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NOTICE

 
നമര:സി2-7888/2021 26-10-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില  എടരിേകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അബൽ റഷീദ  എ സി

അരീകൽേചാല  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് റസിയ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-05-2021-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:സി2-7975/2021 26-10-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില  അബറഹിമാന  നഗര  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീരാൻ  ഹാജി

െതാടിയിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന മഹമത കടി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  26-02-2002-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 റസിയ ഭാര് 48

2 റസാഫിദ മകള 26

3 റിസവാൻ മകന 25

4 റകസാൻ മകന 18

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 മഹമതകടി മകന 62

7 ബിയമ മകള 52

8 പി െക ആമിനകടി (20-4-2012-ൽ മരണെപട) ഭാര് -
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നമര:സി2-8056/2021 29-10-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   നനമ വിേലജില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  ബിയകടി   പകയിൽ  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന അബബകർ സിദീഖ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-05-2021-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. 

 
നമര:സി2-7892/2021 29-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില എടരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാലൻകടി  കഴങിൽ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് കമറനീസ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-12-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7889/2021 26-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില എടരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിരിയകടി  ഓണതകിൽ ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ ഖാദർ ഭരതാവ 79

2 സഹറാബി മകള 54

3 െമായീൻകടി മകന 56

4 അബബകർ സിദീഖ മകന 52

5 സകീന മകള 41

6 റസിയ മകള 47

7 സലീം പി മകന 42

8 അബൾ ഗഫർ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമറനീസ ഭാര് 47

2 റഫ െക മകള 17

3 റിയ െക മകള 13

4 മഹമദ റാഫിദ െക മകന 9
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പേരതനെറ മകന സായിദ ഓണതകിൽ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-09-2016-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശിയായി   താെഴ  പറയനയാൾ   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:സി2-7887/2021 26-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ പി പതനാഭൻ  അമാളിപറമി

ൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ശശികമാർ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  30-12-2000-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: സി2-7971/2021 26-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില  െതനല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േകായ പി െക  പരിയത് കാലായി

ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ഖദീജ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം  അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  19-03-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സായിദ ഓണതകിൽ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങം ഭാര് 81

2 ശശികമാർ മകന 53

3 അജിതകമാർ മകന 52

4 േബബി മകള 50

5 അനിൽകമാർ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ഭാര് 45

2 അസിഫ അലി പി െക മകന 23

3 ഹഫീഫ പി െക മകള 20
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നമര:സി2-8706/2021 28-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില  േവങര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാപിൽ പാതടി  കാപിൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന കഞഹമദ കാപിൽ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    25-05-2018-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. 

 
നമര:സി2-8707/2021 28-10-2021
 
 തിരരങാടി താലകില േവങര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബറഹിമാൻ കാപിൽ  കാപിൽ ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് സൈലഖ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 26-07-2019-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-8580/2021 06-11-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില  െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നൗഷാദ  വടപറമ് ഹൗസ

4 അസിദ പി െക മകള 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞഹമദ കാപിൽ മകന 66

2 അഹമദകടി കാപിൽ മകന 65

3 ഫാതിമ മകള 63

4 കഞാചമ മകള 60

5 കാപിൽ അബബകർ മകന 61

6 അബള കാപിൽ മകന 54

7 അബറഹിമാൻ കാപിൽ (26-7-2019-ന മരണെപട മകന -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ ഭാര് 50

2 ഉൈബദളള കാപിൽ മകന 37

3 സബാഹ കാപിൽ മകന 35

4 സറീന െക മകള 32

5 ജംഷീന െക മകള 29
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എനയാളെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ പിതാവ അബൽ അസീസ െക  േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന     20-05-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജംഷീന വി ഭാര് 33

2 റസൽഷാൻ െക മകന 10

3 നസൽ ഷാൻ െക മകന 4

4 അബൽ അസീസ െക പിതാവ 68

5 ജമീല െക മാതാവ 61
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-8461 /2021 08-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞമഹമദ  മണപറത് ഹൗസ

്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പരപനങാടി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അലി അകബർ എം ,  ,  േബാധിപിച അേപക   പരപനങാടി  വിേലജ

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

05-1991  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-8336 / 2021 05-11-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   െനടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദള  പളിയാളി  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനടവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈഹദർ അലി പി , , േബാധിപിച അേപക   െനടവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-03-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൽ അസീസ മകന 62

2 അബൽ ഖാദർ മകന 56

3 അലി അകബർ എം മകന 54

4 ഖദീജ മകള 59

5 ഫാതിമത് സഹറാബീവി മകള 58

6 ൈസനബ മകള 51

7 അയിഷാബീവി എം മകള 47

8 ഉമാച ഭാര് 77

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമകടി ഭാര് 70

2 ൈഹദർ അലി പി മകന 52
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നമര:സി2-8713/ 2021 05-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േവങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസൻ െമായതീൻ  മടപളി ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േവങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷറഫദീൻ , , േബാധിപിച അേപക   േവങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2014  -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:സി2-8441 / 2021 06-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   എടരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസത മഹമദ േകായതങൾ

,  വലിയാകെതാടവിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടരിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള റംല , വലിയപീടിേയകൽ ഹൗസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2020 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-8705  / 2021 08-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െനടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസൻ സി  ചപങതിൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനടവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന െമായതീൻ േകായ , ചപങതിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   െനടവ വിേലജ

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

01-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷറഫദീൻ മകന 65

2 ആസിയ മകള 62

3 അബസമദ മകന 61

4 സൈബദ മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിശാബീവി കിഴേകപറം ഭാര് 65

2 റംല മകള 48

3 നസറത് വി ടി മകള 35

4 ൈസദ ഹമീദ ഹൈസൻ മകന 45

5 െസയിദ അബൽ ജലാൽ മകന 33
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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. 

 
No: C2-8443/2021 06-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Ummu Kadeeja Muhammed ,P V House, Vengara Village,

Thirurangadi Taluk of Malappuram District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before various

purposes in respect of the legal  heirs of late Muhammed Peecham Veettil, P V House who expired on 10-06-2021 and that

it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late

Muhammed Peecham Veettil. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . 

Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the

claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the

Tahasildar , Thirurangadi within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette.

Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
നമര:സി2 -8698 / 2021 08-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണൻ കടവൻ അൈസനാർ

കണൻ കടവൻ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പരപനങാടി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഫാസിൽ െക െക ,  കണൻ കടവൻ ഹൗസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-01-2002 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബബകർ സിദീഖ മകന 50

2 യഹകബ മകന 48

3 െമായതീൻ േകായ മകന 47

4 അബൽ നാസർ മകന 44

5 അഫസത് മകള 43

6 ബഷറ മകള 39

7 സൈബദ മകള 38

8 ജാഫർ മകന 36

9 മഹമദ സ്ാലിഹ മകന 33

10 മഹമദ ഷാഫി മകന 31

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

1 Ahammad P V Father 81

2 Ummu Kadeeja Muhammed Wife 56

3 Ayisha Jumna P V Daughter 15
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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 സൈലഖ ടി പി ഭാര് 69

2 ൈഫസൽ െക െക മകന 47

3 ഹസീന െക െക മകള 46

4 സമീർ െക െക മകന 44

5 ഇoതിയാസ െക െക മകന 42

6 ഫാസിൽ െക െക മകന 38

7 ഫസീലത് െക െക മകള 34
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-8355/2021 06-11-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   െനടവ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബിയമ വി  പി   േകാർമത്

േകാേലാതിയിൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന അബദൽ ഷകർ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  27-12-

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. 

 
നമര:സി2-8321/2021 06-11-2021
 
  തിരരങാടി താലകില  െനടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമകടി അമ  സംഗീത ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന മാധവൻ എം എം േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    12-05-2019-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. 

 
നമര:സി2-8330/2021 05-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹസൻ ഹാജി മകന 76

2 ൈസതലവി െക െക മകന 62

3 അബദൽ അസീസ െക െക മകന 59

4 ആയിഷ ബീവി മകള 54

5 അബദൽ ഷകർ മകന 51

6 മഹമദ മസതഫ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവൻ എം എം മകന 59

2 രഘനാഥ എം എം മകന 54

3 മദല പസാദ നായർ മകള 48
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 തിരരങാടി താലകില  െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസതലവി പി സി  പാമങാട്

െചമായി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ആയിഷ ടി   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  19-06-2019-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. 

 
നമര:സി2-8329/2021 05-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില  െപരവളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അബദറഹമാൻ  പാമങാട

്  െചമായി  വലിയവളപിൽ ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് മനീറ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  11-05-2018-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:സി2-8583/2021 08-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില  കണമംഗലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അഹമദ കടി  നമൻകനത് ഹൗസ

്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന അബദൽ നാസർ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  01-07-1988-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 ആയിഷ ടി ഭാര് 54

2 മഹമദ അസകർ പാമങാട് െചമായി മകന 37

3 സിറാജദീൻ പി സി മകന 36

4 റാഷിദ പി സി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മനീറ ഭാര് 41

2 മഹമദ അദനാൻ പി സി മകന 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

30th November 2021Revenue Department14879
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1 കതിയമ ഭാര് 78

2 അബദൽ നാസർ മകന 58

3 അബദൽ മജീദ മകന 56

4 മഹമദ ഇഖബാൽ മകന 49
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-10052/21 24-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ     കഷൻ സി േചാലകൽ  ഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വളികന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വതല,  േചാലകൽ  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   വളികന് വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9878/21 24-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബറഹിമാൻ  പങിണികാടൻ

 ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരരങാടി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ സമീർ പി,      പങിണികാടൻ   ഹൗസ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-2019 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതല ഭാര് 78

2 പബീന മകള 50

3 പസീന മകള 48

4 പജീഷ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ കരിമനകൽ ഭാര് 58

2 മഹമദ സമീർ പി മകന 38

3 നജമ  പങിണികാടൻ മകള 36

4 നാദിറ പി മകള 34

5  അർഷദ ഹസൻ മകന 31

6 നജദ പി മകള 26

30th November 2021Revenue Department14881
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നമര:സി2-8948/21 23-11-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   അരിയൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഭിജിത്  ഇ  ചനകാനം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അരിയൂർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ലാവണ് യ ,    ചനകാനം  ,  േബാധിപിച  അേപക   അരിയൂർ വി

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

 30-06-2021 -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:സി2-6614/21 24-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െനടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ     കഞഹമദ െവടികതി  ചിറയിൽ

ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനടവ വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ മഹമദ കടി , ചിറയിൽ  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക

െനടവ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-03-2006  -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:സി2-6615/21 24-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   െനടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടിരായിൻ കടി  െവടികതി ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനടവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ കടി , െവടികതി ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   െനടവ വിേലജ ഓഫീസര

  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-1992 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലാവണ് യ ഭാര് 36

2 ശാവൺ അഭിജിത് േമേനാൻ മകന 10

3 രമ ഇ മാതാവ 67

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ കടി സേഹാദരൻ 68

2  ഹംസ വി െക സേഹാദരൻ 71

3 ഹവ ഉമ  (09/02/2015 ന മരണെപട ) മാതാവ -

4 നഫീസ വി െക   (11/01/2018 ന മരണെപട ) സേഹാദരി -
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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:സി2-9756/21 24-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   േതഞിപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ എ  ഉണ്കൻ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േതഞിപലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സഫവാൻ എ ,   കണാടിപടി, േബാധിപിച അേപക   േതഞിപലം വിേലജ

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

11-2012  -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 മഹമദ കടി മകന 68

2 ഹംസ വി െക മകന 71

3 ഹവ ഉമ  (09/02/2015 ന മരണെപട ) ഭാര് -

4 നഫീസ വി െക   (11/01/2018 ന മരണെപട ) മകള -

5 കഞഹമദ  െവടികതി (24/03/2006 ന മരണെപട ) മകന -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംല ഭാര് 50

2 മഹമദ സാലി എ മകന 31

3 ജൗഹറ ഫാതിമ മകള 33

4  സഫവാൻ എ മകന 22

5 പാതമ അയനാരി  (24/01/2018 ന മരണെപട ) മാതാവ -
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സി2- 1162/ 21  

25/05/21    തിയ്യതിയിലെ� കേ	രള ഗസറ്റ് 21 (  പാർട്ട് III  വാ�്യം X)    	മ്മീഷണകേ�റ്റ് ഓഫ് �ാൻഡ്
     �വന്യൂ വിഭാഗത്തിൽസപ്്പ�ിലെ#ന്റ�ി കേപജ് നമ്പർ 91  പ്രസിദ്ധീ	രിച്ച സി2- 1162/ 21   നമ്പർ

     പരസ്യത്തിൽ പകേരതയുലെ* അവ	ാശി	ളിൽ 	്ര#നമ്പർ 2   ലെന്റ കേപര് '   ബിജു ലെ	 എ' 
 എന്നുള്ളത് '   ബിന്ദു ലെ	 എ'    എന്ന് തിരുത്തി വായികേ2ണ്ടതാണ് . 

തഹസിൽദാർ

സി2- 5654/ 21  

17/08/21     തിയ്യതിയിലെ� കേ	രള ഗസറ്റ് 33(  പാർട്ട് III  വാ�്യം X)    	മ്മീഷണകേ�റ്റ് ഓഫ് �ാൻഡ്
     �വന്യൂ വിഭാഗത്തിൽ കേപജ് നമ്പർ 6577  പ്രസിദ്ധീ	രിച്ച സി2- 5654/ 21     നമ്പർ പരസ്യത്തിൽ

   പകേരതലെന്റ #രണ തിയ്യതി '30/08/2020'  എന്നുള്ളത് '30/08/2008'   എന്ന് തിരുത്തി
 വായികേ2ണ്ടതാണ് . 

തഹസിൽദാർ

സി2- 5104/2021  

17/08/21    തിയ്യതിയിലെ� കേ	രള ഗസറ്റ് 33 (  പാർട്ട് III  വാ�്യം X)    	മ്മീഷണകേ�റ്റ് ഓഫ് �ാൻഡ്
     �വന്യൂ വിഭാഗത്തിൽസപ്്പ�ിലെ#ന്റ�ി കേപജ് നമ്പർ 76  പ്രസിദ്ധീ	രിച്ച സി2- 5104/ 21   നമ്പർ

     പരസ്യത്തിൽ പകേരതലെന്റഅവ	ാശി	ളിൽ 	ര്#നമ്പർ 3    ന് പകേരതനു#ായുള്ളബന്ധം '#	ൾ'  
 എന്നുള്ളത് '#	ൻ '     എന്ന് തിരുത്തി വായികേ2ണ്ടതാണ്

തഹസിൽദാർ

സി2- 439/ 21  

20/04/21    തിയ്യതിയിലെ� കേ	രള ഗസറ്റ് 16 (  പാർട്ട് III  വാ�്യം X)    	മ്മീഷണകേ�റ്റ് ഓഫ് �ാൻഡ്
     �വന്യൂ വിഭാഗത്തിൽസപ്്പ�ിലെ#ന്റ�ി കേപജ് നമ്പർ 64-65  പ്രസിദ്ധീ	രിച്ച സി2- 439/ 21   നമ്പർ

പര      സ്യത്തിൽ പകേരതയുലെ* അവ	ാശി	ളിൽ 	്ര#നമ്പർ 2   ലെന്റ കേപര് 'നജ്#'  എന്നുള്ളത്
'നജ്#ുന്നീസ ഇ വി'   എന്നും 	്ര#നമ്പർ 3   ലെന്റ കേപര് 'ഉമൈ#ബത്്ത '  എന്നുള്ളത് '   ഉമൈ##ത്്ത ഇ വി 
'     എന്നും തിരുത്തി വായികേ2ണ്ടതാണ്

തഹസിൽദാർ
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-9185/2021 22-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില  പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ െക പി  കടലണികാരെൻ

റ  പരകൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ലതീഫ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 01-09-2011-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ      നിയമാനസത 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:സി2-9184/2021 22-11-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   പരപനങാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഫാതിമ  െക  പി

കടലണികാരെൻറ  പരകൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന ലതീഫ േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  29-10-2018-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 കഞിേമാൾ മകള 64

2 ബീപാതേമാൾ മകള 58

3 അഷറഫ െക പി മകന 55

4 ലതീഫ മകന 53

5 സൈബദ സി എം മകള 49

6 സൈലഖ സി പി മകള 45

7 േകായേമാൻ െക പി മകന 43

8 മജീബ മകന 42

9 ഫാതിമ െക പി (29-10-2018-ന മരണെപട) ഭാര് -

10 െസയലവി (3-4-2017-ന മരണെപട) മകന -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിേമാൾ മകള 64

2 ബീപാതേമാൾ മകള 58
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3 അഷറഫ െക പി മകന 55

4 ലതീഫ മകന 53

5 സൈബദ സി എം മകള 49

6 സൈലഖ സി പി മകള 45

7 േകായേമാൻ െക പി മകന 43

8 മജീബ മകന 42
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-9367/21 29-11-2021
 
  തിരരങാടി  താലകില   െനടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ കലിങൽ  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനടവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന  രജീഷ കുങൽ,   കലിങൽ ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   െനടവ വിേലജ

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

05-2012  -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. 

 
നമര:സി 2- 9179/21 29-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനി  അധികാരതിൽ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പരപനങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന  അനിൽ കമാർ ,  അധികാരതിൽ    , േബാധിപിച അേപക   പരപനങാടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    27-01-2006  -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:സി2-9178/21 29-11-2021
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബഹണ്ൻ അധികാരതി

ൽ  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി  (04/12/2014 ന  മരണെപട ) ഭാര് -

2  രജീഷ കുങൽ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അരണ എ മകള 55

2 അനിൽകമാർ മകന 54

3 സബഹണ്ൻ  (31/08/2021 ന മരണെപട ) ഭരതാവ -
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സർടിഫികറിനായി   പരപനങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന  അനിൽ കമാർ , അധികാരതിൽ  , േബാധിപിച

അേപക   പരപനങാടി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അരണ എ മകള 55

2 അനിൽകമാർ മകന 54

3 കാർത്ായനി ഭാര് 58
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സി2- 7378/ 21

                  26/10/21    തിയ്യതിയിലെ� കേ	രള ഗസറ്്റ 42  പാർട്്ട III  വാ�്യം X) 
         	മ്മീഷണകേ�റ്്റ ഓഫ് �ാൻഡ് �വന്യൂ വിഭാഗത്തിൽ കേപജ ്് നമ്പർ

9353  പ്രസിദ്ധീ	രിച്ച സി2- 7378/ 21    നമ്പർ പരസ്യത്തിൽ പകേരതലെ(
   അവ	ാശി	ളിൽ 	ര് മനമ്പർ 6   കേ,ർത്്ത കേപര് ',ി�്�ക്കുട്ടി'   പകേരതനുമായുള്ള ബന്ധം

'ഭാര്യ' (08/04/2015  ന് മരണലെ2ട്ടു)  എന്ന് വായികേക്കണ്ടതാണ്.  

                                                                                                 തഹസിൽദാർ

സി2- 6876/2021
26/10/21    തിയ്യതിയിലെ� കേ	രള ഗസറ്്റ 42 (  പാർട്്ട III  വാ�്യം X)   	മ്മീഷണകേ�റ്്റ ഓഫ്

      �ാൻഡ ്് �വന്യൂ വിഭാഗത്തിൽ സ2്�ിലെമ(�ി കേപജ ്് നമ്പർ 9357  പ്രസിദ്ധീ	രിച്ച
സി2- 6876/ 21       നമ്പർ പരസ്യത്തിൽ പകേരതലെ( അവ	ാശി	ളിൽ 	ര് മനമ്പർ 6  ലെ(  

  കേപര് 'ബൈബ�ിയുമ്മ'  എന്നത് '  ബിരിയുമ്മ '    എന്നും ടിയാന്   പകേരതനുമായുള്ള ബന്ധം
'  അമ്മ '  എന്നുള്ളത് '  മാതാവ് '   എന്ന ്് തിരുത്തി വായികേക്കണ്ടതാണ്.

                                                                                                 തഹസിൽദാർ
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