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NOTICE

 
:സി 2 -2580/ 2021 26-08-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   വലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസയാലി  താമരത് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വലമര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിറാസ ടി , താമരത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വലമര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2020 -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. 

 
:സി 2 -2575/ 2021 26-08-2021
 
  െപരിനല മണ താലകില   പാതയികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭൻ നായർ എ

ഐശ്ര് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാതയികര വിേലജില   പേരതനെറ മകള േബബിലത ടി , ഐശ്ര് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

പാതയികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-2020  -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. 

 
:സി 2 -2587 / 2021 25-08-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   േകാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഫവാൻ പി s/o െമായീൻകടി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംലത് ഭാര് 61

2 ഷിറാസ ടി മകന 43

3 ഫാതിമത് െഷറീന മകള 38

4 മഹമദ ഹിഷാം മകന 33

5 ആമിന ഹിസാന മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബിലത ടി മകള 56

2 ഉഷാേദവി ടി മകള 52
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(േലറ് ) പവൂർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവക

ാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സഹൽ സഫ്ാൻ പി , പവൂർ വീടിൽ , േബാധിപിച

അേപക   േകാടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2019  -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. 

 
:സി 2 -2574/ 2021 25-08-2021
 
 െപരിനല മണ താലകില   പഴകാടിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ പി s/o പരി (േലറ് )

പിലാകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പഴകാടിരി വിേലജില   പേരതനെറ മകള റസിയ പി , പിലാകൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

പഴകാടിരി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-03-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സറീന ടി ഭാര് 42

2 സൽവ ജാസിൻ പി മകള 23

3 സഹൽ സഫവാൻ പി മകന 18

4 സിയ സഫവാൻ പി മകള 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമമന മകള 56

2 ഹമീദ പി മകന 54

3 ആമിന മകള 49

4 അബദൾ റഷീദ പിലാകൽ മകന 48

5 റസിയ പി മകള 48

6 സാജിത പിലാകൽ മകള 44

7 ബഷറ അബൽ ഗഫർ മകള 32
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