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NOTICE

 
നമര:സി1-9075/2021 29-11-2021
 
  മാേവലികര താലകില   നരനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.െചലമ െതങവിളയിൽ,

ഇടേപാൺ, നറനാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നരനാട വിേലജില   പേരതയെട പൗതി അശ്തി.എസ.നായർ, ഡി6, ഗാലകി എംപയർ,വാഴകാല,

കാകനാട, എറണാകളം, േബാധിപിച അേപക   നരനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2015  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം,

മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി1-10330/2021 29-11-2021
 
 മാേവലികര താലകില   െതേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലിയാമ ചാേകാ െതാമൻ

പറമിൽ െജം വില,  കറതികാട,  െതേകകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്ങൾ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െതേകകര  വിേലജില    പേരതയെട  മകന

ഐസക.ജി.ചാേകാ, െതാമൻ പറമിൽ െജം വില, കറതികാട, െതേകകര, േബാധിപിച അേപക   െതേകകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

03-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം, മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില.പേരതയെട ഒര മകളായ മറിയാമ ഉമൻ

മരണെപടിടളളതാണ. 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രവീനൻ.െക മകന 56

2 ശീകമാർ.െക മകന 53

3 വിജയ െജയിംസ മകള 59

4 ലളിത േവണേഗാപാൽ മകള 57

5 അശ്തി.എസ.നായർ പൗതി 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഐസക.ജി.ചാേകാ മകന 62

2 എം.റി.ഉമൻ മകളെട ഭർതാവ 69

07th December 2021Revenue Department15521
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നമര:സി1-10493/2021 29-11-2021
 
  മാേവലികര  താലകില    താമരകളം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മേനാജകമാർ.എസ

െതേകപാലയൽ, േവടരപാവ, താമരകളം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താമരകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രശി.ആർ, െതേകപാലയൽ, േവടരപാവ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ മരിചേപായിടളളതാണ.

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ

റ 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:സി1-11742/2021 29-11-2021
 
  മാേവലികര  താലകില    മാേവലികര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   നിഖിൽ  ബാബ  ശ

ുതി,  െകാറാർകാവ,  മാേവലികര എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാേവലികര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗായതി.സി.പി, ുതി, െകാറാർകാവ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപണ്.  ൈമനര

   താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2  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:സി1-11929/2021 29-11-2021
 

3 ലിേജാ.റി.ഉമൻ പൗതൻ 33

4 ലിനാ.റി.ഉമൻ പൗതി 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതികടിയമ മാതാവ 82

2 രശി.ആർ ഭാര് 49

3 അരവിന്.എം.നായർ മകന 24

4 ആദിത്.എം.നായർ മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബിക ബാബ മാതാവ 54

2 ഗായതി.സി.പി ഭാര് 32

3 ആരവ നിഖിൽ മകന 6

4 അരനതി നിഖിൽ മകള 3
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 മാേവലികര താലകില   നരനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജശീ.ആർ.കമാർ കളീയേലത്,

പാലേമൽ, നറനാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    നരനാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രവി.റി.ആർ,  കളീയേലത്,  പാലേമൽ,  നറനാട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-10-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട പിതാവ ജീവിചിരിപില.  ൈ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:സി1-11930/2021 29-11-2021
 
 മാേവലികര താലകില   നരനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.പി.േഗാപാലൻ നായർ ശീനിലയം

, പലിേമൽ, നറനാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നരനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീനി.ജി.എസ, ശീനിലയം, പലിേമൽ, നറനാട, േബാധിപിച

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

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര്യം, മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില. 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:സി1-12073/2021 29-11-2021
 
 മാേവലികര താലകില   താഴകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകശവപിളള വടേക പതൻ വീട,

ആകനാടകര, തഴകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താഴകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജയകഷൻ, വടേക പതൻ വീട, ആകനാടകര, തഴകര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-12-1990 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര്യം,  മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില.

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 രവി.റി.ആർ ഭരതാവ 47

2 അനനകഷൻ മകന 19

3 അർജൻ.ആർ മകന 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജി.എസ.ശീകല മകള 51

2 ശീനി.ജി.എസ മകന 47
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നമര:സി1-12151/2021 29-11-2021
 
 മാേവലികര താലകില   െപറങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമന നാരായണ സദനം, െകായളള

ി കാരാഴ, െപരിങാല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരിങാല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ജയചനൻ, നാരായണ സദനം, െകായളളി കാരാഴ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട പിതാവ ജീവിചിരിപില.

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:സി1-12285/2021 29-11-2021
 
  മാേവലികര താലകില   െതേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി.ജി.രാധാകഷൻ പാറേമൽ

െതകതിൽ, പളളിയൽ കിഴക്, െതേകകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതേകകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷാകമാരി, പാറേമൽ െതകതിൽ,

പളളിയൽ കിഴക്, െതേകകര, േബാധിപിച അേപക   െതേകകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന മാതാവ

ജീവിചിരിപില. 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയൻപിളള മകന 71

2 വിജയമ മകള 68

3 രവീനൻപിളള മകന 65

4 ജയകഷൻ മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയചനൻ ഭരതാവ 68

2 ദീപാ ചനൻ മകള 39

3 ധീപി ചനൻ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാകമാരി ഭാര് 59

2 കഷപസാദ മകന 32

3 കഷേവണി മകള 31
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നമര:സി1-12286/2021 29-11-2021
 
 മാേവലികര താലകില   െതേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി.ധർമപകാശ പമഖം, േപാനകം

,  െതേകകര എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െതേകകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  നിർമല പകാശ,  പമഖം,  േപാനകം,  െതേകകര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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:സി1-12287/2021 29-11-2021
 
  മാേവലികര താലകില   െതേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.എസ.ആനനേമാഹനൻ

മാനാപഴ ബംഗാവ, േപാനകം, െതേകകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതേകകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സവിദാമ.എസ, മാനാപഴ ബംഗാവ,

േപാനകം, െതേകകര, േബാധിപിച അേപക   െതേകകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.

 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:സി1-12289/2021 29-11-2021
 
  മാേവലികര  താലകില    താമരകളം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കറമി  െകാചതണിൽ,

െകാടയാടേശരി,  താമരകളം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താമരകളം വിേലജില   പേരതയെട മകള മണിയമ, ചനാലയം, െകാടയാടേശരി,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-01-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം, മാതാപിതാകളം

ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിർമല പകാശ ഭാര് 58

2 ആകാശ.ജി.പകാശ മകന 34

3 ആവണി പകാശ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സവിദാമ.എസ ഭാര് 73

2 മന േമാഹൻ മകന 42

07th December 2021Revenue Department15525
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷൻകടി മകന 70

2 ശാനമ മകള 68

3 അമിണി മകള 62

4 മണിയമ മകള 60

5 സതി മകള 58
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