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NOTICE

 
നമര:A3-1552/22 23-01-2022
 
 ഇടകി താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ ചാേകാ ഇടേശരിൽ എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപന

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി േജാസഫ, ഇടേശരിൽ, േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2021  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3-1562/22 23-01-2022
 
 ഇടകി താലകില   െകാനതടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ െക െക  െകാചപരക

ൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാനതടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലകി എൻ ആർ, െകാചപരകൽ , േബാധിപിച അേപക   െകാനതടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ മേമ മരണെപടിടളതാണ  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:A3-1607/22 23-01-2022
 
 ഇടകി താലകില   വാതികടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവസ് വർകി പാലനിൽകംെതാടിയിൽ

,  ഭാര്  ലിലി  േദവസ്   പാലനിൽകംെതാടിയിൽ  എനിവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി േജാസഫ ഭാര് 65

2 പിൻസ േജാസഫ മകന 45

3 ബിൻസ േജാസഫ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലകി എൻ ആർ ഭാര് 65

2 അഭിലാഷ മകന 40

3 അനീഷമാർ െക വി മകന 37
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ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വാതികടി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനപ

െസബാസ്ൻ, പാലനിൽകംെതാടിയിൽ, േബാധിപിച അേപക   വാതികടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2021 -ലം ഭാര് ലിലി േദവസ് 23-

04-2010  മരണെപടതായം  പേരതരെട  നിയമാനസത  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

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3-1678(A)/22 23-01-2022
 
  ഇടകി  താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ എം എസ മാമതിയിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടപന വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജി േജാസഫ, മാമതിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ മേമ മരണെപടിടളതാണ  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:A3-1792/22 03-02-2022
 
 ഇടകി താലകില   തങമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ േതാമസ ഇടികേനൽ എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തങമണി

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േതസ്ാമ, ഇടികേനൽ , േബാധിപിച അേപക   തങമണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാബി െസബാസ്ൻ മകന 42

2 നിഷ മകള 38

3 നീതേമാൾ മകള 35

4 അനീഷ മകന 32

5 അനപ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനമ ഭാര് 74

2 സജി േജാസഫ മകന 57

3 ജിബി േജാസഫ മകന 52

4 ബിജ എം െജ മകന 40
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3-1795/22 03-02-2022
 
  ഇടകി  താലകില   കാഞിയാർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ മതായി  മകനാൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കാഞിയാർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി േതാമസ, മകനാൽ, േബാധിപിച അേപക   കാഞിയാർ 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

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3-1975/22 03-02-2022
 
  ഇടകി  താലകില   കാഞിയാർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞേമാൻ വാഴകാലായിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കാഞിയാർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി, വാഴകാലായിൽ, േബാധിപിച അേപക   കാഞിയാർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-12-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകൾ മേമ മരണെപടിടളതാണ   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 േതസ്ാമ ഭാര് 70

2 ജാൻസിേമാൾ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരികടി ഭാര് 72

2 േഷർളി  േതാമസ മകള 52

3 സാലി േതാമസ മകള 47

4 ഷാജി േതാമസ മകന 49

5 സാബ േതാമസ മകന 46

6 മരിയ േറാം മകള 45

7 േറാസെബറ് മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അചാമ മാതയ ഭാര് 70

2 സാലമ അഗസിൻ മകള 48

3 ഷാജി മകന 51
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നമര:A3-2371/22 03-02-2022
 
 ഇടകി താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാടിയൻ േതവൻ പളികൽ എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കടപന

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അമിണി, പളികൽ, േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   18-09-2019  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകൾ മേമ മരണെപടിടളതാണ   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 അമിണി ഭാര് 68
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NOTICE

 
നമര:A3-2390/22 03-02-2022
 
 ഇടകി താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജി േജാൺ മാലിപറമിൽ എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപന വിേലജില

 പേരതനെറ ഭാര്  ലിലികടി  സജി,  മാലിപറമിൽ,  േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2021  -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:A3-2421/22 03-02-2022
 
  ഇടകി താലകില   െകാനതടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ പനയൽ എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാനതടി

വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാൺസൺ പി ജി, പനയൽ, േബാധിപിച അേപക   െകാനതടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2017 -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:A3-47/21 03-02-2022
 
  ഇടകി  താലകില   വാതികടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹേദവൻ െപാേളകനത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലിലികടി സജി ഭാര് 52

2 പിൻസ േജാൺ മകന 31

3 ജിൻസ േജാൺ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാറാമ ഭാര് 67

2 േജായി മകന 43

3 േജാസഫ മകന 42

4 േജാൺസൺ മകന 40
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വാതികടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന പദീപ, െപാേളകനത് , േബാധിപിച അേപക   വാതികടി വിേലജ

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

11-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ മേമ മരണെപടിടളതാണ  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:A3-1141/22 03-02-2022
 
 ഇടകി താലകില   തങമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക േഗാപാലനാചാരി നരിമറതപറമി

ൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തങമണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരഷ പി യ , നരിമറതപറമിൽ , േബാധിപിച അേപക   തങമണി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

03-2011  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര് ജാനകി 31/03/2017 ലം മകൻ രാേജഷ  പി ജി  (അവിവാഹിതൻ ) 26/03/2020 ലം

മരണെപടിടളതാണ  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. 

 
നമര:A3-2422/22 03-02-2022
 
  ഇടകി  താലകില   തങമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ അബഹാം കഴിപളിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തങമണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന എമാനേവൽ െക െജ, കഴിപളിൽ, േബാധിപിച അേപക   തങമണി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-

01-2014  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര് അനമ േജാസഫ 03/06/2010 ൽ മരണെപടിടളതാണ  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 ചനമതി ഭാര് 74

2 ദിലീപ കമാർ മകന 63

3 ഗീത മകള 59

4 പദീപ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ മകന 41

2 രതീഷ മകന 35
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നമര:A3-2423/22 03-02-2022
 
  ഇടകി  താലകില    െകാനതടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അമിണി  പേതാസ

കേരാട്നാലേനൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െകാനതടി  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പേതാസ   െക ഒ ,  കേരാട്നാലേനൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-12-2021 -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:A3-2459/22 03-02-2022
 
 ഇടകി താലകില   വാതികടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസബാസ്ൻ വർഗീസ കളപരയൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വാതികടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േതസ്ാമ െസബാസ്ൻ, കളപരയൽ, േബാധിപിച അേപക   വാതികടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-09-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ മേമ മരണെപടിടളതാണ  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 േജായി േജാസഫ മകന 62

2 ലിസി മാതയ മകള 57

3 എമാനേവൽ െക െജ മകന 55

4 െജയമ േതാമസ മകള 52

5 ൈലലമ  േറായി മകള 50

6 േഷർളി  സാജ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പേതാസ െക ഒ ഭരതാവ 72

2 അമിളി മകള 45

3 ബിന മകള 41

4 സിേനാജ പീറർ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ ഭാര് 72

2 േമാളി േജാസഫ മകള 52

3 ൈലസമ േജാസഫ മകള 50
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4 സിസർ േനായൽ സി എസ എൻ മകള 46
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