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NOTICE

 
നമര:എച്3-6268/2021 27-07-2021
 
   ആലവ താലകില   ആലവഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസാൻ പിള മകൻ ഖാദർ പി എം

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലവഈസ് വിേലജില   ഷംസദീൻ പി െക

പളിമടിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ആലവഈസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2017  -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. 

നമര:എച്3-7440/2021   07-09-2021
 
    ആലവ താലകില   കിഴകംഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേശഖരൻ നായർ മകൻ

ദിലീപകമാർ വി എ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴകംഭാഗം വിേലജില   സിത

വി എസ  വലിയ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കിഴകംഭാഗം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ  മാതാവ    ജീവിചിരിപണ്.    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. 

നമര:എച്3-7262/2021    06-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീഫാതിമ ഭാര് 67

2 ഷംസദീൻ പി െക മകന 51

3 ഐഷാ ബീവി മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിണി 'അമ അമ 74

2 സിത വി എസ ഭാര് 41

3 അതൽ കഷ വി ഡി മകന 17

4  സമന്ിത മകള 12
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    ആലവ താലകില   മഞപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സി ആൻ്റണി  മകൻ െക എ

േതാമസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മഞപ വിേലജില   ആൽബിൻ െക

േതാമസ  െകാടങകാരൻ വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   മഞപ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021 -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. 

നമര:എച്3-7263/2021  06-09-2021
 
    ആലവ  താലകില    മകനര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അമിണി   എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മകനര വിേലജില   ഏലിയാസ െക പി    േകാറാടകടി വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2020 -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. 

നമര:എച്3-7261/2021 06-09-2021
 
    ആലവ താലകില   െതകംഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നജീബ പി  എ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതകംഭാഗം വിേലജില   മജീബ ഉൽ റഹാൻ  പടായതകടി

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി േതാമസ ഭാര് 60

2 ആൽബിൻ െക േതാമസ മകന 29

3 േഡാണ മരിയ േതാമസ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലിയാസ െക പി ഭരതാവ 73

2 േഷാബി െക എ മകന 45

3 േഷാളി വർകി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി അലിയാർ അചന 77

2 എൻ എസ അയിഷാ ബീവി അമ 70
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  പേരതനെറ മാതാപിതാകള  ജീവിചിരിപണ്.  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. 

നമര:എച്3-7266/2021    06-09-2021
 
    ആലവ താലകില   കിഴകംഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേനാണികടി മകൻ പി എ

പാപചൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴകംഭാഗം വിേലജില   േമരി പാപചൻ

േപാേടാകാരൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കിഴകംഭാഗം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-04-2018 -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. 

നമര:എച്3-7267/2021  06-09-2021
 
   ആലവ താലകില   അങമാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവരാമൻ നായർ ഭാര് ഈശ്രി 'അമ

മ െക   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അങമാലി  വിേലജില   സജീവൻ

െചേബാതിനാലി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അങമാലി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2021 -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. 

3 മജീബ ഉൽ റഹാൻ സേഹാദരൻ 46

4 ഷാജിത പി എ സേഹാദരി 41

5 സീനത് ഭാര് 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി പാപചൻ ഭാര് 62

2 നിഷ പാപചൻ മകള 37

3 അനിൽ പാപചൻ മകന 34

4 അനപ പാപചൻ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ സി എസ മകള 63

2 േശാഭന സി എസ മകള 60

3 സജീവൻ സി എസ മകന 57
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നമര:എച്3-7268/ 2021   06-09-2021
 
    ആലവ താലകില   െചങമനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജി െക ആർ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങമനാട വിേലജില   റീന  ലകി ഭവൻ വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-02-2021  -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. 

നമര:എച്3-7291/2021 06-09-2021
 
    ആലവ താലകില   െനടമാേശരി  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എലിയാസ മകൻ പീറർ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െനടമാേശരി  വിേലജില    സിജ  പീറർ

േതാലാനികേനൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െനടമാേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021 -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. 

നമര:എച്3-7396/2021 06-09-2021
 
   ആലവ താലകില   കാലടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ മകൻ അനിൽകമാർ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാലടി വിേലജില   കഷകമാർ  വലിയ വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീന ഭാര് 50

2 െഷറിൻ സജി മകള 30

3 ഷാേരാൺ എസ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി ടി വി ഭാര് 74

2 സിന പീറർ മകള 47

3 സിജ പീറർ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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   പേരതനെറ  മാതാവ    ജീവിചിരിപണ്.    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. 

നമര:എച്3-7395/2021 06-09-2021
 
   ആലവ താലകില   അങമാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജനാർദനൻ ഭാര് ലീല ജനാർദനൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അങമാലി വിേലജില   തളസി ചനൻ  ഇടയാറ്

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-06-2021  -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. 

1 വനജ അമ 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തളസി ചനൻ മകള 55

2 ഷാജൻ ഇ െജ മകന 52

3 ഷിജ ഇ െജ മകന 49
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