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NOTICE

 
നമര:എ3-17273/21 05-02-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   കണൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി.തളസി െവടേതരില, കണ

ൂര  െതക്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കണൂര  വിേലജില    പേരതയെട  ഭരതാവ  െക.ആനനന,  െവടേതരില,  കണൂര  െത

ക്, േബാധിപിച അേപക   കണൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മ

രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.

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:എ3-125/22 05-02-2022
 
  കാരതികപളി താലകില   ആറാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമശന.ആര േമടയില,

കളികാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആറാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സത്ഭാമ, േമടയില, കളികാട., േബാധിപിച അേപക

ആറാടപഴ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. 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.ആനനന ഭരതാവ 76

2 അനീഷ.എ മകന 42

3 അഭിലാഷ.എ മകന 37

4 അേജഷ.എ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സത്ഭാമ ഭാര് 70

2 േജായി മകന 53

3 അനി.എം.ആര മകന 49

4 അേജഷ.ആര മകന 47

5 രാേജഷ.ആര മകന 45
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നമര:എ3-123/22 05-02-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   കായംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഫസല േസഠ സാലി

ഹ  മനസില,  ചിറകടവം  മറി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കായംകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഫാബ േസഠ, സാലിഹ മനസില,

ചിറകടവം മറി, േബാധിപിച അേപക   കായംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ പിതാവ ജീവിചിരിപില.

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:എ3-401/22 05-02-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   കായംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനന പിള.വി.എസ വാര്ത

് മഠതില, ചിറകടവം മറി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കായംകളം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ദിലീപ.ആര,  വാര്ത്  മഠതില,  ചിറകടവം  മറി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകളം ഭാര്യം  ജീവിചിരിപില.

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:എ3-573/22 29-01-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   കീരികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യനസ് കടി, റസിയ മനസില,

മലേമലഭാഗം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കീരികാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബള ഹകീം, റസിയ മനസില, മലേമലഭാഗം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതനെറ  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷംസനിസ ഭാര് 48

2 അഫാബ േസഠ.എസ.എഫ മകന 32

3 ആഷി ഭായി.എസ.എഫ മകള 28

4 ജിംബ ഭായി മാതാവ 81

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദിലീപ.ആര മകന 48

2 ദീപ.എ മകള 53
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പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബള ഹകിം മകന 49

2 സഹറാബീവി ഭാര് 81

3 അബള കലാം.െക.ൈവ മകന 61

4 നസീര ഹൈസന.െക.ൈവ മകന 58

5 െഷറഫദീന താഹ.െക.ൈവ മകന 56

6 ഹബീബ മഹമദ.െക.ൈവ മകന 56

7 റസിയ മകള 54

8 മഹമദ ഇകബാല മകന 52
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