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NOTICE

 
നമര:C1-9932/2021 05-02-2022
 
 ൈവകം താലകില   ടി വി പരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.െക.രാജ മാനവളിചിറ വീടില

പളിപതേശരി, ടി.വി.പരം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ, ബാങ്, വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ടി  വി  പരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സധ രാജ, മാനവളിചിറ വീടില

പളിപതേശരി, ടി.വി.പരം, േബാധിപിച അേപക   ടി വി പരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള

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:C1-353/2022 05-02-2022
 
 ൈവകം താലകില   മാഞര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫിലിപ് കാരകാടില, ഇരവിമംഗലം,

മാഞര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ, ബാങ്, വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാഞര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി  ഫിലിപ്,  കാരകാടില, ഇരവിമംഗലം,  മാഞര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-1996 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സധ രാജ ഭാര് 52

2 അശ്തി എം.ആര. മകള 30

3 അഭിലാഷ എം.ആര. മകന 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഏലി കാരകാടില ഫിലിപ് ഭാര് 87

2 ഫിേലാമിന േതാമസ മകള 65

3 എബഹാം െക.പി. മകന 62

4 വിമല േജാണ മകള 59

5 േജാണി ഫിലിപ് മകന 57

6 ഷാജിേമാന ഫിലിപ് മകന 55
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നമര:C1-375/2022 02-02-2022
 
 ൈവകം താലകില   വടയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി എന വരകി െവടവഴിയില വീടില

,  െപാതി,  വടയാര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസ,  ബാങ്,  വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടയാര വിേലജില   പേരതനെറ മകന െമബിന േബബി, െവടവഴിയില വീടില,

െപാതി, വടയാര, േബാധിപിച അേപക   വടയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള 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:C1-572/2022 07-02-2022
 
 ൈവകം താലകില   കലേശഖരമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബേബകര ഷാനമാ േകാേടജ

,  മറവനതരത്,  കലേശഖരമംഗലം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസ,  ബാങ്,  വിവിധം  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലേശഖരമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബാബ

അബേബകര,  ഷാനമാ  േകാേടജ,  മറവനതരത്,  കലേശഖരമംഗലം,  േബാധിപിച  അേപക   കലേശഖരമംഗലം,

െവേങാല വിേലജ ഓഫീസരമാര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള 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:C1-573/2022 07-02-2022
 
  ൈവകം  താലകില   കലേശഖരമംഗലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസീസ പി.  െതേക

മണേഞരില  വീടില,  കലേശഖരമംഗലം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസ,  ബാങ്,  വിവിധം  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലേശഖരമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹാരിസ

7 സിബി കാരകാടില മകന 52

8 ബിജേമാന െക.ഫിലിപ് മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരികടി േബബി ഭാര് 58

2 െമബിന േബബി മകന 34

3 ഐബിേമാള േബബി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ ഭാര് 73

2 േസാജ മകള 53

3 ബാബ അബേബകര മകന 52
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റി.എ., െതേക മണേഞരില വീടില, കലേശഖരമംഗലം, േബാധിപിച അേപക   കലേശഖരമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-10-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകള 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:C1-720/2022 02-02-2022
 
 ൈവകം താലകില   നടവിെല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരികഷന വി.എം. വടേക േതേരഴത്,

വടേകമറി,  നടവിെല എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വസ, ബാങ്,  ഇനഷറൻ്സ െകയിം,  വിവിധം  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടവിെല വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ മണികണന

നായര വി.പി., വടേക േതേരഴത്, വടേകമറി, നടവിെല േബാധിപിച അേപക   നടവിെല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2021  -ല

അവിവാഹിതനായി മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ മണികണന നായര വി.പി., മാതാവ ജയനി മണികണന എനിവര ജീവിചിരികന.

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:C1-794/2022 02-02-2022
 
 ൈവകം താലകില   ടി വി പരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനമ െക.െജ. മറതില വീടില,

പളിപതേശരി, ടി.വി.പരം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ, ബാങ്, വാഹന സംബനം, സാമതിക ൈകമാറം

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ടി വി പരം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ

സറിയ ആനണി, മറതില വീടില, പളിപതേശരി, ടി.വി.പരം, േബാധിപിച അേപക   ടി വി പരം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-11-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകള 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െസലമ ബീഗം എം. ഭാര് 61

2 ഹാരിസ റി.എ. മകന 41

3 അനസാരി റി.എ. മകന 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയനി മണികണന മാതാവ 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:C1-795/2022 03-02-2022
 
 ൈവകം താലകില   മളകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിസ േമാന െക.ആര. കണിയാംപറമില

 വീടില, കനപിളി, മളകളം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ, ബാങ്,  എംബസി ഓഫ ഇന്, റിയാദില നിന്

ധനസഹായം ൈകപറനതിന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മളകളം

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാരിേമാള വി.െക., കണിയാംപറമില വീടില, കനപിളി, മളകളം, േബാധിപിച അേപക

മളകളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ ൈഷല, പിതാവ രാജപന െക.ഇ. എനിവര ജീവിചിരികന.

ൈ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. 

 

1 സറിയ ആനണി ഭരതാവ 64

2 ൈമന സറിയ മകള 31

3 ൈസന സറിയ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാരിേമാള വി.െക. ഭാര് 34

2 അനന് ബിേസാന മകള 10

3 അനശീ ബിേസാന മകള 4

4 ൈഷല മാതാവ 71
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