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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
:എ3-13596/2021 08-09-2021
 
 കാടാകട  താലകില   ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീന െക  ഒറേശഖരമംഗലം പി

ഒ  പാമഴിഞി  പാലേകാണം   എനവരെട   അവകാശികൾക്  പേരതയെട  േപരിൽ  ലഭികാനള അനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറാവശ്ങൾകമായി  ഒര അവകാശ   സർടിഫികറ്  ലഭികണെമന് കാണിച പേരതയെട മകന  അഭിരാം

എസ എം പഴനാട പി ഒ പാേകാടേകാണം കളതിൻകര പതൻവീട , േബാധിപിച അേപക   ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-

01-2014  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ3-13536/2021 08-09-2021
 
 കാടാകട  താലകില   കളതമൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷിബകമാർ ബി  കാടാകട പി

ഒ  തങാംപാറ  അഞെതങിൻമട  െവളമാനർേകാണം  െജഫിൻ  നിവാസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറാവശ്ങൾകമായി ഒര അവകാശ സർടിഫികറ് ലഭികണെമന് കാണിച്   പേരതനെറ

ഭാര്  സജകമാരി  ബി    കാടാകട പി  ഒ   തങാംപാറ അഞെതങിൻമട െവളമാനർേകാണം െജഫിൻ നിവാസിൽ

േബാധിപിച അേപക   കളതമൽ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപണ്    ൈമനര

താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

 ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരനൻ െക ഭരതാവ 64

2 അഭിരാം എസ എം മകന 30

3 അഖില മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജകമാരി ബി ഭാര് 43

2 െജഫിൻ എസ എസ മകന 21

3 െജഫിയ എസ എസ മകള 15
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:എ3-13695/2021 07-09-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളവർകൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ പി  െപരകാവ പി ഒ

പഴവീട ൈലൻ വിേനാദ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം  മറാവശ്ങൾകമായി   ഒര  അവകാശ  സർടിഫികറ്  ലഭികണെമന്  കാണിച്  പേരതനെറ  മകന

വിേനാദകമാർ വി െപരകാവ പി ഒ പഴവീട ൈലൻ വിേനാദ ഭവനിൽ േബാധിപിച അേപക   വിളവർകൽ  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  23-

02-2021-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര്, മാതാവ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദകമാർ വി മകന 43
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
:എ3-13788/2021 22-09-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളപില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകാന് പി  വിളപിൽശാല പി ഒ

െചാവളർ മരകാടേകാണം അഭിലാഷ ഭവൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിൽ ലഭികാനള

ആനകല്ങൾ വാങ നതിനം  മറ്  ആവശ്ങൾകം   ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വിളപില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൗമ് എം വിളപിൽശാല പി ഒ െചാവളർ മരകാടേകാണം അഭിലാഷ ഭവൻ

േബാധിപിച അേപക  വിളപില വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതിവന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര  മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  പിതാവ ജീവിചിരിപണ്   ൈമനര  താെഴയള

 ലിസില   കമനമര  1-നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ3-13530/2021 08-10-2021
 
  കാടാകട   താലകില    മാറനൂര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രമാ  നായർ   കവളേശരി

പി  ഒ  ഊരടമലം  േഗാകലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിനo  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാറനൂര വിേലജില

 പേരതയെട മകള മിനി എസ ആർ  കവളേശരി പി ഒ ഊരടമലം േഗാകലം  േബാധിപിച അേപക   മാറനൂര വിേല

ജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

21-02-1997-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗമ് എം ഭാര് 33

2 കാശിനാഥ എസ എസ മകന 8

3 കാർതിക എസ മകന 4

4 േബബി ബി അമ 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജി സകമാരൻ നായർ ഭരതാവ 85

2 സനിത എസ ആർ മകള 52

3 മിനി എസ ആർ മകള 49

26th October 2021Revenue Department9109
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4 േഗാപകമാർ എസ ജി മകന 46
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
:എ3-14949/2021 08-10-2021
 
 കാടാകട  താലകില   െപരങളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ പതനാഭൻ നായർ  പവചൽ പി

ഒ  പവചൽ  പത  വിലാസം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിൽ  ലഭികാനള  ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം    മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനമായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരങളം വിേലജില

 പേരതനെറ മകന സേരഷകമാർ പി  ,  പവചൽ പി  ഒ പവചൽ പത വിലാസം േബാധിപിച അേപക   െപരങളം,

വിളവർകൽ, വഞിയർ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ ജീവിചിരിപില - അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി സേരാജിനി അമ ഭാര് 83

2 സദർശനകമാർ പി മകന 59

3 സേരഷകമാർ പി മകന 58

4 പി പതകമാർ മകന 57
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
:എ 3 -5483/ 2021 23-09-2021
 
 കാടാകട  താലകില   കളികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷണൻകടി നായർ  ൈമലകര പി

ഒ ഏെറ േതവൻേകാട ഉതടാതി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളികാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള സീമ ഐ ,

ൈമലകര പി ഒ ഏെറ േതവൻേകാട ഉതടാതി ,  േബാധിപിച അേപക   കളികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-03-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ  മാതാവ  ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ  നലകനതില  ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 3 -14364/ 2020 22-09-2021
 
 കാടാകട  താലകില   ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതീഷകമാർ  ഒറേശഖരമംഗല

ം പി ഒ വാഴിചൽ വിയേകാണം േറാഡരികത വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് സമി എസ എൽ , വാഴിചൽ പി ഒ േപേരേകാണം തടതരികത് വീട , േബാധിപിച അേപക   ഒറേശഖരമംഗലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-10-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപണ്.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില

കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 3 -13202/ 2020 20-02-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിരകമാരി എസ ഭാര് 65

2 ഇന ഐ മകള 47

3 സീമ ഐ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമി എസ എൽ ഭാര് 24

2 ആതീയ എസ രതീഷ മകള 2
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  കാടാകട  താലകില   കളതമൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ  കാടാകട പി ഒ

മംഗലയൽ നനാവനം വിജിനി ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളതമൽ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിലാസിനി െജ ,

കാടാകട പി ഒ  മംഗലയൽ നനാവനം വിജിനി ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   കളതമൽ, കീഴാറർ, വാഴിചൽ  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 14-12-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

 ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിലാസിനി െജ ഭാര് 54

2 വിജിനി വി െജ മകള 34

3 സിജിനി െജ വി മകള 33
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
:എ 3-12753/ 2021 29-09-2021
 
 കാടാകട  താലകില   കളികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷീജ സതീഷ  ൈമലകര പി ഒ,

മഞാടിമട,  ബേഥൽ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ആനകല്ങൾ വാങനതിനം  മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളികാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സതി ജി ,

ൈമലകര പി  ഒ ,മഞാടിമട ,ബേഥൽ ഭവനിൽ  േബാധിപിച അേപക   കളികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 3-14331/2021 07-10-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മണരകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ മസഫ എ , കറിചൽ പി ഒ

,കറിചൽ ബിസി  മൻസിലിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതൻെറ  േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മണരകര വിേലജില

പേരതനെറ  ഭാര്  ജൈമല  ബീവി  ബി  ,  കറിചൽ  പി  ഒ  ,കറിചൽ  ബിസി  മൻസിലിൽ  ,  േബാധിപിച  അേപക

മണരകര,േതകട ,െവയിലർ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ പിതാവ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതി  ജി ഭരതാവ 53

2 സിൻസി എസ സതീഷ മകള 24

3 ആേഷർ എസ സതീഷ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജൈമല ബീവി ബി ഭാര് 64

2 നിസാമദീൻ എ എം മകന 44

3 താജനിസ െജ മകള 43

4 നിഷാദ എ എം മകന 39

5 നദീറ െജ മകള 31

6 ഹവാ ഉമാൾ അമ 91
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 കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേലാചന എസ  മലയിൻകീഴ പി

ഒ ,അരവികഴി,ഞാറവിള പതൻവീട ,ഷീജ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ ലഭികാനള

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മലയിൻകീഴ  വിേലജില   പേരതയെട മകള ഷീജാേമാൾ , മലയിൻകീഴ പി ഒ ,അരവികഴി,ഞാറവിള പതൻവീട ,ഷീജ

ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ ജീവിചിരിപില 

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി എസ ബിജകമാർ മകന 46

2 ഷിബകമാർ വി എസ മകന 43

3 ഷീജാേമാൾ വി എസ മകള 40
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