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NOTICE

 
നമര:െജ2-7341/2021 05-11-2021
 
  വടകര താലകില   വടകര വിേലജില  വടകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി  െക െക

താെഴെകാേടനവിട   ഹൗസ   നട്സീറ്  പി  ഒ   വടകര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മരണെപട  മകൻ ഹരിദാസൻെറ  മകന

അജിത് കമാർ  േബാധിപിച അേപക   വടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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:െജ2-7342/2021 05-11-2021
 
  വടകര താലകില   വടകര വിേലജില വടകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസ വണതതാൻ

കണിയിൽ   വണതതാൻ കണിയിൽ  ഹൗസ  പഴങാവ   ഫയർ  േസഷൻ  അടകാെതര  വടകര   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്

എം കാർത്ായനി  േബാധിപിച അേപക   വടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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 രാധ െക െക മകള 68

2 േപമി മകള 66

3 ലീല െക െക മകള 65

4 സമ െക െക മകള 61

5 ഇനിര െക മകള 58

6 അജിത് കമാർ െക െക   (മരണെപട മകൻ ഹരിദാസൻെറ
മകൻ)

പൗതൻ 44

7 ജിഷ െക െക            (മരണെപട മകൻ ഹരിദാസൻെറ
മകൾ)

പൗതി 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം കാർത്ായനി വാസ ഭാര് 69

2 വിേനാദ കമാർ നമ്ാർ മകന 48
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നമര:െജ2-7343/2021 05-11-2021
 
 വടകര താലകില   നടകതാഴ വിേലജില നടകതാഴ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരൻ ടി പി

വലിയപറമത്  ഹൗസ   നടകതാഴ  പി  ഒ   വടകര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ  മകൻ വിേനാദൻ േബാധിപിച അേപക

നടകതാഴ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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:െജ2-7344/2021 05-11-2021
 
 വടകര താലകില   വടകര വിേലജില വടകര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാമ എൻ എ  പടിഞാറ

െ പളിേഞാളി ഹൗസ  പഴങാവ  നട് സീറ്  പി ഒ  വടകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ  മകന ദീേപഷ  േബാധിപിച അേപക   വടകര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    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:െജ2-7346/2021 05-11-2021
 
 വടകര താലകില   നടകതാഴ വിേലജില പതർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ പി  പാറയളതി

ൽ ഹൗസ  നട്  സീറ്  പി  ഒ  വടകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന ജിഷകമാർ  േബാധിപിച അേപക   നടകതാഴ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

05-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

3 േവണേഗാപാൽ വി െക മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാന ഭാര് 67

2 ബീന മകള 49

3 വിേനാദൻ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദീപ എൻ എ മകള 47

2 ദീേപഷ എൻ എ മകന 45

30th November 2021Revenue Department15043
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 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:െജ2-7347/2021 05-11-2021
 
  വടകര താലകില  മണിയര വിേലജില മനരതർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കഷൻ ഗരകൾ

പതിെയടത്  ഹൗസ   മനരതർ  പി  ഒ   മണിയർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ   സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ലീല േബാധിപിച അേപക   മണിയര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   07-07-2019  -ല   മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി   താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    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:െജ2-7348/2021 05-11-2021
 
 വടകര താലകില   േചാേറാട വിേലജില േചാേറാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞമദഹാജി

താെഴവരപത്  േചാേറാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ  മകന  മഹമദസലിം  േബാധിപിച അേപക   േചാേറാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

10-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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 മാത മാതാവ 80

2 ജിഷകമാർ മകന 45

3 ജീജ മകള 43

4 ജിേതഷ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല സി വി ഭാര് 67

2 രാേജഷ മകന 42

3 രജിഷ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമമ ഭാര് 75

2 അബറഹിമാൻ മകന 58

3 മഹമദസലിം മകന 57
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  വടകര താലകില   േചാേറാട  വിേലജില േചാേറാട  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഞിത്

താെഴപീറിയേങാത് ഹൗസ  േചാേറാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് കസമ  േബാധിപിച അേപക   േചാേറാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-02-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 

4 സീനത് മകള 56

5 മാഹിനർ മകള 52

6 സറീന മകള 50

7 സറജ മകള 48

8 സമീറ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ മാതാവ 72

2 കസമ ഭാര് 40

3 അഞന രഞിത് മകള 13

4 നിരഞന രഞിത് മകള 7

30th November 2021Revenue Department15045
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