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NOTICE

 
നമര:C2-8717/2021 04-12-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈപദൽ കറപ്  വളേരാത് വീട,

നരികനി.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ സംബനിച ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    നരികനി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  പതാവതി  അമ,  വളേരാത്  വീട,  നരികനി.പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-12-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മരണെപട  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:C2-8592/2021 04-12-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   നരികനി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്നാഥൻ ഈറേഞരി വീട,

പനിേകാടർ.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നരികനി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േപമ.ടി.െക, ഈറേഞരി വീട, പനിേകാടർ.പി.ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മരണെപട 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:C2-8712/2021 04-12-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി അമ ഭാര് 73

2 ഷീജ.വി മകള 53

3 േജ്ാതിഷ കമാർ.വി മകന 51

4 ജിേതഷ കമാർ.വി മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമ.ടി.െക ഭാര് 48

2 വിമിഷ വിശ്നാഥ മകള 25

3 വിമിൽ വിശ്നാഥ.ഇ മകന 23

4 വിനിൽ വിശ്നാഥ.ഇ മകന 23
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 താമരേശരി താലകില   നരികനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിരത.െക.െക േകാഴിേകാടകഴിയിൽ

,  നരികനി  .പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നരികനി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ചാത.െക.െക, േകാഴിേകാടകഴിയിൽ, നരികനി .പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-03-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മരണെപട  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:C2-8694/2021 04-12-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   നരികനി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നലമിര.പി.പി  പതിേയടത്

കണിയിൽ,പാറനർ.പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വസ സംബനിച ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    നരികനി  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  ൈഷജ.പി.െക,  പതിേയടത്

കണിയിൽ,പാറനർ.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   നരികനി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മരണെപട അതനസരിച

് 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:C2-8497/2021 06-12-2021
 
  താമരേശരി  താലകില    കിഴേകാത്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സേരനൻ.ടി.ടി

തടാൻെതാടകയിൽ വീട, എേളറിൽ .പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴേകാത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ലിപിൻലാൽ, തടാൻെതാടകയിൽ വീട,

എേളറിൽ .പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കിഴേകാത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മരണെപട അതനസരിച

് 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചാത.െക.െക മകന 60

2 മാധവൻ.െക.െക മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണി.പി.െക ഭാര് 60

2 ൈഷനി.പി.പി മകള 46

3 ൈഷജ.പി.െക മകന 40

14th December 2021Revenue Department17013
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നമര:C2-8526/2021 06-12-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കാനലാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞായിഷ കരിമിൻെതരിമീതൽ

വീട,  കണാടിെപായിൽ  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാനലാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ജാഫർ, കരിമിൻെതരിമീതൽ വീട,

കണാടിെപായിൽ പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കാനലാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-02-2015  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മരണെപട

 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:C2-8528/2021 06-12-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കിനാല൪ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസൻ വലിയവീടിൽ വീട, കിനാല

ർ  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കിനാല൪ വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ ശശീനൻ, വലിയവീടിൽ വീട,  കിനാലർ പി.ഒ,

േബാധിപിച അേപക   കിനാല൪ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-2007 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മരണെപട  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:C2/8680/2021 06-12-2021
 
 താമരേശരി താലകില   ശിവപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബളളകടി വാലൻപറമത് വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലജ ഭാര് 50

2 ലിൻഷ മകള 25

3 ലിപിൻലാൽ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപാകർ ഭരതാവ 72

2 ജാഫർ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീവളളി സേഹാദരി 59

2 ശശീനൻ സേഹാദരൻ 56
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ശിവപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫൗസിയ, പളിയേങാടചാലിൽ വീട, വേടാളിബസാർ.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക

ശിവപരം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-03-2006  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മരണെപട 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:C2/8504/2021 06-12-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   ഈങാപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസലിൻ ലുഷ പാലത വ

ീട, കപായേകാട.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ഈങാപഴ വിേലജില   പേരതയെട മാതാവ സഫിയ,  കരിമാങൽ വാട,  കപായേകാട.പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-10-2020 -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:C2/8681/2021 06-12-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   കിഴേകാത്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിശ തടായിൽ വീട,

ആവിേലാറ.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കിഴേകാത്  വിേലജില    പേരതയെട  സേഹാദരൻ  അബബകർ  ഹാജി,  തടായിൽ  വീട,

ആവിേലാറ.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കിഴേകാത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ,ഭർതാവ മരണെപട

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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫൗസിയ ഭാര് 53

2 സിറാജ മകന 33

3 അബൾ ആദിൽ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േലായിഡ ലുഷ മാതയ മകന 18

2 േലായൽ ലുഷ മകള 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബബകർ ഹാജി സേഹാദരൻ 75

14th December 2021Revenue Department17015
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