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NOTICE

 
(1)

 
നമര:സി2-6382/2021 08-09-2021
 
   മീനചില താലകില   ഉഴവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ എൻ തങപൻനായർ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഉഴവര  വിേലജില   മായ തങപൻ  ആലയൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021 -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. 

(2)

 
നമര:സി2-6383/2021 08-09-2021
 
   മീനചില താലകില   ഉഴവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എസ ലകണൻനായർ  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉഴവര വിേലജില   അനപ െക എൽ  കരെനചി കരയിൽ

െകാരടികേനൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഉഴവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2020  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മായ തങപൻ ഭാര് 49

2 വിഷണ എ റി മകന 24

3 വിശാഖ റി നായർ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല ലകണൻനായർ ഭാര് 70

2 അനപ െക എൽ മകന 43

3 അഞജ മകള 37

28th September 2021Revenue Department7823
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(3)

 
നമര:സി2-5774/2021 31-08-2021
 
   മീനചില താലകില   ഈരാറേപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം ഹമീദ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഈരാറേപട വിേലജില   അബദൾ റസാക്  നടയൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2005 -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 അബദൾ റസാക് മകന 60

2 റംല മകള 65

3 സൈബദ മകള 63

4 ഷകീല മകള 55

5 ൈഷല മകള 52

6 സൽമ മകള 42

7 ബീന മകള 45

8 സഹറ (ഷീബ) മകെന ഭാര് 70

9 െഷമീന പൗതി 38

10 െഷറീന പൗതി 35

11 ഷിബീന പൗതി 32

12 ബീവി പൗതി 30
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