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Thrissur District
Kodungallur Taluk
NOTICE

21-12-2021

നമര:എ4-6531/2021

െകാടങൂര താലകില െചനാപിനി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മകാപിളി േഗാവിനൻ കട
്ടി നായർ ഭാര് ചിേറഴത് സേരാജിനി അമ, ചിേറഴത് എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി പേരതയെട മകൻ ബാലചനൻ നായർകേവണി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
എ
നനകമാർ , ആതപറമിൽ, െവളാനികര വിേലജ േബാധിപിച അേപക െചനാപിനി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-01-2013 -ല
മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം 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
1
ബാലചനൻ നായർ
2
അേശാകൻ

േപര
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Thrissur District
Kodungallur Taluk
NOTICE

12-01-2022

നമര:A4/9014/2021

െകാടങൂര താലകില പാപിനിവടം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മാധവൻ S/o.രാമൻ, േതാടപറ
ത വീട, പാപിനിവടം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പാപിനിവടം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് പസന െക സി, േതാടപറത വീട, പാപിനിവടം,
േബാധിപിച അേപക പാപിനിവടം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ 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
1
പസന െക സി
2
പിമ ടി എം
3
പവിലാൽ ടി എം

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
56
35
31

12-01-2022

നമര:A4/9433/2021

െകാടങൂര താലകില ഇടവിലങ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ആബിദ ഉദാരത വീട, എടവില
ങ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
ഇടവിലങ വിേലജില പേരതയെട ഭരതാവ നൗഷാദ , ഉദാരത വീട, എടവിലങ, േബാധിപിച അേപക ഇടവിലങ
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 27-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട മാതാവ 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
1
2
3
4
5

േപര
നൗഷാദ
െസാൈഹൽ
േനായൽ
നദാശ
മഹമദ െമായതീൻ

നമര:A4/9626/2021
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െകാടങൂര താലകില േമതല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ആതിര ദാസ കവപറമിൽ വ
ീട, േമതല എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി േമതല വിേലജില പേരതയെട പിതാവ േദവദാസ, കവപറമിൽ വീട, േമതല , േബാധിപിച അേപക
േമതല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപണ് 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
1
രാഹൽ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭരതാവ

വയസ
28

12-01-2022

നമര:A4/9815/2021

െകാടങൂര താലകില െചനപിണി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കമാരൻ നായർ കാകരത വ
ീട, െചനാപിനി എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി െചനപിണി വിേലജില പേരതനെറ മകള തളസി, കാകരത വീട, െചനാപിനി , േബാധിപിച
അേപക െചനപിണി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-04-1985 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന ഭാര്യം മാതാപിതാകളം 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
1
തളസി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള

വയസ
73

12-01-2022

നമര:A4/9658/2021

െകാടങൂര താലകില ൈകപമംഗലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േവലായധൻ S/o. േകാര
പൻ ൈകേപാത വീട,ൈകപമംഗലം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ൈകപമംഗലം വിേലജില പേരതനെറ മകന ഉണികഷൻ , ൈകേപാത
വീട,ൈകപമംഗലം , േബാധിപിച അേപക ൈകപമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 09-12-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകൾ
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
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1
2
3

വളിയമ
ഉണികഷൻ
അനിൽകമാർ

ഭാര്
മകന
മകന

72
46
44

12-01-2022

നമര:A4/9896/2021

െകാടങൂര താലകില ആല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അബൽ റഹിമാൻ S/o. ബീ
രാൻ, േപാനാകഴി, ആല എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി ആല വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് താഹിറ, േപാനാകഴി, ആല, േബാധിപിച അേപക ആല
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 21-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ 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
1
2
3
4

േപര
താഹിറ
ഫരീദ
ഫാറക്
ഫഹദ പി എ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന
മകന

വയസ
65
45
42
27

12-01-2022

നമര:A4/9918/2021

െകാടങൂര താലകില േലാകമാേലശ്രം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ചനേമാഹനൻ പി
െക പഴമിളിൽ വീട, േലാകമേലശ്രം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േലാകമാേലശ്രം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സകമാരി െക െക, പഴമിളിൽ
വീട, േലാകമേലശ്രം, േബാധിപിച അേപക േലാകമാേലശ്രം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 23-02-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ
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
1
2
3
4

േപര
സകമാരി െക െക
നവനീത പി സി
വിനീത പി സി
നിത സി േമാഹൻ
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മകന
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വയസ
65
38
35
32
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Thrissur District
Kodungallur Taluk
NOTICE

12-01-2022

നമര:A4/99192021

െകാടങൂര താലകില േലാകമാേലശ്രം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ൈലല w/o.യഹിയ
അലി, പടിഞാേറവീടിൽ വീട , േലാകമേലശ്രം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േലാകമാേലശ്രം വിേലജില പേരതനെറ മകന ജനീഫർ ,
പടിഞാേറവീടിൽ വീട , േലാകമേലശ്രം, േബാധിപിച അേപക േലാകമാേലശ്രം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-09-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതയെട ഭർതാവം പിതാവം 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
1
ജീജ േമാൾ
2
ജനീഫർ
3
നഫീസ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകന
മാതാവ

വയസ
48
46
85

12-01-2022

നമര:7481/21

െകാടങൂര താലകില ൈകപമംഗലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സേരഷ ബാബ S/o പാറനകട
് ട ി, പതര വീട, െകെപമംഗലം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ൈകപമംഗലം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് വിമല, പതര വീട, െകെപമംഗലം,
േബാധിപിച അേപക ൈകപമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-10-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകള ജിവിചിരിപില
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
1
വിമല സേരഷ
2
പിയങ പി.എസ.

േപര

വയസ
56
27

12-01-2022

നമര:A4/6455/2021
െകാടങൂര താലകില

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള

പേലാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ലകികടി W/o േഗാപാ
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ലന െകാലംപറമില പൂറ് എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേലാട വിേലജില പേരതയെട മകള ജാനപഭ, െകാലംപറമില, പൂറ്
, േബാധിപിച അേപക പേലാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 17-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട 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
1
ജാനപഭ
2
േദവീദാസ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
വയസ
മകള
74
മകന
മരണെപട

12-01-2022

നമര:A4/36/22

െകാടങൂര താലകില എരിയാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഹലീമ W/o അഹമദ
കരകിടവളിയില എറിയാട എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി എരിയാട വിേലജില പേരതയെട മകള െസെനബ, പടിയത് കരകിടവളിയില
ഹലീമ എറിയാട, േബാധിപിച അേപക എരിയാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 27-12-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകള ജിവിചിരിപില
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
1
2
3
4
5

േപര
െസെനബ
അയിഷ നസീര
അബള റസാക്
അഹമദ മഹമദ ഹബീബ
മഹമദ സഗീര

നമര:A4/9954/2021

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന
മകന
മകന

വയസ
63
61
59
58
51

12-01-2022

െകാടങൂര താലകില െപരിങളം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പി.എ.േവലായധന S/o അയപക
ടി പനകപറമില െപരിഞനം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െപരിങളം വിേലജില പേരതനെറ മകന ദിേനശ, പനകപറമില െപരിഞനം,
േബാധിപിച അേപക െപരിങളം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 20-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന 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.
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കമ നമര
1
ദിേനശ.പി.വി.
2
പി.ശഭ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകള

വയസ
56
55

12-01-2022

നമര:A4/84/22

െകാടങൂര താലകില േമതല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഭരതന S/o ജനാരദ
നന കനത്പറമില എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി േമതല വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് നിരമല, കനത്പറമില േമതല, േബാധിപിച അേപക
േമതല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 17-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന 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
1
നിരമല
2
നിമിത
3
നിബിന

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
49
25
18

12-01-2022

നമര:A4/123/22

െകാടങൂര താലകില േമതല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എലസി.പി.ആര. ചിറയത്
വീട േമതല എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി േമതല വിേലജില പേരതയെട ഭരതാവ േതാമസ, ചിറയത് വീട, േമതല, േബാധിപിച അേപക
േമതല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 02-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട 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
1
േതാമസ
2
ടിന േതാമസ
3
ടിറി േതാമസ

േപര
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ഭരതാവ
മകള
മകള

വയസ
69
33
32
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Xncp-Ø¬ ]ckyw
(1)
\º¿ F4˛8191/2021.

2022 P\p-hcn 11.

14˛12˛ 2021˛mw Xob- X n- b nse tIc f Kk‰v \º¿ 49˛ ¬ (hm- e yw X , ]m¿ ´v III)
I- Ωo-j -W- td‰v Hm^v em‚ v dh\yq hn`m- KØn¬ t]Pv \º¿ 16831, 16832 Bbn {]kn-≤o-I -c n®
sImSp- ß- √ q¿ Xl- io¬Zm-c psS 22-˛ 11- ˛ 2021- ˛se F4˛8191/2021˛mw \º¿ ]c- k y- Ø n¬ ]tc- Xs‚
ac-W-Xo-bXn ‘‘14-˛11-˛2020” F∂-Xv ‘‘14-˛11-˛2000” F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-XmWv.
(2)
\º¿ F4˛5482/2021.

2022 P\p-hcn 11.

14˛9˛ 2021˛mw Xob- X n- b nse tIc f Kk‰v \º¿ 36˛ ¬ (hm- e yw X , ]m¿ ´v III)
I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 7497-˛¬ {]kn-≤o-I-c n® sImSp-ß-√q¿
Xl- i o¬Zm- c psS 24˛- 8 - ˛ 2021- ˛ se F4˛5842/2021˛mw \º¿ ]c- k y- Ø n¬ ]tc- X - b psS t]cv
‘‘sI. B¿. tcWpIm _mbv” F∂-Xn\v ]Icw ‘‘sI. B¿. tcWpIm _mbv dmw” F∂v XncpØn
hmbn-t°-≠-XmWv.
(3)
\º¿ F4˛3476/2021.

2022 P\p-hcn 12.

2˛11˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v \º¿ 43 (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j -W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`m- K Øn¬ t]Pv \º¿ 10154, 10155 Bbn - { ]kn- ≤ o- I - c n® sImSp- ß - √ q¿
Xl- i o¬Zm- c psS 24- ˛ 9- ˛ 2021- ˛ se F4˛3476/2021˛mw \º¿ ]c- k y- Ø n¬ Xmsg ]dbpw {]Imcw
Ah-Im-in-I-sf IqSn- tN¿Øv ]ckyw XncpØn hmbn-t°-≠-XmWv.
{Ia
\º¿

t]cv

]tc-X-\p-am-bp≈ _‘w

1

tPm¨k¨, C. sP.

2

tPmjn,

3

hb

aI≥

61

,,

59

tPmbvkv tXmakv

,,

57

4

tPm^n tPmk-^v, C.

,,

52

5

tdmkv sP. sado‰

ac-W-s∏´ aIƒ
t__n-bpsS aIƒ

30

C.

v

]tc-Xs‚ `mcybpw amXm-]n-Xm-°fpw Pohn-®n-cn-∏n-√.
(4)
\º¿ F4˛6500/2021.

2022 P\p-hcn 25.

16˛11˛ 2021˛mw Xob- X n- b nse tIc f Kk‰v \º¿ 45˛ ¬ (hm- e yw X , ]m¿ ´v III)
I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 12455-˛¬ {]kn-≤o-I-cn® sImSp-ß-√q¿
Xl- i o¬Zm- c ps S F4˛65 00/2021 ˛mw \º¿ ]c- k y- Ø n¬ Ah- I m- i n- b mb {Ia- \ -º¿ 6
‘‘\kod” F∂Xv ‘‘\koa” F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-XmWv.
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(5)
\º¿ F4˛6672/2021.

2022 P\p-hcn 25.

16˛11˛ 2021˛mw Xob- X n- b nse tIc f Kk‰v \º¿ 45˛ ¬ (hm- e yw X , ]m¿ ´v III)
I- Ω o - j - W - t d ‰v Hm^v em‚ v d h\yq hn `m- K Øn¬ t]Pv \ º¿ 1245 5- ˛ ¬ {] kn- ≤ o- I - c n®
sImSp- ß - √ q¿ Xl- i o¬ Zm- c psS F4˛667 2/2021 ˛mw \º¿ ]c- k y-Øn¬ ]tc - X s‚
ac-W- Xo-bXn ‘‘21-˛1-˛2021” F∂-Xv ‘‘23-˛1-˛2021” F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-XmWv.
(6)
\º¿ F4˛6659/2021.

2022 P\p-hcn 25.

16˛11˛ 2021˛mw Xob- X n- b nse tIc f Kk‰v \º¿ 45˛ ¬ (hm- e yw X , ]m¿ ´v III)
I-Ω o- j - W- td‰v Hm^v em‚ v dh\yq hn`m- KØn¬ {]kn-≤ o- I- c n® sImSp- ß- √q¿ Xl-i o¬Zm-c psS
F4˛6659/2021˛mw \º¿ ]c-ky-Øn¬ ‘‘inh-c m-a≥ \S-]-d-ºn¬” F∂Xv ‘‘inh-c m-a≥ \Sq]-d-ºn¬”
F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-XmWv.

Xmeq-°m-^o-kv,
sImSp-ß-√q¿.
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Xncp-Ø¬ ]ckyw
\º¿ F4˛5511/2021.

2022 P\p-hcn 24.

12˛10˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v \º¿ 40˛¬-- (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j -W-td‰v
Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 8197-˛¬ -{]kn-≤o-I-cn® 25-˛9-˛2021-˛se F4˛5511/2021˛mw
\º¿ ]c-ky-Øn¬ {Ia \º¿ 4 apX¬ 6 hsc XpS¿®-bmbn
4

ssldp-∂nk

5

^hmkv jwkp-±o≥

6

apl-ΩZv dnlm≥

c≠mw `mcy

52

aI≥

21

,,

15

ta¬ kqNn-∏n-®-hsc tN¿Øv XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.
Xmeq-°m-^o-kv,
sImSp-ß√q¿.

(H∏v)
Xl-io¬Zm¿.
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