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NOTICE

 
നമര:എ5-336709/22 01-02-2022
 
 േകാനി താലകില   പമാടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങചൻ പി റി  പതൻപരയിൽ ,പമാടം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിന   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പമാടം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഷീജാ മാതയ , പതൻപരയിൽ ,പമാടം  േബാധിപിച അേപകയിേനൽ   പമാടം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    31-12-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    പേരതെന ഭാര്യം മാതാപിതാകളം മൻപിനാെല മരണെപടേപായിടളതാണ  

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:എ5-333533/22 01-02-2022
 
 േകാനി താലകില   തണിേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനകമാർ     െകാറേവലിൽ

,തണിേതാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിന     അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തണിേതാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമാേദവി െക െക  ,  െകാറേവലിൽ ,തണിേതാട

േബാധിപിച  അേപകയിേനൽ   തണിേതാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെല

മരണെപടേപായിടളതാണ  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:എ5-336498/22 01-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീജാ മാതയ മകള 49

2 ൈഷനി പി തങചൻ മകള 47

3   ഷിജി േയാഹനാൻ മകള 45

4 ഷാജ പി തങചൻ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമാേദവി െക െക ഭാര് 56

2  േരഷ നായർ മകള 26

3 രാേജശ്രി മകള 24
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  േകാനി  താലകില   വളിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷൻ   രാരീരം,

വളിേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിന   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന  രാേകഷ കഷൻ  , രാരീരം, വളിേകാട  േബാധിപിച

അേപകയിേനൽ    വളിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന  മാതാപിതാകൾ  മൻപിനാെല

മരണെപടേപായിടളതാണ  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:എ5-336723/22 01-02-2022
 
 േകാനി താലകില   പമാടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമൻ നായർ േസാമരതന കൗസഭം

,പമാടം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിന     അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പമാടം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജീഷ നായർ , േസാമരതന കൗസഭം ,പമാടം  േബാധിപിച

അേപകയിേനൽ   പമാടം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന  മാതാപിതാകൾ  മൻപിനാെല

മരണെപടേപായിടളതാണ     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 ഉഷ കഷൻ ഭാര് 53

2 രാേകഷ കഷൻ മകന 36

3 റീമ കഷൻ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  രതനമ ഭാര് 59

2 സജീഷ നായർ മകന 33

3 രതീഷ നായർ മകന 26
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