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NOTICE

 
നമര:എ4-6673/2021 11-10-2021
 
  െകാടങൂര  താലകില    േമതല വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േകശവൻ മകൻ ധർമര

ാജൻ  െപായതറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന േജ്ാതിഷ പി ഡി േബാധിപിച അേപക   േമതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-10-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ ഭാര്യം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-6740/2021 08-10-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   ൈകപമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മജീദ എന അബദൽ മ

ജീദ  ഭാര്  സാജിദ  പഴങരയിലത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന സജാദ പി എം േബാധിപിച അേപക   ൈകപമംഗലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

07-2013-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:എ4-6705/2021 11-10-2021
 
 െകാടങൂര താലകില   േമതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻകടി മകൻ രാജൻ  ചളി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പീതി പി ധർമരാജൻ മകന 47

2 േജ്ാതിഷ പി ഡി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബദൽ മജീദ ഭരതാവ 58

2 സമർ മകന 27

3 സജാദ മകന 25

4 ഹാറൺ മകന 21
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യിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ജിതിൻരാജ േബാധിപിച  അേപക   േമതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-04-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ 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:എ4-6498/ 2021 11-10-2021
 
 െകാടങൂര താലകില   ൈകപമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ മകൻ പി എ അയ

പൻ  പചാമളി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള വിേനാദിനി േബാധിപിച അേപക   ൈകപമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-03-2013-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ  ഭാര്യം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-6659/2021 16-10-2021
 
 െകാടങൂര താലകില   എടതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണൻ മകൻ ശിവരാമൻ

നടപറമിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന അജിത എൻ എസ േബാധിപിച അേപക   എടതിരതി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  22-11-2018-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ  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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഷാലിത ഭാര് 54

2 െഷറിൻരാജ മകന 34

3 ജിതിൻരാജ മകന 30

4 കിരൺരാജ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദിനി മകള 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:എ4-6470/2021 16-10-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   െപരിഞനം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതീൻ മകൻ മഹമ

മദ  പനിലത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് റകിയ േബാധിപിച അേപക  െപരിഞനം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-06-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ 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:എ4-6757/2021 11-10-2021
 
 െകാടങൂര താലകില   െപരിഞനം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമകടി അമ മകൾ ഭാ

ർഗവി  അമ   പതൻവീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള ഇനിരാേദവി േബാധിപിച അേപക  െപരിഞനം  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   03-

08-2018-ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം 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. 

 

1 ഭാനമതി ഭാര് 78

2 അനിതാദാസ മകള 60

3 അജിത എൻ എസ മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റകിയ ഭാര് 63

2 റഹത് മകള 44

3 റാഫി പി എം മകന 39

4 ഫാസില മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിരാേദവി മകള 55
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Thrissur District

 
Kodungallur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-6672/2021 12-10-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   േമതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപായതറ ധർമരാജൻ ഭ

ാര് വിേനാദിനി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േമതല വിേലജില   പേരതയെട മകന േജ്ാതിഷ പി ഡി ,  , േബാധിപിച അേപക   േമതല വിേലജ

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

01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതയെട  മാതാപിതാകളം  ഭർതാവം  മരണെപടിടളതാണ    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:എ4-6500/2021 12-10-2021
 
 െകാടങൂര താലകില   ൈകപമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ മകൻ െമായ

്ത  മതിലകത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ൈകപമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജലീൽ , , േബാധിപിച അേപക   ൈകപമംഗലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

04-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  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:എ4-7001/2021 11-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പീതി പി  ധർമരാജൻ മകന 47

2 േജ്ാതിഷ പി ഡി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 താഹിറ ഭാര് 70

2 ആബിദ മകള 51

3 ജലീൽ മകന 49

4 റംല മകള 48

5 ജാസി മകള 44

6 നസീറ മകള 39
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  െകാടങൂര താലകില   േലാകമാേലശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക കഷൻേമേനാൻ

മകൻ  പി  മകനൻ   പട  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േലാകമാേലശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനിൽ മകനൻ , , േബാധിപിച

അേപക   േലാകമാേലശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര്യം മാതാപിതാകളം 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:എ4-6575/2021 11-10-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   േമതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാമിളി സബഹണ്ൻ ഭാര്

ചു    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാ

വകാശ സർടിഫികറിനായി   േമതല വിേലജില   പേരതയെട മകന സേരഷ എം എസ ,   , േബാധിപിച അേപക

േമതല  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:എ46576/2021 11-10-2021
 
 െകാടങൂര താലകില  െചനാപിനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാകരത് കഞികാവമ

മകൻ  മകാപിളി മാധവൻ നായർ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  െചനാപിനി  വിേലജില   പേരതനെറ മകള ലതിക , , േബാധിപിച അേപക

െചനാപിനി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-12-2012  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര്യം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില  അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിൽ മകനൻ മകന 57

2 അനിത മകനൻ മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സബഹണ്ൻ എം എൻ ഭരതാവ 75

2 സനിത എം എസ മകള 48

3 സേരഷ എം എസ മകന 45

4 ബിന എം എസ മകള 44
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കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-7833/2021 11-11-2021
 
  െകാടങൂര  താലകില    ആല വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പറമത്കണി  മഹമദണി

മകൻ  അബൽകരീം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആല വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദണി ബാപ , , േബാധിപിച അേപക   ആല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

09-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ മരണെപടിടളതാണ   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 വിജയൻ എം മകന 62

2 േവണേഗാപാലൻ എം എം മകന 60

3 സശീല എം മകള 58

4 ലതിക മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റാബിയ ഭാര് 69

2 സഫീന മകള 51

3 സബിത മകള 48

4 സജീന മകള 47

5 മഹമദണി ബാപ മകന 45
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Thrissur District

 
Kodungallur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-6329/2021 20-09-2021
 
 െകാടങൂര താലകില   മടതംപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിപിളിയത് പങജാകൻ ഭ

ാര് പി സാവിതി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന ശീകമാർ  േബാധിപിച അേപക   മടതംപടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-07-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  ഭർതാവ,  മാതാപിതാകൾ,   മകൻ ശീനിവാസൻ എനിവർ   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. 

 
നമര:എ4-6322/2021 24-09-2021
 
 െകാടങൂര താലകില  െചനാപിനി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പളിപറമിൽ കഞഹമ

അബദള    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന അബദൾജബാർ േബാധിപിച അേപക   െചനാപിനി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-12-2017-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ ആദ് ഭാര്യം മാതാപിതാകളം 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകമാർ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബദൾജബാർ മകന 63

2 റകിയ മകള 58

3 സഹറാബി മകള 52

4 ഷാജ പി എ മകന 49

5 ജമീല        രണാം ഭാര് 70
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