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NOTICE

 
:C2- 9249/2021 21-10-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െചറകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമ .െക െകാടാരതില (വീട)

കലറകന്ഐകരപടി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാനറ റവനയ മാന്ല വാല്ം 6 ല പാരഗാഫ 236 ല

പരാമരശികന ആവശ്ങളക്   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറകാവ വിേലജില

പേരതയെട മകന പഭീഷ.െക, െകാടാരതില (വീട)ഐകരപടി, േബാധിപിച അേപക   െചറകാവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-2016 -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. 

 
:C2- 9409/2021 21-10-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖദീജ. സി ചണകാടില (വീട)

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

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതയെട മകന

അഹമദ കടി.സി,  ചണകാടില (വീട)േചേലമ, േബാധിപിച അേപക   േചേലമ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2018  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള പേരതക് മേമ 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 പഭീഷ.െക മകന 34

2 പഗീഷ മകന 33

3 പവിത. െക മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഹമദ കടി. സി മകന 65

2 ആയിഷകടി. സി മകള 64

3 അബറഹിമാന. സി മകന 63

4 അബബകര. സി മകന 61

5 ൈസനബ. സി മകള 59

6 ഫാതിമ മകള 56
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:C2-9690/2021 01-10-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരകാരകടി ഹാജി കടേകാടീരി ( വീട

് )േചേലമ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാന്  റവനയ മാന്ല വാല്ം 6 ല പാരഗാഫ 236 ല പരാമരശികന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതനെറ മകന

മഹമദ. െക, കടേകാടീരി ( വീട )േചേലമ, േബാധിപിച അേപക   േചേലമ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2011 -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. 

 
:C2- 9718/2021 01-10-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം. പാത കരിമനയില (വീട)

െകാളകാടചാലി,േചേലമ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാന്  റവനയ മാന്ല വാല്ം 6 ല പാരഗാഫ 236 ല

 പരാമരശി കന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില

പേരതയെട മകന െമായീന കടി, കരിമനയില (വീട)കാലികറ് യണിേവഴിറി, േബാധിപിച അേപക   േചേലമ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

09-1998  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:C2-9759/2021 01-10-2021

7 നഫീസ. സി മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിനകടി.െക മകള 68

2 മഹമദ. െക മകന 64

3 നഫീസ മകള 61

4 സറത് മറിയം മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജകടി മകള 78

2 ആയിഷകടി. മകള 70

3 െമായീനകടി മകന 69

4 നഫീസ മതവാട് മകള 62

5 ഫാതിമകടി മകള 60

6 ഫാതിമ മകള 59

7 സൈബദ മകള 53

02th November 2021Revenue Department10347
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലാകി െചമകന (വീട)േചേലമ

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

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതയെട മകന

കഷനകടി, െചമകന (വീട)േചേലമ, േബാധിപിച അേപക   േചേലമ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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. 

 
:C2- 9815/2021 01-10-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമഹമദ കാവനത് (വീട)

പലിപറമ്േചേലമ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാനറ  റവനയ മാന്ല വാല്ം 6 ല പാരഗാഫ 236 ല

പരാമരശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േചേലമ വിേലജില

പേരതനെറ മകന ൈസദമഹമദ.സി, കാവനത് (വീട)േചേലമ, േബാധിപിച അേപക   േചേലമ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2013 -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. 

 
: C2-9862/2021 01-10-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വളി കടകുങല (വീട)

കമിണിപറമ്പളികല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാനറ റവനയ മാന്ല വാല്ം 6 ല പാരഗാഫ 236 ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദരേഗശ്രി ശിവശങരന മകള 62

2 കഷനകടി മകന 61

3 ബാലരാമന മകന 60

4 പങജാകി. സി മകള 58

5 സേരാജിനി േമാഹനദാസ മകള 56

6 ജയവലി. സി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീഫാതിമ ഭാര് 63

2 ജമീല.സി മകള 46

3 സഫിയ മകള 44

4 ഖദീജ മകള 40

5 ഹസീന.സി മകള 39

6 ൈസദമഹമദ.സി മകന 36
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പരാമരശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളികല വിേലജില

പേരതയെട മകന ബാബ, കടകുങല (വീട)കമിണിപറമ്പളികല, േബാധിപിച അേപക   പളികല വില

േലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 07-09-2017 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:C2-9818/2021 01-10-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   വാഴയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അൈസനാര.സി മണകലപറമ്

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

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന

െനൗഫല.സി, മണകലപറമ്െപരിങാവ, േബാധിപിച അേപക   വാഴയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-02-2016 -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. 

 
:C2-9861/2021 01-10-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനന കടകുങല (വീട)

കമിണിപറമ്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േകരള  ലാനറ  റവനയ  മാന്ല  വാല്ം  6  ല  പാരഗാഫ 236  ല

പരാമരശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളികല വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് യേശാദ, കടകുങല (വീട)കമിണിപറമ്, േബാധിപിച അേപക   പളികല വിേലജ ഓഫീസ

ര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2021

-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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി മകള 55

2 ൈഷലജ മകള 47

3 ബാബ മകന 46

4 ചനന  (23.05.2021 ന മരണെപട) മകന 0

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഖിയ.സി ഭാര് 57

2 െനൗഫല.സി മകന 37

3 നമീറ.ടി മകള 35

4 നസീമ മകള 39
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േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യേശാദ ഭാര് 54

2 അഭിജിത് മകന 27

3 ശരണ് മകള 23
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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
:C2- 9896/2021 01-10-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണീന ഉണ്ാലങല (വീട)േചേലമ

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

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ബിയകടി, ഉണ്ാലങല (വീട)േചേലമ, േബാധിപിച അേപക   േചേലമ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2017 -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. 

 
:C2-9924/2021 01-10-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപകടന എന േവലായധന,

കരകംപറമില (വീട)െകാളകാടചാലിേചേലമ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാനറ  റവനയ മാന്ല വാല്ം

6 ല പാരഗാഫ 236 ല പരാമരശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േചേലമ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സബഹണ്ന, കുവളപില (വീട)േചേലമ, േബാധിപിച അേപക   േചേലമ

പ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-05-2006  -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 ബിയകടി ഭാര് 67

2 നഫീസ മകള 50

3 അഷറഫ മകന 50

4 നസീറ.ഒ മകള 48

5 മസഫ മകന 42

6 മഹമദഷാഫി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സബഹണ്ന മകന 60

2 പതിനി മകള 58

3 വിശ്നാഥന.ടി.വി മകന 55
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:C2-8867/2021 01-10-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമകടി െചനകണി (വീട)

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

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതയെട മകന

ൈസതലവി.പി, െചനകണി (വീട)േചേലമ, േബാധിപിച അേപക   േചേലമ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-1994 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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. 

 
:C2-8880/2021 01-10-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില    പളികല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അബലറഹാന

േമെലെപാലിേയടത് (വീട)പതരപളികല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാനറ  റവനയ മാന്ല വാല്ം 6 ല

പാരഗാഫ 236 ല പരാമരശികന പകാരമള ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പളികല വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ അസീസ, േമെലെപാലിേയടത് (വീട)പതരപളികല, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2008  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവെണനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

4 പഷ.ടി.വി മകള 52

5 ഉണികഷന മകന 49

6 ശശികല.പി മകള 47

7 സജീവകമാര. ടി.വി മകന 45

8 ഗേണഷ. ടി.വി മകന 43

9 ൈഷനി.ട.വി മകള 40

10 ഇമാലകടി ഭാര് 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ കടി മകന 74

2 മറിയമ മകള 72

3 അബള  പി.സി മകന 71

4 ൈസതലവി.പി മകന 69

5 ഫാതിമ െക.െക (21.08.2013 ന
മരണെപട)

മകള 0

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ ഭാര് 47

2 അസീസ സേഹാദരൻ 49
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:C2- 8723/2021 05-10-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െകാേണാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ ഉളാടപറായില (വീട)

നീറാട,  മതവൂര (പി.ഒ) എനവരെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാനറ റവനയ  മാന്ല വാല്ം 6 ല പാരഗാഫ 236 ല

പരാമരശികന പകാരമള ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാേണാടി

വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ ഫാസില.വി, ഉളാടപറായില (വീട)നീറാട,  മതവൂര (പി.ഒ), േബാധിപിച അേപ

ക   െകാേണാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-04-1999  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:C2-8409/2020 18-10-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െചറകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹറ. പി.െക മായപകഴി (വീട)

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

പരാമരശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറകാവ വിേലജില

പേരതയെട ഭരതാവ മഹമദ കടി. പി.െക, മായപകഴി (വീട)പറവര, പളികല, േബാധിപിച അേപക   െചറകാവ വിേലജ

് ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

07-04-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:C2-8871/2021 18-10-2021
 

3 ബീപാതമ സേഹാദരി 60

4 ൈസനബ.െക സേഹാദരി 59

5 നഫീസ സേഹാദരി 52

6 ജമീല                     (02.03.2018 ന
മരണെപട)

സേഹാദരി 0

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ഫാസില.വി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ കടി. പി.െക ഭരതാവ 58

2 ജംഷീര അലി. പി.െക മകന 34

3 ജസീന. പി.െക മകള 29

4 ജംനാസ. പി.െക മകന 27
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 െകാേണാടി താലകില   വാഴയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീനേകായ. പി ഒടിഞിലില

(വീട)തിരതിയാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാനറ  റവനയ മാന്ല വാല്ം 6 ല പാരഗാഫ 236 ല

പരാമരശികന   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴയര വിേലജില

പേരതനെറ മകന സലീം.പി,  ഒടിഞിലില (വീട)തിരതിയാട,  േബാധിപിച അേപക   വാഴയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില  ഈ  ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബലനാസിര. പി മകന 57

2 സലീം. പി മകന 55

3 അബലഗഫര. പി.എ മകന 53

4 െഫൗസിയ. പി മകള 49

5 ഹാരിഫ മകള 48

6 ഖദീജ. സി (09.06.2021 ന മരണെപട) ഭാര് 0
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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 -8004/ 2021 20-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   വാഴയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണിെപരവൻ ഭാര് ജാനകി  വാഴയ

ർ ഈസ് െതേകെചാേവാട്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട  മകന  ഉണിെപരവൻ  മകൻ  ശിവദാസൻ  ,  വാഴയർ  ഈസ്

െതേകെചാേവാട് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വാഴയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2019  -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. 

 
:സി 2 -8183/ 2021 20-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദാലി ഭാര് കദീജ സി െക

വലിയപറമ്  പാേലാത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ മഹമദാലി മകൻ പാേലാത് മഹമദ അലി , വലിയപറമ്

പാേലാത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പളികല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-02-2020 -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 ശിവദാസൻ മകന 70

2 വാസേദവൻ ടി സി മകന 68

3 േപമദാസൻ മകന 65

4 േപമകമാരി മകള 62

5 രാജൻ ടി സി മകന 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാേലാത് മഹമദ അലി ഭരതാവ 66

2 ഷമീർ ബാബ പാേലാത് മകന 35

3 നബീല പി മകള 32

4 നാദിറ  പി മകള 25

5 ആമിന സി െക അമ 70
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:സി 2 -8184/  2021 20-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അൈസൻ മകൻ അബള പി െക

ഒളവടർ  കാടെതാടി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് അബള പി െക ഭാര് ആമിന ടി , ഒളവടർ കാടെതാടി വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2021 -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. 

 
:സി 2 -8197/ 2021 20-09-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കീരൻ മകൻ െചളികടി

വലിയപറമ്  േചാലകാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് െചളികടി ഭാര് ചകികടി , വലിയപറമ് േചാലകാടിൽ വീടിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2006 -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. 

 
:സി 2 -8188/ 2021 20-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന ടി ഭാര് 56

2 മഹമദ റഫീഖ പി െക മകന 36

3 മാരിയ റബീന പി െക മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചകികടി ഭാര് 69

2 കല്ാണി ഒ മകള 52

3 േവലായധൻ സി മകന 54

4 കാളി സി മകള 48

5 സേരാജിനി മകള 50

6 ചിനൻ മകന 47

7 സനരൻ മകന 42

8 പഷലത മകള 36

9 രതീഷ മകന 37
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  െകാേണാടി  താലകില   െനടിയിരപ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞൻ മകൻ ശശീനൻ

നരിേകാടൻ  എൻ എച്  േകാളനി  അഭിനിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ശശീനൻ ഭാര് ൈശലജ ഇ , എൻ എച്

േകാളനി അഭിനിവാസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െനടിയിരപ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-01-2018 -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. 

 
:സി 2 -8189/ 2021 20-09-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില   െനടിയിരപ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലവി  ഭാര്  ആയിശമ

െനടിയിരപ്  വാകെതാടിക  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന അലവി മകൻ മഹമദ , െനടിയിരപ് വാകെതാടിക വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി

താെഴ പറയനയാൾ 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. 

 
:സി 2 -8190/ 2021 20-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െനടിയിരപ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമദിശ കടി ഹാജി മകൻ വീരാ

ൻ കടി െക  െനടിയിരപ് െകാറേങാടൻ അപാ മൻസിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടിയിരപ് വിേലജില  പേരതനെറ മകന വീരാൻ കടി മകൻ

ഷമീർ െകാറേങാടൻ , െനടിയിരപ് െകാറേങാടൻ അപാ മൻസിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െനടിയിരപ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-12-2017  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈശലജ ഇ ഭാര് 40

2 അഭിജിത് എൻ മകന 18

3 അഭിനത എൻ മകള 13

4  മാലതി അമ 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ മകന 52

02th November 2021Revenue Department10357
____________________________________________________________________________________________________________________________
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:സി 2 -8235/ 2021 20-09-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില   വാഴയര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണീരി  ഭാര്  ആച എന

കാർത്ായനി  പതേകാട േചാലയിൽ േകാടിയാടൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന ഉണീരി മകൻ ചനൻ , പതേകാട

േചാലയിൽ േകാടിയാടൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വാഴയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2011 -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. 

 
:സി 2 -8236/ 2021 20-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറടി മകൻ നാരായണൻ പി

ൈവദ്ർ  േചേലമ ചാലിപറമ് പളികളങര െനലികണി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന നാരായണൻ പി ൈവദ്ർ മകൻ

േപമാനനൻ പി , േചേലമ പളികളങര വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േചേലമ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-2020  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ ഭാര് 65

2 ഷമീർ  െകാറേങാടൻ മകന 45

3 മഹമദ ഷമീർ െക മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമ സി മകള 62

2 ചനിക സി മകള 60

3 താമി സി മകന 59

4 സരള സി മകള 58

5 േദവകി സി മകള 56

6 ചനൻ സി മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല പി ഭാര് 74

2 ഗീത പി മകള 61

3 േപമാനനൻ പി മകന 51

4 ലളിത പി മകള 49
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:സി 2 -8287/ 2021 20-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീരാൻകടി മകൻ ൈസതലവി എ

ൻ   കരിപർ  കാളർമാട  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ൈസതലവി ഭാര് ഖദീജ , കരിപർ നേലങര കാളർമാട വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-2018 -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. 

 

5 ഷീജ പി മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ഭാര് 60

2 നറദീൻ  നേലങര മകന 46

3 ഷരീഫ എൻ മകള 44

4 സഹീർ  നേലങര മകന 40

5 ൈസനദീൻ അകബര എൻ മകന 37

6 സജന എൻ മകള 34

7 മഹമദ ഷാഫി മകന 32
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:സി 2 -8318/ 2021 20-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാപഹാജി മകൻ മമദ പി എ

 കമിണിപറമ്  അൽതാഫ  മൻസിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന മമദ പി എ മകൻ അൽതാഫ മഹമദ

ഹൈസൻ ,  കമിണിപറമ്  അൽതാഫ മൻസിൽ വീടിൽ ,  േബാധിപിച  അേപക   പളികല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2011 -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. 

 
:സി 2 -8348/ 2021 22-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണീൻകടി മകൻ അലവികടി

പതർ  പളികൽ  കലിടമിൽ  കാപിരിവളപിൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന അലവികടി മകൻ കഞിമഹമദ , പതർ

പളികൽ കലിടമിൽ കാപിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പളികല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-11-1984 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനയാൾ  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 ആമിനകടി ഹജമ അമ 88

2 ഫാതിമബി േചാല ഭാര് 57

3 ഷമീറലി മൻസർ പി എ മകന 36

4 ആമിന മംതാസ പി എ മകള 33

5 ആയിശ നദീറ മകള 31

6 ഫസീല േമാൾ മകള 29

7 അൽതാഫ മഹമദ ഹൈസൻ മകന 27

8 മർഷിദ മംതാസ പി എ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിമഹമദ മകന 60
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:സി 2 -8368/ 2021 22-09-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില   െനടിയിരപ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ മകൻ നാഗൻ

െനടിയിരപ്  െവളാടപറായ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന നാഗർ മകൻ ഹരിഹരൻ സി , െനടിയിരപ് െവളാടപറായ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    07-05-2021  -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. 

 
:സി 2 -8404/ 2021 22-09-2021
 
  െകാേണാടി താലകില   െചറകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസകടി മകൻ അഷറഫ പി

പളികൽ പയറങലായിൽ  വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള ജാഫർ ഭാര്  അഫീഫ ,  പളികൽ അമലാകൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021 -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. 

 
:സി 2 -8405/ 2021 22-09-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില   കഴിമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാമ  മകൻ അബബകർ

കളതിപറമിൽ   നീരടികൽ  പനേങാടിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന അബബകർ കളതിപറമൻ മകൻ

മഹമദ െക പി , നീരടികൽ പാറകചാലിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കഴിമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െചറിയകി ഭാര് 65

2 ഹരിഹരൻ സി മകന 42

3 വിജയശീ മകള 35

4 വിേനാദകമാർ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 46

2 അഫീഫ മകള 29

3 ഹസ പി മകള 26

4 അൽഫാസ പി ടി മകന 23

5 ഹനഫ പി ടി മകന 15
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അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-2014  -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. 

 
:സി 2 -8513/ 2021 22-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   കഴിമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലവികടി മകൻ അബബകർ

കിഴിേശരി  കഴിമണ  േപങാട്  പറായിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന അബബകർ മകൻ  സൈഹൽ ബാബ ,

കിഴിേശരി കഴിമണ േപങാട് പറായിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കഴിമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2021 -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 ഫാതിമ ഭാര് 76

2 അലവികടി മകന 58

3 അലി െക പി മകന 55

4 മഹമദ െക പി മകന 54

5 ഉമർ െക പി മകന 51

6 ൈസനബ മകള 44

7 മസകടി െക പി മകന 45

8 ആമിനകടി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 60

2 മംതാസ േകാട മകള 41

3 സീനത് മകള 38

4 സൈഹൽ ബാബ മകന 30

5 സമീറ മകള 27

6 സഹ ഫർഹത് െക മകള 26
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Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 -8185 / 2021 20-09-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷകടി   വലിയപറമ്

േതാരകാട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളികല വിേലജില   പേരതയെട മകന െചറിയമദ മകൻ മഹമദ കടി ടി, വലിയപറമ് േതാരകാട

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-10-2020  -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 മഹമദ കടി ടി മകന 46
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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-8406/2021 24-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െചറകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടിെപരചൻ  മകൻ അയപണി വി

 പതേകാട ൈകേതാടിചാലിൽ വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന അയപണി വി മകൻ ഷാജ വി പതേകാട ൈകേതാടിചാലിൽ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-07-2020-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. 

 
:സി2-8407/2021 25-09-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില   െചറകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസ  മകൻ കഞിമഹമദ

െപരിയമലം പളികൽ ചാമപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന കഞിമഹമദ മകൻ മസഫ പി പി െപരിയമലം പളികൽ

ചാമപറമിൽ വീടിൽ േബാധിപിച അേപക  െചറകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-10-2016-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതിനി ടി സി ഭാര് 70

2 ജനാർദനൻ മകന 52

3 വിജയം മകന 49

4 ഷാജ വി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിശബീവി പി പി ഭാര് 75

2 കദീശകടി ടി മകള 62

3 മസേകായ പി പി മകന 58

4 മസഫ പി പി മകന 53

5 അബദൽ മജീദ മകന 50

6 സൈബർ മകന 48
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:സി2-8514/2021 24-09-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില   െകാേണാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പറമാടൻ േചക മകൻ

വീരാൻകടി  പി   തറകൽ  വലിയംപളിയാളി  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന വീരാൻകടി പി മകൻ അഹമദ സാഹിർ

പി തറകൽ വലിയംപളിയാളി വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   െകാേണാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2015-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. 

 
:സി2-8515/2021 24-09-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില   വാഴകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞൻ മകൻ ശീകണൻ

എടവണപാറ  ചീടികഴി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ശീകണൻ മകൻ പദൽ സി എടവണപാറ ചീടികഴി വീടിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2020-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. 

7 കബീർ മകന 44

8 അസാബീവി മകള 38

9 മജീബ മകന 41

10 അബദസലാം മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ പി ഭാര് 66

2 അഹമദ സാഹിർ പി മകന 46

3 ഹനീഫ പി മകള 43

4 ഫൈസല പി മകള 41

5 ജമാന മകള 39

6 നയിറ മകള 37

7 ജൗഹറ പി മകള 34

8 ഫാതിമ സഗറ പി മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കനകവലി ഭാര് 50

2 പദൽ സി മകന 29

3 അമത സി മകള 25
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:സി2-8516/2021 24-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസേകായ ഭാര് ആയിഷ പി

പളികൽ  പകാട്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന മസേകായ മകൻ ൈഫസൽ പി  പളികൽ പകാട് വീടിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2016-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹീറ പി മകള 46

2 ൈഫസൽ പി മകന 45
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: സി2-8622/2021 25-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െകാേണാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ പി മകൻ വിപിൻരാജ

തറകൽ  പനയംപറമ്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന കഞലൻ മകൻ രാജൻ പി  തറകൽ പനയംപറമ് വീടിൽ

േബാധിപിച അേപക   െകാേണാടി 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. 

 
:സി2-8669/2021 25-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസതലവി േകായ തങൾ മക

ൻ മതേകായ തങൾ െക പി  പളികൽ അനഗഹ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന മതേകായ തങൾ െക പി മകൻ

മഹമദ മഹസിൻ പളികൽ അനഗഹ വീടിൽ േബാധിപിച അേപക   പളികല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-05-2021-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. 

 
:സി2-8724/2021 28-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െനടിയിരപ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നീലകണൻ മകൻ ശശികമാർ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി അമ 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹഫ മാളിയതറകൽ ഭാര് 57

2 ഹസ മകള 33

3 മഹമദ മഹസിൻ െക പി മകന 30

4 ഷാഹിൻ െക പി മകന 27

5 ബിരിയകടി സി അമ 88
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അരിമ  െചറവാടി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര്  ശശികമാർ ഭാര്  രസിത െക അരിമ െചറവാടി  വീടിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021-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. 

 
:സി2-8868/2021 28-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െനടിയിരപ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി അപ മകൻ െക വി കഷൻ

 അതംപളിയാളി സ്ാമി മഠം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കഷൻ മകൻ പസാദ വി െകാേണാടി അതംപളിയാളി  സ്ാമി മഠം വീടിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-2018-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 പതിനി അമ 69

2 രസിത െക ഭാര് 34

3 ഷാേരാൺ സി മകന 9

4 ഷാേജാൺ സി മകന 4

5 സാൻവി സി മകള 2

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി ഭാര് 72

2 പഷവലി മകള 58

3 പഭാകരൻ മകന 55

4 പമീള മകള 51

5 പസാദ വി മകന 49

6 പിയദർശിനി മകള 47

7 ഷിനി മകള 43

8 പജീഷ മകന 42
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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-8517/2021 24-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   വാഴകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാതൻ മകൻ കീരൻ  വാഴകാട

് അമലപറായ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള കീരൻ മകൾ സേരാജിനി  വാഴകാട അമലപറായ വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക

 വാഴകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-02-2004-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. 

 
:സി2-8518/2021 25-09-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില   വാഴകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ മകൻ മഹിയദീൻ

െചറവായർ തതേങാട  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതെൻറ  മകന മഹിയദീൻ മകൻ അബാസ  െചറവായർ തതേങാട വീടിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-2014-ല മരണെപടതായം പേരതെൻറ 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 കമിണി ഭാര് 71

2 ലകി എ പി മകള 57

3 ഗീത മകള 53

4 ശാന എ പി മകള 51

5 സേരാജിനി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ ഭാര് 80

2 അബാസ മകന 54

3 മഹമദ ജാഫർഖാൻ എ ടി മകന 51

4 കൗലത് മകള 47

5 ൈസഫദീൻ സപ്ങാരകത് മകന 38
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:സി2-8568/2021 25-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഭാര് േകാഴിെതാടി

ആയിശകടി  കമിണിപറമ് പാലശീരി വീടിൽ എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന മഹമദ മകൻ കഞിെമായീൻ കമിണിപറമ്  കരിപർ

പറമെതാടിക  വീടിൽ േബാധിപിച അേപക   പളികല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    13-01-2021-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. 

 
:സി2-8602/2021 25-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െമാറയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അവറാൻ കടി മകൻ അബദളകട

ി  ബി   േമാങം ബംഗാളത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന അബദളകടി ബി മകൻ സൽഫീകർ േമാങം ബംഗാളത്

മേതടത് വീടിൽ േബാധിപിച അേപക   െമാറയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2021-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. 

 
:സി2-8603/2021 25-09-2021
 

6 മഹമദ അബദറഹാൻ മകന 36

7 ഫളലറഹമാൻ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിെമായീൻ മകന 61

2 ബീപാതമ മകള 58

3 മറിയമ മകള 52

4 ബഷീർ എ െക മകന 50

5 ആമിന എ െക മകള 46

6 കദീജ എ െക മകള 44

7 ൈസതലവി അതികാവിൽ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ബഷീർ ബംഗാളത് മകന 51

2 സൽഫീകർ മകന 49

3 മഹമദണി ബങാളത് മകന 45

10370 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 െകാേണാടി താലകില   മതവൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലവി മകൻ അബബകർ എം

വിളയിൽ  എളയേശരി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന അബബകർ എം മകൻ മഹമദ വിളയിൽ മണമ വീടിൽ

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

രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    22-03-2013-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷകടി ഭാര് 71

2 പാതമ െക വി മകള 51

3 മഹമദ എം മകന 44

4 മറിയകടി എം മകള 44

5 അബദള എം മകന 42

6 സാജിദേമാൾ എം മകള 35

7 ഉമർകടി എം മകന 38

8 ശിഹാബദീൻ മകന 31
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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-8725/2021 28-09-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില   െനടിയിരപ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ മകൻ ഹംസ

െകാേണാടി  മഞപലത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഹംസ ഭാര് ഷഹീറാബാന എം  െകാേണാടി മഞപലത് വീടിൽ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-1993-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പവതംപറമിൽ ആയിശ മാതാവ 3-12-2006-ലം അബബകർ െക പിതാവ 9-3-

2009-ലം മരണെപട  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 ഷഹീറാബാന എം ഭാര് 52

2 സാലിഹ ബകർ കനേതരി മകന 34

3 മഹമദ സാദിഖ ബകർ കനേതരി മകന 28
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