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NOTICE

 
നമര:C2- 251/2022 11-02-2022
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ.എ.വി വലിയപറമ് (വീട)

പലിപറമ് (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാൻഡ  റവനയ മാന്ൽ വാല്ം 6 ൽ പാരഗാഫ 236 ൽ

പരാമർശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േചേലമ വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമ,  േബാധിപിച അേപക   േചേലമ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-12-2020 -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:C2-8007/2021 01-02-2022
 
 െകാേണാടി താലകില   വാഴയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി.പി,പനേകാടന പളിയാള

ി (വീട),പതേകാട (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാൻഡ  റവനയ മാന്ൽ വാല്ം 6 ൽ പാരഗാഫ 236 ൽ

പരാമർശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വാഴയര വിേലജില

പേരതയെട മകന ശശീനന,  േബാധിപിച അേപക   വാഴയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2018 -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 ഫാതിമ ഭാര് 56

2 സൈബര മകന 41

3 റിയാസ.എ.വി മകന 39

4 സഫവാൻ മകന 37

5 സാജിദ. എ.വി മകന 34

6 മനവര ഹസീം .എ.വി മകന 32

7 അബല അസീസ. എ.വി മകന 29

8 മഹമദ ഷാഹിദ .എ.വി മകന 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി.െക.സി മകള 72

2 ശീധരന മകന 70
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നമര:C2- 12550/2021 02-02-2022
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചകി, ഇമകാട് (വീട)പലിപറമ്

(പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാൻഡ  റവനയ മാന്ൽ വാല്ം 6 ൽ പാരഗാഫ 236 ൽ പരാമർശികന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതയെട മകന

വിശ്നാഥന .പി.െക,  േബാധിപിച അേപക   േചേലമ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2016 -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:C2- 10571/2021 02-02-2022
 
 െകാേണാടി താലകില   െകാേണാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണിനാഗന, പാറയില (വീട)

േമലങാടി  (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാൻഡ  റവനയ മാന്ൽ വാല്ം  6 ൽ പാരഗാഫ 236 ൽ

പരാമർശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാേണാടി വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് അമ, േബാധിപിച അേപക   െകാേണാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2014 -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:C2- 10574/2021 02-02-2022
 
  െകാേണാടി  താലകില   െകാേണാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസന കടി,  മംഗലത്

3 മാളകടി.പി മകള 64

4 രാധാകഷന .പി മകന 58

5 ശശീനന മകന 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിശാലാകി.സി മകള 65

2 വിശ്നാഥന മകന 58

3 രാജന .പി.െക മകന 57

4 വിജയന .പി.െക മകന 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അമ ഭാര് 50

2 ശാലിനി മകള 31

3 സനപ.പി മകന 30

4 ശാനിനി.പി മകള 28
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(വിട),തറകല (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാൻഡ  റവനയ മാന്ൽ വാല്ം 6 ൽ പാരഗാഫ 236 ൽ

പരാമർശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാേണാടി വിേലജില

പേരതനെറ മകന മംഗലത് അഹമദകടി,   േബാധിപിച അേപക   െകാേണാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2021  -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:C2- 10572/2021 02-02-2022
 
  െകാേണാടി  താലകില   െകാേണാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കതീജ പരിയാനെതാടി,

വടേകങര (വീട)തറകല (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാൻഡ  റവനയ മാന്ൽ വാല്ം 6 ൽ പാരഗാഫ

236 ൽ പരാമർശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാേണാടി

വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ ഇസായില,  േബാധിപിച അേപക   െകാേണാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2014  -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:C2- 10669/2021 02-02-2022
 
 െകാേണാടി താലകില   വാഴയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബറഹാന, കണംകളങര (വീട)

വാഴയര (പി.ഒ)  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   േകരള ലാൻഡ  റവനയ  മാന്ൽ വാല്ം  6  ൽ പാരഗാഫ 236  ൽ

പരാമർശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വാഴയര വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് റസിയ പതിയപറമത്,  േബാധിപിച അേപക   വാഴയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കതീജ ഭാര് 80

2 മംഗലത് അഹമദകടി മകന 64

3 നഫീസ മകള 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേലഖ മകള 56

2 മഹമദ ഇസായില മകന 54

3 ആലികടി മകന 53

4 ഹാജറ മകള 51

5 സകീന.വി മകള 48

6 റംല മകള 44

7 മജീബറഹാന വടേകങര മകന 45

8 നസീറ മകള 43

9 അഷറഫ മകന 40
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വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റസിയ പതിയപറമത് ഭാര് 53

2 ഷാനെഷറിന െക.െക മകള 26

3 ഷബാസ റഹിമാന .െക.െക മകന 23
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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-10928/2021 02-02-2022
 
 െകാേണാടി താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ, അരമണികളതില

(വീട)പളികല (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാൻഡ  റവനയ മാന്ൽ വാല്ം 6 ൽ പാരഗാഫ 236 ൽ

പരാമർശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളികല വിേലജില

പേരതനെറ മകന ൈസതലവി,  േബാധിപിച അേപക   പളികല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-2010 -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:C2- 10929/2021 02-02-2022
 
  െകാേണാടി  താലകില    പളികല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േകായകടി.െക,

താെഴതാനിയങാട് (വീട)പളികല (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാൻഡ  റവനയ മാന്ൽ വാല്ം 6 ൽ

പാരഗാഫ 236 ൽ പരാമർശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളികല

വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷകര .െക, ,േബാധിപിച അേപക   പളികല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാതമകടി ഭാര് 63

2 റസിയ.വി മകള 48

3 ൈമമനത് മകള 45

4 ൈഖറനീസ മകള 38

5 ൈസതലവി മകന 39

6 അഷറഫ മകന 36

7 സാജിത.വി മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹലീമ ഭാര് 60

2 ഷകര .െക മകന 44

3 റഷീദ.െക മകന 42
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നമര:C2- 10931/2021 02-02-2022
 
   െകാേണാടി  താലകില    വാഴയര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േശഖരന  .എ,

അയിലാളത്,ചിതിരനിവാസ(വീട)അഴിഞിലം (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാൻഡ  റവനയ മാന്ൽ

വാല്ം 6 ൽ പാരഗാഫ 236 ൽ പരാമർശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 വാഴയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േബബി.വി,  േബാധിപിച അേപക   വാഴയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2019  -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:C2- 10937/2021 07-02-2022
 
  െകാേണാടി താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദാജി, സി.പി.മനസില

(വീട)കരിപര (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാൻഡ  റവനയ മാന്ൽ വാല്ം 6 ൽ പാരഗാഫ 236 ൽ

പരാമർശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളികല വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ഖദീജ,  േബാധിപിച അേപക   പളികല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-04-2021  -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:C2-10938/2021 07-02-2022
 
 െകാേണാടി താലകില   വാഴയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമനംപറമത് രാഘവന നായര,

ൈചതന്  (വീട)അഴിഞിലം(പി.ഒ)  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   േകരള ലാൻഡ  റവനയ  മാന്ൽ വാല്ം  6  ൽ

പാരഗാഫ 236 ൽ പരാമർശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴയര

വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഇ.െക.സേരഷ    േബാധിപിച അേപക   വാഴയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

4 ഉമ സലമ മകള 39

5 ബസരിയ.െക മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േബബി.വി ഭാര് 65

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ഭാര് 68

2 സിദീഖ .ചകിപറമന മകന 47

3 സി.പി.ഫസീല മകള 41

4 ഹഫത്.സി.പി മകള 37

5 അഹമദ ഹാസിഫ. ചകിപറമന മകന 34
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അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-03-2007  -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. 

 
നമര:C2-11043/2021 09-02-2022
 
  െകാേണാടി  താലകില   െചറകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീനേകായ, ബിസില

മനസില,ഈശ്രെതാടിയില,പളിയാളി (വീട)പതേകാട (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാൻഡ

റവനയ മാന്ൽ വാല്ം 6 ൽ പാരഗാഫ 236 ൽ പരാമർശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറകാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സിറാജദീന .എം.പി  േബാധിപിച അേപക   െചറകാവ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-02-2021  -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:C2- 475/2022 16-02-2022
 
 െകാേണാടി താലകില   െനടിയിരപ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിയാസ േചാലകരിപാലകണി,

കരിപാലകണി (വീട)െനടിയിരപ് (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാൻഡ  റവനയ മാന്ൽ വാല്ം 6 ൽ

പാരഗാഫ 236  ൽ  പരാമർശികന ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി

െനടിയിരപ് വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ വീരാന േചാലകരിപാലകണി,  േബാധിപിച അേപക   െനടിയിരപ് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-

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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമണി ഭാര് 67

2 ഇ.െക.സേരഷ മകന 43

3 സതീഷ.ഇ.െക മകന 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ. എം.പി ഭാര് 52

2 സലീം മകന 45

3 ഷറീന മകള 38

4 ഹാജറ.എം.പി മകള 40

5 ഫരസാന. എം.പി മകള 27

6 സിറാജദീന .എം.പി മകന 23
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വീരാന േചാലകരിപാലകണി പിതാവ 58

2 നഫീസ മാതാവ 52
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