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NOTICE

 
:എ 7 -5973 / 2021 13-09-2021
 
 പീരേമട താലകില   െപരവനതാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി മതായി  മണകയം ഈസ്

കരയിൽ  േതകംകാടിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരവനതാനം വിേലജില   മതായി,േമരികടി മതായി എനിവരെട മകളം

അനമയെട സേഹാദരിയമായ  ഏലിയാമ , േബാധിപിച അേപക   െപരവനതാനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില സി മതായി   13-06-2002 -ലം ഭാര്

േമരികടി മതായി 18 -11 -2020 -ലം പേരതരെട അവിവാഹിതയായ മകൾ അനമ 24 -2 -2015 -ലം  മരണെപടതായം

പേരതരെട  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. 

 
:എ 7 -5572 / 2021 13-09-2021
 
  പീരേമട താലകില   കമളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ നാഗരാജ  അടപളം കരയിൽ

ആനകഴി  പതവൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കമളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാനകി , , േബാധിപിച അേപക   കമളി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-12-2019  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസ മാതയ മകന 70

2 േജകബ മാതയ മകന 67

3 േജായികടി മകള 57

4 േമഴസി മകള 75

5 േറാസമ മാതയ മകള 65

6 കാരമ മാതയ മകെന ഭാര് 61

7 ഏലിയാമ മതായി മകള 67

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി ഭാര് 49

2 കവിത എൻ മകള 31
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:ജി 1 -2

047 / 2020 / െക ഡിസ 14-09-2021
 
  പീരേമട താലകില   െകാകയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞമ  മളങന കരയിൽ

പതിെനടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാകയാര വിേലജില   പേരതയെട മകന പി ജി സേരഷ , , േബാധിപിച അേപക   െകാകയാര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-09-2019  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 7 -7436 / 2021 17-09-2021
 
  പീരേമട  താലകില   കമളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  വി  രാജ  അമരാവതി  കരയിൽ

പാലാകാമണിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കമളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മഞ , , േബാധിപിച അേപക   കമളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021 -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. 

 
:എ 7 -7615 / 2021 17-10-2021
 
 പീരേമട താലകില   പീരേമട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക രാജപൻ  ,ഭാര് സി സമതി

പീരേമട കരയിൽ െകാേലലിൽ വീടിൽ  എനിവരെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

3 കണൻ മകന 30

4 രേമശ എൻ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ജി േമാഹനൻ മകന 56

2 ആനനിനി മകള 54

3 ലിസ ജയൻ മകള 50

4 പി ജി സേരഷ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗൗരി അമ 83

2 മഞ ഭാര് 41

3 ഗൗരിപിയ രാജ മകള 16

4 ആേരാമൽ രാജ മകന 8
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പീരേമട വിേലജില   പേരതരെട മകന രാേജഷ െക ആർ , , േബാധിപിച അേപക

 പീരേമട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2016 -ലം ഭാര് സമതി 12 -1 -2016 -ലം 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 രാേജഷ െക ആർ മകന 45

2 രാജീവ െക ആർ മകന 44

3 രശി െക  ആർ മകള 41
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