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NOTICE

 
നമര:എ4-10501/2021 10-09-2021
 
    അമലപഴ താലകില   പറകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറകാട വിേലജില   കമലമ  െതേക െനലിതാനം വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2021 -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:എ4-9145/ 2021 27-08-2021
 
    അമലപഴ താലകില   മലകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി േസാമനാഥ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലകല വിേലജില   മേഹശ്രി എസ  എ എൻ പരം അശ്തി

കണമംഗലം , േബാധിപിച അേപക   മലകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലമ ഭാര് 71

2 ബാബ മകന 48

3 ഷീല മകള 53

4 ലത മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജി മണിയമ ഭാര് 69

2 മഞള എസ മകള 45

3 മേഹശ്രി എസ മകള 42

4 സിന മേഹഷകമാർ മകെന ഭാര് 42

5 ശിവപിയ എം പൗതി 14

6 ശിവപസാദ എം പൗതൻ 11
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:എ4-8994/2021 27-08-2021
 
    അമലപഴ  താലകില    കലവര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ചിദംബരൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കലവര വിേലജില   കൗമാരി   െചറകാടെവളി  വീടിൽ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2005 -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:എ4-10169/2021 06-09-2021
 
    അമലപഴ താലകില   പഴവീട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ രാധാകഷണൻ നായർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പഴവീട വിേലജില   ബി ശ്ാമളാേദവി   സിനരം

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-03-2021  -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:എ4-6693/2021 06-09-2021
 
   അമലപഴ താലകില   േകാമളപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക രാേജനൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാമളപരം വിേലജില   കസമം  പതപറമ് വീടിൽ , േബാധിപിച

അേപക   േകാമളപരം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കൗമാരി ഭാര് 71

2 ഷീബ സി സി മകള 41

3 സിജിേമാൾ സി സി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി ശ്ാമളാേദവി ഭാര് 71

2 സീന ബിന മകള 44

3 സിനി അരൺ മകള 42
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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. 

നമര:എ4-5831/2021 06-09-2021
 
   അമലപഴ താലകില   കലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ  എനയാളെട  അവകാശികൾക

് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലവര വിേലജില   ബാബ  െവളിയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കലവര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    29-01-2010  -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:എ4-9300/2021 01-09-2021
 
   അമലപഴ താലകില   പാതിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സി േറാസമ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാതിരപളി വിേലജില   സി വി അഗസിൻ  െകാചീകാരൻ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-04-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കസമം ഭാര് 60

2 രാജീഷ രാജ മകന 35

3 രാജിത രാജ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തളസി മകള 69

2 മങമ മകള 65

3 രാധ മകള 62

4 രവീനൻ മകന 60

5 ബാബ മകന 58

6 ഓമന മകള 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി വി അഗസിൻ ഭരതാവ 85

2 േജാഷി അഗസിൻ മകന 52

3 അമിളി അഗസിൻ മകള 48
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   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:എ4-9136/2021 27-08-2021
 
   അമലപഴ താലകില   േകാമളപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ െക ഫൽഗനൻ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാമളപരം വിേലജില   ലളിത  വടകനാര്ാട പേദശത്

െവളിയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േകാമളപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2013  -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:എ4-9255/2021 01-09-2021
 
   അമലപഴ താലകില   കലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ എം െക  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലവര വിേലജില   കമാരി  മാചാംപളി െവളിയിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2021 -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:എ4-9301/2021 01-09-2021
 
    അമലപഴ  താലകില    പറകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പപകടി   എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറകാട വിേലജില   ഷാജി എസ  കാരർ പേദശത് നടവിെല

മOതിൽ പറമ് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പറകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത ഭാര് 67

2 കവിത എൽ മകള 41

3 അതല് എൽ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാരി ഭാര് 59

2 ബാബരാജ മകന 39
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വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2001  -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:എ4-8220/2021 26-07-2021
 
    അമലപഴ  താലകില    പനപ വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ധനപാലൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനപ വിേലജില   മിനിേമാൾ പി  ഹനമാൻ പറമിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി ഭാര് 76

2 ഷാജി എസ മകന 56

3 രഞിനി എ എസ മകള 59

4 പി ലാലി മകന 53

5 ബിന പി മകന 50

6 സിന രാജീവൻ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനിേമാൾ പി ഭാര് 51

2 േമഘ ധനപാലൻ മകള 23

3 സാവിതി അമ 85
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