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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-1862/2021 25-09-2021
 
  പടാമി താലകില   കലകൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിരത,  മളയങാവ എന സല

ത്  മേനെതാടി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലകൂര വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ എം വാസ , ,  േബാധിപിച

അേപക   കലകൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറ

ും  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2011  -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. 

 
നമര:സി 2-5092 /2021 25-09-2021
 
 പടാമി താലകില   െകാപം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷണൻ  എഴതചൻ ,ടിയാൻ ഭാര

യ കല്ാണി അമ പലാേശരി കിഴമറി എന സലത് മടാപറമിൽ വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാപം വിേലജില   പേരതരെട  മകന

േവണേഗാപാലൻ , , േബാധിപിച അേപക   െകാപം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാളകൾ     03-03-2021,12-10-2016   എനീ  തീയതികളിൽ

മരണെപടതായം പേരതരെട 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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം വാസ സേഹാദരൻ 82

2 വിശ്നാഥൻ   മരണെപട സേഹാദരി നാരായണിയെട മകന 62

3 രാജൻ നാരായൻ  മരണെപട സേഹാദരി നാരായണിയെട മകന 59

4 ഉണികഷൻ  നാരായൻ  മരണെപട സേഹാദരി
നാരായണിയെട

മകന 57

5 വസനകമാരി എം   മരണെപട സേഹാദരി നാരായണിയെട മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹൻദാസ എം മകന 52

2 േവണേഗാപാലൻ എം മകന 50

3 ഓമന എം മകള 46

4 സേരഷ കമാർ മകന 43
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