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

ഒ ാം ഘ  
 അ ീൽ / 
ആേ പം 
ാ അനർഹനാകാനു  കാരണം

1 AMBIKA L LIFE/2/168/101437
ABHILASH NIVAS (H.No: 
413)MANGADU 1207227879

അ ീൽ 
പകാരം 
പുനഃപരി
േശാധി

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

2 BIJI LIFE/2/168/80594
THIRUVATHIRA (H.No: 
349)MANGAD 1207251256 --

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 ]

3 JENNY JOSE LIFE/2/168/540983
JOSE BHAVANAM (H.No: 
376)MANGAD 1207060187 --

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 .]

4 JIBIN JOHNSON LIFE/2/168/898928
ASIWARYA (H.No: 
837)KADAPPAKADA 1204215354 --

അനർഹമായ അേപ  (Rejected)     [ വീ  
േവ ാ എ ുളള അേ ]

5 K J SELVARAJAN LIFE/2/168/288606
KALLUPURA VEEDU (H.No: 
1389)MANGAD NAGAR-115 1207212881 --

അനർഹമായ അേപ  (Rejected)     [മകൾ ് 
േജാലി കി ിയതിനാൽ അേപ കൻ 
േരഖകൾ ഹജര ിയില.]

6 K MOHANLAL LIFE/2/168/152382
MEENAKSHI MANDIRAM (H.No: 
141)MANGADU 1207065324 --

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

7 Lalitha N LIFE/2/168/40992
Karingottu veedu (H.No: 
147)mangadu 1207067555 --

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

8 lolitha s LIFE/2/168/815476
st xaviercolony thamarakkulam 
(H.No: 809)thamarakkulam 1207015338 --

അനർഹമായ അേപ     
[ഉപജീവന ിനായലാെത നാ  ചക 
വാഹനം സ മായു  കുടുംബമാ ]

9 MAHENDRAN LIFE/2/168/62218
ELAPAZHIKATHUKADA (H.No: 
1656)MANGADU 1207230336 --

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

10 MEMA LIFE/2/168/613236
MULAKKAL VEEDU (H.No: 
1906)SANGARANAGAR 1103076498 --

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  [മ ാ  (20) വാർ  - െകാലം-േകാർ േറഷൻ]



11 MINI LIFE/2/168/813462
THATTAKKAD VEEDU (H.No: 
23)MANGAD 1207012771 --

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 .]

12 NADEERA LIFE/2/168/410598
SULFIKKER MANZIL (H.No: 
1021)MANGADU 1207071026 -- അനർഹമായ അേപ  (Untraceable)

13 REETHA LIFE/2/168/304380
vinoy bhavanam (H.No: 
1073)mangad 1207064521 --

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

14 Revi V LIFE/2/168/39374
Punnayathu vayalil puthen 
veedu (H.No: 482)Karikodu 1207250174 --

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

15 ROSEMARY LIFE/2/168/760419
JOSEPH NIVAS (H.No: 
1688)MANGADU 1207064434 --

അനർഹമായ അേപ     [േറഷൻ 
കാർഡിൽ ഉൾെ  അംഗ ൾ ് 
സ മായി വാസേയാഗ മായ ഭവനമു  
കുടുംബമാ ., സർ ാർ അർ സർ ാർ / 
െപാതുേമഖല ാപന ളിൽ 

ിരേജാലി ാേരാ അവിെട നി ും 
െപൻഷൻ പ വേരാ ആയ 
അംഗ ള  കുടുംബമാ ]

16 SAIBUNISA LIFE/2/168/368994
KATTUMPURATHVEEDU (H.No: 
446)KARICODE 1207229136 -- അനർഹമായ അേപ  (Untraceable)

17 SAJANI LIFE/2/168/115241
INDIRALAYAM (H.No: 
334)MANGAD 1207065321 --

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 .]

18 SALIM S LIFE/2/168/806877
THADATHIL THEKKETHIL  (H.No: 
151)KARICODE 1207292209 --

അനർഹമായ അേപ  (Rejected)     [PMAY 
BENEFICIARY.FIRST INSTALLMENT RECEIVED IN ACCOUNT.]

19 SHYALAJAYAMMA LIFE/2/168/696395
KATTUMPURATH VEEDU (H.No: 
752)KILIKOLLOOR 1207068813 -- അനർഹമായ അേപ  (Untraceable)

20 SIDHIK A LIFE/2/168/756192
SADHIK MANZIL (H.No: 
421)MANGAD 1207067437 -- അനർഹമായ അേപ  (Untraceable)

21 stanly thomas LIFE/2/168/341627
chettiyazhikathu veedu (H.No: 
323)mangadu 1207277878 --

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

22 SUSEELA LIFE/2/168/7335 S A NIVAS (H.No: 945)MANGAD 1207065294 --
ഡ ൂ ിേ ് അേപ    [ഒറിജിനൽ 
അ ിേ ഷൻ ന ർ : ]



23 VIMALAMMA C F LIFE/2/168/114047
CHITTALAKKAD VEEDU (H.No: 
0)KANDACHIRA,MANGAD 1207270688 --

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

24 VINCENT JERALD LIFE/2/168/803869

ST GEORGE VILLA (H.No: 
687)PUNNATHALA 
THIRUMULLAVARAM P O 1207022065 --

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


