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NOTICE

 
:എ 3 6056 / 2021 14-09-2021
 
  ഇടകി  താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപണമ രാമൻ  േമടകഴി  കരയിൽ

കാഞിരമകളിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപന വിേലജില   പേരതയെട മകന െക ആർ േസാദരൻ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-02-2008  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതയെട  ഭർതാവ  രാമൻ  വർഷങൾക  മമ്

മരണമടഞിടളതാണ . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം

ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 3 -6210 / 2021 14-09-2021
 
 ഇടകി താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാേമഷ േജായി  പളിയനല കരയിൽ

െകാളികളവിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫിേലാമിന സമി , , േബാധിപിച അേപക

കടപന  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:എ 3 -6237 / 2021 14-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസമ മകള 70

2 െക ആർ േസാദരൻ മകന 67

3 ശാനമ മകള 58

4 വിജയമ മകള 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫിേലാമിന സമി ഭാര് 52

2 ആഷ വിൻ േജാേമഷ മകന 7
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 ഇടകി താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ റി സറിയ  പളിയൻമല കരയിൽ

െനലാനികൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടപന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനമ സറിയ , , േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-

06-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:a3-6055/2021 14-09-2021
 
 ഇടകി താലകില   തങമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജായി േജാസഫ  കാൽവരി മൗണ്

കരയിൽ മകൾ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തങമണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയ േജായി , , േബാധിപിച അേപക   തങമണി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 3 -6158 / 2021 14-09-2021
 
 ഇടകി താലകില   കാഞിയാർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശൻ എം എം   കാഞിയാർ കരയി

ൽ മൂപാറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാഞിയാർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനിൽ എം  പി , , േബാധിപിച അേപക   കാഞിയാർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-12-2015  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ സറിയ ഭാര് 68

2 അഞ േബാബി േജാർജ് മകള 47

3 അന മിറിയം െചറിയാൻ മകള 45

4 കക സിജ േതാമസ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയ േജായി ഭാര് 52

2 േജാബിൻ േജായി മകന 28

3 േറാേസരി േജായി മകള 26

4 േറാബിൻ േജായി മകന 22
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 3 -6133 / 2021 14-09-2021
 
  ഇടകി  താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ  െകാചേതാവാള  കരയി

ൽ  കളകാടവയലിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപന വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിജ മാതയ , , േബാധിപിച അേപക

കടപന  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-01-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതയെട  ഭർതാവ  മാതയ  െക  െജ  11  -3  -1985  -ൽ

മരണമടഞിടളതാണ  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം

ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 3 -6470 / 2021 14-09-2021
 
 ഇടകി താലകില   ഇടകി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  എൻ സധാകരൻ  താനികണം കരയി

ൽ പാവിളയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇടകി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനിൽകമാർ പി എസ , , േബാധിപിച അേപക   ഇടകി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-09-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ മരണമടഞിടളതാണ  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ ഭാര് 69

2 അനിൽ എം പി മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി മകള 55

2 ബിജ മാതയ മകന 50

3 നിഷ മകള 48

4 ആേനാ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറ ഭാര് 61

2 സനിൽകമാർ പി എസ മകന 43
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:എ 3 -6272 / 2021 14-09-2021
 
 ഇടകി താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സറിയ മാതയ  െവളയാംകടി കരയിൽ

ഇലവംപാറയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടപന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസമ , , േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2021 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 3 -6207 / 2021 14-09-2021
 
 ഇടകി താലകില   കഞികഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി െക ആർ  കഞികഴി കരയിൽ

കേലപളിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കഞികഴി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയ ഷാജി , , േബാധിപിച അേപക   കഞികഴി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

03-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 3 -6010 / 2021 14-09-2021
 
 ഇടകി താലകില   വാതികടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷംസദീൻ  ,ഭാര് മസിയമ ഷംസദീൻ

,മരികാേശരി  കരയിൽ  ചകിയാനികേനൽ  വീടിൽ   എനിവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ ഭാര് 76

2 െജസി മകള 53

3 വതമ മകള 51

4 േജാസഫ മകന 50

5 േറായി മകന 48

6 േഷാജി സറിയ മകള 42

7 ഷിേനായി സറിയ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി രാഘവൻ അമ 70

2 ജയ ഷാജി ഭാര് 48

3 ജിഷ ഷാജി മകന 27

4 ജിതിൻ ഷാജി മകന 21
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാതികടി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന സൈലമാൻ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2001 -   ലം  ഭാര് മസിയമ  ഷംസദീൻ  24 -8 -2001 -ലം മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 ഉമ സൽമ മകള 65

2 ഖദീജ മകള 64

3 ഹബീബ മഹമദ മകള 60

4 ഷകീല മകള 55

5 റഷീദ മകള 51

6 ഇബാഹിം മകന 73

7 മസ സി എസ മകന 66

8 സൈലമാൻ മകന 57
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