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NOTICE

 
നമര:എ2-8821/2021 06-09-2021
 
    കനതനാട താലകില   േചലമറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക മാതയ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചലമറം വിേലജില   ആലീസ മാതയ  ഒകൽ കരയിൽ പാലയൽ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-11-2019  -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. 

നമര:എ2-8842/2021 07-09-2021
 
   കനതനാട താലകില   െകാമനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പി മതായി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാമനാട വിേലജില   സാജ മാതയസ  പിഷാരതമാലിൽ

വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   െകാമനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-03-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആലീസ മാതയ ഭാര് 74

2 ബീന പി മാതയ മകള 54

3 െജസി പി മാതയ മകള 51

4 സജി പി മാതയ മകന 47

5 ബിജ പി മാതയ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിനമ പി മാതയ മകള 63

2 േമാളി മകള 60

3 ലിസി മകള 56

4 സാജ മാതയസ മകന 53

05th October 2021Revenue Department7999
____________________________________________________________________________________________________________________________
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നമര:എ2-8865/2021 07-09-2021
 
   കനതനാട താലകില   െപരമാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരമാവര വിേലജില   ചനിക  മതിരമാലി വീടിൽ , േബാധിപിച

അേപക   െപരമാവര  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-2007 -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. 

നമര:എ2-8897/2021 07-09-2021
 
   കനതനാട താലകില   കിഴകമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസയമഹമദ മപൻ െക എ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴകമലം വിേലജില   ഹാരിഷ െക എസ

തസനിം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കിഴകമലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-2020 -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. 

നമര:എ2-8900/2021 07-09-2021
 
   കനതനാട താലകില   െപരമാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ റഹാൻ െക െക

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരമാവര വിേലജില   മഹമദ കഞ് െക എ

കാനാമറം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െപരമാവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക മകള 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാബിറ എം എം ഭാര് 75

2 ഹാരിഷ െക എസ മകന 56

3 ൈസനബ െക എസ @ സീന മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന ഭാര് 74

2 അലീമ െക എ മകള 53
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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. 

നമര:എ2-8963/2021 07-09-2021
 
   കനതനാട താലകില   അയകരനാടെസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പേതാസ െക പി

എനയാളെട   അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അയകരനാടെസൗത്  വിേലജില    ഷീല

േകാറപിളിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അയകരനാടെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2021 -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

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:എ2-8476/2021 02-09-2021
 
    കനതനാട താലകില   റായമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസന നാരായണൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   റായമംഗലം വിേലജില   നാരായണൻ നായർ

െവടികാലിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   റായമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021  -ല മരണെപടതായം  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
     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. 

നമര:എ2-8708/2021 03-09-2021
 

3 സാജിത മകള 49

4 നബീസ മകള 47

5 മഹമദ കഞ് െക എ മകന 44

6 പരീകഞ് െക എ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല ഭാര് 53

2 റിന പീറർ മകന 31

3 ജിന പീറർ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണൻ നായർ ഭരതാവ 72

05th October 2021Revenue Department8001
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   കനതനാട താലകില   കനതനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാേകാ പി െക  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനതനാട വിേലജില   മറിയാമ  പറകാരൻ വീടിൽ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ ഭാര് 60

2 ഷീബ മകള 43

3 ഷീജ മകള 42

4 നിഷ മകള 37

5 ഷീന പി സി മകള 35
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