
CRNO.136.DT:12.10.2020

കമന

ർ

ഡി

വിഷ

ൻ േപര് േമൽവിലാസം േഫാൺന ർ ആധാർ ന ർ
1 15 സുബമ ണ െനടിയതറ,ഇടെ ാ ി- 9895464624 514 0374 67252

2 16 ഷാജി എ.ടി
ആശാരി റ ിൽ വീട് , 
ഇടെ ാ ി 9995534918 8523 3535 4431   

3 16 പി.വി .സേ ാഷ് പുളി ൽ വീട് ,ഇടെ ാ ി 7736850443 6295 2732 9819

4 16 ജയപകാശ് പി.െക പുളി ൽ വീട് , ഇടെ ാ ി 9995281524 2815 4879 1983

5 16 സരിത. ടി.ജി
നടു ുരു ിൽ വീട് 

,ഇടെ ാ ി പി.ഒ 9496013046 2177 4612 4173

6 16 രാേജശ രി ശീനിവാസൻ
ൈത റ ിൽ വീട് 

,ഇടെ ാ ി 9388827033 7936 8263 7201

7 16 പസാദ് െക.എസ് േകാ ൽ വീട് ,ഇടെ ാ ി 9995448069 7533 2588 6787

8 16 സുജാത ജയറാം

ൈത റ ിൽ വീട്, 
ഇടെ ാ ി 9846986318 4667 7021 1696

9 16 ഷീജാേമാൾ സതീശൻ
പുളി ൽ വീട് , 
ഇടെ ാ ി പി.ഒ 9497195352 5881 9401 0530

10 16 സജീവ  . െക. എ
തടിയംകടവി  വീട്, 
ഇടെകാ ി, െകാ ി -10 7293272964 5138 2486 8908

11 16 മായ ബിജു ു

പയ പറ ിൽ  വീട്,  
ഇടെ ാ ി 9895077911 7150 4935 8926

12 18 മുേകഷ് െക.എം

ക ിമഠം വീട് 

,േകാണം,െപരും ട ് 7594008803 4048 6027 2738

13 18 േജ ് െനൽസൺ

നാര ാ റ വീട് 

,ക ാം ിൈലൻ 

,പ രു ി ,െപരു ട ് 

,േകാണം 9746393083 6857 8169 5291

14 18 കറു ൻ എം.ടി
ൈമല റ വീട് , 
െപരു ട ് ,േകാണം 7306039575 6075 9692 6662

15 18 ഉേമഷ് എ എസ്

അ ിേ പറ ്,െപരു ട ്,
പ രു ി 9995895345 8829 4907 7329

16 18 സിമി സുനി

മൂേല റ ി  വീട്, േകാണം, 
െകാ ി  -6 9846443267 4224 4965 0668

മ ബ ന േമഖല-2020-21    ഗുണേഭാ ൃപ ിക-
വ ചിയും വലയും ന കല്  .   (ഉ നാട  േമഖല) (എസ്-

81/21) സ.ഉ(സാധാ)നം.1450/2020/തസ ഭവ 

തീയതി.04/08/2020



17 18 ജ സ  വി വി

േവഴ ാ ് 

െഹൗസ്,പ രു ി,െപരു

ട ്,േകാണം 9633558044 3758 7684 5874
18 18 ഷിബു .എന്  .എസ് നടുവില വീട് 9746392858 3819 9290 9267

19 18 എം. എസ്. ഷിലി

മു ിടാംപറ ി  വീട്, 
പ രു ി, േകാണം, 
െകാ ി  -6 9048125568 8620 2882 7480

20 18 എം.സി. േശാഭന

മൂേല റ ി  വീട്, േകാണം, 
െകാ ി  -6 9946639280 4108 9609 1590

21 18 രമണന്  . എം.ആ

മാേ  വീട്, െപരു ട ്, 
പ രു ി പി.ഒ, 
െപരു ട ്, 9656008163 9117 8035 1089

22 18 ര ച  .എം.ആ

മാേ  വീട്, െപരു ട ്, 
പ രു ി പി.ഒ, 
െകാ ി  -6 4757 6800 9702

23 18 അനി  കുമാ

െകാലം പറ ി  വീട് , 
െപരു ട ് 9074474178 6707 6062 9399

24 18 സാബു

നാര റ വീട്, േകാണം, 
െപരു ട ്, പ രു ി 9048575252 5116 7404 1526

25 21 േജാസഫ് േറാണി

കടവി  വീട്, ൈപ േറാഡ് , 
െപരു ട ്,െകാ ി  -6

7306011504, 
9567814984 4281 8223 5584

26 25 േസവ ർ എം.െജ
മട ി റ ിൽ വീട് 

, ാച ൂ ജം ഷൻ , നസ ് 9633966698 6076 3873 1378

27 30 െക.െക. കരുണാകര

കടവി  പറ ി  വീട് , 
വാ ുരു ി, െകാ ി  -29 9605942198 4871 9092 7351

28 32 ൈബജു എം.എസ്

മണിയാ ് വീട് ,വടുതല 

പി.ഒ ,കു ൽ േറാഡ് 6282312779 7864 7309 5440

29 32 ക ിലി. സി.െജ
േകാ റ ് വീട്, വടുതല 

പാലംേറാഡ് 8891219391 9624 1416 2222

30 32 ഗസി േബാണി

മ ഴ വീട് , വടുതല 

പാലം േറാഡ് 9744541115 4129 0812 2966

31 34 ഭാസ് കരന്  . സി.െക

കള ി റ ി  വീട് , 
എളമ ര പി.ഒ, 
പുതു ലവ ം 9072919551 4907 0929 6394

32 34 പവീ  കുമാ  . െക.പി

കു ുപറ ി  വീട്, 
പുല  േവലി  ൈലന്  , 
പ ാളം, എറണാകുളം

9746251509, 
9961271509 3049 8319 7060

33 50 ശീേദവി മുരളി

പറ ി ി യി  വീട്, 
പൂണി ുറ, ഗാ ി 

ക യര്  , എറണാകുളം 8547916126 7093 0101 5649



കമന

ർ

ഡി

വിഷ

ൻ േപര് േമൽവിലാസം േഫാൺന ർ ആധാർ ന ർ

1 16 വിനിത സിജു

പയ പറ ിൽ  വീട് , 
വരി േ രി േറാഡ് , 
ഇടെ ാ ി 9645082276 7919 6023 5770

2 16 ജിത സുഭാഷ്

ൈവേ രിയിൽ വീട് 

,ഇടെ ാ ി 9567580787 7599 9941 3397

3 17 സുനി  അേശാക

െകാ പുളി  വീട് , 
െപരു ട ്, പ രു ി 8156970206 8728 6049 7318

4 23 മാനുവ  . വി.എ സ്

െവളിയി  വീട് , 
മാനാേ രി, മു ടംേവലി 

പി .ഒ , െകാ ി  -7 9388734630 4375 2819 1289

CRNO.13.DT:17/07/2020

കമ ന

ഡിവിഷ
േപര് േമ വിലാസം ആധാ  ന േറഷ കാ ഡിെല ന ർ

1 43 െസൻറ്. േജാൺ ബാ ി ് അഗി േഹാം
െസൻറ് േജാൺ ബാ ിക് ചർ ് , 
പാലാരിവ ം, എൽ പി എസ് േറാഡ്

2 70 നിഖിൽ എം.എ
മഠ ിൽ വീട്, ഫീഡം േറാഡ്, 
േദശാഭിമാനി, കലൂർ, 9207773331

6777 753 5 5304 17320 41585

3 13
ജിജി േസവ

വടേ രി െഹൗസ്, െക.എം.പി നഗര്  , 
പ രു ി.9947465923 672479 617518 173 3049 217

4 16
േജാസഫ് ജൂഡ് ആ ണി െമ ഡസ് േറാസ് വില,41/155 അ കാവ് 

േഫാണ്  -9037671200 216301932 820 17320 10998

5 23 ആ ണി േറാഷി

21/1020,കറുകയി  

െഹൗസ്,മനാേ രി,മു ടംേവലി 

,േഫാണ്  -9074248543 379003 391888 1733 033189

6 17 SR.VIMALA ANTONY

St.Julina Convent,Pai road 
,perumpadappu,kochi-6,ph-
8281458942 951224379 517

7 31 Jose Anil K X

Kalathiparambil 
house,kalathiparambil road Vaduthala 468875 321927 173200 0728

കമ ന

ഡിവിഷ
േപര് േമ വിലാസം ആധാ  ന േറഷ കാ ഡിെല ന ർ

1 43 േജായ് െജ.
അ  അനുവ ി ാടം േറാഡ്, 
പാലാരിവ ം, 9995325897

8694 9323 5248 1732075150

2 31 രാധാകൃ ണൻ എൻ.
DBRA 69,ചിറയിൽ വീട്, വടുതല, 
7907031064

7936 7430 6355 1732093714

3 48 വിൻസി ജി. സാജു
പാറ ൽ വീട്, അംേബലിപാടം 

േറാഡ്, ൈവ ില, 9447048946
6508 1890 8655 1732076596

മ ബ ന േമഖല-2020-21    ഗുണേഭാ ൃപ ിക-
വല(ഗി െന ്) സമു ദേമഖല  .(എസ്-82/21) 

സ.ഉ(സാധാ)നം.1450/2020/തസ ഭവ തീയതി.04/08/2020

കുള ിെല കരിമീ  കൃഷിപ തി എസ്- 1338- ഗുണേഭാ ാ ള്  - മ  ബ ന േമഖല 

മ  ബ ന േമഖല- ബേയാേ ാ ് -ഗുണേഭാ ാ ള്  - സുഭിഷ േകരളം 2020 -S-1337/21



4 69 മാർ ്  േജാർജ് ഇട ാ  ഹൗസ്, പ ാളം സൗ ്, 
9847338631

6630 4174 7532 1732069569

5 46 എം.എ ്. മുഹ ദ്
മഠ ിപറ ിൽ ഹൗസ്, തണൽ- 47 , 
െവ ല

3059 0378 8004 1732041085

6 67
കുരിയാേ ാസ് ജി വളവി വീട്, മാർെ ്  േറാഡ്, 

എറണാകുളം, 7048551988
7266 1597 0228 1732014093

7 32 അേലാഷ സ് േഗാൺസാഗ െകാമരംചാ ് വീട്, േബാ ് െജ ി 

േറാഡ്, വടുതല, 9847491365
6872 5711 5497 1732093259

8 70 നിഖിൽ എം.എ
മഠ ിൽ വീട്, ഫീഡം േറാഡ്, 
േദശാഭിമാനി, കലൂർ, 9207773331

6777 7535 5304 1732041585

9 23 SUIYIEN BASTIN
SANTHEYIL HOUSE, MUNDAMVELI 
ROAD, MANASHERRY

8904 9544 8817 1733033223

10
60

െഡ സി  ലൂയിസ്
െചറുകു ി  ഹൗസ്, കടവ , 
9946309045 670 4012 94057

11
62

ശീകുമാര്  .െക.ബി

ക നാ ് ഹൗസ്,മുലേ രി 

കനാ േറാഡ് ,െകാ ി-PHONE-
9895657025

5114 4109 3298
1732075902

12
62

ഗിരീഷ്.െക.ഡി

ഗീ  ലീഫ്.ടിഡി 

േറാഡ്,എറണാകുളം.േഫാണ്  -
9847922340 8548 2752 9458 1735008763

13
23

Mariya Sujeeva Sugandh

Elayedath House 
No.23/474A,Manassery, Mundanveli 
PO,Kochi-7 4900 1705 5764 1733033289

14 52
േനാബ ് എ െജ

അടിമുറി െലയിന്  ,ഭഗ ിംഗ് 

േറാഡ്,ൈവ ില 1732048677

15 14
അനുരാഗ്.സി.എ

ച ിപറ ി  െഹൗസ്,ജനത 
ജം ഷന്  ,കു ള ിവഴി-
ph:7902351380 8963 6379 7651 1733058133

16 13
ന കുമാര്  .െക.എ

കാ േ രി പറ ്, 
കേടഭാഗം,പ രു ി േഫാണ്  -
8547231931 4413 6254 0129 1733058953

17 48
ഷാ ലി.െക.പി

കൂ ാ ി ി 

െഹൗസ്,െപാ ുരു ി,ൈവ ില,േഫാണ്  -
7306478282 43587 1710 443 1732046712

18 42
ൈഷജുേജാസഫ്

ത തറ,െവ ല .പി.ഒ,േഫാണ്  -
9895128130 6734 3332 8076 1732038457

19 46

വ ീസ് ഫാ സിസ്
ക ാ ി ി 

െഹൗസ്,ച രപറ ്,ത നം,പുേല ടി 

ജം ഷന്  ,േഫാണ്  -9847182374 8325 8358 0031 1732063466

20 43
ഫാ സീസ് േസവ

കാ ിര ുംപറ ില്  ,പി.എ.പി 

േറാഡ്,പുതിയ േറാഡ്,ത നം         

  ph-9947031339 4971 5469 1434 1732040138

21 15

ൈബജു.െക.വി
ക ാ  നിക ില്  ,സനക മൃതി 

േറാഡ്,പാ ായിമൂല,ഇടെ ാ ി.േഫാ

-9562306576 1733037585

22 57
െജറി േജ ബ്

7സി,ജറുസേലം 

റസിഡ സി,എ സ െലയിന്  ,ഇളംകുളം.
േഫാണ്  -8281819867 2033 3479 1287

23 34
അനി േദവ്.െക.എം

ശാ ിനിേകത  

,ബിഎം.സി.ആര്  .ആര്  .എ 

28എ,ഇട ി 5661 7164 8653

24 31
സുജി ് സുപ ചാണയി  െഹൗസ്,േബാ െജ ി 

േറാഡ്,വടുതല,േഫാണ്  -9895707993 3306 83 078292 1732001065

25 23
െസബാ യ്ന്  .വി.ആ

െവ ിയഴീ  

െഹൗസ്,െസൗദി,മു ടംേവലി 2039 5808 9601 1733014153

26 22 േജ ബ് സാജ ക ാമുറി,മു ടംേവലി 85012 8040 360 1733013825

27 22 െസബാ യ്  മാനുവ ക ാമുറി,മു ടംേവലി 4519 32938539 1733013825



28 15
ഡിബി ച നാ ് 

ചിറയില്  ,പാ ായിമൂല,ഇടെ ാ ി. 43130 6598075 1733072934

29 13
അഭിജി ് പി.എസ്

പട യി  െഹൗസ്,വ ാസപുരം 

േറാഡ്,പ രു ി േഫാണ്  -
9747393380 6125617 35473 1733049410

30 13
െക.ഡി.ദയാപര

കള ി പറ ി  വ ാസപുരം 

േറാഡ്,പ രു ി േഫാണ്  - 9410239 80057 1733072196

31 13
JIJI XAVIER VADASSERY HOUSE,KMP 

NAGER,PALLURUTHY PH-860643497 6724796 17518 1733049217

32 21
ജിജു

പു പറ ി  

,21/1582.9847378107 443464892 808 1733067540

കമന

ർ

ഡി

വിഷ

ൻ
േപര് േമൽവിലാസം േഫാൺന ർ ആധാർ ന ർ

1 23 ീ സ് െക എ
കുരിശി  ഹൗസ്  , 

മു ടംേവലി, 8157987661
8157987661 596720193184

2 23 േസവ  ടി എ
ൈത റ ിൽ ഹൗസ് , 
മു ടംേവലി, സൗദി

9995190497 999439766720

3 23 േമരി മിനി മു ടംേവലി, സൗദി 9744957299 725519787799

4 23 റാേഫൽ അല സ്
കുേ ൽ ഹൗസ് , 
മു ടംേവലി, സൗദി

9744476306 719525233745

5 23 ഫിേലാമിന ൈമ ിൾ അറ ൽ ഹൗസ്  , 
മു ടംേവലി ,

7994386465 391786633387

6 23 െഷൽ ൻ എ സ്
അ ിെ ാഴി ഹൗസ്  , 

മു ടംേവലി
7356664858 829504967626

7 23 േജാസഫ്
അ ിെ ാഴി ഹൗസ്  , 

മു ടംേവലി
6235702833 415571554192

8 23 േജാ ജജ് ഇ െജ
ഈരേ രി ഹൗസ്  , 

മു ടംേവലി
8891411038 572691482917

9 23 േജാസഫ് െക എസ്
െകാലം പറ ിൽ ഹൗസ് , 

മു ടംേവലി
9847701105 693763435234

10 23 ആ ണി സിൽജൺ മാേവലി ൈതൽ ഹൗസ് , 
മു ടംേവലി ,

9847103620 569577405678

11 23 ഫാൻസിസ് േസവ ർ മാേവലി ൈതൽ ഹൗസ്  , 
മു ടംേവലി

9995532713 926060293115

12 23 ഷാനു എ എസ്
അറ ൽ ഹൗസ് , സൗദി , 

മു ടംേവലി
9847644508 577991638731

13 23 പീ ർ വി എ സ്
െവളിയിൽ ഹൗസ് , 

മു ടംേവലി,
9746311280 428223378692
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14 23 റിൻസൺ േറാ ി  എം  ആർ മുളംകുഴി ഹൗസ് , 
മു ടംേവലി ,

9656981232 575065825576

15 23 െക എ േസവ
കു േ രി ഹൗസ്, 

മാനാേ രി, മു ടംേവലി
9567015761 501143578129

16 23 േജാ ് ബിജു

പാട ുേ രി ഹൗസ്, 
മാനാേ രി ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി

9947471667 747107595388

17 23 ആ ണി
പാട ുേ രി ഹൗസ്, 
മാനാേ രി, മു ടംേവലി

7356337968 632806564939

18 23 മാനുവ  െടനീഷ്
േകായി റ ി  ഹൗസ് 

മു ടംേവലി
9947582965 433391203703

19 23 ഫിേലാമിന ി െജ
ത ാര റ ില്  , 15/621, 

സാദി
7736118933 659173572307

20 23 ജ ി  പി എ
പു  ഹൗസ്, 

മാനാേ രി, മു ടംേവലി,
9947292962 923696358735

21 23 േജാസഫ് (പി  ആ   റൂബന്  )
പുളിയം പ ി ഹൗസ്, 
മു ടംേവലി, സൗദി,

9142852837 655340394567

22 23 ഷിബു
കുള ര ഹൗസ്, 

മാനാേ രി, മു ടംേവലി,
9656252750 907876980760

23 23 വി എം റാേഫ
വലിയ വീ ി  ഹൗസ്, 
മു ടം േവലി, സൗദി

9544799502 765076501776

24 23 െക െജ ഫാ സീസ്
േകായി റ ി   ഹൗസ്., 

മു ടംേവലി,
8593985436 209387143516

25 23 മിജു (േജാസഫ്)
േകായി റ ി  ഹൗസ്, 

മാനാേ രി,
7306754366 253397821879

26 23 െന സ
അരി ാ പറ ില്  , 

മു ടംേവലി, മാനാേ രി
9895696602 627508293654

27 23 എ എ  െന സ
അറ  ഹൗസ്, 
മു ടംേവലി, സൗദി

9074870592 888740823714

28 23 ഫാ സീസ്

 
കുേ  ഹൗസ്, 
മു ടംേവലി,

8606843557 958447894679

29 23 ആ ണി സി െജ
ചിറയി  ഹൗസ്, 

മാനാേ രി, മു ടംേവലി
6238475015 575600390245

30 23 േജാസഫ് പി വി

പു േല◌  ഹൗസ്, 
മാനാേ രി, മു ടംേവലി, 

9656806584
9656806584 827944623983

31 23 െക എം ഇ ാനുവ
കാ േ രി ഹൗസ്, 

മാനാേ രി, മു ടംേവലി,
9847969632 837307648144

32 23 ആ ണി െമ േജാ
േകായി റ ി  ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി,
7736117421 851215577493

33 23 സാബു ഫിലി ്
കുള ി റ ി  ഹൗസ് 

സൗദി, മു ടംേവലി
9567033995 206583110633

34 23 മാനുവ  സീനിഷ്
േകായി റ ി  ഹൗസ്, 

സൗദി, മു ടംേവലി
9995914184 755291929975

35 23 െക എഫ് വ ഗീസ്
കുേ  ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി, സൗദി
8089169524 544896140976



36 23 പി വി ആ ണി
പാട ുേ രി ഹൗസ്, 
23/548, മു ടംേവലി

9895635486 698897970440

37 23 ൈസറസ് െക െജ
കുരിശി  വീട്, 

മാനാേ രി, മു ടംേവലി
7994921517 819167044808

38 23 ബീന േജ ബ്
അറ  ഹൗസ്, 
മു ടംേവലി,

9847359545 227066191289

39 23 വ ഗീസ് (െജയിംസ്)
കുരിശു  , മാനാേ രി, 

മു ടംേവലി,
9633947641 718380722364

40 23 എം എ ആ ണി
മൂഴാ  ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി, മാനാേ രി,
9744769619 746524362956

41 23 േയശുദാസനി
കാ പറ ി  ഹൗസ്, 

മാനാേ രി, മു ടംേവലി,
8089734373 775409072966

42 23 അല സ് െക െജ
കുരി ി  വീട്, 

മാനാേ രി, മു ടംേവലി,
7561016672 302500295145

43 23 െസബാ യ്  വി ആ
െവ ിയഴി  ഹൗസ്, 
മാനാേ രി, മു ടംേവലി,

9526857449 203958089601

44 23 േജ ബ്
െനടിേയാടി, മാനാേ രി, 

മു ടംേവലി
6238185947 207044415052

45 23 തേദവുസ് കു
െനടിേയാടി, മാനാേ രി, 

മു ടംേവലി
9645025615 318197551665

46 23 ൈമ ി
അ ിെ ാഴി ഹൗസ്, 
മു ടംേവലി, സൗദി

9947087390 939073826122

47 23 ആ ണി െക െജ
കുരിശുപറന ി  ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി,
9633182310 354986979707

48 23 സുനിത േസാബി

ചാലി  ഹൗസ്, 
മാനാേ രി ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി,
9605062226 499588554190

49 23 െസബാ യ്
അരി ാ പറ ി  ഹൗസ്, 
മാനാേ രി, മു ടംേവലി

8075839422 643804169043

50 23 െക എഫ് അഗ ി
കുേ  ഹൗസ്, 
മു ടംേവലി,

9142433446 935147208265

51 23 േജ ബ് ഒ എം
ഓട ു  ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി,
9946455379 863586873587

52 23 റിലിവി  േജാ  പി വി
െപാ യി  ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി,
8138811467 298985524378

53 23 േബബി പീ
േകായി റ ി  ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി,
9562555486 668227183406

54 23 വ ഗീസ്
കുള ര ഹൗസ്, 
മു ടംേവലി,

9061881960 826989599003

55 23 ഫിലിേ ാസ് ബാബു
പുളി  ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി
8129805840 843488862804

56 23 ഫാ സീസ് േസവ
കുരിശി  ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി,
9747599537 843217892595

57 23 േജാ  റൂബ
ഓട  ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി
9746016612 474644831864



58 23 േജാ സ
േകായി റ ി  ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി
9895005630 659372134133

59 23 േജ ബ്  (േനാബന്  )
വലിയ വീ ി  ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി,
599104381442

60 23 ഫാ സീസ്
വലിയവീ ി  ഹൗസ്, 

മാനാേ രി, മു ടംേവലി,
8089129186 254433358036

61 23 െക എ സ് േയശുദാസ്
കുേ  ഹൗസ്, മാനാേ രി, 
മു ടംേവലി, 7510815446

7510815446 242880695021

62 23 േജാ  ആ ണി
ൈത റ ി  ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി
7592857359 382664912315

63 23 േമരി വിനീത
േകായി റ ി  ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി,
7025027341 983232839694

64 23 വി വി േജാസഫ് (േജാബി)
വാ  ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി,
9645471307 868361799116

65 23 ഇ എ സ് മാ സ
ഈരേ രി ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി
8891393944 233226037996

66 23 േജാസഫ് െമ േജാ
അ ിെ ാഴി ഹൗസ്, 

15/526 എ,
9601878430 488968457699

67 23 േസാഫി െക എ
അറ  ഹൗസ്, മു ടം 

േവലി,
9947553541 511148332764

68 23 േമരി റീന ബിജു
അറ  ഹൗസ്, 
മു ടംേവലി,

8606337433 294078092083

69 23 െജ സ
കുരിശി  ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി,
9947209291 384519715973

70 23 ആ ണി
േപാള റ ി  ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി,
9746200422 292115306538

71 23 ഫാ സീസ് േസവ
പുളിയം പറ ി  ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി
7994158946 256960682157

72 23 ീഫ
കുരിശി  ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി
8606864765 489775229360

73 23 ൈമ ി  െക എ
കുടിയാംേചരി ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി,
9847606812 262405325570

74 23 െജ സ
ഈരേ രി ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി,
8157076508 848088522984

75 23 ഫാ സീസ്
െകാ പറ ി  ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി,
7012930980 977253484461

76 23 േഡവിഡ് സാബിേയാ അ ിെ ാഴി, മു ടംേവലി, 9605040471 406237049135

77 23 ദാസ  (ലാസര്  )
പു ല്  , മാനാേ രി, 

മു ടംേവലി,
9605846689 902328590459

78 23 െസബാ യ്  പി ആ
പുളി  ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി,
9142873746 921840731175

79 23 പി ആ  ആ ഡൂസ്
പുളി  ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി,
8893221292 532482632949

80 23 ൈമ ി
മാണിയെ ാഴി ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി,
8089121374 245209919559



81 23 ആ ണി േജാ ്
ഇളയിട ് ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി
9747162092 640103445224

82 23 ഒ ബി േസവ
ഊ പറ ി  ഹൗസ്, 
മാനാേ രി,മു ടംേവലി

8113066052 640405789211

83 23 ഫാ സീസ് േസവ
അ ിെ ാഴി ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി,
9387263613 785781832618

84 23 േജാ ് േനാ വി
െപാ യി  ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി
9846172548 269195872749

85 23 ബി  ലാ ഊ പറ ില്  , മു ടംേവലി, 9747818030 364539522403

86 23 േജാസഫ് െക എ
കുേ  ഹൗസ്, 
മു ടംേവലി

9744574660 717309494810

87 23 ലിബി പീ
അ ിെ ാഴി ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി,
7907285474 557755572338

88 23 വ ഗീസ് ൈഷ ജ
അറ  ഹൗസ്, 
മു ടംേവലി,

9562693407 208280991894

89 22 േജാ ്
െകാ ി ാര  വീ ില്  , 

മു ടംേവലി
9745061434 467366391273

90 23 െസബാ യ്  േജാ ്
േകായി റ ി  ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി,
9349660903 632744584567

91 23 െസബാ യ്  വി എ
വലിയവീ ി  ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി
8714452480 469712725663

92 13 സ ീപ് പണി േ രി, പ രു ി 9961197211 703977561269

93 13 ശീേജഷ് കുമാ  െക ബി
കള ി റ ി  കേടഭാഗം, 

പ രു ി
9037950341 616511968826

94 13 െക പി ബാബു
േവണാ പറ ്, കേടഭാഗം, 

പ രു ി
9995605727 866695604195

95 13 സുഭാഷ് പി എസ്

പട യി  ഹൗസ്, 
കേടഭാഗം വ ാസപുരം, 

പ രു ി

9562250929 264510039062

96 13 ഉ ികൃ ണ  െക യു
കള ി റ ി  വീട്, 

പ രു ി,
9388672547 955098484068

97 13 സുധീ  െക ബി
കള ി റ ി  വീട്, 

പ രു ി,
9895136216 871014581087

98 13 െക എസ് അജയ
കള ി റ ി  വീട്, 

പ രു ി,
9746820114 309365906283

99 13 മേഹ  െക എസ്
കള ി റ ി  വീട്, 

പ രു ി,
9142476679 299630453319

100 13 ശീ കുമാ
കള ി റ ി  വീട്, 

പ രു ി,
9895417727 845391097875

101 13 െക ബി സുേരഷ്
കള ി റ ി  വീട്, 

പ രു ി,
9387284524 808166693531

102 13 അേശാക  െക എം
കള ി റ ി  വീട്, 

പ രു ി,
9961765515 519226637824

103 13 കൃ ണ പസാദ്
പട യി  കേടഭാഗം, 

പ രു ി
9388089347 594322608893



104 13 െക പി പദാപ
കള ി റ ി  , 

പ രു ി
9895017769 231431611623

105 12 ഉഷ രഘുവര
മേരാ ി റ ്, 

പ രു ി
9995615965 9258 1186 8136

106 12 േമരി േജ ്

െനടിേയാടിെഹൗ ്, 
ഇ.എസ്.ഐ.േറാഡ്, 

പ രു ി

9446026874 8532 2342 8258

107 12 ജാ മി  ഷുൈഹബ്
ജി.സി.ഡി.എ.േകാളനി, 

ചിറ
9744502842 2828 2264 6636

108 12 സുധീ  എ.എ ്.
ആലു റ ്, 

ജി.സി.ഡി.എ.േകാളനി, 
ചിറ

7902430260 7902 5054 2929 

109 16 പി.എം.സുേരഷ്
പു ു റ ി  െഹൗ ്, 

ഇടെകാ ി
9846916536 7637 4209 3089

110 19 െക.എ.േജാഷി
ൈകതവള ി െഹൗ ്, 
കേ രി ടി, പ രു ി

8893955777 6016 1467 9389

111 31 ൈട സ് മി  െമ സ്
കുള രെഹൗ ്, വടുതല , 

െകാ ി
9846581438 4531 4694 0555

112 16 അനി കുമാ  െക.െക. ക ാടി റ, ഇടെകാ ി 9544892618 3632 7033 5407

113 16 േപാ  എ.എ.
ആറാ കുള രെഹൗ ്, 
പാ ായിമൂല, ഇടെകാ ി

8129176823 2104 8651 6532

114 16 രതീഷ് പി.ആര്  , പയ റ ്, ഇടെകാ ി 9947075584 3237 6598 6360
115 16 ഹരീഷ് ലാ  പി.ആര്  . പയ റ ്, ഇടെകാ ി 8547669801 6681 6049 3763

116 16 മായാ ബാബുകു
തടിയംകടവി  െഹൗ ്, 

ഇടെകാ ി
9847673025 3235 1193 7267

117 16 ഷിജി രേമഷ് ക ട ി റ ്, ഇടെകാ ി 9947087449 2874 9351 5065

118 18 ശീമുരുക  എം.വി.
മാേ വീട്, െപരു ട ്, 

പ രു ി
9947660858 4270 5204 9409

119 18 െക.ആര്  . സലില
ക ടേ രിപറ ില്  , 

പ രു ി,െപരു ട ്
9947793398 6010 2638 3328

120 18 അനി കുമാ
മാേ വീട്, െപരു ട ്, 

പ രു ി
9249793276 4349 0320 2106

121 15 കേലഷ് പി.െക. പട റ, ഇടെകാ ി 9847805840 9518 2493 2019

122 18 അനീഷ്  എന്  .എസ്.
നിക ില്  , 

െപരു ട ്,േകാണം
9846733739 2214 7118 9581

123 22 ചി ചു ടീസ െക.എസ്.
17/1889 സി, 

അറ െഹൗ ്, 
മു ടംേവലി

9961853318 9270 2237 7043

124 15  ഭാമിനി
അരി േനട ് െഹൗ ്, 
പാ ായിമൂല, ഇടെകാ ി

9496432883 6328 7792 5252

125 32 സുജ സുനി പ രുകടവില്  , വടുതല 9746037818 5870 4798 9141

126 22 അേലാഷ സ്
വ റെഹൗ ്, 
മു ടംേവലി

9562472735 5779 2337 3818

127 22 െജ ് ഷാബി
വ റെഹൗ ്, 
മു ടംേവലി

7293611228 9596 9151 1778



128 16 െറനീഷ് വി.ആര്  .
വളവി റ ില്  , സജീവ  

േറാഡ്, ഇടെകാ ി
8592918905 7850 9511 6906

129 16 വിജു പി.െക.
പ ി റ ി  െഹൗ ്, 

ഇടെകാ ി
7736411381 8871 3758 4883

130 18 എം.ആര്  . രഘു
18/449, ഊരാള േ രി 

േറാഡ്, പ രു ി
6238763009 8333 9416 1799

131 22 േജാസഫ് ഇ.െജ.
ഇളയിട െ ഹൗ ്, 

മാനാേ രി, മു ടംേവലി
9947604871 9671 2233 1164

132 23 ീ സ് എം.പി.
േമന ാ ് െഹൗ ്, 

മാനാേ രി
9061054534 5006 6218 6328

133 26 േറാബ ് എ ബി
അ ിെ ാഴി,െസ  

േജാ പാ ം,െകാ ി
9633883382 3859 5200 0580

134 26 പി സി േജായി
െപാ ംപുര ല്  ,െസ  

േജാ പാ ം,െകാ ി
8891170017

135 26 േജ ബ്  എ പി

ആറാ കുള രെഹൗ ്, 
രാേജശ രം 

േകാളനി,മ ാ േചരി

8089151900 7766 9833 8167

136 26 േജാളികുര
െനടിേയാടി 

െഹൗസ്,രാേമശ രംേകാളനി
7736296754 313121160406

137 26 ഓമന പീ
പറ ി  െഹൗസ്,െസ  

േജാ പാ ം,െകാ ി
9995856490 5250 0723 3835

138 26 െജ സ  േസവ
ക ി ാ  പറ ി  

,രാേമശ രംേകാളനി
9995936741 4103 4629 1252

139 26 സുേമഷ് പി എം
പു  

െഹൗസ്,ബീ േ റാഡ്
9746290877 43242725 1089

140 26 ആ ണി മേനാജ് ഇ എസ്

ഇല ി  

െഹൗസ്,ന റ ്,ജനതാ 
േറാഡ്

7736891374 8051 9899 2563

141 26 എം.െക. പകാശ
മാേത ാട് 

െഹൗസ്,രാേമശ രംേകാളനി
7994865292 9960 2356 0099

142 26 െക.പി ആ ണി
കുഴിമാടേ രി 

െഹൗസ്,ന റ ്
9895169141 363235675749

143 26 ആ ബ ്
േകായി റ ി  െസ  

േജാ പാ ം,െകാ ി
9847138374 5272 1267 0426

144 26 മാനുവ
 കടവി ൽ ഹൗസ് , െസ  

േജാ പാ ം,െകാ ി
9037371753 78316979 7846

145 26 ആ ബ ് പി ഡി
പ ി റ ി  െഹൗ ്, 
െസ  േജാ പാ ം,െകാ ി

9847398241 6458 4537 8095

146 26 ൈലസി േജാസഫ് െക ആ

േകാഴി റ ി  

െഹൗസ്,െസ  

േജാ പാ ം,െകാ ി

9995960570 6422 5075 4865

147 26 വ ീസ് ആഷി
ആറാ കുള ര,െസ  

േജാ പാ ം,െകാ ി
7907224882 31584185 3656



കമന

ർ

ഡി

വിഷ

ൻ
േപര് േമൽവിലാസം േഫാൺന ർ ആധാർ ന ർ

1 23 പി െജ വിൻെസൻറ്
െപാ യിൽ ഹൗസ് , 
കുരീ റ േറാഡ്, 
മു ടംേവലി,

9847263568 479920894657

2 23 വ ഗീ ് വി ആ
െവ ീയഴി  ഹൗസ്  , 

മാനാേ രി,
9995053581 926067725750

3 23 ീ സ് എ സി
അ ിെ ാഴി ഹൗസ്  , 

മു ടംേവലി
9446480049 705470247616

4 23 പീ  അേലാ യസ്
അറ   ഹൗസ്  , 

മു ടംേവലി,
9072752596 447742329348

5 23 ബിയാ ടീസ്
ചാലി  ഹൗസ്  , 

മാനാേ രി, മു ടംേവലി
9526390060 726864336992

6 23 േയശുദാസ്
െവ ിയഴി  ഹൗസ്  , 
മാനാേ രി, മു ടംേവലി

9656386058 989804497731

7 23 േജാസഫ് വി എ
വലിയ വീ ി  ഹൗസ്  , 
മാനാേ രി , മു ടംേവലി

9947142512 963415575950

8 23 െടറീഷ് ആ ണി
അ ിെ ാഴി ഹൗസ്, 
മു ടംേവലി, സൗദി

9037619272 498130118467

9 23 പീ
കുരിശി  ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി
6238435338 555771374388

10 23 ൈമ ി
കുള ര ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി
9847640108 817316546298

11 23 സാജു വി എം
വലിയ ൈത ി  ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി
9846007123 397737340692

12 23 െബ ഹ
കടവു  കടവു ൽ 

ഹൗസ് , മു ടംേവലി
9847109968 345295395689

13 23 ആ ഡൂസ് എ െജ
അ ിെ ാഴി ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി,
9048490501 958077120526

14 23 ാ ലി േജാളി
മാണിയെ ാഴി ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി,
9746865519 588383483247

15 23 ൈമ ി  (േജാസി)
മാണിയാെ ാഴി ഹൗസ്, 

മു ടംേവലി,
8089121374 245209919559

16 23 ി വി േറാബ ്
താ ി  ഹൗസ്, 

23/1700, മു ടംേവലി,
9387488478 848613350473

17 15 സുധ  ലാല
ചാണിയമുറി, ക ാ ്, 

പാ ായിമൂല
9846479383 6373 9855 4263

സ ിെമ റി പ ിക- മ ബ ന േമഖല-2020-21    
ഗുണേഭാ ൃപ ിക-വല(ഗി െന ്) സമു ദേമഖല  .(എസ്-

82/21) സ.ഉ(സാധാ)നം.1450/2020/തസ ഭവ 

തീയതി.04/08/2020



18 26 െജയിംസ്

കുേ  

െഹൗസ്,11/1135,ഫിഷ െമ

േകാളനി,െസ  

േജാ പാ ം,െകാ ി

9961317118 6849 6213 2241

19 26 മാ ി  മാത ൂ

അറ  

െഹൗസ്,ഫിഷ െമ േകാളനി,
െസ  േജാ പാ ം,െകാ ി

9747176135

20 26 ആ ബ ്

േകായി റ ി  

,11/1136,െസ  

േജാ പാ ം,െകാ ി

9847138374 527212670426

കമ ന

ഡിവിഷ
േപര് േമ വിലാസം

1 31 സേനാബി ആസ് േവസ് പണി രപറ ില്  ,കു ു ല്  ,വടുതല

2 35 ല മിരാജീവ്

തി ാടി  

െഹൗസ്,ചു പാടു ര,ച ുഴ,ഇട

ി

3 19 േസാനു.എന്  .െക ആലു  െഹൗസ്,പ രു ി

4 23 േജാ ്.സി.ഡി

േചേല ാട് െഹൗസ്,മു ടംേവലി 

പിഒ,െകാ ി

5 58 എം െക മേനാഹര

മു ടുപറ ി  

വീട്,ൈചതന പുരം,േകാ ുരു ി,8137
014166

കമ ന

ഡിവിഷ
േപര് േമ വിലാസം

1 16 ആ ബി ഡേറാം

ചു ി ാട് െഹൗസ്,എസ്.എന്  .ഡി.പി 

േറാഡ്,ഇടെ ാ ി

സ ളിെമ റി പ ിക
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