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NOTICE

 
നമര:എച്2-11224/2021 18-11-2021
 
 െകാചി  താലകില എളങനപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചടിപറമിൽ വീടിൽ ഉണികഷൻ

എനയാളെട അവകാശികൾക് ഔേദ്ാഗിക ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ഗിരിജ ഉണികഷൻ  േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 27-09-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:എച്2-11306/2021 16-11-2021
 
  െകാചി   താലകില  േഫാർടെകാചി  വിേലജില CC XI/233  വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമയ

യ മഹമദഷാഫി എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട ഭരതാവ മഹമദഷാഫി   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം  അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  18-07-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:എച്2-11336/2021 18-11-2021
 
 െകാചി താലകില മടാേഞരി വിേലജില സി സി-4/1200 വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കസരി േഷണായ

ി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ ഉണികഷൻ ഭാര് 57

2 നിധീഷ സി യ മകന 32

3 ജിതിൻ സി യ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ഷാഫി ഭരതാവ 53

2 മഹമദ അയബ മകന 19

3 മഹമദ അയാൻ മകന 16

4 െഷഹനാസ ബായ എം മാതാവ 56
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മകന ശീകാന് എസ േഷണായ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 24-08-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:എച്2-11337/2021 18-11-2021
 
 െകാചി  താലകില  മടാേഞരി വിേലജില  സി സി 7/210 സി വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ

നാടാർ മേനാഹർ എനയാളെട അവകാശികൾക്  ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് എം േപമറാണി  േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 07-05-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:എച്2-11213/2021 18-11-2021
 
 െകാചി താലകില രാേമശ്രം വിേലജില  കമേരാത് പറമ് വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപകമാർ ക

െ ബി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ

ഭാര് മഞള പദീപ േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  18-07-2021-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകാന് എസ േഷണായ മകന 46

2 ശീവിദ് േഷണായ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലകഷൻ നാടാർ േഗാമതി മാതാവ 78

2 എം േപമറാണി ഭാര് 43

3 എം േശ്ത മകള 18

4 എം ദീപക കഷ മകന 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലം ബാബ മാതാവ 85

2 മഞ പദീപ ഭാര് 41

3 ശീതൾ െക പി മകള 15
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നമര:എച്2-10387/2021 20-11-2021
 
 െകാചി  താലകില എളങനപഴ വിേലജില പതമന വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വിഷ പി വി എനയാളട

െ അവകാശിക്  ഇൻഷറൻസ ഓഫീസിൽ ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ പിതാവ

ബിജ പി വി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 27-06-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി

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:എച്2-11454/2021 20-11-2021
 
 െകാചി  താലകില  േഫാർടെകാചി  വിേലജില CC-IX/312 വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശ പി

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര്

വളിപകാശൻ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-07-2020-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:എച്2-11335/2021 18-11-2021
 
 െകാചി  താലകില  മടാേഞരി വിേലജില ആറപറമിൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബഹണ്ൻ ക

െ എ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകാർപേറഷനിൽ   ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന ആദർശ എ എസ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 11-08-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

4 അഭിരാമി െക പി മകള 13

5 സര്ഗായതി െക പി മകള 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എലിസബത് ലിസി മാതാവ 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വളിപകാശൻ ഭാര് 69

2 സമ രാജ മകള 46

3 സനിൽ പകാശൻ മകന 43

4 സര് പകാശൻ മകന 40
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കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച്2-11452/2021 20-11-2021
 
 െകാചി താലകില േഫാർടെകാചി വിേലജില CC-X/807 വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ഗണഭഷണം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട

സേഹാദരി കർപകാoബാൾ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 01-05-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:എച്2-11570/2021 20-11-2021
 
 െകാചി താലകില േതാപംപടി വിേലജില CC 14/141B വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയ മണികാന്

േഖാന  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േകാർപേറഷൻ ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന അജിത് എം േഖാന   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  03-08-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആദർശ എ എസ മകന 32

2 ശീജിത് എ എസ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കർപകാoബാൾ സേഹാദരി 55

2 യേശാദ സേഹാദരി 54

3 എം എസ രാജൻ സേഹാദരൻ 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണികാന് വി േഖാന ഭരതാവ 87

2 അജിത് എം േഖാന മകന 54

3 േചതന അേശാക വികമസിംഗ മകള 60
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