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NOTICE

 
നമര:TLKVYT/3083/2021-D1 28-10-2021
 
 ൈവതിരി താലകില   േകാടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാതകടി അരണാലയം, മാടകന

ന  പി.ഒ,  േകാടതറ  വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടതറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അരണകമാര െക.സി., അരണാലയം,

മാടകന പി.ഒ, േകാടതറ വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   േകാടതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-2018 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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:TLKVYT/364/2022-D1 05-02-2022
 
  ൈവതിരി താലകില   കലപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ.െക. സദാനനന ആദിത് വീട

,  പളിയാരമല,  കലപറ  വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലപറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പീതി ലത സദാനനന, ആദിത് വീട,

പളിയാരമല, കലപറ വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   കലപറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

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:TLKVYT/363/2022-D1 07-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി െക.വി. ഭാര് 58

2 സചിതേമാള െക.സി. മകള 36

3 അരണകമാര െക.സി. മകന 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പീതി ലത സദാനനന ഭാര് 72

2 ആരതി സദാനനന മകള 45

3 അനഷ കടാരിയ മകള 43

4 ശ്ം സദാനനന മകന 42

5 നിതിന സദാനനന മകന 36
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 ൈവതിരി താലകില   കലപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉൈബദള െക. താരിഖ മനസില,

മണിയേങാട പി.ഒ,  കലപറ വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലപറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന െസമീര  താരിഖ െക., താരിഖ മനസില,

മണിയേങാട പി.ഒ, കലപറ വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   കലെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2018 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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:TLKVYT/412/2022-D1 07-02-2022
 
  ൈവതിരി  താലകില   േകാടപടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വരകി  വരകകാലയില വീട,

മാനിവയല  േകാടനാട  പി.ഒ,  േകാടപടി  വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടപടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന വി.വി. ൈപലി,

വരകകാലയില വീട, മാനിവയല േകാടനാട പി.ഒ, േകാടപടി വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   േകാടപടി വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-1988 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ 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:TLKVYT/412/2022-D1 07-02-2022
 
  ൈവതിരി  താലകില   േകാടപടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വരകി  വരകകാലയില വീട,

മാനിവയല  േകാടനാട  പി.ഒ,  േകാടപടി  വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടപടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന വി.വി. ൈപലി,

വരകകാലയില വീട, മാനിവയല േകാടനാട പി.ഒ, േകാടപടി വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   േകാടപടി വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-1988 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റസിയ വി. ഭാര് 51

2 െസമീര താരിഖ െക. മകന 38

3 െസബിന താരിഖ മകന 31

4 െഷറിന താരിഖ െക മകള 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനമ ചാേകാ മകള 76

2 വി.വി. ൈപലി മകന 73

3 േജാസഫ മകന 69

4 േജാണ വി.വി. മകന 64
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 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനമ ചാേകാ മകള 76

2 വി.വി. ൈപലി മകന 73

3 േജാസഫ മകന 69

4 േജാണ വി.വി. മകന 64
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