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NOTICE

 
നമര:സി2 12624/18 27-01-2022
 
   അടര   താലകില    െപരിങനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പാർവതി ,

നാലതണിൽ,േമലട,െപരിങനാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െപരിങനാട  വിേലജില    പേരതയെട  മകനെറ    ഭാര്  സമതി,

നാലതണിൽ,േമലട,െപരിങനാട, േബാധിപിച അേപക   െപരിങനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2010 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന. പേരതയെട

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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:സി2 6390/19 27-01-2022
 
  അടര   താലകില    െപരിങനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പി.സി.തങചൻ,  പാലവിള

വടേകതിൽ,പഴകളം കിഴക്,െപരിങനാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക്   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െപരിങനാട  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  താരാ  തങചൻ,  പാലവിള

വടേകതിൽ,പഴകളം കിഴക്,െപരിങനാട, േബാധിപിച അേപക   െപരിങനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2011 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന. പേരതനെറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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:സി2 14064/21 27-01-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേനാഷമാർ (മരണെപട മകനെറ മകൻ) പൗതൻ 50

2 അനിത.എസ. (മരണെപട മകനെറ മകൾ) പൗതി 47

3 അനിൽകമാർ (മരണെപട മകനെറ മകൻ) പൗതൻ 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 താരാ തങചൻ ഭാര് 59

2 പി.സി.േജാൺസൺ മകന 26

3 പി.സി.ജീസൺ മകന 22
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  അടര  താലകില   െപരിങനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ മാതയ(പി.സി.  മറിയാമ)

, കഴിേവലിൽ പതൻ വീട,കരവാറ,െപരിങനാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന വർഗീസ

മാതയ.െക, കഴിേവലിൽ പതൻ വീട,കരവാറ,െപരിങനാട,  േബാധിപിച അേപക   െപരിങനാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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:സി2 1123/22 31-01-2022
 
  അടര  താലകില   ഏഴംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ബീവി,  കളിയിലിൽ പതൻ

വീട,അറകാലികൽ പടിഞാറ,ഏഴംകളം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  മരണാനനര ആനകല്ങൾ ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏഴംകളം വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷാൻ.എസ,

കളിയിലിൽ പതൻ വീട,അറകാലികൽ പടിഞാറ,ഏഴംകളം,  േബാധിപിച അേപക   ഏഴംകളം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-11-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  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:സി2 1128/22 28-01-2022
 
  അടര   താലകില    കരമല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അനമ,  മലങാവിൽ,കരമാല

െതക്,കരമാല,അടർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  മരണാനനര ആനകല്ങൾ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരമല വിേലജില   പേരതയെട മകന സനിൽ സാമേവൽ, മലങാവിൽ,കരമാല

െതക്,കരമാല,അടർ, േബാധിപിച അേപക   കരമല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സസൻ മാതയ മകള 67

2 വർഗീസ മാതയ.െക മകന 65

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷാൻ.എസ മകന 39

2 ഷാജി ഷാഹൽഹമീദ മകന 36
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2 1127/22 28-01-2022
 
  അടര  താലകില   കരമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാമേവൽ,  മലങാവിൽ,കരമാല

െതക്,കരമാല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരമല വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനിൽ സാമേവൽ, മലങാവിൽ,കരമാല

െതക്,കരമാല, േബാധിപിച അേപക   കരമല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.പേരതനെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.

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:സി2 1209/22 01-02-2022
 
 അടര  താലകില   െകാടമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാടിയൻ, അനീഷഭവനം,ഐയാട,

െകാടമൺ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പിറവനർ വിേലജില   പേരതനെറ മകള സവിത, അജിഭവൻ,കമകംേചരി,പിറവനർ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-02-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.പേരതനെറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സസമ സാമേവൽ മകള 59

2 സാലമ.എസ. മകള 54

3 സനിൽ സാമേവൽ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സസമ സാമേവൽ മകള 59

2 സാലമ.എസ. മകള 54

3 സനിൽ സാമേവൽ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിത.പി മകള 46

2 സവിത മകള 41
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Pathanamthitta District

 
Adoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2 1290/22 31-01-2022
 
  അടര  താലകില   പനളം-െതേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി.എൻ.വിജയൻ ആചാരി,

േതാടയാട് താേഴതിൽ,ഭഗവതികം പടിഞാറ,പനളം െതേകകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക്

ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പനളം-െതേകകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന

ശീഹരി.റി.വി.,  േതാടയാട്  താേഴതിൽ,ഭഗവതികം പടിഞാറ,പനളം െതേകകര, േബാധിപിച അേപക   പനളം-

െതേകകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-12-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.പേരതനെറ   മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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:സി2 1348/22 01-02-2022
 
 അടര  താലകില   കരമാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാമള തങപൻ.റി, കലതിവിളയിൽ,കരമാ

ല െതക് പി.ഒ,കരമാല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരമാല വിേലജില   പേരതയെട മകന ശ്ാം.റി, കലതിവിളയിൽ,കരമാല െതക് പി.ഒ,കരമാല,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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:സി2 1431/22 01-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വതലകമാരി.ജി ഭാര് 60

2 നിഷ.റി.വി. മകള 35

3 ശീഹരി.റി.വി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങപൻ.ആർ ഭരതാവ 71

2 ശ്ാം.റി മകന 35

3 ശരത.റി മകന 33
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   അടര   താലകില    കരമാല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബാബ  മതായി

, മണകപളിൽ,പഴികാട,കരമാല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക്   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കരമാല  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ല ീലാമ  ബാബ,

മണകപളിൽ,പഴികാട,കരമാല, േബാധിപിച അേപക   കരമാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.പേരതനെറ  മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില. 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ ബാബ ഭാര് 57

2 േറാബിൻ മതായി ബാബ മകന 32

3 േറാബി മതായി ബാബ മകന 30
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Pathanamthitta District

 
Adoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2 15379/21 02-02-2022
 
   അടര   താലകില    െപര ിങനാട  വ ിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബിജ.വ ി ,

േഗാകലം,കരവാറ,െപരിങനാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െപരിങനാട  വിേലജില    പേരതനെറ  മാതാവ  റി.രതിനാമാൾ,

േഗാകലം,കരവാറ,െപരിങനാട, േബാധിപിച അേപക   െപരിങനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-11-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.പേരതനെറ

പിതാവ മരണെപടിടളതം മാതാവ ജീവിചിരിപളതമാണ.  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:സി2 1557/22 03-02-2022
 
  അടര   താലകില    െപരിങനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േജാൺ  േതാമസ,  ജീനാ

ഭവൻ,േമലട,െപരിങനാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ആർ.റി.ഒ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െപരിങനാട  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ഓമന  േജാൺ,  ജീനാ

ഭവൻ,േമലട,െപരിങനാട, േബാധിപിച അേപക   െപരിങനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-01-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.പേരതനെറ  മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില. 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:സി2 319/22 03-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റി.രതിനാമാൾ മാതാവ 68

2 ദീപ.െക.മരളി ഭാര് 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഓമന േജാൺ ഭാര് 57

2 ജീനാ േജാൺ മകള 34

3 ജിന േജാൺ മകള 28
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 അടര  താലകില   കരമാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.എച്.റഷീദ റാവതർ,  പടിഞാെറ

പനചവിളയിൽ,കടയാട,കരമാല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരമാല  വിേലജില  പേരതനെറ മകള െഷമി.ആർ,

പടിഞാെറ  പനചവിളയിൽ,കടയാട,കരമാല,  േബാധിപിച  അേപക   കരമാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-2021  -ല

മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.പേരതനെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഐഷ ബീവി ഭാര് 62

2 നിസ അനസ മകള 38

3 െഷമി.ആർ മകള 37

4 ജിഷ.ആർ മകള 34
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