േസ്റ്ററ്റ് മിലിനവലന്റ്്◌ു
 മരണെപ്പട്ട�
േപായ വിമുക്തഭടന്മാരുെര്ക്തയ്
െമഷീനും, എംേ്രബായിടറി െമഷീനു വാങ്ങി വിതരണം െചയ്യ�നധനസഹായം
തിരുവനന്തപുരംജില�ാ
്രക.
നം.
1.
2.
3.
4.

ഉപേഭാക്താവിന്െറു േ/ വിമുക്തഭട െമഷീന്െറവ മാതൃക
െറ
നമ്പര, റാങ്ക, േപരും, വിലാസവും
്രശീമത. ജന്രപിയ ബി എസ w/o Ex No.
തയ്യൽ െമൻ (സിംഗർ)
1375290 NK Late ച്രന്ദേസനൻ 
്രശീമത. അംബിക പി w/o Ex No. 1397753
തയ്യൽ െമൻ (സിംഗർ)
SEP Late എസ് സുകുമാരൻ
്രശീമത. അംബികാകുമാരി
w/o Ex
288924 SGT Late വി രവീ്രന്ദകുറു
്രശീമത. വിജയകുമാരി
w/o
Ex

No.

7.
8.

9.

5253.87/5253.87/-

തയ്യൽ െമൻ (സിംഗർ)

5253.87/-

തയ്യൽ െമൻ (സിംഗർ)

5253.87/-

Late അേശാകൻ ആർ

തയ്യൽ െമൻ (സിംഗർ)

5253.87/-

്രശീമത. എസ് ഷീജ w/o Ex No. 1085899L
ALD Late ആർ ്രപാസികുമാ
്രശീമത. ഇന്ദിരാബായി  w/o Ex No.

തയ്യൽ െമൻ (സിംഗർ)

5253.87/-

തയ്യൽ െമൻ (സിംഗർ)

5253.87/-

തയ്യൽ െമൻ (സിംഗർ)

5253.87/-

തയ്യൽ െമൻ (സിംഗർ)

5253.87/-

തയ്യൽ െമൻ (സിംഗർ)

5253.87/-

NK Late േമാഹനകുമാരൻ നായർ െക

തയ്യൽ െമൻ (സിംഗർ)

5253.87/-

്രശീമത. ഗിരിജ പി എസ്
w/o Ex No.
4229205 SPR Late കൃഷ്ണന്കുരട്ടി
്രശീമത. ആർ സുജാത  w/o Ex No. 1325305

തയ്യൽ െമൻ (സിംഗർ)

5253.87/-

തയ്യൽ െമൻ (സിംഗർ)

5253.87/-

ആർ രഘുനാഥ ൻ

തയ്യൽ െമൻ (സിംഗർ)

5253.87/-

്രശീമത. ബിന്ദുേമാൾ
w/o Ex No.
14347049W NK Late ഹരികുമാർ എം

എംേ്രബായിഡറി െമഷൻ

No.

്രശീമത. എസ് ്രപഭാകുമാര

w/o Ex No.

2575646F NK Late പി ശിവശങ്ൻ നായർ
6.

5253.87/-

തയ്യൽ െമൻ (സിംഗർ)

7117944N NK Late വി േസതുക്കൻ നായർ
5.

അനുവദിച്
തുക 

്രശീമത. നര്മ്മw/o Ex No. 1431722 SWR

2564917
SEP Late
പി ച്രന്ദേ ൻ
നായർ
്രശീമത. ൈലല സി
w/o Ex No. 13848896
SEP Late അേശാകൻ ജി, വിപി
1/290A
ശങ്ന്L യർേറാഡ്

10.

്രശീമത. ബി സത�ഭാമ  w/o Ex No. 6458922
SEP Late എ രാധാകൃഷ്ൻ നായർ

11.

്രശീമത. സി പാറുക്കുട്ടി w/o Ex No.
2546328 SEP Late ആർ ്രപഭാകൻ നായർ

12.
13.
14.

്രശീമത. ച്രന്ദിക  w/o Ex No. 13873734L

SPR Late രവീ്രന്ദൻ ർ
15.

്രശീമത. ആർ താരാഭായി
13829879
നായർ

16.

SEP

Late

w/o Ex No.

(ഫാഷൻ േമകർ)

7973.65/-

െകാല�ം  ജില�ാ
്രക.
നം.
1.

ഉപേഭാക്താവിന്െറ  േ/ വിമുക്തഭ്െറ
െമഷീന്െറവ മാതൃക
അനുവദിച്
നമ്പര, റാങ്ക, േപരും, വിലാസവും
തുക 
്രശീമത. രമ േദവി w/o Ex No. 14566139W തയ്യൽ െമ ൻ (െമരിറ്റ ഫൂട്ട 5058.28/HAV Late ശിവന്പിദള്ള എം
െടയിലർ)

2.

്രശീമത. ആനന്ദവല�ി ജ w/o Ex No. 273535
CPL Late  വിജയൻ എൻ

തയ്യൽ െമ ൻ (െമരിറ്റ ഫൂട്ട 5058.28/െടയിലർ)

3.

്രശീമത. രജനി എസ്w/o Ex No. 15306010L
NK Late അജയകുമാർ ജി

െടയിലർ)

4.

്രശീമത. രജനിേദവി എ എസ്w/o Ex No.
15358555X HAV Late  രാധാകൃഷ്ണപി

െടയിലർ)

്രശീമത. രാധാമണിഅമ്മ പ w/o Ex No.
1367904F NK Late ജി കൃഷ്ണപി

െടയിലർ)

5.
6.

്രശീമത. ലക്ഷ്മ w/o Ex No. 14596494H NK
Late ബി സജിത് കുമാർ

7.

്രശീമത. ്രശീലത

8.

എസ് നായw/o Ex No.

തയ്യൽ െമ ൻ (െമരിറ്റ ഫൂട്ട 5058.28/തയ്യൽ െമ ൻ (െമരിറ്റ ഫൂട്ട 5058.28/തയ്യൽ െമ ൻ (െമരിറ്റ ഫൂട്ട 5058.28/തയ്യൽ െമ ൻ (െമരിറ്റ ഫൂട്ട 5058.28/െടയിലർ)
തയ്യൽ െമ ൻ (െമരിറ്റ ഫൂട്ട 5058.28/-

14250595Y HAV Late ്രശീകണ്ർ

െടയിലർ)

്രശീമത. ്രശീജകുമാരിw/o Ex No. 14371860M
HAV Late രാേജ്രന്ദൻ 

െടയിലർ)

തയ്യൽ െമ ൻ (െമരിറ്റ ഫൂട്ട 5058.28/-

9.

്രശീമത. ലാലി േസാജൻ w/o Ex No.
14255513P HAV Late േസാജൻ േജാര്ജ�

െടയിലർ)

10.

്രശീമത. ഷീജ എസ്w/o Ex No. 19095794M
NK Late അജയൻ എസ്

െടയിലർ)

11.

്രശീമത. കുഞ്ഞുേമാw/o Ex No.
14454631A NK Late സണ്ണി

െകൽ

12.

്രശീമത. ഇന്ദിര ജw/o Ex No. JC-298963K
NB SUB Late രാധാകൃഷ്ണപിള്ള 

13.

്രശീമത. ബിന്ദു വി എw/o Ex No.

14.

്രശീമത. ലളിതാഭായിഅമ്മ ബw/o Ex No.
1363598 L/NK Late  രാേജ്രന്ദൻ 

701473B CPL Late ആർ പി ആർ നായർ

15.

്രശീമത. സുഷമ ബി w/o Ex No. 13877848
NK Late  െജ മുരളീധരൻ

തയ്യൽ െമ ൻ (െമരിറ്റ ഫൂട്ട 5058.28/തയ്യൽ െമ ൻ (െമരിറ്റ ഫൂട്ട 5058.28/തയ്യൽ െമ ൻ (െമരിറ്റ ഫൂട്ട 5058.28/െടയിലർ)
തയ്യൽ െമ ൻ (െമരിറ്റ ഫൂട്ട 5058.28/െടയിലർ)
തയ്യൽ െമ ൻ (െമരിറ്റ ഫൂട്ട 5058.28/െടയിലർ)
തയ്യൽ െമ ൻ (െമരിറ്റ ഫൂട്ട 5058.28/െടയിലർ)
തയ്യൽ െമ ൻ (െമരിറ്റ ഫൂട്ട 5058.28/െടയിലർ)

പത്തനംതിടജില�ാ
്രക.
നം.
1.
2.

ഉപേഭാക്താവിന്െറട േ/ വിമുക്തഭ്െ
െമഷീന്െറവ മാതൃക
നമ്പര, റാങ്ക, േപരും, വിലാസവും
്രശിമതി െ.ഓമന, w/o Ex No 14316973P Usha Tailor Domestic Sewing Machine
Late Hony NbSub എ൯ രാഘവൻ 
്രശിമതി സരസ�ത, w/o Ex No 13846020, Late Usha Tailor Domestic Sewing Machine
Nk രാജൻ െചട്ടിയ. െക.സീ

അനുവദിച്
തുക 
5,253.87/5,253.87/-

ആലപ്പ�ഴജില�ാ
്രക.
നം.
1.

ഉപേഭാക്താവിന2 േപര്/ വിമുക്തഭടറെ
െമഷീന്െറവ മാതൃക
നമ്പര, റാങ്ക, േപരും, വിലാസവും
്രശീമത. വനജ പി ൈകമ ൾ

w/o Ex No.

053649F LRO Late പി പി ൈകമൾ

2.

3.

4.
5.
6.
7.

്രശീമത. ഓമന ്രപഭാകരൻ w/o Ex No.
14308493W GNR
Late
െക ്രപഭാകര
പണിക്ക
്രശീമത. അമ്പിളി േവണുേഗാപാ w/o Ex
No. 14762334 HAV Late േവണുേഗാപാല
പിള്ള 
്രശീമത. അന്നമ്മ എo
w/o Ex No.
6648199 NK Late എ േജാര്ജ്ജ
്രശീമത. ഉഷ എൻ  w/o Ex No. 14477638W
NK Late െക ബാബു 
്രശീമത. ജയ്രശീ ഹരികുമാർw/o Ex No.
13970851A NK Late ഹരികുമാർ െക 
്രശീമത. സി ആർ മണി w/o Ex No.
14241408N NK Late ്രപസന്ന ൻ പി ജി

തയ്യൽ െമൻ (െമരിറ്റ
)

അനുവദിച്
തുക 
5058.28/-

തയ്യൽ െമൻ (െമരിറ്റ
)

5058.28/-

തയ്യൽ െമൻ (െമരിറ്റ
)

5058.28/-

തയ്യൽ െമൻ (െമരിറ്റ
)

5058.28/-

തയ്യൽ െമൻ (െമരിറ്റ
)

5058.28/-

തയ്യൽ െമൻ (െമരിറ്റ
)

5058.28/-

തയ്യൽ െമൻ (െമരിറ്റ
)

5058.28/-

8.

്രശീമത. ഷീജ ഉണ്ണw/o Ex No. 147428R PO

തയ്യൽ െമൻ (െമരിറ്റ
)

5058.28/-

്രശീമത. പുഷ്പ എസ് കുർ
w/o Ex
No. 14569214A NK Late ശശികുമാർ െക 
്രശീമത. ഷജിത എൻ w/o Ex No. 14590129L
NK Late േമാഹനൻ പി

തയ്യൽ െമൻ (െമരിറ്റ
)

5058.28/-

തയ്യൽ െമൻ (െമരിറ്റ
)

5058.28/-

്രശീമത. ജയേമാൾ േജാേമാൻ w/o Ex No.
15762142Y NK Late േജാേമാൻ വര്ഗ്ഗ
്രശീമത. െകാച്ച�േമാൾ വര്ഗ്ഗ
w/o Ex
No. 15359765K Sigman Late േജാര്ജ�
വര്ഗ/സ
്രശീമത. രമണിയമ്മ െw/o Ex No.
14517727A CFN Late  രവി സി ആർ

തയ്യൽ െമൻ (െമരിറ്റ
)

5058.28/-

തയ്യൽ െമൻ (െമരിറ്റ
)

5058.28/-

തയ്യൽ െമൻ (െമരിറ്റ
)

5058.28/-

Late
9.
10.
11.
12.

13.

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ർ

േകാട്ടയംജില�ാ
്രക.
നം.
1.
2.
3.

ഉപേഭാക്താവിനN േപര്/ വിമുക്തഭ്െ
െമഷീന്െറവ മാതൃക
നമ്പര, റാങ്ക, േപരും, വിലാസവും
്രശീമത. മറിയാമ്മ ഏലിയാ w/o Ex No. സിoഗർ തയൽ െമഷീൻ
7117795 NK (Late) പി െക ഏലിയാസ്
്രശീമത. എലിസബത്ത് മാത� w/o Ex No. സിoഗർ തയൽ െമഷീൻ
14501848 HAV (Late) മാത�ു വി െജ
്രശീമത. ഓമന w/o Ex No. 6897267H L/NK സിoഗർ തയൽ െമഷീൻ
(Late) ആർ രാമച്രൻ പിള

അനുവദിച്
തുക 
6,150/6,150/6,150/-

എറണാകുളം  ജില�ാ
്രക.
നം.
1.

ഉപേഭാക്താവിന1 േപര്/ വിമുക്തഭട െമഷീന്െറവ മാതൃക
നമ്പര, റാങ്ക, േപരും, വിലാസവും
്രശീമത. വിജയലക്ഷ്മി െക എ w/o Ex സിംഗർ എസ് തൽ െമഷീൻ
No. 14294040 S/M (Late) സി രാജു 
ഫൂട്

2.

്രശീമത. െഡoഷി w/o Ex No. 14455054 NK
(Late) െക െജ േജാര്ജ്ജ

സിംഗർ എസ് തൽ െമഷീൻ
ഫൂട്

3.

്രശീമത. വത്സല നേര്രന് w/o Ex No.
1226678 GNR (Late) നേര്രന്ദ

എംേ്രബായിഡറി െമഷൻ 

4.

്രശീമത. വി ജി ഇന്ദിര േദവ w/o Ex No.

6610902 NK (Late) യു എം നാരായണ ൻ
കാർത്
5.

്രശീമത. മിനിേമാൾ ൈടറ്റ w/o Ex No.
15382143P HAV (Late) ൈടറ് സ്റ്റ4ൻ

അനുവദിച്
തുക 
5259/5259/7981/-

(സിംഗർ ഫാഷൻ േമക്)
എംേ്രബായിഡറി െമഷൻ 
(സിംഗർ ഫാഷൻ േമക്)

7981/-

എംേ്രബായിഡറി െമഷൻ 

7865.50/-

(െമഷീൻ ഫാഷൻ േമകർ

സിംഗർ)
6.

്രശീമത. േമരിക്കുട്ടി െജയ
Ex No.
14320265A ALD (Late) െജയിംസ വി വി  

എംേ്രബായിഡറി െമഷൻ 

7865.50/-

(െമഷീൻ ഫാഷൻ േമകർ
സിംഗർ)

തൃശ്ശ�ർജില�ാ
്രക.
നം.
1.
2.
3.
4.

ഉപേഭാക്താവിന6 േപര്/ വിമുക്തഭടറേ
െമഷീന്െറവ മാതൃക
നമ്പര, റാങ്ക, േപരും, വിലാസവും
്രശീമത. െ�സ്സി േബാ
w/o Ex No. ഉഷ െടയിലർ തയൽ െമഷീൻ
14378499P NK(TS) (Late) പി സി േബാസ്
്രശീമത. േജാളി വര്ഗ�സ് w/o Ex No. ഉഷ െടയിലർ തയൽ െമഷീൻ
187056B MCERA – II (Late) വര്ഗ്ഗീ സ് െ
്രശീമത. സാഞ് w/o Ex No. 14588488A ഉഷ െടയിലർ തയൽ െമഷീൻ
Sepoy (Late) ഹരിദാസ് വി െ
്രശീമത. സരള ദിവാകരൻ 
w/o Ex No. ഉഷ െടയിലർ തയൽ െമഷീൻ
225943 CPL (Late) എ ദിവാകരൻ 

അനുവദിച്
തുക 
4,800/4,800/4,800/4,800/-

5.

്രശീമത. സിന്ധു എം പ
w/o Ex No.
1572204 SPR (Late) മണികണ്oൻ െക സി

ഉഷ െടയിലർ തയൽ െമഷീൻ

4,800/-

പാലക്കാടജില�ാ
്രക.
നം.
1.
2.

ഉപേഭാക്താവിന8 േപര്/ വിമുക്തഭടറെ
െമഷീന്െറവ മാതൃക
നമ്പര, റാങ്ക, േപരും, വിലാസവും
്രശീമത. കമലം w/o Ex No. 13824376 Sep തയ്യൽ െമൻ (സിംഗർ)
Late സുകുമാരൻ ടി
്രശീമത. സരസ�തി അമ്
w/o Ex No. എംേ്രബായിഡറി െമഷൻ
2539296
Sep
Late
േവണുേഗാപാലൻ  (ഫാഷൻ േമകർ)
േമേനാൻ 

അനുവദിച്
തുക 
5144.26/7807.23/-

മലപ്പ�റംജില�ാ
്രക.
നം.
1.

ഉപേഭാക്താവിന്െറഷ േ/ വിമുക്തഭ െമഷീന്െറവ മാതൃക
നമ്പര, റാങ്ക, േപരും, വിലാസവും
്രശീമത. േശാഭന എം w/o Ex No. 6908465W തയ്യൽ െമൻ
Hav (Late) േസതുമാധവൻ െക എം

അനുവദിച്
തുക 
5028/-

േകാഴിേക്കാടജില�ാ
്രക.
നം.
1.
2.
3.

ഉപേഭാക്താവിന്െറഷ േ/ വിമുക്തഭ െമഷീന്െറവ മാതൃക
നമ്പര, റാങ്ക, േപരും, വിലാസവും
്രശീമത. ലത ടി w/o Ex No. JC – 726667L ഉഷ തയൽ െമഷീൻ
Nb/Sub (Late) ്രപകാശൻ എൻ 
്രശീമത. മാലതി സി w/o Ex No. 13883497A ഉഷ തയൽ െമഷീൻ
L/NK (Late) രാജൻ വി പി
്രശീമത. രാജലക്ഷ്മി 
w/o Ex No. ഉഷ തയൽ െമഷീൻ
14363286K HAV (Late) ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

അനുവദിച്
തുക 
5,500/5,500/5,500/-

വയനാട് ജില�ാ
്രക.
നം.
1.

ഉപേഭാക്താവിന5 േപര്/ വിമുക്തഭട െമഷീന്െറവ മാതൃക
െറ
നമ്പര, റാങ്ക, േപരും, വിലാസവും
്രശീമത. േഡാളി വര്ഗ�സ് w/o Ex No. തയ്യൽ െമൻ (Ranew Tailor With
14471264P Hav (Late) വര്ഗ്ഗീ◌ുസ് സ Steel Stand Foot)

അനുവദിച്
തുക 
5650/-

കണ്ണ�ർജില�ാ
്രക.
നം.
1.

ഉപേഭാക്താവിനo േപര്/ വിമുക്തഭട്െറ
െമഷീന്െറവ മാതൃക
നമ്പര, റാങ്ക, േപരും, വിലാസവും
്രശീമത. േസാന െക സി
w/o Ex No. തയ്യൽ െമ
ൻ (െമരിറ്റ
13879175H NK (Late) ദിേനശൻ വി വി
െടയിലർ ഫൂട്)

അനുവദിച്
തുക 
5,600/-

കാസര്േഗ0ഡ്ജില�ാ
്രക.
നം.
1.
2.

ഉപേഭാക്താവിനL േപര്/ വിമുക്തഭട്െ
െമഷീന്െറവ മാതൃക
നമ്പര, റാങ്ക, േപരും, വിലാസവും
്രശീമത. സംഗീത െക വി
w/o Ex No. തയ്യൽ െമൻ (െമരിറ്റ
)
13956439 HAV Late ഭാസ്ക്കരൻ
്രശീമത. ജയേമാൾ െക എം
w/o Ex No. തയ്യൽ െമൻ (െമരിറ്റ
)
14553774H NK Late  മാത�ു. വി വി

അനുവദിച്
തുക 
5158.28/5158.28/-

