
 

 compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in

printing.kerala.gov.in

േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി  ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI

Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

വാല്ം 10

Vol. X

നമര

No.
 51

െചാവ, 2021  ഡിസംബര  28

Tuesday, 28th December 2021

1197 ധനു 13

13th Dhanu 1197

1943 െപൗഷം 7

7th Pousha 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2021

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



 
Malappuram District
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NOTICE

 
നമര:സി2-9053/2021 24-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാനനൻ െക വി  േകാടയിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളികന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ലിഷാന് െക വി , േകാടയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-10-2015  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-8724/2021 12-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   പറപർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാകട മഹമദലി  പാകട ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പറപർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഖതസിദ പി , േതാടതിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   പറപർ വിേലജ

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

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 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9170/2021 24-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലിഷ െക വി മകള 44

2 ലിഷാന് െക വി മകന 42

3 പതിനി (ഭാര് 6-10-2019-ന മരണെപട ) - -

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഖതസിദ പി മകന 27

2 മഹലിസ പി മകള 25

3 മസഖദിം പി മകന 19

4 മമാതടി പി െക മാതാവ 86
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 തിരരങാടി താലകില   െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ ഹാജി  കരണിയ

ൻ  കനത്  പറമ്  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരവളർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ മസഫ , കനത് പറമ് ഹൗസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2021 -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:സി2-9171/2021 24-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരൻ  േമെല മംഗലങാട്

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവളർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സരാജ , േമേലമംഗലങാട് ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക

 െപരവളർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2021  -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:സി2-9172/2021 24-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസയലവി  എടചിറകൽ ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപരവളർ വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഫഹീമ , എടചിറകൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   െപരവളർ വിേലജ

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

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തിതികടി ഭാര് 64

2 അബദൽ അസീസ മകന 49

3 ഖദീജ മകള 46

4 ആയിഷാബി മകന 42

5 മഹമദ മസഫ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൗദാമിനി ഭാര് 54

2 നനിത മകള 38

3 സരാജ മകന 34

4 നീരജ മകള 32
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ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9173/2021 24-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െതനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞീമ  കനേതടത് പതൻ വീട

്  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതനല വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹംസ , കനേതടത് പതൻ വീട , േബാധിപിച അേപക

െതനല  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2021  -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. 

 
നമര:സി2-1136/2021 11-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കനമൽ മഹമദ  മനിങപാറ ഹൗസ

്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബദൽ റഷീദ േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-12-2002  -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 ഫഹീമ മകള 44

2 സാജദീൻ എടചിറകൽ മകന 42

3 അബദറഹീം എടചിറകൽ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മമത കനേതടത് പതൻ വീടിൽ മകന 65

2 പാതമ മകള 59

3 ൈസതലവി മകന 54

4 ഹംസ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഹറ െക (മകൾ 4-3-2011-ന മരണെപട) - -

2 സൈബദ കനമൽ മകള 54

3 അബദൽ റഷീദ മകന 50

4 റംല മകള 46
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നമര:സി2-9189/2021 29-11-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   തിരരങാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഇ പി   പാലേശരി

ഇതികൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരരങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സൈബർ , പാലേശരി ഇതികൽ ഹൗസ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9191/2021 29-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈലജി എം  മണകാട് വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േതഞിപലം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സേരശൻ എം , മണകാട് , േബാധിപിച അേപക   േതഞിപലം വിേലജ

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

12-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9181/2021 29-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതീൻ േകായ  േചകാല

ി  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

5 സാജിദ െക മകള 45

6 സാദിഖ െക മകന 37

7 നഫീസ ഭാര് 68

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മമാത ഭാര് 59

2 ഷമീമ മകള 35

3 ഷൈഹബ പി ഇ മകന 34

4 സൈബർ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരശൻ എം ഭരതാവ 49

2 അഭിേഷക എം മകന 18

3 അവനീത എം മകന 9

28th December 2021Revenue Department18765
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



സർടിഫികറിനായി   പരപനങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന യനസ േചകാലി , േചകാലി ഹൗസ , േബാധിപിച

അേപക   പരപനങാടി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ േചകാലി ഭാര് 75

2 ആയിഷാബി മകള 57

3 അഷറഫ മകന 55

4 അബദൽ ലതീഫ മകന 53

5 അസ മകള 51

6 ഗഫർ മകന 50

7 കദീജ േമാൾ മകള 48

8 യനസ േചകാലി മകന 45

9 സീനത് മകള 42

10 ഫാസില മകള 35
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-9193/2021 29-11-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില    േതഞിപലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മരളീധരൻ  െക

െതേകകമിളികളതിൽ ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതഞിപലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയലകി േബാധിപിച അേപക

േതഞിപലം 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:സി2-9175/2021 05-02-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െതനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാമകടി  ഞാറകാട് മാടാൻ ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െതനല വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ റഫീഖ , ഞാറകാട് മാടാൻ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   െതനല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-02-2011  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7761/2021 29-11-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയലകി ഭാര് 57

2 സ്പ മകള 35

3 ശീലകി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമകടി ഭാര് 72

2 അബദൽ ഹമീദ മകന 49

3 അബദൽ കരീം മകന 45

4 മഹമദ മസഫ മകന 41

5 മഹമദ റഫീഖ മകന 37
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 തിരരങാടി താലകില   െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദറഹമാൻ  നമതിയിൽ

വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപരവളർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആയിഷ ബീവി മാടിൽ , തടതിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   െപരവളർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    17-01-2010  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9177/2021 29-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ െക  കരികൾ െതാടി

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരപനങാടി  വിേലജില   പേരതയെട മകള സൈബദ ,  െനചികാട്  ,  േബാധിപിച അേപക

പരപനങാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-2008  -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:സി2-9189/2021 29-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്നാരായണൻ  തചറകൽ

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരപനങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജീഷ ടി , തചറകൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക

പരപനങാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ബീവി മാടിൽ ഭാര് 46

2 ഹസൻ കടി മസിയാർ കഴങംേതാടതിൽ (സേഹാദരൻ
29-9-2019-ന മരണെപട)

- -

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ മകള 53

2 സൈബദ മകള 61

3 മസാൻ കടി സേഹാദരൻ 73

4 കഞിപാതമ സേഹാദരി 76

5 െക മഹമദ  (19-11-2011-ന മരണെപട ) സേഹാദരൻ -
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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:സി2-9186/2021 29-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െവലായധൻ  തറയിൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പരപനങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന പസാദ ടി , തറയിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   പരപനങാടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-

05-2017  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9192/2021 29-11-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില    േതഞിപലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മഹമദ  ഹനീഫ  എ

അരിമെതാടി വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതഞിപലം വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ കഞാലൻ , അരിമെതാടി വീട ,  േബാധിപിച

അേപക   േതഞിപലം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സതീേദവി എ ഭാര് 62

2 സജീഷ ടി മകന 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീമതി ഭാര് 71

2 പസാദ ടി മകന 51

3 പകാശൻ മകന 49

4 സജീവൻ ടി മകന 47

5 ശിവൻ ടി മകന 44

6 വിജീഷ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞാലൻ പിതാവ 75

2 ബീപാത മാതാവ 58
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നമര:സി2-9196/2021 29-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െനടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാന  കളതിങൽ വീട  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടവ വിേലജില

 പേരതയെട മകന രാജൻ , കളതിങൽ വീട , േബാധിപിച അേപക   െനടവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9197/2021 29-11-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   െനടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചായികടി   കളതിങൽ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനടവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാജൻ , കളതിങൽ വീട , േബാധിപിച അേപക   െനടവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-1996 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ജാന  ഭാര്  (12-8-2021)-ന  മരണെപട    അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ  നലകനതില  ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉണികഷൻ െക മകന 55

2 രാജൻ മകന 52

3 കമാരൻ െക മകന 51

4 ഗീത െക മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉണികഷണൻ െക മകന 55

2 രാജൻ മകന 52

3 കമാരൻ െക മകന 51

4 ഗീത െക മകള 47
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -9187/ 2021 29-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   എടരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഹനീഫ  േകാണാലി വീട

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എടരിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന നാസർ െക , , േബാധിപിച അേപക   എടരിേകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-09-2020 -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 -9182/ 2021 29-11-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   പരപനങാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദളകടി  എസ പി

സീതിെൻറ പരകൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പരപനങാടി  വിേലജില   പേരതനെറ  മകന അകബർ എസ പി  ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

പരപനങാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാബിറ ഭാര് 63

2 നസീറ െക മകള 46

3 സിദീഖ മകന 43

4 നാസർ െക മകന 42

5 സലീന മകള 41

6 സാജിത മകള 37

7 സൗദാബി മകള 35

8 അനത് മകള 32

9 റിസവാന െക മകള 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞീവി ഭാര് 59

2 മനാഫ മകന 45
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നമര:സി 2 -9188/ 2021 29-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   എടരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞമഹമദ  പാറകൽ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എടരിേകാട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഹഫസൽ ,  ഓടപാറകൽ ഹൗസ ,  േബാധിപിച  അേപക

എടരിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-09-2021  -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:സി 2 -11393/ 2019 29-11-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   പരപനങാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിസ  ആലികകത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പരപനങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകള ബീപാത എ , ആലികകത് ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   പരപനങാടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-05-2016  -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. 

3 ൈഫസൽ മകന 40

4 അകബർ എസ പി മകന 37

5 റഹീം മകന 35

6 റബീന എസ പി മകള 34

7 ആസ്േമാൾ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജമീല ഭാര് 51

2 മഹമദ ഹഫസൽ മകന 30

3 മഹമദ അർഷാദ ആരിഫ മകന 29

4 ഉമൽ അസന മകള 26

5 മഹമദ അസിൽ  ഒ പി മകന 24

6 ഹഫസീന ഒ പി മകള 22

7 മഹമദ അജസൽ ഒ പി മകന 20

8 മഹമദ ഫാസിൽ ഒ പി മകന 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബീപാത എ മകള 53

2 മറിയമ മകള 50
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3 ആമിന (05-06-2017-ന മരണെപട) മകള -

4 ഹലീമ സേഹാദരി 66

5 ഫാതിമകടി സേഹാദരി 65

6 മഹമദ ടി പി (03-02-2021-ന മരണെപട) സേഹാദരൻ -
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-10916/21 22-12-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   എടരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിതാ വിജയൻ, ുതി

ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടരിേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള സ്ാതി കഷ , ുതി, അമലവടം, േബാധിപിച അേപക

  എടരിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2021 -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:സി2-9841/21 22-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഫിയ, പവാടിൽ, കളതിങൽ

കിഴേകയിൽ  ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതയെട മകള ഹാജറ, കിഴേകയിൽ  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക

മനിയർ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9842/21 22-12-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില    മനിയർ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ     മണകടവൻ  മഹമദ

െകാലാറമത്  ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഷറഫ എം , മണകടവൻ ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഭാഷ െക എസ ഭരതാവ 54

2 സ്ാതി കഷ  എസ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബനാസർ മകന 37

2 ഹാജറ മകള 35
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മനിയർ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-02-2008  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9843/21 22-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമേചരി കീരൻ  േമേചരി േപാർകണി

ൽ   ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബാബ എം  , േപാർകണിൽ  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക

മനിയർ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2007  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9860/21 22-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െതനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അവറാൻ  കടി പേരടത്   പേരടത

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ഭാര് 74

2 സൈബദ മകള 57

3 അഷറഫ എം മകന 50

4 അസാബി മകള 48

5 സാജിത എം മകള 47

6  മണകടവൻ അയബ മകന 45

7   െമായതീൻ കടി മകന 40

8 ൈഖറനിസ എം മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1   കമിണി എം (19/12/2015 ൽ മരണെപട ) ഭാര് 00

2 നീലകണൻ മകന 52

3 ശാന മകള 48

4 ദാസൻ മകന 45

5 പമീള മകള 44

6 വസന മകള 43

7  ബാബ എം മകന 42

8 വതല മകള 39

9 നിഷ എം മകന 35
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്  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതനല വിേലജില   പേരതനെറ മകന നൗഫൽ പേരടത്, പേരടത് ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക

െതനല  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-10-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9858/21 22-12-2021
 
  തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   േകാഴിപറമത് പാതമകടി

ആലകപറമ്  ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതയെട മകന അബൽ സലീം െക , കാളങാടൻ  ആലകപറമ്  ഹൗസ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2006 -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:സി2-9857/21 22-12-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ മടിചിറകൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹംസ മടിചിറകൽ, മടിചിറകൽ ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ

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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാതമ െക ഭാര് 53

2 റസീന മകള 35

3 നൗഫൽ പേരടത് മകന 33

4 മഹമദ നൗഷാദ മകന 31

5 നിസാമദീൻ പേരടത് മകന 29

6 നദീറ പേരടത് മകള 26

7 നസീബ പേരടത് മകള 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െമായതീൻ മകന 63

2 അബൽ റഹീം െക മകന 57

3 അബൽ സലീം െക മകന 55

4 റഷീദ കാളങാടൻ മകള 52

5 ജാഫർ മകന 49
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11-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9856/21 22-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ    ഇലികൽ  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തിരരങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷൗകതലി ,    ഇലികൽ  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   തിരരങാടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-10-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9855/21 22-12-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന മലയിൽ കണേഞരി

േകാഴിപറമ്  ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതയെട മകന സൈലമാൻ മണകടവൻ , കറപത് ഹൗസ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിയാതടി ഭാര് 73

2 ൈസനബ മകള 62

3 റഖിയ മകള 58

4 ആയിഷകടി മകള 56

5 ൈമമന മടിചിറകൽ മകള 53

6 സഹറാബി മകള 49

7 ഹംസ മടിചിറകൽ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 66

2 ഷൗകതലി മകന 48

3  ഫൗസിയ മകള 41
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നമര:സി2-9849/21 22-12-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   മനിയർ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ    രാജൻ പി   പപാടതിൽ

ചനതാഴതിൽ  ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമ, ചനതാഴത്, േഗാകൽ നിവാസ , േബാധിപിച അേപക

മനിയർ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞിമഹമദ (13/04/2021 ന മരണെപട ) മകന 00

2 ൈസനബ മകള 59

3 കഞിെമായീൻ കടി ഹാജി മകന 58

4  ജമീല മകള 56

5 ൈസദലവി മകന 52

6 ബീപാതമ മകള 49

7 സൈലമാൻ മണകടവൻ മകന 47

8 അബൽ സലീം  എം മകന 44

9 മജീബ റഹമാൻ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചിനമാള മാതാവ 78

2 രമ ഭാര് 51

3 േഗാകൽരാജ പി മകന 27

4 ഗൗതംരാജ പി മകന 22
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NOTICE

 
നമര:സി2-9854/21 22-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിനപ   െനചികാട്, െപാേറാടിൽ

വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരഷ ബാബ  െനചികാട്,  െപാേറാടിൽ ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക

മനിയർ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-03-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9853/21 22-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   മഹമദാലി എം  മഴികൽ  ഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഫറ ടി ,  മഴികൽ  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-10-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  േദവകി ഭാര് 71

2 സേരഷ ബാബ  െനചികാട് മകന 52

3 സഗീത മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈമമനത് മാതാവ 80

2 സഫറ ടി ഭാര് 46

3 മഹമദ നിയാസ എം മകന 30

4 നിഷാത് മകള 28

5 നവാസ മഹമദ എം മകന 25

6 ഇജാസ അഹമദ മകന 22

7 ഫാതിമ നിഷില എം മകള 20

28th December 2021Revenue Department18779
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നമര:സി2-9852/21 22-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണകടവൻ േകായകടി  കറപത്

ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ മൻസർ മണകടവൻ,  കറപത്  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക

മനിയർ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-03-2008  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9844/21 22-12-2021
 
  തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    കഞറമ എം  മണകടവൻ,

േകാലാറമത്  ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മസഫ, മണകടവൻ, േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ

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

07-2019  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9845/21 22-12-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    കഞാലൻ കടി  സി  എം,

െചറമഠതിൽ മതാരി, െകാടിയിൽ  ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ഇരമൻ ഭാര് 71

2 സൈബദ എം മകള 49

3 ഖദീജ മകള 42

4 മഹമദ മൻസർ മണകടവൻ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 61

2 മസഫ മകന 46

3 സൈലമാൻ മകന 44

4 സിദീഖ മകന 40

5 സൈലഖ മകള 38

6 അബൽ ലതീഫ മകന 36

7 ഹനീഫ മണകടവൻ മകന 35
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ അബൽ റഷീദ െചറമഠതിൽ,

െകാടിയിൽ  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2006 -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:സി2-9846/21 22-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി മതിലഞീരി, മംഗലങാട്

ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 മനിയർ വിേലജില   പേരതയെട മകന മണികണൻ,    മംഗലങാട്  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ

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

08-2002  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9847/21 22-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലകടി എം     മംഗലങാട്  ഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മണികണൻ,    മംഗലങാട്  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബീപാതടി ഭാര് 70

2 മഹമദ അബൽ റഷീദ െചറമഠതിൽ മകന 53

3  അബൽ ജലീൽ സി എം മകന 51

4 സൗദ മകള 46

5 ഹാജറ സി എം മകള 43

6 അഹമദ നൗഫൽ മകന 35

7 ഫാതിമ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാന എം മകള 66

2 ശകനള മകള 61

3 സഭദ എം മകള 58

4 സമതി മകള 55

5 മണികണൻ മകന 53

6 വിേനാദിനി എം മകള 49

7 ബിന മകള 47
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

10-1997  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9850/21 22-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറിയ മഹമദ   കനൻ വീടൻ, സമിയ

യ  മൻസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അലവി കടി െക വി ,   കനൻ വീടൻ ഹൗസ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-1993  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി (06/08/2002 ന മരണെപട ) ഭാര് -

2 ശാന എം മകള 66

3 ശകനള മകള 61

4 സഭദ എം മകള 58

5 സമതി മകള 55

6 മണികണൻ മകന 53

7 വിേനാദിനി എം മകള 49

8 ബിന മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ എ പി    (25/05/2014 ന മരണെപട ) ഭാര് -

2 നഫീസ മകള 59

3 അലവി കടി െക വി മകന 54

4 ഹാജറ മകള 47

5 മൻസർ മകന 38
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-9861/21 22-12-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െതനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    ബീരാൻ കടി  കറേതടത്   ഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െതനല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷഫീഖ കറേതടത്, കറേതടത്   ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   െതനല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-08-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ഭാര് 45

2 മഹമദ ഷാഫി മകന 28

3 ഷഫീഖ കറേതടത് മകന 25

4 മഹമദ ഷമീർ മകന 16
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