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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-8950/2021 23-11-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   അരിയൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ െക  േകാലകൽ

പതിയലത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന മസഫ  േബാധിപിച അേപക   അരിയൂർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-01-2018  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമകടി ഭാര് 75

2 ആമിനകടി മകള 53

3 േകായകടി മകന 50

4 ഷരീഫ മകള 48

5 മസഫ  േകാലകൽ മകന 47

6 യസഫ മകന 45

7 മഹമദ സലീം മകന 42

8 ഫൗസിയ െക മകള 40

9 മഹമദ സകീർ മകന 38

10 മഹമദ അസലം മകന 33

11 റാബിയ മകള 30
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സി2- 3865/ 21

27/07/21    തിയതിയിലെ� കേ�രള ഗസറ്്റ 30 (  പാർട്്ട III  വാ�്യം X)  �മ്മീ
        ഷണകേ�റ്്റ ഓഫ് �ാൻഡ ്് �വന്യൂ വിഭാഗത്തിൽ സപ്പ്�ിലെ%ന്റ�ി കേപജ ്് നമ്പർ 77 

  പ്രസി ദ്ധീ�രിച്ച സി2- 3865/21     നമ്പർ പരസ്യത്തിൽ പകേരതലെന്റ അവ�ാശി�ളിൽ
   �ര ്് % നമ്പർ 4  ന്    പകേരതനു%ായുള്ള ബന്ധം ' %�ൻ '   എന്നത് '%�ൾ '  എന്ന്

 തിരുത്തി വായികേ4ണ്ടതാണ്

തഹസിൽദാർ

സി2- 8618/ 21

02/11/21     തിയതിയിലെ� കേ�രള ഗസറ്്റ 43 (  പാർട്്ട III  വാ�്യം X)  �മ്മീ
        ഷണകേ�റ്്റ ഓഫ് �ാൻഡ ്് �വന്യൂ വിഭാഗത്തിൽ കേപജ ്് നമ്പർ 10316  പ്രസി
 ദ്ധീ�രിച്ച സി2- 8618/21       നമ്പർ പരസ്യത്തിൽ പകേരതലെന്റ അവ�ാശി�ളിൽ �ര ്് %

 നമ്പർ 1  ന്    പകേരതനു%ായുള്ള ബന്ധം ' %�ൻ '   എന്നത് 'ഭാര്യ'   എന്ന് തിരുത്തി
വായികേ4ണ്ടതാണ്

തഹസിൽദാർ
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സി2- 8070/ 21

09/11/21    തിയതിയിലെ� കേ�രള ഗസറ്്റ 44 (  പാർട്്ട III  വാ�്യം X)  �മ്മീ
        ഷണകേ�റ്്റ ഓഫ് �ാൻഡ ്് �വന്യൂ വിഭാഗത്തിൽ കേപജ ്് നമ്പർ 11471  പ്രസി
 ദ്ധീ�രിച്ച സി2- 8070/21       നമ്പർ പരസ്യത്തിൽ പകേരതലെ( അവ�ാശി�ളിൽ �ര ്് മ

 നമ്പർ 8     കേ,ർത്്ത കേപര് 'ഇത്തീര്യം' (14/12/2005  ന് മരണലെ.ട്ടു)   പകേരതനുമായുള്ള
 ബന്ധം 'മാതാവ് '  എന്നും,   പകേരതലെ( കേപര് 'പാ�മുറ്റത്്ത മുഹമ്മദ് �ുട്ടി ലെവള്ളിമുക്്ക ' 
  എന്നത് 'പാ�മുറ്റത്്ത മുഹമ്മദ് �ുട്ടി ലെവളിമുക്്ക '   എന്ന് തിരുത്തി വായികേക്കണ്ടതാണ്

തഹസിൽദാർ

സി2- 7818/ 21

09/11/21    തിയതിയിലെ� കേ�രള ഗസറ്്റ 44 (  പാർട്്ട III  വാ�്യം X) 
        �മ്മീഷണകേ�റ്്റ ഓഫ് �ാൻഡ ്് �വന്യൂ വിഭാഗത്തിൽ കേപ ജ ്് നമ്പർ  11471 

 പ്രസിദ്ധീ�രിച്ച സി2- 7818/21     നമ്പർ പരസ്യത്തിൽ പകേരതലെ( അവ�ാശി�ളിൽ �ര
  ്് മനമ്പർ 2   കേ,ർത്്ത കേപര് 'മുഹമ്മദ് ഹാജി' (26/07/2005  ന് മരണലെ.ട്ടു)  

  പകേരതനുമായുള്ള ബന്ധം 'മ�ൻ'  എന്നും,   �ര ്് മനമ്പർ 3     കേ,ർത്്ത കേപര്
'ഹൈഹദ്കേരാസ് ' (08/06/1996  ന് മരണലെ.ട്ടു)    പകേരതനുമായുള്ള ബന്ധം 'മ�ൻ'  

 എന്നും വായികേക്കണ്ടതാണ്.

തഹസിൽദാർ

സി2- 7037/ 21

23/11/21    തിയതിയിലെ� കേ�രള ഗസറ്്റ 46 (  പാർട്്ട III  വാ�്യം X) 
       �മ്മീഷണകേ�റ്്റ ഓഫ് �ാൻഡ ്് �വന്യൂ വിഭാഗത്തിൽ കേപജ ്് നമ്പർ  13857 പ്രസിദ്ധീ

 �രിച്ച സി2- 7037/21     നമ്പർ പരസ്യത്തിൽ പകേരതലെ( അവ�ാശി�ളിൽ �ര ്്മനമ്പർ
6   കേ,ർത്്ത കേപര് 'മങ്ങാടൻ �മ്മത്�ുട്ടി ' (06/08/2011  ന് മരണലെ.ട്ടു)  

  പകേരതനുമായുള്ള ബന്ധം 'മ�ൻ'    എന്ന്  വായികേക്ക ണ്ടതാണ്.

തഹസിൽദാർ

സി2- 7516/ 21

16/11/21    തിയതിയിലെ� കേ�രള ഗസറ്്റ 45 (  പാർട്്ട III  വാ�്യം X) 
      �മ്മീഷണകേ�റ്്റ ഓഫ് �ാൻഡ ്് �വന്യൂ വിഭാഗത്തിൽ കേപജ ്് നമ്പർ 12617-12618 

  പ്രസിദ്ധീ �രിച്ച സി2- 7516/21     നമ്പർ പരസ്യത്തിൽ പകേരതലെ( അവ�ാശി�ളിൽ
 �ര ്്മനമ്പർ 2    ‘ലെ( വയസ്്സ 26 '   ‘എന്നത് 36'    എന്ന് തിരുത്തി വായികേക്കണ്ടതാണ് . 

തഹസിൽദാർ
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-8785/2021 12-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ കഴിയൻ തടതിൽ  കഴിയ

ൻ തടതിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    തിരരങാടി  വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ കഞിമഹമദ ,  ,  േബാധിപിച അേപക

തിരരങാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2020  -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:സി2-8936/2021 20-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െതനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരകാർ  എടകണതിൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െതനല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിഹാബദീൻ  േബാധിപിച അേപക   െതനല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-2014  -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 ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ടി സൈലഖ മകള 64

2 സഫിയ മകള 61

3 നഫീസ സേഹാദരി 75

4 കഞിപാതമ സേഹാദരി 57

5 കഞിമഹമദ സേഹാദരൻ 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 68

2 ബിയമ ഇ െക മകള 52

3 െമായീൻകടി മകന 50

4 ആസ് മകള 48

5 അബൾ നാസർ മകന 46

6 ൈഖറനീസ ഇ െക മകള 44
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7 ൈസഫനീസ മകള 42

8 ഫൗസിയ മകള 38

9 യസഫ എടകണതിൽ മകന 36

10 ഷിഹാബദീൻ എടകണതിൽ മകന 33

11 ജംഷീറ എടകണതിൽ മകള 32

12 മഹസിന മകള 29

13 തസലീന ഇ െക മകള 25

16918 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-9743/21 10-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ െക പി   കിഴകെന പരക

ൽ   ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളികന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിസാർ,  കിഴകെന പരകൽ  ഹൗസ  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന   31-01-2021  -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. 

 
നമര:സി2-8974/21 10-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   എടരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതീൻ  കഴങിൽ  ഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എടരിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഖദീജ,  കഴങിൽ  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   എടരിേകാട വിേലജ

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

09-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീപാതകടി ഭാര് 68

2 കഞേമാൾ മകള 48

3 സാജിത മകള 45

4 നിസാർ മകന 41

5 സഫറ മകള 38

6 സൗജത് മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞീവി ഭാര് 73

2 ഖദീജ മകള 56

3 ആയിശ മകള 51

4 ഏനടി മകന 60
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നമര:സി2-9758/21 10-12-2021
 
  തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള സലീന മൻസിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േതഞിപലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഫിേറാസ വി പി, സലീന മൻസിൽ , േബാധിപിച അേപക   േതഞിപലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    17-10-2021  -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:സി2-9752/21 10-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷകടി െക  െകാടകാടകത്

 ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളികന് വിേലജില   പേരതയെട മകന കമ,  െകാടകാടകത്  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക

വളികന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2016  -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. 

 

5 സാജിത മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  േസായ ഭാര് 78

2 നജമ വി പി മകള 57

3 ഫിേറാസ വി പി മകന 53

4 ആസിഫ വി പി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമ മകന 68

2 ഫാതിമകടി മകള 57
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -8859/ 2021 12-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ എം  മലയിൽ ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പരപനങാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാന , , േബാധിപിച അേപക   പരപനങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2021  -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. 

 
നമര:സി 2 -8953/ 2021 23-11-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   അരിയൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബമണ്ൻ  സംഗീത വില

പാതിരാട്  വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അരിയൂർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയലക്മി വി എം , , േബാധിപിച അേപക   അരിയ

ൂർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

്  ടിയാന    08-05-2021  -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:സി 2 -9537/ 2021 24-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷകടി  ചകാൻ േമേലാടി

ൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന ഭാര് 53

2 പിൻസി എം മകള 31

3 ശരത് എം മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയലക്മി വി എം ഭാര് 58

2 സജിത മകള 35

3 സംഗീത മകള 31
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സർടിഫികറിനായി   തിരരങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന യനസ , ചകാൻ േമേലാടിൽ , േബാധിപിച അേപക

തിരരങാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2020  -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:സി 2 -9054/ 2021 24-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി എ പി  ആതപളിക

ൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളികന് വിേലജില   പേരതയെട മകന സത്ൻ എ പി , , േബാധിപിച അേപക   വളികന്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-09-2020  -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:സി 2 -9055/ 2021 24-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   ഊരകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  കലൻ ഹൗസ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഊരകം

വിേലജില   പേരതനെറ മകന സിദീഖ  കലൻ , ,  േബാധിപിച അേപക   ഊരകം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബശ മകള 43

2 സമീറ മകള 42

3 സൈലഖ മകള 37

4 സലീന ചകാൻ േമേലാടിൽ മകള 35

5 യനസ ചകാൻ േമേലാടിൽ മകന 30

6 മഹമദ അഷറഫ സി എം മകന 26

7 തിതികടി വി സി മാതാവ 84

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്ൻ എ പി മകന 65

2 പഭ എ പി മകള 57

3 മരളീധരൻ എ പി മകന 56

4 അജിത എ പി മകള 54
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 -8867/ 2021 18-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ  െപരവേഞരി  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മനിയർ

വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉണികഷണൻ െനചികാട്  ,  ,  േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-11-1995 -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 മറിയമ ഭാര് 60

2 ഷംസദീൻ (12-07-2021-ന മരണെപട) മകന -

3 സിദീഖ കലൻ മകന 42

4 നസറത് മകള 39

5 ജൈബരിയ മകള 37

6 ഹലീഫാബി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിനമ െനചികാട് (10-06-2011-ന മരണെപട) ഭാര് -

2 ദാകായണി എൻ മകള 57

3 േദവദാസൻ െനചികാട് മകന 56

4 രാധാകഷണൻ മകന 52

5 രാധാമണി മകള 49

6 ശ്ാമള എൻ മകള 45

7 ഉണികഷണൻ െനചികാട് മകന 42
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -8931/ 2021 18-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െതനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി പി ഹൈസൻഹാജി  വാണിയം

പീടിേയകൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതനല വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബദൾ ലതീഫ , , േബാധിപിച അേപക   െതനല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-02-2003  -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:സി 2 -8972/ 2021 23-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയകടി റി പി  അകബർ നിവാസ

്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േതഞിപലം വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ സഫവാൻ , , േബാധിപിച അേപക   േതഞിപലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2017 -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. 

 
നമര:സി 2 -6713/ 2021 23-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   എടരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിനകടി  േപാകാട് വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ഭാര് 67

2 അബദൾ ലതീഫ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മമദ കളിയിൽ (28-09-2021-ന മരണെപട) ഭരതാവ -

2 സീലിയാബി െക മകള 46

3 മഹമദ സബാഹ മകന 37

4 മഹമദ സഫവാൻ മകന 30
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എടരിേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള റംലത്  ,  ,  േബാധിപിച അേപക   എടരിേകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-03-2021 -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:സി 2 -9005/ 2021 24-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞഹമദ കടി  ൈതകാടൻ

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരരങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഷാഫി , , േബാധിപിച അേപക   തിരരങാടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-08-2019  -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. 

 
നമര:സി 2 -8858/ 2021 12-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എം ബിന  കാഞിരേശരി

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പരപനങാടി  വിേലജില   പേരതയെട  ഭരതാവ ജയരാജൻ െക ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

പരപനങാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംലത് മകള 54

2 അബദനസീർ പി മകന 49

3 റസിയ മകള 45

4 സമീറ മകള 38

5 മംതാസ മകള 33

6 ജംസീറ മകള 37

7 ഷരീഫ പി മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിചമ ഭാര് 67

2 മഹമദ ഷാഫി മകന 51

3 സൽമ മകള 48

4 ഹബീബ അലി മകന 45

5 ഫാതിമ ൈശല മകള 39

6 സലീന ടി െക മകള 36

7 ഷമീറ അഹമദ മകള 31
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021  -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 ജയരാജൻ െക ഭരതാവ 60

2 അഖിൽ െക മകന 30

3 അഭിത െക മകള 27
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -1325/ 2021 18-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഹാജി  റംലത് മൻസിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകള റംലത് , , േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-01-1997  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 64

2 റംലത് മകള 49

3 അസാബി മകള 46

4 ബഷറ െക ടി മകള 43

5 നസീറ മകള 37

6 ഫൗസിയ നേലടത് മകള 35

7 പാതമാമ എം െക (27-07-2016-ന മരണെപട) മാതാവ -

8 മഹമദ (പിതസേഹാദര പതൻ) മകന 71

9 െമായതീൻ  (പിതസേഹാദര പതൻ) മകന 62

10 ഉസൻകടി ഹാജി  (പിതസേഹാദര പതൻ) മകന 69

11 അലവി  (പിതസേഹാദര പതൻ) മകന 60

12 അബദൽ ഖാദർ നേലടത്  (പിതസേഹാദര പതൻ) മകന 60

13 മസതഫ നേലടത് (പിതസേഹാദര പതൻ) മകന 30

14 മഹമദകടി  (പിതസേഹാദര പതൻ) മകന 72
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2-8942/2021 22-11-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   അരിയൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖദീജ ,  പളിയാളി  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അരിയൂർ വിേലജില   പേരതയെട മകന റഫീഖ പി , , േബാധിപിച അേപക   അരിയൂർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാന

ിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2019 -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: സി2-89452021 22-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   അരിയൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   സതീേദവി എം , മടേതരികണ

ടി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അരിയൂർ വിേലജില   പേരതയെട മകന ശശികമാർ എം , ,  േബാധിപിച അേപക   അരിയൂർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    13-04-2021 -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:സി2-8944/ 2021 22-11-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   അരിയൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    സധാകരൻ  ടി  ,  െതാട

ടിയിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മസഫ പളിയാളി മകന 44

2 റഫീഖ പി മകന 42

3 ഫിേറാസ പി മകന 40

4 മൻസർ പളിയാളി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര മകള 57

2 ശശികമാർ എം മകന 54

3 മിനി എം മകള 53
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സർടിഫികറിനായി   അരിയൂർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  വൽസല  േബാധിപിച അേപക   അരിയൂർ വില

്േലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 20-03-2015 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-8929/2021 18-11-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   േവങര വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഭദ  ,   പാറയിൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േവങര വിേലജില   പേരതയെട മകന മേഹഷേബാധിപിച അേപക   േവങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:സി2-8868/2021 18-11-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞഹമദ  മണകടവൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സൈലമാൻ മണകടവൻ , , േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-11-1989 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഭാര് ആമിന മലയിൽ കണേഞരി      13-3-2019-നം മകൻ കഞിമഹമദ 13-4-2021-നം മരണെപട . 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 വൽസല ഭാര് 50

2 േമഘ ടി മകള 28

3 ഗൗതം ടി മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിശാലാകി മകള 56

2 സരസ്തി മകള 50

3 ലീല മകള 47

4 ബാലകഷൻ മകന 45

5 രജനി മകള 43

6 മേഹഷ മകന 40
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ മകള 59

2 കഞിെമായീൻ കടി മണകടവൻ മകന 58

3 ജമീല മകള 56

4 ൈസദലവി മകന 52

5 ബീപാതമ മകള 49

6 സൈലമാൻ മണകടവൻ മകന 47

7 അബൽ സലീം എം മകന 44

8 മജീബ റഹമാൻ മകന 41
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-8943/ 2021 22-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   അരിയൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ     നിർമല എൻ എം ,  നമിടി

മണിൽ വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അരിയൂർ വിേലജില   പേരതയെട മകള നീരജ എൻ എം , , േബാധിപിച അേപക   അരിയൂർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-03-2010  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭർതാവ നമിടി മണിൽ രാമൻ       26-11-2013-ന മരണെപട . അതനസരിച

് 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:സി2-8946/ 2021 22-11-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   അരിയൂർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രംഗനാഥൻ ദരയിൽ ,  ദ

രയിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അരിയൂർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജിഷി  േബാധിപിച അേപക   അരിയൂർ വിേലജ ഓഫീ

സര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-

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:സി2-8934/2021 20-11-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   െതനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസതലവി ,  നനമ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െതനല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഖദീജ േബാധിപിച അേപക   െതനല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നീരജ എൻ എം മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിഷി ഭാര് 49

2 നീത മകള 28

3 നിതിൻ ആർ നാഥ മകന 23
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വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:സി2-8973 / 2021 23-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ      മമദ കളിയിൽ ,  അകബർ

നിവാസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതഞിപലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ സഫവാൻ  േബാധിപിച അേപക   േതഞിപലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന     28-09-2021  -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:സി2 -8951/ 2021 23-11-2021
 
  തിരരങാടി താലകില   അരിയൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    കഷൻ െക  ,  കാവകളത

്തിൽ ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അരിയൂർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശിബി െക േബാധിപിച അേപക   അരിയൂർ വില

്േലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

  23-11-2019 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ഭാര് 53

2 ഹസീന മകള 35

3 ഉമഹബീബ മകള 30

4 മഹമദ അലി ജൗഹർ നനമ മകന 26

5 മബശിർ മകന 23

6 ൈസനബ മാതാവ 66

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീലിയാബി െക മകള 46

2 മഹമദ സബാഹ മകന 37

3 മഹമദ സഫവാൻ മകന 30

4 നർജഹാൻ െക                                    രണാം ഭാര് 44
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി എ പി ഭാര് 56

2 ശിബി െക മകന 36

3 ബിബിൻ െക മകന 33
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-8949/ 2021 23-11-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   അരിയൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംേഗഷ,  െതാടിയിൽ ഹ

ൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 അരിയൂർ വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ പതാവതി  ടി  േബാധിപിച അേപക   അരിയൂർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2021 -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:സി2-8933/2021 20-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െതനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലികടി  കനെതാടി ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െതനല വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബ സലാം , , േബാധിപിച അേപക   െതനല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഭാര്  ബിയടി  20-7-2021-ന  മരണെപട  .  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:സി2-8932/2021 20-11-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   െതനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ  െനചികാടൻ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െതനല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കഞീവി കടകിേയങൽ  േബാധിപിച അേപക   െതനല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    30-07-2011 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി ടി മാതാവ 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആസ് പി െക മകള 45

2 അബ സലാം മകന 39
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മാതാവ കതിയാമ െനചികാടൻ 27 -6 -2018-ൽ മരണെപട . 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:സി2-8835/2021 12-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തേറാൽ ലീല , തേറാൽ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വളികന് വിേലജില   പേരതയെട മകള അജിത കമാരി ,  ,  േബാധിപിച അേപക   വളികന് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    12-12-1994 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഭർതാവ അചയതൻ തേറാൽ 20-1-2011-ന  മരണെപട  .  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:സി2-8860/2021 12-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞഹമദകടി , കാളങാടൻ ഹൗസ

് ,ആഫിയ വില  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആദിൽ അഹമദ െക , , േബാധിപിച അേപക   മനിയർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-08-2018  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞീവി കടകിെയങൽ ഭാര് 63

2 ൈസനബ എൻ മകള 45

3 മഹമദ റാഫി മകന 38

4 നജീബ മകന 33

5 സമീന െനചികാടൻ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രജനി മകള 54

2 േഹമലത മകള 53

3 അജിത കമാരി മകള 51

4 മരളീധരൻ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:സി2-8952/ 2021 23-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   അരിയൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനി ,  കാവകളതിൽ ഹ

ൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 അരിയൂർ വിേലജില   പേരതയെട മകന സേരഷകമാർ , ,  േബാധിപിച അേപക   അരിയൂർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    04-08-2005 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  ഭർതാവ ദാേമാദരൻ 1-7-2016-ന മരണെപട . 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. 

 

1 ഫാതിമ െക മാതാവ 92

2 ഫാതിമ െക പി ഭാര് 54

3 ആദിൽ അഹമദ െക മകന 31

4 സിനിയ മകള 34

5 ബിനിയ മകള 34

6 സാദിയ െക മകള 37

7 നാദിയ െക മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷകമാർ മകന 53

2 സമിതകമാരി െക മകള 51

3 സനിത മകള 49
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-8754/2021 12-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   കണമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകായകടി ഹാജി പളാട് , പളാട

്  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മജീബ റഹാൻ േബാധിപിച അേപക   കണമംഗലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-08-2019  -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. 

 
നമര:സി2-8861/2021 12-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിയകടി പടിഞാെറ പീടിേയകൽ

തകയിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷറഫദീൻ പി പി േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

10-2018  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദിയമ ഭാര് 69

2 മമീരികടി മകള 48

3 ഷരീഫ മകള 46

4 സാബിറ മകള 44

5 മജീബ റഹാൻ മകന 41

6 റിയാസ മകന 39

7 നൗഫൽ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറാബി മകള 49

2 അബൽ ഗഫർ പി പി മകന 45

3 ഷറഫദീൻ പി പി മകന 43
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നമര:സി2-8753/2021 12-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   കണമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കട്ാലി,  കേണത് ,േകാരാത്

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ ഖാദർ േബാധിപിച അേപക   കണമംഗലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന     07-10-2020  -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:സി2-8762/ 2021 12-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ  വലിയപീടിേയക

ൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരരങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഷാഫി , , േബാധിപിച അേപക   തിരരങാടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന     22-03-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ആദ് ഭാര് 1 -2-2016 -ന മരണെപട .  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. 

 

4 അലി ൈഫസൽ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീഫാതിമ ഭാര് 74

2 ൈമമന െക മകള 54

3 റംല മകള 46

4 ഉമ ആയിഷ മകള 43

5 അബൽ ഖാദർ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ഷാഫി മകന 36

2 റബീയത് മകന 34

3 അമീൻ മകന 30

4 റാബിയ വി പി മകള 26

5 ൈഹറനീസ                                      രണാം ഭാര് 38

6 ജബീന വി പി മകള 17
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-8874/2021 18-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െതനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിെമായതീൻ,  വടകയിൽ ഹൗസ

്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െതനല വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബദൾ ഗഫർ   വി െക    േബാധിപിച അേപക   െതനല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2018 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-8930/2021 18-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െതനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദറഹമാൻ,  െനചികാടൻ ഹൗസ

്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െതനല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആസ് , െനചികാടൻ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   െതനല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-10-2020 -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:സി2-8937/2021 22-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമമന ഭാര് 63

2 അബദൾ ഗഫർ   വി െക മകന 43

3 ഉമകൽസ മകള 41

4 സമീറ   വടകയിൽ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആസ്         (ആദ് ഭാര്) - 53

2 ൈസനബ  (രണാം ഭാര്) - 40

3 നജീബ മകന 36

4 നജീമ  എൻ െക മകള 31

5 നസീബ  എൻ െക മകള 26
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 തിരരങാടി താലകില   െതനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തിതീമ   കാളമ,  കാളമ  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െതനല വിേലജില   പേരതനെറ മകന െമായതീൻകടി , കാളമ  ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   െതനല വിേലജ

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

03-2017  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-8938/2021 22-11-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   െതനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ,  നമ്ാരത്  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െതനല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷ, നമ്ാരത് ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   െതനല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-01-2018 -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:സി2-8939/2021 22-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   നനമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   പാടേശരി ശയമ,  കാടപറമിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നനമ വിേലജില   പേരതയെട മകന മസഫ, കാരാൻ കണിൽ ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   നനമ വിേലജ

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിശമ മകള 66

2 പാതമ  ഇരമിളി മകള 63

3 െമായതീൻകടി മകന 60

4 ഖദീജ മകള 57

5 നബീസ  പി മകള 51

6 മസ മകന 31-7-2020-
ന

മരണെപട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷ ഭാര് 53

2 പജീഷ നമ്ാരത് മകന 32

3 പവിത നമ്ാരത് മകള 29

4 പജിത്േമാൻ നമ്ാരത് മകന 26
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11-2014  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-8941/2021 22-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   അബറഹിമാന നഗര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദകടി,  ഷാരത

്  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അബറഹിമാന നഗര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മജീബ റഹമാൻ, ഷാരത് ഹൗസ, േബാധിപിച

അേപക   അബറഹിമാന നഗര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2000 -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:സി2-8863/2021 16-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അവറാൻകടി ഹാജി,  േചനാട് പറമ

്  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന നസീം ഫസിലി, േമേചരി ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക

മനിയർ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2017  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മസഫ മകന 53

2 കഞവറാൻകടി കാരാൻകണിൽ മകന 48

3 മഹമദകടി മകന 66

4 കദീജ മകള 62

5 ആയിശകടി െക മകള 56

6 തിതികടി മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാത കാളമറമൻ ഭാര് 72

2 ൈമമനത് മകള 54

3 മജീബ റഹമാൻ മകന 47
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ (ആദ് ഭാര്) - 63

2 മഹമദ റാഫി മകന 45

3 ഷാഹൽ ഹമീദ മകന 43

4 നസീം ഫസിലി മകന 41

5 ഹഫസത് മകള 39

6 സീനത് മകള 37

7 നഫീസ (രണാം ഭാര്) - 44

8 മഹമദ മിദലാജ എം മകന 15
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