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NOTICE

 
നമര:G1-2827/21 24-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   പരേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നബീസ അരിയാപറം

വീട,കാരചാല പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരേകാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന ൈഫസല  എ., അരിയാപറം വീട,കാരചാല പി. ഒ.,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-12-2013 -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:G1-2828/21 24-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   േതാമാടചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം. ൈസനദീന,

മലിേശരി   വീട,  കടലമാട  പി.  ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതാമാടചല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉണീന എം. എസ, മലിേശരി  വീട,

കടലമാട പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   േതാമാടചല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2020 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഫസല  എ. മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ എം. മകള 52

2 അബള മജീദ മകന 48

3 ആയിഷ എം. മകള 45

4 അബള റഹാന മകന 43

5 ഉണീന എം. എസ. മകന 43

6 റഖിയ എം. മകള 42

7 അബബകര സിദിഖ എം. മകന 41

8 റസീന എം. മകള 38

9 ഉമര എം. മകന 36
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നമര:G1-2920/21 24-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   െനനമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നസറീന കനമല വീട

, െതാവരിമല പി. ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനനമണി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അബള ഹനീഫ െക, കനമല വീട, െതാവരിമല പി. ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-03-2021 -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:G1-2922/21 24-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   സലതാനബേതരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   േഗാവിനന

,  കറിയില  വീട  ,   പമല  പി  .  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   സലതാനബേതരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സി. െപാനമ,  കറിയില വീട ,

പമല പി . ഒ , േബാധിപിച അേപക   സലതാനബേതരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

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. 

 
നമര:G1-2924/21 24-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   സലതാനബേതരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വതലന െക

. െക, െപായിലില വീട, ചീകിേലാട പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    സലതാനബേതരി  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  േപമലീല  െക.  സി.,

കനിേയടത്ചാലില വീട,  സ. ബേതരി  പി.  ഒ.  ,  േബാധിപിച അേപക   സലതാനബേതരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ

റ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബള ഹനീഫ െക. ഭരതാവ 55

2 അഹമദ നവാസ െക. മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപാനമ സി. ഭാര് 57

2 ഗീഷ മകള 34
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30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല

മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G1- 2927/21 24-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   സലതാനബേതരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. േറാസ

, എലവതിങല വീട,  ബീനാചി പി.  ഒ.  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    സലതാനബേതരി  വിേലജില   പേരതയെട മകന േതാമസ ഇ.  എല.,

എലവതിങല വീട,  ബീനാചി പി.  ഒ. ,  േബാധിപിച അേപക   സലതാനബേതരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2018  -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:G1- 2930/21 24-11-2021
 
  സലതാന ബേതരി  താലകില    പടചിറ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സിന വിജയന

ആനിേതാടതില വീട, ശശിമല പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടചിറ വിേലജില   പേരതയെട മകള അമത വിജയന, ആനിേതാടതില വീട,

ശശിമല പി. ഒ.,  േബാധിപിച അേപക   പടചിറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-02-2014 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി അമ മാതാവ 80

2 േപമലീല െക. സി. ഭാര് 49

3 ആദിത് പി. വി മകള 17

4 അതല പി. വി. മകന 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതാമസ ഇ. എല. മകന 57

2 എലസി മകള 50

3 വർഗീസ ഇ. എല. മകന 50

4 ബിന മകള 48

5 ആനണി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയന എ. െക. ഭരതാവ 56

2 രാഹല എ. വി. മകന 28
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നമര:G1-2238/21 24-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   െനനമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജഗതമ, േമേലെചരവിള

വീട, അമലവയല പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനനമണി വിേലജില   പേരതയെട മകന പസാദ െക, േമേലെചരവിള വീട, അമലവയല പി. ഒ.,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2002 -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:G1-2753/21 24-11-2021
 
  സലതാന ബേതരി താലകില   കിടങനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി വരഗീസ

്  പതകയില വീട,  െചതലയം  പി.  ഒ.  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിടങനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമാളി, പതകയില വീട, െചതലയം പി.

ഒ,, േബാധിപിച അേപക   കിടങനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    26-12-2020  -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:G1- 1810/21 24-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   േതാമാടചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കറപി ഒേനയാര

ലകംവീട  പണിയ  േകാളനി,  വടവനചാല  പി.  ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതാമാടചല വിേലജില   പേരതയെട മകള അജിത ,

ഒേനയാര ലകംവീട പണിയ േകാളനി, വടവനചാല പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   േതാമാടചല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2011 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

3 അമത വിജയന മകള 23

4 അരചന വിജയന മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസാദ െക മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി ഭാര് 49

2 അക േബബി മകള 23

3 േഫബ േബബി മകള 20
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 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:G1-266/2019 24-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   ഇരളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവന ആലമറതില വീട,

വാളവയല പി.  ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇരളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഭാരതി, ആലമറതില വീട, വാളവയല പി. ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-12-2017  -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:G1-209/21 24-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   െനനമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ റി, വടേകടത്

വീട, അമലവയല പി. ഒ, എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െനനമണി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഫാതിമ,  വടേകടത്  വീട,  അമലവയല പി.  ഒ,,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-11-2018 -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 അജിത മകള 26

2 രവി മകന 42

3 ഉഷ മകള 37

4 സജിത മകള 30

5 മിനി മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാരതി ഭാര് 77

2 സേരനന എ. എം. മകന 61

3 ൈഷല മകള 53

4 വിജി എ. എം മകള 51

5 ഷീജ എ. എം മകള 48

6 ഷിനിേമാള മകള 45
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നമര:G1 -2632/21 24-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   ചീരല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപ എ. എ, ആലികല വീട

,  ചീരാല പി.  ഒ,   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചീരല വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ എ. അയപന, ആലികല വീട, ചീരാല പി. ഒ, , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-01-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.     ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1  നെറ

സംരകണതിലാണ. 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. 

 
നമര:G1-3712/21 24-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   െനനമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലന േകാടകന

േകാളനി  വീട,  െനേനനി  പി.  ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനനമണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഗീത പി. ബി., േകാടകന േകാളനി വീട,

െനേനനി പി. ഒ,, േബാധിപിച അേപക   െനനമണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2021 -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 ഫാതിമ വി. ഭാര് 77

2 ഹംസ വി. മകന 64

3 ഹൈസന വി. മകന 61

4 അബള അസീസ മകന 58

5 െമായീനകടി മകന 56

6 ഉൈബദ വി. മകന 53

7 ജമീല മകള 52

8 ൈമമനത് മകള 49

9 തലഹത് മകള 47

10 മജീദ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഞന പി. ഭാര് 26

2 അനിക എ. പി. മകള 3

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:G1-3710/21 24-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   പലപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം. നാരായണന മണലില

 വീട, േവലിയമം പി. ഒ,  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പലപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന എം. എന. തങപന, മണലില വീട, േവലിയമം പി. ഒ, ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2013 -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:G1-2234/21 24-11-2021
 
  സലതാന ബേതരി  താലകില    െനനമണി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   നാരായണന,

െകാചംേകാട വീട, അമലവയല പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനനമണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േകശവന െക., െകാചംേകാട വീട,

അമലവയല പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   െനനമണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2014  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

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. 

 
നമര:G1-3720/21 24-11-2021
 
  സലതാന ബേതരി  താലകില   പരേകാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ.  വി.  കര്ന

1 കല്ാണി മാതാവ 70

2 ഗീത പി. ബി. ഭാര് 45

3 അതല െക. മകന 21

4 ആകാശ െക. മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം. എന. തങപന മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശങരന മകന 67

2 േകശവന െക. മകന 60

3 ദാേമാധരന െക. മകന 55

4 പതിനി മകള 56

5 രാജന െക. മകന 53

6 ചനന െക. മകന 50
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,  അേപാഴത് വീട, മീനങാടി പി.  ഒ,  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പരേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനകടി,, അേപാഴത് വീട, മീനങാടി

പി. ഒ, , േബാധിപിച അേപക   പരേകാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-05-2021  -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:G1-3713/21 24-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   കപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാേകാ എം. വി,  മേലകളങ

ര വീട, മലങാവ പി. ഒ, എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കപടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െലജി, മേലകളങര വീട, മലങാവ പി. ഒ,, േബാധിപിച അേപക

കപടി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2021  -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:G1-3721/21 24-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   അമലവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജഷ എം. എസ,

മടര  വീട,  അമലവയല  പി.  ഒ,   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അമലവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിത െക. , മടര വീട, അമലവയല

പി. ഒ,  ,  േബാധിപിച അേപക   അമലവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര  1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  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 അനകടി ഭാര് 61

2 ബിന മകള 40

3 േബസില കര്ന മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െലജി ഭാര് 42

2 േബസില ചാേകാ മകന 22
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നമര:G1-2070/21 24-11-2021
 
  സലതാന ബേതരി താലകില   െനനമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മനയത് മതായി

മനയത്  വീട,  െനേനനി  പി.  ഒ,  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനനമണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന െപൗേലാസ എം. എം., മനയത് വീട,

െനേനനി പി. ഒ,, േബാധിപിച അേപക   െനനമണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-1973 -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 സിത െക. ഭാര് 37

2 ശിവരഞ് എം. ആര. മകന 7

3 ശിവദശ എം. ആര. മകന 5

4 േദവകി മകന 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലിയാമ എ. വി. ഭാര് 68

2 െപൗേലാസ എം. എം. മകന 50
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Sulthanbetheri Taluk

 
NOTICE

 
നമര:G1-314/21 25-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   െനനമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയം കറമാനിേകാട

വീട, െതാവരിമല പി. ഒ, എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനനമണി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഹസന, കറമാനിേകാട വീട, െതാവരിമല പി. ഒ,,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2009 -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:G1-2756/21 25-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   കിടങനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷന െകാടനക

ര വീട, കിടങനാട പി. ഒ, എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കിടങനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ചനമതി  ,  െകാടനകര വീട,  കിടങനാട പി.  ഒ,,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-01-2019 -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. 

 
നമര:G1 -3743/21 25-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   കപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാളിദാസ,  അരിെനലി വീട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹസന ഭരതാവ 70

2 ഖദീജ മകള 43

3 അഷറഫ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി ഭാര് 55

2 സബീഷ െക. ബി. മകന 33

3 സബിത െക. ബി. മകള 30
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,  മലങാവ പി.  ഒ.  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കപടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധ, അരിെനലി വീട, മലങാവ പി. ഒ. , േബാധിപിച അേപക

കപടി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021  -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:G1-3802/21 25-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   കപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവദാസ ഒ.എ, ഊടമഠതില

വീട, കപാടി പി. ഒ, എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കപടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സനിത ബി., ഊടമഠതില വീട, കപാടി പി. ഒ,, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.     ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1  നെറ

സംരകണതിലാണ. 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. 

 
നമര:G1-3742/21 25-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   പടചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലേഫാണസ പി.െജ

േകാേടല വീട,  കബനിഗിരി  പി.  ഒ,   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടചിറ വിേലജില   പേരതയെട മകള ആതിര എലിസബത് േടാം െക. എഫ.,

േകാേടല വീട, കബനിഗിരി പി. ഒ, , േബാധിപിച അേപക   പടചിറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ ഭാര് 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിത ബി. ഭാര് 50

2 സധീഷ േദവദാസ മകന 20

3 ഐശ്ര് േദവദാസ മകള 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:G1-3797/21 25-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   പരേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   മതായി,  മാമടതില

വീട, കാര്മാടി പി. ഒ, എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പരേകാടി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േമരി  എം.  പി.,  മാമടതില വീട,  കാര്മാടി  പി.  ഒ,,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2021 -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:G1-3800/21 25-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   പരേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ, അരിയാപറം വീട

, കാരചാല പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈഫസല എ., അരിയാപറം വീട, കാരചാല പി. ഒ.,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2020 -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:G1-3787/21 25-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   െനനമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ, അറകല വീട,

കരടിപാറ പി.  ഒ,  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനനമണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഹറ എ., അറകല വീട, കരടിപാറ പി. ഒ,, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-02-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

1 ആതിര എലിസബത് േടാം െക. എഫ. മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി എം. പി. ഭാര് 65

2 നവിദ മകള 39

3 മന മാതയ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഫസല എ മകന 49
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G1-3825/21 25-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   അമലവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപൗേലാസ പി. ഐ,

പാേറകാടില വീട,  കമേളരി  പി.  ഒ,  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അമലവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനകടി ,  പാേറകാടില വീട,

കമേളരി പി. ഒ,, േബാധിപിച അേപക   അമലവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2011 -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 സഹറ എ. ഭാര് 57

2 റഷീദ എ. മകന 40

3 നിഷാദ എ. മകന 37

4 ജസീന െക. മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനകടി ഭാര് 60

2 ഷീജ േമാടി മകള 40

3 േജാരജ് െപൗേലാസ മകന 34

4  ഷിേനാ െപൗേലാസ മകന 29
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