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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-6527/2020 25-11-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   വാഴയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കറപന െചറേചാല (വീട)വാഴയര

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വാഴയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന നാരായണന മറിയാല മചിങല, , േബാധിപിച അേപക   വാഴയര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

05-1994  -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:C2-9497/2021 26-11-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമ.പി പളിചിവീടില (വീട)

െകാളകാടചാലി (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ അഷറഫ.സി, , േബാധിപിച അേപക   േചേലമ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കടിെപണ് ഭാര് 27/02/2007
ന

മരണെപട

2 െപരിചി മകള 74

3 േവലായധന മകന 25/09/2015
ന

മരണെപട

4 േചായി. പി.സി മകന 69

5 ജാന മകള 65

6 കഷന മകന 64

7 നാരായണന മറിയാല മചിങല മകന 61

8 േപമ മകള 54

9 സേരഷബാബ മകന 49

10 നാരായണി മകള 54

11 സബഹണ്ന മകന 11/05/2021
ന

മരണെപട

12 ശ്ാമള മകള 48

13 മതേമാള മകള 40
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വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-06-2020  -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:C2-10570/2021 26-11-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   മതവൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാമനന നമതിരി ഇരപമണ

ഇലംമതവൂര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപനഷന ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവ

കാശ സർടിഫികറിനായി    മതവൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകള രജനി.ഐ, െചറകാടിലംപനിേകാടമകം,

േബാധിപിച അേപക   മതവൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മ

രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20-05-2021  -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 ബീപാതടി ഭാര് 71

2 സൈബദ. പി മകള 53

3 ഫാതിമ. പി മകള 50

4 മഹമദ അഷറഫ. പി മകന 46

5 റംലത്. പി മകള 44

6 സാജിത. പി മകള 41

7 ഫസീല മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവികടി അനരജനം ഭാര് 64

2 രജനി.ഐ മകള 33

07th December 2021Revenue Department15991
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