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NOTICE

 
നമര:B3/16086/2021 05-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ  വി വാഴയിൽ ഹൗസ

വടകമാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരേഞാളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനിത എം, വാഴയിൽ ഹൗസവടകമാട, േബാധിപിച

അേപക   എരേഞാളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2020 -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:B3/16090/2021 05-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി വാസേദവൻ പാഞജന്ം

വടകമാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരേഞാളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സശീല വി , പാഞജന്ം വടകമാട , േബാധിപിച

അേപക   എരേഞാളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2021 -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:B3/16087/2021 05-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വൽസൻ ശീവതംഎരേഞാ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിത എം ഭാര് 60

2 ൈബജ എം മകള 39

3 ൈബേജഷ എം മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സശീല വി ഭാര് 74

2 നേരനബാബ വി മകന 55

3 സിന വി മകള 53
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ളി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എരേഞാളി  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  റജൽ  വതൻ,  ശീവതംഎരേഞാളി,  േബാധിപിച  അേപക

എരേഞാളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2021  -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:B3/16545/2021 05-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   മാങാടിടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാർവതി തിരവങാടൻ വീടകിരാച

ചി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മാങാടിടം വിേലജില   പേരതയെട മകന പദീപ കമാർ, തിരവങാടൻ വീടകിരാചി, േബാധിപിച അേപക   മാങാടിടം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-12-2004  -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:B3/16398/2021 05-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസ പി ഹിേനാളം വടകമാട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എരേഞാളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാന െക, ഹിേനാളം വടകമാട, േബാധിപിച അേപക   എരേഞാളി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-10-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധ വൽസൻ ടി ഭാര് 68

2 റജൽ വതൻ മകന 41

3 രമ്  െക ടി മകള 38

4 േറാഷിൻ െക മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പദീപ കമാർ മകന 60

2 റീന െക ടി മകള 57

3 വിേനാദ കമാർ െക ടി മകന 55

4 വികാസ കമാർ െക ടി മകന 51

5 സീമ െക ടി മകള 41
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3/16648/2021 05-02-2022
 
  തലേശരി  താലകില   േകാളയാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസയത കഞിമസ ഹാജ

ി  കനിയിൻേമൽ  ഹൗസഎടയാർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാളയാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പാതടി, കനിയിൻേമൽ ഹൗസഎടയാർ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-1989 -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:B3/16651/2021 05-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   തലേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ ഇ ചിറമൽ ഹൗസമണയാ

ട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തലേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന പി സേരഷ, ചിറമൽ ഹൗസമണയാട, േബാധിപിച അേപക   തലേശരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

11-2017  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാന െക ഭാര് 61

2 ഹനീഷ എം മകന 42

3 ഹനിഷ എം മകള 39

4 ഹഷിത എം മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാതടി ഭാര് 84

2 മഹമദ ടി എസ മകന 54

3 മസഫ മകന 49

4 െസയത നാസർ മകന 51

5 സഹറ ടി എസ മകള 47

6 നസീമ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി സേരഷ മകന 62
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നമര:B3/16652/2021 05-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   തലേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാന പി ചിറമൽ ഹൗസമണയാ

ട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തലേശരി വിേലജില   പേരതയെട മകന പി സേരഷ, ചിറമൽ ഹൗസമണയാട, േബാധിപിച അേപക   തലേശരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

08-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3/16850/2021 05-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   മാങാടിടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എലിയൻ നാരായണൻ പറയേനാട

്  ഹൗസശങരെനൂർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവ

കാശ സർടിഫികറിനായി    മാങാടിടം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന പരേഷാതമൻ ഇ,  പറയേനാട ഹൗസ

ശങരെനൂർ, േബാധിപിച അേപക   മാങാടിടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2021 -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:B3/16994/2021 05-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   േകാടയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം രവീനൻ  ൈപകാട പറമ് ഹൗസ

്  േകാടയം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േകാടയം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  നളിനി  െക ,  ൈപകാട പറമ്  ഹൗസ േകാടയം  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി സേരഷ മകന 62

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീമതി െക ഭാര് 74

2 പരേഷാതമൻ ഇ മകന 55

3  പീത ഇ മകള 51

4 ഉഷ ഇ മകള 49
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3/16918/2021 05-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   കണംകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിേനാദ  പേല്ാടൻ നടകണി പറമ

് ഹൗസ ൈകേതരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണംകന് വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി അനിഷ പി, നടകണി പറമ് ഹൗസ ൈകേതരി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021 -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:B3/16995/2021 06-02-2022
 
  തലേശരി  താലകില   േകാടയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക മഹമദ ഹാജി  ബിസില

ഹൗസകിണവകൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടയം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ  െസയഫ പി,  ബിസില ഹൗസകിണവകൽ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-12-2016 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നളിനി െക ഭാര് 47

2 ഐശ്ര് െക മകള 24

3 ആദർശ െക മകന 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതിനി പി സേഹാദരി 64

2 പദീപൻ പി സേഹാദരൻ 54

3 റീത പി സേഹാദരി 49

4 അനിഷ  പി സേഹാദരി 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ പി ഭാര് 61

2 നിസാർ പി മകന 45

3 സതാർ പി മകന 40

4 നിയാസ പി മകന 38
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നമര:B4/17809/2021 14-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   നയ  മാഹി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഗതകമാരി െക െക  നനനംമങാട

്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നയ

മാഹി വിേലജില   പേരതയെട മകന സമിത് ആർ  വി, നനനംമങാട , േബാധിപിച അേപക   നയ  മാഹി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-

03-2020  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3/17346/2021 14-02-2022
 
 തലേശരി താലകില   തിരവങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ       ചനൻ െക    എസ   െക

ഹൗസകാവംഭാഗം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവങാട വിേലജില   പേരതയെട മകള സരപി പി, എസ െക ഹൗസകാവംഭാഗം , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021  -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. 

 

5 സനീറ പി െക മകള 30

6 മഹമദ  െസയഫ പി മകന 27

7 സഹല െഷറിൻ മകള 23

8 സാലിഹ ജാസിൻ മകള 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മകനൻ ആർ വി ഭരതാവ 69

2 െഷമി ആർ വി മകള 41

3 സമിത് ആർ വി മകന 39

4 സനിത രഞിത് മകള 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സശീല  പി ഭാര് 63

2 സചിത് പി മകന 33

3 സരപി പി മകള 32
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Kannur District

 
Thalassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3/17747/2021 21-02-2022
 
  തലേശരി  താലകില   പിണറായി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    െക െക ജാനകി    കിഴേക

പറമത്     ഹൗസകിഴകംഭാഗം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പിണറായി വിേലജില   പേരതയെട മകള പണിത  െക െക, കിഴേക പറമത്

ഹൗസകിഴകംഭാഗം, േബാധിപിച അേപക   പിണറായി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2021  -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:B3/17737/2021 21-02-2022
 
  തലേശരി  താലകില   എരേഞാളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒ വി നാരായണൻ എേടാറ

ഹൗസഎരേഞാളി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരേഞാളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീല ടി െക, എേടാറ ഹൗസഎരേഞാളി, േബാധിപിച

അേപക   എരേഞാളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-1991 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക െക ദിവാകരൻ മകന 71

2 െക  െക പഭാകരൻ മകന 67

3 െക െക പമീള മകള 64

4 െക  പദീപ കമാർ മകന 61

5 െക െക പണിത മകള 59

6 െക െക പസീത കമാരി മകള 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല ടി െക ഭാര് 76

2 ഒ വി രാജീവൻ മകന 60

3 വിേനാദ കമാർ ഒ വി മകന 55

4 ഷീജ ഒ വി മകള 52
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5 ഷീബ ഒ വി മകള 51

6 ബിന ഒ വി മകള 49
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