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NOTICE

 
നമര: ഡി 3 -2021/ 5604/ 9/ 300 09-11-2021
 
 മണാരകാട താലകില   മണാരകാട ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാൻസി w/o സാമവൽ

െതേകപറം മണാർകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മണാരകാട ഒന്  വിേലജില   പേരതയെട മകന പകാശ േജാൺ ,  ,  േബാധിപിച അേപക

മണാരകാട ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-1991  -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:ഡി 3 -2021/ 6435/ 9/ 300 09-11-2021
 
 മണാരകാട താലകില   കരിമ ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമാള w/o ചാമി  കളിേയാട

ഹൗസ  മരതംകാട  പരകൻേചാല  മേനകർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരിമ ഒന്  വിേലജില   പേരതയെട മകന ജയപകാശ സി

, , േബാധിപിച അേപക   കരിമ ഒന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശിയായി 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:ഡി 3 -2021/ 6900/ 9/ 300 06-11-2021
 
 മണാരകാട താലകില   കാരാകർശി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഫവാസ െക  s/o മസ

ഫ െക  കളിയെതാടി  മാചാംേതാട വാേഴമറം പി ഒ കാരാകർശി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാരാകർശി വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ സനീറ , ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗാഡിയസ െജയൻ മകള 65

2 ലത മകള 64

3 പകാശ േജാൺ മകന 62

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയപകാശ സി മകന 53
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േബാധിപിച അേപക   കാരാകർശി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2020 -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:ഡി 3 -2021/ 6946/ 9/ 300 06-11-2021
 
  മണാരകാട  താലകില   കാരാകർശി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള ടി  s/o  ഹംസ

തളികതിൽ  ഹൗസ  വാേഴമറം  കാരാകർശി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാരാകർശി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ

റിയാസദീൻ , , േബാധിപിച അേപക   കാരാകർശി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021 -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:ഡി 3 -2021/ 6952/ 9/ 300 06-11-2021
 
 മണാരകാട താലകില   തചനാടകര ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണീൻകടി െക പി s/o മഹമദ

്  െക  പി   കലംപറമിൽ  വീട  നാടകൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തചനാടകര ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നസീമ െക പി , , േബാധിപിച

അേപക   തചനാടകര ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-01-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മസഫ െക പിതാവ 44

2 സനീറ മാതാവ 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ഹബീബ റഹാൻ മകന 39

2 മഹമദ റിയാസദീൻ ടി മകന 37

3 ജാഫർ ടി മകന 34

4 മനീർ ടി മകന 33

5 റമീസ ടി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ഡി 3 -2021/ 6947/ 9/ 300 05-11-2021
 
  മണാരകാട താലകില   കാരാകർശി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന w/o  അബള ടി

തളികതിൽ വീട വാേഴമറം കാരാകർശി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാരാകർശി വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ റിയാസദീൻ , , േബാധിപിച

അേപക   കാരാകർശി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2021 -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:ഡി 3 -2021/ 6855/ 9/ 05-11-2021
 
  മണാരകാട താലകില   െപാറേശരി ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം കല്ാണികടി d/o

നാരായണൻ നായർ  മണങാടിൽ ഹൗസ െപാറേശരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സബ രജിസാർ ഓഫീസിൽ

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാറേശരി ഒന് വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ

ഗംഗാധരൻ സി , , േബാധിപിച അേപക   െപാറേശരി ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2015  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

1 നസീമ െക പി ഭാര് 48

2 അസ െക പി മകള 32

3 ഫസീല  െക പി മകള 30

4 മഹമദ ഫാസിൽ െക പി മകന 25

5 അജ ന മംതാസ െക പി മകള 23

6 ആമിന െക മാതാവ 76

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ഹബീബ റഹാൻ മകന 39

2 മഹമദ റിയാസദീൻ ടി മകന 37

3 ജാഫർ ടി മകന 34

4 മനീർ ടി മകന 33

5 റമീസ ടി മകന 29

6 അബള ടി (മരണെപട) ഭരതാവ -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്ഭാമ അമ സേഹാദരി 83

2 ഗംഗാധരൻ സി സേഹാദരൻ 73

3 എം രാധാകഷൻ സേഹാദരൻ 68
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നമര:ഡി 3 -2021/ 6854/ 9/ 300 05-11-2021
 
 മണാരകാട താലകില   െപാറേശരി ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണൻ  ആനിേകാട  വീട

കലംകളം  െപാറേശരി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സബ രജിസാർ ഓഫീസിൽ  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാറേശരി ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ മകള സത്ഭാമ ,  ,  േബാധിപിച

അേപക   െപാറേശരി ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-1982 -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:ഡി3 -2021/ 6848/ 9/ 300 05-11-2021
 
 മണാരകാട താലകില   മണാരകാട ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ s/o നാരായണ

ൻ (േലറ് ) ഹരി നിവാസ േചേലങര മണാർകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മണാരകാട ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ശീേദവികടി  എം െക ,  ,

േബാധിപിച അേപക   മണാരകാട ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-02-2016  -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. 

4 പി കഞകടി         മരണെപട സേഹാദരെൻറ (ചിനകടൻ
എം വി )

ഭാര് 73

5 നിർമൽ പി        മരണെപട സേഹാദരെൻറ (ചിനകടൻ
എം വി )

മകന 45

6 മനില പി          മരണെപട സേഹാദരെൻറ (ചിനകടൻ എം
വി )

മകള 44

7 ബിമൽ പി       മരണെപട സേഹാദരെൻറ (ചിനകടൻ എം
വി )

മകന 43

8 സശീല എ     മരണെപട സേഹാദരെൻറ (എം
േഗാവിനൻകടി )

ഭാര് 73

9 ബീന         മരണെപട സേഹാദരെൻറ (എം േഗാവിനൻകടി
)

മകള 48

10 ബിന             മരണെപട സേഹാദരെൻറ (എം
േഗാവിനൻകടി )

മകള 44

11 ബിന         മരണെപട സേഹാദരെൻറ (എം
േഗാവിനൻകടി )

മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ മകള 64

2 രഗിണി മകള 61

3 സത്ഭാമ മകള 52
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവികടി എം െക ഭാര് 72

2 ഹരിദാസ എം െക മകന 54

3 വൽസല എം െക മകള 49
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Palakkad District

 
Mannarkkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഡി 3 -2021/ 6800/ 9/ 300 06-11-2021
 
 മണാരകാട താലകില   അലനൂര ഒന്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമകടി പി w/o അബ

ള   പഴിെതാടി  ഹൗസ  നനങാടികന്  ഭീമനാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അലനൂര ഒന്    വിേലജില   പേരതയെട  മകന

അനീസറഹാൻ , , േബാധിപിച അേപക   അലനൂര ഒന്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടത

തി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശിയായി 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:ഡി 3 -2021/ 6790/ 9/ 300 05-11-2021
 
 മണാരകാട താലകില   പയെനടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാമറ് േബബി s/o േബബി എം ഡി

മതാലികേനൽ  ഹൗസ  ൈമലാമാടം  പയെനടം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പയെനടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രശി മാതയ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2021 -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:ഡി 3 -2021/ 6789/ 9/ 300 05-11-2021
 
 മണാരകാട താലകില   പയെനടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഷറഫ ടി എം  s/o കഞലവി

േതനംമചികൽ  ഹൗസ  കളർമണ  പയെനടം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനീസറഹാൻ പി മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രശി മാതയ ഭാര് 41

2 േഡവിസ േജാമറ് മകന 11

3 എലിസബത് േജാമറ് മകള 8

4 എമിേറാസ േജാമറ് മതാലികേനൽ മകള 6
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പയെനടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സനീറ സി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2020 -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:ഡി 3 -2021/ 6788/ 9/ 300 05-11-2021
 
 മണാരകാട താലകില   െപാറേശരി രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിരൺ യ ആർ s/o യ എം

രാജൻ  ഉറണിയൻ   മചികൽ ഹൗസ തകളർ പി ഒ കാഞിരപഴ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാറേശരി രണ് വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ യ എം

രാജൻ , , േബാധിപിച അേപക   െപാറേശരി രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശിയായി 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:ഡി 3- 2021/6769/ 9/ 300 05-11-2021
 
 മണാരകാട താലകില   പയെനടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െജ േജാർജ് s/o േജാസഫ

് കളംകണതിൽ ഹൗസ ൈമലാമാടം പയെനടം പി ഒ  കളംകണതിൽ ഹൗസ ൈമലാമാടം പയെനടം പി ഒ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പയെനടം

വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈഷൻ െക േജാർജ് , , േബാധിപിച അേപക   പയെനടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതണി മാതാവ 70

2 സനീറ സി ഭാര് 39

3 അഫല ടി എം മകള 13

4 മിൻഹ ടി എം മകള 11

5 മഹമദ ആദിൽ ടി എം മകന 5

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ യ ആർ മാതാവ 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 അനമ േജാർജ് ഭാര് 57

2 ൈഷൻ െക േജാർജ് മകന 38

3 ഷാൻറി െക േജാർജ് മകള 35
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