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NOTICE

 
(1)

 
നമര:എച് 2 -8524/ 2021 03-09-2021
 
    െകാചി   താലകില    േതാപംപടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മറിയം   എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതാപംപടി വിേലജില   എഡ്ിൻ േജാസഫ  െകാലേശരി വീടിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-01-1991 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(2)

 
നമര:എച് 2 -6843/ 2021 07-09-2021
 
   െകാചി  താലകില   േഫാരടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െജ േജാണി  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േഫാരടെകാചി വിേലജില   േമാളി െക െജ  സി സി -XI1957 B

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േഫാരടെകാചി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(3)

 
നമര:എച് 2 -6890/ 2021 08-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എഡ്ിൻ േജാസഫ മകന 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി െക െജ ഭാര് 65

2 േനാബിൻ പി െജ മകന 29
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    െകാചി   താലകില   േഫാരടെകാചി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എൽ അഗസിൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േഫാരടെകാചി വിേലജില   െകാചേതസ്

കരിശിങൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േഫാരടെകാചി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(4)

 
നമര:എച് 2 -7030/ 2021 08-09-2021
 
   െകാചി  താലകില   മടാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക രാമചനൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടാേഞരി വിേലജില   രതീേദവി എ െക (മിനി ) സി സി -8 / 587

എ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മടാേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(5)

 
നമര:എച് 2 -7388/ 2021 09-09-2021
 
    െകാചി  താലകില   എടവനകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    എടവനകാട  വിേലജില   സലീം   േകാടതറ വീടിൽ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െകാചേതസ് ഭാര് 54

2  േമരിെഷൽമി മകള 36

3 വിൽഫഡ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതീേദവി എ െക (മിനി ) ഭാര് 53
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   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(6)

 
നമര:എച് 2 -7310/ 2021 02-09-2021
 
    െകാചി  താലകില   പതവായപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി െക ബാലൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതവായപ വിേലജില   േദവകി ബാലൻ  ൈതേവലികകത്

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പതവായപ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    30-11-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(7)

 
നമര:എച് 2 -8070/ 2021 03-09-2021
 
   െകാചി  താലകില   ഇടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫിലിപ് മാകി ബിേവര  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടെകാചി വിേലജില   െമർളിൻ പായവ  േമാറിയ െഡയിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിനകടി ഭാര് 88

2 റസിയ മകള 67

3 സഹറ മകള 67

4 റംല മകള 61

5 മനീറ മകള 59

6 മീന മകള 57

7 ബഷറ മകള 54

8 സജിത മകള 52

9 സലീം മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി ബാലൻ ഭാര് 71

2 സനിൽകമാർ മകന 53

3 ജയ മകള 51

4 അനിൽകമാർ മകന 49

5 ദിനിൽകമാർ മകന 47
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വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടെകാചി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(8)

 
നമര:എച് 2 -6793/ 2021 08-09-2021
 
    െകാചി   താലകില   കമലാഞി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫിേലാമിന  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കമലാഞി വിേലജില   മിനി മാർടിൻ  കടകതംപറമിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം 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 െമർളിൻ പായവ ഭാര് 51

2 മിഷൽ എം ബിേവര മകള 24

3 ഗബിേയൽ എം ബിേവര മകന 22

4 ൈമകിൾ എം ബിേവര മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി മാർടിൻ മകള 49
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