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NOTICE

 
:സി 2 -4405 / 2021 23-09-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   കാനലാട  അംശം    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകള   െപാടൻകാവിൽ വീട

,കണാടിെപായിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന സദാനനൻ , െപാടൻകാവിൽ വീട ,കണാടിെപായിൽ പി ഒ ,  േബാധിപിച

അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-10-2014  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:സി 2 -272 / 2021 22-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   കിനലര അംശം കിനാലർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ റസാഖ s/o

(late)മഹമദ   ,  പളിതാെഴ  വീട  ,കിനാലർ    പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് റംല , പളിതാെഴ വീട ,കിനാലർ പി ഒ ,

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന     25-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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 ജാനകി ഭാര് 85

2 സേരാജിനി മകള 62

3 വതല മകള 59

4 ശ്ാമള മകള 58

5 രാധാകഷൻ മകന 56

6 സദാനനൻ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംല ഭാര് 49

2 റംഷാദ മകന 31

3 റംഷീന മകള 29

10596 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



:സി 2 14699 / 2021 24-09-2021
 
  താമരേശരി  താലകില   കാനലാട അംശം കാനലാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയബ ഇ

മപാറയിൽ വീട ,െചരണി ,കരവമം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന മജീബ റഹാൻ , മപറയിൽ വീട ,വയലട പി ഒ , േബാധിപിച

അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 
:സി 2 -7603 / 2021 23-09-2021
 
 താമരേശരി താലകില   നരികനി അംശ െനടിയനാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി എം

ചാലിൽപറായിൽ വീട ,നരികനി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന ഷാജി  സി  ഡി  ,  ചാലിൽപറായിൽ വീട  ,നരികനി  പി  ഒ  ,

േബാധിപിച  അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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 റസീന ഭാര് 50

2 ജസീറ എ മകള 30

3 അൻസാർ എ മകന 29

4 മജീബ റഹമാൻ എ മകന 27

5 ഇബാഹിംകഞ് എം അചന 96

6 കൽസം ബീവി എ അമ 83

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദാേമാദരൻ സി പി ഭരതാവ 73

2 ഷാജി സി ഡി മകന 44

3 ൈഷജ സി ഡി മകന 43

02th November 2021Revenue Department10597
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2021


		2021-11-02T16:25:18+0530
	Salim A




