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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:859/2022 21-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   ഏലങനപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവസി. സി. എസ  ചതംപറമിൽ വീട

് വലാർപാടം, എറണാകളം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ലഭികനതിന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏലങനപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി , ചതംപറമിൽ വീട വലാർപാടം,

എറണാകളം , േബാധിപിച അേപക   ഏലങനപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2021 -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 േമരി ഭാര് 76

2 ആനണി മകന 49

3 േസവ്ർ മകന 47

4 ഐബി മകള 44

5 സാബ ഭരതാവിനെറേയാ ഭാര്യേടേയാ
മനബനതിെല പതൻ

40
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച് 2 -833 /2022 24-01-2022
 
  െകാചി   താലകില   കമളങി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േജാൺ േഗാഡെഫ പി  ജി

,പതകാടേഞരി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയിൽ    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് േമരി എലിസബത്   േബാധിപിച അേപക   കമളങി  വിേലജ ഓഫീസര

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

 
നമര:എച് 2-691/2022 / ഡി ഡിസ 28-01-2022
 
  െകാചി   താലകില   േഫാർട്െകാചി   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ വിലിങടൺ

,ഓടതകൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ     ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് മിനി േജാസ െക െജ  േബാധിപിച അേപക   േഫാർട്െകാചി  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി എലിസബത് ഭാര് 78

2 ൈഷൻ എന ആനണി     (മരണെപട മകൾ
സിനിേഗാഡേഫയെട ഭർതാവ )

മകളെട ഭർതാവ 59

3 ഷിമ ആനണി                  (മരണെപട മകൾ
സിനിേഗാഡേഫയെട മകൾ )

പൗതി 27

4 ഷിയ ആനണി                 (മരണെപട മകൾ
സിനിേഗാഡേഫയെട  മകൾ )

പൗതി 20

5 സിബി േഗാഡെഫ മകള 51

6 േജാൺസൺ േജാർജ്     (മരണെപട മകൾ സിജി
േഗാഡേഫയെട ഭർതാവ )

മകളെട ഭർതാവ 56

7 അമൽരാജ െക േജാൺസൺ     (മരണെപട മകൾ സിജി
േഗാഡേഫയെട മകൻ )

പൗതൻ 22

8 ഹാരിഷ  െക േജാൺ                  (മരണെപട മകൾ സിജി
േഗാഡേഫയെട മകൻ )

പൗതൻ 18
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മിനി േജാസ െക െജ ഭാര് 58

2 ഗിൽബർട് േജാസഫ മകന 30

3 െമർവിൻ േജാസഫ മകന 28
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:11296/2021 10-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   എടവനകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞൻെപണ്   കടതറ വീടിൽ

എടവനകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   HOUSING  േബാർഡിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    എടവനകാട  വിേലജില   പേരതയെട  മകന സേരനൻ ,  കടതറ  വീടിൽ

എടവനകാട , േബാധിപിച അേപക   എടവനകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-11-1986 -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:1541/2022 08-02-2022
 
 െകാചി  താലകില   കമലാഞി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി.എസ േമാഹനൻ  െവളിപറമിൽ

HOUSE കമളങി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപാതവായ ആവശ്ങൾക്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കമലാഞി വിേലജില   പേരതനെറ മകന പാർതൻ വി.എം., െവളിപറമിൽ

HOUSE കമളങി , േബാധിപിച അേപക   കമലാഞി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2021 -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. 

 
നമര:13412/2021 14-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരനൻ മകന 64

2 മണി മകള 62

3 സധാകരൻ മകന 54

4 രവി മകളെട ഭർതാവ 54

5 ആതിര പൗതി 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാർതൻ വി.എം. മകന 40

2 പീതി. വി.എം. മകള 35
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 െകാചി  താലകില   എടവനകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽസലാം െക.എ. കിഴേകവീടി

ൽ എടവനകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടവനകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സഹീർ റാഷിദ െക.എ., കിഴേകവീടിൽ എടവനകാട ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-01-2019 -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:1168/2022 29-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   േതാപംപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജൈമല െക.െജ  CC-12/905, െചടിയാട

ു പറമ് , കപലണിമക്, മടാേഞരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതാപംപടി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അബൽമജീദ , CC-12/905, െചടിയാട

പറമ് , കപലണിമക്, മടാേഞരി , േബാധിപിച അേപക   േതാപംപടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര

താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  3 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. 

 
നമര:1498/2022 07-02-2022
 
  െകാചി   താലകില   േഫാരടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.പി.നവീൻകമാർ  CC-

1/1653,അമരാവതി  േറാഡ   േഫാർട്െകാചി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േഫാരടെകാചി വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ

രാജേശഖരൻ െക.പി. , CC-1/1653,അമരാവതി േറാഡ  േഫാർട്െകാചി , േബാധിപിച അേപക   േഫാരടെകാചി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

03-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഹറ അബൽകരീം മാതാവ 71

2 സകീന അബൽസലാം ഭാര് 45

3 സഹീർ േറാഷൻ െക.എ. മകന 25

4 സഹീർ റാഷിദ െക.എ. മകന 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജലീൽ െക.എ പിതാവ 61

2 ഹയറനിസ മാതാവ 56

3 അബൽമജീദ ഭരതാവ 41

4 മഫിദ പി.എ മകള 13
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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. 

 
നമര:13024/2021 13-12-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഇടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സലഭ പഷരൻ  കിടങേനഴത് HOUS

E  െചറവളി  നാരായണൻ  േറാഡ,  െപരമടപ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടെകാചി വിേലജില    മകന സനിൽകമാർ പി.പി. ,

കിടങേനഴത് HOUSE െചറവളി നാരായണൻ േറാഡ, െപരമടപ്  ,  േബാധിപിച അേപക   ഇടെകാചി  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-

06-2021 -ല മരണെപടതായം  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:257/2022 11-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   ഇടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധീർ. എൻ.െക  നികതിൽ വീടിൽ

, െപരമടപ്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീത.െക.പി. സേഹാദരി 69

2 െക.പി.രാധാകഷൻ സേഹാദരൻ 68

3 െക.പി.രേപഷ സേഹാദരൻ 63

4 െക.പി.ചനേശഖരൻ സേഹാദരൻ 60

5 െക.പി.രാജേശഖരൻ സേഹാദരൻ 58

6 െക.പി.വാസൻ സേഹാദരൻ 57

7 െക.പി.രാമകഷൻ സേഹാദരൻ 55

8 െക.പി.ബീന േമാഹൻ സേഹാദരി 52

9 െക.പി.ഇനേശഖർ സേഹാദരി 47

10 െക.പി.േസാമേശഖരൻ സേഹാദരൻ 53

11 കഷൻ സേഹാദരൻ 76

12 ഹരിദാസ അനനിരവൻ 47

13 നാഗൻ സേഹാദരൻ 74

14 സനിൽകമാർ അനനിരവൻ 45

15 പിയ പി അനനിരവൾ 21

16 പണവ പസനൻ അനനിരവൻ 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനിൽകമാർ പി.പി. മകന 50

2 സജിതകമാർ. െക.പി. മകന 48

5652 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



സർടിഫികറിനായി   ഇടെകാചി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജിത എൻ എസ , നികതിൽ വീടിൽ, െപരമടപ് ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-01-2016 -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. 

 
നമര:513/2022 15-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   ഇടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈകരളി കരണാകരൻ  പളിപറമി

ൽ  HOUSE  ഇടെകാചി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടെകാചി വിേലജില   പേരതയെട മകന അജിത് കമാർ , പളിപറമിൽ HOUSE

ഇടെകാചി , േബാധിപിച അേപക   ഇടെകാചി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2019 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജിത എൻ എസ മകന 38

2 സജിത മകള 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മിനിേമാൾ മകള 57

2 അജിത് കമാർ മകന 52

3 ശാനിനി മകള 50

4 മായ മകള 48
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:13412/2021 14-12-2021
 
 െകാചി  താലകില   എടവനകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽസലാം െക.എ. കിഴേകവീടിൽ

, എടവനകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടവനകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സഹീർ റാഷിദ െക.എ., കിഴേകവീടിൽ, എടവനകാട ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-01-2019 -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:11296/2021 10-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   എടവനകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞൻെപണ്  കടതറ  HOUSE

എടവനകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  HOUSING BOARD ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടവനകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന സേരനൻ , കടതറ  HOUSE എടവനകാട , േബാധിപിച

അേപക   എടവനകാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-11-1986 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഹറ അബൽകരീം മാതാവ 71

2 സകീന അബൽസലാം ഭാര് 45

3 സഹീർ േറാഷൻ െക.എ. മകന 25

4 സഹീർ റാഷിദ െക.എ. മകന 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരനൻ മകന 64

2 മണി മകള 62

3 സധാകരൻ മകന 54

4 രവി മകളെട ഭർതാവ 54

5 ആതിര പൗതി 21
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