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നമര:TLKVYT/1432/2021-D1 23-01-2022
 
  ൈവതിരി  താലകില   പടിഞാറതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കര്ന പതകാടില വീട,

തരിേയാട പി.ഒ, പടിഞാറതറ വിേലജ  & അനമ പതകാടില വീട, തരിേയാട പി.ഒ, പടിഞാറതറ എനിവരെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടിഞാറതറ

വിേലജില   പേരതരെട മകന െറയിനസണ പി., പതകാടില വീട, തരിേയാട പി.ഒ, പടിഞാറതറ വിേലജ, േബാധിപിച

അേപക   പടിഞാറതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  കര്ന പതകാടില വീട, തരിേയാട പി.ഒ, പടിഞാറതറ വിേലജ   എനവര 12-05-1995 -

തിയതിയം  &   അനമ പതകാടില വീട,  തരിേയാട  പി.ഒ,  പടിഞാറതറ വിേലജ എനവര 18.04.2011  തിയതിയം

മരണെപടതായം പേരതരെട 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:TLKVYT/207/2022-D1 23-01-2022
 
  ൈവതിരി  താലകില   മടിലേനാരത്  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയപകാശ എം.െജ

.  മണചിറയില വീട,  മടകിമല,  മടില  േനാരത്  വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടിലേനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി

ബി., മണചിറയില വീട, മടകിമല, മടില േനാരത് വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   മടിലേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അന െക.എ. മകള 74

2 േമരി മകള 71

3 േറാസമ മകള 66

4 എലസി ഉലഹനാന മകള 61

5 സിസിലി മകള 58

6 ലിസി മകള 54

7 െറയിനസണ പി. മകന 51

8 സജി പി.െക. മകന 48

9 അനമ മകെന ഭാര് 57

10 ലിജി വി.െജ. പൗതി 33

11 ലിജിഷ േജാണ പൗതി 29

12 ലിേജഷ േജാണ പൗതൻ 26
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKVYT/206/2022-D1 22-01-2022
 
 ൈവതിരി താലകില   കലപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ ടി.ജി. െമഴതറ വീട, െപരനട,

കലപറ വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലെപട വിേലജില   പേരതയെട മകന വിലസണ ഡാനിേയല, െമഴതറ വീട, െപരനട, കലപറ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-07-2021  -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. 

 
നമര:TLKVYT/125/2022-D1 23-01-2022
 
 ൈവതിരി താലകില   േകാടപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്ഭാമ മംഗലത് വീട, േമപാടി പി.ഒ

, േകാടപടി വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടപടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉേമഷ, മംഗലത് വീട, േമപാടി പി.ഒ, േകാടപടി വിേലജ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-2019 -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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി ബി ഭാര് 52

2 ശിവ മണാള പകാശ മകള 26

3 നളിനി മാതാവ 77

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിലസണ ഡാനിേയല മകന 54

2 ലിസി മകള 52

3 െജസി മകള 48

4 ലാലി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബീന എം.വി. മകള 55

2 ഉേമഷ മകന 54
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നമര:TLKVYT/126/2022-D1 23-01-2022
 
 ൈവതിരി താലകില   േകാടപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.വി. േമാഹനദാസ ഇനിര ഭവന

,  കനമറ പി.ഒ,  േകാടപടി  വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടപടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിഷ പി.പി., ഇനിര ഭവന, കനമറ പി.ഒ,

േകാടപടി വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   േകാടപടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2021 -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:TLKVYT/127/2022-D1 23-01-2022
 
 ൈവതിരി താലകില   േകാടപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരന െനടംമാല, േമപാടി പി.ഒ

, േകാടപടി വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടപടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരഷ എ., െനടംമാല, േമപാടി പി.ഒ, േകാടപടി വിേലജ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-03-2020 -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:TLKVYT/224/2022-D1 23-01-2022
 
 ൈവതിരി താലകില   അചരാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒ. സദാനന രതഗിരി എേസറ്, മവടി

, അചരാനം വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അചരാനം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിമല ഭായി ഒ., രതഗിരി എേസറ്, മവടി, അചരാനം വിേലജ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിഷ പി.പി. മകന 47

2 അമല എ.എം. മകന 24

3 ഉണിംമായ എ.എം. മകള 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമല ഭാര് 74

2 േബബി സനരന മകള 54

3 സനന എ. മകള 51

4 സേരഷ എ. മകള 48
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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:TLKVYT/132/2022-D1 16-01-2022
 
 ൈവതിരി താലകില   മടില സൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവദാസന പി.ജി. പടിഞാറ

െ കഴികളതില വീട,  മലകാട,  കാകവയല പി.ഒ,  മടില സൗത് വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടില സൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

കലാമണി, പടിഞാെറ കഴികളതില വീട, മലകാട, കാകവയല പി.ഒ, മടില സൗത് വിേലജ, േബാധിപിച അേപക

മടില സൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2020  -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:TLKVYT/205/2022-D1 23-01-2022
 
 ൈവതിരി താലകില   ചേണല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമഷ ഇ.ആര. വടകണ് വീട, തളിമല

,  ചേണല പി.ഒ,  ചേണല വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചേണല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജിഷ ഇ.ആര., വടകണ് വീട, തളിമല,

ചേണല പി.ഒ, ചേണല വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   ചണല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2020 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിമല ഭായി ഒ. ഭാര് 64

2 തഹിന മകള 44

3 നിമിത സദാനന മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കലാമണി ഭാര് 51

2 അമിളി പി.എസ. മകള 29

3 അഖില പി.എസ. മകന 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എംമിചിമാണി മാതാവ 80

2 രജനി ഭാര് 52

3 ജിഷ ഇ.ആര. മകന 27
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നമര:TLKVYT/203/2022-D1 23-01-2022
 
 ൈവതിരി താലകില   മടില സൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാണ െക.െജ. കരമാലില വീട

,  വാഴവറ,  മടില  സൗത്  വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടില സൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിസി, കരമാലില വീട, വാഴവറ, മടില

സൗത് വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   മടിലെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-2021 -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. 

 
നമര:TLKVYT/223/2022-D1 23-01-2022
 
 ൈവതിരി താലകില   അചരാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.സി. മാധവന പളികല വീട,

ആറാംൈമല,  അചരാനം  വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അചരാനം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ബീനകമാരി, പളികല വീട, ആറാംൈമല,

അചരാനം വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   അചരണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2021 -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:TLKVYT/199/2022-D1 29-01-2022
 
 ൈവതിരി താലകില   കനതിടവക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ െക. കളതിങല വീട

,  സഗനഗിരി,  കനതിടവക വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനതിടവക വിേലജില   പേരതനെറ മകളെട ഭർതാവ മഹമദ ജമാല െക.,

4 േരഷ ഇ.ആര. മകള 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലിസി ഭാര് 62

2 സേനാജ െക.െജ. മകന 38

3 സനപ െക.െജ. മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബീനാ കമാരി മകള 56

2 രതഭായി മകള 54

3 പഷ മകള 52

4 ൈഷലജ പി.എം. മകള 51

5 രജനി പി.എം. മകള 49
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കളതിങല വീട,  സഗനഗിരി,  കനതിടവക വിേലജ,  േബാധിപിച  അേപക   കനതിടവക 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. 

 
നമര:TLKVYT/260/2022-D1 20-01-2022
 
 ൈവതിരി താലകില   തൈകപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനീഷമാര െക.പി. മാലഗഡി വീട

, പതരവയല പി.ഒ, തൈകപറ വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തൈകെപട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േരവതി ഐ.വി.,  മാലഗഡി വീട,

പതരവയല പി.ഒ, തൈകപറ വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   തൈകപറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-11-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 63

2 ഹഫത് എ. മകള 37

3 ഹസീന െക. മകള 27

4 ഷൗകതലി മകന 42

5 ഹാരിസ െക. മകന 41

6 മഹമദ ജമാല െക. മകന 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േരവതി ഐ.വി. ഭാര് 41

2 ഹിമ  അനീഷ മകള 18

3 സേരാജിനി ഇ.എ. മാതാവ 68
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