2232,പഴ+ികായൽവാരം,

ഒ◌ാലയിൽ േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207020454

സരസCതി 
എൽ

1582,നസീർ 
മൻ സിൽ ,കേ[രി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020778 ബിന 838,േ-ഗH വില�,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025390 രഘുവതി
2263,ഡിേ�ാപുരയിടം,ഓല

യിൽ േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024874 ഫാ#ിമ
1573,സലീല 

മൻ സിൽ ,േതവളളി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207023637 മുരളീധരൻ 694,കുഴിയിൽവീ� ,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207023660 മാധവി
79,പു#ൻ മഠ#ിൽ ,േതവള

ളി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207023750 ബിജു
1948,പു#ൻ മഠ#ിൽപുര

യിടം,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207023755 സുജാതേദവി
1870,ആന(വിലാസം,േതവ

)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207023792 സീതാഭായി 979,പു#ൻ വീ� ,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207023803 -പമീള ,ി െക
895,െകാ$ാരം നഗർ -

45,,കേ[രി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023854 ശാ>ി 780,ദCാദശിമഠം,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207023884 േബബി.എൽ
2016,കാ<നാ$്  

പുരയിടം,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207023886

േശാഭ െക 
നായർ

1820,മീനാവിഹാർ ,േതവ
)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024019 ശശികല
816,ഭാർ�വി 
ഭവൻ  ,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024230 ജയ.ജി
1356,കാ$ിൽകിഴ�തിൽ 

വീ� ,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024349 -പവീൺ ആർ
1795,കു<ള#ു 
വീ� ,ഓലയിൽ േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024353 െബനഡി�,് 
303,പൗ6്  

പുരയിടം,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024370 േശാഭ

1933,െതാടിയിൽ വീ� 
കേ[രി കുള#ിg 
സമീപം,േതവളളി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024379 ഗീത 960,പIാമഠം,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024392 ലതിക എം
1928,കുഴിയിൽ 
വീ� ,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024397 വിജയ2
2336,ശാ>ിനിവാJ ,േതവ

)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009
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1207024410 ലീല
1709,കല���ടN�ൽ 
പു#ൻ വീ� ,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024456 ഷീല
129,കല�ിടാ>ി 

വട�തിൽ ,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024457 എJ സുനിത
1483,െവ@േടശCര 
നിവാJ ,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024490 അജിതാച-(ൻ
2,പുതുവൽപു#ൻ വീ� ,തൃ

�ടവൂർ േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691601

1207024503 എ ഗിരിജ
1993,പു#ൻ മഠം 

കുഴിയിൽവീ� ,,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024580 സുഭ-ദ
1918,പു#ൻ മഠ#ിൽ ,േതവ

)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024584

െക 
ശാരദാകു$ൻ

369,േമടയിൽ 
പടി+ാററതിൽ ,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024593 മിനി
1701,കല��കടN�ൽ ,േതവ

)ി1 േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024600 എൽ മീനാUി
1491,േമടയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024604 െക ശാരദ 1673,േതവളളിമഠം,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024608 രജനി
1955,പു#ൻ മഠം 
േകാ<ൗ6് ,േതവളളി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024611 ജി വിശCൻ
1702,-പവിലാലയം,േതവ

)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024614 ബി ലളിത
408,കല��കടN�ൽ 
േതവളളി,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024616 അ<ിളി
1333,ൈവദhെ5 
വീ� ,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024625 സുഗgധി
119,കല�ിടാ>ി 

വട�തിൽ ,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024681 ഗിരിജ
148,പാലJ 

വാർk ,േതവളളി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024727 ജയ
91,െകാ[�വിള 

വട�തിൽ ,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024750

സുേരE 
ച-(ൻ

1313,െതേ�മൂലയിൽ 
വീ� ,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024751 സീന#് 
139,കല�ിടാ>ിയിൽ ,േതവ

)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024786 ലീലാമണി
145,കല�ിടാ>ി 

വട�തിൽ ,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024837 ശാ>ികൃEണ
1660,േമടയിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024942 സുബിത െജ
191,കല�ിടാ#ിയിൽ ,,േതവള

ളി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024952 സരസ2. എൻ
109,വിളയിൽ 
വീ� ,േതവളളി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024975 ബി(ു
5,മുതിരവിള 

പുതുവൽ ,മതിലിൽ േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691601

1207024977 കൃEണ2
335,മുളN�ൽ 
വയലിൽ ,േതവളളി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024980 സരസ2
108,വിളയിൽ 
വീ� ,േതവളളി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024991

പുEപവല�ിഅ
2 174,പു#ൻ  വീ� ,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691001
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1207025028 ജലജ
1962,കായൽവാര#്  

വീ� ,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025039 സുേലാചന

469,കു<ള#ു 
വീ� ,പാലJ 
വാർk ,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025058 ത@രാo
585,ഡിേ�ാപുരയിടം,ഓല

യിൽ േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025076

പി.വിജയലU് 
മി

357,കായൽവാര#്  
പു#ൻ  വീ� ,േതവളളി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025082 ശകു>ള

356,ശhാം നിവാJ , 
കായൽവാര#്  പു#ൻ  

വീ� ,ഒ◌ാലയിൽ േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025101 ഇ(ിര
311,ഓലയിൽ പൗ6്  
പുരയിടം,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025107 സCർ]ം 801,ലU് മിമ(ിരം,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025163 ത@മണി െക
1972,കായൽ വാര#്  
പു#ൻ  വീ� ,ഓലയിൽ േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025187

െജസീ> 
അല�സാ6ർ

321,പൗ6്  
പുരയിടം,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025190

ബി(ു 
അേശാ�

2110,ത?ാവീ$ിൽെത�തിൽ
, 

ഡിേ�ാപുരയിടം,ഒ◌ാലയി
ൽ േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025195 വി.ഭരതൻ
2326,ജവാൻ  
ഭവൻ  ,േതവളളി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025275 എൽ .ആന(ം
510,സ�യ#്  
കടW ,ഓലയിൽ േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025283 സീത
2271,ഡിേ�ാ 

പുരയിടം,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025287 ഷീലകുമാരി
1352,കായൽവാര#്  
പു#ൻ  വീ� ,േതവളളി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025289 വിശാലം ജി
2290,സ�ായ#ു 
കടW ,േതവളളി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025293 -പമീളാകുമാരി
2243,ഡിേ�ാപുരയിടം,െകാ

ല�ം േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025294 ൈഷലജ 111,പു#ൻ  മഠം,േതവളളി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025295 അംബിക
912,വിളയിൽ 
വീ� ,ഓലയിൽ േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025297 ഫിേലാമിന
538,പൗ6ുപുരയിടം,േതവ

)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025304 രാധാമണി
2341,ക6#ിൽ 

വട�തിൽ ,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025328 രമണി
528,കു<ള#ു 
തറ,ഓലയിൽ േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025331 സുനിത
1765,േതാ�ിൽ 
വീ� ,േതവളളി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025332 ആന(ി
2305,കായൽവാര#ു 
പു#ൻ വീ� ,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025333 േമാളി
312,പൗ6ുപുരയിടം,െകാ

ല�ം േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025334 സുധ
196,കായൽവാര#ുവീ� ,േത

വ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025335 -ശീേദവി
380,തു<യിൽ 

കിഴ�തിൽ ,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009
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1207025349 അനിത
2326,ഡിേ�ാപുരയിടം,േതവ

)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025372

ൈഷലജഅേശാ
കൻ

249,കvിടാ>ിൽ 
വട�തിൽ ,പാലJ 
നഗർ ,,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025377 സരള 542,പഴ+ി#റ,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025378 എJ നിർ2ല
2270,ഡിേ�ാപുരയിടം,േതവ

ളളി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025383 േമാളി
582,ഡിേ�ാപുരയിടം,ഓല

യിൽ േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025387 എ. സിസിലി
307,പൗ6് പുരയിടം,േതവ

)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025394 കമല2
796,പു#ൻ പുരയിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025490 സുശീല.,ി
700,നിർ2ലാ 

നിവാJ ,,ഓലയിൽ േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025531

മിനി 
േഗാപിനാഥൻ

1939,കുഴിയിൽ 
വീ� ,േതവളളി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207025815

വിജയകുമാർ .
ജി

251,പാലJ വാർk -
157,,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207026145 രാമച-(vർ
1361,ലU് മിവിലാJ ,േതവ

ളളി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207027238 ബീന
853,പു#ൻ പുര 

െത�തിൽ ,തിരുമുല�ാവാരം േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029339

-ശീേലഖ എ 
ആർ

496,ലUമിനിവാJ .ൈകര
ളിനഗർ -3,,തിരുമുല�ാവാരം േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207031018 േശാഭന
639,കല�ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207091979 സൗദാ ബീവി 159,േതാ�ിൽവീ� ,േതവളളി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207198609 േഷർളി
2265,ഡിേ�ാപുരയിടം,േതവ

)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207201069 സിgധു
21,കല�Zകട�ിൽ 
വീ� ,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207203785 െക.ബി(ു
144,കുഴിയിൽ 
വീ� ,േതവളളി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207205693 എം.ജി.ജയ>ി
1983,അനിഴം,ഓലയിൽ 

കടW ,,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207206083 ബി(ു
548,ഡിേപാ 

പുരയിടം,േതവളളി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207206223 കല 25,പു#ൻ  മഠം,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207206232

ആന(വല�ി.
എം

66,സ�ായ#്  
കടW .േതവളളി.,ഓലയിൽ േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207206434 മിനിേമാൾ
463,ഡിേ�ാ പുരയിടം 
കാ$ിൽ വീ� ,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207210177

േ-ഗസി 
അഗ�ിൻ

505,കല�ിടാ>ിയിൽ ,േതവ
)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207210898

ഉഷരാജേഗാപാ
ൽ

635,ആന( 
വിഹാർ ,േതവളളി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207213385 െശൽവി
2270,ഡിേ�ാ 

പുരയിടം,ഒ◌ാലയിൽ േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207213530 സിtുതാര 17,വ)�ടW ,,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009
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1207221174

കൃEണകുമാ
രി

564,വട�ും ഭാഗ#്  വീ� , 
േതവളളി,,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207221194 േദവു

4,പുതുവൽ 
പു#ൻ വീ� ,കായൽവാരം,,

േതവളളി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207221200 സുജാത
1955,പു#ൻ മഠം,േതവളളി,

െകാല�ം,േതവളളി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207221232 േ-തസhാ വി
532,പഴ+ി#റ, 

കായൽവാരം,,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207222759 സുനിത

315,പൗ6് . പുരയിടം, 

പാലJ വാർk , േതവ)ി, 
െകാല�ം,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207228580 ഷിജി 344,കാ$v#് വീ�,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691589

1207233963 ആന(ി എം 1032,പഴ+ി#റ,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207234714

ഫാ#ിമാബീ
വി െജ

1008,നിയാJ 
മൻ സിൽ ,ജയൻ  നഗർ േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207235434

േസാണി 
ഓ�ിൻ

750,െകാ[�പു#ൻ വീ�,കു
6റ േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691501

1207238736 വിജി ആർ
2275,ഡിേ�ാ 

പുരയിടം,േതവളളി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207239183

ആശാറാണി 
യു

264,-ശീരാമകൃEണകൃപ,േത
വ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207239691 രജനി
91,കു<ള#ുകിഴ�തിൽ ,

െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207240006 -പിയ ,ി
2112,ത?ാവീ$ിൽ 
െത�തിൽ ,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207241443

ൈഷനി 
വിേനാ/

2113,ത?ാവീ$ിൽെത�തിൽ
,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207243977 സിബി
64,ഡിേ�ാ 

പുരയിടം,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207245106

എJ 
സരസCതി

1363,േറാഡരിക#് 
വീ�,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207245254 ഗീത
2273,ഡിേ�ാപുരയിടം,േതവ

)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207246181 സുന(
1195,പഴ+ി#റവീ�,േത

വളളി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207250828

മദനിക 
േജാൺസൺ 
വർഗീJ

81432,പൗp#ിൽ ,ഓലയി
ൽ േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207250950 ദീപ ആർ 124,പഴ+ിതറ,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207251967 ബി(ുേമാൾ .ഡി
182,കല��കടN�ൽ 

ൈലൻ  ,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207257431

െജ.േമരിഫിേലാ
മിന 318,പൗ6ുരയിടം,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207259303 ഹസീന
1591,കല�ിടാ>ിവട�തിൽ ,

േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207260425 ഷംല
1160,2D--കി�ൽ 

സിtൂർ`ാ,്,െകാല�ം േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207261192 എJ .മിനി
1032,പഴ+ി#റയിൽ ,ഒ◌ാ

ലയിൽ േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207262976

നമിതാ 
േമാഹൻ

109,ത?ാവീ$ിൽ 
െത�തിൽ ,ഓലയിൽ േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207270334 ലൗലി
373,പൗ6് 

പുരയിടം,േതവളളി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009
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1207276122

സി ഫാ#ിമ 
ബീഗം

1589,കല�ിടാ>ിവട�തിൽ ,
േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207277503 േജhാതി എൻ
1,ഡിേ�ാ 

പുരയിടം,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207282755 ഗീതുേമാൾ

235,പവീJ   ആർ െജ 
ഹൗJ    പീ�ിൾJ 

നഗർ ,കട�ാ�ട േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207287592

അ?2ാ 
േജാർo

435,രാമാലയം 
െതേ�തിൽ ,,ി ആർ എ േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207288233 ജയച-(ൻ  ബി

24,േകാ$�വയലിൽ 
ഓലയിൽ 

േതവ)ി,െതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207289937 രജനി

140,പു#ൻ  മഠം 
nളസ5്നഗർ 

പതിന�്,േതവ)ി േതവ)ി െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207006796 ഗിരിജ.ഒ
643,ദീnതി 

നിവാJ,നീരാവിൽ േതവ)ി തൃ�ടവൂർ 691601

1207015986 െസലിൻ
417,വരേ<ൽ 

വട�തിൽ ,നീരാവിൽ േതവ)ി തൃ�ടവൂർ 691601

1207048402 സുലഭ എJ 375,കുളQരവീ�,നീരാവിൽ േതവ)ി തൃ�ടവൂർ 691601

1207188623 ഉഷ
326,ഭാJ�ര 

വിലാസം,കടവൂർ േതവ)ി തൃ�ടവൂർ 691601

1207188709 അജിത
673,അഖിൽ 

നിവാJ,നീരാവിൽ േതവ)ി തൃ�ടവൂർ 691601

1207189059 മേനാരമ
442,മണിലാൽ 
ഭവൻ  ,നീരാവിൽ േതവ)ി തൃ�ടവൂർ 691601

1207189060 ലീലാഭായി
491,േമേലകിഴ�തിൽ ,നീരാ

വിൽ േതവ)ി തൃ�ടവൂർ 691601

1207189079 -ശീലത 47,ലUം വീ�,നീരാവിൽ േതവ)ി തൃ�ടവൂർ 691601

1207189082 േജായി എൻ
566,ഐ��ഴഭവൻ  ,നീരാവി

ൽ േതവ)ി തൃ�ടവൂർ 691601

1207189085

റഹിയാന#്  
ബീവി

544,റഹിയാന#്  
മൻ സിൽ ,നീരാവിൽ േതവ)ി തൃ�ടവൂർ 691601

1207207625 നസീമ
134,9ാവിള 

വീ� ,നീരാവിൽ ,തൃ�ടവൂർ േതവ)ി തൃ�ടവൂർ 691601

1207207629

അശCനി 
േദവി എൻ

652,േദവി 
നിവാJ ,9ാവിള 

നീരാവിൽ ,,തൃ�ടവൂർ േതവ)ി തൃ�ടവൂർ 691601

1207235764 നദീറ െജ
179,തരhേമഴ#് പു#ൻ  

വീ�,നീരാവിൽ േതവ)ി തൃ�ടവൂർ 691601

1207260715 സരസCതി
464,െതQ് 

വിളകിഴ�തിൽ ,നീരാവിൽ േതവ)ി തൃ�ടവൂർ 691601

1207261239 ബി(ു
464,െതQുവിളകിഴ�തിൽ ,

നീരാവിൽ േതവ)ി തൃ�ടവൂർ 691601

1207262169 േജhാതിലU്മി
439,9ാവിള 

െത�തിൽ ,നീരാവിൽ േതവ)ി തൃ�ടവൂർ 691601

1207282917 മായ
85,അ6ിയാഫീJ 
പുരയിടം,െവ$�വിള േതവ)ി തൃ�ടവൂർ 691601

1207292872 അ<ിളി
1906,കാരിN�ൽ 
വീ�,നീരാവിൽ േതവ)ി തൃ�ടവൂർ 691601

Page 430 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207293338 ഷാളറ^
1244,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ�,മതിലിൽ േതവ)ി തൃ�ടവൂർ 691601

1207293483

അനിതാകുമാ
രി

2477,േകായി��റ#് 
വീ�,കടവൂർ േതവ)ി തൃ�ടവൂർ 691601

1207293760

േസാണി 
നി�സൺ 982,കല�റN�ൽ ,മതിലിൽ േതവ)ി തൃ�ടവൂർ 691601

1207263274 സബൂറാബീവി
87,താഴ#ുവിള,വടേ�വി

ള േതവ)ി തൃ�രുവ 691601

1207029905 ൈഷല2. െക
770,മനയിൽപു#ൻ  
വീ� ,ശ~ികുളQര േതവ)ി മQാ� 691013

1207165924 ജയ
439,രാജിഭവനം 
,,ചാ#ിനാംകുളം േതവ)ി മQാ� 691014

1207078722 സുേകശിനി
2090,ചി�[നഴികം  
ഒരുമനഗർ ,ത$ാമല േതവ)ി മvനാ� 691020

1207090697 സീതാലUമി
1387,അേജE 

ഭവൻ  ,ഉമയനല�Zർ േതവ)ി മvനാ� 691589

1207196327 -പസ? 680,കാവടി�നാൽ ,ല േതവ)ി മvനാ� 688011

1207010364

ഓമന 
വിജയൻ

2288,തുരു#്  
പുരയിടം,ഓലയിൽ േതവ)ി മു6N�_ 691009

1207084329

സുൈബദാബീ
വി

175,െവളിയിൽ 
വീ� ,െകാല�ം േതവ)ി മു6N�_ 691020

1207222566 ബി(ു

762,െകാേ?ൽ 
വയൽ ,െതേ�വിള,ഇരവി

പുരം േതവ)ി മു6N�_ 691011

1207003692 േബബി
282,പീ�ിൾJനഗർ 70 

കട�ാ�ട,െകാല�ം േതവ)ി വടേ�വിള 691010

1207003858 സജറ#് 

64,മിഷൻ േകാ<ൗ6്  
,പീ�ിൾJ 

നഗർ ,n$്#ാനം േതവ)ി വടേ�വിള 691008

1207005806 ലൂർ/

273,വര<ുകൽ 
പുരയിടം,പീ�ിൾJ  

നഗർ േതവ)ി വടേ�വിള 691001

1207005952 ൈലലാബീവി
1355,സജീർ 

നിവാJ,കട�ാ�ട േതവ)ി വടേ�വിള 691001

1207006329 വിേനാ/ 210,ച�രേതാ�് ,െകാല�ം േതവ)ി വടേ�വിള 691001

1207006661 സു}റാബീവി
1064,മിഷhൻ  

േകാ<ൗ6് ,,െകാല�ം േതവ)ി വടേ�വിള 691004

1207080718 ഹസീന
27,പു#ൻ വീ� ,ഐകhനഗർ

-27,വടേ�വിള േതവ)ി വടേ�വിള 691010

1207090892 സീന#് 
483,ആയിര#ഴികം,വട

േ�വിള േതവ)ി വടേ�വിള 691010

1207269787 നസീമ 344,കാ$v#്,വടേ�വിള േതവ)ി വടേ�വിള 691010

1207204620 നദീറ
78,സിംലാ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള േതവ)ി വടേ�വിള 691010

1207213602

റസിയാബീഗം 
എJ

326,പാലവിള 
വീ�,പ)ിമു�് േതവ)ി വടേ�വിള 691010

1207214779 ബി(ു
465,രXജി#്  
ഭവനം,,മണ�ാ� േതവ)ി വടേ�വിള 691010

1207224365 സജിയ
1431,ജമീല 

മൻ സിൽ ,ത$മാല േതവ)ി വടേ�വിള 691010

1207228640 സബീന
1682,എം.െക. 

ഹൗJ,െകാല�ം േതവ)ി വടേ�വിള 691001

1207228734 സുനിത
686,അബു 

നിവാJ,കട�ാ�ട േതവ)ി വടേ�വിള 691008
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1207228978 തJനി
553,േകാണ#് 
വീ�,വടേ�വിള േതവ)ി വടേ�വിള 691010

1207229041 സുനിത
50,ൈഷനി 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം േതവ)ി വടേ�വിള 691009

1207230542 േമാളി 253,ജയിൻ  േകാേ$o,െകാല�ം േതവ)ി വടേ�വിള 691001

1207230831 സഫർനിസ
436,കൂ$ിQൽ 

വട�തിൽ ,വടേ�വിള േതവ)ി വടേ�വിള 691010

1207230839 െക. ബി(ു
423,ബീനാമ(ിരം,ലUമി 

പാർpതി നിവാJ േതവ)ി വടേ�വിള 691010

1207232856 -ശീേദവി
449,കൂ$ിംഗൽ 

വട�തിൽ ,വടേ�വിള േതവ)ി വടേ�വിള 691010

1207234802 മല�ിക
1268,ശരവണ 
ഭവൻ  ,െകാല�ം േതവ)ി വടേ�വിള 691001

1207243676 ൈലല
1070,െറയിൽേവേകCാർേ$

RJ,കൺേ5ാെമ5് േതവ)ി വടേ�വിള 691001

1207245422 ,ി ശാരദ
1258,ൈക�Zര#ിൽവീ�,പ

$#ാനം േതവ)ി വടേ�വിള 691001

1207246024 സലീന

503,പ)ിേയ#് 
മ]�ാ� 

നഗർ,വടേ�വിള േതവ)ി വടേ�വിള 691010

1207255287 ഹസീന
571,ത6ാേ=രി വയലിൽ 
പു#ൻ വീ�,വടേ�വിള േതവ)ി വടേ�വിള 691010

1207260074 െമറീന
144,പhൂ�ിൾJ  നഗർ -

187,കട�ാ�ട േതവ)ി വടേ�വിള 691008

1207264109 ഷംല
636,ഫിേറാJ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള േതവ)ി വടേ�വിള 691010

1207274064 േസാഫിയ
345,അ\സൽ  

മൻ സിൽ ,അയ#ിൽ േതവ)ി വടേ�വിള 691021

1207276003 ഷാഹിദ
52,ഫാ#ിമ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള േതവ)ി വടേ�വിള 691010

1207278971 സലീനാബീവി
449,കൂ$ിംഗൽ 

വട�തിൽ ,വടേ�വിള േതവ)ി വടേ�വിള 691010

1207280592 ജാJമി

433,ചിേ,#് 
വയലിൽപു#ൻ വീ�,നൃ◌ൂ

 നഗർ േതവ)ി വടേ�വിള 691010

1207282887 െഷമി

342,സജീർഖാൻ  മൻ സിൽ 
  നhൂ നഗർ ,വടേ�വിള 

 മണ�ാ� േതവ)ി വടേ�വിള 691010

1207284091 ഷീബ
29,തJനി 

മൻ സിൽ,വടേ�വിള േതവ)ി വടേ�വിള 691010

1207285035 െറജീനാ

490,എJ എJ േകാേ$o 
   മണ�ാ�  
നഗർ ,വടേ�വിള േതവ)ി വടേ�വിള 691010

1207285684 ഹസീന
71,വിളയിൽ വീ� 
മണ�ാ�,പളളിമു�് േതവ)ി വടേ�വിള 691010

1207031406 രാധാകൃEണൻ
7,േലഖാഭവനം,രാമൻ കുള

Qര േതവ)ി ശ~ികുളQര 691003

1207032135 േശാഭ െക

1148,െപരും<ഴു#ുെത�
തിൽ ,കാവനാ� 
പൂവൻ പുഴ േതവ)ി ശ~ികുളQര 691003

1207032565 നാസറുദീൻ 822,നാ�  ഭവൻ  ,കുരീ��ഴ േതവ)ി ശ~ികുളQര 691003
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1207033661 െമ,ിൽഡ
145,ഹരി�ാ$ഴിക#്,കാവ

നാ� േതവ)ി ശ~ികുളQര 691003

1207033904 േസാണി
65,കാളേ[ഴ#ു 

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� േതവ)ി ശ~ികുളQര 691003

1207209951 മിനി
552,പ)ിെത�തിൽ ,കാവ

നാ� േതവ)ി ശ~ികുളQര 691003

1207213559 ബി(ു
727,കാ$�പുരയിടം,കാവനാ

� േതവ)ി ശ~ികുളQര 691003

1207219826 ബി(ു

7,െനടുംപറ<ിൽ 
പടി+ാററതിൽ 

,,കാവനാ� േതവ)ി ശ~ികുളQര 691003

1207221624 മിനി

397,കളി��റ#ു 
വീ� ,കുരീ��ഴ,വ)ി�ിഴ

�് േതവ)ി ശ~ികുളQര 691003

1207233478 ജാൻ സിറാണി
1313,േജായൽ 
ഭവനം,അരവിള േതവ)ി ശ~ികുളQര 691003

1207254872 റഹിയാന#്
163,ഷാജഹാൻ മൻ സിൽ ,കാ

വനാ� േതവ)ി ശ~ികുളQര 691003

1207261761 ലാലി
598,കാ$�പുരയിടം,കാവനാ

� േതവ)ി ശ~ികുളQര 691003

1207263036 -പീത
950,േരാഹിണി, 

താ?ിN�ൽ ,വ)ി�ീR േതവ)ി ശ~ികുളQര 691003

1207263221 െകാ[�േമാൾ
1018,പുളിവിളയിൽ ,കാവ

നാ� േതവ)ി ശ~ികുളQര 691003

1207278670 േമരിമXജു
633,പുളിവിള 

കിഴ�തിൽ,കാവനാ� േതവ)ി ശ~ികുളQര 691003

1207041653 സുനിത
420,എJ .െക.ഹൗJ ,നീരാ

വിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207216407 ബി(ു
629,അനു 

നിവാJ ,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207216415 മXജുഷാ.എJ
376,പിേ)#്  

കിഴ�തിൽ ,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207020875 ലതിക എJ
718,വയലിൽപു#ൻ വീ�,

നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207034152 ലൂസി
297,മാതhുJഭവനം,തൃ�ട

വൂർ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691003

1207034711 റീ#
258,മം#ിൽ ,കായൽവാരം,,

കാവനാ� നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691003

1207040758 ഷീല 185,ഇരു�റവീ� ,കടവൂർ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040759 ഫിേലാമിന
236,കാർമൽ 
ഹൗJ,കടവൂർ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041109 മായ എJ
411,ചിറ�േരാ� ,തൃ�ടവൂ

ർ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041377 േമാളി
93,അരീ�കുഴി 

പടി+ാ,തിൽ ,,കടവുർ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041398 ഗീതാകുമാരി
180,Jമിതാഭവൻ  ,നീരാവി

ൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041413

െനൽസൺ 
േജാൺസൺ

131,അ<ല#റെത�തിൽ ,
നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041416

സുവർണകുമാ
രി

140,അXജലിഭവനം,നീരാ
വിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041419 -പിയ പി
432,ൈക�ളളിെത�തിൽ ,നീ

രാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041422 ബീനാ-പസ?ൻ
205,പു#ൻ വിളയിൽ ,നീരാ

വിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601
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1207041470 ൈഷലജ
101,9ാ@രെത�തിൽ ,നിരാ

വിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041485

എൽ .ആന(ഭാ
യി

121,ലU് മിമ(ിരം,നീരാവി
ൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041503 ൈഷലജ
292,പടി+ാേ,കു,ി 
വിളയിൽ ,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041528 സതhഭാമ.െക 499,ഉ]ി ഭവനം,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041552 പIാവതി
291,അ<ല#റവിളവീ� ,നീ

രാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041565 േമരിവിജയ
749,െകാ[�പണയിൽ ,നീരാ

വിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041586 ലാലി.സി
134,അ<ല#റവിള,നീരാ

വിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041595 രാധ.ആർ

639,രവീ-( 
വിലാസം,ചി,ില�ാ� 
വട�തിൽ ,െപരിനാ� നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041598 -പീത 122,തQളംചിറ,നീരാവി_ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041693 ശhംലാൽ
266,കിണറുവിളവീ� ,നീരാ

വിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041757 സീന#് 
454,സുറുമി 

മൻ സിൽ ,തൃ�ടവൂർ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041762 ഗംഗാേദവി
531,ലാൽഭവനം,കടയിൽകി

ഴ�തിൽ ,,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041777 െക ലതാേദവി
337,പിേളള#്  

കിഴ�തിൽ ,,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041792 ഒ.-ശീേദവി
598,കു?ുംപുറ#്  

പടി+ാ,തിൽ ,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041846

വസ> 
കുമാരി

449,വിളയിൽപടി+ാ,തി
ൽ ,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041860 ശാലിനി
175,മൂ=ാരികിഴ�തിൽ ,നീ

രാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041894 രാധിക

812,പുളിവിള വട�തിൽ 
നീരാവിൽ ,െപരിനാ� പി 

ഒ െകാല�ം നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041909 -ശീേലഖ.െജ
173,െച�ാലകിഴ�തിൽ ,നീ

രാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041928 േബബി
117,െനടുനീളംപുരയിടം,നീ

രാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041929 -പസ?കുമാരി
33,േഗാകുല#ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041937

െറസിയ#്  
ബീവി

60,പുളിവിളവട�തിൽ ,നീ
രാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042514 ലീലാമണി
228,കിഴേ�കു,ി 

വട�തിൽ ,,മുരു>ൽ ബി നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042768 ൈഷമ
117,ഇ2ാനുവൽ 
ഭവൻ  ,കുരീ��ഴ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043024 േമരി ഷീബ
57,അഭിലാE 
ഭവനം,കുരീ��ഴ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043524 റഷീദാ ബീവി
807,െഷമീൻ  മൻ സിൽ 
േതാ�ുവിള,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601
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1207045482 സുശീല പി
571,കു?#് വിള 
വട�തിൽ ,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045581 സുേലഖ
370,സമീനാ 

മൻ സിൽ ,മുരു>ൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045688 കു+ി�ു$ി
365,കൺകുറു<ു 
വിള,ഞാറN�ൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189342 രമാേദവി 196,സൗമhഭവനം,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207188634

ഐഷാകു$ി.
ഐ

141,9ാവിള 
െത�തിൽ ,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207188684 നൂറിൻ സ
90,വിളയിൽ 

െത�തിൽ ,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207188702 െജസി
199,േതാണി�ടയിൽ ,നീരാ

വിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207188731 രാധാമണി 489,ആശാ ഭവനം,കടവൂർ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207188745 -ഗNസി
565,ഐപുഴഭവനം,നീരാവി

ൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207188956 സുജാത
861,സുനിൽനിവാJ ,നീരാ

വിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207188800 സth
416,വരേ<ൽവട�തിൽ ,നീ

രാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207188805 ബീമാബീവി
517,േവളി�$്  

വട�തിൽ ,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207188833 രമാേദവി
152,dളാ@രകിഴ�തിൽ ,നീ

രാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207188858

ഫാ#ിമാബീ
വി

117,9ാവിളെത�തിൽ ,നീ
രാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207188903

ഹുൈസബാബീ
വി

510,ഐഷാമൻ സിൽ ,നീരാ
വിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207188923

സgധh.പി.എ
H് 

210,കാരി�ൽ 
വയലിൽവീ� ,നിരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207188927 ഹരീEകുമാർ
449,ഹരീE 

ഭവൻ  ,നിരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207188934 റംല ബീവി
455,േവളി�ാ� 

വട�തിൽ ,നിരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207188957 രജനി
130,വിളയിൽ 

വട�തിൽ ,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207188961 ഷഹുബാന#് 
513,അടു<ുവിളേമലതിൽ ,

നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189003 ജഗദാംബിക
122,ലU് മിമ(ിരം,നീരാവി

ൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189011 ഷീല എൽ
43,ലUംവീ� നം. 

3,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189015

കരുണാകര
ൻ പി)

129,പണയിൽവീ� ,െപരിനാ
� നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189036 -പ}ളാ/

261,െതQ്  
വിളകിഴ�തിൽ ,,തൃ�ടവു

ർ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189064 ലീല
333,വയലിൽ 
വീ�,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189491 േബബി 78,തേ6�ാ$് ,കുരീപുഴ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189510 രാജു.സി
808,േചേന#്  

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189779 െഷരീഫാബീവി
56,വിളയിൽ 

െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601
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1207189755 ദാസൻ 244,ഒ,െ#Qിൽ ,കുരീ��ഴ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189773 ഗീത
2,പറ@ിമാംമൂ$ിൽ ,നീരവി

ൽെപരിനാ� നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207196147 കവിത
0,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,,കടവൂർ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207203484 മീന
568,കാർ#ിക 
ഭവനം,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207203443 -ശീേദവിഅ2
256,വിശാഖ 

ഭവനം,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207203471 ലീല
804,9ാവിള 

െത�തിൽ ,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207203684 �ാനമണി
123,െചറിയകുളQര,,നീരാ

വിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207204719 േരഖ ദർശനൻ
349,രമh 

ഭവൻ  ,പ)ിേവ$[ിറ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207207688 േലഖാ െക
29,കാവടി വിളയിൽ ,സി 

െക പി നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207208217 സിgധു
579,വയലിൽപു#ൻ വീ�,

തൃ�ടവൂർ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207211056 കേരാളിൻ
241,മാതാ 

െഡയിൽ ,മതിലിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207212345 സജീലാ
694,എJ . എJ . 
മൻ സിൽ ,കുരീ��ഴ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207214296 രാേജശCരി
123,മുളN�ൽ 

വട�തിൽ ,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207218686 -ശീേദവിയ2
157,സേ>ാE 
ഭവൻ  ,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207218695

ഹസീനാ 
ബീവി

570,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207219600 ബിനു
165,തേ6�ാ$�വട�തിൽ ,

കുരീ��ഴ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207230305

ഷീബാബീഗം.

എ
493,കളീലിൽ 

പു#ൻ വീ�,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691012

1207230478 ൈലലാമണി
785,മരു?ുവിളേമലതിൽ ,മു

രു>ൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207233449 സരസCതിയ2
314,കല��വിളയിൽ 
വീ�,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207241287 -ശീജ ആർ
439,9ാവിളെത�തിൽ ,നീ

രാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207243339 സgധh
242,െനടുവിള 

വട�തിൽ ,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207247712 ലിസി.ആർ 98,ലിസി ഭവനം,കുരി��ഴ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207248248 ബീനേമാൾ

602,അേശാകം,േമലൂ$് 
െതേ� 

പുതുവലിൽ ,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207250228 ശശികല.െക
258,േകായി��റ#് 

പടി+ാ,തിൽ ,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207250467 തുഷാര 333,സൂരhഭവനം,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207252420 വിനിത
140,കേരാ$്കിഴ�തിൽ ,നീ

രാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601
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1207252905 -പീത
48,െതQുവിള 

പടി+ാ,തിൽ ,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207256817

കൃEണകുമാ
രി

447,വിളയിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,െപരിനാ� നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207262129 ബിgധh
303,െകാ[�പണയിൽ ,നീരാ

വിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207263331

െമഹർ 
നിസാമുxീൻ

535,കാ$�വിളവീ� 
നീരാവിൽ ,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207265203 െഷർളി എJ
662,പടി�ൽ 
വീ�,കുരീ��ഴ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207266637 ഷീബ.വി
103,വിളവിലഴികം,നീരാവി

ൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207267204 േസാഫിയ
229,െത�രുവ#്കിഴ�തി

ൽ,കുരീ��ഴ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207283733 സൂരh#്
298,മണിമംഗലം  
നീരാവിൽ,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207286290 ആമിനാ
447,അൻ സിൽ 

മൻ സിൽ ,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207289200 ൈഷനി ആർ 15,ഓംകാരം,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207295204 -പിയ@
1388,ജി െക 

ഹൗJ,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207295917 മണിമXജുഷ
721,പണയിൽ പു#ൻ  

വീ�,നീരാവിൽ നീരാവിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207230724 ജHി 418,േജാൺവില�,നീതാവിൽ നീരാവിൽ െപരിനാ� 691601

1207082718 േജാണി
1349,ഇട�ു?#്  
വീ�,ആേ�ാലിൽ പ$#ാനം ഇരവിപുരം 691011

1207222604 രാജി.െക.ആർ

408,ന(ാലയം  -ശീ 
ശരവണ നഗർ 

െതേ�െവളിയിൽ 
ഇരവിപുരം,ഇരവിപുരം പ$#ാനം ഇരവിപുരം 691011

1207288443

ജാJമിൻ  
േപാൾ

1103,ലീന 
േകാേ$o,ഇരവിപുരം പ$#ാനം ഇരവിപുരം 691011

1207288464 ബിനിത
227,പു#ൻ വയലിൽ 

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ പ$#ാനം ഇരവിപുരം 691011

1207294105 മ�ു
8,ലാലി 

നിവാJ,വാള#ുംഗൽ പ$#ാനം ഇരവിപുരം 691011

1207295220 മXജു

309,കാശി ഭവൻ  
പടി+ാേ,�ര 
വീ�,ഇല�ം നഗർ പ$#ാനം ഇരവിപുരം 691011

1207071256 രമാേദവി
380,േമേ[രിയിൽവീ� ,പ$

#ാനം പ$#ാനം കിളിെകാല�Za 691021

1207072511 ൈഷലജ
184,െചറുവയലിൽ 

കിഴ�തിൽ ,പ$#ാനം പ$#ാനം കിളിെകാല�Za 691021

1207002251 ലീലാ2
126,േഗാപാലപുരം 
വീ� ,വടേ�വിള പ$#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691021

1207005343 സാലിയ2
774,െവളിയിൽ 

പുരയിടം,,പ$#ാനം പ$#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011262 എൻ  . സു-പഭൻ 851,താരാലയം,പ$#ാനം പ$#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691021
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1207011587 നദീറ
1142,നി2ൂ 

മൻ സിൽ ,പ$#ാനം െവ�് പ$#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015041

കJതൂരിബാN
.എJ

789,KCXLVകാശി അvർ 
കാ<ൗ6് ,പ$#ാനം പ$#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691021

1207073770 താര
1623,െതാടിയിൽ 

വട�തിൽ ,പ$#ാനം പ$#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691021

1207085432 മാജിതാ
44,ചിറവയലിൽപു#ൻ വീ

� ,പ)ിമു�് പ$#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691010

1207187220 ഷാഹിദ
2209,മുനിസി�ൽേകാളനി,

െകാല�ം പ$#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207187379 നസീമ
406,നസീമമൻ സിൽ ,േപാളയ

േ#ാ� പ$#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207187445 പIേശഖരി
127,പ6ാലവയലിൽരു#

ൻ വീ� ,,ജവഹർനഗർ പ$#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207187476 ആരിഫ
757,അൻ സിനാമൻ സിൽ ,

െകാല�ം പ$#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207216030 സബീദ
385,വയലിൽ 

േതാ�് ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207003912 ശhാമള
89,മണി 

വിഹാർ ,കട�ാ�ട പ$#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691008

1207006409 ഇ(ിര 1396,അ[�നിവാJ ,െകാല�ം പ$#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207006590 ബീന
1377,9ാമൂ$ിൽകിഴ�തിൽ ,

പ$#ാനം പ$#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207006616 കൃEണകുമാർ
1591,അടി[ഴിക#്  
വീ� ,പ$#ാനം പ$#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207006996 അനിസ
420,നാഷണൽ  

നഗർ ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207007093 െമഹർനിസ
797,വയലിൽേതാ�് ,നാഷണ
ൽ നഗർ -65,,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207007220 ൈലല
692,വയലിൽേതാ�ിൽ 
വീ� ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207011341 ജഗൻ
780,ബാബു 

വിഹാർ ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207011883 തുളസിഭായി
569,തുളസി ഭവനം, 

ഓറിയ5്  നഗർ ,,പ$#ാനം പ$#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207011935

-ശീേദവി 
േജായി 1314,കനക മ(ിരം,െകാല�ം പ$#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207026367 ച-(േമാഹൻ
713,വാഴവിളകു?#് ,പ$

#ാനം പ$#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207031105 -ശീകുമാരി
1730,േമലൂർകുളQരകളരി

യിൽ വീ� ,കാവനാ� പ$#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207205553 നിഷാന ഷറ\
493,പ6ള 

വയലിൽ ,പ$#ാനം പ$#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207229242

േബണി 
േജ�d 795,േലനിെഡയിൽ ,െകാല�ം പ$#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207244806 രാേജശCരി
104,നം.123, പു#ൻ  

പുൈര,െകാല�ം പ$#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207216021 Jമിതാ റാണി
979,വാറുപുരയിടം,േപാടള

യേ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207006724 ത@2
1761,മുനിസി�ൽ 

േകാളനി,ക�ല6ിമു�് പ$#ാനം മു6N�_ 691001
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1207006826 റംലാബീവി
1798,സജീനാമൻ സിൽ ,ക�ല

6ിമു�് പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207007013

മാട#ിഅ2 
പി

1749,മൂനിസി�ൽ .േകാളനി, 
ക�ല6ിമൂ�് ,േപാളയ
േ#ാ�   െകാല�ം പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207007126

-കിJററി 
േബായി 438,ശാ>ി നഗർ ,െകാല�ം പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207007251

നിഹാൽ 
ഇ�ബാൽ

63,േതാ�ിൽ 
വീ� ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691016

1207007403

ലിഡിയ 
അരുൺ

434,ഹൗJ 
ന.47,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207007691 ൈസനബ
863,വയലിൽേതാ�് ,േപാള

യേ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691021

1207007859 നസിറാബീവി
529,േസാണി 

നിവാJ ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207007887

dളി5ാ  
അേലാഷൃJ

1449,ശാ>ിനഗർേകാളനി 
വീ$്  നന 

19,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207007977 അനീഷ
821,വയലിൽ 

േതാ�് ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207007984 സീന#് 
428,നാHർമൻ സിൽ ,േപാളയ

േ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207008042 റംല
501,േകാവിലഴിക#് ,േപാള

യേ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207008068 െക.രാമരാജൻ
928,എJ .എൻ  .വി. 

സദനം,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207008089 ഹിൽഡാ ദാJ

66,മാമൂ$ിൽ 
പു#ൻ വീ� ,മു6N�ൽ ,,

േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207008093 മാർ-ഗ,് 
439,ഹൗJ ന<ർ 
42,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207008115 ഷീബാ
478,-ഗH്  െഡൽ 

ശാ>ി,േപാേളാേ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207008117 ൈലല.എJ
1303,ൈലലാ 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം പ$#ാനം മു6N�_ 691021

1207008125 ജയ 474,ശാ>ി നഗർ ,െകാല�ം പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207008310 പാരിഷാ
1575,സുൈഹൽേകാേ$o ,

േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207008312 ഷ�ീലാബിവി
1615,ഫാ#ിമാ 

മാൻ സിൽ ,േപാലയേ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207008460

ഹസീനാ 
ബിവി

1688,സജി? 
മൻ സിൽ ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691021

1207008490 ൈബജു
769,വയലിൽേതാ�് ,േപാള

യേ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207008522 നസീമാബീവി
502,പുതുവൽപുരയിടം,മു

6N�ൽ പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207008940 പി.ഉഷ
1329,പ)ി��ര 
െതാടിയിൽ ,െകാല�ം പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207008978 സുധാമണി
606,അരവി(ാലയം,പു#

ൻ കട,,െകാല�ം പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207008991 ഉഷാകുമാരി
551,േകാ$യടിയിൽ 
വീ� ,മു6N�ൽ പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207009005 ജി.രTനാകരൻ

654,മhദുലാ 
ഭവൻ  ,ക?ിേ2ൽ 

െത�തിൽ ,,െതേ�വിള പ$#ാനം മു6N�_ 691001
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1207009040 ഗിരിജ
1785,േതാ$ംമുഖതT 

െത�തിൽ ,മു6N�ൽ പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207009079 രജനി
577,പുതുവൽ 

പുരയിടം,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207009842 സുനിത
2078,ദീപു 

നിവാJ ,,മു6�ൽ പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207009920 സജിത

462,ശാ>ിനഗർേകാളനി  
സൽമാമൻ സിൽ ,േപാളയ

േ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207010077 വിജയ

2105,വളള�ടW  
സുനാമി 

`ാ,്,ഇരവിപുരം പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207010323

പി.എൽ . 
സുേലാചന

964,തു<റ 
വട�തിൽ ,മു6�ൽ പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207084617

ഐവിഅൻ സി
ൽ

354,േകാ-ഓ�േറ,ീW 
േകാളനി,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207187595 ശശികല  എ
682,-ശീകൃEണവിലാസം,

െകാല�ം പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207187327 സരസCതി

2182,മുനിസി�ൽ േകാളനി, 
ക�ല6ിമു�് ,,േപാളയ

േ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207187419 ചുടലി പി
2227,M.C.േകാളനി,േപാളയ

േ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207187596 ശാലിനി
577,പുതുവൽപു#ൻ വീ� ,

െകാല�ം പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207187532 െക.എH�ി
2238,മുനിസി�ൽ 

േകാളനി,ക�ല6ിമു�് പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207187623 അ2_
2218,മുനിസി�ൽ 
േകാളനി,െകാല�ം പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207187629 താഹിറ
1356,െസ,ിൽെമ5്  

േകാളനി,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691010

1207203767 െനജീറാ ഭാനു
766,െസ,ിൽെമ5്  

േകാളനി,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207205539 ച�ാണി

2230,മുനിസി�ൽ 
േകാളനി,േപാളയേ#ാ� ,,

െകാല�ം പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207212199 ഫാ#ിമ

747,ൈലലാ 
മൻ സിൽ ,േപാളയേ#ാ� ,,

െകാല�ം പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207222390 െമഹർനിസ
597,വയലിൽ േതാ�്  

,,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691016

1207229106 മൂർ#ി
1737,എംസി 

േകാളനി,െകാല�ം പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207230007

പി 
കു+ുേമാൾ

780,ബാബു 
വിഹാർ ,േപാേളാേ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207230643

സ�ീർഹുൈസ
ൻ

116,വയലിൽ 
േതാ�്,മു6�ൽ പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207231005 േരാഹിണി സി
704,പുതുവൽപുരയിടം,

േപാള Nേ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207236992

ത@മാറി 
അ2ാൾ

1513,പുതുവൽപുരയിടം,മു
6N�ൽ േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207241422 -പീത
1510,പുതുവൽപു#ൻ വീ�,

െകാല�ം പ$#ാനം മു6N�_ 691001
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1207254881 അ<ിളി
1760,പുതുവൽപുരയിടം,

േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207256048 ആശ
1750,മുനിസി�ൽ 
േകാളനി,െകാല�ം പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207257441 െമറി
1630,ശാ>ി നഗർ -

38,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207260859 ഹസീന ആർ
1405,സി.എJ.നഗർ -

11,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207266404

സീന#് 
ബീവി

959,വാറുപുരയിടം,േപാളയ
േ#ാ� പ$#ാനം മു6N�_ 691021

1207275362 മാലിനി െജ
1220,-ശീമംഗലം,േപാളയ

േ#ാ� െകാല�ം പ$#ാനം മു6N�_ 691001

1207216744 നസീമ
368,വയലിൽ 
േതാ�് ,െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691001

1207216753 കാേവരി
1109,മണലിൽ െതാടിയിൽ 

വീ� ,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207216757 വിേനാലിയ
161,പ6ാലവയലിൽ ,െകാ

ല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207006678 ജലജ
11339,പു#ൻ പുരയിൽ ,

െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207007265 താഹിറ
920,വയലിൽേതാ�് ,േപാള

യേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207007267 ബീവിജാൻ
81,വാറുവിള 

വീ� ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207006584 മാജിദ
756,വയലിൽ 

േതാ�് ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691001

1207005850

രാമച-(ൻ  .ആ
ർ 464,മണി[ഴികം,െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691001

1207005992 -പസ?
765,പാ$#ിൽ വീ� ,,പ $ 

#ാ നം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207006000

െക. 

സേരാജിനിയ
2

872,ഡി. രാo 
േഹാം,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207006068 േകാമളം
365,അ�ര 

െത�തിൽ ,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207006225 കൃEണേവണി
1067,9ാമൂ$ിൽകിഴ�തിൽ ,

പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207007271

സി.എൻ  .സജീ
W

532,പു#ൻ  
പുരയിൽ ,െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207006308 ഷഫിയാബീഗം
1330,എ�HർവീJ 
മൻ സിൽ ,െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207006344

ഗീതാ 
േമാഹനൻ

520,സേ>ാE ഭവൻ  
9ാമൂ$ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207006407 അൽേഫാൺസ
770,നhൂഹൗJ ,േപാളയ

േ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691001

1207006512 ഹസീന
961,വയലിൽ 

േതാ�് ,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207006536 അംബിക 98,കുളQരവീ� ,െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207006541 ൈഷജു
957,വയലിൽ 
േതാ�് ,െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207006592 അംബിക
1068,9ാമൂ$ിൽകിഴ�തിൽ ,,

െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207006614 സുേരEകുമാർ
674,വയലിൽ 

േതാ�് ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021
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1207006630 ച-(ിക രാജൻ 43,കുളQര ഹൗJ ,െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691001

1207006641 അൽേഫാൺസ
378,തറയിൽ 
വീ� ,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207006642 വിEണു
305,9ാമു$ിൽകിഴ�തിൽ ,,

െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207006753 സീന#് 
365,െസ,ിൽെമ5്  

േകാളനി,W�േ�വിള പ$#ാനം വടേ�വിള 691001

1207006891 sെളൻ
275,കാേറാളിൽഹൗJ ,പ$

#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207006914 ഷിബു 84,വാറുവിള,െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207006927 ഭരതൻ പിളള
902,വയലിൽ 

േതാ�് ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207006990 വിനീത ജി
1465,സുകുമാര 
മ(ിരം,,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207007186 സുൈബദ
228,വയലിൽേതാ�് ,േപാള

യേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207007003 ശശി 1958,വാരുവയൽ ,െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691001

1207007016 കുമാരി
661,വയലിൽ േതാ�ിൽ 
വീ� ,,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207007044 സംഷീനാ 459,വയലിൽേതാ�് ,െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207007045 അസൂറ
862,വയലിൽേതാ�് ,േപാള

യേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207007263 താoനിJ
788,വയലിൽേ#ാ�് ,േപാള

യേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691001

1207007288 സുനിതാബീവി

937,നസിയ 
മൻ സിൽ ,,േപാളയേ#ാ� 

െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207007311 ലളിതാംബിക
1584,െതQിലഴിക#്  

വീ� ,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207007355 താജുനിസ
405,വയലിൽേ#ാ�് ,പ$

#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207007396 ബൾ�ീJ
861,വയലിൽേതാ�് ,േപാള

യേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207007419 ജമീല
965,െഷരീഫാ 

മൻ സിൽ ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207007434 ഹയർനിസ

331,ആമിനാ 
മൻ സിൽ ,നാഷണൽനഗർ -

125,,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207007437 സജീല
1029,വയലിൽേതാ�് ,േപാള

യേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207007469 ബീമാബീവി
938,അ\സാന 

മൻ സിൽ ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207007589 അജിത
783,അംജി#്  

നിവാJ ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207007610 നാഗൂർ ഉ2
1152,വയലിൽേതാ�് ,േപാള

യേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207007615 ഷീജ
788,വയലിൽ 

േതാ�് ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207007634 സജിത
422,വയലിൽേതാ�് ,േപാള

യേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207007651 \േളാറ
835,വയലിൽേതാ�് ,േപാള

യേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691001

1207007708 ബീമ 681,വയലിൽേതാ�് ,െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

Page 442 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207007772 ജാJമി
789,വയലിൽേതാ�്,േപാള

യേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207007778 സഫിയ
1224,വയലിൽേതാ�് ,നാഷ
ണൽനഗർ ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207007793 മണിമു#് 
969,വയലിൽേതാ�് ,േപാള

യേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207007805 സുനിൽകുമാർ
117,ച-(വിലാസം,വടേ�

വിള പ$#ാനം വടേ�വിള 691010

1207007813 സുൈബദ
1326,വയലിൽേതാ�് ,േപാള

യേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207007825

സീന#്  
ബീവി

1139,വയലിൽ 
േതാ�് ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207007851

എH് .ബദർനി
Hാ

830,നിHാമൻ സിൽ ,നാഷണ
ൽനഗർ -111,,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207007862 ഷമീമ.എJ

1007,ൈഷനി 
മൻ സിൽ ,നാഷണൽ നഗർ -

175,,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207007967 നൂർജഹാൻ
82,െസ5്ആ5ണീJ 
വില�,ക�ല6ിമു�് പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207007987 കമർനിസ
751,നാഷണൽനഗർ -
70,,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207008236 െഷമീദ

789,ജസർ മൻ സിൽ  
നാഷണൽ 

നഗർ ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207008519 ൈസഫുനിH
856,വയലിൽ 

േതാ�് ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207014071

േമരി ലിന,്  
േജാൺ

689,േഹാളി േമരി 
േകാേ$o ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691001

1207015183 ത@2യ2
1195,വയലിൽേതാ�് ,േപാള

യേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691001

1207028152 ഹസീന
1089,പുതുവൽപു#ൻ വീ�,

െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691001

1207071731 നസീമ
598,െചറുവയലിൽ ,പ$#ാ

നം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207073692 എ.സതീജ 557,ശശി മ(ിരം,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207073436 െഫർഡിനാ5് 
836,മിനി 

വിഹാർ ,,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207073730 ഗിരിജകുമാരി 301,പാ,Zർ ,െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207073500 സേരാജം 821,മുരുക ഭവനം,െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691008

1207073858 -പസ?
1597,തhാഗരാജ 
മ(ിരം,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207074577 മാiിൻ 906,േജായിേഹാം,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207074111 േസാണിയ
1485,വാഴവിള കു?#്  

വട�് ,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207074347 രാഗിണി
735,വാഴവിള 

വട�തിൽ ,,െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691010

1207077245

നളിനമണി.െക
  മണിയ2

654,ലാൽനിവാJ ,പ$#ാ
നം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207081554 മിനി -പസാ/
517,ജയ-പകാ�മ(ിരം,പ$

#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021
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1207082289 ബി(ു
124,-ശീസരസCതി 
ഭവൻ  ,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207082301

എJ . 
രാേജ-(കുമാർ 465,പവി-തം,,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207082375 ലീല
391,ജയാ 

നിവാJ ,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207187197 േശാഭേമാഹൻ
82,അഖിലാലയം,JNRA-

19,വാരുവയൽ പ$#ാനം വടേ�വിള 691001

1207187211 റസീന
39,ഷിdനാമൻ സിൽ ,േപാള

യേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207187221 വTസല
762,മണലിൽെതാടിയിൽ ,

െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207187230 െജസി റാണി
1373,9ാമൂ$ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207187236 സുജ.എH് 
1202,കുളQര 
വീ� ,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207187269

േബായJസിം
സൺ

1249,െനvZർേകാേ$o ,െകാ
ല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207187273 െനസീമ 178,വയലിൽേതാ�് ,െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691019

1207187279 ഐഷ
773,ച-(ഭവനം,േപാളയ

േ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207187296 െമഹർബാൻ

534,െമഹർബാൻ  
മൻ സിൽ ,േപാളയേ#ാ� 

െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691001

1207187405 സീന#് 
779,വയലിൽ 

േ#ാ�് ,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207187522 വാവാ[ി
696,വയലിൽ 
േതാ�് ,െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207187531 സുജാത

1232,സുധാനിവാJ 
ജവഹർ 

ജ൦sഷൻ ,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207187536 ഹനീസ
751,വയലിൽേതാ�് ,േപാള

യേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207187556 അനീസ
1199,വയലിൽേതാ�് ,േപാള

യേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207187567

റഹുമ#്  
ബീവി

979,വയലിൽേതാ�് ,േപാള
യേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207187572 സജീന.എJ
782,വയലിൽ 

േതാ�് ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207187578 രാൈജ-(ൻ 1370,സാ-(ിമ,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207187608 മുംതാJ
833,വയലിൽേ#ാ�് ,േപാള

യേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207187614

േ-തസhാ2 
രാജു

865,വയലിൽേതാ�് ,േപാള
യേ#ാ� െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691001

1207187630 സീന#് 
1048,വയലിൽേ#ാ�് ,േപാ

ളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207187635 ആബിദാബീവി
236,വയലിൽേതാ�് ,േപാള

യേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691001

1207187636 െസലീന എ .

914,സുറുമി 
മൻ സിൽ ,,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207187637

െനബിസ 
ബീവി

940,വയലിൽ 
േതാ�് ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207201017 വി?ിേമാൾ
831,വിമലാംബിക 
േകാേ$o ,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021
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1207205595

െഷരിഫാ 
ബീവി

1303,വയലിൽ 
േതാ�് ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207207085 സേനാബിയ
439,വയലിൽേതാ�് ,േപാള

യേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207210397 റജീന
438,വയലിൽ 

േതാ�് ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207212517 ആരിഫ ബീവി
421,നാഷണൽനഗർ ,വയലി

ൻ േതാ�് ,,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207212518 റസൂൽബീവി
778,വയലിൽേതാ�് ,,േപാള

യേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207212749 നദീറാ
309,വയലിൽേ#ാ�്,പ$

#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207213709 ഷംല
369,വയലിൽ 

േതാ�് ,,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691001

1207214031 സലീന
388,മൂലയിൽ 
വീ�,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207218131 േശാഭിത
429,വയലിൽ 
േതാ�് ,െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691001

1207221452 കരൺ
35,ൈത�റ<ിൽ വീ�,പ 

$ #ാ നം പ$#ാനം വടേ�വിള 691001

1207221474 ഷീജ

91,വയലിൽ 
േതാ�് ,േപാളയേ#ാ� ,,േപാ

ളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207222680 സജീന

963,വയലിൽ 
േതാ�ിൽ ,േപാളയേ#ാ� ,

േപാേളേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691010

1207224098 ഗീത
40,െത�ട#്  പു#ൻ  

വീ� ,,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207224122 അജിത.എ 482,ചു@#്  വീ� ,െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691010

1207228170 -ശീേദവി ബി 152,-ശീരംഗം,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207228544

െനസിയാ 
ഹമീ/ 77,മാനJ,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207228645 െടHി
204,െപ,്സി 

ഡയൽ ,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207229246 െഹലൻ
1065,9ാമൂ$ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207229248 സCnന
1068,9ാമൂ$ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207230466 സജീന
374,േതാ�ിൽവീ�  പി 
ആർഎ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691010

1207230650 െഷമീന
240,വയലിൽേതാ�്,േപാള

യേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691011

1207231000 സബീന എ
339,സഫീനാ 

മൻ സിൽ ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207231002 എ[് .െഷമീമ
938,അ\സാന 

മൻ സിൽ ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691001

1207231341 സുനിത
135,വയലിൽേതാ�്,േപാള

യേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207231731 ഷാനിഫാ
368,വയലിൽേതാ�ിൽ ,േപാ

ളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207234370 ബീന
543,െജ എൻ  ആർ എ 

131 ബി,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207235272 ഐഷ
242,വയലിൽേ#ാ�്,േപാള

യേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691010

1207237040

എJ .സേ>ഷ
റാണി

10,മൂലയിൽ 
വീ�,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021
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1207238140 സൂസ?
83,റീമാ മൻ സിൽ , ഹൗJ 

ന<ർ 151,െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207238410 ആഷി�് 
132,എ െക 

മൻ സിൽ ,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691010

1207239670 അനീസ
356,അനീസാ 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691001

1207241144 അനിത
251,േതാ6ലിൽ 
വീ�,വടേ�വിള പ$#ാനം വടേ�വിള 691010

1207242167

ഹസീനകബീർ 
എH്

250,േതാ�ിൽ 
ഹൗJ,െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691001

1207242395 ജാJമി
358,വയലിൽേ#ാ�്,െകാ

ല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207245874 െമഗളിൻ  െജ 526,െമരിലാ5്,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207246106

അനിത 
നാരായൺ

842,മിറ�ിൾ 
ഗാർഡൻ  ,വടേ�വിള പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207246296 ദീnതി
1036,വയലിൽപു#ൻ  

വീ�,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207248786 ശdന എൻ
90,യാനി 

നിവാJ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207249044 അൻ ഷാ/
10,െബN#ൂ?ർ ,േപാളയ

േതാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691001

1207249367 കവിത
648,മണലിൽ െതാടിയിൽ 

വീ�,െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207251030 ശhാമള 222,അജിേമാൻ  ,കട�ാ�ട പ$#ാനം വടേ�വിള 691008

1207255959 വൽസല
380,വയലിൽപു#ൻ വീ�,

പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207256914 അനിസ
406,വയലിൽേതാ�ിൽ ,െകാ

ല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207257616 െപാ?2
844,-പീയാഭവൻ  ,ജവഹaന

ഗർ പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207257927 വTസല
208,പുതു�ാലിൽ 
വീ�,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207259174 നിഷാദ
7,ഫിേറാJ 

മൻ സിൽ ,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691010

1207259254

ജൂലിയ,് 
ഡി-കൂJ

663,െകവിൻ J 
െഡയിൽ ,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207261037 കീർ#ി ആർ 38,വൃ(ാവൻ  ,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691012

1207261365 േലഖ  െക
1302,മണലിൽ 

െതാടിയിൽ ,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207261379 അജിത
1327,മണലിൽ 

െതാടിയിൽവീ�,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207261700 സുദർശന
490,െതQിലഴിക#് 

വീ�,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207262184 മീരാേമാൾ 250,വയലിൽേതാ�്,െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207262630 ദീപ
161,മണലിൽ െതാടിയിൽ 

വീ�,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207262950 അനിത
468,അഭിന(് 

ഭവനം,അയ#ിൽ പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207263298 മാജിത
400,വയലിൽേ#ാ�്,േപാള

യേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021
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1207263329 എലിസബ#്
439,േബാബൻ  

നിവാJ,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207263517 ജലജകുമാരി
635,ഷൺമുഖവിലാസം,േപാ

ളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691010

1207265137 മേഹശCരി
989,അംബാൾ 
ഭവൻ  ,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207266905 െസറിൻ 17,പI മ(ിരം,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207267136

ആർ  
രാജലU്മി

1057,െപരുമാൾ 
ഇല�ം,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207268156 ൈസറാബാനു
338,വയലിൽ 
േതാ�്,െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207269098

-പസീതാ 
റാണി പി.എം 844,തിലകം,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207269649 ആമിന
440,വയലിൽ 

േതാ�്,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207269668 സഫർ?ിസ
269,നുൈസബ 

മഹൽ ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207270302 ശശികല എJ
19,മണലിൽ 

ഹൗJ,െച2ാമു�് പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207271795 െസലീനാ
210,െനസിd 

മൻ സിൽ ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207272868 വിജേയ-(നാ�
566,അമൃത 

നിവാJ,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207274991 ഷാഹിദ എ
888,ശാ>ി 

നഗർ ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207275639 മ�ു െക
1378,വയലിൽേതാ�് 
േപാളയേ#ാ�,െകാല�ം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207282190 ദീപ എJ
898,ൈകതN�ക#് വീ� 
ജനകീയ നഗർ ,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691010

1207290181 ജന-പിയ
442,പു#ൻ  

പുരയിൽ ,വികാJ നഗർ പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207290394 ഹസീന
1166,കൃEണ മ(ിരം 

ജനകീയ നഗർ ,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207291221 അനു 891,രാo  ഭവൻ  ,പ$#ാനം പ$#ാനം വടേ�വിള 691010

1207293703 ഫാ#ിമ

72,വയലിൽേതാ�് 
നാഷണൽ 

നഗർ ,േപാളയേ#ാ� പ$#ാനം വടേ�വിള 691021

1207263831 ഡയാന
176,ജീസJഭവൻ  ,തൃ�ടവൂ

ർ പതിെന$ാംപടി കിളിെകാല�Za 691601

1207040320 ലതിക 687,ചാമവിള,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207040331 സുമതി 703,കല�Zർവിള,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207217639 സCർ]ലത
262,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207021241 ൈലല 152,ത@വിലാസം,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207040063 റജീന സിറിൾ
480,അനു-ഗഹ 
ഭവൻ ,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207040070 കാർതhായനി 598,തു6ിൽവീ� ,,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207040119 ലതിക കുമാരി 441,രാധിഭവൻ  ,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601
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1207040223 സുമഅനിൽ 280,-പീയ@ാലയം,കടവൂർ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207040229

എH് .അേശാക
ൻ

428,ഇട#ു6ിൽ 
വീ� ,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207040383 രാജമണി 299,നിതിൻ  ഭവനം,കടവൂർ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207040404 ൈലല
99,ൈവ�താഴ#ിൽ ,കട

വൂർ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207040415

സുേരEകുമാർ .
എJ 428,ഇട#ു6ിൽ ,,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207040440 ത@[ി 96,കാരി[ാലിൽ ,കടവൂർ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207040511 കാർ#ിക
333,കാവുംമൂ$ിൽവീ� ,മതി

ലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207040516 ഉഷാ കുമാരി
220,പു>ല 

വട�തിൽ ,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207040538

വിശC ലത 
േജാസ\

403,ചിറയിൽ 
വീ� ,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207040660 ഉഷാകുമാരി
294,സgധhാ ഭവൻ   
ഇരവുചാലിൽ ,കടവൂർ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207040734 ജയിൻ
117,കുളQരേമലതിൽ ,മതി

ലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207040744 നിർ2ല
87,പുമംഗല#്  
വീ� ,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207040993 സരസCതി
234,ലUമിവിലാസം,കടവൂ

ർ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207041011 സുനിത
129,കീരി#ാന#്  

വീ� ,കടവൂർ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207041154 രാമച-(ൻ  .ബി
318,പ)ി��രയിൽ  

വീ� ,കടവൂർ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207041158 ഭാരതി 71,വിജയനിവാJ ,കടവൂർ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207041229 മണിയ2
212,കിളാ$പടി+ാ,തിൽ ,

കടവൂർ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207043724 സീത
495,ൈവ� 

താഴതിൽ ,കടവൂർ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207044075 സുഷമ 100,ആ,Zർ വീ� ,കടവൂർ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207044208 സgധhാ 594,ആന( ഭവൻ  ,കടവൂർ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207196133 സുധാകുമാരി
29,മ]ാേ=രി 

െത�തിൽ ,കടവൂർ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207198584 -പസ? 484,േജാJ ഭവൻ  ,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207204388 മരിയ ആന(ി
34,മംഗല#ൂകിഴ�തിൽ ,പ

തിെന$ാംപടി പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207204705 സുജാത 356,േപനഴിക#് ,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207210383 സിർള
89,െകാ$ാരാം 

പുതുവൽ ,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207210850 േബബി ഗിരിജ 181,ജഗൻ  നിവാJ ,കടവൂർ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207212601 -ഗിയിസി 657,കുളQര വീ� ,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207213210 ബീന
824,ചി,ാല�ൽ  
വീ� ,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207214342 ലാലി 674,രാo ഭവനം,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

Page 448 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207219339

ആശ.എJ .നാ
�

431,ആ<ാടി 
മ]ാേ=രി,കടവൂർ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207221772 െക.ബാബു

455,കു?#ു 
കിഴ�തിൽ ,മതിലിൽ ,തൃ�

ടവൂർ ,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207230477 രാജി
133,അ<ാടി  മ]ാേ=രി 

െത�തിൽ ,കടവൂർ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207230817 ബീനകുമാരി 603,-ശീജനിവാJ,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207231317

ശർ2ിള 
കുമാരി

1061,മ]ാേ=രി 
പടി+ാ,തിൽ ,കടവൂർ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207235773

ഫിേലാമിനേലാ
യിk 47,േറാJ വില�,കടവൂർ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207245784

േസാണി 
േസവhർ 370,പൂ@ാവനം,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207247210 വിജയലU്മി
243,േമലയിൽ 
ഹൗJ,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207247684 െജനി 5,ബT ലേഹം,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207250127 സുചി-ത
152,പറ@ിമാംവിള 
വീ�,തൃ�ടവൂർ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207251329 ബിയാ-ടിJ 368,േജായിഭവനം,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207251445 ഫിേലാമിന
401,വിനു 

േകാേ$o,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207253920 ആശ
246,മ]്കുഴി 
വീ�,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207255561 മിനി
141,െതേ��ടW 

കായൽവാരം,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207267425 െമർളിൻ
866,ൈ-ക�് 

വില�,മതിലിൽ െകാല�ം പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207274070 സരിത 502,സരിത ഭവനം,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207274342 െഡNസി
0,കാവുംമൂ$ിൽ 
പുതുവൽ ,മതിലിൽ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207285221 ജിഷ 92,സുേരE ഭവനം,കടവൂർ പതിെന$ാംപടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207045388 മിനി.എൽ
266,പനമൂ$ിൽ 

െത�തിൽ ,പനമൂ� പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207041816 രാധാമണി.ആർ
332,കാരാN�ൽെത�തിൽ

,നീരാവിൽ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691602

1207044298 രാേജശCരി
45,െതേ�വിള, 

ഉപാസന,മുരു>ൽ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207044957 പIിനി 76,പ>ിയിൽ വീ� ,മരു(ൽ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207044852 രാഖി ബി
448,മാമൂ$ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,പനമൂ� പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207044866 ഉഷാകുമാരി
98,വിEണുഭവൻ  ,നീരാവി

ൽ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207044944 രാധ
31,വിളയിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,െപരിനാ� പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207045003 ശhാമള
324,െതേ�കാരി�ൽ ,നീരാ

വിൽ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207045023 -പമീള.എം. 259,കു?ുംപുറ#് ,പനമൂ� പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601
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1207045082 സുൈലമു#് 
1178,പാ6ിയാംവിളവീ� ,മു

രു>ൽ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207045094 ആർബീന
370,െക വി 

ഭവൻ  ,നീരാവിൽ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207045143 എJ േലഖ 166,മാ<ുഴവീ� ,നീരാവിൽ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691602

1207045152 വിജയലത
421,മാ<ുഴവീ� ,പനമൂ� 

നീരാവിൽ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207045172 സുശീല
278,-ബ}മാലയം,െപരിനാ

� പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207045195 സുധാമണി
84,കാവിൈ5െത�തിൽ ,കു

�ണ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207045209 അജയൻ
458,പനമൂ$ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,െപരിനാ� പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207045236 ൈഷല
264,പനമൂ$ിൽെത�തിൽ ,പ

നമൂ� പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207045240 അ<ിളി
263,സുരഭിലം 

പനമൂ�,നീരാവിൽ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207045288 േസാഫിയ
52,കാരിN� 

വയലിൽ ,നീരാവിൽ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207045311 ഇ(ിര
262,െതേ�വിളവട�തിൽ ,

കൂ�ണ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207045340 കനക 54,െതേ�വിള,മൂരൂ>ൽ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207045348 േസാമവല�ി
134,ഞാറ�ാ$്  

പടി+ാaറതിൽ ,പനമൂ� പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207045476 സുഗ>കുമാരി
119,േതാ$ിൻ കരെത�തിൽ ,

നീരാവിൽ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207045574

സേ>ാEകുമാ
ർ

244,കുളQരകിഴ�തിൽ ,നി
രാവിൽ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207046293 വഹീദാബീവി
129,കു?ുവിള 
മഠം,ഞാറN�ൽ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207188619 ശhാമള ടി
327,കാരി�ൽ 

െത�തിൽ ,നീരാവിൽ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207188620

േ-പംേലഖ.എം.

െക. 211,മാ2ൂ$ിൽ ,പനമൂ� പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207188922 സൗമh
405,തറേമൽകിഴ�തിൽ ,നീ

രാവിൽ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207207178 അംബിക
251,കയനിയിൽ 

വട�ിൽ ,നീരാവിൽ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207207210 സിgധു
141,ൈകനിയിൽ 

വട�തിൽ ,െപരിനാ� പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207207995 സുബീർ ഷാ
271,മ]Zർ 

വട�തിൽ ,നീരാവിൽ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207219973 േശാഭന
28,കാർ#ിക 
ഭവനം,െപരിനാ� പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207221910 ലതിക 179,വാറൂർവീ�,െപരിനാ� പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207234782 ആശാ േമാൾ
472,കാരിN�ൽ 
വീ�,നീരാവിൽ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207243268

സുമംഗല 
എJ

248,തറേമൽ 
കിഴ�തിൽ ,നീരാവിൽ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207243992 -പീത സി 18,-ശീ വ�ം,െപരിനാ� പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207245579 സിgധു െക
320,ൈചതനh,പനമൂ�   

നീരാവിൽ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601
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1207246198 ശാ>ള
187,െകാ[v#ുവീ�,നീരാ

വിൽ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207246783 സിൽവി എJ 697,താരാനിവാJ,പനമൂ� പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207247177 സുധാമണി 755,േതാ$�ംകര,നീരാവിൽ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207247292 -ശീേദവി 138,േജാളിഭവനം,കു�ണ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207247853 അനിജ B S

184,അനുഭവനം 
,കാരിN�ൽ 

െത�തിൽ ,നീരാവിൽ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207250470 ഉഷ

37,-ശീകൃEണവിലാസം,മു
രു>ൽ പനമൂ� 
െപരിനാ� പി ഒ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207254733 രജിത.പി 214,സൗപർ]ിക,നീരാവിൽ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207258237 േസാമലത 17,അശCതിഭവൻ  ,പനമൂ� പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207258558 ഊർ2ിള
428,പനമൂ$ിൽ 

െത�തിൽ ,പനമൂ� പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207259216 സുധർ2
277,കാരി�ൽ 

വട�തിൽ ,െപരിനാ� പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207260834 ബി(ു

210,താ?ി�ൽ 
പടി+ാ,തിൽ , അന(ു 

ഭവനം,നീരാവിൽ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207273595

അനുപമ വി 
െക

45,മാ<ുഴവീ$ിൽ ,േകാ$
N�കം പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207292076 -പവിത
32,പ>ിയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കു�ണ പനമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207044885 സുലജ 806,വളവിൽ ,കു�ണ പനമൂ� െപരിനാ� 691601

1207204701 ശശിലത
178,കയനി 

വട�തിൽ ,നീരാവിൽ പനമൂ� െപരിനാ� 691601

1207045048 റഹിയാന#് 
39,അoമൽ 

മൻ സിൽ ,കു�ണ പനമൂ� ശ~ികുളQര 691601

1207018023 േഷർളി
1514,ആ,�കാൽപുതുവൽ ,

െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം ഇരവിപുരം 691011

1207015219 പുEപം
1465,എ[്  സി 

േകാ<ൗ6് ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016063 സീന#് 
1306,എ[് .ആ5് .സി.േകാ<ൗ

6് ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016110 ൈസനബ

1375,എ[്  
ആ5് .സി.േകാ<ൗ6്  

,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016177 രാജം െനേ,ാ

1553,ശ@ർ നിവാJ 
C/O.ശ@ർ 

െട��യിൽJ ,പളളിേ#ാ
$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016202 ലൂവിJ
1009,നhൂ 

േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016218 ഷീല
785,അനു-ഗഹ നഗർ 196 

,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016432 െമൽ�ി

1026,നhൂ േകാളനി 
അനു-ഗഹനഗർ ,പളളിേ#ാ

$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016462 ജൂലിയ,് 
1206,െസ�Cറി നഗർ 131 

,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016481 െക.ജി.ആ5ണി
455,കhൂ.എJ .എJ .േകാള

നി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006
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1207016506 െനൽസൺ
1029,നhൂേകാളനി,പ)ി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016576 ഉഷ
575,ജലീല 

േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016600 ലീന
333,എ[്  ആ5്  സി 

േകാബൗ6് ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016605 മിനിേമാൾ
862,ടി5� 

േകാേ$o ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016611 േബബി

1144,െകാടിമര#ിനുസമീ
പം 

െസ�Cറിനഗർ ,പ)ിേ#ാ
$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016618 േറാസിലി
46,അനു-ഗഹ 

നഗർ ,പ�ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016626 േമാളി
399,കhൂ എJ എJ 
േകാളനി,പ�ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016629

അ[ാ2 
ത@[ൻ

336,Q SS 

േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016643 ഗിൽഡ
539,QSSS 

േകാളനി,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016664 ഗിൽഡ

947,അനു-ഗഹ ഭവൻ  , 
ഓഫീJപുരയിടം,പളളി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016666 േജാJഫിൻ

858,േജാJ ഹൗJ 
േJനഹതീരംനഗർ ,പളളി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016672

ഫിൻ -ടിയ 
േമരി

292,ഡിേ�ാ 
പുരയിടം,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016673 കാർമൽ
1368,േഡാൺേബാJേ�ാ 
നഗർ  -52,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016677

റീ# 
െസല�ൻ

1065,അനു-ഗഹ 
നഗർ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016678 െമനാൻ സി
716,േമ#നഴികംപുരയിടം,

പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016683 വിമല

372,െവളി[ം നഗർ -111, 

കhുഎJഎJേകാളനി,പള
ളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016689 െജസി
1213,കട��റംപുറംേപാ�് ,

പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016692 പൗളിൻ
454,െസ�Cറി  

നഗർ ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016709 ബിജിേമാൾ
735,നhൂേകാളനി,സC�Cർ 
നഗർ -93,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016710 രാജി

1266,എ[് .ആ5് .സി 
േകാളനി,ഗാgധി നഗർ -

141.,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016713

അൽേഫാൺസി
യ

1240,ഗലീലി നഗർ -
126,പളളിേ#ാ$ം,,പ)ി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016714 െജസി
1395,േഡാൺ േബാJേകാ 

നഗർ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016718 ബി(ുേമാൾ

1097,നhൂേകാളനി 
അനു-ഗഹനഗർ ,പളളിേ#ാ

$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006
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1207016721

-പിൻ സി 
േസവhർ

1582,േഡാൺേബാJേകാ
േകാളനി  

അXജലിനഗർ ,പളളിേ#ാ
$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016729 മാജിത
475,കhൂ എJ എJ 
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016733 ജൂലി,് 
450,QSS 

േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016738 െ,ൽമ

211,ഡിേ�ാപുരയിടം 
പ)ിേ#ാ$ം,പ)ിേ#ാ

$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016752

അൽേഫാൺസി
യ

373,െവളി[ം നഗർ കhു 
എJ എJ 
േകാളനി,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016768 അജിത

416,കhൂ എJ എJ 
േകാളനി െവളി[ം 
നഗർ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016769 െറN[ൽ
731,നhൂേകാളനി,പ)ിേ#ാ

$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016770 ലി5ാ
964,െകവിൻ േകാേ$o,പ)ി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016781 ഷാർള,് 
47,മരിയ 

ഭവൻ  ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016783 സുമിന

155,കhൂ എJ എJ 
േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം,,പള

ളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016790 െസലിൻ

227,േമരിവില�, 
Jേനഹതീരം നഗർ -

261,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016802 െടൽമ

1974,നhൂേകാളനി 
അനു-ഗഹ 

നഗർ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016803 ലിസി 361,QSS േകാളനി,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016820 േ-ഗസി
442,പ)ിേ#ാ$ം,പളളി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016830 ലില�ി
1930,ഫിഷർെമ5് േകാളനി,പ

)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016861 െസലിൻ

124,എ[്  
സി.േകാ<ൗ6് ,പ)ിെ#ാ

$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016875 മറിയാ2
219,ഡിേ�ാപുരയിടം 

ഗലീലിനഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016879 െമ,ിൽഡ
1099,കhൂ എJ എJ 
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016891 -ടീസാ
1173,െസ�Cറി 
നഗർ ,പ�ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016896 െവേറാണി�

572,െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി കhൂഎJ എJ 
േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016903 ഉഷ
835,മാടെ#Qു 

പുരയിടം,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016910 മറിയ�ു$ി

6194,ബീ[്  
േറാk ,പളളിേതാ$ം,,പ)ി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691502
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1207016911 ഷീല
1335,േഡാൺേബാJേകാ 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016912 േമാളി
182,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016924 വhാകുലം
1389,കട��റംപുറംേപാ�്,

പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016934 രതിേമാൾ
551,േലബയഴികം 

പുരയിടം,േജാനക��റം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016941 ബി(ു
1353,േഡാൺേബാJേ�ാ 
നഗർ -86,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016945 ലൂയിJ
1159,Jേനഹതീരം നഗർ -

44,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016951 േജാസൈഫൻ
629,സCnന�ൂ�  

അനു-ഗഹനഗർ ,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016971 സബീലാബീവി
197,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016979 നിർ2ല
1769,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017135 ശാ> 172,ശാ>ി നിവാJ ,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017006 േമRസി
1885,ഫിഷർെമൻ  

േകാളനി,പ�ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017013 േമാളി
141,വിമലാലയം,Jേനഹതീ
രം നഗർ -207,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017017 വി�േടാറിയ

1452,കട��റം 
പുറേ<ാ�് ,െസ�Cറിനഗർ

-104,,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017029 െബല�
429,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ -202,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017038 സുമ
1153,െസ�Cറി നഗർ -

72,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017046

അനിൽ 
െസബാ��ൻ

611,കുള#ു◌ൂർപുരയിടം,

പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017134 ജന,് 
691,കട��റംപുറംേ<ാ�് ,

പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017145 പൗളിൻ
1668,േഡാൺേബാJേകാ 
േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017151 െസലിൻ
1216,െസ�Cറിനഗർ , 
പ)ിേ#ാ$ം,,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017157 ത@മണി

1372,കട��റം 
പുറേ<ാ�്  

േഡാൺേബാJേ�ാനഗർ ,പ
ളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017173 െമറീന

678,കാളേ[രി 
െത�തിൽഅനു-ഗഹനഗർ -

40,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017188 സിgധു
776,കട��റം 

പറംേപാ�്,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017191 ഉൈമബാ
1263,എ[് ആ5് സി 

േകാെ<ൗ6്,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017199 ഷീല
250,സാനിേയാേകാേ$o,െകാ

ല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006
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1207017206 മ�ു എം
1212,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017217 ലീല
1247,െസ�Cറിനഗർ ,പളളി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017221 ഷീജ
729,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017223 ലാറൻ J

976,കാളിേ[രി 
പുരയിടം,അനു-ഗഹ നഗർ -

43,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017227 നിർ2ല
159,െസ�Cറി 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017240 ബി(ു എ

1450,െകാടിമരം 
െസ�Cറിനഗർ ,പ)ിേ#ാ

$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017243 മാർ-ഗ,് 
34,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017245 സഫിയാബീവി
682,ആ,�കാൽപുരയിടം,പ

ളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017251 ലീമ
703,കhൂ എJ എJ 
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017262 എലിസബ#് 
1241,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017411 ൈലല
128,ആ,�കാൽപുരയിടം,പ

ളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017416 െറജീന
920,റീ െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017432 അനീ,
11447,േഡാൺേബാJേ�ാ 
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017648 നിർ2ല
206,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017699 ഷംല
144,എ[് .ആ5് .സി 

േകാ<ൗ6് ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017716 റീ#
1208,െസ�Cറി നഗർ -

129,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017775 ജയ

1531,കട��റം 
പുറംേ<ാ�് , അനു-ഗഹ 
നഗർ -137,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017810 െഡNസി
186,തറയിൽ പു#ൻ  
വീ�,തിരുമുല�ാവാരം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207017819 േജാJഫിൻ
1012,കട��റംപുറേ<ാ�് ,

പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207018174 െമറീന 453,QSS. േകാളനി,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207018212 വിജയ
99,ഗലീലേകാളനി,പ)ി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207019771

സബാ,ിനി 
േജാർo 204,�ം േകാളനി,മൂതാ�ര പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207020792 ഇ(ിര
601,കട��റംേപാ�് ,െകാ

ല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691012
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1207021349 -ഫിഡ

119,റീെസ,ിൽെമ5് 
േകാളനി  Jേനഹതീരം 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207087764 െജHി>
1411,അരുൺനിവാJ ,പ)ി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207202849 ലൂർ/
1901,എ[്  ആ5്  സി 
േകാ<ൗ6് ,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207209193 സജിത
532,മര�ാരഴികം,േജാനക

��റം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207209795 രാധിക
460,കhൂ. എJ . എJ . 
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207212692 േമാളി
71,െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207213239 െടൽമ
1223,ഗലീലിയാേകാളനി,പ

)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207214034 സിgധുേമാൾ
900,ഗലീലിയ 

േകാളനി,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207214121 സുജ
726,കട��റംപുറംേ<ാ�് ,

പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207222352 ഷാഹിദ

196,H C 

േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം,െകാ
ല�ം,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207222486 െജയിൻ
651,കട��റം പുറേ<ാ�് , 

വാടി, െകാല�ം,വാടി പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207230690 മിനി
819,െസ�Cറി 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207230692 ഗീത
1154,െസ�Cറി നഗർ - 

83,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207231612 ലിമി
127,ഗലീലി 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207233922 െജJഫിൻ
816,കട��റംപുറംേബാ�്,
പളളിേ#ാ$ം പി ഒ പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207234002 െജNസി
522,െസ�Cറിനഗർ 

100,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207234482 ബി(ു
990,ഗലീലിേയാ 

കളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207234485 ൈഷനി
990,ഗലീലിയ 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207235214 സുനിത
952,ഗലീലിയ നഗർ 

109,പളളിേതാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207235339 െ,റീന
159,Jേനഹതീരം 
നഗർ ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207235368 സജിത

468,കhൂ എJ എJ 
േകാളനി െവളി[ം 
നഗർ ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207239297 േമരി റാണി

404,കhൂ എJ എJ 
േകാളനി െവളി[ം 
നഗർ ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207240729 ജൂഡി#് 
1361,േഡാൺ േബാJേകാ 
നഗർ 56,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207241262 Jമിത
139,ഗലീലിേയാ 

നഗർ ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006
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1207241608 േശാഭിത
191,എ[് ആ5് സി 

േകാ<ൗ6്,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207243429 മിനി
1087,അനു-ഗഹ നഗർ 

94,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207243798 നിർ2ല
1064,മുടിയേ=രി 
പുരയിടം,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207249747 സൂസടിമ
578,കട��റംപുറംേബാ�്,

പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207250690 അനു െ,റി
390,അന-ഗഹ 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207262483 സീന

448,കhൂ.എJ.എJ.േകാള
നി,െവളി[ം നഗർ  

പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207275198 േജാJഫിൻ
569,െസ�Cറി 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207216016 അജിത
1181,പനമൂ� 

പുരയിടം,വാടി,,വാടി പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207216581 ബീമ

156,ഡിേ�ാ പുരയിടം, 

പ)ിേ#ാ$ം, 

െകാല�ം,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207008633 െ,ൽമ

115,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ 171 ,,പളളിേ#ാ$ം 

േതാ�് െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207011290 േറാസിലി

1714,േജാൺസൺവില�,േഡാ
ൺ േബാJേ�ാ നഗർ -

221,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207011571 ബിയാ-ടിJ
1019,കട��റംപുറംേ<ാ�് ,

പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207014773 ൈമതീൻ ഖാൻ

1311,നിസാമനസിൽ 
ടാേഗാർേറാk 
അXജലിനഗർ 

പളളിേതാടം,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207015052 നസീമ
1366,എ[്  എൻ  സി 

േകാളനി,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207015548 േറാJേമരി
49,െസ,ിൽെമ5് 

േകാളനി,േപാർ$് െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207015737 മാർ-ഗ,് 
742,െസ�ുറി നഗർ -

70,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207015775 െമനാൻ സിയ

30,അXജലി നഗർ -
23,ൈറഫിൾേകാ<ൗ6് ,,പള

ളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207015812 െജാJഫിൻ
307,അ�ലി നഗർ 

,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207015818 -പീതി
10936,െസ�Cറി 
നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691008

1207015859 െഹലൻ

1477,െസ�Cറി നഗർ 50, 

കട��റംപുറേ<ാ�്  
,,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207015866 ലിസി
1260,േഡാൺേബാJേ�ാ 
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207015871 വി�േടാറിയ
1369,എ[് .ആ5് .സി.േകാ<ൗ

6് ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207015880 ലീന

1944,ഫിഷർെമൻ  േകാളനി, 
േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ ,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207015924 ഐഡാ
1386,േഡാൺേബാJേ�ാ
േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207015937 റാണി
825,മുടിയേ=രി,പ)ിേ#ാ

$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207015939 േമരി യമുന
1259,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ -169,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207015947 ഷിരിജാൻ
1368,എ[് .ആൻ  .സി.േകാ<ൗ

6് ,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207015973 നിയാJ ഖാൻ
534,മുംതാJ 

മൻ സിൽ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207015998 െജHി
117,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016010 ബാർബര
962,Jേനഹതീരം  
നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016052 െസലിൻ
1925,കട��റംപുറേ<ാ�് ,

പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016079 െമർളിൻ
1739,േഡാൺ േബാJേ�ാ 

നഗർ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016091 ഐറിൻ

1382,കട��റം 
പുറേ<ാ�്  

,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016094 ഷാള,് 

1182,കട��റംപുറേ<ാ�് , 
െസ�Cറി 

നഗർ ,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016095 ൈസഫുനിസ
13,എ[് .ആ5് .സി.േകാളനി,

പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016107 ബിവിജാൻ
1350,ആ,�കാൽപുരയിടം,പ

ളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016127 ജന,് 

1293,കട��റം 
പുറംേ<ാ�്  
,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016134 രാജ2ബാബു
428,കhൂ.എJ .എJ .േകാള

നി,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016138 ബിനു

403,കട��റം 
പുറംേ<ാ�് ,,പ)ിേ#ാ

$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016139 നിർ2ല
1401,എ[് .ആ5് .സി.േകാ<ൗ

6് ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016150 സിHിലി
1665,േഡാൺേബാJേ�ാ 
നഗർ 210,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016156 േമബിൾ
2014,കട��റംപുറംേ<ാ�് ,

പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207016198 ജൂലി,് 
1397,േഡാൺ േബാJേകാ 
നഗർ 96,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016207 സജീന
83,കുതിര�ണ�ിൽ  
വീ� ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016208 അ<ിളി
1522,ക]@ര 

കിഴ�തിൽ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207016209 െമറീന
503,നhൂേകാളനി,പ)ിേ#ാ

$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016211 െസ,ല�ാ
1381,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ 33 ,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016212 ഇസെബല�ാ
1868,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ 51 ,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016214 ഗിൽഡ
1664,േഡാൺേബാJേ�ാ 
നഗർ 212 ,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016271 ഐറിൻ
729,കട��റംപുറേ<ാ�് ,പ

ളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016302 െമ,ിൽഡ
1188,െസ�റി നഗർ നം. 

110 ,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016303 ഷാർള,്
133,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ ,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016319 നിർ2ല
1352,േഡാൺേബാJേ�ാ 
നഗർ 47,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016344 േ-തസh
1407,േഡാൺേബാJേകാനഗ

ർ ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016346 സൗമി എൻ
1457,എ[് .ആ5് .സി.േകാള

നി,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207016350 ഷീല.ജി
1928,കട��റംപുറേ<ാ�് ,

പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016374 ഫൗളിൻ
1504,കട��റംപുറേ<ാ�് ,

പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016377 േഗാJമിലീല
859,അനു-ഗഹ നഗർ 

,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207016384 ജൂണ സി
1382,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ 83 ,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016386 േഷർളി
1378,േഡാൺ േബാJേകാ 
നഗർ 66,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016395 അൽേഫാൺസ
978,കാളിേ[രി പുരയിടം 

,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016402 എ-ഡൂJ
594,െസ�Cറി നഗർ 

170,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016403

േമബിൾ 
േസവhർ

1367,കട��റം 
പുറംേ<ാ�്  
,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016422 ജയിൻ

710,നhൂേകാളനി, 
െസ�Cറി നഗർ 120, 

െകാടിമരം,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016424 റാണി
1655,േഡാൺേബാJേകാനഗ

ർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016444 ഷാർള,്

647,കാളിേ[രി പുരയിടം 
അനു-ഗഹ 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016453

സജീന 
ഫസലുxിൻ

1373,എ[്  
സി.േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016465 െജയിംJ ,ി
961,െജയിംJ 
,ി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016470 റസീന
267,റസീനമൻ സിൽ ,പളളി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207016471 -പസ?കുമാരി
1262,എ[് .ആ5് .സി.േകാള

നി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016493

-ഫീഡാ 
േഗാമJ

1191,നhൂേകാളനി 
,,െകാടിമരം പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016544 സജിനി
635,കാളിേ[രിപുരയിടം,പ

ളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016560 െര�ു
190,േഡാൺ േബാJേ�ാ 
േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016561 ഉഷ
633,െസ�Cറി 

നഗർ ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016562 ഐറിൻ
182,ഡിേ�ാപുരയിടം,പളളി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016571 േഷർളി
860,അനു-ഗഹ നഗർ 

177,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016581 ജീമ
1398,ജിേജാ െഡയിൽ 

,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016587 ലത
943,കാളിേ[രി പുരയിടം 

,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016594 ഷീല
1741,േഡാൺേബാJേ�ാ 
നഗർ ,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016596 െജാJഫിൻ
1464,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ 15 ,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016609

െഹലൻ  
എkവിൻ

33,േറാJ വില� 
അXജലിനഗർ ,പ)ിേ#ാ

$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016631 മXജു
1081,അനു-ഗഹ നഗർ -

92,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016671 െ�ല�

412,Jേനഹതീരം 
ന-ഗർ ,പളളിേ#ാ$ം,പളളി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016679 േമാളി
1400,നhൂ 

േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016706 ജാ�ളീൻ

899,റീ െസ,ിൽ െമൻ a 
േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം,,പ

)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016758 -ടീസ േതാമJ

1287,േഡാൺേബാJേ�ാ 
നഗർ -

174,പളളിേ#ാ$ം,,പ)ി
േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016775 ഷാഹിദ

0,അജിതാ 
മൻ സിൽ ,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016792 ആ5ണി
49,ൈറഫിൾ 

േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016797 േമാളി

134,ഗലീല ഭവനം 
േഡാൺേബാJേകാനഗർ ,പ

ളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016799 േ-ഗസി

1578,അXജലി നഗർ -
22,െകാ[േ>ാനി 

പുരയിടം,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016810 സുജാത
1554,ൈറഫിൾ 

േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016815 േ-തസh
794,അനു-ഗഹ നഗർ -

146,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207016823 െ,ൽമ

726,െസ�Cറി നഗർ -
98,പളളിേ#ാ$ം,,പളളി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016849 െജന,് 
347,QSS 

േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016876 െജവർളി
3001,െസ�Cറി 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016881 കാർ2ൽ
646,അനു-ഗഹനഗർ ,പ�ി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016890 ലൂസി
655,അനു-ഗഹ നഗർ -

27,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016898 ഗീത
596,െസ�Cറി 

നഗർ ,പ�ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016899 മാർ-ഗ,്

651,കാളേചരിപുരയിടം 
അനു-ഗഹനഗർ ,പ�ിേ#ാ

$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016926 ജയിൻ
619,കള#ൂർ 

പുരയിടം,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016939 വിൽ-ഫk
46,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016942 മിനി
1290,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ -170,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016943 സുശീല
1281,േഡാൺേബാJേകാ,പ

)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016952

വി�േടാറിയാ
േജാൺ

457,െസ�Cറി 
നഗർ ,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016965 ലത
1059,അനു-ഗഹ നഗർ -

121,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016991 ഷീലാകുമാരി
634,കുള#ൂർ 

െത�തിൽ ,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207016995 േമരി
1056,പീതാ 

േകാേ$o ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017002 സീന

1085,കട��റം 
പുറംേ<ാ�്   

െസ�Cറിനഗർ ,പ)ിേ#ാ
$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017012 ഓമന

1255,ഗലീലിയേകാളനി,അനു
-ഗഹ നഗർ -

184,പളളിേ#ാ$ം,,പ)ി
േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017018 െജവർലിൻ
315,റീനാേകാേ$o ,അXജലി

 നഗർ ,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017019 ജയ
465,േഡാൺേബാJേകാളനി,

പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017040 ബബിത
462,നhൂ 

േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017044 വിജയ2
1961,റീനാേകാേ$o,പ)ി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017047 േമരിഷീജ

471,ഫിഷർെമൻ േകാളനി 
േഡാൺേബാJേകാനഗർ ,പ

)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017048 ലീന
4801,േഡാൺേബാJേ�ാ 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017094 ലി,ിൽ\ളവർ
1553,ൈറഫിൽേകാളനി,പ

)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017127 ഷിബാ 451,QSS േകാളനി,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207017207 മർസിലീന
1219,െസ�Cറി നഗർ -

136,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017209 ലാലി ആർ
37,േറാബർ$് 

ഭവൻ  ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017218 ബീന
314,അXജലി നഗർ 

19,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017244 േമരി ബീന
614,കുള#ൂർ 

പുരയിടം,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017255 -ഫാൻ സിJ
732,െസ�Cറി നഗർ -

90,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017266 േജാJഫിൻ
1824,േഡാൺ േബാJേകാ 

നഗർ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017275 സിനി
1435,േഡാൺേബാJേ�ാ 
നഗർ -121,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017278 േസാണി
956,കട��റംപുറേ<ാ�് ,പ

)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207017280 െജ2

367,കhൂ.എJ .എJ . 
േകാളനി,െവളി[ം നഗർ -

185,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017284 ലീലാേമാൾ
445,അനു-ഗഹ 

നഗർ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017286 അനിത

1057,കhൂ.എJ .എJ .േകാള
നി 

അനു-ഗഹനഗർ ,പളളിേ#ാ
$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017300 േമരിസുനി
1919,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ -100,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017304 ഫാ#ിമറാണി
11389,എ[് .ആ5് .സി 

േകാ<ൗ6് ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207017307 ലിൻ ഡാ
1069,കhൂ.എJ .എJ .േകാള

നി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017312 ജകCാലിൻ
305,കhൂ.എJ .എJ .േകാള

നി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017316 ഹസീന
459,കhു.എJ .എJ .േകാള

നി,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017324 സലീന
624,മാടെതQ്  

പുരയിടം,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017337 സജീന
1484,എ[്  ആ5്  സി 

േകാ<ൗ6് ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017345

േസാഫിയ 
ഹാഷിം

152,ആഫീസു 
പുരയിടം,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017373 ജന,് 

704,നhൂേകാളനി, 
അനു-ഗഹ 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017393 റു�ിയാഉ2
149,ഡിേ�ാപുരയിടം,പ)ി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017400 െകാ[�േമാൾ
362,കhൂ.എJ .എJ .േകാള

നി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017407 ലി5ാ ആ5ണി
449,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ -175,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017408 ജറിൾഡ
374,കhൂ.എJ .എJ .േകാള

നി,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017409 േമബിൾ
400,െവളി[ം നഗർ -

59,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207017413 െസൽമാബീവി
224,ഗാgധി നഗർ 

േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017415 ഇ.താoനിസ
165,ഡിേ�ാപുരയിടം,പ)ി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017424 ജയ.വി
1062,അനു-ഗഹ നഗർ -

118,,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017439 ഷൗമി
259,എ[് .ആ5് .സി. 

േകാ<ൗ6് ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017440 സബീന
289,മുടിേ=രിപുരയിടം,പ

)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017442 നാHർ
1423,എ[് .ആ5് .സി.േകാ<ൗ
6് , ഗാgധി നഗർ ,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017453 െടൽമ
1235,കാളിേ[രിെതേ�പുര

യിടം,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017456 ലില�ി
122,കായി�രപുരയിടം,

െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017458 േജാസ\
208,Jേനഹതീരം നഗർ -

241,,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017459 -ശീജ
364,െവളി[ം നഗർ -

188,,പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017462 െഷർളി
686,മ[�വിട 

പുരയിടം,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017472

േമRസി 
േജാർ�് 

224,ഡിേ�ാ 
പുരയിടം,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017474 സജിനി
99,കട��റംപുറേ<ാ�് ,പ

)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017478 േതാമJ .എJ
575,കhൂ.എJ .എJ .േകാള

നി,േപാർ$് െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017481 മ�ു
453,െവളി[ം നഗർ -

175,,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017488 -പമീള
417,ആ,�കാൽപുറംേ<ാ�് 

,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017501 േ-ഗസി
690,അനു-ഗഹ നഗർ -

28,,പ�ളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017505 റീ#
977,അനു-ഗഹ 

നഗർ ,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017507 -ടീസാ
1248,എ[് .ആ5് .സി 
ൈലൻ  ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691503

1207017517 ജന,് 
906,െസ,ിൽെമ5് േകാളനി,പ

)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017518 ഉമ
9201,കട��റംപുറേ<ാ�് ,
െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017522 ഷീല
419,കhൂഎJ .എJ .േകാളനി

,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017527 െ�ല�
440,കട��റംപുറേ<ാ�് ,പ

)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017529 െഡൽഫിന
934,അനു-ഗഹ 

നഗർ ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017530 േശാശ
550,െസ�Cറി നഗർ -

165,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017534

അൽേഫാൻ സി
യ

220,മുടിേ=രി, സംഗമം 
നഗർ - 64,,പ)ിേ#ാടം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207017541 വിജയ
985,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017543 നിർ2ല
391,െവളി[ം 

നഗർ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017544 ബീമ
1371,നിർ2ിതിേക-(ം,പ

)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017546 േജാN
363,െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017548 േമരിഷീബ
1175,നhൂേകാളനി,പ)ി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017554 സുൈലമ#് 
413,സുൽ#ാന 

െഡയിൽ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017556 മാർഷൽ
61,െവളി[ം 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017577 ലീല
1356,എ[് .ആ5് .സി.േകാ<

6് ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017578 ഫിേലാമിന
116,െതേ�കായി�രപുര

യിടം,പളളി#േ$ാം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017582 ൈലലാബീഗം
83,കുതിര�ണ�ിൽ ,െകാ

ല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207017585 ജന,്  വി�ടർ
617,െസ�Cറി നഗർ -

38,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017589 േശാശാ2
822,െസ�Cറി നഗർ - 

175,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017599 ഷംസിയാബീഗം
1411,എ[് .ആ5് .സി 

േകാ<ൗ6് ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017609 ബുഷറ
1912,എ[് .ആ5് .സി.േകാള

നി,പ)ിേ#ാടം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017613 കാർ2ൽ

1806,കള#ൂർപുരയിടം, 

കൗമുദി 
നഗർ ,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017615 െഹലൻ
1621,അXജലി നഗർ -

9,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017616 െറജീനേലാ�J
307,കട��റംപുറേ<ാ�് ,പ

)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017623 െസലീന
216,ആ,�കാൽപുരയിടം,മ

vനാ� പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691303

1207017629 ഉഷ
1050,അനു-ഗഹ നഗർ -

129,,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017630 റഫീ�ാബീവി
133,ഡിേ�ാപുരയിടം,പളളി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017632 സനൂo
13,എ[് .ആ5് .സി 
േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017635 ഹാജിറ
353,മുടിേ=രി 

വീ� ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207017636 ഷാമJനിസ

265,ൈ-ബ,്  
ഹൗJ ,,പ)ിേ#ാ$ം 

െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017640 സുൽഫി�ർ
194,ഡിേ�ാ 

പുരയിടം,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017642 മീന
1025,അനു-ഗഹ നഗർ -

15,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017644 െസലീന
643,ആമിനാ 

മൻ സിൽ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207017653 െമനാൻ സി
696,അനു-ഗഹ നഗർ -

195,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017661 െസബാ��ൻ
1030,നhൂേകാളനി,,പ)ി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017673 മറിയാ2
696,അനു-ഗഹ നഗർ -

195,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017674 റംല
1438,എ[് .ആ5് .സി.േകാ<ൗ

6് ,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017678 സിgധു
1067,അനു-ഗഹ 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017681 ജമീല
154,ഡിേ�ാപുരയിടം,െകാ

ല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017684 സജീനാബീവി
4145,എ[.ആ5് .സി 
േകാളനി,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017709 സുനിൽ
1175,അനു-ഗഹ നഗർ -

175,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017724 അരുൾേമരി
41,കhൂ.എJ .എJ .േകാളനി,

പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017735 സാdജാൻ
1471,എ[് .ആ5് .സി 
േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017736 നജുമ
475,Q.S.S.േകാളനി,,പ)ി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017741

ഉൈസബാബീ
വി

353,മുടിേശരി 
വീ� ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017747 ജുൈമല

1248,സജിതാനിവാJ 
കൗമുദി 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017751 െജHി
701,അനു-ഗഹ നഗർ -

21,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017752 റസീന
548,ആഫീസുപുരയിടം,പള

ളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017756 ജയേമരി
680,അനു-ഗഹ 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017772 ഡയാനേതാമH് 

19,േമ#നാഴികം 
പുരയിടം, അനു-ഗഹ 
നഗർ ,ഇരവിപുരം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207017774 ബീന
892,റീ െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017782 അൽേഫാൺസ
320,മുടിേ=രിെത�തിൽ ,പ

ളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017792 ബീന
513,ആ,�കാൽപുരയിടം,പ

)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017796 ഷബാന
298,നിഷാ 

മൻ സിൽ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017801 നൂർജഹാൻ
150,ഓഫീJ 

പുരയിടം,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017805 െ,ൽമ പയJ
987,Jേനഹതീരം-

153,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017814 രാജു
209,ഡിേ�ാപുരയിടം,പ)ി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017820 െമർലിൻ
814,െസ�Cറി നഗർ -

167,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018004 പിേലാമിന
69,ഗലീലിയ 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018056 റീന
1692,േതവ)ി 
പുരയിടം,വാടി പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207018107 സിസിലി
555,കhൂ.എH് .എH് .േകാള

നി,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018228 േമാളി

505,കhൂ.എJ .എJ .േകാള
നി,െവളി[ം നഗർ -

98,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018271 റജൂല നൗഷാ/
459,കhൂ.എH് .എH് . 
േകാളനി,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207018286 ഒസീല

183,ഡിേ�ാ പുരയിടം   
പ)ിേ#ാ$ം,പ)ിേ#ാ

$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018288 ജമീല

487,കhൂഎJഎJ 
േകാളനി  െവളി[ം 
നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018319 ഷിബിൻ
1038,കhൂ.എJ .എJ . 
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018323 ല#ീഫ
870,റീെസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018405 മിനി
1002,ഗലീലിേയാേകാളനി,പ

ളളിേ#ാ$ം,,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018415 സുശീല
948,കhൂ.എJ .എJ .േകാള

നി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018469 െനജീറാ
882,റീെസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018480 പുEപവല�ി
951,കടൽപുറം 

പുറംേ<ാ�് ,പ)ിേ#ാടം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018538 ഷിജ
185,ഡിേ�ാപുരയിടം,പ)ി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018580 േiാറി
12,കടൽപുറം 

പുറംേ<ാ�് ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018598 കൗസല��
865,റി െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018612 രാജ2

866,കടൽപുറംപുറംേ<ാ�് 
അനു-ഗഹ നഗർ -
171,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018659 ഷീജ

785,കടൽപുറം 
പുറേ<ാ�് ,േപാർ$� 

െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018662 ശാ>2
2388,ആ,�കാൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018681 റജിലാ
473,കhൂ.എH് .എH് . 
േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018704 േമരി ഡയാന
1261,കടൽപുറം 

പുറേ<ാ�് ,പ)ിേ#$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018721 ബിജൂ
494,കhൂ.എH് .എH് . 
േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018754 േ-തസh
793,ഗലീലിേയാ 

നഗർ ,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018787 െജേനാവാ
671,കാളിേ[രി 
പുരയിടം,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018800 അനിതാ
1068,കhൂ.എH് .എH് . 
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018886 dെളയിസി
1074,അരയൻ പുരയിടം,വാ

ടി പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691013

Page 466 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207018929 െജരീന
1327,ഗലീലിയ 

േകാളനി,പ)ിേതാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691577

1207018936 വTസല
915,കട��റംപുറേ<ാ�് ,പ

ളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019020 നസീമ
470,പ)ിേ#ാ$ം,േതാ�ി

ൽകടW പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019133 േജാസ\

454,കhൂ.എJ .എJ .േകാള
നി 

െവളി[ംനഗർ ,പ)ിേ#ാ
$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019278 പുEപം
810,കട��റംപുറേ<ാ�് ,പ

ളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019341 എJതർ

1263,റീ െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം,,പള

ളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019373 ജയ>ി
1400,എ[് . എൻ  . സി. 
േകാ<ൗ6് ,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019485 വTസല
1278,കേല�ലി വയൽ 
പുരയിടം,,വാടി പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019784 സഹായേമരി
1437,എ[്  ആ5്  സി 

െകാ<ൗ6് ,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019833 െഷജില

134,എ[് ആ5് സി 
േകാgെപൗ6്,പ)ിേ#ാ

$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207020657 ച-(ിക

1423,ആ,�കാൽ 
പുരയിടം,പ)ിേ#ാ$ം 

െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207020903 സഫിയ#്
850,പഴപ)ി 

പുരയിടം,ൈക�ുളQര പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020907 െമനാൻ സി
1223,നhൂേകാളനി,പ)ി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207020943 ആലീJ
117,കടൽ��റം 

പുറംേ<ാ�് ,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020986 മാർഷൽ
197,ഷീബാനിവാJ ,പ)ി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021331 െജയിൻ

1160,കട��റം 
പുറേ<ാ�് 
വാടി,മൂതാ�ര പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021370 ബാർബര
1162,കേല�ലി വയൽ 

പുരയിടം,വാടി പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022116 േജാസ\
477,േതാ�ിൽപുരയിടം,ത@

േ=രി പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022052 ലീസാ2
661,ക,�ുഴി 

പുരയിടം,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022120 �ാൻ സിലാJ
1274,കേല�ലിവയൽപുരയി

ടം,വാടി പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022637 േഷർളി
1440,മു6ഴികം 
പുരയിടം,വാടി പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022677 െമേഡാണ
1495,െസ5് ആ5ണി 

വില�,വാടി പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022754 േമരിയാൻ
451,കേല�ലിവയൽപുരയിടം

,തിരുമുല�ാവാരം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207022803 ബിയാ-ടJ
1258,കേല�ലി വയൽ 
പുരയിടം,,വാടി പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207022808 ജൂലിയ,് 
1534,പഴയപളളിപുരയിടം,

വാടി പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022840 േമരി�ു$ി
879,േതവ)ിപുരയിടം,വാ

ടി പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022948 ഷാള,് 
1540,പഴപളളിപുരയിടം,

വാടി പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022965 ഗീത 863,േതവളളിപുരയിട,വാടി പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023054 െസലിൻ

1489,കേല�ലി 
വയൽപുരയിടം,,തങകേ=

രി പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023117 വിമല
878,േതവ)ിപുരയിടം,െകാ

ല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023234 ബീന
863,േതവളളി 
പുരയിടം,വാടി പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023249 ആ|J
1408,വയൽ 

പുരയിടം,വാടി പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207023777 ആർ .കമല2
235,വില�ി�ുള#്  
വട�തിൽ ,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207025507 സിgധു
1480,ശരണhനിവാJ ,പ)ി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207025706 രാമലUമി
157,ജയമ(ിരം-

157,,കനാൽേറാk ,,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207026599 ആരിഫാബീവി
1152,അനു-ഗഹ 

ഭവൻ  ,േപാളയേ#ാ� പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207034400 െമറീന

468,തലേയാ�ാ$്െത�തിൽ
 

ഗലീലിയേകാളനി,പളളി
േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207076660 േസാഫിയ
425,ഉല�ാJ 

മൻ സിൽ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207183753 േമാളി

485,കhൂ എJ എJ 
േകാളനി െവളി[ം 
നഗർ ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207201661 ഫിേലാമിന
922,െസ,ിൽെമ5്  

േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207201666 ജയ

1576,ൈറഫിൾ േകാളനി, 
അXജലി 

നഗർ ,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207201667 റജുലാബീവി 283,മുടിേ=രിവീ� ,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207202579 േബബി
196,എ[്  സി 

േകാ<ൗ6് ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207202647 ലിനി
553,കhു.എJ .എJ .േകാള

നി,പ)ിേതാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207202686 മീനാേമരി

402,അനു-ഗഹ നഗർ -169, 

കട��റംപുറേ<ാ�് ,,െകാ
ല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207202742 നാജിറ
1435,എ[് . ആ5്  സി 

േകാ<ൗ6് ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207202801 രാധികാ റാം

1374,ഗാgധി നഗർ -
104,എ[് .എൻ  .സി.േകാ<ൗ

6് ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207202882 ൈബജു
741,േഡാൺേബാJേകാ 
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207202998 സുനിത.വി
1127,െസ�Cറി നഗർ -

53,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207203071 മ�ുേമരി
171,എ[്    സി 
േകാ<ൗ6് ,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207203077 സുമ
797,െസ�Cറി 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207203107 േജാJഫിൻ

1461,കട��റം 
പുറേ<ാ�്   െസ�Cറി 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207203583 മാർ-ഗ,് 
58,ഗലീലിയ 

േകാളനി,,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207203706 േമാള2
934,ഗലീലിയാ 

േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207203821

ഐറിൻ  
�ാൻ സിലാവൂ

J
1576,ൈറഫീൾ േകാളനി 

,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207204120 സീന
1120,െസ�Cറി നഗർ -

49,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207204130 നസീറ
446,കhു.എJ .എJ . 
േകാളനി,,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207204707 േറാമിേയാ
1267,ടി5� ഭവനം, 

പളളിേ#ാ$ം ,,െകാല�ാം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207204730 റീ,
1193,െസ�Cറി നഗർ -

97,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207204731 സുനി

791,നhൂേകാളനി, 
അനു-ഗഹ നഗർ -

143,,പ)ിേ#ാ#ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207204732 ലൂസി
537,െകാടിമരം െസ�Cറി 

നഗർ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207204852

കല�ിൻ  
േജാർ�് 

1037,കhൂ. എJ എJ 
േകാളനി,,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207204854 ൈഷലാേമരി
1399,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ ,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207204992 അനിത

1169,ഗലീലിേയാ േകാളനി, 
അനു-ഗഹ നഗർ -
180,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207205010 സീന

1185,ഗലീലാ േകാളനി, 
െസ�Cറി 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207205101 േമRസി
195,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,പ)ിേ#ാടം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207205226 ജാൻ സി
755,അനു-ഗഹ നഗർ -

71,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207205272 ബി(ു
1187,േഡാൺേബാJേകാ 

നഗർ ,േതാ�് പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207205358 ഉഷ
541,കhു.എJ .എJ .േകാള

നി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207206309 െസൽമ എJ

1157,Jേനഹതീരം 
െസ,ിൽെമൻ ്റ 

േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207206360 കാർ2ൽ
375,നhൂ 

േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207206401 േമാളി
481,നhൂേകാളനി,പ)ിേ#ാ

$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207206403 മരിയാ ദാസി
323,െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207206408 ലാലി

550,കട��റം  
പുറംേപാ�് 

േഡാൺേബാJേ�ാ 
നഗർ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207206410 േമാനി�
1409,േഡാൺേബാJേകാ,പ

)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207206415 ആ|J
1343,േഡാൺ േബാJേകാ 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207206417 െജറി
1432,േഡാൺേബാJേകാ 

നഗർ ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207206530 േസാഫിയ

450,േഡാൺേബാJേ�ാ 
നഗർ  

പ)ിേ#ാ$ം,പ)ിേ#ാ
$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207206570 േഷർളി
0,െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207206592 െഹലൻ
809,െസ�Cറി നഗർ -

162,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207206606 പുEപ
964,കട��റം പുറം 
േപാ�് ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207206608 െജ2ാ

418,അനു-ഗഹ 
നഗർ ,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207206613 േമരികു$ി 138,Jേനഹതീരം,,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207206615 ഐറിൻ
138,െസ,ിൽെമ5്  

േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207206618 ബി(ു
281,എ[്   ആൻ ^  സി 
േകാ<ൗ6് ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207206620 സgധh
1306,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207206629 േഷർളി

756,അനു-ഗഹ നഗർ 
കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207206634 േമരി
1904,േഡാൺ -പിയൻ  
ലാ5് ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207207381 വിമല 1153,നhൂ േകാളനി,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207208551 ൈഷനി
610,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ ,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207208589 അനിത
129,എ[് .എൻ  .സി.േകാ<ൗ

6് ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207208612 മീനച-(ൻ 413,െവളി[ം നഗർ ,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207208870 െബ,ി.െക.ജി
199,എ[്    സി 

േകാ<ൗ6് ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207209080 ബി(ു
509,േഡാൺേബാJേകാ 
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207209082 ,ാൻ സി
889,ഗലീലു 

േകാളനി,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207209419 െ�ല�
1431,േഡാൺ േബാJേ�ാ 
നഗർ -125,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207209431 -ബിജി,് 

1953,കട��റം 
പുറംേപാ�് , 

േഡാൺേബാJേകാ നഗർ 
128,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207209585 െഹലൻ
1413,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ 116,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207209611 മനു നി�സൺ

1022,നhൂ േകാളനി, 
അനു-ഗഹ നഗർ -
164,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207209621 േശാശാ2
1663,േഡാൺേബാJേകാ  

നഗർ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207209702 നി�സൺ
444,കhൂ.എJ .എJ . 
േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207209721 ബി(ു
1265,എ[്    സി 

േകാ<ൗ6് ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207209771 െസബാ��ൻ
1410,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ 99,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207209793 ഐറിൻ
289,റീെസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207210032 െകാ[�േ-തസh

200,മ[്  
വീ�പുരയിടം,പ)ിേ#ാ

$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207210034 ഗിരിജ
183,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207210333 ഷീജ
1351,എ[്  ആ5്  സി 

േകാ<ൗ6് ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207210347 െജNൻ

614,കട��റം പുറേ<ാ�് , 
പളളിേ#ാ$ം,പ)ിേ#ാ

$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207210601 ഷാഹിദ

149,അൻ സാർ 
മൻ സിൽ ,ഡിേ�ാ 

പുരയിടം,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207210843 െമറീന
253,റീ െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207210866 അനിത
258,എ[് .ആ5് .സി.േകാ<

6് ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207211203 െമേഡാണ
394,കhു എJ എJ 
േകാളനി,,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207211215 മിനി
46,െസ,ിൽെമ5്  

േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207211543

െസലിൻ  
രാേജE 
കുമാർ

1044,ഓഫീJ 
പുരയിടം,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207211784 ഷിബ. എJ

141,എ[് ആ5് സി 
േകാgെപൗ6്,പ)ിേ#ാ

$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207211912 സുശീല
463,കhു . എJ . എJ 
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207211942 േമരി
790,കള#ൂർപുരയിടം,െകാ

ല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207212070 െജയിൻ

1257,നhൂ േകാളനി , 

ഗലീലിയ 
േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207212328 ൈലലാേമരി
790,കാള�േ[രി 

പുരയിടം,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207212413 ഷാർള,് 
396,കhു എJ . എJ . 
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207213001 െജസി
1404,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ 89,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207213088 ഷംല
268,എ[് . എൻ  . സി. 

േകാ<ൗ6് ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207213156 സീമ
46119,സൂരo 

നിവാJ ,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207213311 ഫിേലാമിന
517,െവളി[ം നഗർ -

61,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207213317 സുനി
1396,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,

െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207213319 ലിHി
918,െഹലീലാ 
േകാളനി,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207213474 േമാളി
138,റീ െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207213550 ആമിനാബീവി
300,അൽ#ാ\ 

മൻ സിൽ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207213931 രാേജE
2377,ആ,�കാൽപുരയിടം,

െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207214077 ൈലല
257,പാ<യിൽ 

ബംiാW ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207214199 -ടീസ

525,െസ�Cറി നഗർ , 
െകാടിമര#ിg 

സമീപം,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207214568 ജയ
1049,അനു-ഗഹ നഗർ -

131,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207214674 സബീന
13,ഗാgധി നഗർ -
18,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207214908 േമരി
663,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207221494 ജാകCിലിൻ
479,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,മൂതാ�ര പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222311 റാണി

2007,ക[ി�ടW 
കട��റം,മു6N�ൽ 

ഈ�് ,മൂതാ�ര പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222351 ഷഹുബാന#് 

8,എ[്  സി 
േകാളനി,ഗാgധിനഗർ ,പളളി

േ#ാ$ം,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222354 െസൽേബാറി

1198,െസ�Cറിനഗർ  
പ)ിേ#ാ$ം,പളളിേ#ാ

$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222357 വിമല
508,െസ�Cറി നഗർ -

86,,പളളിേ#ാ$ം പി ഒ പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222367 റൂബി വി

1498,െസ�Cറിനഗർ 
പ)ിേ#ാ$ം,പളളിേ#ാ

$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222370 േറാസി

1522,േമ#നഴികം 
പുരയിടം,അനു-ഗഹ നഗർ -

135,,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222376 ലത
1331,േഡാൺേബാലJേ�ാ 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222564 സുജാത

46,സായി കൃപാ  
കൗമുദി 

നഗർ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207222719 പൗളീന2
638,കള#ൂർ പുരയിടം 

,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222706 െസൽവി
713,റീന േകാേ$o 
േതാ�്,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222845 സീനഎ
796,അനു-ഗഹ നഗർ -

36,,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222850 െമർലിൻ
540,െവളി[ം 

നഗർ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222874 മിനി
1335,േഡാൺേബാJേ�ാ 
നഗർ -29,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222881 സു-പിയാൻ
233,കായി�രപുരയിടം,പ

ളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222897 െറജീന
461,Q.S.S.േകാളനി,പ)ി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222899 ശാ>ി
741,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222910 െഹലൻ
758,അനു-ഗഹ നഗർ -

77,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222915 �ളീ,J 544,Q.S.S.േകാളനി,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222918 േബബി
453,Q.S.S.േകാളനി,പളളി
േ#ാ$ം,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222921 സേ>ാE

594,കടൽ��റം 
പുറേ<ാ�് ,പളളിേ#ാ$ം,

പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222928 ലൂർ/േമരി

864,ഗലീലിയാ 
േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം,പ
)ിേ#ാ$ം െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222929 സീനാ
1269,അനു-ഗഹ നഗർ -

192,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222939 തനുജ
274,ഡിേ�ാപുരയിടം,പളളി
േ#ാ$ം,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207227792 സുമ
246,കായി�ര 

പുരയിടം,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207228029 േമരി-പഭ
226,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,,മൂതാ�ര പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207228073 ലില�ികു$ി
79,റീ െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207228384 അനി
973,േമ#നഴികം 

പുരയിടം,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207228801 നസീമ
217,എ[് ആ5് സി 
േകാ<ൗ6്,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207228869 സീന എJ
422,കhൂ. എH്.എH്. 
േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207228870 സഹായറാണി
482,കhൂഎH്എH്േകാളനി,

പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207228957 ഉഷാകുമാരി
133,കhു എH് എH് 
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207229263 േമരിബി(ു എ

460,കhൂ.എJ.എJ. 

േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം 
െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207229750 ഷീജ
696,െസ�Cറി നഗർ -

84,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207229751 നാൻ സി
1222,അനു-ഗ നഗർ 

196,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207230107 പIാവതി
193,അജിത 

മൻ സിൽ ,പ�ളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207230508 അരുൾേമരി
369,സുനാമി 

\ളാ,്,ഇരവിപുരം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207230509 ജൂലിയ,്
223,കhൂഎJഎJേകാളനി,

പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207230511 -പതിഭ 392,െവളി[ംനഗർ ,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207230541 ജൂലിയ,് 
393,കhൂ.എJ.എJ.േകാള

നി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207230544 ബി(ു
532,കhു.എJ.എJ.േകാള

നി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207230730 റീന
386,അനു-ഗഹ നഗർ 

152,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207230741 ആ|J
552,കട��റംപുറേ<ാ�്,പ

ളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207230930 സിgധു
739,ഡിേ�ാപുരയിടം,പളളി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207230933 സൂസി
317,മുടിേ=രി 

പുരയിടം,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207231968 അൽേഫാൺസ
713,അനു-ഗഹ 
നഗർ ,പ�ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207231980 ജസീ>
940,അനു-ഗഹനഗർ 12,പളളി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207232056 സജിേമാൾ 499,െവളി[ം നഗർ ,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207234116 ഷഹനാJ
185,എ[് അ5് സി 
േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207234503 ,ി5�
889,ഗലിലി 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207235201 ഇസെബല�
22,അXജലി നഗർ 

25,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207235489 സജിനി
1232,നhൂ 

േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207235607 െറഷീദ
117,െസ,ിൽെമ5് 

േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207235778 െസലീന
262,എ[് ആ5് സി 

േകാ<ൗ6്,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207236068 ,ി5�
775,േജാൺസൺ 
വില�,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207236885 ഷാമിന
474,കhൂ.എJ.എJ.േകാള

നി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207236886 ജിജി
1674,കള#ൂർ 

െത�തിൽ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207237176 േജhാതി
999,കട��റം 

പുറേ<ാ�്,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207238445 സുനിത
276,ഡിേ�ാപുരയിടം,പളളി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207238955 ജിതിൻ േമാൻ
895,കട��റം 

പുറേ<ാ�്,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207238959 േമാളി
939,കാളിേ[രിെതേ�പുര

യിടം,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207239184 ബിനുേ-തസh
1178,ഗലീലിയ 

േകാളനി,പ)ിേ#ാടം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207239577 േജാളി
206,Jേനഹതീരം നഗർ 

76,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207239965 െഡ,ി
262,ഗാtി നഗർ -
407,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207240542 േമബിൾ
481,െസ�ൃറിനഗർപളളി
േ#ാ$ം,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207240786 മില�ിൻ
34,അXജലി 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207241604

-ഫീഡാൈട,J
 ,ി

674,േമ#നഴികം 
പുരയിടം,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207241754 േമരി സിtു
800,േഡാൺ േബാJേകാ 
നഗർ 205,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207241967 േസാണിയ
240,Jേനഹതീരം,പളളി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207242006 സുനിേമാൾ
769,Jേനഹതീരം,പ)ി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207242666 േശാഭിത
168,ഗാtി 

നഗർ ,പ�ളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207242715 സൂസി
188,നhൂേകാളനി,പളളിേ#ാ

$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207243598 േബബി

132,റീ െസ,ിൽെമ5് 
േകാളനി 

Jേനഹതീരം,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207243747 േസാഫിയ
747,െസ�Cറി നഗർ 

59,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207244065 േമRസി
812,െസ�Cറി 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207244756 റൗഷി
264,അർഷാ/ 

മൻ സിൽ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207244763 -പിയ
186,ഗാtി നഗർ 

57,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207244895 േജാJഫിൻ
48,റീെസ,ിൽെമ5് 

േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207244905 േജാNJ
813,സുജിന 

െഡയിൽ ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207245063 നസീറാ നാസർ
1114,െനജാ} 

പറ<ിൽ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207245216 ബിൻ സി
789,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ -184,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207245262 െനജീന
242,ഗാtി നഗർ -
30,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207245264 റംല
212,എ[് ആ5് സി 

േകാgപൗ6്,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207245504 നിർ2ൽറാണി
439,കhൂ.എJ.എJ.േകാള

നി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207245512 എJ െശൽവി
208,െപരിയവീ�,പളളി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207245531 ഷീജ 598,ലൗേഡൽ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207246052 േസാണിയ
713,േഡാൺേബാJേ�ാ,പള

ളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207246105 ഫാ#ിമ
238,എ[് ആ5് സി 

േകാെ<ൗ6്,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207246498 െശൽവി
351,മുടിേ=രി 

ഹൗJ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207246692 ആsനJ
814,മ[�വീ� 

പുരയിടം,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207246708 െഡൻ സി
1075,കhു.എJ.എJ.എJ. 

േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207246793 നിയാJ
226,എ[് ആൻ ്^ സി 

േകാgപൗ 6്,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207247440 സിമി
473,കhൂ എJ എJ 
േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207247590 ഷീജ
602,കുള#ൂർ 

െത�തിൽ ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207248714 സിtു
116,നhൂേകാളനി,പ)ിേ#ാ

$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207250685 സുഹർബാൻ
255,ഡിേ�ാപുരയിടം,പ)ി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207250862 ബി(ു
451,േഡാൺേബാJേ�ാ 
നഗർ -166,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207250948 നദീറ
423,ഉല�ാJ 

മൻ സിൽ ,പT)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207251013 ഷാർല,്
421,കhൂ.എJ.എJ.േകാള

നി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207251266

ബീനാ 
�ാൻ സി

1184,െസ5് ആ5ണീJ 
േകാേ$o 

െസ�Cറിനഗർ ,പ)ിേ#ാ
$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207251287 െജ.േജാNJ

728,കുള#ൂർ പുരയിടം 
െസ�Cറി 

നഗർ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207251457 േറാസി
441,അനു-ഗഹനഗർ - 

106,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207251656 -പിയ
181,െസ,ിൽെമ5്^ 
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207251802 േസാണിയ

1419,ഫിഷർെമൻ േകാളനി 
േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207251814 സgധh
550,െവളി[ംനഗർ ,പളളി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207251819 സരിത

555,െവളി[ം 
നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം 

െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207251918 ഷംല
425,റീ െസ,ിൽെമ5് 
േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207251936 െഷമീന
247,എ[് ആ5് സി 

േകാ<ൗ6്,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207252539 ,ി5�
132,റീെസ,ിൽെമ5്േകാളനി,

പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207252597 അനിലാബീഗം
1617,മുടിേ=രിയിൽ 
വീ�,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207253736 നസിയ#് നിസ
255,Jേനഹതീരം,പളളി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207253816 ചി?ചി#ിര
575,നhുേകാളനി,പ)ിേ#ാ

$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207253852 ആതിര
680,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ -10,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207253854 ആൻ സി
1039,അനു-ഗഹ 

നഗർ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207254057 ദീപ
624,മാടെതQിൽ 

പുരയിടം,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207255478 േമരി
947,ഗലിലി നഗർ 

106,േപാർ$് െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207255560 നാദിയ
249,എ[് ആ5് സി 

േകാ<ൗ6്,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207257522 അനിത
1158,അനു-ഗഹാനഗർ -

169,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207260219 സബിത
39,സനുനിവാJ,പ)ി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207261286 െ�ല�
1411,െസ�റി നഗർ -

148,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207261304 ഷിജി
455,െവളി[ം നഗർ -

130,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207261898 േറാസി
896,ഗലീലിയ 

േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207262287 മ�ു
128,റീെസ,ിൽെമ5് 
േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207262899 ജാJമിൻ
528,കhുഎJഎJേകാളനി,

പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207262958 േസാണി 479,െവളി[ം നഗർ ,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207264534 വിർജിൻ േമരി
252,ഓഫീJ 

പുരയിടം,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207264872 ഹസീന
1125,മുടിേ=രി 
വീ�,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207265617

േമരികിംsസി
ലി

802,റീെസ,ിൽെമ5് 
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207267190 െജ.ക]2
557,കhു.എJ.എJ.േകാള

നി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207267236 ഷീജേമാൾ

214,എ[്ആ5്സി 
േകാ<ൗ6് മരിയ 
ഭവൻ ,പ)ിെ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207268543 െജൻ സി

647,അനുഗൃഹനഗർകാളി
േചരിപുരയിടം,പളളിേ#ാ

$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207268563

അൽേഫാൺസി
യ

469,കട��റം പുറേ<ാ�് 
 

െസ�Cറിനഗർ ,പ)ിേ#ാ
$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207268796 േമരി ബി(ു
914,കായി�ര 

പുരയിടം,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207269612 െമർളിൻ

42,ൈറഫിൾ േകാളനി  
അXജലി 

നഗർ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207270396 െമറീന
710,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ 117,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207270653 -കിJതുദാസി
476,കhൂഎJഎJേകാളനി,

പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207272453 പാരിഷ
182,എ[് ആൻ ് സി 
േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207273193 േഷർളി
1101,അനു-ഗഹ 
നഗർ,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207273442 ഷീബ
163,എ[് ആ5്. സി 

േകാ<ൗ6്,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207273635 െമർളിൻ
1427,െസ�Cറി 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207273743 െജൻ സി
634,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ 34,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207274416 കല ആർ
427,െവളി[ം 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207274504 പനിയ2
1205,ഗലീലിയേകാളനി,പള

ളിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207274677 െ�ല�
240,Jേനഹതീരം,പ)ി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207275504 െസ,്ല�ാേമരി
1396,േഡാൺ േബാJേകാ 

നഗർ ,പ)ിേ#$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207275594 വിനിത
1019,ഗലീലിയനഗർ ,പ)ി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207275650 ഷീബ
1523,േഡാൺേബാJേ�ാ 
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207275677 േമരി റുബൻ
410,നhൂ േകാളനി  

അനു-ഗഹ നഗർ,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207275691 മരിയേ`ാറിയ
1,േഡാൺേബാJേ�ാ  
നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207276046 മരിയ േഗാര,ി
182,സായി 

വിഹാർ ,െകാല�ം െവ�് പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207276548 േമാളി
751,െസ�Cറി 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207279011 നാസില
1359,എ[് എൻ  സി 

േകാേ<ാ6്,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207285393 േറാJേമരി
7,ഗലീലിയ 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207285674 േറാJ േമരി

674,എ പി േകാേ$o 
ക,കഴിപുരയിടം,െകെ◌�ു

ളQരെവ�് പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207287318 ജാJമി ആർ
47,അർ[നാ 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207288777 സീന#് 

194,എ� ആ5് സി 
േകാ<ൗ6്,ഗാtി നഗർ 

പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207289477 േസാണി
575,െസ�Cറി 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207289528 സജീന
628,േഡാൺേബാJേ�ാ 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207292852 ഹസീന
467,കhു എJ എJ 
േകാളനി,െവളി[ം നഗർ പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207293816 നിഷാേമാൾ
796,ഇJമായിൽ 

മൽസിൽ ,േജാനകപുറം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207294218 ബിജി
115,ഗലീലിയ 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207294320 ഷിമിന
128,എ[് ആ5് സി 

േകാ<ൗ6്,ഗാtി നഗർ പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207294546 ആലീJ

126,ഗലീലി നഗർ  
ഹൗJ നgപർ മൂ?് 
പളളിേ#ാ$ം,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207295345 മുംതാJ

146,എ[് ആൻ k സി 
േകാgപൗ6് 

ഗാtിനഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207296108 -പിൻ സി
127,എ[് ആ5് സി 

േകാ<ൗ6്,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207296154 എൻ  .സുറുമി
104,എ[് ആ5് സി 

േകാ<ൗ6്,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207296250 ജുൈമല#് 
1113,Jേനഹതീരം 
നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207296504 ലിജി
44,ഗലീല 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207010280 േമരിമാsളിൻ
228,േ-ഗNJ 
വില�,മു6�ൽ പ)ിേ#ാ$ം മു6N�_ 691001

1207011419 അ<ിളി
499,അനു-ഗഹ നഗർ -

187,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം മു6N�_ 691006

1207015819 കു+ുേമാൾ
1740,േഡാൺേബാJേ�ാ 

നഗർ ,,േതാ�് പ)ിേ#ാ$ം മു6N�_ 691006

1207016546 ജൂലി,് 
1252,േഡാൺ േബാJേകാ 

നഗർ 224,,െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം മു6N�_ 691006

1207016610 എkന

1738,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ -

196,പളളിേ#ാ$ം,,പളളി
േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം മു6N�_ 691006

1207016996

െക.ശhാമളാഅ
നിരു�ൻ

633,അശCതി 
ഭവൻ  ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം മു6N�_ 691001

1207017043 െഹലൻ
1104,നhൂേകാളനി,പ)ി

േ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം മു6N�_ 691006

1207231976 െസലിൻ
561,െസെ�Cാറി നഗർ 

142,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം മു6N�_ 691006

1207016111 ഷാർല,് 
0,Q.S.Sേകാളനി,,പളളിേതാ

$ം പ)ിേ#ാ$ം വടേ�വിള 691006

1207079834 അനീസ
1039,വിളയിൽവീ� ,,പ)ിമു

�് പ)ിേ#ാ$ം വടേ�വിള 691010

1207286130 സുനിതാബീഗം
520,ര� മൻ സിൽ െജ 
ആർ എ,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം വടേ�വിള 691006

1207034068 ജൂലി
529,േതാ�ിൽപുരയിടം,,കാ

വനാ� പ)ിേ#ാ$ം ശ~ികുളQര 691003

1207212790 േമരി

1391,കട��റം 
പുറേ<ാ�്  

,,പ)ിേ#ാ$ം പ)ിേ#ാ$ം ശ~ികുളQര 691006

1207217099 പാ�ാ എ
1016,കനീഷാ 

ഭവൻ  ,വടേ�വിള പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691010

1207009910 ഓമന
1687,േമലാ[�വിള 

െതാടിയിൽ ,ഇരവിപുരം പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207018709 ഷംലാ

186,ബാദുഷാ മൻ സിൽ  
പ$ാണി തQൾ 
നഗർ ,ഇരവിപുരം പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207079160 സൽമബീവി

1241,ജിജിമൻ സിൽ ,കുറുേവ
ലിൽ 

പുരയിടം,,പ)ിമു�് പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691010

Page 479 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207079654 െഷരീഫാബീവി
31,ഓടാ�)ിവീ� ,കvാല

�ൽ ,,പ)ിമു�് പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691010

1207079717 റഹുമാബീവി
978,പുലവെ� 

അഴികം,വടേ�വിള പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691010

1207084632

ജമിനിസാബീ
വി

184,എേ>ാ�)ിെതാടി,ഇര
വി��രം പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207085185 ല#ിഫാബീവി

113,മണിയപറ<ിൽഷാ
േരാം മൻ സിൽ 
,,വാള#ുംഗൽ പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207085447 നസീമ
252,റസീന 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207085485 ഷിഹാബുxീൻ
784,െഷജിനാ 

മൻ സിൽ ,ത$ാമല പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691020

1207086835 ബീനാേമാൾ
749,ത@2ാൾ 

ഭവനം,ഇരവിപുരം പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207087334 ലാലി
1683,കാരി#ാJ 
ഗാർഡൻ  ,മvനാ� പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691303

1207087871 െറജീന
18,കാരി#ാJ ഗാർഡൻ  

 താ?ി,ഇരവിപുരം പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691303

1207087991 ഷാഹിദ
136,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207088011 േറാസിലി
2023,പു#ൻ വീ� ,ഇരവിപു

രം പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207088107 കു+ുേമാൾ
1823,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207088195 -പസീത
1287,എJ .പി.നിവാJ ,ഇര

വിപുരം പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207088283 -പമീള

1705,ഫിഷർെമൻ  േകാളനി, 
ആദി[മൻ  േതാ�് , 

താ?ി,താ?ി പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691303

1207088614 ഗീത
1032,േകാ$�ർപടി+ാ,തി

ൽ ,ഇരവിപുരം പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207088954 രാധ
22,വ�ികുടിയിൽ 

വീ� ,താ?ി പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691303

1207090788 േശാഭിത
223,സൗഫിയാ 
മൻ സിൽ ,െകാല�ം പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207090877 ഷീജ
135,പളളിപുരയിടം,വാള

#ുംഗൽ പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207090962 അനില ബി
306,പ�മിഭവൻ  ,വാള#ു

ഗൽ പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207091056 സിgധുേദവി
1116,മ@ുഴിയിൽ ചി�ു 
ഭവനം ,,വാള#ുംഗൽ പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207091231 വTസല െക
915,ബാലുഭവൻ  ,വാള#ും

ഗൽ പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207091649 സുധീന
1070,പുതുകുളQര 

വയൽ വീ� ,,വടേ�വിള പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691010

1207091840 ജമീലബീവി
76,പടി��രവീ$ിൽകിഴ�

തിൽ ,ഇരവിപുരം പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207092029 നുർജഹാൻ
360,ഏറ#്  

വീ� ,കvാലN�ൽ പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207092103 ഹാജറു2ാൾ
40,െറജിനാമൻ സിൽ ,ഇരവി

പുരം പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207094280 ൈലല
440,സജീന 

മൻ സിൽ ,ത$ാമല പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691020
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1207186079 ജമീലാബീവി
3,താഹിറാ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691004

1207222308 െറN[ൽ

267,ൈതപുരയിടം, 

െത�ുംഭാഗം, 

ഇരവിപുരം, 

െകാല�ം,ഇരവിപുരം പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207222336 സതി-പഭ.പി 1427,െകാ[�േതാ�് ,,താ?ി പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691303

1207222651 െ�ല�
1705,കട��റം 
പുതുവൽ ,താ?ി പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207224695 സിനി

421,ഈ[�ളളി 
െതാടി,12മുറി 

നഗർ ,ത$ാമല,ത$ാമല പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691020

1207229871 അജിത
477,ഹാരിJ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207248044 മാജിദ
509,െഷമിന 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207267654 േമരിസിgധു
1100,കാരി#ാJ 

ഗാർഡൻ  ,ഇരവിപുരം പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691303

1207289710 അരീദ 888,തുലാമ#ഴികം,ത$ാമല പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207292602 അജീഷ

1441,നൂർമഹൽ ഒ$#ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ബാ��ജി 
നഗർ വാള#ുംഗൽ പി ഒ പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207293431 ൈഷലജ

1031,ഒ$#ിൽ 
വട�തിൽ ,സ�ീർ 
ഹുൈസൻ നഗർ പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691020

1207294267 േശാഭിത
1672,െവളിയിൽ 
വീ�,ഭരണി�ാW പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207294597 ഫൗസിയ

1272,േചരൂർ വട�തിൽ 
വാള#ുംഗൽ പി 

ഒ,വാള#ുംഗൽ െകാല�ം പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207295300 ലിബിന
394,േച[നഴികം സംസം 

നഗർ ,വടേ�വിള പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691010

1207295367 െജ.ബീമബീവി
517,പ$ാണിയഴിക#് 
വീ�,സംസം നഗർ പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207296215

പാ#ു2ാ 
ബീവി

1290,േചരൂർ  
വട�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207296715 സബീന

1265,െപരുമന െതാടി 
ൈഹ-ദാലി 

നഗർ ,വാള#ുംഗൽ പ)ിമു�് ഇരവിപുരം 691011

1207011032 മറിയം ബീവി

378,ഷഫീ�്  മൻ സിൽ , 
ആശാ5ഴിക#്  
വീ� ,,പ)ിമു�് പ)ിമു�് െകാല�ം (ഈ�്) 691010

1207029721 ആർ .ഗീത
865,കു?ു2ഴിക#്  
കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം പ)ിമു�് െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207031150 സീമ
405,പൂ#ിരി 

വട�തിൽ ,,രാമൻ കുളQര പ)ിമു�് െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207087803 ലില�ി�ു$ി
862,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം പ)ിമു�് െകാല�ം (ഈ�്) 691011

1207240251 സജീന
172,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,പ)ിമു�് പ)ിമു�് െകാല�ം (ഈ�്) 691010
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1207241563 ഷാനിത
65,ഷിയാJ 

മൻ സിൽ ,തിരുമുല�ാവാരം പ)ിമു�് െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207275148 െഷമീന എH്
983,മൺകുഴിയിൽ 
െഹൗJ,കുരീ��ഴ പ)ിമു�് െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207216485 മുംതാJ 603,രാജധാനി,കുരീ��ഴ പ)ിമു�് െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207017346 നജുമാ
750,െവളിയഴികം 
പുരയിടം,കുരീ��ഴ പ)ിമു�് െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207023468 ഷാഹിദാബീവി
38,നൗഷാ/ 

മൻ സിൽ ,താമരേ#ാ$ം പ)ിമു�് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207028742 അസുമ#് 
592,െഷമീൻ  

മൻ സിൽ ,കുരീ��ഴ പ)ിമു�് െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029159 ല#ീഫ
66,േതാ�ിൽ 

പുരയിടം,െകാല�ം പ)ിമു�് െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029263

െക.വTസലകു
മാരി

288,മുരളീ 
മ(ിരം,കുരീ��ഴ പ)ിമു�് െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207031135 ഉൈമമു#് 
628,േപാളയിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,,കുരീ��ഴ പ)ിമു�് െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207209272

ല#ീഫാ 
ബീവി

57,ഈ[�)ി 
െതാടിയിൽ ,,ത$ാമല പ)ിമു�് െകാല�ം (െവ�്) 691020

1207221329 മീന

108,മുനീരാ 
മൻ സിൽ ,മണലിൽ 
വട�തിൽ ,,െകാല�ം പ)ിമു�് െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207229747 ആഷിബ
1116,സൽമാൻ  

മൻ സിൽ ,കുരീ��ഴ പ)ിമു�് െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207230613 സിgധു
223,പറ<ിൽ 

വട�തിൽ ,കുരീ��ഴ പ)ിമു�് െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207246222 ഷമീറ
1187,ദാറുൽ 

ഹസനാ#്,കാവനാ� പ)ിമു�് െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207250805 ഷീജ
1090,ബഷീർ 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം പ)ിമു�് െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207255734 റഹിയാന#്
191,പറ<ിൽ 
വീ�,കാവനാ� പ)ിമു�് െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207263008 നസീമ
229,അർഫാേഡNൽ ,കുരീ

��ഴ പ)ിമു�് െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207272454 ഷാഹിന 667,റഫീ/  മൻ സിൽ ,െകാല�ം പ)ിമു�് െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207274702 ഷമീന എJ
12,േതാ�ിൽ 

വീ�,വടേ�വിള പ)ിമു�് െകാല�ം (െവ�്) 689696

1207278886 സജിനാ
1416,മുഹ2/ അലി 

മൻ സിൽ,െവ)യി$<ലം പ)ിമു�് െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207286384 ആശ
349,െകാ[�വീ$ിൽ,കുരീ��

ഴ പ)ിമു�് െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207288999 റസിയ
617,േതാ�ിൽ 
നഗർ,കുരീ��ഴ പ)ിമു�് െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207080660 െഷമീമ
1402,െവളിയിൽവീ� ,വട

േ�വിള പ)ിമു�് പരവൂർ 691010

1207087203 നിർ2ല
1018,സാഗരതീരം 

സുനാമി\ളാ,്,താ?ിമു�് പ)ിമു�് മvനാ� 691011

1207007968 ഹസീന
1367,ദാറുJ 

സലാം,ഇരവിപുരം പ)ിമു�് മു6N�_ 691011

1207080624 അബീദ
1067,െഷമീർ 

മൻ സിൽ ,,പളളിമൂ�് പ)ിമു�് മു6N�_ 691010

1207082551 ജന,് 
371,കാ�േ#ാ�്  
വീ� ,ഇരവിപുരം പ)ിമു�് മു6N�_ 691011
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1207084459 ലതിക

1824,െകാ[�2ിണി 
ആശാൻ  

ഭവനം,വടേ�വിള പ)ിമു�് മു6N�_ 691010

1207084656 േഗാമതി
923,തു6ിൽവീ� ,െകാല�Z

ർവിള പ)ിമു�് മു6N�_ 691010

1207084728 ജീഷ എം
879,ഉലവ5ഴികം,പളളിമു

�് പ)ിമു�് മു6N�_ 691010

1207084873 നദീറബീവി
872,കല��ംമൂ$ിൽപടി+ാ,

തിൽ ,,പ)ിമു�് പ)ിമു�് മു6N�_ 691010

1207085149 സജീന
289,ഫിേറാJ 

മൻ സിൽ ,ചകരി�ട പ)ിമു�് മു6N�_ 691011

1207087343

േബബിഅ
ൽേഫാൺസh

1803,കാരി#ാJ 
ഗാർഡൻ  ,താ?ി മvനാ� പ)ിമു�് മു6N�_ 691303

1207087406 നാൻ സി
1916,നാൻ സിവില�,,ഇരവി

പുരം പ)ിമു�് മു6N�_ 691011

1207087454

ഏൻ സിലി 
േസവhർ

206,െലനിൻ  
വില�,ഇരവിപുരം പ)ിമു�് മു6N�_ 691011

1207087865 െസലിൻ
1769,കട��റം 

പുതുവൽ ,മvനാ� പ)ിമു�് മു6N�_ 691303

1207087922 െടൽമ
476,മാതാ 

േകാേ$o ,ഇരവിപുരം പ)ിമു�് മു6N�_ 691011

1207087970 േമബിൾ
1895,കട��റം പുതുവൽ 
െത�ുംഭാഗം,ഇരവിപുരം പ)ിമു�് മു6N�_ 691011

1207088122 എ2ിലി
74,പു#ൻ വീ� ,ഇരവിപു

രം പ)ിമു�് മു6N�_ 691011

1207208790 മXജു
1811,അ2ു 

ഭവൻ  ,ഇരവിപുരം പ)ിമു�് മു6N�_ 691011

1207259452 അജിത
87,െകാടിയിൽ 

െത�തിൽ ,ഇരവിപുരം പ)ിമു�് മു6N�_ 691016

1207216037 ഷാനി
447,അഥീന 

മൻ സിൽ ,,അയ#ിൽ പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207006789 െനബീസ
1797,കളിയിലിൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207007099 ൈലലാബീവി
137,ൈലലാ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207007248 വൽസല
660,വയലിൽവീ� ,വടേ�

വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207008022

സുധാമണി.എ
J

1945,ശിവ-പസാദൻ  .എൻ  ,
െകാല�ം പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207008422 ഹാജറാബിവി
1779,കുളQരഴിക#്  

പടിഞാ,തിൽ ,പളളിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207010606 മുംതാJ
1864,ആമീനാ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207014364 Jമിതാേരഖ
294,മൂേ#ട#്  
ഭവൻ  ,,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207015773 മാജിതാബീവി
163,പീJ 

െന�്,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207017448 നൂർജഹാൻ
450,അൻ വർ 

മൻ സിൽ ,വടെ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207018955

സുൈബദാബീ
വി

845,സുനിജാമൻ സിൽ ,പായി
�ുളം,,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207020577 ജമീലാബീവി 798,ഷാലുമൻ സിൽ ,െകാല�ം പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010
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1207023381 മറിയം ബീവി
454,െത�v#്  
വീ� ,പ)ിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207074222 -പീത 707,-ശീരംഗം,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207073326 െക. േഗാപാലൻ
11,കായി�ര, വടേ�വിള 

നഗർ 28,,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207074555 ,ി ഗീത 5,തുഷാരഗിരി,െകാല�ം പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207077263 സുമ 344,രാജമ(ിരം,അയ#ിൽ പ)ിമു�് വടേ�വിള 691021

1207079207 ൈലല
1532,കുരുേ<ലിൽവീ� ,വട

േ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207079692

എം.സുഹർബാ
ൻ

1540,സിമിയാമൻ സിൽ ,പ
)ിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207079716 ൈലലാബീവി
1021,കുറേവലി 

പടി+ാ,തിൽ ,പ)ിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207079857 ഷാജഹാൻ

1564,മു+ിനാ� 
വീ� ,പളളിമു�് ,,പളളിമു

�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207079979 നിസാറുxീൻ
1878,9ാമൂ$ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,പ)ിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207080005 െനസിമ
681,എം എം 

ഗാർെമ5് ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207080147 വിജി
537,ഉലവ5ഴികം,,വടേ�

വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207080200 ജസീന സ ലിം
4001,ലUം 

വീ�േകാളനി,പ )ിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207080204 സുൈബദ
589,ജദീ/ൈബ#് ,പ 

)ിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207080300 സുഭ-ദ
1098,മണ��റ#്  
വീ� ,,പളളിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207080329 നജൂമ
581,മുംതാJ 

മൻ സിൽ ,പ)ിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207080340 േഗാമതി
125,അ�രവിള വയലിൽ 
പു#ൻ  വീ� ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207080362 റസീന
686,േപാളയിൽ 

വയലിൽ ,പ )ിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207080375 ആരീഫാബീവി
164,ഷാൻ നിവാJ ,പളളിമു

�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207080449 സബൂറ

64,ആശാൻ ്റഴികം 
കാവിൻ േ◌◌്റവട�തിൽ ,പ

ളളിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207080452 നജുമ
2206,ആലുംമൂ$ിൽവീ� ,വട

േ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207080549 ഹ�ീമാബീവി
39,േതാ�ിൽ 

വീ�,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207080558 സബീലാബീവി
600,സാജിറാമൻ സിൽ ,പീ�ി
ൾJ നഗർ ,,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207080566 റഷീദാ
1656,പാലവിള 
വീ� ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207080583

ഫാ#ിമാബീ
വി

462,പു#ൻ പുര,,വടേ�
വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207080690 െനസീമാബീവി
446,റിയാJ 

മൻ സിൽ ﾀ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010
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1207080769 ബഷീർ
78,മ]ാൻ  

വാതു�ൽ ,,പ)ിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207080844 സിബിനിH 1208,ഹാജറാ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207080858 െനസീമബീവി
1257,വയലിൽപു#ൻ  

വീ� ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691011

1207080860 ൈഷല റഷീ/
986,സുൈബദ 

മൻ സിൽ ,പ)ിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207080862 റസിയബീവി

454,േചാവൻ കര 
ഹൗJ ,വടേ�വിള,,പ)ി

മു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207080891 ഒസീല
452,ജ�#ിൽകിഴ�തിൽ ,

വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207080916

പാ#ുമാകു
+് 

169,അ�രവയലിൽപു#
ൻ വീ� ,പ)ിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207080962 റജീന
809,ഞാറN�ാ$് ,പ)ിമു

�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207080964

നുൈസബാബീ
വി

755,നബീൽ 
നിവാJ ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207080968 ഷംല
886,കിഴേ�വീ� ,വടേ�വി

ള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207081002 റജുല
983,നിഷാ/ 

മൻ സിൽ ,പളളിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207081051 സജീന
1792,കുളQര 
വീ� ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207081065 ഫാ#ിമ
844,പു#നഴികം -

126,,െകാല�ം പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207081178

േശാഭിതാ 
ബീവി

417,െത�v#്  
വീ� ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207081265 ഫാ#ിമു#് 
862,പു#ൻ  

പുര,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207081280 നുർജഹാൻ
401,െത�vം ലUം 
വീ� ,,പ)ിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207081296 കമർനിസ
962,അർഷാ/ 

മൻ സിൽ ,പ)ിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207081444 സബീന
946,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207081449 ൈലല
561,പുതുകുളQര 
വയൽ ,പളളിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207081491 ഷാജിറ
675,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207081505 സീന#്  എ
1512,കിഴേ�െതാടി,പ)ി

മു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207081507 ജമീലാബിവി
118,കളീയിൽ 
വീ� ,പളളിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207081529 -ശീേലഖ
1675,പാലവിള 

വട�തിൽ ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207081585 വിമലാേദവി 441,േചാതി,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207081645 സുഗgധ 360,-പണവം,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207081684 ധനപാലൻ
1822,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ� ,വടേകവിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207081722 നാസറുദീൻ
212,നടീല 

പായി�ുളം,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207081766 റസിയ
1124,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,

െകാല�ം പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207081782 രാധ
1055,പഴനില#ുെതാടിയി

ൽ ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010
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1207081794 ജലജ
1804,ബാബു 

മ(ിരം,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207081834 ഗൗരി
159,ൈതേവലിൽ 

കു?#ുവീ� ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207081841 ര�മി-പസാ/
303,കുളQരവീ� ,വടേ�

വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207081879 ഗിരിജ സി
1665,െച<കേ=രി 
വീ� ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207081881 ലത
1746,കടകംപളളി,വടേ�

വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207081905 ഉഷ
104,െതQുംകു?#ുവീ� ,

വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207081941 ശhാമള
1665,െച<കേ=രിവീ� ,വട

േ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207081951 വിജയ2യ2
420,െത�vം 

ലUംവീ� ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207081966 S.ലത
1056,പഴനില#ു 

െതാടിയിൽ ,വടെ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207081993 ത@2
302,കുളQരവീ� ,വടേ�

വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207084165 രാജി
695,എJ .എJ 
ഭവൻ  ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207084129 സുജിന

1409,അയണി�ൽ 
വീ� ,േതജH്  നഗർ -

200,,പളളിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207084246 ബി(ു
1532,വടാ�ര 
ഹൗJ,മാടൻ നട പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207084360 േഹമ

301,ലUിതാഭവൻ  
അUരവിള 

നഗർ ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207084446 രാധ
634,കാവുQൽ 

െത�തിൽ ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691014

1207084448 ലത
1260,ലതാ 

ഭവനം,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207084488 വസ>
709,വിജയഭവനം,പ$#ാ

നം പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207084518

വിശാലാUി.
െജ

1421,പു#ൻ പുരയിൽ ,േഗാ
പാലേ=രി പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207084591 ഷറഫുxീൻ
909,കടകംപ)ി 
വീ� ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207084649 ആശ ജിവി
832,വാസുേദവ 

മ(ിരം,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207084668

താരേകസരിസി
ൻ ഹ

138,-പീതാഭവൻ  ,വടേ�വി
ള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691021

1207084856 നബീസ#് 
1703,പുതുവൽ 
വീ� ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207084967 സുനിതാറാണി
696,ഫാലിഷാ വില� 

,,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207084974 ഹബീബു)
1021,ബിJമിമൻ സിൽ ,വട

േ�ാവിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207084976 റ}മ
1371,ഉലവ5ഴിക#്  
വീ� ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207084977 രഘു
15,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010
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1207085029 ഉേദവൻ
1022,െകാ$ിലിൽ 
വീ� ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207085038 റജില
1354,അ�രവിളയിൽ ,,വട

േ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207085097 ഷാഹിദ
248,ഞാറ�ാ� 

െത�തിൽ ,പ)ിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207085140 റസിയ
1259,ഞാറാ�ാ� 
വീ� ,പ)ിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207085313 അനീസാ
947,ന<ീടിേ=രിൽെത�തി

ൽ ,െകാല�ം പ)ിമു�് വടേ�വിള 691011

1207091865 െമഹർബാൻ
70,പു#ൻ പുരെത�് ,െകാ

ല�ം പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207153885 േശാഭ
865,െതാടിയിൽ വീ� 

,,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207185777

പാ#ു2ാ 
ബീവി

1393,െക$ിട#ിൽ 
വീ� ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207185881 റു�ിയാഉ2
6,ഷമീറ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207187523 റാഹിലാബീവി

24,തJനി മൻ സിൽ ,-ശീ 
നാരായണപുരം 
വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207189796 ലത
138,േഗാപി 

സരJ ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207189802 പIകുമാരി 183,േതവരvം,െകാല�ം പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207189881 കൃEണ2
83,ബാലുഭവനം,,വടേ�വി

ള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207189890 ഹസീന
196,പഴനില#് ന 
െതാടിൽ ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207189899 ഉഷാകുമാരി
1891,മൂ�നാർ 
വീ� ,,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190037 േസാഫിയ
233,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190039 െഷർളികുമാരി

802,ജ�#ിൽ 
കിഴ�തിൽ 

വീ� ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190058 സുലത

813,ജ�#ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,വടേ�വിള,,

വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190073 കനക2
198,ൈതേവലി 

െത�തിൽ ,,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190076

ഗീതാകുമാരിയ
2

1786,ഗീതാ 
മ(ിരം,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190078 ആമീന
263,േതവലഴികം,പളളിമു

�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190086 സCർ]ലത
824,േഗാവിന(നഴികം,വട

േ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190087 സരസCതി
1775,േതവലഴികം 
വീ� ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190088 േബബി 1893,മൂ�നാർ വീ� ,െകാല�ം പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190089 സുധ
1492,നാടാൻ വീ�,വടേ�വി

ള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190091 ലളിതാകുമാരി
1619,േതവലഴികം,വടേ�

വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010
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1207190095 ഗീത

296,മ}കാര#്  
വട�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ,,

വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691011

1207190120 ലളിത
445,പാലവിള 

വട�തിൽ ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190121 എJ .-പിയ
175,േവലെ5ഴികം,,വടേ�

വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190125 ൈഷലജ
124,ൈതേവലിൽെത�് ,വട

േ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190126 മിഥിൽ
426,കരുണാകരവിലാസം,വ

ടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190133 രാധ2യ2
549,പഴനില#്  

െതാടിയിൽ ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190134 രമh

1856,ചി#ിര വീ$ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,വടേ�വി

ള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190152 വിലാസിനി
134,മ]ാൻ വാതു�ൽ ,വട

േ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190156 ശാ>
1377,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,
അയ#ിൽ ,,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190166 സുശീല

16,പാ$#ിൽ 
കിഴ�തിൽ 

വീ� ,,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190180 േശാഭിത എ
887,കിഴേ� െതാടിയിൽ 

വീ� ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190204 െചല�2

1769,െതാടിയിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,വടേ�വി

ല പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190213 ശാരദ
1705,േചാ@ര 
വീ� ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190228 ബി(ു
449,പാലവിള 

വട�തിൽ ,,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190233 ജഗദ2

360,അ�ര വിള 
വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190240 റജുലാബീവി
254,എ.െജ.മൻ സിൽ ,ഉദയ-ശീ

നഗർ -92,,െകാല�ം പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190243 ശാരദ
167,മാ[ൻ  

വീ� ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190244 കലാകുമാരി
1891,മു�നാർ ലUം 
വീ� ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190245 നസീമ
843,സുൈലഖാ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190265 ഷാഹിദാബീവി
459,പു#ൻ പുരയിടം,വട

േ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190272 സബിന
679,േതവലഴിക#്  
വീ� ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207190275 റഫീ�ാബീവി
469,ഹാരിJ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207202669 വിമല. ഒ

662,പഴനില#്  
െതാടിയിൽ 

വീ� ,,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207204111 സുജാത
356,മു�നാർ 

വീ� ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010
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1207207332 ഗിരിജാകുമാരി
551,പഴനില#്  
െതാടി,,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207211789 ൈഷലജ 722,നടീലഴികം,പ)ിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207211901 ജൂൈബരിയ#് 
546,മാഹിൻ  

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207212733 വിജി
3170,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207213068

ഉഷാകുമാരി.
െജ

284,കുേ?ൽ പു#ൻ  
വീ�,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207213076 ഗീത
59,രാേജE 

ഭവൻ  ,,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207214165 ഗിരിജ
104,കടകംപളളിവീ� ,,,വട

േ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207214170 ഹലീമ
52,ഫാ#ിമാ 

മൻ സിൽ ,,പളളിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207215070 ബിനി
450,തിരുേവാണം,,വടേ�

വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207215367 മുംതാJ
526,സൽമാ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207218298 ശകു>ള
700,പഴനില#്  

െതാടിയിൽ ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207218305 െസമീന
1570,അശCതി,◌് �രവിള 
നഗർ -126,,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207218332 ഖുൈറഷ
765,ചരുവിള വീ�  

ശിൽപാ നഗർ,അയ#ിൽ പ)ിമു�് വടേ�വിള 691021

1207219197 ഉഷ
819,രൂപാ 

ലാ5് ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207219199 റഷീദാബീവി
698,അൻ സൽ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207221021 നസീമ

309,ഞാറN�ാ$്  
പടി+ാ,തിൽ ,വടേ�വി

ള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207221028 സുജി#് 
502,സഹാറവില�,പ)ിമു

�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207222587

െറജീനാ 
െ-ഫഡി 633,അനി നിവാJ ,ത$ാമല പ)ിമു�് വടേ�വിള 691020

1207224489 സബീന 535,േവളി�ാ�,അയ#ിൽ പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207224115 വഹീദ
623,ൈമദാൺ 

ഹൗJ,പളളിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207224351 അമീനാ ബീഗം 373,ഷമീന മൻ സിൽ ,െകാല�ം പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207224384 െന\സി�് 

300,ജ�#ിൽ 
കിഴ�തിൽ 

വടേ�വിള,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207224667 ആരിഫ

345,ഞാറN�ാ$� 
വീ� ,വടേ�വിള,പ)ിമു

�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207228359 രാജം െക 786,മണിമംഗലം,െകാല�ം പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207229071 സുനിലാബീഗം
1205,പാ$ വയൽ ആസാ/ 

നഗർ,പളളിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207229307 സബീന എം
660,െസNദലി 

മൻ സിൽ ,പ)ിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010
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1207230597 ദീപ
276,കുേ?ൽപു#ൻ വീ�,വ

ടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207235712 രമhാ.എJ
188,നാേണപളഴികം,െതേ�

വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207236153 നിഷ
109,അ�രവിളവയലിൽവീ

�,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207236843 ഷീല ഐ
1732,േതാ$#ിൽ ,വടേ�വി

ള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207237749 സുനിത
719,അജിമി  

മൻ സിൽ ,അയ#ിൽ  ◌ പ)ിമു�് വടേ�വിള 691021

1207240625 ലളിതകുമാരി
762,-പതീUാ 
ഭവൻ  ,പ$#ാനം പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207245751 േലാേകശCരി
256,കളീലിൽവീ�,വടേ�വി

ള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207248550 നുർജാഹാൻ
973,െവളിയിൽ 
വീ�,വട�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207249097 സിമി
165,വലിയപുരയിൽ 
വീ�,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207249551 സനൂജ
196,ആശാനഴിക#് 
വീ�,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207250006 മിനിേമാൾ 375,കായി�ര,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207252657

ൈഫേറാJ 
ബീഗം 713,ക]വീ�,പളളിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207252933 രജനി

284,കുേ?ൽ 
പു#ൻ വീ�,ഉദയ-ശീനഗർ -

119,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207253325 ബി(ു എJ
255,കളീലിൽ 

വീ�,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207254944 റജീന 1468,പുതുവീ�,പളളിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207255678 െനസീമാബീവി
234,െസNദലി 

മൻ സിൽ ,അയ#ിൽ പ)ിമു�് വടേ�വിള 691020

1207258525 സുശീല
506,ൈതേവലി 

െത�തിൽ ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207258886 ജിജി എൻ 263,പുണർതം,അ�രവിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207259587

അനില സി 
സി

1857,േതവണ�ൽ 
വീ�,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207259979 നജീറ സാദി�്
64,സാദി�് 

മൻ സിൽ ,കടകംപ)ി പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207261469 സുൽബ#് 
576,മ]ാംവാതു�ൽ ,പളളി

മു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207262683 ഷംല എം
737,വിളയിൽ 
വീ�,,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207263645 ജൗഹറ#് 
540,ഉലവ5ഴികം,പ)ിമു

�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207264490 െനജി േമാൾ
854,മീരാനിയ 

വില�,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207264892 സജിത
1176,ഹഫീJ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207265025 ഷീലാകുമാരി
302,ജ�#ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207266941 സജീന
1262,അമീൻ  

മൻ സിൽ ,പ)ിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010
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1207267669 സുനിത
383,ഫാ#ിമ 

മൻ സിൽ ,പളളിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207268776

ജിഷാേമാൾ 
.എ

378,നൂർ2ഹാൾ ,വടേ�വി
ള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207270443

ആർ .നിഹറാ
ബായി

868,ആദിതh നഗർ -
122,മാടൻ നട പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207271817 െനജീമ
183,എ-ഗീJ 

വില�,പ)ിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207271838 ഷജീറാ
342,ഞാറ�ാ$് 

െത�തിൽ ,പ)ിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207273611 ൈഷലബീവി
695,ബാസി#് 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207275323 സുനിജ
0,ഫാ#ിമ 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207277880 െഷൗ�#്
218,വയലിൽപു#ൻ വീ�,

പ)ിമു�് പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207281208 ജലജ

17,നാടാൻ  വീ$ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ,വടേ�വി

ള പ)ിമു�് വടേ�വിള 691010

1207032883

രുഗമിണി 
അ2

1717,ചായ�5v#് ,െകാ
ല�ം പ)ിമു�് ശ~ികുളQര 691003

1207202500

െഷംഷാർ 
ജിഹാൻ

567,ആലുംകീഴിൽ 
വീ� ,കാവനാ� പ)ിമു�് ശ~ികുളQര 691003

1207254335

െറഫി�ാബി
വി

292,പ6ാര#് 
െത�തിൽ ,െകാല�ം പ)ിമു�് ശ~ികുളQര 691003

1207272092 മുംതാJ
1033,ഗീതാ ഭവനം,മീന#് 

േചരി പ)ിമു�് ശ~ികുളQര 691003

1207040365 റീ,ാ േതാമJ
290,േജാJഭവൻ   

മ+നംകുഴിയിൽ ,മതിലിൽ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040449 ദിവh
17,കിണറുവിളവീ� ,മതിലി

ൽ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040470 േശാഭന 362,ദിവhനിവാJ ,മതിലിൽ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040530 സുജാത
120,മു6ിൽെത�തിൽ ,മതി

ലിൽ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040584 േഡാളി
579,ഇരവു ചാലിൽ 

വീ� ,കടവൂർ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040665 സരസCതി.െക
186,ജിഎൻ ഭവൻ  ,തൃ�ടവൂ

ർ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040683 സിgധു
125,പാലവിളപടി+ാ,തി

ൽ ,കടവൂർ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040851 അമൃതകുമാരി
25,െത�ട#ുപടി+ാ,തി

ൽ ,മതിലിൽ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040912 മാഗിേജാസ\
28,മ+ിനംകുഴിവിള,,മതി

ലിൽ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040935 -പസ?
217,മു)ിയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കടവൂർ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041019 സുമ എJ
175,വടേ�തു6ുവിള,കട

വുർ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041055 ബി(ു
129,രാഹുൽ 

നിവാJ ,,കടവൂർ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041292 േശാഭന
445,ചിറ�േരാ$് വീ� 
ഹരിജൻ േകാളനി,കടവുർ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041345 സരസCതി
229,ചിറ�േരാ$്  
വീ� ,കടവൂർ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601
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1207041355 രമണി
56,തിരുെനല��ർ 

പടി+ാ,തിൽ ,കടവൂർ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041376

കീർ#ി 
-പസാ/

363,തിരുെനല�Zർ 
പടി+ാ,തിൽ ,കടവൂർ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044239

െജHി 
േസവhർ

147,കീേഴ#്  
കിഴ�തിൽ ,കടവൂർ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207046119 ഉഷാകുമാരി
320,ദർശന 

നിവാJ,കടവൂർ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207205013 നി2ി
350,നി2ിനിവാJ ,െപരിനാ

� ,,തh�ടവൂർ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207208264 െമ,ിൽഡ
187,ബിബിൻ  
ഭവൻ  ,കടവൂർ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207208955 സീത
335,െതQുവിള വയലിൽ 
പു#ൻ  വീ� ,കടവൂർ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207213268 മുംതാJ
556,മ]ാേ=രി 
വീ� ,കടവൂർ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207213700 ജയകുമാരി 555,ച-(ഭവൻ  ,മതിലിൽ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207221695 സുശീല.ആർ 84,ധേനE ഭവനം,കടവൂർ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207221750 -പീതാകുമാരി
421,കൃEണാലയം,കടവൂർ ,
ത�ടവൂർ ,തൃ�ടവൂർ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207253663

ഇ(ിരകുമാരി
യ2 എJ 752,മു)ിയിൽവീ�,കടവൂർ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207255666

മിനിഅനിൽകു
മാർ

153,തിരുനല�Zർ 
പടി+ാ,തിൽ ,തൃ�ടവൂ

a പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207256724 ജയറാണി െക 246,േമേലമഠം,കടവൂർ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207257587 ഫിേലാമിന 547,ജീസJ  ഭവൻ  ,മതിലിൽ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207261658 ഷംല
335,ചിറ�േരാ$് 
വീ�,കടവൂർ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207269186 മിJറിയ
238,ചിറ�േരാ$് 

പു#ൻ വീ�,കടവൂർ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207275583 സുനിത ആർ
999,ചിറ�േരാ$് 

പു#ൻ വീ�,കടവുർ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207276524 സൂസി 284,കു,വിളയിൽ,മതിലിൽ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207285513 േമരിമാതhു

599,9ാ��ഴ ഹൗJ 
കല�Zർവിളകിഴ�തിൽ ,കട

വൂർ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207288884 കാർ#ിക.ജി
53,തിരുനല�Zർപ 

ടി+ാ,തിൽ ,നീരാവിൽ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207290011

േരEമാ 
ച-(ൻ

27,െതേ�വിളയിൽ 
വീ�,കടവൂർ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207290218 സിgധു
136,പി ഡdളിയു 
പുതുവൽ ,മതിലിൽ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040638 സ]ി
363,കള��രN�ൽ 

വീ� ,മതിലിൽ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�രുവ 691601

1207049839 േമരീവTസല
202,െനടുനീളംപുരയിടം,കു

രീ��ഴ പ)ിേവ$[ിറ തൃ�രുവ 691601

1207010540 വിജയകുമാരി
118,കനാൽപുരയിടം,മvനാ

� പാല�ടവു ഇരവിപുരം 691303

1207015776 െചല�2
1092,കനാൽപുരയിടം,മv

നാ� പാല�ടവു ഇരവിപുരം 691303
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1207087625 ലീല
629,കനാൽപുറംേ<ാ�് ,ഇ

രവിപുരം പാല�ടവു ഇരവിപുരം 691011

1207087989

എJ .സരിതാ
കുമാരി

1381,ഭിം വിഹാർ 
ഇട�ു?ം,വലയവിള പാല�ടവു ഇരവിപുരം 691303

1207088632 മിനി
790,പുതുവൽപുരയിടം,മv

നാ� പാല�ടവു ഇരവിപുരം 691303

1207088693 ബീനാ2
1263,ൈതപുരയിടം,ഇരവി

��രം പാല�ടവു ഇരവിപുരം 691011

1207245171 ജയിൻ

1645,ആ,�കാൽ 
പുതുവൽ 

െത�ുംഭാഗം,ഇരവിപുരം പാല�ടവു ഇരവിപുരം 691011

1207012617 ജിജിേമാൾ
451,ൈബ#ുൽ 

സഫർ ,കിളിെകാല�Zർ പാല�ടവു കിളിെകാല�Za 691004

1207065046 ഷീബ.എJ
1054,മു6N�ൽ  

െത�തിൽ  ,കിളിെകാല�Zർ പാല�ടവു കിളിെകാല�Za 691004

1207066613

ഇJമയിൽകു
+് 2245,തു6ുവിള,കരിേ�ാ� പാല�ടവു കിളിെകാല�Za 691005

1207066640 േബബി
1955,മഠ#ിൽെത�തിൽ ,മ

]ാമല പാല�ടവു കിളിെകാല�Za 691004

1207066748

നൂർജിഹാൻ  
ബീവി എ

2096,മുബാറ� 
മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ പാല�ടവു കിളിെകാല�Za 691004

1207066781 ൈഷലജ
1840,േലഖാമ(ിരം,കിളി

െകാല�Zർ പാല�ടവു കിളിെകാല�Za 691004

1207066930 ഫാ#ിമ
1953,മഠ#ിൽെത�തിൽ ,കി

ളികല�Zർ പാല�ടവു കിളിെകാല�Za 691004

1207067046

ഫാ#ിമാബീ
വി

1826,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,
കിളിെകാല�Zർ പാല�ടവു കിളിെകാല�Za 691004

1207067467

അdദുൽറ
ഹിം

1910,ഷാജിനിവാJ ,കിളി
െകാല��a പാല�ടവു കിളിെകാല�Za 691004

1207067780 മല�ികാബീവി
1987,ആനൂർെത�തിൽ ,കി

ളിെകാല�Zർ പാല�ടവു കിളിെകാല�Za 691004

1207067884 സീനതT

1823,വിളയിൽ 
വീ� ,കല��ംതാഴം 
കിളിെകാല�Zർ പാല�ടവു കിളിെകാല�Za 691004

1207068333 അസുമാബീവി
1802,കടv#്  

വട�തിൽ ,കിളിെ�ാല�Zർ പാല�ടവു കിളിെകാല�Za 691005

1207072289 സബീന
476,പനയ�് ൽ 

വീ� ,കി)ിെ�ാല��ർ പാല�ടവു കിളിെകാല�Za 691004

1207090470

ജലീല ബീവി 
എ

288,ദാറുൽ 
സലാം,കരിേ�ാ� പാല�ടവു കിളിെകാല�Za 691005

1207204784 റഹുമ#് 
380,െച�ാലയിൽ ,കിളി
െകാല�Zർ  കല��ംതാഴം പാല�ടവു കിളിെകാല�Za 691004

1207211409 േദവരാജൻ
2224,-ശീരാo 

ഭവനം,കിളിെകാല�Zർ പാല�ടവു കിളിെകാല�Za 691004

1207223197 സു(രാ2

1979,മഠ#ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ,കല��ംതാഴം

  കിളിെകാല�Zർ പാല�ടവു കിളിെകാല�Za 691004

1207223413 െനജുമ

255,ൈക�)ി 
െതാടിയിൽ ,കിളിെകാല�Zർ ,
െകാല�ം,കിളിെകാല�Zർ പാല�ടവു കിളിെകാല�Za 691004

1207228999 രതി.,ി

289,സുഖി 
ഭവനം,കിളിെകാല�Zർ    

കല��ംതാഴം പാല�ടവു കിളിെകാല�Za 691004
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1207236039 ഷീബ ആർ
446,െകാല�ായി 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ പാല�ടവു കിളിെകാല�Za 691004

1207246440 നിസാ നിയാJ
466,മുരു�ുംവീ$ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Za പാല�ടവു കിളിെകാല�Za 691004

1207252088 ഷീല 1694,വിമൽ ഭവനം,മQാ� പാല�ടവു കിളിെകാല�Za 691015

1207259300 േമരി ഷീന
179,േറാJഭവൻ  ,കിളിെകാ

ല�Zർ പാല�ടവു കിളിെകാല�Za 691004

1207029936 സബിദാബീവി 521,ദാറുസലാം,േപരൂർ പാല�ടവു െകാ,@ര 691005

1207189854 സീന#് 
371,സറീന 

മൻ സിൽ ,കരിേ�ാ� പാല�ടവു െകാ,@ര 691005

1207004840 െശൽവി

1408,പുതുവൽ 
പുരയിടം,പു)ി�ട 
വട�ുംഭാഗം െകാല�ം പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014268 ജി.ക]ൻ
418,ഫിേലാമിനഹൗJ ,െകാ

ല�ം പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011228

പുEപാകൃE
ണൻ

63,പുEപാ ഭവനം, 

വട�ുഭാഗം, പു)ി�ട, 

െകാല�ം,പുളളി�ട പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013594 മുരുകൻ 201,പു)ി�ട,െകാല�ം പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013629 ലീലാ2
484,വയലിൽപുരയിടം,െകാ

ല�ം പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013747 സാവി-തി

201,പുതുവൽ 
പുരയിടം,പുളളി�ട,,വട

�ുംഭാഗം പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014382 െച<കവല�ി
1539,പുതുവൽ 

പുരയിടം,പുളളി�ട പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014681 സേരാജം
1457,പുതുവൽ 

പുരയിടം,പുളളി�ട പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015181 കJതുരി 41,ശ@ർനഗർ ,െകാല�ം പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015230 എം.പാർpതി
1425,പുതുവൽപുരയിടം,

െകാല�ം പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015814 കു+ുേമാൾ
1310,പുതുവയൽപുരയിടം,,

പു)ി�ട പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015829

അഹ2/ 
കബീർ 273,വട�ുംഭാഗം,െകാല�ം പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207028975 സുഹർബാൻ

1591,ജിയാJമൻ സിൽ ,കിട
Qിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,,മQാ� പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691015

1207031122 ഓമന 18,െച<കേശരി,മരു#ടി പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207190369 ലീലാമണിയ2

1510,മിഥുൻ  
ഭവനം,ഉളിയേ�ാവിൽ 

ഐല5് നഗർ പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207202549 അൽേഫാൺസാ
297,സൗമhാ 

ഭവനം,,വട�ുംഭാഗം പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207209664 -ശീരXജിനി
1528,പുതുവൽ 
പുരയിടം,,െകാല�ഠ പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207212300 െഹലൻ 45,െജ. എJ . വില�,െകാല�ം പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207213428 ആ?ുജ
1454,പുതുവൽ 

പുരയിടം,പുളീ�്ട പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207215951 സേ>ാE
1439,പുതുവൽ 

പുരയിടം,വട�ുംഭാഗം പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691001
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1207215958 ബി(ു
1410,പുതുവൽ 

പുരയിടം,പുളളി�ട പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207221225

മുഹ2/ 
അJജാ/

522,വയലിൽ 
പു#ൻ വീ� ,,െകാല�ം പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207226636

പIകുമാരിഅ
2

670,പIേസാമ,വട�ുംഭാ
ഗം പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207251596 വh(
241,വയലിൽപുരയിടം,െകാ

ല�ം പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207258769 പരാശ~ി
156,പതുവൽപുരയിടം,െകാ

ല�ം പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207267155 ജൂലിയ,്.െജ
1763,േജാബിൻ  
േകാേ$o,െകാല�ം പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207269189 ശാ>ി ഭായി
2061,വിശാr 
ഭവൻ  ,െകാല�ം പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207273404 േമരി റീന
1688,വയലിൽ 

പുരയിടം,വട�ുംഭാഗം പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207274048 േരവതി 302,പു)ി�ട,െകാല�ം പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207276133

സു-പഭ 
രാoേമാഹൻ

56,-ശീ കൃEണമ(ിരം 
പുതുവൽ പുരയിടം 
പു)ി�ട,െകാല�ം പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207281084 ആന(ി പി
681,പളളി��റം,വട�ുംഭാ

ഗം പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207284851 ചി-ത ബി
470,വയലിൽ 

പുരയിടം,െകാല�ം പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207289506 ഷഹീദ
1431,പുതുവൽ പുരയിടം 

പു)ി�ട,െകാല�ം പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207292647 -പിയ േഗാപി
2037,ഐശCരh,ഉളിയേ�ാ

വിൽ പാല�ടവു െകാല�ം (ഈ�്) 691004

1207216303 ബി(ു

36,-പതീU ഭവനം 
പുതുവൽ പുരയിടം 
പു)ികട,െകാല�ം പാല�ടവു െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207002746 സരസCതി
967,ച-(ഭവനം,മാതൃകാനഗ
ർ -109,,ഉളിയേ�ാവിൽ പാല�ടവു െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207014134

ലില�ി�ു$ി 
േബാJ

800,പായി�ാ$്  
വീ� ,വട�ുംഭാഗം പാല�ടവു െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207015793 വിജയ2
32,രാജു 

ഭവൻ  ,വട�ുംഭാഗം പാല�ടവു െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207247689 കർ�കവല�ി
13,പുതുവൽ 

പുരയിടം,വട�ുംഭാഗം പാല�ടവു െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207250464 വിദh
1,പുതുവൽപുരയിടം,പുള

ളി�ട പാല�ടവു െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207282486 ഷീബാേമാൾ
214,പുതുവൽപുരയിടം,

െകാല�ം പാല�ടവു െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207279099 േബബി
702,െതേ�[ിറ 

കുരീ��ഴ,കുരീ��ഴ പാല�ടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207282093 സുനിതകുമാരി
701,രാലിയൽ 
വീ�,മതിലിൽ പാല�ടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207000737 സഫിയ
1021,സുൽഫി�ൽമൻ സിൽ ,

മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207063669 ജയിന2. 77,കുഴിവിള�ാ� ,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207064151 െസബാ��ൻ 1238,ചരുവിളവീ� ,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207064233 േമബിൾ . ,ി.ജി 117,കല��വിള വീ� ,,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015
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1207064456 വസ>കുമാരി
1184,കു<ള#്  വിള 
കിഴ�തിൽ ,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207064469 സുജാത.പി 116,രാജാലയം,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207064521 റീ#
1073,വിേനാN 
ഭവനം,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207064670

എലിസബ#് 
േതാമJ

553,വട�ുംഭാഗ#്  
വീ� ,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207064688 -ശീലത 483,ധനhാനിവാJ ,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207064714 വിമല
1006,ഇടയിലവീ� ,കല��ംതാ

ഴം മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207064717 പ@ജാUിയ2
772,തലയ#ിൽ 
വീ� ,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207064766 ബി(ു
466,മു6N�വിളപടി
+ാ,തിൽ ,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207064767

േടാണി 
േഗാമJ 424,-ബിജി,് പാലJ ,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207064823 േരാഹിണി 479,വ�ിയിൽവീ� ,െകാല�ം പാല�ടവു മQാ� 691015

1207064825

രാധാമണി  
ആർ

216,അ�ര6ിപടി+ാ,
തിൽ ,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207064830 സേരാജിനി
365,മു6N�വിളകായൽ 

വാരം,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207064842 ജി.സുധാകരൻ 572,െകാ[�വീ� ,െകാല�ം പാല�ടവു മQാ� 691015

1207064873 കനക2 സി
371,മു6N�വിളപടി
+ാ,തിൽ ,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207064877 ലളിത
439,-പകാ� 
മ(ിരം,,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207064922 ഷീജ
406,മു6N�വിളവട�തി

ൽ ,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207064927 ഇ?െസ5് 
1,േകാടിയിൽകായൽവാരം,

മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207064962 േസാമലത 414,അനിഴം,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207065013 േജാസ\
262,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ� ,കിളിെകാല�Zർ പാല�ടവു മQാ� 691004

1207065041 സുമ
1977,ഷാലിൻ  

നിവാJ ,കിളിെകാല�Zർ പാല�ടവു മQാ� 691015

1207065101 േശാഭന 742,സുരാoഭവനം,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207065148 ഗിരിജ.എJ 1103,ഭ-ദദീപം,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207065224 ഗീത
480,വ�ിയിൽഭവനം,െകാ

ല�ം പാല�ടവു മQാ� 691015

1207065257 ബീന 456,കടv#് ,,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207065345 യേശാദ 542,ജിതിൻ  ഭവൻ  ,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207065352 ബി(ു 202,അനശCരം,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207067082

േമരി 
െനേ�ാളിയൻ

789,പ6ാേ=രിയിൽ 
വീ�,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207067516 ഷാജിത

109,ൈലലാ 
മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ 

പി ഒ പാല�ടവു മQാ� 691004

1207067701 ലതാകുമാരി
1404,ശാ> 

വിലാസം,മൂ?ാംകു,ി പാല�ടവു മQാ� 691004

1207067831 െക,രമ 375,വിEണുഭവനം,,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207068033 നസീമ
931,കിളി�ൂ$ിൽ 
വീ�,കിളിെകാല�Zർ പാല�ടവു മQാ� 691004
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1207068421 രാധാമണി 615,അരുൺഭവൻ  ,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207069607 സുഭിയ#് 
1154,ഷിജാ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ പാല�ടവു മQാ� 691004

1207069838 രTന2
1043,വടേ=രി 

െത�തിൽ ,കിളിെകാല��ർ പാല�ടവു മQാ� 691004

1207222969 േജാNJ
420,�ാൻ ലി 

നിവാJ ,മQാ� ,,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207223206 വിജയേപാൾ

210,െതാടിയിൽ വീ� , 
മQാ� പി.ഒ, െകാല�ം 

15,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207227879 അംബിക.എൽ
413,അഭിലാE 
നിവാJ ,മാQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207228683 ഷീല
990,പുളിമൂ$ിൽ 
െത�തിൽ ,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207248153 സിgധു
2,തു6ഴിക#് 
െത�തിൽ ,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207251200 വTസല
512,പ6കശാല 
പുതുവൽ ,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207254047 സുനിത 183,പു?മൂ$ിൽ ,കരിേ�ാ� പാല�ടവു മQാ� 691005

1207255659 ലൂർ/േമരി 21,വിളയിൽവീ�,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207265319 സth 246,അനുപമ,കിളിെകാല�Zർ പാല�ടവു മQാ� 691004

1207269397 -പീയദർശിനി 331,സാംനിവാJ,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207271395 ലൗലി 469,േമാ�് പാലJ,മQാ� പാല�ടവു മQാ� 691015

1207010058 ബി(ു
474,അന(ുനിവാJ,കാരി

�ുഴി പാല�ടവു മvനാ� 691303

1207088621 ആൽസൻ
1465,സാഗരതീരം  

സുനാമി `ാ,്,താ?ിമു�് പാല�ടവു മvനാ� 691303

1207088628 ജി. ഗിരിജ 1652,സുനാമി `ാ,്,മvനാ� പാല�ടവു മvനാ� 691303

1207096507 സുധിർഖാൻ
320,േസാജാ 

മൻ സിൽ ,കൂ$ി�ട പാല�ടവു മvനാ� 691020

1207208053 ഷീന
1540,ആ,�കാൽ 
പുതുവൽ ,മvനാ� പാല�ടവു മvനാ� 691303

1207222301 ഷീബ

1612,എൽ െക നിവാJ 
െസൗഹൃദ നഗർ 
വലിയവിള,മvനാ� പാല�ടവു മvനാ� 691303

1207239825 ലളിത
1546,ആ,�കാൽ◌  
പുതുവൽ ,മvനാ� പാല�ടവു മvനാ� 691303

1207285477 ഹസീന
904,െസNദലി മൻ സിൽ 
മീനാ� കിഴ�്,ചാ#?ൂർ പാല�ടവു മീനാ� 691572

1207266921

കാർ2ൽ 
കുരുവിള

554,േരാഹിണി,അ-മ 
തകുളം പാല�ടവു മു6N�_ 691006

1207253154 ജാJമി
281,െസN\ 

മൻ സിൽ ,,പ)ിമു�് പാല�ടവു വടേ�വിള 691010

1207221970 ബി.-ശീലത

759,െകാറേ�ാ$് എംഎ
ൻ ഹൗJ ,ക?ിേമൽ 

ആലാ$്കാW പാല�ടവു ശ~ികുളQര 691003

1207236028 േമരി
1471,ഇല+ിമൂ$ിൽ ,ശ~ി

കുളQര പാല�ടവു ശ~ികുളQര 691003

1207078549 ഷീജ
1522,ആന( 

വിലാസം,ത$ാമല പാല#റ ഇരവിപുരം 691020
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1207078562 മുംതാJ 1832,നhുേകാളനി,ത$ാമല പാല#റ ഇരവിപുരം 691020

1207186100 താജു?ിസ
1,േതാ�ിൽ 

വീ� ,വടേ�വിള പാല#റ ഇരവിപുരം 691010

1207069194

ഷാഹിദാ 
ബീവി

657,വയലിൽപു#ൻ  
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ പാല#റ കിളിെകാല�Za 691004

1207188572 രമണി

780,പ�ായ#്  
വിള,േനതാജി നഗർ 

65,പു>ല#ാഴം പാല#റ കിളിെകാല�Za 691004

1207000859 -പീതാ.പി
346,വിളയിൽ വീ� 

മുളള�വിള,വടേ�വിള പാല#റ െകാല�ം (ഈ�്) 691010

1207236138 അജിതകുമാരി
722,അമൃതഭവനം,പാല#

റ പാല#റ െകാല�ം (ഈ�്) 691010

1207017571 ലU് മി
1622,സരസCതിേകാ<ൗ6് ,

െകാ$മു�് പാല#റ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020019 -പദീn
2026,േപാളയിൽെത�തിൽ ,

മനയിൽകുളQര പാല#റ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207025541 വസ>

335,ആർ ആർ 
നിവാJ ,ലUമിനട 

കേ[രി പാല#റ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207213326 ഡാനി
479,ആയിര#ഴികം,,മൂളള�

വിള പാല#റ െകാല�ം (െവ�്) 689696

1207271007 േമരിസിgധു
964,െസ5് േജാസ\ 
വില�,കേ[രി വാർk പാല#റ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207279013 സCnന

838,കട��റം 
പുറേ<ാ�്,കേ[രി 

വാർk പാല#റ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207279106 രാധികാരാജൻ
556,കളരിപുരയിടം,കേ[രി

 വാർk പാല#റ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207280310

മിനികുമാരി 
ആർ

567,കളരി 
പുരയിടം,േകാ$മു�് പാല#റ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207281425 ജയലU്മി

742,കളിയിൽ 
കിഴ�തിൽ ,രാേമശCരം  

നഗർ പാല#റ െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207282131

അല�സാ6ർ .
ജി

39,േജാ ർ�് വില� സി 
എJ  നഗർ ,േകാ�േറ,ീW 

േകാളനി വാടി പാല#റ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207282504 ചി?ു
518,പൂ>ലിൽ വീ� 
കേ[രിവാർk,െകാല�ം പാല#റ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207282687 വിനിത

1330,െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി   Jേനഹ 
നഗർ,െകാല�ം കേ[രി പാല#റ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207283500 േശാഭ

1273,-ശീരംഗ മ(ിരം  
പടി+ാേറെ#ാടി,ലU്മി

 നട പാല#റ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207285451 ബി(ുേമരി

1201,േജായൽ 
നിവാJ,പടി+ാേറ 

െതാടിയിൽ  നീലാംേതാ$ം പാല#റ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207269886 രജന 962,നിലാW,അയ#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207006230 സജിത 52,വലിയവീ� ,വടേ�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207006673 അനിത
1664,വിളയിൽവീ� ,മു)�

വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207007196 കുശലകുമാരി
1302,േകാണ#്  
വീ� ,ത$ാമല പാല#റ വടേ�വിള 691020
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1207067890

അനിൽകുമാർ .
എ

1060,അനിൽഭവനം,അയ
#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207079382 ഷാഹിദ 1775,ചിേ,#് ,െകാല�ം പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207077520 ഉഷ
756,ചരുവിളവീ� ,അയ#ി

ൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207078017 വിജയ2
1505,ആയിര#ഴികം,വട

േ�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207076451 േബബി
1350,െതാടിയിൽ 
വീ� ,പാല#റ പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207075059 ആബീദ
19,തു6ുവിള 
വീ� ,,അയ#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207075070 ഷംസുxീൻ
723,ചരുവിള പു#ൻ  

വീ� ,അയ#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691004

1207075663 േബബി
165,കാ�ിടിവിളവീ� ,അയ

#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207075668

മിനിേമാൾ . 
എൽ 1071,േകാ$�വിളവീ� ,െകാല�ം പാല#റ വടേ�വിള 691014

1207075925 തുളസി
1596,കാടൻ ചിറ 
വീ� ,െകാല�ം പാല#റ വടേ�വിള 691004

1207076357 പൂർ]ിമ ഡി
851,പു#ൻ വിള 
വീ� ,പൂ>ല#ാഴം പാല#റ വടേ�വിള 691004

1207076363 േമാഹനൻ
762,പു#ൻ വിള 
വീ� ,പു>ല#ാഴം പാല#റ വടേ�വിള 691004

1207078019 സബിത എJ
2118,െവളിയിൽവീ� ,പാല

#റ പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207076658 മുംതാJ
835,പ�ായ#്  വിള 
വീ� ,,പു>ല#ാഴം പാല#റ വടേ�വിള 691004

1207076816 ച-(മതി
850,പു#ൻ  വിള 
വീ� ,പു>ല#ാഴം പാല#റ വടേ�വിള 691004

1207076844 അഭയൻ
792,പു#ൻ വിള 
വീ� ,പു>ല#ാഴം പാല#റ വടേ�വിള 691004

1207076898 -ശീലത
1918,കhEണാലയം,വടേ�

വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207076913 മറിയാ2.എം
395,െക െജ വി 
മന,മു)�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207076929 കുമാരി

75,ആ,�വാരം, 

അയ#ിൽ , 
വടേ�വിള,,വടേ�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207076930 ഇ(ിര

388,ചരുവിള വീ� , 
േനതാജി നഗർ 
121,,അയ#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207076965 ഗിരിജാകുമാരി
327,േതാ6ലിൽ വീ� , 
വടേ�വിള,,അയ#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207076985 വസ> 25,ചരുവിളവീ� ,അയ#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207077035 രാജ2
948,വിളയിൽ 

വീ� ,പു>ല#ാഴം പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207077039 അ<ിളി 1574,അജിഭവൻ  ,മുളലുവിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207077040 ലതിക എJ 237,തു6ുവിളവീ� ,െകാല�ം പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207077099 സഹീർ
1626,മണലിവിള 
വീ� ,വടേ�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207077113 മിനിേമാൾ
896,മഠ#ിൽവിളവീ� ,പു>

ല#ാഴം പാല#റ വടേ�വിള 691004
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1207077193 േരEമ. എH്
135,പാലവിളവീ� ,അയ#ി

ൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207077196 എg .സാവി-തി
1811,വലിയഴിക#് വീ� ,മു

)�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207077217 ബി(ു ആർ
300,ആശാ5ഴികം,അയ#ി

ൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207077234 ത@മണി
1447,9ാവിള 
വീ� ,അയ#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207077265 വിലാസിനി
170,രXജി#്  

ഭവനം,അയ#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207077277 െടറീസാ

993,െച$ിയാരുെതേ�തിൽ ,
 അനു-ഗഹ 

ഭവൻ  ,,മുളള�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691004

1207077289 ബീന
1558,പു#ൻ  
വീ� ,മു)�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207077344 ൈഷലജ
1575,കാ�ിടിയിൽവീ� ,മു

��വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207077350 േദവയാനി
1587,കാ+ിരംവിള 
വീ� ,വടേ�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207077369 ഭാമിനി
2013,േസവിനി 

വിലാസം,മു)�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207077380 സരസീജൻ
1813,വലിയഴിക#ു 

വീ� ,മു)�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207077390 സിgധു
325,ചരുവിളവീ� ,അയ#ി

ൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207077425 -പസ?കുമാരി
1522,േഗാവി(നഴികം,വട

േ�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207077438 വസുമതി
1663,കാ+ിരംവിളവീ� ,മു

)�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207077469 സാവി-തി
1988,െകാ$ിലിൽ 
വീ� ,വടേ�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207077473 ൈഷലജ

1881,േതാ�ിൽപു#ൻ വീ� 
മു)�വി◌ുള 

വടേ�വിള,പാല#റ പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207077478 സുജാത
326,ചരുവിളവീ� ,അയ#ി

ൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207077491 സുജാത
138,പാലവിള 
വീ� ,അയ#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207077500 ലത
199,കിണറുവിള 
വീ� ,അയ#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207077518 വിജയകുമാരി
550,ചരുവിള 
വീ� ,അയ#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207077553 ഷീജ
116,പടി+ാേ,േകാ$�വിള,

അയ#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207077554 സതhലത
446,േഗാവി(നഴികം,മു)�

വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207077555 സതhവതി.എൽ
236,തു6ുവിള 
വീ� ,അയ#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207077557 ലU് മി
1673,വിള��റ#്  
വീ� ,മു)�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207077560 സീത2
1423,9ാവിളവീ� ,അയ#ി

ൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207077577 ത@മണി
572,ക[ാം�രവീ� 

മുളള�വിളവീ�,മു)�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010
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1207077598 ഹയർനിസാ
1222,ചൂരാം@ിൽവീ� ,പു>

ല#ാഴം പാല#റ വടേ�വിള 691004

1207077649 അനിൽകുമാർ
1577,കാ�ിടിയിൽ 
വീ$ിൽ ,മു)് വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207078474 ശശികല 128,അശCതിഭവനം,,ത$ാമല പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207077709 ലത
396,കിണ,ഴിക#്  
വീ� ,മുളള�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207077724 നബീസ
1640,കരുേവലിൽ , 

മു)�വിള,പാല#റ പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207077747 ആലിയ 1980,പുതുവീ� ,വടേ�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207077749 ശാ>കുമാരി
124,ഇടയില വീ� 

വട�തിൽ ,മുളള�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207077794 ത@[ി
196,കിണറുവിള 
വീ� ,അയ#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207077808 സുധർ2ിണി
1535,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,

വടേ�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207077830 ഉഷ 567,ആശ,മു)�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207077864 കമർബാൻ
2181,പ$ാണിയഴിക#ു 

വീ� ,പാല#റ പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207077950 െക.േഗാമതി
1562,വാറുതു6ിൽ 
വീ� ,മുളള�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207077953 ജഗദ2
1055,െവളിയിൽ 
വീ� ,പാല#റ പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207077969 സുേലഖ
1386,ലU് മി 

മ(ിരം,പാല#റ പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207077977 േശാഭന
1843,വടേ�ഇടയില 

വീ� ,മു)�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207078021 അ<ിളി എJ
1372,അ<ിളി 

മ(ിരം,വടേ�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207078046 സിgധു എ
2052,േയാഗി 

ഭവൻ  ,,പാല#റ പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207078060 വിജയ2
318,െച$ിയാരുവിള 
െത�തിൽ ,മുളള�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207078085 ബി(ു
2011,പു[�ുഴിയിൽ 

വീ� ,ത$ാമല പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207078170 െക.-ശീലത 1405,ഉദയഗിരി,മു)�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207078240 സുനിത
1149,ലU് മി, 

പാല#റ.,,പാല#റ പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207078305 ലU് മി.ഡി.,ി
1103,കു?ുേ2ൽവീ� , 
പാല#റ,പാല#റ പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207078376 കു+ുസാലി 1494,കല��വീ� ,ത$ാമല പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207078386 അസൂറാബീവി
1583,െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,ത$മല പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207078488 െമഹർനീസ
1590,കു,ി��റ#്  
വീ� ,,വടേ�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207078520

സുൽഫിയാബീ
വി

1685,അനീJമൻ സിൽ ,ത$ാമ
ല പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207078537 സീന#് 1405,നhുേകാളനി,ത$ാമല പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207078540 ഷീല.െക
1901,കു+ുമാ#നഴികം,

പാല#റ പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207078563 ഒസീലാബീവി 1593,നhുേ�ാളനി,ത$ാമല പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207078564 ഉഷ ബി
1515,കല�ികു?#ു 

വീ� ,ത$ാമല പാല#റ വടേ�വിള 691020
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1207078575 യേശാദ
1391,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ� ,വടേ�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207078579 െഷർളി െക
1819,പൂ[കുഴിയിൽ 

വീ� ,ത$ാമല പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207078590 ജമീലാബീവി
1801,നhുേകാളനി,വടേ�വി

ള പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207078705 -പസ?

1893,േതാ�ിൽ 
വീ� ,മു)�വിള 
വടേ�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207078750

സുൈബദാബീ
വി

1614,സഫീലാ 
മൻ സിൽ ,ത$ാമല പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207078969 മിനി 628,നീതു ഭവനം,ത$ാമല പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207079016 റസീന
1615,മുതാംJ 
മൻ സിൽ ,ത$ാമല പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207079092 സുേലാചന
1435,േകാളാേ=രി 
വീ�,പാല#റ പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207079110 മല�ികാബീവി
1404,മാജിദാ 

മൻ സിൽ ,ത$ാമല പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207079140 ഷാജി
1704,-ബാ}മണൻ തറ,പാല

#റ പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207079481 കു+ുബീവി
275,തറവാ$ിൻ പുരയിടം,മ

ണ�ാ� പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207079761 വിജയ2
450,കാ+ിരംവിളവീ� ,വട

േ�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207079891 ഗീത.എJ
1375,പുതുവീ� ,വ)�വൻ ത

റ പാല#റ പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207080510 െപാടിയൻ
1391,പ�ായ#ുവിള,പു>

ല#ാഴം പാല#റ വടേ�വിള 691004

1207080643 െക.സുശീല
310,മഠ#ിൽ 

വട�തിൽ ,അയ#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207081912 സരള
1616,പു#ൻ  
വീ� ,വടേ�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207081971 കൃEണ2
1617,പു#ൻ  
വീ� ,വടെ�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207081972 മിനി
410,ചരുവിള 

വീ� ,,വടേ�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207082469 സുശീല
29,സുധി വിEണു 
ഹൗJ,െകാല�ം പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207084994

അബുസാബീ
വി

1406,ഉദയഗിരി 
മു)�വിള,െകാല�ം പാല#റ വടേ�വിള 691001

1207090221 സിtു
1350,െതാടിയിൽ 
വീ� ,വടേ�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207188003 രാജ2
368,ചരുവിള 
വീ� ,അയ#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207188066

ല#ീഫാ 
ബീവി എ

34,ഷിഫാJമൻ സിൽ ,പു>
ല#ാഴം പാല#റ വടേ�വിള 691004

1207188067 സീന#് 
471,ചരുവിളവീ� ,അയ#ി

ൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207188070 ഷാഹിദ
779,െതQുംതട#ിൽ ,അയ

#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207188174 iാഡിJ
781,പ�യ#്  വിള 
വീ� ,പു>ല#ാഴം പാല#റ വടേ�വിള 691012

1207188216 നബീസാ ഉ2
87,ചരുവിള 
വീ� ,അയ#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207188282 സുധ
330,െക$ിട#ിൽവീ� ,അയ

#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021
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1207188288 സുധർ2ിണി
457,ചരുവിളപു#ൻ വീ� ,

അയ#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207188305 എH് .ജയ-ശി

887,മഠ#ിവിള വീ� , 
ഗുരുേദവ നഗർ 
64,,പു>ല#ാഴം പാല#റ വടേ�വിള 691004

1207188373 േസാമിനിരാo
25,രാo 

ഭവൻ  ,പു>ല#ാഴം പാല#റ വടേ�വിള 691004

1207188428 ശിവത@ം

1226,അ�ിതാ ഭവനം, 

ടാേഗാർ നഗർ 
94,,പു>ല#ാഴം പാല#റ വടേ�വിള 691004

1207188479 ആരിഫ
786,പ�ായ#ുവിളവീ� ,

പു>ല#ാഴം പാല#റ വടേ�വിള 691004

1207188492 ഭവാനി
819,പ�ായ#്  വിള 
വീ� ,പു>ല#ാഴം പാല#റ വടേ�വിള 691004

1207188568 ത@[ി
594,കാടൻ ചിറവീ� ,പു>ല

#ാഴം പാല#റ വടേ�വിള 691004

1207204107 േശാഭ
189,ചിേ,#ുവയലിൽ 
വീ� , പാല#റ,ത$ാമല പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207209353 ഗീത
758,തൂ<ാ,� 
വീ� ,പാല#റ പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207210195 സുനിത

376,സിറാo മൻ സിൽ 
പു>ല#ഴം,പു>ല#ാ

ഴം പാല#റ വടേ�വിള 691004

1207211739 സുജാത
480,ജഗൻ  

നിവാJ ,മുള��വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207212077 േരഖ
299,കല��വിള 
വീ� ,അയ#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207213835 വിജയകുമാരി
1859,െകാ[�വിള 

വീ� ,പു>ല#ാഴം,,െകാല�ം പാല#റ വടേ�വിള 691004

1207214412 താഹിറാബീവി
492,ത$ാമല െസ,ിൽെമ5്  

േകാളനി,ത$ാമല പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207215057 ഗീത.െക 44,ന(നം,അയ#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207215165 ശാലിനി
510,േഗാവി(നഴികം,മുളള�

വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207215444 സിgധു
423,കാ�ിടിയിൽ വീ� , 
മു)�വിള,,മുളള�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207218604 ത@മണി

227,ന<ിടിേ=രിൽ 
കിഴ�തിൽ , 

പു>ല#ാഴം,പു>ല#ാ
ഴം പാല#റ വടേ�വിള 691001

1207218614 കല
319,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,വടേ�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207218666 ലത
245,ആയിര#ഴികം,മു)�

വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207218675 സുലഭ
793,-ശാവണം മുളള�വിള 
വടേ�വിള,വടേ�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207218685 ലU് മി
143,ചരുവിളവീ� ,വടേ�

വിള പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207220799 ഷീലേജാർo 636,നhൂേകാളനി,ത$ാമല പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207220819 ഷീബ
932,ഗായ-തി 

ഭവനം,വടേ�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207220833 ലതിക കുമാരി
767,പു#ൻ  

പുരയിൽ ,മുളള�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010
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1207224187 അജിത
520,ചരുവിള വീ� , 

അയ#ിൽ ,അയ#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207224274 സജീന
1801,ചരുവിള,പു>ല#ാ

ഴം പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207224395 ബി(ു 804,-പതീU,മു)�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207224407 സിgധു ആർ 648,-ശീ ധനh,മുളള�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207224657 സുഗത

554,ചരുവിള വീ� . 
പു>ല#ാഴം , 

വടേ�വിള,പു>ല#ാഴം പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207228810 ചി-തേലഖ
510,കാ+ിരഴിക#് 
വീ�,പു>ല#ാഴം പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207233945 സുജിത
219,മിനി 

മ(ിരം,അയ#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207233980 അംബിക
400,കിണ,ഴിക#് 
വീ�,മു)�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207237232 സുധർമണി
97,േകാ$�വിള 
വീ�,അയ#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207238666 ഷാഹിദ
279,9ാവിള 

വീ�,വടേ�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207239578 ലതിക
432,െച<ട#ു 

വീ�,പു>ല#ാഴം പാല#റ വടേ�വിള 691004

1207239992

ദിവhാറാണി 
എJ

784,അശCതി 
നിവാJ,മു)�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207242210 ഷമീന നഹാJ
909,അഫാ\ വില�,േബാധി 

നഗർ പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207243739 സുജില െജ
1416,സിറാo 

മൻ സിൽ ,പു>ല#ാഴം പാല#റ വടേ�വിള 691004

1207245676 േരEമ 44,കൗJതുഭം,അയ#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207245776 സീതാലU് മി
317,പു#ൻ വിള 
വീ�,പൂ>ല#ാഴം പാല#റ വടേ�വിള 691004

1207245805 ബുEറാ
1030,മാളികവയൽ ,വടേ�

വിള പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207250247 -ശീേദവി
1099,ചരുവിള 
വീ�,അയ#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207250541 ലതിക
1038,മൃദുൽ 

ഭവനം,പു>ല#ാഴം പാല#റ വടേ�വിള 691004

1207251658 ശശികല
567,പ�ായ#് 

വിളവീ�,പു>ല#ാഴം പാല#റ വടേ�വിള 691004

1207253876 നബീസ#് 
25,മ]ാൻ വിള 
വീ�,ത$ാമല പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207254736 ഷംന
730,െതാടിയിൽ 
വീ�,പാല#റ പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207256893 െനജിമബീവി
232,ആശാനഴികം,അയ#ി

ൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207258584 രജനി െജ 290,ഭ-ദദീപം,അയ#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207260497 ജീന
285,െതേ�പടനിലം,അയ

#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207261734 ഗീത
610,അശCിൻ  

വിഹാർ ,ത$ാമല പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207264480 ബി.േശാഭന
617,ക[ാ@ര വീ� 
മു)�വിള,മു)�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207266971 രാജി
765,പു#ൻ  

പുരയിൽ ,മു)�വിള പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207268915 ബി(ു
97,േകാ$�വിള 
വീ�,അയ#ിൽ പാല#റ വടേ�വിള 691021
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1207292528 ഫാസില
2336,അ\സൽ മൻ സിൽ 
ത$ാമല നഗർ ,ത$ാമല പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207293735 ബീമ
2128,റംസി മൻ സിൽ 
ത$ാമല നഗർ ,ത$ാമല പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207295312 വിജയകുമാരി 1974,മിധുനം,പാല#റ പാല#റ വടേ�വിള 691020

1207296408

അശCതി 
ബാബു

250,-ബാ�ണൻ തറ 
വീ�,വടേ�വിള 

പാല#റ പാല#റ വടേ�വിള 691010

1207296706 സുജാറാണി
499,ഗൗരിശ@രം,ഓറിയ5് 

നഗർ പാല#റ വടേ�വിള 691021

1207013615 ൈലല

105,വിളയിൽ 
കിഴ�തിൽ , ജയ>ി 
േകാളനി,,കുരീ��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207041429 െജയിൻ
488,നാലാംപറപുരയിടം,,കു

രീ��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207042087 ഒ. ഷീല 260,സായുജhം,കുരീ��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207042154 പുEപ
37,െവ$ിയാ$ിൽവീ� ,കുരീ
��ഴ പി ഒ െപരിനാ� പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207042221

നബീസ#്  
ബീവി

238,ഷംനാ 
മൻ സിൽ ,കുരീ��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207042223 നദീറാബീവി
748,ജാJമിൻ  

മൻ സിൽ ,കുരീ��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207042285 േരാഹിണി
259,േകാേ[പി)ാ#് ,കുരി

��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207042368

വTസലകുമാ
രി

314,ആലുവിള 
കിഴ�തിൽ ,,കുരീപുഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207042403 ബി.ജയകുമാരി
562,േതാ$�ം�ര 

െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207042430 രാജ2യ2
35,എരിവിേശരിയിൽ 

വീ� ,കുരീ��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207042444 അനിലകുമാരി
636,ആലുവിള െത�തിൽ 

,,കുരീ��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207042486 സതി
477,കുള��റ#്  

വട�തിൽ ,,കുരീ��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207042532 ബി(ു
784,കുഴി�ാ$ിൽ 
െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207042577 സുശില
39,േദവയാനി 
ഭവനം,കുരീ��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207042620 സുമതി
57,െത�ിനഴിക#്  
െത�തിൽ ,,കുരീ��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207042708

സുൽബ#്  
ബീവി

287,എJ .എJ .മൻ സിൽ ,,
കുരീ��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207042953

സേരാജിനിയ
2

21,നിഥിൻ  
നിവാJ ,കുരീ��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207043085 സരസCതി
783,െതേ�[ിറയിൽ ,,കുരി

��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207043418 ൈശലജ
195,കാ$�വിള 

പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207189194

ജാകCലിൻ  
േജ�d

260,െതേ� 
ചിറ�േരാ� ,കുരി��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207189678 ഷീജാേമാൾ .എ
104,വിളയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207189790 റഹിയാന#് 
616,കല��വിള 

പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601
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1207204758 കുമാരി ബി(ു
285,കാർ#ിക 
ഭവനം,കുരീ��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207207003 ബി(ു
235,ന<ാര#്  

െതാടിയിൽ ,മതിലിൽ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207212262 മുബീന
168,വടേ�ചിറയിൽ ,കുരീ

�Zഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207221700 ശകുമ
784,ആദിതh ഭവൻ  

,,െപരിനാ� പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207221752 രജനി

236,കൃEണകൃപ 
ആലുവിള 

െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207222065 മായ
540,ചാമവിള 

പടി+ാ,തിൽ ,,കുരീ��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207222136 സീന
175,മീനു 

നിവാJ ,കുരീ��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207222162 ഗിരിജ
246,ചിറ�േരാ$് ,വയലിൽ ,
ധനുEവിഹാർ ,,കുരി��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207240467 -ശീജ
867,വടേ�ചിറയിൽ ,െപരി

നാ� പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207246234 റഹിയാന#് 
674,േകാ$റ 

െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207248620 സുധാകുമാരി
328,എ എJ 
ഭവനം,കുരീ��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207249266 േഷർളി
231,േമലയിൽ 
വീ�,കുരീ��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207258573 ശാരിക
211,െകാN 

േവലിൽ ,കുരീപുഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207262246 നിസാ ഉ2
67,9ാവറ 

പടി+ാ,തിൽ ,െപരിനാ� പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207268057 റിയാേമാൾ
477,െത�രുവ#്,കുരീ��

ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207270981 സിgധു
764,താഴ#തിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,െപരിനാ� പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207271304 സനിത
846,ആലുവിളെത�തിൽ ,കു

രീ��ഴ പാലമൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207073515 ശശിധരൻ

1503,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� , ദർശന നഗർ -

180,,പ$#ാനം പാൽ�ുളQര ഇരവിപുരം 691021

1207079010 ഹംസ#് 
134,ക?ിേമൽ 
െതാടി,ത$ാമല പാൽ�ുളQര ഇരവിപുരം 691020

1207000145 സിgധു
1654,സുനിൽ 

ഭവനം,കുഴി�6ംവയൽ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207217165 ജാJമിൻ
651,സുമvാ 

മൻ സിൽ ,ശാ>ിനഗർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207217168

ലില�ികുമാരി 
എJ

328,പുതുവീ� ,കിളിെകാല�Z
ർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207217182

അനിത 
കുമാരി

315,വി.ആർ 
ഭവൻ  ,,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207005405 ഉഷാകുമാരി
1012,�ാർഹൗJ ,പാൽ�ുള

Qര പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004
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1207010966 രXജിത.എJ 639,എൻ  .െക.ഭവൻ  ,,െകാല�ം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207014783 െചല�2യ2
960,കു?ുംപുറ#്  
െതാടിയിൽ ,െകാല�ം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207061779

വTസലകുമാ
രി

1007,കു?ുംപുറ#്  
െതാടിയിൽ ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207069056 ജുേബരി
232,പൂവQു 

വിള,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207069105 മിനി
1324,മുതിര�ു?#് 
വീ�,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207069118 ഉഷ
1604,അമരവിള  
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207069214 സി.േശാഭ
1488,കളീലഴിക#്  

വീ� ,െകാല�ം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207069383

ൈസനബാബീ
വി

435,നQാല 
വിള,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207069235 വിജയ2
1486,കളീലഴിക#്  
വീ� ,കിളിെ�ാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207069240 സുശീല
1237,വലിയ 

മഠം,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207069249 റജില#് 

167,പുളിമൂ$ിൽ 
െത�തിൽ പു#ൻ വീ� 

ശാസതാ നഗർ  
കിളിെകാല�Zർ പി 
ഓ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207069275 െഷരിഫാബിവി
1377,സി�ി�്  
മൻ സിൽ ,െകാല�ം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207069318

സുൈബദാ 
ബീവി

1344,കുഴി�ാല 
െതാടിയിൽ ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207069366 ആരിഫാബീവി
414,സാദാ#് 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207069392 േഗാമതി
1216,ഇടയിലെത�തിൽ 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207069448 സുശീല
1431,എ)�വിള 
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207069755 തുളസി

38,അമരവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,,കല��ംതാ

ഴം കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207069784 അനിതകുമാരി
1420,എ)�വിള പു#ൻ  

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207069795 ജഗദ2

878,േവലിേ=രി 
െതാടി,േനതാജി നഗർ -

35,,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207069837 േരഖ

1428,എ)�വിള പു#ൻ  
വീ� ,എം.എJ .നഗർ -

120,,െകാല�ം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207069849 രാജമണി
1704,േകാലിേ=രിയിൽ 

വീ� ,കല��്ംതാRം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207069894 അനിത
1238,മാണിേ=രി വീ� 
വലയമാടം,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207070081 സജീന
1054,ചായ�ാ5ഴികം,കിളി

െകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004
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1207070373 സുധർ2
992,താഴ#്  

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207070172 ആർ . ത@[ി
1792,സുേരE 

നിവാJ ,പാൽകുളQര പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207070213 മണി

1159,വിളയിൽ വീ� , 
എം.എJ 

നഗർ ,,കല��ംതാഴം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207070231 ത@[ി
1554,9ാവിള 

െത�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207070263 സിgധു
95,സുഫി നിവാJ  

വിളയിൽ ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207070293 േബബി
1328,മുതിര�ു?#്  
വീ� ,കല��ം>ാഴം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207070344 ബിനു
76,അമരവിള 

പടി+ാ,തിൽ ,കല��ംതാഴം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207070414 അനു
1261,കളരിപടി+ാ,തിൽ ,

കിളിെകാല��ർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207070426 കൃEണ2.െക
856,മാ�ിളേ=രികട,പാ

ൽകുളQര പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207070471 രാധാമണി
916,പടിN�ൽ 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207070874 -പസ?
108,പുളിംകുള#്  

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207071253 ത@മണി
419,വിജയ 

മ(ിരം,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207071274 റു�ിയ#് 
697,ൈക��ഴ 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207071341 ഷീജ.പി
1296,േരEമഹൗJ   
കുഴിയിൽ ,പ$#ാനം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691021

1207071590 േമാളി
107,ൈക��ഴവീ� ,പാൽകുള

Qര പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207071651

രമ 
േസാമനാഥൻ  
ആചാരി

114,െകാല�5ഴിക#് ,കിളി
െകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207071671 രമ
371,അനൂn 

നിവാJ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207071815 ഗീത
199,രജനിനിവാJ ,കിളിെകാ

ല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207071841 െനജിയ#് 

215,കളിലഴിക#്  
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ ,കിളി

െകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207071859

െക 
െനബീബാ 
ബീവി

781,മാജിതാ 
മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207071889 ന(ിനി
755,വരുൺ 

ഭവൻ  ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207071894 ശാ>ി

1013,അമരിവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207071905 രാധ
1622,മ]ി5ഴിക#്  

വയലിൽ വീ� ,കരിേ�ാ� പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004
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1207071955 ഇ-ബാഹിം.എം
443,േതാ6��റ#ുവീ� ,കി

ളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207071968 സരസCതിയ2
601,-ശീമ(ിരം,കിളിെകാല�Z

ർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207071986 സരസCതി 379,ശാ>ിെതാടി,ഇ��ൽ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691001

1207072000 ജഗദ2
1444,കല��ംപുറ#ുവീ� ,കി

ളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207072031 േസാമലത
1481,വിEണു 

നിവാJ ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207072042 ബി ജയ-ശീ
1378,െവളി[�ാട#് ,,ക?ി

േ2ൽ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207072072 സുേലഖ
1242,സഫിയമൻ സിൽ ,കിളി

െകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207072109 സജീന
110,ൈകത��ഴ 
വീ�,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207072125 മായ
1755,ഇ�N�ൽവീ� ,കിളി

െകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207072133 ജേയ-(ൻ  സി
445,കുഴിംക6#ിൽ ,കിളി

െകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207072140

ജനാർxനൻ   
െക

1345,വിളയിൽവീ� , 
മാലി�ര, 

കിളിെകാല�Zർ ,കിളിെകാല�Z
a പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207072157

മിനിേമാൾ  
എH്

311,പു#ൻ വീ$ിൽ 
വയലിൽ ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207072163 ത@2
522,കുഴി@6ു#ിൽ 
വീ� ,കി)ിെ�ാല��ർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207072220 രാജ2

1216,കളരി 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207072230 ച-(ിക
1638,ലU് മിഭവനം,കിളി

െകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207072240 സരസCതി.,ി
777,സരസCതി 

ഭവനം,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207072247 ബീനാ അനിൽ
761,അനിൽമ(ിരം,കിളി

െകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207072249 മായ
565,മിനി നിവാJ  

ശാ>ി നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207072257 സുജാത
469,മൂലയിൽ 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207072258 കുശലകുമാരി 373,േവളിേ=രി,െകാല�ം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207072283 രാജ2
864,െത�ട#ുവീ� ,കിളി

െകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207072295 കവിത ആർ
822,വിജയമ(ിരം,േനതാജി 
നഗർ   കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207072296 ഉഷ
532,മൂലയിൽവീ� ,കി)ി

െ�ാല��ർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207072300 വTസല

704,െത�തിൽ വീ� , 
േനതാജി നഗർ 
6,,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207072423 ശശിലത
741,പുളികുള#്  

പടി+ാ,തിൽ ,പ$#ാനം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691021
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1207072766 വാസു
24,പുളി@ുള#്  

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691021

1207073962 അംബിക
1723,വലിയ േതാ6ലിൽ 

വീ� ,കിളിെകാല�Z൪ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207074014 ഓമനയ2
331,കരുവാ 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Z൪ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207074050 നസീമ
213,രാജമൻ സിൽ ,കിളിെകാ

ല�Z൪ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207074247 ലത
35,പുേല�ലി 

വയൽ ,,വടേ�വിള പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207074259 രമാേദവി
499,ശരവണവിലാസം,െകാ

ല�ം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207074287 ത@മണി
513,വിേനാ/ 

മ(ിരം,കിളെകാല�Z൪ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207074317

സി.കമല2യ
2

389,കാർ#ിക,കിളിെകാല�Z
ർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207074380 വTസല
443,കുഴിം@6#ിൽ ,പുളി

യ#്മു~് പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207074385 െചല�2
604,േപാളയിൽ 
വീ� ,െകാല�ം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207074522 രമാേദവി
465,കാ<ിയിൽ 
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207074600 ഉഷാകുമാരി
774,കളീലിൽവീ� ,പാൽകുള

Qര പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207074665 സുനിത
15,േതാ6ലിൽ 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207074672 സുമാംഗി
71,േതാ$�വര<ിൽ ,കിളി

െകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207074676 ഷീലാ2
530,ഷീജാഭവനം,കിളിെകാ

ല��a പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207074702 -പസ?
669,കുഴി�6ം വയലിൽ 

വീ�,കിളിെകാല��ർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207074717 ഓമനയ2
17,പാ$ിയ#ു 

വീ� ,കിളിെകാല��a പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207074743 സീന#്
699,അനJ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207074786 േറാസ2
430,രാേജEഭവനം,കിളി

െകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207074809 ഐഷാബീവി
81,പുളി@ുള#് 

കിഴ�തിൽ ,ക?ിേ2ൽ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207074812 സുലഭ

471,ശരവണ 
ഭവനം,ൈകരളി നഗർ 

58,,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207074913 ൈലലാബീവി
1247,കളരി െത�തിൽ 
വലിയമഠം,കിളിെകാല�Z൪ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207074924 െ�ല�
495,േജായി 

ഭവൻ  ,,കിളി�ല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207074928 സാനു
489,േജാJ 

ഭവൻ  ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207074995 ഷ�ീല
1429,ഫാ#ിമാ 

മൻ സിൽ ,,അയ#ിൽ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691021
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1207075130

ൈലലാബീവി 
എ

1351,പ6കശാല 
െതാടിയിൽ 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207075148 സുലജ
1433,എ)�വിള 
വീ� ,,കിളിെകാല�Z൪ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207075192 ചി#ിര
1319,മുതിര�ു?#് ,,അയ

#ിൽ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207075222 ഉഷാകുമാരി
496,ഉഷാലയം,,,കിളിെകാല�Z

൪ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207075287

പുരുേഷാ#മ
ൻ

268,കുഴിംക6#ിൽ 
വീ� ,,കിളിെകാല��^ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207075537 രമണി എJ
1460,കളരി 

വട�തിൽ ,െകാല�ം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207075612 ൈഷലജ
517,ശhാം 

നിവാJ ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207075613 വിജയകുമാരി
468,മൂലയൽവീ� ,കിളിെകാ

ല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207075642

ആശാ 
-പിയദർശിനി

1580,കളരി 
കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ ,

കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207075673 രTനവല�ി
1293,കളരിയിൽവട�തിൽ ,
 വലിയഠം,,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207075688 സീത
457,േവലിേ=രിെതാടി,കിളി

െകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207075695 ജമീലാബീവി
162,ഷിഹാJ 

മൻ സിൽ ,കല��ംതാഴം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691021

1207077203

ഷർമി എJ 
ആർ

1512,േപാQേലാ$�വിള,ക
ല��ംതാഴം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207079121

അജിതകുമാരി.
പി

246,ഹരി 
മ(ിരം,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207081608

പുEപ 
കുമാർ 1592,പു�പാJ ,പ$#ാനം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207147047 ഗിരിജ കുമാരി
249,േദവിക 

ഭവൻ  ,,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207203984 ഗീത
1016,അമര വിള 

െത�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207204321 േബബി
1493,താഴ#്  കിഴ�തിൽ 

വീ� ,കല��ംതാഴം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207205009 നസീമ

687,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� , കല��ംതാഴം 

പി.ഒ,,കിളിെ�ാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207206345 ലീന 95,വി.എJ . ഭവനം,െകാല�ം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207209854 ജിജി െജ
582,അജിൽ 

നിവാJ ,കിളിെകാല��ർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207210241 േബബി
1207,വലിയമഠം,കിളിെകാ

ല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207212716 ബബിത
889,പാൽകുള#്  
വിള,,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207212788 ഹനിജ എ[്
1246,േദവിക 

ഭവനം,അയ#ിൽ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207213346 മിനി
251,മുതിര കു?#്  
വീ� .,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004
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1207214105 -ശീകല

30,വലിയമാടം 
കളരിെത�തിൽ ,,വലിയമാ

ടം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207214214 വിശാലം
1476,മുല�േ=രിയിൽ ,കിളി

െകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207214534 മാജിദ
181,പറ@ിമാംവിള 
വീ� ,,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207214802 അ<ിളി
453,േവലിേ=രി 

െതാടിയിൽ ,,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207215310 നസീമ എJ
250,െജ. െക. 

ഹൗJ ,കുഴി�6ം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207219003 േരവതി
203,ലതിക 

ഭവനം,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207219120 രമ
266,വലിയമാടം,,കിളിെകാ

ല�Z൪ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207220649 െനജീമ
116,െതാടിയിൽ 
വീ�,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207222863 ഷീബ

439,നQരംവിള വീ� , 
കിളിെകാല�Zർ , 

കല��ംതാഴം,,കല��ംതാഴം  
 കിളിെകാല�Zർ പി ഒ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207223396 ലതിക.ബി

373,കല��തു6ിൽ വീ� , 
ക?ിേമൽ 

േചരി,,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207224279 സനൂജ

234,നിസാ മൻ സിൽ , 
കിളിെകാല�Zർ ,കിളിെകാല�Z

ർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207224342 -പേശാഭ

610,സൗപർണിക. 

ക?ിേമൽ , 
കിളിെകാല�Zർ ,കിളിെകാല��

൪ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207224448 അനുരാധ
56,വലിയമഠം തു6ുവിള 
വട�തിൽ ,,വലിയമാഠം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207228822 ബി(ു
456,േവലുേ=രിെതാടിയിൽ ,

കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207229001 സുനിത
188,എ)�വിള 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207229003 സുധ
563,േപാളയിൽവീ�,കിളി

െകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207229125 മ�ു
207,കുഴി�6ം 

വയലിൽ ,കിളിെകാല��൪ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691021

1207229488

ൈഷലജകുമാ
രി

317,-ശീഭ-ദ,െകാ[�ക2ാ
േ�രി പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207229602 ബി(ു

265,വലിയമാടം, 

കളരിെത�തിൽ ,കിളിെകാ
ല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207229687 ശശികല.വി

119,അമരുവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207229762 അ<ിളി
512,അരുൺ 

ഭവൻ  ,കിളിെ�ാളZർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207229812 ഗീത
191,എ)�വിളപു#ൻ  

വീ�,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004
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1207230915

അ<ിളി 
അരുൺ 382,-ശീഗുരു,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207233256 അ<ിളി
274,മുതിരകു?#്,കിളി

െകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207235382 സുഗgധി

275,വലിയമാടം 
െതേ�യ,ം 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207235594 സജിനി
213,കടവൂരഴിക#് 
വീ�,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207237291 സCnന എJ
197,ഉഷാലയം,കിളിെകാല�Z

ർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207237401 എൻ  .ലീലാമണി
218,കളീലഴിക#് 
വീ�,കിളിെ�ാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207237793 -പിയ എം

141,-ശീജി നീവാJ 
വിേവകാ(ൻ  
നഗർ ,െകാല�ം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691002

1207239102 അജിത
30,കളരി 

െത�തിൽ ,െകാല�ം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207240238 െഷർളി
411,ശാ>ിെതാടിയിൽ 
വീ�,കിളിെകാല�Z൪ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207243750 േബബി
902,വിളയിൽ പു#ൻ  
വീ�,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207245481 സിgധു
604,ഉ]ി 

ഭവനം,കിളിെകാല��a പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207246023 െറജൂല
381,ഇ�N�ൽ 
വീ�,െകാല�ം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207249283 ഷിബി
646,പുളി@ള#ു 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Z൪ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207250617 കവിത
251,അനീE 

ഭവൻ  ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207254798

രമാേദവി 
ആർ

101,പു#ൻ  
വീ�,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207258267 സുേലഖ
411,ശാ>ിെതാടിയിൽ ,കിളി

െ�ാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207259434 ൈഷല.പി

209,കുഴി�6ംവയലിൽ ,
ശാ>ി നഗർ 
കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207259932 രതി. ,ി
167,എ)�വിള 

പു#ൻ വീ�,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207261723 സൗമh
257,ഷീജാഭവൻ  ,കിളിെകാ

ല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207262676 െഷമീന
294,അൽ#ാ\ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207263084 വിനീത
147,കനകമ(ിരം,കിളിെകാ

ല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207263376 ഷനുജ വി വി
564,േപാളയിൽ 

പു#ൻ വീ�,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207264107 സുചി-ത
730,പടി�ൽ കിഴ�തിൽ 

വീ�,പാൽകുളQര പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207264227 ഷീബ
1420,കളരിപടി+ാ,തിൽ ,

കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004
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1207265666 േബബി
156,അനിൽ 

ഭവനം,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207265917 -ശീജ
261,കളരികിഴ�തിൽ ,കിളി

െകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207267919 ദീപ
596,അജിത 

ഭവൻ  ,കിളി�ല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207268144 ഷംനാഅസീം
179,പറ@ിമാംവിള,കല��ം

താഴം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207268190 സിgധു
189,മിനി 

നിവാJ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207268758 രജിത
254,മുതിരകു?#് 

പടി+ാ,തിൽ ,അയ#ിൽ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207272792 ഷീജ എൽ 516,മകം,കുഴിക6ം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207280764 -ശീജ എH് 
145,േപാളയിൽ 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691001

1207281451 രമh

1591,അമരവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207288059 അനില
108,െചേ�രി 

െത�തിൽ ,ഗുരുനഗർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207288926 ച-(േലഖ V.C

714,സൗമh  മൻ സിൽ  
കല��ംതാഴം പി  ഓ 

കിളിെകാല�Zർ 
െകാല�ം,കല��ംതാഴം പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207288964 നിജി

15,പുലി�ാറ 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207291671 സലൂജനഹാJ
417,-ഗീEമ 

ഭവൻ  ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207291673 റസീന
262,വിളയിൽവീ�,എം 

എJ നഗർ പാൽ�ുളQര കിളിെകാല�Za 691004

1207017864 അസീന
57,നിഗാർ മൻ സിൽ , 

േഫാർ$്  െകാല�ം,െകാല�ം പാൽ�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207213964 ജയസതhാ 590,ബീ[്  േനാർ#് ,െകാല�ം പാൽ�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207228358 നഹീന
187,ആ,�കാൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം പാൽ�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207260046 യു. നൂർജഹാൻ
568,ഹമീദാ 

മൻ സിൽ ,േജാനക��റം പാൽ�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207284105 അമലദീപം
737,ബാബുമ(ിരം  

കീർ#ിനഗർ ,കുരീ��ഴ പാൽ�ുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691601

1207016237 റംല#് 
243,ആഫീJപുരയിടം,െകാ

ല�ം പാൽ�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018891 ളരിമ 575,ച(നഴികം,െകാല�ം പാൽ�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207020614 ശാ>2 485,മര�ർ വയൽ ,െകാല�ം പാൽ�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207025235 നീലാവതി 311,സുദർശൻ  ,,പ$#ാനം പാൽ�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207082065 ഉഷാ േമാഹൻ
404,വിEണു 

ൈശലം,പ$#ാനം പാൽ�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207222490 േഷർളി
532,മാതാ ഭവൻ  , 

മുതാ�ര, െകാല�ം,മൂതാകര പാൽ�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222529 ലUമി
87,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,,െകാല�ം പാൽ�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207228334 െനസീമ
206,എ[്   സി 

േകാ<ൗ6്,പ)ിേ#ാ$ം പാൽ�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207229864 സീത

37,വലിയമാടം കളരി 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ പാൽ�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207251272 ത@മണി
191,അXജലി 

ഭവൻ  ,പുളിയ#്മു�് പാൽ�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207253013

വിജയലU് മി
യ2ാൾ

121,കാശി അvർ  
േകാ<ൗ6്,ലU്മി നട പാൽ�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207258704 സുനിത
839,ക6#ിൽ പു#ൻ  
വീ�,ബീ[് േനാർ#് പാൽ�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207265635 പവി-ത
952,െക.വി.എൽ .ഇല�ം,െകാ

ല�ം പാൽ�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207271143 ബിജി
570,േജാൺകു$ി 
പുരയിടം,േപാർ$് പാൽ�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207278874 ആേരാഗhേമരി
1101,വിനയൽ 

േകാേ$o,നീലാംേതാ$ം പാൽ�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207280163 സജിത.ബി

683,സുറിയാനി 
പളളിപുരയിടം,ബീ[്േനാ

ർ#് െകാല�ം പാൽ�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207282083 രTനവല�ി
658,വയലിൽപു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാംകുള പാൽ�ുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691014

1207279183 ജയേമരി

758,ശാേലാം 
െകാ[�ക6വിള 

കിഴ�തിൽ,കുരീ��ഴ പാൽ�ുളQര തൃ�ടവൂർ 691601

1207281479 ഡയാന
719,ബിേജാN വില� 

െനടുംകളീലിൽ ,കുരീ��ഴ പാൽ�ുളQര തൃ�ടവൂർ 691601

1207282771

മിനി 
അേലാഷhJ

373,-പദീn 
ഭവനം,കുരീ��ഴ പി ഒ പാൽ�ുളQര തൃ�ടവൂർ 691601

1207283527 സാലി െക

708,പളളിതു�ാേ=രി 
ഹൗJ 

കീർ#ിനഗർ ,കുരീ��ഴ പാൽ�ുളQര തൃ�ടവൂർ 691601

1207053256 സിgധുഅ2
36,അഭിലാE 

ഭവനം,ചാ#ിനാംകു� പാൽ�ുളQര മQാ� 691014

1207061722

ഷാഹിദ 
ബീവി

2647,കു?ിേ�ാടൻ  
ഹൗJ,കു?ുവിള പാൽ�ുളQര മQാ� 691014

1207062947 ഗീത
1058,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,ചാ#ിനാംകുളം പാൽ�ുളQര മQാ� 691014

1207063613

റഹുമ#്  
ബീവി

1822,പാ<ാലിൽതാഴതിൽ , 
സുമി 

മൻ സിൽ ,,ചാ#ിനാംകുളം പാൽ�ുളQര മQാ� 691014

1207066690 രമ
379,വിള��റ#്  

വീ� ,ചാ#ിനാംകുളം പാൽ�ുളQര മQാ� 691014

1207067556 ത@മണി

1222,വലിയമഠം 
െതാടിയിൽവീ� ,കിളിെ�ാ

ല�Zർ പാൽ�ുളQര മQാ� 691004

1207081080 ലത
2283,ശിവനിവാJ ,ചാ#ി

നാംകുളം പാൽ�ുളQര മQാ� 691014

1207244297 സുധ
1263,അംേബ/�ർ 

േകാളനി,ചാ#ിനാംകുളം പാൽ�ുളQര മQാ� 691014

1207250242 െഷമീറ
160,അൽഫിയ 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം പാൽ�ുളQര മQാ� 691014

1207260714 ജാJമി
597,കു?ുവിളവീ�,ചാ#ി

നാംകുള പാൽ�ുളQര മQാ� 691014
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1207278878 സുനിത
500,വലിയകളിയിലിൽ,മ

Qാ� പാൽ�ുളQര മQാ� 691015

1207281051 സഫിയ

1236,പാ<ാലിൽ 
െതാടിയിൽ ,ചാ#ിനാംകു

ളം പാൽ�ുളQര മQാ� 691014

1207284710 റസീനാ

338,വയലിൽപു#ൻ വീ� 
ൈമ-തീനഗർ ,ചാ#ിനാംകു

ളം പാൽ�ുളQര മQാ� 691014

1207290118 ഹസീന

627,ജുൈവ/ മൻ സിൽ 
മഠ#ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,പ#ായ�
ല�് പാൽ�ുളQര മQാ� 691014

1207294069 ബീന

2049,കല��വിളവീ� 
അറുനൂ,ിമംഗലം  
മQാ� പി ഓ 
െകാല�ം,മQാ� പാൽ�ുളQര മQാ� 691015

1207294389 സബീന എJ

2264,േതാ�ിൽ 
വീ�,ജനകീയ നഗർ 
ചാ#ിനാംകുളം പാൽ�ുളQര മQാ� 691014

1207294409 ഗംഗ

2027,െത� 
പടനില#ിൽ ,കിളിെകാല�Z

ർ പാൽ�ുളQര മQാ� 691004

1207294471 ഷീനാേമാൾ

2048,മഹിളാമ(ിരം,ഏഷൃ
ൻ  നഗർ 

ചാ#ിനാംകുളം 
ച(നേ#ാ�് പാൽ�ുളQര മQാ� 691014

1207096606 രാധാമണി
406,ത$ാണ#് കിഴ�തിൽ ,

കൂ$ി�ട പാൽ�ുളQര മvനാ� 691020

1207006504 -പീത
14,മാമയ#്  വയലിൽ 
പു#ന വീയ� ,പ$#ാനം പാൽ�ുളQര മു6N�_ 691021

1207015702 രാമലU് മി
817,ജ�ാർബിൽഡിംs ,,െകാ

ല�ം പാൽ�ുളQര മു6N�_ 691021

1207006057 -പസ? ബി 501,ശിവാJ ,,െകാല�ം പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021

1207006293

അംബിക.ടി.നാ
ഥൻ

1208,ഇടയിലവീ$ിൽെത�
തിൽ ,അയ#ിൽ പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021

1207013123 േമരിെഹലൻ
1367,പ)#ുഹൗJ ,ദർശന

നഗർ -156,,അയ#ിൽ പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021

1207014345 ൈലലാബീവി
735,ൈകത�ാ� 

വയലിൽ ,പ$#ാനം പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021

1207069462 ലളിത
1488,ഇടയില 
വീ� ,പ$#ാനം പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021

1207071239 ല#ീഫാബീവി
1145,െചറുവയലിൽ 
െത�തിൽ ,പ$#ാനം പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021

1207071744 ശശികല
570,ൈകതN�ക#്  

വീ� ,പ$#ാനം പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021

1207071766 േ-പമവല�ി
661,കുററി�ാ$് , ജനകീയ 

നഗർ 73,െകാല�ം പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021

1207072767 സുേലാചന
124,െചറുവയലിൽ ,പ$#ാ

നം പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021

1207072836 അപർ]

375,ജാനകി ഭവനം  
ഓറിയg^ 

നഗർ ,പ$#ാനം പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021
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1207073049 സുര
660,ആ[�ണ 

വട�തിൽ ,പ$#ാനം പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021

1207073094 വസ>

14,മാേമ#്  
വയലിൽപു#ൻ വീ� ,െകാ

ല�ം പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021

1207073205 ജുൈബരി
1157,വിളയിൽ 
വീ� ,കല��ംതാഴം പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691004

1207073494 സാറാ2
1376,െനൽസൺ 
ഹൗJ ,അയ#ിൽ പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691004

1207073507

മാർഗര,്  
അല�സാ6ർ

656,ഷീലാ 
േകാ$o ,അയ#ിൽ പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691003

1207073508 ഇ(ിര
225,െകാല�5ഴിക#്  

പടി+ാ,തിൽ ,പ$#ാനം പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021

1207073524 ജിനി

633,വയലിൽപു#ൻ വീ� , 
ജനകീയ നഗർ 

29,,പ$#ാനം പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021

1207073576 ഫസീലാബീവി
259,ലU് മിവിലാസം,പ$

#ാനം പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021

1207073666 ജമീല
518,െചറുവയലിൽ 

കിഴ�തിൽ ,പ$#ാനം പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021

1207073675 അജ>കുമാർ
466,െചറുവയലിൽകു?#് ,

പ$#ാനം പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021

1207073886 -പസ?കുമാരി
90,സൺൈഷൻ  ,കിളിെകാല�Z

൪ പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691004

1207073909 ലത എJ
947,കളിയിലിൽെത�തിൽ 

വീ� ,അയ#ിൽ പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021

1207074015 േരവതി

59,െകാ�ാറ 
പടി+ാ,തിൽ ,വടേ�വി

ള പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691004

1207074019 സിgധു
762,വയലിൽ 
വീ� ,പ$#ാനം പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021

1207074073 രാഗിണി
1010,പുളി>ാന#്  
െത�തിൽ ,,അയ#ിൽ പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021

1207074260 ചി-ത
465,പൂവ�ാ$്  

െതാടിയിൽ ,അ2ൻ നട പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021

1207074321 ശശികല
52,കൂ$#റ 

പടി+ാ,തിൽ ,അയ#ിൽ പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021

1207074509 രാജലU് മി
314,ലU് മി ഭവൻ  ,ഡീസ5് 

ജംsഷൻ പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691577

1207074658 ജയലU് മി. പി

47,സേ>ാE 
ഭവൻ  ,കിളിെകാല�Zർ ,കിളി

െ�ാല�Zർ പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691004

1207075573 രാധാമണി
55,േതാ6ലിൽവീ� ,,കിളി

െകാല�Zർ പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691004

1207075709 റംല
1875,പ6കശാല 

കിഴ�തിൽ ,,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021

1207076937 വിജയ2.ബി
1010,പുളി>ാന#്  

െത�തിൽ ,,വടേ�വിള പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691010

1207081503 സജില
1252,ഇടേ#ാ�#്  

വട�തിൽ ,ഇടേ#ാ�#് പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691010

1207081674 നളിനി
1437,ഹൗJ 

ന<ർ .354,അയ#ിൽ പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021
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1207081751 വിജയകുമാരി
1251,കാവുംപണവയലിൽ ,

അയ#ിൽ പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021

1207188338

സുൈബദാബീ
ഗം

581,ൈലലാ 
മൻ സിൽ ,അയ#ിൽ പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021

1207210446 ആമിനാബീവി

1639,നൗഫി മൻ സിൽ , 
അയ#ിൽ 

പി.ഒ,,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021

1207223472 െനസീറ

735,ൈകത�ാ$്  വയലിൽ , 
പ$#ാനം 

പി.ഒ,,പ$#ാനം പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021

1207224301 ഓമന
315,രാഹുൽ 

ഭവൻ  ,കിളിെകാല�Zർ പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021

1207224440 ഷാഹിദ

40,പുേല�ലി വയൽ , 
പുളിയ#ു 

മു�് ,,കിളിെകാല��ർ പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691004

1207228335

സുവർ] 
കുമാരി. പി

27,എൻ  .ജി. 
േകാേ$o,പ$#ാനം പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691021

1207228638 െനജീമാ
567,വിളയിൽ 
വീ�,പ$#ാനം പാൽ�ുളQര വടേ�വിള 691004

1207035687 പാ#ു2
1223,മതിരമൂ$ിൽെത�തിൽ

,കാവനാ� പാൽ�ുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207079724 ആയിഷാ
1452,മാളിക വയലിൽ 

വീ� ,െതേ�വിള പു>ല#ാഴം ഇരവിപുരം 691010

1207068136

അ<ിളി.ബി.എ
J

2183,രാേജE 
മ(ിരം,കല��ം താഴം പു>ല#ാഴം കിളിെകാല�Za 691004

1207069076 ഹാജറു2ാൾ
589,ചരുവിള 
വീ� ,അയ#ിൽ പു>ല#ാഴം കിളിെകാല�Za 691021

1207069313 െനസീമ
169,ബിJമി 

ഹൗJ,,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം കിളിെകാല�Za 691004

1207077145 ത@മണി
920,പIവിലാസം,പു>ല

#ാഴം പു>ല#ാഴം കിളിെകാല�Za 691004

1207163453 െനസീമ
199,െനസീഷാമൻ സിൽ ,കിളി

െകാല�Zർ പു>ല#ാഴം കിളിെകാല�Za 691004

1207187948 െക.മായാേദവി
1685,െതാടിയിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ പു>ല#ാഴം കിളിെകാല�Za 691004

1207188020 താഹിറ
1514,തടവിള 

വീ� ,കിളിെ�ാല��ർ പു>ല#ാഴം കിളിെകാല�Za 691004

1207188458 ന(ിനി
369,ചരുവിള 
വീ� ,അയ#ിൽ പു>ല#ാഴം കിളിെകാല�Za 691021

1207188546 സുജീലാബീവി
796,അജിമൻ സിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ പു>ല#ാഴം കിളിെകാല�Za 691004

1207193734 േദവകി

497,പുേ?#്  
വയലിൽപു#ൻ വീ� ,കിളി

െകാല�Zർ പു>ല#ാഴം കിളിെകാല�Za 691005

1207195763 സരസCതി
831,സരിതാഭവനം,പു>ല

#ാഴം പു>ല#ാഴം കിളിെകാല�Za 691004

1207195795 അ<ിളി
804,േചേന#്  

കിഴ�തിൽ ,,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം കിളിെകാല�Za 691004

1207224711 പുEപവല�ി
441,രാജീW 

ഭവനം,,കിളിെകാല�Zർ പു>ല#ാഴം കിളിെകാല�Za 691004

1207246438 സിgധു
786,ബംiാവിൽ 

വട�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ പു>ല#ാഴം കിളിെകാല�Za 691004

1207256022 മുനീറാബീവി
250,എം.എJ.മൻ സിൽ ,കരി

േകാ� പു>ല#ാഴം കിളിെകാല�Za 691005
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1207257022 ജയ
707,ബംiാവിൽ 

വട�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ പു>ല#ാഴം കിളിെകാല�Za 691004

1207281838 റസീനാബീവി
409,തു6ുവിള വീ� െക 
പി നഗർ ,കല��ംതാഴം പു>ല#ാഴം കിളിെകാല�Za 691004

1207282766 -പഭ.എം

1337,പറ@ിമാംവിള 
െതാടിയിൽ  വയലിൽ 
പു#ൻ  വീ�,കല��താഴം പു>ല#ാഴം കിളിെകാല�Za 691004

1207293591 ഷീബ

2152,പുളിവിള വീ� 
നU-ത നഗർ 
കല��ംതാഴം പി 
ഓ,കല��ംതാഴം പു>ല#ാഴം കിളിെകാല�Za 691004

1207294447 അXജു
1791,പുേ?#് വയൽ 
പു#ൻ  വീ�,കരിേ�ാ� പു>ല#ാഴം കിളിെകാല�Za 691005

1207146235 സുനീതി
240,െതQv#്  
വീ� ,,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം െകാ,@ര 691577

1207003283 ജയ-ശീ വി
139,ൈകലാJ ,പു>ല#ാ

ഴം പു>ല#ാഴം െകാല�ം (ഈ�്) 691004

1207005456 ഐഷാബീവി
1566,െച<കേ=രി 

വീ� ,െകാല�ം പു>ല#ാഴം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207013509 എ.ജി.ആ6ി
1231,േഗാപാലഭവനം,േതവ

)ി പു>ല#ാഴം െകാല�ം (ഈ�്) 691009

1207015254 ലത
651,ലതാ 

ഭവൻ  ,,പൂ>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം െകാല�ം (ഈ�്) 691004

1207076052 വി.േശാഭന

627,സു(രവിലാസം,പു>ല
#ാഴം,ടാേഗാർ നഗർ -

17,,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം െകാല�ം (ഈ�്) 691004

1207188309 േരാഹിണി
874,മഠ#ിവിള 
വീ� ,പു>ലതാഴം പു>ല#ാഴം െകാല�ം (ഈ�്) 691004

1207252170 മിനി എJ
1415,െനടുംപുറ#ുവിളവീ

�,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം െകാല�ം (ഈ�്) 691004

1207258699

സുൈബജ#് 
ബീവി

838,മരN�രഴികം 
പുരയിടം,െകാല�ം പു>ല#ാഴം െകാല�ം (ഈ�്) 691011

1207284942 സുമി എJ
313,ഓലയിൽ പൗ6് 
പുരയിടം,േതവ)ി പു>ല#ാഴം െകാല�ം (ഈ�്) 691009

1207014132 ലിേയാണി
587,തുരു#ിൽ 

വീ� ,ഓലയിൽ ,,േതവ)ി പു>ല#ാഴം െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024943 ജയ-ശീ
503,കല�ിടാ>ിയിൽ 

വീ� ,െകാല�ം പു>ല#ാഴം െകാല�ം (െവ�്) 691507

1207025321 ഇ(ിര
571,ഡിേ�ാപുരയിടം,മു6

�ൽ പു>ല#ാഴം െകാല�ം (െവ�്) 691010

1207206939 രജനി.എJ
453,രXജിനി 

ഭവനം,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207207458 ബിനു.എJ
227,മധു 

മ(ിരം,,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207221169 ശാ>ി.എJ 595,ആന(ഭവൻ  ,െകാല�ം പു>ല#ാഴം െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207236046 സുലഭ
1232,കല�ിടാ>ിയിൽ 

വീ�,േതവളളി പു>ല#ാഴം െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207236679 ശാ>ി

73,ചരുവിൽ 
വയലിൽവീ�,പു>ല#ാ

ഴം പു>ല#ാഴം െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207244203 റാഹില
510,കല�ിടാ>ിയിൽവീ�,േത

വളളി പു>ല#ാഴം െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207245722 ശാ>ി 534,േതാ�ിൽവീ�,േതവ)ി പു>ല#ാഴം െകാല�ം (െവ�്) 691009
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1207250561 സരിതാേമാൾ
1164,ചരുവിള,പു>ല#ാ

ഴം പു>ല#ാഴം െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207262989 അ<ിളി
608,കലിടാ>ി 

വട�തിൽ ,േതവ)ി പു>ല#ാഴം െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207275927 മായാേദവി െജ
913,െകാ[�വിളയിൽ ,േതവ

ളളി പു>ല#ാഴം െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207283935

േഗാപാലകൃഷ
ണൻ

1008,ഡിേ�ാപുരയിടം 
പാലJ വാർk,േതവളളി പു>ല#ാഴം െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207285255 ആലീJ
1059,േതാ�ിൽപുരയിടം,

െകാല�ം പു>ല#ാഴം െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207285834 ചി-ത
1003,പഴ+ി#റ 

പാലJ വാർk,ഓലയിൽ പു>ല#ാഴം െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207289048 കു+ുേമാൾ
1523,കല�ിടാ>ിയിൽ  

വീ�,േതവ)ി പു>ല#ാഴം െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207275426 ഷീബ
117,വൃ(ാവൻ  ,പു>ല#ാ

ഴം പു>ല#ാഴം തൃേ�ാവിൽവ$ം 691004

1207192034 പIിനി
1184,രാഹുൽമ(ിരം,സുരഭി

 നഗർ -246,,െകാല�ം പു>ല#ാഴം മു6N�_ 691001

1207004781 പTമിനി

1225,-പണവംഹൗJ ,േദവ
കൃപഹൗസിംsേകാളനി,പു

>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207011365 ആരിഫാബീവി
1557,ത�ി 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691010

1207068829 വിജയലU്മി 244,അഭിരാം,പു>ലതാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207072425 ശhാമള
1974,അേശാകവിലാസം,വട

േ�വിള പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691010

1207074881

സുൈലഖാബീ
വി

983,വസൂരി[ിറ,പു>ല
#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207075273 വTസല
761,ച-( വിലാസം, ശിവ 
നഗർ 103,,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207075547 ശാ>ിനി
306,പു>ലെ#ാടിയിൽ ,വട

േ�വിള പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076487 ബീന
1305,ശാ>ാലയം,,പു>ല

#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207075751 സാജൻ
547,താഴതിൽപു#ൻ വീ� ,

പു>ലതാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207075804 മണിയമമ

346,െതാടിയിൽ വീ� 
ഹുരുേദവ 

നഗർ ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691021

1207075820

സുഗgധകുമാ
രി

667,െതേ�യ,#്  
വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207075829

േഗാപാലപി)
 പി

1342,താഴതിൽ പു#ൻ  
വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207075836 ഗീതാകുമാരി
404,പു>ല#ാഴം 

കിഴ�്,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207075841 വിദhാലU്മി
750,കു?ുവിള 

വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207075848 ശശികല
926,ചരുവിള 

വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207075850 വിജയ2
643,പണയിൽ 

വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004
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1207075855 ലീലാ2
1001,സജീW 

ഭവനം,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207075863 ഗിരിജ

868,കല��വിള വീ� , 
പുലരി 

നഗർ ,,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207075918

മണികyഠ
ൻ പി).ജി

1114,അരുൺ 
ഭവനം,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207075940 രമണൻ
508,ചരുവിള 

വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207075955 ഉഷ
2022,പാലവിള 

കിഴ�തിൽ ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076003

സുേരE 
കുമാർ

718,ലU് മി 
വിഹാർ ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076007 സുധർ2
70,പാലവിള കിഴ�തിൽ 

വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076009 സിgധു
328,ഞാറവിള 

വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076041

ഫാ#ിമാ 
ബീവി 184,കല��വിള,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076081

കൃEണകുമാ
രി.ആർ

635,പുതുമyഡപ#്  
വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076094

കൃEണകുമാ
രി

838,താേഴ 
വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076122 ൈഷനി

724,മാേത#്  
പടി+ാ,തിൽ 
വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076127

ബി(ു 
കുമാരി ഓ

1484,കല��വിള പു#ൻ  
വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076135 നാഗ�ൻ
613,കല��വിള 

വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076137 സരസ2
108,ചരുവിള 

വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076165 ആർ .സുഷമ
364,സ�ായവിള 
വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076169 രാേജശCരിയ2
978,കു^റി��റ#്  
വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076181 അനിത
206,വിളയിൽ 

വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076184 വTസല
348,ചരുവിള 

െതാടിയിൽ ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076186 വസ>
799,പ)ിവിള 

െത�തിൽ ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076191 സgധh
567,കുള#ിൻ കര 
വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076196

സേരാജിനിയ
2

604,പണയിൽവീ� , 
മംഗല#്  നഗർ -
96,,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691577

1207076210 ബി(ു
673,വിളയിൽ 

വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076214 ലളിതാംബിക
10,ചരുവിള 

വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076215 േശാഭന
871,സരിത 

മ(ിരം,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004
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1207076218 സരസCതി
703,സൗദാ 

മ(ിരം,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076225 രാധാമണി
919,വിളയിൽ 

വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076230 ഗീതാകുമാരി
731,രXജിനി 

ഭവനം,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076233

ഗിരജാകുമാരി
 എH്

907,കു?ുവിള 
വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076240 രാജു
745,ലUം 

വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 689102

1207076247 -ശുതി 236,ഗിരീE ഭവൻ  ,,േപരൂർ പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691005

1207076266 േബബിയ2
300,വിEണുനിവാJ ,പു>

ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076272 വനജ
347,ചരുവിള 

െതാടിയിൽ ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076273 േബബി
655,പണയിൽപു#നവീ� , 
ശിവാ നഗർ ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076283 രാജി
981,ക?ുവിള 

വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076294 മല�ിക
228,ൈകലാ-തം 

വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076302 വിജയ2 എൻ
704,കു?ുവിള 

വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076314 ആർ .സുജനൻ
1474,പാലവിള 

വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076326 സിgധു
1477,മാേത#്  

വീ� ,,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076348 െക. കു$ി
685,കാടൻ  ചിറയിൽ 
വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076369 സിgധുകുമാരി
1277,േചനv#് ലUംവീ� ,

പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076382 അനിതകുമാരി
1268,ചരുവിള 

വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076386 സീത2
504,ആയിര#ഴികം,,പു>

ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076412 ലളിത.എH് 
1251,ചേ-(ാദയം,പു>ല

#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076423 നിർ2ല
65,ലU് മി 

ഭവൻ  ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076459 ബി(ു
670,താഴതിൽ 

വീ� .,.,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076467

രാധാമണിഅ
2

787,പ)ിവിള 
വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076468 ലളിത
443,രാേജE 

മ(ിരം,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076479 രാേജ-(ൻ  .വി
825,മഠ#ിൽവിള 
വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076509

കു+ുേമാൾ 
െക

1234,േമേല��ര 
കിഴ�തിൽ 

വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076514

വTസലകുമാ
രി.

1164,കല��വിള പു#ൻ  
വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004
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1207076612 കു+2
826,ലUംവീ� ,പു>ല#ാ

ഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076613 സുേര-(ൻ
676,സുധീE 

ഭവൻ  ,പൂ>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076614 െക. വസ>
1612,കല��വിള പു#ൻ  

വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076615 സിgധുകുമാരി
1202,മാേത#്  

വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076675 സജിത

1366,ചരുവിള പു#ൻ  
വീ� ,ഗുരുേദവനഗർ ,,പു>ല

#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076723 അ<ിളി
1242,തു6ുവിള 
വീ� ,പു>ല#ാേഴ പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076733 വസ>  െജ
304,െതേ�യ,#്  
വീ� ,,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076751 എ.ബി(ു
389,പു#ൻ വിള 
വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076762 സബീലാബീവി
1339,ഷാജഹാൻ  

മൻ സിൽ ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076764 സരിത
1414,െനടും<ുറ#ു വിള 

വീ� ,,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076787 ഷമീറ
1337,െതQും 

തട#ിൽ ,അയ#ിൽ പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691021

1207076793 വസുമതി
627,ൈവ,് ഹൗJ ,പു>ല

#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076833 ഉഷാകുമാരി
732,പ)ിവിള 
വീ� ,പു>ല#ഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076842

കൃEണകുമാർ
 എ

1250,േമേല��ര 
വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076846 കു+ുെപ]് 
48,പു>ല#ാഴം 
നഗ൪,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076847 സിgധു എൽ

983,കു?ുവിള 
വീ� ,ടാേഗാർ നഗർ -

48,,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076860 രാധ
2186,ചരുവിള 

വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076876 മിനി
1162,പു#ൻ വിള 
വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207076890 രാധ2
731,ചരുവിള പു#ൻ  
വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207077783 േബബി
581,െപാ,യിൽ 
വീ�,െകാല�ം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207079097 ഹസീനാബീവി

1958,സുമിയ മൻ സിൽ , 
ആദിതhാ നഗർ 

148,,െകാല�ം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691010

1207079381 നസീറ
440,ആലുംമൂ$ിൽ ,പ)ിമു

�് പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691010

1207079525 നസീമാ എJ
501,ഫാ#ിമ 

മഹൽ ,പ)ിമു�് പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691010

1207079582 ഷംഷാദുബായി
608,ബN#ുൽഹലാ} ,പ

)ിമു�് പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691010

1207080509 ന�ുമ
548,വയിൽപു#ൻ  
വീ� ,വടേ�വിള പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691010

1207080637 യാസിറ#്
960,െവളിയിൽ 
വീ�,വടേ�വിള പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691010
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1207081001 മാജിദാബീവി
1088,താഹിറാമൻ സിൽ ,പള

ളിമു�് പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691010

1207081070 ഗീതാ േദവി 317,ജിജുമ(ിരം,വടേ�വിള പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691010

1207081112 അബുഷാ
506,മാട5ഴികം,,വടേ�വി

ള പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691010

1207081142 നുർജി
551,പുതുകുളQര 
വീ� ,പ)ിമു�് പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691010

1207081258 ഷാഹിദാബീവി
557,പുതുകുളQരവയലിൽ ,

െകാല�ം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691010

1207081309 സുൈബദ ഒ
83,നസീഹ#് 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691010

1207081319

ത@2 െജ 
അa

168,ചരുവിള ലയന 
ഭവൻ  ,െകാല�ം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207081958

ബാബുേമാൻ  
െജ

1472,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,
വടേ�വിള പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691010

1207082082 ശhാമള
133,-പവീണ 

ഭവൻ  ,വടേ�വിള പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691010

1207084371 ഗീത
452,ചരുവിളപു#ൻ  
വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207085745 ഷീല
605,േതാ6ലിൽ 
വീ� ,,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207095494 ബി(ു
553,ചരുവിള 
വീ�,അയ#ിൽ പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691021

1207143371 സുധർ2
445,ചരുവിളവീ� ,പു>ല

#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207143441 ഉഷ എ
24,ശരവണ 

ഭവൻ  ,,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207143496 ഗീത
221,വിളയിൽവീ� ,പു>ല

#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207143534 രാധ
376,െതQv#് 
വീ�,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207143611 ലത ഒ
24,സുധിമ(ിരം,പു>ല#ാ

ഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207143625

കാർ#hായനി
യ2

24,െവളിവിളവീ� ,പു>ല
#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207143627 കുമാരി
419,േഗാപികാ,പു>ല#ാ

ഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207143799 ഗീത
459,അമhതഭവൻ പു>ലവട

�തിൽ ,വടേ�വിള പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207143983 -ശീധരൻ പിളള
370,െതേ�റ#ുവീ� ,പു>

ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207188014 സുജ

268,വിളയിൽ വീ� , 
പല�വി 

നഗർ ,,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207188023 സിgധു
339,പ�ായ#് പു#ൻ വി

ള,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207188039 ലതിക
339,പ�ായ#്  വിള 
വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207188052 െച<ക�ു$ി

420,ചരുവിള വീ� , 
േനതാജി നഗർ 
140,,ആയ#ിൽ പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691021

1207188057 -പസ?
989,െതാടിയിൽകിഴ�തിൽ ,

പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004
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1207188340 നൂർജഹാൻ
1589,കാ$�വിള പു#ൻ  
വീ� ,ശി_പ 78,അയ#ിൽ പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691021

1207188367 സരിത
1243,ചരുവിളവീ� ,പു>ല

#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207188388 ഷീല
777,പ)ിവിളപടി+ാ,തി

ൽ ,വടേ� വിള പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691021

1207188390 േലഖ
1336,ചരുവിള 

വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207188430 ഗിരിജ
418,മഠ#ിൽവിളവീ� ,പു>

ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207188435 പIിനി
909,ചരുവിള പു#ൻ  

വീ� ,മു)�വിള പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207188506 വസ>

1039,കു?ുവിളവീ� , 
പുലരി 

നഗർ ,,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207188525 േരണുക.എൽ
763,േരഖാ 

ഭവൻ  ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207188553 ശhാമളകുമാരി
723,പIവിലാസം,പു>ല

#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207188556 അനിേമാൾ
954,ൈതലംവിള,പു>ല#ാ

ഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207188557 ആന(വല�ി
1299,രാജീW 

ഭവൻ  ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207188569 റഹിയാന#് 
553,കാ$�ം<ുറ#്  
വീ� ,കല��ംതാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207188590 ൈസര-gധി
726,ത[ാം@ര 
വീ� ,അയ#ിൽ പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691021

1207188608 രാധാമണി

1180,കൂരവിളവീ� 
പു>ല#ാഴം,പു>ല#ാ

ഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207189872 ശകു>ള
88,മ]ാൻ വാതു�ൽ ,വട

േ�വിള പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691010

1207189937

േഗാപാലകhE
ണൻ

1898,മൂ�നാർവീ� ,വടേ�
വിള പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691010

1207189938 നയന
1894,മു�നാർ 
വീ� ,വടേ�വിള പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691010

1207190167 ശാ>
501,െതQുംകു?#്  
വീ� ,വടേ�വിള പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691010

1207193586 -പഭ
153,ലUമിനിവാJ ,പു>ല
#ാഴം,,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207195667

പുEപവല�ി.
െക

911,വിളയിൽ പു#ൻ  
വീ� ,പു>ല#ാഴ പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207195671 െനദീറാബീവി
2275,ന<ിടിേ=രിെത�തിൽ

,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207195704

എൽ .അജിതകു
മാരി

1222,തു6ുവിളവീ� ,പു>ല
#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207195765 ഗയാന
846,േചനയ#് 

െത�തിൽ ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207201266 േലഖ എJ

616,പണയിൽ 
വീ� .ശിവാനഗർ -
16,,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207202254 ഗീത
800,പ)ിവിള വീ�, ന(ു 
വിലാസം,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004
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1207203065 വി.വിനിത
610,സുമിതാലയം, ഉല�ാJ 
നഗർ 3,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207203627 വസ>
665,ചരുവിള 

വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207204093 ഉഷ
533,ചരുവിള 

വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207204175 സൗദാ
1930,രാo 

ഭവൻ  ,വടേ�വിള പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691010

1207204344 ഗിരിജ
1235,ചുരാQിൽ 
വീ� ,,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207205071 ത@മണി
57,ചരുവിള 

വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207206270 -ശീേലഖ
655,തിരുവാതിര,പു>ല

#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207207363 ദമയ>ി
327,കാവറ 

വീ� ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207208766 ഇ(ിര

193,ചരുവിള 
വീ� ,പു>ല#ാഴം,വടേ�

വിള,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207208842 സിgധു

450,സരസ2 മ(ിരം, 

പു>ല#ാഴം,പു>ല#ാ
ഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207209258 ഷ�ീല
842,പു#നഴികം,വടേ�

വിള പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691010

1207210541 സുഷ സുനിൽ
171,പി. എJ . 

സൗധം,,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691021

1207210834 അജിത
778,െതQിൻ തട#ിൽ 

വയലിൽ വീ� ,അയ#ിൽ പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691021

1207213665 -പസ?കുമാരി
1311,ന<ിടിേ=രി 

കിഴ�തിൽ ,പു>ല#യം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207214115 അംബികയ2
515,അജി ഭവൻ  ,ശിവാ 
നഗർ -46,,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207214935

സിgധു 
രാജീW

126,സിgധു 
മ(ിരം,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207215075 സുശീല
1111,സൂരh 

ഭവനം,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207218528 -പീത. എം
468,ആദർ� 

ഭവനം,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207219172 രാധ
383,പയ,�വിള 

വട�തിൽ ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207221049 ൈഷലജ
509,ചി#ിര 

വീ�,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207224177 അംബിക

422,മഠ#ിവിള വീ� , 
പു>ല#ാഴം , 

വടേ�വിള,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207224181 ശാ>കുമാരി

1109,ശാ>ാ ഭവനം, 

പല�വി നഗർ 24, 

പു>ല#ാഴം,,പു>ല#ാ
ഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004
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1207224197 സുനിത

1011,ചരുവിള വീ� , 
പു>ല#ാഴം 
കിളിെകാല�Zർ 

പി.ഒ,,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207224304 നജുമ
429,ഉൈബ/ 

മൻ സിൽ ,,പു>ലതാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207224202 മാലതി

596,തു6ുവിള വീ� , 
പു>ല#ാഴം, 

കിളിെകാല�Zർ 
പി.ഒ,,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207224213 സിgധു.പി

1140,എJ .ബി ഭവൻ  , 
പു>ല#ാഴം,,പു>ല#ാ

ഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207224222 രജനി
727,ത[ാ@ര 
വീ�,അയ#ിൽ പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691021

1207224236 റഷീദാബീവി

216,പ)ിവിള വീ� , 
പു>ല#ാഴം,പു>ല#ാ

ഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207224247 അ<ിളി
540,ചരുവിളപു#ൻ വീ�,

െകാല�ം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207224287 മായാേദവി
714,ശ@രവിലാസം,,പു>ല

താഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207224294 നൂർനിH
562,െജ.െക.ഭവനം,പു>ല

#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207224598 അജിത
1339,െകാ[�വിള 
വീ� ,,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207224614 സരH2

35,വലിയവിള 
വീ� ,പു>ല#ാഴം,പു>ല

#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207224632 അ<ിളി

2260,അശCതി 
ഭവനം,പു>ല#ാഴം,വട
േ�വിള,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207224690 ജാJമി

782,െതQുംതട#ിൽ 
വയലിൽ വീ� , ശി_പാ 
നഗർ 20,,അയ#ിൽ പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691021

1207228795 ഗീത
189,ചരുവിളവീ�,അയ#ി

ൽ പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691021

1207229089 ലത
201,ചരുവിളവീ�,പു>ല

#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207229186 വിജിത ,ി
516,ചരുവിള 

വീ�,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207229239 ൈഷലജ

433,െതാടിയിൽ വീ� 
പു>ല#ാഴം 

നഗർ ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207229885 അ<ിളി.വി
725,കല��വിള 

വീ�,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207232857 ലളിത
581,േചനv#് 

െത�തിൽ ,പു>ലതാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207233475 സരസCതി
290,എJ എJ 

ഭവനം,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207236996

സീത 
ശിവസCാമി

590,ശിവമ(ിരം,പു>ല#ാ
ഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207237456 രXജു
701,കുളQരവീ�,പു>ലതാ

ഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207237915 ബി(ു
315,ചരുവിളവീ�,വടേ�

വിള പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004
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1207238930 േലഖ
389,പ�ായ#ുവിള 
വീ�,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207239277 സുജിക
605,ചരുവിള 

വീ�,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207239466 വസ>കുമാരി 1496,േരവതി,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207239932 ഗിരിജ
1248,പി ജി 

ഭവൻ  ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207241002 ജയ
553,ചരുവിളവീ�,അയ#ി

ൽ പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691021

1207241996 മിനി
574,കു?ുവിളെത�തിൽ ,

പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207242196 ബി(ു. എJ
2008,അനീE 

ഭവൻ  ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207243970 ജയ-ശീ എJ
61,ചരുവിള 

വീ�,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207244163 ഷീജ എ
331,ഫാ#ിമാ 

േകാേ$o,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 689696

1207245123 ആശാകുമാരി
626,േഗാകുലം,പു>ല#ാ

ഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207247974 ൈഷലജ
216,ചരുവിളവീ�,അയ#ി

ൽ പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691021

1207249086 അനിത
691,ചരുവിള 

വീ�,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207249634 ഷീജ
209,വിളയിൽ 

വീ�,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207249729 സീന#് 

386,ഹാഷി�് മൻ സിൽ 
ഗുരുേദവ 

നഗർ ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207250249 രമ
557,-ശീകൃEണാലയം,പു>

ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207250250 വസ>
706,േമേല��രകിഴ�തി
ൽവീ�,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207250336

പുEപകുമാരി
 ബി

700,ചരുവിള 
വീ�,വടെ�ൈമല�ാ� പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207250419 -പീത
242,മ�ു 

ഭവനം,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207250503 സുശീല
466,െതQv#് 
വീ�,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207250750 സുമ
138,വസൂരിചിറ 
വീ�,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207250756 മാജിത 136,വസൂരി,കിലിെകാല�Zർ പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207250993 വ�ലകുമാരി
464,പണയിൽവീ�,പു>ല

#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691577

1207251004 -പിജി
149,പാർpതീയം,പു>ല

#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207251344 സിtു ,ി
316,വിEണു 

ഭവൻ  ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207251975 കല
88,ആതിര 

ഭവൻ  ,പൂ>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207252221 രജനി
457,ചരുവിള 
വീ�,അയ#ിൽ പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691021

1207252303 അതുലh
703,സൗദാമ(ിരം,പു>ല

#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004
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1207252708 -ശുതി
187,ചൂരാ@ിൽ 

വീ�,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207254016 സgധh
97,ക]ൻ ഭവൻ  ,പുലരിനഗർ

-68,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207254936 സരളാകുമാരി
226,ചരുവിള 

പു#ൻ വീ�,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207255601 -പേശാഭ
325,പു#ൻ വിള 
വീ�,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207257829

സിgധുകുമാരി.
എJ

191,-ശീനിലയം,പു>ല#ാ
ഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207258651 ആശ
464,പണയിൽ 

വീ�,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691577

1207259375 സുജ
464,പണയിൽവീ�,പു>ല

#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207259613 ബി(ു
1435,സാഫലhം,പു>ല#ാ

ഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207259917 ചിXജുേമാൾ
540,ചരുവിളവീ�,അയ#ി

ൽ പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691021

1207261730 േജാളി
582,െപാ,യിൽ 
വീ�,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207261814 മായ
64,ചരുവിളവീ�,പു>ല

#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207261953 മ�ു
519,മഠ#ിൽവിളവീ�,പു>

ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207264306 രമ സി
566,ആ,�വാര#് 
വീ�,അയ#ിൽ പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691021

1207264650 സു-പഭ നായർ
223,പ@o 

വിഹാർ ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207265837 സിgധു
580,സി(ു 

ഭവനം,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207266142 മായ
1478,മാേത#് 

വീ�,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207267249 ഉദയകുമാരി
682,കരുണാ 

നിവാJ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207267603 ,ി.േശാഭ

621,േഗാപാലേശരി 
പടി+ാ,തിൽ ,വടേ�വി

ള പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691010

1207268705 ലാലി
704,കാടൻ ചിറ,പു>ല#ാ

ഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207269169 ദിവh 523,സൂരh ഭവൻ  ,െകാല�ം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691021

1207269763 ലിജി
296,വയലിൽപു#ൻ വീ�,

പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207271551 ൈഷലജ
228,െചറുചി,ി#റ 

വീ�,െകാല�ം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207273362 െകാ[�മണി
566,ചരുവിളവീ�,അയ#ി

ൽ പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691021

1207274054 േരഖ
426,െതാടിയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207275820

േ-തസhാ2 
േജാർ�്െഫ
ർണാ6J

618,പ)ിവിളവീ�,അയ
#ിൽ പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207276401

മാജിദാ 
ബീവി എ

331,പ�ായ#് 
വിള,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

Page 529 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207276430 തുഷാ രാo
598,ആരതി 

ഭവനം,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207282098 െജസീന
337,ൈബ#ുൽ 

ഇഷാൻ  ,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207283159 സുഗതകുമാരി
68,ചരുവിള 

വീ�,പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207292003 ജിനിത ആർ

738,നിഷ ഭവൻ  പുലരി 
നഗർ 

പു>ല#ാഴം,കിളിെകാല�Z
ർ പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207294861 ഷീജ
1288,പണയിൽ വീ�,ശിവ 
നഗർ  പു>ല#ാഴം പു>ല#ാഴം വടേ�വിള 691004

1207030719 അനിത
414,പനമൂ$ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,,കാവനാ� പു>ല#ാഴം ശ~ികുളQര 691003

1207013576 േരണുക
1659,ൈവ�ിൻ തറ,അ�ുക

ല��ം2ൂ� പു?#ല െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207018000 േമരിലത 1538,ഷിലുഭവൻ  ,,െകാല�ം പു?#ല െകാല�ം (ഈ�്) 691007

1207027192 േമാളി
1431,കളിയിലിൽ 
വീ� ,പു?#ല പു?#ല െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207230558

േറാസിലി 
ആ5ണി

1524,-ഗീEമാെഡയിൽ ,ത@
േ=രി പു?#ല െകാല�ം (ഈ�്) 691007

1207216237 ബി(ു
138,കാളിയ>റ 

കിഴ�തിൽ ,പു?#ല പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207011351 പാരിഷ
274,പുതുവൽപുരയിടം,,പു

?#ല പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207011729

കൃEണകുമാ
രി

99,അഭിലാE ഭവൻ  , 
ആർഷാ നഗർ 

99,കാവനാ� െകാല�ം പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207018830 െജറീന

689,,ിനു 
െഡയിൽ ,മQാ$ഴികം 

അ�ുകല��ംമൂ� പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691601

1207021327 ഗീതസിറിൽ
190,െബേഥൽ 

വില�,േതാ$N�ാ� പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021507

വസ>കുമാരി
 എൽ 426,വസ>ാലയം,െകാല�ം പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207021774

ഷീബ 
െ,റൻ J

1099,ഇടവക�ാരൻ പറ<ി
ൽ ,ത@േ=രി പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021806 ലീല
1406,േതാ$N�ാ�െത�തി

ൽ വീ� ,െകാല�ം പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021823 െജവർളിൻ
797,െച?ലിൽ 
വീ�,ത@േ=രി പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021880 മിനിചാേ�ാ
1395,കു+ു വീ� 
േകാ<ൗ6് ,ത@േ=രി പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021917 സാറാ2
1179,െതാടിയിൽ 
പുരയിടം,,ത@േ=രി പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022906 ലീലാമണി
1552,പ>ിരി�ൽേതാ�് ,ത

@േ=രി പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207023189

ലീനഅേലാഷh
J 1498,പു?#ല,പു?#ല പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207025764 സുനിത ആർ

1657,സൺേഡ 
േകാളനി,തിരുമുല�വാരം,,

െകാല�ം പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207025914 ഇ(ിര അ2
262,ജയഭവൻ  ,തിരുമുല�ാവാ

രം പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012
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1207025991 തുളസിഅ2
1593,േതാ�ിൽെത�തിൽ ,,

തിരുമുല�ാവാരം പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026033 നബീസബീവി 1715,ആമിനഹൗJ ,െകാല�ം പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026156 ലുബാബ#് 460,തJനി വില�,പു?#ല പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026177

സരളാേദവി.എ
J

1388,കു�ുവീ$ിൽ 
വട�തിൽ ,പു?#ല പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207026211

സി.വസ>കു
മാരി 814,വസ>ം,െകാല�ം പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026441 ജുൈമല#് 
1501,ഷഫീ�്  

മൻ സിൽ ,പു?#ല പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026480 ജമീലാബീവി
1031,ത6#്  
വീ� ,,പു?#ല പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207026610 സുധാകുമാരി
1402,ചീമര#റയിൽ ,പു?

#ല പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026809 സുദർശനൻ 221,ചീമരവയൽ ,പു?#ല പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026820 ഐഷാബീവി
1990,െപരുമാലിൽകിഴ�തി

ൽ ,പു?#ല പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026824 രമണി
848,ൈവശhനഴിക#്  
കിവ�തിൽ ,പു?#ല പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026834 ആരിഫ
106,പതിെന$�മുറി,തിരുമു

ല�ാവാരം പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026851 സിtു 1452,ജയാഭവൻ  ,പു?#ല പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026904 ഷീല
1504,കരുമാലിൽ 

വയലിൽ വീ�,പു?#ല പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027041 െസൽവി
1525,േഡവിk െഡയിൽ 
പു?#ല,പു?#ല പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027053 -പമീളേദവി
1380,ചൂരേ#ാ$ിൽ 
വീ� ,പു?#ല പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207027121 രജനി ആർ
803,ആ,Zർെത�തിൽ ,പു?

#ല െസൗ#് പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027152 സരസ2
25,കളീ�വയൽെതാടിയിൽ

 വീ�,ത@േ=രി പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207027174 ഫൗസിയ
1806,തറയിൽവീ� ,പു?#

ല പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027267

ഉഷാരാമച-(
ൻ

413,മ]ാൻ േചരിയിൽ 
പു#ൻ  വീ� ,പു?#ല 

േനാർ#് പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027300 സുേലാചന
225,കല��ംപുറ#്  
വീ� ,തിരുമുല�വാരം പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027452 ഗീത കുമാരി
411,ചു�ാ5ഴിക#് ,പു?

#ല േനാർ#് പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027484 ഗീത2 ജി 1857,രാധാനിവാJ ,െകാല�ം പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027487 ച-(മതി
1109,ന(ുള#്  

െത�തിൽ ,പു?#ല പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027493 േബബി ഇ(ിര
1384,ത[നഴിക#്  
വീ� ,പു?#ല പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207028167 വസ>കുമാരി
1249,പ>ിരി�ൽ 
േതാ�് ,പു?#ല പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207028176 ഉഷാകുമാരി

1667,പ>ിരി�ൽേതാ�ി
ൽഹൗJ ,പു?#ല  

ത@േ=രി പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691007
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1207028283 അനിത
1670,പ>ിരി�ൽേതാ�് ,പു

?#ല പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207029268 േരണുക

2008,പു#ൻ  
പുരെത�തിൽ ,ശ~ികുള

Qര പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207030477 െറജീന
134,കൃEണകൃപ,തിരുമുല�ാ

വാരം പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207031908

രാo 
േമാഹിനി. 1295,െപൗർ]മി,െകാല�ം പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207205555 ഇ(ുേലഖ
902,േതാ$N�ാ$്  

കിഴ�തിൽ ,പു?#ല പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207221324

സബീനാ 
ബീവി എJ

736,െപരുമാലിൽ 
വീ� ,,അ�ുകല��മൂ� പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207221426 ലൂസി സിറിൾ

198,െറ�J െഡയിൽ  
എൺപ#ിര6്,േതാ$

N�ാ� പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207221744 ബി(ു
40,പ>ിരി�ൽ 
േതാ�്,ത@േ=രി പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207229095 േരഖ
802,ൈവ�ിൻ തറ,അ�ുക

ല��ംമൂ� പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207229783 ഷീബ ബീഗം
995,നസിയ 

മൻ സിൽ ,ത@േശരി പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207230050 അമീന
137,ൈഹഷംനിവാJ,െകാ

ല�ം പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207230058 തനൂജ 807,തറയിൽവീ�,പു?#ല പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207231025 സgധh വി
40,പI നിവാJ നള( 

നഗa,മQാ$ഴികം പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207236164 നി2ി
1086,-കിസJ വില� 

േതാ$�ാ$്  നഗർ ,ത@േ=രി പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207236831

െഷറിൾ 
െബനഡി��

1284,പു#ാ,് 
ഹൗJ,പു?#ല പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207245471 ലിജിലാലു 1156,സൺ ഹൗJ,ത@േ=രി പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207248562 അനിതകുമാരി
131,െതാടിയിൽ 

െത�തിൽ ,പു?#ല പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207249705

ആർ .ബീനാകു
മാരി

1061,േകാ#ലപുരയിടം,ത
@േ=രി പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207256254

ൈഷനി 
-പിൻ J

984,ഷാ 
മൻ സിൽ ,പു?#ല പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207256409 െഡNസി 1150,െബഥനി,െകാല�ം പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207257524 ,ി.സീമ
112,മഠ#ിൽ 
വീ�,പു?#ല പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207275039

സബൂറാ 
ബീവി

89,മQാ$ഴികം 
പു?#ല,െകാല�ം പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207275431 സുനിത എൻ
998,േതാ$N�ാ� 

കിഴ�തിൽ ,ത@േ=രി പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207285650 -പീത.എJ 905,രാജീവം,നള(ാനഗർ പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207290633 ദരീഫ എJ

735,െപരുമാലിൽ 
കിഴ�തിൽ ,നള( നഗർ 

പു?#ല പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207293298 െഷർമിൽ പി

59,പ>ിരി�ൽേതാ�്,-ഫ
6്J നഗർ അൻ പ#ി 
അ^ പു?#ല ത@േ=രി പു?#ല െകാല�ം (െവ�്) 691007
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1207216773 രമh
344,രമhാഭവൻ  ,ക?ിേമ

ൽേചരി പു?#ല ശ~ികുളQര 691003

1207032651 മ�ുഷ എൽ
330,മുല�േ=രിൽവീ� ,,തിരുമു

ല�വാരം പു?#ല ശ~ികുളQര 691012

1207034036 ജി.സരസCതി
70,മു$റ 

വട�തിൽ ,കാവനാ� പു?#ല ശ~ികുളQര 691003

1207038108 സജീW
89,ആ�ൽ െത�തിൽതറ 

,,മരു#ടി പു?#ല ശ~ികുളQര 691003

1207038477 മാഗി
248,േവനൂർ 

വട�തിൽ ,ശ~ികുളQര പു?#ല ശ~ികുളQര 691601

1207038689 ഇ(ിര
1217,മതിരം വീ$ിൽ 
െത�തിൽ ,പ)ി�ാ� പു?#ല ശ~ികുളQര 691003

1207038726 ഷീലാകുമാരി
1106,കുറേ�ാ$�കിഴ�തി

ൽ ,ശ~ികുളQര പു?#ല ശ~ികുളQര 691002

1207038753 ബി(ു
304,കു?ാം>ഴിക#്  
വട�തിൽ ,കാവനാ� പു?#ല ശ~ികുളQര 691581

1207038802 ശhാമള
2190,േപാQടെത�് ,മരു#

ടി പു?#ല ശ~ികുളQര 691003

1207186995 മിനി
2040,േവള�ർകിഴ�തിൽ ,കാ

വനാ� പു?#ല ശ~ികുളQര 691003

1207207298 സുശില

1182,േവളZർ 
കിഴ�തിൽ ,ക?ിേമൽേച
രി,വ)ി�ീR കാവനാ� പു?#ല ശ~ികുളQര 691003

1207211110 ബി(ു
1276,വി.എൻ  .നിവാJ ,ശ
~ികുളQര,,െകാല�ം പു?#ല ശ~ികുളQര 691003

1207087938 രാധാകൃEണൻ
774,തിരി�ാണി�ൽ 
െതാടി,വാള#ുംഗൽ പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691011

1207095028 അജിതകുമാരി
1253,െപരുമനേ#ാടി,വാള

#ുംഗൽ പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691011

1207096600 ജയ-ശീ

344,ചേ<ാ$്  
വീ� ,ആേ�ാലിേ[രി 

കൂ$ി�ട പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691020

1207202431 നുജുമാ
409,പ$ാണിഅഴികം,,ചകി

രികട പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691011

1207203248 അസൂറ എൻ
1786,ഇളവുവയലിൽ ,,ആ

േ�ാലിൽ പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691011

1207224112 സീന#് 
153,െകാ$N�ാ$്  െതാടി, 
ത$ാമല പി.ഒ,ത$ാമല പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691020

1207227385 അനിത
1401,കുഴിയിൽ 

വട�തിൽ ,കൂ$ി�ട പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691020

1207235523 സലീന

2037,അനു-ഗഹ നഗർ 
സുനാമി 

`ാ,്,ആേ�ാലിൽ പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691020

1207238507 സജിത
2219,സാ-(ാലയം. കു?ിൻ  
െത�തിൽ,ആേ�ാലിൽ പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691011

1207239481 അജിത

718,ആ,�ംപുറ#് 
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും

ഗൽ പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691011

1207239725 െറസിയ
971,വലിയഴിക#് 
വീ�,വാള#ുംഗൽ പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691010

1207247770 ഷാലി
1524,കാർ#ിക 

ഭവൻ  ,വാള#ുംഗൽ പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691011
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1207272414 വസ>
1370,േജാതിE 

ഭവൻ  ,വാള#ുംഗ_ പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691011

1207272811 ലീന
1825,െവളിയിൽ 
വീ�,കൂ$ി�ട പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691020

1207278852 ആഷിബ
1861,ഫർസാന 

മൻ സിൽ,വാള#ുംഗൽ പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691011

1207280226 സുഗgധി
2363,സൗപർണിക,ആേ�ാ

ലിൽ വാള#ുംഗൽ പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691011

1207280227 സുനിത

2215,അരുൺ 
ഭവൻ  ,വട�ുംഭാഗം 

ഇരവിപുരം പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691011

1207280559 രമh
619,പാർ�സാരഥി,ആേ�ാ

ലിൽ പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691011

1207280830 സുജ

1305,അ<ു 
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും

ഗൽ പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691011

1207281972 ശുഭ എം
2372,അന(ഭവൻ     

ആേ�ാലിൽ ,ഇരവിപുരം പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691011

1207282710 മായ
1981,തി$യിൽ െത�തിൽ 
ആേ�ാലിൽ ,കൂ$ി�ട പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691020

1207282876 ലതിക
1975,വീണ   

ആേ�ാവിൽ ,കൂ$ി�ട പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691020

1207283973 അനിത
1858,െവളിയിലഴികം,ഇര

വിപുരം പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691011

1207284123 -ശീേരഖ
1338,ഫാ#ിമ 

മൻ സിൽ,ആേ�ാലിൽ പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691020

1207284936 ലത 1913,-ശീഭവനം,ഇരവിപുരം പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691011

1207286143 സുനിത
2318,ഷൺമുഖാലയം,വാള

#ുംഗൽ പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691011

1207286355 േജhാതി

1911,തിരിN�ാണി�
ൽെതാടി,ആേ�ാലിൽ 

വാള#ുംഗൽ പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691011

1207286630 ബിൻ ഷാ
2299,വാസിം 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691020

1207287027 ജലജ

1960,കു?ിൽ െത�തിൽ 
വയലിൽ വീ�  
ആേ�ാലിൽ 

വീ�,ഇരവിപുരം പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691011

1207287136 ആൻ സി

1743,റിJ വാൻ  
മൻ സിൽ,ആേ�ാലിൽ 

കൂ$ി�ട പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691020

1207289173 മിനി

2279,അന(ു ഭവൻ  
വാള#ുംഗൽ ,വാള#ുംഗ

ൽ പു?#ാനം ഇരവിപുരം 691011

1207066994 -ശീേദവി
11270,തടവിളപു#ൻ വീ� ,

കരിേ�ാ� പു?#ാനം കിളിെകാല�Za 691005

1207070918 ജയച-(ൻ

1689,െതാടിയിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,സാഗരനഗ

ർ -61,,കട�ാ�ട പു?#ാനം കിളിെകാല�Za 691008

1207072923 േമാളി
383,േപേരകിഴ�തിൽ ,ഉളി

യേ�ാവിൽ പു?#ാനം കിളിെകാല�Za 691019

1207213467 രജനി
268,കടവന 

െത�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ പു?#ാനം കിളിെകാല�Za 691004
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1207214131 ജയിനി

454,സുജനാലയം ൈകരളി 
നഗർ ,ക?ിേമൽേചരി   

കിളിെകാല�Za പു?#ാനം കിളിെകാല�Za 691004

1207221386 -ശീേദവി

694,കടവന െത�തിൽ 
ശരണh 

ഭവൻ  ,,കിളിെകാല�Zർ പു?#ാനം കിളിെകാല�Za 691004

1207280778

സഫിയ#് ബീ
വി

407,കടമനെത�തിൽ ,-പിയ
ദർശിനി നഗർ 
കിളിെകാല�Zർ പു?#ാനം കിളിെകാല�Za 691004

1207280812 ജയാബാബു

492,9ാവഴിക#് 
വീ�,-പീയദർശിനി നഗർ 

കിളിെകാല�Zർ പു?#ാനം കിളിെകാല�Za 691004

1207188350 െഷരീന 419,രമണീമ(ിരം,,േപരൂർ പു?#ാനം െകാ,@ര 691005

1207192021 ഷീജ
214,ആ,�വാരംെതാടിയിൽ ,

ഡീസ5് ജംsഷൻ പു?#ാനം െകാ,@ര 691577

1207195739 ഷഹുബാന#് 
476,നസീംമൻ സിൽ ,േപരൂർ 

െകാ,@ര പു?#ാനം െകാ,@ര 691005

1207002119 അംബിക
1231,ഐശCരh,ഉളിയേ�ാ

വിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000650 ആർ . സുശീല
536,േപരാട#് പടി+ാ^റ
തിൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000753 ഐഷാബീവി 570,സജീനാമൻ സിൽ ,െകാല�ം പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691004

1207000790 മഹിളാമണി
214,വടേ� 

കീേ[രി,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000845 രമാഭായി

146,േപെറ 
വട�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000925 മേനാമണി

1277,കേ6ാലിൽ 
വയലിൽ , ശhാമ 

ഭവനം,,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000927 -പഭ

303,േപേര 
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207001118 നുൈസബ.എൻ
1868,സലീംമൻ സിൽ ,ആ-ശാ

മം പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207001161 സരസCതി 346,കട�ിൽവീ� ,െകാല�ം പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207001169 സീന#്  നിസ
1868,െതേ�മുറിെത�തിൽ ,

കട�ാ�ട പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207001217 ഉഷ എH്
1285,ഗുരു 

നിവാJ ,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207001350 -പമീള
1240,സgധhാ 

ഭവൻ  ,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207001440

വസ>കുമാര
ൻ   െക

1383,െതാടീയിൽപടി+ാ,
തിൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207001479 സുമതി
1671,െതേ�വീ� ,ഉളിയേ�ാ

വിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207001540 േബബി 1887,പാരി�)ി,കട�ാ�ട പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691577

1207001572 േഗാമതി

1685,പു#ൻ  
പുരകിഴ�തിൽ ,ഉളിയ

േ�ാവിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207002115 രാധ
1057,കേ6ാലിൽ 

പടി+ാററതിൽ ,െകാല�ം പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691019
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1207002161 േലജു
1198,ക]മ#്  

കുളQര,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002323

പുEപവല�ിഅ
2ാൾ

292,മുരുകാലയം,ഉളിയ
േ�ാവിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002470 രമണി
1832,കു?ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,െകാല�ം പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207002515

അനിത െക 
േതാമJ

1524,എേ2ാJ ,ഉളിയേ�ാ
വിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002671 േലഖ
1320,കൂ$ാണിവയലിൽ 
വീ� ,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002768 േഗാപിനാഥൻ
437,ആ,�ചിറെത�തിൽ ,ഉ

ളിയേ�ാവിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002886 ജി.േദവരാജൻ 531,രാoഭവൻ  ,കട�ാ�ട പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207002981 റംല#് 
308,ആ,Zർവട�തിൽ ,ലE
മണാനഗർ 143,ആ-ശാമം പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207003307 ബി(ു  െക

1262,കേ6ാലിൽ 
വയലിൽവീ�,ഉളിയേ�ാ

വിൽ  െകാല�ം പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207003318 ലതിക

1246,കേ6ാലിൽ 
വയിലിൽ 

വീ� ,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207003675 സിgധു

1865,േതജH്    
െതേ�മുറി 

േമ�തിൽ ,കട�ാ�ട പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207003688 നൂർജഹാൻ
734,പാരി�ളളിപുരയിടം,ക

ട�ാ�ട പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207003703 സുമി-ത.ബി
1810,ചാഴി��റ#ുവീ� ,കട

�ാ�ട പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207003879 വിജയകുമാരി
651,െതേ�മുറിേമ�തിൽ ,

കട�ാ�ട പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207005502 ഷീബ 1822,ഷീബാ ഭവനം,െകാല�ം പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691004

1207004831 -ശീേദവി എH്
1230,മു$<ല#ുപടി+ാ,

തിൽ ,കട�ാകട പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207005081 ഹരിദാസിനി
245,വിളയിൽ 
വീ� ,ആ-ശാമം പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005333 െചല�2
1861,െതേ�മുറി 

േമ�തിൽ ,പു?#ാനം പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005635 കമലാUി
1280,ആ,Zർ 

പടി+ാ,തിൽ ,ആ-ശാമം പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005644 അ2ിണി

285,െകാ[�പറ<ിൽ 
വട�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207005677 പി.കമല2
594,കുേ?ൽ പു#ൻ  

വീ� ,കട�ാ�ട പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207005682 നബീസ

1561,ആ,Zർ[ിറ 
െത�തിൽ ,-ശീഭ-ദനഗർ -

208,,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207005779 രാധാമണി.െക
1291,ആ,Z[ിറ 

െത�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691014

1207012637 മിനി
24,ഇടയിലഴികം,ശാJ-തി 

ജംUൻ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691001
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1207012727 ആർ .വൽസല
1977,പു#ൻ  പുര 
വട�തിൽ ,െകാല�ം പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207013075 രജനി

1282,ക]മ#്  
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207014629 ബിൻ സി
1172,മരിയൻ  -ശീ 

ഭ-ദാനഗർ ,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207020398 ഷീലകുമാരി
70,കളീലിൽവീ� ,ഉളിയേ�ാ

വിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207029768 ബീന
189,ലU് മി, -ശീഭ-ദാ 
നഗർ ,,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190551 ഡാളി
1466,വരവിളകിഴ�തിൽ ,ഉ

ളിയേ�ാവിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190761 ത<ി
405,ൈക�)ി 

െത�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207201818 സജിതകുമാരി

1173,ത[ിലഴിക#്  
പടി+ാ,തിൽ ,ഉളിയേകാ

വിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207203527 െപാ?രശി
228,പരേമശCരി 

ഭവൻ  ,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207204790 േസാഫിയ.ആർ
615,േടാണി 

േകാേ$o ,കട�ാ�ട പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207210887 ബി(ു ബാബു
80,പീ�ിൾJ 
നഗർ ,കട�ാ�ട പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207213127 ഗിരിജ

1389,ൈകത��ഴ 
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207214688 സുനിത െക
879,പറ<ിൽ 

െത�തിൽ ,ആ-ശാമം പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207221385 ധനലUമി
749,ആ് -ശാമം 

മിഡിൽ ,കട�ാ�ട പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207235042 സുനിജ പീ,ർ
1101,ലാലു 

ഭവനം,ഉളിയേകാവു◌ിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207242046 ആർ .ഗീത
195,മു#ു ഭവൻ    

കട�ാ�ട നഗർ ,െകാല�ം പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207244696 ഷീലാ2.ഒ
1526,ആതിര 
ഭവൻ  ,ആ-ശാമം പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207250256 ആർ ശാ>ി
796,നിതh-പഭനഗർ - 

109,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207264371 ലിസി
737,അമൽ 

നിവാJ,കട�ാ�ട പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207269568 ബീന എJ
674,പാരി�)ി 

പടി+ാ,തിൽ ,കട�ാ�ട പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207275255 ശിവശ~ി
691,കരുവാകപു#ൻ പുര
യിൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207275317 -പസീത 592,ൈമ-തിനഗർ ,ആ-ശാമം പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207276399 -പീത എം
667,പാരി�)ി 

പടി+ാ,തിൽ ,കട�ാ�ട പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207285093 നീനു

432,േറാJഹൗJ 
-പിയദർശിനി,കിളിെകാല�Z

ർ പു?#ാനം െകാല�ം (ഈ�്) 691004
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1207000147 അംബിക

1338,-ശീഹരീം 
കേ6ാലിൽകിഴ�തിൽ ,ഉ

ളിയേ�ാവിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207000856 സുനിൽപിളള

499,വയലിൽ 
പു#ൻ വീ� ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ പു?#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207000875 േബബി

293,വളളി�ൽ 
വടേ�തിൽ ,,ഉളിയേ�ാവി

ൽ പു?#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207001567 െക.ശാ>

1463,േതാ$#ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഉളിയേ�ാ

വിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691008

1207001686 ജി.വTസല
1516,ക]മ#്  െത�തിൽ 

വീ� ,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207001978 ധർ2രാജൻ

537,ത]മ#്  
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ പു?#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207002012 ഭാർ�വി
388,മhദുല 

മ(ിരം,,െപരിനാ� പു?#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691601

1207002093 സരസCതിഅ2

733,െകാര6ികുഴി 
പടി+ാററതിൽ ,,ഉളിയ

േ�ാവിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207004700 സുധർമണി ജി
1827,േസാനുനിവാJ ,,പു?

#ാനം പു?#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691008

1207012647 മധു
739,നായാടി#റതു6ിൽ 

വീ� ,ആ-ശാമം പു?#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207025098 ശhാമള 284,ആന(ഭവനം,മQാ� പു?#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207069139 റജീല
99,മു)�ംേകാ$്  
െത�തിൽ ,സ പു?#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 688011

1207205416 മിനിേമാൾ
132,േജാർ�്  

വില�,മു6N�ൽ പു?#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207212396 അ<ിളി

1360,ആ,Zർ കിഴ�തിൽ , 
ലU് മണ നഗർ -

151,ആ-ശാമം പു?#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207214221 വസ>
940,പഴയ#്  

െത�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691008

1207232409 െ�ല� 684,പ)ിേ#ാ$ം,െകാല�ം പു?#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207241129

വിജി വി 
ആർ

1489,തറേമൽ 
വട�തിൽ ,െകാല�ം പു?#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207242867 അനില േറായി
1284,േറായി 

വില�,പു?#ാനം പു?#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207253597

ലീന 
അല�സാ6ർ 694,-ശീതിലകം,പു?#ാനം പു?#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691008

1207254380 ഉഷാകുമാരി

1923,പടി+ാേറ 
പുതിയവീ�,ഓലയിൽ 

േതവ)ി പി ഒ പു?#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207274184 ഷീജ െക
1127,പ6ാലയിൽ 

െഹൗJ,ആ-ശാമം െസൗ#് പു?#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207285456 െസൽവി എ

225,േബസിൽ 
േകാേ$o,മു6N�ൽ 

െവ�് പു?#ാനം െകാല�ം (െവ�്) 691001
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1207043659

-ശീനിേകതൻ ആ
ചാരി

117,ബാലൻ വിള 
വീ� ,ഒ,�ൽ പു?#ാനം തൃ�ടവൂർ 691601

1207043912 ശരണh
303,വിളയിൽ 

വീ� ,കടവൂർ  െപരിനാ� പു?#ാനം തൃ�ടവൂർ 691601

1207043914 സുമ
461,കിളി#$ിൽ 
വീ� ,േകാ$N�കഠ പു?#ാനം തൃ�ടവൂർ 691601

1207043948 സുശീല
213,തിരുെനല�Zർ 

പടി+ാ,തിൽ ,കടവൂർ പു?#ാനം തൃ�ടവൂർ 691601

1207195914 അംബിക ഡി

239,അംബിക ഭവനം 
ൈവ�ം 

േമലതിൽ ,കടവൂർ പു?#ാനം തൃ�ടവൂർ 691601

1207279776 വിനീത 695,ൈകലാസം,കടവൂർ പു?#ാനം തൃ�ടവൂർ 691601

1207283377 പി@ി 250,ശിവാലയം,കടവൂർ പു?#ാനം തൃ�ടവൂർ 691601

1207284365 സരിത
567,ശിേവാദയം 

േകാളനി,തൃ�ടവൂർ പു?#ാനം തൃ�ടവൂർ 691601

1207033534 വTസലാ
256,ചരുവിള 

പടി+ാ,തിൽ ,-പാ�ുളം പു?#ാനം തൃ�രുവ 691602

1207237404 സജീന
548,പാ$യ#് 
വീ�,-പാ�ുളം പു?#ാനം തൃ�രുവ 691602

1207200129 ൈലല
545,െഷഹിൻ  
നിവാJ,ഇടവ$ം പു?#ാനം െപരിനാ� 691511

1207279073 കല
624,നിമിഷാസദനം,െവ)ിമ

ൺ പു?#ാനം െപരിനാ� 691511

1207006995 സുേമE െക
226,ആർ .െക.നിവാJ,മQാ

� പു?#ാനം മQാ� 691004

1207070849 സിgധുകുമാരി

386,അജയ ഭവനം 
ഇട#ു6ിൽ 

വട�തിൽ ,മQാ� പു?#ാനം മQാ� 691015

1207070873 വ)ിയ2ാൾ
272,െവളിയിൽ 

പു#ൻ വീ� ,കിളിെകാല�Zർ പു?#ാനം മQാ� 691004

1207071717 അസുറാബീവി

1175,പനN�ൽ 
പടി+ാററതിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ പു?#ാനം മQാ� 691004

1207072779 േകാമളവല�ി
799,െവേ$ാലിൽ 

െവള�>റവീ� ,ര6ാംകു,ി പു?#ാനം മQാ� 691004

1207079559 ജി.ധനലUമി
862,പുതുവയലിൽ 
വീ�,കിളിെ�ാല�Z൪ പു?#ാനം മQാ� 691004

1207206777 ആതിര
508,-പകാ� 

മ(ിരം,,കിളിെകാല�Zർ പു?#ാനം മQാ� 691004

1207220374 െസലീന
338,പ�ായ#ു 

വിളവീ� ,പു>ല#ാഴം പു?#ാനം മQാ� 691004

1207223258 സജീന
67,പ)ിപടി+ാ,തിൽ ,കി

ളിെകാല��ർ പു?#ാനം മQാ� 691004

1207228790 മ�ുഷ െക

198,വടേ=രി 
പടി+ാ,തിൽ ൈലലാ 
മ(ിരം,കിളിെ◌കാല�Zർ പു?#ാനം മQാ� 691004

1207233673 അനീന
44,െസNദമൻ സിൽ ,കിളി

െകാല�Zർ പു?#ാനം മQാ� 691014

1207236640 േഷർളി
346,പണയിൽ 

വീ�,കി)ിെ�ാല��ർ പു?#ാനം മQാ� 691004

1207245159 റജീനാബീവി
173,ഫാ#ിമാ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ പു?#ാനം മQാ� 691004
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1207245688 ബി(ു.െജ
292,ഉ]ിനിലയം,കിളിെകാ

ല�Za പു?#ാനം മQാ� 691004

1207246240 ഉൈസബ
60,ഹസീന 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Za പു?#ാനം മQാ� 691004

1207266011 ഹരി-(ൻ
617,ൈവദhശാലവീ�,കിളി

െകാല�Zർ പു?#ാനം മQാ� 691004

1207282064 സുബിനി

9,കുളQരഹൗJ 
മുസലിയാർ 

നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ പു?#ാനം മQാ� 691004

1207287475 സുനിത

396,ആർ ആർ നിവാJ  
 -പിയദർശിനി 

നഗർ,കിളിെകാല�Zർ പു?#ാനം മQാ� 691004

1207258397 നദീറ
328,ആലും 

മൂ$ിലഴികം,മvനാ� പു?#ാനം മvനാ� 691303

1207285591 സജിത
1706,ബിലാൽ 

മൻ സിൽ,കൂ$ി�ട പു?#ാനം മvനാ� 691020

1207280979

കൃEണകുമാ
രി

1514,കു?ിൽെത�തിൽ 
ആേ�ാലിൽ ,ഇരവിപുരം പു?#ാനം മീനാ� 691572

1207006460

ജ2ാ 
െഫർണാേ6ാ

1055,-ഫാൻ സിJ�ാേകാേ$
o ,മു6N�ൽ പു?#ാനം മു6N�_ 691001

1207229777 സിtു
677,കനാൽ 

പുരയിടം,മു6�ൽ ഈ�് പു?#ാനം മു6N�_ 691001

1207254544 സുനിേമാൾ .ജി 700,അനിതാഭവൻ  ,െകാല�ം പു?#ാനം മു6N�_ 691001

1207272664

ഹസീന 
അഷറ\

1471,കരി<ിൻ േതാ$ം,മു6
N�ൽ പു?#ാനം മു6N�_ 691010

1207278079 െശൽവി എം
877,െശൽവി മിനി വില� 
എ ആർ എ,മു6N�ൽ പു?#ാനം മു6N�_ 691001

1207278854 ,ി5�
1220,മിഷhൻ  

േകാെ<ൗ6്,െകാല�ം പു?#ാനം മു6N�_ 691001

1207281204 മായ 572,വ(നം വീ�,മു6�ൽ പു?#ാനം മു6N�_ 691001

1207286064 നിതാ മാർ$ിൻ
19,വൽസല 

േകാേ$o,മു6N�ൽ പു?#ാനം മു6N�_ 691001

1207288437 േമരിേസാണി
383,പു#ൻ  വയൽ 

േതജH്  നഗർ ,മു6�ൽ പു?#ാനം മു6N�_ 691001

1207006935 േജാർ�്  എ
1992,വാരൂവയൽ , 
പ$#ാനം,,െകാല�ം പു?#ാനം വടേ�വിള 691001

1207075919 േമാഹൻ കുമാർ
164,േമാഹൻ  

വില�,പു>ലതാഴം പു?#ാനം വടേ�വിള 691004

1207077627 രാധ 545,ചരുവിളവീ� ,െകാല�ം പു?#ാനം വടേ�വിള 691601

1207077635 ത@2
391,ചരുവിള 
വീ� ,അയ#ിൽ പു?#ാനം വടേ�വിള 691021

1207081061 ഷീനാബീവി
123,ഉമാ 

നിലായം,വടേ�വിള പു?#ാനം വടേ�വിള 691010

1207214228 ഗിരിജ

377,പി.വി ഹൗJ , 
പ�ായ#ു വിള 
വീ� ,,അയ#ിൽ പു?#ാനം വടേ�വിള 691021

1207221455 എലിസബ#് 
82,പരം പു,ിൽ 
വീ� ,,വടേ�വിള പു?#ാനം വടേ�വിള 691021
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1207236122 സിgധു

260,ന<ിടിേ=രി 
െത�തിൽ ,വടേ�വിള 

പു>ല#ാഴം പു?#ാനം വടേ�വിള 691004

1207239391 േദവകി
339,പ�ായ#് 
വിള,പു>ല#ാഴം പു?#ാനം വടേ�വിള 691004

1207250962 സരിത
555,ആർ എJ 
മ(ിരം,അയ#ിൽ പു?#ാനം വടേ�വിള 691577

1207252791 നസീമ
1738,അ?ൂJ 

െഡയിൽ ,പു>ല#ാഴം പു?#ാനം വടേ�വിള 691004

1207256652 സിgധു
65,പാലവിള 

കിഴ�തിൽ ,പു>ല#ാഴം പു?#ാനം വടേ�വിള 691004

1207259991 സജിത
588,ചരുവിള 
വീ�,അയ#ിൽ പു?#ാനം വടേ�വിള 691021

1207268749 മ�ു

130,ചരുവിള വീ� 
പുലരി 

നഗർ,പു>ല#ാഴം പു?#ാനം വടേ�വിള 691004

1207279118 സീന#്  ആർ

631,ആലിയ മൻ സിൽ  
കാടൻ ചിറയിൽ 
വീ�,ര6ാം ന<ർ പു?#ാനം വടേ�വിള 691004

1207280183 ജയ

438,െച<ട#ുവിള 
ഗുരുേദവ 

നഗർ ,പു>ല#ാഴം പു?#ാനം വടേ�വിള 691004

1207282061 സൗമh
450,മ@ുഴിവീ� ദർശന 

നഗർ ,പ$#ാനം പു?#ാനം വടേ�വിള 691021

1207282074 തJനി
631,അബാൻ മൻ സിൽ ,െകാ

ല�ം പു?#ാനം വടേ�വിള 691004

1207282934 ജാJമി
38,തടവിള 

വീ�,പു>ല#ാഴം പു?#ാനം വടേ�വിള 691004

1207283327 മിനി

83,കുരവിളവീ� 
പുലരിനഗർ 

പു>ല#ാഴം,പു>ല#ാ
ഴം പു?#ാനം വടേ�വിള 691004

1207285189 അൻ സീന

550,ആന#റ വട�തിൽ 
എJ വി 

നഗർ,അയ#ിൽ പു?#ാനം വടേ�വിള 691021

1207286643 നാസില.ഇ

358,ആദിൽ വില� 
േനതാജി 

നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ പു?#ാനം വടേ�വിള 691004

1207030276 ഉഷ 483,തുഷാരം,കാവനാ� പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691003

1207031394 -ശീേദവി.എJ
1758,സേരാജിനിനിവാJ ,ക

?ിേമൽ പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691003

1207033339 ഉഷ എൽ

1464,ആലില ഭവനം 
-പ�ീ,ിൽ 

െത�തിൽ,ക?ിേമൽ 
കാവനാ� പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691003

1207033389 േജhാതി പി

855,ക]ൻ േ�ാ$്  
കിഴ�തിൽ ആർഷാ 

നഗർ ,കാവനാ� പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691003

1207035434 േജാJ
1294,കൂ$ിൽപടി+ാ,തിൽ ,

ക?ിേമൽേ[രി പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691003

1207038347 സജിത

864,ധനhാ ഭവൻ  
കു$മ#്തറ,ക?ിേമൽേ[

രി പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691003

1207038847 േമാള2
101,ൈക�ളളിൽവീ� ,മരു

#ടി പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691003
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1207039351 സുേരEകുമാർ
162,േതാ$�വാെത�തിൽ ,ക

?ിേമൽേചരി പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691003

1207039966 േമരിൈ,,J
487,Jേനഹാലയം,കാവനാ

� പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691581

1207187021 േമരി
692,േജാസ\ഐല5് ,കാവ

നാ� പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691003

1207206584

മXജുള.എൽ .
ആർ

1077,െകാ[v#് ,രാമൻ കു
ള�ഹരനഗർ -

4,,രാമൻ കുളQര പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691003

1207208453 അമേലാ�വം
392,പുതുവിള തറയിൽ 

വീ� ,കാവനാ� പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691003

1207212759

സുനിൽ 
ശബരീ-(ൻ

151,പ<$ിയിൽ ,ക?ിേമൽ 
േചരി പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691003

1207221691 വനജ
1197,ഐ�രെത�തിൽ ,ക

?ിേ2ൽേചരി പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691003

1207230807 ബി(ു
1932,മ�ാ$്കിഴ�തിൽ ,കാ

വനാ� പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691012

1207258246

ഗിരിജകുമാരി 
െക

1333,-ശുതിയിൽ ,കാവനാ� 
ക?ിേമൽ പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691003

1207262714 ജി.ഗീത
126,സൂരh 

ഭവനം,കാവനാ� പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691003

1207264959 ശുഭ െക 1675,ന(നം,ക?ിേമൽ പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691003

1207268752 -ശീേദവി
1639,പറേയാ$ിൽ 
വീ�,ക?ിേമൽേചരി പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691003

1207270371 സീത

1184,ശരണhാ 
ഭവൻ  ,ക?ിേമൽേചരി 

കാവനാ� പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691003

1207275769

ൈഷമാരാo 
പി

923,മു)ി�ാല 
വീ�,ശ~ികുളQര പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691003

1207278957 വിജി
1247,പൂവ#ൂർ 
വീ�,കാവനാ� പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691003

1207280648 സജീന
1957,9ാേ#ാ$ിൽ ,ക?ിേമ

ൽ േചരി കാവനാ� പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691003

1207280838 മXജുഷ

1813,വിJമയ ഭവൻ  
വടാഴ#്കിഴ�തിൽ ,ക?ി

േമൽേചരി കാവനാ� പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691003

1207281450 സജിത

1598,പൂരം  
ആർഷാനഗർ ,ക]ംേകാ$് 

ക?ിേമൽേചരി പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691003

1207285436 നാതു

60,ഐശCരh   
ആലാ$്കാW 
നഗർ ,ക?ിേമൽ പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691003

1207286196 സgധh
716,കൂ$ിംഗൽ,ക?ിേമൽേച

രി പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691003

1207286211 േരEമ

1562,രാധ മ(ിരം 
ആലാ$്കാW 

നഗർ ,ക?ിേമൽേ[രി 
കാവനാ� പി ഒ പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691003

1207290848 സുലഭ

1050,വയലിൽ 
പു#ൻ വീ�,ക?ിേമൽേച

രി പു?#ാനം ശ~ികുളQര 691003

1207282545 റീന
828,സാൻ  േറായി 
വില�,െകാ$ിയം പു?മൂ� ആദി[നല�Zർ 691571

1207010087

ശാ> 
ആൽബർ$്

510,ആ,�കാൽ പുതുവൽ 
വീ�,െകാല�ം പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691011
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1207087184 ബീന
1207,പു#ൻ വീ� ,ഇരവിപു

രം പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691011

1207088652 വിമല
417,േകാ$�ർപടി+ാ,തിൽ ,

ഇരവിപുരം പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691011

1207204407 െജറാൾk

294,സാഗരതീരം 
സുനാമിറസിഡ5് 

അേസാസിേയഷൻ  ,താ?ിമു
�് പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691303

1207204917 െമർളിൻ
1013,മനു 

നിവാJ ,ഇരവിപുരം പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691011

1207206470 മ�ു
1195,നിമിഷാലയം,,ഇരവി

പുരം പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691011

1207209534

വിനീതാ 
േജായി

436,എ2ാനുേവൽ ഹൗJ , 
വയലിൽ 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691011

1207209747 മിനിേമാൾ

929,േകാ$�ർ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691011

1207210826 സൂസി

935,ഇടവാ 
പുരയിടം,െത�ുംഭാഗം 

ഇരവിപുരം പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691011

1207222320 ആ|J

322,ആ,�കാൽ പുതുവൽ , 
െത�ുംഭാഗം, 

ഇരവിപുരം,ഇരവിപുരം പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691011

1207229000 േമRസി
223,ഫിഷർെമ5് 

േകാളനി,ഇരവിപുരം പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691303

1207229372 ഷീജ
985,കുള#ിൽ 

ഹൗJ,ഇരവി��രം പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691011

1207233174 ജാകCിലിൻ 7,കാ$ിൽ പുരയിടം,താ?ി പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691303

1207234038 സജീന ഈ
1091,പുതുവീ�,വാള#ുംഗ

ൽ പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691011

1207240431 േമരി മ�ു

392,േകാ$Zർ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691011

1207240896 മ�ുറീനാ
1485,േകാ$Zർ 

പടി+,തിൽ ,ഇരവിപുരം പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691011

1207246195 സിtു 216,അ2ൂJ,ഇരവിപുരം പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691011

1207246779 സിനി
326,ആ,�കാൽപുതുവൽ ,ഇ
രവിപുരം െത�ുംഭാഗം പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691011

1207247772 ഹിൽഡ
522,വയലിൽ 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691011

1207251548

ലൂർ/ 
ആൻ -ഡൂ

199,കട��റം 
പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691011

1207252981 ശകു>ള

347,േകാ$Zർ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691011

1207256590 അnസര 436,-ശീനിലയം,ഇരവിപുരം പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691011

1207258588 േജാൺസൺ 223,ശാJതാംെതാടി,മvനാ� പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691303

Page 543 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207261575 അനിത
1086,ആദി[മൻ േതാ�്,ഇര

വിപുരം പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691303

1207272346 അനിത

1207,Jേനഹാലയം, 

പനമൂ�  നഗർ -
81,ഇരവിപുരം പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691011

1207280543 ജാJമിൻ
200,നിേലമൽ 

െതാടി,ഇരവിപുരം പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691011

1207280684 വിജി.എJ
1178,എJ ബി 

േകാേ$o,െത�ുംഭാഗം പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691011

1207281432 ലിHിേമാൾ

894,ലിദിയ ഭവൻ  
െസ5്േജാസ\ 
നഗർ ,ഇരവിപുരം പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691011

1207283468 േമരിെഹലൻ
1525,ൈവ എ 

നിവാJ,ഇരവിപുരം പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691011

1207286219 േമRസി
1335,േജാഷC െഡയിൽ 

ഐശCരhനഗർ ,ഇരവിപുരം പു?മൂ� ഇരവിപുരം 691011

1207006309

േകാമള 
കുമാരി

210,എJ . എJ . 
നിവാJ ,കു ഴി� 6ം 

വ യ ൽ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207067764 ജമീലാബീവി
444,ൈക�)ിെതാടിയിൽ ,

കി)ിെ�ാല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207070496 മല�ിക

548,െകാ�ാലയിൽ 
വയലിൽവീ� ,കിളിെകാല�Z

ർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207070728 സൂരh#് ബീവി
1459,െച-<ാപിളളവീ� ,കി

ളിെകാല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207070863 താഹ
1809,പര�ാടി 

കിഴ�തിൽ ,,കിളിെകാല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207070893 സിgധു
935,വലിയ 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207070954 അസൂറ
205,െച-<പിളളപടി+ാ,

തിൽ ,കിളിെ�ാല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207071039 നസീമ
203,അQ#ുവീ� ,കിളിെകാ

ല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207071059

മിനികുമാരി 
െക

190,കുഴിയ#ുകിഴ�തിൽ ,
കിളിെകാല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207071149 ൈലലാബീവി
1234,മംഗലേ=രി 
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207071201 സിgധു
1257,9ാവിളഴിക#ുെതാടി

യിൽ ,കിളിെകാല�Za പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207071405 ലളിത.െക
1303,നാണിഅ2 
നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207071414 റഫീ�
131,വിളയിൽെത�തിൽ 
ശാ>ിനഗർ ,കിളിെകാല�ർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207071464 മാലതിേദവി
848,ശ~ി 

വിലാസം,കിളിെകാല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207071481 പുEപലത
1682,കാ+ി�ൽ 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Za പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207071507 അശCതി.എJ

1234,വാവറ 
പടി+ാ^റതിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207071623 ഓമന
1240,കാലായിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004
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1207071658 അ<ിളി
895,എൻ  .വി.ഭവനം,കിളി

െകാല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207071662

വTസലകുമാ
രി

437,പാറേ=രിൽ വീ� , 
േചരിേU-ത നഗർ 
103,,കിളിെകാല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207071666 ശാ>2
463,പാറേശരി 

വയലിൽ ,കിളിെകാല�Za പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207071696 ഷീല
486,പുലി-പവീ� ,കിളിെകാ

ല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207071730 സിgധു
1010,സിtു 

െജ,കിളിെകാല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207071775 ഗിരിജ
971,വിEണു 

ഭവൻ  ,കിളിെകാല�Za പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207072440 ച-(മതി
628,േകാവിലഴിക#് ,കിളി

െകാല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207072574 ത@2

170,കു?ിൽകിഴ�തിൽ ,ക
?ിേ2ൽേചരി,,കിളിെകാ

ല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207072609

േമRസി 
അ�ു എ�J

383,കളീലിൽവയലിൽ 
െതാടിയിൽ ,െകാല�ഠ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207072638 രാധിക
335,ആർ .എH് . 

മ(ിരം,കി)ിെ�ാല��ർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207072645

െസലീന 
െഷരീ\

719,ചി,ാണി�രവീ� ,-പഗ
തിനഗർ -1,,കിളിെകാല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207072696 -ശീകുമാരി
302,െകാ[�കേ6ാലിൽ ,കി

ളിെകാല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207072758 സുേരE

797,െവളിയിൽ 
വട�തിൽ 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207072835 രജനി
283,െകാ[�കേ6ാലിവട�

തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207205131 ബി(ു
1316,കരി[ാലി#റ,,ക?ിമ

ൽേ[രി പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691003

1207223418 മാജിദ

67,പി ആർ മൻ സിൽ 
ൈകരളി 

നഗർ ,കിളിെകാല�Za പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207224004 സുലജ.എJ

223,കേ6ാലിൽ വയലിൽ 
വീ� , ക?ിേമൽ 

േചരി,,കിളിെകാല��ർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207239950 ഷീല 320,േരEമവില�,അയ#ിൽ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691021

1207240461 സിgധു ഐ
352,പണയിൽ 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207253952 സുധാമണി

913,തുഷാരം 
ജനകീയനഗർ ,ഉളിയേ�ാ

വിൽ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691019

1207254467 േലഖ
460,പു#ൻ വീ$ിൽവയലി

ൽ ,കിളിെകാല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691014

1207257990 വിജി വി
831,പുളി@ുള#് 

പടി+ാ,തിൽ ,പ$#ാനം പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691021

1207267914 ബിജു

160,കല�ഴിക#് 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004
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1207270888 ജയ>ി ആർ 446,ഉ-ത$ാതി,കിളിെകാല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207272740 ൈഷലി
99,കളീലഴിക#് 
വീ�,കിലിെകാല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207273539

ജJനി െക 
േബബി 438,ഏദനിൽ ,പു?മൂ� പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207278797 ഷിബിേമാൾ
115,മണി മ(ിരം  

ശാ>ിനഗർ,കിളിെകാല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207279105 ൈഷലജ
206,വർഷ ഭവൻ  

ശാ>ിനഗർ,കിളിെകാല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207279610 െഷമീമ
331,െമനാ$് 

വീ�,ക?ിേമൽേചരി പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207280780 അനിത
1173,ഉ]ി 

നിവാJ,ക?ിേമൽ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207281351 പ@ജവല�ി

38,രXജി#് 
ഭവൻ  ,ക?ിേമൽ 
കിളിെകാല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207281372 -പിയതമ.എൽ
1303,നാണിയ2 
നഗർ ,ര6ാംകു,ി പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207283162 -ശീകുമാരി എ
739,അമല 

ഭവൻ ,വടേ�വിള പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691010

1207290816

ആരുതികൃE
ണ 416,േരവതി,കിളിെകാല�Zർ പു?മൂ� കിളിെകാല�Za 691004

1207019185 േശാഭീത
710,മുനിസി�ൽേകാളനി,

െകാ,@ര പു?മൂ� െകാ,@ര 691005

1207203379 -ശീലത 114,അന(ു ഭവൻ  ,,േപരൂർ പു?മൂ� െകാ,@ര 691005

1207000190

ജയകുമാരിയ
2

297,േപരാട#്  
െത�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000665 മനീഷ എൻ
496,പു#ൻ വയലിൽ ,ജനകീ
യനഗർ -96,,ഉളിയേകാവിൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000673 സരസ2
685,ൈക�)ികിഴ�തിൽ ,

ഉളിയേ�ാവിൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000691 ലീല

221,േപെറകിഴ�തിൽ , 
വയലിൽവീ� ,,ഉളിയേ�ാ

വിൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000701 രമാമണിഎൻ
1799,േപരാട#്  

െത�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000728 ഉദയകുമാർ

211,മുളമൂ$ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000785 േശാഭ
1071,അവി$ം,ഉളിയേ�ാവി

ൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000809

ഇ(ിരാേദവി
അ2

433,വടേ�കീേ[രി,ഉളിയ
േ�ാവിൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000810 എം.വിജയ2

545,േപരാട#ു 
വട�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000855 രാധാകൃEണൻ
840,കുര6ി�ുഴിവയലി
ൽവീ� ,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207000860 ബീജി
1314,കിഴേ�മാേത#് ,ഉളി

യേ�ാവിൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019
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1207000895 പി  -പിയ
224,േപരാട#ുെത�തിൽ ,ഉ

ളിയേ�ാവിൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002033 രXജിനി 119,രജനിക,കിളിെകാല�Zർ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691004

1207002894 എ.അേശാക

1399,എJ .െക. 

നിവാJ ,ൈവദhശാലനഗർ -
464,,ആ-ശാമം പി ഒ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691004

1207005360 എJ .ഷീല
1237,പു?#ാന#്  
കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190382 ബീമ

933,െപേറകിഴ�തിൽ ,വയ
ലിൽ 

പു#ൻ വീ� ,ഉളിയേ�ാവി
ൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190591 രമ
325,െചറുകരവീ� ,ഉളിയ

േ�ാവിൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190675 മിനി ടി
14,േപരാട#്പടി+ാ,തി

ൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207203308 യമൂന. െക

948,കൂര6ി�ുഴി 
പടി+ാ,തിൽ ,ഉളിയേകാ

വിൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207204349 ഷിജ
1305,സൂധീE 

ഭവനം,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207206088 േലഖ
1347,േപരാട#ു 

വീ� ,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207212466 ഷീല
786,ഡിേ�ാപുരയിടം,,ക

േ5ാൺെമ5് പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207213670 േശാഭിതബീവി
616,െകാ[�മ�ാനി 
പുരയിടം,െകാല�ം പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207213705 -ശീകല എJ
247,ആ,�ംകുഴി 
പുരയിടം,െകാല�ം പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207215577 േമാളി എൽ

543,േപരാട#് 
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207215578 ഇ(ുേലഖ
112,രൂമാJ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207215635 യമുന.എ
918,ഉദയഭവനം Jേനഹ 
നഗർ,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207219292 സിgധു.ജി 1856,മാധവം,പു?മൂ� പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207221151 ബീനേമാൾ
156,േപേരവട�തിൽ ,,ഉളിയ

േ�ാവിൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207227731 ഷംന.എJ
616,സ�ീർ 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207227787 സജീന

607,സജീനാ മൻ സിൽ , 
കേ5ാൺെമ5് , 
െകാല�ം,െകാല�ം പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207228582 -പീതി. പി
6,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207229040 ലത
547,ഞാറവിളവട�തിൽ ,ഉ

ളിയേ�ാവിൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207229801 െമറീനാ
954,െറയിൽേവ 

കCാർേ$RJ,െകാല�ം പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207233127 റീന 176,െകാ[�േതാ�്,മvനാ� പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691303

1207235502 േജhാതിമണി
632,ഡിേ�ാ 

പുരയിടം,െകാല�ം പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691001
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1207235673 സുധ െജ

1572,സൗപർ]ിക 
കീേ[രി കിഴ�തിൽ   

-ശിദുർ� 
നഗർ ,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207241614 കാേവരി
692,ഡിേ�ാ 

പുരയിടം,ചി?�ട പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207252620 സുഗtി
38,വയലിൽപു#ൻ വീ�,ഉ

ളിയേ�ാവിൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207254671 ഓമന
404,പുളിമൂ$ിൽ ,താമര�ു

ളം പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207254719 ജയ-ശീ
1557,-ശീൈശലം,ഉളിയേകാ

വിൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207254773 ദീപ എം.വി 859,മയൂരി,ഉളിയേകാവിൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207261010 മായ

1227,കരിംബാലിൽ 
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207261536 സരസCതി

13,െപരാട#ു 
കിഴ�തിൽ , വയലിൽ 
വീ�,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207266212 ഉഷ 929,ഉഷാഭവനം,െകാല�ം പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207274029 അനിത
1779,േതാ$#ിൽ 

ഹൗJ,ഉളിയേ�ാവിൽ പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207279080 സജിത

607,സജീന 
മൻ സിൽ,കേ5ാൻ െമ5് 

േനാർ#് പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691004

1207282717 അ�ു എJ
770,ആർ എ 

നഗർ ,കേ5ാൺെമ5് പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207283043 റജീന
284,പുതുവൽപു#ൻ വീ�,

കേ5ാൺെമ5് സൗ#് പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207284568 ജയകുമാരി
827,മാ2ൂ$ിൽ 

കിഴ�തിൽ വീ�,ആ-ശാമം പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207294720

രജിന എJ 
ആർ 259,സാഗരാലയം,ആ-ശാമം പു?മൂ� െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207216320 പാർpതി 1133,വിനീT ഭവൻ  ,,െകാല�ം പു?മൂ� െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207000744 അജിത
1448,അനിൽവിഹാർ ,ഉളിയ

േകാവിൽ പു?മൂ� െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207002108 ററി.തുളസി
1860,രXജി#്  

ഭവനം,ഉള�േ�ാവിൽ പു?മൂ� െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207023128 െമഹലിൻ
52,പു#ൻ  

േതാ�ിൽ ,മരു#ടി പു?മൂ� െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207023360 െക.മല�ിക
1700,േരാഹിണി, കRസൺ 

നഗർ 127,െകാല�ം പു?മൂ� െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207026955 രാജ-ശീ നായർ

274,ലUമി നിവാJ  
പാവൂർ കിഴ�തിൽ  

തിരുേവാണം 
നഗർ,ക?ിേമൽ േചരി പു?മൂ� െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207204440 ഷാർല,് 
548,പീJ 

ഭവൻ  ,ഇരവിപുരം പു?മൂ� െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207215211

അ�ന വി 
എH്

1457,േപേരട#്  
െത�തിൽ ,,ഉളിയേ�ാവി

ൽ പു?മൂ� െകാല�ം (െവ�്) 691019
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1207229931 ശാരദ എJ
1422,പഴവൂർ 

െത�തിൽ ,െകാല�ം പു?മൂ� െകാല�ം (െവ�്) 691005

1207230127 റീനാ
402,കട��റം 

പുതുവൽ ,ഇരവിപുരം പു?മൂ� െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207230221 ലിHികു$ി ഐ 153,ബേഥൽേകാേ$o,െകാല�ം പു?മൂ� െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207230226 േമരി
400,കട��റംപുതുവൽ ,ഇര

വിപുരം പു?മൂ� െകാല�ം (െവ�്) 691303

1207245158 മാiിൽ
29,ൈറഫിൾേകാളനി,പളളി

േ#ാ$ം പു?മൂ� െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207252843 സീന
223,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,താ

?ി പു?മൂ� െകാല�ം (െവ�്) 691303

1207270709 റജീന.എൻ
960,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,െകാല�ം പു?മൂ� െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207278850 പIജാേദവി 25,വിശാഖ ഭവനം,െകാല�ം പു?മൂ� െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207279128 ഷീബ
2266,പുളികുേ?ൽവട�തി

ൽ ,കാവനാ� പു?മൂ� െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207279209 േമRസി

676,സി ആർ എ  
കൻ ◌്േറാൺെമൻ ◌്^ 

ഡിേ�ാ പുരയിടം,െകാല�ം പു?മൂ� െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207282696 സgധh

2093,ഗീതാ 
ഭവൻ  ,തിരുമുല�ാവാരം 

പിഒ പു?മൂ� െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207282905 സിനി,
1189,െസ�ുറി 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം പു?മൂ� െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207284165 ൈഷജാകുമാരി
719,കട��റം 

പുറേ<ാ�്,പളളിേ#ാ$ം പു?മൂ� െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207286347 ,ി.സനിത
11,ഗീത ഭവനം  ,ി എൻ  
ആർ എ,തിരുമുല�ാവാരം പു?മൂ� െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207043951 സുലഭ
108,കാരി�ുഴി 
വീ� ,കടവൂർ പു?മൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207181253 രമണി
109,കാരി�ുഴിയിൽ 

വീ� ,,കടവൂർ പു?മൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207282230 മായേദവി
82,േകാ[ിനഴിക#്  
പടി+ാ,തിൽ ,കടവൂർ പു?മൂ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207282830 സംഗീത
466,േകായി��റ#് 

വീ�,െപരിനാ� പു?മൂ� തൃ�ടവൂർ 691001

1207031609 അനിത 404,േമലൂ$്,കാ+ാെവളി പു?മൂ� തൃ�രുവ 691602

1207279133 ബിജി
697,ൈക��ഴപടി+ാേറവീ

�,െകാല�ം പു?മൂ� തൃ�രുവ 691602

1207090311 വസ>
492,മ@ാര#്  

െതാടിയിൽ ,പനയം പു?മൂ� പനയം 691601

1207280971 റഷിദ
520,ചരുവിളപു#ൻ  
വീ�,ച(നേ#ാ�് പു?മൂ� െപരിനാ� 691014

1207000717 ലU് മികു$ി
1076,ക]@ഴികം,കിളിെകാ

ല�Zർ പു?മൂ� മQാ� 691004

1207005090

രാേജ-(ൻ  
നായർ

368,-ശീകൃEണ,കിളിെകാല�Z
ർ പു?മൂ� മQാ� 691004

1207013529 േമരിഷീനാ
1519,േനായൽ 

ഭവൻ  ,കിളിെകാല�Zർ പു?മൂ� മQാ� 691004

Page 549 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207070610

സിgധു.എJ 
എJ

794,േവQേ=രി 
കിഴ�തിൽ ,ക?ിേ2ൽ ,,കി

ളിെകാല�Zർ പു?മൂ� മQാ� 691004

1207070789 സാലിയഉ2
722,പ)ിപടി+ാ,തിൽ ,

കിളിെകാല�Zർ പു?മൂ� മQാ� 691004

1207070913 ബീന

159,ഇടതു6ിൽ 
കായൽവാരം 
-പീയദർശിനി 

നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ പു?മൂ� മQാ� 691004

1207072024 നദീറ
208,െഷഹീമാ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ പു?മൂ� മQാ� 691004

1207190656 ബി(ു
1081,ക]@രഴിക#്  
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ പു?മൂ� മQാ� 691004

1207221089 ഗീത
359,പണയിൽ 

വട�തിൽ ,,കിളിെകാല�Zർ പു?മൂ� മQാ� 691004

1207236752 എJ .േഷർളി
396,ഐശCരhം,കിളിെകാല�Z

ർ പു?മൂ� മQാ� 691004

1207248740 രാേജശCരി 360,േരവതിഭവനം,െകാല�ം പു?മൂ� മQാ� 691508

1207267462 സgധh
406,സthാ 

ഭവൻ  ,കിളിെകാല�Zർ പു?മൂ� മQാ� 691004

1207014357 ഷീബ
1229,െകാ[�േതാ�ിൽ 

വീ�,താ?ി പു?മൂ� മvനാ� 691303

1207088489 മർ�ിലി
294,കട��റം 

പുതുവൽ ,താ?ീമു�് പു?മൂ� മvനാ� 691303

1207088676 മിനി 294,സാഗര#ീരം,മvനാ� പു?മൂ� മvനാ� 691303

1207204333

എൽസി 
െസബാ��ൻ

234,അXജനം,കിളിെകാല�Z
ർ പു?മൂ� മvനാ� 691004

1207222341 9ാസിഡJ
40,ലU് മിപുരം 
േതാ�് ,മvനാ� പു?മൂ� മvനാ� 691303

1207230355 െസലിൻ

1038,കാരി#ാJ 
േകാളനി,ആദി[മൻ േ#ാ�്

   താ?ി പു?മൂ� മvനാ� 691303

1207231031 േമരിമിനി
294,സാഗരതീരം സുനാമി 
റസിഡൻ J,താ?ീമു�് പു?മൂ� മvനാ� 691303

1207008968 ഡേറാ#ി
305,ഫിേയാണാ 
െഡയിൽ ,,മതിലിൽ പു?മൂ� മു6N�_ 691601

1207213120 ലൂർx്  േമരി
236,േമബിൾ േകാേ$o , 

വട�ുംഭാഗം,ഇരവിപുരം പു?മൂ� മു6N�_ 691011

1207228815

െക.രജിലബാ
യി

921,ഊര<ളളിൽ ,മു6N�
ൽ പു?മൂ� മു6N�_ 691001

1207246040 െസലിൻ
216,ആE ലിൻ  
വില�,ഇരവിപുരം പു?മൂ� മു6N�_ 691010

1207259221 സവിത
1215,ആൽവിൻ  

ഭവനം,ഇരവിപുരം പു?മൂ� മു6N�_ 691011

1207283105 മാഷിദ ബീവി
284,പുതുവൽ പു#ൻ  

വീ�,കേ5ാൺെമ5് സൗ#് പു?മൂ� മു6N�_ 691001

1207006297 ഓമന 185,രാsഭവൻ  ,െകാല�ം പു?മൂ� വടേ�വിള 691008

1207071139 റഹുമ#് 
190,എൻ െകഭവൻ  ,വടേ�

വിള പു?മൂ� വടേ�വിള 691010

1207077072 ഹലീമ
570,െനജാ മൻ സിൽ 

േകാ<ൗ6്,േകായി�ൽ പു?മൂ� വടേ�വിള 691004
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1207079521 നദീറാബീവി
1429,ഷർമിലാJ , 

പു#ൻ വീ� ,െകാ$ിയം പു?മൂ� വടേ�വിള 691571

1207081436 ഉഷ
742,േചാ@രവട�തിൽ ,,വട

േ�വിള പു?മൂ� വടേ�വിള 691010

1207202472 ത@മണി.എൽ
98,ഇലു�യിൽ 
വീ� ,അയ#ിൽ പു?മൂ� വടേ�വിള 691021

1207213322 െനദീറ
253,അ2വീ� ,അ യ #ി 

ൽ പു?മൂ� വടേ�വിള 691021

1207213740 സിgധു
355,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,അയ#ിൽ പു?മൂ� വടേ�വിള 691021

1207246416 ന(ിനി 266,ന(നം,അയ#ിൽ പു?മൂ� വടേ�വിള 691021

1207260097 ബി(ു
196,ത$ാേന#ുവട�തിൽ ,

അയ#ിൽ പു?മൂ� വടേ�വിള 691010

1207260462 സീത
496,രാജി 

മ(ിരം,വടേ�വിള പു?മൂ� വടേ�വിള 691021

1207261064 ഷീബ. ജി
322,കാവുംപണകു?ിൽ 

വീ�,അയ#ിൽ പു?മൂ� വടേ�വിള 691021

1207261666

സുജാത.ബി.
ഐ

605,ഇ(ിര 
ഭവനം,അയ#ിൽ പു?മൂ� വടേ�വിള 691021

1207279191 വിനിത
179,കാവുQൽ 

കിഴ�തിൽ ,അയ#ിൽ പു?മൂ� വടേ�വിള 691021

1207281794 ഷാഹിന
200,മണലിൽ 

പുരയിടം,അയ#ിൽ പു?മൂ� വടേ�വിള 691010

1207281814 -ശീജ
151,േകാണിേ=രി,അയ#ി

ൽ പു?മൂ� വടേ�വിള 691010

1207281948 സgധh 248,അഭിേഷകം,അയ#ിൽ പു?മൂ� വടേ�വിള 691021

1207289092

സുൈബദാബി
വി

280,വയലിൽവീ�,സൂരhാ 
നഗർ പു?മൂ� വടേ�വിള 691021

1207217088

-ഫാൻ സിJ . 
എJ

1019,അറു#ിൽ 
വീ� ,മരു#ടി പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691003

1207217474 െമറിന 120,മരിയാലയം,ക?ിേമൽ പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691012

1207217480 കു+ുേമാൾ
68,കുമാരി 

മ(ിരം,തിരുമുല�വാരം പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691012

1207025772 രാമച-(ൻ 1468,പാ$വീ� ,െകാല�ം പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691003

1207204845 ലീന
1317,േമ#ൻ േതാ�ിൽ ,മരു

#ടി പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691004

1207207956 ഫിേലാമിന
755,വയലിേ=രിൽ ,ശ~ികു

ളQര പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691003

1207212647 മXജു

952,ഉള�Z 
പടി+ാ,തിൽ 
ക?ിേമൽേചരി 

ശ~ികുളQര,മരു#ടി പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691003

1207213539 ച-(ിക
1204,പു#േരഴ#ു 

വട�തിൽ ,ക?ിേമൽേചരി പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691003

1207230891 -പിയ
638,പാറേ=രിെത�തിൽ ,മ

രു#ടി പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691003

1207238867 ഷീജ

1043,ഇരുവാ,�വിള 
കിഴ�തിൽ ,ക?ിേമൽേ[

രി പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691003

1207243162 ഇ(ുേലഖ
578,െച<കേ=രി 

കിഴ�തിൽ ,മരു#ടി പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691003

1207244367 അംബിക
382,അരിയാ5ഴിക#്,ശ

~ികുളQര പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691581
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1207260616 ജയലU് മി
1556,പു#ൻ േതാ�്,മരു#

ടി പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691003

1207261941 േജhാതി
1874,ജയ 

ഭവനം,ക?ിേമൽേചരി പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691012

1207271294 ലU് മി
1435,സരJ 

ഭവൻ  ,മരു#ടി പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691003

1207273557 രാജി
1149,ൈമ�ിൾ 

നിവാJ,ക?ിേമൽേചരി പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691003

1207279109 അനിത
2098,ചിറയിൽകിഴ�തിൽ,

മരു#ടി പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691001

1207280467 ശാലിനി

1986,ഇടN�ാ$് 
കിഴ�തിൽ ,ക?ിേമൽേ[

രി പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691003

1207281370

ദിവh ബി 
എJ

1498,ഈഴേ=രിൽ 
വട�തിൽ ,മരു#ടി പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691003

1207282827 ബീന

1691,ആന(ം  വിരുതറ 
െത�തിൽ,ക?ിേമൽ   

മരു#ടി പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691003

1207282853 -ശീലത

2052,ആദർ� ഭവനം 
കരി[ാലിൻ തറ,ക?ിേമ

ൽേചരി പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691003

1207282883 സുമ

1985,കുറുമുള#ു 
കിഴ�തിൽ    

ക?ിേ2ൽേചരി,കാവനാ�
  പിഒ പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691003

1207283215 ഉമാേദവി
1451,ക]ാേ�ഴ#് 

ക?ിേമൽേചരി,കാവനാ� പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691003

1207283334 ജയ>ി

1569,െകാല�ംേതാ$ിൽ 
െതേ�തറ    

ക?ിേമൽേചരി,കാവനാ� 
പിഒ പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691003

1207283638 ഉഷ
2151,അഴിക#് 

കിഴ�തിൽ ,മരു#ടി പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691003

1207283876

അശCതി 
സുേരE

1719,എ എ നിവാJ 
അഴിക#് വീ�,േമൻ േചരി പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691003

1207286407 മിനി

1463,ഒ◌ാേ�രി 
കിഴ�തിൽ ,പി എൻ  
ആർ എ ക?ിേമൽേചരി പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691003

1207286865 സവിത

2219,9ാേ�ാ$് വീ� 
ക?ിേമൽേ[രി,മരു#ടി 

പി ഒ പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691003

1207287099 േറാEനി

2135,വരേ<ൽ 
വട�തിൽ ,പഴവൂർ 
കാവനാ� പി ഒ പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691003

1207287770 Jമിത

1443,മാരിയ#് 
തിരുേവാണം 

നഗർ ,ക?ിേമൽേ[രി  
കാവനാ� പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691003

1207288229 ദീപ
315,അശCതി 

ഭവനം,ക?ിേമൽേചരി പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691003

1207288644 രജനി
152,ച�െ[െനഴിക#്,തി

രുമുല�വാരം പി ഒ പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691012
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1207288980 സുബി
1556,ഉളപൂർ 

പടി+ാ,തിൽ,കാവനാ� പു?മൂ� ശ~ികുളQര 691003

1207042718 മുബാറ�് 
552,പനN� 
വിള,കുരീ��ഴ പൂത�ാW കിളിെകാല�Za 691601

1207039174 -ശീേദവി
210,കാരി�ൽ വയൽ , 
നീരാവിൽ ,നീരാവിൽ പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691601

1207039826

സിgധു 
ന-സ#് 

221,വളവിൽ 
േതാ�്,മരു#ടി പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691003

1207040936

എൻ  .േഗാവി(
ൻ

427,9ാവിളയിൽവീ� ,നീരാ
വിൽ പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691601

1207040978 അനിതകുമാരി
584,ക]@രെതാടിയിൽ ,നീ

രാവിൽ .,,കടവൂർ പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691601

1207041006 -ശീേദവി
153,െച�ാല 

വട�തിൽ ,,നീരാവിൽ പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691601

1207041558 ചി-തേലഖഒ 204,േലഖാലയം,നീരാവിൽ പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691601

1207041684 ലതേജായി
350,െകാ[�വരേ<ൽ ,നീരാ

വിൽ പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691601

1207041842 രാേജE
225,മുളN�ൽ 

വട�തിൽ ,,നീരാവിൽ പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691601

1207041858

അയിഷാകു
+് 

450,െതേ�വിളേമലതിൽ ,നീ
രാവിൽ പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691601

1207043501 സു-പഭാേദവി 196,ഗുരുലയം,നീരാവിൽ പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691601

1207045249 തിലകമണി
473,അനീE 

ഭവൻ  ,നീരാവിൽ പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691601

1207045304 സുമംഗല
590,കാരിN�ൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,െപരിനാ� പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691601

1207046321 രമണി എൻ 748,നിഷാഭവനം,നീരാവിൽ പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691601

1207047162 അജ>
245,അ<ലപാഠം,അ�ാലു

മൂ� പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691601

1207188768 സുധാമണി
94,രXജിT 

ഭവനം,നീരാവിൽ പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691601

1207188960 അംബിക െക

435,മു�ുവരഴിക#്  
വട�തിൽ ,നീരാവിൽ ,െപ

രിനാ� ,നീരാവിൽ പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691601

1207188984 -ശീേലഖ 50,സ@ീർ#നം,,നീരാവിൽ പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691601

1207189012 കമറുദീൻ
499,കു,ിലഴിക#് ,നീരാവി

ൽ പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691601

1207189289

ആന(വല�ിയ
2

385,കല��വിള 
െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691003

1207207134 ഉദയ കുമാരി

479,ച-(ിയഴിക#്  
പടി+ാ,തിൽ 

കാരി�ൽ ,നീരാവിൽ പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691601

1207207685

കൃEണകുമാ
രി 275,തിരുവാതിര,നീരാവിൽ പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691601

1207221855 റംലാ ബീവി
428,അൻ സിയാ 
മൻ സിൽ ,െകാല�ം പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691601

1207231311 ഉഷ
840,നിക�ിൽകിഴ�തിൽ ,

നീരാവിൽ പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691601

1207236785 സൗദാബീവി
131,ബാലൻ വിള 

കിഴ�തിൽ ,നീരാവിൽ പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691601

1207238438 സീമ 389,കാ$�വിള,നീരാവിൽ പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691601
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1207250086

അജി. എം 
എJ

750,വിനായക 
ഭവൻ  ,നീരാവിൽ പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691601

1207257989 വTസല
673,അഖിൽ 

നിവാJ,നീരാവിൽ പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691601

1207258155 വിലാസിനി
558,െചറുകരതാഴതിൽ ,നീരാ

വിൽ പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691601

1207263829 ദീപ
397,കിഴേ�വിളവീ�,നീരാ

വിൽ പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691601

1207273755 ബി(ു
715,കാരിN�ൽവയൽ ,നീ

രാവിൽ പൂത�ാW തൃ�ടവൂർ 691601

1207045070 -ശീലത
197,കാരി� 

വയലിൽ ,നീരാവിൽ പൂത�ാW ശ~ികുളQര 691601

1207088036 െജന,് 
1143,വിപിൻ  

വില�,ഇരവിപുരം േപാർ$് ഇരവിപുരം 691011

1207089286 സജിന.എJ
53,സുബിനാ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം േപാർ$് ഇരവിപുരം 691006

1207216494 വളർമതി
263,െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207216502 ചി-ത
201,കട��റം 

പുറംേപാ�് ,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207011068 േകാമളം എൻ
3065,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015277 ലൂർx�േമരി
469,സാജൻ  

നിവാJ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207015555 ഷീബ
1428,എ[് എൻ  സി 

േകാ<ൗ6്,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016072 സിബിൾ
1459,േഡാൺേബാJേ�ാ 
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016103 നിയാJ
1342,എ[് .ആ5് .സി 
േകാ<6് ,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016171

മുഹ2/ 
ഫൗസിയ 91,പ)ിേ#ാ$ം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691010

1207016513 നിർ2ല
1971,Jേനഹതീരം നഗർ 

138 ,,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016648 ഷാഹിത
1464,ഗാtിനഗa,പ�ിേ#ാ

$ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016613

േമാളി 
േയശുദാസൻ 257,േറാJ വില�,മുതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207016627 സീനാ
979,കട��റംപുറംേപാ�് ,

പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016656 െസലീന
1003,കhൂ എJ എJ 
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207016931 െശൽവി

920,ഗലീലി 
നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം  

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017070 െജസീ>
1076,അനു-ഗഹ 

നഗർ,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017081 െകാ[�േ-തസhാ
143,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017084 ആ|J
1238,െകാടിമരം,പളളിേ#ാ

$ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017086

അൽേഫാൺസി
യ

1066,അനു-ഗഹ നഗർ -
126,,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017105 േമരി
798,കാളിേ[രി 

പുരയിടം,പ�ിെ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006
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1207017106 ചി?ുേമാൾ
53,വിശCരാജ 
ൈലൻ  ,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017114 േജാർജീന

826,Jേമഹതീരം നഗർ -
4,പ)ിേ#ാ$ം,പ)ിേ#ാ

$ം െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017119 മ�ു`

2032,േഡാൺേബാJേ�ാന
ഗർ -

188,പളലിേ#ാ$ം,പ)ി
െ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017131 വിൻ െസ5് 
1713,േഡാൺേബാJേ�ാ
േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017139 െഷർളി
748,െസ�Cറി 

നഗർ +59,,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017159

-ഫാൻ സിJ
േകാ

270,റീെസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017815 െജHി
1001,Jേനഹതീരം 
നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017823 േഷർളി
865,അനു-ഗഹ നഗർ , 
പ)ിേ#ാ$ം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017831 സൂസ മണി.െജ
824,െപ,ാട#് പുരയിടം,മൂ

താ�ര േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207017860 ലൂസി
80,കട��റംപുറംേ<ാ�്  
ഗലീലി നഗർ ,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207018206 നൂറുജഹാൻ 569,കടൽ��റം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017891 സുനിത

688,ആനിയിൽ 
െതാടിയിൽ , 

അയ#ിൽ ,അയ#ിൽ േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691004

1207017894 റസീന
256,കട��റം 

പുറേ<ാ�്,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017906 െബNസൽ
720,കായി�ര,പ)ിേ#ാ

$ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017909 മാജിദ
598,കടൽ��റംേ<ാ�് ,െകാ

ല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017918 കവിത
389,കടൽ��റംേ<ാ�,മൂ

താ�ര െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207017920 േറാJ േമരി
1123,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017935 െനസീറ

584,സഅ/ മൻ സിൽ , 
േജാനക��റം, 

െകാല�ം,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207017937 െഹലൻ
455,കടൽ��റം 

പുറംേ<ാ�് ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691011

1207017944 സുമിന
1150,കട��റംപുറംേപാ�് ,

േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017954

നബീസ#്  
ബീവി

495,അലീമാ 
മൻ സിൽ ,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017959 പാരിഷ
1409,ആ,�കാൽപുരയിടം,

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017964

അലി ഹHൻ  
 

ഇJമയിൽേസ
$് 

5488,പറ<ിൽഹൗJ , 
താമര�ുളം, 

െകാല�ം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006
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1207017987 സബൂറാ േമരി

845,െമ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം,പള

ളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207017991 േ-തസhാ2
185,കട��റംപുറം 
േ<ാ�് ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207018008 േമരി
1306,ഫിഷർെമ5്  
േകാളനി,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207018010 സുനിത
178,കടൽ��റം 

പുറംേപാ�് ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207018012 െ�ഫിന
792,ഗലീലേകാളനി,പ)ി

േ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207018019 േസാളമൻ
92,കട��റംപുറേ<ാ�് ,വാ

ടി മൂതാ�ര െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207018066 ഷാഹിദ
2114,വലിയമ]ാനഴികം,

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207018067 കനിത
427,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207018088 െമ,ിൽഡ
20,ഫിഷർമ5് 

േകാളനി,േപാർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207018089 ശാ>ി
895,െപ,ട#്  

പുരയിടം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207018092 മാജിത 585,മു�ിംേകാളനി,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207018101 െറN[ൽ
433,ഫിഷർെമ5് േകാളനി,

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207018117 ലിൻ സി

504,കhൂ എJ എJ 
േകാളനി 

പളളിേ#ാ$ം,പ)ിേ#ാ
$ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207018172 േഷർളി
110,കട��റംപുറംേ<ാ�് ,

വാടി േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207018175 നസീമാ
836,ല�ഴികം 
പുരയിടം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207018191 സൗജ#് 
703,തQളഴികംപുരടിടം,

േജാന���റം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207018198

ഷാഹിദാ 
ബീവി

897,ആമിനമൻ സിൽ ,േജാനക
��റം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207018208 േമരിജയ

1610,ആ5ണി നിവാJ , 
െതQഴികംപുരയിടം,,ക[ി

കടW േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207018222 െടൽമ
297,ഫിഷർെമൽേകാളനി,,

േപാർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207018238 ഉൈമബ
1862,ച(ാനഴികംപുരയിടം,

േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207018240 െസൽവി
1150,�ാം 

േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207018693 സുനിത
3274,ഹസീന 

മൻ സിൽ ,,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207018854 ഹസീന
252,മരN�ാരഴികംപുരയി

ടം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207018860 െറസീന
1019,ലം�യഴി�ം  
പുരയിട൦,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207018887 നൂർജഹാൻ
591,മു�ീം 

േകാളനി,േജനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006
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1207018914 േഷർളി
1145,കട��റംപുറേ<ാ�് ,

േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207019198 ശാ>ി
258,കട��റംപുറേ<ാ�്,മൂ

താ�ര േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207019697 സിനി
216,കട��റംപുറംേ<ാ�് ,,

മുതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207019811 േജാർജി,് 
205,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,മുതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207019819 നീന 66,�ംേകാളനി,,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207021080 െടJ,ിേമാണ
643,െസ,ിൽെമ5് േകാളനി,

മുതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207021123 ഫാ#ിമ
1236,കടൽ��റം 

പുറംേബാ�് ,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207021394 ബിയാ-ടJ
502,കടൽ��റം 

പുറേ<ാ�് ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207203121 സഹായ േമരി
62,കട��റം പുറംേപാ�് , 

െകാല�ം,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207204762 സുമ
404,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207204862 േജാളി
383,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207214820 ലത
1377,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,,േജാനകപുറം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207214991

ആ|ൽ 
േജാർ�് 

734,മാണി�2ാൾപുരയി
ടം,,ൈക�ുളQര േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207222792 സുഹർബാൻ
1449,ആ,�കാൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207223697 നിഷ ജി
1704,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ ,,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207231120 ൈഷലജ
438,മരN�ാറഴികം 
പുരയിടം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207235208 ശാ>ി
849,ഗലിലി 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207237095 േമരിേമബിൾ

568,മു�ീം 
േകാളനി,േജാനകാ��റം  

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207237236 േമരിലത
1213,Jേനഹതീരം,പളളി

േ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207237406 സിgധh
122,കട��റം 

പുറംേപാ�്,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207238127 ൈഷലജ
10360,മു�ിം 

േകാളനി,േജാനകപുറം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207240798 ശാലിനി
48,Jേനഹതീരം 
നഗർ ,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207240951 ബി(ു
399,ആേരാഗhമാതാ 
മ(ിരം,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207240953 െലനിൻ
323,പളളിപുരയിടം,മൂതാ

�ര േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207242169 േമരിെഹലീന
22,-പിൻ J 

േകാേ$o,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207242172 നിർ2ല
402,കുറുേവലി 

കിഴ�തിൽ ,ആ-ശാമം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691002
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1207242836 -പഭ
242,കട��റം 

പുറേ<ാ�്,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207243660 നിസ
233,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207243779 അല�Jേമരി 699,�ം േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207244031 അ2ിണി
119,കട��റം 

പുറംേപാ�്,മൂദാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207244064 റൂബി
110,കട��റം 

പുറംേപാ�്,മുതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207244375 േമരി െബ,് സി

574,സംഘം 
പുരയിടം,േപാർ$്   

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207245168 ജയറാണി
493,പുളിമൂ$ിൽപുരയിടം,

േപാ൪$് േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691577

1207262163 രാേജശCരി
299,കട��റം 

പുറേ<ാ�്,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207274645 നിഷേമാൾ

1456,ഫിഷർെമൻ  േകാളനി 
  സൗഹൃദ 

നഗർ,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207281187 നിഷ

215,എ[് ആ5് സി 
േകാെ<ാ◌ൗ6്  ഗാtി 

നഗർ,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207282700 േഷർളി
800,േഹാളി 

ലാ5്,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207216008 കല

310,കട��റം 
പുറംേപാ�് ,മൂതാ�ര,

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207216280 േമരി
539,െപ,ാട#്  
പുരയിടം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207216282 ഫീല
20,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207216486

നിർ2ലാ 
േഗാമJ

436,െസ,ിൽ െമ5് 
േകാളനി,മുതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207216549 ജൂഡി,് 
48,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,,മുതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207216552

േജാൺസൺ 
റാണി

397,കട��റം 
പുറേ<ാ�് ,മുതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207216584 േമരി ജാൻ സി
357,െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207216588 ആേരാഗhേമരി

401,കട��റം 
പുറംേ<ാ�് ,,മൂതാ�ര 

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207216589 ജാകCിലിൻ
1186,�ം 

േകാളനി,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207011409 ഊർസല
3080,േവളാ@]ിഹൗJ ,പള

ളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207014375 സാജിത

551,എ 
,ി.എH് .െകേകാ<ൗ6് ,ആ

6ാമു�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207015915 ലിസി
788,േഡാൺ േബാJേ�ാ 
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207015893

ഷാഹുൽ 
ഹമീ/

239,എ[് ആ5് സി 
േകാ<ൗ6്,പ)ിേ#ാ$ം 

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207016033 ജയ
1666,േഡാൺേബാJേകാ 
േകാളനി ,,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016056 െഡൽഫിന
650,കാളിേ[രി പുരയിടം 

,,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016058 കല

510,ഷൺമുഖ നിവാJ , 
കൗമൂദി നഗർ 

107,,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016059 െസലിൻ
2008,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ 168 ,,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016060 േമരി െ�ല�
1385,എ[് ആ5് സിേകാ<ൗ

6് ,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016067 െ,ൽമ

1214,നhൂേകാളനി, 
െസ�റി നഗർ 139 

,,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016076 ഷബീന
1297,എ[് .ആൻ  .സി.േകാ<ൗ

6്  ,,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016090 സബിത
1178,നhൂേകാളനി,പളളി

േ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016109 സുൽബ#് 
488,പ)ിേ#ാ$ം,പ)ി

േ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016228 െഷഫീ�
1486,എ[് .ആ5് .സി.േകാള

നി,,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016229 ഷാനിഫാ
492,കhൂ.എJ .എJ .േകാള

നി,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016243 സജീW എ
1073,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691014

1207016246

അdദുൾ 
സലാം

1425,എ[് .ആ5് .സി 
േകാ<ൗ6് ,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016258 ഷീല

1779,കട��റം 
പുറംേ<ാ�്  

,േഡാൺേബാJേ�ാനഗർ ,
പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016264

ക-തീന 
അല�സാ6ർ

1379,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ ,,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016265 ഐഷാകു+് 
635,കുതിരകണ�ിൽവീ� ,പ

ളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016280

-ശീകുമാർ 
എJ

1525,െതേ�#്  
വീ� ,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016289 േകാർേണാലിയ

1584,േമരി 
ഭവൻ  ,പ)ിേ#ാ$ം 

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016311 െഗ-ടൂk
444,െസ�Cറി നഗർ 

,,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016312 മXജുള
1724,േഡാൺേബാJേകാ 
നഗർ 211 ,,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016316 ഷീല
986,കട��റംപുറേ<ാ�് ,പ

ളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016332 െടൽമ
1103,െസ�Cറിനഗർ ,പളളി

േ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016342 െജ2

1439,െസ�Cറിനഗർ  
പ)ിേ#ാ$ം,പളളിേ#ാ

$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207016365 െസൽവി
836,െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016483 െജHി ഉഷ
1748,േഡാൺ േബാJേകാ 
നഗർ 194,,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016487 െഷർളി
584,എമിലി 

വില�,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016500 െജസി

221,ഡിേ�ാപുരയിടം 
Jേനഹതീരം 

നഗർ ,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207016630 േജാJപിൻ
921,ഗലീലിയ നഗർ -

73,,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017075 ബി(ു
1474,കുള#ൂർെത�തിൽ ,

പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017122

െജേനാവ 
െജൻ സി

1525,നhൂേകാളനി,പ)ി
െ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017133 േജാളി
1848,േഡാൺ േബാJേ�ാ 
നഗർ -24,,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017146 കു+ുേമാൾ

688,കാളിേ[രി 
െതേ�പുരയിടം,പ)ി

േ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017499 ജയിൻ
1932,െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017348

സു-ബമ}ണh
പി)

211,എJ .െക.പി.േകാ<ൗ
6് ,ലU്മിനട േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207017359 ലിസി
1158,Jേനഹതീരം നഗർ -

45,,പ)ിേ#ാടം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017363 ബിയാ-ടിJ
1086,അനു-ഗഹ 

നഗർ ,,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017418 വിൽമ

509,നhൂേകാളനി, 
Jേനഹതീരം നഗർ -

161,,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017443 ഗിരിജ
182,കട��റംപുറേ<ാ�് ,

േപാർ$് േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017476 േബബി
1003,കട��റംപുറേ<ാ�് ,
െകാല�ം പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017492 പൗളിൻ

934,റീെസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി 

പ)ിേ#ാ$ം,പ)ിേ#ാ
$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017519 െസൽവി
988,കട��റംപുറേ<ാ�് ,

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017523 വിമല
1055,െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017540 ജയ2
953,െസ,ിൽെമ5്  

േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017738 േമരികാ�ന
5,െസ,ിൽെമ5്  

േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017745 െടൽമ
947,െസ,ിൽെമൽ^േകാളനി,

പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018537 ഓമന
197,ഡിേ�ാപുരയിടം,െകാ

ല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017850 ജയ>ി
1010,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207017861

േമാളി 
�ളീ,J

1226,സംഘം 
പുരയിടം,േപാർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017892 സാജിദ
495,തQളഴികം, 

പുരയിടം,േജാനകാ��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207017893 നൗഷാ/

574,കുള#ുവിളാകം 
പുരയിടം,ബീ[് െസൗ#് 

പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017905 ഫിേലാമി
215,െപ,ാട#ു 

പുരയിടം,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207017927 റജീന
435,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207017929 സീന#് 
281,കുള#ുവിളാകം,േജാന

ക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017932 ൈലലാബീവി
832,ല�ഴികം 

പുരയിടം,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017963 ജൂലിയ,് 
129,പ)ിേ#ാ$ം,മനയി

ൽകുളQര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207017968

എJ .നാസറുxീ
ൻ

745,സുറുമി മൻ സിൽ , 
മിvനഴികം 

പുരയിടം,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207017969 ആബിദാബീവി
589,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017980 െബൻ
32,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,ഗലീലാനഗർ േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017988 -ടീസജയ
6,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018007 െ�ല�ാ
768,ഫിഷർെമൻ  

േകാളനി,േപാർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018026 േജാJഫിൻ
134,കട��റംപുറംേ<ാ�് ,

മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018040 മ�ു
314,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018048 അ?�ു$ി
1265,കട��റംപുറംേപാ�് ,

േപാർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018049 ലിഷ
20,ഗലീലകാളനി,,പ)ി

േ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018051 ലൂസി
772,ഫിഷർെമ5്  
േകാളനി,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018068 െസലീന 477,മു�ിംേകാളനി,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018071 െ�ല�ാ
113,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018074 െനറിനാ2
1446,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018093 പുEപറാണി
1531,ഫിഷർെമ5്  
േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018130 ഷംസർസാലി
985,എH് .െക.മൻ സിൽ ,േജാ

നക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018133 സലില
639,തQളഴികം 

പുരയിടം,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018135 േമരിെ�ല�ാ 629,മു�ീം േകാളനി,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018157 റീ#
16,െസ,ിൽെമ5് 
േകാളനി,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207018213 ബീയാ-ടിJ

693,ഗലീലി 
നഗർ ,പളളിേ#ാ$ം,െകാല�ം,

പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018218 േമരിലില�ി 94,മാതാ ഭവൻ  ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018224 പുEപവല�ി
123,കട��റംപുറംേ<ാ�് ,

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018226 പനിയ2
446,മുൻ സി�ൽ 
േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018232 സബിത
181,ഗലീലേകാളനി,പ)ി

േ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018251

സിസില,് 
േമരി

1432,മു�ീം 
േകാളനി,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018268 െഹലൻ േമരി
447,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018281 െനഗീന 77,തQളഴികം,കേ[രി േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018299 െ�ല�

678,ഗലീലിേയാ 
േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം,,പള

ളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018306 നജി. എൻ
1419,െതാടിയിൽ 
ഹൗJ ,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018307 ലിജിയ 418,ദാറുൽഫജർ ,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018311 അൻ സർ
817,േതാ6ലിൽ 

പുരയിടം,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018328 േമരീ െറജി
839,െസ,ിൽെമ5്  

േകാളനി,പളളിേ#ാടം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018343 ബിജി
1058,സംഘം 

പുരയിടം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018404 -ഫാൻ സീന
682,ഗലീലിയാ േകാളനി 
നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018413 ലത
479,ഗലീലിേയാ 

േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018416 സബി
831,സCാ>ന മു�ീം 
േകാളനി,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018426 േമാളി െ-ഗ, 159,സംഘപുരയിടം,േപാർ$് േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018444 േജാളി �ീഫൻ
4060,നhൂേകാളനി,േപാർ$്  

 െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018450 െജറീ,

798,കട��റം 
പുറേ<ാ�് ,േപാർ$് 

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018454

സുധീറാ 
ബിവി യൂ

792,കടൽ��റം 
പുറേ<ാ�്  

.,,േജാനകപുറം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018461 ൈസനബാ
548,െതാQലിൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018478 ൈലല
1140,കടൽപുറംപുറംേ<ാ

�് ,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018496

ആൻ ജിലാേസ
വhർ

834,കടൽപുറം 
പുറംേപാ�് ,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018497 േജാൺസി
1225,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,

േപാർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018498 -പീത
1039,സംഘം 

പുരയിടം,േപാർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207018505 അജിത േമരി
1920,കളീN�ൽ 

കട��റം,മു6�ൽഈ�് േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018507 െറജിനാ

1152,കടൽപുറം 
പുറേ<ാ�് ,േപാർ$് 

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018510 സിസിലി
1126,ഫിഷർെമന 

േകാളനി,േപാ�ർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018523 െഹലൻ
851,േജാനക��റം,േജാനക

��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018535 കമർബാൻ
1150,കടൽപുറം 

പുറംേ<ാ�് ,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018536 ജസീ>
784,ഗലീലിേയാ 

െകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018547 ഖദീജാഉ2

878,െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം,പ

)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018551

സഹിറ#്  
നിസാർ

232,റീ െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,േപാ$� ഡിവിഷൻ േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018554 ജJഫിൻ
1343,പളളിപുരയിടം,േപാ

ർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018556 സൂസ2
506,കടൽപുറംപുറേ<ാ�് ,

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018562 ഡാനിയൽ
1042,ഡാനിയൽ േപാർ$്  
പുരയിടം,േപാർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018564

േമരി 
-ഫാൻ സിJ

837,കടൽപുറംപുറംേ<ാ�് 
,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018570 ബുഷറാ
777,നൗഫിയാ 
മൻ സിൽ ,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018571 നിഷാന
583,മു�ിംേകാളനി,ജനക��

റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018572 റജുല 993,പഴയവീ� ,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018582 െസലിനാ
538,അേരേ=രിൽ ,പ)ി

േ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018584 കിൽഡാ
262,പളളിപുരയിടം,േപാർ$്

 െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018585 േജാJഫിൻ
481,-പിൻ J 

േകാേ$o ,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018587 പൗളിൻ

770,ഫിഷർെമൻ aേകാളനി,
സാേലാം നഗർ -51,,േപാർ$് 

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018592 റീന ബാബു

1070,റീെസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,Jേനഹതീരം 
നഗർ -109,,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018596 േസാണി
807,ഗലീലിേയാ 

േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018599 മിബിൾഡിയാ

1174,ഫിഷർെമൻ a 
േകാളനി,േപാർ$്  

െകാല�ം,,േപാർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018604 മXജു

437,കടൽപുറം 
പുറേ<ാ�് ,േപാർ$് ,,േപാ

ർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207018619 റമീസ
1009,മരN�ൽ അഴികം 
പുരയിടം,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018628 േസാഫിയ

855,റീ 
െസ,ിൽെമ5് േകാളനി,പ

)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018632 റഹിയാന#് 

514,തQളഴികം 
പുരയിടം,ബീ[്  

സൗ#് ,,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018634 െജHി
923,റീനാ െഡയിൽ ,ഗലീലി 

നഗർ -69,,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018637 റജീന
442,കട��റംപുറേ<ാ�്,

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018643 ഇJപിരി#
1491,വീരഭ-ദൻ  

പുരയിടം,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018654

വിമല 
െസബാ��ൻ

202,ഗലീലി നഗർ -
103,,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018660 േജാJഫിൻ
1356,പളളിപുരയിടം,േപാ

ർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018665 ഹാരിജ#് 
803,മു�ീംേകാളനി 
നം.55,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018674 ഖദീജ
595,കടൽപുറം 

പുറംേ<ാ�് ,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018675

ഐഷ#്  
ബീവി 982,പഴയ വീ� ,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018694

ഷാജിദ 
ബീവീ.എം

500,ദീപം 
ഹൗJ,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018730 േജാളി
1102,കടൽ��റം 

പുറംേപാ�് ,,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018737 െ�ല�
846,സേനഹതീരം 
നഗർ,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018739 ഫിേലാമിനാ
791,ഗലീലിേയാ 

േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018751 ഷീജാ
618,കടൽപുറം 

പുറംേ<ാ�് ,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018759 സുനിത
765,പളളിേ#ാ$ം,ഗലീലീ

േയാേകാളനി േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018762 ഉഷ
40,സംഘംപുരയിടം,േപാർ$്

   െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018767 േജാസഫിന
1076,ഷാേലാംനഗർ ,,േപാർ$്

 െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018769 േജാസ\

1220,ശാേലാം നഗർ -
10,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,േപാ

ർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207018775 െ�ല�ാ
1207,ഫിഷർെമൻ  

േകാളനി,േപാർ$്െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018779 േമരി സിgധു

1038,നhൂേകാളനി,സംഘപു
രയിടം,ഷാേലാംനദർ -
151,,േപാർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018786 നിർ2ല
3639,ഫിഷർെമ5് .േകാളനി,
െകാല�ം,േപാർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018794 ജാസി
1954,സംഘം 

പുരടിടം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018796 റീനാ
1197,േഷാേലാ 

നഗർ ,,േപാർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207018799 ആ5ണി
1207,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,

േപാർ$് േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018805 െസലിൻ
897,റീ െസ,ിൽെമൻ  
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018809 നിർ2ലാ
438,െസ5ിൽെമ5്  
േകാളനി,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018811 സീ,
1344,മാളിക വീ� 

പുരയിടം,േപാർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018812 േ-തസh 516,പളളിപുരയിടം,േപാർ$് േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018818 അജിതാ 249,വലിയേകാളനി,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018823 േമാളി
1324,ഫിഷർെമ5്  

േകാളനി,േപാർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018825 േഗ$ി
1216,ഫിഷർെമൻ  

േകാളനി,േപാർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018828 ഫാ#ിമ
1053,നhൂേകാളനി,േപാർ$് 

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018831 -ഫാൻ സീന
661,ഗലീലി 

നഗർ ,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018845 െ�ല� 909,Jേനഹതീരം,,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018859

ഈJമായി
ൽകു+് 

482,തQളഴികം 
പുരയിടം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018862 സൂരh#് 
436,മരN�ാരഴികംപുരയി

ടം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018884

ഫാ#ിമാബീന
 എ[്

437,മരN�ാരഴികംപുരയി
ടം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018894 േജായിസി
1106,അനു-ഗഹ 

ഭവൻ  ,,േപാർ$്െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018896

മിൽെറഡെപ
സി

656,െപ,ാട#്  
പുരയിടം,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018906 െമ,ിലി
136,മാണികhഅ2ാൾപുര

യിടം,മൂത�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018912 -ടിHാ 518,മു�ിംേകാളനി,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018915 െജറി
1293,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,

േപാർ$് േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018916 സുജ
219,കട��റംപുറേ<ാ�് ,

േപാർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018921 ജൂലി
227,കട��റംപുറേ<ാ�് ,മൂ

താ�ര െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207018934 -ബിജി,്
0,പ)ിേ#ാ$ം,പ)ിേ#ാ

$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018937 േഷർളി
1176,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,പ

)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018940 ബിയാ-ടJ 764,കട��റം,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018942 ഫസിൽ
1124,കട��റം 

പുഫംേ<ാ�് ,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018957 അസൂറബീവി
588,കട��റംപുറേ<ാ�് ,

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018966 ബീജു
705,െതQളഴികം 
പുരയിടം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207018977 െഗ-ഡൂk
950,കട��റംപുറേ<ാ�് ,പ

)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018983 ഷംസുന
178,ച(നഴികം  
പുരയിടം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018989 സബീന
573,മു�ിം 

േകാളനി,,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018992 െ�ല�ാ
598,മൂതാ�രമുJളിംേകാള

നി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019155 െഹലൻ
695,ൈകകുളQര 
ഈ�് ,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207019002

േറാസ2 
ഡി-കൂJ

126,പ)ി 
പുരയിടം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019008 ഫാ#ിമ
1012,പുതിയവീ� ,േജാനക��

റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019009 മിനിേമാൾ
1030,മാളികവീ�പുരയിടം,

േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019010

ജുൈമല#്ബീ
വി

83,മുസലിയാർഹൗJ ,േജാന
ക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019013 ആർെസലിൻ
48,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019048 സീന#് 
115,കട��റംപുറേ<ാ�് ,

േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019052 ഷീജ
528,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,

േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019054 നിസാമുxീൻ
706,തQളഴികംപുരയിടം,

േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019058 ജാJമിൻ 443,�ം േകാളനി,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019065 ഹംസ#് 
1388,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019079 െഹലൻ
288,കട��റംപുറേ<ാ�് ,മൂ

താ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019080 സു}റാബീവി
251,കട��റംപുറേ<ാ�് ,

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019084 ജുബിനിസ
579,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019090 േഡാറ
451,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,മൂ

താ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019091 പനിയ2
491,കട��റംപുറേ<ാ�് ,മൂ

താ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019094 സുമv
774,ച(നഴികം,േജാനക��

റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019097 വഹീദബീവി
577,കട��റംപുറേ<ാ�് ,

േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019109 റഷീദ

1056,പു#ൻ വീ� , 
േജാനക��റം,,േജാനക��റ

മ േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019113 നിർ2ല
47,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,േപാർ$് േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019116 സൗദാബീവി
729,പ)ിവട�തിൽപു#

ൻ വീ� ,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691590

1207019117 ഷരീഫാബീവി
68,കട��റംപുറേ<ാ�് ,

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019138 ഉഷ േബസിൽ
520,പ)ി 

പുരയിടം,േപാർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207019140 േറാസി
47,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019149 േശാശാ2
767,ഫിഷർെമൻ  

േകാളനി,േപാർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019154 ലൂർx് േമരി
1490,മു�ിം േകാളനി-

511,,മുതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019158 േസവhർദാJ
448,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,മൂ

താ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019199 പീ,ർ
219,കട��റംപുറേ<ാ�് ,

േപാർ$്െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019200

േമറിയപുE
പം

220,കട��റം 
പുറേ<ാ�് ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019201 ൈലല
803,ച(നഴികംപുരയിടം,

േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019213 വTസല
1305,ഫിഷർെമൻ  

േകാളനി,േപാർ$�െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019216 ബി(ു
1278,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,േപാർ$് േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019218 ജാൻ സി
619,െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019221 ൈലല ബീവി
657,െപ,ാട#് പുരയിടം,

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019225 േമരിെ�ല�ാ
485,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019231 ഷ�ീല 1390,പഴയവീ� ,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019235 എJ�ലിൻ
1492,മു�ിംേകാളനി,േജാനക

��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019236 ഷാർള,് 
1247,ഫിഷർെമൻ  

േകാളനി,േപാർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019241 ൈസഫുxീൻ
1011,െകാ$ിലിൽവീ� ,േജാന

ക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019245 അമേലാ�വം
453,കടൽ��റംപുറേ<ാ�് ,

മുതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019249 െസലിൻ
47,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,െകാ

ല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019250 മു#ു ബീവി
278,കുള#ു 

വിളാകം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019256 അമേലാ�വം
485,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,വാ

ടി േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019262 ഷാനവാJ
576,കട��റം 

പുറംേ<ാ�്,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019271 സഹായറാണി
277,കടൽ��റംപുരയിടം,

േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019287 ജാJമിൻ
551,കട��റംപൂറംേ<ാ�് ,

േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019294 േമരി 517,മു�ിംേകാളനി,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019298 േമരി ജേനാവ
540,ൈകകുളQര 
ഈ�് ,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207019302 ജാൻ സി
854,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019308 അനീസാ
1125,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207019321 ആബിദാബീവി
631,മുനിസി�ൽേകാളനി,

േജാനക��റമ േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019324 ൈഷല
587,ച(നഴികംവീ� ,േജാനക

��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019325 നൗഷാ/
454,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019328 സഹായം
688,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,മൂ

താ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019336 ഫാസില 78,ച(നഴികം,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019346

വിമല 
േജാർ�്

44,െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019352 തനിജ
165,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019353 ജല�ിൻ
456,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019366 െജസീ>
615,എ2ാനുേവൽ 
ഇല�ം,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019368 നിർ2ല

46,െസ,ിൽെമ5്  േകാളനി 
Jേനഹ നഗർ  
മുതാ�ര,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019369 േറാജ
226,കടൽ��റം 

പുറംേ<ാ�് ,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019395 േമരി ഷീജ
1233,കടൽ��റം 

പുറേ<ാ�് ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019399 ജീവാന
162,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019400 സൂസ2
1526,െപേ,ട#് പുരയിടം,

മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019403 െജറി
432,െസ,ിൽെമ5് 
േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019417 അമലപുEപം
241,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,മvനാ� േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019421 ഉഷ
376,െപ,ാട#്  
പുരയിടം,,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019424 ഫിേലാമിന
539,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019425 ലൂസിയ
329,വയൽപുരയിടം,,മൂതാ

�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019441

ഫാ#ിമ 
േമRസി

1976,ഫാ#ിമ മൻ സിൽ , 
കട��റം 

പുറംേപാ�് ,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019444 െഹലൻ
158,കടൽപുറം 

പുറംേ<ാ�് ,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019454 കരുണാകരി 755,�ം േകാളനി,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019455 ജയ>ി 48,ജയ>ി ഭവൻ  ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019460 േമരി
47,െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019469 ആേരാഗhേമരി
163,കടൽ��റം 

പുറംേ<ാ�് ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019471 ജJമിൻ 541,�ം േകാളനി,മുതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207019472 വിൻ െസ5് 
536,െവ,ഴ#്  

പുരയിടം,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019475 അേ>ാനിയ2 431,�ംേകാളനി,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019632 റജി
54,�ംേകാളനി, 

മൂതാ�ര,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019486 േറാJ േമരി
24,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019488 സബീന
179,കട��റംപുറംേ<ാ�് ,

മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019491

ആ5ണി 
അ2ാൾ

180,കട��റംേപാ�് ,മൂതാ
�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019502 -ബിജി#് 

315,കട��റം 
പുറംേപാ�് , മുതാ�ര, 

െകാല�ം,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019516 െടൽമ 274,�ംേകാളനി,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019522 േസാജ
112,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,മുതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019526 അംബിക
322,വയൽ 

പുരയിടം,,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019528 -കി�ീന
461,ൈക�ുളQര 
ഈ�് ,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019547 ഉദയ
388,കടപുറം 

പുറേ<ാ�് ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019558 േശാഭ
50,�ം �ളിയറൻ J 
േകാളനി,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019560 െജസീ>
199,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019575 ലില�ി
46,കടൽപുറംപുറംേ<ാ�് ,

മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019582

-ഫാൻ സീJേജാ
സ\

173,കട��റംപുറേ<ാ�് ,
െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019594 വസ>

619,െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി   Jേനഹ 

നഗർ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019618

റഫീ�ാ 
ബീവി

294,പ6ാല 
വീ� ,,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019639 ശാ>ി
44,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,,മുതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019642 സൗദാബീവി
6246,െപ,ാട#്  

പുരയിടം,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207019650

ബിനു 
പാJ�ൽ െജ 87,�ം േകാളനി,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019660 ആഷിഫ
295,പ6ാല വീ� ,ബീ[് 

േനാa#് േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019670 ഹമീ/
572,മുനിസി�ൽ 

േകാളനി,ൈകകുളQര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019673 മിനിേമാൾ
90,ആസില 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019676

സുഫിന എ 
െക

32,െസ,ിൽെമ5് 
േകാളനി,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019679 വിൻ െസ5് 
230,കടൽപുറം 

പുറംേ<ാ�് ,,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207019681 ജൂലിയ,് 

144,കടൽ��റംപുറേ<ാ�് ,
മൂതാ�ര ൈക�ുളQര 

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019684 റാണി
13,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019689 ടാണി
154,കട��റംപുറംേപാ�് ,

മൂതാ�ര െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019693 െസബ��ാന
602,െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019694

സുനിതാ 
ബീവി

370,െപ,ാട#്  
പുരയിടം,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019698 േസാജ
287,േസ-ക$്  

ഹാർ$് ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019699 ആേരാഗhേമരി 370,തൻ സിലാW,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019711 -പിൻ സി
149,കടൽ��റംപുറേ<ാ�് ,

മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019719

റീനാ 
േജാൺസൺ

162,കടൽ��റം 
പുറംേ<ാ�് ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019733 െഡാമനി�
391,െസ,ിൽെമ5് േകാളനി,,

മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019743

വിമലാ 
മാർ$ിൻ

230,കടൽ��റംപുറേ<ാ�് ,
മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019750 സുനിത
748,മിvനഴികം 

പുരയിടം,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207019786 േജാൺ
121,കടൽ��റം 

പുറംേ<ാ�് ,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019793 േതസhാ2 196,�ം േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019797 േഡാളി 540,�ം േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019799 റാഹിലാ
371,െപ,ാട#ു 

പുരയിടം,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019805 നജുമാബീവി
671,തQഴഴികം 
പുരയിടം,,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019808 -ഫാൻ സിJ2ാ
50,നU-ത2ാൾ 
ഹൗJ ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019823 േറാണി�
11,കടൽ��റം 

പുറേ<ാ�് ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020159 -പഭ
772,റീെസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207020208 അംനാJ
709,െതQളഴികംപുരയിടം,

േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020642 േമരി
837,രാഹുൽ 

ഭവനം,,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207020462

െസലീനാ 
ബീവി

708,തQെളഴികം 
പുരയിടം,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207020578 സബിദ
417,കട��റം 

പുറംേപാ�് ,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207020689 െനബിസബീവി
1406,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207020801 സിമി
3739,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,താമര�ുളം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207020834 െറജീന
95,െസൻ J ആ5ണി 

ഭവൻ  ,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207020962 ഗീത
244,െപ,ായിട#് 
പുരയിടം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020918 േമരി ജയ
888,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,വാടി േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020923 വിമല
139,കടൽ��റം 

പുറേ<ാ�് ,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020925 ൈഷല
618,െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,മുതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020944 േമരി
48,കടൽ��റം 

പുറംേ<ാ�് ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020945 വിജയ
360,െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207020968 ലളിത
237,െപ,ായിട#ി 
പുരയിടം,മുതാകര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207020978 േജാJഫിൻ
1650,കുഴിവയൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021014 നിർ2ല

298,പഴയപ)ി 
പുരയിടം,ൈകകുളQര,,

ൈക�ുളQര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021064 റീ#

48,കടൽ��റം 
പുറേ<ാ�് ,വാടി,മൂതാ�

ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021107 ല,ീഷ
597,�ം േകാളനി 
മൂത�ര,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021194 എൽസി
79,കടൽ��റം 

പുറംേപാ�് ,മുതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021232

-ടീസാ 
ൈമ�ിൾ

1344,പു#ൻ  വീ� 
പുരയിടം,വാടി േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021277 ഷീബ.വി 435,�ം േകാളനി,മുതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021341 കല
541,കടൽ��റം 

പുറേ<ാ�് ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021359 സൂസി
78,ഇൻ ഫ5് ജീസJ 

നഗർ ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021398 േ-ഗസി
1194,�ം 

േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207021567 െസമീന
1030,ഷഹനാ 

മൻ സിൽ ,പു?#ല േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021720 ബീന
1325,ക6#ിൽ 
ഹൗJ ,ത കേ=രി േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021729 േസാണി
638,െതടിയിൽപുരയിടം,ത@

േ=രി,ത@േ=രി േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021883 അനിത 501,േബാണവി�,,ത@േ=രി േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021972 ലിസ
273,േബാേണാവി�,ത@േ=

രി േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207021981 െടസിസിറിൾ
1316,കളി�വയൽ ,പു?#

ല േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 695033

1207022058 -ടീസ 1705,െജ എം െജ,ത@േ=രി േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022073 സാംസൺ 1121,മാളികപറ<് ,ത@േ=രി േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207022246 േ-തസh
188,േബേ�RJ 

േകാ<ൗ6് ,ത@േ=രി േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022314 -ടീH 226,തു6ുപറ<് ,ത@േ=രി േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691007
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1207022508 റീ, ലാസർ
1158,െസ5ആ5ണി 
വില�,പു?#ല േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022580 റീനാ െടറൻ J
697,ഇJതാ�ി 
പറ<് ,ത@േ=രി േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022769 വിമല
426,ഉ)�രു�ിൽ 
െത�തിൽ ,ത@േ=രി േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022838 െജ�ിന
1404,കhൂ എJ എJ 

േകാളനി,വാടി േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022995 ൈഷനി
1779,കരുമാലി 

െത�തിൽ ,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207023067 െജHി 315,േബാണവി�,ത@േ=രി േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207026113 പി ഉൈമഫ
1930,െച$ിയഴിക#്  

വീ� ,പു?#ല േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207026524 -ശീേദവി

1694,-ശീേദവി 
മ(ിരം,ൈക�ുളQര 

േനാ#് േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207079839 സജീന
296,മുൻ സി�ൽ 

േകാളനി,,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207201111 ആനിJേമരി
159,കടൽ��റം 

പുറേ<ാ�് ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207201633 റീ,ാ
43,ഗലീലീയ നഗർ , 

പ)ിേ#ാ$ം,,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207202257 ആ5ിൺബായി
126,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,

േപാർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207202496 സജി
73,തQളഴികം 

പുരയിടം,,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207203759 -പസ?
1303,ഫിഷർെമൻ  

േകാളനി,േപാർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207203756 ലത
882,െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207203943 പൗളിൻ
510,�ം �ളിയറൻ J 
േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207204432 ലത
119,ദീപാ 

ഹൗJ ,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207204653 െറN[ൽ 691,ഗലീലയ നഗർ ,,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207204657 േമരി െ�ല�ാ
508,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207204660 േശാഭ
206,നhു 

േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207204715 ബീന
230,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207204717 ഷീബ

188,കട��റം പുറേ<ാ�് , 
ൈക�ുളQര 
ഈ�് ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207204772 െസൽവറാണി
243,െപ,യിട#ു 
പുരയിടം,,മുതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207204812 -പമീള
1006,ഗലിലിനഗർ -
117,,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207205007 േമരി സാജിയ
691,Jളം 

േകാളനി,,ൈക�ുളQര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207205199 സഹായം
196,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207205258 റൂബി
970,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,േജാനകാ��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207205368 ഉഷ അഗ�ിൻ
6,സംഘംപുരയിടം,േപാർ$് 

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207205849 ബിയാ-ടീJ
556,ല�യഴികം 

പുരയിടം,േജാനക�Zറം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207206093 േമരി േഷാളി
11,�ംേകാളനി,,മൂതാ�ര 

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207206412 സിgധു

1038,Jേനഹതീരം.പളളി
േ#ാ$ം 

നhൂേകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207206583 െ�ല�

102,കട��റം 
പുറംേപാ�് , 

മുതാ�ര,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207206633 ഷാർല,്
981,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207207061 േമരിമീന
353,കടൽ��റംപുറംേപാ�് 
,,ൈക�ുളQര മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207208058 െസൽവി െജ
556,അൽേഫാൺസാ 
േകാേ$o ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207208266

െശൽവി 
വിൻ െസ5് 

849,മുHീം 
േകാളനി,േജാനക��റം,േജാ

നക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207208592 െ,ൽ2
185,ഫിഷർമാൻ  

േകാളനി,,േപാർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207208675 റീ,
2166,സംഘ 

പുരയിടം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207208796 േമരിബി(ു
160,കട��റംപുറംേ<ാ�് ,,

മൂതാ�ര െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207208864 \േളാറ
43,കടൽ��റം 

പുറേ<ാ�് ,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207209189 േസാണിയ
1334,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207209195 അമല
396,അേരാഗhമാതാ 
മ(ിരം,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207209237 ഇസെബല� 273,�ം േകാളനി,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207209334 മിനി 39,നhുേകാളനി,,,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207209467 Jമിത ബി 542,പ)ിപുരയിടം,,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207209717 േമരി ൈശലജ
1137,�ം 

േകാളനി,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207209845 സൂസ2
1142,�ം �ളിയറൻ J 
േകാളനി,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207209855

െസലിൻ  
േജാസ\

1060,േറാEഡയിൽ 
വഴൽപുരയിടം,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207210086 -ഫാൻ സീന
438,െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207210151 േജാJഫിൻ
460,പ)ി 

പുരയിടം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207210332 േമരി ബിനു
901,ഗലീലിേയാ 

േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207210409 െജനി
950,New 

Colony,,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207210447 െമറീന
905,ഗലീലിയാ നഗർ -

82,,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207210812 അ?2
589,കു?#ു 

വീ� ,േപാa$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207211424 േഡാറദാJ
1151,മാതാ 

നിവാJ ,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207211563 േശാഭിത

690,േതാ6ലഴികം 
പുടയിടം, ബീ[്  
സൗ#് ,,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207212149 വനജ
347,കട��റംപുറേ<ാ�ിൽ

,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207212352 സഹായറാണി
614,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,മൂ

താ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207212472 കനിEക
1427,മു�ീംേകാളനി,േജാനക

��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207212761 റീനാ ജയിംJ
1354,ആഷീർ 

ഭവനം,േപാർ$�െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207213033 അരുൾേമരി
175,കട��റം 

പുറംേ<ാ�് ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207214069 േഷാഭിത
1466,മു�ീം 

േകാളനി,,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207214070 ഷാഹിദ എJ
563,മു�ീം 

േകാളനി,,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207215083 സജീന.െക
688,സുരിയാനി 

പ)ിപുരയിടം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207215529 േജാJഫിൻ
96,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207215846 ൈഷലാ2

1053,തQളഴികം 
പുരയിടം 

േജാനക��◌ുറം,േജാനകപു
റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207219301 െ�ല�ാ
69,മാളിക 

വീ� ,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207219368 അലിമ
3096,Contronment, 

പുതുവൽപുരയിടം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207221513 അ[ാ2
1118,കടൽപുറേ<ാ�് ,വാ

ടി,വാടി േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222198

രജനി.എം.എ
J

61,സുറിയാനിപ)ിപുരയി
ടം,,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222377 റീന

867,Jേനഹതീരം 
നഗർ ,പളളിേ#ാ$ം,പ)ി

േ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222459 ഫിേലാമിന

167,കട��റം 
പുറംേപാ�് , വാടി , 

െകാല�ം,വാടി േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222468 അജി

344,കട��റം 
പുറംേപാ�് , 
ൈക�ുളQര 
ഈ�് ,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207222470 സുനിത

1125,സജി വിലാസം, 

േജാനക��റം, 

െകാല�ം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 690513

1207222476 േശാഭ
519,െപ,ാട#്  പുരയിടം, 

മുതാ�ര, െകാല�ം,മൂതാകര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222479 സബീദ

596,കട��റം പുറേ<ാ�് 
േജാനകപുറം 

െകാല�ം,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222480 പരിമള

557,മു�ീം േകാളനി, 
ൈക�ുളQര, 

മുതാ�ര,,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222487

സഹായ 
െശൽവി

125,കട��റം പുറേ<ാ�് , 
മുതാ�ര, െകാല�ം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222491 സുനിത

1172,കടൽ��റം 
പുറേ<ാ�് ,െകാല�ം,േപാർ$്

 െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222493 ജാൻ സി

924,ഫിഷർെമ5്  
േകാളനി,െകാല�ം,േപാർ$് 

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222495 അനിത

136,മാണികh2ാൾ 
പുരയിടം, ൈകകുളQര 

െവ�് ,മൂതാകര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222496 െഹൽമിനിസ

106,പഴയ വീ� , 
േജാനക��റം, 

െകാല�ം,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222504 േമരി ലിനി

518,ഫിെഷർെമൻ  േകാളനി, 
മൂതാ�ര, 

െകാല�ം,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222507 ജസീ>

1301,ഫിഷർെമ5്  
േകാളനി,ഷാേളാംനഗർ -

40,,േപാർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222508 മറിയം

1211,ഫിഷർെമ5്  
േകാളനി,േപാർ$്  
െകാല�ം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222511 േ-തസhാ
1299,ഫിഷർെമ5്  

േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222512 -പീയ

105,ഫിഷർെമ5്  
േകാളനി,ശാേലാം നഗർ 

േപാർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222522 േമരി െസലിൻ

156,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,െകാല�ം,േപാർ$് 

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222526 ഉഷ
156,ഫിഷർെമൻ  

േകാളനി,േപാർ$�െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222534 ച-(
666,അരവയൽപുരയിടം,

േപാർ$് .,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222539 െ�ഫിന എം
147,ഫിഷർെമൻ  

േകാളനി,േപാർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222541 വിനിത
995,ഫിഷർെമൻ  

േകാളനി,േപാർ$്  െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207222729 േജാJ

428,െസ,ിൽ െമ5്  
േകാളനി, 

മൂതാ�ര,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222743 ആേരാഗhേമരി
213,കടൽപുറം, 

പുറംേപാ�് ,,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222760 പുനിത

236,കടൽ��റം 
പുറംേപാ�് , മുതാ�ര, 

െകാല�ം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222768 െഹലൻ
28,കട��റം 

പുറേ<ാ�് ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222769 ഷീജാ

310,കട��ംറം 
പുറേ<ാ�്  

േജാനകപുരം,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222780 േറാജ
986,ഗലീലിയ 

േകാളനി,പള�ളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222784 ലൂർ/
754,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222799 ആ|J

202,കട��റം 
പുറംേ<ാ�് ,േപാർ$് 

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222802 അൽേഫാൺസാ
949,ഗലീലിയ 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222804 േമരിത@ം
54,െപ,ാട#്  

പുരയിടം,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222806 േമരിസുധ
615,ഫിഷർെമൻ   േകാളനി 
 സൗഹൃദാ നഗർ,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222812 ഫാ#ിമ
996,ഗലീലിയ 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222818 േജhാതി
852,മു�ിം 

േകാളനി,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222819 െനസീറ
695,ച(നഴികം 
പുരയിടം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222820 കൗസലh
530,മു�ിം 

േകാളനി,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207222824 േഷർളി
638,മു�ിം 

േകാളനി,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222825 േമാളി 557,മു�ിം േകാളനി,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222833 േമരിേജായിJ
513,കട��റംപുറേ<ാ�് ,മൂ

താ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222890 മിനി
976,Jേനഹതീരം-

143,,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207222893 മിനി
142,റീ-െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207228056 േമരി സുജ

135,കട��റം 
പുറേ<ാ�് ,മൂതാ�ര 
ൈക�ുQര ഈ�് േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207228385 േസാണിയ
289,ഗാtിനഗർ ,പ)ിേ#ാ

$ം െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207228868 -പസ?
929,ഗലീലേകാളനി,പ)ി

േ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207229084 റീന
939,ഗലീലിയ 

േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207229268 േസാണി
960,ഗലീലിയ നഗർ 

119,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207229393 ഫാ#ിമ
571,കുള#ുവിളാകം 
പുരയിടം,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207229717 ആരിഫാബിവി
236,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207229889 സേരാജം
947,ഗലിലി 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207229901 വയല,് 
919,ഗലീലി നഗർ 
71,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207229984 ൈഷനി

1461,െസ�Cറി നഗർ 
േഡാൺേബാJേ�ാനഗർ ,പ

ളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207231115 ജലീല എം
647,മു�ീം 

േകാളനി,േജാനകപുരം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207231121 സീന#് 
77,തQളഴികം 
പുരയിടം,കേ[രി േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207231992 ഗീത ബി 645,മു�ീം േകാളനി,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207235280 േമരി 431,�ംേകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207235355 ൈഷനി
120,ഫിഷാർെമൻ  
േകാളനി,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207237288 ജാJമിൻ
1339,കട��റം 

പുറേ<ാ�്,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207237663

നിർ2ല 
റാണി

119,കട��റം 
പുറേ�ാ�്,മൂതാകര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207238989 േശാഭന
353,കട��റം 

പുറേ<ാ�്,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207239115 സരിത
904,ഫിഷർെമൻ  

േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207239398 േമരി. എ
149,കട��റം 

പുറേ<ാ�്,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207239936 െടൻ സി
1306,ശാേലാംനഗർ 
45,േപാർ$്  െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207239952 ലി5ാേമരി
1161,െസ,ിൽെമ5് 

േകാളനി,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207240081 എൽസബ#് 
165,കട��റം 

പുറേ<ാ�്,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207240176 േജാഷിനി.എ
141,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,േപാ൪$് േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207241032 അ സൂറാബീവി
427,Jേനഹ നഗർ 

82,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207241086 സബീന
468,മരN�ാരഴികം,െകാ

ല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207241345

േശാശാ2 
ആർ

372,കട��റം 
പുറംേ<ാ�്,ൈകകുളQര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207241803 ഫാ#ിമ
318,കട��റം 

പുറേ<ാ�്,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207241914 മറിയ�ു$ി
430,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,മൂ

താ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207241985 റാണി
74,കട��റം പുറംേപാ�് 

 മൂതാ�ര,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207244118 മറിയാ2
1248,കട��റം 

പുറേ<ാ�്,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207244881 താഹിറ
22,പുതിയവീ�,േജാനക��

റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207245528 റീനാ
441,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207245537 േരണുകേമരി
319,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207245540 േജാJഫിൻ
415,കട��റംപുറംേബാ�്,

മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207245936 വാസ>ി
339,കട��റംപുറേബാ�്,

മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207246418 ൈസമൺ
347,കട��റം 

പുറേ<ാ�്,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207246433 മിനിേമരി
1109,റീെസ,ിൽെമ5്േകാള

നി,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207246769 ജJ ല,്
183,റീ-െസ,ിൽെമg^ 
േകാളനി,പ)ിേ#ാടം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207246839 െമേഡാണ
451,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,മൂ

താ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207246844 ആൻ സി 679,Jേനഹനഗർ ,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207246847 േമരി അജിത
464,തQളഴികംപുരയിടം,

േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207247271

േജാJ 
വിൽ-ഫk

48,-പജാപതി 
ഹൗJ,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207247324 സാബീന
176,എ[് ആൻ ് സി 

േകാബൗ6്,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207247624 ൈഷലജ
529,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207248099 പുനിത
121,സി എJ നഗർ 
82,മൂതാ�ര െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207248183 അനുല
850,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,
സൗഹhതർ  നഗർ േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207248189 േശാബി
946,മുനിസി�ൽ 
േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207248360

സഹായേമരി 
എം

528,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207248362 ശുഭ
568,മൂ�ീം 

േകാളനി,േജാനകപുറം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207248495 ആനിJേമരി
230,കടപുറം 

പുറംേപാ�്,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207248815 േമരിനളിനി
317,മു�ീം 

േകാളനി,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207249020 നിർ2ല

192,ഷാേലാം നഗർ 
ഫിഷർമാൻ  

േകാളനി,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207249129 �ിേമാണ
439,െസ,ിൽെമg^ 
േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207250447 വിജയ
453,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207250513

േമരി 
ജാകCുലിൻ

394,ആേരാഗhമാതാ 
മ(ിരം,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207250647 അജിTകുമാർ
947,ഗലീലിയ 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207250695

െജൽ-ഫ$് 
റാണി

659,മു�ീം 
േകാളനി,േജാനകപുറം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207250800 കവിത
370,കട��റംപുറേ<ാ�്,മൂ

താ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207250928 െഷമീന
203,ആ,�കാൽ 

പുരയിടം,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207251024 ൈസനബ 442,മദീന മൻ സിൽ ,െകാ േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207251450 രാജി
935,ഗലീലിയ നഗർ 

935,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207251660 േമരി െ�ല�
879,ഗലീലി നഗർ -
17,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207251815 ൈലസാ
20,സംഘം 

പുരയിടം,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207252813 റീന

134,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,ഷാേലാം നഗർ -

21,േപാർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207253000 സജിന
76,ച(നഴികം 

പുരയിടം,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207254121 വിർജിൻ
362,കട��റം 

പുറേ<ാ�്,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207254600 ജിജി
410,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207255614 ഡാള2
868,െസ,ിൽെമ5് 

േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207257361 േജാJ
515,െപാ,ാട#് 

പുരയിടം,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207257529 െല,ിഷാ
1053,മരN�ാർ വയൽ 

പുരയിടം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207257808 െറജി
731,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207257905 സനൂജാബീഗം
874,ക6#ിൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207257907 അനീഷ
398,ആേരാഗhമാതാ 
മ(ിരം,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207261016 െ,ൽമ
1275,ഷാേലാം 

നഗർ ,േപാർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207262236 നിസാബീഗം
820,-ശിവിലാസം,രാമൻ കുള

Qര  െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207262271 ലത
305,കട��റം 

പുറേ<ാ�്,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207262909 നദീറ
439,തQളഴികംപുരയിടം,

േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207262913 സുനി
994,ഗലീലിയ നഗർ -

52,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207263399 െമർളിൻ
427,െസ,ിൽെമ5് 
േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207263923 ഭാനുമതി.ആർ 835,,ിഎJ ഇല�ം,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207264424 മ�ു
137,നhൂ 

േകാളനി,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207264816 രജനി
635,ഫിഷർെമൻ  

േകാളനി,േജാനകപുറം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207265088 സൂസി
730,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,

േകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207265270 എ. സഫർനിH
622,ചിറയിൽഹൗJ,െകാ

ല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006
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1207265505 േസാണിയ
704,ൈക�ുളQര 
ഈ�്,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207266045 േമരി അമുദ
436,െസ,ിൽെമ5് 
േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207266418 ജൂലി,് 
439,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207266700 ഹസീന
1472,കാ+ിര#ുംവീ�,

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207266731 ജയ>ി
212,കട��റം 

പുറേ<ാ�്,മുതാ � ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207267695 നിഷ
1238,ഗലീലിയ നഗർ 

125,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207268209 േപാൾ
66,സംഘം 

പുരയിടം,േപാർ$് േകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207268444 െജറാൾഡാ
593,മു�ീം 

േകാളനി,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207268483 േജാളി എ
463,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207268742 ലിസി
618,മു�ീം 

േകാളനി,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207269330 േമരി

314,വർഷാ 
െഡയിൽ ,മൂതാ�ര 

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207270050 െറജീന ബി
832,�ം േകാളനി, ഹൗJ 

നം-50,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207270436 സുനിത
872,ഗലീലിയ നഗർ -

79,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207270685 െറജീന
549,ഫായിJ 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207270988 െമറിൻ
647,മു�ീം 

േകാളനി,േജാനക��റം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207271033 ലി,ിൽ `വർ
133,ലി,ിൽ `വർ 

മ(ിരം,േപാർ$�െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207272286 ലിജി

1257,ഫിഷർെമ5് 
േകാളനി,ശാേലാം നഗർ 
ഒ?് േപാർ$് െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207272623 ടിേനാ
83,ഫിഷർെമ5് 
േകാളനി,േപാർ$് േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207272706 -പീയ

1384,അനു-ഗഹ നഗർ -
187,പ)ിേ#ാ$ം,പ)ി

േ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207272765 ലത 328,�ം േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207274375 ശരണh വി
316,�ം േകാളനി 
മൂതാ�ര,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207274575 അനിത
381,െപ,ാട#് 

പുരയിടം,മുതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207274784 ഇ(ിര

360,കടൽപുറം 
പുറേ<ാ�്  

മുതാ�ര,മുതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 689696

1207275112 ആൻ സി
519,െപ,ാട#ു 

പുരയിടം,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207275709

െജനിഫർ 
റാണി

319,കടൽപുറം 
പുറേ<ാ�്,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013
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1207275803 മിനി
958,ഗലീലിയ 

നഗർ ,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207275950 ജിൻ സി പി
533,മുസീഠേകാളനി,മൂതാ�

ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207276009 േമരി ശാരദ
486,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207277071 െറജീന
77,Jളം േകാളനി,ബീ[് 

െവ�് മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 690573

1207279272 ശരണh
384,കട��റം 

പുറേ<ാ�്,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207279616

വിജിത 
െഹർബർ$് 54,�ം േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207280561

െജസി േമാൾ 
ജയിംJ

240,തു6ുപറ<്   
ത@േ=രി,ത@േ=രി േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207286544 േസാണി
1426,െസ�Cറി 

നഗർ,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207286741 േമരിബി(ു 709,�ം േകാളനി,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207287706 ജിനി
422,ഫിഷർെമൻ  

േകാളനി,ശാേലാം നഗർ േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207290079 ധനh
1208,കട��റം 

പുറംേ<ാ�്,മൂതാ�ര േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207290248 െടലീല
1410,ഷാലു 

ഭവൻ  ,െസൻ �ുറി നഗർ േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207293196 സുമി-ത

394,കട��റം 
പുറgേപാ�്,മൂതാ�ര 

െകാല�ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207293521 സിtു എJ

747,കാള#ൂർ പുരയിടം 
െസ�ുറിനഗർ ,പളളിേ#ാ

$ം േപാർ$് െകാല�ം (െവ�്) 691020

1207195041 റാണി
734,ഉ]ിേയശുേകാളനി,െകാ

ല�ം േപാർ$് െനടുംപന 691013

1207016244 ഹസീന
151,ആ,�കാൽ പുരയിടം 
ഹസീനമൻ സിൽ ,പരവൂർ േപാർ$് പരവൂർ 691301

1207222474 മുംതാJ

576,സുനാമി`ാ,് 
ധവള�ുഴി 

മൂർ#ികാW,മvനാ� േപാർ$് മvനാ� 691013

1207016811 -ഫാൻ സിJ
1048,സംഘം 

പുരയിടം,േപാർ$് േപാർ$് മു6N�_ 691006

1207017089 േ-തസൃ◌ാ
679,കാളിേ[രി 

വീ� ,,പളളിേ#ാ$ം േപാർ$് മു6N�_ 691006

1207219928 നിർ2ല
1094,പുതുവൽ 

പുരയിടം,പ)ിേ#ാ$ം േപാർ$് മു6N�_ 691006

1207012034 െഷരീഫ ബീവി
1616,റയിൽേവ 
േകാേ$o ,െകാല�ം ഭരണി�ാW ഇരവിപുരം 691001

1207084316 േമാഹിനി
258,കമലാനിവാJ ,ഭരണി

�ാW ഭരണി�ാW ഇരവിപുരം 691016

1207085310

ലതിക എം 
െക

776,തvിൽകിഴ�തിൽ ,ഇര
വിപുരം ഭരണി�ാW ഇരവിപുരം 691011

1207085521 സുഭ-ദ
765,ത[5ഴിക#്  
വീ� ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW ഇരവിപുരം 691011

1207085576

ഫാ#ിമാ�ു
+് 

558,െവളിയിൽവീ� ,ഇരവി
പുരരം ഭരണി�ാW ഇരവിപുരം 691011
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1207185654 ആർ .ലീല
1289,അയിർകം 
വീ� ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW ഇരവിപുരം 691011

1207186009 റജൂല
604,കു$�)ി 

െത�തിൽ ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW ഇരവിപുരം 691011

1207202763 മിനിേമാൾ
275,അഭിലാE 

ഭവൻ  ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW ഇരവിപുരം 691011

1207203319 ആശ
177,ഗീതമ(ിരം,െതേ�വിള,

,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW ഇരവിപുരം 691016

1207215100

മാ#ുഷാ 
ബീവി

275,മു}സിനാ 
മൻ സിൽ ,,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW ഇരവിപുരം 691011

1207237817 േബബി
665,േബബി 

വിലാസം,െതേ�വിള ഭരണി�ാW ഇരവിപുരം 691016

1207240686 സുമീന
669,ക]നഴികം,ഇരവിപു

രം ഭരണി�ാW ഇരവിപുരം 691011

1207249197 സgധhാ
217,സthാ 

ഭവൻ  ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW ഇരവിപുരം 691011

1207258973 മിനി
437,കാവിെ5 

െത�തിൽ ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW ഇരവിപുരം 691011

1207264454 റജീല
622,െകാ[�കടക#് 

കിഴ�തിൽ ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW ഇരവിപുരം 691011

1207266449 സബിത
946,ത[ിലഴികം,ഇരവിപു

രം ഭരണി�ാW ഇരവിപുരം 691010

1207294074 ബി(ു

478,െത�ഴിക#്  
വട�തിൽ  

Jേനഹനഗർ ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW ഇരവിപുരം 691011

1207007395 ബുEറാബിവി
1532,െത,ി�ുഴി,െതേ�വി

ള ഭരണി�ാW െകാല�ം (ഈ�്) 691016

1207011072 കർളീന
3041,ഡിേ�ാപുരയിടം,,െകാ

ല�ം ഭരണി�ാW െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011123 റഷീദാബീവി 3090,സലീംമൻ സിൽ ,,െകാല�ം ഭരണി�ാW െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011280 മേഹശCരി

187,വയലിൽ 
പു#ൻ വീ�,കേ5ാൺെമ5്

 െകാല�ം ഭരണി�ാW െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011625 സജീന
3077,െകാ[�മ�ാനിപ)ി

പുരയിടം,,െകാല�ം ഭരണി�ാW െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013111 മീനാകുമാരി
1214,നാടാർ 

ബിൽഡിംs ,െകാല�ം ഭരണി�ാW െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011590 പാറു�ു$ി
3062,പുതുവൽപുരയിടം,ക

േ5ാൺെമ5് െകാല�ം ഭരണി�ാW െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207085595 കമർനിസ
8069,കൂ$�)ി 
കിഴ�തിൽ ,,ക ഭരണി�ാW െകാല�ം (െവ�്) 689696

1207216029 എJ . ഷീജ 601,അബി-ശീ,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207216268

സിgധു.െക.ആ
ർ 627,കളഭം,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207216602 സുമ
1299,അധികരിയഴികം,ഇര

വിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207216610 ഷീലാ കുമാരി
497,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207003366 േജhാതി
486,ഹരിനിവാJ ,ആ-ശാമം
 േനാർ#് ,,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207006376 സിംല.L.

1310,സിംലമൻ സിൽ ,,ഇരവി
പുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691010
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1207007175 സബൂറാ
495,ആഷി�് 

മൻ സിൽ ,മു6�ൽ ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207008010 േശാഭിത 432,കായാവിൽ ,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207008015

എJ .വിജയകു
മാരി

1481,അശCതി 
ഭവൻ  ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207008159 മായ
1806,േതാ6ലിൽ 
വീ� ,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207008221 മുരുകൻ

1371,കിളകീളെതQിൽ 
വയലിൽപു#ൻ വീ� ,െത

േ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207008250 ഗീത രാജൻ
977,ശാരദ 

ഭവൻ  ,വടേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691010

1207008251 ഷീല
1842,ൈപേനരിയിൽ 

വീ� ,െതേ�വിള െകാല�ം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207008303 സീന#് 
85,തJനി മൻ സിൽ 

,,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691001

1207008441 ഐഷ#് 
1913,നിഷാമൻ സിൽ ,െതേ�

വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207008459

സുജാതച-(
േബാJ

641,െതേ�കു,ി 
െത�തിൽ ,െകാല�ം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207008706 െക.ലീല
711,മു-പേ=രി 

വീ� ,,ഭരണി�ാW ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207009522 -ശീമതി.വി
1691,ഉ]ിനിവാJ ,െതേ�

വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207009593

തൗഫി�റിJ
വാൻ

609,ഹിനമൻ സിൽ  
Jേനഹ 

നഗർ,Jേനഹനഗർ ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207009650 സരിന
625,േതാ6ലിൽവീ� ,െതേ�

വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207009945 മുേകE
73,മ�ു 

നിവാJ ,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207010949 വിലhം.എJ
3129,െസ5് ആ5ണി 
േകാേ$o,കേ5ാൺെമ5് ഭരണി�ാW മു6N�_ 691001

1207011562 ജി.രാജ2
2924,െപരു<)ി െതാടി, 
െതേ�വിള,,െകാല�ം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691001

1207011731

േമബിൾ 
അല�J

248,േസാമ വിലാസം 
ലയിൻ  ,,േപാളയേ#ാ� ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207014460 ബഷീർ
1498,സഹൃദനഗർ ,,ഇരവി

പുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207016064 ഫാസില
1562,നടN�ാവിൽ 

പുരയിടം ,,ഭരണി�ാW ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207016707 ൈഷമ
1040,െകാേ?#്  

െത�തിൽ ,,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207017224 ലില�ി
1860,പുതുവൽ 

പുരയിടം,െവടി�ു?് ഭരണി�ാW മു6N�_ 691001

1207017368 ഷഹുബാന#് 
1221,െകാേ?#് 
വീ�,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207030606 ഷീല
804,കു$�)ികിഴ�തിൽ 
േകാളനി,,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207039006 ശശികല
1762,പാർpതി 

ഭവൻ  ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207080946 സജില
560,െനടു@6 

െതാടിയിൽ ,,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016
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1207082707 ൈഷല
1305,സരJഭവൻ  ,ഇരവിപു

രം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207082734 രമണി
152,രമണീ 

ഭവൻ  ,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207082781 സരള
1465,ലീനാഭവൻ  ,ഇരവിപു

രം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207083259

ശിവരTനം 
െക

1530,ഇടN�,ംവീ� ,െതേ�
വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207083314 രാജ2
1467,കളിയിലഴിക#ുവട

�തിൽ ,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207083395 അ2ിണിയ2
840,പനേQാ$്  
വീ� ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207083531 സജിത

1920,വലിയവീ$ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207083564 ദർ=നാംബിക
1609,പുEപ 

ദർ=ാർചന,െകാല�ം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207083591

ബാലച-(ൻ  .
ബി

638,വയലിൽ 
വീ� ,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207083645 അംബിക
1724,കു?#്  
വീ� ,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207083659

വി.േദവികുമാ
രി

695,സൂരh-പസാദവിലാസം,

ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207083666 രാധാമണിയ2
1820,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207083699 റജീല
444,ചി,ാ,ിൻ  

െതാടിയിൽ,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207083713 സിtു എൽ
766,ഉഷാമ(ിരം 

െതേ�വിള,ഭരണിN�ാW ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207083747 ബാലമുരളി
638,പാർpതിനിവാJ ,ഇര

വിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207083760 ജൂബിനിഷാ
2210,നിഷാ/ 

മൻ സിൽ ,മാടൻ നട ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207083785 ഉഷാകുമാരി
14678,വലിയവീ$ിൽ 
െത�തിൽ ,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207083935 ശാരദ
1613,കടക#ുവീ� ,െതേ�

വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207083939 കു+ുേമാൻ
146,ഇഴാംവാതു�ൽ ,െത

േ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207084008 -ശീജ െജ
966,െകാ[�വീ$ിൽ 

േതാ6ലിൽ ,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207084032 പ@ജാUിയ2 831,മഠ#ിലഴികം,െകാല�ം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207084035 ബാലകൃEണൻ 953,പ�മി,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207084036

അംബികാകുമാ
രി െക എJ

1697,ചി,ാ,Zർെതാടിയിൽ ,
െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207084049 നിർ2ല
1522,വയലിൽപു#ൻ  

വീ� ,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207084086 ശhാമള
871,മഠ#ിലഴികം,െതേ�

വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207084087

ആന(വല�ിയ
2

804,വലിയവീ$ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

Page 584 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207084104 കൃEണകുമാർ
1969,നാരായണാലയം,െത

േ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207084105 ഇ(ിര
1682,ഇ(ിരാഭവനം,െതേ�

വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207084115

ച-(ികാ 
കുമാരി 596,ചാകh5ഴികം,മാടൻ നട ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207084230 രമhാേമാഹൻ

1911,േപാളയിൽ 
െതാടിയിൽ 

വീ� .െതേ�വിള,െകാല�ം 
െതേ�വിള ഭരണി�ാW ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207084358 അംശുവതി
1809,േതാ6ലിൽ 
വീ� ,,െകാല�ം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207084359 രമണി
1706,െതേ�േതാ?ലിൽ ,െത

േ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207084387 മേഹശCരി
202,അന>ഴിക#്  
വീ� ,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207084397 ലത 1093,ഉ-താടം,,െകാല�ം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207084411 വാസ>ി
1870,പയേനരിപടി+ാ,തി

ൽ ,െകാല�ം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207084494 ബീവിമു#് 
177,െവളിയിൽപു#ൻ  

വീ� ,കാവൽപുര ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207084984 കു+ുേമാൾ
282,കാ$� വയൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691010

1207085006 ഉൈമബ
1873,പറ@ിയാമൂ� ,പ)ിമു

�് ഭരണി�ാW മു6N�_ 691010

1207085128

സുൈബദ 
അdദുൽറഷീ/

197,െഷഫീ�് മൻ സിൽ ,പള
ളിമു�് ഭരണി�ാW മു6N�_ 691010

1207085378 -പഭാവതി
925,വലിയ 

വീ� ,,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085181 സബീന എJ
1297,േകാേ?#ു 

െത�തിൽ ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085191 സിgധു
1587,വല�ി�ുള#്  

വീ� ,ഉ-താടം,,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085360 -ശീേദവി
644,രാഹുൽനിവാJ ,ഇര

വിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085222 എJ .ലളിത
1132,-പകാ� 

മ(ിരം,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085275 വിജയകുമാരി
1324,മു�റേ[രിയിൽ 
വീ� ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085276 ൈസര-(ി
1116,ക$ിയിൽ 
വീ� ,ഭരണി�ാW ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085281

അ<ിളി 
കുമാരി

1221,െവളിയിൽ 
വീ� ,െകാല�ം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085296 െമഹർബാൻ
684,േകായ��റം 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085301 പാർpതിയ2
814,കൂ$�)ി െത�തിൽ 

,,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085367 ഗീത
904,തി$യിൽവീ� ,ഇരവിപു

രം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085382 ഉഷാകുമാരി
1959,അധികാരിയഴികം,ഇര

വിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011
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1207085391 സാവി-തി
1200,െകാടിയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085403 മാജിദ ബീവി
1310,മു-പേ=രി വീ� 

,,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085410

അdദുൽസ
ലാം

152,േകായി��റ#്  
വീ� ,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085441 ഉ]ിമായ
279,9ാവിള 

വീ� ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691021

1207085462 ജയ-ശീ.എം
1123,അനിതാ 

മ(രിം,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085515 ഷീജാ2
1916,അധികാരിയഴികം,

െകാല�ം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085711 അനിത
1786,ക$ിയിൽ 
വീ� ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085517 സുധി പി
1331,ക$ിയിൽ 
വീ� ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085530 ജുൈബരhാ
1086,മു�റേ=രിെതാടിയിൽ ,

െകാല�ം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691019

1207085540 േഗാമതിഅ2
1333,ക$ിയിൽ വീ� 

,,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085560

േഗാപാലകൃE
ണ പി) 

എൻ
647,അധികാരിയഴികം,ഇര

വിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085585 ഷീല
701,െകാ[�കട#് െത�തി

ൽ ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085598 നബീസ

1050,െകാേ?#്  
െത�തിൽ 

വീ� ,മു6N�ൽ ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085604 ഓമന
1231,െവളിയിൽ 
വീ� ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085606

പി.പുEപവ
തി

906,സദാശിവ 
നിവാJ ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085654 രജനി
340,ക][നഴികം,ഇരവി

പുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085658 ത@[ി
1230,എ.െക.ജി 

ജംsഷൻ  ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085660 -ശീേലഖ
1023,െകാേ?#്  

െത�തിൽ ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085666

സുബാE 
ബാബു  ആർ

1424,കളിലിൽ 
വീ� ,െകാല�ം 
േകാർ�േറഷൻ ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085697 ബീമ 1065,കടഅvം,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085704 അനീസാ.എJ
973,കുറുേവലിൽ 

പുരയിടം,മു6N�ൽ ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085776 മുംതാJബീഗം
657,അജാJ 

േകാേ$o ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085778 രTന2

248,െകാ[�വീ$ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,,ഇരവിപു

രം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085790 ലീല
614,ക$ിയിൽ 

വീ� ,,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085803 േബബിജയ
294,മംഗല#്  വീ� 

,,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207085804 സേനാo
87,െകാടിയിൽ 

െത�T ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016
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1207085843 ബി(ു

1903,െകാ[�വീ$ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207086454 ജയസിനി
1056,കുളQര 
വീ� ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207087386 ജേറാൺ
314,ആ,�കാൽപുതുവൽ ,ഇ

രവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207091000 േശാഭ
1337,അന>ഴികം,െതേ�

വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207109043 ലളിത

1460,വലിയ വീ$ിൽ 
പടി+ാ,തിലൽ ,ഇരവിപു

രം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207185470 റഫീ�
803,പടി��ര 

വീ� ,ഇരവിപരും ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207185471 ഹസീന
1083,നിഷാന 

മിപൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207185487 േമാനിഷ 1149,ദCാരക,ഇരവി��രം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207185524

സജറ#്  
ബീവി

797,കു$�)ി 
വീ� ,,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207185551 കനക2
1162,ര�മി 

വിലാസം,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207185725

േബബിവിേനാ
ദിനി

1176,കു$�)ികിഴ�തിൽ ,,
ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207185920 ബി(ു
884,മു�റേ=രിെതാടി,ഇര

വിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207185924 ശാ>
1350,മനു 

നിവാJ ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207185926 െനജില 87,ക]നഴികം,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207185960 വിജയകുമാരി

1072,െപാ?v#്  
വയലിൽ 

വീ� ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207186039 ഷാജഹാൻ
1268,പീടികയിൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207187604 വസ>
2239,എം.സി 

േകാളനി,േപാളയേ#ാ� ഭരണി�ാW മു6N�_ 691001

1207203250 രവീ-(ൻ  .എൻ
740,ആദി[�ിളള വീ$ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207205182

എJ . 
സുൈബദാബീ

വി
182,സൂരo 

വീ� ,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207205987 -ബി5ാ
593,െബൻ  

േകാേ$o ,,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207206947 ലതിക
1369,േമാഹൻ  

നിവാJ ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207208309 സലീന സലാം

441,ഷിജിൻ  
മൻ സിൽ ,െതേ�വിള.പി.ഒ,

െകാല�ം-16,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207210118 ജയ-ശീ

241,പുലിയവീ$ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207211273 രാജലU് മി

1359,വലിയ വീ$ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ 

വീ� ,ഇരവിപുരം,,ഇരവി
പുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011
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1207211403 അ<ിളി

492,അന>ഴിക#്  
വീ� ,,െതേ�വിള 

മു6N�ൽ ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207212693 അദബിയ#് 
549,പ6ാലN�ൽ ,െതേ�

വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207213193 ൈഷലകുമാരി
1225,അനു 

ഭവൻ  ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207213843 സൂസി
974,എJ . എJ . 

േകാേ$o ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207222329 ബീന.െക

974,കണ�പിളളവീ� ,ഇര
വിപുരം,െകാല�ം,,ഇരവിപു

രം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207222346

ഗീതാകുമാരി 
പി

1422,കളീലിൽ വീ� 
,,െകാല�ം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207222444 വിചി-തകുമാർ
1437,െവളിയിൽവീ� ,ഇരവി

പുരം,,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207222537 സുജാത

924,വലിയവീ$ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ 

,,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207222555 പുEപ2
519,പുEപ#്  വീ� 

,,െതെ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207228520 ജയ-ശീ
1071,ഞാവലഴികം,െതേ�

വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207229422 ഓമന ,ി 628,ഞാവലvം,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207230370

വ�.എJ.കു
മാർ

530,അമൃതകൃപ,െതേ�വി
ള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207235226

മിനി 
സജികുമാർ

995,പ/മവിലാസം,ഇരവി
പുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207237862

ഷാഹിദ സി 
എം 197,കൃപ,ഭരണി�ാW ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207237935 ഗീത

1042,ഗീതാ ഭവനം 
െപാേ?#ു 

പടി+ാ,തൽ  
സർ�ധാര 

നഗർ ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207238663 സിgധു
599,കൂ$�)ി 

െത�തിൽ ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207240792 ൈനജു
748,െകാേ?#് 

െത�തിൽ ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207240949 ച-(മതി
291,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ�,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207242493 അനിത 470,ഹമീദിയ,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207243604 ജയ-ശീ വി
521,വലിയവീ$ിൽ 
െത�തിൽ ,മാടൻ നട ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207243690 ഷിമി
1501,േകാേ?#്കിഴ�തിൽ

,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207244574 സജിനി

1235,േപാേളവയലിൽ 
പുരയിടം         

അലയൻ J 
നഗർ ,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207245041 സീത
367,കിഴേ�ൈപേതരിയിൽ ,

െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207247895 അജിതകുമാരി
195,കു?#് 

വീ�,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016
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1207248452 സുശീല
182,വയലിൽവീ�,ഇരവിപു

രം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207248775 ശhാമള
702,ക$ി�ണവയൽ ,ഇരവി

പുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207249354 ഭവാനി
956,രാഹുൽ 

ഭവൻ  ,െകാല�ം മാടൻ നട ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207249620 അനിത
1265,കട#ൂരഴികം,ഭരണി

�ാW ഭരണി�ാW മു6N�_ 691010

1207250285 അജിതകുമാരി 166,ൈചതനh,ഭരണി�ാW ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207250827 ൈഷലജ 485,ഉഷH്,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207251291 ജയ-ശീ.എ
101,രാഹുൽ 

നിവാJ,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207252707 റംല#്
687,മു-പേ=രി 

െതാടിയിൽ ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207252894 ഗീത
1362,മു�റേ=രി,V.A 

ഭവൻ  ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207255242

േമരി ബി(ു 
ഇ

493,മറിയാ 
ഗാർഡൻ J,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691001

1207256592 അ<ിളി
1027,േതാ6ലിൽവീ�,െകാ

ല�ം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207257702

സുൽബ#് 
സലിം

1654,മു-പേ=രി,ഇരവിപു
രം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207259291

അമീനാകുമാരി
  െക എH്

27,പ6ാലയ�ൽ 
കിഴ�തിൽ ,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207259771 േബബി
1142,മു-പേ=രി 

െതാടിയിൽ ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691001

1207263774 മിനിേമാൾ
1600,വിജയമ(ിരം,ഇരവി

പുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207265007 റാഹില
1047,ജിനാൻ  

മൻ സിൽ ,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207265688

ബി(ു എJ 
ആർ

1678,നീലാംബരി,ഇരവിപു
രം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207268910 ബി(ു ആർ
970,-ശീേദവിമ(ിരം,െതേ�

വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207270927 ജലീല 446,,ി.െക.ഹൗJ,െകാല�ം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207271169

അXജു 
ച-(ൻ

878,നടയിൽ 
കിഴ�തിൽ ,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207272794 താര ബി

446,േതാ6ലിൽ വീ�, 

എ.ആർ .എൻ  .133,െതേ�വി
ള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691010

1207275194 രജനി എം
619,-ശീന(നം Jേനഹ 

നഗർ ,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207275213 സീത എJ

876,ശhാമ 
നിവാJ,െതേ�വിള  

പി ഒ   െകാല�ം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207276240

രാേജശCരി 
എം എJ

1423,കളിയിലിൽവീ�,െകാ
ല�ം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207276358 മ�ു
919,െതേ�കു,ി 

െത�തിൽ ,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207290796 ജയലU് മി 963,ഐശCരh,െതേ�വിള ഭരണി�ാW മു6N�_ 691016

1207291803 േ-പമകുമാരി
565,െകാ[� 

വീ�,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011

1207294797 ൈലലബീവി
58,തി$യിൽ 

വീ�,ഇരവിപുരം ഭരണി�ാW മു6N�_ 691011
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1207003868 േബബി പി 3267,അജിE ഭവൻ  ,െകാല�ം ഭരണി�ാW വടേ�വിള 691001

1207005285 േമരി�ു$ി
1352,ലീലാ 

വിലാJ ,െകാല�ം ഭരണി�ാW വടേ�വിള 691008

1207006115 േമാള2
1035,ബി ആർ എ 

േകാേ$o A/54,,വടേ�വിള ഭരണി�ാW വടേ�വിള 691010

1207006166 -പസ? 16,കുമാരമ(ിരം,പ$#ാനം ഭരണി�ാW വടേ�വിള 691021

1207008129

േമബിൾലിേയാ
ൺ

68,പുEപവിലാസം,േപാള
യേ#ാ� ഭരണി�ാW വടേ�വിള 691016

1207009495 േഷർളി
410,പൂേ>ാ�പടി+ാ,തി

ൽ,വടേ�വിള ഭരണി�ാW വടേ�വിള 691010

1207011565 െനബുറ

2811,പ>nളാവില വീ�  
ശാ>ിനഗർ 

അയ#ിൽ ,െകാല�ം ഭരണി�ാW വടേ�വിള 691001

1207011834 മല�ിക

2420,ന<ർ 202 എൽ , 
െറയിൽേവ 

കCാർേ$RJ ,െകാല�ം ഭരണി�ാW വടേ�വിള 691001

1207013792 റാണി
2042,േഫൺJ 
െഡയിൽ ,െകാല�ം ഭരണി�ാW വടേ�വിള 691010

1207090504 ൈലല 427,ചിറവയൽ ,മQാ� മQാ� ഇരവിപുരം 691005

1207216679 അമൃതവല�ി

983,വയലിൽ 
പു#ൻ വീ� 

പുളി�ൽെതാടി 
കരിേ�ാ�,കരിേ�ാ� മQാ� കിളിെകാല�Za 691005

1207217077 റംലാബീവി
213,കല��ംപുറ#ുവയലിൽ
 പു#ൻ  വീ� ,മQാ� മQാ� കിളിെകാല�Za 691015

1207001009 മ�ു
174,േഗാകുൽ 
നിവാJ,മQാ� മQാ� കിളിെകാല�Za 691015

1207004040 ഷാജഹാൻ
1227,െപാ?ാമിന 

ഹൗJ ,ചാ#ിനാംകുളം മQാ� കിളിെകാല�Za 691015

1207063860 ലീന 358,കുഴിവിള,മQാ� മQാ� കിളിെകാല�Za 691015

1207065346 ഷീല

626,ശhംനിവാJ        
പുതു�)ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,മQാ� മQാ� കിളിെകാല�Za 691015

1207067515 മിസിരിയ#് 
1200,ആനൂർ 

വട�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ മQാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207207413 െസൽവി ഡി
23,വി�േനE 
ഭവൻ  ,കരിേ�ാ� മQാ� കിളിെകാല�Za 691005

1207209263 സുധർ2
388,പാലവിളെതാടി 

വീ� ,മQാ� മQാ� കിളിെകാല�Za 691015

1207211999 േമRസി 212,,ി. എJ . ഭവൻ  ,,മQാ� മQാ� കിളിെകാല�Za 691015

1207214728 നിർ2ല 24,വയലിൽകട,മQാ� മQാ� കിളിെകാല�Za 691015

1207228944 ശശികല. എൽ
1087,തട#ിൽകിഴ�തിൽ ,മ

Qാ� മQാ� കിളിെകാല�Za 691015

1207229429 ഷീജാേമാൾ
151,പുതു�)ി 

കിഴ�തിൽ ,മQാ� മQാ� കിളിെകാല�Za 691015

1207234004 േമരി�ു$ി
1483,മുേ6ാലിൽ 
താഴതിൽ ,കരിേ�ാ� മQാ� കിളിെകാല�Za 691005

1207234170 സിgധു
231,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,മQാ� മQാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207234530 േരഖ 721,കുഴിവിള വീ�,മQാ� മQാ� കിളിെകാല�Za 691015
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1207235248 ലി,ിൽ`വർ
936,പളളികിഴ�തിൽ ,മQാ

� മQാ� കിളിെകാല�Za 691015

1207238389 േശാശാ2
23,െകാN�ളളി 

െതാടിയിൽ ,കരിേ�ാ� മQാ� കിളിെകാല�Za 691005

1207241735 മുംതാJ
664,പുളിN�ൽ 
െതാടി,മQാ� മQാ� കിളിെകാല�Za 691015

1207248732 രമ
172,സാഹിൽ 
നിവാJ,മQാ� മQാ� കിളിെകാല�Za 691015

1207255213 െജ ൈഷനി
274,പുതു�ളളി 

കിഴ�തിൽ ,മQാ� മQാ� കിളിെകാല�Za 691015

1207265229 സൂരൃ#്
206,എ.ബി.എം.മഹൽ ,മ

Qാ� മQാ� കിളിെകാല�Za 691015

1207206160

റഹീസ#് ബീ
വി

118,മലു�ുംവിള 
പു#ൻ  വീ� ,,മQാ� മQാ� െകാല�ം (ഈ�്) 691015

1207213764 സബീദാബീവി
170,കുഴിവിള 

വീ�,അറുനൂ,ിമംഗലം മQാ� െകാല�ം (ഈ�്) 691015

1207256256

ഉ#മൻ  ഡി 
െഗN�.വാ/

1362,ആന( 
നിവാJ,മു�ട മQാ� െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207292902

മേഹശCരി  
എം

808,മുനിസി�ൽ േകാളനി 
ഠൗൺ അതിർ#ി 
കട�ാ�ട പി ഓ 
െകാല�ം,കട�ാ�ട മQാ� െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207294644 േമഘാ േമാൾ
1117,െവളളാപളളിയിൽ 
വീ�,േകാേത#് നഗർ മQാ� െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207006649 അനിത

1595,ര�മി ഭവനം 
വയലിൽ പു#്ൻ  

വീ�,മQാ� മQാ� െകാല�ം (െവ�്) 691015

1207024569 പി[2ാൾ 146,മരിലൻ  ,മതിലിൽ മQാ� െകാല�ം (െവ�്) 691601

1207067415 സുജാത
1787,-ശീകുമാരിപുരം,അറു

നു,ിമംഗലം മQാ� െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207203993 നിർ2ല 861,ചി,ിലേ�ാ� ,,മQാ� മQാ� െകാല�ം (െവ�്) 691015

1207228906 രാധാമണി
186,ചാമു6ിെത�തിൽ ,മ

Qാ� മQാ� െകാല�ം (െവ�്) 691015

1207240835 ലU് മി
616,എJ െക ബി 

േകാ<ൗ6്,ആ6ാമു�ം മQാ� െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207244810 റാണി
112,മഠ#ിൽകിഴ�തിൽ ,മ

Qാ� മQാ� െകാല�ം (െവ�്) 691015

1207274887 ഷൺമുഖ-പിയ 591,െകാല�ം,െകാല�ം മQാ� െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207284490 ശhാമള

1141,െവ)ാപ)ി 
കിഴ�തിൽ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ മQാ� െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207025213 എ.വിജയ2 396,ഇടവനാ$് ,മതിലിൽ മQാ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207286236 സിബി
586,പി ഡdള�ു ഡി 

പുതുവൽ ,മതിലിൽ പി ഒ മQാ� തൃ�ടവൂർ 691601

1207293382 േശാശാ2
600,മു)Zര 

കായൽവാരം,മQാ� മQാ� തൃ�ടവൂർ 691015

1207279253 സൗമh
209,സ(hാഭവനം,െച2�ാ

� മQാ� െപരിനാ� 691601

1207238290 മിനി 508,ആകാ� ഭവനം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207272875 ഉഷ
61,െതQുവിള 
വീ�,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005
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1207067418 റാണി 309,ചരുവിൽ വീ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207216663 പാർpതി
917,നേല�ഴി#്  

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ മQാ� മQാ� 691005

1207216678 ഭാഗhലU് മി 356,ശhാംഭവൻ  ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207217098 സിgധു 645,നിതhഭവനം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207217108 സജീനാബീവി
12,ഷിജിന 

മൻ സിൽ ,അറുനൂ,ിമംഗലം മQാ� മQാ� 691015

1207064047 േബബി 143,ഷീബാഭവനം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207000280 സരസCതി
110,കാ$�ംപുറ#്  

പു#ൻ വീ� ,,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207006374 സുറുമി

673,ബിJമിമൻ സിൽ   
കട�ാവിള െത�തിൽ   

കരിേ�ാ�  
മQാ�,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207006972 ലാലു 1020,ആന( ഭവനം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207011299 ത@ം
275,വയലിൽപു#ൻ  

വീ� ,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691015

1207012271 സരസCതി

1184,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,ഗാgധിനഗർ -

39,,അറുനൂ,ിമഗലം മQാ� മQാ� 691015

1207012771 മിനി 23,ത$N�ാ� വീ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207019461 േമരി -പഭ 1465,കല��വിള ,,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207020916 ഗിൽഡ
73,വിജിെഡയിൽ ,മഹിമ 

നഗർ ,,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207030964 ജാJമി

1002,ഷിജാ/ മൻ സിൽ 
വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207045069 ഗീതാകുമാരി 139,ചി-താലയം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207054350 പുEപലത 823,പ)ിതാഴതിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207059964

ച-(ൻ നായർ .
െക 194,പിളളവീ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207060187 ആനിേജാJ 376,േജാJ ഭവനം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207060242 ഷീല
1704,വടേ�േമലൂ$്  

വീ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207060316 വിമലൻ
1026,മുേ6ാലിൽ 

െതാടിയിൽ ,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207063767 െജHി 355,മഠ#ിൽ വീ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065111 അനിത 1596,േഗാപാലം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064919 രമ.എൽ 156,രമവിലാസം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064463 സുജാത 369,ര�മി ഭവനം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207063695 സുജ
1004,കു,ി�ാ$�കിഴ�തിൽ

,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207063702 നിർമല
1402,െതാടിയിൽവട�തിൽ ,

മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207063754 ബിയാ-ടിJ
344,മട#ിൽ 

െതാടിയിൽ ,,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207063756 ലീലാ2 482,ചി,ില�ാ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015
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1207063797

പി. 
ലളിതാംബിക

261,പു#ൻ പുരയിൽ 
വീ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207063803 ൈഷനി
253,മഠ#ിൽകിഴ�തിൽ ,മ

Qാ� മQാ� മQാ� 691015

1207063805

ഷീജാേമാൾ 
െക

1435,കായി�രവയലിൽവീ
� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207063903 െമഹർബാൻ
17,മുേ6ാലിൽതാഴതിൽ ,ക

രിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207063925 അേലാഷhJ
346,മഠ-#ി-ൽെതാ-ടി-യി-

ൽവീ� ,ക6[ിറ മQാ� മQാ� 691015

1207063956

ആർ 
സുധാഭായി 104,സുധീE ഭവൻ  ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207063965 -പീത
1339,വടേ�േതാ$#ിൽവീ�

,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207063981

െകേഗാമതിയ
2

1425,കളിN�ൽ 
വീ� ,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064028 േറാസിലി
258,വള-ള�-#ാ-ഴ-െതാ-ടി-

യിൽ ,ക6്[ിറ മQാ� മQാ� 691015

1207064032 േ-തസh
1259,തട-വി-ള-വ-ട-�-

തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064037 േപാൾ 741,ചി,ില�ാ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064040 െജ ബിയാ-ടJ
661,പളളിൽഞിറ#ുേതാടി

യിൽവീ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064042

ബാബുരാജ
ൻ പിളള

466,കീഴു$#്  
വീ� ,കരിേ�� മQാ� മQാ� 691005

1207064045 ഗീത എൽ
519,ചി,ില�ാ$�പടി+ാ,

തിൽ ,,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064072 നിർ2ല
264,മഠ#ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064077 രാജു

109,കാ$�ം പുറ#്  
പു#ൻ വീ� ,കരിേ�ാ� 

മQാ� മQാ� മQാ� 691005

1207064082 രമണിയ2
213,പുതുവിളയഴിക#ു 

വീ�,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207064111 െകാ[�േ-തസhാ
210,കിടQു-വി-ള-വ-ട-�-

തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064132 ജാJമിൻ
214,ചി,ില�ാ� 
വീ� ,ക6[ിറ മQാ� മQാ� 691015

1207064134 േ-ഗസി
318,വള-ള�-#ാ-ഴ-െതാ-ടി-

യിൽ ,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207064141 അ2ിണി
616,എ.െക.ജി.നഗർ ,കരി

േ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207064153 ഷാഹിദാബീവി 521,വിളയിലഴികം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064163 സതhഭാമ
89,കാ$�വിള 

േമലതിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064197 ജിജി നസറ#്
1578,ആറാ$ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064221 ലിേയാ?
16,മുളളZരകായൽ 
വാരം,,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064252 മിനി
1615,പനവിള പു#ൻ  

വീ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064262 േറാസ2 372,അനൂn ഭവൻ  ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064286 ജഗദ2
236,െകാ�ാറപടി+ാ^റ

തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015
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1207064308 െഡNസി
396,േഹാളി 

േകാേ$o ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064336 വിജയകുമാരി
974,േഗാപികാ 
ഭവനം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064338 േശാശാ2
521,െകാ[�വിള 
വീ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064346

ശാ>കുമാരിയ
2

1453,രാധാകൃEണഭവനം,ക
രിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207064347 -ശീകല 369,ര�മി ഭവനം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064369 സുജാത
1024,വി.എസ.◌്  

ഭവൻ  ,ചാമു�ി,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064373 ബിബിയാ2
80,വിപിൻ  

നിവാJ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064386 െപാ?2സാം
1488,ഡാനി 

േകാേ$o ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064388 വാവാ[ി. എൻ
490,േകാടിയിൽ 
വീ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064394

മരിയാെഗാേര
,ി 1970,ക?ിവിളവീ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064396 സതhഭാമ
467,മുളളZർ വിള 
കിഴ�തിൽ ,,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064403

േജാJ 
െഹൻ -ടി

77,നാണ<ുവിള 
കായൽവാരം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064407 വിEണു-പിയ
1017,ചാമു6ിെത�തിൽ ,മ

Qാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064411 ലീലാകുമാരി
646,ൈക�ളളിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064413 അനിത
1118,പു?മൂ� 

പടി+ാ,തിൽ ,,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064422 േമരി�ു$ി ബി 152,കിടQുവിള,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064429

േവണുേഗാപാ
ൽ െക 7,പ)ിN�വിള,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064430

ഉഷാകുമാരിയ
2 1410,കളീലഴികം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064432 വിജയ2
1599,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064439

േശാശാ2 
ചാൾJ

35,മഴെനല�ിൽ 
െത�തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064455 സരിത
17971,േതാ$#ിൽ 

വീ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064464 വിമല
496,െകാ[�വിള 
െത�തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064474 സേലാ2
70,മഴെനല�ി 

വട�തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064480 രമണി
1030,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064481 ഓമന 154,ബിജുഭവനം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064483 ബി.അംബികാ
172,പടി+ാേറ 

പടി+ാ,തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064484 ബിയാ-ടിJ
1059,നിർ2ലാ 
ഭവനം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064490 ത@മണി ബി
51,ത$ാ�ാ$്  

കിഴ�തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064491 സുശീല
425,പനN�വിള 

െത�തിൽ ,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005
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1207064494 ഭരതൻ  െക
155,ആ��ഴപു#ൻ വീ� ,മ

Qാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064495

രാേജ-(ൻ പിള
ള  െക

551,ചാമു6ി 
വട�തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064498 ലത
552,ചാമു6ി 

വട�തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064502 േഗാവി(ൻ
1205,മുതിേര#്  

വീ� ,അറുനൂ,ിമംഗലം മQാ� മQാ� 691015

1207064507 രാധാമണിയ2 88,താ?ിയിൽ വീ�,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064511 രാജ2 994,മുളളZർവിള,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064514 ലളിതാഭായി 701,നിഷാ ഭവൻ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064536 മീനാUി
319,തvിൽകിഴ�തിൽ ,മ

Qാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064592

സCർ]2 
എൻ

12,കുളQരN�ൽ 
പടി+,തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064697 സി യേശാദ
616,ചിറയിൽെതാടിയിൽ ,മ

Qാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064735 സൂരhകുമാരി 87,േരEമ ഭവനം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064750 സിtു-പസാ/
342,ഫാ#ിമാമാതൃഭവനം,

മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064776 ലത 1875,െച$ിയഴികം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064782 മറിയ േഗാമJ
792,പു#ൻ ബംiാവിൽ ,മ

Qാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064796 മിനി.എJ 1844,ഉദയനിവാJ ,െകാല�ം മQാ� മQാ� 691015

1207064819 സുഗത 243,ഗിരീEഭവൻ  ,,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064832 ശhാമള
287,െനല�ിയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064835 േരണുക 1808,ക6�ാ$ിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064878 രാജ2
1152,െകാ[�പുരകായൽ 

വാരം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064888 സജി 511,വാടിയിൽ വീ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064910 സേരാജ
1676,മു6N�വിള 
കായൽവാരം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207064956 ൈഷലജ
404,സരസCതിമ(ിരം,മQാ

� മQാ� മQാ� 691015

1207064972 െക.ശാരദ
1466,േതാ$�മുഖ#്  
കിഴ�തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065025 െനസീമ
18,കളീലഴിക#്  

വീ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065050 ഈന,് 
349,പു#ൻ  

ബംiാW ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065113

-പസ?കുമാരി
 പി 1,വിEണുമ(ിരം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065123 അ<ിളി
917,ചി,�വ)ിപടി+ാ,

തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065140 റാഹില
567,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065147 സുധർ2
137,മു)Zർവിള 
വീ� ,,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065167 എJ .സgധhാ 1191,ഹരി നിവാJ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015
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1207065180 സുജാകുമാരി 1432,മകയിരം വീ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065183 വിജയകുമാരി
374,വീണേ=രി 

കായൽവാരം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065204 സുജാത
549,സരസCതി 
വിലാസം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065223

നിർ2ലകുമാ
രി 376,കാർ#ിക,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065272 വസ> 1145,വിEണുഭവനം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065285 ബി(ു 641,തു6ിൽകാ$ിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065290 ശശികുമാരി 544,മേനEഭവൻ  ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065314 രാധ2
1564,ക6�ാ$�വിള 
പടി+ാ,തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065315 ബിജി 594,സുജാഭവനം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065316 ഗീതാകുമാരി
766,കായിെ#Qതിൽവട

�തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065332 വിജയ2
336,െതാടിയിൽ 
വീ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065337 ലളിത
273,പുതുവലിൽകിഴ�തി

ൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065338 രാഖികhEണൻ
101,െച�)ിെത�തിൽ ,മ

Qാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065344 ലീല

292,കേല�ലിൽ 
പടി+ാ,തിൽ 
വീ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065361 സുനിത 732,സുനിതമ(ിരം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065375 പുEപ2.ആർ 555,വിദhാേകാേ$o ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065414 വിമലാെബൻ 66,മുതിരവിളവീ� ,െകാല�ഠ മQാ� മQാ� 691015

1207065423 േശാഭ
1539,ഊ�ൻ  വിള 

വീ�,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065500 ഒസിലാബീവി
623,ഒ,9ാവിളവീ� ,കരി

േ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207065518

ബി.സുശീലദാ
J

1626,ചാമവിള 
വട�തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065547 ഷൗബാന#് 
1808,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,

മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065561 സുദാബീവി
558,സജീദാ 

മൻ സിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065563 സിxീ�് 
1876,െഷമി 

മൻ സിസിൽ ,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207065575 േശാഭന.പി
308,ആശാനിവാJ ,കരി

േ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207065607 ഐസി
304,കിരാലുവിളപു#ൻ  

വീ�,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065620 സുബി
941,പടി+ാേ, 
ചരുവിള,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065621

മിനിബാലച-(
ൻ 56,ഊ�ൻ വിളവീ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065632 െനസിമ ബിവി 401,പു?വിളവീ� ,െകാല�ം മQാ� മQാ� 691015

1207065634 ജമിലാബിവി
299,ആശാരിയഴികം,കരി

േ�ാ� ,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005
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1207065645 ത@2
1507,വിളയിൽപു#ൻ വീ� ,

മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065695 ഫിേലാമിന
1519,േതാ$�മുഖ#്  

വിള,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065717 ഷാജിതാസലാം 1666,ചാമവിള വീ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065736 വിജയലU് മി
1769,ദിവh 

നിവാJ ,അറിനു,ിമംഗലം മQാ� മQാ� 691015

1207065738 െഡNസികു$ി 700,കുഴിവിള �ാ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065757 ദീപ
371,തുലയാ,�വിള 

വീ� ,,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065769 സുൽബ#് 1402,പു?വിള,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065773 ഗിരിജാകുമാരി 336,അനിൽ ഭവനം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065781 സുേലാചന
1801,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065798 രാജി.,ി
1895,വരിവിള 

െത�തിൽ ,,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207065801 അംബിക 976,പു?മൂ� ,,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065820 വിജയകുമാരി
1528,മലു�ുംവിളവീ� ,,മ

Qാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065834 ഗീത 1070,മൂ�ംവിള,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065838 രമണി
456,തട#ിവിളവീ� ,കരി

േ�ാ� മQാ� മQാ� 691014

1207065843 സാറാഉ2ാൾ
1110,ക?ിേമൽ 

വീ� ,അറുനൂ,ിമംഗലം മQാ� മQാ� 691015

1207065845 ഷാഹിദ.പി
1898,സീനാ 

മൻ സിൽ ,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207065861 ഹബിബ 499,ഷാമൻ സിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065884 ഷീല.െക
1056,ചാമുyഡി 

പടി+ാ,തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065892 താഹിറ
455,ഇട#ിൽ 

െത�തിൽ ,,കരിേ�� മQാ� മQാ� 691005

1207065895 സീത2യ2
1889,വരുവിളവീ� ,കരി

േ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207065915

ആബിദാ 
ബീവി

945,വിള��റ#്  
വീ� ,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207065920 ൈഷല-(ി
622,ചാമവിള വീ� 
വട�തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065923 ലളിത2
462,കീഴു$#്  
വീ� ,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207067260 റംലാബീവി
1080,മുനീറാ 

മൻ സിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207065931

സുധാകുമാരി 
എH്

574,െതQുവിള 
െത�തിൽ ,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207067680 ജസീ> 1200,സാബുേഡൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207066101 സുധീറ റഹിം
1879,ഒ,9ാവിള 
വീ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691005

1207066206 സരസCതി
222,േബാപമ(ിരം,ശാJതാ

മു�് ,,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207066418 ഭാരതി 523,േകശവനഗർ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207066427 റഹീയാന#് 
1744,മം#ിൽകിഴ�തിൽ ,മ

Qാ� മQാ� മQാ� 691015
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1207066429 ലതിക
284,െതQുവിള വീ� 
ര�ുഭവനം ,,മQാ� മQാ� മQാ� 691005

1207067335 ഗംഗാരാഘവൻ 1411,സുധാലയം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207066510 ഉഷാകുമാരി
416,തട#ിവിള 

െത�തിൽ മQാ�,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207066514 സുശീല
744,കാ$�വിള 

കിഴ�തിൽ ,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207067510 ഉഷാകുമാരി
829,ഉഷJ ,അറു?ൂ,ിമംഗ

ലം മQാ� മQാ� 691015

1207067424 ത@[ി
134,അഭിലാE 
ഭവൻ  ,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207067897 ൈലലാ
936,അ<ല#ുംവിള,അറു

?ൂ,ിമംഗലം മQാ� മQാ� 691015

1207067166 കമർബാൻ
420,പനവിള കരിേ�ാ� 
േറാJ  നഗർ ,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207067208 സൂരhബീവി
781,കാ+ിര�ാ$് ,കരീ

േ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207067236 സുധാമണി
1784,സുകനhാനിവാJ ,മ

Qാ� മQാ� മQാ� 691015

1207067241 സുഹറാബീവി
747,നൗഷാ/ 

മൻ സിൽ ,അറു?ൂ,ിമംഗലം മQാ� മQാ� 691015

1207067244 ഉൈസബാ
1282,സുൈഹന 
മൻ സിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207067247 സേരാജിനി
379,ജനനി,കാവിെ5 
കിഴ�തിൽ ,,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207067267 ഹസീനാബീവി
848,െതാടിയിൽ 

പു#ൻ വീ� ,മൂ?ാംകു,ി മQാ� മQാ� 691015

1207067334 -ശീലത 416,തട#ിവിള,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207067384 ഗിരിജാകുമാരി
664,ഗംഗാസദനം,അറുനു,ി

മാഗലം മQാ� മQാ� 691015

1207067485 വാസുേദവൻ
1831,മല�ുംവിള 

വീ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207067492 ജഗദ2
730,െനടിയവിള 

വീ� ,അറനൂ,ിമംഗലം മQാ� മQാ� 691015

1207067504 ജലജ2
921,െതQുവിളവീ� ,കരി

േ�ാ� ,,െകാല�ം മQാ� മQാ� 691005

1207067508 ഷീബ
1275,ചു@�ാര#്  

വീ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207067574 ൈലലാബീവി 1190,ഷീജാമൻ സിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207067602

നിർ2ലകുമാ
രി.ഒ

1021,വിശാലനിവാJ , 
മംഗലം നഗർ 

183,അറുനൂ,ിമംഗലം മQാ� മQാ� 691015

1207067791 ജുൈബറ#് 
1174,െതാടിയിൽവട�തിൽ ,

മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207067797 -പീതി
1008,ഉ-താടം,അറുനൂ,ിമംഗ

ലം മQാ� മQാ� 691015

1207067876 ൈഷലാബീവി
260,കു,ി�ാ$്  

വട�തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207068169 അജിതകുമാരി
1262,കല��വിളകിഴ�തിൽ ,

മQാ� മQാ� മQാ� 691015
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1207068176

സുൽബ#്  
ബീവി

865,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,
അറുനൂ,ിമംഗലം മQാ� മQാ� 691015

1207068178 ഷീജ 738,പയ,�വിള,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207068217 സുഭാഷിണി
516,അംബുജിവിലാസം,,മ

Qാ� മQാ� മQാ� 691015

1207068223 സുദർശന
861,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,

അറുനൂ,ിമംഗലം മQാ� മQാ� 691015

1207068236 ഓമന 663,സു(രം വീ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207068239 രാധ സി
59,കു?ുവിളകിഴ�തിൽ ,,

അറുനൂ,ിമംഗലം മQാ� മQാ� 691015

1207068260 സരH2
712,കു?ുവിള 

വട�തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207068326 െനസീമാ
863,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,

അറുനൂ,ിമംഗലം മQാ� മQാ� 691015

1207068411

ബി(ു 
രാധാകൃEണൻ

539,മു6N�ൽ 
െത�തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207069000 സുനി
484,തകര�ട 

വട�തിൽ ,മQാ� പി ഒ മQാ� മQാ� 691015

1207071026 നദീറ
1021,സുൽഫി�ർമൻ സിൽ ,

മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207071592 ബീനാറാണി
636,എ.െക ജി നഗർ ,,ി 
െക എം സി പി ഒ മQാ� മQാ� 691005

1207072871 -ശീജ
723,പടി+ാേറ 

പടി+ാ,തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207085126 സുൈബദ
567,എ എH് 

മൻ സിൽ ,മംഗലംനഗർ മQാ� മQാ� 691015

1207264176 ൈഷലജ
342,േമട��റ#് 
വീ�,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207203270 രമണി
466,മു6N�വിള 

കായൽ വാര#് ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207203330 ശാ>കുമാരി 229,അഖിലാലയം,,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207203354 ,ി.രാധാമണി 466,കരുണ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207204006 മുംതാJ
18,പ)ിവിള 

പു#ൻ വീ� ,കിളിെ�ാല��ർ മQാ� മQാ� 691015

1207204059 ലീൻ
597,ത$N�ാ$്  
വീ� ,,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207204098 ഗീത 1090,ഗീതു നിവാJ ,,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207205046 സിgധു
624,ഇളംകുള#്  
വീ� ,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207205058 േശാഭന
185,െനടുവിള 

വീ� ,മQാ� ,,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207205059 പാരിഷാബീവി
864,അoമൽ 

മൻ സിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207205242 അനിതേജാൺ 497,െതQഴികം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207205323 ആമിന

116,പു?വിളവീ� 
മQാ�പിഒ 

കിളിെകാല�Zർ ,അറുനൂ,ിമം
ഗലം മQാ� മQാ� 691015

1207207358

റീനാ 
േജാൺസൺ 562,സ@_പം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015
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1207209105 മിനി സേ>ാE
595,മിനി ലാ5് ,േറാJനഗർ -

120,,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207209407 ഷമീം നൗഷാ/ 406,ഐരാ,ിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207209447

െജHിേമാൾ 
എം 220,ജിേജാ േകാേ$o ,മQാ� മQാ� മQാ� 691005

1207211561 നിസ ഇ
860,ഫീൽk 

വhൂ,അറുനൂ,ിമംഗലം മQാ� മQാ� 691015

1207211839

എ. 

റഫീ�ാബീവി
412,റഊ\ 

മൻ സിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691005

1207213143 ഷീല. എ 267,മുതിരവിള,ക6[ിറ മQാ� മQാ� 691015

1207213389 റീ#ാ2 557,ജറിൻ  ഭവൻ  ,,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207222876 രാജമണി

62,അനു 
നിവാJ ,മQാ� ,െകാല�ം,മ

Qാ� മQാ� മQാ� 691015

1207222880 വിജയ2
1498,കാവിെ5 

വട�തിൽ ,,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207222883 െമ,ിൽഡാ
182,കിടQുവിള 
വീ� ,,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207222903 ശകു>ള
147,-ശീകൃEണഭവൻ  ,മQാ

� ,െകാല�ം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207222904

ആർ .നിർ2ലാ
േദവി

62,ഒ,9ാവിള 
വീ� ,Jേനഹ നഗർ -

22,മQാ� ,,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207222908 ജയ �ളീ,J
765,-പിൻ J 

ഹൗJ ,മQാ� ,,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207222912 ബി(ു ത@[ൻ
105,െകാ[�വിള 
വീ�,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207222914 ൈഷനി ശ@ർ
52,ൈഷനിഭവനം,മQാ� ,

െകാല�ം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207223012 മായ എൻ

176,ആണി�ളളിൽ 
കിഴ�തിൽ ,മQാ� ,െകാല�ം

,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207223028 സരള
262,ശിവസദനം,മQാ� ,െകാ

ല�ം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207223193 വഹീദ യു
182,കുഴിവിളവീ� ,അരു?ൂ
,ി മംഗലം,മQാ� ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207223205 നദീറ

293,പ>9ാവിള 
കിഴ�തിൽ ,കരിേ�ാ� ,
െകാല�ം,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207223369 സിgധു
997,വിEണു 
മ(ിരം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207228632 -ടീസ
221,ചി,ില�ാ$് 
െത�തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207228748 മിനി 14,െജ എJ വില�,മQാ� മQാ� മQാ� 691004

1207228917 ഗംഗ
1014,വയലിൽപു#ൻ  

വീ�,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207229632 സുലഭ 217,േരEമാ ഭവനം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207229494

മനില എം. 

എJ 132,അ<ാടിയിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015
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1207229497 സുജ പി.എJ
132,ആ��ഴ പു#ൻ  

വീ�,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207229609 ജയലU് മി
266,പുതു�ളളിവട�തിൽ ,

മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207229627

സgധh.സി.എ
J 149,അശCതിഭവൻ  ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207229685 സുജിത എJ
160,ചാമു�ി 

പടി+ാ,തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207229830 സിേ<ാറിയൻ
66,ശാേലാം 

നിവാJ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207230336 അ<ിളി
1656,ഇല�ഴിക#്കട,മ

Qാ� മQാ� മQാ� 691015

1207230444 സജീന എJ
242,േകശവനഗർ ലUം 
വീ� േകാളനി,െകാല�ം മQാ� മQാ� 691015

1207230588 ബി(ു എJ
106,ത$N�ാ$് 

പടി+ാ,തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207231096 സുജാത 1588,ശ@രഭവൻ  ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207231708 അനിത 1879,േവണുഭവൻ  ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207231834 മXജു
33,ഒലി�ിൽവിള 
പു#ൻ വീ�,മQാ� മQാ� മQാ� 691005

1207231971 ലിബാമ#്
109,മഠ#ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691004

1207232137 മിനിലാൽ
1677,മംഗലേ=രിയിൽ ,മQാ

� മQാ� മQാ� 691015

1207232896 ദിൻ ഷാ േമരി

2055,കു,ി�ാ$് വീ� 
അ[� നിവാJ 
അേ�ാേളാ 

നഗർ ,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207234099 േശാഭ
289,കീഴൂ$#് 
വീ�,കരിേകാേ◌� മQാ� മQാ� 691005

1207234733 വിമല സജീW
474,Jേനഹാലയം  
കായൽവാരം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207235731 ലൂസി
24,കാ$�ംപുറ#് 
വീ�,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207236356 ഗീത

944,മാണ<ുവിള 
വട�തിൽ  മനീഷാ 

ഭവൻ  ,മQാ� മQാ� മQാ� 691005

1207236966 ഗീത
235,െകാ�ാറ 

കിഴ�തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207241104 സുധ എJ
1095,െതQv#് 

വീ�,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207241727 രജനി ബിനു
960,എബിൻ  നിവാJ 

അറു?ൂ,ി മംഗലം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207242003 ഡയാന എJ
115,കല��വിളപു#ൻ വീ� 

Jേനഹനഗർ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207242037 ഷീജ
149,െവളിയിൽ പു#ൻ  

വീ�,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207242285 ഓമന എJ
133,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ�,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207242919 സുധ
160,േതാ$�ംമുഖ#് 

വീ�,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207243836 ഗീത
275,േതമര#് 

െതാടിയിൽ ,മQ� മQാ� മQാ� 691015

1207244698 രജിത രാജൻ 187,സുജാത ഭവനം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015
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1207245782 ജയകുമാരി 242,അരുൺ ഭവൻ  ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207247344 ഷീജ 374,വ�ിവയൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207247363 െമഹർബാൻ
111,മഠ#ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691015

1207247634 മണിയ2
47,അXജലി 
നിവാJ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207247729 ശശികല 371,വ�ിവയലിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207247755 ഷീബ 6,പുളിN�ൽെതാടി,മQാ� മQാ� മQാ� 691005

1207248999 സുശീല 236,െകാ�ാറവീ�,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207249458 സീന#് 441,പു#ൻ വിള,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207249943

േജാളി 
മർസിലിൻ

166,ആണി�)ിൽ 
വീ�,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207251023 േലഖ
367,കാ+ിേരാ$് 

വീ�,െകാല�ം മQാ� മQാ� 691015

1207250916 േമരി�ു$ി 4,കല��പുര വീ�,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207250956 േമRസി
459,പ)ി[ിറെതാടി,മQാ

� മQാ� മQാ� 691015

1207251774 കവിത 242,രXജിനി ഭവൻ  ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207252159 സുധ 1799,അജി മ(ിരം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207252224

ശില 
ശിവദാസൻ

82,ചരുവിൽപു#ൻ  
വീ�,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207252691 മായാറാണി 89,േതാ$#ിൽ വീ�,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207254163 വിനീത

354,െകാഴിേ+ാ$� 
െതാടിയിൽ ജനനി 

നഗർ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207254358 ഉമ 220,ജയഭവൻ  ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207255314 ഷാനിഫാ
108,മഠ#ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,മങാ� മQാ� മQാ� 691015

1207256948 സുനിത.എJ
196,ചാമു6ി 

െത�തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691004

1207257690 അനു
176,ചാമു�ിെത�തിൽ ,മ

Qാ� മQാ� മQാ� 691015

1207257837 ആനി
450,വിളയിൽ പു#ൻ  

വീ�,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207259990 നിസാ
176,നിസാമൻ സിൽ ,അറുനൂ

,ിമംഗലം മQാ� മQാ� 691015

1207261034 നിസ
238,വയലിൽപു#ൻ വീ�,മ

Qാ� മQാ� മQാ� 691015

1207261162

സജീന  എം 
എJ

235,വയലിൽപു#ൻ വീ�,മ
Qാ� മQാ� മQാ� 691015

1207261327 സനിത 90,ഊ�ൻ വിള വീ�,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207261446 മ�ു 465,വ�ിവയൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207261507 സുമി.എJ
132,േകാടിയിൽ 
വീ�,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207261686 ശhാമള എൽ
549,കു,ിവിള 

പടി+ാ,തിൽ ,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005
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1207262208 -ശീേദവി

295,വയലിൽ 
പു#ൻ വീ�,അറുനൂ,ിമംഗ

ലം മQാ� മQാ� 691015

1207262985 േലഖ ജി 139,ശാ>ിസദനം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207263026 ശhാമള
3,േരാഹിണി 
മ(ിരം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207263082 ആശ 415,തു6ിൽകാ$ിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207263148 സുമ
319,മുേ6ാലിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207263630 േജാസ\ൈഫൻ 637,കല��പുര വീ�,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207263739 ൈഷനി
132,േതാ$#ിൽ 
െത�തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207264432 ബിനു 67,ബി(ു ഭവനം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207266783 ഗീത
234,െകാ�ാറ 

കിഴ�തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207267080 ൈഷനി
282,ഡാലിയ 

നിവാJ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207267242 ഐഷ#് 
964,ഐഷ#് 

മൻ സിൽ ,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207267340 സുമ
640,െതാടിയിൽ 
വീ�,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207268390

സരിത.എJ .രാ
ജൻ

162,-പ}ളാ/ 
ഭവൻ  ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207268469

തമലിഹാബീ
വി

560,വയലിൽ 
പു#ൻ വീ�,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207268474 അർ[ന
236,ശ@രമംഗലം, സേനാo 

ഭവൻ  ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207269007 വീണ
275,സരസCതി 
മ(ിരം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207270305 ലതിക
603,സരസCതി 

മ(ിരം,മQാ� നഗർ മQാ� മQാ� 691015

1207270623 േസാജ 45,േമേലവിള,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207270688 വിമല2
474,ചി,ില�ാ� 
വീ�,ക6[ിറ മQാ� മQാ� 691015

1207270750 സിബി 69,ആറാ$ിൽ വീ�,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207274210

േബബി 
ഹസിന

241,മിvനഴികഠ,മംഗലംനഗ
ർ മQാ� മQാ� 691015

1207274718 സർജൂന പി
26,അനJ മൻ സിൽ 
പ)ിവിള,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207275634 ഗിരിേമാൾ
474,ഷൺമുഖ 

വിലാസഠ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207275087 മിനി
23,വി�േനE 
ഭവൻ  ,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207275167 െഫമിനാേമാൾ

993,കു,ി�ാ$് 
കിഴ�തിൽ അേ�ാേളാ 

നഗർ ,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207275398 ഷീബ ബീവി
453,സുധീർ 

മൻ സിൽ ,അറുനൂ,ിമംഗലം മQാ� മQാ� 691015

1207279773 ൈഷനി േജാൺ
497,െതQഴികം,ജലദർശൻ ന

ഗർ മQാ� മQാ� 691015
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1207282281

നിർ2ല 
ൈഷനി

474,പീJേഹാം,ക6[ിറ 
െസ5് േതാമJ നഗർ മQാ� മQാ� 691015

1207285117 ഷർമി
629,തട#ിൽ 
വീ�,കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691004

1207287983 ഷീജ 149,Jേനഹാലയം,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207288333 നിഷ
916,െകാ[�വിള 
വട�തിൽ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207289638

വസ>കുമാരി
 ആർ

575,ഒമാൻ  ഹൗJ,മംഗലം 
നഗർ മQാ� മQാ� 691015

1207290113 ഗംഗ
105,ചാമവിള 

വട�തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207290700 അനിത
1462,െച<കേശരി 
കിഴ�തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207291704 ധനh 316,സൺൈഷൻ  ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207293261 വിജി

2533,േലാഹിദാJ 
ഭവനം,പുലരിനഗർ 

കരിേ�ാ� മQാ� മQാ� 691005

1207293896 ഷീല
862,ഒ,ായിൽ 

കിഴ�തിൽ ,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207295259 അജിത
330,ചാമു6ികിഴ�തിൽ 
-ഗീൻ  ഫീൽk,മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207296030 വൽസലാേമരി
845,ആഷി�് 

വില�,Jേനഹനഗർ മQാ� മQാ� മQാ� 691015

1207196246 സുേരE
17,ലU് മി 

നിവാJ ,ധവള�ുഴി മQാ� മvനാ� 691303

1207295626

ബീനകുമാരി 
വി

1632,രാsഭവൻ   എൻ  
,ി വി നഗർ ,കട�ാ�ട മQാ� മു6N�_ 691008

1207188455 ലU് മി�ു$ി
814,ആമേ�ാ� ,ഡീസ5് 

ജംsഷൻ മQാ� വടേ�വിള 691577

1207214791 സിgധു.സി
1339,ക6#ിൽ 
വീ� ,െകാല�ം മQാ� വടേ�വിള 691015

1207253355

അനിത എJ 
െക

104,െത�ട#് 
കിഴ�തിൽ ,കട�ാ�ട മQാ� വടേ�വിള 691008

1207080100 റഹിയാന#് 
220,ചിേ,#്  വയൽ , New 

Nagar-114,,വടേ�വിള മണ�ാ� ഇരവിപുരം 691010

1207092123 െഷമിം
1503,െഷമിംമൻ സിൽ ,പഴ

യാ,ിൻ കുഴി മണ�ാ� ഇരവിപുരം 691010

1207259158 ഷ�ീല
255,നജീബ#് 

മൻ സിൽ ,പ)ിമു�് മണ�ാ� ഇരവിപുരം 691010

1207069295 ഗീത സി 207,മുളേ@ാ$്  വിള,െകാല�ം മണ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207068973 സരസCതി
1372,കല��വിള 

വീ� ,കി)ിെ�ാല��ർ മണ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207069207 സബീന
311,മൂർ[ാംവിള 
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ മണ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207069231 യൂനുJകു+് 
298,േവടർവിള പു#ൻ  

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ മണ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207069267

െഷഹുബാന
#് ബീവി

204,മു)ംേ@ാ$്  
വയലിൽ ,കിളിെ�ാല�Zർ മണ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207069396 ഹയറു?ീസ
238,നൗഫൽ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ മണ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207069435 സതി 1306,ലUംവീ�,കല��ംതാഴം മണ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004
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1207071092 അസീമ

538,കാ$�വിള 
പു#ൻ വീ� , 
കിളിെകാല�Zർ , 

കല��ംതാഴം,കിളിെകാല�Zർ മണ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207162439 ഷഹുബാന#്
1245,പളളി��രഅvം,കിളി

െകാല�Zർ മണ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207187804 ല#ിഫ
1700,യഹിയമൻ സിൽ ,കല��ം

താഴം മണ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207187688

റഹിയാന#്  
ബീവി

1250,ചൂ$ർവിളവീ� ,കല��ം
>ാഴം മണ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207187750 താഹ
1208,കാ$�വിള 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ മണ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207187811 മീന
1256,പു#ൻ വിളവീ� ,ക

ല��ംതാഴം മണ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207187839 നസീലാബീഗം
1165,ഷജിനാ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ മണ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207187958 റഷീദാബീവി
1237,ത[5ഴികം,കല��ം>ാ

ഴം മണ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207188225 ഷാജിനിസ
1055,സoന 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ മണ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207188236 ഡി.-പമീള
425,വിളയിൽ 
വീ� ,കല��ംതാഴം മണ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207188429 ആമിന#് 
562,െനടിയവിളവീ� ,കല��ം

താഴം മണ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207188526 കമർബാൻ
502,േകാതമംഗല#്  

െത�തിൽ ,കിളി്െ�ാല��ർ മണ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207188539 ഷഹനാJ എ

939,െതQുവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെകാ

ല�Zർ മണ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207193543 െനസീമ എ
1790,ചിറയാ[�വിള,കു,ി

[ിറ മണ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207193753 ഷീജ
1590,വരാലുവിളചിറയിൽ ,

കിളിെകാല�Zർ മണ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207213586 സരള
1590,വരാലുവിളചിറ,,കിളി

െകാല�Zർ മണ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207232324 െഷമീമ
242,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,കല��ംതാഴം മണ�ാ� കിളിെകാല�Za 691004

1207221024

ഹയറുനിസ  
ൈവ

1078,െഷഫിന 
മൻ സിൽ ,വടേ�വിള മണ�ാ� െകാല�ം (ഈ�്) 691010

1207229276 േരവതി െക
523,ജനാർxനബിൽഡിംs,ആ

ൽ#റമൂ� മണ�ാ� െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207238580 ഷീജ
1657,ചിേ,#് 

വയൽ ,വടേ�വിള മണ�ാ� െകാല�ം (ഈ�്) 691010

1207240873 കാർ2ൽ
270,നhു 

േകാളനി,ൈകകുളQര മണ�ാ� െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207006698 റഹിന
64,ആശാ5ഴിക#്  
വീ� ,n)ിമു�് മണ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691010

1207023718 വനജ ജി 142,ലU് മിവിലാJ ,െകാല�ം മണ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207024935 രമാേദവി 42,േകകയം,ൈക�ുളQര മണ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207025631

ആർ .െശൽവരാ
o

152,പി.ആർ .നിവാJ .രാേമ
ശCരം നഗർ -152,,േതവ)ി മണ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691009
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1207026501 ലീല
796,താമരേ#ാ$ം,താമര

േ#ാ$ം മണ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207195573 ഷഹുബാന#് 
1044,നൂർ 

മഹൽ ,കിളിെകാല�Zർ മണ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691573

1207203029 ബാലാജി
712,ഓംശിവ-പിയ,അ�ുക

ല��ംമൂ� മണ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207213746 േസാഫിയ 975,-ബയൻ  െഡയിൽ ,വാടി മണ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207221512 ലത
11,�ംേകാളനി,മൂതാ�ര,

െകാല�ം,വാടി മണ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207222956 വിമല എJ

264,-ശീവിനായക ഇല�ം  
ൈകകുളQര 

േനാർ#്,താമരേ#ാ$ം 
നഗർ മണ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207236033

ഉഷാകുമാരി 
ആർ

465,കൂ$ിQൽ 
െത�തിൽ ,മണ�ാ� മണ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691020

1207240389 ആന(വല�ി
570,ന<ഴ#ുമഠം,അ2[ി

വീ� മണ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207240718 -പഭ 214,വയൽ പുരയിടം,വാടി മണ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207248544 വിമല
495,മു�ീം 

േകാളനി,മൂതാ�ര മണ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207267061

സth 
അv�ൻ

528,വില�ി�ുള#ുകിഴ�
തിൽ ,അ2[ിവീ� മണ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207267842 െസലീന 151,നhൂ േകാളനി,വാടി മണ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207272562 ഷീജ 236,കൂ,ാ#ു വിള,െകാല�ം മണ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691010

1207274782 സജീന
44,ഫയാJ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള മണ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 689696

1207282084 അനിത
1221,സ(ീn 

ഭവൻ  ,അ2[ിവീടു മണ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207285281 ഡയാന
1531,െജ ആർ 
േകാേ$o,െകാല�ം മണ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207286501 ബുEറ
446,ജാനകി ഭവൻ  ,േദവി 

നഗർ മണ�ാ� െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207258362 നസീറ
624,പണയിൽവീ�,ഉമയന

ല�Zർ മണ�ാ� തഴു#ല 691589

1207080198 ല#ീഫ
733,റബീഹ 

മൻ സിൽ ,,േപരയം മണ�ാ� തൃേ�ാവിൽവ$ം 691589

1207080557 നസീമ
1929,കു,ാ#ുവിള,പളളിമു

�് മണ�ാ� മു6N�_ 691010

1207080751 സലീനാ 2268,അoമൽമൻ സിൽ ,,ല മണ�ാ� മു6N�_ 691573

1207265845 ദിവh
1105,തിരുവാതിര,വടേ�

വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691589

1207007133 േമരി�ീഫൻ 1375,േചതH് ,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691001

1207080744 അസീJ
659,ആന�ഴികം,വടേ�വി

ള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207065023 മിനി
1355,മിനിഭവനം,വടേ�വി

ള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207081276 താജിനിസ 468,പുതുവീ� ,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207069967

ശാ>കുമാരി.
െക

340,വിളയിൽ വീ� , 
ഡീസ5്  ജം.,പു>ലതാഴം മണ�ാ� വടേ�വിള 691004

1207077423 ൈഷലജ
844,േചനയ#്  

െത�തിൽ ,പു>ല#ാഴം മണ�ാ� വടേ�വിള 691004
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1207077966 േസാമിനി
1326,തു6ഴിക#ുവീ� ,വട

േ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207077974 ആന(വല�ി
1736,-ബാ}മണൻ തറവീ� ,

ത$ാമല മണ�ാ� വടേ�വിള 691020

1207078012 ഷാഹിദ
991,െച�ാലയിൽ 
വീ� ,മണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207078036 ഇ(ിര
954,കളീയിലിൽ 
വീ� ,മണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207078071 സിgധു
1852,െതാടിയിൽ 
വീ� ,മണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207078151 ഐഷാബീവി
1529,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207078283

ബി.ഉഷാകുമാ
രി

1006,ക2ാംകുടിവീ� ,ത$ാമ
ല മണ�ാ� വടേ�വിള 691020

1207078312 െസൽമ#് 
585,കിഴേ�കvാലN�ൽ ,

പഴയാ,ിൻ കുഴി മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207078459

അംബിക  
എH് 

1216,ക2ാംകുടിവീ� ,ത$ാമ
ല മണ�ാ� വടേ�വിള 691020

1207078468 സീന#് 

1689,െകാ[�േവളി�ാ� 
വീ� , ൈമ-തി നഗർ 

29,,മണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691020

1207078480 നാസിലാബീവി
1765,െതാടിയിൽവീ� ,മണ

�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207078498 -പസ?
1303,ക2ാംകുടി 
വീ� ,ത$ാമല മണ�ാ� വടേ�വിള 691020

1207078515 സുധർ2ണി

1200,തvിൽ പു#ൻ  
വീ� , േബാധിനഗർ 

41,,ത$ാമല മണ�ാ� വടേ�വിള 691020

1207078525 നിഷ എJ 1193,തു6ിൽ വീ� ,ത$ാമല മണ�ാ� വടേ�വിള 691020

1207078539 റീന
250,മ]ാന#്  
വീ� ,പാല#റ മണ�ാ� വടേ�വിള 691020

1207078568

ഷാഹിദ 
ബീവി

1515,കിഴേ� 
കvാലN�ൽ 

വീ� ,പഴയാ,ിൻ കുഴി മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207079071 ജയ. ആർ 1371,പുതുവീ� ,മണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207079084

ൈഷലജകുമാ
രി

978,െതേ�െവളിയിൽ 
വീ� ,മണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207079111 നദീറ
1523,െതേ� 

കvാലN�ൽ ,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207079159 നസീമ
1914,-കിസ5് 

നഗർ  ,പ)ിമു�് മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207079214 റുബി?ിസ
596,കല��െവ$ാംകുഴിയി

ൽവീ� ,മണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207079223 േമരി�ു$ി
1149,എJ .ബി.ഹൗസിംs 

േകാളനി,മു)�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207079234

െറജീനാ 
ബീഗം.എ

1703,ഇളമാൻ  േതാ$ം 
െതാടിയിൽ ,പഴയാ,ിൻ കു

ഴി മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207079328 േബബി
415,സുേമE 

ഭവനം,മണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207079341 ആബിദാബീവി
1840,െനജിം 

നിവാJ ,പളളിമു�് മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207079359 നബീസ#് 
240,കൂ,ാ#്  
വിള,മണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010
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1207079522

നബീസാബീവി.
എJ

713,െതQഴിക#ുവീ� ,പ
)ിമു�് മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207079535 സബിയ#് 
1743,െകാ[�കാവഴികം,വട

േ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207079718 ഹബീd
237,കvാലN�ൽ ,പ)ിമു

�് മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207079786 റു�ിയാബീവി
1839,െചറിയഴിക#്  വീ� 
 -കസg,്  നഗർ,മണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207079787

കമർബാൻ  .എ
[് 

41,കു,ാ#ുവിള 
വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,മണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207079846 അനീസാ
567,ആശാരിയഴികം,പളളി

മു�് മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207079922 ഹയർനിസ
1076,ഷംലനിവാJ ,വടേ�

വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207079941 െനജിമ#് 
1248,േപാളയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,,പ ള ളിമു�് മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207079958 ഷംല
1033,ശംdനാ മൻ സിൽ ,വ 

ട േ� വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207079991

നാസിലാഹാരി
\

1222,ന\ ലാ മഹൽ 
ഐകh നഗർ ,മ ണ �ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080027 അനിൽകുമാർ
566,േകാണ#്  വയലിൽ 
പു#ൻ  വീ� ,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080128 സുജില
976,നിഹാJ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080205

അബദുൽബഷീ
ർ

594,സലിംനിവാJ ,പ )ി 
മു�് മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080241

േബബി  
സേരാജം

1765,ആദർ� ഭവൻ  ,മ ണ 
�ാ � മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080344 അ<ിളി
556,മണേമൽ ചരുവിള 

വീ� ,പളളിമു�് മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080393 നുൈസബ 64,സലീനാമൻ സിൽ ,െകാല�ം മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080460 ശകു>ള
237,കു,ാ#ുവിള 
ലUംവീ� ,,മണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080467 ആരീഫാബീവി
134,കി$5ഴികം,,വടേ�വി

ള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080487

ഹംസ#ുബീ
വി

153,കുളQരവീ� ,വടേ�
വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080519 സബിദാബീവി
599,ദാറുൽസലാം,വടേ�

വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080562 ൈലലാ എ[്
34,സുമvാ 

മൻ സിൽ ,,െകാല�ം മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080576

പാ#ു2ാകു
+് 

149,കു,ാ#്  
വിളവീ� ,പളളിമൂ�് മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080584 റസീനാബീവി
738,െകാല�5ഴികംവീ� ,വട

േ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080602 െറഹിയാന#് 

1619,സിറാജുദീൻ  
മൻ സിൽ ,വടേ�വിള,,മണ

�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080620 സുമvറഷീ/
408,ചല�ികുഴി 
വീ� ,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010
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1207080634 ഹലീമ
677,പടി��രവീ�,പളളിമു

�് മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080640 െജമീലാബീവി

1001,പുതുകുളQര 
വയലിൽ ,െന}റു നഗർ -

11,,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080659

റാഹിലാബീവി
.എJ

268,െകാല�ിയഴികം,മണ�ാ
� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080670 കമല2
296,കു$ിQൽ 

വട�തിൽ ,െകാല�ം മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080677 റംല#് 843,െവളിയിൽവീ� ,ത$ാമല മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080678 ജുൈബരിv
130,കു,ിപുറ#്  
വീ� ,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080683

ൈലല 
ഷാനവാJ

345,ത�ീമാമൻ സിൽ ,വടേ�
വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080691 അജിതബീവി
331,വിളയിൽപു#ൻ വീ� ,മ

ണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080704 മാജിത
533,കി$5ഴിക#്  
വീ� ,പ)ിമു�് മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080720 റജൂല
548,സുധീർ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080730 മാജിദ.എ
503,കു,ി��റ#ുവീ� ,പ

)ിമു�് മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080851 നൂർ�ഹാൻ
1642,പാലവിള 
വീ� ,,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080861 നദീറ
1735,െകാ[�മു6യ#് ,

െകാല�ം മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080895 തJനിം
113,ഹാരിJ 

മൻ സിൽ ,അയ#ിൽ മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080908

സേരാജിനിഅ
2

1616,പടനട#ിൽ 
വീ�,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080914 ജമീലാബീവി

382,ഒഹാo 
നിവാJ ,നhൂനഗർ ,,വടേ�

വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080961

ഉൈസബാകബീ
ർ 407,ചല�ി�ുഴിവീ� ,െകാല�ം മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080984 നദീറാബീവി

805,ഷംലാ 
മൻ സിൽ ,ഇrബാൽനഗർ -

64,,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207080991 അpാഉ2ാൾ
286,െതാടിയിൽപടി+ാ,

തിൽ ,പളളിമു�് മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207081003 ഉഷ
629,കു,ാ#്  

വിളവീ� ,അയ#ിൽ മണ�ാ� വടേ�വിള 691021

1207081010 സുനിത 46,കാരമൂ� ,,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207081179 ഹസീന 2244,പുതുവീ� ,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207081357 -പകാ�
19,മടേ�ൽപടി+ാ,തിൽ ,

,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207081470

ഫാ#ിമാബീ
വി

24,നടീലഴിക#്  
വീ� ,പ)ിമു�് മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207081482 വസ>
93,മല�േ>ാട#്  
വീ� ,പളളിമു�് മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207081624 ഷ�ീല
305,പയ,�വിള 

വട�തിൽ ,അയ#ിൽ മണ�ാ� വടേ�വിള 691021

1207081716 ഫാ#ിമ
346,കൂെറാ#ു വിള 
കിഴ�തിൽ ,അയ#ിൽ മണ�ാ� വടേ�വിള 691021
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1207084218 ൈഷല
7,ഷാ മൻ സിൽ -

138,,മണ�ാ� വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207084504 ഷാഹീദാബീവി
1556,ആമിനാ 

മൻ സിൽ ,പഴയാ,ിൻ കുഴി മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207084533 ലീന െജ
1584,സലീം 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207084757 പIജ
268,പI 

വിലാസം,മു)�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691021

1207084883 ൈഷലജ

29,മട�ൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,വടേ�വി

ള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207084998 ഹാജിറാബീവി
2209,റഫീ�്  

മൻ സിൽ ,മണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207085012 ഹയർനിസ
914,െവളിയിൽ 
വീ� ,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207091612 സീന
2332,തvിൽെത�തിൽ ,വട

േ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207188488 െനസീമാബീവി
642,9ാവിള 

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ മണ�ാ� വടേ�വിള 691004

1207189862

സദീലാ 
ഷിഹാബുxീൻ

756,ആദിൽJ ,േകാേളo 
നഗർ മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207200906 കു+ുകു+് 
470,കൂ$ിQൽ 

െത�തിൽ ,മണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207201558

അdദുൾ 
റഹിം

336,വിളയിൽ പു#ൻ  
വീ� ,മണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207204056 റസിയ
1007,റാഫിേകാേ$o ,പളളിമു

�് മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207204264 നദീറ
78,മൺസൂർ 

േകാേ$o ,മണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207204865 ജാJമിൻ  . എം
436,ജാബിർ 

മൻ സിൽ ,മണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207205117 സനിത
347,കടയഴിക#്  
വീ� ,,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207205301 റഷീന
316,കു,ാ#ുവിള ലUം 

വീ� ,മണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207206305

ഹസീന 
ഷാജഹാൻ

73,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,പ)ിമു�് മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207209651 ഉൈബദ#് 
402,െച�ാലയിൽ 

വീ� ,െകാല�ം മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207210444 സുശീല
230,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,,അയ#ിൽ മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207210495 ഐഷാബീവി
213,സുമvാ 

മൻ സിൽ ,പ)ിമു�് മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207211092

ഗീതാകുമാരി 
എ

250,േരാഹിണി,ത$ാമല.പി.
ഒ,ത$ാമല മണ�ാ� വടേ�വിള 691020

1207213998 ഷീബ
69,പു#ൻ പുര,വടേ�വി

ള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207214054 െനസീമാ

307,കു,ാ#ുവിള 
ലUംവീ� ,േകാേളo 
നഗർ ,,മണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207214286 സുനിത 446,ശാ>ഭവനം,വടേകവിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207218721

െബനാസീർ 
എJ

666,െചറിയഴിക#ുവീ� ,
െകാല�ം മണ�ാ� വടേ�വിള 691010
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1207220659 ഹമീദ
608,ആർ . സി. 

എ[് .78,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207224145 സുൈബദ

475,പറ@ിമാംവിള 
വീ� ,വടേ�വിള,വടേ�

വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207224666 ഷീജ

321,ഷീജ 
മൻ സിൽ ,മണ�ാ� നഗർ -

20,,മണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207228300 കമർബാൻ
1261,മുസിലിയാർ 
മൻ സിൽ ,പ)ിമു�് മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207228309 ൈലലാബീവി
123,വിളയിൽപു#ൻ  

വീ�,മണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207229164 ര�ു
251,അതുലhാ 
ഭവൻ  ,ത$ാമല മണ�ാ� വടേ�വിള 691020

1207229169 സനിത. എം
703,േമേലപുതു�ാലിൽ ,മ

ണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207230365 ഹരി-പിയ
349,ആശാനിവാJ,മണ�ാ

� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207235887

മുംതാJ 
ബായി

213,നിഹാല 
മൻ സിൽ ,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207236574 വിദh
52,സിനി 

ഹൗJ,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207238176 സബിന എJ
29,സിയാ/ 

മൻ സിൽ ,പ)ിമു�് മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207239884

െസNനില�ാd
ദീൻ

48,ഫാ#ിമ 
മൻ സിൽ ,പ)ിമു�് മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207239902 റജുല

1914,എ]പ)ിേ#ാടിയി
ൽ സ�ീർ  ഹുൈHൻ   

നഗർ,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207240115 നദീറ
545,പാ$#ുവിള 
വീ�,അയ#ിൽ മണ�ാ� വടേ�വിള 691021

1207240399 സലീന ബീവി
636,െസNദലി 

മൻ സിൽ ,പ)ിമു�് മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207240652 അമീന
22,എJ എJ 
വില�,പ)ിമു�് മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207244188 ഗിരിജ
1327,തു6ഴിക#് 
വീ�,മണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207244363 ഷംല
1694,വിളിൽ 

പു#ൻ വീ�,മണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207244798 ഷീബ
460,കല��ംെവ$ാംകുഴി,മണ

�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207245231 സജില 522,സൽമാJ,പ)ിമു�് മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207246096 റീന
847,പു#ൻ പുരയിൽ ,വട

േ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207251056 ൈലസ
837,പു#നഴിക#് 
വീ�,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207251075 സ�ീന
634,നദിയ 

മൻ സിൽ ,പളളിമു�് മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207251320 ജാJമി
184,ഷിബാന 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207252682 െനദീറാ ബീവി
1894,തJ ലീമ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207253777 സീമ
518,പയ,�വിള 
വീ�,അയ#ിൽ മണ�ാ� വടേ�വിള 691021
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1207254728 സീന#് 
315,ജുൈബരി 
ൈലൻ  ,മണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207255379 ഹയറു?ിസ
547,ജ�#ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207257274

അdദുൾ 
ഹ�ിം

62,റഫീ�് 
മൻ സിൽ ,മണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207258836 സുൽഫിയ
567,വയലിൽവീ�,വടേ�

വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207261585 മാജിദ
267,െകാല�ിയഴികം,പളളിമു

�് മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207262442 സുനിത
70,പു#ൻ പുരയിൽ ,വ ട 

േ� വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207264619 മാജിത ഖാദർ

503,അz�) 
മൻ സിൽ ,അയ#ിൽ 

വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691021

1207264990 സ�ന 527,െന�,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207266087 സബിതാബീവി 375,വാറഴികം,മണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207268015 സബീന
520,ഹ? 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207269151 ഫസിദാബീവി
5,െകാ[ഴിക#് 
വീ�,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207273152

രമhാ 
കൃEണൻ

263,9ാ@ിയിൽ 
വീ�,പാല#റ മണ�ാ� വടേ�വിള 691020

1207274970 സബിന
709,േമേലപൂത�ാലിൽ ,വട

േ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207290336 സുേലഖ

1599,കുറുമൂ$ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,-ശീ നഗർ  

വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207292690 സിgധു
969,ഉമാന( ഭവനം നhൂ 

നഗർ ,മണ�ാ� മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207296163 സരിജ ,ി
2091,രതീE  

ഭവനം,പ$#ാനം മണ�ാ� വടേ�വിള 691021

1207296314 ജയ

1823,രാഹുൽ നിവാJ 
ൈമ-തി നഗർ 

വടേ�വിള,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207296572 ഇ(ുേലഖ

821,കാ$�ംപുറ#് വീ� 
-പശാ>ി നഗർ 
വടേ�വിള 

പിഓ,വടേ�വിള മണ�ാ� വടേ�വിള 691010

1207020734 സരള

271,പണയകy◌ം#ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,ക?ിേ2ൽേച

രി,,മരു#ടി മണ�ാ� ശ~ികുളQര 691003

1207235757 സബീല ആർ
413,െസNദലി 
മൻ സിൽ ,മQാ� മyഢലം െകാ,@ര 691015

1207025286 റൂബില 45,പുതുവൽ ,െകാല�ം മതിലിൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691601

1207040364 അശCതി 258,റാലിയിൽ ,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042811 രാജ2
221,ചാമവിള 
വീ� ,കുരീ��ഴ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043116 ശശികല 232,ചിറ�േരാ$്,കുരീ��ഴ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040163 ഫിേലാ
370,ൈതവിളവട�് ,മതിലി

ൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207013628 േജാർ�് 
529,കല�Zർവിള 

െത�തിൽ ,െപരിനാ� മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601
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1207024361 ഓമനയമമ
281,ക?ിമൂല 

െത�തിൽ ,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207024811 -ശീകുമാരി 218,-ശീ ഭവൻ  ,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040315 മല�ിക െക
504,േകശവനിവാJ ,മതിലി

ൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207039915 dളയിസി
210,വിമൽ 

െഹൗJ,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207039770 സgധh
245,വിളയിൽ 

വീ� ,തൃ�ടവൂർ ,,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207039742

ആൻ -ടുJ 
ത<ി

435,ൈതവിള 
വട�് ,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207039753 േമബിൾ 169,മീനു നിവാJ ,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207039857

െവേറാണി
N�

306,കല��ർവിളകിഴ�് ,മതി
ലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207039905 ശhാമളാേദവി
199,ഇല<ള<ഴികം,മതിലി

ൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040087 അജിത പി
761,പു>ലെതാടിയിൽ ,,മതി

ലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040100 സാറാ2
433,മാധവവിലാസം,മതിലി

ൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040101 വിജയ2
473,പു>ലെതാടിയിൽ,മതി

ലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040115 അംബിക 278,രാലികിഴ�് ,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040193 അജിതകുമാരി
377,പു>ലകിഴ�തിൽ ,മതി

ലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040251 മല�ികാ േദവി 421,സിgധുഭവൻ  ,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040390 ഫിേലാമിന 262,ഉഷJ,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040416 എൽ .േദവകി
135,കല��ംപുറ#ുെത�തി

ൽ ,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040424

സുഷമ 
അേശാകൻ 378,ൈതവിളവീ� ,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040475 രജനി
224,ഇട#ു6ിൽ 
വീ�,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040477 രാേജ-(ബാബു 549,ദുർ�ാഭവൻ  ,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040480 അംബിക 571,രമhാ ഭവനം,,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040486 അ2ിണി
372,ൈതവിളവട�തിൽ ,മ

തിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040487 സുലഭ
544,ചിറയിൽ 
വീ� ,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040499

ൈലലാകുമാരി.
െക

552,ചിറയിൽപു#ൻ  
വീ� ,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040506 സിgധു
362,പു>ലപടി+ാ,തിൽ ,

മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040507 അനിത
280,രാലിയിൽകിഴ�ിൽ ,മ

തിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040522 സുഭ-ദ.ഡി 152,ചരുവിളവീ� ,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040570 സജിന 325,ഇ(ിരഭവനം,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040610 അനില പി
302,ആ,�ർപു#ൻ വീ� ,കട

വൂർ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601
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1207040680 ബി(ു
34,മ+ാനംകുഴിയിൽ 

വീ� ,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040747 -കി��ൻ 14,-കി�ഫർവില�ാ,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040772 -പിയദർശിനി 206,മി?ാരം,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207040849 േബബിരാധ
260,രാലിയിൽകിഴ�തിൽ ,

മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042661 പIിനി
280,ചിറ�േരാ$്  

പു#ൻ വീ� ,കുരീ�Zഴ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043132 സേരാജിനി.െക
366,കു,ിയിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,,കുരീ��ഴ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043144 ഫിേലാമിന
185,ൈതവിള 

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043299 രാധാമണി
24,കാ$�വിള 
വീ� ,കുരീ��ഴ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043313 േരണുകാേദവി
367,കു,ിയിൽ 
വീ� ,കുരീ�Zഴ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207188951

സുഭഗച-(േബാ
J

359,േബാJ 
നിവാJ ,,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189727 ഉഷാകുമാരി
302,വിളയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കൂരീ��ഴ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207198536 കവിത 436,അനിൽഭവനം,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207198676 േമരി
26,േമേലവട�തിൽ ,മതിലി

ൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207198732 മായ
400,പാർpതി 
ഭവനം,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207203381 േ-ഗസിേജാസ\ 211,െജNസി വില�,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207206889

ടി.ഉഷാകുമാരി
യ2

423,ലU് മി നിവാJ  
ആന(യിൽ പു#ൻ  

വീ� ,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207207324 രാധാമണി
608,മ+നം 

കുഴിവീ�,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207207327 �ളാരീJ
62,ക<$ിN�ൽ 

വട�തിൽ ,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207208522 ലത ആർ

528,സുകുമാര മ(ിരം, 

മതിലിൽ .പി.ഒ, 

െപരിനാ� ,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207209173 ഫിേലാമിന
44,പി,ഡബhു.ഡി.പുതുവൽ ,

തൃ�ടവൂർ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207212022 മറിയാ2
647,വടേ�വിള 

െത�തിൽ ,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207213440 േഷർളി 230,േമേല കടയിൽ ,കടവൂർ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207214223 ബീന.വി
587,ൈപനിയിൽ 
വീ�,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207219426 ലതാേദവി. െക 245,ലതാഭവനം,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207221719 ലത
363,-ശീലUമി,മതിലിൽ ,

െകാല�ം,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207221759

ജാൻ സി 
വിജയൻ

478,ചി[�ഭവനം,മതിലിൽ ,
െകാല�ം,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207221769 ഷീല -പകാശൻ
466,കിഴേ�വിള,മതിലിൽ ,
തൃ�ടവൂർ ,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601
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1207221941

സുഷമ 
-പസ?ൻ

428,കൽകുറു<ു 
വിള,,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207231409 ൈഷനി
586,അE 

വിൻ െഡയിൽ ,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207236211 ശുഭ
269,ച-(ിവിലാസം,മതിലി

ൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207241439 സുനിത
319,അശCതി 

ഭവനം,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207241865 സുനി
534,അേശാക 

വിലാസം,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207249565 -ടി�ു േഷാബി
1617,കല��കട 

പുതുവൽ,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207253306 സജിത 593,ചിറയിൽവീ�,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207255194 മXജു
573,ചിറയിൽ 
വീ�,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207256009 വിമലാേമരി 222,ജീസH്ഭവൻ  ,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207256201 നദീറ
669,പാല�ാ$് 
വീ�,കുരീപുഴ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207256776

സിസി 
േജാസ\

795,സിസിലി 
മ(ിരം,മതിലിൽ 

െവേ@�ര മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207257515 രXജിനി
79,-പദീnഭവനം,കുരീ��◌ു

ഴ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207258645 അജിത 327,ലാലി മ(ിരം,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207261917 സിgധു 595,െതേ�ചിറ,കുരീ��ഴ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207261969 ഉ]ി
573,കിഴ�ട#് 

കിഴ�തിൽ ,െപരിനാ� മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207265276 സംഗീത 142,അമൽ മ(ിരം,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207272304 -ശീേദവി പി 370,-ശീജാനിവാJ,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207273996 െതേരസ
319,കല��ർവിളെത�തിൽ ,മ

തിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207289921 േരഖ എ
64,േരഖ ഭവനം,േരഖ 

ഭവനം മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207291806

മ�ു ബി 
എJ

239,പയനിയിൽ 
കിഴ�തിൽ ,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207291970 സരളാേദവി
843,െചറുകരപു#g 

വീ�,മതിലിൽ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207296672

ത@2കൃEണ
ൻ

1482,പയനിയിൽ 
കിഴ�തിൽ ,മതിലിൽ പി 

 ഓ മതിലിൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207188829 -പമീളകുമാരി 327,ലാലിമ(ിരം,തൃ�രുവ മതിലിൽ തൃ�രുവ 691601

1207091761 നസീമ
1118,-ഭാ>ൻ വയൽവട�തി

ൽ ,െകാല�Zർവിള മരു#ടി ഇരവിപുരം 691010

1207150050 ഉഷാകുമാരി
206,പു>ല#ാഴംനഗർ -206 

A,,കിളിെകാല�Zർ മരു#ടി ഇരവിപുരം 691004

1207261420 താoനിസ
281,ൈഷനി 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം മരു#ടി ഇരവിപുരം 691011

1207279318 സഹീന
1155,റസീന 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം മരു#ടി ഇരവിപുരം 691020
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1207239402

കൃEണകുമാ
രി

557,തറയിൽ 
പു#ൻ വീ�,ച(നേ#ാ�് മരു#ടി കിളിെകാല�Za 691014

1207241428 സുഭ-ദ
1463,ചൗരിN�ൽ 

താഴതിൽ ,കിളിെകാല�Zർ മരു#ടി കിളിെകാല�Za 691004

1207002138 ശhാം
536,മുനിസി�ൽ 

േകാളനി,ഉളിയേകാവിൽ മരു#ടി െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207190717 അഖില

1533,കൃEണ  നിവാJ  
  മാതൃകാ 

നഗർ ,ഉളിയേ�ാവിൽ മരു#ടി െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207202542 മാലതി എJ
1116,കുറുേവലി 
േകാളനി,െകാല�ം മരു#ടി െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207209984 വ)ി

536,-ശീരംഗ#്  
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ മരു#ടി െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207214420

ഷാജിേമാൾ 
െനൻ സൺ

765,കട��റ#ുവീ�,ശ~ി
കുളQര മരു#ടി െകാല�ം (ഈ�്) 691581

1207234147 നസീറ
398,കല�വിള 

വീ�,ചാ#നാംകുളം മരു#ടി െകാല�ം (ഈ�്) 691014

1207240007 മംഗളം
852,ന<ാര#് 

വീ�,ഉളിയേ�ാവിൽ മരു#ടി െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207254165 അനിതാരാo
1126,തിരുവാതിര,ഉളിയ

േ�ാവിൽ മരു#ടി െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207259144 ച-(േലഖ െക 1693,േലഖാ മ(ിരം,െകാല�ം മരു#ടി െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207262053 രജനി 1708,ഉ-തം,ഉളിയേ�ാവിൽ മരു#ടി െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207278898 ഭൂവേനശCരി
1507,ജനകീയ നഗർ  

പ)ി�ൽ,ഉളിയേ�ാവിൽ മരു#ടി െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207278955 ഉഷ
1752,പു>ലവട�തിൽ ,െകാ

ല�ം മരു#ടി െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207279139 അശCതി
1699,മേനാo 

ഭവൻ ,ഉളിയേ�ാവിൽ മരു#ടി െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207284374 േഹമ
1915,നിർ2ാലhം,ഉളിയ

േ�ാവിൽ മരു#ടി െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207284695 ഷീബ
1369,കൃപ സനം മാതൃക 
നഗർ ,ഉളിയേ�ാവിൽ മരു#ടി െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207289502 രാജലU് മി
1972,വിശാഖം,ഉളിയേ�ാ

വിൽ മരു#ടി െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207001775 ഗീത
536,മുനിസി�ൽ 

േകാളനി,ഉളിയേ�ാവിൽ മരു#ടി െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207003674 അ<ിളി 313,സതീE ഭവൻ  ,െകാല�ം മരു#ടി െകാല�ം (െവ�്) 691015

1207004669 രാധിക
148,രാധികാ 

ഭവനം,ഉമയെനല��ർ മരു#ടി െകാല�ം (െവ�്) 691589

1207038243 ശകു>ള 1633,അൈദC/ ,മരു#ടി മരു#ടി െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207207301 സുശില 383,9ാമു� ,കാവനാ� മരു#ടി െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207211074 അ?2

406,െസ5് േജാൺ 
-ബിേ$ാേകാളനി,ഓം 

േചരി മഠം മരു#ടി െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207212410 സNഫു?ിസ
359,പ->6് മുറിേചരിയിൽ ,

ര മരു#ടി െകാല�ം (െവ�്) 691306

1207229947 േമരിേസാണി
938,ചിറ�രപുതുവൽ ,ശ

~ികുളQര മരു#ടി െകാല�ം (െവ�്) 691003
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1207230468 വി ഷീജ
663,അമൃതം 

ഹൗJ,മരു#ടി മരു#ടി െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207230538 ലളിത ഡി
927,-ശീകൃEണ 

നഗർ ,ആ-ശാമം െകാല�ം മരു#ടി െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207231060 േമരി
1181,ഗ-ബിേയൽ 
െഡയിൽ ,മരു#ടി മരു#ടി െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207238112

റാണി  
േജാസ\

515,ചാ-പായിൽ ,ശ~ികുള
Qര മരു#ടി െകാല�ം (െവ�്) 691581

1207238164 രാജു
529,കുറുേവലിേകാളനി,

െകാല�ം മരു#ടി െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207241759 രമh
808,കുറുേവലിേ�ാളനി,ഉ

ളിയേ�ാവിൽ മരു#ടി െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207246926 ബീന

33,കടമന 
പടി+ാ,തിൽ ,ഉളിയേകാ

വിൽ മരു#ടി െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207248859 വീനീത

552,ക]മ#് 
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേകാവി

ൽ മരു#ടി െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207250323 നീതുകൃEണ
880,ചിറയിൽ 

വീ�,ഉളിയേ�ാവിൽ മരു#ടി െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207253585 ബിനി
589,എം.ജി.േകാളനി,ഉളിയ

േ�ാവിൽ മരു#ടി െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207273295 ബീന.എൽ
335,ൈവEണവി 
ഭവനം,വടേ�വിള മരു#ടി െകാല�ം (െവ�്) 689696

1207288256 ബിജു

1893,ലീല െഡNൻ   
ആരാധന 

നഗർ,ഉളിയേ�ാവിൽ മരു#ടി െകാല�ം (െവ�്) 691005

1207282754 െ�ഫി 133,ബേഥൽ,കുരീ��ഴ മരു#ടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207033443 ജയിൻ
341,െസ5് േജാർo 

ഐലെ5് ,തൃ�ടവൂർ മരു#ടി തൃ�ടവൂർ 691003

1207214409 ജസീ>

297,കിഴ�ുംപുറം 
പുതുവൽ കുരീ��ഴ 
തൃ�ടവൂർ ,അരവിള 

കാവനാ� മരു#ടി തൃ�ടവൂർ 691003

1207218636 ഷമീന
684,വിളയിൽ ,അ�ാലുംമൂ

� മരു#ടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207282798 രXജിനി
551,ശുഭാന(-പഭാ  
െപരിനാ�,കുരീ��ഴ മരു#ടി തൃ�ടവൂർ 691601

1207216621 മുബിന
1282,ബിJമിയ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ മരു#ടി മQാ� 691004

1207057010

ആന(വല�ിയ
2

22,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,ചാ#ിനാംകുളം മരു#ടി മQാ� 691014

1207064033 സരസ2
1120,വാറുതു6ിൽവീ� ,ചാ

#ിനാഠ കുളഠ മരു#ടി മQാ� 691014

1207072464 സരിത

756,സരിത ഭവനം  
വയലിൽ 

പു#ൻ വീ�,ചാ#ിനാംകു
ളം മരു#ടി മQാ� 691014

1207200293 രമ

448,-പതീEഭവൻ  
ൈമ-തിനഗർ ,ചാ#ിനാംകു

ളം മരു#ടി മQാ� 691014

1207240379 നിഷ
751,രTനം  സCരു 
നഗർ,ചാ#ിനാംകുളം മരു#ടി മQാ� 691014

1207245122 റജീലാബീവി
594,കു?ുവിളവീ�,ചാ#ി

നാംകുളം മരു#ടി മQാ� 691014
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1207248259 സുഹർബാൻ
763,നവാJ 

മൻ സിൽ ,ച(നേ#ാ�് മരു#ടി മQാ� 691014

1207249713 ജയ-ശി
727,വിേജE 

ഭവനം,ചാ#ിനാംകുളം മരു#ടി മQാ� 691014

1207251517 സബിലാ
378,സജില 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം മരു#ടി മQാ� 691014

1207254209 സീന#് 
877,ചിറവിള 

വീ�,ചാ#ിനാംകുളം മരു#ടി മQാ� 691014

1207268321 ഉഷ
31,േശാഭന 

വിലാസം,മQാ� മരു#ടി മQാ� 691005

1207278902 രXജു
1245,ബി(ു 

ഭവൻ ,ചാ#ിനാംകുളം മരു#ടി മQാ� 691014

1207279081 സബീനബീവി
437,േമേല�ണ വയലിൽ 
പു#ൻ വീ�,ച(നേ#ാ�് മരു#ടി മQാ� 691014

1207279598 അജിത
1215,കുഴി�രേമലതിൽ ,ചാ

#ിനാംകുളം മരു#ടി മQാ� 691014

1207280422 സീന#്ബീവി

796,അജിന ഭവൻ  
ചാ#ിനാംകുളം,ച(ന

േ#ാ�് മരു#ടി മQാ� 691014

1207280763 ജാJമിൻ
691,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,ചാ#ിനാംകുളം മരു#ടി മQാ� 691014

1207280807

ഫJലിയാേമാ
ൾ

877,നാദിയാJ,ചാ#ിനാം
കുളം ച(നേ#ാ�് പി 

ഓ മരു#ടി മQാ� 691014

1207281252 റസീന ബീഗം

762,റസീന 
മൻ സിൽ ,സCരുമ നഗർ 

ചാ#ിനാംകുളം മരു#ടി മQാ� 691014

1207281421 ആബിദ
984,കുഴി#ട#ിൽവീ�,ചാ

#ിനാം�ുളം മരു#ടി മQാ� 691014

1207281770 മിനി
154,േബബിനിവാJ,ച(ന

േ#ാ�് മരു#ടി മQാ� 691014

1207281915 ശാലിനി
399,-പണW 

ഭവൻ  ,ചാ#ിനാംകുളം മരു#ടി മQാ� 691014

1207282003 സലീന
615,ഷിഫാന 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം മരു#ടി മQാ� 691014

1207282065 അമീന

2545,ചരുവിളവയലിൽ 
പു#ൻ വീ� 

ജനകീയനഗർ ,ചാ#ിനാംകു
ളം മരു#ടി മQാ� 691014

1207282472 നൗഫിയ
779,അEകർ 

മൻ സിൽ ,ചാ#ിനാംകുളം മരു#ടി മQാ� 691014

1207282731

കൃEണകുമാ
രി

1148,െകാടുേവലിൽ   
ചാ#ിനാംകുളം,ച(ന

േ#ാ�് മരു#ടി മQാ� 691014

1207282769 സുേലാജന
817,ആരh ഭവൻ  സCരുമ 
നഗർ ,ച(നേ#ാ�് പി ഒ മരു#ടി മQാ� 691014

1207283172 രXജിനി
616,േവടൻ വിള 

വീ�,ചാ#ിനാംകുളം മരു#ടി മQാ� 691014

1207283176 ഷീബ.എJ
252,ഷീബാ 

ഭവൻ  ,ചാ#ിനാംകുളം മരു#ടി മQാ� 691014
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1207285067 മണിയ2

800,ചൗരിN�ൽ 
െതാടിയിൽ,ചാ#ിനാംകു

ളം മരു#ടി മQാ� 691014

1207285084 ബബിത

303,ജവഹർ മൻ സിൽ  
ജനകീയ 

നഗർ,ചാ#ിനാംകുളം മരു#ടി മQാ� 691014

1207285314

-ശീചി-ത.പി.നാ
യർ

694,-ശീനിലയം,ചാ#ിനാം
കുളം മരു#ടി മQാ� 691014

1207285655 േരാഹിണി
34,പ$ാണി[ിറ 

പു#ൻ വീ�,കരിേ�ാ� മരു#ടി മQാ� 691005

1207286337 െസമീറ

603,ആഷിr മൻ സിൽ 
ചാ#ിനാംകുളം,ച(ന

േ#ാ�് മരു#ടി മQാ� 691014

1207286815 മിനി
772,വിജയ 

ഭവനം,ചാ#ിനാംകുളം മരു#ടി മQാ� 691014

1207286882 ഷീബ

733,സുബഹാന മൻ സിൽ 
ജനകീയ 

നഗർ ,ചാ#ിനാംകുളം 
ച(നേ#ാ�് മരു#ടി മQാ� 691014

1207295071 ഹസീന

360,ചരുവിളവയലിൽ 
പു#ൻ വീ�,ചാ#ിനാംകു

ളം മരു#ടി മQാ� 691014

1207210666 ബി(ു
82,സാ-ദാ ഭവനം,കിട-പം 

വട�് മരു#ടി മൺേ-ടാതുരു#് 690538

1207088910 ഷീജാേമരി

294,സാഗരതീരം  
സുനാമി റസിഡ5J 

അേസാസിേയഷൻ  ,മvനാ� മരു#ടി മvനാ� 691303

1207009916 റീന
1817,പുതുവൽ 
പുരയിടം,,െകാല�ം മരു#ടി മു6N�_ 691001

1207080954 െനസീമ
132,സജീനാ 

മൻ സിൽ ,മു6�ൽ മരു#ടി മു6N�_ 691010

1207085577 ജുൈമല#് 
184,േകായി��റ#്  

വീ� ,െകാല�ം മരു#ടി മു6N�_ 691011

1207190500

കൃEണൻ കു$ി
 പി)

398,ശിവദാസ 
ഭവനം,ഉളിയേ�ാവിൽ മരു#ടി മു6N�_ 691019

1207267420 അJലമി
159,നിഖിത 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം മരു#ടി മു6N�_ 691010

1207274705 മിനി േമാൾ
1096,റിയാJ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം മരു#ടി മു6N�_ 691011

1207287143 സബിത എJ
959,കാ$�വയലിൽ 
വീ�,പളളിമു�് മരു#ടി മു6N�_ 691010

1207290081 ഷീജ
121,ഫാ#ിമ 

മൻ സിൽ,ഇരവിപുരം മരു#ടി മു6N�_ 691011

1207188041 ഇ(ിര 421,തടവിളവീ� ,േപരൂർ മരു#ടി വടേ�വിള 691005

1207229108 ചി?ു
145,വയലിൽപു#ൻ വീ�,

പ$#ാനം മരു#ടി വടേ�വിള 691008

1207252701 േഗളി �ീഫൻ
196,വയലിൽപു#ൻ വീ�,

െകാല�ം മരു#ടി വടേ�വിള 691001

1207253822 റജബിനിH
495,നടയറഹൗJ,വടേ�

വിള മരു#ടി വടേ�വിള 691010

1207282911 സജിയ2

188,പുതുവയലിൽ വീ�  
ഭാവന നഗർ ,പ$#ാനം  

കട�ാ�ട പിഒ മരു#ടി വടേ�വിള 691008
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1207287920 േരാഹിണി
162,ബിജു ഭവനം  

ഭാവന നഗർ,കട�ാ�ട മരു#ടി വടേ�വിള 691008

1207217288 ബാർബരാ
219,വളവിൽേതാ�് 

വീ�,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207217341 ലി5ാ േജാസ\
267,ആലുവിള 

െത�തിൽ ,ശ~ികുളQ മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207217397 സീമ
763,മ+ിേനഴ#് ,ശ~ികു

ളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207217444 േസാഫിയ
861,ൈതേതാ�ിൽ 

െവ$�േതാ�,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207217450 ഡയാന
1003,െകാ?യിൽവീ�,ശ~ി

കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207015211 ത@മണി
1670,ഹരികൃEണ 
ഭവൻ  ,,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207018999 ഹയറു?ിസ
369,ആമ[ിറ 

ക?ിേമൽേചരി,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207022122 വTസല

927,ചിറ�ര 
പുതുവൽ ,മരു#ടി,,മരു#

ടി െകാല�ം മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207033418 സുജ
407,എഴു#ുവിളകായ

ൽവാരം,െകാല�ം മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207033603 ഷീലാേദവി
1053,േവളZർ 
വീ�,കാവനാ� മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207034574 സുമി

300,െസ5്  േജാസn 
ഐല5് ,തൃ�ടവൂർ ,ശ~ി

കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207035211 ഗീത
0,-പീയാഭവൻ  ,ശ~ികുളQ

ര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207035431 വി�േടാറിയ
299,അൽസൺഭവനം,കാവ

നാ� മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037693 വിജയ-ശി
322,വിളയിൽ 
വീ� ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207035715 ലീലാ2
353,ഡയാനഡയിൽ ,കാവനാ

� മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207038158 സതി
1649,മൂതാട#ുതറ,ശ~ികു

ളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207035811 ജാJമിൻ

764,െച�ി$േതാ�ിൽപടി
+ാ,തിൽ 

ശ~ികുളQര,ശ~ികുള
Qര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037044 േ-തസh
943,മ,#ുേതാ�് ,ശ~ികു

ളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207035951 മറിയാ2
543,മാലിപി)േതാ�്,ശ~ി

കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037445 ലീല
1190,െനടുംേതാ�് ,,ശ~ികു

ളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207036077 സീമ ജി
1872,ലU്മി 
ഭവൻ  ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037999 ബിജുേമാൾ 1440,േപൾവhൂ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207036597

ഷീബ 
അ-ബഹാം

274,എബീ 
േകാേ$o ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207036655 ജയിൻ
131,ൈതേ#ാ�് ,ശ~ികുള

Qര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207036656 ജാസി ഏണ�് 
129,വലിയവിള,ശ~ികുള

Qര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

Page 620 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207036679 ഫിേലാമിന
278,േവലിെക$ിൽ ,ശ~ികുള

Qര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207036705 േമരി
53,പു#ൻ തുരു#് ,ശ~ി

കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207036727 ലില�ി ആ5ണി
697,േകേള�ിളളേതാ�് ,ശ

~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207036729 ലീലാ റാൾ\
390,മാലിപി)േതാ�് ,ശ~ി

കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207036791

േമരി 
െ-ഫഡിനാ5

131,േമരി 
െഡയിൽ ,ൈതേതാ�ിൽ ,ശ

~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207036808

ജയിൻ  
േജാസ\ 786,-പിയത,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207036817 െടറീസ േജാൺ
1121,കുറുമളേതാ�് ,,ശ~ി

കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691585

1207036849 േബബി
1011,ഈരയിൽപുരയിടം,ശ

~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207038738 സുലജ
1206,ചടയൻ >റെത�് ,മരു

#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207036867 േസാജേമരി
59,വലിയവീ$ിൽ ,ശ~ികുള

Qര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207036901

േമRസി 
-ഫാൻ സിJ 1024,വി�ാ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207036902

ജസീ> 
-ഫാൻ സിJ

183,േതാ$#ിൽ ,ശ~ികുള
Qര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207036940 ബി(ു
566,െകാ[�േതാ�് ,ശ~ികു

ളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207036942 േ-തസh
259,ആലുവിള 

െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207036947 വി�േടാറിയ

659,േജാൺ -ബിേ$ാ നഗർ , 
പാരിേ�ഴ#് ,,ശ~ികുള

Qര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207036963 ലിസി
195,മ,#്  

േതാ�് ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207036966 ജസീ>
840,കൂ$�ംവാതു�ൽ ,ശ~ി

കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207036967 േജാൺവിൻ
271,ആലുവിള,ശ~ികുളQ

ര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037001 സുനിത
546,മ,#്േതാ�് ,ശ~ികുള

Qര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037014 േമരി
530,ആലുവിള 

െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037027 േ-തസh
644,കട��റ#്  

വീ� ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037028 േ-തസh
847,െവ$�േതാ$ിൽ 

െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037060 േ-തസh
48,മ,#്  

േതാ�് ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037080 െസലിൻ
795,ൈതേതാ�് 

െഡയിൽ ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037087

ഹാരിയ,് 
െചറിയാൻ

231,അXജലി 
മാൻ ഷൻ  ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581
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1207037093 ജാൻ സി
158,ആ�ിലിമാർഷൽ ,ശ

~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037103

-ഫാൻ സീന 
-പസി

333,കുരി=ടി 
ബംiാW,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037119

അ�ുലിൻ  
േസാളമൻ

1,െസ5്േജാസ\ 
െഹൗJ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037133 ലില�ി
551,മ,#്  

േതാ�് ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037162 റീ#
1085,കൂ$�ംവാതു�ൽ ,ശ

~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037183

അ?2  
േജാൺ

572,െഇൗരുപുറം,ശ~ികുള
Qര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037200 അൽേഫാൺസ
1000,കാ$�വിളപുതുവൽ ,ശ

~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037202 െജHി
912,വടേ�ാേകാലടിേ[ാരി,

ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037215

െമറീന 
-ഫാൻ സിJ

117,തേ[ഴു#ു 
േതാ�് ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037228 അംബിക

700,കട��റം 
പുറംേ<ാ�് ,ശ~ികുളQ

ര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037233 ലിHി
971,െവറുവാെ�$ിൽ ,ശ~ി

കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037237 േ-തസh
768,മ,#്  

േതാ�് ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037246

േറായിൽ  
എJ

98,ൈതേതാ�് ,ശ~ികുളQ
ര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037256 േ-തസh
611,കൂ$�ംവാതു�ൽ ,ശ~ി

കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037261 -പിൻ സി
762,മ,#്  

േതാ�് ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037267 െ,ൽമ
565,െകാ[�േതാ�് ,ശ~ികു

ളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037270 ബല�
115,െവ$ിേയഴ#് ,ശ~ികു

ളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037281

െജസി 
േസവhർ

323,പടിXഞാേ,കുരിശടി,
ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037295 സീന
722,മൂലയിൽ 

േതാ�് ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037319 സുധ
1357,വളവിൽേതാ�് ,ശ~ി

കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037326 െജസി
924,െവളിപുരയിടം,ശ~ി

കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037331

-ഫീഡാ 
ആൽ-ഫk 928,മ[േ#ാ�് ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037355 ശhാമള
1735,പു#ൻ പുരയിൽ ,മരു

#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037366 ജേനാവ
822,കർണാ$്  

േതാ�് ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037391 േമരി
1804,അ#ീ�ൽ ,ശ~ികുള

Qര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037396 ൈഷലജ 754,പുEപമ(ിരം,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037401 കുസുമകുമാരി
1877,നടയിൽെത�തിൽ ,മരു

#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003
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1207037408 സരസCതി
1308,പു#ൻ  പുര 
കിഴ�തിൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037411 െജHിമതhാJ

1243,അഗ�ിൻ  
വില�,േതാ�ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037417 മിനി
1386,മൂലയിൽേതാ�് ,ശ~ി

കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037434 റജീന
1785,മൂ?ാംകിഴ�തിൽ ,ശ

~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037436 ഡാളി
1521,ജാ�സൺ ഭവൻ   
ൈമേഹാം,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037439 ച-(ിക 1804,ഇട[ിറ�ൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037441 സുനിത
842,പ$രുേതാ�ിൽ ,ശ~ികു

ളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037488 സുേദശൻ
1511,തൂവേശരിയിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037510 മർസലീന
1259,മൂലയിൽേതാ�് ,,മരു

#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037520 േഗ$ി
864,കുറുമുളേതാ�് ,ശ~ി

കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037527

ആ|J 
െസബാ��ൻ

1852,പു#ൻ  
പുരയിൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037536 ആനി
726,മൂലയിൽേതാ�്,ശ~ി

കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037543 േമRസിൈ,,J
805,അഥീന,പുള�ാ$് ,,മരു

#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037550 േഗ$ി
4653,ഈരയിൽ ,ശ~ികുള

Qര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037551 േജാJ
951,േതാ�ിൽ 

പടി,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037552 നിർ2ല
1909,ഇട[ിറN�ൽ ,മരു#

ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037572 ജേറാണി� ഇ
1251,മൂലയിൽേതാ�് ,ശ~ി

കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037575 ലീലാ2
1358,വളവിൽേതാ�ിൽ ,ശ

~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037614 സുശീല 1514,മണിലാലയം,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037666 ലിസി
1238,േതാ�ിൽ 

പടി.,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037672 ഓമന
1850,പു#ൻ  

പുരയിൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037673 ലില�ി
1262,േതാ�ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037678 വി�േടാറിയാ
1387,മൂലയിൽ 

േതാ��,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037683 ജസീ>
1153,ചാേ#ാലി 

േതാ�് ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037684 ജയിൻ
1388,മൂലയിൽ 
േതാ�് ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037686 റീ#
591,മൂേലേതാ�് ,മരു#ടി,മ

രുതതടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037689 ച-(ിക
1650,മുതാട#്  
വീ� ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003
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1207037733

ആൻ സി 
േജാർo

497,േവളZർേതാ�് ,ശ~ികു
ളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037738 -പിൻ സി 1865,തു6#ിൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037740 പരേമശCരൻ
1808,ചാേ#ാലി 
െത�തിൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037744 സുനി.െക
1848,ഇടയിലേതാ�ിൽ 
വീ� ,േദശേസവിനി നഗർ മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037745 സേരാജിനി
1803,ഇട[ിറN�ൽ ,മരു#

ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037753 േമരിെജന,് 
1307,പ6ാരേതാ�് ,മരു#

ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037754 ലത
1486,േച�യിൽ 
വീ� ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037756 അനിേമാൾ
1779,ചാേ#ാലിെത�തിൽ ,

ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037763 ജയ
1401,മൂലയിൽേതാ�് ,ശ~ി

കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037765 -ഫാൻ സിന
148,മൂലയിൽ 
േതാ�് ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037770 ബാബു
1439,ക$N�ൽ 

കിഴ�തിൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037771 ആനി
1414,കായൽവാര#് ,ശ~ി

കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037776 സിtു
1223,േതാ�ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037778 ഷീല
1326,വിളവിൽേതാ�് ,ശ~ി

കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037779

ആമിന 
േജാൺ -ബിേ$ാ

1277,േതാ�ിൽെത�തിൽ ,മ
രു#ടി,,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037801 -ടീസാ െഹൻ -ടി 3,മൂലയിൽേതാ�്,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037803 രാധ
430,മാമൂ$ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037805 േമരി
1794,ചിറ�ര 

പുതുവൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037991 -പസ?കുമാരി
1749,സജിൽ 

നിവാJ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037807

നാൻ സി 
�ളീ,J

1158,േവളZർേതാ�് ,,ശ~ി
കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037841 വിമല
678,കട��റ#്  

വീ� ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037864 സതhവതി
1584,പനN�#റകിഴ�

തിൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037879 രTന2 1723,ശരTലായം ,,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037891 രാജവല�ി
1777,ചാേ#ലിൽ 
െത�തിൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037910 ഉഷ
1781,ഇട[ിറN�ൽവീ� ,മ

രു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037913 -ശീകുമാരി ജി
1761,തു6ിൽെത�തിൽ ,മ

രു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037931

വസ>കുമാരി.
 ജി

1631,ത$ാൻ  
തറയിൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

Page 624 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207037936 വസ>

977,പട?ിയിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള

Qര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037948 രാധാമണി
769,ക$N�ൽ 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207037958 ഷാജി
1601,തvിൽ 

വീ� ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037969 ലതിക
1323,മലാരിേ=രിൽ ,ശ~ി

കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207037984 സുേദവി 834,മാട<ിേ=രിൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207038030

-ടീസാ 
അല�J

1859,മ+ിേനഴ#്  വീ� 
,,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207038037 േജാൺ-ബിേ$ാ
1365,കരുനാ$്  

േതാ�് ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207038059 ച-(ിക
1554,വലിയ വീ$ിൽ 
െത�തിൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207038095 -ശീേദവി
1445,ലU് മി 

നിലയം,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207038097 -പസ?കുമാരി
1335,തു6ിൽെത�തിൽ ,മ

രു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207038106 സുമ.പി

1909,അനിൽകുമാർ 
തു6ിൽെത�തിൽ ,മരു#

ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207038112 യേശാധ
1532,മാട<ിേ=രിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207038114 ജാനകി
362,ജാനകി 

ഭവൻ  ,കാവനാ� മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207038124 േബബി
1762,പുല��ംപുറ#്  
െത�തിൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207038129 കരുണാവതി
1580,യമുനാലയം,ശ~ി�ു

ളQര പി ഒ മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207038146 ലീലാമണി
1738,ചാേ#ാലി 

കിഴ�് ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207038150 രാധ

1588,പട?യിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള

Qര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207038191 -ശീേദവി
1641,െചറു�ൂ$#്  

വീ� ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207038192

എJ . 
ശാ>കുമാരി

1714,തു6ിൽ 
വീ� ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207038194 ച-(ിക
1529,മാട<ിേശരി 

പടി+ാ,തിൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207038202 ഷീല
1493,േകാ$�ൽ 

വട�തിൽ ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207038203 ഷീല
1534,മാട<ിേ=രി 

പടി+ാ,തിൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207038209 ഷീജ 1611,ഷിനു ലാ5് ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207038219 സരസCതി
1774,ചാേ#ാലിൽ 
കിഴ�തിൽ ,മരുതതടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207038220

അരുൺ 
കുമാർ 1036,ഇളയട#് ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003
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1207038238 ൈഷല ത@[ി 1648,സീ ഗി\,് ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207038387 ഭാനുമതി
1700,വയലിൽതറ 

ക?ിേമൽ േചരി,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207038516 ൈഷലജ
1764,ചാേ#ാലിൽ 
കിഴ�തിൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207038695 െമ,ിൽഡ
1793,ചിറ�ര 

പുതുവയൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207038712 വിജയ2
1748,ആശാരി 

മുളN�ൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207038714 സുശീല
1690,ജഗദീE 

മ(ിരം,,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207038756 സംഗിത
1614,ചടയൽതറ 

െതേ�#റ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207038835 േ-തസh
1431,വളവിൽേതാ�് ,മരു

#ടി,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207038842 െമ,ിൽഡ
1743,െനടുംതറ 

കിഴ�തിൽ ,,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207181607 ഗിരിജ ചാൾJ

33,ചറയൻ തറെത�തിൽ ,ക
?ിേ2ൽേചരി,മരു#ടി,മ

രു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207186478 ജയിൻ
843,പ$രുേതാ�് ,ശ~ികുള

Qര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207186480 ലില�ി
836,കല��ംമൂ$ിൽേതാ�് ,ശ

~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207186486 ബാർബര
1073,െവറുവാെ�$ിെത�് ,

ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207186518 dെളNസി
1770,തേ[ഴ#്  

േതാ�് ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207186529

സാറാ 
േജാർ�് 

670,പാരിേ�ഴിക#് വട�
തിൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207186545 െജ-ഫിൻ
1391,മൂലയിൽേതാ�് ,ശ~ി

കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207186558 േമRസി
898,കുറവളേതാ�്,ശ~ികു

ളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207186568 ക-തീന
462,കുരുമളേതാ�് ,ശ~ികു

ളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207186569 ബാർബര
671,തേ[ഴ#് േതാ�് ,ശ~ി

കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207186582 ജൂലി
519,െവളിWപുരയിടം,ശ

~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207186596 ഫിേലാമിന
1047,എൽസാഡയൽ ,ശ~ി

കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207186619 െസലിൻ
625,അv#്  

േതാ�് ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207186620 േമരി
990,ആയ#്  

േതാ�് ,ശ~കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207186621 ലിസി
1383,െപാNകയിൽ ,മരു#

ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207186622 േജാJലിന
1041,കാ$�വിള 

പൂതുവൽ ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207186623 െമറീന
1080,ക?ി$പുതുവൽ ,ശ~ി

കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207186625 ലിHി
983,കാ$�വിള 

പുതുവൽ ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581
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1207186638 ൈസമൺ
1068,കുറുമുളേതാ�് ,ശ~ി

കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207186640

ലിസി 
േമാറിJ

1162,ചാേ#ാലിേതാ�് ,ശ
~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207186643 േമരി
1028,തേ[ഴ#്  

േതാ�് ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207186645 േമരി േജാസ\

1085,ക?ി$പുതുവൽ , 
ശ~ികുളQര,ശ~ികുള

Qര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207187009 രാജി
336,െസ5് േജാർ�് ഐല5് ,

കാവനാ� മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207188712

ഷിജി 
േസാളമൻ

653,വളവിൽേതാ�്,ശ~ി
കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207200964 എJ .മിനി

1220,ചാേ#ാലിൽ 
െത�തിൽ , ക?ിേമൽ 

മരു#ടി 
പി.ഒ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207202804 സൂസ2
587,തേ[ഴ#്  

േതാ�് ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207202943 േ-ഗNസി
706,മൂേല 

േതാ�ിൽ ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207203560 േമരി റാണി
49,കട�Zറ#്  

വീ� ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207206149 ശാ>
1012,കല��ംമൂ$ിൽ 

േതാ�് ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207206653 വിജയലU് മി 477,ൈവശാr ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207206810

േ-ഗJ 
െഡാമിനി�

1025,ചിറ�ര 
പുതുവൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207207859 നിർ2ല

1865,കട��റ#്  
വീ� ,തു6#ിൽ ,,ശ~ികുള

Qര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207207935 -പമീള
1725,സജി 

നിവാJ ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207207940 ഡാമിയ
640,േതാ�ിൽ 

വീ� ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207207977 െ,സി
550,ക?ി$ 

പുതുവൽ ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207208158 ലിേയാൺJ

29,െസ. 

േജാൺ-ബിേ$ാേകാളനി,ശ
~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207208530 ൈലല
1528,െനടു#റ 

വട�തിൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207209148

െമേഡാണ 
െഹൻ -ടി

452,മൂലയിൽേതാ�്,ശ~ി
കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207209227 േഷർളി
852,ആ(ഭവനം,ശ~ികുള

Qര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207209616 ലില�ി�ു$ി
966,പ6ാരേതാ�ിൽ ,ശ~ി

�ുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207209988 സീമാേമരി
3,േതാ�ിൽ 

െഹൗJ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207210817 ജ�ിനാ റാണി
134,ൈതേതാ�് ,ശ~ികുള

Qര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207211566 റീ#
935,െപാNകയിൽ 
വീ� ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207212440 രജനിഅ2ാൾ
1345,അXജനം,ശ~ികുള

Qര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581
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1207212868

അനിത 
-കി�ഫർ

1021,ക?ി$പുതുവൽ ,ശ~ി
കുളQര,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207212910 േ-തസh
1171,വലിയ വിള 
വീ� ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207212923 ലില�ി�ളീ,J
815,േജാJ 

ഭവൻ  ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207212941 േമRസി
61,േല�്  വhു 

േകാേ$o ,ശ~ികുളങര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207212951 പുEപ
4,െസ5്  േജാൺ 

േകാളനി,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207214019

ജാJമിൻ ജയ
രാo

131,മൂലയിൽ 
േതാ�് ,,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207215049 രാജൻ
262,േ-ഗസിലാ5് ,ശ~ികുള

Qര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207215388 ബി(ു
338,സുേലഖാലയം,ശ~ികു

ളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207217678

ബി(ു 
ഇ2ാനുവൽ

117,കൂ$�ംവാതു�ൽ ,ശ~ി
കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207217684 ജയ-പഭ
368,ആലുവിള 

െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207219629

േമRസി 
േജാനJ

1213,മൂേലേ#ാ�് ,ശ~ികു
ളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207220291 ലിസി
73,വിപ�ിക,ശ~ികുളQ

ര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207220331 ബി(ു

1377,അേശാക 
ഭവനം,ശ~ികുളQര,,ശ

~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207220333 േ-ഗസി ഡി
141,മൂേലേ#ാ�്  

വീ$ിൽ ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207221662 മിനി

978,ഉള�Zർ 
െതേ�#റയിൽ ,ശ~ികുള

Qര,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207221667 ജൂലിയ,് 
121,മൂലയിൽേതാ�് ,ശ~ി
കുളQര,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207221668 േമരി
463,മൂേലേ#ാ�ിൽ ,ശ~ി
കുളQര,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207221788

dെളയിസി 
എ

1886,നടയിൽ െത�തിൽ 
,,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207221983 േഷർളി
48,േടാളിൽ ,ശ~ുകുളQര,

ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207229991 െസൽവി
236,െകാ[�േതാ�്,ശ~ികു

ളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207230017 േറാസ2
75,മ,#്േതാ�്,ശ~ികുള

Qര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207230033 െജസി
1005,െകാേ?െത�തിൽ ,ശ

~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207230440 രാധാസേ>ാE
1397,സുനിൽ 

ഭവൻ  ,ക?ിേമൽേചരി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207230878 റാണി
995,കട��റ#് 

വീ�,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207230881 േമരിറാണി
1064,കട��റ#് 
വീ�,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581
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1207231417 -പീത
1021,െകാ[v#് 
വീ�,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207231906 ഗിൽഡ
1014,കട��റ#് 
വീ�,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207232772 സുനിത
404,തുവേ=രിയിൽ ,മരു#

ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207232971 റാണി
49,കട��റ#് 

വീ�,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207235628 സഹായേമരി

160,േതാ�ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,േതാ�ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ   
മരുതതടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207236362 ജൂഡി,് 
825,ജിെജനിവാJ,ശ~ികു

ളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207236523

Jമിത 
-ഫാൻ സിJ

932,ചിറ�ര 
പുതുവൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207238207 ജാസി
21,മൂേ#ഴ#്േതാ�്,ശ~ി

കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207238368 സേ>ാEേമരി
235,െപാNകയിൽ ,ശ~ികു

ളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207238444 ജHി
999,കുറുമുളേതാ�്,ശ~ി

കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207240254 ലയിസിയ
961,െവ$ിേയഴ#് 

പുതുവൽ ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207241811 ൈലസി േമരി
756,ക?ി$ കട��റ#് 

വീ�,കാവനാ� മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207243778 േസാഫിയ
804,കുറുമളേ#ാ�്,ശ~ി

കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207244049 റാണി
1225,കുറുമുള#ു 

േതാ�്,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207244445 ലളിത
111,എ�J.എൽ .നിവാJ 
 െത�ട#്,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207244725 െജസി
1244,കാ$�വിള 

പുതുവൽ ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207244788 അശCതി
1408,മൂലയിൽ 

േതാ�്,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207245213 ഫബിേയാള
1231,പ6ാരേതാ�ിൽ ,മരു

#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207245758 ആലിJ
477,കർ2ലി 

നിവാJ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207246538 േജാളി
50,േഹാളിലാ5്,ശ~ികുള

Qര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207249495 അ?2 ബി(ു
862,എ െജ 

നിവാJ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207252207 േബബി
135,ൈതേതാ�്,ശ~ികുള

Qര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207254482 -ശീേദവി

936,ചാേ#ാലിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള

Qര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207255131 കർ2ലാ
788,െവറുകാെ�$ി 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207255647 േസാണിയ
962,േജാJ 

ഭവൻ  ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581
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1207257368 സുധ ഡി
1842,കാ+ിരം 
േതാ$ിൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207259518 ൈഷനി
947,മ,#് 

േതാ�്,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207260640 െഡNസി
11,െച�ി$േതാ�്,ശ~ികു

ളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207260752 ഫബിേയാള
989,കട��റ#് 

വീ�,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207261443 െഹNസൽ
118,െനടുംേതാ�്,ശ~ികുള

Qര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207262072 -ശീകുമാരി
128,ൈതേതാ�ിൽ ,ശ~ികുള

Qര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207262852 ഫിേലാ.എൽ
1044,കൂ$�വാതു�ൽ ,ശ~ി

കുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207265335

ഇ(ു. എൻ  . 
എH് 

1456,േവനൂർ 
പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207266428 ബിനു
512,േജാJ 

െഡയിൽ ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207266817 െഫൽസിത
1564,േതാ�ിൽ 

വട�തിൽ ,മരുതടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207266934 അനി,
1035,ആലുവിള 

െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207267320

ലാൻ സി 
േസാഫി

133,ലാൻ സി 
െഡNൽ ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207268248 ആലീJ
294,േതാ�ിൽ 
ഹൗJ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207269488 ലില�ി
599,െവറുവാെ�$ി,ശ~ികു

ളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207269728 \േളാറി
1044,കൂ$�ംവാതു�ൽ ,ശ

~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207269790 ജൂഡി,്
1099,കാ$�വിള 

പുതുവൽ ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207269870 ആ|J
774,േജാJ 

നിവാJ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207271558

എN�ൽ 
േമരി

917,േമരി 
െഡയിൽ ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207271849 നിഷ 145,മൂേലേതാ�്,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207273008 എൽസി
935,െപാNകയിൽ ,ശ~ികു

ളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207274781

-കി�ീന  
േസവhർ

275,ഇടതുരു#ിൽ ,ശ~ികു
ളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207275109 സാൽ-ഡാ
1360,ചാേ#ാലിൽ 
െത�തിൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207275538 അശCതി
1362,ചാേ#ാലിൽ 
കിഴ�തിൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207275896 ലൂസി ൈഷനി

1081,കാ$�വിള 
പുതുവയലിൽ ,ശ~ികുള

Qര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207276407 സിലിയ
745,പണയക6#ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207276425 ജുലിയ,്
981,കാ$�വിള 

പുതുവൽ ,ശ~ികുളQര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581
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1207280446 ബിജുേമാൾ

1361,പു?്�ാ$്  
വട�തിൽ ,ശ~ികുളQര 

പി ഒ മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207281438 േസാഫിയ
226,േമരിഭവൻ  ,ശ~ികുള

Qര മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207281374 അഥീന
14,പണയക6#ിൽ 
െത�തിൽ ,മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207285690

നി2ി 
ൈമ�ിൾ

1457,പ6ാരേ#ാ�്,മരു
#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207286267 പി@ി
1279,ചിറ�ര 

പുതുവൽ ,ക?ിേമൽേചരി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207287255 സരിത ,ി
1254,കുമരി�ി[ഴിക#്,ക

?ിേമൽേചരി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207292621 സേലാമി
1693,കട��റ#് 

വീ�,ശ~ികുളQര പി ഒ മരു#ടി ശ~ികുളQര 691581

1207294744 െഷറിൻ

2002,ജുവൽഭവൻ  
തു6ിൽെത�തിൽ ,ക?ിേമ

ൽേചരി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207296117 ൈഷനി

250,കടവിൽ 
വീ�,ഗുരുേദവ നഗർ 

മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207296527 ആലീJ

1462,ചാേ#ാലികിഴ�തി
ൽ ,ക?ിേമൽേചരി 

മരു#ടി മരു#ടി ശ~ികുളQര 691003

1207028684 വിജയാംബിക
602,ആലുവിള 

കായൽവാരം,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691003

1207034484 മംഗളം
443,രമh 

നിവാJ ,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207039819 വിജയ2
193,െതേ�[ിറയിൽ 

Jമിതാഭവനം,,കുരി��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207042412 മണിയ2
65,ആ�ൽ െത�തിൽ 

,,തh�ടവൂർ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207042418 രാധ
30,കാ$�വിളയിൽ 
വീ� ,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207042452 വസ> എH് 
431,അജി 

നിവാJ,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207042460 ഖദീജകു$ി
153,െതേ� ചിറയിൽ 

,,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207042551 േ-ഗസി
280,െതേ�[ിറ�േരാ� ,തൃ

�ടവൂർ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207042692 സുജാത
32,കാ$ിൽ 

െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207042849 ലളിതാഭായി
458,െനടുനീളം 

പുരയിടം,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207042861 അസുമാബീവി
134,കളരി 

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207042880 അ<ിളി
62,അശCതി 

ഭവനം,,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207042888 രാധാമണി

666,മാരാേ#ഴു#ു 
കിഴ�തിൽ 
വീ� ,,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207042917 ഗിരിജ.എ

85,ഗീതു 
ഭവനം,മുരു>ിയിൽ 

കുരി��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601
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1207042957 ഷാജീന
516,െമാ$[ംവിള 
പുതുവൽ ,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207043106 -ഫാൻ സീന
223,കളരി 

കിഴ�തിൽ ,കുരി��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207043143 സുേരEബാബു
198,െത�ട#്  

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207043161 േമബിൾ
254,േജാസ\ 

നിവാJ ,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207043172 േരപു 68,േതവതാന#്,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207043240 സുശീല
128,കളരി 

െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207043257 ലീലാമണി
460,ചിറ�േരാ$് 
വീ�,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207043287 സുേരE
288,കാ$�ംപുറ#്  

പു#ൻ വീ� ,,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207043321 സതി
136,െതേ�[ിറ 
വീ� ,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207043328 േമരി�ു$ി
125,േമരിദാJ 
ഭവനം,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207043341 കർ2ലി
235,ൈതവിള 

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207043342 ഗീതാകുമാരി 59,ദിനു ഭവൻ  ,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207043343 -ശീലU് മി
100,പI 

വിലാസം,കുരീപുഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207043371

അംബുജാUി
യ2

119,ആ�ൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,തൃ�ടവൂ

ർ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207043399 പ@ജാUി
72,ആ�ൽ 

െത�തിൽ ,തൃ�ടവൂർ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207043416 ലീലഅ2
345,ഇടതു6ിൽ 

േകാളനി,◌് ,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207043462 എ.�ളാര
408,േബബി 

സദനം,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207043463 വിജയ2
721,ചിറ�േരാ$്  
വീ� ,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207189275 ഹസീന
529,വാറുവിളവീ� ,കുരീ��

ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207189279 വTസലയ2
866,കാ+ിരംവിള,കുരീ��

ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207189361 ഷീല
167,പുEപ 

വിലാസം,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207189388 മിനി�ു$ി
304,കൃEണവിലാസം,കുരീ

��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207189498 ലീലാേമരി
294,േമരിദാJ 
ഭവനം,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207189519 സൂരh
357,കാ$�വിള ജയ>ി 
േകാളനി,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207189541 ലളിത
108,ആ�ൽകിഴ�തിൽ ,കു

രീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207189620 റീ#
604,െനടുംകളീലിൽ ,കുരി��

ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207189633

വിമലശശിധര
ൻ

66,മംഗല#്  
െത�തിൽ ,കൂരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207189650 -പസ?കുമാരി 480,സീതാJ ,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601
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1207189654 സിgധു 452,ഈഴ5v#് ,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207189754 മു#ുബീവി
153,കാ$�വിളേകാളനി,കുരീ

പുഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207203204 സിgധു
101,പാലവിള 

വട�തിൽ ,കുരീ�Zഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207207376 സുജാകുമാരി
533,േഗാകുലം 

കുരീ�Zഴ,കുരീ�Zഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207207960 സുരഭി.എൻ
199,അശCതി,ചിറ�േരാ� , 
കുരീ��ഴ.പി.ഒ,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207209773 ഷീലാകുമാരി
57,രാേജE 

നിവാJ ,കുരി��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207211269 രജിേമാൾ
92,ആദർ� 

നിവാJ ,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207213344 ലീലമണി 205,ഇട#ു6ിൽ ,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207215486 മുംതാJ
582,േവലായുധ 
മ(ിരം,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207221674 ശhാമള
1174,െനടുംനീളം 

പുരയിടം,കുരി��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207222108 ആൻ സി
0,ആ�െത�തിൽ ,,കുരി��

ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207228188 ലളിത. ജി
289,ലിേനE 

ഭവനം,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207231616 -ശീലത
170,േതാ$�ംകരവിളയിൽ 

വീ�,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207249594 റസിയാബീവി
133,എJ എJ 
മൻ സിൽ ,കുരീപുഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207252468 ലത
371,തുലയിൽ 

വട�തിൽ ,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691602

1207252572 രാധാമണി പി 730,സ?ിധാനം,കുരി��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207255319

െകാചചു 
റാണി 177,അനീനാവില�,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207255497 നിഷ.എ
539,മംഗല#് 

െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207258241 മ�ുേമാൾ
493,കളരികിഴ�തിൽ ,കുരീ

��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207260556 ഷീല
195,പിേ)#് 

േകാളനി,കുരി��ഴ മാമൂ$ിൽ കടവു തൃ�ടവൂർ 691601

1207229536 െഡNസി.വി
581,മലയാ,Zർ 

കിഴ�തിൽ ,െതേ�വിള മീന#ുേചരി ഇരവിപുരം 691016

1207067863 അദബിയാഉ2
183,നൗഷാ/മൻ സിൽ ,ച(ന

േ#ാ�് മീന#ുേചരി കിളിെകാല�Za 691014

1207255468 രജിത
23,എJ.ആർ . 

ഭവനം,കരിേ�ാ� മീന#ുേചരി കിളിെകാല�Za 691005

1207192893 സജീദ
459,െനടിയഴിക#്  
വീ� ,കല��ംതാഴം മീന#ുേചരി െകാ,@ര 691004

1207284240

താജുനിസ. 

എൽ
136,േതാ$#ിൽ വീ� 

െപരു<ുഴ,േവലംേകാണം മീന#ുേചരി െകാ,@ര 691504

1207000919 സരH2
280,വാലുതറവട�തിൽ ,ഉ

ളിയേ�ാവിൽ മീന#ുേചരി െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207004636 ഉമാറാണി
748,റീനെഡയിൽ 

127,ജനനിനഗർ ,െകാല�ം മീന#ുേചരി െകാല�ം (ഈ�്) 691002
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1207011101 ഭഗവതി
454,ഡിേ�ാപുരയിടം,െകാ

ല�ം മീന#ുേചരി െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207041375 െചല�2യ2

1722,െവ)ാ�)ി 
കിഴ�തിൽ  േകാേന#് 
നഗർ,ഉളിയേ�ാവിൽ മീന#ുേചരി െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207214597 വിജയ2.െജ
422,േറാബർ$്  
േകാേ$o ,െകാല�ം മീന#ുേചരി െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207243404 സുധ
452,കാ+ിര#ുമൂ�,കട

�ാ�ട മീന#ുേചരി െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207266753 അജിത
75,േജായി 

ഭവൻ  ,ഉളിയേ�ാവിൽ മീന#ുേചരി െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207272410 മഹാലU് മി
134,മുൻ സി�ൽ 
േകാളനി,കട�ാ�ട മീന#ുേചരി െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207274300 ദിവh എJ

210,അരുൺ 
നിവാJ,കട�ാ�ട 

െകാല�ം മീന#ുേചരി െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207280585 മേഹശCരി

147,മുനിസി�ൽേകാളനി  
 

ന�നഗർ ,ടൗൺഅതിർ#ി 
 ഉളിയേ�ാവിൽ മീന#ുേചരി െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207280768

അനിനാ 
അല�സാ6ർ

178,കുറു��ംമു$ിൻ   
നവേജhാതി 

നഗർ ,കട�ാ�ട പിഒ മീന#ുേചരി െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207282737 -പീത
371,നിഷാ 

നിവാJ,പ$#ാനം മീന#ുേചരി െകാല�ം (ഈ�്) 691010

1207284003 േ-ടാണ
1528,േകാ$പുറ#ുവീ�,കട

�ാകട മീന#ുേചരി െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207286617 രജനി

1740,പാരി�)ി വീ� 
കിഴേ��ടയിൽ ,നവേജhാ

തി നഗർ 
ഉളിയേ�ാവിൽ പി ഒ മീന#ുേചരി െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207035573

എൽസിചാ
േ�ാ

1065,ബിനു ഭവനം 
അv�ൻ  തുരു#്   
ശ~ികുളQര,കാവനാ� മീന#ുേചരി െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207035682 ൈഷല
1379,മുല�#റെത�തിൽ ,

കാവനാ� മീന#ുേചരി െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207086878

റീ,ാ 
േജാൺസൺ

202,േകാ$��റം 
പുറേപാ�്,ത@േ=രി മീന#ുേചരി െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207221123 ജയകുമാരി

232,പു#ൻ പുരയിൽ 
കിഴ�തിൽ ,,ഉളിയേ�ാവി

ൽ മീന#ുേചരി െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207221437 സുമ വി
1155,കു?ിൽകിഴ�തിൽ ,,

െകാല�ം മീന#ുേചരി െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207229962 സേലാമി
550,പ)ിതാഴതിൽ ,ക6[ി

റ മീന#ുേചരി െകാല�ം (െവ�്) 691015

1207230474 ലിനി
1104,േചേ�വട�തിൽ ,ശ

~ികുളQര മീന#ുേചരി െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207240669 അജിത
1531,ഈഴാംവാതു�ൽ ,ഇര

വിപുരം മീന#ുേചരി െകാല�ം (െവ�്) 691016

1207243687

സീന#്  
ബീവി

1203,ഷാഹി/ 
മൻ സിൽ ,െകാല�ം മീന#ുേചരി െകാല�ം (െവ�്) 691008

1207248900 അജിത

92,ക]മ#് 
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ മീന#ുേചരി െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207262417 ഉമാമേഹശCരി
142,മുനിസി�ൽേകാളനി,

െകാല�ം മീന#ുേചരി െകാല�ം (െവ�്) 691001
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1207273727 ഡയാന േജാJ

274,തറയിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള

Qര മീന#ുേചരി െകാല�ം (െവ�്) 691581

1207034691

മാർ-ഗ,്  
െനൽസൻ

638,ജിജി 
നിവാJ ,കാവനാ� മീന#ുേചരി തൃ�ടവൂർ 691003

1207036911 മറിയാ2
580,പു#ൻ തുരു#് ,ശ~ി

കുളQര മീന#ുേചരി തൃ�ടവൂർ 691601

1207229581 േമബിൾ
71,കല�ൻ വിളവീ�,കിളിെകാ

ല�Zർ മീന#ുേചരി തൃ�ടവൂർ 691005

1207238569 ലത
470,േതാമJ 

ഐല5്,കുരീ��ഴ മീന#ുേചരി തൃ�ടവൂർ 691601

1207255407 േമരിമായ
469,െസ5് േതാമJ 
ഐല5്,കുരീ��ഴ മീന#ുേചരി തൃ�ടവൂർ 691003

1207257904 അശCതി 141,അUയ,നീരാവിൽ മീന#ുേചരി തൃ�ടവൂർ 691601

1207278956 സിgധു
803,പറ@ിമാം 
മൂ$ിൽ ,നീരാവിൽ മീന#ുേചരി തൃ�ടവൂർ 691601

1207280038 -പസീത
178,JമിതാനിവാJ,നീരാ

വിൽ മീന#ുേചരി തൃ�ടവൂർ 691601

1207282702 ദിവhാ
826,െച�ാല 

വട�തിൽ,തൃ�ടവൂർ മീന#ുേചരി തൃ�ടവൂർ 691601

1207279640 ജുൈമല#്
414,വലിയവിള,നടുവിലേ[

രി മീന#ുേചരി തൃ�രുവ 691602

1207283875 അനീഷ
486,െച@ിലാ#് തറയിൽ 
 നടുവിലേചരി,തൃ�രുവ മീന#ുേചരി തൃ�രുവ 691602

1207229023 ഗീത

635,ച-(ബാബു 
ഭവനം,ചി,യം പി എ[് 

സി വാർk മീന#ുേചരി പനയം 691601

1207005539 അംബിക
627,കുഴിയ#്  

വട�തിൽ ,പുലിയില മീന#ുേചരി പളളിമൺ 691515

1207209691 -ശീേദവി
554,എം.എJ .നിവാJ ,പൂ

ത�ുളം മീന#ുേചരി പൂത�ുളം 691334

1207033670 േഷർളി
1153,കല�ിേ[ഴ#്  

കിഴ�തിൽ ,,കാവനാ� മീന#ുേചരി മQാ� 691003

1207063681

ലീലാ2 
ൈട,J 454,ലിേറാJ ,ക6[ിറ മീന#ുേചരി മQാ� 691015

1207065585

ൈസനബാബീ
വി 51,പു?വിളവീ� ,മQാ� മീന#ുേചരി മQാ� 691005

1207067622 നബീJബീവി
736,െച$ിയാ5ഴിക#്  

വീ� ,മQാ� മീന#ുേചരി മQാ� 691015

1207222878 മറിയം

61,എബിൻ  നിവാJ   
ആറാ$�െതാടിയിൽ ,ക6[ി

റ മീന#ുേചരി മQാ� 691015

1207248043 ഫിേലാമിന 468,തു6ുവിള,കരിേ�ാ� മീന#ുേചരി മQാ� 691015

1207254085 സിgധുേമരി
534,പളളികിഴ�തിൽ ,മQാ

� മീന#ുേചരി മQാ� 691015

1207260586 ഗിരിജകുമാരി
345,േചരിയിൽ 

െത�തിൽ ,കരിേ�ാ� മീന#ുേചരി മQാ� 691015

1207273826 ജിജി
291,പണിN�ര 
വീ�,മQാ� മീന#ുേചരി മQാ� 691015

1207278900 രXജിനി 499,സുമ ഭവൻ ,മQാ� മീന#ുേചരി മQാ� 691015

1207280733 സബീന
424,കളിയി�ൽ 
വീ�,മQാ� മീന#ുേചരി മQാ� 691015

1207281263 പി.സുരിജ
29,ഒലി��വിള 
വീ�,മQാ� മീന#ുേചരി മQാ� 691005
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1207288722 ഉഷ
355,രXജിൻ  

ഭവൻ  ,വളവിൽ െതാടി മീന#ുേചരി മQാ� 691015

1207084040 േശാഭിതാ
1159,മണേമൽകിഴ�തിൽ ,,

സ മീന#ുേചരി മvനാ� 695607

1207091695 നബീസബീവി
724,അdദുളള മൻ സിൽ 

,,വാള#ുംഗൽ മീന#ുേചരി മvനാ� 691011

1207084101 ആർ .ര�മി
366,പുതിയറപു#ൻ  

വീ� ,െതേ�വിള മീന#ുേചരി മു6N�_ 691016

1207234919 ഗീത.എ.ആർ
90,അഴക#് 

വീ�,െവളിയിൽകുളQര മീന#ുേചരി മു6N�_ 691011

1207246148 ശാ>

1566,ഈഴംവാതു�ൽ ,െത
േ�വിള,െകാല�ം,ഇരവിപൂ

രം മീന#ുേചരി മു6N�_ 691016

1207273364 ഷീബ
254,കല�ിംഗൽ 
വീ�,െതേ�വിള മീന#ുേചരി മു6N�_ 691010

1207280326 സതി

581,േകാ$��റ#് 
െതാടിയിൽ ,മു6N�ൽ 

ഈ�് മീന#ുേചരി മു6N�_ 691016

1207280843 രജിത
520,അരിെനല�Zർ ,െതേ�വി

ള മീന#ുേചരി മു6N�_ 691016

1207282928 രണhാ

372,ലUമി -പഭ   
േദശിയാ 

നഗർ ,മു6N�ൽ െവ�് മീന#ുേചരി മു6N�_ 691016

1207286519 മേഹശCരി
781,കൃEണ-പഭ,ഇരവിപു

രം മീന#ുേചരി മു6N�_ 691016

1207073718 യേശാധ
207,പുതുകാലിൽ 

വീ� ,െകാല�ം മീന#ുേചരി വടേ�വിള 691021

1207077619 നിർ2ല
365,ചരുവിള 
വീ� ,അയ#ൽ മീന#ുേചരി വടേ�വിള 691021

1207082336 -പസ?കുമാരി
447,-പിയാ 

നിവാJ ,വടേ�വിള മീന#ുേചരി വടേ�വിള 691010

1207084454 െനസീമ
1734,മന�ലഴികം,വടേ�
വിള,ഭാരTനഗർ -99,,െകാല�ം മീന#ുേചരി വടേ�വിള 691010

1207228966 ഷീജ
512,സുമംഗല 

ഭവൻ  ,വടേ�വിള മീന#ുേചരി വടേ�വിള 691010

1207250263 റസിയ എJ

514,-ശീ 
നാരായണപുരം,വടേ�വി

ള മീന#ുേചരി വടേ�വിള 691010

1207250450 വസ>കുമാരി

570,കുറുമൂ$ിൽ 
കിഴ�തിൽ േഗാപു 
ഭവൻ  ,വടേ�വിള മീന#ുേചരി വടേ�വിള 691010

1207250517 വിമലകുമാരി
126,േഗാപാലപുരം,വടേ�

വിള മീന#ുേചരി വടേ�വിള 691021

1207252948 ത@മണി
512,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ�,വടേ�വിള മീന#ുേചരി വടേ�വിള 691010

1207268433 സിgധു.പി
532,പറ@ിമാം 
മൂ�,വടേ�വിള മീന#ുേചരി വടേ�വിള 691010

1207268826 വീണാസുേരE 4,രാശി,പ$#ാനം മീന#ുേചരി വടേ�വിള 691021

1207276386 ചി-താംഗതൻ 170,-ശീ മഹൽ ,പ$#ാനം മീന#ുേചരി വടേ�വിള 691021

1207282736 രജനി
565,ഹാരീE ഭവൻ  
-ശീനഗർ ,വടേ�വിള മീന#ുേചരി വടേ�വിള 691010

1207288359 രജിത
519,കല��ാണി  

-ശീനഗർ,പ$#ാനം മീന#ുേചരി വടേ�വിള 691010
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1207216396 മറിയകു$ി
834,കള#ിൽ വീ� 
മീന#്േചരി,മു�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207216403 മിനി
225,െഫബിൻ  ഭവനം 

കണ�ൻ  തുരു#്,മു�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207217441 ജസീ>
745,അയി#റ 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207217446 ജയലU് മി
300,കിണിേQഴം,ശ~ികുള

Qര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207006413 ജാന,്
45,St.േമരീJ 

േകാളനി,,പു#ൻ തുരു#് മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207217495 സുമ
410,മണിലാലയം,ശ~ികുള

Qര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207029084 മXജുള
647,പി#5v#്  

വട�തിൽ ,,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207033419 -പമീള
268,ജയ>ിേകാളനി,കാവനാ

� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207033504 പുEപ
926,പ�ായ#്  
തുരു#് ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207033544 വസ> 174,മിഥുനം,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207033548

രാജലU് മി 
ജി െക 178,പളളിയാവിള,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207033606 േഹാജി
164,ഏനാവിള 
വീ�,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207033674

ഷീബാ 
െഫലി�J

180,അനീ, 
ഭവനം,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207033712 െചറുപുEപം
1437,എ2ാനുവൽ 
ഭവനം,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207033759 ലത 315,െ�ല� ഭവൻ  ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207033953 സൂസി
313,പ�ായ#്  
തുരു#് ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034050 മൃദുല എ െക
179,പളളിയാവിള 

പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034187 കാേവരി
299,െസ5് േതാമH് ഐല5് ,,

തൃ�ടവൂർ മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034283

സുജാത 
െബൻ സിഗർ

1751,െത�ള 
നിവാJ,മു�ാ� കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034300 -ടീസാ
1619,േറEമാJ ,മീന#ുേച
രി,കാവനാ� .,മു�ാ� നഗർ മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034337 ബീന
1330,േറാബിൻ ഭവൻ  ,കാവ

നാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034403

അേഡാൾഫJ 
എ

927,പുളിവിളയിൽ 
ഹൗJ ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034513 -ശീകല 326,-ശീവിഹാർ ,,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034570 വTസല
1269,ശാലു 

ഭവനം,കുരിശടിതുരു#് മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034589 േബബി എJ
2031,പളളിയാവിളപടി+ാ

,തിൽ ,മീനം നഗർ മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003
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1207034616 അൽേഫാൺസാ
1632,പു#ാഴ#്  

പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034626 ചാരി,ി ഐ
1639,െതേ�പറ<തിൽ ,മു

�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034650 ജJപിൻ

0,േസാളമൻ  
ഭവനം,കണ�ൻ തുരു#് ,,

കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034657 റീന

1281,െജ െജ ഹൗJ 
േകരനഗർ  

െതാ]Z,ിെയ$്,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034664 ഓമന
323,കിഴേ�ട#്  

െതേ�തിൽ ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034669 ലീന കJേമൽ

1297,സി.െജ.നിവാJ ,ഫാ
#ിമാ ഐല5് , 
മു�ാ� ,,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034672 േമരി
1400,കിഴേ�തു�ാേ=രിൽ ,

മു�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034675 എമിലി
1655,കായൽേതാ�ിൽ ,മു

�ാ� ,,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034679 ബിേനാറ 1310,പാലമു$ിൽ ,,മു�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034700

െചറുപുEപ 
കുസുമം

1321,പാ-ടി�ഭവനം 
അരുള�ൻ തുരു#്,കാവ

നാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034707 െവേറാണി�
307,െനല�ിേ=രിൽ 
വീ� ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034708 ജാ�ലിൻ
1358,പളളിപടി+ാ,തിൽ ,

കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034719

ഇേ|ഷhJേജാ
ൺസൺ

521,പാലാമു$ിൽവീ� ,കാവ
നാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034728 ലീലാ2
1290,ജൂലി 

നിവാJ ,,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034746 ബാർബര
663,വിളയിൽ 

ഇറ�#് ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034748 ഷീല
288,കിഴ�ട#്  

െത�തിൽ ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034758 േഷർളി

318,പാേഴാ$് വീ� 
െസ5േതാമJ 

ഐലൻ ്,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034794 സിസിലി
350,ഫാ#ിമ 
ഐല5്,മു�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034812 ഷാർള,് 
248,േതാ$�ംമുഖ#് വീ� ,കാ

വനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034823 േ-ഗNസി

321,വാേഴാ$് വീ� 
െസ5്േതാമJ 
ഐല5്,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034824 -പസ?
1814,മൂ?ു 

െതQഴികം,മു�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034838

രാേജശCരി 
േജാസ\

295,മhദുലാഭവനം,ശ~ികു
ളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034848 െറയി[ൽ 674,േജാബിഭവനം,മു�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034859 ആ|J
1346,അ[ൻ തുരു#് ,മു�ാ

� ,കാവനാ� ,മു�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034860 േജാJഫിൻ 1453,പുമുഖ#് വീ� ,മു�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003
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1207034864 പുEപ
1306,നിധിൻ  
ഭവനം,മു�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034872 റീ#േജാസ\
1342,െജ.ആർ .ഭവനം,കാവ

നാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034906 ബിജിേമാൾ
1428,ഇളംകുള#്  

വീ� ,,മു�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034925 ജയകുമാരി

1085,മു+ിനാ$് 
െത�തിൽ മീനം 
നഗർ ,മീന#്േചരി മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034944 േശാഭാസിറിൾ 284,ജയനിവാJ ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034960 രാജി
1207,പhാരിേഹാം,,കാവനാ

� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034962 നിർ2ല
1455,നിർ2ലഭവനം,കാവ

നാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034969 മിനി
833,കിണ,�മൂ$ിൽ ,കാവനാ

� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207034996 സുസ?

199,െജേറാൺ ഭവനം 
കണ�ൻ  

തുരു#്,കണ�ൻ തുരു#്
 മു�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035007

േമബിൾകാർ2
ൽ

862,വാേഴാ$വട�തിൽ ,കാ
വനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035016 നിർ2ല
350,നാൻ സിനിവാJ ,കാവ

നാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035022 ശാ>ിേമരി 0,കായൽേ#ാ�് ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035027 മറിയ�ു$ി 306,സിർളാഭവനം,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035037 െറN[ൽ
1341,അ[ൻ തുരു#ിൽ ,കാ

വനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035043

വി�േടാറിയ 
േജാസ\

403,ക?ി$യിൽ 
വീ� ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035053 േഷർളി
324,േഡവിഡാലയം,കാവനാ

� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035064 വിമല
1008,െഡ?ിഭവനം 

പു#ൻ തുരു#്,മു�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035073 മറിയാ2
1342,സേ>ാഷാലയം,കാവ

നാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035091

ആജിതാ 
ബീവി

820,കു<ള#ുവീ� ,കാവനാ
� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035114 \േളാറി
250,ൈഷൻ നിവാJ ,ശ~ി

കുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035132 േമരി
1090,ചാൾJ 

ഭവനം,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035134 െബല�
1136,എബിൻ  ഭവനം 

പു#ൻ തുരു#്,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035174 എ2ാനുവൽ
256,മാനുവൽഭവനം,െപരി

നാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035184 ലതാകുമാരി
1534,പു#ാഴ#്  

പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035189 െകാ[�റാണി
50,പു#ൻ  

തുരു#് ,ശ~ികു◌ുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581
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1207035235 സുേലാചന
1109,കടപുഴകിഴ�തിൽ ,കാ

വനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035285

അംബികാ 
കുമാരി. 
െക.എJ . 1097,ന(നം,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035293 രമാേദവി

0,ഏനാവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,മീന#്േച

രി മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035300 രജനി
158,ഏനാവിളവീ� ,ശ~ികു

ളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035302 -ശീേദവിയ2
235,വിളയിൽകാവിൽവീ� ,

കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035360 േബബി
703,െകാ[ിനാ<ളളിതറ,കാ

വനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035403 സുകനh 83,കാ�ി$ഴിക#് ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035440 ജന,് 1402,ക?ി$യിൽ ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035462 േഷർളി

1440,േജാർ�് ഭവനം 
ഫാ#ിമ 

ഐല5്,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035513 ജൂഡി#്
1439,േജാർo 

ഭവനം,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035550 ശhാമളകുമാരി
256,െനടുവിളപളളിയവിള,

കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035568 േമരി
1215,പു#ൻ തുരു#് ,ശ~ി

കുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207035578

വിശാലാUിയ
2

716,ആ�ൽ 
കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035582 സിgധു
816,കായി�രെതേ�തറ,ശ

~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035607 ഷീല
1419,ത[ിരഴിക#് 

വീ�,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035627 ത@2
206,പു#ൻ തുരു#് ,പു#

ൻ തുരു#് മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035632 ത@മണി
180,പളളിയാവിളപടി+ാ

,തിൽ ,മീനം നഗർ മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035658

ശാ>കുമാരിയ
2

1146,സരസCതിസദനം,മീന
#്േചരി മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035661 െകാ[�േ-തസh
1065,ബിനു 

ഭവനം,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035673

മണികyഠ
ൻ പി)

1993,മു+ിനാ$�വീ� ,മീന
#്േചരി മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035679 േഡാമി
1335,പളളിതു�ാേശരിൽ ,മു

�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035692 ലിസി

283,േജായി വിലാസം 
അരുള�ൻ  തുരു#് 

മു�ാ� ശ~ികുളQര 
െകാല�ം,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035702 ജാനകിഅ2
156,ഏനവിളപടി+ാ,തി

ൽ ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035703 മിനി
18,ആൽബർ$്  
ഭവനം,മു�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035724 മാഗി
121,പു#ൻ തുരു#് ,ശ~ി

കുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581
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1207035734 ഗീത
889,പര�ാടിവട�തിൽ ,ശ

~ികുQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207035742

ഐഡാ 
ആേ5ാ

561,ഷീബാെഡയൽ ,ശ~ികു
ളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207035743 േഗ$ി
108,ആന(് 

ഭവനം,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207035759 സഹേദവി

163,അറിയാ5ഴിക#് 
ജയ>ി 

േകാളനി,ശ�ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035764 -ടീസ

169,-പിയ@ ഭവനം 
പു#ൻ തുരു#്,ശ~ികുള

Qര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207035824 േശാഭന
81,കായി�രതറയിൽ ,ശ

~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207035852 -ശീേദവി
865,പര�ാടിവടേ�#റ,ശ

~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207035874 േബബി
42,െസ5് േമരീJ 

േകാളനി,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207035916 ലൂസിയ

131,പു#ൻ  
തുരു#് ,ശ~ികുളQര,ശ

~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207035924 നിർ2ല
139,പു#ൻ തുരു#് ,െകാല�

ഠ മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207035926 -ടീസ
38,പു#ൻ തുരു#് ,ശ~ി

കുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691582

1207035929 രജനി
1239,മുരുകൻ  

ഭവനം,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207035935

േഗാപാലകൃE
ണൻ

761,വിനായക,ശ~ികുളQ
ര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207035947

േമാളി-ഫാൻ സി
J

52,പു#ൻ തുരു#് ,ശ~ി
കുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207035962 ഗാൻ സിJ
266,പു#ൻ തുരു#് ,ശ~ി

കുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207035974 േശാഭ
20,പു#ൻ തുരു#് ,ശ~ി

കുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207035975 ബിയാ-ടJ
17,പ6ാര�ാ$#ിൽ,ശ~ി

കുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207035981 ലിHി
123,പു#ൻ  

തുരു#് ,െകാല�ഠ മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207035989 രജനി
535,-ഗീൻ ലാ5് ,ശ~ികുളQ

ര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036003 ഷീനച-(ൻ
609,ക6#ിൽ 

വീ�,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036005 സജിനി

127,േസാളമൻ  ഐലൻ k 
എലിസബ#് 

ഭവൻ ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036007 സുധർ2
301,തvിൽ 

െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036008 ഗീത
962,മന�ളളി 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036009

അൽേഫാൻ സ 
േജ��് 

869,േതാമJ 
ഭവനം,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581
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1207036013 രമ
1516,അനീEഭവനം,ശ~ി

കുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036022 ഓമലത
801,പടി+ാേ,കായി�ര,

ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036026 ഡയാന
869,പി െജ 

നിവാJ ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036039 സരസCതി
763,സരസCതിമ(ിരം,ശ~ി

കുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036043 ഷീല
355,പര�ാടിവടേ�#റ,ശ

~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036068 സാറ
1200,െനൽസൺ 

ഭവനം,ശ~ികു◌ുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036074 സിനി

9,പു#ൻ  
തുരു#് ,ശ~ികുളQര,ശ

~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036095 സുജാത ബി
808,കായി�ര 

െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036122 -ബിജി,് 

78,എബിൻ  നിവാJ 
പു#ൻ തുരു#് 

ശ~ികുളQര,മു�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207036123 േ-തസh
868,പര�ാടിവട�തിൽ ,ശ

~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036125 സുഭ-ദ
44,പു#ൻ തുരു#് ,ശ~ി

കുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036187 മാലിനി
879,കുടുംവാതു�ൽ ,ശ~ി

കുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036256 ലൂർx് 

611,പു#ൻ പുരN�ൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള

Qര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036279 ഷീജ വി
444,പി#5് റv#്  

വട�തിൽ ,മീന#ുേചരി മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207036372 മിനിേമാൾ
536,ൈകത�ുേ?ൽ 
വീ�,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036416 എN�ൽ
52,ജാ�സൺ 

നിവാJ ,പു#ൻ  തുരു#് മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036448 -ഫാൻ സിJ
1524,ഗുണ#ാഴ#് ,ശ~ി

കുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036450 െസലിൻ
1298,-പസാ/ 

ഭവൻ  ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036476 െജയിന2
777,തvിൽ 

വീ� ,,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036479 െജHി
568,െചറുപുEപാലയം,ശ

~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036572

മരിയാ 
െഗാേര,ി

40,പു#ൻ തുരു#് ,ശ~ി
കുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207036625

ആശേമാൾ 
എൻ  എം

506,േകേള�ി)േതാ�് ,ശ
~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036720 േമരി
55,േമരി 

ഭവനം,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036765 അമല
1744,േകായിവയൽ ,ശ~ികു

ളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036769 ഹാേരാൾk
969,പു#ൻ തുരു#് ,ശ~ി

കുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581
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1207036785 എൽസി
538,േമരി 

വില�,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036824 ഉഷ

1506,വാടാേ#ാ$ിൽെത�
തിൽ മു�ാ� കാവനാ�  
ശ~ികുളQര,മു�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207036826 െബല�

2378,അേ>ാനി ഭവനം 
പു#ൻ തുരു#്,ശ~ികുള

Qര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036854 േമരിസുശീല
165,ഡാനിEഭവനം,ശ~ി

കുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036884 േ-തസh 227,കു?#് ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036890 -ഫീഡ
518,-ഫീഡ 

നിവാJ ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036917 ബി(ു
531,േതാ$�ംമുഖം,ശ~ികുള

Qര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036960 േജാളി
15,-പീതീഭവൻ  ,ശ~ികുള

Qര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207036973 േശാഭന
604,പടേ?ൽവട�തിൽ ,ശ

~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207037126 ലU് മി�ു$ി
879,ലU് മിവിഹാർ ,ശ~ി

കുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207037128 ഗീതാകുമാരി
817,വിപിൻ നിവാJ ,ശ~ി

കുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207037282 മറിയാ2
1289,പു#ൻ തുരു#് ,ശ~ി

കുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207038551 -ശീകുമാരി
1630,വിEണു 
ഭവനം,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207047456 ബി(ു
464,സുജി 

ഭവനം,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207082161 സുജാത
1356,ശിവ 

ഭവനം,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207082327 ച-(ിക
198,രാo ഭവൻ  

മണിയ#ുമു�്,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207186688 െറജീന
1035,സനുഭവനം,കണ�ൻ  

തുരു#് .,,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207186724 െചറുപുEപം
456,വിപിൻ നിവാJ ,മു�ാ

� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207186788 വിമല
1042,കർ2ലാഭവൻ  ,കാവ

നാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207186804 ലതാകുമാരി
1988,മു+ിനാ� ,മീന#ുേച

രി,,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207186840 രാധാമണി
624,ക6ാറാമുറിെത�തിൽ

,മീന#ുേചരി,,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207186923 ഉൈമബാ

209,കളീലിൽ 
െത�തിൽ ,െവൺകുളQര

 നഗർ കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207186931 െഷർളി
182,െജൻ സിഭവൻ  ,പു#
ൻ തുരു#് ,,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207187057 -ബിജി,് 
1005,പി#5v#്  
വീ� ,,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003
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1207187109 രാജ-ശീ
1948,അഴിക#്  വട�#്  

വീ� ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207187164 സുശില
1502,വടാേതാ$ിൽെത�തി

ൽ ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691001

1207196394 ഗീത
1104,കു�ി$ഴികം 

േകാളനി,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207196415 രാേജശCരി
702,െകാ[�നാ<ളളി#റ,ശ

~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207196504 റജി
1516,വാേഴാ$്  

വീ� ,മു�ാ� കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207196509 േബബി
960,േജാസി 

െഡയിൽ ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207196594 ശാ>ീE
922,കൂ$�ംഗൽ 

വീ� ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207196617 െസൽഫി
203,ജിതിൻ  

ഭവനം,പു#ൻ തുരു#് മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207196692 ഷീജ
454,പ�മിതറ,ശ~ികുള

Qര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207196709 െമേഡാണ
1118,പൂേ>ാ$ം 
ഹൗJ ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207196789

േമരി 
-ഫാൻ സിJ

852,വചനം 
ഹൗJ ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207196853 സരസ2
1122,വലിയിടQഴികിഴ�

തിൽ ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207196949 ജഗദ2
1234,വട�ട#്  
വീ� ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207196956 ഉഷ
999,പുളി�ൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207196972

ശിവ-പകാ� 
ജി

287,ശരവണഭവൻ  ,കാവനാ
� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207200701 ലളിതാേമരി
36,അനില ഭവനം,മു�ാ� 

കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207202927 ലീലാ2
805,സാറാ സദനം തvിൽ 

കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207203733 േജാJ
748,േജാJ 

ഭവനം,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207203915 സബീന
94,േരEമാ ഭവൻ  

,,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207204566 മിനി

10,പു#ൻ  തുരു#്  
െസ5്  േമരീJ േകാളനി 
കല�Zംപുറം,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207204596 േഷർളി
1165,െടറി 

നിവാJ ,പു#ൻ തുര#് മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207207871 കാതറിൻ
186,പുറേ#ഴ#്  
തറ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207208051 ഷീല

1992,കൃEണാലയം, 

മു+ിനാ� , 
മീന#ുേചരി,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

Page 644 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207208079 -ശീേലഖ

2070,-ശീരാoനിലയം 
uാവറ 

പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207208301 സുമംഗല എ
263,കൂ$ംവാതു�ൽ ,ശ~ി

കുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207208452 -പഭ
726,േജാബിൻ  
ഭവനം,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207208735 അ<ിളി െജ
320,ക]ൻ  

ഭവൻ ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207209670 ൈഷനി.എJ .
220,പു#ൻ  

തുരു#് ,പു#ൻ തുരു#് മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207209719 മിനി
422,കായൽേതാ�് 
പുരയിടം,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207210104 േമരി-പീയ
834,-പീതി 

വിലാസം,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207210106 ലിസ
200,പു#ൻ  

തുരു#് ,,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207210494 േജാളി
1044,െസൽമാ 

െഡയിൽ ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207211985 േരഖ എJ
354,ഉദയ 

ഭവനം,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207212029 ഷീബ

644,ആയി#റ 
പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള

Qര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207212072 ഷീനാ േമാൾ
764,െഷറീനാ 

നിവാJ ,,മു�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207212213 രജനി
852,ഈര��റം,ശ~ികുള

Qര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207212320 മാർ-ഗ,് 
121,ഈര��റം 

വീ� ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207212758 ആലീJ
20,േജാബിൻ  

ഭവനം,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207212934

സCnന 
െജറവാJ

18,േജാളി 
ലാ5് ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207213950 ലതിക
308,കിഴ�ട#് 

മീന#്േചരി,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207214140 െചറുപുEപം
779,േജായി ഭവനം 
മു�ാ�,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207217673 രജനി
932,രാജു 

സദനം,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207217694 സരിത
1491,തvിൽ 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207218672 േമാളി േജാൺ
1951,ഗുണ#ാഴ#്  

വീ� ,മു�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207218678 െസലിൻ
1231,അനിതാ 
ഭവനം,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207219014 ലീല
382,മലയിൽ 

ബംiാW ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207221561 ഷീബ
1346,പര�ാടി 

വടേ�#റ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207221802 ശാ>കുമാരി
62,കണിയാൻ കടതുരു#് ,

കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003
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1207221808 േശാഭന
962,മുേ6ഴ#്  വീ� 

,,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207221877 ഷനൂജ
500,പട? 

വട�തിൽ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207221990 സുജ

1295,അമല ഭവനം 
ഫാ#ിമ 

ഐല5്,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207221998 മിനി

782,അനിൽനിവാJ 
ഫാ#ിമ 

ഐലൻ  ̂ ,മു�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207222017

9ാസിk 
െജേറാം

1084,കിണ,ിൻ  മൂ$ിൽ 
വീ� ,മീന#് േചരി,കാവനാ

� ,,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207222109 ബി(ുേമരി
1286,േഡാൺ ഭവനം 

,,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207227851 േജായിJ
1155,േജായിലാ5് മന�ളളി
വട�തിൽ ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207228237 നാഗലU്മി
190,മണികyഠ 

ഭവനം,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207231316 വിമല
19,പു#ൻ തുരു#്,കാവ

നാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207231414 നീതു
966,േജാൺസി 

നിവാJ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207232697 ഉഷ

211,െചറുേതാ�ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള

Qര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207233951 േജാളി
1318,അലീനഭവനം,കാവനാ

� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207235533

എN�ൽ 
േമരി

1124,സേ>ാE 
വില�,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207237473 ലൂസി ചാേ�ാ
995,ത[ിലഴിക#് 

വീ�,മു�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207238069 സരിത
23,പു#ൻ തുരു#്,കാവ

നാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207239510

ആർ 
മേ�Eകുമാർ 1213,പാലമൂ$ിൽ ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207243478 ഷീബാേമാൾ
821,അ?ാ 

നിവാJ,മു�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207245359 േസാജ 1005,വാേഴാ$് വീ�,മു�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207246675 അൽേഫാൺസ 760,വിേജാഭവനം,മു�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207247691 രാജലU് മി
1242,േഗാകുലം,ശ~ികുള

Qര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691582

1207248060 സജിത
1696,സുധാ 

ഭവനം,മീന#്േചരി മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207248203 ഗീത
82,ജാ�സൺ 

െഡയിൽ ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207248261 ഷീജ
636,കൂ$ിൽ#റ 

െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207249319 െഷറിൻ
784,െഷബിൻ  
നിവാJ,മു�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003
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1207251565 അ[ാ2
817,വിളയിൽ 

ഇറ�#്,മു�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207252583 േസാജാബിജു
940,ഇ2ാനുവൽ 
നിവാJ,മു�ടW മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207253049 രTനാഭായി

519,അകേ#ാ$് 
വയലിൽകിഴ�തിൽ ,ശ~ി

കുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207253258 വി.കവിത
336,കുമാരമ(ിരം,ശ~ികു

ളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207255181 ഷീബ
1405,പു#ൻ വീ�,മീന

#്േചരി മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207255220 െജHി
918,വലിയതറയിൽ ,ശ~ി

കുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207256860 ഡാർലJ
1339,ഒ,െതQിൽവീ�,ശ~ി

കുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207257569 സിസിലി
714,സനൂE 

നിവാJ,കുരീ��ഴ മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691601

1207258741 േശാഭ 1362,സനില ഭവനം,മു�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207260858 മXജുേമരി
1183,വലിയതറപുനില#്,

ശകതി◌ുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207261093 ലിബി
898,െജ.,ി.ഭവൻ  ,ശ~ികുള

Qര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207261403 അജിത
1585,ദാJ 

െഡയിൽ ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207262288 ഡാഫിണി
753,േഡവിk 

ആലയം,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207262633 മാർ-ഗ,്
936,പു#ൻ  

ക?ി$യിൽ ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207263263 ഷിജ
1434,അനിൽനിവാJ,ശ~ി

കുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207264282

ലാലി 
െചറിയാൻ

1201,പു#ൻ  
തുരു#്,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207265541

റീ# 
-ഫാൻ സിJ

240,കിണിQിേയഴം,ശ~ി
കുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207265951 രാജി
839,േകാ$ിലഴിക#്,ശ~ി

കുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207266551 ജാJമിൻ
114,പ6ാരപാട#ിൽ ,ശ

~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207266866 ധനh 1046,െബനhാലയം,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207266990 നേയാമിയ
931,അ��ടയിൽ ,ശ~ികു

ളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207268863 സുബി
230,പ6ാഴ 

പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207269418 അൽേഫാൺസാ
529,കിണ,ിൻ മൂ$ിൽ ,മു�ാ

� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207269432

രമൃ ആർ 
പിളള

1779,ച@ിരഴിക#് 
പു#ൻ പുര,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207269593 ആലിJ
225,കിണറുവിള 
വീ�,മു�ാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207269873 േസാഫിയ
1298,ഒ,െതQിൽ ,ശ~ികുള

Qര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207269915 വിമല 830,ത[ീരഴിക#്,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003
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1207270233 സിtു
832,െകാല�േ=രി 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207270581 മായ
188,ൈഷബാJ 
ഭവൻ  ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207272228 ഫിേലാ എ\
1437,കു?#് 

വട�തിൽ ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207272328 േമരി എ|
1006,വടേ� 

ക6#ിൽ ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207273924 െജസി 845,കായൽേതാ�്,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207274291 അനിത ഒ
729,-ശീകൃEണ 
ഭവനം,മരു#ടി മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207275290 സിthാ
1365,ക6#ിൽ ,ശ~ികുള

Qര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207276061 െസൗമh
35,ക6േ[ഴ#ുതറ,മീന

#ുേചരി മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207276369 ഷാർള,് േമരി
318,ക$N�ൽ 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207276627 ലിHി
197,അനിൽ ഭവനം 

പു#ൻ തുരു#്,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207276678

അമൃത 
അഗ�J

931,െകാ[�തറയിൽ ,മുേ#
ഴം മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207277017

എയി�ൽ 
േമരി

335,uാവറ 
കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207277117 മായ പി
226,വേല��ഴ#് 

െത�തിൽ ,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207278980 സgധh
647,െകാല�േ=രികിഴ�തിൽ ,

ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207280546 രമhാ

606,വയലിൽ 
വീ�,ശ~ികുളQര 

െകാല�ം മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207280649 -ശുതി.എJ .
688,െകാല�േ=രി 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207281273 -ശീജ
370,വലിയവീ$ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,മരു#ടി മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207281404 രജനി
1374,മുേ#ഴ#ിൽ 
ന(നം,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691583

1207281681 സgധh
2100,വി�േനE 

നിവാJ,ക?ിേമൽേ[രി മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207282078 ആലീJ
263,െജNസൺ 
ഭവനം,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207282508 മായ
1308,വയലുവിളയിൽ ,ശ~ി

കുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207282869 സിgധു

1467,പ6ാേരഴക#് 
പടി+ാ,തിൽ,ശ~ികുള

Qര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207282903 ബി(ു
673,െകാല�േ=രിൽ  

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581
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1207283019 പIലത

1320,പട?യിൽ 
കിഴ�തിൽ 

ക?ിേമൽേചരി,ശ~ികുള
Qര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207283769 ബി(ു
1557,ഉ-ത$ാതി,മീന#ുേചരി
 കാവനാ� പി ഒ െകാല�ം മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207285098 ഹസീന

1506,ആയി#റ 
പടി+ാ,തിൽ,ശ~ികുള

Qര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207285257 േസാഫിയാ

1040,െജ ബി െഡയിൽ  
വലിയതറയിൽ,ശ~ികുള

Qര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207285597 രാജി.െക
1461,പട?യിൽ 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207285770 ഷീജാ േതാമH് 

1778,കല�ിേശരി വീ� 
എലിസബ#് 

ലാg^,മീന#ുേചരി മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207287714 -പിയ
1590,ഒ,ിേ#ാ$ിൽ ,കാവനാ

� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207287717 വസ>കുമാരി
779,ലീന ഭവൻ  

മീന#ുേചരി,കാവനാ� മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207288050

ആൻ സി 
വില��ം

1506,െജേറാം 
ഭവൻ  ,കണ�ൻ തുരു#് മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207289182 ജാJമിൻ
876,േസാഫിയ 

െഡയിൽ ,ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207290325 ടിൻ ടു

1570,െകാ[�പു#ൻ  
വീ�,മീന#ുേചരി 
കാവനാ� പി ഒ മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207291809 അXജന

1850,പര�ാടി 
വട�തിൽ ,ശ~ികുളQര 

പി ഒ മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207292686 സരിത ലാലു

1915,ലാലു 
ഭവനം,പു#ൻ തുരു#്  

ശ~ികുളQര മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207292736 സCാതിഭ-ദൻ
448,ക6#ിൽ 
വീ�,മീന#ുേചരി മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691581

1207293665 ടി5�

1543,ജിയ 
െഡയിൽ ,േകരനഗർ 
കാവനാ� പി ഒ മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207294653 സിമി
1369,കനകേജhാതി 

പ)ിയാവിള,മീനം നഗർ മീന#ുേചരി ശ~ികുളQര 691003

1207009666 അഖില
1601,ഡാർവിൻ വില�,മു6

N�ൽ മു6�ൽ ഇരവിപുരം 691303

1207274848 ആമിന
745,െപാേ?#ു വയലിൽ 

വീ�,ഇരവിപുരം മു6�ൽ ഇരവിപുരം 691011

1207209524

കലാ 
സുനിൽകുമാർ

543,-പിൻ J 
ഭവൻ  ,െപരുgപുഴ മു6�ൽ ഇളംബളളZർ 691504

1207006738 ഷീല 1071,ശിവമയം,മു6N�ൽ മു6�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011261 ഗീത
1332,പു)ി�ടപു#ൻ  

പുരയിടം,,െകാല�ം മു6�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011275 വീര2
3248,ഡിേ�ാപുരയിടം,െകാ

ല�ം മു6�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001
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1207011281

േസാമേശഖരൻ  .
എJ

4620,മുസലിയാർ 
ൈലൻ  ,െകാല�ം മു6�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011340 മീന
4284,പുതുവൽപുരയിടം,

െകാല�ം മു6�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011499 റസീന
4719,എH് .െക.എ.ബിൽഡിം

s ,െകാല�ം മു6�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011581 നൂർജഹാൻ
59,നവീൻ  

മൻ സിൽ ,,െകാല�ം മു6�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011602 ഐശCരh
4931,പുതുവീ$ിൽ 
െതേ�തിൽ ,െകാല�ം മു6�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011634 ഷാഹിത
4732,ആ,ിൻ കുഴി 
പുരയിടം,െകാല�ം മു6�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691011

1207014668 മേഹശCരി
5247,അ2ൻ േകാവിൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം മു6�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014695 െനസീമ
704,ആ,�കാൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം മു6�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014705 ജമീല
3768,ജുൈന/ 
മൻ സിൽ ,െകാല�ം മു6�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691011

1207014715 ആനി രാജൂ
162,വയലിൽ 

പുരയിടം,വട�ുംഭാഗം മു6�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014845 േമാളി
5185,താN 

വീ� ,താമര�ുളം മു6�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015042 അv�ൻ 5160,ൈവശhനഴികം,െകാല�ം മു6�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015073 സതി
4986,പുEപ 

വിലാസം,െകാല�ം മു6�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015158 ഷാഫി.എ

3488,െസ5് േസവhർ 
മുൻ സി�ൽേകാളനി,െകാ

ല�ം മു6�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015497 നസീമ.എJ
1308,ന<ിേ=രിയിൽ ,ആ6ാ

മു�ം മു6�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207017989 േജാരിJ
4795,കട��റം 

പുെറേപാ�് ,െകാല�ം മു6�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207018368 ബുEറാബീവി
523,സുനിതാ 

മൻ സിൽ ,മു6യ�ൽ മു6�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691016

1207229466 നാൻ സി
913,മനീE 

വില�,മു6N�ൽ ഈ�് മു6�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207262855 േമരിേറാJ

1629,എെ◌വിൻ  
വിലCാ,മു6യു�ൽ 

ഈ�് മു6�ൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014209 നൗഫറ

427,നാരായണ 
മ(ിരം,െസ,ിൽെമ5്  
േകാളനി,,േപാളയേ#ാ� മു6�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207014886 ല#ീഫാ
1999,അജീഷ 

മൻ സിൽ ,േപാളയേ#ാ� മു6�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691016

1207014942 െഷമി
5184,പ6കശാല 

പുരയിടം,താമര�ുളം മു6�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207018563 താoനിസ
5113,ഡിേ�ാപുരയിടം,പ

)ിേ#ാടം മു6�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018864 -പീഡ
914,ഫിഷർെമൻ േകാളനി,

െകാല�ം മു6�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207019049 അയിഷാബീവി
3783,ച(നമൂ� 
വീ� ,താമര�ുളം മു6�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207214256 ഐറിൻ
1899,പുതുവൽ പുരയിടം 
േനതാജി നഗർ ,മു6N�ൽ മു6�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691010
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1207222363 സുധർ2 3,ഈഴാംകു?#് ,മാടൻ നട മു6�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691016

1207222294

അ<ിളികുമാ
രി

417,ശരവണഭവൻ  ,മു6N
�ൽ ,െകാല�ം,െകാല�ം മു6�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207228081 നജീമ#് 
370,കനാൽ 

പുരയിടം,മു6N�ൽ മു6�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207241421 ലീമ 780,എബി ഭവൻ  ,മു6�ൽ മു6�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207248177 ജിജ
702,േഡാൺേബാJേ�ാ 

നഗർ -110,െകാല�ം മു6�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207253640 സരസCതി
104,കളരി 

കിഴ�തിൽ ,മു6�ൽ മു6�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207296382 സുജി-ത
1608,പുതുവൽ പുരയിടം 
േനതാജി നഗർ ,മു6�ൽ മു6�ൽ െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207222194 സുമ ഗേണ�

2114,അനു-ഗഹ നഗർ 
സുനാമി 

`ാ,്,ആേ�ാലിൽ മു6�ൽ പരവൂർ 691020

1207216039 ഉമ. ആർ
258,േകായി��റ#്  ശാ> 

ഭവൻ  ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207216043 മായ
2299,വിജN 

ഭവനം,മു6N�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207216225 േദവി. പി
610,മുനിസി�ൽ 

േകാളനി,മു6N�_ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207216256 ഷീജ
1542,പുതു�ാല 

വയലിൽ വീ� ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207217061 അനിത
638,കനാൽ 

പുരയിടം,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207217068 യമുന
1593,േകാേറ#്  

െതാടിയിൽ ,,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207005015 ഷീബ
502,സേരാവരം,മു6N�

ൽ ,,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207005351 ആ|J
1633,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207006872 ത@മണി 42,ഗുരു  -പസാദം,െകാല�ം മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207006976 സിgധു
1303,ആർ .എJ .വില�,,മു6

N�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207006998 സീന#്  ബി
161,പുതുവൽ 

പുരയിടം,,െകാല�ം മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207007624 മ�ു
1721,അ�ര6ി 

വീ� ,മു6N�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691011

1207007961 െക.ശാ>
674,ശാ>ാ 

ഭവൻ  ,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207007988 േസതു 1645,രാoഭവൻ  ,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207008012 -കി�ഫർ
1141,േപേര�ളളി,ബTല
േഹം,,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207008151

ഏലിസബ#്  
ൈസമൺ

742,നിദാJ,മു6�ൽ 
ഈ�് െകാല�ം മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207008177

േമരിഗാലിയ
േജാർ�് 

460,ഹൗJ 
ന<ർ .31,േപാളയേ#ാ� മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207008203 േരണുക
291,അേ�#്  
ക�ൽ ,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001
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1207008242 ലീലാ2
160,കു?ടികിഴ�തിൽ ,,മു

6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691013

1207008313 ബീവിജാൻ

505,തി$യിൽ  
പടി+ാ,തിൽ ,മു6N�

ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207008370 എJ .രതി 2047,രമhാനിവാJ ,െകാല�ം മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207008375 സിgധു.സി
1667,മു�ടയിൽ 
വീ� ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207008381 രാേജശCരി
1772,തvിൽെത�തിൽ ,,മു

6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207008414 അൻ വർ
192,പാലു�ാരൻ പുരയിടം,

മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207008416 ശി_പ
744,ഉ]ി 

നിവാJ,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207008417 ഷാജിദാബിവി
188,സീന#്  

മൻ സിൽ ,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207008426 സുജാത
290,െച�ുംമൂ� ,,െതേ�വി

ള മു6�ൽ മു6N�_ 691016

1207008452

േമാനി 
മാ#ു]ി

1086,േകായി��റ#്  
വീ� ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207008501 കവിത
724,പുതിവൽപുരയിടം,മു

6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207008516 ഐഷാബീവി 432,ഉ�യിനി,,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691016

1207008523 ജൂലി

1499,െചല�ം വില�,െതേ� 
മ]ാ#ു 

വയൽ ,,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207008557

നളിനി 
-പതhുnനൻ

1849,പുതുപുരയ�ൽ 
വീ� ,മു6N�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207008561 േലഖ

597,എൻ  .സി. ബംiാW , 
മു6N�ൽ ,മു6N�ൽ 

െകാല�ം മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207008641 ഗീത
1614,ബിജുമ(ിരം,മു6�

ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207008642 ലളിത.എJ
1850,പുതുപുരN�ൽവീ� ,,

മു6N�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207008777

മറിയാ2 
േജാൺസൺ

1554,മുളള�കാ$ിൽ 
വീ� ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207008781 രമണി
1969,കനകകു?്  
കട��റം,െകാല�ം മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207008791 സുശീല
1193,പിളളവീ� ,മു6N�

ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207008815 ഷീല
1568,േകാ$ടിയിൽ 
വീ� ,,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207008842 എH് .തുളസി
1149,കാവനാ� 
വീ� ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207008843 വസ>കുമാരി
1315,കുഴി�ാണം,മു6

N�ൽ ഈസ,് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207008916 രാേജE ആർ
686,െവളിയിൽ 
വീ� ,െകാല�ം മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207008957 എ.അ<ിളി
545,കൃEണാലയം,അമൃT 

കുളം  മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207008967 േമരി
528,ആെ5ണി 
വിഹാർ ,െകാല�ം മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207008994 ഓമന
1820,കല��ക6ം,മു6N�

ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001
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1207009008 ജയ-ശീ  പി
1324,കുഴി�ാണ#്  
വീ� ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009030 വTസ2
435,െവളിയിൽ പു#ൻ  
വീ� ,മു6N�ൽഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009041 പുനിത
339,അv�വിലാസം,കനാൽ

 പുരയിടം മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009043 സിgധു
867,ആലുകാ$്  

െതാടിയിൽ ,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009046 സുേദവൻ  .വി
415,കാവടികിഴ�തിൽ ,മു

6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009052 -ശീേലഖ
861,േതാ6ലിൽവീ� ,മു6

N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009066 ശശികല

735,കു?ടി 
കിഴ�തിൽ ,മു6N�ൽ 

ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009119 എം.ലU് മി
63,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,മു6�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009178 ലവറൻ സിയ
735,കു?ടി 

കിഴ�തിൽ ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009196 ജഗദ2
83,േരവതി 

നിവാJ ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009214 രാധ

80,ദിേന� 
നിവാJ ,മു6N�ൽ 

ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009249 റാണി

741,അന>്  ഭവൻ  , 
തി$യിൽപടി+ാ,തിൽ ,മു

6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009271

വിജയ2 
,ി,െക

314,കൃEണ, പു#ൻ  
പുരയിൽ ,,മു6N�ൽ 

ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009328 നബീസ#് 

455,സജീന 
മൻ സിൽ ,മു6N�ൽ 

ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009330 ഹസീന
305,പറേ�ാ$് 
വീ� ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009356 സിgധു

282,പറേ�ാ$്  
പടി+ാ,തിൽ ,മു6N�

ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009523 റീന
279,ലU് മി 

വിലാസം,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009365 ജHി ,ി
840,േകായി�റ#്  

വീ� ,െകാല�ം മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009385 മേഹശCരി.പി
679,ന(നം, പുതു�ാല 
വയലിൽ ,,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009478

െപരുമാൾ .എ
J

751,േകായി��റ#്  
വീ� ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009480 െജയിൻ  എJ

468,െസൽവൻ നിവാJ , 
മു6N�ൽ ഈ�് , 
െകാല�ം,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009493 സതി

1987,ഇറയിൽ 
കഴി�തിൽ ,,മു6യ�ൽ 

ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009494 സുശീല

438,സുജീതാ 
ഭവൻ  ,കു?ടി 

കിഴ�തിൽ മു6N�ൽ 
 ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001
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1207009501 േശാശാ2

88,സാം േകാേ$o , 
കരവാര#്  
വീ� ,,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009502

െബ,ിന 
-ഫാൻ സിJ

329,തി$യിൽ 
വട�തിൽ ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009510 ഗിരിജ

79,എ  െജ  ഭവനം  
പറേ�ാ$് 

പടി+ാ,തിൽ,മു6N�
ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009528 മിനി
513,മുരു�ുംമൂ$ിൽ ,മു6

N�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009546 േശാഭ

982,അമൃതുകു?ിൻ  
െത�തിൽ , ARA 

81,,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009548 രാജു.ആർ

2109,ത@2 
ഭവനം,മു6N�ൽ  

ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009549 ഓമന
888,പുളി>ി$യിൽ 

കിഴ�് ,മു6N�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009573 ഷീല എJ

1523,വിദhാ വിലാJ  
,ി ആർ എ,മു6യ�ൽ 

ഇസ,് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009587 കു+ുേമാൻ

305,പറേ�ാ$�വീ� , 
മു6N�ൽ 

ഈ�് ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009596

അജയകുമാർ .
ഡി

109,അംബിക 
മ(ിരം,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009604 ആർ .അംബിക
666,ശhാം 

നിവാJ,മു6�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009608 പി.ഉഷാേദവി

67,രാേജശCരിമ(ിരം 
മു6�ൽ 

ഈ�് ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009611

എൻ  
അ2ിണി

990,സജയഭവൻ  ,മു6N�
ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009629 റഷീദ
44,വയലിൽപു#ൻ  

വീ� ,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009638 സജിത വി

834,സതീEഭവനം, 

മു6N�ൽ 
ഈ�് ,മു6N�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009660 േസാണി
2019,ന-<#്  

ഭവൻ  ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009687 ഗീത
1734,സCാതിനിവാJ ,മു6

N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009690 േസാഫിയാ.വി
618,െകാ?ലഴികം,,മു6

N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009728 െജസീ>
361,ൈതലഴിക#്  കനാൽ 
പുരയിടം,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009730 കുമാരി
822,വിപിൻ നിവാJ ,മു6

N�ൽ ഈJറ^ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009732 െപാ?താN
2061,രാമലU് മി 

നിവാJ ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691011
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1207009739 ജയ>ി

783,പു#ൻ പുര 
വട�തിൽ ,മു6�ൽ 

ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009740 ലതിക.എൽ
1219,േകാ$മലെത�തിൽ ,മു

6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009747 േബബി
2119,നിഷാ 

ഭവൻ  ,മു6N�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691501

1207009816 ലാലി
1732,ക[ി�ടW 

കട��റം,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009833 ബിയാ-ടിJ
2011,ൈത�ൂ$#ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009838 രാധ
1800,പുതുവൽ 

പുരയിടം,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009861 ലത
835,പു#ൻ പുരയിൽ 
വട�തിൽ ,,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009884 ഉഷ
687,പുതു�ാലവയലിൽവീ
� ,,മു6N�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009885 മഹാലUമി

1509,വിനായക ഭവനം 
കളീ�ൽ 

കട��റം,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009909 ,ി.ബീന
219,വ$െതാടിയിൽവീ�,െകാ

ല�ം മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009931 സബീന
1714,കളിN�ൽ 

കട��റം,,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010292 ഗീത
1986,കളീN�ൽ ,മു6N�

ൽ   ഈസ,് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010016 -ശീകല
1266,െനല�ി�ൽ ,മു6N�

ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010017

ബാലകൃEണ
പി)

75,പാലH്  
വാർk ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010030 കല
5211,മുതിരഴിക#്  
വീ� ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010040 സുധ
785,ലU് മി 

ഭവൻ  ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010048 രജനി
996,ഇറയിൽകിഴ�തിൽ ,മു

6N�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010057 രമണി
2077,വരുൺ 

നിവാJ ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010073

ശാ>ി 
ആറുമുഖം

1201,കളരികാW ,മു6N�
ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010093 റീന
1901,എൻ  .എJ . 

ഭവൻ  ,,മു6N�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010129 -പകാ�
1638,േശഖര 

മംഗലം,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010142 േമരി�ു$ി
91,അസീസി 

നഗർ ,മു6N�ൽ േവ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691016

1207010148 റഷീദാമണി

1716,ഹസീനാ 
മൻ സിൽ ,മു6N�ൽ 

ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010164 മിനി
1804,പുതുവൽപുരയിടം,േന
താജി നഗർ ,,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001
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1207010175

എJ .ഗീതാകു
മാരി

1691,ഗീതം,തvിലികം,,മു6
�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691012

1207010178 സബീന
898,ബി.എൻ  .ആർ . 
ഹൗJ ,െകാല�ം മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010193 രാധാമണി

871,ആലു�ാ$്  
െതാടിയിൽ ,മു6N�ൽ 

ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010198 നിഷ

290,കളീN�ൽ 
കട��റം,മു6N�ൽ 

ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010206 േശാഭ

330,കു?ടി 
കിഴ�തിൽ ,മു6N�ൽ 

മിഡിൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010210 -ശീധരൻ
2107,കളീN�ൽ 

െത�തിൽ ,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010216 ലത

1935,െഷറിൻ  
േകാേ$o ,തിരുവാതിരനഗർ -

89.,,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010218 അംബി
1225,മുനിസി�ൽ 

േകാളനി,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010229 സുമ
1958,രാo 

ഭവൻ  ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010236 േബബി
1778,പുതുവൽ 

പുരയിടം,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010242 ലUമി

2063,കനാൽ 
പുരയിടം,മു6N�ൽ 

ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010289 ഗീതാഭായി
1694,കളിN�ൽ 
കട��റം,,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010302 സുകനh
894,ബിജു 

ഭവൻ  ,മു6�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010324

അനിതാ 
കൃEണ 
കുമാർ

984,കുമാർ 
വിലാസം,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010355 വിജയ2
2093,കളീയ�ൽവീ� ,മു6

N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010365 അംബിക
1952,േരാഹിണി 

മ(ിരം,മു6N�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010382 ശാരദ
995,ഇറയിൽകിഴ�തിൽ ,,മു

6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010386 രാഗിണി
327,കളിN�ൽ 

കനാൽ ,മു6N�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010390 ശാ>ി
2083,കളീN�ൽകട��റം,മു

6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010393 സരസ2
1821,പുതുവൽ 

പുരയിടം,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010395 െഷമിഉ2
267,കളീN�ൽ 

കട��റം,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010416 പIജ
1985,കളീN�ൽ 

വീ� ,മു6N�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010428 സിgധു

803,കനാൽ 
പുരയിടം,മു6N�ൽ 

െവ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001
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1207010436 ലതിക
1418,േസാണി 

ഭവൻ  ,മു6N�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010447 സജിനി
1065,തു<റ 

വീ� ,,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010452 പIാവതി
743,കനാൽ 

പുരയിടം,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010461 ത@മണി

2039,പുതു�ാല 
െതാടിയിൽ ,മു6N�ൽ ,

െകാല�ം,മു6N�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010475 മേഹശCരി

1693,കളീN�ൽ 
കട��റം,മു6N�ൽ 

ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010489 ബീനാകുമാരി
1020,കരവാര#്  
വീ� ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010491 യേശാദ

42,ഇറയിൽ 
കിഴ�തിൽ ,മു6N�ൽ 

ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010513 വസ>കുമാരി
1114,പുതു�ാല 

വയലിൽ ,,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010541 വസ>
701,ഉ�യിനി,മു6�ൽ  

ഈസ,് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010569 ഷീജ
1694,കളീN�ൽ 
കട��റം,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010603 അജിത
1558,പ)ിപുരയിൽ 

വീ� ,,മു6N�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010611 ശhാമള

1535,അനീE 
ഭവൻ  ,തിരുവിതാം നഗർ -
100,,മു6N�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010613 ,ിനു
43,മിഷhൻ േകാബൗ6് ,തിേല�

രി മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010698 നിഷ
637,െഷരീഫാേകാേ$o ,മു6

�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207010727 തുളസി
317,പു#നഴിക#്  
കനാൽ വീ� ,െകാല�ം മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207011099

സതhബാബു 
െക

4489,ബാബു 
നിവാJ ,കേ5ാൺെമ5് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207011231 ഐഷാബീവി
302,ഊരംപ)ിൽ ,,മു6�

ൽ െവ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207011487 മXജു

1119,എJ .െക 
ഭവൻ  ,,മു6N�ൽ  

ഈJറ^ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207011959

േമരിമാsഡലി
ൻ

1211,കു?ടി 
വയൽ ,,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207013670 ൈബജു
1351,കാവടി��റം,,മു6

N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207014213

ഗീതാകുമാരി.
െക

847,കാർ#ികാ ഭവൻ  
കളിN�ൽ 

െത�തിൽ ,മു6N�ൽ 
ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207015542 രാജ2ാൾ

1519,മുരുകഭവൻ  ,മു6N
�ൽ 

ഈ�് ,െകാല�ം,മു6N�ൽ
 ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001
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1207015630 േമാഹൻ കുമാർ
1560,-ശീരാമ 

മ(ിരം,മു6�ൽ േവ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691010

1207015650 എH് .ആന(ി
557,മുരുകനിവാJ ,മു6

N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207015786 ആശാേമാൾ
3593,പു#ൻ  തു6#ിൽ 

വീ� ,െകാല�ം മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207015831 ഗിരിജ
775,കനാൽ 

പുരയിടം,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691010

1207016000 ഫിേലാമിന

1631,കട��ം പുറേ<ാ�്  
,,േതാ�ിൽ െത�തിൽ 

മു6�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207016065

കിJമ#്  
റാണി

2048,കളീയ�ൽ 
െത�തിൽ ,മു6N�

ൽെഇൗ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207016082 സിgധു

2269,ചി?ു ഹൗJ 
,മു6N�ൽ ഹൗJ 

,,മു6�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207016239 ജയിൻ
896,െസ,ിൽെമ5്  

േകാളനി,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207016563 അനിത േജായി
2038,െജ.െജ.ഹൗJ ,മു6

N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207016860 േമാളി
276,കളീ�ൽകടപുരയിടം,

മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207017406 ലീല
1005,േതാ$#ിൽ 
വീ�,െതേ�വിള മു6�ൽ മു6N�_ 691016

1207017473

ഫാ#ിമാ 
േമരി ബി

1063,ൈബജു േകാേ$o , 
പറേ�ാ$് , മു6N�ൽ 

ഈ�് ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207017813 മിനി

307,കളീN�ൽ 
കട��റം,മു6N�ൽ ,,മു

6�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207019691 ലില�ി

1729,കളീ�ൽ  കട��റം 
 ഉദയമാർ#ാ�പുരം 

േചരി,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691020

1207082537 ഹിൽഡാ
1881,പുതുവൽപുരയിടം,മു

6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207083228

ജയവിജയലാ
ലു

826,മുരുകവിലാസം, 

െതേ�വിള,,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207187537 അഷറ\
2204,അൻ സിയാമൻ സിൽ ,മു

6�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207187570 രാജ2
1702,േകായിപുറ#്  
വീ� ,,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207191956 ബീന2
990,െകാേ?ലഴികം,മു6

N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207191957 ബീന
1001,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207191978 ബുEറ
1676,കളീN�ൽകട��റം,മു

6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207191990 ഉ#രാേദവി
707,പIവിലാസം,മു6�

ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207192013

സേയാണ 
എJ

1966,പുതുവൽപുരയിടം,

ബീ[നഗർ -25,,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001
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1207192070

വിജയകുമാരി.
എൻ

759,കനാൽപുരയിടം,തിരു
വാതിര നഗർ -

147.,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207192116 ഗിരിജ

685,സുജ 
നിവാJ,മു6N�ൽ 

ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207192152 അ?2
922,സാൽേവo 

ഹൗJ ,കളീN�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207196240 സിgധു
1884,പു#നഴികം,മു6�

ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207196289 മിനിേമാൾ
1236,േകാ$��റ#്  
വീ� ,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207196295 കവിതേമാൾ
101,പറേ�ാ$�െതാടി,,മു6

�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207196303 േസാമവല�ി
1766,തvിൽ 

െത�തിൽ ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207196305 ഗിരിജ
348,ഭാJ�ർ 

നിവാJ ,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207196310 ലത
1966,അേ�#ു 
കനാൽ ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207196315 മിനി
749,ൈതvിലഴികം,മു◌ു6

�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207196321 സുലത
1961,അേ�#ു 
കനാൽ ,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207196338 രജനി
1270,കുളQരഴികം,മു6

N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207196350 അജിതകുമാരി
667,തvിൽെത�തിൽ ,െകാ

ല�ം മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207196356 െശൽവി
1196,ഡിേ�ാപുരയിടം,മു6

�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207196357 ഉമാ 1219,േകാ$ാമല,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207200677 ഉമാമേഹശCരി

1384,ൈതvിലഴിക#്  
െത�തിൽ ,മു6N�ൽ 

ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691016

1207200947 സുശീല

2216,കളീN�ൽ 
കട��റം,മു6N�ൽ 

ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207203936 സുജാത
699,നാരായണി 

നിവാJ ,മു6N�_ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207204365 -പമീള എ

532,േകാ$യടിയിൽ വീ� , 
മു6N�ൽ 

ഈ�് ,,മു6N�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207204725 സിgധു

1717,അ<ാടി നിവാJ , 
കളീN�ൽ 

കട��റം,,മു6N�ൽ 
ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207204978 സിgധു.ആർ
127,രതി 

മ(ിരം,,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207206527 ബി(ു
1550,െമഥുഷ 

വില�,മു6�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207207283 ലതിക
1229,േകാ$ാമല 
വീ� ,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207207304 അജിത
753,കളീ�ൽ 

െത�തിൽ ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001
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1207207313 സേരാജം
1693,കനാൽപുരയിടം,ബീ[

നഗർ -95,,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207207318 ബിജി േമരി
1213,വിനിതാഹൗJ ,മു6

N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207208598 കരുണ
2425,ശരണhാ 

ഡയൽ ,,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207208718 ഡി. േശാഭന

1224,പുളിമൂ$ിൽ 
കൃEണമ(ിരം,മു6N�

ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207209191 അജിതകുമാരി
1821,പുതുകാൽ കനാൽ 
പുരയിടം,,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207209236 ബി(ു
1024,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം മു6�ൽ മു6N�_ 691006

1207209312 ബി(ു
695,ൈതലഴിക#്  

െത�തിൽ ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207209678 മിനി
1878,പുതുവൽ 

പുരയിടം,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207210367

മരിയ 
െഗാേര,ി

1749,പുതുവൽ 
പുരുയിടം,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691006

1207210783 ബി(ു
43,ശിവദാസഭവൻ  ,മു6

N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207212298 വിനീത
1704,ന(നം,കളീN�ൽ 
െത�തിൽ ,,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207212730 മാഹീൻ
910,കളീN�ൽകട��റം,

െകാല�ം മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207213391 രജനി
1330,മയൂരം 

േകായി��റ#് ,െകാല�ം മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207213392 േലഖ.എJ .വി
1313,േഗാകുലം,മു6N�ൽ

 ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207213506 േഡാളി
779,ക[ി�ടW ,,മു6N�

_ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207213708 നിർ2ല.ബി
678,അശCതി 

ഭവനം,,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207213966 ബി(ു
1698,സുധീE 

ഭവനം,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207214002 രXജിനി
734,െകാേ6#്  
വീ� ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207214022 ബി(ു
635,അേ�#്  

കനാൽ ,,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207214768 സിgധു
498,ൈവദhൻ  

കരാലിൽ ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207214792 -പീയ
1687,കളീN�ൽ 

കട��റം,,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207214847 സിgധു. എJ
1210,സT 

ഭവൻ  ,മു6�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207215253 വിമല
864,വിമല 

ഭവനം,,മു6N�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207219151 ഹസീന`

1699,അ\നാ 
മൻ സിൽ ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207222187 ശശികുമാരി

345,കനാൽ 
െതാടിയിൽ ,മു6N�ൽ ,,മു

6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207222256 മിനി

2054,ൈതലഴിക#് ,കനാ
ൽപുരയിടം,മു6N�ൽ ,ക

നാൽപുരയിടം മു6�ൽ മു6N�_ 691001
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1207222283 ധനലUമി

2227,അഖിൽ 
നിവാJ ,,മു6N�ൽ 

ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207222302 ബി.രാജീW

2150,അന>ു 
ഭവനം,കളീN�ൽ 

െത�തിൽ ,,മു6N�ൽ 
ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207222372 -പിൻ സി.എJ
1597,സXജി#് ഭവൻ   
ക[ികടW,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207222631 രമ എ

908,കരവാര#്  വീ� , 
മു6N�ൽ ഈ�് , 

െകാല�ം 1,മു6N�ൽ 
ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207222654 ഷാജിറ

741,അചhുT 
ഭവൻ  ,മു6N�ൽ ,െകാല�ം,

മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207222681 ഷീലബാബു

842,നീതു നിവാJ , 
മു6N�ൽ ഈ�് , 

െകാല�ം,െകാല�ം മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207228339 മീന

381,പി.വി. 
നിവാJ,മു6N�ൽ 

ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207228386 അജിേമാൾ
675,േശഖരമംഗല#് 
െത�തിൽ ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207229175 ലതിക
1450,ജി#് 

ഭവൻ  ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691016

1207229518 ഷീല ബി
673,ഓ$�പുരെത�തിൽ ,മു

6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207229613 മ�ു
1201,െചാ�ംതvിൽ ,മു6

N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207229736 സുനി ,ി.ആർ

479,സേരാവരം  
േമരാനഗർ 

മു��ൽഈ�്,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207229764 സിനി
380,കനാൽപുരയിടം,മു6

N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207229771 ഷീജ
746,വ$െതാടിയിൽ 
വീ�,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207229837 ഉഷ
672,കനാൽ 

പുരയിടം,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207230150 എ.സുരഭി

731,പറേ�ാ$് 
പടി+ാ,തിൽ ,മു6N�

ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207230217 രമാേദവി
649,അേ�#ുകനാൽ ,മു6

�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207231663 സിgധു
41,അേശാക 

മ(ിരം,െതേ�വിള മു6�ൽ മു6N�_ 691016

1207234512 സരസCതി
1353,പുതു�ാല 

വയലിൽ ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207235562 ഷീജ
651,അേ�#് 

െത�തിൽ ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691016

1207235775

ഉഷാകുമാരി 
പി

914,കാവടി 
െത�തിൽ ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207237018 സുധ
1420,പുതു�ാല 

വയലിൽ ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207239961 സുനിത
1010,പുതുവൽപുരയിടം,മു

6ാN�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001
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1207240214 ജൂഡി#് .എൽ
295,കളിN�ൽ 

െത�തിൽ ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207240378

അബുസാബീ
വി

635,പാലുകാരൻ  
പുരയിടം,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207240913 ഷീജ
838,കളീN�ൽ 

കട��റം,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207241410 ൈസമ
965,കണിേ[രി 
വീ�,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207241448 സാഹിത
778,ൈബജു 

ഭവൻ  ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207241595 അനിത
308,െവളിയിൽ 
വീ�,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207241810 ത@[ി
643,പുതുവൽ പു#ൻ  

വീ�,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207242149 േലഖ
461,ജാനകി 

മ(ിരം,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207242159 സീമ
880,ഇറയിൽകിഴ�തിൽ ,മു

6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207242187 -പിയ സുനിൽ

1445,ആന(ാലയം 
ഇറയിൽ 

കിഴ�തിൽ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207242456 അസീനാബീവി
827,കളീ�ൽകട��റം,മു6

�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207242698 സിgധു
52,െച<കേ=രിൈലൻ  ,മു

6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207244678 ൈദവ�നി
861,കളീ�ൽ 

കട��റം,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207247635

ഏലിയാ2 
ആ5ണി

1444,കളീN�ൽ 
െത�തിൽ ,െകാല�ം മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207247787 േമരി-പഭ
1734,നിഖിത 

ഭവനം,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207248017 ഷീജ

919,കളീN�ൽ 
കട��റം,മു6N�ൽ 

ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207249104 ലത
1053,െചാ�ം 

തvിൽ ,േമരാനഗർ ,െകാല�ം മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207249480 അനിത
1634,ജയ 

നിവാJ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207250149 മിനിേമാൾ
2374,ആൽ-ഡിൻ  

വില�,കളീ�ൽ കട��റം മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207250626 രTന-പഭ
1731,കhൂവൽJ 
ഭവൻ  ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207250645 സിgധു 88,മധുരമഠം,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207250738 സേരാജ േദവി 53,െച<കേ=രി,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207251973 സജിതാരാo 1435,-ശീരാഗം,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691016

1207253609 സീന 783,ബിജു ഭവൻ  ,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207255696 ഓമന
680,േതാ$�മുഖ#്,മു6

N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207255849 സൂസ2
27,ഡി.െക ദാേമാദര 
നിവാJ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207257014 ഷാലിനി
1424,ശിവദാസ 

ഭവനം,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001
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1207257959 ,ി.മXജു 1497,അഭിന(നം,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207258577 രജനി
617,അബി 

േകാേ$o,മൂ6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207259269 ജസിത
12,മു6N�ൽ 
മിഡിൽ ,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207259321 മിനി
872,മുരുകാ 

ഭവനം,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207259333

വTസലകുമാ
രി

1427,രാഖി 
ഭവനം,മു6N�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207259536 എN�ൽ 43,-പശാ>ി,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691010

1207259543 ഡയാന
824,േദവസി 

േഡൽ ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207262132 -പസീത
1097,അനീE 
നിവാJ,െകാല�ം മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207262872 മറിയാ2
845,വലിയവീ$ിൽ ,മു6

N�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207263280

ഫിേലാമിന 
സിറിൾ

713,കളീN�ൽഹൗJ,മു6
�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207263286 സബിത
280,ഷാേരാൺവില�,മു6

N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207263381 ഷിനി
1677,കളീN�ൽ 

െത�തിൽ ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207264052 ലതിക
538,കാവനാ$് 
വീ�,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207264433 ഉമാമേഹശCരി
1654,വിദhാ 

ഭവൻ  ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207264596 -പിയ@
1009,പുതുവൽ 

പുരയിടം,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207264638 ഷീന
945,അനു-ഗഹ 

ഭവൻ  ,മു6N�ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207264718 അശCതി
2344,ത@2 

ഭവനം,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207264750 മനു
828,ത@വിലാസം,മു6N�

ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207264855 മാർ-ഗ,് േ9ാറി
1490,മംഗല#് 
വീ�,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207264894 ഇ(ുേലഖ
833,ലU്മി 

വിലാസം,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207264989 സാബി
409,ഏദൻ  

െഹാം,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207265526 മേഹE
1236,െനസർ 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207266439 ഗീതുരാo
1731,സCാതി 

നിവാJ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207266569 ഫാ#ിമ
1642,കളീN�ൽ 
കട��റം,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207266737 ര�മി
1672,ച>ു 

നിവാJ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207267051 ഉഷ എJ
70,ഉഷH്,മു6N�ൽ 

ഇ◌ൗ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207267140 സജീദ 943,ക[ികടW,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001
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1207268376 ഉമ മേഹശCരി

817,കളിN�ൽ  
കട��റം,മു6N�ൽ 

ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207268741 -പീത എJ
1504,വിശCഭവൻ  ,മു6N�

ൽ ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207272788 നസീറ
1082,അദിൽ 

മൻ സിൽ ,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207273664

ഷീല 
േജാർ�് എം 330,വലിയഴികം,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207273726 ബി(ുകുമാരി
358,മാർഷൽ 

വിഹാർ ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207273847 റഷീദ
319,സഫാൻ  

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള മു6�ൽ മു6N�_ 691010

1207274232 -ശീജ എJ
613,കുഴ�ാണ#Cീ�,മു6

�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207274377

േമരിറാണി  
സി െജ

743,പുളി>ി$യിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,മു6�_ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207275128 ബിജി
1424,ശിവദാസ 

ഭവൻ  ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207275283 സിtു റാണി
645,രാധു 

നിവാJ,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207275512 സബീല

758,ഫാ#ിമ മൻ സിൽ 
തിരുവാതിര 
നഗർ ,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207276084 സുജാ ബാബു
174,േജhാതി 

നിവാJ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207276149

ലിജ േസാമൻ  
എൽ 260,മിനിവില�,മു6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207280847 േരഖ
2003,പുതുവൽ പുരയിടം 
 ബീ[്  നഗർ ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691010

1207284496 നീലാംബരൻ

193,പറേ�ാ$് 
പടി+ാ,തിൽ ,മു6N�

ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207287701 ഡാലിയ 642,വിEണു ഭവൻ  ,െകാല�ം മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207289340 അശCതി

1234,പുതുേവൽ 
പുരയിടം,ഇര$�ുളം 
മു6യ�ൽ െവ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207289727 രമh
807,േരാഹിണി,മു6N�ൽ

 ഈ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207290076 ബീനാകുമാരി 394,തുളസി ഭവൻ  ,മാടൻ നട മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207292051 ര�ിനി
223,പുതുേവൽപുരയിടം,മു

6N�ൽ െവ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207292603 സരിത
1539,േദവി 

നിവാJ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207292706 ജാJമിൻ

1575,തിരുവാതിര 
നഗർ ,ഉദയമാർ#ാ�പു

രം ഡിവിഷൻ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207292900 ആരh
1538,മേനാo 

നിവാJ,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207293522 സുമി-ത
528,മുരു�ുംമൂ�,കു?ടികി

ഴ�തിൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001
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1207293782 റാണി എJ
42,ഭാർ�വി 

വിലാസം,മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207295211 രജനി
725,അംബികവിലാസം,മു

6�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207296182 െനസിറ

716,നസിയാ മൻ സിൽ 
േപാളയേ#ാ�,േപാളയ

േ#ാ� മു6�ൽ മു6N�_ 691021

1207296183

എJ .എJ . 
തസിലിം

116,പുതുവൽപുരയിടം,േന
താജി നഗർ മു6N�ൽ മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207296343 സി(ു
134,പുതുവൽപുരിടം,മു6

N�ൽ െവ�് മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207296474 ആശാേദവി
272,ആശ ഭവൻ  ,േനതാജി 

നഗർ െകാല�ം മു6�ൽ മു6N�_ 691001

1207009798

ജാJമിൻ ൈമ
�ളി,

254,സീനാ 
െഡയിൽ ,,കട�ാകട മു6�ൽ വടേ�വിള 691001

1207080433 സീന#് 
923,പാ6ിയഴിക#് 
വീ�,ഇരവിപുരം മു6�ൽ വടേ�വിള 691010

1207187412 നിഷാ
85,ഫാ#ിമാമൻ ◌ി�് ,മു6

�ൽെവ�് മു6�ൽ വടേ�വിള 691001

1207204803 നദീറാബീവി
503,െജയിൻ  

െഡയിൽ ,,പ$#ാനം മു6�ൽ വടേ�വിള 691010

1207036642 ബനഡി�,

4,കട��റ#്  വീ� , 
േജാൺ-ബിേ$ാ 

േകാളനി,ശ~ികുളQര മു6�ൽ ശ~ികുളQര 691581

1207002602 രാധാമണി
507,എH് എH് 
നിവാJ,െകാല�ം മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207039818

ലാലി േമാൾ 
സി 1450,രമണിക,മതിലിൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207041002 മണിയ2
578,-പിയ@ 
ഭവനം,കടവൂർ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043702 സുന(കുമാരി
498,െകാN�)ി 
പണയിൽ ,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043836

ഹമീദാബീവി 
എJ

20,മറിയംബി 
മൻ സിൽ ,,അ�ാലുംമൂ� മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043899 ഗീത

51,താമര�)ി 
ജയ>ിേകാളനി,അ�ാലു

2ൂ� മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044121 ജാJമി
438,െകാ[�െതQുവിള 
വട�തിൽ ,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044408 -ശീലത എൽ
61,െകാ[ഴിക#്  
പണയിൽ ,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044511 െക.വസ>
489,വളവിൽവീ�പടി+ാ,

തിൽ വീ� ,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044599 ഷീല
102,െകാ[ഴിക#്  
വീ� ,അ�ാലുംമൂ� മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044602 ലീന 3,കട�ാൽ വീ� ,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044619 റഹിമാബീവി
243,പറയ#് പു#ൻ  

വീ� ,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044655 ലീന
396,േചരിയിൽവീ� ,മുരു>

ൻ  െപരിനാ� പിഒ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044663 നാണി
43,താവി$�കിഴ�തിൽ ,മുരു

>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601
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1207044730 സുധിലാൽ
208,കിണ,ിൻ കരകിഴ�തി

ൽ ,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044732

-ശീവളളി 
എJ 425,മുരുകഭവനം,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044766 സരസCതി
461,രാേജEഭവനം,മുരു>

ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044771 ലീല 515,വയലിൽതറ,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044878 ൈഷലജ
355,കുമാരപുര#് 
വട�തിൽ ,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045924 ബി.മിനി
273,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,തൃ�ടവൂർ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207045983 അജിത
255,കളിയിൽ കിഴ�തിൽ 

കുളQര,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207046079 രാധാമണി
336,താമര�)ി 

കിഴ�തിൽ ,അ�ാലുംമൂ� മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207046257 രാജു
448,അ<ാലയിൽ പു#ൻ  

വീ� ,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207046277 വിജയ2
350,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207046307 വിമല 364,വിമലാഭവൻ  ,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207046333

േഗാപാലകൃഷ
ണപിളള 389,കല��വിളവീ� ,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207046366 പ@ജാUിയ2
463,െകാNപളളപണയി

ൽവീ� ,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207046388 രവീ-(ൻ പിളള
320,േകാേത#്  
വീ� ,മരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207046481 സുഭ-ദ അ2
255,ഇട#ും<ലേമലതിൽ ,

മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207046511

ലീലാവതി.െജ.

പി 902,ആരാമം,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207046513

കരുണാകര
ൻ പിളള

1047,ആ�ൽകിഴ�തിൽ ,
തൃ�ടവൂർ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207046515

പുEപാകുമാ
രി

759,റാQല#ുകിഴ�തിൽ ,
മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207046520 സുജ
981,െകാ[ഴിക#വീ� ,അ

�ാലുംമൂ� മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207051584 നിHാർ
494,മൂ?് െതQിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207056091 സുഷമ.എൽ
43,അരുൺ 

നിവാJ ,െപരിനാ� മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207188850 സുലത
265,െതQുവിളകിഴ�തിൽ ,

തൃ�ടവൂർ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207195959 സുധർ2
497,െകാN�)ി 

പണയിൽ ,അ�ാലുംമൂ� മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207196146 വാസ>ി
437,മ]ാ5ഴിക#ുെത�തി

ൽ ,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207196163 വിേനാദിനി 92,ച#ാഴവീ� ,തൃ�ടവൂർ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207200611 വിജയകുമാരി
284,വിജീE 

ഭവൻ  ,അ�ാലു2ൂ� മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207214699 -ശീേദവി
640,റാQല#്  
േമലതിൽ ,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601
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1207214858 രജനി
534,വളവിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207221826

അനിതാ 
ഗേണE

57,കുഴിയ#ു 
വീ�,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207221847 രജനി,വി 831,-ശീനിലയം,,മുരുനതൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207233097 അനിഷ 573,ബി(ുഭവനം,നീരാവിൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207235322

ജലജാകുമാരി 
എJ 267,െവളിവിള,സി െക പി മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207235760 മാജിദ.എം 272,പ6ാരവിള,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207238977

അജിത 
ശശിധരൻ

460,-ശീവിലാസം,േകാ$�
കം മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207245078 സജിത
447,ഷഹനാJ,േകാ$N�

കം മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207245048 വിജയലU് മി 459,െകാN�)ി,മുരു(ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207246460 സുമ എJ 416,കായൽവാരം,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207249398 ഷീലി

140,സിേജാ ഡയിൽ 
െവ$�വിള,െവ$�വിള 

അ�ാലുംമൂ� മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207252331 ഡി.-പദീn 812,നിേവദhം,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207255182

രാജേശഖര
ൻ പിളള

844,ഇടയിലമൂ?് 
െതQിൽ ,തൃകടവൂർ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207258084 അശCതി

149,ചി�ി[ിനഴിക#് 
േമലതിൽ 

േസാപാനം,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207260818 ജയ>ി
173,കുമാരപുര#് 
വട�തിൽ ,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207262282 സുേലഖ 57,ഗീതാXജലി,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207268726

മXജുേമാഹൻ
 െക 996,കുേ?ൽവീ�,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207269566 മXജു

362,താമര�)ി 
വട�തിൽ 

ജയ>ിേകാളനി,െവ$�വിള മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207270000 സുശീല
916,വിേജE 

ഭവനം,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207274932 -ശീകല 1,കീർ#നം,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207276034 േരEമ
433,വ�ിയഴിക#് 

വീ�,െകാല�ം മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207282895 െഷമീന
599,എ\ എ 

മൻ സിൽ,മുരു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207285613

അംബികാ 
ഫിലി�്

230,വയലിൽ 
പു#ൻ വീ�,െവ$�വിള മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207292614

-പീതാ 
േഗാപാലകൃE

ണൻ
2551,മൂേതാട#് വീ� 

സCർ�ം,കു�ണ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207293959 ശാ>കുമാരി

66,അ6ിയാ�ീസു 
പുരയിടംജയ>ിേകാളനി,

െവ$�വിള മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207294348 വി.കാർ#ിക 3108,ഇട#ു<ല,നീരാവിൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207294867 ച-(േലഖ
2719,േകായിവിളപുറ#്,മു

രു>ൽ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207294932 -പീത
1207,ൈതvിൽ 

പണയിൽ ,മുരു>_ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601
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1207295062 സുജ
150,ജയ>ി 

േകാളനി,െവ$�വിള മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207295205 ബിനുദർശന
2401,രാധാ 

മ(ിരം,മുരു>_ മുരു>ൽ തൃ�ടവൂർ 691601

1207019037 ജുൈമല#് 
1038,െവളിയിൽ 

പു#ൻ വീ�,കാവൽപുര മുള@ാടകം ഇരവിപുരം 691011

1207079946 ജൂർജഹാൻ

60,െതാ$ിലിൽ വീ� , 
മഹാIാ നഗർ -
120,,പ)ിമു�് മുള@ാടകം ഇരവിപുരം 691010

1207091003 കമല2

1016,ഷിജി ഭവൻ  , 
വാള#ുംഗൽ ,വാള#ുംഗ

ൽ മുള@ാടകം ഇരവിപുരം 691011

1207092042 ബീമബീവി
842,ചരുവിളവീ� ,ക]നല�Z

ർ മുള@ാടകം ഇരവിപുരം 691576

1207092055 ബദറുദീൻ
281,സാബുനിവാJ ,ഇരവി

പുരം മുള@ാടകം ഇരവിപുരം 691011

1207222692 നിസ
417,നിഷാ/ 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം മുള@ാടകം ഇരവിപുരം 691011

1207246007 ചി-ത
1041,െനൗറീന 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം മുള@ാടകം ഇരവിപുരം 691011

1207256941 ഒസീഫാബീവി
225,ബ#ൂൾ ,ഉദയതാരാ 

നഗർ മുള@ാടകം ഇരവിപുരം 691011

1207267979 സജീല 1080,ത[നഴിക#്,െകാല�ം മുള@ാടകം ഇരവിപുരം 691010

1207272356 ജുബീന ആർ
133,സലിൽ 

ഹൗJ,വാള#ുംഗൽ മുള@ാടകം ഇരവിപുരം 691011

1207280429 മുംതാJറാണി

338,െവളിയിൽ വീ� 
ഉദയതാരാ 

നഗർ ,കvാലN�ൽ 
ഇരവിപുരം മുള@ാടകം ഇരവിപുരം 691011

1207207346 പാ6ിഅ2
195,ഇടയിലഴികം  
പുരയിടം,കട�ാ�ട മുള@ാടകം കിളിെകാല�Za 691008

1207214213 ഷഫീന
445,ൈക�)ിെതാടി,കിളി

െകാല�Zർ മുള@ാടകം കിളിെകാല�Za 691004

1207223212 നജുമ

439,ൈക�)ിെതാടിയിൽ , 
കിളിെകാല�Zർ 

പി.ഒ,,കിലിെകാല�Zർ മുള@ാടകം കിളിെകാല�Za 691004

1207228747 -പീത
557,-പീതാ 

നിവാJ,കിളിെകാല�Zർ മുള@ാടകം കിളിെകാല�Za 691004

1207235493 ജമീല#്
528,വാജിതാമൻ സിൽ ,കിളി

െകാല�Zർ മുള@ാടകം കിളിെകാല�Za 691004

1207242297 ഷീല
522,അന>ു 

ഭവനം,വടേ�വിള മുള@ാടകം കിളിെകാല�Za 691010

1207276152 അനിത 421,രാജീവം,കിളിെകാല�Zർ മുള@ാടകം കിളിെകാല�Za 691004

1207280176 ൈലലാബീവി
517,തൗഫീ�് മൻ സിൽ 
ഒരുമ നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ മുള@ാടകം കിളിെകാല�Za 691004

1207280677 ജയ
678,പാലവിള 

കിഴ�തിൽ,കിളിെകാല�Zർ മുള@ാടകം കിളിെകാല�Za 691004

1207280725 -ശീലത
97,മഠ#ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ മുള@ാടകം കിളിെകാല�Za 691004

1207281424 മിനി
558,െപരു<ട#് 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ മുള@ാടകം കിളിെകാല�Za 691004
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1207282488 സിമി ,ി
374,തടവിളപു#ൻ വീ�,ക

രിേ�ാ� മുള@ാടകം കിളിെകാല�Za 691005

1207282904 അസൂറ

476,ആനൂർ  
വട�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ 

പിഒ മുള@ാടകം കിളിെകാല�Za 691003

1207289453 അജിനിസ
256,െക പി 

ഹൗJ,കല��ംതാഴം മുള@ാടകം കിളിെകാല�Za 691004

1207005687 േശാഭന
496,കു?ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,ആ-ശാമം മുള@ാടകം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207012676 ലതിക

264,സരളാ മ(ിരം, 

കു?ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,,ആ-ശാമം 

െസൗ#് മുള@ാടകം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207026668 വിജയലU് മി
1429,കളിയിലിൽപടി,മുള

@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207026775 ശരTകുമാർ 467,െകാ[�വീ� ,പു?#ല മുള@ാടകം െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207026792 സുനിൽകുമാർ
2366,മ]ാൻ രഴികം,,മുള@ാ

ടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207028787 ആർ മുരുകൻ
34,അരയെ5 

വട�തിൽ ,തിരുമുല�ാവാരം മുള@ാടകം െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207029220 സരസCതി
1703,ക]ാവിള തvിൽ 

വീ� ,െനല�ിമു�് മുള@ാടകം െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207030486 ഹസീന എം
1175,െമഹബൂd 
മൻ സിൽ ,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207030757

ഷറഫുxീൻ കു
+് 

782,േപഴാ#ിവട�തിൽ ,മു
ള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207206203 േമരിബീന
524,േവലികുളQര 

മിഷൻ  കാ<ൗ6് ,െകാല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207219386 വിജയകുമാരി
758,ഭരതൻ  ,േതജJ ,മുള@ാട

കം മുള@ാടകം െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207231233 ഷീലാകുമാരി

1066,കരി<ാലിേകാണം 
ശാJ-തി 

നഗർ ,ഉളിയേ�ാവിൽ മുള@ാടകം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207235275 ഷമിന
73,അറ#ിൽപുരയിടം,െകാ

ല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207235598 രതി 655,-പശാ>ി,െകാല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207235613

-പിയ 
ജയച-(ൻ

1317,നീലംബരി,തിരുമുല�ാ
വാരം മുള@ാടകം െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207237105 ജയലU് മി

525,േവലി�ുളQര 
മിഷhൻ  

േകാ<ൗ6്,െകാല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207248506 നിർ2ല

655,ഈ�് 
േകാ$്,ഹരി-ശീനഗർ -

24B,െകാല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207251396 സുനിതകുമാരി
70,അറ#ിൽ 

പുരയിടം,െകാല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207261816 ഫാ#ിമ
330,െജ.എ.ഭവൻ  ,ആ-ശാമം 

െസൗ#് മുള@ാടകം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207271072 ദീnതി 453,േഗാവി(ം,ആ-ശാമം മുള@ാടകം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207280239 അതുലh
833,ആ,�കുഴി 
പുരയിടം,െകാല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207216529 ഗീത
845,മാമൂ$ിൽ 
വീ� ,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012
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1207216539 സുധ
576,അ<ി#റയിൽ ,മനയി

ൽ കുളQര മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207216544 ജയകുമാരി 267,ആന(ഭവൻ  ,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207216559 ബീനാറാണി
806,കളിയിൽ 

വീ� ,മനയിൽകുളQര മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207216594 ജനത എJ
1060,േരവതി,തിരുമുല�ാവാ

രം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207012713 മീനാUി
387,ഓടയിൽപുരയിടം,െകാ

ല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207014544 വTസല
1561,-പശാ>ി 

കാ@#്മു�്,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207021654 െസലിൻ

712,േതാ$�മുഖം 
പുരയിടം,ത@േ=രി,,ത@േശ

രി മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207022247 ബാർബരാ 1196,വയലിൽവീ� ,െകാല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207023580 ആന(വല�ി
2300,അറ#ിൽ 

പുരയിടം,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207024202 വിജയ വി
1706,വhാJ 

ഭവൻ  ,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207024460 സുനിൽകുമാർ 2443,ഗീതാലയം,െകാല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207025425

കൃEണ 
കുമാരി 31,ഡാലിയ,കvാലN�ൽ മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207025861 നജൂമ
33,തറയിൽ 

പു#ൻ വീ� ,കാ@#്മു�് മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207025994 േശാഭ
1228,ൈവകുyഡം,മുള@ാട

കം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026365 സീത
2300,അറ#ിൽ 

പുരയിടം,തിരുമുല�ാവാരം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026087 ജയമണി
1428,-ബേദRJ 

ഭവൻ  ,തിരുമുല� വാരം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026190 ബീ,
1702,ക]ാവിള,തvിൽ 

വീ� ,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026389 -പീതകുമാരി

1032,മംiാവിൽ വീ� 
മനയിൽകുലQര,തിരുമു

ല�ാവാരം പി ഒ മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026406 ഗീത
2406,മുള@ാടകം,തിരുമുല�ാ

വാരം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026458 ത@മണിഅ2
1345,വടേ�േ#ാ$#ിൽ ,മു

ള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026478 ഷീല
2437,േതാ$#ിൽ 
വീ� ,കാ@#്മു�് മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026492 അരവി(ൻ
2113,കുെ$[�വീ� ,അ�ുക

ല��ംമു� മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026496 ഉഷാകുമാരി
2293,കുേ$[ി 

വീ� ,അ�ുകല��ംമൂ� മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026558 േദവകിയ2
1259,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,

െകാല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026576 രാധ
2308,അറ#ിൽപുരയിടം,മു

ള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026624 ആന(ം
1235,ന(ള#്  

വീ� ,തിരുമുല�ാവാരം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012
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1207026788 ഓമന
2365,മ]ാ5ഴികം,മുള@ാട

കം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026866 വിജയകുമാരി
750,തുരു#ികുളQര,തിരു

മുല�ാവാരം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026891

അ2ിണി 
ഭാJ�രൻ

50,നള(നഗർ നം. 

96,പു?#ല മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026963 ൈഷലജ
531,ഷീജ 

മൻ സിൽ ,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207026989 ത@2
1435,അv�നിവാJ ,െനല�ി

മു�് മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027098 ല#ീഫാബീവി
2367,റുഖിയാമൻ സിൽ ,െകാ

ല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027120 ജഗദ2പി)
1432,പാവൂർ 

കിഴ�തിൽ ,,ക?ിേമൽ മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207027127 ഓമന

635,േപാളയിൽ 
െത�തിൽ ,മനയിൽകുളQ

ര മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027159 ഉഷാകുമാരി
2690,മ]ാ5ഴികം,കാ@#ു

മു�് മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027161 രാധ എൽ
1359,പാലയിൽകിഴേ�#

റ,െകാല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207027173 സേരാജം
205,േതാ6ലിൽവീ� ,മുള@ാ

ടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027190

ൈസനുലdxീ
ൻ

1325,പടിപുരN�ൽ 
വീ� ,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027202 ഫാസില 1297,ജാംൈബൻ  ,െകാല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027206 രാജലU് മി

1196,െചല�2ാനിവാJ ,െകാ
ല�ംവയലിൽവീ� ,മുള@ാട

കം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027310 രമാേദവി
1454,േകശവ 

മംഗലം,പു?#ല മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027397 മായാേദവി
1004,പഴ+ിയിൽ 
വീ� ,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027482 രാജലU് മി
1310,മ]ാ5ഴികം,മുള@ാട

കം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027504

ന(ിനി വി 
എJ

1142,േതവാഴ#ുതറ,മുള@ാ
ടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027515 അ<ിളി
1216,ജിേജാഭവൻ  ,മുള@ാട

കം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207027713 ജയലU് മി
687,വിEണ#് 

വീ�,തിരുമുല�ാവാരം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028016 േബബി
1952,വിനീT 

നിവാJ ,െകാല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207028723 േബബിയ2ാൾ
770,െചറുേ=രിൽ  

വീ� ,െകാല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207028890 േമാഹനച-(ൻ
563,സരസCതി 

മ(ിരം,ശ~ികുളQര മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207028946 ലളിത
1645,നടയിൽ കിഴ�തിൽ 

വീ� ,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029006 രാധാമണി.െക
984,േദവീ 

ന(നം,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029019

രവീ-(ൻ  
പി)

560,വിശCനാഥ 
മ(ിരം,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029055 വർഗീJ . െക
1568,ഷാജി 

ഭവൻ  ,കാക#ു മു�് മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012
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1207029059 വി.രമണി
1649,േഗാകുലംനടയിൽ 
കിഴ�തിൽ ,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029165 ബാബു.എൻ
1701,ക]ാവിള തvിൽ 

വീ� ,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029338 ലത. ജി
1795,പനമൂ$ിൽ 
വീ� ,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029345 ജവഹർ നിസ
2279,എJ എൻ  
വിഹാർ ,െനല�ിമു�് മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029361 ആശ ആർതർ
15,പു#ൻ  

വീ� ,െകെ◌തവാരം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029372 സുഹറാബാൻ
8299,പനമൂ$ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029406

ഉഷഅല�J 
േതാംസൺ 1024,െക?ിേകാേ$o ,െകാല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029511 ഷീജ
296,നടയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029535 -പീത 2053,കരുവ$ഴികം,െകാല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029563 -ശീേദവി
1931,ആറാ$�കുള#ിൽ 

വീ� ,കുരീ��ഴ മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029574 ജാJമിൻ  എ
53,ൈവ�ിൽ 
വീ� ,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029644 സnന എ
1594,കുതിര�>ിയിൽ 
പു#ൻ വീ� ,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029736 ഉഷാകുമാരി
1831,നടയിൽവട�തിൽ ,മുള

@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029738 ബീനാകുമാരി
1131,നടിയൽപടി+ാ,തി

ൽ ,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029775 സബൂറാബീവി
968,കുരി�ലഴിക#്  
വീ� ,മനയിൽകുളQര മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029808 സേരാജിനി
1276,എൻ  .എJ . 
നിവാJ ,െകാല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029820 ഉമാമേഹശCരി
937,മുരുക-പസാദം,മുള@ാട

കം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029834 വസ>കുമാരി
542,അമരിയഴിക#്  

വീ� ,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029846 ശhാമള വി
534,പഴ+ികിഴ�തിൽ ,മു

ള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029852 രാജീW
961,നടയിൽവട�തിൽ ,മുള

@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029856 ശിവൻ കു$ി
1910,േതാ�ിൽ െത�തിൽ 

വീ� ,,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029858 രാേഗE
770,നടയിൽവട�തിൽ ,മുള

@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029865 ഷീല
306,രവീ-(വിലാസം,മനയി

ൽകുളQര മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029899 ലതികകുമാരി
1371,പഴ+ിയിൽകിഴ�
തിൽ വീ� ,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029902 േലഖ

1047,മ+ാവിൽ 
കിഴ�തിൽ ,മനയിൽകുള

Qര മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029903 -പസ?
1773,നടയിൽവട�തിൽ ,മുള

@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012
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1207029904 പി. ഗേണശൻ
841,നടയിൽ 

വട�തിൽ ,െകാല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207029930 നാസർ .എ
938,മുതിരvംപുരയിടം,മന

യിൽകുളQര മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207030010 ഷാഹിദ
2119,ഫാ#ിമമൻ സിൽ ,കാ

വനാ� മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207030203 ജയ>ി

1208,പു#ൂർ 
പടി+ാ,ഥിൽ ,മനയിൽകു

ളQര മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207030206 ൈസബു?ിസ
1072,കളീലിൽ 

തറ,രാമൻ കുളQര മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207030260 വനജ  എJ
130,ലU് മി 

ഭവനം,മനയിൽകുളQര മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207030267 എJ . മായ
619,കളിയിലിൽ 

വീ� ,മനയിൽകുളQര മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207030397 സുധ

512,ത]ിQൽ 
വടേ�യ,ം,മനയിൽകുള

Qര മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207030444 ആരിഫ

879,ഫാ#ിമാ 
മൻ സിൽ ,േമടയിൽമു�് 

തിരുമുല�ാവാരം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207030449 രാധിക
178,ക6േ[ഴ#്  
വീ� ,തിരുമുല�ാവാരം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207030503

പുEപവല�ി.
െക

398,കല��ംപുറ#ുവീ� ,മന
യിൽ�ുളQര മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207030507

-പസ?.ജി.നായ
ർ

308,ആരാധന,മനയിൽകുള
Qര മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207030532 ഗീതാേമാഹൻ

279,ക6േ[ഴ#്  
െത�തിൽ ,മനയിൽ�ുളQ

ര മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207030539 സാബിറ
841,കിഴQv#ു 

വീ� ,െകാല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207030608 േഹമലത
1307,കീരിമംഗല#്  
വീ� ,മനയിൽകുളQര മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207030679 രാജ2സിജി
406,േതാ$#ിൽഹൗJ ,െകാ

ല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207030862 േദവകി
650,സുേരEഭവനം,െവ)

യി$<ലം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207031052 അരുൺ .എം
338,വടേ�മു+ിനാ� ,െകാ

ല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207031912 രാധാമണി

534,മകയിരം എം ആർ 
എ െവളളയി$<ലം 

മനയിൽകുളQര,െകാല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207200990

േരവതി 
െപാ?ി 41,പൂരം,െകാല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207203775 ബിജു ജി
1048,നടN�ാവിൽ 
വീ�,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207205498 റാണി 1011,അറ�ലൗJ ,െകാല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207205645 പുEപലത
228,ക]മ#് ,ഉളിയേ�ാ

വിൽ മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207205712 സരസCതി
753,േതാ�ിൽ 

വീ� ,െവളളയി$<ലം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207206257 അ<ിളി
424,ത]ിQൽ 

വീ� ,മനയിൽകുളQര മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012
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1207208674 സുശീല
262,ചരുവിൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207211627

സീന#്  
ബീവി

1316,സുൈബദാ 
മൻ സിൽ ,െകെ◌കുളQര 

േനാർ#് മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207212429 -പിയ
2176,മാനJ , 

മുള@ാടകം,,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207212454 സജിത

1404,കു,ീലഴിക#്  
കിഴ�തിൽ 
വീ� ,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207214494 -ശിേദവി
29,അവി�ാലിൽ 

വീ�,മനയിൽകുളQര മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207221186 അ�ലി െക
961,നടയിൽവട�തിൽ ,െകാ

ല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207221287 നസീമ
136,മ]ാ5ഴിക#്  
വീ� ,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207221289 മായ
33,െവ)ിയv#് 
വീ�,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207221374

അനിത 
സേ>ാE

1653,ലU് മിസദനം,മുള@ാട
കം െകാല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207228148 സിtു 248,െതേ�വീ�,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207228724 സുലഭ
129,മ]ാൻ ്റഴികം,മുള@ാട

കം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207230055 സുനി മാതhു 417,ഷാജിഭവൻ  ,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207230062 രാധിക
129,മ]ാ5ഴികം,മുള@ാട

കം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207230642

സിtൂ സി 
എJ 131,ലU്മി ഭവൻ  ,െകാല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207231015 ഗിരിജ ,ി
774,നടയിൽ 

വട�തിൽ ,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207231428 അജിതകുമാരി
1402,മ]ാ5ഴികം,മുള@ാട

കം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207231922 സിtു ആർ
558,നടയിൽ 

വീ�,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207234492 നദീറ
75,അറ#ിൽ 

പുരയിടം,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207235246 ജൂഡി,് 
222,ൈഷനി 

നിവാJ,കാവനാ� മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207235824 -പജീഷ
1731,അറN�ൽ 

വട�തിൽ ,ൈകതവാരം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207235959 അനിതകുമാരി

1208,പു#ുർ 
പടി+ാ,തിൽ ,മനയിൽകു

ളQര മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207241044 ആർ കനക2
130,ലU്മി 

ഭവൻ  ,മനയിൽകുളQര മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207242064 ഫാ#ിമബീവി
52,അറN�ൽ 

വട�തിൽ ,തിരുമുല�ാവാരം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207242424 ഷഹലബ#് 
384,കൂ,ാ#ുവിള,പളളിമു

�് മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691010

1207243094 അ2ിണി 1235,ന>ള#്,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207244768 -ശീജാകുമാരി
671,പഴ+ിയിൽ ,മനയി

ൽകുളQര മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012
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1207246469 ഉമാമേഹശCരി
583,ദാബി/ 

ഹൗJ,േജാനക��റം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207247454 ഉഷ എJ
800,പാണൻ വിളാകം,മുള@ാ

ടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207249002 മXജു 131,ലU്മി ഭവൻ  ,െകാല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207250471 ഹയർനിസ
73,അറ#ിൽ 

പുരയിടം,തിരുമുല�ാവാരം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207251646 അജിത.,ി
573,നടയിൽ 

വട�തിൽ ,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207253565 മിനി
1516,േപഴാ#ിൽ 
വട�തിൽ ,െകാല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207255207 രജനി പി
774,നടയിൽ 

വട�തിൽ ,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207260468 ഷീല
637,നടN�ാവീ�,മുള@ാട

കം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207262274 ,ി.വിജയ2
98,ലൗ 

േബർkJ,െനല�ിമു�് മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207265868 മിനിേമാൾ .െക
900,േതാ�ിൽ 
വീ�,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207268388 ഹലീമാബീവി
75,അറ#ിൽപുരയിടം,അ

�ുകല��ംമൂ� മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207268558 സിtു
169,െവളിയv#ു 
വീ�,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207268754 ഗായ-തി
129,മ]ാ5ഴിക#് 
വീ�,മുള@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207274670 മൂമീന

83,മു+നാ� 
പടി+ാ,തിൽ ,മനയിൽകു

ളQര മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207274799 വിനീത എJ
327,റാണി 

നിവാJ,മുളം@ാടകം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207275106 അഖില െജ
837,എJ എ ആർ ആർ 

ഭവൻ  ,െകാല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207275962 സീന

661,ഡി എJമ(ിരം 
യൂണിേവRസൽ  നഗർ  
കിളിെകാല�Zർ പി ഓ 
െകാല�ം,കിളിെകാല�Zർ മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207276108 ൈഷല

1302,െകാ$ിലിൽ 
ഷഹനാJ 

മൻ സിൽ ,തിരുമുല�ാവാരം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207276304 -ശീജ പി
129,മ]ാ5ഴികം 

കാ@#ുമു�്,െകാല�ം മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207278662 സരിത

1241,ലU്മി 
നിവാJ,ൈകതവാരം 

നഗർ മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207283316 ലതആർ
1080,െതേ�െവളിയിൽ  
നhൂനഗർ ,വടേ�വിള മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691010

1207295129 ധനh
2108,മ]ാgറഴികം,കാ@

#് നഗർ മുള@ാടകം െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207043981 സിgധു
119,ൈപQാവിൽ 
വീ� ,അ�ാലുംമൂ� മുള@ാടകം തൃ�ടവൂർ 691601

1207046106 ലീല

817,താമരപ)ി 
വട�തിൽ ,ജയ>ി 

േകാളനി മുള@ാടകം തൃ�ടവൂർ 691601
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1207265517 അനിത ഡി
257,പറ<ിനഴിക#് 
കിഴ�തിൽ ,െപരിനാ� മുള@ാടകം തൃ�ടവൂർ 691602

1207281393 വിജിേമാൾ
430,കാവിെ5കിഴ�തിൽ ,

കുരീ��ഴ മുള@ാടകം തൃ�ടവൂർ 691601

1207281391 സംഗീത 407,ൈവശാഖം,കുരീ��ഴ മുള@ാടകം തൃ�ടവൂർ 691601

1207282185 അനിത
836,പാലിേയര#് 

കായൽവാരം,തൃ�ടവൂർ മുള@ാടകം തൃ�ടവൂർ 691601

1207085327 സജീന എ
543,സുൈഹൽ 

മൻ സിൽ ,ക]നല�Zർ മുള@ാടകം തൃേ�ാവിൽവ$ം 691576

1207276022 ഷാന
897,വലിയ  ഓലി�ര 

വിള വീ�,ചാ#ിനാംകുളം മുള@ാടകം െപരിനാ� 691014

1207064168 ശശികല 52,ശ@രവിലാസം,മQാ� മുള@ാടകം മQാ� 691015

1207067447 ആർ[
521,മഠ#ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ മുള@ാടകം മQാ� 691004

1207067452 മേഹശCരി
660,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ� ,മQാ� മുള@ാടകം മQാ� 691015

1207222965 േസാമൻ
273,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,,മQാ� മുള@ാടകം മQാ� 691015

1207257631 ജമീല
111,മഠ#ിൽകിഴ�തിൽ ,മ

Qാ� മുള@ാടകം മQാ� 691015

1207009906 കനക
819,മേഹE 

ഭവൻ  ,േമടയിൽമു�് മുള@ാടകം മു6N�_ 691001

1207077930 നൗജാന#്
289,ചരുവിളപു#ൻ  

വീ� ,പ)ിമു�് മുള@ാടകം വടേ�വിള 691010

1207080493 ൈഷലജ
52,ഹാഷിമ 

മൻ സിൽ ,ഉമയനല�Zർ മുള@ാടകം വടേ�വിള 691589

1207081052 ജ}നാര
101,പുതുവീ$ിൽ ,വടേ�വി

ള മുള@ാടകം വടേ�വിള 691010

1207212152 സജിനി
209,അൻ സിയാ 

മൻ സിൽ ,പളളിമു�് മുള@ാടകം വടേ�വിള 691010

1207224488 അനിത
222,മടN�ൽ 
വീ� ,വടേ�വിള മുള@ാടകം വടേ�വിള 691010

1207229730 മാജിത
554,കുഴിവിള 
വീ�,അയ#ിൽ മുള@ാടകം വടേ�വിള 691021

1207230829 േബബിേസാമൻ

205,മഠN�ൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,മണ�ാ� 

വടേ�വിള മുള@ാടകം വടേ�വിള 691010

1207281982 ഒസീല
545,ഹ? 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള മുള@ാടകം വടേ�വിള 691010

1207239239 ബി(ു
503,ഷാ 

മൻ സിൽ ,അയ#ിൽ മുള@ാടകം വടേ�വിള 691021

1207240184 െഷമീമ
301,കു,ി��റ#് 
ഹൗJ,വടേ�വിള മുള@ാടകം വടേ�വിള 691010

1207241884 സുമv ,ി
139,താഹിറ 

മൻ സിൽ ,പ)ിമു�് മുള@ാടകം വടേ�വിള 691010

1207245364 സഫിനാബീഗം
545,ആഷിനാ 

മൻ സിൽ ,അയ#ിൽ മുള@ാടകം വടേ�വിള 691021

1207253183

സുനിതാരാജാ
ജി

518,പയ,�വിള 
വീ�,അയ#ിൽ മുള@ാടകം വടേ�വിള 691021

1207259278 േശാഭന
231,ക]ാ$�െതാടിയിൽ ,വട

േ�വിള മുള@ാടകം വടേ�വിള 691010
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1207260312 സീന#് 
151,നടീലഴിക#് 

കിഴേ�തിൽ ,വടേ�വിള മുള@ാടകം വടേ�വിള 691010

1207260340 ശhാമ
352,െപാ,ിയഴിക#് 

വീ�,അയ#ിൽ മുള@ാടകം വടേ�വിള 691021

1207270189 ൈഷല
113,സ\ന 

മൻ സിൽ ,പളളിമു�് മുള@ാടകം വടേ�വിള 691010

1207282848

മുഹ2/ 
െഷഫീ�്

531,റീം 
മൻ സിൽ ,വടേ�വിള മുള@ാടകം വടേ�വിള 691010

1207284138 െജസീറ
184,കുളQരവീ�  

േകാേളo  നഗർ ,വടേ�വിള മുള@ാടകം വടേ�വിള 691011

1207284418 ഷംന

598,കു,ാ#ുവിള 
കിഴ�തിൽ   

ശാ>ിനഗർ ,വടേ�വിള മുള@ാടകം വടേ�വിള 691021

1207216384 േറാJേമരി
729,-ബിജി,്  

ഭവനം,കാവനാ� മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691003

1207217440 ബാർബര
38,ഒ,െ#Qിൽ ,ശ~ികുള

Qര മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691003

1207030621 ബി(ു

820,േകാ$Zർ 
പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേമ
ൽേചരി കാവനാ� മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691003

1207031157

പാറു�ു$ിയ
2

430,െകാ[v#്  
വീ� ,ക?ിേ2ൽേചരി,,രാമ

ൻ കുളQര മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691003

1207031574 ഇ(ിര െക
553,കലതികാ� 
വീ� ,െകാല�ം മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691003

1207031576 രാധാമണി
623,േകാളാ,്  

കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691003

1207031591 േജാർ�ുകു$ി
7554,കലതി�ാ� ,ക?ിേമ

ൽേചരി മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691003

1207031593 ജHി
485,കിഴേ� േകാ$Zർ 

െത�തിൽ ,രാമൻ കുളQര മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691003

1207031716

മണികyഠൻ  
നായർ

571,െകാ[ഴ#ു 
വീ� ,ക?ിേമൽേചരി മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691003

1207031784 ഉ]ികൃEണൻ
756,േഗാപാനിവാJ,കാവ

നാ� മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691003

1207031987 നിയാJ 534,കലതി�ാ$് ,കാവനാ� മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691003

1207032048 ശാരദ
2066,മൂല@രലUം 

വീ�,െകാല�ം മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691003

1207032822 വTസല
229,കുവരി[രിക#്,മാമൂ

$ിൽകടW മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691003

1207033052 മിനി
1225,പഴവീ� ,രാമൻ കുളQ

ര മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691003

1207033213

-പീതാകുമാരി.
പി. 22,-ശീനിധി,അ2[ിവീ� മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691012

1207035911 -ടീസ.

523,പു#ൻ തുരു#്,ശ~ി
കുളQര മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691581

1207039315 നിസ
987,െതാടിയിൽ 

വീ� ,മനയിൽകുളQര മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691003

1207186967 -പസ?

209,ഇ(ിരാഭവനം,മ]ാ
#ാഴ#് ,കാവനാ� ,,കാവ

നാ� മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691003
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1207208253 ലിസ
122,പു#ൻ  

തുരു#് ,ശ~ികുളQര മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691581

1207209088 രാജ2
224,കിഴേ�പട?യിൽ ,ശ

~ികുളQര മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691581

1207211103 രാജ-ശീ

299,കായി�ര തറയിൽ , 
ശ~ികുളQര,ശ~ികുള

Qര മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691581

1207212632 ൈഷനി
95,ദാJ 

ഭവൻ  ,,ശ~ികുളQര മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691581

1207214078 സുശീല
1250,േകാ$Zർ 

പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691003

1207214323 രാധ
179,മൂല@ര 

ലUംവീ� ,മൂല@ര മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691003

1207221963 ൈശല േജായി

1235,സുനിതാ 
െഡയിൽ ,ശ~ികുളQര,ശ

~ികുളQര മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691581

1207231385 നിഷാേമരി

323,നാൻ സി ഭവനം 
ഫാ#ിമ ഐല5്  
മു�ാ�,കാവനാ� മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691003

1207243392 കാതറിൻ
2,പുതുവൽ 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691581

1207253888 ൈവല,് േമരി
684,എമിൽഡാ 
േകാേ$o,കാവനാ� മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691003

1207261511 സിtു
1388,െപാരു?യിൽ 
വീ�,മീന#്േചരി മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691581

1207262942 െവ)യ2
88,പു#ൻ പുരയിൽവീ�,ശ

~ികുളQര മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691581

1207263861 മാഗി
328,-കിJപിൻ  

നിവാJ,ശ~ികുളQര മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691581

1207270962 സു�ു
1145,നിർ2ല 

ഭവനം,ശ~ികുളQര മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691581

1207273381 ലിജി
923,പു#ൻ തുരു#്,ശ~ി

കുളQര മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691500

1207274365 േജാബി
1156,േജാബി 

ഭവനഠ,കാവനാ� മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691003

1207275092 േമരി
17,ഡി�സൺ 

ഭവനം,പു#ൻ  തുരു#് മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691003

1207281978 തുഷാര
53,െചറുപുEപാലയം,ശ

~ികുളQര മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691581

1207282726 െസബി

1099,െലനിൻ  നിവാJ   
 

പു#ൻ തുരു#്,ശ~ികുള
Qര മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691581

1207285531 ബിയാ-ടീJ
1479,ലാൽ 

ഭവൻ  ,ശ~ികുളംങര മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691003

1207286110 വിമല
1230,പര�ാടി 

വടേ�തറ,ശ~ികുളQര മുള@ാടകം ശ~ികുളQര 691581

1207228093 ഷീജ

1242,ചരുവിള 
വീ� ,ഗുരുേദവ 

നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ മു)�വിള ഇരവിപുരം 691004

1207074977 ലളിത
1284,ആന#റ 

വട�തിൽ ,െകാല�ം മു)�വിള കിളിെകാല�Za 691021
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1207242851 േശാഭന
104,9ാവിള 

െത�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ മു)�വിള കിളിെകാല�Za 691004

1207286394 അശCതി

974,-ശീലയം  എം ജി 
നഗർ കിളിെകാല�Zർ പി 
ഒ െകാല�ം,കിളിെകാല�Zർ മു)�വിള കിളിെകാല�Za 691004

1207291525 റംസി
83,മുതിരകു?#് 

പടി+ാ,തിൽ ,നhൂ നഗർ മു)�വിള കിളിെകാല�Za 691004

1207082045 ഷീബ
387,ഇടേ#ാട#ു 
വട�തിൽ ,,േപരൂർ മു)�വിള െകാ,@ര 691005

1207006780 ആലീJ 624,Jേനഹാലയം,െകാല�ം മു)�വിള െകാല�ം (ഈ�്) 691021

1207011428 മുംതാJ
1749,വടേ�വിള,വടേ�

വിള മു)�വിള െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011518 േശാബിദ
1656,ഡിേ�ാപുരയിടം,അയ

#ിൽ മു)�വിള െകാല�ം (ഈ�്) 691021

1207016603 െ-ഫഡി
1327,ജി എം 

ഭവൻ  ,പ)ിേ#ാ$ം മു)�വിള െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207234256 വിനിത എJ
403,േനതാജി നഗർ 

49,പു>ല#ാഴം മു)�വിള െകാല�ം (ഈ�്) 691004

1207285673 അ<ിളി
687,പു#ൻ മഠ#ിൽ 
പുരയിടം,േതവളളി മു)�വിള െകാല�ം (ഈ�്) 691009

1207024396 ശhാമള 91,വിEണുമടം,േതവ)ി മു)�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024597 അശCതി
117,ൈവദhെ5 

വട�തിൽ ,േതവളളി മു)�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207024790 സgധhാേദവി 1632,െബൽവാJ ,,േതവളളി മു)�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207026132 രാധാമണി

1963,കുഴിയിൽ 
വീ� ,പാലJ 

വാർk ,േതവളളി മു)�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207202525 െസൽവി
537,േതാ�ിൽ 
വീ� ,േതവ)ി മു)�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207203805 ഭാനൂമതി 173,വാേഴ#്  വീ� ,െകാല�ം മു)�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207214764 റഷീദ
213,റിJവൻ  

മൻ സിൽ ,േതവളളി മു)�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207219369 േബബിസുമം 363,േമടയിൽ വീ� ,േതവ)ി മു)�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207221187 സീമ

333,ലU് മി വിലാJ ,-
165,േതവളളി,െകാല�ം,േതവ

ളളി മു)�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207228036 മിനി
418,നൗഷാ/ 

മൻ സിൽ ,േതവ)ി മു)�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207230684

ഭഗവതി 
അ2ാൾ

277,എJ എം എJ 
േകാംെപൗ6്,ലU്മിനട മു)�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207235512 ഉഷാകുമാരി 643,ജലദർശിനി,േതവ)ി മു)�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207238435

സാബിറാബീ
വി

669,നുജും 
മൻ സിൽ ,പു>ല#ാഴം മു)�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691004

1207242299

എJ 
ൈഷലജേദവിയ

2 133,രാഗം,േതവ)ി മു)�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207244814 സരസCതി ജി 135,കൃEണ,േതവ)ി മു)�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207249349 സുനിത 692,പു#ൻ മഠം,െകാല�ം മു)�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207253611 ചി-ത 1337,ശിവശ~ി,െകാല�ം മു)�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207256260 ഷീജ 539,വിനായകം,േതവ)ി മു)�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691009
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1207265135 ദിവhമുരുകൻ
1398,മുേ6ഴ#് 
കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം മു)�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207271507 ബി(h 67,ഹരി മ(ിരം,േതവ)ി മു)�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207273597 സുനിത 860,കാർ#ിക,േതവ)ി മു)�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207275519

രജനി 
സേ>ാE

624,ശാരദാ 
മ(ിരം,െതവ)ി മു)�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691009

1207244676 പി.മേനാർമണി
215,ഒ,nളാവിള, 

േച@രവീ�,കുറുമ6ൽ മു)�വിള പരവൂർ 691301

1207001731 ശകു>ള സി
819,കാടൻ  ചിറയിൽ 
വീ�,പു>ല#ാഴം മു)�വിള വടേ�വിള 691004

1207005920 ത@മണി
787,ഇടേ#ാ� ,അ യ #ി 

ൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207029285 ബീമ
401,കുതിര�>ിയിൽ വീ� , 
നhൂ നഗർ -43,,മുളള�വിള മു)�വിള വടേ�വിള 691010

1207070437

ഫാ#ിമു#് .
ആർ

1120,വയലിൽ 
വീ� ,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207073941 രാധ െക 94,ലീനാ മ(ിരം,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207073966 സിസിലി
785,പ�ായ#ു വിള 
വീ� ,പു>ല#ാഴം മു)�വിള വടേ�വിള 691004

1207074107 ഉഷ
324,ശാരീ 

ഭവനം,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207074138 ബീന
444,നടയിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207074292 ലത
62,അഭിലാE 

ഭവൻ  ,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207074953 ഷിബാന#് 
643,ത$ാണ#ു 

പടി+ാ,തിൽ ,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207075021 ശാ>2
609,കാവുംപണകു?ിൽ ,

െകാല�ം മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207075271 മേഹശCരി
321,കാവുംപണകു?ിൽ 

വീ� ,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207075310 നസീമ
1950,വിളയിൽ 
വീ� ,,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207075625 മുഅമിന#് 
1341,കിഴേ�മ]റവീ� ,അ

യ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207076192 സരസCതി
874,പണയിൽ പു#ൻ  
വീ� ,പു>ല#ാഴം മു)�വിള വടേ�വിള 691004

1207076420 ജയകുമാരി
1636,േരവതി 

ഭവൻ  ,പു>ല#ാഴം മു)�വിള വടേ�വിള 691004

1207076447 ലളിത
68,പുEപ 

വിലാസം,പു>ല#ാഴം മു)�വിള വടേ�വിള 691004

1207076821 േസാമലത
257,വാറുവിള 

വീ� ,പു>ല#ാഴം മു)�വിള വടേ�വിള 691004

1207076903 ഫാ#ിമു#് 
1276,ഹസീനാമൻ സിൽ ,അയ

#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207076910 നൂർജി
1741,െഷഹിനാ 

മൻ സിൽ ,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207077001 ബഷീറാ ബീവി
1778,പ>9ാവിളവീ� ,വട

േ�വിള മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207077024

സേ>ാEകുമാ
ർ

431,പണഅടാരഴിക#ു,
െകാല�ം മു)�വിള വടേ�വിള 691021
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1207077162 ശhാമള
65,ശhാമ ഭവനം, കുളQര 

വീ� ,,വടേ�വിള മു)�വിള വടേ�വിള 691010

1207077261

സു}റാ 
ബീവി

1415,ആദി[ഴിക#ു 
വീ� ,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207077293 രാധാമണി
602,ചരുവിളവീ� ,അയ#ി

ൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207077301 ഗിരിജ.ബി
334,െക$ിട#ിൽവീ� ,അയ

#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207077382 വീണ 69,തു6ുവിള,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691522

1207077416 െമഹർബാൻ
1417,വിളയിൽവട�തിൽ ,

മു)�വിള മു)�വിള വടേ�വിള 695133

1207077422 റജുല#് 
1697,െതാടിയിൽ 
വീ� ,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207077449 േശാഭന
1497,കുറുേവലിവിള,അയ

#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207077456 സബീന
2024,െനടിയഴിക#ു 

വീ� ,മുളള�വിള മു)�വിള വടേ�വിള 691010

1207077458 ഐഷാബീവി
289,ആശാനഴിക#്  
വീ� ,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207077480 ഇ(ുേലഖ
1419,പുതുവയലിൽവീ� ,അ

യ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207077488 വTസല.ബി
167,െതേ�െതാടിയിൽ 
അയ#ിൽ ,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207077823 ൈലല പി
621,വിEണുഭവൻ  ,മു)�

വിള മു)�വിള വടേ�വിള 691010

1207077990 ഷിജി
1545,പാ6ിയഴിക#്  

വീ� ,മു)�വിള മു)�വിള വടേ�വിള 691010

1207078029 സതhാന(ൻ
1920,ക[ാ@ര 

െത�തിൽ ,മു)�വിള മു)�വിള വടേ�വിള 691010

1207078838 നദീറ
1436,മ]ാനഴിക#്  

വീ� ,പാല#റ മു)�വിള വടേ�വിള 691020

1207078910 രമണി
657,ചരുവിളപു#ൻ  
വീ� ,,പു>ല#ാഴം മു)�വിള വടേ�വിള 691020

1207079283 ഫസീല.െക
1511,നാസർ 

മ(ിരം,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207080032 സരസCതി
1765,കൃEണകൃപ,മു)�

വിള മു)�വിള വടേ�വിള 691010

1207080317 നസീർ

318,സുൈബദാ മൻ സിൽ 
എJ .വി നഗർ -
156,,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207080646 സതhഭാമ

442,കാവിെ5 
വട�തിൽ ,അയ#ിൽ ,,അ

യ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691010

1207081165 കനക2 246,കനകാലയം,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207081210 സുൈബദ
1097,േവളി�ാ$്  
വീ� ,വടേ�വിള മു)�വിള വടേ�വിള 691010

1207081245 ഭവാനി
736,തറയിൽവീ� ,അയ#ി

ൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207081290 സബീല
810,േവ<ൻ കുളQര,അയ

#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207081295 -ശീേദവി
384,വയലിൽപു#ൻ  

വീ� ,,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207081381 സുജനൻ
622,നാണി 

വിലാസം,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021
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1207081428 ജമീലാബിവി
868,ജസീല 

മൻ സിൽ ,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207081581 മിനിേമാൾ
792,ഇടേ#ാട#്  
വീ� ,വടേ�വിള മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207081867 സരസ2
303,കു,ാ#ുവിള 
വീ� ,,വടേ�വിള മു)�വിള വടേ�വിള 691010

1207081874 ലU് മി�ു$ി
701,ലതാവിലാസം,അയ#ി

ൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207081891 രജിത
675,രജിതാ 

നിവാJ ,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207081979 സരസCതി
441,വയലിൽ 
വീ� ,വടേ�വിള മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207082021 സുൽബ#് 
815,ഇടേ#ാട#്  

കിഴ�തിൽ ,കല��ംതാഴം മു)�വിള വടേ�വിള 691004

1207084515 ജയ-ശീ
651,അശCതിനിവാJ ,അയ

#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691010

1207144719 െമഹർബാൻ
1411,വയലിൽ 
വീ� ,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207188431 ഗീത
427,ചരുവിളപു#ൻ വീ� ,

കിളിെകാല�Zർ മു)�വിള വടേ�വിള 691004

1207188594 േരEമ
1160,വസൂരി ചിറ 
വീ� ,പു>ലതാഴം മു)�വിള വടേ�വിള 691004

1207188610 സിgധു
459,ചരുവിള 
വീ� ,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207204376 മാജിത
192,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207210004 സീന#് .െക

87,ആമിനമൻ സിൽ , 
നള(ാ നഗർ 
182,,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207213647

ഷീലാകുമാരി 
സി എH്

1247,ഷീലാ 
ഭവൻ  ,പു>ല#ാഴം മു)�വിള വടേ�വിള 691004

1207213897 ഷീല
456,ഇടേ#ാട#്  
വീ� ,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207214224 സിമി
784,െനടിയഴിക#്  
വീ� ,മുളള�വിള മു)�വിള വടേ�വിള 691010

1207214587 ഉഷാേദവി
446,അഭിലാE 
ഭവൻ  ,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207218624 സുധർ2ിണി
584,ചരുവിള 
വീ� ,,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207218647 സുധർ2ണി 494,ചരുവിള,,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207218653

രTനമണി 
രാേജ-(ൻ 38,പ6കശാല,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207218679 സുനിത
805,മുളള�വിളവീ� ,വടേ�

വിള മു)�വിള വടേ�വിള 691010

1207218687 സുധർ2ിണി 146,തു6ുവിളവീ� ,െകാല�ം മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207224185 സുഗgധി
540,ചരുവിള 
വീ�,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207227876 സൽമാ ബീവി
28,കല�റയ�ൽ 
വീ�,പ)ിമു�് മു)�വിള വടേ�വിള 691010

1207247046 ദീപ 141,പIതീർ�ം,മണ�ാ� മു)�വിള വടേ�വിള 691010

1207247330 അശCതി
480,േവ<ൽകുളQര,വട

േ�വിള മു)�വിള വടേ�വിള 691010

1207251840 ശാലിനി
1511,റിംസിമൻ സിൽ ,അയ

#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021
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1207251995 ഷീജ 192,കിണറുവിള,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207254510 േലഖ

600,പ)ിവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,പു>ല#ാ

ഴം മു)�വിള വടേ�വിള 691004

1207259324 അജീനഎ
225,കുരുേവലിവിള 
വീ�,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207259958 അജിത
596,തു6ുവിള 

വീ�,കിളിെകാല�Zർ മു)�വിള വടേ�വിള 691004

1207272669 ഷീന എ
663,സുേരE 

ഭവൻ  ,വടേ�വിള മു)�വിള വടേ�വിള 691020

1207276298 ശരണh ജി
36,ചരുവിള 
വീ�,അയ#ിൽ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207290867 സിgധു.സി
1085,കല��വിള വീ� 

ശാ>ി നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ മു)�വിള വടേ�വിള 691004

1207295288 സുമv
428,എ വി അ�ാർ$് 
െമ5്,ശാ>ി നഗർ മു)�വിള വടേ�വിള 691021

1207282864 അശCതി
341,മുളN�ൽ വീ�    

േതവ)ി,െകാല�ം മു)�വിള ശ~ികുളQര 691003

1207029156 സരസ2
764,മയൂഖാ 

ഭവൻ  ,രാമൻ കുളQര രാമൻ കുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207234884 സരസCതി
2190,േതാ$#ിൽ 

വീ�,ആന(വല�ീശCരം രാമൻ കുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207216564 ചി-ത
1356,കിഴേ�ഇടനാ$് 
വീ�,രാമൻ കുളQര രാമൻ കുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207031244 ആബിദാബീവി
793,മൂല@ര 

പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� രാമൻ കുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207031429 ജയ-ശീ
1553,ജയ-ശീനിവാJ ,മനയി

ൽ�ുളQര രാമൻ കുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207031668 ലീല
780,െകാ[�േകാളാ,്  

വീ� ,െകാല�ം രാമൻ കുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207031834

വിലാസിനി 
ആർ

806,മ]Zർ 
പടി+ാ,തിൽ 
ക?ിേമൽേചരി 
കാവനാ� പി 

ഒ,പടി+ാേറ െകാല�ം രാമൻ കുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207202491 ലളിത

1154,കിണറുവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള

Qര രാമൻ കുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207214892 മാജിതാ
315,ആലിൻ കീഴിൽ 
വീ� ,,തിരുമുല�ാവാരം രാമൻ കുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207261590 േലഖ
1855,ൈപQാ 

വട�തിൽ ,രാമൻ കുളQര രാമൻ കുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207270967 ഷരീഫ
1805,മു+ിനാ$� 

പടി+ാ,തിൽ ,െകാല�ം രാമൻ കുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207275604 സൗമh 1232,ന(നം,െകാല�ം രാമൻ കുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207292265 രാധ
2122,മ]ാ5ഴികം 
വീ�,കാ@#്മു�് രാമൻ കുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207295070 രമ ഉ#മൻ

930,മ+ാവിൽ 
കിഴ�തിൽ ,മനയിൽകുള

Qര രാമൻ കുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207296263 ജയ>ി
2387,െകെ◌തവാര 
നഗർ ,കാ@#്മു�് രാമൻ കുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691003

Page 683 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207216798 -ശീകുമാരി
1801,കാവുQൽ 
വീ� ,രാമൻ കുളQര രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207217105 ഭാമ. ആർ

1955,ആലയ#്  
പടി+ാ,തിൽ ,തിരുമല�ാ

വാരം രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207217467 മXജു ബീഗം
1707,േകാ?ല�ിൽ ,ക?ിേമ

ൽേചരി രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207015202

േജാളി 
േസവhർ

1891,മരിയാലയം,തിരുമുല�ാ
വാരം രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691012

1207019564 ഹhദയ2ാൾ
1089,കു?ുപുറ#്  

പടി+ാ^റതിൽ ,കാവനാ� രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207026691 ശുഭ.െക 1509,-ശീകാർ#ി�,െകാല�ം രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207026734

േശാഭിത 
ബീവി

1177,ഹസീബ 
മൻ സിൽ ,ക?ിേമൽേചരി രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207027616 രാേജശCരി
1325,ലU് മിമ(ിരം,തിരുമു

ല�ാവാരം രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691012

1207027832 േശാഭ
224,ആലുംകീഴിൽവീ� ,ക?ി

േ2ൽേചരി രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207029206

ജനാേദവി 
രവികുമാർ

1281,േപാQടെത�തിൽ 
ക?ിേമൽേചരി 
കാവനാ� പി 
ഒ,ക?ിേമൽേചരി രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207030121

സീന#്    
എം

717,കിണറുവിള 
പടി+ാ,തിൽ    

ക?ിേമൽേചരി,കാവനാ� രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207030463 ലീല
1193,മൂല@രപടി+ാ,T◌ി

ൽ ,കാവനാ� രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207030480 ഷീലാ ബിജു
1269,വയലിൽകു?ുവീ� ,ക

?ിേമൽേചരി രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207030522 അ<ിളി
1181,വലിേയഴ#ു 

പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207030594 റംലാബീവി

601,കിണറുവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,രാമൻ കുള

ങര രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207030843 മXജു.ആർ
1593,തനിമാ 

നിവാJ ,ക?ിേ2ൽ രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207030896 സുമ ഡി 1600,-ശീനിവാJ ,കാവനാ� രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207031095 കുമാരി എJ
96,േകാടിയിൽെത�തിൽ ,ക

?ിേമൽേചരി രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207031097 രമണി
914,മൂല@ര 

പടി+ാ,തിൽ,കാവനാ� രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207031108 ശാ>2

1786,പു)ി 
വടേ�തറ,,പടി+ാെറ 

െകാല�ം രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207031206 സു}റബീവി
824,േചാഴാ#ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,രാമൻ കുളങര രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207031217 സിംല
1294,വലിയഴിക#്  
കിഴ�തിൽ ,ക?ിേമൽ രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207031253 സുഗgധി
534,പു#ാഴ#്  
വീ� ,രാമൻ കുളQര രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003
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1207031272 -ശീേദവി
543,േകാ$��റ#് ,ശ~ികുള

Qര രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207031350 ഷീബ

515,പു)ിയിൽ 
കിഴേ�#റ,രാമൻ കുളQ

ര രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207031353 ത@മണി
513,േചാഴ#ിൽവട�തിൽ ,
ക?ിേമൽേചരി കാവനാ� രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207031393 അറുമുഖവ)ി

1787,തിരുമാൾ ഭവനം 
വല�ി ഏഴു#് 

വട�തിൽ ,ക?ിേമൽചരി 
കാവാ� രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207031487 വിജി ശിവൻ
1107,-പണാമം,രാമൻ കുള

Qര രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207031518 സിgധു 310,പഴവീ�,ക?ിേമൽേ[രി രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207031535

ലതാകുമാരി 
എJ

683,കിഴേ� േകാ$Zർ 
വട�തിൽ ,രാമൻ കുളQര രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207031586

ത@മണിയ2 
എൽ

167,തറയിൽ 
വീ� ,രാമൻ കുളQര രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207031599 സജിേമാൾ
1292,മൂല@ര#റ 

വീ� ,െകാല�ം രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207031641 അംബിക

820,മൂല@ര 
പടി+ാ,തിൽ ,രാമൻ കുള

Qര രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691001

1207031660

അംബികാകുമാ
രി

1932,ആ$റ 
കിഴ�തിൽ ,രാമൻ കുളQര രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207031676 യേശാദ

1720,പഴയവീ$ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� 

ക?ിേമൽ രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207031689 ബിനു
776,മൂല@ര#റ,രാമൻ കുള

Qര രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207031703 ഉഷ െക
453,മു)ി�ാലപടി+ാ,

തിൽ ,രാമൻ കുളQര രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207031732 സുമതി

1092,പു#ാഴ#്  
കിഴേ� 

തറ,ശ~ികുളQര രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207032024 െക. പ@ജാUി
994,േകശവസദനം,ക?ിേമ

ൽ രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207032299 േബബിഗിരിജ 317,തു6v#് വീ� ,െകാല�ം രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207032995 മായ
1727,േമലൂർ കുളQര 
കളരിയിൽ ,കാവനാ� രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207034448

മണി�ു$ൻ പി
ളള

428,േകാടിയിൽ 
െത�തിൽ ,കാവനാ� രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207038858 റംല#് 

999,േകാളാ$�പടി+ാ,തി
ൽ ,ക?ിേമൽേചരി 

കാവനാ� രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207038860 ഉഷാകുമാരി
1051,ഈരാ,� 

വിളെത�തിൽ ,െകാല�ം രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207038978 അശCതി േദവി
1254,മൂല@രെത�തിൽ ,ക

?ിേ2ൽേചരി രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207039080 എJ .േബബി
1568,ഇരുവാ,�വിള,ക?ി

േമൽേചരി രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003
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1207039082 റാഷിദ
1194,വലിേയഴ#ുവട�തി

ൽ ,ക?ിേമൽേചരി രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207039114 പാസില എം
1177,ഹസീന 

മൻ സിൽ ,രാമൻ കുളQര രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207039232 സിgധു
934,കിടQുതറവീ� ,തിരുമു

ല�ാവാരം രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691012

1207039235 േബബി
1516,കുറുമുള#ുകിഴ�തി

ൽ ,െകാല�ം രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207039283

റഹിയാന#ു
ബീവി

0,െകാല�െ5േതാ�ിൽകിഴ�
തിൽ ,ക?ിേമൽേചരി രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207039352 ബിജു
814,േചാഴ#ിൽവടേ�തറ,

രാമൻ കുളQര രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207039405

െജയിൻ  
െനൽസൺ

1511,വിെക 
നിവാJ ,ക?ിേമൽ രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207039437 മാഗി
916,എബിൻ നിവാJ ,തിരു

മുല�ാവാരം രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691012

1207039455 ഗിൽസി�ു$ി

1884,ചൂളZർ 
പടി+ാ,തിൽ ,രാമൻ കുള

Qര രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691012

1207039532 ഉഷ
1735,കാവറ�ുളQര,ക?ി

േമൽേചരി രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207039549 ഗീത.എ
808,കു?ുംപുറ#്  

പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേമൽ രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207039568 ഗീത
875,ചാ<�ട 

കിഴ�തിൽ ,ചാരുംമൂ� രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207039578 അ<ിളി
1869,പ6ാരഴിക#് ,കാവ

നാ� രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207039660 ശശികല
1116,സനിൽ 

ഭവനം,ക?ിേമൽ േചരി രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207039691 ഗീത
1115,കു?ുംപുറ#്  

വീ� ,െകാല�ം രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207201557 മായാ കുമാരി
1189,പ6ാരഴിക#് 
െത�തിൽ ,കാവനാ� രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207204391 മിനി
1201,ൈകലാസമംഗലം,രാമ

ൻ കുളQര രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207208164 ൈലല
1207,േകാ?ല�ിൽ 
വീ� ,കാവനാ� രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207208175 വിജയലU് മി
1096,വലിയഴിക#്  
കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207211085 ശാലിനി
1113,െകാ[�തുരു#ി,കാവ
നാ� ,െകാല�ം,രാമൻ കുളQര രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207213965

ലിപികാ 
മജുംദാർ 157,നിതh-ശീ,കാവനാ� രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207220229 ൈഷലജ

327,വര<ിൽ 
െത�തിൽ ,ക?ിേ2ൽേച

രി രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207221677 ഉഷ
184,മൂല@ര 

ലUംവീ� ,െകാല�ം രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207221711 ൈശലജ.എJ

503,കുേ�ാ$് 
കിഴ�തിൽ,മനയിൽകുള

Qര രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691012

1207221715 െസലിൻ  ബി(ു
181,മൂല@രലUം 

വീ�,മൂല@ര രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003
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1207230670 േലഖ കുമാരി

1448,കിണറുവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേമൽ 

േചരി രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207230992 രമh
1981,വലിേയഴ#് 
െത�തിൽ ,ക?ിേമൽ രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207231360 ഷാജിതാബീവി

1148,ആമിനാ മൻ സിൽ 
മൂല@ര 

പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേമ
ൽേചരി രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207231419 ഷീജ എം
1738,പ6ാരഴിക#്പടി,ക

?ിേമൽ േചരി രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207232868 ലാലി 222,െനടുംപുരയിടം,െകാല�ം രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207235378 അജിത

143,അ#ി�ാ� 
കിഴ�തിൽ ,ക?ിേമൽേച

രി രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207237053

പൂെ@ാടി 
എH്

467,പാവൂരഴിക#് 
െത�തിൽ ,ക?ിേമൽേചരി രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207237521 ഉഷ
674,കു?ുംപുറ#് 

വീ�,െകാല�ം രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207240758 സുനിത

202,മൂല@ര 
പടി+ാ,തിൽ ,രാമൻ കുള

ങര രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207240839 െറജീന
1090,വയലിൽ കുേ?ൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207240854 സുബിനി
1143,പ6ാരഴിക#് 

പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207242499 െമ,ിൽഡാ 74,പു#ൻ തറ,ക?ിേമൽ രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207242543

സരസCതി 
റാണി

60,അറു#ിൽ 
െത�തിൽ ,രാമ൯കുളQര രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207243486 പുEപ
552,കിണറുവിള 

പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207244923 െഷNദാബീവി
1776,വേലhഴ#ുകിഴ�തി

ൽ ,രാമൻ കുളQര രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207248278 കവിത.എH്
1739,മുളളി�ാല,രാമൻ കുള

Qര രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207257468 മണി[ി

1615,േകാ?ലിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേമ

ൽേചരി രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207259876

േലഖ -ശീ 
എJ

157,ബംiാവിൽ 
വീ�,രാമൻ കുളQര രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207264335

സുലിജ 
സുഗുണൻ

1775,ജി എJ 
നിവാJ,ക?ിേ2ൽേചരി രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207264411 സരിത

834,കിണറുവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേമ

ൽേചരി രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207267169 സബീന
1245,മൂല@രപടി+ാ,തി

ൽ ,കാവനാ� രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207270711 അനീസ

651,കു?ുംപുറ#് 
പടി+ാ,തിൽ ,രാമൻ കുള

Qര രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003
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1207273574 സിgധു ജി
146,പഴവീ$ിൽ 

വീ�,ക?ിേമൽേചരി രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207274285 ഷാഹിന

1311,പാവൂർ 
കിഴ�തിൽ ,ക?ിേമൽേച

രി രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207283756 മിനിേമാൾ

53,ജാ�സൺ നിവാJ  
മിേല�നിയം  

നഗർ,ക?ിേമൽ േചരി രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207285355

വിEണു-പിയ
 ജി

514,മൂല@ര 
പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേമ

ൽേ[രി രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207285757 നസീറാബീവി

1529,വയലിൽകു?് 
വട�തിൽ  ക?ിേമൽ 
നഗർ,ശ~ികുളQര രാമൻ കുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207275160 റീജ
462,പണയിൽപു#ൻ  

വീ�,ൈമല�ാ� വട�ുംഭാഗം ആദി[നല�Zർ 691571

1207217023 െഷമിബീവി

444,വാഴ�ൂ$#ിൽ 
വട�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ 

ഇരവിപുരം വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207077433 -ശീേദവി

1802,കൃപാലയം, 

പുതുവൽ വട�ുംഭാഗം, 

ഇരവിപുരം,,ഇരവിപുരം വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207086931

-ബിജി,്  
േഷർളി

1876,Jേനഹതീരം 
സുനാമി 

`ാ,്,ഇരവിപുരം വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207088168 േ-തസh

2532,വയലിൽ 
വീ�,പവി-തം നഗർ 

വട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207091109 െനസീമ

251,മ@ുഴി 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207091896 നസീമ

1663,ഒ$#ിൽ 
കിഴ�തിൽ  

ൈഹ-ദാലിനഗർ,വാള#ും
ഗൽ വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207092231 മാജിതാബീവി
190,ജാJമിൻ  

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207203760 വൽസല
557,െഞരി+ാം പ)ി 
കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207205952 ഷംല
322,േചരൂർവട�തിൽ ,ഇര

വിപുരം വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207209203 കദീജാബീവി

195,ഏറ#്  
കിഴ�തിൽ ,കvാലN�ൽ ,,

ഇരവിപുരം വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207211173 റാഷിദ

1159,മ@ുഴി കിഴ�തിൽ 
ഫാ#ിമാ 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691012

1207220272 െശൽവി
529,വാള#ുംഗൽ ,വാള

#ുംഗൽ വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207220314 ഷാഹിദാബീവി
77,മൺകുഴി 

വട�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207221456 െസമീന

337,മണലിൽപുരയിടം,ഇര
വിപുരം,വടേ�വിള,വട

േ�വിള വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691010
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1207235343 മാജിദാബീവി
356,മൺകുഴിപടി+ാ,തി

ൽ ,വാള#ുംഗൽ വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207243361 ഷീബ
271,ചർ[് 

വhൂ,ഇരവിപുരം വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691303

1207246295 നദീറ

408,വാഴ�ു$#ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും

ഗൽ വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207246432 ഷജിറ#്
2059,െവളിയിൽ പു#ൻ  

വീ�,വാള#ുംഗൽ വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207246972 റഫീ�
233,മൺകുഴികിഴ�തിൽ ,

വാള#ുംഗൽ വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207247145 സീന#് 
585,െപരുമനെതാടി,വാള

#ുംഗൽ വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207248615 നുർജഹാൻ
438,ഒ$#ിൽ 

െത�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207248960 െഷമീമ

1082,െതാടിയിൽ 
െത�തിൽ ,ക6#ിൽ 
ഹൗJ,വാള#ുംഗൽ വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207252240 െനസീറ
430,ഷാനു 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207253340 അJനഎ
367,തു6ഴിക#ു 

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207262847 െനാറിൻ
1346,െജ.െജ.േകാേ$o,ഇരവി

പുരം വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207265227 സജീനാ ബീവി
1107,മ@ുഴിവട�തിൽ ,വാള

#ുംഗൽ വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207273661 പുEപ െജ
1803,സുനാമി 

`ാ,്,ഇരവിപുരം വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207274872 അബിദാബീവി
226,ഫിേറാJ േനാ$് 
മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207279126 െനസീമ
336,മുതിരഴിക#് 

കിഴ�തിൽ,വാള#ുംഗൽ വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207280406 അനിസ

160,മിJ രിയ മൻ സിൽ 
െഹെ◌-ദാലി 

നഗർ ,ഇരവിപുരം വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207280509 റീജ
1356,ൈഫസൽ 

മൻ സിൽ,വാള#ുംഗൽ വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207282414 സബിനാ

1659,കുറവ5ഴിക#് 
െഷമീർ 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207282775 സജിത

107,മുഹ2/ മൻ സിൽ   
 ബാ��ജി 

നഗർ ,വാള#ുംഗൽ വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207283053 ൈഷലജ

426,പി ,ി െഹൗJ   
ൈഹ-ദാലി 

നഗർ,വാള#ുംഗൽ വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207283614 സCnന
31,െപരുമനെ#ാടി  

വാള#ുംഗൽ,ഇരവിപുരം വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207283934 സീന#് 
535,െഷമി 

മൻ സിൽ,ഇരവിപുരം വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207284474

സൂർജഹാൻ  
എJ

410,റംസിയ മൻ സിൽ 
ൈഹ-ദാലി 

നഗർ ,വാള#ുംഗൽ വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011
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1207285251 സജിത എം
99,മ@ുഴി 

വട�തിൽ,വാള#ുംഗൽ വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207286315 ൈഫസി
648,ബാലൻ  െതാടിയിൽ 

വീ�,ത$ാമല വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207289274 സജിനാ

1574,വാള�ൂ$#ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ 
ൈഹ-ദരാലി 

നഗർ ,ഇരവിപുരം വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207291352 സുധ
1338,വ)കടW സുനാമി 

`ാ,്,വട�ൂംഭാഗം വട�ുംഭാഗം ഇരവിപുരം 691011

1207069601

ഹുൈസബാബീ
വി

1326,സുമvാ മൻ സിൽ  
െസൗഹാർx 

നഗർ ,കിളിെ�ാല�Zർ വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207070304 നളിനി 20,ത[5vം,കിളിെകാല�Zർ വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207070019 ലിജി
935,ബാബുനിവാJ ,കല�Zം

താഴം വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207071944 സുദർശനൻ
1832,പടി�ൽ 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207203422 ത@[ി -പസാ/
482,ഉദയംേകാ� ,കിളിെകല�Z

ർ വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207204849

അജിതകുമാരി
 ബി

630,വാറുെതാടി 
വീ� ,കിളിെകാല�Zർ വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207215897 ഷീജ
630,മാരാ5ഴികം,കിളിെകാ

ല�Zർ വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207222896 ലത
424,വിേനാ/ 

ഭവൻ  ,കിളിെകാല�Zർ വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207226223 മിനിനൗഷാ/

1246,നൗഫിയമൻ സിൽ ,ക
ല��ംതാഴം,കിളിെകാല�Zർ ,കി

ളിെകാല�Zർ വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207229502 -പമീള
163,വരാലുവിള 

ചിറയിൽ ,കല��താഴം വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207229684 സജീല
56,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ�,കിളിെകാല�Zർ വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207230739 ൈഷമ
149,വരാലുവിളചിറ,കിളി

െകാല�Zർ വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207236103 അസീനബീവി
577,മഹിമ 

മഹൽ ,കല��ം>ാഴം വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207240860 അനിത
274,ഇടയില 

െത�തിൽ ,കിളിെകാല�Za വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207241648 രXജിനി
469,പു?വിളവീ�,കല��ംതാ

ഴം വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207245400 ലതിക
179,ചാ<�ുള#് 
വീ�,കല��ംതാഴം വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207255018 ഹസീന
1029,ആ,�കാൽ 

പു#ൻ വീ�,കല��ംതാഴം വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207255443 -ശുതി
272,പു#ൻ വിള 

കിഴ�തിൽ ,കിളിെകാല�Zർ വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207258959 മാജിദാ

766,വയലിൽ 
പു#ൻ വീ�,കല��ംതാഴം 

കിളിെകാളളZർ വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207260828 ശശിധരൻ
39,െപാ?ാലയം,കിളിെകാ

ല�Zർ വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004
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1207266382 െനസീമ 593,ൈച-തം,കല��ംതാഴം വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207270046 സീമ 722,പുലരി,കിളിെകാല�Zർ വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691014

1207270456

സ<തT 
എJ ആർ

722,രാധാകൃEണ 
മ(ിരം,കല��ംതാഴം വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207273701 രജനി ആർ
989,ബിആർഭവൻ  ,കിളിെകാ

ല�Zർ വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691001

1207276385 -ശീേദവി
510,േവണി 

ഭവൻ  ,കല��ംതാഴം വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207277539 ഷീജ
109,േതാ�ൻ റഴിക#്,കു,ി

[ിറ വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207280046 സജിനാബീവി
938,ചൗരി�ൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കല��ംതാഴം വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207280582 സലീനാേമാൾ
323,അ\സൽ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207280594 അജിതകുമാരി 722,പുലരി,കല�Zംതാഴം വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207280657 രാധാമണി
823,അശCതി 

നിവാJ,കാെ��J നഗർ വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207281261 ബരീറ#് 

171,ഷാലു 
മൻ സിൽ ,വരാലുവിളചിറ 

കിളിെകാല�Zർ വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207282729 മു}സീന

562,നൗറിൻ  മൻ സിൽ   
െക പി നഗർ ,കല��ംതാഴം 

പിഒ വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207282852 ലിജി
274,മുതിരകു?തT 
വീ�,കിളിെകാല�Zർ വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207282977 സുധ എJ

763,ബംiാവിൽ 
വട�തിൽ നU-ത 

നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ പി 
ഒ കല��ംതാഴം വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207284415

നർ2ദാകുമാ
രി

617,മാധവവിലാസം   
കല��ംതാഴം 

പിഒ,കല��ംതാഴം വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207285263 മിനി

158,വരാലുവിള ചിറ  
സൗഹാർദ 

നഗർ,കല��ംതാഴം വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207286517 മXജു
287,കു?ുവിള 

പടി+ാ,തിൽ ,കു,ി[ിറ വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207286518 ശരണhേമാൾ
210,കാളിയ മഠ#ിൽ 

വീ�,കല��ംതാഴം വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207287234 രാധിക
328,മംഗല#് 

കിഴ�തിൽ,കല��ംതാഴം വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207287331 അനിലാമണി
538,ആർ എJ ഭവൻ  
കിളിെകാല�Zർ ,കല��ംതാഴം വട�ുംഭാഗം കിളിെകാല�Za 691004

1207003030 ശകു>ള
575,കുറുേവലിൽ 
േകാളനി,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207003922 േശാഭ
1947,േപാള[ിറ 
വയലിൽ ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207005295 ബിേനായി
210,പ6ായിൽ 
വീ� ,ആ-ശാമം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207002963 രാജീW .എJ
1502,പുതുവൽ 

പുരയിടം,പു)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001
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1207004088 േവല2
1381,പുതുവൽപുരയിടം,,

െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207003892 െശൽവി 961,ഇടയിലഴികം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207005661 സതി
200,േജാJ 

ഭവൻ  ,വട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004086 ശൃ◌ാ◌ം-പകാ�
1751,കരുണാലയം, ശ@ർ 

നഗർ ,ചി?�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207004485 മാലതി
1319,പുതുവൽപുരയിടം,പു

)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207004496 സുനിത
1592,കു?#് ചരുവിൽ ,,ആ

-ശാമം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004544 മല�ികാബീവി
1011,പുതുവൽപുരയിടം,ആ

-ശാമം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004872 ഡയാന
182,കാവിളയിൽ 
വീ� ,ശ~ികുളQര വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005014 ഗിരിജാകുമാരി
1411,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ� ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207005146 ബീന
679,േകാേതശCര#്  
പു#ൻ വീ� ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207005160

േശാശാ2എ-ബ
ഹാം

1436,കാർേലാപാലH് ,പുതു
വൽപുരയിടം,,പു)ി�ട 

 െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207005167 േമRസി  എം
181,േതാ$#ിൽ 
വീ� ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207005177 ആന(വല�ി
1318,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207005208 അംബിക
234,തു6ുവിള 
വീ� ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005219 ത@മണി
510,കിണ,ിൻ  മൂ$ിൽ 

വീ� ,ആ-ശാമം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005230 േജാളി
1298,സരJ 

ഭവൻ  ,വട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207005233 മിനി
697,പുതുവൽ 

പുരയിടം,വട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207005240 രമ  ആർ

1417,പുതുവൽ പുരയിടം 
  പു)ി�ട,പു)ി�ട 

െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207005243 ൈഷലജ
6,പുതുവൽ 

പുരയിടം,വട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207005249

-ഫാൻ സിJഉ
2ൻ

125,പുതുവൽ പുരയിടം  
 പു)ി�ട,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207005258 വിജയലU് മി
654,പുതുവൽപുരയിടം,പു

)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207005270 സരസCതി
1294,പുതുവൽപുരയിടം,വ

ട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207005320 െച<കവല�ി
1443,പുതുവൽപുരയിടം,പു
)ി�ട വട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207005324 േഷാമ
540,പടി+ാ,തിൽ 

വീ� ,ആ-ശാമം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005478 എൽസബ#് 202,േജായി ഭവൻ  ,ആ-ശാമം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005546 വിജയലUമി
748,സു(ര 

ഭവനം,ആ-ശാമം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691002
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1207005549

സേ>ാEകുമാ
ർ വി

753,പ)ി��ര 
കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207005744 അനിത
657,പുതുവൽ 

പുരയിടം,വട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207005782 േബബി
206,േവലി 

കുളQര,ആ-ശാമം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207006844 ഷബീറ
514,േതാ$#ിൽ  
െഹൗJ,ആ-ശാമം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011071 ത@മണി
13056,പുതുവൽപുരയിടം,,

വട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011270 മല�ിക

1287,െസൽവ ഭവൻ  , 
പുതുവൽപുരയിടം,,പു)ി

�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011331 ഹമീദ
1798,ബംiാW 

പുരയിടം,,ചി?�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011524 സു�ലU് മി
1275,രാജലU് മി 
ഭവനം,,പുളളി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207011742 അജിതകുമാരി 323,േദവി നിവാJ ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012172 റാണി 952,ജN ഭവൻ  ,ആ-ശാമം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207012392 വിജി വി
659,േപാള[ിറ വയലിൽ 

വീ� ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012491 ഉദയകുമാരി

172,നായാടി#റവയലിൽ ,
ഇ(ിരാജി 

ജംsഷൻ  ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012512

േജാനാർ�ു 
�ാൻ ലി 
േഗാമJ 105,െഷറിഡം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012536 ഹയറു?ിസ
978,േപാള[ിറ 

പടി.,ശാസി-തി ജംsഷൻ വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207012597 ദീപ
153,കു?ിൽ കിഴ�തിൽ 

വീ� ,ആ-ശാമം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207012600 മ�ു
421,കു?ിൽകിഴ�തിൽ ,,ആ

-ശാമം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207012606 ഷീലഎJ
209,കു?ിൽകിഴ�തിൽ ,ആ

-ശാമം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207012667 േശാഭനകുമാരി 438,േകാേതശCരം,ആ-ശാമം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012687 സി(ു
473,കു?ിൽകിഴ�തിൽ ,ആ

-ശാമം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207012688 േകാകില െക

138,നായാടി#റയിൽവയ
ലിൽപു#ൻ വീ� ,ആ-ശാമം

 െസൗ#് വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012698 വിശാലാUി
27,േപാള[ിറവയലിൽ ,െകാ

ല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012706 ഷീജാേമാൾ
656,േപാള[ിറ വയലിൽ 

വീ� ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012733 കവിത പി
830,നായാടി#റതു6ിൽ ,

െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012767 സുനിൽ
471,കു?ിൽ കിഴ�തിൽ 
ആ-ശാമം പി ഒ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691002
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1207012780 ഓമന

501,േതാ6തിൽ 
പടി�ാ,തിൽ  ഇ(ീര 

ജംsഷൻ ,ആ-ശാമം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207012785 സുജാത
648,കു<ള#ുംവിള 

കിഴ�തിൽ വീ� ,,മQാ� വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691015

1207012799 ൈസനബി
1284,ശുഭാഭവനം,പു)ി�ട

  െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012846 റീ#
1627,പുതുവൽ 

പുരയിടം,പു)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012910 ഷീബ.^റി 405,വയലിൽവീ� ,,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012927 അനിത
657,പുതുവൽ 

പുരയിടം,വട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207012977 െ�ല�
678,മുൻ സി�ൽേകാളനി,

െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013039 ടി.-പസ?
425,േകാേതശCര#്  

വീ� ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013050 റാേഹൽ
270,ചരുവിൽപുരയിടം,

െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013064

സുനിതാംബിക.

എJ
1079,പുതുവയൽ 
വീ� ,കുറവൻ പാലം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013086 ലിജി
415,േകാേതശCര#്  

വീ� ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013101 താമരാUി.െക
1553,കു?ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,ആ-ശാമം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207013114

നിർ2ലമാതhൂ
J

728,േതാ$#ിൽ 
വീ� ,വട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013137 ഉഷ 515,അേശാ�ഭവനം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013148 ഷീല 1099,ഗീതാ നിവാJ ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013712 േമരി 915,ഉദയനഗർ -118,,ആ-ശാമം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207013158 സിgധു

1401,പുതുവൽപുരയിടം 
വട�ുംഭാഗം 

പു)ി�ട,പുളളി�ടW വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013164 മാരി
1379,അXജനാ 
ഭവനം,പുളളി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013233 െപാ?2
184,േതാ$#ിൽ 

ഹൗJ ,വട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013235 രാജൻ
394,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ� ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013238 ഹയർനീH
1321,പുതുവൽ 

പുരയിടം,പു)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207013326 ലില�ിേജാർ�് 306,േജാJ വില�,ആ-ശാമം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013333 ഗീത
58,ചരുവിൽ പുതുവൽ 

പുരയിടം,,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013350 അ?2
389,വയലിൽപു#ൻ  

വീ� ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013378 ആശാലത ,ി
365,േതാ$#ിൽവീ� ,കേ5ാ

ൺെമ5് വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013403 അരവി(ാUൻ

1078,പല�വി ഹൗJ   
ഹരി-ശീ നഗർ ,ആ-ശാമം 

സൗ#് വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001
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1207013423 ശുഭ
617,ക�ലടി 

പുരയിടം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013439 സുധർമമൻ
324,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ� ,ആ-ശാമം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013449 റജീന
429,പുതുവൽപുരയിടം,

െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013499 അൽേഫാൺസ
430,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013501 ലിസി�ു$ി
1366,പുതുവൽ 

പുരയിടം,പു)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013511

റേബ� 
േപാൾ

555,ക6#ിൽ 
വീ� ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013513 േമരി �ാൻ ലി 649,അ2വീ� ,വട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013517

േസാഫിയ 
േസവhർ

2193,ക6#ിൽ 
ഹൗJ ,,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013530 േമരി�ു$ി
615,െതാടിയിൽ 
വീ� ,ആ-ശാമം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207013535 സമു-ദ2ാൾ
1397,പുതുവൽപുരയിടം,വ

ട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013538

എJ .റഹിയാ
ന#് 1448,പു)ി�ട,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013539 സിസിലി 124,പാറയിൽ വീ� ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013542 മല�ിക
759,പുതുവൽപുരയിടം,വട

�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013577 -പീത
1404,പുതുവൽപുരയിടം 
പുളളി�ട െകാല�ം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013623

രാജലU് മി.എ
J

645,പുതുവൽപുരയിടം,വട
�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013640

എൻ  .ലU് മി
�ു$ി 55,ഉഷാഭവനം,പുളളി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013644 നിർ2ല
1688,വയലിൽ 

പുരയിടം,വട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013645 ഹസീന
499,പുതുവൽപുരയിടം,പു

)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691589

1207013648 പളനിയ2
1414,പു)ി�ട 

േചരി,വട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013650 ആലീJ
1436,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013662 േമരി�ു$ി
478,വയലിൽപുരയിടം,െകാ

ല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013663 േമRസി�ു$ി
1443,പുതുവൽപുരയിടം,,

െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013681 ബിജു എJ
1502,പുതുവൽപുരയിടം,പു

)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013692 ആന(ലത
644,പുതുവൽപുരയിടം,വട

�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013693 ര#ിനം
1400,പുതുവൽ 

പുരയിടം,പുളളി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013706 കാർമൽ 514,കിഴേ�കടW ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013707 സജീW
1844,ബംiാW 
പുരയിടം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001
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1207013727 മിനി
1458,പുതുവൽപുരയിടം,പു

ളളി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013730 അനിത
1845,ബംiാW 
പുരയിടം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207013872 വീര2
1338,പുതുവൽപുരയിടം,,വ

ട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013908 രമണൻ
2209,തുരുേ#ൽപുരയിടം,

െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013951

െഫലി�J 
െഫർഡിന5്

2049,കിഴ�തിൽ 
പുരയിടം,വട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207013980 -ശീേലഖ എം
655,പുതുവൽ 

പുരയിടം,വട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014122 അ<ിളി
1555,പുതുവൽപുരയിടം,പു

)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014169 െജ.\േളാറി
1366,പുതുവൽപുരയിടം,പു

ളളി�ട,,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014185 ഒസീല
1384,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014188 ജമീല
129,പുതുവൽ പുരയിടം 

പു)ി�ട,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014212 സു-പഭ എJ
638,തുരു#്  

പുരയിടം,വട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014219 േജാJെഫൻ
173,െകാ-പാകൂ� 
ഹൗJ ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014665 പ�വർ]ം

1591,പൂതൂവയൽ 
പൂരയിടം, പൂളളി�ട 
വട�് ഭാഗം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014675 പി[ിഅ2 1396,പു)ി�ട,പുളളി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207014685 േലഖ
1681,പുതുവൽ 

പുരയിടം,വട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207015262 ധനരാo 42,പു)ി�ട,വട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207015300 ശുഭ.പി 1283,അശCതിഭവനം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207017427 ജയലU് മി
1336,പുതുവൽപുരയിടം,

െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691006

1207020423

ഡയാന 
െബNസൽ

212,േമരി േകാേ$o , നീയർ 
േഹാളി ഫാമിലി 
ചർ[് ,,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207020721 അ?ലU് മി
1380,പുതുവൽ പുരയിടം 

വട�ംഭാഗം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207024074 എൽ .ൈമഥിലി
1817,ടി.ജി.ആർ .േകാ<ൗ6് ,

െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207026216 വിധു എH് 
1029,പുതുവിൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207070013 ജയ>ി
1324,ശുഭ ഭവനം 

വട�ുംഭാഗ൦,പു)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207163102 ൈഷലജ
474,ഗിരിജാഹിൽ ,ഉദയനഗർ

,,ആ-ശാമംസന#് വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207177211 ഷീബ
406,കു?ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,ആ-ശാമം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207202327 ഉഷ ബി
417,േകാേതശCര#്  

വീ� ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001
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1207202946 േറാസ2
1327,പുതുവൽ 

പുരയിടം,പു)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207203782 സCർ]2
1418,പൂതൂവൽ 

പൂരയിടം,പുളളി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207203786 ശാ>ി

218,േജാ ഹൗJ 
പുതുവൽ പുരയിടം 

പുളളി�ട  
വട�ുംഭാഗം,പു)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207203793 വി .ഷീജ
1445,പൂതൂവൽപൂരയിടം,,

പുലി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207204518 അജിത
25,പൂതൂവൽപുരയിടം,െകാ

ല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207204572 സിgധു
1376,പുതുവൽ 

പുരയിടം,പു)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207204696 ലാലിേമാൾ
15,പുതുവൽ 

പുരയിടം,വട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207206771 ഇ(ിരാഭായി
133,പുതുവൽപുരയിടം,പു

)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207207767 മുംതാJ
1316,പുതുവൽപുരയിടം,വ

ടകി�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207208628 ശാ>ി 58,ലU് മിഭവൻ  ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207208946

സബിദാ 
ആ5ണി

2134,തുരു#്  
പുരയിടം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207210311

എJ . 
ൈഷജകുമാരി

389,േകാേതശCര#്  
വീ� ,േറായൽ നഗർ -

12,,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207210400 റ}മ#് 
1426,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207211811 ലU് മി
89,പുതുവൽ 

പുരയിടം,,വട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207212232 േവല2
1488,പുതുവൽ 

പുരയിടം,പു)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207212528

െശൽവമു#ു
മാരി

63,പുതുവൽ 
പുരയിടം,പുളളി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207212748 എൽസി
876,പു#ൻ  

പറ<ിൽ ,,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207212760 മിനി 133,നായാടി#റ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207213202 സിനി എJ

216,കി$ിയ2 ഭവനം 
പുതുവൽ 

പുരയിടം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207213937 രാധിക
1548,പുതുേവൽ 

പുരയിടം,,പു)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207215822

അനു.എJ .സി
gധു

1498,പുതുവൽ 
പുരയിടം,പു)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207215926 ആശ
420,േകാേതശCര#്  

വീ� ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207215953 െഷമീർ
1501,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207215961 ബി(ു
1445,പുതുവൽ 

പുരയിടം,വട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207215984 കമല
61,പുതുവൽ 

പുരയിടം,വട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207221216 േഷർളി

2120,തുരു#്  
പുരയിടം,വട�ുംഭാഗം,,

െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001
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1207221411 ൈഷല

1130,േപാള[ിറ 
വയൽ ,ശാJ-തി നഗർ 

ആ-ശാമം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207229584 ആ|J ജി 346,വയലിൽ വീ�,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207234335 ലിജി എJ 614,ലിജി ഭവൻ  ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207234387 യമുനറാണി 805,-ശീമ(ിരം,കട�ാ�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207236319 ലUമി
1397,പുതുവൽ 

പുരയിടം,പു)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207237758 ഏലിയാ2 296,സേനാ േകാേ$o,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207241342 െനദീറാബീവി
1467,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207241970 ലി,ിൽ\ളവർ
869,വിനാൻ സി 
വില�,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207242178 േമബിൾ എ
1458,പുതുവൽ 

പുരയിടം,പു)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207246515 ഷീല
284,പു#ൻ പുരയിടം,െകാ

ല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207248840 കമല2
1405,പുതുവൽപുരയിടം,പു

ളളി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207249735 പIിനി
823,കുരുേവലി 

േകാളനി,ഉളിയേ�ാവിൽ വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207250535 -പസാ/
1398,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207255992 വിനിത
1444,പു)ി�ട,വട�ുംഭാ

ഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207256751 പാരിഷാബീവി 1062,വയലിൽ വീ�,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207258280 കർ�കം
174,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207258677 ഫിേലാമിന
899,മ�ാ$് 

െത�തിൽ ,കാവനാ� വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207259426 വിനിത 1465,ചി�ു,പു)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207260750 േദവു
74,പുതുവൽ 

പുരയിടം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207261015 അംബി
660,പുതുവൽ 

പുരയിടം,വട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207261155 ജയ>ി
1458,പുതുവൽ 

പുരയിടം,പുളളി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207261520 രാേജശCരി

1455,പുതുവൽ പുരയിടം 
പുളളി�ട  

െകാല�ം,പു)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207261716 െസൽമ
429,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207262139 കവിത
883,േതാൽ�ട 
പുരയിടം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207262425 ചി-ത
880,േതാൽകടപുരയിടം,ക
ൺേ5ാെമ5് േനാർ#് വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207262926 മണി 717,ൈവEണവം,കട�ാ�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207263178 സുനിൽകുമാർ
1461,പുതുേവൽപുരയിടം,

െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207263446 നദീറ
116,പുതുവൽ പുരയിടം 

പു)ികട,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001
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1207264659 ബി(ു
399,ബംiാW 

പുരയിടം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207265765 സിgധു.ആർ

183,േപരാട#് 
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207267819 അXജു  എൽ
659,പുതുവൽപുരയിടം,വട

�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207268088

േമRസി 
െചറിയൻ 675,എബേനസർ ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207268242 യമുന
1407,സായൂജhം,േകാേതശC

രം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207269042 സുജ
963,േകാേതശCര#് 

വീ�,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207272193 െ�ഫി
136,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207273099 ലീല ബി 1207,മനN�ൽ ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207274340 പാർpതി
16,പുതുവൽ 

പുരയിടം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207275593

ശാലിനി 
അല�സാ6ർ

144,മു6യ�ൽ 
െഹൗJ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207276635

സിൻ സ 
അനിൽ 1197,മുരളീ ഭവനം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207280344 മായാേദവി
1845,ൈപേമലി�ാW,ചാമ

�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207293205 സരസCതി
455,പുതുേവൽപുരയിടം,വ

ട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207296381 രമh
250,പുതുവൽപുരയിടം,പു
)ി�ട വട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207003909 ബി.രാധ
1176,പനവിള 

വട�തിൽ ,ആ-ശാമം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207004690 അംബുജാUി 160,-പകാ� ഭവനം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207012245 -പീത
1986,േപാള[ിറവയലിൽ 

വീ� ,കട�ാ�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207012805 സഫിയ
1320,പുതുവൽപുരയിടം,

െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207012845 േമരി മXജു
1063,പുതുവൽപുരയിടം,

െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207012926 ശhാമള
1380,മണികyഠഭവൻ  ,വട

�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207012968 എ  ലത
755,ദിവhാനിവാJ ,ആ-ശാ

മം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207013065 ഓമന 361,-ഗിൻ ലാ5് ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207013376 ശകു>ള
712,പുതുവൽപുരയിടം,പു

)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207013397 ശാ>ി
1406,പുതുവൽ 

പുരയിടം,പു)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207013700 േറാEനിരാജൻ
1814,രാoഭവൻ  ,വട�ുംഭാ

ഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207013729 ജാJമി
2287,െറഡhാർേകാ<ൗ6് ,വ

ട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207013927

ല#ീഫാ 
ബീവി

1836,പുതുവൽപുരയിടം,പു
)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207015328 രാഗിണി 52,രതീEഭവനം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001
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1207014013 ലാലി
1849,ബംiാW 
പുരയിടം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691601

1207014099 േമRസി
111,പുതുവൽപുരയിടം,,കു

രീ�Zഴ വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691601

1207014127

അശCതി ജി 
ആർ

8,കുറുേ<ലിൽ 
ഹൗJ ,,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207014129 രാേജ-(ൻ  .വി
1354,വട�ുംഭാഗം,െകാല�ം,

െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207015575 അ2ു�ു$ി
1494,പുതുവൽപുരയിടം,

െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207015827 വിജയ2
1335,വിേനാ/ഭവനം,പുളളി

�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207016162 ക]ൻ
1337,പുതുവൽപുരയിടം,പു

)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207020168 മഹാലU് മി
15,ക]ൻ കരപു#ൻ വീ� ,

വട�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207020558 വളളിയ2ാൾ
655,പണി�ർ 
പുരയിടം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207023563 ഷൺമുഖേവലു
629,പുതുവൽ 

പുരയിടം,പു)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207025392 -ശീലത 555,ആലയം,,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207025587

േമരിേമബിൾ 
സി

725,കല�ിംഗൽ 
ഹൗJ ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207202581 േമബിൾ
429,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207204645 െശൽവി 57,ലU് മി ഭവനം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207204975 െപാ?2
543,ജയലU് മി 
നിവാJ ,കാവനാ� വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207206870 അനിത 1346,േരEമാ ഭവൻ  ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207207087 ശാലിനി
1408,വിേനാ/ 

നിവാJ ,പുളളി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207207779 ഷീബ
0,പുതുവൽപുരയിടം,പു

)ി�ട െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207212401 സCർ]ലത
546,എലിെവ$#്  
െത�തിൽ ,കാവനാ� വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207214302

സൂസ2 
െഹൻ -ടി

298,എ[് . എJ . 
വില�,,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207220075 മീനാUി
1453,പുതുവൽ 
പുരയിടം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207228461 കവിതാറാണി
1152,കവിതാ 
മ(ിരം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207229371 ൈനന
467,പുതുവൽപുരയിടം,ഇര

വിപുരം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207234348 വിമല
621,പടി��രN�ൽ ,വട

�ുംഭാഗം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207235170 േമരി�ു$ി
1476,വയലിൽപു#ൻ വീ�,

െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207243449 ഗീതു  ജി
388,-ശ� 

ഭവൻ  ,കുറവൻ പാലം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207244936 െമറിൻ
1481,പുതുവൽപുരയിടം,പു

ളളി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207248692 -ശീേദവി
1417,പുതുവൽപുരയിടം,പു

ളളി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001
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1207250318 േ-പമ
1401,പുതുവൽപുരയിടം,പു

)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207250826 ലൗലി
948,ആന( 

മ(ിരം,കാവനാ� വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207257911 അv2ാൾ
182,പുതുവൽ 

പുരയിടം,പു)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207274878 മിനി എH് 614,ലീലാ ഭവൻ  ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207276211 ജിജി േറായി
290,വയലിൽ പുരയിടം 
വട�ും ഭാഗം,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207277089

അജിത 
കുമാരി

136,പുതുവൽ 
പുരയിടം,പു)ി�ട വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207287517 സജിനാബീവി
799,ദാറുൽ അമാൻ  
ൈകരളി നഗർ ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207092265 ലത
474,മ@ുഴിവട�് ,ചിറ�ര

#ാഴം വട�ുംഭാഗം ചിറN�ര 691579

1207043926 -ശീേദവി 350,അന(ുഭവൻ  ,െവ$�വിള വട�ുംഭാഗം തൃ�ടവൂർ 691601

1207044332

എ എJ 
ജയ-ശീ

372,െതേ�പി)ഴിക#് 
േമലതിൽ ,അ�ാലുംമൂ� വട�ുംഭാഗം തൃ�ടവൂർ 691601

1207188817 ഭാJകരൻ
285,വിളയിൽ 

പു#ൻ വീ� ,നീരാവിൽ വട�ുംഭാഗം തൃ�ടവൂർ 691602

1207235346 അബീദാബീവി
501,ആലുവിളവട�തിൽ ,നീ

രാവിൽ വട�ുംഭാഗം തൃ�ടവൂർ 691601

1207250469 എJ .ബി(ു
330,വിളയിൽ 

േമലതിൽ ,നീരാവിൽ വട�ുംഭാഗം തൃ�ടവൂർ 691601

1207266469 റജില
724,സലീന 

മൻ സിൽ ,കു�ണ വട�ുംഭാഗം തൃ�ടവൂർ 691601

1207283596 ലിജിേമാൾ
349,കുമാരപുര#് 
വട�തിൽ,മുരു>ൽ വട�ുംഭാഗം തൃ�ടവൂർ 691601

1207286484 രമh
692,ചരുവിള 

പു#ൻ വീ�,കടവൂർ വട�ുംഭാഗം തൃ�ടവൂർ 691601

1207286633 ലിജ

716,അമൃതം 
ചി�ി[ിനഴിക#് 

വീ�,മുരു>ൽ െപരിനാ� 
പി ഒ വട�ുംഭാഗം തൃ�ടവൂർ 691601

1207091339 സജീന ബീവി

0,മുബീന 
മൻ സിൽ ,പാേ@ാണം,,മുഖ

#ല വട�ുംഭാഗം തൃേ�ാവിൽവ$ം 691577

1207061559 ഹ�ീമ
559,ഇട#റഹൗJ,േകരള

പുരം വട�ുംഭാഗം െപരിനാ� 691511

1207283216 റിൻ സി രാജു 455,ദാറുHലാം,ഇടവ$ം വട�ുംഭാഗം െപരിനാ� 691511

1207063494 റു�ിയാഉ2
242,പടി+ാ,മഠ#ിൽ ,ച

(നേ#ാ�് വട�ുംഭാഗം മQാ� 691014

1207068330

എ.അdദുൾ 
വാഹി/ 282,മുരു�ുംവീ� ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം മQാ� 691004

1207246976 നാസില ബീവി
270,അമീൻ മൻ സിൽ ,ചാ#ി

നാംകുളം വട�ുംഭാഗം മQാ� 691014

1207251105 ഷീബ  എJ
41,ഫാ#ിമാമൻ സിൽ ,കരി

േ�ാ� വട�ുംഭാഗം മQാ� 691005

1207266982 ഫാ#ിഷ
468,വയലിൽ 

 പു#ൻ വീ�,ച(നേ#ാ�് വട�ുംഭാഗം മQാ� 691014

1207284044 മാiിൻ
95,വട�തിൽ 
വീ�,പുല�ി[ിറ വട�ുംഭാഗം മvനാ� 691304
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1207011515 ത@മണി

1274,പുളലി�ട 
വട�ുംഭാഗം,ശ@ർ 

നഗർ ,,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം മു6N�_ 691001

1207087757 ൈവല,് 
297,കനാൽ 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം വട�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207087905 േമRസി
599,ആ,�കാൽ 

പുതുവൽ ,വ)കടW വട�ുംഭാഗം മു6N�_ 691011

1207006146 സുനിത.ബി 250,-ഗീൻ ഫീൽk ,പ$#ാനം വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691021

1207006314 വTസല
442,െവളിയിൽബംiാW ,പ$

#ാനം വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691021

1207006367 രമാേദവി
442,െവളിയിൽ 

ബംiാW ,പ$#ാനം വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691021

1207007798 ബീന
1681,ബിജുഭവനം,,ഡിസ

5്മു�് വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691021

1207077881 ബാദുഷാ
204,തൂ<ാ, 

െതാടിയിൽവീ�,പാല#റ വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691010

1207078108 െഷമീന
1402,കടകംപ)ിൽ 

വീ� ,പാല#റ വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691020

1207078586 ഷീജ
171,-ബാ}മണൻ തറ 

വീ� ,പാല#റ വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691020

1207185442 കമർനിസ
1198,അനJ വില�  

സമതCനഗർ ,വടേ�വിള വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691011

1207189999 നസീമ
134,പുതുവയിൽപുരയിടം,,

െകാല�ം വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691001

1207224454 സുൽബ#് 
250,നവാJ 

മൻ സിൽ ,പാല#റ വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691010

1207236551 റജൂല
1000,െതQഴിക#് 
വീ�,പ)മു�് വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691010

1207239353 ഷീബ
254,-ബാ�ണൻ  തറ  
േബാധി നഗർ ,പാല#റ വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691010

1207248541 െജസിേജാൺ
708,േറാജിനി ഹൗJ,പ $ 

#ാ നം വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691021

1207257009 ബാബു 43,കിഴേ�വീ�,വടേ�വിള വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691010

1207258786 സിമി

44,റിസCാൻ  
മൻ സിൽ ,ത$ാമല,െകാല�ം,ത

$ാമല വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691020

1207260256

ആർ .രാേജശCരി
അ2ാൾ

358,ഇടയിലവീ�,പ $ 
#ാ നം വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691021

1207263420 ജാJമി എJ
250,ഷംനാ/ 

മൻ സിൽ ,ത$ാമല വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691010

1207263731 ഷീജ 205,ആേലലഴിക#്,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691011

1207266170 എJ അജിത
377,പറ@ിമാംവീ�,പ$#ാ

നം വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691021

1207271071 സീന#്.െക
607,െവളിയിൽ 
വീ�,ത$ാമല വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691020

1207276215 സജീന എ

181,അ\സൽമൻ സിൽ   
എൻ  ,ി വി 
നഗർ ,കട�ാ�ട വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691008

1207278832 ഷജീല
39,ഷജീലാ 

മൻ സിൽ,പാല#റ വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691020

1207281434 ഷീല
252,-ബ�ണൻ  
തറവീ�,ത$ാമല വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691020
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1207281774 എം.രമh
185,ഉലകംേചരി 
വീ�,ത$ാമല വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691010

1207281942 സബീനാബീവി
34,നസർ മൻ സിൽ  
പാല#റനഗർ ,ത$ാമല വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691020

1207286138 ര�മി
366,സിമി 

േകാേ$o,വടേ�വിള വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691001

1207287455 ആർ[ ആന(് 
1202,പു#ൻ പുരയിൽ  
വികാസനഗർ ,െകാല�ം വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691021

1207288600 ഷ}ന
635,എ ആർ എJ 
മൻ സിൽ ,ത$ാമല വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691020

1207292398 അനീസാബീവി
263,സുമതി 

ഭവൻ  ,പാല#റ വട�ുംഭാഗം വടേ�വിള 691010

1207031577 എJ . േരഖ
580,വാഴ�)ി 

െത�തിൽ ,കാവനാ� വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207032333 ജയലU് മി
644,മു�ാര#ിൽ 
വീ� ,കുരി��ഴ വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207032410 മായ

45,കടിയംപ)ി 
െത�നി,െകാല�ം 
കാവനാ� പി ഒ വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207032452 േജhാതി
327,കുഴി�ര 

കിഴ�തിൽ ,വ)ി�ീR വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207032505

അXജലി 
സതhൻ

498,-ശീകൃEണവിലാസം,,

കാവനാ� വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207032971

സീന#ു 
ബീവി

1133,നഹാJ 
മൻ സിൽ ,കുരീ��ഴേചരി വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207034215 ശാ>ാമണി
917,ഇട�$ാഴിവട�തിൽ ,,

കാവനാ� വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207034231 റജിലാബീവി
2407,മു$റ 

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207034494

േമാനിഷാേമാ
ഹൻ   ആർ

485,പുതുവനവട�തിൽ 
മീന#ുേചരി 

കാവനാ�,കാവനാ� വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207034525 ലീല

1799,െപരുേ>ാട#്  
പടി+ാ,തിൽ ,മീന#്േച

രി വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207204883 ഉഷാ കുമാരി
347,ഈ[ിേനഴ#്  

വിളയിൽ വീ� ,,വളളി�ീR വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207207123 റഷീദ
946,ഈ[ിേനഴ#് ,കുരീ��

ഴ വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207207286 രമണി
412,പറ<ിലഴിക#് ,ശ~ി

കുളQര,കുരീ��ഴ വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207208048 അംബിക
198,അംബിക 
ഭവൻ  ,കാവനാ� വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207209987 സബൂറ
638,വാഴ�)ിൽ 

െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207211558 ബിയാ-ടിH് 914,എഴു#ുവിള,കാവനാ� വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207230261 ഗീത
469,വാളാേ�രി 
വീ�,വ)ി�ീR വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207243807

െക.എJ .േ-പമ
ലത

61,വളളി�ീR 
െത�തിൽ ,കാവനാ� വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207245369 അംബിക
491,െകാല�#ാഴിക#ു 
പു#ൻ  വീ�,കാവനാ� വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

Page 703 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207248451 നസീമാബീവി
627,വാഴ�ളളി 

പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207257738 െക.-ശീകല
1108,പു#ൂർ 

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207263394 സിtു എൽ
1058,വാഴ�)ിെത�തിൽ ,

കുരീ��ഴ വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207264661 സീന#് 
1195,ൈബ#ൂൽ 
ബിലാൽ ,പാലമു� വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207278932 ഹർഷ

913,െനടുംപുരയിടം 
സൗഹൃദ 

നഗർ,രാമൻ കുളQര വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207279121 -ശീര�ിനി
1164,ലU്മി 

സദനം,കാവനാ� വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207280963 ജയ>ി

995,രഘുപതിവിലാസം 
വാളാേ�രി�ാW,കുരീ

��ഴ വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207280967 രാജലU് മി
382,മരN�ാഴ#് 
െത�തിൽ ,കാവനാ� വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207284778 സുനിതകുമാരി
567,ത[െ5 കിഴ�തിൽ 
കുരീ��ഴേചരി,കാവനാ� വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207290259 രാധിക
1319,മ�ാ$് വട�തിൽ 
കുളിർമ,കുരീ��ഴ േചരി വട�ുംഭാഗം ശ~ികുളQര 691003

1207012456 ൈഷല ബീവി 41,കvാല�ൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള ഇരവിപുരം 691010

1207078407

ഇJമായി
ൽേസ$് 

1959,ൈസ?േകാേ$o ,ഇരവി
പുരം വടേ�വിള ഇരവിപുരം 691020

1207080101 റംല#്  ബീവി
1775,വയലിൽ 
വീ� ,പ)ിമു�് വടേ�വിള ഇരവിപുരം 691010

1207084093 വഹീദാ
81,ബീമാ 

മൻ സിൽ ,പളളിമു�് വടേ�വിള ഇരവിപുരം 691010

1207085152 ഓമന
1829,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,െകാല�ം വടേ�വിള ഇരവിപുരം 691010

1207092346 ഫൗസിയ
173,ഫൗസിയമൻ സിൽ ,പ)ി

മു�് വടേ�വിള ഇരവിപുരം 691010

1207219142 ഉൈസബാ
1220,െതാടിയിൽ 

പുരയിടം,വാള#ുംഗൽ വടേ�വിള ഇരവിപുരം 691011

1207247554 സീന#്
415,ഷാൻ മൻ സിൽ ,പ)ിമു

�് വടേ�വിള ഇരവിപുരം 691010

1207263742 സു}റ
397,േതാ�ിൽവീ�,വടേ�

വിള വടേ�വിള ഇരവിപുരം 691010

1207281782 ഷംല
110,മഠ#ിലഴികം,വടേ�

വിള വടേ�വിള ഇരവിപുരം 691010

1207282990 റജീന

180,േറാJ വില� 
പു#നഴികംേതാ�്,ഇരവി

പുരം വടേ�വിള ഇരവിപുരം 691011

1207284566 സുജീന
32,േകാ$Zർപടി+ാ,തിൽ 
െതകുംഭാഗം,ഇരവിപുരം വടേ�വിള ഇരവിപുരം 691011

1207288515 ൈശലജ
1168,പു#ൻ വീ�,സംസം 

നഗർ വടേ�വിള ഇരവിപുരം 691010
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1207294058 വിനിത ആർ

656,േകാ$Zർ 
പടി+ാ,തിൽ ,െസ5് 

േജാസ\ നഗർ 
െത�ുംഭാഗം വടേ�വിള ഇരവിപുരം 691011

1207294117 നീന 1061,െത�ുംഭാഗം,താ?ി വടേ�വിള ഇരവിപുരം 691303

1207294973 ജാJമിൻ
963,ഫിഷർമാൻ   േകാളനി 
 ആദി[മൻ േതാ�്,താ?ി വടേ�വിള ഇരവിപുരം 691011

1207295151 രമh ബി

1364,ആർ എJ വില� 
വയൽ 

പുരയിടം,െത�ുംഭാഗം 
ഇരവിപുരം വടേ�വിള ഇരവിപുരം 691011

1207296463 സുരh
1205,കിഴവി�ഴിക#് 

വീ�,താ?ി വടേ�വിള ഇരവിപുരം 691303

1207296601 റീന
595,നാ[ി 

പുരയിടം,ഇരവിപുരം വടേ�വിള ഇരവിപുരം 691011

1207296614 േജാബി

753,േകാ$Zർ 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം വടേ�വിള ഇരവിപുരം 691011

1207216138 െബൻ സി
149,സിബിൻ  

നിവാJ,സാഗര നഗർ വടേ�വിള െകാല�ം (ഈ�്) 691011

1207015101 ജമീല 190,ചിറകുളം,,പ$#ാനം വടേ�വിള െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207020547 ആമീനാബീവി
95,ആററുകാൽപുരയിടം,

താമര�ുളം വടേ�വിള െകാല�ം (ഈ�്) 691012

1207220072 അമുദ
244,സേ>ാE ഭവൻ  ,പ $ 

#ാനം വടേ�വിള െകാല�ം (ഈ�്) 691021

1207237691 സജീല ,ി
291,സജീല 

മൻ സിൽ ,േപാളയേ#ാ� വടേ�വിള െകാല�ം (ഈ�്) 691021

1207241244

കമറു?ിസ 
എൻ

794,ബിJമി 
ഹൗJ,പ)ിമു�് വടേ�വിള െകാല�ം (ഈ�്) 691010

1207278954 Jമിത
518,പു#ൻ െതാടിയിൽ ,വട

~േ�വിള വടേ�വിള െകാല�ം (ഈ�്) 691010

1207016987 റഷിദാബീവി
229,താN 

വില�,വടേ�വിള വടേ�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691010

1207028387 ൈസബുനിസ
764,കുറവ5ഴികം,ഇരവി

പുരം വടേ�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691020

1207138817 റു�ിയാബീവി
305,അoമൽ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691010

1207201125 ബീബിജാൻ
874,സനv 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691010

1207209673

സഫിലാ 
ബീവി

36,പാ$#ിൽ�ാW 
കിഴ�തിൽ ,,വടേ�വിള വടേ�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691010

1207229144 സജീല
315,െതാടിയിൽ 
വീ�,പ)ിമു�് വടേ�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691010

1207244779 ഹസീന
211,ഷാഹു 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691010

1207252872 റീന 158,-ശീരാഗം,വടേ�വിള വടേ�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691010

1207254924 അനുേമാൻ
166,ഇളQര[ഴികം,വടേ�

വിള വടേ�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691021

1207255196 ഹസീന
246,ലU്മി 

ഭവൻ  ,വടേ�വിള വടേ�വിള െകാല�ം (െവ�്) 691010

1207007230 ഷാഹീദാബീവി
949,വയലിൽേതാ�് ,ഉമയ

െനല�Zർ വടേ�വിള തഴു#ല 691589

1207248100 വിജയ-ശീ
373,േഗാപാലേ=രി 

വട�തിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള തൃേ�ാവിൽവ$ം 691010
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1207228760 േസാഫിയാ
912,ആമിനാ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള മQാ� 691005

1207087979 െസലിൻ
2136,പു#നഴികംേതാ�് ,ഇ

രവിപുരം വടേ�വിള മvനാ� 691011

1207008933 അനിൽ
1444,േകാ$��റ#്  

െതാടിയിൽ ,മു6N�ൽ വടേ�വിള മു6N�_ 691001

1207009205 ലിസി
300,പറേ�ാ� ,,മു6N�ൽ

 ഈ�് വടേ�വിള മു6N�_ 691001

1207009357

എJ .ഷഹുബാ
ന#് 

639,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള മു6N�_ 691010

1207009623 കു+2
837,േകായി��റ#്  
വയലിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള മു6N�_ 691001

1207009895 മിനി
1067,കന�ു?്  

കട��റം,ഇരവിപുരം വടേ�വിള മു6N�_ 691011

1207009979 -കി�െബൽ

152,ജീസJഭവനം,പുതുവൽ
 

പുരയിടം,മു6N�ൽ ,മു
6N�ൽ വടേ�വിള മു6N�_ 691001

1207010671 ഓൾഗ 426,ൈ-ടേ�RJ ,ആ-ശാമം വടേ�വിള മു6N�_ 691002

1207010944 -ശീലത

1260,കടയഴികം, 

മു6N�ൽ 
ഈ�് ,മു6യ�ൽ വടേ�വിള മു6N�_ 691001

1207021379 -പമീള
76,ആ|ൽ 

വില�,ഇരവിപുരം വടേ�വിള മു6N�_ 691011

1207083266 േമാളി
880,ബയൂലാഭവൻ  ,െതേ�

വിള വടേ�വിള മു6N�_ 691016

1207084323 ഒസീല
1457,പാ$#ിൽകിഴ�തിൽ ,

വടേ�വിള വടേ�വിള മു6N�_ 691010

1207084343 ഗിരിജ
1514,മുരു>ല കുേ?ൽ 

വീ� ,,വടേ�വിള വടേ�വിള മു6N�_ 691010

1207187583 സലീന
220,വാറുപുരയിടം,മു6�

ൽ വടേ�വിള മു6N�_ 691001

1207192050 ബബിത
690,സരിതാ 

നിവാJ ,മു6N�ൽ വടേ�വിള മു6N�_ 691001

1207196348 റാണി
1798,കാവടി 

കടW ,മു6N�ൽ വടേ�വിള മു6N�_ 691001

1207196358 സുധർ2
1799,കാവടികടW ,മു6

N�ൽ വടേ�വിള മു6N�_ 691001

1207205963 സുൽബ#് 
868,ആസി\ 

മൻ സിൽ ,പ)ിമു�് വടേ�വിള മു6N�_ 691010

1207245181 വീണ
254,സു(രം 

വ$#്,െതേ�വിള വടേ�വിള മു6N�_ 691016

1207266550 ഗിരിജ 1557,-ശീവനം,മു6N�ൽ വടേ�വിള മു6N�_ 691001

1207273670 രാജിേമാൾ
513,െകാല�െ5 

കിഴ�തിൽ ,െതേ�വിള വടേ�വിള മു6N�_ 691016

1207296102 ബിയാ-ടിJ
393,പു#നഴികം,ഇരവിപു

രം വടേ�വിള മു6N�_ 691011

1207217144 സജിത
91,െതQഴിക#്   
മണ�ാ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007086 മാജിത
1736,കടകംപളളി,വടേ�

വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207005854 ൈഷലജ

1108,മിഷhൻ േകാെ<ാ6് ,പീ
�ിൾJ നഗർ ,െകാല�ം 
കേ5ൻ െമ5് ഡിവിഷൻ വടേ�വിള വടേ�വിള 691001
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1207005871 മിനി
505,ൈതേവലിെത�തിൽ ,വ

ടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207006272 സിtു 442,പാല�ൽ ,പ$#ാനം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207006500 രാജതിലകം
267,േരEമ 

ഭവൻ  ,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207006547 ആശാലത
22,പാല�ൽപടി.,പ$#ാ

നം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207006769 വഹീദാബീവി
542,ശാ>ിനിലയം,േപാളയ

േ#ാ� വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207006809 െസൽവി
1322,വിജി-താഭവൻ  ,വടേ�

വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007071

ഉഷാകുമാരി 
ശിവകുമാർ 200,ലU് മി മ(ിർ ,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007210

മായാേദവി 
ആർ

1710,ഗിരിജാമ(ിരം,പാ$
#ിൽകാW വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007076

എം.ജി.ബി(ു
സുേരE

879,സുേരE 
വിഹാർ ,,,പ$#ാനം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207007195 തുളസി
1440,കുേ?ൽപു#ൻ  

വീ� ,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007203 വിശാലാUി
1251,മംഗല#്  
വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691001

1207007207 പി ലതിക
154,െതQിലഴിക#്  

വീ� ,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207007250 -ശീേദവി 65,-ശീനിലയം,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007273 ൈഷലജ സി
537,ചവറഴിക#്  
വീ� ,പ$#ാനം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207007277 റജീന എJ
102,സാദിr 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007300 ശിവകല
484,കുറുമൂ$ിൽ 
ലUംവീ� ,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007315 ഉഷ
1529,മിനി 

നിവാJ ,മാടൻ നട വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007342

വസ>കുമാരി
,ി

317,വിശാr 
ഭവനം,പി.െക.നഗർ -

168,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007343 എൻ  സൗജ#് 
561,സൗജാേകാേ$o ,വടേ�

വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007352 ഷീജ
1339,ബി.എം.എം.വില�,വട

േ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007404 റഷീദാബീഗം
1732,കടകംപ)ിൽ 
വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007412 പാർpതി
1243,മംഗല#്  
വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007457

ആമിന#് 
ബീവി 1575,ദാറുHലാം,മാടൻ നട വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007472 ഷീലാ2 എJ
1189,എ$�വിള 

പു#ൻ വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007536 എJ . െസലീന
387,സമീറ 

മൻ സിൽ ,പളളിമു�് വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007554

പി  
ശാ>കുമാരി

2068,േറാഹിT 
ഭവൻ  ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007582 രാധ എJ 457,കാ+@ാ�,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007631 ഗീതച-(ൻ
1583,മുരു>ലകുേ?ൽ 

വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010
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1207007639 സീന#് 
2037,േതവരഴിക#് വയലി
ൽപു#ൻ വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007654 ഉഷ
824,കുേ?ൽ 

വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007656 സീത
1310,ബിജിത 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007689 ശhാമള  അ2
1049,പുതിയവീ� ,വടേ�വി

ള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007760 പIിനി 792,ച-(ഭവനം,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007785 ഷീന
103,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007786 േശാഭ
1036,മം#ിൽ താ?ി[ം 

വീ� ,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007789 ൈലല 1156,കാ�വീ� ,വടെ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007790 ഉഷാകുമാരി
1361,വിലവൂർ 
വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007806 -ശീേദവി
1246,കാ+ാകാ� 
വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207007857 മഹിളാമണി
1318,വിലമൂർ 

പുരയിടം,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207008178 തംലിഹാബീവി
1404,പാ$#ിൽ 

പി)വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207008382 കറു�vൻ
1187,എ$�വിള 
വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207008394 വിജയകുമാരി
78,വിജിതാ 

മ(ിരം,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207008407 െജയിൻ
1322,വിജി-ത 

ഭവൻ  ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207008524 -പിയ
1539,പാർpതി 

നിവാJ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207009246 സുഗgധി 1118,ലതാ നിവാJ ,,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207009574 സതി െക
10,വിനീത 

മ(ിരം,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207009986 രമhാരാo
1944,രമhാ 

ഭവൻ  ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207011655 മീനാUി.,ി
2403,റയിൽേവ 

േകCാേ$RJ 202 D,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691001

1207014434

ഓമന എJ 
നായർ 1116,ജനനി,ആദിതh നഗർ വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207014684 ഫസീലാബീവി
251,നൗഫിലമൻ സിൽ ,പു#

നഴികം,,പളളിമു�് വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207015527 ഷഹനാ

199,ഉമർമൻ സിൽ 
മാളികവയൽ ,വടേ�വിള 

െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207018470 ഷൗബാന#് 

89,ഷഫാ മൻ സിൽ  
രായa വീ$ിൽ  ഇർഷാ/ 

മു�്,പ)ിമു�് വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207020026 സാബു
365,ഇ��ൽപടി+ാററ

തിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010
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1207024951 സുജാത
627,ഇടയില 

വീ� ,,മുളള�വിളനഗർ വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207030370

ലളിതാആൽബ
ർ$് 

517,കടയv#്  
വീ� ,,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207082425 ജയ-ശീ 617,മധുരിമ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207072929 വിജയ-ശീ
310,കാ$് പുറ#്  
വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207073040 ഗീത2 1433,കൃപാഭവനം,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207073447 സുധാമണി
1577,പുതു�ാലിൽ 

വീ� ,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207073463 സുധർ2
416,തറയിൽ 

വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207073556 -കി�ീൻ  പീ,ർ
1154,ത$ാപറ<ിൽ 
വീ� ,കട�ാ�ട വടേ�വിള വടേ�വിള 691008

1207073571 മുരളീധരൻ
359,കാ$v#്  

വീ� ,കിളിെകാല�Zർ വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207073683 -ശീേദവിയ2
1754,വടേ�ട#്  

പടി+ാ,തിൽ ,പ$#ാനം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207073785 േദവകി
463,പുള�ാലവയൽ ,െകാ

ല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207073848

ആർ .സൗഭാഗh
വതി 557,ശശി മ(ിരം,പ$#ാനം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207073853

അനിെവ@ിേട
ശCരി

145,അമൃത അUയ 
ഭവനം,പ$#ാനം വടേ�വിള വടേ�വിള 691008

1207073968 െനസീമ 1568,ആമിന വില�,മാടൻ നട വടേ�വിള വടേ�വിള 691001

1207074264 ഗീതു 1,സരിതാലയം,പ$#ാനം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207075849 കJതൂരി
200,അ�ു 

ഭവനം,പു>ല#ാഴം വടേ�വിള വടേ�വിള 691004

1207076276 കു+ി�ു$ി 74,െതാടിയിൽ വീ� ,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691004

1207077070 റംലാ ബീവി
211,കല��വിളപു#ൻ വീ� ,

അയ#ിൽ വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207077493 ഭവാനി
191,കാ�ിടിവിള 
വീ� ,അയ#ിൽ വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207077754 വൽസല 492,ഇടയില വീ� ,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207079139 അസുറ ബീവി
1412,എ  എJ 
മൻ സിൽ ,ത$ാമല വടേ�വിള വടേ�വിള 691020

1207079205 ഹർഷ സലാം
1449,അnസര,ആദിതhനഗർ

-247,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207079244

േസാഫിദാബീ
വി

572,ഹാ�ിഹൗJ ,വടേ�
വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207079287 സമിത
1975,െകാ[�വീ� ,വടേ�വി

ള,പാല#റ വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207079322 ഹസീന
19,പു#നഴികം,സംസംനഗ

ർ -5,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207079537 ഷാഹിദ
1616,നhൂേകാളനി,ത$ാമല,,

വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691020

1207079632 സബിയാബീവി 822,െതാടിയിൽവീ� ,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207079675 ഹാജിറാബീവി 47,മുളവനഴികം,മണ�ാ� വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207079722 െഷമീന
696,വയലിൽവീ� ,വടേ�

വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010
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1207079748

സുജ എJ 
എൽ 367,മധുമ(ിരം,പ$#ാനം വടേ�വിള വടേ�വിള 691019

1207079837 ൈഫസൽ .എൻ
728,െതQഴിക#ുവീ� ,വട

േ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207079870 േശാഭിത
1208,െതQഴിക#്  
വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207079931 റജുല
459,പുതുകുളQര 

വയലിൽ വീ� ,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207079934 ഫാ#ിമു#് 
815,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,പ )ിമു�് വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207079974 ലU് മി
1771,കു,ി�ാ� 

വട�തിൽ ,വ ട േ� വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207079976 സുൽഫ#് 641,ദിനീറമൻ സിൽ ,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207079983 സുധീർ
1180,െവളിയിൽ വീ� ,വ 

ട േ� വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207080023 തൗല#് ബീവി
1464,ൈസനു 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691020

1207080033 ലീല
1396,ഷജിനി 
മ(ിരം,,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691004

1207080038 നൂർജഹാൻ
72,വിളയിൽ 

വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207080121 വഹീദാബീവി
332,ഷാനിജി 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207080192 ജസീന
817,ഐഷാ മൻ സിൽ ,വ 

ടേ�വി ള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207080279 സീന#് 
1516,ഉലവ5ഴികം,പ)ിമു

�് വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207080294 മാജിതാബീവി

601,അൻ ഷാ 
മൻ സിൽ ,ഐ�h നഗർ 

വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207080296 സബീനാബീവി
2105,േകാഴിപുളളഅvം,പ

)ിമു�് വടേ�വിള വടേ�വിള 691020

1207080316 സജീന
526,പാ6ിയഴിക#് ,പളളി

മു�് വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207080325 സCർ]2

1469,കു$ിQൽ 
പടി+ാ^റതിൽ ,വടേ�

വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207080359 ഖദീജാ ബീവി
1412,കു$ിQൾ 

വട�തിൽ ,പ)ിമു�് വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207080361 മിനി
1220,കുg◌ു◌ംപുറ#്  
വീ� ,വ ട േ� വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207080385 ബീവികു+് 
1449,േകാണ#്  

വയലിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207080400 അസുമാബീവി
2328,തJനി 

മൻ സിൽ ,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207080409 താഹിറ
897,െവളിയിൽ 
വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207080642 സു}റാബീവി
485,വളിയിൽവീ� ,,വടേ�

വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207080752 നജുമ
108,ആമിനാ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207080857 സബീന യു 1460,കാരമൂ$് ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010
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1207080863 ഷഹുബാന#് 
659,കുററാ#് വിള 
ലUംവീ� ,പ)ിമു�് വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207080875 റജുല
606,-ബേദRJ 
വില�,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207080935 മു#ുബീവി
590,റിജാമൻ സിൽ ,വടേ�

വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207080941 രാജ2
476,അ�രവിള വയലിൽ 
പു#ൻ  വീ� ,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207081022 സുൈബദ
1015,പുതുകുളQര 
വയൽ ,,വടേ�ാവിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207081057 മിനി ആർ
1562,കുളQര 
വീ� ,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207081138 ഫാ#ിമു#് 2235,പുതുവീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207081260 -പഭ
1426,കലാേവധി 

ജംsഷൻ  ,അയ#ിൽ വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207081271

ഫാ#ിമാ 
കു+് 

651,പുതുവീ$ിൽ 
ഹൗJ ,പളളിമു�് വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207081285 സബീന
915,പാലവിളവീ� ,വടേ�

വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207081317 ഹബീബ
2210,പുതുവീ$ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207081329 -ശീലത ഒ
499,പുതുകുളQര 
വീ� ,പളളിമു�് വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207081372

െനബീസ#്  
ബീവി

208,െനസിയ#് മൻ സിൽ 
മട�തിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207081412 ബീനാകുമാരി
498,പുതുകുളQരവീ� ,വട

േ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207081422 മിനിേമാൾ
723,െവളിയിൽ പു#ൻ  

വീ� ,പ)ിമു�് വടേ�വിള വടേ�വിള 691004

1207081423 രാജൻ
396,േഗാപാല േ=രി 

ലUം വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207081459

ആന(വല�ി 
അ2

823,വയലിൽവീ� ,വടേ�
വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691001

1207081531 ലീല
349,േചാവ@ര 
വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207081537 സജിTച-(ൻ
1905,മൂ�നാർവീ� ,വടേ�

വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207081614 സൂരhപാലൻ
874,േഗാപാലേ=രിവീ� ,വട

േ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207081663 സൂരhകല 49,ഗംഗാലയം,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207081705 സരസ2
1489,നാടാൻ  

വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207081771 രTന2യ2

1397,ചി#ിരവീ$ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,വടേ�വി

ള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207081797 ശhാമള
316,കുളQരവീ� ,വടേ�

വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207081833 പIജ
672,സതിനിവാJ ,G.V.നഗർ ,,

െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207081851 ശൃ◌ാമ
577,മ]ാൻ വാതു�ൽവീ� ,

വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010
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1207081862 ധനലU് മി

325,മൂലയിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,വടേ�വി

ള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207081880

വിജയകുമാരി.
െക

725,കുറുമൂ$ിൽ ചി�ി 
ഭവനം,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207081902 ശകു>ള
756,പനംപ,#് ,വടെ�വി

ള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207081918 സാറാബീവി
464,െവളിയിൽ 
വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207081959 റഷീദാ ബീവി
505,റിയാJ 

മൻ സിൽ ,അയ#ിൽ വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207081997 ഗിരിജ

1806,കുളQരഅv#്  
പടി+ാ,തിൽ ,വടേ�വി

ള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207082094 ഉഷ
1086,കാ$�ംപുറ#്  
വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207082095 ച-( െക 782,എ$�വിള വീ� ,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207082137 പുEപലത
1168,നീതു 

ഭവൻ  ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207082167 മായ

448,പാലN�ൽ 
പടി+ാ,തിൽ 

െതാടിയിൽ വീ� ,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207082185 സാവി-തി
569,ക]@ര 
വീ� ,പ$#ാനം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207082197

വിജയ 
കുമാരി 851,ചി�ി ഹൗJ ,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207082198 േബബി
1580,അടി[ഴിക#്െത�

തിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207082205 സുഭ-ദ
799,ഉഷാ 

ഭവനം,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207082242 സീമ 860,േഗാപിസരH് ,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207082296

വസ>ാ 
േശഖർ 496,വൃ(ാനിവാJ ,,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207082330 ഹസീന
665,െതQിലഴികം,പ$#ാ

നം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207082334 -ശീകല
281,േരEമാ 

ഭവനം,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207082346 ഓമന
239,ൈതേവലി 

െത�തിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207082356 തുളസീധരൻ
107,കുറുമൂ$ിൽ 

ലU് മംവീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207082357 ലതാകുമാരി
1662,വട�ട#്  പു#ൻ  

വീ� ,പ$#ാനം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207082366 ൈസദാബീവി
430,പുതിയ 

വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207082445 ഗീതാകുമാരി
375,പാണ5ഴികം,വടേ�

വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207082455 ശകു>ള 510,പു#ൻ പുര,പ$#ാനം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207083488

-ശീലത 
ശശികുമാർ

482,സരസിജം, 

-ശീനാരായണപുരം, 

വടേ�വിള,അയ#ിൽ വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207083544 ബീന
1901,ആലീന 

മൻ സിൽ ,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010
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1207083771 ഷീല

1460,മുരു>ല 
കുേ?ൽകിഴ�തിൽ ,വട

േ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207083882 ഉഷ
99,ൈതവയലിൽ ,വടേ�വി

ള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207084057 കമല
125,ൈത വയലിൽ 

െത�തിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207084134 ശhാമള
1428,ൈക#റ 

വട�തിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207084260 േജhാതിേമാൾ
1231,മുരു>ല 

കിഴ�തിൽ ,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207084321

ആരിഫാ 
ബീവി

1497,അസിം 
മൻ സിൽ ,മാടനട വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207084337 വTസല
279,മിേല�നിയം 

ഹൗJ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207084363 ലത

820,പാ$#ിൽ 
കിഴ�തിൽ 

നിഖിലാലയം,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207084396 ബി(ു സി െക
836,രാഘവമ(ിരം,,വടേ�

വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207084412 സുധർ2
1912,കൃEണഭവനം,,വട

േ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207084465 െജ രാധമണി
1345,കൃEണാപി)നഗർ ,വ

ടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207084483 ജയലത 1782,അശCതി,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207084484 ച-(ൻ
1719,േചാ@രപടി+ാ,തി
ൽ ,വടേ�വിള,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207084497 -പേശാഭ

258,വയലിൽ 
പു#ൻ വീ� ഉദയ-ശീ 

നഗർ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207084547

ഷാഹുxീൻ േകാ
യ 518,ഷംല മൻ സിൽ ,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207084606 കമർബാൻ
660,വയിലിൽപു#ൻ വീ� 

,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207084760 ബുEറാബീവി
1457,ഏണ�)ിെതാടി,വട

േ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207084983 കു+ുേമാൾ

1411,പി) വീ$ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,ആദിതh നഗർ -

305,,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207085040 സദാശിവൻ
1366,വയലിൽപു#ൻ വീ� ,

വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207085098 നൂർജഹാൻ
1029,അ�രവിളവയലിൽ ,

വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207091042

നുർജഹാൻ ബീ
വി

1171,പുേ>ാട#്  
വയൽ ,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207091866 നദീറാ

148,എJ .എJ .മൻ സിൽ ,
ഐകhനഗർ -

195,,പ)ിമു�് വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207092378 ആരിഫാബീവി
688,വിളയിൽവീ�,വടേ�

വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207092432

ഫാ#ിമാബീ
വി

418,േതാ�വയലിൽ 
വീ�,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207092684 ഷിജി.എ 942,അൽഷിഫ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010
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1207143030 സഫിv#് 
1332,െതാടിയിൽപു#ൻ  

വീ� ,പാല#റ വടേ�വിള വടേ�വിള 691020

1207185716

ആസിയാബാ
യി

254,േതാ�ിൽ 
ഹൗJ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207186072 സുഹറാബീവി
730,ആന#റ 

വട�തിൽ ,അയ#ിൽ വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207187299 ലില�ി�ു$ി പി
174,ഹിമാെഡയിൽ ,പ$#ാ

നം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207188308 േകരളകുമാർ
455,ച-(വിലാസം,വടേ�

വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691004

1207189797 ശാ>കുമാരി
1537,െപാNകയിൽ 
പുരയിടം,അ�രവിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207189810 ഷഹുബാന#് 
458,േതവലഴികം,വടേ�വി

ള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207189817 അ<ുജം
916,ഞാറN�ാ$്  

െത�തിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207189819 റഹിയാന
929,കളിയിൽ 

പുരയിടം,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207189857

വിമലാേദവി 
അ2

141,കമല 
വിലാസം,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207189880 ഫാസില
1440,പാ$#ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207189904 െമഹർബാൻ
72,അE�ർ 

മൻ സിൽ ,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207189915 ഷീജ എH്
702,എJ .എ.മൻ സിൽ ,വട

േ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207190038 സമീന
73,പഴനില#ു 
െതാടി,പളളിമു�് വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207190045 ഷ�ിലാബീവി
111,ഫാ#ിമാ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207190047 ബീനാബീഗം
1581,ആസി\ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207190066 സുധർ2
748,ൈകലാ#ു 
വീ� ,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207190098 രജനി
1591,മുരു>ല കു?ുവിള 
കിഴ�തിൽ ,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207190165 രാധ
204,പഴനില#്  

െതാടിയിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207190235 സുശീല
200,പഴനില#്  

െതാടിയിൽ ,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207190236 സീത
23,വയലിൽപു#ൻ  
വീ� ,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207190260 സുധർ2
423,പഴനില#ുെതാടി,വട

േ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207190270 റംലാബീവി
383,അൽ -അമീൻ  

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207200914 നാസറുxീൻ  .എ
2240,പുതുവീ$ിൽ 

പുരയിടം,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207202424 സുറാ ബീവി
656,ബനാസീർ 

മാൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207203249 ശhാമള
100,കു?ുവിള 
വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207205038

റഹിയാന#്  
ബീവി എ

335,ഐഫ 
മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010
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1207208804 ൈഷലജ
784,ഹഫീJ 

വില�,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207209404 അൻ സി
768,അനൗൺസർ 
ഭവൻ  ,,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207209711 ജാJമി

331,പ�ായ#്  വിള 
പു#ൻ  വീ� ,വ 

ടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207209917 ബീന 862,ബീനാഭവൻ  ,മാടൻ നട വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207209943 രാജി
359,സുഭാE 

ഭവനം,പു>ല#ാഴം വടേ�വിള വടേ�വിള 691005

1207210185 െനസീമ.ഐ
834,പു#നഴികം,വടേ�
വിള,െകാല�ം,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207210324 ഉഷാേദവി
280,കിഴേ� 

വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207210418 -പസ?
15,പാ$#ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207210487 പIേലഖ
16,പാ$#ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207210510 ഷ�ീല
337,െതാടിയിൽ 
വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207211109

മീനാUിസു(ി
രം.എ

160,സരസCതി 
മ(ിരം,അയ#ിൽ ,വടേ�

വിള,ആദിതh നഗർ വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207211457 തനൂജറാണി
452,മന�രകിഴ�് ,അയ

#ിൽ വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207212360 ഷാജില എം
867,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207213140

എJ . 
രേമ�കുമാർ

452,മംഗല#്  
വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207213184 േദവിക എJ 266,-ശീഭവൻ  ,പ$താതാനം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207213455 വഹീദ
16,വയലിൽ ആസിയ 
മൻ സിൽ ,,പ )ി മു �് വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207213777 ഉഷ
539,ഉലവ6ഴികം,വ ട 

േ� വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207214114 അനിത 864,കൃEണാലയം,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691016

1207214343 മുംതാJ .M
520,കുളQര 

വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207214859 സീന#ുബീവി

464,കൂ$ിQൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,വ ട േ� 

വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207214894 എ.ആർ .സിമി
309,ജൻ മ#ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207214932 സജിന
212,അoമൽ 

മൻ സിൽ ,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207214971 ഉഷാകുമാരി
17,പടി+ാേ, നാടാർ 

വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207218113 റംലാബീവി
84,മുരു>ല കു?്  

കിഴ�തിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207218149 മിനി
490,ഇ2ാനുേവൽ ,,വടേ�

വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207218324 ആമിന
734,അൻ സി 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207218736 സുജ
374,ബൽ�ീJ 

മൻ സിൽ ,പളളിമു�് വടേ�വിള വടേ�വിള 691010
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1207218741 ഷാനി
542,ഉലക5ഴികം,പളളിമു

�് വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207219068 ഷീല
527,േദവി 

നിലയം,പ$#ാനം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207219086 സിgധു
2129,േദവി 

നിലയം,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207221121 സിമി 380,ആദർ� ,,പ$#ാനം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207224034

ഫാ#ിമാബീ
ഗം

511,വയലിൽ പു#ൻ വീ� , 
വടേ�വിള 

,െകാല�ം.,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207224051

സുനിതാകുമാ
രി

282,കൃEണ, ഹൗJ - 

97,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207224099 മുംതാJ
634,താoമൻ സിൽ ,വടേ�

വിള,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207224261 സബീന

1361,പ)ിയഴിക#് , 
മണ�ാ� , 

വടേ�വിള,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207224360 വഹീദ ബീവി
328,അൽ അമീൻ  
മൻ സിൽ ,പളളിമു�് വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207224524 വിജയ-ശീ

21,പാ$#ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,വയലിൽ 
വീ� ,വടേ�വിള,വടേ�

വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207224642 ഷാമില
296,കുളQര 

വീ� ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207224652 ഹയർനിസ

60,േപാളയിൽ 
വയലിൽ ,മണ�ാ� ,വടേ�

വിള,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207224660 ൈഷലജ
214,ആശാനഴികം,വടേ�

വിള,,അയ#ിൽ വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207228565 മ�ു
486,വയലിൽപു#ൻ വീ�,

െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207228572 താഹിറ
137,ആൽഫിയ 
മൻ സിൽ ,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207228950 റ}മ#് 
484,ഫാ#ിമ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207229183 േരാഹിണി
277,9ാവിള 

വീ�,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207230118 സീന#് 268,സീനാ മൻ സിൽ ,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207231050 സജീന
449,എ.എJ.മൻ സിൽ ,വട

േ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207231102 സീന#് 
70,കിളി�ൂ$ിൽ 
ഹൗJ,പ)ിമു�് വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207232445 ൈഷമ എJ 936,ഹ?േകാേ$o,മാടൻ നട വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207233443 അ<ിളി
510,ൈതേവലിെത�തിൽ ,വ

ടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207234024 െഷഫിന എJ
436,ആമിനാമൻ സിൽ ,വട

േ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207235671 െലനി 142,ബത�േഹം,പ$#ാനം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207236577 ജയ>ി
232,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,സ�ാരിമു�് വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207237430 യേശാദ േദവി 74,െതാടിയിൽ വീ�,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691004
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1207239763 നൗമി
626,സ\ഹാന 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം വടേ�വിള വടേ�വിള 691011

1207240336 മ�ു
532,ഇ�N�ൽ 
വീ�,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207240993 രജനി
392,അന(ു 

ഭവനം,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207241516 ഉഷാറാണി
491,പു#ൻ െതാടിയിൽ 

വീ�,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207242714 െഷർളി
517,തvിൽ 

അലൻ വില�,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207244933 സജില
538,ഉലക5ഴികം,വടേ�വി

ള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207245814 ഷിജി
472,പുണhം,-ശീനാരായണ

പുരം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207246611 മXജു സുനി
247,സുനിൽ 

ഹൗJ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207247302 സലീന
1636,സുൽ#ാന 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207248548 റംസിയ
78,സുമvാ 

മൻ സിൽ ,പ)ിമു�് വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207248716

സഫീത പി 
െക

189,സീന#് 
മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207249181 സബിത

1421,വ�ല 
നിവാJ,-ശീനഗർ -
190,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207249460

ആലീJ 
േഡവിk 565,ബേഥൽ ഹൗJ,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207250821 ശhാമള
284,കുേ?ൽ 

വീ�,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207253475 സ>ാനവല�ി
712,എംഎJ ഭവൻ  

വ)�വൻ തറ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207253477 സുനിത എJ
390,സുമിയ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207253656 ഷീജ ബി
498,മണ�ാ� വയലിൽ 

വീ�,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207253790 -പസ?
355,മൂ�നാർ 

ലUംവീ�,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207253855 അ<ിളി
113,ജയാനിവാJ,പ$#ാ

നം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207254664 രമാേദവി
78,ഇടയ#ു 

കിഴ�തിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207255085 ബി(ു
122,േമേചരിയിൽവീ�,പു>

ല#ാഴം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207256458 ഷാഹിദാബീവി
306,േകാേളo  നഗർ -

96,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207257343 താഹിറാബീവി
348,ഇജാJ  മൻ സിൽ , 

നhൂ നഗർ -87,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207257544 അനിത
516,റാബിയ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207258375 ബീന എJ
256,ഗസാനി 

േകാേ$o,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207258566 ഷംല

687,പഴനില#് 
െതാടിയിൽ ,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ� വടേ�വിള വടേ�വിള 691010
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1207258605 മിനി 645,മകയിരം,,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207258760 കhEണകുമാർ
842,സXജN 

ഭവനം,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207259012 സലീന
435,തJ ലി 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207259065 സുഗുണ
1985,എJഎJ 
ഭവൻ  ,കട�ാ�ട വടേ�വിള വടേ�വിള 691008

1207259229 ഷാഹിദ
717,വ)�വൻ തറെതാടിയി

ൽ ,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207260223 സഫറ#് 

301,പഴനില#് 
െതാടിയിൽ 

വീ�,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207260382 -പീതാകുമാരി
519,ൈതേവലി 

െത�തിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207260467 സജിന 191,തുഷാരം,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207260906 സരിത
144,ചരുവിളവീ�,വടേ�

വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691583

1207260961 േരഖ രാജൻ
338,സൂരhനിവാJ,വടേ�

വില വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207261103 റാണി പി
386,റാണി 

ഭവൻ  ,പ$#ാനം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207261152 സിgധു എJ
427,വട�v#് 
വീ�,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207261316 ലിദിയ 57,മംഗല#ു വീ�,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207261324 ര�മി ഭാനു
569,രജിതാഹൗJ,പ$#ാ

നം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207261387 -ശീകല
565,Jേനഹ 

സാ-(ം,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207261618 േ-പമലത
873,അനിൽ 

നിവാJ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207261646 സുമv
62,നടീലഴിക#് വീ�,പ 

)ി മു �് വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207263079 നബീല എH്
772,നബീല 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207263514 നസീറ
195,ഷാഹിദ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207263603 സജില
148,എJ.എJ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207264442 കലാേദവി
390,അമല 

മ(ിരം,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207265232 ഫാ#ിമ
208,അൽഫിയ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207265264 അഷീദ
435,ഫിർദൗJ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207265618 െനജീന
183,ഇദരീJ 

വില�,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691001

1207266885 സുജ.ആർ 457,സൂരh,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207266996 ഗിരിജ
238,േചാ@ര 

െത�തിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207268195 സുനിതാബീഗം

745,വടേ�അv#് 
ഖാലി/ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207268677 ഷംനേമാൾ
61,ൈഷമ 

മൻ സിൽ ,പ)ിമു�് വടേ�വിള വടേ�വിള 691010
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1207268700 തമീമ
382,അമീർ 

മൻ സിൽ ,മാടൻ നട വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207269157 ഹസീന ബീവി
35,പറ@ിമാം 

വിള,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207269270 ഗിരിജാ
167,വിളയിൽ 
വീ�,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207269529 കവിത.െക.വി
308,വീണ 

ഭവൻ  ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207270306 സരിത
300,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,പ)ിമു�് വടേ�വിള വടേ�വിള 691011

1207271481 ഷീജ
360,അനീE 

നിവാJ,േപാളയേ#ാ� വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207271739

ഷംന 
ഷിഹാബുദീൻ

89,ഷാ 
മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207272005 കുമാരി എം 381,പുEപ മ(ിരം,െകാല�ം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207272258 ര}ന
839,നJ റ#് 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207273166 ഷംല
64,ഫാ#ിമ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207273335 ജയകുമാരി
1963,േവലം വയലിൽ 

വീ�,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207273903 ൈഷലജ
209,സബീന 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207273925

സജീനാബായി 
ഇ

341,താജുxീൻ  
വില�,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207274053 നിസ എJ
561,നിസാ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207274196 സജീന
596,തvിൽ 

െത�തിൽ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207274634 സജുമബീവി
63,പി െക എം 

െഹൗJ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207274751 സുബി
1,പ)ിയഴിക#് 
വീ�,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207274870 ഹസീന
847,െതാടിയിൽ 
വീ�,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207274918 രമh എH്
523,സൗപർ]ിക 
നിവാJ,പ$#ാനം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207275754 റജൂലാ ബീവി
152,റഹുമ#ു 

േകാേ$o,പളളിമു�് വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207275932 ഷ} ന ഖാൻ 401,അനശCര,പ$#ാനം വടേ�വിള വടേ�വിള 691021

1207276471 ആതിര രാo 865,കാർ#ിക,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207276669 െജസീനാബീവി
1,പു#ൻ പുരയിൽ ,വടേ�

വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207280669

ഹസീന 
ഹാരീJ

703,സജീന മൻ സിൽ 
-കസ5്  നഗർ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207281894 മായ എ

456,ശംഖുമുഖ#് 
കിഴ�തിൽ 

-ശീനഗർ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207285370 എലിസബ#് 

335,െചറുപുEപ 
വിലാസം വീ� ഭാവന 

നഗർ ,കട�ാ�ട വടേ�വിള വടേ�വിള 691008
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1207286250 െക മാലതി
365,കാ+ിരം◌ംവിള 

ഹരി-ശീ നഗർ ,മു)�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207286756 ജയലU് മി
969,ആ¡�ണെത�തിൽ ,ജ

നകീയ നഗർ വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207287471 റസീന

976,ഫിേറാസിയ േകാേ$o 
എJ െക 

നഗർ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207287525 ഫാ#ിമ
137,ൈലല മൻ സിൽ 

ഉദയ-ശീ നഗർ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207287683 സജീല
70,മുരു>ല 

കിഴ�തിൽ ,വട�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207287942 െഷഹീന
375,വയലിൽ വീ�,േതജJ 

നഗർ വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207288365 സാബീറാബീഗം
387,ഫാ#ിമ 

മൻ സിൽ,സ�ാരിമു�് വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207288781 െഷ\ന
81,വിളയിൽ വീ�,ഐകh 

നഗർ വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207290343 -ശീജ

1333,കുറുേബലിൽ 
പടിഞാ,തിൽ ആദിതൃ 

നഗർ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207291633 ൈഷനി
2310,സഫീലാ മൻ സിൽ 
ത$ാമല നഗർ ,ത$ാമല വടേ�വിള വടേ�വിള 691020

1207291662

തിരുമല 
െശൽവി

473,ഗേണ� ഭവൻ  
ഉദയ-ശീനഗർ ,വടേ�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207291992 -പിനാേമാൾ

723,െഷമീമ 
മൻ സിൽ ,-കെസൻ ്റ നഗർ 

മണ�ാ� വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207295046 ൈഷനി ബി

705,കളിയിൽെതാടിവീ� 
പാ$#ിൽകാW 

നഗർ ,പാ$#ിൽകാW വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207295750 വിജി

733,ആയിര#ഴികം 
മു)് വിള 

നഗർ ,മു)�വിള വടേ�വിള വടേ�വിള 691010

1207014365

ആരതി 
അഗ�ിൻ

93,ആ,�കാൽ 
പുരയിടം,,െകാല�ം വ$�ായൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691001

1207021089

േയശുദാJ 
എൽ

883,പുളിമൂ$ിൽപടി+ാ,
തിൽ ,ക?ിേമൽേചരി 
കാവനാ� പി ഒ വ$�ായൽ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207024394 സജിത
1197,ഇട[�ളളി 

െത�തിൽ ,ക?ിേമൽ വ$�ായൽ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207025942

വി . 

ജയലU് മി 
അ2

570,ജയലU്മി 
നിവാJ,ക?ിേമൽ വ$�ായൽ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207027721 സീതാലU് മി
1117,െകാQിണി�ുടിയിൽ ,

െകാല�ം വ$�ായൽ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207014320

ഗീതാകുമാരി 
ബി 591,ആന(ഭവൻ  ,കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207032017 ൈബജു ജി 1379,ധനh,വളളി�ീR വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207031162 കല��ാണി 1833,എ-ബാം മഠം,െകാല�ം വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207031459 അനിത. ആർ

1338,ഐശCരh നിവാJ 
വാറിൽെത�തിൽ ,കാവനാ

� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003
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1207031463 സുധ
1689,െച@ുള#്  

വീ� ,രാമൻ �ുളQര വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207031492

ൈശലജാകുമാ
രിഎH് 

731,ക?ിേമൽേചരി 
മരു#ടി,ക?ിേമൽേചരി 

മരു#ടി വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207031623 -ശീേലഖ എJ
150,തേ[ഴ#ുെത�തിൽ 
ആർഷ നഗർ,കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207031771 ഗിരിജ

2164,ക]ൻ േ�ാ$്  
കിഴ�തിൽ ,രാമൻ കുളQര

 ആലാ$�ംകാW വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207031882 ബിജു
12,ലU് മിവിലാസം,വ$�ാ

യൽ വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207032146 അ2ിണിയ2

1172,9ാേ#ാ$ിൽ 
ക?ിേമൽേചരി,കാവനാ� 

െകാല�ം വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207032352 -പസ?

1200,പാറN�ൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള

Qര വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691581

1207032615 ഓമന എ 1995,േതാ$�വ,കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033780 രമണിയ2
1728,മണിയ#്  
വീ� ,കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033785 സുഹറാബീവി
123,വN�ൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,,കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033865 വിജയലU് മി
1788,കരി<ുവയലിൽ 

പു#ൻ  വീ� ,,കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207033913 -പീത
1618,േവളZർ 

െത�തിൽ ,കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207034022 കു+് മു#് 
74,മു$റ 

വട�തിൽ ,കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207034035 രTന2

1049,നളവിലാസം 
ക?ിേ2ൽ 

േചരി,കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207034052 അ<ിളി
727,െകാ[�പുരN�ൽ ,കാ

വനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207034171

-പമീളാറാണി.
എ

340,മു)േകാ$�വീ� ,കാവ
നാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207034233

ബി(ുകhEണ
ൻ  എH്

730,െപരുംേ#ാട#്  
െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207034302 ആന(വല�ി
257,ഇട�ാ$ഴി 

വട�തിൽ ,ശൂരനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207034361 മല�ിക 2370,സൗമhഭവൻ  ,കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207034441 െചല�2

749,മല�േ=രിൽ 
വടേ�തിൽ ,ക?ിേമൽേച

രി വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207034538

എJ 
രാധാരമണിയ

2ാൾ
366,മുളളൻ േകാ$്  

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207035088 അനിതകുമാരി
1278,ക6�ാ$്  

െത�തിൽ ,കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207035092

അdദുൽഖ
ലാം

65,മു$റവട�തിൽ ,കാവനാ
� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003
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1207035221 നബീസ#് 
1426,മല�േശരി 

വട�തിൽ ,കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207035667 ഓമനയ2
553,മു)ൻ േകാ$്  

കിഴേ�തറയിൽ ,കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207035699 േദവകിയ2
337,ഇട�$ാഴിെത�തിൽ ,

കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207035720 ഇ(ിര
1115,തറേമൽ 

വട�തിൽ ,ക?ിേമൽ വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207035785 ഷീന
29,പാറ�ൽെത�തിൽ ,ശ

~ികുളQര വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691581

1207038414 അനിതകുമാരി
608,വാവറ െത�തിൽ 
ക?ിേമൽേചരി,മരു#ടി വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038543 ബി(ു
2169,ജിതിൻ  

നിവാJ,ആലാ$�കാW വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038687 കാ�ന

246,േവനൂർ 
വട�തിൽ ,ക?ിേ2ൽേച

രി,,മരു#ടി വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038748 രാധാകുമാരി
1124,േകാ>റെത�തിൽ ,കാ

വനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038750 സgധh
155,-ശീഭവൻ  ,,ശ~ികുളQ

ര വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207038830

ലU് മികു$ിയ
2

2204,േഗാപി നിവാJ 
ക?ിേമൽേചരി 
മരു#ടി,മരു#ടി വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207039059 സരസCതി
662,െകാല�േ#ാ$ിൽെതേ�

തറ,കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207186793 ച-(ിക
13,പാറN�ൽെത�തിൽ ,ശ

~ികുളQര വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691581

1207186903 അംബിക
400,പാറN�ൽെത�തിൽ ,

ശ~ികുളQര വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691581

1207186924 ആശ പി
295,ഉ]ിഭവൻ  ,ക?ിേ2
ൽേചരി,,ശ~ികുളQര വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207186980 മരിയദാസി
69,മു$റവട�തിൽ ,ക?ി
േ2ൽേചരി,കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207187013 േ-ഗസി
2360,പുളീN�ൽതറയിൽ ,

കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207187068 പIാവതി
1,മൂ?് െതQിൽപടി+ാ,

തിൽ ,ശ~ികുളQര വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691581

1207187129 സുദർശനൻ
2396,പുളിമൂ$ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,,കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207196860 -പഭാവതിയ2
1140,തേമൽ 

വട�തിൽ ,ക?ിേമൽേചരി വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207208143 ലത ബി

136,പാറN�ൽ 
കിഴ�തിൽ ജി#ു 

നിവാJ,മീന#ുേചരി   
കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207208932 ഷീജ
1306,പുളിN�ൽ 

കിഴ�തിൽ ,,കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207212062 െജസീന
598,കിഴേ�ഇടനാ$്  
വീ� ,ശ~ികുളQര വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207212504 സുമ

1576,ഓേലഴ#ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,രാമൻ കുള

Qര വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003
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1207214190

വിജയൻ  
പിളള

1523,വാഴ�)ിൽ 
വീ� ,മരു#ടി വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207215341 ബി(ു
1221,േതാ$�വാ 

കിഴ�തിൽ ,മരു#ടി വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207221789 ഗീത

1105,തറേമൽ വട�തിൽ 
േരാഹിണി 

ഭവൻ  ,കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207230737

ഫാ#ിമ 
ആ5ണി

986,േവനൂർ 
വട�തിൽ ,മരു#ടി വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207230750 വ�ല എJ

1357,ആലാ$്തറ 
ക?ിേമൽേചരി 
കാവനാ�,കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207231089 പാമി
667,േവനൂർ 

വട�തിൽ ,മരു#ടി വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207234300 ബി(ുേമാൾ
25,പു#ൻ പുരN�ൽ ,ശ

~ികുളQര വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207236314 എJ . ശhാമള
1554,െകാ[�വീ�,രാമൻ കുള

Qര വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207237281 അജിത
1141,തറേമൽവട�തിൽ ,ക

?ിേമൽ വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207242903

ജയ-ശീ എJ 
ആർ

856,മണയിൽ ,ശ~ികുളQ
ര വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207243722 മിനി
481,മു$റവട�തിൽ ,കാവ

നാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207247369 ബി(ു
1762,ന<hാരv#് 
വീ�,വ)ി�ീR വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207252245 -ശീലത
600,വയ�ൽ 

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207261399 സുബീന
1181,ക)ാ$് 

പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207262474 രാധിക
257,മല�േ=രി 

വട�തിൽ ,കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207263444 മ�ു
1121,കാർ#ിക 

സദനം,ക?ിേമൽേചരി വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207263608 ദർശന
224,ആ$റ 

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207267846 സരിത
296,വാറിൽ 

െത�തിൽ ,ക?ിേമൽ വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207269030 സിgധു.എൽ
1283,േപാQട 

െത�തിൽ ,മരു#ടി വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207273120 അനില
1395,വN�ൽ 

പു#ൻ വീ�,കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691581

1207274222 വിജയലU്മി 811,സായി ഭവൻ  ,കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207274640 -പിയ പി
811,സായി 

ഭവനം,കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207277030 ഷീല കുമാരി

1554,പതി[ം വീ� 
ക?ിേമൽേചരി  

ആദിതhനഗർ ,കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207279597 റഹീയാന#് 

1708,മല�േ=രി 
കിഴ�തിൽ ,ക?ിേമൽ 

േചരി വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207293285 മിനി

1991,കരുനാ$് 
കിഴ�തിൽ ,ക?ിേമൽേച

രി  കാവനാ� വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

Page 723 of 784



Ration card No Name Address Ward village pincode

1207295969 സുനിത

2148,േപാQട 
പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേമ

ൽേചരി മരു#ടി വ$�ായൽ ശ~ികുളQര 691003

1207080390 ഹലീമ
375,കാരംേകാ� 
വീ�,ഉമയനല�Zർ വ)ി�ീR ഇരവിപുരം 691589

1207091243 മണി
1787,ഒള��പടി+ാ,തിൽ ,

മരു#ടി വ)ി�ീR ഇരവിപുരം 691019

1207247282 ,ി.െക.വഹീദ
135,ബീമാമാഹൽ,േപാേ�ാ

ഫീJ ജംsഷൻ വ)ി�ീR ഇരവിപുരം 691011

1207264406 േറാബിന
16,െവളിയിൽൈപനുംമൂ$ി

ൽ ,ഇരവിപുരം വ)ി�ീR ഇരവിപുരം 691011

1207278862 രമh 113,കല��വിള വീ�,മQാ� വ)ി�ീR കിളിെകാല�Za 691015

1207279200 ഫാ#ിമ
994,െകാടിയിൽ 
െഹൗJ,മQാ� വ)ി�ീR കിളിെകാല�Za 691015

1207206547 േമരി വൽസല 9,വ$#റ വീ� ,ഒ◌ാണ<ലം വ)ി�ീR കിഴേ�കല�ട 691502

1207210102 -ശീജാ
184,ആരhാ 

നിവാJ ,കിഴേ�കല�ട വ)ി�ീR കിഴേ�കല�ട 691502

1207287468 ജയലU്മി

296,ബാബു 
ഭവനം,േകാളേ=രി   

ആലുംമൂ� വ)ി�ീR െകാ,@ര 691577

1207001125 അ�ു
1382,േറാJ 

ഫീൽk ,ആ-ശാമം വ)ി�ീR െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004416 സരHമമ 1342,െതQിൽവീ� ,ആ-ശാമം വ)ി�ീR െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004567 രു{ിണി
594,ക<ികകംേകാളനി,ആ

-ശാമം വ)ി�ീR െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207004610 േലഖ 302,-ശീ വിലാസം,ആ-ശാമം വ)ി�ീR െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207005773 നളിനി

1122,ൈസനd 
മൻ സിൽ ,േദശിംഗനാ� 
നഗർ -111,,ആ-ശാമം വ)ി�ീR െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207030638 ശശികല
1680,െവ$യിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207031208 സുൈബദ
1139,കാ$v#്  
വീ� ,,കുരൂ��ഴ വ)ി�ീR െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207209079 േലഖ
1066,ന<ാര#്  
വീ� ,ആ-ശാമം വ)ി�ീR െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207215774 ഉഷ.എJ
537,ആറാ$�കുളം 
വട�തിൽ ,ആ-ശാമം വ)ി�ീR െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207215775 ബീന
1131,േചേ�ാ$� 
വയലിൽ ,ആ-ശാമം വ)ി�ീR െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207239639 റാഹ#ുനിസ 558,ത[,ഴിക#്,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207261323 സുനിത
1068,ന<ാര#് 
വീ�,ആ-ശാമം വ)ി�ീR െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207272120 നിഷ.പി 390,ന(നം,ആ-ശാമം വ)ി�ീR െകാല�ം (ഈ�്) 691002

1207216479 അനീസ
1558,എൻ  .എJ .മൻ സിൽ ,

രാമൻ കുളQര വ)ി�ീR െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207006589 നൂർജഹാൻ
3,മിഷhൻ േകാ<ൗ6് ,പ$

#ാനം വ)ി�ീR െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207029121 ൈഷല.എJ
242,േകാ$��റ#്  
വീ� ,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR െകാല�ം (െവ�്) 691003
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1207029262 സൗദാബീവി
1449,നാസീം 

മൻ സിൽ ,,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207029694 അനിത
0,പന മൂ$ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,മുള@ാടകം വ)ി�ീR െകാല�ം (െവ�്) 691012

1207030750 ഓമന
868,േകാടിയിൽ 

െതേ�#റ,,െകാല�ം വ)ി�ീR െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207031080

േമാഹനകുമാ
രി

1475,െവ$യിൽപടി+ാ,
തിൽ ,െകാല�ം വ)ി�ീR െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207031110 ശാ>2
1558,െകാ[�കണിേ[രി,

െകാല�ം വ)ി�ീR െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207033208 ജയ-ശീ
522,അ<ാടിയിൽ ,രാമൻ കുള

Qര വ)ി�ീR െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207207292 സുമംഗല
392,കളി��റ#്  

കിഴ�തിൽ ,വളളികീR വ)ി�ീR െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207227857 എൽ .ഉമാേദവി 0,െക$�Qേ=രി,ആ-ശാമഠ വ)ി�ീR െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207228779 സുജാത 1003,ച-( ഭവനം,ആ-ശാമം വ)ി�ീR െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207240426

അൽേഫാൺസാ
 ത@[ി 375,കു�ി$ഴികം,കാവനാ� വ)ി�ീR െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207250155 സgധh
1634,കണിേചരി 
വീ�,രാമൻ കുളങര വ)ി�ീR െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207250265 മിനി
177,-ശീകൃEണ നഗർ -

228,ആ-ശാമം വ)ി�ീR െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207276575 അസീന എ
498,മുതിരv#് 
വീ�,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207282981 രജനി
513,കുളQരവീ�,ആ-ശാമം

 െവ�് വ)ി�ീR െകാല�ം (െവ�്) 691015

1207276638 ൈസദ
700,കാ#ുഭവൻ  ,കാരംേകാ

� വ)ി�ീR ചിറN�ര 691579

1207028596 ആർ .മിനി

784,ലU് മി 
ഭവൻ  ,പനമൂ� 
അ�ാലു2ൂ� വ)ി�ീR തൃ�ടവൂർ 691601

1207280799 സിജി

793,െവ$#് 
കിഴ�തിൽ ,നീരാവിൽ 
െപരിനാ� പി ഓ വ)ി�ീR തൃ�ടവൂർ 691601

1207035651 റഹിയാന#് 
456,ഹ�ിം 

മൻ സിൽ ,കാ+ിരംകുഴി വ)ി�ീR തൃ�രുവ 691601

1207187802 ലത

921,എം എൽ 
ഭവൻ  ,നടുവില�ര 

മുഖ#ല വ)ി�ീR തൃേ�ാവിൽവ$ം 691577

1207282371 രിജി
923,രാജി ഭവൻ    
നടുവില�ര,മുഖ#ല വ)ി�ീR തൃേ�ാവിൽവ$ം 691577

1207262514 പുEപറാണി
4,സുനാമി `ാ,് 

കുറുമ6ൽ ബി,പരവുർ വ)ി�ീR പരവൂർ 691301

1207059584 െകനിർ2ല 176,വയലിൽ വീ�,മQാ� വ)ി�ീR മQാ� 691015

1207203118 േജാളി
181,െജ.എം.െജ. 

ഹൗJ ,മQാ� ,,മQാ� വ)ി�ീR മQാ� 691015

1207229485 സതി
579,പാ��കാ$ിൽ 
കിഴ�തിൽ ,മQാ� വ)ി�ീR മQാ� 691015

1207239672

ജയലU് മി 
ആർ

135,സബിൻ  
നിവാJ,മQാ� വ)ി�ീR മQാ� 691015

1207240601 ഫസീല
235,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,മQാ� വ)ി�ീR മQാ� 691014
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1207267774 ഹരിത
277,കാ+ിേരാടൻ വിള 

വീ�,മQാ� വ)ി�ീR മQാ� 691015

1207278868

ഡയാനാ 
െജയിംJ 70,കുഴിവിള�ാ�,മQാ� വ)ി�ീR മQാ� 691015

1207278813 ശരണhാരാo 620,ലാവണhം,മQാ� വ)ി�ീR മQാ� 691015

1207280430 സൗമh െക
163,ഗൗരി നിലയം 

ശിവനഗർ ,മQാ� പി ഒ വ)ി�ീR മQാ� 691015

1207085195 സാdജാൻ
456,ചി?ു 

വിഹാർ ,പ)ിമു�് വ)ി�ീR മു6N�_ 691011

1207254518 നിഷ
591,അനനhഭവനം,ഇരവി

പുരം വ)ി�ീR മു6N�_ 691011

1207254740 ഷീബ
905,ബിJമി 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം വ)ി�ീR മു6N�_ 691303

1207271861 സിനു റഷീ/
60,സിനു 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം വ)ി�ീR മു6N�_ 691011

1207273818 സുനി എH്
1009,ബീമാ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം വ)ി�ീR മു6N�_ 691011

1207077698 രXജിനി
911,വൃ(ാവനം,നടുവില�

ര വ)ി�ീR വടേ�വിള 691577

1207081637 േരണുക 597,ത<ിഭവനം,അ#ിൽ വ)ി�ീR വടേ�വിള 691021

1207205289 ലളിത. ബി 152,ജ�#ിൽ വീ� ,െകാല�ം വ)ി�ീR വടേ�വിള 691010

1207213296 സുൽഫിയ#് 
792,പാലവിള 
വീ� ,വടേ�വിള വ)ി�ീR വടേ�വിള 691021

1207224361 മിനി
401,ദീപിഹൗJ ,വടേ�വി

ള വ)ി�ീR വടേ�വിള 691010

1207224495 െനജിയ#് 
851,െവളിയിൽ 
വീ� ,വടേ�വിള വ)ി�ീR വടേ�വിള 691010

1207230914 വഹീദ 168,മാ[ംവീ�,വടേ�വിള വ)ി�ീR വടേ�വിള 691010

1207241415 ഷമീന എൽ
369,െനടിയവിള 
വീ�,വടേ�വിള വ)ി�ീR വടേ�വിള 691010

1207245686 അജിത
207,കടകംപ)ിവീ�,വട

േ�വിള വ)ി�ീR വടേ�വിള 691010

1207249915 എJ .സുധ 266,ശബരീE,വടേ�വിള വ)ി�ീR വടേ�വിള 691010

1207251020 ഉഷ
287,ബാബുമ(ിരം,വടേ�

വിള വ)ി�ീR വടേ�വിള 691010

1207262034

അനീഷേമാൾ 
എം.എJ

401,ഷഫീ�് 
മൻ സിൽ ,വടേ�വിള 

നഗർ വ)ി�ീR വടേ�വിള 691010

1207265558 ഷമീനാനിസാം
704,ഷിയാJ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വ)ി�ീR വടേ�വിള 691010

1207272487 മXജു 298,-ശീലU്മി,വടേ�വിള വ)ി�ീR വടേ�വിള 691010

1207279091 അജീനാ

1009,പുതുകുളQര 
വയലിൽപു#ൻ വീ�,വട

േ�വിള വ)ി�ീR വടേ�വിള 691010

1207279129

നബീസ#്  
ബീവി

464,േതവരഴിക#് വീ�  
വടേ�വിള നഗർ,െകാല�ം വ)ി�ീR വടേ�വിള 691010

1207280329 സജീന

1001,പുതുകുളQര 
വയലിൽ ,െന}റു നഗർ 

വടേ�വിള വ)ി�ീR വടേ�വിള 691010

1207281349 സജിതാബീഗം
128,ദിൽസാ 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള വ)ി�ീR വടേ�വിള 691010
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1207281963 ജുൈബരിയ#് 
850,െവളിയിൽ 
വീ�,വടേ�വിള വ)ി�ീR വടേ�വിള 691010

1207282756 മിനി 441,അഖിൽ ഭവൻ  ,മQാ� വ)ി�ീR വടേ�വിള 691004

1207282761 മിനി
797,െത�v#്  ലUം 

വീ�,വടേ�വിള വ)ി�ീR വടേ�വിള 691010

1207283544 ശശികല

436,മ]ാൻ വാതു�ൽ 
വടേ�വിള 

നഗർ ,വടേ�വിള വ)ി�ീR വടേ�വിള 691010

1207284583 ത}സീന

421,പഴ?ില#് 
െതാടിയിൽ 

വടേ�വിള,വടേ�വിള വ)ി�ീR വടേ�വിള 691010

1207286866 ഗീത

506,ൈതേവലിൽ 
െത�തിൽ 

വടേ�വിള,പ)ിമു�് വ)ി�ീR വടേ�വിള 691010

1207290868 മിനീഷാ

182,ബിലാൽ മൻ സിൽ 
-ശീവിലാസം 

നഗർ ,വടേ�വിള വ)ി�ീR വടേ�വിള 691010

1207217662

അനിതാകുമാ
രി

915,വട�ിേനഴ#് ,കാവനാ
� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207216807 -ശീേദവി
1666,ചായ�ാര5v#് ,,രാ

മൻ കുളQര വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207024721

രമാേദവി 
ആർ

594,േകാനാട[ൻ വീ�,കാവ
നാ� കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207028868 ഷഫീ�് 
682,െവള�േ#ട#്  
െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207029995

ഗീതാലU് മി.
എJ

434,ജിH� 
േകാേ$o ,രാമൻ കുളQര വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207030692

വിജയലU് മി
ജി

1284,ചാQാ$്  
പടി+ാ,തിൽ ,രാമൻ കുള

Qര വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207030756 റഹുമ#് 
757,മുലം@ര ലUം വീ� 

ന<ർ 11,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207030776 നബീസ
1006,െവ$ിയിൽ 

പടി+ാ,തിൽ .,,െകാല�ം വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207030858 ത@2അ2
1312,മേനാo 

മ(ിരം,രാമൻ കുളQര വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207030886 ബി(ു
1353,ഒ,പുളിവിളയിൽ ,കു

രീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207030918 മണിയൻ

1271,ചാQാ$� 
വീ� ,സൗഹൃദനഗർ -
178,,രാമൻ കുളQര വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207030940 ഗിരിജ
1044,പനN�ൽ 
വീ� ,വ)ി�ീR വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207030946 ഷീല
1717,കാ$v#്  
വീ�,െകാല�ം വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207031079 മീനാUിയ2
414,േചേന$ഴിക#്  

വട�തിൽ ,,വളളി�ീR വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207031124 ഷിബു
692,ത[െ5കിഴ�തിൽ ,

െകാല�ം വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207031182 സുശീല

15767,െവ$യിൽ 
പടി+ാ,തിൽ,രാമൻ കുള

ങര വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207031235

ആന(വല�ി 
എൻ

1519,വാേഴ#്  
വട�തിൽ ,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003
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1207031257 സgധh എJ
573,ഇല@#്  

വട�തിൽ ,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207031462

വസ>കുമാരി
 ആർ

1349,ചQാ$�കിഴ�തിൽ ,
െകാല�ം വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207031464

സുനിൽ 
കുമാരി 1181,കണിേ[രി,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207031537 രമണി
575,ഇള@#ുവട�തിൽ ,

കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207031546 സുജാത
1356,െവ$യിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,െകാല�ം വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207031594 ഓമനയ2
1188,ചായി�5v#്  
വീ� ,രാമൻ കുളQര വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207031620 അ2ിണിയ2
1392,െകാ[�നട 
െത�തിൽ ,െകാല�ം വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207031651 രമണി
1558,െകാ[�നട 

പടി+ാ,തിൽ ,കൂരീപുഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032532 ലീല
493,കൂ$ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207031696 മ�ു 1581,െതേ�വീ� ,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207031731 ച-(ികയ2

1366,ഒ,പുളിവിള 
കുരീ�Zഴ കാവനാ� പി 

ഒ,കുരീ�Zഴ 
രാമൻ കുളQര വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207031767 അംശേവണി

1482,െവ$യിൽ 
െത�തിൽ കുരീ��ഴ 

കാവനാ� പി ഒ,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207031796 ജയ-ശീ
981,കാവിളയിൽ ,വ)ി�ീ

R വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207031809 ഗീത2
650,കീ�ന വിള പു#ൻ  

വീ� ,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207031833 േരവ2
1346,ചാേQാ$്  

കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207031846 നസീമാകു+് 

2086,മഹാനമൻ സിൽ ,ക?ി
േമൽേ[രി െകാല�ം 
കാവനാ� പി ഒ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207031883 ജയ-ശീ.,ി
664,ഭഗവതിവിലാസം,കുരീ

��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207031898 രാജ2

1042,മ,#് വീ� 
കുരീ��ഴ,വളളി�ീR 

െകാല�ം വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207031905 അ<ിളി
869,കരു$�വിളവട�തിൽ ,
കുരീ��ഴ കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032129 െക.ജയ
438,എലിെവ$#്  
വീ� ,വളളി�ീR വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207031963 ആ|J
1305,െബസിെഡയിൽ ,കുരീ

��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207031970

യ�േസനിയ
2

434,പാല�ാ$�കിഴ�തിൽ ,
കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032002

സരസCതി 
അ2 ബി

213,വളളികീR 
വട�തിൽ ,കുരീ��ഴ 

കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032005 സീന#് ബീവി
1680,കിഴേ�േകാ$�ർ 
വട�തിൽ ,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003
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1207032052 രാജ2
582,സുേരEഭവനം,വ)ി

�ീR വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032114

മേഹE യു 
െക 806,സായിഭവനം,െകാല�ം വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032132 ത@2
105,മര�ാഴ#്  

െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032143 കു+ുേമാൾ
914,േകാനാട[ംവീ� 
കുരീ��ഴ,െകാല�ം വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032147 ഷീല

956,േശാഭനാമ(ിരം 
കാവനാ� പി 
ഒ,വളളി�ീR വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032164

ലU് മികു$ിയ
2

168,കണിേ[രിവട�തിൽ ,
രാമൻ കുളQര വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032191 വിജയകുമാരി
1238,ആേരhഴ#് കിഴ�തി

ൽ ,രാമൻ  കുളQര വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032202 േമാളി

1535,കാ$v#്  
കാവനാ�,കുരീ��ഴ 

കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032247 ഷീല
1390,െനടുംപുരയിടം,കുരീ

��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032259 -ശീകുമാരി
626,മു�ാര#ിൽ 
വട�തിൽ ,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032304

എ.അv�ൻ പി
ളള

812,പു#ൂർവീ� ,സംഗീത 
ജംsഷൻ   കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032356 െകാ[�ബീവി
379,മരN�ാഴ#്  

െത�തിൽ ,വ)ി�ീR വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032419

മാർ-ഗ,് േബാJ
േ�ാ 215,-ശുതിഭവൻ  ,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032430 രജിത 947,േത>ുർവീ� ,വ)ി�ീR വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032469 തുളസി
164,ക?ിേയൽ 

കിഴ�തിൽ ,വ)ി�ീR വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032474

സേ>ാEകുമാ
ർ .,ി

928,െവള�#ിടം 
പുരയിടം,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032480 സാവി-തി
1023,കീ�ിനാവിളെത�തി

ൽ ,വ)ി�ീR വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032484 ശകു>ള
392,ആേറാഴ#ുകിഴ�തി

ൽ ,രാമൻ കുളQര വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032502 േമാളി.െക
929,െവള�#ിടംപുരയിടം,

കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032537 അനിയ2
1081,േതാ$�വാെത�തിൽ ,

കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032559

റഹിയാന#്  
ബീവി

650,വട�ിനഴിക#് 
പടി+ാ,തിൽ,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032563 രവീ-(ൻ 123,െചറുകരവീ� ,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032571 ശാ>2
804,ചാേരN�ൽവീ� ,കാവ

നാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032576 ലീലാവതിയ2
1021,െവളിഅv#ുപു#

ൻ വീ� ,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032583 സരിത
1130,പര<ിലഴിക#്  

വീ� ,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032592 ലളിത2
387,പടിയാണ#് 
വീ�,വ)ി�ീR വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003
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1207032597 രാധാമണി
648,െകാല�5v#ുകിഴ�

തിൽ ,വളളി�ീR വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032604 േബബി
844,പു#ൂർ ,െത�തിൽ ,,കാ

വനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032608 സാബിദാബീവി 1101,വാഴ�ളളിൽ ,െകാല�ം വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032611 സുഹുർബാൻ
836,പു#ൂർ 

അv#് ,കൂരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032639 ലത
730,മു�ീര#ിൽ 
െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032645 ശശികുമാരി
1442,െനടുംപുരയിടം,കാവ

നാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032647 സുശീല
763,ക?ിേമൽ 

വട�തിൽ ,ശ~ികുളQര വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032668 േ-തസh2
843,പൂ#ുർെത�തിൽ ,കു

രി��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032675 നൂർജഹാൻ
465,പനമൂ$ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032686 ആ|J
1213,പു#ൂർെത�തിൽ ,കാ

വനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032687 ലീന
396,െത�ിനഴിക#് 

പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032693 ത@[ി
1444,െനടുംപുരയിടംലUാ

വീ� ,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032694 സുശീലാ2
614,കാ�ാ5v#Cീ� ,കാവ

നാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691001

1207032697 ശhാമള
279,പു#ുർെത�തിൽ ,െകാ

ല�ം വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032702

ആതിര െജ 
ആർ

739,വട�ിനഴിക#ു 
െത�തിൽ ,വ)ി�ീR വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032730 ലU് മിനാ�
428,േചനാ$ഴിക#് ,കുരീ��

ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032748 ഷാഹിദ
537,വാളാംേചരിയിൽ ,കുരീ

��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032749 ബി(ു എJ
1666,പാേലാ$്  

പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032793 വിദhാ േദവി 836,അഭി ഭവൻ  ,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032794 സിtു
1454,ച�ി[ിേനഴിക#് ,കാ

വനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032815

ശാ>കുമാരി 
അ2

971,ശാ>ാഭവൻ  ,കുരീ��ഴ 
കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032949 സീന
1062,എJഎJ 
നിവാJ ,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207032987 ലളിതാ2
1306,മുതിരഴിക#്  
വീ� ,രാമൻ കുളQര വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207033082 നിർ2ല
862,െനബിൻ നിവാJ ,പടി
+ാേ,ട#് ,,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207033084 െബ,ി
1791,തു6#ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207033133 ജയ-ശീ 1123,മായാമ(ിരം,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003
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1207033232 ലതാഭായി 530,വിളാേചരിൽ ,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207033258 ഉൈസബ
453,കു,ി�ാ$�കിഴ�തിൽ ,

കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207033275 ലീലാമണി

1240,ഒററപുളിമൂ� ,രാമ
ൻ കുളQര കുരീ��ഴ 

കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207033284

ഉഷാകുമാരി 
എൽ

637,ഉഷാലയം,കുരീ��ഴ 
െകാല�ം വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207033293 ശശിധരൻ
266,തു6#ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കുരീപുഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207033347

-പഭാകരൻ പി
) 613,കാ�ൻ v#് ,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207033359 ഗീതാകുമാരി
767,ക?ിയിൽ 

വട�തിൽ ,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207033362 സബിത

209,കൂ$ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,സംഗീതാമു

�് വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207033733

ആനി�ു$ി. 
ൈവ

95,േമബിൾ 
നിവാJ ,അരവിള വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207033756 കു+ുേമാൻ
1099,-പിയ 

ഭവനം,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207033840

വസ>കുമാരി
യ2

11,കിഴേ� 
െപരു<ഴു#് ,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207033896 വTസല
436,പനമൂ$ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207033950 ല#ീസാ
1065,പളളിപടി+ാ,തിൽ ,

അരവിള വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207034038 ലീല
864,ഉരുമാളZർപടി+ാ,

തിൽ ,വളളികീR വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207034139 അ<ിളി
747,വട�േനഴ#്  
െത�തിൽ ,,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207034378 േ-തസh

66,പു#ൂർ 
പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� ,,

കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207034412 രമണി 1121,ശാരദഭവൻ  ,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207034964 സുശീല

798,ആൻ വില� ഭവനം, 

പു#ൂർപടി+ാററതിൽ ,
കുരീ��ഴേചരി വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207186857 ലീല
925,െവളള�േ#ടംപുരയിടം

,വ)ി�ീR വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207186929 െബല�ാ
350,ഇട��#ൂർ 
വീ� ,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207196601 മഹിളാമണി
526,െകാല�5ഴിക#്  
വീ� ,വ)ി�ീR വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207202430 വിജയലU് മി
199,കു,ംപ)ിൽ 

െത�തിൽ ,,കുരീ��ഴേ[രി വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207202490 -ശീജാകുമാരി
103,ആേരhഴ#്  
വീ� ,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207203619

പIകുമാരി 
എJ

1635,കണിേ[രി 
വട�തിൽ ,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207203911 ബി(ു
461,കാ�5v#് ,,കുരീ��

ഴേ[രി വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003
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1207204881 വിജയകുമാരി

363,കരിേനഴ#്  
കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ 

കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207205389 സുഷമ

180,എം. െക. 

നിവാJ ,,കുരീ��ഴേ[രി 
െകാല�ം വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207205623 ലതിക

1566,െവ$യിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,,ശ~ികുള

Qര വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207205653 രജനി
1569,െവ$യിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,െകാല�ം വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207206343 ബി(ു
1358,െവ$യിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,െകാല�ം വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207206806 പുEപലത. ജി
432,െപരുവിേനഴ#്  

പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207207798 ജയലU് മി ഡി 265,വിദhാ ഭവൻ  ,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207207815 ഗീതാകുമാരി
1455,ച�ി[ിനഴിക#് ,കു

രി��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207208147 സജീല
1276,െകാടിവീ$ീൽ ,കാവനാ

� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207209066 സബീന

682,മ,#്  
വട�തിൽ ,കുരീ��ഴ,കാവ

നാ� ,വ)ി�ിR വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207209283

-ശീേദവി  
ആർ

544,ചാN�ാ5v#്,രാമ
ൻ കുളQര വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207210033 ഫിേലാമിന
370,വN�ൽ 

വട�തിൽ ,ശ~ികുളQര വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691581

1207210615 വിജയകുമാരി
246,-പിയ 

നിവാJ ,വ)ി�ീR വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207210617 തമിR െശൽവി
56,േതാ$�വിള 
ഹൗJ ,െകാല�ം വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207212235 െമ,ിൽഡ
175,കൂ$ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207212787 ഷാർമിള
206,െചറുകിടവട�തിൽ ,

െകാല�ം വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207213339 ബി(ു
1687,�ളാവറ 

കിഴ�തിൽ വീ� ,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207214755 സുജാത

941,ത[െ5 
വട�തിൽ ,കുരീ��ഴ 
കാവനാ� പി ഒ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207221603 രാജ2ാൾ

824,വാഴയിൽ 
കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ,കുരീ

��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207222030 േസാഫിയ

1044,പു#ൂർ 
െത�തിൽ ,കുരീ��ഴേചരി,,

കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207222033 സൗമh
932,വലിയവിള,ശ~ികുള

Qര വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691581

1207222120

സുമംഗലീപിള
ള

860,കാ�ാ5v#്  
വീ� ,കുരീ��ഴേചരി,കാവ

നാ� ,വ)ി�ീR വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003
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1207222134 ബി(ു
235,പു#ൂർ 

െത�തിൽ ,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207222149 നാഗ2
2265,ത$ാമഠ#് 

വട�ിതിൽ ,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207227870 ബി(ു 1177,മിഥുല,രാമൻ കുളQര വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207228705 ഷഹീറാബായി
1279,മൂല@രപടി+ാ,തി

ൽ ,മൂല@ര വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207228860 ലവറാ�ിയ
81,പു#ൂർെത�തിൽ ,കുരീ

��ഴ കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207230100 സീമ 367,െകാര$�വിള,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207230811

ജയലU് മി 
എം

415,േചനാ$ഴിക#് 
വട�തിൽ ,വളളി�ീഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207230825 പIജ
755,ആ<ല�Zർ 

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207231294 മ�ു 86,എഴു#ുവിള,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207231390 റാണി
1072,പു#ൂർെത�തിൽ ,വ

)ി�ീR വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207234082 അംബിക
828,െകാല�5v#ു 
കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207234283 ബി(ു
528,വാഴ�ളളിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207234286 സCർ]2

1945,െകാ[�നട 
പടി+ാ,തിൽ ,രാമൻ കുള

Qര വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207237408 റീന
80,പു#ൂർെത�തിൽ ,കാ

വനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207238149 േ-പമലത 1316,വിശാഖം,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207238179 കുമാരി
915,തുറവ�ാ$്,കുരീ��ഴ 

കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207240794 ബി(ു
501,വാളാേ�രിൽ ,വ)ി

�ീR വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207241824 ഷാഹിദ

375,പുറേ<ാ�് 
കു�ി$ഴിക#് 

മീന#ുേ[രി,പരവൂർ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207242245 ഷീബ

656,അശCതി നിവാJ 
മരN�ാഴ#് 

പടി+ാ,തിൽ,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207242722

-പമീള 
െസബാ��ൻ

1179,Jേനഹ സാ-( 
ഭവനം,ശ~ികുളQര വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691581

1207243888 ശhാമള
251,ത[െ5കിഴ�തിൽ 
കാവനാ� പി ഒ,െകാല�ം വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207244060 ലത
595,വട�ിേനഴ#് 
െത�തിൽ ,വളളികീR വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207245794 രTന2  സി

1015,Jമൃതിലയം 
കുരീ��ഴേ[രി,കാവനാ� 

പി ഒ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207248072 നസീമ
331,പാലാഴി 
ഹൗJ,െകാല�ം വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207248567

ലU് മികല 
എJ

172,അംബ 
നിവാJ,രാമൻ കുളQര വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207248576 അനിേമാൾ
827,രേമ�ഭവൻ  ,രാമ൯കുള

Qര വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003
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1207252154 ശാ>ിനി
859,ചായി�5v#്,രാമ

ൻ കുളQര വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207254727 േജhാതി
1515,െനടുംപുരയിടം 

െസൗഹൃദ നഗർ ,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207258449 ഗീതാേദവി
837,തറേമൽ 

പു#ൻ വീ�,വ)ി�ീR വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207259819 -പസ?
1128,കുഴി�രകിഴ�തിൽ ,

ശ~ികുളQര വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207260419 ശശികല 476,േരEമാ ഭവൻ  ,െകാല�ം വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207261402 ദീപ
321,െവ$#് 

കിഴ�തിൽ ,മീന#്േചരി വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207261840 േശാഭാ ബാബു
252,ആേരhR#് 

കിഴ�തിൽ ,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207262375 അശCതി
1103,തു6#ിൽ 
വീ�,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207262969 -പിയ@ 1199,വൃ(ാവനം,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207263494 എJ .അ<ിളി

137,േമ[ഴിക#് 
കിഴേ�തിൽ -ശീ 
ൈശലം,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207266578 നിഷ
445,വട�ിനഴിക#്,െകാ

ല�ം വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207266989 സിനിരാo
1118,ദCാരക 

തറേമൽ ,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207268924

സൂറ#്  
ബീവി

626,െവ$യിൽ 
കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207270206 ഹസീന എJ
1606,സൽമാൻ  

മൻ സിൽ ,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207270318 ലൗസി േമരി
1227,േഹാളി ലാ5്, 
-ശീനഗർ ,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207271147 ഷീബ
802,ആഷി� 

മൻ സിൽ ,കുരി��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207271247 ഷാജിത എൻ
909,െനJ ലിൻ  
മൻ സിൽ ,െകാല�ം വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207272095 െനജീമ
489,ഷിബു 

മൻ സിൽ ,കുരി��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207273904 ൈഷനി
253,മുതിരഴിക#് 

പു#ൻ വീ�,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207275155 ഗിനിത എം
870,വാഴ�)ി 

പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207278049 രാജു ജി
268,തു6#ിൽകിഴ�തിൽ,

കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207279020 മേഹശCരി സി
1085,കണിേ[രി 

വീ�,രാമൻ കുളQര വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207279049 വിജിത
1581,പുളിN�ൽ 

വീ�,ശ~ികുളQരേ[രി വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691581

1207279265 െഡNസി

772,പു#ൂർ 
പടി+ാ,തിൽ,കുരീ��ഴ

േ[രി വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207280744 മായ
900,പുളി വിളയിൽ 

വീ�,കുരീ��ഴ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003
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1207280801 ലതാകുമാരി

1522,ശരT ഭവൻ  
െവN�ൽ 

വട�തിൽ ,െക ആർ 
എൻ  നഗർ കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207283002 Jമിത
254,പ$ാണിയഴിക#് 
വീ�,കുരീ��േഴ[രി വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207283455 ശകു>ള
1370,വN�ൽ  

വട�തിൽ ,ക?ിേമൽേ[രി വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207285957 -ശീേദവി
1794,മ,#് 

ബംiാW,കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691581

1207287987 സgധh
1018,െവളിഅv#്,ൈകര
ളി നഗർ കുരീ��ഴേചരി വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207292121 അ2ു

523,െകാര$�വിളവീ� 
-ശീനഗർ കുരീ��ഴ 
കാവനാ� പി 
ഒ,വ)ി�ീR വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207294323 ധനh.ആർ

58,കഴ�ൂ$#് 
പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ 
കാവനാ� പി ഓ െകാല�ം വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207294498 േശാഭന
117,പു#ാഴ#് 

െത�തിൽ ,മു�ാ� നഗർ വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207295339 ഷംനം
119,െഷമീംമൻ സിൽ ,കുരീ��

ഴ കാവനാ� വ)ി�ീR ശ~ികുളQര 691003

1207089221 ആശ
1739,വിനായകഭവനം,െകാ

ല�ം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207216274 മു#ുലU് മി
788,-പിയ 

ഹൗJ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207216941 കൃEണ2
308,െപരുമന 

െതാടി,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207217003 ൈഷല
305,പുളിയറ 

വീ�,വാള#ുംഗൽ പി ഒ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207217017 താജുനിസ
574,െതേ� െതാടിയിൽ 

വീ� ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207006431 സജീന
149,സേനാo 

മൻ സിൽ ,പ->6ുമുറി വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207005248 ഷാഹിദാബീവി
332,കാരാളിൽവീ�,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207007162

ര}മ#്  
ബീവി

360,െകാ$ിലിൽപു#ൻ  
വീ� ,പ->6്മുറി വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691010

1207007170 ഗീത

612,കാ+ിര�ാ$്  
വയൽ ,വാള#ുംഗൽ ,,ഇര

വിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207007855 ഷംന
27,ആശാ5ഴികം 
വീ� ,െകാല�ം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691010

1207008330 സുമീന
92,ആമിന 

മൻ സിൽ ,െതേ�വിള വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207009476 െനസീമാബീവി
143,ഷിബു 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207075540 സുജാത
312,ലUമിഭവനം,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207078467 ഷാനിദ
455,െപാ,യിൽ 
വീ� ,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207078523 ശശികല
1161,െകാ?േ�ാ$്  

െത�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207078748 സുഹറാബീവി
217,ൈഫസൽ 

മൻ സിൽ ,ഇരവി പുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207078829

-പീതാകുമാരി.
െക

190,മാ-തേ=രിൽ 
വീ� ,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207078835

സുഹർബാൻ  
ബീവി

548,ചിറവയലിൽ വീ� , 
വാള#ുംഗൽ 

പി.ഒ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207078959 േകാമള എH്
888,മുേ#ാട#്  
വീ� ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207079038 േശാഭ
28,െപാതുവാേ=രിൽ 

വീ� ,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207079041 സുേരE 585,പടി+ാ,തിൽ ,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691010

1207079052 -ശീലത.,ി
1431,െതാടിയിൽ പു#ൻ  

വീ� ,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207079135 വTസല 314,വയലിൽ വീ� ,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207079550 ഷംന
1468,ഏറ#്  

വീ� ,ഇരവിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207079556 നബീസാബീവി
132,മാളികപുരയിടം,ഇരവി

പുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691010

1207079682 സലിം

1465,കാ+ിര�ാ�   
െവളിയിൽ പു#ൻ  
വീ�,ഇരവിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207079701 ആസി\
340,മുള��റ#്  

െത�തിൽ ,ഇരവിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691021

1207079738 മാജിദാബീവി
1704,േതാ��വയലിൽവീ� ,

കvാല�ൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691010

1207079779 ആബിദാബീവി
320,െവളിയിൽ 
വീ� ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207079782 ഉ2ൽ
1923,സജീW 

മൻ സിൽ ,േതാ��വയൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691010

1207079792 സുജാത
1425,യUിയഴിക#്  

െത�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691019

1207079835 അസീന
1709,പറ$യിൽവീ� ,കvാല

�ൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207079862

അdദുൽറസാ
�് 

574,പാ$വയൽവീ� ,പ)ിമു
�് വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691010

1207079927 ൈഷലജ
1179,കാരാളിൽ 
വട�തിൽ ,െകാല�ം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207080167 ജാJമിൻ
401,പു#നഴികം,കാവ

ൽപുര വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691010

1207080289 ഒസീലബീവി
241,െനടിയഴികം, സംസം 
നഗർ -92,,വടേ�വിള വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691001

1207080505 ഷഹുബാന#് 
622,കാ+ിരം�ാ�വയലി

ൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207080805 നസീറാബീവി
1589,ഈ[നഴികം,പളളിമു

�് വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691010

1207080925 മറിയംബീവി
1233,റജിലാമൻ സിൽ ,ത$ാമ

ല,,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207081211

ഹസീന 
ബീവി പി

206,എJ .ബി.േകാേ$o 12 

മുറി,,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207083393 സുഷമ എ[്

1540,കിളി െത�തിൽ 
രാജു 

നിവാJ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207083980 പുEപലത

311,െചേ�രി 
പടി+ാ,തിൽ 
,,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207085312 ബീവിജാൻ
1285,ചിറവയലിൽ 

െതാടിയിൽ ,,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207085337 റഷീദ
1905,കvാല�ൽ ലUം 

വീ� ,,ഇരവിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207085373 റഹുമ#്  എ
491,തു6തിൽ വട�തിൽ 

,,പ)ിമു�് വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207085390 സരിത
147,-ശീകൃEണവിലാസം,ഇ

രവിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207085568 ഷീന ജി എJ
386,മംഗല#്  

വീ�,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207085688 നദീറാ
1026,െവളിയിൽ 

പുരയിടം ,,കvാലN�ൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207085721 ഒസീല
51,കരു<ാ,പണവയൽ ,ഇര

വിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207085993 സുഷമ. െജ
1902,ശരT ഭവൻ  

,,വാള#ു@ൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207086274 സംഗീത 1859,മുതിരഴികം,കൂ$ി�ട വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207086952 ഫിേലാമിന
26,സുനാമി 

\ളാ,്,ഇരവി��രം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207087223 ത@ം
793,േജായിഭവൻ  ,വാള#ും

ഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089081 സനിത
1120,അമൃതപുരി,വാളല

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089372 അജിലാൽ .െജ
1284,സജിലാൽ 

മ(ിരം,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089412 സജീന.ഇ
1382,താണ#്  

വിളയഴികം,വാള#ൂംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089419 പവി-തൻ
1209,മന�ര 

വീ� ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089446 രമണിയ2
1797,രാമനിലയം,ഇരവിപു

രം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089458 െനസീമ
833,െച�ാലയിൽ 

വീ� ,കൂ$ി�ട വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207089482 സുൽബ#് 
1964,ആദി�ാ� 

കുള#ുംകര,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089685 േശാഭ
2261,െതാടിയിൽവീ� ,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089700 െചല�2
1767,േതാ$�വാകിഴ�തിൽ ,

വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089723

സുധ 
േമാഹൻ ദാJ

709,േമാഹൻ  
നിവാJ ,,വാള#ൂംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089732 ഗീതാകുമാരി
46,വാഴ�)ി 

വയലിൽ ,,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691015

1207089759

പIാവതിഅ
2

850,േസാമവിലാസം,വാള
#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207089804 സുജാത
1607,അ<ു 

െത�തിൽ ,ഇരവിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207089919 നുർനിസ
976,തു6ുപുരയിടം,കൂ$ി

�ട വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207090042 ഹരികുമാർ
926,ശhാമളാലയം,വാള#ും

ഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090083 ഓമന
1007,ഇടേശരിവട�തിൽ ,വ

ള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090091 രTന2
508,കാ+ിര�ാ$�െതാടി,

വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090117 ഷീബ
1308,സ\ദർഹEമി,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691016

1207090137 -ശീലത
2096,സൗപർ]ിക,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090149 സരസCതി
1332,േകാടിയാ$�െതേ�T ,

െകാല�ം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090174 ആശ
577,േചരൂർ 

പു#ൻ വീ� ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090195

റഹിയാന#്  
ബീവി

249,അസീനാ 
മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090224 രാധാമണി
1115,ആന(ഭവനം,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090234 ഗീത
739,കാ+ി�ൽ 
വീ� ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090252 ഷംലാബീവി
1525,െവളിയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090258 ഗീത

1178,ൈഷജു 
ഭവൻ  ,ചിറവയൽ 
പീ�ിൾJ നഗർ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090268 സബൂറാബീവി
107,മൺകുഴി 

കിഴ�#ിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090274 ഹമീദ
1109,ഹമീദാ 

മൻ സിൽ ,,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090276 സാവി-തി
1212,െകാ[�പണയിൽ ,വാള

#ു@ൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090291 സുധ
983,ക]@രെതാടി,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090306 സുമീന

263,വടേ��ര 
െവളിയിൽ ,ഇരവിപുരം,,

വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090347 ഷീല
674,അരുgധതി 

ഭവൻ  ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090356 വിശCനാഥൻ
639,ത<ുരാൻ  െവളിയിൽ 

വീ� ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090361 മല�ിക എ
1445,കാ+ിര�ാ$്  
വട�് ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090400

ഉഷാകുമാരിയ
2

1021,േചരൂർ 
പടി+ാ,തിൽ 
വീ� ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090403 സാജിത
1605,പുളിയറെത�തിൽ ,

വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090411 ഷഹുബാന#് 
987,ചിറN�ൽ 
വീ� ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207090432 ജുൈമല#് 
1387,െപരുമനെതാടി,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090440 െനസീന

1028,ത<ുരാൻ െവളി 
വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090466 ഗീത
791,കാ+ാരി�ാ$� 
വയലിൽ ,ഇരവിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090494

െക. 

െകാ[�പാർp
തി

652,പു#ൻ വീ$ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും

ഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090511 അംബിക
1614,കാ�5ഴിക#്  
വീ� ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090545 സരസCതി

642,ത<ുരാൻ  
െവളിയിൽവീ� ,വാള#ുംഗ

ൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090561 രാധ
1513,വാഴ�ൂ$#ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090571 സുമകുമാരി
1125,സുേമE 

ഭവൻ  ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090573 ബീനാ

474,വടേ� 
കാ+ിര�ാ� ,വാള#ുംഗ

ൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090615 ഷാജാദി

773,കാ+ിര�ാ$്  
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും

ഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090636 ശhാമള
617,കാ+ിര�ാ$്  
വയൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090644 ലതിക
1291,മ+ി��ഴ#് ,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090652 കമലാUി
1762,പു)ിയിൽ 
വീ� ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090656 ജയകൃEണൻ

21,േകാടിയാ$� 
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും

ഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090673 -ശീേദവി
1457,കരി<ാലിൽ 

വട�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090680 സരസ2
557,ത$ാ5 

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090694 ഹസീനാ
465,ചിറവയലിൽ 
വീ� ,,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090727 എ.മിനി
680,മാധവ മംഗല#്  
വീ� ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090733 ശാ>കുമാരി
631,വാഴ�ൂ$#ിൽ ,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090739 നദീറാബീവി
1665,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ� ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090750 നദീറാബീവി
616,െവളിയിൽ 

പുരയിടം,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090759 ആന(വല�ി

1066,സനുഭവൻ  ,കാ+ിരം
�ാ$്  

വയലിൽ ,,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090772 ശാ>

659,കാ+ിരംകാ� 
കിഴേ�െതാടിയിൽ ,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207090793 ൈഷലജ
1600,കു,ിയിൽവ� ,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090797 ഷീല
592,മഠ#ിൽ 

വീ� ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090806

െചല��ൻ  
പി)

743,കാ+ിN�ൽ 
വീ� ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090818 മ�ു
1307,വയലിൽപു#ൻ  

വീ� ,ഇരവിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090821 ഉഷ
1335,കാ+ി�ൽ 

െത�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090828

േബബി 
സേരാജം

9,കാ+ിN�ൽ 
വീ� ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090856 ഓമന

1071,-പണവം 
മുതിരയഴി�ൽ 
കിഴ�തിൽ ,െകാല�ം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090868 ശകു>ള
1901,കാവുംവട�തിൽ ,വാ

ള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090885 ൈഷലജ
1141,കാ+ിര�ാ� 
െതാടി,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090887 സരസCതി
325,പു#ൻ വയലിൽ 

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090936 ത@മണി
636,കാ+ിരN�ാ$്  
വയലിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090939 ഷീജ
286,കാ+ിര�ാ$� 
െതാടി,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090943 ത@2
1030,െനടിയഴിക#്  
വീ� ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090965 എൽ .ജയ
1337,ലU് മിവിലാസം,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090979 ൈലലബീവി
225,െവളിയിൽ 
വീ� ,വാള#ുഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090987 െമ,ിൽഡ
698,അമേലാൽഭവൻ  ,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207090993 സരസCതി
1293,മിനിഹൗJ ,വാള#ും

ഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091010 യമുന
1317,േകാടിയാ$�പടി+ാ,

തിൽ ,ഇരവിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091028 േബബി
692,ത<ുരാൻ െവളിയിൽവീ

� ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091036 സമീന
229,സി�ിr 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091038 േശാഭിത
1187,വയലിൽവീ� ,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091061 -ശീലത
522,കാ+ിര�ാ$്  
വയൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091076 ശാ>
1367,എം.എH് .നിവാJ ,വാ

ള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091080 ആബിദാ
1069,ആഷാJ ,വാള#ുംഗ

ൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091099 സുജാത
814,െതേ�#്  

വീ� ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091120 ജമീല
1399,കാരാളിെതാടി,വാള

#ംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091140 േബബി
1360,യUിതടെത�തിൽ ,

െകാല�ം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207091148 രTന2

682,േകാടിയാ$്  
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091154 അനിത
1058,േചരുർ 

വട�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091158 അ<ിളി
491,കാ+ിര�ാ� 

വയലിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091164 സരസCതി
439,അശCതിഭവൻ  ,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091173 ൈഷന
654,അ<ാടിയിൽ ,വാള#ും

ഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091184 വിജയ2

9202,കളരിെത�തിൽ 
വാള#ുംഗൽ ,വാള#ുംഗ

ൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091189 േസാമിനി
1334,േകാടിയാ$്  

െത�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091210

അംബികാേദ
വിയ2

706,ശിവമ(ിരം,വാള#ും
ഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091216 വിമലകുമാരി
741,കമലവിലാസം,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091222 അംബിക
2357,കാളി(ിഭവൻ  ,വാള#

രംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091236 ഉഷ
484,കാ+ിര�ാ� ,ഇരവി

പുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091237 സുനിത

1060,ക]ൻ കര 
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും

ഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091261 മിനി
743,ഏണ�ളളിെതാടി 
ഒ$#ിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091270 അശCതി
588,നടയിൽകിഴ�തിൽ ,വാ

ള#ുഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091293 റഹിയാന#് 

1643,പുതുവയൽ െതാടി, 
ത$ാമല പി.ഒ, 12 

മുറി,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091308 മുതാJ
420,പു#ൻ പുരകിഴ�് ,വാ

ള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091330 േശാഭന
279,ഒ$#ിൽെത�തിൽ ,ഇര

വിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091375 ഷീല
433,െതാടിയിൽെത�് ,,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091407 സീന#് 
502,ഓണ�)ി 

െതാടിയിൽ ,ഇരവിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091414 സലിന
488,ഷലിലാമൻ സിൽ ,ഇരവി

പുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091421 നൂർജഹാൻ
381,ഓണ�ളളിെതാടി,,ഇര

വിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091436 ജാJമിൻ
530,പു#ൻ പുരെത�് ,പി

ണN�ൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091437

ഫാ#ിഷാബീ
വി

1047,ഓണംപ)ിെതാടിയി
ൽ ,,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091438 അ<ിളി
1307,മഹാേദവനഗർ ,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091484 ഷഹുബാന#് 
1137,െതാടിയിൽവീട,◌് ,വാള

#ൂംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091494 സജില
182,പുകുവയൽെതാടി 

,,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691010
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1207091495 ആമിന
381,ചിറവയലിൽവീ� ,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091513 ആമിനാഉ2ാൾ
1225,പു#ൻ പുരെത�് ,വാ

ള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091595 മുംതാJ 254,തJനിമൻ സിൽ ,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091596 ഷീജ
689,ഓണംപളളിെതാടിയിൽ ,

ഇരവി��രം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091619 നാസില
1108,ആമിനമൻ സിൽ ,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091654 േസാഫിയ
217,ഇ.എം.െക.ഹൗJ ,െകാ

ല�ം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091658 ഷംല
1932,െസNദലി 
മൻ സിൽ ,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091668 റീജ
325,കാ+ിര�ാ� 
വയൽ ,വാള#ൂംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091672 ആതിര

1429,െതാടിവയൽവീ� , 
വാള#ുംഗൽ 

പി.ഒ,,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091696 ഉഷ 1531,പുല�Zരഴികം,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091697

തJലീമാ 
ബീവി എം

376,ഓണംപളളിെതാടിയിൽ
 വീ� ,,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091701 ഷഹാറുxീൻ 1398,ബാലൻ െതാടി,,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091704 െഷമീനാബീവി
1062,െപരുമനെതാടി,ഇരവി

പുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091883

സുൈബദാബീ
വി

1561,റഹിയമൻ സിൽ ,ഇര
വിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691010

1207091745

സുൽഫ#്  
ബീവി

482,െതാടിയിൽെത�് ,,വാള
#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091770 ശശികല
366,നീലകര 

അഴികം,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091777 റഹിയാന#് 
550,മലയാ,� 

െവളിയിൽവീ� ,,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091792 -ശീലത 874,േപാളയിൽവീ� ,,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207091831 റഷീദാബീവി
67,ബദരിയമൻ സിൽ 

,,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207091872 ആരിഫാബിവി
998,കിടQനഴികം,ഇരവി

പുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092020 റസിയ.െജ
1565,പുതുവയൽെതാടി,ത$ാ

മല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207092024 നജിമുനിസ
1238,നിജാJമൻ സിൽ ,ഇര

വിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092033 നൂർജഹാൻ
1698,മ@ുഴി 

പടി+ാ,തിൽ ,,െകാല�ം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092096 െനബീസ
1073,ചിറവയൽ ,വാള#ു@

ൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092097 മാജിത
1354,മണലിൽവീ� ,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092134 റംലാബീവി
1783,െവളിയിൽവീ� ,കvാല

�ൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092148 റജീന

1469,ഷിബി 
മൻ സിൽ ,േപാളയേ#ാ� ,

െകാല�ം,െകാല�ം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207092255 ഷറ\ദീൻ
1472,നിഹാJമൻ സിൽ .,,ഇ

രവിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691012

1207092269

ഹുൈസബാബീ
വി

1308,സുബിന 
മൻ സിൽ ,12മുറി,ത$ാമല,ത

$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207092322 ലീലാമണി
1933,ജാനകിമ(ിരം,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092333 സുഹർബാൻ
1635,ജിഷാമൻ സിൽ ,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092373 െനസീമാബീവി
1371,െവളിയിൽവീ� ,ഇരവി

പുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092382

ഉൈസബാ 
ബീവി 2071,െനടിയഴികം,,െകാല�ം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092386

ജുൈമല#ുബീ
വി

181,തു6ിൽവട�തിൽ ,വാ
ള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092412 മുബിനാ
61,മണിയംകുളം,ഇരവിപു

രം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207092425 െനസീമാബീവി
1532,അൻ സർമൻ സിൽ ,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207096206 േസാജ
78,െകാ[�പു#ൻ  
വീ� ,കൂ$ി�ട നഗർ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207100383 പുEപലത
102,കല�Zംമൂ$ിൽ 
വീ� ,വാള#ുഗംൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207143078 ഗിരിജ
1490,-ശീകൃEണഭവനം,വാ

ള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207142966 സലീന നസീർ
462,പുളിവിളകിഴ�തിൽ ,

വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207149051 ഫാസില
1216,മാഹിൻ  മൻ സിൽ 

,,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207185570 െമഹർനിസ
311,െവളിയിൽ 

പുരയിടം,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207185584 മുംതാJ
1059,ൈഷനി 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207185882 ഷാഹിദ
1444,െവളിയിൽപു#ൻ  

വീ� ,ഇരവിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207185914 ഒസീലാബീവി
182,തു6ിൽ 

വട�തിൽ ,ഇരവിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207185940

നൂർനിസാബീ
വി

393,ഓണംപ)ി 
െതാടി,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207187487 ൈഷലജ.എJ
289,-ശീമംഗല#് .,ൈവദh

ൻ J ഗാർഡൻ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207190051 സബിത

1009,ഷംനാ/ 
മൻ സിൽ ,.അ�രവില 
നഗർ ,,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207201886

രാേജശCരിയ2
.വി

2129,ഈ[�ളളിൽ 
വീ� ,,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207201890 ഗീത
1811,ഗീതാലയം,വാള#ുംഗ

ൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207202302 േശാഭിത

1112,ചിറവയലിൽ 
വീ� ,പീ�ിൾJ നഗർ -

155,,വാള#ു@ൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207202934 സലീനാ ബീവി
723,െവളിയിൽ 

പു#ൻ വീ� ,,ഇരവിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207203743 ഗീത. സി

617,ക]ംകര 
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും

ഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207204842 ബി(ു
2311,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ�,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207205568

വസ>കുമാരി
 എൻ

1075,-ശീ 
വിലാസം,പിണN�ൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207205571 ആമിന ബീവി
476,അനീസ 

മൻ സിൽ ,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691010

1207205598 ബുEറ
439,മലയാ,� 
െവളി,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207205664 വസ>കുമാരി
1317,ചിറവയലിൽ 
വീ� ,വാള#ുഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207205949 ഷാഹിദാബീവി

226,ഷാഹിദാ 
മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ ,,വാ

ള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207206087 ഹസീന
1567,അoമി 

മൻ സിൽ ,വാള#ൂംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207208602 നൂർജഹാൻ
1383,ഷിബിനാമൻ സിൽ ,വാ

ള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207209646 അംബിക
997,ത[ിലഴിക#് ,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207209685 സബീന
228,പുതുവൽ 
െതാടി,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207210514 നൂർജി
627,െസNദലി 

മൻ സിൽ ,േത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207210554 സജീന
472,െസയിദിലി 
മൻ സിൽ ,,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207211860 ഹാഷിഫ

1078,െതേ�െതാടിയിൽ 
വീ� വാള#ുംഗൽ 
പിഒ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207211950 അ2ിണിയ2

1022,േചരുർ 
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും

ഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207212113 അസൂറാബീവി
515,െതാടിയിൽ 

െത�തിൽ ,,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207212350

അസൂറ  
എJ

453,പു#ൻ  വയലിൽ 
കിഴ�തിൽ ,,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207212595 എം. ൈഷനി 32,പു#ൻ  വീ� ,കൂ$ി�ട വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207213242 േശാഭ.എJ 1735,േമ�ാ$വീ� ,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207213285 സഫീന
907,െസNദലി 

മൻ സിൽ ,കൂ$ി�ട വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207213594 -പസ?കുമാരി 451,വയലിൽ വീ� ,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207213811 ജയ-ശീ
1011,മീനാ,ിൽ ,വാള#ുംഗ

ൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207214059 ഷീജ

774,െസറീന മൻ സിൽ 
കാ+ിര�ാ� 

വട�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207214631

എJ െക 
േലഖാ കുമാരി

1817,അ[�ഭവൻ  ,വാള#ൂം
ഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020
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1207214750 െഷമീറ
26,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ� ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207214915 മുംതാJ

502,നൗഫിയ 
മൻ സിൽ ,ആേ�ാലിൽ 
േചരിയിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207222182

ഇJമയിൽ 
കു+് 

1409,കാ+ിരN�ാ$്  
വയൽ , 

വാള#ുംഗൽ ,വാള#ുംഗ
ൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207222293 കമറുനിസാ
906,മിറാJ 

മൻ സിൽ ,കൂ$ി�ട വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207222400 ബീമാ
1467,അൽ അമീൻ  

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207222430 ഗീത
1971,ത[ൻ വീ$ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,വാള#ൂംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691001

1207222434 സിgധു
1135,െതാടിയിൽ കിഴ�് , 
ഇരവിപുരം,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207222503 സീന#് 
1256,ഷംല മൻ സിൽ 

,,വാള#ുQൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207222550 ജാJമിൻ

1196,കാവിെ5 
കിഴ�തിൽ 

,,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207222567 മ�ു

1323,അ<ു വട�തിൽ , 
വാള#ുംഗൽ ,വാള#ുംഗ

ൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207222732 ഹസീന

1177,കാവിെ5 
വട�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ ,
ഇരവിപുരം,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207222796 -ശീജാ

652,പു#ൻ  വീ� 
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും

ഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207222852 ഉഷ എJ
534,േതാ$�വാ 

െത�തിൽ ,,ഇരവിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207224058 റജീന

248,ആമിനാ മൻ സിൽ , 
പ->6ുമുറി, 

ഇരവിപുരം,,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207224107 മുംതാJ
273,വയലിൽ 

െത�തിൽ ,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207224108 റജുല
272,വയലിൽ 

െത�തിൽ ,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207227800 ശാലിനി
485,ഇേ[�ളളിയിൽ 

വീ� ,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207227818 സുനിത
1810,മന�രവയൽ 

,,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207227821 ൈഹർ?ിസ
22,െതQിലഴിക#് ,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207227914

അരുണൻ  
.എJ 490,േമ�ാ$്  വീ� ,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207228647 മാജിദാ ബീവി

793,വടേ��ര 
െവളിയിൽ 

വീ�,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207228859 േവല2
355,ലാൽ 

നിവാJ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207228866 ബി(ു ആർ
673,മഠ#ിൽ 

വീ�,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207229066 െസലീന എJ
295,കളരിവട�തിൽ ,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207229092 രാേജശCരി
318,പു#ൻ  

വീ�,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207229100 േലഖ
2362,കാവിൽ 

വീ�,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207229619 ബി(ു ആർ
600,പൗർ]മി,വാള#ുംഗ

ൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207229841 കനകവല�ി
455,വിജയാലയം,ഇരവിപു

രം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207230156 േറാസി ആർ
1620,കാ+ിര�ാ$് 

വട�തിൽ ,ഇരവിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207230556 ഷംല ബി
1304,ചിറവയലിൽ 
വീ�,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207230614 സനുജ
396,സേനാo 

മൻ സിൽ ,കൂ$ി�ട വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207230943 റമീസ
1537,റഫീ�് 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207231269 ബുEറ
83,മൺകുഴി 

പടി+ാ,തിൽ ,ചകിരികട വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207231283 ജയ-ശീ
1067,ക]@രയഴിക#്,വാ

ള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207231905 ബി(ു അനിൽ

1427,മഠ#ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും

ഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207234030 ച-(

786,കാ+ിര�ാ$് 
വയലിൽ 

വീ�,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207234315 സിgധു
179,േമ�ാ$�വീ�,ഇരവിപു

രം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207236830 കുമാരി
1681,നാേണ9ഴികം,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207236999 റീജ
242,പുതുവൽെതാടി 
പ->6്മുറി,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207237205

ൈസഫി?ിസാ
 റഷീ/

831,താഴ#് 
േചരി,കൂ$ി�ട വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207237351 സജീന
1916,അൽ - അറഫ 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207237507 സിgധു ജി
1053,വിനായക 

ഭവൻ  ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207237517 സgധh

383,വടേ��ര 
െവളിയിൽ 

വീ�,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207238013 ൈഷലജ 723,ഉ-താടം,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207238394 ഷിജി പി
38,സലിം 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207238815 ഉഷാകുമാരി
805,ത$ാെ5 

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207239473 ല#ീഫ
388,െപാNകയിൽ 
വീ�,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207239661 ഇൽമുനിസ
287,അമീനാ 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207239891 അനഫിയ
786,റ\ന 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207239906 ഷീബ
1156,െതQഴിക#ുവീ�,വാ

ള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691010

1207239956 സുനിത. എ
791,കാ+ിര�ാ$� 
വയൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207240101 മിനി
1377,വിേനാ/ 

ഭവനം,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207240261 ലളിത
430,െപരുമനെ#ാടി,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207240377 ഹസീന
276,കാ+ിര�ാ� 

വട�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207241612 ഷംല
548,ചിറവയൽ 
വീ�,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207241761 ബീമാ ബീവി
1527,ബിJമിയാ 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207241929 െഷമീന
1518,സിൻ സിലമൻ സിൽ ,വാ

ള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207241944 -പീത െക

1518,മ@ാര#ു 
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ു൦

ഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207241955 ചി-താംബിക
1106,തു6ിൽ 

വീ�,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207242005 ഷാഹിറ

1504,െപരുമാട#് 
െതാടിയിൽ ,  

പ->6ുമുറി,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207242051 കവിത ഐ
1292,േതാ$�വാകിഴ�തിൽ ,

വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207242398 േ-പമലതശhാം 989,ൈകലാസം,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207242986 ഹിദായ
1468,പുളിയറ 

െത�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207243001 ഹസീന
424,നവാJ 

േകാേ$o,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207243263 ഷീബ
647,കു?ുംപുറ#് 

വീ�,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207243702 അ<ിളി ആർ 453,വയലിൽ വീ�,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207244770 േശാഭിത

1528,കാ+ിര�ാ$് 
വട�തിൽ േചാനി�ുടി 

പുരയിടം,െകാല�ം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207245135 െഷമീമ
302,െപരുമനെതാടി,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207245191 ലത
1734,-ശീ 

ഗേണE,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207245604 നബീസാബീവി
327,െപരുമനെതാടി,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207245682 മായ

1395,പി) വീ$ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും

ഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207245734 സിനു
84,പടി+ാേ,വീ$ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207245808 സിtു.എJ
1287,േരവതി,ഒരുമ നഗർ -

41,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207246453 ആരh ജി
737,ഹരിഹരാലയം,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207246621 മുംതാJ
659,മഠ#ിൽ 

വട�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207246780 ഷീബ
1626,പുതുവയൽ 
െതാടി,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207246884 ലതിക
1458,വി ആർ 

നിലയം,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207247092 സൗമh
1351,ഈ[�ളളിെതാടി 
പ->6് മുറി,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207247095 ഐഷാ/
1050,ത<ുരാൻ െവളി,െകാ

ല�ം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207248107 കുശലകുമാരി
1454,മാധവ 

വിലാസം,,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207248630 കുമാരി
582,േതാ$�വാകാW 

വട�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207248878 അജിതകുമാരി

617,ക]ം@ര 
പടി+ാ,തിൽ ,ഇരവിപു

രം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207248914 േരണുക
60,പIവിലാസം,വാള#ും

ഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207248969 ഷഹുബാന#് 
1813,കിഴേ�വീ�,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207248994 സജിത
677,അൻ ഷാമൻ സിൽ ,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207249009 അനിത
772,കാ+ിര�ാ$് 
വീ�,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207250097 ഷdനാ
360,ഫാ#ിമാ 
മൻ സിൽ ,െകാല�ം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207250147 രജി െജറിൻ
27,കാരാളിെതാടി,വാള#ും

ഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207250361 സാജിത
116,സനീല 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207250553 -പസ?
793,കാ+ിരംകാ$�വയൽ ,

വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207251781 ജയകുമാരി
1535,തി$യിൽ 

കിഴ�തിൽ ,വിള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207252100 കമലാUി
1506,െപരുമനെ#ാടി,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207252580 റജുല
419,ആമിന 

മൻ സിൽ ,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207253132

െക.ശാ>കുമാ
രി

2076,െത�v#് 
വീ�,ഇരവിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691016

1207254712 റജീന
1594,േകാേ$വീ$ിൽകിഴ�

തിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207254748 സുനിത

269,ഹംസ 
കു+്,കൂ$ി�ട 
വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207254890 സീന#് 
204,കാ+ിര�ാ$� 
വയൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207255160 റീജ
746,പുതുവൽ 
െതാടി,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020
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1207257264 റീന
471,ആമിനമൻ സിൽ ,പ)ി

മു�് വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207257868 ഗിരിജ.,ി
1355,കാ+ിരംവിള 
വീ�,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207257995 ജയ-ശീ 335,തിരുവാതിര,കൂ$ി�ട വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207259271 േസാഫിയാ
162,െവളിയിൽ 

പു#ൻ വീ�,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207259446 കാർമൽ
149,േതാ6ിവയലിൽ 
പുരയിടം,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207260765 ധനജ

328,േചരൂർ 
വട�തിൽവീ�,വാള#ുംഗ

ൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207261264 റാണി
536,മXജു 

ഭവനം,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207261533 െഷർലി
1743,അഭിരാമം,വാള#ുംഗ

ൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207261802 മായ
1254,മിഥുൻ  നിവാJ 

േചതന നഗർ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207262547 ലത
1650,ഇടേ=രി 

വട�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207262564 സനൂജ
246,മാ#റയിൽ 
വീ�,കൂ$ി�ട വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207262702 അനീസ
40,ഫാ#ിമ 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207263538 റ}മ#് 
967,എം പി േകാേ$o  
താഴ#്േചരി,കൂ$ി�ട വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207265240

െമഹർബാൻ  .
ഐ

93,മു?ാഹൗJ,ഇരവിപു
രം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207266299 ഉഷാേദവി ബി 403,പൂേണ#് വീ�,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207267172 നിസ
1133,കാരാളീൽെത�തിൽ ,

വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207267661 ത@മണി
1889,േകാവിലഴികം,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207268419 ശുഭ
733,യദുകുലം,വാള#ുംഗ

ൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207269124 സജീന െജ
1536,കല��ംപറ<ിൽെത�

തിൽ ,വാള#ൂംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207270636 ഇ നസീമ
1274,നസീമ 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207270786 ഷാനിത എJ
1226,പു#ൻ പുരയിൽ 
െത�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207271457 സുനിത
43,ക]5ഴികം,വാള#ുംഗ

ൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207271730 റീജ
1558,കാ+ിര�ാ� 
വയൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207271993 ഷംന 844,ആമിർ വില�,കു$ികട വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207272022 റജില
535,അൽ#ാ\ 

മൻ സിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207272413 എ. സിgധു 1646,-പീതാഭവൻ  ,െകാല�ം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207272675 സുജിേമാൾ
1113,െഷഹിന 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207273268 നുർനിസ
345,അസീJ 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207273376 ൈഷല
205,സൗമh 

മൻ സിൽ ,ഇരവിപുരം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207273386

ഹൗല#്  
ബീവി എ

1842,സുമv 
മൻ സിൽ ,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207273702 ഐശCരh

615,െനടിയഴിക#് 
പടി+ാ,തിൽ ,വാള#ും

ഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207274561 റജീന
168,അമൃതേ=രി 
കൂ$ി�ട,കൂ$ി�ട വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207275132 റനീസ

1841,െസN/ അലി 
മൻ സിൽ വാള#ുംഗൽ 
പി ഒ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207285156 െജറി േജ�d
438,െജബി 

േകാേ$o,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207285359 മ�ുഷ
290,ആദി�ാ� 

പു#ൻ വീ�,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207285364 േദവി
534,സുജി 

നിവാJ,േകശവ നഗർ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207285776 ഉ]ിമായ
14,കാ+ിN�ൽ 

െത�തിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207286283 അനിൽകുമാർ
1571,വh(ാവനം,ലിേയാനഗ

ർ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207286395 ഷീന
1543,േതാ6ിവയലിൽവീ�,

വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207286603 സലീന

2082,ഏണ�)ിെ#ാടി 
സുഫിയാൻ  

മൻ സിൽ ,പഴയാ,ിൻ കുഴി വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207287339 സജീന
1208,റു�് ഫിയ 

മൻ സിൽ ,സരയൂ നഗർ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207287388 ൈഷനിേമാൾ
1837,ഹദീന 

മൻ സിൽ ,പു#നഴികം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207287743 ഷർമി

433,ബി എ\ മൻ സിൽ 
മിേല�നിയം 

നഗർ ,വയന�ുളം 
വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207287815 സുദിന
1428,ചിറവയലിൽ 
വീ�,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207288023 സബിന

270,മ@ുഴി 
കിഴ�തിൽ ,ബാബുജി 

നഗർ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207288038

ഷമീമ ബീവി 
ൈവ

1726,സുധീർ 
മൻ സിൽ ,സരയൂ നഗർ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207288440 സൗമhഭായി 1857,പൂജ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207288451 സുമv
404,തി$യിൽ 

വട�തിൽ ,ജനനി നഗർ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207288727 ചി�ു ബി 1764,ധരണി,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207289547 ഫൗസിയ

1276,അൻ സിയ 
മൻ സിൽ ,ചിറവയൽ 

വാള#ൂള@ൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207290890 അശCതി
2303,കാശി 

നിവാJ,സരയൂ നഗർ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011
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1207291086 േശാഭന

1350,കാ+ിര�ാ$് 
വയൽ ,വാള#ുംഗൽ പി 

ഒ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207293456 ജുൈമല#് 

1940,കു?#് 
െത�തിൽ ,പ->6ു മുറി 

നഗർ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207294793 രാജരാേജശCരി
1206,കമലാ 

ഭവൻ  ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207295433 റീനാബീവി
2165,റിയാJ 

വില�,ത$ാമല െകാല�ം വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207295948 സജിന

145,വാഴ�ൂ$#ിൽ 
െതാടിയിൽ ,സംസം നഗർ 

വാള#ൂംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207295973 സജീന

1369,കിടQനഴികം 
ഈേ[�)ിെ#ാടി,ത$ാമ

ല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207296698 ഷംല 2089,േമൽ�ാ$് വീ�,ത$ാമല വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691020

1207296713 മിനിയ2
1907,മിനി 

ഭവൻ  ,വാള#ൂംഗൽ വാള#ുംഗൽ ഇരവിപുരം 691011

1207066540 മിനി

419,പുേ?#്  
വയലിൽപു#ൻ വീ� ,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ കിളിെകാല�Za 691011

1207068898 ലീല.എൻ

942,പാലവിള 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെ�ാ

)Zർ വാള#ുംഗൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207201788 സുഷകുമാരി
788,െനടിയവിള 
വീ� ,കല��ംതാഴം വാള#ുംഗൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207227645 രമണി
162,വരാലുവിളചിറ,കിളി

െ�ാല�Zർ വാള#ുംഗൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207293232 അനു-പിയ.പി

1836,അനുn ഭവൻ  
തട#ിൽ വീ�സൗഹാർ� 
നഗർ കല��ംതാഴം പി 

ഓ,കിളിെകാല�Zർ വാള#ുംഗൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207294413 ഷീജ
2731,അ\സൽ 

മൻ സിൽ ,കിളിെകാല�Zർ വാള#ുംഗൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207295001 സുറുമി

493,േകാതമംഗല#് 
പടി+ാ,തിൽ ,കിളിെകാ
ല�Zർ കല��ംതാഴം പിഒ വാള#ുംഗൽ കിളിെകാല�Za 691004

1207230521 രമhാ
1853,െപാരു?ുവിളെതാടി,

വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691011

1207234580 റജിയ#് 
786,കാ+ിരN�ാ$് 

െതാടിയിൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691011

1207241102 -കിസൻ സിയ
88,പഴയപ)ി 
പുരയിടം,വാടി വാള#ുംഗൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207261314 അനില
699,9ാമൂ� 

പറ<്,ത@േ=രി വാള#ുംഗൽ െകാല�ം (ഈ�്) 691007

1207216146 റിനി
72,േബാേണാവി�ാ,ത@േ=

രി വാള#ുംഗൽ െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207017622 ബുEറാ
427,െവളിയിൽ പു#ൻ  

വീ�,വാള#ൂംഗൽ വാള#ുംഗൽ െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207017879 േ-ബാണിക
913,ഫിഷർെമൻ  
േകാളനി,െകാല�ം വാള#ുംഗൽ െകാല�ം (െവ�്) 691006

1207018680 സജീത  സജീല 783,െവളയിൽ വീ� ,െകാല�ം വാള#ുംഗൽ െകാല�ം (െവ�്) 691003
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1207021737 േമരിആൻ -ഡീന
519,െസ5് .േജാസ\ 
വില�് ,,ത@േ=രി വാള#ുംഗൽ െകാല�ം (െവ�്) 691013

1207022757 ബീന
178,ഒ,െതQുമൂ�തു6ുപറ

<് ,ത@േ=രി വാള#ുംഗൽ െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207023099 മാർേ-ഗ,് 
899,9ാമൂ$് 

പറ<്,ത@േ=രി വാള#ുംഗൽ െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207030341 ച-(ിക
1248,സുഭ-ദാലയം,വാള#ും

ഗൽ വാള#ുംഗൽ െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207030945 േശാഭന.എJ
1152,പു)ികുേ?ൽ 
വട�തിൽ ,,െകാല�ം വാള#ുംഗൽ െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207208516 െ,ൽമ

289,ഇJതാ�ി 
പറ<് ,െകാല�ംെവ�് ,ത@േ=

രി,ത@േ=രി വാള#ുംഗൽ െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207212623 നസീറ
650,തgപുരാൻ  

െവളിയിൽ ,വി ആർ എ വാള#ുംഗൽ െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207222924 Jെ,ല�
241,ഇJതാ�ിപറ<്,,ത@

േ=രി വാള#ുംഗൽ െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207234608 രാജി
1453,കുള#ിൻ കരവീ�,വാ

ള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207255211 െഷമീറ
4,കാരാളിവട�തിൽ ,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207270181 അനീ,ാേമരി
926,െകൻ  

െഡയിൽ ,ത@േ=രി വാള#ുംഗൽ െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207276621 താജു?ിസ
540,സജീന മൻ സിൽ  
ചിറവയൽ ,വാള#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ െകാല�ം (െവ�്) 691011

1207283167 ഫിൽഡ
1060,മാമു 

പുരയിടം,ത@േ=രി വാള#ുംഗൽ െകാല�ം (െവ�്) 691601

1207284587 ഷീജ
161,കിടQുപുരയിടം,ത@

േ=രി വാള#ുംഗൽ െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207286071 റൂജി
241,ഇJതാ�ി 
പറ<്,ത@േ=രി വാള#ുംഗൽ െകാല�ം (െവ�്) 691007

1207018044 ലിസി

224,കാരിേതാJ േകാളനി 
ആതി[2ൻ  

േതാ�്,താ?ി മvനാ� വാള#ുംഗൽ മൺേ-ടാതുരു#് 691303

1207089173 ജമീലാബീവി 859,പു#ൻ  വീ� ,കൂ$ി�ട വാള#ുംഗൽ മvനാ� 691020

1207083996 നൂർജിഹാൻ
167,െനടിയ5ഴികം,െതേ�

വിള വാള#ുംഗൽ മു6N�_ 691016

1207084113 നളിനി
502,ഏണംപളളിെതാടി,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ മു6N�_ 691011

1207084672 സഫിയ#് 
522,പുതുവയൽവീ� ,വാള

#ുംഗൽ വാള#ുംഗൽ മു6N�_ 691011

1207085290 മഹർനിസ
495,മിനർവാ 

മൻ സിൽ ,കാവൽ��ര വാള#ുംഗൽ മു6N�_ 691011

1207085415 റഷീദാബീവി
399,െവളിയിൽവീ� ,ഇരവി

പുരം വാള#ുംഗൽ മു6N�_ 691011

1207085434 സൗദാബീവി
1001,സീതി മൻ സിൽ 

,,ഇരവിപുരം വാള#ുംഗൽ മു6N�_ 691011

1207085662 ശകു>ള
785,യമുനാ സദനം 

,,െകാല�ം വാള#ുംഗൽ മു6N�_ 691011

1207085742 ഗീതാXജലി
712,മൂലയിൽ വീ� 

,,ഇരവിപുരം വാള#ുംഗൽ മു6N�_ 691011

1207085834 ഖദീജ
39,എ.ഈ.െക.�ാർ ,ഇരവി

പുരം വാള#ുംഗൽ മു6N�_ 691011

1207086944 അൽേഫാൺസ
77,മനുനിവാJ ,കാ�േ#ാ

�് വാള#ുംഗൽ മു6N�_ 691011
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1207087696 സിHിലി
258,പു#നഴികം 
േതാ�് ,ഇരവിപുരം വാള#ുംഗൽ മു6N�_ 691011

1207196229 മേനാo 30,മണേമൽ ഹൗJ ,െകാല�ം വാള#ുംഗൽ മു6N�_ 691012

1207079253 ഷജില
1106,മന�രകിഴ�തിൽ ,അ

യ#ിൽ വാള#ുംഗൽ വടേ�വിള 691021

1207079512 െമഹർബാൻ
240,പു#ൻ  വീ$ിൽ 
െത�തിൽ ,വടേ�വിള വാള#ുംഗൽ വടേ�വിള 691010

1207079568

ഖുൈറഷാബീ
വി

2123,സനിതമൻ സിൽ ,പളളി
മു�് വാള#ുംഗൽ വടേ�വിള 691020

1207080517 അൻ വർ
252,േവളി�ാ$് പുരയിടം,വ

ടേ�വിള വാള#ുംഗൽ വടേ�വിള 691010

1207081821

എJ 
ജുൈമലാബീവി

257,സുജായി 
മൻ സിൽ ,കു,#ുവിള വാള#ുംഗൽ വടേ�വിള 691010

1207091371 വസ>കുമാരി
303,കു?#ുകിഴ�തിൽ ,ത

$ാമല വാള#ുംഗൽ വടേ�വിള 691020

1207187605 നുൈസബ
684,വയലിൽേതാ�് ,േപാള

യേ#ാ� ,െകാല�ം വാള#ുംഗൽ വടേ�വിള 691010

1207188105 സീന
1763,എം.എJ .മൻ സിൽ ,പ

ളളിമു�് വാള#ുംഗൽ വടേ�വിള 691011

1207188595 വസുമതി

119,മു)ംേകാ$് വയലിൽ 
ഐശCരh 

നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ വാള#ുംഗൽ വടേ�വിള 691004

1207280700 നദിയ
228,ൈകത�ാ� 

െത�തിൽ ,പു>ല#ാഴം വാള#ുംഗൽ വടേ�വിള 691004

1207039019 ഷീല

1072,കു?ടി 
പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേമ

ൽേചരി വാള#ുംഗൽ ശ~ികുളQര 691003

1207003201 രTന2
196,രാലികിഴ�തിൽ ,മതി

ലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207040295 ലതാകുമാരി
78,ൈതവിള 

കിഴ�തിൽ ,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207040174 േമാളി
191,ആഫീJ 

പുരയിടം,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207039851 ഡയാന ബിജു
404,ബിൻ സി 

േകാേ$o ,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207039910 േരണുക
158,പാറേ=രികിഴ�് ,മതി

ലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207040007 േമരികു$ി
426,പയനിയിൽ 

െത�തിൽ ,,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207040039 േഷർളി

147,ജിൻ സി 
ഭവൻ  ,ആഫീJ 

പുരയിടം,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207040099 -പസ?കുമാരി
194,േപനഴിക#്  
വീ� ,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207040106 ഷീല 28,വിളയിൽെത�് ,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207040116 -ശീലത
159,സൂരhവിലാസം,,മതിലി

ൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207040145 ഉഷ
227,ചിറയിൽപു#ൻ വീ� ,മ

തിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207040148 ബി(ു
156,സുരhവിലാസം, 

മതിലിൽ ,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207040180

റാണി 
േസാണിയ

491,കിഴേ�വിളപുതുവൽ ,
മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601
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1207040212 അംബുജാUി
264,െചറുകര പു#ൻ  

വീ� ,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207040427 ശശികല
429,േതാ$�കരപു#ൻ വീ�,

മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207041988 ബുഷിറ
418,ചിറ�േരാ$്  
വീ� ,കുരി��ഴ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207042410 കമല2യ2 496,േഗാകുലം ,,കുരീപുഴ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207042445 ത@2
674,പിേ)#്  
വീ� ,കുരീപുഴ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207042890 തനുജ.എH് 

463,ആലുവിള 
െത�തിൽ ,ശരണhാഭവനം,,

കുരീ��ഴ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207189350 ഗീത 54,ദർശനാലായം,കുരീ��ഴ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207192876 അജിത.ഡി
216,ചി,ില�ാടു 
വീ� ,,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207198512 േമബിൾ
422,േമബിൾ 

ഭവനം,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207198664 ബാർബര
86,കല�Zർവിള 

കിഴ�തിൽ ,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207198459 ഗിരിജ
209,കല�Zർവിള 

കിഴ�തിൽ ,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207198476 റീന
428,േമRസി 

േകാേ$o ,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207198487 -കി�ി
508,െകാ$ാരംതാRവാരം,മ

തിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207198580 മ�ു

133,കല��പുറ#്  
െത�തിൽ സുനിൽ 
നിവാJ ,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207198670 വിമല
400,കല�Zർവിള 

പുതുവൽ ,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207198701 എലിസബ#് 
420,മുടയാണി�ൽ 
െത�തിൽ ,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207198715 അംബിക
389,േതാ$�ംകര 

വീ� ,േകാ$യ#ുകടW െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207198719 മറിയാ2
400,കല��ർവിളപുതുവൽവീ

� ,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207198727 േജാളി. 25,ചിറ�ര വീ�,േതവ)ി െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691009

1207198734 ജയകുമാരി
172,രXജി#്  
ഭവനം,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207202751 െഡയിസി
21,പി ഡ��ു ഡി 
പുതുവൽ ,തൃ�ടവൂർ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207210165 വിമല
83,കാ$�വിള 

പുതുവൽ ,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207210722 -പസ?
297,അന>ു 
ഭവൻ  ,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207210724 േജhാതിലU് മി
293,ഇടവനാ$്  
ന(നം,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207211072 രമാേദവി

279,ആഫീJ 
പുരയിടം,മതിലിൽ , 

തൃ�ടവൂർ ,െവേ@�ര െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207214448 കർ2ലി
161,പയനിയിൽ 

െത�തിൽ ,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601
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1207214741 -ശീലത

313,കല�Zർവിള 
െത�തിൽ ,മതിലിൽ ,,മതിലി

ൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207219353 ബി(ു.എJ 106,കാ$�വിളവീ� ,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207221729 െജസി>ാരാജൂ

288,െസ5് േജാർ�്  
വില�,മതിലിൽ ,തൃ�ടവൂർ ,

മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207221741 ശശികല.ബി

174,വിളയിൽവീ� ,മതിലിൽ ,
തൃ�ടവൂർ ,െകാല�ം,മതിലി

ൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207233450 വിമല
493,കുരി=ടി 

കിഴ�തിൽ ,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207235976 ഷീബ
631,െസ5്േമരി 
േകാേ$o,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207236603 െഡNസി
397,സാജൻ  

ഭവനം,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207238696 ഡയാന
628,ആഫീJപുരയിടം,മതി

ലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207244955 െഷറിൻ 201,മാതാലയം,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207250159 തുളസി
183,വിളയിൽ 
കടയിൽ ,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207250782 ഗിരിജകുമാരി 57,രാജി ഭവനം,കുരീ��ഴ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207253548 മേഹശCരിയ2
153,തു6ിൽ 
വീ�,കുരീ��ഴ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207253072 ജാJമിൻ
83,ക?ിമൂലകിഴ�തിൽ ,മ

തിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207261866 ഉമാമേഹശCരി 139,േമബിൾഭവനം,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207263080 ഷീജ 249,ഗീതാഭവൻ  ,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207264320 റമിJ
224,തJനി 

മൻ സിൽ ,െകാല�ം െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207266005 േശാഭാേമാൾ
864,ഇറ�ുകടയിൽ ,മതിലി

ൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207269643 ഷീല 725,അശCതി,കുരീ��ഴ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207270384

േവല2ാൾ 
എം 235,ഗൗരീശ@രം,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207276632 എൽജീന
490,കിഴേ�വിള 
പുതുവൽ ,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207287721 േസാളി
508,പി  ഡ��ു ഡി 
പുതുവൽ,മതിലിൽ െവേ@�ര തൃ�ടവൂർ 691601

1207045941 സതീഭായി
519,ഒററ9ാവിള,ഞാറN�

ൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207216424 സുധ
597,-ശുതിനിവാJ,നീരാവി

ൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207014086 രു{ിണി 427,ഉഷാമ(ിരം,മതിലിൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207045735 മിനി
103,ജയ>ിേകാളനി,െവ$�

വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207024932 ഫിേലാമിന
408,വയലിൽപു#ൻ വീ�,മ

തിലിൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207039756 എ.വർ�ീJ 231,കാ$�വിള,,മതിലിൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207040008 െസലിൻ
323,പയനിയിൽ 
വീ� ,മതിലിൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207040272 പുEപലത 620,മ�ുമ(ിരം,മതിലിൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601
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1207040421 ശാ> 31,സരിതാഭവൻ  ,പനയം െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207040625 േ-തസh
235,ചിറയിൽപു#ൻ വീ� ,മ

തിലിൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207041303 രാധാമണിയ2
211,അ<ാടിയിൽ 
വീ� ,തൃ�ടവൂർ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207041372 സതി
81,ആഫീJ 

പുരയിടം,െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207041392 േദവകിയ2
283,രസികാഭവനം,നീരാവി

ൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207041403 -ശീേദവി
43,ഒ,െതQിൽ 
കിഴ�് ,നീരവിൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207041677 പുEപലത
444,വിളയിൽപടി+ാ,തി

ൽ ,നീരാവിൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207042074 നളിനാUി 88,ക�ാവിളയിൽ ,കുരീ��ഴ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207043965 പുEപലത
123,താമര �)ി 

വട�തിൽ,അ�ാലുംമൂ� െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207044394 ൈഹറു?ിസ
20,പടനില#്  പു#ൻ  
വീ� ,അ�ാലുംമൂ� െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207044397 ബി(ു
853,പു,ിQൽ 

പു#ൻ വീ� ,െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207044458 സുഭ-ദ
522,ഒ,9ാവിള 
വീ� ,,െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207044466 ച-(ിക

247,മനീഷ 
ഭവൻ  ,അ�ാലുംമൂ� 

െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207044500 സുമ സി 219,രഘുമ(ിരം,െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207044658 വിജയ2 ബി
44,മംഗലേ=രി 

െതാടിയിൽ ,ഞാറN�ൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207044674 െചല�2
261,താമര�)ിവട�തിൽ ,,

അ�ാലുംമൂ� െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207044691 പIിനി
802,േകാേ[ഴ#് 
പണയിൽ ,മുരു>ൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207044723 േദവകി െക
221,ക]@ര 

കിഴ�തിൽ ,,െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207045513 ലീല
279,പുളിവിള 

കായൽവാരം,െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207045726 രാജു
270,താമര�)ി 

വട�തിൽ ,െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207045727 മിനി
101,ജയ>ിേകാളനി,െവ$�

വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207045729 ഓമനയ2
31,വടേ�താ?ിവീ� ,െവ$�

വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207045824 െപാ?2
96,അ6ിയാഫീJ 

പുരയിടം,ഞാറN�ൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207045853 ലത
252,ലUംവീ�ന<ർ 

8,മുരു>ൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207045860

പാർpതി 
എJ

224,ക]ൻ @രകിഴ�തിൽ ,
അ�ാലുംമൂ� െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207045879 ലളിതാ ഭായി
319,േരEമാ 

ഭവൻ  ,അ�ാലുംമൂ� െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207045944 Jമിതേമാൾ
568,ച�5v#്  

പു#ൻ വീ� ,ഞാറN�ൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601
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1207045964 അംബിക

387,അ6ിയാ�ീJ 
പുരയിടം,,െവ$�വിള 

അ�ാലുംമൂ� െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207046006 ഉഷ
257,താമര�ളളി 

വട�തിൽ ,െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207046024 സി.േശാഭന
1103,പുളിവിള 
വീ� ,െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207046026

വസ>കുമാരി
 ഡി 260,ലUംവീ� ,െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207046058 നൗഷാ/
623,ഒററ9ാവിള 

െത�തിൽ ,അ�ാലുംമൂ� െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207046101 നൂർജഹാൻ
369,താമര�)ിെത�തിൽ ,

ഞാറN�ൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207046138

ൈസനബാ  
ബീവി

480,താമര�)ി 
വിളിൽ ,െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207046144 റഹീമാബീവി
562,കു?ുവിള 

മഠ#ിൽ ,ഞാറN�ൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207046199 ജമീല
411,തട#ിൽെത�തിൽ ,െവ

$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207046209 ഇസെബല�
108,ജയ>ിേകാളനി,െവ$�

വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207046222

രാജലU്മി 
പി

515,ഒ, 
9ാവിള,,തൃ�ടവൂർ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207046227 അല�ിേദവി
75,ജയ>ിേകാളനി,മുരു>ൽ

 െപരിനാ� െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207046235 െനജീറ

102,ആഫീJ 
പുരയിടംജയ>ിേകാളനി,

തൃ�ടവൂർ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207046251 വസ>
210,അ6ിയാഫീJ 

പുരയിടം,,അ�ാലുംമൂ� െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207046522 ലീലാമണി.െക
939,കലതി�ാ$� വിള 

വീ� ,െവ$�വിള െപരിനാടു് െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207046538 ത@[ി
325,കളീN�ൽകിഴ�തിൽ ,

െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207047246 േലഖ
516,ഒ,9ാവിളവീ�,ഞാറ

N�ൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207091741 ഷഹിന
712,ച>വിള 

കിഴ�തിൽ ,അ�ാലുംമൂ� െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207188752 അദബിയ#ു
103,കാരിN�ൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,നീരാവിൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207188755 സേരാജാേദവി 251,തറയിൽവീ� ,നീരാവിൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207188846 തുളസിയമമ
301,-ശീകhEണാലയം,നീരാ

വിൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207189037 ഉഷ
220,കാരിN�വയലിൽ ,നീ

രാവിൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207188976 സി.ഗീത
723,ഗീതാ ഭവനം 

കാരി�വയൽ ,നീരാവിൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207189052 ലീലാമണി
456,വയൽ�രവട�തിൽ ,

കടവൂർ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601
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1207189054 ഓമനയ2
146,െച@ിലാ#ു 
വീ� ,നീരാവിൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207189585 മിനി
70,വട�ുംഭാഗ#് ,കുരീ��

ഴ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207195898 ഗിരിജ
421,ഏന#്  

വയൽ ,മുരു>ൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207198640 ലിHി
96,ക6[കുള#്  
പുതുവൽ ,മതിലിൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207198697 വിജി
9,മുതിരവിള 

പുതുവൽ ,മതിലിൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207198742 ശാ>2 190,ൈകലാസം,െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207205803 -ശീകല
158,കാവv#്  

കിഴ�തിൽ ,തൃ�ടവൂർ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207207244 വTസല എH്
1438,ബിJമി 

െതേ���റ#്,കടവൂർ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207213201

കൃEണകുമാ
രി

73,അ6ിയാഫീJ 
പുരയിടം,തh�ടവൂർ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207218633 ൈഷലജ
875,സബിതാഭവൻ  ,െവ$�വി

ള,,െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207221840 ശhാമ

872,താ?ിമൂല 
വയലിൽ ,ഞാറN�ൽ ,ഞാ

റN�ൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207221853 സജ എJ
474,മധുരിമ,െവ$�വിള   

ഞാറN�ൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207221854 സുജാത ജി
1138,മാരൂർ 

പണയിൽ ,,മുരു>ൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207221865 െറജിലാബീവി

207,ഇജാJ 
മൻ സിൽ ,മുരു>ൽ ,മുരു>

ൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207230499 ലീനാകുമാരി
495,താ?ിയഴിക#്,ഞാറ

N�ൽ െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207230666 മXജു 768,ചാQയിൽ ,തൃ�ടവൂർ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207231782 സാബുജാൻ
168,കളീലിൽ 
വീ�,നീരാവിൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207236120

അജിത 
േമാഹൻ

535,േമാഹനവിലാസം,അ
�ാലുംമൂ� െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207236268 ധനh
585,േചേന#് 

കിഴ�തിൽ ,കുരി��ഴ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207237287 ഷീജ
376,അ6ിയാഫീJ 
പുരയിടം,െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207238196 സിgധു
333,താമര�ളളി 

വട�തിൽ ,അ�ാലുമൂ� െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207239975 സുമ
358,താമര�ളളി 

വട�തിൽ ,െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207241502 ഓമന
356,കളരി 

പുരയിട#ിൽ ,തh�ടവൂർ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207242806 ജയ
507,എJ എJ 
നിവാJ,മുരു>ൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207243030 ബി(ു
1005,ബി(ു ഭവൻ   
െതQുവിള,മുരു>ൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207250572 കുമാരിയ2
132,അരിN��ുഴി  
അഖിൽ ഭവനം,കടവൂർ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601
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1207252360 മായ
881,താമര�)ി 

ജയ>ിേകാളനി,െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207253628 സൗമh
848,ൈവEണവം,െവ$�വിള

 മുരു>ൻ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207253794 ബീന

1128,ബി ബി െഹൗJ 
മംഗലേ=രിൽ 

കിഴ�തിൽ ,െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207255798 ഗിരിജ
636,കലതി�ാ� വിള 

വീ�,െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207258534 രജനി
67,അ6ിയാ�ീJ 
പുരയിടം,െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207260411 നിഷാബീഗം
478,താമരപ)ിവിളയിൽ ,

െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207260441 ലിജി
412,അ<ാടിയിൽ 

േതാ�ുവിള,നീരാവിൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207261297 ഷീജ
167,േവണു 

നിവാJ,െപരിനാ� െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207262736 ൈലലാബീബി
543,േകാ$N�കംവീ�,അ

�ാലുംമൂ� െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207268149 സുമ
228,ക]@ര 

കിഴ�തിൽ ,െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207268583

െഫൽസി, 
േലാറൻ J

452,േറാസിലി 
ഭവൻ  ,തൃ�ടവൂർ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207272424 െസലീന

636,ലUംവീ� 
കലതി�ാ$് വിള 
വീ�,െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207273822 Jമിത
510,-ശീനിലയം,െവ$�വിള 

ഒ,9ാവിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207274432 അനിത
1,അ6ിയാഫീJ 
പുരയിടം,െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207275319 ശകു>ള ,ി
971,െകാN�ളളിപണയിൽ ,

മുരു>ൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207275438 രജനി 2,ജയ>ിേകാളനി,െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691602

1207276053 ശാ>ിനി

360,താണു�ളളി 
വടേ�േകാളനി,അ�ാലും

മൂ� െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207276657 േബബി
767,ഷാനി 

ഭവനം,െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207280860 മ�ു
212,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ�,െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207285379 ശhാമ

252,ലUം വീ� 
െവ$�വിള 

മുരു>ൽ ,അ�ാലുംമൂ� െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207292941 സുജാത 813,പുളിവിള,മുരു>ൽ െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207294812 മ�ു
83,അ6ിയാ�ീJ 
പുരയിടം,െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207295773 സജീന 267,ലUം വീ�,െവ$�വിള െവ$�വിള തൃ�ടവൂർ 691601

1207276256 െനഷിജാ
43,താവൂ$് 

െത�തിൽ ,വൻ മള െവ$�വിള തൃ�രുവ 691602

1207261214 ബി(ു 390,ജയ>ിേകാളനി,പനയം െവ$�വിള പനയം 691601
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1207188975 ശുഭ

422,മു�ുവരഴിക#് 
വട�തിൽ ജീ എJ 

ഭവൻ  ,നീരാവിൽ െവ$�വിള െപരിനാ� 691601

1207282762 കൃEണജ
411,തറയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,പ$#ാനം ശ~ികുളQര ഇരവിപുരം 691004

1207286330 സുനിത
981,വലിയ വീ$ിൽ  

േദവിനഗർ ,െവ6ാർമു�് ശ~ികുളQര ഇരവിപുരം 691016

1207067039 ഹാജറു2
807,േകാടിയാ$് 

െഹൗJ,െചറിേയല ശ~ികുളQര കിളിെകാല�Za 691577

1207242618 സിgധു 193,അരുണാന(്,കരിേ�ാ� ശ~ികുളQര കിളിെകാല�Za 691005

1207007744

ജയകുമാർആ
ചാരി

718,വലിൽ 
പു#ൻ വീ� ,,െചറിേയല ശ~ികുളQര െകാ,@ര 691577

1207001819 സുധർ2
522,മഹാIാഗാgധി 

േകാളനി,ഉളിയേ�ാവിൽ ശ~ികുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207002160 സgധh.എJ

645,പാേ�ലിൽ 
വട�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ശ~ികുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207012473 െമ,ിൽഡ
1670,മാതാെഡയിൽ ,കട�ാ

�ട ശ~ികുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691008

1207013949 െപാ?2 1451,അ2[ിവീ� ,,െകാല�ം ശ~ികുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691013

1207014821 രേജശCരി

1369,ശ@രം      
കൂ$ിൽതറപടി+ാ,തിൽ 

  

െട<ിൾനഗർ ,ശ~ികുളQ
ര ശ~ികുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691581

1207015441 രജനി കുമാരി
1198,മണ#ാ� 
െത�തിൽ ,,നഗർ ശ~ികുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691010

1207027160 രജനി
1058,ശരണh 

ഭവനം,എെ◌ശCരhനഗർ ബി ശ~ികുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691581

1207030866

ഹുൈസബാബീ
വി

1204,ആ,�പറ<#് ,േമേടമു
�് ശ~ികുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691003

1207203814 സിgധുകുമാരി
632,ഉളിയേ�ാവിൽ 

നഗർ .160,ഉളിയേ�ാവിൽ ശ~ികുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207228916 സിgധു
650,ബീനാ 

ഭവനം,ഉളിയേ�ാവിൽ ശ~ികുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207262948 -പസ?

421,െതാടിയിൽ 
വട�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ശ~ികുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207264834 േമരി�ു$ി
1101,ചിരി�6#ിൽ ,ഉളി

യേ�ാവിൽ ശ~ികുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207267676 സൂമ

1287,കേ6ാലിൽ 
കിഴ�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവി

ൽ ശ~ികുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207278780 ക_പന
912,ജനനി 

നഗർ,ഉളിയേ�ാവിൽ ശ~ികുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207281193 ൈഷജ
1197,ക]മ#് കുളQര 
വീ�,ഉളിയേ�ാവിൽ ശ~ികുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207281416 കാർ#ിക

1320,കേ6ാലിൽ 
കിഴ�തിൽ ,നീതു-പഭ 

നഗർ ശ~ികുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691019
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1207282937 രാേജശCരി. ,ി
1422,-ശീ ഗുരു  നിതh-പഭ 

നഗർ,ഉളിയേ�ാവിൽ ശ~ികുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207285125

ഗിരിജാേമാഹ
ൻ ദാJ

1248,േമാഹനം സാഗര 
നഗർ ,ഉളിയേ�ാവിൽ ശ~ികുളQര െകാല�ം (ഈ�്) 691019

1207001784 രാധാമണി
453,കിഴേ�ചൂ6വിള 
വീ� ,ഉളിയേ�ാവിൽ ശ~ികുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207020556 നൂർജഹാൻ 1045,താN വീ�,കാവനാ� ശ~ികുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207033426 മുംതാJ

104,മംഗല#്  വീ� , 
മുനിസി�ൽ േകാളനി 

,,ആലുമു� ശ~ികുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691577

1207033978 കാ�നകുമാരി
1129,കേ6ാലിൽ 
വീ� ,കാവനാ� ശ~ികുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207036609 ത@2

155,പുറേ#ഴ#്  
പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691581

1207037851 സുഹാസിനി
1734,ആവി#റ 
,,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691581

1207208615 അർ[ന
110,ഇളംപളളZർ 
വട�തിൽ ,െകാല�ം ശ~ികുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691001

1207233969 ജൂഡി#് 
344,േഫാർ$് 

ലാൻ k,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691581

1207234656 ജയ
335,ഭാവനാനിവാJ,ശ~ി

കുളQര ശ~ികുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691581

1207235223 ബി(ു എൽ
1230,വയN�ൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കാവനാ� ശ~ികുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691003

1207239746 ലിസ
700,പട?യിൽ 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691581

1207246600 വിജയ2
1170,െകാ[�തറയിൽ ,ശ~ി

കുളQര ശ~ികുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691581

1207251218 േ-പമ
546,ആന( 

വിലാസം,ആ-ശാമം ശ~ികുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691002

1207252048 സജീനാബീവി
455,ക]മ#് 

െത�തിൽ ,ഉളിയേ�ാവിൽ ശ~ികുളQര െകാല�ം (െവ�്) 691019

1207033951 രാജി
619,കുറവൻ തുരു#് ,തൃ�

ടവൂർ ശ~ികുളQര തൃ�ടവൂർ 691601

1207188818 സതhഭാമ
35,വട�ുംഭാഗ#് 
വട�തിൽ ,കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര തൃ�ടവൂർ 691601

1207189269 സാജി
513,േകാടറെതേ�വിള,കുരീ

��ഴ ശ~ികുളQര തൃ�ടവൂർ 691601

1207278778 കൽ�ന
214,പുളിയറവട�തിൽ,കു

രീ��ഴ ശ~ികുളQര തൃ�ടവൂർ 691601

1207279019 ഗീത
165,തേ6�ാ$് 

വട�തിൽ ,കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര തൃ�ടവൂർ 691601

1207279196 ജിജി എ

634,തേ6�ാ$് ജയ>ി 
േകാളനി  

കുരീ��ഴ,െകാല�ം ശ~ികുളQര തൃ�ടവൂർ 691601

1207281448 െജൻ സി
140,േചേന#്കിഴ�തിൽ ,

കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര തൃ�ടവൂർ 691601

1207286135 ഷീബാേമരി
698,കളിയിലിൽ 
വീ�,കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര തൃ�ടവൂർ 691601
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1207295202 െഷറിന
236,പടി�തിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര തൃ�ടവൂർ 691601

1207024398

ജലജകുമാരി 
എJ

280,കിഴേ� കേ@ാ$്  
വീ� ,വടേ�കര ശ~ികുളQര തൃ�രുവ 691602

1207205626 -പീത 167,കാർ#ിക,െകാല�ം ശ~ികുളQര തൃേ�ാവിൽവ$ം 691577

1207260555 സഫിയ#്  എ
491,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ�,ച(നേ#ാ�് ശ~ികുളQര പനയം 691014

1207260759 ബി(ു
250,കല��വിള 

വീ�,െനടുേQാലം ശ~ികുളQര പരവൂർ 691334

1207001050 േബബിഗീത

658,െക ജി ഭവനം 
വയലിൽപു#ൻ വീ�,ചാ

#ിനാംകുളം ശ~ികുളQര മQാ� 691014

1207085728 ചാ(് നി എH്
293,സ[� 

മൻ സിൽ ,കരിേ�ാ� ശ~ികുളQര മQാ� 691005

1207213945 ഷീജ

990,ജുൈറo 
മൻ സിൽ ,സാഗര നഗർ 

കരിേ�ാ� ശ~ികുളQര മQാ� 691005

1207261578 റജില
847,കല��വിള 
വീ�,കരിേ�ാ� ശ~ികുളQര മQാ� 691005

1207261945

അdദുൽ 
ല#ീ\

126,ദാറുൽ സലാം,ടി െക 
എം സി പി ഒ ശ~ികുളQര മQാ� 691005

1207268732 സിgധു 1074,കല�ൻ വിള,കരിേ�ാ� ശ~ികുളQര മQാ� 691005

1207278884 സജില
477,േപാേQാ$�വിള,കരി

േ�ാ� ശ~ികുളQര മQാ� 691005

1207280322 ഷാനിഫ
2126,വയലിൽ പു#ൻ  

വീ�,പുലരി നഗർ ശ~ികുളQര മQാ� 691005

1207280384 വിനീത

171,വാവറ വീ� 
എെ◌ശCരh നഗർ ടി െക 
എം സി പി ഒ,കരിേ�ാ� ശ~ികുളQര മQാ� 691005

1207281396 െനസീമ ബീവി
240,അലമാ$് 

കിഴ�തിൽ ,കരിേ�ാ� ശ~ികുളQര മQാ� 691005

1207282817 സുജാത

751,വിളയിൽ 
കിഴ�തിൽ  േറാJ 

നഗർ,കരിേ�ാ� ശ~ികുളQര മQാ� 691005

1207285270 രാധിക.എH് 
295,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ�,കരിേ�ാ� ശ~ികുളQര മQാ� 691005

1207286341 സൗമh
848,-ശീരാഗം  Jേനഹ 
നഗർ ,കിളിെകാല�Zർ ശ~ികുളQര മQാ� 691005

1207289753 സൗമhാ

74,കാ$�ംപുറ#് വീ�   
 വികാJ നഗർ  ,ി 
െക എം സി പി 

ഒ,കരിേ�ാ� ശ~ികുളQര മQാ� 691015

1207290768 താഹിറ
657,വയലിൽ പു#ൻ  
വീ�,പുലരി നഗർ ശ~ികുളQര മQാ� 691005

1207008111 സജീന
56,െസയിതു 

മൻ സിൽ ,വടേ�വിള ശ~ികുളQര മു6N�_ 691010

1207263417 അനിത
835,അലീഷ േജാർo 

വില�,കളീ�ൽ കട��റം ശ~ികുളQര മു6N�_ 691001

1207281997 എൻ  രവീ-(ൻ
972,േതാ�ിൽ താജുന 
മൻ സിൽ,െതേ�വിള ശ~ികുളQര മു6N�_ 691016

1207282724 സുരഭി
1020,േദവി കൃപ  
െതേ�വിള,മാടൻ നട ശ~ികുളQര മു6N�_ 691016
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1207285452 ൈലലാ
1132,തമ?  

നിലവിൽ,െതേ�വിള ശ~ികുളQര മു6N�_ 691001

1207289044 സുജിത

859,േജാJ നിവാJ  
ൈപേനരിയിൽ 

െതാടിയിൽ,മു6N�ൽ ശ~ികുളQര മു6N�_ 691016

1207017500 ൈബജു
288,ബിേനായി 

െഡയിൽ ,അ2ൻ  നഗർ ശ~ികുളQര വടേ�വിള 691021

1207073163 അനൂn
169,കാർ#ിക 
ഭവൻ  ,പ$#ാനം ശ~ികുളQര വടേ�വിള 691021

1207074245 െക. ഭാനുമതി
383,ൈകതN�ക#ു 
വട�തിൽ ,പ$#ാനം ശ~ികുളQര വടേ�വിള 691021

1207209361 ജയ
244,മാതhുമ(ിരം,പ$#ാ

നം ശ~ികുളQര വടേ�വിള 691021

1207212067 ഡാളി.എJ
416,ഓറിയ5്  

നഗർ ,ഒ◌ാറിയ5് നഗർ ശ~ികുളQര വടേ�വിള 691010

1207223444 -പസ?

388,-ശീജി നിവാJ , 
ഓറിയ5്  നഗർ 

111,,പ$#ാനം ശ~ികുളQര വടേ�വിള 691021

1207262060 േശാഭ
384,െചറുവയൽ 

കു?#്,പുളിയ#ുമു�് ശ~ികുളQര വടേ�വിള 691004

1207274073

നിHി 
വർ�ീJ 145,േബേരഖാ,അ2ൻ നട ശ~ികുളQര വടേ�വിള 691021

1207284368 ഉഷ
283,ലU്മി െഹൗJ  
അ2ൻ നട,പ$#ാനം ശ~ികുളQര വടേ�വിള 691021

1207284550 സിജി 176,തിരുവാതിര,പ$#ാനം ശ~ികുളQര വടേ�വിള 691021

1207217667 റാണി
1039,കിഴേ�#റ 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207217670 ബി(ു
571,േഡാറാെഡയിൽ ,ശ~ി

കുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207216383 വിമല
1249,വാ[ിേനഴ#്  

െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207216391 -ശീലത
1591,വടേ�മുേ6ഴ#്  
വീ� ,,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207217401 െബനJ,ി�
1123,സേ>ാE 

ഭവനം,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207009460 ശശികല ബി

1267,ലയ ലാ5് , 
കു,ിവയൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,,ശ~ികുള
Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207019696 ഷിബി
1099,േയാഹ?ാൻ  

ഭവനം,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207030856 ഉഷാകുമാരി

54,അടി�ല#്  
പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207031078 രാജലU് മി
1141,കിഴേ� 

വീ�,രാമ൯കുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207031977

സുകുമാര 
പി)

440,പരുവ�ൽെതേ�#റ
,ക?ിേമൽേചരി 
കാവനാ� പി ഒ ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207032011 സുശീല

447,പരുവ�ൽ 
െതേ�#റ,ക?ിേമൽേച

രി കാവനാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207032725

സേലാമി 
ൈമ�ിൾ

216,െനടുംപുരയിടം,കാവ
നാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003
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1207032983 സുവർ]
1764,കല��വിള 

പടി.,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207033487 അംബിക
825,ഇളയിട#് കിഴ�തിൽ ,

കാവനാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207033619 മറിയാ2
444,കടവുംതലN�ല 
വീ� ,അരവിള കാവനാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207034085 സിസിയ സി
334,െച<കേ=രിയിൽ ,പിറ

വൂർ കിഴ�തിൽ ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207034305 ബാബു
862,-ശീെഹവൻ  കാവനാ� 
ശ~ികുളQര,കാവനാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691601

1207034324

ആലീJ 
േജാൺസൻ

0,േകാേ$�ുഴി,അരവിള 
കാവനാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207034536 സേരാജം

1453,കുള�ുടി 
പടി+ാ,തിൽ ,വഴി�ാW

 ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207034557 വിജയകുമാരി

1293,പാർpതി 
നിലയം,വയ�ൽ 

വട�തിൽ ,മീന#ുേചരി,
കാവനാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207034621 ഗിരിജ

434,തലNേ�ാ$്  
വട�തിൽ ,ശ~ികുളQര,

ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207035004 പTമാവതി
9,പുഷാപകേ=രി,ശ~ികു

ളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207035158 ഷൗബാന#് 
1322,ഷാൻ മൻ സിൽ ,ശ~ി

കുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207035243 േമാളി

350,െസ5് േമരിJ 
േകാളനി, 

പു#ൻ തുരു#് ,കാവനാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207035261 ഉഷാേദവി
4947,പാറ�ൽ ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207035277

അdദുൾ 
വഹാd

838,വയലിൽ തറ 
പു#ൻ  

വീ�,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207036695 ധനh
189,ഈര��റം,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207035336 -ശീേദവി
1389,പിറവൂർമഠം,ശ~ികു

ളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207035437 മാലിഹബീവി
819,േവലേ=രിൽ ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207035502 േ-ഗസി 321,േപാൾഭവനം,കാവനാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207035560 -ശീകുമാരി
919,പ$ാളതറപു#ൻ വീ� ,

കാവനാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207035695 െസലിൻ
319,പുളിയറതറയിൽവീ� ,

മു�ാ� കാവനാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207035701 ഉഷ േലാറൻ J
241,െജ  ,ി 

ഭവൻ  ,കാവനാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207035737 സുധർ2
50,വലിയതറ,ശ~ികുളQ

ര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207035763 ജയാന(ൻ
704,ജയഭവനംകല��പുറം,ക

ല��ംപുറം ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207035769

ജഗദ2വാസവ
ൻ

416,ച�ിണാ>റയിൽ ,ശ
~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581
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1207035780 ലതിക
2025,കൂ$ംവാതു�ൽ ,ശ~ി

കുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207035793 റ}മ#് 
343,മുേ6ഴ#്  

വീ� ,,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207035796 ഉഷ

932,ഉഷH് െഹൗJ 
കവണിയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207035806 രാമൻ കു$ി
485,സCരൂപാന(ാ-ശമം,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207035818 ലാലി
68,േമനാ<)ികിഴേ�#റ

,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207035828 സുകുമാരി
293,ക6#ിൽ 

വീ� ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207035835

വTസലകുമാ
രി

10,പാറ�ൽെത�തിൽ ,ശ
~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207035871 സരസ2
1544,പാലാഴി,ശ~ികുളQ

ര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207035876 േസതുലUമി

271,കാവിളളയിൽ 
കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര,

,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207035879 നളിനി
1668,കവണി 

െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207035912 െപാ?2
1163,വയലിവിളയിൽ ,ശ~ി

കുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207035979 േബബി
1154,മൂേ#ഴ#് 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207035998 ജനനി

1372,േമനപ)ികായൽവാ
രം 

കാവി)യിൽ ,ശ~ികുള
Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036023 േശാഭന
993,വാറായിപുഴയിൽ 
വീ�,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036035 സുമ
473,കരുനാ$്  

വീ� ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036045 ഗിരിജ
1766,തുളസീഭവനം,ശ~ികു

ളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036046 േമരി�ു$ി
374,ഈര��റം തൃnതി 
നഗർ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036047 േസാമൻ
1619,തvിലഴിക#്  

വട�തിൽ ,,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036059 സജിതകുമാരി
1673,േതാ$ിെ5 

വട�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036066 ലിലു
472,കുരുനാ$് ,ശ~ികുളQ

ര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036067 േമാളി
1807,മലയിൽലUംവീ�,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036071 ആന(വല�ി
2166,കുേ?#റെത�ിൽ ,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036089 വസ>കുമാരി
104,േകാ$ിലഴിക#് ,ശ~ി

കുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581
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1207036101 -പഭ
871,പുEപാലയം,ശ~ികു

ളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036129 പുEപ
95,േകാ$ിലഴിക#് ,ശ~ികു

ളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036130 രാധ
1750,കിഴേ�#റ 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036173 സിgധു
362,െകാേ?വട�തിൽ ,,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036197 ത@മണി
541,അ�ാരുപറ<ിൽ 

വട�തിൽ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036198 ഉഷ
1746,കിഴേ�#റകിഴ�തി

ൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036211 െറജിന
1689,െകാല�േ=രി 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036575 വസ>
1826,കുേ$ഴ#് ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036220 േജാJഫിന
444,ച�ിണാംതറ 

െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036253 െപാ?2
1755,കിഴേ�#റ 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036278 ശശികല
1512,തലNേ�ാ$�പടി+ാ
,തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036289 -പീജാ
1503,ആയിര#റവട�തി

ൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036298 മിനി
135,െനടും 

േതാ$ിൽതറ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036304 കൃEണ2
49,വലിയതറവട�തിൽ ,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691004

1207036310 സേരാജ
1125,വിEണു 

വിലാസം,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036315 ബി(ു
93,പ6ാഴകിഴ�തിൽ ,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036321 -ശീേരഖ
2005,വൃ(ാവനം മലയാള 

നഗർ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036331 ശ@രി
1462,ക?ിേ[രിെത�തിൽ ,

ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036334 വസ>
545,െകാ-പംപുറ#് ,ശ~ി

കുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036342 സിgധു
119,മൂേ#ഴ#്  

വടേ�#റ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036348 മിനിേമാൾ
544,കുറീലഴിക#ുവീ� ,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036360 സീനാേമാൾ

249,തു6ിൽ 
വീ� ,ഈര��റം,,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036378 താനരൂപി
161,പുറേ#ഴ#്  
വീ� ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581
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1207036415 ലളിത
39,കിണിേQഴികം,ശ~ികു

ളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036421 വൽസല
1574,-ശിവിലാസം,ശ~ികു

ളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036437

സുമതിസുഗുണ
ൻ

1847,വിളയിൽ 
കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036442 സgധh
455,പാലമൂ$ിൽ 

വീ� ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036452 േറാജ േസവhർ
523,േകാേ�രി 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036473 ലളിതകുമാരി
1652,േകെമഴു#് ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036485 സൂHി
60,പ6ാര�ാട#ിൽ ,ശ~ി

കുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036524 ഓമന
1773,െകാല�േ=രികിഴ�തി

ൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036525 അ2ിണി�ു$ി
1614,വയലുവിള 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036530 രാജ2
509,െകാ[v#്കിഴ�തിൽ

,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036541 -ശീേദവി
269,പ6ാഴെത�തിൽ ,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036548 ഷീബ
507,അ�ാരു 

പറ<ിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036549 -ശീേലഖ
1743,കിഴേ�തറ 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036557 കവിത
1502,വയലിൽ 

തറയിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036558 സുജാകുമാരി
1707,െകാല�േശരി 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036564

േജാൺസൺ  
  എ

760,െകാല�േശരി 
കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036568 നളിനി
1619,പുളിവിളയിൽ 
വീ� ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036579 േമRസി
18,െകാല�േ=രി 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036604 േജാർജിന
180,കാവിളയിൽ ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207036611 സിgധു
1909,െകാല�േ=രി 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036628 േജാളി

1280,ഒ,െ#Qിൽ ,ഐ.എം
.എJ .ഭവനം,,ശ~ികുളQ

ര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036641

െസലിൻ  
േ-കാJ

936,േതാ$�ംമുഖ#് ,ശ~ി
കുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036647

െറജീന 
ഗിൽബർ$് 

1231,െസ5്  േജാൺ 
-ബിേ$ാ ഭവൻ  ,െവ�്  
പ6ാഴ,,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581
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1207036648 ഗൗരി
322,ക6#ിൽ ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036675 ജസീ>
183,കാവി)യിൽ ,ശ~ികു

ളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036686 െകാ[�േ-തസh
200,ഈര��റം,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036694 െ�ല�
276,കാവിളയിൽ ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036701

മാർ�റീ# 
മരിയാദാJ

291,ക6#ിൽവീ� ,ശകതി
കുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036715 dെളNസി
866,വലിയവീ$ിൽപടി+ാ
,തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036733 സിgധു

1481,തലേ�ാ$� 
പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036739 കർ2ലി
84,െചറുേതാ�ിൽ ,ശ~ികു

ളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036754 ശhാമള
1117,സൗമhാഭവനം,ശ~ി

കുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036758 സീ,ാവർഗീJ
1216,പറ#ാനം 
വീ� ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036766 കർ2ലി

241,വലhവീ$ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036853 േമരി ലാസർ
313,േമരി 

െഡയിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036857 ശകു>ള
40,കിണേQഴു#്  
വീ� ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036865 േമരിേജായിനർ
196,ഈര��റം,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036891 േറാJേമരി
283,കാവി)യിൽ 

പുതുവൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036898 മറിയെഗാേര,ി
355,ക6#ിൽ 

ഹൗJ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036972 ലീല
21,കിണിേQഴ#് ,ശ~ികു

ളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207036977 സേലാമി
1060,ഈര��റം.,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207037143 ജമിനി
909,കാവറാ$്  

ഹൗJ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207037147 ഉഷ.പി

237,കാവിളയിൽ 
പുതുവൽ വീ� 
,,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207037211 െഡാമിനി�
266,പ6ാര�ാ$#്  

െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207037545 നിർ2ല
1338,േവനൂർ 

വട�തിൽ ,മരു#ടി ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207037718 ഹിമകുമാരി
1753,ചാേ#ാലിെത�തിൽ ,

മരു#ടി ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691601

1207037822 ഇ(ിര
1497,െതേ� 

തറയിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207037886

രാധാമണി 
എൽ

1602,കരി[ാലി#റ,ഒഴു
�്േതാ� നഗർ ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003
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1207037959 രമാേദവി

1911,വലിയവീ$ിൽകിഴേ�
#റ 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207037975 ശശികുമാരി
296,എJ .െക. 

ഭവൻ  ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207037981 സേരാജം
1172,േരവതി, പാറN�ൽ 
വട�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207037989 അജിതകുമാരി
1776,മുേ#ഴ#്  
വീ� ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207038132 അനിത
1220,കിഴേ�#റ 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207038144 ത@2 സി
1901,കിഴേ�തറ 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207038186 വസ>
1489,പാ$#ിൽ തറയിൽ 
കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207038276 -പീത
224,േവനൂർ 

പടി+ാററതിൽ ,മരു#ടി ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207038455

വTസലകുമാ
രി

508,എഴു#ിൽ 
വീ� ,കാവനാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207038637 ച-(ൻ
617,വാറിൽ 

െത�തിൽ ,ക?ിേമൽേചരി ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207038644 -പസ?
613,വാറിൽെത�തിൽ ,ക

?ിേമൽ ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207038655 ഷീല
257,േവനൂർവട�തിൽ ,െകാ

ല�ം ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207038721 പIഷാജു

964,േവ?ുർ 
പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേ2

ൽേചരി,മരു#ടി ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207038849 ജയകുമാരി

172,െപരിേQാ$� 
പടി+ാ,തിൽ ,ക?ിേമ

ൽേചരി ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207039273 സുശീല
698,പാവൂർകിഴ�തിൽ ,രാ

മൻ കുലQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207039275 ഉഷാകുമാരി
1217,അഴിക#്  

വട�തിൽ ,,കാവനാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207048112 ച-(ിക
1309,എ എ 

ഭവൻ  ,വഴി�ാW ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207051773 രTനകുമാരി
230,കുള�ുടിയിൽ 
വീ� ,,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207051869 ഗംഗ.ബി
1371,തിരുവാതിര,െട<ിൾ 

നഗർ ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207070510 സരസCതി
1413,പIതീർTഥം,മീന#് 
േചരി,,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207170362 ഷാനി േമാൾ
318,മുടവേ=രിൽ ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207182954 സിനിേമാൾ
1671,മു$റവട�തിൽ,കാവ

നാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691502
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1207186617 ലിസി േജാർo
848,പ$രുേതാ�് ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207186650 രമ
1470,തലNേ�ാ$്  

വട�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207186675 -ശീേദവി
1295,വയ�ൽവടേ�#റ,

കാവനാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207186694 രാഗിണി
1591,കൂ$ിൽെതേ�തറ,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207186696 റമീസാ

460,കളീലിൽെത�തിൽ ,കാ
വനാ� ,മീന#ുേചരി,കാവ

നാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207186782 ലത
40,പുളN�െത�തിൽ ,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207186785 ഭാഗീരഥിഅ2
1329,പിറവൂർെത�തിൽ ,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207186792 സുശില
1376,പിറവുർെത�തിൽ ,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207186794 െമഹർബാൻ
1584,െകാQിണിേ=രി,കാവ

നാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207186796 ബി(ു
833,വയലിൽവീ� ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207186808 രാധാമണി
365,പിറവൂർെതേ�തറ,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207186818

രാഹുൽകൃE
ണൻ

1405,പുളി�ൽ 
െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207186828

-പസ?കുമാരി
 എH്

1370,വിEണുവിഹാർ ,ശ
~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207186836

സിസിലി 
െമ5J 1384,മല�#്  വീ� ,,കാവനാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207186837 ലീലാമണിഅ2 1302,മല�#്  വീ� ,,കാവനാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207186843 ഷീബ
427,േതാ$ിെ5വട�തിൽ ,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207186850 സിgധു
451,കേ6ാലിൽ 
വീ� ,കാവനാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207186864 സുശീല
1285,കാളി[�വീ$ിൽ 

വീ� ,കവനാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207186875 ശാലിനി
1385,പിറവൂർെത�തിൽ ,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207186897 ജമീലാബീവി
1370,വN�ൽ 

വട�തിൽ ,,കാവനാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207187084 രവി-പഭ
1403,വടേ�മുറി,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207186945 കു+ുേമാൻ
389,പട?യിൽകിഴ�തിൽ ,

ശ~ികുഴQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207186960

ശാ>കുമാരി 
ഡി

1368,ക6നാപിറവുർ ,ശ
~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207187003 സബീനാ
411,സxാംമൻ സിൽ ,ശ~ികു

ളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207187015 സുധർ2
1189,സുകനh 

ഭവൻ  ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207187025 ഷീല.എJ
17,പാറN�ൽ 

െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581
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1207187049 സുധ
684,കുഴുേവലിവട�തിൽ ,

ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207187053 കനക2
338,പിറവൂർെത�#റ,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207187054 അജിതകുമാരി
61,മൂ?ുെതQിൽതറ,,ശ~ി

കുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207187062 സുഭ-ദ
2356,വയ�ൽതറയിൽ ,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207187075 സിgധുകുമാരി
1574,കൺ-ടാമുറി 

െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207187086 േശാഭന
1320,ഇട�ാടംവയലിൽ ,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207187116 ഉഷാകുമാരി
10,പുളി�െത�തിൽ ,ശ~ി

കുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207187132 ലളിത
185,മഠ#ിൽെത�തിൽ ,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207187156

കൃEണകുമാ
രി എJ എൽ

1111,ജയ>ിേകാളനി 
വഴി�ാW,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207187183 രാജി
1607,ആയി#റ�ടി+ാ,

തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207187188 -പഭകുമാരി
1181,തു6ിൽവീ� ,ശ~ികു

ളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196388 ലത
1094,െകാല�ാേ=രി 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196393 ജയ-ശീ

8,കൂ$ി#റ 
പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196401 രമാേദവി
1329,പനN�ൽ 
വീ� ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196421 സേ>ാE
613,നടരാജഭവനം,ശ~ികു

ളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691012

1207196452 ൈഷമ
1436,പട?ിയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196471 സുനിത
941,കുറവരv#്  

വട�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196505

േപാൾ 
െബNസിൽ

1231,ബ/െസയിദ,ശ~ികുള
Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196518 ശശികല
1298,കുള�ടിയിൽ ,ശ~ികു

ളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196525 േസവhർകു$ി
1556,ൈഷനി 

ഭവൻ  ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196538 -ശീലത
988,പാ�രംപളളിയിൽ ,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196596 ശhാമളയ2
932,മ]ാ#ാഴ#് ,ശ~ികു

ളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196597 ന(ിനി

1122,കളീലഴിക#്  
പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196599 മ�ുേമാൾ
1088,പനN�ൽ ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581
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1207196651

എം. 

പുEപാംഗദൻ
575,വട�ട#്  

വട�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196691 േശാഭാകുമാരി
630,കു?ിേ�ാ� 

വീ$ിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196716 ലീലാമണിയ2
7892,വിEണുഭവനം,ശ~ി

കുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196717 േസതുലU് മി
31,കിണിേQഴ#് ,ശ~ികു

ളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196720 മായാേദവി
330,പിറവൂർ 

വീ� ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196728 ഇ(ുചൂഢൻ
893,കുഴുേവലി 

വട�തിൽ ,കാവനാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207196755 ഷീല
1283,കു,�േവലിൽ 

വട�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196765 -ശീേദവി
1251,പിറവൂർ മഠ#ിൽ 
െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196788 ൈഷലജ
726,കട��റ#്  

വീ� ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196796 പIജ
646,മലയിൽ 

വീ� ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196802 സരിത
1105,വഴി 

കാW ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196804 ഗീത
684,മരുതറ 

െതേ�#റ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196806 സുനിത
1132,പനN�ൽ 
വീ� ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196811 േശാഭന
1674,േചാതി 

ഭവൻ  ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196821 ബീന
929,മ]ാ#ാഴ#്  
വീ� ,കാവനാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207196828 സരളകുമാരി
525,കുറവരഴിക#ുവീ� ,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196832 െമ,ിൽഡ
961,ജർ2ീനാ 

ഭവൻ  ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196841 വിജയ2
1051,കു,ിവയലിൽ 

വടേ�#റ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196847 സിgധു
1115,ജയ>ിേകാളനി,ശ~ി

കുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196855 വിജയ2
1538,അനൂn 

നിവാJ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196877 -ഫാൻ സി 956,പുളളിമൂ$ിൽ ,െകാല�ം ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196883 സരസCതി
1534,ആയി#പടി+ാ,തി

ൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196884

സുന(കുമാരി
 വി

483,കുള�ുടിയിൽ 
വീ� ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196919 ഗീത
1054,കുേ,ാലി 

വട�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207196939 രു{ിണിയ2
120,ആനേ�ാ$്  
വീ� ,െകാല�ം ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581
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1207196944 ത@2. എം
904,േമനാ<ളളി 

െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207196946

മാധവി�ു$ിയ
2

1556,ക6േ[ഴ#്  
തറ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207196951 ജയ

460,ആയി#റ 
പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207202503 അ<ിളി.െക
679,െകാല�േ=രിൽ 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207203228 ബീനാ കുമാരി
594,ഇടയിലഴിക#്  
വീ� ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207203303 യമുന
135,കുേ?ൽ#റ 

െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207203577 സു-പഭ.െക
1004,േതാടിെ5പടി+ാ,തി

ൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207203673 മിനി
151,പുതുവാതു�ൽ 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207203735 ൈഷലജ
7,പു#ൻ തുരു#്,ശ~ികു

ളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207203774 െമ,ിൽഡ
1148,സാംസൺ 

നിവJ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207203853 മിനി
988,ത$ാൻ തറ 

,,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207205299 -ശീലത
1049,കിഴേ�#റകിഴ�തി

ൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207207377 സരളാകുമാരി
193,േമനാ<)ിൽ ,ശ~ികു

ളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207207571 ഷീജ
1681,വയലുവിള 

െത�തിൽ ,,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207207574 േശാഭ
828,േകേമഴ#് ,ക?ിേ2
ൽേ[രി,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207207585 മിനി

1109,േകേമR#്  വീ� , 
ശ~ികുളQര,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207207616 മിനികുമാരി
613,ഇടയില#റ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207207641

സുധാേദവിയ
2.എJ .

387,െകാQിണിേ=രി 
െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207207864 ഉഷ
630,ആയി#റ 

വട�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207207877 മായ

213,െചറുേതാ�ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ശകതികുള

ങര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207208062 മിനിേമാൾ
873,വാഴയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207208141 റംല

1262,നാദിഷാ 
മൻ സിൽ ,പിറവൂർ 

െത�തിൽ ,,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581
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1207208255 ലതിക
240,കിണിേQഴ#് ,ശ~ി

കുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207208299 ജയ-ശി സി
712,കിഴേ�#റകിഴ�തി

ൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207208528 സുമ
669,േവQൂർ 

വട�തിൽ ,മരു#ടി ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207209359 ചി-ത
481,കുള�ുടിയിൽ 
വീ� ,,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207209755 ബി(ു
490,ജയ>ി 

േകാളനി,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207210007 ഗിരിജ
1382,മുല�േ=രി 

വട�തിൽ ,,കാവനാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207210092 ൈഷലജേദവി
1307,േവള�ർ 

വീ� ,,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207210174 വിജയലU് മി

478,കുള�ുടി 
പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207211338 ഷീല
767,പാറയ�ൽ 

െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207211622 ലത.പി
1259,ഉേമE 

ഭവൻ  ,ശിവശ~ി നഗർ ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207211776

സുൽഫ#് സി
�ി�് 

307,ൈക�)ി 
വീ� ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207211984 ബി(ു
321,ഉദയ 

ഭവൻ  ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207212204 -പീത സുബാE
808,-ശി 

വിശാഖം,,കാവനാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207212209 സരസCതി
1041,വയലുവിള 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207212270

മ�ു 
മാർഗര,് 

1743,െവളി 
പുരയിടം,,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207212321

െമർലിൻ  
നി�സൺ

177,െജർമാനി 
െഡയിൽ ,പു#ൻ തുരു#് ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207212663 ലൂസി
1821,െകായിലാ�ിൻ കിഴ�

തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207213109 സിgധു
111,കാവിളയിൽ ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207213731 ലീല

1015,െകാല�േ=രി 
കിഴ�തിനിൽ ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207214279 സിgധു
615,വാറിൽെത�തിൽ ,ക

?ിേമൽ ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207214644 സരസCതി

1236,തു6ു 
പുരയിട#ിൽ 

വീ� ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207214749 ബി(ു
859,വയലുവിളയിൽ ,ശ~ി

കുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207214878 േറാJ േമരി
1030,ക?ി$ 

പുതുവൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207215382 -പസ?കുമാരി
1430,പനN�ൽ 
വീ� ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207217685

െജയിൻ  
ആൽബർ$് 

1304,െസബി 
നിവാJ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581
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1207221571 സുകനh.എJ
1561,പുതുവാതു�ൽ 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207221874 -പീത െക
62,ആർ .ജി.ബി.നിവാJ ,,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207221879 െജസിസാബു

947,പു#ൻ തുരു#് ,ശ~ി
കുളQര,െകാല�ം,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207221915 ഷീജ

1679,കൂ$ി#റ 
പടി+ാ,തിൽ , 

ശ~ികുളQര,ശ~ികുള
Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207221925 ബി(ു
1551,കുറവരഴിക#് ,ശ~ി
കുളQര,ശ~ികുലQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207221927 എJ .സിgധു
1514,വയലിൽ#റ,ശ~ികു

ളQര,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207221928 സുകനhേദവി
1189,സുകനhാഭവൻ  ,ശ~ി
കുളQര,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207221934 െസലീൻ

481,മു$റ വട�തിൽ 
ക?ിേ2ൽ 

േചരി,കാവനാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207221946 യമുന

300,കുള�ുടിയിൽ , 
ശ~ികുളQര,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207221956 െജ.ജസി
57,ൈതേതാ�ിൽ ,ശ~ികുള

Qര,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207221974 എലിസബ#് 
1056,കാവി)യിൽ 

പുതുവൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207227839 -പശാ>് 
533,ഉദിയാന[ംവീ� ,കാവ

നാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207230425 സഗിത
1181,ക6#ിൽ 
വീ�,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207230476 ഉഷാേദവി
92,ച�ിണാംതറ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207230745 ബി(ു
197,ആേരhഴ#്കിഴ�തിൽ

,െകാല�ം കുരീ��ഴ ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207230752 മേഹശCരി
816,പടേ?കിഴ�തിൽ ,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207230755 സുൈബദ
610,നാരയൺകു?#്  

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207231336 പുEപമണി
430,മ]#ാഴ#ുവീ�,കാ

വനാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207231379 സgധh
1361,പുളിN�ൽെത�തിൽ

,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207231386 സുജാത
1366,ആയി#റപടി+ാ,

തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207231388 േഷർളി
1037,പുEപാലയം,കാവനാ

� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207231398 സുധ
1391,എJഎJ 

മ(ിരം,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207231413 ൈഷനി
925,പനN�ൽ 

െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581
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1207232715 സിtു
1340,െപരുംകുഴി 

ഹൗJ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207232719 സിgധു
1288,പഴ<)ി 

മഠം,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207232834 ജൂലി
1025,ക6#ിൽ 

വീ�,ശ~ികു◌ുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207233231 േബബി
1053,കു,ിവയലിൽ 

വട�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207234107 സിgധു

1612,അനി 
ഭവനം,ശ~ികുളQര പി 

ഒ ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207235202 സthേമാൾ
1215,കുള�ുടി 

വട�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207235900 േറാസിലി
621,മലയിൽ ജയ>ി 

ലUംവീ�,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207240730 സുജാത

212,െചറുേതാ�ിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207240820 േമാളി
1303,പുളിN�ൽ 

െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207242102 വിജിനി
1276,പുളിN�ൽ 

െത�തിൽ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207242855 സുനിത
1085,പുളി�ൽ 

െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207244050 േമാളി
181,െകാ[v#ു 
വീ�,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207245697 പIജ
238,കിണിQഴിക#്,ശ~ി

കുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207246002 സരിത
1071,ഇട�ാടംവയൽ ,കാവ

നാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207246968 മണി
1623,പഴ<ളളിമഠം,ശ~ികു

ളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207247018 ജന,് 
562,കായിെതQിൽ 
വീ�,ശ~ികുലQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207247203 േജാJഫിൻ
191,േമനാംപളളിൽ ,ശ~ികു

ളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207247457 ടി.സിgധു
1454,തു6ിൽവീ�,ശ~ികു

ളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207247567 അർ[ന.,ി

1344,േതാടിെ5 
പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207247773 അനു
1323,അനുജഭവൻ  ,ശ~ികു

ളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207247819 ശശികല
649,കു,ംപളളി 

െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207247832 ബിയാ-ടിJ
235,െകാ[�തറയിൽ 

െകാ[�വീ�,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207248082 ഷീലാേദവി
389,പുളി�ൽ 

വീ�,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581
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1207248294 ധനhച-(ൻ

1407,കളീലഴിക#് 
പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207248471 ലത എJ

972,ആയി#റ 
പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207249126

േമരി -ഫീഡ 
-ഫാൻ സിJ

1094,വലിയതറയിൽ ,ശ~ി
കുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207250915

മിനിേമാൾ 
െക സി

1004,ആനയടിയിൽ ,കാവനാ
� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207251265 പാർpതി
1362,ചി#ിര,ശ~ികുളQ

ര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207252349 ന(ിനി
1991,പിറവൂർെത�തിൽ ,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207253360 -പഭാവതി
231,മണി 

ഭവൻ  ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207253947 ഷാലു
174,േതാ�ിൽപടി+ാ,തി

ൽ ,മരു#ടി ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207255610

കJതൂരി 
ഭായി

1241,ആവണി, ദാJ 
േകാഫി,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207255631 ത@[ി
645,േതാ$�മുഖ#്,ശ~ികു

ളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207256908 സCnന

1655,ആദിഭവനം 
പുളിയറെത�തിൽ 
ശ~ികുളQര പി 
ഒ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207257543 ലിസി
176,ഡയാന 

െഡയിൽ ,ശ~ുകുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207257632

വിൽഫി 
വിലhം

973,ശാേലാംെഡയിൽ ,ശ~ി
കുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207257846 ഷീബ
335,ഫാ#ിമ 
മൻ സിൽ ,െകാല�ം ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207258210 അജിത

1072,െകാ[v#് 
കാവറാ$് 

പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള
Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207258581 സരിത
483,വഴീ�ാW ജയ>ി 
േകാളനി,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207259270

സുജ 
ബിനുലാൽ

1353,ഉ]ികൃEണ,ശ~ികു
ളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207259485 വിനിത
1244,മഠ#ിൽ 

െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207259867 േസാണിയ
133,െജ.ബി.നിവാJ,ശ~ി

കുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207260447 വിനിത
714,അരുേ$ഴ#് 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207260539 വിലത
1015,െകാല�േ=രി 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207260913 മിനിേമാൾ
381,െകായിലാ�ിൽ 

െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207260934 േശാഭ
323,മഠ#ിൽ 

െത�തിൽ ,കാവനാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003
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1207261047 -ശീകുമാരി

562,തറയിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207261052 ബി(ു ആർ
499,കുള�ുടിയിൽ ,ശ~ികു

ളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207261166 -ശീജ
1139,േസാപാനം,ശ~ികുള

}ങര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207261199 ശിൽപ
35,ഈര��റം,ശ~ികുളQ

ര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207261246 ഷീജ
350,വN�ൽപടി+ാ,തി

ൽ ,കാവനാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207261629 വി. വിധു
1303,പുളി�ൽെത�തിൽ ,

ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207261873 സരിത
639,വിളയിൽ 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207263090 -ബിജി,്  േമരി

1394,തറയിൽ 
പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207263600 രജനി
490,േദവകി 

മ(ിരം,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207263819 രജനി
201,മാലി�ി)േതാ�്,ശ~ി

കുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207267304 േമരി േഷർളി
1328,പുറേ#ഴ#് 
വീ�,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207269495 ,ി.-ശീജ
1052,അ�ാരുപറ<ിൽ ,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207271085 ജയ
1404,കിഴേ�#റകിഴ�തി

ൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207271115 മായാേമാൾ
661,പി ബി നിവാJ, 

ക?ിേമൽേചരി,ക?ിേമൽ ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207271466

ലീലാരാജുപി
)

1398,കരുനാ$് 
വീ�,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207271694 അഭിരാമി
649,ഇടേതാ�ിൽ 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുലQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207271704 വിനീത
505,കുള�ുടിയിൽ ,ശ~ികു

ളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207274613 രXജു 1,മ+ിനഴിക#്,മരു#ടി ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207274798

സുനിൽ 
കുമാർ

1822,മലയിൽ 
പുരയിടം,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207274933 -ശീല എൽ 1744,-ശീലകം,കാവനാ� ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207275314

സുനില എ 
ബി

1189,സാേവരി  
വടേ�മുറി,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207275415 സരിത

1411,പട?യിൽ 
കിഴേ�തിൽ ,ശ~ി�ുളQ

ര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207275506 സഠഗിത
1216,പാറ#ാനഠ 
വി�,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207276350

ജിംഷ േബബി 
േപൾ

1381,ജിവൻ  
െഡയിൽക?ി$പുതുവൽ ,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581
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1207276998 െ�ല�
504,േജാസ\ 

ഐല5്,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207276762 ബി(ു 376,വാഴQൽ വീ�,െകാല�ം ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691002

1207276769 േറാസി
10419,ആനി 

ബംiാW,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207276916

വിജിേമാൾ 
ബി

391,മു$റ 
പടി+ാ,തിൽ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207277000 ബിജി

1454,തു6ിൽവീ� 
െടംപിൾ 

നഗർ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207278845 ഹിമാേസനൻ
1930,വയലിൽ 

ചാണിയിൽ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207279155 രാധിക
714,അരൂഴിക#്  

വീ�,ശ� #ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207280572 രജനി എ

102,പാ,ി#റ 
പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207280686 അനിത
1143,മ,#് 

േതാ�്,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207280978 സCർണേലഖ

1533,ആദിതh ഭവനം 
ക-6ാമുറി 

െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207281106 ചാൻ സി
626,ഈരയിൽ ,ശ~ികുളQ

ര പിഒ ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207281373 ധനh
1004,മണിയ2നിവാJ,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207281765 സംഗീത
1080,കാവറാ$് 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207281773 െക.സുമ
1440,അ�ാരുപറ<ിൽ ,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207282194 െഹൻ സി
1771,മുേ#ഴ#് 

കിഴ�തിൽ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207282811 സുനിത

721,കൂ$ിൽെത�തിൽ 
ശ~ികുളQര,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207282944 സുജാത
1609,െകാ[ഴിക#് 

കിഴ�തിൽ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207282996 സരിത
1421,വയലുവിള 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207283007

കൃEണകുമാ
രി

1157,െകാ-പാംപുറ#് 
െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207283009 ര�ിനി
1602,അ�ാരുപറ<ിൽ ,ശ

~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207286785 ജാJമിൻ
1132,മുഹ2/ െസNദലി 
മൻ സിൽ ,ക?ിേമൽേചരി ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207287239 ആശാലത
313,മു)ി�ാ$ിൽ ,ശ~ികു

ളQര പി ഒ ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581
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1207287794 സിനി
1473,ആർ എH് 
നിവാJ,പ6ാഴ ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207287834 അശCതി
949,െകാല�േ=രി 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207287953 ശാരി

1331,ക$�ൽ 
വട�തിൽ ,ശ~ികുളQര 

പി ഒ ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207288207 എN�ൽ

98,േഡവിk 
നിവാJ,ശ~ികുളQര 

പി ഒ ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207288981 അശCതി
1637,പുളി�ൽ 

െത�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207289971 േബബിഗിരിജ

1048,ആയി#റ 
പടി+ാ,തിൽ ,ശകതികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207291505 ജനതി

976,കൂ$ിൽതറ 
പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207292202 ദിവh

1799,ക)ാ$് 
വടേ�#റ,ആദിതh 
നഗർ ക?ിേമൽ[രി ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691003

1207292659 നിതു ഡി ആർ
1193,ആർ ആർ 

ഭവൻ  ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207292765

െഫവിയ 
റാണി എ

366,ആശീർവാദം,ശ~ികുള
Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207293021 വിജി
2002,വയലുവിള 

കിഴ�തിൽ ,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207293027 സൗമh
1407,തു6ിൽ 

വീ�,ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207293108

ലിസി 
േജാൺസൺ

2029,-ശീപIം 
വയലിൽ#റ,ക?ിേമൽേച

രി ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207294975 -പീതി
14,-പീതി 

ഭവനം,പു#ൻ തുരു#് ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207295399 മായ

1043,ആയി#റ 
പടി+ാ,തിൽ ,ശ~ികുള

Qര ശ~ികുളQര ശ~ികുളQര 691581

1207033719 േമബിൾ 147,വാഴ�)ി,,കുരീ��ഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207035459 േമരി േമാളി

423,കുറവൻ  തുരു#്  
െസ5് േജാർo 

ഐല5്,െസ5് േജാർo 
ഐല5് ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691003

1207035629 മറിയാ2
295,ലൂയിJ 

ഭവനം,കാവനാ� ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691008

1207042712 സിgധുേമാൾ
147,പളളി 

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207042748 െമ,ിൽഡാ
235,തു6ിൽ 
വീ� ,കുരീ��ഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691602

1207042869 ൈലല
334,മുരി[ഴിക#്  
െത�തിൽ ,കുരീ��ഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043164 േജാJ

273,ജാ�സൻ  
ഭവനം,േതാമJ 
ഐല5് ,,കുരീ��ഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601
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1207043198 േഗളി

481,ബTലേഹം 
കിണറുവിള 
വീ� ,,കുരീ��ഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043393

റീ#ാ 
റി[ാർk

84,കിഴേ� 
ചൂരവിള,കുരീ��ഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207043470 രജനി എJ 616,രജനീ ഭവനം,കുരീ��ഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044328 പIകുമാരി
1379,കുഴിയ#്  
വീ� ,തൃ�ടവൂർ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207044387

നസീമബീവി.
എH് 

213,ചിറയിൽ 
വീ� ,ആണി�ുള#് ചിറ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207046287 -ശീലത
248,ജയ>ിേകാളനി,അ�ാ

ലും മൂ� ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207046298 ഉഷാകുമാരി
1154,ഇടയിലമൂ?്  
െതQിൽ ,മുരു>ൽ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189175 െസലിൻ
149,ചുവ?കു?ുംപുറം,കു

രീ��ഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189209 െടൽമ
122,പളളിപടി+ാ,തിൽ ,

കുരീ��ഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189487 -ശീനി
78,ആണുേവലിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189494 െ,ബി
249,െറkഹിൽബംiാW ,കു

രി��ഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189496 സാബു എJ
259,ചുവ?കു?ിൽ ,കുരീ

��ഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189507

െ�ല�ാ 
േജാസ\ 236,ശാേലാം,കുരീ��ഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189603 കാർ#ിയാനി
332,െവള�>റ 

വട�തിൽ ,കുരീ��ഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189629 െബൻ
25,നംബിയഴിക#് ,കുരീ��

◌ുഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189693 ആ5ണി
351,േപ�ൽ 

കായൽവാരം,കുരീ��ഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207189721 �ീഫൻ 178,കാ$�വിള,കുരി��ഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207201225

എJ .േഗാമതി
യ2ാൾ

979,രാധാകൃEണ 
ഭവനം,മുരു>ൽ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207202603 ൈഷലജ
421,താ?ിമൂല 

കിഴ�തിൽ ,തൃ�ടവൂർ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207205077 വി ഷീജേമാൾ
1328,പടി+ാ,തിൽ 

മൂ?ൂ െതQിൽ ,മുരു>ൽ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207210144 േമരി
246,അല�J 
ഭവൻ  ,കുരി��ഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207210346 മിനി 399,അറN�ൽ ,മു�ാ� ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691003

1207217988 മ�ു
150,െറJഗിൻ  

ബംsളാW ,കൂരൂ��ഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691602

1207222059 സുമംഗല.ആർ
772,െവള�>റ 

വട�തിൽ ,കുരീ��ഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207230819 അേയാണ
74,േപ�ൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207231429 േസാണി
529,േപ�ൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ��ഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207233247 ബി(ു
76,ആണൂലിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601
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1207234085 ജന,് 
92,ആണുേവലിൽ 

കിഴ�തിൽ ,കുരീ��ഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207234193 ആനി
615,േപ�ൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,കുരീ�Zഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207235677 ഷീബ
283,േജാJ 

ഭവനം,കാവനാ� ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691003

1207238227 എമിൽഡ
101,േപ�ൽെത�തിൽ ,കു

രീപുഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207239245 േമരി�ു$ി
452,െസ5് േജാൺJ 
ഐല5്,തh�ടവൂർ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207245534 അഖില.എJ
593,വസിലി 

നിവാJ,കുരീ��ഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207258480 അനിത
135,കിഴേ�ചൂരവിള,കുരീ

��ഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207258847 േജാNJ
286,-ഫാൻ സിJ 
മ(ിരം,അരവിള ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691003

1207272611 ഏലിയാ2
249,അല�സാ6ർ 
മ(ിരം,കുരി��ഴ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691601

1207276461 ഷീല
462,ബിബിൻ   
ഭവനം,കാവനാ� ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691004

1207276464 മിനി
464,നിതിൻ  

ഭവനം,തൃ�ടവൂർ ശിശുവിഹാർ തൃ�ടവൂർ 691003

1207241153 ശാലിനിേ◌
275,മു+ിനാ$�കായൽവാ

രം,കാവനാ� ശിശുവിഹാർ ശ~ികുളQര 691003

1207261833 -ശീേമാൾ 664,സാരംs,േകാ$N�കം സി.െക.പി. െകാല�ം (െവ�്) 691601

1207043851 േരണുക
212,െവളിവിള 
വീ� ,സിെക പി സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207041632 എJ .നദീറ
446,വലിയേകാ$വിള,മുരു

>ൽ ,,നീരാവിൽ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207041989

ഇ(ിരാഭായി
അ2 എJ

2188,ശിവകൃപ,എം എം 
നഗർ  നീരാവിൽ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207043489

ബി(ു 
അനികുമാർ

94,ഗൗരി 
മ(ിരം,േകാ$N�കം സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207043515 ലത എJ
215,െവളിവിള 
വീ� ,േകാ$N�കം സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207043838

റഹിയാന#്  
ബീവി

327,സി�ിr 
മൻ സിൽ ,നീരാവിൽ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207043868 േശാഭന
583,തു6ിൽ 

പടി+ാ,തിൽ ,നീരാവിൽ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207043888 സേരാജിനി
15,കിളി#$ിൽ 

വട�തിൽ ,കടവൂർ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207044287 മുംതാJ
398,കു?#ു വിള 
കിഴ�തിൽ ,നീരാവിൽ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207044529 നൂർജഹാൻ
378,പു#ൻ  കടയിൽ 
ഹൗJ ,നീരാവിൽ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207044586 വിജയകുമാരി

19,േരാഹിT ഭവൻ  
കുളQര 

തു6ിൽ ,േകാ$�കം സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207045058 നജീമാബീവി
415,സജീനാമൻ സിൽ ,നീരാ

വിൽ◌ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207045384 ൈഷലജ
60,തറേമൽ 

കിഴ�തിൽ ,നീരാവിൽ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601
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1207045517 ഷീജ ,ി
293,േകാ$N�ക#്  
െത�തിൽ ,,നീരാവിൽ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207045890 ഇ(ിര 634,ലാൽ ഭവൻ  ,നീരാവിൽ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207046008 സുഹർബാൻ
362,വളവിൽ 
വീ� ,,മുരു>ൽ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207046535 ലീലാകുമാരി
45,കാർ#ികാ 
നിവാJ ,മുരു>ൽ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207195859 േശാഭന
462,കുടവൂർവട�തിൽ ,കട

വൂർ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207195918 ലU് മി�ു$ി
259,വയലിൽ 

പു#ൻ വീ� ,േകാ$N�കം സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207195969

െക.അ���ു$
ൻ പിളള

175,കല��േQാട#്  
വീ� ,േകാ$N�കം സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207196026 അംബിക
310,കല��ംപുറ#്  
െത�തിൽ ,കടവൂർ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207196089 ബി.രമണിയ2
525,കിഴേ�കാള[ഴിക#് ,

േകാ$N�കം സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207196137 ദീപ
220,കാളിയാംവിളവട�തി

ൽ ,േകാ$N�കം സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207196152 േസാമവല�ി
158,ഇടയ#്  

വീ� ,േകാ$N�കം സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207196154 സു-പഭയ2
173,െച9ാമഠ#്  

കിഴ�തിൽ ,േകാ$N�കം സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207196162 അംബിക
124,െതQുവിള 

കിഴ�തിൽ ,കടവൂർ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207206167 ഗീതാകുമാരി
774,പാർpതി 

മ(ിരം,േകാ$N�കം സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207207495 ഓമന
65,-ശീലU് മി 

വീ� ,േകാ$N�കം സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207207671 േഷർളി
121,മാമ[ഴിക#ു 

സീേജാഭവനം,,കുരീ��ഴ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207211355

എൽെപാ?2
യ2ാൾ

386,എൻ പിഭവൻ  ,െപരിനാ
� സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207214064 സുധർ2ാേദവി
197,എം എJ 

ഭവൻ  ,േകാ$N�കം സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207214657 വി. മhദുല 296,ആദർ� ,കടവൂർ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207230070 േമാളി
401,പണയിൽപു#ൻ വീ�,

മുരു>ൽ എ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207230488 സുൽജി
15,പനN�വിളെത�തിൽ ,

നീരാവിൽ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207231547 ഷീബാ
276,അമാൻ  

മൻ സിൽ ,സിെകപി സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207231619 സth എJ
118,മൂ?് 

െതQിൽ ,മുരു>ൽ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207231778 റീജ എം
503,എം എJ ആർ 
മൻ സിൽ ,നീരാവിൽ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207231814 റഷീദാബിവി
420,ബഷീർ 

മൻ സിൽ ,മുരു>ൽ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207232161 ഷീജാബീഗം
17,െതേ�വിളെത�തിൽ ,

ഞാറN�ൽ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207245644 ഷീബ 1304,സിtുഭവൻ  ,മുരു>ൽ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601
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1207246187 മXജു
170,കല��ംേQാട#് 
വീ�,േകാ$N�കം സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207260145 െജസിേമാൾ 258,ആ5ണിഭവനം,കടവൂർ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207262398 സിനി
733,െകാ[�വീ$ിൽപണയി

ൽ ,േകാ$N�കം സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207262941 ഗീത
198,സേരാo 

ഭവനം,േകാ$N�കം സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207265193 രാജ-ശീ റാവൂ
346,പIവിലാJ,അ�ാ

ലുംമൂ� സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207273506 ബിജു
234,കമലാ 

വിലാസം,കടവൂർ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207282866 ശാരിക
676,മൂ?് 

െതQിൽ,മുരു>ൽ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207288469 രൂ{ിണി

454,ഹർഷ 
ഭവൻ  ,മുരു>ൽ ബി 
െപരിനാ� പി ഒ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207290371 ഗീതാറാണി

1486,കളീ�രെത�തിൽ 
ഇ(ിര ഭവനം,ഒ,�ൽ 

കടവൂർ സി.െക.പി. തൃ�ടവൂർ 691601

1207035066 ലില�ി

393,മXജൂഭവനം,െസ5്  
േതാമJ 

ഐല5് ,,കാവനാ� സി.െക.പി. ശ~ികുളQര 691003
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