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NOTICE

 
നമര:A3-1046/2022 15-02-2022
 
 റാനി താലകില   റാനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക അചാമ  ചരിവപറമിൽ േതാടമൺ

റാനി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    റാനി  വിേലജില   പേരതയെട മകന സണി സി  എസ ,  ചരിവപറമിൽ േതാടമൺ റാനി  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-10-2021 -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:A3-1052/2022 15-02-2022
 
 റാനി താലകില   പഴവങാടികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി സി വർഗീസ  ഇഞതണിയിൽ വീട

െചലകാട പഴവങാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാ

ശ സർടിഫികറിനായി   പഴവങാടികര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മറിയാമ വർഗീസ , ഇഞതണിയിൽ വീട െചലകാട

പഴവങാടി , േബാധിപിച അേപക   പഴവങാടികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021 -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:A3-1016/2022 15-02-2022
 
 റാനി താലകില   െപരനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ജി പരേമശ്രൻ പിള  മലമംഗലത വീട

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സണി സി എസ മകന 60

2 എബഹാം സീഫൻ മകന 48

3 മറിയാമ സീഫൻ മകള 59

4 ലീലാമ പനസ മകള 65

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ വർഗീസ ഭാര് 63

2 റിേജാ വർഗീസ മകന 35
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്  കകാട്  മറിയിൽ  െപരനാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക ശാനമാൾ , മലമംഗലത വീട 

കകാട് മറിയിൽ െപരനാട , േബാധിപിച അേപക   െപരനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2022 -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:A3-1106/2022 15-02-2022
 
 റാനി താലകില   െകാലമള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി എം എ  ൈതകടതിൽ വീട

തലാപളി പി ഒ റാനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാ

ശ സർടിഫികറിനായി   െകാലമള വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ടി എസ ഭാസി , ൈതകടതിൽ വീട തലാപളി പി ഒ

റാനി , േബാധിപിച അേപക   െകാലമള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-01-2022  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക ശാനമാൾ ഭാര് 73

2 പി േഗാപകമാർ മകന 49

3 ഗീത എസ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ടി എസ ഭാസി ഭരതാവ 59

2 അമൽ ടി ഭാസി മകന 30

3 അമത ടി ഭാസി മകള 23
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