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NOTICE

 
:സി 2-7716/2021 20-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െനടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി അയപൻ കടി  ചിറപറത് ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനടവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിജയകഷൻ സി , ചിറപറത് ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   െനടവ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2-6436/2021    24-08-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   ഒതകങള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാലി ടി സി  തായാടചിറ വീട

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഒതകങള വിേലജില   പേരതനെറ മകന മമദ തായാടചിറ , തായാടചിറ വീട  , േബാധിപിച അേപക   ഒതകങള

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-04-2015  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയകഷൻ സി മകന 59

2 േപമാനന് ചിറപറത് മകന 57

3 രാധാബായ സി മകള 54

4 റീജ സി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ അലി മകന 65

2 മമദ തായാടചിറ മകന 60

3 അബൽ റസാഖ ടി സി മകന 58

4 ഖാലിദ തായാടചിറ മകന 54

5 അബൽ ലതീഫ മകന 52

6 അബൽ റഷീദ ടി സി മകന 47
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:സി 2-6495/2021 24-08-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െനടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷരാജൻ െക വി  കിഴേകവീടിൽ

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനടവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിബിൻ രാജ െക വി , കിഴേകവീടിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-02-2014  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:സി 2-6288/2021 17-08-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   എടരിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവല  താമരേശരി  വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എടരിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഗിരീഷ ടി , താമരേശരി വീട , േബാധിപിച അേപക   എടരിേകാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-

07-2016  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

7 മജീബ റഹമാൻ മകന 45

8 ഷാജി തായാടചിറ മകന 42

9 ഫാതിമ ടി സി മകള 56

10 ൈമമനത് തായാടചിറ മകള 50

11 ഷംസിയ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ ഭാര് 54

2 ബിബിൻ രാജ െക വി മകന 34

3 ബിൻഷ രാജ മകള 32

4 ബിനിത് രാജ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിണി എം ഭാര് 68

2 ബാലകഷൻ ടി മകന 53

3 രവീനൻ ടി മകന 51

4 വിമല മകള 47

5 ഗീത ടി മകള 41

6 ഗിരീഷ ടി മകന 37
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:സി 2-6256/2021 17-08-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   മനിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസഹാജി  കനമൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹനീഫ , കനമൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   മനിയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2018 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 
:സി 2-6497/2021 24-08-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െപരവൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ സി പി  േചാലകാട് ക

ുഴി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപരവൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അയപൻ , േചാലകാട്  കഴി  ,  േബാധിപിച അേപക   െപരവൂര വില

്േലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 26-12-1981 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2-6845/2021 02-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിശമ  േകാണിയത് ഹൗസ

്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കതിയമ ഭാര് 60

2 ഹനീഫ മകന 44

3 സംസാബി െക മകള 29

4 സൗദാബീവി െക മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീധരൻ മകന 67

2 ചനൻ സി പി മകന 59

3 ശാരദ മകള 57

4 രമണി മകള 54

5 സതി േചായകാടപറായ മകള 51

6 സജിത മകള 49

7 ചിനമ സി െക ഭാര് 87
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പരപനങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന അൈസനാർ , േകാണിയത് ഹൗസ  , േബാധിപിച അേപക   പരപനങാടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-08-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    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. 

 
:സി 2-6843/2021 07-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റജീഷ ടി സി  തപായിേചാടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പരപനങാടി വിേലജില   പേരതനെറ അമ വസന , തപായിേചാടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പരപനങാടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-

06-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീപാത മകള 56

2 ഹൈസൻ മകന 55

3 അൈസനാർ മകന 54

4 സൈബദ മകള 47

5 സഫിയ മകള 43

6 ബഷറ മകള 42

7 ഇസായിൽ മകന 38

8 റംല മകള 37

9 ഇബാഹിം െക മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസന അമ 64

2 ആരതി കഷ ടി സി മകള 12

12th October 2021Revenue Department8231
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