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വയക്തിഗത ആനുകൂല്യം -ഗുണപഭോക്തയല്ിസ്റ്റ്
വോര്ഡ് 1
േി.എം.എ.ഷവ (ജനറല്വിഭോഗം )
നമ്പര്

പേര്

വീട്ടുപേര്

1

സജിത

വല്യത്ത്

2

പേഴ്സി പേോനച്ചന്

ഗില്ഗോല്

3

ല്ീല്ോമ്മ

കണ്ണംമ്പള്ളില്

4

പേോനച്ചന് പജക്കബ്

നിജു ഭവനം

5

അന്നമ്മ പജോര്ജ്

പകോളുത്തറയില്

6

േീതോംബരന് ആചോരി

കരിമ്പിട്ടിയില് വീട്

7

രോജമ്മ

പകോട്ടോത്തറയില് േടീറ്റതില്

8

രോധോകൃഷ്ണന്

പുതിയവീട്ടില്

9

സുധര്മ്മ

അഞ്ചുഭവനം

10

വിജയമ്മ കക

പവല്ത്തോംതറയില്

11

പതോേസ്കുട്ടി

പ്ലോത്തറയില്

12

േോമ്മന്പകോശി

േരിയോരത്ത്

13

രോധോകൃഷ്ണന്

മൂപത്തടത്ത് കിഴപക്കതില്

14

േിനി

കല്ലുംപുറത്ത് അനുവില്ല
േോല്ിന് ഇന്കസന്റീവ് (ജനറല്് )

നമ്പര്

പേര്

വീട്ടുപേര്

1

പശോശോമ്മ പജോസ്

തോേര േണ്ണില്

2

കക കക രോഘവന്

വല്യത്ത് വടപക്കതില്
സ്ഥല്വും വീടും ഇല്ല

നമ്പര്

പേര്

വീട്ടുപേര്

ല്ീല് ശശിധരന്

1

കോഞ്ഞിരത്തോംത്തറ

കേട്ടിക്കടയ്ക്കുള്ള ധനസഹോയം
നമ്പര്

പേര്

വീട്ടുപേര്

1

അമ്മിണി വര്ഗീസ്

തടത്തില് പുത്തന്വീട്

2

ഷിബു പജോര്ജ്

ഇടത്തിട്ടപേരില്
കവറ്റില് കൃഷി

നമ്പര്

പേര്

വീട്ടുപേര്

1

ഷഷല്

സഞ്ജവ് ഭവനം

2

േിനി ഗംഗോധരന്

മുട്ടത്തില്വീട്

3

സുേോ രേണന്

മുട്ടത്തില്വീട്

4

അനുഗ്രഹോപേോള്

വല്ിയവീട്ടില് വടപക്കതില്
കിണര് നിര്മ്മോണം(ജനറല്് )
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നമ്പര്

പേര്

വീട്ടുപേര്

1

പ്രസന്നകുേോരി കക കക

കകോല്ലന്തറയില് വീട്

2

രേണി കേോന്നപ്പന്

മൂപത്തടത്ത് കിഴപക്കതില്

3

സരസവതി എ എന്

തൂമ്പിനോല് വീട്

4

പജോയി കക േി

പുന്തല്ത്തറയില്

5

അഭില്ോഷ് ആര്

അനു ഭവനം

6

ഷിബു എന്

േണല്ീത്തറ േടീറ്റതില്

7

േി റ്റി കുഞ്ഞുകുഞ്ഞ്

കരിമ്പിന്കണ്ടത്തില്

8

ദോസ് ജി

സുധീഷ് ഭവനം

9

സുേതി

പതവരുതറയില്

10

സുപല്ോചന

വല്ലയത്ത്

11

സീതോല്ക്ഷ്മി

ഒറ്റപ്ലോവിളയില്

12

സുകുേോരി എസ്

േോണിപേരി േടീറ്റതില്

13

അച്ചുതന്

പ്ലോന്തറയില്

14

ശോന്തമ്മ ബി

ബിജുഭവനം

15

പറോയിപേോന്

ഊരുത്തറയില്

16

സുധര്മ്മ

അഞ്ചുഭവനം

17

ഭോേിനി

കോങ്കോല്ില് ല്ളിതോഭവനം

18

ഫില്ിപ്പ് വര്ഗീസ്

േോറക്കുന്നത്ത് കണ്ടത്തില്

19

ഗീതോരവി

കവള്ളിനില്ത്തില്

20

ബോല്കൃഷ്ണന് എം കക

21

കോര്ത്തയോയനി

േതിയോന്കറ കിഴപക്കതില്

സേശുചിതവേരിേോടി ബക്കറ്റ് കംപേോസ്റ്റ്
നമ്പര്

പേര്

വീട്ടുപേര്

1

ഉഷ എന്

തൂമ്പിനോല് പുത്തന്വീട്

2

സുജോ പജോസ്

കനടുേങ്ങോട്ട് തറയില്

3

സുജോത പ്രസോദ്

ഇടയനത്തില്

4

സ്മിതോകറജി

േടോരത്തില് കതപക്കതില്

5

േനു റ്റി എസ്

പതവരുതറയില്

6

പ്രസന്ന

വോല്യ്യത്ത്

7

ബിന്ദു പേോഹന്

േനീഷ് ഭവനം

8

സുജിത്ത് കുേോര്

ബിജുഭവനം

9

നീല്ിേ

തയ്യില്

കതങ്ങ് കൃഷി
നമ്പര്

പേര്

വീട്ടുപേര്

1

ദീേോ കസ്റ്റനറ്റ് രോജ്

തയ്യില്

2

കക എം ഈപശോ

േോതൂസ് പകോപട്ടജ്

3

ആര് ബോല്കൃഷ്ണന്

ഇന്ദിരോഭവന്
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4

ചക്രേോണി എം ആര്

ചക്ര നിവോസ്

5

കക കക രോഘവന്

കോവിന് മുഖത്ത്

6

േി ജി ഗീവര്ഗീസ്

േടോരത്തില് േടീറ്റതില്

7

ശ്രീല്ത പ്രസോദ്

പ്രസോദ് ഭവന്

8

പജോണ് പജോസഫ്

കോഞ്ഞിരോത്തോംതറയില്

9

റ്റി എന് പ്രഭോകരന് നോയര്

കതപക്കകകോല്ലന് തറയില്

10

കുഞ്ഞുപേോള്

തുണ്ടത്തില് കതപക്കതില്

11

സുജോശശി

പുത്തരിയില് വീട്

12

കക വി ഭരതന്

ബി ബി വില്ല

13

േിനി പജോയി

േടോരത്തില് പജോബിന്വില്ല

14

വില്സണ് പതോേസ്

േോറപ്പുറത്ത്

15

റ്റി എ പജോണി

േോല്കുളങ്ങര

16

കക വിജയന്

തോനുപവല്ില്

17

ഗീത

തോനുപവല്ില്

18

രോധോകൃഷ്ണന്

പുതിയവീട്ടില്

19

സദോശിവന്

കണ്ടപനഴത്ത് വീട്

20

രോേചന്ദ്രേണിക്കര്

പുത്തന്പുരയില്

21

പശോശോമ്മ പജോസ്

തോേരേണ്ണില്

22

കക കക രോഘവന്

വല്ലയത്ത് വടപക്കതില്

23

േി വി വര്ഗീസ്

പുത്തന് േീടികയില്

24

കക കക ബര്കസൌേ

കീത്തല്ത്തറയില്

25

ബോല്കൃഷ്ണന് എം കക

26

അല്ക്സോണ്ടര് പജോണ്

കകോയ്പ്പ്പള്ളില് വീട്

27

പജോര്ജ് വര്ഗീസ്

മൂപത്തടത്ത് കതപക്കതില്

28

േി കക വര്ഗീസ്

പുത്തന് േറമ്പില്

29

ചോപക്കോ സി എം

പുല്ലോങ്കണ്ടത്തില്

30

ബോബു വര്ഗീസ്

േണ്ണില് വീട്

31

ചോപക്കോ

തോേരേണ്ണില്

32

കക കക രോഘവന്

കോവിന്മുഖത്ത്

33

നീല്ിേ

തയ്യില്

ബക്കറ്റ് കപമ്പോസ്റ്റ്
നമ്പര്

പേര്

വീട്ടുപേര്

1

ചോപക്കോ

തോേരേണ്ണില്

2

പജക്കബ്

കചമ്പിപേരില്

3

ബോല്ന്

ഒറ്റകതങ്ങില്

4

ജഗതനയ

തോനുപവല്ില്

5

ദീപ്തി

ശ്രീഷശല്ം

6

സഹപദവന്

േിറങ്ങനോട്ടില്
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7

ഗീവര്ഗീസ്

നോയ്ക്കരുമ്പോല്ില്

8

അനിയന്

കല്ലൂര്വടപക്കതില് നിഖില് ഭവനം
വോണിജയ േച്ചക്കറി

നമ്പര്

പേര്

വീട്ടുപേര്

1

രേണി േോതൂസ്

േടോരത്തില്

2

കക കജ തങ്കേണി

ബി ബി വില്ല

3

ബോബു വര്ഗീസ്(അന്നമ്മ)

േണ്ണില്

4

ബോല്കൃഷ്ണേിള്ള

ഒറ്റകതങ്ങില്

പഗ്രോബോഗ്
നമ്പര്

പേര്

വീട്ടുപേര്

1

സ്മിത കറജി

േടോരത്തില് കതപക്കതില്

2

മുരുകന്

കീത്തല്ത്തറയില്

3

ദീേോ കസ്റ്റനറ്റ് രോജ്

തയ്യില്

4

കക എം ഈപശോ

േോതൂസ് പകോപട്ടജ്

5

എം ജി ഗീവര്ഗീസ്

േണല്ിത്തറയില്

6

തുളസീഭോയി ബി

കേല്ോനില്യം

7

സുജോപജോസ്

കനടുേങ്ങോട്ട് തറയില്

8

കക കജ തങ്കേണി

ബി ബി വില്ല

9

സുജ ശശി

പുത്തരിയില്

10

തുളസീധരന്

കതങ്ങുള്ളതില്

11

സുജോത പ്രസോദ്

ഇടയിനത്തില്

12

േത്തോയി വര്ഗീസ്

വോഴുപവല്ില് പുത്തന്വീട്

13

ഓേന എം കക

മുതിരക്കോല്ോയില്വീട്

14

ഉദയകുേോര്

മൂപത്തടത്ത് കിഴപക്കതില്

15

സുജിത്ത് കുേോര്

ബിജുഭവനം

16

േത്തോയി േോപ്പച്ചന്

അത്തിേണ്ണില്

17

അന്നമ്മ വര്ഗീസ്

േഴഞ്ഞിവടപക്കതില്

18

കേോന്നമ്മ ഐസക്

വോഴുപവല്ില്

19

സജി ഇ കക

മുട്ടത്തില് കോര്ത്തിക

20

രേണി േോതു

േടോരത്തില്

21

എ ആര് ചക്രേോണി

ചക്രനിവോസ്

22

പജോര്ജ് വര്ഗീസ്

േടോരത്തില്

23

പജക്കബ്

കചമ്പിപേരില്

24

ഗീവര്ഗീസ്

േടോരത്തില്

25

പജോര്ജ്

പ്ലോത്തറയില്

26

േി കക വര്ഗീസ്

പുത്തന് േറമ്പില്

27

രോേചന്ദ്ര േണിക്കര്

പുത്തന് പുരയില്

28

ചോപക്കോ

തോേരേണ്ണില്
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29

ബോല്കൃഷ്ണേിള്ള

ഒറ്റകതങ്ങില്

30

നീല്ിേ

തയ്യില്

ഏത്തവോഴ കൃഷി
നമ്പര്

പേര്

വീട്ടുപേര്

1

പജോയി കക േി

പുന്തല്ത്തറയില്

2

വിജയമ്മ കക

പവല്ത്തോംതറയില്

3

ആര് ബോല്കൃഷ്ണന്

ഇന്ദിരോഭവന്

4

ചക്രേോണി എം ആര്

ചക്രനിവോസ്

5

കക കക രോഘവന്

കോവിന്മുഖത്ത്

6

രേണി േോതൂസ്

േടോരത്തില്

7

പജോര്ജ്കുട്ടി

പ്ലോന്തറയില്

8

എം ജി ഗീവര്ഗീസ്

േണല്ില്ത്തറയില് പുത്തന്വീട്

9

േി ജി ഗീവര്ഗീസ്

േടോരത്തില് േടീറ്റത്തില്

10

പജോണ്പജോസഫ്

കോഞ്ഞിരത്തോംത്തറ

11

േങ്കജോക്ഷി

പതോണ്ടത്തറയില്

12

റ്റി എന് പ്രഭോകരന് നോയര്

കതപക്കകകോല്ലന്തറയില്

13

തുളസീഭോയി ബി

കേല്ോനില്യം

14

കുഞ്ഞുപേോള്

തുണ്ടത്തില് കതപക്കതില്

15

കക വി ഭരതന്

ബി ബി വില്ല

16

േിനി പജോയി

േടോരത്തില് പജോബിന്വില്ല

17

വില്സണ് പതോേസ്

േോറപ്പുറത്ത്

18

കക വിജയന്

തോനുപവല്ില്

19

ഗീത

തോനുപവല്ില്

20

േത്തോയി വര്ഗീസ്

വോഴുപവല്ില് പുത്തന്വീട്

21

സദോന്ദന്

കുളപഞ്ഞത്ത്

22

േിനി ശശിധരന്

മുട്ടത്തില് വീട്

23

സുേ രേണി

മുട്ടത്തില് വീട്

24

ഉഷ എന്

തൂമ്പിനോല് വീട്

25

ഓേന എം കക

മുതിരക്കോല്ോയില്വീട്

26

സദോശിവന്

കണ്ടപനഴത്ത് വീട്

27

രോേചന്ദ്രേണിക്കര്

പുത്തന്പുരയില്

28

പശോശോമ്മ പജോസ്

തോേരേണ്ണില്

29

കക കക ചന്ദ്രന്േിള്ള

കകോല്ലന്തറയില് വീട്

30

ഗീതോരവി

കവള്ളിനില്ത്തില്

31

േി വി വര്ഗീസ്

പുത്തന് േീടികയില്

32

കക എം ബര്പസോേ

കീത്തല്ത്തറയില്

33

കേോന്നമ്മ

കങ്കോല്ില് േടീപറ്റതില്

34

അല്ക്സോണ്ടര് പജോണ്

കകോയ്പ്പ്പള്ളില് വീട്
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35

കേോന്നമ്മ ഐസക്ക്

കങ്കോല്ില് േടീപറ്റതില്

36

േി കക വര്ഗീസ്

പുത്തന്േറമ്പില്

37

ചോപക്കോ സി

പുല്ലോങ്കണ്ടത്തില്

38

സജി ഇ കക

മുട്ടത്തില് േടീപറ്റതില്

39

എം ഷവ പജോണ്

േണല്ില്ത്തറയില്

40

ചോപക്കോ

തോേരേണ്ണില്

41

പജക്കബ്

കചമ്പിപേരില്

42

ബോല്ന്

ഒറ്റകതങ്ങില്

43

ജഗതനയ

തോനുപവല്ില്

44

നീല്ിേ

തയ്യില്

ഭവനപുനരുദ്ധോരണം (ജനറല്് )
നമ്പര്

പേര്

വീട്ടുപേര്

1

സതയഭോേ

കുളഞ്ഞയ്യത്ത്

2

കചല്ലമ്മ

വടപക്കകകോല്ലന്തറയില്

3

കറനിസണ്ണി

തോേരേണ്ണില് വടപക്കതില്

4

പേോനച്ചന് പജക്കബ്

നിജോഭവനം

5

മുരുകന്

കീത്തല്ത്തറയില്

6

ജഗദമ്മോള് റ്റി കക

കരിമ്പിട്ടയില്

7

വല്സോവിജയന്

പുന്നപത്തോട്ടോയില്

8

ബിജി ബോബു

േോല്ക്കടവില്

9

സദോശിവന് രിള്ള

വടപക്കകകോല്ലന്തറയില്

10

വില്ോസിനി

േഞ്ചുഭവനം

11

രോജമ്മ

പവല്ത്തോംതറയില്

12

േി വി നോരോയണേണിക്കര്

ല്ക്ഷ്മി സദനം േോല്ക്കടവില്

13

ല്ിസി കറജി

േോല്ക്കടവില്

14

േി റ്റി കുഞ്ഞുകുഞ്ഞ്

കരിമ്പിന്കണ്ടത്തില്

15

േങ്കജോക്ഷി

പതോണ്ടുതറയില്

16

ജോനകി

തൂമ്പിനോല് പുത്തന്പുരയില്

17

സുേതി

പതവരുതറയില്

18

േനു റ്റി എസ്

പതവരുതറയില്

19

അമ്മിണി വര്ഗീസ്

തടത്തില് പുത്തന്വീട്

20

േണിയമ്മ

ബിജുഭവനം

21

അമ്മിണി പബബി

പുതിയവീട്ടില്

22

ഷിബു വര്ഗീസ്

േണല്ില്ത്തറയില്

23

പ്രസന്ന

വോല്യ്യത്ത്

24

ല്ളിതോ ഗംഗോധരന്

പതവരുതറയില്

25

േത്മോവതി

വല്യത്ത് പുത്തന്വീട്

26

സരസമ്മ

വിനീത ഭവനം
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27

വിജയന് റ്റി കക

തയ്യില് േടീറ്റതില്

28

സുപല്ോചന

വല്ലയത്ത്

29

കോര്ത്തയോയനി ജയകുേോര്

േതിയോന്കറ കിഴപക്കതില്

30

സീതോല്ക്ഷ്മി

ഒറ്റപ്ലോവിളയില്

31

അച്ചുതന്

പ്ലോന്തറയില്

32

ശോന്തമ്മ

ബിജുഭവനം

33

ഉദയകുേോര്

മൂപത്തടത്ത് കിഴപക്കതില്

34

രേണി കേോന്നപ്പന്

മൂപത്തടത്ത് കിഴപക്കതില്

35

പറോയിപേോന്

ഊരുതറയില്

36

വിജയമ്മ

അനീഷ് ഭവന്

37

ഭോേിനി

കോങ്കോല്ില് ല്ളിതോ ഭവനം

38

കേോന്നമ്മ

കോങ്കോല്ില് േടീപറ്റതില്

39

ശോമുവല് ഈ എം

േോല്ിത്തറയില് പുത്തന്വീട്

40

സരസമ്മ

ജയവില്ോസം

കറവേശു വളര്ത്തല്
നമ്പര്

പേര്

വീട്ടുപേര്

1

അമ്മിണി പബബി

പുതിയവീട്ടില്

2

സരസമ്മ

വിനിത ഭവനം

3

ബിന്ദു പേോഹന്

േനീഷ് ഭവനം

4

രോജമ്മ

പകോട്ടോത്തറ േടീപറ്റതില്

5

രോജമ്മോള് കക

കോര്ത്തികോല്യം

6

കറനി സണ്ണി

തോേരേണ്ണില് വടപക്കതില്

7

റ്റി എ പജോണി

േോല്കുളങ്ങര

8

തുളസീധരന്

കതങ്ങുള്ളതില്

9

ഷശല്

സഞജീ ഭവനം

10

ല്ളിതോ ഗംഗോധരന്

പതവരുതറയില്

11

സരസവതി എന്

തൂമ്പിനോല് വീട്

12

അനുഗ്രഹോപേോള്

വല്ിയവീട്ടില് വടപക്കതില്

13

േത്തോയി േോപ്പന്

അത്തിേണ്ണില്

14

ഫില്ിപ്പ് വര്ഗീസ്

േോറകുന്നത്ത കണ്ടത്തില്

15

വല്സല് വിജയന്

പുന്നപത്തോട്ടോയില്
ഭവനപുനരുദ്ധോരണം എസ് സി

നമ്പര്

പേര്

വീട്ടുപേര്

1

രോപജന്ദ്ര പ്രസോദ്

അജി ഭവനം

2

പ്രദീേ്(ഹരി)

പുത്തന്പുരയില്

3

വിശവഭരന് േി ബി

േടോരത്തില് വടപക്കതില്

4

ഷഷല്കുേോരി

കുളഞ്ഞിത്തറയില്

5

േി കക രോഘവന്

പുത്തന് തറയില്
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6

ശോന്തമ്മ കക

രോജികോല്യം

7

സി നോരോയണന്

കേോരുപന്തോല്ില്

8

അമ്മിണി കക കക

േടോരത്തില് വടപക്കതില്

9

കോര്ത്തയോയനി കുഞ്ഞുകുഞ്ഞ്

േടോരത്തില് കതപക്കതില്

10

ശിവരോേന്

തൂമ്പിനോല് പുത്തന്വീട്

11

സുേ

അനുഭവനം

12

രോപജഷ് േി ആര്

േവനോല്യം

13

കചല്ലമ്മ വിജയന്

തോേരേണ്ണില്

14

തങ്കപ്പന് കക റ്റി

കുളഞ്ഞിത്തറയില്

15

കേോന്നപ്പന് േപ്പു

േനപ്പറമ്പില്

16

ജോനകി

േണല്ിത്തറ േടിറ്റതില്

17

ഭോസ്കരന്

പ്രപേോദ് ഭവനം

18

യപശോധരന് േി കക

പ്ലോത്തറയില് വീട്

19

രോജമ്മ

കുളഞ്ഞിത്തറ പുത്തന്വീട്

20

കുേോരി കക എന്

രഞ്ചുഭവനം

21

േി ഡി പബബി

പുന്നല്ത്തറയില്

22

ഭോസ്കരന്

കേോരുപന്തോല്ില്

കിണര് നിര്മ്മോണം (എസ് സി)
നമ്പര്

പേര്

വീട്ടുപേര്

1

സജിത

േണല്ിത്തറയില്

2

രോപജഷ് േി ആര്

േവനോല്യം

3

കുേോരി കക എന്

രഞ്ചുഭവനം

4

പശോഭന കക എസ്

കണ്ടത്തില് വീട്

5

രോധ േി കക

േടോരത്തില് വടപക്കതില്

6

അമ്മിണി കക കക

േടോരത്തില് വടപക്കതില്

7

വിശവഭരന് േി ഡി

േടോരത്തില് വടപക്കതില്

8

രോധമ്മ

േടോരത്തില് വടപക്കതില്

9

അംബിക

വോലുേറമ്പില് തുണ്ടത്തില്

10

ബോബു കക

കളപ്പുരയില് വിഷ്ണുഭവനം

11

കേോന്നപ്പന് േപ്പു

േനപ്പറമ്പില്

12

േി കക രോഘവന്

പുത്തന്തറയില്

13

ഭോസ്കരന്

പ്രപേോദ് ഭവനം

14

ഷഷല്ോകുേോരി എസ്

കുളഞ്ഞിത്തറയില്

േി എം എ ഷവ ഭവനേദ്ധതി(എസ് സി)
നമ്പര്

പേര്

വീട്ടുപേര്

1

കോര്ത്തിപകയന്

േടോരത്തില് കതപക്കതില്

2

േി ബി സുേ

കേോരുപന്തോല്ില്

3

സതീഷ് കുേോര്

തൂമ്പിനോല് പുത്തന്വീട്
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4

ശോന്തമ്മ േി കക

ശ്രീകല്ോസദനം

5

സരസമ്മ

പുത്തന്തറയില് സരസ്സ് നിവോസ്

6

ജോനകി

കോങ്കോല്ില് േടീപറ്റതില്

ആട് വളര്ത്തല്
നമ്പര്

പേര്

വീട്ടുപേര്

1

രോജമ്മ

കുളഞ്ഞിത്തറ പുത്തന്വീട്

2

സുജ സുപരന്ദ്രന്

തോേരേണ്ണില്

3

േോയ സുജന്

വോലുേറമ്പില് തുണ്ടത്തില്

4

ശോന്തമ്മ കക

രോജികോല്യം

5

രോധ േി കക

േടോരത്തില് വടപക്കതില്

6

കോര്ത്തയോയനി കുഞ്ഞുകുഞ്ഞ്

േടോരത്തില് കതപക്കതില്

7

രോജമ്മ കക

ബിപനോയി ഭവന്

8

രോധമ്മ

േടോരത്തില് വടപക്കതില്

9

സി നോരോയണന്

കേോരുപന്തോല്ില്

10

ജോനകി

കോങ്കോല്ില് േടീപറ്റതില്

11

േി ബി സുേ

കേോരുപന്തോല്ില്

12

കചല്ലപ്പന് േി കക

തോേരേണ്ണില് വടപക്കതില്

13

ഓേന

േടോരത്തില് വടപക്കതില്

14

സജിത റ്റി

േണല്ിത്തറ േടീപറ്റതില്

15

ഷഷല്കുേോരി

കുളഞ്ഞിത്തറയില്

16

ബിജുപേോള്

ബിജു ഭവനം
കേട്ടിക്കട ധനസഹോയം(എസ് സി)

നമ്പര്

1

പേര്

വീട്ടുപേര്

യപശോധരന് േി കക

പ്ലോത്തറയില് വീട്
വോണിജയ േച്ചക്കറി(എസ് സി)

നമ്പര്

1

പേര്

വീട്ടുപേര്

ആര് ചന്ദ്രപസനന്

ഊരുതറയില് വീട്
സ്ഥല്വും വീടും ഇല്ലോത്തവര്

നമ്പര്

1

പേര്

വീട്ടുപേര്

ശ്രീകുേോരി പദവി,എസ് എസ്
ശ്രീകല്

ശ്രീകല് സദനം

കതോഴില് േരിശീല്നം(എസ് സി)
നമ്പര്

1

പേര്

വീട്ടുപേര്

സുജോസുപരന്ദ്രന്

തോേരേണ്ണില്

ല്ോപടോപ്പ് (എസ് സി)
നമ്പര്

1

പേര്

വീട്ടുപേര്

വിജയകുേോരി േി േി

പുത്തന് തറയില്
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2

പശോഭന കക എസ്സ്

കണ്ടത്തില് വീട്

ശോരീരിക കവല്ലുവിളി പനരിടുന്നവര്ക്കു ഉേകരണം
നമ്പര്

1

പേര്

വീട്ടുപേര്

തങ്കമ്മ

കരിമ്പിന് കണ്ടത്തില്

വിപദശത്ത് കതോഴില് ല്ഭിക്കുവോന് ധനസഹോയം
നമ്പര്

1

പേര്

വീട്ടുപേര്

ശോരദ

തൂമ്പിനോല് വടപക്കതില്
യുവജനങ്ങള്ക്ക് ഓപട്ടറിക്ഷ സബ്സിഡി

നമ്പര്

പേര്

വീട്ടുപേര്

1

രതീഷ് കുേോര്

തൂമ്പിനോല് പുത്തന് വീട്

2

ഓേന

േടോരത്തില് വടപക്കതില്
കേറിപറ്റോറിയല് പസ്കോളര്ഷിപ്പ്

നമ്പര്

1

പേര്

വീട്ടുപേര്

അംബിക

വോലുേറമ്പില് തുണ്ടത്തില്
കറവേശു വളര്ത്തല് (എസ് സി)

നമ്പര്

പേര്

വീട്ടുപേര്

1

വിജയകുേോരി േി േി

പുത്തന്തറയില്

2

ശോരദ

തൂമ്പിനോല് വടപക്കതില്

3

േോയ സുജന്

വോലുേറമ്പില് തുണ്ടത്തില്

4

ശിവരോേന്

തൂമ്പിനോല് പുത്തന്വീട്

ശോരീരിേോനസിക കവല്ലുവിളി പനരിടുന്നവര്ക്ക് പസ്കോളര്ഷിപ്പ് (ജനറല് വിഭോഗം)
നമ്പര്

പേര്

വീട്ടുപേര്

1

രോജല്ക്ഷ്മി ആര്

േല്യില്കതക്കതില്് ,കചറിയനോട് േി ഒ

2

ജിനു പജോസ്

തോേരേണ്ണില് പുത്തന്വീട്

3

ഹന്നോ പേരി േോതു

അറത്തിേടിറ്റതില്് , കചറിയനോട് േി ഒ

4

പസോനു സണ്ണി

ചോത്തപേല്തറയില്് ,കചറിയനോട്

5

ശ്രീയ കക ബി

കണ്ണങ്ങോട്ടില്് , കചറിയനോട് േി ഒ
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