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NOTICE

 
നമര:F1-14324/21 13-12-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കരിമണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമി േജകബ വാരികാട് വീട

കചിറപാറ ചിലവ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാ

ശ സർടിഫികറിനായി   കരിമണര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എലസമ േസാമി, വാരികാട് വീടകചിറപാറ ചിലവ പി ഒ

, േബാധിപിച അേപക   കരിമണര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-10-2021 -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. 

 
നമര:F1-14374/21 13-12-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   വണപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരികടി കടവതില വീടമണനമടി പി

ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വണപറം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ തങചന, കടവതില വീടമണനമടി പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   വണപറം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   18-11-2021 -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:F1-14314/21 13-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എലസമ േസാമി ഭാര് 64

2 ചാളസ  വാരികാട് മകന 40

3 ആലബരട് വാരികാട് മകന 38

4 പിയങ േസാമി വാരികാട് മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങചന ഭരതാവ 70

2 മാതയ തങചന മകന 50

3 മറിയാമ തങചന മകള 41
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 െതാടപഴ താലകില   കാരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലിയാമ പി മാതയ െപാടയില

വീടെതാടപഴ ഈസ്  പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാരിേകാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പി എം മാതയ, െപാടയില വീട

െതാടപഴ ഈസ്  പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   കാരിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:F1-13263/21 13-12-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   േകാടികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞന മകന കഷന കഞന

പാറചാലില വീടപടിഞാേറ േകാടികളം പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടികളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സലികമാര പി

െക, പാറചാലില വീടപടിഞാേറ േകാടികളം പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   േകാടികളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2017 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെനറ മാതാപിതാകള മരണെപടിടളളതാണ അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:F1-13711/21 13-12-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കമാരമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി വി േതാമസ

വറങലകടിയില വീടൈമലെകാമ് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കമാരമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സീമ ഷാജി, വറങലകടിയില വീട

ൈമലെകാമ്, േബാധിപിച അേപക   കമാരമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-09-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി എം മാതയ ഭരതാവ 76

2 എമി മാതയ മകള 44

3 ജിമി മാതയ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമലാകി ഭാര് 70

2 സലികമാര മകന 51

3 ഷീല മകള 49
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സീമ ഷാജി ഭാര് 45

2 ആഷ ലി ഷാജി മകള 22

3 എലസ ഷാജി മകള 21

4 െതേരസ ഷാജി മകള 18

21st December 2021Revenue Department17399
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