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NOTICE

 
(1)

 
നമര:ജി 1 7647/ 2021 07-09-2021
 
   തിരര താലകില   മരകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹൈസൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക

് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മരകര വിേലജില   കദീജ  െചറവകത് ഹൗസ  രണതാണി , േബാധിപിച

അേപക   മരകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-2019  -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. 

(2)

 
നമര:ജി 1 7522/ 2021 07-09-2021
 
    തിരര താലകില   തണലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഋഷിേകശൻ പി എ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തണലര വിേലജില   പതാപൻ  പനകൽ പറമ് ഹൗസ െക പരം

, േബാധിപിച അേപക   തണലര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2021 -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. 

(3)

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ഭാര് 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത തങപൻ സേഹാദരി 75

2 മായാേദവി െക സി സേഹാദരി 68

3 പതാപൻ സേഹാദരൻ 65

28th September 2021Revenue Department7881
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നമര:ജി 1 5313/ 2021 07-09-2021
 
   തിരര താലകില   താനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയകടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക

് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താനര വിേലജില   ബീപാത  എേറാസാനകത് നിയർ എച് എസ എം സൾ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-10-2020 -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. 

(4)

 
നമര:ജി 1 3797/ 2021 07-09-2021
 
    തിരര  താലകില    കറിപറം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െമായദീൻ   എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറിപറം വിേലജില   അബൽ ഖാദർ  കമാല െതകംമറി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-10-2006 -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)

 
നമര:ജി 1 7906/ 2021 07-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീപാത മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മമി മകന 69

2 ൈസദ മഹമദ മകന 67

3 മറിയം മകള 62

4 അബദൾ നാസർ മകന 60

5 അബൾ ഖാദർ മകന 56

6 സിദിഖൽ അകബർ മകന 53

7 മഹമദ കടി മകന 50

8 സൾഫികർ അലി മകന 48

9 ജസീമ മകള 43
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   തിരര താലകില   പരിയപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജ ടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക

് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പരിയപരം വിേലജില   രാജൻ  പണികപറമിൽ (വനാവനം)മേകാല പരിയാപരം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2021 -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 1 7526/ 2021 07-09-2021
 
    തിരര  താലകില    തിപേങാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാവണി   എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിപേങാട വിേലജില   സതീഷ  കണാരബത് വീട ചമവടം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-12-2013 -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 രാജൻ ഭരതാവ 61

2 അഖിൽ രാജ പി മകന 32

3 അമത രാജ പി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി ഭാര് 59

2 സതീഷ മകന 41

3 സബിത െക മകന 33
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