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Kannur District
Thalassery Taluk
NOTICE

28-01-2022

നമര:B3/17339/2021

തലേശരി താലകില തിരവങാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സി പി സനിൽകമാർ ൈവഖരി
വയലളം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി തിരവങാട വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് നിഷ സനിൽ , സദമം മേഞാടി തിരവങാട, േബാധിപിച
ച അേപക തിരവങാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 28-07-2021 -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 െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം
ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
നിഷ സനിൽ
2
ഋഷി സനിൽ

േപര

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന

വയസ
48
23

5298

KERALA GAZETTE

Part III

____________________________________________________________________________________________________________________________

Kannur District
Thalassery Taluk
NOTICE

04-02-2022

നമര:B3/16159/2021

തലേശരി താലകില എരവടി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അേനാളി കല്ാണി നാത് വീട
േവണടായി എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി എരവടി വിേലജില പേരതയെട മകന അെനാളി സേരശൻ, നാത് വീട േവണടായി, േബാധിപിച
അേപക എരവടി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-09-2021 -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.
കമ നമര
1
അെനാളി സേരശൻ

േപര
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