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NOTICE

 
നമര:ജി 2 -9229/ 2021 19-11-2021
 
 പനലര താലകില   അറയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനീഷ എ  ഇടയം ഷീജ ഭവൻ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശിക്  െകാടാരകര ജഡീഷ്ൽ ഫസ് കാസ മജിസേടറ് േകാടതി-1 േകാടതിയിൽ നിനം തക

ൈകപറനതിനള ആവശ്തിനം മറ് ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അറയല വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ഷീജ , , േബാധിപിച അേപക   അറയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻ  അവിവാഹിതനായിരന.  അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ  നലകനതില  ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -9481/ 2021 19-11-2021
 
 പനലര താലകില   കളതപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി പി പളനിയാണി  ആർ പി എൽ 2

എഫ േകാളനിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ ആവശ്ങൾകം മറ് ഇതര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളതപഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാധാകഷണൻ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര്,  മാതാവ , മകൻ ഷൺമഖം എനിവർ

ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -9240/ 2021 19-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ മാതാവ 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശിവനാഥൻ മകന 67

2 രാധാകഷണൻ മകന 65

3 നയിനി (മരണെപട മകൻ ഷൺമഖതിെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 64

4 േകശവൻ എസ (മരണെപട മകൻ ഷൺമഖതിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 40
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 പനലര താലകില   കരവാളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലളിത  പങാവിൽ വീടിൽ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്   ബാങ്,  വസത  എനിവ  സംബനമായതം  മറ്  ഇതര   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവാളര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പി െക രാജൻ , ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2014  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട അവിവാഹിതനായ മകൻ സര്കമാർ മൻപിനാെല

മരണെപട് േപായിടളതാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം

ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -9236/ 2021 19-11-2021
 
 പനലര താലകില   ഏരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിൽ വി െക  മിഥിലയിൽ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്   PWD  ഡിപാർട്െമൻറിൽ  ഹാജരാകനതിനം  വസത  സംബനമായ ആവശ്തിനം  മറ്  ഇതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏരര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മഞ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -9171/ 2021 19-11-2021
 
 പനലര താലകില   അറയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാശി എബഹാം  െപാടിയാടവിള

സാക് സദനതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, വസത എനിവ സംബനമായതം മറ് ഇതര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അറയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഡാളി േകാശി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മനാം കകി ൈമനറം ഒനാം കകിയെട സംരകണയിലമാണ.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി െക രാജൻ ഭരതാവ 73

2 ബാബരാജ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഞ ഭാര് 44

2 മിഥൻ േജ്ാതിസ എസ എം മകന 21

3 ലക്മികടിയമ മാതാവ 69
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നമര:ജി 2 -9198/ 2021 19-11-2021
 
  പനലര  താലകില   അലയമൺ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജിത്   ഇളവർ  സജിത്

വിലാസതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  ബാങ്  സംബനമായ  ആവശ്തിനം  മറ്  ഇതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അലയമൺ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

േരവതി എം , , േബാധിപിച അേപക   അലയമൺ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  രണാം കകി ൈമനറം ഒനാം കകിയെട

സംരകണയിലമാണ.  ബാങ്  സംബനമായ  ആവശ്ം  ഒനാം  കകി  നടതനതിന  മനാം  കകി  സമതെമാഴി

നൽകിയിടളതാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -9564/ 2021 29-11-2021
 
 പനലര താലകില   തിങൾകരികകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നസീമ  വലിേയല കളതപഴ

ഷാമൻസിലിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട വാഹന അപകട ഇൻഷ്റൻസ തക ലഭികനതിന എം എ

സി റി യിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തിങൾകരികകം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െക െസയനലാബീൻ , , േബാധിപിച അേപക   തിങൾകരികകം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    15-05-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  നാലാം കകി ൈമനറം ഒനാം കകിയെട സംരകണയിലമാണ. അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഡാളി േകാശി ഭാര് 44

2 ആദിത് ജയൻ േകാശി മകള 22

3 അലാനാ എലിസബത് േകാശി മകള 17

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േരവതി എം ഭാര് 23

2 സഹസ സജിത് മകള 03

3 ലിസി മാതാവ 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക െസയനലാബീൻ ഭരതാവ 55

2 മഹമദ ഷാ എസ മകന 26

3 ൈഫസൽഷാ എസ മകന 18

4 ഷിഫാന എസ മകള 16
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നമര:ജി 2 -9376/ 2021 24-11-2021
 
 പനലര താലകില   വാളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിലി  കലയനാട കാഞിരംവിള വീടിൽ

 എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട  േപാവിഡൻറ  ഫണ്  ൈകപറനതിനം  മറ്  ഇതര   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാളേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള രാജി  ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം അവിവാഹിതനായ മകൻ രാജനം

ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

5 റംലാബീവി മാതാവ 64

6 ഹംസ പിതാവ 72

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജി മകള 38

2 രജി എൽ മകള 36
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