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:ജി 3 -5717/ 2021 14-09-2021
 
 േദവികളം താലകില   കഞിതണി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി വി  േജാണി  പതൻ പരയക

ൽ ,േതാകപാറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കഞിതണി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാഷി  പി  േജാൺ ,  ,  േബാധിപിച അേപക

കഞിതണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 3 -4690/ 2021 24-08-2021
 
 േദവികളം താലകില   മറയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതയ  മർതി ഭവൻ ചിലറ പാറ മറയർ പ

ി  ഒ   മറയർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മറയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീല , , േബാധിപിച അേപക   മറയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകൾ  ജീവിചിരിപില   അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫിേലാമിന േജാണി ഭാര് 60

2 േജാഷി പി േജാൺ മകന 41

3 ചിക പി േജാർജ            മരണെപട
മകെന

ഭാര് 31

4 അർേനാൾഡ ബാസിൻ              " മകന 12

5 ആൻജലിയ  ജലി ബാസിൻ        " മകള 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല ഭാര് 40

2 കിരൺ റി എം മകന 17

3 എം യവാൻ മകന 15
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:ജി 3 -5714/ 2021 14-09-2021
 
 േദവികളം താലകില   മനാങണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറിയാൻ വർകി  മതകാട് മചിപാവ പ

ി  ഒ  മചിപാവ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനാങണം വിേലജില   പേരതനെറ മകന വർഗീസ െചറിയാൻ , , േബാധിപിച അേപക   മനാങണം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24  -10  -1997  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ,ഭാര് സാറാമ െചറിയാൻ എനിവർ ജീവിചിരിപില 

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 3 5945 / 2021 14-09-2021
 
 േദവികളം താലകില   കീഴാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാരി ചാപി  െപാങംപിള പയസ നഗ

ർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കീഴാനര വിേലജില   പേരതനെറ  സേഹാദരെന മകന സബമണ്ൻ , , േബാധിപിച അേപക

കീഴാനര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-1998  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 3 -5718 / 2021 14-09-2021
 
  േദവികളം  താലകില    മനാങണം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബാസിൻ  വി  േജാൺ

പതൻപരയകൽ  െപാളിഞ  പാലം  അടിമാലി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മനാങണം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചിക പി േജാർജ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ മരണെപടിടളതാണ  അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വർഗീസ െചറിയാൻ മകന 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സബമണ്ൻ        സേഹാദരെന മകന 66

2 ചാപി                          " മകന 50
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:ജി 3 -5711 / 2021 14-09-2021
 
 േദവികളം താലകില   മനാങണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ പി വി  വാഴാടിൽ വാളറ പി

ഒ ഇരമപാലം    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനാങണം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാറാമ വർഗീസ , , േബാധിപിച അേപക   മനാങണം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    30-05-2016  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 3 -5856 / 2021 14-09-2021
 
  േദവികളം  താലകില   കഞിതണി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലിയാമ െസബാസ്ൻ

തണതിൽ വീട എലകൽ േപാതപാറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഞിതണി  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െസബാസ്ൻ , , േബാധിപിച

അേപക   കഞിതണി   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-02-1988 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിക പി േജാർജ ഭാര് 31

2 അർേനാൾഡ ബാസിൻ മകന 12

3 ആൻജലീയ ജലി ബാസിൻ മകള 9

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാറാമ ഭാര് 65

2 വിജി പി വി മകള 42

3 ബിനി പി വി മകള 40

4 എൽേദാസ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസബാസ്ൻ ഭരതാവ 74

2 ൈഷജി േജാർജ മകള 45

3 ഷാജി െബനി മകള 42
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