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NOTICE

 
നമര:ജി 3 -6368/ 2021 28-09-2021
 
 േദവികളം താലകില   മനാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗണേശഖരൻ  തലയാർ എേസറ് തലയാ

ർ  ഡിവിഷൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   മരണാനനര ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മനാര വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിന ജി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ ജീവിചിരിപണ്  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:ജി 3 -6321/ 2021 28-09-2021
 
 േദവികളം താലകില   KDH  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചകാമ  ഗഡാർ വിള എേസറ് െനറികടി

േടാപ് ഡിവിഷൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  മരണാനനര ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   KDH  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ദൈരകണ് ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച

് 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:ജി  3 -6509/ 2021 28-09-2021
 
 േദവികളം താലകില   മനാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം മറിയ െസൽവം  മാടെപടി െചാകനാട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗസ അമ 80

2 വിന ജി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദൈരകണ് ഭരതാവ 56

2 ശങർ ഗേണഷ ഡി മകന 31

3 പദീപ ഡി മകന 28

4 പകാശ  ഡി മകന 26
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്  സൗത്  ഡിവിഷൻ മനാർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   മരണാനനര  ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം   മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മനാര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ

േജായ റി ,  േബാധിപിച അേപക   മനാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-01-2016  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 

 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:ജി 3 -6268/ 2021 28-09-2021
 
 േദവികളം താലകില   പളിവാസല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എൻ രാജൻ  േമേചരിൽ ഹൗസ

്  ചിതിരപരം  പി  ഒ  ഇടകി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   മരണാനനര  ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിവാസല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

അമിണി രാജൻ ,  േബാധിപിച അേപക   പളിവാസല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില  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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജായ റി ഭരതാവ 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിണി രാജൻ ഭാര് 77

2 അജയകമാർ മകന 53

3 റീബാ േദവി മകള 50

4 മിനി എം ആർ മകള 48
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