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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2- 10854/2021 05-02-2022
 
  െകാേണാടി  താലകില   െചറകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശാലാകി അമ .പി.സി,

എേളാളതില (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 പഭാകരന .പി.സി,  േബാധിപിച അേപക   െചറകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2020  -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- 10849/2021 07-02-2022
 
 െകാേണാടി താലകില   െകാേണാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീശകടി ഉളാടില ,താഴേതല

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

പരാമർശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാേണാടി വിേലജില

പേരതയെട മകള ആയിഷ, േബാധിപിച അേപക   െകാേണാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2015 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി.സി. േവണേഗാപാലന മകന 69

2 വിജയലകി .പി.സി മകള 66

3 ഹരിദാസന .പി.സി മകന 61

4 പഭാകരന .പി.സി മകന 57

5 ജയകമാര .പി.സി മകന 54

6 ചിത.എം                                                (മരണെപട
മകള ജയശി. പി.സി. എനവരെട
(മരണെപട മകള ജയശി .പി.സി. എനവരെട

മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കദിയമ കടി മകള 66

2 പാതമകടി മകള 62

3 ആയിഷ മകള 58
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4 ഷാഹിദദീന കാരികഴിയില
(മരണെപട മകന മഹമദ കടിയെട

മകന 42

5 ഫാതിമത് സഹറ .െക
(മരണെപട മകന മഹമദ കടിയെട

മകള 40
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Malappuram District

 
Kondotty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2- 944/2022 09-02-2022
 
  െകാേണാടി താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാറമല അമാടി യസഫ,

കിളിനാട (വീട)കമിണിപറമ് (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാൻഡ  റവനയ മാന്ൽ വാല്ം 6 ൽ

പാരഗാഫ 236 ൽ പരാമർശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളികല

വിേലജില   പേരതനെറ മകന അലി പാറമല അമാടി, േബാധിപിച അേപക   പളികല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-09-2013  -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- 943/2022 09-02-2022
 
  െകാേണാടി  താലകില   പളികല വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ആമിനകടി,  പാറമല

അമാടി,കിളിനാട് (വീട)കമിണിപറമ് (പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകരള ലാൻഡ  റവനയ മാന്ൽ വാല്ം 6 ൽ

പാരഗാഫ 236 ൽ പരാമർശികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പളികല

വിേലജില  പേരതയെട മകന അലി പാറമല അമാടി, േബാധിപിച അേപക   പളികല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-12-2014  -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 പാറമല അമാടി റഖിയ മകള 62

2 ബാവ പാറമല അമാടി മകന 60

3 ഫാതിമ. പി.എ മകള 56

4 നഫീസ മകള 53

5 അലി പാറമല അമാടി മകന 50

6 കദീജ. പി.എ മകള 49

7 ആമിനകടി ഭാര് 16/12/2014
ന

മരണെപട

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാറമല അമാടി റഖിയ മകള 62

2 ബാവ പാറമല അമാടി മകന 60
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3 ഫാതിമ. പി.എ മകള 56

4 നഫീസ മകള 53

5 അലി പാറമല അമാടി മകന 50

6 കദീജ. പി.എ മകള 49
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No. C2-7713/2021                                                                           03.02.2022                   

                                                                                                                            

 

                                              തിരുത്തൽ പരസ്യം  

 

           26/10/2021 ലെ  42- നമ്പർ കേരള ഗസ്റ്റിൽ വാെയം 10  പാർട്ട് III 

േമ്മീഷണകേറ്റ് ഓഫ് ൊൻഡ് േവനയു വിഭാഗത്തിൽ കപജ് നമ്പർ 9362 ൽ 

പ്പസ്ിദ്ധീേരിച്ച കേൽ നമ്പർ പരസ്യത്തിൽ പ്േേ നമ്പർ ഒന്നാേതായി 

കേർത്തിട്ടുള്ള അവോശിയുലെ കപര് ോണി.ജി എന്നത് േണി.ജി എന്്ന 

തിരുത്തി വായികേണ്ടതാണ്  

                                 

                                             

താെൂേ് ഓഫീസ്്,                                                                     (ഒപ്പ്)               

ലോകണ്ടാട്ടി                                                                                തഹസ്ിൽദാർ 
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No. C2-8872/2021                                                                           07.02.2022                   

                                                                                                                            

 

                                              തിരുത്തൽ പരസ്യം  

 

           23/11/2021 ലെ  46- നമ്പർ കേരള ഗസ്റ്റിൽ വാെയം 10  പാർട്ട് III 

േമ്മീഷണകേറ്റ് ഓഫ് ൊൻഡ് േവനയു വിഭാഗത്തിൽ കപജ് നമ്പർ 13885 ൽ 

പ്പസ്ിദ്ധീേരിച്ച കേൽ നമ്പർ പരസ്യത്തിൽ പകരതയായ സ്ുഭാഷിണി 

എന്നവർ േരണലെട്ട തിയ്യതി 14/05/2021 എന്നത് 04/05/2021 എന്്ന തിരുത്തി 

വായികേണ്ടതാണ ് 

                                 

                                             

താെൂേ് ഓഫീസ്്,                                                                     (ഒെ്)               

ലോകണ്ടാട്ടി                                                                                തഹസ്ിൽദാർ 
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