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NOTICE

 
നമര:TLKVYT/3350/2021-D1 23-11-2021
 
 ൈവതിരി താലകില   കണിയാമറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മായ േബബി വി. ആലിലകഴിയില

വീട,  കണിയാമറ  പി.ഒ,  കണിയാമറ  വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സരകാര   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണിയാമറ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േബബി,

ആലിലകഴിയില വീട, കണിയാമറ പി.ഒ, കണിയാമറ വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   കണിയാമറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021 -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:TLKVYT/3187/2021-D1 24-11-2021
 
 ൈവതിരി താലകില   മടിലസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വീരാന വി. വാകയില വീട, വാഴവറ

, മടില സൗത് വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടിലസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കഞിബീവി വി., വാകയില വീട, വാഴവറ, മടില സൗത്

വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   മടിലസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2021 -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 േബബി ഭരതാവ 57

2 വിപിന േബബി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിബീവി വി. ഭാര് 75

2 ൈസനദീന മകന 57

3 സൈലഖ മകള 54

4 ൈലല രാജീവ മകള 53

5 ഷംസദീന മകന 51

6 ഷഹീല വി മകള 46

7 ഷാജദീന മകന 49

30th November 2021Revenue Department15059
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നമര:TLKVYT/3189/2021-D1 24-11-2021
 
 ൈവതിരി താലകില   മടിലേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അമലപളി വീട,

മടകിമല,  മടിലേനാരത്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടിലേനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബള സലീം എ., അമലപളി

വീട, മടകിമല, മടിലേനാരത്, േബാധിപിച അേപക   മടിലേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:TLKVYT/2705/2020-D1 24-11-2021
 
  ൈവതിരി  താലകില   കലപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.സി.  സമന രാജഗിഹ വീട

,  പളിയാരമല,  കലപറ  വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലപറ വിേലജില   പേരതയെട മകന എം.സി. സേനാഷ, രാജഗിഹ വീട,

പളിയാരമല, കലപറ വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   കലെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 ആമിന ഭാര് 57

2 ഖദീജ മകള 36

3 അബള സലീം എ. മകന 34

4 നസീമ എ.എം. മകള 32

5 അബള റസാഖ എ.എം. മകന 29

6 അബള റഷീദ എ.എം. മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സ്പ ജിനചനന മകള 51

2 സേനാഷ എം.സി. മകന 42

3 കഷേമാഹന എം.സി. മകന 39
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