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Koyilandi Taluk

 
NOTICE

 
:ജി1-5847/2021  01-09-2021
 
  െകായിലാണി  താലകില   േപരാമ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേഗഷ s/o  േഗാപാലൻ

എഴതചൻകണി തേണാറപാറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ  ഭാര്   േപരാമ  വിേലജില     സനിത  പി  ,  എഴതചൻകണി

തേണാറപാറ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േപരാമ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി1-5839/2021  01-09-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   െചമേനാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ കടി േജാർജ s/o

േജാർജ  െകാറനാൽ െചമേനാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന   െചമേനാട  വിേലജില   േജ്ാമി േജാർജ , െകാറനാൽ

െചമേനാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചമേനാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി3-5686/2021 23-08-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   വിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകി അമ d/oരാമൻ നായർ

പതൻപരയിൽ  െകാലം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന  വിയര വിേലജില    േസതമാധവൻ  , പതൻപരയിൽ െകാലം പി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിത പി ഭാര് 36

2 ലിയാൻ എസ മേഗഷ മകന 3

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജ്ാമി േജാർജ മകന 38

2 ജിബിൻ േജാർജ മകന 36
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ഒ , േബാധിപിച അേപക   വിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-12-2008 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി3-5445/2021 24-08-2021
 
  െകായിലാണി  താലകില    പേയാളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കടിമമി  s/o  െമായ

തടിയൻപറമിൽ പേയാളി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന  പേയാളി വിേലജില    കഞമത , തടിയൻപറമിൽ പേയാളി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20-12-1997  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന മകള 64

2 ഗീത മകള 62

3 േമാഹനൻ മകന 59

4 േസതമാധവൻ മകന 54

5 േജ്ാതിലകി മകള 52

6 ശീരാഗ (മരണെപട മകൻ രാമചനൻ്െറ
മകൻ)

പൗതൻ 37

7 ുതി (മരണെപട മകൻ രാമചനൻ്െറ
മകൾ)

പൗതി 33

8 അർജൻ(മരണെപട മകൻ ശശിധരൻെറ
മകൻ)

പൗതൻ 29

9 യദകഷൻ(മരണെപട മകൻ ശശിധരൻെറ
മകൻ)

പൗതൻ 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞായിശ(ആദ് ഭാര്) ഭാര് 80

2 നബീസ മകള 60

3 കഞമത മകന 58

4 ജമീല മകള 56

5 ഹഫത മകള 54

6 ലതീഫ മകന 52

7 സഹറ മകള 50

8 സാഹിറ മകള 48

9 ൈഹറനീസ മകള 46
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