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NOTICE

 
:സി 2   8944 / 2020 17-09-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില   േചേലമ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപകടൻ നായർ മകൻ

ഉണികഷൻ നായർ  വി  പി   ൈവലിേശരി  േപാനാട്  േചനാടിൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലമ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ചനിക െക , ൈവലിേശരി േപാനാട് േചനാടിൽ  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േചേലമ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2020  -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. 

 
:സി 2   5466 / 2021 17-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദകടി മകൻ ഹസൻ സി എ

േചേലമ െചമൻ അപാട്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഖദീജ , േചേലമ െചമൻ അപാട് വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-2018 -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 ചനിക െക ഭാര് 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അവ ഉമ അമ 90

2 ഖദീജ സി എ ഭാര് 63

3 റസിയ െക മകള 48

4 ഖമറനീസ മകള 45

5 ബഷറ മകള 43

6 മനീറ മകള 41

7 മഹമദ അമീർ സി എ                   (
സേഹാദരെന )

മകന 36
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:സി 2   7708 / 2021 17-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െചറകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷകറപ് മകൻ ബാലകഷൻ

നായർ പി  ഐകരപടി ഉബാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറകാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബാലകഷൻ നായർ മകൻ വിേനാദ

േപരടി , ഐകരപടി ഉബാസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചറകാവ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2006 -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. 

 
:സി 2   7710 / 2021 17-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െചറകാവ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ ഹാജി മകൻ അബബക

ർ  മടിയാറ    കണംെവടികാവ  േചരികഴി   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറകാവ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബബകർ

മകൻ മഹമദ അനീസ , കണംെവടികാവ േചരികഴി  വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   െചറകാവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-11-2000 -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. 

 
:സി 2    7713 / 2021 17-09-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില   െചറകാവ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ നായർ ഭാര

യ കഞിലകി   അമ പി  പറവർ പാണ്ാലെതാടി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  െചറകാവ  വിേലജില   പേരതയെട മകന േഗാവിനൻ നായർ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമാേദവി  പി ഭാര് 76

2 ഉണികഷൻ പി മകന 59

3 ബാബരാജൻ േപരടി മകന 58

4 ഗീത രാജകമാർ മകള 56

5 വിേനാദ േപരടി മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമാദിയ പി ഭാര് 53

2 മഹമദ അനീസ മകന 33

3 അൻവറദീൻ എം സി മകന 27

4 അൻസാർ എം സി മകന 25

5 മബഷിറ േമാൾ എം സി മകന 22
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മകൻ മാണി , പറവർ പാണ്ാലെതാടി  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചറകാവ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2019  -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. 

 
:സി 2 7714/ 2021 17-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െചറകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ മകൻ മമദേമായിൻ സ

ി െക  പളികൽ മണാറകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറകാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മമദേമായിൻ സി െക മകൻ ഖമറദീൻ

സി െക , പളികൽ മണാറകൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചറകാവ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2018 -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. 

 
:സി 2  7716/ 2021 17-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െചറകാവ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ മകൻ മസ  ഐകരപട

ി  ൈമലേങാട്  പറമ്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െചറകാവ  വിേലജില   പേരതനെറ മകള മസ മകൾ ഖദീജ ,  ഐകരപടി

കറിെതാടി അമയതിങൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചറകാവ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-11-1996 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാണി ജി മകന 56

2 ൈശലജ മകള 50

3 പഷലത ജി മകള 51

4 മേഹഷ ജി മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞീവി എൻ ഭാര് 74

2 മഹമദ േകായ സി െക മകന 55

3 സലീകത് സി െക മകള 52

4 സംസദീൻ സി െക മകന 48

5 അബൽലതീഫ സി െക മകന 47

6 ഖമറദീൻ സി െക മകന 43
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കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2  7718/ 2021 17-10-2021
 
 െകാേണാടി താലകില  െചറകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാവടി മകൻ സതീഷ പി  േചവായ

ർ  മതിലകിളചകണിയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറകാവ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സതീഷ പി  ഭാര് ൈചത െക , േചവായർ

മതിലകിളചകണിയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചറകാവ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-02-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 ആയിഷ പി മകള 68

2 ഇസായിൽ െക മകന 57

3 ൈസനബ മകള 52

4 അബൽഹമീദ കറിെതാടി മകന 43

5 അബൽ മജീദ െക മകന 48

6 കദീജ മകള 40

7 സൈലഖ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി പി അമ 62

2 ൈചത െക ഭാര് 40

3 ശിവാനി പി മകള 11

4 ഗംഗ പി മകള 7
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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
:c27719/2021 17-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െചറകാവ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലവി  മൗലവി  ഭാര് കദീജ

സിയാംകണം  ചരകഴി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറകാവ  വിേലജില   പേരതയെട മകന അലവി  മൗലവി മകൻ യാസിർ െക സി

, സിയാംകണം ചരകഴി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചറകാവ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:സി 2 7731 / 2021 17-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   വാഴയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണിയാലി മകൻ മഹമദ ടി െക

പതേകാട  െവേമായിൽ     പറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ടി െക മകൻ

മഹമദ റിസവാൻ പി െക , പതേകാട െവേമായിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വാഴയർ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2020 -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 ൈഫസല െക സി മകള 59

2 അബറഹിമാൻ െക സി മകന 54

3 ഇബാഹിം െക സി മകന 51

4 മനീറ െക സി മകള 48

5 സമയ െക സി മകള 46

6 നജീബ െക സി മകള 45

7 യാസിർ െക സി മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ െക ഭാര് 48

2 സമയ ടി  െക മകള 30

3 മഹമദ റിസവാൻ ടി െക മകന 20
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:സി 2 8001 / 2021 17-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   വാഴയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടിരായിൻ മകൻ മഹമദ  കാരാട

പറമ് കനികാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  വാഴയർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ മകൻ അഷറഫ െക , കാരാട പറമ് കനികാട് വീടിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2019 -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. 

 
:സി 2  8005 / 2021 17-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   വാഴയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പറേങാടൻ മകൻ േവലായധൻ

പതേകാട  നമതലത്  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴയർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന േവലായധൻ മകൻ ബാബരാജൻ െക ,

പതേകാട നമതലത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വാഴയർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 

4 മഹമദ റിസാൽ ടി െക മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 69

2 അബൾ അസീസ െക മകന 53

3 ജമീല മകള 51

4 സനബി മകള 43

5 സാബിറ െക മകള 43

6 അഷറഫ െക മകന 40

7 ശബ െക മകള 37

8 ൈഫസൽ െക മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി എ ഭാര് 74

2 േപമരാജ െക മകന 47

3 ബാബരാജൻ െക മകന 54

4 കഷദാസൻ െക മകന 51

5 മേനാജകമാർ െക മകന 46
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:സി 2 8006/ 2021 17-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   വാഴയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനകടി മകൻ കട എന രാമൻ

പതേകാട പനേകാടൻ പളിയാളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴയർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാമൻ മകൻ ശശീനൻ , പതേകാട

പനേകാടൻ പളിയാളി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വാഴയർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2010 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര് കല്ാണി പി

16 -6 -2018 -ൽ മരണെപട . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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 ജാനകി െക സി മകള 72

2 ശീധരൻ മകന 70

3 മാളകടി പി മകള 64

4 രാധാകഷൻ പി മകന 58

5 ശശീനൻ മകന 54
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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2-7365/2021   01-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏനികടി പീലിപറത് മകൻ സലാ

ം പീലിപറത്     കാരപറമ് വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളികല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബൾകീസ   , കാരപറമ് വീടിൽ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-12-2018 -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. 

 
:സി 2-7705/2021    07-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണിെമായ മകൻ മഹമദകടി

പളികൽ അകരേകാഴിപറം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പളികല വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദകടി  മകൻ ൈസതലവി ,

പളികൽ അകരേകാഴിപറം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പളികല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബൾകീസ ഭാര് 40

2 മഹമദ ഷാമിൽ മകന 6

3 മഹമദ ഷാബിത് പീലിപറത് മകന 3

4 കഞിപാതമ പീലിപറത് അമ 81

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസതലവി മകന 55

2 സൈലമാൻ മകന 48

3  ൈസനബ മകള 54

4 നബീസ മകള 47

5 ഫാതിമ മകള 40

6 സഹറാബി മകള 39
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:സി 2-7706/2021    07-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െമാറയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലവികടി മകൻ അബള സി െക

 േമാങം  വളപിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െമാറയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബള സി െക മകൻ ഷാമിലി സി െക ,

േമാങം വളപിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െമാറയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:സി 2-7715/2021   07-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െചറകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞടി മകൻ ജയപകാശ എം

പളികൽ  േസാപാനം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറകാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയപകാശ ഭാര് ഷബിത പി , പളികൽ

േസാപാനം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചറകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2-8002/2021    07-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   കഴിമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ നായർ മകൻ രാമചന

ൻ പി  ടി  കഴിമണ തങം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇസത് വി പി അമ 75

2 ഷാഹിന പി െക ഭാര് 43

3 ഷാമിൽ സി െക മകന 20

4 ഷംലി സി െക മകള 16

5 ഷൻസ സി െക മകള 9

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷബിത പി ഭാര് 41

2 േറാഷിത് എം മകന 21

3 ഹദ് എം മകള 18

4 അനീന എം മകള 16

5 കഞമ എം അമ 84
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഴിമണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാമചനൻ പി ടി ഭാര് ജയ പതകര ,

കഴിമണ തങം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കഴിമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയ പതകര ഭാര് 52

2 ആതിര പി മകള 26

3 ചിതിര പി മകള 25
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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-8009/2021 17-09-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില   വാഴയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാതകടി  മകൻ മാധവൻ

അഴിഞിലം  പലാലയിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴയർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േദവകി , അഴിഞിലം പലാലയിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2018-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. 

 
:സി2-8010/2021 17-09-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില   വാഴയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െവലായധൻ നായർ മകൻ

ക്ാപറൻ  നാരായണൻ സി െക എന സി െക എൻ നായർ  പതേകാട ആയിഷാന േകാപിയത് വീടിൽ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴയർ

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീേദവി എം , പതേകാട ആയിഷാന വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വാഴയർ  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

10-2020-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി ഭാര് 71

2 സധാകരൻ പി പി മകന 44

3 ശീജ മകള 41

4 ഷീബ പി പി മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി എം ഭാര് 72

2 മേനാജ എം മകന 48

3 ലത മേനാജ നായർ മകള 45

4 ജാനകിയമ സി െക അമ 99
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:സി2-8088/2021 17-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െനടിയിരപ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ മകൻ കഞഹമദ

കറപത്  േചകമരകാരകത്  െപരംെതാടി   വീടിൽ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടിയിരപ്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഞഹമദ

മകൻ ഷബീർ സി എം , കറപത് െപരംെതാടി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െനടിയിരപ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-11-2015-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. 

 
:സി2-8121/2021 17-09-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില    േചേലമ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കഞാമ  ഹാജി  മകൻ

ബീരാൻേകായ െനേലാളി  േചേലമ െനേലാളി പലികൽ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലമ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബീരാൻേകായ

മകൻ ൈസനൽ ആബിദ , േചേലമ െനേലാളി പലികൽ വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   േചേലമ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021-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 േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-8123/2021 17-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജാബി ഭാര് 71

2 മഹമദ മസഫ സി എം മകന 51

3 ശഹർബാന സി എം മകള 48

4 നഹീമദീൻ സി എം മകന 47

5 കമർബാന സി എം മകള 44

6 ഷബീർ സി എം മകന 36

7 ഷമീർ സി എം മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അസാബി (രണാം ഭാര്) ഭാര് 44

2 ജസീന എൻ മകള 40

3 ഫസീല മകള 34

4 സാബിറ മകള 36

5 ഷമീന എൻ മകള 32

6 ൈസനൽ അബിദ മകന 29
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 െകാേണാടി താലകില   േചേലമ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കട്യാലി മകൻ ചീരംകളങര

ഇബാഹിം   േചേലമ  ബദരിയ  മനസിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലമ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഇബാഹിം മകൻ

മഹമദ ഹനീഫ സി െക , േചേലമ ബദരിയ മനസിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േചേലമ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2001-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. 

 
:സി2-8124/2021 17-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില  േചേലമ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതീൻകടി മകൻ അബൾ

ഖാദർ  ഹാജി    പലിപറമ്  മലയിൽ  േകാടായി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലമ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൾ  ഖാദർ

ഹാജി മകൻ മഹമദ അബറഹിമാൻ  േചേലമ േകാടയിൽ വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   േചേലമ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2020-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. 

 
:സി2-8046/2021 15-09-2021
 
  െകാേണാടി  താലകില  െചറകാവ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടൻ എന ചിനപ ഭാര

യ കഞിെപണ്  സമരണ നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറകാവ  വിേലജില   പേരതയെട മകന രവീനൻ വി  േബാധിപിച അേപക

െചറകാവ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ഹനീഫ സി െക മകന 60

2 ആയിഷാബി സി െക മകള 57

3 മഹമദ ആഫി സി െക മകന 47

4 നഫീസ (27-10-2017-ന മരണെപട) ഭാര് 0

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമകൽസ മകള 56

2 ൈസനബ കകാടീരി മകള 53

3 സൈബദ മലയിൽ േകാടായി മകള 51

4 ഹലീമ മകള 49

5 മഹമദ അബറഹിമാൻ െക മകന 47

6 ആമിനകടി െക മകള 46

7 സഹറ മകള 44
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-11-2004-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. 

 
:സി2-8517/2019 15-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില  േചേലമ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലി ഭാര് ബിയകടി  ൈവലാട്

കാടാളി വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചേലമ വിേലജില   പേരതയെട മകന അബളകടി േബാധിപിച അേപക  േചേലമ  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-

05-1998-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. 

 
:സി2-8601/2021 16-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   െമാറയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനദീൻ പി മകൻ ശാഹൽ

ഹമീദ  പളികൽ   ഒഴകർ  നിഷാന്  മൻസിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െമാറയർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷാഹൽഹമീദ

പളികൽ ഭാര് സനീറ പി െക  ഒഴകർ നിഷാന് മൻസിൽ വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   െമാറയർ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2021-ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രവീനൻ വി മകന 75

2 ജയലകി മകള 59

3 കനകവലി മകള 53

4 ബിേജഷ മരണെപട മകൾ പകാശിനിയെട
മകൻ

പൗതൻ 39

5 ജയബിനി മരണെപട മകൾ
പകാശിനിയെട മകൾ

പൗതി 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമകടി മകള 58

2 മഹമദകടി വി െക മകന 56

3 ആയിഷ മകള 53

4 അബളകടി മകന 52

5 ആസ് വി െക മകള 49

6 ൈസദൽ ആബിദ വി െക മകന 48

7 ആമിന മകള 47
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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 ബിയാതടി സി ടി അമ 81

2 സനീറ പി െക ഭാര് 38

3 മഹമദ ഹനീൻ പി മകന 16

4 രിസ പി മകള 11
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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 -8003 / 2021 17-09-2021
 
 െകാേണാടി താലകില   വാഴയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകായാലി മകൻ അഹമദേകായ

,പതേകാട മണിയിൽപറമ്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഹമദേകായ  മകൻ മഹമദ റാഫി എം

, പതേകാട മണിയിൽപറമ് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വാഴയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 താഹിറ പി ഭാര് 56

2 മഹമദ റാഫി എം മകന 39

3 ഫൗസിയ എം മകള 38
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