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NOTICE

 
നമര:എച് 3-7150/2021 28-09-2021
 
 ആലവ താലകില   മലയാറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ മകൻ േഗാപാലകഷൻ പ

ി എൻ, മലയാറർ കരയിൽ പണാല വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലയാറര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിർമല , ,  േബാധിപിച അേപക

മലയാറര  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2021  -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. 

 
നമര:എച്3-7567 /2021 25-09-2021
 
 ആലവ താലകില   െനടമാേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസപാൻ (വർഗീസ ) കരിയാട

കരയിൽ  പയപിളി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമാേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസി എസപാൻ  േബാധിപിച

അേപക   െനടമാേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2005 -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. 

 
നമര:എച്3-7865 /2021 07-10-2021
 
 ആലവ താലകില   െചങമനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക അബൽ  െകരിം  കപേശരി

കരയിൽ  മടതാട്   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിർമല ഭാര് 68

2 േഗാകൽ പി ജി മകന 42

3 തമി പി ജി മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസി ഭാര് 74

2 േമാളി േജാസ മകള 48
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങമനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സിറാജ എം െകരിം , േബാധിപിച

അേപക   െചങമനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2021  -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. 

 
നമര:എച്3-7152/2021 07-10-2021
 
  ആലവ താലകില   അങമാലി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതായി ,  പീചാനികാട കരയിൽ

ഇഞിപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അങമാലി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ലിലി , േബാധിപിച അേപക   അങമാലി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-1992 -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. 

 
നമര:എച്3 -7856/2021 01-10-2021
 
 ആലവ താലകില   ആലവ െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമ മകൻ േതാമസ  പളിേഞാട

്  കരയിൽ ചമണിേകാടത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലവ െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജ േതാമസ, , േബാധിപിച

അേപക   ആലവ െവസ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-1976 -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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല െകരിം ഭാര് 56

2 സിറാജ എം െകരിം മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലമ ഭാര് 79

2 ലിലി മകള 54

3 എൽസി മകള 49

4 ൈഷനി മകള 44

5 ൈഷബി മകള 41

6 ൈഷജി മകള 38
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നമര:എച്3-7542/2021 01-10-2021
 
  ആലവ താലകില   മഞപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ കഞ് മകൻ േശഖരൻ ,

വടകംഭാഗം കരയിൽ അമാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മഞപ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി എ എസ ,  േബാധിപിച അേപക

മഞപ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-02-2006  -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. 

 
നമര:എച്3-7875/2021 07-10-2021
 
 ആലവ താലകില   െനടമാേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി ബഹനാൻ , െപായാടേശരി

കരയിൽ കരൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനടമാേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിജ ബഹനാൻ , േബാധിപിച അേപക   െനടമാേശരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-02-2021  -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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജ േതാമസ മകന 66

2 േജാസ ലിൻ മകന 77

3 ഓമന ബാബ  (മരണെപട മകൻ ബാബവിൻെറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 65

4 രഞന ബാബ (മരണെപട മകൻ ബാബവിൻെറ മകൾ ) പൗതി 40

5 രഞിത ബാബ (മരണെപട മകൻ ബാബവിൻെറ  മകൻ  ) പൗതൻ 38

6 രമ് ബാബ (മരണെപട മകൻ ബാബവിൻെറ മകൾ) പൗതി 35

7 വൽസ ഫാൻസിസ മകള 72

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനവതി ഭാര് 86

2 ഷാജി എ എസ മകന 56

3 കഷകമാർ മകന 54

4 ജലജ ഷാജി മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബാസി ബഹനാൻ മകന 70

2 േമാളി മാതയ മകള 68
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച്3-7552/ 2021 25-09-2021
 
 ആലവ താലകില   െനടമാേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി വർഗീസ മകൻ യാേകാബ ടി വി

, േമകാട കരയിൽ െതേകടത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െനടമാേശരി  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന േഡാളിേമാൻ  േജകബ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-03-2020 -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. 

 
നമര:എച്3-7883/2021 09-10-2021
 
  ആലവ താലകില   അങമാലി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എസ േജാസ,ടിയാൻ ഭാര്

േറാസലിൻ േജാസ, അങമാലി കരയിൽ േകായികര വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അങമാലി വിേലജില   പേരതരെട  മകള നീത  ആൻ്റണി

അബകൻ , േബാധിപിച അേപക   അങമാലി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാളകൾ     08-11-2013,17-01-2021  എനീ  തീയതികളിൽ

മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച്3-7869/2021 09-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ ഭാര് 65

2 ബിനിൽ േജകബ മകന 45

3 േഡാളിേമാൻ േജകബ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിന രാജ മകള 58

2 നിത ആൻ്റണി മകള 54

3 േരഖ സാബ മകള 47

4 സൗമി ആൻ്റണി മകള 43
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 ആലവ താലകില   കീഴാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ മകൻ െസബാസ്ൻ, എരമതല

കരയിൽ തയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കീഴാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിലി ആൻ്റണി, േബാധിപിച അേപക  കീഴാട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

02-2020 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച്3-7876/2021 07-10-2021
 
  ആലവ താലകില   െനടമാേശരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ എ എം  ,  െചറിയ

വാപാലേശരി കരയിൽ അറയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമാേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസി വർഗീസ , േബാധിപിച

അേപക   െനടമാേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-02-2021 -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. 

 
നമര:എച്3-7569/2021 23-09-2021
 
 ആലവ താലകില   തറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർകി പി എ,  തറവർ കരയിൽ പനേശരി

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തറവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാൺസൻ പി വി , , േബാധിപിച അേപക   തറവര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-

06-2006 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിലി ആൻ്റണി ഭാര് 66

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസി വർഗീസ ഭാര് 66

2 േപാൾ വർഗീസ മകന 40

3 ലിസ േജാണി മകള 40

4 െകനഡി വർഗീസ മകന 35
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നമര:എച്3-7853/ 2021 07-10-2021
 
  ആലവ താലകില   െനടമാേശരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ പിള മകൻ പി  എം

രാമചനൻ നായർ,  േമയാവ കരയിൽ അറയൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമാേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആർ ശീകമാർ

, േബാധിപിച അേപക   െനടമാേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-04-2021  -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. 

 
നമര:എച്3-7879/2021 07-10-2021
 
 ആലവ താലകില   കാലടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമകഷണൻ മകൻ ഉണികഷൻ വി ആർ

മാണിക്മംഗലം കരയിൽ വീപാടൻ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാലടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിന ,  േബാധിപിച അേപക   കാലടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    17-01-2017  -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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി വർകി ഭാര് 85

2 പാപചൻ പി വി മകന 64

3 അഗസിൻ പി വി മകന 60

4 ആൻ്റണി പി വി മകന 58

5 വിൻെസൻറ പി വി മകന 57

6 െടസി പി വി മകള 54

7 േടാമി പി വി മകന 52

8 േജാൺസൺ പി വി മകന 50

9 ലിൻസി പി വി മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ ആർ മകന 62

2 രഘനാഥ ആർ മകന 60

3 ശീകമാർ ആർ മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന ഭാര് 47
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2 അഖിൽ മകന 27

3 ആതിര മകള 23
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