
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]



12 RANJEEV R LIFE/2/168/131776

RAJEEV HOUSE  NEERAVIL  
PERINAD P O (H.No: 
217)NEERAVIL 9539221513 --

അനർഹമായ അേപ     [വരുമാന 
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 , അവകാശികൾ ് വ തുഭാഗം 
െച തതിെ  ഭാഗമായി ഭവനരഹിതരായ 
കുടുംബമാ , അ കു ണി നട ി 
വാസേയാഗ മാ ാൻ കഴിയു  ഭവനമു  
കുടുംബമാ ]

13 REMYA LIFE/2/168/429513
THUNDUVILA VEEDU (H.No: 
174)KADAVOOR PERINAD P O 1207040613

അ ീൽ 
പകാരം 
പുനഃപരി
േശാധി

അനർഹമായ അേപ     [വരുമാന 
സാ പത ിൽ വ ത ാസമു ്, േറഷൻ 
കാർഡിൽ ഉൾെ  അംഗ ൾ ് 
സ മായി വാസേയാഗ മായ ഭവനമു  
കുടുംബമാ ., അ കു ണി നട ി 
വാസേയാഗ മാ ാൻ കഴിയു  ഭവനമു  
കുടുംബമാ ]

14 SELASTEENA LIFE/2/168/149501
PULINJI PADINJATTATHIL (H.No: 
452)NEERAVIL 1207188840 --

അനർഹമായ അേപ  (Rejected)     
[അേപ കൻ Thrikkaruva panchayathu വീ  വ ്]

15 SITHA LIFE/2/168/46568
MANGATTUVILA COLONY 
(H.No: 0)PULLICHIRA 1207101178 --

അനർഹമായ അേപ  (Rejected)     
[അേപ കൻ Thrikkaruva panchayathu വീ  വ ്]

16 S MINIMOL LIFE/2/168/744442

PLANTHODATHU KIZHAKKATHIL 
(H.No: 1585)NEERAVIL PERINAD 
P O KOLLAM 1207188734 --

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

17 s padmakumary LIFE/2/168/788013 udayahouse (H.No: 233)neeravil 1207189109 --

അനർഹമായ അേപ     [േറഷൻ 
കാർഡിൽ ഉൾെ  അംഗ ൾ ് 
സ മായി വാസേയാഗ മായ ഭവനമു  
കുടുംബമാ ., ഗാമ പേദശ ളിൽ 25 

18 SREEDEVI LIFE/2/168/642068
VIJAYA BHAVANAM (H.No: 
197)PALLIVETTACHIRA 1207041286 --

അനർഹമായ അേപ     [വരുമാന 
സാ പത ിൽ വ ത ാസമു ്, 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 ]

19 SUSANNA LIFE/2/168/416219

YESUDASA BHAVANAM 
KARIKKAVAYALIL NEERAVIL  
(H.No: 460)THRIKKADAVOOR 
KOLLAM 1207045357 --

അനർഹമായ അേപ  (Rejected)     
[അേപശകയുെട മകനും മകൾ ും 
സ മായി വീ  ഉ ്  മകൾെ ാ ം 
താമസം]



20 T REMADEVI LIFE/2/168/198185
MULAKKAL VADAKKATHIL 
(H.No: 324)NEERAVIL 1207041431 --

അനർഹമായ അേപ     [വരുമാന 
സാ പത ിൽ വ ത ാസമു ്, 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 ]

21 VIJAYALEKSHMI LIFE/2/168/300006
PILLETHUVADAKKTHIL (H.No: 
545)NEERAVIL PERINAD P O 1207189053 --

അനർഹമായ അേപ  (Rejected)     [5 cent 
വ തുവിൽ കൂടുതൽ corporation പരിധിയിൽ]


