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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-7378/2021 10-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാരകടി  ൈകതകാടിൽ ഹൗസ

്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തിരരങാടി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന േവലായധൻ െക െക ,  ൈകതകാടിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക

തിരരങാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-12-1998  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ ഭാര് ചിലകടി 8-4-2015-ന മരണെപട  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 രാജൻ മകന 62

2 േവലായധൻ െക െക മകന 60

3 തങമ മകള 66

4 രാധ െക െക മകള 58

5 േബബി മകള 64

26th October 2021Revenue Department9353
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2  6873/ 2021 07-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ െക  േകാളപളി

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതഞിപലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സേരാജിനി ,  േകാളപളി  ഹൗസ , േബാധിപിച

അേപക   േതഞിപലം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-02-2021 -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. 

 
:സി 2 6874 / 2021 07-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െപരവളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖദീജ എം െക  േമേലെകാടേശരി

 ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവളർ  വിേലജില   പേരതയെട മകന സിദീഖ  മളൻമട  , േമേലെകാടേശരി  ഹൗസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2019 -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 4469/ 2021 09-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   അബറഹിമാനനഗര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതീൻ കടി െക

കരിപറമത്  വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അബറഹിമാനനഗര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആയിഷ , കരിപറമത്  വീട , േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷമ അമ 76

2 മമദ ഭരതാവ 71

3 സിദീഖ മളൻമട മകന 46

4 മനീർ മകന 40
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അേപക   അബറഹിമാനനഗര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-1974 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ 4-8 -1993 -ൽ മരണെപട  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 6982 / 2021 07-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േവങര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസ  ,പഞിളി ഹൗസ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േവങര വിേലജില

 പേരതനെറ മകള സൈലഖ ,  പഞിളി  ഹൗസ ,  േബാധിപിച അേപക   േവങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-12-2012  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഭാര് ൈസനബ 12 -2 -2017 -ൽ  മരണെപട  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    578/ 2021 10-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില േവങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലി െക  കരിചി ഹൗസ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േവങര

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആമിന , കരിചി ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക  േവങര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2010  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മസകടി ഭാര് 70

2 ആയിഷ മകള 49

3 മറിയമ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ മകള 44

2 മറിയാമ മകള 42

3 ൈമമനത് മകള 39

4 ൈസതലവി മകന 32

5 മഹമദ ഷാഫി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

26th October 2021Revenue Department9355
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
:സി 2    6875/ 2021 07-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െപരവളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസൻ ഹാജി  െവളകാടൻ വീട

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപരവളർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന െമായതീൻ കടി , െവളകാടൻ വീട , േബാധിപിച അേപക   െപരവളർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-01-2015  -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   4599 / 2021 07-09-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   പറപർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  കഴങിൽ  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പറപർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉൈബദള , കഴങിൽ  ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   പറപർ  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

12-2018  -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. 

1 ആമിന ഭാര് 55

2 മഹമദ റാഫി മകന 38

3 സൈലഖ മകള 35

4 അൻവർ മകന 34

5 കബീർ മകന 32

6 ഹബീബ െക മകന 31

7 അബൽ ഗഫർ മകന 28

8 ജാബിർ െക മകന 25

9 ജാഫർ െക മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹലീമ ഭാര് 70

2 അസാബി േവെവളകാടൻ മകള 47

3 അബൽ വകീദ മകന 45

4 മസമിൽ െവളകാടൻ മകന 40

5 സലിഹത് വി െക മകള 37

6 െമായതീൻ കടി മകന 35

7 സിറാജദീൻ മകന 29
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:സി 2   6876 / 2021 07-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനദീൻ ടി പി  താവയിൽ

െപാറേശരി ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവളർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന മനീർ , താവയിൽ െപാറേശരി ഹൗസ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2016  -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   7189/ 2021 10-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   എടരിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമകടി  പഴിതറ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എടരിേകാട  വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ ആലികടി  , പഴിതറ വീട , േബാധിപിച അേപക   എടരിേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-02-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമകടി ഭാര് 73

2 ഇതീമ മകള 51

3 കഞഹമദ മകന 52

4 കഞീൻ മകന 48

5 കഴങിൽ  സീനത് മകള 44

6 ഹബീബ െക മകള 39

7 സമീറ മകള 38

8 ൈസനബ മകള 35

9 ഉൈബദള മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അയിഷാബി ടി പി ഭാര് 54

2 മഹമദ സാലിഹ മകന 36

3 മഹമദ ഷാഫി ടി\പി മകന 35

4 മനീർ മകന 33

5 നസീറ ടി\പി മകള 30

6 ൈബറിയമ അമ 87
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷമ മകള 47

2 റസിയ മകള 41

3 ആലികടി സേഹാദരൻ 67

4 െമായതീൻ കടി സേഹാദരി 61

5 മഹമദ െക സേഹാദരൻ 60

6 അബസലാം സേഹാദരൻ 50

7 ഹംസ കഴങിൽ സേഹാദരൻ 48

8 ഖദീജ സേഹാദരി 52
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-106/2019 14-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   എടരിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നൗഫൽ തമത്  തമത്

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടരിേകാട  വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി ഖദീജ ടി , തമത് ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക

എടരിേകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2016  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംല ടി സേഹാദരി 48

2 ഫാതിമ സഹറ ടി സേഹാദരി 43

3 ആയിശകടി സേഹാദരി 41

4 അബൾ ലതീഫ സേഹാദരൻ 40

5 ഖദീജ ടി സേഹാദരി 37

6 ഇബാഹിം കടി സേഹാദരൻ 35

7 അമീർ ടി സേഹാദരൻ 32

8 മഹമദ ഷാഫി (13-6-2017 ന മരണെപട) സേഹാദരൻ 0

9 ഹബീബ (21-7-2017 ന മരണെപട) സേഹാദരി 0
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 6873/ 2021 07-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ െക  േകാളപളി

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതഞിപലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സേരാജിനി ,  േകാളപളി  ഹൗസ , േബാധിപിച

അേപക   േതഞിപലം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-02-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി ഭാര് 72
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