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

ഒ ാം ഘ  
 അ ീൽ / 
ആേ പം 
ാ അനർഹനാകാനു  കാരണം

1 JASMIN A LIFE/2/168/679695
RAJANI BHAVAN (H.No: 
407)PUNTHALATHAZHAM 1207143664 --

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 .]

2 Jayanthi R LIFE/2/168/765522

Charuvila Puthen Veedu, 
Punthalathazham (H.No: 
811)Kollam 1207076227 --

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 .]

3 Krishna M P LIFE/2/168/440923
Payattuvila Veedu (H.No: 
454)Punthalathazham 1207284572 --

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

4 LEKSHMIKUTTY LIFE/2/168/631634

PUNTHALA PADINJATTATHIL 
VAYALIL VEEDU (H.No: 
147)PUNTHALATHAZHAM 
NAGAR KILIKOLLOOR P O 1207224073 --

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 .]

5 MAYADEVI L LIFE/2/168/484757

KULATHINKARA VEEDU (H.No: 
567)MANGALATHU NAGAR 71 
PUNTHALATHAZHAM 1207076804 --

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

6 O SHEEJAKUMARI LIFE/2/168/636555
SHEELA NIVAS (H.No: 
1082)PUNTHALATHAZHAM 1207076346 --

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  [പു ല ാഴം (31) വാർ  - െകാലം-േകാർ േറഷൻ]



7 Radhamani B LIFE/2/168/812357
Radhamandhiram (H.No: 
399)punthalathazham 1207076224 --

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 ]

8 Rejith Kumar R LIFE/2/168/789879

Amarvila Veedu 
Punthalathazham (H.No: 
713)Kollam 1207075948 --

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 .]

9 Sanitha LIFE/2/168/892838
Thekkayyath Veedu (H.No: 
274)Punthalathazham 1207143304 --

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



10 SHYLAJA KUMARY C LIFE/2/168/220021
MANNASSERI VEEDU (H.No: 
1433)SURABHI NAGAR 345 1207002517 --

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 ]

11 SUDHEESAN LIFE/2/168/493253
MANJU BHAVAN (H.No: 
1314)PUNTHALATHAZHAM 1207076321 --

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 ]

12 Usha LIFE/2/168/129816
SAGAR BHAVAN (H.No: 
523)AYATHIL 1207076782 --

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



13 VIJAYAN LIFE/2/168/428425

AJAYA BHAVANAM (H.No: 
32)PUNTHALATHAZHAM NAGAR 
30   KILIKOLLOOR  P O 1207275750 --

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 ]

Life 
Mission


