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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:c27405/2021 25-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   എടരിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന  എടകണതിൽ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എടരിേകാട  വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ എടകണതിൽ , , േബാധിപിച അേപക   എടരിേകാട വിേലജ

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

07-2020  -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. 

 
:സി 2 -7446 / 2021 28-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ ടി പി  എലാപറമിൽ ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ചകികടി , , േബാധിപിച അേപക   മനിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-07-1998  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മകൻ അയപൻ 1 -11  -2018 -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 -7453 / 2021 25-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   ഒതകങൽ   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ പി  പറമിൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഒതകങൽ   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമ ,  ,  േബാധിപിച അേപക   ഒതകങൽ   വിേലജ ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ എടകണതിൽ മകന 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചകി മകള 71

2 െകാറികടി മകള 73

3 ചകികടി മകള 69
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2020 -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. 

 
:സി 2 -7447 / 2021 28-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അഷറഫ , കളതിങൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദഅനീഷ കളതിങൽ , ,  േബാധിപിച അേപക   മനിയര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-

02-2005 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 7448 / 2021 25-09-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   മനിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ  െതാടിപറമത്

,എലാറമത് ഹൗസ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചകി , , േബാധിപിച അേപക   മനിയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2018 -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 ഫാതിമ ഭാര് 60

2 സൈബദ ബഷീർ മകള 41

3 ജമീല മകള 39

4 ഷിഹാബ പി മകന 37

5 മഹമദ അലി മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ അമ 75

2 സൗജത് മകന 48

3 മഹമദ\അനീഷ കളതിങൽ മകന 31

4 അബൽ ബാസിത െക മകന 28

5 മഹമദ ഹകാസ മകന 24

6 അബൽ അബീർ െക മകന 18
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:സി 2 -7402 / 2021 25-09-2021
 
  തിരരങാടി താലകില   അരിയൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി  സേരഷ മനിർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അരിയൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന സേരഷ ബാബ , ,  േബാധിപിച അേപക   അരിയൂര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-11-1994 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഭർതാവ ടി   അറമഖൻ  17  -8  --  2005 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചകി ഭാര് 73

2 േദവകി ടി പി മകള 61

3 ശാനകമാരി ടി പി മകള 48

4 ശീജ മകള 47

5 സിന ടി പി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയപകാശ ടി മകന 63

2 േതാടതിൽ രേമഷ മകന 58

3 സതീശൻ ടി മകന 51

4 സേരഷ ബാബ മകന 49
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-8618/21 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   എടരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   മമദ കഴങിൽ വീട എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടരിേകാട

വിേലജില   പേരതനെറ മകന സൈലമാൻ െക, കഴങിൽ വീട, േബാധിപിച അേപക   എടരിേകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-03-2006 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തിതടി കാലടി (06/07/2019 ന മരണെപട) മകന 0

2 കഞിമഹമദ മകന 68

3 അബ മകന 64

4  മസ മകന 60

5 അലവി മകന 58

6 ഫാതിമ െക മകള 55

7 കദീജ മകള 53

8 സൈലമാൻ െക മകന 49

9 ആയിശമ കഴങിൽ  (27/12/2017 ന മരണെപട) മകള 0
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-7197/2021 24-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   കണമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനദീൻ കണൻകാരി  പാങാട

്  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നസീമ െക പി , , േബാധിപിച അേപക   കണമംഗലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-04-2021  -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. 

 
:സി2-7573/2021 28-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രായിൻകടി  പാേറങൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശിയ പാത സലെമടപ് ഓഫിസിൽ ഹാജരാേകണ ആവിശ്തിന   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരരങാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആയിഷാബി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നസീമ െക പി ഭാര് 46

2 മഹമദ തൻസ്ിഹ െക െക മകന 24

3 തസനീം െക െക മകള 27

4 തഹാനി െക െക മകള 14

5 ഖദീജ അമ 66

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷാബി ഭാര് 60

2 സനീറ പാേറങൽ മകള 40

3 മഹമദ സേഹാദരൻ 69

4 ആചമ സേഹാദരി 78

5 പാതമ സേഹാദരി 65
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:സി28019/2021 28-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിബീവി  െവനിയർ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയപാത സലെമടപ് ഓഫിസിൽ ഹാജരാകന ആവിശ്തിന   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരരങാടി വിേലജില     ഇമിചി േകായ തങൾ , , േബാധിപിച അേപക   തിരരങാടി വിേലജ

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

06-2014  -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. 

 
:ജി2-7407/2021 25-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   എടരിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിന എൻ  നടവത്  ഹൗസ്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയപാത സലെമടപ് ഓഫിസിൽ ഹാജരാകന  ആവശ്തിന    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടരിേകാട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹരിദാസൻ നടവത് ,  ,  േബാധിപിച അേപക

എടരിേകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-02-2018  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െചറകഞേകായ തങൾ (ആദ് ഭർതാവിെല മകൻ ) - 64

2 ഇമിചി േകായ തങൾ (രണാം ഭർതാവിെല മകൻ ) - 57

3 ആയിഷാബി (ടി മകൾ ) - 52

4 ശരീഫാബി (ടി ടി ) - 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േചായി മകന 68

2 മാണി നടവത് മകന 64

3 ശീകമാർ എൻ മകന 60

4 തങമണി മകള 56

5 ബാനമതി മകള 52

6 ഹരിദാസൻ നടവത് മകന 51

7 പതയഷ (മരണെപട മകൻ പരേമശ്രെന മകൾ ) പൗതി 39

8 പതീഷ  നടവത്  (ടി മകൻ ) പൗതൻ 37

9 പസി പളിങനത് (ടി മകൾ) പൗതി 35

10 പവിത (ടി  ടി ) പൗതി 32
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:സി2-3317/2021  24-09-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമത നരിേകാട്  േമേചരി,

നരിേകാട് േമേചരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി പതൻ െമായതീൻ േകായ എൻ എം , , േബാധിപിച

അേപക   മനിയർ 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  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മമീരികടി എൻ എം സേഹാദരി 65

2 ആയിശമ സേഹാദരി 56

3 ഫാതിമ സേഹാദരി 48
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി2 -8977/21 29-10-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   എടരിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ,   എടവത്  വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എടരിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ - ഹൈസൻ , എടവത്, േബാധിപിച അേപക   എടരിേകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-02-2014 -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. 

 
: സി2 -8978/21 29-10-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   എടരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ   എടവത് (H)

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എടരിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹൈസൻ,  ,  എടവത്, േബാധിപിച അേപക   എടരിേകാട വിേലജ

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

09-2006 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
: സി2 - 3685/21 29-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  റസിയ ഭാര് 59

2 നിഷാദ േമാൻ    എടവത് മകന 34

3 റംഷാദ എടവത് മകന 32

4 ഷാഹിദ  എടവത് മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ എടവത് ഭാര് 66

2 ഖദീജ മകള 43

3 ഹൈസൻ എടവത് മകന 42

4 നസീറ മകള 41

5 ഫൗസിയ എടവത് മകള 39
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  തിരരങാടി  താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാഗൻ  എ,ന സകമാരൻ,

േകാഴിപറമത്,    പേതരി  വളപിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  തങ െക പി , പേതരി വളപിൽ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-12-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങ െക പി ഭാര് 64

2 േമാഹിനി െക പി മകള 47

3 സിന െക പി മകള 46

4 ഷീബ െക പി മകള 42

5 ബിേജഷ െക പി മകന 41
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 -7401 / 2021 25-09-2021
 
  തിരരങാടി താലകില   അരിയൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അറമഖൻ , േതാടതിൽ ഹ

ൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 അരിയൂർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരഷ ബാബ , , േബാധിപിച അേപക   അരിയൂർ വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2005 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -7404 / 2021 25-09-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില    അരിയൂർ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അബൾ  അസീസ

കൽപാലതിങൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരിയൂർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േബനസീർ െക , , േബാധിപിച അേപക

  അരിയൂർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-12-2016  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയപകാശ ടി മകന 63

2 േതാടതിൽ രേമഷ മകന 58

3 സതീശൻ ടി മകന 51

4 സേരഷബാബ മകന 49

5 േപമ                                                 ( രണാം ഭാര് )ഭാര് 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബനസീർ െക ഭാര് 42

2 മഹമദ അനസ െക മകന 21

3 അൻഷാദ യാസിൻ െക മകന 20

4 അഹമദ സഹൽ െക മകന 15

5  െമഹഫിൽ ലഖമാൻ െക മകന 7
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:സി 2 -7555 / 2021 29-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള  െക  െകാണാണത്

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    തിരരങാടി  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന അബറഹിമാൻ  െക ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

തിരരങാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-03-2009  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -7554 / 2021 29-09-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   തിരരങാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയമ  പളാട്  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തിരരങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന അബൾ ഷകർ , , േബാധിപിച അേപക   തിരരങാടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 8119 / 2021 29-09-2021

6 മഹമദ കൽപാലതിങൽ അചന 92

7 ഉമാദിയ െക അമ 76

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷമ ഭാര് 68

2 അബറഹിമാൻ െക മകന 50

3 ഹലീമ മകള 46

4 ഇസമായിൽ െകാണാണത് മകന 44

5 മറിയം സറമാേഞരി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ഹാജി ഭരതാവ 88

2 ൈസനബ മകള 65

3 ൈമമനത് സി മകള 61

4 പളാട് അബൽ സമദ മകന 59

5 ഹാജിറ മകള 55

6 അബൾ ഷകർ മകന 54

7 ആരിഫ പി മകള 46
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  തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ  െചമകിൽ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തിരരങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹംസ െചമകിൽ , , േബാധിപിച അേപക   തിരരങാടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 8118 / 2021 29-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   എടരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസതാലി  െചമകിൽ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എടരിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹംസ െചമകിൽ , , േബാധിപിച അേപക   എടരിേകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-1980 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഭാര് പാതമ 8 -12 -2020 -ൽ മരണെപട .  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -8089 / 2021 29-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   എടരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതടി , പാലകണിൽ വീട

,കനമൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടരിേകാട വിേലജില    മകന ഹംസ പാലകണൻ , , േബാധിപിച അേപക   എടരിേകാട വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹംസ െചമകിൽ മകന 60

2 കദീജ മകള 58

3 ഹസൻ മകന 55

4 മസഫ െചമകിൽ മകന 52

5 യസഫ െചമകിൽ മകന 49

6 സിദീഖ െചമകിൽ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹംസ െചമകിൽ മകന 60

2 കദീജ മകള 58

3 ഹസൻ മകന 55

4 മസഫ െചമകിൽ മകന 52

5 യസഫ െചമകിൽ മകന 49

6 സിദീഖ െചമകിൽ മകന 38
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

11-2017 -ല മരണെപടതായം  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. 

 
:സി 2 -8115 / 2021 29-09-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   തിരരങാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആചടി  പങാടൻ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തിരരങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന  പങാടൻ അബൾ കരീം , , േബാധിപിച അേപക   തിരരങാടി വിേലജ

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

10-2005  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   ഭർതാവ രായിൻ പി  14  -11  -2009  -ലം  മകൻ അബൾ സലാം  10  -9  --2014  ലം  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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കതിയാമ ഭാര് 78

2 ബീകടി മകള 61

3 അബബകർ സിദീഖ മകന 60

4 അഹമദ പാലകണൻ മകന 57

5 പാതമ മകള 55

6 അബദ റഹീം മകന 53

7 ഹംസ പാലകണൻ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ പി മകള 57

2 പങാടൻ മഹമദ മകന 55

3 ഹംസ പങാടൻ മകന 52

4 പങാടൻ അബൾ കരീം മകന 49

5 റംല മകള 41

6 റഹീന മകള 36
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:c2-8078/2021 29-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   എടരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞീത  വടപറമിൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എടരിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഷറഫ വി പി , , േബാധിപിച അേപക   എടരിേകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2016 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -8114 / 2021 29-09-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   തിരരങാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിയടി   ചാലിൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തിരരങാടി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷംസദീൻ ,  ,  േബാധിപിച അേപക   തിരരങാടി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ മകള 46

2 െമായതീൻകടിവടപറമിൽ മകന 45

3 അഷറഫ വി പി മകന 41

4 സൗദ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ചാലിൽ മകള 70

2 ഇസായിൽ മകന 62

3 കഞിപാത മകള 56

4 ആമിന മകള 53

5 ഷംസദീൻ മകന 51

6 റസിയ അബബകർ മകള 44

7 അബബകർ മകന 42
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:സി 2 -7515 / 2021 29-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാരകടി  മളമടകൽ ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വളികന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശങരൻ എന സധാകരൻ , , േബാധിപിച അേപക   വളികന് വിേലജ

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

03-2005 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -8069 / 2021 29-09-2021
 
  തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി മഹമദ , പകാടൻ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ കബീർ പി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-04-2004 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവ ഭാര് 83

2 ശങരൻ എന സധാകരൻ എം മകന 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആസ് ഭാര് 67

2 അബൽ കബീർ പി മകന 48

3 സീനത് മകന 44
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2-5180/ 2021   01-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബറഹിമാൻ െക  െകാേണാടിപട

ി  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ജവാദ െക , െകാേണാടിപടി ഹൗസ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2014  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ കഞികതിയ െക 20- 6-2017-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. 

 
:സി 2 -8177/ 2021  01-10-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   കണമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചകി സി  ചാലിൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കണമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകള ൈഷനി , ചാലിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   കണമംഗലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-

02-2010  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ  കുങൽ ഭാര് 48

2 ജൈനദ െക മകന 31

3 മഹമദ ജവാദ െക മകന 28

4 റബിയത് െക മകള 25

5 ഫരീദ െക മകള 21

6 ഉൈബദ െക മകന 19

7 റസാനത്   െക മകള 16

8 മാജിദ  െക മകന 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷനി മകള 41

2 ചാതൻകടി (2-3-2019-ന മരണെപട ) ഭരതാവ 0
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:സി 2-8176/2021    01-10-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   കണമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാതൻകടി  ചാലിൽ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കണമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ൈഷനി , ചാലിൽ വീട , േബാധിപിച അേപക   കണമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-03-2019 -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. 

 
:സി 2-8071/2021    01-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലവി പകാടൻ    പകാടൻ  ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകള നഫീസ ,  പകാടൻ  ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-1995 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 - 8157/ 2021  04-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി  കനംകലത് ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തിരരങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹരിദാസൻ , കനംകലത് ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   തിരരങാടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-02-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷനി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തിത  പി  (3 -6-2017  ന  മരണെപട ) മകള 0

2 പാതമ പി െക  (13- 8- 2020 ന  മരണെപട ) മകള 0

3 പി മഹമദ (12-4-2004    ന  മരണെപട ) മകന 0

4 കഞിമഹമദ പകാടൻ (27-11-2018    ന  മരണെപട ) മകന 0

5 നഫീസ മകള 61
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദമയനി മകള 61

2 പരേമശ്രൻ മകന 59

3 േശാഭ മകള 55

4 ഹരിദാസൻ മകന 53

5 സനരൻ മകന 48

10330 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 -7820 / 2021 05-10-2021
 
  തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമദ ഹാജി  കപയിൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ റസാഖ , , േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2005  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മകൻ മഹമദ പി െക 2 -1 -2021 -ന മരണെപട. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞായിശമ ഹജമ ഭാര് 83

2 അബബകർ കടി പി െക മകന 63

3 അബൽ റസാഖ മകന 59

4 അബൽ മജീദ പി െക മകന 56

5 ഫാതിമ പി െക മകള 59

6 റംല മകള 48
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-7340/2021 16-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിയാമ േമടപിൽ  എടപറമത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന അബദൽ വാഹിദ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-10-2019-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-4931/2021 18-09-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില    എടരിേകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അബദൽ  സലാം

ഓണേതാകിൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന മഹമദ സൽമാൻ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

11-2020-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാനങാരി ബീഫാതമ (20-6-2021-ന മരണെപട) ഭാര് 0

2 കഞിമഹമദ എം മകന 40

3 റസാഖ േമടപിൽ മകന 47

4 മനീറ മകള 44

5 ൈഖറനീസ എം മകള 43

6 അബദൽ വാഹിദ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ അമ 82

2 ഫാതിമ ഭാര് 53

3 മഹമദ സൽമാൻ മകന 30

4 മഹമദ ഷാഫി മകന 27

5 ഹിബ ഓണതകിൽ മകള 20
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:സി2-7312/2021 18-09-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില    പരപനങാടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അയനികാട്  അമ

ആവതാൻെതാടി  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള കമലം േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 07-09-1998-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. 

 
:സി2-7300/2021 18-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ  പതലത് ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന മസതഫ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  13-01-2020-ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-7314/2021 18-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിവാകരൻ പനയങര  പനയങ

ര  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ദിഗിേലഷ പി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  27-07-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലം മകള 71

2 തങമണി മകള 63

3 വിമല മകള 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മസതഫ മകന 47

2 അബസമദ മകന 43

3 അലി മകന 38

4 അബദൽ ഹമീദ പി മകന 35

5 ഹബീബ പി മകന 33

6 കദീജ മകള 30
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 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. 

 
:സി2-7315/2021 18-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ കളിേശരി  അമതശീ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് തളസി ഭായ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 09-07-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദിഗിേലഷ പി മകന 34

2 ദിജിൻ ലാൽ പി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തളസി ഭായ ഭാര് 63

2 ചാന്നി ആർ മകള 37

3 ദ്ീപിക ആർ മകള 36

02th November 2021Revenue Department10335
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-5574/2021 10-09-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   തിരരങാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലവി  ഒളകൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകള ഹബീബ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2012-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-7690/2021 20-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനബ  മാളിേയകൽ പറമിൽ

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട സേഹാദരി മറിയകടി സി പി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-08-2021-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. 

 
:സി2-7350/2021 20-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ മകള 61

2 ൈമമന ഒ മകള 57

3 ഹബീബ മകള 52

4 ആയിഷാ ബീവി മകള 50

5 ഹാജറ ഒ മകള 43

6 ഉമാചടി (13-1-2019-ന മരണെപട) ഭാര് 0

7 അബബകർ സേഹാദരൻ 78

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രായിൻകടി ഭരതാവ 91

2 മറിയകടി സി പി സേഹാദരി 78
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 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരവിനൻ പി  കുവളപിൽ ഹ

ൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് സനിത ടി  േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 09-03-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-7238/2021 15-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസകരൻ നായർ  താഴത

െ െപായിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന രാജീവ െക െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൻ 18-12-2001-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. 

 
:സി2-7311/2021 15-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമദാസ  കണംപറത് ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന പത്ാശ െക ആർ ദാസ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 06-05-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിത ടി ഭാര് 51

2 അനശീ പി മകള 26

3 അശ്ിൻ പി മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്ഭാമ െക െക ഭാര് 74

2 ഉഷാകമാരി െക െക മകള 53

3 രാജീവ െക െക മകന 50

4 േജ്ാതി െക െക മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:സി2-7241/2021 15-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   അബറഹിമാന നഗര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ പാലമഠതി

ൽ െകാമങാട്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന അബദൽ കരീം  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-1997-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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

1 േപമാവതി യ ഭാര് 57

2 പത്ാശ െക ആർ ദാസ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിപാത പി െക മകള 71

2 പാതമ മകള 67

3 റഖിയ മകള 56

4 അബദൽ കരീം മകന 54

5 ൈസതലവി (4-8-2014-ന മരണെപട) മകന 0

6 പാതടി പി െക (8-9-2019-ന മരണെപട) ഭാര് 0

7 െമായതീൻ (12-10-2020-ന മരണെപട) മകന 0

8 കഞിമഹമദ പി െക (28-6-2021-ന മരണെപട) മകന 0
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Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-7313/2021 15-09-2021
 
  തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരിജ  പനയങര ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പരപനങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന ദിഗിേലഷ പി , പനയങര ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   പരപനങാടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    17-12-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭർതാവ ദിവാകരൻ പനയങര 27-7-2021-ൽ മരണെപട   അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-7316/2021 15-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹൈസൻേകായ  ചീരാമന

െ  പരകൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരപനങാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആയിഷ , ചീരാമെന പരകൽ , േബാധിപിച അേപക

പരപനങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ  വിചാരണ  നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-02-2015  -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. 

 
:സി2-730/ 2021 15-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാലാർ വീടിൽ േവലായധൻ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദിഗിേലഷ പി മകന 34

2 ദിജിൽ ലാൽ പി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 52

2 നസീമ മകള 39

3 നിസാർ മകന 33

4 നംഷീർ മകന 30
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അഞലംകണി ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവളർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സിജിേമാൻ െക വി , അഞലംകണി ഹൗസ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-2013  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിജിേമാൻ െക വി മകന 38

2 ഷീജ മകള 41

3 ഷീബ മകള 40

4 സജിൽ മകന 30

5 സേരാജിനി ഭാര് 62
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 -7339/ 2021 15-09-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാനങാരി   ബീഫാതമ

എടപറമത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതഞിപലം വിേലജില   പേരതയെട മകന അബൽ വാഹിദ ,  േബാധിപിച അേപക   േതഞിപലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -7239/ 2021 15-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   എടരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമത കടി  െചറപറമിൽ

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    എടരിേകാട  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന ൈസതലവി  സി  പി  ,  േബാധിപിച  അേപക

എടരിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-11-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ബീയമ  - ഭാര്  (10 -9 -2017 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിമഹമദ എം മകന 49

2 റസാഖ േമടപിൽ മകന 47

3 മനീറ മകള 44

4 ൈഖറനീസ എം മകള 43

5 അബൽ വാഹിദ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസതലവി സി പി മകന 44

2 മൻസർ മകന 38

3 കഞിപാത സി പി മകള 52

4 കദീജ ഹംസ മകള 50

5 നഫീസ സി പി മകള 48
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:സി 2 -7846/ 2021 24-09-2021
 
  തിരരങാടി താലകില   െനടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ യ   ഉപംതറമൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനടവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  അംബിക ,   േബാധിപിച അേപക   െനടവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2010  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാധവി  യ -മാതാവ (9 -7 -2014 -ന മരണെപട ) അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: C2/7281/2021 18-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Febina Dever Parambil , Parappur 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 Moideen Kutty Thoombath  who expired on 26-04-2021 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 Moideen Kutty Thoombath

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

 

6 റസിയ സി പി മകള 42

7 െസമീറ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബിക ഭാര് 48

2 വിഷ പിയ യ മകള 26

3 വികിത  യ മകള 25

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

1 Febina Dever  Parambil Wife 38

2 Suhan Thoombath Son 12

3 Itheema Cholasseri Mother 68
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-7342/2021 16-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   ഊരകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക പേകായതങൾ  കടലണ

ി  െകാടകാടകത്  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഊരകം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സയിദ അലി റിയാസ െക െക , കടലണി

െകാടകാടകത് ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   ഊരകം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-11-1996 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  െക െക ആയിശത് സഹറ കഞാറബീവി

(ഭാര് 3-11-2020-ൽ മരണെപട ) അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സയിദ അബറഹിമാൻ ആറേകായ തങൾ മകന 56

2 സയിദ അബള മൻസർ മകന 54

3 സയിദ മഹമദ േകായ തങൾ 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

 
:സി2-7295/2021 15-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   അരിയൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിയകടി  വാണിയം പറമത

്ത  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അരിയൂർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ കടി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക   അരിയൂർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2011 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ആയിശകടി  മകൻ (5-12-2012)-ന  മരണെപട  ബീരാൻ വി  പി  (2-3-2014)-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ മകള 62

2 ൈസനബ മകള 62

3 മഹമദ കടി മകന 60

4 ആസ് മകള 57

5 അബൾ ഖാദർ വി പി മകന 55

6 ബഷീർ മകന 51
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-7317/2021 15-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനബ എ വി  െക ടി ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പരപനങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ ബഷീർ സി  , െക ടി ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   പരപനങാടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    15-04-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ബഷീർ സി മകന 56

2 അബൽ റസാക് മകന 49

3 സകീന സി മകള 47

4 മഹമദ അഷറഫ മകന 42

5 സഫിയ മകള 42

6 അബൽ റഷീദ മകന 39
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