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NOTICE

 
നമര:സി 2 -6725/ 2021 26-08-2021
 
   തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കതിയാമ ടി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരരങാടി വിേലജില   ആറാടെതാടിക മമദ  ആറാടെതാടിക

ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   തിരരങാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി 2 -6509/ 2021 29-08-2021
 
   തിരരങാടി താലകില   മനിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമഹമദ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മനിയര വിേലജില   അബൽ മജീദ  മണകടവൻ കറപത്

ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   മനിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആസ് മകള 64

2 പാതമ മകള 61

3 ആറാടെതാടിക മമദ മകന 60

4 ആമിന മകള 53

5 റഖിയ എ ടി മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറ ഭാര് 56

2 അബൽ മജീദ മകന 38

3 വഫ മകള 37

4 വഫീക മകള 32

5 ഫാതിമ എം മകള 22

6 അബൽ ബാസിത് എം മകന 21
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി 2 -6508/ 2021 24-08-2021
 
    തിരരങാടി  താലകില   മനിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസേകായ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മനിയര വിേലജില   മഹമദ അലി ടി  തചറമത് ഹൗസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി 2 -6505/ 2021 24-08-2021
 
    തിരരങാടി  താലകില   മനിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന എം  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മനിയര വിേലജില   ഗീത  പാപനർ പരകൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി 2 -8688/ 2020 26-08-2021
 
    തിരരങാടി  താലകില   പരപനങാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖദീജ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പരപനങാടി  വിേലജില   നഫീസ  തലാേഞരി  ഹൗസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ഭാര് 55

2 റസിയ മകള 38

3 മഹമദ അലി ടി മകന 32

4 സൽഫത് ടി മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത മകള 60

2 പി പി മാലിനി മകള 57

3 പകാശൻ പി പി മകന 50
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താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി 2 -754/ 2021 18-08-2021
 
   തിരരങാടി താലകില   േതഞിപാലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇതാചടി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതഞിപാലം വിേലജില   ബാദഷ  മണാറകൽ ഹൗസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി 2 -6423/ 2021 18-08-2021
 
   തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസാബി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പരപനങാടി വിേലജില   അബറഹിമാൻ  പളികലകത് ഹൗസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാദഷ മകന 48

2 അൈസനാർ ഭരതാവ 84

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബറഹിമാൻ ഭരതാവ 66

2 മഹമദ നൗഷാദ മകന 42

3 നാസർ ഹൈസൻ മകന 40

4 െസമീർ  പളികലകത് മകന 35

5 മഹമദ ഷാഫി മകന 30
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി 2 -2642/ 2020 26-08-2021
 
   തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ മജീദ െക പി  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളികന് വിേലജില   സൈബദ െക പി  കടസൻ്െറ പരകൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ  മാതാവ    ജീവിചിരിപണ്.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി 2 -6421/ 2021 18-08-2021
 
    തിരരങാടി  താലകില   െനടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജീവ  െക  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടവ വിേലജില   ൈഷജ  കാഞിരേശരി ഹൗസ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ  മാതാവ    ജീവിചിരിപണ്.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി 2 -6506/ 2021 24-08-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ അമ 70

2 സൈബദ െക പി ഭാര് 43

3 യാസിൻ െക പി മകള 27

4 റാഹില െക പി മകള 24

5 ജഷ ന െക പി മകള 22

6 ഫസീന െക പി മകള 19

7 ഷഹന ഫിദ െക പി മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷജ ഭാര് 44

2 ആസ െക മകള 14

3 ഫിദൽ െക മകന 10

4 ൈമഥിലി െക അമ 73
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    തിരരങാടി  താലകില   മനിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജൈമലത്  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    മനിയര  വിേലജില    അസന  സനബിയ  സി  െക

േമലാളിപറമിൽ , േബാധിപിച അേപക   മനിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-02-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
  പേരതയെട മാതാപിതാകള  ജീവിചിരിപണ്.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം 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 അബബകർ പലിെതാടി അചന 63

2 ബീരായമ െക പി അമ 53

3 അസന സനബിയ സി െക മകള 18
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -6999/ 2021 07-09-2021
 
    തിരരങാടി  താലകില   തിരരങാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ േമേകകാട്

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരരങാടി വിേലജില   അബൽ അസീസ

െകാടപന ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   തിരരങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി 2 -6216/ 2021 17-08-2021
 
   തിരരങാടി താലകില   േതഞിപാലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ െക  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതഞിപാലം വിേലജില   വിജയലകി  വടകിനിെതാടി ഹൗസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസതലവി െകാടപന മകന 66

2 റഖിയ മകള 61

3 അബൽ അസീസ െകാടപന മകന 63

4 ഖദീജ െക പി മകള 57

5 സഫിയ മകള 52

6 സൈലഖ മകള 51

7 മസഫ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയലകി ഭാര് 71

2 ഗീത സി പി മകള 53

3 ജയശീ സി പി മകള 48

4 അജിത കമാർ സി പി മകന 46
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി 2 -6861/ 2021 03-09-2021
 
   തിരരങാടി താലകില   ഒതകങള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജ എം പി  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    ഒതകങള  വിേലജില    ശാലിനി  െക   ശീവിഹാർ

മേണാതപറമിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   ഒതകങള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി 2 -6865/ 2021 03-09-2021
 
   തിരരങാടി താലകില   േതഞിപാലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതീൻ െക  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േതഞിപാലം വിേലജില   ൈസതലവി  െക  കളിയിൽ

പതേശങൽ , േബാധിപിച അേപക   േതഞിപാലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി 2 -6868/ 2021 03-09-2021
 
   തിരരങാടി താലകില   േതഞിപാലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദമയനി പി  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േതഞിപാലം  വിേലജില   ചാതൻകടി   വാരിയം  വീട  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാലിനി െക ഭാര് 39

2 ശീഹരി സജ മകന 6

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന െക മകള 48

2 സൈബദ െക മകള 45

3 ൈസതലവി െക മകന 43
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   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി 2 -7042/ 2021 08-09-2021
 
   തിരരങാടി താലകില   മനിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാലതി െക എം  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മനിയര വിേലജില   ഭാസകരൻ വി  വിളിെവളി ഹൗസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി 2 -6618/ 2021 24-08-2021
 
    തിരരങാടി  താലകില    നനംബ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബിന   എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നനംബ വിേലജില   ദാസൻ െകാനകൽ  െകാനകൽ

ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   നനംബ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-12-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചാതൻകടി ഭരതാവ 71

2 സിന െക മകള 47

3 സധീഷ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാസകരൻ വി ഭരതാവ 74

2 സിന വി മകള 44

3 ബിന വി മകള 42

4 പിയ വി മകള 34

5 ശീജ മരളീധരൻ വി മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദാസൻ െകാനകൽ ഭരതാവ 49

2 ശബരി ദാസ െക മകന 13
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ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി 2 -6619/ 2021 24-08-2021
 
   തിരരങാടി താലകില   േതഞിപാലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പറകാട് മഹമദ അലി ഹാജി

 എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതഞിപാലം വിേലജില   അബറഹിമാൻ

മിസരിയ മൻസിൽ , േബാധിപിച അേപക   േതഞിപാലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2015  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി 2 -6364/ 2021 18-08-2021
 
    തിരരങാടി  താലകില   അബെറഹിമാനനഗര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാതൻകടി

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അബെറഹിമാനനഗര വിേലജില   സജിത്

അറളപറമിൽ , േബാധിപിച അേപക   അബെറഹിമാനനഗര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി 2 -6617/ 2021 24-08-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജകടി ഭാര് 73

2 അബദറഹിമാൻ മകന 53

3 അഷറഫ മകന 49

4 മിസരിയ പി െക മകള 47

5 ൈഫസൽ അലി മകന 44

6 ഫിർദൗസ പി െക മകന 41

7 അബസാജിദ പി െക മകന 39

8 സഫറ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമിണി ഭാര് 71

2 പഷപ മകള 50

3 സജിത് മകന 31
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   തിരരങാടി താലകില   െവങറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജീഷ ചപങാടിൽ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങറ വിേലജില   വിന് ടി  ചപങാടിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ  മാതാവ    ജീവിചിരിപണ്.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങി

ലം 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 പഷപലത അമ 51

2 വിന് ടി ഭാര് 27

3 അഭിരാമി സി മകള 7

4 അനാമിക സി മകള 2
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -6424/ 2021 18-08-2021
 
    തിരരങാടി  താലകില   പരപനങാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇമിചിേകായ തങൾ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പരപനങാടി വിേലജില   മഹമദലി ഷിഹാബ

തങൾ  സയിദ മൻസിൽ , േബാധിപിച അേപക   പരപനങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി 2 -6419/ 2021 18-08-2021
 
   തിരരങാടി താലകില   നനംബ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമഹമദ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നനംബ വിേലജില   ഖദീജ  െനാടംവീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീകഞി ബീവി ഭാര് 62

2 മഹമദലി ഷിഹാബ തങൾ മകന 40

3 സഫിയതൽ നജമത് ബീവി പി മകള 34

4 അഹമദലി ഷിഹാദ പി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ഭാര് 65

2 നാസിർ എൻ വി മകന 46

3 താഹിറ മകള 43

4 മൻസീറ എൻ വി മകള 41

5 റംല എൻ വി മകള 39

6 ൈസഫനീസ മകള 38

7 നിസാർ എൻ വി മകന 33
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി 2 -6869/ 2021 03-09-2021
 
    തിരരങാടി  താലകില   േതഞിപാലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി  ടി  ബീഫാതമ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േതഞിപാലം  വിേലജില   ആലിേകായ

മതിരപറമിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   േതഞിപാലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി 2 -7047/ 2021 08-09-2021
 
    തിരരങാടി താലകില   െനടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരൻ എ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടവ വിേലജില   സൗമ് എ  അരങിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച

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

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി 2 -7084/ 2021 08-09-2021
 
   തിരരങാടി താലകില   അബെറഹിമാനനഗര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി സി അലവി ഹാജി

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അബെറഹിമാനനഗര വിേലജില   അബദൽ

ജലീൽ  പാലമഠതിൽ െചമൻ െതാടിക പളിവളപിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   അബെറഹിമാനനഗര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-

08-2007  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആലിേകായ മകന 64

2 അബദറഹാൻ മകന 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗമ് എ മകള 35

2 ധന് എ മകള 31
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   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി 2 -6863/ 2021 03-09-2021
 
    തിരരങാടി  താലകില    െതനല വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ആയിശ   എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതനല വിേലജില   മഹമദ അലി  ൈമലികനൻ െപരമഴ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി 2 -6862/ 2021 03-09-2021
 
   തിരരങാടി താലകില   ഒതകങള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ േചനത്  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒതകങള വിേലജില   ആയിശമ കഴികാടിൽ  േചനത് ഹൗസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മസതഫ മകന 48

2 അഷറഫ മകന 40

3 സിദീഖ മകന 41

4 അബൽ ജലീൽ മകന 38

5 ഖദീജ എ ഭാര് 73

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഹമദ ഭരതാവ 72

2 സാബിറ മകള 46

3 സകീന എം െക മകള 42

4 മഹമദ അലി മകന 34

5 അബൾ സലാം മകന 33

6 സമയ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിശമ കഴികാടിൽ ഭാര് 56

2 സാഹിർ മകന 38
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   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി 2 -6219/ 2021 17-08-2021
 
   തിരരങാടി താലകില   േതഞിപാലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ ൈവദ്ർ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതഞിപാലം വിേലജില   സരള  സാരംഗി ഹൗസ , േബാധിപിച

അേപക   േതഞിപാലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

No: C2-6549/2021 24-08-2021
 
  Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Riji Pattayil House , Nannambra Village, Thirurangadi Talu

k of Malappuram District has filed an application  of a legal heirship certificate in respect of the legal  heirs of her Husband

late Ganesan who expired on 17-08-2020 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 Ganesan. that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant .

 
SCHEDULE

 
  Mother of the Deceased are alive        Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in fav

our of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship

3 ഷംസീറ മകള 34

4 നിസാർ സി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരള ഭാര് 75

2 ഗിരീഷ മകന 50

3 േരഖ െക മകള 47

4 വനന കാരങാട് മകള 44

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

1 Kunhamma Mother 81

2 Riji Wife 43

3 Amrutha P Daughter 21

4 Sruthi P Daughter 18
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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.
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-6751/2021 28-08-2021
 
    തിരരങാടി താലകില   െപരവൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാർങധരൻ  എനയാള

ുെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരവൂര വിേലജില   വിമല  േമെല ഞാറങാട് ഹൗസ

, േബാധിപിച അേപക   െപരവൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മ

രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി2-6728/2021 28-08-2021
 
    തിരരങാടി  താലകില   ഉറകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ കടി   എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉറകം വിേലജില   മസ കടി  കേപരി ഹൗസ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം 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 വിമല ഭാര് 62

2 സൗമ് മകള 36

3 ശരണ് മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിപാത െക ഭാര് 63

2 മസ കടി മകന 46

3 ശിഹാബദീൻ മകന 40

4 അബാസ െക മകന 38

5 സഹറ മകള 35

6 മഹമദ റിയാസ കേപരി മകന 33
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നമര:സി2-7177/2021 08-09-2021
 
    തിരരങാടി  താലകില   പരപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ കമാർ ചാലിയാത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പരപര വിേലജില   പജിത പി  ചാലിയത് ഹൗസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:സി2-6220/2021 17-08-2021
 
   തിരരങാടി താലകില   േതഞിപാലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേലാചന പി  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതഞിപാലം വിേലജില   ചിനകടൻ പി  ൈചതന് പനേശരി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം 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 പജിത പി ഭാര് 41

2 േദവ സര് സി മകന 18

3 ധ്ാൻ ചന സി മകന 10

4 നളിനി അമ 73

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിനകടൻ പി ഭരതാവ 75

2 സനീപ പി മകന 40
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