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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2- 8700/ 21 02-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആസ ഉമ  ഏനിെന പരക

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പരപനങാടി  വിേലജില    പേരതയെട  മകന അബറഹിമാൻ  കടി  ,  ഏനിെന  പരകൽ ,  േബാധിപിച  അേപക

പരപനങാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-1987  -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- 8060/ 21 02-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടങി െക  േകാനം കഴി ഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വളികന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന നാരായണൻ , േകാനം കഴി  ഹൗസ  , േബാധിപിച അേപക   വളികന്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-03-2008  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അൈസനാർ എ പി മകന 78

2 അബറഹിമാൻ കടി മകന 73

3 കഞിേമാൻ (12/10/2010 ന മരണെപട ) മകന 00g

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി ഭാര് 88

2 നാരായണൻ മകന 62

3 പസന കമാരി മകള 58

4 പകാശൻ മകന 55

5 ആശാലത മകള 51

6 അബികമാർ മകന 48

7 സിത മകള 44
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നമര:  സി2- 8836 02-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െതനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീവി ആങാട്  ആങാട്   ഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െതനല വിേലജില   പേരതയെട മകള നർജഹാൻ, േതാേടാളി, േബാധിപിച അേപക   െതനല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2012 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

8 ദാസൻ െക  (25/08/2013 ന മരണെപട ) മകന 00

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീരാൻകടി മകന 65

2 െമായ ആങാട് മകന 61

3 ൈസനബ മകള 63

4 സൈബദ മകള 56

5 കഞാത മകള 52

6 മറിയമ ആങാട് മകള 48

7 മംതാസ െക മകള 44

8 നർജഹാൻ മകള 43

9 േകായ  (02/09/2017 ന മരണെപട ) മകന 00
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2- 2803/ 21 26-08-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   ഊരകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി േവലായധൻ  പളിയാലിൽ വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഊരകം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ൈശലജ , പളിയാലിൽ വീട  , േബാധിപിച അേപക   ഊരകം വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-11-2013 -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 പതാവതി ഭാര് 83

2 ൈശലജ മകള 57

3  െക പി ഉഷ മകള 56

4 ഗീത മകള 51

09th November 2021Revenue Department11469
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-8162/2021 01-10-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില    തിരരങാടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഭാസരൻ  എം  പി

മണാറകപറമിൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന രാധാകഷൻ എം പി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി (6-9-2020-ന മരണെപട) ഭാര് -

2 രാധാകഷൻ എം പി മകന 58

3 ശിവദാസ എം പി മകന 50

4 േദവദാസൻ എം പി മകന 55

5 ശശികമാർ എം പി മകന 48

6 അനിത മകള 47

7 നിർമല എം പി മകള 44

8 ജയസനരൻ എം പി (20-4-2016-ന മരണെപട) മകന -

11470 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2 -7818/ 2021 05-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക അഹമദ ഹാജി  പാറായി

േകാഴിപറമത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ പി െക ,േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ

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

08-1981  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതൻെറ  മകളായ മഹമദ ഹാജി  26-7-2005-നം  ൈഹേദാസ 8-6-1996-നം  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. 

 
നമര:സി 2-8070/2021 05-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാലമറത്  മഹമദകടി  െവളിമക്

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിചീവി  സി , , േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-02-1988  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻെറ മാതാവ ഇതീര്ം  14-12-2005-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ പി െക മകന 78

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിചീവി  സി ഭാര് 64

2 അബൽ അസീസ പി എം മകന 46

3 അഷറഫ പി എം മകന 44

4 ഫൗസിയ പി എം മകള 42

5 ബഷീർ പി എം മകന 39

6 ൈറഹാനത് പി എം മകള 37

7 ൈമമനത് മകള 35
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2 -7799/2021 20-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നായാടി കടി  േകാഴി പറമത് ഹൗസ

്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ചാതൻ കടി , േകാഴി പറമത് ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ

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

11-2001  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7341/2021 20-09-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   അബറഹിമാന നഗര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപാകർ ഹാജി  ഉളാട

് പറമിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അബറഹിമാന നഗര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഷറഫ യ  പി , ഉളാട് പറമിൽ ഹൗസ ,

േബാധിപിച അേപക   അബറഹിമാന നഗര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-02-1994 -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 െചറായി െകാലതി   ( 22- 7-2021-ൽ മരണെപട ) ഭാര് -

2 ചാതൻ കടി മകന 74

3 നാഗൻ എന സകമാരൻ ( 2-12-2020-ൽ മരണെപട ) മകന -

4 ചകി സി (19 -2 -2010 -ൽ മരണെപട ) മകള -

5 തങ മകള 64

6 കാർത്ായനി മകള 54

7 ചിന മകള 53

8 അമിണി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞാതമ (ആദ് ഭാര് ) ഭാര് 71

2 സൈബദ     (രണാം ഭാര് ) ഭാര് 57
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3 ൈമമന മകള 54

4 ഹബീബ മകള 50

5 സഹറാബി മകള 47

6 ശരീഫ മകള 46

7 അഷറഫ യ പി മകന 45

8 ഷമീർ മകന 40

9 അബൽ സലാം മകന 37

10 ഷകീല യ പി മകള 34

11 മഹമദ ഷാഫി യ  പി മകന 34

12 മാജിദദീൻ മകന 32

13 റസീന മകള 30

14 നസീമ യ പി മകള 30

15 കഞീമ ഹജമ (10-7-2010-ൽ മരണെപട ) അമ -
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-9174/21 08-11-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   െതനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമാമ ൈതകാടൻ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െതനല വിേലജില   പേരതയെട മകള പാതമ,  ൈതകാടൻ  ഹൗസ    , േബാധിപിച അേപക   െതനല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-

08-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി-8864/21 08-11-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിശ പനമലിൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതയെട മകള കഞാത,  ബാേലരി     , േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-11-2008 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ മകള 75

2 ആയിശ മകള 74

3 ഖദീജ മകള 71

4 നബീസ മകള 63

5  അലി മസിയാർ  (17/06/2020 ന മരണെപട മകന 00

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞാത മകള 78

2 ഖദീജ മകള 66

3 മഹമദ ബഷീർ മകന 65

4 മറിയമ പളിയാളി (09/08/2021 ന മരണെപട) മകള 00

5  ഹവാ  ഉമ മകള 58

6 ജമീല മകള 53
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നമര:സി2-8394/21 08-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   ഒതകങൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റസീന കനകാട്   പാവകൽ

ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒതകങൽ വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ അഷറഫ,  കനകാട് ഹൗസ     , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2021  -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:സി2-9195/21 08-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   അബറഹിമാന നഗര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലിയാമ കാേടങൽ,

മാേടാടിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അബറഹിമാന നഗര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ കടി , മാേടാടിൽ ഹൗസ   , േബാധിപിച

അേപക   അബറഹിമാന നഗര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-03-2010 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  ഹനീഫ പി ഭരതാവ 47

2 റംല സേഹാദരി 51

3 ഉമ സൽമ സേഹാദരി 47

4 അഷറഫ സേഹാദരൻ 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  മഹമദ കടി മകന 63

2 അബബകർ മകന 58

3 ഇബാഹിം കടി മകന 56

4 ൈസതലവി മകന 50

5 സകീന െക മകള 45
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