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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 -7086/ 2021 01-09-2021
 
  െകാേണാടി താലകില   െനടിയിരപ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാമാടി െചളികടി ഭാര

യ  കഞിെകാറി  പി    െനാടണംപാറ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടിയിരപ്  വിേലജില   പേരതയെട മകള ചനിക പി ,

െനാടണം പാറ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക  െനടിയിരപ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 -7562/ 2021 01-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകായാമടി മകൻ െസയാലി ഇ

എടകാട്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബദൽ സതാർ , എടകാട്  വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-08-2012  -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 ചനിക പി മകള 62

2 നീകണൻ പി മകന 50

3 സേരാജിനി മകള 48

4 സശീല മകള 47

5 മിനി മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ഭാര് 60

2 സഹറാബി മകള 42

3 ആയിശ ഇ എ മകള 38

4 മഹമദ േകായ ഇ എ മകന 36

5 അബദൽ സതാർ ഇ എ മകന 32
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:സി 2 -7563/ 2021 01-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമദീസ മകൻ െമായതീൻേകാ

യ  ഹാജി   േമേലനീലാട്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലമ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബദൽ മനീർ െക , േമേലനീലാട് വീടിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021 -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 -8008/ 2021 01-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   വാഴയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കട്ാപ ഭാര് ദമയനി  െവളേകാട

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാഴയർ  വിേലജില   പേരതയെട മകന രാധാകഷണൻ വി , െവളേകാട് വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2021  -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. 

 
:സി 2 -8084/ 2021 01-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   കഴിമണ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻകടി മകൻ ൈഷേനാജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷാബീവി ഭാര് 71

2 സഫിയ െക മകള 52

3 റംലത് മകള 48

4 ശരീഫ െക എൻ മകന 46

5 സാബിറ മകള 43

6 അബദൽ മനീർ െക മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി മകള 74

2 രാധാകഷണൻ വി മകന 69

3 വി വി പഷപ മകള 67

4 രാധ വി മകള 65

5 സധാഞലി വി മകള 58
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്  കഴിമാടിൽ    േചാലാടിപാറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  കഴിമണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അശ്തി എം , േചാലാടിപാറ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2021 -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 ലക്മി എം അമ 81

2 അശ്തി എം ഭാര് 27

3 വിജ്ൽ കഷണ െക മകന 5

19th October 2021Revenue Department8601
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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 -8672/ 2021 17-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   മതവൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷപിഷാരടി മകൻ രാധാകഷ

്ണൻ വി  വിളയിൽ ലകി നിവാസ വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മതവൂർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധാകഷണൻ ഭാര് ലീലാവതി സി പി ,

വിളയിൽ ലകി നിവാസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മതവൂർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാ

രണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-01-2021  -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 -7703/ 2021 25-08-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െകാേണാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാളി മകൻ റിഷാദ കമാളി

 െകാേണാടി ഫാതിമ മഹൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാേണാടി  വിേലജില   പേരതയെട അചന കഞിേപാകർ മകൻ ഹൈസൻ

കമാളി , െകാേണാടി ഫാതിമ മഹൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െകാേണാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2021  -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 ലീലാവതി സി പി ഭാര് 79

2 സേരഷബാബ സി പി മകന 59

3 മരളിേമാഹൻ സി പി മകന 56

4 സി പി ഉഷ മകള 54

5 പദീപകമാർ സി പി മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹൈസൻ കമാളി അചന 67

2 െസകീന ഹൈസൻ അമ 59

3 െഷമിൻ ുെപായിൽ ഭാര് 36

4 െകയാൻ റിഷാദ മകന 8
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:സി 2 -7082/ 2021 01-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   വാഴയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചായി ഭാര് ചിനമ  പൽപറമി

ൽ  വടേകെതാടി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴയർ വിേലജില   പേരതയെട മകന ലക്മണൻ , പൽപറമിൽ വടേകെതാടി

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക  വാഴയർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    07-04-2014  -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. 

 
:സി 2 -7127/ 2021 01-09-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില   കഴിമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ മകൻ ബീരാൻകടി

ബങാളത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കഴിമണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആയിശ െക ടി , ബങാളത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

കഴിമണ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-01-1996  -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 ഭരതൻ മകന 72

2 ലക്മണൻ മകന 69

3 സാവിതി മകള 66

4 ശുഘനൻ മകന 60

5 പതിനി വി
മരണെപട മകെൻറ

ഭാര് 68

6 ഷീബ
മരണെപട മകെൻറ

മകള 45

7 ൈശേലഷ കമാർ          മരണെപട
മകെൻറ

മകന 40

8 രേപഷ കമാർ               മരണെപട
മകെൻറ

മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിശ െക ടി ഭാര് 57

2 അബദൽ കബീർ െക പി മകന 42

3 കദീജ മഹമദ ഹനീഫ മകള 38

4 അബബകർ സിദീഖ െക പി മകന 35

5 മഹമദ മസതഫ െക പി മകന 33
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:സി 2 -7561/ 2021 01-09-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില   പളികൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏനികടി  മകൻ മരകാർ

െവളംേകാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളികൽ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബദസമദ , െവളംേകാട് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

പളികൽ വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-03-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  അബദൽ  ഖാദർ പാേലാത് 06 -12 -2019 -ന മരണെപട 

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. 

 

6  മഹമദ  ( 24 -12 -2002 -ന മരണെപട ) അചന 0

7 കദീശമ(10 -10 -2001 -ന മരണെപട ) അമ 0

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബദൽ  ഖാദർ പാേലാത് മകന 0

2 അബദൽ ലതീഫ മകന 68

3 അബദസമദ പി സി മകന 65

4 ൈസനബ മകള 59

5  ഷരീഫ പി സി മകള 51

6 ഫരീദ മകള 46
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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-7704/ 2021 07-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   പളികൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദകടി ഭാര് ബിയ  പളിക

ൽ  അകരേകാഴിപറം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പളികൽ  വിേലജില    പേരതയെട  മകന  ൈസതലവി  ,  പളികൽ

അകരേകാഴിപറം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പളികൽ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-1998 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ

മഹമദകടി  28-05-2020-ൽ മരണെപട    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. 

 
:സി2-8451/2021 07-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലിെമാഹമദ മകൻ സി എ

ൻ  േമായീൻകടി   േചേലമ  കഴേപകാട്  വീട  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലമ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബദൽ അസീസ

, േചേലമ കാടിൽെതാടി   വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക    േചേലമ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-07-1981 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ ഭാര്

കഞാതടി  7-  7-2008-ൽ  മരണെപട    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 ൈസതലവി മകന 55

2 സൈലമാൻ മകന 48

3 ൈസനബ മകള 54

4 നബീസ മകള 47

5 ഫാതിമ മകള 40

6 സഹറാബി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദലി സി എൻ മകന 63

2 അൈസനാർ സി എൻ മകന 61
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:സി2-8125/2021 07-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില  പളികൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വീരാൻ മകൻ െമായീൻ കടി

പളികൽബസാർ വിളകംമഠതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളികൽ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷറഫദീൻ കഴങംേതാടതിൽ ,

പളികൽ വിളകംമഠതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പളികൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-01-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:സി27364/2021 01-09-2021
 
  െകാേണാടി താലകില  പളികൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പീലിപറത് അതാമ മകൻ

ഏനികടി  പീലിപറത്,  പീലിപറത്  കാരപറമ്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന പീലിപറത് അസീസ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-02-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ ഒര മകൻ സലാം പീലിപറത്03-12-2018-ൽ മരണെപട 

 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. 

3 അബദൽ അസീസ മകന 55

4 ആമിനകടി മകള 53

5 അബബകർ സി എൻ മകന 52

6 നഫീസ സി എൻ മകള 48

7 അബദൽ സലാം സി എൻ മകന 47

8 അബദൽ മാലിക സി എൻ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമകടി അമലഞീരി ഭാര് 66

2 നസീജ െക ടി മകള 42

3 ഷാഹിന െക ടി മകള 41

4 ഷറഫദീൻ കഴങംേതാടതിൽ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിപാതമ പീലിപറത് ഭാര് 81

2 പീലിപറത് അസീസ മകന 61

3 ഉമാചകടി മകള 52

4 ൈസതലവി മകന 49

5 റഖിയ മകള 43
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6 അബദൽ നാസർ പീലിപറത് മകന 41

7 സംസദീൻ പീലിപറത് മകന 37
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NOTICE

 
:സി 2 -8083/ 2021 01-09-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില    െനടിയിരപ്   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മഹമദ  മകൻ

േചകമരകാരകത്  കഞമടി   മാടിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  െനടിയിരപ്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേഹാദര

പതൻ ബഷീർ സി എം , മാടിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക  െനടിയിരപ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-12-2011 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 -7366/ 2021 01-09-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില    െകാേണാടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െചറിയകൻ  മകൻ

ഉണികഷണൻ   എൻ  െക  (െനലികന്  )   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  െകാേണാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീതാമണി െക ,

എൻ െക (െനലികന് )  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െകാേണാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-03-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 ഖദീജ                  ആദ് ഭാര് ഭാര് 73

2 ഖദീശമ രണാം ഭാര് ഭാര് 69

3 കഞഹമദ (14 -11 -2015 -ന മരണെപട
)

സേഹാദരൻ 0

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീതാമണി െക ഭാര് 52

2 അഖിൽ എ പി മകന 25

3 ആതിര എ പി മകള 22
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