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NOTICE

 
(1)

 
നമര:സി 2-5786/2020    14-08-2020
 
    മകനപരം താലകില   കൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടൻ മകൻ ശങരൻ  എനയാള

ുെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കൂര വിേലജില   സേനാഷ  കൂർ േദശത് എല

വങൽ വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   കൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-01-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(2)

 
നമര:സി2-6293/2021     03-09-2021
 
    മകനപരം താലകില   കരമാത വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ പി എം ഭാര് സഫിയ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരമാത വിേലജില   ഐഷാബി പി എം  കടലായി

േദശത് പളിയതിങൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കരമാത വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലജ മകള 52

2 ഉഷ മകള 50

3 ഷീല മകള 48

4 സേനാഷ മകന 46

5 സജന മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ പി എം ഭരതാവ 67

2 ഐഷാബി പി എം മകള 40

3 സീനാബി മകള 38

4 ആമിന അമ 93
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ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(3)

 
നമര:സി2-6292/2021     03-09-2021
 
   മകനപരം താലകില   ഇരിഞാലകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ േതാമസ കനൻ

മകൻ േതാമസ േജാസഫ കനൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരിഞാലകട

വിേലജില   മറിയാമ േതാമസ  ഇരിങാലകട േദശത് കനൻ വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   ഇരിഞാലകട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

03-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(4)

 
നമര:സി 2-6414/2021   03-09-2021
 
    മകനപരം താലകില   മണവാളേശരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധര േമേനാൻ മകൻ

േമാഹൻദാസ സി  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണവാളേശരി വിേലജില

ഷീല  േചലർ േദശത് േചേമാത് വീടിൽ   , േബാധിപിച അേപക   മണവാളേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ േതാമസ ഭാര് 64

2 േജാസഫ േതാമസ മകന 41

3 േജാൺ േതാമസ മകന 37

4 ആൻ്റണി േതാമസ കനൻ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല ഭാര് 52

2 മിഥൻ േമാഹൻ സി മകന 31

3 മിത േമാഹൻ സി മകള 27
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