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

ഒ ാം ഘ  
 അ ീൽ / 
ആേ പം 
ാ അനർഹനാകാനു  കാരണം

1 Asha M LIFE/2/168/235473
Asha Manzil,Thachan Parambu 
(H.No: 395)Eravipuram 1207085472 --

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

2 Fathima LIFE/2/168/751686

Thannickalveedu  Umayanallor 
PO,Thazhuthala (H.No: 
00)Kollam 1207085518 --

അനർഹമായ അേപ     [േറഷൻ 
കാർഡിൽ ഉൾെ  അംഗ ൾ ് 
സ മായി വാസേയാഗ മായ ഭവനമു  
കുടുംബമാ ., അവകാശികൾ ് 
വ തുഭാഗം െച തതിെ  ഭാഗമായി 
ഭവനരഹിതരായ കുടുംബമാ , 
അ കു ണി നട ി വാസേയാഗ മാ ാൻ 
കഴിയു  ഭവനമു  കുടുംബമാ ]

3 Gopalakrishnan LIFE/2/168/638860

Kavicheri Thekkathil (H.No: 
1081)Bharath Nagar 
67,Vadakkevila 1207085024 --

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

4 MUBEENA LIFE/2/168/126269

MUDANTHALUMMOODU 
KOLLOORVILA NAGAR 34 (H.No: 
446)KAVALPURA ERAVIPURAM 1207085705

അ ീൽ 
പകാരം 
പുനഃപരി
േശാധി

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 ]

5 Mumthas B LIFE/2/168/687012
Manakkadu Vayal (H.No: 
465)Pallimukku 1207079980 --

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

6 Mumthas M LIFE/2/168/256556

Manamel Thekkalthil (H.No: 
1474)Ameen Nagar 37 
Kayyalakkal,Eravipuram 1207084806 --

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

7 RAHIYANATH LIFE/2/168/103280

SHAHINA MANZIL, AZAD NAGAR 
73 (H.No: 1724)KAYYALAKKAL, 
VADAKKEVILA P O 1207092434 --

അനർഹമായ അേപ  (Rejected)     [applicant has 
already got got a house through another project]

8 Seenath LIFE/2/168/415940
Veliyil Puthen Veedu (H.No: 
1495)Eravipuram 1207085435 --

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 ]

ഒ ാം ഘ  അ ീലിനും ആേ പ ൾ ും േശഷമു  അനർഹരായ അേപ കരുെട കര  പ ിക - ഭൂമിയു  ഭവനരഹിത 
കുടുംബ ൾ ു  അേപ  [െകാല ർ വിള (34) വാർ  - െകാലം-േകാർ േറഷൻ]



9 SHAHIDHA LIFE/2/168/709234
THAIKKAVIL PADINJATATHIL 
(H.No: 345)ERAVIPURAM 1207019518 --

അനർഹമായ അേപ     [ ഗാമ 
പേദശ ളിൽ 25 െസ ിലും 
നഗരപേദശ ളിൽ 5 െസ ിലും അധികം 

10 Shahir B LIFE/2/168/501961
Hashir Manzil (H.No: 337)Y 
Nagar 96 Eravipuram 1207085613 --

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 ]

11 SHAHITHA BEEVI LIFE/2/168/74984

KULAPPURATHU THEKKATHIL 
(H.No: 1913)AZAD NAGAR 
ERAVIPURAM 1207085433 --

ഡ ൂ ിേ ് അേപ    [ഒറിജിനൽ 
അ ിേ ഷൻ ന ർ : ]

12 Shameera LIFE/2/168/602558

Shameera Manzil (H.No: 
1264)Udayathara Nagar 
78,Eravipuram 1207092389 --

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 ]

13 SHAMLA LIFE/2/168/749776
MANKUZHI THEKKATHIL (H.No: 
121)ERAVIPURAM P.O. KOLLAM 1207213662 --

അനർഹമായ അേപ  (Rejected)     [cant trace the 
applicant and she doesn't submit the income certificate with 
the application]


