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NOTICE

 
നമര:H1-3113/2021 22-11-2021
 
  മാനനവാടി  താലകില    എടവക  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അബബകർ.എ.പി  ,S/O

അമദ,അരീകപറത് വീട,എളമനം പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടവക വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആമിന, അരീകപറത് വീട,എളമനം പി.ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള 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:എച് 1-3156/2021 25-11-2021
 
 മാനനവാടി താലകില   െചറകറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതായി വടെക േചറാനിയിൽ

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

സർടിഫികറിനായി   െചറകാടർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഔേസപ് സി.എം, േചറാനിയിൽ വീട,െചറകാടർ  പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-1996 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം ഭാര്യം മരണെപട 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 ആമിന ഭാര് 62

2 അലീമ മകള 46

3 ലതീഫ.എ.പി മകന 43

4 റജീന മകള 40

5 നജമത്.എ.പി മകള 38

6 നിസാർ.എ മകന 35

7 സറീന.എ.പി മകള 34

8 സാജിത മകന 32

9 സീനത്.എ.പി മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ മകന 76
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നമര:H1-3156/2021 25-11-2021
 
 മാനനവാടി താലകില   െചറകറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതസ് W/O മതായി,േചറാനിയിൽ

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

സർടിഫികറിനായി   െചറകാടർ വിേലജില   പേരതയെട മകന ഔേസപ്.സി.എം, േചറാനിയിൽ വീട,െചറകാടർ  പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-02-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം  ഭർതാവം 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:എച് 1-3123/2021 25-11-2021
 
  മാനനവാടി  താലകില    നൂരനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക.െജ.പൗേലാസ

S/O  േജാസഫ,കരിശിങൽ   വീട,നൂർനാട  പി.ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നൂരനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജായി.പി,

കരിശിങൽ  വീട,നൂർനാട പി.ഒ േബാധിപിച അേപക   നൂരനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വ

ിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-10-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം

ഭാര്യം മരണെപട 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. 

2 േമരി േജാസഫ മകള 64

3 അന മകള 60

4 ഔേസപ് സി.എം മകന 56

5 േതസ്(മരണെപട  മകെൻറഭാര്) മകെന ഭാര് 55

6 മിനി(മരണെപട  മകെൻറ മകള) പൗതി 36

7 ലിസി(മരണെപട  മകെൻറ മകള) പൗതി 33

8 ജിന(മരണെപട  മകെൻറ മകള) പൗതി 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ മകന 76

2 േമരി േജാസഫ മകള 64

3 അന മകള 60

4 ഔേസപ്.സി.എം മകന 56

5 േതസ് (മരണെപട  മകെന ഭാര്) മകെന ഭാര് 55

6 മിനി  (മരണെപട  മകെന  മകള) പൗതി 36

7 ലിസി  (മരണെപട  മകെന  മകള) പൗതി 33

8 ജിന  (മരണെപട  മകെന  മകള) പൗതി 29
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നമര:എച് 1-3115/2021 25-11-2021
 
  മാനനവാടി  താലകില    മാനനവാടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എം.ജഗദീഷ  S/O

െക.എം.വിജയരാഘവൻ,പശാനി   ഹൗസ,മാനനവാടി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാനനവാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിനയ.െക,

പശാനി  ഹൗസ,മാനനവാടി  േബാധിപിച അേപക   മാനനവാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാവ 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:എച് 1-3116/2021 25-11-2021
 
  മാനനവാടി താലകില   തവിഞാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകശവൻ ,ഉറകഴിയിൽ വീട

,വിമലനഗർ പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    തവിഞാല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ചനൻ, ഉറകഴിയിൽ വീട,  േബാധിപിച അേപക

തവിഞാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-01-1992  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം ഭാര്യം 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിസി പൗേലാസ മകള 60

2 േജായി മകന 57

3 ആൻസി കര്ൻ മറപളി മകള 56

4 ബാബ േപാള മകന 54

5 സിസർ  ലൗലി മകള 50

6 സാജ േപാള മകന 49

7 െജസി േപാള മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിനയ.െക ഭാര് 48

2 ജഗനാഥ.െജ മകന 23

3 ശീലത .െക.എ മാതാവ 74

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനൻ മകന 69

2 സേരാജിനി മകള 66

3 ഓമന മകള 65
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നമര:എച് 1-3158/2021 29-11-2021
 
  മാനനവാടി  താലകില   െചറകാടർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.ആർ.സബരാമൻ S/O

രാമനാരായണൻ  പി.എസ,കാടപളി,െചറകാടർ   പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െചറകാടർ  വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  ലകി,

കാടപളി,െചറകാടർ  പി.ഒ  േബാധിപിച അേപക   െചറകാടർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള 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:H1-3159/2021 29-11-2021
 
 മാനനവാടി താലകില   െചറകാടർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.െക.നാരായണൻ S/O ടി,വി.കഷ

ൻ  നമ്ാർ,മനികയിൽ  പതിയവീട,െചറകാടർ  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറകാടർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ലത.എം,

മനികയിൽ പതിയവീട,െചറകാടർ പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   െചറകാടർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള

മരണെപട 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:എച് 1-2623/2021 23-09-2021
 
  മാനനവാടി  താലകില ,   മാനനവാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമണികടി.പി.െക W/O

വി.കഞികഷൻ,ശീകഷ നിവാസ,ബി.സീറ്,മാനനവാടി  പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാനനവാടി വിേലജില   പേരതയെട മകള സരിത.െക.വി,

4 ബാലൻ മകന 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി ഭാര് 76

2 ജയരാമൻ.പി.എസ മകന 52

3 ഉമാമേഹശ്രൻ.പി.എസ മകന 50

4 അനനസബഹണ്ൻ.പി.എസ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത.എം ഭാര് 54

2 അശ്തി.എം മകള 23

3 ആതിര.എം മകള 22
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D/O വി.കഞികഷൻ,ശീകഷ നിവാസ,ബി.സീറ്,മാനനവാടി പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   മാനനവാടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകളം  ഭർതാവം  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരിത.െക.വി മകള 55

2 സാജൻ േവലാണി മകന 52

3 സാൻേജായി െക.വി മകന 44
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Wayanad District

 
Mananthavady              Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H1-1641/2020 03-12-2021
 
  മാനനവാടി  താലകില    െവളമണ  വിേലജിൽ   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കയമ  ആറാംേചാടിൽ,

ആറാംേചാടിൽ  വീട,െമാതകര,െകാടാരകന്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െവളമണ  വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  കങി,

ആറാംേചാടിൽ വീട,െമാതകര,െകാടാരകന് േബാധിപിച അേപക   െവളമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2003  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള മരണെപട അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:H1-3316/2021 04-12-2021
 
  മാനനവാടി  താലകില   െവളമണ വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എ.െക.നാരായണി  അമ

മ  പളിഞാൽകണി  ഹൗസ,പളിഞാൽ,െവളമണ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളമണ വിേലജില   പേരതയെട മകന എ.െക.േപംനാഥ,

െപാനി ഹൗസ,പളിഞാൽ,െവളമണ, േബാധിപിച അേപക   െവളമണ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം

ഭർതാവം മരണെപട 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കങി ഭാര് 69

2 അമിണി മകള 44

3 ബാബ മകന 39

4 ഇനിര മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപംനാഥ.എ.െക മകന 70

2 ശങരൻ.എ.െക മകന 62

3 സത്ഭാമ.എ.െക മകള 59

4 രാമചനൻ.എ.െക മകന 50
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നമര:H1-3323/2021 05-12-2021
 
 മാനനവാടി താലകില,   െതാണരനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷ കറികാടിൽ, കനിയി

ൽ വീട ,മകിയാട പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതാണരനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷറഫദീൻ, കനിയിൽ വീട ,മകിയാട പി.ഒ േബാധിപിച

അേപക   െതാണരനാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-11-2006 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം ഭർതാവം 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:H1-3322/2021 05-12-2021
 
 മാനനവാടി താലകില   എടവക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യസഫ.ബി S/O കഞബള,ബാരിക

ൽ  ഹൗസ,എടവക.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടവക വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബാസിൽ.ബി, ബാരികൽ  ഹൗസ,എടവക.പി.ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന   31-10-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ 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. 

 

5 ഷിജി.വി.െജ(പേരതയായ മകളെട മകള) പൗതി 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാസർ മകന 59

2 ഷറഫദീൻ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അലീമ മാതാവ 76

2 സാറ ഭാര് 48

3 ബാസിമ.ബി മകള 27

4 ബാസിൽ.ബി മകന 23
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