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NOTICE

 
നമര:സി2-11307/21 31-01-2022
 
  തിരരങാടി  താലകില   പരപനങാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    അബൽ ഗഫർ പി  എം

പളികടിയകത്  മലകകത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പരപനങാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഹഫസ, പളികടിയകത്, േബാധിപിച

അേപക   പരപനങാടി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2021 -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:സി2-11306/21 01-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രായിൻ േചർേകാട്, േചർേകാട

്  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരപനങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഷറഫ സി , േചർേകാട്  ഹൗസ, േബാധിപിച

അേപക   പരപനങാടി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-1993 -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 ഹഫസ ഭാര് 50

2  മഹമദ അസലം മകന 27

3 മഹമദ അഫസൽ ഷാ പി എം മകന 16

4 ആയിശ ഫിദ മകള 14

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ കടി സി മകന 65

2 അബള കടി  സി മകന 64

3 അബൾ ഗഫർ മകന 54

4 അഷറഫ സി മകന 51

5 സനീനത് േചർേകാട് മകള 46

6 ബീവി സി (14/09/2005 ന മരണെപട ) ഭാര് -

08th February 2022Revenue Department5115
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:സി2-11305 A/21 01-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗസാലി  മീൻതറിെന പരകൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പരപനങാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈലല,  മീൻതറിെന പരകൽ  , േബാധിപിച അേപക   പരപനങാടി വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-11305/21 01-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    ശീധരൻ പി  പഞാരയിൽ വീട

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പരപനങാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരസ്തി പി, പഞാരയിൽ, േബാധിപിച അേപക   പരപനങാടി വിേലജ

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

03-2013  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-11304A/21 01-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ േതാടതിൽ ഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പരപനങാടി വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ ഉമർകടി േകയി , ., േബാധിപിച അേപക   പരപനങാടി വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈലല ഭാര് 44

2 മഫീദ മകള 27

3 റഫീഖ എം പി മകന 25

4 അനീഷ എം മകള 23

5 റഹീം എം മകന 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി പി ഭാര് 50

2   ശീേലഖ പി മകള 26

3 ജയശീ പി മകള 20

4 ശീലകി പി മകള 18

5116 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2--11304/21 01-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    ബിചാമിന െക സി  െകാങന

െ െചറപരകൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരപനങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ അഷറഫ ,  െകാങെന െചറപരകൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-05-2020 -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. 

 
നമര:സി2-11303/21 01-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    ലീല എൻ നമാല ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പരപനങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന   വിജയൻ എൻ, ., േബാധിപിച അേപക   പരപനങാടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-03-2016 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  ഫാതിമ ഭാര് 68

2 റാബിയ സേഹാദരി 82

3 മഹമദ സി പി സേഹാദരൻ 81

4 ഉമർകടി േകയി സേഹാദരൻ 74

5 സഹറ സേഹാദരി 69

6 കഞാമി സേഹാദരി 66

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ അഷറഫ മകന 57

2 നസിയ െക സി മകള 55

3 െതസനി പി െക മകള 51

4 നൗഷിദ മകള 48

5 ഷാഹിദ മകള 44

6  മസേകായ െക സി (17/07/2020 ന മരണെപട ) ഭരതാവ -
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-11301/21 01-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ കറപൻ  നമാല ഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പരപനങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിജയൻ എൻ, ., േബാധിപിച അേപക   പരപനങാടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2003 -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:സി2-11261/21 01-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   കണമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    മറിയമ പളിയാളി, പകിയൻ

ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകന സമീർ , പകിയൻ  , േബാധിപിച അേപക   കണമംഗലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-08-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  വിജയൻ എൻ മകന 70

2 ശശിധരൻ മകന 66

3 പസന െക മകള 62

4 എൻ ബാബരാജ മകന 60

5 വിേനാദ മകന 53

6 അജിതകമാരി എൻ മകള 52

7 പേമാദ എൻ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയൻ എൻ മകന 70

2 ശശിധരൻ മകന 66

3  പസന െക മകള 62

4 എൻ ബാബരാജ മകന 60

5 വിേനാദ മകന 53

6 അജിതകമാരി എൻ മകള 52

7 പേമാദ എൻ മകന 50

8   ലീല എൻ (04/03/2016 ൽ മരണെപട ) ഭാര് 00
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബൽ മനീർ മകന 41

2 സമീർ പകിയൻ മകന 40

3 ഹസീന മകള 38
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-11294/21 01-02-2022
 
  തിരരങാടി  താലകില   അരിയൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    മഹമദ േകായ എ എയി

കര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അരിയൂർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്   ഉമകൽസ എ,    എയികര,  േബാധിപിച  അേപക   അരിയൂർ വില

്േലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 17-04-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2-11295/21 01-02-2022
 
  തിരരങാടി  താലകില   അരിയൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപടി,  മണപറം,  കേനരി

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അരിയൂർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനപ െക , മണപറം, കേനരി  , േബാധിപിച അേപക   അരിയൂർ വില

്േലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 05-06-2021 -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:സി2-11296/21 01-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   അരിയൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരൻ    േകാടസം വീട

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  ഉമകൽസ എ ഭാര് 55

2 ജംഷീറ മകള 40

3 മഹമദ ഷാഫി മകന 37

4  ഷഫീഖ അഴീകര മകന 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷവലി ഭാര് 62

2 അനപ െക മകന 34
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ടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അരിയൂർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിഷ െക വി,  .,  േബാധിപിച അേപക   അരിയൂർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2012 -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:സി2-11297/21 01-02-2022
 
  തിരരങാടി താലകില   അരിയൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    കണനറ അചതൻ  കണ

നറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അരിയൂർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജയകമാർ, കണനറ, േബാധിപിച അേപക   അരിയൂർ വിേലജ ഓഫീസ

ര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2013

-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-11299/21 01-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   െതനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകായകടി കളതിങൽ  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െതനല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിയകടി,  കളതിങൽ  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   െതനല വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല മാതാവ 78

2 വാണി െക വി ഭാര് 51

3 ൈവഷണവി െക വി മകള 28

4 വിഷ െക വി മകന 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  ഷീല െക മകള 57

2 അജയകമാർ മകന 54

3  സജയൻ െക ടി മകന 52
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നമര:സി2-1036/22 01-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   േവങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ താഴത് വീടിൽ  ഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േവങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധ, താഴത് വീടിൽ  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   േവങര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-2021 -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 ബിയകടി ഭാര് 68

2 മസഫ കളതിങൽ മകന 49

3 ൈസതലവി മകന 47

4 റംല മതിരകലായ മകള 45

5 സിദീഖ കളതിങൽ മകന 43

6 ഹാജറ മകള 39

7 അബൽ ലതീഫ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധ ഭാര് 70

2 വിേനഷ തമി ടി വി മകന 43

3 വിനീത േബാസ ടി വി മകന 39
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NOTICE

 
നമര:സി2-11234/21 01-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   അബറഹിമാന നഗര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    പി െക കഞറമ ഹാജ

ി െചമടിയിൽ ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അബറഹിമാന നഗര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉമർ, പാലമഠതിൽ േകാഴിേശരി , േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2008 -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:സി2-11235/21 01-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   അബറഹിമാന നഗര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതവിൽ നാലകത്

ഫാതിമ   െചെമടിയിൽ  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അബറഹിമാന നഗര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഉമർ ,  പാലമഠതിൽ

േകാഴിേശരി , േബാധിപിച അേപക   അബറഹിമാന നഗര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-2012  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കദീജ മകള 62

2 മഹമദ പാലമഠതിൽ േകാഴിേശരി മകന 60

3 ഉമർ പാലമഠതിൽ േകാഴിേശരി മകന 50

4 ഹമീദ പാലമഠതിൽ േകാഴിേശരി മകന 48

5 കഞാലൻ കടി പി െക മകന 44

6 സമീറ പി െക മകള 40

7 മതവിൽ നാലകത് ഫാതിമ (03/04/2012 ൽ മരണെപട) ഭാര് -

8 അബബകർ പാലമഠതിൽ േകാഴിേശരി  (10/03/2021 ൽ
മരണെപട)

മകന -

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കദീജ മകള 62

2 മഹമദ പാലമഠതിൽ േകാഴിേശരി മകന 60
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നമര:സി2-11205/21 01-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   ഒതകങൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസഫദീൻ െക െക  കലങാട

ു കഴിയിൽ ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒതകങൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈബദ വാകാടിൽ , കലങാട കഴിയിൽ ഹൗസ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-11-2021 -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:സി2-11233/21 01-02-2022
 
  തിരരങാടി  താലകില   അബറഹിമാന നഗര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    അബബകർ

പാലമടതിൽ  േകാഴിേശരി   െചമടിയിൽ  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അബറഹിമാന നഗര വിേലജില   പേരതനെറ മകന റഫീഖ ,

പാലമഠതിൽ േകാഴിേശരി  , േബാധിപിച അേപക   അബറഹിമാന നഗര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-03-2021 -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. 

3 ഉമർ പാലമഠതിൽ േകാഴിേശരി മകന 50

4 ഹമീദ പാലമഠതിൽ േകാഴിേശരി മകന 48

5 കഞാലൻ കടി പി െക മകന 44

6 സമീറ പി െക മകള 40

7 അബബകർ പാലമഠതിൽ േകാഴിേശരി (10/03/2021  ൽ
മരണെപട )

മകന -

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മറിയകടി എം മാതാവ 81

2 സൈബദ വാകാടിൽ ഭാര് 56

3 ദിൽസാദ െക െക മകന 38

4 തസലീന െക െക മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  െസൽമത് എ പി ഭാര് 50

2 റഫീഖ പാലമടതിൽ േകാഴിേശരി മകന 35

3 ഷഫീഖ പാലമടതിൽ േകാഴിേശരി മകന 33

4 റഹീസ പി െക മകന 26

5 ഫാതിമ മിൻഹ പാലമടതിൽ േകാഴിേശരി മകള 17
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നമര:സി2-11198/21 01-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   എടരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈഹദസ് ചങരൻേചാല വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എടരിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പാതമ, ചങരംേചാല ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   എടരിേകാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

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. 

 
നമര:സി2-11190/21 01-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    ലകി ഒ  ഒതയേങാട് ഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വളികന് വിേലജില   പേരതയെട മകള രാജമണി, ഒതയേങാട്  , േബാധിപിച അേപക   വളികന് വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-02-2021 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-84/22 02-02-2022
 
  തിരരങാടി  താലകില    പരപനങാടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ    അപകടി  െക  എം

െകാടമഠതിൽ ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരപനങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകള തങമണി,  മാേഞരി  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക

പരപനങാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-2007  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 53

2 ഉൈബസ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജമണി മകള 49

2 സബഹണ്ൻ മകന 44

3 രാേജശ്രി മകള 42
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-85/22 02-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപണടി െക എം െകാടമടതി

ൽ  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരപനങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകള തങമണി,  മാേഞരി ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക

പരപനങാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-10-2015  -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 െപണടി െക എം (17/10/2015ൽ മരണെപട ) ഭാര് -

2 തങമണി മകള 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങമണി മകള 54
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-11210/21 01-02-2022
 
  തിരരങാടി  താലകില   അരിയൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞമ മചികൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അരിയൂർ വിേലജില   പേരതയെട മകള കൗസല്, മചികൽ, േബാധിപിച അേപക   അരിയൂർ വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-1994 -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:സി2-11194/21 01-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    പി ഹൈസനാർ  പാലിേശരി

ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളികന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന  കബീർ പി , ., േബാധിപിച അേപക   വളികന് വിേലജ

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

07-1986  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കൗസല് മകള 63

2 േഗാപി എം മകന 58

3 ശീമതി (12/05/2018 ൽ മരണെപട) മകള -

4 അപകടൻ (27/12/1995 ൽ മരണെപട ) ഭരതാവ -

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബബകർ മകന 66

2 കഞീവി മകള 64

3 കദീജ മകള 63

4 കഞബീവി മകള 56

5 അലീമ പി മകള 54

6 കബീർ പി മകന 50

7 ബീപാതമ (15/08/2007ൽ മരണെപട ) ഭാര് -
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നമര:സി2-11199/21 01-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   േവങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാലൻ വലിയാകെതാടി ഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േവങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന  ൈസതലവി വി ടി,  വലിയാകെതാടി ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   േവങര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-06-2021  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-11201/21 01-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    അബബകർ ടി  . എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരരങാടി

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പാതമ,  തടതിൽ ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   തിരരങാടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-04-2001 -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. 

 
നമര:സി2-10703/21 01-02-2022

8 പാതമ (22/11/2019ൽ മരണെപട ) മകള -

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ഭാര് 61

2 അബൽ അസീസ  വലിയാകെതാടി മകന 47

3 സൈലഖ മകള 45

4 ഹസീന മകള 39

5 മജീബ റഹമാൻ മകന 38

6  ൈസതലവി വി ടി മകന 36

7 ആയിഷ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 65

2 സകിന ടി മകള 47

3 ൈഫസൽ മകന 45

4 യാസിർ അബ മകന 42

5 ഫൗസ മഹയദീൻ ടി മകന 34

6 ആചമ െക (25/11/2013 ൽ മരണെപട ) മാതാവ -
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  തിരരങാടി  താലകില   േവങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   പി  കറപൻ പളികൽ  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േവങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േവണേഗാപാലൻ, പളികൽ  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   േവങര വിേലജ

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

01-2001  -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:സി2-11086/21 01-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   അരിയൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   മങാട് െവളാകൽ അയപൻ

മങാട്  െവളാകൽ  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരിയൂർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന രവി,  മങാട് െവളാകൽ , േബാധിപിച

്ച  അേപക   അരിയൂർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2009 -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. 

 
നമര:സി2-11189/21 01-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   േവങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ നലാടിെതാടിക ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േവണേഗാപാലൻ മകന 60

2  ശീനിവാസൻ  പളികൽ മകന 57

3 ഹരിദാസൻ മകന 53

4 വിജയൻ മകന 50

5  ചിനമ (23/02/2019 ൽ മരണെപട ) ഭാര് -

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി ഭാര് 85

2 വസനകമാരി മകള 60

3  എം വി  രാധാകഷൻ മകന 57

4 ചനമതി മകള 55

5  പസനകമാരി എം വി മകന 53

6 രവി മകള 48

7 രാേജഷ എം വി മകന 46
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േവങര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഹംസ,  നലാട്െതാടിക ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   േവങര വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹംസ ഭരതാവ 65

2 അബൾ ഖാദർ എൻ ടി മകന 40

3 മജീബ മകന 38

4 സബീർ മകന 36

5 മൻസർ എൻ ടി മകന 34
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-11191/21 01-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    സേരാജിനി ഒ ഒതയേങാട്

ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 വളികന് വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജീവൻ,  ഒതയേങാട്   ,  േബാധിപിച അേപക   വളികന് വിേലജ

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

11-2020  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-11193/21 01-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനി തയിൽ ഹൗസ എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളികന്

വിേലജില   പേരതയെട മകന പവീൺ, തയിൽ   , േബാധിപിച അേപക   വളികന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിഷാേദവി ഒ മകള 54

2 റീത മകള 52

3 രാജീവൻ മകന 50

4 റീന ഒ മകള 48

5 ഷീല മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസീത മകള 49

2 പതീഷ മകന 46

3 പവീൺ മകന 44

4 പേമാദ മകന 42

5 പസീന തയിൽ മകള 41
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നമര:സി2-11192/21 01-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തയിൽ അയപൻ പസീതാലയം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വളികന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന പവീൺ, തയിൽ  , േബാധിപിച അേപക   വളികന് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2005 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-11020/21 01-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   അബറഹിമാന നഗര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ നാറകാടൻ

, പൽതടതിൽ ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    അബറഹിമാന നഗര വിേലജില   പേരതനെറ  മകന  സൈബർ,  .,  േബാധിപിച  അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2008  -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:സി 2-10878/21 01-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസീത മകള 49

2 പതീഷ മകന 46

3 പവീൺ മകന 44

4 പേമാദ മകന 42

5 പസീന തയിൽ മകള 41

6 പതിനി (06/05/2021ൽ മരണെപട  ) ഭാര് -

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബൽ സലാം മകന 48

2 റഹയാനത് മകള 46

3 സൈബർ മകന 45

4 സകീന എൻ െക മകള 42

5 ഹസീന മകള 41

6 മനീറ മകള 37

7 റജീന എൻ മകള 34

8 മഹമദ ൈഫസൽ മകന 33

9 അഫൽ മകന 27
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  തിരരങാടി താലകില   അബറഹിമാന നഗര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദിയമ െതകിൽ

പൽതടതിൽ  ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    അബറഹിമാന  നഗര  വിേലജില    പേരതയെട  മകന സൈബർ,  .,  േബാധിപിച  അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2003  -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  മഹമദ നാറകാടൻ  (20/07/2008 ൽ മരണെപട ) ഭരതാവ -

2 ഉമതി േതകിൽ (07/09/2018 ൽ മരണെപട ) മാതാവ -

3 അബൽ സലാം മകന 48

4 റഹയാനത് മകള 46

5 സൈബർ മകന 45

6 സകീന എൻ െക മകള 42

7 ഹസീന മകള 41

8  മനീറ മകള 37

9 റജീന എൻ മകള 34

10 മഹമദ ൈഫസൽ മകന 33

11 അഫൽ മകന 27
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-11204/21 01-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    പി കാരികടി  പതം കറിയിൽ

ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവളർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാമൻ, പതം കറിയിൽ  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക

െപരവളർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-07-1991  -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:സി2-79/22 01-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    റഖിയ കുങൽ,  കമിളി

യിൽ   ഹൗസ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതഞിപലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന നൗഷാദ െക,  കമിളിയിൽ , േബാധിപിച അേപക

േതഞിപലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2020  -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:സി2-122/22 02-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െചറിയ അയപൻ മകന 76

2 മണികടി മകള 70

3 ശീധരൻ മകന 68

4 രാമൻ മകന 64

5 ശീേദവി മകള 47

6 മണികടി (12/10/2007 ൽ മരണെപട ) ഭാര് -

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നൗഷാദ െക മകന 38
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 തിരരങാടി താലകില   അരിയൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    അലി മഹമദ  പി വി  എനയാ

ളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരിയല

ൂർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ കടി , പീചം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അരിയൂർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-1990 -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 2-81/22 02-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   നനമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ഏനീൻ കടി ടി  തറമൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നനമ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  നബീസ എൻ ബി, തറമൽ ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   നനമ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

05-2021  -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:സി2-82/22 02-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ െകാഴിഞിപറമ്  ഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തിരരങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന  ഷിേനാബ െക പി ,  െകാഴിഞിപറമ്  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക

തിരരങാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ കടി പീചം വീടിൽ മകന 57

2 ബഷീർ പി വി മകന 55

3 കബീർ ബാവ  പീചം വീടിൽ മകന 51

4 സൈബദ പി വി മകള 49

5 ബീപാതമ (20/10/2011ൽ മരണെപട ) ഭാര് -

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  നബീസ എൻ ബി ഭാര് 68

2  ബഷീർ മകന 44

3 ഹൈസൻ ടി മകന 41

4 ഖദീജ മകള 37

5 സംസിയ മകള 35

6 ഹസീന ടി മകള 32
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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:സി2-11384/21 02-02-2022
 
  തിരരങാടി  താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    േകാണീരി  െകാളപറത്

കാർത്ായിനി  അമ,    േകാണീരി  െകാളപറത്  ഹൗസ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതയെട മകന കടിശങരൻ െക ,

െകാളപറത്  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2009  -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:സി2-11383/21 02-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ൈസതലവി പി  ആളപറമിൽ ഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഹറ, ആളപറമിൽ ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന ഭാര് 50

2 ഷിനി  െക പി മകള 28

3  ഷിേനാബ െക പി മകന 26

4 ഷിജിനി െക പി മകള 16

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനൻ മകന 71

2 തങം മകള 68

3  ലീല െക മകള 63

4 ബാലകഷൻ (17/07/2018 ൽ മരണെപട) മകന -

5 കടിശങരൻ െക മകന 58

6 ഗീതാമണി മകള 55

7 സേരശൻ മകന 50

5136 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:സി2-11391/21 02-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നഫീസ െചനാത് എനയാളെട

അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില

പേരതയെട മകന അബൽ ജലീൽ ,   െചനാത് ,  േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-08-2021  -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:സി2-11390/21 02-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    കഞറമ പരാടൻ, പരാടൻ ഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ സലാം , പരാടൻ ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ

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

12-2019  -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:സി2-11394/21 02-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഹറ ഭാര് 42

2 സൈഫൽ അഹമദ പി മകന 23

3 ഫാതിമത് സൈഫറ പി മകള 19

4 മഹമദ ഷാമിൽ പി മകന 15

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബൽ ജലീൽ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കദിയ ഭാര് 64

2 അബൽ ഖാദർ മകന 49

3 ആസിയ പി മകള 43

4 ൈറഹാനത് പി മകള 41

5 അബൽ സലാം മകന 39
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  തിരരങാടി  താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   അബൽ അസീസ പി  എം

പഴകലകത് മലയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളികന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റാബിയ, ., േബാധിപിച അേപക   വളികന് വിേലജ

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

11-2014  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  കദീസകടി മാതാവ 89

2 റാബിയ ഭാര് 50

3 അബീബ റഹമാൻ മകന 28

4 മഹസിന പി എം മകള 24

5 മഹമദ ജൈനദ മകന 21
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