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NOTICE

 
നമര:C2-8829/2020 04-12-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   വാഴയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമിത , േമപറമത്  (വീട)കാരാ

ട  പറമ്  (പി.ഒ)  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാഴയര വിേലജില   പേരതയെട മകന സേനാഷ കമാര,  േബാധിപിച അേപക   വാഴയര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-

08-2020  -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:C2-9576/2021 09-12-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില    വാഴയര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ലകി  .സി.െക  ,  കഷശ

രതി  (വീട)പതേകാട  (പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴയര വിേലജില   പേരതയെട മകന ദിേനഷ. സി.െക, േബാധിപിച അേപക

വാഴയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2019  -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. 

 
നമര:C2-1842/2021 09-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനന .ടി.െക ഭരതാവ 77

2 സേനാഷ കമാര മകന 48

3 സതീഷ കമാര .ടി.െക മകന 45

4 സബാഷ ബാബ .ടി.െക മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത.െക മകള 52

2 സേനാഷ .സി.െക മകന 50

3 ദിേനഷ. സി.െക മകന 48
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 െകാേണാടി താലകില   വാഴയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജന ,  െചമേചാല (വീട)

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

സർടിഫികറിനായി   വാഴയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ശരീഫ.യ,  േബാധിപിച അേപക   വാഴയര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-

07-1997  -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:C2-9574/2021 09-12-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െകാേണാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണിപാതടി  എടേകാട് ,

കളതിങല  പാറയില  (വീട)േമലങാടി  (പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാേണാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന ൈഫസല

പാണികശാല,  േബാധിപിച അേപക   െകാേണാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2020 -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. 

 
നമര:C2-9514/2021 09-12-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധന ,വലിയേകാഴികാടില

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

  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േചേലമ വിേലജില   പേരതനെറ മകള സിന,  േബാധിപിച അേപക

േചേലമ വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-01-2014  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അസ മാബീവി  പേഴരി ഭാര് 50

2 മഹമദ ശരീഫ.യ മകന 29

3 നവാസ .യ മകന 25

4 ബിചിെപണ് .എന മാതാവ 28/02/2014
ന

മരണെപട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഫസല പാണികശാല മകന 37
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2- 9695/2021 09-12-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െകാേണാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അഷറഫ െചമാടന

, െവളിയതില (വീട)മതവൂര (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാേണാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഹറ.സി,  േബാധിപിച അേപക

െകാേണാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2017  -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. 

 
നമര:C2- 9723/2021 09-12-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസന . െക.െക,  കേനകാട്

കിഴേകകണിയില  (വിട)കമിണിപറമ് (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േബങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പളികല വിേലജില   പേരതനെറ  മകന അബറഹിമാന കേനകാട്,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-11-2019 -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 ഗിരിജ. വി.െക മകള 49

2 പഭാവതി മകള 48

3 േബബി മകള 47

4 സിന മകള 43

5 അമ. വി.െക ഭാര് 17/01/2020
ന

മരണെപട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ .പി മാതാവ 72

2 സഹറ.സി ഭാര് 42

3 ജസാബാന .സി മകള 25

4 മനീറലജസീല .സി മകന 18

5 ഫാതിമ റിദ മകള 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീഫാതിമ േചാലയില ഭാര് 66
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No: C2-12242/2021 10-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sudha Ali , Kallepuram (house) ,Pallikkal Village, Kondott

y Taluk of Malappuram District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before Bank in respect of

the legal  heirs of late Muhammed Ali.k Chalody (House)Pallikkal (p.o) who expired on 15-06-2021 and that it has been

reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late Muhammed Ali.k.

that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Hence, it is proposed to issue

a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any

against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar , Kondotty within 30

days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by

post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
നമര:C2-10220/2021 10-12-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   ചീേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹബീബറഹാന .പി, േകാേലാത്

(വീട)ചീേകാട  (പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   കടംബ െപനഷന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചീേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നഫീസ അറാേശരി,  േബാധിപിച അേപക

 ചീേകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2021  -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. 

2 അബറഹിമാന കേനകാട് മകന 49

3 മഹമദ കടി. െക.െക മകന 44

4 ഹാജറ. െക.െക മകള 42

5 ഷരീഫ. െക.െക മകള 39

6 കമറനീസ. െക.െക മകള 32

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Sudha Ali. K Wife 46

2 Muhammed Najil .K Son 19

3 Naisha Mol .K Daughter 16

4 Kunhikhadeeja Mother 73

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ അറാേശരി ഭാര് 35

2 ശാന ഷിറീന .െക മകള 15

3 മഹമദ ഷാമില .െക മകന 09

4 മറിയമ മാതാവ 68
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നമര:C2-10936/2021 10-12-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഹാജി, തപിലികാടന,

പാലെപടി  (വീട)കരിപര  (പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളികല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബീരാന െമായീന തപിലികാടന,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2012 -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 ആയിഷ. അലിപാറ ഭാര് 80

2 ബീരാന െമായീന തപിലികാടന മകന 65

3 മമദ തപിലികാട് മകന 58

4 ഫാതിമ മകള 56

5 ഖദീജ .ടി.െക മകള 50

6 റഖിയ മകള 47

7 ഷമീര മകന 46

8 സൗദാബി മകള 43
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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2- 9724/2021 10-12-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െനടിയിരപ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ ,കഴിയഞീരി െചരളെതാടി

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

സർടിഫികറിനായി   െനടിയിരപ് വിേലജില   പേരതയെട മകന അലവി,  േബാധിപിച അേപക   െനടിയിരപ് വിേലജ

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

01-2015 -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. 

 
നമര:C2-11690/2021 10-12-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   ചീേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദലി ഹാജി,  ഫിർദൗസ

മനസില (വീട)ചീേകാട (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചീേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബല നിസാര യാകിപറമന,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-12-2018 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അലവി മകന 66

2 ഫാതിമ മകള 65

3 മമീര്ം മകള 64

4 നബീസ.െക മകള 61

5 അബബകര കഴിയേഞരി മകന 53

6 സൈബദ.െക മകള 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉണിപാതമ മാതാവ 80

2 നഫീസ ഹജമ. എം.സി ഭാര് 59

3 ൈസഫനീസ മകള 44

4 അബല നിസാര യാകിപറമന മകന 41
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നമര:C2-9760/2021 10-12-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െചറകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയമ.എം, മയലകാട (വീട)

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറകാവ വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹാഷിഖ.െക,  േബാധിപിച അേപക

െചറകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില
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