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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-7168/2021 16-10-2021
 
 െകായിലാണി താലകില   െചേങാടകാവ  വിേലജില മങാട േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരളേദവ

ി  എം  ആർ  W/o  ടി  പി  രാഘവൻ   രമണീയം  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ ടി പി രാഘവൻ  രമണീയം ഹൗസ

എടകളം പി  ഒ േബാധിപിച അേപകയിേനൽ  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി പി രാഘവൻ ഭരതാവ 66

2 മഞഷ എസ ആർ മകള 34

3 സഞയ കമാർ എസ ആർ മകന 33

09th November 2021Revenue Department11547
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Kozhikode District

 
Quilandy Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-6630/2021 06-10-2021
 
  െകായിലാണി താലകില   അേതാളി വിേലജില കമളി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബ S/o

െമായീൻ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് കദീജ  േകേളാത് കമളി  േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2009-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ഭാര് 70

2 റഹിയ മകള 46

3 സൗദ മകള 45

4 ആരിഫ മകള 43

5 ആയിഷ സേഹാദരി 71

6 ഉമർേകായ സേഹാദരൻ 70

7 മമദേകായ സേഹാദരൻ 70

8 ഉൈസൻ സേഹാദരൻ 64

9 മസേകായ സേഹാദരൻ 59

10 അഷറഫ സേഹാദരൻ 47
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