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NOTICE

 
നമര:ബി3-12225/2021 04-02-2022
 
 പറവര താലകില   മതകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ.െക.ടി, േതാമസ മകന, കടാല

,  ഓണതകാട,  മതകനം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മതകനം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് േബബി േജാസ, കടാല, ഓണതകാട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതെന 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:ബി3-5233/2021 04-02-2022
 
  പറവര താലകില   ഏലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസനകമാര, ശീകഷ ഭവന, ഏലര

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഏലര വിേലജില   പേരതെന ഭാര് േപമലത.സി, ശീകഷ ഭവന, ഏലര  േബാധിപിച അേപക   ഏലര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2012 -ല

മരണെപടതായം പേരതെന 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:ബി3-7372/2021 04-02-2022
 
  പറവര  താലകില    േകാടവളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സി.എച്.രഞിത്,

േഡാ.സി.എച്.നാരായണന മകന,  ബീസ വീട,  വളളവളളി,  േകാടവളളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടവളി വിേലജില   പേരതെന ഭാര്

മഹിജ,  ബീസ വീട,  വളളവളളി,  േകാടവളളി   േബാധിപിച അേപക   േകാടവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േബബി േജാസ ഭാര് 73

2 ബിയാടിസ ൈടറസ മകള 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േപമലത.സി ഭാര് 53

2 ആതിര പസനന മകള 25
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അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2018  -ല

മരണെപടതായം പേരതെന 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:ബി3-9333/2021 09-02-2022
 
 പറവര താലകില   േകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാചാപി മാധവന, െകാചാപി മകന

, തമിപറമില (െചതികാട്) വീട, ൈകതാരം, േകാടവളളി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടവളി വിേലജില   പേരതെന മകന രാജീവ.ടി.എം,

തമിപറമില (െചതികാട്) വീട,  ൈകതാരം, േകാടവളളി  േബാധിപിച അേപക   േകാടവളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2003 -ല

മരണെപടതായം പേരതെന 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:ബി3-10322/2021 09-02-2022
 
 പറവര താലകില   മതകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവി, ദാേമാദരന മകന, കാടിപറമില

വീട,  മാല്ങര,  മതകനം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മതകനം വിേലജില   പേരതെന മരണെപട മകള കസമതിെന മകള സൗമ്,

പലാരകാട് വീട, മാല്ങര, മതകനം, േബാധിപിച അേപക   മതകനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-12-2018 -ല മരണെപടതായം

പേരതെന 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 േഡാ.പി.ലീലാവതി മാതാവ 78

2 മഹിജ ഭാര് 46

3 നമത മകള 16

4 ൈനനിക മകള 8

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഭാരഗവി ഭാര് 80

2 ഉഷ മകള 64

3 കനകം മകള 58

4 രാജീവ മകന 55

5 സിന മകള 50

6 ഫമിലദത് മകന 47
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നമര:ബി3-5944/2021 04-02-2022
 
 പറവര താലകില   ഏലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞേമാന.എം.െക, അരിേപപാടത് വീട

,  ഏലര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏലര വിേലജില   പേരതെന ഭാര് േബബി, അരിേപപാടത് വീട, ഏലര, േബാധിപിച അേപക

ഏലര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-01-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതെന 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:ബി3-355/2022 14-02-2022
 
 പറവര താലകില പതനേവലികര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജലിയ എം.എഫ  ഫാനസിസ ഭാര്

, ൈകമാതരതി വീട, പതനേവലികര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതനേവലികര വിേലജില   പേരതയെട മകള െജയിന ഫാനസിസ.െക.എഫ,

ൈകമാതരതി വീട,  പതനേവലികര  േബാധിപിച അേപക   പതനേവലികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി ജലിയ എം.എഫ   22-12-2021 -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:ബി3-307/2022 14-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലളിത മകള 59

2 ലത മകള 57

3 രാധ മകള 53

4 ശാന മകള 51

5 സൗമ് (മരണെപട മകള കസമതിെന മകള) - 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േബബി ഭാര് 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െജസിന.െക.എഫ മകന 60

2 േജായസി ഫാനസിസ.െക മകള 58

3 െജയിന ഫാനസിസ.െക.എഫ മകള 56

4 േജാജന ഫാനസിസ.െക മകന 54
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പറവര   താലകില   വരാപഴ  വിേലജില   താമസിചവരെവ   അനരിചേപായ വിലാസിനി,  സബഹണന.െക.സി ഭാര്

,  കാടില വീട, മണംതരത്, വരാപഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജാരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വരാപഴ വിേലജില   പേരതയെട മകന രതീഷ.െക.എസ, കാടില വീട, മണംതരത്

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

സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടി    വിലാസിനി   14-05-2007  -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:ബി3-449/2022 16-02-2022
 
 പറവര താലകില   പതനേവലികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാസമ മാതയ, പി.ടി.മാതയ ഭാര്,

പാനികളങര  വീട,  കതിയേതാട,  പതനേവലികര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതനേവലികര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ

പി.ടി.മാതയ, പാനികളങര വീട, കതിയേതാട, പതനേവലികര  േബാധിപിച അേപക   പതനേവലികര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി േറാസമ

മാതയ    24-07-2017  -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:ബി3-9353/2022 16-02-2022
 
  പറവര താലകില ഏലര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ടീസ േജാണ, േതാമസ േജാണ ഭാര്,

ൈതപറമില,  െതകംഭാഗം,  ഏലര എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏലര വിേലജില   പേരതയെട മകന ജസിന.ടി.െജ, ൈതപറമില, െതകംഭാഗം,

ഏലര  േബാധിപിച അേപക   ഏലര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി  ടീസ േജാണ  11-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാേജഷ.െക.എസ മകന 49

2 രതീഷ.െക.എസ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി.ടി.മാതയ ഭരതാവ 81

2 ബിനി മാതയസ മകന 52

3 ബിനസി മാതയസ മകള 50

4 ബിറി മാതയസ എന സിറീന ബീഗം മകള 48

5 ബിേജായ മാതയസ മകന 44
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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:ബി3-11521/2021 16-02-2022
 
 പറവര താലകില കരമാൂര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േജാസഫ െലസ ലി.വി.പി,   സി.ടി.പീറ

ര  മകന, െവളിയില വീട, കരമാൂര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരമാൂര  വിേലജില   പേരതെന മകന അലന വരഗീസ, െവളിയില വീട,

കരമാൂര   േബാധിപിച  അേപക   കരമാൂര   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതെന 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:ബി3-10829/2021 16-02-2022
 
 പറവര താലകില   മതകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനപന,  കഷനകടി മകന, മാസംപടന

ന  വീട,മാല്ങര,  മതകനം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മതകനം വിേലജില   പേരതെന മകന ഷബിന എം.എസ, മാസംപടന വീട,

മാല്ങര, മതകനം  േബാധിപിച അേപക   മതകനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന 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 േറാബി.ടി.െജ (േറാബിന) മകന 60

2 ഷീബ മകള 58

3 ഡികണ മകന 56

4 ജസിന.ടി.െജ മകന 54

5 ഡീന മകള 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഓമന േജാസഫ െലസ ലി ഭാര് 52

2 അലന വരഗീസ മകന 29

3 അഞ മരിയ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാന ഭാര് 62

2 ഷാന മകന 45
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നമര:ബി3-12218/2021 04-02-2022
 
 പറവര താലകില കടങൂര വിേലജില താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  ബഷീര.െക.െക,   കഞമഹമദ മക

ന, മടതില വീട, കിഴേക കടങൂര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടങൂര വിേലജില   പേരതെന  ഭാര് നദീറ, മടതില വീട, കിഴേക കടങൂ

ര   േബാധിപിച  അേപക കടങൂര വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മ

രണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന 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:ബി3-573/2022 05-02-2022
 
 പറവര താലകില   േകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീന.ടി.എം, െകാചപി മാധവന മകള

,  തമിപറമില  (െചതികാട്),  ൈകതാരം,  േകാടവളളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടവളി വിേലജില   പേരതയെട മാതാവ ഭാരഗവി,

തമിപറമില (െചതികാട്), ൈകതാരം, േകാടവളളി  േബാധിപിച അേപക   േകാടവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി  ബീന.ടി.എം  25-07-2008 -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:ബി3-247/2022 09-02-2022
 
 പറവര താലകില   പതനേവലികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരമിലി േജാസഫ, േജാസഫ

ഭാര്, പടമാടമല വീട, പതനേവലികര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതനേവലികര വിേലജില   പേരതയെട മകന േതാമസ.പി.െജ, പടമാടമല വീട,

3 ഷബിന മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നദീറ ഭാര് 42

2 ഖദീജ മാതാവ 76

3 അബള മജീദ സേഹാദരൻ 57

4 ഷാജഹാന സേഹാദരൻ 55

5 നാസര സേഹാദരൻ 47

6 റംല സേഹാദരി 46

7 ബഷറ സേഹാദരി 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഭാരഗവി മാതാവ 80
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പതനേവലികര, േബാധിപിച അേപക   പതനേവലികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി   കരമിലി  േജാസഫ   10-12-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അലേഫാണസ േജായ മകള 60

2 േമാളി മകള 58

3 െസബാസ്ന പി െജ മകന 55

4 േതാമസ പി െജ മകന 53

5 ഫാനസിസ പി െജ മകന 51

6 ആനണി പി െജ മകന 47

7 ബിജി വരഗീസ മകള 47
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