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NOTICE

 
നമര:െജ2-8532/21 04-10-2021
 
           വടകര  താലകില    വടകര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഗിരിജ.പി  പറമത്

ഹൗസ,അടകാെതര  പിഒ,വടകര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകര വിേലജില   പേരതയെട മകള േരഖ, പറമത്,വടകര, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല  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:െജ2-8017/21 06-10-2021
 
   വടകര  താലകില    അഴിയര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ജയകല.െക.പ ി

കനകധാര,കപകടവത്,അഴിയ൪  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അഴിയര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പദീപന,  കനകധാര,അഴിയ൪,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-11-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  4 നെറ

സംരകണതിലാണ. 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി മാതാവ 85

2 രഞിത് മകന 39

3 രമ് മകള 36

4 േരഖ.പി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഐശ്ര് പദീപ മകള 23

2 അകര പദീപ മകള 23

3 േദവനന പദീപ മകള 13

4 ച൪ചിക മാതാവ 62
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നമര:െജ2-8749/21 28-09-2021
 
 വടകര താലകില   അഴിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയശി വലിയകത് താഴ ഹൗസ,േചാമാ

ല  പിഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അഴിയര വിേലജില   പേരതയെട മാതാവ ശാരദ, വലിയകത്, േബാധിപിച അേപക   അഴിയര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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:െജ2-8962/21 16-11-2021
 
 വടകര താലകില   എടേചരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉസാന.പി പനതില ഹൗസ,എടേചരി

േനാ൪ത്  പിഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടേചരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന നൗഷാദ, പനതില, േബാധിപിച അേപക   എടേചരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    17-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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:െജ2-9155/21 10-11-2021
 
  വടകര  താലകില   ഏറാമല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ആയിഷ.ഇ.വി  െതേകപറമത്

ഹൗസ,ഓ൪കാേടരി  വഴിഏറാമല   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഏറാമല വിേലജില   പേരതയെട മകന അബറഹിമാന,  െതേകപറമത്,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ മാതാവ 74

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 59

2 നസറത് മകള 41

3 നൗഫല മകന 40

4 നൗഷാദ മകന 35

5 നസീബ മകള 33
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2-9180/21 05-03-2021
 
 വടകര താലകില   നടകതാഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈമമ മണിേയാത് ഹൗസ, പതപണം

പിഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നടകതാഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകള ആയിഷ, മണിേയാത്, േബാധിപിച അേപക   നടകതാഴ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2014 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഇല 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:െജ2-9182/21 29-11-2021
 
 വടകര താലകില   േചാേറാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതീശന.വി.െക,s/o കഞിരാമന,

ഭരണികലതാഴകനിയില ഹൗസ,രയരേങാത് പിഒ,േചാേറാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചാേറാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആദ൪ശ,

ഭരണികലതാഴകനിയില, േബാധിപിച അേപക   േചാേറാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-04-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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 അബറഹിമാന മകന 72

2 ആസ് മകള 65

3 ജമീല മകള 61

4 ൈസനബ മകള 59

5 സൈലഖ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹമീദ മകന 56

2 അൈസനാ൪ മകന 54

3 െമായ മകന 52

4 അബളനസീ൪ മകന 50

5 ആയിഷ മകള 46

6 സമീറ മകള 44

7 റിയാസ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:െജ2-08/2022 06-12-2021
 
 വടകര താലകില   നടകതാഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാണ പടനയില ഹൗസ,പതപണം പി

ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നടകതാഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതിനി, പടനയില, േബാധിപിച അേപക   നടകതാഴ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഇല 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:െജ൨-114/22 30-12-2021
 
 വടകര താലകില   കായെകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമന കരിയാങണിയില ഹൗസ

് കരേണാടകായെകാടി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കായെകാടി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സശീല,  കരിയാണിയില,  േബാധിപിച അേപക

കായെകാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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:െജ2-161/22 13-12-2021
 
  വടകര  താലകില    നടകതാഴ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ദിവാകരന  ,വലിയപറമത്

ഹൗസ,നട്സീറ്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നടകതാഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകള നിഹാരിക, വലിയപറമത്,  േബാധിപിച അേപക

1 റീജ ഭാര് 46

2 സ്ാതി മകള 26

3 ആദ൪ശ മകന 24

4 ൈമഥിലി മാതാവ 80

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതിനി ഭാര് 69

2 ബിന മകള 48

3 സിന മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സശീല ഭാര് 50

2 നീത മകള 29

3 നിതിന മകന 27
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നടകതാഴ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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:െജ2-180/22 07-12-2021
 
 വടകര താലകില   വില്ാപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്ന.ടി.എം താനകണി താഴകനിയില

 ഹൗസ,േമമണ പിഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വില്ാപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീല, താനകണി താഴകനിയില , േബാധിപിച അേപക

വില്ാപളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-12-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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:െജ2-214/22 27-12-2021
 
 വടകര താലകില   വാണിേമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവപകാശ.എന ,ആ൪.ഒ.എം.എച്.എസ

് .ഹൗസ നമ൪-19,വാണിേമല ,പതകയം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    വാണിേമല  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ഗരഗഹപരാണി.െക,

ആ൪.ഒ.എം.എച്.എസ, േബാധിപിച അേപക   വാണിേമല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-12-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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 നിഹാരിക മകള 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല.ടി.െക ഭാര് 53

2 ലിസ ന.ടി.െക മകള 35

3 നിഖില.ടി.െക മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണി മാതാവ 85

2 ഗരഗഹപരാണി.െക ഭാര് 67

3 മന എസ പകാശ മകന 32
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നമര:െജ2-235/22 25-11-2021
 
 വടകര താലകില   മരേതാങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ.െകെജ S/o േജാസഫ

.പി.െജ,കാഞിരതിങല  ഹൗസ,  കണ്േതാട  പിഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മരേതാങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിജി

അലേഫാനസ, കാഞിരതിങല, േബാധിപിച അേപക   മരേതാങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   ഇല

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:െജ2-237/22 08-11-2021
 
 വടകര താലകില   നടകതാഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയന കിഴേകാത്  ഹൗസ,േമപയില

 പിഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നടകതാഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വസന, കിഴേകാത് , േബാധിപിച അേപക   നടകതാഴ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഇല 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:െജ2--239/22 10-11-2021
 
  വടകര താലകില   ഏറാമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീശ ,െവളത പറമത്  ഹൗസ

,കറിഞാലിെയട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏറാമല വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹമീദ, െവളത പറമത് , േബാധിപിച അേപക   ഏറാമല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    27-12-2011  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഗസി േജാസഫ ഭാര് 68

2 ഷിജി അലേഫാനസ മകന 46

3 ഷിമി േജാസഫ മകള 43

4 ഷിനസി േജാസഫ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വസന ഭാര് 63

2 ജസീല മകന 38
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2-240/22 17-11-2021
 
 വടകര താലകില   ഏറാമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ.ഒ ഒതേയാത് ഹൗസ,കനമകര

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഏറാമല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈഫസല, ഒതേയാത്, േബാധിപിച അേപക   ഏറാമല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-03-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഇല 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:െജ2-241/22 16-11-2021
 
 വടകര താലകില   നടകതാഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാണ.െക അമത ഹൗസ,നടകതാഴ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നടകതാഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിതിന, അമത ഹൗസ,നടകതാഴ, േബാധിപിച അേപക   നടകതാഴ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  ഇല 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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞബള ഭരതാവ 77

2 റഖിയ മകള 58

3 ഹമീദ മകന 48

4 സൈലഖ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ.ഒ ഭാര് 56

2 ൈഫസലയർ.ഒ മകന 38

3 ജസിയ ഒതേയാത് മകള 34

4 ഫ൪സാന മകള 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വനജ.സി.െക ഭാര് 60

2 നീന.െക മകള 37

3 നിതിന.െക മകന 34
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നമര:െജ2-256/22 08-11-2021
 
 വടകര താലകില   വാണിേമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അുഹാജി ,S/o കഞാലി, ,വാര്ന

കണി  ഹൗസ  ,വാണിമല  പിഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാണിേമല വിേലജില   പേരതനെറ മകന മജീദ, വാര്നകണി, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-2002  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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:െജ2-258/22 10-11-2021
 
  വടകര  താലകില    അഴിയര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കഷന  ൈകവയലകനിയില

ഹൗസ,അഴിയ൪ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അഴിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാന, ൈകവയലകനിയില, േബാധിപിച അേപക   അഴിയര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-03-2010  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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:െജ2-257/22 21-10-2021
 
 വടകര താലകില   മരേതാങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കര്ചന.ടി.െജ തറകേനല  ഹൗസ s/

o േജാസഫരേതാങര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞബള മകന 63

2 കഞാലി മകന 62

3 കഞിപാത മകള 58

4 മജീദ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാന ഭാര് 78

2 ഷീജ.പി മകള 50

3 ഷാജ.െക.െക മകന 46

4 പീത.െക.െക മകള 45

5 വതല.െക.െക മകള 43

6 ബിജ.െക.െക മകന 41
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സർടിഫികറിനായി    മരേതാങര  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  സാലിമ,  തറകേനല,  േബാധിപിച  അേപക

മരേതാങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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:െജ2-270/22 27-08-2021
 
  വടകര താലകില   േചാേറാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസ െവേളരികനിതാഴ ഹൗസ

േചാേറാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചാേറാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ, െവേളരികനിതാഴ, േബാധിപിച അേപക

േചാേറാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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:െജ2-273/22 07-12-2021
 
 വടകര താലകില   ഏറാമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാധരന നമ്ാ൪.െക മകാടകനിയില

 ഹൗസ,ഓ൪കാേടരി പിഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ഏറാമല വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേനാഷ, മകാടകനിയില, േബാധിപിച അേപക

ഏറാമല  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാലിമ.പി.സി ഭാര് 54

2 അനിറ് ടി.കര്ന മകള 29

3 ലിനറ് ടി.കര്ന മകള 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ ഭാര് 64

2 റസന മകന 43

3 സലീന മകന 41

4 മബീന മകന 38

5 ഹഫത് മകന 34

6 മഹമദ മകന 26
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2-281/22 28-12-2021
 
 വടകര താലകില   തിരവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബറഹിം .ടി.പി,ൈതെവച പറമത്

ഹൗസ,തിരവള൪ പിഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജൈമലത്, ൈതെവച പറമത് ഹൗസ,തിരവള൪ പിഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  3 നെറ

സംരകണതിലാണ. 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:െജ2-352/22 03-11-2021
 
 വടകര താലകില   വടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരവിനാകന, വനനം,അടകാെതര,വടക

ര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വടകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലസിത, വനനം,അടകാെതര,വടകര, േബാധിപിച അേപക   വടകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-

09-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  ഇല 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 കാ൪ത്ായനി അമ ഭാര് 69

2 ഉഷ.ഡി മകള 48

3 സേനാഷ.ഡി മകന 46

4 സതീഷ.ഡി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അു.പി.എം പിതാവ 70

2 മറിയം മാതാവ 62

3 ജൈമലത്. ഡി ഭാര് 28

4 ആയിഷ ഫസീഹ.ടി.പി മകള 08

5 മഹമദ.ടി.പി മകന 05

6 സൈഹ൪ മകന 02

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലസിത.െക ഭാര് 53
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2 ആതിര അരവിന് മകള 28

3 അജയഅരവിന് മകന 21

4 അഞഅരവിന് മകള 21
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