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NOTICE

 
നമര:ബി5-11134/2021 16-11-2021
 
 മവാറപഴ താലകില   െവളരകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ കടി നായർ െക  ഈസ്

വാഴപിളി കരയിൽ ശാനി നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളരകനം വിേലജില   പേരതനെറ മകന രഞിത് െക നായർ , , േബാധിപിച

അേപക   െവളരകനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-2021 -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:ബി5-10546/2021 06-11-2021
 
 മവാറപഴ താലകില   ഓണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശഖരൻ  ഓണകർ കരയി

ൽ മേലപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഓണകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ദീപ എം എസ  േബാധിപിച അേപക   ഓണകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-

12-2020 -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:ബി5-10245/2021 16-11-2021
 
 മവാറപഴ താലകില   മളവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െതയാൻ  മാനാറി കരയിൽ തചകേനൽ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രഞിത് െക നായർ മകന 39

2 മഞള െക നായർ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനിക ഭാര് 67

2 ദീപ എം േശഖർ മകള 45

3 ദീപി എം േശഖർ മകള 43

4 ദീപ മകന 41
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വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മളവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാജ റി സി , , േബാധിപിച അേപക   മളവര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

09-2000 -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:ബി5-9376/2021 09-11-2021
 
 മവാറപഴ താലകില   മവാറപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി എം മകാർ  രണാർ കരയിൽ

േതാടതികടിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മവാറപഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന റി എം നാസർ  േബാധിപിച അേപക

മവാറപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-03-1995 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജ റി സി മകന 56

2 തങമ േമാനി മകള 65

3 കാർത്ായനി ( കാർത ) മകള 64

4 ശാരദ രാജൻ മകള 63

5 സരസ രാജൻ മകള 47

6 അയപൻ (മരണെപട മകൾ തങമ അയപൻ @
കഞിെപണിെൻറ ഭർതാവ )

മകളെട ഭർതാവ 80

7 മിനി കഞേമാൻ ( ടി  ടി മകൾ ) പൗതി 45

8 വിന സനിൽ ( ടി ടി മകൻ ) പൗതൻ 42

9 സിനി സനിൽ ( ടി ടി മകൾ ) പൗതി 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഐഷ മകാർ ഭാര് 80

2 ൈലല മഹമദ മകള 62

3 അമീർ റി എം മകന 61

4 റഷീദ റി എം മകന 59

5 റി എം നാസർ മകന 54

6 ജലീൽ റി എം മകന 51

7 റസൽ റി എം മകന 48

8 സജിൽ റി എം മകന 41
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നമര:ബി5-9463/2021 01-11-2021
 
 മവാറപഴ താലകില   ആരകഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ വി െക  ആരകഴ കരയിൽ

വടേക മാണിയാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആരകഴ വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദര പതൻ തങചൻ വർകി േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-1994 -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:ബി5-9875/2021 29-10-2021
 
 മവാറപഴ താലകില   തിരമാറാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലിയാമ ഐസക്  മണതർ

കരയിൽ ആകകളങര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമാറാടി വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് സണി ഐസക് േബാധിപിച അേപക

തിരമാറാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-2017 -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:ബി5-9874/2021 29-10-2021
 
 മവാറപഴ താലകില   തിരമാറാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐസക് സി സി  മണതർ കരയി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങചൻ വർകി (സേഹാദര പതൻ ) - 60

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാർജ് മകന 72

2 ബാബ ഐസക് മകന 66

3 സണി ഐസക് മകന 61

4 േപാളി ഐസക് മകന 57

5 സാജ ഐസക് മകന 55

6 ബിജ േമാൻ എ ഐ മകന 51

7 ജിജി വർഗീസ (മരണെപട മകൻ േജാസ ഐസകിെൻറ ഭാര്
)

മകെന ഭാര് 63

8 റീബാ േമരി േജാസ (ടി ടി മകൾ ) പൗതി 34

9 രമ് ആൻ േജാസ ( ടി ടി ടി ) പൗതി 33

10 േജകബ േജാസ െചമംകഴ ( ടി ടി മകൻ ) പൗതൻ 28
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ൽ െചമംകഴ ആകകളങര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമാറാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സണി ഐസക് േബാധിപിച അേപക

തിരമാറാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-04-2020 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാർജ് മകന 72

2 ബാബ ഐസക് മകന 66

3 സണി ഐസക് മകന 61

4 േപാളി ഐസക് മകന 57

5 സാജ ഐസക് മകന 55

6 ബിജ േമാൻ എ ഐ മകന 51

7 ജിജി വർഗീസ (മരണെപട മകൻ േജാ ഐസകിെൻറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 63

8 റീബാ േമരി േജാസ ( ടി ടി മകൾ ) പൗതി 34

9 രമ് ആൻ േജാസ ( ടി ടി  ടി  ) പൗതി 33

10 േജകബ േജാസ െചമംകഴ ( ടി ടി മകൻ ) പൗതൻ 28
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ _n5˛5268/2021. 2021 \hw_¿ 23.

27˛7˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 30˛¬ (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v

dh\yq hn`mKØn¬ 5648˛mw \º¿ t]Pn¬ {Ia \º¿ (1) Bbn {]kn-≤oIcn® ta¬ \º¿

]ckyØn¬ “hS°pt∂¬ ho´n¬ ” F∂Xn\v ]Icw  “h´°pt∂¬ ho´n¬ ” F∂v XncpØn

hmbnt°≠XmWv.

(2)

\º¿ _n5˛3582/2021. 2021 \hw_¿ 27.

15˛6˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 24˛¬ (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v

dh\yq kπnsa‚dn hn`mKØn¬ 26˛mw \º¿ t]Pn¬ {Ia\º¿ (8) Bbn {]kn-≤oIcn®

ta¬ \º¿ ]ckyØn¬  “IhnWnt»cn ho´n¬ ” F∂Xn\v ]Icw “IhnWnt»cn¬ ho´n¬ ” F∂v

XncpØn hmbnt°≠XmWv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)

aqhm‰p]pg. Xl-io¬Zm¿.
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