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NOTICE

 
(1)

 
നമര:എ 2 8440 / 2021 02-09-2021
 
   കനതനാട താലകില   പതനകരശ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജകബ് ഐപ്  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതനകരശ വിേലജില   ബിന പി ഐ  പീടികകടിയിൽ വീടിൽ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-03-1982  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(2)

 
നമര:എ 2 8438/ 2021 02-09-2021
 
   കനതനാട താലകില   കനതനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലിയാമ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനതനാട വിേലജില   ബിജ പി വർഗീസ  പനകാത് വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2010 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം 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 േശാശാമ ഭാര് 80

2 ബിന പി ഐ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീനാമ മകള 57

2 ഷീല മകള 53

3 ബിജ പി വർഗീസ മകന 51

4 ഷിബ പി വർഗീസ മകന 50

28th September 2021Revenue Department7843
____________________________________________________________________________________________________________________________
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(3)

 
നമര:എ 2 8437/ 2021 02-09-2021
 
   കനതനാട താലകില   പതനകരശ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പൗേലാസ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതനകരശ വിേലജില   െബനി േപാൾ  ഓളങാട് വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   പതനകരശ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-02-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(4)

 
നമര:എ 2 8447/ 2021 02-09-2021
 
   കനതനാട താലകില   ആശമനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമകഷണൻ എൻ എസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആശമനര വിേലജില   സേരാജിനി  നിരവത്

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ആശമനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(5)

 
നമര:എ 2 8483/ 2021 02-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി പി പൗേലാസ മകന 67

2 െബനി േപാൾ മകന 59

3 ബീന മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി ഭാര് 61

2 ശീജ എൻ ആർ മകള 42

3 ശീലത എൻ ആർ മകള 41

4 ശീകമാർ എൻ ആർ മകന 39
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    കനതനാട താലകില   കനതനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമന  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനതനാട വിേലജില   ബിേനഷ െക െജ  കളരികാമകൾ വീടിൽ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-02-2005  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(6)

 
നമര:എ 2 8484/ 2021 02-09-2021
 
   കനതനാട താലകില   കനതനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിൻ േജാർജ്  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനതനാട വിേലജില   െടൽഷ എലിസബത് മാതയ

പനയകൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കനതനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(7)

 
നമര:എ 28519/ 2021 03-09-2021
 
    കനതനാട താലകില   അയകരനാടെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷണകമാർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയകരനാടെസൗത് വിേലജില   സഭഗ എൽ

എസ  കഷ ഭവൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അയകരനാടെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിനേമാൾ െക െജ മകള 42

2 ബിേനഷ െക െജ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െടൽഷ എലിസബത മാതയ ഭാര് 34

2 ഇസ ആൻ അജിൻ മകള 6

3 ഡാൻ ജിേയാ അജിൻ മകന 3

28th September 2021Revenue Department7845
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   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(8)

 
നമര:എ 2 8534/ 2021 03-09-2021
 
    കനതനാട താലകില   കിഴകമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എൻ കഷൻ കർത

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴകമലം വിേലജില   പവീൺ എൻ െക

നമനായത് പതൻേകാട വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കിഴകമലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2005 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(9)

 
നമര:എ 2 6717/ 2021 07-09-2021
 
   കനതനാട താലകില   മാരംബിലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഷയഖ ഹൈസൻ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാരംബിലി വിേലജില   നർജഹാൻ  നികതിൽ പറമിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഭഗ എൽ എസ ഭാര് 47

2 അശ്ിൻ കമാർ മകന 26

3 അഭയ കഷ െക െക മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വിേനാദിനി കഞമ ഭാര് 71

2 പിയ എൻ െക മകള 45

3 പവീൺ എൻ െക മകന 43

4 പസാദ എൻ െക മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നർജഹാൻ ഭാര് 67

2 നസീമ മകള 48
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   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(10)

 
നമര:എ 2 8591/ 2021 06-09-2021
 
    കനതനാട താലകില   അയരനാടേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാജി  പീറർ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അയരനാടേനാരത്  വിേലജില   ബിന

െചനകാട് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അയരനാടേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(11)

 
നമര:എ 2 8592/ 2021 06-09-2021
 
   കനതനാട താലകില   അയരനാടേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനീഷ കമാർ വി എസ

്  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയരനാടേനാരത് വിേലജില   ദിവ് വികമൻ

െവടകാടിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അയരനാടേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-12-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

3 നിഷ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ഭാര് 53

2 ഐവൻ േജാജി െചനകാടൻ മകന 27

3 നിധി േജാജി മകള 25

4 േജായൽ േജാജി െചനകാടൻ മകന 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദിവ് വികമൻ ഭാര് 35

2 താര എസ നായർ മകള 12

3 ഭദ അമ 78

28th September 2021Revenue Department7847
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(12)

 
നമര:എ 2 8593/ 2021 06-09-2021
 
   കനതനാട താലകില   അയരനാടേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ ഇ എൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയരനാടേനാരത് വിേലജില   െപാനമ െക

പി  ഇരടകഴിയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അയരനാടേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(13)

 
നമര:എ 2 8594/ 2021 06-09-2021
 
   കനതനാട താലകില   അയരനാടേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ് പി വി

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയരനാടേനാരത് വിേലജില   േബാണി

േജാർജ്  േപനാല പാേറകാടിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അയരനാടേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(14)

 
നമര:എ 2 8633/ 2021 06-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപാനമ െക പി ഭാര് 65

2 അഭിലാഷ ഇ എ മകന 33

3 അരൺ ഇ എ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആശ ഭാര് 64

2 േബാണി േജാർജ് മകന 34

3 േസാണി േജാർജ് മകന 31
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    കനതനാട താലകില   തിരവണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവണിയര വിേലജില   നിഥിൻ ചനൻ  പാകിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2006 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(15)

 
നമര:എ 2 8656/ 2021 06-09-2021
 
   കനതനാട താലകില   േചലമറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ഡി േജാസ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചലമറം വിേലജില   േജാബിൻ േജാസ  മേറകാടൻ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(16)

 
നമര:എ 2 8758/ 2021 06-09-2021
 
   കനതനാട താലകില   മാരംബിലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി എച് കമറദീൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാരംബിലി വിേലജില   സിറാജദീൻ റി െക  തലേകാടിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-10-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ധന് ചനൻ മകള 26

2 നിഥിൻ ചനൻ മകന 24

3 കാർത്ായനി അമ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗസി ഭാര് 56

2 േജാേമാൻ േജാസ മകന 28

3 േജാബിൻ േജാസ മകന 26
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താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(17)

 
നമര:എ 2 8820/ 2021 06-09-2021
 
   കനതനാട താലകില   െപരമാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അണാമൈല രാമ അയപൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരമാവര വിേലജില   വളികണ്  ശിവഗാമി

ഇലം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െപരമാവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം 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 ഐഷ ഭാര് 55

2 റിജിനത് മകള 39

3 റഹിയാനത് മകള 37

4 സിറാജദീൻ മകന 36

5 ജൈബറിയത് മകള 33

6 ബീമ അമ 78

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വളികണ് ഭാര് 47

2 രാേജശ്രി ആർ എ മകള 22

3 ആർ എ ഹനമന് മകന 17
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