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NOTICE

 
(1)

 
നമര:എ 4 -5661/ 2021 01-09-2021
 
    െകാടങൂര  താലകില    േമതല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പി  േഗാപിനാഥ  ഭാര്

േശാഭന േഗാപിനാഥ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േമതല വിേലജില

പാർവതി  പവപിളിൽ മഠം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േമതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(2)

 
നമര:എ 4 -5699/ 2021 01-09-2021
 
   െകാടങൂര താലകില   േപരിഞാണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹേദവൻ ഭാര് പസ

ന   എനയാളെട   അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    േപരിഞാണം  വിേലജില    ധന്

ചളിപറമിൽ , േബാധിപിച അേപക   േപരിഞാണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(3)

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപിനാഥ ഭരതാവ 91

2 ജയന് േഗാപിനാഥ മകന 59

3 പാർവതി മകള 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹേദവൻ ഭരതാവ 79

2 ധന് മകള 41
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നമര:എ 4 -5691/ 2021 01-09-2021
 
    െകാടങൂര താലകില   ഇടതിരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആൻ്റണി മകൻ റിജ

ആൻ്റണി  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടതിരതി വിേലജില   പീജ റിജ

താടകാരൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടതിരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ  മാതാവ    ജീവിചിരിപണ്.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(4)

 
നമര:എ 4 -5693/ 2021 01-09-2021
 
    െകാടങൂര താലകില   ഇടവിലങ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാനനൻ ഭാര്  സമ

ംഗലി  സദാനനൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഇടവിലങ വിേലജില

സദാനനൻ  പറേകാടവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടവിലങ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(5)

 
നമര:എ 4 -5656/ 2021 01-09-2021
 
   െകാടങൂര താലകില   േപരിഞാണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാണി മകൻ കഷൻകട

്ടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരിഞാണം വിേലജില   ലീല  േകാലാട് ,

േബാധിപിച അേപക   േപരിഞാണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പീജ റിജ ഭാര് 48

2 േനായൽ േജാ റിജ ആൻ്റണി മകന 21

3 െനല മരിയ റിജ മകള 18

4 നീൽ േജാസ റിജ മകന 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സദാനനൻ ഭരതാവ 81
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മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-01-1996  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(6)

 
നമര:എ 4 -5698/ 2021 01-09-2021
 
    െകാടങൂര താലകില   േപരിഞാണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണിരി  മകൻ സകമ

ാരൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരിഞാണം വിേലജില   ശകനള

െപരിങാട് , േബാധിപിച അേപക   േപരിഞാണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-1991 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(7)

 
നമര:എ 4 -5695/ 2021 01-09-2021
 
   െകാടങൂര താലകില   ഇടവിലങ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ മകൻ പി ആർ പവി

തൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടവിലങ വിേലജില   പമദ  പലാർകാട്

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടവിലങ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    30-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഭാര് 71

2 തളസി മകള 51

3 േബബി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശകനള ഭാര് 54

2 സേമഷ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പമദ ഭാര് 74

2 പസമി പി ആർ മകള 47
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   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(8)

 
നമര:എ 4 -5658/ 2021 01-09-2021
 
   െകാടങൂര താലകില   പാപിനിവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ മകൻ ശശിധര

ൻ പി  ജി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പാപിനിവടം  വിേലജില   ഗീത

പളതവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പാപിനിവടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ  മാതാവ    ജീവിചിരിപണ്.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(9)

 
നമര:എ 4 -5692/ 2021 01-09-2021
 
    െകാടങൂര താലകില   ഇടവിലങ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാഷി  ഭാര്  വാസനിക

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടവിലങ വിേലജില   േജാഷി  അഞലേശരി

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടവിലങ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

3 പശാന് പവിതൻ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ഭാര് 49

2 ശരത് മകന 26

3 ശീതൾ മകള 21

4 അംബജാകി അമ 84

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാഷി ഭരതാവ 56

2 േജാബി മകന 24

3 അകയ മകള 19
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 
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