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NOTICE

 
നമര:G1-465/2021 22-12-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   സലതാനബേതരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനന െക

.  കരിയാടില  വീട,  സലതാന  ബേതരി  പി.  ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   സലതാനബേതരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഇനിര

എം., കരിയാടില വീട, സലതാന ബേതരി പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   സലതാനബേതരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2020 -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:G1-4080/2021 22-12-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   കിടങനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. ൈവ. േജാരജ്,

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിടങനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിേനായ െക. ജി., കളരികല വീട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-03-2008 -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:G1-4082/2021 22-12-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര എം. ഭാര് 60

2 രജനി െക. മകള 38

3 രാേജഷ െക. മകന 35

4 െക. േദവകിയമ മാതാവ 80

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഏലിയാമ ഭാര് 66

2 ബിേനായ െക. ജി. മകന 46

3 ജിനി മകള 44

4 സിനി െക. ജി. മകള 41

28th December 2021Revenue Department18903
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 സലതാന ബേതരി താലകില   നടവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാേദവി. എം. വി ,

െവളളിലാട്  വീട,  നടവയല പി.  ഒ,  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടവയല വിേലജില   പേരതയെട മകന ധേനഷ ദിവാകരന, െവളളിലാട് വീട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-2021 -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- 4091/2021 22-12-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   െനനമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആസ് കഴിേയങല വീട

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

സർടിഫികറിനായി   െനനമണി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മഹമദ കടി, കഴിേയങല വീട, കരടിപാറ പി. ഒ, ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2021 -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:G1-4078/2021 22-12-2021
 
  സലതാന ബേതരി  താലകില   പടചിറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപിക  എം.  ജി

െകാലംകടിയില വീട, െചറപാലം പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടചിറ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േപാള െക. േജകബ, െകാലംകടിയില

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

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

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര   1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ  നലകനതില  ആരെകങിലം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദിവ് എന. ഡി. മകള 33

2 ധേനഷ ദിവാകരന മകന 32

3 ഭാവന ദിവാകരന മകള 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ കടി ഭരതാവ 63

2 സമയ െക. എം. മകള 33

3 മഹസീന മകള 32

4 ൈസനദീന െക. മകന 22
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ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G1-4153/2021 22-12-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   അമലവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീനകടി െക. പ

ി കാഞിരംേപാകില വീട, നരികണ് പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അമലവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആമിന െക., കാഞിരംേപാകില വീട,

നരികണ് പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   അമലവയല 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:G1-4081/2021 22-12-2021
 
  സലതാന ബേതരി താലകില   െനനമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. െമായീനകടി,

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനനമണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന റസാക്, കാടികളങര വീട, െതാവരിമല

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-07-2011  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േപാള െക. േജകബ ഭരതാവ 53

2 എബി േപാള മകന 20

3 വരഗീസ േപാള മകന 14

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആമിന െക. ഭാര് 59

2 ആസിഫ ബാബ െക. പി. മകന 41

3 അബല ആരിഫ െക. പി. മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ കടി മകന 64

2 ഹംസ മകന 57

3 റസാക് മകന 49

4 കദീജ മകള 49

28th December 2021Revenue Department18905
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നമര:G1-4084/2021 22-12-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   അമലവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വരഗീസ േതാമസ

, േകാമലയില വീട, കളത് വയല പി. ഒ,  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അമലവയല വിേലജില   പേരതനെറ മകന േതാമസ വരഗീസ, േകാമലയില

വീട, കളത് വയല പി. ഒ, , േബാധിപിച അേപക   അമലവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-02-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G1-4087/2021 22-12-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   െനനമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖാലിദ, പാടതംപീടികകല

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

സർടിഫികറിനായി   െനനമണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജൈമല , പാടതംപീടികകല വീട, ചളളിേയാട പി. ഒ.,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-12-2016 -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:G1-4161/2021 22-12-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   പലപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രന സി. എസ,

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഓമന , ചളളിയാട് വീട, േവലിയമം പി. ഒ,,

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനമ വരഗീസ ഭാര് 73

2 േതാമസ വരഗീസ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജൈമല ഭാര് 37

2 നജമ ഫരസാന പി. പി. മകള 19

3 നഹ ലഫാതിമ പി. പി. മകള 11

4 മഹമദ നാസിഫ മകന 8

5 െമായ പിതാവ 73

6 ൈസനബ മാതാവ 68
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േബാധിപിച അേപക   പലപളി 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:G1-4175/2021 22-12-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   കപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാസര, നാടകലിംഗല വീട

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

സർടിഫികറിനായി   കപടി വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ ഇബാഹിം എന, നാടകലിംഗല വീട, കപാടി പി. ഒ.,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2021 -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:G1-3812/2021 22-12-2021
 
  സലതാന  ബേതരി  താലകില    െനനമണി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െമായ  എം

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനനമണി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഷാഹിറ, തറയില  വീട, െതാവരിമല പി.

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    30-05-2007  -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 ഓമന ഭാര് 70

2 ദീപ മകള 44

3 ഷീബ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കദീജ സേഹാദരി 67

2 ഇബാഹിം എന. സേഹാദരൻ 66

3 മഹമദ ബഷീര എന. െക. സേഹാദരൻ 60

4 ഉസാന എന. െക. സേഹാദരൻ 59

5 സഹറ മജീദ സേഹാദരി 51

28th December 2021Revenue Department18907
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നമര:G1-3814/2021 22-12-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   െനനമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനബ തറയില വീട

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

സർടിഫികറിനായി   െനനമണി വിേലജില   പേരതയെട മകള ഷാഹിറ എം. എം, തറയില വീട, െതാവരിമല പി. ഒ,,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-01-2012 -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:G1-2921/2021 22-12-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   അമലവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ശങണി, ചീേങര

ി  ൈടബല  േകാളനി  വീട  ,  അമലവയല  പി  .  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അമലവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മാധവി ,

ചീേങരി ൈടബല േകാളനി വീട ,  അമലവയല പി .  ഒ,  േബാധിപിച അേപക   അമലവയല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2021 -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 റംല റസാഖ മകള 46

2 ഷാഹിറ എം. എം. മകള 43

3 റഷീന മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റംല റസാഖ മകള 46

2 ഷാഹിറ എം. എം. മകള 43

3 റഷീന മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മാധവി ഭാര് 66

2 സേരഷ എസ. മകന 48

3 രേമഷ എസ. മകന 46

4 ബിേനഷ എസ. മകന 45
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