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NOTICE

 
നമര:സി2 -7806 /2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി രാമൻ നായർ  നടെതാടി ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

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

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-1983  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഭാര് െപരമയിൽ മാധവികടി അമ 24 -4 -2003 -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:സി 2 -7803 / 2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകായ എം വി  ചാതറമത് ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉൈബദള , , േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-10-2018  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2 -7809 / 2021 18-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത മകള 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹസൻ എം വി മകന 46

2 അബൽ സലീം മകന 43

3 അഹമദ കബീർ മകന 42

4 അബള മകന 37

5 ഉൈബദള മകന 36

6 മഹമദ ഷാഫി എം വി മകന 35

7 സാബിറ മകള 34

8 റൈവദ എം വി മകള 30
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 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കറേതടത് മഹമദ  മാനാടത്

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സൈബർ , , േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-

12-1998  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  ഭാര്  േചാനാരി  ഫാതിമ  1-4-2011  -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 -7805/ 2021 18-10-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില    മനിയർ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കദീജ   മണേലപ  വീടിൽ

ചാതൻപറമത്  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതയെട മകന ഉൈബദള , , േബാധിപിച അേപക

മനിയർ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2014  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭർതാവ േകായ എം വി 12-10-2018 -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 -8354 / 2021 25-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഹമദ മകന 63

2 െമായതീൻ െക മകന 61

3 മറിയമ മകന 56

4 ഹംസ കറേതടത് മകന 54

5 നഫീസ മകള 48

6 സൈബർ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹസൻ എം വി മകന 46

2 അബൽ സലീം മകന 43

3 അഹമദ കബീർ മകന 42

4 അബള മകന 37

5 ഉൈബദള മകന 36

6 മഹമദ ഷാഫി എം വി മകന 35

7 സാബിറ മകള 34

8 റൈവദ എം വി മകള 30

23th November 2021Revenue Department13855
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 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യ സി മമദ  കലറെതാടി ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷറഫദീൻ യ സി ,  ,  േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-11-2007 -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 -7787 / 2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പറേങാടൻ ടി  എറാടയിൽ ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വളികന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാജൻ ടി , , േബാധിപിച അേപക   വളികന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2016  -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 -4234 / 2021 23-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ അരീകാടൻ ഭാര് 76

2 മഹമദകടി യ സി മകന 62

3 സഫിയ യ സി മകള 60

4 റഖിയ മകള 56

5 സഹറാബി മകള 52

6 സൈബദ മകള 53

7 സാബിറ യ സി മകള 49

8 ഖാലിദ യ സി മകന 45

9 ഷംസാദ ബീഗം യ സി മകള 41

10 ഷറഫദീൻ യ സി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാള ഭാര് 72

2 ഉണികഷൻ മകന 54

3 രാജൻ ടി മകന 51

4 സതി ടി മകള 47

5 സനി                     മരണെപട മകൻ മരളിയെട ഭാര് ഭാര് 50

6 അഭിനവ ടി                മരണെപട മകൻ മരളിയെട ഭാര് മകന 16

7 അഷനവ ടി                മരണെപട മകൻ മരളിയെട ഭാര് മകന 15
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 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ബാവ പകാടൻ  വാർേതറി

ൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സഫവാൻ , , േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2 -7037 / 2021 25-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   എടരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മങാടിൽ പവമ  മങാടിൽ

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    എടരിേകാട  വിേലജില    പേരതയെട  പൗതൻ അബൽ ഖാദർ  ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

എടരിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2008  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മകൻ മങാടൻ കമതകടി 6-8-2011-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ ഭാര് 60

2 ആയിഷ എസ മകള 50

3 മഹമദ ഇല്ാസ മകന 47

4 ഹനത് മകള 37

5 സഫവാൻ മകന 33

6 റാഷിദ പകാടൻ മകന 31

7 സമയ പി മകള 29

8 ഷഹീദ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഹു മകന 73

2 കദീജ മകള 69

3 േകായാമ മകന 68

4 െമായതീൻ മകന 62

5 ഇബാഹിംകടി മകന 46

23th November 2021Revenue Department13857
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7789/2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ബി മഹമദ ബഷീർ  ജാസ വില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന ജംഷീർ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 26-01-2021-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:സി2-7758/2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഖിയ െക  ലാർക  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട

ഭരതാവ മഹമദ കടി ടി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 സഹറ ഭാര് 58

2 ജംഷീർ മകന 37

3 ഷറീന പി ബി മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ കടി ടി ഭരതാവ 77

2 ആഷിക മകന 49

3 ലബന ൈതകാടൻ മകള 46

4 രജിത ടി മകന 44
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2 -7787/ 2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പറേങാടൻ ടി  എറാടയിൽ ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വളികന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാജൻ ടി , , േബാധിപിച അേപക   വളികന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2016  -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 മാള ഭാര് 72

2 ഉണികഷൻ മകന 54

3 രാജൻ ടി മകന 51

4 സതി ടി മകള 47

5 സനി ടി    മരണെപട മകൻ മരളിയെട ഭാര് 50

6 അഭിനവ ടി മരണെപട മകൻ മരളിയെട മകന 16

7 അഷനവ ടി മരണെപട മകൻ മരളിയെട മകന 15
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-8067/2021 28-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിളിയൻ  അതാണികൽ ഹൗസ,

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന വാസ , , േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-11-2001  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:സി2-8870/2021 28-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറായി െകാലതി  േകാഴിപറമത

്  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന ചാതൻകടി  േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ    22-07-2011  -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 കണിയമ എന കാളി ഭാര് 71

2 ശങരൻ (15-2-2012 -ന മരണെപട) മകന -

3 വാസ മകന 59

4 ചനൻ മകന 53

5 ചിന എന ചിനമ മകള 52

6 പഭാകരൻ പി മകന 49

7 സനിത പി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചാതൻകടി മകന 75

2 നാഗൻ എന സകമാരൻ (1-12-2020-ന മരണെപട.) മകന -

3 തങ മകള 65

4 കാർത്ായനി മകള 55

5 ചിന മകള 54
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നമര:സി2-8468/2021 28-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഖദീജ  െകാടേശരി ഹൗസ

എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന മഹമദ കടി  േബാധിപിച അേപക   പരപനങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   30-07-2006 -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:സി2-8871/2021 28-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീശ കടി ഹജമ  കറിയിൽ ഹൗസ

 എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന അബദൽ അസീസ െക ടി േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    01-10-2000 -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:സി2-8320/2021 28-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   എടരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈതകാടൻ മഹമദ  ൈതകാട

ൻ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

6 അമിണി മകള 50

7 ൈഷനി (മരണെപട മകൾ ചകിയെട മകൾ ) പൗതി 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീപാതമ പി മകള 72

2 മഹമദ കടി മകന 68

3 ഫാതിമ മകള 60

4 സൈലഖ മകള 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഴങംേതാടതിൽ ഫാതിമ ഹജമ (19-12-2010-ന
മരണെപട)

മകള -

2 മഹമദ (2-8-2015-ന മരണെപട) മകന -

3 അബബകർ മകന 65

4 അബദൽ അസീസ െക ടി മകന 60

5 ജമീല െക ടി മകള 53
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സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള സഫിയ  േബാധിപിച അേപക   എടരിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-12-2011  -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:സി2-7800/2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാലത് സാമവൽ േജാർജ,

േതാലത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന േജാഷി ടി ജി  േബാധിപിച അേപക   തിരരങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ മകള 50

2 സിദീഖ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി ഭാര് 67

2 േജാബി ടി ജി മകള 47

3 േജാഷി ടി ജി മകന 44
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 - 7755 / 2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭൻ നായർ  വി  പി,

അമത സാഗർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതഞിപലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജയപകാശ  ഇ  പി േബാധിപിച അേപക   േതഞിപലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-12-2017  -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:സി 2 - 7754 / 2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേലാചന  ഇ  പി , അമത

സാഗർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതഞിപലം വിേലജില   പേരതയെട മകന ജയപകാശ  ഇ  പി േബാധിപിച അേപക   േതഞിപലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    30-07-2021  -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 -7757 / 2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    നീലമംഗലത്  േകാനയിൽ

മാള  അമ  ,            േകാണാേഞരി    ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന ഇ പി  (30 -07 -2021  ന  മരണെപട ) ഭാര് -

2 ജയപകാശ  ഇ പി മകന 53

3 സതി  പി മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയപകാശ  ഇ  പി മകന 53

2 സതി പി മകള 51
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതഞിപലം വിേലജില   പേരതയെട മകള മതലക്മി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-11-2013 -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 - 7760 / 2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരൻ  സി  െക,  വസനം ,

െചറിയേകാേലാത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പരപനങാടി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സേലാചന  സി   െക   േബാധിപിച അേപക

പരപനങാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2021  -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:സി 2 - 7817 / 2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഹൈസൻ ഹാജി  , പടികൽ

,  േചളാരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബദറസാഖ   സി  െക േബാധിപിച അേപക   മനിയർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    27-09-1994  -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 മതലക്മി മകള 68

2 െക  േഗാപാലകഷൻ മകന 63

3 തങമണി മകള 52

4 േസാമൻ മകന 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന  സി െക ഭാര് 68

2 ജിഷ മകള 49

3 ജിദീഷ  കമാർ മകന 45

4 സജ സി  െക മകള 43
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നമര:സി 2 - 7804 / 2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമാചടി  മചിങൽ  , ഷബീർ മൻസി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ സബീർ എം  േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-12-2020 -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 - 7810 / 2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദകടി  തടിേശരി  , തടിേശരി

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ രണാം ഭാര് സാബിറ േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-

04-2019  -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 ൈസനബ  സി  െക  ( 28 - 01 -2018  ന  മരണെപട ) ഭാര് -

2 അബദറസാഖ  സി  െക മകന 42

3 സാബിത  സി  െക മകള 40

4 മനീറ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ സബീർ  എം മകന 48

2 മഹമദ അഷറഫ  എം മകന 46

3 മഹമദ സലിം  എം മകന 43

4 െഷരീഫ മകള 41

5 സബിത റഹീന മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാബിറ  (രണാം  ഭാര് ) ഭാര് 38

2 മഹമദ സൈഹൽ മകന 19

3 അസാബി മകള 18

4 മഹസിൻ മകന 15

5 മഹമദ റാസി  ടി മകന 9
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നമര:സി 2 - 7802 / 2021 18-10-2021
 
  തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലി  വി  പി  ,  വടേകപറത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ  ജസബീർ   വി പി േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2021 -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:സി2 - 7808 / 2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജമീല  എ  പി  , േചടീടിൽ   ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ നാസിഹ  എ പി േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2018 -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 - 7822 / 2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പങാടൻ  െമായതീൻ  ഹാജി  ,

െചനകപറമിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശൈഹബ  റഹിമാൻ , , േബാധിപിച അേപക   മനിയർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ  ഇ ഭാര് 59

2  ജസീല  ജാസമി മകള 37

3 മഹമദ  ജസബീർ   വി പി മകന 36

4 ജാസിർ  വി പി മകന 35

5 ജവാസ  വി  പി മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ എ പി മാതാവ 70

2 അബദറഹീം ഭരതാവ 55

3 റഷീദ മകള 28

4 മഹമദ നാസിഹ  െക പി മകന 25

5 മഹമദ സബീഹ  െക  പി മകന 22
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ടിയാന    29-07-2007  -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 - 7821 / 2021 18-10-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാച  ,  പാലമറത്  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന പകാശൻ  പി  എം , ,  േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2011 -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 ഖദീജ ഭാര് 75

2 അബദൾ  റഷീദ  പി മകന 60

3  റസിയ മകള 56

4 സൈബർ  പി മകന 55

5 അഷറഫ   (27 -08 -2014  ന  മരണെപട ) മകന -

6 െമഹബബ  പി മകള 51

7 ഹസീന  പി മകള 48

8 ശൈഹബ  റഹിമാൻ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ ഭാര് 70

2 ലളിത മകള 53

3 പകാശൻ പി  എം മകന 51

4  പകാശിനി മകള 46

5 പേമാദിനി മകള 45

6 പേമാദ മകന 45

7 ശീനിവാസൻ  പി  എം മകന 41
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-5174/2021 20-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ പകാടൻ െചനകപറമ് വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാ കനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മാതാവ കാളി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 31-03-2010-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 സരിത എ ഭാര് 34

2 അനശീ പി മകള 13

3 കാളി മാതാവ 64
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -7823 / 2021 18-10-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   െനടവ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാവണി  നായർ   വിളിവളി

കിഴേകേകാവിലകത്   ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിേനാദ കമാർ , , േബാധിപിച അേപക

െനടവ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2021  -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 -7816 / 2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിെമായതീൻ  കടി  പകാടൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഞിമഹമദ , , േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-01-1994  -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 േകാമള ഭാര് 66

2 ധനലകി മകള 48

3 വിജയകഷൻ മകന 46

4 രാജേമാഹൻ മകന 44

5 വിേനാദ കമാർ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷകടി ( 29 -09 -2009 - ന  മരണെപട ) ഭാര് -

2 മഹമദ ബാവ പകാടൻ  (15 -08 2018 - ന  മരണെപട ) മകന -

3 കഞിമഹമദ മകന 69

4 പാതമ മകള 66

5  ഖദീജ മകള 64

6 ഹംസ മകന 61
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നമര:സി 2 -7953 / 2021 25-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലവികടി  തയിൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപരവളർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഇകബാൽ , , േബാധിപിച അേപക   െപരവളർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2021 -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 - 7948 / 2021 25-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ  , മാതേഞരി  അണങാട്

 ഹൗസ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവളർ വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ ജനാർദനൻ  ഇ  ,  ,  േബാധിപിച അേപക

െപരവളർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-02-2013  -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:സി 2 - 7812 / 2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലവികടി  , എളമിലകാട  ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

7 ആയിശമ  പി മകള 60

8 അലീമ  പി മകള 59

9 സൈലഖ മകള 52

10 അബൽ സമദ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ ഭാര് 56

2 അബൽ നാസർ മകന 38

3 അമീർ അലി മകന 35

4 സാജിത മകള 34

5  മഹമദ ഇകബാൽ മകന 31

6 പാതമ മാതാവ 81

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാവതി  അമ അണങാട്  (31 -03 -2019 - ന  മരണെപട ) മാതാവ -
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മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഫിയ , , േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2003  -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 -  7814 / 2021 18-10-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരകാർ   േകാറാണത്   ,

െകാേണാടിപടി   ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബദസമദ  െക , , േബാധിപിച അേപക

 മനിയർ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-03-2021  -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 - 7815 / 2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാക  പി  , പതർ  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ചനൻ  പി , , േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ മാതാവ 76

2 സഫിയ ഭാര് 53

3 ഫർസീന  ഇ  െക മകള 29

4 ഫാതിമത്  സഹറ  ഇ  െക മകള 28

5 ജൈനദ  ഇ െക  (28 -07 -2014 - ന  മരണെപട ) മകന -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിചീവി ഭാര് 65

2 മഹമദ ബഷീർ മകന 52

3 സൈലഖ മകള 49

4 ഹവ  ഉമ മകള 45

5 അബൽ റസാഖ മകന 44

6  സൗദാബി മകള 43

7 റംലത് മകള 40

8 ഹഫസത് മകള 37

9 ഉമ  ഹബീബ മകള 36

10 അബദസമദ മകന 35
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അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-03-2020  -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 - 7895 / 2021 25-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപാകർ  ഹസൻ  എ െക   ,

അഴീകൽ   കരികീറിൽ   വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളികന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റഖിയ  എ  െക , , േബാധിപിച അേപക

വളികന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-03-2008  -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 വസന മകള 63

2 കീരൻ മകന 57

3 ജാന മകള 56

4  ചിനമ മകള 51

5 ചനൻ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഖിയ  എ െക ഭാര് 71

2 സഹറ  എ  െക മകള 54

3 കദീജ  എ െക മകള 51

4  ൈസനബ  എ െക മകള 47

5 ൈഖറനീസ  എ  െക മകള 47

6 അബദൾ  സലാം  എ െക മകന 46

7 അബബകർ  സിദീഖ  എ െക മകന 40

8  മഹമദ  ശിഹാബദീൻ എ  െക മകന 35
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 - 7885 / 2021 25-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസൻ  , കളതിൽ  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വളികന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജ , , േബാധിപിച അേപക   വളികന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2020  -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 - 7894 / 2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ  എം  , േമലയിൽ  വീട

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വളികന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശ്ാമള , , േബാധിപിച അേപക   വളികന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2021  -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 - 7951 / 2021 22-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീലാവതി  അമ  അണങാട്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങം ഭാര് 69

2 ഷീജ മകള 51

3 ഷാജ മകന 47

4 രജീഷ  കമാർ മകന 42

5 േറാഷിൽ ദാസ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള ഭാര് 65

2 വികാസ  എം മകന 43

3 വിനിഷ  എം മകള 40
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, അണങാട്  ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവളർ വിേലജില   പേരതയെട മകന ജനാർദനൻ  ഇ , , േബാധിപിച അേപക   െപരവളർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    31-03-2019  -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:സി 2 - 8587 / 2021 18-10-2021
 
  തിരരങാടി താലകില   അരിയൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലക്മി   പനതിൽ  , പനത

്തിൽ ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അരിയൂർ വിേലജില   പേരതയെട അനനിരവൻ  ഷാജി (സേഹാദര  പതൻ ), , േബാധിപിച

അേപക   അരിയൂർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറ

ും  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2012 -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 -7954 / 2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിേതഷ  എൻ  , വാണിയംകളത

്  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവളർ വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ തങമണി , , േബാധിപിച അേപക   െപരവളർ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

03-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജനാർദനൻ  ഇ മകന 59

2 വിജയലക്മി മകള 56

3 േമാഹനൻ  (04 -08 -2021 - ന  മരണെപട ) മകന -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േവലകടി  ( 01 - 01 - 2014 - ന  മരണെപട ) സേഹാദരൻ -

2 െക  ജാന  ( 22 -11 -2017  -ന   മരണെപട ) സേഹാദരി -

3 വാസ   (മരണെപട  സേഹാദരിയെട  മകൻ ) അനനിരവൻ 63

4 ശശി  (മരണെപട  സേഹാദരിയെട  മകൻ ) അനനിരവൻ 60

5 വിലാസിനി  (മരണെപട  സേഹാദരിയെട  മകൾ  ) അനനിരവൾ 55

6 പകാശൻ  (മരണെപട  സേഹാദരിയെട  മകൻ ) അനനിരവൻ 53

7 ഹരിഹരൻ  (മരണെപട  സേഹാദരിയെട  മകൻ ) അനനിരവൾ 50
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 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:സി 2 -8323 / 2021 23-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി പി  അഹമദ  േകായ  മസിയാർ

, ൈവകത്  ഹൗസ  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   23-

01-2005  -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:സി 2 - 7949 25-10-2021
 
  തിരരങാടി താലകില   െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ  ,  മാതേഞരി

അണങാട്  ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െപരവളർ വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ ജനാർദനൻ  ഇ ,  ,  േബാധിപിച അേപക

െപരവളർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആതിര ഭാര് 29

2 ഹിമാദി  എൻ മകള 3

3 തങമണി മാതാവ 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിയ ഭാര് 71

2 റാബിയ മകള 54

3 ഫാതിമ മകള 53

4 അബദള മകന 52

5 സൈബദ മകള 47

6 മഹിയദീൻ  ഹസൻ മകന 46

7 സൗദ മകള 42

8 അബദൽ  മജീദ മകന 40

9 ജൈവരിയത് മകള 36

10 റംലത് മകള 34
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജനാർദനൻ  ഇ സേഹാദരൻ 59

2 വിജയലക്മി സേഹാദരി 56
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 - 7123 / 2021 25-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീഫാതമ തിരതമൽ  ,

നാടകലിങൽ  ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവളർ വിേലജില   പേരതയെട മകള റംല , , േബാധിപിച അേപക   െപരവളർ വിേലജ

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

06-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 - 7955 / 2021 25-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തപൻ െക വി   , േകാലാർ  വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപരവളർ വിേലജില   പേരതനെറ മകള ലളിത , , േബാധിപിച അേപക   െപരവളർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-1999  -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 - 7973 / 2021 25-10-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   തിരരങാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി   രാമചനൻ  നായർ  ,

താഴതയിൽ  ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരരങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന പേമാദ , , േബാധിപിച അേപക   തിരരങാടി വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംല മകള 38

2 സിയാമ സേഹാദരൻ 72

3 ഉസമാൻ സേഹാദരൻ 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിനമ ഭാര് 69

2 ലളിത മകള 48
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 - 8116 / 2021 20-10-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമഹമദ   പകാടൻ  ,

കിഴെകപറം  ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകള സഫിയ  പി , , േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-

11-2018  -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. 

 
നമര:സി 2 - 7811 / 2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  ഹാജി  , പകാടൻ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജംഷീദ  പി , , േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-1994  -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 പമീള  പി ടി മകള 47

2 പവീണ  പി  ടി മകള 46

3 പേമാദ മകന 42

4  പേശാഭ മകള 36

5 വസനകമാരി ഭാര് 66

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയമ  പി ഭാര് 63

2 സഫിയ  പി മകള 40

3 ൈഖറനീസ  പി മകള 37

4 ബൽകീസ  പി മകള 35

5 സൗദാബി മകള 33

6 പാതമ  പി െക  ( 13 -08 -2020 - ന മരണെപട ) സേഹാദരി -

7 നഫീസ സേഹാദരി 61
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: C2-8745/2021 18-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Muhammed Muneer P , Thirurangadi Village, Thirurangadi

Taluk of Malappuram District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before various purposes in

respect of the legal  heirs of late sulaikha valiyatt , Rahma Manzil, thirurangadi who expired on 04-08-2021 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 sulaikha

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

o 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 , Thirurangadi

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

 
No: C2-7788/2021 18-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Mohammed Ashik Sulthan S L , Thirurangadi Village,

Thirurangadi Taluk of Malappuram District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before various

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 69

2 ജമീല  പി  ( 27 -04 -2012 - ന  മരണെപട ) മകള -

3 സൈലഖ മകള 55

4 സഫിയ മകള 48

5 അലി മകന 45

6 ഖദീജ മകള 44

7 സാജിത മകള 42

8 ജംഷീദ  പി മകന 39

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

1 Meharunnissa P Daughter 65

2 Safoora Daughter 63

3 Mohammed Abdul Nazer Son 62

4 Mohammed Abdul Azeez P Son 59

5 Nadeera Daughter 56

6 Sakkeena Daughter 53

7 Mohammed Haris Son 52

8 Mohammed Muneer  P Son 50

9 Abdul Fathah Bin Mohammed Son 48

10 Rahma Daughter 45
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purposes in respect of the legal  heirs of late KMS Lukman Gani , Sameera's  who expired on 19-09-2009 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 KMS

Lukman Gani. 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 ,

Thirurangadi  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

 
No: C2-7807/2021 18-10-2021
 
  Notice is hereby given to all  to whom it  may be concern that Sajin  P ,  Moonniyur Village,  Thirurangadi  Taluk of

Malappuram District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before various purposes in respect of

the legal  heirs of late Somasundaran , Pallliyembi, Nakkanari  (House) who expired on 02-05-2021 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 Somasundaran.

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 , Thirurangadi 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

 

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

1 Rukhiya Kani Wife 65

2 Zameel Sulthan Lukman Gani Son 40

3 Haleema Daughter 38

4 Mohammed Ashik Sulthan S L Son 33

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

1 Chinnammu Mother 84

2 Jansi Rani Wife 47

3 Athira P Daughter 28

4 Sajin P Son 24
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-9475/21 20-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െനടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനമ എം ജി പഴകാം പറമിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനടവ വിേലജില   പേരതയെട മകള രമ്,   ൈബജ നിവാസ  ,  േബാധിപിച അേപക   െനടവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2021 -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:സി2-8935/21 20-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െതനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ എം പി   ൈമലികനൻ

ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതനല വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഹമദ,     ൈമലികനൻ ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക

െതനല  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2000  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആതിര പി ആർ മകള 41

2 രമ് മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഹമദ മകന 72
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