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

ഒ ാം ഘ  
 അ ീൽ / 
ആേ പം 
ാ അനർഹനാകാനു  കാരണം

1 Aneeza B LIFE/2/168/565329 Asna Manzil  (H.No: 304)Kollam 1207245423 --

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

2 BIJU LIFE/2/168/769187
BABUVILASAM (H.No: 
1457)AYATHIL 1207082024 --

അനർഹമായ അേപ     [ ഗാമ 
പേദശ ളിൽ 25 െസ ിലും 
നഗരപേദശ ളിൽ 5 െസ ിലും അധികം 
ഭൂമിയു  കുടുംബമാ ., 
ഉപജീവന ിനായലാെത നാ  ചക 
വാഹനം സ മായു  കുടുംബമാ ]

3 RADHAMANI B LIFE/2/168/305783

VELIKKATTU VADAKKATHIL 
(H.No: 672)GANDHI NAGAR 85 
AYATHIL 1207075225 --

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

4 RAJAMMA LIFE/2/168/801731

VAZHAYIL KIZHAKKATHIL S V 
NAGAR  AYATHIL (H.No: 
356)AYATHIL 1207075324 --

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

5 Safarulla LIFE/2/168/473887
Faisal Manzil (Thandacheri 
Veedu) (H.No: 0)Kayyalakkal 1207249307 -- അനർഹമായ അേപ  (Untraceable)

6 SAFNA N LIFE/2/168/765395
VELIKKADU VEEDU GANDHI 
NAGAR 206 (H.No: 973)AYATHIL 1207075242 --

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

7 Sajeer M LIFE/2/168/303400
Thottathil House Thazhathuvila 
(H.No: 182)Ayathil 1207204063 --

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

8 SALINI LIFE/2/168/881094 GOKULAM (H.No: 191)AYATHIL 1207256762 --

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 .]

ഒ ാം ഘ  അ ീലിനും ആേ പ ൾ ും േശഷമു  അനർഹരായ അേപ കരുെട കര  പ ിക - ഭൂമിയു  ഭവനരഹിത 
കുടുംബ ൾ ു  അേപ  [അയ ിൽ (29) വാർ  - െകാലം-േകാർ േറഷൻ]



9 SANTHAMMA LIFE/2/168/657589
SANTHOSH BHAVAN (H.No: 
692)VADAKKEVILA 1207005826 --

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

10 Saritha LIFE/2/168/667699
Saritha Bhavan (H.No: 
204)Ayathil 1207028495 --

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

11 SEETHA LIFE/2/168/225071
PULLETHU KIZHAKKATHIL (H.No: 
808)AYATHIL 1207081778

അ ീൽ 
പകാരം 
പുനഃപരി
േശാധി

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

12 Sheeba V LIFE/2/168/215174

Kavungal Padinjattathil Sneha 
Nagar 116 Ayathil (H.No: 
00)Kollam 1207080859 --

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

13 SHINI SREEDHAR LIFE/2/168/768978
KAILASATHU VEEDU (H.No: 
402)AYATHIL  PO,KOLLAM 1207074943 --

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

14 SUHARBAN LIFE/2/168/822013
KAILATHARA VEEDU, SV NAGAR 
(H.No: 1199)AYATHIL P O 1207238367 --

അനർഹമായ അേപ     [സർ ാർ 
അർ സർ ാർ / െപാതുേമഖല 

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

15 SUKUMARI P LIFE/2/168/20555
KRISHNA VILASAM (H.No: 852)G 
V NAGAR 175 AYATHIL P O 1207073460 --

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

16 SULABHA L LIFE/2/168/452061
LEELA BHAVAN SURYA NAGAR 
83 (H.No: 1407)AYATHIL 1207076950 --

അനർഹമായ അേപ     [ 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 ]


