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NOTICE

 
നമര:A4.360/22 25-01-2022
 
  െകാടങൂര  താലകില    ആഴിേകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െകാചകടന  S/o

അടിമ െപാനപനാട് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആഴിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശകനള.എം.എ., െപാനപനാട്, േബാധിപിച അേപക

ആഴിേകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-12-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള 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:A4/5619/2021 20-09-2021
 
 െകാടങൂര താലകില   കളിമറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ S/o ക്ഷന, തറയില വ

ീട,  കളിമടം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കളിമറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഭാവന, തറയില വീട, കളിമടം, േബാധിപിച അേപക   കളിമറം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-01-2014  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള 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:A4/9816/2021 03-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശകനള.എം.എ. ഭാര് 70

2 കനകം.െക. മകള 43

3 കവിത.െക. മകള 41

4 കണന.െക. മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഭാവന ഭാര് 49

2 ആതിര മകള 25

3 ആരതി മകള 23
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 െകാടങൂര താലകില   അരീേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹറ W/o െസയ മഹമദ

മസ്കാപറമില വീട,  അഴീേകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരീേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള നിമി, മസ്കാപറമില വീട, അഴീേകാട,

േബാധിപിച അേപക   അരീേകാട 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 ഭരതാവം മാതാപിതാകളം 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:A4/7631/2021 07-01-2022
 
 െകാടങൂര താലകില   മടതംപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിേമേനാന S/o അമകടിയ

മ,  പതപളിയത്  വീട,  മടതംപടി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതംപടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനാകമാരി,  പതപളിയത് വീട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള 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:A4/8983/21 24-12-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   കളിമറം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  കല്ാണികടി  അമ W/o

അചയതേമേനാന തരതിയില വീട കളിമടം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളിമറം വിേലജില   പേരതയെട മകന ശിവദാസന, തരതിയില വീട കളിമടം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-2003 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭരതാവം 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിമി മകള 44

2 സിമി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി ഭാര് 66

2 ശരത് മകന 29

3 ശീജിത് മകന 27
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നമര:A4/131/22 12-01-2022
 
 െകാടങൂര താലകില   പനങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസനി W/o സേരഷ മംഗലത്

വീട,  പനങാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പനങാട വിേലജില   പേരതയെട മകള അനീഷ ഭാര്  ശീേദവി,  മംഗലത്  വീട,  പനങാട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  വാസനി േവെറ കല്ാണം കഴിചിടില. േവെറ അവകാശികളമില.

മാതാപിതാകള 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:A4/149/2022 12-01-2022
 
  െകാടങൂര താലകില   േമതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജന വരമ S/o േകരളവര

മ,  പതനേകാവിലകം,  േമതല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമതല വിേലജില   പേരതനെറ മകള സിന രവിവരമ , പതനേകാവിലകം,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-11-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകളം ഭാര്യം

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 വജയന മകന 72

2 ശശിധരന മകന 68

3 ശിവദാസന മകന 65

4 അരണകമാര മകന 59

5 വിനയന മകന 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ ഭരതാവ 56

2 ശീേദവി മകള 32

3 വിഷ മകന 30

4 േവലായധന മരണെപട പിതാവ മരണെപട

5 ജാനകി മരണെപട മാതാവ മരണെപട

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിന രവിവരമ മകള 49
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നമര:A4/138/22 12-01-2022
 
 െകാടങൂര താലകില   പേലാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിധീഷ.െക.െജ. S/o  േജാസഫ

, കണിച കനത്, പൂറ് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവക

ാശ സർടിഫികറിനായി   പേലാട വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ റബി േജാസഫ, കണിച കനത്, പൂറ്, േബാധിപിച

്ച അേപക   പേലാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള 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 റബി േജാസഫ മാതാവ 63

2  നിവിന സേഹാദരൻ 36

3 നിഖില സേഹാദരൻ 33
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NOTICE

 
നമര:A4/9175/21 16-12-2021
 
  െകാടങൂര താലകില   എരിയാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതാവതിയമ മാളകടിയമ

രാധാമനിരതില  വീട  ,  മാടവന.പി.ഒ.എറിയാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരിയാട വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി  തങമ,

ഇലനകല വീട , എറിയാട, േബാധിപിച അേപക   എരിയാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട  മാതാപിതാകള

മരണെപടിടളതാണ.  പേരത അവിവാഹിതയായി  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:A4/595/22 27-01-2022
 
 െകാടങൂര താലകില   ൈകപമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജ കമാര േമേനാന  S/o

പി.െക.നായര  െതേകെപാതവത്  വീട,  െകെപമംഗലം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈകപമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അവിനാഷ

േമേനാന, െതേകെപാതവത് വീട, െകെപമംഗലം, േബാധിപിച അേപക   ൈകപമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-02-2015  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന ഭാര്യം മാതാപിതാകളം 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:A4/717/22 14-02-2022
 
 െകാടങൂര താലകില   േപരിഞാണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബഹണ്ന S/o കമാര

ന, അതികപറമില വീട, െപരിഞനം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങമ സേഹാദരി 84

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അവിനാഷ േമേനാന മകന 28

2 ആദ്ത്േമേനാന മകന 24
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അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    േപരിഞാണം  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  പവിദ  സബഹണ്ന,

അതികപറമില വീട, െപരിഞനം, േബാധിപിച അേപക   േപരിഞാണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-01-2022 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള 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:A4/9945/2021 07-01-2022
 
  െകാടങൂര താലകില   പേലാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബല ഖാദര S/o  അടിമ,

ഞാേവലിപറമില  വീട,  പൂറ്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേലാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമ ബീവി.പി.എം., ഞാേവലിപറമില

വീട, പൂറ്, േബാധിപിച അേപക   പേലാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരട

ും  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള 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:A4/129/22 12-01-2022
 
  െകാടങൂര  താലകില    പനങാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശങരനാരായണന

S/o  കഞിശങരന, െപായാറ വീട, പനങാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജയകമാര.പി.എസ., െപായാറ വീട,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    26-04-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന  മാതാപിതാകളം  ഭാര്യം മകന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പവിദ സബഹണ്ന ഭാര് 48

2 അനന സബഹണ്ന മകന 21

3 നനന സബഹണ്ന മകള 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ബീവി.പി.എം. ഭാര് 82

2 സേലഖ െഹെദര.എന.എ. മകള 67

3 സഫിയ ബീവി.എന.എ. മകള 65

4 അഷറഫ.എന.എ. മകന 62

5 കദീജാബി.എന.എ. മകള 59

6 സെബെര.എന.എ. മകന 57

7 നാസിറ ബീവി.എന.എ. മകള 54
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സദാനനനം  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:A4/1049/22 14-02-2022
 
 െകാടങൂര താലകില   പാപിനിവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ S/o  മഹമദ ,വലിയക

ത് വീട, പാപിനിവടം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാപിനിവടം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷഹീന, വലിയകത് വീട, പാപിനിവടം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള 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:A4/9524/21 14-02-2022
 
  െകാടങൂര താലകില   േപരിഞാണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാരവതി  W/o  കമാര

ന,  എടേശരി  വീട,  െപരിഞനം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരിഞാണം വിേലജില   പേരതയെട പൗതി ലിഷ W/o ബിേജായ, എടേശരി വീട,

െപരിഞനം, േബാധിപിച അേപക   േപരിഞാണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-1985 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകള ജിവിചിരിപില

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 പി.എസ.അജയകമാര മകന 61

2 സേരഷ ബാബ.പി.എസ. മകന 59

3 രജിത് മകന 51

4 ഷരമിള.എം.എസ. W/o സദാനനന മകെന ഭാര് 53

5 നിധിന.എസ. മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാറ ഭാര് 71

2 ഷാന മകള 50

3 ഷബം െമായദീന മകള 46

4 ഷഹീന മകന 43

5 ഷഫ മകള 39
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാരവതി മകള മരണെപട

2 മകനന പൗതൻ 50

3 ലിഷ പൗതി 44
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