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NOTICE

 
നമര:സി2-6749/2021 28-08-2021
 
  തിരരങാടി താലകില  െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐു ഇ  േമലയിൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ സേഹാദരൻ അലവി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-04-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമാനസത 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:സി2-6748/2021 28-08-2021
 
 തിരരങാടി താലകില  െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഹാജി  െകാറേലാടി

പതിപറമ് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന അഹമദ െകാറേലാടി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  22-05-2021-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 കഞിെമായീൻ സേഹാദരൻ 70

2 അലവി സേഹാദരൻ 63

3 പാതമ സേഹാദരി 58

4 അബാസ ഇ സേഹാദരൻ 56

5 കദീജ എരഞികൽ സേഹാദരി 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദിയമ ഭാര് 66

2 ആസ് മകള 47

3 സകീന െക മകള 45

4 അസമാബി െക മകള 42

5 അഹമദ െകാറേലാടി മകന 37

6 സൈബദ മകള 31

7 അബദൽ റഹീം മകന 34
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നമര:സി2-6673/2021 26-08-2021
 
 തിരരങാടി താലകില  െനടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അവറാൻകടി എം  മമികകത് ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

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

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 06-09-2018-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത

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:സി2-6711/2021 26-08-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില വളികന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരൻ  പാേപരി  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് രാധ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  23-01-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത

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:സി2-6420/2021 18-08-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില െനടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനബ പി  പി   പരിപറമത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന സമീർ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 01-05-2016-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത

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

8 മഹമദ റാഫി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിജാമദീൻ മകന 44

2 അൻവർ മകന 42

3 മഹമദ ഇഖബാൽ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ ഭാര് 70

2 ഷീബ പി മകള 48

3 സബമണ്ൻ മകന 46
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-6674/2021 26-08-2021
 
 തിരരങാടി താലകില  അരിയൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാചി  തിരനിലത്  എനയാള

ുെട  അവകാശിക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതെൻറ  മകള

ധനലകി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  28-06-2020-ല മരണെപടതായം  നിയമാനസത അവകാശിയായി  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:സി2-6498/2021 24-08-2021
 
 തിരരങാടി താലകില  െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ മസതഫ  കരിമലാകൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന മൻസർ അലി േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-06-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമാനസത 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:സി2-6367/2021 18-08-2021
 
 തിരരങാടി താലകില േവങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാളി പി പി  െപാകാട്പടി ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമീറ മകള 32

2 സമീർ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ധനലകി മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയമ ഭാര് 58

2 മൻസർ അലി മകന 39

3 മശഹദ അലി കരിമലാകൽ മകന 29

4 മസററ ബാന െക മകള 27

5 മശഹറ ബാന െക മകള 25
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പേരതയെട മകള ഷീബ പി പി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 24-12-2020-ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമാനസത 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:സി2-6502/2021 24-08-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   െപരവളർ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കാരാടൻ  മഹമദകടി

മകതിൽമാട ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ൈസതലവി കാരാടൻ   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 07-04-2011-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-6222/2021 17-08-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി പി നമീരി  വടേകപരയക

ൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന േമാഹൻദാസ വി പി   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-05-2019-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി െപാകാടപടി മകള 47

2 ഷീബ പി പി മകള 38

3 വിജയ പി പി മകള 34

4 ജിജിേമാൾ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിചി ഭാര് 79

2 ൈസതലവി കാരാടൻ മകന 59

3 ൈസനബ മകള 57

4 സൈലഖ െക മകള 55

5 പാതമ മകള 49

6 കദീജ മകള 45

7 ൈറഹാനത് മകള 42
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നമര:സി2-6714/2021 26-08-2021
 
 തിരരങാടി താലകില  അബറഹിമാന നഗര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിന  കരിയാടിൽ ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക് വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന സബമണ്ൻ േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 28-03-2017-ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമാനസത 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 ഉണികഷൻ മകന 54

2 സേരഷമാർ വി പി മകന 52

3 േമാഹൻദാസ വി പി മകന 48

4 സജാത വി പി മകള 44

5 വി പി ബിന മകള 42

6 േദവയാനി വി പി മകള 39

7 തങമണി ടി എം ഭാര് 66

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സബമണ്ൻ മകന 50

2 േവലായധൻ െക മകന 47

3 സശീല മകള 38

4 ചലൻ ഭരതാവ 75
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-9592/21 10-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹൈസൻ വി പി

വലിയപീടിേയകൽ  ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരരങാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സീനത്,    വലിയപീടിേയകൽ  ഹൗസ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-2020 -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:സി2-9744/21 10-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈനനം വീടിൽ മഹമദ കടി

ൈനനം വീടിൽ  ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളികന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷകർ എൻ വി , ൈനനം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

വളികന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-2009 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സീനത് ഭാര് 62

2 സാജിദ വി പി മകള 47

3 ജാസിൻ മകള 45

4 അഫൽ മകന 43

5 ഫാതിമാബി മകള 40

6 ഫർഹാന വി പി മകള 37

7 ഫബന മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇതികടി ഭാര് 73

2 ഗഫർ മകന 51

3 ഷകർ എൻ വി മകന 48
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നമര:സി2-9745/21 10-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി േദവദാസൻ നായർ   കഷാലയ

ം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വളികന് വിേലജില   പേരതനെറ മകള പി എം മഞജഷ , േമലത് ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   വളികന് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-

12-2007 -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:സി2-9746/21 10-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ കടി   പളിയേശര

ി മണിയൻകാവ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളികന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷേവണി,  പളിയേശരി മണിയൻകാവിൽ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-2020 -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:സി 2-9747/21 10-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ്തി തറയിൽ  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വളികന് വിേലജില   പേരതയെട മാതാവ കഞിമാള, തറയിൽ  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   വളികന് വിേലജ

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

04-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

4 മനീർ മകന 45

5 ഷമീർ മകന 39

6 സനീറ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  ഇനിര പി എം  (22/12/2019 ന മരണെപട ) ഭാര് -

2 പി എം മഞജഷ മകള 39

3 കഷകമാരി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷേവണി ഭാര് 69
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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:സി2-9748/21 10-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമത കഞറമാകാനകത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വളികന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന സൈബർ, കഞറമാകാനകത്    , േബാധിപിച അേപക   വളികന് വിേലജ

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

09-1993 -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:സി2-9749/21 10-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇതീമകടി സി  പനമഴകൽ

ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരരങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന ആഷിഖ,  കഴങംേതാടതിൽ   ഹൗസ  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീധരൻ പിതാവ 88

2 കഞിമാള മാതാവ 83

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആമിനകടി  (12/04/2011 ന മരണെപട ) ഭാര് -

2 കഞിരായിൻ മകന 73

3 ആയിഷാ ബീവി മകള 69

4 െമായതീൻ േകായ മകന 65

5 ഫാതിമ മകള 64

6 ശരീഫ മകള 61

7 ൈമമന മകള 59

8  സൈബർ മകന 56

9  ൈഖറനീസ മകള 53

10 ആസ് മകള 51

11 സഫിയ മകള 49

12 സാബിറ മകള 43
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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:സി2-9750/21 10-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിത െക  മകം പറമത്  ഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വളികന് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഗേണശൻ,     മകം പറമത്  , േബാധിപിച അേപക   വളികന് വിേലജ

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

09-2021 -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:സി2-9751/21 10-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ െവണങാട് തറയിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വളികന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േപമവലി, ., േബാധിപിച അേപക   വളികന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  മഹമദ ഷാജ െക ടി മകന 55

2 ആഷിഖ മകന 53

3 ഷീബ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗേണശൻ ഭരതാവ 52

2 അരൺ എം മകന 20

3  എം േസഹ മകള 16

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േപമവലി ഭാര് 59

2   പജീന മകള 40

3 ഷിജി മകള 38

4 ഷിബി മകന 35
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നമര:സി2-9753/21 10-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ  േകാനംകഴി

കരവാരേതാടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളികന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാേജഷ,  േകാനംകഴി കരവാരേതാടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതിനി ഭാര് 59

2 രാേജഷ മകന 41

3 രജിത മകള 39

4 ജിജിത െക മകള 38
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NOTICE

 
നമര:സി2-9884/21 10-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ കർമത

് പനെതാടിയിൽ ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരവളർ വിേലജില   പേരതനെറ മകള മഹസിന െക, പനെതാടിയിൽ   ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2019 -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:സി2-9757/21 10-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങം കറിപാലകൽ  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േതഞിപലം വിേലജില   പേരതയെട മകന സബഹണ്ൻ, കറിപാലകൽ  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   േതഞിപലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   17-04-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  സമയ െക മകള 36

2 അസീന െക മകള 34

3 തസലീന മകള 31

4 മഹസിന െക മകള 27

5 ഷമീന െക മകള 25

6 സബല ഫർസാന െക മകള 23

7 െതൻസീല െക മകള 20

8 ഷിഫാന െക മകള 17

9 ൈസനബ ടി െക ഭാര് 55

10 കർമത് അലി സേഹാദരൻ 67

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:സി2-9754/21  10-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണികടി അമ  പേയരി

ഇടേശരി  ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളികന് വിേലജില   പേരതയെട മകന ശീകമാർ,  ഇടേശരി  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക

വളികന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-02-2012 -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:സി2-9770/21 14-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ സി പി  െചമല

പാലേശരി  ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതഞിപലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന   രാജീവ െക , െചമല പാലേശരി  ഹൗസ, േബാധിപിച

അേപക   േതഞിപലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021 -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. 

 

1 ലകീേദവി മകള 59

2 സജാത മകള 57

3 സബഹണ്ൻ മകന 55

4 രാധാരമണി മകള 52

5 ഗേണശ കമാർ െക പി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദാേമാദര കറപ് ഭരതാവ 80

2 ബാലകഷൻ മകന 67

3 വിജയലകി മകള 65

4 സി പി നനകമാർ മകന 53

5 ശീകമാർ മകന 51

6 പതകമാർ മകന 49

7 സിന മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി ഭാര് 58

2   രാജീവ െക മകന 37
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നമര:സി2-9768/21 13-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബസലീം െക െക  മണികളത

് പറമിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതഞിപലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന െഫബിൻ ഷാ റഹമാൻ െക െക , മണികളത് പറമ്

ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   േതഞിപലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2021 -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:സി2-9769/21 13-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ വി   ലകി നിവാസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േതഞിപലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ധനീഷ,  ലകി നിവാസ , േബാധിപിച അേപക   േതഞിപലം വിേലജ

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

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:സി2-9771/21 13-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിയടി പി െക പങിണികാടൻ

ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരരങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹംസ, തചറമൻ  ഹൗസ  , േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമത് സഹറ എം െക ഭാര് 44

2 െഫബിൻ ഷാ റഹമാൻ െക െക മകന 27

3 ഷബിൻ ഷാ സലിം െക െക മകന 26

4  ഷിബ െക െക മകള 23

5 അബറഹാൻ ഹാജി പിതാവ 81

6 നഫീസ മാതാവ 74

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ഭാര് 58

2 ധനീഷ മകന 34

3 ധന് വി മകള 32

4 ധനഷ വി മകള 27
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തിരരങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2008 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9772/21 13-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപടി േചാേലതടതിൽ ഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േതഞിപലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േവലായധൻ,  േചാെലതടതിൽ  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക

േതഞിപലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-2013 -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:സി2-9773/21 13-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞകി കമളാതയിൽ ഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േതഞിപലം വിേലജില   പേരതയെട മകന   താമി പാലേകാടൻ , കമളാതയിൽ വീട  , േബാധിപിച അേപക

േതഞിപലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-01-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹംസ മകന 61

2 ൈമമന മകള 65

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണി (20/11/2014 ന മരണെപട ) ഭാര് -

2 തങ പി മകള 70

3 േവലായധൻ മകന 70

4 ശാന മകള 68

5 വിജയൻ മകന 64

6  േപമാവതി െക സി മകള 61

7 േഗാവർദനൻ സി മകന 59
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നമര:സി2-9775/21 13-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹറ വയലിലകത്, െചടീരി

ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതഞിപലം വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ   അബൽ ബാസിത , വയലിലകത്  , േബാധിപിച

അേപക   േതഞിപലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1   താമി പാലേകാടൻ മകന 52

2 നാരായണി പി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  മർഷിദ ബിൻ മഹമദ മകന 50

2  തസനീം ബിന്തി മഹമദ മകള 38
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Xncp-¯Â ]c-kyw 
 

C2-7342/2021  
           

02/11/2021 Xo¿-Xn-bnse tIcf KkänÂ Kkäv \¼À 43 (]mÀ«v III thmfyw 

X) I½o-j-W-tdäv Hm^v em³Uv dh\yq hn`m-K-̄ nÂ t]Pv \¼À 10343 {]kn-²o-I-

cn¨ C2-7342/21-mw \¼À ]c-ky-¯nÂ ]tc-X-sâ AhIminIfnÂ {Ia \¼À 12 

tNÀ¯v t]cv ‘sI.sI. Bbni¯v kplvd Ipªmä_ohn,’ ]tcX\pambpÅ 

_Ôw ‘`mcy’ (03/11/2020 Â acWs¸«p) F¶v hmbn-t¡--Xm-Wv.  

 
                        Xl-knÂZmÀ.  

C2-7295/2021  
           

02/11/2021 Xo¿-Xn-bnse tIcf KkänÂ Kkäv \¼À 43 (]mÀ«v III thmfyw 

X) I½o-j-W-tdäv Hm^v em³Uv dh\yq hn`m-K-̄ nÂ t]Pv \¼À 10344 {]kn-²o-I-

cn¨ C2-7295/21-mw \¼À ]c-ky-̄ nÂ ]tc-X-sâ AhIminIfnÂ {Ia \¼À 7 

tNÀ¯v t]cv BbniIp«n, ]tcX\pambpÅ _Ôw aIÄ (05/12/2012 Â 

acWs¸«p) F¶pw, {Ia \¼À 8 tNÀ¯v t]cv _ocm³.hn.]n ]tcX\pambpÅ 

_Ôw aI³ (02/03/2014 Â acWs¸«p) F¶pw hmbn-t¡--Xm-Wv. 

                                                                  Xl-knÂZmÀ.  

C2-5180/2021  
           

02/11/2021 Xo¿-Xn-bnse tIcf KkänÂ Kkäv \¼À 43 (]mÀ«v III thmfyw 

X) I½o-j-W-tdäv Hm^v em³Uv dh\yq hn`m-K-̄ nÂ t]Pv \¼À 10328 {]kn-²o-I-

cn¨ C2-5180/21-mw \¼À ]c-ky-¯nÂ ]tc-X-sâ AhIminIfnÂ {Ia \¼À 9 

tNÀ¯v t]cv ‘Ipªn¡Xnb. sI,’ ]tcX\pambpÅ _Ôw ‘amXmhv’ (20/06/2017 

Â acWs¸«p) F¶v hmbn-t¡--Xm-Wv.  

                                                                    Xl-knÂZmÀ.  

C2-7820/2021  
   

02/11/2021 Xo¿-Xn-bnse tIcf KkänÂ Kkäv \¼À 43 (]mÀ«v III thmfyw 

X) I½o-j-W-tdäv Hm^v em³Uv dh\yq hn`m-K-̄ nÂ t]Pv \¼À 10331 {]kn-²o-I-

cn¨ C2-7820/21-mw \¼À ]c-ky-¯nÂ ]tc-X-sâ AhIminIfnÂ {Ia \¼À 7 

tNÀ¯v t]cv ‘apl½Zv. ]n. sI,’ ]tcX\pambpÅ _Ôw ‘aI³’ (02/01/2021 Â 

acWs¸«p) F¶v hmbn-t¡--Xm-Wv.  

                                                                 Xl-knÂZmÀ. 

 
 
 

17784 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:സി2-7890/21 17-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   കണമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായത മസലിയാർ

വലിയപറമിൽ  വലിയപറമിൽ ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന   മഹമദ അബൽ അകബർ ,

വലിയപറമിൽ ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   കണമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2017 -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 2-9808/21 17-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബ റഹിമാൻ എറകത്,  സഫ,

െതകിേനാടത്  ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഫആദ , സഫ, െതകിേനാടത്  ഹൗസ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആയിശ തറാല ഭാര് 60

2   മഹമദ അബൽ അകബർ മകന 46

3 മഹമദ അഷറഫ മകന 44

4 മഹമദ അബൽ ലതീഫ മകന 42

5 ഉമ സൽമ മകള 39

6 മഹമദ ഇസായിൽ വി പി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഓടകൽ ഭാര് 57

2 സൗദ ഇ മകള 40

3 ഫായിസ  അബ റഹാൻ മകന 37

4 സമീഹ മകള 35
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നമര:സി 2-9809/21 17-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ മതിലേഞരി എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില

 പേരതനെറ മകന ശിവദാസൻ എം , േചാലകളം പറമ്   , േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-11-1987 -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:സി2-9879/21 17-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സയിദ മഹമദ ഐദീദ പി എം

പതിയമാളിേയകൽ ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരരങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന  സയിദ സാബിദ ഐദീദ

പതിയമാളിേയകൽ,  പതിയമാളിേയകൽ ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   തിരരങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2011 -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. 

5 ഫആദ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉണലി 14/08/2010 ന മരണെപട ) ഭാര് -

2 മാളകടി മകള 84

3 അപകടൻ എം മകന 80

4 മാധവി എം മകള 73

5 കാർത്ായനി മകള 70

6 സബഹണ്ൻ എം മകന 66

7 ശാന മകള 64

8 ശിവദാസൻ എം മകന 60

9 വിമല മകള 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  ഇമിചിബീവി  ( ആദ് വിവാഹം) ഭാര് 73

2 ൈമമന (രണാം വിവാഹം ) ഭാര് 60

3 ഫാതിമത സഹറ ഐദീദ മകള 55

4 സയിദ അൻസാരി മകന 52

5  റംല ഇസായിൽ അശറഫ മകള 51

6 സാലിമ ഐദീദ പി എം മകള 44
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നമര:സി2-10562/21 17-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തകണർ പിലാേതാടതിൽ മറിയകടി

 പഞാരങൽ  ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതയെട അനനിരവൻ  കഞിെമായീൻ സി പി ,   െചലെമടിപാറ

െപാറേശരി , േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2008 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-10034/21 17-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   എടരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബ പനാര പനാര ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എടരിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന  സിദീഖ പനാര, പനാര ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   എടരിേകാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

11-2021 -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. 

 

7 സഹീദ മകള 38

8 സൽമ ഐദീദ മകള 37

9  സയിദ സാബിദ ഐദീദ പതിയമാളിേയകൽ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞിെമായീൻ സി പി   (മേമ മരണെപട സേഹാദരെന
മകൻ )

അനനിരവൻ 69

2 മഹമദ അബബകർ ടി പി (മേമ മരണെപട സേഹാദരെന
മകൻ )

അനനിരവൻ 58

3 ആയിഷകടി (16/08/2009 ന മരണെപട ) സേഹാദരി -

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മറിയം ഭാര് 66

2 റസിയ മകള 41

3 അബ റഹീം പനാര മകന 43

4 ഫാതിമ സഹറ  പനാര മകള 38

5 യഹകബ പനാര മകന 35

6  സിദീഖ പനാര മകന 31
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നമര:സി2-9767/21 17-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപണി അയപൻകാവിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േതഞിപലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന   ജിദീഷ സി,  ചീനികനാരി  , േബാധിപിച അേപക   േതഞിപലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  നാരായണി ഭാര് 61

2 നിഷ സി മകള 42

3   ജിദീഷ സി മകന 40
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നമര:സി2-10725/21 17-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െനടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമായമ തറയിൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനടവ വിേലജില   പേരതയെട മകന   ഉമർ കടി െക , കസന്   , േബാധിപിച അേപക   െനടവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2007 -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:സി2-10512/21 17-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടകളതിൽ തങമ പതസദന

ം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പരപനങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകള   ഗിരിജാേദവി െക , പതസദനം, േബാധിപിച അേപക   പരപനങാടി വിേലജ

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

01-1978 -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 ആയിഷകടി കിഴകിനിയകത് മകള 77

2   ഉമർ കടി െക മകന 68

3 പാതകടി മകള 61

4 സഹറാബി മകള 60

5 മഹമദ കടി െക മകന 58

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1   ഗിരിജാേദവി െക മകള 71

2 െക േമാഹൻദാസ മകന 69

3 െക വിജയരാഘവൻ  (19/06/2008 ന മരണെപട ) മകന -

4 െക സധീർ  (27/02/2017  ന മരണെപട ) മകന -

5 േരണകാേദവി (17/08/2013 ന മരണെപട ) മകള -
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നമര:സി2-9881/21 17-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപകടൻ ആരേകാടൻ,

ആരേകാടൻ മകടിൽപറായ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരവളർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാധാകഷൻ, മാതൻേഞരി  ഹൗസ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-2021 -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:സി2-10121/21 17-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ തയിൽ വലിയ പിലാകൽ

, വടകനാതിൽ ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരരങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന ഉസാൻ തയിൽ വലിയപലാകൽ, വലിയപലാകൽ

ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   തിരരങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2016 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ ഭാര് 74

2 രാധാകഷൻ മകന 54

3  നിർമല എ മകള 51

4 സനന എ മകള 47

5 മലികാർജനൻ മകന 46

6 സതി എ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റാബിയ മകള 53

2 സകീന മകള 52

3 സൈലഖ ടി പി മകള 43

4 അബൽ മജീദ ടി പി മകന 42
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നമര:സി2-9574/21 17-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   പറപർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആസ് മതവാടൻ എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറപർ വിേലജില

പേരതയെട മകന മഹമദ അകബർ , മതവാടൻ  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   പറപർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2021 -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. 

 

5 ആയിഷാബി മകള 34

6 ഉസാൻ തയിൽ വലിയപലാകൽ മകന 33

7 ഖദീജ തയിൽ വലിയപലാകൽ മകള 32

8 ഉമ ഹബീബ മകള 31

9 നസീറ മകള 30

10 നദീറ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മസ ഭരതാവ 63

2 നസീമ മകള 41

3 മഹമദ അകബർ മകന 36

4 നസറ മകള 34

5 നാസിറ മകള 26

6  മഹമദ ആസിഫ അലി എം മകന 20

7 തിതീമ (29/10/2021 ന മരണെപട ) മാതാവ -
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-10654/21 17-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െനടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിയാതടി  േമേചരി ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനടവ വിേലജില   പേരതയെട മകന േമേചരി കമകടി ,  േമേചരി ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   െനടവ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

09-2017 -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:സി2-9800/21 17-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമകടി, മളങൽ, േചലകാടിൽ

 ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതയെട മകന ആലികടി,  ഒണാട്  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   മനിയർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   14-06-2017 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇബാഹിം കടി മകന 65

2 േമേചരി കമകടി മകന 62

3 സൈബദ മകള 60

4 അസ മകള 56

5  ഖമറനീസ എം മകള 55

6 മംതാസ മകള 51

7 ഹസീന എം മകള 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ  മളങൽ മകന 68

2 അബ എം മകന 61

3 ആലികടി മകന 60
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നമര: സി2-9766/21 17-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണിപറമിൽ അയപൻ കടി

കറിപാലകൽ  ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതഞിപലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സബഹമണ്ൻ,  കറിപാലകൽ  ഹൗസ, േബാധിപിച

അേപക   േതഞിപലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2009 -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:സി2-9765/21 17-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലി ബാവ  േതാടതിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േതഞിപലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജാബിർ േതാടതിൽ , , േബാധിപിച അേപക   േതഞിപലം വിേലജ

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

10-2017 -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. 

4 മായിൻ മകന 57

5 സൈബദ മകള 50

6 ആമിന മളങൽ മകള 49

7 ഖദീജ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലകീ േദവി മകള 59

2 സജാത മകള 57

3 സബഹമണ്ൻ മകന 55

4 രാധാരമണി മകള 52

5 ഗേണശകമാർ െക പി മകന 46

6 തങം (17/04/2020 ന മരണെപട ) ഭാര് -

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമകടി ഭാര് 61

2 സാഹിദ മകള 40

3 സാകിറ ടി മകള 39

4 സാബിറ മകള 37

5 ജാബിർ േതാടതിൽ മകന 34
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നമര: സി2-9806/21 17-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ  േചനാട് പറമത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന േഗാപാലകഷൻ എ പി,  േഗാവിന് , േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ

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

04-1995 -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. 

 
നമര: സി2-9865/21  18-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   അരിയൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ  തടാരകണി

ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അരിയൂർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന പിേയഷ ടി െക,  തടാരകണി  ഹൗസ , േബാധിപി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2021 -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:സി2-9866/21 18-12-2021
 

6 നൗഫൽ ടി മകന 33

7 റജന ടി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കാരിചി അേതകാട് പടി ഭാര് 75

2 േഗാപാലകഷൻ എ പി മകന 56

3 രാധാമണി മകള 49

4 േമാഹനൻ മകന 46

5 േബബി സമതി എ പി മകള 44

6 പതജ വലി മകള 42

7 മരളി എ പി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  ഇനിര ഭാര് 50

2 പിേയഷ ടി െക മകന 28

3 ശീരഞിക ടി െക മകള 15
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 തിരരങാടി താലകില   അരിയൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ തടാരകണി

ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അരിയൂർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സഭാഷ, തടാരകണി  ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക

ഷ   അരിയൂർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-09-2005 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര: സി 2-9882/21 18-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചങ െചമത് െചമത് ഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപരവളർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന പവീൺ, െചമത് ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   െപരവളർ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സീത (30/10/2005 ന മരണെപട) ഭാര് -

2 പഭാകരൻ (26/08/2021 ന മരണെപട) മകന -

3 േദവയാനി പി പി മകള 54

4 തങമണി മകള 55

5 ഉഷ ടി െക മകള 51

6 ശശി ടി െക മകന 47

7 അജിത സേരഷ മകള 45

8 സഭാഷ മകന 44

9  ദിേനഷ ടി െക മകന 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1   ഗീത ഭാര് 51

2 േജ്ാതിഷ മകന 32

3 പവീൺ മകന 27

4 ജിജിഷ സി മകള 20
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര: സി2-7801/21  18-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബ റഹിമാൻ  അമാറമത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഖദീജ,  പളിപറമിൽ  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2003 -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: സി2-9805/21 18-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പീചം വീടിൽ ഇബാഹിം  കാരകാടിൽ

 ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഹമദ ഷഫീഖ പി വി,  കാരകാടിൽ  ഹൗസ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2011 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  ഖദീജ ഭാര് 55

2 ജംഷീർ സി പി മകന 37

3 നാജിഹ സി പി മകള 33

4 ഫാതിമ അൽഫ സി പി മകള 32

5 ഷമീം റഹമാൻ മകന 29

6 അൻവാഫ അബ റഹിമാൻ സി പി മകന 18

7 ൈസനബ മാതാവ 78

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ഭാര് 51

2 അഹമദ ഷഫീഖ പി വി മകന 23

3 ഫാതിമത് സഹല പി വി മകള 22

4 ഷമീം പി വി മകന 20
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നമര: സി2-9804/21 18-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ പി പി  പറേങാടൻ പറമത്

 ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമാഹിനി,  േകാഴിപറമത് , േബാധിപിച അേപക

മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-1996 -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: സി2-9803/21  18-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിരിയ കടി പടിഞാെറ പീടിയക

ൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതയെട അനനിരവൻ  ഹസൻ,  പടിഞാെറ  പീടിേയകൽ , േബാധിപിച അേപക   മനിയർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   11-07-2015 -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. 

 
നമര: സി2-9880/21  18-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   എടരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നവാസ പതിയിൽ അബ ,

പതിയിൽ  ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടരിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ ജൈനദ പി , പതിയിൽ  ഹൗസ, േബാധിപിച

അേപക   എടരിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാഹിനി ഭാര് 47

2 ദിപിയ പി പി മകള 27

3  െകാലതി (08/05/2013 ൽ മരണെപട ) മാതാവ -

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ പി പി   (സേഹാദര പതൻ) അനനിരവൻ 60

2 ഹസൻ (സേഹാദര പതൻ) അനനിരവൻ 57
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9801/21 18-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ  േചനാട് പറമ്  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പസന പി,  െചനാട പറമിൽ ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ

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

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 2-10242/21 18-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െനടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ പി   പാലകൽ  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനടവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േബബി,  പാലകൽ  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   െനടവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2011 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബ പതിയിൽ പിതാവ 54

2 സഫിയ മാതാവ 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസന പി ഭാര് 54

2 അജിന മകള 36

3 അഞ സി മകള 34

4 അകയ ചാരകാടൻ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േബബി ഭാര് 51

2 മിഥൻ പി മകന 28

3 മിഥല പി മകള 26

4 നിഖില പി മകള 22

5 ചിരതകടി (02/08/2018 ന മരണെപട ) മാതാവ -
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