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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-8201/2021 06-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േവങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൽ അസീസ  കനേതരി

, കനേതരി ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േവങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കദീജ അസീസ േബാധിപിച അേപക   േവങര വിേലജ

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

07-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-8210/2021 07-10-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില    േവങര വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മസകടി  മസിയാർ  ടി  െക

തചരപടികൽ െകാളകാടിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േവങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉൈബദള ടി െക  േബാധിപിച അേപക

േവങര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ അസീസ ഭാര് 51

2 ഷാഹിന മകള 35

3 സാജിദ മകള 33

4 ഹാഷിം ബകർ െക മകന 30

5 ശാകിറ െക മകള 27

6 സാബിറ െക മകള 25

7 ശാഹിദ െക മകള 18

8 സ്ാലിഹ െക മകള 16

9 ഫാതിമ മകള 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമമന ആളപറമൻ ഭാര് 67
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നമര:സി2 -8197/2021 06-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   അബറഹിമാന നഗര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക ആമിനകടി

െതാടിയിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അബറഹിമാന നഗര വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ കടി തപിലകാട് േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2012  -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. 

 
നമര:സി2-8200/2021 07-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േവങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ  പങിണികാട്  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േവങര

വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷംസദീൻ പി  േബാധിപിച അേപക   േവങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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. 

2 ഉൈബദള ടി െക മകന 45

3 അബദ റഹാൻ ടി െക മകന 41

4 ഷാഹൽ ഹമീദ ടി െക മകന 32

5 ജഹഫർ ടി െക മകന 28

6 മഹമദ സ്ാലിഹ ടി െക മകന 26

7 അഹ്മദ സഈദ ടി െക മകന 22

8 ആയിഷ ടി െക മകള 43

9 ഹസീന ടി െക മകള 36

10 ബഷറ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞീത മകന 78

2 അഹമദ മകന 70

3 പാതമ മകള 65

4 ൈസനബ മകള 69

5 ഹംസ മകന 63

6 മഹമദ കടി തപിലകാട് മകന 62

7 ബിയമ മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 പങിണികാട് അഹമദ ഭരതാവ 66

2 സിറാജദീൻ മകന 37

3 സലാഹദീൻ മകന 27

4 ഷംസദീൻ മകന 25

5 അൻഷിദ പി മകള 15
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2-7952/2021 12-10-2021
 
  തിരരങാടി താലകില   െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ മജീദ െതങിലാൻ

പരിവളപിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവളർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കഞീവി , , േബാധിപിച അേപക   െപരവളർ വിേലജ

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

09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 -7588/ 2021 12-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   കണമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാലൻകടി പളാട് പളാട്

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഫൗസിയ , , േബാധിപിച അേപക   കണമംഗലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

02-2020 -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 കഞീവി ഭാര് 52

2 അനീസ മകള 33

3 സാഹിറ െതങിലാൻ മകള 30

4 മഹമദ സഫീർ ടി മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീപാതകടി ഭാര് 70

2 ഫൗസിയ മകന 53

3 സഹറ മകള 56

4 ഷാനവാസ പളാട് മകന 44

5 മൻസർ പളാട് മകന 38
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നമര:സി 2 -1514/ 2021 12-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവയാനി വി  വളയിൽ ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പരപനങാടി വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ േവലായധൻ വി , , േബാധിപിച അേപക   പരപനങാടി വിേലജ

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

10-2007  -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 2 -8196/ 2021 12-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   അബറഹിമാന നഗര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലതീഫ  പങാടൻ ഹൗസ

്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അബറഹിമാന നഗര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ മിദിലാജ , , േബാധിപിച അേപക   അബറഹിമാന നഗര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    30-06-2016  -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 േവലായധൻ വി സേഹാദരൻ 73

2 പരേമശ്രൻ വി സേഹാദരൻ 71

3 ശീധരൻ വി സേഹാദരൻ 66

4 കമാരൻ സേഹാദരൻ 64

5 വിജയമണി വി സേഹാദരി 62

6 ഉഷ                      17 -08 -1986 -ൽ മരണെപട
സേഹാദരി സരസ്തിയെട

മകള 51

7 വിപിൻ ദാസ   17 -08 -1986 -ൽ മരണെപട സേഹാദരി
സരസ്തിയെട

മകന 49

8 അനിൽകമാർ വി   17 -08 -1986 -ൽ മരണെപട സേഹാദരി
സരസ്തിയെട

മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ മാതാവ 81

2 റാബിയ ഭാര് 48

3 അഷറഫ അലി പങാടൻ മകന 28

4  ഫസന പങാടൻ മകള 26

5 മഹമദ മിദിലാജ  പങാടൻ മകന 23

6 ദിൽഷാബി മകള 16
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നമര:സി 2 -7819/ 2021 12-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസൻ എം വി  ചാതൻകളത്

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ അഷറഫ എം വി , , േബാധിപിച അേപക   മനിയർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-07-2016  -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 ഖദീജ െക ടി ഭാര് 66

2 ഹാജറ എം വി മകള 41

3 മഹമദ അഷറഫ എം വി മകന 40
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7646/2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   അബറഹിമാന നഗര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചന  കിളിവയൽ ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന സനി  കിളിവയൽ േബാധിപിച അേപക   അബറഹിമാന നഗര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-05-2021-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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7572/2021 18-10-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   അബറഹിമാന നഗര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദളകടി

തിരതിയിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  ഖദീജ  േബാധിപിച അേപക   അബറഹിമാന നഗര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-01-2006-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മസകടി  പിതാവ 22-1-2006-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 ലകി സി ഭാര് 68

2 സനി കിളിവയൽ മകന 45

3 സബീഷ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹീറ മകള 39

2 ഹസീന മകള 39

3 മഹമദ ബഷീർ മകന 36

4 മഹമദ റിയാസ മകന 35

5 ജംഷീർ മകന 32

6 ഖദീജ ഭാര് 56

7 കദിയ മാതാവ 80
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നമര:സി2-7712/2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ ഫതാഹ  വലിയാടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന മഹമദ അലവി വി േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2020-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 നഫീസ വി മാതാവ 80

2 ഖദീജ ഭാര് 54

3 ആയിഷാബീവി മകള 37

4 മഹമദ അലവി വി മകന 29

5 ആശിഫ ബീഗം മകള 21
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-9260/21 15-11-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   െനടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിളിയൻ െക കാടങൽ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനടവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മണികണൻ െക ,   കാടങൽ    മരണെപട മകൻ ബാബവിെന , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-01-2013  -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. 

 
No: c2-9325/21 12-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Shaharban ., Abdurahiman Nagar Village, Thirurangadi Talu

k of Malappuram District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before various purpose in

respect of the legal  heirs of late Kunhimuhammed Kadengal Madolil house who expired on 21-08-2013 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 Kunhimuhammed

Kadengal. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Hence, it is propose

d 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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വളി മകള 61

2 തങമണി പി മകള 60

3  യേശാദ െക മകള 55

4 സരസ്തി െക മകള 51

5 മണികണൻ െക മകന 50

6 രഗമിണി മകെന ഭാര് 54

7  സാന ബി െക പൗതി 20

8 സനന് ബി െക പൗതി 17

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age
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നമര:സി2-9237/21 12-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െനടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ മഹറഫ  െചമയിൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനടവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാബാസ അഹമദ , െചമയിൽ ഹൗസ   , േബാധിപിച അേപക   െനടവ വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2-6833/21 12-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   എടരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമകടി  പാലേശരി ഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എടരിേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹംസ , ., േബാധിപിച അേപക   എടരിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2016  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-3124/21 12-11-2021
 

1 Shaharban Wife 49

2 Mohammed Thasleef K Son 29

3 Fathima Sherin K Daughter 24

4 Ayisha Febin K Daughter 21

5 Hisana K Daughter 14

6 Mohammed Thafheem  K Son 10

7 Fathima Mother 73

8 Kadengal Aboobacker (died on 24/11/2016) Father -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നസീമ ഭാര് 52

2 ശഹനാസ മകള 32

3 ഷാബാസ അഹമദ മകന 28

4 ഷിബില ഫാതിമ മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹംസ മകന 53
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 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലതീഫ അസമാകാനകത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വളികന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാബിറ,   അസമാകാനകത്, േബാധിപിച അേപക   വളികന് വിേലജ

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

01-2012  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാബിറ ഭാര് 50

2   സഫീറ എ മകള 32

3    റിസവാന മകള 26

4 മിസന എ മകള 20

5 സഫിയ സേഹാദരി 66

6 കദീജ സേഹാദരി 64
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -7715/ 2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െനടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദകടി ഹാജി  മാളിേയകൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനടവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന റംസി മഹമദ , , േബാധിപിച അേപക   െനടവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-04-2017  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 -7756/ 2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കകാട് വാസ  ആലംകടവ ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േതഞിപലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േസാമൻ െക , , േബാധിപിച അേപക   േതഞിപലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-1986 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകീന ഭാര് 58

2 ബഷറ മകള 40

3 ഫാതിമത് സഹറ മകള 37

4 നജറ മകള 34

5 നിസാമദീൻ എം മകന 32

6 റംസി മഹമദ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന ഭാര് 81

2 േസാമൻ െക മകന 53

3 റാണി മകള 52

4 സമി െക മകള 49

5 റീന െക മകള 47

6 മരളി മകന 44
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നമര:സി 2 -4417/ 2021 18-10-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   െനടവ  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിനമ  കാടങൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനടവ വിേലജില പേരതെൻറ    മകന ഷാജ െക , , േബാധിപിച അേപക   െനടവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-2019  -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. 

 
നമര:സി 2 -8790/ 2021 22-10-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   വളികന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി  േകശവൻ നായർ

മാരാതയിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളികന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിശ്നാഥൻ എം , , േബാധിപിച അേപക   വളികന്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-11-1990  -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 -7516/ 2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാഭായ  െവടിയാടിൽ േകാടകള

ം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

7 പദീപൻ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാബ രാജൻ മകന 52

2 വിനയൻ െക മകന 50

3 ഷാജ െക മകന 48

4 സേനാഷ െക മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിശ്നാഥൻ എം മകന 72

2 എം രമണി മകള 70

3 േവലായധൻകടി എം മകന 69

4 ഗിരിജ എം മകള 62

5 പതജ എം മകള 59

6 സി എം സേരാജിനി അമ  (15 -02 -2013 --ന മരണെപട ) ഭാര് -
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വളികന് വിേലജില   പേരതയെട മകള രമ്ലക്മി , , േബാധിപിച അേപക   വളികന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2020  -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:സി 2 -7517/ 2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസേകായ  കറവണിൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വളികന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബദൾ നാസർ , , േബാധിപിച അേപക   വളികന് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2014 -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. 

 
നമര:സി 2 -8704/ 2021 18-10-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   തിരരങാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാരാടൻ കഞായിശമ

പങിണികാടൻ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരരങാടി വിേലജില   പേരതയെട േപരമകന അബദസമദ പങിണികാടൻ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-1997 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയന

ഒരാൾ മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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 േഗാവിനൻകടി നായർ ഭരതാവ 73

2 രമ്ലക്മി മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമാചടി ഭാര് 71

2 സാഹിദ മകള 47

3 അബദൾ നാസർ മകന 48

4 അബദൽ ലതീഫ മകന 46

5 ഷരീഫ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഹമദ ഹാജി പി െക (05 -02 -2017 -ന മരണെപട ) മകന -
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നമര:സി 2 -7762/ 2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ  േകാലാർവീടിൽ

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവളർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന രേമഷ , , േബാധിപിച അേപക   െപരവളർ വിേലജ

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

06-2006 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 -7763/ 2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ െക ടി  കരേതാടി ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപരവളർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശ്ാംജിത് െക ടി , , േബാധിപിച അേപക   െപരവളർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 -7764/ 2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണീരി  കറിപറമത് ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപരവളർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന േവലായധൻ , ,  േബാധിപിച അേപക   െപരവളർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-11-2018 -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി െക വി ഭാര് 61

2 രജിത് മകന 43

3 രജിത മകള 41

4 രേമഷ മകന 38

5 രാേഗഷ െക വി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശകനള ഭാര് 49

2 ശാരിക മകള 32

3 ശ്ാംജിത് െക ടി മകന 28

4 സരഭി െക ടി മകള 26
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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 േവലായധൻ മകന 61

2 ശാന മകള 49

3 സകമാരൻ മകന 49

4 സൗമിനി മകള 48

5 ശശി മകന 44

6 സിന മകള 43

7 സേരഷ മകന 41

8 സനി കറിപറമത് മകന 37

9 കാർത്ായനി ഭാര് 81
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -7765/ 2021 18-10-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക ശീധര പണികർ

ശീനിലയം ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവളർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന പദീപകമാർ പി , , േബാധിപിച അേപക   െപരവളർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-08-2011  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 -7768/ 2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവദാസൻ െക  ഓടപിലാകൽ

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരവളർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലക്മി , , േബാധിപിച അേപക   െപരവളർ വിേലജ

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

07-2011  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 -5518/ 2021 18-10-2021
 
  തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ  മധകത് ഹൗസ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാർ പി മകന 58

2 പദീപകമാർ പി മകന 48

3 പകാശകമാർ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലക്മി ഭാര് 50

2 ശ്ാംജിത് മകന 16

3 ശീത െക മകള 13
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എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േതഞിപലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സശീല , , േബാധിപിച അേപക   േതഞിപലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-02-2017  -ല

മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശിയായി  താെഴ  പറയന  ഒരാൾ   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 -8618/ 2021 18-10-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   എടരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമദ  കഴങിൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എടരിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സൈലമാൻ െക , , േ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. 

 
നമര:സി 2 -8748/ 2021 18-10-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   അബറഹിമാന നഗര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  താലിപാട്  ഖദീജ

കരിപറമത് ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അബറഹിമാന നഗര വിേലജില   പേരതയെട മകന നസീർ , , േബാധിപിച അേപക   അബറഹിമാന

നഗര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-03-2013  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല ഭാര് 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തിതടി കാലടി (06 07 -2019 -ന മരണെപട ) ഭാര് -

2 കഞിമഹമദ മകന 68

3 അബദ 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 മരണെപ)ട മകള -
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 -6366/ 2021 18-10-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   എടരിേകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമദ   പകയിൽ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എടരിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിയമ , , േബാധിപിച അേപക   എടരിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2020  -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:സി 2 -7513/ 2021 18-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമീർ മകന 50

2 സഫറ മകള 49

3 മനീർ മകന 43

4 മനവർ മകന 41

5 സാജിത െക പി മകള 40

6 മഷതാഖ മകന 38

7 ആബിദ മകള 37

8 റഫീഖ മകന 36

9 നസീർ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിയമ ഭാര് 61

2 കദിയകടി സേഹാദരി 75

3 പാതമകടി സേഹാദരി 67

4 ആയിശകടി സേഹാദരി 65

5 അലവി   (സേഹാദര പതൻ ) മകന 51

6 ഷർഫദീൻ പകയിൽ   (സേഹാദര പതൻ ) മകന 30

7 അകബർ പകയിൽ   (സേഹാദര പതൻ ) മകന 38

8 മഹമദ കടി  (സേഹാദര പതൻ ) മകന 59

9 ഹംസ പകയിൽ  (സേഹാദര പതൻ ) മകന 51

10 െമായതീൻ പകയിൽ  (സേഹാദര പതൻ ) മകന 50

11 ഷാഹൽ ഹമീദ  (സേഹാദര പതൻ ) മകന 42

12 മജീബ പകയിൽ (സേഹാദര പതൻ ) മകന 41

13 ഹാരിസ പകയിൽ  (സേഹാദര പതൻ ) മകന 38

14 അഷറഫ  (സേഹാദര പതൻ ) മകന 40

15 മഹമദ ഷാഫി (സേഹാദര പതൻ ) മകന 50
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 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമർകടിനഹ  ദാറസലാം ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പരപനങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േകായകടി , , േബാധിപിച അേപക   പരപനങാടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2018 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 -8617/ 2021 18-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   എടരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തിതടി കാലടി  കഴങിൽ ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

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

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 64

2 േകായകടി മകന 50

3 കദീജ മകള 45

4 മഹമദ മകന 38

5 ഫാതിമ മകള 34

6  ഉസമാൻ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിമഹമദ മകന 68

2 അബദ മകന 64

3 മസ മകന 60

4 അലവി മകന 58

5 ഫാതിമ െക മകള 55

6 കദീജ മകള 53

7 സൈലമാൻ െക മകന 49
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ kn2˛8287/2020. 2021 HIvtSm-_¿ 18.

4˛5˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk-‰v \º¿- 18 (hm-eyw-˛X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v

em‚ v dh\yq kπn-sa‚dn hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 62˛¬ {]kn-≤o-I-cn® kn2-˛8287/2020˛mw \º¿

]c-ky-Øn¬ ]tc-Xs‚ t]cv ‘I≈n-bØv bqk^v Aen’ F∂Xn\p ]Icw ‘I≈n-bØv bq\kv

Aen’ F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ kn2˛2972/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 18.

27˛7˛2021˛mw Xob-Xn-bnse 30-˛mw \º¿ tIcf Kk-‰n¬ (hm-eyw-˛X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq kπn-sa‚dn hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 99˛¬ {]kn-≤o-I-cn® kn2-˛2972/2021˛mw

\º¿ ]c-ky-Øn¬ ]tc-Xs‚ Ah-Im-in-I-fn¬ {Ia-\-º¿ 4˛\v ]tc-X-\p-am-bp≈ _‘w ‘ktlm-Zcn’
F∂Xn\p ]Icw ‘amXmhv’ F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(3)

\º¿ kn2˛2338/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 18.

29˛6˛2021˛mw Xob-Xn-bnse 26-˛mw \º¿ tIcf Kk-‰n¬ (hm-eyw-˛X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq kπn-sa‚dn hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 66˛¬ {]kn-≤o-I-cn® kn2-˛2338/2021˛mw

\º¿ ]c-ky-Øn¬ {Ia-\-º¿ 6 ]c-ky-Øn¬ ]tc-Xs‚ Ah-Im-in-I-fn¬ {Ia-\-º¿ 2˛s‚ t]cv

‘Bj. F.’ F∂Xn\p ]Icw ‘Aj. F’ F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(4)

\º¿ kn2˛4487/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 18.

20˛7˛2021˛mw Xob-Xn-bnse 29-˛mw \º¿ tIcf Kk-‰n¬ (hm-eyw-˛X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq kπn-sa‚dn hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 5472˛¬ {]kn-≤o-I-cn® kn2-˛4487/2021˛mw

\º¿ ]c-ky-Øn¬ ]tc-Xs‚ Ah-Im-in-I-fn¬ {Ia-\-º¿ 4˛s‚ t]cv ‘^mØn-aØv ^nZ, C’
F∂Xn\p ]Icw ‘‘^mØn-aØv lnZ, C’’ F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(5)

\º¿ kn2˛6080/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 20.

14˛9˛2021˛mw Xob-Xn-bnse 36-˛mw \º¿ tIcf Kk-‰n¬ (hm-eyw-˛X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq kπn-sa‚dn hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 58, 59˛¬ {]kn-≤o-I-cn® kn2-˛6080/2021˛mw

\º¿ ]c-ky-Øn¬ ]tc-Xs‚ Ah-Im-in-I-fn¬ {Ia-\-º¿ 4˛s‚ t]cv ‘Pm\-In, aIƒ, 75 hb v’
F∂Xn\p ]Icw ‘kpµ-c≥, aI≥, 59 hb v’ F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)

XncqcßmSn. Xl-io¬Zm¿.
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-9194/21 09-11-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില    േതഞിപലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക  പി  കദീജകടി

െപരിഞീരിമാടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതഞിപലം വിേലജില   പേരതയെട മകന അബൽസലാം ,  െപരിഞീരിമാടിൽ ,  േബാധിപിച

അേപക   േതഞിപലം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2020 -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 അബൽസലാം മകന 55

2 ആമിന മകള 53

3 റംല െപരിഞീരിമാടിൽ മകള 52

4 ബീരാൻകടി പി എം മകന 50
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