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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-9081/2021 06-10-2021
 
 തിരര താലകില   താനാളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാവ  തറവായിൽ ഹൗസ മീനടതർ പി

ഒ  താനർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     താനാളർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഖദീജ , തറവായിൽ ഹൗസ മീനടതർ പി ഒ താനർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2016 -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. 

 
നമര:ജി1-9079/2021 06-10-2021
 
 തിരര താലകില   കലപകേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തതംപളി കദീജമ  െതയമാടിൽ

ഹൗസ അയിരാനി  കൽപകേഞരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലപകേഞരി വിേലജില   പേരതയെട മകന അബ റസാഖ , െതയമാടിൽ ഹൗസ

അയിരാനി കൽപകേഞരി , േബാധിപിച അേപക   കലപകേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2010 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ഭാര് 68

2 ഷരീഫ തറവായിൽ മകന 52

3 നാസർ മകന 48

4 നൗഷാദ  തറവായിൽ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മസഫ മകന 63

2 അബ റസാഖ മകന 60

3 സഫിയ മകള 57

4 മഹമദ ഹനീഫ  ടി മകന 54

5 മമകടി മകന 52

6 അബറഹിമാൻ െതയമാടിൽ മകന 47
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നമര:ജി 1-7907/2021 20-09-2021
 
  തിരര താലകില   കാടിപരതി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ,  േമേലതിൽ ഹൗസ

,ൈപങണർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാടിപരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കഞീമ , േമേലതിൽ ഹൗസ ,ൈപങണർ , േബാധിപിച

അേപക   കാടിപരതി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-03-2020 -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:ജി1-9082/2021 06-10-2021
 
 തിരര താലകില   കറിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇസാലി,  േതാണികടവത് ,കറിപറം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കറിപറം  വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഫാതിമകടി  ,  േതാണികടവത്  ഹൗസ  സൗത്  ബസാൽ കറിപറം  ,

േബാധിപിച അേപക   കറിപറം 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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞീമ ഭാര് 51

2 അൻവർ ഷാഫി മകന 37

3 തസലീന മകള 34

4 ഹാരിസ മകന 30

5 ഷമീന എം മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമകടി മകള 60

2 ആമിന (രണാം ഭാര് ) ഭാര് 56
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-8391/2021 18-09-2021
 
 തിരര താലകില   ആതവനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരീകടി  െനയതർ ഹൗസ കരിേപാൾ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന അബൽ മജീദ  െനയതർ ഹൗസ കരിേപാൾ  േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-07-2003-ൽ

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:ജി1-4158/2021 25-09-2021
 
 തിരര താലകില   കറമതർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  താചമ കരിങപാറ ചരകഴിയിൽ വീട

്  പനതല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന  അഹമദ കടി , കരിങപാറ ചരകഴിയിൽ വീട പനതല , േബാധിപിച അേപക

ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 23-06-2013-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൽ മജീദ മകന 53

2 കഞായിശമ മകള 70

3 ൈസനബ മകള 66

4 ഇയാതമ മകള 57

5 റകിയ മകള 56

6 അബൾ റഷീദ (മരണെപട മകെൻറ മകൻ) പൗതൻ 51

7 റംല (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി 50

8 സഫിയ (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി 42

9 ൈറഹാനത് (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി 46

10 നബീസ (മരണെപട മകളെട മകൾ) പൗതി 39

11 ഹാരിസ ടി പി (മരണെപട മകളെട മകൻ) പൗതൻ 41

12 ഹഫസത് (മരണെപട മകളെട മകൾ) പൗതി 43

13 റംല ടി പി (മരണെപട മകളെട മകൾ) പൗതി 33
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഹമദ കടി മകന 62

2 ഫാതിമ മകള 54

3 കദീജ മകള 53

4 ൈമമന മകള 52

5 സൈബദ മകള 50

6 മഹമദ അഷറഫ മകന 43

7 സാജിദ മകള 37

8 ഫാതിമ സഹറ (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി 25

9 ഇർഫാന േമാൾ െക സി  (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി 21

10 ഫാതിമ മഹബബ  (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി 15

11 മഹമദ ഷാഫി െക സി  (മരണെപട മകെൻറ മകൻ) പൗതൻ 12

12 ബഷറ (മരണെപട മകളെട മകൾ) പൗതി 43

13 റഹീന ഒ (മരണെപട മകളെട മകൾ) പൗതി 41

14 ഹാജറ (മരണെപട മകളെട മകൾ) പൗതി 40

15 അബൽ ഗഫർ ഒ (മരണെപട മകളെട മകൻ) പൗതൻ 37

16 മഹമദ റാഷിദ ഒ (മരണെപട മകളെട മകൻ) പൗതൻ 29

09th November 2021Revenue Department11443
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര: ജി1 8927/21 06-10-2021
 
 തിരര താലകില   െപരമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസഹാജി െചരിചി ഹൗസ,വാളകളം പി

ഒെപരമണ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   എന എച്  17  ഭമി  ഏെറടകല ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരമണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബല ഹകീം, െചരിചി ഹൗസ,വാളകളം

പി ഒെപരമണ, േബാധിപിച അേപക   െപരമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.    മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില

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 കതിയാമ ചിരങന ഭാര് 71

2 ആസ് സി മകള 51

3 റഖിയ മകള 47

4 റംല െചരിചി മകള 44

5 നരജഹാന മകള 42

6 മനസര െചരിചി മകന 36

7 അബല ഹകീം െചരിചി മകന 36

8 നജമത് മകള 32
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-9263/21 12-10-2021
 
  തിരര  താലകില   കാടിപരതി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  മഹമദകടി   കരിപറമില

വീട,വളാേഞരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േദശീയപാത നഷപരിഹാരം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കാടിപരതി  വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  പാതമകടി,  കരിപറമില

വീട,വളാേഞരി, േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-10-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില

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 പാതമകടി ഭാര് 63

2 സാജിത.െക.പി മകള 45

3 ഫസീല മകള 42

4 െഫൗസിയ മകള 37
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-9264/21 12-10-2021
 
  തിരര  താലകില   കാടിപരതി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമദകടി  െതേകൈപങല

െഹൗസ,പാണികശാല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയപാത നഷപരിഹാരം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കാടിപരതി  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  തിതമ,  െതേകൈപങല

െഹൗസ,പാണികശാല, േബാധിപിച അേപക   കാടിപരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില

 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 തിതമ ഭാര് 64

2 റംല മകള 49

3 ഉമസലമ മകള 44

4 മറവ ടി.പി മകള 38

5 ജംഷീര അലി മകന 36

6 മഹമദ സബികി മകന 33
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-8754/21 25-10-2021
 
 തിരര താലകില   തകണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബളകടി ഹാജി.പി.െക പഴയകത

് േകാേടകാടില െഹൗസ, െസൗത് അനാര, െക.ജി പടി, തിരര പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപാത ആവശ്ം

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകണിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

സൈബദ.പി,  പഴയകത് േകാേടകാടില െഹൗസ, െസൗത് അനാര, െക.ജി പടി,  തിരര പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക

തകണിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2013  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില  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 സൈബദ.പി ഭാര് 58

2 വാഹിദ.പി.െക മകള 39

3 റഷീദ സാജിദ.പി.െക മകള 37

4 ഷാഹിദ.പി.െക മകള 34

5 ഉമലൈഖര.പി.െക മകള 33

6 ഹാജിറേമാള.പി.െക മകള 29
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1 8462/21 25-10-2021
 
  തിരര  താലകില    മംഗലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഖദീജകടി  െചറാചം  വീടില

  പതനപരയില,മംഗലം  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറിയില  ഹാജരാകനതി്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ നസറദീന,

െചറാചം വീടില പതനപരയില,മംഗലം പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   മംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള

ജീവിചിരിപില 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 അബല നാസിര മകന 57

2 അബള മകന 56

3 ഖദീജ ബീവി മകള 52

4 മഹമദ നസറദീന മകന 47

5 ആയിഷ മകള 44

6 ഫാതിമ മകള 40
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-10312/21 01-11-2021
 
 തിരര താലകില   പറതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലതിക .എ വളവത് ഹൗസ,പറതര പി.

ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആശിത നിയമനതിെന ആവശ്തിനായി ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറതര വിേലജില   പേരതയെട മകള േരഷ, വളവത് ഹൗസ,പറതര പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമചനന .വി ഭരതാവ 66

2 േരഷ മകള 35

3 രജിന രാമചനന .വി മകന 35
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-10185/21 01-11-2021
 
 തിരര താലകില   താനാളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  കലിങല ഹൗസ,മീനടതര

പി.ഒ,താനാളര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപാതആവശ്തിന  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    താനാളര  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  അലി  അകബര,  കലിങല

ഹൗസ,മീനടതര പി.ഒ,താനാളര, േബാധിപിച അേപക   താനാളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില

 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 ജമീല ഭാര് 73

2 ആയിഷ മകള 55

3 അഹമദ ഇഖബാല മകന 52

4 അബല റഷീദ .െക മകന 45

5 അലി അകബര മകന 43
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-10313/21 01-11-2021
 
 തിരര താലകില   പറതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി  േചരിതറയില ഹൗസ,പതപളി

പി.ഒ,പറതര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പറതര  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ബിബിന  വി.പി,  േചരിതറയില

ഹൗസ,പതപളി പി.ഒ,പറതര, േബാധിപിച അേപക   പറതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ

റ 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 ബിബിന വി.പി ഭാര് 30

2 ൈദത് സി.ടി മകള 9

3 ദീപ സി.ടി മകള 4
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-10311/21 01-11-2021
 
  തിരര താലകില   ഇരിമിളിയം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണന  .െക.പി  കാലടി

പടിഞാേറടത്   മന,വലിയകന്  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങളക്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരിമിളിയം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് യമന, കാലടി

പടിഞാേറടത്  മന,വലിയകന് പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   ഇരിമിളിയം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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 യമന ഭാര് 49

2 യദകഷന െക.പി മകന 23
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-9866/21 01-11-2021
 
 തിരര താലകില   തലകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ .പി പാറപറത് ഹൗസ,െതകനകറര

  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസ  സംബനമായ  ആവശ്ം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    തലകാട  വിേലജില    പേരതയെട  ഭരതാവ  മഹമദ  പി,  പാറപറത്

ഹൗസ,െതകനകറര പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   തലകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില

 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 മഹമദ.  പി ഭരതാവ 74

2 പാറപുറത് അബലഗഫര മകന 48

3 വഹീദ മഹമദ മകള 45

4 െഫമിന പാറപുറത് മകള 39
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-2791/21 25-10-2021
 
  തിരര  താലകില    മാറാകര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഉണീനകടി  െചറവകത്

ഹൗസ,ഏരകര,മാറാകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സ്ത്സംബനമായ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    മാറാകര  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  പാതമ,  െചറവകത്

ഹൗസ,ഏരകര,മാറാകര, േബാധിപിച അേപക   മാറാകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-12-2008  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില

 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 പാതമ ഭാര് 71

2 കഞിമഹമദ സി.വി മകന 59

3 കദീജ മകള 50

4 െമായീനകടി മകന 46
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-3341/21 25-10-2021
 
 തിരര താലകില   താനാളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി അമ മളനലപാട് പാലകല ഹൗസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപാത  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

താനാളര വിേലജില   പേരതയെട മകന കടിശങരന, പാലകല ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   താനാളര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

08-2006  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില 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 േകശവന നായര .പി മകന 70

2 മാധവികടി മകള 68

3 രഗിണി ഉണികഷന മകള 64

4 ഭാനമതി മകള 61

5 കടിനാരായണന മകന 62

6 കടിശങരന .പി മകന 56

7 രാധാകഷന മകന 50

8 സബഹണ്ന മകന 27
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജ1-10049/21 01-11-2021
 
  തിരര  താലകില    ആതവനാട    വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െമായീന  േമടമല

ഹൗസ,കരിേപാള,ആതവനാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േദശീയപാത  നഷപരിഹാര   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആതവനാട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആബിദ

റഹാന, േമടമല ഹൗസ,കരിേപാള,ആതവനാട, േബാധിപിച അേപക   ആതവനാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2012  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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 ആബിദ റഹാന മകന 29

2 ആരിഫ റഹാന .എം മകന 29

3 സാജിത മകള 41

4 ബീകടി ഭാര് 52
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-10310/21 01-11-2021
 
  തിരര  താലകില    താനാളര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ചനന  േതങാതിരതിയില

ഹൗസ,െക.പരം .പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപാത ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താനാളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കാരത്ായനി, േതങാതിരതിയില ഹൗസ,െക.പരം .പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില 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 കാരത്ായനി ഭാര് 60

2 റീന മകള 37

3 റീത ടി മകള 34
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-10182/21 01-11-2021
 
  തിരര  താലകില   താനാളര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  െസൗദാമിനി  അമ കാവങല

ഹൗസ,െക.പരം.പി.ഒ  ,താനാളര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപാത  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    താനാളര  വിേലജില    പേരതയെട  മകന  വിജയകമാര,  കാവങല

ഹൗസ,െക.പരം.പി.ഒ ,താനാളര, േബാധിപിച അേപക   താനാളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-2010 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില

 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 മിനി .െക മകള 51

2 വിജയകമാര .െക മകന 49

3 സമംഗല .െക മകള 46
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-9865/21 01-11-2021
 
  തിരര  താലകില   േകാടകല വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ .പി.െക  പരവകല

ഹൗസ,പാണമംഗലം,േകാടകല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപാത  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടകല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ കഞിെമായീന ഹാജി, പരവകല

ഹൗസ,പാണമംഗലം,േകാടകല, േബാധിപിച അേപക   േകാടകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള

ജീവിചിരിപില 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 കഞിെമായീന ഹാജി ഭരതാവ 82

2 പരവകല അലവികടി മകന 55

3 കഞിബിരിയം പരവകല മകള 52

4 േചകടി പരവകല മകന 49

5 മഹമദ അലി മകന 42
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Malappuram District

 
Tirur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-2782/21 25-10-2021
 
  തിരര താലകില   ആതവനാട   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരകാർ മർകത് വീട,കരിപ

ോൾ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപാത  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആതവനാട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന െസയലവി, മർകത് വീട,കരിേപാൾ, േബാധിപിച

അേപക   ആതവനാട    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-1999 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 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 പാതടി ഭാര് 80

2 െസയലവി മകന 63

3 ഉേമരികടി മകള 60

4 െമായീൻ മകന 58

5 പാതമകടി മകള 54

6 മഹമദ റാഫി മകന 52

7 മഹമദ മസഫ മകന 48

8 ആമിന മകള 45

9 റഹീം മർകത് മകന 44

10 െസകീന മർകത് മകള 39

11 ൈമമന പൗതി 31

12 റബീന .എം പൗതി 30
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