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NOTICE

 
നമര:സി2-8160/2021 18-11-2021
 
  പടാമി  താലകില   ഓങൂര ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവികടി  വാരസ്ാർ സി

വി   ചിറമംഗൂർ  വാരിയം  വീടിൽ  ,കളാടിപറ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഓങൂര ഒന് വിേലജില   പേരതയെട മകള പാറകടി

വാരസ്ാർ സി വി , ചിറമംഗുർ വാരിയം ,കളാടിപറ, േബാധിപിച അേപക   ഓങൂര ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാന

്തിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-03-2021 -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:സി2-8168/2021 18-11-2021
 
 പടാമി താലകില   മതതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാർ വി  െകാടമണ എന സലത

് പളിപറത് വീടിൽ , എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മതതല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീജ പി , പളിപറത്െകാടമണ ,പടാമി  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാറകടി വാരസ്ാർ സി വി മകള 73

2 അചത വാരിയർ സി വി മകന 70

3 സി വി ഉണികഷ വാരിയർ മകന 68

4 ചനേശഖരൻ മകന 66

5 മകനൻ സി വി മകന 62

6 ശിവദാസൻ സി വി മകന 60

7 രാധാലകി സി വി മകള 57

8 ജനാർദനൻ സി വി മകന 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ പി ഭാര് 47

2 അംബജാകി അമ മാതാവ 79

28th December 2021Revenue Department18707
____________________________________________________________________________________________________________________________
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നമര:സി2-8199/2021 18-11-2021
 
  പടാമി  താലകില   മതതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നഫീസ  മതതല എന സലത്

െകാടലിയിൽ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മതതല വിേലജില   പേരതയെട മകന ൈഫസൽ ബാബ െക , െകാടലിയിൽ,മതതല  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-10-2020  -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:സി2-8267/2021 18-11-2021
 
  പടാമി  താലകില   ഓങൂര രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാളി  െകാണർകര ,  ന

െരവൻ  കനത്  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഓങൂര രണ് വിേലജില   പേരതയെട മകന വിജയൻ ടി സി , െനരവൻ കനത

ത ,െകാണർകര  , േബാധിപിച അേപക   ഓങൂര രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടത

തി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2017 -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:സി2-8268/2021 18-11-2021
 
 പടാമി താലകില   ഓങൂര രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻകടി നായർ  വാടാനാംകറ

ശി  എന  സലത്  െവടകാടിൽപാലാട്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

3 അരൺ പി വി മകന 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഫസൽ ബാബ െക മകന 46

2 സാജിത ബീഗം സി മകള 42

3 അഹമദ ഷരീഫ മകന 41

4 മനീറൽ ഹഖ െക എം മകന 37

5 അസാ ബീവി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി മകള 59

2 ശാനകമാരി മകള 55

3 വിജയൻ ടി സി മകന 53

4 സബഹണ്ൻ മകന 47
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഓങൂര രണ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന സധാകരൻ

, െവടകാടിൽ പാലാട് ,വാടാനാംകറശി , േബാധിപിച അേപക   ഓങൂര രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവക

ാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2000 -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:സി2-8269/2021 18-11-2021
 
 പടാമി താലകില   ഓങൂര രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതാവതി അമ  വാടാനാംകറ

ശി എന സലത് െവടകാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഓങൂര രണ് വിേലജില   പേരതയെട മകന സധാകരൻ , െവടകാടിൽ പാലാട്

,വാടാനാംകറശി , േബാധിപിച അേപക   ഓങൂര രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടത

തി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-01-2019 -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:സി2-8304/2021 18-11-2021
 
 പടാമി താലകില   കപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി ഹരിദാസൻ  കമരെനൂർ െവള

ാളർ എന സലത പളിയാേശരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനകമാരി , പളിയാേശരി വീട ,െവളാളർ

,കമരെനൂർ , േബാധിപിച അേപക   കപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരട

ും  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2017  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സധാകരൻ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സധാകരൻ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി ഭാര് 70

2 ശശികല എച് മകള 53

3 ഇന എച് മകള 48
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നമര:സി2-8363/2021 18-11-2021
 
 പടാമി താലകില   പടാമി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങചൻ  ആശാനിലയം വീടിൽ  ,പടാമി

എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പടാമി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആശ പി ആർ , ആശാനിലയം ,പടാമി , േബാധിപിച അേപക   പടാമി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആശ പി ആർ ഭാര് 55

2 തനീഷ ടി മകന 35

3 തഷാര എ ടി മകള 27
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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
No: C2-8509/2021 25-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Biju C V Chathamkulathil House,Choorakkode,, Vallapuzha

Village, Pattambi Taluk of Palakkad District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before various

puroses in respect of the legal  heirs of late Velayudhan Chathamkulathil House,Choorakkode, who expired on 30-03-2019

and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said

late Velayudhan. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Hence, it is

proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims.

objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar ,

Pattambi within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications

and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: C2-8367/2021 25-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Fathimath Suhara M Mannarkunnath,Kulukkallur, Kulukkallur

Village, Pattambi Taluk of Palakkad District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before various

purposes in respect of the legal  heirs of late Mannarkunnath Abdul Jabbar Mannarkunnath House, Kulukkallur who expired

on 13-06-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal

heirs of the said late Mannarkunnath Abdul Jabbar. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this

to the applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said

members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in

person before the Tahasildar , Pattambi within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government

Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Indulekha Daughter 47

2 Biju C V Son 45

3 Aju C V Son 43

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Fathimath Suhara M Wife 32

2 Muhammed Ali M Son 15

3 Fathima Safa M Daughter 10
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നമര:സി2-8377/2021 25-11-2021
 
 പടാമി താലകില   ആനകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ എമാനിരി ഡി െക  ഗൗരികന്

മഠം വീടിൽ ,ആനകര   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആനകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലത    സി എസ ,  ഗൗരികന് മഠം ,ആനകര  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021  -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:സി2-8378/ 2021 25-11-2021
 
 പടാമി താലകില   ആനകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ എം പി  മാടമൽ പറമിൽ

വീടിൽ,  മണിയംെപരമലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    ആനകര  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  യേശാദ  ,  മാടമൽ പറമിൽ

,മണിയംെപരമലം , േബാധിപിച അേപക   ആനകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2019 -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:സി2-8437 /2021 25-11-2021
 
 പടാമി താലകില   തിരമിറേകാട രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ  ശീനിലയം വീടി

ൽ ,പളിപാടം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരമിറേകാട രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രതി സേരനൻ , ശീനിലയം ,പളിപാടം

,ചാഴിയാടിരി , േബാധിപിച അേപക   തിരമിറേകാട രണ്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

4 Ajmal M Son 7

5 Amina Mother 64

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലത സി എസ ഭാര് 45

2 കഷകമാർ ഡി െക മകന 17

3 സാവിതി അനർജനം മാതാവ 77

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 യേശാദ ഭാര് 47

2 മനീഷ എം പി മകന 25

3 മഞഷ മകള 21
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വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രതി സേരനൻ ഭാര് 60

2 സജീഷ സേരനൻ മകന 36

3 രജിത സേരനൻ മകന 28
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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7479/2021 25-11-2021
 
 പടാമി താലകില  പരതര വിേലജില മംഗലം എന സലത് മംഗലംപറമിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപാ

യ   താമി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന    ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് കാളി  മംഗലംപറമിൽ മംഗലം പരതര വിേലജ േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  08-03-2003-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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:സി2-8150/2019 25-11-2021
 
  പടാമി താലകില  കലകൂര വിേലജില തതനംപളി എന സലത് െപറപളത് വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  പരമൻ എഴതശൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള നാരായണി  െപറപളത് തതനംപളി േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-09-1972-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കാളി ഭാര് 67

2 ബിന മകള 38

3 വിപിൻദാസ മകന 33

4 ബിനേമാൾ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി മകള 78

2 കഷെനഴതശൻ മകന 71

3 രാജൻ മകന 65

4 ജാനകി (മരണെപട മകൻ ശങരെനഴതശൻ എനയാളെട
ഭാര്)

- 73

5 ശാനകമാരി (മരണെപട മകൻ ശങരെനഴതശൻ
എനയാളെട മകൾ)

- 54

6 പരേമശ്രൻ (മരണെപട മകൻ ശങരെനഴതശൻ
എനയാളെട മകൻ)

- 51
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7 ഹരിദാസ (മരണെപട മകൻ ശങരെനഴതശൻ എനയാളെട
മകൻ)

- 49

8 രാമകഷൻ പി (മരണെപട മകൻ ശങരെനഴതശൻ
എനയാളെട മകൻ)

- 47

9 മേനാജ കമാർ (മരണെപട മകൻ ശങരെനഴതശൻ
എനയാളെട മകൻ)

- 39

10 ശീജ (മരണെപട മകൻ ശങരെനഴതശൻ എനയാളെട
മരണെപട മകൻ സത്ാനനെൻറ ഭാര്)

- 39

11 കഷ ദാസ പി (മരണെപട മകൻ ശങരെനഴതശൻ
എനയാളെട മരണെപട മകൻ സത്ാനനെൻറ മകൻ)

- 10

28th December 2021Revenue Department18715
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