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NOTICE

 
നമര:ബി 3 -5072/ 2021 (1 ) 08-09-2021
 
   േകാടയം താലകില   മറമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി രാേജനപണികർ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മറമലം വിേലജില   സധ പണികർ  മടമലം കരയിൽ

ശീവിലാസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മറമലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-02-2021 -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:ബി 3 -5072/ 2021 (2 ) 08-09-2021
 
    േകാടയം  താലകില   മറമലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഞ രാജ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മറമലം വിേലജില   സധ പണികർ  മടമലം കരയിൽ

ശീവിലാസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മറമലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2017 -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:ബി 3 -5358/ 2021 08-09-2021
 
    േകാടയം താലകില   േപരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം സി വർഗീസ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരര വിേലജില   േജാബിൻ വർഗീസ  െതളകം കരയിൽ

,ഇരമനതമകേളൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േപരര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-02-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധ പണികർ ഭാര് 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധ പണികർ അമ 56
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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:ബി 3 -6036/ 2021 08-09-2021
 
   േകാടയം താലകില   ഏറമാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എസ രതമ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏറമാനര വിേലജില   മേനഷ ൈകലാസ  കിഴകംഭാഗം കരയിൽ

,ൈകലാസ ഭവൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഏറമാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2021 -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. 

നമര:ബി 3 -6659/ 2021 31-08-2021
 
   േകാടയം താലകില   അതിരമഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജ രാജപൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അതിരമഴ വിേലജില   സിന ബിജ  മാനാനം കരയിൽ

,നടംപറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അതിരമഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജസമ വർഗീസ ഭാര് 55

2 എബിൻ വർഗീസ മകന 33

3 േജാബിൻ വർഗീസ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനഷ ൈകലാസ മകന 40

2 മഞ എസ ൈകലാസ മകള 45

3 മായാ ൈകലാസ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന ബിജ ഭാര് 48

2 ലകി ബിജ മകള 21

3 േരവതി ബിജ മകള 17
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:ബി 3 -7035/ 2021 08-09-2021
 
   േകാടയം താലകില   നടകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ എൻ ജയപകാശ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടകം വിേലജില   ൈഷലജ  ചിങവനം കരയിൽ ,ഇലതകളം

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-05-2021  -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:ബി 3 -8392/ 2021 31-08-2021
 
   േകാടയം താലകില   ഏറമാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപിനാഥൻ നായർ െക ജി

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏറമാനര വിേലജില   വിജയലകി  കിഴകംഭാഗം

കരയിൽ ,മംഗല് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഏറമാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2020  -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. 

നമര:ബി 3 -8425/ 2021 31-08-2021
 
    േകാടയം താലകില   േപരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ജി  ജലജമ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരര വിേലജില   െക െക േമാഹനൻ  േപരർ കരയിൽ

,കാളകടങൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േപരര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലജ ഭാര് 52

2 ആേരാമൽ ജയപകാശ മകന 23

3 അശ്ിൻ ജയപകാശ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയലകി ഭാര് 73

2 ഉദയകമാർ ജി മകന 52

3 സധി ജി മകന 49

4 സിത ജി നായർ മകള 46
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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:ബി 3 -8594 / 2021 08-09-2021
 
    േകാടയം താലകില   അയമനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക കഷശർമ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അയമനം വിേലജില   ബിന െക ശർമ  ഒളശ കരയിൽ

,കാവിൽമഠം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അയമനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2021 -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:ബി 3 -8744/ 2021 08-09-2021
 
   േകാടയം താലകില   ഏറമാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനനവലി എം എസ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏറമാനര വിേലജില   പരഷൻ പി ആർ  പനതറ കരയിൽ

,േതനംപാകിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഏറമാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക െക േമാഹനൻ ഭരതാവ 69

2 ജേലഷ േമാഹനൻ മകന 34

3 ചേനഷ േമാഹനൻ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന െക ശർമ ഭാര് 53

2 സിത െക ശർമ മകള 30

3 അമിളി െക ശർമ മകള 23

4 കഷചനൻ െക െക മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പരഷൻ പി ആർ ഭരതാവ 67

2 അനപ റി പി മകള 36

3 അഭിലാഷ റി പി മകന 30
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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:ബി 3 -8748/ 2021 08-09-2021
 
    േകാടയം  താലകില   ഏറമാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം  എം  േവണേഗാപാൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഏറമാനര വിേലജില    അഖിൽ ബാബ

കിഴകംഭാഗം കരയിൽ ,മതിരകാലയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഏറമാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021  -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:ബി 3 -8774/ 2021 08-09-2021
 
    േകാടയം താലകില   മറമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം പാർതൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മറമലം വിേലജില   ബിന പാർതൻ  പനയകഴിപ കരയിൽ

,മാടയൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മറമലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരണ േവണേഗാപാൽ ഭാര് 59

2 അഖിൽ ബാബ മകന 29

3 അമൽ ബാബ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈബജ പാർതൻ മകന 64

2 ബിന പാർതൻ മകന 53
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