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NOTICE

 
നമര:C2-8882/2021 10-11-2021
 
   െകാേണാടി  താലകില    വാഴയര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാമദാസന.ടി

േകാേലാത്പറായില(വീട)പതേകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    വാഴയര  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  രാഹലദാസ.ട ി ,

േകാേലാത്പറായില(വീട), േബാധിപിച അേപക   വാഴയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2021 -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. 

 
നമര:C2-8884/2021 10-11-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില    േചേലമ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അപണി  .പി.എം

പാലേകാടകറിയില (വീട)േചേലമ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േബങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹരഷന, പാലേകാടകറിയില (വീട),

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2020 -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:C2-8885/2021 10-11-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരന .െക പൗർണമി (വീട)

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമേദവി ഭാര് 59

2 സരാഗി.ടി മകള 33

3 രാഹലദാസ.ടി മകന 32

4 അഞന.ടി മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജലജ മകള 49

2 ഹരഷന മകന 46
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കാകേഞരികാലികറ് യണിേവഴിറി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  NH-ഓഫീസ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േചേലമ വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഷീന .െക.സി,  പൗർണമി  (വീട)

കാകേഞരികാലികറ് യണിേവഴിറി, േബാധിപിച അേപക   േചേലമ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021 -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. 

 
നമര:C2-8883/2021 10-11-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില   വാഴയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ്തി  ആകാശ (വീട)

ഫാറഖേകാേളജ (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ സംബനമായ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വാഴയര  വിേലജില    പേരതയെട  മകള അശ്തി.പി.പി,  ആകാശ (വീട)

ഫാറഖേകാേളജ (പി.ഒ), േബാധിപിച അേപക   വാഴയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021  -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. 

 
നമര:C2-8887/2021 10-11-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില   െചറകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസന .െക വീടികല

(വീട)കണംെവടികാവ  (പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറകാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന േപംദാസ, , േബാധിപിച അേപക

െചറകാവ  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-10-2012  -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 ബീന .െക.സി മകള 48

2 ഷീന .െക.സി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരനന .പി.പി ഭരതാവ 56

2 അശ്തി.പി.പി മകള 20

3 ആരതി. പി.പി മകള 16

4 ആകാശ. പി.പി മകന 16

30th November 2021Revenue Department14891
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നമര:C2-8889/2021 10-11-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരന പാലേകാട് പാലേകാട

് (വീട) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

  േചേലമ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നീത. െക.പി, , േബാധിപിച അേപക   േചേലമ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2021  -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:C2-8892/2021 10-11-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   വാഴകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.പി. കാദരകടി നില മനസില

(വീട)പണികരപറായെചറവായര (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന നൗഫൽ .െക.പി,  ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2021  -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. 

 
നമര:C2- 8890/2021 10-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി ഭാര് 63

2 േപംദാസ മകന 42

3 പജല.െക മകള 40

4 പേജാഷ.െക മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നീത. െക.പി ഭാര് 46

2 മദല .പി.എസ മകന 21

3 മഞിമ .പി.എസ മകള 16

4 ലകമി .പി മാതാവ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസഫി .െക.എ ഭാര് 72

2 നിലഫര മകള 43

3 നൗഫൽ .െക.പി മകന 41
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  െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസന .എ ആശാരിെതാടി

(വീട)പലിപറമ്  (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ സംബനമായ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബല നിസാര, , േബാധിപിച അേപക

േചേലമ വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021  -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 ഖദീജ  ഇലികല ഭാര് 53

2 അബല നിസാര .എ മകന 34

3 നാസിറ .എ മകള 32
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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-8900/2021 10-11-2021
 
  െകാേണാടി താലകില   െചറകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശികമാര .െക ഗീതാഞലി

കളതില  (വീട)ഐകരപടി  (പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസസംബനമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറകാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീജ .െക, ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2021 -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:C2-8901/2021 10-11-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസയിനാര കരിമയില (വീട)

േചലപാടം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹിഫളറഹാന .െക.എം, , േബാധിപിച അേപക   േചേലമ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-07-2021  -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:C2-8977/2021 10-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ .െക ഭാര് 53

2 ശീതള എസ  േമേനാന മകള 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീശമ ഭാര് 73

2 മഹമദ ബഷീര . െക.എം മകന 55

3 ഹമീദ അലി യഹ യ മകന 52

4 ഹിഫളറഹാന .െക.എം മകന 46

5 മറിയം .െക.എം മകള 45
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 െകാേണാടി താലകില   െചറകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമഹമദ .പി.എന കിഴേകടത

്  പളിയാളി  (വീട)പറവരപളികല (പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസ സംബനമായ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറകാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അസ ലം. പി.എന,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2020 -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:C2-8976/2021 10-11-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െചറകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണീന കടി മേലകാടപറായ

(വീട)ഐകരപടി (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറകാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശറഫദീന .എം, , േബാധിപിച അേപക   െചറകാവ വിേലജ

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

04-2005 -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:C2-8932/2021 10-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഖിയ ഭാര് 68

2 ഷരീഫ മകള 51

3 നസീറ മകള 46

4 നിഷാദ മകന 43

5 സലാഹദീന മകന 42

6 ജംഷീദ .പി.എന മകന 39

7 അസ ലം .പി.എന മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയമ ഭാര് 18.12.2020
ന

മരണെപട

2 ആസ് .എം മകള 53

3 അബലബഷീര .എം മകന 50

4 അബലഗഫര .എം മകന 48

5 ശറഫദീന .എം മകന 44

6 മഹമദഷാഫി .എം മകന 39
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 െകാേണാടി താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എന. സി. വീരാനകടി പാറമല

(വീട)പളികല (പി.ഒ)  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ഭമി  സംബനമായ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പളികല വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ അഷറഫ .എന.സി,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-03-2013 -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:C2-8879/2021 10-11-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െചറകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീമതി, ഓടകാഞിരം (വീട)

സിയാംകണംപളികല  (പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറകാവ വിേലജില   പേരതയെട മകന പേമാദ,  ,  േബാധിപിച അേപക

െചറകാവ  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2021  -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:C2-9689/2021 17-11-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െചറകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിനീത കഷന  െചറമഠതില,

സൗപർണിക  (വീട)ഐകരപടി (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളക്   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമകടി ഭാര് 71

2 മഹമദ അഷറഫ .എന.സി മകന 53

3 മറിയമ .എന.സി മകള 44

4 ബഷറ .എന.സി മകള 42

5 ൈറഹാനത് മകള 37

6 സൈബദ മകള 05.05.2021
ന

മരണെപട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലന ഭരതാവ 69

2 ബിന മകള 44

3 പേമാദ മകന 42

4 പദീപ മകന 40

5 പശാന് െപാതാേശരി മകന 38
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറകാവ വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ വാസനി .സി, , േബാധിപിച അേപക

െചറകാവ  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021  -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- 9248/2021 20-11-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െചറകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ .വി വാഫിയ മനസില

(വീട)ഐകരപടി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസസംബനമായ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറകാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജ മല മഫീദ വരപറത്, വാഫിയ

മനസില (വീട)ഐകരപടി, േബാധിപിച അേപക   െചറകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2021 -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. 

 
നമര:C2- 9262/2021 20-11-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകായകടി എടകഴി കടവത്

െതെകകണി  (വീട)െകാളകാടചാലി  (പി.ഒ)േചേലമ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േബങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹഫ സല .ഇ.െക,

െതെകകണി (വീട)െകാളകാടചാലി (പി.ഒ)േചേലമ, േബാധിപിച അേപക   േചേലമ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2021  -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 വാസനി .സി മാതാവ 55

2 അഞലി പകാശ ഭാര് 31

3 അദ്ിക കഷ മകന 05

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫൗസിയ .പി.പി ഭാര് 62

2 ഹസീബ വാഫിയ .വി മകള 43

3 അജ മല മഫീദ വരപറത് മകന 40

4 ബാസില മൂക് .വി മകന 36
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നമര:C2- 9255/2021 20-11-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െചറകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബലസലാം .പി.എന ചകാല

(വീട)ഐകരപടി (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ സംബനമായ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറകാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നഫീസ .എ.ടി, ചകാല (വീട)ഐകരപടി

(പി.ഒ), േബാധിപിച അേപക   െചറകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-09-2019  -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 ആയിശബീവി ഭാര് 61

2 അബല മഹസിന .ഇ.െക മകന 44

3 സജിന .ഇ.െക മകള 42

4 ഹഫ സല. ഇ.െക മകന 38

5 റസീന മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ .എ.ടി ഭാര് 51

2 അബലറാസി .പി.എന മകന 35

3 റസീന .പി.എന മകള 33

4 റക സാന .പി.എന മകള 29

5 മസ .പി.എന മകന 28

6 ഇണ്ാചമ മാതാവ 25.06.2021
ന

മരണെപട
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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2- 9260/2021 20-11-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസനി പടയില കീരങാട് (വീട)

േചേലമ പാടംേചേലമ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ സംബനമായ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതയെട മകന പേമാദ .പി.െക, പടയില കീരങാട് (വീട)

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-05-2021  -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- 9691/2021 17-11-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വളി .വി.പി കടകുങല (വീട)

കമിണിപറമ് (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േബങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളികല വിേലജില   പേരതയെട മകന സേനാഷ കമാര, , േബാധിപിച അേപക   പളികല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-04-2021  -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- 9253/2021 20-11-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െചറകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വീരാനകടി. പി.െക േകാടാടില

  പറായില  പറമ്  (വീട)  െതാടിയാനപാറപളികല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറകാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബാസ .പി.െക, ,

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പേമാദ .പി.െക മകന 43

2 പസീല മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേനാഷ കമാര മകന 38
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സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-01-2020 -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- 9254/2021 20-11-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െചറകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമാള അമ എന ഗൗരി അമ

കടതിങല (വീട)ൈകതകണെചറകാവ (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ സംബനമായ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െചറകാവ വിേലജില   പേരതയെട മകന   .പി.െക

മരളീധരന ,  േബാധിപിച അേപക   െചറകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2021 -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:C2- 9257/2021 20-11-2021
 
  െകാേണാടി താലകില   െചറകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലികടി.  എ പളിയാളില

(വീട)ഐകരപടി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറകാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജൈനദ .എ, , േബാധിപിച അേപക   െചറകാവ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

06-2017  -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 അബാസ .പി.െക മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി.െക മരളീധരന മകന 64

2 ൈശലജ .പി.െക മകള 61

3 ശശീധരന .പി.െക മകന 59

4 ഗിരിജ .പി.െക മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇതീമ .ഇ ഭാര് 71

2 ൈഖറനീസ മകള 55

3 റസിയ മകള 49
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നമര:C2- 9266/2021 20-11-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അലി കനമല (വീട)

പളികല  (പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസസംബനമായ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളികല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമ.പി, , േബാധിപിച അേപക

പളികല വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-11-2018  -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:C2-10196/2021 10-11-2021
 
  െകാേണാടി താലകില   വാഴയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരനണി. പി.പി ഇനിരാത്

(വീട)പതേകാട (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാഴയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജയ ശങര .എസ, , േബാധിപിച അേപക   വാഴയര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

06-2021  -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:C2-9498/2021 10-11-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരവിനന .ടി,  അനപമ (വീട)

4 അബള റഹീം മകന 47

5 മഹമദ മനീര .എ മകന 42

6 സകീനത് മകള 44

7 ജൈനദ .എ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ .പി ഭാര് 62

2 തലാല മകന 36

3 നിഷാദ .െക മകന 32

4 റിഷാദ .െക മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹരിശങര .എസ മകന 43

2 േപംശങര മകന 40

3 ജയ ശങര .എസ മകന 33
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െകാളകാടചാലി  (പി.ഒ)േചേലമ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േബങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഭിജിത് .ടി, േബാധിപിച അേപക

േചേലമ വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2021  -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:C2-10192/2021 10-11-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണന .ജി പതിയാട് (വീട)

േചേലമ  പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസ  സംബനമായ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിശാലാകി, , േബാധിപിച അേപക

േചേലമ വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2021  -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:C2-10234/2021 10-11-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   വാഴകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലികടി താഴേതയില (വീട)

െചറവായര (പി.ഒ)  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്ങളക്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഷബീര .ടി,  ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി .എന.എം ഭാര് 58

2 അഭിജിത് .ടി മകന 37

3 അനപമ .ടി മകള 32

4 ചില .ടി മാതാവ 97

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിശാലാകി ഭാര് 67

2 ബീന സത്നാഥ മകള 48

3 ബിജ .ജി മകന 46

4 ബിന പദീപ കമാര മകള 43
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷകടി .െക.പി ഭാര് 47

2 മഹമദ ഷബീര .ടി മകന 28

3 ബിഷാറ മകള 26

4 മഹമദ ജസീല .ടി മകന 17

30th November 2021Revenue Department14903
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



\º¿ kn5˛1648/2021. 2021 HIvtSm_¿ 11.

13˛7˛2021˛se 28˛-mw \º¿ tIcf Kk‰n¬ (hm-eyw- X, ]m¿´v III)˛¬  I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 5187-˛¬ {Ia-\-º¿ 4˛-ma-Xmbn {]kn-≤o-I-cn® ta¬ \º¿
]c-ky-Øn¬ aq∂mw \º¿ Ah-Im-in-bpsS t]cv ‘‘iio-{µ≥, sI.’’ F∂Xv ‘‘iio-[c≥, sI.’’ F∂v
XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
sImt≠m´n. Xl-io¬Zm¿.
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