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NOTICE

 
(1)

 
നമര:ജി 2 / 26394 / 2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   ശാസാമാംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. ടി. സകമാരൻ നായർ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസാമാംഗലം വിേലജില   രാധമ, െക. ടി. സി.

9/ 913 ,രാധിക ഹൗസ ,പണിേകഴസ ൈലൻ ,ശാസമംഗലം പി. ഓ. , േബാധിപിച അേപക   ശാസാമാംഗലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

07-2016  -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:ജി 2 / 27060 / 2021 09-09-2021
 
    തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ തങമ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   സേനാഷ എസ  ടിസി 36 / 921 (84 / 1822 / 2

)നമച പിള വീട െപരനാനി , േബാധിപിച അേപക   േപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-11-2017 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധമ െക. ഭാര് 73

2 ജയശങർ എസ . മകന 51

3 ഹരികമാർ എസ . മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജി ശീകമാർ മകന 59

2 ജയലകി ടി മകള 55

3 ശീകണൻ നായർ ജി മകന 51

4 സേനാഷ എസ മകന 49
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(3)

 
നമര:ജി 2 / 24914/ 2021 07-09-2021
 
    തിരവനനപരം   താലകില   കടപനകന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപിനാഥൻ പി

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന് വിേലജില   േഗാപാലൻ ജി എസ

ടിസി 20/ 825 അശ്തി മേകാലയൽ പി ഒ കടപനകന് ഔട് േഗാത് , േബാധിപിച അേപക   കടപനകന് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

05-2021  -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. 

(4)

 
നമര:ജി 2/ 24692 / 2021 07-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന് വിേലജില   രജനി ഐ  േദവികപ കടപനകന്

,പാതിരപളി , േബാധിപിച അേപക   കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2021 -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. 

(5)

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി ആർ ഭാര് 74

2 േഗാപാലൻ ജി എസ മകന 45

3 സജിത ജി എസ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രജനി ഐ ഭാര് 50

2 ജിജ വി മകന 30

3 സര് ആർ മകള 28
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നമര:ജി 2/ 24227/ 2021  07-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാമള േദവി 'അമ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   ബിലീന എസ ദഷനൻ  കണവാശമം ടി സി

36/ 1104 -4 വളകടവ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   േപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-03-2021  -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. 

(6)

 
നമര:ജി 2 / 25579/ 2021 07-09-2021
 
    തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  പരേമശ്രൻ ഉണി

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   എം ജി കഷകമാരി  ടിസി

24/ 1236 സദർശനം ആർ പി ൈലൻ കവടിയാർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2021  -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. 

(7)

 
നമര:ജി 2/ 25278 / 2021 07-09-2021
 
    തിരവനനപരം   താലകില   മണകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രൻ എസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   ചനിക പി എം  പഞാകരി

,െക എസ ആർ എ െജ -18 വിളയിൽ േറാഡ കാലടി കരമന പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിജിലി േഗാപകമാർ മകള 47

2 െബൻസി എസ ദഷനൻ മകന 44

3 ബിലീന എസ ദഷനൻ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എംജി കഷകമാരി ഭാര് 74

2 ഹരി പി മകന 50

3 മായ മകള 48
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2019 -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. 

(8)

 
നമര:ജി 2/ 25331 / 2021 07-09-2021
 
    തിരവനനപരം  താലകില   പടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദാമ പി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടം വിേലജില   അരവിനാകകമാർ എസ  ടി സി 17/ 2141 2/ 1139

െകാലംവിളാകത്  വീട  കനംകളം  ൈലൻ മറിഞപാലം  എ 21  ,  േബാധിപിച  അേപക   പടം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-03-2021 -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. 

(9)

 
നമര:ജി2/ 25332/ 2021 07-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ഗബിേയൽ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   എം സമതി  ടി സി 36/ 1703 ജി എസ ഭവൻ ,ഇ

എൻ ആർ എ -114  സഭാഷ നഗർ വളകടവ പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   േപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക പി എം ഭാര് 65

2 വിശാഖ സി പി മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അരവിനാകകമാർ എസ മകന 42

2 ശീകണൻ നായർ എസ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ സമതി ഭാര് 76

2 സഗജീൻ സി എം വി മകള 48

3 സഗമേനാജ സി എം വി മകന 47
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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. 

(10)

 
നമര:ജി 2/ 25114/ 2021 07-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   ശാസാമാംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി േമാഹനകമാരൻ

നായർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസാമാംഗലം വിേലജില   രാധിക പി

മഹിമ എം ആർ എ എ 44/ 1 ടിസി 30/ 2494 മരതംകഴി കാഞിരംപാറ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ശാസാമാംഗലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-09-2020  -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. 

(11)

 
നമര:ജി 2/ 25345/ 2021 07-09-2021
 
    തിരവനനപരം  താലകില   ശാസാമാംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതാകരൻ െക

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസാമാംഗലം വിേലജില   ഉഷ ടി എസ  ഡി-19

ഉഷസ ടി  സി 9/  1445/ 1  മലയിൽ ൈലൻ ശാസമംഗലം ,  േബാധിപിച അേപക   ശാസാമാംഗലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

4 സഗജീവ സി എം വി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധിക പി ഭാര് 59

2 പാർവതി ആർ മകള 35

3 വിഷേമാഹൻ എം മകന 32

4 ഓമന 'അമ പി അമ 88

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ടി എസ ഭാര് 74

2 അനപ ആർ മകന 44

3 അജീഷ ആർ മകന 41

28th September 2021Revenue Department7781
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ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(12)

 
നമര:ജി 4 -26871/ 2021 06-09-2021
 
    തിരവനനപരം   താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജയകമാർ  െക

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   വി സജിത കമാരി  അപര

ഹൗസ മേകാല െനടയം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2021 -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. 

(13)

 
നമര:ജി 4 -26766/ 2021 06-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   കളിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിത കമാർ െക എസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളിയര വിേലജില   പിയ എസ  േഗാപിക

െതനർ െവളായണി േനമം പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   കളിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2021 -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. 

(14)

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി സജിത കമാരി ഭാര് 54

2 അപസര അജയ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിയ എസ ഭാര് 43

2 പി സരസ്തി 'അമ അമ 77

3 പജിത് എ പി മകന 21

4 അഭിജിത് എ പി മകന 18
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നമര:ജി 4 -26855/ 2021 06-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈശേലശ്രൻ ടി  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   വിജേമാൻ എസ എസ  വിജി നിവാസ

കിണററ വിള മളൻചാണി  െകാടങാനർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-02-2017  -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. 

(15)

 
നമര:ജി 4 -26967/ 2021 06-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   ഉഷാകമാരി എസ  ആർ യ നിവാസ

പതൻകാനം കടചൻകഴിപി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   െവങാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-1997 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജേമാൻ എസ എസ മകന 42

2 വിേനാദ കമാർ എസ എസ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാകമാരി എസ ഭാര് 64

2 നിഷി ആർ യ മകള 41

3 നിറ ആർ യ മകന 37
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NOTICE

 
(1)

 
നമര:ജി 4 -26970/ 2021 06-09-2021
 
    തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിന േമാഹൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ വിേലജില   േമാഹനൻ െക  ടി സി

6/  856  (1  )അനന ഭവൻ പണാലെപാറയിൽ വീട  വി  എ ആർ എ 146  വടിയർകാവ പി  ഒ  ,  േബാധിപിച അേപക

വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2021  -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. 

(2)

 
നമര:ജി 4 -26447/ 2021 06-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനകമാരൻ നായർ സി

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   സധാകമാരി െജ  ആരീരം

േമെലത േമെല മണികേണശ്രം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ െക ഭരതാവ 58

2 അനന എസ േമാഹൻ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധാകമാരി െജ ഭാര് 51

2 സരസമ അമ 90

3 ആതിര എസ എസ മകള 25

4 അമൽ എസ നായർ മകന 21
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(3)

 
നമര:ജി-4 26450/ 2021 06-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി കര്ൻ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ വിേലജില   വത േജാസഫ കര്ൻ  ടി സി 18/

1023 (6 )പതേശരി വീട ആറാമട പി ഒ  െസാൈസറി േറാഡ , േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021 -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. 

(4)

 
നമര:ജി 4 - 26723/ 2021 06-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പീതാകമാരി പി  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   സേനാവർ ടി  കഷ ഹൗസ  ,െക െക

േറാഡ െകാങളം ,മടവൻ മഗൾ പജപര , േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
    പേരതയെട  മാതാപിതാകള  ജീവിചിരിപില.     ൈമനര   മകളിുള  ലിസില   കമ  നമര   1  നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(5)

 
നമര:ജി 4 - 26744/ 2021 06-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വത േജാസഫ കര്ൻ ഭാര് 69

2 േഡാൺ കര്ൻ പതേശരി മകന 42

3 ഫഡി േജാസ കര്ൻ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേനാവർ ടി ഭരതാവ 41

2 ഗൗരി പി മകള 16
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    തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാബർ  െവൽെബൻ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െവങാനര വിേലജില   േബബി  ഫാബർ

െവൽബൻസ വില കതിരപനി വിഴിഞം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െവങാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2021  -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:ജി 4 -26409/ 2021 06-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജ എസ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   ശാലിനി ജി  വാറവിള വീട െക എസ

േറാഡ േകാവളം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െവങാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
    പേരതനെറ  മാതാപിതാകള  ജീവിചിരിപില.     ൈമനര   മകളിുള  ലിസില   കമ  നമര   1  നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(7)

 
നമര:ജി 4 -26426/ 2021 06-09-2021
 
    തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപിനാഥൻ ബി

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   ഷിബ ജി  വാറവിളാകത്

വീട കാടനട മടിപരയ സമീപം മംഗലതേകാണം െവങാനർ പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   െവങാനര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി ഫാബർ ഭാര് 47

2 േജാഷി ഫാബർ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാലിനി ജി ഭാര് 35

2 കമലമ അമ 73

3 സനജ എസ എസ മകന 16

4 സനജ എസ എസ മകള 14
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09-2020 -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. 

(8)

 
നമര:ജി 4 -26442/ 2021 06-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം പി  രാജ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ വിേലജില   സധാമിനി െഡനിസൺ  മലയിൽ

ഹൗസ ടി  സി 38/  1340 വടിയർകാവ പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-01-2021  -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. 

(9)

 
നമര:ജി 2 -23491/ 2021 06-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   ശാസാമാംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തളസി െജ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസാമാംഗലം വിേലജില   രജനീഷ രാജ ആർ ടി  രാേജഷ

ഭവൻ ടി സി 7 / 312 വി െക പി നഗർ കാഞിരംപാറ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ശാസാമാംഗലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിബ ജി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധാമിനി െഡനിസൺ മകള 52

2 രാേജഷ രാജ എം മകന 51

3 സേരഷ രാജ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ രാജൻ ഭരതാവ 61

2 രാേജഷ രാജ ആർ ടി മകന 36

3 രാേഗഷ രാജ ആർ ടി മകന 34

28th September 2021Revenue Department7787
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   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. 

(10)

 
നമര:ജി 3 -28758/ 2021 18-09-2021
 
   -select- താലകില   അണരേകാണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരികമാർ എ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അണരേകാണം വിേലജില   േഗാപിക ജി െജ  േഗാകലം

കാവവിള േപാതൻേകാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   അണരേകാണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2021 -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. 

4 രജനീഷ രാജ ആർ ടി മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള അമ 65

2 േഗാപിക ജി െജ ഭാര് 36

3 കഷ എച് മകള 13

4 കാേവരി എച് മകള 3
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