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NOTICE

 
(1)

 
നമര:സി 2/8904/2021 03-09-2021
 
   അടര  താലകില   അടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി ആർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക

് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അടര വിേലജില   ജയാ ഷാജി  പനളം വിേലജിൽ മങാരം മറിയിൽ വല്യത്

വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   അടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-08-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(2)

 
നമര:സി 2/8905/2021   03-09-2021
 
    അടര   താലകില    പനളം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഓമന  രാജ   എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനളം വിേലജില   റി എസ രാജ  പനളം വിേലജിൽ മങാരം

മറിയിൽ നവമി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പനളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം 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 ജയാ ഷാജി ഭാര് 48

2 അഖിൽ എസ മകന 24

3 നിതിൻ എസ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റി എസ രാജ ഭരതാവ 71

2 േഡാ രാേകഷ കമാർ എം ആർ മകന 43

3 എം ആർ രവിശങർ മകന 38
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(3)

 
നമര:സി 2-8832/2021   03-09-2021
 
    അടര   താലകില    ഏറത്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   തങമ  ബി   എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏറത് വിേലജില   സേരനൻ ബി  ഏറത് വിേലജിൽ ഏറത്

മറിയിൽ പതൻപരയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഏറത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(4)

 
നമര:സി2-9248/2021   06-09-2021
 
    അടര  താലകില   െപരിങനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ പീറർ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങനാട വിേലജില   െപണമ  െപരിങനാട വിേലജിൽ

മണപളി മറിയിൽ പതൻവിള േമേലതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െപരിങനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
  പേരതനെറ മാതാപിതാകള  ജീവിചിരിപണ്.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(5)

 
നമര:സി2-8907/2021     03-09-2021
 
   അടര  താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷൻ നായർ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളികല വിേലജില   സമതിയമ  പളികൽ വിേലജിൽ

പളികൽ മറിയിൽ ഐശ്ര് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പളികല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ റി മകള 52

2 സജ റി മകള 49

3 സേരനൻ ബി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പീറർ അചന 75

28th September 2021Revenue Department7809
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വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(6)

 
നമര:സി2-9247/2021    03-09-2021
 
    അടര  താലകില   െപരിങനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറായ മാതയ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങനാട വിേലജില   െജസി േറായി  െപരിങനാട വിേലജിൽ

െചറപഞ മറിയിൽ െനടങേടത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െപരിങനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-12-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(7)

 
നമര:സി2-9249/2021     03-09-2021
 
   അടര  താലകില   െപരിങനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി പി രഘകമാർ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങനാട വിേലജില   മിനി രഘകമാർ  െപരിങനാട വിേലജിൽ

േപാതടിമറിയിൽ വിശാഖം െതേകകര വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െപരിങനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതിയമ ഭാര് 67

2 സിത മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജസി േറായി ഭാര് 59

2 റിേജാ േറായി മകന 36

3 റിതിൻ േറായി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി രഘകമാർ ഭാര് 53

2 വിശാഖ ആർ മകന 33
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   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(8)

 
നമര:സി 2-8794/2021    03-09-2021
 
    അടര  താലകില   കടമനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  എൽ േപാൾ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടമനാട വിേലജില   മണി േപാൾ  കടമനാട വിേലജിൽ

കടമനാട െതക്  മറിയിൽ ജീല േകാേടജിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   കടമനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-2017  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(9)

 
നമര:സി2-8906/2021    03-09-2021
 
   അടര  താലകില   പനളം-െതേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാമള എൻ െക  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനളം-െതേകകര വിേലജില   വിജയൻ െക െക  പനളം

െതേകകര വിേലജിൽ പാറകര മറിയിൽ സിതാ ഭവൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പനളം-െതേകകര വിേലജ

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

01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

3 ൈവശാഖ ആർ മകന 33

4 ഭവാനി അമ 102

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണി േപാൾ ഭാര് 69

2 ജീല േപാൾ മകള 47

3 ജിഷാ ൈനനാൻ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയൻ െക െക ഭരതാവ 66

2 സിത എസ മകള 37
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(10)

 
നമര:സി2-9023/2021   03-09-2021
 
    അടര  താലകില   അടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമിളി  െക ആർ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അടര വിേലജില   ജയകമാർ െക  അടർ വിേലജിൽ പനിവിഴ

മറിയിൽ കഷ വിലാസം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം 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 ജയകമാർ െക ഭരതാവ 52

2 അജയ െജ മകന 21

3 ജയലകി െജ മകള 13
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