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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 -6501/ 2021 24-08-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില    െപരവൂര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പറേങാടൻ   പളിയ

മി മാതഞിരിമാട വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരവൂര വിേലജില

 സേമഷ പി  പളിയമി മാതഞിരിമാട വീട , പേരതനെറ മകന േബാധിപിച അേപക   െപരവൂര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -7666/ 2021 17-08-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   മനിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ  െചനകപറമ്  വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന രഘനാഥ പി , െചനകപറമ് വീട , േബാധിപിച അേപക   മനിയര വിേലജ

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

02-2012  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 വസന ഭാര് 59

2 സേമഷ പി മകന 34

3 ഷാജി മകന 44

4 സമിത മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാളി ഭാര് 64

2 രഘനാഥ പി മകന 41

3 സരിത എ(മരണെപട മകൻ സേരഷിൻ്െറ
ഭാര് )

മകെന ഭാര് 35

4 അനശീ എ (മരണെപട മകൻ
സേരഷിൻ്െറ മകൾ )

പൗതി 12
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:സി 2 -6758/ 2021 28-08-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   അബെറഹിമാനനഗര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലകടി  നറെതാട

ി  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അബെറഹിമാനനഗര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി , നറെതാടി ഹൗസ , േബാധിപിച

അേപക   അബെറഹിമാനനഗര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2000 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ മകന 61

2 ഹരിദാസൻ മകന 54

3 ജലജ എൻ ടി മകള 49

4 ഷാജി മകന 47

5 അജിത എൻ മകള 46

6 വതല എൻ (25 -06 -2005 -ന
മരണെപട)

മകള 0

7 രാജൻ (26 -02 -2011 -ന മരണെപട ) മകന 0
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 -6867/ 2021 03-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െതനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസതലവി ചാേതരി  ചാേതരി വീട

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െതനല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷൗകതലി , ചാേതരി വീട , േബാധിപിച അേപക   െതനല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -7080/ 2021 08-09-2021
 
  തിരരങാടി താലകില ഊരകം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാർവതി അമ  മംഗലേശരി വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഊരകം  വിേലജിൽ    പേരതയെട മകന വതകമാർ എം , മംഗലേശരി വീട , േബാധിപിച അേപക   ഊരകം  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-

06-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ കരമിൽ ഭാര് 65

2 െമായീൻകടി ചാേതരി മകന 49

3 അഷറഫ ചാേതരി മകന 45

4 മഹമദ മസതഫ മകന 43

5 ആരിഫ ചാേതരി മകള 41

6 അബദ സമദ മകന 40

7 ഫാതിമ സഹറ മകള 38

8 ആയിഷാബി മകള 37

9 ഷൗകതലി മകന 35

10 ജൈബരിയ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം ഹരിദാസ മകന 72
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No: C2-6757/2021 28-08-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Faris Hassan K M Kolathoor House, Nannambra 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 Abdul Samad K M Kolathoor House who expired on 01-10-2020 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 Abdul

Samad K M. 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

 
:സി 2 -6435/ 2021 24-08-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില    മനിയര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മഹമദ  വാകെതാടിക

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന നൗഫൽ വാകെതാടിക ,  , േബാധിപിച അേപക   മനിയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2017 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

2 രഘനാഥൻ എം മകന 69

3 അചതൻ എം മകന 62

4 വതകമാർ എം മകന 60

5 സനിൽകമാർ എം മകന 57

6 ശീകമാർ എം മകന 52

7 േപംകമാർ മകന 49

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

1 Arifa Wife 47

2 Faris Hassan K M Son 30

3 Fadil Hassan Son 21

4 Yusna Fathima Daughter 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഖിയ (രണാം ഭാര്) ഭാര് 56

2 ഷാജിത് വാകെതാടിക മകന 44

3 നൗഫൽ വാകെതാടിക മകന 39

4 മബഷിർ വാകെതാടിക മകന 28
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-7021/2021 07-09-2021
 
  തിരരങാടി താലകില   മനിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസൻ  േനരിേകാട്  േമേചരി

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഖാലിദ , േനരിേകാട് േമേചരി , േബാധിപിച അേപക   മനിയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-6866/2021  03-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപാലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചേളാടപറമിൽ ഉമാതകട

ി  ഉമ   ചേളാടപറമിൽ  വീട   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    േതഞിപാലം  വിേലജില    പേരതയെട  മകന  മഹമദ  േകായ  പി  വി  ,

ചേളാടപറമിൽ വീട , േബാധിപിച അേപക   േതഞിപാലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    25-06-2003 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 (രണാം ഭാര്) ഭാര് 99

2 ആയിഷബീവി എം മകള 50

3 സൈലമാൻ മകന 48

4 ൈസനദീൻ എൻ എം മകന 46

5 സിദീഖ എൻ എം മകന 42

6 അബൽ ഹമീദ മകന 39

7 സകീന മകള 36

8 ഖാലിദ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ േകായ പി വി മകന 76

2 ആലിേകായ പി വി മകന 75

3 ഫാതിമ പി വി മകള 70
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4 ആയിഷ പി വി മകള 69

5 ഖദീജ പി വി മകള 66

6 ഉമർ േകായ മകന 64
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 -6828/ 2021 07-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   കണമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അരീകൻ  അരീകൻ

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ഷാനിബ , , േബാധിപിച അേപക   കണമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -5519/ 2021 03-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപാലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീരാൻ ടി പി  കീപിടീരി ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് പാതടി , , േബാധിപിച അേപക   േതഞിപാലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-01-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ ഭാര് 54

2 ഷാനിബ മകന 39

3 ഷാഹിന മകള 36

4 ഷാബിദ മകന 30

5 ഹിഷാം അലി അരീകൻ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതടി ഭാര് 66

2 റഹത് മകള 54

3 റസിയ ടി പി മകള 51

4 നസീമ മകള 45

5 ഷംസീറ മകള 45

6 റസിത ടി പി മകള 41

7 െമായതീൻ കടി (13 -9 -2020-ന
മരണെപട )

സേഹാദരൻ 0
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:സി 2 -6981/ 2021 07-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില  േവങര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയം  െസറീൻ ഹൗസ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട

മകന മഹമദ ഷലബ െക എം , , േബാധിപിച അേപക   േവങര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -6257 / 2021 17-08-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   ഊരകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലസൻകടി മസലിയാർ ഓടകൽ,

 ഓടകൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന െമായതീൻ കടി , ഓടകൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക  ഊരകം  വിേലജ

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

10-2012  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -7122/ 2021 10-09-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില  െപരവളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബമഹണ്ൻ എ െക

ആലങൽകണി മകതിൽമാട ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

8 ഫാതിമ കടി സേഹാദരി 66

9 കഞിപാതടി സേഹാദരി 71

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞഹമദ ഭരതാവ 78

2 ഷമീല മകള 51

3 െക എം സരിത മകള 49

4 ഷഫന െക എം മകള 44

5 മഹമദ ഷലബ െക എം മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 76

2 െമായതീൻ കടി മകന 60

3 ഫാതിമ മകള 53

4 മറിയം മകള 50
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് സേലാചന , , േബാധിപിച അേപക   െപരവളർ  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

02-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -10263/ 2020 10-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപാലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസേകായ വലിയാടിൽ,

പാലേതാടമാട വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന റിഞാസ വി  ,  , േബാധിപിച അേപക   േതഞിപാലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന ഭാര് 57

2 സേമഷ മകന 35

3 സബാഷ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീപാതമ ഭാര് 61

2 റിഞാസ വി മകന 39

3 ബനാസീർ വി മകള 42

4 മംതാസ വി മകള 45

19th October 2021Revenue Department8571
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
No: C2-7139/2021 09-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Marakkar Haji, Thennala Village, Thirurangadi Taluk of

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

heirs of late Hamza Pothuvath  who expired on 26-07-2021 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 Hamza Pothuvath. 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 Marakkar Haji Father 74

2 Kunjeerya Kutty Mother 61

3 Jaseela Thasneem Wife 30

4 Muhammed Ashmil P Son 11

5 Aysha Azmina P Daughter 6
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 -6510 / 2021 29-08-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിെമായതീൻ പി പി  െകാമി

ൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  മനിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ,  െകാമിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക

മനിയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2011  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -6752 / 2021 28-08-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െപരവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ ഹാജി  പാലെപടി

െതകംപറമിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവളര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഷറഫ പി പി , പാലെപടി െതകംപറമിൽ ഹൗസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കതിയമ ഭാര് 76

2 മഹമദ മകന 53

3 ഇയാതമ പളിപറമൻ (10 -10 -2013 -
ന മരണെപട )

അമ 0

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിയാതടി (10 -06-2020 -ന മരണെപട ) ഭാര് 0

2 അബദൽ റഷീദ പാലെപടി മകന 51

3 അഷറഫ പി പി മകന 45

4 ബഷറ െക മകള 43

5 ഖദീജ പി പി മകള 39

6 അബദൽ  ജലീൽ പാലെപടി മകന 36

7 മഹമദ ഹനീഫ പി പി മകന 33
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:സി 2 -6503/ 2021 24-08-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ  മനരികൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തിരരങാടി  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന അബദൽ  കലാം  എം  ,  മനരികൽ ഹൗസ ,  േബാധിപിച  അേപക

തിരരങാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -6365/ 2021 18-08-2021
 
 തിരരങാടി താലകില  എടരിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തിതികടി െക െക  ഇലികൽ വീട

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എടരിേകാട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബദൾ മജീദ , ഇലികൽ വീട , േബാധിപിച അേപക   എടരിേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    27-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ മനരികൽ( ആദ് ഭാര് ) ഭാര് 81

2 അഹമദ മകന 65

3 അബദൽ  ജലീൽ മകന 60

4 അബദൽ സലാം മകന 58

5 ആയിഷാബി( രണാം ഭാര് ) ഭാര് 81

6 ഖദീജ മകള 51

7 അബദൽ  കലാം എം മകന 49

8 അബദൽ ഹാദി മനരികൽ മകന 46

9 അബദൽ അമർ മനരികൽ മകന 45

10 സൈബദ എം മകള 54

11 സാജിത എം മകള 38

12 ജൈമലത് മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബദൾ മജീദ മകന 47

2 ഉണീമ മകള 48
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:സി 2 -6507/ 2021 24-08-2021
 
  തിരരങാടി താലകില  മനിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇതീര്ം  പീചം വീടിൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ആമിന പി വി , പീചം വീടിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   മനിയര വിേലജ

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

07-2010  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2-6504 / 2021 24-08-2021
 
  തിരരങാടി താലകില   െപരവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അവറാൻ കടി േചാലയിൽ

പാറയിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവളര വിേലജില   പേരതനെറ മകന െമായതീൻ േകായ േചാലയിൽ , പാറയിൽ ഹൗസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -6218/ 2021 18-08-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ നായർ  ഇനിരാലയം

 എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േതഞിപലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജയചനൻ , ഇനിരാലയം , േബാധിപിച അേപക   േതഞിപലം വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന പി വി മകള 73

2 നഫീസ മകള 58

3 ൈസനബ മകള 53

4 െമായതീൻ പീചം വീടിൽ മകന 60

5 മഹമദ മകന 56

6 സഫിയ മകള 47

7 ഫാതിമ( 02 -10 -2012 -ന മരണെപട ) മകള 0

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീവാതമ ഭാര് 70

2 െമായതീൻ േകായ േചാലയിൽ മകന 49

3 കട്ാലി (06 -02-2021 -ന മരണെപട ) മകന 0
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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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -6425/ 2021 18-08-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദേകായ കറിപ റമിൽ

ൈതകണി  പറമിൽ  (ഹൗസ  )  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പരപനങാടി വിേലജില   പേരതനെറ ആദ്  ഭാര് കദീസകടി എം , ൈതകണി

പറമിൽ (ഹൗസ ), േബാധിപിച അേപക   പരപനങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-01-1993  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -6499/ 2021 24-08-2021
 
  തിരരങാടി താലകില   െപരവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ  കീപിലാട്  ഹൗസ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിരാേദവി ഭാര് 77

2 ജയചനൻ മകന 54

3 പഷപലത മകള 58

4 ശീലത പി മകള 51

5 ശീസധ പി മകള 48

6 ഷീന പി  മരണെപട മകൻ
േഗാപിനാഥെൻറ

ഭാര് 46

7 രാംജിത് േഗാപിനാഥ       "       " മകന 24

8 േരാഹിത േഗാപിനാഥ        "        " മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീസകടി (ആദ് ഭാര് ) ഭാര് 62

2 സറീന മകള 40

3 ഫിേറാസ ഖാൻ െക പി മകന 39

4 ഹാഷിഖ മകന 35

5 സഫറീന െക പി മകള 27

6 ൈലല (രണാം ഭാര് ) ഭാര് 47

7 ജഫ മകള 27

8 ഉമാചടി (07 -05 -2006 -ന മരണെപട ) അമ 0
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എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപരവളര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ബഷീർ കരമലാകൽ , കീപിലാട് ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക

െപരവളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2013  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ മസതഫ (30 -06 -2021 ന
മരണെപട )

മകന 0

2 ആയിഷാബി െക മകള 68

3 അബദൽ റഹീം മകന 65

4 കദീജ കരിമലാകൽ മകള 62

5 അബദൽ ഹമീദ കരമലാകൽ മകന 58

6 സഫിയ െക മകള 55

7 അബദൽ ലതീഫ കരമലാകൽ മകന 53

8 മഹമദ ബഷീർ കരമലാകൽ മകന 50

9 ഉമ ൈഖർ െക മകള 44
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 -6500 / 2021 24-08-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െപരവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അലി  കീപിലാട് ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപരവളര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ബഷീർ കരമലാകൽ , കീപിലാട് ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക

െപരവളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-1989  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -7083/ 2021 08-09-2021
 
  തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയമ  അഴവളപിൽ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തിരരങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന അബദൽ റഷീദ , അഴവളപിൽ വീട , േബാധിപിച അേപക   തിരരങാടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    27-02-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ (31 -08 -2013 -ന മരണെപട ) ഭാര് 0

2 മഹമദ മസതഫ (30 -06 -2021 -ന
മരണെപട )

മകന 0

3 ആയിഷാബി െക മകള 68

4 അബദൽ റഹീം മകന 65

5 കദീജ കരിമലാകൽ മകള 62

6 അബദൽ  ഹമീദ കരമലാകൽ മകന 58

7 സഫിയ െക മകള 55

8 അബദൽ  ലതീഫ കരമലാകൽ മകന 53

9 മഹമദ ബഷീർ കരമലാകൽ മകന 50

10 ഉമ ൈഖർ െക മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:സി 2 -6847/ 2021 02-09-2021
 
  തിരരങാടി താലകില   ഊരകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാർവതി അമ  കവളിൽ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഊരകം  വിേലജില   പേരതയെട മകന വിമൽകമാർ , കവളിൽ വീട , േബാധിപിച അേപക   ഊരകം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -15376/ 2021 02-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   എടരിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദള  ഏലാപറമൻ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എടരിേകാട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ബഷീർ , ഏലാപറമൻ വീട , േബാധിപിച അേപക   എടരിേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-04-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

1 അബദൽ സലിം മകന 61

2 ബദറനീസ  എ വി മകള 58

3 അബദൽ റഷീദ മകന 51

4 സംസാദനിസ മകള 46

5 അൻവർ സാദത് മകന 42

6 ഷരീഫ (23 -04 -2021 -ന മരണെപട ) മകള 0

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാകമാരി െക മകള 54

2 വിമൽകമാർ മകന 49

3 െക വിേനാദ കമാർ മകന 47

4 ഹരികഷണൻ െക മരണെപട മകെൻറ
മകൻ

പൗതൻ 25

5 ഹരിപിയ െക മരണെപട മകെൻറ മകൾ പൗതി 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ബഷീർ മകന 47

2 സകറിയ മകന 41

3 മജീബ റഹമാൻ മകന 37

4 തസലീന മകള 39

5 റംല മകള 51
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:സി 2 -4494/ 2021 02-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   എടരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ വി  േചാലയിൽ പറമി

ൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടരിേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ഫസിലൽ ആബിദ , േചാലയിൽ പറമിൽ ഹൗസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -6426/ 2021 18-08-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷണൻ  കാളംപറമത് ഹൗസ

്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പരപനങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഞിേമാൻ , കാളംപറമത് ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   പരപനങാടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    15-03-2005  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -6368/ 2021 18-08-2021

6 ആയിശ അമ 87

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1   ബഷറ മകള 43

2 അനസ മകന 41

3 ഫസിലൽ ആബിദ മകന 37

4 ഹഫസത് മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിേമാൻ മകന 68

2 കടൻ െക പി മകന 67

3 ശാന മകള 62

4 സതി മകള 60

5 പഭാകരൻ മകന 50

6 ജയൻ മകന 48

7 കാളി (05 -07 -2016 -ന മരണെപട ) ഭാര് 0

8 ലീല( 05 -08 -2020 -ന മരണെപട ) മകള 0
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 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി അമ സി  ചകാലകൽ

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളികന് വിേലജില   പേരതയെട മകന വിജയൻ , ചകാലകൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക

വളികന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-1982  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -4155/ 2021 18-08-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െനടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിനമാള പി  െനലാടതിൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനടവ വിേലജില   പേരതയെട മകന ദാസൻ പഞാരയിൽ , െനലാടതിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   െനടവ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-02-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -6511/ 2021 24-08-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി േവലായധകറപ് (12 -11 -1994-ന
മരണെപട )

ഭരതാവ 0

2 പഭാകരൻ സി (30 -08 -2020 -ന
മരണെപട )

മകന 0

3 േസാമൻ സി (03 -11 -2014 -ന
മരണെപട )

മകന 0

4 വിജയൻ മകന 63

5 സി മരളി മകന 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയലക്മി പി മകള 61

2 ദാസൻ പഞാരയിൽ മകന 58

3 വനജാകി പി മകള 55

4 രവി മകന 53

5 മീനാ കമാരി പി മകള 46

6 പരേമശ്രൻ പഞാരയിൽ (24 -6 -2020 -
ന മരണെപട )

ഭരതാവ 0
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 തിരരങാടി താലകില   മനിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണലി  േതലപറത്  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മനിയര

വിേലജില   പേരതനെറ മകള സേരാജിനി എന മാണികടി , േതലപറത് , േബാധിപിച അേപക  മനിയര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

02-1995  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 സേരാജിനി എന മാണികടി മകള 64

2 ജമീല മകള 63

3 ടി ആചകടി (16 -02 -2015 -ന മരണെപട
)

മകള 0
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി2 -7040/2021   07-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െപരവളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമ  െചമകേശരി വളപിൽ

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി െപരവളർ     വിേലജില   പേരതയെട മകന െചമകേശരി കഷൻ , െചമകേശരി വളപിൽ ഹൗസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-11-2005 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി മകള 75

2 സേരാജിനി മകള 72

3 െചമകേശരി കഷൻ മകന 70

4 യേശാദ മകള 66

5 ഉണി മകന 64

6 രാജൻ െചമകേശരി മകന 57
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 -7038/ 2021 07-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില  എടരിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മങാടൻ കമതകടി  മങാടൻ

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടരിേകാട   വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ ഖാദർ  എം  ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

എടരിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2011  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -7082/ 2021 08-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇമിചി ബാവ  പാണമ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

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

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-11-2011  -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 പാതമ ഭാര് 68

2 അബൽ ഖാദർ എം മകന 50

3 സഹറ മകള 48

4 അബൽ റസാഖ മകന 47

5 ആരിഫ എം മകള 45

6 റംല മകള 43

7 സാബിറ എം മകള 41

8 സനീറ എം മകള 40

9 സീനത് മകള 38

10 ഷംസദീൻ എം മകന 33

11 ൈറഹാനത് മങാടൻ മകള 31

12 സാജിത മകള 29

13 ജസീല മകള 28

14 ഫസീല എം മകള 26

15 ജംഷീർ മകന 25
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ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞാതടി ഭാര് 81

2 െസയാലി മകന 63

3 ഉമാച മകള 59

4 കമ മകന 60

5 മസഫ പി മകന 56

6 ഫാതിമ പി മകള 50

7 ഹസൻ ബാവ മകന 48

8 അബൾ ഹമീർ മകന 47

9 നാസർ മകന 45

10 ഷംസാദ മകള 43
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-6571/2021 24-08-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   അരിയൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാഹേലയൻ െക വി   കമ

മിണി വീടിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അരിയൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേഹഷ െക വി , കമിണി വീടിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച

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

ും പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-7179/2021 10-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിയ നാലകത് മഹമദ  മഠതി

ൽ പറായ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളികന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബാസ , മഠതിൽ പറായ  , േബാധിപിച അേപക

വളികന്  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2005  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-6548/2021 24-08-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമ ഭാര് 53

2 മേഹഷ െക വി മകന 29

3 ഹിമ െക വി മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബറഹിമാൻ മകന 60

2 സൈബദ മകള 53

3 അബാസ മകന 52

4 കദീജ പി എൻ (28-10-2019-ന മരണെപട
)

ഭാര് 0
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 തിരരങാടി താലകില എടരിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലവി ഹാജി  പവേഞരി ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എടരിേകാട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈസഫദീൻ , പവേഞരി ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക എടരിേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-07-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 78

2 ബിയാതടി മകള 58

3 കഞാലൻ മകന 60

4 ഖദീജ മകള 56

5 ജമീല മകള 53

6 ൈസഫദീൻ മകന 52

7 മഹമദ ഹനീഫ മകന 53

8 ബഷീർ പവേഞരി മകന 46

9 റാബിയ പി മകള 43

10 പവേഞരി ഷിഹാബദീൻ മകന 41
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-4289/ 2021 24-08-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   കണമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞികതിയ  പളാട്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കണമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹനീഫ കരമിൽ , പളാട് , േബാധിപിച അേപക   കണമംഗലം വിേലജ

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

07-2018  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 കഞിെമായതീൻ കരമിൽ മകന 54

2 ഹനീഫ കരമിൽ മകന 49

3 അബൽ മജീദ കരമിൽ മകന 46
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 -7200 / 2021 10-09-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   വളികന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവി  വി   വാേകരി  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വളികന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റീജ എ പി , വാേകരി ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   വളികന് വിേലജ

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

07-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -7011 / 2021 07-09-2021
 
  തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമഹമദ  െമതവിൽ

നാലകത് െമതവിൽ നാലകത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പരപനങാടി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഫിയ ,  െമതവിൽ നാലകത്

െമതവിൽ നാലകത് ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   പരപനങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീജ എ പി ഭാര് 51

2 അരൺ വി മകന 27

3 ദീപതി വി മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ ഭാര് 62

2 അൻവർ സാദത് എം എൻ മകന 48

3 െഷരീഫാബി എം എൻ മകള 46

4 െസറീന മകള 40

5 ഹനീഫ എം എൻ മകന 37

6 ഹാരിസ എം എൻ മകന 32

7 ഫഹീദ എം എൻ മകന 29
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:സി2 -7039/2021 07-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െപരവളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  അറകൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപരവളർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ നവാസ എ , അറകൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   െപരവളർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫസീല ഭാര് 46

2 മഹമദ നവാസ എ മകന 31

3 ആയിഷ നർഗീസ മകള 26

4 നഫീസതൽ മിസരിയ എ മകള 24

5 നസനീൻ എ മകള 23
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:സി 2 -8243/ 2020 13-09-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   അരിയൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൗദാമിനി  േപാകാട്   നീ

രജം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 അരിയൂര വിേലജില   പേരതയെട മകള പി േജ്ാതി , നീരജം , േബാധിപിച അേപക   അരിയൂര വിേലജ ഓഫീസ

ര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-

2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയന ഒരാൾ  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -7236/ 2021 14-09-2021
 
 തിരരങാടി  താലകില   േതഞിപലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിെമായതീൻ െക സി

കടകളത്  ചാലിയിൽ  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േതഞിപലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബദൽ റാഷിക് െക സി , കടകളത്

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2009  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി േജ്ാതി മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ െക സി മകള 57

2 സഹറ മകള 52

3 റഖിയ െക സി മകള 54

4 സഫിയ െക സി മകള 53

5 അബദൽ സമദ മകന 50

6 ജമീല മകള 47

7 ൈമമന െക സി മകള 46

8 ഹാജറ െക സി മകള 45

9 കഞാമിന (രണാം ഭാര് ) ഭാര് 66
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:സി 2 -7237/ 2021 14-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദറഹമാൻ  മാേഞാളിപട

ി  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതഞിപലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ നജമൽ അമീൻ , മാേഞാളിപടി ഹൗസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

10 അബദൽ സലാം മകന 40

11 അബൽ റഷീദ െക മകന 39

12 ൈഖറനീസ െക മകള 37

13 റഫീഖ മകന 35

14 അബൽ റാഷിക് െക സി മകന 33

15 ഉമ സൽമ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ ഭാര് 57

2 മഹമദ നജമൽ അമീൻ മകന 35

3 ഉമൽ ൈഖർ മകള 34

4 മഹമദ ആഷിഖ റഹാൻ മകന 32

5 മഹമദ അബദള എ പി മകന 18
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-7193/2021 10-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചകിപറമത് ഹംസ  ചകിപറമ

്  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരരങാടി വിേലജില   മഹമദ നൗഫൽ സി പി േബാധിപിച അേപക   തിരരങാടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-

05-2013-ല മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ സി പി ഭാര് 66

2 അബൽ വഹാബ സി പി മകന 48

3 അൻവർ സാദത് മകന 48

4 ജൈവരിയ സി പി മകള 33

5 റഷീബ മകള 35

6 മഹമദ നൗഫൽ സി പി മകന 40

7 തസീന ചകിപറമത് മകള 38

8 നിസാമദീൻ സി പി മകന 29

9 നൈസബ സി പി (15-10-2017-ന
മരണെപട)

മകള 0
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Tirurangadi  Taluk
Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ kn2˛5905/2021. 2021 tabv 12.

7˛5-˛2019˛mw Xob-Xn-bnse 19-˛mw \º¿ tIcf Kk‰n¬ (hm-eyw VIII, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm v̂ em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv 4542 Bbn {]kn-≤oI-cn® kn2-˛16049/18 -̨mw \º¿ ]c-ky-Øn¬

]tc-Xs‚ acW XobXn 10-˛2-˛2016 F∂p-≈Xv 10-˛2-˛2006 F∂v Xn-cpØnhmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
XncqcßmSn. Xl-io¬Zm¿.
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:  സി 2   -6551/2021 07-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കട്ാലി  ,േകാടപറത്  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േതഞിപലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷറഫദീൻ െക , േകാടപറത്  ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   േതഞിപലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    27-11-1991  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
: സി 2  6829 / 2021 07-09-2021
 
  തിരരങാടി താലകില   ഊരകം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക ആയിശ ത്  സഹറ

കഞാറ  ബീവി   കടലണി  െകാടകാടകത്   ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഊരകം  വിേലജില   പേരതയെട മകന സയിദ അലി റിയാസ

െക െക , കടലണി െകാടകാടകത്  ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക  ഊരകം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-11-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൽ നാസർ െക മകന 51

2 നസറത് മകള 44

3 ഷറഫദീൻ െക മകന 43

4 റംലത് െക മകള 39

5 ൈമമനത് മകള 37

6 ഫൗസിയ െക മകള 34

7 കഞിപാതമ കളിയൻ       (14 -1 -
2019 -ൽ മരണെപട )

ഭാര് 0

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സയിദ അബറഹിമാൻ ആറേകായ
തങൾ

മകന 56

2 സയിദ അബള മൻസർ മകന 54
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3 സയിദ മഹമദ േകായ തങൾ െക െക മകന 52

4 കമറനിസാബി മകള 50

5 ഷംസനിസാബി മകള 48

6 അലി അകബർ െക െക മകന 46

7 ഷഹറബാൻ മകള 44

8 നജമനിസ ബീവി മകള 42

9 മിനത് ബീവി മകള 40

10 സയിദത് റഹീന ബീവി മകള 38

11 സയിദ അലി റിയാസ െക െക മകന 33
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-7043/2021 08-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമദ ഹാജി  കനമൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബദൽ മജീദ െക , കനമൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   മനിയര വിേലജ

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

07-1997  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-6208/2021 24-08-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   അബെറഹിമാനനഗര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിെമായതീൻ

വളപിൽ ശാരത് ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    അബെറഹിമാനനഗര വിേലജില   പേരതനെറ മകള സൈഫന ,  വളപിൽ ശാരത് ഹൗസ ,

േബാധിപിച അേപക   അബെറഹിമാനനഗര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിശമ എൻ വി രണാം ഭാര് (5-5-
2008-ന മരണെപട )

ഭാര് 0

2 അസമാബി മകള 46

3 പാതമ മകള 40

4 അബദൽ മജീദ െക മകന 40

5 നസറത് െക മകള 37

6 മഹമദ അഫസൽ മകന 29

7 മഹമദ അഷറഫ െക മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ (ആദ് ഭാര്) ഭാര് 49

2 സൈഫന മകള 30

3 സൽഫത് വി എസ മകള 28
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:സി 2-6846/2021 07-09-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   പരപനങാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലികടി  േകാണിയത്

േകാണിയത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരപനങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അൈസനാർ , േകാണിയത് ഹൗസ , േബാധിപിച

അേപക   പരപനങാടി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

4 സഹീദലി മകന 27

5 മബഷീർ മകന 24

6 സൈഹല മകള 21

7 റംല (രണാം ഭാര്) ഭാര് 49

8 മഹമദ അനസ മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിശമ (19-8-2020-ൽ മരണെപട) ഭാര് 0

2 ബീപാത മകള 56

3 ഹൈസൻ മകന 55

4 അൈസനാർ മകന 54

5 സൈബദ മകള 47

6 സഫിയ മകള 43

7 ബശറ മകള 42

8 ഇസമായിൽ മകന 38

9 റംല മകള 37

10 ഇബാഹിം െക മകന 32
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