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NOTICE

 
നമര:F1-442/22 15-01-2022
 
  െതാടപഴ  താലകില    ഉടമനര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േജാണ  മകന  പീറര

കളപരെതാടയില വീടെചപുകളം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉടമനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സാംസണ പീറര, കളപരെതാടയില വീട

െചപുകളം, േബാധിപിച അേപക   ഉടമനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2016 -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:F1-12781/21 17-01-2022
 
  െതാടപഴ താലകില   െനയേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണന െപരമാട്  വീട

െനയേശരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനയേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകളായ െറജി, രാജന , േസാമന, സത്ന, െപരമാട് വീട

െനയേശരി, േബാധിപിച അേപക   െനയേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-03-1998 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെനറ ഭാര് മരണെപടിടളളതാണ

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 േമാളി  പീറര ഭാര് 57

2 േജാണസണ പീറര മകന 33

3 സാംസണ പീറര മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജന പി എന മകന 59

2 േസാമന പി എന മകന 57

3 സത്ന പി എന മകന 52

4 െറജി പി എന മകന 50

5 സാജന പി എന മകന 05/11/2018
ല

മരണെപടു

08th February 2022Revenue Department4811
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നമര:F1-445/22 15-01-2022
 
 െതാടപഴ താലകില   ആലേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജസീന പി വി വലിയതാഴത്

വീടഇളംേദശം പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലേകാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അഗസിന െസബാസ്ന, വലിയതാഴത് വീട

ഇളംേദശം പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   ആലേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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:F1-446/22 15-01-2022
 
 െതാടപഴ താലകില   ഉടമനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാേകാ മകന എ സി േജാസഫ

ആമികാടകടിയില  വീടഅമയപ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉടമനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആലീസ േജാസഫ, ആമികാടകടിയില

വീടഅമയപ, േബാധിപിച അേപക   ഉടമനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2020 -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:F1-449/22 15-01-2022
 
  െതാടപഴ താലകില   ഉടമനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉതപ്  മകന അനില പി  യ

പാറേതാടാല  വീടഅമയപ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

6 ചീരമ ഇട മാതാവ 23/10/2002
ല

മരണെപട

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അഗസിന െസബാസ്ന ഭരതാവ 69

2 ഷീന  അഗസിന മകള 39

3 ഷിന അഗസിന മകള 36

4 ബിന അഗസിന മകന 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആലീസ േജാസഫ ഭാര് 56

2 അന േജാസഫ മകള 36

3 ആഷ ലി  േജാസഫ മകള 32
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉടമനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിനറ  േജാരജ്, പാറേതാടാല വീട

അമയപ, േബാധിപിച അേപക   ഉടമനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര   1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  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:F1-15361/21 05-01-2022
 
 െതാടപഴ താലകില   പറപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷീന േതാമസ െവളളകടയില വീടപറപ

ുഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പറപഴ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േസാളിേമാന വി എല, െവളളകടയില വീടപറപഴ, േബാധിപിച അേപക

പറപഴ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.      ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ  നമര  1  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:F1-15421/21 05-01-2022
 
  െതാടപഴ താലകില   കാരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി േതാമസ െചമരതി

(കിഴേകടതില )െതാടപഴ ഈസ്  പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കാരിേകാട  വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  േമരി   േതാമസ,  െചമരതി

(കിഴേകടതില )െതാടപഴ ഈസ്   പി  ഒ,  േബാധിപിച അേപക   കാരിേകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലിനറാ  േജാരജ് ഭാര് 38

2 േറാഷിന പി അനില മകന 11

3 േറാബിന പി അനില മകന 8

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േസാളിേമാന വി എല ഭരതാവ 47

2 െതേരസ േമരി  െവളളകടയില മകള 10

3 ലേകാസ െവളളകടയില മകന 8
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നമര:F1-15518/21 05-01-2022
 
  െതാടപഴ താലകില   വണപറം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാേകാ മകന അലകാണര

അനപതില  വീടകാളിയാര  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വണപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈസമണ അലകാണര, അനപതില വീട

കാളിയാര പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   വണപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-1996 -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:F1-15470/21 05-01-2022
 
 െതാടപഴ താലകില   കരിമണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയനാഥന എം.പി മഠതില വീട

കരിമണര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരിമണര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക. ശാനകമാരി, മഠതില വീടകരിമണര, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-11-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെനറ മാതാപിതാകള മനപിനാെല മരണെപടിടളളതാണ

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 േമരി േതാമസ ഭാര് 75

2 ജേയാള േതാമസ മകള 49

3 സിേറാഷ  േതാമസ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരിയമ ഭാര് 65

2 സനിധ അലകാണര മകള 30

3 ൈസമണ അലകാണര മകന 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക. ശാനകമാരി ഭാര് 68

2 ധന് വി നായര മകള 41

3 ദിവ് എസ നായര മകള 38
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