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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-9507/2021 30-11-2021
 
  െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീന ,മേതടത് (വീട)

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

സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതനെറ മകള സാബിറ .വി.െക,  േബാധിപിച അേപക   േചേലമ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-

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:C2-10336/2021 30-11-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമദേകായ ,േതങാട് (വീട)

ചാമപറമ്,പളികല  (പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളികല വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബല റഊഫ. പി.ടി,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-2002  -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 ഇയാതടി ഭാര് 68

2 സാബിറ .വി.െക മകള 55

3 െമായീനേകായ .സി മകന 44

4 അസാബി മകള 46

5 സഹറാബി .സി മകള 47

6 െസൗദാബി .സി മകള 42

7 മഹമദ റാഫി .സി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമകടി ഭാര് 65

2 മഹമദ ഷാഹിര .പി.ടി മകന 49

3 നസീറ .പി.ടി മകള 46
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4 അബല റഊഫ. പി.ടി മകന 42

5 ബരറത് .എന.പി മകള 38
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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2- 9506/2021 30-11-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരീകടി െപരിഞീരി (വീട)പലിപറമ

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

സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതനെറ മകള സഫിയ,  േബാധിപിച അേപക   േചേലമ വിേലജ

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

04-2018  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2-8186/2021 01-12-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയമ ഹജമ, കാരികഴ

ി മണപറത് മേതടത് മലയില (വീട)വലിയപറമ് (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളികല വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരന മഹമദ

കടി.െക.എം, േബാധിപിച അേപക   പളികല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-01-2019 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ കടി.െക.പി മകന 61

2 ഖദീജ .െക.പി മകള 54

3 റകിയ .െക.പി മകള 53

4 ആലികകത് സഫിയ മകള 49

5 അബള അസീസ. െക.പി മകന 48

6 ഉമഷരീഫ മകള 46

7 ൈമമനത്. െക.പി മകള 45

8 കമറ ൈലല മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ കടി.െക.എം സേഹാദരൻ 63

2 ബീരാന.െക.എം സേഹാദരൻ 65
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നമര:C2-9504/2021 01-12-2021
 
  െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈബര .പി ,  അലിഫ ലാം,

പടിഞാറെതാടി (വീട)പലിപറമ് (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഫിയ, േബാധിപിച അേപക േചേലമ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    31-05-2016  -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. 

 
നമര:C2-7573/2021 01-12-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ  െനരയതിരി  (വീട)

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

സർടിഫികറിനായി പളികല വിേലജില പേരതയെട മകന അനിരദന േബാധിപിച അേപക പളികല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2007 -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:C2-9252/2021 04-12-2021

3 ഉേമരികടി സേഹാദരി 59

4 ആമിന സേഹാദരി 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ ഭാര് 70

2 ഷഹനാസ. െക ഭാര് 46

3 ഹാമിദ ജാസിന .പി മകള 22

4 ഫതീഹ നിദ മകള 18

5 ഇസായില മങാടയില സേഹാദരൻ 59

6 മങാടയില നഫീസ സേഹാദരി 57

7 സഫിയ. എം സേഹാദരി 54

8 സൈലഖ സേഹാദരി 49

9 ജമീല. എം സേഹാദരി 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിതരഞന ഭരതാവ 90

2 സേലാചന മകള 65

3 അനിരദന മകന 59
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 െകാേണാടി താലകില വാഴയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േപമാവതി അടമാട് (വീട)പതേകാട

(പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വാഴയര  വിേലജില   പേരതയെട  മകന ഭരത രാജ േബാധിപിച  അേപക  വാഴയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   30-03-2017  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലകഷപണികര ഭരതാവ 25.07.2021
ന

മരണെപട

2 രതാകരന .സി മകന 53

3 ഭരത രാജ മകന 48

4 സപിയ. സി മകള 39
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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-10187/2020 26-11-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില   മതവൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭന പതിയവീട  ത

ുഷാര  (വീട)മതവൂര  (പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങളക്    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മതവൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സത്ഭാമ. െക.എം, തഷാര (വീട)മതവല

്ലര (പി.ഒ),  േബാധിപിച അേപക   മതവൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2020 -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. 

 
നമര:C2-11543/2021 26-11-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   വാഴയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ, കളതിങല (വീട)

കേകാവ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാഴയര വിേലജില   പേരതയെട മകന അബല അലി കളതിങല, കളതിങല (വീട)കേകാവ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2011 -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:C2-9279/2021 26-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്ഭാമ. െക.എം ഭാര് 58

2 ഗീഷ. പി.വി മകള 31

3 വരഷ. പി.വി മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബല അലി കളതിങല മകന 66

2 ആയിശ ബീവി മകള 04/08/2020
ന

മരണെപട
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  െകാേണാടി  താലകില   മതവൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െതറന  െമായീന ഹാജി  ,

മഞിനികാട (വീട)മതപറമ്  (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മതവൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന െതറന  അഹമദ കബീര, , േബാധിപിച

്ച അേപക   മതവൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറ

ും പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2020 -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- 9510/2021 30-11-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാതകടിഎന മാനകടന,

െചമതില മണകേശരി  (വീട)െകാളകാടചാലി  (പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േബങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉണികഷന .സി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-03-2018 -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. 

 
നമര:C2- 9511/2021 30-11-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീനേകായ, കരകളത്

നീണിേശരി (വീട)െകാളകാടചാലി (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതനെറ മകന വീരാനേകായ,  േബാധിപിച അേപക

േചേലമ വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2008  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ഭാര് 60

2 നസീറ മകള 45

3 സലഫീകര .ടി മകന 43

4 െതറന  അഹമദ കബീര മകന 41

5 റജിന മകള 39

6 നജ മ.  ടി മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണി ഭാര് 71

2 ഉണികഷന .സി മകന 50

3 രാമചനന .സി മകന 47

4 ഗീത. സി മകള 44
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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
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 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമ. വി.െക , വലിയേകാഴികാടില

, ൈവദ്രകണി (വീട)െകാളകാടചാലി (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േചേലമ വിേലജില   പേരതയെട മകള സിന,  േബാധിപിച അേപക

േചേലമ വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-01-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30
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