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NOTICE

 
നമര:ബി2 - 24893| 21 30-11-2021
 
 െകാലം താലകില   മീനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി അമ . സേരഷ മനിരം ഇടനാട

്  പി ഒ ചാതനർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മീനാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െജ കഷപിള, സേരഷ മനിരം ഇടനാട പി ഒ ചാതനർ,

േബാധിപിച അേപക   മീനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട  ഒര മകൻ ജീവിചിരിപില  മരണെപട മകൻ

സനാന രഹിതൻ ആയിരന. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 2 - 24549 | 21 30-11-2021
 
  െകാലം  താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െബനറ്  ആനീസ  മതിലിൽ പി

ഒ  തകടവർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഗസി , ആനീസ  മതിലിൽ പി ഒ തകടവർ, േബാധിപിച

അേപക   തകടവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-10-2019  -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:ബി 2 - 24549 | 21 30-11-2021
 
  െകാലം  താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െബനറ്  ആനീസ  മതിലിൽ പി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജ കഷപിള ഭരതാവ 76

2 ഗിരീഷ കമാർ െക. മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗസി ഭാര് 58

2 േറാബിൻ മകന 38

3 േറാജി െബനറ് . മകള 36
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ഒ  തകടവർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഗസി , ആനീസ  മതിലിൽ പി ഒ തകടവർ, േബാധിപിച

അേപക   തകടവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-10-2019  -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:ബി 2 - 24549 | 21 30-11-2021
 
  െകാലം  താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െബനറ്  ആനീസ  മതിലിൽ പി

ഒ  തകടവർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഗസി , ആനീസ  മതിലിൽ പി ഒ തകടവർ, േബാധിപിച

അേപക   തകടവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-10-2019  -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:ബി 2 - 24553 |21 30-11-2021
 
 െകാലം താലകില   മണകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷഹബാനത് ഒ സാബിത് മൻസിൽ

േക റി എൻ നഗർ 180  വടേകവിള പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സഹീദ കടി ഇ, സാബിത് മൻസിൽ

േക റി എൻ നഗർ 180  വടേകവിള പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   മണകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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 േഗസി ഭാര് 58

2 േറാബിൻ മകന 38

3 േറാജി െബനറ് . മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗസി ഭാര് 58

2 േറാബിൻ മകന 38

3 േറാജി െബനറ് . മകള 36
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നമര:ബി 2 - 24613/21 30-11-2021
 
  െകാലം  താലകില   ആദിചൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ ഫാൻസിസ വിമല ഭ

വനം  െകാടിയം പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആദിചൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജ മാതയ, വിമല ഭവനം  െകാടിയം പി ഒ, േബാധിപിച

്ച  അേപക   ആദിചൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2021 -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:ബി 2 - 24668/21 30-11-2021
 
 െകാലം താലകില   പാരിപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വീ സദാനനൻ  എം എസ സദനം

എഴിപറം  പാരിപളി  പി  ഓ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാരിപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ൈകരളി എസ , മന മനിരം ഇളംകളം

പാരിപളി,  േബാധിപിച അേപക   പാരിപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ മാതാപിതാകൾ, ഭാര്

ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 2 - 24675 | 21 30-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹീദ കടി . ഇ ഭരതാവ 73

2 ഷഹീന എസ മകള 49

3 സാബിത് എസ മകന 46

4 െഷമീന എസ മകള 43

5 സബിത എസ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജ മാതയ ഭാര് 49

2 ആൻസി െജ ഫാൻസിസ മകള 19

3 അനീറ െജ ഫാൻസിസ . മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈകരളി എസ. മകള 56
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  െകാലം താലകില   ശകികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി െക ഒറ െതങിൽ വീട

കനിേമൽ  േചരി  മരതടി  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശകികളങര വിേലജില   പേരതയെട മകന ബിമൽ േഘാഷ, ഒറ െതങിൽ വീട

കനിേമൽ േചരി  മരതടി പി  ഒ,  േബാധിപിച അേപക   ശകികളങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-09-2007 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

ഭർതാവ 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. 

 
നമര:ബി 2 - 24683| 21 30-11-2021
 
 െകാലം താലകില   ശകികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവദതൻ .എൻ അഖിൽ നിവാസ

ൈകരളി നഗർ 151  കരീപഴ , െപരിനാട പി ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശകികളങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാന, അഖിൽ നിവാസ  ൈകരളി

നഗർ 151  കരീപഴ , െപരിനാട പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   ശകികളങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 2 - 24730/21 30-11-2021
 
 െകാലം താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിരൺ റഷീദ കിഴകതിൽ  കരീപഴ  പി

ഓ  െപരിനാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമയ എസ, കിഴകതിൽ  കരീപഴ  പി ഓ െപരിനാട,

േബാധിപിച അേപക   തകടവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ പിതാവ ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിമൽ േഘാഷ ബി മകന 52

2 കവിത കമാരി ഡി. മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന ഭാര് 52

2 അശ് േദവ മകന 24

3 അരൺ േദവ മകന 26

4 അഖിൽ േദവ മകന 18
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ശ 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:ബി2 - 24799 | 21 30-11-2021
 
 െകാലം താലകില   ശകികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എഡണ് മാർടിൻ കാവനാട പി ഓ

മാതക  നഗർ  113ആമീസ  വില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശകികളങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േജാർജിന, കാവനാട പി ഓ മാതക

നഗർ 113ആമീസ വില, േബാധിപിച അേപക   ശകികളങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:ബി 2 - 24804 | 21 30-11-2021
 
  െകാലം താലകില   കുവാതകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശ ഡി വിളയിൽ  വീട 

േവളമാനർ  പി  ഒപാരിപളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കുവാതകല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റീജ ജി, വിളയിൽ  വീട േവളമാനർ

പി ഒപാരിപളി, േബാധിപിച അേപക   കുവാതകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വ

ന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമയ എസ ഭാര് 33

2 ഫർഹാൻ അഹമദ െക മകന 11

3 കൽസo ബീവി മകള 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാർജിന ഭാര് 60

2 സവർണ മകള 42

3 െറനി  എഡണ് മകന 40

4 ജിജിേമാൻ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീജ ജി ഭാര് 54

2 അഞ പകാശ മകള 26

3 അലൻ പി ആർ . മകന 24
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നമര:ബി 2 - 24817/21 30-11-2021
 
 െകാലം താലകില   ചിറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ േഗാപി േമാഹൻ ലളിതാ ഭവൻ

െനടേങാലം  േപാളചിറ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിറകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശിവപസാദ, ലളിതാ ഭവൻ െനടേങാലം

േപാളചിറ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   ചിറകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ മാതാപിതാകൾ  ഭാര്

ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3 - 25360/21 06-12-2021
 
 െകാലം താലകില   മങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസമ ബീവി  മസലിയാർ മൻസിൽ

വികാസ നഗർ  111  ടിെകഎം േകാേളജ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മങാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഇസയിൽ കഞ്, മസലിയാർ മൻസിൽ

വികാസ നഗർ  111  ടിെകഎം േകാേളജ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   മങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-25296/21 06-12-2021
 
 െകാലം താലകില   വടേകവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ രാധാകഷൻ ആചാരി മണകാട

്  പതൻവീട  വടേകവിള  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേകവിള വിേലജില   പേരതനെറ മകന അരൺ കഷൻ, മണകാട പതൻവീട

വടേകവിള പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   വടേകവിള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശിവപസാദ മകന 36

2 ഹരിപസാദ . മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇസയിൽ കഞ് ഭരതാവ 70

2 ഷീജ മകള 47

3 ൈഷലജ മകള 44
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അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ 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. 

 
നമര:ബി3 - 25294 | 21 06-12-2021
 
 െകാലം താലകില   െപരിനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീേദവി ഡി  ഉേമഷ ഭവൻ െചറമട

െവളിമൺ പി ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരിനാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഉണിപിള സി, ഉേമഷ ഭവൻ െചറമട െവളിമൺ പി ഓ,

േബാധിപിച അേപക   െപരിനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-11-2020 -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:ബി3-25485/21 06-12-2021
 
 െകാലം താലകില   മളവന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാഷ് ഐസക് ഐസക വില  മകട പ

ി ഒ മളവന കരി പറം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മളവന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  അനമ, ഐസക വില മകട പി  ഓ മളവന കരിപറം,

േബാധിപിച അേപക   മളവന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2016 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാർ ഭാര് 65

2 അരൺ കഷൻ മകന 37

3 അശ്നി കഷൻ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉണിപിള സി ഭരതാവ 58

2 ഉേമഷ യ സി. മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ േജാഷ് ഭാര് 66

2 ഐസക സി െജ മകന 33

3 നിത േബാസ മകള 35
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3 - 21466/21 25-10-2021
 
  െകാലം  താലകില   തഴതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻപിള എൽ സീനാസ

വടകംകര  കിഴക്   പനിമൺ േകതതിന സമീപം  തഴതല വിേലജ    ഉമയനൂർ  എേസറ്  പി  ഒ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തഴതല

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പിങി ഡീ, സീനാസ വടകംകര കിഴക്  പനിമൺ േകതതിന സമീപം തഴതല വിേലജ

ഉമയനൂർ എേസറ് പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   തഴതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടത

തി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 2 -20740/21 12-10-2021
 
  െകാലം  താലകില    െകാലം  െവസ്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വസന  െക   പി

സരസ്തിവിലാസംറി എൻ ആർ എ 217 എ തിരമലവാരം പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതയെട മകന പകാശ ആർ,

സരസ്തിവിലാസംറി എൻ ആർ എ 217 എ തിരമലവാരം പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  ഭർതാവ  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. 

 
നമര:ബി 2 - 20020/21 30-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിങി ഡി ഭാര് 45

2 സീന േമാഹൻ മകള 23

3 േസഹ േമാഹൻ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പകാശ ആർ മകന 53
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Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി2 - 15592 | 21 13-12-2021
 
  െകാലം താലകില   ശകികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജിത എസ കരണാലയം,

െവൺകളങര നഗർ 201, കാവനാട പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ പേശാഭൻ വി വി, ശിവപതം, പാലയാട, ധർമടം, തലേശരി,

കണർ ജില, േബാധിപിച അേപക   ശകികളങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര  1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  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:ബി 2 - 26756/ 21 13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാബ േജാസഫ േജാബ െജസി വില

. കരീപഴ പി ഓ തകടവർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിസി േജാസഫ േജാസ, െജസി വില . കരീപഴ പി ഓ

തകടവർ, േബാധിപിച അേപക   തകടവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    30-04-2020  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പേശാഭൻ വിവി ഭരതാവ 46

2 അശ്ത പേശാഭ മകന 7

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിസി േജാസഫ േജാബ ഭാര് 56

2 െജസി പദീപ മകള 32

16630 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 
Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
No: B3-25216/21 03-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that  Suresh Kumar D GananjaliMukhathala P O Naduvilakka

ra Thrikkovilvattom, Thrikkovilvattam Village, Kollam Taluk of Kollam District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before Various Purposes in  respect of  the legal   heirs of  late Sudhika Raghavan Gananjali

Mukhathala P O Naduvilakkara Thrikkovilvattom who expired on 25-08-2021 and that it has been reported to this office that

the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late Sudhika Raghavan. that it is proposed to

issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship

certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of

the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar , Kollam within 30 days from the date of

publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will  not be

considered. 

 
SCHEDULE

 
നമര:ബി 3 - 25454/21 06-12-2021
 
 െകാലം താലകില   തേകാവിലവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ എസ ചരവിള വീട

, നടവിലകര, മഖതല, ആലമട പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തേകാവിലവടം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനന അനിൽ, ചരവിള വീട,

നടവിലകര, മഖതല, ആലമട പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   തേകാവിലവടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-10-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Suresh kumar D Husband 58

2 Anjana Suresh Daughter 27

3 Kunju Suresh Son 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനനമ മാതാവ 72

2 ബിനകമാരി ഭാര് 54

3 അനന അനിൽ മകന 30

4 നന അനിൽ മകന 26
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3 - 25103/21 03-12-2021
 
 െകാലം താലകില   മളവന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക രാേജനൻ ആചാരി ഭാര് ലതിക ജി,

ആരതി നിവാസ കണറ മളവന പി  ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മളവന വിേലജില   പേരതരെട മകള ആരതി രാജ, ആരതി നിവാസ കണറ മളവന

പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   മളവന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം   19-12-2004, 12-05 -21  തീയതികളിൽ മരണെപടതായം പേരതരെട

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3 - 25090/21 03-12-2021
 
 െകാലം താലകില   െപരിനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ സഹേദവൻ ആൻറ്സ വില ,

ചനനേതാപ് പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരിനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എൻ തളസീഭായി, ആൻറ്സ വില , ചനനേതാപ് പി ഒ,

േബാധിപിച അേപക   െപരിനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില അതനസരിച

് 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:ബി3 - 25086/21 03-12-2021
 
  െകാലം താലകില   െപരിനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണികഷൻ പി  േരവതി  ഇടവടം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഖിൽ രാജ മകന 29

2 ആരതി രാജ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ തളസീഭായി ഭാര് 69

2 നിശാന് എസ േദവ മകന 42

3 അരൺ എസ േദവ മകന 40
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െവളിമൺ  പി  ഒെപരിനാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അമൽരാജ, േരവതി ഇടവടം െവളിമൺ പി

ഒെപരിനാട, േബാധിപിച അേപക   െപരിനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-12-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര  2  നെറ    സംരകണതിലാണ.  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:ബി3-18923/21 03-12-2021
 
  െകാലം  താലകില   േകാടപറം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ റഹീം  കാടം  താഴം  

േകാങാൽപരവർ  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൽഫത്, കാടം താഴം േകാങാൽ

പരവർ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   േകാടപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ

റ 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:ബി3 - 25042/21 03-12-2021
 
 െകാലം താലകില   മങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തളസീധരൻ പിള െജ വടേകാട് വീട

കരിേകാട മങാട . എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീതമ എൽ, െകാച വിള വീട  േകരളപരം  െവളിമൺ പി ഒ

െപരിനാട, േബാധിപിച അേപക   മങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    30-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  പാവന മാതാവ 77

2 അമൽരാജ ഭാര് 42

3 ജീവൻ കഷൻ മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൽഫത് ഭാര് 42

2 സ്ാലിഹ മകള 22

3 ഹാജറ മകള 16

4 ഹാദിയ മകള 13

5 മഹമദ കഞ് സേഹാദരൻ 56

6 അലി ഹംസ ജമാലദീൻ സേഹാദരൻ 49
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അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ 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. 

 
നമര:ബി3 - 24303/2 03-12-2021
 
 െകാലം താലകില   തഴതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷറഫദീൻ പടനഴികം വീട  ഉമയനല

്ലർ  െകാലം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തഴതല വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ നവാസ എസ, പടനഴികം വീട  ഉമയനൂർ െകാല

ം, േബാധിപിച അേപക   തഴതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  പേരതൻ

അവിവാഹിതനായിരന. 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:ബി3 - 25459/21 03-12-2021
 
 െകാലം താലകില   തേകാവിലവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണികഷ പിള അവിടം  കിഴവ

ർ മഖതല പി ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തേകാവിലവടം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹരിലാൽ യ, അവിടം  കിഴവർ മഖതല പി ഓ,

േബാധിപിച അേപക   തേകാവിലവടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ മാതാപിതാകളം ഭാര്യം

ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  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 ഗീതമ ഭാര് 54

2 അരൺ മകന 25

3 ആതിര മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബഷീർകടി എസ സേഹാദരൻ 70

2 ലതീഫ ബീവി സേഹാദരി 64

3 കബീർ എസ സേഹാദരൻ 61

4 നിസാം എസ സേഹാദരൻ 58

5 ഷംല എസ സേഹാദരി 47

6 നവാസ എസ സേഹാദരൻ 51
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നമര:ബി3 - 25204/21 03-12-2021
 
 െകാലം താലകില   പതകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസൻ ഹാപി ലാൻഡ െനേലറി

ൽ പതകളം പി ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എസ പേശാഭന, ഹാപി ലാൻഡ െനേല റിൽ പതകളം പി ഓ,

േബാധിപിച അേപക   പതകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില അതനസരിച

് 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:ബി3-25233 | 21 03-12-2021
 
  െകാലം താലകില   പരവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിലാൽ  പി  എസ സരിത ഭവൻ

െനടേങാലം  പി  ഒ  പരവർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പരവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാജി ആർ, സരിത ഭവൻ െനടേങാലം പി ഒ

പരവർ, േബാധിപിച അേപക   പരവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-02-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര  2  നെറ    സംരകണതിലാണ.  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 ഹരിലാൽ യ മകന 45

2 അനിത വി മകള 44

3 അനില വി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പേശാഭന ഭാര് 55

2 ഹാപി എച് മകന 34

3 ചിപി എച് മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന അമ മാതാവ 70

2 രാജി ആർ ഭാര് 31

3 ഹദ് എസ ആർ മകള 10

4 ഹരിത എസ ആർ മകള 7
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 െകാലം താലകില   മങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇനിര ബി ഐശ്ര് നഗർ 45 മങാട പി

ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മങാട വിേലജില   പേരതയെട മകന സേനാഷ കമാർ, ഐശ്ര് നഗർ 45 മങാട പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   മങാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേര തയെട ഭർതാവ 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. 

 
നമര:ബി - 25030|21 03-12-2021
 
  െകാലം താലകില   പനയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാച നാണ െക. െതങഴികത് 

കിഴകതിൽ അമഴവയൽ െപരിനാട പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനയം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങമണി ,  െതങഴികത് കിഴകതിൽ

അമഴവയൽ െപരിനാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പനയം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ  മാതാപിതാകളം

അവിവാഹിതനായിരന  ഒര മകനം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 സേനാഷ കമാർ മകന 53

2 സമാേദവി മകള 51

3 സചി േദവി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി െക ഭാര് 71

2 ൈബജ റി ജി എൻ മകന 49
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