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NOTICE

 
:ബി 2 -8702/ 2021 18-09-2021
 
 വരകല  താലകില   ഇടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മകാർകടി ടി എം  ഇടവ പി ഒ മാനറ എച

് എസ േറാഡ ൈബതൽ    ഫാതിമ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആർ ടി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ

ആവശ്ങൾകം േവണി    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടവ വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് ഷമീമ , ഇടവ പി ഒ മാനറ എച് എസ േറാഡ ൈബതൽ    ഫാതിമ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടവ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-

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. 

 
:ബി 2 -7742/ 2021 10-09-2021
 
  വരകല  താലകില   വരകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിസാർകടി   പളികൽ പി  ഒ

േഗാൾഡൻവിലവീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്ങൾകം േവണി

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വരകല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമിന , പളികൽ പി

ഒ േഗാൾഡൻവിലവീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   വരകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-02-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ പിതാവ

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 ഷമീമ ഭാര് 48

2 ഫാതിമ എസ മകള 28

3 ബിസമി എസ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമിന ഭാര് 45

2 മനീർ മകന 27

3 അസീർ മകന 25

4 സമീർ മകന 21

5 ഐഷാബീവി അമ 85

12th October 2021Revenue Department8111
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:ബി 2 -8703/ 2021 15-09-2021
 
 വരകല  താലകില   ഇടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െലനിൻ കാസിം  ഇടവ പി ഒ െവറകട

ഇടകഴി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ആർ  ടി  ഓഫീസിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്  ആവശ്ങൾകംേവണി

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടവ വിേലജില   പേരതനെറ അമ ജമി , ഇടവ പി ഒ

െവറകട ഇടകഴി , േബാധിപിച അേപക   ഇടവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ അവിവിവാഹിതനാണ പേരതെൻറ

പിതാവ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 ജമി അമ 54

2 നൗഫൽ കാസിം സേഹാദരൻ 32

3 ഹന  കാസിം സേഹാദരി 27
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