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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-11381/21 02-02-2022
 
  തിരരങാടി  താലകില   മനിയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസതലവി  കരിയാരകൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സനീറ എ പി,  കരിയാരകൽ      , േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-

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:സി2-11377/21 02-02-2022
 
  തിരരങാടി  താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കറപടി  േമപറമത് ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദാകായണി,   േമപറമത്, േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-01-2019 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െമായതീൻ കടി െക പിതാവ 73

2 നഫീസ െക മാതാവ 68

3 സനീറ എ പി ഭാര് 40

4 മഹമദ സനാഹ െക മകന 10

5 ഫാതിമ മിൻഹ െക മകള 10

6 ഫാതിമ സൻഹ െക മകള 10

7 മഹമദ സബീഹ െക മകന 5

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദാകായണി ഭാര് 50

2    മഞഷ എം മകള 25

3 അഞഷ എം മകള 23

4 അതല് എം മകള 20
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നമര:സി2-11378/21 02-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    സഫിയ െക, പാലമറത്, പനംപലി

ൽ വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 മനിയർ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മഹമദ, പാലമറത്   , േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2021 -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:സി2-11385/21 02-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    ശീധരൻ െക കീകരങാട് ഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനവതി,   െനടങാട് , േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ പാലമറത് ഭരതാവ 59

2 ഷബീർ പാലമറത് മകന 35

3 ഷാഹിന മകള 32

4 മഹസിന പി എം മകള 29

5 ജംഷീന പി എം മകള 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനവതി െനടങാട് ഭാര് 47

2 പിേയഷ ശീധർ മകന 32

3 പസൺ ശീധർ െക മകന 29

4 പണവ ശീധർ െക മകന 24
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-78/22 02-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബറഹിമാൻ ചാന ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തിരരങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകള മംതാസ, ചാന ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   തിരരങാടി വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-01-2019 -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:സി2-123/22 02-02-2022
 
  തിരരങാടി  താലകില   അരിയൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീപാതമ   പീചം വീടിൽ,

ഏലികൽ വീട     എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    അരിയൂർ വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ കടി,  പീചം വീടിൽ,  േബാധിപിച അേപക

അരിയൂർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20-10-2011  -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  സൈലഖ ഭാര് 64

2 ഹംസത് മകന 42

3 മംതാസ മകള 40

4 നൗഫൽ ചാന മകന 32

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
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-11222/21 02-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    അബബകർ െക കളത് ഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തിരരങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഇസായിൽ ,  കളത് , േബാധിപിച അേപക   തിരരങാടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-587/22 04-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    പകാടൻ ഹസൻ േചാനാരിയിൽ

ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ അനനിരവൻ    നൗഷാദ  അലി ,  .,  േബാധിപിച അേപക

മനിയർ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-01-1994  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞിപാതടി ഭാര് 69

2  അയബ  കളത് മകന 52

3 മഹമദ ഇസായിൽ കളത് മകന 49

4 ജമീല കളത് മകള 47

5 ഫസീല കളത് മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അലവി പകാടൻ (27/09/1995 ൽ മരണെപട ) സേഹാദരൻ -

2 കഞിെമായീൻ കടി  (09/01/1994 ൽ മരണെപട ) സേഹാദരൻ -

3 മഹമദ അലി  (22/02/1994 ൽ മരണെപട ) സേഹാദരൻ -

4 പകാടൻ അവറാൻ കടി ഹാജി (21/11/1997 ൽ മരണെപട ) സേഹാദരൻ -
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നമര:സി2-8702/21 04-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിശമ  നടമൽ പതിയകത്

 ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരപനങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകള സഫിയ, ., േബാധിപിച അേപക   പരപനങാടി വിേലജ

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

12-2020  -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:സി2-3533/21 04-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   പറപർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    മഹമദ ഹാജി തചപറമൻ ഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പറപർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന നജീബ, തചപറമൻ, േബാധിപിച അേപക   പറപർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2013  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-11387/21 02-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    മഹമദ വി പി  വാൽപറമിൽ,

അറവെതാടി ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ ഹമീദ വാൽപറമിൽ, െചലപറത്  ഹൗസ,

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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ മകള 51

2    െമായീൻകടി സേഹാദരൻ 72

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  ൈസതലവി മകന 53

2 ഉമസൽമ  ടി പി മകള 44

3 ആരിഫ മകള 37

4 സാബിറ മകള 34

5 സമയ മകള 32

6 നജീബ മകന 29

7 ഫാതിമ ഹസന മകള 26

8 ൈസനബ ടി പി (08/02/2019 ൽ മരണെപട ) മാതാവ -
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സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-2012 -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:സി2-9365/21 04-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   കണമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബളകടി മാളിേയകൽ ഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കണമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മബീന,  മാളിേയകൽ  , േബാധിപിച അേപക   കണമംഗലം 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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9970/21 04-02-2022
 
  തിരരങാടി  താലകില   േവങര വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ പളികൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േവങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സബഹണ്ൻ പളികൽ,  പളികൽ  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   േവങര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-05-2020  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിയാകടി  (18/08/2018 ൽ മരണെപട ) ഭാര് -

2 ഖദീജ മകള 58

3 അബൽ ഹമീദ വാൽപറമിൽ മകന 62

4 അബറഹിമാൻ മകന 54

5 റാബിയ മകള 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞാലി പിതാവ 77

2 ഫാതിമ മാതാവ 69

3 മബീന ഭാര് 35

4 മിഷാൽ എം മകന 10

5 മിഫസൽ എം മകന 8
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞിെപണ് ഭാര് 80

2 സബഹണ്ൻ പളികൽ മകന 60

3 വിേനാദിനി മകള 57

4 േദവയാനി പി െക മകള 55

5 സേരാജിനി മകള 53

6 വിലാസിനി മകള 51

7 ചനൻ പളികൽ മകന 47

8 പഷരാജൻ പളികൽ മകന 45

9 ജയപകാശ മകന 40

10 സന് പളികൽ  (മരണെപട മകൾ ചനമതിയെട മകൾ ) പൗതി 35
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-2153/21 08-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   പരപനങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസതലവി തടാൻകണി എന ട

ി െക  സയദ അലി  . എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരപനങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജംഷീദ നസറി ടി  െക ,  .,  േബാധിപിച അേപക

പരപനങാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-12-2007  -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:സി2-11203/21 08-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   േവങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബസമദ ചാലിലകത് ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േവങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജിയാദ, ചാലിലകത് ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   േവങര 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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷരീഫ  ടി െക ഭാര് 51

2  മഹമദാലി മകന 33

3 അശറഫ അലി മകന 33

4 ജംഷീദ നസറി ടി െക മകന 31

5 ജൗഷീർ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  നർ റഹ ഭാര് 48

2 ജാവിദ മകന 32

3 നജവ നർ സി എച് മകള 28

4 ജിയാദ മകന 26

5  നാജിയ ഫാതിമ മകള 22

6 നിയ സി എച് മകള 13
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നമര:സി2-11444/21 08-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   പറപർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ  മാതപലാൻ ഹൗസ, ലാൽ

ഭവൻ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 പറപർ വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ അബൽ മജീദ ,  മാതപലാൻ, േബാധിപിച അേപക   പറപർ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

10-2021  -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:സി2-8063/21 08-02-2022
 
  തിരരങാടി  താലകില    അരിയൂർ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കാർതിയാനി  േവലായ

ധൻ,   കമിണി  വീടിൽ  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരിയൂർ വിേലജില   പേരതയെട മകന അരവിനാകൻ,  കമിണി വീടിൽ ഹൗസ

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

രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-08-2016  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ അലി  മാതപലാൻ മകന 72

2 മഹമദ മസഫ മാതപലാൻ മകന 66

3 സാജിദ മകള 61

4 ഖദീജ മകള 58

5 ആയിശാബി എം പി മകള 56

6 സഫിയ മകള 55

7 മഹമദ അബൽ മജീദ മകന 54

8 ഷകീല മകള 50

9 സാബിറ എം പി മകള 49

10 സാഹിറ ബാന മകള 46

11 റസിയ എം പി മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  നാരായണൻ മകന 68

2 ബാഹേലയൻ െക വി (24/02/2021 ൽ മരണെപട) മകന -

3 കമാരി െക മകള 58

4 പകാശൻ മകന 56
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നമര:സി2-8064/21 08-02-2022
 
  തിരരങാടി  താലകില   അരിയൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   കമിണി വീടിൽ  േവലായ

ധൻ,   കമിണി  വീടിൽ  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരിയൂർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അരവിനാകൻ,  കമിണി വീടിൽ ഹൗസ

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

രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20-04-2000  -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:സി2-177/22 10-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതീൻ ഉളാട് ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തിരരങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന   മഹമദ ഷാഫി യ , ഉളാട് ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   തിരരങാടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-06-1988  -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. 

5 ചനിക മകള 52

6 അരവിനാകൻ മകന 47

7  പിയ െക വി (മരണെപട മകൻ കഷെന മകൾ) പൗതി 39

8 പജിത് ( മരണെപട മകൻ കഷെന മകൻ) പൗതൻ 36

9 പിൻസ ( മരണെപട മകൻ കഷെന മകൻ) പൗതൻ 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നാരായണൻ മകന 68

2 ബാഹേലയൻ െക വി (24/02/2021 ൽ മരണെപട) മകന -

3 കമാരി െക മകള 58

4 പകാശൻ മകന 56

5 ചനിക മകള 52

6 അരവിനാകൻ മകന 47

7  കാർതിയാനി േവലായധൻ (16/08/2016 ൽ മരണെപട) ഭാര് -

8 േപമാവതി (മരണെപട  മകൻ കഷെന  ഭാര്) മകെന ഭാര് 56

9 പിയ െക വി  (മരണെപട  മകൻ കഷെന മകൾ) പൗതി 39

10 പജിത്  (മരണെപട  മകൻ കഷെന മകൻ) പൗതൻ 36

11 പിൻസ  (മരണെപട  മകൻ കഷെന മകൻ) പൗതൻ 32
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നമര:സി2-229/22 10-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    ആനനൻ പി  പതിേയടത് വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വളികന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ, ., േബാധിപിച അേപക   വളികന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-02-2021  -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:സി2-200/22 10-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈഹേദാസ െകാടപേഞരി

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തിരരങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ അഷറഫ, െകാടപേഞരി , േബാധിപിച അേപക   തിരരങാടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-06-2021  -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 കഞാതടി ഭാര് 73

2 അബബകർ മകന 51

3 കഞാമിന മകള 50

4 ഫാതിമ മകള 46

5   മഹമദ ഷാഫി യ മകന 43

6 ഉമർ ഫാറഖ യ മകന 40

7 ആസ് മകള 37

8 ഹാജറ ഉളാട് മകള 36

9 അബൽ ഖാദർ മകന 35

10 ൈമമനത് യ (28/04/2002 ൽ മരണെപട ) മകള -

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ഭാര് 48

2  ദശ് പി മകള 24

3 ദിവ് പി മകള 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷാബി കണിയത് മകള 44
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നമര:സി2-202/22 10-02-2022
 
  തിരരങാടി  താലകില   തിരരങാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബഷീർ ൈകപറം  ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തിരരങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഇൻഷ െക പി , ൈകപറം  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   തിരരങാടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-08-2021  -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. 

 
നമര:സി2-203/22 10-02-2022
 
  തിരരങാടി  താലകില   തിരരങാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മജീദ,  ഫാറഖ മൻസിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തിരരങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന  ജൈനദ എ വി,  അഴവളപിൽ  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   തിരരങാടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-07-1999  -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. 

2 ഖദീജ മകള 44

3 മഹമദ അഷറഫ മകന 41

4 ആസിയ െക ടി മകള 37

5 സകീർ അലി മകന 28

6 അബൽ ബാസിത് മകന 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മംതാസ ഭാര് 51

2 ജമീല ഭാര് 49

3 റാഷിൻ അഹമദ െക മകന 35

4 റിഷാന മകള 32

5 റാഹിൽ  െക പി മകന 26

6 ഇൻഷ െക പി മകള 22

7 റിൻഷ െക പി മകള 17

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തിതീമ പളാട് (10/09/2012ൽ മരണെപട) മാതാവ -

2 കദീജ ഭാര് 60

3 സാജിദ മകള 43
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4 ൈറഹാനത് മകള 40

5 സഫയ  എ വി മകള 37

6  ജൈനദ എ വി മകന 34

7 തസനീം അഴവളപിൽ മകള 33
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Malappuram District

 
Thirurangadi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-119/22 02-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   തിരരങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി  ൈകെപാളിൽ

ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരരങാടി വിേലജില   പേരതയെട പൗതൻ  വിജീഷ െക ,  ൈകെപാളിൽ ഹൗസ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-02-2013  -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:സി2-120/22 02-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   അരിയൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    ഹസൻ േകായകടി  പി ൈപനാട

്ട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അരിയൂർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ സലാം പി,  ൈപനാട് ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   അരിയൂർ

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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള മകള 56

2 പമീള മകള 54

3 മധ െക മകന 52

4 സേരഷ മകന 49

5 സനിത ടി പി മകള 46

6  വിജീഷ െക (മമ് മരണെപട മകൻ സകമാരൻ എനവരെട
മകൻ)

പൗതൻ 30

7 വിബിന െക (മമ് മരണെപട മകൻ സകമാരൻ എനവരെട
മകൾ )

പൗതി 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1   ബീവി പി ഭാര് 70

2 ഫാതിമത് സഹറ പി മകള 57
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നമര:സി2-11311/21 02-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   നനമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    അയപൻ എ അങതിൽ ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നനമ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനിൽ കമാർ എ,  അങതിൽ , േബാധിപിച അേപക   നനമ വിേലജ

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

12-2020  -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:സി2-11380/21 02-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   അലി വി പി  വടെകപറത് ഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന   െമായീൻകടി വി പി ,  വടേകപറത്  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   മനിയർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-09-2021  -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. 

3 അബൽ ഗഫർ  ൈപനാട് മകന 55

4 അബൽ സലാം പി മകന 52

5 ആസ് മകള 50

6 മഹമദ റാഫി പി മകന 45

7 മനീറ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  േദവകി ഭാര് 58

2 ൈഷലജ മകള 38

3 ൈഷജ മകന 37

4 സനിൽ കമാർ എ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആയമകടി ഭാര് 68

2   െമായീൻകടി വി പി മകന 47

3 ൈറഹാനത് വി മകള 45

4 റഫീന മകള 42

5 റഫസീന മകള 38

6 ഫസലീന വി പി മകള 31
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നമര:സി2-11393/21 02-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   വളികന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    രതകമാരി പി പി  പാനാട്

പളിയാളിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളികന് വിേലജില   പേരതയെട മകള സിന പി പി , ., േബാധിപിച അേപക   വളികന്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-06-2019  -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:സി2-11382/21 02-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    ആയിശാബി െക െക, ൈകതകത

് കാഞീരതടതിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില   പേരതയെട മകന കഞഹമദ വി ,  പതിയിൽ  ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക

മനിയർ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2020  -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:സി2-11388/21 02-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    നാലകത് ഫാതിമ ഇഗികണ്

ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 മനിയർ വിേലജില   പേരതയെട മകന േചാനാരി കഞലവി ,   േചാനാരി ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   മനിയർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-05-2002  -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 സിന പി പി മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞഹമദ വി മകന 48
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നമര:സി2-11389/21 02-02-2022
 
 തിരരങാടി താലകില   മനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചാനാരി അലി  . എനയാളെട

അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മനിയർ വിേലജില

പേരതനെറ മകന േചാനാരി കഞലവി, േചാനാരി, േബാധിപിച അേപക   മനിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-1992  -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 മഹമദ മകന 80

2 കഞീൻ മകന 76

3 േചാനാരി കഞലവി മകന 70

4 ൈസനബ മകള 69

5 മസ േചാനാരി മകന 68

6 ഹംസ േചാനാരി മകന 65

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1   മഹമദ മകന 80

2 കഞീൻ മകന 76

3 േചാനാരി കഞലവി മകന 70

4 ൈസനബ മകള 69

5 മസ േചാനാരി മകന 68

6 ഹംസ േചാനാരി മകന 65

7   നാലകത് ഫാതിമ (03/05/2002  ൽ മരണെപട ) ഭാര് -
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Xncp-¯Â ]c-kyw 
C2-10562/2021                                                           XnbXn 02/02/2022. 
 

21/12/2021 Xo¿-Xn-bnse tIcf Kkäv \¼À 50 (]mÀ«v III thmfyw X ) I½o-j-

W-tdäv Hm^v em³Uv dh\yq hn`m-K-̄ nÂ t]Pv \¼À 17787 Â {]kn-²o-I-cn¨  

C2-10562/2021-mw \¼À ]c-ky-¯nÂ ]tc-X-sâ AhIminIfnÂ {Ia\¼À 1 sâ 

t]cv IpªnsambvXo³. kn. ]n F¶pÅXv apl½Zv F¶pw,  {Ia\¼À 1 sâ t]cv 

apl½Zv A_q_¡À. Sn. ]n. F¶pÅXv A_q_¡À. Sn. ]n F¶pw Xncp¯n 

hmbn-t¡--Xm-Wv.  

                                                                  
                                                            Xl-knÂZmÀ.  
 

Xncp-¯Â ]c-kyw 
C2-7515/2021                                                           XnbXn 04/02/2022. 
 

02/11/2021 Xo¿-Xn-bnse tIcf Kkäv \¼À 43 (]mÀ«v III thmfyw X ) I½o-j-

W-tdäv Hm^v em³Uv dh\yq hn`m-K-̄ nÂ t]Pv \¼À 10327 Â {]kn-²o-I-cn¨  

C2-7515/2021-mw \¼À ]c-ky-¯nÂ ]tc-X-sâ AhIminIfnÂ {Ia\¼À 1 sâ t]cv 

tZhv F¶pÅXv tZhp F¶pw Xncp¯n hmbn-t¡--Xm-Wv.  

                                                  
                                                           Xl-knÂZmÀ. 

 
Xncp-¯Â ]c-kyw 

C2-7799/2021                                                           XnbXn 04/02/2022. 
 

09/11/2021 Xo¿-Xn-bnse tIcf Kkäv \¼À 44 (]mÀ«v III thmfyw X ) I½o-j-

W-tdäv Hm^v em³Uv dh\yq hn`m-K-̄ nÂ t]Pv \¼À 11472 Â {]kn-²o-I-cn¨  

C2-7799/2021-mw \¼À ]c-ky-¯nÂ ]tc-X-bpsS AhIminIfnÂ {Ia\¼À 1 sâ 

t]cv sNdmbn sIme¯n (22/07/2021Â acWs¸«p) F¶pÅXv sNdmbn sIme¯n 

(22/07/2011Â acWs¸«p) F¶pw Xncp¯n hmbn-t¡--Xm-Wv.  

                                                  
                                                           Xl-knÂZmÀ. 

 
 

Xncp-¯Â ]c-kyw 
C2-8870/2021                                                           XnbXn 04/02/2022. 
 

23/11/2021 Xo¿-Xn-bnse tIcf Kkäv \¼À 46 (]mÀ«v III thmfyw X ) I½o-j-

W-tdäv Hm^v em³Uv dh\yq hn`m-K-̄ nÂ t]Pv \¼À 13860-13861 Â {]kn-²o-I-cn¨  

C2-8870/2021-mw \¼À ]c-ky-¯nÂ ]tc-Xsâ AhIminIfnÂ {Ia\¼À 2 sâ t]cv 

\mK³ F¶ kpIpamc³ (01/12/2020 Â acWs¸«p) F¶pÅXv \mK³ F¶ 

kpIpamc³ (02/12/2020 Â acWs¸«p) F¶pw Xncp¯n hmbn-t¡--Xm-Wv.  

                                                  
                                                           Xl-knÂZmÀ. 
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