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NOTICE

 
നമര:എ1-21148/2021  23-09-2021
 
    െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാർ ആർ വി

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനയാറിങര വിേലജില   ൈലലമിൽക ബി

ഓലതാനി സിംഫണിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   െനയാറിങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2021 -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. 

നമര:എ5-14140/2021 02-09-2021
 
   െനയാറിനകര  താലകില   കളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ശിവാനനൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളതര വിേലജില   െക അപ  ഉചകട പി ഒ കളതർ ചാലാകര

കുവിള പതൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കളതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടത

തി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2020 -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:എ8-20267/2021 06-09-2021
 
    െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാരാമൻ എസ  ആർ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വിഴിഞം വിേലജില   േലഖകമാരി  ആർ

െവങാനർ പി ഒ മണലി അശ്തി ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈലലമിൽക ബി ഭാര് 62

2 രമ് വി എൽ മകള 33

3 രശി വി എൽ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക അപ സേഹാദരൻ 61
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വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാവ   ജീവിചിരിപണ്.     ൈമനര  മകളിുള ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതില

ാണ. 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. 

നമര:എ8-19694/2021 27-08-2021
 
   െനയാറിനകര  താലകില   പാറശാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സ്ർണമ  ൈവ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറശാല വിേലജില   െനൽസൺ സി  പാറശാല പി ഒ കാരാളി

വാലൻവിളവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പാറശാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2021 -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:എ8-19737/2021 27-08-2021
 
   െനയാറിനകര  താലകില   കനതകള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണികഷൻ നായർ െക

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കനതകള വിേലജില   ഉഷകമാരി  െക

കാരേകാണം  പി  ഒ  അരമാളർ  േകാണം തിരവാതിര   ,  േബാധിപിച  അേപക   കനതകള വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-02-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േലഖകമാരി ആർ ഭാര് 47

2 ആദർശ ആർ മകന 14

3 അമൽ ആർ മകന 7

4 രാധാമണി അമ 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െനൽസൺ സി ഭരതാവ 88

2 ഷാജി എൻ എസ മകന 58

3 ഷിബ എൻ എസ മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷകമാരി െക ഭാര് 62

2 അരൺകഷൻ യ െക മകന 31

3 അഖിൽകഷൻ യ െക മകന 26
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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:എ8-19714/2021 27-08-2021
 
    െനയാറിനകര  താലകില   െപരങടവിള  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പങജാകി  എൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപരങടവിള വിേലജില   ശകിധരൻ െക

മാരായമടം പി ഒ മണർ ഇടതറ പതൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െപരങടവിള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2021  -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:എ8-19735/2021 27-08-2021
 
    െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ തിവികമൻ തമി

എനയാളെട   അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വിഴിഞം വിേലജില   പതജാേദവി  െജ

െവങാനർ പി  ഒ െവങാനർ ശരണ് പലരി RA-12, േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2021  -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 ശശിഭഷണൻ െക മകന 53

2 ശകിധരൻ െക മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതജാേദവി െജ ഭാര് 80

2 സജിതാനായർ മകള 55

3 ഗേണഷ റി പി മകന 46
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