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Ernakulam District
Aluva Taluk
NOTICE

22-01-2022

നമര:H3-639/22

ആലവ താലകില ആലവെവസ് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സി. രാജമാള േതാടകാടകരയില
ബിനനിവാസ വീടില എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി ആലവെവസ് വിേലജില പേരതയെട പൗതൻ രാജ പി., േതാടകാടകരയില ബിനനിവാസ വീടില,
േബാധിപിച അേപക ആലവെവസ് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10/10/1989 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. - അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില
ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30
ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം
ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
പതനാഭന പിള
രാജ പി.
രാജി പി.
പേവക പി.
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Ernakulam District
Aluva Taluk
NOTICE

22-01-2022

നമര:H3-8980/21

ആലവ താലകില ആലവെവസ് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പി.എല അംബിക േതാടകാടകരയില
 ബിനനിവാസ വീടില എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി ആലവെവസ് വിേലജില പേരതയെട മകന രാജ പി., േതാടകാടകരയില ബിനനിവാസ വീടില,
േബാധിപിച അേപക ആലവെവസ് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 29-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകളം ഭരതാവം മരണെപട അതനസരിച്
അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ
ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി
കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
പതനാഭന പിള
രാജ പി.
രാജി പി.
പേവക പി.
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Ernakulam District
Aluva Taluk
NOTICE

21-01-2022

നമര:H3-610/2022

ആലവ താലകില തറവര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഔേസപ് മകൻ േദവസി എം.ഒ മളവരിയൽ
വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി തറവര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഹണി േദവസി , മളവരിയൽ വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക
തറവര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. - അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില
ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30
ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം
ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
ഹണി േദവസി
2
എഡ്ിൻ േദവസി
3
ജസിൻ േദവസി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
52
26
23

21-01-2022

നമര:H3-611/2022

ആലവ താലകില തറവര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സിബി വർഗീസ മേഞലി വീടിൽ
എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
തറവര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് റിൻസി സിബി , മേഞലി വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക തറവര വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 02-06-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. ൈമനര താെഴയള ലിസില കമ നമര 1 നെറ സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ
നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30
ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം
ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
റിൻസി സിബി
2
അന സിബി

േപര

നമര:H3-673/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള

വയസ
41
6

24-01-2022

ആലവ താലകില െനടമാേശരി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ടി.സി േജാസഫ അതാണി കരയി
ൽ േതയാനത് വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

4257

Revenue Department

01th February 2022

____________________________________________________________________________________________________________________________

സർടിഫികറിനായി െനടമാേശരി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് എൽസി േജാസഫ, അതാണി കരയിൽ േതയാനത്
വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക െനടമാേശരി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. - അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ
നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30
ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം
ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3
4
5

േപര
എൽസി േജാസഫ
ലൗലി േജാസഫ
ലാലി വർഗീസ
ലാജി േജാസഫ
ൈലജ േജാസഫ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള
മകന
മകന

വയസ
71
51
47
48
42

24-01-2022

നമര:H3-8208/2021

ആലവ താലകില അങമാലി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െജയിംസ പൗേലാസ കവരപറമ്
കരയിൽ േമനാേചരി വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി അങമാലി വിേലജില പേരതനെറ മകന െജഫിൻ െജയമി , കവരപറമ് കരയിൽ
േമനാേചരി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക അങമാലി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10/06/2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. - അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ
നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30
ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം
ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
ഷിജി െജയിംസ
2
െജഫിൻ െജയമി
3
െനഫിൻ െജയമി

േപര
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Ernakulam District
Aluva Taluk
NOTICE

22-01-2022

നമര:H3-9396/2021

ആലവ താലകില കീഴാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക.എൻ പരേമശ്രൻ നമതിരിപാട
കടമേശരി കരയിൽ കടമേശരി മനയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കീഴാട വിേലജില പേരതനെറ മകന രേമശൻ പി പരേമശ്രൻ നമതിരിപാട ,
കടമേശരി കരയിൽ കടമേശരി മനയിൽ, േബാധിപിച അേപക കീഴാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 3/7/1990 -ല മരണെപടതായം
പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകൾ
മരണെപട അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ
പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം
േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള
സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3
4
5
6
7
8

േപര
േനതൻ നമതിരിപാട
ചിതഭാന നമതിരിപാട പി
ശീേദവി
െക.പി പരേമശ്രൻ നമതിരിപാട
െക.പി നാരായണൻ നമതിരിപാട
കഷൻ പി
ജയശീ പി െക
രേമശൻ പി

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകന
മകള
മകന
മകന
മകന
മകള
മകന

വയസ
74
72
69
67
63
59
57
53

22-01-2022

നമര:H3-6498/2021

ആലവ താലകില ആലവഈസ് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക.വി പദീപകമാർ ൈകതവളപിൽ
വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി ആലവഈസ് വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സിജി പദീപ , ൈകതവളപിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച
അേപക ആലവഈസ് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 31-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകൾ മരണെപട അതനസരിച് അവകാശ
സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില
പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം
തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
സിജി പദീപ

േപര
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2
3

ആഷിക പദീപ
അകയ പദീപ
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Ernakulam District
Aluva Taluk
NOTICE

27-01-2022

നമര:H3-7153/2021

ആലവ താലകില അങമാലി വിേലജില കവരപറമ് കരയിൽ പിയ നഗറിൽ േടാമി (എൽ.ഐ.സി.)വക 86 ആം നമ
ർ വാടക വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െജയിംസ എബഹാം മകൻ ജിൻറ െക.െജയിംസ,ഇടകി താലകിൽ,
െകാനതടി വിേലജിൽ, േകാേളകേനൽ വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി അങമാലി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ലിൻ്റ പി.ൈവ ,
കനതനാട താലകിൽ േവങർ െവസ് വിേലജിൽ പളിക വീട, േബാധിപിച അേപക അങമാലി വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19/05/2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. ൈമനര താെഴയള ലിസില കമ നമര 1 നെറ സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ
നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30
ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം
ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
േപര
1
ലിൻ്റ പി.ൈവ
2
െഫലികസ ജിൻറ ൈമകിൾ
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Ernakulam District
Aluva Taluk
NOTICE

31-01-2022

നമര:H3-7570/2021

ആലവ താലകില ആലവഈസ് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കാളകറമന ഓപാന എടതല
കര,തമലകാട വീടില എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി ആലവഈസ് വിേലജില പേരതനെറ മകള ഓമന േതവന , എടതല കര,തമലകാട വീടില ,
േബാധിപിച അേപക ആലവഈസ് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 23/09/1998 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മകനം ഭാര്യം മരണെപട അതനസരിച് അവകാശ
സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില
പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം
തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3
4
5

േപര
കാരതകാവാലന
തങമ
ഓമന േതവന
ചിഞ ടി.എം
ചിക ടി.എം

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകള
മകള
പൗതി
പൗതൻ

വയസ
65
62
59
30
25

4262

KERALA GAZETTE

Part III

____________________________________________________________________________________________________________________________

Ernakulam District
Aluva Taluk
NOTICE

31-01-2022

നമര:H3-9430/2021

ആലവ താലകില അങമാലി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എം.സി.എലേദാ പീചാനികാട കരയി
ൽ മനപീടിേയകല വീടില എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി അങമാലി വിേലജില പേരതനെറ മകന ബിന എലേദാ, പീചാനികാട കരയിൽ
മനപീടിേയകല വീടില , േബാധിപിച അേപക അങമാലി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 8/5/2003 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. - അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ
നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30
ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം
ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
അമിണി എലേദാ
2
ദിന എലേദാ
3
ബിന എലേദാ

േപര
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Ernakulam District
Aluva Taluk
NOTICE

14-01-2022

നമര:h3-119/2022

ആലവ താലകില തറവര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വറിയത മകന വരഗീസ,ടിയാന ഭാര് എലസ
ി പളയികാട കരയിൽ േകാടയല വീടില എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി തറവര വിേലജില പേരതനെറ മകന വിേനാ വരഗീസ, പളയികാട കരയിൽ
േകാടയല വീടില , േബാധിപിച അേപക തറവര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന യഥാകമം 08/09/2000, 23/03/2019 തീയതികളിൽ
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള
ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച
െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
വിേനാ വരഗീസ
2
അനീഷ വരഗീസ
3
നിഷ വരഗീസ

േപര
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മകന
മകന
മകള

വയസ
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Ernakulam District
Aluva Taluk
NOTICE

28-01-2022

നമര:H3-7185/2021

ആലവ താലകില മലയാറർ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സ്ാമി ചാളസ ൈചതന് ALIAS ചാളസ
് േജാസഫ തായികാടകര കര,കരേവലി വീടില എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ചരണികര വിേലജില പേരതനെറ സേഹാദരൻ ഷാജന
േജാസഫ, തായികാടകര കര,കരേവലി വീടില , േബാധിപിച അേപക ചരണികര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21/05/2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള
ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച
െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
ഷാജന േജാസഫ
2
ലാല െജയിംസ

േപര
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Ernakulam District
Aluva Taluk
NOTICE

06-09-2021

നമര:H3-7349/2021

ആലവ താലകില പാറകടവ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പൗേലാസ മകന ടി.പി.പൗേലാസ
പളിയനം കരയിൽ ,േതലപിളി വീടില എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പാറകടവ വിേലജില പേരതനെറ മകന എലേദാ േപാള, േതലപിളി വീടില ,
േബാധിപിച അേപക പാറകടവ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 17.07.2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. - അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില
ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30
ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം
ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
ആനിയമ പൗേലാസ
2
എലേദാ േപാള
3
സനി െജയിംസ

േപര
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മകന
മകള

വയസ
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44
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