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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-9767/2021 17-12-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹറ, മണനര വാേകരി (വീട)

േചേലമ (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  NH  ഓഫീസ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചേലമ  വിേലജില   പേരതയെട  മകന ൈഫസല.പി,  േബാധിപിച അേപക   േചേലമ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന

16-09-2017 -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. 

 
നമര:C2-10340/2021 17-12-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െചറകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ, കിഴകംകര െകാളകത്

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറകാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബബകര.െക,  േബാധിപിച അേപക

െചറകാവ  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-03-2010  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഫസല.പി മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉണിപാതമ ഭാര് 83

2 അൈസന .െക മകന 64

3 മഹമദ േകായ. െക മകന 62

4 അബബകര.െക മകന 57

5 ജാഫര .െക.െക മകന 56

6 ൈസതലവി .െക.െക മകന 53

7 സകീന മകള 51

8 ഹാജറ മകള 46

9 ഇസഹാഖ .െക.െക മകന 42
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നമര:C2-9692/2021 17-12-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീഫാതിമ െപായ ലി, നേലങ

ര െകാടിയംപറമ്,പാറയില പറമില (വീട)ചിറയില (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളികല വിേലജില   പേരതയെട മകന ഇബാഹിം

നേലങര,  േബാധിപിച അേപക   പളികല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2017 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞിമഹമദ മകന 67

2 കഞാലനകടി മകന 65

3 ആമിന നേലങര മകള 63

4 നഫീസ മകള 58

5 ഇബാഹിം മകന 57

6 സഹറ മകള 53

7 കദീജ മകള 50

8 ആയിഷ. എന മകള 49

9 റസിയ നേലങര മകള 45

28th December 2021Revenue Department18785
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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-3323/2021 22-12-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില   െമാറയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമകടി,  കകാടചാലി

(വീട)അരിമ (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െമാറയര വിേലജില   പേരതയെട മകള ആസ്,  േബാധിപിച അേപക   െമാറയര വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2- 9765/2021 17-12-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െകാേണാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ , ആലങല (വീട)

കാലികറ്  എയരേപാരട്  (പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാേണാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആസിഫ അലി.എ,  േബാധിപിച

അേപക   െകാേണാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ മകന 65

2 കദീശ മകള 59

3 കഞാലന മകന 57

4 ഹംസ .െക.സി മകന 53

5 യസഫ മകന 50

6 ആസ് മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ അടങംപറത് ഭാര് 01/05/2021
ന

മരണെപട

2 ആസിഫ അലി.എ മകന 46

3 ൈഫസല ആലങല മകന 44
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4 ആയിഷ ആലങല മകള 40

5 ആരിഫ ആലങല മകള 40

6 കമാലദീന ആലങല മകന 38
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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-9256/2021 17-12-2021
 
  െകാേണാടി താലകില   െചറകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരന, െകാടാരതില

വീടഐകരപടി (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറകാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന പബീഷ.െക,  േബാധിപിച അേപക   െചറകാവ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

10-2014  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2-9764/2021 17-12-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െകാേണാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനബ അടങംപറത്

ആലങല  (വീട)കാലികറ്  എയരേപാരട്(പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാേണാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന ആസിഫ

അലി.എ, േബാധിപിച അേപക   െകാേണാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പബീഷ.െക മകന 34

2 പഗീഷ മകന 33

3 പവിത. െക മകള 31

4 േപമ .െക ഭാര് 14.12.2016
ന

മരണെപട.

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആസിഫ അലി.എ മകന 46

2 ൈഫസല ആലങല മകന 44

3 ആയിഷ ആലങല മകള 40

4 ആരിഫ ആലങല മകള 40

5 കമാലദീന ആലങല മകന 38
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നമര:സി2-10231/2021 20-12-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷന, കരേമാത് (വീട),േചേലമ

്ര  (പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനിലകമാര .പി, േബാധിപിച അേപക   േചേലമ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

03-2016  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-10236/21 21-12-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില    വാഴയര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക.  മീനാകി  കതിരാട

പറമ്(വീട),അഴിഞിലം(പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴയര വിേലജില   പേരതയെട മകള സേരാജിനി.െക,  േബാധിപിച അേപക

വാഴയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2012  -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:C2-10232/2021 21-12-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞീമ, കേരാടില (വീട),

െകാളകാടചാലി (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േബങ് ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ വി.െക, േബാധിപിച അേപക   േചേലമ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

04-2017  -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാരവതി ഭാര് 70

2 ഷീജ.പി മകള 47

3 അനിലകമാര .പി മകന 45

4 ജയ.പി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി.െക മകള 61
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േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2-10233/2021 21-12-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   വാഴയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരള.ജി, രാമകഷ നിലയം(വീട)

പതേകാട(പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാഴയര വിേലജില   പേരതയെട മകള സരിത.എസ.ആര.,േബാധിപിച അേപക   വാഴയര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2-10235/2021 21-12-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില    വാഴയര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ആയിഷ  അണികാടന

  കഴി(വീട).ഫാറഖ േകാേളജ(പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴയര വിേലജില   പേരതയെട മകന ജൈനദ.എ.െക, േബാധിപിച അേപക

വാഴയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബബകര.എ മകന 63

2 ൈസനബ.െക മകള 57

3 ആസ് മകള 56

4 മഹമദ.വി.െക മകന 53

5 അബല അസീസ മകന 49

6 അബല ഖാദര.െക മകന 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സരിത.എസ.ആര. മകള 40

2 െസൗമ്.എസ.ആര. മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബല റഷീദ.എ.െക ഭരതാവ 55

2 ജൈനദ.എ.െക മകന 32

3 ജൈബര.എ.െക മകന 28
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നമര:C2-10288/2021 21-12-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െകാേണാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള കരീം, വി.പി.െഹൗസ,

കാലികറ്  എയരേപാരട്  (പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാേണാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഫാസില.വി.പി., േബാധിപിച

അേപക   െകാേണാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-02-2021 -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:C2-10237/2021 21-12-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില    വാഴയര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മീനാകി  ,ഗീത  ഭവന,

നമരെതാടി,അഴിഞിലം(പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴയര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ചാതണി.എം.,  േബാധിപിച അേപക

വാഴയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-11-2015 -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. 

4 ജൈറജ.എ.െക മകന 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ - രണാം ഭാര്
59

2 ഹാജിറ ബീവി.സി.പി - ആദ്ഭാര്യ
ിെല മകള

47

3 മഹമദ റിയാസ വി.പി. - രണാം
ഭാര്യിെല
മകന  32

4 ഫരസാന.വി.പി. - രണാം
ഭാര്യിെല
മകള  29

5 മഹമദ ഫാസില.വി.പി. - രണാം
ഭാര്യിെല

മകന    27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചാതണി.എം ഭരതാവ 75

2 സലീന.എ.വി. മകള 47

28th December 2021Revenue Department18791
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നമര:C2-4966/2021 20-12-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   വാഴയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി.പി.െക. ,െപാകാനംകഴ

ി  പറായി,കാരാട  പറമ്  (പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴയര വിേലജില   പേരതയെട മകന കഷദാസന.പി, , േബാധിപിച അേപക

വാഴയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-03-2019  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആലമറ് ഗിരിജ ഷണമഖന മകള 66

2 പി.രാേജനന മകന 64

3 േരണകാേദവി മകന 61

4 ചനമതി.പി.െക മകള 59

5 കഷദാസന.പി മകന 58
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