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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-8875/2021 26-10-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   വാഴയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാര. െക.പി സാേകത

, കഴികിലാട്അഴിഞിലം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാനറ റവനയ മാന്ല വാല്ം 6 ല പാരഗാഫ 236 ല

പരാമരശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വാഴയര വിേലജില

പേരതനെറ മകന വിമല വിജയന, സാേകത, കഴികിലാട്അഴിഞിലം, േബാധിപിച അേപക   വാഴയര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-02-2021 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2- 9512/2021 21-10-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീനകടി നമീരി (വീട)േചേലമ

്ര എനയാളെട  അവകാശികൾക്   േകരള ലാനറ റവനയ മാന്ല വാല്ം  6  ല പാരഗാഫ 236 ല പരാമരശികന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതനെറ മകന

അബറഹിമാന, നമീരി (വീട)േചേലമ, േബാധിപിച അേപക   േചേലമ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-01-1981 -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:C2-4287/2021 27-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ. പി.െക ഭാര് 54

2 വിമല വിജയന മകന 27

3 നിരമല വിജയന മകന 22

4 അമല മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബറഹിമാന മകന 65

2 ആമിന.െക              (23.02.2005 ന മരണെപട) ഭാര് -
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 െകാേണാടി താലകില   െകാേണാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമാതകടി കാടപരതി

കാടപരതി (വീട)െകാേണാടി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാനറ റവനയ മാന്ല വാല്ം 6 ല പാരഗാഫ

236 ല പരാമരശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാേണാടി

വിേലജില   പേരതയെട പൗതൻ റയീസ. എം, മാളിയകല  (വീട), േബാധിപിച അേപക   െകാേണാടി വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2002 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമായിന കടി.െക സേഹാദരൻ 79

2 പാതമകടി സേഹാദരി 75

3 അബബകര.െക സേഹാദരൻ 73

4 മഹമദ കടി. െക           (01.06.2018 ന മരണെപട) സേഹാദരൻ -

5 കഞീമ                             (14.09.2016 ന മരണെപട) സേഹാദരി -
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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-7625/2021 28-10-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില    േചേലമ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശങരനാരായണന

േകാേണാത്കഴിപറമിലപലിപറമ്േചേലമ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േബങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അജിതകമാരി.

സി.പി, േകാണതംപറായി (വീട)േചേലമ, േബാധിപിച അേപക   േചേലമ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-12-1994 -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:C2-8870/2021 21-10-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   വാഴയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേലാചന .െക െചറത് (വീട)

കാരാടപറമ്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാഴയര വിേലജില   പേരതയെട മകന പജിത് .പി, െചറത് (വീട)കാരാടപറമ്, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2021  -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 അജിതകമാരി. സി.പി ഭാര് 55

2 സനലകമാര  സി.പി മകന 37

3 ശഞശങര  സി.പി മകന 36

4 മഞനാഥ  സി.പി മകന 28

5 കല്ാണി                                   ( 13.05.1996 ന
മരണെപട)

മാതാവ -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഞിത് .പനത് മകന 53

2 പജിത് .പി മകന 52

3 സജിത് .പി മകന 51
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നമര:C2-8872/2021 28-10-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   വാഴയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഭാഷിണി കളിപറത്  (വീട)

കാരാടപറമ്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാഴയര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ബാലന .പി.െക, കളിപറത്  (വീട)കാരാടപറമ്,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021 -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:C2-8876/2021 29-10-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   വാഴകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറിയാതന മാലേശരി (വീട)

െചറവായര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാഴകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അയപന, മാലേശരി (വീട)െചറവായര, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-03-1995  -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. 

 
നമര:C2-8877/2021 29-10-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   വാഴകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമിണി .എം മാലേശരി (വീട)

െചറവായര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസസംബനമായ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലന .പി.െക ഭരതാവ 75

2 സബീഷ പി.െക മകന 42

3 ബിനീഷ . പി.െക മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമിണി. എം                      (24.07.2011ന മരണെപട) ഭാര് -

2 ഉണികടി                               (22.06.2014 ന മരണെപട) മകന -

3 അയപന മകന 65

4 േവലായധന .എം മകന 61

5 ലകി .എം മകള 58

6 നാരായണന മകന 55

7 കഷനകടി മകന 52

8 വാസേദവന മകന 47
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സർടിഫികറിനായി   വാഴകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന അയപന, മാലേശരി (വീട)െചറവായര, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2011  -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 ഉണികടി മകന 22.06.2014
ന

മരണെപട

2 അയപന മകന 65

3 േവലായധന .എം മകന 61

4 ലകമി .എം മകന 58

5 നാരായണന മകന 55

6 കഷനകടി മകന 52

7 വാസേദവന മകന 47
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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-8878/2021 21-10-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െചറകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസതലവി െപായിലി േചലകാട

(വീട)െപരിയമലം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസസംബനമായ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറകാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷരീഫ .പി, േചലകാട (വീട)െപരിയമലം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-01-2003 -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. 

 
നമര:C2-8873/2021 28-10-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   വാഴയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപണി .പി.െക മഠതില (വീട)

പതേകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാഴയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനിതകമാരി.യ, മഠതില (വീട)പതേകാട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-02-2018  -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 നഫീസ .പി ഭാര് 69

2 സഫിയ .പി മകള 51

3 സൈലഖ .പി മകള 48

4 മസഫ െപായിലി മകന 41

5 അബലകരീം .പി മകന 40

6 സമീറ .പി മകള 35

7 ഷഫീഖ .പി മകന 44

8 ഷരീഫ .പി മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിതകമാരി.യ ഭാര് 61

2 ഹരഷ .പി.െക മകള 36
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നമര:C2-8874/2021 28-10-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില   വാഴയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭന .പി  ഞാറങാട്

െപാറയില  (വീട)പതേകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശിവരാമന .പി, പവിതം (വീട)പതേകാട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-10-2016 -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. 

 
നമര:C2-9573/2021 29-10-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീരാനേകായ ഹാജി എം.െക.ബി

(വീട)േചലപാടംേചേലമ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േബങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാ

ശ സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജമീല .ടി.സി, എം.െക.ബി (വീട)േചലപാടംേചേലമ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-02-2021 -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. 

3 അനഷ .പി.െക മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാളകടി ഭാര് 89

2 ശിവരാമന .പി മകന 61

3 ലകി മകള 69

4 അയപന പാണികാടന മകന 57

5 സരസ്തി മകള 54

6 സീനാേദവി മകള 52

7 കഷദാസന .പി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല .ടി.സി ഭാര് 56

2 നജമനീസ .എം.െക മകള 35

3 മഹമദ ഫായിസ .എം.െക മകന 33

4 െസൗദത്. എം.െക മകള 31

5 നബീലത് .എം.െക മകള 29

6 സമയത് .എം.െക മകള 26

7 മഹമദ ജഹഫര .എം.െക മകന 24
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നമര:C2-9264/2021 28-10-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിപാതമ േപവങല (വീട)

േചേലമ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ സംബനമായ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതയെട മകന അബല ലതീഫ, േപവങല (വീട)േചേലമ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2013  -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:C2-9502/2021 28-10-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   വാഴകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമന പവാേഞരി (വീട)െചറവായര

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വാഴകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള ജിഷ, കറേങാട് (വീട)വാഴകാട, േബാധിപിച അേപക   വാഴകാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

09-2000 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇേതയമ മകള 59

2 അബല ലതീഫ മകന 49

3 റബി െകാടകാടകത് മകള 45

4 ജാഫര മകന 35

5 അഹമദകടി െകാടകാടകത് മകന 03.10.2020
ന

മരണെപട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന .പി ഭാര് 66

2 ജിഷ മകള 44

3 നിഷ .പി മകള 40

4 നിജിേമാള മകള 35

5 ജിനീഷ .പി മകന 32

6 ചിലകടി മാതാവ 12.04.2008
ന

മരണെപട
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നമര:C2-10286/2021 25-10-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാലി േതവങാട് (വീട)േചേലമ

്ര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േബങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േചേലമ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബലറഷീദ.ടി, േതവങാട് (വീട)േചേലമ, േബാധിപിച അേപക   േചേലമ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    29-12-1995  -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. 

 
നമര:C2-10287/2021 25-10-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നബീസ.ടി േതവങാട് (വീട)േചേലമ

്ര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േബങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േചേലമ വിേലജില   പേരതയെട മകന അബലറഷീദ.ടി, േതവങാട് (വീട)േചേലമ, േബാധിപിച അേപക   േചേലമ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    15-11-2015  -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 ആയിഷബീവി .എ.െക മകള 71

2 അബലറഹിമാന .ടി മകന 66

3 മഹമദ .ടി മകന 64

4 അബലഅസീസ .ടി മകന 60

5 ൈസനബ .ടി മകള 56

6 അബബകര മകന 53

7 അബലറഷീദ .ടി മകന 50

8 അബലഖാദര മകന 47

9 നഫീസ .ടി ഭാര് 15.11.2015
ന

മരണെപട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:C2-10712/2021 08-11-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷമ. എം.വി മണനര വാേകര

ി (വീട)േചേലമ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയപാത സലേമെറടപ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതയെട പൗതൻ ൈഫസല.വി, മണനര (വീട)േചേലമ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-01-2016 -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:C2- 9247/2021 10-11-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില    െമാറയര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വിേനാദ  കമാര  .ഇ

ഈങംപലാകല (വീട)എടപറമ്, െമാറയര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െമാറയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമണി,  ഈങംപലാകല (വീട)

എടപറമ്, െമാറയര, േബാധിപിച അേപക   െമാറയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ

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. 

1 ആയിഷബീവി .എ.െക മകള 71

2 അബലറഹിമാന .ടി മകന 66

3 മഹമദ .ടി മകന 64

4 അബലഅസീസ .ടി മകന 60

5 ൈസനബ .ടി മകള 56

6 അബബകര മകന 53

7 അബലറഷീദ .ടി മകന 50

8 അബലഖാദര മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബല കരീം.എം.വി മകന 73

2 അബലഅസീസ മകന 66

3 അബള മണനര വാേകരി മകന 65

4 കദീജ.എം.വി മകള 64

5 സഫിയ. എം.വി മകള 61

6 സഹറ മകള 06.09.2017
ന

മരണെപട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:C2- 9251/2021 10-11-2021
 
  െകാേണാടി താലകില   വാഴയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷപണികര അടമാട്

(വീട)പതേകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാഴയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഭരത രാജ, അടമാട് (വീട)പതേകാട, േബാധിപിച അേപക

  വാഴയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021  -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. 

 
നമര:C2- 9259/2021 10-11-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസകടി. ടി പനാടില  പറായില

(വീട)കറിപറമ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ റഫീഖ .ടി, പനാടില  പറായില (വീട)കറിപറമ്,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2018 -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. 

 
നമര:C2-4446/2021 10-11-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െകാേണാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമകടി കലേങാടന

1 രമണി ഭാര് 51

2 വിഷ .ഇ മകന 30

3 അശ്ിന .ഇ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതാകരന .സി മകന 53

2 ഭരത രാജ മകന 48

3 സപിയ .സി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െമായീനേകായ പിതാവ 88

2 മഹമദ റഫീഖ .ടി മകന 35

3 റനീഷ .ടി മകള 33

4 റാവിയ .െക.എം ഭാര് 44

5 ആമിന റസ .ടി മകള 08
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(വീട)െകാേണാടി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െകാേണാടി  വിേലജില   പേരതയെട  മകന അബല അസീസ.  െക,  കലേങാടന (വീട)

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-12-2018 -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 സഹറാബി. െക മകള 48

2 ഖദീജ മകള 44

3 അബല അസീസ .െക മകന 42

4 അബല ലതീഫ .െക മകന 40

5 സൗദ .െക മകള 37

6 മഹിയദീന .െക മകന 36
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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7572/2021 16-08-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ െക പി  തേലകര വീടിൽ

ആനിയർകന് പി ഒ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളികല വിേലജില   പേരതയെട മകന അൻവർ പി വി , തേലകര വീടിൽ ആനിയർകന് പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-01-2018 -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 അൻവർ പി വി മകന 50

2 നിസാർ പി വി മകന 48

3 മംതാസ പി വി മകള 44
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