
Sl.No േപ അേപ ാ ന ർ വിലാസം
േറഷൻ 
കാർ  ന ർ

ഒ ാം 
ഘ   
അ ീൽ / 
ആേ പം 
ാ അനർഹനാകാനു  കാരണം

1 ABHILASH LIFE/2/168/817894

NEDUNEELAN PURAYIDAM 
(H.No: 1160/2)KUREEPUZHA, 
PERINAD 1207042849 --

അനർഹമായ അേപ     [േറഷൻ 
കാർഡിൽ ഉൾെ  അംഗ ൾ ് 
സ മായി വാസേയാഗ മായ ഭവനമു  
കുടുംബമാ ., അ കു ണി നട ി 
വാസേയാഗ മാ ാൻ കഴിയു  ഭവനമു  
കുടുംബമാ ]

2 AJITHA T LIFE/2/168/806020

AIKKARA KIZHAKKATHIL (H.No: 
44)KUREEPUZHA PO PERINAD 
THRIKKADAVOOR 1207042647 --

അനർഹമായ അേപ     [അ കു ണി 
നട ി വാസേയാഗ മാ ാൻ കഴിയു  
ഭവനമു  കുടുംബമാ ]

3 A JOY LIFE/2/168/603377
KALLUVILA PADINJATTATHIL 
(H.No: 311)KADAVOOR 1207212756 --

അനർഹമായ അേപ     [അ കു ണി 
നട ി വാസേയാഗ മാ ാൻ കഴിയു  
ഭവനമു  കുടുംബമാ ]

4 AMBILI S LIFE/2/168/425370

PANDARAVILA VEEDU (H.No: 
1825  KUREEPUZHA 
NAGAR)KUREEPUZHA PO 
PERINAD THRIKKADAVOOR 1207189263 --

അനർഹമായ അേപ     [േറഷൻ 
കാർഡിൽ ഉൾെ  അംഗ ൾ ് 
സ മായി വാസേയാഗ മായ ഭവനമു  
കുടുംബമാ ., അ കു ണി നട ി 
വാസേയാഗ മാ ാൻ കഴിയു  ഭവനമു  
കുടുംബമാ ]

5 ANZIYA L LIFE/2/168/508312

VARUVILAYIL (H.No: 
348)KUREEPUZHA PO PERINAD 
THRIKKADAVOOR 1207189659 --

അനർഹമായ അേപ     [േറഷൻ 
കാർഡിൽ ഉൾെ  അംഗ ൾ ് 
സ മായി വാസേയാഗ മായ ഭവനമു  
കുടുംബമാ ., അ കു ണി നട ി 
വാസേയാഗ മാ ാൻ കഴിയു  ഭവനമു  
കുടുംബമാ ]

6 Brigitta s das LIFE/2/168/133289
vadakkekodayil (H.No: 
464)thrikkaruva kollam 1207292662 --

അനർഹമായ അേപ     [ ഗാമ 
പേദശ ളിൽ 25 െസ ിലും 
നഗരപേദശ ളിൽ 5 െസ ിലും അധികം 
ഭൂമിയു  കുടുംബമാ ., അ കു ണി 
നട ി വാസേയാഗ മാ ാൻ കഴിയു  
ഭവനമു  കുടുംബമാ ]

7 DICKSON LIFE/2/168/910643

KUTTIYIL THEKKATHIL (H.No: 
7/2034)KUREEPUZHA PO, 
PERINAD 1207271923 --

അനർഹമായ അേപ     [അ കു ണി 
നട ി വാസേയാഗ മാ ാൻ കഴിയു  
ഭവനമു  കുടുംബമാ ]

8 GOPAKUMARI LIFE/2/168/702581
THAIKKATTU PUTHEN VEEDU 
(H.No: 076)KUREEPUZHA 1207042476 --

അനർഹമായ അേപ     [േറഷൻ 
കാർഡിൽ ഉൾെ  അംഗ ൾ ് 
സ മായി വാസേയാഗ മായ ഭവനമു  
കുടുംബമാ ., അ കു ണി നട ി 
വാസേയാഗ മാ ാൻ കഴിയു  ഭവനമു  
കുടുംബമാ ]

9 JAYALEKSHMI LIFE/2/168/858474

THEKKECHIRA (H.No: 
21/182)KUREEPUZHA PO, 
PERINAD 1207205023 --

അനർഹമായ അേപ     [ ഗാമ 
പേദശ ളിൽ 25 െസ ിലും 
നഗരപേദശ ളിൽ 5 െസ ിലും അധികം 
ഭൂമിയു  കുടുംബമാ .]

ഒ ാം ഘ  അ ീലിനും ആേ പ ൾ ും േശഷമു  അനർഹരായ അേപ കരുെട കര  പ ിക - ഭൂമിയു  ഭവനരഹിത 
കുടുംബ ൾ ു  അേപ  [കുരീ ഴ (7) വാർ  - െകാലം-േകാർ േറഷൻ]



10 Jayapal LIFE/2/168/314620

Varin Veedu (H.No: 
324)KUREEPUZHA PO PERINAD 
THRIKKADAVOOR 1207043349 --

അനർഹമായ അേപ     [േറഷൻ 
കാർഡിൽ ഉൾെ  അംഗ ൾ ് 
സ മായി വാസേയാഗ മായ ഭവനമു  
കുടുംബമാ ., ഗാമ പേദശ ളിൽ 25 
െസ ിലും നഗരപേദശ ളിൽ 5 െസ ിലും 
അധികം ഭൂമിയു  കുടുംബമാ ., 
അവകാശികൾ ് വ തുഭാഗം 
െച തതിെ  ഭാഗമായി ഭവനരഹിതരായ 
കുടുംബമാ , അ കു ണി നട ി 
വാസേയാഗ മാ ാൻ കഴിയു  ഭവനമു  
കുടുംബമാ ]

11 JAYASREE LIFE/2/168/847965
THEKKECHIRAYIL (H.No: 
0)KUREEPUZHA PO, PERINAD 1207299649 --

അനർഹമായ അേപ     [ ഗാമ 
പേദശ ളിൽ 25 െസ ിലും 
നഗരപേദശ ളിൽ 5 െസ ിലും അധികം 
ഭൂമിയു  കുടുംബമാ .]

12 Joyce LIFE/2/168/584838

Pekkal Thekkathil (H.No:  Pekkal 
Thekkathil St Joseph Nagar 
144)KUREEPUZHA PO PERINAD 
THRIKKADAVOOR 1207035019 --

അനർഹമായ അേപ     [അ കു ണി 
നട ി വാസേയാഗ മാ ാൻ കഴിയു  
ഭവനമു  കുടുംബമാ ]

13 KUMARI LIFE/2/168/656157

HARITHA NAGAR THEKKECHIRA 
(H.No: 
KLM/TC/130/2018)KUREEPUZHA 
 PO PERINAD THRIKKADAVOOR 1207283257 --

അനർഹമായ അേപ     [അ കു ണി 
നട ി വാസേയാഗ മാ ാൻ കഴിയു  
ഭവനമു  കുടുംബമാ ]

14 LATHIKA LIFE/2/168/866545
MADANA VILA VEEDU (H.No: 
524)KUREEPUZHA 1207303505 --

അനർഹമായ അേപ     [അ കു ണി 
നട ി വാസേയാഗ മാ ാൻ കഴിയു  
ഭവനമു  കുടുംബമാ ]

15 Mayadevi LIFE/2/168/39762
Thottumkaravila Perinad (H.No: 
549)Kureepuzha 1207043245 --

അനർഹമായ അേപ     [േറഷൻ 
കാർഡിൽ ഉൾെ  അംഗ ൾ ് 
സ മായി വാസേയാഗ മായ ഭവനമു  
കുടുംബമാ ., ഗാമ പേദശ ളിൽ 25 
െസ ിലും നഗരപേദശ ളിൽ 5 െസ ിലും 
അധികം ഭൂമിയു  കുടുംബമാ ., 
അ കു ണി നട ി വാസേയാഗ മാ ാൻ 
കഴിയു  ഭവനമു  കുടുംബമാ ]

16 MICHAEL LIFE/2/168/476998

ANOOLIL KIZHAKKATHIL  (H.No: 
7/59)KUREEPUZHA PO PERINAD 
THRIKKADAVOOR 1207043156 --

അനർഹമായ അേപ     [അ കു ണി 
നട ി വാസേയാഗ മാ ാൻ കഴിയു  
ഭവനമു  കുടുംബമാ ]



17 MICHEAL LIFE/2/168/171447
JINU MANDIRAM (H.No: 
422)KUREEPUZHA PO PERINAD 1207042749 --

അനർഹമായ അേപ     [േറഷൻ 
കാർഡിൽ ഉൾെ  അംഗ ൾ ് 
സ മായി വാസേയാഗ മായ ഭവനമു  
കുടുംബമാ ., ഗാമ പേദശ ളിൽ 25 
െസ ിലും നഗരപേദശ ളിൽ 5 െസ ിലും 
അധികം ഭൂമിയു  കുടുംബമാ ., 
അ കു ണി നട ി വാസേയാഗ മാ ാൻ 
കഴിയു  ഭവനമു  കുടുംബമാ ]

18 MINIMOL LIFE/2/168/485728
VALIYAPADINJATTATHIL (H.No: 
241)KUREEPUZHA 1207042564 --

അനർഹമായ അേപ     [േറഷൻ 
കാർഡിൽ ഉൾെ  അംഗ ൾ ് 
സ മായി വാസേയാഗ മായ ഭവനമു  
കുടുംബമാ ., അ കു ണി നട ി 
വാസേയാഗ മാ ാൻ കഴിയു  ഭവനമു  
കുടുംബമാ ]

19 MUTHUBEEVI LIFE/2/168/602987

MULLASSERI PADINJATTATHIL 
(H.No: 269)KUREEPUZHA PO 
PERINAD THRIKKADAVOOR 1207189704 --

അനർഹമായ അേപ     [േറഷൻ 
കാർഡിൽ ഉൾെ  അംഗ ൾ ് 
സ മായി വാസേയാഗ മായ ഭവനമു  
കുടുംബമാ ., അ കു ണി നട ി 
വാസേയാഗ മാ ാൻ കഴിയു  ഭവനമു  
കുടുംബമാ ]

20 SAJINI MERY LIFE/2/168/497798

AISWARIYA BHAVANAM  (H.No: 
137)KUREEPUZHA PO PERINAD 
THRIKKADAVOOR 1207189336 --

ഡ ൂ ിേ ് അേപ    [ഒറിജിനൽ 
അ ിേ ഷൻ ന ർ : ]

21 SAJITH LIFE/2/168/285100

PANDARAVILA (H.No: 
1853)KUREEPUZHA P O  
THRIKKADAVOOR 1207043431 --

അനർഹമായ അേപ     [അ കു ണി 
നട ി വാസേയാഗ മാ ാൻ കഴിയു  
ഭവനമു  കുടുംബമാ ]

22 Saraswathy LIFE/2/168/834716
Neelaveettil Kayalvaram (H.No: 
449)Kureepuzha 1207279593 --

അനർഹമായ അേപ     [േറഷൻ 
കാർഡിൽ ഉൾെ  അംഗ ൾ ് 
സ മായി വാസേയാഗ മായ ഭവനമു  
കുടുംബമാ ., ഗാമ പേദശ ളിൽ 25 
െസ ിലും നഗരപേദശ ളിൽ 5 െസ ിലും 
അധികം ഭൂമിയു  കുടുംബമാ ., 
അ കു ണി നട ി വാസേയാഗ മാ ാൻ 
കഴിയു  ഭവനമു  കുടുംബമാ ]

23 SINDHU JAYAKUMAR LIFE/2/168/876185

PULI VILA VEEDU (H.No: 
20/161)KUREEPUZHA PO, 
PERINAD 1207042383 --

അനർഹമായ അേപ     [േറഷൻ 
കാർഡിൽ ഉൾെ  അംഗ ൾ ് 
സ മായി വാസേയാഗ മായ ഭവനമു  

24 S Radhamani LIFE/2/168/660296
Thamarapalli Vadakkathil (H.No: 
147)Kadavoor 1207046280 --

അനർഹമായ അേപ     [ ഗാമ 
പേദശ ളിൽ 25 െസ ിലും 
നഗരപേദശ ളിൽ 5 െസ ിലും അധികം 
ഭൂമിയു  കുടുംബമാ .]

25 SUMINA LIFE/2/168/568629

S S HOUSE, VAYALILPUTHEN 
VEEDU (H.No: 321 
A)ERAVIPURAM  P O 1207300187 --

അനർഹമായ അേപ     [ ഗാമ 
പേദശ ളിൽ 25 െസ ിലും 
നഗരപേദശ ളിൽ 5 െസ ിലും അധികം 
ഭൂമിയു  കുടുംബമാ .]

26 VASUDEVAN PILLAI LIFE/2/168/755297

KOCHUTHEVANATHU VEEDU  
(H.No: 337)KUREEPUZHA PO 
PERINAD THRIKKADAVOOR 1207204969 --

അനർഹമായ അേപ     [ ഗാമ 
പേദശ ളിൽ 25 െസ ിലും 
നഗരപേദശ ളിൽ 5 െസ ിലും അധികം 
ഭൂമിയു  കുടുംബമാ .]

27 VIJAYASREE LIFE/2/168/765310
VADAKKECHIRAYIL (H.No: 
811)KUREEPUZHA 1207268574 --

അനർഹമായ അേപ     [േറഷൻ 
കാർഡിൽ ഉൾെ  അംഗ ൾ ് 
സ മായി വാസേയാഗ മായ ഭവനമു  
കുടുംബമാ ., അ കു ണി നട ി 
വാസേയാഗ മാ ാൻ കഴിയു  ഭവനമു  
കുടുംബമാ ]



Sl.No േപ അേപ ാ ന ർ വിലാസം
േറഷൻ 
കാർ  ന ർ

ഒ ാം 
ഘ   
അ ീൽ / 
ആേ പം 
ാ അനർഹനാകാനു  കാരണം

1 AJAYAN JAYAN LIFE/2/168/590601
AJAYA MANDIRAM (H.No: 
367)KADAVOOR 1207040164 --

അനർഹമായ അേപ     [േറഷൻ 
കാർഡിൽ ഉൾെ  അംഗ ൾ ് 
സ മായി വാസേയാഗ മായ ഭവനമു  
കുടുംബമാ .]

2 Ajitha LIFE/2/168/190410
Jolly Bhavanam (H.No: 
615)Panamood 1207213232 --

അനർഹമായ അേപ  (Rejected)     
[അേപ കൻ പ തി പകാരം വീ  േവ  
എ ് സത വാ മുലം ഹാജർ ഹാജർ 
അ ി]

3 AKALYA SATHYAN LIFE/2/168/310054
KUZHIKKATTIL VEEDU (H.No: 
88)NEERAVIL PERINAD P O 1207042074 --

അനർഹമായ അേപ     [േറഷൻ 
കാർഡിൽ ഉൾെ  അംഗ ൾ ് 
സ മായി വാസേയാഗ മായ ഭവനമു  
കുടുംബമാ ., ഗാമ പേദശ ളിൽ 25 
െസ ിലും നഗരപേദശ ളിൽ 5 െസ ിലും 
അധികം ഭൂമിയു  കുടുംബമാ ., 
അവകാശികൾ ് വ തുഭാഗം 
െച തതിെ  ഭാഗമായി ഭവനരഹിതരായ 
കുടുംബമാ , അ കു ണി നട ി 
വാസേയാഗ മാ ാൻ കഴിയു  ഭവനമു  
കുടുംബമാ ]

4 ARYA P MURALI LIFE/2/168/2554
PADMA VILASAM (H.No: 
521)PUNAKKANNOOR 1207280060 --

അനർഹമായ അേപ     [േറഷൻ 
കാർഡിൽ ഉൾെ  അംഗ ൾ ് 
സ മായി വാസേയാഗ മായ ഭവനമു  
കുടുംബമാ ., ഗാമ പേദശ ളിൽ 25 
െസ ിലും നഗരപേദശ ളിൽ 5 െസ ിലും 
അധികം ഭൂമിയു  കുടുംബമാ ., 
സർ ാർ അർ സർ ാർ / െപാതുേമഖല 

ാപന ളിൽ ിരേജാലി ാേരാ 
അവിെട നി ും െപൻഷൻ പ വേരാ 
ആയ അംഗ ള  കുടുംബമാ , 
വാർഷിക വരുമാനം 3 ല ം രൂപ ് 
മുകളിലാ , ഉപജീവന ിനായലാെത നാ  
ചക വാഹനം സ മായു  കുടുംബമാ , 
അവകാശികൾ ് വ തുഭാഗം 
െച തതിെ  ഭാഗമായി ഭവനരഹിതരായ 
കുടുംബമാ , അ കു ണി നട ി 
വാസേയാഗ മാ ാൻ കഴിയു  ഭവനമു  
കുടുംബമാ ]

ഒ ാം ഘ  അ ീലിനും ആേ പ ൾ ും േശഷമു  അനർഹരായ അേപ കരുെട കര  പ ിക - ഭൂമിയു  ഭവനരഹിത 
കുടുംബ ൾ ു  അേപ  [നീരാവിൽ (8) വാർ  - െകാലം-േകാർ േറഷൻ]



5 BIJU LIFE/2/168/580424

VILAVILAZHIKAM (H.No: 
103)NEERAVILPERINAD PO 
THRIKKADAVOOR 1207266637 --

അനർഹമായ അേപ     [ആധാർ 
കാർഡിൽ വ ത ാസമു ്, േറഷൻ കാർഡിൽ 
വ ത ാസമു ്, വരുമാന സാ പത ിൽ 
വ ത ാസമു ്, ജാതി സാ പത ിൽ 
വ ത ാസമു ്, േറഷൻ കാർഡിൽ ഉൾെ  
അംഗ ൾ ് സ മായി വാസേയാഗ മായ 
ഭവനമു  കുടുംബമാ ., ഗാമ 
പേദശ ളിൽ 25 െസ ിലും 
നഗരപേദശ ളിൽ 5 െസ ിലും അധികം 
ഭൂമിയു  കുടുംബമാ ., സർ ാർ 
അർ സർ ാർ / െപാതുേമഖല 

ാപന ളിൽ ിരേജാലി ാേരാ 
അവിെട നി ും െപൻഷൻ പ വേരാ 
ആയ അംഗ ള  കുടുംബമാ , 
വാർഷിക വരുമാനം 3 ല ം രൂപ ് 
മുകളിലാ , ഉപജീവന ിനായലാെത നാ  
ചക വാഹനം സ മായു  കുടുംബമാ , 
അവകാശികൾ ് വ തുഭാഗം 
െച തതിെ  ഭാഗമായി ഭവനരഹിതരായ 
കുടുംബമാ , അ കു ണി നട ി 
വാസേയാഗ മാ ാൻ കഴിയു  ഭവനമു  
കുടുംബമാ ]

6 BINDHU S LIFE/2/168/194470
VILAYIL MELATHIL (H.No: 
330)NEERAVIL 1207250469 --

അനർഹമായ അേപ  (Rejected)     [5 
െസൻ◌്റിൽ കൂടുതൽ േകാർ േറഷൻ areayil]

7 Girija LIFE/2/168/133024
Karikkal Veedu (H.No: 
1020)Panamood 1207046332 --

അനർഹമായ അേപ  (Rejected)     
[അേപ കൻ പ തി പകാരം വീ  േവ  
എ ് സത വാ മുലം ഹാജർ ഹാജർ 
അ ി]

8 GOPALAKRISHNAN LIFE/2/168/561854
KOCHUPULIYARA THEKKATHIL 
(H.No: 217)KUREEPUZHA 1207189156 --

അനർഹമായ അേപ  (Rejected)     
[അേപ കൻ പ തി പകാരം വീ  േവ  
എ ് സത വാ മുലം ഹാജർ അ ി]

9 L JAMEELA LIFE/2/168/668379
SREECHITHIRA (H.No: 
812)NEERAVIL PERINAD 1207044983 --

അനർഹമായ അേപ     [ ഗാമ 
പേദശ ളിൽ 25 െസ ിലും 
നഗരപേദശ ളിൽ 5 െസ ിലും അധികം 
ഭൂമിയു  കുടുംബമാ .]

10 NIZAR LIFE/2/168/852259

NIZAR MANZIL (H.No: 
447)KUREEPUZHA KUREEPUZHA 
P O KOLLAM 1207189168 --

അനർഹമായ അേപ  (Rejected)     [More than 5 
cent in corporation area]

11 Rajalekshmi LIFE/2/168/147118 vellippattil (H.No: 472)neeravil 1207042106 --
അനർഹമായ അേപ  (Rejected)     [More than 5 
cent in corporation area]


