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NOTICE

 
:H3-7178/2021 03-08-2021
 
 ആലവ താലകില   അങമാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപകടൻ പിള ഭാര് അമാള അമ

നായേതാട കരയിൽ കാഞിലി  വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അങമാലി വിേലജില   പേരതയെട മകന സേനാഷ കമാർ െക എ , നായേതാട

കരയിൽ കാഞിലി  വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   അങമാലി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:H3-7179/2021 03-08-2021
 
 ആലവ താലകില   ആലവെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക േവണേഗാപാൽ ഭാര് ബി

പതകമാരി   െനാചി  കരയിൽ  ശിവൈശലം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലവെവസ് വിേലജില   പേരതയെട മകന ശിവപസാദ ,

െനാചി കരയിൽ ശിവൈശലം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ആലവെവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2018 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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. 

 
:H3-174/2021 26-08-2021
 
 ആലവ താലകില   ആലവഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ആർ രവീനനാഥൻ  എടതല

കരയിൽ  സന്വിഹാർ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേനാഷ കമാർ െക എ മകന 46

2 സിന വിജയൻ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശിവപസാദ വി മകന 40

2 പാർവതി വി മകള 38

3 ലകി ജയകമാർ മകള 36
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലവഈസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത രവീനൻ , എടതല കരയിൽ

സന്വിഹാർ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ആലവഈസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:H3-164/2021 01-09-2021
 
  ആലവ താലകില   മറര  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേനാണി  മകൻ വർഗീസ പി  എ

െപാതിയകര കരയിൽ പതപിളി വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മറര വിേലജില   പേരതനെറ മകന പി വി േജാൺസൻ , െപാതിയകര കരയിൽ

പതപിളി വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   മറര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-10-2020 -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. 

 
:H3-171//2021 31-08-2021
 
  ആലവ താലകില   കാലടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ മകൻ ജയകമാർ  ടി  പി

െപാതിയകര കരയിൽ പതപിളി വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാലടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വന വി എസ , െപാതിയകര കരയിൽ

പതപിളി വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   കാലടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത രവീനൻനായർ ഭാര് 64

2 സന് രവീനൻനായർ മകള 44

3 സര് രവീനൻനായർ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ വർഗീസ ഭാര് 78

2 േജാൺസൻ മകന 54

3 െബൻസി മകള 52

4 െഷനി മകള 50

5 ഷാജ മകന 48

6 ഷിജി മകള 46
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:H3-7172/2021 31-08-2021
 
 ആലവ താലകില   ആലവഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിൻസൻറ് ടി എസ  അേശാകപര

ം  കരയിൽ  അനഗഹ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലവഈസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകള ലിനി വിൻസൻറ് , അേശാകപരം

കരയിൽ അനഗഹ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ആലവഈസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:H3-7394/2021 06-09-2021
 
 ആലവ താലകില   കറകറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   േതാമസ ഫാൻസിസ  കറകറി കരയിൽ

പാലാടി  വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറകറി വിേലജില   പേരതയെട മകന ഫാൻസിസ േഫാർമിസ ,  കറകറി കരയിൽ പാലാടി വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-01-1998 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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. 

 
:H3-7292/2021 07-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വന വി എസ ഭാര് 45

2 അരവിന് ജയകമാർ മകന 22

3 ആര്നന മകള 16

4 ശാന അമ 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിലി വിൻസൻറ് ഭാര് 68

2 ലിനി വിൻസൻറ് മകള 45

3 ലിമി വിൻസൻറ് മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഗറ ഫാൻസി (െഗറ േജായ) ഭാര് 51

2 േതാമസ ഫാൻസിസ മകന 27
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 ആലവ താലകില   മറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതസിയമ  മറർ കരയിൽ പാറയ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മറര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പി ഒ േസവ്ർ , മറർ കരയിൽ പാറയ വീടിൽ   , േബാധിപിച അേപക   മറര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  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. 

 
:H3-7176/2021 31-08-2021
 
 ആലവ താലകില   അങമാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലമ പേതാസ  പീചാനികാട കരയി

ൽ േകാടയൽ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അങമാലി വിേലജില   പേരതയെട മകന മാതയ ,  പീചാനികാട കരയിൽ േകാടയൽ വീടിൽ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-1998 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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. 

 
:H3-7347/2021 06-09-2021
 
 ആലവ താലകില   പാറകടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എ േവലായധൻ   പവതേശരി

കരയിൽ  െചമകേശരി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറകടവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സി വി ബാബ , പവതേശരി കരയിൽ

െചമകേശരി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പാറകടവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-12-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ഒ േസവ്ർ ഭരതാവ 63

2 അലകസ പി േസവ്ർ മകന 34

3 ൈമകിൾ പി േസവ്ർ മകന 30

4 എബിൻ പി േസവ്ർ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാതയ മകന 65

2 േകാരത മകന 56

3 കഞമ മകള 61
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പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീന ബാബ മകള 51

2 ലീന ഷാജി മകള 49

3 സി വി ബാബ മകന 47

4 ഷിജിേമാൾ സി വി മകള 44
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