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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-10932/2021 31-01-2022
 
 െകാേണാടി താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖദീജ. കമാളി, കേചരികളം

(വീട)പളികല (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാൻഡ  റവനയ മാന്ൽ വാല്ം 6 ൽ പാരഗാഫ 236 ൽ

പരാമർശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളികല വിേലജില

പേരതയെട മകന മഹമദ അലി,  ,  േബാധിപിച അേപക   പളികല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2008 -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- 182/2022 31-01-2022
 
 െകാേണാടി താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ കടി. പി.എന ,േകാടതാര

 (വീട)പളികല (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാൻഡ  റവനയ മാന്ൽ വാല്ം 6 ൽ പാരഗാഫ 236 ൽ

പരാമർശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളികല വിേലജില

പേരതനെറ മകന ൈഫസല .പി.എന, , േബാധിപിച അേപക   പളികല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-01-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കടിഹസന മകന 67

2 െമായീന േകായ മകന 61

3 മഹമദ അലി മകന 56

4 സൈലമാന മകന 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി.പാേതയ ഭാര് 70

2 പി.എന .േസാഫിയ മകള 52

3 പി.എന .റസിയ മകള 52

4 ൈഫസല .പി.എന മകന 46

5 േബനസീറ .പി.എന മകള 43
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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2- 11373/2021 31-01-2022
 
  െകാേണാടി  താലകില   വാഴയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ. ചാതകടി,  അയിലാളത്

(വീട),കാരാട പറമ്(പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാൻഡ  റവനയ മാന്ൽ വാല്ം 6 ൽ പാരഗാഫ 236 ൽ

പരാമർശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വാഴയര വിേലജില

പേരതനെറ മകന ബിന. എ,  േബാധിപിച അേപക   വാഴയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-10-2021 -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- 10933/2021 01-02-2022
 
 െകാേണാടി താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കീരന.െക, ചിറകലമാട പറായില

 (വീട)പതര (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാൻഡ  റവനയ മാന്ൽ വാല്ം 6 ൽ പാരഗാഫ 236 ൽ

പരാമർശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളികല വിേലജില

പേരതനെറ മകന ശങരന.െക,  േബാധിപിച അേപക   പളികല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസന.െക ഭാര് 70

2 പബിത.എ മകള 37

3 ബിന.എ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െകാറികടി.െക ഭാര് 77

2 ചിന മകള 58

3 ശങരന.െക മകന 56

4 ഉണി മകന 52

5 രാജന.െക മകന 52

6 സനിലകമാര.െക മകന 43
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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-10224/2021 02-02-2022
 
 െകാേണാടി താലകില   വാഴയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ , കണേഞരി (വീട)കാരാ

ട  പറമ്  (പി.ഒ)  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   േകരള ലാൻഡ  റവനയ  മാന്ൽ വാല്ം  6  ൽ പാരഗാഫ 236  ൽ

പരാമർശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വാഴയര വിേലജില

പേരതനെറ മകള ഉമഹബീബ,  േബാധിപിച അേപക   വാഴയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2015 -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:C2-8670/2021 02-02-2022
 
  െകാേണാടി താലകില   െചറകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി.സി, േകാടാെതാടി

(വീട),ഐകരപടി (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാൻഡ  റവനയ മാന്ൽ വാല്ം 6 ൽ പാരഗാഫ 236 ൽ

പരാമർശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറകാവ വിേലജില

പേരതയെട മകന ജയരാജ.സി,  േബാധിപിച അേപക   െചറകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2020 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഖദീശയി ഭാര് 69

2 ബീഫാതിമ ഭാര് 54

3 റഹത്.പി മകള 40

4 ഉമഹബീബ.എ.െക മകള 37

5 ഖദീജ േമാള മകള 32

6 ഗിയാസദീന .െക മകന 29

7 ഷരീഫ നര .െക മകള 26

8 റാബിയത്. െക മകള 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനിക മകള 70

2 ഹരിദാസന.സി മകന 69
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നമര:C2-5217/2021 02-02-2022
 
  െകാേണാടി  താലകില   േചേലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.ആര. ചനിക, പൗർണമി

(വീട)കാലികറ്  യണിേവഴിറി  (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാൻഡ  റവനയ മാന്ൽ വാല്ം  6  ൽ

പാരഗാഫ 236 ൽ പരാമർശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചേലമ

വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ കമാരന.െക,  േബാധിപിച അേപക   േചേലമ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-11-2016  -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. 

 

3 വലസല േചാലേകാടില മകള 61

4 േമാഹനന .സി മകന 56

5 വിേനാദിനി.സി മകള 53

6 ജയരാജ.സി മകന 53

7 ബിന.വി
(  മരണെപട മകന സത്രാജിനെറ

ഭാര് 46

8 സബിഷ.സി
(  മരണെപട മകന സത്രാജിനെറ

മകള 26

9 സൗമ് .സി
(  മരണെപട മകന സത്രാജിനെറ

മകള 24

10 അമത.സി
(  മരണെപട മകന സത്രാജിനെറ

മകള 21

11 ആനന് രാജ.സി
(  മരണെപട മകന സത്രാജിനെറ

മകന 17

12 ഷിയാസ.സി.എം
(  മരണെപട മകള വാസനിയെട

മകന 40

13 അഭിലാഷ.സി.എം
(  മരണെപട മകള വാസനിയെട

മകന 39

14 രാേഗഷ
(  മരണെപട മകള വാസനിയെട

മകന 36

15 ഷിബിലി
(  മരണെപട മകള വാസനിയെട

മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമാരന .െക ഭരതാവ 80

2 ബീന .െക.സി മകള 48

3 ഷീന .െക.സി മകള 43

5142 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



No. C2-9767/2021                                                                                        03.02.2022                                                                                                                    

   

 

                                            തിരുത്തൽ പരസ്യം  

           28/12/2021 ലെ  51- നമ്പർ കേരള ഗസ്റ്റിൽ വാെയം 10 പാർട്ട ് III 

േമ്മീഷണകേറ്റ് ഓഫ് ൊൻഡ് േവനയു വിഭാഗത്തിൽ കപജ് നമ്പർ 18784 ൽ 

പ്പസ്ിദ്ധീേരിച്ച കേൽ നമ്പർ പരസ്യത്തിൽ പകരതയായ സ്ുഹേ എന്നവർ 

േരണലെട്ട തിയ്യതി 16/09/2017 എന്നത് 06/09/2017 എന്്ന തിരുത്തി 

വായികേണ്ടതാണ.്  

              

താെൂേ്ഓഫീസ്്,                                                                            (ഒെ്)                                               

ലോകണ്ടാട്ടി                                                                                തഹസ്ിൽദാർ                                            

 

                   

                                    ,                                                                                    
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