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NOTICE

 
:എ2-8968/2021     03-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   കനതനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  െപരിങാല കരയിൽ

കാരകനത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനതനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഐഷ, െപരിങാല കരയിൽ കാരകനത് വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-02-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ2-9547/2021     23-09-2021
 
  കനതനാട താലകില   േവങരെവസ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ  തങപൻനായർ

ഇളമകപിളി കരയിൽ കകാടകടി വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േവങരെവസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന രവി െക റി , ഇളമകപിളി കരയിൽ

കകാടകടി വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   േവങരെവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം 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 ഐഷ ഭാര് 71

2 ആബിദ മകള 48

3 ഷാഹിദ മകള 45

4 റംല മകള 44

5 െനബീസ  െക എം മകള 38

6 ഹൈസനാർ സേഹാദരൻ 69

7 ആമിന െക പി സേഹാദരി 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി അമ ഭാര് 82

2 രാധാമണി മകള 59

3 രാധാകഷൻ െക റി മകന 56
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:എ2-8728/2021     13-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   െവേങാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പി േജാർജ്   െവേങാല

കരയിൽ  േചരം  മടിൽ  പതൻപരയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െജസി പി സി ,

െവേങാല കരയിൽ േചരം മടിൽ പതൻപരയിൽ വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   െവേങാല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ2-9005/2021     13-09-2021
 
  കനതനാട താലകില   അയകരനാടെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ പി മതായി

പാലയകാമറം  കരയിൽ നടവിെല പളിപറത്  വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയകരനാടെസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന േപാൾ

മതായി , പാലയകാമറം കരയിൽ നടവിെല പളിപറത് വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   അയകരനാടെസൗത് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

02-2018  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ2-9133/2021     13-09-2021
 
  കനതനാട താലകില   അയകരനാടെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനമ മതായി

പാലയാമറം  കരയിൽ  നടവിെല  പളിപറത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയകരനാടെസൗത് വിേലജില   പേരതയെട മകന േപാൾ

4 രമ മകള 52

5 രവി െക റി മകന 49

6 രാമൻ തങപൻനായർ മകന 46

7 ലകണൻ തങപൻ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജസി പി സി ഭാര് 55

2 ആൻസി സാറ േജാർജ് മകള 19

3 ബിസി േജാർജ് മകള 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപാൾ മതായി മകന 62
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മതായി , പാലയാമറം കരയിൽ നടവിെല പളിപറത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അയകരനാടെസൗത് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-

04-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ2- 9006/2021   13-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   േചലമറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലിയാർ എ എ  വലംകരയിൽ

അമാടൻ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചലമറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സിബ എ എ , വലംകരയിൽ അമാടൻ വീടിൽ  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ2-9010/2021     13-09-2021
 
  കനതനാട താലകില   അയകരനാടെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹൻ െക എം

വടയമാടി  കരയിൽ  കരിമിൻ  കാടിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയകരനാടെസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേഹഷ

െക എം , വടയമാടി കരയിൽ കരിമിൻ കാടിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അയകരനാടെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം 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 േപാൾ മതായി മകന 62

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലീന ഭാര് 53

2 സിനി എ എ മകള 36

3 സിബ എ എ മകന 34

4 അൻസി എ എ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ ഭാര് 63
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:എ2-9066/2021      13-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   െവേങാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എ അബൾ റഹാൻ  വടയമാട

ി  കരയിൽ കരിമിൻ കാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവേങാല വിേലജില   പേരതനെറ മകള ആബിത , വടയമാടി കരയിൽ കരിമിൻ

കാടിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െവേങാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-10-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ2-9072/2021     13-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   അയകരനാടെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ  കിങിണിമറ

ം  കരയിൽ  തറപാട്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയകരനാടെസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലത , കിങിണിമറം കരയിൽ

തറപാട് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അയകരനാടെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ2-9096/2021      13-09-2021

2 മേഹഷ െക എം മകന 36

3 മനീഷ െക എം മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖാദിജ ഭാര് 76

2 നസീമ മകള 58

3 ആബിത മകള 56

4 ബീവി മകള 54

5 ബീമ ബീവി മകള 52

6 ഫാതിമ ബീവി മകള 42

7 റംല മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത ഭാര് 64

2 അഭിലാഷ പി മകന 41

3 കേലഷ പി മകന 38

4 അഭിജിത പി മകന 30
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  കനതനാട താലകില ഐരാപരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി കടി  വളയൻചിറങര

കരയിൽ ഇളം തരതി ഇലം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഐരാപരം   വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹരികമാർ സി , വളയൻചിറങര

കരയിൽ ഇളം തരതി ഇലം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഐരാപരം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ2-9095/2021    13-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   ഐരാപരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എൻ ചനേശഖരൻ നമതിരി

 വളയൻചിറങര കരയിൽ ഇളം  തരതി  ഇലം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഐരാപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹരികമാർ സി ,

വളയൻചിറങര കരയിൽ ഇളം തരതി ഇലം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക ഐരാപരം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം 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 ഹരികമാർ സി മകന 38

2 ശീകമാർ ഇ സി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹരികമാർ സി മകന 38

2 ശീകമാർ ഇ സി മകന 36
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Ernakulam District

 
Kunnathunadu Taluk

 
NOTICE

 
:എ2-8950/2021 07-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   മഴവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങപൻ എം ജി  െനലാട കരയി

ൽ മണനടയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മഴവനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സശീല , െനലാട കരയിൽ മണനടയൽ വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം 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 സശീല ഭാര് 61

2 പീത തങപൻ മകള 38

3 നീത തങപൻ മകള 37

4 ദിനേമാൻ എം റി മകന 35
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Ernakulam District

 
Kunnathunadu Taluk

 
NOTICE

 
:എ2-8903/ 2021 21-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   ഐരാപരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക കമാരൻ   കഴർ കരയി

ൽ കകാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് വതല , ഐരാപരം വിേലജിൽ കഴർ കരയിൽ കകാടിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 2-8194/ 2021 03-09-2021
 
 കനതനാട താലകില   വാഴകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക രാഘവൻ  െതേക വാഴകള

ം  കരയിൽ  ഞറളകാട്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സധീർ എൻ ആർ , െതേക വാഴകളം

കരയിൽ ഞറളകാട് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വാഴകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം 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 വതല ഭാര് 74

2 ജിഷ െക െക മകള 44

3 ജിേനഷ െക െക മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണിയമ എൻ എൽ ഭാര് 78

2 സനിൽകമാർ എൻ ആർ മകന 53

3 സധീർ എൻ ആർ മകന 49

4 പാർവതി  ആർ നായർ (മരണെപട മകൾ
സിതയെട മകൾ ))

പൗതി 25

5 കാളിദാസ രാധാകഷൻ നാരായണൻ (ടി
മകൻ)

പൗതൻ 14
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:എ 2-8537/2021 03-09-2021
 
  കനതനാട താലകില ഐരാപരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതായി പി എം  കീഴിലം കരയി

ൽ പതയത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഐരാപരം  വിേലജില   പേരതനെറ മകള ബിജി മാതയ , കീഴിലം കരയിൽ പതയത് വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം 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 ലിസി മകള 57

2 ബീന ഷാജി മകള 54

3 ബിജി മാതയ മകള 51
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