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Kozhikode District

 
Vadakara Taluk

 
NOTICE

 
:െജ 2 6260/2021 27-08-2021
 
  വടകര താലകില   ഒഞിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരൻ ടി  എം  ഒഞിയം േദശത്

താമരകളത് മീതൽ ഹൗസ ഒഞിയം പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒഞിയം വിേലജില   പേരതനെറ മകന പവിതൻ , ഒഞിയം േദശത് താമരകളത്

മീതൽ ഹൗസ ഒഞിയം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ഒഞിയം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-1992 -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. 

 
:െജ 2 -4330/ 2021 27-08-2021
 
  വടകര താലകില   ഒഞിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി  െനലാേചരി  േദശത്

താമരകളത് മീതൽ ഹൗസ ഒഞിയം പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒഞിയം വിേലജില   പേരതയെട പേരതയായ സേഹാദരി െപാകിയെട   മകന

കഷൻ , െനലാേചരി േദശത് താമരകളത് മീതൽ ഹൗസ ഒഞിയം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ഒഞിയം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

03-2018  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണി ഭാര് 78

2 ചനി മകള 56

3 പവിതൻ മകന 53

4 ഗീത മകള 50

5 ബിന മകള 47

6 ഗിരീശൻ മകന 44

7 രമ മരണെപട മകൻ അേശാകെൻറ ഭാര് 51

8 േമഘന മരണെപട മകൻ അേശാകെൻറ മകള 27

9 അലിഡ മരണെപട മകൻ അേശാകെൻറ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 രാഘവൻ ടി എം സേഹാദരൻ 75

2 ജാന പേരതയായ സേഹാദരി
െപാകിയെട

മകള 70

3 കഷൻ പേരതയായ സേഹാദരി
െപാകിയെട

മകന 68

4 കമല  പേരതയായ സേഹാദരി
മാതവിെൻറ

മകള 69

5 ചനി പേരതനായ സേഹാദരൻ
കമാരെൻറ

മകള 56

6 പവിതൻ പേരതനായ സേഹാദരൻ
കമാരെൻറ

മകന 53

7 ഗീത പേരതനായ സേഹാദരൻ
കമാരെൻറ

മകള 50

8 ബിന പേരതനായ സേഹാദരൻ
കമാരെൻറ

മകള 47

9 ഗിരീശൻ  പേരതനായ സേഹാദരൻ
കമാരെൻറ

മകന 44

10 രമ "  "പേരതനായ മകൻ
അേശാകെൻറ

ഭാര് 51

11 േമഘന  "  "പേരതനായ മകൻ
അേശാകെൻറ

മകള 27

12 അലിഡ  "  "പേരതനായ മകൻ
അേശാകെൻറ

മകള 24
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