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NOTICE

 
:സി 6 -7330/ 2021 26-07-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   െതകംഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജ ബി  വടകംഭാഗം മറിയി

ൽ അഭിലഷ നിവാസ വീടിൽ  എനവരെട അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതകംഭാഗം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മരളീധരൻ െജ , വടകംഭാഗം മറിയിൽ അഭിലഷ

നിവാസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െതകംഭാഗം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   08-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാവ ജീവിചിരിപളതം

പിതാവ മരണെപടിടളതമാണ  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 6 -9337/ 2021 24-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കാപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സലാഹ എം  െപരിനാട മറിയി

ൽ മരികിനാൽ െതകതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാപന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മംതാസ , െപരിനാട മറിയിൽ മരികിനാൽ

െതകതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കാപന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 6 -8326/ 2021 25-08-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   നീണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി സഗതൻ  സനിതമനിരം വീടിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരളീധരൻ  െജ ഭരതാവ 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മംതാസ ഭാര് 53

2 മഹമദ അഷകർ മകന 22

3 മഹമദ അസഹറദീൻ മകന 28

4 മഹമദ അസലം മകന 26
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 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നീണകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാന , സനിതമനിരം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   നീണകര ഇടവ  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 19-09-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

 ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 6 -9688/ 2021 24-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമാേദവിഅമ  േകാടയകം മറിയി

ൽ പാേവലിൽ വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചവറ വിേലജില   പേരതയെട മകന രഞിത് ബാബ ആർ , േകാടയകം മറിയിൽ പാേവലിൽ വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക  ചവറ െനടവതർ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 6 -6935/ 2021 15-07-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമണി എം  െചറേശരിഭാഗം മറിയി

ൽ ശീനിലയം വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചവറ വിേലജില   പേരതയെട മകന ശീനാഥ ബി , െചറേശരിഭാഗം മറിയിൽ ശീനിലയം വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   ചവറ പളിമൺ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   11-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം

ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം 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 ശാന ഭാര് 65

2 സശീൽ കമാർ മകന 41

3 സജിത് കമാർ മകന 39

4 സനിത കമാരി മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ രാമകഷണപിള ഭരതാവ 69

2 രഞിത് ബാബ ആർ മകന 46

3 േരഖാ ബാബ ആർ മകള 40
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:സി 6 -9892 / 2021 28-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   പനമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശികമാരൻപിള  േചാലമറിയി

ൽ  കറിേശരിപതൻവീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പനമന  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  രാധാമണിയമ ,  േചാലമറിയിൽ

കറിേശരിപതൻവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പനമന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം 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 ശീനാഥ ബി മകന 37

2 ശീവിദ് റി മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണിയമ ഭാര് 70

2 ശകി ശശി മകന 38

3 േഡാ .പജാശശി മകള 33

12th October 2021Revenue Department8115
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